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نطؤلل ايلعلا حلاسصŸا بيلغت نإا لاق
:ينيؤغ ،صسئاسسدلا طبحيسس

يتلا تافلملا مهأ’ قرطتلا مت
عاطقلا صصخت

رهسشلا ةيادب رورم ثداح رثإا
نازيلغب

40صص

هزفتسسا رخآا صصخسشل تانعط هجومعد رسصانع6 فيقؤت عم تايانج تفّيٌك اهنم ةيسضق81

40صص

،م˘جا˘ن˘م˘لاو ة˘قا˘ط˘لا ر˘يزو ل˘ب˘ق˘ت˘˘سسا
،ةرازؤلا رقمب صسمأا ،باقرع دمحم
لا˘م˘ع˘ل ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا ة˘ي˘لارد˘ف˘لا صسي˘ئر
ءا˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ك˘˘˘˘لاو زا˘˘˘˘غ˘˘˘˘لاو لور˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا

را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف كلذو ة˘˘˘ير˘˘˘هاؤ˘˘˘طؤ˘˘˘˘م˘˘˘˘ح
م˘ئا˘ق˘لا يراؤ˘ج˘لا لا˘سصت’ا صسير˘ك˘ت»
تا˘سسسسؤؤ˘˘م ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘ي˘˘ب «م˘˘ئاد˘˘لاو
بسسحو.م˘جا˘ن˘م˘لاو ة˘قا˘ط˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق
با˘˘قر˘˘ع  د˘˘كا د˘˘ق˘˘ف ،ةرازؤ˘˘ل˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب

رؤسضحب  مت يذلا ،ءاقللا اذه لÓخ
ن˘˘م ءا˘˘سضعأاو ةرازؤ˘˘لا ناؤ˘˘˘يد صسي˘˘˘ئر
ىلع ةرازؤلا صصرح ىلع ،ةيلاردفلا

صسير˘ك˘تو عا˘ط˘ق˘لا رار˘ق˘ت˘˘سسا نا˘˘م˘˘سض
.يراؤجلا لاسصت’ا

ديÈلا لامعل ةيزيفحتلا ةحنŸا نم طسسق لؤأا بسص
30 صصمايأا عبرأا ماد بارسضإا دعب

ضسيئرلبقتسسي باقرع
لؤرتبلا لامع ةيلاردف

ةثلاثلا ةبلاطلا ةافؤ
Ãنارهؤ ىفسشتسس

ةلبقŸا تايعيرسشتلا حا‚»
لمأ’ا ديعيسس

«Úيرئاز÷ا ¤إا

30 صص

30 صص

ةيفيرلا ةأارملا تاجؤتنمل ةينماسضت قاؤسسأا

انجسس تاونسس6
ةلؤاحم يف طروتمل

دمعلا لتقلا

ارخؤؤم اهتيقرت ت“

نمأا ءاسسؤؤر Úيعت
رسشعلا تاي’ولا

ةديد÷ا
30 صص

40صص

نيديفتسسملا نم ةئملاب46
ءاسسن رغسصملا ضضرقلا نم

30 صص



م.م.ذ.سش نع ردضصت
عيزوتلاو رضشنلل راضسŸا

رضشنلا لوؤوضسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طضسولا عبطلا
قرضشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راضسŸا م.م.ذ.سش :طضسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرضشلا عيزوتلا

(ةخضسن0512)4272 ددعلابحضس
moc.enilnomalasse@bup:راهضشإ’ا

 ،Òفضس رداقلا دبع ،ةفاحضصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،سشويوز ديرف عراضش2

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

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

moc.enilnomalasse@ofni
قرضشلاب»مويلا مÓضسلا»ـل يوهجلا بتكملا

ةنيطنضسق  –  ةيعانضصلا ةقطنملا ةفاحضصلا راد
637636130:سسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روضصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لضصت يتلا

اهباحضصأا ¤إا درت ’
 ترضشن ءاوضس
رضشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
..كلذك ةفاظن مايسصلا

يدافت ىلا نينطاوملا ،ةئيبلا ةرازو تعد
ا˘ه˘نأا˘سش ن˘م ي˘ت˘لا ة˘ي˘ب˘ل˘سسلا تا˘ي˘كو˘ل˘سسلا
،ناسضمر ره˘سش ي˘ف م˘ه˘ط˘ي˘ح˘م˘ب رار˘سضإلا

يمرلاو طرفملا كÓهتسسلا اهسسأار ىلعو
ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘فو .تا˘يا˘ف˘ن˘˘ل˘˘ل ي˘˘ئاو˘˘سشع˘˘لا
تسصوأا ،ليسضفلا رهسشلا لولح ةبسسانمب
يئاوسشع˘لا ي˘مر˘لا يدا˘ف˘ت˘ب ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ةرازو
ا˘ه˘جار˘خإا تي˘قاو˘م مار˘˘ت˘˘حاو ،ة˘˘ما˘˘م˘˘ق˘˘ل˘˘ل
مدعو ,ةسصسصخملا اهنكامأا يف اهعسضوو
عراوسشلاو تاقرط˘لا فاو˘ح ى˘ل˘ع ا˘ه˘ي˘مر
هز˘˘ن˘˘ت˘˘لاو ما˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘سسلا تاءا˘˘سضف ي˘˘˘فو
.ةحارلاو

ةينماسضت ةلفاق

تÓئاعلا ةدئافل ةينماسضت ةلفاق ترسشاب
ةنيطنسسق ةيلوب لظلا قطانمب ةجاتحملا

ر˘ه˘سش ة˘ب˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘ب ،لوألا صسمأا ا˘˘ه˘˘ت˘˘لو˘˘ج
ةيريدملا ن˘م ةردا˘ب˘م˘ب ل˘ي˘سضف˘لا نا˘سضمر
.نماسضتلاو يعامتجلا طاسشنلل ةيلحملا

ةر˘يد˘م˘لا تح˘˘سضوأا ،ا˘˘ه˘˘ل ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘فو
ةلفاقلا نأاب ،حاوق ةيماسس عاطقلل ةيلحملا
بكرملا نم اهتقÓطنا ةراسشإا تيطعأا يتلا
ةمسصاعب «يوÓ˘م˘ح د˘ي˘ه˘سشلا» ي˘سضا˘ير˘لا
ى˘لوأا ة˘ل˘حر˘م ي˘˘ف تفد˘˘ه˘˘ت˘˘سسا ،ة˘˘يلو˘˘لا

تا˘يد˘ل˘ب ع˘ب˘سسب ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘˘م تÓ˘˘ئا˘˘ع
ديبع نيعو صسيداب ن˘با ي˘ه ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘ب
نايزوب ةماحو دايز نباوويرجوب دوعسسمو
.ناديمح ينبو بورخلاو

هنيعب فلخت

عبط˘ت ة˘ف˘ل˘خ˘ت˘م˘لا تا˘سسرا˘م˘م˘لا صضع˘ب تلازل
يف تاسسسسؤوملاو صصاخسشألا صضعب تايكولسس
تاسسسسؤوملا ىدحإا ةيادب ،Óثم ،ليلدلاو ،اندÓب
ءايحألا يف تاقرطلا زاجنإا لاغسشأا رسشابت يتلا
لاغسشأا ، ةمسصاعلا يف ةملاعملا ةيدلبب ةديدجلا

ىلع لدت ةراسشإا يأا عسضو نود قيرطلل عطقو
رمأÓل تابكرملا باحسصأا نطفتي ل ثيح ،كلذ
نم اودوعيل ،ةديدع تارتموليك عطق دعب لإا

نم ريبك بسضغو قيمع ءايتسسا طسسو اوتأا ثيح
قّلع مهدحأا... هذه ةرسضحتملا ريغ تايكولسسلا

موقب ام ريغي ل هللا نإا» :ىلاعت هلوقب رمألا ىلع
نأا ىلإا ةرا˘سشإا ي˘ف «م˘ه˘سسف˘نأا˘ب ا˘م اور˘ي˘غ˘ي ى˘ت˘ح
. تايلقعلا روطتب نوهرم دلبلا عسضو روطت

رباقملا فيظنتل ةلمح

لفكت˘لاو ر˘با˘ق˘م˘لا ة˘نا˘ي˘سص» ة˘ي˘ع˘م˘ج تق˘ل˘طأا
ةيلو ،رويطلا ةريحبب لاطبألا يحب » ىتوملاب
،رباقم˘ل˘ل ة˘نا˘ي˘سصو ف˘ي˘ظ˘ن˘ت ة˘ل˘م˘ح ،فرا˘ط˘لا

روسضحب ،» جاجحلا » ةربقم نم تناك ةيادبلاو
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘م دد˘عو ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا ءا˘˘سضعأا
.ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ءاد˘ن او˘ب˘ل ن˘يذ˘لا ن˘ي˘˘عو˘˘ط˘˘ت˘˘م˘˘لا

ثيح ركابلا حابسصلا ذنم ةيلمعلا تقلطناو
صشئا˘سشح˘لا ن˘م ةر˘ب˘ق˘م˘لا ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘ب او˘˘ما˘˘ق
تقلطنا امك ،روبقلا تطغ يتلا خاسسوألاو
نم اهتيامحل ةربقملاب طيحي رادج ءانب ةيلمع
رباقملا دسصقت يتلا داسسفلا يدايأاو تاناويحلا

 .ةذوعسشلاو رحسسلا لامعأا لجأل

qarsana@essalamonline.com
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 قلطلا ءاوهلا يف محل
،ل˘ي˘سضف˘لا ر˘ه˘˘سشلا مود˘˘ق˘˘ب
ل˘غ˘˘ت˘˘سسي ،م˘˘سسو˘˘م ل˘˘ككو
ل˘ك ع˘ي˘ب˘ل ة˘سصر˘ف˘لا را˘ج˘˘ت
،تناك ةقيرط يأابو ،ءيسش
عيرسسلا حبرلاوه مهي ام لك
ة˘˘˘ح˘˘˘˘سص با˘˘˘˘سسح ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
م˘˘ت ا˘˘مو˘˘هو .كل˘˘ه˘˘ت˘˘سسم˘˘لا

ة˘لا˘سست ة˘يد˘ل˘ب ي˘˘ف هد˘˘سصر
ن˘يأا ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘ب ة˘جر˘˘م˘˘لا
ناكم˘لا ن˘م را˘م˘لا ظ˘حÓ˘ي
تلوا˘˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘˘لا صضع˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب
ة˘فا˘ح ى˘ل˘ع ة˘عو˘˘سضو˘˘م˘˘لا
رمحألا محللا عيبت قيرطلا

طسسو ةيحسصلا ريياعملل مارتحا ىندأا نودو ةيثراك اهنأا اهنع لاقي ام لقا فورظ يف رسضخ هنأاكو
ةجحب اهنم مهتجاح ءانتقل ،نئابزلا صضعب لابقإا اذه لك نم يهدألاو ..رياطتملا رابغلاو ةبرتألا
؟؟؟ ةبقارملا يه نياف.... تاباسصقلا يف صضورعموه امب ةنراقم راعسسألا صضافخنا

يويح ؤوفاكت
ؤوفاكت زكرم لوأا دامتعا ،يسضاملا عوبسسألا ،مت

ةسسيئرلا ه˘تد˘كأا ا˘م˘ب˘سسح ،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف يو˘ي˘ح
يمومعلا ينلديسصلا عمجمل ةماعلا ةريدملا
اذه نأا ةدكؤوم ،مسساقأا موطف ،لاديسص ،يرئازجلا
ةيودألا ريدسصتل ايفاسضإا اعفاد لكسشيسس زكرملا
اذه نإا ةلوؤوسسملا تاذ تحسضوأاو .ةيرئازجلا
،ير˘ئاز˘ج˘لا يو˘ي˘ح˘لا ؤو˘فا˘كت˘ل˘ل لوألا ز˘كر˘م˘لا
جتنم نيب ؤوفاكتلا قيقحت نكمملا نم لعجيسس
عي˘م˘ج د˘ي˘ف˘ي˘سس يذ˘لا ر˘مألا ، ي˘ل˘سصأاو صسي˘ن˘ج
نيذلا رئازجلا يف ة˘سسي˘ن˘ج˘لا ة˘يودألا ي˘ج˘ت˘ن˘م
ؤو˘فا˘كت˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘ل˘ع ن˘يردا˘ق نو˘˘نو˘˘كي˘˘سس
.لاديسص ىدل يجولويبلا

ةحلسسأ’ا يف رامثتسسا
ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةعومجملا دارفأا نكمت
ةيرسس ةسشرو طاسشنل دح عسضو نم ،فيطسسب
ةحل˘سسأا ز˘ج˘حو ة˘ح˘ل˘سسألا ة˘عا˘ن˘سص ي˘ف ط˘سشن˘ت
امبسسح ،عباسسلاو لوألا نيفنسصلا نم ةريخذو
.ةيميلقإلا ةعومجملا تاذ ةدايقل نايب نم ملع
هذ˘ه د˘ي˘سسج˘ت م˘ت ه˘نأا˘ب رد˘سصم˘˘لا تاذ ح˘˘سضوأاو
لبق نم ةجمربملا تامهادملا راطإا يف ةيلمعلا
،ينطولا كردل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ةدا˘ي˘ق
،اهعاونأا ىتسشب ةمير˘ج˘لا ة˘برا˘ح˘م ى˘لإا ة˘ي˘مار˘لا

تامولعم لÓغتسسا د˘ع˘ب تءا˘ج ا˘ه˘نأا˘ب ا˘ف˘ي˘سضم
ةحلسسألاب ةرجاتملاب صصخسش مايقب ديفت ةدراو
.ةيعرسش ريغ ةقيرطب

ةلادعلاؤ ةيندملا ةلاحلا
لÓ˘˘˘˘˘خ ،تم˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘˘ن
،يرا˘ج˘لا عو˘ب˘˘سسألا

ة˘˘˘˘يلو ح˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘سصم
اي˘سسارد ا˘مو˘ي ،راردأا

ةيندملا ةلاحلا لوح
عاطق عم قيسسنتلاب
ناونع تحت ،ةلادعلا
ةيندملا ة˘لا˘ح˘لا»:
،بو˘˘˘˘ن˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘ف
ةيلمعلا تلاكسشإلا

.«ةينوناقلا لولحلاو
˘˘مو˘˘ي˘˘˘لا ن˘˘˘م˘˘˘سضتو
ثÓ˘˘˘ث ،ي˘˘˘سسارد˘˘˘لا

تق˘ل˘ع˘ت ،تÓ˘خاد˘م
رو˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘˘ب ى˘˘˘˘لوألا
لاجم ي˘ف ع˘ير˘سشت˘لا
،ةيمومعلا ةمدخلا نيسسحت يف ةيندملا ةلاحلا ةنمقرو ةنرسصعرودب ةيناثلاو ،ةيندملا ةلاحلا

 .ةيندملا ةلاحلا تايلاكسشإا لاجم يف ةماعلا ةباينلل لاعفلا رودلاب ةثلاثلاو
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watan@essalamonline.com

لÓ˘˘خ ،ي˘˘ن˘˘يو˘˘غ ح˘˘سضوأاو
ة˘ير˘˘ي˘˘طأا˘˘ت ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سس ةود˘˘ن
ع˘سسو˘م˘لا ي˘ئلو˘لا بت˘كم˘ل˘˘ل
«حاجن» نأا ،ةمسصاعلارئازجلل
م˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت ي˘˘˘ف ر˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ي˘˘ع˘˘ير˘˘سشت˘˘لا قا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسلا
ة˘كرا˘سشم لÓ˘خ ن˘م ل˘ب˘ق˘م˘لا

ن˘˘ي˘˘ل˘˘˘عا˘˘˘ف˘˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘ع˘˘˘سساو
خا˘ن˘م ر˘ي˘فو˘˘تو ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ةقثلا ربجيسس مئÓم يسسايسس»
˘مو˘˘م˘˘ع ى˘˘لإا ل˘˘مألا د˘˘ي˘˘ع˘˘يو
ءا˘ن˘ب ل˘جأا ن˘م ن˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م
صسسسأا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
اهسساسسأا ةميل˘سس ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد
ة˘فا˘ف˘سش ة˘ي˘با˘خ˘ت˘˘نا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
نيسسفانتملا نكمت ةحوتفمو
.«ةيحيرأاب لمعلا نم

نأا لوؤوسسملا تاذ فاسضأاو
ة˘˘م˘˘ئÓ˘˘م˘˘لا فور˘˘ظ˘˘لا هذ˘˘ه»
يتلا تارييغتلا نم لعجتسس
Óماع نويرئازجلا اهيلإا حمطي
صصرو دÓ˘ب˘لا رار˘ق˘˘ت˘˘سسا ي˘˘ف
ةهجاوم يف ينطولا فسصلا

تارماؤوملاو راطخألا فلتخم
ا˘˘ند˘˘ل˘˘ب د˘˘سض كا˘˘˘ح˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا

ا˘˘˘ن˘˘˘ن˘˘˘مأل ة˘˘˘فد˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لاو
ي˘˘ف را˘˘سشأاو .«ا˘˘نرار˘˘ق˘˘ت˘˘˘سساو
ي˘عو» نأا ى˘لإا ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘سسلا
رطاخ˘م˘لا هذ˘ه˘ب ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا

ا˘ي˘ل˘ع˘لا ح˘لا˘سصم˘لا بي˘˘ل˘˘غ˘˘تو
لك ىلع نارسصتنيسس نطولل
.«صسئاسسدلا هذه

ىلإا هتوعد ينيوغ ددج امك
ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘ل˘˘ل ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

قاق˘ح˘ت˘سسلا ي˘ف «ة˘ع˘سساو˘لا»
نا˘ح» ه˘نأا ار˘ب˘ت˘ع˘م ،ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
تقو ذ˘ن˘م ن˘ي˘فزا˘ع˘ل˘ل تقو˘لا

ةيباختنلا ةيلمعلا نع ليوط
تاباختنلا ي˘ف او˘طر˘خ˘ن˘ي نأا
يروتسسدلا راسسملا اهرابتعاب
.«عجانلاو حيحسصلا

نأا˘ب دد˘سصلا اذ˘ه ي˘˘ف لا˘˘قو
لإا ى˘˘تأا˘˘ت˘˘˘ي ل» ر˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘لا
ج˘مار˘ب˘لا ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ها˘˘سسم˘˘لا˘˘ب
ططخلا فلت˘خ˘مو ة˘ي˘ئا˘م˘نإلا
ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلاو ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قلا

تلا˘˘غ˘˘˘سشنا ن˘˘˘م ا˘˘˘هر˘˘˘ي˘˘˘غو
ءلدإلا ربع كلذو نينطاوملا
د˘ي˘عاو˘م˘لا ي˘ف م˘˘ه˘˘تاو˘˘سصأا˘˘ب
.«ةيباختنلا

بل˘˘ط ،ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
يف نيسسفانت˘م˘لا ن˘م ي˘ن˘يو˘غ
،ةلبقملا ةي˘با˘خ˘ت˘نلا ة˘ل˘م˘ح˘لا
ي˘سسا˘ي˘سس با˘ط˘خ دا˘˘م˘˘ت˘˘عا˘˘ب

يعو˘لا بو˘سسن˘م ي˘ف «د˘يز˘ي»
نع داعتبلا»و عم˘ت˘ج˘م˘لا ي˘ف
«ةيمدعلاو صسأايلا ةفاقث رسشن
ىلع عجسشي باطخب يلحتلاو
ن˘ي˘ب نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لاو ل˘˘ما˘˘كت˘˘لا»
ءاو˘سس ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
عمتجملاوأا ةيسسايسسلا ةقبطلا
.«يندملا

نأا ةكرحلا صسيئر نلعأا امك
طور˘سشلا «ى˘فو˘ت˘سسا» ه˘˘بز˘˘ح
باسصن˘لا» ق˘ق˘حو ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ج ي˘˘˘˘ف «ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘لا
ب تددح يتلا تارامتسسلا

نأاو ،اين˘طو ع˘ي˘قو˘ت ف˘لأا52
تاعيقوتلا عمج ةيلمع ةيمهأا
ق˘˘˘˘˘˘˘سشلا» ي˘˘˘˘˘˘˘ف ن˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘كت
يذ˘˘˘˘˘لا «ي˘˘˘˘˘سسي˘˘˘˘˘سسح˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
طارخنÓل ني˘ن˘طاو˘م˘لاو˘عد˘ي
.يباختنلا راسسملا يف

ه˘نأا ة˘كر˘ح˘˘لا صسي˘˘ئر لا˘˘قو

ع˘م˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع لÓ˘خ ،ل˘˘ج˘˘سس
،تا˘يلو˘لا ر˘ب˘ع تا˘ع˘ي˘قو˘ت˘لا

رارم˘ت˘سسا ا˘هزر˘بأا تا˘ظ˘حÓ˘م
«ة˘ل˘تا˘ق˘لا» ة˘˘ي˘˘طار˘˘قور˘˘ي˘˘ب˘˘لا

نيلوؤوسسملا صضع˘ب بز˘ح˘ت»و
.«ةرادإلا رييسست يف

:ينيؤغ ،صسئاسسدلا طبحيسس نطؤلل ايلعلا حلاسصŸا بيلغت نإا لاق

«Úيرئاز÷ا ¤إÓمأ’ا ديعيسس ةلبقŸا تايعيرسشتلا حا‚»

 ب.صس

قاقحتسس’ا ميظنت يف رئازجلا حاجن نأا ،صسم  ،ينيؤغ يلÓيف ،ينطؤلا حÓسصإ’ا ةكرح صسيئر دكأا
لجأا نم نييرئازجلا مؤمع ىلإا لمأ’ا ديعيو ةقثلا صضرفيسس مئÓم يسسايسس خانم نمسض لبقملا يعيرسشتلا

.ةحؤتفمو ةفافسش تاباختنا اهسساسسأا ةميلسس صسسسأا ىلع ةبختنملا تاسسسسؤؤملا فلتخم ءانب

مايأا عبرأا ماد بارسضإا دعب

ديÈلا لامعل ةيزيفحتلا ةحنŸا نم طسسق لؤأا بسص

نيدلبلا Úب يئانثلا نواعتلا لؤح

ايناركؤأا Òفسس عم ثداحتي نامحرلا دبع نب

ارخؤؤم اهتيقرت ت“

ةديد÷ا رسشعلا تاي’ولا نمأا ءاسسؤؤر Úيعت

د˘ير˘˘ب ة˘˘سسسسؤو˘˘م ،صسمأا تما˘˘ق
ن˘م ط˘˘سسق لوأا بسصب ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
دعب اهيفظومل ةيزيفحتلا ةحنملا

،اهيل˘ع ةرادإلا صسل˘ج˘م ة˘قدا˘سصم
لا˘م˘ع˘لا بار˘سضإا كلذ˘ب ة˘ي˘ه˘˘ن˘˘م
ةدمل  ديربلا زكارم اولسش نيذلا
. ةيلاتتم مايأا ةعبرأا

«رئازجلا ديرب» ةسسسسؤوم تدكأا
صسل˘ج˘م نأا صسمأا ا˘ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف
ليرفأا31 ءاثÓثلا دقعنا ةرادإلا
مت ،ةيداع ريغ ةرود يف ،يراجلا

ى˘ل˘ع ة˘قدا˘سصم˘˘لا ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ ن˘˘م
ثيح، لامعلل ةيزيفحتلا ةحنملا
صسمأا اهنم طسسق لوأا بسص مت
بسص را˘˘ظ˘˘ت˘˘˘نا ي˘˘˘ف ،ءا˘˘˘ع˘˘˘برألا
د˘ع˘ب ا˘ق˘حل ي˘ق˘ب˘ت˘م˘˘لا ط˘˘سسق˘˘لا

ةسسسسؤوملا ةرادإا صسلجم ةقداسصم
ناونعب ةيونسسلا ةليسصحلا ىلع
0202.

ة˘˘ما˘˘ع˘˘˘لا ةر˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا تنا˘˘˘كو
تدكأا دق ،يفونح ةياب،ةسسسسؤوملل
ى˘ل˘ع رو˘سشن˘م  ا˘ه˘لو˘˘يد˘˘ي˘˘ف ي˘˘ف
ةيزيفحتلا ة˘ح˘ن˘م˘لا نأا،ة˘ح˘ف˘سصلا
م˘ت˘ي˘سس د˘ير˘ب˘لا لا˘م˘ع˘ب ة˘سصا˘خ˘لا

نود ناسضمر رهسش لÓخ اهبسص
ةد˘عاو ،ا˘ه˘ت˘˘م˘˘ي˘˘ق ن˘˘ع ف˘˘سشكلا
يف ةقلاعلا لكاسشملا لك ةيوسستب
ةنبا اهنوكل رظنلاب ،ديربلا عاطق
فرعتو ر˘ئاز˘ج˘لا د˘ير˘ب ة˘سسسسؤو˘م
بسسحو، عا˘ط˘ق˘لا ا˘˘يا˘˘ب˘˘خ اد˘˘ي˘˘ج
بلا˘˘ط˘˘م صضع˘˘ب نا˘˘ف ،ةر˘˘يد˘˘م˘˘لا
رارغ ىلع ةقلاع ىقبتسس لامعلا

يتلا لمعلا مايأاو تيقاوم عيزوت
ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘˘لإا ةرادإلا ا˘˘˘ه˘˘˘تر˘˘˘سضح
د˘ير˘ب ة˘سسسسؤو˘م ة˘با˘ق˘ن بي˘˘سصن˘˘ت
نأا، «ي˘فو˘ن˘ح» تلا˘قو، ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ع˘ير˘سست ل˘جأا ن˘م ى˘ع˘سست ةرادإلا

نأا مغر ةباقن˘لا بي˘سصن˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
فدهب اهسصاسصتخا نم صسيل اذه
تلا˘غ˘سشنلا هذ˘ه ل˘كب ل˘ف˘كت˘لا
تاونسس ذنم ة˘ق˘لا˘ع ى˘ق˘ب˘ت ي˘ت˘لا

،ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لا تا˘ف˘ل˘˘م ا˘˘هزر˘˘بأاو
ة˘يدو˘م˘ع˘لاو ة˘ي˘ق˘فألا تا˘ي˘قر˘ت˘˘لا
ةقلاع ىقبت يتلا تافلملا يهو،
ةفلاسسلا ةباقنلا بيسصنت نيح ىلإا
ف˘ل˘خ د˘ق˘ف ،ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل.ركذلا
د˘ير˘ب˘لا ز˘˘كار˘˘م لا˘˘م˘˘ع بار˘˘سضإا
نئابزلا فرط نم ةريبك تاداقتنا
ناسضمر رهسشو هنمازت ىلإا رظنلاب
ن˘˘م دد˘˘ع لا˘˘ق ثي˘˘ح،كرا˘˘ب˘˘م˘˘˘لا
اومئسس مهنأا «مÓسسلل» نينطاوملا

بح˘سس ن˘م م˘ه˘ن˘كم˘˘ت مد˘˘ع ن˘˘م
نودسصقي ةر˘م ل˘ك ي˘ف م˘ه˘لاو˘مأا

صصق˘˘ن ة˘˘ج˘˘ح˘˘ب ،ز˘˘كار˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
ةكبسش دوجو مدعلو ةرات ةلويسسلا
، ىرخأا ةرا˘ت تي˘نر˘ت˘نلا˘ب ط˘بر˘لا
ي˘سضق˘يو بار˘سضإلا اذ˘ه  ي˘تأا˘ي˘ل

بحسس يف ةيقبتملا لامآلا ىلع
ىقبت يتلا بتاورلاو تاسشاعملا
ةب˘سسا˘ن˘م˘ب ة˘سسا˘م ا˘ه˘ي˘لإا ة˘جا˘ح˘لا
نم هيسضتقي امو ميركلا رهسشلا

ل˘ها˘ك ةدا˘˘ع ق˘˘هر˘˘ت ف˘˘يرا˘˘سصم
  .تÓئاعلاو رسسألا

 ز.صسواط

نب نميأا ،ةيلاملا ريزو ثداحت
ريفسس عم صسمأا لوأا نامحرلا دبع
،رئاز˘ج˘لا˘ب ا˘ي˘نار˘كوأا ة˘يرو˘ه˘م˘ج
فل˘ت˘خ˘م لو˘ح خ˘ب˘سص م˘ي˘سسكا˘م
يدا˘سصت˘˘قلا نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا بناو˘˘ج
نا˘ي˘ب ه˘ب دا˘فأا ا˘م˘ب˘سسح ،ي˘ئا˘ن˘ث˘˘لا
.ةرازولل

نيفرطلل» ءاق˘ل˘لا اذ˘ه ح˘م˘سسو
بناو˘ج ف˘ل˘ت˘خ˘م صضار˘ع˘ت˘˘سسا˘˘ب
ي˘ئا˘ن˘ث˘لا يدا˘سصت˘قلا نوا˘ع˘˘ت˘˘لا

بجاولا لئاسسولاو لبسسلا اذكو
رثكأا هزيزعتو هريوطتل اهعسضو
،«ةلدابتملا ةح˘ل˘سصم˘لا را˘طإا ي˘ف
.ردسصملا تاذ فيسضي

ن˘˘ع نا˘˘فر˘˘˘ط˘˘˘لا بر˘˘˘عأاو
هتغلب يذلا ىوتسسملل امهحايترا
ن˘ي˘ب ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قلا تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا
دو˘جو ى˘لإا ن˘ير˘ي˘سشم ،ن˘يد˘ل˘ب˘˘لا

ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ه ة˘˘قا˘˘˘ط
بج˘ي ة˘قا˘ط ي˘هو ،تلا˘˘ج˘˘م˘˘لا
ىو˘ت˘˘سسم ع˘˘فر˘˘ل ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسا

.نايبلا بسسح ،«ةيئانثلا تاقÓعلا
ريفسسلا مدق ،ةبسسانملا هذهبو

تاحÓسصإÓل امييق˘ت ي˘نار˘كوألا
ا˘ه˘تر˘سشا˘˘ب ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قلا

تاو˘ن˘سسلا لÓ˘خ هد˘ل˘ب ة˘مو˘˘كح
لامعألا خانم نيسسحتل ةريخألا

ةرسشابملا تارا˘م˘ث˘ت˘سسلا بل˘جو
هجوأا لجسس نأا دعبو.ةيبنجألا
،نيدلبلا اهمسساقتي يتلا هباسشتلا
ى˘ل˘ع نا˘م˘حر˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ن˘˘ب  د˘˘كأا

تاءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ف˘˘ي˘˘ث˘˘˘كت ةرور˘˘˘سض
ني˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا ن˘ي˘ب تلدا˘ب˘م˘لاو
ن˘يد˘ل˘ب˘لا Ó˘كل ن˘˘ي˘˘يدا˘˘سصت˘˘قلا

تلدا˘ب˘م˘ل˘ل يو˘ق ع˘فد ءا˘ط˘˘عإل
ىلع نافرطلا قفتا امك.ةيئانثلا

ى˘ل˘ع تاردا˘ب˘م˘لا هذ˘ه ة˘ق˘˘فار˘˘م
ن˘م ي˘تا˘سسسسؤو˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا

ىلإا اميسسل ةهجوم لامعأا لÓخ
زاهجلاو ينوناقلا راطإلا زيزعت
.يئانثلا يديلقتلا

ب.ر

ن˘مأÓ˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ن˘ي˘˘ع
،خ˘ي˘سشلا ن˘ب د˘˘ير˘˘ف ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ر˘سشع˘لا تا˘يلو˘لا ن˘مأا ءا˘سسؤور
اهت˘ي˘قر˘ت تم˘ت ي˘ت˘لا ةد˘يد˘ج˘لا

،صسمأا ،هب دافأا ام بسسح ،ارخؤوم
نمأÓل ةماعلا ة˘ير˘يد˘م˘ل˘ل نا˘ي˘ب
هنأا ،ناي˘ب˘لا ح˘سضوأاو.ينطولا

ط˘ط˘خ˘م ذ˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت را˘˘طإا ي˘˘فو
1202 ةن˘سس م˘سسر˘ب ة˘مو˘كح˘لا
ر˘˘سشع ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘ب م˘˘جر˘˘ت يذ˘˘لا

ىلإا بونجلاب ةيرادإا تاعطاقم
،تايحÓ˘سصلا ل˘ما˘كب تا˘يلو
ن˘مأÓ˘ل ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع
ةدايقل ءاسسؤور ةرسشع ينطولا
.ةديدجلا تايلولا هذه نمأا

ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا ن˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ت م˘˘تو

تارا˘˘طإلا» ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م دد˘˘ج˘˘لا
ن˘˘˘مألا˘˘˘ب ةؤو˘˘˘ف˘˘˘كلاو ة˘˘˘با˘˘˘سشلا
نأا مهل قبسس نيذلاو ينطولا
،ةيلوؤوسسم بسصانم ةدع اودلقت

نمأا ءاسسؤور باون رارغ ىلع
لÓ˘خ ،ة˘ي˘˘لا˘˘م˘˘سشلا تا˘˘يلو˘˘لا

،ريكذتلل.«ينهم˘لا م˘هرا˘سسم
ن˘مأا» ن˘م ل˘كب ر˘مألا ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘ي
جرب ةيلو نمأا ،نوميميت ةيلو
ينب ةيلو نمأا ،راتخم يجاب

،لÓج دلوأا ةيلو نمأا ،صسابع
ةيلو نمأا ،حلاسص نإا ةيلو نمأا
نمأا ،ترقت ةيلو نمأا ،مازق نإا

ريغملا ةيلو نمأا ،تناج ةيلو
«ةعينملا ةيلو نمأاو

ب.صس

تافلملا مهأ’ قرطتلا مت
عاطقلا صصخت يتلا

لبقتسسي باقرع
ةيلاردف ضسيئر
لؤرتبلا لامع

ةقاطلا ريزو لبقتسسا
،باقرع دمحم ،مجانملاو
صسيئر ،ةرازؤلا رقمب صسمأا
لامعل ةينطؤلا ةيلاردفلا
ءايميكلاو زاغلاو لورتبلا

يف كلذو ةيرهاؤطؤمح
لاسصت’ا صسيركت» راطإا
«مئادلاو مئاقلا يراؤجلا

عاطق تاسسسسؤؤم فلتخم نيب
.مجانملاو ةقاطلا

دقف ،ةرازؤلل نايب بسسحو
اذه لÓخ باقرع  دكا
رؤسضحب  مت يذلا ،ءاقللا

ةرازؤلا ناؤيد صسيئر
ىلع ،ةيلاردفلا نم ءاسضعأاو

نامسض ىلع ةرازؤلا صصرح
صسيركتو عاطقلا رارقتسسا
امك.يراؤجلا لاسصت’ا

تاذ بسسح ،ريزؤلا قرطت
يتلا تافلملا مهأ’ ،ردسصملا

معد لبسسو عاطقلا صصخت
يف يرسشبلا لماعلا
هنؤك ،هل ةعباتلا تاسسسسؤؤملا

ىلع ظافحلل ايسساسسأا Óماع
نيسسحتو جاتنإ’ا ةريتو
.نطاؤملل ةمدخلا

ةينطؤلا ةيلاردفلا دعتو
زاغلاو لورتبلا لامعل
23 نيب نم ءايميكلاو
ىؤتسسم ىلع ةيلاردف
مسضت يهو اهمهأا نمو نطؤلا
لماع فلأا071 نم رثكأا

داحت’ا ءاؤل تحتؤسضنم
،نييرئازجلا لامعلل ماعلا

تاي’و لك ربع نيعزؤم
ارود بعلت يهو .نطؤلا

نيب قيسسنتلا يف اماه
ةعباتلا تاسسسسؤؤملا تاباقن
ةقاطلا يعاطقل
نايب فيسضي ،ةعانسصلاو
.ةرازؤلا

ب. صضاير

ةيفيرلا ةأارملا تاجؤتنمل ةينماسضت قاؤسسأا

ءاسسن رغسصملا ضضرقلا نم نيديفتسسملا نم ةئملاب46
ن˘ما˘سضت˘لا ةر˘يزو تف˘˘سشك

ا˘يا˘سضقو ةر˘سسألاو ي˘ن˘˘طو˘˘لا
نأا ،صسمأا ،وكيرك رثوك ةأارملا

نيديفتسسملا نم ةئاملاب46
م˘ه ر˘غ˘˘سصم˘˘لا صضر˘˘ق˘˘لا ن˘˘م
م˘ي˘ظ˘ن˘ت ى˘لإا ةر˘˘ي˘˘سشم ،ءا˘˘سسن
يف ءاسسنلل ةينيوكت تارود
لجا نم تلاجم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
تاديفتسسملا ةبسسن نم عفرلا

.ةيلآلا هذه نم
ن˘ما˘˘سضت˘˘لا ةرازو تح˘˘ت˘˘ف

،ةأار˘˘م˘˘لا ا˘˘يا˘˘سضقو ةر˘˘˘سسألاو
،ميركلا ناسضمر رهسش لÓخ
ةبسسان˘م˘ب ة˘ي˘ن˘ما˘سضت ا˘قاو˘سسأا
فلتخ˘م ر˘ب˘ع نا˘سضمر ر˘ه˘سش
ا˘˘ه˘˘ن˘˘م فد˘˘˘ه˘˘˘لا تا˘˘˘يلو˘˘˘لا
ق˘˘˘˘يو˘˘˘˘سست˘˘˘˘لاو ج˘˘˘˘يور˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
.ةيف˘ير˘لا ةأار˘م˘لا تا˘جو˘ت˘ن˘م˘ل
ن˘˘ما˘˘˘سضت˘˘˘لا ةر˘˘˘يزو تلا˘˘˘قو
ا˘يا˘سضقو ةر˘سسألاو ي˘ن˘˘طو˘˘لا
صسمأا ةو˘كير˘ك ر˘ثو˘ك ةأار˘م˘˘لا
ى˘ل˘ع ة˘ف˘ي˘سض ا˘ه˘˘لوز˘˘ن ىد˘˘ل
«حا˘ب˘سصلا ف˘ي˘سض» ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب
نم نأا ىلوألا ةيعاذإلا ةانقلاب
ج˘ما˘نر˘ب˘˘لا اذ˘˘ه فاد˘˘هأا ن˘˘ي˘˘ب
ةأارم˘لا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘ل ق˘يو˘سست˘لا

.اهجيورتو
ةرازولا نأا وكيرك تدافأاو

ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ي˘ف ار˘˘خؤو˘˘م تعر˘˘سش
ل˘˘جا ن˘˘م  صصا˘˘خ ج˘˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب
ةأار˘م˘لا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘ل ج˘يور˘ت˘˘لا
،ه˘جذا˘م˘ن ن˘ي˘ب ن˘م ة˘ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا
قاو˘سسألا  ،ةر˘يزو˘لا ف˘ي˘˘سضت
لÓ˘خ ة˘ما˘ق˘م˘لا ة˘ي˘ن˘ما˘سضت˘لا
امك .كرابملا ناسضمر رهسش
قاو˘سسألا نأاو˘كير˘ك ترا˘˘سشأا
ر˘ه˘سشب ما˘ق˘م˘لا ة˘ي˘ن˘ما˘˘سضت˘˘لا

ةبرجت نع ةرابع يه ناسضمر
رادم ىلع ر˘م˘ت˘سست˘سسو ى˘لوأا
تاعاطق عم قيسسنتلاب ةنسسلا
.ىرخأا

تدافأا ،لسصتم ديعسص ىلع
ج˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لا اذ˘˘ه نأا ةر˘˘يزو˘˘لا
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا  ه˘˘ي˘˘ف كرا˘˘سشي
ة˘لا˘˘كو ا˘˘ه˘˘ن˘˘م تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا
ةراجت˘لاو ر˘غ˘سصم˘لا صضر˘ق˘لا

ن˘˘˘يو˘˘˘كت˘˘˘˘لاو ة˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘ف˘˘˘˘لاو
ةر˘˘ي˘˘غ˘˘˘سصلا تا˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘سصلاو
ة˘حا˘˘ي˘˘سسلاو ة˘˘ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م˘˘لاو
ة˘يد˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا تا˘˘عا˘˘ن˘˘سصلاو
.جوتنملل جيورتلل

تد˘˘كأا ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م
ة˘سسا˘ي˘˘سس كا˘˘ن˘˘ه نأا ةر˘˘يزو˘˘لا

يوذ طارخنا معدل ةجهتنم
ي˘ف ة˘سصا˘خ˘لا تا˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حلا
ن˘˘م يدا˘˘سصت˘˘قلا طا˘˘˘سشن˘˘˘لا

ءا˘سشنإا ي˘ف ة˘م˘ها˘سسم˘لا لÓ˘خ
مهعيراسشم
تراسشأاو.ةسصاخلا

ىلإا صصوسصخلا اذه˘بو˘كير˘ك
ن˘˘م عور˘˘˘سشم0051 نأا
تسصسصخ رغ˘سصم˘لا صضر˘ق˘لا
مهنم ريثكلا نأاو ةئفلا هذهل

ة˘˘ت˘˘فل تا˘˘حا˘˘ج˘˘ن او˘˘˘ق˘˘˘ق˘˘˘ح
ةعجان ةسسايسس هذه يلاتلابو
‐وكيرك فيسضت‐ Ó˘ب˘ق˘ت˘سسم
.اهعيجسشت يف رمتسسنسسو

جمانربلا صصخي ام يف امأا
نا˘˘سضمر ر˘˘ه˘˘سشل ر˘˘ط˘˘سسم˘˘لا
يف هنإا ،وكيرك تلاق  ،ميركلا
تائفلاب لفكتلا جمانرب راطإا
رادم ىلع لمعي يذلا ةسشهلا
ع˘˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب ،ة˘˘˘ن˘˘˘سسلا
تاعاطقو يندملا عم˘ت˘ج˘م˘لا
ةرازو˘˘˘˘˘˘لا تمد˘˘˘˘˘˘ق ،ىر˘˘˘˘˘˘خأا

ل˘˘فاو˘˘قو ة˘˘ي˘˘لا˘˘م تا˘˘نو˘˘ع˘˘م
لحرلاودبلل ةهجوم ةينماسضت
قاو˘˘˘˘˘˘˘سسألا بنا˘˘˘˘˘˘˘˘ج ى˘˘˘˘˘˘˘˘لإا
لفكتلا تÓمحو ةينماسضتلا
ىوأا˘˘م نود˘˘ب صصا˘˘خ˘˘سشألا˘˘˘ب
.ةفعسسملا ةلوفطلاو

.ز لانم
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،باهرإلا ةحفاكم راطإا يفف
صشيجلل زرافم ترمدو تفسشك
ةرتفلا لÓخ يبعسشلا ينطولا
أابخم51» ،ةرو˘˘˘كذ˘˘˘م˘˘˘˘لا
نم لكب ةيباهرإلا تاعامجلل
يف ،«فلسشلاو صسادرموبو ةليم
رسصانع60 فيقوت مت» نيح
ة˘ي˘با˘هرإلا تا˘عا˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل م˘˘عد
.«ةفلجلاب

ةبرا˘ح˘م˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘مأا
ةلسصاوم»و ةمظنملا ةم˘ير˘ج˘لا
ىلإا ةفداهلا ةثي˘ث˘ح˘لا دو˘ه˘ج˘ل˘ل
را˘˘ج˘˘تلا ة˘˘فآا ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘سضق˘˘لا
تفقوأا ،دÓبلا يف تاردخملاب
صشي˘ج˘˘ل˘˘ل ة˘˘كر˘˘ت˘˘سشم زرا˘˘ف˘˘م
عم قيسسنتلاب ،يبعسشلا ينطولا

04 ،ن˘مألا ح˘لا˘سصم ف˘ل˘ت˘خ˘˘م
.«تاردخم رجات

تاي˘ل˘م˘ع ي˘ف تز˘ج˘ح ا˘م˘ك
يحاونلا فلتخم ربع ة˘قر˘ف˘ت˘م
ةمخسض تاي˘م˘ك» ،ة˘ير˘كسسع˘لا

ـب رد˘ق˘ت ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا ن˘م
،مارغوليك (32)و اراطنق (42)

ةيمارجإلا تاعومجملا تلواح
ع˘˘م دود˘˘ح˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع ا˘˘ه˘˘لا˘˘˘خدإا
.’’برغملا

،قسشلا اذهل اه˘ل˘ي˘سصف˘ت ي˘فو
ه˘نأا ى˘˘لإا ة˘˘ل˘˘ي˘˘سصح˘˘لا ترا˘˘سشأا
ينطولا صشيجلل زرافم تفقوأا»
كرد˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصمو ي˘˘ب˘˘ع˘˘˘سشلا
دود˘˘ح˘˘لا صسار˘˘حو ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ن˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘حا˘˘˘ن˘˘˘لا ي˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘قإا˘˘˘ب
،ةثلاثلاو ةيناثلا ن˘ي˘ت˘ير˘كسسع˘لا

41 ،ة˘قر˘ف˘ت˘م تا˘ي˘ل˘م˘ع لÓ˘خ
42 تطبسضو تاردخم رجات

نم مارغو˘ل˘ي˘ك01و را˘ط˘ن˘ق
.«جلاعملا فيكلا

،را˘˘طإلا تاذ ي˘˘ف ،م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
تاردخم ر˘جا˘ت62» في˘قو˘ت
صسفن نم مارغوليك31 زجحو
صصرق33154 اذ˘كو ةدا˘˘م˘˘لا

ةفلتخم تايلمع يف صسولهم
،«ىرخأا ةيركسسع يحاون ربع
.هتاذ ردسصملا عباتي

تف˘قوأا» ،ىر˘خأا ة˘ه˘˘ج ن˘˘مو
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا صشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل زرا˘˘˘ف˘˘˘م
تسسارن˘م˘ت ن˘م ل˘كب ي˘ب˘ع˘سشلا

راتخم يجاب جربو مازق نيعو
اسصخسش253 ،تنا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘جو
302 و ة˘ب˘كر˘م51 تزج˘حو
ةقرطم831 و ايئابرهك ادلوم
اذكو ريجفت تادعمو طغسض
يف لمعتسست ىرخأا تازيهجت

ر˘˘ي˘˘غ بي˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع
،بهذ˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘ع عور˘˘˘˘˘سشم˘˘˘˘˘لا

نم صسي˘ك63 ىلإا ة˘فا˘سضإلا˘ب
.«ةراجحلاو بهذلا ماخ طيلخ

نط055,3» زجح مت امك
،«ةفلتخملا ةيئاذغلا داوملا نم
نم راطنق52,67» نع Óسضف
ةدحو865302 و غبتلا ةدام
لÓ˘خ ،ة˘يرا˘ن˘˘لا با˘˘ع˘˘لألا ن˘˘م
لكب تذفن ةلسصفنم تايلمع
.«ةنتابو يداولا نم

ط˘ب˘˘حأا» ،ر˘˘خآا قا˘˘ي˘˘سس ي˘˘فو
تلوا˘˘ح˘˘م دود˘˘˘ح˘˘˘لا صسار˘˘˘ح
ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك تا˘ي˘م˘˘ك بير˘˘ه˘˘ت
لكب رتل5549 ـب ردقت دوقولا

قو˘سسو فرا˘ط˘لاو ة˘سسب˘˘ت ن˘˘م
84 ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ا˘م˘ي˘ف ،صسار˘˘هأا

ن˘˘م ي˘˘عر˘˘سش ر˘˘ي˘˘غ ار˘˘جا˘˘ه˘˘˘م
نم ل˘كب ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م تا˘ي˘سسن˘ج
نا˘˘سسم˘˘ل˘˘تو صضي˘˘ب˘˘˘لاو را˘˘˘سشب
.«ةسسبتو تناجو ةماعنلاو

تاي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه ل˘ك ي˘تأا˘تو

قاي˘سس ي˘ف ا˘هر˘كذ ق˘ب˘سس ي˘ت˘لا
زيز˘ع˘ت ى˘لإا ة˘فدا˘ه˘لا دو˘ه˘ج˘لا»
فلتخم ي˘ف ة˘ن˘ي˘كسسلاو ن˘مألا
د˘كؤو˘ت ا˘˘م˘˘ك ،«ن˘˘طو˘˘لا ءا˘˘ح˘˘نأا
ة˘ي˘فار˘ت˘حلا» ى˘ل˘ع ا˘ه˘ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن
م˘ئاد˘لا داد˘ع˘ت˘سسلاو ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘لا
ةيامح يف ة˘ح˘ل˘سسم˘لا ا˘ن˘تاو˘ق˘ل
لا˘˘˘˘كسشأا ل˘˘˘˘ك ن˘˘˘˘م ا˘˘˘˘ندÓ˘˘˘˘˘ب
تا˘فآلاو ة˘ي˘ن˘مألا تاد˘يد˘ه˘ت˘لا
را˘سشأا ا˘م˘ل ا˘ق˘فو ،«ة˘ل˘سصلا تاذ
.هتاذ ردسصملا هيلإا

معد رسصانع6 فيقؤت عم

عوبسسأا لÓخ ةيباهرإ’ا تاعامجلل أابخم51 ريمدت

ب. يسساسس

و فسشكب ،يراجلا ليرفأا31 ىلإا70 نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ ،يبعسشلا ينطؤلا صشيجلا تادحو تماق
تدافأا ام بسسح ،ةيباهرإ’ا تاعامجلل معد رسصانع ةتسس فيقؤتوةيباهرإ’ا تاعامجلل أابخم51 ريمدت

.يبعسشلا ينطؤلا صشيجلل ةيتايلمعلا ةليسصحلا صسمأا هب

 تليسسمسسيت

زجحؤ ضصاخسشأا5 فيقوت
 ضسولهم ضصرق665

يليل يداؤب09 مقر قيرطلا طسسو اراجحأا ؤعسضو

ترايتب بعرلا نوعرزي نولوهجم

نازيلغ

ويهرا يداوب ضسولهم ضصرق7091 زجح

تايانج تفّيٌك اهنم ةيسضق81

 ضسرام رهسش ةيمارجإا ةيسضق501 جلاعي ةياجب نمأا

ثح˘˘ب˘˘لا ة˘˘˘قر˘˘˘ف تن˘˘˘كم˘˘˘ت
تليسسمسسيت ن˘مأا˘ب ير˘ح˘ت˘لاو
صصاخسشأا ةسسمخ فيقوت نم
صصار˘قألا ن˘م ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘˘حو
665 ب ترد˘ق ة˘سسو˘ل˘ه˘م˘˘لا
.صصرق

،زجحلاو فيقوتلا ةيلمع
،ة˘˘يلو˘˘لا ن˘˘˘مأا نا˘˘˘ي˘˘˘ب بسسح
لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘˘سسا د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب تءا˘˘˘˘ج
اسصخسش نأاب ديف˘ت تا˘مو˘ل˘ع˘م
تار˘ثؤو˘م˘˘لا ج˘˘يور˘˘ت˘˘ب مو˘˘ق˘˘ي
ةنيدم ءاي˘حأا ط˘سسو ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا

اهرثإا ى˘ل˘ع م˘ت˘ي˘ل ،ي˘ت˘سسي˘م˘خ
ثح˘ب˘لا تا˘ي˘ل˘˘م˘˘ع ف˘˘ي˘˘ث˘˘كت
ىلع ترفسسأا يتلاو يرحتلاو
ا˘نا˘ك طرو˘˘ت˘˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘حا˘˘طإلا
يف اهجيورت و اهعيب ددسصب

ذاختا دعبو بابسشلا طاسسوأا
ي˘ف ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا تاءار˘˘جإلا
ف˘ي˘قو˘˘ت م˘˘ت لا˘˘ح˘˘لا ة˘˘ي˘˘سضق
صشيتفتلا ةيلمع دعبو هئاكرسش
عون نم صصرق665زجح مت
ل˘خاد ةأا˘ب˘خ˘م «ن˘ي˘لا˘با˘غ˘ير˘ب»
غلبم اذكو يكيتسسÓب صسيك
نم جد00603 ـب«ردق يلام
.مومسسلا هذه جيورت تادئاع

يئاسضق فل˘م زا˘ج˘نإا م˘تو
ن˘ع ،ن˘ي˘فو˘˘قو˘˘م˘˘لا ق˘˘ح ي˘˘ف
ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا  ةزا˘ي˘˘ح
ىلع  مهتلاحإاو عيبلا صضرغل
ىد˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘كو
  .تليسسممسسيت ةمكحم

 ديمح.ز

،نيقئاسسلا نم ددع ىكتسشا
˘˘ماد˘˘قإا ن˘˘م ،صسمأا لوأا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل
راجحأا عسضو ىلع نيلوهجم
09 م˘˘˘قر ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لا ط˘˘˘سسو
تراي˘ت ي˘ت˘يلو ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا

ط˘بار˘لا ءز˘ج˘لا ي˘ف ناز˘ي˘ل˘غو
صشيرطلا لÓغ يتقطنم نيب
يداو ةيدلبل ايمي˘ل˘قإا ة˘ع˘با˘ت˘لا
.نيقئاسسلا ديدهتو يليل

ة˘ع˘ل˘˘ط˘˘م ردا˘˘سصم بسسحو
نإا˘˘˘ف ،«مÓ˘˘˘سسلا»ـل تثد˘˘˘ح˘˘˘˘ت
لوأا ة˘ل˘ي˘ل تب˘ب˘سست ة˘˘ع˘˘قاو˘˘لا
نم موي لوأا يف ءاثÓثلا صسمأا
ثي˘ح م˘ير˘كلا نا˘سضمر ر˘ه˘سش
ن˘م نو˘ق˘ئا˘سسلا صضع˘ب أا˘جا˘ف˘ت
ةرا˘ج˘ح˘لا ن˘م ة˘مو˘ك د˘جاو˘˘ت

ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
.روكذملا

يلمعتسسم صضعب فاسضأاو
صضع˘˘˘ب نأا ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه
رارسضأاب تبيسصأا  تارايسسلا

هذهب اهمادطسصا ةجيتن ةيدام
. راجحألا

ءاد˘ت˘˘علا اذ˘˘ه ف˘˘ل˘˘خ د˘˘قو
ىد˘˘ل ط˘˘خ˘˘سسلا ن˘˘م ة˘˘جو˘˘˘م
ي˘ت˘لا ،ق˘ير˘ط˘لا ي˘ل˘م˘ع˘˘ت˘˘سسم
،ءادوسس ةطقن ربتعت تحبسصأا

كردلا حلاسصم نم اوبلط امك
ف˘ي˘قو˘ت˘ل ا˘ه˘تا˘يرود ف˘ي˘ث˘كت
اذ˘˘ه رار˘˘كت ع˘˘ن˘˘م˘˘ل ةا˘˘ن˘˘ج˘˘لا
 .ءادتعلا

 ةنيÁ نب رهاطلا

ة˘قر˘ف˘لا ر˘سصا˘ن˘ع تن˘˘كم˘˘ت
ةيئاسضقلا ةطرسشلل ةلق˘ن˘ت˘م˘لا
نم ،ويهرا يداو ةرئاد نمأاب
7091زجحو صصخسش فيقوت
ىلع ءانب اذهو صسولهم صصرق
تدرو ةد˘كؤو˘˘م تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م
دوجو اهدافم ،نمألا حلاسصمل
ج˘˘˘يور˘˘˘ت˘˘˘ب مو˘˘˘ق˘˘˘ي صصخ˘˘˘˘سش
ط˘سسو ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘˘م˘˘لا
ىدحإا ىوتسسم ىلع بابسشلا
.ويهرا يداو ةنيدمب ءايحألا

تاكرحتل دسصرت˘لا د˘ع˘بو
ىلع هفيقوت مت هيف هبتسشملا

وجيب  عون نم ةبكرم نتم
ى˘˘لإا ه˘˘عا˘˘سضخإا د˘˘ع˘˘بو ،405

يد˘سسج˘لا صسم˘ل˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع
طبسض مت ةبكر˘م˘لا صشي˘ت˘ف˘تو
صصرق021 ى˘ل˘ع ه˘تزو˘ح˘˘ب
ذا˘˘˘خ˘˘˘تا د˘˘˘ع˘˘˘بو ،صسو˘˘˘ل˘˘˘ه˘˘˘م
ةينمألاو ةينوناقلا تاءارجإلا
هنكسسمب ط˘ب˘سض م˘ت ة˘مزÓ˘لا

ن˘م ةر˘ب˘ت˘˘ع˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع
ةرد˘ق  ة˘سسو˘ل˘ه˘م˘لا صصار˘قألا

نم صسولهم صصرق7871ب
زا˘ج˘نإا مـت عاو˘نألا ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
د˘˘سض ي˘˘ئا˘˘سضق ءار˘˘جإا ف˘˘ل˘˘م
هبجومب مد˘ق ،ه˘ي˘ف هـب˘ت˘سشم˘لا
ةزايحلا ةمهت نع ةلادعلا مامأا
تار˘ثؤو˘م˘˘لا ع˘˘ي˘˘ب˘˘لا صضر˘˘غ˘˘ل
.ةيلقعلا

بؤيأا. صس

ةيئلولا ةحلسصملا تنكمت
ن˘مأا˘ب ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘˘طر˘˘سشل˘˘ل
ر˘ه˘˘سش لÓ˘˘خ ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب ة˘˘يلو
ةجلاعم نم ،مرسصنملا صسرام
ةيسضق81 اهنم ،ةيسضق501
حنج˘لاو تا˘يا˘ن˘ج˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت

اهيف طروت تاكلتمملا دسض
ردسص اهرثإا ىلع ،اسصخسش52
رمأا صصا˘خ˘سشأا80 ق˘˘ح ي˘˘˘ف
ن˘˘م تن˘˘كم˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك ،عاد˘˘˘يإا

قلعت˘ت ة˘ي˘سضق76 ةج˘لا˘ع˘م
د˘سض ح˘ن˘ج˘لاو تا˘˘يا˘˘ن˘˘ج˘˘لا˘˘ب
48 ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف طرو˘˘˘ت دار˘˘˘˘فألا
80 قح يف ردسص ،اسصخسش

ا˘˘م˘˘ك ،عاد˘˘يإا ر˘˘مأا صصا˘˘خ˘˘سشأا
61 ةرتفلا صسفن لÓخ تجلاع
ة˘ح˘فا˘كم˘ب ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت ة˘˘ي˘˘سضق
تار˘˘ثؤو˘˘م˘˘˘لاو تارد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا
81 ا˘ه˘ي˘ف طرو˘ت ،ة˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘لا
60 قح يف ردسص ،صصخسش
اياسضقلا امأا ،عاديإا رمأا مهنم
تج˘لا˘ع د˘˘ق˘˘ف ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قلا
ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف طرو˘˘ت ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سضق
ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب ،ن˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش
ق˘ل˘ع˘ت˘ت ن˘ي˘ت˘ي˘سضق ل˘ي˘˘ج˘˘سست
طروت ةينورتكلإلا مئار˘ج˘لا˘ب
.دحاو صصخسش اهيف

ت.ك

هزفتسسا رخآا صصخسشل تانعط هجو

دمعلا لتقلا ةلؤاحم يف طروتمل انجسس تاونسس6

نازيلغب رهسشلا ةيادب رورم ثداح رثإا

نارهؤ ىفسشتسسÃ ةثلاثلا ةبلاطلا ةافؤ

تايانج˘لا ة˘م˘كح˘م تم˘كح
ءاسضق صسلج˘م˘ب ة˘ي˘فا˘ن˘ئ˘ت˘سسإلا

ةدقعنملا اهت˘سسل˘ج ي˘ف ة˘ل˘قرو
(صش ‐ي) و˘عد˘م˘لا ى˘ل˘˘ع صسمأا

انجسس تاو˘ن˘سس6 ،ة˘ن˘سس42
ة˘يا˘ن˘˘ج ي˘˘ف ه˘˘طرو˘˘ت˘˘ل اذ˘˘فا˘˘ن
ارارسضإا دمعلا لت˘ق˘لا ة˘لوا˘ح˘م
. ةنسس13 (صس ‐ صش) ةيحسضلاب

،ةيسضقلا هذه عئاقو دوعتو
ى˘لإا ،ة˘لا˘˘حإلا ر˘˘سضح˘˘م بسسح
امدنع9102 رب˘م˘فو˘ن ر˘ه˘سش
يرسضحلا نمألا حلاسصم تقلت
دود˘ح ي˘˘ف تر˘˘ق˘˘ت ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب
لاسصتإا ،احابسص ةيناثلا ةعاسسلا

ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سصم ن˘˘˘م ا˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘˘تا˘˘˘˘ه
ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا تلا˘˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسإلا
هدافم ةنيدملا تاذ ىفسشتسسمب
با˘˘سصم صصخ˘˘سش لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسا

.صضيبألا حÓسسلاب
ي˘ت˘لا تا˘ير˘ح˘˘ت˘˘لا تن˘˘ي˘˘ب و

نأا ةينمألا حلاسصملا اهترسشاب
تأاد˘ب ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا هذ˘˘ه ع˘˘ئا˘˘قو
يف ناكو ةيحسضلا عفد امدنع
) وعدملا فتكلاب ركسس ةلاح
ار˘˘سضا˘˘ح نا˘˘ك يذ˘˘لا ( صش ‐ي
ةيدلبب فافز لفح يف اهنيح
يف طروتملا ربتعا و.ةلزنلا
ة˘ي˘ح˘˘سضلا كو˘˘ل˘˘سس ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا
ه˘ن˘م بل˘طو ،هد˘سض ازاز˘ف˘ت˘˘سسا
هنأا لإا ه˘تا˘كر˘ح˘ت ي˘ف ل˘ق˘ع˘ت˘لا
‐ ي) وعدملاب عفد امم ،هلهاجت
ه˘ل ه˘ي˘˘جو˘˘تو ه˘˘ت˘˘ق˘˘حÓ˘˘م (صش

صضيبأا حÓسس ةطسساوب نيتنعط
ىوتسسم ىل˘ع تنا˘ك ا˘م˘هاد˘حإا
يف ةيناثلا تناك امنيب بلقلا

ع˘˘˘˘˘˘سضخ و.ر˘سسيألا ه˘ب˘˘ن˘˘ج

ي˘ب˘ط ل˘خد˘ت ى˘لإا ،ة˘˘ي˘˘ح˘˘سضلا
ة˘طا˘ي˘خ ي˘ف ل˘ث˘˘م˘˘ت ،ي˘˘حار˘˘ج
بيسصأا يتلا ةقيمعلا حورجلا
ءاو˘ه جار˘خ˘ت˘˘سسا ا˘˘سضيأاو ا˘˘ه˘˘ب
ه˘˘˘سصف˘˘˘ق ل˘˘˘خاد ن˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘˘م
ن˘م دا˘ف˘ت˘سسا ا˘˘م˘˘ك ،يرد˘˘سصلا
هزجع ةدم تددح ةيبط ةداهسش
.اموي81 ب ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘ع
ةماعلا ةباين˘لا ل˘ث˘م˘م ح˘سضوأاو
) وعدملا ةين نأا هتعفارم يف

حور قا˘˘˘˘˘˘هزإا ي˘˘˘˘˘˘˘ف ( صش ‐ي
نيناكملا ليلدب ةتباث ةيحسضلا
امهراتخا نيذ˘ل˘لا ن˘ي˘سسا˘سسح˘لا
ةلواحم يف ةيحسضلا مسسج يف
ن˘م ا˘سسم˘ت˘ل˘˘م ،ه˘˘ل˘˘ت˘˘ق˘˘ل ه˘˘ن˘˘م
ة˘بو˘ق˘ع˘ب ه˘˘ت˘˘نادإا ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا
.   مادعإلا

ب. صضاير

ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘˘لا صسمأا تي˘˘˘فو˘˘˘ت
را˘˘ط˘˘خ˘˘م ا˘˘ي˘˘مل ،ة˘˘ث˘˘لا˘˘˘ث˘˘˘لا

رمعلا نم ةغ˘لا˘ب˘لا ،ي˘سسور˘ع
ثدا˘ح ة˘ي˘ح˘˘سض ة˘˘ن˘˘سس81
رهسش علطم عقو يذلا رورملا
ىوتسسم ىلع ،يراجلا ليرفأا
يداو ةيدلبب ةيسسيارعلا راود
لثمت ميلألا ثداحلاةعمجلا

عو˘˘ن ن˘˘م ةرا˘˘ي˘˘سس صسهد ي˘˘ف
نم ةعومجمل »702 وجيب»
ن˘م تاد˘ئا˘ع ن˘ك تا˘ب˘لا˘ط˘لا

نايز» ةيوناثب ةسساردلا دعاقم
ثداحلا .ةيدلبلا تاذب «دمحا
نيتبلا˘ط عر˘سصم ي˘ف بب˘سست
91و81 رمعلا ن˘م نا˘غ˘ل˘ب˘ت
ةثلاثلا ةبلا˘ط˘لا تنا˘كو ة˘ن˘سس

حورجب اهتظحل تبيسصأا دق
اهليوحت مت ةروطخلا ةتوافتم
نار˘˘هو ى˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةفرغ يف تيقب نيأا يعماجلا
ن˘ي˘عو˘ب˘سسأا ةد˘˘م˘˘ل صشا˘˘ع˘˘نإلا

ةايحلا قرافت نأا لبق نيلماك
.ةايحلا ءاعبرألا صسمأا حابسص

بؤيأا . صس

لجيج

نيمارغوليك زجح
 تاردخملا نم
نم ،لجيج نمأا حلاسصم تنكمت

نم غلك20 براقي ام ،زجح
،نيسصخسش فيقؤتو ،تاردخملا

ىلإا تدرو تامؤلعم ىلع ءانب
ثحبلا ةقرف رسصانع ملع
،ةي’ؤلا نمأاب لخدتلاو
هؤبسشم طاسشن صصؤسصخب
يف صصاخسشأ’ا نم ةعؤمجمل
جيورت و ةزايح لاجم
ةيلقعلا تارثؤؤملاو تاردخملا

.بابسشلا طاسسوأا يف
ةقرفلا رسصانع رسشاب ثيح

مهتنكم ،مهثاحبأاو مهتايرحت
و نيلعافلا ةيؤه ديدحت نم
صصاخسشأا40ـب رمأ’ا قلعتي
63 و82 نيب مهرامعأا حوارتت
قؤبسسم صصخسش مهنيب نم ،ةنسس
ىدحإا نم ردحني ايئاسضق
عسضو مت نيأا ،طسسؤلا تاي’و

رسصانع تنكم ةيناديم ةطخ
نم نينثا فاقيإا نم ةقرفلا
ام زجح و ةعؤمجملا دارفأا

تاردخملا نم غلك20 براقي
صصرق934و ،يدنه بنق عؤن
نم ةيلقعلا تارثؤؤملا نم
ىلإا ةفاسضإا  عاؤنأ’ا فلتخم
01 يلاؤحب ردق يلام غلبم
ةيطبسضلا ،ميتنسس نييÓم
.ةيئاسضقلا

تاهجلا مامأا نÓعافلا مدقو
دعب ،ةسصتخملا ةيئاسضقلا
تاءارجإ’ا ةفاك لامكتسسا
ةيسضق لجأ’ ،ةينؤناقلا
لقنلا ،ءارسشلا ،لؤسصحلا

عيب دسصق نيزختلاو
ةيلقعلا تارثؤؤملاو تاردخملا

نيأا ،ةعورسشم ريغ ةقيرطب
يف ،عاديإا رمأا امهقح يف ردسص

ةيراج ثاحبأ’ا لازت ’ نيح
.نييقبتملا نيسصخسشلا نع

ع .دلاخ



رهسش يف هدابع ىلع ‐ىلاعت‐ هللانَم
مَعuن˘لا ن˘م ٍر˘ي˘ث˘كب ،كرا˘ب˘م˘لا نا˘سضمر
م˘ع˘uن˘لا كل˘ت ّنأا˘ب ّكسش لو ؛ا˘يا˘ط˘ع˘˘لاو
لذب ىلع هtثحي ملسسملل ازفاح لكسشُت
،ة˘عا˘ط˘لا ي˘˘ف د˘˘ه˘˘ج˘˘لا ن˘˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لا

˘‐ ه˘ل˘˘لا ةا˘˘سضر˘˘م ءا˘˘غ˘˘ت˘˘با ؛ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو
ىّلجتت ناسضمر رهسش يفف ؛‐هناحبسس
ةرفغ˘م˘لاو ،ة˘ّي˘ه˘لإلا ة˘م˘حر˘لا ي˘نا˘ع˘م
ن˘م ق˘ت˘ِع˘لاو ،ا˘˘يا˘˘ط˘˘خ˘˘لاو بو˘˘نذ˘˘ل˘˘ل
.نانِجلا لوخدو ،نارينلا

ذإا ؛نيمئاسصلا روجأا هللا فعاسض دقو
دحأا اهيلع علّطَي ل مايسصلا ةدابع ّنإا
ق˘ق˘ح˘ت˘ت ي˘ت˘لا م˘ع˘ِن˘لا ن˘مو ،ه˘ل˘لا ا˘ّلإا
،ا˘سضيأا نا˘سضمر ر˘ه˘سش ي˘ف دا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ل
ناسضمر نم نيمئاسصلا بونذ ةرفغم
نأا ا˘م˘ك ،ه˘ي˘˘ل˘˘ي يذ˘˘لا نا˘˘سضمر ى˘˘لإا
عف˘سشت ي˘ت˘لا تادا˘ب˘ع˘لا ن˘م ما˘ي˘ِسصلا
هيلع‐ ّيبنلا لاق ،ةمايقلا موي دابعلل
نآارقلاو مايسصلا» :‐مÓسسلاو ةÓسصلا

لوقي ،ةمايقلا موي ِدبعلل ناعفسشي

ماعطلا هتعنم يَنِإا uبر يأا:مايسصلا
،هيف ينعّف˘سشف را˘ه˘ن˘لا˘ب تاو˘ه˘سشلاو
ِليللاب مونلا هتعنم uبر ُنآارقلا لوقي
.«ناعفسشيف ،هيف ينعفسشف
رهسش يف قْلَخلاب هللا ةمحر ىّلجتتو
اهنم  ،رهاظملا ديدعب هدابعب ناسضمر
رهسش تاكرب نمف ؛تادابعلا ءادأا ريسسيت
هيف ق˘ْل˘خ˘لا ة˘م˘حر ر˘ها˘ظ˘مو ،نا˘سضمر
،تادابعلا ءادأا ىل˘ع ن˘ي˘م˘ل˘سسم˘لا لا˘ب˘قإا

لبقتف ،لفاونو ،صضئارف نم ؛تاعاطلاو
نم ةبغرو ةبحمب ةدابعلا ىلع صسوفنلا

قّقحُي ام ىلإا قاسسُت اهنأاك ،ةدايق ريغ
ئل˘ت˘م˘ت˘ف ؛‐ه˘نا˘ح˘ب˘سس‐ ه˘ل˘لا ا˘سضر ا˘ه˘ل
ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لا ن˘˘ي˘˘ع˘˘ئا˘˘ط˘˘لا˘˘ب د˘˘جا˘˘سسم˘˘لا
مِجح˘َت ل˘با˘ق˘م˘لا ي˘فو ،ن˘ير˘ف˘غ˘ت˘سسم˘لا
بونذلا باكترا نع ةيسصاعلا صسوفنلا

،ًةعئاط اهّبر ىلإا عجرتو ،يسصاعملاو
.طيرفت وأا ،دانع نود
،نآارقلا رهسش يف ةمحرلا رهاظم نمو
؛تاعاطلاو تادابعلا ءادأا ىلع مهتناعإا

باو˘بأا ق˘ل˘غو ،ة˘˘ّن˘˘ج˘˘لا باو˘˘بأا ح˘˘ْت˘˘َف˘˘ب
،دsيقُتو نيطايسشلا لسسلسست امك ،نارينلا

مايسصلا ىلع ملسسملل ٌنوع كلذ يفو
نيطايسشلا ديفسصتو ،لامعألا لئاسضفو
حَبكُت يلاتلابو ،اهتكرح دييقتب نوكي

.تاوهسشلا حامج
ر˘ه˘سش ي˘ف بو˘نذ˘لا با˘كترا ر˘˘sسسف˘˘ُيو
نيطايسشلا ديفسصت عم انمازت ناسضمر
ديفسصتلا ّنإا ليِق دقف ؛ٍتÓيوأات ةّدعب

نود نيطايسشلا نم ةاتعلل اّلإا نوكي ل
ر˘سصح مد˘ع ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب ،م˘هر˘˘ي˘˘غ
؛ن˘˘ي˘˘طا˘˘ي˘˘سشلا ي˘˘ف بو˘˘نذ˘˘لا رد˘˘˘سصم
ةرا˘ّمألا صسو˘ف˘˘ن˘˘لا م˘˘ه˘˘ي˘˘لإا فا˘˘سض˘˘ُت˘˘ف
،ىوهلا عا˘ب˘ّتا ي˘ف ة˘ب˘غر˘لاو ،ءو˘سسلا˘ب
ىلع ة˘ث˘عا˘ب˘لا با˘ب˘سسألا ن˘م ا˘هر˘ي˘غو
دارُي امّبرو ،هللا يسضرُي ل ام باكترا
با˘كترا مد˘ع ن˘ي˘طا˘ي˘سشلا د˘ي˘ف˘˘سصت˘˘ب
بكتر˘ُت ي˘ت˘لا نا˘سضمر ي˘˘ف بو˘˘نذ˘˘لا

لسضفل ؛روهسشلا نم هريغ يف ًابلاغ
.هتقو ةمرحو ،ناسضمر

ناصضمر ءاعد
كطخسس هيف ينّبنجو ،كتاسضرم ىلإا هيف ينبّرق مهللا»

 ،كتايآا ةءارقل هيف ينقّفوو ،كتامقنو
.«نيمّحارلا محرأا اي كتمحرب

(1) ةمحر هلؤأا

«ميظع قلخ ىلعل كنإاو»

(2) ربسصلا
ةيوبن فقاوم
(2) لافطأ’ا عم

هللا ىلسص ،يبنلا ربسص ىلجت
ددع تام امدنع ،ملسسو هيلع
،هئابرقأاو هبابحأاو هباحسصأا نم
هللا ىلسص يبنلا ءانبأا تام ذإا

،هتايح يف مهلك‐ ملسسو هيلع
‐اهنع هللا يسضر‐ ةمطاف لإا
هب ن˘ي˘ق˘حÓ˘لا لوأا تنا˘ك ي˘ت˘لا
،ىلعألا قيفرلا ىلإا هلاقتنا دعب

‐ ة˘ج˘يد˘خ ه˘ت˘جوز تتا˘م ا˘م˘ك
هد˘ن˘˘سس ‐ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع ه˘˘ل˘˘لا ي˘˘سضر
صسيل هب نمآا نم لوأاو ،همعدو
ن˘م ل˘ب ،بسسح˘ف ءا˘˘سسن˘˘لا ن˘˘م
لوأا اهنأا ذإا ،ني˘ع˘م˘جأا ة˘ير˘سشب˘لا

هيلع لزن نأا دعب هيلإا أاجل نم
ةزمح همع اسضيأا تامو ،يحولا

،مÓسسإلا دسسأا ،هنع هللا يسضر
دهسشتسسا يتلا ،دحأا ةوزغ يف
ناكف . ،ايباحسص نوعبسس اهيف

.اًبسستحم اًرباسص

هذه لثم يف هلوق نم ناكو
هللا ىل˘سص ه˘لا˘ق ا˘م ،ف˘قاو˘م˘لا

ه˘ن˘با تو˘م مو˘ي م˘ل˘سسو ه˘ي˘ل˘˘ع
نإاو ،عمدتل نيعلا نإا» :ميهاربإا
ام لإا لوقن لو ،نزحيل بلقلا
ا˘ي كقار˘ف˘ب ا˘نإاو ،ا˘ن˘بر ي˘سضر˘ي
.«نونوزحمل ميهاربإا

ه˘ي˘ل˘ع ه˘ل˘لا ى˘ل˘سص ثح د˘˘قو
اذ˘ه ي˘ف ر˘ب˘سصلا ى˘ل˘ع م˘ل˘˘سسو
ه˘ل˘لا لو˘ق˘ي» :لا˘ق˘ف ن˘˘طو˘˘م˘˘لا

ن˘مؤو˘م˘لا يد˘ب˘ع˘ل ا˘م :ى˘لا˘˘ع˘˘ت
هيفسص تسضبق اذإا ،ءازج يدنع
لإا هبسستحا مث ايندلا لهأا نم
.«ةنجلا

هبيسصت ملسسم نم ام» :لاقو
انإا :هللا هرمأا ام لوقيف ،ةبيسصم
مه˘ل˘لا ،نو˘ع˘جار ه˘ي˘لإا ا˘نإاو ه˘ل˘ل
فلخاو يتبيسصم يف ينرجئا
هل هللا فلخأا لإا ،اهنم اًريخ يل

 .«اهنم اًريخ
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مه ،ناسضمر لÓخ انيلإا اؤمدق يجوز لاؤخأا:1لاؤؤسس
مهل ّدعأا نأا ينم نؤبلطيو ،نؤمؤسصي ’ مهنكل نؤملسسم
؟تلعف نإا ةمثآا نؤكأا مأا ،لعفأا له ،ماعطلا
 :باو÷ا
انبر ،«ءاسشي نم يدهي هللا نكلو تببحأا نم يدهت ل كنإا»
اذإاو ،رحبلا ‘ وأا Èّلا ‘ هيدهي ادحأا يدهي نأا ديري امدنع
مامأا وأا دجسسŸا راوجب ناك ولو هيدهي ل ،هيدهي لأا دارأا
ةÓسصلا هيلع‐ لوسسرلا مامعأا لاح وهو ،ةفرسشŸا ةبعكلا

لوسسرو يبن مهءاجو ،ةبعكلا مامأا اوناك نيذلا ‐مÓسسلاو
مهل بتكي ⁄ ‐¤اعت‐ هنكل ،مار◊ا هللا تيب راوجبو
اوري ⁄ صسانأا كانه لباقŸاب ،رفكلا ىلع اوتامو ،ةيادهلا
مهو ،هب اونمآا مهنكل ‐ملسسو هيلع هللا ىلسص ‐ يبنلا
.هبابحأا
نم ةÒبك اوبكترا مهنكل نوملسسم ةلئاسسلا جوز لاوخأا
لوقي يأا ،اداحجإا ناسضمر ةمرح ملسسم كهتنا اذإا ،رئابكلا
:اولاق عامجإاب ءاملعلا لك اذه ،اسضرف صسيل ناسضمر نأا
ناسضمر نأاب نمؤوي يذلا Êاثلا عونلا .«رفاك هنأاب همكح»
صصا˘عو ق˘سسا˘ف ه˘ن˘كل ،ه˘عر˘˘سش ¤ا˘˘ع˘˘ت ه˘˘ل˘˘لا نأاو صضر˘˘ف
‘ فسسأÓل ،مايسصلا كÎي ةÓسصلا كÎي املثم ،نواهتمو

نكل ،ةلŸا نم جرخ هنأاك Èتعي ناسضمر لكأاي نم انعمت‹
Ìكأا ةÓسصلا نأا ةقيق◊ا امنيب ،«صشيلعام» يلسصي ل نم
لإا» ¤اعت هيف لاق Òخألا اذه نأا حيحسص ،مايسصلا نم
،نيدلا دامع ةÓسصلا نكل ،«هب يزجأا انأاو › وهف موسصلا

  .ةمايقلا موي هيلع دبعلا بسساحي ام لوأا يه
Èّلا ىلع اونواعتو» ¤اعت لوقي:ةلئاسسلا لاؤؤسسل دؤعن
يخبطت ل اذل «ناودعلاو مثإلا ىلع اونواعت لو ،ىوقتلاو
دارأا نم ،لكألا مهل يمدقت لو ناسضمر راهن ‘ مهل
دارأا اذإا ،برغŸا دنع لكأاي ناسضمر ‘ كتيب ‘ وهو لكألا
Óف تنأا امأا ،هللا ¤إا هرمأاف ،رخآا ناكم ‘ وأا ةيفخ لكأاي نا
نأا صشخت ل ،كتيب ‘ ناسضمر ةمرح كهتنت نأاب يحمسست
.دابعلا ءاسضرإا نم ¤وأا دابعلا بر ءاسضرإاف ،اوبسضغي
درجمب ةÓسصلا كرتي مث ناسضمر ةبسسانمب يلسصي نم كانه:2لاؤؤسس
ليسضفلا رهسشلا ءاهتنا
:باو÷ا
تنأاو ،ةيادهلاو تابثلا كل هللا لأاسسن ،كب ابحرم هل لوقن
نأا هوعدتل ناسضمر يف ةÓسصلل هللا كاده نأا ةسصرف منتغا
،ءلؤوه ىلع نومكهتي نم كانه ،ناسضمر دعب اهيلع كتبثي
ام نأا لوقن ل  ،حسصي ل اذه ،«نييناسضمرلا»ـب مهنومسسيو
بجي نكل ،يداع رمأا ناسضمر دعب ةÓسصلا كرتي نم هلعفي
ة˘م˘كح˘لا˘ب كبر ل˘ي˘ب˘سس ى˘لإا عدا» ى˘ن˘سسح˘لا˘ب ه˘ت˘ل˘ما˘ع˘˘م
.«نسسحأا يه يتلاب مهلداجو ةنسسحلا ةظعوملاو
يل نكمي له ،نآارقلا نم نيبزح ’إا ظفحأا ’:3لاؤؤسس
فتاهلا نم نآارقلا ةءارق لÓخ نم يتيب لهأا مؤوأا نأا
؟طقف ظفحأا امم مهب يلسصأا مأا ،لؤمحملا
:باو÷ا
،لسضفأا هظفح نم أارقي ،نآارقلا ظفحي ناسسنإلا ناك اذإا

نقتي ل يأا ،«طوقسسلا» ريثك هنكل ظفحي ناك اذإا امأاو
نم ةءارقلا هل زوجيف ،Óسصأا ظفاح ريغ هنأا وأا ،ظفحلا
ام رركي نأا امإا .اينورتكلإا وأا ناك ايقرو فحسصملا
أارقي نأا وأا ،ناسضمر ةليط تاعكرلا لك يف طقف ظفحي
نكل ،نيتلاحلا يف زاوجلاف ،ةÓسصلا ءانثأا فحسصملا نم
ن˘م ه˘نأا نو˘لو˘ق˘ي ءا˘م˘ل˘ع˘لا نأا ى˘˘لإا ةرا˘˘سشإلا ن˘˘م د˘˘ب ل
ىتح لو ،ةينورتكلإلا تلآلا لامعتسسا مدع لسضفألا
ذإا ،عوسشخلل ى˘عدأا ا˘ه˘لا˘م˘ع˘ت˘سسا مد˘ع نأل ،ف˘ح˘سصم˘لا
نم ةÓسصلا ءانثأا تاكرحب مايقلل اهلمعتسسم رطسضي
،ىرخأا ىلإا ةيآا وأا ىرخأا ىلإا ةحفسص نم لاقتنلا لجأا
،نآارقلا متخب صسيل رجألاو ،ةلمعتسسملا ةليسسولا بسسحب
ةيآا ظفحي نم نوكي دق ،«رانيد فلأا رانيد قبسس» دقف
.ّلجو ّزع هللا دنع ةيآا فلأا ظفحي نمم لسضفأا

لك ناسضمر مايأا مايسص ةين تيبأا نأاّ يلع له:4لاؤؤسس
؟ناسضمر ةيسشع ةدحاو ةرم يفكي ةينلا تييبت وأا ،ةليل
:باو÷ا
ة˘ل˘ي˘ل˘لا ن˘م نو˘كت نا˘سضمر ر˘ه˘سش مو˘سص ة˘ي˘ن تي˘ي˘ب˘ت
رطفأا اذإا لإا ،رهسشلا لماكل يفكت ةدحاو ةينو ،ىلوألا
بجو ،اهنيح ،يعرسش رذعل موسصلا رهسش لÓخ مئاسصلا

.ةينلا ديدجت هيلع

ششودقأا يوصضام خيصشلا ةليصضف :مكيتفي ^ ششودقأا يوصضام خيصشلا ةليصضف :مكيتفي ^

ةينآارق تايآا يؤتحت ةحفسصلا هذه
اهلامهإا مدع ءاجرلا،ةيؤبن ثيداحأاو

:لا˘˘ق ه˘˘نأا ي˘˘ل˘˘˘ع ن˘˘˘ع ر˘˘˘كذ˘˘˘ي
ىلسص هللا لوسسر عم تلخد’’
لجر ىل˘ع ،م˘ل˘سسو ه˘ي˘ل˘ع ه˘ل˘لا
اي :اولاقف ،مرو هرهظب هدوعي
:لا˘ق .ةد˘م هذ˘ه˘ب ،ه˘ل˘لا لو˘˘سسر
تحرب امف :يلع لاق .هنع اوطب

هللا ىلسص يبنلاو ،تطب ىتح
ركذيو .’’د˘ها˘سش م˘ل˘سسو ه˘ي˘ل˘ع
ي˘ب˘ن˘لا نأا’’ :ةر˘˘ير˘˘ه ي˘˘بأا ن˘˘ع
ر˘مأا م˘ل˘سسو ه˘ي˘ل˘ع ه˘ل˘لا ى˘ل˘سص
ل˘جر ن˘ط˘ب ط˘ب˘ي نأا :ا˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘ط
لوسسر اي :ليقف ،نطبلا ىوجأا
:لا˘ق ؟بط˘لا ع˘ف˘ن˘ي ل˘˘ه ،ه˘˘ل˘˘لا
ءا˘ف˘سشلا لز˘نأا ءاد˘لا لز˘نأا يذ˘لا
هنأا يلع نع ركذي .’’ءاسش اميف
هللا لوسسر عم تلخد’’ :لاق

ىلع ،ملسسو هيلع هللا ىلسص
،مرو هر˘˘ه˘˘ظ˘˘ب هدو˘˘ع˘˘˘ي ل˘˘˘جر
هذه˘ب ،ه˘ل˘لا لو˘سسر ا˘ي :او˘لا˘ق˘ف
:يلع لاق .هنع اوطب :لاق .ةدم
يبنلاو ،تطب ىتح تحرب امف

.’’دهاسش ملسسو هيلع هللا ىلسص
نأا’’ :ةر˘ير˘ه ي˘بأا ن˘ع ر˘˘كذ˘˘يو
ملسسو هيلع هللا ىلسص يبنلا
لجر نطب طبي نأا :ابيبط رمأا
لوسسر اي :ليقف ،نطبلا ىوجأا
:لا˘ق ؟بط˘لا ع˘ف˘ن˘ي ل˘˘ه ،ه˘˘ل˘˘لا
ءا˘ف˘سشلا لز˘نأا ءاد˘لا لز˘نأا يذ˘لا
 .’’ءاسش اميف

ىواتف
Úمئاصصلا

moc.liamg@8ehcuodgaiuodam :خيسشلا لاؤؤسسل
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K6د˘˘˘°˘˘˘§˘˘˘لاÑ˘˘˘ي KJ˘˘˘لا اذ˘˘˘k˘˘˘°˘˘˘عو
ة˘©˘ÓH˘>)لا ة˘لا˘6Ñر˘لاK ي˘ÓH˘>)لا
ا˘˘§˘˘õ˘˘م˘˘t˘˘- ي˘˘k˘˘لا ة˘˘˘©˘˘˘لو˘˘˘م˘˘˘ÅÑلا
ا˘˘KH ة˘˘©˘˘ÓH˘˘>)لا تا˘˘6ÑÄÑ'و˘˘˘م˘˘˘لا
-ÅÑ˘§˘لا هد˘q˘اH˘å˘در&لا تاI˘©ة Hن
دDرK م©k˘åõ˘لا لا˘H˘q ي˘D ما˘م˘J˘kا
ة˘©˘+ا˘ÅÑ˘gلا تا˘Eا˘Ü˘لا˘+ ع˘م˘q˘k˘م˘لا
تاkwÇÑÇÑلا فwkõم+K ة>دgملا

KHا -ÅÑ§ندر&لا هد Hن H°âوHة
ل˘م˘t˘- ة˘6Ñ˘wار ة˘©˘°˘H&اK ة˘©˘>ا˘Dد
<˘ï˘©˘ةد H˘g˘ة˘©˘(د K.˘ا+˘k˘ة Hل/ا ن
نH&لا ةدا˘©˘K6Ñ ن˘:او˘م˘لا ة˘Mا˘م˘0
Kلا˘ïاIنو .-˘å˘م˘لا دcوMلا ة&Kىل
ءا°+K ة˘©˘Iدر&لا ة˘لKد˘لا ص6Ñ˘©Ä&ا˘k˘ل
H˘6'وÑÄÑ˘ا˘§˘-ا <˘õ˘6&ا ىÑÄص H˘k˘©˘°˘ة
ل˘òل ر˘D˘w ي˘J ة˘ث˘Mد˘K0 ة˘6Ñ˘wار
ن˘˘©˘˘©˘˘ÅÑ˘˘å˘˘gلاK ة˘˘©˘˘+ر˘˘å˘˘لا ة˘˘H&لا
هõمt- امل ي°©íõÄÑÜلاK يIدر&لا

H˘ا نI˘q˘تا5ا H˘§˘ة˘م <˘õر: يMق
ءا°+K راJد5لاK مد˘k˘ï˘لاK ءا˘1ر˘لا
ةر˘˘8Ñا˘˘å˘˘م˘˘لا ة˘˘©˘˘Iدر&لا ة˘˘لKد˘˘˘لا
فاد˘J&لا ة˘Mا˘˘م˘˘0 ى˘˘õ˘˘> ةردا˘˘ï˘˘لا
هد§ÅÑ- امل ةH˘õا˘kò˘م˘لا ة˘©˘°˘:و˘لا
روK-Ü ةHõا7Ñ ةI§ÉÑ نH ندر&لا
م0õ دqÄÑ- يkلاK يمK<õ ي>اد+)ا

رMدï- لHt يKJ ن©©Iدر&لا ع©م/
KHkا+åة Hن F7&لا لÑïلا ءاåبر
Kملاqkدلا عمKيل .
-ïلا موåÓEو1&لا ةMة KلاkراMw©ة

<õ6ا يÑÄص HÅÑkرFث©0 ة -§kم
اKH ثاد0&لا ةå+اHk يD ندر&لا
M˘q˘ير M˘وH˘©˘ا D˘ي D˘õÄÑ˘Ü©ن Hام
MÄÑاJم Dي -åزMلا زåÓEلا تاkي
كK-õ ن©ÅÑï©ïلا ن©ÅÑågلا á+ر-
يD ندر&لا ا§õمt- يkلا ةلا6Ñرلا

HcوMk§ا KدلاKيذلا ما§لا ر Mïمو
ةد˘Iا˘HÄÑ ي˘D ه˘K7Ñ˘˘å˘g ندر&لا ه˘˘+
ءا˘§˘˘I)ل ي˘˘°˘˘©˘˘í˘˘õÄÑ˘˘Ü˘˘لا بÅÑ˘˘åلا
ل˘˘©˘˘KI ي˘˘õ˘˘©˘˘(ار˘˘6Ñ)لا لk˘˘Ó˘˘˘0لا

0˘ï˘وE˘ه D˘لا ي˘t˘رM˘ة K6لاÑkïÓل
Kا(EاHدلا ةKةل K<8اÑمk§لا اïص6د
K+°ءا H6'وÑÄÑة©°:ولا ا§-ا Kا&Jة©م
تا6Ñدïمõل ة©م˘7Ñا˘§˘لا ة˘Mا˘8Ñو˘لا

Hام0 ل/ا نMلا ةtïلا قوÅÑة©>ر
ي˘°˘©˘í˘õÄÑ˘Ü˘لا ي˘+ر˘å˘˘لا بõÅÑ˘˘å˘˘ل
Kلا˘t˘í˘ظا <˘õ˘لا ثرلا ىkراMwي
Kي˘°˘:و˘˘لا Kلا˘tÉÑ˘ل يرا˘Ó&/˘داد
Dلا يïص6د .
ل˘م˘M˘t ي˘˘°˘˘©˘˘í˘˘õÄÑ˘˘Ü˘˘لا بÅÑ˘˘åلا

HÅÑلا ر>اtل بÓ&ندر Kل Mمòن
ثMدtلا نKد ندر&لا ن> ثMدtلا

ةÓE˘> ي˘J كD˘k˘õ ن˘©˘D˘õÄÑ˘Ü ن˘>
ةM'و˘م˘+K د˘0او˘لا د˘qÄÑ˘لا˘+ حKر˘لا
ةåÓE˘لا كõ˘- ى˘õ˘> د˘F'و˘I ندر&لا

ر©ÇÑم˘لاK مد˘لا á˘+اKرK ة˘k˘+ا˘ث˘لا
بÅÑ˘˘˘˘åلا ن˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘+ öر˘˘˘˘˘ÅÑ˘˘˘˘˘kم˘˘˘˘˘لا
ي˘Iدر&لا بÅÑ˘åلاK ي˘°˘©˘í˘õÄÑ˘Ü˘لا
لK ةH&لا ةHارF ن> عDادM يذلا
Mاد§/ ر1د Hلا ل/ا نtíظا <õى
تا˘6Ñد˘ï˘˘م˘˘لا ة˘˘Mا˘˘م˘˘K0 ص6د˘˘ï˘˘لا
ة˘©˘˘K8Ñ ي˘˘J هذ˘˘§˘˘D ة˘˘©˘˘6Ñ˘˘ÓH)لا
هIاH&ا˘+ بÅÑ˘åلا ا˘§˘õ˘م˘M˘t داد˘/&لا

KM˘˘˘qÄÑ˘˘˘دJ˘˘˘ا +ò˘˘˘ل HÄÑ˘˘˘و'Kة˘˘©˘˘ل
K0˘˘˘ص8ر <˘˘˘õ˘˘˘لا م˘˘˘>د ى˘˘˘°ÉÑ˘˘˘لا
ى˘õ˘> ظا˘t˘í˘لاK ي˘°˘˘©˘˘í˘˘õÄÑ˘˘Ü˘˘لا
ا§-دIاKHÄÑ ة©°©˘í˘õÄÑ˘Ü˘لا ة˘لKد˘لا

K-˘ï˘دM˘م F˘ا˘§˘ل م˘>د˘لا ل Hل/ا ن
ةا˘Iا˘å˘م˘لا ف˘KKE لk˘Ó˘0لا ءا˘§˘I)ا
يوïلا ي+&لا ندر&لاD ة©°©íõÄÑÜلا
ي˘°˘M˘å ع˘©˘°˘م˘لا ر˘Jدز˘م˘لا ز˘Mز˘å˘لا
. ن©íõÄÑÜل م>دلاK ناH&لاK ةوïلا

K-ÄÑ˘k˘م˘لا ر˘مÄÑ̆©˘م˘لا ةر˘õò̆©˘ة H̆°̆ذ
كõملا ةلÓ/ لمt- دïلK ا§6Ñ©ÄÑ&ا-
هار. هõلا ب©: لÓ: ن+ ن©tÄÑلا
ةر©HÄÑ ص9و1 يõ> لم>K ةIاH&لا
تاMدktلاK ةراqgلا دو§qلاK ءا°gلا
ي˘˘Ĭدر&لا بÅÑ̆˘˘åلا ت§˘˘˘/اK ي˘˘˘k˘˘˘لا
ل0ارH مJ&ا نH ة0õرH داKE ق©ÅÑïلا
ي˘t˘õ˘م˘لا يوÄÑ̆k̆م˘لا ي˘õ˘> ل˘م˘å˘˘لا

Kلا˘˘å˘˘ي˘˘+ر Kد˘˘لاKي˘˘ل +ò˘˘ا لĔk̆راد
K6اÑ̆k˘ر˘م D˘ص9و˘1 ي H̆å̆رFلا ةg°ءا
Kد5لاJ̆˘˘را K6 يذ˘˘˘لاÑ̆˘õ̆˘لا م&H˘˘اĬ˘ة
Kار˘لاM˘ة H˘ن +˘å̆ل هد˘õ̆م˘õك <gلا دõه
لمt- يذ˘لاK ن̆©tÄÑ̆˘لا ن˘+ يĬا˘ث˘لا
داد/&لا ةم§H ل8Ñاو©ل اMÉÑ&ا ةIاH&لا
+òز> لMةم KJة©لا> ةم Kل©wص9و
HåرFلا ةg°ي°:ولا ءا K6'وملاÑÄÑي-ا
KMÉÑ˘©˘ف +ÇÑ̆ةز©مم˘لا ه̆-ا˘م KMg°ي
<˘˘õ˘˘ى H˘˘ا E˘داد̆/&لا ه̆+ ما KلاÅÑ̆åب
ل˘ò+ ه˘-ر˘̆©˘HÄÑ̆ ل˘˘8Ñاو˘˘M ي˘˘Iدر&لا

نوò©ل ة8Ñõg ةدار)اK يدK-t ةمMز>
H˘ل لا˘ث˘õ˘kÉÑ˘t̆©̆ة Kلا˘°̆g˘ل KلاÇÑgر
Kلا˘˘˘å˘˘Ü˘˘ءا H̆˘ل˘̆/ا ن K0̆˘ندر&لا ةد
K0˘˘ا˘˘مM˘˘k˘§˘ا K+̆°˘د˘لا ءاKلا ة˘ل˘ï˘وM̆ة
ر:اwملا لF 5ا˘©k̆˘/ا ي˘õ˘> ةردا˘ï˘لا

Kل˘kò̆نو I˘g˘6ارÑ̆ل ا˘Ó&/˘©˘لا لا˘ïداHة
<õر: يMلا قtرMة Kد5لاJرا K+°ءا
.ةMرåÇÑلا ةلKدلا

يه ةينيطسسلفلا صضرأ’ا
لÓتح’ا عم عارسصلا رهؤج

F˘اIلا ص9ر&لا ت˘í˘õÄÑ˘Ü˘©˘°˘©ة Jي
خMراkلا رادH ىõ> عارÇÑلا رJو/
KلاÅÑ˘˘åلا ب˘å˘لا ي˘+ر˘í˘õÄÑ˘Ü˘©˘°˘ي
<ïلا دåمز <õى H8اوÑõة  Fíه0ا
K8Ñ˘˘˘هدو˘˘˘م <˘˘˘õ˘˘˘ص9را ى K:˘˘°˘˘ه
ىõ˘> و˘KJ ن˘©˘D˘õÄÑ˘Ü ي˘M˘wرا˘k˘لا
تا˘©˘kÉÑ˘t˘لا م˘Mد˘k˘ï˘ل داد˘˘6Ñ˘˘k˘˘åا
هرا1ÉÑ ىõ˘> ظا˘t˘í˘لاK ما˘qÄÑ˘لا
ة©˘6Ñ˘ÓH)لاK ة˘©˘M˘wرا˘k˘لا ص6د˘ï˘لا

KK9Ñ˘˘˘˘0لا اذ˘˘˘§˘˘˘ل د˘˘˘˘0 ع˘˘˘k˘˘˘Óل
ي˘˘Iا˘˘6Ñ˘˘k˘˘©˘˘Üلا يرا˘˘م˘˘6Ñ˘˘˘k˘˘åلا

K-˘˘˘˘Ü˘˘˘˘اKه˘˘˘˘ل <˘˘˘õ˘˘˘لا ى˘˘˘t˘˘˘ï˘˘˘قو
ة˘˘>Kر˘˘ÅÑم˘˘لا ة˘˘©˘˘°˘˘˘©˘˘˘í˘˘˘õÄÑ˘˘˘Ü˘˘˘لا

KHÄÑ˘˘õÄÑ˘˘ا ل=˘˘kÇÑ˘ه˘+ا K6Ñ˘رE˘k˘ه
. ة©°©íõÄÑÜلا قوõtïل
ل˘8Ñاو˘M ي˘°˘©˘í˘˘õÄÑ˘˘Ü˘˘لا بÅÑ˘˘åلا

Fíه0ا KIÉÑ8 ةدار)ا+ هلاÑõgة H°ذ
فEوMk نل هIاK ما> ة(اH نH رثF&ا

0˘k˘ى -˘t˘ï˘©˘ر˘0 قMkه KJو Må©Åص
<˘õ˘9ر&ا ىÑ˘8 هÑ˘اH˘اد H˘ار+˘Ü˘نل ا
MرFع Kل Mمòل نïوL 0لاkÓل
هدوم8Ñ نH لا°- ن&ا يرام6Ñkåلا
ة©Mwراkلا هEو0ï لK يرو6ÑÜ&لا

Kل M˘مò˘ر˘0 نH˘اI˘ه H˘ن H6رامÑة
Kلا ءار˘/)اI˘k˘w˘لا تا˘+ا˘íõÄÑÜ©°©ة
Dلا يïص6د .

ي°©í˘õÄÑ˘Ü˘لا بÅÑ˘åلا ر˘©˘Jا˘م˘/
ص9ر&لا ى˘˘˘˘õ˘˘˘˘> ة˘˘˘˘˘Ü˘˘˘˘˘+ار˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
ةز=  ي˘D ةد˘Hا˘8Ñ ة˘©˘°˘©˘í˘õÄÑ˘Ü˘لا

KلاÉÑíلا ةèة©+ر Kلاïص6د K+òل
لK ة©Mwراkلا ة©°©íõÄÑÜلا ندملا
Mمòل©°لا ن Hن DõÄÑÜ©°©k§ا Kل

8Ñ˘˘دو˘˘مJ˘˘ا KJ˘˘لا ي˘˘k˘˘8 يÑ˘°˘åت
+˘˘å˘Ü˘لا ا˘§˘(ا˘g˘Ü˘6&لا ي˘لوÑ˘Ü˘ةرو
رمK-ÄÑk تدK-ÇÑ ة©˘°˘©˘í˘õÄÑ˘Ü˘لا
D˘˘˘لا ي˘˘kÇÑ˘˘ل يدò˘˘ل H˘˘t˘˘اKتل
صK/˘©Å ي˘õ˘˘©˘˘(ار˘˘6Ñ)لا لk˘˘Ó˘˘0لا
ي˘õ˘> ء6Ñ˘k˘©˘Óلا ن˘©˘°˘:و˘ÄÑ˘kم˘لا
نH ل©°لا K&ا ة©°©íõÄÑÜلا ندملا
بÅÑåلا ن&اK ا§˘Eو˘K0˘ï ا˘Jرار˘8Ñ)ا
ب7Ñå وJ ي˘°˘©˘í˘õÄÑ˘Ü˘لا ي˘+ر˘å˘لا

H˘˘د˘0و <˘õ˘9ر&ا ىÑ˘م˘=ر˘لا˘+ ه H˘ن
نòمM لK ة©Dارqèلا تا©مkÄÑلا
ثاد˘0&لا تg˘ث˘-K ه˘Eو˘ï˘0 عاز˘I˘kا
نا ة©Mwراkلا ق(ا˘t˘ï˘لاK ة˘م˘§˘م˘لا
نوMïí ص6دï˘لا ي˘D ا˘°˘7Ñ˘å˘g ءا˘°˘+&ا

H˘وE˘ف H˘د˘0و H˘لا ل˘/ا ن˘t˘اD˘ظ
<˘˘˘õ˘˘˘ى J˘˘وM˘˘ص9ر&لا ة Kلا(IÄÑ˘˘نا
Kلا˘tÉÑ˘لا ةرا˘í˘õÄÑ˘Ü˘©˘°˘©˘لا ة˘k˘ي
6Ñk°kÇÑر <õى /gرK0لا تkÓل
K<°q§©kه H§زلا لا: امHن Kل
Mمò°§لا°- ن&ا ا Hز> نMةم KEةو

<˘˘˘˘Ü˘˘˘˘ءا K8)اÑ˘˘˘رار J˘˘˘لا اذÅÑ˘˘˘åب
ه9Ñر&ا ى˘á <˘õ˘+ار˘م˘لاK د˘Hا˘ÇÑلا
D˘لا ي˘ï˘ص6د Kلا˘w˘õ˘©˘ل KFل +ïعا
. ن©DõÄÑÜ يلاèلا ن:ولا
ة©q-ار6Ñk)لاK ةk+اثلا ق(اtïلا ن&ا
ي˘°˘å˘˘- ة˘˘©˘˘0ا˘˘ò˘˘íلاK ة˘˘©˘˘°˘˘:و˘˘لا
ة˘©˘>ر˘ÅÑلا قو˘t˘˘ï˘˘لا˘˘+ كÄÑم˘˘k˘˘لا

Kلا˘k˘راM˘w˘©ل ةõÅÑåلا بíõÄÑÜ©°ي
هدومK8Ñ ه-دK0 فدJ ق0ï يذلا

<˘˘˘õ˘˘9ر&ا يÑ˘˘ه Kل M˘˘مò˘˘ن&ا ه˘˘ل ن
MÄÑkò©ا ن&K Mõ©ن K6Ñ©gïى <õى
ص9ر&ا˘+ ه˘ÄÑòم˘- ل˘/ا ن˘H د˘§˘å˘لا

K:˘˘°˘˘ه KاI˘˘k˘ا˘§˘ل ه˘(ا˘م Kو˘§˘لM˘k˘ه
. ة©DاïثلاK ة©°:ولا

تا˘+ا˘I˘k˘wلا ءار˘/)ا ة˘˘©˘˘م˘˘J&ا ن&ا
دF'و- ص6دï˘لا ي˘D ة˘©˘°˘©˘í˘õÄÑ˘Ü˘لا

0ïوE°لا اkراMw©اثلا ة+kلا ةkل ي
HÄÑ˘˘˘اKH˘˘˘ة <˘˘˘õ˘˘˘©˘˘§˘˘ا Kل M˘˘مò˘˘ن
ق©tï- ىõ> تمÇÑلا K&ا توÄÑòلا

يD ه©ل)ا وIÇÑg اH ق©K-tï ا°Mkا=
ي°Mوkòلا Lوtkملا ىõ> ظاtíلا
لا˘˘ÉÑ°˘˘لاK حا˘˘ò˘˘íلا ة˘˘Ü˘˘˘g˘˘˘©˘˘å˘˘˘ل
K6)لاÑ˘˘k˘˘ار-˘˘q˘˘©˘لا ة˘í˘õÄÑ˘Ü˘©˘°˘©˘ة
Kلا˘k˘í˘ل˘>ا H˘ل ثاد˘0&لا ع˘kÄÑqل
0˘˘˘ï˘˘˘ق˘˘˘(ا H˘˘§˘˘ة˘˘م D˘˘لا ي˘˘k˘˘راM˘˘خ
عH نKا˘§˘- ل ه˘I&ا˘+ ي˘°˘©˘í˘õÄÑ˘Ü˘لا
قو˘õ˘˘t˘˘ï˘˘ل ب8Ñا˘˘è˘˘لا ل˘˘t˘˘k˘˘م˘˘لا
يõ> فMï ا°7Ñåg ناK ة©°©íõÄÑÜلا
Eõل/ر ب Kد0ا Hلا ل/ا نåلم
<˘˘õ˘˘ى F˘˘°Ä0لا ص˘˘k˘Óل K-˘t˘رM˘ر
ةدو˘å˘لاK ة˘©˘°˘©˘í˘˘õÄÑ˘Ü˘˘لا ص9ر&لا

K-ïرMملا رÇÑ©9 رÑملا نمtتادد
يkلا ة©>رÅÑلا قوtïلاK ة©لKدلا
-˘˘å˘k˘د˘لا˘+ فرKلا ة˘ل˘í˘õÄÑ˘Ü˘©˘°˘©˘ة
. ا§kم8Ñا> ص6دïلاK ةÄÑkïõملا

H˘ى˘ل)ا ا˘°˘/و˘0&ا ا K0˘ةد H˘وE˘í˘°ا
ة§/اوH يD ي°:ولاK ي6Ñا©ÄÑلا
ز˘Mز˘K-˘å ي˘õ˘©˘(ار˘˘6Ñ)لا لk˘˘Ó˘˘0لا
ةHõاÅÑلا ة©˘°˘:و˘لا ة˘©˘q˘-ار˘6Ñ˘k)لا

K-˘t˘ï˘©˘لا ق˘tÉÑ˘لا رو˘íõÄÑÜ©°ي
H˘˘ا ل˘˘/ا ن(I˘˘§˘لا ءاI˘ïÄÑ˘ما Kم˘>د

ة˘˘©˘˘°˘˘©˘˘í˘˘õÄÑ˘˘Ü˘˘لا تا˘˘+ا˘˘I˘˘˘k˘˘˘wلا
K6اÑkåة©°:ولا ةد0ولا ةدا K+°ءا
ة˘˘©˘˘°˘˘©˘˘í˘˘õÄÑ˘˘Ü˘˘لا تا˘˘6ÑÄÑ'و˘˘م˘˘˘لا
دومÇÑلا يõ> ةرداïلاK ةد0وملا
D˘˘˘ي K/˘˘˘0لا ه˘˘˘k˘˘˘Óلا ل˘˘è˘˘8اÑب
KHÅÑ˘˘˘˘رK<˘˘˘˘6لا هÑ˘˘˘˘k˘˘˘˘©˘˘˘Ü˘˘˘اI˘˘˘ي
 . ن©DõÄÑÜ يD يرام6Ñkåلا
دادز˘˘M ي˘˘°˘˘©˘˘í˘˘˘õÄÑ˘˘Ü˘˘˘لا بÅÑ˘˘˘åلا
ة˘8Ñ˘õاو˘H ي˘˘õ˘˘> ةرد˘˘KE ارار˘˘8Ñ)ا
هم6Ñر يذلا قMرÜلا ىõ> ر©ÄÑلا
م§-ا©˘K-ÉÑ˘t م˘§˘(ا˘Hد˘+ ءاد˘§˘ÅÑلا

K6رÑ˘˘˘6&ا ه˘˘مÑ˘˘ارI˘˘لا ا&+˘˘Ü˘˘لا D˘˘ي
6Ñ˘˘q˘˘0لا نو˘˘k˘˘Óلا ل(6Ñ˘ار)˘©˘õ˘ي
م˘Jر˘K8Ñ˘g م˘Jدو˘م˘ÇÑ+ ب8Ñا˘è˘˘لا

K0ولا ناEل ت(I§0ا لو:&ا ءاkÓل
يõ©(ار6Ñ)ا يIا6Ñk©Üا يرام˘6Ñ˘k˘åا

عمqkملا ىõ> بKMq ملاåلا هDر>
ة˘©˘لKد˘لا تا˘6ÑÄÑ'و˘م˘لاK ي˘لKد˘˘لا
تا6Ñا©ÄÑل ا§Ikاد)ا يD رارم6Ñkلا
نا˘˘˘˘6Ñ˘˘˘˘k˘˘˘˘©˘˘˘˘ÜلاK ل˘˘˘˘t˘˘˘˘k˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ص9ر&لا ىõ> م(اïلا يرام6Ñkåلا
ةدIاKHÄÑ ةtkõملا ة˘©˘°˘©˘í˘õÄÑ˘Ü˘لا
ه0اFí م>دK ي°©íõÄÑÜلا بÅÑåلا
دادر6Ñkا ل/ا نH لداåلا ي°:ولا

0˘ï˘وE˘م˘لا ه˘è˘kÇÑ˘g0 ةkى -tï©ق
J˘˘لا فد˘k˘t˘رM˘ر Kلا˘å˘ةدو Kا(E˘اH˘ة
ةÄÑkïõم˘لا ة˘©˘°˘©˘í˘õÄÑ˘Ü˘لا ة˘لKد˘لا

K<8اÑمk§لا اïص6د .
صسلغد دمحا ينطؤلا يمÓعإ’ا

           ينيطسسلفلا لؤطلا فيرظو
دم0ا ي°:ولا يÓH>)لا ا°> ل0ر
ي°©íõÄÑÜلا لوÜلا فMر; صõÄ=د

8Ñ˘لا ب0اò˘õ˘لا ة˘مÅÑ˘q˘يذلا ة>ا
-°ïل ل©åا لم(<ÓH©ا Dي Hل0ار
ي˘D ل˘k˘kÅÑò˘˘ل ة˘˘لKد˘˘لاK ةرو˘˘ث˘˘لا

H˘ÓH˘t˘لا ه˘í˘õÄÑÜ©°©ة -ÉÑراMÄص
K/˘˘è˘˘ارD˘˘©˘˘ا K-˘˘راM˘˘خ D˘˘õÄÑ˘Ü˘©˘ن
ص9را يلا ةدوåلا+ م0õ �ة©tg©gلا
نÄÑò- ث©ö 0ا°J نK6Ñò ن:ولا
مMtõ و˘KJ ا˘°˘Eرا˘D ه˘°˘òلK حKر˘لا
ة˘لKدK ر˘˘0 ي˘˘:ار˘˘ï˘˘م˘˘Mد ن˘˘:و˘˘+
D˘˘õÄÑ˘˘Ü˘©˘°˘©˘ة -ò˘نو E˘0 ة˘م˘(ا˘õ˘م
ددKI ر6Ñ˘k°òاK لk˘Ó˘0لا ءا˘§˘I)ا˘+
عاEÜ يD ثد0 يذلا بIïÓلا+

ن˘> م˘â˘õ˘لا ف˘Eو˘+ ا˘g˘لا˘H˘˘Ü ةز˘˘=
د0 عKK9Ñ ي°©í˘õÄÑ˘Ü˘لا بÅÑ˘åلا
ل˘˘/ا ن˘˘H ل˘˘م˘˘å˘˘لاK بÓI˘˘˘ï˘˘Ó˘˘˘ل
. ي°:ولا ل6ÑkïÓلا
ن˘©˘D˘õÄÑ˘Ü تو˘8Ñ صõÄ˘=د د˘˘م˘˘0ا
ةDõا0 ةا©0 دå+ يtï©ïلاK يï°لا
ناK ا§K7Ñåg ن©íõÄÑÜل لاÉÑ°لا+
ا˘1&ا عدو˘M ي˘°˘©˘í˘õÄÑ˘Ü˘لا بÅÑ˘åلا

9ÑÓا°˘KH ا˘©˘KD ا˘M˘ïد˘K8Ñ از˘Mز˘>
8Ñ˘˘õ˘˘g˘ا E˘لا مدò˘ل ر˘©˘ث˘í˘õÄÑ˘Ü˘©˘ن
K7Ñ˘˘å˘˘g˘˘§˘˘ا KF˘نا H˘ل لا˘ث˘õ˘å˘Ü˘ءا
Kلا˘kÉÑ˘t˘©˘ة H˘k˘مÄÑò˘ت+اوث˘لا˘+ ا
ة©°©íõÄÑÜلا ة©>رÅÑلاK ة˘©˘°˘:و˘لا
رg˘> لا˘©˘/&لا ا˘§˘©˘õ˘> ت+ر˘- ي˘k˘لا

HÄÑ˘˘˘©˘˘˘و˘˘˘: ةرM˘˘õ˘˘ة H˘˘لا نò˘˘í˘˘حا
Kلا°ÉÑلا Hلا ل/ا نtرMة KI©ل
ناDò ر©ÇÑملا رMرK-ï ل6ÑkïÓلا

H˘ل لا˘ث˘õ˘ï˘د˘(ا K<˘õ˘ا˘م H˘ا ن&<˘Óم˘
D˘õÄÑ˘Ü˘©˘ن KHÄÑ˘©˘لا ا˘§˘-رktررMة
HادDå8 اÑõgلا ن> اïي°:ولا رار
يkلا ل0ارملا لF يD لÄÑkïملا

H˘تر D˘©˘§˘م- ث©0 ةرو˘ث˘لا اkص6ر
Dي HاوEلا ع°ÉÑلا KFلا ناòõةم
تو˘8Ñ ن˘> ةر˘˘å˘˘g˘˘م˘˘لا ة˘˘°˘˘©˘˘H&لا
D˘˘õÄÑ˘˘Ü˘˘©˘˘لا ن˘˘°˘˘ï˘ي Kلا˘t˘ï˘©˘ï˘ي

H˘˘k˘˘مÄÑò˘˘م˘˘لا˘˘+ ا˘˘g˘˘رو˘ث˘لا ئداM˘ة
KH˘˘ا˘§˘/و Kا(<˘ÓH˘©˘ا D˘õÄÑ˘Ü˘©˘°˘©˘ا
Hkا+åل اÓ(0لا ثادíõÄÑÜ©°©ة Dي
H˘˘w˘˘k˘õ˘ل˘0ار˘م˘لا ف I˘اE˘Ó K+ò˘ل
8Ñ˘˘قد K/˘˘هءار H˘˘å˘˘اI˘˘لا ةاÅÑ˘åب
هد§> ىõ> لK6Ñ°â ي°©íõÄÑÜلا
D˘8 يÑ˘لا قدI˘k˘ءا˘م Kلا˘å˘لم Hن
ة©°©íõÄÑÜلا ةلKدلا ل/ا

FاIت Fõه-ام Iل اروÓ&/©لا K6Ñkgïي
ر©ثòلا ه°H مKIkåõ ا°©D صMå©Å ةدلا1
D§ن+ا و Jص9رلا هذ KHن Hõt§ا
K<˘õ̆هد˘§˘> ى H̆9اÑ̆نو KH̆1̆ نÓل
-˘q˘ر+̆k˘لا ه˘è˘°©ة K6&اÑõي>اد+لا ه+و

ثاد0لا ةå+اHk ىõ> اKHد ص8ر0
يõ> ر8Ñ&اK �ا§FgkاوKH ة©°©íõÄÑÜلا
-°í©ذ HÅÑرKر; لاثم- عMلا فÜلو

9Ñ˘˘ر˘˘لا ن˘˘مKاM̆˘لا تا˘˘í˘˘õÄÑ̆Ü̆©˘°̆©˘ة
ق0 ة©مJا ىõ> هد©F&ا- عH ه©.ارkلا
هMkرE يKD ر©ÇÑملا رMرK-ï ةدوåلا
لا˘ث˘م˘- ع˘°8Ñ̆ صõÄ̆+اĬ ءا˘EÉÑ ة˘Ĕر˘˘+

ص9را يلا ه-دو> دå+ لوÜلا فMر;
اذ˘J ي˘õ˘> اد˘Jا˘7Ñ نو˘ò©˘˘ل ن˘˘:و˘˘لا
ي̆°˘©í˘˘õÄÑ̆Ü̆˘˘لا عاد˘˘+)لاK خ˘M̆را˘k̆˘˘لا

K-ا&F©د <õلا ق0 ىåاملا: يذلا ةدو
+ïي Mtõه-ا©0 لاو: ه+ م

عا/Kا ن©˘+ ن˘:و˘لا ا˘Mا˘EÉÑ ل˘م˘0
همEõ رم˘ÄÑ˘k©˘ل ي˘í˘°˘م˘لاK ه˘k˘+ر˘=
بK0 ةا˘©˘˘õ˘˘t˘˘ل ا˘˘ÅÑ˘˘ï> صÉ+ا˘˘°˘˘لا
DõÄÑÜ©6ر+ نÑم Fõتام M°ÄÑq§ا
H˘˘لا نÅÑ˘˘قو Kلا˘˘t˘°˘©˘ن KH˘å˘اI˘ي
ن> بòk©ل ي˘°˘©˘í˘õÄÑ˘Ü˘لا ءا˘g˘ï˘لا
D˘˘õÄÑ˘˘Ü˘˘©˘ن KH˘6'وÑÄÑ˘د˘لا تاKة˘ل
ه˘-ا˘م˘F˘õ ر˘˘1&اK ا˘˘°˘˘> ل˘˘0ر ث©˘˘0
K0˘˘õ˘˘نا ه˘˘م I˘˘t˘اD˘ظ <˘õ˘ى K:˘ن
اذ˘J ة˘Hار˘F ن˘> ع˘Dاد˘˘KI داد˘˘/لا
. عدgملا ل©qلا

ي°©íõÄÑÜلا توÇÑلا صõÄ=د دم0ا
ةدارا ن> ةرågم˘لا ة˘م˘ò˘õلاK ر˘t˘لا
7Ñåب DõÄÑÜ©6 نÑ©âل Dي Eõبو
K<˘˘˘ï˘˘˘لو KI˘˘˘gÉص K<˘˘رKءا˘˘°˘˘+ا ق
نH ر©1 و§D ي°©íõÄÑÜلا بÅÑåلا

ي˘˘D ل˘˘م˘˘> ث©˘˘0 ة˘˘Iا˘˘Hلا ل˘˘م˘˘˘0
ةFر0 ر6Ñ ن©H&ا ة©+KرKلا ة0اÄÑلا
D˘k˘ح D˘م˘°˘لا يÄÑ˘ز˘- ةد˘م˘ل اM˘ن> د
<ÅÑ˘˘˘˘رKا˘˘˘> نH˘˘˘ا KF˘˘˘ر نا)˘˘˘©ÄÑ˘˘˘ا
حDk ةFرtل يرا6ÑkÅÑلا صqõÄمõل
D˘م˘°˘لا يÄÑ˘ا K5ر˘+ا د˘0&ا H6'وÑÄÑي
تا˘˘˘©˘˘˘لا˘˘˘õ˘˘˘q˘˘˘ل ما˘˘˘å˘˘˘لا دا˘˘˘t˘˘˘˘-لا
ل(اK&ا نKH ا+KرK&ا يD ة©°©íõÄÑÜلا

Hلم> ن Dلا يåلا لم°ïي+ا Dي
ى˘k˘0 ل˘م˘>K �ة˘©˘+KرK&لا ة˘0ا˘ÄÑلا

KD˘ه˘-ا H˘6ارÑ˘Ó 8Ñ˘t˘í˘©˘و˘ل اF˘ة˘لا
ة©°©íõÄÑÜلا تاHوå˘õ˘م˘لاK ءا˘I˘g&لا

KFنا F6ا ب-اÑ6اÑي D8 يÑt©íة
بFk ث©0 ة©°©˘í˘õÄÑ˘Ü˘لا حا˘ÇÑ˘gلا

Hcملا تاïلا تلاkا°- يKل D©§ا
H˘˘˘˘w˘˘˘˘k˘˘˘õ˘˘˘او˘˘˘/ فIلا ب˘˘˘ïÉÑ˘˘˘©˘˘˘ة
ا6Ñر7Ñ اDåادH ناKF ة©°©íõÄÑÜلا

ي°©˘í˘õÄÑ˘Ü˘لا بÅÑ˘åلا قو˘ï˘0 ن˘>
Kل'وملا دد> هلíلا لو0 تاïÉÑ©ة
. ة©°©íõÄÑÜلا

I˘k˘ï˘مد H˘6&ا نÑ˘لا ةر˘í˘ï˘©˘د KH˘ن
ي˘°˘©˘í˘õÄÑ˘Ü˘لا بÅÑ˘åلاK ه˘õ˘k˘(ا˘˘>
Kةو˘1)ا K8&اÑ˘دE˘لا ل˘0ار˘لا ءاò˘g©ر
ر˘>ا˘HÅÑ قد˘8Ñ&ا˘˘+ صõÄ˘˘=د د˘˘م˘˘0ا
sز> هõلا ن©>اد ةا6ÑاوملاK ةMزkåلا K/˘لs ن&ا M˘k˘è˘6او˘+ هد˘مÑ˘م0ر عkه

KHèíه-ر Kن&ا M1دõه DÄÑ©ه-ا°/ ح
Kن&ا M˘˘õ˘˘§˘˘ا م&J˘˘õ˘لا ل˘©˘م˘/ هÇÑ˘g˘ر
K0ÄÑلا نåءاز .
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culture@essalamonline.com

يلحم 2003ددعلا ^2441 ناسضمر3ـل قفاؤملا1202 ليرفأا51صسيمخلا 08
مظعŸا ناسضمر رهسش لؤلحو انمازت

 جيريرعوب جÈب رؤرŸا ثداوح نم ةياقولل ةلمح
ة˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا  تم˘˘˘ظ˘˘˘˘ن
ينطولا كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قلا
ة˘ل˘م˘ح ،ج˘ير˘ير˘˘عو˘˘ب جر˘˘ب˘˘ب
ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل ة˘˘ي˘˘سسي˘˘سسح˘˘ت

ميل˘قإا ر˘ب˘ع رور˘م˘لا ثداو˘ح
. اهسصاسصتخا

اذ˘ي˘ف˘ن˘ت  ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا ي˘˘تأا˘˘تو
كرد˘لا ةدا˘ي˘ق تا˘م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ل
زيزعت ىلإا ةيمارلا ينطولا
ين˘طو˘لا كرد˘لا ن˘ي˘ب ة˘ق˘ث˘لا

ن˘مألا نا˘م˘سضل ن˘طاو˘م˘˘لاو
31  نم دتمتسس و يرورملا
هنم32 ة˘يا˘غ ى˘لإا  ل˘ير˘˘فأا
نا˘˘˘سضمر» را˘˘˘˘ع˘˘˘˘سش تح˘˘˘˘ت
«نا˘˘مأا˘˘ب او˘˘قو˘˘سس ‐كرا˘˘ب˘˘˘م
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ع˘˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
لاجم يف نيلعافلا ءاكرسشلا
كلذو ،ة˘يرور˘م˘لا ة˘مÓ˘سسلا
يلم˘ع˘ت˘سسم ة˘ق˘فار˘م فد˘ه˘ب
م˘˘ه˘˘سسي˘˘سسح˘˘تو ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لا
رور˘˘م˘˘لا ثداو˘˘ح بقاو˘˘ع˘˘ب
نوناقب مازتللا ىلع مهثحو
د˘˘عاو˘˘ق مار˘˘ت˘˘حاو رور˘˘م˘˘˘لا
ةيرورملا ةمÓسسلاو نامألا

ر˘˘˘ه˘˘˘˘سشلا لÓ˘˘˘˘خ ة˘˘˘˘سصا˘˘˘˘خ
. ليسضفلا

،ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا تاذ بسسحو
ل˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م ه˘˘نإا˘˘ف
ثداوحل ةيسسيئرلا بابسسألا
ميلقإا يف ةلجسسملا رورملا
، ة˘عو˘م˘ج˘˘م˘˘لا صصا˘˘سصت˘˘خا
ل يرسشبلا لماعلا نأا رهظي
يسسيئرلا ببسستملا وه لازي
رور˘م˘لا ثداو˘ح عو˘قو ي˘˘ف
با˘˘˘˘˘˘˘كترا  لÓ˘˘˘˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘˘˘˘˘م
ن˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘˘ج ن˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ئا˘˘˘سسلا
ةقايسسلا اهزربأا تافلا˘خ˘م˘لا

قاهرإلاو بعتلا ريثأات تحت
تاروا˘ن˘م˘لا˘ب ما˘ي˘ق˘˘لا اذ˘˘كو
عم قيرطلا ىل˘ع ةر˘ي˘ط˘خ˘لا
رداسصم فلتخ˘م لا˘م˘ع˘ت˘سسا
و ة˘قا˘ي˘˘سسلا ءا˘˘ن˘˘ثأا ءا˘˘ه˘˘لإلا
ري˘سسلاو ر˘ي˘ط˘خ˘لا زوا˘ج˘ت˘لا

.اهريغو راسسيلا ىلع
ة˘ل˘م˘ح˘لا حا˘˘ج˘˘ن نا˘˘م˘˘سضلو
ر˘˘ي˘˘ط˘˘سست م˘˘ت ،ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘˘لا
ةدا˘˘ي˘˘ق ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب
ةجمرب لÓخ نم ةعومجملا

ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ناد˘˘ي˘˘م تا˘˘جر˘˘خ
تا˘قر˘ط˘لا ة˘كب˘سش ىو˘ت˘سسم
عيزوتو ،صصاسصتخلا ميلقإاب
يلمعت˘سسم ى˘ل˘ع تا˘يو˘ط˘م
ى˘˘ل˘˘ع يو˘˘ت˘˘ح˘˘ت ق˘˘ير˘˘ط˘˘˘لا
ثيحب  ،تاداسشرإاو حئاسصن
ىلع دوهجلا زي˘كر˘ت م˘ت˘ي˘سس
طارفإلا رطاخمب صسيسسحتلا
تا˘قوألا ي˘ف ة˘عر˘˘سسلا ي˘˘ف
را˘˘˘ط˘˘˘فإلا ل˘˘˘ب˘˘˘ق ةر˘˘˘ي˘˘˘خألا

ءانثأا تانحاسشملاو ةزفرنلاو
مونلا ةلق  اذكو  ،ةقايسسلا

قا˘˘˘˘˘˘˘˘هرإلاو بع˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘لاو
. ةقايسسلا ىلع اهتاريثأاتو
ةعومجملا ةدايق تعد امك
مقرلا لامعتسسا ني˘ن˘طاو˘م˘لا
ىقبي يذلا5501 رسضخألا
ما˘يأا ة˘ل˘ي˘ط فر˘سصت˘لا تح˘ت
ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ي˘˘˘فو عو˘˘˘ب˘˘˘سسألا
ل˘˘˘˘˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘م تا˘˘˘˘˘˘˘˘˘قوألا
وأا غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘لاو را˘˘سسف˘˘ت˘˘سسلا

ةفاسضا ةدعاسسملا دي بلط
وأا ع˘قو˘م ى˘لإا جو˘لو˘˘لا ى˘˘لا

عÓطÓل  «يقيرط» ةحفسص
. تاقرطلا ةلاح ىلع

فيرسش نب قوراف

مناغتسسم
 ةزوعملا تÓئاعلا ةدئافل رانيد نويلم016

ام مناغتسسم ةيلو تسصسصخ
ران˘يد نو˘ي˘ل˘م016 ه˘ت˘م˘ي˘ق
تÓ˘ئا˘ع˘˘لا ع˘˘م ن˘˘ما˘˘سضت˘˘ل˘˘ل
رهسش لÓخ ةريقفلاو ةزوعملا

ا˘م˘ب˘سسح ،ل˘ي˘سضف˘لا نا˘˘سضمر
ةيئلولا ةريدملا نم ديفتسسأا
ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا طا˘˘˘سشن˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ة˘˘˘ج˘˘˘˘يد˘˘˘˘خ ،ن˘˘˘˘ما˘˘˘˘سضت˘˘˘˘لاو
.روقاسشوب

نم نيديفت˘سسم˘لا دد˘ع ز˘ف˘ق
ةسصا˘خ˘لا ن˘ما˘سضت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
نم ليسضفلا ناسضمر رهسشب
ما˘ع˘لا اد˘ي˘ف˘ت˘سسم347.74
222.16 ى˘˘˘لإا ي˘˘˘˘سضا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

اميسس ل ،ةنسسلا هذه اديفتسسم
ة˘مزألا تا˘˘ي˘˘عاد˘˘ت ل˘˘ظ ي˘˘ف
يسشفتب ةق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ح˘سصلا

(91‐ديفوك) انوروك ة˘ح˘ئا˘ج
تÓ˘ئا˘ع˘لا ى˘ل˘ع ا˘ه˘تار˘ي˘ثأا˘تو
اميسسلو ،ةريقف˘لاو ةزو˘ع˘م˘لا
تركذ امبسسح ،لظلا قطانمب
.ةثدحتملا

ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا هذ˘˘˘ه تلو˘˘˘˘مو
نم تلقتنا يتلا ة˘ي˘ن˘ما˘سضت˘لا

016 ىلإا رانيد نويلم874
531 قرا˘ف) را˘˘ن˘˘يد نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
ة˘ي˘ناز˘ي˘م ن˘م (را˘ن˘يد نو˘ي˘ل˘˘م
(رانيد نويلم981) تايدلبلا

(رانيد نوي˘ل˘م21) ة˘يلو˘لاو
13) ن˘˘ما˘˘سضت˘˘لا قود˘˘ن˘˘سصو
ن˘ع Ó˘سضف (را˘˘ن˘˘يد نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
ة˘لود˘لا ة˘ي˘ناز˘ي˘˘م ة˘˘م˘˘ها˘˘سسم
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لاو
ة˘قا˘ط˘لا ي˘عا˘ط˘ق˘ل ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا

كار˘˘طا˘˘نو˘˘˘سس) م˘˘˘جا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لاو
673 ب (زاغلنوسسو لاطفنو
.رانيد نويلم
ةيئلولا ةريدملل اقفو ،تأادبو
ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا طا˘˘˘سشن˘˘˘ل˘˘˘˘ل
هذه بسص ةيلمع ،نماسضتلاو
تددح يتلا ةيلام˘لا ة˘ح˘ن˘م˘لا
فلأا01ـب ي˘سضا˘م˘لا ما˘ع˘˘لا
تقو يف ديفتسسم لكل رانيد
ةلحرم يف ايلاح يهو ركبم
ى˘˘ل˘˘ع كسشو˘˘تو ة˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘م
.ءاهتنلا

راطفإلا معاطم صصوسصخبو
تق˘ل˘ت ،(ة˘˘م˘˘حر˘˘لا م˘˘عا˘˘ط˘˘م)
يعامتجلا طاسشن˘لا ح˘لا˘سصم
61 ة˘ن˘سسلا هذ˘ه ن˘ما˘˘سضت˘˘لاو
51 ىلع ةقفاوملا تمت ابلط
ىد˘حإا ع˘˘جار˘˘ت د˘˘ع˘˘ب ،ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
يف اهتبغر ن˘ع تا˘ن˘سسح˘م˘لا
ع˘م ن˘ما˘سضت˘ل˘ل م˘ع˘ط˘م ح˘ت˘˘ف
،ليبسسلا يرباعو نيجاتحملا

.ردسصملا تاذ بسسح
ةينعملا م˘عا˘ط˘م˘لا تع˘سضخو
ة˘ي˘ن˘ما˘سضت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه˘ب
يسضاملا صسرام81 نم ءادتبا
ةبقار˘م˘ل ة˘ن˘يا˘ع˘م تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ل
عم لم˘ع˘ل˘ل ا˘ه˘ت˘يز˘ها˘ج ىد˘م
ليسضفلا ناسضمر رهسش ةيادب
طورسشلا فلتخمل اهمارتحاو
ريبادتلا كلذ يف امب ةينوناقلا
ةياقولاب ةقلع˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ح˘سصلا

،انوروك صسوريف يسشفت نم
.هيلإا ريسشأا امك

م .ق

بيلحلل يمؤيلا اهجاتنإا ةقاط نم ناسضمر رهسش ةيادب عم ،صسادرمؤبب ةيمؤمعلا واودؤب ةنبجمو ةنبلم تعفر
،ةرواجملاتاي’ؤلا صضعبو ةي’ؤلا ميلقإا ربع لاجملا يف ةردنلا يدافتلو هيلع بلطلا عافتر’ ابسسحت رتسسبملا

.ةراجتلل ةيلحملا ةيريدملا نم ملع امبسسح

را˘طإا ي˘˘نا˘˘ب˘˘ي˘˘سش ح˘˘بار ح˘˘سضوأا
ع˘فر م˘ت ه˘نأا ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ب
ثيح ،رت˘سسب˘م˘لا بي˘ل˘ح˘لا جا˘ت˘نإا
رتل000.563 يلاوح نم زفق
ةبارق ى˘لإا نا˘سضمر ل˘ب˘ق ا˘ي˘مو˘ي
لولح عم ايموي رتل000.093
.ليسضفلا رهسشلا نم موي لوأا

ةليلق تايمك كلذ ىلإا فاسضيو
متي رتسسبملا بيلحلا نم ىرخأا
صسف˘˘ن˘˘ل ادا˘˘ن˘˘ت˘˘سسا ‐ ا˘˘ه˘˘جا˘˘ت˘˘˘نإا
تادحو فرط نم ‐ ردسصملا
لثمتتو صصاخلا عاطقلل ةعبات
«ةرا˘م˘˘ع» ةد˘˘حو ن˘˘م ل˘˘ك ي˘˘ف
يتلا ،(قرسش) ليانم جرب ةيدلبب
رتل000.11 نع ديزي ام جتنت
«روسصنم يديسس» ةدحوو ،ايموي
(برغ) ةنسشخلا صسيمخ ةيدلبب

.ايموي رتل005.3 ب
ة˘ي˘م˘˘ك ن˘˘م ع˘˘فر˘˘لا نا˘˘م˘˘سضلو
،روكذملا ىوتسسملا ىلإا جاتنإلا
عسضو مت هنأا ىلإا ردسصملا راسشأا
ناسضمر ر˘ه˘سشب ة˘سصا˘خ ر˘ي˘باد˘ت
ةنبلمب ‐ لمعلا يف اهمهأا لثمتت
لك ةيبلتل قرفلا ماظنب ‐ واودوب
ةئراطلا وأا ةبق˘تر˘م˘لا تا˘ب˘ل˘ط˘لا

.لاجملا يف ةردن يأا ةهجاومو
ة˘˘ي˘˘م˘˘كلا نأا ي˘˘نا˘˘ب˘˘ي˘˘سش لا˘˘˘قو
ةروكذملا ةجت˘ن˘م˘لا ة˘ي˘لا˘م˘جإلا

تا˘جا˘ي˘ت˘حا «ر˘ي˘ث˘كب زوا˘ج˘ت˘˘ت»
ل˘ي˘ل˘ق˘ب قو˘ف˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘يلو˘˘لا

متي ثيح ،ايموي رتل000.002
نم د˘يزأا) جا˘ت˘نإلا ي˘قا˘ب ع˘يزو˘ت
(ا˘ي˘مو˘ي ر˘ت˘˘ل ف˘˘لأا000.081
تا˘جا˘ي˘ت˘حا ن˘م ءز˘ج ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘ل
ةر˘˘يو˘˘ب˘˘لاو ةد˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لا تا˘˘˘يلو
نم ةيقرسشلا ة˘ه˘ج˘لاو ة˘يد˘م˘لاو
نمو.ةمسصاعلا رئاز˘ج˘لا ة˘يلو
ىلإا ردسصملا راسشأا ،ىرخأا ةهج
رهتسشت ي˘ت˘لا واودو˘ب ة˘ن˘ب˘ل˘م نأا

ةيلاع ةيعون وذ بيلح جاتنإاب»
فر˘ط ن˘م ةر˘ث˘كب بو˘ل˘˘ط˘˘م»و
ىلإا ةجا˘ح ي˘ف «ن˘ي˘كل˘ه˘ت˘سسم˘لا

ن˘ي˘˘عزو˘˘م˘˘لا دد˘˘ع ة˘˘ف˘˘عا˘˘سضم
رثكأا ةيمكب اهتاجوتنم قيوسستل

عم لإا ل˘ما˘ع˘ت˘ت ل ا˘ي˘لا˘ح ا˘ه˘نأل
اعزوم62 نم ةنوكتم ةكبسش
طور˘سش ق˘فو» نو˘ط˘غ˘ي ا˘سصا˘خ
04 ة˘بار˘˘ق «ة˘˘مرا˘˘سص ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو
ر˘ب˘ع ةر˘سشت˘ن˘م ع˘يزو˘ت ة˘ق˘ط˘ن˘م
.هÓعأا ةروكذملا تايلولا بارت

جتن˘ت ة˘سسسسؤو˘م˘لا هذ˘ه نأا ر˘كذ˘ي
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ن˘ب˘ج˘لا ةدا˘م كلذ˘ك
دحاو مجح تاذ نبجك هنازوأا

غ005 مجح تاذ نبجو غلك
تاذ ة˘يد˘يد˘ح˘لا بل˘ع˘لا ن˘ب˘˘جو
ن˘ب˘ج˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإا غ002
.ةدحو61 تاذ بلع يف أازجملا

جأاو/ب.صس

صسادرمؤب واودؤب ةنبلم

رتل فلأا3	0 ىلإا بيلحلل يمويلا جاتنإ’ا عفر

تفقوأا ةيبرتلا ةيريدم
 لمعلا نع دلاؤلا

ضسابعلب يديسسب موحرم يف ةلئاع
 اهذاقنإا ضسيئرلا يدجتسست

دمحأا ىعدي ةرسسأا بر هجاؤي
،ةنسس84 رمعلا نم غلبي ،يدادغب

نع هفيقؤت ءارج نم ةبعسص ةايح
ةيبرتلا ةيريدم فرط نم لمعلا
ريغ بابسسأ’ ،صسابعلب يديسس ةي’ؤل
يناعي حبسصأا هنأا ىتح ،ةمؤهفم
يرادإا أاطخ ببسسب  ةديدع لكاسشم
هلمع بسصنم نم هنامرح يف ببسست
يف تبثي نأا هيف ملحي ناك تقو يف
نم نكمتيل اهب رقتسسيو ةفيظؤلا
يف ينعملا دسشان.هتلئاع ةلاعإا

،تاطلسسلا فلتخمل ةهجؤم ةلاسسر
لحل لخدتلا ةيرؤهمجلا صسيئر اهنم
أاطخ ببسسب تعقو يتلا هتلكسشم
يف ينعملا نييعت مت ثيح ،يرادإا

ىؤتسسملا نم ينهم لماع بسصنم
قيرط نع دحاو فنسصلا لوأ’ا
رسضحم ىلع ءانب اذهو، دقاعتلا

نمسضتي13/21/7102 يف خرؤؤم
ةقباسسم يف ايئاهن نيحجانلا ةمئاق
بسصنملاب قاحتلÓل ينهملا رابتخ’ا
ةيؤناث ىؤتسسم ىلع ،هÓعأا رؤكذملا
مؤحرم ةيدلب يف «لÓع حايرب»

اذهو ،صسابعلب يديسس ةي’و بؤنج
زؤحت يذلا نييعتلا ررقم بسسح

دعبو ،نكل .هنم ةخسسن «مÓسسلا»
رسضحم قفو لماعلا بيسصنت
ةيؤناثلا ريدم فرط نم بيسصنتلا

هماهم صسرام ،82/80/8102 خيراتب
نم هغيلبت ةياغ ىلإا يداع لكسشب

نيمدختسسملا ةحلسصم فرط
صضفرلا ةركذم ىلع ءانب هفيقؤتب
يف خرؤؤملا946 مقر تقؤؤملا

صضفر ةنمسضتملا12/11/8102
ىلع ريسشأاتلا ةيلاملا ةباقرلا حلاسصم
هفيقؤت مت يذلا لماعلا اذه فلم
نم يرفيف حتافلا خيرات نم ةيادب

لمع نودب هسسفن دجيل ،9102 ماع
لاخدإا ’واحم دجو رباث يذلا ؤهو
ءايربأ’ا هلافطأا صسؤفن يف ةجهبلا
ةسصاخ ،تمسص يف نؤناعي نيذلا

لمأا ىلع ،ليسضفلا رهسشلا اذه لÓخ
لحل ةيزكرملا تاهجلا لخدت
أاطخلا كرادت لÓخ نم أا ةلكسشملا
هتيلوؤؤسسم لمحتتو ثدح يذلا

اذكه تملسس يتلا ةيبرتلا ةيريدم
نم  اهيلع ريسشأاتلا نود رسضاحم لامع
.ةسصتخملا تاهجلا لبق

ودبع.صص

صصاخ ينمأا ططخم قفو

ةياجبب ناسضمر نيمأاتل يطرسش5�11
ة˘يلو ن˘˘مأا ح˘˘لا˘˘سصم تر˘˘ط˘˘سس
ربع ايئاقو اينمأا اططخم ،ةياجب

ةيلوب صصاسصتخلا ميلقإا لماك
رهسش لولح ة˘ب˘ي˘سسا˘ن˘م˘ب ،ة˘يا˘ج˘ب
ا˘˘نا˘˘˘م˘˘˘سضو م˘˘˘ير˘˘˘كلا نا˘˘˘سضمر
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طاو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘سسل
ريخ˘سست˘ب كلذو ،م˘ه˘تا˘كل˘ت˘م˘مو
ة˘يدا˘م˘لا تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإلا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
.ةحاتملا ةيرسشبلاو
ردقي ايرسشب ادادعت ترخسس ثيح
فلتخم ن˘م ي˘طر˘سش5711 ـ˘ب
نيمأات ىلع رهسسلا دسصق ،بترلا
اه˘ي˘لإا د˘فاو˘ت˘ي ي˘ت˘لا تاءا˘سضف˘لا
وج ريفوتو ،ةرث˘كب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ن˘˘ي˘˘نأا˘˘م˘˘ط˘˘لا
صصا˘سصت˘خا ن˘م˘سض ة˘ير˘˘سضح˘˘لا

اذه ز˘كتر˘يو .ة˘طر˘سشلا ح˘لا˘سصم
ف˘˘ي˘˘ث˘˘كت ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا
Óيل ةلقنتملاو ةلجارلا تايرودلا

تاءاسضف ىوتسسم ىلع ،اراهنو
،تا˘قر˘ط˘˘لا ة˘˘كب˘˘سش ،ه˘˘ي˘˘فر˘˘ت˘˘لا

،ن˘ير˘فا˘سسم˘لا ل˘˘ق˘˘ن تا˘˘ط˘˘ح˘˘م
،قاوسسألاو ةيراجتلا تاعمجملا

نم ،اهطيح˘مو د˘جا˘سسم˘لا اذ˘كو
ن˘˘˘مأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ظا˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘لا ل˘˘˘˘جأا
.مهتاكلتممو نينطاوملا

عم ط˘ط˘خ˘م˘لا اذ˘ه ن˘ماز˘ت ا˘م˘ك
ةينطولا ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت˘لا ة˘ل˘م˘ح˘لا
ةماعلا ةيريدم˘لا ا˘ه˘ت˘ق˘ل˘طأا ي˘ت˘لا
» راعسش تحت ،ينطولا نمأÓل

» ثداوح نودب ناسضمرل انلك
ةيوعوتلا ةلمحلا هذه دتمت ثيح

،ميركلا ناسضمر رهسش رادم ىلع
ءا˘كر˘سشلا ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘كرا˘˘سشم˘˘ب
،يندملا عمتجملا نم نييناديملا

ة˘ل˘م˘ح˘لا هذ˘ه لÓ˘خ ن˘˘م م˘˘ت˘˘يو
تا˘ب˘كر˘م˘لا با˘ح˘˘سصأا ة˘˘ي˘˘عو˘˘ت
ع˘ي˘م˘ج˘ب ة˘˘يرا˘˘ن˘˘لا تا˘˘جارد˘˘لاو
ةيمهأاب ،نيلجارلا اذكو اهفانسصأا
بنجت عم رورملا نوناق مارتحإا
،بع˘ت˘لاو قا˘هرإلا ءا˘ن˘ثأا ةدا˘ي˘ق˘لا

ة˘سصا˘خ ة˘عر˘سسلا ي˘ف طار˘˘فإلاو
يداف˘ت˘ل ،را˘ط˘فإلا د˘عو˘م ل˘ي˘ب˘ق
رب˘ع ة˘يرور˘م ثداو˘ح ل˘ي˘ج˘سست
عيزوت ىلإا ةفاسضإلا˘ب،تا˘قر˘ط˘لا

لاجم يف ة˘ي˘ه˘ي˘جو˘ت تا˘يو˘ط˘م
.ةيرورملا ةمÓسسلا

 ت . Ëرك
تنسشؤمت نيع

حلاملا ةيدلبب ناسضمر ةفق نم ديفتسسم0831
ح˘لا˘م˘لا ة˘يد˘ل˘ب صسي˘ئر ن˘ل˘˘عأا

،تن˘˘سشو˘˘˘م˘˘˘ت ن˘˘˘ي˘˘˘ع ة˘˘˘يلو˘˘˘ب
نأا ،ى˘˘˘ف˘˘˘ط˘˘˘سصم ي˘˘˘نو˘˘˘م˘˘˘˘حر
بسصل د˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سست ه˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘سصم
ر˘ه˘سشل ة˘ي˘ن˘ما˘سضت˘لا تا˘نا˘˘عإلا

و ءارقفلا تاباسسح يف ناسضمر
مهددع غلبي ثيح ةجاحلا يوذ
.اديفتسسم0831
ة˘˘ن˘˘˘سسلا ة˘˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق نأا فا˘˘˘سضأاو
نم مهنمف ،اهنييحت مت ةيسضاملا
م˘ت ن˘م م˘˘ه˘˘ن˘˘م و ه˘˘ب˘˘ط˘˘سش م˘˘ت
نيديفتسسملا نم˘سض م˘ه˘ت˘فا˘سضإا

ناجللا لÓ˘خ ن˘م ة˘ح˘ن˘م˘لا ن˘م
ادكؤوم ،كلذ ىلع تفرسشأا يتلا
اهباحسصأا اهملتسسيسس ةحنملا نا
. مويلا راهن

ف˘ل˘كت˘ت˘˘سس ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ةمحرلا معطمب ةيعمج ةسسيئر
يزكرملا معطم˘لا˘ب حو˘ت˘ف˘م˘لا
عر˘˘ف بنا˘˘ج ى˘˘لإا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ل
ن˘يذ˘لا ة˘ي˘مÓ˘سسإلا ة˘˘فا˘˘سشكلا
نيزوعملا ةناعإا˘ب نو˘مو˘ق˘ي˘سس
اهبناج نم ةيدلبلا تماق امدعب
ا˘ب˘˘هأا˘˘ت د˘˘جا˘˘سسم˘˘لا ن˘˘ي˘˘يز˘˘ت˘˘ب

.لسضافلا رهسشلا لابقتسسل
تاططخملاب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘مأا
كا˘ن˘ه˘ف ،ة˘ل˘ج˘سسم˘˘لا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا

˘ما˘سسقأا ة˘ع˘برأا زا˘ج˘˘نإا عور˘˘سشم
ةسسردم ىوتسسم ىلع ةعسسوتلل
جمربم وهو «يراوهلا يمطاف»
كسشو ىلع ايلاحو ،9102 ذنم
عيراسشملا نيب ن˘مو .ه˘مÓ˘ت˘سسا

ام0202 ةنسس تملتسسا يتلا
ةنسسارخلاب ديبعت و ةئيهتب قلعت
يداهلا ديهسشلا» يحل ة˘ي˘ت˘فز˘لا

ةنجل عمت˘ج˘ت˘سس ثي˘ح «د˘م˘ح˘م
عورسشملا اذه ثعبل تاقفسصلا

ذإا ،اريبك اتقو بلطتي ل يذلا و
ره˘سش ة˘يا˘ه˘ن ه˘مÓ˘ت˘سسا بق˘تر˘ي
د˘ي˘حو˘لا ي˘ح˘لا نو˘˘ك نا˘˘سضمر
ىلع ةئيهت يلإا ةجاحب وه يذلا

بناج ىلا حلاملا ةيدلب ىوتسسم
دافتسسا يذلا نكسسم634 يح
بق˘˘تر˘˘يو لوألا ر˘˘ط˘˘˘سشلا ن˘˘˘م
ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لا ر˘˘˘ط˘˘˘سشلا مÓ˘˘˘ت˘˘˘˘سسا
غلبم˘لا را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف عور˘سشم˘ل˘ل
.ةيلمعلل صصسصخملا يلاملا

 ةنؤب Úسسح
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نينطاؤملا دفاؤت دهسشت يتلا نكامأ’ا نيمأات
نازيلغب ناسضمرب ضصاخ ينمأا ططخم

ة˘ير˘يد˘م ح˘لا˘سصم تع˘˘سضو
ناز˘ي˘ل˘غ˘˘ب ي˘˘ئلو˘˘لا ن˘˘مألا

ىلإا فدهي ،اين˘مأا ا˘ط˘ط˘خ˘م
يتلا نكامألا عيمج نيمأات
،نين˘طاو˘م˘لا د˘فاو˘ت د˘ه˘سشت
ر˘ي˘خ˘سست م˘ت ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا˘˘بو
ةيرسشبلا تايناكمإلا عيمج
ل˘جأا ن˘م ا˘ه˘ن˘˘م ة˘˘يدا˘˘م˘˘لاو
اسصر˘ح ارا˘ه˘ن Ó˘ي˘ل ل˘م˘ع˘لا

ةح˘سص نا˘م˘سض ى˘ل˘ع ا˘ه˘ن˘م
ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘مÓ˘˘˘سسو
نيمأاتو مهتاكلتمم ةيامحو
.صصاسصتخإلا ميلقإا لك

نمأا حلا˘سصم تق˘ل˘طأا ا˘م˘ك
ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ح ناز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘غ ة˘˘˘يلو
لو˘ح ة˘يو˘عو˘ت ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت
تح˘ت ة˘يرور˘م˘لا ة˘˘مÓ˘˘سسلا
نودب ناسضمرل انلك » راعسش
،ددسصلا اذه يف ،» ثداوح
ن˘˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ج ذا˘˘˘˘خ˘˘˘˘تا م˘˘˘˘ت
ةينمألا ريبادتلاو تاءارجإلا
دجاوتلا زيزع˘ت :ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت
ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘ن˘˘˘مألا
تا˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لاو قاو˘˘˘سسألا
خانم ريفوت ةيغب ةيمومعلا
ن˘˘˘كا˘˘˘مألا ن˘˘˘ي˘˘˘مأا˘˘˘ت ،ن˘˘˘˘مآا
نم روهمج˘ل˘ل ة˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لا

تا˘˘˘˘يرود˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘سشن لÓ˘˘˘˘خ
قاو˘˘˘˘˘سسألا ط˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ب
اذكو ىربكلا تا˘حا˘سسم˘لاو
د˘˘ير˘˘ب˘˘لا بتا˘˘˘كم تار˘˘˘ق˘˘˘م
تÓيكسشت عسضو ،كونبلاو
قر˘˘ف ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘مأا
نمألاو ةيئا˘سضق˘لا ة˘طر˘سشلا
يرسضحلا نمألاو يمومعلا

ةعاسس42/42 ماظنب لمعت
ةلماسش ةينمأا ةيطغت نامسضل
رورملا ةكرح ليهسست اهنم
عرا˘˘سشلا ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
طاقنلا فلتخمو ،يسسيئرلا
ةد˘˘˘˘جاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ءادو˘˘˘˘˘سسلا
.ةيلولاب

قرف عسضو اسضيا مت امك
ر˘ي˘طأا˘تو ة˘ب˘قار˘م˘ل ة˘˘سصا˘˘خ
ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا تا˘˘˘طا˘˘˘سشن˘˘˘لا
نينطاوملا نيومت نامسضل
ءاسضقلاو ةيئاذغ˘لا داو˘م˘لا˘ب

لمعلا عم ،ةبراسضملا ىلع
قلغلا تاءارجإا قيبطت ىلع
ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإا ،يزار˘˘ت˘˘حلا
˘˘˘ما˘˘˘مأا ي˘˘˘ن˘˘˘˘مأا ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘كسشت
نيلسصملا نيمأاتل دجاسسملا

،حيوارتلا ةÓسص ءادأا لÓخ
نمألا ة˘ير˘يد˘م بي˘ه˘ت ا˘م˘ك
نينطاوملا ة˘فا˘كب ي˘ئلو˘لا
اذ˘ه حا˘ج˘نإل ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘ل˘˘ل
مارتحاو ،ينمألا ططخملا
ر˘˘˘ي˘˘˘باد˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو تاءار˘˘˘˘جإلا
لو˘كو˘تور˘ب˘لا˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا
˘˘مد˘˘ع نا˘˘م˘˘سضل ي˘˘ح˘˘˘سصلا
عسضتو ،ءابولا اذه راسشتنا
ني˘ن˘طاو˘م˘لا فر˘سصت تح˘ت
51‐84 ر˘˘˘سضخألا م˘˘˘˘قر˘˘˘˘لا

71 ةد˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘لا ط˘˘˘˘˘˘˘خو
ة˘مد˘خ˘لا ي˘ف ن˘يدو˘جو˘˘م˘˘لا
ربع لسصاوتلاو ،اراهن Óيل

نمأل كوب˘سسيا˘ف˘لا ة˘ح˘ف˘سص
يأا ن˘˘ع غÓ˘˘بإÓ˘˘ل ة˘˘يلو˘˘لا
.هابتنلا تفلي ءيسش

 بؤيأا .صس

رئاسسخلا يدافتل ةيرورسضلا تاءارجإ’ا ذاختا ةيغب
نارهوب نيحÓفلا حلاسصل ةيعوت ةلمح

ة˘يو˘ه˘˘ج˘˘لا ة˘˘ط˘˘ح˘˘م˘˘لا تعد
نيغرسسمب تاتابن˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل

نيحÓفلا ةفاك ،نارهو برغ
صضرم نم رذحلا يخوت ىلإا
بي˘سصي يذ˘لا «و˘يد˘˘ل˘˘ي˘˘م˘˘لا»
يف بنعلاو اطاطبلا يجوتنم
ة˘˘ي˘˘خا˘˘ن˘˘م˘˘لا فور˘˘ظ˘˘لا ل˘˘˘ظ
تاءارجإلا ذاختا ةيغب ةيلاحلا
.رئاسسخلا يدافتل ةيرورسضلا

ةيو˘ه˘ج˘لا ة˘ط˘ح˘م˘لا ر˘ه˘سستو
ا˘م˘ب˘سسح ،تا˘تا˘ب˘ن˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل
لاو˘˘ن ا˘˘ه˘˘تر˘˘يد˘˘˘م تح˘˘˘سضوأا
يجتنم ةي˘عو˘ت ى˘ل˘ع ،ير˘كب
نار˘هو˘ب مور˘كلاو ا˘طا˘˘ط˘˘ب˘˘لا

ن˘م ة˘يا˘˘قو˘˘لا ةرور˘˘سض لو˘˘ح
«ويدليملا» يرطف˘لا صضر˘م˘لا
فور˘ظ˘لا ه˘ب˘˘ب˘˘سست د˘˘ق يذ˘˘لا
بلطتي امم ،ةيلاحلا ةيخانملا
ةظقيلا ةرمت˘سسم˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م˘لا
صضار˘˘عألا رو˘˘ه˘˘ظ لا˘˘ح ي˘˘ف
ر˘ب˘ع صضر˘م˘لا اذ˘˘ه˘˘ل ى˘˘لوألا
.ليسصاحملا

عا˘˘ف˘˘ترا ن˘˘م ل˘˘ك بب˘˘سسيو
ة˘بو˘طر˘لاو ةرار˘ح˘˘لا ة˘˘جرد
صضع˘ب رو˘ه˘ظ ي˘ف ة˘ي˘لا˘ع˘لا
ى˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع صضار˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘مألا
صضرم اهن˘م ،تا˘سسور˘غ˘م˘لا
ى˘ل˘ع ردا˘ق˘لا «و˘يد˘ل˘˘ي˘˘م˘˘لا»
جو˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ب رر˘˘سضلا قا˘˘ح˘˘لإا
نيب حوارتت ةبسسنب ،اطاطبلا

نأا ةسصاخ ةئاملاب09و08
دجوت ةيمسسو˘م˘لا ا˘طا˘ط˘ب˘لا
نوكت˘سسو و˘م˘ن˘لا رو˘ط ي˘ف
ر˘˘ه˘˘سش ة˘˘ياد˘˘ب ي˘˘ف ةز˘˘ها˘˘˘ج
ف˘˘ي˘˘سضت ،مدا˘˘ق˘˘˘لاو˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘ي
راطإلا اذه يفو.ثدحتملا

ةرو˘كذ˘م˘لا ة˘ط˘ح˘˘م˘˘لا ثح˘˘ت
نأا ى˘ل˘ع ا˘طا˘ط˘ب˘لا ي˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م
ةيروفلا ةج˘لا˘ع˘م˘لا˘ب اوردا˘ب˘ي
ةيت˘يز ع˘ق˘ب رو˘ه˘ظ ة˘لا˘ح ي˘ف
قاروأا ىو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسم ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع
كلذو تا˘˘˘˘˘˘سسور˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا
ر˘ط˘ف˘ل˘ل د˘ي˘ب˘م لا˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسا˘˘ب
صضر˘˘غ˘˘لا اذ˘˘ه˘˘˘ل صصخر˘˘˘م˘˘˘لا
ىتح ةموثرجلا ىلع ءاسضقلل

،اطاطبلا ةنرد ىلإا لسصت ل
ةيوهجلا ةطحملا ةريدم قفو
ي˘ت˘˘لا تا˘˘تا˘˘ب˘˘ن˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل
ةدحاو ةجلاعم» نأا تحسضوأا
صضر˘غ˘لا اذ˘ه˘˘ل ي˘˘ف˘˘كتدق
ن˘م ر˘ي˘ث˘ك يدا˘ف˘ت˘ب ح˘م˘˘سستو
بي˘سصت د˘ق ي˘ت˘لا ل˘كا˘سشم˘˘لا
اسضيأا ني˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ك».«ةتبنلا

نأا بن˘˘ع˘˘لا ي˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
نم ةياقولل ن˘ي˘ظ˘ق˘ي او˘نو˘كي
دق يذلا «و˘يد˘ل˘ي˘م˘لا» صضر˘م
بن˘ع˘لا قاروأا ا˘˘سضيأا بي˘˘سصي
،ة˘ي˘خا˘ن˘م˘لا فور˘ظ˘لا بب˘˘سسب
،«ر˘ئا˘سسخ˘لا با˘ن˘ت˘˘جل كلذو
،ةلوؤوسسملا تاذ تراسشأا امك
ا˘طا˘ط˘ب˘˘لا ي˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م ة˘˘ي˘˘عاد
لا˘˘˘˘˘سصتلا ى˘˘˘˘˘لإا مور˘˘˘˘˘˘كلاو
تاتا˘ب˘ن˘لا ة˘يا˘م˘ح ة˘ح˘ل˘سصم˘ب
ة˘حÓ˘ف˘لا ة˘ير˘يد˘م ح˘لا˘سصم˘˘ب
ةيامحل ةيوه˘ج˘لا ة˘ط˘ح˘م˘لاو
ة˘لا˘ح ي˘ف نار˘هو˘ب تا˘تا˘ب˘ن˘لا

صضر˘˘م صضار˘˘عأا ة˘˘˘ظ˘˘˘حÓ˘˘˘م
ليلاحتلا ءارجإل «و˘يد˘ل˘ي˘م˘لا»
نيسصتخملا ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘علا˘ب
ر˘ب˘خ˘˘م˘˘ب ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف
.ةطحملا

ب.يسساسس

زاهج33ـب عربتلاب ةلسشنخ ةي’و ةبعسش نييرئازجلا نيملسسملا ءاملعلا ةيعمجب ةثاغإ’ا ةنجل ،صسمأا لوأا ،تماق
.ةي’ؤلا تايفسشتسسم ةدئافل يعانطسص’ا صسفنتلل صشاعنإا

ءا˘م˘ل˘ع˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج تما˘˘قو
ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘˘م˘˘ل˘˘سسم˘˘لا
ة˘˘ل˘˘˘سشن˘˘˘خ ة˘˘˘يلو ة˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘سش
ة˘ير˘˘يد˘˘م ع˘˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ة˘عا˘ق˘ب نا˘˘كسسلاو ة˘˘ح˘˘سصلا
ةسسسسؤو˘م˘لا˘ب تار˘سضا˘ح˘م˘لا
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘˘سسلا
ع˘يزو˘ت˘ب «ة˘˘ل˘˘ب ن˘˘ب د˘˘م˘˘حأا»
ةدعاسسملا تازيهجت بئاقح
يريدم ىلع صسف˘ن˘ت˘لا ى˘ل˘ع
تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م
دجاوتت يتلا ةي˘ئا˘ف˘سشت˘سسلا
ة˘˘سصسصخ˘˘م ح˘˘لا˘˘سصم ا˘˘ه˘˘˘ب
.91‐ديفوك ىسضرم جÓعل
را˘طإلا اذ˘ه ي˘˘ف دا˘˘ف˘˘ت˘˘سساو
ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع» ى˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘سشت˘˘˘˘˘˘سسم
ةلسشنخ ةيدلبب ،«ة˘با˘ح˘سسو˘ب
تازيهج˘ت بئا˘ق˘ح9 ن˘˘˘م
صسف˘ن˘ت˘لا ى˘ل˘ع ةد˘عا˘˘سسم˘˘لا
ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ي˘˘عا˘˘ن˘˘˘ط˘˘˘سصلا
نب دمحأا» ىفسشتسسم دافتسسا
6 نم ةيلولا ةمسصاعب «ةلب

بي˘˘˘˘سصن نا˘˘˘˘كو بئا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ح
ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسلا ة˘سسسسؤو˘م˘˘لا
ي˘˘ح˘˘لا˘˘سص ة˘˘سصسصخ˘˘ت˘˘م˘˘لا
ةدعاسسملل ةزهجأا4 مسساقلب

يعانطسصلا صسفن˘ت˘لا ى˘ل˘ع
ةدا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسا ع˘˘˘˘˘م ةازاو˘˘˘˘˘م
د˘ب˘ع ي˘ح˘ي˘ح» ي˘ي˘ف˘سشت˘سسم
يلذاسشلا»و «صسياقب ديجملا
41 نم راسشسشب «ديدج نب

.ةفسصانم ةبيقح
قرا˘˘˘ط رو˘˘˘ت˘˘˘كد˘˘˘˘لا د˘˘˘˘كأاو
ة˘ن˘ج˘ل˘لا صسي˘ئر ،فار˘ع˘مو˘˘ب
ةيعمج˘ب ة˘ثا˘غإÓ˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا
ن˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘˘سسم˘˘˘لا ءا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا
ة˘يلو ة˘ب˘ع˘سش ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا

ةر˘ي˘خألا هذ˘ه نأا˘ب ،ة˘ل˘˘سشن˘˘خ
33 يف ةلثمتم ةبه تملسست

ةدعاسسملل تازيهجت ةبيقح
فر˘ط ن˘˘م صسف˘˘ن˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
نو˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج» ي˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج
فا˘ع˘سسإلا»و «نو˘ن˘ما˘سضت˘˘م
ن˘ي˘تد˘جاو˘ت˘م˘لا «ي˘مÓ˘سسإلا
يف اهرودب مو˘ق˘ت˘ل ا˘سسنر˘ف˘ب
ير˘˘ي˘˘خ˘˘لا ا˘˘ه˘˘طا˘˘سشن را˘˘˘طإا
بئا˘ق˘ح˘لا هذ˘ه˘˘ب عر˘˘ب˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ةيلو تاي˘ف˘سشت˘سسم ةد˘ئا˘ف˘ل

.ةلسشنخ
ءا˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج نأا ر˘˘كذو
ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘˘م˘˘ل˘˘سسم˘˘لا
تناك ةلسشنخ ةيلو ةبعسش
ة˘˘ن˘˘سس لÓ˘˘˘خ تعر˘˘˘ب˘˘˘ت د˘˘˘ق
ةبيقح62ـب0202
ىلع ةدعاسسمل˘ل تاز˘ي˘ه˘ج˘ت
ةدئافل يعانطسصلا صسفنتلا

اريسشم ،91 ‐ديفوك ىسضرم
ةد˘يد˘ج˘لا بئا˘ق˘ح˘لا نأا ى˘˘لإا

صسمأا اهم˘ي˘ل˘سست ىر˘ج ي˘ت˘لا
ير˘˘˘يد˘˘˘م ةد˘˘˘ئا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ل ،لوألا
لفكتت يتلا تايف˘سشت˘سسم˘لا
صسور˘˘ي˘˘ف ى˘˘سضر˘˘م جÓ˘˘ع˘˘ب

اهتقباسس نع زيمتت ،انوروك
ةد˘جاو˘ت˘م˘لا ق˘حاو˘ل˘لا دد˘ع˘ب
ةد˘حاو˘لا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لا ل˘˘خاد
.ازيهجت21  اهددع غلابلاو
د˘˘يز˘˘ي بر˘˘عأا ،ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م
ة˘˘ح˘˘ل˘˘˘سصم صسي˘˘˘ئر ،ةر˘˘˘يدز
ة˘ح˘سصلا ة˘ير˘يد˘م˘ب ة˘يا˘قو˘لا

،ة˘ل˘سشن˘خ ة˘يلو˘ل نا˘˘كسسلاو
عيزوت ةي˘ل˘م˘ع صشما˘ه ى˘ل˘ع
ةدعاسسملا تازيهجت بئاقح
،يعانطسصلا صسفنتلا ىلع
هركسشو هنانت˘ما ق˘ي˘م˘ع ن˘ع
ة˘ثا˘غإلا ة˘ن˘ج˘ل ي˘لوؤو˘سسم˘˘ل
نيملسسملا ءاملعلا ةيعمجب
ةردابملا ريظن ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا

،ا˘ه˘ب او˘ما˘ق ي˘ت˘لا ة˘ب˘˘ي˘˘ط˘˘لا
هذ˘ه ة˘ي˘لا˘ع˘ف ى˘ل˘ع اد˘˘كؤو˘˘م
ي˘ف ا˘هرودو تاز˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘لا

ن˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘سصم˘˘˘˘لا ةد˘˘˘˘عا˘˘˘˘سسم
زواج˘ت˘ل ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف˘ب
ق˘˘ي˘˘سضو ر˘˘ط˘˘خ˘˘لا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م
 .صسفنتلا

ب صضاير

نييرئازجلا نيملسسملا ءاملعلا ةيعمج اهب تعربت

ةلسشنخ تايفسشتسسمل يعانطسصا ضسفنت زاهج33

ناسسملت
نيرقم لوخد
نمأÓل نيديدج
زيح يرسض◊ا

ةمدÿا
نمألا حلاسصم تمعدت
لوخدب ناسسملتل يئلولا

نمأÓل نيديدج نيرقم
،ةمدخلا زيح يرسضحلا

،صسمأا لوأا ،هب دافأا امبسسح
تاذل لاسصتلا ةيلخل نايب
قلعتيو.ةينمألا ةئيهلا
يرسضحلا نمألاب رمألا
دبع» يحب رسشع ثلاثلا
ةيدلبب «يلع نب نمؤوملا
يرسضحلا نمألاو ناسسملت
ولحوب ةيدلبل يجراخلا
،ةربسص ةرئاد نمأل عباتلا
نينثإلا صسمأا Óخد ناذللا

ميعدت فدهب ةمدخلا زيح
حلاسصمل ةينمألا ةيطغتلا
تاذ قفو ،ةيلولاب ةطرسشلا
رقملا فاسضيو.ردسصملا
ىلإا ،ناسسملت ةيدلبب صصاخلا

يرسضحلا نمأÓل ارقم21
رقملا فاسضي امك ،ةنيدملاب
ىلإا ولحوب ةيدلبب يناثلا

ةلقنتملا ةقرفلا يرقم
نمأاو ةيئاسضقلا ةطرسشلل
رفوتت ثيح ،ةربسص ةرئاد
نيتينمألا نيتأاسشنملا
لئاسسولا ىلع نيتديدجلا
تايناكمإلاو ةيرسشبلا
لجأا نم لخدتلل ةمزÓلا
ربع ةينمألا ةيطغتلا زيزعت
امك ،صصاسصتخلا ميلقإا
.هيلإا ريسشأا

ب.صس

يداؤلاب ديلؤتلاو ءاسسنلا صضارمأا صصاسصتخا يف

تايفسشتسسملا نيب ةمأاوت راطإا يف ةيحارج ةيلمع22 ءارجإا
22 نع لقي ل ام تيرجأا
ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘حار˘˘˘ج ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘˘ع
ءا˘سسن˘لا صضار˘مأا صصا˘سصت˘خا

جمانر˘ب را˘طإا ي˘ف د˘ي˘لو˘ت˘لاو
ة˘سسسسؤو˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘مأاو˘˘ت˘˘لا
ةسصسصختملا ةيئا˘ف˘سشت˘سسإلا
رسصانلاب ريسشب لفطلاو مألا
ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لاو  ،يداو˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسلا ة˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا
«ير˘˘˘يز ن˘˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘غو˘˘˘لو˘˘˘ب»
ا˘م˘ك ،(ة˘م˘سصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘˘لا)
ي˘˘لوؤو˘˘سسم ىد˘˘ل د˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘سسا

نا˘كسسلاو ة˘ح˘سصلا ة˘ير˘يد˘م
.تايفسشتسسملا حÓسصإاو
تÓ˘˘خد˘˘ت˘˘لا كل˘˘ت ته˘˘˘جوو
اذه تيرجأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘حار˘ج˘لا
ةدئا˘ف˘ل ا˘سصي˘سصخ عو˘ب˘سسألا
ة˘سشه˘لا تا˘ئ˘˘ف˘˘لا ن˘˘م ءا˘˘سسن
صضارمأا نم ن˘ي˘نا˘ع˘ي ي˘ئÓ˘لا

ىوت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘سصع˘ت˘سسم
يف نه˘ل بب˘سست ا˘م˘م م˘حر˘لا

ي˘ف ءاو˘سس ة˘ي˘ح˘سص ل˘كا˘سشم
ومن لحارم يف وأا باجنإلا
بيبطلا حسضوأا امك ،نينجلا
ردا˘˘ق˘˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع ،ق˘˘˘سسن˘˘˘م˘˘˘لا

.ينيوعل
هذ˘ه ر˘ي˘طأا˘ت ى˘˘ل˘˘ع فر˘˘سشأاو
رادم ىلع ةيب˘ط˘لا ةردا˘ب˘م˘لا
يبط قيرف ةلماك مايأا ةعبرأا

ة˘ثÓ˘ث ن˘م نو˘كت˘ي صصت˘خ˘˘م
ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سصخأا ءا˘˘˘ب˘˘˘طأا
د˘ي˘لو˘ت˘لاو ءا˘˘سسن˘˘لا صضار˘˘مأا

ي˘ف ن˘ي˘˘ي˘˘ئا˘˘سصخأا ة˘˘سسم˘˘خو
،ر˘˘˘يد˘˘˘خ˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو صشا˘˘˘˘ع˘˘˘˘نإلا
هبسشلا مقاط ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب

ةروسسيفوربلا فارسشإاب يبط
لامآا
ة˘ح˘ل˘سصم˘ب ة˘ي˘ئا˘سصخأا ح˘ي˘بذ
د˘ي˘لو˘ت˘لاو ءا˘˘سسن˘˘لا صضار˘˘مأا
ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا˘˘ب
نب نيغولوب» ةيئافسشتسسإلا

.ردسصملا تاذ قفو ،» يريز
هذه راطإا يف تدافتسسا امك
ن˘˘م ةأار˘˘ما531 ة˘مأاو˘ت˘˘لا
ةسصسصختم ةيبط تاسصوحف
تلا˘˘ح˘˘لا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت ا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف
يهو ة˘ل˘ج˘سسم˘لا ة˘ي˘سضر˘م˘لا
ةيلبقلا ةيبطلا تاسصو˘ح˘ف˘لا
ي˘ب˘ط˘لا يأار˘لا دد˘ح˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
عوسضخ ةيماز˘لإا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

يحارج لخدت ىلإا ةسضيرملا
ىر˘˘ج ا˘˘م˘˘ل˘˘ث˘˘م ،ه˘˘مد˘˘ع ن˘˘م
.هحرسش
هذ˘ه صشما˘ه ى˘ل˘˘ع تم˘˘ظ˘˘نو
ةيحار˘ج˘لا ة˘ي˘ب˘ط˘لا ة˘مأاو˘ت˘لا
ءابطألا ةدئافل ةينيوكت امايأا
راد˘ب تÓ˘با˘ق˘لاو ن˘ي˘˘ما˘˘ع˘˘لا
ةسسسسؤومل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ةدلو˘لا
ةسصسصختملا ةيئا˘ف˘سشت˘سسإلا
ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘سشب» ل˘˘˘˘ف˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘لاو مألا
ا˘˘˘ه˘˘˘تر˘˘˘˘طأا ،«ر˘˘˘˘سصا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
،ح˘ي˘بذ لا˘مآا رو˘˘سسي˘˘فور˘˘ب˘˘لا

يبطلا يطاعتلا تايلآا لوح
تلا˘˘˘ح˘˘˘لا ع˘˘˘م ي˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘˘لا
صضار˘˘مأا ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘سضر˘˘˘م˘˘˘لا
.ديلوتلاو ءاسسنلا
نأا ،ةرا˘˘˘˘˘˘˘˘سشإلا رد˘˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت
ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسلا ة˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
لفط˘لاو مألا ة˘سصسصخ˘ت˘م˘لا
يداولا˘ب «ر˘سصا˘ن˘لا˘ب ر˘ي˘سشب»
ا˘ه˘طا˘˘سشن ن˘˘م˘˘سض تر˘˘ط˘˘سس
ايبط اجمانرب ةيراجلا ةنسسلل

ذيفنت نمسضتي ايلوأا ايحارج
.ةيبط ةمأاوت نيثÓث نم ديزأا

ب.صس
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رايدلا جراخ زؤفلا مغر فؤيسضلا ءاسصقإا

لهأاتلل كيلف ةناسسرت فكي ⁄ غنيتوم فده
،نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘سس صسيرا˘˘ب ل˘˘هأا˘˘˘ت

،ابوروأا لاطبأا يرود يئاهن فسصنل
نريا˘ب ه˘ف˘ي˘سض ما˘مأا ةرا˘سسخ˘لا م˘غر
ةارابملا يف ،فيظن فدهب ،خنويم
ةر˘ه˘سس ،ن˘ي˘ق˘ير˘ف˘لا تع˘˘م˘˘ج ي˘˘ت˘˘لا
،ءارمألا ةقيدح بعلم ىلع ،ءاثÓثلا
و˘بو˘سشت م˘˘ي˘˘سسكا˘˘م كير˘˘يإا ل˘˘ج˘˘سس
يف ديحولا ةارابملا فده ،جنيتوم
لسضفب صسيراب دعسصو .04 ةقيقدلا
دريل ،خنويم يف2‐3 اًباهذ هقوفت
قيرفلا مامأا ةرا˘سسخ˘لا ن˘م هرا˘ب˘ت˘عا
،يسضاملا ماعلا يئاهن يف يناملألا

ر˘ت˘سسسشنا˘م ن˘م ل˘هأا˘ت˘م˘لا ر˘ظ˘ت˘ن˘يو
.دنومترود ايسسوروبو يتيسس

لوألا طو˘سشلا و˘يرا˘ن˘ي˘˘سس نا˘˘كو
يذلا ،يسسيرابلا قيرفلا ى˘ل˘ع ا˘ًي˘سسا˘قو ا˘ًم˘لا˘ظ
قلأاتو ظحلا ءوسس لول ،ةارابملا لتقي نأا داك
ءا˘ج ا˘م˘ي˘ف ،ر˘يو˘ن ل˘يو˘نا˘م قÓ˘م˘ع˘لا صسرا˘ح˘لا
فرط نم صصرفلا عييسضتل ناجرهمك طوسشلا

يدا˘ن˘لا عا˘فد ة˘تا˘م˘ت˘سسإا و ن˘ي˘ق˘ير˘ف˘˘لا مو˘˘ج˘˘ه
. يسسيرابلا

نع ةرخأاتم تءاج يمرات ةيسصقم
لهأاتلا ةريسشأات

رودلا يسسليسشت غلب اينابسسإا بونج يف و
لا˘ط˘بأا يرود ة˘ق˘با˘سسم ن˘م ي˘ئا˘ه˘˘ن˘˘لا ف˘˘سصن
‐0) ةجيتنب ،وتروب مامأا هتراسسخ مغر ،ابوروأا

ىلع يئاهنلا عبر بايإا يف ،ءاثÓثلا ةرهسس ،(1
.ةيليبسشإا يف ناوخزيب زيسشناسس بعلم

يناريإلا مجاهملا ديحولا ءاقللا فده لجسسو
نيعسستلا و ةثلاثلا ةقيقدلا يف يمرات يدهم
كا˘ب˘سش تن˘كسس ة˘ي˘سصق˘م˘ب ةارا˘ب˘م˘لا ر˘م˘ع ن˘م
وتروب لهأاتل ةيفاك نكت مل يدنيم صسراحلا
يذلا باهذلا ءاقل نأاب املع ، يئاهنلا عبرلا ىلإا
زو˘ف˘ب ى˘ه˘ت˘نا د˘ق ،ه˘تاذ بع˘ل˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ي˘˘قأا
نبو تنوم نوسسيام امهزرحأا ،(0‐2) يسسليسشت
.ليوليسشت

ناسس صسيراب زؤف ىنمتأا : درافاب
لاطبأ’ا يرودب نامريج

نرياب بعل ،درافاب نيماجنب يسسنرفلا نلعأا
،نامريج ناسس صسيراب زوف هينمت نع ،خينويم
.مسسوملا اذه ابوروأا لاطبأا يرود بقلب

خنويم نرياب ءاسصقإا يف نامريج ناسس حجنو
لداعتلا مغر ،لاطبألا يرود يئاهن عبر نم
نم اًديفتسسم ،نيتاراب˘م˘لا عو˘م˘ج˘م ي˘ف3‐3
.صضرألا جراخ ليجسستلا ةدعاق

تنوم» ةكبسشل تاحيرسصت يف درافاب لاقو
ةيوق تناك ةارابملا» :ةارابملا بقع «ولراك
رمألاو ،ةريثك اًسصرف صسيراب ردهأاو ،ةبعسصو
مامأا ةلهسس تارك انردهأاو انعم ثدح هسسفن
.«ىمرملا

يف زوفلا ققحن نأا بجي ناك» :فاسضأاو
،لهأاتلا قحتسسي صسيراب نآلا ،باهذلا ةارابم
نامريج ناسس زوفي نأا ىنمتأا ،يسسنرفك انأاو
.«مسسوملا اذه ابوروأا لاطبأا يرودب

يئاهن صضاخ نامريج ناسس نأا ركذلاب ريدج
هنكل ،خنويم نرياب مامأا يسضاملا ماعلا ةخسسن

.در نود فدهب رسسخ
انأا و ةيلاتق ةارابم انبعل : ليخؤت

يقيرف ءادأا نع صضار
نع يسسليسشت بردم ليخوت صساموت ربع

يرود يئاهن فسصنل هقيرف لهأات دعب هاسضر
،وتروب مامأا1‐0 هتراسسخ مغر ،ابوروأا لاطبأا
.ةينامثلا رود بايإا يف ،ءاثÓثلا ةرهسس

يت يب ةكبسشل تاحيرسصت يف ليخوت لاقو
وه هجاتحن ام نأا ةقي˘ق˘ح ا˘ن˘ل˘ب˘ق˘ت» صسترو˘ب˘سس
ىلع اًفيطل ءادأا نكي مل امبر ،صسرسشلا لاتقلا
تنا˘ك ،بع˘ل˘م˘لا طو˘ط˘خ ن˘م ن˘كل ،زا˘ف˘ل˘˘ت˘˘لا

.«ةعيرسسو ةبراقتم ةارابم
نم بورهلا ،ةيلاتق ةارابم انسضخ» فاسضأاو

ةقيرطب مجاه مسصخلا ،اًبعسص ناك طغسضلا
.«تقولا لاوط زكارملا رييغتب ماقو ،ةيناودع

ةقيرط صصوسصخب ي˘نا˘م˘لألا ي˘ن˘ق˘ت˘لا هو˘نو
نأا بجيو فلخلا نم نوتأاي»  Óئاق هقيرف بعل
ةقيرطب كلذ ان˘ل˘ع˘ف ،م˘ه˘تا˘كر˘ح˘ت ح˘م م˘ل˘قأا˘ت˘ت
.«ةبعسص ةيادب دعب ،ةقيقد لك لسضفأا

ليلقلا انعنسصو اًديج انعفاد» اسضيأا  عباتو
ام وهو كسسامتلا انيلع بجوت ،صصرفلا نم
انك ، رسضخألا ليطتسسملا ىلع بابسشلا هلعف
081 تنا˘ك ،و˘ترو˘ب ى˘ل˘ع بل˘غ˘ت˘لا ق˘ح˘˘ت˘˘سسن
.«ةبعسص ةقيقد

’ يبابمو ..صسيراب يف قاب انأا :رامين
يسسيمب نراقي

نا˘سس صسيرا˘ب م˘ج˘ن ،ا˘ف˘ل˘ي˘سس اد را˘˘م˘˘ي˘˘ن فز
ءاسصقإا دعب هيدان ةرادإل ةراسس ىرسشب ،نامريج
لاطبأا يرودل ةينامثلا رود نم خنويم نرياب
NPSE ة˘كب˘سش ر˘ب˘ع را˘م˘ي˘ن حر˘سصو .ا˘بوروأا
،نامريج ناسس صسيراب يف ىقبأاسس» ةيليزاربلا
يننأا حسضاولا نم ،ةمزأا دعي مل يدقاعت ديدمت
رعسشأاو ،يتيب يف ينأاكو ،ةريبك ةحارب رعسشأا
.«قباسس تقو يأا نم ربكأا ةداعسسب

يلاحلا ه˘ل˘ي˘مز ن˘ي˘ب قرا˘ف˘لا ن˘ع ه˘لاؤو˘سسبو
در ،يسسيم لينويل قبا˘سسلاو ،ي˘با˘ب˘م نا˘ي˘ل˘ي˘ك
،يسسيمب نراقي ل يبابم» يليزاربلا بعÓلا
.«ةياغلل فلتخم بولسسأا امهنم لكل

ةف˘ي˘ح˘سص ا˘ه˘تزر˘بأا تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف ع˘با˘تو
،ه˘˘ت˘˘يأار بعل ل˘˘سضفأا و˘˘ه ي˘˘سسي˘˘م» ا˘˘كرا˘˘˘م
ل˘سضفأا د˘حأا ح˘ب˘سصي˘ل ه˘ق˘ير˘ط ي˘ف نا˘ي˘ل˘˘ي˘˘كو
.«نيبعÓلا

،ناي˘ل˘ي˘ك ه˘ل˘ي˘مز˘ب ةدا˘سشإلا را˘م˘ي˘ن ل˘سصاوو
راوجب بعللا دنع ارذح نكت مل اذإا» هلوقب

يف مهعم لسصاوتلا دقفت كنإاف ،رابك يبعل
نأا بجي اذل ،ادج عيرسس يبابم ،ةيناثلا نم ءزج
.«تقولا لاوط هيلإا اهبتنم نوكأا

دن’اهب رفظلا قيرط دجي هنؤلسشرب
جاهتنإل ينابسسإلا ةنولسشر˘ب ق˘ير˘ف د˘ع˘ت˘سسي
م˘جا˘ه˘م˘لا تا˘مد˘خ˘ب ر˘ف˘ظ˘ل˘ل ة˘سصا˘خ ة˘ق˘ير˘ط
جني˘لر˘يإا ،د˘نو˘م˘ترود ا˘ي˘سسورو˘ب˘ل ي˘ج˘يور˘ن˘لا

اقفوف.ينولاتك يفحسص ريرقت بسسحب ،دنلاه
اسسرابلا فرعي ،«وفيتروبيد ودنوم» ةفيحسصل
كرديو ،ةقفسصلا يف فتكلا لكؤوت نيأا نم
ل˘ي˘كو ،لو˘يار و˘ن˘ي˘م د˘ي ي˘ف رار˘ق˘لا نأا اد˘ي˘ج
ناد˘ير˘ي ن˘يذ˘ل˘لا ،هد˘لاو˘ل ة˘فا˘سضإلا˘ب ،بعÓ˘˘لا
لكل ةلومعك وروي نويلم02 ىلع لوسصحلا

.امهنم
ربع ،ءابنألا هذه ةحسص لويار يفن مغرو

لإا ،لسصاوتلا عقاوم ىلع ةيسصخسشلا هتاباسسح
ل˘ي˘كو˘لا طر˘سش اذ˘ه نأا فر˘ع˘ي ة˘نو˘ل˘˘سشر˘˘ب نأا

ر˘مألا ثد˘ح نأا ق˘ب˘سس ثي˘ح ،د˘قا˘ع˘ت˘لا ما˘م˘تإل
صسايتام يدنلوهلا عفادملا ةقفسص يف ،هسسفن
نويلم51 لو˘يار بل˘ط ا˘مد˘ن˘ع ،تخ˘˘ي˘˘ل يد

.9102 ف˘˘ي˘˘سص ي˘˘ف ،ر˘˘˘مألا زا˘˘˘ج˘˘˘نإل ورو˘˘˘ي
أاجل˘ي د˘ق ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب نأا˘ب ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا تدا˘فأاو
م˘سسح ل˘جأا ن˘م ،غ˘ل˘ب˘م˘لا اذ˘ه˘ب لو˘يار ءار˘˘غإل
،ن˘كم˘م تقو بر˘قأا ي˘ف ه˘ح˘لا˘سصل ة˘ق˘ف˘˘سصلا

زكارملا رثكأا نم حيرسصلا مجاهملا نأا ًةسصاخ
.ينولاتكلا قيرفلا ي˘ف ،م˘عد˘ل˘ل جا˘ت˘ح˘ت ي˘ت˘لا

دنلاه مسض يف بغري  انارجولبلا  نأا و ةسصاخ
ىلع يلاتلا فيسصلا لÓخ وأا ،لبقملا فيسصلا
طر˘سشلا ل˘ي˘ع˘ف˘ت م˘ت˘ي ا˘مد˘ن˘ع ،ر˘يد˘ق˘ت ى˘سصقأا
.وروي نويلم57 غلابلا ،هدقع يف يئازجلا

051 ىلع لوسصح˘لا د˘نو˘م˘ترود طر˘ت˘سشاو
ةياهن دعب دنلاه عيب لجأا نم ،وروي نويلم
،ةيفحسص ريراقت بسسحب ،يراجلا مسسوملا

ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ن˘كل ،ة˘يا˘غ˘ل˘ل م˘خ˘سض م˘قر و˘هو
يف ،هبلاطم يناملألا يدانلا صضفخي نأا رظتني

.ابوروأا لاطبأا يرودل هلهأات مدع لاح
» وريؤغأا» مسض قابسس لخدي صسؤتنفؤي

صسمأا ة˘ي˘نا˘ب˘سسإا ة˘ي˘ف˘ح˘سص ر˘يرا˘ق˘˘ت تف˘˘سشك
ةسسفانم يف صسوتنفوي لوخد نع  ءاعبرألا
يني˘ت˘ن˘جرألا م˘سض ى˘ل˘ع ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ع˘م ة˘يو˘ق
يف ،يتيسس رتسسسشنام مجاهم وريوجأا ويجريسس
يتيسس ر˘ت˘سسسشنا˘م ن˘ل˘عأاو.لبقملا ف˘ي˘سصلا

مسسوملا ةياهنب هدقع ءاهتنا عم وريوجأا ليحر
بعلم يف اهاسضق تاونسس01 بقع ،يراجلا
«ترو˘ب˘˘سس» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص بسسح˘˘بو ، دا˘˘ح˘˘تلا
مسض يف ةبغر رثكألا نييدانلا نإاف ،ةينولاتكلا
صسوتنفويو ةنولسشرب مه ينيتنجرألا مجاهملا
ى˘ع˘سسي ة˘نو˘ل˘سشر˘ب نأا ،ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا تفا˘سضأاو،
م˘جا˘ه˘م˘ل ه˘ت˘جا˘ح ءو˘˘سض ي˘˘ف ور˘˘يو˘˘جأا م˘˘سضل

،ةيلاملا هتيعسضو بسساني ريبك مسسا بحاسص
يتلا ةبعسصلا ةيداسصتقلا فورظلا لظ يف
ليحتسسملا نم نوكيسس نكلو.يدانلا اهب رمي

هاسضاقتي يذلا بتارلا صسفن عفد ةنولسشرب ىلع
نويلم21) اًيلاح يتيسس رتسسسشنام يف وريوجأا
عم لقأا ابتار مدقي نأا صضرتفملا نمو ،(وروي
تآافاكملا نم ةلسسلسس

ىقليسس ةنو˘ل˘سشر˘ب نأا ى˘لإا ،ر˘ير˘ق˘ت˘لا را˘سشأاو
يذلا صسوتن˘فو˘ي بنا˘ج ن˘م ة˘سسر˘سش ة˘سسفا˘ن˘م
دكأاو ، ديدج مجاهم بلجل رخآلا وه ىعسسي
عيب ىلع اًيلاح لمعي صسوتنفوي نأا ،ريرقتلا
لجأا نم ،ودلانور ونايتسسيرك يلاغتربلا همجن
،نيديدج نيمجاهم عم دقاعتلاو ،هبتار ريفوت
.وريوجأا امهدحأا نوكيسس

درازاه عيب يؤني ’ ديردم لاير
يدان  نأا ةينابسسإا ةيفحسص ريراقت تفسشك

يكيجلبلا هبعل عيبل ططخُي ل ديردم لاير
كلذو ،ةيفيسصلا تلاقتنلا يف درازاه نيديإا

لÓ˘خ ة˘ي˘لا˘ت˘ت˘م تا˘سسا˘كت˘نل ه˘سضر˘ع˘˘ت م˘˘غر
ىتح قيرفلا عم امهاسضق ناذللا نيمسسوملا
ن˘م ة˘عو˘م˘˘ج˘˘م˘˘ل درازا˘˘ه صضر˘˘ع˘˘تو.نآلا
ددع نع بيغي هلعج ام ،ًارخؤوم تاباسصإلا

عيباسسألا يف داع هنكلو ،تايرابملا نم ريبك
تقولا يف ،ةيعامجلا تا˘ب˘يرد˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘سضا˘م˘لا
،يفاعتلل ةليوط ةرتف ىلع هيف لسصحيسس يذلا

.ةلمتحم ةسساكتنا يأا بنجتي ىتح
نإاف ،ةينابسسإلا «ورتاوك» ةكبسش بسسحبو

صضفري يكلملا يدانلا صسيئر زيريب ونيتنرولف
نيز ةبلاطم يونيو ،درازاه عيب عطاق لكسشب
نم د˘يز˘م˘لا ي˘كي˘ج˘ل˘ب˘لا ح˘ن˘م˘ب ناد˘يز ن˘يد˘لا
،تفاسضأاو.يجنريملا صصيمقب قلأاتلل صصرفلا
نيديإا لاخدإل ًاسضيأا ططخي ل ديردم لاير نأا

ناديزو زيريب نأل ،ةيلدابت ةقفسص يف درازاه
رمي ام نأا نادقتعيو ،بعÓلاب ناقثي نلازي ل
.ظح ءوسس درجم هب
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،فيطسس قافو قيرف لبقتسسي
ةبيبسش هف˘ي˘سض ،مو˘ي˘لا ةر˘ه˘سس
ثحبي رخأاتم ءاقل يف لئابقلا
ليسصحت نع قيرف لك هيف
مدقت˘لا ل˘جأا ن˘م Ó˘ما˘ك داز˘لا
،بي˘تر˘˘ت˘˘لا م˘˘ل˘˘سس ي˘˘ف ر˘˘ث˘˘كأا
ديزملا ةفاسضإا ديري قافولاف
بور˘ه˘لا د˘سصق طا˘ق˘ن˘لا ن˘˘م
ن˘ي˘ح ي˘ف بي˘تر˘ت˘لا ة˘مد˘ق˘م˘ب
ى˘ل˘ع يرا˘ن˘كلاو˘ب˘عل ر˘˘سصي
ةدا˘˘ير ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا بر˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا
ل˘ع˘ج˘ي˘سس ا˘مو˘هو بي˘˘تر˘˘ت˘˘لا
ةرا˘ثإلا ي˘ف ة˘م˘ق ة˘ه˘جاو˘˘م˘˘لا

ي˘ف ىر˘ج˘ت˘سس ا˘ه˘نأاو ة˘سصا˘˘خ
ن˘م ة˘ياد˘ب ة˘ي˘نا˘سضمر ةر˘ه˘سس
ركذي Óي˘ل ف˘سصنو ةر˘سشا˘ع˘لا
ن˘˘مو˘˘ه بار˘˘˘عا م˘˘˘كح˘˘˘لا نا
.ةمقلا ريديسس

نامسض ديرن» :يسسودنق
قيقحتل طاقنلا

«يؤتسشلا بقللا
بعل لاق  ،هتاذ قايسسلا يف
،ي˘˘˘˘˘سسود˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ق ط˘˘˘˘˘سسو˘˘˘˘˘لا
اد˘˘ي˘˘ج ي˘˘ع˘˘˘ن» :«مÓ˘˘˘سسلا»ـل

ثحبن ثيح ةارابملا ةبوعسص
ريغ ل راسصتنلا قيقحت نع
ة˘مد˘ق˘م˘ب بور˘ه˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م
تقو˘˘˘لا نا ا˘˘˘م˘˘˘ب بي˘˘˘تر˘˘˘ت˘˘˘لا

ناو ةسصا˘خ كلذ˘ل بسسا˘ن˘م˘لا
˘ما˘ما ه˘ي˘˘ف نو˘˘كن˘˘سس ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا

نع ثحب˘ي ر˘خلاو˘ه صسفا˘ن˘م
ةمدقملا نم بارتقلا ةيفيك
ا˘نر˘ظ˘ت˘ن˘ي ا˘م كرد˘ن ا˘مو˘˘م˘˘ع
ة˘ي˘ن˘ب ة˘ه˘جاو˘م˘لا ل˘خد˘˘ن˘˘سسو
صسفنلا طبسض يهو ةحسضاو
لÓ˘غ˘ت˘سسل ر˘ث˘كا ز˘ي˘كر˘ت˘˘لاو
لي˘سصح˘تو صسفا˘ن˘م˘لا ءا˘ط˘خأا
. Óماك دازلا

يبايغ» : ةفيرسش نب
«ةبيتكلا يف رثؤؤي نل
ثيد˘˘˘˘ح ،«مÓ˘˘˘˘سسلا»ـل نا˘˘˘˘ك
ءاق˘ل ن˘ع بئا˘غ˘لا ع˘م ،ا˘سضيأا
ةفيرسش نب ديلو دئاقلا ،مويلا

تأات مل ةباسصإلا» :لاق ثيح
ىلا تسضرعت ثيح اهتقو يف
ة˘˘سضه˘˘ن ءا˘˘ق˘˘ل ي˘˘ف ة˘˘با˘˘˘سصإا
نع ينبيغيسس اموهو ناكرب

ي˘ت˘ق˘ث ا˘مو˘م˘ع ،ة˘ه˘جاو˘˘م˘˘لا
ردا˘ق˘لا داد˘ع˘ت˘لا ي˘ف ةر˘ي˘˘ب˘˘ك
ةيباجيإا ةجيتن ليسصحت ىلع
انتاف ام كرادت يف لمأان ثيح
عيمج˘لا ناو ة˘سصا˘خ ا˘ي˘ل˘ح˘م
ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا ي˘˘ف د˘˘ه˘˘ت˘˘ج˘˘ي˘˘سس
ن˘م ه˘يد˘ل ا˘م ل˘ك مد˘ق˘˘ي˘˘سسو
انيقبت ةجيت˘ن ل˘ي˘سصح˘ت ل˘جا
ة˘قرو بع˘ل ي˘ف ل˘مأا˘˘ن ا˘˘مود
.«بقللا

صشامر ماسشه

ةمدقملا بكرب قاحّلل يرانكلاؤ يوتسشلا جيوتتلا لجأا نم قافولا
لئابقلا ةبيبسش ‐ فيطسس قافو

ة˘يدو˘لو˘م ة˘ه˘جاو˘م˘ل ةد˘كي˘كسس ة˘ب˘ي˘ب˘سش ة˘ل˘ي˘كسشت د˘ع˘˘ت˘˘سست
ليسصحت «اداكيسسور» ءانبأا راسصنأا لمأاي ثيح ،ادغ ،ةمسصاعلا
ءاقبلا نامسض يف ةلماك قيرفلا ظوظح يقبت ةيباجيإا ةجيتن
نامسض لجا نم رظتنملا يدحتلا ةبوعسص كردي عيمجلاو
نم قيرفلا بعلمب صسما نولحي راسصنألا لعج اموهو ،ءاقبلا
لسضفا قيقحت ىلع لمعلا د˘سصق ،ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ز˘ي˘ف˘ح˘ت ل˘جا
مدقتلا ىلع لمعيو هسسفنب هتقث ديعتسسي قيرفلا لعجت ةجيتن
. بيترتلا ملسس يف رثكا

ؤؤفك  بردم نييعت يف تابؤعسص دجت ةرادإ’ا
بردم ليسصحت يف ةريبك تابوعسص قيرفلا ةرادإا تدجو دقو
يتلا ةثيثحلا تلاسصتلا نم مغرلابو  هنأا ذإا ،قيرفلا دوقي ؤوفك
او˘ب˘لا˘ط ن˘ي˘برد˘˘م˘˘لا ل˘˘ج نا لا ،ادا˘˘كي˘˘سسور ةرادإا ا˘˘ه˘˘ب تما˘˘ق
ىلع ةرداق ةرادإلا تناك اذا ام مودقلا لاح يف تاحيسضوتب
ةيعسضو نيسسح˘ت ل˘جا ن˘م ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل ة˘ي˘لا˘م˘لا رو˘جألا ة˘يو˘سست
اموهو اهمدع نم ة˘يد˘ج˘لا رو˘مألا ي˘ف عور˘سشلاو ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا
.نومسضم ءيسش ل نا امب قافتلا مدع ةطقن ىلا يدانلا لسصوأا

صشامر ماسشه

12

لمعلا»ـب ةركسسب داحتا ةرادإا تداسشأا
زع برد˘م˘لا ه˘ب مو˘ق˘ي يذ˘لا «ر˘ي˘ب˘كلا
حورلا داعأا نأا دعب  يدوج تيا نيدلا
ةريبك ةسشاعتناب حم˘سسو ة˘عو˘م˘ج˘م˘ل˘ل
ل˘كا˘˘سشم˘˘لا تتا˘˘بو ،داد˘˘ع˘˘ت˘˘لا ط˘˘سسو
،ةريخألا ةرتفلا ي˘ف ةد˘ي˘ع˘ب ة˘ي˘سضا˘م˘لا

ةعومجم˘لا ز˘ي˘كر˘ت ل˘ك ل˘ع˘ج ا˘مو˘هو
و˘˘˘ج ي˘˘˘ف ءا˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘لا لو˘˘˘ح ا˘˘˘ب˘˘˘˘سصن˘˘˘˘م
اد˘ي˘˘ج داد˘˘ع˘˘ت˘˘سسلاو ،تار˘˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘لا
ر˘ي˘سضح˘ت˘لا اذ˘كو ة˘لو˘ط˘ب˘لا تاءا˘ق˘ل˘˘ل
ة˘ي˘لا˘ع تا˘يو˘ن˘ع˘م˘ب ة˘ط˘˘بار˘˘لا صسأا˘˘كل
ي˘ف ر˘ث˘كا ح˘م˘ط˘ت ة˘ب˘ي˘ت˘كلا ل˘ع˘ج˘ت˘سس
. راسصنألا بلاطمل ةباجتسسلا

دؤيسسو ةغيلفؤب ةداعتسسا ةرورسض ىلع عامجإا
تامدخ ،صشتوكلا ديعتسسي نا رظتنملا نمو
صصسصحلا لÓخ دويسسو ةغيل˘فو˘ب ي˘ئا˘ن˘ث˘لا
ةسسام ةجاح يف قيرفلا ناو ةسصاخ ةمداقلا
يف امهيزكرم ىلا رظنلاب امهتامدخ ىلا
يلاتلابو » ر˘سسياو ن˘م˘يا ر˘ي˘ه˘ظ » ناد˘ي˘م˘لا
لكل قيرفلا ةجاح ىدم كردي صشتوكلاف

صسي˘˘لو ي˘˘م˘˘سسر˘˘˘لا ه˘˘˘ع˘˘˘قو˘˘˘م ي˘˘˘ف بعل
،امهيزكرم يف ىرخأا رسصانعب داجنتسسلا

ىسضا نيا ةريخألا تاءاقللا يف ثدح املثم
ىرسسيلا ةهجلا يف بعÓك لغتسسي جوردي

. ناديم طسسو صضوع
صشامر ماسشه

،رسصان نب ةرقم مجن قيرف صسيئر عمتجا
داه˘ت˘جلا˘ب م˘ه˘ب˘لا˘طو ه˘ق˘ير˘ف ر˘سصا˘ن˘ع˘ب
ثÓ˘ث˘لا طا˘ق˘ن˘لا ل˘˘ي˘˘سصح˘˘ت ةرور˘˘سضو
ىلا ةسسام ةجاح يف قيرفلا ناو ةسصاخ
طسسول برقتلاو طاقنلا ددع نم عفرلا
ةلحرم بعل ىقبي فدهلا نا امب بيترتلا
طوغسض يأا نود نمو ةيحيرأاب ةدوعلا

هلقث لكب يمريسس هنا ىلع صسيئرلا دكاو
قيقحت دسصق ةبي˘ت˘كلا ز˘ي˘ف˘ح˘ت ل˘جا ن˘م
دادزولب بابسش باسسح ىلع راسصتنلا

ةرثك ءارج صسفان˘م˘لا كا˘ه˘نا لÓ˘غ˘ت˘سساو
. تاءاقللا

Úليدب نع ثحبي صسابع
انامؤسسو صشاقؤبل

بردملا مويلا ثحبيسس هتاذ قايسسلا يف
ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا ل˘ئاد˘ب˘لا ن˘ع صسا˘ب˘ع ز˘˘يز˘˘ع
اذكو صشاقوب جاحلا يموجهلا يئانثلل
ةينق˘ت ة˘سصح ط˘ب˘سضي˘سس ثي˘ح ا˘نا˘مو˘سس
لئادبلا صضعب دودرم اهلÓخ نم صسردي

ة˘ي˘م˘هأا ىد˘م اد˘ي˘ج كرد˘ي ه˘ناو ة˘˘سصا˘˘خ

ةرطاقلا ي˘ف ثÓ˘ثوا ن˘ير˘سصن˘ع د˘حاو˘ت
قرافلا ةعانسص ىلع نولمعي ةيماملا

طخلا يف صسفانملا ةوق لظ يف ةسصاخ
كرسشي نا رظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘مو اذ˘ه ي˘ف˘ل˘خ˘لا

ةعانسص بسصنم يف صصاعقف صشتوكلا
ةقفرب يرباك نم لك لاخدا عم بعللا
. ةيماملا ةرطاقلا يف نامد

صشامر ماسشه

ةركسسب داحتا

 ايناديم جئاتنلا رظتنتؤ يدوج تيأاب ديسشت ةرادإ’ا

ةرڤم م‚

«ةبيقعل ءانبأا»ـب ةحاطإ’ا ىلع هرسصانع ثحي رسصان نب
ةيدكيكسسلا.. لكاسشملا مغر

ةيدولوملاب ةحاطإ’ا ىلع نومزاع

ةيعمج راسصنا كردي
ىد˘م ،ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘˘ي˘˘ع
ط˘˘˘ب˘˘˘سض ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘هأا
ة˘ي˘ن˘ف˘˘لا ة˘˘سضرا˘˘ع˘˘لا

برد˘م˘ل ا˘˘ه˘˘ح˘˘ن˘˘مو
ى˘˘ل˘˘ع ردا˘˘˘ق نو˘˘˘كي
،ةعومجم˘لا ر˘ي˘ي˘سست
ل˘˘ع˘˘ج يذ˘˘˘لا ر˘˘˘ملا
نا د˘˘˘˘˘كؤو˘˘˘˘˘ي ل˘˘˘˘˘كلا
لجر راجح بردملا
امب ةلبقملا ةلحرملا
تي˘˘ب˘˘لا فر˘˘ع˘˘ي ه˘˘˘نا

ى˘˘ل˘˘ع ردا˘˘قو اد˘˘ي˘˘ج
يدا˘ن˘لا˘˘ب لو˘˘سصو˘˘لا
ةيحانلا نم هبناج ىلا ةرادإلا فوقو ةطيرسش نامألا رب ىلا
قيرفلا عسضوم ةسسارد ديري صشتوكلا ناو اميسسل ةيلاملا

لوخدلا لبق يدانلا قح يف ةسسرامملا ةيلاملا لكاسشملا نم
. رومألا مامزب كاسسمإلا رامغ يف

صشتؤكلا عم تلسصاؤت ةرادإ’ا
يباجي’ا هدر بقرتتو

راجح صشتوكلاف اهانيقتسسا يتلا تامولعملا بسسحو اذه
لجا نم قيرفلا يلوؤوسسم ةاقÓم عم دعوم ىلع نوكيسس
ةسصاخ يئاهنلا رارقلا ذاختا لبق ةريغسصو ةريبك لك ةسسارد
كانه لهو ة˘ي˘لا˘م˘لا ق˘ير˘ف˘لا ل˘كا˘سشم ن˘ع لوأا ثح˘ب˘ي ه˘ناو
رب ىلا قيرفلا ةدايق ةيلمع ليهسست لجا نم اهلحل ةيناكمإا
اهدجيسس يتلا تابوعسصلا اديج كردي هناو ةسصاخ نامألا
اهعم ققحو » ماسصل » بيردتب ماق ناو هل قبسس هنا امب

. اديج تيبلا فرعيوهف يلاتلابو لوألا مسسقلل دوعسص
صشامر ماسشه

ةليلم Úع ةيعمج

راجح ةقروب نوبلاطي راسصنأ’ا

ةدكيكسس ةبيبسش

هتيعمج ،صسيمخلا مويلا  مدقلا ةركل يرئازجلا داحتلا دقعي
ف˘ل˘خ˘ي˘سس يذ˘لا  صسي˘ئر˘لا با˘خ˘ت˘نل ،ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نإلا ة˘ما˘˘ع˘˘لا
يلاردفلا بتكملا ءا˘سضعأاو ي˘سشطز ن˘يد˘لا ر˘ي˘خ ،ردا˘غ˘م˘لا
.(5202‐1202) ةدهعل ديدجلا

لامعأا لودج هيف فسشك انايب فافلل يمسسرلا عقوملا رسشنو
قد˘ن˘ف˘ب د˘ق˘ع˘ت˘سس ي˘ت˘لا ة˘ي˘با˘خ˘˘ت˘˘نلا ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
نم اءدب ةمسصاعلا رئازجلاب ربونسصلا يدانب «نوطاريسشلا»
ةوعدلا ةقباطملا نم ققحتلا » : يلاتلاك وهو ،Óيل ةرسشاعلا

ةبقار˘م˘ل ءا˘سضعأا ن˘ي˘ي˘ع˘ت ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا بي˘كر˘تو
ةملك ،لامعألا لودج رارقإا ،(ةسسلجلا بتكم) رسضاحملا

صضرع ،تيوسصتلا بتكم نييعت ،ةيباختنإلا ةنجل صسيئر
.جئاتنلا نÓعإاو زرفلاو عارتقلا ،هجمانرب ةسسائرل حسشرملا

لوبقلاب تيظح ةدحاو ةمئاق عاديإا مت دق هنإاف ،ةراسشإÓلو
فرط نم مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلا صسيئر بسصنمل
صسي˘ئر˘لا ف˘ل˘خ˘ي˘سس يذ˘لا ،ةرا˘م˘ع ن˘يد˘لا فر˘سش ح˘سشر˘ت˘م˘لا
حسشرتلا مدع ررق يذلا يسشطز نيدلا ريخ ،هتدهع ةيهتنملا
.ةيناث ةدهعل

جاحلب اسضر

«فافلا»ـل ةيباختن’ا ةيعمجلا يرجتسس اذكه
ديدجلا هبسصنم ىلع ةرامع لسصفت ةليلق تاعاسس
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بعل دويعسس ريمأا ىعسسي
تفلل ةدوعلل ،دادزولب بابسش
ي˘˘سضا˘˘م˘˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ج ها˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘نا

يف ة˘سصر˘ف ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لاو
ار˘ظ˘ن ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
ي˘ت˘ل ةر˘ي˘ب˘كلا تا˘يو˘ت˘سسم˘ل˘˘ل
يف ءاوسس مسسوملا اذه اهمدقي
ةطبار ةسسفان˘م ي˘ف ة˘لو˘ط˘ب˘لا
.ايقيرفإا لاطبأا

ة˘˘يرا˘˘سسي˘˘لا بحا˘˘سص لا˘˘قو
«فوأا كيك» عقومل  ةرحاسسلا
ةدوعلا ديرأا»: يقيرفإا بونجلا
ىرا˘سصق لذ˘بأا ا˘˘نأا ،ر˘˘سضخ˘˘ل˘˘ل

رظتناو ،يسسفن تابثإل يدهج
.«ةبسسانملا ةسصرفلا

،قيرفلا عم هلبقتسسم نعو
انأا ايلاح»: بابسشلا مجن حسضوأا
هريغأا نلو ،ريبك ٍدان عم بعلأا
،جراخلا يف ريبك دانل ىوسس
ايقيرفإا بونج يف بعللا ل مل
بع˘لأا د˘ق ، يرد˘ي ن˘˘م ،Ó˘˘ث˘˘م
وأا «زنواد˘نا˘سص يدو˘ل˘ي˘ما˘م»ـل
بعل ا˘˘نأا ،«ز˘˘ف˘˘ي˘˘سش رز˘˘يا˘˘ك»
.«نكمم ءيسش لكو ،فرتحم

ةيناكمإا با˘ب كلذ˘ب ح˘ت˘ف˘ي˘ل
،بابسشلا فوفسص نم ليحرلا

يأا ن˘˘م ار˘˘ح نو˘˘كي˘˘سس يذ˘˘لا
ف˘˘ي˘˘سصلا ن˘˘م ه˘˘ع˘˘م ماز˘˘˘ت˘˘˘لا
كرحتت مل لباقملا يف ،لبقملا
صضي˘˘˘˘˘بألاو ر˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘حألا ةرادإا
مغرلا ىلع ،اهمجنل ديدجتلل
ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا نأا ن˘˘˘م
دكأا ،يسشير˘ق ق˘ي˘فو˘ت ق˘با˘سسلا

عم رومألا مسسح هنا قبسس اميف
مل كلذ نكل ةملاق ةنيدم نبا
ع˘قاو˘لا صضرا ى˘ل˘ع د˘سسج˘˘ت˘˘ي
.نآلا دحل

نيسسح ىلع ىق˘ب˘ي˘ف اذ˘ه˘لو
رومألا مسسحل كر˘ح˘ت˘لا ي˘حا˘ي
يدا˘ف˘˘ت دارأا اذإا دو˘˘ي˘˘ع˘˘سس ع˘˘م

ي˘ف ر˘خآا ق˘ير˘˘ف ى˘˘لإا ه˘˘ل˘˘ي˘˘حر
،لبقملا يفي˘سصلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا
ةد˘˘˘ع ه˘˘˘˘ل نو˘˘˘˘كي˘˘˘˘سس يذ˘˘˘˘لا

ار˘˘سضن ا˘˘ه˘˘ت˘˘قو ن˘˘ي˘˘سسفا˘˘˘ن˘˘˘م
همدقي يذلا ريبكلا ىوتسسملل
.مسسوملا اذه

جاحلب اسضر

«فاÎح’ا Òغب لبقأا ’ؤ Òبك قيرفل بعلأا انأا»
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«يرانكلا»و «يفياطسسلا رسسنلا» لهأات راظتنا ‘

موي فاكلا ضسأاكؤ لاطبأ’ا يرؤد ةعرق
ليرفأا03

ة˘˘ي˘˘لارد˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘كلا  تدد˘˘˘ح
،ءاثÓثلا صسمأا لوأا ةيقيرفإلا

ادعوم  يراجلا ليرفأا نم03
ة˘˘عر˘˘ق˘˘لا بح˘˘سس ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘˘ل
يئاهنلا عبر رودلاب ةسصاخلا
صسأاكو ،ايقيرفإا لاطبأا ةطبارل
ىرجتسس يتلا ةي˘لارد˘ي˘ف˘ن˘كلا
» ة˘˘ير˘˘سصم˘˘لا ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا˘˘˘ب
«ةرهاقلا

نايرئاز˘ج نا˘يدا˘ن˘لا ل˘هأا˘ت و
با˘ب˘سشو ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘˘لو˘˘م
يئاهنلا عبر رودلل  دادزولب
6 ةقفر .ايقيرفا لاطبا ةطبارل
3 ةيقيرفإلا ةيدنألا ىوقأا نم
.ةيبرع اهنم

هجاوي نأا صضرتفملا نم و
ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م يدا˘ن
ة˘يد˘نألا د˘حأا ل˘ب˘ق˘م˘˘لا رود˘˘لا
بونجلا زنواد ناسص : ةيلاتلا

يوا˘سضي˘ب˘لا دادو˘لا ،ي˘ق˘˘ير˘˘فا
،«ينازنتلا ابميسس و ،يبرغملا
با˘ب˘سش يدا˘ن ه˘جاو˘ي˘سس ا˘م˘ي˘ف
ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘نلا د˘˘˘˘˘حا دادزو˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ب
ناسص يدان فذحب ،ةروكذملا
يدا˘˘ن˘˘ب ه˘˘سضيو˘˘˘ع˘˘˘تو ز˘˘˘نواد
لهأات يذلا يسسنوتلا يجرتلا

يف ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م ة˘ق˘فر
.«د» ةعومجملا

فرعتلا متيسس ،لباقملا يف
ي˘ف ة˘ل˘هأا˘ت˘م˘لا ة˘يد˘نألا ى˘ل˘˘ع
ةيلارد˘ف˘ن˘كلا صسأا˘ك ة˘سسفا˘ن˘م
ة˘˘سسدا˘˘سسلا ة˘˘˘لو˘˘˘ج˘˘˘لا بق˘˘˘ع
.ليربأا82 مو˘ي ة˘ج˘مر˘ب˘م˘˘لا

ر˘ئاز˘ج˘لا ا˘ه˘ي˘ف ل˘ث˘م˘ي ي˘ت˘لاو
،ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس قا˘˘فو ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘˘لا

م˘ل يذ˘لا ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سشو
.دعب لهأاتلا نمسضي

جاحلب اسضر
Úقؤعملل ىؤقلا باعلأا

  يارك ؤ ةقبل ىدŸا ليوط ضصبرت
نا˘˘˘ي˘˘˘لود˘˘˘لا د˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسي

باعلا ةسضاير يف نايرئازجلا
د˘ب˘ع ،ن˘ي˘˘قو˘˘ع˘˘م˘˘ل˘˘ل ىو˘˘ق˘˘لا
م˘ير˘كلا د˘ب˘عو ة˘ق˘ب ف˘ي˘ط˘ل˘لا

يريسضحت صصبرت نم ،يارك
موي نم دت˘م˘ي ىد˘م˘لا ل˘يو˘ط
،لبق˘م˘لا يا˘م81 ى˘˘˘لإا د˘˘˘غ
اكيرفا اياي» ةيسضايرلا ةيرقلاب
، (ايبويثا)اباب اسسيداب » كيتيلتا
هبسشلا باعللا ةرودل ابسسحت
توا32 نم ةررقملا ةيبملوا
،1202 ربمتبسس5 ىلا

ةيفحسص ريراقت تحسضوأا و
ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدا˘˘˘ح˘˘˘تلا نا
يوذو ن˘ي˘قو˘ع˘م˘لا ة˘سضا˘˘ير˘˘ل
تفسشك ،ةسصاخلا تاجايتحلا
ةقفر Óق˘ت˘نا ي˘ئا˘ن˘ث˘لا نا ا˘ه˘ل
د˘ب˘ع ي˘م˘ي˘˘هار˘˘ب ا˘˘م˘˘ه˘˘برد˘˘م
يسضاملا ءاثÓثلا موي نامحرلا
اسسيدا ةيبويثإلا ةمسصاعلا ىلا
. اباب

،رد˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لا تاذ بسسح و
نÓهأات˘م˘لا ناءاد˘ع˘لا مو˘ق˘ي˘سس

،0202 و˘ي˘كو˘ط دا˘ي˘ب˘˘م˘˘لوأل
يدادعلا صصبرتلا اذه لÓخ
نم  ف˘ث˘كم ل˘م˘ع˘ب ل˘يو˘ط˘لا
لجسسملا ر˘خأا˘ت˘لا كراد˘ت ل˘جأا
بب˘˘سسب تار˘˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘لا ي˘˘˘ف

ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف تا˘˘ي˘˘عاد˘˘ت
ه˘˘ل نا˘˘ك يذ˘˘لا  د˘˘ج˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘سس صسا˘˘˘كع˘˘˘نا

ي˘ف ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لا تا˘˘يو˘˘ن˘˘ع˘˘م
.تاسصاسصتخلا فلتخم

بردملا دكا ،هتهج نم و
»:رد˘سصم˘لا تاذ˘ل ي˘م˘ي˘هار˘˘ب
ة˘˘يداد˘˘عإلا ة˘˘ط˘˘ح˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
ةغلاب ة˘ي˘م˘ها ا˘ه˘ل ،ة˘ي˘بو˘ي˘ثإلا
انا يل و نييئادع˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
ل˘م˘ع˘لا نو˘كي˘سس ،ا˘ي˘˘سصخ˘˘سش
صصبر˘ت˘لا ةد˘م لÓ˘خ ف˘˘ث˘˘كم
ير˘ج˘ن˘˘سس ثي˘˘ح (مو˘˘ي73)

مويلا يف نيتيبيردت نيتسصح
عفتري يذلا زكرملا اذه يف

ح˘ط˘سس ن˘ع ر˘ت˘م0072 ب
نم ديدعلا هيلع ّرمو ،رحبلا

.ىوقلا باعلا ةقلامع
ةقبو يارك  نإاف ،ةراسشإÓلو

ةدمل تابيردتلا نع افقوت دق
اذه ءاجو ،ةلماك رهسشأا ةرسشع
بب˘سسب يرا˘˘ب˘˘جإلا ف˘˘قو˘˘ت˘˘لا
لبق ،انوروك صسوريف راسشتنا
ةسسفانملل امهتدوع Óجسسي نا
ي˘سضا˘م˘لا صسرا˘م ر˘˘ه˘˘سش ي˘˘ف
ةز˘ئا˘˘ج˘˘لا تا˘˘سسفا˘˘ن˘˘م لÓ˘˘خ
.صسنوتب ىربكلا

جاحلب اسضر

يف ةكراسشملا ةيرئازجلا ةيدنألا دوعت
لاطبألا ةطبار ،نيتيرا˘ق˘لا ن˘ي˘ت˘سسفا˘ن˘م˘لا

ىلوألا ةطبارلا ىلإا ،ةيلارديفنكلا صسأاكو
ثيح ،ةعمجلاو صسيمخلا يموي ةفرتحملا
ةب˘ي˘ب˘سش ة˘ل˘ي˘كسشت ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو ه˘جاو˘ي
ه˘ي˘ف ل˘ق˘ن˘ت˘ي يذ˘لا تقو˘لا ي˘ف ،ل˘ئا˘ب˘˘ق˘˘لا

ةهجاومل ةدكيكسس ىلا رئازجلا ةيدولوم
ىلا دادزولب با˘ب˘سشو  ،ي˘ل˘ح˘م˘لا ق˘ير˘ف˘لا
.ةرقم  مجن

يفياط˘سسلا قا˘فو˘لا ،مو˘ي˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘سسيو
،ةطقن63ب لوألا ز˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا بحا˘˘˘سص
13 ـب5 ةبترملا بحاسص لئابقلا ةبيبسش

،5491 يا˘˘م8 بع˘ل˘م ى˘ل˘˘ع  ،ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن
ةلحرم نم ةرخأاتملا71 ةلوجلا باسسحل
.باهذلا

،ه˘لاو˘حأا ن˘سسحأا ي˘ف قا˘فو˘لا د˘جاو˘ت˘˘يو
مزه ينطولا ديعسصلا ىلعف ،ايراقو ايلحم
ةلماك ةيعابرب ةليلم نيع ةيعمج هفيسض
رسسنلا» حاطأا دقف ايراق امأا ،ةارابم رخآا يف
،ىلوألا ةعومجملا ردسصتمب «يفياطسسلا
هزفحي ام وهو ،(0‐3) يريجينلا ابميينيإا
لجا نم تاراسصتنلا ةسسلسس ةلسصاومل
همسساقتي يذلا ةرادسصلا يسسركب دارفنلا

.ةرواسسلا ةبيبسش عم

صضعب  وزو يزيت ءانبأا هجاوي اميف
رثعتلا كلذ ىلع ليلدلاو ،تابوعسصلا
يف (0‐0) ناكرب ةسضهن مامأا ريخألا
زوفلا ىلع ةوÓع ،ةيرا˘ق˘لا ة˘سسفا˘ن˘م˘لا
يف (0‐1) نازيلغ عيرسس مامأا بعسصلا
.ةلوطبلا

ةيدولو˘م  ل˘ق˘ن˘ت˘ي ،ر˘خآا قا˘ي˘سس ي˘فو
د˘غ مو˘ي دادزو˘˘ل˘˘ب با˘˘ب˘˘سشو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
،ةدكيكسس ةبيب˘سش ة˘ه˘جاو˘م˘ل ة˘ع˘م˘ج˘لا

،يلاوت˘لا ى˘ل˘ع ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘جو
ز˘كر˘م˘لا بحا˘سص  با˘˘ب˘˘سشلا ح˘˘م˘˘ط˘˘يو
ةجيتن قيقحت ىلإا ةطقن62 ـب رسشاعلا
لودج يف رثكأا مدقت˘لا ة˘ي˘غ˘ب ة˘ي˘با˘ج˘يإا
اسصوقنم لازي ام هنأاو اميسس ،بيترتلا

صسكع ىلع ،ةرخأاتم تاءاقل ةعبرأا نم
لبق هعاسضوأا حيحسصتب بلاطملا ،مجنلا
.رثكأاف رثكأا مزأاتت نأا

رئازجلا ةيدولو˘م ى˘ع˘سست ،ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
دعب نآلا دحل بردم نود لازت ل يتلا
اهتايونعم لÓغتسسا ىلإا ينارمع ةلاقتسسا
يئاهن عبرلا رودلل ا˘ه˘ل˘هأا˘ت د˘ع˘ب ة˘ي˘لا˘ع˘لا
راسسملا ىلإا ةدوعلل ،ايقيرفإا لاطبأا يرود
نم ةيادب ةينطولا ةلوطبلا يف حيحسصلا
ىلإا اهرودب ىعسست يتلا ،ةدكيكسس ةبيبسش
مسسقلا ةريتو عم ملقأاتلاو بكرلاب قاحللا
.لوألا

 ةبعسص ةمهم ‘ بابسشلاؤ ديمعلا
5491 يام8 يف ةمقلا

و جيريرعوب جرب يلهأا اقيرف  حتتفي
ةعمجلا دغ موي ةرهسس نارهو ةيدولوم
،ةطبارلا صسأاك ةسسفانم ،د03اسس22 ىلع
م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه ءا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسا تق˘˘ل˘˘طأا ي˘˘ت˘˘لا
ةاغلملا رئازجلا صسأاك ةسسفانم صضيوعتل
ديفوك» دجتسسملا انوروك صسوريف ببسسب
91» .

جر˘ب ي˘ل˘هأا با˘ب˘سش ق˘ير˘ف لوا˘˘ح˘˘ي˘˘سسو
ةطبارلا ةلوطب بيترت ليذتم ،جيريرعوب
عسضو ،ةميتي طاقن صسمخ ديسصرب ىلوألا

دنع ، ةلوطبلا يف ةيلاتتملا هتاسسكنل دح

يذلا نارهو ةيدولوم هفي˘سضل ه˘لا˘ب˘ق˘ت˘سسا
ن˘يد˘لا ر˘ي˘خ ه˘برد˘م ةدا˘ي˘ق تح˘ت ق˘˘ق˘˘ح˘˘ي
ام˘ت˘ح ى˘ع˘سسي˘سس ،ةد˘ي˘ج ج˘ئا˘ت˘ن يو˘سضا˘م
ي˘ت˘لا ة˘سسفا˘ن˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف ا˘˘هد˘˘ي˘˘كأا˘˘ت˘˘ل
رئازجلا ليثمتب اهبقلب جوتملا فرسشتيسس
ةنسسلا ةيقيرفلا ةيلاردفنوكلا صسأاك يف
.ةلبقملا

ةداي˘ق˘ب ي˘م˘ي˘كح˘ت˘لا م˘قا˘ط˘لا ر˘يد˘ي˘سسو
،ط˘بار˘ما˘ت ن˘˘م ل˘˘ك ةد˘˘عا˘˘سسمو حو˘˘ما˘˘ق
نوكيسس ام˘ي˘ف ،ة˘ه˘جاو˘م˘لا هذ˘ه ،ة˘م˘يو˘بو
.ةهجاوملا هذه يف اعبار امكح يميهارب

موي يديهمتلا رودلا لسصاوتيسس اميف
ثÓثلا تÓباقملا ءارجإاب لبقملا ءاثÓثلا
ةيعمج ‐ ةيدملا يبملوا) نيب ،ةيقبتملا
ة˘ي˘ع˘م˘ج ‐ ياد ن˘ي˘سسح) ر˘سصن) ،(ف˘ل˘سشلا

با˘ب˘سش ‐ ةر˘˘ق˘˘م م˘˘ج˘˘ن) ،(ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘م ن˘˘ي˘˘ع
ن˘م˘ث رود˘لا قÓ˘ط˘نا ل˘ب˘ق  ،(ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘˘سسق
ويام8 و ليرفأا03 يموي ررقملا يئاهنلا

ي˘براد˘لا ة˘م˘ق ة˘ه˘جاو˘م˘˘ب م˘˘سست˘˘ي يذ˘˘لاو
ةيدولوم و رئازجلا داحتا نيب يمسصاعلا
.رئازجلا

جاحلب اسضر

ةطبارلا ضسأاك ةسسفانم حاتتفا ‘ «ةؤارم◊ا»ؤ «رفسص’ا دار÷ا»
مداقلا ءاثÓثلا مؤي ةسسفانŸا لامكتسسا لبق
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ر˘ي˘ف˘سسنار˘˘ت ع˘˘قو˘˘م ف˘˘سشك
صصتخملاو ي˘م˘لا˘ع˘لا تكرا˘م
ن˘ع ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ة˘سصرو˘˘ب ي˘˘ف
ة˘م˘ي˘ق˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘عو˘˘ن ةز˘˘ف˘˘ق
يرئازج˘لا ي˘لود˘ل˘ل ة˘ي˘قو˘سسلا
بع˘˘ل˘˘ي يذ˘˘لاو رو˘˘ل˘˘يد يد˘˘نأا

م˘˘سساو˘˘م ن˘˘˘سسحأا ن˘˘˘م اد˘˘˘حاو
ثي˘˘ح ة˘˘˘يور˘˘˘كلا ه˘˘˘تر˘˘˘ي˘˘˘سسم
ةثÓثب ةيقوسسلا هتميق تدادزا

تنا˘ك نأا د˘ع˘ب ،وروأا ن˘ي˘يÓ˘م
61 حبسصتل وروأا نويلم31
يف ةلقنلا هذه يتأاتو ،نويلم
ءادألا د˘ع˘ب «فو˘لزو˘ب» ر˘ع˘˘سس
ماقرألاو همدق˘ي يذ˘لا ر˘ها˘ب˘لا
نأا دعب اهمطحي يتلا ةيسسايقلا
فاد˘ه ن˘سسحأا صسدا˘سس ح˘˘ب˘˘سصأا

يرود˘لا خ˘يرا˘ت ي˘ف ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا
75 صسمل نأا د˘ع˘ب ي˘سسنر˘˘ف˘˘لا

ربتعي يرئازجلا صصانقلا ،افده
ن˘م ا˘سسنر˘ف ي˘ف م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه
يف ةمهاسسم نيبعÓلا نسسحأا
افده11 ل˘ي˘ج˘سست˘ب فاد˘هألا

ة˘م˘سسا˘ح تار˘ير˘م˘ت ة˘ي˘نا˘م˘˘ثو
اهسضاخ ة˘ل˘با˘ق˘م42 لÓ˘˘˘˘خ
اذه1 غ˘ي˘ل˘لا ي˘ف ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ح˘سشر˘ت ما˘قرأا ي˘˘ه ،م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
ق˘ير˘ف ن˘˘م جور˘˘خ˘˘ل˘˘ل رو˘˘ل˘˘يد
رابك نم دحاو ىلإا هييليبنوم

ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ة˘˘˘ي˘˘˘بوروألا ةرا˘˘˘ق˘˘˘لا
ل˘سصاو اذإا يرا˘ج˘لا م˘سسو˘˘م˘˘لا

نأاو ةسصاخ ،ةريتولا هذه ىلع
ناربتعي ل هتا˘ي˘نا˘كمإاو هر˘ع˘سس
ىربكلا ةيدنألا هجو يف ازجاح
.نيبعÓلا صضعبب ةنراقم

ب.ع

رمتسسم دعاسصت ‘ روليدل ةيقوسسلا ةميقلا

زيوم ديفاد بردملا لسصف
˘˘˘ما˘˘˘ه تسسيو يدا˘˘˘˘ن برد˘˘˘˘م
ديعسس لبقتسسم يف يزيلجنإلا
يرئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ة˘م˘حر ن˘ب
مسسوملا ةياهن لبق قيرفلا عم
.يراجلا

ة˘ي˘مÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت ترا˘سشأاو
ين˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا نأا ،ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإا
ايمسسر ررق ،ماه تسسيو يدانل
نب ديعسس يرئازجلاب ظافتحلا

مسسوملا داد˘ع˘ت ن˘م˘سض ة˘م˘حر
ثيدحلا ةرثك دعب اذهو ،مداقلا

ببسسب هحيرسست ة˘ي˘نا˘كمإا ن˘ع
ناك ا˘م ق˘ير˘ف˘لا ح˘ن˘م˘ي م˘ل ه˘نأا

.«نآلا دح ىلإا هنم ارظتنم
رسضخلا م˘ج˘ن نإا˘ف ةرا˘سشإÓ˘ل

يأا ليجسست يف نآلا دحل لسشف
ى˘ف˘ت˘كاو ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف فد˘ه
.ةمسساح تاريرمت ثÓثب

نإاف هتاذ ردسصملا بسسحو
م˘˘ج˘˘ن ح˘˘ن˘˘م˘˘ل ه˘˘ج˘˘ت˘˘ي ز˘˘يو˘˘˘م
ة˘سصر˘ف ق˘با˘سسلا درو˘ف˘ت˘ن˘˘ير˘˘ب
ىوت˘سسم˘لا ي˘ف نو˘كي˘ل ىر˘خأا

ي˘ت˘˘لا ،ه˘˘تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا ر˘˘ه˘˘ظ˘˘يو
ة˘نا˘كم ف˘ط˘خ ن˘م ه˘ن˘كم˘ت˘سس
زرماهلا ةليكسشت يف ةيسساسسأا

.Óبقتسسم
ةمحر نب نإاف رارقلا اذهبو

ةيمسسر هبسش ةفسصب نوكيسس
«زر˘˘ما˘˘ه˘˘لا» داد˘˘ع˘˘˘ت ن˘˘˘م˘˘˘سض
ل˘ّسضف ثي˘ح ،مدا˘ق˘لا م˘سسو˘م˘لا

هليمز ناكم هيلع ءاقبإلا زيوم
ردا˘غ˘˘ي˘˘سس يذ˘˘لا «ي˘˘ن˘˘يز˘˘نل»
نب نوكي˘سسو ،ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ب˘سسن˘ب
نم ةديدج ةسصرف مامأا ةمحر
هتايناكمإا ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لا ل˘جأا
بعليسس ه˘نأا ة˘سصا˘خ ،ةر˘ي˘ب˘كلا
ةيراق ةسسفانم ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ب˘سسن˘ب
ىظحي هلعجي يذلا رمألا وهو
.قلأاتلل ةريثك صصرفب

جاحلب اسضر

مسسؤŸا ةياهن عم هليحر ةيناكمإا ىلع مÓكلا ةÌك دعب

ماه تسسيؤ عم ةمحر نب لبقتسسم ‘ ايمسسر لسصفي زيوم

يلاطيإلا رتنإلا ةرادإا تمدق
دقاعتلا لجأا نم اديدج اسضرع
ي˘لود˘لا يد˘نا˘˘م ى˘˘سسي˘˘ع ع˘˘م
لا˘˘ير ع˘˘˘فاد˘˘˘مو ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
،رح لاقتنا ةقفسص يف ،صسيتيب

تلا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نلا قو˘˘˘سس لÓ˘˘˘˘خ
.لبقملا

ةيف˘ح˘سص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشكو
ةرادإا ،نأا ة˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘˘يا
اسضر˘ع تمد˘ق «يروزار˘ي˘ن˘لا»
ةئيه ىلع ،يرئازجلا بعÓل

يف وروي ينويلم ةميقب دقع
غلابلا رابتعاب ،دحاولا مسسوملا

زربا دحأا اماع92 رمعلا نم
مسسو˘م ة˘قÓ˘ط˘نا ل˘ب˘ق ه˘فاد˘هأا

1202‐2202.
يد˘نا˘م ى˘سسي˘ع د˘ه˘سشي˘سسو

مسسوملا ةياهن يف هدقع ءاهتنا
تايطعملا لك ريسشت ،يلاحلا
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ةر˘˘خ˘˘سص نأا ى˘˘لإا
عوبسسألا يف نلعيسس ينطولا
ةردا˘غ˘م˘ب هرار˘ق ن˘ع ،ل˘ب˘ق˘م˘لا
ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ي˘˘ف ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا ه˘˘يدا˘˘ن
.مسسوملا

نإاف هتاذ ردسصملا بسسحو
لسصف ءدب نع ثحبي يدنام

،ةينهم˘لا ه˘تر˘ي˘سسم ن˘م د˘يد˘ج
رتنإلا همدقي يذلا ىوتسسملاو
نيمأات ىلع رداق مسسوملا اذه
.بعÓلا فادهأا

ناك يدنام ىسسيع نأا ركذي
يف ،صسيتيب لاير ىلإا مسضنا دق
يدا˘ن ن˘م ا˘˘مدا˘˘ق ،6102 ما˘˘ع
961 بع˘˘لو ،صسم˘˘˘ير دا˘˘˘ت˘˘˘سس
يرودلا يف قيرفلا عم ةارابم
.ينابسسإلا

جاحلب اسضر

رسصان نب ل˘ي˘عا˘م˘سسإا ه˘ج˘ت˘ي
ةلسصاومل ،يرئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا

،نÓ˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ق˘˘˘فر هراو˘˘˘سشم
هد˘جاو˘ت م˘غر ،د˘يد˘ج م˘سسو˘م˘ل

ةقلامع نم ديدعلا رادار ىلع
˘˘مÓ˘˘عإلا ف˘˘˘سشكو.ابوروأا
اماع32 بحاسص نأا ،يلاطيإلا
عور˘˘˘˘سشم˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘ف ل˘˘˘˘˘خد˘˘˘˘˘ي
لو ،يرينوسسورلل يلبقتسسملا
ىلع هدقع عيبل ةين يأا دجوت
حسضوأاو.مسسو˘م˘لا اذ˘ه ل˘قألا

كسسم˘˘˘˘ت ،ه˘˘˘˘˘تاذ رد˘˘˘˘˘سصم˘˘˘˘˘لا
ي˘لو˘ي˘ب و˘نا˘ف˘ي˘˘ت˘˘سس برد˘˘م˘˘لا
ا˘مد˘ع˘ب ،ءار˘ح˘سصلا برا˘ح˘˘م˘˘ب

،قير˘ف˘لا ي˘ف ه˘ت˘ي˘م˘هأا تر˘ه˘ظ
ىناع ثيح .هتباسصإا ةرتف لÓخ
جئات˘ن˘لا ن˘م ا˘ه˘لÓ˘خ نÓ˘ي˘م˘لا
ردسصتي ناك امدعبف ،ةيبلسسلا
قÓ˘˘ط˘˘نا ذ˘˘ن˘˘م و˘˘ي˘˘سشت˘˘لا˘˘كلا
ةرتفلا هذه يف عجارت ،مسسوملا
11 قرافب يناثلا زكرملا ىلا
.رتنإلا ردسصتملا نع ةطقن

،يرينوسسرلا ةرادإا فوختتو
ةسسفانملا قرفلا دحأا مايق نم
لطبل يئاز˘ج˘لا طر˘سشلا ع˘فد˘ب
زوا˘ج˘ت˘ي ل يذ˘لاو ،ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا
ف˘ط˘خو .وروأا نو˘ي˘ل˘م05ـلا

يذلاو ،قيرفلا زئاكر دحأا اهنم
لا˘مآا «ي˘لو˘ي˘ب» ه˘ي˘ل˘ع ى˘˘ن˘˘ب˘˘ي

.ةريبك
جاحلب اسضر

يفيسصلا ؤتاكÒملل اÒسض–

يدنام لجأا نم اسضرع مدقي Îن’ا

هفطÒ ÿبكلا صسفانتلا مغر

رسصان نب ليحر ضضفري نÓيŸا

ةيسسنرفلا Òهام÷ا
نم اهءايتسسا نع تبرعأا

ةرركتŸا هتاباسصإا

‘ جمدني لاطع
تابيردتلا

هقيرفل ةيعام÷ا
صسيمخلا ةحيبسص فنأاتسسإا

ر˘˘ي˘˘ه˘˘ظ˘˘لا لا˘˘ط˘˘ع ف˘˘سسو˘˘˘ي
تابيردتلا يرئازجلا يلودلا
يدان هقيرف ةقفر ةيعامجلا
هئاف˘سش د˘ع˘ب ي˘سسنر˘ف˘لا صسي˘ن

ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘با˘˘سصإلا ن˘˘م ا˘˘ي˘˘ل˘˘ك
صسرام02 ي˘ف ا˘ه˘ل صضر˘ع˘ت
ه˘ت˘كرا˘سشم د˘ن˘˘ع ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا

ةارا˘˘ب˘˘م ي˘˘ف ه˘˘˘يدا˘˘˘ن ة˘˘˘ق˘˘˘فر
كي˘˘ب˘˘م˘˘لوأا ما˘˘مأا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا

ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ا˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘سسرا˘˘م
لا˘ط˘ع ،ي˘ب˘ي˘ل˘˘سصلا طا˘˘بر˘˘لا
ةيبيردتلا ةسصحلا يف كراسش
هئÓمز ة˘ق˘فر ه˘جا˘مد˘نا د˘ع˘ب

يبطلا مقا˘ط˘لا حا˘م˘سس بق˘ع
ةيميداكأا جيرخل صسين يدانل
ةركلا ةسسمÓمب وداراب يدان
،ماتلا هئافسش نم دكأاتلا دعب
نوكي نأا رظتنملا نمو اذه
ةارا˘ب˘م ي˘ف ار˘سضا˘˘ح لا˘˘ط˘˘ع
ةثلاثلا ةلوجلا راطإا يف هيدان
يرود˘˘لا ن˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لاو
˘ما˘مأا د˘حألا اذ˘˘ه ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا
.نوجيد يدان

بقعو لسصتم قايسس يفو
ة˘ي˘م˘سسر˘لا ة˘ح˘ف˘سصلا نÓ˘˘عإا
ع˘˘قاو˘˘م ر˘˘ب˘˘ع صسي˘˘ن يدا˘˘ن˘˘˘ل
ن˘ع ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘سصاو˘ت˘˘لا

تا˘ب˘يرد˘ت˘˘ل˘˘ل لا˘˘ط˘˘ع ةدو˘˘ع
رمحألا يدانلا ريهامج تربع
نم ا˘ه˘ئا˘ي˘ت˘سسا ن˘ع دو˘سسألاو
ةرر˘˘˘˘كت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘با˘˘˘˘سصإلا

يرئازجلا مجنلل ةي˘لا˘ت˘ت˘م˘لاو
ريثكلا بعلي مل هنأاو ةسصاخ
مسسوملا اذه تا˘يرا˘ب˘م˘لا ن˘م
يتلا تاباسصإلا ةنعل ببسسب
مسسوم˘لا ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م هدرا˘ط˘ت
يدا˘˘ن˘˘˘لا را˘˘˘سصنأا ،يرا˘˘˘ج˘˘˘لا
ىلع لاطع تدقتنا يسسنرفلا
باسصيسسو يجاجز بعل هنأا

تلو˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف ىر˘˘˘خأا ةر˘˘˘م
.ةمداقلا

ب.ع

هتيسضق يف تاعزانملا ةنجل لسصف دعب1 غيللا يف رمتسسملا هقلأات دعب

فوسصوب ةقفسص مسسحي ؤداراب
ةليلم نيع ةيعمجل قباسسلا صسراحلا فوسصوب نيدلا ريخ عقو

.وداراب يدانل  نيمسسومل دتمي دقع ىلع ءاثÓثلا موي
عم دقاعتلا لمكيسس هنأا يمسسرلا هعقوم ربع كيتلتألا نلعأاو

مسسوملا نم لوألا فسصنلا يف كراسش يذلا ،فوسصوب صسراحلا
ىلع تاعزانملا ةنجل قفاوت نأا لبق .ةليلم نيع ةيعمج عم
هلوسصح رخأات ببسسب ،ةليلم نيعو فوسصوب نيب دقاعتلا خسسف
.ةيلاملا هتاقحتسسم ىلع

فوفسص ي˘ف ،ا˘ما˘ع33 رمع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘لا فو˘سصو˘ب بع˘لو
نيع ىلإا لقتني نأا لبق ،يسضاملا مسسوملا يدوعسسلا يئاطلا

.يوق لكسشب هعم رهظيو ةليلم
72 ديسصرب عباسسلا زكرملا لتحي وداراب قيرف نإاف ةراسشإÓل

بحاسص ةليلم نيع نع طاقن4 قرافبو ،ةارابم81 نم ةطقن
.ةارابم91 صضاخ يذلا صسداسسلا زكرملا

جاحلب اسضر

نم وه ىيحي رتنع» :وكوبؤأا يماوك
 «داحتإ’اب قاحتل’اب ينعنقأا

يماوك» ةمسصاعلا دا˘ح˘تإا ق˘ير˘ف˘ل د˘يد˘ج˘لا م˘جا˘ه˘م˘لا ف˘سشك
،يناغلا وكوتوك يتناسشأا يدانل هترداغم ببسس نع «وكوبوأا

صضفري ناك هنأا نم مغرلا ىلع دوسسألاو رمحألاب قاحتللاو
.رمألا ئداب يف هقيرف ةرداغم

ىلع ةمسصاعلا داح˘تإا ق˘ير˘ف˘ل ة˘ي˘م˘سسر˘لا ة˘ح˘ف˘سصلا تر˘سشنو
بعÓلا تاحيرسصت كوبسسيا˘ف ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘سصاو˘ت˘لا ة˘كب˘سش
دحاو ةمسصاعلا داحتإا »:اهيف لاق يتلا وكوبوأا يماوك ديدجلا

عيباسسأا ةعسضب ذنم يدانلا عباتأا انأا ،رئازجلا يف قرفلا ربكأا نم
ريبك قيرف وه ،قيرفلا يف يعيقوتو ،يمامسضنا تقبسس يتلا
انأا ،تاسسفانملا لكو صسأاكلاو ةلوطبلاب جيوتتلل امئاد حمطي

دا˘ح˘تإا ي˘ق˘ير˘ف ةد˘عا˘سسم ا˘ه˘لوأا ةر˘ي˘ب˘˘ك فاد˘˘هأا يد˘˘ل بعÓ˘˘ك
.«تاسسفانملا ةيقب يف مث نمو ةلوطبلا يف ةمسصاعلا

راسصنأا هيدل اذهلو ةريبك ةلئاع ةمسصاعلا داحتإا» :فاسضأاو
املثم يب ةقثلا اولسصاوي نأا مهيلع ،قيرفلا نوعجسشي نوريثك
نم ديدعلا تيقلت ثيح ،قيرفلا ىلإا لسصأا نأا لبق ىتح اولعف
ينوطعأاو قي˘فو˘ت˘لا ي˘ل او˘ن˘م˘ت ن˘يذ˘لا را˘سصنألا ن˘م ل˘ئا˘سسر˘لا
يمسسرلا يئاسضمإا دعب ،انه حاجنلل حئاسصنلاو ةقثلا نم ديدعلا
دكؤوأاو يل ءاعدلا اولسصاوي نأا مهل لوقأا نأا ديرأا ،قيرفلا يف
.«ةسصرفلا يل حاتت امدنع يدل ام لك مدقأاسس يننأا

ةدع نم صضورعلا نم ريثكلا يدل تناك حيحسص» لسصاوو
داحتإا رايتخل ينتعفد يتلا رومألا نم ريثكلا كانهو قرف
اريبك ارود بعل ىيحي رتنع نأا دكؤوأا ،فرتحم يدانك ةمسصاعلا
نكأا مل ،داحتإلا صضرع تيقلت امدعبف ،قيرفلا ىلإا يلقنت يف
يف ةسصاخ ةناكم هيدل وكوتوك نأل وكوتوك ةرداغم ديرأا
،قاحتللا ىلع ينوعجسشو صسانلا نم ديدعلا يب لسصتا ،يبلق
ريوط˘ت ى˘ل˘ع ي˘ند˘عا˘سسي˘سس ة˘م˘سصا˘ع˘لا دا˘ح˘تإا نأا˘ب ي˘نور˘ب˘خأاو
.«ةمسصاعلا داحتإا ترتخا اذهل ،مامألا ىلإا مدقتلاو يتاراهم

جاحلب اسضر
ديدجلا هبسصنم ىلع ةرامع لسصفت ةليلق تاعاسس

ةماعلا ةيعمجلا لامعأا لؤدج
ةيباختن’ا

هتيعمج صسيمخلا مويلا  مدقلا ةركل يرئازجلا داحتلا دقعي
بتكملا ءاسضعأاو ديدجلا صسيئرلا باختنل ةيباختنإلا ةماعلا
.(5202‐1202) ةدهعل ديدجلا يلاردفلا

لامعأا لودج هيف فسشك انايب فافلل يمسسرلا عقوملا رسشنو
«نوطاريسشلا» قدنفب دقعتسس يتلا ةيباختنلا ةماعلا ةيعمجلا
نم ققحتلا »: يلاتلاك وهو ةمسصاعلا رئازجلاب ربونسصلا يدانب
ءاسضعأا نييعت ،ةيمومعلا ةيعمجلا بيكرتو ةوعدلا ةقباطملا
ةملك،لامعألا لودج رارقإا،(ةسسلجلا بتكم) رسضاحملا ةبقارمل
صضرع ،تيوسصت˘لا بت˘كم ن˘ي˘ي˘ع˘ت ،ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نإلا ة˘ن˘ج˘ل صسي˘ئر
.جئاتنلا نÓعإاو زرفلاو عارتقلا ،هجمانرب ةسسائرل حسشرملا

لوبقلاب تيظح ةدحاو ةمئاق عاديإا مت دق هنإاف ةراسشإÓلو
فرط نم مدق˘لا ةر˘كل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تلا صسي˘ئر بسصن˘م˘ل
ةيهتنملا صسيئرلا فلخيسس يذلا ،ةرامع نيدلا فرسش حسشرتملا

.ةيناث ةدهعل حسشرتلا مدع ررق يذلا يسشطز نيدلا ريخ ،هتدهع
جاحلب اسضر

sport@essalamonline.com
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ةــــنصصرق

ةؤدق هؤريد
ر˘˘˘ي˘˘˘غ  ة˘˘˘جر˘˘˘خ ي˘˘˘ف
يرودلا يف ةقوبسسم
صسيئر  ماق ،يرئازجلا
،ةروا˘˘سسلا ة˘˘ب˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘سش
يف ي˘طاورز د˘م˘ح˘م
˘˘˘ما˘˘˘يأا ن˘˘˘م مو˘˘˘ي لوأا

كرا˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا نا˘˘˘سضمر
ى˘لإا ه˘ي˘ب˘عل ةو˘˘عد˘˘ب
راطفإلا لجأا نم هتيب

ر˘مألا و˘هو ،ا˘ي˘عا˘م˘ج
ةدا˘˘˘سشإا ي˘˘˘ق˘˘˘ل يذ˘˘˘لا

روهمجلا ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك
عقاوم ىلع يرئازجلا
،يعامتجإلا لسصاوتلا

ءا˘˘˘سسؤور او˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘˘طو
ذخأاب ىرخألا ةيدنألا
. ةودق بونجلا نبا

رفاسسم كبيبح اولاق
تفر˘ع ي˘ت˘لا ة˘ل˘˘حر˘˘لا لÓ˘˘خ
يتيسس رتسسسشنام يدان لقنت
ايسسوروب ةهجاومل ايناملأا ىلإا
ع˘قو˘˘م˘˘لا ر˘˘سشن ،د˘˘نو˘˘م˘˘ترود
يوام˘سسلا قرزأÓ˘ل ي˘م˘سسر˘لا

صضاير ،رسضخلا دئاق ةروسص
اهقفرأاو رفسسلا ةظحل  ،زرحم
ة˘نا˘ن˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘غأا ن˘م ةرا˘ب˘ع˘˘ب
كبيبح اولاق»:ىركذ ة˘ل˘حار˘لا

هقيرط ل˘ع˘ج˘ي تل˘ق ،ر˘فا˘سسم
،«نا˘˘جر˘˘م ا˘˘˘سصح˘˘˘لاو در˘˘˘مز
برا˘˘˘ح˘˘˘م»ـل ز˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘ك
ةمق قÓطنا لبق «ءارحسصلا
يرود نم يئاهنلا عبر رودلا
.ابوروأا لاطبأا

فÓخ لحم ةرجأ’ا

نب صسيئرلا ةدايقب ةركسسب داحتا ةرادإا لمعت
ي˘مو˘تو داد˘ح ي˘ئا˘ن˘ث˘لا عا˘ن˘قا ى˘ل˘ع ،ى˘˘سسي˘˘ع
ةفاسضإا عم ةنيعم ةميق نع لزانتلا ةرورسضب

،ةرجألا يف ةديدج ةميق نمسضتي ديدج دقع
ة˘عا˘سسلا د˘ح˘ل ه˘˘سضفر يذ˘˘لا  حار˘˘ت˘˘قلا و˘˘هو
تا˘عا˘سسلا ي˘ف ا˘م˘ه˘عا˘ن˘قا ل˘مأا ى˘ل˘ع ي˘ئا˘ن˘ث˘لا
يئانثلا جامدا ىقبي فدهلا ناو ةسصاخ ةمداقلا

ق˘فو ن˘كلو يدو˘ج تيا ة˘ب˘ي˘˘ت˘˘ك ي˘˘ف ادد˘˘ج˘˘م
لÓخ نم اهعسضو يف بغرت يتلا طورسشلا
. امهب ةسصاخلا ةيرهسشلا ةرجألا صصيلقت

ميرك ناسضمر

،لوألا صسمأا ترج يتلا فانئتسسإلا ةسصح يف
قÓطنا لبق ،نيغولوبب «يدامح رمع» بعلمب
هذ˘ه لو˘ل˘ج رو˘سشا˘ع ل˘غ˘ت˘سسا ،ةدو˘ع˘˘لا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م
ناسضمر رهسش لولحب هيب˘عل ئ˘ن˘ه˘ي˘ل ة˘سصر˘ف˘لا
ةيم˘سسر˘لا ة˘ح˘ف˘سصلا ه˘تر˘سشن ا˘م˘ب˘سسح ،كرا˘ب˘م˘لا
قيقحتل يردوك ءاقفر زفحي حار امك ،قيرفلل
دكؤوي ام وهو ،ةدوعلا ةلحرم يف جئاتنلا لسضفا

.هيلع فوخ ل ةراطسسوسس تيب ن

qarsana@essalamonline.com
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يوتسشلا بقللا ىلع نيعلا
قافو ةلي˘كسشت ل˘خد˘ت
،مويلا ةرهسس ف˘ي˘ط˘سس
يرا˘˘ن˘˘كلا ة˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م
طاقنلا ىل˘ع ا˘ه˘ن˘ي˘عو
اهناو ة˘سصا˘خ ثÓ˘ث˘لا
دار˘˘ف˘˘نلا ي˘˘ف بغر˘˘˘ت
،بي˘˘تر˘˘˘ت˘˘˘لا ةراد˘˘˘سصب
بقللا قيقحت يلاتلابو
م˘˘˘ث ن˘˘˘مو يو˘˘˘ت˘˘˘˘سشلا
بو˘ن˘ج ى˘˘لا با˘˘هذ˘˘لا
ط˘˘˘سسو ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘فا

دسصق ةيلاع تايونعم
ةجي˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت ثح˘ب
ماما رظتنملا يدحتلا ةبوعسص كردي لكلا نأاو ةسصاخ لبقملا رودلا ىلا قافولا لهؤوت ةيباجيإا
.بيترتلا ةمدقم نم بارتقلا نع ىرخألا يه ثحبت يتلا يرانكلا ةليكسشت

15

..ىرخأا ةرم انؤروك
«ا˘˘˘كرا˘˘˘م» ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سص تح˘˘˘˘سضوأا
دبكت ديردم لاير يدان نأا ،ةينابسسإلا

ةعبرأا فرظ يف ةريبك ةيلام رئاسسخ
ةارابم نم تاعاسس لبقو ،طقف مايأا
ررقملا ةنول˘سشر˘ب ما˘مأا و˘كي˘سسÓ˘كلا
تب˘سسلا مو˘ي د˘يرد˘م ة˘م˘سصا˘ع˘لا ي˘ف
تا˘˘ي˘˘عاد˘˘˘ت بب˘˘˘سسب كلذو ،مدا˘˘˘ق˘˘˘لا
تاذ بسسحو .ا˘˘˘نورو˘˘˘˘ك صسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف
عم ديردم لاير ةارابم نإاف ردسصملا
عبر باهذ يف يزيلجنإلا لوبرفيل
تدقفأا ،ابوروأا لاطبأا يرود يئاهن
تناك وروأا نييÓم01 ةبارق لايرلا
ةفاسضإلاب ،ركاذتلا كابسش نم دوعتسس
ةارابم نم  وروأا نييÓم5 ةبارق ىلإا
.ديردم لايرو ةنولسشرب

..تاديدهت

ةعطاقمب جيريرعوب جرب يلها وبعل دده
راطا يف ،نارهو ةيدولوم ماما دغلا ءاقل

ةباجتسسا مدع ةجحب كلذو، ةطبارلا صسأاك
يف او˘برد˘ت˘ي م˘ل ثي˘ح م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م˘ل ةرادإلا
مزأا˘ت ن˘م داز ا˘مو˘هو ن˘ير˘ي˘خألا ن˘ي˘مو˘ي˘لا

را˘سصنألا ناو ة˘سصا˘خ ق˘ير˘˘ف˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو
ل فيك مهيدان رما نم ةريح يف اوحسضا

صشامر نيلوؤوسسملا نيب ةلعتسشم برحلاو
يلوؤوسسم˘ل ر˘ي˘ب˘ك تم˘سص ما˘ما ة˘سسفا˘ف˘عو
انكاسس كرحت  مل يتلا ةيئلولا تاطلسسلا
.» رفسصألا دارجلا» بلاطم نم مغرلاب

ليحرلا لبق ةدوع

تي˘˘ب ي˘˘ف نو˘˘ق˘˘با˘˘سس نو˘˘لوؤو˘˘سسم عرا˘˘˘سس
جاح رهز˘ل ة˘ب˘لا˘ط˘م ى˘لا ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘يدو˘لو˘م
ةدا˘ي˘ق ل˘جا ن˘م ةدو˘ع˘لا ةرور˘سضب ى˘سسي˘ع
بعلل حمطي عيمجلا ناو ةسصاخ قيرفلا

لجا نم ةدوعلا ةلحرم يف قاروألا لك
وهو يناثلا مسسقلا ةريظح يف قيرفلا ءاقبإا
هرارق نع عجارتي ينعملا لعج يذلا رملا
دكا ثيح ،ةعاسس42 لبق هردسصأا يذلا

لجا ن˘م ع˘ي˘م˘ج˘لا فا˘ف˘ت˘لا ةرور˘سض ى˘ل˘ع
ةيناكملا نا امب قيرفلل لسضفألا قيقحت

. ءاقبلا نامسضل ةحاتم لازت ل
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هقيرفل ةيعام÷ا تابيردتلا ‘ جمدني لاطع^
رسصان نب ليحر ضضفري نÓيŸا^

جيوتتلا لجأا نم قافولا
قاحّلل يرانكلاؤ يوتسشلا

ةمدقملا بكرب
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1 غيللا يف رمتسسملا هقلأات دعب

لئابقلا ةبيبسش ‐ فيطسس قافو

مدقي Îن’ا
لجأا نم اسضرع

يدـــنام

يفيسصلا ؤتاكÒملل اÒسض–

رمتسسم دعاسصت ‘ روليدل ةيقوسسلا ةميقلا

«يرانكلا»و «يفياطسسلا رسسنلا» لهأات راظتنا ‘

ضسأاكؤ لاطبأ’ا يرؤد ةعرق
ليرفأا03 موي فاكلا

:دؤيعسس ،هفادهأا لوأا ينطؤلا بختنŸا

’ؤ Òبك قيرفل بعلأا انأا»
«فاÎح’ا Òغب لبقأا


