
30 صص

ةديدج ءافصش ةلاح351 ليجصست
ةريخألا ةعاصس42 ـلا لÓخ

زجحو تاردخم رجات91 فيقوت
مارــــغوليك002 نــم دـــيزأا

تايلو ةدــــعب جــلاعم فيك
50صص
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ةطيحلا أادبمل لاثتملا ىوصس رايخ ل هنأا دكأا
«انوروك» ةهجاوم ريبادت هيلمت يذلا

ةيعمج اهتردصصأا ىوتف ىلع ًءانب
نييرئازجلا نيملصسملا ءاملعلا

عصضولا روطت صصوصصخب هلؤوافت نع ربع

 :ةـــــــحسصلا رـــــيزو
وــــيرانيسسلا انيدافت»

«انوروك يسشفتل يثراكلا
40 صص

ةنتابب ةبراصضملل ةهجوم ةيئاذغ داوم طبصضبونجلا يف بهذلا نع ابقنمو ابرهم96 ـب ةحاطإلا ةيفاكلا ةلويصسلا ريفوت عم تامدخلا رارمتصسا دكأاو نينطاوملا نأامط

ركذي رئازجلا ديرب
تاسشاعم بحسس ةيناكمإاب
ليكوتلاب نيدعاقتملا

30صص

نيملصسملا ءا˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج تت˘فأا
ءابطألا راطفإا زاوجب ،ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا

ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ط˘˘˘بار˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘صضر˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لاو
نيباصصملا ىصضرملا عم تايفصشتصسملا

،ناصضمر رهصش لÓخ «انوروك» ءابوب
˘ماز˘ت˘لإلا ع˘م ما˘ي˘صصلا م˘ه˘ي˘ل˘ع ق˘˘صش اذإا

 .كلذ دعب ءاصضقلاب

 ةديدج ةباسصإا59
يف «اـــــنوروك» ـب
تايفو8و رئازجلا

40 صص

ريإا» ةرادإا ةين نع ارابخأا رصشنت تادايق
ددنتو اهبذكت ىرخأاو لامع حيرصست «يريجلآا

تيب برــسضت تاعدسصت
يينقتل ةينطولا ةباقنلا

تارــــئاطلا ةـــــنايسص

50صص

ناسضمر رهسش للخ دجاسسملا يف توسصلا تاربكمب ةيليل سسورد ثب نوحرتقي ةمئألا
30 صصيحصصلا عصضولا نصسحتي مل اذإا ةماعلا تاءاصضفلا يف ديعلا ةÓصص ةماقإا ىلإا اوعد

:ةيروهمجلا طيسسو
هتلمأا رجحلا ديدمت»

«ةحلملا ةرورسضلا

30صص

نيسضرمملاو ءابطألل زوجي
ةهجاوم يف نيطبارملا

ناسضمر يف راطفإلا «انوروك»

30 صص

يراجلا ليرفأا92 ـلا ىلإا ةسساردلا قيلعت ديدمت
ةيفاصضإا مايأا01 ـل يحصصلا رجحلا ماظنب لمعلا ديدجت عم ةازاوم

 اراطنق67 نــم رثكأا زجح
ةدسسافلا ءاسضيبلا موحللا نم
ةدـــــيلبلا يف ءاــــعبرألاب

30صص

ميلعتلا قيلعت ةهباجمل ئراوطلا ةطخ اهتنمسضت يتلا تايلمعلا عيسسوت ^



م.م.ذ.شش نع ردشصت
عيزوتلاو رششنلل راشسŸا

رششنلا لوؤوشسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طشسولا عبطلا
قرششلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راشسŸا م.م.ذ.شش :طشسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرششلا عيزوتلا

(ةخشسن0512)9172 ددعلابحشس
moc.enilnomalasse@bup:راهششإلا

 ،Òفشس رداقلا دبع ،ةفاحشصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،ششويوز ديرف عراشش2

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

moc.enilnomalasse@ofni
قرششلاب»مويلا مÓشسلا»ـل يوهجلا بتكملا

ةنيطنشسق  –  ةيعانشصلا ةقطنملا ةفاحشصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحلم
روشصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لشصت يتلا

اهباحشصأا ¤إا درت ل
 ترششن ءاوشس
رششنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
فورظلا لك لاجر

ت’ا˘ح˘لا ف’آا ي˘ف ه˘ي˘ل˘ع ا˘نودو˘ع ا˘م˘ك
باحشصأا» ـب ضضعبلا مهبقل امكو ،ةلثامملا

ل˘˘ك لا˘˘جر» وأا ،«ة˘˘ع˘˘ن˘˘˘شصب ع˘˘˘ب˘˘˘شص ل˘˘˘ك
زا˘ي˘ت˘ما˘بو ضسمأا حا˘ب˘شص ح˘ج˘ن ،«فور˘ظ˘˘لا

يف ةلغلا يشساحب ةيندملا ةيامحلا رشصانع
يف «ب» جوفلل نومتنملا تنششوميت نيع
فاعشسإ’ا ةرايشس لخاد ةأارمإا ديلوت ةيلمع
اونتعا ثيح ،ىفششتشسملا ىلإا اهئÓجإا ءانتأا
ناذ˘ل˘لا ى˘ث˘نأا ضسن˘ج ن˘م دو˘لو˘˘م˘˘لاو مأ’ا˘˘ب
.ةزاتمم ةلاح يف نادجاوتي

«انوروك»
! .. «ازيفلا»و

ضسور˘˘ي˘˘ف را˘˘ششت˘˘نا ة˘˘ي˘˘لا˘˘˘كششإا تحر˘˘˘ط
رظنلا ةداعإا رفشسلاو لقنتلا ربع «انوروك»
ررقملا نم ذإا ،ةريششأاتلا حنم طورشش يف
يف نيبغارلا ىلع ةديدج طورشش ضضرف
وأا يبوروأ’ا ءاشضفلا «ازيف» ىلع لوشصحلا
ةفاشضإاب تاريششأات˘لا ن˘م ا˘هر˘ي˘غو يد˘ن˘كلا

بلاطلا ةباشصإا مدع تبثت ةيحشص ةقيثو
.فلملل هعفد لÓخ ضسوريفلاب

! .. عادو لمجأا

اهنشسحتشسا اهعون نم ةديرف ةبيط ةجرخ يف
ريزو ،يرومرم ناشسح عدو ،يلحملا عراششلا
نطاوم002 دورولاب ضسمأا حابشص ،ةحايشسلا
هايمب ةجلاعملا زكرمب يحشصلا رجحلا اوشضق
بناج ىلإا ،ةمشصاعلا يف جرف يديشسب رحبلا
يتلا ةيقدنف˘لاو ة˘ي˘ن˘مأ’او ة˘ي˘ح˘شصلا م˘قاو˘ط˘لا
.ةيلمعلا ىلع تفرششأا

ممعُت ول اذبح اي

ةي’ول ناكشسلاو ة˘ح˘شصلا ة˘ير˘يد˘م تع˘ن˘شص
ي˘ب˘ط م˘قا˘ط تع˘شضوو ءا˘ن˘ث˘ت˘شس’ا ،ةد˘كي˘كشس
،نييناشسفنلا نيشصتخملا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م م˘شضي
ى˘˘ل˘˘ع در˘˘ل˘˘ل ،ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا فر˘˘˘شصت تح˘˘˘ت
ـب ةقلعتملا كلت اميشس ’ ةيشسفنلا مهت’اغششنا
ق˘ل˘ق˘لا˘ب نور˘˘ع˘˘ششي ن˘˘م تعدو ،«91 دي˘فو˘ك»
ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘شس’ا ى˘˘˘لإا ،قا˘˘˘هرإ’او فو˘˘˘خ˘˘˘لاو
ةيبطلا ةليكششت˘لا ن˘م ة˘ي˘شسف˘ن˘لا تاد˘عا˘شسم˘لا

فرشصت تحت هتعشضو رشضخا مقر ربع كلذو
.اناجم عيمجلا

qarsana@essalamonline.com
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! .. «انقيقد ‘ انتيز»
لئاقلا يبعششلا لثملل اشسيركت

م˘كن˘م» وأا «ا˘ن˘ق˘ي˘قد ي˘ف ا˘ن˘ت˘˘يز»
عا˘˘ط˘˘ق ل˘˘هأا ضصر˘˘ح ،«م˘˘˘كي˘˘˘لإاو
مهتمهاشسم رشصح ى˘ل˘ع ة˘ي˘بر˘ت˘لا
ةهجاوم دوه˘ج ي˘ف ة˘ي˘ن˘ما˘شضت˘لا
،مهنيب ام˘ي˘ف «ا˘نورو˘ك» ضسور˘ي˘ف
نويعامتج’ا ءاكرششلا اعد ثيح
ى˘لإا ،طو˘ع˘جاو ر˘يزو˘لا ح˘لا˘شصم
تامدخلا لاومأا  ليوحتل لخدتلا
يتلاو9102 ةنشسل ةيعامتج’ا
ميتن˘شس را˘ي˘ل˘م0001 اه˘ت˘م˘ي˘ق
ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘لا لا˘م˘ع˘لا ةد˘عا˘˘شسم˘˘ل
ة˘كر˘ت˘˘ششم˘˘لا كÓ˘˘شسأ’ا لا˘˘م˘˘عو
تايعادت ةهجاوم ىلع مهتدعاشسم دشصق ،جد فلأا52 مهبتاور زواجتت ’ نيذلا عاطقلا يفظومو
.كرابملا ناشضمر رهشش بارتقا عم ةشصاخ ،«91‐ديفوك» يششفت ةهجاوم تاءارجإا

ةيناسسنإاو نمأا ةطرسشلا

اهتفرع يتلا تامزأ’ا لÓخ وأا ةيداعلا مايأ’ا يف ًءاوشس ةينمأ’ا ةزهجأ’ا لك نم هانفلأا امك
ةيادب ذنم ،نطولا عوبر فلتخم ربع ةيرئازجلا ةطرششلا تنابأا ،ضصوشصخلا هجو ىلع اندÓب
ةيناشسنإاو طابشضنا ىلع ،«انوروك» ضسوريف يششفت نم دحلل يحشصلا رجحلا تاءارجإا قيبطت

امو رجحلا مهنم اورشسك نيذلا ىتح مهحئارشش فلتخمب نينطاوملا عم يطاعتلا يف نيريبك
اذه دشض ةثيبخ اياون تاذ تاهج اهدوقت هيوششت تÓمح ىلع حشضاو در يف ،ريبادت نم هبحاشص
.ضساشسحلا ينمأ’ا زاهجلا

لاّعف ›زنŸا سضيرمتلا
نو˘ع˘با˘ت˘˘لا ءا˘˘ب˘˘طأ’ا ن˘˘ل˘˘عأا

ة˘ي˘ب˘˘ط˘˘لا ة˘˘يا˘˘ن˘˘ع˘˘لا ة˘˘كر˘˘ششل
91 فا˘ششت˘كا ن˘ع ،ة˘ي˘لز˘ن˘م˘˘لا
ضسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ةد˘˘كؤو˘˘م ة˘˘˘با˘˘˘شصإا

ةمشصاعلا رئازجلا يف انوروك
يششفت ةيادب ذنم اهيحاوشضو
ةجيتن كلذو ،اندÓب يف ءابولا
ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ءا˘˘ب˘˘طأ’ا ي˘˘نا˘˘ف˘˘ت
نم مهتربخ لشضفب مهتيلاعفو
ي˘ت˘˘لا تاز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ه˘˘ج
..ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م ا˘ه˘نوزو˘ح˘ي
.«انوروك» دشض لكلا معن

Úيديلبلا ملع ‘ نكيل
تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘شسلا تعر˘˘˘˘شش

ةديلبلا ةي’و يف ةيلحملا
ديرب ةيريدم عم قيشسنتلاب
ءارجإا ديشسجت يف ،رئازجلا
ةلقنتملا ةيديربلا بتاكملا

،ع˘˘˘˘قاو˘˘˘˘لا ضضرأا ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
ا˘˘ي˘˘ن˘˘يدأا ن˘˘ي˘˘˘ب ةرو˘˘˘شصلاو
يديربلا بتكم˘ل˘ل ة˘شصا˘خ
ىلع دجاوت˘م˘لا10 م˘˘قر
د’وأا ة˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب ىو˘˘˘ت˘˘˘شسم
بت˘كم ةاذا˘ح˘˘م˘˘ب ضشي˘˘ع˘˘ي
.يام1 ديرب



watan@essalamonline.com
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يف ،اهتاذ ة˘ئ˘ي˘ه˘لا تح˘شضوأا
يف نكمي ’ هّنأا ،ضسمأا اهل نايب
ةفزاجملا لاوحأ’ا نم لاح يأا
ن˘ع ي˘ل˘خ˘ت˘لا˘ب ةر˘طا˘خ˘˘م˘˘لا وأا
ّنأا ةزر˘ب˘م ،ة˘ي˘ح˘شصلا ة˘ظ˘ق˘ي˘˘لا
مراشص يحشص رجح ىلإا ةجاحلا
يأا ن˘م ة˘ي˘م˘هأا ر˘ث˘كأا ى˘˘ح˘˘شضأا

تراششأا نأا دعبو ،ىشضم تقو
انمازتم ءاج رارقلا اذه نأا ىلإا

زيزعلا ناشضمر رهشش لولح عم
دعي يذلاو عيمجلا بولق ىلع
،تÓ˘ئا˘ع˘لا ل˘م˘شش م˘ل˘ل ة˘شصر˘ف
ة˘ن˘شسلا هذ˘ه نأا ى˘ل˘˘ع تف˘˘شسأا˘˘ت
،ديلاقتلا هذه مارتحاب حمشستشس
را˘˘ي˘˘خ ’ ه˘˘نأا ى˘˘ل˘˘ع تدد˘˘ششو
ةطيحلا أادبم˘ل لا˘ث˘ت˘م’ا ىو˘شس
ةه˘جاو˘م ر˘ي˘باد˘ت ه˘ي˘ل˘م˘ت يذ˘لا

لازت ’ يتلا «انوروك» ةحئاج
.نينطاوملا ددهت

ىلإا ،ضسنوي ميرك راششأا امك
ا˘ه˘يد˘ب˘ت ي˘ت˘˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا نأا
،«91‐ديفو˘ك» ة˘مزأ’ ر˘ئاز˘ج˘لا

يلاثملا دنجتلا لÓخ نم متت
ضسح لشضفبو ةحشصلا كÓشسأ’
هاد˘˘˘بأا يذ˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘˘شسم˘˘˘˘لا

.نونطاوملا
تاهيجوتل اقيبطت هنأا ركذي

د˘˘ب˘˘ع ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ضسي˘˘˘ئر
،لوأ’ا ريزولا رقأا ،نوبت ديجملا

،ضسمأا لوأا ،دار˘ج ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘˘ع
رجحلا ما˘ظ˘ن˘ب ل˘م˘ع˘لا د˘يد˘ج˘ت
لمجم اذكو يلاحلا يحشصلا
هل ةقفارملا ةي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا
مايأا01 اهتدم ةيفاشضإا ةرتفل
.يراجلا ليرفأا92 ـلا ةياغ ىلإا

«انوروك» ةهجاوم ريبادت هيلمت يذلا ةطيحلا أادبمل لاثتملا ىوصس رايخ ل هنأا دكأا

«ةحلملا ةرورسضلا هتلمأا رجحلا ديدمت» :ةيروهمجلا طيسسو

ر.نوراه

01 ةدمل يحصصلا رجحلا ديدمتب لئاقلاو ةموكحلا هتذختا يذلا رارقلا نأا ،ةيروهمجلا طيصسو ،صسنوي ميرك دكأا
.نينطاوملا ةحصص ةيامحل ةحلملا ةرورصضلا هتلمأا ،يراجلا رهصشلا نم92 ـلا ةياغ ىلإا ىرخأا مايأا

نييرئازجلا نيملصسملا ءاملعلا ةيعمج اهتردصصأا ىوتف ىلع ًءانب

ناسضمر يف راطفإلا «انوروك» ةهجاوم يف نيطبارملا نيسضرمملاو ءابطألل زوجي

ديعلا ةÓصص ةماقإا ىلإا اوعد
مل اذإا ةماعلا تاءاصضفلا يف

يحصصلا عصضولا نصسحتي
ثب نوحرتقي ةمئألا
تاربكمب ةيليل سسورد
دجاسسملا يف توسصلا

ناسضمر رهسش للخ
ينطولا صسلجملا اعد
يفظومو ةمئأÓل لقتصسملا

ةينيدلا نوؤوصشلا عاطق
،ةيصصولا ةرازولا ،فاقوألاو
لك يف ةيليل صسورد ثب ىلإا

ناذآا لبق دÓبلا دجاصسم
لÓخ ةقيقد51 ـب ءاصشعلا
امك ،كرابملا ناصضمر رهصش
ديعلا ةÓصص ةماقإا حرتقا

ةماعلا تاءاصضفلا يف
بعÓملاو تاحاصسلاك
ديعلا ةملك ثب عم ،ةيدلبلا

ربع دجاصسملا لك يف
ةيجراخلا توصصلا تاربكم
.عصضولا نصسحتي مل ام اذإا

صسلجملا ركنتصساو اذه
رصشن هل نايبلا يف ،هتاذ
يمصسرلا هباصسح ربع صسمأا

هفصصو ام ،«كوبصسيفلا» يف
يتلا «ءاوعصشلا ةلمحلا» ـب
ةنيف نيب ةمئألا لاطت
نود مهب ريهصشتلاو ،ىرخأاو
عقو ام ةصصاخو تيبثت ىندأا

يف ملعلا موي ىركذ يف
ابلاطم ،ةنيطنصسق ةيلو
.لخدتلاب ةينمألا تاهجلا

تنلعأا ىرخأا ةهج نم
عم قيصسنتلاب ،اهتاذ ةئيهلا

ةردابم نع ،ةكربلا ةيعمج
فلأا001 عمجل ةيريخ
عزوتصس ةمامك نويلمو ،ةفق
.اهيقحتصسم ىلع
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ءا˘م˘ل˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج تت˘˘فأا
زاوجب ،نييرئازجلا نيملشسملا
نيشضرمم˘لاو ءا˘ب˘طأ’ا را˘ط˘فإا
تايفششتشسملا يف نيطبارملا

ءابوب نيباشصملا ىشضرملا عم
ر˘˘˘ه˘˘˘شش لÓ˘˘˘˘خ «ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك»
م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ق˘˘شش اذإا ،نا˘˘˘شضمر
ءاشضقلاب مازتلإ’ا عم مايشصلا
نا˘˘ي˘˘˘ب ي˘˘˘ف ءا˘˘˘ج .كلذ د˘˘˘ع˘˘˘ب
هيلع تعلطإا ،اهتاذ ةيعمجلل
ا˘˘˘˘˘م نأا كشش ’» ،«مÓ˘˘˘˘˘شسلا»
ءابو ببشسب هلك ملاعلا باشصأا
د˘ششأا ن˘م ،ا˘نورو˘˘ك ضسور˘˘ي˘˘ف
تدوأا يتلا ةيملاعلا ةئبوأ’ا
ناكو رششبلا نم ف’آ’ا ةايحب
لبقتشسم ىلع تا˘ي˘عاد˘ت ا˘ه˘ل
تا˘˘يدا˘˘شصت˘˘قاو ،تا˘˘شسا˘˘ي˘˘شس
،«ا˘˘هدار˘˘فأا ضشا˘˘˘ع˘˘˘مو لود˘˘˘لا

فقو» ،هتاذ ردشصملا فاشضأاو
ي˘ف نو˘شضر˘م˘م˘˘لاو ءا˘˘ب˘˘طأ’ا
ةهجاومل ةيما˘مأ’ا طو˘ط˘خ˘لا
˘ما˘ي˘ق˘لاو ،ا˘نورو˘˘ك ضسور˘˘ي˘˘ف
تايفششتشسم˘لا ي˘ف م˘ه˘ب˘جاو˘ب
ةيامحو ،ىشضرملا ة˘ج˘لا˘ع˘م˘ل
ءا˘˘بو˘˘لا اذ˘˘ه ن˘˘م ءا˘˘˘ح˘˘˘شصأ’ا
م˘ت˘ح يذ˘لا كا˘ت˘ف˘لا يد˘ع˘م˘˘لا

ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ة˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
لئاشسو ذا˘خ˘تا ة˘شصشصخ˘ت˘م˘لا

ازارتحا ،ةقهرمو ةقاشش ةيئاقو
ن˘˘˘ع Ó˘˘˘شضف ىود˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘م
ة˘ل˘يو˘ط˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘عا˘˘شس
نع عاطقن’او ،ة˘ل˘شصاو˘ت˘م˘لا
ق˘ششي د˘ق عا˘˘قو و˘˘هو ،ل˘˘هأ’ا

  .«مهشضعب ىلع مايشصلا هعم
ءاملعلا ةيعمج تزربأا امك

هنأا ،نييرئاز˘ج˘لا ن˘ي˘م˘ل˘شسم˘لا
ت’ا˘شصتا ى˘˘لإا ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘شساو
ءا˘˘ب˘˘˘طأ’ا ن˘˘˘م ة˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م
يف نيدوجوملا نيشضرمملاو
ةجلا˘ع˘م˘ب ة˘شصا˘خ˘لا ما˘شسقأ’ا
ضسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘˘شصم˘˘˘˘لا
ة˘˘ن˘˘ج˘˘˘ل تما˘˘˘ق ،«ا˘˘˘نورو˘˘˘ك»
،ا˘هاو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ىو˘˘ت˘˘ف˘˘لا
يف تدكأاو ،ةلأاشسملا ةشساردب
ضصو˘˘شصن˘˘لا نأا دد˘˘˘شصلا اذ˘˘˘ه
ةنشسلاو نآارقلا نم ةيعرششلا
ىلع ةعطاق ةل’د ةحيحشصلا
،هيف رشسع ’ رشسي مÓشسإ’ا نأا

ع˘فرو ر˘شسي˘لا ن˘ع ثيد˘ح˘˘لاو
نع ثيدحلا ىلإا دوقي ،جرحلا
ريشسيت اهداؤوم يتلا ةشصخرلا

ضسوفنلا ضضعب ىلع قشش ام
ةيعرششلا ماكحأ’ا قيبطت دنع
ف˘ي˘شضتو ،ءاد˘ت˘با ةر˘˘شسي˘˘م˘˘لا
ن˘م» ا˘هاو˘ت˘ف ي˘ف ة˘ي˘ع˘م˘˘ج˘˘لا
ة˘شصخر˘˘لا ،ة˘˘شصخر˘˘لا ما˘˘شسقأا
ه˘ل د˘ع˘ق ا˘م اذ˘هو ،ةرور˘شضل˘ل
تارورشضلا ةدعاق˘ب ءا˘ه˘ق˘ف˘لا
ي˘هو تارو˘ظ˘ح˘˘م˘˘لا ح˘˘ي˘˘ب˘˘ت
د˘عاو˘ق ن˘ع ة˘عر˘ف˘ت˘م ةد˘عا˘ق
بل˘˘ج˘˘ت ة˘˘ق˘˘ششم˘˘لا ة˘˘ي˘˘ه˘˘ق˘˘˘ف
ر˘مأ’ا قا˘شض اذإاو ،ر˘˘ي˘˘شسي˘˘ت˘˘لا
،«لاز˘˘˘˘˘ي رر˘˘˘˘˘شضلاو ،ع˘˘˘˘˘˘شستا

نإا» ،هتاذ نايبلا يف تدكأاو
ىلع يئابولا عشضولا رمتشسا

نم درف لك نإاف هيلع وه ام

ضصشصختملا ي˘ب˘ط˘لا م˘قا˘ط˘لا
نأا انوروك ءابو ةحفاكم يف
عر˘ششيو ما˘ي˘شصلا ة˘ي˘ن تي˘˘ب˘˘ي
ة˘ق˘ششم ه˘ل تل˘شصح نإا˘ف ،ه˘ي˘ف
ةقششم) ل˘م˘ع˘لا ءا˘ن˘ثأا ةد˘يد˘شش
فاخو (ةم˘هو˘ت˘م ’ ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح
،ر˘ط˘فأا رر˘شضلا ه˘شسف˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع
جاتحا اذإا امأا ...ءاشضقلا هيلعو
ي˘ب˘ط˘لا م˘قا˘ط˘لا ن˘˘م در˘˘ف يأا
ة˘ح˘فا˘كم ي˘ف ضصشصخ˘ت˘˘م˘˘لا

’ اقيقحت ،رطفلا ىلإا انوروك
ببشسب ،ا˘ب˘لا˘غ ا˘ن˘ظو ،ا˘م˘هو˘ت
دقف˘ي يذ˘لا د˘يد˘ششلا دا˘ه˘جإ’ا

زيكرتلاو ةيفاكلا ةوقلا هعم
ذا˘˘ق˘˘نإا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف مزÓ˘˘لا
ه˘ن˘ظ ى˘˘ل˘˘ع بل˘˘غو ،ضسف˘˘ن˘˘لا
،ضضير˘م˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘شصم تاو˘˘ف
كلذ ى˘لإا ةرور˘شضلا ه˘تأا˘ج˘لأاو
ردقت ةرورشضلاو رطفي نأا هلف
.«ءاشضقلا هيلعو ،اهردقب

ةرازو نأا ر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘˘ج
،فا˘قوأ’او ة˘ي˘ن˘يد˘لا نوؤو˘ششلا

ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل نأا تن˘˘ل˘˘عأا د˘˘ق تنا˘˘ك
ناشضمر لÓه بقرتل كششلا

˘مو˘˘ي نو˘˘كت˘˘شس ة˘˘ن˘˘شسلا هذ˘˘ه
،يراجلا ليرفأا32 ضسيمخلا

اذه ل˘ي˘شضف˘لا ر˘ه˘ششلا ل˘ح˘يو
ريغ ةيحشص ةمزأا طشسو ماعلا

تدأا ملاعلا اهششيعي ةقوبشسم
تشضر˘˘فو ف’آ’ا ةا˘˘˘فو ى˘˘˘لإا
ى˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘ح˘˘˘شصلا ر˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا
.نييÓملا
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ن˘ع ،ة˘لود˘لا ضسل˘ج˘م ن˘ل˘˘عأا
اهداقعنا ررقملا تاشسلجلا ليجأات
ةشصاخلاو ،لبقملا ضسيمخلا موي
ا˘ه˘ما˘شسقأا˘ب ة˘ع˘˘بار˘˘لا ة˘˘فر˘˘غ˘˘لا˘˘ب
كلذو قح’ خيرات ىلإا ،ةشسمخلا
نم ةيئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا را˘طإا ي˘ف
.«انوروك» ضسوريف راششتنا

ةئيهلا تاذل نايب يف ءاجو
ى˘˘ل˘˘ع «مÓ˘˘˘شسلا» زو˘˘˘ح˘˘˘ت ضسمأا
موشسرملا ىلع ءانب» ،هنم ةخشسن
خرؤوملا96‐02 مقر يذيف˘ن˘ت˘لا
0202 ة˘˘ن˘˘شس ضسرا˘˘م12 ي˘˘˘ف
ن˘م ة˘يا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف ءا˘˘بو را˘˘ششت˘˘نا
Óمعو ،هتحفاكمو (91‐ديفوك)
د˘ب˘ع ،لوأ’ا ر˘يزو˘لا ة˘م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ب
ةخرؤوملا97 مقر ،دارج زيزعلا

،0202 ة˘˘ن˘˘شس ضسرا˘˘م70 ي˘˘˘ف
ينطو ماظن ذيف˘ن˘ت ى˘لإا ة˘ي˘مار˘لا
ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو ن˘˘م ة˘˘يا˘˘˘قو˘˘˘ل˘˘˘ل
ارظنو ،هراششتنا نود ةلوليحلاو
رجح˘لا ما˘ظ˘ن˘ب ل˘م˘ع˘لا د˘يد˘ج˘ت˘ل
لم˘ج˘م اذ˘كو ي˘لا˘ح˘لا ي˘ح˘شصلا
،هل ةقفارم˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا
اذهو ،ةيفاشضإا مايأا ةرششع ةدمل
اهنع نلعملا ليرفأا92 ةياغ ىلإا

نإا˘˘ف ،لوأ’ا ر˘˘يزو˘˘لا فر˘˘ط ن˘˘˘م
ة˘˘فا˘˘ك م˘˘ل˘˘ع˘˘ي ة˘˘لود˘˘لا ضسل˘˘ج˘˘م
ررقت هنأا هيقفترمو هيمدختشسم
اهداقعنا ررقملا تاشسلجلا ليجأات
،0202 ليرفأا32 ضسيمخلا موي
ة˘ع˘بار˘لا ة˘فر˘˘غ˘˘لا˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لاو
ى˘لإا اذ˘هو ،ة˘شسم˘خ˘لا ا˘ه˘ما˘شسقأا˘ب
.«قح’ خيرات
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«انوروك» صسوريف يصشفت نم دحلل ةذختملا ةيئاقولا ريبادتلاب امازتلإا

ةررقملا هتاسسلج ليجأات ررقي ةلودلا سسلجم
قحل خيرات ىلإا لبقملا سسيمخلا موي

يعامتجلا دعابتلا تاءارجإاو ةيئاقولا دعاوقلاب مازتللا ىلإا قرطتي

«انوروك» سسوريف تاروطت رخآا نع ةمألا سسلجمب مويلا فسشكي ةحسصلا ريزو
،روشسي˘فور˘ب˘لا مو˘ي˘لا د˘ق˘ع˘ي

ريزو ،ديزوب نب نامحرلا دبع
حÓ˘شصإاو نا˘˘كشسلاو ة˘˘ح˘˘شصلا
ا˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا ،تا˘˘ي˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘لا
ة˘شسا˘ئر تح˘ت ة˘مأ’ا ضسل˘ج˘م˘˘ب

«انيشسلا» ضسيئر ،ليجوق حلاشص
ه˘لÓ˘˘خ لوا˘˘ن˘˘ت˘˘ي ،ة˘˘با˘˘شسن˘˘لا˘˘ب
يششفت نع ةمجانلا تاروطتلا

«ا˘نورو˘ك» ضسور˘˘ي˘˘ف ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج

ةيزارتح’ا ريبادتلاو ،دجتشسملا
ىلع ةلودلا فرط نم ةذختملا

.هتهجاومل ةدعشصأ’ا عيمج
ا˘ي˘ل˘ع˘˘لا ة˘˘فر˘˘غ˘˘لا تح˘˘شضوأا

ضسمأا اهل ناي˘ب ي˘ف ،نا˘م˘لر˘ب˘ل˘ل
،هنم ةخشسن «مÓشسلا» تملشست
يذ˘˘˘˘لا عا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ج’ا اذ˘˘˘˘˘ه نأا
،راوز˘˘ع ة˘˘م˘˘شسب ،هر˘˘شضح˘˘ت˘˘شس
،ناملربلا عم تاقÓعلا ةريزو

نب لامج يفطل نامحرلا دبعو
ىدل بدتنملا ر˘يزو˘لا ،د˘م˘حا˘ب
نا˘˘˘˘كشسلاو ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘شصلا ر˘˘˘˘يزو
،تا˘˘ي˘˘ف˘˘ششت˘˘˘شسم˘˘˘لا حÓ˘˘˘شصإاو
ة˘˘˘عا˘˘˘˘ن˘˘˘˘شصلا˘˘˘˘ب ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘كم˘˘˘˘لا
اشضيأا قرطتي˘شس ،ة˘ي˘ن’د˘ي˘شصلا
ةيئاقولا دعاوقلاب مازتلإ’ا ىلإا

.يعامتج’ا دعابتلا تاءارجإاو
ـه.داوج

،رئازجلا ديرب ةشسشسؤوم تركذ
ةيناكمإاب نيدعاقتملاو نينشسملا
ق˘ير˘ط ن˘ع م˘ه˘تا˘ششا˘ع˘م بح˘˘شس
نينطاوم˘لا تنأا˘م˘طو ،ل˘ي˘كو˘ت˘لا
عم اهتامدخ ةيرارمتشسا نامشضب
.ةيفاكلا ةلويشسلا ريفوت

اهتاذ ةشسشسؤوملل نايب يف ءاجو
ى˘˘ل˘˘ع «مÓ˘˘˘شسلا» زو˘˘˘ح˘˘˘ت ضسمأا
ديدمت رارقل اعبت» ،هنم ةخشسن
،يئزجلاو يلكلا رجحلا تاءارجإا

ةيئاقولا ريبادتلا ةلمج راطإا يفو
ضسوريف راششتنا يدافتل ةذختملا

،ةيديربلا بتاكملا يف  انوروك
بشص ةر˘ت˘ف بار˘ت˘قا ع˘م ة˘شصا˘˘خ
اهنماز˘تو ،تا˘ششا˘ع˘م˘لاو رو˘جأ’ا

،مظعملا ناشضمر رهشش لولح عم
،اهنئابز ةفا˘ك ة˘شسشسؤو˘م˘لا ر˘كذ˘ت

ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘شسم˘˘˘لا ة˘˘˘ئ˘˘˘ف ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘شس’
بحشس ةيناكمإا˘ب ن˘يد˘عا˘ق˘ت˘م˘لاو
،«ليكوتلا قيرط نع مهتاششاعم
حم˘شسي ءار˘جإ’ا اذ˘ه نأا˘ب ةد˘كؤو˘م

ي˘ف بغر˘˘ي ’ يذ˘˘لا ضصخ˘˘ششل˘˘ل
د˘ير˘˘ب˘˘لا بتا˘˘كم ى˘˘لإا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا
هنع بوني رخآا ضصخشش ضضيوفتب
ضشاعملا بحشس ةيلمعب مايقلا يف
ضصاخششأ’ا لقنت نم دحلل كلذو
نوربتعي نيذلا نينشسملا ةشصاخ
.ضسوريفلل ةشضرع رثكأ’ا

اذه نإاف ردشصملا تاذ بشسحو
ا˘ي˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘شسا» ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي ءار˘˘جإ’ا

طورششل عشضخي وهو «اففخمو
جذو˘م˘ن م˘يد˘ق˘ت ا˘ه˘م˘هأا ة˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘م
فرط نم «يئانثتشس’ا ليكوتلا»
فرط نم اعقوم هيلإا ضضوفملا
ةا˘عار˘م ع˘م ،ل˘كو˘م˘لا ضصخ˘ششلا

ي˘ل˘شصأ’ا ع˘ي˘قو˘ت˘ل˘ل ه˘ت˘ق˘˘با˘˘ط˘˘م
،ر˘ئاز˘ج˘لا د˘ير˘ب ىد˘ل ل˘ج˘˘شسم˘˘لا

لك يف رفوتم جذومنلا نأاب املع
هليمحت نكم˘يو د˘ير˘ب˘لا بتا˘كم
ديربل ينورتكلإ’ا ع˘قو˘م˘لا ر˘ب˘ع
.رئازجلا

ـه.داوج

ةيفاكلا ةلويصسلا ريفوت عم تامدخلا رارمتصسا دكأاو نينطاوملا نأامط

بحسس ةيناكمإاب ركذي رئازجلا ديرب
ليكوتلاب نيدعاقتملا تاسشاعم

،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو تررق
ي˘ف ة˘شسارد˘لا ق˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت د˘˘يد˘˘م˘˘ت
ثÓ˘ث˘لا ة˘ي˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا راو˘˘طأ’ا
ىلإا (يوناث ،طشسوت˘م ،ي˘ئاد˘ت˘بإا)

ل˘ير˘فأا ر˘ه˘˘شش ن˘˘م92ـلا ة˘يا˘˘غ
د˘˘يد˘˘ج˘˘ت ع˘˘م ةازاو˘˘م ،يرا˘˘ج˘˘لا
˘ما˘يأا ةر˘ششع˘ل ي˘ح˘شصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا
تاءار˘جإ’ا را˘˘طإا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘فا˘˘شضإا
حبكل ةلودلا فرط نم ةذختملا

تزربأاو اذه.ءابولا اذه يششفت
،طوعجاو دمحم ،ريزولا حلاشصم
زو˘˘ح˘˘˘ت ضسمأا ا˘˘˘ه˘˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب ي˘˘˘ف
اهنأا ،هنم ةخشسن ىلع «مÓشسلا»
د˘ي˘شسج˘ت ع˘˘ي˘˘شسو˘˘ت ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘شس
ةطخ اهتنمشضت يتلا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ةهباجمل اهترطشس يتلا ئراوطلا
.ميلعتلا ماود قيلعت

ر.نوراه

ةيفاصضإا مايأا01 ـل يحصصلا رجحلا ماظنب لمعلا ديدجت عم ةازاوم

يراجلا ليرفأا92 ـلا ىلإا ةسساردلا قيلعت ديدمت
ميلعتلا قيلعت ةهباجمل ئراوطلا ةطخ اهتنمسضت يتلا تايلمعلا عيسسوت^

ةبا˘شصإا ة˘لا˘ح59 تل˘ج˘˘شس
ضسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ب ةد˘˘˘كؤو˘˘˘م ةد˘˘˘يد˘˘˘˘ج
عفتريل ،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف «ا˘نورو˘ك»
ةلاح9262 ىلإا يلامجإ’ا ددعلا

تايفو8 تلجشس اميف ،ةدكؤوم
يلامجإ’ا ددع˘لا ل˘شصي˘ل ،ةد˘يد˘ج
.ةلاح573 ىلإا تايفولل

قطا˘ن˘لا ،رارو˘ف لا˘م˘ج ف˘ششك
ةعباتمو دشصر ةنج˘ل˘ل ي˘م˘شسر˘لا

ءاقللا لÓخ ،«انوروك» ضسوريف
ضصشصخم˘لا ي˘مو˘ي˘لا ي˘مÓ˘عإ’ا
ة˘ي˘ئا˘بو˘لا ة˘ي˘˘ع˘˘شضو˘˘لا رو˘˘ط˘˘ت˘˘ل
ن˘˘˘˘˘˘ع ،«91‐د˘ي˘فو˘ك» ضسور˘ي˘ف˘ل
،ةديدج ءافشش ةلاح351 ليجشست
نم نيفاعتملا ددع كلذب عفتريل
امك ،7401 ىلإا كاتفلا ءابولا اذه
ت’احلا ددع نأا ،ثدحتملا زربأا
 .6904 غلب جÓعلا تحت

ح.نيدلا رمق

ةريخألا ةعاصس42 ـلا لÓخ ةديدج ءافصش ةلاح351 ليجصست

 «انوروك» ـب ةديدج ةباسصإا59
تايفو8و رئازجلا يف



يف ا˘ه˘تاذ ة˘با˘ق˘ن˘لا تف˘شسأا˘ت
هيل˘ع تع˘ل˘طإا ضسمأا ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب
ضضع˘˘˘ب ما˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ل ،«مÓ˘˘˘˘شسلا»
تاعاششإا جيور˘ت˘ب ضصا˘خ˘ششأ’ا

ةرا˘ثإ’ لا˘م˘˘ع ح˘˘ير˘˘شست لو˘˘ح
مغر ،نيينقتلا طشسو ةلبلبلا
هب رمت يذلا ضصاخلا فرظلا
طوطخلل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘كر˘ششلا
فلتخمو ةير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يو˘ج˘لا
ءارج ،رئازجلا يف تاعاطقلا
يششف˘ت ن˘م ة˘يا˘قو˘لا تاءار˘جإا
تف˘ششكو .ا˘نورو˘˘ك ضسور˘˘ي˘˘ف
نيلثمم عمج ءاقل نع ةباقنلا

ماعلا ريدملا ضسيئرلا عم مهنع
دكأاو ،ليرفأا61 موي ةكرششلل

يونت ’ ةرادإ’ا نأا ريخأ’ا اذه
تناك امهم لماع يأا حيرشست

(تقؤو˘م ،م˘ئاد) هد˘ق˘ع ة˘غ˘ي˘˘شص
كل˘˘˘˘حأا ي˘˘˘˘ف ى˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ح اذ˘˘˘˘˘هو

.ةعقوتملا تاهويرانيشسلا
ةينطولا ةباقنلا تنلعأا امك

نع ،تارئاطلا ةنايشص يينقتل
طا˘ششن˘لا ثع˘ب ةدا˘عإا ا˘ه˘مز˘˘ع
تاءارجإ’ا مارت˘حا˘ب ا˘ي˘ج˘يرد˘ت
دحلل تاطلشسلا اهتذختا يتلا

،انوروك ضسوريف راششتنا نم
،نهارلا عشضولا يف اشصوشصخ
ديحولا ردشصملا اهنأا ةركذم
لامع˘لا ضصخ˘ت ة˘مو˘ل˘ع˘م يأ’
تاو˘ن˘ق˘لا ر˘ب˘ع ا˘هر˘ششن م˘ت˘˘يو
.ةيدايتع’ا

ثدحلا4 3272ددعلا ^1441 نابعصش72ـل قفاوملا0202 ليرفأا02نينثإلا
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ددنتو اهبذكت ىرخأاو لامع حيرصست «يريجلآا ريإا» ةرادإا ةين نع ارابخأا رصشنت تادايق

تارئاطلا ةنايسص يينقتل ةينطولا ةباقنلا تيب برسضت تاعدسصت

ز.لامج

نيذلا ةنايصصلا مصسق يف صصاخصشألا صضعب تافرصصتب ،تارئاطلا ةنايصص يينقتل ةينطولا ةباقنلا تددن
.ةيراجلا عاصضوألا ببصسب لامع حيرصست ةرادإلا ةين لوح ةطولغم رابخأل نوجوري

هلؤوافت نع ربع
عصضولا روطت صصوصصخب
ويرانيسسلا انيدافت» :ةحسصلا ريزو

«انوروك يسشفتل يثراكلا
،ديزوب نب نمحرلا دبع لاق
حÓصصإاو ناكصسلاو ةحصصلا ريزو
مل رئازجلا نإا ،تايفصشتصسملا

يذلا يثراكلا ويرانيصسلا دهصشت
51 موي هثودح ءاملع عقوت
تارصشع ةافوب ليرفأا
.صصاخصشألا
نأا ىلع ،ريزولا ددصش
تزربأا ،ةريخألا تايئاصصحإلا
راصشتنل احصضاو ارارقتصسا
ريبادت نأا افيصضم ،صسوريفلا
اهتذختا يتلا ةحفاكملا
قيبطت ةبقارم اذكو ةموكحلا

رجحلاو ةياقولا ريبادت
،اهلكأا تطعأا دق يحصصلا

يأا لجصسن مل» :لوقلاب فدرأاو
لدعم لجصسن انك نيح يف ةافو
يدل اذهل ،مويلا يف ةافو02
تايفولا ددع صضفخني نأاب لمأا

وأا ،انوروك صسوريف ببصسب
نلعن امبرو امامت مدعني
رجحلا ءاغلإاو ةحئاجلا عجارت
،«داصصتقلا ريرحتل يحصصلا

نع لوألا لوؤوصسملا حصضوأاو
ةبصسن صصخي اميف هنأا ،عاطقلا
ببصسب ةعفترملا تايفولا

،دجتصسملا انوروك صسوريف
نمصض رئازجلا عصضو يذلا
ةبصسن ىلعأل ةلجصسملا لودلا

ىلإا عجار كلذ نأا ،تايفو
كلذك يصصحت يتلا رئازجلا
جراخ ةافوتملا تلاحلا
تومت يتلا وأا ،تايفصشتصسملا

ىفصشتصسملا اهلوخد دعب
اهنأا كلذ دعب نيبتيو ،ةرصشابم

يف91 ديفوكل ةدكؤوم تلاح
اهتافو نوكت نأا لمتحي نيح

.ىرخأا صضارمأل ةجيتن
كئلوأا لك ،ديزوب نب ركصش امك
يبطلا كلصسلا اومعد نيذلا
ةعيلطلا يف دجاوتملا
نأا ازربم ،ةحئاجلا ةهجاومل

هدهع ديلقت ةبهلا هذه
هجاو يذلا يرئازجلا عمتجملا

هذه يف هدحول هريصصم
.ةمزألا

ز.لامج

ي˘˘ل˘˘ع تيآا تا˘˘حر˘˘ف ه˘˘˘جو
ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘شصلا ر˘˘˘يزو ،م˘˘˘هار˘˘˘ب
ءاشسؤورل ةم˘ي˘ل˘ع˘ت ،م˘جا˘ن˘م˘لاو
تاعمجملل نيماع˘لا ءارد˘م˘لا
ي˘˘لوؤو˘˘˘شسمو ة˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘شصلا
،ةياشصولا تحت تاشسشسؤوملا
ح˘ير˘شست ت’ا˘ح ضصو˘˘شصخ˘˘ب
˘˘مر˘˘ت˘˘ح˘˘ت ’ ي˘˘ت˘˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘لا
تاءار˘˘˘˘˘جإ’او د˘˘˘˘˘عاو˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘لا
ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ضصو˘˘شصن˘˘م˘˘لا
.ةيراشسلا تاميظنتلا

نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘˘ف ،ر˘˘˘يزو˘˘˘لا لا˘˘˘ق
ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ح˘˘لا˘˘˘شصم ه˘˘˘تر˘˘˘ششن

ي˘ف ة˘ي˘م˘شسر˘˘لا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘شص
نم يل نيبت» ،«كوبشسيافلا»
ىلإا ةدراولا ضضئارعلا لÓخ
ت’اح ةدع دوجو ،يحلاشصم
تاشسشسؤوملا لا˘م˘ع˘ل ح˘ير˘شست
مرتحت ’ ي˘ت˘لاو ،تا˘ئ˘ي˘ه˘لاو
تاءار˘˘˘˘˘جإ’او د˘˘˘˘˘عاو˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘لا

ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ضصو˘˘شصن˘˘م˘˘لا
،«اهب لومعم˘لا تا˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا

ح˘˘ير˘˘شست˘˘لا نأا ى˘˘لإا ار˘˘˘ي˘˘˘ششم
ريياعم ىلإا عشضخ˘ي ي˘ن˘ه˘م˘لا

،ةت˘ب˘ث˘مو ا˘ه˘ي˘ل˘ع ضصو˘شصن˘م
ضصق˘ن وأا أا˘ط˘خ˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع
هنأاب افيشضم ،ةينهملا ةءافكلا
با˘˘˘˘ب˘˘˘˘شسأا نو˘˘˘˘كت نأا بج˘˘˘˘ي
ةدنتشسم ،ةي˘ق˘ي˘ق˘ح ح˘ير˘شست˘لا

نكمي ةيعوشضوم عئاقو ىلع
اديعب ،اهتح˘شص ن˘م ق˘ق˘ح˘ت˘لا

مكح وأا يتاذ عابطنا لك نع
اذ˘˘هو ،كلذ تا˘˘˘ب˘˘˘ثإ’ يدر˘˘˘ف
أاطخلا ريثأات ىدم ىلإا رظنلاب
ة˘ح˘˘ل˘˘شصم ى˘˘ل˘˘ع بكتر˘˘م˘˘لا
.ةشسشسؤوملا

لوأ’ا لوؤوشسملا راششأا امك
ي˘ف ة˘عا˘ن˘شصلا عا˘ط˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع
˘˘ما˘˘كحأا دو˘˘جو ى˘˘لإا ،دÓ˘˘ب˘˘˘لا
مكاحملا نع ةرداشص ةيئاشضق

ةداعإاب ةيشضاقلاو ة˘شصت˘خ˘م˘لا
ي˘˘ف لا˘˘م˘˘ع˘˘لا ضضع˘˘ب جا˘˘˘مدإا

اذ˘˘كو ،م˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ع بشصا˘˘˘ن˘˘˘م
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ششت˘ف˘م˘لا تارار˘˘ق
نم اهقيبطت مت˘ي م˘ل ،ل˘م˘ع˘ل˘ل

تاشسشسؤوملا يلوؤوشسم فرط
هذ˘ه ل˘ث˘م ما˘مأاو ،ة˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
ن˘م ح˘˘ب˘˘شصأا ،تا˘˘شسرا˘˘م˘˘م˘˘لا
رو˘˘ف˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘عو يرور˘˘˘شضلا

رهشسلاو ،عشضولا اذه ةجلاعم
مارتحا ىل˘ع ل˘ب˘ق˘ت˘شسم˘لا ي˘ف
تا˘قÓ˘˘ع ر˘˘ي˘˘ي˘˘شست تاءار˘˘جإا
رود زيزعتب اي˘شصو˘م ،ل˘م˘ع˘لا
ىلع ،كلذل ةدعملا ةزهجأ’ا

ة˘˘كرا˘˘ششم˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل رار˘˘˘غ
،ءاشضعأ’ا ةيواشستملا ةنجللاو
ةيششتفملاو ،ةيلخاد تائ˘ي˘ه˘ك
تا˘ه˘ج˘لاو ل˘م˘ع˘ل˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا
ملظتلل ةشصتخملا ةي˘ئا˘شضق˘لا
.يجراخلا

ز.لامج

ةيدرف تارارقو ةيتاذ تاعابطنا ىلع ءانب تاعاطقلا فلتخم يف تارصشعلا حيرصستب ددن

مهبسصانم يف لامع جامدإا ةداعإاب ةسصاخلا ةيئاسضقلا ماكحألا قيبطتب رمأاي ةعانسصلا ريزو

ةد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘ي’و˘لا تز˘ف˘ق
يف ىلوأ’ا ةبترملل ،ةيكيرمأ’ا
دعب ،ا˘ي˘نا˘ب˘شسإ’ زا˘غ˘لا ر˘يد˘شصت
ةرطيشس نم دوقع ةثÓث وحن
تاجايتحا ىلع يرئازجلا زاغلا
.ةيبوروأ’ا ةلودلا كلت

يف تاروطتلا رخآا تحشضوأا
نأا ى˘لإا ر˘˘ي˘˘ششت ،لا˘˘ج˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه
ةيكيرمأ’ا ةدح˘ت˘م˘لا تا˘ي’و˘لا
ىلوأ’ا ةبترملا لتحت تحبشصأا

ىلإا زاغلا تارداشص ثيح نم
نم ر˘ئاز˘ج˘لا ه˘ح˘يز˘م ا˘ي˘نا˘ب˘شسا
تفششك ثيح ،ىلوأ’ا ةبترملا
ة˘ي˘نا˘ب˘شس’ا «ضسير˘˘ك» ه˘˘كر˘˘شش
تايطايتحا ري˘ي˘شست˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
تاردا˘˘شص نأا ،تا˘˘قور˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
ةيكيرمأ’ا ةدح˘ت˘م˘لا تا˘ي’و˘لا
تحبشصأا زاغلا نم اينابشسا ىلإا
يرفيف يف ةئاملاب72 لداعت
رئازجلا نأا ينعي ام ،0202
نم ةيناثلا ةبترملا يف تحبشصأا

اذه ىلإا زاغلا تارداشص ثيح
هتاذ ردشصملا اهردق دقو ،دلبلا
ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب6.22 ع˘˘قاو˘˘˘ب
،زاغلا نم اي˘نا˘ب˘شسا تا˘جا˘ي˘ت˘حا

ةثÓث رادم ىلع رئازجلا تلظو
ي˘˘شسي˘˘ئر˘˘لا لو˘˘م˘˘م˘˘لا دو˘˘ق˘˘˘ع

ةلداعملا يهو ،زاغلاب اينابشسإ’
لو˘ح˘˘ت ذ˘˘ن˘˘م تر˘˘ي˘˘غ˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ةيكيرمأ’ا ةدح˘ت˘م˘لا تا˘ي’و˘لا

ردشصم ىلإا زاغلل كلهتشسم نم
يتلا ةرف˘ط˘لا ل˘ع˘ف˘ب كلذو ،ه˘ل
ديعشص ىلع دلبلا اذه اهدهششي
تيز˘˘˘˘˘لاو زا˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘لا جا˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘نإا
تع˘˘جرأاو اذ˘˘ه.نييرخشصلا
ةف˘ل˘كم˘لا ة˘ي˘نا˘ب˘شسإ’ا ة˘كر˘ششلا
تا˘˘˘ي˘˘˘طا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘حا ر˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘شست˘˘˘ب
ىلإا روطتلا اذه ،تا˘قور˘ح˘م˘لا
ا˘˘ه˘˘تر˘˘ششا˘˘ب ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘شسا˘˘ي˘˘شسلا
ذ˘˘ن˘˘م ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا ة˘˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لا

ماع يف مكحلا ىلإا اهلوشصو
ع˘يو˘ن˘ت˘˘ب تما˘˘ق ثي˘˘ح ،8102
،طفنلاو زاغ˘لا ن˘م ا˘ه˘تاردا˘شص
نم هربتعم هيمك ترتششا ثيح
يليوزنفلاو يكير˘مأ’ا ط˘ف˘ن˘لا

رداشصم عيونت قايشس يف كلذو
ه˘تر˘كذ ا˘م د˘ح ى˘ل˘ع ،ة˘قا˘˘ط˘˘لا
نأا تدكأا يتلا «ضسيرك» هكرشش
ةن˘شس ي˘ف تدرو˘ت˘شسا ا˘ي˘نا˘ب˘شسا

نويلم28.1 لداعي ام ةدحاو
اميف ،يليوزنفلا طفنلا نم نط
طفنلا نم اهئارشش ةبشسن تداز
ةئاملاب85 هتبشسن ام يكيرمأ’ا
.ةنشسلا يف نط نويلم4.1 يأا

ح.ميلصس / ز.لامج

يبوروألا دلبلا اذه يف قوصسلا ىلع ةرطيصسلا نم دوقع ةثÓث وحن دعب
اينابسسإا ىلإا زاغلا ريدسصت ىلع رئازجلا ةرطيسس رسسكت اكيرمأا

د˘˘ير˘˘ب˘˘لا ةرازو تن˘˘˘ل˘˘˘عأا
ة˘˘ي˘˘كل˘˘˘شسلا تÓ˘˘˘شصاو˘˘˘م˘˘˘لاو
ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب ،ة˘ي˘كل˘شسÓ˘لاو
ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ي˘˘ترازو
ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لاو
ف˘ل˘ت˘خ˘م ع˘م اذ˘كو ،ي˘م˘ل˘˘ع˘˘لا

فتاهلل ت’اشصت’ا يل˘ما˘ع˘ت˘م
ني˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ،لا˘ق˘ن˘لاو تبا˘ث˘لا

لبشس ةشساردل ،ضصاوخلاو مهنم
نم ةبلطلاو ذيمÓ˘ت˘لا ن˘ي˘كم˘ت
ةيمقرلا تاشصنملا ىلإا جولولا
يترازو لبق ن˘م ة˘عو˘شضو˘م˘لا
neituos//:ptth-)ةينطولا ةيبرتلا
/zd.ude.dfeno.erialocs)

ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لاو
gninraele//:ptth-) ي˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا
/zd.tsirec.srsem)، ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘˘ل
ة˘˘ف˘˘شصن˘˘م ة˘˘ف˘˘شصب م˘˘ه˘˘شسورد
لماك ربع اودجو امنيأا ةلداعو
تح˘شضوأا .ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بار˘˘ت˘˘لا

ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘˘ف ،د˘˘ير˘˘ب˘˘لا ةرازو
ةفاك عم قافت’ا مت هنأا ،ضسمأا
ذاف˘ن ح˘ن˘م ى˘ل˘ع ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا

ة˘ب˘ل˘ط˘لاو ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل˘ل ي˘نا˘˘ج˘˘م
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب ن˘˘ي˘˘لو˘˘شصو˘˘م˘˘˘لا
ةشصاخلا كلت ءاوشس ،تاكبششلا
ليجلا ةينقت وأا لاقنلا فتاهلاب
جولولل  (4ETL G ) عبارلا
LRU نيوانع نم ةلمج ىلإا
ةيمقرلا تاشصن˘م˘لا˘ب ة˘شصا˘خ˘لا
يتلا  ةردابملا يهو ،ةينعملا
ء’ؤو˘˘ه ىد˘˘ل ا˘˘بوا˘˘ج˘˘ت تي˘˘ق˘˘˘ل
ترا˘ششأا ا˘م˘ك ن˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
نأا ،اهنايب يف ةينعملا ةرازولا
اهب رم˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘مزأ’ا
ءا˘بو را˘ششت˘نا ل˘ظ ي˘˘ف ا˘˘ندÓ˘˘ب

ةرورشض تّدلو ،91 ‐ديفوك
لا˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘شس’ ه˘˘˘˘جو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
˘˘˘مÓ˘˘˘عإ’ا تا˘˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘لو˘˘˘ن˘˘˘كت
لئا˘شسو˘لا ل˘ك ر˘ب˘ع لا˘شصت’او
ىلع رهشسلا ضضرغ˘ب ،ة˘حا˘ت˘م˘لا

،ما˘ع ل˘كششب ن˘طاو˘˘م˘˘لا ة˘˘حار
،ةبلطلاو ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل˘ل حا˘م˘شسلاو
،ضصو˘˘˘شصخ˘˘˘˘لا ه˘˘˘˘جو ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
يشساردلا مهرا˘شسم ة˘ل˘شصاو˘م˘ب
.ريخأات ّيأ’ ايدافت

ز.لامج

عم قيصسنتلاب ديربلا ةرازو اهتقلطأا ةردابم يف
لاقنلا فتاهلا يلماعتمو ةينعملا تاعاطقلا

سسوردلا ةعباتمل ةبلطلاو ذيملتلل اناجم ةيمقرلا تاسصنملا حفسصت

ءا˘˘شسؤور ىد˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م ف˘˘˘ششك
عرشش هنأا «ECF» تاشسشسؤوملا
تح˘ت نا˘˘ي˘˘ب˘˘ت˘˘شسا ع˘˘شضو ي˘˘ف
ع˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ل ه˘˘˘ئا˘˘˘شضعأا فر˘˘˘شصت
ل˘˘˘ك لو˘˘˘ح تا˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
در˘˘ج ضضر˘˘غ˘˘ب تا˘˘عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا
ةيلاملا ر˘ئا˘شسخ˘لاو ل˘كا˘ششم˘لا

ا˘ه˘ه˘جاو˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘ششب˘˘لاو
را˘ثأا م˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘ل تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا
بئان ،ميلشس داوج ّدكأا.ةمزأ’ا

،تا˘شسشسؤو˘م˘لا ىد˘ت˘ن˘م ضسي˘ئر
ىلدأا ةيفحشص تاحيرشصت يف
متيشس نايبتشس’ا نأا ،ضسمأا اهب
ر˘يزو˘لا ح˘لا˘شصم ى˘لإا ه˘لا˘شسرإا
ذا˘خ˘تاو ه˘˘ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘ل˘˘ل ،لوأ’ا

هذ˘˘ه˘˘˘ل ة˘˘˘مزÓ˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإ’ا
لوؤو˘شسم˘لا زر˘بأاو ،ل˘كا˘˘ششم˘˘لا
تا˘مد˘خ˘لا تا˘عا˘ط˘ق نأا ،ه˘تاذ
ة˘ج˘ي˘ت˘ن ي˘ف ار˘ثأا˘ت ر˘ث˘كأ’ا ي˘ه
ى˘لإا ،«ا˘نورو˘ك» ءا˘بو را˘ششت˘˘نا

ا˘ب˘لا˘ط˘م ،ءا˘ن˘ب˘لا عا˘ط˘ق بنا˘ج
ي˘ئا˘ب˘ج˘˘لا ءا˘˘ف˘˘عإ’ا ةرور˘˘شضب
ةر˘˘ي˘˘غ˘˘شصلا تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
رارمتشسإ’ا ىل˘ع ا˘ه˘تد˘عا˘شسم˘ل
ررشضتلا لظ يف اهطاششن يف
‐ديفو˘ك» ي˘ششف˘ت ن˘ع م˘جا˘ن˘لا
لوؤوشسملا ثدح˘ت ا˘م˘ك.«91
يرذ˘˘ج ر˘˘ي˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ت ن˘˘˘ع ،ه˘˘˘تاذ
ينطولا داشصتق’اب ضضوه˘ن˘ل˘ل
.«انوروك» ةمزأا دعب

ك.اصضر

ةيحصصلا ةمزألا هذه دعب ينطولا داصصتقلاب صضوهنلل يرذج رييغت

ECFةيلاملا رئاسسخلا دسصرل انايبتسسا عسضي
«انوروك» ببسسب تاسسسسؤوملل ةيرسشبلاو

مشضت ةي˘نا˘ث ة˘ع˘فد تردا˘غ
ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا ا˘˘شصخ˘˘شش102
بكر˘˘˘م˘˘˘ب ،ضسمأا ،ي˘˘˘ح˘˘˘˘شصلا
يديشسب رحبلا ها˘ي˘م˘ب جÓ˘ع˘لا
ءاهتنا دعب ،ة˘م˘شصا˘ع˘لا˘ب جر˘ف
،اموي41 ـب هل ةددحملا ةدملا

را˘˘طا ي˘˘ف جرد˘˘˘ن˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لاو
ي˘ت˘لا ة˘يزار˘ت˘ح’ا تاءار˘جإ’ا
ن˘م د˘ح˘لا ل˘جأا ن˘م تذ˘˘خ˘˘تا
.انوروك ءابو راششتنا

ريزو ،يرومرم نشسح دكأا
ةيديلقتلا ةعانشصلاو ةحايشسلا

فرششأا يذلا ،يلئاعلا لمعلاو
رجحلا عفر ةيلمع ىلع ضسمأا
ة˘ع˘فد˘لا هذ˘ه ى˘ل˘ع ي˘ح˘˘شصلا
هذه ميظنت ةيمهأا ىلع ،ةيناثلا
،ةيناشسنإ’او ةيحشصلا ةيلمعلا
ءا˘بو˘لا اذ˘ه را˘ششت˘نا يدا˘ف˘˘ت˘˘ل
ل˘˘كب اد˘˘˘ي˘˘˘ششم ،ر˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘لا
ةيئاقولا ريبادتلاو تاءارجإ’ا
عم قيشسن˘ت˘لا˘ب تذ˘خ˘تا ي˘ت˘لا

ن˘م ،ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا ل˘ك
لامعو نييبطلا هبششو ءابطأا
ن˘˘˘مأ’ا كÓ˘˘˘شسأاو بكر˘˘˘م˘˘˘˘لا

،ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘˘لا ناو˘˘عأاو

نم ةيتاوملا فورظلا ريفوتل
ر˘ج˘ح˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع حا˘ج˘نإا ل˘جأا
مت هنأاب ريزولا دكأاو ،يحشصلا
يذلا بعشصلا فرظلا اذه يف
ل˘ك د˘ي˘ن˘ج˘ت ،دÓ˘ب˘لا ه˘ب ر˘م˘˘ت
ة˘˘ي˘˘قد˘˘ن˘˘ف˘˘لا تا˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
،ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لاو ة˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا

192ب ا˘˘هدد˘˘ع رد˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لاو
لا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘شس’ ة˘˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘م
نيذلا نييرئازجلا نينطاوملا
يف جراخلا نم مهؤوÓجإا متي
نأاب احشضوم ،يحشصلا رجحلا

تا˘˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه ل˘˘˘˘ك
ا˘ي˘لا˘˘ح تح˘˘شضأا ة˘˘ي˘˘حا˘˘ي˘˘شسلا

طا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘حا ن˘˘˘˘ع ةرا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ع
ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل ي˘˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘˘شسا
ناك امهم راطخأ’او تامزأ’ا
ر˘˘كذو ،ا˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘حو ا˘˘ه˘˘عو˘˘ن
نآ’ا د˘ح˘ل م˘ت ه˘نأا˘ب يرو˘مر˘م
ف’أا8 ن˘م د˘يزأا˘ب ل˘ف˘كت˘˘لا

ن˘˘م م˘˘هؤوÓ˘˘جإا م˘˘ت ن˘˘˘طاو˘˘˘م
رجحلا يف مهعشضوو جراخلا
.يحشصلا

،يتخب ديعشس دكأا هتهج نم
بكرمل ماعلا ريدملا ضسيئرلا

يديشسب رحبلا ها˘ي˘م˘ب جÓ˘ع˘لا
لك ضصيشصخت مت هنأاب ،جرف
لجأا نم ةيرورشضلا لئاشسولا
ةيناشسنإ’ا ةيلمعلا هذه حاجنإا

نأا ى˘لإا ار˘ي˘ششم ،ة˘˘ي˘˘ح˘˘شصلاو
لبق˘ت˘شسا نأاو ق˘ب˘شس بكر˘م˘لا

ةعفدلا يشضاملا ضسرام لÓخ
ر˘ج˘ح˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا ى˘˘لوأ’ا
851 تمشض يتلاو ،يحشصلا

رظتنملا نم هنأا ثيح انطاوم
نم ةثلاث ةعفد لابقتشسا اشضيأا
نيذلا نييرئازجلا نينطاوملا
.جراخلا نم مهؤوÓجإا متيشس

نأا ،ي˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘ب زر˘˘˘˘بأاو اذ˘˘˘˘ه
تعشضو ةيلحم˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا

ةمقعم ة˘ل˘فا˘ح51 ي˘لاو˘˘ح
م˘ها˘ن˘كشس ر˘ق˘م ى˘لإا م˘ه˘ل˘ق˘ن˘ل
يف نطولا تاي’و فلتخمب
ىلإا اريششم ،فورظلا نشسحأا
ةلاح ةيأا ليجشست متي مل هنأا
ا˘نورو˘ك ضسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ة˘˘با˘˘شصإا

ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا ء’ؤو˘˘ه ن˘˘م˘˘شض
.رجحلل اوعشضخ نيذلا

ع.لÓب

مهطصسو انوروك صسوريفب ةباصصإا ةلاح ةيأا ليجصست متي مل

 سصخسش002 نم ديزأا ىلع يحسصلا رجحلا عفر
ةـــمسصاعلاب جرـــف يدـــيسس بـــكرمب



عا˘˘˘˘˘˘فد˘˘˘˘˘˘لا ةرازو تف˘˘˘˘˘˘˘ششك
ضسمأا اه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ،ي˘ن˘طو˘لا
ة˘˘خ˘˘شسن «مÓ˘˘شسلا» تم˘˘ل˘˘شست
ضشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل ةزر˘˘ف˘˘م نأا ،ه˘˘˘ن˘˘˘م
تف˘قوأا ،ي˘ب˘ع˘˘ششلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ح˘˘لا˘˘شصم ع˘˘م ق˘˘ي˘˘شسن˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
راجت4 ،ناشسملت˘ب كرا˘م˘ج˘لا

نم ةيمك تطبشضو تاردخم
721ـب ردقُت جلاعملا فيكلا

تفقوأا ن˘ي˘ح ي˘ف ،مار˘غو˘ل˘ي˘ك
ضشي˘ج˘ل˘ل ة˘˘كر˘˘ت˘˘ششم زرا˘˘ف˘˘م
رجات51 ،يبع˘ششلا ي˘ن˘طو˘لا

005.57 مهتزوحب تاردخم
،ةدام˘لا ضسف˘ن ن˘م مار˘غو˘ل˘ي˘ك
اذهو ،ضسولهم ضصرق6735و
نم لكب ةقرفتم تايلمع رثإا
،را˘ششب ،ناز˘˘ي˘˘ل˘˘غ ،ة˘˘ما˘˘ع˘˘ن˘˘لا
.ةياجبو ةنيطنشسق

زرافم تفقوأا ،ىرخأا ةهج نم
،ي˘ب˘ع˘ششلا ي˘ن˘طو˘لا ضشي˘ج˘ل˘ل

ي˘جا˘ب جر˘بو تنا˘ج ن˘م ل˘كب
تزجحو اشصخشش96 ،راتخم

Óشضف ،نيتنحاششو ةبكرم22
داوملا نم نط056.86 نع
ى˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإ’ا˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا

7و ،دوقولا نم رتل08893
ادلوم31 ،ط˘غ˘شض قرا˘ط˘˘م
ن˘م ا˘شسي˘ك11و ،ايئا˘بر˘ه˘ك
،ةراجحلاو بهذلا ماخ طيلخ
ىر˘خأا زرا˘ف˘م تط˘ب˘حأا ا˘م˘ي˘˘ف
،ي˘ب˘ع˘ششلا ي˘ن˘طو˘لا ضشي˘ج˘ل˘ل
82721 بير˘ه˘˘ت ت’وا˘˘ح˘˘م
تايلمع لÓخ دوقولا نم رتل
،ة˘شسب˘˘ت ن˘˘م ل˘˘كب ة˘˘قر˘˘ف˘˘ت˘˘م
.ضسارهأا قوشسو ،فراطلا

watan@essalamonline.com

5 3272ددعلا ^1441 نابعصش72ـل قفاوملا0202 ليرفأا02نينثإلاثدحلا

بونجلا يف بهذلا نع ابقنمو ابرهم96 ـب ةحاطإلا

تايلو ةدعب جلاعم فيك مارغوليك002 نم ديزأا زجحو تاردخم رجات91 فيقوت

ط.ةراصص

فيكلا نم مارغوليك002 نم ديزأا تزجحو تاردخم رجات91 ،يبعصشلا ينطولا صشيجلل زرافم صسمأا لوأا تفقوأا
.نطولا نم تايلو ةدعب ةقرفتم تايلمع رثإا ،صسولهم صصرق6735و ،جلاعملا

ةباصصع هيلع تمدقأا مُرجلا
رصصُق اهفوفصص يف مصضت ةمظنم
ىلع وطضس ةلواحم طابحإأ

ةنيطنضسقب يديرب زكرم
رجحلأ ةرتف لÓخ

ةطرصشلا رصصانع تطبحأا
يلجنم يلع ةديدجلا ةنيدملاب
تاعاصسلا يف ،ةنيطنصسق يف
ةيلمع ،صسمأا حابصص نم ىلوألا
يح ديرب زكرم ىلع وطصس
نم ديزأا ذنم قلغملا لÓقتصسإلا
ةداعإاو هميمرت لجأا نم نيرهصش
مت ثيح ،هتنرصصعو هزيهجت
قيوطت دعب نيلعافلا فيقوت
ةلاح يف مهطبصضو عقوملا

ةيلوألا تاقيقحتلا دعبو ،صسبلت
ةباصصعب قلعتي رمألا نأا حصضتا

ةيحايصس ةرايصس لمعتصست ةمظنم
.رصصق مصضت ،اهتÓقنت يف

ب.دامع

نيياكوكلا نم مارغ2.3 زجح
عون صسولهم صصرق402و

«نيلباغيرب»
يجورمب ةحاطإلأ
 ةبلضصلأ تأردخملأ

نأرهو يف
ثحبلل ةيناثلا ةقرفلا تحاطأا

ةعباتلا «IRB» لخدتلاو
ةطرصشلل ةيئلولا ةحلصصملل
يف ،نارهو ةيلو نمأل ةيئاصضقلا

صصاخصشأا3ـب ،نيتقرفتم نيتيلمع
ىلع ةبلصصلا تاردخملا نوجوري
لحم مهدحأا «لدع» يح ىوتصسم
تارثؤوملا يف رجاتي رخآاو ،ثحب
تقو يف ،«لاتصسنك» يحب ةيلقعلا

ةدام نم مارغ2.3 هيف تزجح
ةصسولهم صصارقأا402 و نيياكوكلا

نأا ىلع ،«نيلباغيرب» عون نم
ليكو مامأا نوفوقوملا لثمي
نارهو ةمكحم ىدل ةيروهمجلا

تاءارجإلا لامكتصسا دعب
.ةيئاصضقلا

ب.دلاخ

مومصسلا هذه نم ةربتعم تايمك زجحو صسبحلا ةصسولهملا بوبحلاو «ةلطزلا» يجورم عاديإا

راسشبب تاردخم يرجاتل اذفان اسسبح تاونسس5
ةقرفل ة˘طر˘ششلا تاو˘ق تن˘ّكم˘ت
نم ،راششب نمأاب لخدتلاو ثحبلا

ا˘˘يا˘˘شضق˘˘لا د˘˘يد˘˘ع ة˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘م
طاششنل د˘ح ع˘شضوو ة˘ي˘مار˘جإ’ا

تاذ تنكمت امك ،مهيف هبتششم
نم تايم˘ك ز˘ج˘ح ن˘م ،ة˘قر˘ف˘لا
تار˘ثؤو˘م˘لاو ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘˘كلا
دوعت ىلوأ’ا ةيشضقلا .ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا

تامولعم لÓغت˘شس’ ا˘ه˘ع˘ئا˘قو
«IRB» ـلا ة˘˘˘قر˘˘˘ف فر˘˘˘ط ن˘˘˘م
مهيف هبتششملا دحأا مايق اهدافم
ذاختا متيل تاردخ˘م˘لا ج˘يور˘ت˘ب
،ةمزÓلا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا
ةيروهمجلا ليكو عم قيشسنتلاب
ي˘ت˘لاو ،را˘˘ششب ة˘˘م˘˘كح˘˘م ىد˘˘ل
هيف هبتششملا فيقوت نم تنكم
اشصرق05 زجحو ،ةيشضقلا لحم
ن˘م ا˘مار˘غ5.62و ،اشسو˘ل˘ه˘م
ىلإا ةفاشضإ’اب ،جلاعملا فيكلا
،«را˘˘ت˘˘ي˘˘ك» ن˘˘ي˘˘تدا˘˘ح ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘لآا

ع˘ط˘ق ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘˘ل نا˘˘ت˘˘شصشصخ˘˘م
،اهجيور˘ت ضضر˘غ˘ل تارد˘خ˘م˘لا

جد000.71 هردق يلام غلبمو
،داو˘م˘لا هذ˘ه ج˘يور˘ت تاد˘ئا˘ع˘ك
هيف هبتششملا م˘يد˘ق˘ت م˘ت ه˘ي˘ل˘عو
ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘˘ي˘˘ك ما˘˘مأا

ف˘ل˘م بجو˘م˘ب را˘ششب ة˘م˘كح˘م
،يئازجلا فشصولا لمحي ءارجإا

تارثؤوملاو تارد˘خ˘م˘لا ةزا˘ي˘ح
ريغلا ىلع اه˘شضر˘عو ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا
ردشص نيأا ةيعرشش ريغ ةقيرطب
ءافيتشسا دعب عاديإا رمأا هقح يف
 .يروفلا لوثملا ءارجإا

يف هيف هبتششم فيقوت مت امك
ج˘يور˘ت˘ب مو˘ق˘ي ،ىر˘خأا ة˘˘ي˘˘شضق
هلزنم ىوتشسم ىلع تاردخملا
امارغ55.01 زجحو ،يل˘ئا˘ع˘لا

اشصرق12و ،جلاعملا فيكلا نم
ةداح ةلآا  ىلإا ةفاشضإ’اب ،اشسولهم
عطق ةئيهتل ةشصشصخم «راتيك»
هردق يلام غلبمو ،تاردخملا

جيورت تادئاعك جد000.25
م˘يد˘ق˘˘ت د˘˘ع˘˘بو ،مو˘˘م˘˘شسلا هذ˘˘ه
تا˘ه˘ج˘لا ما˘مأا ،ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘˘لا
ءافيتشساو ةشصتخملا ةي˘ئا˘شضق˘لا
يف ردشص ،يروفلا لوثملا ءارجإا

 .عاديإا رمأا هقح
ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘ل˘ثا˘م˘م ة˘ي˘˘شضق ي˘˘فو
ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا ةزا˘˘ي˘˘ح˘˘ب
ةقيرطب ريغ˘لا ى˘ل˘ع ا˘ه˘شضر˘عو
هبتششم فيقوت مت ،ةيعرشش ريغ
رمعلا نم يناثلا هدقع يف هيف

د˘˘حأا ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘ب˘˘شض
اشصرق21 ه˘تزو˘ح˘بو ءا˘ي˘˘حأ’ا

اهتئيهتل ريغشص ضصقم ،اشسولهم
تادئاعك جد000.5و ،جيورتلل

دعبو ،تاعونمملا هذه جيورت
ليكو مامأا ،هيف هبتششملا ميدقت
،راششب ةمكحم ىدل ةيروهمجلا

،يروفلا لوثملا ءارجإا ءافيتشساو
ر˘ششا˘ب˘م ءا˘عد˘ت˘شسا ن˘م دا˘ف˘ت˘شسا
.ةمكاحملا ةشسلجل
فيقوت مت ةلشص يذ قايشس يفو
نع امه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم ن˘ي˘شصخ˘شش
تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا ةزا˘˘ي˘˘ح ة˘˘˘ي˘˘˘شضق
اهشضرعو ةيلق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لاو
ر˘ي˘غ ة˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب ر˘˘ي˘˘غ˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
امه˘تزو˘ح˘ب ط˘ب˘شض ،ة˘عور˘ششم
ةدا˘˘ح ة˘˘لآا ،ا˘˘شصر˘˘ق81 ى˘˘ل˘˘ع
غلبم ى˘لإا ة˘فا˘شضإ’ا˘ب ،«را˘ت˘ي˘ك»
جد007.21 هرد˘˘˘ق ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘م
ج˘˘˘˘˘˘يور˘˘˘˘˘˘˘ت تاد˘˘˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘ك
تر˘ف˘شسأا ا˘م˘ك،تا˘˘شسو˘˘ل˘˘ه˘˘م˘˘لا

نع امهدحأا لزنم ضشيتفت ةيلمع
ةدا˘م ن˘م ا˘مار˘غ59.41 ز˘ج˘ح
ميدقت د˘ع˘بو ،ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا
ل˘ي˘كو ما˘مأا ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘˘ششم˘˘لا
،راششب ةمكحم ىدل ةيروهمجلا

،يروفلا لوثملا ءارجإا ءافيتشساو
امكح امهنم لك قح يف ردشص
ةذفان تاو˘ن˘شس5 ـل ضسب˘ح˘˘لا˘˘ب
000.001 اهردق ةيلام ةمارغو
.جد

دادصش نيدلا رون

ةيئاشضقلا ةطرششلا ةقرف تنكمت
ضشيششرب لوأ’ا يرشضحلا نمأÓل
ر˘شصق˘لا ةر˘˘ئاد ن˘˘مأ’ ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا
قوبشسمب ةحاطإ’ا ن˘م ،ة˘يا˘ج˘ب˘ب
ج˘˘يور˘˘ت فر˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ي ا˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘شضق
ضشي˘˘ششر˘˘ب ي˘˘ح˘˘ب تارد˘˘خ˘˘م˘˘˘لا
.رشصقلاب

دورو ىلإا دوعت ةيلمعلا تايثيح
تاذ ى˘لإا ةد˘كؤو˘˘م تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م
˘ما˘ي˘ق ا˘هدا˘ف˘م ،ة˘ي˘ن˘مأ’ا ة˘ه˘ج˘˘لا
حلاشصم ىدل فورعم ضصخشش
ةرجات˘م˘لاو ج˘يور˘ت˘لا˘ب ة˘طر˘ششلا
ةبكرم لامعتشسا˘ب تارد˘خ˘م˘لا˘ب
ي˘ح ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘˘حا˘˘ي˘˘شس
م˘ت ه˘ي˘ل˘عو ،ر˘شصق˘لا˘ب ضشي˘ششر˘˘ب
عبتت مت نيأا ةمكحم ةطخ عشضو
ةياغ ىلإا هيف هبتششملا تاكرحت
ةيمك هتزوحبو اشسبلتم هفيقوت
دد˘شصب نا˘ك مو˘م˘˘شسلا هذ˘˘ه ن˘˘م
لخدملا نم بر˘ق˘لا˘ب ا˘ه˘ع˘يزو˘ت
ي˘عو˘ب˘شسأ’ا قو˘شسل˘ل ي˘ف˘ل˘˘خ˘˘لا
،ضشي˘˘ششر˘˘ب يداو˘˘ل يذا˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
مجحلا ةريغشص ةبلع يف تلثمت
بنق) تاردخملا نم ةيمك اهب
ةد˘˘م˘˘عأا ل˘˘كشش ى˘˘ل˘˘ع (يد˘˘ن˘˘˘ه
ةأايهم مجحلا ةريغشص تايركو
ـب يلامجإ’ا اهنزو ردقي وششحلل
ضضيبأا حÓشس اذكو ،مارغ4.62
امهلمعتشسي ةقÓحلل نيترفششو
ةفاشضإ’اب ،تاردخملا ع˘ي˘ط˘ق˘ت˘ل
0098 ـب ردقي يلام غلبم ىلإا
ج˘يور˘ت تاد˘˘ئا˘˘ع ن˘˘م د˘˘ع˘˘ي جد
ر˘مأ’ا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘يو ،تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا
،ةنشس94  هر˘˘˘م˘˘˘˘ع ضصخ˘˘˘˘ششب
ةيدلبب مي˘ق˘ي ،ا˘ي˘ئا˘شضق قو˘ب˘شسم
 .رشصقلا

ةقرفلا تنكمت ،ىرخأا ةهج نم
ةبقيقب ينطولا كردلل ةيميلقإ’ا

ز˘˘ج˘˘ح ن˘˘م ،ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب ة˘˘ي’و ي˘˘ف
رئاج˘شسلا ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م تا˘ي˘م˘ك
عنشصلاو يب˘ن˘جأ’ا أا˘ششن˘م˘لا تاذ
قيوشستلل ةهجوم تناك ،يلحملا
تحمشس امك ،ينوناق دنشس نود
غلبي ضصخشش فيقوت˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

هذه نم ذختي ةنشس74 رمعلا نم
اطاششن ةيعرششلا ري˘غ˘لا ةرا˘ج˘ت˘لا

 .هل احبرم
تاذ مايق ءانثأا ةيلمعلا هذه تمت
ين˘مأا ز˘جا˘ح ع˘شضو˘ب ح˘لا˘شصم˘لا

ينطولا قيرطلا ىوتشسم ىلع
يت˘ي’و ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا87 م˘˘قر
تف˘˘ل ن˘˘يأا ،ة˘˘ن˘˘تا˘˘بو ف˘˘ي˘˘ط˘˘˘شس
ونور» عون نم ةرايشس مههابتنا

ةنيدم هاجتا نم ةمداق ،«رتشسام
دعب ،ةكيرب ةنيدم وحن فيكشس
فرط نم اهششي˘ت˘ف˘تو ا˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت

ىلع طب˘شض ،ة˘يرود˘لا ر˘شصا˘ن˘ع
ةيغبت داوملا ن˘م ة˘ي˘م˘ك ا˘ه˘ن˘ت˘م
ةدحو00032 ي˘ف ة˘ل˘ث˘˘م˘˘ت˘˘م
،عاو˘نأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ر˘ئا˘ج˘˘شس
ري˘غ ع˘ن˘شصلا ة˘ي˘ل˘ح˘مو ة˘ي˘ب˘ن˘جأا

عم راشسفت˘شس’ا د˘ع˘بو ،ةر˘تو˘ف˘م
ريتاوف كلمي ’ هنأا نيبت قئاشسلا
ة˘عا˘شضب˘لا ز˘ج˘ح م˘ت˘ي˘ل ،ءار˘˘ششلا

رقم ى˘لإا ا˘ه˘ب˘حا˘شص ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘تو
تاءار˘˘جإا ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نا˘˘بو ،ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا
يئازج فلم نيوكت مت قيقحتلا

ةر˘تو˘ف˘لا مد˘ع˘ب فو˘قو˘م˘لا د˘شض
مشسو ةيمازلإا مارتحا مدع ةحنجو
كÓهتشسÓل عوشضوملا جوتنملا
مشسولل ةيرابجإا تا˘نا˘ي˘ب با˘ي˘غ˘ل
يرتششملا نم لك دشض رئاجشس
عئابلاو ةنشس74 رمعلا نم غلابلا
عم ،ةنشس82 رمعلا نم غلابلا
ىلإا ةزوجحملا ةعاشضبلا ميلشست
.ةلودلا كÓمأا ةيششتفم

أا.يئامهم /ت .Ëرك

ةنتابب رئاجصسلا نم ةربتعم ةيمك زجحو صصخصش فيقوت

جيورت فرتحي ايئاسضق قوبسسمب ةحاطإلا
ةياجب يف رسصقلاب تاردخملا

بيقنت تادعم ىلع مهتزوحب طبصض ةظهاب نامثأاب اهنوعيبي اوناك صصاخصشأا3 فيقوت

ترايتب ةميرك راجحأاو ينامثعلا دهعلا ىلإا دوعت ةيرثأا ةيدقن ةعطق84 زجح
ة˘˘طر˘˘˘ششلا ار˘˘˘خؤو˘˘˘م تز˘˘˘ج˘˘˘ح
رقوشسلا ةرئاد نمأ’ ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا
ةيدقن ةعطق02 ،ترايت ةي’وب
ةيشضف ةعطق82و ،ةيبهذ ةيرثأا
،ي˘نا˘م˘ث˘ع˘لا د˘ه˘ع˘لا ى˘لإا دو˘ع˘˘ت
3 فيقوت عم ،ةميرك راجحأاو
˘˘مزÓ˘˘م˘˘لا ح˘˘شضوأا .ضصا˘˘خ˘˘ششأا
ضسيئر ،يدامح نب ميرك لوأ’ا

ةي˘ئا˘شضق˘لا ة˘طر˘ششلا ة˘ح˘ل˘شصم
حيرشصت يف ،رقوشسلا ةرئاد نمأاب
ىلع ءانب هنأا ،ضسمأا ةفاحشصلل
ضصخ˘شش ا˘هدا˘ف˘م تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م
ةيبهذ ةيرثأا ةيدقن عطق كلتمي
دادعإا مت ،ةظهاب راعشسأاب اهعيبي

ن˘م تن˘˘كم ة˘˘م˘˘كح˘˘م ة˘˘ط˘˘خ

عوبشسأ’ا هيف هبتششملا فيقوت
ر˘خآا ضصخ˘شش ة˘ق˘فر ي˘شضا˘م˘˘لا
ىلع هتزوحب طبشض رقوشسلاب
ةيرثأا ةيبهذ ةيد˘ق˘ن ه˘ع˘ط˘ق02
ي˘نا˘م˘ث˘ع˘لا د˘ه˘ع˘لا ى˘لإا دو˘˘ع˘˘ت
يف لمعتشست تادعملا ضضعبو
جارخت˘شس’ ر˘ف˘ح˘لاو بي˘ق˘ن˘ت˘لا

نمشض م˘تو اذ˘ه .ندا˘ع˘م˘لا هذ˘ه
د˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘شضق˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه
ن˘ي˘ع ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل ضصا˘˘شصت˘˘خ’ا

ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘˘ت ثي˘˘˘ح ،ضسمر˘˘˘ك
هتزوحب طبشض ثلاث ضصخشش
نم ةميدق ة˘ي˘شضف ة˘ع˘ط˘ق82
بيقنتلل ن˘ي˘ت˘لآاو ،عو˘ن˘لا ضسف˘ن

ةفلتخم ةعطق11 ،نداعملا نع

ةميركلا راجحأ’ا نم ماجحأ’ا
عطق3 ،نوللا ءادوشس ةيكزينلا

نم ددعو ،درمزلا نم ءارشضخ
ل˘م˘ع˘ت˘شست ل˘ئا˘˘شسوو ما˘˘ت˘˘خأ’ا
جارخ˘ت˘شسا ل˘جأا ن˘م ةذو˘ع˘ششل˘ل
ام ءو˘شض ى˘ل˘عو.ندا˘ع˘م˘لا هذ˘ه
م˘يد˘ق˘˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘شس ،هر˘˘كذ ق˘˘ب˘˘شس
ل˘˘ي˘˘كو ما˘˘مأا ن˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘قو˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ةقرشس ةم˘ه˘ت˘ب ،ا˘ق˘ح’ ر˘قو˘شسلا

رفحلا ،ةيفاقث تاكلتمم ءافخإاو
نودب نداع˘م˘لا ن˘ع بي˘ق˘ن˘ت˘لاو
ءار˘˘جإاو بي˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لاو ،ة˘˘شصخر
.ةشصخر نودب ةيرثأا تايرفح

صش .يلع ديصس

ينطولا كردلا حلاشصم تزجح
ة˘ي’و قر˘شش ءا˘ع˘برأ’ا ة˘ن˘يد˘م˘˘ب
رجحل˘ل ع˘شضخ˘ت ي˘ت˘لا ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا
42 موي ذنم لماششلا يحشصلا

ن˘م د˘ح˘ل˘˘ل مر˘˘شصن˘˘م˘˘لا ضسرا˘˘م
رثكأا ،«انوروك» ضسوريف يششفت
موح˘ل˘لا ن˘م ارا˘ط˘ن˘ق67 ن˘˘˘م
ة˘˘ح˘˘لا˘˘شصلا ر˘˘˘ي˘˘˘غ ءا˘˘˘شضي˘˘˘ب˘˘˘لا
ىلع ةلمحم تناك ،كÓهتشسÓل
ىوتشسم ىلع اهفيقوت مت ةنحاشش
قر˘ت˘ف˘م د˘ن˘ع ي˘ن˘مأ’ا ز˘جا˘˘ح˘˘لا
ى˘˘˘˘˘لإا يدؤو˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا قر˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘لا
ر˘ئاز˘ج˘لا) ضسو˘ت˘ي˘لا˘˘ك/ة˘˘برار˘˘شش
اهبحاشص ميدق˘ت م˘ت ،(ة˘م˘شصا˘ع˘لا
.ةيئاشضقلا تاهجلا مامأا

ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا ر˘˘شصا˘˘ن˘˘˘ع تط˘˘˘ب˘˘˘شض
ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإ’ا
ةيمك ،ةنتاب ةي’و يف ةشسوديحب
تاذ ةيئاذغلا داوملا نم ةربتعم
تنا˘˘ك ع˘˘شساو˘˘لا كÓ˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘شس’ا

تنا˘ك ،ة˘˘برا˘˘شضم˘˘ل˘˘ل ة˘˘ه˘˘جو˘˘م
مت ةن˘حا˘شش ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ة˘ل˘م˘ح˘م
قيرطلا ىوتشسم ىلع اهفيقوت
نيب ط˘بار˘لا77 م˘قر ي˘ن˘طو˘لا
ناك ،ةنتاب ةيدلبو ةناورم ةيدلب

نم غل˘ب˘ي ضصخ˘شش ا˘ه˘ن˘ت˘م ى˘ل˘ع
اهششيتفت دع˘ب ،ة˘ن˘شس52 رمع˘لا

ةروراق641 ،ىلع اهلخادب رثع
ةروراق024و ،رتل5 ةعشس تيز
ةوهق ةبلع002 ،رتل2 ةعشسب
ةبلع281 ،ر˘كشس ة˘ب˘ل˘˘ع059،

ع˘م را˘شسف˘˘ت˘˘شس’ا د˘˘ع˘˘بو ،ةد˘˘بز
زو˘ح˘ي  ’ ه˘˘نأا ن˘˘ي˘˘ب˘˘ت ق˘˘ئا˘˘شسلا
هل حمشسي يذلا يراجتلا لجشسلا
’و ،طا˘ششن˘لا اذ˘˘ه ة˘˘شسرا˘˘م˘˘م˘˘ب
زجح متيل ،ءارششلا ريتاوف كلمي
ة˘ق˘فر ا˘ه˘ل˘يو˘˘ح˘˘تو ة˘˘عا˘˘شضب˘˘لا
ءاهتنابو ،ةقرفلا رقم ىلإا قئاشسلا
ن˘يو˘كت م˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا تاءار˘جإا

فو˘قو˘م˘لا د˘شض ي˘ئاز˘˘ج ف˘˘ل˘˘م
يف لي˘ج˘شست˘لا مد˘ع عو˘شضو˘م˘ب
مدع ةحنجو يرا˘ج˘ت˘لا ل˘ج˘شسلا
ةحنج ى˘لإا ة˘فا˘شضإ’ا˘ب ،ةر˘تو˘ف˘لا
.ةيعرششلا ريغ ةبراشضملا

نم نا˘ن˘طأا8 ن˘م د˘˘يزأا ز˘˘ج˘˘ح
ر˘ي˘غو ةد˘شسا˘ف˘لا تا˘جو˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
ضضيبلاب ةقباطملا

ةي’ول ةراجتلا ةيريدم تزجح
نم نانطأا8 نم رثكأا ضضيبلا
ر˘ي˘غو ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا تا˘جو˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
لÓخ ،ةقباطم˘لا ر˘ي˘غ ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا
،يراجلا ماعلا نم لوأ’ا يثÓثلا
ءا˘˘شضي˘˘ب مو˘˘ح˘˘ل ي˘˘ف تل˘˘ث˘˘˘م˘˘˘ت

قاوشسأ’ا ىوتشسم ىلع تطبشض
ةيراجتلا تÓحملاو ةيعوبشسأ’ا

ن˘˘˘ع Ó˘˘˘شضف ،تا˘˘˘ب˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘˘لاو
داو˘˘مو ،ة˘˘˘ي˘˘˘ئاذ˘˘˘غ تار˘˘˘ب˘˘˘شصم
ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م ىر˘˘خأاو ،ل˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ت
نوهدلا رارغ ىلع تاودرخلاب
ريغ ةيعانشص ةزهجأاو ،ءÓطلاو
.تافشصاوملل ةقباطم

ف.ن / أا.م / ح.ب

ةنتابب ةبراصضملل ةهجوم ةيئاذغ داوم طبصض

موحللا نم اراطنق67 نم رثكأا زجح
ةديلبلا يف ءاعبرألاب ةدسسافلا ءاسضيبلا



sport@essalamonline.com

راهصشإا06 3272ددعلا ^1441 نابعصش72ـل قفاوملا0202 ليرفأا02نينثإلا

ثـــــب ةدوـــــع اوــــــبقرـت
اـــــبيرق ملـــسسلا ةاـــــــنق



0302ددعلا ^9341 يناثلا عيبر21قفاوملا7102 ربمصسيد03تبصسلا

culture@essalamonline.com

327207ددعلا ^1441 نابعصش72ـل قفاوملا0202 ليرفأا02نينثإلاتامهاصسم
ةجهللا دا˘ح ي˘نو˘ي˘ه˘شص ٍنا˘ي˘ب ن˘م ٌءز˘ج ه˘نإا
،ينيدلا «انيمي» لتكت  هردشصأا ،ةربنلا يلاع
تنيب يلاتفن نايكلا برح ريزو هشسأاري يذلا

م˘˘ه˘˘ف˘˘ي˘˘ل˘˘ح د˘˘شض ،د˘˘ي˘˘كا˘˘شش تي˘˘ل˘˘يإا ه˘˘ع˘˘˘مو
ةيليئارشسإ’ا ةموكحلا ضسي˘ئر ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘شس’ا
يذلا ،وهاين˘ت˘ن ن˘ي˘ما˘ي˘ن˘ب ه˘ت˘ي’و ة˘ي˘ه˘ت˘ن˘م˘لا
هنأاو ،ضستناغ ينب هاجت ة˘لور˘ه˘لا˘ب ه˘نو˘م˘ه˘ت˘ي
لكب لب˘قو ،ه˘ل م˘ل˘شست˘شساو ه˘ما˘مأا ىذ˘خ˘ت˘شسا
،هتباوث نم ريثكلا نع هل لزانتو هطورشش
طرفو ،هل ًاشصÓخإا هئافلح رثكأا هلجأا نم عابو
مهبشصانم نم مهدرجي دقو ،مهنع ىلختو مهب
ةشسمخ لباقم ،م˘ه˘تا˘ب˘شست˘كم ن˘م م˘ه˘مر˘ح˘يو
ةفاشضإ’اب ،هعم ضستناج مهبلج ًاتوشص رششع
ي˘ف ه˘نود˘ل˘ق˘يو ه˘ب نو˘ق˘ح˘ل˘ي د˘ق ن˘ير˘خآا ى˘لإا

ة˘مو˘كح ل˘ي˘كششت ةرور˘شض ة˘ج˘ح˘ب ،ه˘تو˘ط˘خ
ا˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو ةد˘˘حو
يتلا ،ةيميلقإ’او ةيلحملا ةينمأ’ا تايدحتلاو
ة˘مÓ˘شسو ه˘ن˘مأا دد˘˘ه˘˘تو نا˘˘ي˘˘كلا˘˘ب ف˘˘شصع˘˘ت
 .هعمتجم

هب موقي ام نأا نايبلا ىلع نوعقوملا ربتعا
ة˘ل˘ت˘كلا ة˘يا˘ه˘ن˘ل ًاد˘ح ع˘شضي مو˘ي˘لا و˘ها˘ي˘ن˘ت˘˘ن
يف ٍن˘ي˘كشسب ه˘شسف˘ن˘ب ا˘ه˘ن˘ع˘ط˘يو ،ة˘ي˘ن˘ي˘م˘ي˘لا

ى˘˘لإا ٍة˘˘ح˘˘شضاو ٍةرا˘˘ششإا ي˘˘ف كلذو ،ا˘˘هر˘˘ه˘˘˘ظ
يذلا عشساولا ينيميلا لتكتلا ككفت ةيناكمإا
نم ًاددع هعم مشضيو ،دوكيللا بزح هدوقي
وهاينتن تلمح يتلا ةينيميلا ةينيدلا بازحأ’ا

ىلع ةمو˘كح˘لا ة˘شسا˘ئر بشصن˘م ى˘لإا ه˘بز˘حو
د˘ق ي˘ت˘لا ي˘هو ،ة˘ق˘با˘شس تارود ة˘ع˘برأا ىد˘م
دق يتلا ،ةشسماخلا ة˘ي˘ب˘هذ˘لا ة˘ي’و˘ل˘ل ه˘ل˘هؤو˘ت
لوطأا بحاشصو ،ليئارشسإا كلم اهنم لعجت
يف ،ينويهشصلا نايكلا خيرات يفٍ مكح ةرتف

تاونشس ددع ةهجل ةموكحلا ةشسائر بشصنم
ةي’ولا يهو ،ةشسائرلا تارم ددع وأا مكحلا
نم هذق˘ن˘ت˘شس ي˘ت˘لا ،ه˘تا˘ي˘ح خ˘يرا˘ت ي˘ف م˘هأ’ا
حتفتشس مث ،نوجشسلا بهايغو ةمكحملا نثارب
د˘ب˘ع˘ت˘شسو ،ًا˘ع˘شساو با˘ب˘لا ٍتاو˘ن˘شس د˘˘ع˘˘ب ه˘˘ل
بشصنم أاوبتيل ،Óًهشس اودغيل همامأا قيرطلا

 .ةيربعلا ةلودلا ةشسائر
يليئارشسإ’ا ءاشضقلا ةشسدنهم توشص عفترا

ديكاشش تيليإا قبشسأ’ا لدعلا ةريزو ،ةقباشسلا
يلاتف˘ن كلذ ي˘ف ا˘هد˘يأاو ،و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن ه˘جو ي˘ف
،يئاشضقلا زاهجلا عيبب هايإا نيمهتم ،تنيب
راشسي˘ل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا ة˘م˘كح˘م˘لا ة˘ئ˘ي˘ه ة˘ب˘ي˘كر˘تو
قح كلمت يتلا ةمكحملا يهو ،يليئارشسإ’ا
اهتوق لاطبإاو ،ا˘هد˘ي˘م˘ج˘تو تارار˘ق˘لا ضضق˘ن
نأا هنأاشش نم يذلا رمأ’ا وهو ،اهليعافم ءاغلإاو
،ةينمأ’ا ةز˘ه˘جأ’او ضشي˘ج˘لا ة˘شسا˘ي˘شس ل˘ط˘ع˘ي
ةلجاع ٍتارارق ذاختا ىلإا ًانايحأا رطشضت يتلا

ةمكحملا نأا ’إا ،ةيجيتارتشسا ٍططخ دامتعاو
تاشسامتل’ا يف رظنلا قح كلمت يتلا ايلعلا
وهو ،اهلطبت وأا اهلط˘ع˘ت د˘ق ا˘ه˘ي˘لإا ة˘مد˘ق˘م˘لا
تا˘ئ˘ي˘ه ى˘ل˘ع بح˘شسن˘ي يذ˘لا ه˘˘شسف˘˘ن ر˘˘مأ’ا
يئاشضقلا زاهجلا ةيلكيهو ،ىرخأ’ا مكاحملا
ينيدلا هيقششب نيم˘ي˘لا د˘ق˘ف˘ي˘شس يذ˘لا ،ما˘ع˘لا

 .هيلع ةرطيشسلاو هيف ةيبلاغلا يموقلاو
ءاج يذلا ،تنيب يلاتفن برحلا ريزو امأا

هيلهأا وأا ،همدقت ةءافك نود عئاشضلا تقولا يف
ىششخي هنإاف ،هل˘شضف˘ت ة˘ي˘بو˘شسح˘م وأا ،هز˘ي˘م˘ت

ًار˘يزو دو˘ع˘ي ’ د˘ق˘ف ،ه˘˘بز˘˘حو ه˘˘شسف˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع
،ةماه ة˘يرازو ة˘ب˘ي˘ق˘ح بحا˘شص ’و ،بر˘ح˘ل˘ل
ةيمهأاو ،عجارتتشس هبزح ةشصح نإاف ديكأاتلابو
،ةشسرششلا ضستناغ ةوزغ لظ يف لقتشس هلتكت

ليكلا مهب ضضي˘ف˘ي˘شس ن˘يذ˘لا ه˘بز˘ح ءا˘شضعأاو
هتب˘لا˘ط˘م ي˘ف˘خ˘ي ’ ه˘نأا ًة˘شصا˘خ ،ي˘مو˘كح˘لا
ةيلاملاو لدعلاو برحلاو ةيجراخلا بئاقحب
قبي نل يتلا ،ةماهلا تارازولا نم اهريغو
تا˘ت˘ف˘لا ىو˘شس ةر˘ي˘غ˘شصلا باز˘حأÓ˘˘ل ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
ةليلقو ىودجلا ةم˘يد˘ع بئا˘ق˘ح˘لاو ،ل˘ي˘ل˘ق˘لا
ةيلاع هتخرشص تناك اذهلو ،يشسايشسلا رثأ’ا

 .وهاينتن هجو يف ةيودم
،ةحبارلا هتشضيبب رماقي هنأا وهاينتن كردي

هلتكتبو ،رشسكنت ’ يتلا ةبلشصلا هتزوجبو
لك ضضفرو ،هبناج ىلإا فقو يذلا يوقلا
ًءافو هفارطأا ىلع تشضرع يتلا تاءارغإ’ا
هنكل ،هيلع ًاشصرحو هل ًادييأاتو ،هعم مهدهعل
ن˘ع ٌر˘شصا˘ق ي˘ن˘ي˘م˘ي˘لا ه˘ل˘ت˘كت نأا م˘ل˘ع˘ي تا˘˘ب
نأاو ،ةموكحلا ةشسائر بتكم ىلإا هب لوشصولا

،ديزت ’ يليئارشسإ’ا تشسينكلا يف مهتشصح
ةبتع زواجت مدعو ةراشسخلل ةشضرع اهنإا لب
ن˘ي˘م˘ي˘لا باز˘حأا تت˘ب˘ثأا د˘قو ،م˘شسح˘لا ة˘ب˘˘شسن
ي˘ت˘لا ثÓ˘ث˘لا تار˘م˘لا ي˘ف ا˘هز˘ج˘ع ي˘ن˘يد˘لا
نود ،ةدودحم اهليثمت ةبشسن تيقب ذإا ،تقبشس
ل˘ي˘كششت ن˘م ه˘ن˘ي˘كم˘ت˘ل بو˘ل˘ط˘˘م˘˘لا دد˘˘ع˘˘لا
اذهلو ،اهيلع تشسينكلا ةقث لينو ةموكحلا
مدقيو ،بشسكيل عفد˘يو ،ح˘بر˘ي˘ل ر˘ما˘ق˘ي و˘ه˘ف
 .ذخأايل

،ةينيميلا بازحأ’ا داقتناب وهاينتن رثأاتي مل
نع ربع˘ي ه˘ترد˘شصأا يذ˘لا نا˘ي˘ب˘لا نأا ر˘ب˘ت˘عاو
تناك نإاو ،ًاديدحت تنيب يلاتفن رظن ةهجو
ةقباشسلا يليئارشسإ’ا ءاشضق˘لا تي˘ب ة˘شسد˘ن˘ه˘م
تكشس اذهلو ،هديؤوتو هعم فقت ديكاشش تيليإا

ةداق ماهتاب ’إا ،هيلع قلعي ملو نايبلا نع
هتائيهل ايلع بشصانم لجأا نم هزازتباب انيمي

ضضع˘ب ر˘ير˘م˘ت˘ل ه˘ي˘ل˘ع ط˘غ˘شضلاو ،ة˘يدا˘ي˘ق˘˘لا
،انيمي يلوؤوشسم را˘ب˘كل ة˘شصا˘خ˘لا ح˘لا˘شصم˘لا

مهحلاشصم ةف˘ك نو˘ح˘جر˘ي م˘ه˘نأا˘ب م˘ه˘م˘ه˘تاو
ةموكح ىلع ةيبزحلا مهعفانمو ةيشصخششلا
نيميلا اهيف كراششي يتلا ،ةعشسوملا ئراوطلا

بع˘شش ة˘يا˘م˘ح ل˘جأا ن˘˘م ،ط˘˘شسو˘˘لا ن˘˘ي˘˘م˘˘يو
نمآ’ا جورخلل يوقلا طيطختلاو ،ليئارشسإا

اهليعاف˘م˘ل يد˘شصت˘لاو ،ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ن˘م
،ةينمأ’او ةيداشصتق’او ةيعامتج’ا اهجئاتنو
دو˘ه˘ج˘لا نو˘ف˘شسن˘ي ا˘ن˘ي˘م˘ي ةدا˘˘ق نأا ر˘˘ب˘˘ت˘˘عاو
ىلع دÓبلا ةشساكتنا يف نومهاشسيو ،ةينطولا

 .دعشصلا فلتخم
ني˘م˘لا˘ظ˘لا˘ب ن˘ي˘م˘لا˘ظ˘لا بر˘شضا م˘ه˘ل˘لا

ٌملاظ انل مهلكف ،نيملاشس مهنيب نم انجرخأاو
مهنم ئربن ’و ،ٌمششاغ ٌودع انل مهلكو ،ٌلتاق
وأا ًاد˘ي˘يأا˘ت م˘ه˘ن˘م ٍيأا ع˘م ف˘ط˘˘شصن ’و ،ًاد˘˘حأا
،ًاعيمج مهيلع لجو زع هللا وعدن لب ،ًةرشصن
مهنيب ةيلخاد ٌةكرعم ا˘ه˘نأا ن˘ي˘مزا˘ج د˘ق˘ت˘ع˘نو
،عفانملا ىلع ٌةرذق ٌبرحو ،حلاشصملا ىلع
بازحأ’او لتكلا ن˘ي˘ب ي˘قÓ˘خأا ر˘ي˘غ ٌع˘فاد˘تو
يهو ،ةدئافلاو بشسكلا نم ٍديزمل ةينويهشصلا
عيمجلا اهيف مدختشسي ،وهاينتنل ٌحوتفم ٌرازاب
وهف ،وجنيل قاروأ’ا لكب بعليو ،دعشصيل
ضسوريف ةهجاوم لوأ’ا همه نأا لاق اذإا بذكي

اذإا رثكأا بذكيو ،هنم هبعشش ذاقناو ،انوروك
ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ةد˘˘حو˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ٌضصير˘˘ح ه˘˘نأا لا˘˘ق
عيمجلا نأ’ ،ةلوؤوشسملا ئراوطلا ةموكحو
عفريو ،اهب قدششتي يتلا فادهأ’ا هذه نأا ملعي

،اهبكري اياطم ’إا تشسيل ،اهنع ًاعفادم هتوشص
ه˘ت˘يا˘غ ى˘لإا لو˘شصو˘ل˘ل ،ا˘ه˘ل˘غ˘ت˘شسي ل˘ئا˘شسوو
 .هلبقتشسمو هشسفنب ةاجنلاو
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ع˘ششب˘لا ،لو˘ه˘ج˘لا مو˘ل˘˘ظ˘˘لا نا˘˘شسنإ’ا ه˘˘نإا
هِر˘َششلا ،ضشحو˘ت˘م˘لا ضشط˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ،ع˘˘ششج˘˘لا
كتفي انوروك ضسوريفب ِفتكي مل ،عامطلا
ينب نم ف’آ’ا تارششع لتقيو ،هشسنج ينبب
زواجتت ’ رششبلا نم ًةئف بيشصيو ،ناشسنإ’ا

هشسفنب مجاه ىتح ،ملاعلا ناكشس نم 1%
ل˘ك ،ل˘قا˘ع˘لا نا˘شسنإ’ا و˘˘هو ،ه˘˘ن˘˘م ٍةدارإا˘˘بو
ضسور˘ي˘ف˘ب حا˘ت˘جاو ،ر˘ششب˘لا ع˘ي˘م˘جو ضسا˘ن˘لا
م˘لا˘ع˘لا ل˘ك را˘كت˘ح’او ع˘ششج˘لاو ع˘˘م˘˘ط˘˘لا
قوفي ًءابو ةايحلا يف ثدحأاو ،%001 ةبشسنب
ذإا ،هنم رث˘كأا ل˘ت˘ق˘ت ًة˘ح˘ئا˘جو ا˘نورو˘ك ءا˘بو
ة˘ما˘عو ،ن˘ي˘كا˘شسم˘لاو ءار˘ق˘ف˘لا ل˘ك با˘شصأا
م˘˘هر˘˘ق˘˘فأاو ،ضسا˘˘ن˘˘لا ءا˘˘ط˘˘˘شسبو بو˘˘˘ع˘˘˘ششلا

مهبويج يف ام ى˘ل˘ع ى˘لو˘ت˘شساو ،م˘ه˘عو˘جو
قاوشسأ’ا ركتحا ذإا ،مهتارخدم ىلع ىتأاو
عئاشضبلاو علشسلا يف مكحتو راعشسأ’ا عفرو
ه˘طور˘˘شش ضضر˘˘فو ،ة˘˘ي˘˘ئاود˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا
ملو ،ةدشسا˘ف˘لا ه˘ت˘عا˘شضب َقsو˘َشسو ،ة˘ي˘شسا˘ق˘لا
ربشصي ملو ،نيزوعملاو ني˘جا˘ت˘ح˘م˘لا م˘حر˘ي

لب ،مهتردق مدعو مهزجعو مهزوع ىلع
هطور˘شش ي˘ف دد˘ششتو ،ه˘حا˘برأا ي˘ف ف˘عا˘شض
 .بشسكلا نم ٍديزم يف Óًمأاو ،حبرلل ًابلط

مهتميرج نع نيعششجلا راجتلا عنمي مل
م˘ه˘عا˘م˘طأاو ،ة˘ث˘ي˘ب˘خ˘لا م˘ه˘لا˘ع˘فأاو ءار˘كن˘لا
قÓغإاو ،داشصتق’ا ةلجع ُفقوت ،ةشضيرملا
نينطاوملا ُرجحو ،ةراجتلا دومجو دودحلا

ًاعيمج ضسانلا ُلوحتو ،لمعلا قوشس ُفقوتو
’و ،لخد ’و لمع Óف ،ةلاعو نيلطاع ىلإا

وأا ضضور˘ق ’و ،ٍتاد˘˘عا˘˘شسم ’و ٍتار˘˘خد˘˘م
ج˘˘مار˘˘ب ’و ُلو˘˘م˘˘ت ٍتا˘˘مو˘˘˘كح ’و ،نو˘˘˘يد
ٍلزانت وأا عفدلا يف ٍتÓيهشست ’و ،ضضوعت

وأا ةريغشص عيراششم ’و ،حبرلا ضضعب نع
تا˘مو˘كح˘لا تشضر˘ف ذإا ،ةدود˘˘ح˘˘م لا˘˘م˘˘عأا
تمز˘لأا ي˘ت˘لا ،ة˘ما˘˘ع˘˘لا ئراو˘˘ط˘˘لا ة˘˘م˘˘ظ˘˘نأا

مهلماعم تقلغأاو ،مهتوي˘ب ي˘ف ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
،مهلامعأا ز˘كار˘مو م˘ه˘ششروو ،م˘ه˘ع˘نا˘شصمو
ني˘ن˘طاو˘م˘لا لزا˘ن˘م˘لا ُضسب˘حو ُر˘ج˘ح˘لا دازو
ٍعتمل ًافرشصو ،ةيئاذ˘غ˘لا داو˘م˘ل˘ل ًا˘كÓ˘ه˘ت˘شسا
نم مهنكمتو ،مهللم ددبتو ،مهتاقوأا يجزت
ةكرحلا ةلقو ليوطلا رجحلا ىلع ربشصلا

 .لقنتلاو روازتلا عنمو
بل˘غأا ي˘ف تف˘قو د˘ق˘ف تا˘مو˘كح˘لا ا˘مأا

’و ع˘با˘ت˘تو ،بشسا˘ح˘ت ’و بقار˘˘ت نا˘˘ي˘˘حأ’ا
راجتلا رابك نم مه اهناكرأا ضضعبف ،لخدتت
نوظفحي نيذلا مهو ،حلاشصملا باحشصأاو
فعاشضتو ،مهحلاشصم يمحت يتلا نيناوقلا
تدازو ،مهتراجت مجح يف ديزتو ،مهحابرأا

مازتل’او ،ماظ˘ن˘لا ضضر˘ف ة˘ج˘ح˘ب كلذ ى˘ل˘ع
ئراوطلا نيناوقو ة˘ما˘ع˘لا ة˘ئ˘ب˘ع˘ت˘لا ة˘لا˘ح˘ب
ةيلام ٍتامارغ تشضرفف ،ءابولا راششتنا عنمل

ىلعو ،ةفلاخملا تÓحملاو تارايشسلا ىلع
نولوجتيو لاوجتلا رظح نو˘قر˘ت˘خ˘ي ن˘يذ˘لا
هذ˘˘ه تداز˘˘ف ،تا˘˘قر˘˘ط˘˘˘لاو عراو˘˘˘ششلا ي˘˘˘ف
تفعاشضو ،مهق˘هر ي˘ف ة˘ي˘لا˘م˘لا تا˘مار˘غ˘لا
ربكأا ًامومه مهمومه قوف تمكارو ،مهم’آا

’و ىشسنت ’ ةموكحلا حلاشصل ٍتامازتلاو
 .بطششت

،قوشسلا كولمو راجتلا رابك عم فرجناو
ُبا˘ح˘شصأاو ة˘عا˘ب˘لا ُة˘ما˘عو را˘ج˘ت˘لا ُرا˘غ˘شص
علشسلا راعشسأا عفر عيمجلا َرsربو ،تÓحملا

زجعو ،ر’ودلا راعشسأا عافتراب تاجتنملاو
ةيطغ˘تو تا˘ير˘ت˘ششم˘لا ل˘يو˘م˘ت ن˘ع ة˘لود˘لا
نع كونبلا عا˘ن˘ت˘ماو ،تادرو˘ت˘شسم˘لا ة˘م˘ي˘ق
زجح ىلع اهرارشصإاو ،ليوحتلاو فرشصلا
طا˘ي˘ت˘ح’ا ن˘م ٍرد˘ق˘ب ظا˘ف˘ت˘˘ح’او لاو˘˘مأ’ا
،ه˘عا˘ف˘ترا ي˘ف ر’ود˘لا اورا˘ج˘ف ،ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأ’ا

اذإا اهنوعفري ،هب مهعئاشضب ةريعشست اوطبرو
يف هوزواجتو هوقبشس لب ،هتميق تعفترا

ا˘م˘ك م˘يد˘ق˘لا را˘ع˘شسأا او˘ب˘شست˘حاو ،هدو˘ع˘˘شص
را˘ع˘شسأ’ا تد˘غ ى˘ت˘ح ،ه˘ب ًا˘˘ط˘˘بر د˘˘يد˘˘ج˘˘لا

ضسانلا تاردقو ،ةلوهم حابرأ’او ،ةنونجم
 .ةمودعم

عاجوأا نم نوديفتشسم كانه ًادبأاو ًامئاد
’ ن˘م˘م ،بو˘ع˘ششلا بئا˘˘شصم ن˘˘مو ر˘˘ششب˘˘لا
ر˘ب˘لا ’و ،ة˘ق˘ف˘ششلا ’و ة˘م˘˘حر˘˘لا نو˘˘فر˘˘ع˘˘ي
نونمؤوي ’و ،ءاط˘ع˘لاو ح˘ن˘م˘لا ’و ،ر˘ي˘خ˘لاو
’و ،ءاخشسلاو مركلاب وأا ناشسحإ’او دوجلاب
ينغلل ’و را˘ج˘لاو بير˘ق˘ل˘ل ًا˘نزو نو˘م˘ي˘ق˘ي
ةأار˘م˘لاو ر˘ي˘ب˘كلاو ر˘ي˘غ˘˘شصلا وأا ،ر˘˘ي˘˘ق˘˘ف˘˘لاو
جاتحملاو حي˘ح˘شصلاو ضضير˘م˘لاو ،ل˘جر˘لاو
ءا˘ن˘بأ’ ’و ،ف˘ي˘ع˘شضلاو يو˘ق˘لاو ،ردا˘˘ق˘˘لاو
يف مهناوخإ’ وأا ،مهتقطنم لهأاو مهبعشش
،مهبهذمو مهتفئاط عابتأا وأا ،مهتلمو مهنيد
،ق˘˘يد˘˘شصلاو خأ’ا م˘˘هد˘˘ن˘˘ع ىوا˘˘˘شست˘˘˘ي ل˘˘˘ب
،ف˘ي˘ل˘ح˘لاو ود˘ع˘لاو ،د˘˘ي˘˘ع˘˘ب˘˘لاو بير˘˘ق˘˘لاو
  .بذاكلاو قداشصلاو

ريغ نورِدَقُي ’ رششبلا نم فنشصلا اذه
،ناك ٍقيرط يأا نم يداملا حبرلاو بشسكلا

ًةقرشس وأا ًابشصغ ،مهينعي ’ ًامارح وأا ً’Óح
اذ˘ه˘ف ًارا˘كت˘حا وأا ً’Ó˘غ˘˘ت˘˘شسا ،م˘˘ه˘˘م˘˘ه˘˘ي ’
مهف ،مهتعيبط هذهف ًاعمط وأا ًاعششج ،مهنأاشش

’و ،هميلاعت نومرتحي ’و نيدلا نوردقي ’
نو˘شسد˘ق˘ي ’و sل˘جو sز˘ع ه˘ل˘لا ن˘م نو˘فا˘خ˘˘ي
ًانزو قÓخأ’ا نوريعي ’و ،ةيوامشسلا بتكلا

م˘ه˘عدر˘ت ’و ،ًا˘نا˘كم م˘ي˘ق˘ل˘ل نو˘ح˘شسف˘ي ’و
ةلودلا ةمظنأا مهفيخت ’و ةيلودلا نيناوقلا

،ًانايحأا ةطلشسلا نم ٌءزج مهف ،ماظنلا حئاولو
ٍغاط ٍذوفنو اهيف ٍريبك ٍريثأات باحشصأا مه وأا

 .اهلهأا ىلع
كا˘ّل˘مو را˘ن˘يد˘لاو م˘هرد˘لا ل˘هأا م˘ه ء’ؤو˘ه

ه˘˘لا˘˘كششأا ل˘˘كب لا˘˘م˘˘˘لا ،ر’ود˘˘˘لاو بهذ˘˘˘لا
ى˘ل˘عو ،م˘هرا˘ي˘ع˘مو م˘ه˘م˘كا˘ح و˘ه ه˘ناو˘˘لأاو

م˘هدو˘ق˘ع مر˘ب˘تو م˘ه˘ترا˘ج˘ت مو˘ق˘ت ه˘˘شسا˘˘شسأا
نم ٌةدشساف ٌفايطأا مهو ،مهعيراششم ضضهنتو
ة˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا ل˘˘هأاو ،ن˘˘مأ’ا لا˘˘جرو را˘˘ج˘˘ت˘˘˘لا

نم نوعفتني ن˘يذ˘لا ،بشصا˘ن˘م˘لا با˘ح˘شصأاو
نم˘م ،بور˘ح˘لا ل˘ظ ي˘ف نور˘ث˘يو تا˘مزأ’ا
يشصاشصم»و «نامشسلا ططقلا»ـــب نوفرعي
بورحلا لظ يف نوطششني نيذلا ،«ءامدلا

تا˘˘مزأ’او ن˘˘ح˘˘م˘˘لا ي˘˘فو ،تا˘˘˘عار˘˘˘شصلاو
ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘نو˘˘كيو ،ثراو˘˘˘كلاو ة˘˘˘ئ˘˘˘بوأ’او
،ا˘ه˘شسف˘ن ًة˘ن˘ح˘م˘لا ن˘م ًار˘ط˘خ د˘ششأا بع˘˘ششلا

ةنحاط تناك ولو برحلا نم ًاررشض رثكأاو
ضضرملا وأا ءابولا نم ًارثأا قمعأاو ،ةرمدمو
نم دحي ءيشش ’ .ًاكاتف Óًتاق ناك ولو
،هر˘ي˘غو د˘ج˘ت˘شسم˘لا ا˘نورو˘ك ءا˘˘بو را˘˘ششت˘˘نا

ىو˘شس نا˘شسنإ’ا˘ب ه˘ل˘ت˘قو ه˘كت˘ف ن˘م د˘ح˘˘لاو
،نواعتلاو ة˘م˘حر˘لاو ،ل˘فا˘كت˘لاو ن˘ما˘شضت˘لا

ةيناشسنإ’ا يناعملا هذهف ،ءاخإ’او حماشستلاو
تاءارجإا بناج ىلإا قلخت نأاب ةليفك ةليبنلا
ة˘لوؤو˘شسم˘˘لا ،ة˘˘لدا˘˘ع˘˘لا ة˘˘مرا˘˘شصلا ة˘˘لود˘˘لا
ضسوريفلا طبشضل ةيقيقح ًاشصرف ،ةشصيرحلا

نأا امأا ،هئاهنإاو هيلع ةرطيشسلاو ،هئاوتحاو
رئاشصم يف مكحتت ةيراجتلا قاوشسأ’ا كرتن
ةمÓشسو اهنادبأا ةيفاعو ،اهتحشصو ضسانلا

لاجرو راجتلا نم ٍةئ˘ف˘ل ح˘م˘شسنو ،ا˘ه˘لو˘ق˘ع
جÓ˘ع˘لا تا˘مز˘ل˘ت˘شسم˘ب بعÓ˘ت˘لا˘ب لا˘م˘عأ’ا

،بشسكلا ءارو ًايعشسو حبرلل ًابلط ةياقولاو
،ر˘ث˘كأا ضسور˘ي˘ف˘˘لا ر˘˘م˘˘ع ي˘˘ف د˘˘يز˘˘ن ا˘˘ن˘˘نإا˘˘ف
ة˘حا˘شسم ن˘م ع˘شسو˘نو ها˘يا˘ح˘شض ف˘عا˘˘شضنو
ة˘ق˘ب˘ط˘ل ٌر˘ي˘ب˘ك ٌع˘ف˘ن اذ˘ه ي˘ف نأ’ ،هرا˘ششت˘˘نا
قاو˘شسأ’ا نور˘كت˘ح˘ي ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ل˘غ˘ت˘˘شسم˘˘لا

ٌليوف ،راع˘شسأ’ا ىو˘ت˘شسم ي˘ف نو˘م˘كح˘ت˘يو
يف نيرجاتملل ًاشسعتو ،قحلا نع نيتكاشسلل
رمج ىلع نيشضباقلل ًاربشصو ،قلخلا تاوقأا
.ءابولاو ةنحملا
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ةءا˘˘ب˘˘ع تيد˘˘ترا ى˘˘ت˘˘م ذ˘˘˘ن˘˘˘م
براج˘ت تشضخ ل˘هو ،ر˘طاو˘خ˘لا

؟تايادبلا يف ةلششاف ةيباتك
رمعلا نم ةعشساتلا يف تنك

ةثداحل ةرطاخ لوأا تبتك امدنع
دار˘˘فأا د˘˘حأا د˘˘ن˘˘ع ي˘˘ع˘˘م تع˘˘˘قو
د˘شسج» ناو˘ن˘ع تح˘˘ت ي˘˘ت˘˘ل˘˘ئا˘˘ع
تقو˘˘لا نا˘˘ح د˘˘ق ي˘˘مأا «كو˘˘˘ششلا
لهف  ،ملأ’ا بوث فششترا يكل
نأا تلوا˘ح ي˘نإا ي˘مأا. ة˘ب˘نذ˘م ا˘˘نأا
د˘ق ا˘هو ،اد˘يد˘ج ى˘شصقأا ح˘˘ب˘˘شصأا
مل.  يدشسج يف كوششلا دمجت
ى˘ل˘ع ي˘شضا˘م˘لا ي˘ف أار˘ج˘تأا ن˘كأا

ماوعلل اهر˘ششنو ير˘طاو˘خ ع˘م˘ج
ي˘ن˘ع˘˘ج˘˘شش ي˘˘ل ق˘˘يد˘˘شص ن˘˘كلو
رعاششم نع بلغتأا نأا تعطتشساو
نأا نمؤوأا مويلا تحبشصأاو لششفلا
حاجنلا تاوطخ لوأا وه لششفلا

ينعي ’ اذهف ةرم انطقشسو ىتح
لب قيرطلا لامكا عيطتشسن ’ اننأا
Óف اناو˘ق ع˘م˘ج˘ت˘شسن نأا ا˘ن˘م˘ل˘ع˘ت
. ةلواحملا عم ضسأاي

عم ءاقللا دعوم ددحت ىتم
مكنيب رودي اذامو ،ةرطاخلا

تلايخلاو راكفألا نم
؟كلذ ريغو تاصشاقنلاو
نم ريخ ةفدشصلا لوقن امئاد

ع˘م لا˘ح˘لا اذ˘˘كه ،دا˘˘ع˘˘ي˘˘م ف˘˘لأا
تحت ةأاجف كروزت يتلا تاملكلا
بتكت كلعجت ،نيعم روعشش ءاول

،بت˘كت نأا كن˘˘م ة˘˘فر˘˘ع˘˘م نو˘˘ج
نعمتلاو ريكفتلا يف لشسرتشست
نل ،قرولا ىلع كلذ لك دشسجتل
ا˘مو˘ي تا˘م˘ل˘˘كلا كا˘˘با˘˘ب قر˘˘ط˘˘ت
ن˘لو لو˘خد˘ل˘ل ا˘نذا كن˘م بل˘ط˘˘ت
يه لب كراكفأا يف ءاقبلا ليطت
مايأ’ انايحا لحرتو ةأاجف كروزت

.ا˘˘فر˘˘ح بت˘˘كا نأا ع˘˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘˘شسا ’
بتكأا يشسفن دجأا ةريثك انايحأاو
ل˘˘ي˘˘ل˘˘لا تا˘˘عا˘˘شسل ف˘˘قو˘˘˘ت نود
فد˘ه˘لا نا˘ك ا˘م˘لا˘ط˘ل ،را˘ه˘˘ن˘˘لاو
.قداشصلا روعششلا لاشصيا

درجم كرطاوخ لك له
تلاح اهعيمج مأا لايخ

؟ ةيعقاوو ةيقيقح
ا˘ه˘ب˘ت˘كأا ي˘ت˘لا ر˘طاو˘خ˘˘لا ل˘˘ك

ي˘ف د˘شسج˘ت˘ت ضسي˘شسا˘حأا ا˘مو˘م˘ع
تاملكب ي˘ه˘ت˘ن˘ت ي˘ت˘لاو فور˘ح
رعششي ضضعبلا اهشضعب عم مغانتت
رو˘˘ع˘˘ششلا ضسف˘˘ن˘˘ب ر˘˘م ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ب

ر˘عا˘ششم ر˘طاو˘خ˘لا˘ف ،ا˘شصو˘شصخ
ي˘˘ت˘˘لا يرا˘˘كفأا ي˘˘ف تد˘˘شسج˘˘˘ت
وأا هتششع يشضام نم اهتيقتشسا

ضسي˘شسا˘حأا ى˘ت˘حو ا˘ه˘ت˘ششع ةا˘ي˘ح
تشضر˘ع˘ت ،ر˘ي˘غ˘لا ي˘ف ا˘ه˘ت˘شسم˘˘ل
يتايح ي˘ف ر˘م˘ن˘ت˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كل˘ل
ي˘ف تا˘ئ˘˘ف˘˘لا ضضع˘˘ب ف˘˘شسأÓ˘˘لو
ة˘شصر˘ف˘لا ي˘ط˘ع˘ت ’ ع˘م˘ت˘ج˘م˘˘لا
انأاف ،اهب رعششأا . ةحجانلا ةأارملل
ا˘م ة˘با˘ت˘ك ى˘ل˘ع ي˘لا˘ي˘خ ع˘ج˘˘ششأا
ىلع يرعاششمو يلخاد هب رعششي

.رطاوخ لكشش يف اهطخ
ىلع» موصسوم باتك كل ردصص

انباتني ،«نيثÓثلا ةرصصاخ
ببصسو ىنعم نع لوصضفلا
يوتحي اذامو ،ةيمصستلا هذه

؟هنومصضم
بت˘˘كأا ةد˘˘ع تاو˘˘˘ن˘˘˘شس ذ˘˘˘ن˘˘˘م

ينكلو تاياورلا ىتحو رطاوخلا
،عمتجملل اهرششنب يحتشسا تنك

تارتاه˘م ن˘م ا˘م˘ئاد فا˘خأا تن˘ك
رمعلا نم تغلب نأا ىلإا ضسانلا
اذه نوكي نأا تررقف نيثÓثلا
،ي˘ل د˘يد˘ج ل˘م˘˘ع ة˘˘ياد˘˘ب ن˘˘شسلا
ر˘˘˘هز˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك ه˘˘˘ي˘˘˘˘ف ر˘˘˘˘هزأا˘˘˘˘شس
نأ’ ن˘شسلا اذ˘ه تر˘ت˘خا..ة˘ن˘˘ج˘˘لا
ن˘م ن˘ف˘خ˘ت ءا˘شسن˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا
ضسوه نهل ل˘كششي و˘ه˘ف ه˘غو˘ل˘ب
ة˘شصا˘خ ل˘ب˘ق˘˘ت˘˘شسم˘˘لاو ةد˘˘حو˘˘لا
دعب نجوزت˘ت م˘ل ي˘تÓ˘لا ءا˘شسن˘لا
ديري نل ن˘شس ه˘نأا نر˘ب˘ت˘ع˘ت ي˘ه˘ف
يرظنب ينكل نهنم برقتلا دحأا
نأا ل˘ق˘ع˘ل˘ل بشسا˘ن˘م˘لا ن˘شسلا ه˘نأا
ل˘كششي˘ل بل˘˘ق˘˘لا ع˘˘م ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘ي
وهو ،ءاشسنل˘ل يو˘ث˘نأ’ا ق˘ط˘ن˘م˘لا
ةأارم˘لا ي˘ق˘تر˘ت˘ل ي˘لا˘ث˘م˘لا ن˘شسلا
يف كلذ لعف عطتشست مل يتلا
يذ˘لا نا˘كم˘لا بب˘شسب ي˘شضا˘م˘لا

ةأارملا ربتعي يذلاو هيف تدلو
املك نشسلا يف تربك املك راع
يناعأا ام اذهو رثكأا اهششيمهت مت
تعرعرت يتلا ةقطنملا يف هنم
.اهيف

،صضرتفملا كئراق وه نم
فيكو هنيروصصتت فيك

عم هلعافت يعقوتت
؟كتاجاتنإا

كلمي ةءارق˘ل˘ل ل˘ي˘م˘ي ن˘م ل˘ك
ضسيل ،بحي ام ةءارق يف قحلا
ةءار˘˘ق بح˘˘ي م˘˘ه˘˘ن˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كلا
ةريبك ةئف كانه نكلو رطاوخلا
امب رعششت ةفهرم ضسيشساحأا كلمت
ملأاو نزح نم بتاكلا هب رعششي
مهفت نأا عيطتشست ةئف ،ةداعشسو
نم رطاوخلا فورح تبتك ينأا

حر˘ف ن˘مو ي˘ب م˘لأا ي˘ب˘ل˘ق˘ب ع˘جو
يف يل ةبرجت لوأا يه ،ةداعشسو
لا˘ن˘˘ت نأا و˘˘جرا ة˘˘با˘˘ت˘˘كلا م˘˘لا˘˘ع
.ءارقلا باجعا

ملاعل كجولو ناك اذامل
رطاوخلا باب نم ةباتكلا

صسكع ةصصقلاو ةياورلا نود
تابتاكو باتك نم ريثكلا

؟كليج
ةشصقلاو ةياورلا تناك املاطل

رفاشسي نأا عيطتشسي ئراقلل ةعتم
بشسح ةفل˘ت˘خ˘م م˘لاو˘ع ى˘لا ا˘ه˘ب
ترتخا ي˘ن˘كلو بتا˘كلا ر˘ي˘كف˘ت
ىلإا ةجاحب تنك ينأ’ ةرطاخلا
لك جرخأا نأا يرعاششم مشسرأا نأا

كلت لك ،يبلق نم راكفأ’ا كلت
يباتك يف اهتططخ ضسيشساحأ’ا

نأا تدرأا. نيثÓثلا ةرشصاخ ىلع
قير˘ط ن˘ع ة˘با˘ت˘كلا م˘لا˘ع ل˘خدأا

يتداعشسو يعا˘جوأا˘ف ،ي˘ت˘ق˘ي˘ق˘ح
. بتكأا ينتلعج نم يه

،ملقلا لمحي بتاك لكك
ءاوصس ةيصضق هعم لمحي
وأا ةيعامتجا وأا ةيناصسنإا

ةيصضقلا يه امف ،اهريغ
؟كملق اهجلاعي يتلا

از˘جا˘ح ر˘ب˘ت˘ع˘˘ي ا˘˘م˘˘ئاد ،ن˘˘شسلا
ىتح وأا لمعلا يف ءاوشس ةأارملل
فاخن نأا انيلع ضسيل ،جاوزلا يف
مغر انايحأاف نشسلا يف انربك نم
ريغشص لفط كانه نأا ’إا انغولب
اذه ىلإا فشضأا ،انلخادب لازي ام
ةأارملا هنم يناعت يذلا ضشرحتلا

ن˘م ةد˘حاو ا˘نأاو ا˘ه˘تا˘˘ي˘˘ح لاو˘˘ط
ين˘ع˘فد ا˘م اذ˘هو ةو˘شسن˘لا ء’ؤو˘ه
بتكأا تلزامو ةرم لوأ’ ةباتكلل
ةرم تلششف نإاو ىتح فقوتأا نلو
.ام اموي حجنأاشس نيتنثاو

يفاقثلا عقاولا يف كيأار ام
باتكلا لهو..رئازجلا يف
يف اورهظ نيذلا بابصشلا

ةيرئازجلا ةيبدألا ةحاصسلا
يف اديدج ىحنم نولكصشيصس

؟ةيعادبلا ةباتكلا
نم ابا˘ت˘ك كل˘م˘ن ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف

م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف با˘˘˘ت˘˘˘كلا ل˘˘˘شضفأا
و هذهك ةشصرف قحتشسي عيمجلاو
نو˘ل˘كششي˘شس م˘ه˘نأا د˘كؤو˘م˘لا ن˘˘م
ة˘˘با˘˘ت˘˘كلا ي˘˘ف اد˘˘يد˘˘ج ى˘˘ح˘˘ن˘˘م
،رثكأاو لب عقاولا يف ةيعادب’ا
تاباتكلا مظعم حبشصت نأا عقوتأا
اهت˘عور˘ل تÓ˘شسل˘شسم وأا ا˘مÓ˘فأا

،اهايانث نيب ةدجاوتملا ثادحأ’او
ىد˘ل ةر˘ي˘ب˘ك ة˘قا˘ط كل˘م˘ن ن˘ح˘ن
عفرل اهلغتشسن نأا انيلع لايجأ’ا

.ايملاع رئازجلا ةيار
عقو اذامل ،فقثملا راد

،ديدحتلاب اهيلع كرايتخا
يتلا تازايتملا يهامو
؟بابصشلا باتكلل اهحنمت
با˘ب˘لا ح˘˘ت˘˘ف˘˘ت ف˘˘ق˘˘ث˘˘م˘˘لا راد

امدن˘ع ،ءا˘ن˘ث˘ت˘شسا نود ع˘ي˘م˘ج˘ل˘ل
ن˘م ة˘خ˘˘شسن ةر˘˘م لوأ’ تل˘˘شصوأا
ىقلتأاشس ينأا د˘ق˘ت˘عأا م˘ل با˘ت˘كلا

رمأ’ا نم تدكأات نأا دعبو ةباجا
يف ضسيلأا ملاع يف ينأا تدقتعا
رود ن˘م ر˘ي˘ث˘كف بئا˘ج˘ع˘لا دÓ˘ب
با˘ت˘˘كلا ر˘˘ششن او˘˘شضفر ر˘˘ششن˘˘لا

طقف نورششني مهنأا ني˘ج˘ج˘ح˘ت˘م
يف افاحجا هارأا ام اذهو ةياورلا

،ةرطاخلاو رعششلا بتكي نم قح
هغول˘ب د˘ير˘ي حو˘م˘ط ا˘ن˘م ل˘كل˘ف
حتفت فقثملا راد هتلعف ام اذهو
ام رثكأاو باتكلا عيمجل اهباوبأا
بح˘لاو ما˘م˘ت˘ه’ا و˘ه ي˘ن˘ب˘ج˘˘عأا
ل˘ما˘ع˘ت˘لا د˘ن˘ع ه˘ب ر˘ع˘˘ششت يذ˘˘لا

.مهعم
كتيؤورو كروصصت وهام

هب رمت يذلا نهارلا عصضولل
امو ،ةحئاجلا لظ يف دÓبلا

لولحلاو كتاحارتقا
؟ءابولا نم جورخلل ةليفكلا

ءابولا نا دحأا ىلع ىفخي ’
ملاعلا باشصأا يذلاو هب رمن يذلا
انيلع ام نكل نزحن انلعج عمجأا
نأا هوعدن هلل انيديأا عفرن نأا ’إا
ر˘ئاز˘ج˘لا ،ءÓ˘ب˘لا اذ˘ه ا˘ن˘ع ع˘فر˘˘ي
ن˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘˘ث˘˘˘˘كلا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع تر˘˘˘˘م
ا˘ه˘ت˘ط˘خ˘ت ن˘˘كلو تا˘˘بو˘˘ع˘˘شصلا

ءاشش نا ضضرملا اذه ىطختنشسو
ثدحتأا نأ’ ةلوخم تشسلو ،هللا

لو˘ل˘ح˘˘لا ’و تا˘˘حار˘˘ت˘˘ق’ا ن˘˘ع
طقف ضصاشصتخ’ا ل˘هأ’ عد˘ن˘ل˘ف
وعدن ا˘ن˘كل ،ر˘مأ’ا ي˘ف ضضو˘خ˘لا
.ريخ ىلع ةمزأ’ا رمت نأا امئاد

كقافآاو كتاحومط
ةيلبقتصسملا

تاباتك ىلإا Óبقتشسم هجوتأاشس
عونتتشس ةياورلاو ةرطاخلا ريغ
نا Óب˘ق˘ت˘شسم ة˘ير˘كف˘لا لا˘م˘عأ’ا
.هيلإا حمطأا ام اذه و هللا ءاشش

ءارقلل ةريخأا ةملك
ةديرجلاو

ضسابع عئارلا بيدأ’ا لاق امك
ثÓث اديج اباتك أارقت نأا » داقعلا

أار˘ق˘ت نأا ن˘˘م كل ل˘˘شضفأا ،تار˘˘م
ةر˘˘˘˘م ةد˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج بت˘˘˘˘˘ك ة˘˘˘˘˘ثÓ˘˘˘˘˘ث
نأا بجي ’ ديجلا ئراقلا..ةدحاو
هيلع نكلو ةءارقلا ةرثكب رخافتي
،هأار˘ق˘ي ا˘م م˘ه˘ف ي˘ف د˘ه˘˘ت˘˘ج˘˘ي نأا
ئراقلا نع ةركفلا بيغت انايحأاف
ىلإا لخدي نأا عيطتشسي ’ ثيح
نأا د˘ير˘ي ا˘م م˘ه˘فو بتا˘كلا ن˘˘هذ
ئراقلا ضصوغي نأا وجرأا ،هدشصقي
تاملكلا ىوتحم مهف يف رثكأا
لك يف ةمكح كانه نأا دجيشسف
ضسا˘شسأا و˘ه ى˘ن˘ع˘م˘لا نأ’ ر˘ط˘˘شس
ئراقلا رفاشسي نأا وجرأا ، مهفلا

نأاو انأا ترفاشس امك رطاوخلا عم
عيطتشسي يكل هزي˘كر˘ت˘ب فر˘فر˘ي
ةءارقلا ىقب˘تو بت˘ك ا˘م ل˘ي˘ل˘ح˘ت
غارف˘لا ن˘م ا˘نذ˘ق˘ن˘ت ة˘ع˘ت˘مو ةذ˘ل
نأا ردق˘ب .ا˘نا˘ي˘حأا ه˘ي˘ف ع˘ق˘ن يذ˘لا
انل جرخيل أارق ام مهف يف دهتجي
رادل اركشش ،ةشصاخ رظن ةهجوب
ةيديدحلا ةديشسلا ركذلابو رششنلا
ةري˘م˘شس ةد˘ي˘شسلا ر˘ششن˘لا ة˘نو˘ق˘يأا

ى˘˘˘˘شسنأا ’ ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك يرو˘˘˘˘شصن˘˘˘˘م
فشسوي نب ز˘ي˘م˘ت˘م˘لا ي˘ف˘ح˘شصلا
لك ةديرج ىشسنأا ’ امك رشضخل
«مÓ˘شسلا» ةد˘ير˘ج ن˘ي˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
.مكل اركشش
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.رطاوخو صصوصصن ةعومجم نع ةرابع وهو ،رئازجلاب عيزوتلاو رصشنلل فقثملا راد نع «نيثÓثلا ةرصصاخ ىلع»
فصسوي نب . رصضخل . أا :هرواح

ةدئافل ةلقنتم ةيديرب بتاكم عصضو ” اميف
صشي÷ا يبصستنم

راردأاب ةيبطو ةيÒخ تايعمج
فسشكلا زاهج ءانتقل ةردابم قلطت

انوروك سسوÒف نع عيرسسلا
ل˘˘˘˘˘شصاو˘˘˘˘˘ت ل˘˘˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘˘˘ف

ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘˘ل تاردا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا
لتكت ماق انوروك ضسوريف
ة˘˘ير˘˘ي˘˘خ˘˘لا تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا

،راردأا ة˘ي’و˘˘ب ة˘˘ي˘˘ح˘˘شصلاو
زر˘˘˘˘˘˘˘˘بأا م˘˘˘˘˘˘˘˘شضي يذ˘˘˘˘˘˘˘˘لاو
ىلع ة˘ل˘عا˘ف˘لا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا

قÓ˘طإا˘ب ة˘ي’و˘لا ىو˘˘ت˘˘شسم
RCPزاه˘ج ءار˘ششل ةردا˘ب˘م
ضصي˘خ˘ششت˘ل˘ل ه˘تا˘˘ق˘˘ح˘˘ل˘˘مو
ن˘˘˘ع ع˘˘˘ير˘˘˘شسلا ف˘˘˘˘ششكلاو
ءا˘بو˘ب ة˘با˘شصم˘لا ت’ا˘˘ح˘˘لا

راردأا م˘ي˘ل˘قإا ل˘خاد ا˘نورو˘ك
امك ،طقف تاعاشس3 ةدملو
ةردا˘ب˘م˘لا با˘ح˘˘شصأا حر˘˘شص
ن˘م ر˘ث˘كأا را˘ظ˘ت˘نا ن˘م ’د˘ب
با˘يإاو با˘هذ ن˘˘م عو˘˘ب˘˘شسأا

ت’ا˘˘ح˘˘لا مد ن˘˘م ة˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ع
ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘با˘˘˘شصا كو˘˘˘كششم˘˘˘˘لا
ءار˘˘˘جإا د˘˘˘شصق ،ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘كب
روتشساب ده˘ع˘م˘ب ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا
ه˘ت˘ق˘ح˘ل˘م وأا ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا˘˘ب
فدهب كلذو ،ةلقرو ةي’وب
ضسوريف يششفت نم ليلقتلا

ة˘فا˘ك ن˘م ن˘ي˘ل˘مآا ا˘˘نورو˘˘ك
ن˘ير˘ي˘خ˘˘لاو ن˘˘ي˘˘ن˘˘شسح˘˘م˘˘لا

نييداشصتق’ا نيلماع˘ت˘م˘لاو
ةمهاشسملا ن˘ير˘م˘ث˘ت˘شسم˘لاو
اذه بلجو  ةردابملا حاجنإ’
امك ،تقو برقأا يف زاهجلا
قÓطإا نع مهنم ددع نلعأا

عم قيشسنتلاب ىرخأا ةردابم
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ضسلا˘ج˘˘م˘˘لا د˘˘حأا
ءانت˘قا ل˘جأا ن˘م ة˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا
نم دح˘ل˘ل ضسف˘ن˘ت˘ل˘ل ةز˘ه˘جأا
ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘ج˘˘شسم˘˘لا ز˘˘ج˘˘ع˘˘لا

تا˘˘ي˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم ىو˘˘˘ت˘˘˘شسم
ة˘˘˘˘˘˘˘شصا˘˘˘˘˘˘˘˘خ ة˘˘˘˘˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘˘˘˘˘لا

د˘ب˘ع ر˘ير˘˘شس021ىفششتشسم
يذ˘لا ة˘مو˘غردو˘˘ب م˘˘ير˘˘كلا
هبششو يب˘ط م˘قا˘ط˘ب ر˘ه˘شسي

ل˘˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘ب˘˘˘˘ط
ثيح ،نيباشصملا ىشضرملاب
تا˘˘بو˘˘ع˘˘شص ةد˘˘ع ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي
،تازيه˘ج˘ت˘لا ضصق˘ن بب˘شسب
يوانششك روتكدلا دكأا نيأا

ضسي˘˘ئر و˘˘هو ردا˘˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
ير˘˘كشسلا ءاد˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘˘ج
ةردابملا نأا ةردابملا معدمو
˘ما˘ه˘شسإ’ا ن˘م د˘ب’و ة˘م˘ي˘˘ق
ةشصاخ ةزه˘جأا بل˘ج˘ل ا˘ه˘ي˘ف
عيرشسلا فششكلاو ليلحتلل
عا˘ف˘ترا ل˘ظ ي˘ف ،ا˘نورو˘كل

.ةباشصإ’ا ت’اح
اعبتو ،رياغم قايشس يفو

تاءار˘˘˘˘جإ’ا ة˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘شسل˘˘˘˘˘شسل
ةعو˘شضو˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شسإ’ا
فلتخم يمدختشسم ةد˘ئا˘ف˘ل
نيدنجم˘لا ة˘لود˘لا ح˘لا˘شصم
يتلا ةيلاحلا ةمزأ’ا لظ يف
ل˘ظ ي˘ف ا˘ندÓ˘˘ب ا˘˘ه˘˘ب ر˘˘م˘˘ت
ماق ،انوروك ضسوريف يششفت
راردأا ةي’وب ر˘ئاز˘ج˘لا د˘ير˘ب
ل˘ي˘ه˘شست ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع  ءار˘˘جإا˘˘ب
ن˘طو˘لا ةا˘م˘ح رو˘جأا بح˘شس
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل ن˘˘ي˘˘ب˘˘شست˘˘ن˘˘م˘˘لا
ةعباتلا تادحولاو لكايهلا

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا عا˘˘فد˘˘لا ةرازو˘˘ل
ة˘˘شسشسؤو˘˘م تع˘˘˘شضو ثي˘˘˘ح
تح˘ت راردأا ر˘ئاز˘ج˘لا د˘˘ير˘˘ب
نييديرب نيبتكم مهفرشصت
،امهر˘ي˘خ˘شست م˘ت ن˘ي˘ل˘ق˘ن˘ت˘م
رقم لكايهب رخشس امهادحأا

لكايهب رخآ’او راردأا ةي’و
ة˘بد˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘ي’و˘˘لا ر˘˘ق˘˘م
ع˘شضو م˘ت ا˘م˘ك ،نو˘م˘ي˘م˘ي˘ت
ن˘˘م ل˘˘كب ة˘˘ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘م قر˘˘ف
يجاب جرب ةبدتنملا ةي’ولا

نا˘˘˘قرو ف˘˘˘لوأاو را˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م
موق˘ي نأا ة˘ي˘غ˘ب كو˘كر˘ن˘ي˘تو
ينطولا ضشي˘ج˘لا ي˘ب˘شست˘ن˘م
جار˘خ˘˘ت˘˘شسا ن˘˘م ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا
نود ةلوهشس لكب مهروجأا

مهنأاو ةشصاخ ،لقنتلا ءانع
فر˘ظ˘لا اذ˘ه ي˘ف ن˘يد˘ن˘ج˘م
ه˘˘ششي˘˘ع˘˘ت يذ˘˘لا ي˘˘˘ح˘˘˘شصلا
.دÓبلا

ميتنصس رايلم03 دصصر
فايلألا زاجنإل

ةقطنمب ةيرصصبلا
لابلب نيع

لول˘ه˘ب ي˘بر˘ع˘لا ل˘شسرأا
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل راردأا ة˘˘ي’و ي˘˘˘لاو
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘˘م ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘ت
فلوأا ةرئاد ىلإا تاعاطقلا

ىدم ةنياعمل راردأا بونج
ةق˘ط˘ن˘م˘ب ع˘يرا˘ششم˘لا مد˘ق˘ت

ةشصاخ ،ةيئان˘لا لا˘ب˘ل˘ب ن˘ي˘ع
قيرطلا ةيشضقب قلعتي اميف
بل˘ط˘م نا˘كو ة˘لز˘ع˘لا كف˘ل
ن˘يأا ه˘ي˘ل˘ع ح˘ل˘م˘لا نا˘˘كشسلا
ت’واقم3 ن˘ي˘ي˘ع˘ت رر˘ق˘ت
ملك03 زاج˘نا ة˘ل˘شصاو˘م˘ل
ةنجللا تنياع امك ،ةيقبتملا

ضسيئرو نيب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا ة˘ق˘فر
عيراششملا نم ةلمج ةرئادلا

ضصئا˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا ة˘˘˘ششقا˘˘˘˘ن˘˘˘˘مو
ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م˘˘ل عا˘˘م˘˘ت˘˘˘شس’ا˘˘˘ب
فوقولا مت ام˘ك ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

طبر ةيلمع عورششم ىلع
ة˘˘كب˘˘ششب د˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘لا بت˘˘˘كم
ى˘ل˘˘ع ة˘˘ير˘˘شصب˘˘لا فا˘˘ي˘˘لأ’ا

ملك021 ا˘˘هرد˘˘˘ق ة˘˘˘فا˘˘˘شسم
لشصو غلبم هل دشصر يذلاو
نيأا ،ميتن˘شس را˘ي˘ل˘م03 ى˘˘لإا

دحل لاغششأ’ا ةبشسن تلشصو
،ةئاملاب07 ى˘˘لا ة˘˘عا˘˘شسلا

ءاهتنا دعب هنأاشش نم ام وهو
ن˘ع ة˘لز˘ع˘˘لا كف لا˘˘غ˘˘ششأ’ا
ةوق ن˘م ع˘فر˘لاو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
ديربلا يتكبشش يف قفدتلا

عشضو مت امك ،ت’اشصت’او
ديدجلا رقملا ةمدخلا زيح
را˘ي˘ت˘خاو د˘ير˘˘ب˘˘لا بت˘˘كم˘˘ل
ه˘˘˘˘ل ةروا˘˘˘˘ج˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شضرأا
ىتح Óب˘ق˘ت˘شسم ه˘ت˘ع˘شسو˘ت˘ل
تا˘˘ع˘˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘ل بي˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘شسي
ةلمج تعفر يتلا ةنكاشسلا
ىلإا ت’اغششن’ا نم ىرخأا

.ةي’ولا يلاو
  مصساقلب يفيرصشوب

mahali@essalamonline.com



Òسسفت مكل نكÁ فيك
‘ ةحئا÷ا Òثأات
؟يداسصتقلا اهدعب

بعششتم مو˘ه˘ف˘م دا˘شصت˘ق’ا
دا˘ج˘يإا ه˘نأا ي˘ف هر˘شصح ن˘كم˘˘ي
ةرد˘˘ق˘˘ل ة˘˘ي˘˘نزاو˘˘ت ة˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘شضو
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ةردا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا دراو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
تا˘˘˘جا˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘با˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘شس’ا
ةيعشضو زرفي امم ،ةيهانتمÓلا

ةلاحلا مجرتت اي˘ب˘شسن ةر˘ق˘ت˘شسم
ةبترمو ،ام داشصتق’ ةيحشصلا
ق˘فو تا˘يو˘لوأ’او تا˘˘جا˘˘ح˘˘لا
ن˘˘ع ر˘˘ب˘˘ع˘˘ت ة˘˘ي˘˘مر˘˘ه طا˘˘م˘˘˘نأا

دد˘˘ح˘˘تو ها˘˘فر˘˘لا تا˘˘يو˘˘ت˘˘˘شسم
عمتجملل ةيقبط˘لا تا˘نو˘كم˘لا

ةمدشصلا ثودحف ،هت˘ي˘جا˘ت˘نإاو
ا˘مد˘ه ج˘ت˘نأا (ا˘نور˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج)
ءانب داعأاو ةقباشسلا ة˘ف˘ي˘لو˘ت˘ل˘ل
ا˘مو تا˘˘جا˘˘ح˘˘لاو تا˘˘يو˘˘لوأ’ا
ىلع طوغشض نم اهيلع بترت
ة˘ي˘كÓ˘ه˘ت˘شسا طا˘م˘˘نأاو دراو˘˘م
بل˘˘ط˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ها˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘م تنا˘˘˘ك
نم عفرو ،خلا...تام˘ق˘ع˘م˘لا˘ك
ىلا ةيدعاق علشسو داوم ةميق
د˘ع˘ب˘لا ن˘م مد˘ق˘˘ت˘˘م ىو˘˘ت˘˘شسم
اهتيلباقل ةجيتن يجيتارتشس’ا
د˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘شسلا˘˘˘ك ن˘˘˘يز˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ل˘˘با˘˘ق˘˘م ي˘˘˘ف ،خ˘˘˘لا...تيز˘˘˘لاو
ة˘˘ف˘˘ي˘˘ث˘˘ك ع˘˘ل˘˘˘شسلا را˘˘˘شصح˘˘˘نا
ةيلامكلا علشسلاو ايجولونكتلا
اهي˘ل˘ع بل˘ط˘لا ضضف˘خ˘نا ي˘ت˘لا
ازرفم ،تايوتشسملا ىندأا ىلا
كو˘ل˘شس ي˘ف ا˘ي˘لا˘كيدار ار˘ي˘غ˘˘ت
.هتÓيشضفتو كلهتشسملا

د◊او رج◊ا ةسسايسس
له دارفألا تÓقنت نم

ىلع Òثأات اهل ناك
ةيراجتلا تلدابŸا

؟كلذب
ىلوأ’ا ةمدشصلا تنكم دقل

ةجيتن اهل بحاشصملا علهلاو
‐ بيهرلا يمÓعإ’ا طغشضلا
ةفاشضإ’اب‐هلحم يف ناك يذلا
عم˘قو ،ر˘ج˘ح˘لا تاءار˘جإا) ى˘لا
˘˘مد˘˘عو ،ة˘˘برا˘˘شضم˘˘لاو ضشغ˘˘لا
علشسلل ننقم˘لا ر˘ع˘شسلا مار˘ت˘حا
مظعم ديمجت نم (ةموعدملا
اد˘ع ا˘م ة˘يرا˘ج˘˘ت˘˘لا ة˘˘ط˘˘ششنأ’ا
ةقباشسلا ةيجيتارت˘شسإ’ا ع˘ل˘شسلا
ةرا˘ج˘ت˘ل با˘ب˘لا ح˘ت˘فا˘م ر˘كذ˘لا

ا˘م˘قر بير˘ق ن˘مز ى˘˘لا تنا˘˘ك
،ةيراجتلا ت’دابملا يف ايوناث
ةيجيتارتشس’ا علشسلا ضسيدكتف
ى˘˘لا كل˘˘ه˘˘ت˘˘شسم˘˘لا لا˘˘ق˘˘ت˘˘˘ناو
تائفلا فÓخب) ىلعأا تاجاح
ة˘ع˘شساو ا˘قا˘˘فآا ح˘˘ت˘˘ف (ة˘˘ششه˘˘لا

ر˘ب˘ع ة˘ي˘نور˘ت˘كل’ا ةرا˘ج˘˘ت˘˘ل˘˘ل
يعامت˘ج’ا ل˘شصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م
حلطشصا ام ققحي زهاج ليدبك
وأا يعامتج’ا داعت˘ب’ا˘ب ه˘ي˘ل˘ع
هزز˘˘ع˘˘ي ا˘˘م و˘˘هو ،يد˘˘˘شسج˘˘˘لا
˘ما˘قرأ’ ة˘ي˘لآ’ا هذ˘ه ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
ربتعت يتلا لودلا يف ةيشسايق
ايلاطيإاو نيشصلاك انوروك رؤوب
ة˘ثاد˘ح نأا ’إا .خ˘لا...ا˘ي˘نا˘ب˘شساو
ريغ اهتلعج ةيرئازجلا ةبرجتلا

قرطب رمأ’ا قلعت ءاوشس ةننقم
ةدو˘ج˘لا تا˘نا˘م˘˘شض وأا ع˘˘فد˘˘لا

ن˘موأا ،كل˘ه˘ت˘شسم˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘حو
جراخ ت’داب˘م˘لا م˘ج˘ح ة˘يواز
اهحششري امم ةيئابجلا ةباقرلا

ا˘ثد˘ح˘ت˘شسم ا˘ط˘م˘˘ن نو˘˘كت نأ’
رئازج˘لا ي˘ف ءادو˘شسلا قو˘شسل˘ل
.هميظنت بجي

دمألو موهفم داسس دقل
عادبلا نأاب ليوط

ىلع ركح راكتبلاو
يأا ¤ا ةمدقتŸا لودلا
؟ ةلوقŸا هتاه حسصت ىدم

ة˘ي˘كر˘ح ن˘م ثد˘˘ح˘˘ي ا˘˘م نإا
تاجاحلل ةباجتشساك ةيعمتجم
،ةح˘ئا˘ج˘لا ا˘ه˘ت˘ثد˘ح˘ت˘شسا ي˘ت˘لا

وحن هجوتلا ةيمتح لظ يفو
قÓ˘˘غ˘˘ن’ا ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن ل˘˘خاد˘˘˘لا

ريغ ةيئامح تاشسايشس ضضرفو
يتلا لودلا ضضعب نم ةنلعم
ةرور˘˘˘شضب ح˘˘˘ج˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ت تنا˘˘˘˘ك
ريرحتو يداشصت˘ق’ا حا˘ت˘ف˘ن’ا
ل˘ج˘ع ،ة˘ي˘جرا˘˘خ˘˘لا ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ةرو˘م˘غ˘م تنا˘ك ة˘ئ˘ف رد˘شصت˘ب
عاد˘˘ب’ا) د˘˘ه˘˘ششم˘˘ل˘˘ل ا˘˘ق˘˘با˘˘شس
يف وأا جاتنإ’ا يف راكتب’او
عا˘ط˘ق˘لا ي˘ف (ر˘ي˘ي˘شست˘لا قر˘˘ط
عمتجملا وأا ضصاخلا وأا ماعلا
نوكتشس تاقاطلا هذه .يندملا

ة˘ي˘ما˘مأ’ا ةر˘طا˘ق˘لا د˘ي˘كأا˘ت˘لا˘˘ب
Óيد˘بو ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘شصت˘قÓ˘ل
ي˘ت˘لا تارا˘كت˘حÓ˘ل ا˘ي˘ق˘ط˘ن˘˘م
ا˘ناز˘خو ،ا˘ق˘با˘شس ة˘م˘ئا˘ق تنا˘˘ك
.ةلمتحملا تاءافكلل

انوروك حايتجا لÓخ
يداسصتقلا ماظنلا
فيك..راهنا يŸاعلا

؟رمألا نولل–
را˘ي˘ه˘˘نا ن˘˘ع ثيد˘˘ح˘˘لا نإا

يملا˘ع˘لا يدا˘شصت˘ق’ا ما˘ظ˘ن˘لا
تعاطتشسا دقف ،هناوأ’ قباشس
ةيكيرمأ’ا ةدحت˘م˘لا تا˘ي’و˘لا

ةماع ةفشصب ة˘ي˘بر˘غ˘لا لود˘لاو
ن˘˘هر˘˘لا ة˘˘˘مزأا ن˘˘˘م جور˘˘˘خ˘˘˘لا
ةيحشضم8002 ةنشس يراقعلا
يلامشسأارلا ماظنلا ئدابم دحأاب
ي˘ف ة˘لود˘لا ل˘خد˘ت مد˘˘ع و˘˘هو
ر˘ي˘خأ’ا اذ˘ه ةرد˘قو دا˘شصت˘ق’ا

،هشسفنب هشسف˘ن ة˘ج˘لا˘ع˘م ى˘ل˘ع
ذاقنا ططخ رارقإا قيرط نع
ة˘فا˘ح ى˘ل˘ع تنا˘ك فرا˘˘شصم˘˘ل
.ضسÓفإ’ا

أادب دقف انورك ةحئاج يف امأا
لÓ˘خ ن˘م ءاو˘˘شس ار˘˘كب˘˘م كلذ
ر˘ي˘غ ة˘ي˘ئا˘م˘ح˘لا تا˘˘شسا˘˘ي˘˘شسلا
ةنشصرق نع ثيدحلاوأا ةنلعملا
ي˘ن˘ب˘ت وأا ة˘ي˘ب˘ط˘˘لا تاد˘˘ع˘˘م˘˘لا
وأا لماكلا مي˘مأا˘ت˘لا تا˘شسا˘ي˘شس
تا˘عا˘ن˘شصلا ضضع˘ب˘ل تقؤو˘م˘لا
ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط ه˘˘ب˘˘˘ششلاو ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا

ي˘فÓ˘ت˘ل نار˘ي˘ط˘لا تا˘˘كر˘˘ششو
ع˘˘˘فرو ة˘˘˘برا˘˘˘شضم˘˘˘لا ح˘˘˘ب˘˘˘˘شش
ل˘خد˘ت˘لا ي˘لا˘ت˘لا˘بو ،را˘ع˘˘شسأ’ا
يهو داشصت˘ق’ا ي˘ف ر˘ششا˘ب˘م˘لا
ا˘˘م˘˘لا˘˘ط ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘˘شسا˘˘˘ي˘˘˘شسلا
ةي˘لا˘ير˘ب˘م’ا لود˘لا ا˘ه˘تد˘ق˘ت˘نا

ميمأاتك ةيقÓخأا ريغ اهتربتعاو
ر˘˘˘شصم ي˘˘˘ف ضسيو˘˘˘شسلا ةا˘˘˘ن˘˘˘ق

ي˘˘ف تا˘˘قور˘˘ح˘˘م˘˘لا م˘˘ي˘˘مأا˘˘˘تو
ي˘ف تنا˘ك ا˘ه˘نأا م˘غر ر˘ئاز˘ج˘لا
.ةلتحم لود يديأا

نأا ’إا ريخأ’ا يف انعشسي ’و
تامدشصلا وأا ةئبوأ’ا  نأا لوقن
ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن˘˘˘لا ن˘˘˘م ما˘˘˘ع ل˘˘˘كششب
ةتحبلا ةيداشصتق’ا ة˘ي˘با˘ج˘يإ’ا
ةيمان لودل ضصرف يطعت دق
بي˘˘تر˘˘ت ةدا˘˘عإ’ ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ك
ضشا˘م˘كنا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ،ا˘ه˘تا˘يو˘˘لوأا

لود˘لا تا˘يدا˘شصت˘قا ؤو˘طا˘˘ب˘˘تو
ةو˘ج˘ف˘لا ضصل˘ق˘تو ة˘مد˘ق˘ت˘م˘˘لا
ن˘˘ح˘˘ن˘˘ف م˘˘ث ن˘˘مو ،ا˘˘م˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب
ةمزأ’ا عم لماعتلاب نوبلاطم
يعم˘ت˘ج˘م كشسا˘م˘تو ة˘م˘كح˘ب
كلذكو ،يمي˘ظ˘ن˘ت طا˘ب˘شضناو
نم ةمزأ’ا دعب امل ريشضحتلا

رياغ˘م ع˘قاو فار˘ششت˘شسا لÓ˘خ
تناك يتلا ةيطمنلا تاهجوتلل
ه˘ل˘لا ظ˘ف˘˘ح ،ا˘˘ق˘˘با˘˘شس ةد˘˘ئا˘˘شس
.رئازجلا
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اركح تناك امدعب عينسصتلاو راكتبلا حور تدلو انوروك ةمزأا
ةمدقتŸا لودلا ىلع

 هقافآاو يرئاز÷ا يداسصتقلا عقاولا ىلع انوروك ةحئاج تاسساكعنل ءارقتسسا

ةيحسصلا حلاسصملاو ةيلولا فرسصت تحت مولعلا ةيلك رباخم عسضوب

اهتامدخ سضرعت ةليسسملا ةعماج
انوروك ةحئاج ةحفاكمل

نيزاوم نم ديدعلا تلتخا نأا دعب اذهو ،اندÓبب ينطولا داسصتقلا ماظن يف لÓتخا انوروك ةحئاج ارخؤوم ،تفلخ
تناك داوم ةفلكتو ةميق عفرو ىرخأا داوم ىلع بلطلا ةرثكو ةيكÓهتسسلا داوملا نم ديدعلا ةردن لÓخ نم ىوقلا

داوملا نم ديدعلا هاجت هتيلباقل يرئازجلا نطاوملا هجوتو كÓهتسسا ةينهذو ميهافم تريغو .تايمكلا نم ربتعت
تارازولا فلتخم هحبك لواحت يذلا ءيسشلا وهو... ةريبك ةدمل ةمزألا رارمتسسا نم افوخ نيزختلا ةيرظن وحن ههجوتو
يف ةيجاتنإلا ةردقلا عفر لÓخ نم دÓبلا هسشيعت يذلا يلاحلا عسضولا عم ىسشامتت ةديدج ةيجيتارتسسإا تعسضوو ةلودلاب

نمو .راعسسألا طبسضو بلطلاو شضرعلا ةلداعم لداعت يكل داوملا فلتخم راعسسأا نينقتو بلطلا اهيلع رثك يتلا داوملا
.يرذخ قيفوت  يرادإلاو يداسصتقلا ريبخلا  عم زيجو راوح ءارجإا انيأاترا يليلحتلا قلطنملا اذه لÓخ

ةلشصاوتملا دوهجلا راطإا يف
ة˘˘شصا˘˘خ ة˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘شصم ح˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ل
هبتششملا ت’اح˘لا ضصي˘خ˘ششت˘ل
انوروك ضسوريف ءابوب اهتباشصإا

ةقحلم ىوتشسم ىلع91ديفوك
،ة˘ل˘ي˘شسم˘لا ة˘ن˘يد˘م˘ب رو˘˘ت˘˘شسا˘˘ب
ةلثمم ةليشسملا ةعماج ترداب
روتكد˘لا ذا˘ت˘شسأ’ا ا˘هر˘يد˘م ي˘ف
نم ة˘عو˘م˘ج˘مو لا˘م˘ك يراد˘ب
ى˘لإا مو˘˘ل˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘ك ةذ˘˘تا˘˘شسأا
ضسل˘ج˘˘م˘˘لا ضسي˘˘ئر˘˘ب لا˘˘شصت’ا
رون روتكدلا يئ’ولا يبعششلا
ةي’ولا يلاو هنمو ردقم نيدلا
ضضرع لجأا نم اجرعلا خيششلا
اهتامدخو ةعما˘ج˘لا تا˘ما˘ه˘شسإا
د˘يوز˘ت ي˘ف ا˘شسا˘شسأا ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا
ةذ˘˘تا˘˘شسأ’ا ةر˘˘ي˘˘خ˘˘˘ب ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا
ملع يف نيشصتخملاو نيثحابلا
ديدعب اوماق نم ةشصاخ ةئبوأ’ا
،انوروك ضسوريف لوح ثوحبلا

مول˘ع˘لا ة˘ي˘ل˘ك ر˘با˘خ˘م ع˘شضوو
ة˘˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘˘لا فر˘˘˘˘˘شصت تح˘˘˘˘˘˘ت
ع˘˘م ة˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا ح˘˘لا˘˘˘شصم˘˘˘لاو
يف ةي’ولا ة˘م˘ها˘شسم ة˘ي˘نا˘كمإا
فاشضت ةيليمكت ةز˘ه˘جأا ءا˘ن˘ت˘قا
ن˘م ة˘ع˘ما˘ج˘لا هزو˘ح˘ت ا˘م ى˘˘لإا

ة˘ي˘ل˘م˘˘ع ل˘˘ي˘˘ه˘˘شست˘˘ل تاد˘˘ع˘˘م
ن˘˘ع ضصي˘˘خ˘˘ششت˘˘لاو ف˘˘˘ششكلا
تماق ام رارغ ىلع نيباشصملا
وزو يزيتو ةياجب يتعماج هب
ة˘ي’و˘لا نأاو ا˘م˘ي˘شس’ ،ار˘˘خؤو˘˘م
ذنم ةلاح51 نم ديزأا يشصحت
رئازجلا يف ءابولا راششتنا ءدب

نم ءاوشس ةدفاو ت’اح اهلك
تا˘ي’و ن˘م وأا ن˘طو˘˘لا جرا˘˘خ
.ةءوبوم

ن˘م ا˘ما˘ه˘ل˘ت˘شسا اذ˘ه ي˘تأا˘ي
ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسي˘˘ئر با˘˘ط˘˘خ
ءاج ثيح ملعلا مو˘ي ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘ب
انوروك ةحئاج نأا هتلاشسر يف
انتاردق فا˘ششت˘كا ن˘م ا˘ن˘ت˘ن˘كم
ةقيمع ة˘لا˘شسر ي˘هو ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا
،ى˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا ة˘˘يرا˘˘شضحو ر˘˘ثأ’ا

ئ˘˘ب˘˘ن˘˘ت رو˘˘شصت˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘قاوو
قر˘ششم ي˘ع˘ما˘ج ل˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسم˘˘ب
ثح ام ىلإا ةفاشضإ’اب ،دعاوو

يلاعلا ميلعتلا عاطق ريزو هيلع
نيدلا ضسمشش يملعلا ثحبلاو
لوح هتاحيرشصت  يف  روتيشش

تارد˘˘˘ق ر˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘ف˘˘˘ت ةرور˘˘˘شض
ةيرئازجلا ةيعماج˘لا تاءا˘ف˘كلا

ة˘ع˘ما˘ج˘˘لا لÓ˘˘ت˘˘حا ةرور˘˘شضو
.رادتقاب عمتجملا يف اهتناكمل

نأا ا˘˘شضيأا ،ةرا˘˘˘ششإ’ا رد˘˘˘ج˘˘˘ت
ىلوأا نم تناك ةليشسملا ةعماج
يف تمهاشس ي˘ت˘لا تا˘ع˘ما˘ج˘لا
ىلع ةيميقعت ليلاحم عينشصت
،مولعلا ةيل˘ك ر˘با˘خ˘م ىو˘ت˘شسم
ى˘لإا ا˘ه˘˘بÓ˘˘ط د˘˘حأا ردا˘˘ب ا˘˘م˘˘ك
دد˘ع˘ت˘م ي˘ح˘شص ي˘قاو را˘كت˘˘با
ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل تا˘ماد˘خ˘˘ت˘˘شس’ا
هجولاو ضسأارلا يقي تاشسوريفلا

ةعماج˘لا ر˘يد˘م مد˘ق ثي˘ح ا˘ع˘م
يلاولل هنم يقاو زاهج(005)
كلشسلا ةدئافل  هعيزوت لجأا نم
اذ˘ه .ي˘ب˘ط ه˘˘ب˘˘ششلاو ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا

دمحم زينرم ثحابلا هب لجشسو
ىلإا فاشضت عارتخا ةءارب لÓج
ةذ˘تا˘شسأ’ ىر˘خأا تاءار˘˘ب ر˘˘ششع
تمدقت نيعدبم ةبلطو نيثحاب
لجشستل ةلي˘شسم˘لا ة˘ع˘ما˘ج ا˘ه˘ب

ينطولا دهعملا ىوتشسم ىلع
ةلاكولاو ةيعان˘شصلا ة˘ي˘كل˘م˘ل˘ل
ثحبلا جئاتن نيمثت˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

بشسح يجولونكتلا ريوطتلاو
روتكدلا لامعأ’ا ةنشضاح ريدم
ةعماج تمدقتو امك ،دمحأا ريم
ىرخأا ةردابمب ا˘شضيأا ة˘ل˘ي˘شسم˘لا
ة˘ي˘˘شضرأا ع˘˘شضو ي˘˘ف تل˘˘ث˘˘م˘˘ت
ضسوريفب قلعتي ام لك ةنمقرل

لوؤو˘شسم ما˘ه˘ب مد˘ق˘ت ا˘˘نورو˘˘ك
ةعماجلا ىوتشسم ىلع ةنمقرلا
يمقارخ نيدلا لامك روتكدلا

اريبك اناشسحتشسا يقل ام وهو
ن˘˘˘ع لوأ’ا لوؤو˘˘˘شسم˘˘˘لا ىد˘˘˘˘ل
داد˘ع˘ت˘شسا ىد˘بأا يذ˘لا ة˘ي’و˘˘لا

تاردابم ناشضت˘ح’ ه˘ح˘لا˘شصم
ي˘ف ة˘م˘ها˘˘شسم˘˘ل˘˘ل ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا

لك يفو ءا˘بو˘لا اذ˘ه ة˘ح˘فا˘كم
ة˘ي’و˘لا˘ب ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لا ا˘يا˘شضق˘˘لا

.Óبقتشسم
 فسسوي نب . رسضÿ . أا

Úنثإلا قوسسو Òغ داوو تلامزات تايفسشتسسÃ رمألا قلعتي

زا‚إلا ‘ ارخأات Êاعت ةياجبب ةيئافسشتسسا تاسسسسؤوم ثلث
تا˘شسشسؤو˘˘م ة˘˘ثÓ˘˘ث ي˘˘نا˘˘ع˘˘ت

عا˘ط˘ق˘ل ة˘ع˘با˘˘ت ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘ششت˘˘شسا
ي˘ف ار˘خأا˘ت ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ح˘˘شصلا
ر˘˘˘مأ’ا ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘يو زا˘˘˘˘ج˘˘˘˘نإ’ا
ريغ داوو تلامزات تايفششتشسمب
هد˘كأا ا˘م اذ˘ه ،ن˘ي˘ن˘˘ثإ’ا قو˘˘شسو
ةي’ول يبعششلا ضسلجملا ضسيئر
كا˘ن˘ه ه˘نأا ى˘لإا ار˘ي˘ششم ،ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب
زا˘ج˘نإا عور˘ششم ما˘م˘تا ة˘ي˘نا˘كمإا

برقأا يف نينث’ا قوشس ىفششم
لح متي نأا ةطيرشش نكمم تقو
ةشسشسؤوم ن˘ي˘ب م˘ئا˘ق˘لا ل˘كششم˘لا
لا˘غ˘ششأ’ا ة˘ير˘يد˘مو زا˘غ˘ل˘نو˘˘شس
نا˘ح ه˘نأا فا˘شضأاو ،ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
ا˘ب˘نا˘ج ل˘كا˘ششم˘لا كر˘ت˘ل تقو˘لا

ءا˘˘ه˘˘نإا ي˘˘ف ا˘˘مد˘˘˘ق ي˘˘˘شضم˘˘˘لاو
ىلع ةيلحملا ةيمنتلا عيراششم
ردجتو ،ةي’ولا ميلقإا ىوتشسم
تايف˘ششت˘شسم˘لا نأا ى˘لإا ةرا˘ششإ’ا
081 رفوت نا اهناكمإاب ةثÓثلا
عفر يف مهاشستل ،ةيفاشضإا ريرشس
ل˘ب˘˘ق ن˘˘م ة˘˘حا˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا

.ةي’ولا تايفششتشسم

نماشضتلا ةيلمع قايشس يفو
ريدم رداب ،يحشصلا عاطقلا عم
حنم ىلإا وبقأاب  ماموشصلا عنشصم
ةياجبب يع˘ما˘ج˘لا ى˘ف˘ششت˘شسم˘لا

فا˘ع˘شسإا ةرا˘ي˘شس21 ي˘˘لاو˘˘ح
ةيبطلا لئاشسولا ثدحأاب ةزهجم
،عيرشسلا لخدتلا يف ةلمعتشسملا

ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘شسن˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘مأ’ا ضسف˘˘˘˘نو
ن˘يأا تيرز˘م˘˘ي˘˘ت ى˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘ل
ةيبط مزاول نم رخآ’ا وه دافتشسا

ةيعانط˘شص’ا ضسف˘ن˘ت˘لا ةز˘ه˘جأاو
ا˘هر˘ي˘غو تازا˘ف˘قو تا˘ما˘م˘كو
اذه ،ةيد˘ل˘ب˘لا نا˘كشس ه˘ل ا˘ه˘مد˘ق
كل˘˘˘ت ن˘˘˘ع ر˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لا فر˘˘˘˘شصب
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ما˘شضت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا
نم ةيلحملا تايعمجلا اهمدقت

كل˘ت ى˘لإا ة˘فا˘˘شضإا ،ر˘˘خآ’ ن˘˘ي˘˘ح
تايعمجلا نم كانه تانوعملا

تا˘ب˘جو ر˘ي˘شضح˘ت ى˘لو˘ت˘ت ن˘˘م
لا˘˘م˘˘ع˘˘˘ل ما˘˘˘ع˘˘˘طإاو ة˘˘˘ي˘˘˘ئاذ˘˘˘غ
جÓعب ةمتهملا تاي˘ف˘ششت˘شسم˘لا

.91 ديفوك ءاد ىشضرم
ت.Ëرك

ةريبسش ةخسضم لطعت ببسسب
هللادبعوب

ويهرأا يداو ةنيدم ناكسس
نم نوفوختم نازيلغب
سشطع ةمزأا
ويهرأا يداو ةيدلب ناكسس عقوتي

ةقناخ ششطع ةمزأا يف لوخدلا
لاح يف ،0202 ةفئاسص لÓخ

لومملا رئبلا فقوت رارمتسسا
نئاكلاو ناكسسلا نم ةبسسن ربكأل
قرسش هللادبعوب ةريبسش يحب هرقم
لسصي يذلا هبوسسنمل ةبسسن ةيدلبلا
70ـلا نع ديزي لدعمب اث/ل041ـلا

رئبلا وهو ،عوبسسأا لك رتل نييÓم
تاينيفلألا علطم همسض مت يذلا
عبات ناك امدعب ويدلا حلاسصمل
،ةيقسسملا تاحاسسملا ناويدل
ةيرئازجلا نم ميلع ردسصم بسسحو
رثكأا ذنم فقوتم رئبلا نأا هايملل
يف بطع ببسسب ةلماك رهسشأا60 نم
ناكسسلا فوخت نم داز امو ،ةخسضملا
نحنو رطخلا شسوقان اوقد نيذلا

بلطلا وه فيسصلا لسصف باوبأا ىلع
لك يويحلا دروملا ىلع ديازتملا

عيباسسلا شسكع ىلع ةفئاسص
عاسضوألا مزأات ةيسشخو ،ةيداعلا

ىلع لوألا لوؤوسسملا ناكسسلا دسشاني
ةيلولا يلاو يذيفنتلا زاهجلا شسأار
بطعلا حÓسصإل Óجاع لخدتلا
روهسش ةدع ذنم احورطم يقب يذلا

يداو ةيدلب ناكسس ناكو ةيلاتتم
تايدلبلا نم شضعبلاو ويهرا
هايمب دوزت يتلا اميسسل ىرخلا
هايم ةعطاقم اوررق دق راقرق دسس
يتلاو5102 ماع علطم ذنم دسسلا
شصخسش طوقسس ةرسشابم تبقعا

مغر هيلع رثعي ملو دسسلا لخاد
ناوعا اهب ماق يتلا تادوهجملا
ثيحب ،ةيلاتتم مايا ةدعل شسطغلا
ىلا ناكسسلا نم شضعبلا رطسضا
هايم وا ةيندعملا هايملا ءانتقا
اهب ةناعتسسÓل ةيعيبطلا عيبانيلا

مت اميف يهطلاو برسشلا ةيلمع يف
ليسسغلا ىلا راقرق هايم هيجوت
.كلذ هباسشامو مامحلاو

بويأا.شس
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نع ودلانور بايغ
دراÒ÷ ةيلاثŸا ةليكسشتلا

،قبا˘شسلا يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا ي˘لود˘لا ل˘كشش
هقيرف ،لوبرفيل ةروطشسأا ،دراريج نفيتشس
زربأا نم ه˘م˘ظ˘ع˘م ف˘لأا˘ت يذ˘لا ،ي˘لا˘ث˘م˘لا
دراريج أاجافو ،مهه˘جاو ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
،ودلانور ونايتشسيرك داعب˘ت˘شسا˘ب ع˘ي˘م˘ج˘لا

امنيب ،قيرفلا اذه نم ،ضسوتنفوج مجاهم
،ة˘نو˘ل˘ششر˘ب م˘ج˘ن ،ي˘شسي˘م ل˘ي˘نو˘ي˘˘ل م˘˘شض
«وفي˘ترو˘ب˘يد ود˘نو˘م» ة˘ف˘ي˘ح˘شص بشسح˘ب
ريدملا ،دراري˘ج را˘ت˘خا د˘ق˘ف ،ة˘ي˘نو˘لا˘ت˘كلا
،يدنلتكشس’ا زرجنير وكشسÓ˘غ˘ل ي˘ن˘ف˘لا
هليكششت ءاجو ،1‐3‐2‐4ةقيرطب بعللا
ناي :ىمرم˘لا ضسرا˘ح :ي˘لا˘ت˘لا˘ك ي˘لا˘ث˘م˘لا
:عافدلا ،اينيفولشس/ديردم وكيتلتأا كÓبوأا
‐ادنل˘ت˘كشسا/لو˘بر˘ف˘ي˘ل نو˘شستر˘بور يد˘نأا
ر˘˘ت˘˘˘شسششنا˘˘˘م ي˘˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘مو˘˘˘ك تن˘˘˘شسن˘˘˘ي˘˘˘ف
ي˘لا˘ب˘ي˘لو˘ك ود˘ي˘لا˘ك ‐ ا˘كي˘ج˘ل˘ب/ي˘ت˘˘ي˘˘شس
،ليزاربلا/نÓيم وفاك ‐لاغنشسلا/ي˘لو˘با˘ن
لا˘ير ضسور˘ك ي˘نو˘ت :ي˘عا˘فد˘لا ط˘شسو˘˘لا

ر˘ت˘شسششنا˘م ن˘ي˘ك يور ‐ ا˘ي˘نا˘م˘لأا/د˘يرد˘م
:ي˘مو˘ج˘ه˘لا ط˘شسو˘لا ،اد˘ن˘لر˘يأا/د˘ت˘يا˘˘نو˘˘ي

اشسنرف/نامريج ناشس ضسيراب يبابم نايليك
ور˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ب ل˘˘˘˘˘˘يد ورد˘˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘˘شسي˘˘˘˘˘˘لأا ‐
ي˘شسي˘˘م و˘˘ي˘˘ل ‐ ا˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإا/ضسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج
هييد˘يد م˘جا˘ه˘م˘لا ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا/ة˘نو˘ل˘ششر˘ب
.جاعلا لحاشس/يشسليششت ابغورد

ةحÎقŸا افيويلا ةطخ ليسصافت
لاطبألا يرود لامكتسسل

نم هنإا ،يلاطيإا يفحشص ريرقت لاق
ةركل يبوروأ’ا داحت’ا نلعي نأا عقوتملا
يرود لامكتشس’ هت˘ط˘خ «ا˘ف˘يو˘ي» مد˘ق˘لا
نم ةرتفلا يف ذفنتشس يتلاو ابوروأا لاطبأا

ةثÓث لك ةارابم ةماقإاب توأا13 ىلإا7
مايأا تاعامتجا ةلشسلشس ديدحت متو ،مايأا
عوبشسأ’ا نم ضسيمخلاو ءاعبرأ’او ءاثÓثلا
مشسوم ءاهنإا ة˘ي˘ف˘ي˘ك ة˘ششقا˘ن˘م˘ل ،يرا˘ج˘لا

ضسوريف ة˘ح˘ئا˘ج ط˘شسو0202 ‐9102
يا˘˘˘كشس» ة˘˘˘كب˘˘˘شش بشسح˘˘˘بو ،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
يف لثمتت ةركفلا نإاف ،«ايلاطيإا تروبشس
ي˘ف لا˘ط˘بأ’ا يرود تا˘يرا˘ب˘م فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا
نو˘˘كت نأا ى˘˘ل˘˘ع ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا توأا ر˘˘ه˘˘˘شش
،لعفلاب ته˘ت˘نا د˘ق ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘يرود˘لا

وه اًلامتحا رثكأ’ا رايخلا نأا ىلإا تراششأاو
رود نم ةيقبتملا بايإ’ا تايرابم ةماقإا
8و7 يموي ،ابوروأا لاطبأا يرودل61ـلا
تا˘يرا˘ب˘م ة˘ما˘قإا ن˘كم˘ي ،كلذ د˘ع˘ب ،توأا
ف˘˘شصنو ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا ع˘˘بر با˘˘يإاو با˘˘˘هذ
،ةيئاهنلا ةارابملا ىلإا ةفاشضإ’اب ،يئاهنلا

ماقتشس حرت˘ق˘م˘ل˘ل ا˘ق˘فوو ،ما˘يأا ة˘ثÓ˘ث ل˘ك
مايأا يئاهنلا فشصن بايإاو باهذ تايرابم
ماقي نأا ىلع ، توأا12‐02و ،91‐81
رهششلا نم92 يف لوبنطشسإا يف يئاهنلا
،هتاذ

سسوتنفوج قبسسي Îنإا
ةبهوم فطÿ ةوطخب

ايسشيÒب
نع يلاطيإا ي˘ف˘ح˘شص ر˘ير˘ق˘ت تف˘ششك

يلاطيإ’ا عم دقاعتلاب نÓيم رتنإا مامتهإا
ط˘شسو م˘ج˘ن ،ي˘لا˘نو˘˘ت ورد˘˘نا˘˘شس با˘˘ششلا
،لبقملا يفيشصلا وتاكريملا يف ،ايششيريب
همشسو˘م (ا˘ًما˘ع02) ي˘لا˘نو˘ت ضضو˘خ˘˘يو
م˘غرو ،ي˘لا˘ط˘يإ’ا و˘ي˘ششت˘لا˘كلا ي˘ف لوأ’ا
ىلع قحتشسأا ةعئار تايوتشسم مدق كلذ
3 ي˘ف ا˘ي˘لا˘ط˘يإا بخ˘ت˘ن˘م ل˘ي˘ث˘˘م˘˘ت ا˘˘هر˘˘ثأا

ة˘˘كب˘˘شش بشسح˘˘بو ،ة˘˘˘ي˘˘˘لود تا˘˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘م
مدق دقف ،ةيلاطيإ’ا «تشسايديم تروبشس»
،وروأا نو˘ي˘ل˘م04 ة˘م˘ي˘ق˘ي ا˘ًشضر˘ع ر˘ت˘˘نإا
،لو˘بر˘ف˘ي˘لو ضسو˘ت˘ن˘فو˘ج ى˘ل˘ع قو˘ف˘ت˘ل˘˘ل
رتنإا فد˘ه˘يو ،بعÓ˘لا تا˘مد˘خ˘ب زو˘ف˘لاو
،نكمم تقو عرشسأا يف ةقفشصلا مشسح
ثيح ،تاديازملا ءدبو مشسوملا ءاهتنا لبق
مهلاومأا اوعشضوو ،اًيمشسر اًشضرع اومدق
ىلعو ،هيدانو بعÓلا مامأا ةلواطلا ىلع
رتشسششنامو لوبر˘ف˘ي˘ل ما˘م˘ت˘ها ن˘م م˘غر˘لا
،امورو يلوبانو نÓيمو لانشسرآاو دتيانوي
ر˘ت˘نإا ا˘م˘ه ة˘˘يد˘˘ج ر˘˘ث˘˘كأ’ا ة˘˘يد˘˘نأ’ا نأا ’إا

.ضسوتنفوجو
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يروزتاÒنلا م‚ سشتيفوزورب مسضل هتلاسصتإا ¤وأا ىرجي لوبرفيل حسصني ليسسور
«انارغولبلا«سسيئر

دقاعتلاب ›ا◊ا
رامين عم

،ل˘ي˘شسور ورد˘نا˘شس ح˘شصن
،قباشسلا ةنولششرب يدان ضسيئر
،و˘ي˘مو˘ترا˘ب ا˘˘يرا˘˘م بي˘˘شسو˘˘ج
عم دقاعتلاب ،ي˘لا˘ح˘لا ضسي˘ئر˘لا
،ا˘ف˘ل˘ي˘شس اد را˘م˘ي˘ن ي˘ل˘يزار˘ب˘لا

نا˘˘شس ضسيرا˘˘ب ق˘˘ير˘˘˘ف حا˘˘˘ن˘˘˘ج
لÓ˘˘خ ،ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج
نم زيزعت˘ل˘ل ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا
يف قيرفلل ة˘ي˘مو˘ج˘ه˘لا ةو˘ق˘لا

ىناع يذلا عجارتلا ةلاح لظ
ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ ق˘ير˘ف˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
يلاحلا فقو˘ت˘لا ل˘ب˘ق ةر˘ي˘خأ’ا
،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك ضسور˘˘˘ي˘˘˘ف بب˘˘˘شسب
ع˘م ة˘ل˘با˘ق˘م ل˘ي˘شسور ىر˘˘جأاو
«وفيتروبيد ودنوم» ةف˘ي˘ح˘شص
ا˘˘ه˘˘ت˘˘خ˘˘شسن ي˘˘ف د˘˘˘حأ’ا  ضسمأا
ةفيح˘شصلا تر˘ششنو ،ة˘ي˘قرو˘لا
ن˘م ا˘ًلÓ˘ه˘ت˘شسا ة˘˘ي˘˘نو˘˘لا˘˘ت˘˘كلا

ةنولششرب ضسيئر عم اه˘ت˘ل˘با˘ق˘م
،كشش نودب»:هيف لاق قباشسلا

،«را˘م˘ي˘ن ع˘م د˘قا˘ع˘تأا˘˘شس تن˘˘ك
نأا ل˘˘ي˘˘شسور ىأار ا˘˘م ا˘˘ًم˘˘˘ئادو
فيشص يف را˘م˘ي˘ن ع˘م هد˘قا˘ع˘ت

هل حاجن ربكأا وه3102 ماع
ا˘ًشسي˘ئر˘ك ه˘ت˘ي’و ي˘˘ف ه˘˘ق˘˘ق˘˘ح
نوكيشس هنأا ىأار امك ،يدانلل

لينو˘ي˘ل ق˘ير˘ف˘لا د˘ئا˘ق ة˘ف˘ي˘ل˘خ
ر˘ي˘خأ’ا اذ˘ه كرا˘ششو ،ي˘˘شسي˘˘م
لوح هيأار يف ليشسور كلذك
امنيبو ،7102 ماع يفف ،رامين

ه˘˘ت˘˘لو˘˘ج ي˘˘ف ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا نا˘˘˘ك
،ةيكيرمأ’ا ةدحتملا تاي’ولاب

عانقإا ينيتنجرأ’ا دئاقلا لواح
يف ءاقبلاب يليزار˘ب˘لا حا˘ن˘ج˘لا
دوقيشس (يشسيم) هنأاو ةنولششرب
ةر˘كلا ةز˘ئا˘ج˘ب زو˘ف˘ل˘ل را˘م˘ي˘˘ن
ررق يليزاربلا نكلو ،ةيبهذلا
هشسفن ماعلا فيشص يف ليحرلا

لماح ةباوب ربع اشسنرف اًهجتم
نأا ،ر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج ،بق˘˘˘ل˘˘˘لا

ي˘ف ه˘ب˘شصن˘˘م ردا˘˘غ ل˘˘ي˘˘شسور
يفناج نم نيرششعلاو ثلاثلا
ىوكشش ميدقت دعب4102 ماعل

داشسفلاب همهتت هقح يف ةيئانج
.رامين عم دقاعتلا ةقفشص يف

ببسسب خنويم نرياب نيدي ريون
«ةبذاكلا تابيرسستلا»

جورخ ،خنويم نرياب ىمرم ضسراح ،ريون ليونام ركنتشسا يدان˘لا ن˘ي˘بو ه˘ن˘ي˘ب ةر˘ئاد˘لا تا˘شضوا˘ف˘م˘لا ل˘ي˘شصا˘ف˘ت ضضع˘ب دق ةديدع ةيفحشص ريراقت تناكو ،دقع ديدجت نأاششب يناملأ’ا عم قافت’ يرافابلا يدانلا ةرادإا لشصوت ةبوعشصب تدافأا ،اًيونشس اًبتار ىشضاقتي نأا بلط امدعب ، اًماع43ـلا بحاشص لÓخو ،تاونشس5 هتدم دقعل ةفاشضإ’اب ،وروأا نويلم02 غلبي هئايتشسا نع ريون ربع ،ةيناملأ’ا«ديلب» ةفيحشصل تاحيرشصت تاشضوافمب قلعتت يتلاو ،اًرخؤوم تجرخ يتلا تابيرشستلا نم عم اهتيرجأا يتلا تاثداحملا ةفاك» :لاق ،كلذ نعو ،ديدجتلا ةطاحم تناك ،ةيشضاملا تاونشسلا رادم ىلع نرياب يلوؤوشسم ءيشش يأا اًدبأا جرخي ملو ،ان˘ن˘ي˘ب ة˘لدا˘ب˘ت˘م˘لا ة˘ق˘ث˘لاو ة˘ير˘شسلا˘ب تاشضوافملا ليشصافت ضضعب تجرخ نكل» :درطتشساو ،«أÓملل نوكت ام اًبلاغ يتلاو ،مÓعإ’ا لئاشسو ىلإا اننيب نآ’ا ةيراجلا يف كلذ دتعأا مل» :لمكأاو ،«ينجعزي ام اذهو ،ةحيحشص ريغ اًرداق نوكأا نأا يل ةبشسنلاب اًمهم ناك املاطلف ،خنويم نرياب املثم ،ةمات ةقثب ةرادإ’ا يف نيلوؤوشسملا عم لمعلا ىلع .«هل دئاقو بعÓك قيرفلا عم ضصلخأا

Òهامج رفسس«حرسصي ديردم ةدمع
«احداف أاطخ ناك وكتيلتأا

ةينابشسإ’ا ةمشصاعلا ةدمع اديملأا زينيترام ضسيول هيشسوخ لاق
ىلإا رفشسلاب ديردم وكيتلتأا قيرف يعجششمل حامشسلا نإا ،ديردم
نم نكي مل ،فاشضأاو ،أاطخ ناك «ضسوكنÓب يخورلا» معدل لوبرفيل
يف دليفنأا يف تبعل يتلا ،61ـلا رود يف ةارابم ماقت نأا ضضرتفملا

يف91 ديفوك ضسوريفب ةباشصإ’ا ت’اح دعاشصتل اًرظن ،ضسرام11
وكيتلتأاو لوبرفيل ةارابم ةماقإا رارق نإا ،ديردم ةدمع لاقو ،اينابشسإا
هل نكي مل انوروك ضسوريف ةمزأا ديازت عم ابوروأا لاطبأا يرود يف
وجييد ينيتنجرأ’ا بردملا ةبيتك تزافو ،أاطخ ناكو ىنعم يأا
مهمدقت نيمأاتل ،بايإ’ا ةارابم يف2‐3 لوبرفيل ىلع ينويميشس
مهل حمشس نيذلا يتيلتأ’ا يعجششم نم0003 مامأا يئاهنلا عبر ىلإا
ماشسقأ’ا يف تايرابملا تناك ،ةلحرملا كلت يف ،ارتلجنإا ىلإا رفشسلاب
تقلغأا امنيب ،ةقلغم باوبأا فلخ لعفلاب بعلُت اينابشسإا يف ىلوأ’ا
نع ةلودلا تغ˘ل˘بأا د˘قو ،تا˘ع˘ما˘ج˘لاو ضسراد˘م˘لاو ة˘نا˘شضح˘لا رود
رظح متو ،ةمشصاعلا يف287 اهنم ،ضسوريفلاب ةباشصإا ةلاح6461
يف ضصخشش0001 نم رثكأا مشضت يتلا ةماعلا ثادحأ’ا عيمج
ةطحمل ايديملأا زينيترام لاقو ،.راششتن’ا دعاشصت ببشسب ديردم
نكمتي نأا يقطنملا نم نكي مل» :وريشس ادنوأا ةينابشسإ’ا ةعاذإ’ا

.«تقولا كلذ يف دليفنأا ىلإا رفشسلا نم وكيتلتأا يعجششم نم0003

يدان نأا ةيفحشص ريراقت تفششك
عم يئد˘ب˘م لا˘شصتا˘ب ن˘ما˘ق لو˘بر˘ف˘ي˘ل
ثيح ،ضشتيفوزورب وليشسرام يلثمم
ن˘جرو˘ي ي˘نا˘˘م˘˘لأ’ا برد˘˘م˘˘لا بغر˘˘ي

بع’ ،نÓيم رتنإا مجن مشض يف بولك
نم أازجتي ’ اًءزج ناك طشسولا طخ
يتنوك وي˘نو˘ط˘نأا ر˘ت˘نإا برد˘م ط˘ط˘خ
23 ي˘ف كرا˘شش ثي˘ح ،م˘˘شسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه
ضسمخو ،فادهأا ةثÓثب مهاشسو ةارابم
˘˘ما˘˘مأا ي˘˘ق˘˘ب ،ة˘˘م˘˘شسا˘˘˘ح تار˘˘˘ير˘˘˘م˘˘˘ت
يف هدقع ىل˘ع نا˘ت˘ن˘شس ضشت˘ي˘فوزور˘ب
يئازج طرشش دوجو نكل ،وريشس ناشس
هينج نو˘ي˘ل˘م25 غ˘ل˘ب˘˘ي هد˘˘ق˘˘ع ي˘˘ف
لاطبأا يرود هابتنا بذ˘ج ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘شسا
ت’اشصتا زديرلا قيرف ىرجأاو ،ابوروأا

فÓشسوريم ،ضشتي˘فوزور˘ب ل˘ي˘كو ع˘م
نع ةيلوأا تامولعم ديدحتل ،كيناششيب
ة˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘شصل ا˘˘ًق˘˘فو ،بعÓ˘˘لا ف˘˘قو˘˘م
ن˘م ،كلذ ع˘مو ،ة˘ي˘لا˘ط˘يإ’ا «ور˘ب˘˘ي˘˘ل»
ظافحلا لجأا نم رتنإا لتاقي نأا ررقملا

لعفلاب أادبو ،طشسولا طخ بع’ ىلع
لÓخ نم لوبرفيل ةوطخ دعب كرحتلا
ن˘م˘شضت˘ي ’ ه˘ل ن˘شسح˘م د˘ق˘ع م˘يد˘ق˘ت
ضشتيفوزورب بلجيشس ،جارفإÓل اًطرشش
طشسولا طخ ىلإا ةربخلا نم ديزملا
ثيح ،لبورفيل قيرف يف لعفلاب عئارلا
،ايتاور˘ك ع˘م ةارا˘ب˘م15 ي˘˘ف كرا˘˘شش
نم اًءزج ناكو ،فادهأا ةتشس لجشسو

ضسأاك يئاهن ىلإا لشصو يذلا قيرفلا
ي˘ف زو˘ف˘لا لÓ˘˘خ ،8102 يف م˘لا˘ع˘لا
،ارتلجنإا ىلع لايدنوملا يئاهن فشصن
،ةقيقد021 لماك ضشتيفوزورب بعل
لÓ˘خ ة˘م˘يز˘ه˘لا ي˘ف رو˘˘ه˘˘ظ˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق
ةعبرأا دعب اشسنرف مامأا ةيئاهنلا ةارابملا
بعللا ىلع رداق ضشتيفوزوربو ،مايأا
،اًمدقت رثكأ’ا طشسولا طخ راودأا يف
بر˘غز و˘ما˘ن˘يد ل˘جر كل˘م˘˘ت˘˘ي ثي˘˘ح
ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ى˘ل˘ع ةرد˘ق˘لا ق˘با˘شسلا

ميدقت ىلع هتاردق ترهظ امك ،ةركلا
مشسوملا لÓخ ةمشسا˘ح˘لا تار˘ير˘م˘ت˘لا
عمو ،ي˘لا˘ط˘يإ’ا ق˘ير˘ف˘لا ع˘م ي˘لا˘ح˘لا
مدآا طشسولا بع’ ةرداغ˘م ة˘ي˘لا˘م˘ت˘حا

نأا ح˘جر˘م˘لا ن˘م ،ف˘ي˘شصلا اذ˘ه ا˘˘ن’’
ت’ا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا قو˘˘شس زد˘˘ير˘˘لا ل˘˘خد˘˘ي
ط˘خ ي˘ف تاز˘يز˘ع˘ت ى˘ل˘ع لو˘شصح˘ل˘ل
ءابنأا دوجو نم مغرلا ىلع ،طشسولا
بعÓلا دقع ديدمت نوراتخي دق مهنأا
.رخآا مشسومل اًماع13 رمعلا نم غلابلا

ةمداقلا تÓيوحتلا قوسس ‘ هديرت قرف ةدع

«يغنŸÒا» ¤إا يميكح ةدوع مامأا قئاع
نأاب ينا˘م˘لأا ي˘ف˘ح˘شص ر˘ير˘ق˘ت دا˘فأا
فر˘ششأا ي˘˘بر˘˘غ˘˘م˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا ةدو˘˘ع
ةياهن يف ديردم لاير ىلإا يميكح
ى˘ت˘ح ة˘مو˘شسح˘م تشسي˘ل ،م˘شسو˘م˘˘لا
ىلإا ي˘م˘ي˘كح ةرا˘عإا ي˘ه˘ت˘ن˘تو ،نآ’ا
تدتما يتلاو دنومترود ايشسوروب
مشسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن˘ب ،ن˘ي˘م˘شسو˘م ةد˘م˘ل
«دليب» ةفي˘ح˘شص بشسح˘بو ،يرا˘ج˘لا
يميكح ةدوع رار˘ق نإا˘ف ،ة˘ي˘نا˘م˘لأ’ا
كلذو ،ا˘ًح˘˘شضاو ضسي˘˘ل لا˘˘ير˘˘لا ى˘˘لإا
يذ˘˘لا ناد˘˘يز ن˘˘يد˘˘لا ن˘˘˘يز بب˘˘˘شسب
تحشضوأاو ،كلذ مامأا اًقئاع نوكيشس
بعÓلاب لشصتي مل ديردم لاير نأا
م˘˘غرو ،8102 ما˘ع ذ˘ن˘م ي˘بر˘غ˘م˘لا
عم يميكح همدقي يذلا عئارلا ءادأ’ا
ا˘ًفد˘ه ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج يذ˘˘لاو ،د˘˘نو˘˘م˘˘ترود
هيدل ناديز نأا ’إا ،ابوروأا ةقلامعل
يلاتلابو ،لاخافراك ينادب مات عانتقا
ي˘شسا˘˘شسأا˘˘ك فر˘˘ششأا ة˘˘كرا˘˘ششم نإا˘˘ف
دقف ،ىرخأا ةيحان نم ،ةدكؤوم تشسيل

ن˘كي م˘ل ه˘نأا ما˘يأا ل˘ب˘˘ق فر˘˘ششأا د˘˘كأا
لاير عم هدقع يهتني ىتم فرعي
مغرلا ىلعو ،(2202 فيشص) ديردم
د˘يد˘ج˘ت نأا˘ششب تا˘ن˘ه˘كت دو˘جو ن˘م

ة˘ف˘ي˘ح˘شصلا تد˘كأا د˘ق˘ف ،ل˘م˘˘ت˘˘ح˘˘م
وأا تباث ءيشش دوجو مدع ،ةيناملأ’ا

ر˘يد˘ج,د˘ق˘ع˘لا د˘يد˘ج˘ت لو˘ح د˘˘كؤو˘˘م
ىعشست ةيدنأا ةدع كانه نأا ركذلاب

ايشسروروب اهنيب نم ،يميكح مشضل
ةفاشضإ’اب ،خنويم نريابو ،دنومترود
نا˘˘شس ضسيرا˘˘بو ضسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘˘ج ى˘˘˘لإا

.نامريج
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،يلاطيإا يفحشص ريرقت فششك
د˘يد˘ج رو˘ط˘˘ت ن˘˘ع ،د˘˘حأ’ا ضسمأا
ي˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘جرأ’ا طا˘˘ب˘˘ترا نأا˘˘ششب

،رتنإا مجاهم ،زي˘ن˘ي˘ترا˘م ورا˘تو’
لÓخ ة˘نو˘ل˘ششر˘ب ى˘لإا لا˘ق˘ت˘ن’ا˘ب
ةفيحشصل اًقفوو ،لبقملا مشسوملا
«ترو˘˘ب˘˘شس و˘˘ل˘˘ل˘˘يد ا˘˘ت˘˘يرا˘˘غ’»
لشصاوت ةنولششرب نإاف ،ةيلاطيإ’ا

ل˘شصحو ،ورا˘تو’ ي˘ل˘ث˘˘م˘˘م ع˘˘م
مامتإا نأاششب بعÓلا ةقفاوم ىلع
هذه لÓغتشسا يونيو ،ةقفشصلا
تاشضوافملا ةلواط ىلع ةقرولا

ل˘كششب تا˘ثدا˘ح˘˘م˘˘لا ءد˘˘ب د˘˘ن˘˘ع
نل رتنإا نأا ىلإا تراششأاو ,يمشسر
ل˘˘ي˘˘حر˘˘لا˘˘ب ورا˘˘توÓ˘˘ل ح˘˘˘م˘˘˘شسي
يدام دئاع قيقحت لبق ةلوهشسب
ر˘˘شصي كلذ˘˘ل ،ة˘˘ق˘˘ف˘˘شصلا رر˘˘ب˘˘˘ي
يشضاقت ىلع ةيادبلا يف يدانلا

طرششلا ةميق وروأا نويلم111
اًشضيأا رتنإا نأا تحشضوأاو ،يئازجلا
تا˘كر˘ح˘ت ى˘ل˘ع در˘ل˘ل قاروأا ه˘˘يد˘˘ل
يف وليم رثرآا بلط لثم ،ةنولششرب

ليلقت ينولاتكلا يدانلا ةبغر ةلاح
تاشضوافم˘لا ي˘ف يدا˘م˘لا ل˘با˘ق˘م˘لا
نأا فرعي رتنإا نإا تلاقو ،ةيمشسرلا
فور˘ظ ه˘يد˘ل ل˘ب˘ق˘م˘لا و˘تا˘كر˘ي˘م˘˘لا
،انوروك ضسوريف ببشسب ةيئانثتشسا

ةيلدابتلا تاق˘ف˘شصلا نإا˘ف ي˘لا˘ت˘لا˘بو
كاردإا م˘غر ،زر˘بأ’ا ل˘ح˘لا نو˘كت˘شس
ىلختي نل اشسرابلا نأا يروزتارينلا

نأا تفا˘˘شضأاو ,ا˘˘ًق˘˘ل˘˘ط˘˘م ر˘˘˘ثرآا ن˘˘˘ع
ي˘ف ر˘ت˘˘نإا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا ةو˘˘ط˘˘خ˘˘لا
هرا˘ي˘ت˘خا نو˘كت د˘ق تا˘شضوا˘˘ف˘˘م˘˘لا

حور˘ط˘م˘لا ي˘عا˘بر˘˘لا ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ن˘˘ث’
،انيلأا ضسيلراك :وهو لدابتلا لوخدل

Óيروكو˘ك كرا˘م ،و˘بر˘ي˘ف رو˘ي˘نو˘ج
تم˘˘تأاو ,ود˘˘ي˘˘م˘˘˘ي˘˘˘شس نو˘˘˘شسل˘˘˘ي˘˘˘نو
ىلع ديكأاتلاب ا˘هر˘ير˘ق˘ت ة˘ف˘ي˘ح˘شصلا
ةنولششرب نيب ت’اشصت’ا رارمتشسا

رظتنت نيح يف ،وراتو’ يلثممو
،ةيمشسرلا تاثداحملا ءدب رتنإا ةرادإا

ىلع قاروأ’ا عيمجل اشسرابلا حرطو
.ةلواطلا

ةمزأاب عمجأا ملاعلاو مدقلا ةرك رمت
يف لث˘م˘ت˘ت ،ي˘لا˘ح˘لا تقو˘لا ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك
ـ ديفوك هيلع قلطُأا ديدج ضسوريف روهظ
اذه ىدأاو ،انوروك ةلئاع ىلإا يمتني91
ٍلكششب مدقلا ةرك فقوت ىلإا ضسوريفلا

ذإا ،ماع ٍلكششب ةايحلا لاكششأا لكو ضصاخ
ة˘˘˘ي˘˘˘بوروأ’ا تا˘˘˘شسفا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا تف˘˘˘قو˘˘˘˘ت
يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’او ي˘نا˘ب˘شسإ’ا˘ك تا˘يرود˘˘لاو
يدان ةرادإا تدبأاو ،كلذ ريغو يشسنرفلاو
ن˘م ر˘ث˘كأا ي˘ف ي˘نا˘ب˘˘شسإ’ا د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير
ىلع لوشصحلاب اًريبك اًما˘م˘ت˘ها ة˘ب˘شسا˘ن˘م
قيرف م˘جا˘ه˘م ،ي˘با˘ب˘م نا˘ي˘ل˘ي˘ك تا˘مد˘خ
نكلو ،يشسنر˘ف˘لا نا˘مر˘ي˘ج نا˘شس ضسيرا˘ب
بعÓل ةيقوشسلا ة˘م˘ي˘ق˘لا عا˘ف˘تر’ اًر˘ظ˘ن
نإا˘ف ،وروأا نو˘ي˘ل˘م002 ـب رد˘ق˘ُت ي˘˘ت˘˘لا
يأا ثود˘ح ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ت ة˘˘ي˘˘كل˘˘م˘˘لا ةرادإ’ا

نأا ررقملا نمو ،رمأ’ا اذه يف تادجتشسم
نا˘شس ضسيرا˘ب ع˘م بعÓ˘لا د˘ق˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘ي

هشضفر لظ يفو ،2202 ماع يف نامريج
ةي˘شسيرا˘ب˘لا ةرادإ’ا نإا˘ف ،هد˘قا˘ع˘ت د˘يد˘ج˘ت
يأا ي˘ف لو˘خد˘لا ى˘ل˘ع ةر˘ب˘ج˘م نو˘كت˘شس
لباقم هديري يذلا يدانلا عم تاشضوافم
ديكأاتلاب لبقت نل اهنكلو ،ةيلام ةميق يأا
دحأا دعُي يشسنرفلا˘ف ،ة˘شضف˘خ˘ن˘م ة˘م˘ي˘ق˘ب

،يلاحلا تقولا يف ملاعلا يبع’ لشضفأا
ةيقوشسلا ةميقلا ضضافخنا رظتنملا نمو
ةر˘ت˘ف ل˘ظ ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك ٍل˘كششب ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘ل
كلذ˘ك هار˘ي ا˘م و˘هو ،ة˘ي˘لا˘ح˘لا ف˘قو˘˘ت˘˘لا
ن˘ي˘هو˘ك لا˘ي˘ناد ي˘شسنر˘ف˘˘لا ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شسلا
ىلدأا ذإا ،يبوروأ’ا ناملربلا وشضع ،تيدنب
ةمزأا دعب ،اًدغ» :اهيف لاق تاحيرشصتب
رثكأا فلكي نل يبابم ،انوروك ضسوريف
002 نم اًلدب وروأا نويلم04 وأا53 نم
ة˘˘مزأ’ا هذ˘˘ه» :ع˘˘با˘˘تو ،«وروأا نو˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م
ةشضايرلا يف ةينÓقعÓلا ىلع يشضقتشس
دق ناك ول امك ودبي رمأ’ا ،ةيفارتح’ا

حÓشصإا بجو˘ت˘يو ا˘ًيوو˘ن ا˘ًمو˘ج˘ه ثد˘ح
،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م د˘عاو˘ق˘ل ا˘ًق˘فو ن˘˘كلو ،ر˘˘مأ’ا
عقاولا مكحب اًديدج اًميظنت كانه نوكيشس
قلعت˘ي ن˘ل اذ˘ه م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ةدا˘عإا ،ي˘لا˘ح˘لا
قوقحب ام˘نإاو ،ط˘ق˘ف ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا بتاور˘ب
ميطحت ا˘ن˘ي˘ل˘ع ،ا˘ًشضيأا نÓ˘عإ’او ا˘يا˘عد˘لا
نوموقي نيذ˘لا كئ˘لوأا ،ن˘ير˘يد˘م˘لا ما˘ظ˘ن
يفو ،«مدقلا ةرك يف ةظهاب تاقفشصب

ريراقتلا ةفاك نإاف ،ةيلاحلا ةمزأ’ا لظ
دقاعتت نل ةيكلملا ةرادإ’ا نأا ىلإا ريششُت
رظتنتشس اهنكلو ،فيشصلا اذه يبابم عم
.لبقملا ماعلا فيشص

يكلملل هقسشع ببسس فسشكي اوتروك
ضسراح حبشصأا هنأا ،ديردم لاير قيرف ىمرم ضسراح ،اوتروك وبيت يكيجلبلا دكأا

مث نمو ،ةلوفطلا ذنم ضسايشساك ركيإا ينابشسإ’ا ضسراحلل هقششع ببشسب ىمرم
نيبو هنيب يدشسجلا هباششتلا ببشسب كلذو ةيعجرمك راشس ريد ناف نيودإا ذخّتا
لشصاوتلا تاكبشش ى˘ل˘ع ر˘ششا˘ب˘م ثب لÓ˘خ او˘ترو˘ك لا˘قو ،يد˘ن˘لو˘ه˘لا ضسرا˘ح˘لا
هتايرابم تدهاششو ديردم لاير يف بعللا ضسايشساك أادب امدنع» :يعامتج’ا
امدنع .ديردم لايرب ابجعم تنكو هتيؤورب تعتمتشسا دقل ،هببشسب اشسراح تحبشصأا

راشس ريد ناف تعبات رششع ةعبارلا نشس يف افيحنو ةياغلل Óيوط يشسفن تدجو
امدنع هلعفأاشس ام لوأا» :اوتروك راششأاو ،«يبولشسأ’ برقأا ناك هنأ’ ربكأا لكششب
ةشضايرلا ةشسراممل ةيشضايرلا ضسابيبيدلاف ةنيدمل باهذلا وه جورخلا نم نكمتأا

ةموكحلا يطعت نأا رظتننشس نكلو اريثك اذه يف بغرأا .قيرفلا عم بيردتلاو
ةنيدمب هلزنم يف يكيجلبلا ضسراحلا ثكميو ،«كلذب مايقلل رشضخأ’ا ءوشضلا

هتبغر نع رّبعو ،(91‐ديفوك) دجتشسملا انوروك ضسوريف راششتنا ببشسب ديردم
.ةيشضايرلا ةنيدملا يف اددجم بيردتلا نم نكمتيل اهتعيبطل ةايحلا ةدوع يف

مل ودلانور و..يئانثتسسإا يسسيم » :ماكيب
«هاوتسسم ىلعأا ىلإا لسصي

ديردم لايرو يزيلجنإ’ا دتيانوي رتشسششنام بع’ ،ماهكيب ديفيد يزيلجنإ’ا دكأا
ينيتنجرأ’ا نأا ،قباشسلا يشسنرفلا نامريج ناشس ضسيرابو ينابشسإ’ا
نأاو ،اًيئانثتشسا ،ةنولششرب قيرف دئاق ،يشسيم لينويل
ضسوتنفوج مجاهم ،ودلانور ونايتشسيرك يلاغتربلا
،هاوتشسمل لوشصولا عيطتشسي ’ ،يلاطيإ’ا

ةلاكو ع˘م ة˘ل˘با˘ق˘م ما˘ه˘كي˘ب ىر˘جأاو
:اهيف لاق ةيني˘ت˘ن˘جرأ’ا ءا˘ب˘نأ’ا
،هعون نم ديرف بع’ يشسيم»
،ودلانورو وه ،هلثم رخآا بع’ كانه ضسيلو
ىو˘ت˘شسم ى˘لإا ل˘شصي ’ د˘ي˘كأا˘ت˘لا˘ب يذ˘˘لا

ةبشسنلاب امأاو ،عيمجلا نم لشضفأا ،يشسيم
عمج يلا ابوروأا لاطبأا يرود ءاقل ىلإا
يف ةنو˘ل˘ششر˘بو نا˘مر˘ي˘ج نا˘شس ضسيرا˘ب
:عباتف3102‐2102 م˘شسو˘م ة˘خ˘شسن
يف ةنولششرب ى˘ل˘ع ن˘ي˘مد˘ق˘ت˘م ا˘ن˘ك»
،ةارابملا ىلإا يشسيم لخدو ،ةجيتنلا

مغرلاب ،ليجشستلا اهدعب اوعاطتشساو
عتمتشسأا تنك يننأا ’إا ،كاذنآا ينشس نم
اتلك يف اًد˘ي˘ج نا˘ك ا˘ن˘ق˘ير˘فو بع˘ل˘لا˘ب
ًءاي˘ششأا ا˘ن˘مد˘ق ،ن˘ي˘تارا˘ب˘م˘لا

،هانلعف امب نيروخف انتلعج
ريدج ،مهد˘شض ر˘شسخ˘ن م˘لو
لداعتلاب تهتنا ءارمأ’ا ةقيدح بعلم ىلع تميقأا يتلا باهذلا ةارابم نأا ركذلاب
قيرف لك لجشس ون بماك بعلمب ميقأا يذلا ةدوعلا ءاقل يفو ،امهلثمل نيفدهب يباجيإ’ا

خينويم نرياب مامأا طقشسيو ةلوطبلا يئاهن فشصن ىلإا ةنولششرب لهأاتيل ،دحاو فده
.يناملأ’ا دنومترود ايشسوروب همشصخب ةحاطإ’ا دعب يئاهنلا يف بقللا عفر يذلا

طابحإا ةلاح يف مدقلا ةرك يبعل نأا دكؤوي يكيرنا سسيول
يذلا تقولا لوح ،ينابشسإ’ا بختنملا بردم ،زينيترام يكيرنإا ضسيول ثدحت

لاقو «طِبحم فقوم» هنأا ادكؤوم انوروك ضسوريف ةمزأا لظ يف مدقلا ةرك وبع’ هششيعي
فده كÓتما .طِبحم فقوم يف ايلاح نوبعÓلا» يمقر ءاقل لÓخ«اخور’» بردم
عشضولا وه اذه نكلو ،عبطلاب دعاشسي ةقاطلا نم %001 لذبو ةشسفانملل دعومو
اننكمي .ديعاومب نومزتلم اننأا نم مغرلا ىلع فادهأا نع ثحبلاب قلعتي رمأ’ا .يلاحلا

يلزنملا رجحلل عشضخن نأا انيلع .رمأ’ا ضسفن رركن اننأا يه ةلكششملا ،ىوكششلا اعيمج
ةبا˘شصإÓ˘ل ة˘شضر˘ع ل˘قأا ن˘شسلا را˘ب˘ك نو˘كي˘شسو ءا˘بو˘لا را˘ششت˘نا ف˘قو˘ت˘ي˘شس كلذ˘ب ه˘نأ’
وكيك عم ةثداحم لÓخ تاجاردلا بوكرب هفغشش نع يكيرنإا فششكو ،«ىودعلاب

(مارغتشسنإا)ـب ةقباشسملل يمشسرلا باشسحلا ربع ،(اينابشسإا فاوط)ـل ينفلا ريدملا ،ايشسراغ
ءايششأ’ا ىدحإا» ينابشسإ’ا بردملا حرشصو ،ةميقلا ضسكعت نم يه ةشضايرلا نأا حشضوأاو
جاردلا ماق امدنع طق ىشسنأا نل .ةقادشصلا يه تاجاردلا بوكر ةشضاير يف اهبحأا يتلا
،ريغ’ طقف زوفلاو زوفلا ملاع يف ضشيعن .همشصخ عيجششتب ريب’اغ نارول يشسنرفلا

.«انؤولمت ةريغشصلا ليشصافتلا هذه نكلو

«غيل ريميربلا لمكتسسُي مل اذإا قيرف يأا طبهي نل»:نوتيارب كلام
ريغ نم هنإا ةيناطيرب مÓعإا لئاشسول نويبلأا فوه دنآا نوتيارب كلام مولب ينوت لاق

ةماقإا مدع لاح يف مدقلا ةركل زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلا نم قيرف يأا طوبه حجرملا
موي زاتمملا يرودلا ةيدنأا تقتلاو ،انوروك ضسوريف ببشسب تايرابملا نم ديزملا
تاحارتق’ا هذه لك نكل يرودلا لامكتشس’ ةلمتحملا تارايخلا ةششقانمل ةعمجلا
ببشسب ماعلا لزعلا تاءارجإا ديدمت ةيناطيربلا ةموكحلا تررق امدعب ةيشضارتفا ىقبتشس
نوتيارب مدقتي ةياهنلا ىلع ت’وج9 لبقو ،ىرخأا عيباشسأا ةثÓث ةدمل انوروك ضسوريف
،يشضاملا ضسرام31 ذنم ةقباشسملا تفقوت امنيب طوبهلا ةقطنم ىلع نيتطقن قرافب
قرف طبهت امنيب بقللاب لوبرفيل جوتي دق هنإاف يلاحلا عشضولا ىلع مشسوملا ىهتنا اذإاو
غلبت ةيلام ةبرشض يف طوبهلا ببشستيو ،ثومنروبو Óيف نوتشسأاو يتيشس ضشتيرون

نم ةئملاب07 ةقفاوم حجرملا ريغ نم هنأا مولب دقتعي اذل ر’ود نويلم001 يلاوح
بعشصلا نم نوكيشس» مولب لاقو ،ةثÓثلا قرفلا طوبهل ،ةحئÓلا ضصنت امك ،ةيدنأ’ا

امبر» فاشضأاو ،«مشسوملا لمكتشسُي مل اذإا ،زاتمملا يرودلا يف ةشصاخ ،قيرف يأا طوبه
يف كلذ مادختشسا متي امبرو ،كلذ لوبرفيل قحتشسي ديكأات لكبف ،لطبلا ديدحت متي
مشسحل) كلذ ىلع ضصخشش يأا توشصي نأا عقوتأا ’ نكل ،ابوروأ’ ةلهأاتملا قرفلا ديدحت
ضضعب نأا لظ يفو ،«ةبولطملا ةيوئملا ةبشسنلا رابتع’ا يف ذخأ’ا عم ةشصاخ (طوبهلا
مشسح متي نأا حرتقا ضضعبلا نإاف ىرخأا قرف نع فلتخي تايرابملا نم اددع كلمت قرفلا
.ةدحاولا ةارابملا يف قيرف لكل طاقنلا طشسوتمب يئاهنلا بيترتلا

يلاحلا مسسوملا ءاهنإاب لئافتم ريغ سسلوأا
ةيناكمإاب يشسنرفلا نويل كيبملوأا يدان ضسيئر ضس’وأا ليششيم ناج لءافتي ’

يف ضس’وأا لاقو ،لجاعلا بيرقلا يف ابوروأا لاطبأا يرودو يرودلا ةلوطب فانئتشسا
،يشسنرفلا يرودلا مشسوم لامكتشسا ديؤون» :«نويل ضسرغورب ول» ةفيحشصل تاحيرشصت
،رمي موي لك عم هنأاب روعشش يدل نكلو ،ةايحلا رمتشست نأا دب’ ،عيمجلا عم نماشضتنو
دتمت هفواخم نأا ىلإا نويل ضسيئر راششأاو ،«0202‐9102 يف يهتني نل مشسوم مامأا اننإاف
ماقت نأا ايئدبم (افيوي) يبوروأ’ا داحت’ا ررق دقل» افيشضم ،لاطبأ’ا يرود مشسومل اشضيأا
يف ونيروت ىلإا ةرئاطلاب رفاشسن نأا انناكمإاب له نكلو ،توأا92 ىلإا3 نم تاشسفانملا

ىلع دتمت يراجلا مشسوملا لامكتشسا ةيناكمإا نأاششب فواخملا» عباتو ،«؟خيراتلا اذه
اهقÓغإا مت لاغتربلاو اينابشسإا يف دودحلا» لشصاوو ،«يبوروأ’او يلحملا نييوتشسملا
ضسيئر ددششو ،«لوطأا تقول ارتلجنإاو ةيليوج13 ىلإا ايلاطيإا يفو ،لبقملا توأا ةياهنل
انيدل رفاوتت ’ هنأا مغر ةمزأ’ا هذه نم ءايوقأا جرخنل ةحومط ططخ انيدل» نويل يدان

ةياهن يف ةايحلا ديق ىلع ىقبنشس اننكلو» هتاحيرشصت ضس’وأا متأاو ،«تامولعملا ةفاك
نأا ركذي ،«نيرخآ’ا نم اريثك لشضفأا عشضو يف رامثتشس’ا انناكمإاب نوكيشسو ،ةمزأ’ا
لجأاتي نأا لبق ،ابوروأا لاطبأا يرودل61ـلا رود باهذ يف0‐1ضسوتنفوج ىلع زاف نويل
.انوروك ضسوريف ببشسب ىمشسم ريغ لجأ’ بايإ’ا ةلوجل يناثلا فشصنلا

انوروك ضسوريفب هتنباو ايششيرب يدان ضسيئر ةباشصإا

فلكي نل انوروك دعب يبابم»:يبوروأا ÊاŸرب
«!! وروأا نويلم نم Ìكأا

يئاز÷ا طرششلا ةميق ةعفد لÓخ نم

وراتول لجأا نم Îنلا طورسشل خسضرت ةنولسشرب ةرادإا

ةيناŸأا ةقفسص عسضي يسسليسشت
هتايولوأا نمسض

ةمئاق ىلإا ديدج بع’ مشضنا
ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ ي˘˘شسل˘˘ي˘˘˘ششت فاد˘˘˘هأا
يف ،ةلبقملا ةيف˘ي˘شصلا ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا

ضضيو˘ع˘ت ي˘ف يدا˘ن˘لا ة˘˘ب˘˘غر ل˘˘ظ
ذنم تاقفشصلا ماربإا نع هعاطقنا

يندنللا يدانلا مرُحو ،ماع يلاوح
ي˘تر˘ت˘ف ةد˘م˘ل تا˘ق˘ف˘شص مار˘بإا ن˘م
يلودلا داحت’ا نم رارقب ت’اقتنا
هقرخ بب˘شسب ،«ا˘ف˘ي˘ف» مد˘ق˘لا ةر˘كل
نأا لبق ،نيئششانلا عم دقاعتلا حئاول
ماعلا ةياهنب ةبوقع˘لا ضصي˘ل˘ق˘ت م˘ت˘ي
اذ» ةف˘ي˘ح˘شص بشسح˘بو ،ي˘شضا˘م˘لا

يشسليششت نإاف ،ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا «ن˘شص
ا˘كو˘ل ى˘ل˘ع اًر˘خؤو˘م ه˘ن˘˘ي˘˘ع ع˘˘شضو
غروبيار˘ف م˘جا˘ه˘م ،تد˘ي˘م˘ششد˘لا˘ف
اذ˘ه ه˘م˘شض ة˘لوا˘ح˘م˘ل ،ي˘˘نا˘˘م˘˘لأ’ا
غلابلا ،ينا˘م˘لأ’ا ي˘لود˘لا ،ف˘ي˘شصلا

فادهأا6 لجشس ،اًماع32 رمعلا نم
ةارابم61 يف هروهظ لÓخ طقف
كلذو ،مشسوملا اذه غروبيارف عم
ذنم تاباشصإا ةدعل هشضرعت ببشسب
بذ˘جو ،ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا لوأا ر˘˘بو˘˘ت˘˘كأا
ي˘لوؤو˘شسم را˘ظ˘نأا تد˘ي˘˘م˘˘ششد˘˘لا˘˘ف
ع˘م ه˘ق˘لأا˘ت د˘ع˘ب ي˘ند˘ن˘ل˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا

ابوروأا ةلوطب يف ايناملأا بختنم
ذإا ،يشضاملا فيشصلا اًماع12 تحت
ديشصرب فادهلا بقل لين يف حجن
ىلإا ةفيحشصلا تراششأاو ،فادهأا7
ىلع باششلا بعÓل درابم’ ةبقارم
يد˘ب˘ي˘ل ،ة˘ي˘شضا˘م˘لا ر˘ه˘ششأ’ا راد˘˘م
،هعيقوتب رفظلا يف ةرادإÓل هتبغر
ةد˘ع˘ت˘شسم ي˘شسل˘ي˘˘ششت ةرادإا تتا˘˘بو
يدا˘ن˘لا ع˘م ا˘˘ه˘˘تا˘˘شضوا˘˘ف˘˘م ءد˘˘ب˘˘ل
ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م ،ي˘˘نا˘˘م˘˘لأ’ا
نويلم02 لباق˘م تد˘ي˘م˘ششد˘لا˘ف
ق˘لأا˘ت نأا ر˘كذ˘ي ،ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘شسإا ه˘ي˘ن˘ج
اينا˘م˘لأا با˘ب˘شش ع˘م تد˘ي˘م˘ششد˘لا˘ف
بختنملا عم روهظلا ةشصرف هحنم
برد˘م˘لا ها˘عد˘ت˘شسا ا˘مد˘ع˘˘ب ،لوأ’ا
ةدع يف فول م˘ي˘كاو˘ي مر˘شضخ˘م˘لا

3 ي˘ف ه˘كار˘ششإا˘ب ما˘قو ،تا˘ب˘شسا˘ن˘م
.ةيلود تايرابم



زفح بعÓلا دقع عيب يف يصسلدنألا يدانلا ةبغر
قابصسلا لوخدل ةيدنألا

دقاعتلاب نويل حسصني يسسنرفلا ملعإلا
يدنام عم

عم دقاعتلاب نو˘ي˘ل كي˘ب˘م˘لوأا ق˘ير˘ف ي˘شسنر˘ف˘لا مÓ˘عإ’ا ح˘شصن
ضسيتيب لاير يدان مجن ،ينطولا بختنملا عفادم يدنام ىشسيع
.ينابشس’ا

مجن نع ’وطم اريرقت يشسنرفلا «لابتوف ضسنارف» عقوم دعأاو
«اغيللا» يف نيعفادملا زربأا نيب نم دحاوو ينطولا بختنملا
تÓيوحتلا قوشس يف هيدان ةرداغمل احششرم تاب يذلا ينابشس’ا
نم ةدافتشس’او ،يشسنرفلا يدانلل يفلخلا طخلا معدل ،ةمداقلا
.ديدجلا مشسوملا يف يشسلدنأ’ا يدانلا مجن تاردق

عم ايقيرفإا لطب ةوق طاقنو ضصئاشصخ ،هتاذ ردشصملا ددعو
يدانلل ايلاثم ارا˘ي˘خ نو˘كي˘شس ه˘نأا ار˘ب˘ت˘ع˘م ،ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
ةداعتشس’ قيرفلا يف ةديدج ءامد خشضل ىعشسي يذلا ،يشسنرفلا
.ديدجلا مشسوملا يف باقلأ’ا ىلع ةشسفانملاو هنزاوت

يدان رارغ ىلع ،ةيدنأ’ا نم ديدعلا رادار ىلع يدنام دجاوتيو
ةيزيلجن’ا ةيدنأ’ا ديدع ناينابشس’ا ديردم وكيتيلتأاو ةنولششرب
.ةمداقلا تÓيوحتلا قوشس يف همشضل ىعشست يتلا

ب.م.يرصسيإا
هعيب صضفرتو ةيصساصسأا ةعطق هربتعت نÓيملا ةرادإا

نامريج ناسس سسيراب تايولوأا نمسض رسصان نب
يشسإا بع’و يرئازجلا يلودلا رشصان نب ليعامشسإا دجاوتي

يذلا نامريج ناشس ضسيراب تامامتهإا نمشض يلاطيإ’ا نÓيم
نيبعÓلا ةمئاق نم˘شض يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا لا˘ن˘شسرأا ج˘ير˘خ م˘شسإا ع˘شضو
مشسوملل ابشسحت يشسيرابلا يدانلا ةليكششت ميعدتل  نيبولطملا
ضسيراب ةيشسنرف ةيفحشص رداشصم تفششك ام بشسحو.لبقملا
دكؤوي ام ،ةدم ذنم قباشسلا يلوبما مجن مامتهاب عباتي نامريج ناشس
يذلا «نÓيملا» ناديم طشسو فطخ يف «يج.ضسا.يبلا» ةبغر
ع˘م ه˘ل م˘شسو˘م لوا ي˘ف ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ع˘˘م ةز˘˘ي˘˘م˘˘م ا˘˘شضور˘˘ع مد˘˘ق˘˘ي
يدانلل يشضايرلا ريدملا ودرانويل لعج يذلاو «يرينوشسورلا»
ىدبأا نأا دعب ،قيرفلا فوفشص ىلإا همشض ىلع رشصي يشسنرفلا
هنأا هملعو هبشصانم ددعتو يرئازجلا ىوتشسمب ريبكلا هباجعإا

.هعم دقاعتلا ديرت يتلا ةيبورو’ا ةيدنأ’ا نم ديدعلا عامطأا لحم
ةليكششت يف ةيشساشسأا ةناكم زجح دق رشصان نب نأا ةراششإÓل
نيا ،يلاطيإ’ا يرودلا يف هل مشسوم لوأا يف «يدرابموللا»
زئاكر دحا حبشصيو دوشس’او رمح’ا بردم يلويب عانقإا عاطتشسأا
يدانلا راوشسأا ردا˘غ˘ي ن˘ل يذ˘لاو ،ي˘لا˘ط˘يإ’ا قÓ˘م˘ع˘لا ة˘ل˘ي˘كششت
اهشضفرو ةيرئازجلا ةبهوملاب ةرادإ’ا كشسمت لظ يف ةلوهشسب
.Óبقتشسم يشضايرلا اهعورششم نمشض هديرت يتلاو ،هعيب ةركف

ز.صس
همصض ىلع نامريج ناصس صسيراب يدان رارصصإا مغر

يف زرحم ليحر سضفري ليدراوغ
مداقلا وتاكريملا

رتشسششنام يدانل ينابشس’ا بردملا ’ويدراوغ بيب كشسمت
مجنو ينطولا بختنملا دئاق زرحم ضضايرب ،ىرخأا ةرم يتيشس
يف ةبغارلا قرفلا وحن هليحر ضضفر امدعب ،يزيلجن’ا قيرفلا

.ةمداقلا تÓيوحتلا قوشس يف همشض
ضضفري «فوشسليفلا» نأا ةيزيلجنا ةيمÓعا ريراقت تفششكو

هنأا احشضوم ،رشضخلا مجن ليحر يف ركيفتلا Óيشصفتو ةلمج
قرزأ’ا قيرفلا عم يزيلجن’ا يرودلا يف ايقيرفا لطب لبقتشسم
ءاوجأ’ا رييغت يف ضضاير ةبغر نع ثيدحلا رثكو.«يوامشسلا
يف لا˘ط˘بأ’ا يرود ي˘ف ة˘كرا˘ششم˘لا ن˘م يدا˘ن˘لا نا˘مر˘ح بب˘شسب
ىعشسي نامريج ناشس ضسيراب يدان لعج ام ،ديدجلا مشسوملا
قيرطلا عطقي دق ينابشس’ا بردملا ضضفر نا ’إا ،هعم دقاعتلل

يرودلا يف بع’ لشضفأا مشض يف هتبغر يف ريخ’ا اذه ىلع
.6102 ةنشس يزيلجن’ا

ب.م.يرصسيإا
هليحر صضفرت هيدان ةرادإا

يليلب ىلإا ايلام اسضرع مدقي يجيلخ يدان
  مداقلا وتاكريملا يف همسضل

مجن يرئازجلا ينطولا بختنملا مجاهم يليÓب فشسوي دجاوتي
يتلا ةيجيلخلا ةيدنأ’ا نم دحاو رادار ىلع ،يدوعشسلا يلهأ’ا
.ةمداقلا تÓيوحتلا قوشس يف ايقيرفإا لطب عم دقاعتلا يف بغرت

دحأا يف طششنت ةيدنأا نأا ،«طشسوأ’ا قرششلا» عقوم فششكو
ليكوب ءاطشسو ربع ا˘ه˘ت’ا˘شصتا تط˘بر ،ة˘ي˘ج˘ي˘ل˘خ˘لا تا˘يرود˘لا
نم ددع م˘يد˘ق˘ت لÓ˘خ ن˘م ه˘شضب˘ن ضسج˘ل ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ل˘ط˘ب لا˘م˘عأا
يشضايرلا مشسوملا نم ًاءدب ،هلاقتناب ةشصاخلا ةيلاملا ضضورعلا
بعÓلا حيرشست قيرفلا ةرادإا تشضفر ،رخآا بناج نم.لبقملا

ةياهن ىلإا هقيرف ع˘م ل˘شصاو˘ي˘شسو د˘ق˘ع˘ب ط˘ب˘تر˘م ه˘نأا ة˘ح˘شضو˘م
مقاطلا ديب نوكيشس ريخأ’او لوأ’ا رارقلا نأا ةددششم ،هطابترا
.بناجلا اذه يف لشصفيشس يذلا ينفلا
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ين˘طو˘لا بخا˘ن˘لا ل˘شصاو˘ي
ءانثلا دشصح يشضاملب لامج
ع˘م ه˘ق˘ق˘ح ا˘مد˘ع˘ب ح˘يد˘م˘˘لاو
ةرتف يف ين˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
ة˘ب˘ي˘˘ت˘˘ك دا˘˘ق ثي˘˘ح ةر˘˘ي˘˘شصق
ضسأاكب جيوتت˘ل˘ل ن˘ي˘برا˘ح˘م˘لا
طقف رهششأا9 دعب ايقيرفا ممأا

ة˘شضرا˘ع˘لا ما˘مز ه˘ي˘لو˘˘ت ن˘˘م
بردملل افلخ رشضخلل ةينفلا
.رجام حبار هماهم نم لاقملا

ضسنار˘ف» ة˘ل˘ج˘م تط˘ل˘˘شسو
بخانلا ىلع ءوشضلا «لابتوف
بعÓك هق˘ق˘ح ا˘مو ي˘ن˘طو˘لا

بعل يتلا ةنشس51ـلا لÓخ
ا˘ي˘ل˘ي˘شسرا˘م ن˘م ل˘˘كل ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
نا˘˘شس ضسيرا˘˘بو ،ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘˘لا

ر˘ت˘شسششنا˘م اذ˘˘كو ،نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج
نأا لب˘ق ،يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا ي˘ت˘ي˘شس
ع˘م ه˘ق˘ق˘ح ا˘م ن˘ع ثد˘ح˘˘ت˘˘ت
،بردمك ينطولا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

ة˘ع˘ئاذ ة˘ل˘ج˘م˘لا تط˘برو اذ˘ه
ن˘م دد˘ع˘ب لا˘شصت’ا تي˘˘شصلا
ثيدحلل نيبردملاو نيبعÓلا

ى˘ل˘ع ،ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘لا ن˘ع
بعÓلا زيدنانرف ضسيول رارغ
ق˘با˘شسلا ي˘شسنر˘ف˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا

تاو˘ن˘ق˘ب ي˘لا˘ح˘لا ل˘ل˘ح˘م˘لاو
،ةي˘شسنر˘ف˘لا «ترو˘ب˘شس ن˘ي˘ب»
بعÓ˘لا ي˘ناد˘˘م˘˘ح م˘˘ي˘˘هار˘˘بإا
ماد ،قباشسلا يرئازجلا يلودلا
بنا˘ج˘ب بع˘ل يذ˘˘لا يروار˘˘ت
يرودلا يف ينطولا بخانلا
بعÓ˘لا يا˘ب˘ل˘ب ر˘م˘˘ع ،ر˘˘ط˘˘ق
ق˘با˘شسلا ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘لود˘˘لا

يذ˘لا ضشتا˘ف˘ي˘شسي˘˘ب نÓ˘˘ي˘˘مو
يف بردم لشضفأا عم بعل

يف9102 ة˘ن˘شس ا˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا
او˘ق˘ف˘تا ن˘يذ˘لاو ،نا˘ي˘شسن˘˘لا˘˘ف
نم دحاو يشضاملب نأا اعيمج
نيبردملاو نيبعÓلا زربأا نيب
ه˘نأاو ا˘شصو˘شصخ ،ن˘ي˘ي˘لا˘˘ح˘˘لا
ةيلقعو راشصتن’ا حور كلمي
.طقف زوفلا

خأا يصضاملب :تارهاط
كلÁ..انل ةبصسنلاب Òبك

فرعيو ةيوق ةيصصخصش
اديج هلمع

تار˘˘ها˘˘ط يد˘˘ه˘˘˘م قد˘˘˘غأا
،يرئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ع˘فاد˘م˘لا

،يدو˘ع˘شسلا ا˘ه˘بأا يدا˘ن بع’

نيدلا لامج ينطولا بخانلا
،حيدملاو ءا˘ن˘ث˘لا˘ب ي˘شضا˘م˘ل˘ب
ةدايق نم ريخأ’ا نكمت امدعب
ةدو˘ع˘ل˘ل ءار˘ح˘شصلا ي˘برا˘ح˘م
9102 ةنشس يقيرفإ’ا جاتلاب
مجن لاقو ،ةنعارفلا ضضرأا نم
تاحيرشصت يف قباشسلا ضسن’
ضسنار˘˘ف» ة˘˘ل˘˘ج˘˘م ا˘˘ه˘˘ب ضصخ
خأا ةباثمب يشضاملب»: «لابتوف
حزمي ام امئاد وه ،انل ريبك
لو˘˘خد رو˘˘ف ن˘˘كلو ،ا˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘م
ءي˘شش ل˘ك بع˘ل˘م˘لا ة˘ي˘˘شضرأا
ةيشصخشش كلمي وهف ،ر˘ي˘غ˘ت˘ي
ل˘ك ضسرد˘يو مرا˘شصو ة˘˘يو˘˘ق

ل˘ع˘ج ا˘م ةر˘ي˘ب˘كو ةر˘˘ي˘˘غ˘˘شص
اشصوشصخ ،همرتح˘ي ع˘ي˘م˘ج˘لا

ه˘نإا˘˘ف و˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘لا ة˘˘شصح ي˘˘ف
.«رخآا ضصخششل لوحتي

لثم بردم دجاوت :روليد
Úبعل عم يصضاملب

حاجنلل انداق Úبوهوم
مجاهم روليد يدنأا داششأا

بع’و ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا
يشسنرف˘لا ه˘ي˘ي˘لو˘ب˘نو˘م يدا˘ن
هنأا ادكؤوم ،يشضاملب لامجب
ىلع بجيو قداشص ضصخشش
.همارتحا عيمجلا

تاحيرشصت يف روليد لاقو
:«لو˘ب˘تو˘ف ضسنار˘ف» ة˘ل˘ج˘˘م˘˘ل
،قدا˘شص ضصخ˘شش ي˘شضا˘م˘˘ل˘˘ب
كر˘ب˘ج˘ي ه˘لا˘ع˘فأا لÓ˘˘خ ن˘˘مو
ن˘˘م اذ˘˘هو ،ه˘˘مار˘˘ت˘˘حا ى˘˘ل˘˘ع
جيوتتلل انتداق يتلا بابشسأ’ا
،«9102 اي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا ضسأا˘كب
ي˘ب ل˘شصتا ا˘مد˘ن˘ع :فا˘˘شضأاو
همÓك نكل رتوتلاب ترعشش
نم بردم عم لمعلا ،ينعنقأا

ن˘˘ي˘˘ب˘˘ع’ ع˘˘˘م عو˘˘˘ن˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
جئاتنلا ىلإا يدؤويشس نيبوهوم
روليد دا˘ع ا˘م˘ك ،«ة˘ي˘با˘ج˘يإ’ا
يف هت˘كرا˘ششم ن˘ع ثيد˘ح˘ل˘ل
تو˘ك ما˘مأا ر˘شضخ˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م
،Ó˘يد˘ب لز˘ن ا˘مد˘ع˘˘ب راو˘˘ف˘˘يد
ي˘ف ًار˘ي˘ث˘ك ع˘ت˘م˘ت˘شسأا »:لا˘قو
بخا˘˘ن˘˘لا ع˘˘م تا˘˘ب˘˘˘يرد˘˘˘ت˘˘˘لا
ىشسنأا نا نكمي ’و ،ينطولا

تو˘ك ةارا˘ب˘م لÓ˘خ ه˘˘مÓ˘˘ك
،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ضسأا˘ك ي˘ف راو˘˘ف˘˘يد
دنع ،ةر˘ي˘خأ’ا ة˘ق˘ي˘قد˘لا ي˘ف˘ف
ة˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘شصح˘˘لا

دقل ىرتشس يل لاق ،ةرششابم
كيلع بجي يذلا رودلا ناح
.«هبعلت نأا

صضيوعت لجأا نم
رتنلا نم راعملا تريبلاد

لسصاوي انيتنورويف
زوفلل لابسس ىلع طغسضلا

سسراف دمحم ةقفسصب
ا˘ن˘ي˘ت˘نرو˘ي˘ف يدا˘ن ل˘شصاو˘˘ي

يدان ىلع طغشضلا يلاطي’ا
د˘م˘ح˘م ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘ل˘˘ل لا˘˘ب˘˘شس
ير˘ئاز˘ج˘˘لا ع˘˘فاد˘˘م˘˘لا ضسرا˘˘ف
ريراقت تفششكو.لابشس يدانو
يدا˘ن نأا ،ة˘ي˘لا˘ط˘يا ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عا
لÓغتشسا ىلع رشصي «’ويفلا»
معد لجأا نم ة˘ي˘لا˘ح˘لا ةر˘ت˘ف˘لا

بعÓب رشسيأ’ا ريهظلا زكرم
ن˘م ق˘با˘شسلا ضسÓ˘ي˘ه ا˘نور˘ي˘˘ف
تريبلاد ةرداغم ضضيوعت لجأا
اذه هتراعا ةرتف يهتنت يذلا
ريدجلا.رت˘ن’ا ن˘م م˘شسو˘م˘لا
اعيبر52 بحاشص نأا ركذلاب

ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا ما˘˘م˘˘ت˘˘هإا بذ˘˘ج
لوشصحلا د˘ير˘ت ي˘ت˘لا ة˘يد˘نأ’ا

انيتنوريف نكل ،هتامدخ ىلع
ل˘˘˘خد نأا د˘˘˘ع˘˘˘ب بر˘˘˘ق’ا و˘˘˘ه
ي˘˘ف «ا˘˘شسنرو˘˘˘ل˘˘˘ف» ور˘˘˘ي˘˘˘شسم
لا˘ب˘شس يدا˘ن ع˘م تا˘شضوا˘ف˘˘م
بعÓ˘˘˘لا لا˘˘˘م˘˘˘عأا ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘كوو
ى˘ل˘˘ع قا˘˘ف˘˘تإÓ˘˘ل ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
˘مار˘بإا ل˘ب˘ق ة˘ق˘ف˘شصلا طور˘˘شش
.دقعلا

ز.صس

ب.م.يرصسيإا
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هتدايق ت– بردم لصضفأا ينطولا بخانلا نأا دكأا

ةيجيلÿا ةيدنألا مدسصيو بختنŸا ‘ هئلمزب ديسشي حا‚وب
بخ˘ت˘ن˘م˘لا فاد˘ه حا˘ج˘نو˘ب داد˘˘غ˘˘ب ر˘˘ب˘˘ت˘˘عا

دجاوتي يذلا يرطقلا دشسلا يدان مجن ينطولا
يتلا ةيحارجلا ةيلمع˘لا د˘ع˘ب ة˘ها˘ق˘ن ةر˘ت˘ف ي˘ف
،ةماشضلا ةلشضعلا ىوتشسم ىلع ،اهل عشضخ
لشضفأا ،زرح˘م ضضا˘ير بخ˘ت˘ن˘م˘لا ي˘ف ه˘ل˘ي˘مز
يرمعلا نب نا احشضوم بختنملا يف بع’
يحلوبمو ينطولا بختنملا يف عفادم لشضفأا
يلحاشسلا مجنلا مجاهم درو.ضسراح لشضفأا
ربع ريهامجلا ةلئشسأا ىلع ،قباشسلا يشسنوتلا

،«مارغتشسنإا» عقو˘م ى˘ل˘ع ي˘شصخ˘ششلا ه˘با˘شسح
ضسراح لشضفأا يل ةبشسنلاب يحلوبم »:لاقو
يدنام ،عفادم لشضفأا يرمعلا نب بختنملا يف
،طبشضنم بع’ رثكأا يلوغيفو بع’ بيطأا

،«روليدو يناميلشس نيب نراقأا نأا نكمي ’و
،م˘لا˘ع˘˘لا ي˘˘ف بع’ ل˘˘شضفأا زر˘˘ح˘˘م »:ع˘˘با˘˘تو
تحت تبعل بردم لشضفأا يشضاملب »:لمكأاو
يف9102 ايقيرفا ممأا ضسأاك يف يفدهو هتدايق
يتريشسم يف لشضفأ’ا لاغينشسلا مامأا يئاهنلا
عجششي هنأا دادغب دكأا ،ريخأ’ا يفو.«ةيوركلا

يلودلا مجنلا ودلانور قششعيو ،ديردم لاير
ضسو˘ت˘ن˘فو˘ج يدا˘ن ي˘ف ط˘ششا˘ن˘لا ي˘لا˘غ˘تر˘˘ب˘˘لا

ةيفارتحا ةبرجت ضضوخ يف لمأاي هنأا احشضوم
.ينابشس’ا يرودلا يف

دصسلا ‘ هءاقب دكؤوي حا‚وب
ينطولا بختنملا فاده حاجنوب دادغب ثعب

ىلإا ةحشضاو ةلاشسرب يرطقلا دشسلا مجاهمو
ى˘لإا ه˘م˘شض د˘ير˘ت ي˘ت˘لا ة˘˘يدو˘˘ع˘˘شسلا ة˘˘يد˘˘نأ’ا

فورحلا ىلع طا˘ق˘ن˘لا ع˘شضو ن˘يأا ،ا˘ه˘فو˘ف˘شص

نم ديدعلا احشضومو هيدان عم  هلبقتشسم لوح
.هراوششم ضصوشصخب طاقنلا

ىلع درلا يف رشضخلا «ضصانق» ناوتي ملو
لشصاوتلا عقوم يف هباشسح ربع هيعباتم ةلئشسأا
حيرشصب باجا نيا ،«مارغت˘شسن’ا«ي˘عا˘م˘ت˘جإ’ا
هلاقتنإا ةيشضرف ضصوشصخب لاؤوشس ىلع ةرابعلا
د˘شسلا »:Ó˘ئا˘ق  يدو˘ع˘شسلا لÓ˘ه˘لا يدا˘˘ن ى˘˘لإا

يتلا رابخأ’ا لك رششابم لكششب ادنفم ،«طقفو
قÓمع ىلإا همامشضنإا بارتقا لوح ترششتنا
.يدوعشسلا يرودلا

ز.صس/ب.م.يرصسيإا
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ن˘م بر˘ق˘م رد˘شصم ف˘˘ششك
ةرادإا نأا ،ةركشسب داحتا قيرف
ضسراف ضسيئرلا ةدا˘ي˘ق˘ب يدا˘ن˘لا
اه˘ي˘ب˘ع’ تنأا˘م˘ط ى˘شسي˘ع ن˘ب
م˘ه˘˘تا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘شسم ضصو˘˘شصخ˘˘ب
ءاقفر تدعوو ةقلاعلا ةيلاملا

ا˘هد˘يد˘شست˘ب يرا˘شضخ˘ل لدا˘˘ع
ةيلام˘لا تا˘نا˘عإ’ا لو˘خد د˘ع˘ب
ة˘شسشسؤو˘م ا˘ه˘˘ب تد˘˘عو ي˘˘ت˘˘لا
انردشصم د˘كأاو «كار˘طا˘نو˘شس»
ءار˘شضخ˘ل يرادإ’ا م˘قا˘ط˘˘لا نأا
ريفوتل ادهاج ىعشسي «نابيزلا»
ا˘ب˘شسح˘ت ة˘م˘ئÓ˘م˘لا فور˘˘ظ˘˘لا

عفر دعب ةلوطب˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘شس’
ادوهج لذب˘ي ثي˘ح ة˘ي˘شضا˘ير˘لاة˘ط˘ششنأ’ا ع˘ي˘م˘ج ن˘ع ر˘ظ˘ح˘لا

ر˘ي˘فو˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘ف˘˘عا˘˘شضم
د˘˘يد˘˘شست˘˘ل ة˘˘مزÓ˘˘˘لا لاو˘˘˘مأ’ا
.ةقلاعلا تاقحتشسملا

ةبوعصص اديج يعت
قيق– ةرورصضو فرظلا

قيرفلا فادها

لÓخ نم ةرادإ’ا فدهتو
تاقحتشسم ديدشست ىلع لمعلا
ع˘˘˘شضو ى˘˘˘لا ة˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
فورظلا نشسحأا يف نيبعÓلا
ي˘˘ف م˘˘ه˘˘يد˘˘ل ا˘˘م ل˘˘˘ك لذ˘˘˘ب˘˘˘ل
ا˘ع˘ن˘م ة˘يدر˘˘ف˘˘لا تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا
ي˘لا˘ت˘لا˘˘بو ،ل˘˘ل˘˘م˘˘لا بر˘˘شست˘˘ل
يف رطشسم˘لا فد˘ه˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت

نأا ىلإا اريششم ،مشسوملا ةياهن
ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘ي˘ع˘شضو˘˘لا ة˘˘يو˘˘شست
ع˘فر˘ت نأا ا˘ه˘نأا˘شش ن˘م ة˘ق˘لا˘ع˘لا

ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا تا˘˘˘يو˘˘˘ن˘˘˘˘ع˘˘˘˘م
دادع˘ت˘شس’ا ى˘ل˘ع م˘هد˘عا˘شستو
ةشصاخ ةمداقلا ديعاوملل ديجلا

يتهبج ىلع بعلي قيرفلا نأاو
.ضسأاكلاو ةلوطبلا

صشامر ماصشه

Úبعللا تاقحتسسم ديدسست لجأا نم نمزلا عراسست ةرادإلا

ةركصسب دا–ا

يصساصسأا فده ءاقبلا نامصضل ةمئŸÓا فورظلا Òفوت

ةليلم Úع ةيعمج

ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘˘ج ةرادإا ل˘˘مأا˘˘ت
ةيعشضو ن˘ي˘شسح˘ت ي˘ف ة˘ل˘ي˘ل˘م
ن˘م ة˘شصا˘خ ة˘ي˘لا˘م˘لا ق˘ير˘ف˘˘لا

د˘يد˘ج ل˘˘يو˘˘م˘˘ت ثح˘˘ب لÓ˘˘خ
ةعو˘م˘ج˘م˘ل˘ل ح˘م˘شسي يدا˘ن˘ل˘ل
لبق ةيرهشش ةرجا ولو يقلتب
بشسحو ثي˘˘˘˘˘˘˘˘ح ،نا˘˘˘˘˘˘˘˘شضمر
اوعمجا نيبعÓلاف تامولعملا

وهو ةرجا يقلت ةرورشض ىلع
ضسي˘˘ئر˘˘لا ل˘˘ع˘˘ج يذ˘˘لا ر˘˘م’ا
ديدج ليومت ليشصحتل ىعشسي
قيرفلل ح˘م˘شست ةر˘جا ط˘ب˘شضل
لشضفأ’ا قيقحتو ضضافتن’اب

دعب ةلوط˘ب˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا د˘ن˘ع
.ديعلا

‘ بغري ةرارغوب
خيراوتل ةطبارلا طبصض

تابيردتلا فانئتصسا
ةيمصسرلا ةصسفانŸاو
ل˘مأا˘ي ،ه˘تاذ قا˘ي˘˘شسلا ي˘˘ف

نÓعا ي˘ف ةرار˘غو˘ب برد˘م˘لا
رار˘˘ق˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا
تابيردتلاو ةلوطبلا فانئتشسا

مايأ’ا ديدحتب كلذو ديدج نم
ط˘˘ب˘˘شضب ه˘˘ل ح˘˘م˘˘شسي ى˘˘˘ت˘˘˘ح
ةبيتكلل حمشسي يذلا جمانربلا
ةشصاخ ةمروفلا يف دجاوتلاب
ضضع˘˘˘ب ه˘˘˘يد˘˘˘ل يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا ناو
ى˘˘˘˘ع˘˘˘˘شسي ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا فاد˘˘˘˘˘هأ’ا

ةبترم ةشصاخ اهيلا لوشصولل
يذ˘˘لاو مو˘˘يدو˘˘˘ب˘˘˘لا ن˘˘˘م˘˘˘شض
ة˘˘يرا˘˘ق ة˘˘˘كرا˘˘˘ششم ن˘˘˘م˘˘˘شضي
تاحومط يبلي ام ةي˘ع˘م˘ج˘ل˘ل
.ةياهنلا يف براقعلا

صشامر ماصشه

ÚبعÓل ةيرهصش ةرجأا ديدصستل

ددج لو‡ داجيإل نمزلا عراسست ةرادإلا

تناك يتلا رابخأ’ا دعب
ةرادإ’ا ةين نع تثدحت دق
يشسنوتلا دق˘ع د˘يد˘ج˘ت ي˘ف
را˘˘شصنا م˘˘ها˘˘ه ،ي˘˘˘كو˘˘˘كلا
ةرورشضب نوبلاط˘ي قا˘فو˘لا
لÓ˘˘˘˘˘˘خ ةرادإ’ا كر˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘ت
لجأا نم ةمداقلا تاعاشسلا

حار˘˘˘˘ت˘˘˘˘ق’ ه˘˘˘˘شضب˘˘˘˘˘ن ضسج
هد˘ق˘ع˘ل د˘يد˘˘ج˘˘ت ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا
لقأ’ا ى˘ل˘ع د˘حاو م˘شسو˘م˘ل

يهتني هدقع نأا رابتعا ىلع
يلاحلا مشسوم˘لا ة˘يا˘ه˘ن ع˘م
رشسنلا راشصنأا عفر دقو اذه
يف ةحل˘م بلا˘ط˘م دو˘شسأ’ا
مغرلا ىلع ةريخأ’ا ةنوآ’ا

اهفقوت دعب فرتحملا ةلوطب زيمت يتلا ةريبكلا ةيبابشضلا نم
.» انوروك » ضسوريف ةحئاج يششفت ببشسب

بابصسأا ةيوقلا ةقافتصسلاو جئاتنلاو دودرŸا
هديدŒ ةرورصضل ةيعقاو

دعبأ’ ةيقطنم يفياطشسلا قافولا راشصنأا تارربم تءاجو
هتمشصب عشضو هنوك يكوكلا ليبن بردملا ضصوشصخب دودحلا

ةشسمخ لبق قيرفلل ةينفلا ةشضراعلا ضسأار ىلع همودق ذنم
جئاتنلا يف ةيعونلا ةرفطلا عيمجلا ظح’و ،نآ’ا نم رهششأا
بيترتلا ةرخؤوم يف عبقي قيرفلا ناك نأا دعب ةققحملا ةيباجيإ’ا
كلت ءاوشس تايرابملا فلتخم لÓخ ءادأ’ا نشسحت ىلإا ةفاشضإا
ضسفاني تاب قيرفلا نأا ىتح رايدلا جراخ وأا لخاد وأا بعلت يتلا

.ةيروهمجلا ضسأاك يئاهن ىلإا لوشصولاو ةلوطبلا بقل ىلع
 صشامر ماصشه

فيطصس قافو
ديدجتب نوبلاطي راسصنألا

اعيرسس يكوكلادقع

ةدايقب ين˘ي˘ط˘ن˘شسق˘لا ي˘شضا˘ير˘لا يدا˘ن˘لا ةرادإا تما˘ق نأا د˘ع˘ب
دادح يثÓثلا ديد˘ج˘ت نا˘م˘شض ى˘ل˘ع جو˘ج˘مو جار˘جر ي˘ئا˘ن˘ث˘لا

عم لشصاوتلا ىلا ضسما ةرادإ’ا تعراشس ينÓعزو يحلاشصو
لÓخ نم وطيو يمشساقلب ةدايع نب ةروشص يف رشصانعلا ضضعب
كردت ثيح ،يعامتج’ا لشصاوتلا عقاوم ربع مهعم لشصاوتلا
نمزلا عراشست اهلعج ام وهو هجول اهجو لشصاوتلا ةميق ةرادإ’ا

لبق يدانلا زئاكر نم ةئاملاب57 هتبشسن ام نامشض لجا نم
.تامادقتشس’ا ىلا ديدج نم ةدوعلا

نم لهصسي يمصساقلبو وطي ةدايع Íل ديدجتلا
Óبقتصسم ةرادإلا ةمهم

ةدايع نب يثÓثلل ديدجتلا ةميق ىدم ةرادإ’ا كردتو اذه
رم’ا ،كلذك زئاكرلا مها نم مهناو اميشس’ وطيو يمشساقلب
ناو ةشصاخ مهعانقا ىلع نولمعي نيلوؤوشسملا لعجيشس يذلا
لÓخ نم كلذو ةيلاحلا ةرادإ’ا ةشسايشسب اريثك اوبجعا رفانشسلا
ل˘ئاد˘ب˘لا ى˘لا لو˘ح˘ت˘لا م˘ث ن˘مو ز˘ئا˘كر˘لا نا˘م˘شض ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا
نا ركذي اهميعدت بجاولا بشصانملا يف ثحبلاو ةبشسانملا
نا و ةشصاخ ةيئاهنلا ةقفاوملا بلج لجا نم ةثيثح يعاشسملا
.ضضورع ةدع كلتمي يثÓثلا

صشامر ماصشه

ةنيطنصسق بابصش
زئاكرلا عم قافتلا اونمث «رفانسسلا»

نيرخآلا نامسض ىلع نورسصيو

نماي بردملا عم لÓم فيرشش ةدايقب قيرفلا ةرادإا تقفتا
ر˘ف˘شصأ’ا ن˘ي˘نو˘ل˘لا با˘ح˘شصأÓ˘ي˘شسنو˘ت˘لا برد˘م˘˘لا ي˘˘نا˘˘ف˘˘لز˘˘لا

’دب ،وزو يزيتب يريشضحتلا ضصبرتلا ءارجإا ىلع ،رشضخأ’او
Óيفك نوكيشس امك ،لاملا بلطتي ام نكولا جراخ لقنتلا نم
،ءابولاب نيبعÓلا ةباشصإا نم افوخو ةهج نم تقولا عييشضتب
امل اديج ريشضحتلل وزو يزيتب نوكيشس ضصبرتلا نإاف هيلعو
قلغم ضصبرت يف دادعتلا لخديشس ثيح ،ةلوطبلا رمع نم ىقبت
رشصيو ،ةدجكيتب ،تاطلشسلا نم رشضخأ’ا ءوشضلا يقلت دعب
وأا بقللا ىلع ةوقب عارشصلل هيبع’ زيهجت ىلع ينفلا مقاطلا

مشسوملا يف ةيراق ةكراششم نامشضل مويدوبلا يف ناكم ىتح
.ديدجلا
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لئابقلا ةبيبصش

نوكي نل يÒسضحتلا سصبÎلا
نطولا جراخ

ةيدولوŸا ىلع زوفلا ةحنم ديدسست ررق يدامح نب
جر˘ب˘لا ي˘˘ل˘˘هأا ةرادإا تد˘˘كأا

ريفوت ىلإا ةدهاج ىعشست اهنا
نم ةيفاكلا ةيلاملا ةلويشسلا
يف زوفلا ةحنم ةيوشست لجأا
ةريخأ’ا لبق ام ةلوجلا ءاقل
زا˘ف ا˘مد˘ن˘ع ،ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ن˘˘م
لÓب يريزد بردملا لابششأا

ف˘˘˘ي˘˘˘˘شضلا با˘˘˘˘شسح ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘˘م
يف رفشص لباقم فادهأا ةثÓث
ضسيئرلا ددحو توأا02 ناديم
ةميق كاذنآا يدامح نب ضسينأا
نويلم51 غل˘ب˘م˘ب ة˘ح˘ن˘م˘لا
اهتيوشست راظتنا ي˘ف م˘ي˘ت˘ن˘شس

عو˘ب˘˘شسأ’ا اذ˘˘ه نو˘˘شضغ ي˘˘ف
ت’ا˘˘شصت’ا د˘˘˘ع˘˘˘ب ة˘˘˘شصا˘˘˘خ
ريدملا اهاق˘ل˘ت ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ث˘كلا
ل˘ب˘ق ن˘م دا˘نزو˘ب ر˘يذ˘ن ما˘ع˘لا
.نيبعÓلا

اودكأا نوبعÓلا
نونÁو فقوŸا ةبوعصص

ةيرهصش ةرجأا ‘ صسفنلا
يلهأ’ا وبع’ دكأا دقو اذه

ةريبك تابوعشص اودجو مهنأا
فور˘ظ˘لا ع˘˘م م˘˘ل˘˘قأا˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف
نو˘ن˘م˘˘ت˘˘ي ثي˘˘ح نةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا

ي˘ف ة˘شسفا˘ن˘م˘لا ى˘˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لا
نير˘ب˘ع˘م ن˘كم˘م تقو بر˘قأا

رار˘م˘ت˘شسا ن˘م م˘ه˘فو˘خ˘ت ن˘ع
ع˘ي˘با˘شسأ’ا مدا˘ق ي˘ف ر˘ظ˘˘ح˘˘لا
يف ديكأا˘ت˘لا ع˘م ة˘ي˘نا˘شضمر˘لا
˘˘˘˘ماز˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل’ا تقو˘˘˘˘لا ضسف˘˘˘˘˘ن
يذلا يريشضحتلا جما˘نر˘ب˘لا˘ب
عو˘˘ب˘˘شسأا ل˘˘ك ي˘˘ف ه˘˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘ي
،دوعشسم نب يندبلا رشضحملا

ةدوعلا ةي˘نا˘كمإا نأاو ا˘م˘ي˘شس’
ضضرفت ناشضمر فشصتنم يف
ةيوشست ةرورشض ةرادإ’ا ىلع
.ةيرهشش ةرجا ولو
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جÈلا يلهأا

ةمصصاعلا دا–إا

‘ ركفت ةرادإلا
سضعب دوقع ديد“

Úبعللا
دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘تا ةرادإا ترر˘˘˘˘ق

ةر˘ت˘ف لÓ˘غ˘ت˘شسا ،ة˘م˘شصا˘ع˘لا
ل˘جأا ن˘م ي˘لا˘ح˘˘لا ف˘˘قو˘˘ت˘˘لا
ضضع˘˘˘˘ب ع˘˘˘˘م ضضوا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
ي˘ه˘ت˘ن˘ت ن˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا

مداقلا وتاكريملا يف مهدوقع
ع˘م م˘˘هرار˘˘م˘˘ت˘˘شسا نا˘˘م˘˘شضل
.هغارفإا مدعو قيرفلا

ا˘نردا˘˘شصم ن˘˘م ا˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘عو
«روب ريشس ةرادإا نأا ةشصاخلا
رداو˘كلا عا˘ن˘قإا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت
يدا˘ف˘ت˘ل دو˘ق˘˘ع˘˘لا د˘˘يد˘˘م˘˘ت˘˘ب
وتاكريملا يف اناجم مهليحر
نم لكب رمأ’ا قلعتيو مداقلا
،حاتفم ،ضشوماميز ضسراحلا

ر˘˘˘شصتو ،يردو˘˘˘كو ةر˘˘˘م˘˘˘˘ح
عانقإا ى˘ل˘ع ةد˘يد˘ج˘لا ةرادإ’ا
راوششملا ةلشصاومب يعابرلا

نيوكت لجأا نم قيرفلا عم
ى˘ل˘ع ردا˘ق ي˘شسفا˘ن˘˘ت ق˘˘ير˘˘ف
،با˘˘ق˘˘لأ’ا ل˘˘جأا ن˘˘م بع˘˘ل˘˘لا

يدانلا هب رم ام نأاو اميشس’
ةرادإ’ا ل˘ع˘ج م˘شسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه
داد˘˘ع˘˘ت˘˘لا م˘˘عد ي˘˘˘ف ر˘˘˘كف˘˘˘ت
ظاف˘ح˘لا ع˘م دد˘ج ن˘ي˘ب˘عÓ˘ب
.زئاكرلا بلغأاب

عفري ينفلا مقاطلا
لمعلا ةÒتو

ةمشصاعلا داحتا قيرف لخد
نم5ـلا ة˘˘ل˘˘حر˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف
ا˘˘ب˘˘˘شسح˘˘˘ت تار˘˘˘ي˘˘˘شضح˘˘˘ت˘˘˘لا

ررقو ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘شس’
بردملا ةدايقب ينفلا مقاطلا

ةر˘ي˘˘تو ع˘˘فر دود˘˘غز ر˘˘ي˘˘ن˘˘م
ةو˘ق˘ب ر˘ي˘شضح˘ت˘˘لاو ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

اميشس’ ،ضسفانملا فانئتشس’
ءا˘˘˘ه˘˘˘نإا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘شصي ه˘˘˘˘نأاو
املو ةديج ةقيرطب مشسوملا

مويدوبلا يف ناكم نمشض ’
ةيراق ةشسفانم يف ةكراششملل
ةهج نم ديدجلا مشسوملا يف
ىل˘ع ه˘ئا˘ق˘ب ظو˘ظ˘ح ع˘فر˘لو
يدانلل ةينفلا ةشضراعلا ضسأار
.ىرخأا ةهج نم

ب.م.يرصسيإا



ةــــنصصرق

 ةوقب مسسوŸا ءاهنإل وسشبو ومح نب
موقي ريبك لمع

و˘ششب ي˘ئا˘ن˘ث˘˘لا ه˘˘ب
با˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘شش بع’
ومح ن˘بو دادزو˘ل˘ب

ة˘˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘م بع’
لÓ˘˘˘˘˘˘˘خ نار˘˘˘˘˘˘˘˘هو
تابيردتلا
رهظ ثيح ،ةيدرفلا
ط˘˘شسو ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘˘لا
3 ع˘˘˘˘م ة˘˘˘˘با˘˘˘˘غ˘˘˘˘لا
ن˘ير˘خآا ضصا˘˘خ˘˘ششأا

نو˘ح˘ير˘ت˘شسي م˘˘هو
دو˘˘ه˘˘ج˘˘م˘˘لا د˘˘ع˘˘˘ب
لجأا نم ةيلاحلا ةرتفلا لÓغتشسا ىلع مزاع يئانثلا نأا ودبيو ،تابيردتلا يف لوذبملا ريبكلا
.ةوقب مشسوملا ءاهنإ’ نيزهاج انوكيل ةيندبلا ةيزهاجلا نم عفرلا

 ليحرلا ىلع رسصي دايع نب
ةيا˘ه˘ن بار˘ت˘قا ع˘م

،يرا˘ج˘˘لا م˘˘شسو˘˘م˘˘لا
ضسيئر دايع نب ددج
هتبغر ضسابعلب داحتا
ن˘˘ع ل˘˘ي˘˘˘حر˘˘˘لا ي˘˘˘ف
ح˘˘˘شسف˘˘˘ل ق˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
رداق وه نمل لاجملا

يدا˘ن˘لا ر˘ي˘شست ى˘ل˘˘ع
جئاتن دشصحل هتدايقو
ن˘ب ف˘ششكو ،ل˘˘شضفأا

تاحيرشصت يف دايع
ددشصب ه˘نأا ة˘ي˘ف˘ح˘شص
قيرف˘لا ي˘ب˘ع’ ح˘ن˘م
ة˘مدا˘˘ق˘˘لا ما˘˘يأ’ا ي˘˘ف
ىلع ىمادقلا عم قفتا هنأا احشضوم ،معدلا لاومأا ليشصحت دعب ،ةيلاملا مهتاقحتشسم نم ءزج
.ةقلاعلا نويدلا نم فشصن ضضفخ

اهيلع دسسحي ل ةيعسضو ‘

نكمي ام لقأا ،اهيلع دشسحي ’ ةيعشضو
،ةركشسب دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف ةا˘نا˘ع˘م ى˘ل˘ع لو˘ق˘لا
ضصوشصخ˘ب ةر˘ي˘ب˘كلا تا˘طو˘غ˘شضلا بب˘شسب
هر˘˘ي˘˘فو˘˘˘ت ةرور˘˘˘شضو ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا بنا˘˘˘ج˘˘˘لا
تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا بشسحو ثي˘ح ،ة˘عو˘م˘ج˘م˘ل˘˘ل
ىلإا لاومأ’ا لوخد يف لمأات تناك ةرادإ’اف
رهششأ’ا يف يفاكلا لكششلاب يدانلا باشسح
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ة˘˘يو˘˘شست ل˘˘جأا ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘شضا˘˘˘م˘˘˘لا
ل˘كا˘ششم ل˘حو ة˘ق˘˘لا˘˘ع˘˘لا تا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘شسم˘˘لا
قيق˘ح˘ت˘ل ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا ن˘م ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
لشضفأ’ا ميدقت ىلع مهزيف˘ح˘تو ى˘غ˘ت˘ب˘م˘لا

عفر يف ةعومجملا ةبغر لظ يف قلأاتلاو
طوقشسلا حبشش نم قيرفلا ذاقنإاو يدحتلا
.هددهتي يذلا

يهتنت ل ةيافلح لكاسشم

فيطشس قافو ضسيئر تاملاكم لازت ’
عرا˘˘ششلا ي˘˘ف ثد˘˘ح˘˘لا ع˘˘ن˘˘شصت ة˘˘يا˘˘ف˘˘ل˘˘˘ح
دحأا عم هب ثدحت ام اهرخآا لعل يفياطشسلا
لعج يذلا رمأ’ا وهو ،نييمشصاعلا ةرجانملا
يأا كل˘م˘ي ’ ضسي˘ئر˘لا نأا˘ب د˘كؤو˘ي ع˘ي˘م˘ج˘˘لا
تا˘˘م˘˘لا˘˘كم˘˘˘لا نأاو ة˘˘˘شصا˘˘˘خ ة˘˘˘ي˘˘˘شصخ˘˘˘شش
نم برشست اهلك اهيرجي يتلا تاثداحملاو
تب˘لا˘ط د˘˘قو اذ˘˘ه م˘˘ه˘˘ب ل˘˘شصت˘˘م˘˘لا فر˘˘ط
ةرورشض ضسيئرلا نم راشصنأ’ا نم ةعومجم
لك رجو مهبشسح تاهافتلا هتاهل دح عشضو
قافولا ةروشص هيوششتب هشسفن هل لوشست نم
.ةلادعلا ةقورأا ىلا

Úنئادلا ةطرو

ن˘م نو˘نا˘ع˘ي جر˘ب˘لا ي˘ل˘هأا ي˘˘ب˘˘ع’ نأا م˘˘غر
م˘ه˘ي˘ق˘ل˘ت مد˘ع بب˘شسب ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘لا˘م ة˘ق˘ئا˘˘شض
يف بغري دانزوب ماعلا ريدملا ’إا ،مهاقحتشسم
عوشضوم يف راتخ˘م˘ل˘ب ن˘ي˘ما ءا˘ق˘فر ة˘ح˘تا˘ف˘م
ارظن ةني˘ع˘م بشسن˘ب ة˘ير˘ه˘ششلا رو˘جأ’ا ضضف˘خ
اهفداشصت يتلا ةريب˘كلا ة˘ي˘لا˘م˘لا تا˘بو˘ع˘شصل˘ل
ىلع نينئادلا نم ريثكلا لوشصح ليلدب ةرادإ’ا
بجو يلاتلابو ،م˘كا˘ح˘م˘لا ن˘م ة˘ي˘ئا˘ه˘ن ما˘كحأا
زجحلا عفر لجأا نم تقو برقأا يف اهتيوشست

.يدانلل يكنبلا ديشصرلا نع

يفني جارجر
ةعاسشإلا

ضصوشصخب ارخؤوم تجار يتلا رابخأ’ا دعب
دبع هبع’ بلج يف جارجر ماعلا ريدملا ةبغر
يهو ةمشصاعلا ةيدولوم قيرف نم ريخلب رونلا
ةمدخل ةيدولوملا راشصنا اهجور يتلا ةعاشش’ا
دعي مل هنا ىلع ديكأاتلل جارجر عراشس ،مهقيرف
ريخ˘ل˘ب بل˘ج˘ي ن˘ل ه˘نا ا˘م˘ك ر˘ي˘جا˘ن˘م˘ك ل˘م˘ع˘ي
نامشضب ايلاح يفتكي هناو «يشس.ضسا.يشسلا»ـل
نو˘كي˘شس م˘˘ث ن˘˘مو هز˘˘ئا˘˘كرو ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا قاروأا
ةفاشضإ’ا مدقت يتلا تامادقتشس’ا يف ريكفتلا
.يدانلل ةوجرملا

qarsana@essalamonline.com

3272ددعلا ^1441 نابعصش72ـل قفاوملا0202 ليرفأا02نينثإلا

رسضÿا نم نوهي ءيسش لك يسضاملب
قباشسلا يرئازجلا يلودلا يابلب رمع داع

ر˘ي˘غ ف˘قاو˘م˘لا ىد˘حإا ن˘˘ع ثيد˘˘ح˘˘لا ى˘˘لإا
لام˘ج ة˘ق˘فر ا˘ه˘ل ضضر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘فار˘ت˘حإا
بخت˘ن˘م˘لا ي˘ف ق˘ب˘شس’ا ه˘ل˘ي˘مز ي˘شضا˘م˘ل˘ب
نم «رشضخلا«يلا˘ح˘لا برد˘م˘لاو ي˘ن˘طو˘لا
ضضر˘ع˘ت ا˘م˘ه˘نأا ف˘ششك ن˘يأا ،«فا˘ف˘لا» ل˘ب˘ق
لبق يرئازجلا داحتإ’ا فرط نم عادخلل
اولشصتا »:Óئاق1002 ةنشس تاشصبرتلا دحأا
رفشسلل ةدوجوم ركاذتلا نأاب انل اودكأاو  انب
يف نكل »:اكحاشض ع˘با˘ت˘ي˘ل ،«ر˘ئاز˘ج˘لا ى˘لإا
،«انمشساب ركاذت يا كلانه نكت مل ةقيقحلا

،ا˘ن˘ب بعÓ˘ت˘ت تنا˘ك ة˘يدا˘ح˘ت’ا نا اد˘كؤو˘˘م
’إا اذ˘ه ل˘ك م˘غر ه˘نا ه˘ث˘يد˘ح ي˘ف م˘ت˘خ˘˘ي˘˘ل
لك زواجت˘ي نا˘ك ي˘شضا˘م˘ل˘ب «ضشتو˘كلا«نا

.نيبراحملا عم دجاوتلل رومأ’ا هذه
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ةسصاÿا اهتقيرطب تاعاسشإلا ىلع درت فافلا
ةركل ةيرئازجلا ةيداحت’ا تدر

ن˘ع ة˘شصا˘خ˘لا ا˘ه˘ت˘ق˘ير˘ط˘ب مد˘˘ق˘˘لا
خشسف لوح  تجور يتلا رابخأ’ا

ضساد˘˘˘يدأا ة˘˘˘كر˘˘˘شش ع˘˘˘م ا˘˘˘هد˘˘˘ق˘˘˘ع
رششنب «فافلا» تماق نيأا ،ةيناملأ’ا

يبراحمل» د˘يد˘ج˘لا م˘ق˘ط˘لا رو˘شص
تاشصبرتلا˘ب ة˘شصا˘خ˘لا «ءار˘ح˘شصلا
ضصاخلا يرو˘ت˘شسلا ي˘ل˘ع ة˘مدا˘ق˘لا
ةيمشسرلا اهتحفشص يف ةيداحت’اب

تزيمت يتلاو «كوب˘شسي˘ف˘لا» ى˘ل˘ع
ضصيمقلا راظتنا يف ةيلاع ةدوجب
بذ˘كت˘ل ،زر˘ح˘م ءÓ˘مز˘ل د˘يد˘ج˘˘لا
ىلإا تجور يتلا تاعئاششلا كلاذب
عيقوتلاو ضساديدا عم اهدقع خشسف
.كيان ةكرشش عم
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يدنام عم دقاعتلاب نويل حسصني يسسنرفلا ملعإلا^
نامÒج ناسس سسيراب تايولوأا نمسض رسصان نب^

ديسشي حا‚وب
بختنŸا ‘ هئلمزب

ةيدنألا مدسصيو
ةيجيلÿا

ÚبعÓل ةيرهصش ةرجأا ديدصستل

نمزلا عراسست ةرادإلا
ديدج لو‡ داجيل

يصساصسأا فده ءاقبلا نامصضل ةمئŸÓا فورظلا Òفوت

نمزلا عراسست ةرادإلا
ديدسست لجأا نم

Úبعللا تاقحتسسم

قافتلا اونمث «رفانسسلا»
نورسصيو زئاكرلا عم

نيرخآلا نامسض ىلع

بردم لصضفأا ينطولا بخانلا نأا دكأا
هتدايق ت–
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ينطولا بخانلا ةحلصسأا زوفلا ةيلقعلاو طابصضنلاو ةمارصصلا

زيدنانرف سسيول..يابلبو Êادمح
يسضاملب نوديسشي سشتافيسسيبو يروارتو

ةبسسنلاب Òبك خأا يسضاملب:تارهاط^
ديج هلمع فرعيو ةيوق ةيسصخسش كلÁ..انل

يسضاملب لثم بردم دجاوت:روليد^
حاجنلل انداق Úبوهوم Úبعل عم

ةنيطنصسق بابصشةليلم Úع ةيعمجةركصسب دا–ا


