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ةعانضصلا معدل ةديدج ميضسارم ةعبرأا
ريدضصتلا ىعضسمل امعد ةيلحملا ةينلديضصلا

اوقرخ نيكلهتضسملاو راجتلا نأا دكأا
:قيزر ،ةياقولا تاءارجإا

 ةدـــتمملا ةرــتفلا يف ةــجمربم تـــناك
لبقملا ناوج03 ىلإا يضضاملا ليرفأا1نم

تÓـــيجسستلا لــــيجأات
ىــــــــــلوألا ذــيمÓتل

يريسضحتلاو يئادتبا
40 صص

نزاخم4و ةضشاضشر تاضسدضسم4 ىلع يوتحي
عنضصلا ةيديلقت ةلبنق55و ةريخذ

ةروطخلا ةتوافتم تاباضصإل نيرخآا766 صضرعت يف ببضست رضشحملاب ةيران ةجارد961و ةرايضس122 عضضو

اــفلاخم3741 فيقوت
يئزجلا رـــجحلا رارــقل
راسشبب هقيبطت ةيادب ذنم

50صص

ىلع ،ةراجتلا ريزو ،قيزر لامك ددضش
هرود˘ل ي˘ند˘م˘لا ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا بع˘˘ل ةرور˘˘ضض

مازتللا ىلع نينطاوملا ثح يف لماكلا
تفا˘ه˘ت˘لا نأا˘ب اد˘كؤو˘م ،ر˘ج˘ح˘˘لا تاءار˘˘جإا˘˘ب
تÓحملا ىل˘ع نو˘ير˘ئاز˘ج˘لا ه˘ب ما˘ق يذ˘لا

ا˘ه˘نأا م˘غر ا˘ه˘ق˘ل˘غ ةدا˘عإا ي˘˘ف بب˘˘ضست ا˘˘م و˘˘ه
ةموكحلا نأاب ادكؤوم ،تÓئاعلا فلآا ليعت
ن˘م م˘˘هأا صسف˘˘نألا ىل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لا ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ت
.لاومألا ىلع ظافحلا

فرــــسشي ةــــحيرقنسش ءاوـــللا
يكيتكت نـــيرمت ذــيفنت ىـــلع
«دهعلاب ءافولا» ةيحلا ةريخذلاب

50صص

«انوروك ةهجاومل ىلوألا فوفسصلا يف نيدجاوتملا قح نم ةيئانثتسسلا ةوÓعلا»
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يف عورسشلا» :دمحأاب نب
ةعيرسسلا فسشاوكلا جاتنإا

«نيعوبسسأا دعب انوروكل

40صص

يطخت نـم نيسسوق باــق انك»
انعفد اــم وـهو انوروـك ةــمزأا

«تÓـــــحملا حـــتف ةداــعإل

كاـسسمإلاو راـطفإلا تيقاوم
اهيحاوضضو ةمضصاـــــعلا رئازجلا

00:40:كاــسسمإلا
54:91:راـطفإلا

40 صص

«ءاسضيب ةيعماج ةنسس كانه نوكت نل»
: طÓيم ،دÓبلا يف يحضصلا عضضولا تاروطتب ةعماجلا دعاقم ىلإا ةدوعلا نهر

ةايحب يدوي تاقرطلا باهرإا
عوــــبسسأا لÓــــخ اسصخسش41
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ةـــــظحÓم
روضصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لضصت يتلا

اهباحضصأا ¤إا درت ل
 ترضشن ءاوضس
رضشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ام» رئاز÷ا

ايلاطيإا ‘ «سشتحمسس

ركنتلا ملاعلا لود لج لصصاوت تقو يف
كل˘ت ى˘ت˘ح ،«ا˘نورو˘ك» ة˘مزأا ز˘ع ي˘ف ا˘˘ه˘˘ل
،يبوروألا داحتإلا ءاول تحت ةيوصضنملا
ح˘ن˘˘م ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ل˘˘صصاو˘˘ت
ا˘ه˘ن˘م ا˘ماز˘ت˘لإا ا˘ي˘لا˘˘ط˘˘يا ى˘˘لإا تاد˘˘عا˘˘صسم
يتلا ةيوق˘لا ة˘قاد˘صصلا تا˘قÓ˘ع سسير˘كت˘ب
رمحألا بيلصصلا ملصست ثيح ،نيدلبلا طبرت
ن˘م ةد˘يد˘ج تاد˘عا˘صسم ة˘مز˘ح ،ي˘لا˘ط˘يإلا
تازافقلا عنصصم فرط نم ةمدقملا اندÓب
ةليلم نيعب «ASGMI» ةصسصسؤومب ةيبطلا
ر˘م˘حألا لÓ˘ه˘لا ل˘ف˘كتو ،ي˘قاو˘ب˘لا مأا ي˘˘ف
.ونÓيم ىلإا اهلقنب ،يرئازجلا

ةينوÎكلإلا ةئرقŸا

،فاقوألاو ةينيدلا نوؤوصشلا ةرازو تنلعأا
مادختصساب ةي˘نور˘ت˘كلا ة˘ئر˘ق˘م قÓ˘طإا ن˘ع
لك اهيلإا جولولا نكمي ،«بياكصس» قيبطت
ـلا ةيا˘غ ى˘لإا ا˘حا˘ب˘صص00:9 ـلا ن˘˘م مو˘˘˘ي
يف نيبغارلا ىلع هنأا ثيح ،ًءاصسم00:81
تي˘ب˘ث˘ت ،ع˘ي˘م˘صست˘لا وأا ةوÓ˘ت˘لا ح˘˘ي˘˘ح˘˘صصت
خويصشلا دحأاب لاصصتلاو «بياكصس» جمانرب

ن˘م˘صضت˘م˘لاو ق˘فر˘م˘˘لا ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لا بصسح
ىلإا لوخدلا نكمي امك ،تائرقملا نيوانع
: طبارلا لÓخ نم ة˘ي˘نور˘ت˘كلإلا ة˘ئر˘ق˘م˘لا
.74veyY2/yl.tib//:sptth

اهلعفي له
؟ مسساق رفعج

ل˘م˘ع ق˘ير˘ف ردا˘صصم ن˘م حر˘ف˘˘م ر˘˘ب˘˘خ ي˘˘ف
يف عورصشلا ايمصسر متيصس ،مصساق رفعج جرخملا
،«رصشاعلا روصشاع» نم ثلاثلا مصسوملا ريوصصت
ع˘بار˘لا ءز˘ج˘لا ر˘يو˘صصت ي˘ف ق˘ل˘ط˘ن˘ي˘صس ا˘م˘ن˘ي˘˘ب
نأا م˘ل˘ع˘˘لا ع˘˘م ،1202 نا˘صضمر د˘ع˘ب ةر˘صشا˘ب˘م
،ةريبك ةبصسنب ةباتكلا ثيح نم زهاج لمعلا

،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ةر˘م لوأل ر˘˘يو˘˘صصت˘˘لا م˘˘ت˘˘ي˘˘صسو
اهلعفي ل˘ه˘ف ،ةد˘يد˘ج ة˘ي˘ن˘ف هو˘جو ما˘م˘صضنا˘بو
ةءادر انيلع سضوعي وأا انيصسنيو ،مصساق رفعج
.؟ةنصسلا هذه ناصضمر يف سضرعت يتلا جماربلا

! .. اذه لقعي له

،برغلا تايلو ىدحإاب يئلو يذيفنت ريدم
جاجد هل ،يفيظولا هنكصسم لخاد رويط مخ ماقأا

اذ˘ه ن˘˘كصسم نألو ،ط˘˘بو زوإا ى˘˘ت˘˘حو كو˘˘يدو
،ىرخأا تايريدمل تارقم ةاذاحمب عقي ريدملا
ةثعبنملا ةهيركلا ةحئارلا نم اهلامع ىكتصشا

كلت هثدحت يذلا جيجصضلا اذكو ،«هتنجصس» نم
يف «كودرصسلا سشي˘صشو˘ع˘ت» ا˘م˘ي˘صس ل رو˘ي˘ط˘لا
.ركابلا حابصصلا

qarsana@essalamonline.com
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! ..«لماك اوكحسضن ايأا»
لامج ررق تاونصس3 لبق

نا˘˘ك يذ˘˘لا ،سسا˘˘˘ب˘˘˘ع د˘˘˘لو
،«نÓفألا» سسأار ىلع اهنيح
ي˘ف ل˘صضا˘ن˘م ة˘قا˘ط˘ب ح˘ن˘م
رداقلا دبع ريمأÓل بزحلا

هذ˘ه ،ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ه˘˘ل˘˘لا ة˘˘م˘˘حر
ا˘ه˘ب ا˘نر˘كذ «ة˘ل˘يد˘ه˘˘ب˘˘ت˘˘لا»
يعامتجلا لصصاوتلا عقوم
اهرصشن امدنع ،«كوبصسياف»
هداور تا˘˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘صص ى˘˘˘ل˘˘˘ع
م˘هد˘حأا ق˘ل˘˘ع˘˘ف ،ىر˘˘كذ˘˘ل˘˘ل
ةيرئازجلا ةلودلا سسصسؤوم»

ليمز اي كتقاطبل جاتحي ل
ر˘˘خآا ى˘˘ف˘˘ت˘˘كاو «ل˘˘كر˘˘ي˘˘˘م
.«ةجوعلا مايل» لوقلاب

؟ .. ديعلاب انراغسص ةحرف «انوروك» قرسسي له
ديعأا تقو يف

تÓ˘˘ح˘˘م ق˘˘ل˘˘غ
سسبÓ˘˘م˘˘لا ع˘˘ي˘˘ب
ي˘˘ف ،ة˘˘يذ˘˘حألاو
ر˘ي˘باد˘˘ت˘˘لا را˘˘طإا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘˘قو˘˘لا
ة˘لود˘لا ا˘ه˘˘تر˘˘قأا
يصشفت نم دحلل
ل˘ج ،«ا˘نورو˘˘ك»
ةيرئازجلا رصسألا
ي˘ف ر˘كف˘ت تتا˘ب
نأا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘كمإا
ءابولا اذه قرصسي
م˘ه˘لا˘ف˘طأا ة˘حر˘ف
نإا رط˘ف˘لا د˘ي˘ع˘ب
ل˘ب˘ق ل˘ج˘ن˘˘ي م˘˘ل
ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا هذ˘˘ه
يف ديعلا ةوصسك ءارصش رودقملاب نوكي نل هنأا مكحب ،رابكلا لبق راغصصلا اهرظتني يتلا ةينيدلا

.هيلع وه ام ىلع عصضولا رمتصسإا لاح

فلسشلا ‘ «مادخ» لجنŸا
يف ةيرذجو ةعصساو رييغت ةكرح يف

،«لازلزلا» ـب تفصصو ،فلصشلا ةيلو
ىلع ةيلولا يلاو ،يراج دوعصسم مدقأا
امك ،ه˘ناو˘يد ن˘م ءا˘م˘صسأا ةد˘ع ة˘ي˘ح˘ن˘ت
راد ريدمو ةفاقثلا ةريدم ماهم ىهنأا
فحتم ريدم ىلإا ة˘فا˘صضإلا˘ب ،ة˘فا˘ق˘ث˘لا
لهأا نم قيرف عصضو لجا نم ،فلصش
ةريا˘صسم˘ل ة˘بر˘ج˘ت˘لاو ةر˘ب˘خ˘لاو ة˘ق˘ث˘لا
هنصسحتصسإا لاح عقاو ،ةديدجلا ةلحرملا
ناك يذلا يوافلصشلا يلحملا عراصشلا
يف انوطخ اي اومدخت اي» هلاح ناصسل
.«انوروك نمز

Úنانفلل ىرسشب
بقع ،اريخ اورصشبتصساو ءادعصصلا انونانف سسفنت

قوقحلاو فلؤوملا قوقحل ينطولا ناويدلا ديكأات
ءابو نم مهنم نيررصضتملا معد ةيلمع نأا ،ةرواجملا
ةريزو ،ةدود نب ةكيلم اهنع تنلعأا يتلا «انوروك»
يف لمتكتل دنجم عي˘م˘ج˘لا نأاو ةر˘م˘ت˘صسم ،ة˘فا˘ق˘ث˘لا
انانف7155 ءاصصحإا نآلا دحل مت ثيح تقو برقأا

ةاعارم عم ،ديربلاو سسكافلاو تينرتنإلا ربع Óجصسم
ىلإا باصستنلا رارغ ىلع طورصشلل تافلملا ءافيتصسا
قو˘ق˘ح˘لاو ف˘لؤو˘م˘لا قو˘ق˘˘ح˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ناو˘˘يد˘˘لا
بادآلاو نو˘ن˘ف˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا سسل˘ج˘م˘لاو ةروا˘ج˘˘م˘˘لا

باصستنا لامتحاو ،يكنبلا فيرعتلا مقر باصستكاو
.ةفلتخملا نيمأاتلا تائيه ىدحإل بلطلا بحاصص



watan@essalamonline.com
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لوألا ل˘˘جر˘˘˘لا ط˘˘˘برو اذ˘˘˘ه
ةدوع ،«سسانكلا» سسأار ىلع
ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘ب˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘لا
يحصصلا عصضولا تاروطتب
51 خيرات احرتقم ،دÓبلا يف
ي˘˘فو ،كلذ˘˘ل اد˘˘عو˘˘م يا˘˘˘م
ءابو راصشتنا رارمتصسا ةلاح
اذ˘˘˘ه ل˘˘˘جؤو˘˘˘ي ،«ا˘˘˘نورو˘˘˘˘ك»
،لبقملا ربمتبصس ىلإا خيراتلا

رارقلا» ددصصلا اذه يف لاقو
ةدو˘ع˘لا ة˘لأا˘صسم ي˘ف ر˘ي˘˘خألا
ىلإا دوعي ةيعماجلا ةصساردلل
د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر
.«نوبت ديجملا
دب˘ع ا˘عد ،ه˘تاذ قا˘ي˘صسلا ي˘ف
ي˘˘ف ،طÓ˘˘ي˘˘م ظ˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘لا
ىلدأا ةي˘ف˘ح˘صص تا˘ح˘ير˘صصت
ةيرئازجلا ةعماجلا ،سسمأا اهب
ةدو˘˘ع˘˘ل˘˘ل داد˘˘ع˘˘ت˘˘صسلا ى˘˘لإا
نو˘ي˘ل˘م و˘ح˘ن˘ل ة˘ي˘ج˘يرد˘ت˘˘لا

،بلا˘˘ط ف˘˘لأا ة˘˘ئا˘˘م˘˘ع˘˘ب˘˘صسو
ل˘حار˘م ثÓ˘˘ث ى˘˘ل˘˘ع كلذو
ةنيعم ةيصسارد تايوتصسمبو
رجني امو ظاظتكلا يدافتل

ى˘˘ل˘˘ع ةرو˘˘ط˘˘خ ن˘˘م ه˘˘˘ن˘˘˘ع
ر˘ب˘ت˘عاو ،ي˘ح˘صصلا ع˘صضو˘˘لا
نيعوبصسأا ةدم نأا ،ثدحتملا
ة˘ب˘ل˘ط˘ل˘ل ة˘ي˘فا˘ك ة˘ثÓ˘ث ى˘لإا
،تانا˘ح˘ت˘مإلا ى˘لإا با˘هذ˘ل˘ل

،ةمدقتم سسوردلا ةبصسن نأل
يعما˘ج˘لا م˘صسو˘م˘لا نأا ا˘م˘ك

اديعب ءودهلاب زيمت يلاحلا
.تابارصضإلا نع
ليعفت ة˘لأا˘صسم سصو˘صصخ˘بو
ر˘ب˘ت˘عا ،ة˘ي˘م˘قر˘لا ة˘ي˘صضرألا
ة˘با˘ق˘ن˘ل ي˘ن˘طو˘لا ق˘صسن˘˘م˘˘لا
ةذتاصسأل ين˘طو˘لا سسل˘ج˘م˘لا
اذ˘ه ّنأا ،ي˘لا˘ع˘˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ةمزأا ةلحرم يف ءاج رايخلا
ل» فدرأاو ،دÓبلا اهب رمت
ةيفاكلا ةربخلا انيدل دجوت
امم ةينقتلا هذه عم لماعتلل

يف كابترلا نم اعون قلخ
نأا زر˘˘˘˘˘بأاو ،«نأا˘˘˘˘˘صشلا اذ˘˘˘˘˘˘ه
رفوتت ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ع˘ما˘ج˘لا

،ةرو˘˘ط˘˘ت˘˘م ل˘˘كا˘˘ي˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع
ىلع ةع˘ما˘ج501 دجاو˘ت˘ب

اهنأا ريغ ،ينطولا ىوتصسملا
يف ا˘ح˘صضاو ا˘صصق˘ن ل˘ج˘صست
ير˘˘˘˘˘˘˘صشب˘˘˘˘˘˘˘لا بنا˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘لا

ا˘م و˘˘هو ،ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘كت˘˘لاو
نصسحأا بيترت ليذتت اهلعج
اهدوجو˘ب ا˘ي˘لود تا˘ع˘ما˘ج˘لا
ا˘م˘ك ،00062 ةب˘تر˘م˘لا ي˘ف
ى˘ل˘ع ة˘ف˘ن˘˘صصم ر˘˘ي˘˘غ ا˘˘ه˘˘نأا
ي˘˘˘˘بر˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسم˘˘˘˘˘لا

ا˘˘عد ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو ،ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلاو
رييغتلا ةرورصض ىلإا ،طÓيم
تا˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘هذ ي˘˘˘ف يرذ˘˘˘ج˘˘˘لا
ع˘م ل˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘لاو ر˘˘ي˘˘ي˘˘صست˘˘لا
،يعماجلا ذاتصسألاو بلاطلا

ىلإا اريصشم ،ءاوصس دح ىلع
ىصضاقتي يذلا ريخألا اذه نأا

ىوتصسملا ىلع بتار ىندأا
.يملاعلا

:طÓيم ،دÓبلا يف يحضصلا عضضولا تاروطتب ةعماجلا دعاقم ىلإا ةدوعلا نهر

«ءاسضيب ةيعماج ةنسس كانه نوكت نل»
ةديج فورظ يف ةيعماجلا ةنسسلا قÓغإا متيسسو ةمدقتم لوألا يسسادسسلا لÓخ ةبلطلل ةهجوملا سسوردلا ةبسسن^

ر.نوراه

ةنضسلا لامكإا ىلع ،يلاعلا ميلعتلا ةذتاضسأل ينطولا شسلجملا ةباقنل ينطولا قضسنملا ،طÓيم ظيفحلا دبع دكأا
.يلاحلا يضساردلا مضسوملا لÓخ ءاضضيب ةنضس ثودح ةيناكمإا امامت ادعبتضسم ،ةيعماجلا ةيضساردلا

ةلحرملا مييقت راطإا يف
جمانرب نم ةيناثلا

ةنضسل يلاتقلا ريضضحتلا
9102/ 0202

فرسشي ةحيرقنسش ءاوللا
نيرمت ذيفنت ىلع فودنتب

ةيحلا ةريخذلاب يكيتكت
،ةحيرقنضش ديعضسلا ءاوللا فرضشأا
ينطولا ششيجلا ناكرأا شسيئر
ناديمب ،ةباينلاب يبعضشلا
يتايلمعلا عاطقلل تاروانملا

مويلا لÓخ ،فودنت بونج
ةيحانلا ىلإا هترايز نم يناثلا
ذيفنت ىلع ،ةثلاثلا ةيركضسعلا

ةريخذلاب يكيتكت نيرمت
ءافولا» ناونع تحت ،ةيحلا

مييقت راطإا يف كلذو ،«دهعلاب
جمانرب نم ةيناثلا ةلحرملا
9102 ةنضسل يلاتقلا ريضضحتلا

عافدلا ةرازو تحضضوأا.0202/
شسمأا اهل نايب يف ،ينطولا

نأا ،هنم ةخضسن «مÓضسلا» تملضست
تمضستا ةيلاتقلا لامعألا ةفاك
عيمج يف ةيلاع ةيفارتحاب
يكيتكت ىوتضسمبو اهلحارم
شسكعي زاتمم يتايلمعو
ةيلاعلا ةيلاتقلا تاردقلا
ةفاك يف ةداقلاو مقطأÓل
اهنم قلعت ام ةضصاخ ،تايوتضسملا

ناديملل لثمألا لÓغتضسلاب
نيب ىوتضسملا يلاعلا قيضسنتلاو
،ةكراضشملا تادحولا فلتخم
ةيلاعلا ةءافكلا شسكعي امك
بيكرت لاجم يف تاراطإÓل
ةيلاتقلا لامعألا فلتخم ةرادإاو
ىلع دارفألا ةردقو ةراهمو
فلتخم لامعتضسا يف مكحتلا

تازيهجتلاو ةحلضسألا تاموظنم
ام وهو ،ةزوحلا يف ةدوجوملا
دج جئاتن قيقحت يف مهضسأا

تايامرلا ةقد اهتدضسج ةيضضرم
.ةحلضسألا فلتخمب
ىقتلا ،نيرمتلا ةياهن يفو
دارفأاب ،ةحيرقنضش ءاوللا
،نيرمتلل ةذفنملا تادحولا

دوهجلا ىلع مهايإا ائنهم
يف اهولذب يتلا ةينضضملا

نيرمتلا اذه ذيفنتو ريضضحت
ادكؤوم  ،ماتلا حاجنلاب للك يذلا

يلعفلا روطتلا» نأا ىلع
ىوتضسملل يقيقحلا نضسحتلاو
ىوضصق ةيمهأا ءÓيإا نامزلتضسي
نيرامتلا ءارجإاو ريضضحتل
ةفلتخملا ةيرابتخلا
.«ططخلاو تايوتضسملا

ـه.داوج

ريزو ،ديزوب نب نامحرلا دبع دكأا
حÓ˘˘˘صصإاو نا˘˘˘˘كصسلاو ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا
ةوÓ˘˘ع˘˘لا نأا ،تا˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘صشت˘˘˘صسم˘˘˘لا
سسي˘ئر ا˘هر˘قأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صسلا
يمدختصسم ةدئا˘ف˘ل ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ر˘ث˘كألا ق˘ح ن˘م ،ة˘ح˘صصلا عا˘˘ط˘˘ق
يف نيدنجملا يأا رطخلل ةصضرع
ءابو ةه˘جاو˘م˘ل ى˘لوألا فو˘ف˘صصلا
 .طقف «انوروك»
تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت ي˘˘ف ،ر˘˘يزو˘˘لا لا˘˘˘ق

سشما˘ه ى˘ل˘ع ا˘ه˘ب ى˘لدأا ة˘ي˘ف˘ح˘صص
هتداق يتلا دقفتلاو لمعلا ةرايز
هذ˘˘ه» ،ف˘˘ل˘˘صشلا ة˘˘يلو ى˘˘˘لإا سسمأا
نيذلا سصاخصشأÓل ه˘جو˘ت ة˘ح˘ن˘م˘لا

طق˘ف ر˘ط˘خ˘ل˘ل م˘ه˘صسف˘نأا او˘صضر˘ع
فو˘ف˘˘صصلا ي˘˘ف ن˘˘يد˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لاو
ن˘مو ،ا˘نورو˘ك ة˘ه˘جاو˘م˘ل ى˘لوألا

نم اهنم ديفتصسي نأا لوقعملا ريغ
هذ˘ه ل˘ظ ي˘ف ءي˘صش يأا˘ب م˘ق˘˘ي م˘˘ل
ةي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صسإلا ة˘ي˘ح˘صصلا فور˘ظ˘لا
لج رارغ ىلع اندÓب اهب رمت يتلا
اذ˘ه ي˘صشف˘ت بب˘˘صسب م˘˘لا˘˘ع˘˘لا لود
ةصسصسؤوملا ريدم نأا ازربم ،«ءابولا
نع لوؤوصسم˘لا و˘ه ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘صسإلا

ن˘يذ˘لا سصا˘خ˘صشألا ة˘م˘ئا˘ق ع˘˘صضو
هذ˘ه ن˘م ةدا˘ف˘ت˘˘صسلا م˘˘ه˘˘ل ق˘˘ح˘˘ي
ءا˘ب˘طألا نأا ى˘لإا ار˘ي˘صشم ،ة˘ح˘ن˘م˘˘لا
نيينعم تÓبا˘ق˘لاو ن˘ي˘ي˘نا˘صسف˘ن˘لا
دبع زربأاو اذه.اصضيأا ةحنملا هذهب
ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ،د˘يزو˘ب ن˘ب نا˘م˘حر˘˘لا
يف يبصسن رار˘ق˘ت˘صسا ة˘لا˘ح سشي˘ع˘ت

ءابوب تاي˘فو˘لاو ة˘با˘صصإلا تلا˘ح
كلذ يف لصضفلا اعجرم ،«انوروك»
،ةي˘ب˘ط˘لا م˘ق˘طألا تادو˘ه˘ج˘م ى˘لإا

‐ديفوك» سسوريف نأا ىلإا اريصشم
ل˘˘ك  د˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ت ي˘˘ف بب˘˘صست «91
.عاطقلا يف عيراصشملا

ن˘ع لوألا لوؤو˘˘صسم˘˘لا زر˘˘بأا ا˘˘م˘˘ك
هذه نأا ،دÓبلا يف ةحصصلا عاطق
ىلإا هدوقت يتلا ةيناديملا تارايزلا
،تايلولا فلتخمب تايفصشتصسملا
ى˘ل˘ع فو˘˘قو˘˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘م سضر˘˘غ˘˘لا
.لمعلا فورظو ءابولا تاروطت
ةريطخ نوكت نأا نكمي ةلاحلا

دييقتلا مدع لاح يف
ةيئاقولا ريبادتلاب

هتدقفت لÓخ ،ةحصصلا ريزو ددصش
ة˘يلو˘ب ة˘ي˘ح˘˘صص ل˘˘كا˘˘ي˘˘ه ةد˘˘ع˘˘ل
ي˘ل˘ح˘ت ةرور˘˘صض ى˘˘ل˘˘ع ،ف˘˘ل˘˘صشلا
نأا ىلإا اريصشم ،يعولاب نينطاوملا
يف ةريطخ نوكت نأا نكمي ةلاحلا

˘مد˘عو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا تن˘˘ع˘˘ت لا˘˘ح
يف لاقو ،ةياقولا ريبادتب مهدييقت
ةموظنملا روطت مغر» ،نأاصشلا اذه
سضع˘˘ب كا˘˘ن˘˘˘ه نأا لإا ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا
لجصسن ايلاحو ،ةلجصسملا سصئاقنلا
يصشفت سصخي اميف ايبصسن ارارقتصسا

.«انوروك ءابو

تÓمحلاو جماربلا فلتخم ثعب
تاطاضشنلا عيمج ةلضصاومو ةيحضصلا

عاطقلل ةعباتلا
نا˘كصسلاو ة˘ح˘صصلا ر˘يزو ى˘˘ط˘˘عأا

لÓ˘خ ،تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘لا حÓ˘˘صصإاو
ةرادإلا تارا˘˘˘طإا ع˘˘˘م عا˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘جا
ثع˘ب˘ل تا˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت ،ة˘˘يز˘˘كر˘˘م˘˘لا
ة˘ي˘ح˘صصلا تÓ˘م˘ح˘لاو ج˘˘مار˘˘ب˘˘لا
ايلاح ةصصصصخملا كلت ىلإا ةفاصضإا
،«انوروك» ةحئاج يصشفت ةبراحمل
ةرور˘صض ى˘ل˘ع ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا˘ب د˘كأاو
ذيفن˘ت ى˘ل˘ع ة˘ن˘صس ل˘ككو ر˘ه˘صسلا
ة˘ي˘عو˘ت˘لا تÓ˘م˘ح˘˘لاو ج˘˘مار˘˘ب˘˘لا
اميصسل رحلا م˘صسو˘م˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

ةيئان˘ث˘ت˘صسلا فور˘ظ˘لا هذ˘ه لÓ˘خ
احلم ،ءابولا اذه يصشفت اهزيم يتلا
ةرازول نايب يف ءاج امل اقفو ‐
‐«مÓصسلا» هيلع تعلطإا ةحصصلا

ع˘ي˘م˘ج ة˘ل˘صصاو˘م  مار˘˘ت˘˘حا ى˘˘ل˘˘ع
.عاطقلل ةعباتلا تاطاصشنلا

مكحملا قيصسنتلاب داصشأا نأا دعبو
هذه لÓخ حلاصصملا فلتخم نيب
‐ ريزولا ددصش ةيئانثتصسلا ةرتفلا

ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع ‐رد˘˘˘˘صصم˘˘˘˘لا تاذ بصسح
ةينطولا ةل˘م˘ح˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م بو˘جو
تا˘ع˘صسل˘ب ة˘با˘˘صصإلا ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم˘˘ل
سضع˘ب ن˘م ة˘يا˘˘قو˘˘لاو برا˘˘ق˘˘ع˘˘لا
ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘˘لا سضار˘˘مألا
ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا تا˘م˘م˘صست˘لاو ،ها˘˘ي˘˘م˘˘لا
،ةرارحلا ةجرد عافتراب ةطبترملا
ة˘ئ˘ف˘ب ر˘ث˘كأا ما˘م˘ت˘هلا بنا˘˘ج ى˘˘لإا
ا˘م˘ي˘صس ل ن˘ي˘ن˘صسم˘لا سصا˘˘خ˘˘صشألا
.ةنمزملا سضارمألاب نيباصصملا

ءا˘صسن˘لا˘ب ل˘ف˘˘كت˘˘لا سصو˘˘صصخ˘˘بو
دكأا ،ةر˘ت˘ف˘لا هذ˘ه لÓ˘خ ل˘ماو˘ح˘لا
لفكتلا اذه زيزعت ىلع ،ثدحتملا

نيعاطقلا نيب قيصسنتلا لÓخ نم
.سصاخلاو يمومعلا

ني˘با˘صصم˘لا ة˘ئ˘ف˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو
لوألا لوؤوصسملا ددصش ،ناطرصسلاب

ىلع ،دÓبلا يف ةحصصلا عاطق نع
ةصصاخلا  ةكبصشلا ةنمقر ليعفت
ةعصشألاب جÓعلا ديعاوم د˘يد˘ح˘ت˘ب
حلاصصملا نيب نزاوت ثادحإا عم
اهتر˘ي˘ظ˘نو لا˘م˘صشلا˘ب ةد˘جاو˘ت˘م˘لا
حامصسلا لجأا نم نطولا بونجب
يتلا قطانملل نيمتنملا ىصضرملل
ل˘جأا ن˘م ةد˘ي˘ع˘˘ب د˘˘عاو˘˘م فر˘˘ع˘˘ت
اهيلع لبقي ل يتلا كلتب جÓعلا

لجأا نم ىصضرملا نم ريبك ددع
امأا.ديعاو˘م˘لا هذ˘ه ةد˘م سصي˘ل˘ق˘ت
ة˘˘˘ح˘˘˘صصلا تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘م ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘م
ى˘ل˘ع ،د˘يزو˘ب ن˘ب د˘كأا ،ة˘يراو˘ج˘لا
ليهأات ةداعإاو اهتاطاصشن ثعب ةداعإا
لفكتلا ن˘ي˘صسح˘ت˘ل ا˘ه˘ن˘م سضع˘ب˘لا
فيفختو ،نين˘طاو˘م˘لا˘ب يراو˘ج˘لا
تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘لا ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘غ˘˘صضلا
.ىربكلا

ـه.داوج

لوؤوضسملا وه ةيئافضشتضسإلا ةضسضسؤوملا ريدم نإا لاق
نيديفتضسملا ةمئاق عضضو نع

قح نم ةيئانثتسسلا ةوÓعلا»:ةحسصلا ريزو
«انوروك ةهجاومل ىلوألا فوفسصلا يف نيدجاوتملا

ءابولا يسشفت يف يبسسن رارقتسسا ةلاح سشيعت رئازجلا ^

ي˘صسنر˘ف˘لا سسي˘ئر˘لا ل˘غ˘ت˘صسا
ةا˘˘فو نور˘˘كا˘˘م ل˘˘يو˘˘نا˘˘م˘˘يإا
يملا˘ع˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا نا˘ن˘ف˘لا
عامطأا ظاقيإل تيرصش ريديا

ةيصسنرف داقحأاو ة˘ي˘لا˘ي˘ن˘لو˘ك
ةماع ة˘ف˘صصب ر˘ئاز˘ج˘لا ى˘ل˘ع
ة˘ف˘صصب ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘مو
انا˘ت˘ه˘ب بذ˘ك ثي˘ح ،ة˘صصا˘خ
ةلئاع ىلا ةيزعت ةلاصسر يف
سشيعي ناك هنأا هلوقب نانفلا
ا˘م˘ك ،ا˘صسنر˘ف˘ب ى˘ف˘ن˘م˘لا ي˘ف
ي˘صسنر˘˘ف˘˘لا سسي˘˘ئر˘˘لا ر˘˘كن˘˘ت
لحارلل ةيرئازجلا ةيصسن˘ج˘ل˘ل
ه˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘صصأا دد˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ي ل˘˘˘˘˘ظو
هنم ةلواحم يف ةيغيزامألا
ةركعلا هايملا يف دايطصصÓل

ن˘˘˘ب˘˘˘ج˘˘˘لا ه˘˘˘ب فر˘˘˘ع ا˘˘˘م˘˘˘˘ك
تقو ي˘˘ف.امئاد يصسنر˘ف˘لا
ةدا˘ي˘ق˘ب ا˘صسنر˘ف ه˘ي˘ف سشي˘˘ع˘˘ت
اهمايأا دوصسأا نوركام باصشلا
اهلبقو انوروك ةحئاج لعفب
بلا˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لاو ى˘˘˘صضو˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
سسي˘ئر˘لا ل˘ي˘حرو ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا˘ب
تار˘ها˘ظ˘˘م ي˘˘ف ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا
تار˘˘ت˘˘صسلا با˘˘ب˘˘˘صش ا˘˘˘هدا˘˘˘ق
او˘صضر˘ع˘ت ن˘يذ˘˘لا ءار˘˘ف˘˘صصلا

ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا عاو˘˘˘˘˘نأا ع˘˘˘˘˘صشبأل
ة˘م˘صصا˘ع ي˘˘ف داد˘˘ب˘˘ت˘˘صسلاو
ل˘ك ما˘˘مأا ،نا˘˘صسنلا قو˘˘ق˘˘ح
اهصشيعت يت˘لا فور˘ظ˘لا هذ˘ه
سسي˘˘ئر˘˘لا ل˘˘غ˘˘ت˘˘صسا سسيرا˘˘˘ب

نانفلا ةافو ةثداح يصسنرفلا
د˘ي˘م˘َح ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘م˘لا˘ع˘لا
م˘صسا˘ب رو˘ه˘˘صشم˘˘لا ،ط˘˘ّير˘˘صش
مومصس تفنيل اصسنرفب ريديإا

رئازجلا دصض ةفرطتم داقحأاو
ى˘ل˘ع بل˘غ˘˘ت˘˘ت تأاد˘˘ب ي˘˘ت˘˘لا
خيراتلا ة˘كر˘ع˘م ي˘ف ا˘صسنر˘ف
را˘ثأا يذ˘˘لا را˘˘صصت˘˘نلا و˘˘هو
رار˘ق˘لا ر˘ئاود ي˘˘ف ا˘˘نا˘˘ج˘˘ي˘˘ه
ءاج ثيح ،يصسنرفلا يمصسرلا
نأا اصسنرف سسيئر ةلاصسر يف
بلغأا سشاع لحارلا برطملا

ة˘ي˘ن˘ف˘لاو ة˘ي˘ن˘ه˘م˘˘لا ه˘˘تا˘˘ي˘˘ح
تاقÓ˘ع ه˘ع˘م˘ج˘تو ا˘صسنر˘ف˘ب

طاصسوألا عيمج عم ةقادصص
،هفاصضت˘صسا يذ˘لا د˘ل˘ب˘لا ي˘ف
نأا ريغ اصضيأا يعيبط اذهو
يف ر˘كذ ي˘صسنر˘ف˘لا سسي˘ئر˘لا

نأا ةرابعلا حيرصصب هتلاصسر
ةايح يف ناك لحارلا نانفلا
ةيصسايصس ةبذك يهو ىفنملا

اموي مقت مل تاطلصسلا نأل
رايت˘خا يذ˘لا ل˘حار˘لا ي˘ف˘ن˘ب
سشي˘˘˘ع˘˘˘لا ه˘˘˘تدارا سضح˘˘˘م˘˘˘ب
3791 ن˘م ة˘ياد˘˘ب ا˘˘صسنر˘˘ف˘˘ب
،ةيندملا يح نم اهيلإا امداق
سسي˘˘ئر˘˘لا ر˘˘˘كذ˘˘˘ي م˘˘˘ل ثي˘˘˘ح
يحلا ةيند˘م˘لا نأا ي˘صسنر˘ف˘لا
وه ريديا هيف عرعرت يذلا
لوأا هنم تقلطأا يذلا يحلا
ة˘ير˘ير˘ح˘ت˘لا ةرو˘ث˘˘لا ةرار˘˘صش

هدلاو ريديا نأا ركذي مل امك
يناعم نمو.دهاجمو يروث
سسيئر˘لا ة˘لا˘صسر ي˘ف د˘ق˘ح˘لا
لصصألا هلهاجت وه يصسنرفلا

موحرملل ةيرئازجلا ةيوهلاو
ىلع زيكرتلا ادمعتم ،ريديإا
يأا ة˘˘ي˘˘ل˘˘ئا˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘لا روذ˘˘˘ج˘˘˘لا
همحر برطملل  ةيغيزاملا
د˘˘عاو˘˘ق˘˘لا˘˘ب ا˘˘برا˘˘صض ،ه˘˘ل˘˘˘لا
سصن˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘صسا˘مو˘ل˘بد˘˘لا

نا˘˘˘صسنإلا بصسن˘˘˘ي نأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
جرا˘خ نو˘كي ن˘ي˘ح ه˘˘ن˘˘طو˘˘ل
بعصشلل لخد ل هنأاو ،نطولا
لو هيأار ةداق لو يصسنرفلا

يأا لصصأا يف مهصسيئر ىتح
ام وهو ،نييرئازجلا نم ناك
ىد˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘لا ثب˘˘خ ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ي
يذ˘˘لا ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا سسي˘˘ئر˘˘˘لا
كيرحت اذه ءارو نم دصصقي
ةنتفلاو ةيرصصنعلاو ةقرفتلا

بعصشلا ءانبأا نيب ةنيغصضلاو
عرزو د˘˘حاو˘˘لا ير˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
مهنيب اميف اهتيذغتو ةنتفلا

بصساكم عاجرتصسا لمأا ىلع
عم رئازجلاب تعاصض ةيصسنرف
كرا˘ب˘م˘لا ي˘ب˘ع˘صشلا كار˘ح˘˘لا
قباصسلا ما˘ظ˘ن˘لا ى˘ه˘نأا يذ˘لا
ةمذ ءارصشب ننفتي ناك يذلا

ة˘ي˘م˘صسر˘لا ا˘صسنر˘˘ف تم˘˘صصو
.ةيمصسرلا ريغو

ح.ميلضس

ديقفلا لهأل هتيزعت ةلاضسر يف ةنتفلا رتو ىلع ىرخأا ةرم بعلو ناتهبو بذك

هتيرئازجل ركنتيو ريديإا نانفلا توم يف رمثتسسي نوركام

را˘صشت˘صسم ،ر˘صضخ˘ل˘ب ى˘صسي˘ع د˘˘كأا
ىلع بجي هنأا ،ةيروهمجلا ةصسائرب
ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘م ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا بع˘˘˘صشلا
ة˘˘ق˘˘˘فر كر˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لاو دا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘جإلا
لا˘م˘ت˘كا ل˘جأا ن˘˘م ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا
نأا اف˘صشا˘ك ،ة˘ي˘ل˘ب˘ق˘ت˘صسم˘لا ة˘يؤور˘لا

ديجملا دبع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر
مامتإل ةماه تارارق هيدل ،نوبت
.حÓصصإلاو رييغتلا راصسم
تاحيرصصت ي˘ف ،ر˘صضخ˘ل˘ب ح˘صضوأا

ءاقل سشماه ىلع اهب ىلدأا ةيفحصص
ع˘م ،ةرا˘ج˘ت˘لا ةرازو سسمأا ه˘تد˘ق˘ع
ة˘يا˘م˘ح تا˘م˘ظ˘ن˘˘مو تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج
ةيروهمجلا سسيئر نأا ،كلهتصسملا
مامتإل ةماه تارارق قÓطإاب دهعت

لاقو ،حÓصصإلاو ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا را˘صسم
يحصصلا عصضولا» ددصصلا اذه يف
اندÓب هصشيع˘ت يذ˘لا ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صسإلا
ةريخألا انوروك ءابو يصشفت ببصسب
.«تارارقلا هذه نع جارفإلا ترخأا

ةصسا˘ئر˘ب را˘صشت˘صسم˘لا ف˘صشكو اذ˘ه
ا˘ي˘مو˘ي ل˘ج˘صسي ه˘نأا ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
نم يندملا ع˘م˘ت˘ج˘م˘ل˘ل تÓ˘خد˘ت
،تاعارتخاو تاعربتو تادعاصسم
ى˘لإا ن˘ي˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا داور˘لا ا˘˘ي˘˘عاد
،يعامتجلا سسحلا ىلع سصرحلا

ةكر˘ع˘م ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا نأاو ة˘صصا˘خ
.داهتجإلاب اهيف زوفلا بجي

ح.نيدلا رمق

:ةيروهمجلا ةضسائرب راضشتضسم ،رضضخلب ىضسيع

«حÓسصإلاو رييغتلا راسسم مامتإل ةماه تارارق هيدل نوبت سسيئرلا»



ةودن لÓخ ،ريزولا حصضوأا
تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ة˘˘ق˘˘فر ا˘˘ه˘˘م˘˘ظ˘˘ن
نأاب ،سسمأا ،يند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
نم نيصسوق باق تناك رئازجلا
سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا ن˘˘م سصل˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘لا
تاءار˘جإا بب˘صسب ،د˘ج˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
تطعأا يتلا ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘لا
ع˘فد ا˘˘م ،ة˘˘ن˘˘ئ˘˘م˘˘ط˘˘م ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن
سضع˘ب ح˘˘ت˘˘فو ا˘˘ه˘˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت˘˘ل
تفا˘˘˘ه˘˘˘ت نأا لإا ،تÓ˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘˘لا
قو˘ب˘صسم˘لا ر˘ي˘غ ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا

ن˘م يأل مار˘ت˘حا نود ا˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
،مه˘ل˘ب˘ق ن˘م ة˘يا˘قو˘لا تاءار˘جإا

اهقلغ يف ببصست راجتلا اذكو
و˘هو ةلو˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ادد˘˘ج˘˘م
ةرازو ه˘م˘عد˘˘ت يذ˘˘لا ءار˘˘جإلا
،قيزر لامك زربأا امك.ةراجتلا
ة˘ي˘ح˘صصلا ة˘مزألا تار˘ي˘ثأا˘ت نأا

ة˘يدا˘˘صصت˘˘قلا ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع

أادب نينطاومل˘ل ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلاو
نأا ازر˘˘ب˘˘م ،نا˘˘ي˘˘ع˘˘ل˘˘ل ر˘˘ه˘˘ظ˘˘ي
نوكت نأا ودع˘ت ل ا˘ه˘ت˘ه˘جاو˘م
ةيح˘صصلا تاءار˘جإلا˘ب د˘ي˘ق˘ت˘لا
.ءابطألا فرط نم ةمدقملا

رئازجلاب «يعارملا» تاجتنم
قوضسلا وحن اهريدضصت متيضس

ةيقيرفإلاو ةيبوروألا

هد˘ي˘كأا˘ت ،ق˘يزر لا˘م˘ك دد˘˘ج
ة˘ما˘قإا ى˘ل˘ع ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا مز˘˘ع
«ي˘عار˘˘م˘˘لا» بي˘˘ل˘˘ح ع˘˘ن˘˘صصم
هنأا ادكؤوم ،رئازجلاب يدوعصسلا
نيب ةكارصش نع ةرابع نوكيصس
ر˘يد˘˘صصت م˘˘ت˘˘ي˘˘صسو ن˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا

قو˘˘صسلا و˘˘ح˘˘˘ن ه˘˘˘تا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م
زربأاو ،ةي˘ق˘ير˘فإلاو ة˘ي˘بوروألا
ة˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صص ع˘˘˘م راو˘˘˘ح ي˘˘˘ف

نأا ،ة˘˘يدو˘˘˘ع˘˘˘صسلا «سضا˘˘˘ير˘˘˘لا»
،ايملاع دئار «يعارملا» عمجم
ثع˘ب ةدا˘˘عإا ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘ب˘˘غر نأاو
يرا˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘صسلا عور˘˘˘صشم˘˘˘لا
اينبم ناك رئازجلا يف ةكرصشلل

ةتحب ة˘يدا˘صصت˘قا ة˘عا˘ن˘ق ى˘ل˘ع
Ó˘كل «ح˘بار ‐ ح˘˘بار» أاد˘˘ب˘˘م˘˘ب
نأا ريزولا ح˘صضوأاو ،ن˘ي˘فر˘ط˘لا
ةكرصشل ،رصشاب˘م˘لا را˘م˘ث˘ت˘صسلا
ةدا˘م ي˘ف ة˘˘صصا˘˘خ ،«ي˘˘عار˘˘م»
ةرو˘تا˘ف سضف˘خ˘ي˘صس ،بي˘ل˘ح˘˘لا
ة˘ي˘صسا˘صسألا ةدا˘˘م˘˘لا دار˘˘ي˘˘ت˘˘صسا
نع كيهان ،يرئازجلا نطاوملل
اهرفوي يت˘لا ل˘م˘ع˘لا بصصا˘ن˘م
.رصشابملا رامثتصسلا

لوألا لوؤو˘صسم˘لا د˘كأا ا˘م˘˘ك
،دÓبلا يف ةراجتلا عاطق نع
دجيصس ،يدوعصسلا كيرصشلا نأا
نويلم54 ـل ة˘ي˘ل˘ح˘م ا˘قو˘صس
ا˘قو˘صسو ،كل˘ه˘ت˘صسم ير˘ئاز˘˘ج
لإا اهنع انل˘صصف˘ت ل ة˘ي˘ق˘ير˘فإا
نم اقÓ˘ط˘نا ،ة˘ل˘ي˘ل˘ق تا˘عا˘صس
رايلم يلامجإاب ريبكلا انبونج
كل˘ه˘ت˘صسم نو˘ي˘ل˘˘م002و
ن˘ع ثيد˘ح˘لا نود ،ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا

،ة˘˘ي˘˘˘بوروألا قو˘˘˘صسلا جو˘˘˘لو
ل يذلا ابوروأا بونج ةصصاخ
رئاز˘ج˘لا لا˘م˘صش ن˘ع ه˘ل˘صصف˘ي
او˘ج ،ة˘ل˘ي˘ل˘ق تا˘عا˘˘صس ىو˘˘صس
ا˘ب˘˘صسكم نو˘˘كي˘˘صسو ،ار˘˘ح˘˘بو
نأا نود نيفرطلا Óكل ،ايقيقح
ةصصاخ ىرخأا بصساكم ىصسنن
تاكب˘صشو ،ل˘ق˘ن˘لا لا˘ج˘م ي˘ف
.امهريغو ،عيزوتلا

ثدحلا4 7372ددعلا ^1441 ناضضمر31ـل قفاوملا0202 يام60ءاعبرألا

watan@essalamonline.com

ةياقولا تاءارجإا اوقرخ نيكلهتضسملاو راجتلا نأا دكأا

«تÓحملا حتف ةداعإل انعفد ام وهو انوروك ةمزأا يطخت نم نيسسوق باق انك»:قيزر
ةيئاقولا تاءارجإلاب مازتللا ىوسس ءابولا ىلع ءاسضقلا ةريتو عرّسسي لح ل ^

ز.لامج

ىلع نينطاوملا ثح يف لماكلا هرودل يندملا عمتجملا بعل ةرورضض ىلع ،ةراجتلا ريزو ،قيزر لامك ددضش
اهقلغ ةداعإا يف ببضست ام وه تÓحملا ىلع نويرئازجلا هب ماق يذلا تفاهتلا نأاب ادكؤوم ،رجحلا تاءارجإاب مازتللا

.لاومألا ىلع ظافحلا نم مهأا شسفنألا ىلع ظافحلا ربتعت ةموكحلا نأاب ادكؤوم ،تÓئاعلا فلآا ليعت اهنأا مغر

ةرتفلا يف ةجمربم تناك
يضضاملا ليرفأا1 نم ةدتمملا

لبقملا ناوج03 ىلإا
ذيمÓتل تÓيجسستلا ليجأات

يريسضحتلاو يئادتبا ىلوألا
،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو تررق
ذيمÓتلا ليجضست ةيلمع ريخأات
لوخدلا عم يئادتبا ىلوأا ةنضسلل
مت امدعب اذهو ،لبقملا يضسردملا

ةجمربم تناك يتلا ةيلمعلا ريخأات
نم ةدتمملا ةرتفلا يف ىضضم اميف
اذهو ،ناوج03 ىلإا ليرفأا1

خرؤوملا70 مقر روضشنملا بضسح
نأا شصني يذلا6102 شسرام41 يف
10 نم أادبت تÓيجضستلا ةيادب
.ناوج03ىلا ليرفأا

نوكي ليجضستلا نأا ةرازولا تدكأاو
ناكم وأا يفارغجلا عاطقلا بضسح

يتداهضش راهظإاب اذهو ،لمعلا
امك ،يلاوتلا ىلع لمعلاو ةماقإلا

تاجايتحلا وذ ذيملتلل حمضسي
ةضسردم يأا يف لجضسي نأا ةضصاخلا

نأا ةرازولا تطرتضشاو ،هبضسانت
يف ةيوبرتلا تاضسضسؤوملا عرضشت
،هتارقم مامأا تانÓعإلا قيلعت
نم ذيمÓتلا ءايلوأا نيكمت دضصق
تافلملا ريضضحتو اهيلع عÓطلا
دÓيملا ةداهضش نم لك نمضضتت يتلا

حيقلتلا ةداهضش نم ةخضسنو
ىلإا ةفاضضإا ،نيتيضسمضش نيتروضصو
بنجت دضصق زاغلاو ءابرهكلا لضصو
ماضسقألا يف ظاظتكلا
.ةيريضضحتلا

يريدم ىلع تطرتضشا امك
ددع زواجتي ل نأا ،تايئادتبلا
ماضسقألا يف نيلجضسملا ذيمÓتلا
اقفو ،اذيملت52 ةيريضضحتلا
لومعملا ةيجوغاديبلا ريياعملل
داوملا ةرادإا يضشتفم ترمأا امك ،اهب
ماضسقألا فلم ةعباتمب
.بثك نع ةيريضضحتلا

ك.اضضر

با˘ج ن˘ب ن˘˘ي˘˘صسا˘˘ي ف˘˘صشك
ةكرصشل˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ،ه˘ل˘لا
ككصسلا˘ب ل˘ق˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ةكرصشلا رئاصسخ نأا ،ةيديدحلا
ام يأا جد رايلم1 ةبارق تغلب
مقر نم ةئاملاب05 ـب ردقي
قيل˘ع˘ت ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م ،ا˘ه˘لا˘م˘عأا

ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج بب˘˘صسب ا˘˘ه˘˘ت˘˘كر˘˘˘ح
ةرتفلا سسفنب ةنراقم ،انوروك
سسايق نأا احصضوم ،9102 نم
انوروك ءابول يلعفلا ريثأاتلا

،ن˘ير˘فا˘˘صسم˘˘لا ة˘˘كر˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع
م˘ت˘ي˘صس ة˘كر˘˘صشلا ل˘˘ي˘˘خاد˘˘مو
ىد˘ل مدا˘ق˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن ة˘يا˘ه˘˘ن
يو˘˘ن˘˘صسلا م˘˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘˘لا ءار˘˘˘جإا
.طاصشنلل

نإا ،ه˘ل˘لا با˘˘ج ن˘˘ب ح˘˘صضوأا
د˘ياز˘ت ي˘ف ةرا˘صسخ˘˘لا ة˘˘م˘˘ي˘˘ق
رظنلا سضغب ،موي لك رمتصسم
ن˘ع ة˘م˘جا˘ن˘لا ر˘ئا˘صسخ˘لا ن˘˘ع
اهل تصضرعت يتلا تاقرصسلا

ةكرصشلا تازيهجتو تآاصشنم
رد˘ق˘يو ،ر˘ظ˘ح˘لا ةر˘ت˘ف لÓ˘˘خ

يو˘˘˘ن˘˘˘صسلا لا˘˘˘˘م˘˘˘˘عألا م˘˘˘˘قر
رايلم4 نم ديزأاب ،ةكرصشلل
علصسلا لقن نم Óصصحم ،جد
نويلم43,5 نم ديزأا لقنو
لد˘ع˘م˘ب ة˘ن˘صسلا ي˘˘ف ر˘˘فا˘˘صسم
ركذو ،مويلا يف راطق042
،راطإلا اذه يف هللا باج نب
ةياقولل ةذختم˘لا تاءار˘جإلا˘ب
ىلعو ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ن˘م
ل˘˘ق˘˘ن ة˘˘كر˘˘ح ف˘˘قو ا˘˘ه˘˘صسأار
يت˘لاو ه˘عاو˘نأا˘ب ن˘ير˘فا˘صسم˘لا
ة˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘ح ف˘˘˘˘˘قو ى˘˘˘˘˘لإا تدأا
ةيديدحلا ةكصسلاب نيرفاصسملا
لباقم ،ةئام˘لا˘ب001 ةب˘صسن˘ب
ل˘˘ق˘˘ن طا˘˘صشن ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ق˘˘بإلا
تا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو ع˘˘˘˘ل˘˘˘˘صسلا
لقن رارغ ىلع ةيجيتارتصسإلا
امهريغو د˘يد˘ح˘لاو بو˘ب˘ح˘لا
،اصضيأا ةئام˘لا˘ب001 ةب˘صسن˘ب
،ع˘˘ل˘˘صسلا ل˘˘ق˘˘ن بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لإاو
ىلع ةصسصسؤوملا تاذ ظفاحت

،«ءاصضيبلا تاراطقلا» ةمدخ
ربع تÓحر يف ريصست يتلاو

ىلع اظافح ةيديدحلا ةكصسلا
˘ما˘ه˘م زا˘ج˘نلو ا˘˘ه˘˘ت˘˘عا˘˘ج˘˘ن
.ةنايصصلاو ةبقارملا

لا˘˘ق ،ه˘˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘صسلا ي˘˘˘ف
ةينطولا ةكرصشلل ماعلا ريدملا
،ةيد˘يد˘ح˘لا ككصسلا˘ب ل˘ق˘ن˘ل˘ل
ءابولا ةرتف رورم دعب متيصس»
نوربجم نحن ،عصضولا مييقت

،ع˘صضو˘لا ع˘م م˘ل˘قأا˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ن˘˘˘كل ،ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك ةرا˘˘˘صسخ˘˘˘˘لا
ةراصسخ يه ربكألا ةراصسخلا
ع˘ي˘ط˘ت˘صسي ل يذ˘لا ر˘فا˘صسم˘لا
فرظلا اذ˘ه ل˘ظ ي˘ف ل˘ق˘ن˘ت˘لا
يقاب رارغ ىلعو ،«بعصصلا
ةكرصشلا ترطصضا ،تاكرصشلا
ي˘ح˘˘صصلا فر˘˘ظ˘˘لا ل˘˘ظ ي˘˘ف
ة˘ل˘ط˘ع ح˘ن˘˘م ى˘˘لإا ،ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا
نم ةئام˘لا˘ب05ـل ةيئانث˘ت˘صسا

عم ةرادإلا يف ةصصاخ ،اهلامع
ي˘ف لا˘˘م˘˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ق˘˘بإلا
.ةيويحلا فئاظولا

ع.لÓب

اهلامعأا مقر نم ةئاملاب05 لداعي ام

«انوروك» ببسسب ةيديدحلا ككسسلاب لقنلا ةكرسش رئاسسخ مجح رانيد رايلم1

ريزولا ،دمحاب نب يفطل نلعأا
تاعانصصلاب فل˘كم˘لا بد˘ت˘ن˘م˘لا
جا˘ت˘نإا م˘ت˘ي˘صس ه˘نأا ،ة˘ي˘نلد˘˘ي˘˘صصلا
ةعير˘صسلا ة˘ير˘ب˘خ˘م˘لا ف˘صشاو˘كلا
ن˘م ة˘˘ياد˘˘ب ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ل
،يام رهصش نم ثلاثلا عوبصسألا

عامتجإا دقع متيصس هنأا ىلإا اريصشم
ع˘م ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا عو˘˘ب˘˘صسألا لÓ˘˘خ
لجأا نم ،ةيبطلا ةعنقألا يجتنم
فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘تد˘˘عا˘˘صسم
لÓ˘خ ،ر˘يزو˘˘لا ف˘˘صشك.جاتنإلا

جاو˘مأا ى˘˘ل˘˘ع سسمأا ه˘˘ل ة˘˘ل˘˘خاد˘˘م
ن˘ي˘ج˘ت˘ن˘م نأا ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘عاذإلا
يف زوكو˘ل˘ج˘لا ف˘صشك ط˘ئار˘صشل
جاتنإل مهطاصشن نولوحيصس مدلا
نأاو ةصصاخ ،ةعيرصسلا فصشاوكلا
˘مو˘ي˘لا ةر˘فو˘ت˘م ا˘ي˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘كت˘˘لا

ةد˘ع˘˘ت˘˘صسم تلآلاو تاد˘˘حو˘˘لاو
دعب نع نينوكم نيمدختصسملاو
ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘صصلا ءا˘كر˘صشلا ل˘ب˘˘ق ن˘˘م
عو˘˘ب˘˘صسألا لÓ˘˘خ نو˘˘نو˘˘كي˘˘صسو
روط يف يام رهصش نم ثلاثلا
فصشاك00004 ةقا˘ط˘ب جا˘ت˘نإلا
م˘ت˘ي˘صس ه˘نأا اد˘˘كؤو˘˘م ،تا˘˘عا˘˘صس8/

ةداملا نم مظتنم نيومت نامصض
يتاذلا ءا˘ف˘ت˘كإلا غو˘ل˘بو ة˘ي˘لوألا
ازربم ،ةيبطلا ةعنقألا لاجم يف
ريدصصت يف ر˘ي˘كف˘ت˘لا ير˘ج˘ي ه˘نأا

رار˘غ ى˘˘ل˘˘ع ،ىر˘˘خأا تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م
ةعيرصسلا ف˘صشاو˘كلاو تازا˘ف˘ق˘لا

اهجتني يتلا ةرهطملا ليلاحملاو
ةصصاخ ،يرئازج عنصصم04 ايلاح
ة˘˘ي˘˘نلد˘˘ي˘˘صصلا ة˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘صصلا نأاو
نم دعوملا يف تناك ةيرئازجلا

ي˘ل˘ح˘م˘لا جا˘ت˘نإلا ز˘يز˘ع˘˘ت لÓ˘˘خ
ةيرورصضلا ةيودألاو تازيهجتلل
نأا اد˘˘كؤو˘˘م ،ءا˘˘بو˘˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل
82ـل مدق˘ي˘صس ا˘ير˘ئاز˘ج Ó˘ما˘ع˘ت˘م
نم رتل نويلم يلاوح ىفصشتصسم
،ا˘ي˘ل˘ح˘م ع˘ن˘صصم˘لا ن˘˘ي˘˘ج˘˘صسكألا
نيتدحو لÓخ نم يناجم لكصشب
.طاوغألاو ةلقرو نم لكب ناعقت

ن˘ب ن˘ل˘˘عأا ،ر˘˘خأا قا˘˘ي˘˘صس ي˘˘فو
يرا˘ج˘لا ر˘ي˘صضح˘ت˘لا ن˘ع د˘م˘حا˘ب

عصضوب حمصستصس ميصسارم ةعبرأل
لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘˘صسا˘˘˘ي˘˘˘صس
ي˘ت˘لا ة˘ي˘نلد˘˘ي˘˘صصلا ة˘˘عا˘˘ن˘˘صصلا
،نييلحملا نيج˘ت˘ن˘م˘لا ع˘ج˘صشت˘صس
قلعتت سصوصصنلا هذه نأا احصضوم
ا˘ه˘ت˘ق˘با˘ط˘مو ة˘يودألا ل˘ي˘ج˘صست˘ب
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘˘لا طور˘˘صشلا ر˘˘ي˘˘تا˘˘فدو
،ي˘ن˘طو˘لا جا˘ت˘نإلاو دار˘ي˘ت˘صسلا˘˘ب
ةينلديصصلا ةصسصسؤوم˘لا د˘يد˘ح˘تو
نأا ذإا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صسا˘˘˘˘˘صسألا ة˘˘˘˘˘يودألاو
ىلع ادام˘ت˘عا فد˘ه˘ت تا˘ط˘ل˘صسلا

ةصسايصس عصضو ىلإا ميصسارملا هذه
ل˘ف˘كت˘لا ى˘ل˘ع ز˘˘كتر˘˘ت ،ةد˘˘يد˘˘ج
ة˘ح˘صصلا ة˘ي˘˘م˘˘هأاو ى˘˘صضر˘˘م˘˘لا˘˘ب
ةيداصصتقلا ةيمهألاو ةي˘مو˘م˘ع˘لا

.ريدصصتلا يف ريكفتلا عم
ىلع نيجتنملل ةيقاطب شضرع

تافلملا ريرحتو ةموكحلا
ةنمقرلا عيجضشتو ةدمجملا
داد˘˘عإا م˘˘ت ه˘˘نأا ر˘˘يزو˘˘لا ن˘˘ل˘˘عأا

متيصسو ،نيجتنملاب ةصصاخ ةيقاطب
لÓخ ة˘مو˘كح˘لا ى˘ل˘ع ا˘ه˘صضر˘ع
هذه نأا امل˘ع ،ة˘مدا˘ق˘لا ع˘ي˘با˘صسألا
ءا˘صصحإا˘ب ي˘ف˘ت˘كت ل ة˘ي˘قا˘˘ط˘˘ب˘˘لا

ا˘˘هد˘˘جاو˘˘تو تاد˘˘حو˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘˘ج
طو˘ط˘خ ا˘صضيأا ل˘ب ،ي˘فار˘˘غ˘˘ج˘˘لا
ةيودألا لاكصشأاو اهعاونأاو جاتنإلا
ةيجÓع˘لا ا˘ه˘تلا˘ج˘مو ة˘ج˘ت˘ن˘م˘لا

،ةلمع˘ت˘صسم˘لا تا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لاو
ةصسايصسلا هذه زيزعت متيصس هنأاو
لا˘ج˘˘م ي˘˘ف ةد˘˘يد˘˘ج ع˘˘يرا˘˘صشم˘˘ب
مكحت˘ب ح˘م˘صسي˘صس ا˘م˘م ة˘ن˘م˘قر˘لا
.ةيودألا قوصس يف لصضفأا

لÓخ أاجافت هنأا دمحاب نب دكأاو
تاقاطلا˘ب ،ة˘ي˘قا˘ط˘ب˘لا هذ˘ه داد˘عإا
ل˘ح˘م تا˘ف˘ل˘م˘لا˘˘بو ةدو˘˘جو˘˘م˘˘لا
ع˘يرا˘صشم ا˘ند˘جو ثي˘ح ،را˘ظ˘˘ت˘˘نا

طقف بلط˘ت˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل ةز˘ها˘ج
ه˘ب˘صش تي˘ق˘ب ا˘ه˘ن˘كل ع˘ي˘˘ج˘˘صشت˘˘لا

يفخت ةيرادإا تارابتعل ،ةدمجم
ريزولا دعوو ،حلاصصم د˘ي˘كأا˘ت˘لا˘ب
ل˘ي˘ج˘صست˘لا تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘ب
جات˘نإا ي˘ف عور˘صشل˘ل ،ة˘يرور˘صضلا
ريرحت اصضيأاو رئازجلا يف ءاودلا
نع ابر˘ع˘م ،ةد˘م˘ج˘م˘لا تا˘ف˘ل˘م˘لا
ي˘ف ل˘ج˘صسم˘˘لا ر˘˘خأا˘˘ت˘˘ل˘˘ل ه˘˘ف˘˘صسأا

هيجوتلا بايغو تابلطلا ةجلاعم
ا˘مأا ،ي˘ن˘طو˘لا جا˘ت˘نإلا ة˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل
عفر يف لثمتيف ،كلذ نم فدهلا

07 ىلإا ةيلحملا تاجتنملا ةصصح
ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا قو˘˘صس ي˘˘ف ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
رايلم4ب ةرد˘ق˘م˘˘لا ة˘˘يودأÓ˘˘ل
.ايلاح ةئاملاب05 لباقم ،رلود

نأا ،ثد˘ح˘ت˘˘م˘˘لا ح˘˘صضوأا ا˘˘م˘˘ك
فدهي زاجنإلا روط يف اعورصشم
ع˘صضو˘ل ي˘م˘قر ما˘ظ˘ن ءا˘صشنإا ى˘لإا
،ةينلديصصلا تاجتنملل لصسلصست
0053ب يلك عبتت نامصض ةيغب

هنأاو ،قوصسلا يف ةدوجوم ةمÓع
يذ˘˘لا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا اذ˘˘ه لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م
،رهصشأا ةتصس فرظ يف دصسجيصس
جا˘ت˘نإلا لو˘ح تا˘ي˘ط˘ع˘˘م˘˘لا نا˘˘ف
م˘ت˘ي˘صس ع˘يزو˘˘ت˘˘لاو دار˘˘ي˘˘ت˘˘صسلاو
لوان˘ت˘م ي˘ف ع˘صضو˘تو ا˘ه˘ت˘ن˘م˘قر
.اهتقو يف نيريصسملا

مهاضسيضس ةليدبلا تامامكلاب ةناعتضسلا
نينطاوملا عيمجل اهريفوت يف

فلكملا بدتنملا ريزولا دكأا
نأا ،ة˘˘ي˘˘نلد˘˘ي˘˘صصلا ة˘˘عا˘˘ن˘˘صصلا˘˘ب
«ةليدبلا ةمام˘كلا» ـب ة˘نا˘ع˘ت˘صسلا
مهاصستصس سشامقلا نم ةعونصصملا
،نينطاوملا عيمجل ا˘هر˘ي˘فو˘ت ي˘ف
سسوريف يصشفت ذنم هنأا احصضوم
لود نم ديدعلا تعرصش ،انوروك
يف ءابولا نم يناعت يتلا ملاعلا
ن˘م «ة˘ل˘يد˘ب تا˘ما˘م˘ك» ع˘ي˘ن˘صصت
ا˘ه˘˘ل˘˘صسغ ةدا˘˘عإا ن˘˘كم˘˘ي سشا˘˘م˘˘ق
.تارم ةدع اهلامعتصساو

ةز˘ي˘م نأا ،د˘م˘حأا˘ب ن˘ب ر˘ب˘˘ت˘˘عاو
يف نمكت «ةليد˘ب˘لا تا˘ما˘م˘كلا»
ة˘ل˘با˘قو ع˘ي˘ن˘صصت˘لا ة˘ل˘ه˘صس ا˘˘ه˘˘نأا
امم ،لامعت˘صسلا ةدا˘عإاو ل˘صسغ˘ل˘ل
دارفأا عيمج لوانتم يف اهلعجي
اهلامعتصسا نكمي امك ،عمتجملا

راصشتنا د˘ن˘ع در˘ب˘لا م˘صسو˘م لÓ˘خ
،ةيمصسو˘م˘لا از˘نو˘ل˘ف˘نألا سسور˘ي˘ف
،رئازجلاب سسوريفلا يصشفت دعبو
نيوكتلا ةرازو نم لك تعرصش
ةرازو اذكو نيينهم˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو
اذه جاتنإا يف ،مجانملاو ةعانصصلا
ةفاصضإلاب ،تامامكلا نم عونلا
سصاو˘خ˘لا ة˘لدا˘ي˘صصلا سضع˘ب ى˘لإا

ىلع اول˘م˘ع ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لاو
ن˘م ة˘ي˘قاو˘لا ةدا˘م˘لا هذ˘ه ر˘ي˘˘فو˘˘ت
دصصق ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف را˘صشت˘نا

ل˘˘ك لوا˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘م ي˘˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ج
.نييرئازجلا

نأا ،دمحاب نب روتكدلا فصشكو
ة˘يز˘كر˘م˘لا ة˘ي˘لد˘ي˘صصلا نوز˘خ˘˘م
تقولا يف رفوتي ،تايفصشتصسملل
،عانق نوي˘ل˘م02 ى˘ل˘ع ن˘هار˘˘لا

ىرخأا نييÓم01 مÓتصسا اعقوتم
ن˘˘م ة˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا ما˘˘˘يألا لÓ˘˘˘خ
،ة˘ي˘ب˘ع˘صشلا ن˘ي˘صصلا ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج
ةدروتصسملا ةعنقألا هذه نأا ادكؤوم
ة˘ع˘˘برأا ا˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا كل˘˘تو
ىلع هجوت ،نييلح˘م ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م
ي˘مد˘خ˘˘ت˘˘صسم ى˘˘لإا سصو˘˘صصخ˘˘لا
.ةيمومعلا ةحصصلا

ز.لامج

ةينلديضصلا ةعانضصلا معدل ةديدج ميضسارم ةعبرأا
ريدضصتلا ىعضسمل امعد ةيلحملا

ةعيرسسلا فسشاوكلا جاتنإا يف عورسشلا» :دمحأاب نب
«يراجلا يام نم ثلاثلا عوبسسألا نم ةيادب انوروكل

،يرا˘˘م˘˘ع ف˘˘ير˘˘صش فر˘˘صشأا
ة˘ي˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لاو ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ر˘˘يزو
قيبطت ةصسارد ىل˘ع ،ة˘ي˘ف˘ير˘لا
رايتخل لصضفأا ديدحتب حمصسي
،اهريوط˘ت بجاو˘لا تا˘عارز˘لا
يف ةيجيتارتصسإلا اهنم اميصس
باصضهلاو بو˘ن˘ج˘لا ق˘طا˘ن˘م
ر˘ب˘˘ع ةرازو˘˘لا تدا˘˘فأا.ايلعلا

،كوبصسيافلا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘صص
هذ˘ه سسأار˘˘ت ر˘˘يزو˘˘لا نأا ،سسمأا
تاحصش داؤوف ةي˘ع˘م˘ب ة˘صشرو˘لا
ف˘ل˘كم˘لا بد˘ت˘ن˘م˘لا ر˘˘يزو˘˘لا
ة˘˘يوار˘˘ح˘˘˘صصلا ة˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘ب
عامتجلا نأا ا˘م˘ك ،ة˘ي˘ل˘ب˘ج˘لاو
ق˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت را˘˘طإا ي˘˘ف جرد˘˘ن˘˘ي
،ءارزو˘˘˘لا سسل˘˘˘ج˘˘˘م تارار˘˘˘ق
سسي˘˘ئر ه˘˘لÓ˘˘خ د˘˘˘كأا يذ˘˘˘لاو
ةرور˘صض ى˘ل˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

نم تاراتكهلا نييÓم نيمثت
ن˘م ،ة˘يوار˘ح˘˘صصلا ي˘˘صضارألا
ة˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا ر˘˘˘يو˘˘˘ط˘˘˘˘ت ل˘˘˘˘جا
نأا ،نايبلا فاصضأاو ،ةيعانصصلا
ع˘م سضر˘˘ع˘˘ت˘˘صسا د˘˘ق ر˘˘يزو˘˘لا
ءاربخو ة˘يز˘كر˘م˘لا تارا˘طإلا
لÓ˘خ ،ي˘حÓ˘ف˘لا را˘م˘ث˘ت˘صسلا

ف˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘˘ل تصصصصخ ة˘˘˘˘صشرو
يحÓفلا رامثتصسلاو ةنمقرلا
بو˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘لا ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف
ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت ،ا˘ي˘ل˘ع˘لا با˘صضه˘لاو
راقعلا ةعباتمو رييصستل ايمقر
بت˘˘كم˘˘لا هرو˘˘ط ،ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
ي˘˘ف تا˘˘صسارد˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا
نأا افيصضم ،ةي˘ف˘ير˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا

ي˘نور˘ت˘كللا ق˘ي˘ب˘ط˘˘ت˘˘لا اذ˘˘ه
ق˘˘ي˘˘قد د˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ب ح˘˘˘م˘˘˘صسي
يت˘لا ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا تا˘حا˘صسم˘ل˘ل

ة˘ل˘غ˘ت˘صسم˘لا كل˘تو تق˘˘ل˘˘ط˘˘نا
.ةلغتصسملا ريغو

˘ما˘ظ˘ن نأا ،ةرازو˘لا تدا˘فأاو
قطانم لوأا سصخ˘ي د˘يد˘ح˘ت˘لا
،ايل˘ع˘لا با˘صضه˘لاو بو˘ن˘ج˘لا
تا˘حا˘صسم سصي˘صصخ˘ت ة˘ي˘غ˘˘ب
ةلكيهملا عيراصشملل ة˘ه˘جو˘م
ةيلوألا داوملا جاتنإاب ةقلعتملا
جردنيو ،ةيئاذغلا تاعانصصلل

ن˘˘˘م ة˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م ن˘˘˘م˘˘˘˘صض
ا˘ه˘ق˘ل˘طأا ي˘ت˘لا تا˘ق˘ي˘ب˘ط˘˘ت˘˘لا
ط˘ط˘خ˘م را˘طإا ي˘ف ،عا˘ط˘ق˘˘لا

ىلإا فداه˘لا ة˘مو˘كح˘لا ل˘م˘ع
عي˘م˘ج ي˘ف ة˘ن˘م˘قر˘لا م˘ي˘م˘ع˘ت
.تاعاطقلا

ك.اضضر

ةيعانضصلا ةحÓفلا ريوطت لجأا نم

ايلعلا باسضهلاو بونجلا يف ةيجيتارتسسإلا تاعارزلا رايتخل قيبطت ثادحتسسا



،ىر˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
عافدلا ةرازو تفصشك
اهل نايب يف ،ينطولا
تم˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صست سسمأا
،هنم ةخصسن «مÓصسلا»
كرد˘˘˘لا ر˘˘˘صصا˘˘˘ن˘˘˘ع نأا
او˘˘˘ف˘˘˘قوأا ،ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
حلاصصم عم قيصسنتلاب
لÓ˘˘˘خ ،كرا˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا

نيتلصصفنم نيت˘ي˘ل˘م˘ع
تصسار˘ن˘م˘˘ت ن˘˘م ل˘˘كب
،را˘ت˘خ˘م ي˘جا˘ب جر˘˘بو
او˘˘ط˘˘ب˘˘صضو ا˘˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘م
ـب نيتلمحم نيتنحاصش
داوملا نم نط3.84
.ةيئاذغلا

watan@essalamonline.com
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عنضصلا ةيديلقت ةلبنق55و ةريخذ نزاخم4و ةضشاضشر تاضسدضسم4 ىلع يوتحي

ةريوبلاب ةريخذلاو ةحلسسأÓل أابخم فسشك

ط.ةراضص

ةيدلب يف ،ةبلاعثلا ةقطنمب طيضشمتو ثحب ةيلمع رثإا ،يبعضشلا ينطولا صشيجلل ةزرفم صسمأا لوأا تفضشك
،ةريخذ نزاخم4 ،ةضشاضشر تاضسدضسم4 ىلع يوتحي ةريخذلاو ةحلضسأÓل أابخم ،ةريوبلا ةيلوب ةيرضضخألا

TNT .  ةدام نم مارغوليك02و ،عنضصلا ةيديلقت ةلبنق55 ىلإا ةفاضضإلاب

«ةتضشرلاو «فياطقلا» يف تلثمت
قيوضستلل ةهجوم تناك

نئاجعلا نم ريطانق9 زجح
فيطسسب ةدسسافلا ةيديلقتلا

ةيلو نمأا حلاضصم تزجح
نم ريطانق9 فيطضس
ةيديلقتلا نئاجعلا
«فياطقلا» يف ةلثمتملا

ةيهتنم «ةتضشرلا»و
ةهجوم تناك ،ةيحÓضصلا
.قيوضستلل
ةطرضشلا ظفاحم حضضوأا

،يناضسيع باهولا دبع
لاضصتلاب فلكملا

نمأاب ةماعلا تاقÓعلاو
تاحيرضصت يف ،ةيلولا

نأاب ،صسمأا اهب ىلدأا ةيفحضص
مايقلا بقع تمت ةيلمعلا

جرخملاب ةبقارم ةيلمعب
،فيطضس ةنيدمل يبونجلا

ةبكرم فيقوت مت ثيح
اهعاضضخإاو ةيراجت
اهنأا نيبتيل ،ةبقارملل
ةروكذملا ةيمكلاب ةلمحم
.ةيديلقتلا نئاجعلا نم
،ردضصملا تاذل ادانتضساو
ةبقارملا تنيب دقف
اهل تعضضخأا يتلا ةيربخملا

داوملا هذه نم تانيع
لÓخ كÓهتضسلا ةعضساولا
ةظحÓم دعب ناضضمر رهضش

ىلإا اهيلع تايرطف تامÓع
ةهيرك ةحئار ثاعبنا بناج

امامت ةحلاضص ريغ اهنأاب اهنم
نأاب تبث امك ،كÓهتضسÓل

عم قفاوتت ل اهلقن ةيلمع
نم اهب لومعملا طورضشلا

ةبكرم صصيضصخت لÓخ
ىندأل مدعنتو ةأايهم ريغ

لقنل اهلهؤوت يتلا طورضشلا
بناج ىلإا ،داوملا هذه لثم

ةيأل اهبحاضص ةزايح مدع
وأا اهردضصم تبثت ةقيثو
اهتيحÓضص ةرتف
.كÓهتضسÓل
تاءارجإلا لامكتضسا دعبو
ةيطبضضلا تدعأا ،ةينوناقلا
دضض ايئازج افلم ةيئاضضقلا
ةعاضضب لقن نأاضشب فلاخملا

،كÓهتضسÓل ةحلاضص ريغ
ةيئاضضقلا تاهجلا ىلإا لضسرأا
.هيف ثبلل ةضصتخملا

›ازغ نÁأا

ةيئاضضقلا ةباقرلا تحت نيرخآا عضضوو صسبحلا نهر مهنم3 عاديإا

سسولهم سصرق9441 رجحو راسشبب تاردخم راجت5 ىلع سضبقلا
ن˘˘˘مألا ح˘˘˘لا˘˘˘˘صصم تق˘˘˘˘لأا

5 ىلع سضبق˘لا ة˘كر˘ت˘صشم˘لا
مهتراج˘ت ه˘ب˘ت˘صشي سصا˘خ˘صشأا
تز˘˘ج˘˘حو ،تارد˘˘خ˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
تناك سسولهم سصرق9441
.مهتزوحب

هذ˘˘ه ل˘˘ي˘˘صصا˘˘ف˘˘˘ت دو˘˘˘ع˘˘˘ت
ى˘لإا ،ة˘ي˘عو˘˘ن˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
لبق نم تامولعم لÓغتصسا
ة˘˘يو˘˘ه˘˘ج˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا دار˘˘˘فأا
ر˘ي˘غ را˘˘ج˘˘تإلا ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم˘˘ل
تارد˘خ˘م˘لا ي˘˘ف ي˘˘عر˘˘صشلا

ديفت ،ةي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لاو
ن˘م كي˘صشو لا˘خدإا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب
ةماه ةيم˘كل ن˘طو˘لا لا˘م˘صش
،ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘˘لا تار˘˘ثؤو˘˘م˘˘لا ن˘˘م
زاهج ةقرفلا تعصضو هيلعو
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ب˘˘قار˘˘˘مو ثا˘˘˘ح˘˘˘بأا

قيرطلا عطاقم دحأا ىوتصسم
نيب طبارلا (6) مقر ينطولا
ي˘˘بر˘˘غ˘˘لا لا˘˘م˘˘صشلاو را˘˘صشب
فيقوت˘ب ح˘م˘صس ا˘م ،ن˘طو˘ل˘ل
،(ةنصس73) هيف هبتصشم لوأا

ىلع ةيحايصسلا هتبكرمب رثع
دعبو ،سسولهم سصرق0231

تنكمت ،هءا˘كر˘صشب ه˘فار˘ت˘عا
سضبق˘لا ن˘م ن˘مألا ح˘لا˘صصم
هذه نمصض سصاخصشأا3 ىلع
م˘ت ا˘م˘ي˘ف ،را˘صشب˘˘ب ة˘˘كب˘˘صشلا
سسماخ˘لا سصخ˘صشلا ف˘ي˘قو˘ت
ناك يذلا نارهوب (ةنصس33)
اقÓطنا ةكبصشلا دارفأا دوقي
لا˘م˘صشب ة˘ن˘يد˘م˘˘لا هذ˘˘ه ن˘˘م
.نطولا برغ

ةمهادم ةيلمع لÓخ متو
ه˘ب˘ت˘صشم˘˘لا ءلؤو˘˘ه ن˘˘كا˘˘صسم
سسولهم سصر˘ق359 زج˘ح
،«ن˘ي˘لا˘˘با˘˘غ˘˘ير˘˘ب» عو˘˘ن ن˘˘م
عو˘˘˘ن ن˘˘˘م سصر˘˘˘˘ق694و
.«ونيمود يصساكصسيد»

ق˘˘ب˘˘صس ا˘˘م ءو˘˘صض ى˘˘ل˘˘عو
سصاخصشأا3 عصضو مت ،هركذ
سسب˘ح˘لا ن˘هر ة˘كب˘صشلا ن˘˘م
ةيبرتلا ةداعإا زكرمب تقؤوملا
هذه ي˘ف م˘ه˘طرو˘ت˘ل ،را˘صشب˘ب
ةزايحب قلعتت يتلا ةيصضقلا

ءار˘˘صشو ع˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ل سضر˘˘˘عو
را˘طإا ي˘ف ة˘ي˘ل˘ق˘ع تار˘ثؤو˘˘م
،ة˘م˘ظ˘ن˘م ة˘ي˘مار˘جإا ة˘عا˘م˘ج
ةليصسو لامعتصساب راجتإلاو

ةجردبو راجتإلا اذكو ،لقن
ا˘م˘م ةرو˘ط˘خ˘لا ن˘م ة˘ي˘˘لا˘˘ع
دا˘˘صصت˘˘قإلاو ن˘˘مألا دد˘˘˘ه˘˘˘ي
،ةيمومعلا ةحصصلاو ينطولا

ةيرادإلا ةبقارملا ة˘ف˘لا˘خ˘مو
ع˘م ة˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألاو
ةدا˘˘م ةزا˘˘ي˘˘حو لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘˘صسا

ا˘م˘ي˘ف ،ة˘صصا˘خ ة˘ي˘نلد˘˘ي˘˘صص
ناطروت˘م نا˘صصخ˘صش ع˘صضو
ة˘˘˘ب˘˘˘قار˘˘˘م˘˘˘لا تح˘˘˘ت ا˘˘˘˘صضيأا
.ةيئاصضقلا

ذيفنت مت هنأا ركذلاب ريدج
قيثولا نواعتلاب ةيلمعلا هذه
ةيوهج˘لا ة˘قر˘ف˘لا دار˘فأا ن˘ي˘ب
ر˘ي˘غ را˘˘ج˘˘تإلا ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم˘˘ل
تارد˘خ˘م˘لا ي˘˘ف ي˘˘عر˘˘صشلا

ةعباتلا ةيلقع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لاو
دار˘˘فأاو ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ن˘˘˘مأÓ˘˘˘ل
ير˘˘˘˘كصسع˘˘˘˘لا عا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن˘˘ل˘˘ل ي˘˘تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
،راصشبب ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘ير˘كصسع˘لا

ثا˘˘ح˘˘˘بأÓ˘˘˘ل (1) ة˘˘قر˘˘˘ف˘˘˘لاو
يئلولا نمأÓل تا˘ير˘ح˘ت˘لاو
.نارهوب

يوارمع ماضشه

مهفتح ا˘صصخ˘صش41 ي˘ق˘ل
حورجب نورخآا766 بيصصأاو
465 يف ةروطخلا ةتوافتم
لÓ˘خ تل˘ج˘صس رور˘م ثدا˘ح
ليرفأا62 نم ةدتمملا ةرتفلا
،يراجلا يام2 ىلإا يصضاملا

اقفو ةليصصح لقثأا تلجصسو
ةيريدمل˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ءا˘ج ا˘م˘ل
يف ،ةيندملا ةيامحلل ةماعلا

3 ةا˘˘˘˘فو˘˘˘˘ب ةر˘˘˘˘كصسب ة˘˘˘˘يلو
ارخأا41 ةبا˘صصإاو سصا˘خ˘صشأا
م˘˘˘ه˘˘˘فا˘˘˘ع˘˘˘صسإا م˘˘˘ت حور˘˘˘ج˘˘˘ب
ز˘كار˘م˘لا ى˘لإا م˘ه˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘تو
رثإا ىلع كلذو ةيئافصشتصسإلا

اذ˘˘˘ه .رور˘˘˘م ثداو˘˘˘˘ح01
نيب يرورم ثداح ببصستو
،ةرو˘ط˘ق˘م ة˘ن˘حا˘صشو ةرا˘ي˘صس
ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب سسمأا ع˘˘˘˘˘قو
بدحلا يبونجلا ي˘با˘ن˘ت˘جلا
ةلقرو يف تاصسيورلا ةيدلبب
نم بناجأا لامع4 ةافو يف

تل˘خد˘تو ،ة˘يو˘˘ي˘˘صسآا لو˘˘صصأا
ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘صصم
اياحصض ثثج ءÓجإل ةيلولل
ظفح ةحلصصم ىلإا ثداحلا
دمحم» ىف˘صشت˘صسم˘ب ثث˘ج˘لا
،ةيلولا ةمصصاعب «فايصضوب
ةينمألا ةه˘ج˘لا تح˘ت˘ف ا˘م˘ي˘ف
ديدحتل اقي˘ق˘ح˘ت ة˘صصت˘خ˘م˘لا

ةهج نم .ثداحلا تاصسبÓم
تاد˘˘˘˘˘˘حو تما˘˘˘˘˘˘ق ،ىر˘˘˘˘˘˘خأا
592 دامخإاب ةيندملا ةيامحلا

ةيعانصصو ةيلزنم اهنم قيرح
امي˘ف ا˘مأا ،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ق˘ئار˘حو
ةفلتخملا تاي˘ل˘م˘ع˘لا سصخ˘ي
ةيامحلا رصصا˘ن˘ع تما˘ق د˘ق˘ف
ردصصملا فيصضي ‐ ةيندملا
يـف لخدت6594 ـب ‐ هتاذ
6844 ةيطغتل ةرتفلا سسفن

ذا˘˘ق˘˘نإاو فا˘˘ع˘˘صسإا ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع
.رطخ يف سصاخصشأا

ب.نيرضسن

ةروطخلا ةتوافتم تاباضصإل نيرخآا766 صضرعت يف ببضست

عوبسسأا لÓخ اسصخسش41 ةايحب يدوي تاقرطلا باهرإا
ةلقروب عورم رورم ثداح يف ةيبنجأا ةيسسنج نم سصاخسشأا4 كÓه ^

نودر˘˘˘˘˘˘˘ك سسمأا رد˘˘˘˘˘˘˘˘صصأا
ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو ،ر˘با˘صص
ا˘نا˘ي˘ب ،ة˘صسب˘ت ة˘م˘كح˘م ىد˘ل

ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع تع˘˘ل˘˘طإا ا˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص
سصو˘˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘˘ب ،«مÓ˘˘˘˘˘˘صسلا»
يأار˘لا تل˘غ˘صش ل˘ت˘ق ة˘م˘ير˘˘ج
ره˘صش لÓ˘خ ي˘ل˘ح˘م˘لا ما˘ع˘لا

باصش ا˘ه˘ي˘ف طرو˘ت نا˘صضمر
ة˘ن˘يد˘م˘ب ة˘بر˘غ˘لا راود ي˘ح˘ب
ة˘˘ي˘˘ح˘˘صضلا سسهد˘˘˘ب ة˘˘˘صسب˘˘˘ت
.ةرايصسلا ةطصساوب

هنأا ،هتاذ ردصصملا حصضوأا
ةرقف11 ةداملا سصنب Óمع
تاءار˘جإلا نو˘نا˘˘ق ن˘˘م30
رظنلابو ،يرئازجلا ةيئازجلا

نأاصشب ماعلا يأارٍلا لاغصشنل
خيراتب ه˘نإا˘ف ،ة˘م˘ير˘ج˘لا هذ˘ه
دودح يف0202 ليرفأا03
فصصنلاو ةصسدا˘صسلا ة˘عا˘صسلا

ن˘˘ي˘˘ب را˘˘˘ج˘˘˘صش ع˘˘˘قو ءا˘˘˘صسم

،ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م (ن.ح) و˘˘عد˘˘م˘˘لا
ةهج نم (ل .م .ع) وعدملاو
ن˘˘م ة˘˘عا˘˘صس د˘˘ع˘˘˘بو ،ىر˘˘˘خأا
.ع) هيف هبتصشملا ماق نمزلا
42 رمعلا نم غلابلا (ل .م
(ع ح) ةيحصضلا سسهدب ةنصس
ةنصس32 رم˘ع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘لا
و˘عد˘م˘لا ق˘ي˘ق˘صش د˘ع˘ي يذ˘˘لا
ه˘ت˘˘ب˘˘كر˘˘م ة˘˘ط˘˘صساو˘˘ب (ن.ح)
ارتم81 ةفاصسم ىلع هيمرو
ن˘˘يد˘˘مو˘˘ب يراو˘˘˘ه عرا˘˘˘صشب
ىلإا هلقن دعبو ،ةصسبت ةنيدمب
تلا˘ج˘ع˘ت˘صسلا ى˘ف˘صشت˘˘صسم
،فصسو˘ي ة˘فر˘طو˘ب رو˘ت˘كد˘لا
،كانه ةريخألا ه˘صسا˘ف˘نأا ظ˘ف˘ل
بق˘˘˘ع» ،نا˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا ف˘˘˘صضيو
ناكم ى˘لإا ا˘ن˘ل˘ق˘ن˘ت ا˘ن˘غ˘ي˘ل˘ب˘ت
انتاميلع˘ت ا˘ن˘يد˘صسأاو ع˘ئا˘قو˘لا
ة˘˘ي˘˘ط˘˘ب˘˘صضلا ح˘˘لا˘˘صصم ى˘˘لإا
قيقحتلا ةرصشابمل ةيئاصضقلا

ع˘م ة˘ي˘صضق˘لا ي˘ف ي˘ئاد˘ت˘بلا
ة˘ث˘ج ح˘ير˘صشت ءار˘جإا˘˘ب ر˘˘مألا
ببصس نم دكأا˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ح˘صضلا
.«ةافولا

د˘ع˘بو ،ه˘تاذ قا˘˘ي˘˘صسلا ي˘˘ف
ثح˘ب˘لا تاءار˘جإا ءا˘ف˘˘ي˘˘ت˘˘صسا

عيمج م˘يد˘ق˘ت م˘ت ،ير˘ح˘ت˘لاو
ح˘˘˘ت˘˘˘فو سسمأا لوأا فار˘˘˘طألا
وعدملا دصض يئاصضق قيقحت
لتقلا ةيانج نع (ل .م .ع)
رارصصإلا قبصس ع˘م يد˘م˘ع˘لا

سصوصصنملا لعفلا دصصرتلاو
452 داوملاب هيلع بقاعملاو
162و752و652و552و
تا˘˘بو˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا نو˘˘˘نا˘˘˘ق ن˘˘˘م
عا˘˘م˘˘صس د˘˘ع˘˘بو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا
ي˘صضا˘ق فر˘ط ن˘م م˘ه˘ت˘˘م˘˘لا
يصضقي ارمأا ردصصأا قيقحتلا
.تقؤوملا سسبحلا هعاديإاب

ح.لامك

 ةيحضضلا خأا نم اماقتنا هتلعف ىلع مدقأا يناجلا

ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘صصم˘˘˘لا تل˘˘˘ج˘˘˘صسةسسبت يف ةرايسسب اسسهد باسش لتق ةميرج تايثيح نع فسشكلا
ةينقتلا لئاصسو˘ل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا

ي˘˘ف ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب ة˘˘˘يلو ن˘˘˘مأل
ة˘˘ير˘˘ه˘˘صشلا ا˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘صصح
،يصضاملا ليرفأاب ة˘صصا˘خ˘لا

سسوريف راصشتنا عم انمازتو
لاصصتإا4955 «ا˘نورو˘˘ك»
رصضخألا مقرلا ىلع يفتاه
،84‐51 ي˘ن˘طو˘˘لا ن˘˘مأÓ˘˘ل
مقرلاو71 ةد˘ج˘ن˘لا م˘˘قرو
ر˘صصق˘لا˘ب سصا˘خ˘˘لا401
504 اهنم ،ةصشهلا تائفلاو
.مئارج نع غيلبتلل ةملاكم

ح˘ل˘صصم˘لا تاذ تح˘صضوأا
سسمأا اهل نايب يف ،ةينمألا
ة˘خ˘صسن «مÓ˘صسلا» تم˘ل˘صست
تلا˘˘صصتإلا م˘˘ك نأا ،ه˘˘˘ن˘˘˘م
دصصق نا˘ك ر˘كذ˘لا ف˘لا˘صسلا
ثداو˘˘˘˘˘˘˘˘ح نـع غÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘بإلا

وأا ا˘ه˘عو˘قو ءا˘ن˘ثأا م˘˘ئار˘˘جو
تلوا˘ح˘م ن˘˘ع غ˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘ت˘˘لا
ى˘ل˘ع ءاد˘ت˘علاو سسا˘صسم˘˘لا
تا˘كل˘ت˘م˘م˘لاو سصا˘خ˘صشألا
ا˘م˘ك ،ة˘صصا˘˘خ˘˘لاو ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا
لاصصتإا8953 تل˘˘˘ج˘˘˘صس
ةدجنلا بلط دصصق يفتاه
ح˘˘لا˘˘صصم ن˘˘م ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لاو
عاط˘ق ة˘فا˘ك ر˘ب˘ع ة˘طر˘صشلا
بل˘˘˘˘˘ط وأا سصا˘˘˘˘˘صصت˘˘˘˘˘˘خلا

،ه˘ي˘جو˘ت˘˘لا وأا تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م
4651 ءا˘صصحإا ن˘ع Ó˘˘صضف
غيلبتلا نع ةصصاخ ةملاكم
سسوريف لوح راصسفتصسلا و
( 91DIVOC)، مت امك
يفتاه لاصصتا72 ليجصست
ثداوح عوقو نع غيلبتلل
.ةثج فاصشتكا وأا رورم

ت.مـيرك

مئارج نع غيلبتلل ةملاكم504 اهنم

ةياجبب نمأÓل رسضخألا مقرلا ىلع لاسصتإا9455 ليجسست

ةيلو نمأا حلاصصم تفقوأا
ءار˘˘˘جإا لو˘˘˘خد ذ˘˘˘ن˘˘˘م را˘˘˘صشب
،قيبطتلا زيح يئزجلا رجحلا

اذهل افلاخم اصصخصش3741
هترقأا يذلا يئاقولا ءارجإلا
دحل دÓبلل ايلعلا تاطلصسلا

.«انوروك» ءابو يصشفت نم
تاذ تصصحأا ا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ك

ةرتفلا سسفن لÓخ حلاصصملا
961و ،ةرايصس122 فيقوت
ةر˘صشا˘ب˘م ع˘م ،ة˘يرا˘˘ن ة˘˘جارد
رصشحم˘لا˘ب ع˘صضو˘لا تاءار˘جإا
و˘ه ا˘م ق˘˘فو ما˘˘يأا80 ةد˘م˘ل
.انوناق ددحم

نمأا حلاصصم تردابو اذه
لو˘˘ل˘˘ح ع˘˘˘مو ،راـصشب ة˘˘˘يلو
ىلإا ،كرابملا ناصضمر رهصش
يصسيصسحتلا لم˘ع˘لا ف˘ي˘ث˘كت
ةد˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ل يو˘˘˘˘عو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لاو
تر˘خ˘صس ا˘م˘ك ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا

ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘˘ت˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘تاد˘˘ع˘˘م

فذا˘ق˘ب ةدوز˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘حا˘˘صشلا
105 ةدحولل ةعبا˘ت˘لا ها˘ي˘م˘لا
˘ما˘ي˘ق˘ل˘ل ، ما˘ظ˘˘ن˘˘لا ظ˘˘ف˘˘ح˘˘ل
ميق˘ع˘تو ر˘ي˘ه˘ط˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ب
.ةيمومعلا نكامأÓل

65و ةيران ةجارد401 عضضو
فيقوتو رضشاحملاب ةبكرم

نازيلغ يف اضصخضش294
ةيلو نمأا حلاصصم تلجصس

ر˘ه˘صش ة˘ياد˘ب ذ˘˘ن˘˘م ناز˘˘ي˘˘ل˘˘غ
ةد˘˘˘ع كرا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘˘لا نا˘˘˘˘صضمر
راطإا ي˘ف جرد˘ن˘ت تا˘ف˘لا˘خ˘م
رج˘ح˘لا تا˘ماز˘ت˘لا˘ب لÓ˘خإلا
رفصسأا ا˘م ،ي˘ئز˘ج˘لا ي˘ح˘صصلا

ةيران ةجارد401 عصضو نع
رصشا˘ح˘م˘لا˘ب ة˘ب˘كر˘م65و
اهباحصصأل تافلاخم ريرحتو
غلابلاو م˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ن˘يذ˘لا

.اصصخصش294 مهددع
بويأا.صس / خ.رثوك

رضشحملاب ةيران ةجارد961و ةرايضس122 عضضو

رجحلا رارقل افلاخم3741 فيقوت
راسشبب هقيبطت ةيادب ذنم يئزجلا



sport@essalamonline.com

راهصشإا06 7372ددعلا ^1441 ناضضمر31ـل قفاوملا0202 يام60ءاعبرألا

ثـــــب ةدوـــــع اوــــــبقرـت
اـــــبيرق مÓـــسسلا ةاـــــــنق



0302ددعلا ^9341 يناثلا عيبر21قفاوملا7102 ربمضسيد03تبضسلا

culture@essalamonline.com

737207ددعلا ^1441 ناضضمر31ـل قفاوملا0202 يام60ءاعبرألاتامهاصسم

ةلبقو ءادهصشلا ةمصصاع سسدقلا ةنيدم نإا
لبقتصست خ˘يرا˘ت˘لاو ةرا˘صضح˘لا ةرا˘ن˘مو حور˘لا
انوروك ةمزأا لظ يف كرابملا ناصضمر رهصش
ديوهتلا ةصسايصسو يليئارصسإلا لÓتحلا ءابوو
لÓتحلا تاصسراممو تا˘صسد˘ق˘م˘لاو سسد˘ق˘ل˘ل
ا˘ه˘ي˘ل˘ع سضر˘ف˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ق˘لا ة˘ير˘صصن˘ع˘˘لا
ديوهتلا تاططخم لظ يف لماصشلا راصصحلا

انبع˘صش ءا˘ن˘با نإاو ة˘ي˘ناود˘ع˘لا م˘صضلا تارار˘قو
نورباصصو نوتبا˘ث سسد˘ق˘لا ي˘ف ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا

 .نوبصستحمو
لظ يف تايد˘ح˘ت˘لا هذ˘ه ه˘ه˘جاو˘ت سسد˘ق˘لاو

فدهي يذلا يليئار˘صسإلا ة˘ير˘صصن˘ع˘لا ف˘لا˘ح˘ت
يف ملاعلا لاغصشنا ن˘ي˘ل˘غ˘ت˘صسم ا˘هد˘يو˘ه˘ت ي˘لا

ن˘م دو˘صشح˘لا دو˘جو مد˘عو ا˘نورو˘ك ة˘برا˘ح˘م
ءادتعÓل ليصضفلا رهصشلا هذه يف نيلصصملا

كرا˘ب˘م˘لا ى˘˘صصقلا د˘˘ج˘˘صسم˘˘لا ة˘˘مر˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع
سسدقلا ةنيدم ىلع هتيجمه نم داز لÓتحلاو
ةدل˘ب˘لا ما˘ح˘ت˘قاو ز˘جاو˘ح˘لا ع˘صضو˘ب ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا
فدهب رهاب روصصو ةيوا˘صسي˘ع˘لا ي˘ف ة˘م˘يد˘ق˘لا

نييصسدقملا لبق نم ةيعوطتلا لامعألا عنم
 .انوروك ةمزأا لظ يف

ىصصقألا دجصسملاو ة˘صسد˘ق˘م˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا نا

ةقي˘ق˘ح ة˘ي˘نا˘م˘يإا ة˘ف˘قو ى˘لإا ة˘جا˘ح˘ب كرا˘ب˘م˘لا
نم ىصصقلا ةيامحل ةيناحورو ةيعوصضومو
تاباصصع اهصسرا˘م˘ت ي˘ت˘لا د˘يو˘ه˘ت˘لا ة˘صسا˘ي˘صس
ةلودلا ةمصصاع سسدقلا˘ف ي˘ج˘م˘ه˘لا لÓ˘ت˘حلا
تار˘ماؤو˘م ع˘صشبأل سضر˘ع˘ت˘ت ة˘ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا
ةيعمقلا لÓتحلا تاطلصس لبق نم ديوهتلا

سضرعتي نيتلب˘ق˘لا ى˘لوأا ى˘صصقألا د˘ج˘صسم˘لاو
ناو ن˘ي˘ن˘طو˘ت˘صسم˘لا دو˘ن˘جو تاو˘ق كا˘ه˘˘ت˘˘نل
نيملصسملا قتاع ىلع عقت هتيامح ةيلوؤوصسم
نحنو عيمجلا ىدل ةقيمع هتناكم نل اعيمج
تار˘˘ماؤو˘˘م˘˘لا ل˘˘ظ ي˘˘فو فور˘˘ظ˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘˘ف
ةجاحلا سسما يف نوكن اهصشيعن يتلا ةريطخلا
نع عا˘فد˘لاو ى˘صصقألا د˘ج˘صسم˘لا ة˘يا˘م˘ح ي˘لا
يف ينيدلا ثرإلا اذهو ةينيطصسلفلا قوقحلا
ةكم نأاصش اهنأاصش  ةيمهأا نم هل امل سسدقلا

هنأاصش ىصصقألا دجصسملاو ةرونملا ةنيدملاو
يو˘ب˘ن˘لا د˘ج˘صسم˘لاو مار˘ح˘لا د˘ج˘˘صسم˘˘لا نأا˘˘صش
ةيلوؤوصسملا نوكت ناو دب ل كلذلف فيرصشلا

 .ةلماصشو ةيعامج يه
ة˘ي˘مÓ˘صسإا ة˘ي˘صضق ي˘ه سسد˘ق˘لا ة˘ي˘صضق نأا

سسدق˘لا ة˘يا˘م˘ح ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا بج˘يو ة˘ي˘لودو
ةي˘صضق نو˘كت ناو حور˘لا ة˘ل˘ب˘ق ن˘ع عا˘فد˘لاو

م˘لا˘ع˘لا ي˘ف ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صسإاو ة˘ل˘ما˘صش سسد˘˘ق˘˘لا
ميعدت ىلع لمعلاو ي˘ح˘ي˘صسم˘لاو ي˘مÓ˘صسإلا
ر˘ب˘ع ا˘ه˘ي˘ف ة˘ي˘بر˘ع˘لاو ة˘ي˘مÓ˘صسإلا قو˘˘ق˘˘ح˘˘لا
يبرعلاو ينيطصسلفلا دومصصلا معدب مامتهلا

ةيلودلا لفا˘ح˘م˘لا ي˘لا سسد˘ق˘لا ة˘ي˘صضق ع˘فرو
ره˘صش ي˘ف ة˘ير˘ي˘خ˘لا ع˘يرا˘صشم˘لا ة˘ي˘م˘هأا ى˘لإاو
ناما ةكبصش ةماقإل ىعصسلاو كرابملا ناصضمر
ظافحلاو سسدقلا ءانبأا دومصصل ةمعاد ةيلام
يف يمÓصسإلا يبرعلا دجاوتلاو ثرإلا ىلع
ةديحو سسدقلا كرت رطاخم نا .سسدقلا ةنيدم
نا ه˘نا˘صش ن˘م سسد˘ق˘لا˘ب لÓ˘ت˘حلا دار˘ف˘˘ت˘˘صسل
ة˘ن˘يد˘م˘ل˘ل ه˘فاد˘ه˘ت˘صساو هرا˘صصح ي˘ف ىدا˘م˘ت˘ي
عفدي اذهو انوروك ةمزأا Óغتصسم ةصسدقملا
ديوهتلا عيراصشم يف هرارمتصسا يلا لÓتحلا

سضرفو ةبقارملا تاريماكلا ةدايز لÓخ نم
ةنيدملا نم جرخيو لخدي نم ىلع راصصح
قي˘ق˘ح˘ت˘ل ى˘صصقألا د˘ج˘صسم˘لا لو˘ح  ة˘صصا˘خو
ةرطيصسلا يف ني˘ن˘طو˘ت˘صسم˘لا ة˘مو˘كح فاد˘هأا

ثارتلا اذه ةقرصسو ىصصقألا دجصسملا ىلع
زيز˘ع˘ت ةرور˘صضو ة˘ي˘م˘ها ل˘ع˘لو .هديو˘ه˘تو
ىصصقألا دجصسملا يف نيلماعلا لكل دجاوتلا

معدو لÓتحلا دارفتصسل اديحو هكرت مدعو

ى˘صصقألا د˘ج˘صسم˘لا ي˘ف ن˘ي˘ط˘بار˘م˘لا دو˘م˘صص
ةناكملا ىلع ظافحلا يف ةريبك ةيمهأا سسكعي
نم هتيامحو ىصصقأÓ˘ل ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لاو ة˘ي˘ن˘يد˘لا

لÓتحلا ةموكح تارارقو ديو˘ه˘ت˘لا ر˘طا˘خ˘م
نم لينلل فدهت يتلا اهعيراصشمو ةيرصصنعلا

سسدقلا يف نيطبار˘م˘لا ا˘ن˘ب˘ع˘صش ءا˘ن˘بأا دو˘م˘صص
يف ين˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا بع˘صشلا ءا˘ن˘با نإا .ف˘ير˘صشلا

ةقباصسلا لحارملا لÓخ اوربع سسدقلا ةنيدم
تامجهلا كلت مامأا مهدومصصو مهتردق نع
لÓتحلا ةرماؤوم ناو ةيرصصنعلا تارماؤوملاو
ةيوقلا مهتدارإاو مهدومصصب مهو رمت ملو نل
ةيديوهتلا لÓتحلا تاط˘ط˘خ˘م نو˘ط˘ب˘ح˘ي˘صس
ة˘مو˘كح ن˘كم˘ت˘ت ن˘لو ى˘˘صصقألا د˘˘ج˘˘صسم˘˘ل˘˘ل
ة˘ي˘ع˘صسو˘ت˘لا ا˘ه˘فاد˘هأا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ن˘م لÓ˘˘ت˘˘حلا

دوم˘صصلا ةو˘ق˘ب لا˘صضن˘لا ةر˘ي˘صسم ر˘م˘ت˘صست˘صسو
ةيم˘ت˘ح˘ب ق˘ل˘ط˘م˘لا نا˘م˘يإلاو يد˘ح˘ت˘لا ةدارإاو
ةلودلا ةماقإاو لÓتحلا رحد ىتح راصصتنلا
سسدقلا اهتمصصاعو ةلقت˘صسم˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
 .فيرصشلا

نيطصسلف يف ةنصسحلا اياونلا ريفصس
ةينيطصسلفلا حابصصلا ةديرج ريرحت سسيئر

moc.liamg@habslaofni

 حورلا ةلبقو ءادهصشلا ةمصصاع سسدقلا
 ةودقلا  يرضس  :  ملقب

اهتثب يتلا ةيماردلا لامعألا سضعب تلكصش
تاطحملا نم ا˘هر˘ي˘غوcbm ـــــلأا ة˘كب˘˘صش
ماع˘لا يأار˘لا ىد˘ل ًةد˘يد˘صش ًة˘مد˘صص ،ة˘ي˘بر˘ع˘لا
ــــلأا ةانق ةليوط ٍتاونصسل ربتعا يذلا ،يبرعلا

cbmىلع ةظفاحملا ةيبرعلا ةرصسألا ةانق
،لو˘صصألاو تباو˘ث˘لاو ،د˘ي˘لا˘ق˘ت˘˘لاو تادا˘˘ع˘˘لا

ةيبرعلا ةطحملا اهنوك ،ةراصضحلاو ثارتلاو
تر˘صسكو دود˘ح˘لا تزوا˘˘ج˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ى˘˘لوألا

انتويب اهريغ لبق تلخدو ،ايفارغجلا زجاوح
ل˘ت˘ح˘ت نأا تعا˘ط˘ت˘صسا˘ف ،ًا˘ي˘ئا˘صضف ة˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا
ن˘م كلذو ،زا˘ي˘ت˘ما˘ب ًا˘ي˘بر˘ع ى˘لوألا ة˘نا˘كم˘لا

،ةفداهلا ةظفاحملا ةير˘صسألا ا˘ه˘ج˘مار˘ب لÓ˘خ
ظفاحت تكفنا ام يتلا ،ةمزتلملا ةنيصصرلاو
كصسمتتو ،ةيمÓصسإلاو ةيبرع˘لا ا˘ن˘م˘ي˘ق ى˘ل˘ع
ةمدقملا يفو ،ةيموق˘لاو ة˘ي˘ن˘طو˘لا ا˘ن˘ت˘باو˘ث˘ب
اهيف تيظح يتلا ،ةينيطصسلفلا ةيصضقلا اهنم
هل˘قأا سسي˘ل ،ز˘ي˘م˘م ٍرو˘صضحو ٍةر˘ي˘ب˘ك ٍة˘نا˘كم˘ب
ةبكنلا تروصص يتلا ،ةينيطصسلفلا ةبيرغتلا
بع˘صشلا ةا˘صسأا˘م˘ل تصضر˘عو ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘˘ف˘˘لا
لÓتحلا تاصسايصس نم هتاناعمو ،ينيطصسلفلا
لتحملاو مه˘قو˘ق˘ح˘ل بصصا˘غ˘لا ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإلا

 .مهصضرأل
ةأامح يف تطقصسو تصسكترا ةأاجف اهنكل

ىلع تد˘تراو ،تلد˘ب˘تو تر˘ي˘غ˘تو ،ة˘ئ˘ي˘بو˘لا
،ةيبرعلا ميقلل تب˘كن˘تو ،تأا˘ف˘كناو ا˘ه˘با˘ق˘عأا

يف تطرفو ،ةيموقلا تباوثلا ىلع تبلقناو
هلو ًاقوب ودعلل تدغو ،تاصسدقملاو قوقحلا

هعم عبطتو ،هل رربتو هنع عفادت ،ًاقيدصص
ر˘صصاوأاو دو˘لا لا˘ب˘˘ح ه˘˘ل د˘˘م˘˘تو ،ه˘˘ل ن˘˘مأا˘˘تو
،هتصسايصس نصسحتو ،هتروصص لمجتو ،ةبحملا

ه˘تءار˘˘ب ى˘˘لإا ن˘˘ئ˘˘م˘˘ط˘˘تو ،ه˘˘ت˘˘ياور قد˘˘صصتو
ه˘ع˘م ة˘قÓ˘ع˘˘لا ن˘˘صسح˘˘ل و˘˘عد˘˘تو ،ه˘˘ت˘˘عادوو
ميركو هعم نواعتلا ليمجو ،هيلإا ناصسحإلاو
ةمÓصسو ه˘ن˘مأا ظ˘ف˘ح بو˘جوو ،ه˘ن˘ع عا˘فد˘لا
ل˘ت˘حا ا˘م ه˘نأا˘كو ،ه˘ل˘هأا ة˘ن˘ي˘نأا˘م˘˘طو ه˘˘ب˘˘ع˘˘صش
بصصت˘غا لو ،ا˘˘ه˘˘ل˘˘هأا در˘˘ط لو ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف
عم سشيعي هنأاك وأا ،مهءانبأا لتق لو مهقوقح
ٍةدومو ٍمÓصسب ٍبنج ىلإا ًابنج نيينيطصسلفلا

لو ،مهرصصاحي لو مهيلع يدتعي لو ،ٍنامأاو
مهلاجر لقتعي لو ،مهلتقيو مهيلع قيصضي
 .مهءانبأا بذعيو

ةيئاصضفلا تاطحملا هذه هب موقت ام ٌبيرغ
ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع تمد˘˘قأا ا˘˘م ٌح˘˘صضا˘˘فو ،ٌر˘˘˘كن˘˘˘ت˘˘˘صسمو

،رفتغ˘ت ل ًةر˘ي˘ب˘ك تب˘كترا د˘ق˘ف ،ٌح˘ب˘ق˘ت˘صسمو
ٍلامعأاو ٍتÓصسلصسم نم تمدق امب تطقصسو
ريخ لو هنم رهط ل ٍرذق ٍعقنتصسم يف ٍةيمارد
ل ةعيصضولا ةلامعلا نم ٍرئب يف تعقوو ،هيف
م˘ه˘نأا ا˘ه˘ي˘ل˘ع نو˘م˘ئا˘ق˘لا ن˘ظ د˘قو ،ه˘˘ل ر˘˘ع˘˘ق
نع نوربعيو ،ًا˘ع˘ن˘صص او˘ل˘ع˘ف ا˘م˘ب نو˘ن˘صسح˘ي
،ٍةنامأاب اهرعا˘صشم نو˘م˘جر˘ت˘يو ،ًا˘قد˘صص ة˘مألا

مهنأا اوملع امو ،ًةلاصصأا ا˘ه˘م˘صسا˘ب نو˘ق˘ط˘ن˘يو
نأاو ،ةريبك ًةنايخ مهتمأا قح يف نوبكتري
لو ،مهنع نوصضري ل مهتمأا لبق مهبوعصش
ىلإا نوأاربي مهنإا لب ،مهتلعف ىلع نوقفاوي
ام سشحفو اولعف ام ءوصس نم لجو زع هللا
،هب اوؤواج يذلا كفإلا نوصضفريو ،اوبكترا

نييزتلا تلواحمو ،هب اوماق يذلا ريوزتلاو
هوبصشملا مهجاتنإا˘ب م˘ه˘ف ،ا˘ه˘ب نو˘مو˘ق˘ي ي˘ت˘لا

ن˘ع م˘ل˘كلا نو˘فر˘ح˘˘ي ءو˘˘بو˘˘م˘˘لا م˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘عو
نور˘كن˘يو ع˘ئا˘قو˘˘لا نو˘˘لد˘˘ب˘˘يو ،ه˘˘ع˘˘صضاو˘˘م
نو˘˘بذ˘˘كيو خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا نوروز˘˘يو ،د˘˘هاو˘˘˘صشلا
 .قئاقحلا

وأا ،ًاقداصص ًاملصسم وأا ،ًارح ًايبرع نأا دقتعأا ل
هذه تجتنأا يتلا مهنادلب ينطاوم نم ًادحأا
ا˘ه˘صضر˘˘ع تل˘˘ه˘˘صس وأا ،ا˘˘ه˘˘ت˘˘لو˘˘مو لا˘˘م˘˘عألا

هذه ىلإا ع˘م˘صسلا ي˘غ˘صصي ،ا˘ه˘ي˘ل˘ع تع˘ج˘صشو
تاياورلا قدصصي وأا ،اهب اوؤواج يتلا تاهرتلا
ل˘ب˘ق˘ي وأا ،ا˘ه˘ق˘يو˘صست ى˘˘ل˘˘ع او˘˘صصر˘˘ح ي˘˘ت˘˘لا
،هصضرف اولواح يذلا ناتهبلا ىلع توكصسلاب
يليئارصسإلا ودعلا مدقي انبوعصش نم دحأا Óف
انتمأا نم دحأا لو ،ينيطصسلفلا بعصشلا ىلع
دجوي لو ،انعم ًاراج وأا انل ًاكيرصش هب لبقي
ىلع ٍسسدنم ٍقرام مÓك مدقي ٌدحأا انتمأا يف
ٍبذاك قيفÓت قدصصي وأا ،لجو زع هللا مÓك
ءلؤوهف ،دلاخلا هدعوو هللا باتك ىلع uيعَد
اهرك انل رثكأاو ،انل ًةوادع سسانلا دصشأا مه
يف ةث˘ي˘ب˘خ˘لا لا˘م˘عألا هذ˘هو ،ا˘ن˘ي˘ل˘ع ًاد˘ق˘حو
،ا˘هر˘هو˘جو ا˘ه˘ل˘كصشو ،ا˘ه˘˘ن˘˘طا˘˘بو ا˘˘هر˘˘ها˘˘ظ
،انم˘ي˘ق ع˘م سضرا˘ع˘ت˘تو ،ا˘ن˘ن˘يد ع˘م سضقا˘ن˘ت˘ت
ة˘ل˘ي˘صصألا ة˘ي˘بر˘˘ع˘˘لا ا˘˘ن˘˘قÓ˘˘خأا فد˘˘ه˘˘ت˘˘صستو
لو ميصضلا سضفرت يتلا ،ةليبنلا ةيمÓصسإلاو
 .ناوهلا ىلع ميقت لو ،لذلاب لبقت

ةيمصسرلا ةمظنألا هب ُءيربأا ام دجأا ل دق
ةيعارلا ،تايئاصضفلا هذهل ةنصضاحلا نادلبلل
نعوٍ ملعب تمد˘قأا د˘ق ي˘ه˘ف ،ا˘ه˘ل ة˘لو˘م˘م˘لاو
نوكي دقو ،ةركنملا لاعفألا هذه ىلع ٍدصصق

لقعلا عيوطت ةلواحمب موقت نأا اهنم بلُط دق
ليصسغو ،هر˘كف وز˘غو ه˘ي˘عو ي˘كو ،ي˘بر˘ع˘لا
نرقلا ةقفصصل ًادي˘ه˘م˘ت ،ه˘ب˘ل˘ق و˘صشحو ه˘غا˘مد
ي˘نو˘ي˘ه˘صصلا نا˘ي˘كلا˘ب ل˘ب˘ق˘ي˘ل ،ا˘ه˘ن˘م ًءز˘˘جو
قوقح سسفن هل ،ًاثيدحو ًاميدق ،ًاراجو ًاكيرصش
ةيوهلا يف ،مهتازايتماو دÓبلا هذه ينطاوم
نأا قحلا هلو ،ةيداملا قوقحلاو ةيصسنجلاو
نمأاي نأاو ،هحلا˘صصم نا˘صصتو ه˘تا˘ي˘ح ظ˘ف˘ح˘ت

امك ،هيلع اودتعي لأاو مهيلإا نئمطيو هناريج
ي˘ل˘صصألا ه˘ن˘طو˘م ى˘˘لإا دو˘˘ع˘˘ي نأا ه˘˘ق˘˘ح ن˘˘م
لمحيو هتي˘صسن˘ج د˘ي˘ع˘ت˘صسيو ،ه˘ت˘ي˘ب ن˘كصسيو
نم بلطو ن˘ي˘هو˘ك يد˘يإا ر˘كذ ا˘م˘ك ،ه˘ت˘يو˘ه
قو˘ق˘ح˘ب فر˘˘ت˘˘ع˘˘ت نأا ،ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ة˘˘م˘˘ظ˘˘نألا
اورجه يتلا مهدÓب يف دو˘ه˘ي˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

 .ًاعازتنا اهنم اوعزتناو ،ًارصسق اهنم
نينا˘ن˘ف˘لا ة˘ئر˘ب˘ت˘ل ًا˘غو˘صسم د˘جأا ل ي˘ن˘ن˘كل

نيذلا ،تÓثمملاو ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م˘لاو ،تا˘نا˘ن˘ف˘لاو
م˘ه˘لا˘م˘عأا ا˘ند˘ها˘صشو ،م˘ها˘ن˘ب˘ب˘حأاو م˘ها˘ن˘فر˘˘ع
مهءا˘م˘صسأا ا˘ن˘ظ˘ف˘حو ،م˘هراودأا˘ب ا˘ن˘ع˘ت˘م˘ت˘صساو
مهقدصصو يموقلا مهصسحل ،مهدهاصشم اندلقو
بعصشلا هاجت ةقداصصلا مهرعاصشملو ،ينطولا
رورصشب ةقلطم˘لا م˘ه˘ت˘عا˘ن˘قو ،ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
ءلؤوهل ناك امف ،هتيناودعو ينويهصصلا ودعلا
راودألا هذه˘ب او˘ل˘ب˘ق˘ي نأا بر˘ع˘لا ن˘ي˘عد˘ب˘م˘لا
اوقفاوي نأا لو ،مهل تمصسر يتلا ةهوبصشملا

اهب دوصصقملا لامعألا هذه يف كارتصشلا ىلع
ق˘يز˘م˘تو ،ي˘بر˘ع˘لا لا˘صضن˘لا ةرو˘صص ه˘يو˘˘صشت
خألا ةافاجمو ودعلا ةلاومو ،فصصلا ةدحو
هذه اوصضفري نأا مهب ًايرح ناك دقو ،قيقصشلاو
هو˘˘صشتو ،م˘˘ه˘˘ي˘˘لإا ئ˘˘ي˘˘صست ي˘˘ت˘˘لا سضور˘˘˘ع˘˘˘لا

ىنج عيصضتو ،مهديصصر مهدقفتو ،مهتروصص
روهمجلا سضفتو ،مه˘تا˘ي˘ح دا˘صصحو م˘هر˘م˘ع
 .مهلوح نم مهب بجعملاو مهل بحملا

هذه يف ه˘ت˘لا˘صض ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإلا ود˘ع˘لا د˘جو
جوريو اهنع عفادي قفطف ،ةيماردلا لامعألا
د˘ج˘م˘يو ا˘ه˘ي˘ل˘ع ن˘ي˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا ر˘˘كصشيو ،ا˘˘ه˘˘ل
رثكأا ىلإا علطتت هنويعو ،اهيف نيكراصشملا

وأا ،ه˘ع˘م ع˘ي˘ب˘ط˘ت˘لاو ه˘ب بر˘ع˘لا فار˘ت˘عا ن˘م
هنإا لب ،هتاناعمب رارقإلاو هتاصسأامب فارتعلا
،ةميدقلا دوهيلا قوقح ةداعتصسا يف حمطي
،اهي˘ف او˘نا˘ك ي˘ت˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا ى˘لإا م˘ه˘تدو˘عو
فارطأاو ربيخ نصصح ىلإا نوعلطتي مهلعلو
ةظ˘ير˘ق ي˘ن˘ب برا˘صضمو ،ةرو˘ن˘م˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا

،ةيبرعلا ةريزجلا سضرأاو ،عاقنيقو ريصضنلاو
مهدعو نم كانه نوكي نأا هاصشخأا ام ىصشخأاو
هتداعصس ىدبأاو مهب بحر وأا ،مهيلإا دهم وأا
،مهصضيوعتو مهتكراصشمب دهع˘تو ،م˘ه˘تدو˘ع˘ب
   .مهميركتو مهيلإا راذتعلاو
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ٌفارحناوٌ طوقصس ِةيبرعلا اماردلا ‘ِ لÓتح’ا ِةروصصُ عيملت
يوادللا فضسوي ىفطضصم .د ملقب



نَمو ؟ةباتكلا عم ِكتsسصق ام
؟ اهيلع ِكعsجسش

ةيادب بدألا عم يتيادب تناك
ىلإا قرطتا مل ثي˘ح˘ب ة˘م˘صشت˘ح˘م
لإا تا˘ياور˘لاو سصصصق˘لا ة˘با˘˘ت˘˘ك
م˘˘ث ن˘˘م ،ن˘˘ير˘˘صشع˘˘لا ن˘˘صس د˘˘ع˘˘˘ب
راكفألا كلت لك بتكأل تعجصشت
يتليخم يف لخادتت تناك يتلا

يل يبدأا دولوم لوأا اريخأا ردصصأل
رمحألا نوعطلصسلا ةكلمم ناونعب
امأا ،9102 ماع يف لوألا لصصفلا

لحم وهف يتبهومل يفاصشتكا نع
ف˘ي˘ك اد˘يد˘ح˘ت ر˘كذأا ل ،ة˘˘فد˘˘صص
ةايحلا طوغصض نأا دقتعأا نكلو
لزت˘خا ي˘ن˘ت˘ل˘ع˘ج ة˘ق˘هار˘م˘لا ن˘صس

نم هبتكأا ام يف ةيبلصسلا يتقاط
لثملا لوقي امك اهنيح تاصشبرخ
كلذل ،ىوقأا كلعجي كلتقي ل ام
يبلصس رثأا هل ناك نم لك ركصشأا
وأا ةقيرطب هنأل اهنيح يتايح يف
ى˘ل˘ع ي˘ند˘عا˘صس ن˘م و˘ه ىر˘خأا˘˘ب
عيمج قيقحتو يتبهوم فاصشتكا
.ىرخألا تازاجنلا

Ÿةباتكلل كجولو ناك اذا
؟ةياورلا باب نم عادبإلاو
لب ةياورلا ربع جولولا نكي مل

ن˘كلو ةر˘ي˘صصق˘لا سصصصق˘لا ر˘ب˘ع
Ó˘˘م˘˘ع نا˘˘ك ه˘˘تر˘˘صشن ل˘˘م˘˘ع لوأا

بصسك ل˘˘جأا ن˘˘م اذ˘˘˘هو ،ا˘˘˘ي˘˘˘ئاور
نأاب ايصصخصش ىرأا ،يِفو روهمج
ر˘ث˘كألا نو˘ل˘لا ة˘ي˘بدألا تا˘ياور˘˘لا

كبذ˘˘˘ج˘˘˘ي ر˘˘˘ح˘˘˘صس تاذو ا˘˘˘˘جاور
ةياور ةبات˘كب كلا˘ب ا˘م˘ف ه˘تءار˘ق˘ل

ليوط سسفن كيدل نوكي نأا دبل
لمعلا اذه مامتإا عيطتصست ىتح

فيكو تابوعسص تيقلت له
Œ؟اهتزوا

امم ادبأا ةلهصس ةيادبلا نكت مل
ا˘ي˘ل˘م ر˘ي˘كف˘ت˘لا ى˘˘لإا ي˘˘نر˘˘ط˘˘صضا

لعجت ةقيرط داجيإل لايل رهصسلاو
ه˘˘ن˘˘م قزر˘˘ت˘˘صسي ار˘˘مأا ة˘˘با˘˘˘ت˘˘˘كلا
املثم ةبهوم طقف سسيلو ناصسنلا
،ملا˘ع˘لا˘ب را˘ب˘كلا با˘ت˘كلا ل˘ع˘ف˘ي
ة˘ي˘ب˘قأا ي˘ف ع˘ب˘ق˘ي نا˘ك يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا
نورهصسي نيأا ةهوبصشملا يداونلا

اوصضقيو او˘ل˘صشف˘ي˘ل نو˘ط˘ط˘خ˘يو
اذه طصسو نيفقثملا سسانلا ىلع
ج˘يور˘ت˘ل˘ل ةو˘عد˘لاو ع˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا
ىلع مه اورطيصسي ىتح ةءادرلل

ينعفد ام اذهو عمتجملا لوقع
رقف نم تابقعلا كلت لك زواجتل
ر˘˘صشن˘˘ل˘˘ل ءÓ˘˘غو دراو˘˘م سصق˘˘نو
لجأل ط˘ق˘ف ًكلذ ل˘ك ،ع˘يزو˘ت˘لاو
ةوعدلاو ةمومصسملا راكفألا كلت
سسيل لكصشملاف ةيفاقثلا ةصضهنلل
ل˘كصشم˘لا ل˘ب ي˘صسا˘ي˘˘صس ل˘˘كصشم
.سضحم يفاقث لكصشم اندلبب

نوعطلسسلا لوألا كلمع دعب
ناث لمع كل ردسص ،رمحألا

اينيرفوزيسش» ـب موسسوم
نع Ìكأا انثدح ،«ايزاتسسانآا

Œةيعادبلا كتبر،
اذام ،ديد÷ا كرادسصاو

» ِكتياور لوانتَت
فورظ يه امو » اينيرفوزيسش

؟اهتباتك

ايزاتصسانآا ا˘ي˘ن˘ير˘فوز˘ي˘صش ة˘ياور
ينتدهجأا يتلا تاياورلا رثكأا نم
اذه ءاهنإا نكي مل ،اريكفتو ةباتك
نم مكو ادبأا لهصسلا رمألاب لمعلا

ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘كف˘˘˘ت˘˘˘لا تد˘˘˘عأا ةر˘˘˘م
ل˘صصف˘لاو ة˘كب˘ح˘˘لا سصو˘˘صصخ˘˘ب
ه˘ثاد˘حأا رو˘ط˘ت سسا˘˘كع˘˘ناو لوألا

ءيصش لصضفأا ،يناثلا لصصفلا ىلع
و˘ه ا˘ه˘ت˘با˘ت˘ك ن˘ي˘˘ح ه˘˘ب تر˘˘ع˘˘صش
ىتح اعيمج اهتايصصخصش سصمقت
نع لإا مني ل اذهو اهنم ةيوثنألا
ءايزألا عيمج ءادترا بتاكلا ةردق
عم هتصصق لاطبأل اهممصصي يتلا
لايل ،هتيعوصضوم ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا

ني˘ن˘صسلا ة˘ل˘ي˘ط ا˘ه˘ت˘ي˘صضق لا˘ي˘لو
نم ريوطتلا اهيف لواحأا ةيصضاملا
ىوتصسملا عم ىصشامتيل يبولصسأا
ًاري˘خأاو ي˘م˘لا˘ع˘لا بدأÓ˘ل ي˘لا˘ع˘لا
سصخ˘ل˘˘م اذ˘˘هو ل˘˘م˘˘ع˘˘لا رد˘˘صصي
.ةياورلاب رودي ام نع ثدحي

مهأا يه ام ..«اينيرفوزيسش»
اذه ‘ ةحورطŸا تاعوسضوŸا

؟رادسصلا
ق˘ئا˘ق˘حو تا˘مو˘ل˘ع˘م د˘ج˘˘ت˘˘صس

اصسوماقو خيراتلا اهبيغ ةيخيرات
ركف لقصص يف مهاصسي اينغ ايوغل
اذه يقلت ىلع هبيردتو ئراقلا
تقو يف تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا ن˘م م˘كلا

ةصسارد ىلع تماق ةياورلاف زيجو
سسكصسيو ة˘˘كل˘˘م˘˘م˘˘ل ة˘˘ق˘˘م˘˘˘ع˘˘˘م
‐567 لÓخ ىطصسولا روصصعلاب
ة˘˘صسارد ا˘˘ه˘˘نأا يأا يدÓ˘˘˘ي˘˘˘م987
ينمز راطإا عم ةن˘ي˘ع˘م ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ل
بدألا ةبلط عجصشي ام اذه ،ددحم
روحمك اهدامتعا ىلع يزيلجنلا
تاركذ˘م ر˘ير˘ح˘ت لÓ˘خ ي˘صسا˘صسأا
.مهجرخت
ةكل‡ ةياورلا عوسضوم جلاعي

ةينوسسكاسسول‚ألا سسكسسيو
،ميظعلا ديرفلا كلŸا دهع ‘

تافآلا ركذ ىسسنن ل
اهت÷اع يتلا ةيعامتجلا

تلازل يتلاو ةياورلا
انتاعمت‹ طسسو اهتاسسرا‡

،مومهلا ،نامزلا ،ناكŸا نآلا
اذام ،ةددعتم ميلاقأا ،ةاي◊ا

؟كل لث“

يل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ر˘ب˘ت˘ع˘ي كلذ ل˘ك
ناك ايأا هيف سشيعت يذلا طصسولا
دهم لثمت يهو ناكملا وأا نامزلا
لق˘صص ة˘ي˘ف˘ي˘كب ى˘ن˘ع˘تو بتا˘كلا
لاحلا ةعيب˘ط˘ب ي˘هو ه˘ت˘ي˘صصخ˘صش
Óثم هتاباتك يف اهصسفن سضرفت
ةبقح لÓخ سشاع يذلا بتاكلا
ن˘ع وأا ا˘ه˘ن˘ع بت˘كي˘˘صس بر˘˘ح˘˘لا

ةقدبو دهاصشملا كلت نم دهصشم
ناديم طصسو ناك هنأاب كصشت ىتح
،امامت حيحصص سسكعلاو ةكرعملا

ةباتكلا ديري ائيصش سشعي مل نم
ديجيصس ام ردقب هديجي نلف هنع
ي˘ت˘لا ع˘ي˘صضاو˘م˘لا ن˘ع ة˘˘با˘˘ت˘˘كلا

.اهمصضخ يف أاصشنو اهصشاع
ةيعقاو كتياور سصوخسش له

؟لايÿا نم جسسن مأا
اهع˘ي˘م˘ج ة˘ياور˘لا تا˘ي˘صصخ˘صش

ادع ،ةيقيقح ةيخيرات تايصصخصش
ىتح اذهو ثÓث وأا ناتيصصخصش
يف م˘كح˘ت˘لا ن˘م بتا˘كلا ن˘كم˘ي
سسي˘˘لو ة˘˘˘ياور˘˘˘لا تا˘˘˘ي˘˘˘صصخ˘˘˘صش
مكحتت ن˘م ة˘ياور˘لا تا˘ي˘صصخ˘صش
.هب

لجأا نم بولطم معدلا له
هسسفنب عدبŸا مأا عادبلا

؟تاذلا تابثإا ىلع رداق
م˘˘ه˘˘م ر˘˘مأا م˘˘عد˘˘لا نأا د˘˘ق˘˘ت˘˘عأا

سضوعو ار˘ي˘ث˘ك ي˘نا˘ع˘ي بتا˘كلاو
رود لبق نم هرحن متي هعيجصشت
ءاوصس دح ىلع عمتجملاو رصشنلا
سسيلو ةءادرل˘ل ج˘يور˘ت˘لا م˘ت˘ي ن˘يأا
ة˘ي˘قار˘˘لا تا˘˘با˘˘ت˘˘كل˘˘ل ج˘˘يور˘˘ت˘˘لا

لانت نأا قحتصست يتلا عيصضاوملاو
تاد˘˘ها˘˘صشم˘˘لا ن˘˘م دد˘˘˘ع ر˘˘˘ث˘˘˘كأا

نم هدهاصشن ام سسكع ءارطإلاو
بهاو˘م ا˘ه˘نو˘م˘صسي ءا˘ي˘صشأل م˘˘عد
اهحنم عم كلذل ىقرت ل يهو
ىظحي ل بتا˘كلاو نا˘ن˘ف ة˘قا˘ط˘ب
مهاصست نأا سضورفملا نم ،ءيصشب
سصخصش لكل ةديج ةحنمب ةلودلا
هعجصشتو هعفدت ىتح اباتك عبطي
امدق رارمتصسلاو لعصشملا عفرب

سسيلو كلت ةليبنلا هتلاصسر Óماح
ثدح كوت كيت تاهويديف Óماح
ةز˘˘˘م˘˘˘ح ل˘˘˘ك ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،جر˘˘˘˘ح لو
معدي يذلا عونلا نم يجيارعل

ادع ائيصش رظتني لو هصسفنب هصسفن
.هناوصضرو لجو زع هللا قيفوت

،عمتÛا لاح ناسسل بتاكلا
ىرَت ْله كرظن ةهجو نم

اياسضق عم بتاكلا َلعافت
؟اًبجاو هعَمتجُم

اياصضق عم بتاكلا لعافت نإا
هيف سشاقن ل بجاو رمأا هعمتجم
خيراتل˘ل بتا˘ك ل˘ك ى˘ل˘ع بج˘يو
يتلا ةبقحلل ةصصا˘خ˘لا ه˘ت˘ق˘ير˘ط˘ب

قئاقحلا فيزت ام اريثك ،اهصشاع
ى˘ق˘ب˘تو ف˘ي˘صشرألا ة˘ي˘ب˘˘قأا ل˘˘خاد
اقحل نيخرؤوملل ذÓم رخآا بتكلا

لاثم ةلماك ةقيقحلا اونيبتي ىتح
رو˘ت˘كي˘ف˘ل ءا˘صسؤو˘ب˘لا با˘ت˘˘ك كلذ
.وغيه

نوبتكي نيذلا باتكلا tيأا
خيراsتلا رْبع ةياورلا

؟مهتاباتك كيوهتسست
ينيوهتصست نيذلا باتكلا نم

ولوابو يواقرصشلا مهدأا مهتاباتك
.وليوك
نِم ولخَي ل بدألا sنأا ىرَت لأا

وأا ةsيركف وأا ةsيفسسلف ةركف
؟ةsيسسايسس وأا ةsينيِد

ل˘م˘ح˘˘ي ة˘˘ما˘˘ع ة˘˘ف˘˘صصب بدألا
ًكلتو اهنول ناك ايأا ةنيعم ةلاصسر
لواد˘ت˘˘ب لإا ر˘˘م˘˘ت˘˘صست ل را˘˘كفألا
رم ىل˘ع ءاّر˘ق˘لا ع˘م ا˘ه˘ل با˘ت˘كلا
ثرإل م˘˘ه˘˘˘ثراو˘˘˘ت˘˘˘ك رو˘˘˘صصع˘˘˘لا
.هراثدنا نوصشخي يناصسنا

›احـلا ليجلل لوقت اذام
نأاسشب ةمداقلا لايجألاو

؟uماعلا نأاsسشلا ‘ ةكَراسشُمـلا
كعمتجم ىلع كصسفن سضرفا

هصسفن سضرفي عمتجم يأا عدت لو
يرت˘صشا... ا˘با˘ت˘ك ير˘ت˘صشا ،كي˘ل˘ع
اوقناع ،اكيربل يرتصشت ل ،ةركف
اوقناعت نأا سضَوِع ًةوقب مكمÓحأا
.ًةراحلاب ءابرهكلا ةدمعأا

كفادهأاو كتاحومط
لمع نم لهو ةيلبقتسسŸا

؟مداق ديدج
نإا ةمداق لامعأا ًةعومجم يدل

ايأا دعب ددحأا مل نكلو هللا ءاصش
بتا˘كلا˘ف لوأا ر˘˘صشن˘˘ي˘˘صس م˘˘ه˘˘ي˘˘ف
ن˘كلو هد˘ير˘ي ا˘م بت˘كي ًح˘جا˘˘ن˘˘لا
تا˘ع˘ل˘ط˘ت بصسح ه˘˘ب˘˘ت˘˘ك ر˘˘صشن˘˘ي

.هروهمج
ءارقلل ةÒخأا ةملك

ةدير÷او
راوحلا اذه ىلع ةديرجلا ركصشأا

ن˘ب ذا˘ت˘صسألا ر˘كصشأا ا˘م˘ك ق˘ي˘˘صشلا
و ركصشلا ليزج رصضخل فصسوي
و˘˘عدأاو ق˘˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘لا ه˘˘ل ى˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘تأا
رخآا ءانتقاو يتعبات˘م˘ل رو˘ه˘م˘ج˘لا

اينيرفوز˘ي˘صش ناو˘ن˘ع˘ب ي˘ل ف˘لؤو˘م
ىلع اصضيأا مهركصشأاو ،ايزاتصسانآا

ءانتقا لجأا نم هولذب دوهجم لك
ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا هذ˘˘ه لÓ˘˘خ ةد˘˘˘ير˘˘˘ج˘˘˘لا
ةلبا˘ق˘م˘لا هذ˘ه ةءار˘قو ة˘ب˘ي˘صصع˘لا
ل˘يز˘ج˘لا ير˘كصشو ة˘ع˘صضاو˘ت˘م˘لا
ةمد˘خ ي˘ف ي˘نا˘ف˘ت˘م˘لا ا˘ه˘م˘قا˘ط˘ل
.ءارقلا
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.ةيعامتجلا ةلادعلاو يندملا عمتجملا ةمظنم يف ةحايسسلاو ةفاقثلاب فلكم لوؤوسسم

                                  ن. ةيدعسس نب

يسشيعملا اهطيحم روهدت ببسسب

سسابعلب بونج وروازم ةيدلب ناكسس
ةيمنتلاب نوبلاطي

ةظهابلا فيلاكتلا مغر ديحولا مهأاجلم ةسصاÿا تادايعلا ىقبت

ةددعتم ةدايعب نوبلاطي ⁄اغوب دلوأا ناكسس
ÂاغتسسÃ تامدÿا

ورواز˘م ة˘يد˘ل˘ب نا˘كصس بر˘˘عأا
ن˘ع سسا˘ب˘ع˘ل˘ب بو˘ن˘ج ة˘˘ع˘˘قاو˘˘لا
نيديدصشلا مه˘ب˘صضغو م˘ه˘ط˘خ˘صس
مل يتلا ةيدل˘ب˘لا ح˘لا˘صصم˘لا ى˘ل˘ع
ن˘ي˘صسح˘ت˘ل تاءار˘˘جإا ة˘˘يأا ذ˘˘خ˘˘ت˘˘ت

دد˘ن ثي˘ح ،ة˘ب˘ع˘˘صصلا م˘˘ه˘˘فور˘˘ظ
اهيلإا تلآا يتلا ةيعصضولاب ءلؤوه
ري˘غ تح˘ب˘صصأا ي˘ت˘لا م˘ه˘ت˘ق˘ط˘ن˘م
بب˘صسب م˘ه˘لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسل ة˘˘ل˘˘هؤو˘˘م
ةيرورصضلا قفارملا مهأل اهراقتفا
مادعنا رارغ ىلع ،ميركلا سشيعلل
ىلع ةينكصسلا تاعمجتلا سضعب
يحصصلا فرصصلا تاونقل ةكبصش
خا˘صسوألا را˘صشت˘˘نا ى˘˘لإا ىدأا ا˘˘م˘˘م
نم داز ا˘مو ،ة˘ه˘ير˘كلا ح˘ئاور˘لاو
ةيدلبلا راقت˘فا تÓ˘ئا˘ع˘لا ةا˘نا˘ع˘م
ة˘˘˘ي˘˘˘صسا˘˘˘صسألا طور˘˘˘صشلا ى˘˘˘˘ندأل
مل يتلا برصشلل ةحلاصصلا هايملاك
مادعنا ،رهصشأا ذنم اهتايفنح رزت
با˘ب˘صشلا تا˘ئ˘م˘ل ل˘م˘ع˘لا سصر˘˘ف
مهذÓم فار˘ح˘نلا ح˘ب˘صصأا ن˘يذ˘لا
ة˘لا˘صسر تف˘صصو ا˘˘م˘˘ك د˘˘ي˘˘حو˘˘لا
نم ددع مصساب ةعقوملا ىوكصشلا
نم ةيقيقحلا مه˘تا˘نا˘ع˘م نا˘كصسلا

زا˘غ˘لا ى˘ل˘ع م˘هر˘فو˘ت مد˘ع ءار˘˘ج
ءاتصشلا لصصف يف ةصصاخ يعيبطلا
ثي˘ح ،ةدور˘ب˘لا ه˘ي˘ف د˘ت˘صشت يذ˘˘لا
دربلا نوعراصصي مهصسفنأا نودجي
ة˘ئ˘فد˘ت˘لا ر˘ي˘فو˘ت ى˘ل˘ع م˘هز˘ج˘ع˘ل

نيذلا راغ˘صصلا م˘ه˘ئا˘ن˘بأل ة˘صصا˘خ
ملو ،سضارمأÓل ةصضرع نونوكي
ةعوفرملا لكاصشملا ةمئاق نثتصست
ناكصس ةايح سصغنت تحبصصأا يتلا

ر˘˘م˘˘ت˘˘صسم˘˘لا رو˘˘هد˘˘ت˘˘لا ل˘˘كصشم
بب˘صسب ي˘صشي˘ع˘م˘لا ط˘˘ي˘˘ح˘˘م˘˘ل˘˘ل
لاط يذ˘لا ءا˘صصقإلاو سشي˘م˘ه˘ت˘لا
ىل˘ع م˘ه˘ت˘ظ˘ي˘ف˘ح را˘ثأاو نا˘كصسلا
نم اهنوقلي يتلا ةئيصسلا ةلماعملا
ةيلحم˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا ع˘ي˘م˘ج ل˘ب˘ق
يأا ةعا˘صسلا د˘ح˘ل ذ˘خ˘ت˘ت م˘ل ي˘ت˘لا
ن˘م ف˘ي˘ف˘خ˘˘ت ه˘˘نأا˘˘صش ن˘˘م ءار˘˘جإا

نم م˘غر˘لا˘ب ة˘ي˘مو˘ي˘لا م˘ه˘ب˘عا˘ت˘م
تاذ يفو ،ةديد˘ع˘لا م˘ه˘تÓ˘صسار˘م
ن˘م تÓ˘ئا˘ع˘لا تكت˘صشا قا˘ي˘صسلا
يتلا ةيدلبلا لخاد قرطلا ءارتها
وأا ةنايصص تايلمع يأا فرعت مل

ةيرامعتصسلا ةبقحلا ذنم تيفزت
سسلجملا سسيئر ناك هتهج نمو
قبصس دق وروازم ةيدلبل يبعصشلا

د˘ع˘ت˘صست ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا نأا˘˘ب حر˘˘صصو
ةيومنت تا˘ي˘ل˘م˘ع6 قÓ˘˘˘˘طإل
رييÓم3 هت˘م˘ي˘ق ي˘لا˘م فÓ˘غ˘ب
ةداعإل نيعورصشم ا˘ه˘ن˘م م˘ي˘ت˘ن˘صس
ىوتصسم ىلع ةيرصضحلا ةئيهتلا
نيتيلمع ىلع دايز ةيدلبلا ءايحأا
ةرر˘صضت˘م˘لا تا˘قر˘ط˘لا د˘ي˘ب˘ع˘ت˘˘ل
،ةيفيرلا ةرا˘نإلا م˘ي˘م˘ع˘ت˘ل ىر˘خأاو
تايلمعلا ةيقب سصصصختصس امنيب
ة˘˘ع˘˘صسو˘˘ت ةدا˘˘عإل سصصصخ˘˘˘ت˘˘˘صس
ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا فر˘˘˘صصلا تا˘˘˘كب˘˘˘صش
تا˘عو˘لا˘ب˘لا ة˘ي˘˘ق˘˘ن˘˘تو حÓ˘˘صصإاو
.ةدودصسملا

سساوسسلا يح ناكسسو..
ةرانإلا بايغ نوكتسشي

ينكسسلا مهعمجتب ةيمومعلا
ع˘م˘ج˘ت˘لا و˘ن˘طا˘ق ى˘كت˘˘صشا

«ةر˘يز˘ج˘˘لا «د˘˘يد˘˘ج˘˘لا ي˘˘ن˘˘كصسلا
يف دجاوتملا سساوصسب فورعملا
يديصس ةنيدمل يقرصشلا جرخملا
ةرا˘˘نإلا با˘˘ي˘˘غ ن˘˘م سسا˘˘ب˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ب
نم اوبلاط ثيح ،يحلاب ةيمومعلا
ةدمعأا حÓصصإاب ةيدلبلا حلاصصملا
ةمتعلا ببصسب ةي˘مو˘م˘ع˘لا ةرا˘نإلا
ام رهصشأا ذنم مهيح يصستكت يتلا

عاطقو نيفرحنملا دصصقم هلعج
مهلاعفأا فلتخم ةصسراممل قرطلا
تاردخملا يطاعت نم ةفرحنملا

ىتحو ةيلو˘ح˘كلا تا˘بور˘صشم˘لاو
يحلا ناكصس دصشان دقو.تاقرصسلا
ل˘˘ك تل˘˘˘صشف ا˘˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘ب ي˘˘˘لاو˘˘˘لا

تاهجلا فلتخ˘م ع˘م م˘ه˘ي˘عا˘صسم
حلاصصملا اهتمدقم ي˘ف ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
حي˘ل˘صصت ةدا˘عإا ل˘جا ن˘م ة˘يد˘ل˘ب˘لا
ثي˘˘ح ة˘˘ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا ةد˘˘˘م˘˘˘عألا
لخاد ةرانإلا بايغ نأاب اوحصضوأا
ةحاصسملا لوح ينكصسلا مهعمجت
ىلإا مهيح طصسوتت يتلا ءارصضخلا

ي˘ن˘مد˘مو ن˘ي˘فر˘ح˘ن˘م˘ل˘˘ل ع˘˘تر˘˘م
يذ˘لا ر˘مألا ،Ó˘˘ي˘˘ل تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا
مه˘حاورأا ة˘مÓ˘صس دد˘ه˘ي ى˘ح˘صضأا

.مهكÓمأاو
ودبع.سص

ةيلوب ةحصصلا عاطق لازي ل
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ي˘نا˘ع˘ي م˘نا˘˘غ˘˘ت˘˘صسم
ميدقت نود تلاح يتلا سصئاقنلا

ى˘لا ى˘˘قر˘˘ت ة˘˘ي˘˘ح˘˘صص تا˘˘مد˘˘خ
نم مغرلاب˘ف ،نا˘كصسلا تا˘ع˘ل˘ط˘ت
اهن˘م تدا˘ف˘ت˘صسا ي˘ت˘لا ل˘كا˘ي˘ه˘لا

يتلا ةيئافصشتصسلا تاصسصسؤوملاك
رئاودلاب ر˘ير˘صس06 ى˘لا ع˘صست˘˘ت
ا˘ه˘ب˘ل˘غا تل˘خد ي˘ت˘لاو ة˘˘ع˘˘برلا

مÓتصسا نع كيهان ،ةمدخلا لاجم
ةحلصصم رارغ ىلع ،ىرخأا قفارم
ى˘ف˘صشت˘صسم˘ب بل˘ق˘˘لا ى˘˘صضر˘˘م˘˘ل

ة˘ح˘ل˘˘صصمو ة˘˘يلو˘˘لا ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع
نيع ىفصشتصسمب ىلكلا ةيفصصتل
نيقفر˘م ى˘لا ة˘فا˘صضإلا˘ب ،سسلدا˘ت

ن˘م ل˘كب ن˘يد˘يد˘˘ج ن˘˘ي˘˘ي˘˘ح˘˘صص
ر˘صضخ˘ل يد˘ي˘صسو ي˘ل˘ع يد˘ي˘˘صس
ةيدلب ناكصس ىقبي ،يلاوتلا ىلع
ى˘صصقا ة˘ع˘قاو˘˘لا م˘˘لا˘˘غو˘˘ب دلوا
مك09 د˘ع˘ب ى˘ل˘ع ة˘يلو˘لا قر˘صش
تا˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘لا ي˘˘˘ند˘˘˘ت نو˘˘˘˘كصشي
ةيناكصسلا ةفاثكلا مغر ةيحصصلا
انموي ىلا متي مل ثيح ،ةربتعملا

ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘م ةدا˘˘ي˘˘ع˘˘لا زا˘˘ج˘˘نا اذ˘˘ه
اهنم تداف˘ت˘صسا ي˘ت˘لا تا˘مد˘خ˘لا

دوجو م˘غر3102 ة˘ن˘صس ر˘خاوأا
ىقبيو ،ةمزÓلا ةيراقعلا ةيعوألا
ة˘ي˘ل˘حا˘صسلا ة˘يد˘ل˘ب˘لا هذ˘ه نا˘كصس
ز˘كر˘م ى˘ل˘ع ط˘ق˘ف نود˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘ي

هي˘ل˘ع فر˘صشي ز˘كر˘م˘لا˘ب ي˘ح˘صص
يف جÓ˘ع˘لا مد˘ق˘ي د˘ي˘حو بي˘ب˘ط
نود ط˘ق˘ف ة˘ي˘حا˘ب˘˘صصلا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا
يلاها دج˘ي˘ل ،ة˘ي˘ل˘ي˘ل˘لا ة˘بوا˘ن˘م˘لا
ءوجللا ىلا نور˘ب˘ج˘م ى˘صضر˘م˘لا
يف نيلمحتم ةصصاخلا تادايعلل
ةصصاخ ةظها˘ب˘لا ف˘ي˘لا˘كت˘لا كلذ
ديد˘ج˘لا ى˘ف˘صشت˘صسم˘لا ى˘ت˘ح نأاو
املح ناك يذلا ةصساعصشع ةرئادب
ةمصسن فلا67 نم رثكأل ةبصسنلاب
رخآلا وه ثيح ،لكصشملا لحي مل
ريطأاتلا يف احداف اصصقن وكصشي
انموي ىلا هني˘صشد˘ت ذ˘ن˘م ي˘ب˘ط˘لا

ىصضرملا ةاناعم هعم ىقبتل ،اذه
دلوا ةيدلبب ةصصاخ ةهجلا هذهب
دق راعصشا ىلا ةلصصاوتم ملاغوب
عراصست ملام ىرخا نينصس لوطت
نيصسحت ي˘ف ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا
كل˘ت زا˘ج˘نا ة˘ج˘مر˘بو ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘لا
.ملحلا ةدايعلا

ن. ةيدعسس نب
mahali@essalamonline.com



نو˘حÓ˘ف˘˘لا بر˘˘غ˘˘ت˘˘صسا ثي˘˘ح
هذ˘ه ى˘ل˘˘ع خرا˘˘صصلا يد˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل
اهثرح مت يتلا ةيحÓفلا سضرألا

لصصف يف حمقلا ةدامب اهعرزو
م˘ه˘ل كل˘م ي˘ه ي˘ت˘لاو ف˘ير˘خ˘˘لا
تلصصحت ةيراقع قئاثو بجومب
اهنم خ˘صسن ى˘ل˘ع مÓ˘صسلا ة˘ي˘مو˘ي
رداصصلا يصسنرفلا مكحلا ليلدب

نا˘بإا ة˘ي˘صسنر˘ف˘لا ة˘م˘كح˘م˘لا ن˘˘ع
هذه ةيقحأاب رقي يذلاو لÓتحلا
˘˘‐ و˘˘عد˘˘م˘˘لا ة˘˘ل˘˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘ل سضرألا
ة˘ي˘ع˘م˘ب ‐م˘صسا˘ق˘ل˘˘ب يوار˘˘ح˘˘صصب
عفرب اوماق نأاو قبصس دقو هئابرقأا
ةيئلولا تاطلصسلا ىدل ىوكصش
هذه ي˘ف ا˘ن˘كا˘صس كر˘ح˘ت م˘ل ي˘ت˘لا
سصن بصسحو .ةصضماغلا ةيصضقلا
ةقوفرملا ةي˘جا˘ج˘ت˘حلا ة˘لا˘صسر˘لا
تبث˘ت ي˘ت˘لا ة˘يرا˘ق˘ع˘لا ق˘ئا˘ثو˘لا˘ب
يتلاو ةقرفلا هذهل سضرألا ةيكلم
ة˘خ˘صسن مÓ˘صسلا ة˘ي˘مو˘ي تم˘ل˘صست
ةيحÓفلا سضرألا تناك دقف اهنم
لحم يصسنرفلا را˘م˘ع˘ت˘صسلا نا˘بإا
دحأاو سضرألا باحصصأا نيب عازن
ردصصتل نيي˘صسنر˘ف˘لا ن˘ير˘م˘ع˘م˘لا
امكح ةيصسنرف˘لا ة˘لاد˘ع˘لا ا˘هد˘ع˘ب
سضرألا با˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصأا ح˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘صصل
لÓغتصسا يف ةي˘ق˘حألا م˘ه˘ح˘ن˘م˘ي
ثي˘˘ح ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا سضرألا هذ˘˘˘ه
ةلئاعلا هذه سضرألا هذه تثراوت
ا˘ه˘لÓ˘غ˘ت˘صسا˘ب لÓ˘ق˘ت˘صسلا ذ˘˘ن˘˘م
لك حمق˘لا˘ب ا˘ه˘ت˘عارزو ا˘ه˘ثر˘حو
ةنصسلا علطم ءلؤوه أاجافتيل ةنصس
سضرألا هذه ليو˘ح˘ت˘ب ة˘ي˘صضا˘م˘لا
ةصصاخ ةيرام˘ث˘ت˘صسا ة˘ق˘ط˘ن˘م ى˘لإا
نأا دعب ةرمثملا راجصشألا ةعارزب
ةحناملا ةيصصولا تاهجلا تماق
هذهل اهليوحت ريربتب رامثتصسÓل
اهنأاب ةيحÓفلا ةيصضرألا ةعطقلا
ريغ ةلغتصسم ريغو ةصضئاف ةعطق
ىلعو ةق˘ط˘ن˘م˘لا هذ˘ه ي˘حÓ˘ف نأا

لازي ل سضرألا بحاصص اهصسأار
قئاثولا بجومب ماع لك اهلغتصسي
ا˘ه˘لÓ˘غ˘ت˘صسا ة˘ي˘ق˘حأا تب˘ث˘ت ي˘ت˘لا
نم ريخألا اذه بلاط ثيح اينوناق
دÓ˘ب˘لا ي˘ف ا˘ي˘ل˘˘ع˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا
لو˘ح ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ح˘˘ت˘˘ف ةرور˘˘صضب
هذه ليوحت اهب مت يتلا ةقيرطلا
ة˘عورز˘م˘لا ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ة˘ع˘ط˘ق˘˘لا
ة˘يرا˘م˘ث˘ت˘صسا سضرأا ى˘لإا ح˘م˘ق˘لا˘ب
يتلا سضرألا هذه ةيوه ديدحتو
قئاثولل ا˘ق˘فو داد˘جألا ى˘لإا دو˘ع˘ت
نع ابأا حÓفلا اذه اهكلتمي يتلا

ءلؤو˘˘ه بلا˘˘ط˘˘م ى˘˘ق˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ل د˘˘˘ج
سضرألا با˘˘ح˘˘صصأا ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا
ايلعلا تاطلصسلا ةنيهر ةلغتصسملا
سضفل لخدتلا لجأا نم دÓبلا يف
يرادإا قيق˘ح˘ت ح˘ت˘فو عاز˘ن˘لا اذ˘ه
يتلا قئاثولا ةقيقح لوح قمعم
يتلا نو˘حÓ˘ف˘لا ءلؤو˘ه ا˘ه˘كل˘م˘ي
سضرألا هذه يف مهتيقحأا تبثت
ي˘ت˘لا و ا˘ه˘مد˘ع ن˘م ة˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
.ةصصاخ ةرمثتصسم ىلإا تلوحت

يف قيقحتلاب بلاطم
ةيرامثتضسا عيراضشم

ةبضساحمو ةيمهو

نيطروتملا
يف نويكوبصسياف ءاطصشن قلطأا

ة˘ل˘م˘ح تا˘ح˘ف˘صصلا ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا
ةيلوب داصسفلا ةبرا˘ح˘م˘ل ة˘ع˘صساو
قلعت ام اصصوصصخ تليصسمصسيت
ةيمهولا ةيرامثتصسلا عيراصشملاب
دي˘صسج˘ت˘لا ر˘ظ˘ت˘ن˘ت لاز˘ت ل ي˘ت˘لا

ىلع ربح درجم ىق˘ب˘تو ا˘ي˘ناد˘ي˘م
ايلاح ةيلولا دامتعا ليلدب ،قرو
يف تايلولا ن˘م ا˘ه˘تارا˘ج ى˘ل˘ع
داوم فلتخمب اه˘ي˘ن˘طاو˘م د˘يوز˘ت
تاجتن˘م˘لاو ة˘نا˘صسر˘خ˘لاو ءا˘ن˘ب˘لا
ىلع دامتعلا نود ةيكÓهتصسلا
يف بيغملا يلحم˘لا را˘م˘ث˘ت˘صسلا

فرصص ن˘م م˘غر˘لا˘ب ة˘يلو˘لا هذ˘ه
عيراصشملا ديد˘ع ى˘ل˘ع ر˘ي˘يÓ˘م˘لا
اهل سساصسأا ل يتلا ةيرامثتصسلا
لك بايغ ليلدب عقاولا سضرأا يف
نم يتلا ةيرامثتصسلا عيراصشملا
را˘م˘ث˘ت˘صسلا˘ب ءا˘˘ق˘˘ترلا ا˘˘ه˘˘نأا˘˘صش
ز˘كار˘م ة˘ل˘ق ل˘ظ ي˘ف ،ي˘ل˘ح˘˘م˘˘لا
نم اهريغو قدا˘ن˘ف˘لاو ة˘طا˘ي˘خ˘لا
اهقيرط فرعت مل يتلا عيراصشملا
تلوحتو يلعف˘لا د˘ي˘صسج˘ت˘لا ى˘لإا
ة˘صصا˘˘خ كÓ˘˘مأاو تا˘˘ن˘˘كصس ى˘˘لإا
ثيح ةلودلل كلم اهنأا نم مغرلاب
يلحملا رامثتصسلا لكصشي حبصصأا

ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا ىد˘ل را˘ع ة˘م˘صصو
02 رورم نم مغرلاب نييلحملا
ق˘˘طا˘˘ن˘˘م ءا˘˘˘صشنإا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ن˘˘˘صس
كل˘م˘ت ل ه˘نأا ر˘ي˘˘غ تا˘˘طا˘˘صشن˘˘لا
هذ˘˘ه ة˘˘با˘˘ت˘˘ك د˘˘ح ى˘˘لإا ة˘˘يلو˘˘˘لا
اذه .عن˘صصم ع˘بر ى˘ت˘ح ر˘ط˘صسألا

م˘ت د˘ق˘ف ردا˘˘صصم˘˘لا تاذ بصسحو
ةلادعلا ىلع ارمثتصسم91 ةلاحإا
ق˘˘˘با˘˘˘صسلا ي˘˘˘لاو˘˘˘لا د˘˘˘ه˘˘˘ع ي˘˘˘ف
نم تاراتكه ة˘ثÓ˘ث عا˘جر˘ت˘صساو
تا˘˘˘طا˘˘˘صشن˘˘˘لا ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘ق˘˘˘˘ط˘˘˘˘ن˘˘˘˘م
روصصنم يديصسو تل˘ي˘صسم˘صسي˘ت˘ل
نارفوتت ناتللاو يتصسيمخ ةيدلبب

ايلاح ةعطق002 نم رثكأا ىلع
ةعصسوت ةيلمعل امهعوصضخ دعب

هتذختا يذلا ءارجإلا اذه نأا ريغ
دصض كاذنآا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا

ل˘جأا ن˘م ن˘ير˘م˘ث˘ت˘˘صسم˘˘لا ءلؤو˘˘ه
را˘م˘ث˘ت˘صسلا ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ل˘˘ي˘˘ه˘˘صست
يف اديد˘ج ا˘ف˘ل˘م06 لابق˘ت˘صساو
ةيئاذغلا تاعانصصلاو ءانبلا داوم
حورلا خفنت نأا اهنأاصش نم يتلاو
ع˘˘يرا˘˘صشم˘˘لا سضع˘˘ب د˘˘˘صسج ي˘˘˘ف
سضعب نم دجي مل ةيرامثتصسلا

قيقحتلاب ةبلاطملا لإا تاوصصألا
ةيرامثتصسلا عيراصشملا سضعب يف
قرو ىلع ربح درجم لازت ل يتلا

ىلع ةيلو˘لا ا˘ه˘ن˘م د˘ف˘ت˘صست م˘لو
ع˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘صشمو ع˘˘˘˘˘˘قاو˘˘˘˘˘˘لا سضرأا
م˘ت ة˘ي˘ل˘ح˘م ىر˘خأا ة˘يرا˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صسا

نود تا˘كر˘صشلا ىد˘حإل ا˘ه˘ح˘ن˘م
ح˘˘ن˘˘م دو˘˘ق˘˘عو دو˘˘˘ن˘˘˘ب مار˘˘˘ت˘˘˘حا
ةصصاخ ةيرام˘ث˘ت˘صسلا ع˘يرا˘صشم˘لا

نم تارصشعلاب جعت ةيلولا نأاو
يف ةلماعلا تÓحملاو تادحولا
هب زاتمت يذلا سصاصصتخلا سسفن
ةقطنم نع كيهان تاكرصشلا هذه
رثكأا اهب دجوت يتلا تاطاصشنلا

هذ˘ه ل˘ث˘˘م˘˘ل تاد˘˘حو50 ن˘˘˘˘م
للصشلا لظ يف ةيلحملا ةطصشنألا
ن˘˘م تار˘˘˘صشع˘˘˘لا با˘˘˘صصأا يذ˘˘˘لا
تقولا يف نييلحملا نيرمثتصسملا
تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا ه˘˘ي˘˘ف تما˘˘˘ق يذ˘˘˘لا
ةعطق63 عاجرت˘صسا˘ب ة˘ي˘ئلو˘لا
رامثتصسÓل ةهجوم تناك ةيصضرأا
ل˘ب˘˘ق ن˘˘م ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صسا مد˘˘ع˘˘ل
نم نيديفتصسملاو نيرم˘ث˘ت˘صسم˘لا

اهلاح ىلع تيقب يتلا عطقلا هذه
هذ˘ه نأا ثي˘ح ا˘ه˘˘لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صسا نود
اهعاجرتصسا مت ة˘ي˘صضرألا ع˘ط˘ق˘لا

ة˘يرا˘ق˘ع˘لا ة˘لا˘كو˘لا ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع
اذ˘هو ة˘لود˘˘لا كÓ˘˘مأا ة˘˘ير˘˘يد˘˘مو
ا˘م ق˘فوو ة˘لود˘لا رار˘ق˘ل اذ˘ي˘ف˘ن˘ت
اذه رامثتصسلا نوناق هيلع سصني
تازوا˘ج˘ت فر˘ع˘ي يذ˘لا ر˘˘ي˘˘خألا

فلتخ˘م ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك تا˘ب˘عÓ˘تو
بجو ة˘يرا˘م˘ث˘ت˘صسلا ع˘يرا˘صشم˘˘لا

ح˘ت˘ف ة˘ي˘صصو˘لا تا˘ه˘˘ج˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
.اهيف قمعم قيقحت

تÓئاعلا نم تارضشعلاو..
نورظتني رامت نب يحب
تانكضس ىلإا مهليحرت رارق

ةقئل ةيعامتجا
تÓئاع˘لا ن˘م تار˘صشع˘لا دد˘ج

عقاو˘لا را˘م˘ت ن˘ب ي˘ح˘ب ة˘ن˘طا˘ق˘لا
ةقطنم بناج˘بو برد˘لا ي˘لا˘عأا˘ب
،تل˘ي˘صسم˘صسي˘ت ة˘يلو˘ب ة˘لا˘˘ب˘˘صسلا

ىلإا مهليحرت ىلإا يمارلا مهبلطم
ثيح ةقئل ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جا تا˘ن˘كصس

ىلعو ةيئلولا تاطلصسلا اوبلاط
ح˘لا˘صص ‐ة˘يلو˘˘لا ي˘˘لاو ا˘˘ه˘˘صسأار
ل˘خد˘ت˘˘لا ةرور˘˘صضب ‐ي˘˘نا˘˘ف˘˘ع˘˘لا
ةرئاد نم يحلا لاصشتنل لجاعلا
يو˘م˘ن˘ت˘لا ءا˘صصقإلاو سشي˘م˘ه˘ت˘لا

تاعمجتلا هذه قح يف سسرامملا
رظ˘ت˘ن˘ت لاز˘ت ل ي˘ت˘لا ة˘ي˘نا˘كصسلا

ةبيغملا ةيلحملا ةيمنتلا نم اهقح
ءلؤو˘ه ا˘ه˘م˘صضه˘˘ي م˘˘ل با˘˘ب˘˘صسأل
ديدعلا اومظن نيذلاو نينطاوملا

لجأا نم ةيجاجتحلا تافقولا نم
تا˘ط˘ل˘˘صسل˘˘ل م˘˘ه˘˘تو˘˘صص لا˘˘صصيا
ن˘م˘ل ةا˘ي˘ح ل ه˘نأا ر˘ي˘غ ة˘ي˘ئلو˘˘لا
يلاو ءلؤوه بلاط دقو اذه.يدانت
هذه لاح ىلإا تافتللاب ةيلولا
تحبصصأا يتلا ةينارمعلا ةقطنملا
لظ يف ةي˘ئا˘ن˘لا ىر˘ق˘لا ن˘م د˘ع˘ت
ةا˘ي˘ح˘لا تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م ل˘ك ماد˘˘ع˘˘نا
نوجتح˘م˘لا د˘صشا˘ن ن˘يأا ة˘م˘ير˘كلا
د˘ي˘ب˘ع˘ت ةرور˘صضب ن˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا
يتلاو يحلا ىلإا يدؤوملا قيرطلا
ثيح ريصسلل حلصصت ل تحبصصأا
راطمألا تطقاصست امل˘ك لو˘ح˘ت˘ت
اهلخادب لقنتلا بعصصي لاحوأا ىلإا

ة˘بر˘تألا ا˘ه˘ب ر˘يا˘ط˘˘ت˘˘ت ا˘˘ف˘˘ي˘˘صصو
ل˘كصشي ح˘ب˘˘صصأا يذ˘˘لا را˘˘ب˘˘غ˘˘لاو
امك ،ناكصسلا ىدل ايقيقح اصسجاه
ءار˘˘ت˘˘ها ن˘˘م نا˘˘كصسلا ى˘˘˘كت˘˘˘صشا
ي˘ف ي˘ح˘˘صصلا فر˘˘صصلا تاو˘˘ن˘˘ق
حبصصأا ام وهو يحلا ءازجأا سضعب
لا˘ق˘ت˘˘نا ن˘˘م نا˘˘كصسلا فو˘˘خ˘˘ت˘˘ي
بب˘˘صسب ة˘˘ي˘˘صسا˘˘˘صسح˘˘˘لا سضار˘˘˘مأا
ن˘ع كي˘ها˘ن ة˘ه˘˘ير˘˘كلا ح˘˘ئاور˘˘لا
لازت ل ثيح ةنيدملا زاغ مادعنا
ل˘كصشت نا˘تو˘ب˘لا زا˘˘غ تارورا˘˘ق
لجأا نم ة˘ل˘يو˘ط ر˘ي˘باو˘ط ا˘ي˘مو˘ي
نع ناكصسلا لءاصستيل اهب رفظلا
ه˘ب˘ع˘ل˘ي يذ˘لا ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘˘لا رود˘˘لا
لفكتلا يف نويلحملا نوبختنملا
اذ˘ه نا˘كصس تلا˘˘غ˘˘صشنا˘˘ب ما˘˘ت˘˘لا
نيذلاو ايو˘م˘ن˘ت لوز˘ع˘م˘لا ي˘ح˘لا
يف ةيلحم˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا اود˘صشا˘ن
لف˘كت˘لا ل˘جأا ن˘م ةر˘م ن˘م ر˘ث˘كأا
لاز˘ت ل ه˘نأا ر˘ي˘غ م˘ه˘تلا˘غ˘˘صشنا˘˘ب
ة˘ن˘صس ذ˘ن˘م ا˘ه˘لا˘ح ى˘ل˘˘ع رو˘˘مألا

،يح˘لا اذ˘ه ءا˘صشنإا خ˘يرا˘ت0391
عبطت ةيصساق˘لا فور˘ظ˘لا ى˘ق˘ب˘ت˘ل
را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف نا˘كصسلا تا˘˘ي˘˘مو˘˘ي
نيغلا عفرو ةيلولا يلاو لخدت
اذهو مهيلع طلصسملا يعامتجلا

تانكصس ىلإا مهليحرت لÓخ نم
يح رارغ ىلع ةقئل ةيعامتجا

ىر˘خألا ءا˘ي˘حألا سضع˘بو ل˘ي˘لا˘ح
ل˘ي˘حر˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع تفر˘ع ي˘˘ت˘˘لا

.ةعصساو

.ز.دمحأا

mahali@essalamonline.com
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مههجو ‘ ةيلÙا تارادإلا باوبأا لك تقلغأا نأا دعب

” ةيعارز سضرأا لوح قيق– حتفب نوبت سسيئرلا نودسشاني نوحÓف
تليسسمسسيت ‘ تنسشتوب يديسسب ةسصاخ ةرمثتسسم ¤إا اهليو–

Òبعتلا ةير◊ يŸاعلا مويلل ءايحإا

ÚيمÓعإلا رودب هوني راردأا ›او
ماعلا يأارلا ريونت ‘

ءاودلا اذه صصقن لظ ‘ دادزت ءادلا عم مهتاناعم لعج ام

لسصافŸاءادو مزيتامورلا ىسضرم
بايغ نم نوكتسشي ةياجبب

تايلديسصلا ‘ «Úكورولكلا»

يف ايلعلا تاطلضسلا تليضسمضسيت ةيلوب تنضشتوب يديضس ةيدلبب ملاغ يديضس راودب نينطاقلا نيحÓفلا نم تارضشعلا دضشان
صضرألا يف قيقحتلا لجأا نم يروفلاو لجاعلا لخدتلا ةرورضضب ‐نوبت ديجملا دبع ‐ ةيروهمجلا صسيئر اهضسأار ىلعو دÓبلا

 زوللا راجضشأا ةعارزب ةضصاخ ةيرامثتضسا صضرأا ىلإا اهليوحت متو ،مهل كلم يه يتلاو ‐ةفيطقوب ‐ ةامضسملا ةيحÓفلا

ي˘قا˘ب˘ك ر˘ئاز˘ج˘لا تل˘ف˘ت˘˘حا
يملا˘ع˘لا مو˘ي˘لا˘ب م˘لا˘ع˘لا لود
فداصصي يذلا ريبعتلا ةيرحل
هذهبو ،ةنصس لك نم يام30
راردأا يلاو ىقت˘لا ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا
راردأا نم رئازجلا ةعاذإا رقمب

ة˘يلو˘لا ي˘ي˘مÓ˘˘عإا ن˘˘م دد˘˘ع
دئارجلا يلصسرم يف نيلثمم
ة˘ي˘نو˘˘يز˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘لا تاو˘˘ن˘˘ق˘˘لاو
ة˘ي˘مÓ˘عإا ا˘˘يÓ˘˘خ ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘مو
،راردأا ةعاذإا نم نييفاحصصو
ة˘م˘ل˘كلا لÓ˘خ ي˘لاو˘˘لا هو˘˘نو
رودلاب ةبصسانملاب اهقلأا يتلا
يف نييمÓعإلا هب موقي يذلا
تامولعملاب نطاوم˘لا ر˘يو˘ن˘ت
قد˘صصلا ن˘ي˘ع˘ب˘ت˘م را˘ب˘˘خألاو
ةيعوصضوملاو ة˘ي˘قاد˘صصم˘لاو
تامولعملاو رابخألا لقن يف
ع˘م ة˘ط˘لا˘غ˘م وأا ل˘يو˘ه˘ت نود
،ةيروهم˘ج˘لا ن˘ي˘ناو˘ق مار˘ت˘حا

مت يتلا دوهجلا نع فصشكو
فرط نمو هفرط نم اهذاختا
ثحبلل ةيركصسعلا تاطلصسلا

،مايأا ذنم ةدوقفملا ةأارملا نع
ثحب˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب مو˘ق˘ي ثي˘ح
سشي˘˘˘ج˘˘˘لا ن˘˘˘˘م تار˘˘˘˘صشع˘˘˘˘لا
كرد˘لاو ي˘ن˘طو˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا
ةطرصشلا لاجر عم قيصسنتلاب
قطانم يفو ةيلولاب مهريغو
ن˘ي˘مو˘˘عد˘˘م ة˘˘يلو˘˘لا جرا˘˘خ
يبعصشلا سشيجلل ني˘ت˘حور˘م˘ب
داجيإا يلاولا ىنمتو ينطولا
تقو بر˘قأا ي˘˘ف ةدو˘˘ق˘˘ف˘˘م˘˘لا

،ةملاصس اهل˘هأا ى˘لإا ا˘ه˘عا˘جرإاو
ن˘ي˘ي˘مÓ˘عإلا سضع˘ب ل˘خد˘˘تو
لÓخ نم اوقرطتو ةبصسانملاب

سصئاقنلا سضعب ىلإا مهتاملك
ا˘˘˘˘هر˘˘˘˘فو˘˘˘˘ت بج˘˘˘˘ي ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
مهتلا˘صسر ءادأل ن˘ي˘ي˘مÓ˘عإÓ˘ل

تناك امك ،هجو نصسحأا ىلع
تÓخادم نييمÓعإلا سضعبل

نم ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘عاذإا ر˘ي˘ثأا ر˘ب˘ع
                                   .ةبصسانملاب راردأا

صضيبألا صشيجلا ميركت
ريرضس042 يفضشتضسمب
ىلع اريدقتو افارتعا

مهتادوهجم
لصصو ةزمه ةيعمج تماق

قيصسنتلاب ةير˘ي˘خ˘لا لا˘م˘عأÓ˘ل
ةينيدلا نوؤو˘صشلا ة˘ير˘يد˘م ع˘م

،راردأا ة˘˘˘˘يلو˘˘˘˘˘ل فا˘˘˘˘˘قوألاو
ةرصسألا وحن ةيناصسنإا ةيلمعب
ةيميركت ةفقوب اذهو ةيبطلا

سشي˘ج˘˘لا دار˘˘فأا فر˘˘صش ى˘˘ل˘˘ع
ءابطألا مهتمدقم يف سضيبألا

نيلماع اذكو ن˘ي˘ي˘ب˘ط ه˘ب˘صشو
ىلع نيينهم لامعو نييرادإاو
042 ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم ىو˘˘ت˘˘صسم
افارتعا ،راردأا ةن˘يد˘م˘ب ر˘ير˘صس
م˘˘˘هدو˘˘˘ه˘˘˘˘ج˘˘˘˘ل ار˘˘˘˘يد˘˘˘˘ق˘˘˘˘تو
ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا م˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صضتو
ةهباجم ليبصس يف ةلوذبملا
ى˘ل˘ع ا˘نورو˘ك ءا˘˘بو ي˘˘صشف˘˘ت
احصضاو اريبك ادهج مهميدقت
ن˘˘ي˘˘با˘˘˘صصم˘˘˘لا ة˘˘˘يا˘˘˘عر ي˘˘˘ف
ةفاصضإلاب ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب
تادا˘صشرإلاو ح˘ئا˘صصن˘˘لا ي˘˘لإا
ةقطنملا نا˘كصسل مد˘ق˘ت ي˘ت˘لا
مت ثيح ،ةباصصإلا بنجت ةيغب
ن˘˘م ة˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت
تادا˘˘ه˘˘˘صشلاو ف˘˘˘حا˘˘˘صصم˘˘˘لا
كل˘صسل˘ل ا˘م˘ير˘˘كت ة˘˘ي˘˘فر˘˘صشلا
اراه˘نو Ó˘ي˘ل ر˘ها˘صسلا ي˘ب˘ط˘لا

زواجتل يصضرملا ةياعر ىلع
ةردا˘ب˘م˘لا ي˘تأا˘تو ءا˘بو˘˘لا اذ˘˘ه
ةرصسأا ناصسحت˘صسا تي˘ق˘ل ي˘ت˘لا
ي˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘صصلا عا˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘لا

ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لاو
د˘ي˘عو ا˘ن˘ماز˘ت ن˘˘ير˘˘صضا˘˘ح˘˘لا
ددع عافتراو يملاعلا لامعلا
مزتعت امك ،ءابولاب نيباصصملا

لامعأÓل لصصو ةزمه ةيعمج
ىرخأا ةردابم ميظنت ةيريخلا
ل˘كل ف˘ح˘صصم ناو˘ن˘ع تح˘ت
جÓ˘˘˘ع˘˘˘لا ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘˘ي سضير˘˘˘˘م
ي˘˘ف ر˘˘˘ير˘˘˘صس042ىفصشتصسمب
ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘صضمر˘˘˘لا ما˘˘˘يألا هذ˘˘˘ه
يبرعلا ماق ا˘م˘ك نة˘كرا˘ب˘م˘لا
ىلإا ةرايزب راردا يلاو لولهب
ن˘يا˘ع ن˘يأا ي˘ف˘صشت˘صسم˘لا تاذ

ةياعر ةيفيكو لمعلا فورظ
ثي˘ح ،ا˘نورو˘كب ن˘ي˘با˘صصم˘˘لا
عي˘ج˘صشت˘لاو تار˘كصشت˘لا مد˘ق

انمثم ،ةلماعلا ةيبطلا ةرصسأل
ميد˘ق˘ت ي˘ف ي˘مو˘ي˘لا م˘هد˘ه˘ج
يف ةيئانثتصسا ةيمومع ةمدخ
.ءابولا اذه ةهجاوم

/نمحرلادبع يفاولب
مضساقلب يفيرضشوب

˘˘˘ما˘˘˘يألا هذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘كت˘˘˘˘صشي
ءادو مز˘ي˘˘تا˘˘مور˘˘لا ى˘˘صضر˘˘م
يف (تيرترأا يلوب) لصصافملا

ءاود بايغ نم ةياجب ةيلو
فل˘ت˘خ˘م ي˘ف ن˘ي˘كورو˘ل˘كلا

امو˘هو ،ة˘يلو˘لا تا˘ي˘لد˘ي˘صص
سضرملا عم مهتاناعم لعجي
اذ˘˘ه سصق˘˘ن ل˘˘ظ ي˘˘ف دادز˘˘˘ت
م˘˘˘ظ˘˘˘ع˘˘˘م نأا ثي˘˘˘ح ،ءاود˘˘˘˘لا

نمزملا مزيتا˘مور˘لا ى˘صضر˘م
ن˘˘˘˘صسلا را˘˘˘˘ب˘˘˘˘ك ة˘˘˘˘صصا˘˘˘˘˘خو
نيكورولكلا ءاودب نوجلاعي
ن˘م ار˘خؤو˘˘م تب˘˘ح˘˘صس ي˘˘ت˘˘لا
حلاصصم لبق نم تايلديصصلا
ة˘˘ح˘˘ئا˘˘˘ج بب˘˘˘صسب ة˘˘˘ح˘˘˘صصلا

دصصقو ،91 ديفوك انوروك

ةدعاصسمو لكصشم˘لا ة˘ل˘ح˘ل˘ح
تب˘˘ل˘˘ط ،ى˘˘صضر˘˘م˘˘لا ءلؤو˘˘˘ه
نم ةيلولاب ةحصصلا ةيريدم
دد˘ع ءا˘صصحإا تا˘˘ي˘˘لد˘˘ي˘˘صصلا
او˘˘نا˘˘ك ن˘˘يذ˘˘لا ى˘˘˘صضر˘˘˘م˘˘˘لا
ىلع ءاود˘لا اذ˘ه˘ب نو˘ج˘لا˘ع˘ي
م˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘لد˘˘ي˘˘˘صص ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم
ة˘ي˘لد˘ي˘صصلا ى˘لإا ا˘ه˘م˘يد˘ق˘تو
رئازجلاب ةدجاوتملا ةيزكرملا
مث اهئانتقا فدهب ةمصصاعلا
ى˘صضر˘م˘لا ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
ة˘فور˘˘ع˘˘م˘˘لاو ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
ق˘˘فو ا˘˘ق˘˘ب˘˘صسم م˘˘ه˘˘ئا˘˘˘م˘˘˘صسأا
ةعبتملا ةيحصصلا تاءارجإلا

جÓ˘ع˘˘لا ة˘˘ف˘˘صصو˘˘ل ا˘˘ق˘˘ب˘˘طو
ت .ةيبطلا

ت . Ëرك
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ىنمتن :اغيللا سسيئر
بعللا فانئتسسا

لبقŸا رهسشلا
ةطبار سسيئر سسابيت رييفاخ دكأا

لامكتصسل ىعصست ةطبارلا نأا ،اغيللا
ةمزأا ي˘صشف˘ت م˘غر ،ي˘لا˘ح˘لا م˘صسو˘م˘لا

.ةريخألا عيباصسألا يف انوروك
طاصشن ةدوع نأا نايب يف فاصضأاو

Ó˘ما˘صش لو˘كو˘تور˘ب» ع˘ب˘˘ت˘˘ت ة˘˘يد˘˘نألا
،«ني˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج ة˘ح˘صص ة˘يا˘م˘ح˘ل
ناوج يف بعللا فانئتصسا يف اينمتم
.فيصصلا اذه مصسوملا ءاهنإاو ،لبقملا

ه˘تر˘صشن نا˘ي˘ب ي˘˘ف سسا˘˘ب˘˘ي˘˘ت را˘˘صشأاو
،مهألا يه عيمج˘لا ة˘ح˘صص» «ة˘ط˘بار˘لا

ةيامحل Óماصش لوكوتورب عبتن اذهلو
عم يزاوتلاب ،نيينعملا عيمج ةحصص
.«اغيللا ةدوع ىلع لمعلا

اذهب رورملا انل قبصسي مل» :حصضوأاو
يف يرودلا ةدوع ىنمتن نكل ،فرظلا
اذ˘ه م˘صسو˘م˘لا ن˘م ءا˘ه˘ت˘نلاو ،و˘ي˘نو˘˘ي
.«راصصتنلا ينعت ةدوعلا .فيصصلا

ثيدحلل ةطبارلا سسيئر قرطت امك
،ةمزألا هذهل «قي˘م˘ع˘لا ر˘ي˘ثأا˘ت˘لا» :ن˘ع
يطعت مدقلا ةركلا ةدوع» نأا اًربتعم
يف اهتعيب˘ط˘ل رو˘مألا ةدو˘ع˘ل اًر˘صشؤو˘م
.«عمتجملا

اهتيدنأا نأا تدكأا دق ةطبارلا تناكو
دعب عوبصسألا اذه تابيردتلل دوعتصس
لÓ˘خ ن˘مو ،ة˘ح˘صصلا ةرازو ة˘ق˘˘فاو˘˘م
سسل˘ج˘م˘˘لا ن˘˘م رو˘˘ط˘˘م لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب
.ةصضايرلل ىلعألا

ةدو˘˘ع نأا ى˘˘ل˘˘˘ع سسا˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ت دد˘˘˘صشو
ينعت» مهلمع˘ل مد˘ق˘لا ةر˘ك ي˘فر˘ت˘ح˘م
مهم يداصصت˘قا عا˘ط˘ق ط˘ي˘صشن˘ت ةدا˘عإا
ن˘˘م %73.1 ةبصسن˘ب م˘ها˘صسيو ة˘يا˘غ˘ل˘ل
،اينابصسإا يف يلح˘م˘لا ج˘تا˘ن˘لا ي˘لا˘م˘جإا

ةرتف يف ةفيظو فلأا581 وحن مدقتو
لغصشلا اهيف يداصصتقلا عصضولا ربتعي
ة˘˘˘مزألا˘˘˘ب ر˘˘˘ثأا˘˘˘ت يذ˘˘˘لاو ،ل˘˘˘غا˘˘˘˘صشلا
.«ةيحصصلا

:وÒلاف اخروب
نÓيم Îنإا عورسشم
وراتول ¤إا جاتحي
بعل وريلاف اخروب ينابصسإلا دكأا

ق˘ير˘ف˘لا نأا ،نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا ط˘˘صسو ط˘˘خ
همجاهم رارمتصسا ىلإا ةجاحب يلاطيإلا
امل ،زي˘ن˘ي˘ترا˘م ورا˘تول ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا
يمامألا طخلا يف ةيمهأا نم هلثمُي
.يروزتارينلل

ز˘ي˘ن˘ي˘ترا˘م ورا˘تول م˘˘صسا ط˘˘ب˘˘تراو
لÓخ ،ةنولصشر˘ب فو˘ف˘صصل لا˘ق˘ت˘نلا˘ب
.ةلبقملا ةيفيصصلا تلاقتنلا

تا˘ح˘ير˘صصت لÓ˘خ ،ور˘ي˘˘لا˘˘ف لا˘˘قو
:ةينابصسإلا «اكرام» ةفي˘ح˘صص ا˘ه˘ت˘ل˘ق˘ن
عورصشم نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا ي˘ف ا˘ن˘ه ا˘ن˘يد˘ل»
.«هتيؤور عيمجلل نكمي ،مهم

ة˘˘جا˘˘ح˘˘ب ن˘˘ح˘˘˘ن كلذ˘˘˘ل» :فا˘˘˘صضأاو
يف انعم زينيترام وراتول رارمتصسل
،طقف فادهألا لجصسُي ل وهف ،قيرفلا
.«انلجأا نم اًريثك لمعي لب

نأا ةديدع ةيفحصص ريراقت تركذو
يف ة˘نو˘ل˘صشر˘ب ى˘لإا ل˘حر˘ي˘صس ورا˘تول
طرصشلا عفدب ءاوصس لبقملا فيصصلا
نيب ةيلدابت ةقفصص دقع وأا يئازجلا
.نييدانلا
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تاونسس5 همامأا يسسيمو ..ةيئانثتسسلا ةقفسصلا هذه جاتحي ةنولسشرب :يفاسشت

ةعجر Óب تهتنا رنÒفو خنويم نرياب ةسصق :سسويتام

ةيليزارب ةبهوم وحن ديردم لاير بذجي ›اغترب رفسس زاوج

دصسلا بردم ،زيدنانريه يفاصشت دكأا
sنأا ،قباصسلا ةنولصشرب مجنو ،يرطقلا فوصس يصسي˘م ل˘ي˘نو˘ي˘ل ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا
.ةديدع تاونصسل بعÓملا يف رمتصسي

ىلع رصشابم ثب لÓخ ،يفاصشت لاقو
قباصسلا هليمز عم «مارغتصسنإا» عقوم
،يصضاملا يفناج يف» :وتيإا ليوماصص
بيردت ىلوتل اًبصسانم تقولا نكي مل
.«ةنولصشرب

عم تاثداحم كانه تناك» :فاصضأاو
سضرعو ،وارج راكصسوأاو لاديبأا كيرإا

ة˘ظ˘ح˘ل˘˘لا ن˘˘كت م˘˘ل ا˘˘ه˘˘ن˘˘كل ،ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
نم ديزم˘ل˘ل جا˘ت˘حأا ثي˘ح ؛ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا
و˘ه ة˘نو˘ل˘صشر˘˘ب بيرد˘˘تو ،تار˘˘ب˘˘خ˘˘لا

،ام اًموي هق˘ي˘ق˘ح˘ت د˘يرأا يذ˘لا ي˘م˘ل˘ح

.«تارم ةدع كلذ تلقو
ع˘م سضوا˘ف˘ت د˘˘ق ة˘˘نو˘˘ل˘˘صشر˘˘ب نا˘˘ك

بقع ةينفلا ةدايق˘لا ى˘لو˘ت˘ي˘ل ي˘فا˘صشت
سضفر هنكل ،يدريفلاف وتصسنرإا ةلاقإا
يكيكل ةمهملا دانصسإا متيل ،سضرعلا
.نيتيصس

بولصسأاو ةنولصشرب ينبجعي» :عباتو
قرفلا تببحأا املاطلو ،نيتيصس يكيك
قرفلا مهف ،لويدراوغ اهدوقي يتلا
.«اهدهاصشأا نأا بحأا يتلا

ي˘صسي˘˘م ل˘˘ي˘˘نو˘˘ي˘˘ل ن˘˘ع ه˘˘لاؤو˘˘صسبو
هرودقم˘ب لازل» :با˘جأا ،ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘صسمو
ينتعي وهف ،تاونصس7 وأا5ـل بعللا
يف رارمتصسلا هنكميو اًديج هصسفنب
،93 وأا ،83 وأا ،73ـلا نصس ىتح بعللا

لايدنوم يف كراصشُيصس هنأا نم دكأاتمو
.«2202 رطق

ن˘م د˘حاو و˘˘ه ؟را˘˘م˘˘ي˘˘ن» :ل˘˘صصاوو
نودب ملاعلا يف نيبعل5 وأا3 لصضفأا
لمآاو ،قرافلا عنصص ىلع رداقو ،كصش
.«ةنولصشربل دوعي نأا

ريهامج نم ا˘نأا» :ي˘ي˘فا˘صشت م˘ت˘ت˘خاو
ق˘ير˘ف˘ل˘ل م˘صضن˘ي نأا د˘يرأاو ة˘نو˘ل˘صشر˘ب
يبناجب بعل رامينو ،نيبعÓلا لصضفأا
سصخ˘˘صش و˘˘هو ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا سسف˘˘˘ن ي˘˘˘ف
،ق˘ير˘ف˘ل˘ل ر˘ي˘ث˘كلا فا˘صضأاو ،ي˘با˘˘ج˘˘يإا

عنصصت ةيئان˘ث˘ت˘صسا ة˘ق˘ف˘صص نو˘كي˘صسو
.«اصسرابلل قرافلا

دوجو ،يليزاربلا ولواب واصس يدان دsكأا
عم دقاعت˘لا˘ب ،د˘يرد˘م لا˘ير ن˘م ما˘م˘ت˘ها
،ق˘ير˘ف˘لا ط˘صسو بعل ز˘ي˘مو˘غ رو˘˘غ˘˘يإا

.ةلبقملا ةرتفلا لÓخ
ر˘يد˘م˘˘لا ،ورا˘˘صسا˘˘ب رد˘˘ن˘˘صسكلأا لا˘˘قو

سضر˘ع د˘جو˘ي ل» :يدا˘ن˘ل˘ل يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘˘لا
دان يأا نم وأا ،ديردم لاير نم يمصسر
.«روغيإل رخآا

لاير نأا عيمجلا هفرعي ام» :فاصضأاو

عباتي املث˘م ه˘ع˘با˘ت˘يو ه˘ب م˘ت˘ه˘م د˘يرد˘م
نم ىرخألا ةباصشلا بهاوملا نم ديدعلا

بهاوم مهيف ام˘ب ،م˘لا˘ع˘لا ءا˘ح˘نأا ع˘ي˘م˘ج
.«انقيرف

روغيإا لوصصح ةيناكمإا عمو» :عباتو
روهصشلا يف يلاغتربلا رفصسلا زاوج ىلع
نل ثيح اًزيمم ه˘ل˘ع˘ج˘ي ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا6ـلا
نم نيبعÓلا ة˘م˘ئا˘ق ي˘ف اً̆نا˘كم ل˘غ˘صشي

.«يبوروألا داحتلا جراخ

بهاوملا نع ثحبلا لايرلا لصصاويو
دقاعتلا متأا امدعب ،ةيليزاربلا قوصسلا يف
،وغيردورو ،روينو˘ج سسو˘ي˘صسي˘ن˘ي˘ف ع˘م
.رينيارو

يه ،ةيصسيئرلا لايرلا ةلكصشم ىقبتو
ىلع بابصشلا نيبعÓلا ءلؤوه لوصصح
ددع دوجو لظ يف ،ةيبوروأا تايصسنج
،ة˘م˘ئا˘ق˘لا ي˘ف د˘عا˘ق˘˘م˘˘لا ن˘˘م دود˘˘ح˘˘م
.يبوروألا داحتلا جراخ نم نيبعÓل

قبصسألا مجنلا ،سسويتام راتول ىدبأا
ه˘˘م˘˘ه˘˘ف˘˘ت ،ي˘˘نا˘˘م˘˘لألا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
م˘جا˘ه˘م ،ر˘نر˘ي˘ف و˘م˘ي˘ت تا˘ح˘ير˘صصت˘˘ل

لصضفي ه˘نإا ا˘ه˘ي˘ف لا˘ق ي˘ت˘لا ،غ˘يز˘ب˘يل
نع هليحر لاح ،جراخلا يف فارتحلا
.خنويم نريابل بعللا نم لدب هيدان

ي˘ف ،ا˘ًما˘ع95 ،سسو˘ي˘تا˘˘م بت˘˘كو
يا˘كصس» ة˘ط˘ح˘م ة˘ف˘ي˘ح˘صصب هدو˘˘م˘˘ع
ناك اذإا ام لوح سشاقنلا» :«تروبصس
لصضفألا وه ،يناصس يوريل مأا رنريف
مصسح دقو ،ةرتفل رمتصسا خنويم نريابل
يأانلا ةحارصص ه˘نÓ˘عإا˘ب ،هرار˘ق ر˘نر˘ي˘ف

اذه نأل ،نرياب ىلإا لاقتنلا نع هصسفنب
.«هئادأابو هب رصضي بذبذتلا

نأاب هداق˘ت˘عا ن˘ع سسو˘ي˘تا˘م بر˘عأاو
نأا ذنم ةزاتم˘م تا˘يرا˘ب˘م مد˘ق ر˘نر˘ي˘ف
عا˘ط˘ت˘صساو غ˘يز˘ب˘يل ع˘م هد˘˘ق˘˘ع دد˘˘م
لصصفلا نأا دقتعي هنأا فاصضأاو ،زيكرتلا
Óب ىهتنا دق نريابو رنريفب سصاخلا

.ةعجر
بحاصصو قباصسلا نرياب بعل ىأارو

عم تا˘يرا˘ب˘م˘لا ن˘م ي˘صسا˘ي˘ق˘لا م˘قر˘لا
نا˘ك كلذ فÓ˘خ˘ب» ه˘˘نأا تفا˘˘صشنا˘˘م˘˘لا
.«امهتيقادصصم نادقفيصس نابناجلا

لاقتنÓل هصضفر ىدبأا ،رنريف ناك
،«دليب» ةفيحصص عم ءاقل يف نريابل

انصسل .زاتمم قيرف نرياب» :لاق ثيح
تبثأا دقو ،كلذ نع ثيدحلل ةجاحب
ديج بردم هنأا مصسوملا اذه كيلف زناه
عوصضوم حِرُط لاح يفو ،بصسانمو
نأا لصضفأا يننإاف ،تقو يأا يف ليحرلا
سسيلو جراخلا يف ةوطخلا هذه نوكت
.«نرياب ىلإا

ةجردلاب طبتري رنريف نأا ىلإا راصشي
يذلا لوبرفيل قيرف عم ةقÓعب ىلوألا
.بولك نغروي ينفلا ريدملا هدوقي

لسصي ودلانور
ونيروت ¤إا

ونايتضسيرك يلاغتربلا لضصو
صسوتنفوج مجن ،ودلانور
،ةيلاطيإلا ونيروت ةنيدمل
صسمألاب هتدوع ةمزأا دعب
اريدام ةنيدم نم
.ةيلاغتربلا

ودلانور ةرئاط تناك
يف تفقوت ،ةضصاخلا
؛ديردم ةينابضسإلا ةمضصاعلا

رفضسلا دويق ببضسب
صسوريف ببضسب ؛ةضضورفملا

.دجتضسملا انوروك
نأا ىلإا ،ريراقتلا تراضشأاو
اهحنم صضفر مت ةرئاطلا
نم تارم3 عÓقإلا نذإا

نأا لبق ،صسمألاب ديردم
ىلع ةياهنلا يف لضصحت
ىلإا لوضصولل رضضخألا ءوضضلا

قباضس تقو يف لاضشنوف
.ونيروتل ةدوعلا مث ،مويلا

اريدام ىلإا ودلانور رداغو
بقع ،يضضاملا صسرام يف
رتنإا عم صسوتنفوي ةارابم
،ةرضشابم يلاطيإلا يرودلاب
ببضسب دودحلا قÓغإا لبق
نئمطيل ،انوروك صسوريف
تبيضصأا يتلا هتدلاو ىلع
كلذ يف ةيغامد ةتكضسب
.تقولا

ودلانور ةدوع يتأات
حامضس بقع ةلمتحملا
قرفل ةيلاطيلا ةموكحلا
،يلاطيإلا يرودلا

نيرامتلا فانئتضساب
.ةيدرفلا

ةيضضقلا يف لضصفلل يام81ـلا موي ديدج عامتجا

مسسوملا ءاغلإا رايخ دعبتسسي ل يلاطيإلا ةسضايرلا ريزو
ةيدنأل ةيعامجلا تابيردتلا أادبت

،نيعوبصسأا نوصضغ ي˘ف و˘ي˘صشت˘لا˘كلا
فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘صسا ة˘˘لأا˘˘صسم لاز ا˘˘م ن˘˘˘كل
نأا م˘غر ،د˘كؤو˘م ر˘ي˘غ ر˘مأا م˘صسو˘م˘˘لا
دو˘ي˘˘ق˘˘لا ف˘˘ف˘˘خ˘˘ت تأاد˘˘ب ا˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإا
انوروك سسوريف ببصسب ةصضورفملا
.ايجيردت

ريزو اروفادابصس وزنيصشنيف لاقو
81 دعب» :«1 يار» ةعاذإل ،ةصضايرلا

ةيملعلا ةنج˘ل˘لا ة˘ق˘فاو˘م ر˘ثإاو ،يا˘م
داحتلا لوكوتورب ىلع (ةيموكحلا)
نم نوكيصس ،مدقلا ةركل يلاطيإلا
ف˘˘نأا˘˘ت˘˘صست نأا قر˘˘ف˘˘ل˘˘ل ن˘˘˘كم˘˘˘م˘˘˘لا
.«ايوصس تابيردتلا

ة˘˘ياد˘˘ب˘˘ل د˘˘عو˘˘˘م ع˘˘˘صضو سضفرو
اذه نأا ىلإا راصشأا هنكلو ،تايرودلا
رو˘˘صضح نود˘˘ب ثد˘˘ح˘˘ي نأا ن˘˘كم˘˘ي

.روهمج
تا˘˘صصصصخ˘˘˘ت˘˘˘لا سسكع ى˘˘˘ل˘˘˘عو

عم ةفقوتم مدقلا ةرك تلظ ،ةيدرفلا
يذلا ماعلا قلغلل ،يئزجلا عفرلا ءدب
ةموكحلا نكلو ،ن˘ير˘ه˘صشل ر˘م˘ت˘صسا

يف ةيدرفلا تابيردتلا ىلع تقفاو
،يصضاملا دحألا ءاصسم تاركصسعملا
ةيلاطيإا ةيدنأا ةدع تلصصح نأا دعب

.اهميلاقأا نم نذإا ىلع
اذه عقوتي هنأا اروفادابصس حصضوأاو

ةنجللا نم يباجيإا لعف در عوبصسألا

هل ددحملا ي˘ئا˘ه˘ن˘لا د˘عو˘م˘لا نأا˘صشب
.يام81 موي

تامييقتل ةجا˘ح كا˘ن˘ه نو˘كت˘صسو
،تا˘يرا˘ب˘م˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘صسل ة˘˘ي˘˘فا˘˘صضإا

ةرطا˘خ˘م سضع˘ب˘لا ا˘هر˘ب˘ت˘ع˘ي ي˘ت˘لاو
ةرك ل˘ث˘م سسمÓ˘ت د˘ه˘صشت ة˘صضا˘ير˘ل
.مدقلا

فنأاتصسُي نأا اقح ىنمتأا» :فاصضأاو
نوكيصس ،اذه ثدحي مل اذإا .يرودلا
يتلا ءايصشألا لك مغر ،ايلايخ ائيصش

نأا بجي هنكل ،ارخؤوم اهنع تعمصس
ةدو˘ع ة˘ظ˘ح˘ل ة˘ن˘مآا ءاو˘˘جألا نو˘˘كت
.«تايرابملا

كا˘˘ن˘˘ه ما˘˘يألا هذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف» :ر˘˘˘كذو
انوديري نيذلا سسانلا نم طوغصض
سسيل ،مويلاو .يروف دعوم ديدحت
ناك اذإا ام لوق˘ل ة˘ي˘لا˘م˘ت˘حلا ا˘ن˘يد˘ل
ف˘˘صصت˘˘ن˘˘م ف˘˘نأا˘˘ت˘˘صسي˘˘صس يرود˘˘˘لا

نأا ى˘ن˘˘م˘˘تأا .ل مأا و˘˘ي˘˘نو˘˘ي/نار˘˘يز˘˘ح
.«اذه ثدحي

رار˘ق˘˘لا نأا ارو˘˘فادا˘˘ب˘˘صس ح˘˘صضوأاو
حتف ةداعإا ريثأات ةيفيك ىلع دمتعي
دÓ˘ب˘لا ى˘ل˘ع ا˘ي˘˘ج˘˘يرد˘˘ت ة˘˘ط˘˘صشنألا
ىود˘˘ع˘˘لا تنا˘˘ك اذإاو ،ما˘˘ع ل˘˘˘كصشب
عيباصسلا يف عجارتلا يف رمتصستصس
.«ةلبقملا

ةموكحلا ترطصضا اذإا هنأا دكأاو
ا˘صضيأا ذ˘خ˘ت˘ت˘صس ،م˘˘صسو˘˘م˘˘لا ءا˘˘غ˘˘لإل
ةيلاملا رارصضألا نم دحلل تاءارجإا

.ةيدنألا ىلع
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،ي˘نا˘ط˘ير˘ب ي˘ف˘ح˘صص ر˘ير˘ق˘˘ت دا˘˘فأا
نأا˘˘˘صشب د˘˘˘يد˘˘˘ج رو˘˘˘ط˘˘˘ت ن˘˘˘ع ،سسمأا

يد ن˘ي˘ف˘ي˘ك ي˘كي˘ج˘ل˘ب˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘˘صسم
.يتيصس رتصسصشنام طصسو مجن ،نيورب

جر˘˘˘˘خ د˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘يور˘˘˘˘ب يد نا˘˘˘˘˘كو
،ةليلق مايأا ذنم ةر˘ي˘ث˘م تا˘ح˘ير˘صصت˘ب
اذإا هرارمتصسا ةبوعصصل اهلÓخ حملأا
رت˘صسصشنا˘م فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا لو˘ب˘ق م˘ت˘ي م˘ل
ن˘˘˘م ه˘˘˘نا˘˘˘مر˘˘˘˘ح نأا˘˘˘˘صشب ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي˘˘˘˘صس
ةد˘˘م˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘بوروألا تا˘˘˘كرا˘˘˘صشم˘˘˘لا

.نيمصسوم
«لي˘م ي˘ل˘يد» ة˘ف˘ي˘ح˘صص بصسح˘بو

ى˘ل˘ع ن˘يور˘ب يد نإا˘ف ،ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘˘نإلا
ةرادإا ع˘˘م سسو˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل داد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صسا

تاثداح˘م ءد˘ب˘ل ،ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسصشنا˘م
در˘˘ج˘˘م˘˘ب كلذو ،هد˘˘قا˘˘ع˘˘ت د˘˘يد˘˘ج˘˘˘ت
.يلاحلا مصسوملا فانئتصسا

دادتما نم مغرلا ىلع كلذ يتأاي
يتيصس رتصسصشنام عم نيورب يد دقع
.3202 فيصص ىتح

ر˘ت˘صسصشنا˘م نأا ر˘ير˘ق˘˘ت˘˘لا ح˘˘صضوأاو
فانئتصسلا نأا هي˘ب˘عÓ˘ل د˘كأا ي˘ت˘ي˘صس
ةمكحمل يدانلا ةرادإا هتمدق يذلا
ءا˘غ˘لإا نأا˘صشب ة˘ي˘صضا˘ير˘لا م˘ي˘˘كح˘˘ت˘˘لا

.هلوبق متيصس «افيويلا» ةبوقع
ديدعلاب نيورب يد مصسا طبتراو

،ىر˘˘ب˘˘كلا ة˘˘ي˘˘بوروألا ة˘˘يد˘˘نألا ن˘˘م
ر˘ت˘صسصشنا˘م ة˘بو˘ق˘ع نÓ˘عإا در˘˘ج˘˘م˘˘ب
.ديردم لاير اهزربأا ،يتيصس

رتصسصشنام ناديم ط˘صسو˘ت˘م ،ز˘يد˘نا˘نر˘ي˘ف و˘نور˘ب بر˘عأا
بولصسأا سسفنب ،هاوتصسم روطت يف هتبغر نع ،دتيانوي
.ةنولصشرب ةروطصسأا بعل

يفناج رهصش يف دتيانويلا فوفصصل زيدنانريف مصضناو
6,64 لباق˘م ة˘نو˘ب˘صشل غ˘ن˘ترو˘ب˘صس ن˘م ا˘ًمدا˘ق ،ي˘صضا˘م˘لا

ةعئار اصضورع ةرصشابم مدقو ،ين˘ي˘لر˘ت˘صسإا ه˘ي˘ن˘ج نو˘ي˘ل˘م
يرفيف رهصش يف بعل لصضفأا ةزئاجب زوفلا نم هتنكم
.«غيلريميربلا» يف

يمصسر˘لا ع˘قو˘م˘ل˘ل تا˘ح˘ير˘صصت ي˘ف ز˘يد˘نا˘نر˘ي˘ف لا˘قو
هتعباتمو هتدهاصشم تلصضف نم رثكأا» :دتيانوي رتصسصشنامل
8 نيزكرملا نيب جزملا ىلع رداقلا وهف ،اتصسيينإا وه
ةرو˘صصب ه˘م˘يد˘ق˘ت ي˘ف بغرأا يذ˘لا بنا˘ج˘˘لا اذ˘˘هو ،01و
.«لصضفأا

ةركلا كÓتما اًمئاد بحي ناك بعÓلا اذه» :فاصضأاو

ن˘ي˘ب ن˘م ا˘ت˘صسي˘ي˘نإا نأا ىرأا ،تار˘ما˘غ˘م˘لا ى˘˘لإا با˘˘هذ˘˘لاو
يهني نأا بيرغلا نم يل ةبصسنلاب ،ملاعلا يف لصضفألا

،هب جوت ام لك دعب ،ةيبهذلا ةركلاب زوفلا نود هتريصسم
.«كلذ مهف بعصصلا نم

:با˘جأا ،ا˘ه˘ب ف˘صصو˘ي نأا بح˘ي ة˘م˘ل˘ك ل˘صضفأا ن˘˘ع ا˘˘مأا
باهذلا كيلع ،ةكرعم يل لثمت ةارابم لك نوك ،لتاقم»
كصسفانم ىلع بلغتلل ةجاحب كنأاب مهفتو ةارابم لك ىلإا
ةجاحب كنكلو ،كمصصخ مارتحا كيلع معن ،مارتحا لكب
.«هيلع بلغتلل

ول ىتح رخآلا قيرفلا يف دجاوتي نم مهي ل» :عباتو
جيلريميربلا ي˘ف نو˘ب˘ع˘ل˘ي ءا˘قد˘صصأا يد˘ل ،كق˘يد˘صص نا˘ك
مهل ةبصسنلاب نوكأاصس ةيلاحلا ةظحللا يف ،متهأا ل ينكلو
.«ودع ربكأا

نأا ،قباصسلا دتيانوي رتصسصشنام عفادم دنانيدريف وير دكأا
ط˘˘صسو ط˘˘خ بعل ا˘˘ب˘˘غو˘˘ب لو˘˘ب ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا ة˘˘ل˘˘˘كصشم
هلبقتصسم نع ثيدحلل جرخي ل هنأا ،رمحلا نيطايصشلا
.ثدحتي لويار ونيم هليكو كرتيو ،حصضاو لكصشب

ةفيحصص اهتل˘ق˘ن تا˘ح˘ير˘صصت لÓ˘خ ،د˘نا˘ن˘يدر˘ي˘ف لا˘قو
بحأا ،اًقداصص نوكأاصس» :ةينابصسإلا «وفيتروبيد ودنوم»
امو اًدج اريغصص ناك نأا ذنم هتفرعو ميظع ىتف وهف ،لوب
.«هيلإا ثدحتأا تلز

هنأا يه اه˘ه˘جاوأا ي˘ت˘لا ةد˘ي˘حو˘لا ة˘ل˘كصشم˘لا» :فا˘صضأاو
ونيم هليكو نم لدب ،هصسفن نع ثدحتي نأا بجي دقتعأا

ةيفافصش رثكأا ءيصش لك نوكيصس كلذ لعف اذإاو ،لويار
.«احوصضوو

يمÓك مهفيصس هنأا دكأاتم يننأل كلذ هتربخأا» :متتخاو
.«هرارق مرتحأاصسو ،ةقيرط لصضفأاب

لÓخ ،ديردم لاير فادهأا مهأا نم دحاو ابغوب نأا ركذُي
.ةلبقملا ةيفيصصلا تلاقتنلا قوصس

وروأا نويلم08 ةميقب اًصضرع لعفلاب يغنريملا دعأاو
نÓيم رتنإا ن˘م ما˘م˘ت˘ها دو˘جو بنا˘ج˘ب ،ة˘ق˘ف˘صصلا م˘صسح˘ل
.سسوتنفوج قباصسلا هقيرفو

ةنولسشرب ةروطسسأا ىطخ ىلع Òسسلاب ملحأا :زيدنانÒف

لويار ‘ نمكت ابغوب ةلكسشم :دنانيدÒف

ىلإا راعملا لوبرفيل سسراح ،سسويراك سسيرول لاق
د˘ع˘ب ،ي˘كر˘ت˘لا يدا˘ن˘لا ع˘م هد˘ق˘ع خ˘صسف ه˘نإا ،سشا˘ت˘كصشب

.اهيلع لصصحي مل ةيلام تاقحتصسم نأاصشب فÓخ
ى˘لإا سسو˘يرا˘ك ي˘نا˘م˘لألا سسرا˘ح˘لا لو˘بر˘ف˘ي˘ل را˘˘عأاو

نأا دعب ،8102 توأا يف نيماعل دقاعت يف سشاتكصشب
سسرا˘ح ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ي˘ف ا˘ي˘م˘لا˘ع ا˘ي˘صسا˘ي˘ق ا˘غ˘ل˘ب˘م ع˘فد
يف سسفا˘ن˘م˘لا ق˘ير˘ف˘ل˘ل نو˘صسي˘لأا ي˘ل˘يزار˘ب˘لا ما˘م˘صضنا˘ب
.«غيل ريميربلا»

هلم˘ح ثي˘ح ة˘ع˘صساو تادا˘ق˘ت˘نل سسو˘يرا˘ك سضر˘ع˘تو
يرود يئاهن يف لوبرفيل ةميزه ةيلوؤوصسم نوريثك
.8102 يف ديردم لاير مامأا ابوروأا لاطبأا

ماعلا «افيف˘لا» ي˘لود˘لا دا˘ح˘تÓ˘ل سسرا˘ح˘لا ى˘كت˘صشاو
ةدع ذنم هبتار هل عفدي مل سشاتكصشب نأا نم يصضاملا

.رهصشأا
ىلع ا˘ما˘ع62 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘˘لا سسرا˘˘ح˘˘لا لا˘˘قو

نم .سشات˘كصشب ع˘م يد˘ق˘ع مو˘ي˘لا تخ˘صسف»: مار˘غ˘ت˘صسنإا
نأا م˘كد˘يرأا ي˘ن˘كل ل˘كصشلا اذ˘ه˘ب لا˘صصف˘نلا ل˘ج˘خ˘م˘لا
نود˘ب ة˘مزألا ءا˘ه˘نإل ءي˘˘صش ل˘˘ك تلذ˘˘ب ي˘˘نأا او˘˘فر˘˘ع˘˘ت
.«لكاصشم

عم تثدحتو ةليوط رهصشأل ربصصلاب تيلحت» :فاصضأاو
ة˘ل˘ثا˘م˘م ءا˘ي˘صشأا تثد˘ح .ارار˘كتو ارار˘م ةرادإلا سسل˘ج˘م
ل˘ح او˘لوا˘ح˘ي م˘ل ف˘صسأÓ˘ل .ي˘صضا˘م˘لا ما˘ع˘˘لا ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا˘˘ب
ةقفاوملاب ةدعاصسملل ي˘صضر˘ع او˘صضفر ا˘م˘ك ة˘ل˘كصشم˘لا

.«يبتار سضفخ ىلع
هدقع ءاغلإا دعب لوبرفيل ىلإا نآلا سسويراك دوعيصسو

.يكرتلا يدانلا عم

سشاتكسشب عم هدقع خسسفي سسويراك

بعŸÓا نع ليوط يÒهامج بايغب يزيل‚إا عقوت
ريهامجلا نإا ،مدقلا ةركل يزيلجنإلا داحتلا سسيئر كرÓك غيرك لاق

يذلا تقولا يف ،بعÓملل ةدوعلا لبق رهصشأا ةدع راظتنÓل رطصضت امبر
.«انوروك» سسوريف راصشتنا تايعادت عم ملاعلا هيف لماعتي

اهخ˘يرا˘ت ع˘جر˘ي دا˘ح˘تلا ةرادإا سسل˘ج˘م ى˘لإا ة˘لا˘صسر ي˘ف غ˘ير˘ك فا˘صضأاو
ةريبك دادعأا دوجو عقوت بعصصلا نم»: ترصشن اهنكل يصضاملا عوبصسأÓل
.«ةبعلل ةايحلا نايرصش مه نيذلا ريهامجلا نم

ةيقبتملا عصستلا لحارملا نم ءاهتنلا ،يزيلجنإلا يرودلا ةطبار سسردتو
مصسوملا ماقي دقو ،ريهامج روصضح نودب ،يراجلا مصسوملا تاصسفانم نم
.نيعجصشم نودب هلمكأاب لبقملا

عم نكل ،حاجنب رومألا ريصستصس فيك فرعن ل اننأا يه ةقيقحلا» :عباتو
ةيرهوج تارييغت هجاون ،تقولا سضعبل يعامتجلا دعابتلا دعاوقب لمعلا
.«مدقلا ةركل هلمكأاب يئيبلا ماظنلا يف

مصسوملا ءاهنإا ةلواحمل لمعلا نم ريبك ردق لذب يرجي هنإا كرÓك لاقو
.يلاحلا

ةينإزيŸإ ضضيفخت
57 عقاوب ةيونصسلا هتينازيم سضيفختل يزيلجنإلا داحتلا ططخيو

ةميقب لمتحم زجعل ابصسحت (رلود نويلم02.39) ينيلرتصسإا هينج نويلم
ةمزأا ببصسب ةلبقملا ةعبرألا ماوعألا لÓخ ينيلرتصسإا هينج نويلم003
.91‐ديفوك سسوريف

ةينازيملل لوقعملا سضيفختلا نأا ىلع ةرادإلا سسلجم قفاو» كرÓك لاقو
«.ينيلرتصسإا هينج نويلم57 عقاوب نوكيصس ةيونصسلا

ايرورصض اذه نوكيصس لمتحم ويرانيصس أاوصسأا يف» :لوؤوصسملا فاصضأاو
نويلم003 ىلإا هتميق لصصت زجع ةهجاومل ةلبقملا ةعبرألا ماوعألا لÓخ
«.ينيلرتصسإا هينج

لك رثأات عم انططخ نم ريثكلا ىلع ريثأات اذهل نوكيصس ديكأاتلاب» :فدرأاو
كانه سسيل .اعيمج اهب متهن يتلا عيراصشملا كلذكو ةبعللا بناوج نم بناج
«.ةلدعملا ةطخلا دادعإا يف ةدعاصسملا اعيمج مكنم بلطأاو رخآا ليبصس

ةيناÛا تاقفسصلا ىلع زكري ماهنتوت
ةرورصضب ،وينيروم ه˘يزو˘ج ه˘برد˘م ،ر˘ي˘ب˘صستو˘ه ما˘ه˘ن˘تو˘ت يدا˘ن بلا˘ط

.لبقملا يفيصصلا وتاكريملا لÓخ ،ةيناجملا تاقفصصلا ىلع زيكرتلا
،يلاغتربلا هبردم نم بغري ماهنتوت نإاف ،«نصص اذ» ةفيحصصل اًقفوو

ةطخ ةلصصاومل ،ناجملاب مهعم دقاعتي نأا هنكمي نيذلا نيبعÓلا يف رظنلا
.زريبصسلل ريفوتلا

نع ناجملاب اولحري نأا رظتنملا نم نوبعل كانه ،يلاحلا عصضولا عمو
نيخنوتريف ناي مهو ،يراجلا مصسوملا ةياهنب مهدقع ةياهن بقع ماهنتوت
.مروف ليصشيمو اغناغنات تيفاجو

دقاعتلا ،وينيرومل نكمي ،مهتيدنأا نع ناجملاب نولحريصس نوبعل كانهو
ناصس بعل هيينوم سساموتو ،سسين سسراح زتينيب رتلاو رارغ ىلع ،مهعم
.اتنلاتأا بعل ونيمولاب سسيول هيصسوخو ،سسين بعل راصس جنلامو ،نامريج

هزتوغ ويرامو ،نامريج ناصس سسيراب ريهظ اوازروك نفيل دجوي امك
انلل مدآاو ،نÓيم بعل اروتنيفانوب وموكايجو ،دنومترود ايصسوروب مجن

.يصسليصشت بعل نايليوو ،لوبرفيل بعل
يتوليسشنأا ةقفر غيلزنويبماسشتلل نوترفيإا لهأات ‘ قثي ينيد

هق˘ير˘ف نأا ،ي˘ن˘يد سسا˘كو˘ل ىر˘ي
ىلإا لهأاتلا ىلع رداق ،نوترفيإا
تحت ،ابوروأا لاطبأا يرود
و˘˘لرا˘˘ك ه˘˘برد˘˘م ةدا˘˘ي˘˘˘ق
.يتوليصشنأا

،نو˘تر˘ف˘يإا ل˘ت˘ح˘يو
يف21 ـلا ز˘كر˘م˘˘لا

بي˘˘˘˘˘تر˘˘˘˘˘ت لود˘˘˘˘˘˘ج
،يزيلجنإلا يرودلا

ه˘˘نا˘˘كمإا˘˘ب لاز˘˘ي لو
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘صسفا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘ي˘بوروألا د˘عا˘ق˘˘م˘˘لا
ي˘ف ،ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘صسو˘م˘لا

.طاصشنلا فانئتصسا مت لاح
تاحيرصصت يف ينيد لاقو

:«سسترو˘˘ب˘˘صس يا˘˘كصس» ة˘˘˘كب˘˘˘صشل
،ة˘يا˘غ˘ل˘ل د˘ي˘ج عور˘صشم ءا˘ن˘ب دد˘صصب ن˘ح˘ن»
.«ديجو سصاخ ءيصشب مايقلا انناكمإاب

مصسوملا ءاهنإا) يصضاملا ماعلا نم لصضفأا وه ام مدقن نأا انرودقمب» :عباتو
.«ماعلا اذه ةيبوروألا تاقباصسملل لهأاتن امبرو ،(نماثلا زكرملا يف

لك يفو تقولا لاوط انفلخ دجاوتت يتلا ريهامجلا كلمن» :فاصضأاو
،بعلملا سضرأا ىلع جئاتن ىلإا كلذ انمجرت اذإا ،ةريبك ةرصسأا نحن ،ناكم
.«اًلهذم رمألا نوكيصس

انيلع بجي ،ثدحيصس اذام ىرنصسو هيدل ام لصضفأا مدقي انم لك» :هونو
ىلع انأاو ،تقولا لاوط انيدل ام لصضفأاب مايقلاو ةيلقعلا كلت ىلع ظافحلا
.«مدقتم زكرم يف مصسوملا يهننصس اننأاب ةقث

يف مصسوملا ءاهنإا انيلع بجي ،نيبعÓلا نم ديدعلا عم اندقاعت» :لصصاوو
.«ابوروأا لاطبأا يرود ىلإا لهأاتلل ىلوألا ةصسمخلا وأا ةعبرألا زكارملا

اذه فادهأÓل ةعانصص غيلريميربلا يف نيعفادملا رثكأا ثلاث ينيد دعيو
.نوصستربور وردنأاو دلونرأا ردنصسكلأا تنيرت ،لوبرفيل يئانث فلخ ،مصسوملا

ةبوقعلإ ءاغلإإ نم ةقثإو «نزتيسسلإ» ةرإدإإ
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رضضخلا حانج ةيعضضو بقارت ةديدع قرف

يليÓب ةمزأا لÓغتسسا ديري يدوعسسلا بابسشلا
همسضل يلهألا عم

يدوعصسلا يلهألا بعلو يرئازجلا يلودلا يليÓب فصسوي لازي ام
لÓغتصسا ديرت يتلا ،ةيجيلخلاو ةيدوعصسلا ةيدنألا نم ديدعلا راظنأا تحت
همامتها بذجو يرئازجلا بعÓلا اهصشيعي يتلا طغصضلاو رتوتلا ةرتف
بابصشلا يدان نا ودبيو. هطورصش لك ةيبلتو ةيلاملا تاءارغإلا لÓخ نم
قباصسلا يصسنوتلا يجرتلا مجن فطخل ةصسفانملا طخ لخد يدوعصسلا

هريرقت يف دكأا يذلا ،يصضايرلا «يدوعصسلا» عقوم هنع فصشك ام بصسح
يدان ةرادإاو بعÓلا نيب لكصشملا رامثتصسإل ىعصسي «ثويللا» يدان نأا
اهل سضرعت يتلا ةريثكلا تاداقتنلا دعب اصصوصصخ ،هحلاصصل  يلهألا
ام ،هفوفصصل همامصضنإا ذنم هب رهظ يذلا مصشتحملا ىوتصسملا ببصسب

ليتف لعصشا يذلا ةيلاملا هتاقحتصسم عفد يف لطامتت قيرفلا ةرادإا لعج
.نيفرطلا نيب لكصشملا

يكيتكتلا ءاكذلاب عتمتيو ءيرج رضضخلا مجن نأا دكأا

يبرع مجاهم نسسحأا حاجنوب :يلع زعملا
هللا دمح يبرغملا نم لسضفأا وهو

يدانو يرئازجلا ينطولا بختنملا سصانق حاجنوب دادغبل تفÓلا قلأاتلا
،يرطقلا بختنملا مجن يلع زعملا نم ةداصشإلا ىقلتي هلعج يرطقلا دصسلا
يبرع مجاهم لصضفأا هايإا اربتعم سشارحلا داحتإا فاده ىلع ىنثأا  يذلا
ايصسآا ممأا سسأاك لطب دكأا امك.هب زيمتي يذلا يلاعلا يفيدهتلا هصسح لصضفب
«لووغ» عقومل اهب ىلدأا يتلا هتاحيرصصت يف رطق ةقفر اهب جوتملا
ريثكب لصضفأا حاجنوب دادغب »:Óئاق  «رصضخلا«مجاهم لوح سصصصختملا

حاجنوب نأا امك »: فيصضيل ،«هللا دمح قازرلا دبع يبرغملا مجاهملا نم
ىلع ادكؤوم ،«يبرع مجاهم لصضفأا وهو ناديملا ةيصضرأا لخاد ءيرج
لخاد ديجلا عصضومتلا  ىلإا ةفاصضإلاب هب عتمتي يذلا يكيتكتلا ءاكذلا
.ةلباقملا تايرجم ريصست يف رثكأا ةيحيرأا هئÓمزل حنمي ام بعلملا

طيمز .ع
يملاعلا صسرعلا غولب نم مهمرحو مهدناع ظحلا نأا دكأا

لافتحلاو اهمرتحي نم مرتحت ةركلا :هللا حتف
0102 ةنسس لايدنوملل لهأاتلا نم انمرح ركبملا
هدÓب بختنم لصشف بابصسأا ،قباصسلا كلامزلا مجن هللا حتف دومحم عجرا

0102 ملاعلا سسأاك ىلإا يرئازجلا ينطولا بختنملا ىلع بلغتلا يف
رصضخلا ىلع بلغتلا دعب لهأاتلاب ركبملا لافتحÓل دوعي ،ايقيرفإا بونجب
تاحيرصصت يف ددصصلا اذهب لاقو ،ةفيظن ةيئانثب ةرهاقلاب ةدوعلا ءاقل يف

نم انمرح يذلا رمألا0102 يف ظحلا ءوصس نم انيناع دقل»: ةيفحصص
نأا امك ،ةدقعملا تاباصسحلا سضعبب انئجوف اننأاو ةصصاخ ،لايدنوملا غولب
اًصضيأا ًاببصس ناك ،رئازجلا مامأا ةرهاقلا ءاقل يف زوفلا دعب ركبملا لافتحلا
.«اهمرتحي نم مرتحت ةركلا نأل ،ملاعلا سسأاك تايئاهن انغولب مدع يف

ب.م.يرضسيإا
ةمضصاعلا داحتإا

يرسصملا يدانلا عم هدقع ديدجت ىلع قفتا امدعب
كلامزلا بردم نوريتراك نع رظنلا فرصصت «ةراطصسوصس» ةرادإا

نم يرصصملا كلامزلا يدان بردم نوريتراك سسيرتاب مصسا طقصس
مهعم دقاعتلا ديرت ةمصصاعلا داحتإا ةرادإا تناك يتلا نيبردملا ةمئاق
ينقتلا نع رظن˘لا ي˘م˘صصا˘ع˘لا يدا˘ن˘لا  ةرادإا فر˘صصت˘ل ،مدا˘ق˘لا م˘صسو˘م˘لا
ديدمت لÓخ نم اهبردمب ءاصضيبلا ةعلقلا يدان كصسمت ببصسب يصسنرفلا

بردملا عم تقفتا كلامزلا ةرادإا نأا ةيمÓعإا ريراقت تفصشكو.هدقع
نع ثحبت «ةراطصسوصس» ةرادإا لعج ام ،دقعلا ديدجت ىلع يصسنرفلا

.دودغز رينمل افلخ يلاحلا مصسوملا ةياهن قيرفلا ةدايقل ديدج بردم
نم ديدعلاب ةصصاخ ةمئاق عصضو ةمصصاعلا داحتإا يدان نأا ةراصشإلاب ريدجلا
ةيادب «ةراطصسوصس» يدانل ةينفلا ةصضراعلا يلوتل نيحرتقملا نيبردملا

عم تلاصصتلا نم ديدعلا يرجت  تلاز ام يتلاو ،لبقملا مصسوملا نم
لجأا نم ايتاوركو لاغتربلا ،اينابصسإا نم رابكلا نيبردملا نم ديدعلا

.دودغز رينم ةفÓخ
طيمز .ع

نارهو ةيدولوم

ديدسستب لامعلا دعت «ةوارمحلا» ةرادإا
لاجآلا برقأا يف بتاورلا

لماكل نيمطت لئاصسرب نارهو ةيدولوم يدانل ةكلاملا ةكرصشلا تثعب
،ةريخلا رهصشأÓل مهبتاور ةيصضق ناصشب قيرفلا يف نييرادإلاو لامعلا

موقت فوصس ةكرصشلا نا ةدكؤوم ةعاصسلا ىتح مهل  اهديدصست متي مل يتلاو
حرصصو.ةلبقملا ةليلقلا مايلا يف ةقلاعلا تاقحتصسملا لك ةيوصستب
اوماق مهنا ينارهولا قيرفلا مه˘صسأا ة˘ي˘ب˘ل˘غأل ة˘كلا˘م˘لا ة˘كر˘صشلا ور˘ي˘صسم
،يصضاملا ربمتبصس رهصش ذنم نييرادلاو نيلماعلا بتاور عيمج ديدصستب

رهصش نم لك ةرجأا بصصب موقتصس ةكلاملا ةكرصشلا ةرادإا نأا تفاصضا امك
اذه.ةمداقلا مايألا نوصضغ يف يصضاملا ماعلاب سصاخلا توأاو ةيليوج
ىلع ةيمصسرلا هتحفصص ربع هرصشن يذلا نايبلا يف ةرادإلا سسلجم دعوو
يذلا بعصصلا فرظلا اصصوصصخ لامعلا بناج ىلإا هفوقو «كوبصسيفلا»
اميف نماصضتلا ةرورصض ىلع ةددصشم ،ملاعلا يقاب رارغ يلع دÓبلا هب رمت
ىلع ءانثلاو ركصشلاب ريخألا يف نايبلا م˘ت˘خ˘ي˘ل ،ة˘ن˘ح˘م˘لا زوا˘ج˘ت˘ل ا˘ن˘ن˘ي˘ب
ةلوطب فاقيا رارق دعب مدقلا ةركل يرئازجلا داحتإلا هذختا يذلا فقوملا
سسوريف يصشفت لظ يف ميلصسلا رارقلاب هتربتعا يتلاو ىرغصصلا تائفلا

.ديدجلا انوروك
طيمز .ع

7372ددعلا ^1441 ناضضمر31ـل قفاوملا0202 يام60ءاعبرألاةصضايرلا

ينامو حÓضصو يميكح لثم ةريثك ءامضسأا ىلع اقوفت

ايقيرفإا يف ابعل51 عرسسأا ةمئاق ناردسصتي لاطعو روليد

ايقيرفإا لطب عم دقاعتلا ‘ ةبغارلا قرفلا لك ىلع قوفت «لويفلا»

سسراف مسض لجأا نم وباد نع يلختلا ررقي انيتنرويف

ةيدنلتكضسلا ةلوطبلا ‘ هتحار دجو هنا دكأا

نم ابيرق تنكو بعل عناسصك يسضايرلا يراوسشم تأادب :ةرقوب
«يج.سسأا.يبلا» ‘ عيقوتلا

ايلاح3ـلا زكرملا يف دجاوتي

«1غيللا يف رسسيأا ريهظ نسسحأا بقلب رفظلل يوق عارسص يف يرون تيأا

يدا˘˘˘˘˘˘ن ةرادإا تبر˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘قا
مصسح نم يلاطيإلا انيتنرويف

بعÓلا سسراف دمحم ةقفصص
طصشا˘ن˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا
ي˘لا˘ط˘يلا لا˘ب˘˘صس يدا˘˘ن ي˘˘ف
.يئاهن لكصشب

ةيمÓعإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘صشكو
ةرادإا نأا ،سسمأا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘يا
ة˘غ˘ي˘صصلا تد˘جو «لو˘ي˘ف˘لا»

لا˘˘ب˘˘صس عا˘˘ن˘˘قإل ة˘˘ي˘˘لا˘˘ث˘˘م˘˘لا
سسرا˘˘˘ف ن˘˘˘ع ي˘˘˘ل˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
اذ˘ه بلا˘ط˘م ن˘م سضف˘˘خ˘˘لاو
لا˘˘خدإا لÓ˘˘خ ن˘˘˘م ،ر˘˘˘ي˘˘˘خألا

بعÓ˘˘˘˘لا و˘˘˘˘باد ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘صص
عم بعلي يذلا يبانيكروبلا
ليبصس ىلع لابصس يف سسراف
.انيتنرويف نم امداق ةراعإلا

ا˘ن˘ي˘ت˘نرو˘˘ي˘˘ف ةرادإا ر˘˘صصتو

م˘˘˘غر سسرا˘˘˘ف م˘˘˘صض ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ةدوجوملا ةريبكلا ةصسفانملا
ةبغارلا قرفلا نم ددع نيب
رارغ ىلع هعم دقاعتلا يف
،رتنلا ىتحو ويزلو ونيروت
بر˘قأا تا˘ب «لو˘ي˘ف˘˘لا» نأا لإا

ةقفصص مصسح نم تقو يأا نم
.ايقيرفإا لطب

ب.م.يرضسيإا

يرو˘˘˘˘ن تيأا نا˘˘˘˘ير ل˘˘˘˘˘خد
لو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صصألا وذ بعÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا
يوق عار˘صص ي˘ف ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

نصسحأا بقلب رفظلا لجأا نم
يف1غيللا ي˘ف ر˘صسيأا ر˘ي˘ه˘ظ
تحتفو.يصضقنملا مصسوملا

ةيصسنرفلا «بيكيل» ةفيحصص
ن˘صسحأا را˘ي˘˘ت˘˘خل ءا˘˘ت˘˘ف˘˘ت˘˘صسا

نميأا ريهظو ،ىمرم سسراح
با˘˘˘˘˘˘˘˘غ ثي˘˘˘˘˘˘˘˘ح ،ر˘˘˘˘˘˘˘˘˘صسيأاو
ام ةمئا˘ق˘لا ن˘ع نو˘ير˘ئاز˘ج˘لا

ن˘لو اذ˘ه.يرو˘˘ن تيأا اد˘˘˘ع

يرو˘˘ن تيأا ة˘˘م˘˘˘ه˘˘˘م نو˘˘˘كت
ءامصسأا دجاوت لظ يف ةلهصس
ترانري˘ب رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ل˘ي˘ق˘ث

،نامريج ناصس سسيراب بعل
.اصساوامو ارامك

ب.م.يرضسيإا

ةر˘˘قو˘˘˘ب د˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘م ف˘˘˘صشك
ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘˘لا بعÓ˘˘لا
،ي˘لا˘ح˘لا برد˘م˘لاو ق˘با˘صسلا

سصخت يتلا ايابخلا ديدع نع
،ل˘فا˘ح˘˘لا يور˘˘كلا هراو˘˘صشم
ةروطصسأاو رصضخلا مجن دكأاو
زر˘˘ج˘˘ن˘˘ير و˘˘كصسÓ˘˘غ يدا˘˘˘ن
أادب هنأا ،قباصسلا يدنلتكصسلا

ع˘˘نا˘˘صصك يور˘˘كلا هراو˘˘صشم
نأا ل˘˘˘ب˘˘˘ق «01 م˘˘قر» بع˘˘ل˘˘ل
،يروحم عفادم ىلإا لوحتي

لصشف ىلإا ثيدحلاب داع امك
نا˘صس سسيرا˘ب ى˘˘لإا ه˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘نا

يف «كيجاملا» لاقو.نامريج
دقل »: ةيف˘ح˘صص تا˘ح˘ير˘صصت
عم يوركلا يراوصشم تأادب

يف تقو ثيح ،بعل عناصصك
يدان نم امداق ،نوغناغ يدان
ر˘ي˘ث˘كلا تمد˘قو ،كي˘ف˘غ˘نو˘˘ل
،«ة˘ل˘ي˘م˘ج ا˘˘فاد˘˘هأا تل˘˘ج˘˘صسو
ىلإا تلقتنا ا˘هد˘ع˘بو »:ع˘با˘تو
،نوا˘صس ر˘ي˘صس نو˘˘لا˘˘صش يدا˘˘ن
تارا˘ب˘ت˘خلا تير˘جأا ا˘مد˘˘ع˘˘ب
يقير˘ف ا˘ن˘ه˘جاو ثي˘ح ،كا˘ن˘ه
ةريبك ةارابم تمدقو قباصسلا
عيقوتلا لبقو سسيياقملا لكب

لمع داجيإاب بردملا يندعو
م˘˘ت˘˘خو ،«كادو˘˘ك د˘˘ن˘˘˘ع ي˘˘˘ل

تلا˘صصتا تي˘ق˘ل˘ت »:ه˘˘مÓ˘˘ك
نا˘˘˘˘˘صس سسيرا˘˘˘˘˘˘ب ةرادإا ن˘˘˘˘˘˘م
ةدوعلا درأا مل نكل ،نامريج
ي˘˘نأل ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا يرود˘˘ل˘˘˘ل
،ادنلتكصسا يف يتحار تدجو
بجعي مل يليافورب نأا امك
نيح يف يراوبموك بردملا
ي˘˘˘صضا˘˘˘ير˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا نأا
اريبك يناري ناك ،ودرانوÓيل
.«(ةنصس82) نصسلا يف

ب.م.يرضسيإا
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بعل روليد يدنأا ردصصت
يرئازجلا ينطولا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
يصسنرفلا هييلبنوم يدان مجن
ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا عر˘˘صسأا ة˘˘م˘˘ئا˘˘˘ق
فصسوي ءاج نيح يف ،ةقرافألا

بختنملا نميأا ريهظ لاطع
يف سسين يدان مجن ينطولا
.ةفاصصولا

ا˘˘كير˘˘فأا» ع˘˘قو˘˘م ف˘˘صشكو
لطب روليد نأا «تن تروبصس
8.63 هتعرصس تغلب ،ايقيرفإا

يتلا ةهجاوملا لÓخ ،اصس/ملك
تناصس ق˘ير˘ف˘ب ه˘يدا˘ن تع˘م˘ج
يف هليمز ىلع قوفتيل ،نايتإا
لاط˘ع ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
6.63 ه˘ت˘عر˘صس تغ˘ل˘˘ب يذ˘˘لا

تايرابملا ىدحإا يف ،اصس/ملك
ة˘˘ياد˘˘ب ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘صضا˘˘خ ي˘˘ت˘˘لا
.مصسوملا

بخ˘ت˘ن˘م˘لا ي˘ئا˘ن˘ث قو˘ف˘تو
ةريثك ءامصسأا ى˘ل˘ع ،ي˘ن˘طو˘لا

فرصشأا ي˘بر˘غ˘م˘لا ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م
زكرملا يف ءاج يذلا يميكح
ةفصصانم اصس/مل˘ك63ـب3ـلا

،يلوف سسيتاب يراوفيلا عم
ي˘نو˘با˘غ˘لا ل˘ت˘˘حا ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف
5ـلا ف˘˘˘˘صصلا غ˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ما˘˘˘˘بوأا
.اصس/ملك05.53ـب

ير˘صصم˘لا ل˘ت˘حا ن˘ي˘ح ي˘ف
7ـلا ز˘كر˘م˘لا حÓ˘صص د˘م˘ح˘م
يف هليمز ءاجو اصس/ملك53ـب

لصضفأا ينام ويداصس لوبرفيل
مصسوملا يف ايقيرفإا يف بعل
8ـلا ز˘كر˘م˘لا ي˘ف ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا
.اصس/ملك48.43ـب

روليد نا ركذلاب ريدجلاو
ناديحولا نايرئازجلا لاطعو
يف ابعل51 عرصسأا ةمئاق يف
.«ءارمصسلا ةراقلا»

بحرت نÓيم Òهامج
عم ةرادإلا دقاعتب

لاطع
نÓيم يدان ريهامج تبحر

ف˘صسو˘ي ة˘ق˘ف˘صصب ي˘لا˘ط˘˘يلا
رئاطلا نميألا ريهظلا ،لاطع
رثك امدعب ،ينطولا بختنملل

ةرادإا ع˘˘˘صضو ن˘˘˘ع ثيد˘˘˘ح˘˘˘لا
وداراب ةيميداكأا جيرخ قيرفلا

وتاكريملا يف هتمئاق نمصض
.مداقلا

ويصشت˘لا˘ك» ع˘قو˘م ف˘صشكو
ر˘ي˘ها˘˘م˘˘ج˘˘لا نأا «و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م
يف لمأات نÓي˘م˘ل˘ل ة˘ق˘صشا˘ع˘لا

يدانلا سصيمقب لاطع ةيؤور
تاراهملاب زاتمي هنأاو اميصسل
ةر˘ي˘ب˘كلا ة˘عر˘صسلاو ة˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا
ار˘ي˘ه˘ظ ه˘ل˘ع˘ج˘ي يذ˘لا ر˘˘مألا

ل˘˘ح˘˘ل ه˘˘ح˘˘صشر˘˘يو ،ا˘˘ير˘˘صصع
يذلا ىنميلا ةهجلا لكصشم
يف ق˘ير˘ف˘لا ي˘ف ا˘ه˘ن˘م ى˘نا˘ع
.ةيصضاملا تاونصسلا

ديد÷ا وفاك هيف ىرت
يف نÓيملا روهمج ىريو

ع˘م جو˘ت˘م˘لا لا˘ط˘˘ع ف˘˘صسو˘˘ي
ممأا سسأاكب ينطولا بختنملا
ةهجلل لث˘مألا ل˘ح˘لا ا˘ي˘ق˘ير˘فإا
عافد لعجيصس يذلاو ،ىنميلا
يف نأاو اميصسل ،ايوق نÓيملا
و˘ي˘ث د˘جو˘ي ىر˘صسي˘لا ة˘ه˘˘ج˘˘لا

نم نكمت يذ˘لاو ز˘يد˘نا˘نر˘ي˘ه
مصسوملا يف ةوقب هصسفن سضرف
تاذ فاصضأاو اذه.يصضقنملا
يدا˘ن˘˘لا را˘˘صصنأا نأا رد˘˘صصم˘˘لا
لاطع يف نوري «يدرابمللا»
نولمأاي مهلعج ام ديدج وفاك
عم دقاعتلاو ةقفصصلا مامتإا يف
.سسين مجن

فانئتضسا خيرات يام51
«اغيلضسدنوبلا»

خابدÓغسشنوم ايسسورب
ينيعبسس نبب ديسشي
ينيعبصس نب يمار ىقلت

يرئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ع˘فاد˘م
خابدÓغصشنوم ايصسورب يدانو
نم ءانثلاو ةداصشإلا يناملألا
،يدانلل يمصسرلا عقوملا لبق
ى˘ل˘ع ءو˘صضلا ط˘ل˘˘صس يذ˘˘لاو
ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘لود˘˘لا راو˘˘صشم
لوأا يف يناملألا قيرفلا ةقفر
.«اغيلصسدنوبلا» يف هل مصسوم

يف يدانلا عقوم ثدحتو
زر˘˘بأا ن˘˘ع لو˘˘ط˘˘م ر˘˘˘ير˘˘˘ق˘˘˘ت
يتلا ةوق˘لا طا˘ق˘نو تاز˘ي˘م˘م
،وداراب يدان جيرخ اهب زيمتي
˘˘مد˘˘ق˘˘ي ه˘˘نأا تد˘˘˘كأا ي˘˘˘ت˘˘˘لاو
قصشلا يف ةري˘ب˘ك تا˘يو˘ت˘صسم
،اصضيأا يموج˘ه˘لاو ي˘عا˘فد˘لا

بعل نأا ى˘˘ل˘˘ع دد˘˘صش ا˘˘˘م˘˘˘ك
قباصسلا يصسنرفلا ه˘ي˘ل˘ي˘ب˘نو˘م
هقاحت˘لإا  ذ˘ن˘م ار˘ي˘ث˘ك ارو˘ط˘ت
ا˘م˘صسو˘م ا˘مد˘˘ق˘˘م ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا˘˘ب
هل لولا دعي يذلا ايئانثتصسإا

ي˘˘نا˘˘م˘˘لألا يرود˘˘لا ن˘˘م˘˘صض
ةريبك ةفاصضإا هتربتعأا يتلاو
د˘حأا ى˘ح˘صضأا يذ˘لاو يدا˘ن˘ل˘ل
هربت˘ع˘ت ي˘ت˘لاو ا˘هز˘ئا˘كر م˘ها
˘مو˘ج˘ن رز˘بأا ن˘م ر˘ي˘ها˘م˘˘ج˘˘لا
.قيرفلا

نأا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘مو اذ˘˘˘ه
ة˘ي˘م˘يدا˘كأا ج˘ير˘خ ف˘˘نأا˘˘ت˘˘صسي
فصصتن˘م تا˘يرا˘ب˘م˘لا ودارا˘ب
ل˘صصف˘ت˘˘صس ثي˘˘ح ،ير˘˘ه˘˘صشلا
ل˘˘كصشب رار˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف مو˘˘˘ي˘˘˘لا

.يمصسر
ق.ز

ب.م.يرضسيإا
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هتقو صسيادملوب يضضقي فيك
رهضشو يحضصلا رجحلا لظ يف

 ؟ناضضمر
ةمألا لك ناصضمرو مكناصضمر حصص

سصو˘صصخ˘ب ا˘ما ة˘ي˘مÓ˘صسإلاو ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ل˘ث˘م سسي˘ل و˘ه ح˘ي˘ح˘صص ه˘˘ي˘˘صضقا ف˘˘ي˘˘ك
اذه سشيعن نهارلا تقولا نا امب هيقباصس
ابيرقت يلك لكصشب انتايح ريغ يذلا ءابولا
ةصصاخ تباغ ةيلئاعلا تاصضرعلا نا امب
يحصصلا رجحلا مازتلا ةرورصض لÓخ نم
نع داعتبلا لواحن نحن امومع تيبلا يف
ىتح ةهج نم طÓتخلا

امك ىودعلا لقنن ل
لا جر˘˘˘˘خ˘˘˘˘ن ا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘نا
ل˘جا ن˘م ةرور˘صضل˘˘ل
 . تيبلا مزاول ءاصضق

ملاع
لظ يف فقوتم ةريدتضسملا
لهو قلعت اذامب انوروك ةمزأا

لامكإا يف ةيداحتلا رطاضشت
 ؟ مضسوملا

يناعي هلك ملاعلا نا دقتعا كلذك وهو
ل˘ك ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو ة˘ح˘ئا˘ج˘˘لا هذ˘˘ه ءار˘˘ج
سصو˘صصخ˘ب ا˘مو˘م˘ع ف˘قو˘ت˘ت تا˘يرود˘˘لا
لهل كلذ كرتا همدع نم مصسوملا لامكا
يف لصصفلا ىلع نيرداقلاو سصاصصتخلا
د˘˘ي˘˘كألا ءي˘˘صشلا كصش نود ن˘˘م˘˘˘ف ر˘˘˘ملا
ةمÓصس ةرورصض وه هنع ثيدحلا بجاولا
اذه دعبي نا هللا وعدن مث نمو لوأا دارفلا
اهدهع قباصس ىلا ةايحلا دوعتو انيلع ءادلا
. 

ةرك ةضسرامم نع تفقوت
ارداق لازت ل كنا مغر مدقلا

 ؟ةفاضضإلا ميدقت ىلع
يف بعل سسيادملوب هلل دمحلا لوأا

تمدق نصسلا ريغصص وهو رباكألا فنصص
تلواح هميدقت يتعاطتصساب يذلا ءيصشلا
امن˘يأاو تل˘ح˘ترا ا˘م˘ن˘يأا يدو˘ق˘ع ف˘ير˘صشت
هتايح اذكه بعÓلا كيلع يفخا ل تبعل
تابوعصصلا سضعبب ر˘ع˘صشي ن˘ي˘حو ح˘ن˘م˘ي
كصسأارو تم˘صص ي˘ف با˘ح˘صسنلا ل˘صضف˘ي
سسانلا بح وه ليمجلا ءيصشلاو عوفرم
رملا اذهو تبهذ امنيأا كعم مهلعافتو
حاترم ينلع˘ج˘يو ي˘ت˘بر˘ج˘ت ل˘ك سصخ˘ل˘ي
يتلا براجتلاب تقولا سسفن يف روخفو
 . يراوصشم لاوط اهب تمق

يرئازجلا يضضايرلا روهمجلا
دعب كديدج ةفرعم ديري

 ؟ةريدتضسملا نع كداعتبا
ل اديج ينفرعت «لوطم كحصضي »

تنكو ابعل تنك امل ىتح روهظلا ذبحأا
امأا رداغأاو ناديملا يف يبجاو يدؤوأا امئاد
سسرا˘ما ا˘ي˘لا˘ح ا˘نا˘ف يد˘يد˘ج سصو˘صصخ˘˘ب
اريثك دعتبم ينا لوقلا نكميو ةراجتلا

طقف انايحاف مدقلا ةركل ماعلا وجلا نع
يصسلا تاءاقل ةعباتمل بعلملا ىلا لقنتا
ى˘ل˘ع ى˘˘ت˘˘ح وا يوÓ˘˘م˘˘ح ي˘˘ف ي˘˘صس سسا

ق˘ل˘ع˘ت˘˘ي ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع نو˘˘يز˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘لا ة˘˘صشا˘˘صش
 . رايدلا جراخ تاهجاوملاب

ءانبأا مهأا نم ادحاو تنك
اوكرت نيذلا روضسجلا ةنيدم

ةركلا يف مهتمضصب
 ؟ةيرئازجلا

لعلو يل ريبك فرصش اذه هلل دمحلا
ةلي˘م˘ج˘لا تا˘قوألا نا و˘ه د˘ي˘ج˘لا ءي˘صشلا
رخفا ينلعج ام اذهو يتنيدم يف اهتيصضق
يدانلا يبحم ةاقÓم ناو ةصصاخ اريثك
 . امود اديعصس كلعجت

ةياجب يف ةليمج امايأا تضشع
 ؟ةيبوبلا ىتحو ةيبابلاو
نيبعÓلا نم ينأا لوقلا نكمي هللاو

ىلا امئاد نوع˘صسي او˘ل˘ح˘ترا ا˘م˘ن˘يأا ن˘يذ˘لا
كلذ ىلع هلل دمحلاو مهدوقع فيرصشت

اديعصس امود كلعجت سسانلا ةزعم نا ىتح
ىتحو ة˘م˘ل˘ع˘لاو ة˘يا˘ج˘ب˘ف لا˘ب˘لا حا˘تر˘مو
فادهألا نم ريثكلا اهيف تلجصس ةيبوبلا

تناك يتلا فادهألا نم ديدعلا تققحو
. اهرظتنت ريهامجلا

يرانكلا يف كقافخإا ببضس ام
 ؟بوملاو قافولاو

ل يرانكلا عم يتبرجت سصوصصخب
كيلع ىفخي Óف قافخلاب اهفصصو نكمي
فا˘ط˘م˘لا ر˘خا ي˘ف ة˘ب˘ي˘ب˘صشلا ى˘لا تل˘ق˘ن˘ت
تار˘ي˘صضح˘ت˘لا و˘ج ي˘ف ةر˘صشا˘ب˘م تل˘˘خدو
د˘عو˘م˘ل سسيرا˘˘ب˘˘ب
ةصسفانملا
مل ثيح ةيقيرفإلا
عم اع˘ير˘صس م˘ل˘قأا˘تا
ا˘م و˘هو ة˘ب˘ي˘ت˘˘كلا

ام مدقأا ل ينلعج
يف تقفو ينوك نم مغرلاب هانمتأا تنك
ةبرجت سصوصصخب امأا لوبقم مصسوم ةيدأات
بعلت اناي˘حأا ر˘ه˘صشأا6 ـل تب˘ع˘ل˘ف قا˘فو˘لا

كانه يتبرجت هلل دمحلاو ل ىرخأا انايحأاو
بعÓلا راوصشم وه اذهو لاجرلاب ينتفرع
ناك اصضيأا يلاقتناف بوملا سصوصصخب اما
بعللا نم يناعي ناك قيرفلاو ءاتصشلا يف
يف كلتميو طوقصسلا بعليو رايدلا جراخ
يذلا رملا طاق˘ن˘لا ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘لا هد˘ي˘صصر
 . بعصص مصسوملا لعج

نا لوقلا نكمي
حتف يضس صسا يضسلا

قلأاتلا باوبأا كل
تققح كنا امب

 ؟اديج اراوضشم
تمدق تبعل امنيأا ينوك نم مغرلاب

يصس سسا يصسلا يف ينا لا اديج اراوصشم
يل حتف ام وهو ادج ةليمج اتاقوأا تصشع
ةو˘عد ا˘ه˘صسا˘صسأا ل˘ع˘ل قا˘فلا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا
تلق املثم هلل دمحلا ينطولا بختنملا
نا وه ر˘خ˘فا ي˘ن˘ل˘ع˘ج˘ي يذ˘لا ءي˘صشلا كل
يتنيدم قيرف يف اهتيصضق يتاقوا ىلحا

 . ةوÓح يتبرجت ديزي ام اذهو

يضس صسا يضسلا فاده ربتعت
براقي فارتحلا دهع يف

 ؟افده07 ـلا
رثكأا يندعصسي يذلاو ديكألا ءيصشلا

فاد˘˘هألا د˘˘˘يد˘˘˘ع ي˘˘˘ف تكرا˘˘˘صش ي˘˘˘نأا
ا˘ه˘نأا لو˘ق˘لا ن˘كم˘ي ي˘ت˘لا ة˘˘م˘˘صسا˘˘ح˘˘لا
تلعجو هفادهأا قيقحتب يدانلل تحمصس
تاقوألا ىلحأا نوصشيعي رفانصسلا ىتح
راصسم يف ةمهم دج ىقبت ماقرأا يه
 . هب ادج ديعصس انأاو بعÓلا

هتلجضس فده نضسحأا وه ام
 ؟كراوضشم يف

مهركذ˘تأا لو ر˘ي˘ث˘كلا د˘جو˘ي ه˘ل˘لاو
ةمصساح تناك يتلا كلت ىقبت نكلو
يه رفانصسلا هجو يف ةمصسبلا تعنصصو
 . اهنصسحأا

يئانثلاب كتنراقم نكمي له
 ؟ةواكو ميلضس بياعلا

يصسفن ةنراقم يننكمي ل
نأا ديكألا نكلو رخآا بعل يأاب

ةواكو ميلصس بياعلاك ةقلامع
ةنيدملا قر˘ف˘ل ر˘ي˘ث˘كلا او˘مد˘ق
لك نأا دكؤوأا ينلعجي ام وهو
هد˘˘ق˘˘ع ف˘˘ير˘˘صشت لوا˘˘ح ا˘˘˘ن˘˘˘م
يف قيرفلا نوكي ىتح لصضفألا ميدقتو
 . امئاد ةهجاولا

اريثك كنوبحي رفانضسلا
 ؟ مهللدم كنوربتعيو

لاجر انفرع هلل دمحلا يل ريبك فرصش
نم ريثكلاب يقتلا مويلا ىتحو قيرفلاف
مهل ىنمتأاو ةبصسانملاب مهييحأاو ريهامجلا
 . امئاد قيفوتلا

كنوكل كنومولي «تضسيكوميل »
يف قيرفلا لضضف ركذت ل
جرختت مل كنأاكو كتاراوح

 ؟كوملل بعلت ملو
ةيدولوم هلل دمحلا اهترد ام يرمع ل

سسيادملوب سشوامو ريبك قيرف ةنيطنصسق
ينا ديكألا ءيصشلا هيلع يكحي حيار يل
ا˘ناو ه˘فا˘ن˘صصا ي˘ف تب˘ع˘لو ه˘ن˘م تجر˘خ˘ت
ي˘ت˘لا ة˘يد˘نألا ع˘م ي˘برا˘ج˘ت ل˘كب د˘ي˘ع˘صس
 . اهل تبعل

ةنيطنضسق يف صصقني اذام
كتنيط نم نيفاده ةيؤورل

 ؟قيرفلا يف مهيلع دمتعي
ىقبي ريطأاتلا يلاحلا تقولا نا دقتعا

ةدا˘ي˘ق ه˘ن˘كم˘ي برد˘˘م يأا سسي˘˘ل˘˘ف بئا˘˘غ
لمعت نا ةرادإلا ىل˘ع ة˘ي˘نا˘ب˘صشلا تا˘ئ˘ف˘لا
ءا˘ف˘كأا ن˘ي˘برد˘م ع˘صضت ناو د˘ي˘˘ج ل˘˘كصشب
ةلماصشلا ةرظنلاو ةظحÓملا ةوق نوكلتمي

نم نيعباتم انك انرغصص يف نحن ةقيقح
مهم˘عد˘ب ه˘ل˘ل د˘م˘ح˘لاو ن˘ي˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا فر˘ط
ى˘ل˘ع بج˘ي ا˘م و˘هو ا˘ن˘ل˘صصو م˘ه˘ت˘˘ف˘˘قوو
ر˘ي˘غ ن˘م˘ف ه˘تا˘عار˘م ا˘ي˘لا˘ح ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا
ل˘ك ي˘ف ن˘ي˘ب˘˘عل د˘˘ج˘˘ن ل نا ن˘˘كم˘˘م˘˘لا

ةنيطنصسقف طقف نيفاده سسيل بصصانملا
 . طقف مامتهلا بجوو ةئيلم

عات يضس صسا يضسلا نأاب لاقي
هيلع بجي اهدلوو «يناربلا»

متي اهدعبو اهجراخ بعللا
 ؟ همدع نم هبلج يف رظنلا

تاحل˘ط˘صصم˘لا هذ˘ه ل˘ث˘م ذ˘ب˘حا ل ل
قيرف يف ءاوصس هتبرجت هل بعل لكف
حيحصص ىرخأا قرف يف ىتح وا هتنيدم
سضعب هيف دجن ل ةنيطنصسق بابصش Óثم
انل˘ع˘ج˘ي ر˘ما سسي˘ل اذ˘ه ن˘كلو ه˘ئا˘ن˘با ن˘م
ي˘نار˘ب˘لا عا˘˘ت ي˘˘صس سسا ي˘˘صسلا نا لو˘˘ق˘˘ن

يدعاقلا لمعلاو مامتهلا كل تلق امومع
امكو ريثكلا حنمي بعÓلا لعجي ام وه
يف قاف˘خإلا ه˘ن˘كم˘ي بعÓ˘لا ا˘صضيأا ا˘ن˘ل˘ق
دقو ىرخأا قرف يف نهربي هنكلو هتنيدم

د˘يد˘ع ي˘ف ر˘مألا ا˘ند˘˘ها˘˘صش
مهألا ىق˘ب˘ي˘ل تا˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا
˘˘ما˘˘م˘˘ت˘˘هلاو ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘˘لا

يصضاير عورصشم ريطصستو
ةر˘˘˘كلا ة˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ق د˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي
 . ةهجاولا ىلا ةينيطنصسقلا

بختنملا عم ةبرجت تضضخ
ةوعد تيقلت فيك ينطولا

 ؟صشتيزوليلاح
زربا نيب نم تنك مصسوملا كلذ يف

سضعب نوك نم مغرلابو ةلوطبلا يفاده
لا ةصصرفلا يحنمب يدانت تناك فارطألا
ينا ىتحو مامتهلا اهريعا نكا مل ينا
ن˘ي˘ح لا ا˘ه˘قد˘صصا م˘لو ةو˘عد˘لا تي˘˘ق˘˘ل˘˘ت
تنك هلل دمحلا تاصصبرتلا يف يدجاوت
ينوكل روخفو ادج اديعصس
بختن˘م˘لا ناو˘لأا تصصم˘ق˘ت
ةدع كانه كيلع ىفخي Óف
م˘ل ن˘كلو تزر˘ب ر˘صصا˘ن˘ع
 . رصضخلا ىلا لصصت

لجا نم كضصقني ناك اذام
لثم جراخلا يف فارتحلا

ةضصاخ يناميلضسو ينادوضس
يفاده زربا تنك كناو

 ؟ ةلوطبلا
يلاحلا تقولا يفف فلتخت فورظلا

رومألا نم ريثكلاو يمÓعإلا معدلا كانه
ل˘صصح˘ي نا˘˘ك ا˘˘م سسكع د˘˘عا˘˘صست ي˘˘ت˘˘لا

مل انل ةبصسنلاب دقتعا ينا امك انل ةبصسنلاب
انحصصن ىلع نو˘ل˘م˘ع˘ي سسا˘نأا كا˘ن˘ه ن˘كي
 . انهيجوتو

مكنم نونمتي رفانضسلا
مدقتلا نيقباضس نيبعÓك
 ؟ يدانلا ةرادإا يف لمعلل

اذهب راصصنألا متهي نا ديج رما
مهنكمي يدا˘ن˘لا ءا˘ن˘بأا ة˘ق˘ي˘ق˘ح ر˘ملا

ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ةد˘˘عا˘˘صسم
تيبلا نوفرعي مهناو ةصصاخ لصضفألا

                                                  . اديج
متيقلت له ةحارضص لكب

ةرادإلا فرط نم تلاضصتا
 ؟اهوقبضس نيذلا وأا ةيلاحلا

لو قباصسلا يف ل لاصصتا يأا قلتا مل ل
 . ايلاح

يضس صسا يضسلا صصقني اذام
 ؟باقلألاب جيوتتلل

كلتمي قيرفلاف ءيصش يأا اهصصقني ل
ل˘ي˘ن˘ب ه˘ل ح˘م˘صست ي˘ت˘لا تا˘مو˘ق˘م˘˘لا ل˘˘ك
بقل رخا مصسوم يف انعبات امكو باقلألا
دعصسا بق˘ل ل˘ي˘ن˘ب ح˘م˘صس دا˘ج˘لا ل˘م˘ع˘لا˘ف
ىلع لمعي نم نا دقتعا اهلمكأاب ةنيدم
حجن فيك ةصساردب هيلع يدانلا رييصست
عم تاقا˘ف˘خإلا با˘ب˘صسأا ي˘ه ا˘مو ق˘ير˘ف˘لا
يدانلل نوكيصسو اهحيحصصت ىلع لمعلا
بصسك اذكو جيوتتلا ىلع ةردقلا اهدعب
نود نم لعجتصس يتلا تاجيوتتلا ةفاقث
ر˘ي˘غ ن˘م˘ف ر˘ي˘ث˘كلا ق˘ق˘ح˘ي ق˘ير˘ف˘˘لا كصش
ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب ق˘ير˘ف˘لا سشي˘ع˘ي نا لو˘ق˘ع˘م˘لا
هل روهمجك رفانصسلا كلتمي وهو باقلألا
. 

بخانلا هلعفي ام يف كيأار
 ؟ يضضاملب لامج ينطولا

بختنملا عم اخيرات هصسفنل بتك دقل
بقل دصصح يف مهاصس يذلا وهو ل فيك
قيفوتلا هل ىنمتن امومع رئازجلل يناث
سضافتنلاب رصضخلل حمصسي ديج راوصشمو
 . رثكأاف رثكأا

 ؟ ةريخأا ةملك
ان˘ظ˘ف˘ح˘ي ي˘برو م˘كنا˘صضمر ح˘صص

ءا˘بو˘لا اذ˘ه ا˘ن˘ي˘ل˘ع تو˘ف˘يو ن˘ي˘ع˘˘م˘˘جأا
ر˘ي˘باد˘ت˘لا˘ب سسا˘ن˘لا ماز˘ت˘لا ع˘˘م ة˘˘صصا˘˘خ
اذ˘ه ل˘ع˘ج˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لاو ة˘مزÓ˘لا
 . رثدني ءابولا

 ةيناثلا ةمجنلا قيلعتل رضضÿا داق امدعب يضضاملب لامج ينطولا بخانلاب داضشأا

  « ينع ةليمج ةروسص كرتأل اركبم تلزتعاو هناولأا تلمح قيرف لك عم يتمسصب تكرت»:سسيادŸوب
«مويلا مÓضسلا» صسيادملوب ةزمح «يضس.صسا.يضسلا»ـل قباضسلا بعÓلاو ةقلعملا روضسجلا ةنيدم نبا صصخ

ةركلا لكاضشم نع ثدحت امك قباضسلا يف اهل بعل يتلا قرفلا عم لفاحلا هخيراتل هب داع راوحب
صساضسأا ىلع موقي يضضاير عورضشم ريطضست لÓخ نم كلذو نيوكتلاب مامتهلا ةرورضضو ةينيطنضسقلا

ديفتضسي نا ةياهنلا يف ىنمت امك ةينابضشلا تائفلا بيردت يف بدو به نم لك صسيلو نينوكم عضضو
. تاجيوتتلا ةكضس يف هعضضول يدانلا راضسم حيحضصت لجا نم ةطحمك اهعضضوو8102 ةبرجت نم قيرفلا

صشامر ماضشه هرواح

بعسشلا ىلع امو توفتو ةدسش انوروك ءابو »
» ةمزÓلا Òبادتلا داختا ىوسس يرئاز÷ا

اهÒخ تيسسن ام يرمع كوŸا »
«يدانلا نبا نأاب ديعسسو

هتيسضق › راوسشم نسسحأا نوكي نأا Òبك رخف »
» ةلاعف تناك اهلج ‘ادهأا نأا امك يتنيدم ‘

تاسصنم يف يسس سسا يسسلا ةيؤور لجا نم ءيسش سصقني ل »
»8102 بقل ةبرجت نم ةدافتسسلا انيلعو جيوتتلا

وه طيطختلا ءوسسو ÚنوكŸا بايغو سشيمهتلا »
» يسس سسا يسسلا نع ةنيدŸا ءانبأا بيغ نم

» يسس سسا يسسلا ‘ مهتمسصب اوكرت ن‡ Êوكل ديعسسو ةنيطنسسق ‘ ناتروطسسأا ةواكو بياعلا »



ةــــنصصرق

انا‹ «غيلرÈÁلا«تايرابم
نو˘˘كي نأا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م

قا˘صشعو ي˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م رود˘˘ق˘˘م˘˘ب
تايرابم ةدهاصشم ةر˘يد˘ت˘صسم˘لا
زات˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا
ةصصنم رب˘ع ا˘نا˘ج˘م ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا
تفصشك ام بصسح ،«بوتويلا»
«ز˘˘م˘˘يا˘˘ت» ة˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صص ه˘˘˘ن˘˘˘ع
نأا تد˘كأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘نا˘˘ط˘˘ير˘˘ب˘˘لا

نم ةيقبتملا تايرابملا عيمج
غلابلا «غيلرميربلا» تا˘صسفا˘ن˘م
ىلع لقتنصس ةارابم29 اهددع
،بو˘˘تو˘˘ي˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع ر˘˘صشا˘˘ب˘˘م˘˘˘لا

راصشتنإا ءارج مهلزانم يف ءاقبلا ىلع راصصنألا عيجصشتل يتأاي رارقلا اذه نا ةفيحصصلا تراصشأاو
يرودلل تايرابم اهيف لقنت يتلا تاونصس تصس ذنم ىلوألا ةرملا هذه دعتو ،انوروك سسوريف
.ملاعلا رارغ ىلع ايناطيرب هب رمت يذلا يحصصلا فرظلل ارظن اناجم يزيلجنلا

يŸاعلا مهموي ‘ Úيفحسصلا ئنهت «فافلا»
اهب تماق يتلا ةل˘ي˘م˘ج ة˘تا˘ف˘ت˘لا

مدقلا ةركل ةير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تإلا
ة˘˘صصا˘˘خ ة˘˘لا˘˘صسر ته˘˘جو ي˘˘ت˘˘لاو
˘مو˘ي˘لا ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘ب ن˘ي˘ي˘ف˘˘ح˘˘صصل˘˘ل
نيأا ،ة˘فا˘ح˘صصلا ة˘ير˘ح˘ل ي˘م˘لا˘ع˘لا
سسي˘ئر ي˘صشطز ن˘يد˘لا ر˘ي˘خ ثع˘˘ب
بت˘كم˘لا ءا˘صضعأا ة˘ق˘فر «فا˘˘ف˘˘لا»
ريدق˘تو لÓ˘جإا ة˘ي˘ح˘ت ي˘لارد˘ي˘ف˘لا

عا˘ط˘ق لا˘م˘ع ع˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ل مار˘˘ت˘˘حإاو
دوهجلا ريظن مÓعإلاو ةفاحصصلا

نم اهنومدقي يتلا تا˘ي˘ح˘صضت˘لاو
ةينهم لكب ةمولعملا لاصصيإا لجأا

،يصضايرلا روهمج˘ل˘ل ة˘ي˘قاد˘صصمو
لÓخ بعاتملا ةنهم لامع هب موقي يذلا يصساصسألا رودلاو ةلوذبملا تادوهجملا ىلع دكأا امك
يتلا مÓعإلا لئاصسو فلتخمل ةيحت تهجو ريخألا يفو ،دÓبلا اهب رمت يتلا ةيحصصلا ةمزألا
.اهنم يناعت يتلا تابوعصصلاو ليقارعلا مغر ةيفارتحإاو ةيعوصضوم لكب لمعت

مÓفأا ‘ لو
نسشكألا

بعÓلا ا˘ب˘ما˘ك كي˘نا˘ي˘ه بصست˘حا ا˘مد˘ع˘ب
4 ذ˘ن˘م ا˘ت˘ي˘م40 كلا˘صش يدا˘ن˘˘ل ق˘˘با˘˘صسلا
يف هل عقو ،رورم ثداح ببصسب ،تاونصس
و˘هو ،سسمأا بعÓ˘لا ى˘ل˘ع ر˘ث˘ع ،و˘غ˘نو˘˘كلا
ةفاحصصلا هنع تفصشك امبصسح ةديج ةلاحب
هتجوز ىلإا ماهتلا عباصصأا هجتتو ،ةيناملألا
يف بعÓلا لتقم ويرانيصس تعصضو يتلا

نيمأاتلا ةم˘ي˘ق ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘صست˘ل رور˘م ثدا˘ح
.هتايح ىلع

رسصان نب ةقاطب
«افيف» ةبعل ‘

لهذملا ءادألاو ريبكلا دوهجملا لظ يف
يلوبميإا عم رصصان نب ليعامصسإا همدق يذلا

عم مصسوملا اذه ىتحو ينطولا بختنملاو
«افيف» ةبعل ى˘ل˘ع نو˘م˘ئا˘ق˘لا أا˘فا˘ك ،نÓ˘ي˘م
،9102 ا˘ي˘ق˘ير˘˘فإا سسأا˘˘ك ي˘˘ف بعل ل˘˘صضفأا
نم عفرلا لا˘خ ن˘م ،ة˘صصا˘خ˘لا م˘ه˘ت˘ق˘ير˘ط˘ب
يتلا ةروصصلا رهظت امك ،ةبعللا يف همييقت
ناديم طصسو ةوق تغلب ثيح ،انيديأا نيب
ةبصسن˘لا˘ب ة˘ي˘لا˘ع ة˘م˘ي˘ق ي˘هو ،19 ر˘صضخ˘لا
.ةنصس22ـلا زواجتي مل بعÓل

اهعون نم ¤وألا

ررق ،ةرم لوأل رئازجلا يف ثدحت ةقباصس يف
بارصضا يف لوخدلا ةليلم نيع ةيعمج وبعل
ببصسب كلذو تابيردتلا نع فقوتلاب تقؤوم
اذه ةبيتكلا هاجت اهبجاوب ةرادإلا مازتلا مدع
دكا ديصص نب سسي˘ئر˘لا˘ف تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا بصسحو
كف ىلع ةعاصسلا دحل هتردقم مدع ةعومجملل
ةبلاطم ةعومجملا لعجي يذلا رملا ةرفصشلا

هل˘ب˘ق˘ت˘ي م˘ل يذ˘لا ر˘ملا و˘هو ر˘ب˘صصلا˘ب ه˘ب˘صسح
امب ةبعصص ةيعصضو يف مهناو ةصصاخ نوبعÓلا
نيترجا ىوصس مصسوملا ةيادب ذنم اوقلتي مل مهنا
. طقف

مسسوŸا ةياهن
؟؟ فوسصوبل

قافو ةرادإا اهتقلت يتلا كلت ةعجوم ةبرصض
فوصصوب باعلألا عناصص سصوصصخب فيطصس
فورصضغلا ىوتصسم ىلع ةباصصإا ىقلت يذلاو
قا˘فو˘لا تي˘ب ي˘ف ع˘ي˘م˘ج˘لا ر˘˘ي˘˘ح يذ˘˘لا ر˘˘ملا

ر˘يرا˘ق˘ت˘لا ة˘فا˘ك لا˘صسرا ه˘ن˘م بل˘ط˘ت ا˘ه˘ل˘ع˘جو
متي ىتح اهارجا ي˘ت˘لا تا˘فو˘صشكلا˘ب ة˘صصا˘خ˘لا
اوعمجا ءابطألا ناو اميصسل رملا يف رظنلا

ةعيرصس ةيحارج ةيلمعل هعاصضخا ةرورصض ىلع
بعÓلا ع˘ي˘ي˘صضت ن˘م ع˘ي˘م˘ج˘لا فو˘خ˘ت˘يو اذ˘ه
. قيرفلا عم همصسومل

qarsana@essalamonline.com
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«يسس.سسا.يسسلا» لسضفي يوادهم
اهب رمي ةزيمم ةيعصضو

مجاهم ،يوادهم بعÓلا
ربع يذلا روث ينب بابصش
ةر˘ي˘˘ب˘˘كلا ه˘˘تدا˘˘ع˘˘صس ن˘˘ع
ى˘˘لا ه˘˘ما˘˘م˘˘صضنا بر˘˘ق˘˘˘ل
ي˘˘˘˘صضا˘˘˘˘ير˘˘˘˘لا يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا
ناو ةصصاخ ،ينيط˘ن˘صسق˘لا
ي˘˘ف تدد˘˘ج˘˘ت ثيدا˘˘˘حلا
ام وهو ر˘ي˘خألا عو˘ب˘صسألا
،عيقوتلا نم بيرق هلعجي
سضع˘˘ب ه˘˘˘كÓ˘˘˘ت˘˘˘ما م˘˘˘غر
هنكلو ىرخألا سضورعلا

هع˘م ي˘ب˘نا˘ج ثيد˘ح ي˘فو
سضرع هليصضفت ىلع دكا
.يصس سسا يصسلا

15

يدامح نب فده ىوقأا جÈلا لعج
يف ةرظتنم لمع ةصسلج

ةمداقلا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا تا˘عا˘صسلا
نب جربلا يلها سسيئر نيب

لÓ˘˘ب برد˘˘م˘˘لاو يدا˘˘م˘˘˘ح
ثيد˘ح˘لا ل˘˘جا ن˘˘م ير˘˘يزد
لبقملا م˘صسو˘م˘لا ن˘ع ر˘ث˘كا
مصسو˘م˘لا نو˘ك ن˘م م˘غر˘لا˘ب
اذ˘ه د˘ع˘ب ه˘ت˘ن˘ي م˘ل ي˘لا˘ح˘˘لا

سسيئرلا نأاب لوقلا نكميو
ة˘يو˘ق ة˘ب˘ي˘كر˘ت ءا˘ن˘˘ب د˘˘ير˘˘ي
كلذو ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘لا
ح˘ي˘ح˘صصت ى˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لا˘˘ب
اهيف عقي ناك يتلا ءاطخألا
عم مصسوملا اذهب ةصصاخ ةبيكرت طبصض يه اهيلع لمعلا متيصس ةوطخ لوا لعلو اذه قباصسلا يف
. يدانلل نوعلا دي اومدقي مل نم حيرصست
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هللا دمح يبرغملا نم لسضفأا وهو يبرع مجاهم نسسحأا حاجنوب :يلع زعملا^
«1غيللا يف رسسيأا ريهظ نسسحأا بقلب رفظلل يوق عارسص يف يرون تيأا^

بحرت نÓيم Òهامج^
لاطع عم ةرادإلا دقاعتب
ديد÷ا وفاك اهيف ىرت^

ررقي انيتنرويف
وباد نع يلختلا

مسض لجأا نم
سسراف

يرضصملا يدانلا عم هدقع ديدجت ىلع قفتا امدعب

 «ةراطسسوسس» ةرادإا
نع رظنلا فرسصت

كلامزلا برم نوريتراك

دعت «ةوارم◊ا» ةرادإا
بتاورلا ديدسستب لامعلا

 لاجآلا برقأا ‘

داق امدعب يضضاملب لمج ينطولا بخانلاب داضشأا
ةيناثلا ةمجنلا قيلعتل رضضÿا

لك عم يتمسصب تكرت »: سسيادŸوب
اركبم تلزتعاو هناولأا تلمح قيرف

«ينع ةليمج ةروسص كرتأل

قرفلا لك ىلع قوفت «لويفلا»
ايقيرفإا لطب عم دقاعتلا يف ةبغارلا
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ينامو حÓضصو يميكح ىلع اقوفت

ايقيرفإا يف ابعل51 عرسسأا ةمئاق ناردسصتي لاطعو روليد

ةمضصاعلا دا–إانارهو ةيدولوم


