
40 صص

تإءإرجإاب نينطإوملإ مإزتلإ مدع اهزربأإ
نامأ’إ ةفاسسم مإرتحاب قلعت ام ةسصاخ ةياقولإ

ريطانق5 نم ديزأا زجح
راـــسشبب جـــلاعم فـــيك

50صص
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ةقطنملإ يف عسضولإو ةيئانثلإ تاقÓعلإ اثحب
ايبيل يف تإروطتلإ ةسصاخ ةفسصبو

دوعسسم يسساحب تويزلإ ةجلاعمل بكرم زاجنإ’

ةي’و حلاسصم نم صصيخرت راظتنإ يف
نإرفزام قدنفب هدقعل رئإزجلإ

يــئانثتسس’ا رــمتؤوملا
9 يــموي «سسافافأ’ا» ـل

مداـقلا ةــيليوج01و
30 صص

نينطإوملإ طاسسوأإ يف بعرلإ تعرزو نمأإÓلإ نم إوج تقلخةركسسبب غبتلإ ةدام نم إراطنق03 طبسضو برهم فيقوت ةيوج لئاسسو هيف تلمعتسسإو «0202 عدر» نإونع لمح
يليعامسسإإ ىفطسصم ءإوللإ فإرسشإإ تحت

ةيكيناكيملا ةاسشملل04 ةقرفلا
انيرمت ذــفنت ةـثلاثلا ةـيحانلاب

ةــيقيقحلا تاــيامرلاب ايكيتكت
50صص

ةكإرسش دقع ،«كإرطانوسس» عمجم ىسضمأإ
ءاسشنإ’ ،ةيلاطيإ’إ «تنومينكت ريم» عم
ر˘ئ˘ب ي˘ف ط˘ف˘ن˘لإ ة˘ج˘لا˘ع˘م˘ل ي˘نا˘ث را˘˘ط˘˘ق
«كإرطانوسس» تحسضوأإو.ةلقروب عبسسلإ

دقع ءاسضمإإ مت هنإ ،صسمأإ اهل نايب يف
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘يإ’إ ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘سشلإ ع˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘كإر˘˘˘˘˘سش
ة˘˘سسد˘˘ن˘˘ه˘˘لإ ةد˘˘م˘˘˘ع ي˘˘˘ف ة˘˘˘سصسصخ˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لإ
«tnominceT»،لا˘م˘ك˘ت˘سسإ ل˘جإ ن˘˘م
لقح يف طفنلإ ةجلاعمل يناثلإ راطقلإ

يسساح نم مك04 دعب ىلع عبسسلإ رئب
.دوعسسم

ت’اح عافترا بابسسأا هذه
«اـــنوروك» ـب ةــــباسصإ’ا
ةرــيخأ’ا ماـــيأ’ا يـــف

50صص

«نطاوملا ةاـيحب فزاـجت نل ةــلودلا»
30 صص:ديعلب ديعسسوأإ دنحم،«انوروك» ةحئاج ةحفاكمو ةيداعلإ ةايحلل ةدوعلإ نيب قيفوتلإ ىلع اهسصرح دكأإ

نوـــبت سسيئرــــلا
ةرـيفسسلا لـبقتسسي
رئازجلاب ةيناملأ’ا

30صص

ادقع عقوت «كارطانوسس»
ةيلاطي’ا ةــكرسشلا عـــم

«تـــنومينكت رــــــيم»

40 صص

نويلملا ةحنم نم يناثلا رطسشلا عفد يف عورسشلا
«اـنوروك» ةـحئاج راـثآا نـم نيررسضتملا ةدـــئافل

دح ىسصقأاك صسيمخلإ دغ دعب اهنم ءاهتن’اب ةينعملإ تاطلسسلإ مإزلإإ

نوكتت ةـيمارجإا ةــكبسش كيكفت
تاردخم زجحو اسصخسش32 نم
سشارـــــحلاب ءاـسضيب ةــحلسسأاو

لامجإإ و ءافسش ةلاح251 ليجسست
1596 ىلإإ زفقي نيفاعتملإ

ةـباسصإا711و تايفو9
«اــنوروك» ـــب ةدـــيدج

 رــــــئازــــجلا يــــف
40 صص

30صصتاي’ولا عيمج ربع نيلجسسملا نيديفتسسملا لك سسمت ةيلمعلا ^



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

رششنلا لوؤوشسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طشسولا عبطلا
قرششلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

(ةخشسن0512)4272 ددعلابحشس
moc.enilnomalasse@bup:راهششإلا

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

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

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

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

ةنيطنشسق  –  ةيعانشصلا ةقطنملا ةفاحشصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روشصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لشصت يتلا

اهباحشصأا ¤إا درت ل
 ترششن ءاوشس
رششنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
! .. لÓسس دعو

ةي’و ى˘لإا ه˘لؤ˘صصأا دؤ˘ع˘ت م˘ه˘م ف˘ظؤ˘م
ريزو بصصنم دلقت كصشو ىلع ناك ،راردأا
يف طقصس همصسا نإا لب ،3102 يف ةحÓفلا
دبع ةمؤكح ةليكصشت نم ةريخأ’ا ةظحللا
ضسي˘ئر˘لا ضضار˘ت˘عا د˘˘ع˘˘ب ،لÓ˘˘صس كلا˘˘م˘˘لا
اقح’ دعو ينعملا ،هيلع ةقيلفتؤب قبصسأ’ا

ماع ريدم بصصنمب ،امئاد لÓصس لبق نم
لÓصس دؤعو لك نأا ّ’إا ،ةيمؤمع ةكرصش
تÓ˘خد˘ت بب˘˘صسلاو ،ءا˘˘م˘˘لا ي˘˘ف تط˘˘ق˘˘صس
.ةرم لك يف ةصسائرلا

عيم÷ا ملعيل

ترذ˘ح ،ا˘ه˘ت˘مذ ة˘ئر˘ب˘تو ضسب˘ل˘لا ة˘˘لازإ’
اياصضقو ةرصسأ’او ينطؤلا نماصضتلا ةرازو
ةطؤلغملا تامؤلعملاو رابخأ’ا نم ،ةأارملا
ةفيزم تاباصسح رب˘ع ا˘ه˘م˘صسا˘ب ة˘لواد˘ت˘م˘لا

ةدكؤؤم ،يعامتج’ا لصصاؤتلا عقاؤم ىلع
،«كؤبصسيافلا» ىلع اباصسح كلمت ’ اهنأا

ةيمصسرلا تانايبلاو رابخأ’ا نأا ىلإا ةريصشم
اهعقؤم ىلع ايرصصح رصشنت اهردصصت يتلا
ي˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘صسر˘˘˘˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘˘˘˘نور˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘˘كلإ’ا

zd.vog.fcfnsm.wwwهاؤ˘˘˘˘صس نود،
ةينؤناقلا تاءارجإ’ا ذختتصس اهنأا تدكأاو
تا˘مؤ˘ل˘ع˘م ر˘صشن˘ت ة˘˘ح˘˘ف˘˘صص يأا ق˘˘ح ي˘˘ف
.اهمصساب

هللا ةكرب ىلع

مؤي نم ةيادب اهطاصشن فانئتصسإ’ ادادعتصسإا
نم ةيناثلا ةلحرملا راطإا يف ،لبقملا دحأ’ا
ضسمأا عرصش ،يحصصلا رجحلل يجيردتلا عفرلا
ةمصصاعلاب «ياؤمار˘ت˘لا» كلا˘صسم ر˘ي˘ه˘ط˘ت ي˘ف
ةدا˘عإ’ ا˘ب˘˘صسح˘˘ت ،ن˘˘طؤ˘˘لا تا˘˘ي’و د˘˘يد˘˘ع˘˘بو
’ ةمعن رارقلا اذه نؤكي نأا لمأا ىلع ،هليغصشت
ىدمو نطاؤملا يعو مجح ٍلك ىلع .. ةمقن
يف نÓصصيفلا امه ةياقؤلا تاءارجإاب همازتلإا

.رمأ’ا اذه

! .. «انوروك» رداون نم

تآاجاف˘م» ل˘صسل˘صسم ن˘م ةد˘يد˘ج ة˘ق˘ل˘ح ي˘ف
نأا ،ةيملاعلا ةحصصلا ةمظنم تفصشك ،«انورؤك
نم دج˘ت˘صسم˘لا ضسور˘ي˘ف˘لا اذ˘ه ىود˘ع لا˘ق˘ت˘نا
مهيلع رهظت مل نيذلا نيباصصملا ضصاخصشأ’ا
،ة˘يا˘غ˘ل˘ل اردا˘ن اد˘ع˘˘ي ،ن˘˘ير˘˘خآÓ˘˘ل ضضار˘˘عأا يأا

تلاق ،«غربمؤلب» ةلاكو هترصشن ام بصسحبو
ضضارمأ’ا ةدحو ةصسيئر ،فؤخريك ناف ايرام
ة˘م˘ظ˘ن˘م ي˘ف أا˘صشن˘م˘لا ة˘ي˘ناؤ˘ي˘ح˘لاو ة˘ئ˘صشا˘ن˘˘لا
ردانلا نم هنأا حصضاؤلا نم«،ةيملاعلا ةحصصلا
يأا هيلع رهظت مل انورؤكب باصصم لقني نأا
.«رخآا ضصخصش ىلإا ضسوريفلا ضضارعأا

qarsana@essalamonline.com
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ةدوعلا ديري باربر
ديمجت تاؤنصس لبق ررق امدعب

دق ناك لوأ’ا ،نيريبك نيعورصشم
ةصصاخ˘لا ضضرأ’ا ة˘ع˘ط˘ق ىر˘ت˘صشا
نكل حرتقمك هب مدقت يناثلاو ،هب
ةيصضام تاؤنصس يف ماعلا هجؤتلا
ق˘˘ب˘˘˘صسأ’ا ضسي˘˘˘ئر˘˘˘لا د˘˘˘ه˘˘˘ع ي˘˘˘ف
نم دحلا ىلإا يمري ناك ،ةقيلفتؤب
اه ،ةيداصصتق’ا هتعؤ˘م˘ج˘م ذؤ˘ف˘ن
كلا˘م ،بار˘بر د˘ع˘صسي مؤ˘ي˘˘لا ؤ˘˘ه
ءايحإا لواحي ،«لاتيفي˘صس» ع˘م˘ج˘م
ر˘ي˘غ˘ت د˘ع˘ب ة˘م˘يد˘ق˘لا ه˘ع˘˘يرا˘˘صشم
ضشاعنإا يف ةمها˘صسم˘ل˘ل عا˘صضوأ’ا
،ة˘ه˘ج ن˘˘م ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لا دا˘˘صصت˘˘ق’ا

ةيداصصتق’ا هتعؤمج˘م ع˘ي˘صسؤ˘تو
.ىرخأا ةهج نم

«لدع» قرأا
ة˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صصلا هذ˘˘˘˘˘ه

اقرأا تح˘صضأا ة˘ي˘ن˘كصسلا
،ن˘˘ي˘˘ب˘˘ت˘˘ت˘˘كم˘˘لا ل˘˘ج˘˘˘ل
Ó˘˘ح تنا˘˘ك ا˘˘مد˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘ف
Óكصشم تتا˘ب ل˘كصشم˘ل
ط˘خ˘صس ،ا˘ه˘تاذ د˘ح ي˘˘ف
«2 لد˘˘ع» ي˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘كم
ديازتي تاي’ؤلا ديدعب
نم مهفواخم ،دعب امؤي
،ةرارملا نم ديزم عرجت
يف ارخأات اؤنياع امدعب
ي˘ت˘لا ع˘قاؤ˘م˘˘لا زا˘˘ج˘˘نإا
ببصسب كلذو ،اهوراتخا
مهمرحيصس يذلا لقاثتلا

تادا˘˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘˘صش ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘م
ميلصست˘لاو ضصي˘صصخ˘ت˘لا
د˘ق˘ف ،ة˘ب˘ير˘ق لا˘˘جآا ي˘˘ف
تا˘صضقا˘ن˘ت˘لا م˘ه˘ت˘ق˘ن˘خ
.جاجتحÓل ةدؤعلاب ددهي لكلاو .. اهاهتنم نؤملعي ’ ةماود يف مهتلخدأاو

نجسسلاب Úنطاوم ددهي Òم
اهب مدقت ىؤكصش رثإا ىلع

ى˘˘لإا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاؤ˘˘م˘˘لا تار˘˘صشع
هد˘صض ة˘يز˘كر˘م˘لا تا˘ط˘˘ل˘˘صسلا
يف هصسعا˘ق˘تو ه˘ب˘ي˘صست بب˘صسب
ةيدلب ضسيئر دده ،هماهم ءادأا
،ضسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب يد˘˘ي˘˘صس ة˘˘ي’ؤ˘˘ب
ين˘ع˘م˘لا ،ا˘ه˘با˘ح˘صصأا ن˘ج˘صسـب
،ةديدصش بصضغ ةجؤمب بيصصأا
قلعتي يفحصص ريرقت رصشن دعب
نيميب مصسقأاف ،هتيدلب ةيعصضؤب
ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘لا لا˘خدإا˘ب ظ˘ل˘˘غ˘˘م
.نجصسلا ىؤكصشلا باحصصأا

طيسسب فظوم ›اولا
ن˘ي˘لوؤؤ˘صسم˘لا ضضع˘ب ن˘ع رد˘صص ا˘م بر˘غأا ن˘˘م

ذنم ةيبؤ˘ن˘ج ة˘ي’و ي˘لاو ه˘ب ما˘ق ا˘م ،ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ىلع ادج ضصيرح لجرلا ،بصصنملا يف هنييعت
نيفظؤملل انؤناق ةررقملا لمعلا تاعاصسب مازتلإ’ا
يمؤي لكصشب هبتكم ردا˘غ˘ي ا˘ن˘ب˘حا˘صص ،ءا˘ط˘صسب˘لا
ريخأات يأا نود ،ءاصسم ةعبارلا ةعاصسلا ىلع ابيرقت
ىلع يلاؤلا رصصي امنيبو ،ادج ةردان ت’اح يف ’إا
،مؤيلا يف تاعاصس8 انؤناق يمصسرلا هماود ءادأا
ةررقملا تازايتم’ا لك نم عبطلاب  ديفتصسي هنإاف
لواحي امبر ،ةلودلا يف يماصس راطإاك  هحلاصصل
امهم هنأا كردي وأا ،هتحصص ىلع ظافحلا يلاؤلا
. نمثلا عفديصس ىلوأ’ا ةطلغلا عم هنإاف لعف
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ةود˘ن ي˘ف ،د˘ي˘ع˘ل˘ب ر˘ّكذو اذ˘˘ه
رقمب ضسمأا اهط˘صشن ة˘ي˘ف˘ح˘صص
ىلع هنأا ،ةيرؤهمجلا ةصسائر
ىلعأ’ا ضسلجملا عامتجا رثإا
م˘ي˘ي˘ق˘ت˘ل ضسر˘ك يذ˘لا ن˘مأÓ˘˘ل
ىلع دÓبلل يحصصلا عصضؤلا

ءابو ي˘صشف˘ت تارؤ˘ط˘ت ءؤ˘صض
يف عورصشلا ررقت ،«انورؤك»
ةلحرمل لم˘ع ط˘ط˘خ˘م داد˘عإا

ادكؤؤم ،«91‐ديفؤك» دعب ام
ذنم زكترت ةلودلا ةصسايصس نأا
ةفزاجملا مد˘ع ى˘ل˘ع ة˘ياد˘ب˘لا
ةا˘˘ي˘˘ح˘˘ب ت’ا˘˘ح˘˘لا ل˘˘˘ك ي˘˘˘ف
’ اذه نكل» فدرأاو ،نطاؤملا
لؤلح ن˘ع ثح˘ب˘لا ن˘م ع˘ن˘م˘ي
ضشاعنإا ني˘ب ع˘م˘ج˘ت ة˘ي˘ق˘ي˘فؤ˘ت
ةحفاكمو ةيداصصتق’ا ةايحلا
.«هصسفن تقؤلا يف ةحئاجلا

نيلوؤوسسملإ ريسصم
قطانمب نييلحملإ
انوهرم تاب لظلإ

 ةريخأ’إ ريسصمب
را˘˘˘صشت˘˘˘صسم˘˘˘لا ر˘˘˘يزؤ˘˘˘لا د˘˘˘كأا
ي˘م˘صسر˘لا ق˘طا˘ن˘لا ،لا˘صصتÓ˘ل
فلم نأا ،ةيرؤهمجلا ةصسائرل
ةعباتمب ىظحي لظلا قطانم
ىلع ةقيقد ة˘ي˘مؤ˘يو ة˘ي˘ناد˘ي˘م
لكل ةلودلا يف ىؤتصسم ىلعأا

نأاو ،ناديملا يف هزاجنإا متي ام
نييلحملا نيلوؤؤصسملا ريصصم
هذه ر˘ي˘صصم˘ب ا˘نؤ˘هر˘م ح˘ب˘صصأا
لظلا قطانم» لاقو ،قطانملا

ضسي˘˘˘ئر تا˘˘˘يؤ˘˘˘لوأا ن˘˘˘م ي˘˘˘ه
ريثكلا كانه نأاو ،ةيرؤهمجلا

ةقيرطب ةلوذبملا دؤهجلا نم
اركذم ،«اهب لف˘كت˘ل˘ل ة˘فا˘ف˘صش
نم لوأا ناك ،نؤبت ضسيئرلا نأاب

هذ˘˘˘ه ن˘˘˘ع ءا˘˘˘ط˘˘˘غ˘˘˘لا ف˘˘˘صشك
يقئاثو مليفل هصضرعب قطانملا
هزاجنا مت ،ةيرؤهجلا ة’و مامأا
لوأ’ لوانت يذلاو ،هنم بلطب
ةا˘نا˘ع˘م˘لا بناؤ˘ج ع˘ي˘م˘ج ةر˘˘م
هذهب نؤنطاؤملا اههجاؤي يتلا
ضسي˘˘ئر» فدرأاو ،ق˘˘طا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ل˘˘ك ف˘˘ل˘˘ك ،ة˘˘يرؤ˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
اذ˘ه ة˘ع˘با˘ت˘م˘ب ن˘˘ي˘˘لوؤؤ˘˘صسم˘˘لا
مت ه˘نا ى˘ت˘ح ا˘ي˘ناد˘ي˘م ف˘ل˘م˘لا

ن˘ي˘لوؤؤ˘˘صسم˘˘لا ر˘˘ي˘˘صصم ط˘˘بر
ي˘فو ق˘طا˘ن˘م˘لا هذ˘ه ر˘ي˘صصم˘ب
لا˘ق ا˘˘م˘˘ك.«ة˘ن˘ي˘ع˘م لا˘جآا
لاؤؤصس ىلع هدر يف ،ثدحتملا

ة˘يد˘˘ج ي˘˘ف ككصش ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص
هذه«،قطان˘م˘لا هذ˘ه˘ب ل˘ف˘كت˘لا
’ ةيدج ةيصضق يه ةيصضقلا
’و ةيجؤ˘غا˘م˘يد ة˘يأا ل˘م˘ت˘ح˘ت
.. فطاؤع˘لا ة˘غد˘غد ة˘صسا˘ي˘صس
ىلع نيدؤ˘ع˘ت˘م˘لا ضصا˘خ˘صشأ’ا
ى˘ه˘ت˘˘نا ف˘˘طاؤ˘˘ع˘˘لا ة˘˘غد˘˘غد
د˘جؤ˘ي ه˘نأا ا˘ف˘صشا˘ك ،«م˘هد˘ه˘˘ع
ة˘˘˘صسا˘˘˘ئر ىؤ˘˘˘ت˘˘˘˘صسم ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
فلكم لوؤؤصسم ،ةيرؤ˘ه˘م˘ج˘لا
ةيناديملا ةعباتملا˘ب ا˘ي˘صصخ˘صش
ير˘ج˘ي ا˘˘م ل˘˘كل ة˘˘ي˘˘مؤ˘˘ي˘˘لاو
اذ˘ه ي˘ف ناد˘ي˘م˘لا ي˘ف هزا˘ج˘نإا

تنا˘˘ك اذإا» ،فا˘˘˘صضأاو ،نأا˘˘˘صشلا
نكمي Óف ةيدرف لئاصسم كانه
.«اهيلع ضسايقلا
براقي ام تلجأإ رئإزجلإ

نم ةيعر فلأإ31
نآ’إ دحل جراخلإ

،ديعلب ديعصسوأا دنحم فصشك
ق˘ل˘غ ذ˘ن˘م تل˘جأا ر˘ئاز˘ج˘˘لا نأا
يصشفت ببصسب يؤجلا لاجملا

براقي ام ،«انورؤك» ةحئاج
اؤناك ةيرئازج ةيعر فلأا31
ىلإا اريصشم ،جراخلاب نيقلاع
،ةلصصاؤتم لازت ’ ةيلمعلا نأا

ضصي˘˘˘صصخ˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘ع ف˘˘˘˘صشكو
عؤ˘ب˘صسأ’ا ة˘يا˘˘ه˘˘ن ن˘˘ي˘˘ت˘˘ل˘˘حر
اياعرلا ءÓجإا لجأا نم يراجلا
،ايكرتب نيقلاعلا ني˘ير˘ئاز˘ج˘لا

م˘ت˘ي ن˘يذ˘لا ع˘ي˘م˘ج نأا˘ب ر˘كذو
ةر˘صشا˘ب˘م نؤ˘ه˘جؤ˘ي م˘هؤوÓ˘جإا
ةد˘˘م˘˘ل ي˘˘ح˘˘صصلا ر˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل
  .نيعؤبصسأا

تاباسسح يف تاعربتلإ
رايلم68.3 تغلب «91‐ديفوك»

وروأإ نويلم نم رثكأإو جد
ر’ود نويلم ةبإرقو

ةيلاملا تاعربتلا ةميق تغلب
،«91‐دي˘فؤ˘ك» تا˘با˘صسح ي˘ف
،ةيلاملا ةرازو ىدل ةحؤتفملا
ن˘ي˘ن˘ث’ا ضسمأا لوأا ة˘يا˘غ ى˘˘لإا

نم ر˘ث˘كأاو ،جد را˘ي˘ل˘م68.3
نؤيل˘م ة˘بار˘قو ،وروأا نؤ˘ي˘ل˘م
0077 ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘˘صضإا ،ر’ود
ضصؤصصخبو ،ينيلرتصسإا هينج
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ع˘˘يزؤ˘˘ت ة˘˘ي˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ك
ة˘ح˘˘ئا˘˘ج ن˘˘م ن˘˘يرر˘˘صضت˘˘م˘˘لا
،ثد˘ح˘ت˘م˘لا ر˘كذ ،«ا˘نورؤ˘˘ك»
ةصسارد جئاتنل اقفو متتصس اهنأا
ريزؤلا اهصسأاري ةنجل اهب مؤقت
ن˘ع ن˘ي˘ل˘ث˘م˘˘م م˘˘صضتو ،لوأ’ا
لÓه˘لاو ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
.يرئازجلا رمحأ’ا

لسسري نوبت صسيئرلإ
اماه ايرإزو إدفو

لدابتل طوسشكإونل
«انوروك» لوح تامولعŸإ

را˘صشت˘˘صسم˘˘لا ر˘˘يزؤ˘˘لا ف˘˘صشك
يم˘صسر˘لا ق˘طا˘ن˘لا ،لا˘صصتÓ˘ل
نأا ،ةيرؤهمجلا ةصسائر مصساب
ل˘صسرأا ،ة˘يرؤ˘ه˘م˘ج˘˘لا ضسي˘˘ئر
ى˘لإا ا˘ما˘ه ا˘˘يرازو اد˘˘فو ضسمأا
ة˘ي˘˘نا˘˘ت˘˘يرؤ˘˘م˘˘لا ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا

تامؤلعملا لدابتل طؤصشكاؤن
لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ن˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب
˘‐د˘ي˘فؤ˘ك» ة˘ح˘ئا˘ج ة˘ح˘فا˘˘كم
ضصرح دكؤؤت ةؤطخ يف ،«91
ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘يد˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘صسي˘˘˘ئر
ح˘لا˘صصل ا˘م˘ه˘ن˘ي˘ب ل˘صصاؤ˘˘ت˘˘لا
.ةقطنملا بؤعصش

بحرت رئإزجلإ
فقول رسصم ةردابمب
 ايبيل يف رانلإ قÓطإإ
قلعتي لاؤؤصس ىلع هدر يفو
ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ةردا˘˘ب˘˘م˘˘لا˘˘˘ب
قÓطإا فقؤل رصصم اهتقلطأا
قطانلا ددج ،ا˘ي˘ب˘ي˘ل ي˘ف را˘ن˘لا
ة˘˘صسا˘˘ئر م˘˘˘صسا˘˘˘ب ي˘˘˘م˘˘˘صسر˘˘˘لا
نأا ىلع ديكأاتلا ،ةيرؤهمجلا
ةردا˘ب˘م ل˘كب بحر˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا

ءا˘˘مد ة˘˘قارإا ف˘˘قو ا˘˘ه˘˘ت˘˘˘يا˘˘˘غ
ضضغب اذهو ،نييبيللا ءاقصشأ’ا
اريصشم ،اهرد˘صصم ن˘ع ر˘ظ˘ن˘لا
روا˘صشتو ق˘ي˘صسن˘ت دؤ˘جو ى˘˘لإا
ضسي˘ئر ن˘ي˘˘ب «ي˘˘مؤ˘˘ي ه˘˘ب˘˘صش»
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘˘ي˘˘صسا˘˘مؤ˘˘ل˘˘بد˘˘لا

لؤح ةقط˘ن˘م˘لا ي˘ف ه˘ئار˘ظ˘نو
تارؤ˘ط˘ت˘ب ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م ل˘˘ك
نحن» فدرأاو ،يبيللا فلملا
نم ةدحاو ةفاصسم ىلع فقن

نأا بغرن اننأ’ فارطأ’ا عيمج
يذ˘لا ط˘ي˘˘صسؤ˘˘لا رود بع˘˘ل˘˘ن
ءاقرف˘لا ن˘ي˘ب ع˘م˘ج˘ل˘ل ى˘ع˘صسي
رخآا دصض فرطل زاحني نأا نود
ىر˘˘خأا ارؤ˘˘مأا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘˘ي نأا وأا

ع˘صضؤ˘لا رؤ˘ط˘ت˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م
.«ناديملا يف يركصسعلا

نإرهوب يبرغملإ لسصنقلإ
رداغ..تإرباخم طباسض

دسض هفرسصتو ينطولإ بإرتلإ
ابرغتسسم نكي مل رئإزجلإ

نأا ،ديعلب ديعصسوأا دنحم دكأا
دق ،نارهؤب يبرغملا لصصنقلا

ي˘ن˘طؤ˘لا بار˘ت˘لا Ó˘ع˘ف ردا˘غ
هبحصس رئازجلا تب˘ل˘ط ا˘مد˘ع˘ب

دود˘حو هدود˘ح زوا˘˘ج˘˘ت ه˘˘نأ’
نأا ازربم ،هتافر˘صصت˘ب ة˘قا˘ي˘ل˘لا
نكي مل رئازجلا دصض هفرصصت
ه˘نأا ح˘صضتا ثي˘ح ،ا˘بر˘غ˘˘ت˘˘صسم
تار˘˘با˘˘خ˘˘م˘˘لا ي˘˘˘ف ط˘˘˘با˘˘˘صض
ةحفصصلا هذه» لاقو ،ةيبرغملا
ةيصسامؤ˘ل˘بد˘لا تا˘قÓ˘ع˘لا ي˘ف
.. تيؤ˘ط د˘ق ن˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب
لجأا نم لمعت ةلود رئازجلا
ل˘كا˘˘صشم˘˘لا ةأا˘˘طو ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت

اهينطاؤم ى˘ل˘ع ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
جهتني ن˘م ل˘با˘ق˘م˘لا˘ب كا˘ن˘هو
يفخت يتلا (ةماعنلا ةصسايصس)
يدا˘ف˘ت˘ل ل˘مر˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘صسأار
فدرأاو ،«را˘ط˘خأ’ا ة˘˘ه˘˘جاؤ˘˘م
ىؤتصسملا عفرل لمعن نحن»
ني˘ب تا˘قÓ˘ع˘لا ى˘ل˘ع ا˘ظا˘ف˘ح
يرئازجلا نيقيقصشلا نيبعصشلا

.«يبرغملاو
حرسش ةلمح ديدمت ةيناكمإإ

روتسسدلإ ةدوسسم ةسشقانمو
إدج ةدرإو ةينمز ةرتفل

را˘صشت˘˘صسم˘˘لا ر˘˘يزؤ˘˘لا ف˘˘صشك
ي˘م˘صسر˘لا ق˘طا˘ن˘لا لا˘صصتÓ˘ل
ن˘ع ،ة˘يرؤ˘ه˘م˘ج˘˘لا ة˘˘صسا˘˘ئر˘˘ل
حرصشلا ةلمح ديدمت ةيناكمإا

ةدؤصسم لؤح رئادلا ضشاقنلاو
يد˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘لا عور˘˘˘صشم˘˘˘˘لا
ة˘ي˘ن˘˘مز ةر˘˘ت˘˘ف˘˘ل رؤ˘˘ت˘˘صسد˘˘ل˘˘ل
رؤتصسدلا نؤكي ىتح ،ةلؤقعم
قفاؤت ةرمث رظتنملا لدعملا

دÓ˘ب˘لا» لا˘قو ،ع˘صساو ي˘ن˘˘طو
رؤتصسد ىلإا ةصسام ةجاح يف
ة˘ل˘حر˘˘م˘˘ل ضسصسؤؤ˘˘ي ي˘˘ق˘˘فاؤ˘˘ت

ضسيلو تادهعلل ةرباع ةديدج
’و ضصا˘خ˘صشأ’ا ضسا˘ق˘م ى˘ل˘ع
نأا ى˘˘˘لإا ار˘˘˘ي˘˘˘صشم ،«باز˘˘˘حأ’ا
ربع امتح رمي ةياغلا هذه غؤلب
ى˘لإا ضشا˘ق˘ن˘لا ةد˘عا˘ق ع˘ي˘صسؤ˘ت

.«ةيعامتج’ا حئارصشلا عيمج
زإزفتسسإ» نيدلإ ةيسضق ةراثإإ

نينطإوملإ رعاسشمل «حيرسص
 اهيف صشاقن ’ ةيوهلإ تانوكمو
يف ،ديعلب ديعصسوأا دنحم زربأا
’ ر˘˘مأ’ا نأا˘˘ب قا˘˘ي˘˘صسلا ضسف˘˘ن
ي˘ف ضضؤ˘خ˘لا˘ب اد˘بأا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي
يف ةيؤه˘لا تا˘نؤ˘كم ة˘لأا˘صسم
دكأا يتلاو ،رؤتصسدلا ةدؤصسم
نم ر˘ث˘كأا ي˘ف ،ة˘لود˘لا ضسي˘ئر
ةر˘ئاد جرا˘خ ا˘˘ه˘˘نأا ة˘˘ب˘˘صسا˘˘ن˘˘م
ربتعاو ،اهفلم يؤطو ضشاقنلا
ضضعب يف نيدلا ةيصضق ةراثإا
يتلا تاهؤطÓبلاو تاصشاقنلا
ةدؤ˘˘˘˘صسم ن˘˘˘˘ع ثد˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ت
«احيرصص ازازفتصسإا» ،رؤتصسدلا
ن˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاؤ˘˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘عا˘˘˘صشم˘˘˘ل
بعصشلا» لاقو ،تان˘طاؤ˘م˘لاو
مؤيلاو ضسمأا ملصسم يرئازجلا

نأاو ن˘يد˘˘لا مؤ˘˘ي ى˘˘لإاو اد˘˘غو
ةلبلبلا ةراثإا يف نيصصتخملا

رظنلا فرصص نوديري نتفلاو
ةقحلا ةيطارقم˘يد˘لا ءا˘ن˘ب ن˘ع
اذه ،«ادبأا مهل ققحتي نل اذهو
ة˘ن˘ج˘ل دؤ˘ه˘˘ج˘˘ب هؤ˘˘ن ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
دمحأا ذاتصسأ’ا ةصسائرب ءاربخلا
هذه ةغايصص لجأا نم ،ةبارعل
ة˘ل˘با˘ق ى˘ق˘ب˘ت ي˘ت˘لا ةدؤ˘صسم˘لا
،ليدع˘ت˘لاو فذ˘ح˘لاو ةدا˘يز˘ل˘ل
ةنجللا هذه عجصشن » فدرأاو
لاخدإاب اهلمع ةلصصاؤم ىلع
ة˘˘يرور˘˘˘صضلا تÓ˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
ى˘˘لإا ةدراؤ˘˘لا تا˘˘حار˘˘ت˘˘قÓ˘˘˘ل
ى˘ت˘ح ة˘يرؤ˘ه˘م˘˘ج˘˘لا ة˘˘صسا˘˘ئر
ىؤتصسم ىلإا رؤتصسدلا يقتري

.«بعصشلا تاحؤمط

:ديعلب ديعسسوأإ دنحم ،«انوروك» ةحئاج ةحفاكمو ةيداعلإ ةايحلل ةدوعلإ نيب قيفوتلإ ىلع اهسصرح دكأإ

 «نطاوملا ةايحب فزاجت نل ةلودلا»
سضرم مهبولق يف «انوروك» ماقرأا يف نوككسشملاو بعسشلا ةطلاغمل ىعسسن ’ ^

ر.نوراه

ةمئاق ةلودلإ ةسسايسس نأإ ،ةيروهمجلإ ةسسائرل يمسسرلإ قطانلإ ،لاسصتÓل راسشتسسملإ ريزولإ ،ديعلب ديعسسوأإ دنحم دكأإ
ةايحلإ صشاعنإإ نيب عمجت ةيقيفوت لولح نع تقولإ صسفن يف ثحبلإ عم نطإوملإ ةايحب ةفزاجملإ مدع ىلع

لوح ةمدقملإ ماقرأ’إ صصوسصخب بعسشلإ طيلغتل ىعسست ’ ةلودلإ نأإ إدكؤوم ،«انوروك» ةحئاج ةحفاكمو ةيداسصتق’إ
.«صضرم مهبولق يف» اهيف نيككسشملإ نأإ ىلإإ إريسشم ،«91‐ديفوك» صسوريف

ةيرئازجلا ةرافصسلا ضسمأا تنلعأا
ن˘ي˘ت˘ل˘حر م˘ي˘ظ˘ن˘ت ن˘ع ،ا˘ي˘كر˘ت˘ب
ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج ءÓ˘جإ’ ن˘ي˘ت˘ي˘فا˘˘صضإا

11 يمؤي اهيصضارأا ىلع نيقلاع
يف تزربأاو ،يراجلا ناؤج21و
ى˘ل˘ع ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘صص ر˘ب˘ع رؤ˘صشن˘م
قلع˘ت˘ي ر˘مأ’ا نأا ،«كؤ˘ب˘صسيا˘ف˘لا»
ىلع نيزئاحلاو نيميقملا ريغب
.ةدؤع ةركذتو ةريصشأات
رئازجلا ةرافصس تنلعأا اهتهج نم

لابقتصسإا يف اهعورصش ،يبظ ؤبأاب
نيق˘لا˘ع˘لا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا تا˘ف˘ل˘م
ة˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لا تارا˘˘˘مإ’ا ة˘˘˘لود˘˘˘ب
اه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف تعدو ،ةد˘ح˘ت˘م˘لا
طور˘˘صشل ن˘˘ي˘˘فؤ˘˘ت˘˘صسم˘˘لا ،ضسمأا
بل˘˘ط ف˘˘ل˘˘م لا˘˘صسرإ’ ،ءÓ˘˘جإ’ا
،ار˘صصح ،م˘ه˘ب ضصا˘خ˘˘لا ءÓ˘˘جإ’ا
ضصاخلا ينورتكل’ا ديربلا ىلإا
.يبدب ةماعلا ةيلصصنقلاب

ح.نيدلإ رمق

تإرامإ’اب نيقلاعلإ انينطإوم تافلم لابقتسسإ

ايكرت نم نييرئازجلا اياعرلا ءÓجإ’ ناترئاط

ة˘ي˘ل˘˘خاد˘˘لا ةرازو ضسمأا تن˘˘ل˘˘عأا
ةئيهتلاو ةيلحم˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لاو
عفد يف عورصشلا نع ،ةينارمعلا
نماصضتلا ةحنمل يناثلا رطصشلا
غلبملا ضسف˘ن˘بو ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘ل˘ل
را˘˘طإا ي˘˘ف كلذو (جد00001)
ايعامت˘جا ةر˘ثأا˘ت˘م˘لا ر˘صسأ’ا م˘عد
ةياقؤلا ر˘ي˘باد˘ت ن˘م ا˘يدا˘صصت˘قاو
ضسمتصسو ،«انورؤك» ةحئاج نم
ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘لا ل˘ك ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

،تاي’ؤلا عيمج ربع نيلجصسملا
ضسمأا ا˘˘ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف تزر˘˘˘بأاو
ة˘خ˘صسن ى˘ل˘ع «مÓ˘صسلا» زؤ˘ح˘˘ت
يف ةلصصاؤتم ةيلمعلا نأا ،هنم
˘˘˘ماز˘˘˘لإا ع˘˘˘م ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘صسح فور˘˘˘˘ظ
ءاهت˘ن’ا˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا

ناؤج11 ضسيم˘خ˘لا مؤ˘ي ا˘ه˘ن˘م
.دح ىصصقأاك0202

ر.نوراه

دح ىسصقأاك صسيمخلإ دغ دعب اهنم ءاهتن’اب ةينعملإ تاطلسسلإ مإزلإإ
نويلملا ةحنم نم يناثلا رطسشلا عفد يف عورسشلا

«انوروك» ةحئاج راثآا نم نيررسضتملا ةدئافل

ضسي˘˘˘˘˘ئر ضسمأا ل˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘صسا
،نؤبت ديجملا دبع ،ةيرؤهمجلا
ةريفصس ،وز˘تؤ˘ن ا˘يرا˘م ي˘كير˘لوأا

ثيح ،رئازجلاب ايناملأا ةيرؤهمج
يف ءاج امل اقفو نافرطلا ثحب

،ة˘يرؤ˘ه˘م˘˘ج˘˘لا ة˘˘صسا˘˘ئر˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب
يف عصضؤلاو ةيئانثلا تاقÓعلا
ة˘˘صصا˘˘خ ة˘˘ف˘˘صصبو ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا
.ايبيل يف تارؤطتلا

ـه.دإوج

ةفسصبو ةقطنملإ يف عسضولإو ةيئانثلإ تاقÓعلإ اثحب
ايبيل يف تإروطتلإ ةسصاخ

رئازجلاب ةيناملأ’ا ةريفسسلا لبقتسسي نوبت سسيئرلا

ىؤ˘˘ق˘˘لا ة˘˘ه˘˘ب˘˘ج بز˘˘ح م˘˘ظ˘˘ن˘˘ي
يئانثتصس’ا هرمتؤؤم ،ةيكارتصش’ا
،لبقملا ةيليؤج01و9 يمؤي
ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ،نار˘فزا˘م قد˘ن˘ف ي˘˘ف
يف ءا˘ج ا˘م بصسح˘ب ،ة˘م˘صصا˘ع˘لا
ى˘˘ل˘˘ع «مÓ˘˘صسلا» زؤ˘˘ح˘˘ت نا˘˘ي˘˘ب
ة˘ي’و ن˘ع ردا˘صص ،ه˘ن˘م ة˘خ˘˘صسن

ن˘م ا˘ب˘ل˘ط ن˘˘م˘˘صضت˘˘ي ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ة˘˘ل˘˘ي˘˘كصشت˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ي˘˘˘لوؤؤ˘˘˘صسم
ميكح نم لك همدق ،ةيصسايصسلا
ـل لوأ’ا ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘مأ’ا ل˘˘˘˘صسع˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ب
ميكح ،ؤبن دمحمو ،«ضسافافأ’ا»
.بزحلا يف نييدايقلا ،يديرك

ح.نيدلإ رمق

نإرفزام قدنفب هدقعل رئإزجلإ ةي’و حلاسصم نم صصيخرت راظتنإ يف

مداقلا ةيليوج01و9 يموي «سسافافأ’ا» ـل يئانثتسس’ا رمتؤوملا

ةكرح ضسيئر ،ينيؤغ يلÓيف دكأا
هدهصشت ام نأا ،ينطؤلا حÓصصإ’ا
تاصشا˘ق˘ن ن˘م ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا ة˘حا˘صسلا

رؤ˘ت˘صسد˘لا ل˘يد˘ع˘ت ةدؤ˘صسم لؤ˘ح
نيير˘ئاز˘ج˘لا ما˘م˘ت˘ها ى˘ل˘ع ل˘ي˘لد
،يرؤ˘ت˘صسد˘لا حÓ˘صصإ’ا ة˘صشرؤ˘˘ب
راكفأ’او ىؤور˘لا ن˘يا˘ب˘ت ار˘ب˘ت˘ع˘م
ف˘ل˘م˘لا اذ˘ه لؤ˘ح تا˘حار˘ت˘ق’او
اريصشم ،«يح˘صصو ي˘ع˘ي˘ب˘ط ر˘مأا»
ه˘تر˘كذ˘م م˘ل˘صسي˘صس ه˘بز˘ح نأا ى˘لإا
اميف هتاحرتقمب ةصصاخلا ةيئاهنلا
ةياهن لبق ةدؤصسملا ءارثإا ضصخي
دد˘صشو اذ˘ه .يرا˘ج˘˘لا عؤ˘˘ب˘˘صسأ’ا

ه˘ت˘ل˘ي˘كصشت˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ،ي˘ن˘˘يؤ˘˘غ
هي˘ل˘ع تع˘ل˘طإا ،ضسمأا ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا
نأا ة˘˘ي˘˘ماز˘˘لإا ى˘˘˘ل˘˘˘ع  ،«مÓ˘˘˘صسلا»
رؤتصسد زاجنا يف عيمجلا مهاصسي
هرثأا دتمي ابع˘صشو ة˘لود ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل
،ةليؤط ةرتفل ه˘لؤ˘ع˘ف˘م نار˘ي˘صسو
نم ديز˘م˘لا˘ب ’إا ى˘تأا˘ت˘ي ن˘ل اذ˘هو
‐هتاذ ردصصملا فيصضي ‐ قفاؤتلا
ة˘˘كر˘˘ح ف˘˘قؤ˘˘م ن˘˘م˘˘صضت يذ˘˘لا
يتلا طاقنلا ضضعب نم حÓصصإ’ا
تراثأا يتلاو «ةيرهؤج» اهربتعا
لخدت ةلأاصسم اهتمدقم يف لدجلا
جراخ يبعصشلا ين˘طؤ˘لا ضشي˘ج˘لا
˘ما˘ه˘م ي˘ف ه˘ت˘كرا˘صشمو دود˘ح˘˘لا

نأا د˘˘كأا ثي˘˘˘ح ،مÓ˘˘˘صسلا ظ˘˘˘ف˘˘˘ح
رمأ’ا اذه يف عنامت ’ ةكرحلا

راطإا يف ضشيجلا لخدت نأا ىرتو

مÓصسلا لÓحإ’ ةنيعم طباؤصض
ي˘ت˘لا ما˘ه˘م˘لا ي˘ف ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘لاو
ةيلود ةي˘عر˘صشب تارار˘ق ا˘هدؤ˘ق˘ت
،ةد˘ح˘ت˘˘م˘˘لا م˘˘مأ’ا ءا˘˘ط˘˘غ تح˘˘ت
ة˘ع˘ما˘ج˘لا وأا ،ي˘ق˘ير˘فإ’ا دا˘ح˘ت’ا
نأا هنأاصش نم ايباجيإا ارمأا ،ةيبرعلا
ة˘ي˘صسا˘مؤ˘˘ل˘˘بد˘˘لا ف˘˘قؤ˘˘م م˘˘عد˘˘ي
ر˘ئاز˘ج˘لا ل˘ع˘˘ج˘˘يو ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

تاف˘ل˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ةر˘صضا˘ح
.ةيميلقإ’ا اهنم ةصصاخ
يذلا ةيؤهلا فلمب قلعتي امفو
ضسيئر«،ينيؤغ لاق ،ارخؤؤم ريثأا
ذ˘ن˘م ا˘ح˘صضاو نا˘ك ة˘يرؤ˘ه˘م˘ج˘لا
ةيؤهلا فلم نإا لاق امدنع ةيادبلا
ام اذهو ،ضشاقنلل احورطم ضسيل

ن˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كلا دÓ˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا بن˘˘˘˘ج
تا˘˘˘ن˘˘˘يا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘˘لاو ت’ا˘˘˘˘ج˘˘˘˘صسلا
ىنغ يف نحن يتلا ةيجؤلؤيديإ’ا

ة˘كر˘˘ح تل˘˘ج˘˘صس ا˘˘م˘˘ك .«ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع
ةدؤ˘صسم ي˘ف ،ي˘ن˘طؤ˘لا حÓ˘صصإ’ا
ةداعإاو تايرحلل ازيزعت رؤتصسدلا
ةيرؤتصسدلا تاصسصسؤؤملل رابتع’ا

ثيح ،تاط˘ل˘صسلا ن˘ي˘ب ل˘صصف˘لاو
تاصسصسؤؤم كانه نأا اهصسيئر دكأا
لثم اهت˘نا˘كم تزز˘ع ة˘يرؤ˘ت˘صسد
ة˘ل˘ق˘ت˘صسم˘لا ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا ة˘ط˘˘ل˘˘صسلا
ضسلجم اذكو تاباختن’ا ةبقارمل
.ةبصساحملا

ح.نيدلإ رمق

يراجلإ عوبسسأ’إ ةياهن لبق هتاحرتقم ةركذم ملسسيسس هبزح نإإ لاق

مامتها ىلع ليلد تاسشاقنلا ةرثك» :ينيوغ
«يروتسسدلا حÓسصإ’ا ةسشروب نييرئازجلا



ىلإا ،ءابطأ’ا ةدامع ضسيئر راصشأاو
يصشفت ضصؤصصخب تايطعملا نأا

ةرقتصسم دÓبلا يف انورؤك ءابو
ع˘م ة˘صصا˘خ ،ن˘هار˘لا تقؤ˘لا ي˘˘ف
ى˘لإا ة˘با˘صصإ’ا ت’د˘˘ع˘˘م ها˘˘ج˘˘تا
عيبا˘صسأ’ا˘ب ة˘نرا˘ق˘م ضضا˘ف˘خ˘ن’ا
تاحيرصصت يف افصشاك ،ةيصضاملا

نأا ،ضسمأا ا˘ه˘˘ب ى˘˘لدأا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص
دصصرو ةعباتمب ةفلكملا ةنجللا
اعافترا تلجصس ،انورؤك ضسوريف
ضضعب يف نيريخأ’ا نيمؤيلا يف
ة˘˘ي’و رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘˘ي’ؤ˘˘˘لا
مد˘ع˘ل ع˘جار بب˘صسلاو ،ف˘ي˘ط˘صس
تاءار˘جإا˘ب ن˘ي˘ن˘طاؤ˘˘م˘˘لا ماز˘˘ت˘˘لا
،ة˘صضور˘ف˘م˘لا ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘˘لا

ة˘ي˘ماز˘لإا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘صصا˘خ
يناكرب دكأاو ،تامامكلا ءادترا

نؤ˘كي˘صس ل˘ب˘ق˘م˘لا عؤ˘ب˘˘صسأ’ا نأا
ىدم ديدحت يف ةيلصصفم ةطقن

ةصصاخ ،همدع نم ءابؤلا راصشتنا
ضضعبل ة˘ي˘ج˘يرد˘ت˘لا ةدؤ˘ع˘لا ع˘م

ضصي˘ل˘ق˘تو ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ة˘ط˘˘صشنأ’ا
ر˘˘ج˘˘ح˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘مز˘˘لا تي˘˘قؤ˘˘ت˘˘لا
يتلا تارصشؤؤملا يهو ،يحصصلا
ل˘ب˘ق ن˘م ا˘ه˘ل دا˘ن˘ت˘صس’ا م˘ت˘˘ي˘˘صس
رؤ˘ط˘ت ىد˘م ة˘فر˘ع˘م˘ل ة˘ن˘ج˘˘ل˘˘لا
.انورؤك ضسوريف
ةيملعلا ةنجللا ؤصضع ددصش امك
ءا˘بو ي˘صشف˘ت د˘صصرو ة˘ع˘با˘ت˘˘م˘˘ل
مازتلا ةرورصض ىلع ،«انورؤك»
راجتلا مهصسأار ىلعو نييرئازجلا
تاءارجإاب ةقلعتملا تايصصؤتلاب
ءاد˘ترا ة˘يرا˘˘ب˘˘جإا ع˘˘م ،ة˘˘يا˘˘قؤ˘˘لا
.ةمامكلا
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نامأ’إ ةفاسسم مإرتحاب قلعت ام ةسصاخ ةياقولإ تإءإرجإاب نينطإوملإ مإزتلإ مدع اهزربأإ

 ةريخأ’ا مايأ’ا يف «انوروك» ـب ةباسصإ’ا ت’اح عافترا بابسسأا هذه

ز.لامج

ةباسصإ’إ ت’اح عافترإ نأإ ،انوروك ءابو يسشفت دسصرو ةعباتمل ةيملعلإ ةنجللإ وسضع ،يناكرب طاقب نلعأإ
مإرتحاب قلعت ام ةسصاخ ةياقولإ تإءإرجإاب نينطإوملإ مإزتلإ مدع ىلإإ دوعي ،نيموي رخآإ يف انوروك صسوريفب

.ةيسضاملإ عيباسسأ’اب ةنراقم اسسوسسحم اعافترإ ةيمويلإ تاباسصإ’إ ددع دهسش ثيح ،نامآ’إ ةفاسسم

اهتإرامثتسسإ لك ذيفنت فقوت
ينطولإ ىوتسسملإ ىلع

رئاسسخ رانيد نويلم051
نيرفاسسملا لقن ةسسسسؤوم

«انوروك» ببسسب طسسو
،قإزرلإ دبع نÓيق نلعأإ
ةسسسسؤومل ماعلإ ريدملإ صسيئرلإ
مجح نأإ ،طسسو نيرفاسسملإ لقن
اهل تسضرعت يتلإ رئاسسخلإ
051 ـلإ تزواجت ،ةسسسسؤوملإ

رجحلإ ةرتف لÓخ رانيد نويلم
فقوت نع ةفاسضإإ ،يحسصلإ

ىوتسسملإ ىلع تإرامثتسسإ ذيفنت
لاخدإإ رإرغ ىلع ،ينطولإ
ةينقتو ةثيدحلإ تايجولونكتلإ

نم اهريغو تإرايسسلإ ةبقإرم
تناك يتلإ ،تإرامثتسس’إ
ةكرسشلل ةيعون ةزفق يطعتسس
.رامثتسس’إ لاجم يف
ليكسشت مت هنإ ،نÓيق حسضوأإ

رإدم ىلع لمعت ةمزأإ ةيلخ
موقت ،رجحلإ ةرتف لÓخ مويلإ

ميقعتك تإءإرجإإ ةدعب
تاحاسسم مسسرو تÓفاحلإ
عسضوو ،صصاخسشأ’إ نيب دعابتلإ

ةيرابجإإو قئاسسلإ ىلع زجاح
يف إزربم ،ةمامكلإ عسضو
اهب ىلدأإ ةيفحسص تاحيرسصت
ةسسسسؤوملإ تاناهر نأإ ،صسمأإ
ىلع دمتعت ةيلبقتسسملإ

،ةفيظنو ةثيدح تÓفاح
ةيملاع ةيجولونكت تافسصإومب
ةركذتلإ عيب اهسسأإر ىلع ةروطتم
يه يتلإept ةينورتكل’إ

.رفاسسملل نامأ’إ دقع ةباثمب
ماعلإ ريدملإ صسيئرلإ دكأإ امك
،طسسو نيرفاسسملإ لقن ةسسسسؤومل
001 ىلع زوحت يتلإ ةكرسشلإ نأإ

اطخ05 لغتسست ةروطتم ةلفاح
رثكأإ لقن نمسضتو ،نطولإ ربع
،ةنسسلإ يف رفاسسم فلأإ004 نم
تامدخلإ ةيعون ىلع مويلإ زكرت
ةمÓسسلإو نطإوملإ مإرتحإو
ةلفاح لÓخ نم ةيرورملإ
.ةفيظن

ز.لامج

،ن˘يد˘˘لا ز˘˘ع ةد˘˘ي˘˘ه˘˘صشؤ˘˘ب ف˘˘صشك
ة˘كر˘صشل ما˘ع˘لا ر˘يد˘˘م˘˘لا ضسي˘˘ئر˘˘لا
تا˘ط˘ح˘م˘لا ر˘ي˘ي˘صستو لÓ˘غ˘˘ت˘˘صسا
نع ،«لار˘غؤ˘صس«ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل ة˘ير˘ب˘لا

ةيئاقؤلا تاءارجإ’ا نم ةعؤمجم
تاطحم طاصشن فانئتصس’ ابصسحت
ىؤ˘ت˘صسم˘لا ى˘ل˘ع ،ير˘ب˘لا ل˘ق˘˘ن˘˘لا
.يحصصلا رجحلا عفر دعب ينطؤلا
مت هنأا ،نيدلا زع ةديهصشؤب حصضوأا

تاءارجإ’ا نم ةعؤمجم  طبصض
اهق˘ي˘ب˘ط˘ت م˘ت˘ي˘صس ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘قؤ˘لا
دعب تاطاصشنلا فانئتصس’ ابصسحت
رجحلل ةيمؤمعلا تاطلصسلا عفر
ةزهجأا بيكرت مت ثيح ،يحصصلا
ن˘ير˘فا˘صسم˘لا ةرار˘ح ة˘جرد ضسا˘ي˘ق
تاطح˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ل˘خاد˘م˘ب
ة˘با˘صصإ’ا ن˘ع ف˘صشكل˘ل ،ة˘˘ير˘˘ب˘˘لا
هذه بيكرتو ،«انورؤك» ضسوريفب
ىؤ˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع تاز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘لا
عصساؤ˘لا لا˘ب˘قإ’ا تاذ تا˘ط˘ح˘م˘لا
لخدمب نيزاهج اهنم ،نيرفاصسملل
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب ة˘˘بور˘˘خ˘˘لا ة˘˘ط˘˘ح˘˘˘م
ن˘ير˘خآا ن˘يزا˘˘ه˘˘جو ،ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا
بناج ىلإا ةديلبلا ةيربلا ةطحملاب
،ةبانع ،ةركصسب ،ة˘يا˘ج˘ب تا˘ط˘ح˘م
رمتصستصس امي˘ف ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق ،راردأا

ايجيردت ةزهجأ’ا هذه ءانتقا ةيلمع

تاطحملا ةفا˘ك ر˘ب˘ع ا˘ه˘ل˘ي˘ع˘ف˘تو
،مهتÓقنت لÓخ نئابزلا ةمÓصسل
ةيفحصص تاح˘ير˘صصت ي˘ف اد˘كؤؤ˘م
تاطحملا ةيزهاج ،ضسمأا اهب ىلدأا
نيرفاصسملا لقنب لفكتلل ،ةيربلا
ر˘ج˘ح˘لا ع˘فر د˘ع˘ب ة˘ي˘ح˘يرأا ل˘˘كب
لÓخ نم ضصرح ثيح ،يحصصلا
فلتخم يريصسمل تاميلعت هيجؤت
ىؤتصسملا ىلع ةيربلا تاطحملا
ماظن عصضؤل ،(ةطحم48) ينطؤلا

بي˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسي مرا˘˘˘˘صص ي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘قو
ت’ؤ˘كؤ˘تور˘ب˘˘لا تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘م˘˘ل
م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا ضصخأ’ا˘˘بو ،ة˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا
ءادترا ةيمازلإاو ريهطتلاو مظتنملا
نيلقانلل ءاؤصس ،ةيقاؤلا تامامكلا
طاق˘ن ر˘ي˘فؤ˘ت ع˘م ن˘ير˘فا˘صسم˘لا وأا
،ن˘يد˘ي˘ل˘ل ي˘لؤ˘ح˘كلا لؤ˘ل˘ح˘م˘˘ل˘˘ل

ةكر˘صشلا ضصي˘صصخ˘ت ن˘ع ا˘ف˘صشا˘ك
ةطح˘م ىؤ˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ن˘ي˘ب˘ي˘ب˘ط
فرعت يتلا ،ةمصصاع˘لا˘ب ة˘بور˘خ˘لا
زواجتي نيرفاصسمل˘ل ار˘ي˘ب˘ك ’ا˘ب˘قإا
002.1 ربع رفاصسم فلأا02 ايمؤي
يصشفت لبق) ايمؤي ةجمربم ةلحر
م˘ت ن˘ي˘ح ي˘ف ،(ا˘نورؤ˘ك ضسور˘˘ي˘˘ف
ة˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط تادا˘˘˘ي˘˘˘ع ضصي˘˘˘صصخ˘˘˘ت
ضضع˘˘ب˘˘˘ب  فا˘˘˘ع˘˘˘صسإا تارا˘˘˘ي˘˘˘صسو
ةئاملاب03 نأا ازربم ،تاطحملا

ىلع يؤتحت ةيربلا تاطحملا نم
لخدتلل ةيندملا ةيا˘م˘ح˘ل˘ل ز˘كار˘م
فانئ˘ت˘صس’ ا˘ب˘صسح˘تو .فا˘ع˘صسإ’او
ع˘فر د˘ع˘ب ير˘ب˘لا ل˘ق˘˘ن˘˘لا ة˘˘كر˘˘ح
لمعتصس ،يلزنملا يحصصلا رجحلا
ىلإا اهنئابز هيجؤت ىلع ةكرصشلا
عم يزكرملا بابلا ربع لؤخدلا
يعامتج’ا دعابتلا ةفاصسم مارتحا

ةيصضرأ’ا ى˘ل˘ع تا˘مÓ˘ع ع˘صضوو
جورخلاو لؤخدلا ةيلمع ميظنتل
ركاذت˘لا ع˘ي˘ب كي˘با˘ب˘صش ما˘مأا اذ˘كو
.ريباؤطلاو ظاظتك’ا يدافتل
تاذ ر˘˘˘كذ ،ىر˘˘˘˘خأا ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘م
لا˘˘غ˘˘˘صشأ’ا ةرازو نأا ،لوؤؤ˘˘˘صسم˘˘˘لا
دد˘ح˘ت˘صس ،ل˘ق˘˘ن˘˘لاو ة˘˘ي˘˘مؤ˘˘م˘˘ع˘˘لا
ةكرح ر˘ي˘ي˘صست طور˘صشو تاءار˘جإا
ةرتف دعب ام ةلحرمل يربلا لقنلا
ددح˘ت˘صس ثي˘ح ،ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘لا

مهلق˘ن˘ب حؤ˘م˘صسم˘لا با˘كر˘لا دد˘ع
اهماجحأا فلتخمب تÓفاحلا لخاد
،تافاصسملاو طؤطخلا ةفاك ربع
ددع يف عجارت لي˘ج˘صست ا˘ع˘قؤ˘ت˘م
ىؤ˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ير˘˘˘فا˘˘˘صسم˘˘˘لا

فقؤت دعب ،يربلا لقنلا تاطحم
ءا˘˘˘بو ي˘˘˘صشف˘˘˘ت ءار˘˘˘ج طا˘˘˘صشن˘˘˘˘لا
.«انورؤك»

ك.اسضر

ينطولإ ىوتسسملإ ىلع يربلإ لقنلإ تاطحم لماك ربع

يحسصلا رجحلا عفرل ابسسحت ةيئاقو تاءارجإا ذختت «لارغوسس» ةكرسش

د˘ير˘ب˘لا ر˘يزو ،راز˘مؤ˘ب م˘ي˘هار˘˘بإا د˘˘كأا
،ةيكلصسÓلاو ةيكلصسلا تÓصصاؤملاو
لؤ˘˘ل˘˘ح˘˘˘لا دا˘˘˘ج˘˘˘يإا ةرور˘˘˘صض ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ل˘˘كصشم˘˘ل ،ة˘˘مزÓ˘˘لا ة˘˘كر˘˘˘ت˘˘˘صشم˘˘˘لا
بتا˘كم ي˘ف ل˘ج˘صسم˘˘لا ظا˘˘ظ˘˘ت˘˘ك’ا
تا˘˘صشا˘˘˘ع˘˘˘م بصص لÓ˘˘˘خ د˘˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘لا
.رهصش لك نيدعاقتملا

مصض يروا˘صشت ءا˘ق˘ل˘ل ه˘صسأار˘ت لÓ˘خو
لمعلا عاطق اذكو ،عاط˘ق˘لا ي˘ل˘ث˘م˘م
نم ،يعامتجإ’ا نامصضلاو ليغصشتلاو
ماد˘ت˘صسمو د˘يد˘ج جذؤ˘م˘ن ثح˘ب ل˘جأا
تا˘صشا˘ع˘م بصص ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘ي˘ه˘˘صست˘˘ل
،رازمؤب ميهاربإا فاصضأا ،نيدعاقتملا
ةكبصشلا عاصستا نم مغرلا ىلعو هنا
ن˘ع د˘يز˘ي ا˘م م˘صضت ي˘ت˘لا ة˘يد˘ير˘˘ب˘˘لا

هذ˘˘ه نإا˘˘ف ،يد˘˘ير˘˘ب بت˘˘˘كم0004
اري˘ب˘ك اد˘فاؤ˘ت ا˘يرود د˘ه˘صشت ةر˘ي˘خأ’ا

02 مايأا ةعفترم دج ةورذ ت’دعمو
،ر˘ه˘صش ل˘˘ك ن˘˘م62و42و22و
تاصشا˘ع˘م بصص خ˘يراؤ˘ت˘ل ة˘ق˘فاؤ˘م˘لا
مهددع زواجتي نيذ˘لا ،ن˘يد˘عا˘ق˘ت˘م˘لا

ىلع نؤبز دعاقتم نييÓم3 ايلاح
مغر اذه يتأايو ،رئازجلا ديرب ىؤتصسم
لجأا ن˘م ن˘ي˘عا˘ط˘ق˘لا دؤ˘ه˘ج ر˘فا˘صضت

اذ˘˘كو ،تا˘˘صشا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه بح˘˘˘صس
ذيفنتلا زيح ةعؤصضؤملا تÓيهصستلا
،نينطاؤ˘م˘لا ن˘م ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘ه ح˘لا˘صصل
ةمصستملا ةريخأ’ا ةرتفلا نأا احصضؤم
نأا تتبثأا دق ،انورؤك ةحئاج يصشفتب
ةدودحم اهنؤك ودعت ’ ريبادتلا هذه
دفاؤتلا لÓخ نم ا˘م˘ي˘صس’ ،ة˘ي˘فر˘ظو
ديربلا بتاكم ىلإا نيدعاقتملل ريبكلا
لا˘ب˘˘قإ’ا اذ˘˘كو ،ة˘˘ي˘˘صصخ˘˘صش ة˘˘ف˘˘صصب
يئانثتصسإ’ا ليكؤتلا ىلع مصشتحملا
ني˘صضر˘ع˘م ،م˘ه˘ح˘لا˘صصل عؤ˘صضؤ˘م˘لا
اذهب ةباصصإ’ا رطخ ىلإا مهصسفنأا كلذب
ةيلباق رثكأ’ا ةئفلا مهنؤك ،ضسوريفلا
.هل ضضرعتلل

ثحب ةرورصض ىلع ،ريزؤلا ددصش امك
ةيلاكصشإ’ا هذهل ة˘حر˘ت˘ق˘م˘لا لؤ˘ل˘ح˘لا
لك ايعاد ،ةمادتصسمو ةيرذج ةفصصب
جورخلا ةرورصضب ةينعملا فارطأ’ا
ق˘ير˘ط ة˘قرؤ˘ب ل˘جا˘ع˘لا بير˘ق˘لا ي˘˘ف
ط˘غ˘صضلا ف˘ي˘ف˘خ˘ت ل˘جأا ن˘م ،ةد˘˘حاو
ديعاؤملا هذه يف ديربلا بتاكم ىلع
فور˘ظ ن˘ي˘صسح˘تو ،ة˘ي˘ئا˘ه˘ن ة˘˘ف˘˘صصب
.مهتاصشاعمل نيدعاقتملا بحصس

ك.اسضر

ةمإدتسسمو ةيرذج ةفسصب ةيلاكسشإ’إ هذهل لولحلإ ثحب ةرورسض ىلع دكأإ ديربلإ ريزو

تاسشاعم بسص تايلمع ليهسستل ديدج جذومن
ظاظتك’ا بنجتو نيدعاقتملا

دق˘ع ،«كار˘طا˘نؤ˘صس» ع˘م˘ج˘م ى˘صضمأا
«تنؤ˘˘م˘˘ي˘˘ن˘˘كت ر˘˘ي˘˘م» ع˘˘م ة˘˘كار˘˘صش
ي˘˘نا˘˘ث را˘˘ط˘˘ق ءا˘˘صشنإ’ ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘˘يإ’ا
ع˘ب˘صسلا ر˘ئ˘ب ي˘ف ط˘ف˘ن˘لا ة˘ج˘لا˘˘ع˘˘م˘˘ل
يف «كارطانؤصس» تحصضوأاو.ةلقرؤب
دقع ءاصضمإا مت هنا ،ضسمأا اهل نايب
ة˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا ة˘˘كر˘˘صشلا ع˘˘م ة˘˘كار˘˘صش
ةصسدن˘ه˘لا ةد˘م˘ع ي˘ف ة˘صصصصخ˘ت˘م˘لا
«tnominceT»،لامكتصسا لجا نم
يف طفنلا ةجلاع˘م˘ل ي˘نا˘ث˘لا را˘ط˘ق˘لا

نم مك04 دعب ىلع عبصسلا رئب لقح
ىلإا عمجملا راصشأاو ،دؤعصسم يصساح
يف هدقع حِنُم يذلا ،عورصشملا اذه نأا

ميد˘ق˘ت˘ل ةؤ˘عد د˘ع˘ب8102 ضسرا˘˘˘م
رئب لقح ريؤطت نم ةيناثلا ةلحرملا
جا˘ت˘نإا ة˘ج˘لا˘ع˘م˘ب ح˘م˘صست˘صس ،ع˘ب˘˘صسلا

يف ل˘ي˘مر˘ب ف˘لأا02 هرد˘ق ي˘فا˘˘صضإا
ا˘ه˘جا˘ت˘نإا ةدا˘يز˘ل ط˘ف˘ن˘لا ن˘˘م مؤ˘˘ي˘˘لا
يف ليمر˘ب000.04 ىتح لؤ˘ق˘ح˘لا
تامد˘خ د˘ق˘ع˘لا ل˘م˘صشيو اذ˘ه.مؤيلا

تا˘˘صسارد˘˘لا ضصخ˘˘ت تاز˘˘ي˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘تو
ن˘يؤ˘م˘ت˘لو ل˘ي˘صصا˘ف˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘صسد˘ن˘ه˘لا
اذكو ،زاجنإ’او داتعلاو تازيهجتلاب
ا˘م˘ك ،ة˘مد˘خ˘لا ز˘ي˘ح ع˘صضو برا˘ج˘˘ت
بكر˘˘م زا˘˘ج˘˘نإا عور˘˘صشم˘˘لا بق˘˘تر˘˘ي
فيثكتل ةد˘حوو تؤ˘يز˘لا ة˘ج˘لا˘ع˘م˘ل
ةد˘حوو زا˘غ˘لا ن˘ق˘ح˘ل ةد˘حوو زا˘غ˘˘لا
طغصضلا ىلع ةظفاحملل هايملا خصضل
81) ثلا˘˘˘ث ي˘˘˘ئا˘˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘ك د˘˘˘˘لؤ˘˘˘˘مو
91) رئب33 طبر اذكو ،(تاواغيم
.(ءاملا خصضل41و تؤيزلل ةجتنم

ع.لÓب

دوعسسم يسساحب تويزلإ ةجلاعمل بكرم زاجنإ’

«تنومينكت ريم» ةيلاطي’ا ةكرسشلا عم ادقع عقوت «كارطانوسس»

ةعاصس42 ـلا لÓخ رئازجلا تلجصس
ةباصصإا711و تا˘ي˘فو9 ،ةر˘ي˘خأ’ا

تصصحأا امك ،«انورؤك» ءابؤب ةديدج
فصشك امل ا˘ق˘فو ،ءا˘ف˘صش ة˘لا˘ح251
،رارؤ˘ف لا˘م˘ج رؤ˘ت˘كد˘لا ضسمأا ه˘˘ن˘˘ع
د˘صصر ة˘ن˘ج˘ل˘ل ي˘˘م˘˘صسر˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘لا

زر˘بأاو اذ˘ه.ءابؤلا يصشفت ة˘ع˘با˘ت˘مو

ماقرأ’ا ءؤصض ىلع هنأا ،هتاذ ردصصملا
تا˘با˘صصإ’ا ي˘لا˘م˘جإا غ˘ل˘ب ،ةد˘يد˘ج˘˘لا
«91‐ديفؤك» ـب اندÓب يف ةدكؤؤملا

ىتؤملا ددع لصصو اميف ،28301
نم نيفاعتملا لامجإا زفقو ،427 ىلإا

.1569 ىلإا كاتفلا ضسوريفلا اذه
ك.اسضر

1596 ىلإإ زفقي نيفاعتملإ لامجإإو ءافسش ةلاح251 ليجسست
رئازجلا يف «انوروك» ـب ةديدج ةباسصإا711و تايفو9

ريزو ،يرامع فيرصش نم لك دكأا
ر˘يزو ،ي˘قار˘ب ي˘قزرأاو ،ة˘حÓ˘ف˘لا
يعاصسملا ىلع ،ةي˘ئا˘م˘لا دراؤ˘م˘لا
يقصسلا جمانرب ةيقرتل ةكرتصشملا
ة˘مد˘خ˘ل ،ة˘ي˘حÓ˘˘ف˘˘لا ي˘˘صضارأÓ˘˘ل
يف لث˘م˘ت˘م˘لا ي˘صسا˘صسأ’ا فد˘ه˘لا
قيقحتو ينطؤ˘لا جا˘ت˘نإ’ا ة˘ي˘قر˘ت
ىلإا ةفا˘صضإ’ا˘ب ،ي˘تاذ˘لا ءا˘ف˘ت˘ك’ا
هذ˘˘ه ن˘˘م تاردا˘˘صصلا ر˘˘˘يؤ˘˘˘ط˘˘˘ت
لÓ˘خ ،ر˘يزؤ˘لا ح˘˘صضوأا.ةبعصشلا
ضصصصخ˘م˘لا يروا˘صشت˘لا ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
يحÓفلا يرلا ريؤط˘ت˘ل ج˘ما˘نر˘ب˘ل
دراؤملا دينجتب قلعتملا هقصش يف
را˘بآ’ا˘ب ة˘نا˘ع˘ت˘˘صسإ’او ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا
نأا ،ةيبؤنجلا قطانملا يف ةقيمعلا

ل˘˘˘˘˘ك لÓ˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صسا ةرور˘˘˘˘˘صض
ة˘نر˘صصع را˘طإا ي˘ف تا˘ي˘˘نا˘˘كمإ’ا
ينطؤلا جاتنإ’ا ةيقر˘تو ة˘حÓ˘ف˘لا

،تا˘ي˘˘نا˘˘كمإ’ا ل˘˘ك لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صساو
نيب ينواعت جما˘نر˘ب ن˘ع ا˘ف˘صشا˘ك
ةيئاملا دراؤملاو ةحÓفلا يعاطق
،ة˘ي˘ع˘ي˘ل˘ط˘لا تارد˘ق˘˘لا ة˘˘صسارد˘˘ل
هذ˘˘ه د˘˘يد˘˘ج˘˘˘ت ل˘˘˘ب˘˘˘صسو قر˘˘˘طو

ةقير˘ط˘ب ا˘ه˘لÓ˘غ˘ت˘صساو تارد˘ق˘لا
طاصشنلا ةمؤميد نمصضت ةينÓقع
بؤنجلا يف اصصؤصصخ يحÓفلا

ح˘˘صضوأاو ،ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا با˘˘˘صضه˘˘˘لاو
ر˘ب˘ت˘ع˘ي ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لا نأا ،يرا˘˘م˘˘ع
لجأا نم اقيصسنتو ايناديم اديصسجت
ةيفيكبو ةعرصس لكب ريبادتلا ذخأا

ةحصضاو ة˘ي˘ج˘ه˘ن˘م˘ب ،ة˘ي˘تا˘ي˘ل˘م˘ع
ل˘ث˘مأ’ا لÓ˘غ˘˘ت˘˘صسÓ˘˘ل ة˘˘ع˘˘جا˘˘نو
نيواود نم ،ةرفؤت˘م˘لا ل˘ئا˘صسؤ˘ل˘ل
ىؤتصسم ىلع ةي˘حÓ˘ف ح˘لا˘صصمو
را˘طإا ي˘ف ،تا˘يد˘ل˘ب˘لاو تا˘ي’ؤ˘لا
يه »:افيصضم ،نيجتنملا تاعلطت
اهل نؤكي نأا ىنمتن ةداج ةقÓطنا
ىد˘م˘لا ى˘ل˘ع ي˘ناد˘ي˘م ضسا˘كع˘˘نا
فورظلا ة˘فا˘ك ر˘ي˘فؤ˘تو ،بير˘ق˘لا
ريؤطتو نيعرازملاو نيج˘ت˘ن˘م˘ل˘ل
جا˘˘ت˘˘نإ’ا ة˘˘ي˘˘م˘˘˘ن˘˘˘تو ة˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا
ةحÓفلا ريزو دد˘صشو ،«ي˘حÓ˘ف˘لا

ق˘طا˘ن˘م˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت ة˘ي˘م˘˘هأا ى˘˘ل˘˘ع
ةيوارحصصلاو ةيلبج˘لا ة˘لوز˘ع˘م˘لا

ةرداق اهنأا ازربم ،لظلا قطانمو
نمأ’ا ززعي يلحم جاتنإا حنم ىلع

عيؤنتل ضصر˘ف ءا˘ط˘عإاو ،ي˘ئاذ˘غ˘لا
نم.تارداصصلا ةيقرتو داصصتق’ا

ريزو ،يقارب يقزرأا فصشك هبناج
ة˘˘صصح نأا˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا دراؤ˘˘م˘˘لا
جمانربلا نم ةيبؤنجلا تاي’ؤلا
ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘˘ب04 ىد˘ع˘ت˘˘ي˘˘صس
نأاب اديفم ،ةرطصسملا تاحاصسملا
اذه قفاري ةيئاملا دراؤملا عاطق
ماهلاو ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صس’ا ج˘ما˘نر˘ب˘لا

دودصس ءاصشنإا ربع ،دÓبلا داصصتق’
را˘بآ’او ىر˘ب˘كلا تÓ˘يؤ˘˘ح˘˘ت˘˘لاو
،يقصسلا تاجايتحا ةيبلتل ةقيمعلا

ةلي˘صصح نأا ،ر˘يزؤ˘لا ح˘صضوأا ا˘م˘ك
تمجرت عاطقلا يف تارامثتصس’ا

ةيبلت ثيح نم ةماه جئاتنب ةقيقح
ام ضصيصصختب ةيئاملا تايجاحلا
نوزخملا نم ،ةئاملاب07 براقي
بعكم رتم رييÓم7 لداعي ام
قيرط نع رايلم7.4 اهنم ،ايؤنصس
يقصسب حمصس ام ة˘ي˘فؤ˘ج˘لا ها˘ي˘م˘لا

.راتكه فلأا004و نؤيلم
ع.لÓب

يحÓفلإ طاسشنلإ ةموميدل ةيئاملإ درإوملإو ةحÓفلإ يعاطق نيب ينواعت جمانرب

ةيعارزلا تارداسصلا ةبسسن عفرل بونجلا يف ةحÓفلا جاتنإا ةيقرت

دـم˘ح˘˘م نأا ،ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا ةرازو تف˘˘صشك
عم ضضرعتصسا ،ةقاطلا ريزو ،باقرع
ريفصس ،يلع لآا عابصس فيصس فصسؤي
،رئازجلاب ةدحتملا ةيبرعلا تارامإ’ا

ن˘ي˘ب ة˘كار˘صشلاو نوا˘ع˘˘ت˘˘لا تا˘˘قÓ˘˘ع
.ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا ت’ا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ن˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا

،ضسمأا اهل نايب يف ةرازؤلا تحصضوأاو
ةينقت ربع ترج يتلا تاثداحملا نأا
تلوانت ،دعب ن˘ع ي˘ئر˘م˘لا ل˘صصاؤ˘ت˘لا
نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا تا˘˘قÓ˘˘ع ع˘˘صضو ة˘˘˘صسارد
ت’اجم يف نيدلبلا نيب ةكارصشلاو
قر˘ط˘تو ،ا˘هر˘يؤ˘ط˘ت قا˘فآاو ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا
ةكارصشلل ةماهلا ضصرفلا  ىلإا نيفرطلا

يف اميصس ’ ،نيدلبلا نيب رامثتصس’او
تا˘قا˘ط˘لاو ءا˘م˘ي˘كور˘ت˘ب˘لا ت’ا˘ج˘˘م
تاكرصشلا با˘قر˘ع ا˘عدو ،ةدد˘ج˘ت˘م˘لا

ربكا لكصشب رامثتصس’ا ىلإا ةيتارامإ’ا
ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ها˘˘صسم˘˘لاو ،ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ف
اهقلطيصس يتلا ةحؤم˘ط˘لا ع˘يرا˘صشم˘لا
لاجم يف اميصس ’ ،Óبقتصسم عاطقلا
ريزؤلا هجو امك ،ةددجتملا تاقاطلا
تارامإ’ا ةلودل هركصش ةبصسانملا هذهب
ضضف˘خ˘لا ى˘ل˘ع ،ةد˘ح˘ت˘م˘لا ة˘ي˘بر˘˘ع˘˘لا
ةمهاصسم يطفنلا اهجا˘ت˘نإ’ ي˘عؤ˘ط˘لا
.قؤصسلا نزاؤتو رارقتصسا قيقحت يف
،يتارامإ’ا ريفصسلا برعأا ،هبناج نمو
نيب نواعت˘لا تا˘قÓ˘ع˘ل ه˘حا˘ي˘ترا ن˘ع
يؤ˘ق˘لا ما˘م˘ت˘ه’ا ازر˘ب˘˘م ،ن˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
يف لمعلاب نييتارامإ’ا نيرمثتصسملل
عيراصشملا يف رام˘ث˘ت˘صس’او ،ر˘ئاز˘ج˘لا
.ةلدابتملا ةعفنملا تاذ

ز.لامج

ةحومطلإ عيراسشملإ يف ةمهاسسملل ةوعدم ةيتإرامإ’إ تاكرسشلإ
Óبقتسسم اندÓب اهقلطتسس يتلإ

تاقÓع يتارامإ’ا ريفسسلا عم سضرعتسسي باقرع
ةقاطلا ت’اجم يف ةكارسشلاو نواعتلا

،رئازجلا ةي’ؤل ةراجتلا ةيريدم تبلاط
بؤجؤب ني˘يدا˘صصت˘ق’ا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا

تا˘˘حا˘˘صسم˘˘ب ح˘˘ير˘˘صصت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ماز˘˘˘لإاو
.ةيئاذ˘غ˘لا داؤ˘م˘لا ن˘يز˘خ˘ت تاءا˘صضفو
،اهنÓعإا يف ةراجتلا ةيريدم تراصشأاو
ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘نأا ،ضسمأا
ة˘ع˘ي˘ب˘ط تنا˘ك ا˘م˘ه˘م ن˘ي˘يدا˘صصت˘ق’ا

تا˘ي˘صشت˘ف˘م˘لا˘ب لا˘صصتإ’ا ،م˘˘ه˘˘طا˘˘صشن
،ايرادإا اهل نيعباتلا ةراجتلل ةيميلقإ’ا

بحصست حيرصصتلا ةرامتصسإا نأا ةفيصضم
ة˘ي’ؤ˘ل ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م ع˘قؤ˘م ن˘˘م
لبق عدؤتو،zd.reglawcd رئازجلا

.لبقملا ةيليؤج03
ز.لامج

مهطاسشن ةعيبط تناك امهم نييداسصتق’إ نيلماعتملإ صصخي رمأ’إ

 ادعاسصف مويلا نم ةيئاذغلا داوملا نيزخت تاءاسضفو تاحاسسمب حيرسصتلا بوجو



زرا˘˘˘˘ف˘˘˘˘م تف˘˘˘˘قوأا ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك
راجت5 ىر˘˘خأا ة˘˘كر˘˘ت˘˘صشم
5.35 تط˘ب˘صضو تارد˘˘خ˘˘م
ف˘˘ي˘˘كلا ن˘˘م مار˘˘˘غؤ˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ك
ضصرق1435و ،ج˘لا˘ع˘م˘˘لا

تا˘ي˘ل˘م˘˘ع لÓ˘˘خ ضسؤ˘˘ل˘˘ه˘˘م
،ةر˘يؤ˘ب˘لا ن˘م ل˘كب ة˘قر˘ف˘ت˘م
نيح يف ،ةيادرغو ،ضسادرمؤب
ىلع ناك برهم فيقؤت مت
03 ـب ةلم˘ح˘م ة˘ن˘حا˘صش ن˘ت˘م
غ˘˘ب˘˘ت˘˘لا ةدا˘˘م ن˘˘م ارا˘˘ط˘˘ن˘˘˘ق
هتدروأا امل اقفو ‐ ةركصسبب
،ينطؤلا عافدلا ةرازو ضسمأا
تم˘˘ل˘˘˘صست ا˘˘˘ه˘˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب ي˘˘˘ف
.‐هنم ةخصسن «مÓصسلا»

تف˘قوأا ،ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ي˘ن˘طؤ˘لا ضشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل زرا˘˘ف˘˘م
تصسارنمت نم لكب ،يبعصشلا

،را˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م ي˘˘˘˘جا˘˘˘˘ب جر˘˘˘˘بو

نيتبكرم تزجحو نيصصخصش
تاجارد5و ،عفدلا يتيعابر
اصسيك31 نع Óصضف ،ةيران
بهذ˘˘لا ما˘˘˘خ ط˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خ ن˘˘˘م
تاد˘˘˘˘ع˘˘˘˘مو ،ةرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ح˘˘˘˘لاو

ريغ بيقنت˘لا ي˘ف ل˘م˘ع˘ت˘صست
ي˘ف ،بهذ˘˘لا ن˘˘ع ي˘˘عر˘˘صشلا

كرد˘لا ر˘صصا˘ن˘ع ف˘قوأا ن˘ي˘ح
ن˘ي˘بر˘ه˘م ،راردأا˘ب ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لا
/ة˘ن˘حا˘صش اؤ˘ط˘ب˘صضو ن˘ي˘˘ن˘˘ثإا

داؤ˘م˘˘لا ن˘˘م ن˘˘ط461.81
ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب ،ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا

.دؤقؤلا نم رتل0041

watan@essalamonline.com

5 4672ددعلا ^1441 لاوشش81ـل قفاوملا0202 ناوج01ءاعبرألاثدحلا

ةركشسبب غبتلا ةدام نم اراطنق03 زجحو برهم فيقوت

راسشبب جلاعم فيك ريطانق5 نم ديزأا زجح

ط.ةراشص

فيكلا نم ةريبك ةيمك ،ينطولا نمألا حلاشصم عم قيشسنتلاب ،يبعششلا ينطولا سشيجلل ةزرفم سسمأا لوأا تطبشض
.راششب ةيلو يف ةيدودحلا فينو ينب ةقطنمب ثحب ةيرود لÓخ ،مارغوليك61و ريطانق5 ـب ردقُت جلاعملا

سسبحلا مهعاديإاب ترمأا ةلادعلا
تقؤوملا

نم ةعومجم فيقوت
ةرجاسشملا ةمهتب سصاخسشأ’ا
ةديلبلا يف ماعلا قيرطلاب

نمألا حلاشصم سسمأا لوأا ءاشسم تفقوأا
،ةديلبلا يف سشيعي دلوأاب يرشضحلا

مهلك سصاخششألا نم ةعومجم
ةرجاششملا ةمهتب ايئاشضق نوقوبشسم
ةحلشسألا لامعتشساب ماعلا قيرطلاب
ماعلا ماظنلاب لÓخإلاو ءاشضيبلا

رجحلا ريبادتب مازتللا مدع اذكو
.يحشصلا

يقلت ىلإا ةيشضقلا هذه عئاقو دوعتو
دوجو هدافم ءادنل لاشسرإلا ةعاق
ىلع بابششلا نم ةعومجم نيب راجشش
دلوأا ةنيدم ءايحأا دحأا ىوتشسم
ءاشضيبلا ةحلشسألا لامعتشساب سشيعي
نمألا رشصانع اهرثإا ىلع لقنتتل
نيع ىلإا ةنيدملا تاذل يرشضحلا
نوطروتملا حمل نأا درجمبو ناكملا

اوذل ةطرششلا تارايشس راجششلا يف
حلاشصم فيثكت بقعو نكل ،رارفلاب
مت مهثاحبأاو مهتايرحتل نمألا

نيطروتملا عيمج ةيوه ديدحت
ايئاشضق نيقوبشسم مهنأا نيبت نيذلا
مهفيقوت كلذ رثا ىلع متيل
ترمأا يتلا ةلادعلا ىلع مهتلاحإاو
.تقؤوملا سسبحلا مهعاديإاب

›ازغ ديششر

اوشضرعت نم مهنم اباشصم853 تفلخ
ةميدتشسم تاهاعل

41 لتقت رورملا ثداوح
رهسشأ’ا لÓخ ةلقروب اسصخسش

ةريخأ’ا ةسسمخلا
تعقو يتلا رورملا ثداوح تببشست

نم ىلوألا ةشسمخلا رهششألا لÓخ
41 لتقم يف ةلقرو ةيلوب0202
،حورجب ارخآا853 ةباشصإاو اشصخشش
.ةميدتشسم تاهاعب اوبيشصأا نم مهنم
- ثداوحلا كلت ةيبلغأا تعقوو

ةليشصح سسمأا هتدروأا ام بشسح
-ةيندملا ةيامحلا ةيريدم اهترششن

مقر ينطولا قيرطلا ىوتشسم ىلع
ةلقرو يتنيدم نيب طبارلا94
ينطولا قيرطلا اذكو ،ةيادرغو
نأا املع ،ترقتو ةلقرو نيب3 مقر
ةفاثكب نازيمتي نيقيرطلا نيذه

كلت مظعم نأا امك ،رورملا ةكرح
يفناج يرهشش لÓخ تعقو ثداوحلا

16و26 عقاوب نييشضاملا يرفيفو
غلب اميف ،يلاوتلا ىلع رورم ثداح

نيرهششلا لÓخ ىحرجلا عومجم
امنيب ،احيرج071 نيروكذملا
ةلجشسملا ثداوحلا ةبشسن تشضفخنا

يتلا ىرخألا رهششألا لÓخ ةيلولاب
يندتلا عم انمازت كلذو امهتلت
تابكرملا رورم ةكرحل يبشسنلا

يحشصلا رجحلل ةجيتن تءاج يتلاو
يف ةيمومعلا تاطلشسلا هتشضرف يذلا
- ديفوك» ةحئاجل يدشصتلا راطإا

91». 
يرباشص نامثع

يليعامشسإا ىفطشصم ءاوللا فارششإا تحت ةيوج لئاشسو هيف تكراششو «0202 عدر» ناونع لمح

 ةيقيقحلا تايامرلاب ايكيتكت انيرمت ذفنت ةثلاثلا ةيحانلاب ةيكيناكيملا ةاسشملل04 ةقرفلا
ءاؤ˘˘ّل˘˘لا ضسمأا لوأا فر˘˘˘صشأا

دئاق ،ي˘ل˘عا˘م˘صسا ى˘ف˘ط˘صصم
،ةثلاثلا ةيركصسع˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا
ةيؤنصسلا ةهيجؤتلل ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت
تاؤ˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صضح˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ل
ذي˘ف˘ن˘ت ى˘ل˘ع ،9102/0202
تايامرلاب يكيت˘كت ن˘ير˘م˘ت
عدر» :ناؤ˘ن˘ع˘ب ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘لا

تاد˘˘˘حو ه˘˘˘تذ˘˘˘ف˘˘˘ن ،«0202
ةاصشملل04 ة˘˘˘˘قر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا

ةد˘˘ن˘˘صسم ،ة˘˘ي˘˘كي˘˘نا˘˘كي˘˘˘م˘˘˘لا
ىلع كلذو ،ةيؤ˘ج ل˘ئا˘صسؤ˘ب
ي˘˘مر˘˘لا ناد˘˘˘ي˘˘˘م ىؤ˘˘˘ت˘˘˘صسم
.تاروانملاو

د˘ئا˘ق ءاؤ˘˘ل˘˘لا ن˘˘م˘˘ثو اذ˘˘ه
،ةثلاثلا ةيركصسع˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا
فرط نم ةلوذبملا دؤهجلا
‐ اهؤنم ،ةكراصشملا مقطأ’ا

ةرازو ه˘ت˘ح˘صضوأا ا˘م˘ل ا˘ق˘˘فو
اهل نايب يف ،ينطؤلا عافدلا

ىلع «مÓصسلا» زؤحت ضسمأا
ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لا˘˘ب ‐ه˘˘ن˘˘م ة˘˘خ˘˘˘صسن
ادكؤؤم ،ةققحملا ة˘ي˘با˘ج˘يإ’ا

ءارجإاو طيطخت ةيمهأا ىلع
ي˘ف ن˘˘يرا˘˘م˘˘ت˘˘لا هذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م
تار˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘لا با˘˘˘˘˘صست˘˘˘˘˘كا
تاردقلا زيزعتل ،ةيرورصضلا
ىلإا اهب لؤصصؤلاو ةيلاتقلا
.اهتايؤتصسم ىلعأا

ر.رجاه

ةي’و نمأا حلاصصم تنكمت
ةكبصش كي˘كف˘ت ن˘م ر˘ئاز˘ج˘لا
32 ن˘˘م نؤ˘˘كت˘˘ت ة˘˘ي˘˘مار˘˘˘جإا
يح ىؤت˘صسم ى˘ل˘ع ا˘صصخ˘صش
ي˘˘ف ضشار˘˘ح˘˘لا˘˘ب ة˘˘ف˘˘˘يرؤ˘˘˘ك
بعر˘لا تعرز ،ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا

نمأاÓلا نم ؤج قلخ تلواحو
ما˘ع˘لا ما˘ظ˘ن˘لا˘ب لÓ˘خإ’ا ع˘م
ءا˘˘صضي˘˘ب ة˘˘ح˘˘ل˘˘صسأا ةزا˘˘ي˘˘˘حو
تارّد˘خ˘م اذ˘كو ةرؤ˘˘ظ˘˘ح˘˘م
ضضر˘غ˘ل ة˘ي˘ل˘ق˘ع تار˘˘ثؤؤ˘˘مو
.جيورتلا

ا˘ه˘ت˘ج˘لا˘ع لا˘ح˘لا ة˘˘ي˘˘صضق
32 يرصضحلا نمأ’ا حلاصصم
نمأ’ عباتلا ،ديصشر ةفيرؤك
،ضشارحلا ةيرادإ’ا ةعطاقملا

ىواكصش ةدع رثإا ىلع كلذو
ن˘ي˘ن˘طاؤ˘˘م ن˘˘م ت’ا˘˘صصتاو
عا˘˘ط˘˘ق تاذ˘˘ب ن˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘م
تكر˘˘ح˘˘ت ذإا ،ضصا˘˘˘صصت˘˘˘خإ’ا

حا˘ن˘ج ى˘ل˘ع ن˘مأ’ا ح˘لا˘˘صصم
ة˘˘˘ن˘˘˘يا˘˘˘ع˘˘˘م ى˘˘˘لإا ة˘˘˘عر˘˘˘صسلا
تح˘˘˘˘˘˘˘˘ت كلذو عا˘˘˘˘˘˘˘˘صضوأ’ا
ةيرؤ˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو فار˘صشإا
تفقوأاو ،ايمي˘ل˘قإا ضصت˘خ˘م˘لا

ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم ا˘صصخ˘˘صش32
32 ن˘ي˘ب م˘هرا˘م˘عأا حوار˘˘ت˘˘ت
،ةأارما مهنيب نم ،ةنصس54و
رثؤؤم ضصرق032 زجح عم
ن˘˘م ا˘˘مار˘˘غ41 ،ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع
بنقلا» عؤن نم تاردخملا
اصضيبأا احÓصس88و ،«يدنهلا

عاؤ˘˘˘نأ’ا ف˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م ن˘˘˘˘م
زاغ تاروراق3 ،ماجحأ’او
ق˘عا˘صص ،عؤ˘˘مد˘˘ل˘˘ل ل˘˘ي˘˘صسم
يلام غلبم اذ˘كو ،ي˘ئا˘بر˘ه˘ك
هردق ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا ة˘ل˘م˘ع˘لا ن˘م
،ةيعفن ةرايصس ،جد000.52
عم نع Óصضف ،ةيران ةجارد
عؤ˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘م بل˘˘˘˘ك ز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ح
 .«رليافدور»

ق˘˘ب˘˘صس ا˘˘م ءؤ˘˘صض ى˘˘ل˘˘˘عو
لا˘˘م˘˘كت˘˘˘صسإا د˘˘˘ع˘˘˘بو ،هر˘˘˘كذ
ة˘˘˘ي˘˘˘نؤ˘˘˘نا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘جإ’ا
م˘ت ،ا˘ي˘نؤ˘نا˘ق ا˘ه˘ب لؤ˘م˘ع˘م˘˘لا
مامأا مهي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا م˘يد˘ق˘ت
ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘صضق˘˘˘لا تا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
.مهفلم يف رظنلل ةّصصتخملا

ةباشصعب ةحاطإلا
ةرجاتملا فرتحت

سصارقألاو تاردخملاب
سسادرموب يف ةشسولهملا

نمأا حلاصصم ضسمأا تحاطأا
ن˘ي˘ت˘ي˘ل˘م˘ع ي˘˘ف ،ضسادر˘˘مؤ˘˘ب
د’وأا ي˘ت˘يد˘ل˘ب˘ب ن˘ي˘ت˘قر˘ف˘ت˘م
ة˘با˘صصع˘ب ،واودؤ˘بو ى˘صسؤ˘˘م
فرتحت ر˘صصا˘ن˘ع5 م˘˘˘صضت
تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا˘˘ب ةر˘˘جا˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا

م˘ي˘ل˘قإا ر˘ب˘ع تا˘صسؤ˘ل˘ه˘م˘˘لاو
1 ة˘بار˘ق ز˘ج˘ح ع˘م ،ة˘˘ي’ؤ˘˘لا

غلبمو تاردخ˘م˘لا ن˘م غ˘ل˘ك
هذه ع˘ي˘ب تاد˘ئا˘ع ن˘م ي˘لا˘م
دا˘ي˘ت˘˘قا م˘˘ت ثي˘˘ح ،مؤ˘˘م˘˘صسلا
حوار˘ت˘ت ن˘يذ˘لا ن˘ي˘فؤ˘قؤ˘م˘لا
،ةنصس23و62 نيب مهرامعأا

دصصق ةينعملا ةحلصصملا ىلإا
،قيقحتلا تاءارجإا ة˘ل˘صصاؤ˘م
ةفاك لامكتصسا ا˘هد˘ع˘ب م˘ت˘ي˘ل
ة˘˘˘ي˘˘˘نؤ˘˘˘نا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘جإ’ا
تا˘ه˘ج˘لا ما˘˘مأا م˘˘ه˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
.ةصصتخملا ةيئاصضقلا

طاششنل دح عشضو
جّورت رارششأا ةعامج
ةملاقب تاردخملا
ة˘قر˘˘ف ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع تح˘˘ج˘˘ن

ةي’و نمأاب يرحتلاو ثحبلا
ةباصصعب ةحاطإ’ا يف ،ةملاق
ع˘ي˘ب ي˘ف ة˘صصت˘خ˘م ة˘ي˘مار˘جإا

ةنؤكتم ،تاردخملا جيورتو
حوار˘ت˘ت ضصا˘خ˘صشأا4 ن˘˘˘˘م
14و03 ن˘ي˘ب ا˘م م˘هرا˘م˘عأا
ءا˘ي˘حأا ن˘م نورد˘ح˘ن˘ي ة˘˘ن˘˘صس
،ةنيدملا طصسو نم ةفلتخم
مارغ ؤليك فصصن زجح عم
ىل˘ع ،ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا ن˘م
،عيبلل ةأايهم حئافصص لكصش
ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب
راجت’ا تادئاع ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘م
،تاردخملا˘ب ي˘عر˘صشلا ر˘ي˘غ
نيفؤقؤملا ليؤحت مت هيلعو
لامكتصس’ ةطرصشلا رقم ىلإا
م˘ت ثي˘ح ،م˘ه˘ع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘لا
يف عامصس ر˘صضا˘ح˘م ر˘ير˘ح˘ت

مامأا مهميدقت متيصسو مهقح
ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘صضق˘˘˘لا تا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
لÓ˘خ ،ا˘م˘ي˘ل˘قإا ة˘صصت˘˘خ˘˘م˘˘لا
ةمدا˘ق˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا تا˘عا˘صسلا
ةهجؤملا م˘ه˘ت˘لا ي˘ف ر˘ظ˘ن˘ل˘ل
يف اصساصسأا ةقلعتملاو مهيلإا
ةزايح رارصشأا ةيعمج نيؤكت
.تاردخملا جيورت و

فلأا005 نم ديزأا زجح
لوهجم ءاود نم سصرق

ةنتابب ردشصملا
ة˘قر˘ف ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع تن˘˘كم˘˘ت

عور˘˘صشم˘˘لا ر˘˘ي˘˘غ را˘˘˘ج˘˘˘ت’ا
تار˘ثؤؤ˘م˘˘لاو تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا˘˘ب
نم ،ةنتاب ةي’و نمأاب ةيلقعلا

ءاود نم ةربتعم ةيمك زجح
ترد˘ق رد˘صصم˘˘لا لؤ˘˘ه˘˘ج˘˘م
تءا˘جو ،ضصر˘ق000215ـب
تاذ ف˘ي˘قؤ˘ت د˘ع˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ناغلبي نيصصخصشل حلاصصملا

ةنصس92و82 ر˘م˘ع˘لا ن˘˘م
يداو ة˘ن˘يد˘م ن˘م نارد˘ح˘ن˘˘ي
ةبكرم نتم ىلع اناك ،فؤصس
ا˘ه˘عا˘صضخإا د˘ع˘بو ة˘ي˘حا˘˘ي˘˘صس
ىل˘ع رؤ˘ث˘ع˘لا م˘ت ضشي˘ت˘ف˘ت˘ل˘ل
نم ركذلا ة˘ف˘لا˘صسلا ة˘ي˘م˘كلا
«نوزا˘˘˘ث˘˘˘ي˘˘˘˘ما˘˘˘˘صسكيد» ءاود
نود˘بو رد˘صصم˘لا ة˘لؤ˘ه˘ج˘˘م
ءا˘ف˘˘ي˘˘ت˘˘صسا د˘˘ع˘˘بو ،ر˘˘ي˘˘تاؤ˘˘ف
زاجنا مت قي˘ق˘ح˘ت˘لا تاءار˘جإا

ه˘ب˘جؤ˘م˘ب مد˘ق ي˘ئاز˘ج ف˘ل˘م
˘ما˘مأا ن˘ي˘فؤ˘˘قؤ˘˘م˘˘لا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘صضق˘˘˘لا تا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
.ةصصتخملا

نولشسارم اهعمج

بعرلا تعرزو نمأاÓلا نم اوج تقلخ
نينطاوملا طاشسوأا يف

زجحو اسصخسش32 نم نوكتت ةيمارجإا ةكبسش كيكفت
ةمسصاعلا يف سشارحلاب ءاسضيب ةحلسسأاو تاردخم

ط˘˘صسؤ˘˘لا ضسمأا لوأا ز˘˘ت˘˘˘ها
يف فينغيت ةيدلبل يناكصسلا

ع˘قو ى˘ل˘ع ،ر˘كصسع˘˘م ة˘˘ي’و
ي˘ف ن˘مأا نؤ˘ع را˘ح˘ت˘نا ر˘ب˘˘خ
ر˘م˘ع˘لا ن˘م ضسما˘خ˘لا د˘ق˘ع˘لا
ةر˘ئاد˘لا ر˘ق˘˘م ى˘˘ن˘˘ب˘˘م ل˘˘خاد
.اقنصش

ىدل اوأاجافت ةرئادلا لامع
ةيح˘صضلا˘ب ر˘ق˘م˘ل˘ل م˘ه˘جؤ˘لو
،لبحب ةق˘ل˘ع˘مو ةد˘ما˘ه ة˘ث˘ج
تاهجلا راطخإا متي نأا لبق
تر˘˘مأا ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘صصت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا
ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘ح˘˘صضلا ل˘˘يؤ˘˘ح˘˘ت˘˘˘ب
ثث˘˘ج˘˘لا ظ˘˘ف˘˘ح ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘صصم
ة˘ي˘˘مؤ˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘صسصسؤؤ˘˘م˘˘لا˘˘ب
ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘صشت˘˘˘صسإ’ا

اه˘عا˘صضخإا د˘صصق  ف˘ي˘ن˘غ˘ي˘ت
رمأاب يبطلا حيرصشتلا ةيلمعل
،ة˘يرؤ˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘كو ن˘˘م
.ةافؤلا فورظ ضصيخصشتل

نم نؤبرقم فخي ملو اذه
ناك هنأا ،رحتنملا نمأ’ا نؤع
ة˘ي˘صسف˘ن تا˘طؤ˘غ˘صض ضشي˘ع˘ي

. ةريخأ’ا ةنوآ’ا لÓخ
ةليل تقلت ،ىرخأا ةهج نم

ةي’و نمأا حلاصصم ضسمأا لوأا
دؤ˘جو ن˘ع ا˘غÓ˘˘ب ،ناز˘˘ي˘˘ل˘˘غ
ىلع ىقلمو باصصم ضصخصش
ةعاقلا نم برقلاب ،ضضرأ’ا
يحب تا˘صضا˘ير˘لا ةدد˘ع˘ت˘م˘لا
تلقنت رؤفلا ىلعو ،ةيدامرب
ن˘ي˘˘ع ى˘˘لإا ة˘˘طر˘˘صشلا تاؤ˘˘ق

اصصخصش تحمل نيأا ،ناكملا
ىلع تا˘ن˘ع˘ط ةد˘ع˘ب ا˘با˘صصم
هلقن م˘ت˘ي˘ل رد˘صصلا ىؤ˘ت˘صسم
لبق نم ةعرصسلا حانج ىلع
ى˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘يا˘˘˘˘م˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا ناؤ˘˘˘˘عأا
ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘صس’ا ة˘˘صسصسؤؤ˘˘م˘˘لا
ظفل نيأا «فايصضؤب دمحم»
.ةريخأ’ا هصسافنأا

ثا˘ح˘بأ’ا ف˘ي˘ث˘˘كت د˘˘ع˘˘بو
ةحلصصم تفقوأا ،تايرحتلاو
اصصخصش ةيئا˘صضق˘لا ة˘طر˘صشلا

هذ˘ه با˘كترا ه˘ي˘ف ا˘ه˘ب˘ت˘˘صشم
لازي ’ قيقحتلاو ،ةميرجلل

تا˘صسبÓ˘م ة˘فر˘ع˘م˘˘ل ا˘˘يرا˘˘ج
.ةميرجلا

حيتشش رماع / خ.رشصان

نازيلغ يف نيكشس تانعطب اشصخشش نولتقي نولوهجم

ركسسعمب فينغيت ةرئاد رقم لخاد اقنسش نمأا نوع راحتنا

ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع ضسمأا تل˘˘صصاؤ˘˘ت
ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘غ˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘ع ثح˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
برقلاب يرخصصلا ئطاصشلاب
يز˘˘كر˘˘م˘˘لا ئ˘˘طا˘˘˘صشلا ن˘˘˘م
˘مؤ˘ي˘ل˘ل ،ف˘ل˘صشلا ي˘ف ضسن˘ت˘ب
ثيح ،يلاؤت˘لا ى˘ل˘ع ثلا˘ث˘لا
21 ،ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه˘ل ر˘˘خ˘˘صس
ة˘ير˘ح˘ب˘لا ةد˘حؤ˘ل˘ل ا˘صسا˘ط˘غ
ةكراصشمب ،ضسنت˘ب ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل

ضضع˘˘ب و ل˘˘حاؤ˘˘صسلا ضسر˘˘ح
ي˘ف ةاؤ˘ه˘لا ن˘ي˘˘عؤ˘˘ط˘˘ت˘˘م˘˘لا
ن˘م ن˘ير˘˘صصن˘˘عو ،ضسط˘˘غ˘˘لا

eniramauqA ة˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج
ةهج نم.يرحبلا ضسطغلل
ح˘˘لا˘˘صصم تن˘˘كم˘˘˘ت ،ىر˘˘˘خأا
واودؤبب ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
،ضسادرمؤب بؤنج ،ير˘ح˘ب˘لا

ناغلبي نيصصخصش ذاقنإا نم
نم ةنصس45و43 رمعلا نم
ي˘ئا˘م ر˘ئ˘˘ب ل˘˘خاد˘˘ب قر˘˘غ˘˘لا
ريخأ’ا هايم مهتتغاب امدعب
ا˘˘نا˘˘ك ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع دؤ˘˘ع˘˘صصلا˘˘˘ب
حÓ˘صصإا لا˘غ˘صشأا˘ب نا˘˘مؤ˘˘ق˘˘ي
اذه لخاد˘ب ها˘ي˘م˘ل˘ل ة˘خ˘صضم

ناؤ˘عأا ل˘خد˘ت د˘ع˘بو ،ر˘ئ˘ب˘˘لا
ذاقنإا مت ،ةي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
ه˘˘جار˘˘˘خإاو لوأ’ا ضصخ˘˘˘صشلا

ة˘لا˘ح ي˘ف ؤ˘˘هو ر˘˘ئ˘˘ب˘˘لا ن˘˘م
يناعي ام˘ي˘ف ،ةد˘ي˘ج ة˘ي˘ح˘صص
ي˘ف ة˘بؤ˘ع˘˘صص ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
ى˘˘لإا ه˘˘ل˘˘ق˘˘ن م˘˘تو ضسف˘˘ن˘˘ت˘˘لا
واودؤ˘ب˘ب ي˘ح˘صصلا ز˘كر˘م˘˘لا
،جÓعلا ىقلتي نيأا يرحبلا

دعب ترقتصسا هتلاح نأا املع
.نمزلا نم ةعاصس

نونحشس لامك / م.ماركإا

سسادرموب يف يرحبلا واودوبب رئب يف اقرغ امدعب ققحم توم نم نيشصخشش ذاقنا

 يلاوتلا ىلع ثلاثلا مويلل فلسشلا يف سسنتب يرخسصلا ئطاسشلاب قيرغلا نع ثحبلا لسصاوت
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نينطؤتصسملا نييليئارصسإ’ا ةيبلاغ ُةداعصسلا ُرمغت
ر˘ع˘صشيو ،ا˘ه˘صضرأ’ ن˘ي˘ل˘ت˘ح˘م˘لاو ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف ي˘˘ف
ةطبغ˘لا˘ب ة˘ي˘نؤ˘ي˘ه˘صصلا ة˘كر˘ح˘لا ى˘لإا نؤ˘ب˘صست˘ن˘م˘لا

ةفئاطلا ءانبأا مهعمو ،رورصسلاو حرفلابو رؤبحلاو
،ضصلخ˘م˘لا ح˘ي˘صسم˘لا˘ب نؤ˘ن˘مؤؤ˘ي ن˘يذ˘لا ة˘ي˘ل˘ي˘ج˘نإ’ا

بابرأا نم مهريغو ،نوديجمراه ةكرعم ةيمتحبو
نيذلا ،ةيدئاقعلا ةيماصسلا ةاعدو ددجلا نييحيصسملا
نؤلدابتيو ،نؤنغيو نؤصصقريو ،نؤلفتحيو نؤفتحي
نلعت يذلا مؤيلا بارتقاب ،ايادهلا نؤعزؤيو يناهتلا
نم ةديدج قطانم مصض ةيليئارصسإ’ا ةمؤكحلا هيف
اهعاصضخإاو ،ينؤيهصصلا نايكلا ىلإا ةيبرغلا ةفصضلا
ًاديهمت ،ةيدؤهيلا نيناؤق˘لاو ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإ’ا ةدا˘ي˘صسل˘ل
هيف يذلا ،مصسحلا مؤيل ًادادعتصساو ،مصضلا نم ٍديزمل
،هصضا˘ق˘نأا نؤ˘ل˘يز˘يو ى˘صصقأ’ا د˘ج˘صسم˘لا نؤ˘صضؤ˘ق˘ي
،مؤعزملا مهلكيه دعاؤق نع ًاثحب هتحت نورفحيو
 .ةثلاثلا ةرملل هءانب اوديعيل

،ًايعيبط ًاقح نؤصسرامي مهنأا نؤيليئارصسإ’ا يعدي
ءابآ’ا ضضرأا ىلإا نودؤعي ذإا ،ًاينابر ًادعو نؤققحيو
هللا بتك يتلا ،ءايبنأ’او لصسرلا نطؤمو ،دادجأ’او
ىلع مهثحو ،اهيف ضشيعلاو اهيلإا هجؤتلاب مهرمأاو مهل
امب مهنأا نودقتعيو ،اهنع عافدلاو اهيف كصسمتلا
،مهصضرأا نوررحي امنإا ،ٍلامعأا نم مؤيلا هب نؤمؤقي
،ةدئابلا مهكلاممو ةميدقلا مه˘كÓ˘مأا نود˘ي˘ع˘ت˘صسيو
ةرصسملا هيلع نؤلخديو ،مهتعاطب برلا نؤصضريو
هبصضغ لزنتي امنيب ،هتبغر ةيبلتو هدعو قيقحتب
يف نيطرفملاو ،هرماوأ’ نيفلاخملا ىلع هطخصسو
م˘ي˘لا˘ع˘ت˘لا نؤ˘مز˘ت˘ل˘ي ’ ن˘˘يذ˘˘لا ةا˘˘صصع˘˘لاو ،هدود˘˘ح
’و ،ةي˘ن˘يد˘لا ا˘يا˘صصؤ˘لا نؤ˘مر˘ت˘ح˘ي ’و ،ة˘ي˘تارؤ˘ت˘لا

’و ،ا˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع نؤ˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘ي ’و ضضرأ’ا نؤ˘˘صسد˘˘ق˘˘ي
 .ةيدؤهيلا مايأ’ا ةمرح ىلع نؤصصرحي

مهدصض فق˘ت ي˘ت˘لا م˘لا˘ع˘لا لود ى˘ل˘ع نؤ˘ب˘ي˘ع˘يو
،مهتصسرامم بجصشتو مهتصسايصسب ددنتو ،مهصضراعتو
ملظلاب مهنؤمهتيو ،مهاؤعد بذكتو مهتياور ركنتو
هللا دعؤب دؤحج˘لاو م˘ه˘قؤ˘ق˘ح را˘كنإاو ،فا˘ح˘جإ’او
،م˘ه˘ع˘م فؤ˘قؤ˘لاو م˘هد˘ي˘يأا˘ت˘ب م˘ه˘نؤ˘ب˘لا˘ط˘يو ،م˘ه˘˘ل
راصصتن’او ،مهيلع ضضارت˘ع’ا مد˘عو م˘ه˘تد˘نا˘صسمو
’ مهمعزب مهف ،مهيلإا قؤقحلا ةداعإاو مهتيمؤلظمل
’و ،نودتعي ’و نؤملظي ’و ،دحأا ىلإا نؤئيصسي
’و ،هصضرأا هنم نؤعزتني ’و ،هقح ًابعصش نؤبلصسي
هتاصسدقم نم ه˘نؤ˘مر˘ح˘ي ’و ،هرا˘يد ن˘م ه˘نؤ˘جر˘خ˘ي
 .هتاكلتممو

اؤملصسي نأا نيينيطصسلفلا نم نؤيليئارصسإ’ا ديري
،عئاقؤلاو تاد˘ج˘ت˘صسم˘لا˘ب اؤ˘ل˘ب˘ق˘يو ،ع˘قاؤ˘لا ر˘مأ’ا˘ب
Ó˘ف ،بلا˘غ˘لا نؤ˘نا˘قو ةؤ˘ق˘لا ة˘صسا˘ي˘صسل اؤ˘ع˘صضخ˘يو
’و ،عيراصشم نم هب نؤمؤقيصس ام ىلع اؤصضرتعي
امب اؤصضريو ،ٍةديدج ٍتاططخم يأا هجو يف اؤفقي
ةطراخلاب اؤلبقيو ،«ليئارصسإا ةلود» هايإا مهحنمتصس
لؤصصحلا مهنكمي ام ةياغ يهف ،مهيلإا تبرصس يتلا

نلو ،مهخيرات يف ًةيدج عيراصشملا رثكأا يهو ،هيلع
’و ،مهدناصست ًةيبرع ًةلود مهصضفر لاح يف اودجي
 .مهديؤؤي ًايلود ًاماظن

يتلا ،«ةر˘ما˘صسلاو ادؤ˘ه˘ي» ضضرأا م˘ه˘م˘عز˘ب هذ˘ه˘ف
،ة˘م˘يد˘ق˘لا ل˘ي˘ئار˘صسإا ي˘ن˘ب كلا˘م˘˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع تما˘˘ق
،اهيف ضشيعلا يف ٌرارحأا مهو ،«ميخصشو ميلاصشروأا»
،اهيف مهكراصشي وأا مهنكاصسي نأا ًادحأا اؤلبقي نلو
«ةر˘ما˘صسلاو ادؤ˘ه˘ي» ي˘ف بر˘˘ع˘˘لا نا˘˘كصسلا ى˘˘ل˘˘عو

كانه˘ف ،ةروا˘ج˘م˘لا ة˘ي˘بر˘ع˘لا لود˘لا ى˘لإا ا˘ه˘تردا˘غ˘م
يف مهعم كرتصشت يتلا ،م˘ه˘بؤ˘ع˘صش ا˘ه˘ي˘فو م˘ه˘صضرأا
ضضرأ’ا ةدا˘ع˘ت˘صسا ناوأا نآا د˘˘ق˘˘ف ،ن˘˘يد˘˘لاو ة˘˘يؤ˘˘ه˘˘لا
ٍيدؤهي ريغ ؤه نم لك درطو ،اهريهطتو ةصسدقملا

مهتصصرف يه هذه نأا نؤيليئارصسإ’ا دقتعي .اهنم
دقف ،اهتعاصضإا وأا اهيف طيرفتلا يغبني Óف ،ةيبهذلا

مهنإاف اذهلو ،اهريغب وأا اهلثمب مهيلع نامزلا دؤجي ’
نوؤصسي ،لحارملا قؤف نوزفقيو نمزلا نؤقباصسي
يف ًامدق نؤصضميو ،تايدحتلا نوزواجتيو تابقعلا
اهمصضل ًادي˘ه˘م˘ت ،ا˘ه˘ت˘يؤ˘ه ر˘يوز˘تو ضضرأ’ا د˘يؤ˘ه˘ت
قرطلا قصش يف اؤعرصسأا دقف ،اهيلع ةدايصسلا نÓعإاو
،اهصضعبب قرطلا تاكبصش طبرو ،عراؤصشلا عيصسؤتو
ءانبو ،اهنيمصستو تانطؤتصسملا ع˘ي˘صسؤ˘ت˘ب اؤ˘ق˘ب˘صسو
ديحؤتو مصضو ،يصسايصسلا ديزملاو ينيدلا ديدجلا
ءامصسأا رييغتب اؤماق ا˘م˘ك ،ا˘ه˘ن˘م د˘ي˘ع˘ب˘لاو ر˘ي˘غ˘صصلا
اهيلع اؤقلطأاو ،ةيبرعلا تادلبلاو ندملاو عراؤصشلا
مهتداقو مهكؤلمو مهءايب˘نأا د˘ل˘خ˘ت ،ة˘يدؤ˘ه˘ي ءا˘م˘صسأا
 .نيرصصاعملاو ددجلا

ي˘ف نؤ˘ح˘ج˘ن˘ي˘صس م˘ه˘نأا نؤ˘ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإ’ا د˘ق˘ت˘˘ع˘˘ي
ىلع ةقيقحلا ضسمصش قرصشتصسو ،ديدجلا مهططخم
ل˘ب˘ق Óً˘ي˘ح˘ت˘صسم نا˘ك ا˘م نأاو ،ة˘م˘يد˘ق˘لا م˘ه˘مÓ˘˘حأا
ًةمظنأا نأا ذإا ،مايأ’ا هذه Óًهصسو ًانكمم ادغ ٍتاؤنصس
’و مهعم فقتو ،مهرصصانتو مهديؤؤت ةريثك ًةيبرع
،مهمÓحأاب نمؤؤتو مهعيراصشم مهفتتو ،مهصضراعت
ريرمت يف مهتدعاصسمل اهدادعتصسا اهبلغأا تدبأا دقو
عم نواعتلا يف Óًمأا ،مهتاططخم ذيفنتو مهعيراصشم
ىلع ظافحلا يف هنم ةدافتصس’او ينؤيهصصلا نايكلا

ًانظ ،ةيكيرمأ’ا ةرادإ’ا عم ةنيتمو ةيؤق مهتاقÓع

مهنأا ،ٍلقع ِةلاحصضو ٍيعو ةلقو ٍهفصسوٍ مهؤب مهنم
«ليئارصسإا» اودناصس اذإا اكيرمأا ةقث لين نؤعيطتصسي
،اهءادعأا اؤبراحو ،اهتاصسايصس اوديأاو ،اهعم اؤفقوو
اؤصضري نل مهنأا اؤملع امو ،اهمؤصصخ ىلع اؤقيصضو
،مهتنايدب اؤن˘مآاو ،م˘ه˘ت˘ل˘م اؤ˘ع˘ب˘ت ؤ˘لو ى˘ت˘ح م˘ه˘ن˘ع
 .مهدنع ًاديبعو ًاعابتأاو ،مهل ً’ؤيذ اؤحبصصأاو

،نييناملعو نينيدتم ،ًاعي˘م˘ج دؤ˘ه˘ي˘لا ق˘ط˘ن˘م ه˘نإا
ٌجؤعأا ،ٌدصساف ٌلطاب ٌقطنم ؤهو ،نييراصسيو نييمؤق
يخيرات دنتصسم ’و ،همعدي ينيد ضساصسأا ’ ،ٌفرحنم
ر˘ي˘طا˘صسأ’ا ى˘ل˘ع مؤ˘ق˘ي ٌق˘˘ط˘˘ن˘˘م ؤ˘˘ه ل˘˘ب ،هد˘˘ن˘˘صسي
نؤفلتخي ’و هي˘ل˘ع نؤ˘ق˘ف˘ت˘ي م˘ه˘نأا ’إا ،تا˘فار˘خ˘لاو
تءاج دقو ،هلجأا نم نؤلمعيو هل نؤططخيو ،هلؤح
،بمار˘˘ت د˘˘لا˘˘نود ا˘˘ه˘˘صسي˘˘ئرو ة˘˘˘ي˘˘˘كير˘˘˘مأ’ا ةرادإ’ا
،مهمÓحأا قيقحتو مهتابغر ذيفنت يف مهدعاصستل
،ةملاظلا ةؤقلا ىلع مئاقلا لطابلا قحلا مهتحنمف
دودح ىلإا ةينيطصسلفلا ضضرأ’ا نم ىقبت ام مصضب
 .اهيلع ةيليئارصسإ’ا ةدايصسلا قيبطتو ،ةيربعلا ةلودلا

نأاو ،مهيمحتصس ةلظملا اذه نأا نؤيليئارصسإ’ا دقتعي
،مهتمÓصس ظفحت˘صسو م˘ه˘ن˘مأا ل˘ف˘كت˘ت˘صس ةرادإ’ا هذ˘ه
ي˘ف ة˘صضا˘ف˘ت˘ن’او م˘ه˘ي˘ل˘ع ةرؤ˘ث˘˘لا نود لؤ˘˘ح˘˘ت˘˘صسو
نأا اؤ˘م˘ل˘ع ا˘مو ،م˘ه˘ع˘يرا˘صشم˘ب ة˘حا˘طإ’او ،م˘ه˘هؤ˘جو
ضضفتنيصسو م˘ه˘ي˘ل˘ع رؤ˘ث˘ي˘صس ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا بع˘صشلا

ط˘˘ب˘˘ح˘˘ي˘˘صسو م˘˘ه˘˘ع˘˘يرا˘˘صشم ل˘˘صشف˘˘ي˘˘صسو ،م˘˘هد˘˘صض
،مهريهظ بلقنيصسو مهريصصن ئفكنيصسو ،مهتاططخم
يبرعلا قحلا رصصتنيصسو ،مهدنصس مهنع ىلختيصسو
يف هقرايبو ،ضسدقلا يف هتايار عفترتصسو ،ينيطصسلفلا
.بقنلاو رؤغلا يف همÓعأاو ،دفصصو ةرصصانلا

 توريب

ؤجؤه رؤتكيف » ءاصسؤؤبلا » ةياور فلؤؤم لؤقي
نيناؤقلاو تاداعلا قِلخَت » : باتكلل هتمدقم يف
ميحج ن˘م عؤ˘ن ؤ˘ه ا˘ي˘عا˘م˘ت˘جا ا˘فر˘ظ ا˘صسنر˘ف ي˘ف
ي˘صسنر˘ف˘لا ع˘م˘ت˘ج˘ُم˘لا كؤ˘ل˘ُصس ًا˘˘ف˘˘صصاو » ير˘˘صشب
طؤقصس نيب اصسنرف يف يعامتج’ا ملظلا ةعيبطو
كلملا دصض ةلصشافلا ةرؤثلاو5181 يف نؤيلبان
.2381 يف بيليف ضسيؤل

، ةريصصق ةينمز ةرتف يف نيتيملاع نيبرح دعب
نم لُلَحَتِل يلامصسأارلا ماظنلل عيرصسلا لاقتن’او
ةكرح تديق يتلا4491 زدوو نؤتيرب ةيقافتإا
بهذ˘لا را˘ي˘ع˘م˘ب ًا˘ط˘ِب˘تر˘ُم ر’ود˘لا نؤ˘ك ما˘ظ˘ن˘˘لا

1791ا˘كيا˘م˘ج ة˘ي˘قا˘ف˘تإا ع˘ي˘قؤ˘ت ؤ˘ح˘ن با˘هذ˘˘لاو
قلطُم يلامصسأارلا ماظنلا تحنم يتلا ةيداصصتق’ا
دؤيقلا نم ر’ودلا ريرحت˘ب ة˘ن˘م˘ي˘ه˘لاو ةر˘ط˘ي˘صسلا

كنبلا لثم ةيلودلا ةيدقنلا تاصسصسؤؤملا عيؤطتو
ماظنلا تاصسايصس ةمدخل دقنلا قودنصصو يلودلا
. ملاعلا يف يلامصسأارلا

ىلع ةنميهلل يلامصسأارلا ماظنلا لؤصصو عم
نم ناك هيصضراعم ةر˘صصا˘ح˘مو م˘لا˘ع˘لا ل˘صصا˘ف˘م
ءيلم ملاع قلخيصس ماظنلا كلذ نأاب ؤؤبنتلا لهصسلا
ةرطيصسلا ةعيبط نكلو تاصضقانتملاو لكاصشملاب
ةريثكلا ِهتاودأا لÓخ نم ماظنلا اهصضرفي يتلا

احجبتم ةمئاد ةغوار˘م ق˘ل˘خ ى˘ل˘ع ه˘ت˘عا˘ط˘ت˘صساو
ةيطارقُميدلا اهصسأار ىلعو نيوانعلا نم ةعؤمجمب
، قلطملاب امهيف نمؤؤي ’ يذلا يلودلا نؤناقلاو
نِم ديزي ديج ٍلكصشب امهمادختصسا عيطتصسي ُهنكلو
. يصضارتف’ا ِهرمُع

لاح ُهنأاب دقتعأا ءاصسؤؤبلا ةياور نم ًاصصن ضسبتقأا
 : اديدحت انورؤك دعبو مؤيلا ملاعلا

ناجلاف ناج ضصحفو اهعم بيبطلا بهذ »
هتلأاصس ملُصسلا طبهي ناك نيحو  ، هيلإا ثدحتو
ُهِنإا..  هصضرم ام بيبطلا اهُيأا ًانصسح:  باؤبلا ةجوز
نمو  .. ءيصش ’ نم ؤكصشي امم نكلًادج ضضيرم
ًازيزع ًاصصخصش دقف دق ردقأا امك ُهنإا .. ءيصش لُك
 » .  كلذ ببصسب تؤميل ءرملا نإاو .. هيلع ًادج

ةيعامتج’ا ةلادعلا ُدقتفي لتعُمو ضضيرم ملاعلا
ة˘مرا˘ع˘لا تا˘صض˘ُقا˘ن˘ت˘لا ن˘م فور˘ظ ي˘ف ضشي˘ع˘يو
ةيداصصتق’او ةصسايصسلا مظُنلا ةعيبط˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘ُم˘لا

اذهو ، ملاعلا يف ةلود لُكِل ةيعمتجُملا فورظلاو
ماظنلا ةد’و دعب يعيبطلاو عقؤتملا ؤه عصضؤلا

ؤ˘ح˘ن ةد˘ح˘ب رؤ˘ط˘ت˘ي يذ˘لا د˘يد˘ج˘لا ي˘لا˘م˘صسأار˘˘لا
لكصشب يناعُي ملاع˘لا˘ف  ،ة˘صسر˘ت˘ف˘ُم˘لا ة˘ي˘لا˘م˘صسأار˘لا

ة˘يدا˘صصت˘قا تا˘مزأا ثا˘ع˘ب˘نا ضشي˘ع˘˘يو ر˘˘م˘˘ت˘˘صس˘˘ُم
، لصصفنُمو رتاؤتم لكصشب ةيعامتجاو ةيصسايصسو
فاصشكنا ثدح انورؤك نمز يف ديدجلا نكلو
نم ناك ةمظنأا ةصشاصشهلو ، ةفيزُملا ملاعلا ةقيقحلا
ةقلطُملا ةؤقلل يملاعلا جذؤمنلا اهنأا ضضرتفُملا
.. اهب ىدتقُي يتلا

 اذه
لكصش ةقناخ ةيداصصتقا ٍةمزأا ِلظ يف فاصشكن’ا

ن˘ع تر˘ب˘ع ة˘ي˘صسا˘ي˘صس ت’ؤ˘ح˘تو عار˘صص طا˘ق˘ن
ة˘ف˘يز˘ُم ق˘ئا˘ق˘ح ي˘ف ضشي˘ع˘ل˘ل ق˘ل˘ط˘ُم˘لا ا˘˘ه˘˘صضفر
يف رامثتصس’ا ىلع ضشيعت ةيلفطت تاداصصتقاو
ةيمؤقلا ؤحن حنجت اهُصضعبو ىرخأا بؤعصش ةايح
ةيتاذلا ةيؤهلا نع ثحبلا قيرط يف فرطتلاو
لكصشُي امم ملاعلا نع لصصفنُم لكصشب بؤعصشلل
ةيطارقميدلاب نيصصبرتُملا ىلع ًايقيقح ًارطخ كلذ
ت’ؤ˘ح˘ت ق˘ل˘خ˘ل ة˘صصر˘ُف ن˘ع نؤ˘ث˘ح˘ب˘ي ن˘يذ˘˘لاو
نؤكتل اهعيؤطتو ةيطارقميدلا مظُنلا يف ةعيرصس
ةمزأا ضشيعي يذلا طصسوأ’ا قرصشلاب ةهيبصش ةمظنأا

ةبؤعصصو ةيطارقُميدلا مظُنلل ضضفرلا نيب ةقيقح
. كلذ قيقحت ؤحن لاقتن’ا

ةريبك ٍةمدصصل ضضرعت ملاعلا ضسفنلا ملع يف
ةمخصضلا نيوا˘ن˘ع˘لا ة˘صشا˘صشه تر˘ه˘ظأا ه˘ت˘غا˘ب˘مو
اهتاطايتحا ذخأ’ ةصصرُف اهل كُرتي نأا َنود ةمظنأÓل
ليبصس ىلع يبوروأ’ا داحتإ’اف ، ثدحلا ةهجاؤمل
اعنقُم دُعَي ملف ة˘ي˘ل˘ئا˘ع ة˘ق˘ث ة˘مزأا ضشي˘ع˘ي لا˘ث˘م˘لا
كر˘ت˘صش˘ُم م˘صسا˘ق كا˘ن˘ُه نأا˘ب ي˘بوروأ’ا ن˘طاؤ˘م˘ل˘˘ل
كلذ لجأا نمو هلجأا نم داحتإ’ا رمتصسي نأا قحتصسي
له نكلو ةيحÓصصإا ةطُخ يبوروأ’ا داحتإ’ا دعُي
!!  حجني

ة˘م˘ظ˘نأ’ا رذ˘قأا ضشي˘ع˘ت ُثي˘˘ح ا˘˘كير˘˘مأا ي˘˘فو
)) رتهتصسُملا ضسيئرلاو (( ةيلاربيلؤينلا )) ةيلامصسأارلا
ةقيقحلاو ملاعلا نم ًائيصش ىري ’ يذلا (( بمارت
ماد˘ع˘نا˘ب فر˘صصت˘لاو ن˘ي˘صصلا ع˘م عار˘صصلا ىؤ˘صس
يكيرمأ’ا بعصشلا ةايحب راتهتصس’او ةيلوؤؤصسملا

اهُقلخي يتلا تامزأ’او ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ن˘ع ه˘ُب˘ي˘ي˘غ˘تو
عاقب عيمج يف ةيرصس ةيفلخب مؤكحملا هُماظِن
ةريثك بؤعصشل اهيف ببصستي يتلا تÓيؤلاو ملاعلا
للك Óب لواحُي يذلا ماظنلا اذهل ةيحصض تحصضأا

ةيمدقتلاو ةيطارقُم˘يد˘ل˘ل لا˘ث˘م˘ك ه˘صسف˘ن ر˘يؤ˘صصت
.عجنأ’ا يداصصتق’ا جذؤمنلاو

بعصشلا عجو تفصشك انورؤك نأا ةقيقحلاو
ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا با˘˘ي˘˘غ ن˘˘م ي˘˘كير˘˘مأ’ا

م˘هوو ة˘ي˘ح˘صصلا ة˘يا˘عر˘لا ما˘ظ˘ن ي˘ف ًا˘صصؤ˘صصخو
ةيادب ذنُم فقؤتي مل يذلا يكيرمأ’ا داصصتق’ا
تقلخ يتلاو ، ةيلاتتُملا رئاصسخلا دُبكت نع ةمزأ’ا

هذهل ضضفرلاو عايصضلاو ةلاطبلا نم ةمراع ةلاح
ةجاحب تناكو ةرربُم ريغلا ةفيعصضلا ةيهجنعلا
يذلا ناقتحإ’او بصضغلا رهظي ىتح ريغصص عفادل
د˘˘ي˘˘ه˘˘صش نا˘˘˘كو ، ي˘˘˘كير˘˘˘مأ’ا بع˘˘˘صشلا با˘˘˘صصأا
عارصصلا ةيادب ؤه (( ديؤلف جرؤج )) ةيرصصنُعلا
يف بمارت  عامطأ’ ًادح عصضيصس يداقتعاب يذلا

ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا بي˘ي˘غ˘ت˘ل ة˘ن˘ل˘ع˘ُم ر˘ي˘غ˘لا ه˘ت˘˘ط˘˘خ
، ةي˘نا˘ث ة˘ي˘صسا˘ئر ٍة˘ب˘ق˘ُح˘ب زؤ˘ف˘لا ن˘م ُه˘مر˘ح˘ي˘صسو
ىلع ةمداقلا مايأ’ا يف رثأ’ا غلاب ُهل نؤكيصسو
ىلع هتردُقو يكيرمأ’ا ضسي˘ئر˘لا را˘ي˘ت˘خا ة˘ق˘ير˘ط
عم ةيكيرمأ’ا ةصسايصسلا ةعيبطو تارارقلا ذاختا
ةمدصص ردصصُي نأاب بمارت عاطتصسا اذإا ’إا بؤعصشلا

ىلع ظافحلا لجأا نم ةثلاث ةيملاع ٍبرحب انورؤك
كلذكو ، هتيا˘م˘حو ي˘لا˘ح˘لا ما˘ظ˘ن˘لا ة˘يرار˘م˘ت˘صسا
بعصشلا اهصشيعي يتلا ةقيقحلا فييزتل ارارمتصسا
.. ملاعلا بؤعصش ِمد ىلع يكيرمأ’ا

يبوروأ’ا داحتإ’او اكيرمأا نع ثيدحلا يف
زربأا نم نيتؤق ىلع ٍةلÓطإا يف مُكعصضأا نأا تدرأا
نكلو ، ملاعلا يف ةيصسايصسلاو ةيداصصتق’ا ىؤقلا
ةقيقحلاف ام˘ه˘ي˘ل˘ع ر˘صصت˘ق˘ي ’ م˘لا˘ع˘لا د˘ي˘كأا˘ت˘لا˘ب

ناقتح’ا نم ةلاح قلخو عيمجلا فصشك انورؤك
ةبعصص ةيعامتجاو ةيداصصتقا فورظ يف يرصشبلا

نادقف نع ةيرصشبلا نم ةريبك ةمؤظنم اهيف تربع
ةفرطتملا ةيبلصسلا ؤحن باذجن’او ةقثلاو لمأ’ا
نم ةرئاد نع ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م ع˘ي˘م˘ج˘لا ثح˘ب˘ي ي˘ت˘لا
غيرفت نوديرُي مهنأاكو عمجأا ملاعلا بيصصُت فنُعلا
اهل اؤصضرع˘ت ي˘ت˘لا ةؤ˘صسق˘لاو ة˘ي˘نود˘لا ر˘عا˘صشم˘لا
تاذب انورؤك ةمزأا يف ةدح رثكأاو دصشأا ٍلكصشب
، انورؤك اه˘ي˘ف ر˘صشت˘نا ي˘ت˘لا ة˘ع˘ير˘صسلا ة˘ق˘ير˘ط˘لا

ضساؤ˘˘˘قأاو ل˘˘˘صصاؤ˘˘˘ف نود˘˘˘ب م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا با˘˘˘˘صصأاو
برحلا نع ُ ثحبت ةيرصشبلا نأاكو تائانثتصسإاو
مئارجلاو رصشبلا تايصسفن يف ًايلج كلذ ُرهظيو
.. ةيثبع ٍتاريصسفتب تاعمتجُملا باؤبأا ُقرطت يتلا

ةجاح يه برحلا نأاب عصضاؤتملا يداقتعابو
كؤلصس بيذهتل ديحؤلا ليبصسلا اهنأ’ ملاعلل ةحلُم
امإا لكصشب يملاعلا ماظنلا بيترت ةداعإاو ملاعلا
ماظنلا رذنُي وأا ايلُك فلتخُم ديدج ماظن قلخي
تاحÓصصإاو تÓيدعت لاخدإا  ةرورصضب دؤجؤملا

زواجتل لصضفأ’ا قيرطلا كلذ نؤكي دقو ، ةقيقح
ل˘كصشب ن˘ي˘صصلا ع˘م يدا˘صصت˘ق’ا عار˘˘صصلا ة˘˘مزأا
اهبُنجت ىلع نيفرطلا ربجُتصس برحلا نأ’ عرصسأا
تاصضوافملا ةلواطل امهدؤقتصسو نحاط لكصشب
ماظنلا دؤيق نم ررح˘ت˘لاو ضصÓ˘خ˘ل˘ل ا˘ندؤ˘ق˘ت˘صسو
يف ىرخُأا ٍلودو ناكيرمأ’ا دعاصسُتصسو ، قباصسلا
نابإا هيف تعقو يذلا جرحلا بنجت ىلع ملاعلا
، انورؤك ِةمزأا عم لُماعتلا يف اهتمؤظنم لصشف
بؤعصشلا ناقتحا ىلع تغابُملا فافتل’ا يلاتلابو
بيذه˘تو عا˘صضوأ’ا ة˘ئد˘ه˘ت˘ل ة˘صصر˘ُف ئ˘ي˘ه˘ي ا˘م˘م
جذامن ىلع ظافحلا اهي˘ل˘ع بتر˘ت˘ي تا˘ي˘كؤ˘ل˘صسلا
تاحؤمطلا فقصس عفرو ، ةرق˘ت˘صس˘ُم ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد
جذامن نع ثحبلا يف ةيمانلا ملاعلا بؤعصش ىدل
اهفورظو اهتايح ةعيبط عم بصسانتت ةيحÓصصأا

ةلصشافلاو ةدبتصسُملا ىؤقلا عم ةؤجفلا قيمعتو
ذافنإا لجأا نم بؤعصشلا ةايح خيصسرتل ضسصسؤؤت يتلا
أادبتصس يتلاو ، ةمكا˘ح˘لا ة˘ق˘ب˘ط˘لا خذ˘بو ة˘صسا˘ي˘صس
ثادحإا يف ةبغر اهلزعو اهترصصاحمب بؤعصشلا
ا˘ع˘ب˘ط كلذو ، ة˘م˘ير˘ك ةا˘ي˘حو ي˘ق˘ي˘ق˘˘ح حÓ˘˘صصإا
تاودأا بايغو يملاعلا ماظنلا ددجت ىلع ناهرلاب
.. ملاعلا بؤعصشل دابعتصس’او ةصسرطغلا

ىصشخأا ، ايلايخو ابذاك نؤكأا ’ ىتح ةياهنلا يف
ُد˘صشأا د˘يد˘ج ي˘م˘لا˘ع ما˘ظ˘ن˘ل بر˘ح˘لا ا˘˘ندؤ˘˘ق˘˘ت نأا

ةمظنأ’ا ان˘ب˘ي˘غ نؤ˘كن كلذ˘بو ة˘ي˘نا˘نأاو ة˘صسر˘ط˘غ
ةمظنأ’ا ؤحن فافت˘ل’ا ا˘ن˘ع˘ج˘صشو ة˘ي˘طار˘ق˘ُم˘يد˘لا
بؤعصشو ةلزُع ُرثكأا ملاعلا حبصصأاو ، ةفرطتُملا
ِةأاطو تحت اهتامزأا ربكأا ُ ضشيعتصس ةيمانلا  ملاعلا
لؤحتصسو ةصصرُفلا لÓغتصسا ىلع دمعتصس ةمظنأا
نامصضل ق˘ير˘ط˘لا ه˘ي˘ف د˘ب˘ع˘ُت تل˘ف˘صسإ’ ا˘ه˘بؤ˘ع˘صش
ةيلامصشلا ايرؤك يف ُثد˘ح˘ي ا˘م˘ك ا˘ه˘ت˘يرار˘م˘ت˘صسإا

                                              .اهريغو
مركلؤط ‐ ينيطصسلف بتاك

َةرماسسلاو ادوهيِ مسضلاب نوديعتسسي نويليئارسسإلا

       !!  راجفنإلا وحن نقتحي انوروك دعب ام ⁄اع

يوإدللإ فسسوي ىفطسصم .د ملقب
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ةمامك001 ةطايخ يف ايموي مهاسسي يسسبتلا «رينم يمع»
ناجملاب اهعيزوتو

يمع لحم دجإوتي ،ةسسبت ةي’و لامسش ملك04 يلإوح دعبت يتلإ تانيوعلإ ةنيدمب ةقيرعلإ ءايحأ’إ دحأإ يف
صصاخلإ هناكد يفف ،ريبكلإ لبق ريغسصلإ هفرعي ،ةنيدملاب ةفرحلإ هذه إوسسرام نم مدقأإ دعي يذلإ طايخلإ رينم

ناجملاب اهعيزوتو تامامكلإ عينسصتل هتقو لماك صصسصخو ةريغسص ةسشرو ىلإإ دوهعملإ هطاسشن  رينم يمع لّوح
.انوروك صسوريف يسشفت لظ يف ،نينطإوملإ ىلع

رإوح يف رينم يمع لوقي
«مÓ˘شسلإ» ة˘ي˘مو˘˘ي ع˘˘م شصا˘˘خ
تامامكلإ ةطايخ ةركف تءاج
اهيل˘ع ر˘ي˘ب˘كلإ بل˘ط˘لإ بب˘شسب
فيشضي ،نينطإوملإ فرط نم
ةطايخ يف ترداب» رينم يمع
شسوريف يششفت ذنم تامامكلإ

علطم ةي’ولإ يف91-ديفوك
تدرأاف ،طرا˘ف˘لإ ل˘ير˘فأإ ر˘ه˘شش
نا˘˘˘˘˘كشس ةد˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘شسم كلذ˘˘˘˘˘ب
و˘لو ل˘با˘ق˘م نود ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لإ
تا˘نا˘كمإ’إ بشسح˘ب ل˘ي˘ل˘ق˘لا˘ب
تقو ي˘ف˘ف ،ىد˘˘ل ةر˘˘فو˘˘ت˘˘م˘˘لإ
ببشسب مهلزانم ناكشسلإ مزتلي

ىلإإ نوجرخي ’و لوجتلإ رظح
لغششي ،ةرورشضلل ّ’إإ قإوشسأ’إ

46 رمعلإ نم غلابلإ رينم يمع
لمعلإ يف Óماك هموي ،ةنشس
،للم ’و للك نود دهج لكب
اهعيزوتو تامامكلإ جاتنإإ يف
،كلذ يف هد˘عا˘شسيو نا˘ج˘م˘لا˘ب
ذ˘ن˘م ه˘مز’ يذ˘لإ م˘ي˘ل˘شس ه˘ن˘بإ
ه˘يد˘ي ى˘ل˘ع م˘˘ل˘˘ع˘˘تو ر˘˘غ˘˘شصلإ
هعمجامو ةطايخلإ نفو رإرشسأإ

يف ةربخ ةنشس04 نم رثكأ’
نب’إ أإدبي ثيح ،لاجملإ إذه
رششابيو احابشص لح˘م˘لإ ح˘ت˘ف˘ب
ز˘ي˘ه˘˘ج˘˘تو شصق ي˘˘ف ل˘˘م˘˘ع˘˘لإ
دعب اعبط ،طيخملإو ششامقلإ
لوح ني˘ي˘ئا˘شصخأ’إ ةرا˘ششت˘شسإ
همإدخت˘شسإ ة˘ي˘ف˘ي˘كو ه˘ت˘ي˘عو˘ن
،ةطايخلإ ىلع لمعلل هيمقعتو
رينم يمع هب قحتلي نأإ ىلإإ

ة˘ع˘بإر˘لإ ة˘عا˘شسلإ ى˘ل˘ع ءا˘˘شسم
شصر˘ح˘لإو ه˘تد˘عا˘شسم˘˘ل ’إوز
ر˘ي˘فو˘تو ل˘م˘ع˘لإ نا˘ق˘تإإ ى˘˘ل˘˘ع

،تامامكلإ نم ةربتعم ةيمك
ى˘لإإ ل˘م˘ع˘لإ ي˘ف إر˘م˘ت˘شسي ن˘يأإ
ل˘ي˘ل˘لإ ن˘م ةر˘خأا˘ت˘˘م تا˘˘عا˘˘شس
ن˘˘م ل˘˘ح˘˘م˘˘لإ بر˘˘˘ق م˘˘˘كح˘˘˘ب
.ايموي كلذ رركتيل ،لزنملإ

ةيمكلإ لو˘ح ا˘ن˘لإؤو˘شس ن˘عو
ا˘نر˘ب˘خأإ عزو˘ُتو طا˘خ˘ُت ي˘˘ت˘˘لإ

نم ديزأإ طيخي هنأإ رينم يمع
دحإولإ مويلإ يف ةمامك001
فيشضيو ،هل بشسحي مقر وهو
ل˘ح˘م˘لإ ي˘ف يد˘ن˘ع د˘فإو˘˘ت˘˘ي»
بلطل نينطإوملإ نم ديدعلإ
،لباقم نودو اناجم تامامكلإ

لا˘جر˘لإو ءا˘شسن˘لإ ي˘تأا˘˘ي ثي˘˘ح
ى˘ت˘حو ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لإو لا˘م˘ع˘لإ

ينطولإ كردلاك نمأ’إ لاجر
،«ةيندملإ ةيامحلإو ةطرششلإو
بر˘عأإ ل˘شصت˘˘م قا˘˘ي˘˘شس ي˘˘فو
ه˘تدا˘˘ع˘˘شس ن˘˘ع ر˘˘ي˘˘ن˘˘م ي˘˘م˘˘ع
ه˘ب˘حو ه˘ب مو˘ق˘ي ا˘˘م˘˘ب ها˘˘شضرو
إدكؤوم ،ةليب˘ن˘لإ ة˘فر˘ح˘لإ هذ˘ه˘ل

هعورششم يف لشصإوتيشس هنأاب
إذه ي˘ف˘ت˘خ˘ي نأإ ى˘لإإ ير˘ي˘خ˘لإ
ةيمويلإ ةاي˘ح˘لإ دو˘ع˘تو ءا˘بو˘لإ
إولإز’ ناكشسلاف ،اهتعيبط ىلإإ
.هيلإإ ةجاحب

دحأإ لوقي ىرخأإ ةهج نم
هعم ان˘ث˘يد˘ح ي˘ف ن˘ي˘ن˘طإو˘م˘لإ
شسانلإ بيطأإ نم رينم يمع»
بيرقلإ دعاشسي مهعفنأإو ،ابلق
بأ’إ ة˘با˘ث˘م˘ب و˘ه˘ف د˘ي˘ع˘˘ب˘˘لإو
رخآإ لوقيو «انل ةبشسنلاب يناثلإ
،ىمشسم ىلع مشسإ رينم يمع»
مزعلإ حور انيف ثعبي نم وه
هنأإ امك ،انايحأإ اهدقفن امدنع
رخآإ لوق˘يو ،«ة˘ما˘شست˘ب’إ م˘ئإد
لاثم رين˘م ي˘م˘ع ه˘ب مو˘ق˘يا˘م»
بوؤودلإ لمعلإ يف هب ىذتحي
ىلع» افيشضم ،هيف شصÓخإ’إو
تافتل’إ ةيلح˘م˘لإ تا˘ط˘ل˘شسلإ
هركششو ميظعلإ لجرلإ إذه ىلإإ

تايحشضت نم هعنشصيام ىلع

ولو هدهجو هتقو باشسح ىلع
نأإو ،شصا˘˘خ يز˘˘مر م˘˘ير˘˘كت˘˘ب
.«تنشسحأإ نشسحأإ نمل لوقن

ي˘بر˘˘م ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م ل˘˘شصإو˘˘ت˘˘ت
ةي’و نم قطانم ةدعب ةيششاملإ
شصقن اهزربأإ شساب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘شس
هذه ةدئافل هجوملإ ةلودلإ معد
دإو˘م˘لإ ءÓ˘غ ل˘ظ ي˘ف ،ة˘˘ئ˘˘ف˘˘لإ
راعشسأإ  ع˘جإر˘ت إذ˘كو ة˘ي˘ف˘ل˘ع˘لإ

فاف˘ج˘لإ بب˘شسب فو˘شصلإ ةدا˘م
لÓخ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لإ بر˘شض يذ˘لإ
لÓخ ىتحو يلا˘ح˘لإ م˘شسو˘م˘لإ
.ةطرافلإ مإوعأ’إ

ةدا˘˘م را˘˘ع˘˘شسأإ تع˘˘جإر˘˘˘ت
هابتنÓل تفلم لكششب فوشصلإ

ة˘ي’و بو˘ن˘ج ىو˘ت˘شسم ى˘˘ل˘˘ع
ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م شسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب يد˘˘ي˘˘˘شس
ثي˘ح ،ة˘ي˘شضا˘م˘لإ تإو˘˘ن˘˘شسلا˘˘ب
دحإو˘لإ را˘ط˘ن˘ق˘لإ ر˘ع˘شس ل˘شصو
را˘ط˘ن˘ق˘ل˘˘ل جد ف’آإ50 ى˘˘˘لإإ
مشسإوملإ يف ناك امدعب دحإولإ
60 نيب ام  عابي ةمرشصنملإ

دحإولإ راطنقلل جد ف’آإ80و
ة˘ي˘حÓ˘˘ف˘˘لإ ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لإ هذ˘˘ه˘˘ب
يتلإ ىلوأ’إ ةجردلاب ةيوعرلإ

ةي˘بر˘ت ى˘ل˘ع ا˘ه˘نا˘كشس د˘م˘ت˘ع˘ي
ريششت ذإإ ريبك لكششب ةيششاملإ
ىلع ر˘فو˘ت˘ت ا˘ه˘نأإ تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لإ
031 قوفت ةماه ةينإويح ةورث
مقر وهو منغلإ نم شسأإر فلأإ

ىلإإ ةشسام ةجاح يف ىقبي ريبك
ل˘ظ ي˘ف ا˘شضيأإ ،ر˘ي˘ب˘ك ما˘م˘ت˘هإ
إذ˘ه تبا˘شصأإ ي˘ت˘˘لإ تا˘˘ب˘˘كن˘˘لإ
ا˘نا˘ن˘طأإ نأإو ة˘˘شصا˘˘خ عا˘˘ط˘˘ق˘˘لإ

تتا˘˘ب فو˘˘شصلإ ن˘˘م ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك
قر˘ششلإ تا˘ي’و و˘ح˘˘ن رد˘˘شصت
جر˘ب رإر˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ير˘˘ئإز˘˘ج˘˘لإ
بايغ لظ يف إذهو ،جيريرعوب
ة˘ي˘حا˘شضلا˘ب ج˘ي˘شسن˘ل˘ل ع˘ن˘˘شصم
م˘ل˘ح لإز’ ي˘ت˘لإ ة˘˘ي˘˘بو˘˘ن˘˘ج˘˘لإ
،كلذب رفظلل ا˘ق˘ل˘ع˘م ا˘ه˘نا˘كشس
حتفو مهنع ن˘ب˘غ˘لإ ع˘فر ة˘ي˘غ˘ب
،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جإو ة˘يدا˘شصت˘قإ قا˘فآإ

يف ة˘لا˘ّع˘ف ة˘ي˘كي˘ما˘ن˘يد ق˘ل˘خو
ي˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘شصلإ ن˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لإ

انملع إذإإ اميشس ’ ،يراجتلإو
ةي˘ئا˘م ةور˘ث ى˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ت ا˘ه˘نأإ

يقرششلإ طششلإ ةقطنمب ةلئاه
و˘لإو˘م عر˘شش ثي˘ح˘˘ب ،ا˘˘بو˘˘ن˘˘ج
ةيل˘م˘ع ي˘ف ما˘يأ’إ هذ˘ه ة˘ه˘ج˘لإ
ع˘م ا˘مود ن˘مإز˘ت˘ت ي˘ت˘لإ ز˘ج˘˘لإ
لو˘خدو ع˘ي˘بر˘لإ ل˘شصف ة˘يا˘˘ه˘˘ن
يذلإ رمأ’إ وهو فيشصلإ لشصف
فوشصلإ ةدام رفوت يف مهاشسي

ةيبونجلإ ةهجلإ ىوتشسم ىلع
،ةرثكب شسابعلب يديشس ةي’وب
زجلاب نوفلكملإ لامعلإ موقي ذإإ
ن˘˘˘م ةد˘˘˘حإو˘˘˘لإ شسأإر˘˘˘لإ ّز˘˘˘ج˘˘˘ب
ي˘˘ف جد001 وحنب ة˘ي˘ششا˘م˘لإ

نم ةدحإولإ ةمزحلإ ىقبت تقو
وهو غك30 ىدعتت ’ فوشصلإ

ةقط˘ن˘م˘لا˘ب ن˘ي˘بر˘م˘لإ ق˘هرأإ ا˘م
طا˘ششن˘لإ ة˘ل˘شصإو˘م نود لا˘حو
ة˘ي˘ششا˘م˘˘لإ ة˘˘ي˘˘بر˘˘تو يو˘˘عر˘˘لإ

ي˘لا˘ح˘لإ م˘شسو˘م˘لإ ي˘ف ة˘شصا˘خ
تاي’و وحن هيف إورجه يذلإ
نامثأاب أÓكلإ نع اثحب لامششلإ
.مهبعاتم نم تدإز ةظهاب

ودبع.صص

ةقطنم003 ناكسس نع نبغلإ عفرل قافآإو تايدحت
ةي’ولاب ةيسصحم لظ

يومنتلا ناهرلا تاطلسسلا بسسكت له
 ؟راردأاب روسصقلا هجو رييغت ىف

ةيل˘ح˘م˘لإ ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لإ ع˘قإو نإإ
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ر˘˘ب˘˘ع رإردأإ ة˘˘˘ي’و˘˘˘ب
نم رثكأإ نم ةلكششملإ اهتايدلب
ةز˘ي˘م˘ت˘˘م˘˘لإو ،ر˘˘شصق092
اهشسيراشضتو اهتاي˘شصو˘شصخ˘ب
ينإرمعلإ اهطمنو ةي˘فإر˘غ˘ج˘لإ
ةدا˘م˘لا˘ب ه˘م˘˘ظ˘˘ع˘˘م ي˘˘ن˘˘ب˘˘م˘˘لإ
«ي˘ل˘مر˘لإ بو˘ط˘لإ» ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لإ

’ اهد˘ج˘ن ،ة˘ق˘ي˘شضلإ ا˘ه˘ت˘قزأإو
ن˘م ر˘ي˘˘ث˘˘كلا˘˘ف ي˘˘نا˘˘ع˘˘ت لإز˘˘ت
ا˘ه˘ي˘لإإ ل˘˘شصت م˘˘ل ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘لإ
كل˘ت ا˘هزر˘بأإ تا˘ب˘ق˘ع ة˘ج˘ي˘ت˘˘ن
تإر˘م˘م˘لإ ق˘ي˘شضب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لإ

،ن˘كا˘شسم˘لإ ة˘ي˘كل˘م˘˘ب ىر˘˘خأإو
ةيبلغأإ ناب عقإولإ نيبي ثيح
با˘ي˘غ ن˘م ي˘نا˘ع˘ت رو˘˘شصق˘˘لإ
زاغلإ اهنم تاكبششلاب طبرلإ
نم ةاناع˘م˘لإ إذ˘كو ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لإ
يذلإ يحشصلإ فرشصلإ ةمزأإ
روشصقلإ نم ريثكلإ يف دمتعي

يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لإ ف˘ير˘شصت˘لإ ى˘˘ل˘˘ع
طمنو يششا˘م˘ت˘ي’ تا˘ب يذ˘لإ
هذ˘ه˘ب ا˘مو˘م˘ع ةا˘ي˘ح˘لإ رو˘ط˘˘ت
اهناكشس علطتي يتلإ روشصقلإ
ةنشسح فورظ يف ششيعلإ ىلإإ

ام إذهو ،م˘ه˘تا˘ي˘مو˘ي ن˘شسح˘تو
تاجاج˘ت˘حإ ةد˘ع إر˘خؤو˘م زر˘فإ

تايدلبلإ تإرقم مامأإ تافقوو
نوبلاطي عقوم نم رثكأإ يف
تاكبششلإ ر˘ي˘فو˘ت˘ب ا˘شصو˘شصخ
فلتخم ى˘ف ة˘يرإو˘ج ق˘فإر˘مو
ناجل لعج ام إذهو ،نيدايملإ
ةينقت ةينإدي˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب مو˘ق˘ت
تا˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لإ ل˘˘˘˘ج ةرا˘˘˘˘يز˘˘˘˘ب
قطانملإ يشصحتو اهروشصقو
لظ قطانم اهيلع قلطي يتلإ

نم ديدعلإ نم يناعت يتلإو
نا˘ي˘ع˘ل˘ل ةر˘ها˘ظ˘لإ ل˘كا˘˘ششم˘˘لإ

تا˘˘م˘˘كإر˘˘ت ن˘˘م ة˘˘ج˘˘تا˘˘˘ن˘˘˘لإو
لشصو يلامجإإ دإدعتب يشضاملإ
ةي’ولاب لظ ةقطنم003 ىلإإ

يتلإو رو˘شصق˘لا˘ب  ةا˘م˘شسم˘لإو
د˘˘ع˘˘ب نو˘˘لوؤو˘˘شسم˘˘لإ ى˘˘ع˘˘شسي
فلتخم يف اهتايجاح ةشسإرد
زاج˘ن’ ع˘يرا˘ششم˘لإو ج˘مإر˘ب˘لإ

،ةيل˘ح˘م ة˘يو˘م˘ن˘ت تا˘ط˘ط˘خ˘م
ةيعاطق جمإرب يلإإ ةفاشضإ’اب
ىلإإ يلاحلإ اههجو رييغت يلإإ

نبغلإ عفريو ريغي قئ’ هجو
’إإ متي ’ إذهو اهناكشس نع
تا˘ي˘لآ’إ ن˘م ة˘ل˘م˘ج ر˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘ب
ة˘شصا˘خ تا˘ي˘نا˘˘كمإإ ر˘˘ي˘˘فو˘˘تو
ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لإ تÓ˘˘هؤو˘˘م˘˘لإ

ةر˘ب˘خ تإذ زا˘ج˘نإ تا˘شسشسؤو˘م
زا˘ج˘˘ن’إ ي˘˘ف ة˘˘عر˘˘شسو ة˘˘قدو
ا˘˘˘˘˘شضيأإ ةر˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘تو عر˘˘˘˘˘˘شستو
مإربإإ يف ةينوناقلإ تإءإرجإ’إ
ى˘لإإ ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘تو تا˘˘ق˘˘ف˘˘شصلإ

ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ل˘م˘ع تا˘˘ششرو
ة˘ي˘شصح˘م˘˘لإ ل˘˘ظ˘˘لإ ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
تايدلبلإ ءاشسؤور عم نواعتلاب
عمتج˘م˘لإ ي˘ل˘ث˘م˘مو ر˘ئإود˘لإو
ل˘˘˘˘˘كششم نأ’ ،ي˘˘˘˘˘˘ند˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لإ
ر˘ي˘˘غ ة˘˘يدا˘˘م˘˘لإ تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإ’إ

إرخؤوم ف˘ششك ا˘ن˘هو ،حور˘ط˘م
لولهب ي˘بر˘ع˘لإ ة˘ي’و˘لإ ي˘لإو
˘ما˘ه ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م د˘جو˘ي ه˘نأا˘˘ب
ميتنشس رايلم0017 ىلإ لشصي
ةيمنتلإ معدل اهلك ةشصشصخم
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج شسم˘˘يو ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘˘لإ
اههجو رييغت فدهب تاعاطقلإ
ن˘ي˘ب لدا˘ع ع˘يزو˘ت˘بو ي˘لا˘ح˘لإ

يف روشصقلإو تايدلبلإ عيمج
عم اهزاجنإ ررقملإ عيراششملإ
،تايرورشضلل ةيولوأ’إ ءاطعإإ

ةيومنت ةيلمع462 دجوي امك
رايلم0034 غلبم˘ب ة˘ل˘ج˘شسم
اهب لاغششأ’إ قلطنت مل ميتنشس
قطانم يف تاعاطقلإ عيمجب
،ةلوهجم ىقبت بابشسأ’ لظلإ
يف يه يتلإ عيراششملإ نع امأإ

ىلإ اهددع لشصي زاجن’إ روط
0082 غلبم˘ب ا˘عور˘ششم063
فر˘ششأإ د˘قو ،م˘ي˘ت˘ن˘شس را˘˘ي˘˘ل˘˘م
ن˘م ة˘ل˘˘شسل˘˘شس ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘لإو˘˘لإ
ف˘ل˘ت˘خ˘م ع˘˘م تا˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’إ

ءإرد˘م˘لإو تا˘يد˘ل˘ب˘˘لإ ءا˘˘شسؤور
ة˘˘شسإرد˘˘˘ل ن˘˘˘ي˘˘˘يذ˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لإ
ةيمنتلل ةيلحملإ تاطط˘خ˘م˘لإ

ل˘ظ˘لإ ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘ب ا˘˘شصو˘˘شصخ
ىلع ءاشضق˘لإ ة˘ي˘غ˘ب ة˘يو˘لوأا˘ك
فدهب ةحور˘ط˘م˘لإ ل˘كا˘ششم˘لإ
إذهو يبل˘شسلإ ا˘ه˘ه˘جو ر˘ي˘ي˘غ˘ت
ناجل مايق دعب نايعلل حشضإو
ءاشصحإ’إ ةيلمع يف ةشصتخم
بلاطملإ م˘هأإ ى˘ل˘ع فو˘قو˘لإو
اقÓط˘نإ ة˘ق˘ط˘ن˘م ل˘ك بشسح˘ب
فرط نم ةحلملإ بلاطملإ نم
ق˘طا˘ن˘م˘لا˘ب ة˘شصا˘خ ة˘ن˘كا˘شسلإ
اهب ق˘ح˘ت˘ل˘ي م˘ل ي˘ت˘لإ ة˘ي˘ل˘ظ˘لإ
شسعاقت ءإر˘ج ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لإ را˘ط˘ق
ا˘ه˘نو˘ك ن˘ي˘لوؤو˘˘شسم˘˘لإ شضع˘˘ب
ن˘ي˘˘عأإ ن˘˘ع ةد˘˘ي˘˘ع˘˘ب ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
شسيئر رإرق دعب نكلو ،ةباقرلإ
ط˘ل˘شس يذ˘لإو ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لإ
يف قطانملإ هذه ىلع ءوشضلإ
اهيلع قلطأإو ةقيمعلإ رئإزجلإ
هيناعت امو لظلإ قطانم مشسإ

تايرورشض طشسبأإ مإدعنإ نم
كر˘ح ا˘م˘م ة˘م˘ير˘˘كلإ ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لإ
ريكفتلاب ةيلح˘م˘لإ تا˘ط˘ل˘شسلإ
اهليوحت فدهب جمإرب قلخ يف
ن˘كلو ،زا˘ج˘نإ ع˘˘يرا˘˘ششم ى˘˘لإإ
ترفإوت إذإإ ’إإ بعشص ناهرلإ

ام˘ك ،تا˘ي˘نا˘كمإ’إ ن˘م ة˘ل˘م˘ج
ىلإإ تامي˘ل˘ع˘ت ي˘لإو˘لإ ى˘ط˘عأإ

ىلإإ لوزنلإ نيلوؤوشسملإ عيمج
ةيروفلإ ةباجت˘شس’إو نإد˘ي˘م˘لإ
شصيخششتو ناكشسلإ تاعلطتل
عم ةحورطملإ لكاششملإ ةقدب
ةيغب  ةيلمعلإ فإدهأ’إ ديدحت
عيرا˘ششم˘لإو ج˘مإر˘ب˘لإ ة˘م˘جر˘ت
عقإولإ شضرأإ ىلع ةقيقح ىلإإ
هذه يف نطإوملإ رظتني نيأإ
هلاح رييغتب اهريغو قطانملإ
فورظ ني˘شسح˘ت ي˘ف ي˘مو˘ي˘لإ

زاجنإو ةلزعلإ كفو هتششيعم
ن˘م ة˘ب˘ير˘ق ة˘يد˘عا˘ق ل˘˘كا˘˘ي˘˘ه
ة˘˘ي˘˘نا˘˘˘كشسلإ تا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لإ

رو˘˘˘شصق˘˘˘لا˘˘˘˘ب ط˘˘˘˘ب˘˘˘˘شضلا˘˘˘˘بو
ةلكششملإو فإرطأ’إ ةيمإرتملإ
ة˘ي’و م˘ي˘ل˘قإ’ ع˘˘شسإو ل˘˘كششب
ةدع يلإولإ لجشس امك ،رإردأإ

ملتشست ملو ةر˘ث˘ع˘ت˘م ع˘يرا˘ششم
با˘˘˘ي˘˘˘غ ي˘˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘قو ي˘˘˘˘ف
ة˘ل˘هؤو˘مو ةر˘ي˘ب˘ك تا˘˘شسشسؤو˘˘م
ع˘يرا˘˘ششم˘˘لإ ة˘˘شصا˘˘خ زا˘˘ج˘˘ن’
رإردأإ ةقطنم ىقبتو ،ىربكلإ
ع˘فد ىد˘م ى˘ل˘ع ن˘هإر˘ت ا˘شضيأإ

يتشش ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘شس’إ ة˘ل˘ج˘ع
بشصانم رفوي امم ت’اجملإ
رفويو ن˘ي˘لا˘ط˘ب˘لإ ما˘مأإ ل˘غ˘شش
.ةقطنملاب ةورثلإ

مسساقلب يفيرسشوب
mahali@essalamonline.com

دق فرسصتلإ إذه نأإ ىلإإ تراسشأإ
يحسصلإ عسضولإ مقافت ىلإإ يدؤوي

ةئيبلا تايعمج
نم رذحت ناسسملتب

يئاوسشعلا يمرلا
عراوسشلاب تامامكلل

تÓمحلإو تإريذحتلإ مغر
لبق نم ةيمويلإ ةيسسيسسحتلإ

يندملإ عمتجملإ تايلاعف لك
عوبر ربع ةينمأ’إ كÓسسأ’إو
مسضت يتلإو نناسسملت ةي’و

نأإ ’إإ تايدلبلإ نم ريبك ددع
نينطإوملإ صضعب تاكولسس

تامامكلإ يمر اميسس’
عرإوسش فلتخمب ةلمعتسسملإ

نود ةي’ولإ ىرقو ندم
بجإولإ ريياعملاب مإزتلإ’إ
تايعمجلإ تلعج اهعابتإإ
قدت يئيبلإ لاجملاب ةمتهملإ
عيمجلإ وعدتو رطخلإ صسوقان
هذه لثم نع داعتبإ’إ ىلإإ
نوكت دق يتلإو تاكولسسلإ

راسشتنإإ لظ يف ةميخو اهبقإوع
طاسسوأ’إ نيب انوروك ةحئاج

هجو مهتهج نم ،ةيعامتجإ’إ
لاجمب نيمتهملإو ءابطأ’إ
ةرورسضب عيمجلل ءإدن ةحسصلإ
ةيئاقولإ ريبإدتلإ مإرتحإإ

دعابتلإو تامامكلإ ءإدترإاك
نيديلإ لسسغو يعامتجإ’إ

نم دحلل كلذو يرود لكسشب
انمإزت انوروك صسوريف لاقتنإإ

ةداعإإ ىلع ةموكحلإ نÓعإإو
ةيراجت ةطسشنأإ ةدع ثعب
عيبو عيرسسلإ لكأ’إو ةقÓحلاك
حÓسصإإو يلزنملإ ثاثأ’إ
راظتنإإ يف اهريغو ةيذحأ’إ
رسضخأ’إ ءوسضلإ ءاطعإإ
مايأ’إ لÓخ ىرخأ’إ ةطسشنأÓل
بلطتي كلذ نكل ةلبقملإ
رإركت نأ’ رذحلإو ةطيحلإ
رهسش نم ىلوأ’إ مايأ’إ ءاطخأإ

يلاتلابو ،دوعي دق ناسضمر
يف مكحتلإ ةيلمع بعسصت
إذه نيبو هللإ ردق’ ت’احلإ

عيمجلإ ىلع بجوتي كإذو
نع ةرداسصلإ تاميلعتلاب ذخأ’إ
يأإ يدافتل ةينعملإ تاهجلإ

ىلإإ تاباسسحلإ ديعي دق للخ
.ةيإدبلإ ةطقن

صشاتيلتوب. ع

نوراه يحابسصم :جاتربور

ىواهتت فوسصلإ راعسسأإ

جيسسنلل عنسصÃ نوبلاطي سسابعلب يديسس بونج ناكسس
ةيمنتلاب سضوهنلل لحك



يتلا ىواكصشلا نم مغرلابو
ة˘ب˘لا˘ط˘م˘˘ل˘˘ل نا˘˘كصسلا ا˘˘ه˘˘ع˘˘فر
يف اصساصسأا ةلثمتملاو ،مهقؤقحب
ق˘طا˘ن˘م˘لا ن˘م˘صض م˘هار˘ق جاردإا
ع˘يرا˘صشم˘لا ن˘م ةد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
ا˘ه˘نأا˘صش ن˘م ي˘ت˘لا ،ة˘يؤ˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا
ة˘لز˘ع˘لا ح˘ب˘˘صش ن˘˘م م˘˘ه˘˘جار˘˘خإا
د˘مأا ذ˘ن˘م م˘ه˘ي˘ل˘ع ة˘صضور˘ف˘م˘لا

ىلع يقب عصضؤلا نا ’إا ،ليؤط
ه˘˘حر˘˘ط ل˘˘كصشم لوأاو ،ه˘˘˘لا˘˘˘ح
هذه ىرق يف نؤنطاقلا ناكصسلا
م˘˘ه˘˘صضر˘˘ع  لÓ˘˘خ ة˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا
نؤناعي يتلا ضصئاقنلا فلتخمل
يتلا تامدخلا ةيدودحم اهنم
،مهارقب جÓعلا تادحو اهمدقت

نور˘ط˘صضي م˘ه˘نأا˘ب اود˘كأا ثي˘ح
لجأا نم ةيدلبلا رقم ىلا لقنتلل
تاذ يف اوراصشأاو ،جÓعلا يقلت
يحصصلا زكرملا نأا ىلإا قايصسلا
دهصشي ةيدلبلا طصسؤب دجاؤتملا
دفاؤت˘ل ار˘ظ˘ن ار˘ي˘ب˘ك ا˘ظا˘ظ˘ت˘كا
هيلع نينطاؤملا نم ةلئاه دادعأا

ءا˘ي˘حأ’او ىر˘ق˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م

ذإا ،ة˘يد˘ل˘ب˘لا تاذ˘ب ةد˘جاؤ˘ت˘م˘˘لا
نأا ضضير˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع بع˘˘˘صصي
يف ةيحصصلا تامدخلا ى˘ق˘ل˘ت˘ي
يف يدؤؤي ام بصسانملا تقؤلا
ى˘˘لإا نا˘˘˘ي˘˘˘حأ’ا ن˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كلا

ــ ىصضرملل ةيحصص تافعاصضم
هذه نأا نم مغرلابو، ــ مهبصسح
تايناكمإا ىلع رفؤ˘ت˘ي ز˘كر˘م˘لا
نأا ’إا ،ا˘˘ه˘˘˘ب ضسأا˘˘˘ب ’ ة˘˘˘ير˘˘˘صشب

ميدقت نع زجعي يبطلا قيرفلا
اهتقو يف ةي˘ح˘صصلا تا˘مد˘خ˘لا

ببصسب بؤلطملا ىؤت˘صسم˘لا˘بو
ن˘م ة˘ي˘ها˘ن˘ت˘مÓ˘˘لا ر˘˘ي˘˘باؤ˘˘ط˘˘لا
. ىصضرملا

ناكصس حرط كلذ بناج ىلإا
عيراصشملا ضصقن نم ىرقلا هذه
لاغصشأÓل ةصصصصخملا ةيؤمنتلا
ذإا ،ىر˘˘خأ’ا ي˘˘ه ة˘˘ي˘˘مؤ˘˘م˘˘ع˘˘˘لا

ىلإا ةيدؤؤملا تاقرطلا تحبصصأا
ةيثراك ةلاح يف ىرقلا ضضعب
امك ،ل˘كآا˘ت˘لاو ءار˘ت˘هإ’ا بب˘صسب
يقصسلا هايم ضضقن نم اؤكتصشا
.يحÓفلا

ن˘˘˘˘م تار˘˘˘˘صشع˘˘˘˘لا د˘˘˘˘صشا˘˘˘˘˘ن
راودب ني˘ن˘طا˘ق˘لا ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘لا

ةيد˘ل˘ب˘ل ع˘با˘ت˘لا را˘ح˘ن˘لا ق˘ي˘ن˘خ
تل˘ي˘صسم˘صسي˘ت ة˘ي’ؤ˘ب نؤ˘ي˘ع˘لا
ى˘ل˘عو ة˘ي˘˘ئ’ؤ˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا

ةرورصضب ةي’ؤلا يلاو اهصسأار
ةيئادتب’ا ةصسردملا حتف ةداعإا
اذهب تاؤنصس01 ذنم ةقلغملا
ى˘لإا تلؤ˘ح˘ت نأا د˘˘ع˘˘ب ،راود˘˘لا

ةيبرتل لب˘ط˘صسإاو ضصا˘خ نا˘كم
ةيواصسأام ةرؤصص يف يصشاؤملا
يرادإ’ا لامهإ’ا ىدم ضسكعت
ءاصصقإ’او يؤمنتلا ضشيمهتلاو
ة˘يؤ˘م˘ن˘ت˘لا ج˘مار˘˘ب˘˘لا ل˘˘ك ن˘˘م
راودلا اذه قح يف ةصسرامملا
.ناكصسلا نم هينطاقو لوزعملا

تا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘صصت بصسحو اذ˘˘˘˘ه
ء’ؤؤه ءاتصسا دق˘ف ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لا

نينطاؤملا د˘حأا لÓ˘غ˘ت˘صسا ن˘م
ةصسردم˘لا˘ب ةروا˘ج˘م ة˘حا˘صسم˘ل

يف يصشاؤ˘م˘لا ة˘ي˘بر˘ت ل˘جأا ن˘م
ه˘نأا ه˘ن˘ع لا˘ق˘ي ا˘م ل˘قأا د˘ه˘صشم
ةرابعلا هلمحت ام لكب يئادب
ماق نأا دعب ت’’دو ناعم نم
ىد˘˘˘حإا˘˘˘ب ل˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘صسإا ءا˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘ب
ةروا˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘حا˘˘˘˘صسم˘˘˘˘لا

ةيبرتو ةصسردملل ةقصصÓملاو
ا˘ه˘˘ي˘˘ف ي˘˘صشاؤ˘˘م˘˘لا عاؤ˘˘نأا ل˘˘ك
ةرركتملا تاءادنلا نم مغرلاب
ى˘˘لإا ا˘˘هاد˘˘صص تل˘˘صصو ي˘˘˘ت˘˘˘لا

لجأا ن˘م ن˘ي˘لوؤؤ˘صسم˘لا بتا˘كم
ةيئادتب’ا ةصسردملا حتف ةداعإا
راودلا ذيمÓت هجو يف ةقلغملا
تا˘فا˘˘صسم نؤ˘˘ع˘˘ط˘˘ق˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا

ىلإا لؤصصؤلا لجأا نم ةليؤط
كرت نيح يف ةصساردلا دعاقم
دعب ببصسب ةصساردلا مهمظعم
تا˘نا˘كمإ’ا ة˘ل˘قو تا˘فا˘صسم˘˘لا
نأا انملع ام اذإا ةصصاخ ةيداملا

نيذلا راودلا اذه ينطاؤم لج

اوداع قباصس تقو يف هورجه
اوررقو ةيلصصأ’ا مهنكاصسم ىلإا
م˘ه˘نأا ر˘ي˘غ م˘ه˘صضرأا˘˘ب ضشي˘˘ع˘˘لا
ضسرامملا ضشيمهتلا˘ب اؤ˘ئ˘جا˘ف˘ت
ل˘˘˘ك با˘˘˘ي˘˘˘غو م˘˘˘ه˘˘˘ق˘˘˘ح ي˘˘˘ف
اذهب ةميركلا ةايحلا تابلطتم
رودلا نع ن˘ي˘ل˘ئا˘صست˘م ،راود˘لا
ه˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ي يذ˘˘لا ي˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘لا
ر˘˘ي˘˘فؤ˘˘ت ي˘˘ف نؤ˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
هذهب تايرورصضلاو تاناكمإ’ا
ىلع ناهرلاو ةيفيرلا ةقطنملا

لقنلاو ةحصصلاو ميلعتلا عقاو
ة˘م˘ير˘ك ةا˘ي˘ح ضشي˘ع ل˘˘جأا ن˘˘م
ة˘ي˘ف˘ير˘لا ق˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘قا˘˘ب˘˘ك
ريخأ’ا يف اوددجيل ةرواجملا
نم ة˘ي’ؤ˘لا ي˘لاو ى˘لإا م˘هءاد˘ن
ةيئادتب’ا ةصسرد˘م˘لا ح˘ت˘ف ل˘جأا
ضسيردتل اهلÓغتصساو ةقل˘غ˘م˘لا
ةيبر˘ت˘ل ضسي˘لو راود˘لا ذ˘ي˘مÓ˘ت
.يصشاؤملا

ز.دمحأإ

تا˘ما˘م˘˘كلا را˘˘ع˘˘صسأا لاز˘˘تا˘˘م
اميصس ’ عيبلا عقاؤم يف ةعفترم
قيعي ام ؤهو ،تايلديصصلا يف
ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاؤ˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘لؤ˘˘صصو
07و06 نيب حوارتي اهرعصسو
’ ي˘ت˘لا ةد˘حاؤ˘لا ة˘ما˘م˘˘كل˘˘ل جد
ن˘م تا˘ع˘˘يؤ˘˘صس ىؤ˘˘صس ح˘˘ل˘˘صصت
انمازت اذه ثدحيو ،اهلا˘م˘ع˘ت˘صسا

عقاؤملا يف اهلمح ةيرابجإا عم
، اهريغو قؤصستلا ءانثأاو ةماعلا

تايعمجلا ديدع نأا مغر اذهو
طخلا ىلع تلخد د˘ق ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

هذه عنصصل ريبك دهجب لمعتو
اهعيزؤتو ضشامقلا نم تامامكلا
اذه يفو ،اناجم ضسانلا ةماع ىلإا
ع˘ن˘صصم ل˘ث˘م˘م حر˘صص قا˘˘ي˘˘صسلا
ه˘˘نأا ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب ة˘˘ي’ؤ˘˘ب تصسؤ˘˘كلأا

ةياجب يلاو تاي˘صصؤ˘ت˘ب Ó˘م˘عو
عنصص يف عرصشيصس عنصصملا نإاف
ة˘ما˘م˘ك ف˘لأا04 برا˘˘ق˘˘˘ي ا˘˘˘م
عؤبصسأ’ا اذه نم ةيادب ايعؤبصسأا

ىلع عزؤت نأا رظتنملا نم يتلاو
نكل ،ةيناجم ةرؤصصب نينطاؤملا
اهمّلصسي تامامكلا هذه نأا فاصضأا

ىلؤتت يتلا ةي’ؤلا حلاصصم ىلإا
يه ةي’ؤلا نأا احصضؤم ،اهعيزؤت
مزÓلا ضشامقلا هتمّلصس نم يتلا
نأا امك ،تامامكلا هذه ةعانصصل
ي˘ن˘ه˘م˘لا ن˘يؤ˘كت˘لا تا˘صسصسؤؤ˘˘م
بوؤودلا اهلمع لصصاؤت ةي’ؤلاب
ة˘ي˘قاؤ˘لا تا˘ما˘م˘كلا ع˘ن˘صص ي˘˘ف
ردق ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘ب ح˘م˘صست˘صس ي˘ت˘لاو
نينطاؤملا  تاجايتحا نم ريبك
.نأاصشلا اذه يف

ت.Ëرك

م.ءامسسأإ

mahali@essalamonline.com

467209ددعلإ ^1441 لإوسش81ـل قفإوملإ0202 نإوج01ءاعبرأ’إيلحم
ةيومنتلإ عيراسشملإ لاكسشأإ فلتخم يف حداف صصقن نم يناعت

ةنتابب تمخلات ىرق ينطاق ةاناعم ديزي ةيحسصلا تامدخلا بايغ

يسشإوملإ ةيبرتل لبطسسإإ ىلإإ تلوحت

تاونسس01 ذنم ةقلغم ةيئادتبا ةسسردم حتفب بلاطم
تليسسمسسيت يف نويعلاب

اهÒغو قوسستلإ ءانثأإو ةماعلإ عقإوŸإ ‘ اهلمح ةيرابجإإ عم انمإزت إذه ثدحي

ةياجبب اهءانتقا نم ÚنطاوŸا قيعت ةعفترŸا تامامكلا راعسسأا

ةداسضŸإ ةيودأ’إ Òفوت ةرورسض ¤إإ ةفاسضإ
لاجآ’إ برقأإ ‘ ةماسسلإ تإرسشحلل

يديسس د’وأاب تاسشيوعلا ناكسس
ءاŸاب نوبلاطي ةليسسŸا ‘ ميهاربا

ةيحسصلا ةيطغتلاو بورسشلا
‘ حدافلإ صصقنلإ نم ،ةنتاب ةي’و برغ لامسش ةعقإولإ تمÿات ةيدلبب فسصافسصلإو ةيمسسق ىرق ونطاق يكتسشي

لعجي ام ،صشيمهتلإو ةلزعلإ نم مهجرختو مهتسشيعم ىوتسسم نسس– نأإ اهنأاسش نم يتلإ ،ةيومنتلإ عيراسشŸإ لاكسشأإ فلت�
.رطسسأ’إ هذه ةباتك د◊ ةلسصإوتمو ةرمتسسم مهتاناعم

نا˘كصس ةا˘نا˘ع˘م لاز˘˘ت ’
لامصش تايصشيؤعلا ةقطنم
يديصس د’وأا ةيدلب قرصش
،ة˘ل˘ي˘صسم˘لا ي˘˘ف م˘˘ي˘˘هار˘˘بإا

ز˘ج˘ع˘˘لا ع˘˘م ة˘˘ل˘˘صصاؤ˘˘ت˘˘م
برصشلا هايم يف لجصسملا

،ةيحصصلا ةيطغتلا بايغو
ي˘˘لا˘˘هأا د˘˘˘ج˘˘˘ي م˘˘˘ل ثي˘˘˘ح
مهدد˘ع غ˘لا˘ب˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

يأا ،ة˘ل˘ئا˘ع08 ي˘لاؤ˘˘ح
تاطلصسلا لبق نم كرحت
ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
د˘ي˘صسج˘ت˘˘ل ن˘˘ي˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا

ى˘ل˘ع ة˘ق˘با˘صسلا م˘هدؤ˘˘عو
دكأا  ثيح ،عقاؤلا ضضرا
ن˘م ن˘ي˘ثد˘ح˘ت˘م˘˘لا ضضع˘˘ب
نأا˘ب تا˘˘صشيؤ˘˘ع˘˘لا ي˘˘لا˘˘هأا
فرعي مل ي˘ئا˘م˘لا ناز˘خ˘لا
ءÓط وأا ةفاظن ةيلمع يأا
،تاؤن˘صس ذ˘ن˘م ة˘نا˘ي˘صص وأا
نا˘كصسلا بل˘غا ر˘ط˘˘صضي˘˘ل
ها˘ي˘م˘ب م˘ه˘تÓ˘ئا˘ع د˘يوز˘˘ت
داو يتقطنم نم برصشلا
ضسورع نب نيعو تيملا
ى˘لإا تل˘˘صصو ةر˘˘ي˘˘ع˘˘صست˘˘ب
يف ،جيرهصصلل جد0001
نازخلا هايم لغتصست نيح
اذكو ةيلزنملا لاغصشأا يف
ةعاق قلغ ىلإا ،...ةيصشاملا

ببصسب ةرت˘ف ذ˘ن˘م جÓ˘ع˘لا
رركتملا ضضرمملا بايغ
ةقطنملا ىصضرم رطصضيل
مامرخ يتدايع ىلإا لقنتلا

ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘˘قرارز ز˘˘˘كر˘˘˘مو
يقلتل ،م˘ل˘ك51 ة˘فا˘صسم
ةيحصصلا تا˘مد˘خ˘لا ى˘ندأا

ة˘ي˘ح˘˘صص بعا˘˘ت˘˘م ط˘˘صسو
لقنلا لئاصسؤل مات بايغو
نا˘كصس ،ضصا˘خ˘لاو ما˘˘ع˘˘لا
اؤ˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ط تا˘˘˘صشيؤ˘˘˘ع˘˘˘لا
يئاملا نازخ˘لا ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب
ا˘ي˘صشا˘م˘ت ر˘خأا زا˘˘ج˘˘نا ع˘˘م
امك ،يناكصسلا ع˘صسؤ˘ت˘لاو
ةعاق حتف˘ب ا˘صضيأا اؤ˘ب˘لا˘ط
ر˘˘˘ي˘˘˘فؤ˘˘˘ت ع˘˘˘˘م جÓ˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘مز˘˘ل˘˘ت˘˘صسم˘˘لا

،ضضرممو بيبط نييعتو
اؤ˘ع˘فر ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا نا˘كصس
مهقرؤؤي تاب رخآا لكصشم
ددرتب قلعتملاو ةليل لك
انهو ،نيباعثلاو براقعلا
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا اؤ˘˘ل˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘صسا
ريفؤ˘ت ل˘جا ن˘م ة˘ي˘صصؤ˘لا
ةدا˘˘˘˘˘˘˘صضم˘˘˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘˘˘يودأ’ا
ي˘ف ة˘ما˘صسلا تار˘˘صشح˘˘ل˘˘ل
. لاجآ’ا برقأا

ع.دلاخ

عراؤ˘صش ‘ لؤ˘ج˘˘تŸا
ديكأ’ا ،مايأ’ا هذه لجيح
ظحÓيو هها˘ب˘ت˘نإا Òث˘ي˘صس
ف˘˘˘ي˘˘˘˘ث˘˘˘˘كلا را˘˘˘˘صشت˘˘˘˘نإ’ا
لزا˘˘نŸا ءار˘˘ك تا˘˘ت˘˘فÓ˘˘ل
اهباحصصأا ءاقرأاب ةقؤفرم
،ةيلمعلا ل˘ي˘صصا˘ف˘ت ل˘كو
لزا˘˘˘˘نŸا با˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘صصأا˘˘˘˘˘ف
ع˘صضو ن˘كا˘مأا نورا˘ت˘خ˘˘ي
ة˘قدو ة˘يا˘ن˘ع˘ب تا˘ت˘فÓ˘˘لا

ةي’ؤلا لخادم دنع ،ةديج
تاقر˘ط˘لا ةد˘م˘عأا ى˘ل˘عو
لكصشتت يتلا كلت ةصصاخ
ة˘˘يرور˘˘م Òباؤ˘˘ط ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
ى˘˘˘ن˘˘˘صست˘˘˘ي ى˘˘˘ت˘˘˘ح كلذو
ا˘ه˘تد˘˘ها˘˘صشم ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل
ةدؤجؤŸا تانايبلا ةءارقو
ا˘نا˘˘ي˘˘حأا ‘و ل˘˘ب ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
¤إا نوأا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي ىر˘˘˘˘˘خأا

نارد÷ا ‘ ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘ك
نهذلا تاودأا لامع˘ت˘صسإا˘ب

اÒث˘ك هؤ˘˘صشي ر˘˘ظ˘˘ن˘˘م ‘
،ة˘ن˘يد˘م˘ل˘ل ما˘ع˘˘لا ط˘˘يÙا

ي˘ح˘صصلا ع˘صضؤ˘لا م˘غرو
⁄اعلا هب رÁ يتلا بعصصلا

ر˘˘˘˘˘˘ئاز÷او ا˘˘˘˘˘˘مؤ˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ع
ىلع لج˘ي˘جو ا˘صصؤ˘صصخ
تاءار˘˘جإا م˘˘غرو ضصخأ’ا

‘ ما˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘صسإ’ا ع˘˘˘ن˘˘˘م

نآ’ا ى˘˘˘ت˘˘˘ح ئ˘˘˘طاؤ˘˘˘صشلا
،ة˘ي’ؤ˘لا ›او ن˘م رار˘ق˘ب
كلذل اؤهبأاي ⁄ مهنأا ’إا

مجنت دق يتلا رطاıا مغر
باطقتصسإا ءارج ،كلذ نع
ءاحنأا لك نم ÚفاطصصŸا
‘ مهتجح ىقبتل ،نطؤلا
ديحؤلا لصصفلا هنأا كلذ
ضصر˘ف م˘ه˘ل ح˘ي˘ت˘˘ي يذ˘˘لا
هنور˘ظ˘ت˘ن˘ي م˘هو ل˘غ˘صشلا

را˘˘ج˘˘يإ’ ،ة˘˘ن˘˘صسلا لاؤ˘˘˘ط
ل˘˘ي˘˘صص–و م˘˘ه˘˘ن˘˘كا˘˘˘صسم
ةي’ؤلا نأ’ ،لاŸا ضضعب

عيمج ىلع ةتيم مهبصسح
ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ك ‘و ت’اÛا
لصصف ءانثتصسإاب لؤصصفلا
ضشع˘˘ت˘˘ن˘˘ت ن˘˘يأا ف˘˘ي˘˘˘صصلا
’ ة˘صصر˘ف ي˘هو ،ة˘ي’ؤ˘لا
Áمهب˘صسح ا˘ه˘ت˘يؤ˘ف˘ت ن˘ك،
‘ ةي’ؤلا ›او بصسحو
اذه ‘ ة˘ب˘صضت˘ق˘م ة˘م˘ل˘ك
مصسؤŸا اذه نإا لاق لاÛا
ءارك ةيلمعو ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صسإا
’إا نؤ˘˘˘˘كت ن˘˘˘˘ل لزا˘˘˘˘˘نŸا
ةعصضاخو ةمظنم ةقيرطب
ةنيعم ةيميظنت طورصشل
ى˘˘صضؤ˘˘ف˘˘لا ن˘˘ع اد˘˘ي˘˘ع˘˘ب
.ةيئاؤصشعلاو

ميهإرب.ع

ةذاتسسأ’إ نم ةبخن ةكراسشمب
نطولإ تاعماج فلتخم نم

لجيج ةعماج
ةودن نسضتحت
ةينطو ةيميداكأا

ءارثإاو ةسشقانم لوح
روتسسدلا ةدوسسم
ةعماج إرخؤوم تنسضتحإ
يحي نب قيدسصلإ دمحم
ةيملع ةودن ،لجيجب
تسصسصخ ،ةينطو ةيميداكأإ
روتسسدلإ ةدوسسم ةسشقانمل
فإرسشإإ تحت كلذو ،ةريخأ’إ

مولعلإو قوقحلإ ةيلك ريطأاتو
ثيح ،ةعماجلاب ةيسسايسسلإ

ديدع ةكراسشم ةودنلإ تفرع
ةذتاسسأ’إو ةرتاكدلإ
لجيج ةعماج نم نيثحابلإ

ىرخأ’إ تاعماجلإ ديدعو
دقو ،نطولإ ىوتسسم ىلع

نع رسضاحتلإ ةينقت تلمعتسسإ
ةذتاسسأÓل ةبسسنلاب دعب
رذعت نيذلإ نييوعدملإ

،يسصخسشلإ روسضحلإ مهيلع
ةبخن نم روسضحلإ مدقو إذه

،نيكراسشملإ ةذاتسسأ’إ
يف تاسشقانمو تÓخإدم
لخإد لعافتلإ اهدإز ةمقلإ
وج حتف امم ،ءإرث ةعاقلإ
نيب ىؤورلإ لدابتو رإوحلإ

نيرسضاحملإ ةذتاسسأ’إ عيمج
ةعاق لخإد روسضحلإو
لك نأإو ةسصاخ ،صضرعلإ
ىوتسسمو ةرتاكد نيلخدتملإ

،مهتاسصسصخت يف إدج يلاع
تايباجي’ قرطت مهنم لكف
نم ةدوسسملإ هذه صصئاقنو
،هنإديمو هسصسصخت ةيوإز

جورخلإو اهليدعت لمأإ ىلع
هيف كراسشتي يقفإوت روتسسدب

.نييرئإزجلإ عيمج
ميهإرب.ع

ئطإوسشلإ ¤إإ لوخدلإ عنم تإءإرجإإ مغر

لزانŸا ءارك تاتف’
لجيج عراوسش وزغت Úفاطسصملل

انوروك ةمزأا زع ‘
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ةدوع ددهي باهرإ’ا
«غيلريميربلا»

،ضسمأا ،يناطيرب يفحصص ريرقت دكأا
فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا عور˘صشم دد˘ه˘ي با˘هرإ’ا نأا

،زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلا تايرابم
.انورؤك ضسوريف ةمزأا بقع

«ل˘ي˘م ي˘˘ل˘˘يد» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صصل ا˘˘ًق˘˘فوو
«غيلريميربلا» ةطبار نإاف ،ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا

دؤجو رطخب مهريكذتل ،ةيدنأ’ا تبطاخ
تايرابم فانئتصسا دنع ةيباهرإا تامجه
كانه ىلإا تراصشأاو.يزيلجنإ’ا يرودلا
ببصسب ا˘م˘ي˘صس’ ،ة˘ي˘لا˘ع د˘يد˘ه˘ت ة˘ب˘صسن
دÓبلا كرحت ريثأات يف كؤكصش دؤجو
تاءارجإا ىلع اًبلصس انورؤك ةهجاؤمل
نأا تح˘˘˘˘صضوأاو.با˘هرإ’ا ة˘ح˘فا˘كم
بلاط مدقلا ةركل يزيلجنإ’ا داحت’ا
تاءارجإ’ا ةعجارم نم دكأاتلاب ةيدنأ’ا
،تا˘يرا˘ب˘م˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا ل˘ب˘ق ،ة˘ي˘ن˘مأ’ا
عم لماعت˘ل˘ل ة˘ط˘خ ع˘صضؤ˘ل ة˘فا˘صضإ’ا˘ب
،بعÓملا لؤخدل نيللصستملا ت’واحم
.حيرصصت ىلع لؤصصحلا نود

كانه نإا ةيناطيربلا ةفيحصصلا تلاقو
دÓبلا يف قÓغإ’ا ببصست نم فواخم
فاع˘صضإا ي˘ف ا˘نورؤ˘ك ضسور˘ي˘ف بب˘صسب
.نمأ’ا

زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلا نأا ركذي
.يراجلا ناؤج71 مؤي اًيمصسر دؤعيصس

نم برتقي لاطبأ’ا يرود
«انوروك» نجسس ةرداغم
نع ،ضسمأا ،ي˘نا˘ب˘صسإا ر˘ير˘ق˘ت ف˘صشك

تايرابم فانئتصسا نأاصشب ديدج رؤطت
بقع ةرم لوأ’ ،ابوروأا لاطبأا يرود
.دجتصسملا انورؤك ضسوريف ةمزأا

«ؤ˘ت˘ي˘غ˘نر˘ي˘صشلا» ج˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘ل ا˘˘ًق˘˘فوو
يف اًريبك اًلؤوافت كانه نإاف ،ينابصسإ’ا
نأا˘صشب مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘بوروأ’ا دا˘ح˘˘ت’ا
يف ةلؤطبلا تايرابم فانئتصسا ةيناكمإا

.ريهامجلا رؤصضح لظ
نأا ى˘لإا ي˘نا˘ب˘صسإ’ا ج˘ما˘نر˘ب˘لا را˘صشأاو

اًيريهامج اًرؤصضح دهصشت دق تايرابملا
بعلم يأا ةعصس نم طقف %03 ةبصسنب
قيق˘ح˘ت ع˘م ،تا˘ه˘جاؤ˘م˘لا ف˘ي˘صضت˘صسي
.يعامتج’ا دعابتلا طورصش

يف ببصست انورؤك ضسوريف نأا ركذي
تايرودلا لامكتصساب تارارق رودصص
يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا) ىر˘˘˘ب˘˘˘كلا ة˘˘˘ي˘˘˘بوروأ’ا

نود (يناملأ’او ينابصسإ’او يلاطيإ’او
.ةيحصص بابصسأ’ ،ريهامج

تا˘يرا˘ب˘م فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا رر˘ق˘م˘˘لا ن˘˘مو
يف مصسؤملا اذه ابوروأا لاطبأا يرود
.لبقملا توأا رهصش

نيروغنا طبري يسسليسشت
ليوط دقعب

ديدجت ،ضسمأا ،يصسليصشت يدان نلعأا
ةرتفل ،نيرؤغنا ؤنيت باصشلا هبع’ دقع
يدانلل يمصسرلا عقؤملا ركذو.ةليؤط
ةرتفل ىقبيصس نيرؤغنا نأا ،يزيلجنإ’ا

دقع ىلع عقو امدعب قيرفلا عم ةليؤط
تاؤنصس5 ةدمل يصسليصشتب هطبري ديدج
نأا ،هنا˘ي˘ب ي˘ف يدا˘ن˘لا فا˘صضأاو.ىرخأا
ع˘م ى˘لوأ’ا ةر˘م˘ل˘˘ل كرا˘˘صش ن˘˘يرؤ˘˘غ˘˘نا
ةلؤطب يف نوات يصسبميرغ مامأا قيرفلا

رمبتبصس يف نيفر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ط˘بار ضسأا˘ك
ةرمل˘ل ل˘يد˘ب˘ك كرا˘صش ا˘م˘ك.يصضاملا
يزيلجنإ’ا يرودلا ةلؤطب يف ىلوأ’ا
ىلع هقيرف اهيف زاف يتلا ةارابملا يف
درؤفماتصس» بعلم يف (0‐4) نؤترفيإا
.يصضاملا ضسرام يف «جديرب

تايرابم ف˘نأا˘ت˘صست نأا رر˘ق˘م˘لا ن˘مو
71 ي˘˘˘˘ف يز˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ن’ا يرود˘˘˘˘˘لا

فقؤت امدعب ،يرا˘ج˘لا ؤ˘ي˘نؤ˘ي/نار˘يز˘ح
يصشف˘ت بب˘صسب ؛ن˘ير˘ه˘صش ن˘م ر˘ث˘كأا ماد
.دجتصسملا انورؤك ضسوريف
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،ينابصسإا ي˘ف˘ح˘صص ر˘ير˘ق˘ت ف˘صشك
نأاصشب ديدج رؤطت نع ،ءاثÓثلا مؤيلا
،زينيترام وراتو’ ينيتنجرأ’ا طابترا

ى˘لإا لا˘ق˘ت˘ن’ا˘ب ،نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا م˘جا˘ه˘˘م
يفيصصلا ؤتاكريم˘لا لÓ˘خ ة˘نؤ˘ل˘صشر˘ب
.لبقملا

«ؤ˘ت˘ي˘غ˘نر˘ي˘صشلا» ج˘ما˘نر˘ب˘ل ا˘˘ًق˘˘فوو
رتنإ’ اًبلط مدق وراتو’ نإاف ،ينابصسإ’ا

ىلإا هلاقت˘نا ى˘ل˘ع ة˘ق˘فاؤ˘م˘ل˘ل ،نÓ˘ي˘م
.يلاحلا مصسؤملا ةياهنب ةنؤلصشرب

،مايأا ذنم ريراقت تراصشأا نأا قبصسو
ه˘˘برد˘˘م˘˘ل فر˘˘ت˘˘عا ورا˘˘˘تو’ نأا ى˘˘˘لإا
ىلإا لاقتن’ا ديري هنأا ،يتنؤك ؤينؤطنأا
ةقفر لاتقلل هدادعتصسا عم ،ةنؤلصشرب
.مصسؤملا اذه ةياهن ىتح رتنإا

نÓيم رتنإاو ةنؤ˘ل˘صشر˘ب ضضوا˘ف˘ت˘يو

ثيح ،وراتو’ ةقفصص لؤح ةرتف ذنم
لؤصصحلا˘ب «يروز˘تار˘ي˘ن˘لا» كصسم˘ت˘ي

دقع يف يئازجلا طرصشلا ةميق ىلع
نؤيلم111) ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا بعÓ˘˘لا
مصسحل ىعصسيف ،ةنؤلصشرب امأا.(وروأا
لاؤ˘مأا م˘يد˘ق˘ت ق˘ير˘ط ن˘˘ع ة˘˘ق˘˘ف˘˘صصلا
ةفاصضإ’اب ،وروأا نؤيلم07 نم برتقت
.هفؤفصص نم2 وأا بع’ ةقاطب ىلإا

،ةينابصسإا ةيف˘ح˘صص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘صشك
ا˘صضر˘ع مد˘ق يذ˘لا يدا˘ن˘لا ة˘يؤ˘ه ن˘ع
ؤصسنأا باصشلا ةنؤلصشرب بع’ مصضل
.وروأا نؤيلم001 لباقم ،يتاف

ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صص ه˘˘تر˘˘كذ ا˘˘م˘˘ل ا˘˘˘ق˘˘˘فوو
يدا˘ن نإا˘ف ،ة˘ي˘نؤ˘لا˘ت˘˘كلا «ترؤ˘˘ب˘˘صس»
ىلإا هراظنأا هجو ،دتيانؤي رتصسصشنام
يف قلأات يذلا باصشلا ةنؤلصشرب بع’
اذ˘ه ا˘ه˘ي˘ف كرا˘صش ي˘ت˘لا تا˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا
ن˘م˘صض ع˘صضي ه˘نأا˘ب ا˘م˘ل˘ع ،م˘˘صسؤ˘˘م˘˘لا
ايصسورؤب مجن ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ه˘تا˘يؤ˘لوأا
يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا بخ˘ت˘ن˘م˘لاو د˘نؤ˘م˘˘ترود
.ؤصشناصس نوداغ

ؤصشناصس ددرت لظ يف هنأا تحصضوأاو
001 ي˘لاؤ˘ح˘ب ه˘ت˘م˘ي˘˘ق رد˘˘ق˘˘ت يذ˘˘لا

دتيانؤي مدقأا ،ينيلرتصسإا هينج نؤيلم
.يتاف باطقتصسا ةلواحم ىلع

ضسلجم نأا تعبات ةفيحصصلا نكل
نع ي˘ل˘خ˘ت˘لا ضضفر ،ة˘نؤ˘ل˘صشر˘ب ةرادإا
يف ،ةنصس71 رمعلا نم غلابلا يتاف
ىرخأا ةعؤمجم نأا هيف تدكأا تقو
بعÓ˘لا ع˘˘صضو بقار˘˘ت ة˘˘يد˘˘نأ’ا ن˘˘م
ي˘ف ل˘˘يؤ˘˘ط تقؤ˘˘ب ظ˘˘ح˘˘ي م˘˘ل يذ˘˘لا
م˘جا˘ه˘م˘˘لا مود˘˘ق د˘˘ع˘˘ب تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا
.تياؤثيارب نترام يكرامندلا

ز˘يراؤ˘صس ضسيؤ˘ل ي˘فا˘ع˘ت ل˘ظ ي˘فو

نإاف ،يلبميد نامثع ةدؤع ةيلامتحاو
ي˘ف ح˘جرأ’ا ى˘ل˘ع د˘جاؤ˘ت˘ي ن˘ل ي˘تا˘ف
ن˘م ى˘ق˘ب˘ت ا˘م˘ي˘ف ة˘نؤ˘ل˘صشر˘˘ب ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق
عفد ا˘م ،ي˘لا˘ح˘لا م˘صسؤ˘م˘لا تا˘يرا˘ب˘م
ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا ،بعÓ˘لا لا˘م˘˘عأا ل˘˘ي˘˘كو
ةنؤلصشرب ةبلاط˘م˘ل ز˘يد˘ن˘ي˘م ي˘خرؤ˘خ
.بعÓلا نع يلختلا رعصس ديدحتب

ةمي˘ق نأا˘ب ي˘نؤ˘لا˘ت˘كلا يدا˘ن˘لا درو
هين˘ج نؤ˘ي˘ل˘م051 غ˘˘ل˘˘ب˘˘ت بعÓ˘˘لا

اياؤن يأا دجؤت ’ هنأا ديب ،ينيلرتصسإا
عم هل ءاقل لوأا يتاف ضضاخو.هعيبل
61 هرمعو ةنؤلصشرب يف لوأ’ا قيرفلا

لجصسي بع’ ر˘غ˘صصأا ح˘ب˘صصأاو ،ا˘ما˘ع
.«اغيللا» يف قيرفلل افده

ةريخأ’ا ةرتفلا يف تانهكت تراثو
ضضرعلا بحاصص ؤه ديردم لاير نأاب
نع فصشكلا لبق ،يتاف مصضل مخصضلا
.دتيانؤي رتصسصشنام هنأا

˘ماد˘خ˘ت˘صسا ،لا˘يرا˘˘ي˘˘ف يدا˘˘ن رsر˘˘ق
تايرابم لÓخ ،نيعجصشملل رؤصص
ةر˘كل ي˘نا˘ب˘صسإ’ا يرود˘لا˘ب ق˘ير˘ف˘لا
.مدقلا

مؤي ،ينابصسإ’ا يرودلا فنأاتصسُيو
ماد فقؤت د˘ع˘ب ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ضسي˘م˘خ˘لا
ضسوريف ةمزأا ببصسب ؛رهصشأا3 ؤحن

.انورؤك

نود˘ب ف˘نأا˘ت˘صسي˘صس يرود˘لا ن˘كل
ةناعتصسÓل لايرايف عفد ام ،ريهامج
نؤلمحي نيذلا نييعجصشملا رؤصصب
يف اهعصضؤ˘ل ة˘ي˘م˘صسؤ˘م˘لا ر˘كاذ˘ت˘لا

مت ةبرجت يف ،اكيماريصس ’ بعلم
يرود˘لا ي˘ف ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ا˘˘هذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت
.يناملأ’ا

تايرابم6 ،لا˘يرا˘ي˘ف ضضؤ˘خ˘يو

يف مصسؤملا ةياهن ىتح هبعلم ىلع
،ةيليبصشإاو ،اكرؤيا˘م لا˘ير ة˘ه˘جاؤ˘م
لايرو ،ةنؤلصشربو ،رابيإاو ،ايصسنلافو
.دادييصسؤصس

لا˘صسرإا ن˘ي˘ع˘˘ج˘˘صشم˘˘لا نا˘˘كمإا˘˘بو
اهثب متيصسو ،يدانلا ىلإا تاهؤيديف
.اكيماريصس ’ بعلم تاصشاصش ربع

ابعضص تاب ›ودلا دا–’ا اهبلط يتلا تانامضضلا عيقوت

تاديسسلا لايدنوم ةفاسضتسسا قابسس نم بحسسنت ليزاÈلا

ةنولسشرب ¤إا لاقتن’ا بلطي وراتو’

يتاف مسضل نويلم001ـلا سضرع دتيانوي رتسسسشنام

هبعلم ىلع هتايرابم ‘ «اغيلسسدنوبلا» ةبرجتل أاجلي لايرايف

مدقلا ةركل يليزاربلا داحت’ا لاق
ضسأاك ةفاصضتصس’ هصضرع بحصس هنإا
3202 مدقلا ةركل تاديصسلل ملاعلا
تانامصضلا ريفؤت ىلع هتردق مدعل
يلودلا داحت’ا نم ةبؤلطملا ةيلاملا
.91‐ديفؤك ةحئاج ببصسب «افيفلا»

نأا نا˘˘˘ي˘˘˘ب ي˘˘˘ف دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت’ا ر˘˘˘˘كذو
هنأا ىلإا تصصلخ ةيداحت’ا ةمؤكحلا
ع˘˘˘ي˘˘˘قؤ˘˘˘ت «باؤ˘˘˘˘صصلا ن˘˘˘˘م ضسي˘˘˘˘ل»
«اف˘ي˘ف˘لا» ا˘ه˘ب˘ل˘ط ي˘ت˘لا تا˘نا˘م˘صضلا
ف˘قؤ˘م ي˘ف ل˘يزار˘ب˘لا نأا ن˘˘م˘˘صضي˘˘ل
يتلا ةلؤط˘ب˘لا ة˘فا˘صضت˘صس’ ر˘ق˘ت˘صسم
.اقيرف23 اهيف كراصشي

ح˘ب˘صصي ل˘˘يزار˘˘ب˘˘لا با˘˘ح˘˘صسنا˘˘بو
م˘لا˘˘ع˘˘لا ضسأا˘˘ك ة˘˘فا˘˘صضت˘˘صسا قا˘˘ب˘˘صس
ايلارتصسأا ى˘ل˘ع ار˘صصت˘ق˘م تاد˘ي˘صسل˘ل
.نابايلاو ايبمؤلؤكو ادنليزؤينو

مدقلا ةركل يلودلا داحت’ا لاقو
راتخيصس هنإا قباصس نايب يف ،«افيف»
ملاعلا ضسأاك ميظنتب زئافلا ضضرعلا
عا˘م˘˘ت˘˘جا لÓ˘˘خ ،3202 تاد˘ي˘صسل˘ل
ناؤج52 يف تنرتنإ’ا ربع هصسلجمل
.يراجلا

افليسس وغايت
تاباسسح نم جرخي

نامÒج ناسس
يدان نيب لاصصفن’ا تاب

،نا˘˘˘مر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج نا˘˘˘˘صس ضسيرا˘˘˘˘ب
ؤغا˘ي˘ت ي˘ل˘يزار˘ب˘لا ه˘ع˘فاد˘مو
ل˘˘ظ ي˘˘ف ا˘˘ًكي˘˘صشو ا˘˘ف˘˘ل˘˘ي˘˘صس
بعÓلا د˘ق˘ع ة˘يا˘ه˘ن بار˘ت˘قا
م˘صسؤ˘م˘لا ما˘ت˘خ˘˘ب ةدد˘˘ح˘˘م˘˘لا
.يراجلا

ؤ˘˘ل» ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صص تد˘˘˘كأا
نأا اهل رير˘ق˘ت ي˘ف «نا˘يز˘يرا˘ب
ريخأ’ا رهصشلا ضشيع˘ي ا˘ف˘ل˘ي˘صس
يدا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا نارد˘˘˘˘˘˘ج ل˘˘˘˘˘˘خاد
ن˘ع ه˘ل˘ي˘حر نأاو ،ي˘صسيرا˘ب˘لا
دعب اًعؤ˘ب˘صسأا د˘كأا˘ت˘ي ق˘ير˘ف˘لا
.رخآ’ا

ع˘˘˘فاد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا نأا تفا˘˘˘˘صضأاو
ي˘ف ة˘ب˘غر ه˘يد˘ل ي˘ل˘يزار˘˘ب˘˘لا
ضسإا يب» ع˘م هد˘قا˘ع˘ت د˘يد˘ج˘ت

تارصشؤؤملا لك نأا ’إا ،«يج
لاصصف˘ن’ا ق˘ير˘ط ي˘ف ر˘ي˘صست
.امهنيب

ه˘نأا نا˘يز˘يرا˘ب ؤ˘ل تر˘˘كذو
نع افليصس ؤغايت ليحر لاح
نا˘˘˘˘صس ضسيرا˘˘˘˘˘ب فؤ˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘صص
ى˘˘لإا دؤ˘˘ع˘˘ي ن˘˘˘ل ،نا˘˘˘مر˘˘˘ي˘˘˘ج
لب يليزاربلا يصسن˘ي˘ن˘ي˘مؤ˘ل˘ف
يف هراؤصشم لامكتصسا ديري
ن˘˘ير˘˘خآا ن˘˘ي˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘ل ا˘˘˘بوروأا
هدجاؤت ضصرف ىلع ظافحلل
ليزاربلا بخت˘ن˘م ة˘م˘ئا˘ق ي˘ف
ضسأا˘ك ي˘˘ف كرا˘˘صشت˘˘صس ي˘˘ت˘˘لا
،اهبنا˘ج ن˘م.2202 ملا˘ع˘لا

«بي˘كي˘ل» ة˘ف˘ي˘ح˘صص تف˘صشك
نأا ا˘˘ه˘˘ل ير˘˘صصح ر˘˘ب˘˘˘خ ي˘˘˘ف
يدا˘ن˘ل˘ل ي˘صضا˘ير˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا
ىر˘جأا ودرا˘نؤ˘ي˘ل ي˘صسيرا˘ب˘˘لا

ةعصضب لبق ةي˘ف˘تا˘ه ة˘م˘لا˘كم
،ي˘ل˘يزار˘ب˘لا ع˘فاد˘˘م˘˘لا˘˘ب ما˘˘يأا

تاباصسحلا جراخ هنأاب هغلبأاو
.ديدجلا مصسؤملا يف

ابع’ افل˘ي˘صس ؤ˘غا˘ي˘ت نا˘كو
ي˘صسن˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘مؤ˘˘ل˘˘ف يدا˘˘ن ي˘˘ف
ىلإا لقتني نأا لبق يليزاربلا

.9002 ماع نÓيم



،ينا˘ب˘صسإا ي˘ف˘ح˘صص ر˘ير˘ق˘ت ف˘صشك
ةلاح نأاصشب ديدج رؤطت نع ،ضسمأا
مجن ،ي˘صسي˘م ل˘ي˘نؤ˘ي˘ل ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا
تا˘يرا˘ب˘م ةدؤ˘ع ل˘˘ب˘˘ق ،ة˘˘نؤ˘˘ل˘˘صشر˘˘ب
.«اغيللا»

«ؤ˘ت˘ي˘غ˘نر˘ي˘صشلا» ج˘ما˘نر˘ب˘ل ا˘ًق˘فوو
ضسوؤ˘ه˘م ي˘صسي˘˘م نإا˘˘ف ،ي˘˘نا˘˘ب˘˘صسإ’ا
˘مؤ˘ي ،ا˘صسرا˘ب˘لا ة˘ق˘فر ة˘كرا˘˘صشم˘˘لا˘˘ب

.اكرؤيام لاير دصض ،لبقملا تبصسلا
ريصسلا ديري ةنؤلصشرب ىلإا راصشأاو

ةدؤ˘ع ة˘لأا˘صسم ع˘م ةؤ˘ط˘˘خ˘˘ب ةؤ˘˘ط˘˘خ
هاجتا كانهو ،ةباصصإ’ا بقع يصسيم
ثؤغربلاب ةرطا˘خ˘م˘لا مد˘ع˘ب ح˘صضاو
.«اغيللا» ةدؤع بقع

نلعأا نأا قبصس ةنؤلصشرب نأا ركذي
ةيلصضع ة˘با˘صصإا ن˘م ي˘صسي˘م ةا˘نا˘ع˘م

،يصضا˘م˘لا عؤ˘ب˘صسأ’ا لÓ˘خ ة˘ط˘ي˘صسب
نم رثكأا نع ثؤغربلا بيغت بقع
لوأا ،يصسيم كراصشو.يعامج نارم
تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ،ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ثإ’ا ضسمأا
م˘ت˘ي م˘ل ن˘كل ،ةر˘م لوأ’ ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لا
لاير ةعقؤم نم دعب هفقؤم ديكأات
.اكرؤيام

بع’ نا˘يرا˘ت˘ي˘خ˘˘م كير˘˘ن˘˘ه د˘˘كأا
هنأا ،امور فؤفصصل راعُملا ،لانصسرآا
فؤ˘˘ف˘˘صص ن˘˘م˘˘صض ءا˘˘ق˘˘ب˘˘لا ل˘˘صضف˘˘ُي
.«يصسورؤلايجلا»

مصسؤملا اذه نا˘يرا˘ت˘ي˘خ˘م بع˘ل˘يو
،ا˘˘مور ع˘˘م ةرا˘˘عإ’ا ل˘˘ي˘˘ب˘˘صس ى˘˘ل˘˘˘ع
ةرادإا نأا ،ة˘ي˘ف˘ح˘صص ر˘يرا˘ق˘ت تدا˘فأاو
تاصضوافم يف لعفلاب تلخد بائذلا

.ةراعإ’ا ديدمتل لانصسرآا عم
برد˘˘م ،ا˘˘ت˘˘ي˘˘ترأا ل˘˘ي˘˘كي˘˘م لا˘˘كو

دكأاو ،نايراتيخمل حيدملا ،لانصسرآا
يف بعللا ىلع رداقو مهم بع’ هنأا

بعلل جاتحي هنأا ىلإا اريصشم ،قيرف يأا
م˘صسح ل˘ب˘ق تا˘يرا˘ب˘م˘لا ن˘م د˘يز˘م˘لا

.هلبقتصسم
تاحيرصصت يف ،نايراتيخم لاقو

:ةيزيلجنإ’ا «ورتم» ةفيحصص اهتلقن
ا˘مور ي˘ف نؤ˘كأا نأا د˘يرأا د˘ي˘كأا˘ت˘لا˘ب»
ط˘ق˘ف ضسي˘˘لو ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا م˘˘صسؤ˘˘م˘˘لا
تاؤنصس ةدعل لب ،ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘صسؤ˘م˘لا
.«ىرخأا

دقع يدل لازي ’ نكل» :فاصضأاو
لب ،يديب ضسيل رمأ’او لانصسرآا عم
قا˘ف˘ت’ا م˘ت اذإا ا˘مورو لا˘ن˘صسرآا د˘ي˘˘ب

.«ةقفصصلا ىلع امهنيب
ؤ˘ه ي˘˘ن˘˘ل˘˘غ˘˘صشي ا˘˘م ل˘˘ك» :ع˘˘با˘˘تو

ةؤ˘˘ق˘˘ب بع˘˘ل˘˘لاو ،ة˘˘يد˘˘ج˘˘ب برد˘˘ت˘˘لا
ا˘م را˘ظ˘ت˘ناو ما˘مأ’ا ى˘لإا ع˘˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘لاو
يف ىقبأا مل اذإا ديكأاتلابو ،ثدحيصس
.«لانصسرآا ىلإا دؤعأاصس امور

مدقلا ةركو ،ؤكصشأا ’ انأا» :متخو
نأا بجي اذل ،ةري˘ب˘ك ة˘عر˘صسب ر˘ي˘غ˘ت˘ت
،ناكم يأا يف بعلل اًدعتصسم نؤكأا

ىلإا دؤعأاصس امور يف نكي مل اذإاو
.«لانصسرآا
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،ي˘با˘ب˘م نا˘ي˘ل˘ي˘ك ي˘صسنر˘ف˘لا د˘ع˘˘ي
ي˘ف ،نا˘مر˘ي˘ج نا˘صس ضسيرا˘ب م˘جا˘ه˘˘م
ي˘˘ف بع’ ى˘˘ل˘˘غأا ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا تقؤ˘˘لا
ن˘ع ةردا˘صص ة˘صسارد˘ل ا˘ق˘فو ،م˘لا˘ع˘˘لا
تا˘˘صسارد˘˘˘ل˘˘˘ل ي˘˘˘لود˘˘˘لا ز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا
ةيلاحلا يبابم ةميق غلبتو.ةيصضايرلا
وروأا نؤيلم2.952 ‐زكرملل اقفو‐
يب˘ع’ ى˘ل˘غأا ة˘م˘ئا˘ق رد˘صصت˘ي ثي˘ح
غنيلرتصس ميحر ىلع اقؤفتم ملاعلا
نؤيلم7.491 ،يت˘ي˘صس ر˘ت˘صسصشنا˘م)
ا˘ي˘صسورؤ˘ب) ؤ˘صشنا˘صس نودا˘˘جو (وروأا
(وروأا نؤ˘ي˘ل˘م1.971 ،د˘نؤ˘م˘ترود
،لؤبرفيل) دلؤنرأا ردنصسكلأا تنيرتو
ضسؤ˘كرا˘مو (وروأا نؤ˘ي˘ل˘˘م1.171

،د˘ت˘يا˘˘نؤ˘˘ي ر˘˘ت˘˘صسصشنا˘˘م) درؤ˘˘ف˘˘صشار
مهفلخ يتأايو ،(وروأا نؤيلم3.251
،لؤبرفيل) حÓصص د˘م˘ح˘م ير˘صصم˘لا

.(وروأا نؤيلم9.441
ى˘ل˘غأا ي˘˘نا˘˘ب˘˘صسإ’ا يرود˘˘لا ي˘˘فو

نامزيرغ ناؤطنأا يصسنرفلا ؤه بع’
(وروأا نؤ˘ي˘ل˘˘م4.631 ة˘نؤ˘ل˘صشر˘ب)
،ةمئاقلاب نماثلا زكرملا يف يتأايو
واؤج باصشلا يلاغتربلا لتحا امنيب
د˘برد˘م ؤ˘كي˘ت˘ل˘تأا بع’) ضسكي˘ل˘˘ي˘˘ف
،41ـلا زكرملا (وروأا نؤيلم9.701
غ˘ن˘ي˘لر˘يإا ي˘ج˘يور˘ن˘لا ى˘ل˘ع ا˘قؤ˘ف˘ت˘م
تغلب يذلا دنؤمترود مجاهم دن’اه
.وروأا نؤيلم3.701 هتميق

يردور ي˘˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘صسإ’ا ءا˘˘˘ج ا˘˘˘م˘˘˘ك
يف يتيصسلا طصسو بع’ زيدنانره
نؤيلم5.101 هتميقو12ـلا زكرملا
ينيتنجرأ’ا مجنلا ىلع اقؤفتم ورؤي
يذلا ةنؤلصشرب مجاهم يصسيم لينؤيل

هتميقو32ـلا ز˘˘كر˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف ءا˘˘˘ج
ه˘ن˘طاؤ˘مو ،ورؤ˘ي نؤ˘ي˘˘ل˘˘م1.001
نÓيم رتنإا مجاهم زينيترام وراتو’
نؤيلم9.89 ه˘ت˘م˘ي˘ق تغ˘ل˘˘ب يذ˘˘لا
اطؤ˘ق˘صس ة˘م˘ئا˘ق˘لا تد˘ه˘صشو.وروأا

ؤنايتصسيرك يلاغتربلا مجنلل اظؤحلم
07ـلا زكرملا يف ءاج يذلا ودلانور
نؤيلم8.26 هت˘م˘ي˘ق تغ˘ل˘ب ا˘مد˘ع˘ب
.وروأا

روهظل نوتيارب نم يديلقت ريغ لح
هتايرابم يف ريهامجلا

هبعلم ىلع هتايرابم نم ىقبت ام نؤيبلأا فؤه دنآا نؤتيارب ضضؤخيصس
هيعجصشم نودب مصسؤملا اذه مدقلا ةركل زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلا يف
تايرابملا لÓخ رؤهظلا مهعصسؤب لازي ’ ةيمصسؤملا ركاذتلا يلماح نكل
تاجردم يف ىؤقملا قرؤلا نم عطق ىلع مهرؤصص ضضرع لÓخ نم
.ضسكيمأا داتصس

ةحئاج ببصسب ريهامج نودب تاصسفانملا زاتمملا يرودلا فنأاتصسيصسو
نيتطقنب قؤفتي يذلا ،نؤتيارب فيصضتصسي نأا ررقملا نم ثيح انورؤك
لوأا يف لانصسرآا هصسفانم ،ةيقبتم تايرابم عصست لبق طؤبهلا ةقطنم ىلع
.ناؤج02 يف ةدؤعلا دعب ةارابم

عصضو لباقم (ر’ود04.52) ينيلرتصسإا اهينج02 عجصشم لك عفديصسو
نم ةبصسنب عربت˘لا م˘ت˘ي˘صسو تا˘جرد˘م˘لا ي˘ف ىؤ˘ق˘م قرو ى˘ل˘ع ه˘ترؤ˘صص
.ةيريخ ضضارغأ’ تاداريإ’ا

ةليل نع ثدحتي وكيتلتأا مجن
ةلهذملا لوبرفيل

نإا ، ،ينابصسإ’ا ديردم ؤكيتلتأا طصسو بع’ ،يتنرؤي ضسؤكرام لاق
.فقؤم يأ’ دادعتصسا ىلع امئاد اؤنؤكي نأا بجي نيبعÓلا

،ةبصسانملا ةحارلا ىلع لصصحيو ،ىذغتي يصصخصش لكصشب هنأا دكأاو
.مدقلا ةرك ةدؤعل ادادعتصسا اديج بردتيو

دعب ديدج نم تاصسفانملل هقيرف ةدؤع نم مايأا6 لبق كلذ يتأاي
.«انورؤك» ةحئاج ببصسب رهصشأا3 ةبارق يرابجإ’ا فقؤتلا

،لبقملا دحأ’ا اجيللا يف هراؤصشم فانئتصس’ يديردملا قيرفلا دعتصسيو
.وابلب كيتلتأا لقعم (ضسيمام ناصس) بعلمل لقتنيصس ثيح

ادعتصسم نؤكأا نأا بجي» :ةينؤيزفيلت تاحيرصصت يف يتنرؤي حصضوأاو
يتأات ا˘مد˘ن˘ع ي˘ت˘عا˘ط˘ت˘صسا ل˘ما˘كب ق˘ير˘ف˘لا د˘عا˘صسأا ى˘ت˘ح ة˘م˘ئاد ة˘ف˘صصب
.«ةصصرفلا

.ةليؤطلا ةرتفلا هذهل ةركلا ةصسرامم نع ادبأا فقؤتن مل» :فدرأاو
نم ةريغصصلا لي˘صصا˘ف˘ت˘لا ةا˘عار˘م بج˘ي ،ي˘لا˘ح˘لا تقؤ˘لا ي˘ف ضصخأ’ا˘بو
.«ءافصشتصس’ا ىتحو ةحارلاو ةيذغتلا

ملو ،ةرتف ذنم ةصسفانملا نع نودعتبم نحن» :ةنصس52ـلا بحاصص عباتو
نؤكتصس ةلبقملا تايراب˘م˘لا نأا ا˘م˘ك ،د˘ي˘ج ل˘كصشب تا˘يرا˘ب˘م˘ل˘ل د˘ع˘ت˘صسن
.«ةقحÓتم

ةرك لجأا نم ىذغتأا ،يتلاح يف .ليصصافتلا لك ةاعارم بجي» :دكأاو
.«مدقلا ةرك لجأا نم بردتأاو ،مدقلا ةرك لجأا نم حاترأاو ،مدقلا

ةديعسس ةليل
امدنع يصضاملا راذآا/ضسرام01 ةليلل ةركاذلاب باصشلا بعÓلا داعو

لؤ˘بر˘ف˘ي˘ل راد ر˘ق˘ع ن˘م لا˘ط˘بأ’ا يرود ي˘ئا˘ه˘ن ع˘بر ى˘لإا ق˘ير˘ف˘لا ل˘هأا˘ت
.(3‐2) هيلع زؤفلاب ،بقللا لماح ،يزيلجنإ’ا

ينؤيميصس ؤغييد ينيتنجرأ’ا قيرف اهصضؤخي ةارابم رخآا كلت تناكو
.(91‐ديفؤك) ءابو يصشفت ببصسب يرابجإ’ا فقؤتلا لبق

عيمجلا .ةلهذم ةليل تناك دقل ةقيقحلا يف» :ددصصلا اذه يف لاقو
.«يدانلل نيمتنملا عيمجو ريهامجلا مث ،قيرفلاب اءدب ،اريثك عتمتصسا

ىلع65 ةقيقدلا يف Óيدب ةارابملا كلت يف كراصش يتنرؤي نأا ركذي
ةارابملا بهذتل ،0‐1 ارخأاتم هقيرف ناك امدعب ،اتصسؤك ؤغييد باصسح
.نييفاصضإا نيطؤصشل

قيرط نع يناثلا فدهلاب لؤبرفيل مدقت ،لوأ’ا يفاصضإ’ا طؤصشلا يفو
ةدؤع ققح يديردملا قيرفلا نأا ’إا ،ؤنيمريف ؤتربور يليزاربلا مجنلا

نأا لبق ،لوأ’ا يفاصضإ’ا طؤصشلا ةياهن يف يتنرؤي ةيئانث درو ،ةعئار
.ةارابملا رمع نم ةريخأ’ا ةقيقدلا يف لهأاتلا اتارؤم مصسحي

دقع خسسفي وكسسوم فيتوموكول
سسيديفوه يناملأ’ا

يناملأ’ا بختنملا بع’ دقع خصسف ،ؤكصسؤم فيتؤمؤكؤل يدان نلعأا
.نيفرطلا نيب يصضارتلاب ،ضسيديفؤه تكيدينيب قباصسلا

عم جؤتملاو قباصسلا يناملأ’ا كلاصش بع’ ،اًماع23 ،ضسيديفؤه ررقو
،«ةيلئاع بابصسأ’» ايناملأا يف ءاقبلا ،4102 ملاعلا ضسأاك بقلب بختنملا

رمتصسي نأا ضضرتفملا نم ناك ؤكصسؤم فيتؤمؤكؤل عم هدقع نأاب املع
.1202 ىتح

ماع يف40 كلاصش نم امداق فيتؤمؤكؤل ىلإا مصضنا ضسيديفؤه ناك
.ةلبقملا ةيلبقتصسملا هتؤطخ نأاصشب ةرؤصصلا حصضتت ملو ،8102

ؤينؤي/ناريزح12 مؤي ايصسور يف تاصسفانملا فانئتصسا ررقملا نمو
.«انورؤك» ةحئاج ببصسب فقؤت ةرتف دعب ،يراجلا

9 قرافب يصسورلا يرودلا يف ثلاثلا زكرملا فيتؤمؤكؤل لتحيو
.ردصصتملا غربصسرطب ناصس تينيز فلخ ،طاقن

وروأا نويلم2.592ـلا تغلب يسسنرفلا يلودلا مجنلا ةميق

يسسيم ..ملاعلا يبع’ ىلغأا ةمئاق ردسصتي يبابم
ونايتسسيركل يثراك زكرمو عجارتي

اتيترأا حيدم ىلع نايراتيخم نم مسساح در

يسسيم سسوه هجاوي ةنولسشرب

ن˘˘ع ،ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت ف˘˘˘صشك
ةركل يزي˘ل˘ج˘نإ’ا دا˘ح˘ت’ا ة˘صشقا˘ن˘م
ت’اقتن’ا قؤصس حتف ديعاؤم ،مدقلا
.ةيفيصصلا

يا˘˘˘˘˘كصس» ة˘˘˘˘˘كب˘˘˘˘˘صش بصسح˘˘˘˘˘˘بو
نم ناك هنإاف ،ةيزيلجنإ’ا «ضسترؤبصس
مؤي ارتلجنإا يف قؤصسلا حتف ررقُملا

بب˘صسب ن˘˘كل ،يرا˘˘ج˘˘لا ناؤ˘˘ج81
ءابو ي˘صشف˘ت د˘ع˘ب طا˘صشن˘لا د˘ي˘م˘ج˘ت

.دعؤملا اذه رييغت متيصس ،انورؤك
«غيلريميربلا» تاصسفانم دؤعتصسو

ىت˘ح ر˘م˘ت˘صستو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا عؤ˘ب˘صسأ’ا
بعل د˘ع˘ب ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ي˘ل˘يؤ˘ج ر˘ه˘صش
ن˘م ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘˘لا ع˘˘صست˘˘لا ت’ؤ˘˘ج˘˘لا
.مصسؤملا

دا˘˘˘ح˘˘˘ت’ا» :ة˘˘˘كب˘˘˘صشلا تفا˘˘˘صضأاو
تاداحت’ا عم روا˘صشت˘ي يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا
كانه نإا لاقُيو ،ىرخأ’ا ةيبوروأ’ا

نأا نأاصشب ءارآ’ا يف قفاؤتلا ضضعب
ربؤتكأا2 مؤي قؤصسلا ةياهن نؤكي
يصسنرفلا داحت’ا ضشقانيو.«لبقملا
ت’اقتن’ا قؤصس حتف ،مدقلا ةركل
.نيلبقملا ربؤتكأا ىلإا توأا نم

ي˘لا˘ط˘يإ’ا دا˘ح˘ت’ا ن˘ل˘عأا ا˘م˘ن˘˘ي˘˘ب
أادبيصس ت’اقتن’ا قؤصس نأا اًيمصسر
ربؤتكأا5 ى˘ت˘حو ر˘ب˘˘م˘˘ت˘˘ب˘˘صس1
.نيلبقملا

ت’اقتن’ا قوسس ديعاوم سشقاني يزيل‚إ’ا دا–’ا



Óيحتسسم تاب دروفتنريب يف رسضخلإ حانج ءاقب

ءاقبلا نامسض لاح يف ةمحر نب عم دقاعتلا ديري Óيف نوتسسأا
نب ديعصس عم دقاعتلل اديحو اطرصش يزيلجن’ا Óيف نؤتصسأا يدان ددح

.يزيلجن’ا درؤفتنريب يدانل رئاطلا حانجلا ينطؤلا بختنملا بع’ ةمحر
نامصض ديرت Óيف نؤتصسأا ةرادإا نأا ،ضسمأا ةيناطيرب ةيمÓعإا ريراقت تفصشكو
ىلع غيلريميربلا يف يدانلا ةدعاصسمل ةمحر نب عم دقاعتلل ’وأا ءاقبلا

ةمحر نب دجاؤتيو.حيحصصلا راصسملا ىلع قيرفلا عصضو ةديج جئاتن دصصح
نأا ’إا لصساكؤينو ،يصسليصشت ،لانصسرأا رارغ ىلع ةيدنأ’ا ديدع رادار ىلع
وروأا نؤيلم03 درؤفتنريب طارتصشا لظ يف ةلهصس نؤكت نل ةمهملا
.قيرفلا مجن نع يلختلل

ب.م.يرسسيإإ
هتراعإإ وأإ هتسضياقم ديري ’

دمحم سسراف دقع عيب ديري لابسس
يدان بع’ ينطؤلا بختنملا رصسيأا ريهظ ضسراف دمحم ريصصم تاب

ةيدنأ’ا نم ددع دجاؤت لظ يف ريخأ’ا اذه راؤصسأا جراخ يلاطيإ’ا لابصس
ةرادإا نأا ،ضسمأا ةيلاطيا ةيمÓعإا ريراقت تفصشكو.هعم دقاعتلا يف بغرت
ىرخأا تاقفصص ليؤمتو لاملا ىلع لؤصصحلل ضسراف عيب ديرت لابصس يدان
ىلع ضسراف دجاؤتيو.نيرخأا نيبعÓب هتصضياقم وأا هتراعإا يف ركفت ’و
ؤتاكريملا يف هعم دقاعتلا يف نابغري ناذللا انيتنرؤيفو ؤنيرؤت يدان رادار
.وروأا نؤيلم01ـب هتقاطب ردقتو مداقلا يفيصصلا

ب.م.يرسسيإإ
جرفتم فلأإ02 روسضحب ةإرابملإ بعل وحن

اسسنرف سسأاك يئاهن سضوخ يف زوبدوب ظوظح
فعاسضتت نايتإا تناسس ةقفر

طصسو يرئازجلا يلودلا بعÓلا زؤبدؤب ضضاير ظؤظح تعفترا
عمجي يذلا اصسنرف ضسأاك يئاهن ضضؤخ يف ةيلاع نايتإا تناصس يدان ناديم
نأا ،ةيصسنرف ةيمÓعإا ريراقت تفصشكو.نامريج ناصس ضسيراب يدان ـب هقيرف
ييئاهن ضضؤخل نيحارتقا حنم ةيصسنرفلا ةطبارلا ضسيئر تيرغؤل ليؤنام
لوأ’ا رارقلا نأا ’إا ،مداقلا توأا رهصش يف اصسنرف ضسأاكو ةطبارلا ضسأاك
رصضخأ’ا يدانلا ةدايق يف ضضاير مهاصسو.ةمداقلا مايأ’ا يف ذختيصس ريخأ’او
يف زؤفلا فده لجصس امدعب ،ةنصس83 نم رثكأا بايغ دعب ضسأاكلا يئاهنل
نأا ’إا ،ةيصسنرفلا ةلؤطبلا ءاغلإاب قيرفلا مدطصصي نأا لبق ،يئاهن فصصن
.يئاهنلا بعلل لمعي ةطبارلا ضسيئر

لجحلإ نيع قافو

ةريبك تاحومطب ريغسص لطب..رماع نب يناكربلا ةبهوملا
يف بهاؤملا نم ديدعلاب ةليصسملا ةي’ؤب لجحلا نيع ةنيدم رخزت

نأا ديرت يتلا بهاؤملا هذه ،مدقلا ةرك ةصضاير يف اميصس’ ةديدع تاصضاير
رارغ ىلع ةعورصشملا اهتاحؤمط ققحتو عقاؤلا ضضرأا ىلع اهتاقاط رجفت
رباكأا بع’ يناكربلا رماع نب باصشلا بعÓلا ةرؤصص يف رابكلا نيبعÓلا

قيرفلا ؤهو ةنتاب ةطبارل يناثلا يؤهجلل يمتنملا لجحلا نيع قافو
يف ةصصاخ ،ةينابصشلا تاقاطلا نم ديدعلاب جعت يتلا ةنيدملل ديحؤلا

ثدحت ،«مؤيلا مÓصسلا» عم لاصصتا يفو.مدقلا ةرك ريهامجلا ةقؤصشعم
مامح داحتا دعب ةيناثلا ةبترملا لتحي يذلا لجحلا نيع قافو رباكأ’ا بع’
،قرفلل ةيلاحلا ةيعصضؤلا ،ةلباقم ضصقانبو طاقن ثÓث قرافب ةعلصضلا

ىلع ريبك لكصشب رثأا انورؤك ةحئاج ببصسب ةلؤطبلا فقؤت نأا احصضؤم
بردتلا تايناكما نؤكلمي ’ نيذلا ةصصاخ نيبعÓلا نم ديدعلا تابيردت
لك مزلي يذلا يعا˘م˘ج˘لا بيرد˘ت˘لا ضسكع ة˘نوا˘ه˘ت˘م˘لا ة˘ئ˘ف˘لا وأا يدر˘ف˘لا
دكؤؤيو ةرفؤتملا تايناكم’ا بناج ىلإا طابصضن’او رؤصضحلا نيبعÓلا

رعصشي ابيهر اغارف اصضيأا كرت فقؤتلا اذه نأا يصضايرلا عراصشلا ةيحان نم
يف ةلؤطبلا فانئتصسا نأا لاقو ،ءاؤصسلا دح ىلع رصصانملاو بعÓلا مؤيلا هب
ةحصص ىقبتو ادج ةبعصص «انورؤك» ضسوريفب ةطيحملا فورظلا هذه لثم
ةدؤع نأاب اف˘ي˘صضم ،تا˘ما˘م˘ت˘ه’ا ة˘مد˘ق˘م ي˘ف ة˘ما˘ع ن˘طاؤ˘م˘لاو بعÓ˘لا
اجرعم ةمئÓملا ةميلصسلا ةيحصصلا فورظلا ريفؤتب ةنؤهرم يه ةلؤطبلا
ةيدرفلا تابيردتلا يف اهيصضقي هنأاب لاق يتلا هتايمؤي لؤح هثيدح يف
،نيبردملا ضضعب تاداصشراو حئاصصنب انيعتصسم ةيئاصسملا ةرتفلا لÓخ
يف بعلل حمطي ؤهف هفادهأاو هتاحؤمط يف ريبك هنصس يف ريغصص بعÓلاف
يف انأا حيحصص لاقو هتاحؤمط بعÓلا فخي مل امك اذه ربكأا تايؤتصسم
قيرف عم دؤعصصلا قيقحت يف بغرأا ،ةريبك تاحؤمطب نكلو ةريغصص نصس
يل مهمعد ىلع ةصصاخ ةيحت مهل هجوأا نيذلا راصصنأÓل هئادهاو قافؤلا

يف ءاقبلاو مهقيرف لؤح فافتل’اب قيرفلا راصصنأا اعد ريخأ’ا يفو ،قيرفللو
.لوأ’ا يؤهجلا مصسق ىلإا دؤعصصلا قيقحت هقيرفل Óمأا هتدناصسم

فسسوي نب . رسضخل .أإ
ةمسصاعلإ داحتإإ

دان يأإ عم صضوافتلاب هل حمسست ’ ةيلاحلإ ةيعسضولإ نأإ دكأإ

«ةراطسسوسس» عم هقافتا رابخأا يفني يناوسضر
ةريخأ’ا مايأ’ا يف عيصشأا ام فيطصس قافو بع’ يناؤصضر يدعصس بذك

نأا ادكؤؤم ،همصض ديرت يتلا ةيدنأ’ا دحأا عم قافتا ىلإا هلصصؤت لؤح
ضسؤلجلاب هل حمصست ’ يفياطصسلا قيرفلا اهب رمي يتلا ةبعصصلا ةيعصضؤلا

رابخأ’ا يفنب يناؤصضر ماقو.يلاحلا تقؤلا يف هلبقتصسم لؤح ضضوافتلاو
بابصش وا ةمصصاعلا داحتإا ءاؤصس يدان يا عم هقافتإا لؤح اهلوادت مت يتلا
حرصص ثيح يفياطصسلا رصسنلا اهيف طبختي يتلا لكاصشملا لظ يف دادزؤلب
ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘صصاؤ˘ت˘لا ة˘كب˘صش ى˘ل˘˘ع ي˘˘صصخ˘˘صشلا ه˘˘با˘˘صسح لÓ˘˘خ ن˘˘م
،«قيرف يأا عم ضضوافتأا ملو قيرف يأا عم عّقوأا مل »:Óئاق «مارغتصسنإ’ا»
ةيعصضؤلا لظ يف قيرف يأا عم ضضوافتلاب يل حمصسي ’ يمصسإا »:فيصضيل
ةطؤلغملا رابخ’ا لك كلذب عطقيل ،«فيطصس قافو اهب رمي يتلا ةبعصصلا
.ةيلبقتصسملا هتهجو لؤح تجور يتلا

طيمز.ع
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بردملا لؤ˘ل˘ج ر˘ي˘هز د˘كأا
بخانلا نادعصس حبارل دعاصسملا
داف˘ت˘صسا ه˘نأا ،ق˘با˘صسلا ي˘ن˘طؤ˘لا

اهاصضق يتلا ةرتفلا نم اريثك
،رصضخلل ينفلا مقاطلا نمصض
تابختن˘م˘لا بيرد˘ت نأا ار˘ي˘صشم
ة˘˘يرا˘˘ق تا˘˘صسفا˘˘ن˘˘م ضضؤ˘˘˘خو
ام ضسكع ،ازيمم ىقبي ةيملاعو
،ةينطؤلا ةلؤط˘ب˘لا ي˘ف ثد˘ح˘ي
ؤحن رؤمأ’ا ريغ˘ت˘ت نأا ا˘ي˘ن˘م˘ت˘م
.نصسحأ’ا

رسضخلإ عم يتبرجت»
يف لمعلإ..ةعئإر

ةيرئإزجلإ ةلوطبلإ
نسسحت ىنمتأإو بعسص

«رومأ’إ
ى˘لإا ثيد˘ح˘لا˘ب لؤ˘ل˘ج دا˘ع

ينطؤلا بختنملا عم هتبرجت
ابردم ناك امدنع ،0102 ةنصس
ي˘ن˘طؤ˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل اد˘عا˘صسم
خيصشلل ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ن˘م˘صض
ي˘˘ف ح˘˘صضوأاو ،ناد˘˘ع˘˘صس ح˘˘بار
يتبرجت »:ةيفحصص تاحيرصصت
يرئازجلا ينطؤلا بختنملا عم
تم˘ل˘ع˘ت د˘ق˘ل ،ة˘ي˘با˘ج˘يا تنا˘˘ك
د˘ن˘˘ع˘˘ف..رؤ˘˘مأ’ا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا
ة˘صسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘لا
ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لاو (نا˘˘كلا) ة˘˘يرا˘˘ق˘˘لا
ار˘˘مأا نؤ˘˘كي (م˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا ضسأا˘˘˘ك)
ي˘ف بيرد˘ت˘لا ن˘˘ع ا˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م

انبعل دقل ،ةيرئازج˘لا ة˘لؤ˘ط˘ب˘لا
لاح يفو ،يلاعلا ىؤتصسملا يف
ىلإا ةدؤع˘ل˘ل ة˘صصر˘ف ي˘ل تنا˘ك
يف نؤكت نأا لِصضفُأا بعÓملا
د˘˘حأا Ó˘˘ف ،ىؤ˘˘ت˘˘صسم˘˘˘لا ضسف˘˘˘ن
فور˘ظ˘لا ي˘ف ل˘م˘ع˘لا ه˘ن˘كم˘˘ي
ةلؤطبلا يف ةدؤجؤملا ةبعصصلا
نصسحت˘ت نأا ى˘ن˘م˘تأاو ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا
.«ةديدجلا رئازجلا عم رؤمأ’ا

’ رسصم يف هانسشع ام»
يف انك اننأاكو ىسسني

«برح
ين˘طؤ˘لا بخا˘ن˘لا د˘عا˘صسم

ة˘صصر˘˘ف تؤ˘˘ف˘˘ي م˘˘ل ،ق˘˘با˘˘صسلا
رصضخلا هصشاع ام ىلإا قرطتلا

ملا˘ع˘لا ضسأا˘ك تا˘ي˘ف˘صصت لÓ˘خ
˘ما˘مأا ةدؤ˘ع˘لا ءا˘ق˘ل ي˘˘ف ،0102
احصضؤم ،يرصصملا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
’ «نؤ˘برا˘ح˘م˘لا» ه˘صشا˘ع ا˘م نأا
نكمي ’ »:در˘ط˘ت˘صساو ،ى˘صسن˘ي
،مؤيلا كلذ يف ثدح ام رؤصصت

دلب يف بعلنصس اننأا نظن انك
تناك ةق˘ي˘ق˘ح˘لا ن˘كل ،ق˘ي˘ق˘صش
لباؤل انصضرعت دقل ،كلذ ريغ
نا˘كم ل˘ك ن˘م ةر˘˘ج˘˘ح˘˘لا ن˘˘م
هللا) نوربكي اؤناك نؤبعÓلاو
اذه ،«برح يف انك دقل (ربكأا

تدر ر˘ئاز˘ج˘لا نأا لؤ˘ل˘ج د˘كأاو
ةورور دمحم ماق امدعب ،ةؤقب
ي˘˘ف ن˘˘ير˘˘ي˘˘صسم˘˘ب لا˘˘صصت’ا˘˘˘ب
مدقلا ةركل ي˘ق˘ير˘فإ’ا دا˘ح˘ت’ا
ي˘˘لود˘˘لا دا˘˘ح˘˘ت’او «فا˘˘˘كلا»
.«افيفلا» مدقلا ةركل

يف انراسصنأإ دجإوت»
لهسس نامرد مأإ بعلم

يف انبعل اننأاكو انتمهم
«ركاسشت ىفطسصم
ري˘هز قر˘ط˘ت ر˘ي˘خأ’ا ي˘فو

ةلصصا˘ف˘لا ةارا˘ب˘م˘لا ى˘لإا لؤ˘ل˘ج
ينطؤلا بختنملا اهصضاخ يتلا
ىهتناو يرصصم˘لا هر˘ي˘ظ˘ن ما˘مأا
ر˘ت˘ن˘ع فد˘ه˘ب ر˘صضخ˘˘لا زؤ˘˘ف˘˘ب

نم نيبراحملا نكم ام ،ىيحي
د˘ع˘ب ي˘م˘لا˘ع˘لا ضشر˘ع˘لا غؤ˘ل˘˘ب

لؤلج لا˘قو ،ة˘ن˘صس42 باي˘غ
نم لوأا تنك دقل »:نأاصشلا اذهب
م˘لو ،ناد˘ي˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘صضرأا ل˘˘خد
بع˘ل˘م˘لا ،ه˘تد˘ها˘صش ا˘م قد˘صصأا

تدع ،انراصصنأا˘ب ا˘ئ˘ل˘ت˘م˘م نا˘ك
ضسبÓملا رييغت فرغل اعرصسم
ءاقل بعلن نل ،نيبعÓل تلقو
نادؤصسلا ’و رصصم يف مؤيلا
ى˘ف˘ط˘صصم بع˘ل˘م˘ب ه˘ب˘ع˘ل˘ن˘صس
ئ˘ل˘ت˘م˘م بع˘ل˘م˘˘لا˘˘ف ،ر˘˘كا˘˘صشت
انيلع لهصس ام ؤهو ،انراصصنأاب
نأا ا˘م˘ك »:م˘ت˘خو ،«ة˘يرؤ˘مأا˘م˘˘لا
ن˘م ن˘˘كم˘˘ت ناد˘˘ع˘˘صس خ˘˘ي˘˘صشلا
يتلا ةمزÓلا تاملكلا جارخإا
،رثكأاف رثكأا نيبعÓلا تنحصش
لجا نم نؤبعÓلا لخد ثيح
رأاثلاو ةينطؤلا ناؤلأ’ا فيرصشت
ام كاذنآا نؤيرصصملا هب ماق امم
م˘لا˘ع˘لا ضسأا˘كل ل˘هأا˘ت˘ن ا˘ن˘ل˘˘ع˘˘ج
0102».

ةبوقعلإ يف لسصفلإ
مويلإ يتيسسلإ ىلع ةطلسسملإ

قثن نحن :زرحم
انيلعو ةرادإ’ا يف

ىلع زيكرتلا
ةلوطبلا فانئتسسا

دئاق زرحم ضضاير ددصش
م˘ج˘ن ي˘ن˘˘طؤ˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

يزيلجن’ا يتيصس رتصسصشنام
ىلع زيكر˘ت˘لا ةرور˘صض ى˘ل˘ع
ي˘ت˘لا ،ة˘لؤ˘ط˘ب˘˘لا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م
ليؤط ف˘قؤ˘ت د˘ع˘ب ف˘نأا˘ت˘صست
فر˘ع˘ت ةرادإ’ا نأا ا˘˘ح˘˘صضؤ˘˘م
ضصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف اد˘ي˘ج ا˘ه˘ل˘˘م˘˘ع
ىد˘ل ه˘ت˘مد˘ق يذ˘لا ن˘˘ع˘˘ط˘˘لا
ىتح وأا فيف˘خ˘ت˘ل «ا˘ف˘يؤ˘ي˘لا»
قيرفلا نامرحب مكحلا ءاغلإا

يف ة˘يرا˘ق˘لا ة˘كرا˘صشم˘لا ن˘م
.نيمداقلا نيمصسؤملا

يف ايقيرفإا لطب حصضوأاو
مÓعإ’ا اهب ضصخ تاحيرصصت
ن˘ح˘ن »:Ó˘ئا˘ق ،يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘ن’ا

فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا ى˘˘ل˘˘ع نؤ˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م
يف زيكرتلا انيلعو ةلؤطبلا

نحن انبناج نمو ..انتايرابم
رثكو.«قيرفلا ةرادإا يف قثن
ةيصضاملا ةرتفلا يف ثيدحلا
،ةبؤقعلا تيبثت لاح يف هنأا
ريغتل هجتي زرحم ضضاير نإاف
قيرف˘ب ق˘ح˘ت˘ل˘ي د˘قو ءاؤ˘جأ’ا
نا˘˘˘˘مر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج نا˘˘˘˘صس ضسيرا˘˘˘˘ب
لا˘˘ير ى˘˘ت˘˘ح وأا ي˘˘˘صسنر˘˘˘ف˘˘˘لا

.ينابصس’ا ديردم
ب.م.يرسسيإإ

ةباسصإ’إ نم صصلختلل جÓعلإ لسصإوي «ةبابدلإ»

تابيردتلا فانئتسس’ اديه“ «انوروك» سصحف نازاتجي ينهو ةرويدق

هعيب صضفرت يدوعسسلإ يلهأ’إ ةرإدإإ

يليÓب عم دقاعتلل وروأا نويلم5.2 سضرعي يارسس ةطلغ

هعم دقاعتلل ليحرلإ ‘ ايقيرفإإ لطب ةبغر لÓغتسسإ ن’واحي

يرمعلب تامدخ ىلع يوق يدوعسس عارسص ‘ لÓهلاو رسصنلا

ب.م.يرسسيإإ

sport@essalamonline.com

نايلودلا ينه نايفصسو ةرؤيدق ن’دع يرجيصس
ضسوريفل اصصحف يرطق˘لا ة˘فار˘غ˘لاو نا˘ير˘ئاز˘ج˘لا

ةدؤ˘ع˘لا ل˘ي˘ب˘ق كلذو ا˘م˘ه˘˘يدا˘˘ن ة˘˘ق˘˘فر ا˘˘نورؤ˘˘ك
ف˘قؤ˘ت˘لا ةر˘ت˘ف د˘ع˘ب كلذو ،ق˘ير˘ف˘لا تا˘ب˘يرد˘ت˘˘ل
رط˘ق ي˘ف يور˘كلا طا˘صشن˘ل˘ل ة˘ل˘يؤ˘ط˘لا ف˘قؤ˘ت˘لا
.«انورؤك» ءابو راصشتنا ببصسب

يمصسرلا هباصسح ربع يرطقلا يدانلا نلعأاو
نأا «رتيؤت» ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘صصاؤ˘ت˘لا ع˘قؤ˘م ى˘ل˘ع
يرادإ’ا نيمقاطلا ىلإا ةفاصضإ’اب نيبعÓلا عيمج
«انورؤك» ضسوريف ضصحفل نؤعصضخيصس ينفلاو

قيرفلا فانئتصس’ اديهمت كلذو ،لبقملا تبصسلا
يذلا جمانر˘ب˘لا بصسح˘ب ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لا تا˘ب˘يرد˘ت˘لا
ردجت. مد˘ق˘لا ةر˘كل ير˘ط˘ق˘لا دا˘ح˘ت’ا هر˘ط˘˘صس
قباصسلا تصسيرؤف ماغنتؤن عفادم نأا ىلإا ةراصشإ’ا

را˘ثآا ن˘م ضصل˘خ˘ت˘ل˘ل جÓ˘ع˘ل˘ل ع˘˘صضخ˘˘ي لاز˘˘ي ا˘˘م
ىؤتصسم ىلع اهل ضضرعت دق ناك يتلا ةباصصإ’ا
يف ينه هليمز دجاؤتي اميف ،يبيلصصلا طابرلا

ىلإا ةدؤعلل دادعتصس’ا متأا ىلعو ةتيزهاج لماك
.ةفارغلا يدان ةقفر تابيردتلا ءاؤجأا

طيمز .ع

بختنملا عفادم يرمعلب لامج ليحر نا ودبي
ةيصضق ي˘ه يدؤ˘ع˘صسلا با˘ب˘صشلا يدا˘نو ير˘ئاز˘ج˘لا

ىؤكصش ميدقت دعب ،ةيلاتلا هتهجو ديدحت لبق تقو
هدقع خصسفل هجتي يذلاو هيدان دصض افيفلل ةيمصسر
دحأ’ مامصضن’ا هيلع لهصسيصس يذلاو «ثؤيللا» عم
عا˘فد ةر˘خ˘صص ل˘˘خدو.هتامدخب ةمت˘ه˘م˘لا قر˘ف˘لا
ة˘يد˘نأ’ا ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا ما˘˘م˘˘ت˘˘ها ل˘˘ح˘˘م «ر˘˘صضخ˘˘لا»
ناذللا ،لÓهلاو رصصنلا  مهتمدقم يف ةيدؤعصسلا

ياد نيصسح رصصن جيرخ مصض لجأا نم ناصسفانتي
عم دقاعتلا ناديري امهنأا امب رايخ نصسحأا ودبي يذلا
ةمتهم ةيرطق ةيدنأا اصضيأا دجاؤتتو ،زيمم عافد بلق
ط˘صشن˘ت قر˘ف ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب ير˘م˘ع˘ل˘ب تا˘مد˘خ˘ب
ا˘ع˘صساو با˘ب˘لا ح˘˘ت˘˘ف˘˘ي ا˘˘م ،ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا يرود˘˘لا˘˘ب
ةبرجت ضضؤخل قباصسلا ضشارحلا داحتا بع’ مامأا

.بابصشلا يدان عم هراؤصشم ةحفصص يطو ةديدج
طيمز.ع

5.2 غل˘ب˘م ي˘كر˘ت˘لا يار˘صس ة˘ط˘ل˘غ يدا˘ن ضضر˘ع
لجا نم يدؤعصسلا يله’ا يدان ىلع وروأا نؤيلم
.ينطؤلا بختنملا حانج يليÓب فصسؤي عم دقاعتلا

«مؤب ميصسلا» نأا ةيكرت ةيمÓعإا ريراقت تفصشكو
هلعج ام ةصصرف برقأا يف ةقفصصلا مامتإ’ ىعصسي

ل˘جأا ن˘م يدؤ˘ع˘صسلا يدا˘ن˘ل˘ل لوأ’ا ضضر˘ع˘لا مد˘ق˘˘ي
تددج ،رخآا ناج نم.9102 ايقيرفإا لطب عم دقاعتلا
مج˘ن تا˘مد˘خ˘ب ا˘ه˘كصسم˘ت يدؤ˘ع˘صسلا ي˘ل˘هأ’ا ةرادإا
نأا ةحصضؤم ،قباصسلا يصسنؤتلا يصضايرلا يجرتلا
 .عيبلل ضسيل بعÓلا

ب.م.يرسسيإإ

ازي‡ ناك رسضÿا ـل ينفلا مقاطلا نمسض لمعلا :لولج
سصاخ معط هل ةيŸاعلاو ةيراقلا ةسسفانŸا ‘ ةكراسشŸاو
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يه فيك نيرم خيششلا
 ؟كلاوحأا

يخأا كيف هللا كراب هلل دمحلا
ر˘ي˘˘صستو ةد˘˘ي˘˘ج رؤ˘˘مأ’ا ل˘˘ك ما˘˘صشه
 . ديج لكصشب

لظ يف كمايأا ريشست فيك
ءابوو يحشصلا رجحلا

 ؟انوروك
رجحلاب مزتلن نييرئازجلا لكك

’ انلهأا ةمÓصسو انتمÓصسل يحصصلا
ىلع هلل دمحلاو ةرورصضلل ’إا جرخن

اذه انع عفري نأا هللا ؤعدنو لاح لك
ق˘با˘صسل ةا˘ي˘ح˘لا دؤ˘ع˘ت ى˘ت˘ح ءا˘˘بؤ˘˘لا

 .اهدهع
تقولا يف ةفقوتم ةركلا
يلاردفلا بتكملاو نهارلا

ىلإا ةدوعلا ةرورشضب رقا
 ؟كلذ ىرت فيك ةشسفانملا

ةدؤ˘ع ن˘م م˘ئا˘˘صشت˘˘م ا˘˘نأا ه˘˘ل˘˘لاو
ىتم ’وأا فورظلا هذه يف ةصسفانملا
زهجت فيكو ؟ةصسفا˘ن˘م˘لا هذ˘ه دؤ˘ع˘ت
’ نم اهنمو ؟ةدؤعلا هذهل ةيدنأ’ا
تابيردتلا يف ءاملا ريفؤت عيطتصست
ىتم ايناثو احور˘ط˘م لاؤؤ˘صسلا ى˘ق˘ب˘ي

نؤكت ىتمو ؟مصسؤ˘م˘لا اذ˘ه ي˘ه˘ت˘ن˘ي
مÓكلا ؟مداقلا مصسؤ˘م˘ل˘ل ة˘قÓ˘ط˘ن’ا
بعصص عقاؤلا نكلو ةدؤعلل انبرقي
 .ادج بعصصو

تاناكمإلا رئازجلل له
ةدوعب حمشست يتلا

املثم ديدج نم ةشسفانملا
 ؟ىرخأا تلوطب يف ثدح

ت’ؤطب نع ثدحتت تنأا يخأا اي
تا˘يرور˘˘صضلا ل˘˘ك كل˘˘ت˘˘م˘˘ت ة˘˘يؤ˘˘ق
ضسيل˘ف اد˘ج ن˘يد˘ي˘ع˘ب ن˘ح˘ن ة˘مزÓ˘لا
كلاب امف ةطيصسبلا تاناكمإ’ا انيدل
ة˘مÓ˘صسل ح˘م˘صست ي˘ت˘لا تا˘ي˘نا˘كمإ’ا

 . ايئاقو انيبع’
طورششلا شضعب عشضو مت

دقعم وه ام اهنمو ةيئاقولا
ةيدنألا نأا ىرت لهف

اهريفوت ىلع ةرداق
ةمزألا لظ يف ةشصاخ

لج مزÓت يتلا ةيلاملا
 ؟قرفلا

ع˘˘با˘˘صس ن˘˘م ا˘˘ق˘˘با˘˘صس كل تل˘˘˘ق

ىلع ةيدنأ’ا لمعت نأا تÓيحتصسملا
ىلإا لؤصصؤلا ادج بعصصف قصسنلا اذه
ةمزأا يناعت انقرفف طورصشلا كلت لك
تا˘مزأا ل˘ح˘ت نأا ا˘ه˘ل ف˘ي˘كف ة˘ي˘لا˘˘م
ىلع ةرداق ريغ اهرؤمأا يهو ىرخأا
 .اهتيؤصست

نع نوديعب نوبعÓلا
لهف ةيعامجلا تابيردتلا

نوكتشس عيباشسأا6 نأا ىرت
مهعاجرتشسل ةيفاك

ةيندبلا ةقايللا
 ؟ةيشسفانتلاو

ةيفاك نؤكت˘صس ع˘ي˘با˘صسأا6 م˘ع˘ن
لمع˘لا ة˘ط˘ير˘صش ن˘كلو ر˘ي˘صضح˘ت˘ل˘ل
ة˘يدؤ˘لا تÓ˘با˘ق˘م˘لاو تا˘صصبر˘ت˘لا˘˘ب
ة˘يا˘ه˘ن ي˘˘ف ن˘˘ح˘˘ن لا˘˘كصشإ’ا ن˘˘كلو
ا˘م ا˘عؤ˘ن ةد˘ق˘ع˘˘م ه˘˘ل˘˘لاو م˘˘صسؤ˘˘م˘˘لا

رخآا ناو ةصصاخ اهب ديقتلا بعصصيو
ةصسفانملا ةدؤع نأا لؤقت تامؤلعملا
 .ةعيرصس نؤكتصس لبقملا مصسؤملا يف

كراشسم ىلإا دوعن
تناك فيك يبيردتلا

ميقت فيكو ةقÓطنلا
يتلا تاطحملا فلتخم

 ؟اهب تررم
اجردتم ناك يبيردتلا يراصسم

ي˘ف ة˘ي˘نا˘ب˘صشلا تا˘˘ئ˘˘ف˘˘لا ل˘˘ك ر˘˘ب˘˘ع
ةيدؤلؤم اينطو نيتفورعم نيتصسردم
بردمك تلمع دقو نارهو ةيعمجو
ةد˘م نار˘هو ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج ي˘˘ف د˘˘عا˘˘صسم
بردملا تنك تار˘ت˘ف ي˘فو ة˘ل˘يؤ˘ط
وأا لوأ’ا مصسقلا يف ءاؤصس يصسيئرلا
ى˘ل˘ع ي˘ند˘عا˘˘صس ا˘˘م اذ˘˘هو ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
ن˘م م˘غر˘لا˘ب ر˘ب˘كا ةر˘ب˘˘خ با˘˘صست˘˘كا

ي˘ل˘ع ا˘مو ة˘ع˘صضاؤ˘ت˘م ا˘هارأا ي˘نؤ˘˘ك
اذه هللا ءاصش نإا رثكأا اهريؤطت ىؤصس
يتلا تارتفلا ضضعب يل تناك دقو
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ل˘ث˘م ي˘تر˘ي˘صسم ي˘ف تر˘˘ثأا
ةيعمج ةقفرب لوأ’ا مصسقلل دؤعصصلا

نيأا4102 ة˘ن˘˘صس كلذو نار˘˘هو
لامك ريدقلا بردملل ادعاصسم تنك
اذكو ةبصسانملاب هييحأا يذلاو ةصساؤم
ةنصس يناثلا مصسقلل دؤعصصلا قيقحت
يبملوأا عم يصسيئر بردمك9102
ةمهاصسملا تقؤلا ضسفن يفو ؤيزرأا
ن˘˘م نار˘˘هو ة˘˘يدؤ˘˘لؤ˘˘م ذا˘˘ق˘˘˘نإا ي˘˘˘ف
يوا˘ن˘كل ي˘ن˘ق˘ت˘لا ة˘ق˘˘فر طؤ˘˘ق˘˘صسلا

ىصسنأا ’ امك رخآ’ا ؤه هييحأا يذلاو
اذه ةرقم قيرف عم ةريصصقلا ةبرجتلا
هرا˘صصنأا ل˘ك ي˘ي˘حأا ثي˘ح م˘صسؤ˘˘م˘˘لا

مهل ىنمتأاو ةيرادإ’او ةينفلا همقطأاو
 . قيفؤتلا

نم بحشسنم تنأا مويلا
له ةرقم مجن قيرف ةدايق
يتلا بابشسألا فرعن نأا انل

 ؟رداغت كتلعج
ناك ةرقم قيرف ىلإا يمودق هللاو

ملع ىلع انأاو ةميزعو يدحت رثكأاب
ة˘يؤ˘ن˘ع˘م˘لاو ة˘يدا˘م˘لا ل˘˘كا˘˘صشم˘˘لا˘˘ب
اننأا ’إا كلذ نم مغرلابو ةيميظنتلاو
تمدطصصا نكلو يدحتلا عفر اندرأا
قؤفيو ي˘ن˘قؤ˘ف˘ي ضصيؤ˘ع ل˘كصشم˘ب
ة˘˘صسلؤ˘˘كلا ي˘˘هو يرادإ’ا م˘˘قا˘˘ط˘˘˘لا

لانملا لهصس رؤ˘ق˘ح˘م ةر˘ق˘م ق˘ير˘فو
ةيدؤلؤم دصض ةلباقم رخآا ليلد ريخو
’ ينأاب اي˘ل˘ع˘ف تد˘كأا˘ت ن˘يأا ر˘ئاز˘ج˘لا
اذهلو هتلعف امم رثكأا لعف عيطتصسأا
كل ف˘˘ي˘˘صضأاو با˘˘ح˘˘˘صسن’ا ترر˘˘˘ق
 .ءيصش

 ؟لشضفت
نيأا عم لكصشم يدل ضسيل هللاو

نيينف وأا نييرادإا ءاؤصس ةرقم يف ناك
ؤهو ضصاخ مارتحا هل نكأا ضسيئرلاو
هل ىنمتأاو هدحؤل ل˘كا˘صشم˘لا ه˘با˘ج˘ي
ي˘ما˘م˘لإا م˘غر ة˘يا˘ه˘ن˘لا ي˘ف حا˘ج˘ن˘لا
 . ةمهملا ةبؤعصصب

رايدلا جراخ بعللا
هنع لاقي ام لقا دادعتبو

ىلا ةفاشضإلاب طشسوتم
يه ةقناخلا ةيلاملا ةمزألا

كشش نود نم لماوع اهلك
 ؟ كراشسم ترشسك

’ رؤم’ا لك تلصضفت امك معن
نم مغرلابو قيرفلا يف ريخلاب رصشبت
ثي˘ح ة˘م˘يز˘ع ا˘نود˘˘ح˘˘ت تنا˘˘ك كلذ
ي˘ف د˘يد˘ج ضسف˘ن عرز ى˘ل˘ع ا˘ن˘ل˘م˘ع
انقاطن جراخ رؤ˘مأا ن˘كل ة˘ل˘ي˘كصشت˘لا

انحؤمج ترصسكو انهجو يف تفقو
ضضع˘˘ب ن˘˘م جر˘˘خ˘˘ن ’ ا˘˘ن˘˘ت˘˘ل˘˘ع˘˘˘جو
 . انراؤصشم يف ترثا يتلا تاهاتملا

مجنلا قيرف ىرت له
؟ هئاقب نامشض ىلع رداق
اذه يلوؤوشسم حشصنت اذامو

 ؟مهألا قيقحتل يدانلا
يف نكمم ءيصش لك نآ’ا ىتح

ةرادإ’ا ىلع بجي نكل ءاقبلا نامصض
م˘ل˘ع˘ي ا˘م˘كف ر˘ث˘كأا ق˘ير˘ف˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح
ةنيمث اطاقن انم اؤقرصس دقل عيمجلا

ةد˘ع ي˘ف كلذ ى˘ل˘ع د˘˘ها˘˘صش ل˘˘كلاو
ا˘ه˘ي˘لا ةدؤ˘˘ع˘˘لا د˘˘يرأا ’ تا˘˘ه˘˘جاؤ˘˘م
ىؤصس ضسيئر˘لا ى˘ل˘ع ا˘م˘ف ي˘لا˘ت˘لا˘بو
لÓ˘خ ن˘م ه˘ي˘ب˘ع’ ة˘ل˘ج˘ع˘˘ب ع˘˘فد˘˘لا
ىلع لمعلاو مه˘تا˘ق˘ح˘ت˘صسم د˘يد˘صست
يصسيئرلا ه˘ب˘ع˘ل˘م ى˘لا ق˘ير˘ف˘لا ةدا˘عإا

نيبعÓلا ةيامح نع ثحبلا مث نمو
اهت˘ل˘ع˘ف تل˘ع˘ف ي˘ت˘لا ة˘صسلؤ˘كلا ن˘م
 .تاهجاؤملا ديدع يف اندصض

نم ديدعلا تشضخ
ةروشص يف براجتلا

ويزرا ةيعمجلا ةوارمحلا
 ؟اهميقت فيك كرتلا نيع

ريثكلا اهنم تملعت ةبرجت لك
ي˘˘صسف˘˘ن ن˘˘يؤ˘˘˘كت دد˘˘˘صص ي˘˘˘ف ا˘˘˘نأاو
اهيف اب˘ع’ تن˘ك نار˘هو ة˘يدؤ˘لؤ˘م˘ف
ي˘ف ل˘م˘ع˘ل˘ل ة˘صصر˘ف˘لا ي˘ل تح˘ت˘فو
ةيعمج˘لا ى˘ت˘حو ة˘ي˘نا˘ب˘صشلا تا˘ئ˘ف˘لا

لوأ’ا قيرفلا يف فرصصتلا ينتحنم
ؤيزرأا يبملوأا امأا ة˘ق˘ث˘لا ي˘ن˘ت˘ح˘ن˘مو
ةأارجلا ينح˘ن˘م يذ˘لا يد˘ح˘ت˘لا ؤ˘ه˘ف
د˘ي˘ج ل˘كصشب ة˘عؤ˘م˘ج˘م˘لا ر˘ي˘ي˘صستو
انتمهم ءادأا يف ا˘ن˘ق˘فو ه˘ل˘ل د˘م˘ح˘لاو
 . هجو لمكا ىلع

نيرم جاحلا نأاب لاقي
نيبردملا مها نم ربتعي

ىلع نيرداقلا نابششلا
ةليلج تامدخ ميدقت

 ؟ ةيرئازجلا ةركلل
نؤكأا نا يتلئاعلو يل ريبك رخف

ن˘ير˘˘طؤؤ˘˘م˘˘لا م˘˘ها ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م اد˘˘حاو
نحن ةريدتصسملا ملاع يف نيبردملاو
انصسفنا نيؤكت ىلع لمعنو دهتجن
ل˘م˘ع˘نو ا˘نؤ˘ق˘ب˘صس ن˘م ةدا˘ي˘˘ق تح˘˘ت

مهتامد˘خ ن˘م ةدا˘ف˘ت˘صسÓ˘ل ن˘يد˘ها˘ج
ةر˘كلا ضصؤ˘صصخ˘ب ا˘ما م˘˘ه˘˘تار˘˘ب˘˘خو
اهحن˘م˘ل ى˘ع˘صسن ن˘ح˘ن˘ف ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ة˘يار ع˘فر ى˘ل˘ع ةردا˘ق˘لا ر˘صصا˘ن˘ع˘˘لا
لاقي امك مÓعل فيرصشتو رصضخلا
 . ةيلودلا لفاحملا لك يف

ةركلا نع ثدحتن ول
اهفوزع ببشس ام ةينارهولا

ةيرششعلا يف باقلألا نع
 ؟ ةريخألا

نع ةينارهؤلا ةركلا فوزع ببصس
ءؤ˘صس ي˘ه ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا تا˘˘ج˘˘يؤ˘˘ت˘˘ت˘˘لا
ذا˘خ˘تا ي˘ف ة˘ي˘ئاؤ˘صشع˘لاو ر˘ي˘˘ي˘˘صست˘˘لا
لخدت نا ام˘ك ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا تارار˘ق˘لا
تارار˘ق˘لا ي˘ف ي˘جرا˘خ˘˘لا ط˘˘صسؤ˘˘لا

يف ريب˘ك ل˘كصشبو م˘ها˘صس ة˘ي˘ل˘خاد˘لا
ءي˘صش اذ˘هو يدا˘ن˘لا ة˘ي˘ع˘صضو ءؤ˘˘صس
نم نارهو ةيدؤلؤم نأا املع نيزح
ةيعمجلاو ةيريهامجلا دعاؤقلا ربكأا

ى˘ع˘صست ي˘ت˘لا ضسراد˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘كأا ن˘˘م
 . نيبعÓلا نيؤكتل

تقلت موجنلا نم ةبكوك
نكلو نارهو يف اهنيوكت

كلذ يف رمثتشست مل قرفلا
 ؟ببشسلا ام

ةفورعم نارهو لاح˘لا ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘ب
يف اؤ˘ح˘ج˘ن ن˘ي˘ب˘ع’ ةد˘ع ن˘يؤ˘كت˘ب

ىتحو ةينطؤلا قرفلا داجما ةعانصص

ا˘م ن˘كلو ىر˘خأ’ا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا قر˘ف˘لا
رييصستلا ءؤصس نا يننزحيو ينفصسؤؤي
ليحرلل اهعفد ةينارهؤلا قرفلا يف

ى˘ل˘ع تل˘م˘ع ىر˘خأا ة˘˘يد˘˘نا بؤ˘˘صص
 .قلأاتلا لجا نم ةصصرفلا اهحنم

ةنراهولا نيبعÓلا اذامل
يف ءاقبلا نوشضفري

نولشضفيو Óثم يرمحلا
 ؟13 ةيلولا جراخ بعللا

ه˘ه˘ي˘جؤ˘ت ن˘˘كم˘˘ي لاؤؤ˘˘صس ه˘˘ل˘˘لا و
اودجو مهنأا ديكأ’ا نكلو نيبعÓل

قرف جراخ ة˘ح˘ير˘م˘لا فور˘ظ˘لا ل˘ك
نم ةصصاخ نارهو ةيعمجو ةيدؤلؤم
مهل ىنمتأا امؤم˘ع ة˘يدا˘م˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا
قرفلل اودؤعي نا ىنمتأا امك قيفؤتلا
اهل ميدقتو باؤبأ’ا مهل تحتف يتلا

ىلا اهتداعا لجا نم نؤعلا دي
اهاندقتفا يتلا تاجيؤتتلا ةكصس

 . ةريخأ’ا ةيرصشعلا يف
اوقلت نيبعÓلا ديدع

يف مكيديا ىلع مهنيوكت
مه مويلاو ةدايع نب ةروشص

 ؟كروعشش وه ام نيقلأاتم
رصصانع ةدع ىرأا امل رختفأا معن

ربكأا يف يعم مهنيؤكت ضضعب تقلت
ىلع نطؤلا جراخ وأا لخاد قرفلا
يصس ضسا يصسلا يبع’ لاثملا ليبصس
ةدايع نب نيصسح ةرؤصص يف ايلاح
جاؤع اذكو غلاب قيرفلا يف هيليمزو
 . قيرفللو قيفؤتلا مهل ىنمتأا امؤمع

ثدحي ام يف كيأار ام
نهارلا تقولا يف ايلاح

ةيشضق شصوشصخب
 ؟ «يتوشصلا بيرشستلا»

فرصشي ’ ايلاح ثدحي ام هللاو
دهعلا ديلو ضسيل اذه ةيرئازجلا ةركلا
داصسف˘لا ة˘برا˘ح˘م˘ل تقؤ˘لا نا˘ح ن˘كل
ةرداق ةيرئازجلا ة˘لود˘لاو ي˘صضا˘ير˘لا

رؤ˘مأ’ا هذ˘ه ل˘ث˘م˘ل يد˘صصت˘لا ى˘ل˘˘ع
رؤكصشم ةصضايرلاو بابصشلا ريزوو
 . هلخدت ىلع

ةلودلا نا ىرت له
ةبلاطم ةيرئازجلا

نم ديب برشضلا ةرورشضب
ءاشضقلا لجا نم ديدح

 ؟داشسفلا ىلع
ة˘لود˘لا ى˘ل˘ع لا˘ح˘لا ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘ب

رركتت ’ ىتح ديدح نم ديب برصضلا
كيلع ىفخي Óف بيع’’ا هذه لثم
ىناع مصسؤملا اذه ةرقم مجن يقيرف
 . ةصسلؤكلا نم اريثك

جئاتن ققحي بختنملا
يشضاملب ةدايق ذنم ةبيط
ىلع قلعت فيك رشضخلل

 ؟ كلذ
ةيعؤن ةزفق زفق ينطؤلا قيرفلا

ة˘كن˘ح ة˘ط˘صساؤ˘ب ق˘ف˘ن˘لا ن˘م جر˘خو
نيفؤتملا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ةدؤ˘جو برد˘م
لك هل ى˘ن˘م˘ت˘ن لا˘م˘ج بخا˘ن˘لا ىد˘ل
 . تاحاجنلا نم اديزمو قيفؤتلا

رشضخلا نا ىرت له
 ؟ ةيملاعلا غولب مهناكمإاب

ل˘˘ك ا˘˘ن˘˘يد˘˘ل ما˘˘صشه ي˘˘خا ’ ا˘˘م˘˘ل
اذ˘ه ق˘ي˘ق˘ح˘ت ل˘جا ن˘م تا˘مؤ˘ق˘˘م˘˘لا
يصضاملب عم هللا ءاصش ناو فدهلا
ةياهنلا ي˘ف ى˘غ˘ت˘ب˘م˘لا ى˘لا ل˘صصن˘صس
 . ةفرصشم ةرود ققحنو

 ؟ بردمك كتاحؤمط يه ام
ءاصش نإا ةريبك يتاحؤمط بردمك

ضسأار ىلع نؤكأ’ يبر ينقفؤي هللا
يل نؤكتو ةيرئاز˘ج˘لا ة˘يد˘نأ’ا ر˘ب˘كأا
 هللا ءاصش نإا نطؤلا جراخ براجت

نيرم جاح ىرنشس نيا
 ؟ لبقملا مشسوملا

ضضور˘ع يد˘ل ة˘حار˘˘ل˘˘ل ن˘˘كرأا˘˘صس
را˘˘ت˘˘خأاو ه˘˘ل˘˘لا ءا˘˘صش نإا ا˘˘ه˘˘صسردأا˘˘˘صس
 بصسنأ’ا

 ؟ ةريخأا ةملك
قلأاتلا نم ديزمو Óيزج مكركصشأا

ى˘ن˘م˘تأاو ة˘مر˘ت˘ح˘م˘˘لا م˘˘كتد˘˘ير˘˘ج˘˘ل
   . اركصش ةرقم مجنل قيفؤتلا

 نآلا د◊ هز‚أا اÃ هرخفو هتاناكمإا ريوطت ‘ هتبغر دكأا

ةيئاوسشعلاو Òيسستلا ءوسس» :نيرم جاح
يجراÿا لخدتلاو تارارقلا ذاختا ‘

ةيعم÷او ةوارم◊ا تدعبأا نم يه
 «باقلأ’اب جيوتتلا نع

ةدوعلا ةبوعشصب «مويلا مÓشسلا» شصخ راوح ‘ باششلا بردŸا نيرم جاح فÎعا
تايناكمإلا بايغ نأا احشضوم ›ا◊ا فقوتلا دعب ةمداقلا ةÎفلا ‘ ةشسفانملل
Œا لعŸا جرع امك ،ةياغلل ةبعشص ةمهŸارهولا بردÊ يذلا يشسيئرلا ببشسلا ىلع

ةشصنم نع نابيغيو ناعجاÎي ةينارهولا ةيعم÷او ةيدولوŸا اقيرف لعج
نم ددعل قباشسلا ةرقم م‚ بردم قرطت امك ،ةيشضاŸا تاونشسلا ‘ جيوتتلا

.ةيرئاز÷ا ةركلا شصخت يتلا اياشضقلا

نيذلا ÚنوكŸا Úب نم تنك Êوكب اÒثك رختفا »
«ةيرئاز÷ا ةركلل موجنلا نم ةبكوك اوجرخا

بناجلا يف نزاوتلا ةداعتسس’ ةيفاك نوكتسس عيباسسأا6 »
«مسسوملا ةياهن يف نحن نكلو ينفلاو يندبلا

Úتيورك Úتسسردم Úب يراسسم جردتل ديعسس »
«Ìكأاف Ìكأا يتاناكمإا ريوطتل ىعسسأاو

«ةدوعلاب حمسست يتلا ةمزÓلا تاناكمإ’او ةردقŸا انل سسيلف ةسسفانŸا ةدوع نم مئاسشتم »

ىعسسي هنوك اÒبك اماÎحا هل نكأا رسصان نب »
ÿهيلع تبلغت تابوعسصلا نكلو هقيرف ةمد»

ششامر ماششه هرواح



ةــــنصصرق

ةمزأ’ا جارفن’ ناطرسش
ي˘ف ة˘ي˘ئ’ؤ˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا

داجيإ’ اهيعصس لصصاؤت ةبانع
ثيح دمجملا ديصصرلل لؤلح
د˘˘ق˘˘ف تا˘˘مؤ˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا بصسحو
باحصصأا عم لصصاؤتلل تأاترا
م˘ه˘عا˘ن˘قا ل˘جا ن˘م كؤ˘˘كصصلا
ايناثو ةمي˘ق˘لا ضضي˘ف˘خ˘ت˘ب ’وأا
يهو رثكا راظتن’ا ةرورصضب
ىلا ريصست رؤمأ’ا تلعج يتلا
اصصؤ˘صصخ ،تقؤؤ˘م˘لا جار˘ف˘ن’ا

عانقا ىلا ىعصست ةرادإ’ا ناو
نم ءزج ضضيفخ˘ت˘ب ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

نؤكي ىتح كلذك مه مهبتاور
.راصسملل ايعامج حيحصصتلا

دهاسش انأا..ىسسيع نب
تلمع ةركصسب داحتا ةرادإا
امدعب اهراصصنأا تنأامط ىلع
ىصسيع نب ضسيئرلا نأا تدكأا

ناو ط˘˘ق˘˘ف د˘˘ها˘˘صشك ل˘˘ث˘˘˘م
اقÓطا هعصضت مل ةمكحملا
ادكؤؤم يباقرلا قيقحتلا ديق
ىد˘˘ل ه˘˘تدا˘˘ه˘˘صشب ى˘˘لدا ه˘˘˘نا
اد˘كؤؤ˘م ط˘ق˘فو ة˘م˘كح˘˘م˘˘لا
ؤهو ةلادعلا يف ةماتلا هتقث
را˘صصنأ’ا ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘˘م’ا
يهتنت نا يف ضسفنلا نؤنمي
رارصضا يأا نود نم ةيصضقلا
فؤختلا ناو ةصصاخ داحتÓل

ثد˘ح˘ت ة˘ي˘نا˘˘كمإا ن˘˘م نا˘˘ك
هلؤخدو ىصسيع نب ضسيئرلا
بي˘تر˘ت ة˘ي˘صضق ي˘ف ط˘˘خ˘˘لا
. تاهجاؤملا

راهنم قافولا
! ايسسفن

،يصسفنلا بناجلا ىلع زيكرتلا لÓخ نم
لصصاؤتلا ىلإا فيطصس قافو ةرادإا تعراصس
،راصسملا حيحصصت لجا نم اهرصصانع عم
ضصؤصصخب ةحورطملا ةيصضقلا ترثأا امدعب
تايؤن˘ع˘م ي˘ف ار˘ي˘ث˘ك ي˘تؤ˘صصلا بير˘صست˘لا
ى˘ل˘ع ىؤ˘ق˘ي ’ ق˘ير˘ف˘لا تل˘ع˘جو ،داد˘ع˘ت˘˘لا
طينحج ءاقفر لعج ام هصسفن نع عافدلا
م˘ه˘تا˘ف ا˘م كراد˘ت ةرور˘صض ى˘ل˘ع نود˘كؤؤ˘˘ي
مهل حمصست يتلا ة˘يؤ˘ق˘لا ةدؤ˘ع˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘تو
تققحت ي˘ت˘لا ة˘ي˘با˘ج˘يإ’ا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا د˘ي˘كأا˘ت˘ب
لامعتصسا ل˘صضف˘ب ’ م˘ه˘تادؤ˘ه˘ج˘م ل˘صضف˘ب
. ةصسلؤكلا

اولم راسصنأ’ا
راظتن’ا

تاريصضحت˘لا ى˘لا ةدؤ˘ع˘لا نÓ˘عا د˘عؤ˘م
ةر˘˘كلا قا˘˘صشع˘˘ل ل˘˘˘غا˘˘˘صشلا ل˘˘˘غ˘˘˘صشلا تا˘˘˘ب
ةر˘ي˘ب˘ك ل˘ك ط˘ب˘صض م˘ت˘ي ى˘ت˘ح ةر˘يد˘ت˘صسم˘˘لا

ةبلاطم نؤكتصس قرفلا ناو ةصصاخ ةريغصصو
لجا نم ةيريصضحت تاصصبرت ءارجا ةرورصضب
نم ينفلاو يندبلا يقايللا بناجلا ةداعتصسا
لك ىعصسي يتلا فادهأ’ا ىلع ضسفانتلا لجا
يذ˘لا ر˘م’ا ؤ˘˘هو ا˘˘ه˘˘ي˘˘لا لؤ˘˘صصؤ˘˘ل˘˘ل يدا˘˘ن
بصسانملا تقؤلا يف دؤعت ةصسفانملا لعجيصس
اهنم ءيصش ىنمتي لك يتلا ريهامجلا بصسح
. ’ وا ةدؤعلاب ءاؤصس

يرئازج رادج

اهيف دجاؤتي يحاؤنلا لج نم ةزيمم ةلاح
يدان مجن ينطؤلا بختنملا دئاق زرحم ضضاير
لط˘ب ر˘ه˘ظو ،يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسصشنا˘م
م˘ي˘حر ه˘ل˘ي˘مز ع˘م يؤ˘ق عار˘صص ي˘ف ا˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فا
اي˘ق˘ير˘فإا ل˘ط˘ب ر˘صشنو ،ةر˘كلا ى˘ل˘ع غ˘ن˘ي˘لر˘ت˘صس

ة˘كب˘صشب ة˘ي˘م˘صسر˘لا ه˘ت˘ح˘˘ف˘˘صص ى˘˘ل˘˘ع ةرؤ˘˘صص
ق˘فرأاو «مار˘غ˘ت˘صسنأا» ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘˘صصاؤ˘˘ت˘˘لا
بلط امك ،«يرئازج رادج «قيلعتب ةرؤصصلا

ةيفيك ضسردي نأا غنيلرتصس هليمز نم ضضاير
.ىودعلا يدافتل نامأ’ا ةفاصسم ىلع ظافحلا

سصاخ يد–
رسصان Íل

بايإا ةارابم ضضؤخ نم ةليلق مايأا دعب ىلع
ليعامصسا نؤكيصس ،يلاطيا ضسأاك يئاهن فصصن
نÓيم بع’ ينطؤلا بختنملا مجن رصصان نب
ةد˘ي˘صسلا ة˘ه˘جاؤ˘˘م د˘˘ن˘˘ع ضصا˘˘خ يد˘˘ح˘˘ت ما˘˘مأا
ةد˘ق˘ع˘لا كف ى˘ل˘ع ه˘ل˘م˘ع لÓ˘خ ن˘م ،زؤ˘ج˘ع˘لا

ضسأاك يف ضسؤتنفؤج ىلع زؤفلل هيدان ةدايقو
ذنم ةرم لوأ’ ريخأ’ا اذه بعلم ىلع ايلاطيا

5891.

qarsana@essalamonline.com
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«انوروك» نودحتي ةسسناوتلا
ر˘ي˘صضح˘ت˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘م

ر˘˘˘كصسع˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف لؤ˘˘˘˘خد˘˘˘˘ل
31 ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘ب ،ي˘˘ب˘˘يرد˘˘ت

يصسنؤتلا داحت’ا عفر ،ابع’
ضسور˘˘ي˘˘ف د˘˘˘صض يد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا
ع˘˘صضخ˘˘˘ي˘˘˘صسو ،«ا˘˘˘نورؤ˘˘˘ك»
ين˘ف˘لا زا˘ه˘ج˘لاو نؤ˘ب˘عÓ˘لا
تاصصؤحفلا نم ةعؤم˘ج˘م˘ل
ي˘˘تأا˘˘ي يذ˘˘لاو تاءار˘˘˘ج’او
لؤ˘كؤ˘تور˘ب˘لا ع˘م ا˘ي˘صشا˘˘م˘˘ت
ن˘ي˘مأا˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م ي˘˘ح˘˘صصلا
قÓ˘˘ط˘˘نإا ل˘˘ب˘˘ق ،م˘˘ه˘˘مÓ˘˘صس
نؤ˘˘كي اذ˘˘˘ه˘˘˘بو ،ضصبر˘˘˘ت˘˘˘لا
ةلؤطبلا فقؤت لغتصسإا يذلاو انورؤك نمز يف اصصبرت يرجي بختنم لوأا يصسنؤتلا بختنملا
.يملاعلا ءابؤلا راصشتنإا ببصسب ةيلحملا

15

Œاهدعوم ‘ تادهع ديد  
بابصشلا ةرازؤل ةلصسارم يف

تاداحتإ’ا عيم˘ج˘ل ة˘صضا˘ير˘لاو
ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا اذ˘˘كو ة˘˘ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لا
ر˘يؤ˘ط˘تو ة˘ي˘قر˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لا
ي˘ت˘لاو ،ة˘يؤ˘˘صسن˘˘لا ة˘˘صضا˘˘ير˘˘لا
ا˘م˘ه˘˘م ا˘˘عؤ˘˘صضؤ˘˘م تن˘˘م˘˘صضت
تا˘ئ˘ي˘ه˘ل˘ل تاد˘ه˘ع˘لا د˘يد˘˘ج˘˘ت
نأا نايبلا دكا امك ،ةيصضايرلا
تائيهلا˘ب ة˘صصا˘خ˘لا تاد˘ه˘ع˘لا
ةددحملا لاجأ’ا يف يه˘ت˘ن˘ت˘صس
يف ةل˘صسار˘م˘لا م˘ت˘خ˘ت˘ل ،ا˘ف˘ل˘صس
مؤقتصس ةرازؤلا نأا ىلع ريخأ’ا
تقو يف تايداحت’ا ةلصسارمب

ةلصصفم ة˘ط˘خ د˘يد˘ح˘تو ق˘ح’
.ةيصضايرلا تائيهلا لك فرط نم اهعابتا بجي يتلاو ديدجتلا ةيلمعب ةصصاخلا تابيترتلا لؤح
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ةÓسصلا تيقاوم

تابيردتلا فانئتسس’ اديه“ «انوروك» سصحف نازاتجي ينهو ةرويدق ^
يرمعلب تامدخ ىلع يوق يدوعسس عارسص ‘ لÓهلاو رسصنلا ^

يارسس ةطلغ
نويلم5.2 سضرعي

دقاعتلل وروأا
يليÓب عم

 دان يأإ عم صضوافتلاب هل حمسست ’ ةيلا◊إ ةيعسضولإ نأإ دكأإ

رابخأا يفني Êاوسضر
«ةراطسسوسس» عم هقافتا

لطب..رماع نب ÊاكÈلا ةبهوŸا
ةÒبك تاحومطب Òغسص

 هعيب صضرفت يدوعسسلإ يلهأ’إ ةرإدإإ
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                                          رسصم يف ءإدتعÓل ةلفاحلإ صضرعت دعب «افيفلإ»و «فاكلإ» يف نيلوؤوسسمب لسصتإ ةوروإر نأإ دكأإ

ازي‡ ناك رسضÿا ـل ينفلا مقاطلا نمسض لمعلا:لولج
سصاخ معط هل ةيŸاعلاو ةيراقلا ةسسفانŸا ‘ ةكراسشŸاو

 نآ’إ دحل هزجنأإ امب هرخفو هتاناكمإإ ريوطت يف هتبغر دكأإ لج◊إ Úع قافو

ذاختا يف ةيئاوسشعلاو رييسستلا ءوسس» :نيرم جاح
دعبأا نم يه يجراخلا لخدتلاو تارارقلا
«باقلأ’اب جيوتتلا نع ةيعمجلاو ةوارمحلا

ةمسصاعلإ دا–إإ

^«Œا عم يتبرÿلمعلا..ةعئار رسض
ىن“أاو بعسص ةيرئاز÷ا ةلوطبلا ‘

«رومأ’ا نسس–
اننأاكو ىسسني ’ رسصم ‘ هانسشع ام»^

«برح ‘ انك
لهسس نامرد مأا بعلم ‘ انراسصنأا دجاوت»^

«ركاسشت ىفطسصم ‘ انبعل اننأاكو انتمهم



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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