
40 صص

ةديدج ةافو ةلاح يأا ليجسست مدع
71 دنع فقوتت ةليسصحلاو

نييباهرإÓل أابخم21 ريمدت
عنضصلا ةيديلقت لبانقو

50 صصةنتاب يف
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عاطق يفظومو ةمئأÓل ةلطع ل
ةينيدلا نوؤوسشلا

تامولعŸا رسشنب ديقتلاب اهتبلاط لاسصتإلا ةرازو
راروف ةئيهو ةحسصلا ةرازو نم ءابولا لوح

يأا ةرسصاÙ اهتيزهاج نم عفرت ةراجتلا ةرازو
«صسكفاسص» ـب اهبتكم عمسشٌتو ءابولل Èكأا راسشتنا

فلكŸا بدتنŸا ريزؤلا ةباضصإا
ياكب ىضسيع ةيجراÿا ةراجتلاب

انورؤك صسوÒفب
30 صص

تازيهجت زجحو تناجب ابرهم462 فيقوت
 تاردخمو نداعملا نع بيقنتلل

خيراتلا صسفن يف » جار» صسيئرل مكحلاب قطنلا تاباسصإل نيرخآا0001 نم ديزأا صضرعت يف ببسست
ةروطخلا ةتوافتم

تاقرطلا باهرإا
اضصخضش53 حاورأا دضصحي

عؤبضسأا فرظ يف
50 صص

ل˘˘˘ئا˘˘˘سسو ة˘˘˘فا˘˘˘˘ك ،لا˘˘˘˘سصتلا ةرازو تعد
مازتللاو ديقتلا ¤إا ،ةينطولا مÓعإلا

ءابو روط˘ت˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘تŸا تا˘مو˘ل˘عŸا ر˘سشن˘ب
نم ةماعلا ةيحسصلا ةيعسضولاو «انوروك»
ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘˘لا ن˘˘مو ،ة˘˘ح˘˘سصلا ةرازو
Úع ي˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘لاو ار˘˘˘˘˘˘˘˘خؤو˘˘˘˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘سصنŸا
ايمسسر اقطان راروف لامج روسسيفوÈلا

ر˘سضي يذ˘لا ل˘يو˘ه˘ت˘لا يدا˘ف˘تو ،ا˘ه˘م˘سسا˘˘ب
تاميلعتل اذ˘ي˘ف˘ن˘ت كلذو ،ما˘ع˘لا يأار˘لا˘ب
 .ةيروهم÷ا صسيئر

ةباضصإا ةلاح032
«انورؤك» ـب ةدكؤؤم

رئازجلا يف
40 صص

ايلحم عنسصم هنأا دكأا ةحسصلا ريزو
ةيفاك تايمكب رفوتمو دروتسسمو

عرضشت رئازجلا
ديدج ءاود لامعتضسإا يف
«انورؤك» ـب نيباضصملا ىلع

50 صص

ةمضصاعلا ‘ لاؤŒ رظحو ةديلبلا ‘ يلك رجح
30 صصةيئاذغلا داوŸا عيبت يتلا ءانثتسساب تÙÓاو معاطŸاو يهاقŸا لك قلغ

ميركلا نآارقلا ثب
تؤضصلا تاربكم يف

عؤنمم دجاضسملاب

40صص

ةؤعدم مÓعإلا لئاضسو
صصؤضصخب ليؤهتلا يدافت ¤إا
اندÓب ‘ «انورؤك» تادجتضسم

40 صص

40صص

ةددهم رئاز÷ا .. «انورؤك» دضض اهبرح زع ‘
لبقŸا ربؤتكأا يوارحضصلا دارجلل بقترم وزغب

 ةيداسصتقإا رئاسسخ و ةيئيب و ةيحÓف ةثراكل ايدافت اهتاطايتحإا ذخأل اهوعدت و اندÓب رذ– «وافلا»

ةعيلقلا ةمكحم
ؤباط ةمكاحم لجؤؤت

مداقلا ليرفأا6 ـلا ىلإا



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحؤب قـــيفؤت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا

    بون÷ا عبطلا
راصسŸا م.م.ذ.سش :طصسولا عيزوتلا

APDK lruE :قرصشلا عيزوتلا
moc.enilnomalasse@bup:راهصشإ’ا

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :سسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

moc.enilnomalasse@ofni
قرصشلاب»مويلا مÓصسلا»ـل يوهجلا بتكملا

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:سسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ’
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
دحاو تؤضصب نؤيرئاز÷ا

«ةديلبلا انلك» ..

عو˘بر ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م نو˘ن˘˘طاو˘˘م ق˘˘ل˘˘طأا
ناكصس عم ةريب˘ك ن˘ما˘صضت ة˘ل˘م˘ح ،ن˘طو˘لا

لصصاوتلا عقاوم ىلع ةديلبلا ةي’و يلاهأاو
،«ةديلبلا انلك» راعصش نيعفار ،يعامتج’ا
سسوريفب تاباصصإا ةبصسن ىلعأا لجصست يتلا
ي˘ف و˘عد˘ي ل˘كلاو ،ا˘ندÓ˘ب ي˘ف «ا˘نورو˘˘ك»
اذه عفري نأا لجو ز˘ع ى˘لو˘م˘لا ه˘تا˘ق˘ي˘ل˘ع˘ت
ةماع رئازج˘لاو دورو˘لا ة˘ن˘يد˘م ن˘ع ءا˘بو˘لا

.نيملصسملا نادلب رئاصسو

لخدت صشوريد مرح
طÿا ىلع

سسيصسحتلاو ةيعوتلا تÓمح بناج ىلإا
ةرورصضو ،«انوروك» سسوريف ةروطخ نم
يتلا ،هيصشفت نم دحلل تيبلا يف ثوكملا
اهتاصسصسؤوم فل˘ت˘م ر˘ب˘ع ة˘لود˘لا ا˘ه˘ت˘ق˘ل˘طأا

تايعمجلا فلتخم ن˘م م˘عد˘ب ،ا˘ه˘ل˘كا˘ي˘هو
،سشور˘يد نو˘ج مر˘ح تل˘خد ،تا˘م˘ظ˘ن˘م˘لاو
،طخلا ىلع ،رئازجلا يف يكيرمأ’ا ريفصسلا

ى˘˘ل˘˘ع و˘˘يد˘˘ي˘˘˘ف ع˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘م تر˘˘˘صشن ثي˘˘˘ح
هيلع سصيمقب هيف ترهظ ،«كوبصسيافلا»
نييرئازجلا هلÓخ نم تعد ،رئازجلا ملع
ةصصاخلا ةلود˘لا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ب ماز˘ت˘ل’ا ى˘لإا
قلعت ام ةصصاخ ءابولا اذه يصشفت نم دحلاب
.تيبلا يف ثوكملاب

! .. ثيغم نم له

،ةلودلا اهتقلطأا يتلا ةعصساولا ةلمحلا مغر
ايا˘عر˘لا ل˘ك ءÓ˘جإ’ ،نو˘ب˘ت سسي˘ئر˘لا ن˘م ر˘مأا˘ب
،ملاعلا لود فلتخمب نيدجاوتملا نييرئازجلا
يصشفت حبكل ةبزارتحإ’ا تاءارجإ’ا راطإا يف
اولاز ’ يرئازج002 نأا ّ’إا ،«انوروك» ءابو
عوبصسأا ذنم لوبنطصسا راطم ةيصضرأا نوصشرتفي
يف نيثيغتصسم ،ءÓ˘جإ’ا ن˘م م˘ه˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صسا د˘ع˘ب
،«كوبصسياف˘لا» ى˘ل˘ع ا˘هور˘صشن و˘يد˘ي˘ف ع˘طا˘ق˘م
.مهب لفكتلا ةلودلا

⁄اعلا ةداق عضضخُي «انورؤك»

ملاعلا رصصاح يذلا«انوروك» ءابو نأا مكحب
،ملاع˘لا ةدا˘ق ع˘صضخأا د˘ق˘ف ،ها˘يا˘ح˘صض را˘ت˘خ˘ي ’
ريغ نيربجم يحصصلا رجحلا ىلإا اونكر نيذلا

مهتباصصإاب كوكصش مه˘تدوار ا˘مد˘ع˘ب ،ن˘ير˘ي˘خ˘م
تتبث ا˘صصا˘خ˘صشأا م˘ه˘ت˘ط˘لا˘خ˘م ر˘ثإا سسور˘ي˘ف˘لا˘ب
ةراصشتصسملا عم ثدح ام رارغ ىلع ،مهتباصصإا
سسيئرلا نع Óصضف ،لكريم Óيجنأا ،ةيناملأ’ا
ى˘ق˘ت˘لإا يذ˘لا ،ورا˘نو˘صسلو˘ب ر˘ي˘يا˘ج ي˘ل˘يزار˘ب˘لا

هيلعو ،بمارت دلانود يكيرمأ’ا سسيئرلا ارخؤوم
جئاتنلا نكل تاصصوحف ءارجإ’ ريخأ’ا عراصس
تنلعأا ةيصضاملا عيباصسأ’ا لÓخو ،ةيبلصس تناك
د˘لارا˘ه كل˘م˘لا نأا ،ة˘ي˘˘ج˘˘يور˘˘ن˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا
ةموكحلا ءاصضعأا لما˘كو ة˘كل˘م˘لاو ،سسما˘خ˘لا

،سسوريفلا ببصسب يحصصلا رجحلا يف اوعصضو
،ودورت نتصساج ءارزولا سسيئر ررق ،ادنك يفو
يفوصص هتجوز نأا نيبت امدعب هلزنم نم لمعلا

باصصأا ،ناريإا يفو ،ءابولاب ةباصصم راوغيرغ
نع Óصضف اذه ،نيلوؤوصسملا نم اددع سسوريفلا

.ملاعلا لود فلتخمب ةدع نيلوؤوصسم

qarsana@essalamonline.com
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! .. هآا رئاز÷ا تلاضصتا اي هآا
تردا˘˘˘˘˘˘ب نأا د˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ب

ر˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ت’ا˘˘˘˘صصتا
د˘يد˘صست لا˘جآا د˘يد˘˘م˘˘ت˘˘ب
ـب تباثلا فتاهلا ريتاوف
يف ،ةي˘فا˘صضإا ا˘مو˘ي03
ة˘ه˘جاو˘م ر˘ي˘˘باد˘˘ت را˘˘طإا
نود ،«ا˘نورو˘ك» ي˘صشف˘ت
ءار˘˘˘جإ’ا اذ˘˘˘ه سسم˘˘˘ي نأا

لعافت ،تنرت˘نإ’ا ة˘مد˘خ
اذ˘˘ه ع˘˘م نو˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘˘لا
ن˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كب ءار˘˘˘جإ’ا
و˘ل او˘ن˘م˘تو ،ة˘ير˘˘خ˘˘صسلا

Ó˘˘ك سسم رار˘˘ق˘˘لا نا˘˘˘ك
نينطاوملا ءاقب نامصضب ةليفكلا اهدحو ةريخأ’ا نأا مكحب ،تنرتنإ’او تباثلا فتاهلا ،نيتمدخلا
؟.. نأاصشلا اذه يف اهتاباصسح ةيمومعلا ةصسصسؤوملا هذه عجارت لهف ،مهلزانم يف

! .. يعو كانه.. Óعف
ريغ تافرصصتلا مغر

ةليلق ةئف˘ل ة˘لوؤو˘صسم˘لا
لايح ني˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘م
ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا ع˘˘˘˘صضو˘˘˘˘لا
هزر˘فأا يذ˘لا ر˘ي˘ط˘˘خ˘˘لا
سسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘˘صشف˘˘˘˘˘ت
ا˘ندÓ˘ب ي˘ف «ا˘نورو˘˘ك»
لود ي˘قا˘ب رار˘غ ى˘ل˘ع
ل˘˘˘ج نأا ّ’إا ،م˘˘˘لا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
نع اونابأا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

سصخي اميف ريبك يعو
،ءابولا اذه دصض برحلا

كلذ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ل˘˘ث˘˘مأ’او
رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ،ةر˘˘ي˘˘ث˘˘˘ك
را˘˘˘ج˘˘˘ت د˘˘˘˘حأا قÓ˘˘˘˘طإا
ةنيدمب ةيئاذغلا داوملا
فدهت ةردابمك «نئابزلل ىلإا ةيئاذغلا داوملا تابلطل يناجملا ليصصوتلا ةمدخ» ةردابم سضيبلا
يلديصص لاح هلاح ،مهتويب يف ثوكملا ةرورصض ىلع نينطاوملا عيجصشت يف ةمهاصسملا ىلإا
.«كؤواود كلصصي كتيب مزلإا» اهراعصش ،ليصصوتلاب عيبلا ةردابم رخآ’ا وه قلطأا ةليمب

! .. ةلؤلا يرعي «انورؤك»
ربع يندم عمتجم تايعمج ريراقت تفصشك

ف’آا ىواكصش ىلع ًءانب ،نطولا عوبر فلتخم
ة’و6 نع لقي ’ ام سسعاقت نع ،نينطاوملا

مهتايلوؤوصسمو مهتابجاوب مايقلا يف ةيروهمج
نأا ثيح ،«انوروك» ءابو نم ةياقولا سصخي اميف
’دب تيبلا يف ثوكملا اولصضف ة’ولا بلغأا

ىرخأ’او ةنيفلا نيب عراصشلا ىلإا لوزنلا نم
تاميلعت قيبطتب رايمأ’ا مازتلإا ىدم ةنياعمل
نم دحلاب ةصصاخلا دÓبلا يف ايلعلا تاطلصسلا
ىرخأا ةرم تبثأا لاح عقاو ،سسوريفلا اذه يصشفت
ءادأا يف ا˘ندÓ˘ب ي˘ف ي˘ل˘ح˘م˘لا لوؤو˘صسم˘لا ل˘صشف
.يغبني امك هماهم

! .. «انورؤك» ةقباضسم
راردأا ةي’ول ةفاقثلا ةيريدم حلاصصم تنلعأا
يرو˘تا˘كيرا˘ك م˘صسر ن˘صسحأ’ تا˘ق˘با˘صسم ن˘ع
نصسحأا ،«انوروك» سسوريف نم ةياقولل يوعوت
،عوصضوملا سسفن ي˘ف ر˘ي˘صصق و˘يد˘ي˘ف ط˘ير˘صش
،(نوحلم ،ح˘ي˘صصف) ة˘ير˘ع˘صش ةد˘ي˘صصق ن˘صسحأاو
نم نيغلابلا سصاخصشأ’ا ةردابملا فدهتصستو
ليكصشت مت دقو قوف امف تاونصس80 رمعلا
ءاطخأ’ا لوح لامعأ’ا فلت˘خ˘م م˘ي˘ق˘ت˘ل ة˘ن˘ج˘ل
،عوصضوملا ةجلاعم ةقيرط ،ةيوحنلاو ةيوغللا

ةلباق ريغ اهتارارق ربتعت ثيح ،ويديفلا ةدوجو
رخآاك ،مداقلا ليرفأا40 ديدحت متو ،نعطلل
.لامعأ’ا لاصسرإ’ لجأا



ى˘لإا سسل˘ج˘م˘لا ع˘م˘ت˘صسا د˘˘قو
ة˘ح˘صصلا ر˘˘يزو ه˘˘مد˘˘ق سضر˘˘ع
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كصسلاو
ىطعأا ةلمكتو ،تايفصشتصسملا

تاميلع˘ت ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر
ةدعل يروفلا قيبطتلا لجأا نم
،ينطولا ديعصصلا ىلع تاءارجإا

كرا˘م˘ج˘لا ح˘لا˘صصم ر˘مأا ا˘ه˘˘ن˘˘م
ة˘كر˘م˘ج تاءار˘جإا ف˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت˘˘ب
تاجتنملاو ةيبطلا تازيهجتلا
ةبراحمل ةصصصصخملا ةيحصصلا
لÓ˘خ ن˘˘م ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
مايقو رصضخأا قاور سصيصصخت
ةطصشنأاب ةي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لا
ن˘كا˘مأ’ا ر˘˘ي˘˘ه˘˘ط˘˘تو م˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت
،عصساو قاطن ى˘ل˘ع ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

تاصسصسؤوملا سسيئرلا فلك امك
م˘˘˘˘ئاو˘˘˘˘ق داد˘˘˘˘عإا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا
ي˘ف ن˘ي˘ب˘غار˘لا ن˘ي˘عو˘ط˘ت˘م˘ل˘˘ل
ءابطأ’ا كلذ يف امب ليجصستلا
ي˘˘ف ل˘˘ما˘˘ع ل˘˘كو سصاو˘˘˘خ˘˘˘لا
،يبطلا هبصشلاو يبطلا لاجملا

ةهباجمل ايموي مئاوقلا نييحتو
.ءابولا اذه روطت

ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ب سسي˘ئر˘لا ر˘مأا ا˘م˘˘ك
نم ةئاملا˘ب05 ح˘ير˘صست ءار˘جإا
عا˘ط˘ق˘لا ي˘˘ف كلذ˘˘ك لا˘˘م˘˘ع˘˘لا
تا˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘˘لاو يدا˘˘˘˘صصت˘˘˘˘ق’ا
ثيح˘ب ،ة˘صصا˘خ˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ةرجنملا رئاصسخلا ةصسارد متيصس
ا˘ه˘ب ل˘ف˘كت˘ت˘ل ءار˘جإ’ا اذ˘ه ن˘ع
اذ˘كو ق˘ح’ تقو ي˘˘ف ة˘˘لود˘˘لا
ةنجل ،يلاولا ىدل ،ثادحتصسا

طاصشنلا قيصسنتب ةفلكم ةيئ’و
ةحفا˘كمو ة˘يا˘قو˘ل˘ل ي˘عا˘ط˘ق˘لا

لكصشتتو انوروك سسوريف ءابو
هتفصصب ،يلاولا نم ةنجللا هذه
د˘ئا˘قو ما˘ع˘˘لا بئا˘˘ن˘˘لا ،ا˘˘صسي˘˘ئر
ي˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لا ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
ل˘ث˘م˘مو ة˘ي’و˘لا ن˘مأا سسي˘˘ئرو
يلخادلا نمأÓل ةماعلا ةيريدملا

ي˘ب˘ع˘˘صشلا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا سسي˘˘ئرو
سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا سسي˘˘ئرو ي˘˘ئ’و˘˘˘لا
ة˘م˘صصا˘ع˘ل يد˘ل˘ب˘˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا
ذيفنتب ةنجللا لفكتتو ،ةي’ولا
نمأÓل ةينطولا ةنجللا تارارق
را˘˘صشت˘˘نا ة˘˘برا˘˘ح˘˘م را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف
د˘ج˘ت˘صسم˘لا ا˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
هذ˘˘ه˘˘˘ل لو˘˘˘خ˘˘˘يو (91‐ديفوك)
ىلع تارداب˘م˘ب ذ˘خأ’ا ة˘ن˘ج˘ل˘لا
فيي˘كتو ي˘ل˘ح˘م˘لا ىو˘ت˘صسم˘لا

ر˘˘مأ’ا ى˘˘صضت˘˘قا اذا تارار˘˘ق˘˘˘لا
،ة˘˘ي’و˘˘لا ة˘˘ي˘˘صصو˘˘صصخ بصسح
ىلع ن˘ي˘ع˘ت˘ي .ة˘ي˘لوؤو˘صسم ل˘كب
ةمئÓملا ريباد˘ت˘لا ذا˘خ˘تا ة’و˘لا
ىلع تاءارج’ا هذ˘ه ف˘ي˘ي˘كت˘ل
د˘صصق ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
.اهذيفنت

،ةديلبلا ةي’و ىوتصسم ىلعو
ي˘ف نا˘كصسل˘ل ما˘ت ر˘ج˘ح رر˘˘ق˘˘ت
مايأا (01) ةرصشع ةدمل تويبلا
ةكرحلا عنم عم ديدمتلل ةلباق
ركذ اميف ةي’ولا هذه ىلإاو نم
نو˘كت نا بج˘ي ه˘نأا سسل˘ج˘˘م˘˘لا
اصصخرم ةيئانثتصس’ا تاجرخلا
تاطلصسلا فرط نم اقبصسم اهب
وأا ينطو˘لا كرد˘ل˘ل ة˘صصت˘خ˘م˘لا
سسفن يف ادكؤوم ،ينطولا نمأ’ا
ذا˘˘خ˘˘تا م˘˘ت˘˘ي˘˘صس  ه˘˘نأا قا˘˘˘ي˘˘˘صسلا
نا˘م˘صضل ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صسا تاءار˘˘جا
تامزلتصسملاب ناكصسلا ن˘يو˘م˘ت
يفو ةيئاذغلا داو˘م˘لاو ة˘ي˘ب˘ط˘لا

زجاوح عصضو متيصس ،راطإ’ا اذه
.ةينمأا ةبقارم

ة˘ي’و ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘˘ع ا˘˘مأا
تارار˘ق˘لا ذا˘خ˘تا م˘˘ت ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةعاصسلا نم رجح سضرف ةيلاتلا
ىلإا (00 اصس91) ءاصسم ةعباصسلا
مويلل احابصص ةعباصسلا ةعاصسلا
م˘ت˘ي˘˘صسو (00اصس70) ي˘لاو˘م˘˘لا
ل˘ك ى˘ل˘ع ءار˘ج’ا اذ˘ه م˘ي˘م˘ع˘ت
وا ا˘ه˘ي˘ف ر˘ه˘ظ ي˘ت˘لا تا˘ي’و˘لا
بصسح سسوريفلا اهيف رهظيصس
ةرازول ة˘ي˘مو˘ي˘لا تا˘ظ˘حÓ˘م˘لا
حÓ˘˘صصاو نا˘˘كصسلاو ة˘˘ح˘˘صصلا
عيمج عنم ع˘م تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘لا
ن˘˘˘م د˘˘˘يزأ’ تا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
سصخر ا˘˘˘م˘˘˘˘ك ،ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘صش

تاج˘ت˘ن˘م˘لا را˘ج˘ت˘ل  سسل˘ج˘م˘لا
ةصسراممب نيلقن˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا
يبوانت ل˘كصش ي˘ف م˘ه˘تا˘طا˘صشن

لمعلا عم ءايحأ’ا ىوتصسم ىلع
.تاعمجتلا بنجت ىلع

دد˘ج ،عا˘م˘ت˘ج’ا اذ˘ه لÓ˘خو
هعي˘ج˘صشت ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر
ي˘مد˘خ˘ت˘صسم ة˘˘فا˘˘كل ه˘˘م˘˘عدو
ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لاو ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا كل˘˘صسلا
اربعم ةلود˘لا ناو˘عأاو ة˘ي˘ند˘م˘لا

تا˘كر˘ح˘ل˘ل هر˘كصش ل˘يز˘ج ن˘ع
ريظن نيعوطتمللو ةيوع˘م˘ج˘لا
را˘طا ي˘ف ة˘لوذ˘ب˘م˘لا دو˘ه˘˘ج˘˘لا

سسوريف انوروك ءابو ةحفاكم
م˘ه˘ماز˘˘ت˘˘لاو م˘˘هد˘˘ن˘˘ج˘˘ت اذ˘˘كو
.نطاوملل ةمدخ لصصاوتملا

اذه ةبصسانمب اصضيأا ررقت امك
يها˘ق˘م˘لا ل˘ك ق˘ل˘غ عا˘م˘ت˘ج’ا

ءانثتصساب ،تÓحملاو معاطملاو
ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا داو˘˘م˘˘لا تÓ˘˘ح˘˘˘م
ت’اقبلاو تانبلملاو زباخملا)
،(هكاوف˘لاو ر˘صضخ˘لا تÓ˘ح˘مو
اذ˘ه˘ل ف˘لا˘˘خ˘˘م يأا  نأا اد˘˘كؤو˘˘م
هتصصخر هنم بحصستصس ءارجإ’ا

،ءادوصس ةم˘ئا˘ق ي˘ف ع˘صضو˘ي˘صسو
يأا ىلع اهدعب لصصحي نل امك
ا˘˘˘˘مأا لÓ˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صسا ة˘˘˘˘˘صصخر
،ن˘ير˘خآ’ا را˘ج˘ت˘لا سصو˘صصخ˘˘ب
عم لحملا قلغب رمأ’ا قلعتيف
يرا˘˘ج˘˘ت˘˘˘لا ل˘˘˘ج˘˘˘صسلا بح˘˘˘صس
ة˘لواز˘م ن˘م ا˘ي˘ئا˘ه˘ن م˘ه˘ع˘˘ن˘˘مو
تا˘عا˘ق ق˘ل˘غ  اذ˘˘كو طا˘˘صشن˘˘لا
ت’ا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ح’او تÓ˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘لا

،ا˘هر˘ي˘غو ة˘ي˘ل˘ئا˘ع˘لا سسار˘عأ’او
كلذ˘ل ف˘لا˘خ˘م ل˘ك  نأا ازر˘ب˘˘م
رار˘كت لا˘ح ي˘ف ،سضر˘ع˘˘ت˘˘ي˘˘صس
سضرفو فيقوتلا ىلإا ،ةفلاخملا

نيرخآ’ا سضيرعت ببصسب ةبوقع
.رطخلل

،سسل˘ج˘م˘لا ى˘˘صصوأا ا˘˘م˘˘ك
ةيرابجإ’ا نامأ’ا ةفاصسم مارتحاب

ن˘ي˘ب ر˘ت˘˘م1 ل˘˘˘قأ’ا ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘ك ي˘˘˘˘˘ف سصا˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘صشأ’ا
يتلا تاءاصضفلاو تاصسصسؤوملا
عقي ثيحب ،ريهامجلا لبقتصست

ةين˘ع˘م˘لا تارادإ’ا ق˘تا˘ع ى˘ل˘ع
هذ˘˘ه مار˘˘ت˘˘حا ى˘˘ل˘˘ع سصر˘˘ح˘˘لا
ىوقلا ى˘لإا ءو˘ج˘ل˘لاو ة˘فا˘صسم˘لا
ر˘مأ’ا ى˘صضت˘قا نإا ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
ل˘ق˘ن˘˘ت ع˘˘ن˘˘م ى˘˘لا ة˘˘فا˘˘صضإ’ا˘˘ب
ة˘فا˘˘ك ر˘˘ب˘˘ع ةر˘˘جأ’ا تارا˘˘ي˘˘صس
ة˘لا˘ح ي˘فو ي˘ن˘˘طو˘˘لا بار˘˘ت˘˘لا
بح˘صست ،ة˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست
.طاصشنلا ةصسرامم ةصصخر

watan@essalamonline.com

3 0072ددعلا ^1441 بجر82ـل قفاوملا0202 صسرام42ءاثÓثلاثدحلا

ةيئاذغلا داوŸا عيبت يتلا ءانثتسساب تÙÓاو معاطŸاو يهاقŸا لك قلغ

ةمضصاعلا ‘ لاؤŒ رظحو ةديلبلا ‘ يلك رجح

ح.ميلسس

يفظومو ةمئأÓل ةلطع ل
ةينيدلا نوؤوسشلا عاطق

ميركلا نآارقلا ثب
تؤضصلا تاربكم يف
عؤنمم دجاضسملاب
نوؤوسشلا ةرازو تعد
ةمئألا ،فاقوألاو ةينيدلا

نيمتنملا نيفظوملاو
نآارقلا ثب مدع ىلإا اهترادإل

توسصلا تاربكم يف ميركلا
ىلع رمألا هبتسشي ل ىتح

مهترمأاو ،نينطاوملا
،مهلمع نكامأا يف ءاقبلاب

ةيعسضو يف اوسسيل مهنأل
اهل نايب يف تركذو ،ةلطع

،«مÓسسلا» هيلع تعلطإا صسمأا
ذيفنت ةيلوؤوسسم نأاب
دجاسسملا رييسستو تارارقلا

ىلع عقتو ةمئاق لظت
ىلإا اسضيأا مهتعد امك مهقتاع
نينذؤوملا ةقفارم
ةيعاد ،ناذألاب نيفلكملاو
نيفظوملاو دجاسسملا ةمئأا
ىلإا مهترادإل نيعباتلا
دجاسسملاب قاحتللا

يف ءاقبلل لمعلا تارقمو
لاح يف لخدتلل مهبتاكم
تارارقلا ذيفنتو ةرورسضلا
ةنجلو ةياسصولا نم ةرداسصلا
نوؤوسشلا ةرازول ىوتفلا
.ةينيدلا

ز.لامج

راروف ةئيهو ةحسصلا ةرازو نم ءابولا لوح تامولعŸا رسشنب ديقتلاب اهتبلاط لاسصتإلا ةرازو

ليؤهتلا يدافت ¤إا ةؤعدم مÓعإلا لئاضسو
اندÓب ‘ «انورؤك» تادجتضسم صصؤضصخب

«انوروك» نم ةيئاقولاو ةيزارتحلا تاءارجإلاب يلكلا مازتللا ىلإا نينطاوملا تعد

ةجاح ؤلغتضسمو ءاودلاو علضسلا وركتحم» :ىؤتفلا ةنجل
«نؤنؤعلم ..نييرئازجلا

ةسسائر رقÃ صسمأا ،ينطولا عافدلا ريزو ةحلسسŸا تاوقلل ىلعألا دئاقلا ،ةيروهم÷ا صسيئر نوبت ديÛا دبع صسأارت
اذه ‘ ةذختŸا ةÒخألا تارارقلا ءوسض ىلع يحسصلا عسضولا ةسساردل صصسصخ ،نمأÓل ىلعألا صسلجملل اعامتجا ،ةيروهم÷ا

ىلع زجح صضرف اهمهأا تارارق ةدعب صصلخ دقو ءابولا راسشتنا فقول اهعسضو ” يتلا ةيلآلا زيزعت لئاسسو اذكو نأاسشلا
عنم عم ديدمتلل ةلباق مايأا ةرسشع ةدŸ تويبلا ‘ مات رجح اذكو ،Óيل ةعباسسلا ةعاسسلا ¤ا اءاسسم ةعباسسلا نم ةمسصاعلا

.ةيروهم÷ا ةسسائر هب تدافأا امبسسح ةديلبلا ¤إاو نم ةكر◊ا

ةفاك ،لاصصت’ا ةرازو تعد
ىلإا ،ةي˘ن˘طو˘لا مÓ˘عإ’ا ل˘ئا˘صسو
ر˘˘صشن˘˘˘ب ماز˘˘˘ت˘˘˘ل’او د˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا
روطتب ةقلع˘ت˘م˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا

ة˘ي˘ع˘˘صضو˘˘لاو «ا˘˘نورو˘˘ك» ءا˘˘بو
ةرازو ن˘م ة˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا
ةيملعلا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا ن˘مو ،ة˘ح˘صصلا
ني˘ع ي˘ت˘لاو ار˘خؤو˘م ة˘ب˘صصن˘م˘لا
اقطان راروف لامج روصسيفوربلا

يدا˘ف˘˘تو ،ا˘˘ه˘˘م˘˘صسا˘˘ب ا˘˘ي˘˘م˘˘صسر
يأار˘لا˘ب ر˘صضي يذ˘لا ل˘يو˘˘ه˘˘ت˘˘لا
تاميلعتل اذ˘ي˘ف˘ن˘ت كلذو ،ما˘ع˘لا

امدعبو.ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر
رامع ريزولا حلاصصم تحصضوأا
سسمأا ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ،ر˘م˘ي˘˘ح˘˘ل˘˘ب
نأا ،«مÓ˘˘صسلا» ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع تع˘˘ل˘˘طإا
،ر˘كذ˘لا ة˘ف˘لا˘صسلا ا˘ه˘تا˘ه˘ي˘˘جو˘˘ت

سسيئر تاميلعتل اذيفنت تءاج
ي˘ف ةذ˘خ˘ت˘م˘لا ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
دقعنملا ءارزولا سسلجم عامتجا
قاوبأ’ ةركنتصسملاو ،سسمأا لوأا
طاب˘حإاو كي˘كصشت˘لاو ل˘يو˘ه˘ت˘لا

ايدافتو ،نينطاو˘م˘لا تا˘يو˘ن˘ع˘م
فيرحتلا وأا تا˘ط˘لا˘غ˘م˘لا ل˘كل
نم ةدنت˘صسم ر˘ي˘غ را˘ب˘خأا ر˘صشنو
نأا تزربأا ،ةقوثوملا اهرداصصم
نيردصصملا جراخ رصشني ام لك
Óيوهت ربتعي هÓعأا نيروكذملا

اد˘م˘ع˘ت˘م ا˘ط˘ي˘ل˘غ˘تو ة˘ط˘لا˘غ˘مو
يأار˘لا˘بو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا˘ب ار˘˘صضم
هبحاصص لمحت˘ي ،ا˘مو˘م˘ع ما˘ع˘لا
تاعبتلاو ةينوناقلا ةيلوؤوصسملا
قايصسلا يف.ةمراصصلا ةيئاصضقلا
اهنأا ،لاصصت’ا ةرازو تدكأا ،هتاذ
˘مÓ˘عإ’ا ل˘ئا˘صسو نأا˘ب ة˘ع˘ن˘ت˘ق˘م
قيقحت ي˘ف ة˘كير˘صش ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ى˘ل˘ع ةد˘عا˘صسم˘لاو ة˘ن˘ي˘نأا˘م˘ط˘لا
،ةر˘با˘ع˘لا ة˘ن˘ح˘م˘لا هذ˘ه زوا˘ج˘˘ت
دوه˘ج ر˘فا˘ظ˘تو م˘حÓ˘ت ل˘صضف˘ب
.اهتاصسصسؤومو ا˘ه˘ب˘ع˘صشو ة˘لود˘لا

،نوبت سسيئرلا نأا ركذلاب ريدج
لÓخ ،يصضام˘لا سسي˘م˘خ˘لا رر˘ق
لمعلا ةصسلجل يليمكت عامتجا
71 موي هتصسائرب تدقعنا يتلا

ةن˘ج˘ل م˘ي˘عد˘ت ،يرا˘ج˘لا سسرا˘م
ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م˘لاو ة˘ظ˘ق˘˘ي˘˘لا
ةيملع ةنج˘ل˘ب ،ة˘ح˘صصلا ةرازو˘ب
،«ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘ف ة˘ع˘با˘ت˘م˘˘ل
ءا˘˘ب˘˘طأ’ا را˘˘ب˘˘ك ن˘˘م ل˘˘كصشت˘˘˘ت
بار˘˘ت˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع ن˘˘ي˘˘ي˘˘ئا˘˘صصخأ’ا
ر˘يزو فار˘صشإا تح˘ت ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
حÓ˘˘صصإاو نا˘˘كصسلاو ة˘˘ح˘˘˘صصلا
ةعباتم اهتمهم،تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘لا
غÓ˘بإاو ءا˘بو˘لا را˘صشت˘˘نا رو˘˘ط˘˘ت
ا˘˘ي˘˘مو˘˘˘ي كلذ˘˘˘ب ما˘˘˘ع˘˘˘لا يأار˘˘˘لا

.ماظتنابو
ـه.داوج

ءابولل Èكأا راسشتنا يأا ةرسصاÙ اهتيزهاج نم عفرت ةراجتلا ةرازو
«صسكفاسص» ـب اهبتكم عمسشٌتو

ةراجتلاب فلكŸا بدتنŸا ريزؤلا ةباضصإا
انورؤك صسوÒفب ياكب ىضسيع ةيجراÿا

صسوÒفلا يسشفت نم ةثلاثلا ةلحرŸا رئاز÷ا تلخد نأا دعب

ددع ةدايزب ةحضصلا ريزو بلاطي ةنيرق نب
«انورؤك» نع فضشكلا زكارم

بد˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘يزو˘˘لا بي˘˘صصأا
،ةيجرا˘خ˘لا ةرا˘ج˘ت˘لا˘ب ف˘ل˘كم˘لا

انوروك سسوريفب ياكب ىصسيع
اصصوحف ىرجأا امدعب ،دجتصسملا

«سضراو˘ع» رو˘ه˘ظ ر˘˘ثإا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط
.هيلع91˘‐د˘ي˘˘فو˘˘ك سضر˘˘م
رد˘˘˘صصم ه˘˘˘˘ب دا˘˘˘˘فأا ا˘˘˘˘م بصسحو
ر˘يزو˘˘لا ة˘˘با˘˘صصإا نإا˘˘ف ،قو˘˘ثو˘˘م
ةرازو˘ب ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا بد˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
هئا˘ق˘ل بق˘ع تءا˘ج ،ة˘ي˘جرا˘خ˘لا
يبوروأ’ا معدلا جمانرب ريدمب
ىلإا اريصشم ،ىودعلا هل لقن يذلا
تارواصشم هتعمج ريخأ’ا اذه نأا

لبق ينابصسا ر˘ي˘ب˘خ ع˘م ة˘ي˘م˘صسر
.ج˘ما˘نر˘ب˘˘لا اذ˘˘ه را˘˘طإا ي˘˘ف ما˘˘يأا

نأا رد˘˘˘˘˘صصم˘˘˘˘˘لا تاذ فا˘˘˘˘˘صضأاو
تارا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘خ’او سصو˘˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘˘لا

ةباصصإا تتبثأا ةيبطلا ليلاحتلاو
سسور˘ي˘ف˘ب بد˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا  ر˘˘يزو˘˘لا

عاصضخإا ىعدتصسا امم ،انوروك

ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لاو ن˘ي˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘لا ل˘˘ك
تءاج دقو ،راب˘ت˘خÓ˘ل ةرازو˘لا˘ب
ةبصسنلاب ةيباجيا سصحفلا جئاتن
نيرخآا ة˘ثÓ˘ثو ،ن˘ي˘ل˘ما˘ع ة˘ت˘صسل
يحصصلا رجحلاب ايلاح نيدوجوم
،مهتارابتخا جئاتن رودصص ةياغل
سشيعت ةراجتلا ةرازو لعج امم
نم عفرتو ىوصصق رافنتصسا ةلاح
راصشتنا يأا ةرصصاحمل اهتيزهاج
ريبادتلا عيمج ذاختاب ءابولل ربكأا
ا˘ه˘ب˘ت˘كم ع˘ي˘م˘صشت˘ك ة˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا
سضراعملل ةيرئازج˘لا ة˘كر˘صشلا˘ب
ة˘يا˘م˘ح سسكفا˘صص ر˘˘يد˘˘صصت˘˘لاو
ىلع ظافحلاو ةما˘ع˘لا ة˘ح˘صصل˘ل
ط˘صسو ،ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ة˘˘مÓ˘˘صس
لاقتنا ةي˘نا˘كمإا لو˘ح ت’ؤوا˘صست
امو ةرازولا جراخ ىلإا ىودعلا
رجحل˘ل نو˘ع˘صضخ˘ي˘صس او˘نا˘ك نإا
.يحصصلا

ـه.داوج

،ةنيرق نب رداقلا دبع بلاط
دبع ،ينطولا ءانبلا ةكرح سسيئر
ر˘˘يزو ،د˘˘يزو˘˘ب ن˘˘ب نا˘˘م˘˘حر˘˘˘لا
حÓ˘˘صصإاو نا˘˘كصسلاو ة˘˘ح˘˘˘صصلا
هترازو كيرحتب ،تايفصشتصسملا

ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا ز˘كار˘م دد˘ع ةدا˘يزو
سسوريف نع فصشكلاب ةصصاخلا
باصضه˘لا ن˘م ل˘كب ،«ا˘نورو˘ك»
ي˘قر˘˘صشلا بو˘˘ن˘˘ج˘˘لا ،ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا

ي˘˘ف ءا˘˘ج.يبرغ˘لا بو˘ن˘ج˘لاو
تايصسائرل ح˘صشر˘ت˘م˘ل˘ل رو˘صشن˘م
ىلع ،ي˘صضا˘م˘لا ر˘ب˘م˘صسيد21
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘م˘˘صسر˘˘لا ه˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘صص
ر˘يزو ف˘صشك» ،«كو˘ب˘˘صسيا˘˘ف˘˘لا»

د˘ه˘ع˘م ن˘ع ةدا˘يز ه˘نأا ة˘˘ح˘˘صصلا
عصست˘ي فو˘صس ا˘ب˘ير˘ق˘ف رو˘ت˘صسا˘ب
يتي’ول سسوريفلا نع فصشكلا
كرابن اننإاف ، نارهوو ةنيطنصسق
ىتح ةوطخلا هذه لثم ةرازولل
ة˘ح˘صص ة˘ع˘با˘ت˘م˘ب ل˘ف˘كت˘لا م˘ت˘ي
لوؤوصسملا نم بلطنو ناكصسلا
يف ةحصصلا عاطق ىلع لوأ’ا
باصضهلا ناكصس ركذي نأا ،دÓبلا
ىصصقأا ناكصسو بونجلاو ايلعلا
كرحتت نأا هنم رظتننو بونجلا

ليل˘ح˘ت ز˘كار˘م ع˘صضو˘ل ه˘ترازو
.«سسوريفلا نع

ـه.داوج

ة˘يرازو˘لا ة˘ن˘ج˘˘ل˘˘لا تد˘˘كأا
˘مار˘ح را˘كت˘ح’ا نأا،ىو˘ت˘ف˘ل˘ل
،بونذلا رئا˘ب˘ك ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘يو
ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘صسأا ن˘˘˘˘˘ع تبر˘˘˘˘˘عأاو
را˘ج˘ت˘لا سضع˘˘ب تا˘˘فر˘˘صصت˘˘ل
فور˘ظ˘لا نو˘ل˘غ˘ت˘صسي ن˘˘يذ˘˘لا
،دÓبلا اهب رمت يتلا ةجرحلا

را˘ع˘صسأ’ا ةدا˘يز˘ب نو˘مو˘˘ق˘˘يو
.نينطاوملا ىلع قييصضتلاو

،اهتاذ ةنجللا تدهصشتصساو

ه˘لو˘ق˘ب ،سسمأا ا˘ه˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف
م˘ل˘صسو ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ه˘˘ل˘˘لا ي˘˘ل˘˘صص
ركتحملاو قوزرم بلاجلا»:
ةمحر نم دورطم يأا «نوعلم
ي˘ف ل˘خد ن˘م»: ه˘لو˘قو ه˘˘ل˘˘لا
نيملصسملا راعصسأا نم ءيصش
ىلع اقح ناك مهيلع هيلتغيل
رانلا نم مظعب هفذقي نأا هللا
ىلإا تراصشأاو ،«ة˘ما˘ي˘ق˘لا مو˘ي
ءا˘بو نأا اور˘قأا م˘ل˘ع˘˘لا ل˘˘هأا نأا

را˘صشت˘ن’ا ع˘ير˘صس «ا˘˘نورو˘˘ك»
نيب طÓتخ’او عامتج’ا نأاو
ي˘ف ر˘˘صشا˘˘ب˘˘م بب˘˘صس سسا˘˘ن˘˘لا
هنإاف هيل˘عو ،ىود˘ع˘لا لا˘ق˘ت˘نا

نينطاوملا ىلع اعرصش بجو
˘‐ه˘تاذ رد˘˘صصم˘˘لا ف˘˘ي˘˘صضي ‐
ةماعلا تاعمجتلا لك بانتجا

.ةصصاخلاو
ح.نيدلا رمق



نيمأ’ا دمحم روتكدلا حصضوأا
ةئيهل يذيفنتلا نيمأ’ا ،ينومح
يف يوارحصصلا دارجلا ةحفاكم
لامصشو برغ) ةيبرغلا ةقطنملا

بتكمل ةعبا˘ت˘لا (ا˘ي˘ق˘ير˘فإا بر˘غ
ممأÓل ةعارزلاو ةيذغأ’ا ةمظنم
ة˘ل˘با˘ق˘م ي˘ف ،«وا˘˘ف» ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا

ءابنأ’ا ةلاكو اهب سصخ ةيفحصص
تايطعم بصسحو هنأا ،ةيرئازجلا
كانه ةحاتم˘لا ة˘يو˘ج˘لا دا˘صصرأ’ا
يذلا دارجلا نأا˘ب ر˘ي˘ب˘ك لا˘م˘ت˘حا
،ايقيرفأا قرصشب ليصصاحملا رمد
يف ايق˘ير˘فإا بر˘غ لود وز˘غ˘ي˘صس
ىلإا لصصي نأا لبق لبقملا ناوج
ربوتكأا لÓخ ايقيرفإا لامصش لود
ع˘صضو˘لا نأا م˘غر» لا˘قو ،مدا˘ق˘˘لا

اننإاف ،نآ’ا دح ىلإا ةياغلل ئداه
بارصسأا لوصصو ةهجاومل دعتصسن
ة˘ئ˘ب˘ع˘˘ت˘˘لا نأا اد˘˘كؤو˘˘م ،«دار˘˘ج˘˘لا
نم للقتصس هتحفاكمل ةركبملا
ةيعامتج’او ةيئ˘ي˘ب˘لا ر˘طا˘خ˘م˘لا

ي˘ف ة˘فآ’ا هذ˘ه˘ل ة˘˘يدا˘˘صصت˘˘ق’او
.ةقطنملا

يعيبطلا راصسملل هحرصش يفو
تاذ زربأا ، يوارحصصلا دارجلل
ةر˘ت˘˘ف˘˘لا لÓ˘˘خ ه˘˘نأا ،لوؤو˘˘صسم˘˘لا
ي˘ف دار˘ج˘لا د˘صشت˘ح˘ي ،ة˘ي˘لا˘˘ح˘˘لا

ثي˘ح ،ا˘ي˘ق˘ير˘فأا قر˘صش ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م
ةيتاوم ةيعيبطلا فورظلا نوكت
اًرابتعا نكلو ،هر˘ثا˘كت˘ل ة˘يا˘غ˘ل˘ل
فورظلا نوكتصس يام رهصش نم
ايقيرفإا برغ ةقطنم يف ةيوجلا
عم ةصصاخ ،هرثاكتل ةمءÓم رثكأا

يذ˘لا را˘ط˘مأ’ا لو˘ط˘˘ه م˘˘صسو˘˘م
ة˘ق˘ط˘ن˘˘م ي˘˘ف اًر˘˘كب˘˘م ل˘˘ح˘˘ي˘˘صس
ناوج نم ًءدب يقيرفإ’ا لحاصسلا
ةقطنم يف هنأا فاصضأاو ،مداقلا

،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا بر˘غ لا˘م˘˘صشو بر˘˘غ
ةر˘ت˘ف˘لا ة˘ل˘ي˘ط دار˘ج˘˘لا ر˘˘ثا˘˘كت˘˘ي
ربوتكأا ى˘لإا ناو˘ج ن˘م ةد˘ت˘م˘م˘لا

ىلإا لحاصسلا نم اهلÓخ لقتنيو
،برغملا ،رئازجلا) ايقيرفإا لامصش
ربوتكأا ةياهن عم (ايبيل ،سسنوت
هذه نأا افصشاك ،ربمفون ةيادب ىلإا

مصسوم عم اًصضيأا نمازتت ةرتفلا
هذ˘ه ي˘ف ة˘ي˘˘ف˘˘ير˘˘خ˘˘لا را˘˘ط˘˘مأ’ا
ى˘ل˘ع د˘عا˘صسي ا˘˘م˘˘م ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا
.هرثاكت

،ينومح روتكدلا ددصشو اذه
ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ة˘ح˘فا˘كم˘˘لا نأا ى˘˘ل˘˘ع
ر˘كب˘م˘لا يد˘صصت˘لا ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘˘ت
دار˘ج˘ل˘ل ى˘لوأ’ا تا˘عو˘م˘ج˘م˘ل˘ل
اهرثاكتو اهددع نم دحلا فدهب
اهرطاخم حبك يف مهاصسي امم
لامصش يف ةيداصصتق’او ةيئيبلا
لاقو ،لحاصسلا ةقطنمو ايقيرفإا
بارصسأا مودق» ددصصلا اذه يف
م˘صسو˘م ع˘م ن˘ماز˘ت˘ي˘˘صس دار˘˘ج˘˘لا
قلخ ىلع دعاصسي يذلا راطمأ’ا

ةعبرأا ةليط اهرثاكتل مئÓم وج
قحلي نأا هناصش نم اذهو رهصشأا
ةيوعرلا دراوملاب ةريبك ارارصضأا

يفو ،«نادلبلا هذهل ةيعارزلا و
نأا ،ثدحتملا دكأا ،ددصصلا اذه
زيزع˘ت ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ي ة˘ئ˘ي˘ه˘لا رود
ناد˘˘ل˘˘ب ي˘˘ف ل˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لا تارد˘˘˘ق
دراوملا ىلع ظاف˘ح˘ل˘ل ل˘حا˘صسلا
ع˘˘ن˘˘مو ،ة˘˘يو˘˘عر˘˘لاو ة˘˘ي˘˘عارز˘˘لا
نادلب ي˘ف دار˘ج˘لا داد˘عأا عا˘ف˘ترا
ام اذإا» فدرأاو ،ةيلامصشلا ايقيرفإا
ة˘ح˘فا˘كم ي˘ف ة˘ئ˘ي˘ه˘˘لا تح˘˘ج˘˘ن
ةقطنملا يف يوارحصصلا دارجلا
لود يف وز˘غ˘لا ف˘قو˘ب ة˘ي˘بر˘غ˘لا

برغملاو رئازجلا نإاف ،لحاصسلا
ىأانمب نوكتصس ا˘ي˘ب˘ي˘لو سسنو˘تو
.«رطخلا نع

يذيفن˘ت˘لا ن˘ي˘مأ’ا را˘صشأا ا˘م˘ك
دار˘˘ج˘˘لا ة˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘كم ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ل
ةيبرغلا ةقطنملا يف يوارحصصلا
ةيذغأ’ا ةمظنم بتكمل ةعباتلا

،«واف» ةدحتملا ممأÓل ةعارزلاو
ى˘ع˘صست ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘لا لود نأا ى˘˘لإا
5002‐3002 ويرانيصس بنجتل
يتلا لئاصسولا زيزعت لÓخ نم ،
ةيئاقولا ةحفاكملاب ا˘ه˘ل ح˘م˘صست

لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ة˘˘˘˘فآ’ا هذ˘˘˘˘ه د˘˘˘˘صض
لخدت˘لاو ةر˘م˘ت˘صسم˘لا ة˘ب˘قار˘م˘لا
رو˘˘˘ه˘˘˘ظ در˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘˘ب ع˘˘˘˘ير˘˘˘˘صسلا
اذه ،دارجلل ىلوأ’ا تاعومجملا
يذ˘لا ما˘ه˘لا رود˘لا˘ب هو˘ن ا˘مد˘ع˘ب
يعاصسم حاجنإا يف رئازجلا هبعلت
ةحفاكمل ةيميلقإ’ا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا هذ˘ه
ة˘ن˘ج˘ل˘لا نأا ى˘لإا ار˘ي˘صشم ،دار˘ج˘لا
01 مصضت يتلا ،ركذلا ةفلاصسلا
برغملاو رئازجلا) ءاصضعأا لود
ا˘ي˘نا˘ت˘يرو˘مو ا˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘لو سسنو˘˘تو
دا˘˘˘صشتو ر˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘لاو ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘مو
(و˘صسا˘ف ا˘ن˘ي˘كرو˘بو لا˘˘غ˘˘ن˘˘صسلاو
3.3 هردق اًيلام اًغلبم سصصصخت
نم ةياقولل اًيونصس ر’ود نويلم
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ي˘ف دار˘ج˘لا ر˘طا˘خ˘˘م
ة˘˘ف˘˘ل˘˘كت ّنأا ازر˘˘ب˘˘م ،ة˘˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘˘لا

يتلا دارجلا ة˘ح˘فا˘كم تا˘ي˘ل˘م˘ع
ردقت ل˘ب˘ق˘م˘لا ناو˘ج ق˘ل˘ط˘ن˘ت˘صس
ةد˘م˘ل ر’ود ن˘ي˘يÓ˘م7 وح˘ن˘ب
.نيرهصش قرغتصست

ثدحلا4 0072ددعلا ^1441 بجر82ـل قفاوملا0202 صسرام42ءاثÓثلا

watan@essalamonline.com

ةيداسصتقا رئاسسخو ةيئيبو ةيحÓف ةثراكل ايدافت اهتاطايتحا ذخأل اهوعدتو اندÓب رذ– «وافلا»

بقترم وزغب ةددهم رئاز÷ا .. «انورؤك» دضض اهبرح زع ‘
لبقŸا ربؤتكأا يوارحضصلا دارجلل

ر.نوراه

حايتجا دسض ةركبم ةحفاكم ةلمحل ،كاتفلا «انوروك» صسوريف دسض صسورسضلا اهبرح زع يف رئازجلا دعتسست
يف تاطلسسلا ىلع طغسضلا ةدح نم ةلاحم ل ديزيسس ام ،مداقلا ربوتكأا رهسش نم ءادتبا يوارحسصلا دارجلل لمتحم

رئاسسخ اهدبكتسس مزÓلا لكسشلاب اهعم لماعتت مل نإا ةريطخ ةيعيبط ةفآا ةهجاوم يف اهسسفن دجتسس يتلا اندÓب
.يعامتجلاو يداسصتقلا نيديعسصلا ىلعو ،يحÓفلا عاطقلا يف ةحداف

لا˘˘م˘˘ج رو˘˘صسفور˘˘ب˘˘لا ف˘˘˘صشك
ةنجلل ي˘م˘صسر˘لا ق˘طا˘ن˘لا ،رارو˘ف
سسور˘˘˘ي˘˘˘ف ة˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘˘مو د˘˘˘˘صصر
92 ل˘ي˘ج˘صست م˘ت ه˘نأا ،«ا˘نورو˘˘ك»
ءابولاب ةدكؤوم ةديدج ةباصصإا ةلاح
يلامجإ’ا ددعلا لصصيل ،اندÓب يف
يف ةلا˘ح521 اهن˘م032 ى˘لإا

45 لدا˘ع˘ي ا˘م يأا ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ة˘ي’و
،ت’احلا عو˘م˘ج˘م ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب
ةا˘˘فو ة˘˘لا˘˘ح يأا ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘صست نود
.ةديدج

ءا˘˘ق˘˘ل لÓ˘˘خ ،رارو˘˘˘ف ح˘˘˘صضوأا
54 نأا ،سسمأا ه˘˘م˘˘ظ˘˘˘ن ي˘˘˘مÓ˘˘˘عإا
ة˘با˘صصإ’ا ت’ا˘ح ن˘˘م ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
ام ةيرمعلا ةئفلا سصخت ءابولاب
03 يلاوحو ،ةنصس94و52 نيب
رثكأا سصاخصشأ’ا سصخ˘ت ة˘ئا˘م˘لا˘ب

223 نأا ىلإا اريصشم ،ةنصس06 نم
سسوريفلاب اهتباصصإا هبتصشم ةلاح
يف تايفصشتصسملاب ايلاح ةدوجوم
.ل˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘ت˘˘لا ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن را˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘نا

دكأا ،تايفولا ددع سصوصصخبو
دصصر ةن˘ج˘ل˘ل ي˘م˘صسر˘لا ق˘طا˘ن˘لا

نأا ،«انوروك» سسور˘ي˘ف ة˘ع˘با˘ت˘مو
يف يقا˘ب و˘ه˘ف ر˘ي˘غ˘ت˘ي م˘ل دد˘ع˘لا

8 ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘˘م ،ةا˘˘فو71 دود˘˘ح
لداعي ام يأا ،ةديلبلا يف ت’اح
،تايفولا عومجم نم ةئاملاب74
ر˘م˘ع ط˘صسو˘ت˘˘م نأا ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘صشم
اهلكو ،ة˘ن˘صس76 و˘ه تا˘ي˘فو˘˘لا

،ةنمزم سضارمأا نم يناعت تناك
ءافصشلل ةلاح32 تلثتما نيح يف
.ىفصشتصسملا ترداغو

ـه.داوج

ينهملا ينطولا ناويدلا نأامط
˘مو˘ح˘ل˘لاو ر˘صضخ˘˘ل˘˘ل كر˘˘ت˘˘صشم˘˘لا
ةر˘˘˘فو لو˘˘˘ح ،سسمأا «فÓ˘˘˘ي˘˘˘˘نوا»
ةيحصصلا فورظلا لظ يف اطاطبلا
نأا اد˘كؤو˘م دÓ˘ب˘لا ا˘ه˘فر˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
هذ˘ه ن˘م ة˘ي˘ن˘طو˘لا تا˘نوز˘خ˘˘م˘˘لا
.رهصشأا ةدعل ةيفاك ةداملا

ر˘صشن نا˘ي˘ب ي˘ف ناو˘˘يد˘˘لا ا˘˘عدو
ة˘ي˘م˘صسر˘لا ة˘ح˘ف˘صصلا ى˘˘ل˘˘ع سسمأا
كوبصسيافلا ىلع ةحÓفلا ةرازول

فلت˘خ˘م ر˘ب˘ع ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘فا˘ك
وأا علهلا مدع ىلإا ،نطولا عوبر
يف ةداملا هذه سصقن نم فوخلا
عيباصس’ا وأا مايأ’ا لÓخ قاوصسأ’ا
نم ديدعلا كانه نأا املع ،ةلبقملا
ينج تا˘ي˘ل˘م˘ع د˘ه˘صشت تا˘ي’و˘لا
،ما˘˘يأ’ا هذ˘˘ه لÓ˘˘خ لو˘˘صصح˘˘م˘˘˘لا
ةنزحملا تايمكلا نأا نع Óصضف
د˘˘˘صسل ي˘˘˘ف˘˘˘كت ناو˘˘˘˘يد˘˘˘˘لا ىد˘˘˘˘ل
نم ةينطولا كÓهتصس’ا تاجايتحا

،روهصش ةدعل ةيصساصسأ’ا ةداملا هذه
عافترÓل اعبت هنأاب ناويدلا ركذو
اطاط˘ب ةدا˘م را˘ع˘صسأا ي˘ف سشحا˘ف˘لا
عو˘˘ب˘˘صسأ’ا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘صس’ا

قوصسلا نيومت ىلإا دمع ،طرافلا
هذه نم ةريبك تايمكب ةينطولا
ةبراحمو ةبراصضملا رصسكل ةداملا
ددصصلا اذه يفو ،راعصسأ’ا عافترا
هذ˘˘ه ل˘˘صصاو˘˘ي ه˘˘نأا ناو˘˘يد˘˘لا د˘˘كأا
سسيمخلا تقلط˘نا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
دح ىلإا تل˘م˘صش ي˘ت˘لاو ي˘صضا˘م˘لا
اهنم ةي’و12 قاوصسأا ديوزت نآ’ا

ى˘لإا ة˘فا˘صضإا ة˘˘ل˘˘م˘˘ج قو˘˘صس41
ةرصشابم عيب ةطقن52 ثادحتصسا
حوارت رعصسب يئاهنلا كلهتصسملل
مارغوليكلل ارانيد04و03 نيب ام
سضافخنا ىلإا ىدأا ام وهو ،دحاولا
خ˘˘صض د˘˘ع˘˘ب ةر˘˘صشا˘˘ب˘˘م را˘˘ع˘˘˘صسأ’ا
.قاوصسأ’ا يف ةنزخملا تايمكلا

رهصسلاب ،«فÓينوأا» دهعت امك
ر˘˘صسكو قو˘˘صسلا ط˘˘ب˘˘˘صض ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةيا˘غ ى˘لإا ة˘برا˘صضم˘لاو را˘كت˘ح’ا
ايعاد ةينطولا ةنحملا هذه زواجت
يندملا عمتجملاو نيكل˘ه˘ت˘صسم˘لا
حور˘ب ي˘ل˘ح˘ت˘˘لاو ما˘˘ح˘˘ت˘˘ل’ا ى˘˘لإا
فور˘˘ظ˘˘لا ل˘˘ظ ي˘˘ف ن˘˘ما˘˘˘صضت˘˘˘لا
.دÓبلا اهب رمت يتلا ةيحصصلا

ز.لامج

ن˘˘ع ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا كن˘˘˘ب ن˘˘˘ل˘˘˘عأا
قئاثولا ىلع لوصصحلا ةيناكمإا
داريتصس’ا تايلمعل ةصصصصخملا
تاصسصسؤوملا عيمج نم اينورتكلإا
يف دروأاو ،ةدم˘ت˘ع˘م˘لا ة˘ي˘كن˘ب˘لا
«مÓ˘صسلا» زو˘ح˘ت سسمأا ه˘ل نا˘ي˘˘ب

قيلعتل ارظن» ،هنم ةخصسن ىلع
ىلع ةيلودلا تÓصصاوملا عيمج
«LHD» ن˘˘˘˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘˘˘ك رار˘˘˘˘˘˘˘˘غ
«XEDEF»و «SPU»و

سسوريف يصشف˘ت بب˘صسب ا˘هر˘ي˘غو
م˘ل˘ع˘ن ،م˘لا˘ع˘لا ر˘ب˘˘ع «ا˘˘نورو˘˘ك»
ة˘ي˘كن˘ب˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
ق˘˘ئا˘˘ثو˘˘لا ل˘˘ك نأا ةد˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘˘لا
داريتصس’ا تايلم˘ع˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
هذه نأا افيصضم ،«اينورتكلإا متتصس
ةموعدم نوكت نأا بجي قئاثولا
يذلا كنبلا ن˘م ع˘ير˘صس د˘ي˘كأا˘ت˘ب
.تادنصسلا لصسري

ز.لامج

ىد˘ل لا˘صصت’ا˘ب ف˘ل˘كم˘لا د˘كأا
ةي’وب ناكصسلاو ةحصصلا ةيريدم
ليلاحتلا ربخم نأا ،سسمأا ،نارهو
ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ن˘˘ع ف˘˘صشكل˘˘ل
ةيقيدصصلاب روتصساب دهعمل عباتلا
.ةمدخلا زيح لخد ،نارهوب

تازيهجتلا فلتخم مÓتصسا متو
˘ما˘يأ’ا لÓ˘خ ر˘ب˘خ˘م˘لا˘ب ة˘صصا˘خ˘لا
ق˘ير˘ف˘لا دا˘ف˘ت˘صسا ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ةر˘ي˘˘خأ’ا
ليلاحتلا ءارجإاب ف˘ل˘كم˘لا ي˘ب˘ط˘لا

حبرب حمصسي ام ،يلحم نيوكت نم
اذه نأاو اميصس ’ ،تقولا نم ريثك
جئاتن روهظ˘ب ح˘م˘صسي˘صس ر˘ب˘خ˘م˘لا
ع˘برأا وأا ثÓ˘ث د˘ع˘˘ب ل˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘ت˘˘لا

ليلاحت˘لا تنا˘كو ،ط˘ق˘ف تا˘عا˘صس
ه˘ب˘ت˘صشم˘لا ت’ا˘ح˘لا˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا
لصسرت انوروك سسوريفب اهتباصصإا

رو˘ت˘صسا˘ب د˘ه˘ع˘م ى˘لإا ا˘˘ه˘˘ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
حر˘صصو ،ة˘م˘صصا˘˘ع˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب
حتف نأا يراخوب فصسوي روتكدلا

لفكتلاب حمصسيصس نار˘هو˘ب ر˘ب˘خ˘م
ا˘ه˘ب ه˘ب˘ت˘صشم˘لا ت’ا˘ح˘˘لا ة˘˘فا˘˘كب
ا˘م˘ك ،دÓ˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘ه˘˘ج˘˘لا˘˘ب
ف˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت ن˘˘م ا˘˘صضيأا ن˘˘كم˘˘ي˘˘صس
رو˘ت˘صسا˘ب د˘ه˘ع˘م ى˘ل˘ع ط˘˘غ˘˘صضلا
.ةمصصاعلا رئازجلاب

ك.اسضر

71 دنع فقوتت ةليسصحلاو ةديدج ةافو ةلاح يأا ليجسست مدع
رئازجلا يف «انورؤك» ـب ةدكؤؤم ةباضصإا ةلاح032

دÓبلل ةيبرغلا ةهجلاب اهب هبتسشملا تلاحلا ةفاكب لفكتلاب حمسسي

فضشكلل نارهؤب ةيقيدضصلا ربخم لؤخد
ةمدخلا زيح «انورؤك» صسوريف نع

فوخلا وأا علهلا مدع ىلإا نينطاوملا اعد «فÓينوأا»
ةداملا هذه صصقن نم

رهضشأا ةدعل ةيفاك اطاطبلا تانوزخم

تادنسسلا لسسري يذلا كنبلا نم عيرسس ديكأاتب ةموعدم نوكت نأا ةطيرسش

داÒتضسلا تايلمعل ةضصضصıا قئاثؤلا
رئاز÷ا كنبل اينوÎكلإا لضسرت

8102 يف رلود رايلم07.3 لباقم9102 يف رلود رايلم35.2 تغلب
»DKS» تاعؤمجمو تارايضسلا نم رئازجلا تادراو ةرؤتاف عجارت

عنسصم هنأا دكأا ةحسصلا ريزو
رفوتمو دروتسسمو ايلحم
ةيفاك تايمكب

يف عرضشت رئازجلا
ديدج ءاود لامعتضسإا

«انورؤك» ـب نيباضصملا ىلع
نب نامحرلا دبع نلعأا

ةحسصلا ريزو ،ديزوب
حÓسصإاو ناكسسلاو
دامتعا نع ،تايفسشتسسملا

ديدج جÓع لوكوتورب
صسوريفب نيباسصملا ىلع
ءاود يف لثمتي ،«انوروك»
دروتسسمو ايلحم عنسصم
.ةيفاك تايمكب رفوتمو
مسسا ركذي مل ،ريزولا
بسسح هنأا ريغ ،ءاودلا

هترئاد اهب تقربأا ةميلعت
تايريدم فلتخم ،ةيرازولا
ربع تايفسشتسسملاو ةحسصلا
قلعتي رمألا ناف ،نطولا

يذلا «نيكورولك» ءاودب
جÓعك لود ةدع هتدمتعا
،«انوروك» ـب نيباسصملل
متيسس هنأا ،ديزوب نب زربأاو
تاباسصإلا لك عم هلامعتسسا
ىوتسسملا ىلع ةدكؤوملا
.ينطولا

روسسيفوربلا ناك اسسنرف يف
صسيئر ،لوؤوار ييديد
ةيدعملا صضارمألا ةحلسصم
لوأا ،ايليسسرام ىفسشتسسمب
اذه ةيلاعف نع ثدحت نم
نيباسصملا جÓعل ءاودلا

ثيح ،دجتسسملا صسوريفلاب
رهظأاو اباسصم42 ىلع هبرج

57 تغلب حاجن ةبسسن
صسمأا هعفد ام ،ةئاملاب
مدقتلل نيباسصملا ةوعدل
ديكأات ةلسصاومل هحلاسصم نم
ذنم لكسش ام جئاتنلا هذه

مامأا امخسض اروباط حابسصلا
.ايليسسرام ىفسشتسسم

ـه.داوج

ة˘ما˘ع˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا تن˘˘ل˘˘عأا
تدروتصسا رئازجلا نأا ،كرامجلل
نم ر’ود رايلم35.2 هتميق ام
ي˘ف ا˘م˘ب ة˘ي˘حا˘ي˘صسلا تارا˘ي˘˘صسلا
«يد.اك.سسأا» تا˘عو˘م˘ج˘م كلذ
سصا˘˘خ˘˘صشأ’ا ل˘˘ق˘˘ن تارا˘˘ي˘˘˘صسو
،9102 ة˘ن˘صس لÓ˘خ ع˘ئا˘صضب˘لاو
ل˘م˘ع˘˘ت ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ةرو˘˘تا˘˘ف ي˘˘هو
رثكأا اهصضيفخت ىلع ةموكحلا

مغرلا ىلع ةيراجلا ةنصسلا لÓخ
ةنصس عم ةنراقملاب اهعجارت نم
07.3 تل˘˘ج˘˘˘صس ثي˘˘˘ح8102
ةميقب سضافخنا يأا ر’ود رايلم
نم رثكأا يأا ،ر’ود رايلم71.1
.ةئاملا يف13

اذه ّنأا ىلإا ةيريدملا تراصشأاو
يصسا˘صسأا ل˘كصشب د˘ئا˘ع ع˘جار˘ت˘لا
يف6.83 يلاوحب سضافخنا ىلإا
تارا˘ي˘صسلا تادراو ن˘م ة˘ئا˘م˘˘لا
ـب سضا˘ف˘خ˘نا ا˘ه˘ن˘م ،ة˘ي˘حا˘ي˘˘صسلا

تاعومجملا ة˘ئا˘م˘لا ي˘ف2.83
بي˘كر˘ت ة˘عا˘ن˘˘صصل ة˘˘ه˘˘جو˘˘م˘˘لا

ىر˘خأا تا˘ب˘كر˘مو ،(يد.ا˘ك.سسأا)
مغر سصاخصشأ’ا ل˘ق˘ن˘ل ة˘ه˘جو˘م
يف73.0) ةبصسنب فيفط عافترا
تا˘˘˘ب˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م (ة˘˘˘ئا˘˘˘م˘˘˘˘لا
ل˘ق˘ن˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لا ةدرو˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
تارا˘ي˘صسلا نأا ا˘م˘ك ،ع˘˘ئا˘˘صضب˘˘لا
ةعومجم كلذ يف امب ةيحايصسلا
ىر˘خأا تا˘ب˘كر˘مو «يد.ا˘ك.سسأا»
سصا˘خ˘صشأ’ا ل˘ق˘ن˘˘ل ة˘˘صصصصخ˘˘م
نم ةئاملا يف41 تلثم يتلا

مهأا دعت يتلا تادراولا لكايه
ع˘˘ل˘˘صس ة˘˘ئ˘˘ف ن˘˘م تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
د˘ق˘ف ،ة˘ي˘عا˘ن˘صصلا تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘˘لا
ي˘ف ر’ود را˘ي˘ل˘م58.1 تغ˘ل˘ب
3 ي˘لاو˘ح ل˘با˘ق˘م ،9102 ةن˘صس
يتلا ةنصسلا لÓخ ر’ود رايلم
ـب اصضافخنا ة˘ل˘ج˘صسم ،ا˘ه˘ت˘ق˘ب˘صس
.ر’ود رايلم62.1

داريتصسا نإاف هتاذ قايصسلا يفو
«يد.ا˘˘˘ك.سسأا» تا˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘م
يتلا بيكرتلا ةعانصصل ةهجوملا
تارايصسلا داريتصسا عم تبصستحا

28.1 تغ˘ل˘ب د˘ق˘ف ،ة˘ي˘˘حا˘˘ي˘˘صسلا
لباقم ،9102 ةنصس ر’ود رايلم
ة˘ل˘ج˘صسم ،ر’ود را˘ي˘ل˘˘م29.2
لÓخ ةئاملا يف83 ـب اصضافخنا
فاصضأاو ،ةيعجرملا ةرتفلا سسفن
تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا نأا ،ه˘تاذ نا˘ي˘˘ب˘˘لا
بي˘كر˘ت˘لا ة˘عا˘ن˘صصل ة˘ه˘جو˘م˘˘لا
يف31 تل˘ث˘م د˘ق (يد.ا˘ك.سسأا)
تادراو˘لا ة˘ي˘ل˘كي˘ه ن˘م ة˘ئا˘م˘˘لا
ةئفل تاجت˘ن˘م˘لا م˘هأا د˘ع˘ت ي˘ت˘لا
ة˘ي˘عا˘ن˘صصلا تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا ع˘ل˘صس
.ةطرافلا ةنصسلا لÓخ

تارا˘ي˘˘صسلا تادراو تغ˘˘ل˘˘بو
2.5 ةبارق تلثم يت˘لا ة˘ي˘ع˘ف˘ن˘لا
ع˘˘ل˘˘صس» ة˘˘ئ˘˘ف ن˘˘م ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
د˘ق˘ف «ة˘ي˘عا˘ن˘صصلا تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا
ر’ود نو˘ي˘ل˘م286ب ترد˘˘˘ق
يف ر’ود نو˘ي˘ل˘م976 لباق˘م
يلات˘لا˘ب ة˘ل˘ج˘صسم ،8102 ة˘ن˘صس
.ةئاملا يف73.0 ـب اعافترا

ع.لÓب



تف˘صشك ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ي˘ف ،ي˘ن˘طو˘لا عا˘˘فد˘˘لا ةرازو
تم˘˘ل˘˘˘صست سسمأا ا˘˘˘ه˘˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب
نأا ،ه˘˘ن˘˘م ة˘˘خ˘˘˘صسن «مÓ˘˘˘صسلا»
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لا ر˘˘صصا˘˘˘ن˘˘˘ع
راجت3 او˘ف˘قوأا ،ف˘˘ل˘˘صشلا˘˘ب
5.9  م˘ه˘˘تزو˘˘ح˘˘ب تارد˘˘خ˘˘م
ف˘˘ي˘˘˘كلا ن˘˘˘م مار˘˘˘غو˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ك
52 فيقوت مت اميف ،جلاعملا

ن˘م ي˘عر˘˘صش ر˘˘ي˘˘غ ار˘˘جا˘˘ه˘˘م
ناصسملتب ةفل˘ت˘خ˘م تا˘ي˘صسن˘ج
.تناجو

watan@essalamonline.com
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خيراتلا صسفن يف » جار» صسيئرل مكحلاب قطنلا

مداقلا ليرفأا6 ـلا ىلإا ؤباط ةمكاحم لجؤؤت ةعيلقلا ةمكحم
 نجضسلا رداغي مادك ريهز يكارحلا طضشانلا

لامعلا ةمجاهم دنع ناتوب زاغ ةروراقو ءاسضيب ةحلسسأا Óمعتسسإا

ةمضصاعلاب تياف دلوأاب لحم ىلع ؤطضسلا لواح نيضصخضش فيقؤت

هل كلم نزخم لخاد ةرتوف نود ةداملا نم راطنق0021 طبسض

ةزابيتب ةنيرفلا يف ةبراضضملاب مهتملا قح يف اذفان اضسبح ناتنضس

ة˘˘˘م˘˘˘˘كح˘˘˘˘م سسمأا ترر˘˘˘˘ق
ة˘م˘كا˘ح˘م ل˘ي˘جأا˘ت ،ة˘ع˘ي˘ل˘˘ق˘˘لا
م˘ير˘ك ي˘صسا˘˘ي˘˘صسلا ط˘˘صشا˘˘ن˘˘لا

،لبقملا ليرفأا6 ـلا ىلإا ،وباط
 .نيماحملا بلط ىلع ءانب

ةيقيصسن˘ت˘لا تح˘صضوأاو اذ˘ه
نع جارفإ’ا لجأا نم ةينطولا
ة˘م˘كح˘م نأا ،ن˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا
تج˘مر˘ب د˘ق تنا˘ك ،ة˘ع˘ي˘ل˘ق˘لا
اهنأاصشب مكوح ي˘ت˘لا ة˘ي˘صضق˘لا

11 خ˘يرا˘ت˘ب ةر˘˘م لوأا ،و˘˘با˘˘ط
ط˘صشا˘ن˘لا نا˘˘كو ،ر˘˘ب˘˘م˘˘ت˘˘ب˘˘صس
ي˘ف ز˘ج˘ت˘حا د˘˘ق ،ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلا
جارفإ’ا لب˘ق ة˘ع˘ي˘ل˘ق˘لا ن˘ج˘صس
ر˘ه˘صشلا ن˘م52 مو˘˘ي ه˘˘ن˘˘˘ع
ىرخأا ةرم هفيقوت متيل ،هصسفن
م˘كو˘ح ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لا ي˘˘ف
يراجلا سسرام4 موي اهنأاصشب

يديصس ةمكحم ىوتصسم ىلع

هدصض تردصصأا يتلا ،دمحمأا
،ةن˘صس ةد˘م˘ل ن˘ج˘صسلا˘ب ا˘م˘كح
اهذفنتصسي ،ةذفان رهصشأا6 اهنم
يراجلا رهصشلا نم62 ـلا يف
.جارفإ’ا نم ديفتصسيل

سسمأا لجأا ،ىرخأا ةهج نم
ةم˘كح˘م˘ب ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘صضا˘ق
مكحلاب قطنلا ،دمحمأا يديصس
دبع اهيف عباتملا ةيصضقلا يف
سسي˘˘ئر ،يوا˘˘صسر˘˘ف با˘˘هو˘˘˘لا

6 مو˘ي ى˘لإا ،«جار» ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج
ةباينلا نأا املع ،مداقلا ليرفأا
تاذ لÓ˘خ تصسم˘ت˘لا ة˘ما˘ع˘˘لا
اصسبح نيماع ةبوقع ةصسلجلا
001 اهردق ةمارغ عم اذفان
.يرئازج رانيد فلأا

ي˘ف ،يوا˘˘صسر˘˘ف د˘˘جاو˘˘ت˘˘يو
21 ذ˘˘ن˘˘م تقؤو˘˘م˘˘لا سسب˘˘ح˘˘˘لا
ة˘م˘ه˘ت˘ب ،ي˘صضا˘م˘˘لا ر˘˘بو˘˘ت˘˘كأا

ةد˘حو˘لا ة˘˘مÓ˘˘صسب سسا˘˘صسم˘˘لا
سشما˘˘ه ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

˘ما˘مأا ة˘ف˘˘قو ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘كرا˘˘صشم
.دمحمأا يديصس ةمكحم

تنادأا ،ىر˘خأا ة˘ي˘˘صضق ي˘˘فو
،سسيار دارم رئب ةمكحم سسمأا
ر˘ي˘هز كار˘ح˘لا ي˘ف ط˘صشا˘˘ن˘˘لا

ريغ اصسبح رهصشأا6 ـب ،مادك
نج˘صسلا ردا˘غ ه˘ي˘ل˘عو ،ةذ˘فا˘ن
ةباينلا تصسمتلا نأا املع ،سسمأا
ارهصش81 ة˘بو˘ق˘ع ط˘ي˘ل˘˘صست

ا˘هرد˘ق ة˘مار˘غو اذ˘فا˘ن ا˘صسب˘˘ح
ق˘˘ح ي˘˘ف را˘˘ن˘˘يد000.001
ر˘صشن˘ب م˘ه˘تإا يذ˘لا ،ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لا

ع˘˘قاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘مو˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م
ن˘م ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘صصاو˘˘ت˘˘لا
ةد˘˘حو˘˘ب سسا˘˘صسم˘˘لا ا˘˘ه˘˘˘نأا˘˘˘صش
.نطولا حلاصصمو

ر.رجاه

ةقطنملاب نيحÓف عرازمل ةعباتلا نوتيزلا راجسشأا تارسشع ادمع اوفلتأا

نمألا ةضضبق يف ةياجبب يلع ليغإاب ةيعارز ليضصاحم ؤقراضس
ة˘˘طر˘˘صشلا ة˘˘قر˘˘ف تن˘˘˘كم˘˘˘ت

ل˘ي˘غإا ةر˘ئاد ن˘مأ’ ة˘ي˘ئا˘صضق˘˘لا
،ةياجب ةي’و نمأ’ ةعباتلا يلع

سصاخصشأا4 ىلع سضبقلا نم
82و32 نيب مهرامعأا حوارتت
ة˘˘قر˘˘صس ي˘˘ف او˘˘طرو˘˘ت ،ة˘˘ن˘˘صس

فÓتإا عم ةي˘عارز ل˘ي˘صصا˘ح˘م
عرازمل ةعبات ،نوتيزلا راجصشأا
.ةقطنملاب نيحÓف

ت . Ëرك

سسمأا حا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘صص تحا˘˘˘˘˘طأا
تانرأا نيعب نمأ’ا حلاصصم
جيورتل ةكبصشب ،فيطصس يف
6 نم نوكت˘ت تا˘صسو˘ل˘ه˘م˘لا
ةنحاصش تز˘ج˘حو ،سصا˘خ˘صشأا

ا˘ه˘ن˘ت˘م ى˘ل˘ع تارا˘ي˘صس3و
ا˘صسو˘ل˘ه˘م ا˘صصر˘ق09258
004 زواج˘ت˘ي ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘مو
.ميتنصس نويلم

ز˘˘ج˘˘ح ىر˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم ة˘˘قر˘˘ف ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع
ة˘ح˘˘ل˘˘صصم˘˘لا˘˘ب تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا
ةيئاصضقلا ةطرصشلل ة˘ي˘ئ’و˘لا
ام ،سسارهأا قوصس ةي’و نمأاب

اصصرق6212 ن˘˘ع ل˘˘ق˘˘˘ي ’
،عاونأ’ا فلتخم نم اصسولهم
ط˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘صشلا ر˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘ع كلذو
ف˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت ع˘˘˘م يدود˘˘˘ح˘˘˘˘لا
جيورت ددصصب اناك نيصصخصش
ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ،مو˘˘م˘˘صسلا هذ˘˘ه
تا˘مو˘ل˘ع˘م دورو د˘ع˘ب تم˘ت
ن˘م ناد˘ي˘م˘لا ن˘˘م ةا˘˘ق˘˘ت˘˘صسم
ة˘˘طر˘˘صشلا ر˘˘صصا˘˘˘ن˘˘˘ع فر˘˘˘ط
ة˘قر˘ف˘لا تاذ˘ل ن˘ي˘˘م˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

ن˘ي˘˘صصخ˘˘صش دو˘˘جو ا˘˘هدا˘˘ف˘˘م
نم ةيمكلا هذه لاخدإا ددصصب
ر˘ب˘ع ة˘صسو˘ل˘ه˘م˘˘لا سصار˘˘قأ’ا
ة˘ي’و˘ل يدود˘ح˘لا ط˘ير˘˘صشلا
ن˘ي˘ل˘˘غ˘˘ت˘˘صسم سسار˘˘هأا قو˘˘صس

،ة˘صصا˘خ˘لا م˘ه˘ت˘ب˘كر˘م كلذ˘ب
دصصرتلا مت كلذ رثإا ىلعو
امهيف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا تا˘كر˘ح˘ت˘ل
ىلع ةبقارم ةطقن بصصنبو
ةنيدم ل˘خاد˘م د˘حأا ىو˘ت˘صسم
ف˘ي˘قو˘˘ت م˘˘ت ،سسار˘˘هأا قو˘˘صس
ىلعو اهيف هبتصشملا ةبكرملا

متيل امهيف هب˘ت˘صشم˘لا ا˘ه˘ن˘ت˘م
ى˘ل˘ع ا˘ه˘ب ر˘ث˘عو ا˘ه˘صشي˘ت˘ف˘˘ت

ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا ة˘ي˘م˘˘ك
فيقوت متيل ،ركذلا ةفلاصسلا
امهليوحتو امهي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا
.ةقرفلا رقمل

ع˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج لا˘˘˘م˘˘˘كت˘˘˘صسا˘˘˘بو
م˘ت ،ة˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا
قح يف يئاصضق فلم زاجنإا
˘مر˘ج ن˘ع ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا
ءارصشلاو سضر˘ع˘لاو ةزا˘ي˘ح˘لا
ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع ع˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا د˘˘˘صصق
ةيلقع˘لا تار˘ثؤو˘م˘ل˘ل رو˘ب˘ع˘لا

ة˘ي˘مار˘جإا ة˘عا˘م˘ج فر˘ط ن˘م
مامأا هبجومب اومدق ،ةمظنم
،سسارهأا قوصس ةمكحم ةباين
ا˘م˘ه˘ق˘ح ي˘ف ترد˘صصأا ي˘ت˘لا
.سسبحلا يف عاديإ’اب ارمأا

 ح.صسابع / ناوتسش Îنع

سسمأا بصش ق˘˘ير˘˘˘ح بب˘˘˘صست
د˘م˘ح˘˘م ي˘˘ح˘˘ب لز˘˘ن˘˘م ل˘˘خاد
ي˘جا˘˘ب جر˘˘ب ي˘˘ف فا˘˘ي˘˘صضو˘˘ب
امحفتم لفط ةافو يف ،راتخم
،تاونصس3 رم˘ع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘ي
نيرخآا سصا˘خ˘صشأا4 ة˘با˘صصإاو
حوار˘ت˘˘ت ةد˘˘حاو ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع ن˘˘م
ةنصس85و11 نيب ام مهرامعأا
.ةريطخ حورجب

ح˘لا˘صصم تل˘˘خد˘˘ت ا˘˘م˘˘ي˘˘فو
ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘يو˘نا˘ث˘لا ةد˘˘حو˘˘لا
نا˘كم˘لا ق˘يو˘ط˘ت˘ل ة˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا

ءÓ˘جإا ع˘م ،ق˘ير˘ح˘لا دا˘˘م˘˘خإاو
ةددعتم˘لا ةدا˘ي˘ع˘ل˘ل ا˘يا˘ح˘صضلا
حلاصصم˘لا تح˘ت˘ف ،تا˘مد˘خ˘لا
ةفرعمل Óجاع اقيقحت ةينمأ’ا
ءارو ة˘ي˘ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لا با˘˘ب˘˘صسأ’ا

.قيرحلا اذه عوقو
مهتلي لوهم قيرح

يحب اروجهم لزنم
راردأاب نكسسم0011
بصشن ،لثامم ثداح يف و

دحأا لخاد لوهم قيرح سسمأا
ي˘ح˘ب ةرو˘ج˘ه˘م˘˘لا لزا˘˘ن˘˘م˘˘لا

ةنيد˘م بر˘غ ن˘كصسم0011
ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘صصم تل˘˘˘˘خد˘˘˘˘˘ت ،راردأا
نم تنكمت و ةيندملا ةيامحلا
ىلإا هدادتمإا يدافت و هدامخإا

ثداحلا ،هل ةرواجم نكاصسم
،ةيرصشب رئاصسخ ةيأا فلخي مل
ةلوهجم هباب˘صسأا ى˘ق˘ب˘ت ا˘م˘ي˘ف
.ةعاصسلا دح ىلإا

    مسساقلب يفيرسشوب

ة˘ح˘فا˘كم ة˘قر˘˘ف تن˘˘كم˘˘ت
ةحلصصمل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا مار˘جإ’ا
،ةيئاصضقلا ةطرصشلل ةيئ’ولا
ن˘˘م ،ة˘˘صسب˘˘˘ت ة˘˘˘ي’و ن˘˘˘مأا˘˘˘ب
ة˘˘˘ي˘˘˘لود ة˘˘˘كب˘˘˘صش كي˘˘˘كف˘˘˘˘ت
بي˘ق˘ن˘ت˘لا ي˘ف ة˘˘صصصصخ˘˘ت˘˘م
بيرهتو ةرجاتملاو ثحبلاو
4 فيقوت بقع كلذو ،راثآ’ا
ن˘ت˘م ى˘ل˘ع او˘نا˘ك سصا˘خ˘صشأا

ةزايحب نيصسبلتم ،نيتبكرم
ةير˘ثأا ة˘يد˘ق˘ن ة˘ع˘ط˘ق995
،ة˘ي˘نا˘مور˘لا ة˘ب˘ق˘ح˘ل˘ل دو˘ع˘˘ت
ةر˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘لا ى˘˘˘لإا ادا˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسا
نم ةزجنملا ةي˘جو˘لو˘ي˘كرإ’ا

ءانب ،نيدمتعم ءاربخ فرط
ةرداصص ةيباين ةميلعت ىلع
ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘كو ن˘˘ع
.ةصسبت ةمكحمب

ع.ماهسس

ةينامورلا ةبقحلل دوعت ةيرثأا ةيدقن ةعطق995 زجح

بيقنتلل ةيلود ةكبضش كيكفت
ةضسبتب اهبيرهتو راثآلا نع

ةينمألا حلاسصملاو ةلوهجم ىقبت ثداحلا بابسسأا
 اقيقحت حتفت

صصاخضشأا4 ةباضصإاو لفط محفت
راتخم يجاب جربب لزنم قيرح يف

نيسصخسش فيقوتو صسولهم صصرق0012 نم ديزأا زجح
صسارهأا قوسسب

تاضسؤلهملا جيورتل ةكبضشب ةحاطإلا
فيطضسب تانرأا نيعب

 تاردخمو نداعملا نع بيقنتلل تازيهجت زجحو تناجب ابرهم462 فيقوت

ةنتاب يف عنضصلا ةيديلقت لبانقو نييباهرإÓل ائبخم21 ريمدت

ر.رجاه

ةلاسضف ينب ةقطنمب عنسصلا ةيديلقت لبانقو ،نييباهرإÓل أابخم21 يبعسشلا ينطولا صشيجلل ةزرفم صسمأا ترمد
ةنحاسشو ،ايئابرهك ادلوم61 ،طغسض ةقرطم21 تزجحو ،تناجب ابرهم462 ىرخأا تفقوأاو ،ةنتاب ةيلو يف

،اسسولهم اسصرق19811 دودحلا صسرحو ينطولا كردلا رسصانع طبسض اميف ،بهذلا ماخو ةراجحلا طيلخب ةلمحم
.يداولاو ةسسبت يتيلو دودح برق نيتلسصفنم نيتيرود رثإا

نم ديزأا صضرعت يف ببسست
تاباسصإل نيرخآا0001
ةروطخلا ةتوافتم

دضصحي تاقرطلا باهرإا
اضصخضش53 حاورأا
عؤبضسأا فرظ يف
مهعرسصم اسصخسش53 يقل
نورخآا3811 بيسصأاو
،ةروطخلا ةتوافتم حورجب
ةرتفلا يف رورم ثداوح يف
12و51 نيب ام ةدتمملا

قطانم ربع يراجلا صسرام
تلجسسو ،نطولا نم ةقرفتم

اهتدروأا ةيعوبسسأا ةليسصح
ةيامحلا حلاسصم صسمأا
ةليسصح لقثأا ،ةيندملا

6 يفوت ثيح لجيج ةيلوب
،نيرخآا05 حرجو صصاخسشأا

ىلإا مهليوحتو مهفاعسسإا مت
ىلع ةيئافسشتسسلا زكارملا
.رورم ثداح13 عوقو رثإا

ح.ماسستبإا
ةيغب نمأا نوع اهب ماق ةيلمعلا
ردانلا مزاوللا هذه عيب ةداعإا

ةينوناق ريغ ةقيرطب

زافق فلآا3 ةقرضس
ىفضشتضسم نم يبط
«يناضسح رداقلا دبع»
صسابعلب يديضسب
زكرملاب نمأا نوع مدقأا
دبع» يعماجلا يئافسشتسسلا
يديسسب «يناسسح رداقلا

0003 ةقرسس ىلع ،صسابعلب
ةداعإا ةيغب ةيبط ةزافق
ريغ ةقيرطب اهعيب
ةجاحب هبآا ريغ ،ةينوناق
يف  اهل نيسضرمملاو ءابطألا

يتلا «انوروك» ةمزأا زع
لك رارغ ىلع اندÓب برسضت
 .ملاعلا لود

زوزع لامك

ة˘˘˘قر˘˘˘ف˘˘˘لا دار˘˘˘˘فأا ن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ت
ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘˘ل˘˘قإ’ا
،ة˘م˘صصا˘ع˘لا ي˘ف تيا˘ف د’وأا˘˘ب
ن˘مأ’ا ة˘ل˘ي˘˘صصف دار˘˘فأا ة˘˘ق˘˘فر
تح˘تو ،ة˘قار˘صشلا˘ب ل˘خد˘ت˘˘لاو
ةيميلقإ’ا ةبيت˘كلا د˘ئا˘ق ةدا˘ي˘ق
فيقوت نم ،ةقارصشلاب كردلل
ىلع وطصسلا ’واح نيصصخصش
لا˘م˘ع˘ت˘صسا˘˘ب يرا˘˘ج˘˘ت ل˘˘ح˘˘م

.فنعلا
غÓب رثإا ىلع ةيلمعلا تمت

ر˘صضخأ’ا م˘˘قر˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع
هدافم5501 ينطولا كردلل
ع˘قاو يرا˘ج˘ت ل˘ح˘م سضر˘ع˘˘ت
ةي˘ل˘م˘ع˘ل ،تيا˘ف د’وأا ة˘يد˘ل˘ب˘ب
نم فنعلا لام˘ع˘ت˘صسا˘ب و˘ط˘صس

ناك ةيمارجإا ةعومجم فرط
ة˘ح˘ل˘صسأا˘ب ن˘ي˘ج˘جد˘م ا˘هدار˘˘فأا

فو˘ي˘صس رار˘غ ى˘ل˘ع ،ءا˘˘صضي˘˘ب
،ناتوب زاغ ةروراقو يصصعو
ةيميلقإ’ا ةقرفلا دارفأا لخدت
تياف د’وأاب ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل
مت نيذلا ،نيمرجملا فيقوتل
راظتنا ي˘ف م˘ه˘ع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ما˘˘مأا م˘˘ه˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
.ةيئاصضقلا

يوارمع ماصشه

ةعيلقلا ةمكحم سسمأا تصضق
اذفان ا˘صسب˘ح ن˘ي˘ت˘ن˘صسب ةزا˘ب˘ي˘ت˘ب
د˘حاو˘ب رد˘ق˘ت ة˘ي˘˘لا˘˘م ة˘˘مار˘˘غو
را˘ن˘˘يد ف˘˘لأا946و نو˘ي˘˘ل˘˘م
.ك» مه˘ت˘م˘لا ق˘ح ي˘ف ،ير˘ئاز˘ج
ر˘ي˘غ ة˘برا˘صضم˘لا ة˘م˘ه˘˘ت˘˘ب »سس

،ةروتاف كÓتمإا مدعو ،ةيعرصشلا
ردقت ةربتعم دج ةيمك زجح رثإا
ةدا˘م ن˘م را˘ط˘˘ن˘˘ق0021 ـ˘˘˘ب
تءاجو ،نزخم لخاد «ةنيرفلا

دار˘فأا ما˘ي˘ق ر˘˘ثإا ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لا هذ˘˘ه
ةيلمعب ةعيلقلاب ينطولا كردلا

را˘طإا ي˘ف ة˘ب˘قار˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ي˘˘تور
راكتح’او ةبراصضملا ةحفاكم
ين˘ع˘م˘لا م˘ه˘ها˘ب˘ت˘نا تف˘ل ثي˘ح
نيزخ˘ت دد˘صصب نز˘خ˘م بحا˘صص
.هÓعأا ةروكذملا ةداملا

ـه.لاون



sport@essalamonline.com

راهصشإا06 0072ددعلا ^1441 بجر82ـل قفاوملا0202 صسرام42ءاثÓثلا

ثـــــب ةدؤـــــع اؤــــــبقرـت
اـــــبيرق مÓـــضسلا ةاـــــــنق



0302ددعلا ^9341 يناثلا عيبر21قفاوملا7102 ربمسسيد03تبسسلا

culture@essalamonline.com

0072ددعلا ^1441 بجر82ـل قفاوملا0202 صسرام42ءاثÓثلاتامهاصسم

مايأ’ا لÓخ هلك ملاعلا لود نكمتت مل ام
اميف نواعت˘لا˘ب وأا ىدار˘ف ،ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا
نم ،ةيملاعلا ةحصصلا ةمظنم عم وأا اهنيب
ى˘ل˘ع ٍردا˘قو ٍل˘عا˘فو ٍع˘جا˘ن ٍرا˘ق˘ع فا˘صشت˘˘كا
ًاد˘ح ع˘صضيو ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ل يد˘˘صصت˘˘لا
ىلع ًارداق نوكيو ،هيصشفتو هراصشتنا ةرهاظل
قلقلا ة˘لا˘ح ي˘ه˘ن˘يو ،ه˘ب ن˘ي˘با˘صصم˘لا ءا˘ف˘صش
،مهلك سضرأ’ا ناكصس تداصس يتلا بعرلاو
ةيداصصتقا ٍةثراك ىلع ٌلبقم هلك ملاعلا نإاف
ي˘ت˘لا ة˘ي˘نا˘صسنإ’ا ة˘˘ثرا˘˘كلا قو˘˘ف˘˘ت ،ىر˘˘ب˘˘ك
يف ،ًامومع رصشبلا ةايح ىلع ءابولا اهلكصشي

،ني˘فو˘ت˘م˘لاو ن˘ي˘با˘صصم˘لا داد˘عأا د˘ياز˘ت ل˘ظ
،مهب هبتصشملا دادعأا يف لوهملا عافتر’او
،يعوطلا يلزنملا رجحلل نوعصضخي نيذلا

ةدع ىلإا مهددع لصصي نأا عقوتملا نم ثيح
ًةبصسن نأا ًاملع ،سضرأ’ا ناكصس نم نييÓم
ن˘ي˘ي˘صسا˘ي˘صسلا را˘ب˘ك ن˘م م˘ه م˘ه˘ن˘م ًةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
با˘˘برأاو لا˘˘م˘˘عأ’ا لا˘˘جرو ن˘˘ي˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإ’او
˘مد˘ق˘لا ةر˘ك ي˘ب˘ع’ ر˘ي˘˘ها˘˘صشمو دا˘˘صصت˘˘ق’ا

،م˘ه˘يداو˘ن ى˘ل˘ع ن˘ي˘فر˘صشم˘لاو م˘ه˘˘ي˘˘برد˘˘مو
يف ة˘يز˘كر˘م˘لا تا˘ي˘صصخ˘صشلا ن˘م م˘هر˘ي˘غو
 .لودلاو تاعمتجملا

تذختا دق ملاعلا لود بلغأا نأا ًايفاخ دعي مل
تردصصأاف ،رذحلاو ةطيحلا تاجرد ىصصقأا
تا˘ع˘ما˘ج˘لا قÓ˘غإا˘ب ٍة˘˘مز˘˘ل˘˘م ٍتا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
،تايرابملاو ت’افتح’ا تغلأاو ،سسرادملاو
تعنمو ،تايدتنملاو تار˘م˘تؤو˘م˘لا تف˘قوأاو
ةعمجلا تلطعو ،تارهمجتلاو تاعمجتلا

دجاصسملا ىلإا لوخدلا تمظنو ،تاولصصلاو
رجاتملاو قاوصسأ’ا تطبصضو ،ةدابعلا رودو
تÓحر تفقوأاو دود˘ح˘لا تق˘ل˘غأاو ،ة˘ما˘ع˘لا
اهدÓب ىلإا نيدفاولا لوخد تعنمو ،ناريطلا

قوف ًانوناق نيميقملاو اهينطاوم ريغ نم
يت˘لا تاءار˘جإ’ا ن˘م كلذ ر˘ي˘غو ،ا˘ه˘ي˘صضارأا

حئارصش نيب لعافتلا تلطعو ،ةايحلا تدمج
ةراجتلا داصسكو دوكر ىلإا تدأاو ،عمتجملا
،رذحب ’إا داريتصسا Óف ،ةيجراخلاو ةيلخادلا

 .ةمراصص نيناوق نمصض ’إا ةماع قاوصسأا ’و
نوفقوتيصسو ،مهتويب يف سسانلا فكتعيصس
مهترا˘ج˘ت ن˘ع نو˘ل˘خ˘ت˘ي˘صسو ،م˘ه˘لا˘م˘عأا ن˘ع
حيرصست ىلإا نور˘ط˘صضي˘صسو ،م˘ه˘تا˘صسصسؤو˘مو
’ ذإا ،مهعم نيدقاعتملاو م˘ه˘يد˘ل ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لا

لب ،ةعقوتم حابرأا ’و ،ةوجرم ةيلام دئاوع
وأا دا˘صصت˘ق’ا ف˘قو˘ت اذإاو ،ةد˘كؤو˘˘م ر˘˘ئا˘˘صسخ
عجارتو ،تصشمكناو هتكرح تدمجو ،لطعت

تاعوفدملا نازيم ل˘ت˘خاو ي˘مو˘ق˘لا ل˘خد˘لا
كرا˘˘م˘˘ج˘˘لا د˘˘ئاو˘˘ع تصصل˘˘˘ق˘˘˘تو ،دÓ˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ل
ن˘˘م ةا˘˘فو˘˘ت˘˘صسم˘˘لا مو˘˘˘صسر˘˘˘لاو بئار˘˘˘صضلاو
رثأاتتصس اهلك ةايحلا يحانم نإاف ،تامدخلا
ةئيصسلا داصصتق’ا ةلاح سسكع˘ن˘ت˘صسو ،ًا˘ب˘ل˘صس
،اهعابطو اهلك تاعمتجملا تايكولصس ىلع
ةر˘ي˘ط˘خ ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جا ًا˘صضار˘˘مأا ق˘˘ل˘˘خ˘˘ت د˘˘قو
،ةقرصسلاو قرطلا عطقو بهنلاو بلصسلاك
د˘صصق˘ب ة˘ع˘˘يد˘˘خ˘˘لاو لا˘˘ي˘˘ت˘˘ح’او بذ˘˘كلاو
ريغو تاينتقملاو لاومأ’ا ىلع لوصصحلا
ل˘حار˘م ى˘ل˘ع د˘ه˘صشي خ˘يرا˘ت˘لا ل˘ع˘˘لو ،كلذ
اهيف تر˘صشت˘نا ،م˘مأ’ا ى˘ل˘ع تر˘م ة˘ه˘با˘صشم
ل˘ظ ي˘ف ة˘ي˘قÓ˘خأ’ا تا˘فار˘ح˘ن’ا هذ˘ه ل˘ث˘م
،ةيداصصتق’ا ةمظنأ’ا رايهناو ةئبوأ’ا يصشفت
سصر˘ف ماد˘ع˘ناو ة˘لا˘ط˘ب˘لاو ر˘ق˘ف˘لا را˘صشت˘ناو
 .لمعلا

نأا ’إا ةباصصملاو ةءوبوملا لودلا مامأا سسيل
ل˘ف˘كت˘ت نأاو ،ا˘ه˘بو˘˘ع˘˘صش بنا˘˘ج ى˘˘لإا ف˘˘ق˘˘ت

مهتياعرو مهت˘يا˘م˘ح˘ب ة˘ي˘لا˘م˘لا ا˘ه˘ق˘يدا˘ن˘صص
ل˘ف˘كت˘ت˘ف ،م˘ه˘تد˘عا˘صسمو م˘ه˘ع˘م فو˘قو˘˘لاو
تا˘ق˘ف˘نو ،ة˘ن˘يا˘ع˘م˘لاو سصح˘ف˘لا ف˘ي˘لا˘كت˘˘ب
تامدخلا مهل رفوتو ،ءافصشتصس’او جÓعلا
وأا ة˘يز˘مر˘لا ةر˘جأ’ا˘ب ة˘يرور˘صضلاو ة˘ل˘يد˘ب˘لا
م˘ه˘ماز˘ت˘لاو م˘هر˘ج˘ح ل˘˘ظ ي˘˘ف ،نا˘˘ج˘˘م˘˘لا˘˘ب
موقتو ،ة˘ي˘م˘صسر˘لا ة˘ي˘ح˘صصلا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا˘ب

نيزوعملاو ،لمعلا نع نيلطاعلا سضيوعتب
،ن˘ير˘ط˘صضم˘لا ن˘ي˘جا˘ت˘ح˘م˘لاو ،ن˘ي˘مد˘ع˘˘م˘˘لا

نع فقوتلاو طاصسقأ’ا ديمجت ىلإا رطصضتو
،اهنم اهباحصصأا ءافعإا وأا سضورقلا ءافيتصسا

مايقلا تاموكحلا ىلع بجي امم كلذ ريغو
ربكأا ٍةأامح يف اهصسفن دجتصس اهنإاف ’إاو ،هب
 .ءابولا يصشفت نم رطخأا ٍةلكصشمو
ةريطخلاو ةلجاعلا تاقاقحتصس’ا هذه مامأا
ةريقفلا تا˘مو˘كح˘لا ا˘ه˘ن˘م و˘ج˘ن˘ت ن˘ل ي˘ت˘لا

تعراصس دقف ،ةزجاعلاو ةردا˘ق˘لاو ،ة˘ي˘ن˘غ˘لاو
نم ةري˘ب˘ك ة˘ب˘صسن سصي˘صصخ˘ت ى˘لإا ا˘ه˘صضع˘ب
ٍةيرذج ٍلولح نع ثحبلل ةيلاملا اهتاينازيم
ٍجÓع نودب مهنأا ذإا ،مصشاغلا سسوريفلا اذهل
رارمتصس’ا ىلإا نورطصضيصس مهنإاف ،هل ٍلعاف
م˘ه˘تار˘خد˘م ل˘ي˘ي˘صستو م˘ه˘ن˘ئاز˘˘خ ح˘˘ت˘˘ف ي˘˘ف
م˘ه˘بو˘ع˘˘صش تا˘˘جا˘˘ح ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ت˘˘ل ،ة˘˘ي˘˘مو˘˘ق˘˘لا

ةلاحلا هذه سسم˘ل˘ن ا˘ن˘ل˘ع˘لو ،م˘ه˘تا˘يرور˘صضو
ة˘˘ي˘˘بوروأ’ا لود˘˘لا سضع˘˘˘ب ي˘˘˘ف ٍحو˘˘˘صضو˘˘˘ب
،ناباي˘لاو ة˘ي˘كير˘مأ’ا ةد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘ي’و˘لاو
تار’ود˘˘لا تارا˘˘ي˘˘ل˘˘م او˘˘˘صصصصخ ن˘˘˘يذ˘˘˘لا
تاربتخملا ربكأاو تايف˘صشت˘صسم˘لا ز˘ي˘ه˘ج˘ت˘ل
ٍحاقلو م˘هذ˘ق˘ن˘ي ٍجÓ˘ع دا˘ج˘يإا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ل˘ل
 .مهتاينازيم فازنتصسا فقوي

ىلع ةينغلاو ةريق˘ف˘لا ة˘ي˘بر˘ع˘لا ا˘ندÓ˘ب ا˘مأا
وذح وذ˘ح˘ت˘صس ا˘ه˘نأا د˘ق˘ت˘عأا ’ ا˘نأا˘ف ،ءاو˘صسلا

،نابايلاو اكيرمأاو ةيبرغلا ابوروأا تاموكح
قرصش بونج لودو ايروكو نيصصلا ىتحو
ا˘ه˘بو˘ع˘صش بنا˘ج ى˘˘لإا تف˘˘قو ي˘˘ت˘˘لا ،ا˘˘ي˘˘صسآا

اهنأا ودبي لب ،اهل اهنئازخ حتفل تدعتصساو
ر˘ظ˘ت˘ن˘ي ًاد˘ي˘حو ر˘ي˘ق˘ف˘لا ا˘ه˘ن˘طاو˘م كر˘ت˘ت˘صس
دي هل دم˘ت ن˘لو ،ه˘ت˘م˘تا˘خ بقر˘ت˘يو هر˘ي˘صصم
ن˘ع ن˘ل˘ع˘ت م˘ل ي˘ه˘ف ،ةد˘˘عا˘˘صسم˘˘لاو نو˘˘ع˘˘لا

سصحفلا نأا مغر ،انوروكلا سصحف ةيناجم
زجعو ،عمتجملا يقيو ةلودلا مدخي ركبملا
رصضي لب هدحو هرصضي ’ هب مايقلا نع ريقفلا
تلاز ا˘˘م كلذ م˘˘غرو ،ا˘˘ه˘˘نا˘˘كصسو ة˘˘لود˘˘˘لا
ًاملع ،ةيصصخصشلا ةقفنلا ىلع تاصصوحفلا
˘مو˘م˘ع ى˘لإا ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ة˘ي˘لا˘ع ا˘ه˘˘ت˘˘ف˘˘ل˘˘ك نأا
سصحفلا نأا انم˘ل˘ع اذإا ة˘صصا˘خ ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
سصحف مزلي لب ،سضرغلاب يفي ’ يدرفلا
طÓتخ’ا اهيف عقو يتلا ،مهلك ةلئاعلا دارفأا

 .ةباصصإ’اب ٍهابتصشا لحم اهؤواصضعأا حبصصأاو
سصرحت يتلا ،ةردقم˘لا ة˘مر˘ت˘ح˘م˘لا لود˘لا
ىصشختو اهئانبأا ىلع فاختو اهبوعصش ىلع
ىلإا تعراصس ،ءابو˘لاو سضر˘م˘لا ن˘م م˘ه˘ي˘ل˘ع
نوج˘صسلا ةرا˘يز˘ل ة˘ي˘ب˘ط م˘قاو˘ط سصي˘صصخ˘ت
مهت˘مÓ˘صس ن˘م د˘كأا˘ت˘لاو ءا˘ن˘ج˘صسلا سصح˘ف˘ل
ل˘ك ر˘فو˘˘ت ى˘˘لإا نا˘˘ن˘˘ئ˘˘م˘˘ط’او ،ة˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا
نم ٌءزج مهف ،ةبصسانملا ةيحصصلا طورصشلا
مهلامهإا نكمي ’ ،هلهأا نم ٌعاطقو بعصشلا
را˘ت˘ه˘ت˘صس’ا وأا م˘ه˘قو˘ق˘ح ي˘˘ف نوا˘˘ه˘˘ت˘˘لا وأا
 .اهب فافختصس’او مهتحصصب
اهعومجمب ةيبرعلا انتاموكح ينعت ’ امنيب
جز˘ت ل˘ب ،م˘ه˘˘ت˘˘مÓ˘˘صسو ءا˘˘ن˘˘ج˘˘صسلا ة˘˘ح˘˘صص
عجاهمو ةقيصض نيزانز يف مهنم تائملاب

ط˘˘صسبأا ن˘˘م م˘˘ه˘˘مر˘˘ح˘˘تو ،ة˘˘ي˘˘ح˘˘صص ر˘˘˘ي˘˘˘غ
نأا نم ً’دبو ،ةمÓصسلاو ةحصصلا تامزلتصسم
مهل ئيهت ،ةياقولاو ةيامحلا لبصس مهل رفوت
،ةباصصإ’او ىودعلا لئاصسوو سضرملا لبصس
نم ءانجصسلا ةحصص نأا ملعت ’ ةلهاج اهلعلو
مهصضرمو ءانجصسلا مقصسو ،بعصشلا ةحصص
ٍءابغب رصصت ا˘ه˘ن˘كلو ،ه˘ل˘ك بع˘صشل˘ل ٌة˘با˘صصإا

م˘ه˘ن˘ع تجر˘فأا ي˘ه Ó˘ف ،ا˘ه˘ت˘صسا˘ي˘˘صس ى˘˘ل˘˘ع
ةياقولا لبصس مهل ترفو يه ’و ،مهذقنتل
فاصصم ىلإا اندÓب يقترت ىتمف ،مهيمحتل
هتاي˘ح ي˘ق˘تو نا˘صسنإ’ا مر˘ت˘ح˘ت ي˘ت˘لا لود˘لا

نأا ٍءابغو ٍةلاهجب نظت مأا ،هصسفن سسدقتو
،بعصشلا ى˘لإا ما˘كح˘لا ى˘ط˘خ˘ت˘ي˘صس سضر˘م˘لا

فلختيصسو ،ةماعلا ىلإا بخنلا زواجتيصسو
.ءارقفلا ىلإا ءاينغأ’ا نع

ِرحلاِ ملاعلا ِلود ِتاينازيم ُفزنتشست انوروك
يوادللا فسسوي ىفطسصم .د ملقب

07 ٍدحأا ِءÓتبا يف َءاعد ’و ِسضرملا يف َةتامصش ’

02/3/0202 يف توريب

*****
ةباتكلا ةبرجت لمأات يف
!نابعصش ءاجر اي ةمهت نم اهل اي
نيطصسلف /دمحم جح سسارف

يتوصص سصاخ ثيدح يأا اهعم ثدحتأا مل يتلا نابعصش ءاجر ةيروصسلا ةبتاكلا ةيصضارتف’ا يتقيدصص
،«ناصسغ بحأا مكو .ينافنك ناصسغب كترصضح ينركذت» هيف لوقت اقيلعت يل بتكت ،يتوصص ريغ وأا

.«فيك يردأا ’» :اهلوقب ينتباجأا ؟«كاذ فيكو يهلإا اي» ابجعتم اهتلأاصس امدنعو
تصسجوه ام اريثكو ،ينبجعي مل نآ’ا ىلإا امبر ،كلذ ينبجعي مل ىلوأ’ا ةلهولل يننأا ارصس مكيفخأا ’
ئلتمملا ،حومطلا بابصشلا كلذ ،ينافنك ناصسغ هبصشأا نأا يل فيكف ،مونلاو وحصصلا نيب انأاو هب

يف هرثأاو ،ةيبرعلا ةبتكملل اهفلخ يتلا ةعيدبلا تازاجنإ’ا وذ ،اقلُخو اقلَخ عيدبلا بتاكلاو ،اصسامح
؟اذه لك نم انأا نيأا ،ّيحلا ديهصشلاو ،ةينيطصسلفلا حلصسملا حافكلا ةكرح
.ءاجر ةبتاكلا ةقيدصصلا يل هتلاق ام عفادب سسيل ،ينافنك ناصسغ ةءارق ىلع فكعأا ،ةريخأ’ا ةرتفلا يف
باتكو ،«ديهصشلاو دهاصشلا» باتك ،هللا همحر هداهصشتصسا دعب عمج ام ةءارقل ينعفدي ام لوصضف
يف هترصشنو ،لجع ىلع هتبتك يأار بتكلا هذه يف يلو .«عادبإ’ا جراعم» باتكو ،«سسراف سسراف»

.انه هديعأا نأا ديرأا ’و كوبصسيفلا ةحفصص
سصصصقو قورصسم سصيمق» ةيصصصصقلا هتعومجم ’وأا ينافنك ناصسغل تأارق ةيعماجلا يتعافي يف
كلت تعاصض فصسأÓل .سسويرولاكبلا ةلحرم يف ةطصسأ’ا لداع روتكدلل Óيلحت اهيف تمدقو ،«ىرخأا
’ نآ’ا .«نيزحلا لاقتربلا سضرأا»و ،«21 مقر ريرصس» ةعومجم تأارق ةعومجملا هذه ادع .ةصساردلا
نأا ديرأا ’ .ةيصصصصق تاعومجم يف ةروصشنم سصصصق اهنأا مأا ةيصصصصق تاعومجم يه له يردأا
دئاع»و «سسمصشلا يف لاجر» لاحلا ةعيبطب تأارق يننأا ىلإا ةفاصضإا .يتركاذ يف وه امب يفتكأا ،ثحبأا
ةصسارد تناكو ،تاصساردلا نم ديدعلا ناصسغ نع تأارقو ،نامصسلا ةداغ ىلإا هلئاصسرو «افيح ىلإا

.تاصساردلا كلت لوأا «ىرخأ’ا ةميخلا ىلإا قيرطلا» روصشاع ىوصضر
سصصصقو قورصسملا سصيمقلا» ةيصصصصقلا ةعومجملا ليلحت ادع ينافنك ناصسغ نع تبتك اذامو
اهل تبتك يتلا ةيبرعلا يترعاصش تلحأاو ،انايحأا نامصسلا ةداغ ىلإا ناصسغ لئاصسر ىلإا ترصشأا ؟«ىرخأا

ةرصشع ةيداحلا يتلاصسر يف ينافنك ناصسغل ةلاصسر ىلع (9102‐8102) يماع لئاصسرلا نم ةعومجم
ةداغو ناصسغ نيب ام ةعجوملا ةصسبتلملا ةقÓعلل ةراصشإا ،«ناصسغ اي هصضعب نم لاحلا» ـب اهتنونع يتلا

ةداغ عم يهو ،ناصسغو انأا ،ناهباصشتم اننأا ىرأا تنك .لئاصسرلا كلت اهل تبتك نم نيبو ينيب امو
.نامصسلا

،يتاذ يف انأا هارأا ’ ام ةبتاكلا ّيف تأار امبر ؟ينافنك ناصسغ عم اهباصشتم ينلعجي كلذ لك له
ةروصص ءانب يف اعمط ،ايناثو ،’وأا هتروصص ىلع اصصرح كلذو ،هيبصشلا نع دعتبأا نأا بحأا يننكلو
وه لظيصسو ،هايإا اموي حبصصأا نلف ،ينافنك ناصسغب اهيبصش نوكأا نأا ايباجيإا ارمأا سسيلف ،يل ةصصاخ
نم هل نوكي نأا هرصسيصس ينافنك ناصسغ نأا عقوتأا ’ :اثلاثو ،يل نايك ’ تهاب لظ انأاو ،ينافنك ناصسغ
نوكي نلف ،هريغ نم اررحتم هصسفن نبا نوكي نأا لجأا نم لمع ام لمع دقف ،ةباتكلا ملاع يف ههبصشي
.ههبصشيل يلثم سصخصش ءاج ول اديعصس
تبتك يننأا لعفلاب ترعصش دقل ؟ةصضحملا ةبآاكلل اعفاد هنوك ُدعي مل مأا ةباتكلل اريثم رمأ’ا ناك له
.بتكي نأا قحتصسي ’ اهفات ائيصش
*****

_ 

نيطصسلف يف ةنصسحلا اياونلا ريفصس
ةينيطصسلفلا حابصصلا ةديرج ريرحت سسيئر
*****

يوادللا فصسوي ىفطصصم .د ملقب
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******

يصضار’ا ةرداصصمو ناطيتصس’ا لصسلصسم نم يرجي ام
ملاعملا حصضاو ططخم نمصض يتأات اهتقرصسو ةينيطصسلفلا
نم ةغرافلا ةصصاخو ةينيطصسلفلا يصضار’ا مصض يلا فدهي
ةماقا عورصشم فصسنو برصضو لÓتح’ا ةلودل ناكصسلا
بع˘صشلا ل˘صضا˘ن˘ي ي˘ت˘لا ة˘ل˘ق˘ت˘صسم˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ة˘لود˘لا
هريصصم ريرقتو هتيرح لينو اهتماقا لجا نم ينيطصسلفلا

رمتصسم ناطيتصس’ا ةمواقم ىلع رارصصإ’او دومصصلا ناو
ةمواقملا تاي˘لا˘ع˘ف ن˘م˘صض ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م لا˘كصشإا˘ب د˘عا˘صصت˘يو
ىلع دماصصلا نيطصسلف بعصش نإاو لÓتح’ا دصض ةيبعصشلا
مهاهو يليئارصسإ’ا ططخملا اذه ذيفنتب حمصسي نل هيصضارا
ةيراعلا م˘هرود˘صصب نو˘ه˘جاو˘ي سسل˘با˘ن˘ب را˘ن˘لا ل˘ب˘ج لا˘ط˘با

فقتو مهيصضارا ةرداصصم ط˘ط˘خ˘م ي˘لو˘ط˘ب˘لا م˘هدو˘م˘صصو
دهجلا اذه ةمدقم يف ةلصسا˘ب˘لا ا˘ن˘تدا˘ي˘قو ا˘ن˘ب˘ع˘صش ر˘ي˘ها˘م˘ج
يصضار’ا نع عافدلل يريها˘م˘ج˘لا كر˘ح˘ت˘لا اذ˘هو ي˘ن˘طو˘لا
هذه ىلع ينيطصسلفلا دوجولا تيبثتل ةرداصصملاب ةددهملا
لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا ة˘˘˘مو˘˘˘كح تاءار˘˘˘جإ’ يد˘˘˘صصت˘˘˘لاو ي˘˘˘˘صضار’ا
اذه دعي ثيح ةيعصسوتلا اهتاصسايصس حصضفو ةيناطيتصس’ا
ة˘قر˘صشم ةرو˘صصو ي˘ن˘طو˘لا ه˘جو˘ت˘لا تا˘يو˘لوا ن˘م ل˘م˘ع˘˘لا
˘مÓ˘ع’ا ل˘ئا˘صسو ن˘م بل˘ط˘˘ت˘˘يو ة˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا ة˘˘موا˘˘ق˘˘م˘˘ل˘˘ل
ام ةروصص لقن ةرورصضو كلذ زاربا ةيبرعلاو ةينيطصسلفلا
لئاصسو ربع ثادح’ا ةيطغتو ةيعمق تاصسرامم نم ىرجي
ةيبعصشلا ةمواقملا روصص لقنو ةيلودلاو ةيبرعلا مÓع’ا

سضر’ا ي˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ة˘ي˘م˘هأاو ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا دو˘م˘˘صصلاو
تاوق لبق نم اهيلع ءÓيتصس’او ةرداصصملا نم ةينيطصسلفلا
.عمجأا ملاعلا ربع اهرصشنو لÓتح’ا مئارج حصضفو لÓتح’ا
ةدايقلا عم يلاصضنلا فقوملا ةدحو دكؤوي انبعصش دومصص نإا
يد˘صصت˘لاو نا˘ط˘ي˘ت˘صس’ا ة˘برا˘ح˘م ل˘جا ن˘م ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
ةرداصصمب ملصسن ’ نأا انيلع سضرفيو لÓتح’ا ةيهجنعل
ةديدجلا ةيناطيتصس’ا تادحولا مايقل ةينيطصسلفلا يصضار’ا
ةماقا ربع اينيطصسلف اهتيامح ىلع لمعلاو انصضرا قوف
قطانملاو ىرقلا يف انبعصش دومصص معدو اهيلع عيراصشملا
هلعف نكمي ام لقا وه بجاولا اذهف ةرداصصملاب ةددهملا

ىوا˘كصشلا ع˘فرو ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مأÓ˘ل ه˘جو˘ت˘لا ي˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو
يف يلودلا نوناقلا كهتني يذلا لÓتح’ا دصض ةينوناقلا
. ةينيطصسلفلا سضرأÓل هتقرصس
ةيامحل ةيناديملا ةدايقلاو انبعصش لاطبا دصشتحا ةمهم ةوطخ
نم اروصص نيبراصض ةرداصصملا نم ةينيطصسلفلا سضر’ا
يد˘صصت˘لاو ة˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا سضر’ا ة˘˘يا˘˘م˘˘حو دو˘˘م˘˘صصلا

ةد˘عا˘صصت˘م˘لا ن˘ي˘فر˘ط˘ت˘م˘لا ن˘ي˘ن˘طو˘ت˘صسم˘لا تا˘˘ما˘˘ح˘˘ت˘˘ق’
مهئادتعاو ةينيطصسلفلا تادلبلاو ندملاو ىرقلل ةدمعتملاو
اذه نأاو مهصضرأاو مهتا˘كل˘ت˘م˘مو لز˘ع˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ى˘ل˘ع
ةموكح لبق نم موعدملاو جهنمملاو دمعتملا ديعصصتلا
ططخم لامكت˘صسا را˘طا ي˘ف ي˘تأا˘ي ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘صس’ا لÓ˘ت˘ح’ا
ةدايصسلا سضر˘فو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ي˘صضار’ا م˘صضل لÓ˘ت˘ح’ا

قÓطإاو نييباهر’ا نينطوتصسملا ةصضب˘ق ن˘ي˘كم˘تو ا˘ه˘ي˘ل˘ع
راصشتنا نم مغرلابو ينيطصسلف وه ام لك ةحابتصس’ مهدي
مهلامعا ةصسرا˘م˘م˘ب نو˘ن˘طو˘ت˘صسم˘لا ر˘م˘ت˘صسي ا˘نورو˘ك ءا˘بو
ةمجاهمب اوماقف ينيطصسلفلا بعصشلا ءانبا قحب ةيعمقلا
ةبكرم02 جا˘جز او˘م˘ط˘حو سسل˘با˘ن بو˘ن˘˘ج ةراو˘˘ح ةد˘˘ل˘˘ب
ةيناجلا ةيرق اومحتقا امك نينطاوملا ىلع رانلا اوقلطاو
تيعبج ةبرخ يف مانغأ’ا ةاعر ىلع اودتعاو هللا مار برغ
يف ةرمتصسملا مهتامجه ىلا ةفاصضإا هللا مار ةنيدم قرصش
ن˘م ا˘هر˘˘ي˘˘غو م˘˘ح˘˘ل تي˘˘بو سسل˘˘با˘˘نو ل˘˘ي˘˘ل˘˘خ˘˘لاو سسد˘˘ق˘˘لا
.تاظفاحملا
مظنملا ناودعلا تاصسايصس رارمتصساو تاصسرامملا هذه نإا
ةلتحملا سسدقلا يف ةصصاخو ينيطصسلفلا بعصشلا ءانبا قحب
ةيفانملا تاصسرامملا لك مادختصساو ةيبرغلا ةفصضلا ندمو
ق˘ح˘لا ةو˘ق ةدارإاو دو˘م˘صص ن˘م ل˘ي˘ن˘ل˘ل ي˘لود˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق˘˘ل˘˘ل
حÓصسلا ةوق نم ىوقا قحلا اذه ةوق نإا ثيح ينيطصسلفلا
تناك امهم رصسكنت نل ةينيطصسلفلا ةدار’ا ناو يليئارصس’ا
ىتح هلاصضن انبعصش لصصاو˘ي˘صسو تا˘بو˘ع˘صصلاو تا˘يد˘ح˘ت˘لا
ةدايصسلا تاذ ةلقتصسملا هتلود مايقو لÓتح’ا نم ررحتلا
ءابو راصشنا عم ةصصاخو مهملا نم تابو سسدقلا اهتمصصاعب

يف ةيلوؤوصسملا لمحتتو ةدحتملا ممأ’ا لمعت نأا انوروك
ريفوتو يروف˘لا ل˘خد˘ت˘لا ن˘ي˘ي˘لود˘لا م˘ل˘صسلاو ن˘مأ’ا ظ˘ف˘ح
 .ينيطصسلفلا بعصشلل ةيلودلا ةيامحلا

 ناطيتشسلا ةهجاوم يف ةينيطشسلفلا ةيبعششلا ةدارإلا
 ةودقلا يرسس  :  ملقب
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ةيعون تامدخ ميدقتو ةيونضسلأ تاكأرتضش’أ ةضصح عفرل

 «ءانهلا ءاضضف» ةمدخ حتفي ةنتاب صسانك
انوروك سسوريف راضشتنأ يدافتل ةيئاقولأ تأءأرجإ’أ راطإأ يف

ةضصنم صصضصخت ناضسملت ةعماج
ةبلطلل صسوردلا ميدقتل ةينورتكلإا

لمعلأ بابرأأو ءÓمعلأ فرضصت تحت ،ةنتاب ةلاكول ءأرجأ’أ لامعلل ةيعامتج’أ تانيمأاتلل ينطولأ قودنضصلأ ،عضضو
.قودنضصلأ نم رثكأ ةحيرضشلأ هتاه بيرقت سضرغب أذهو ،«ءانهلأ ءاضضف» مضسأ تحت ةديدج ةمدخ

ركب وبأا» ةعماج تصصصصخ
ةصصن˘م نا˘صسم˘ل˘ت˘ل «د˘يا˘ق˘ل˘ب
سسوردلا ميدقتل ةينورتكلإا
را˘طإا ي˘ف ة˘ب˘ل˘ط˘لا ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل
يدافتل ةيئا˘قو˘لا تاءار˘جإ’ا
،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘˘ف را˘˘صشت˘˘نا

ةئيهلا هذه ىدل ملع امبصسح
ناويد بئان ركذو.ةيعماجلا

نب راونلوب ،ةعماجلا ريدم
ة˘˘صصن˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه نأا م˘˘يا˘˘˘صص
ة˘˘ه˘˘جو˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘كلإ’ا
م˘ت˘ي ة˘ب˘ل˘˘ط˘˘لاو ةذ˘˘تا˘˘صسأÓ˘˘ل

ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ع˘˘صضو ا˘˘هر˘˘ب˘˘˘ع
تار˘صضا˘ح˘˘م ن˘˘م سسورد˘˘لا

لا˘م˘عأاو ة˘ه˘جو˘˘م لا˘˘م˘˘عأاو
ةذتاصسأ’ا فرط نم ةيقيبطت

عيباصسأا4 راد˘˘˘˘م ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
«لدوملا» يتينقت لامعتصساب
.«غنينر’ يإا»و
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا نأا فا˘صضأاو
متت نيعوبصسأا ذنم تقلطنا
مÓعإ’ا زكرم نم ة˘ع˘با˘ت˘م˘ب
ة˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا ةرادإ’ ي˘˘˘˘لآ’ا

،» ةد˘ي˘ج ةر˘˘ي˘˘تو˘˘ب«ر˘˘ي˘˘صستو
ي˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ك تل˘˘˘م˘˘˘صش ثي˘˘˘ح
˘˘مو˘˘ل˘˘عو ا˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘كت˘˘˘لا
اري˘صشم ،ةا˘ي˘ح˘لاو ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا
سسورد˘˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘˘ك نأا ى˘˘˘˘˘˘˘لإا
هذه ر˘ب˘ع ةر˘فو˘ت˘م نو˘كت˘صس
ةدئافل ةينورتكلإ’ا ةصصنملا
ي˘قا˘ب˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا
عوبصسأ’ا علطم عم تايلكلا
.لبقملا

نأا ى˘لا م˘يا˘˘صص ن˘˘ب  را˘˘صشأاو
تعرصش دق ةيصصولا ةرازولا

ن˘يو˘كت ي˘˘ف6102 ذ˘˘ن˘˘م
يثيد˘ح ةذ˘تا˘صسأÓ˘ل يرا˘ب˘جإا
نا˘˘ق˘˘تا لو˘˘ح ف˘˘˘ي˘˘˘ظو˘˘˘ت˘˘˘لا
ج˘˘˘ها˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘˘لا ماد˘˘˘˘خ˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسا
ط˘ئا˘˘صسو˘˘ك ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإ’ا
ميظنت مت ن˘يأا ،ة˘ي˘جو˘غاد˘ي˘ب
ىلع فرصشأا ةيبيردت تارود
˘ما˘˘صسقأا ءا˘˘صسؤور ا˘˘هر˘˘ي˘˘طأا˘˘ت

يف نيصصتخم ني˘صسد˘ن˘ه˘مو
ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘ب ي˘˘˘لآ’ا مÓ˘˘˘عإ’ا
هذه قÓطإا ل˘ي˘ب˘ق نا˘صسم˘ل˘ت
.ةينورتكلإ’ا ةصصنملا

ةردا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ي˘˘˘˘تأا˘˘˘˘تو
ا˘˘˘ي˘˘˘صشا˘˘˘م˘˘˘˘ت ةذ˘˘˘˘خ˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘˘قو˘˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘جإ’او
ة˘لود˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ةذ˘خ˘ت˘م˘˘لا
سسور˘ي˘ف را˘˘صشت˘˘نا يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل

تا˘صسصسؤو˘م ل˘خاد ا˘˘نورو˘˘ك
نم اميصس ’ يلاعلا ميلعتلا
ن˘ع ل˘عا˘ف˘ت˘لا نا˘م˘صض ل˘˘جأا
ة˘˘˘صصن˘˘˘م˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب
ذا˘ت˘صسأ’ا ن˘ي˘ب ة˘ي˘نور˘ت˘كلإ’ا

نا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘صضو بلا˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘لاو
سسوردلا ميدقت ةيرار˘م˘ت˘صسا
يف رخأات يأ’ ايدافت ةبلطلل
يميل˘ع˘ت˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘لا ما˘م˘تإا
لوؤوصسملا تاذ قفو ،ررقملا

د˘˘ع˘˘ب بق˘˘تر˘˘ي ه˘˘˘نأا ازر˘˘˘ب˘˘˘م
يحصصلا ع˘صضو˘لا رار˘ق˘ت˘صسا
ةجمرب دÓبلا هب رمت يذلا

ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘ك ل˘˘˘ك ر˘˘˘ب˘˘˘ع ة˘˘˘صصح
سسورد˘˘لا ل˘˘ك سصي˘˘خ˘˘ل˘˘ت˘˘ل
.ةصصنملا هذه ربع ةمدقملا

نم لوؤوصسملا تاذ حصضوأاو
را˘طإا ي˘ف ه˘˘نأا ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج
ةيئاقولا تاءار˘جإ’ا ل˘ي˘ع˘ف˘ت
سسور˘ي˘ف را˘˘صشت˘˘نا يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل

ثحبلا يربخم اماق انوروك
˘مو˘ل˘عو مو˘ل˘ع˘لا ي˘˘ت˘˘ي˘˘ل˘˘كل
ةعماجب ةا˘ي˘ح˘لاو ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا
001 ةبارق عنصصب ناصسملت
يد˘يأ’ا تا˘م˘ق˘ع˘م ن˘م ر˘ت˘˘ل
ى˘ل˘ع ا˘ه˘˘ع˘˘يزو˘˘ت م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

تاصسصسؤوملا لامع فل˘ت˘خ˘م
ى˘لإا ة˘ي’و˘لا˘ب ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا

دد˘˘˘˘ع سصي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت بنا˘˘˘˘˘ج
ةرادإاب بتاكملاب نيفظوملا
تاد˘ع˘م ر˘ي˘فو˘تو ة˘ع˘ما˘ج˘لا
.ةفظنملا داوملاو ةياقولا

ك.لامك

مÓعإ’اب ةفلكملا ىلإا ادانتصساو
ةنيمي نامحد ةنتاب سسانك ىدل
د˘˘˘˘صصقو قود˘˘˘˘ن˘˘˘˘صصلا تاذ نأا
ح˘˘ير˘˘صصت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع حا˘˘ج˘˘˘نإا
ءار˘˘جأ’او رو˘˘جأÓ˘˘ل يو˘˘˘ن˘˘˘صسلا
لمعت ،لمعلا بابرأا لك ةدئافل

تÓ˘م˘˘ح˘˘لا ة˘˘ف˘˘عا˘˘صضم ى˘˘ل˘˘ع
ىلع ة˘ي˘عو˘ت˘لاو ة˘ي˘صسي˘صسح˘ت˘لا

فدهب كلذو ةلماك ةنصسلا رادم
با˘برأا ل˘ك سسي˘˘صسح˘˘تو مÓ˘˘عإا
˘ما˘ي˘ق˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘ك لو˘ح ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
اميصس’ تاحيرصصتلا فلت˘خ˘م˘ب
ربع دعب نع حيرصصتلا تاءارجإا
ينورت˘كل’ا ع˘فد˘لاو تنر˘ت˘ن’ا

ة˘˘ي˘˘نا˘˘˘كمإا˘˘˘ب ح˘˘˘م˘˘˘صسي يذ˘˘˘لاو
نامصضلا تاكارتصشاب حيرصصتلا
يونصسلا حيرصصتلاو يعامتج’ا
ربع دعب نع روجأ’او ءارجأÓل
اناجم دعب نع حيرصصتلا ةباوب
.نامأا لكبو
ر˘ب˘ع ح˘ير˘صصت˘لا ة˘ي˘لآا ح˘م˘˘صستو
ن˘ي˘ي˘ح˘ت˘˘لا˘˘ب تنر˘˘ت˘˘ن’ا ة˘˘باو˘˘ب
مهل نمؤوملا تافلمل ي˘ئا˘ق˘ل˘ت˘لا
طورصش سصخي اميف ا˘ي˘عا˘م˘ت˘جا
،سضيوعتلا يف قحلا باصستكا

ن˘ع ع˘فد˘لا ة˘مد˘خ تازا˘ي˘ت˘˘ماو
هذه رفوت امك ،تنرتن’ا قيرط
ع˘فد˘ل˘ل قر˘ط ثÓ˘˘ث ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا

ع˘˘˘فد˘˘˘لا˘˘˘ب ر˘˘˘مأ’ا ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘˘يو
عفدلاب فرعي ام وأا ينورتكلإ’ا
ةينورتكلإ’ا ةقاطب˘لا ة˘ط˘صساو˘ب
.كونبلا نيب
ايجولو˘ن˘كت˘لا ة˘ب˘كاو˘م د˘صصقو
˘˘ما˘˘مأا نو˘˘˘كي˘˘˘صس ة˘˘˘ير˘˘˘صصع˘˘˘لا
ةمدخلا هذه ةصصرف ني˘ن˘مؤو˘م˘لا
اهليمحت نكمي ي˘ت˘لا ةد˘يد˘ج˘لا

بنجي ام ،ةيكذلا فتاوهلا ىلع
وحن لقنت˘لا ءا˘ن˘ع ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ةيعامتج’ا تا˘ن˘ي˘مأا˘ت˘لا ز˘كار˘م
هذ˘˘˘˘ه ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع لو˘˘˘˘˘صصح˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل
.تامولعملا

تاذ بصسح ةنصسلا هتاه لÓخو
قود˘ن˘صصلا تاذ مد˘ق رد˘صصم˘لا
ةمدخلا هتاه ىلع رظنلا سضغب
تÓ˘˘ي˘˘ه˘˘صست˘˘لا ن˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا

ى˘لإا ة˘يز˘ي˘ف˘ح˘˘ت˘˘لا تاءار˘˘جإ’او
،ةيصسيصسحتلا تÓ˘م˘ح˘لا بنا˘ج
ة˘م˘ي˘ق ن˘م ع˘فر˘˘لا د˘˘صصق اذ˘˘هو
هتاه بيرقت اذكو تاكارتصش’ا

نطاوم˘لا ن˘م ة˘يو˘ي˘ح˘لا ةرادإ’ا
.ةنتاب ةي’ولاب

ىفضشتضسم نيب ةيبط ةمأأوت
ىفضشتضسمو ةنتابب يعماجلأ
تايلمع ءأرجإ’ نونكع نب

لضصافملأ ةعأرزل
ةيعانطضص’أ

ى˘ف˘صشت˘صسم˘˘لا ار˘˘خؤو˘˘م ،ج˘˘مر˘˘ب
عم ةيبط ةمأاوت ،ةنتابب يعماجلا
ن˘ب ي˘ع˘ما˘˘ج˘˘لا ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لا

ءارجإا  مت نيأا ،رئازجلاب نونكع
ىصضرمل  ةيحار˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع52
تصسم سضو˘˘صضر˘˘لاو ما˘˘ظ˘˘ع˘˘˘لا
تا˘ي’و ى˘صضر˘م ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
. نطولا

رو˘صسي˘فور˘ب˘لا ى˘˘لا ادا˘˘ن˘˘ت˘˘صساو
ةمأاوتلا هتاه نأا ،رصصان نانرخ
فدهب تءاج اهتجمرب مت يتلا

ةي’ولاب ماظعلا ىصضرم جÓع
دحلاو اهل ةرواجملا تاي’ولاو
ءارجإ’  لقنت˘ل˘ل م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م ن˘م
ةبعصصلا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا اذ˘ه  ل˘ث˘م
ة˘ب˘ل˘ط˘˘لا ن˘˘يو˘˘كت بنا˘˘ج ى˘˘لا،
نم عونلا اذه يف نيصصتخملا
م˘ه˘تر˘ب˘خ ن˘م ع˘فرو سضار˘˘مأ’ا
. ةينهملا

نأا ،رد˘˘˘صصم˘˘˘لا تاذ ،فا˘˘˘˘صضأاو
،ةنتابب  يعماج˘لا ى˘ف˘صشت˘صسم˘لا
لثم يرجي ناك ناو هل قبصس
يف تاي˘ل˘م˘ع˘لا ن˘م عو˘ن˘لا اذ˘ه
26 ءار˘˘جإا م˘˘تو8002 ة˘ن˘صس
اهنيح  ةحجان ةي˘حار˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع
ىلإا تقولا كلاذ ذنم تفقوتو
ببصسب كلاذو ةرملا هتاه ةياغ
. لئاصسولا سصقن

ىفصشت˘صسم˘لا تاذ ،ر˘خ˘صس ،د˘قو
ل˘˘صصا˘˘ف˘˘م˘˘لا ة˘˘عارز حا˘˘ج˘˘˘نإ’
ل˘ئا˘صسو˘لا ل˘ك ة˘ي˘عا˘ن˘˘ط˘˘صص’ا
ءيصشلا وهو ةيرصشبلاو ةيداملا
ةيعو˘ن˘لا ةز˘ف˘ق˘لا سسكع˘ي يذ˘لا
رئازجلاب  بطلا اهل حمطي يتلا

. ةصصاخ ةنتاب ةي’وو  امومع
ةظفاحم ،ترطصس اهتهج نمو
عم انمازت ،ةنتاب ةي’وب تاباغلا
ي˘م˘لا˘ع˘لا مو˘ي˘لا˘ب ت’ا˘ف˘ت˘ح’ا
12 ل˘كل فدا˘صصم˘لا ةر˘ج˘صشل˘˘ل
ا˘ج˘ما˘نر˘ب يرا˘ج˘لا ر˘ه˘صشلا ن˘م
ةورثلا ىلع ةظفاحملل اعصساو
ر˘ح˘صصت˘لا ة˘ح˘فا˘كمو ة˘ي˘با˘غ˘˘لا

ةطقن دعبأ’ ريجصشتلا م˘ي˘م˘ع˘تو
تماق ن˘يأا ،ة˘ي’و˘لا بار˘ت ر˘ب˘ع
ةر˘ي˘ظ˘ح˘˘لا ع˘˘م ق˘˘ي˘˘صسن˘˘ت˘˘لا˘˘بو
ف˘ل˘ت˘خ˘مو ة˘مز˘ل˘ب˘ل ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا
ةيندم تايعمج ن˘م ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا
تايلمعب نيم˘ت˘ه˘م˘لاو ة˘ط˘صشا˘ن

ه˘˘تا˘˘ه تصسم ة˘˘ف˘˘ي˘˘ث˘˘˘ك سسر˘˘˘غ
ةيدل˘ب˘ب ف˘ل˘يو˘ب ة˘با˘غ ة˘ن˘صسم˘لا
سسر˘˘˘غ م˘˘˘ت ن˘˘˘يأا ،سسيد˘˘˘˘صسي˘˘˘˘ف
نم ةرج˘صش005 نع قو˘ف˘يا˘م
فدهب كلذو يبلحلا ربونصصلا
ي˘تا˘ب˘ن˘لا ءا˘ط˘˘غ˘˘لا ثع˘˘ب ةدا˘˘عإا

ة˘ي˘با˘غ˘لا تا˘حا˘صسم˘لا ز˘يز˘˘ع˘˘تو
. ةي’ولاب
تا˘با˘غ˘لا ة˘ظ˘فا˘˘ح˘˘م ى˘˘ع˘˘صستو
ءاطغ˘لا د˘يد˘ج˘ت فد˘ه˘ب ة˘ن˘تا˘ب˘ب
رصضخأ’ا مازحلا زيزعتو يتابنلا
ف’آا3 ةصسارغ ىلع ةقطنملاب
22 ربع يصضارأ’ا نم راتكه
ةنصس ةياغ ىلإا ةي’ولاب ةيدلب
0302.
˘ما˘˘ق ،ة˘˘ل˘˘صص يذ قا˘˘ي˘˘صس ي˘˘فو
ي˘˘˘ئ’و˘˘˘لا بت˘˘˘كم˘˘˘لا ار˘˘˘خؤو˘˘˘م

ةئي˘ب˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘ل˘ل
ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب بت˘˘كم ة˘˘ن˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لاو
ءاقدصصأا ةيعمج عم قيصسنتلابو
ة˘ع˘صساو ر˘ي˘ج˘صشت ة˘ل˘م˘ح ة˘ن˘تا˘ب
005 ي˘ح ة˘˘ياد˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف تصسم
سسر˘غ ه˘ي˘ف م˘ت يذ˘لاو ن˘˘كصسم
ةفلتخم ةرجصش001 نم ديزأا
. فنصصلا

ة˘ل˘م˘ح˘لا ه˘تا˘ه ما˘ن˘ت˘غا م˘ت د˘قو
ءاقدصصأا ةي˘ع˘م˘ج سسي˘ئر بصسح
سسيصسحتلل سساروب ريمصس  ةنتاب
ةصصاخ نينطاو˘م˘ل˘ل ة˘ي˘عو˘ت˘لاو
لا˘ف˘طأ’او ن˘صسلا را˘ب˘ك م˘ه˘˘ن˘˘م
رذحلاو ةطيحلا ذاختا ةرورصضب

اذهو «لتاقلا انورك» ءاد دصض
لزانملا يف ثوكملا لÓخ نم
م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا تاودأا لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صساو
 . ةفلتخملا

 د دمحم. ع راعرع

تايعأدت عم انمأزت
انوروك ءابو راضشتنأ
 يلحملا نوزخملا ةرفو

ةرتفل ةيئاذغلا داؤملا نم
يزيلإاب نمزلا نم ةربتعم
ةراجتلأ حلاضصم تفضشك

ةرفو نع يزيليإأ ةي’ول
دأوملأ نم يلحملأ نوزخملأ
كÓهتضس’أ ةعضسأو ةيئأذغلأ
كلذو ،نمزلأ نم ةربتعم ةدمل
راضشتنأ تايعأدت عم انمأزت
(91 – ديفوك) انوروك ءابو

.يعامتج’أ ىوتضسملأ ىلع
يف عاطقلأ حلاضصم تنأامطو
لج نأأ نينطأوملأ اهل نايب
ةعضسأولأ ةيئأذغلأ دأوملأ
دأوم رأرغ ىلع كÓهتضس’أ
(قيقدو ديمضس) ةنحطملأ

نئاجعلأو ةفاجلأ لوقبلأو
تايمكبو ةرفوتم ةيئأذغلأ

طاقن ىوتضسم ىلع ةربتعم
تناجو يزيليأ) ةضسمخلأ عيبلأ

سسيردأ رمع جربو سسانيمأ نأو
ةضسضسؤومل ةعباتلأو (بأدبدلأو

نحاطم) نابيزلأ بوبح
يفكي امب ،(اقباضس تاحأولأ
يلحملأ قوضسلأ ةيطغتل
تايجاح يبلي نمآأ نوزخمبو
ىلإأ ةجاحلأ نود ،يلاهأ’أ
هذهل طرفملأ ءانتقÓل ءوجللأ
ببضسي دق ام وهو دأوملأ
.نيومتلأ يف ابأرطضضأ

حلاضصم تعد راطإ’أ أذه يفو
نع غيلبتلل نينطأوملأ عاطقلأ
ريغ ةيراجت تاضسرامم يأأ

ةقلعتملأ كلت اميضس ةينوناق
راعضسأ’أ يف ةبراضضملاب
عم انمأزت ،علضسلأ راكتحأو
رثأ دÓبلأ هب رمت يذلأ فرظلأ

تأذل اقفو ،انوروك ءابو يضشفت
.ردضصملأ

ب.Úمأأ

ىلوأ’أ ةجردلاب نطأوملأ اهيف ببضست
ةيواجبلا تÓئاعلا ةايح صصغنت ديمضسلاو بيلحلا ةردن

ةر˘ي˘خأ’ا ما˘يأ’ا ي˘˘ف تر˘˘ه˘˘ظ
فو˘خ˘لا بب˘صسب ة˘يا˘ج˘ب ة˘ي’و˘ب
»91 ديفوك «ءابو نم علهلاو
ي˘ف ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا با˘صصأا يذ˘˘لا
‐ قيقدلا ةردن ةرهاظ ،ميمصصلا
داو˘مو بي˘ل˘ح˘˘لاو  ‐ د˘˘ي˘˘م˘˘صسلا
مغر اذ˘هو ىر˘خأا ة˘ي˘كÓ˘ه˘ت˘صسا
نأاب ةراجتلا حلاصصم تانيمطت

ة˘˘ي˘˘كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘صس’ا داو˘˘م˘˘لا ل˘˘˘ك
،قلقلل يعاد ’و ةياغلل ةرفوتم
نوز˘˘˘خ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘صضف˘˘˘˘ب كلذو
هذهو ،رفوت˘م˘لا ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صس’ا
اهيف ببصست ةعنطصصملا ةردنلا
يذلا ىلوأ’ا ةجردلاب نطاوملا
لا˘ب˘قإ’او ة˘ف˘ه˘ل˘˘لا م˘˘لا˘˘ع ل˘˘خد
هذهو ،داوملا هذه ىلع ديازتملا

ةا˘˘ي˘˘ح تصصغ˘˘نأا ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘صضو˘˘˘لا
ي˘ت˘لاو ة˘يوا˘ج˘˘ب˘˘لا تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا
ه˘تا˘ه ر˘فو˘ت بث˘ك ن˘˘ع بقر˘˘ت˘˘ت
عصساولا كÓهتصس’ا تاذ داوملا
مز˘ت˘ل˘ي ى˘ت˘ح لا˘جآ’ا بر˘قأا ي˘ف
نود مهلزانم يف ءاقبلاب اهدارفا
،ا˘˘ه˘˘ن˘˘م جور˘˘خ˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘جا˘˘˘ح˘˘˘لا

رصضخلا راع˘صسأا نإا˘ف ةرا˘صشإÓ˘لو
ىلإا اددجم تداع دق هكاوفلاو
،ة˘ي˘ب˘صسن ةرو˘صصب  ا˘ه˘ت˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط
اهرعصس ىدعتي ’ Óثم اطاطبلاف
داوملا امأا مارغوليكلل جد56
اهرعصسب تظفتحا دقف ىرخأ’ا
Ó˘ث˘م م˘طا˘م˘ط˘لا˘ك ي˘م˘صسو˘م˘لا

جد09 ـب رز˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لاو جد001
ـب ‐طصسوتملا عون ‐ لاقتربلاو

،د˘حاو˘لا مار˘غو˘ل˘ي˘كل˘ل جد001
هذ˘ه د˘ه˘صشت نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘مو
˘ما˘يأ’ا لÓ˘خ ا˘ع˘جار˘ت را˘ع˘صسأ’ا
فوخلا ةماط لاوز دعب ةمداقلا

.ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ىد˘˘ل كا˘˘ب˘˘تر’او
نينطاوملا ةكرح سصخي اميفو
يف ءاقبلا اومزتلا مهتيبلغأا نإاف
ريصسلا ة˘كر˘ح  ود˘ب˘تو لزا˘ن˘م˘لا

لقن تارايصس ءانثتصساب ةلولصشم
تارا˘˘ي˘˘˘صس سضع˘˘˘بو لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ع˘˘صضو˘˘لا نأا ’إا ،سصاو˘˘خ˘˘لا

ة˘عا˘صسلا د˘ح ى˘لإا ا˘ه˘ب م˘كح˘ت˘˘م
لؤوافتلل وعدي يذلا رمأ’ا وهو
بير˘˘˘ق˘˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘˘مزأ’ا لاوزو
.لجاعلا

ت . Ëرك

يتيضس’ ءانبأأ اهرطضس ةيبابضش ةمحلم
انوروك سسوريف دضض ميقعتلأو ريهطتلل

ةليضسملا يف لجحلا نيعب يئاقؤلا يعؤلا يمانت
يح بابصش نم ةعومجم أادب

نيع يف عوطتملا يتيصس’
ذيفنت يف ،ةليصسملاب لجحلا

ميقعتو ريه˘ط˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع
ق˘˘˘˘˘فار˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لاو عراو˘˘˘˘˘˘صشلا

ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا تارادإ’او
ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا تآا˘˘˘صشن˘˘˘م˘˘˘لاو
ة˘˘فا˘˘صضإا قاو˘˘صسأ’ا سضع˘˘بو
ة˘ه˘با˘ج˘م˘ل ،تار˘ق˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا
را˘طإا ي˘ف ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
ذ˘ي˘ف˘ن˘تو ة˘مزÓ˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا
ة˘˘˘يزار˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح’ا تاءار˘˘˘˘جإ’ا

راصشتنا نم دحلل ةيئاقولاو
سسوريفلا
ميقعتو سشر تلمصش ةلمحلا
ةيويح˘لاو ة˘ما˘ع˘لا ن˘كا˘مأ’ا

تاذ ةيرصشبلا تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لاو
ي˘ت˘لاو ،ة˘ي˘لا˘ع˘˘لا ة˘˘فا˘˘ث˘˘كلا
نم ةريبك دادعأا اهيلع ددرتي
بابصشلا ماق نيأا ،نينطاوملا
نم تايمك ءارصشب عوطتملا
ميقعتلا تاودأاو تارهطملا

ر˘ي˘ه˘ط˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا أاد˘بو
ةدد˘ح˘م˘لا طا˘ق˘ن˘لا م˘ي˘ق˘ع˘تو
ة˘ن˘مآا ل˘ي˘لا˘ح˘م ماد˘خ˘ت˘صسا˘˘ب

فدهب قل˘ق˘ل˘ل ةا˘عد˘م ر˘ي˘غو
ًا˘ظا˘ف˘ح ة˘يا˘قو˘لاو ة˘مÓ˘صسلا

سسور˘ي˘ف ن˘م حاورأ’ا ى˘ل˘˘ع
عوطت .دجتصسملا (انوروك)
م˘ي˘ق˘˘ع˘˘ت˘˘ل با˘˘ب˘˘صشلا ء’ؤو˘˘ه
ة˘ما˘ع˘لا ن˘كا˘مأ’ا ر˘ي˘ه˘ط˘˘تو
ق˘˘فار˘˘˘م˘˘˘لاو ة˘˘˘يو˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘لاو
ةيبابصش ة˘م˘ح˘ل˘م عراو˘صشلاو
لكلا ،يتيصس’ ءانبأا اهرطصس
عو˘ط˘ت ع˘ي˘م˘ج˘لا ،د˘حاو ى˘ف
تايصضرأ’ا ميقعتو ريهطتل
ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘صصرأ’او نارد˘˘˘˘ج˘˘˘˘لاو
م˘ه˘ت˘ق˘ف˘ن ى˘ل˘˘ع عراو˘˘صشلاو
ن˘˘م م˘˘ه˘˘ن˘˘مو ة˘˘ي˘˘صصخ˘˘صشلا
نا˘˘ك ى˘˘˘ت˘˘˘لا ه˘˘˘تاودأا كصسما
هرو˘˘مأا ى˘˘ف ا˘˘ه˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘˘صسي
ةعامصس نم ةيمويلا هتايحو
ل˘˘خاد˘˘ب رور˘˘م˘˘ل˘˘ل ،كيا˘˘˘مو
ة˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘عو˘˘˘˘˘˘تو عراو˘˘˘˘˘˘˘صشلا
قرط مهفيرعتو نينطاوملا
ى˘ل˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘ل˘˘ل ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا
تاءارج’ا ذاخ˘تاو م˘ه˘صسف˘نأا
ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا

.مهئانبأا ةحصصو مهتحصص
ÿفضسوي نب . رضض
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 انوروك صسوريف نم ةياقولا لوح ةيلحملا تاطلسسلا تاميلعتو تاءارجإل ةباجتسسا

راردأاب ةيؤنضسلا تادعؤلاو ةيعامجلا صسارعألا يغلت ةينماضضتو ةيريخ تايعمج
رانيد000.6 ةميقب كوكسص يف لثمتت

ةيلمعلا نم ةلئاع فلأا06 ةدافتضسا
ةمضصاعلاب ناضضمر رهضشب ةضصاخلا ةينماضضتلا

قطانم ربع ينماسضتلا يعامتجلا لاجملا يف طسشنت يتلا راردأاب ةينماسضتلاو ةيريخلا تايعمجلا نم ديدعلا تردسصأا
تاءارجإلا لك ذاختا لوح تايدلبلا ءاسسؤورو ةيلولا يلاو تاميلعتل ةباجتسسلا  ةرورسضب اهيف رطخت ةيمÓعإا تانايب ،روسصقلا

.يسسوريفلا ءابولا اذه نم نمأام يف نطاوملا ةحسص عسضو فدهب ،انوروك صسوريف راسشتنل ايدافت ةمزÓلا ريبادتلاو
000.06 ة˘بار˘ق ل˘ي˘ج˘˘صست م˘˘ت

ر˘ئاز˘ج˘˘لا ة˘˘ي’و ن˘˘م ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع
ن˘م ة˘ن˘صسلا هذ˘ه د˘ي˘ف˘ت˘˘صست˘˘صس
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ما˘˘صضت˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
ناصضمر ر˘ه˘صشل ة˘صصصصخ˘م˘لا
كوكصص يف ةلثمتملاو ميركلا
ى˘ق˘ب˘تو جد000.6 ةم˘ي˘ق˘ب
ةيلمعلا نم ةداف˘ت˘صس’ا م˘ئاو˘ق
ىدل ملع ام بصسح ،ةحوتفم
ز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لاو ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘لا ر˘يد˘م
دلاخ ح˘صضوأاو.ةئيهلا تاذ˘ب
ةلئاع فلأا06 ةبارق نأا لÓب
اهليجصست م˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي’و˘ب
ةيلاملا ةناعإ’ا نم د˘ي˘ف˘ت˘صست˘ل
ناصضمر ر˘ه˘صشل ة˘صصصصخ˘م˘لا
ليوحت متيصس ثيح ليصضفلا

م˘˘قر ر˘˘ب˘˘ع ةد˘˘عا˘˘صسم˘˘لا هذ˘˘˘ه
يرا˘˘˘˘˘ج يد˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ب با˘˘˘˘˘صسح
.جد ف’آا6 اهتميق ةردقملاو
م˘ئاو˘ق˘لا نأا رد˘صصم˘˘لا را˘˘صشأاو
نيجمدملا سصاخصشأ’ا لمصشت

ةيعامتج’ا ةموظنملا نمصض
يأا ،ةصشهلا تائفلاب ةصصاخلا
ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ج˘˘مد˘˘م˘˘˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا ة˘˘˘˘كب˘˘˘˘صشلا

لخدلا يميدعو نيجاتحملاو
.فيعصضلا لخدلا يوذو
ىلع عÓطإ’ا دعب هنأا فاصضأاو
تاناعإا نم نيديفتصسملا مئاوق
تاو˘˘˘ن˘˘˘صسلا لÓ˘˘˘خ نا˘˘˘صضمر
ةريخأ’ا هذه نأا نيبت ،ةطرافلا

تار˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع تأار˘˘ط

ع˘˘م ن˘˘ماز˘˘ت˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ج˘˘يرد˘˘˘ت
ةي’ولا اهفرعت يتلا ةيكرحلا
ةدا˘عإاو ل˘ي˘حر˘ت˘لا لا˘ج˘˘م ي˘˘ف
مت هنأا لÓب ركذو.ناكصسإ’ا
نم ةينماصضتلا ةيلمعلا ليومت
قيرط نع ةيئ’ولا ةينازيملا

55 قوفي يلام غلبم دصصر
اهعيزوت متيصس ميت˘ن˘صس را˘ي˘ل˘م
بصسنب كلذو ،ةيدلب75 ىلع
لوؤو˘صسم˘˘لا فدرأاو.ةتوافتم
رئازجلاب ةيدلب22 نأا يئ’ولا
ي˘ف د˘م˘ت˘˘ع˘˘ت˘˘صس ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا
ىل˘ع ي˘ن˘ما˘صضت˘لا ا˘ه˘ج˘ما˘نر˘ب
001 ة˘˘ب˘˘صسن˘˘ب ة˘˘ي’و˘˘لا م˘˘عد
تايد˘ل˘ب رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ئا˘م˘لا˘ب
ةبوروبو ةوار˘هو تا˘ما˘م˘ح˘لا

سسيار˘˘لاو ى˘˘صسو˘˘م يد˘˘ي˘˘صسو
ا˘مأا سسو˘صسم ي˘ن˘˘بو ود˘˘ي˘˘م˘˘ح
يف دمتعتصس تايدلبلا سضعب
ىل˘ع ي˘ن˘ما˘صضت˘لا ا˘ه˘ج˘ما˘نر˘ب
لصصت ةفلتخم بصسنب تاناعإا

،ىرخأا ةهج نم.ةئاملاب05
نأا رد˘˘˘˘˘صصم˘˘˘˘˘˘لا تاذ را˘˘˘˘˘˘صشأا
وأا انزاوت فرعت يتلا تايدلبلا
موقتصس ا˘ه˘تادار˘يإا ي˘ف ا˘صضئا˘ف
ةينماصضتلا ةيلمع˘لا ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘ب
اهقتاع ى˘ل˘ع نا˘صضمر ر˘ه˘صشل
ىلع ة˘ئا˘م˘لا˘ب001 ة˘ب˘صسن˘˘ب

ةرديحو رايبأ’ا تايدلب رارغ
راد˘لا ى˘˘ط˘˘صسو˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لاو
.اهريغو ةبيورو ءاصضيبلا

ج.دمحم

تاناجرهم ةدع ءاغلإا متو اذهو
ةيعامجلا سسارعأ’ا رارغ ىلع
ي˘ت˘لاو ة˘ج˘مر˘ب˘م تنا˘ك ي˘ت˘˘لا
نم ريثكلا ةداعلاك بطقتصست
فراعت داتع˘م طا˘صشن˘ك سسا˘ن˘لا

ثي˘ح ،ة˘ي’و˘لا نا˘˘كصس ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ريخلا تيب ةي˘ع˘م˘ج تبا˘ج˘ت˘صسا
مي˘ظ˘ن˘ت تل˘جأاو راردأا ة˘ن˘يد˘م˘ل
ي˘عا˘م˘ج˘لا سسر˘ع˘ل˘ل ا˘نا˘جر˘ه˘م
ىلإا31ـلا هتعبط يف ةقطنملاب
اه˘نأا˘صش ،مدا˘ق˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن ر˘ه˘صش
سسرعلل ةيريخ˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا نأا˘صش
ديعصس د’وأا ةيدلب˘ب ي˘عا˘م˘ج˘لا
نع تن˘ل˘عأا ىر˘خأ’ا ي˘ه ي˘ت˘لا
ىلإا يعامجلا سسر˘ع˘ل˘ل ل˘ي˘جأا˘ت
ليغونف ةيدلببو قح’ خيرات
ة˘م˘صصا˘ع ن˘˘ع م˘˘ل˘˘ك03وحن
ةيعمج اصضيأا تردصصأا ،ةي’ولا

ا˘نا˘ي˘ب ة˘ي˘صشو˘ل˘ع˘˘لا ر˘˘صصق ي˘˘ح
سسر˘ع˘لا ل˘ف˘ح ا˘صضيأا ا˘ه˘ئا˘غ˘لإا˘ب
ةيعمجلا اهرود˘بو ،ي˘عا˘م˘ج˘لا
تغلأا طيطنمتب ةيدلبب ةيريخلا

ي˘عا˘م˘ج سسر˘ع ل˘ف˘ح ة˘م˘ي˘˘لو
ي˘ل˘ث˘م˘م عا˘م˘ت˘˘جا د˘˘ع˘˘ب اذ˘˘هو
ةصسردملا˘ب نا˘صسر˘ع˘لا تÓ˘ئا˘ع
بصسحو ،ة˘ير˘˘كب˘˘لا ة˘˘ي˘˘نآار˘˘ق˘˘لا
نطاوملا ةحصص ميدق˘ت م˘ه˘نا˘ي˘ب
حمصسي ’ دÓبلل ماعلا عصضولاو
سسر˘ع˘لا اذ˘ه م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘˘ب ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح
رقتصست نأا ةياغ يلإا يعامجلا
سسف˘˘ن ،ة˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا عا˘˘˘صضوأ’ا
قافولا ةيعمج هتذختا ءارجإ’ا
،نو˘م˘ي˘م˘ي˘ت ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘ير˘ي˘خ˘لا

ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘ير˘ي˘خ تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘جو
ة˘ما˘قإا ءا˘غ˘˘لإا ن˘˘ع كو˘˘كر˘˘ن˘˘ي˘˘ت
تناك يتلا ةيعامجلا سسارعأ’ا

ة˘˘ل˘˘ط˘˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘ج˘˘˘مر˘˘˘ب˘˘˘م
ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب ،ة˘˘ي˘˘صسرد˘˘م˘˘لا
رصصقب يعامجلا سسرعلا ليجأات
اهريغو تيباصست ةيدلبب ناكنرب
ع˘م ة˘ي’و˘لا˘ب ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘م
تاءاد˘ن˘˘ل ا˘˘صضيأا ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘صس’ا

ةيلحملا تاطلصسلا تاميلعتو
تاد˘عو˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت مد˘˘ع لو˘˘ح
را˘ب˘ك ق˘ف˘تا ي˘ت˘لاو ة˘˘يو˘˘ن˘˘صسلا

نع روصصقلا سضعب يلوؤوصسمو

لك ،ىرخأا خيراوت يلإا اهليجأات
ي˘عو˘˘لا ن˘˘م˘˘صض جرد˘˘ن˘˘ي اذ˘˘ه
ة˘˘ح˘˘صص ع˘˘صضو ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
نأ’ لوأ’ا ماقملا يف نطاوملا

ركذلا ة˘ف˘لا˘صسلا ة˘ط˘صشنأ’ا هذ˘ه
ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك اداد˘عأا بط˘ق˘ت˘˘صست
لخاد ن˘م ن˘يو˘عد˘م˘لاو راوز˘لا

نصسحتصسا نيأا ةي’ولا جراخو
تايعمجلا ةبا˘ج˘ت˘صسا ع˘ي˘م˘ج˘لا

هذ˘ه ءا˘غ˘لإا˘ب رو˘صصق˘لا نا˘ي˘˘عاو
نم افوخ ةي˘عا˘م˘ج˘لا سسار˘عأ’ا
 .انروك سسوريف راصشتنا

يهاقŸا ةباجتسسا
لقنلا لئاسسوو معاطŸاو
ةيقبو ةطلسسلا تارارقل

ةمئاق ةطسشنألا
مويلا يف راردأا ةي’و تفرع
ة˘با˘ج˘ت˘صس’ا سصو˘صصخ˘ب لوأ’ا
ةيمومع˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا تارار˘ق
ةيروهمجلا سسيئر رارقب اءدب
ةفداهلا يلاولا رارق دنع ’وزن
ةيغب ةيئاقولا تازارتح’ا ىلإا
سسور˘˘ي˘˘ف را˘˘صشت˘˘نا ن˘˘م د˘˘ح˘˘لا

،ةنكاصسلا طاصسوأا يف انوروك
ن˘˘مأ’ا ح˘˘لا˘˘صصم تما˘˘ق ثي˘˘˘ح
ر˘ج˘ف˘لا عو˘ل˘ط د˘ن˘ع ي˘ن˘طو˘˘لا
رطخت ةفثكم ةيناديم ةيلمعب
ي˘ها˘ق˘م˘لا با˘ح˘˘صصأا ر˘˘ب˘˘ج˘˘تو
ةياغ يلإا حتفلا مدعب معاطملاو
لبق نم ةددحملا ةلهملا ءاهتنا
تباج امك ،ةيدومعلا تاطلصسلا

ة˘ن˘يد˘م˘لا˘ب عراو˘صشلا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ف˘ل˘ت˘خ˘مو ة˘ي’و˘لا ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع
تا˘˘يرود˘˘ب ر˘˘ئاود˘˘لا تار˘˘˘ق˘˘˘م
اهرودبو لÓخإا يأ’ يدصصتلل
ي˘ه ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا ح˘لا˘˘صصم
ى˘ل˘ع ر˘ه˘صسلا˘ب تما˘ق ىر˘˘خأ’ا
سصا˘˘صصت˘˘خا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
لج نأاب ظحول ثيح ،اهطاصشن
تق˘ل˘غأا م˘عا˘ط˘م˘لاو ي˘ها˘ق˘م˘لا

ي˘مو˘م˘ع˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا ل˘˘ئا˘˘صسوو
قلغب ري˘ب˘ك ل˘كصشب تبا˘ج˘ت˘صسا

نيرفاصسملا لقن تاطحم لك
ام تايدلبلاو تاي’ولا نيبام
لمعت يتلا ةرجأ’ا تارايصس ادع
ة˘ي’و˘لا ة˘م˘صصا˘ع ة˘ن˘يد˘م ي˘˘ف
ةيكرحلا نع امأا ،ايداع تلمع
ة˘˘ط˘˘صشنأ’ا ل˘˘ك نإا˘˘ف ة˘˘ما˘˘ع˘˘˘لا
ةفصصب لمعت ىرخأ’ا ةيراجتلا

ن˘ئا˘بز˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صستو ة˘˘يدا˘˘ع
يبعصشلا ةدوب قوصس اصصوصصخ
طصسو هكاوفلاو رصضخلا عيبل
نيقوصستملاب جعي ناك ةنيدملا

ايداع اصضيأا نينطاوملا ةكرحو
يف مه˘ئا˘ق˘ب مد˘ع˘ب ي˘حو˘ي ا˘م˘م
تارقم امأا ،ايزارت˘حا م˘ه˘لزا˘ن˘م
ي˘ف ترا˘صس ل˘م˘ع˘لا ل˘كا˘˘ي˘˘هو
’إا ،يداع لكصشب لوأ’ا مويلا
بايغ اصصوصصخ بايغلا سضعب
حصضاو لكصشب ةل˘ما˘ع˘لا ةأار˘م˘لا

كونبلا تارقم يف فرع امك
مزتلا نم امأا اهريغو ديربلاو
مهيدل لجصس يرورصضلا هلمعب

ع˘˘صضو˘˘ب ة˘˘˘يا˘˘˘قو˘˘˘لا˘˘˘ب ا˘˘˘ي˘˘˘عو
امأا د˘ي˘لا تازا˘ف˘قو تا˘ما˘م˘كلا

ة˘كر˘˘ح˘˘لا ة˘˘ب˘˘قار˘˘م ثي˘˘ح ن˘˘م
ي˘˘ف ا˘˘صصو˘˘صصخ ة˘˘يرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا
را˘˘ع˘˘صسأ’ا ع˘˘فرو ة˘˘برا˘˘صضم˘˘لا

ريدم يلاو˘لا ر˘مأا ن˘يأا ا˘هر˘ي˘غو
ناو˘عأ’ا ل˘ك لوز˘ن˘ب ةرا˘ج˘˘ت˘˘لا

يلإا سشغلاو ع˘م˘ق˘لا ي˘صشت˘ف˘مو
ة˘كر˘ح˘˘لا ط˘˘ب˘˘صضو ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا
ماق نيأا ،نوناقلل اقفو ةيراجتلا
لج تصسم تايرودب نوبقارملا
نزاخم ةب˘قار˘م ع˘م تÓ˘ح˘م˘لا
ةلصصاوتم ةيلمعلاو ةلمجلا عيب

تازوا˘˘ج˘˘ت ل˘˘ج˘˘صسي’ ى˘˘˘ت˘˘˘ح
ةردقلاو ةحصصلا ر˘ثأا˘ت ة˘يرا˘ج˘ت
ردصصا اميف نطاوملل ةيئارصشلا
ماعلا يأارلل ايمÓعإا انايب يلاولا
عابتأا ةرورصضب ناكصسلا رطخي
ي˘طا˘ع˘ت˘لاو ة˘يا˘قو˘لا تاءار˘˘جا

ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ة˘ي˘غ˘˘ب ا˘˘ه˘˘ع˘˘م
.مهتحصص

مسساقلب يفيرسشوب

ايلاح هل حاقل يأا فاسشتكإا مدعل
ءانتقإا ىلع تفاهت

ةيؤقتل ةيبطلا باضشعألا
ناضسملتب ةعانملا زاهج

اهسشيعي يتلا فورظلا تدأا
هذه لÓخ يرئازجلا نطاوملا
يناسسملتلاو ةماع ةفسصب مايألا

تايعادتب ةقلعتملاو ،ةسصاخ
نم هفلخ امو انوروك صسوريف
نوكلو ةرومعملا ناكسس لكل عله

رخآا بسسح صسوريفلا نأا
ةسصاخ رثؤويو مجاهي تاسساردلا

نم يناعي يذلا مسسجلا ىلع
نع ثحبلا ىلإا ةعانملا صصقن
،ةعانملا ةيوقت هنأاسش نم ام لك
نم تارسشعلا أاجل كلذل
عوبر فلتخم ربع نينطاوملا

باسشعألا ىلإا ناسسملت ةيلو
فورعملا لباوتلاو ةيبطلا

مسسج ةعانم نم عفرت اهنأاب
هيوقتو هززعتو ناسسنإلا

ىلع دعاسسي يذلاو ليبجنزلاك
زاهجلا ةباجتسسإا زيفحت
صضارمألا دسض يعانملا

لفنرقلاو قبحلاو تاسسوريفلاو
يتلا لباوتلا صضعب بناج ىلإا

ةرودلا طيسشنت اهنأاسش نم
لفلفلاو مكركلاك ةيومدلا
داوملا لكو اهريغو دوسسألا
تاتابنلا نم ةيعيبطلا

يتلا ةيعيبطلا باسشعألاو
دقو ناسسنإلا ةعانم نم ديزت
تفاهت ناسسملت ةيلوب ظحول

عيب تÓحمب قوبسسم ريغ
كاذو اذه نيبو باسشعألا

ذخأا عيمجلا ىلع بجوتي
قيوطتل ةمزÓلا تاطايتحإلا

.راسشتنإلا عيرسسلا ءابولا اذه
صشاتيلتوب. ع

ةرفولا نامسضو ةبراسضملا ةهجاومل
تليضسمضسيتب صسطاطبلا نم انط02 بلج

02 بلج تليصسمصسيت ةيدلبب مت
ة˘ه˘جاو˘م˘ل سسطا˘ط˘ب˘لا ن˘م ا˘ن˘˘ط
يف ةرفو˘لا نا˘م˘صضو ة˘برا˘صضم˘لا
تدافأا امبصسح ،ةيلحملا قوصسلا
،ةيحÓفلا حلا˘صصم˘لا ة˘ير˘يد˘م ه˘ب

حصضوأاو.ةردا˘ب˘م˘لا ة˘ب˘حا˘صص
يزانف يلع ،ةئيهلا تاذ لوؤوصسم
ي˘˘ف عر˘˘صش ة˘˘ي˘˘م˘˘˘كلا هذ˘˘˘ه نأا˘˘˘ب
لوا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘صضو
لÓ˘˘خ ن˘˘م ن˘˘ي˘˘˘كل˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لا
نم برقلاب عيب ةطقن سصيصصخت
ة˘م˘صصا˘ع˘ل يرا˘ج˘˘ت˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا
53ـب اهرعصس ددح ثيح ةي’ولا
فاصضأاو.دحاولا مارغوليكلل جد
امدعب ةيلمعلا هذه ديصسجت مت هنأا
ح˘˘لا˘˘صصم˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘˘م تق˘˘˘ف˘˘˘تا
ةدامل نزخمو جتنم عم ةيحÓفلا
ىلفدلا نيع ةي’و نم سسطاطبلا

ةيلمع˘لا هذ˘ه ي˘تأا˘تو.ةرواجملا
ةيريدم عم قيصسنتلاب تمت يتلا
تاءار˘جإ’ا را˘˘طإا ي˘˘ف ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ةحÓفلا ةرازو لبق نم ةذختملا

حتف ىلإا ةيمارلا ةيفيرلا ةيمنتلاو
نم ،سسطاطبلا ةدام عيبل طاقن
نام˘صضو ا˘هرا˘ع˘صسأا ط˘ب˘صض ل˘جأا

ل˘ظ ي˘ف قو˘˘صسلا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘تر˘˘فو
ىلع انوروك سسوريف تايعادت
ة˘˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا داو˘˘˘م˘˘˘لا قاو˘˘˘صسأا

سسف˘ن ى˘لإا ادا˘ن˘ت˘صسا ،ة˘ي˘ئاذ˘˘غ˘˘لاو
نع يزا˘ن˘ف ف˘صشكو.لوؤوصسملا

راطنق008 نم نيتنحصش بلج
ىوتصسم ىلع سسطاطبلا ةدام نم
.يتصسيمخو دحلا ةي˘ن˘ث ي˘ت˘ن˘يد˘م
ن˘ي˘ع ة˘ي’و ن˘م بل˘ج م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
ةداملا تاذ نم نيتنحصش ىلفدلا
ةهجوم نط02ب ةردقم ىلوأ’ا

نم ةيناثلاو تليصسمصسيت ةيدلبل
.ما˘جر˘ل ة˘يد˘ل˘ب˘ل را˘ط˘ن˘˘ق004
ح˘لا˘صصم˘لا ة˘ير˘يد˘م ل˘م˘ع˘˘ت˘˘صسو
ةيريدم عم قيصسنتلا˘ب ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا
عوبصسأ’ا لÓخ حتف ىلع ةراجتلا
نم سسطاطبلا عيبل طاقن يراجلا
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘هرا˘˘ع˘˘صسأا ط˘˘ب˘˘صض ل˘˘جأا

.ةي’ولل ينامثلا رئاودلا ىوتصسم
نأا ةيحÓفلا حلاصصملا ريدم دكأاو
تاذ ة˘ي˘حÓ˘ف˘˘لا تا˘˘جو˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
رارغ ىل˘ع ع˘صساو˘لا كÓ˘ه˘ت˘صس’ا
لصصبلاو مطام˘ط˘لاو سسطا˘ط˘ب˘لا
ة˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘˘ب «ةر˘˘˘˘˘فو ل˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘صست»
نيومتلا متي ثيح ،تليصسمصسيت
ةرواجملا تاي’ولا نم اقÓطنا

ف˘ل˘صشلاو ى˘ل˘فد˘لا ن˘ي˘˘ع ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
.ترايتو

غ.لامآا

انوروك صسوريف ءابو رطخ مامأا
نارهؤب ىوأام نودب صصاخضشألاب لفكتلل دؤهج

تا˘ئ˘ي˘ه˘˘لا دو˘˘ه˘˘ج ف˘˘ثا˘˘كت˘˘ت
ع˘با˘ط˘لا تاذ تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لاو
ي˘˘نا˘˘˘صسنإ’او ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا
نود˘ب سصا˘خ˘صشأ’ا˘ب ل˘ف˘كت˘ل˘ل
˘ما˘مأا ،نار˘هو ة˘ن˘يد˘م˘˘ب ىوأا˘˘م
انوروك سسوريف يصشفت رطخ
دد˘صصلا اذ˘ه ي˘فو.دجتصسملا
طاصشنلل يئ’ولا ريدملا دكأا
لفكت˘لا م˘ت˘ي ه˘نأا ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
ةليط عمتجملا نم ةئفلا هذهب
ثيحب ،ةيداع ةفصصبو ةنصسلا
ء’ؤو˘˘ه ل˘˘˘ق˘˘˘نو ع˘˘˘م˘˘˘ج م˘˘˘ت˘˘˘ي
ي˘ف تار˘م ثÓ˘ث سصا˘خ˘صشأ’ا
ع˘م را˘ه˘ن˘لا ي˘ف ةر˘مو ل˘ي˘˘ل˘˘لا
ة˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ناو˘˘عأا

زكرملا ىلإا ةطرصشلا رصصانعو
يحب عقاولا مهل سصصصخملا

(اقباصس ليمك’ا) نيدلا ييحم
ه˘ي˘ف نو˘ث˘كم˘ي ’ م˘ه˘نأا ر˘ي˘˘غ»
جورخلل لكاصشملا نوق˘ل˘خ˘يو
نولصضفي مهنوك حابصصلا عم
تاءا˘˘صضف˘˘لا جرا˘˘خ سشي˘˘˘ع˘˘˘لا
مهرابجإا عيطتصسن ’و ةقلغملا

.«ءاقبلا ىلع
Óئاق ،ةلاصضف دمحم فاصضأاو
نيصضرعم سصاخصشأ’ا ء’ؤوه»
ىود˘ع˘لا ر˘ط˘خ˘ل ل˘قأا ة˘جرد˘˘ب

ماحدز’ا نع نيديعب مهنوك
مت كلذ عمو سسانلا كاكتحاو
تا˘˘طا˘˘ي˘˘ت˘˘˘ح’ا ل˘˘˘ك ذا˘˘˘خ˘˘˘تا
ةلاح يفو ةيرورصضلا ةيئاقولا

سضرم يأا لوح كوكصش دوجو
عاطق ىلإا ينعملا هيجوت متي
يمدختصسم فرط نم ةحصصلا
هنأا ملعلا عم روكذملا زكرملا
ن˘م ل˘كصشت˘˘ت ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل د˘˘جو˘˘ي
طاصشن˘لاو ة˘ح˘صصلا تا˘عا˘ط˘ق
ةيندملا ةيامحلاو يعامتج’ا

ير˘ئاز˘ج˘لا ر˘م˘حأ’ا لÓ˘˘ه˘˘لاو
.«ةحيرصشلا هذه ىلع رهصست
ا˘ي˘مو˘ي م˘ت˘ي ي˘ئا˘قو ءار˘جإا˘˘كو

مهيوأاي يذلا ز˘كر˘م˘لا م˘ي˘ق˘ع˘ت
ةياقو˘لا ل˘ئا˘صسو ل˘ك ع˘يزو˘تو
ةأاصشنملا هذه يمدختصسم ىلع
امك يعام˘ت˘ج’ا ع˘با˘ط˘لا تاذ
ل˘˘˘ق˘˘˘ن ف˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت ا˘˘˘صضيأا م˘˘˘˘ت
ى˘لإا ىوأا˘م نود˘ب سصا˘خ˘صشأ’ا
نمو.نيغرصسمب ةمحرلا رايد
ةيئ’ولا ةنج˘ل˘لا تما˘ق ه˘ت˘ه˘ج
ير˘ئاز˘ج˘لا ر˘م˘˘حأ’ا لÓ˘˘ه˘˘ل˘˘ل
تا˘ما˘م˘كلا ع˘يزو˘ت˘ب نار˘هو˘˘ل

،ىوأام نود˘ب سصا˘خ˘صشأا ى˘ل˘ع
ةي˘فا˘ك ر˘ي˘غ ى˘ق˘ب˘ت ا˘ه˘نأا ر˘ي˘غ
تاذ سسي˘˘ئر هزر˘˘بأا ا˘˘م˘˘ب˘˘˘صسح
يبرع˘لا ى˘صسو˘م ن˘ب ،ة˘ن˘ج˘ل˘لا
ن˘˘ي˘˘عر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ا˘˘˘عد يذ˘˘˘لا
ةيا˘قو˘لا ل˘ئا˘صسو˘ب م˘هد˘يوز˘ت˘ب

تا˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘كلا رار˘˘˘غ ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
تازا˘˘˘ف˘˘˘ق˘˘˘˘لاو نو˘˘˘˘با˘˘˘˘صصلاو
ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘ه ى˘ل˘ع ا˘ه˘ع˘يزو˘ت˘˘ل
لÓهلا يعوطتم اذكو ةصشهلا
تاذ هجوو.يرئازجلا رمحأ’ا
تاطلصسلا ىلإا ءاد˘ن م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا
لÓهلل زكرم ريفوتب ةيلحملا
ءاويإا ةيغب ير˘ئاز˘ج˘لا ر˘م˘حأ’ا

رطخ لظ يف ةصصاخ ةئفلا هذه
نوكيو91 د˘˘ي˘˘فو˘˘˘ك ءا˘˘˘بو
عاطقل عباتلا زكرملل ميعدتك
ا˘م˘ك ،ي˘عا˘م˘˘ت˘˘ج’ا طا˘˘صشن˘˘لا
.هيلا ريصشأا

ةفاصشكلا ةظفاحم تماق امك
،نارهول ةيرئازجلا ةيمÓصسإ’ا
دو˘˘جو ن˘˘˘كا˘˘˘مأا م˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ب
ىوأا˘˘˘م نود˘˘˘˘ب سصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘صشأ’ا

ةيامحلا تاودأا سضعب عيزوتو
ةيفيك لوح تاداصشرإا ميدقتو
نم م˘ه˘ت˘يا˘م˘ح˘ل ا˘ه˘لا˘م˘ع˘ت˘صسا
م˘ه˘ي˘ل˘ع ع˘يزو˘ت ع˘م ىود˘ع˘˘لا

فر˘ط ن˘م ة˘ن˘˘خا˘˘صس تا˘˘ب˘˘جو
.«نيدحوملا» يفصشكلا جوفلا

ب.Úمأا



pub@essalamonline.com

0072ددعلا ^1441 بجر82ـل قفاوملا0202 صسرام42ءاثÓثلا راهصشإا10

PENA 02022426006102 صسرام42مÓسسلا



قحتضسي لؤبرفيل» :ينور
«غيلريميربلا بقل

رتصسصشنام بع’ ،ينور نياو ددصش
لوبر˘ف˘ي˘ل نأا ى˘ل˘ع ،ق˘با˘صسلا د˘ت˘يا˘نو˘ي
يرود˘لا بق˘ل˘ب ج˘يو˘˘ت˘˘ت˘˘لا ق˘˘ح˘˘ت˘˘صسي
،م˘صسو˘م˘لا اذ˘ه زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘˘نإ’ا
بب˘صسب م˘صسو˘م˘لا ف˘قو˘ت ن˘م م˘غر˘لا˘˘ب
ينور لاقو ،انوروك سسوريف يصشفت
:ةيناطيربلا «زم˘يا˘ت» ة˘ف˘ي˘ح˘صصل ا˘ًق˘فو
.غيلريميربلاب زوفلا قحتصسي لوبرفيل»
وعجصشم ،ليختت نأا كنكمي امك نآ’ا
ءاغ˘لإا بج˘ي ه˘نأا˘ب نودا˘ن˘ي˘صس نو˘تر˘ف˘يإا
،لاحلا ةعيبطبو» فاصضأاو ،«!مصسوملا

بنا˘ج˘ب نو˘تر˘ف˘يإ’ بع’و ع˘ج˘صشم˘ك
رتصسصشنام˘ل ا˘ًما˘ع31 تب˘ع˘˘ل ي˘˘ن˘˘نأا
هنإا لوقي يلخاد ءيصش كانه ،دتيانوي
لوبرفيل ،’ نكل اًفيطل اًرمأا نوكيصس
،دجب اولمع دقل» متخو ،«نيعئار اوناك
نأا كنكمي له ،بقللا نوقحتصسي مه
رصسختو اًما˘ع03 رظتن˘ت نأا ل˘ي˘خ˘ت˘ت
ينورل قبصسو ،«؟ةقيرطلا هذهب بقللا
بعل مث ،دتيانوي رتصسصشنامل بعل نأا

يف لوبرفيلل نيمصصخ دلأا ،نوترفيإ’
غيلري˘م˘ير˘ب˘لا ف˘قو˘ت ل˘ب˘قو ،ار˘ت˘ل˘ج˘نإا
ناك ،انوروك سسوريف يصشفت ببصسب
بيترتلا لودج ةرادصص لتحي لوبرفيل
نع ةطقن52 قرافب ةطقن28 ديصصرب
.(75) يتيصس رتصسصشنام هيصسفانم برقأا

ةيضسنرف ةرخضص بقاري لانضسرآا
يف ،يزيلجنإ’ا لانصسرآا يدان ركفي
،ةديدج ةقفصصب ق˘ير˘ف˘لا عا˘فد ز˘يز˘ع˘ت

ة˘ي˘ف˘ي˘صصلا ت’ا˘ق˘ت˘˘ن’ا ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ
يصسنرفلا ،لانصسرآا بقار˘يو ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا

˘˘˘ما˘˘˘ه تصسو بع’ بو˘˘˘يد ى˘˘˘صسي˘˘˘ع
لÓ˘˘خ ه˘˘م˘˘صضل فد˘˘ه˘˘ك ،د˘˘ت˘˘يا˘˘˘نو˘˘˘ي
تركذو ،لبقملا يفيصصلا وتاكريملا

ي˘نا˘ب˘صسإ’ا نأا ،«رور˘˘ي˘˘م» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صص
قيرفلل ينفلا ريد˘م˘لا ا˘ت˘ي˘ترأا ل˘ي˘كي˘م
دحأاك بويد ىصسيع عصضو ،يندنللا
اهنم يناعي يتلا ة˘ل˘كصشم˘ل˘ل لو˘ل˘ح˘لا
تفا˘صضأاو ،عا˘فد˘لا ط˘خ ي˘ف لا˘˘ن˘˘صسرآا
نوكيصس بويد ةقفصص نأا ةفيحصصلا

،لانصسرآا حلاصصل اهمصسح لهصسلا نم
ة˘لو˘ط˘ب ن˘م ما˘ه تصسو طو˘˘ب˘˘ه لا˘˘ح
اذ˘ه زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا يرود˘˘لا
،ماه تصسو ءاقب لاح يف نكل ،مصسوملا
ديزملا عفد هيلع نوكيصس لانصسرآا نإاف
بعÓلا ىلع لوصصحلل لاومأ’ا نم
.اًماع32 رمعلا نم غلابلا

أاؤضسأا عجرتضسي افليضس ؤغايت
ةتلؤفط تايركذ

سسيراب عفادم افليصس و˘غا˘ي˘ت دا˘ع˘ت˘صس
بخ˘ت˘ن˘مو ي˘صسنر˘ف˘لا نا˘مر˘ي˘˘ج نا˘˘صس
ترم ةظحل بعصصأا تايركذ ليزاربلا

ربع افليصس لاقو ،هتريصسم يف هيلع
،اماع02 وأا91 يغولبب» هيدان ةانق
امدنع ،يتايح تاظحل بعصصأا تصشع
،ا˘ي˘صسور ي˘ف (ل˘صسلا) سضر˘م˘ب تب˘صصأا
دقفأا وأا يمÓحأا نع لزانتأا مل ينكل
ةرك ةصسرامم ىلع يتردق يف ةقثلا
اذهل يصضرعت دعب ىتح ،اددجم مدقلا
عفادملا قرطت امك ،ريطخلا سضرملا
ه˘ت˘لو˘ف˘ط ن˘ع ثيد˘ح˘ل˘ل ي˘ل˘˘يزار˘˘ب˘˘لا
،يرمع نم ةصسماخلا يف تنك امدنع»
،مد˘ق˘لا ةر˘ك ة˘صسرا˘م˘م˘ب تع˘ت˘˘م˘˘ت˘˘صسا

تناك امدنع ،ةريهظلا تاقوأا ةصصاخ
حمصست مل ،ةلوليقلا يف قرغتصست يمأا
5 ةعاصسلا لب˘ق لز˘ن˘م˘لا ةردا˘غ˘م˘ب ي˘ل
راو˘ج˘ب سسل˘جأا تن˘ك» را˘صشأاو ،«ءا˘˘صسم
م˘هو ن˘ير˘خآ’ا ع˘با˘تأ’ لز˘ن˘˘م˘˘لا راد˘˘ج
،ي˘ف˘غ˘صش طر˘ف ن˘مو ،ةر˘كلا نو˘ب˘ع˘ل˘ي

راوصسأا قوف زفقلل انايحأا رطصضأا تنك
ت بع˘ل˘يو ،«م˘ه˘ع˘م بع˘لأ’ لز˘ن˘˘م˘˘لا
نامريج ناصس سسيراب فوفصصب افليصس
،يلاطيإ’ا نÓيم نم امداق2102 ذنم
يمصصاعلا قيرفلا عم هدقاعت نأاب املع
.يراجلا مصسوملا ةياهنب يهتني
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نأا ،ينابصسإا ي˘ف˘ح˘صص ر˘ير˘ق˘ت ف˘صشك
عفادم ،يتيتموأا ليوماصص يصسنرفلا
ةدوع يف اًرود بعلي دق ،ةنولصشرب
ناصس سسيراب م˘ج˘ن ا˘ف˘ل˘ي˘صس اد را˘م˘ي˘ن

،ي˘نو˘لا˘ت˘كلا يدا˘ن˘لا ى˘لإا نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج
«انارغولبلا» سصيمق˘ب را˘م˘ي˘ن بع˘لو
،7102 ىتح3102 نم ةرتفلا يف
نامريج ناصس سسيرابل لقتني نأا لبق
وروأا نويلم222 تغلب ةقفصص يف
ي˘ف ي˘ئاز˘ج˘لا طر˘صشلا ة˘م˘ي˘˘ق ي˘˘هو
ةفيحصص تركذو ،اصصرابلا عم هدقع
لوا˘ح˘ي ة˘نو˘ل˘صشر˘˘ب نأا ،«ترو˘˘ب˘˘صس»
،يصضاملا فيصصلا ذنم رامين ةداعإا

ثدحت˘ي د˘ق ا˘صصرا˘ب˘لا نأا ة˘ح˘صضو˘م
ةر˘ت˘ف ي˘ف سسيرا˘ب ةرادإا ع˘م اًدد˘˘ج˘˘م
،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ي˘ف˘˘ي˘˘صصلا ت’ا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا

نع نÓعإ’ا مغر هنأا ىلإا تراصشأاو
وأا سشتيتيكار نافيإا لاخدإا ةيناكمإا
وين˘ي˘تو˘ك بي˘ل˘ي˘ف وأا لاد˘ي˘ف ورو˘ترأا

يتيتموأا نأا ’إا ةقفصصلا نم ءزجك
ةقفصص يف ربكأ’ا رودلا بعلي دق
ي˘ف ه˘صشي˘م˘ه˘ت د˘ع˘ب ة˘صصا˘خ ،را˘م˘ي˘ن
ةلق نم يتيتموأا ىناعو ،ةنولصشرب

ل˘ظ ي˘ف ة˘نو˘ل˘صشر˘ب ع˘م ة˘كرا˘صشم˘لا
هيكيب دراريج يئانثلا ىلع دامتع’ا

بنا˘ج˘ب ،ه˘ي˘˘ل˘˘غ˘˘ن˘˘ي˘˘ل تنو˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘كو
اهنم يناعي يتلا ةليوطلا تاباصصإ’ا
تل˘ع˘ج ي˘˘ت˘˘لا ،ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا بعÓ˘˘لا
هنع ءانغت˘صس’ا ي˘ف ر˘كف˘ي ا˘صصرا˘ب˘لا

ترو˘ب’ كير˘ي˘م˘يإا ع˘˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لاو
.يتيصس رتصسصشنام عفادم

«وتاكريم ويصشتلاك» عقوم بصسحبو
تحيتأا ول ة˘صصر˘ف˘لا نإا˘ف ،ي˘لا˘ط˘يإ’ا
رركيصس ديدج نم اتورام يبيب مامأا
ىلإا نصسكيرإا مصضيصسو ،رمأ’ا سسفن
قيرفلا نأ’ ،يصضاملا يفناج يف رتنإا

را˘صشأاو ،ه˘ل ر˘ي˘ب˘ك جا˘ي˘ت˘حا ي˘ف نا˘˘ك
ىصشخي ناك ،اتورام نأا ىلإا عقوملا
نا˘˘ك يذ˘˘لا ف˘˘ي˘˘صصل˘˘ل را˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘ن’ا

لظ يف ،رطخلل ةقفصصلا سضرعيصس
ديازت يلاتلابو ،بعÓلا دقع ءاهتنا

نا˘˘كو ،ه˘˘م˘˘صض ي˘˘ف قر˘˘ف˘˘لا ة˘˘ب˘˘غر
ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا رادار ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘صسكيرإا
ل˘ث˘م ،ىر˘ب˘˘كلا ة˘˘ي˘˘بوروأ’ا قر˘˘ف˘˘لا

لا˘يرو نا˘مر˘ي˘ج نا˘صس ،سسو˘ت˘ن˘فو˘˘ج
يف همصضو رتنإا لخدت لبق ،ديردم
.يصضاملا يفناج
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ةيلاثملا رتنإا ةقفضص يف لابيد رود نع فضشكلا
و˘˘˘˘˘كير˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ف د˘˘˘˘˘˘كأا
لامعأا ليكو ،وليروتصساب
و˘˘ل˘˘ي˘˘مور ي˘˘كي˘˘ج˘˘ل˘˘ب˘˘˘لا
ر˘ت˘نإا م˘جا˘˘ه˘˘م ،و˘˘كا˘˘كو˘˘ل
’اب˘يد و˘لوا˘ب رود ،نÓ˘ي˘م
ي˘˘ف ،سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج م˘˘ج˘˘ن
فوفصصل وكاكو˘ل لا˘ق˘ت˘نا
فيصصلا يف يروزتارينلا
وكاكول مصضناو ،يصضاملا

ن˘م ا˘ًمدا˘ق نÓ˘ي˘˘م ر˘˘ت˘˘نإ’
امدعب ،دتيانوي رتصسصشنام
مامصضن’ا نم اًبيرق ناك
يف لقتنيل ،سسو˘ت˘ن˘فو˘ج˘ل
ةقفصص يف رتنإÓل ةياهنلا
56 يلاوح اهتميق تغلب
لا˘˘˘قو ،ورو˘˘˘ي نو˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘م
تاحيرصصت يف وكيريديف
تروبصس ياكصس» ةكبصشل
برعأا وكاكول» :«ايلاطيإا

ةردا˘غ˘م ي˘ف ه˘ت˘ب˘˘غر ن˘˘ع

جا˘ت˘حا ،غ˘˘ي˘˘لر˘˘ي˘˘م˘˘ير˘˘ب˘˘لا
اذ˘هو ،بح˘لا˘ب رو˘˘ع˘˘صشل˘˘ل
ىلع كردأاو قرافلا ثدحأا
رتنإ’ا ريهامج بح روفلا

را˘˘˘˘صصنأا˘˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘نرا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘م
.«سسوتنفوج
و˘˘ه ي˘˘فو˘˘ي˘˘˘لا» فا˘˘˘صضأاو

كلذ˘ل ل˘˘صضفأ’ا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
ءاد˘ع˘صس نور˘ي˘˘ث˘˘كلا نا˘˘ك
ةبصسنلا˘ب ن˘كل ،ه˘لو˘صصو˘ب
ةطق˘ن كلذ ل˘ث˘م˘ي ر˘ت˘نإÓ˘ل
بحلاب رع˘صش د˘ق˘ل ،لو˘ح˘ت
ر˘˘ت˘˘نإا را˘˘صصنأا ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م
وليروتصساب عباتو ،«نÓيم

مدع ناك ،كلذ لوق دعب»
’ا˘ب˘يد ن˘ي˘ب قا˘ف˘تا دو˘˘جو
د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي ر˘˘ت˘˘صسصشنا˘˘˘مو
ل˘˘˘˘صصاوو ،«ا˘˘˘˘˘ًم˘˘˘˘˘صسا˘˘˘˘˘ح
هذه كصشÓ˘ب» و˘كير˘يد˘ي˘ف
يف لا˘ق˘ت˘نا ة˘ق˘ف˘صص ر˘ب˘كأا

نأا ان˘ي˘ل˘ع نا˘ك ،ي˘تر˘ي˘صسم
كاردإا ىلع دتيانوي ربجن
لاقتن’ا ديري وكاكول نأا
سسيئر ماق دقل ،رخآا ناكمل
غ˘نا˘صشت ن˘ف˘ي˘˘ت˘˘صس ر˘˘ت˘˘نإ’ا

ةوطخب يتنوك بردملاو
،«سضر˘ع˘لا ع˘فر˘ب ة˘˘م˘˘ه˘˘م
تا˘ي˘ل˘م˘˘ع بع˘˘صصأا ن˘˘عو
لا˘ق ،هراو˘صشم ي˘ف ل˘ق˘ن˘˘لا
ة˘ق˘˘ف˘˘صص» و˘˘ل˘˘يرو˘˘ت˘˘صسا˘˘ب
ويصست’ نم رنياتصشنتصشيل
د˘˘ق˘˘ل ،سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج ى˘˘لإا
تا˘صضوا˘ف˘م˘لا تر˘م˘ت˘˘صسا
.«رهصشأا4 ةدمل

ةينورتكلإا ةبعل يف ينابضسإلا يرودلا لطب ؤيضسنيضسأا
لاير بع’ ويصسنيصسأا وكرام باغ
ببصسب هلمكأاب مصسوملا نع ديردم
هن˘كل ة˘ب˘كر˘لا ي˘ف ةر˘ي˘ط˘خ ة˘با˘صصإا
نع اديعب كلذ سضيوعت يف حجن
ر˘ي˘غ ل˘كصشب جو˘ت ثي˘˘ح بع˘˘ل˘˘م˘˘لا

يف ينابصسإ’ا يرودلل Óطب عقوتم
ىلع ،ةينورتكلإ’ا (02 افيف) ةبعل

فقوت عمو ،ن˘صشي˘ت˘صس يÓ˘ب زا˘ه˘ج
ةزرابلا ةيصضايرلا تاقباصسملا بلغأا

سسور˘ي˘ف ءا˘بو بب˘صسب م˘لا˘ع˘لا لو˘ح
ىلإا نيبعÓلا سضعب لقتنا ،انوروك
تنرتنإ’ا ربع ةينورتكلإ’ا باعلأ’ا

ة˘يا˘عر˘ب ة˘ق˘با˘صسم˘لا هذ˘˘ه تم˘˘ي˘˘قأاو
دهاصشو ،ينابصسإ’ا يرودلا ةطبار
زوف سصخصش فلأا071 نم رثكأا
قيرفب بعلي ناك يذلا ،ويصسنيصسأا

نم لايبور روتيأا ىلع ،ديردم لاير
يئاهنلا يف (1‐4) ةجيتنب سسيناجيل
ةلطع يف تاصسفانملا تميقأا امدعب
ايدان81 ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘ب عو˘˘ب˘˘صسأ’ا
م˘˘ت˘˘ي م˘˘لو ،ي˘˘نا˘˘ب˘˘صسإ’ا يرود˘˘لا˘˘˘ب

اكرويام لايرو ةنولصشربل حامصسلا
بب˘صسب ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف ة˘كرا˘صشم˘لا˘ب
عم ةياعر دق˘ع˘ب ن˘ي˘يدا˘ن˘لا طا˘ب˘ترا
ورب) ةبعل ةبحاصص ،يمانوك ةكرصش
د˘ع˘ت ي˘ت˘لا ،(ر˘كو˘صس ن˘˘صشو˘˘لو˘˘ف˘˘يإا
افي˘ف) ة˘ب˘ع˘ل˘ل ي˘صسا˘صسأ’ا سسفا˘ن˘م˘لا

ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا تع˘˘˘يذأاو ،(02
تمتها امك ي˘نا˘ب˘صسإ’ا نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا

تاصسفانملا˘ب ة˘ي˘نا˘ب˘صسإ’ا ف˘ح˘صصلا
ةهجاوملل ةرصشابم ةعاذإا قيرط نع
ةد˘˘˘يد˘˘˘ع ر˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت بنا˘˘˘˘ج ى˘˘˘˘لإا
ة˘لو˘ط˘ب˘لا تبذ˘˘جو ،تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘ل˘˘ل
فلأا041 نم رثكأا اهتميق تاعربت
(ر’ود ف˘˘لأا051 ي˘لاو˘ح) ورو˘˘ي
يذلا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ة˘ح˘فا˘كم˘ل
.ملاعلا لوح ف’آ’ا لتق

 هدلب رذحي ينافاك
ايلاطيإا ريضصم نم

نو˘صسن˘يدإا ي˘نا˘يو˘غوروأ’ا رذ˘˘ح
نا˘صس سسيرا˘ب م˘جا˘ه˘˘م ي˘˘نا˘˘فا˘˘ك
،مدقلا ةركل ي˘صسنر˘ف˘لا نا˘مر˘ي˘ج
راصشتنا راثآا نم هدÓب ينطاوم
لاقو ،دجتصسملا انوروك سسوريف
ر˘ب˘ع هر˘صشن و˘يد˘ي˘ف ي˘ف ي˘نا˘فا˘ك
ع˘قو˘م ى˘ل˘ع ي˘م˘صسر˘˘لا ه˘˘با˘˘صسح
هدÓب ي˘ن˘طاو˘م ى˘ل˘ع نأا ،ر˘ت˘يو˘ت
يف ريبك لكصشب مهتاطايتحا ذخأا
عوقولا بنجت˘ل ،ي˘لا˘ح˘لا تقو˘لا
تعقو ي˘ت˘لا ءا˘ط˘خأ’ا سسف˘ن ي˘ف
ىلإا ىدأا امم ،زوجعلا ةراقلا اهب
سسوريفب ني˘با˘صصم˘لا دد˘ع ةدا˘يز
ة˘˘صصا˘˘خو ا˘˘بوروأا ي˘˘ف ا˘˘نورو˘˘ك
نأا ي˘نا˘فا˘ك فا˘˘صضأاو ،ا˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإا
لك ءاقب مزلتصسي يلاحلا تقولا
لوزنلا مدعو هلزنم يف سصخصش
ةرور˘˘˘صضل˘˘˘ل ’إا عراو˘˘˘صشلا ي˘˘˘˘ف
ىلع هفصسأا نع ابرعم ،ىوصصقلا

طÓ˘ت˘˘خ’ا ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ترد˘˘ق مد˘˘ع
،يلاحلا تقولا يف هتلئاع دارفأاب
هدÓب ىلإا رداغ دق ينافاك ناكو
نم ةليلق مايأا لبق ،ياوغوروأا
ي˘˘ف يو˘˘ج˘˘لا لا˘˘ج˘˘م˘˘˘لا قÓ˘˘˘غإا
يت˘لا تاءار˘جإ’ا ن˘م˘صض ،ا˘صسنر˘ف
ةي˘صسنر˘ف˘لا ة˘مو˘كح˘لا ا˘ه˘تذ˘خ˘تا
،انوروك سسوريف ةهجاومل
يرود˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘با˘˘˘˘صسم تنا˘˘˘˘كو
لجأا ىلإا اهليجأات مت دق يصسنرفلا

سسوريف يصشفت دعب ىمصسم ريغ
.انوروك
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بع’ ،ي˘˘نور ن˘˘ياو دد˘˘˘صش
،قباصسلا دتيانوي رتصسصشنام
قحتصسي لوبر˘ف˘ي˘ل نأا ى˘ل˘ع
يرود˘لا بق˘ل˘ب ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت˘˘لا
اذ˘ه زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘˘نإ’ا
فقوت نم مغرلاب ،مصسوملا
ي˘صشف˘˘ت بب˘˘صسب م˘˘صسو˘˘م˘˘لا
.انوروك سسوريف
ةفيحصصل اًقفو ينور لاقو
:ة˘˘ي˘˘نا˘˘ط˘˘ير˘˘ب˘˘لا «ز˘˘م˘˘يا˘˘ت»
ـب زوفلا قحتصسي لوبرفيل»
ا˘م˘ك نآ’ا .غ˘ي˘ل ر˘ي˘م˘ير˘˘ب˘˘لا
وعجصشم ،ليختت نأا كنكمي
ه˘نأا˘ب نودا˘ن˘ي˘صس نو˘˘تر˘˘ف˘˘يإا
.«!مصسوملا ءاغلإا بجي
،لاحلا ةعيبطبو» «فاصضأاو
نوترفيإ’ بع’و عجصشمك
اًماع31 تبعل يننأا بناجب
كانه ،دتيانو˘ي ر˘ت˘صسصشنا˘م˘ل
ه˘˘نإا لو˘˘ق˘˘ي ي˘˘ل˘˘خاد ءي˘˘صش
،’ نكل اًفيطل اًرمأا نوكيصس

.«نيعئار اوناك لوبرفيل
مه ،دجب اولمع دقل» «متخو
ل˘ه ،بق˘˘ل˘˘لا نو˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘صسي
رظتنت نأا ليختت نأا كنكمي
بقل˘لا ر˘صسخ˘تو ا˘ًما˘ع03
.«؟ةقيرطلا هذهب

بع˘˘ل نأا ي˘˘نور˘˘ل ق˘˘˘ب˘˘˘صسو
بعل مث ،دتيانوي رتصسصشنامل

ن˘ي˘م˘صصخ د˘لأا ،نو˘تر˘˘ف˘˘يإ’
.ارتلجنإا يف لوبرفيلل
غيل ريميرب˘لا ف˘قو˘ت ل˘ب˘قو
سسور˘˘ي˘˘ف ي˘˘صشف˘˘ت بب˘˘˘صسب

لو˘بر˘ف˘˘ي˘˘ل نا˘˘ك ،ا˘˘نورو˘˘ك
لود˘˘˘ج ةراد˘˘˘صص ل˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ي
ةطقن28 ديصصرب بيترتلا
برقأا نع ةطقن52 قرافب
يتيصس رتصسصشنام هيصسفانم
(75).

ةيفحصص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘صشك
ويصست’ لوخد نع ،ةيلاطيإا
ع˘˘م ة˘˘يو˘˘ق ة˘˘صسفا˘˘ن˘˘م ي˘˘ف
زوفل˘ل ما˘ه˘ن˘تو˘تو لا˘ن˘صسرآا
،لوبرف˘ي˘ل بع’ تا˘مد˘خ˘ب
،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘˘صصلا ي˘˘˘ف
ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘صص بصسح˘˘˘˘˘بو
«تروبصس و˘ل˘يد ا˘ت˘يزا˘غ’»

ر˘˘ع˘˘صس نإا˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يإ’ا
نا˘يد ي˘تاور˘كلا ع˘˘فاد˘˘م˘˘لا
ل˘كصشب سضف˘خ˘نا ن˘ير˘فو˘˘ل

يف يهتني هدقع نأ’ ،ريبك
هيدل تصسيلو ،1202 ناوج
نا˘كو ،د˘يد˘م˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن يأا
نم اًبيرق (اًماع13) نيرفول
ي˘˘ف ا˘˘مور ى˘˘لإا ل˘˘ي˘˘˘حر˘˘˘لا

ن˘كل ،ي˘صضا˘˘م˘˘لا ي˘˘ف˘˘نا˘˘ج
ى˘ل˘ع او˘نو˘كي م˘ل با˘˘ئذ˘˘لا
نويلم02 عفدل داد˘ع˘ت˘صسا
نم بولطملا غلبملا ،وروأا
نيرفول سصرحيو،لوبرف˘ي˘ل
سصي˘˘م˘˘ق˘˘˘ب بع˘˘˘ل˘˘˘ي يذ˘˘˘لا
،4102 ماع ذن˘م لو˘بر˘ف˘ي˘ل

،ةديدج ةبرجت سضوخ ىلع
ن˘ع د˘ع˘ت˘با ا˘مد˘ع˘ب ة˘صصا˘خ
ي˘˘˘صسا˘˘˘صسأ’ا ل˘˘˘ي˘˘˘كصشت˘˘˘˘لا
و˘يز’ ل˘ت˘˘ح˘˘يو ،زد˘˘ير˘˘ل˘˘ل
يرودلا يف يناثلا زكرملا
نم اًبيرق تابو ،يلاطيإ’ا
يف لاطبأ’ا يرودل لهأاتلا
لا˘˘ح ،د˘˘يد˘˘ج˘˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘لا
كلذل ،مصسو˘م˘لا لا˘م˘كت˘صسا
م˘صض ى˘ل˘ع ا˘ًصصير˘ح ود˘˘ب˘˘ي

تار˘ب˘˘خ كل˘˘م˘˘ت ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع
بتار ل˘كصشي ن˘لو ،ةر˘ي˘ب˘ك
ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ا˘ًق˘ئا˘ع ن˘ير˘˘فو˘˘ل
عقوتملا نم ثيح ،ويزÓل
.وروأا نييÓم3 زواجتي ’أا

ةضصرف رخآا يلبميد حنمي ةنؤلضشرب
هبع’ ريصصم لعفلاب مصسح ةنولصشرب نأا ،ينابصسإا يفحصص ريرقت دكأا
ةيفيصصلا ت’اقتن’ا ةرتف لÓخ ليحرلا نم ،يلبميد نامثع يصسنرفلا
حرط يوني ’ ةنولصشرب نإاف ،«تروبصس» ةفيحصص بصسحبو ،ةلبقملا

نأا ىلإا تتفلو ،لبقملا يفيصصلا وتاكريملا لÓخ عيبلل يلبميد نامثع
ينفلا ريدملا نيتيصس يكيك كلذكو ،ةنولصشرب يدانل ةينفلا ةنامأ’ا
حاجنلل ةدوجلا نم ريثكلا هيدل لازي ’ يلبميد نأا ناربتعي ،قيرفلل
نأا دقتعت اصسرابلا ةرادإا نأا ةفيحصصلا تفاصضأاو ،ون بماكلا بعلم لخاد
ثيح ،اًمصسا˘حو ا˘ًم˘ه˘م ا˘ًب˘ع’ ح˘ب˘صصي نأا ى˘ل˘ع ةرد˘ق˘لا ه˘يد˘ل ي˘ل˘ب˘م˘يد
ةنولصشربل همامصضنا ذنمو ،هتاذ تابثإ’ ةديدج ةصصرف يدانلا هحنميصس
نم ةرئاد يف لوخدلا نم يلبميد نامثع ىناع ،7102 ماع فيصص يف
قيرفلا عم رارمتصساب بعللا نم هتعنم يتلا ،ةقحÓتملا تاباصصإ’ا
.ينولاتكلا

يرافابلا عم هلبقتضسم لؤح كؤكضشلا ريثي ابلأا
نر˘يا˘˘ب م˘˘ج˘˘ن مد˘˘قأا

ىلع ،يناملأ’ا خنويم
ر˘ي˘ث˘ت ةد˘يد˘ج ةو˘˘ط˘˘خ
لو˘˘˘˘˘˘˘˘ح كو˘˘˘˘˘˘˘˘˘كصشلا
قيرفلا عم هرارمتصسا
ةر˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ل يرا˘˘˘فا˘˘˘ب˘˘˘لا

بصسح˘˘˘بو ،ة˘˘˘ل˘˘˘يو˘˘˘ط
يا˘˘˘˘˘كصس» ة˘˘˘˘˘كب˘˘˘˘˘صش
نإاف ،«ايناملأا تروبصس
د˘ي˘˘ف˘˘يد يوا˘˘صسم˘˘ن˘˘لا
ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘ب ما˘˘ق ،ا˘˘ب’أا

،ه˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘˘عأا ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘كو
ي˘ن˘ي˘ب ع˘م نوا˘ع˘ت˘˘ي˘˘ل
رامين لثمم ،يفاهاز
م˘جا˘ه˘˘م ،ا˘˘ف˘˘ل˘˘ي˘˘صس اد
،نامريج ناصس سسيراب
تربورو
مجن ،يكصسفودنا˘ف˘ي˘ل
ط˘˘ب˘˘تر˘˘يو ،نر˘˘يا˘˘ب˘˘لا

ةديج ةقÓعب يفاهاز
ديدمت ىلع اًرخؤوم مهعم سضوافت ذإا ،يرافابلا يدانلا يلوؤوصسم عم
يلودلا مادقإا ةيناكمإا ىلإا ةكبصشلا تراصشأاو ،يكصسفودنافيل دقع
لجأا نم ،يفاهاز تاقÓع نم ةدافتصسÓل ،ةوطخلا هذه ىلع يواصسمنلا
بحاصص ناكو ،ةلبقملا ةرتفلا لÓخ ةيبوروأ’ا ةراقلا ةقلامع دحأ’ هلقن
يف ،ايناملأا جراخ ةبرجت هصضوخ مامأا اًرخؤوم بابلا حتف دق اًماع72ـلا

لاير ،ينابصسإ’ا يرودلا ي˘قÓ˘م˘ع د˘حأا ى˘لإا لا˘ق˘ت˘ن’ا˘ب ه˘طا˘ب˘ترا ل˘ظ
.ةنولصشرب وأا ديردم

رؤهمج نود تايرابملا فانئتضسل هجتت «اغيلضسدنؤبلا»
كانه نأا ،مدقلا ةركل يناملأ’ا داحت’ا سسيئر بئان خوك رنيار ىري
ىرخأا تاهجو ةيدنأ’ا ةدعاصسمل يناملأ’ا يرودلا تايلاعف ةدوعل ةجاح
طصسو ةقباصسملا فانئتصس’ ةيتاوم ةصصرفلا نوكت نأا درجمب ،ةينعم
ةطحمب ينويزفيلت جمانرب يف خوك لاقو ،انوروك سسوريف ةمزأا مقافت
فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا د˘عو˘م ع˘قو˘ت˘ي نأا ن˘كم˘ي ’ ه˘نأا ،د˘حأ’ا مو˘˘ي˘˘لا «1تروبصس»
لثم اهلثمو ،تاؤوبنت يأاب ء’دإ’ا مدع ةمكحلا نم هنأاو ،اغيلصسدنوبلا
ليجأات دعب يلحملا يرودلا لامكتصسا يف ايناملأا لمأات ،ىرخأا نادلب
فلكيصس مصسوملا ءاغلإا نأا ىلإا خوك راصشأاو ،ماع ةدمل0202 وروي
نود تايرابملا ةماقإا ىلإا اعدو ،وروأا نويلم057 وحنب رئاصسخ ةيدنأ’ا

نود تايرابملا ةماقإا نأا خوك ىريو ،ويرانيصسلا اذهل ابنجت ،روهمج
تعطقت نأا دعب ،مدقلا ةرك لاجم يف نيلماعلا ف’آا دعاصسيصس روهمج
.انوروك سسوريف ببصسب ؛لبصسلا مهب

دنؤمترود مجن ؤضشناضس فطخل بؤلك نم ةيقابتضسا ةؤطخ
نغروي نم ةيقابتصسا ةوطخ نع ،ةيناطيرب ةيفحصص ريراقت تفصشك
باصشلا يزيلجنإ’ا يلودلا عم دقاعتلل ،لوبرفيلل ينفلا ريدملا ،بولك
ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا ةر˘ت˘ف ي˘ف ،د˘نو˘م˘ترود ا˘ي˘صسورو˘ب م˘ج˘ن ،و˘صشنا˘صس نودا˘˘غ
ىلإا لاقتن’ا˘ب (ا˘ًما˘ع91) وصشناصس مصسا طبتراو ،ةل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘صصلا
دعب ةصصاخ ،لبقملا فيصصلا يف ىربكلا ةيبوروأ’ا ةيدنأ’ا نم ديدعلا
«روريم» ةفيح˘صص بصسح˘بو ،د˘نو˘م˘ترود سصي˘م˘ق˘ب ظو˘ح˘ل˘م˘لا ه˘ق˘لأا˘ت
لجأا نم لوبرفيل ةرادإا عم ثدحت بولك نغروي نإاف ،ةيناطيربلا
يف ابوروأا رابك عم بقترملا مادصصلا لبق ،وصشناصس مصضل كرحتلا
مامتإا لجأا نم مزÓلا لاملا ريفوتب هيدان ةرادإا بولك بلاطو ،فيصصلا
زديرلا فوفصص يف بعÓلا دجاوت ةيمهأا ىلع ددصش ثيح ،ةقفصصلا
رتصسصشنام نم اًمداق ،دنومترود ىلإا وصشناصس لقتناو ،لبقملا مصسوملا
ةارابم09 سضا˘خ تي˘قو˘ت˘˘لا كلذ ذ˘˘ن˘˘مو ،7102 في˘صص ي˘ف ي˘ت˘ي˘صس
،اًفده13 لجصس ثيح ،تاقباصسملا عيمج يف يناملأ’ا قيرفلا سصيمقب
.نيرخآا24 عنصصو

نيرفؤل عم دقاعتلل يؤق عارضص يف ؤيزلو ماهنتؤت ،لانضسرأا

نكمم ريغ ةنسس03 راظتنأ دعب ةقيرطلأ هذهب بقللأ ةراسسخ نأأ دكأأ

«غيل ريميربلا» بقل قحتضسي لؤبرفيل :ينور

يف أادب زنيام
فضشقتلا تاءارجإا

انورؤك ببضسب
نيلماع˘لا ل˘ك لزا˘ن˘ت

ن˘م اءد˘ب ،ز˘˘ن˘˘يا˘˘م ي˘˘ف
ن˘ي˘برد˘م˘˘لاو ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘لا

’وصصوو ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لاو
،نيفظوملا رغصصأا ىلإا

،مهبتاور نم ءزج نع
انوروك ةمزأا لظ يف
نيفور لاقو ،ة˘ي˘لا˘ح˘لا
ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ،ردور˘˘˘˘˘صش
يف ،يدانلل ي˘صضا˘ير˘لا
ةيناثلا ةان˘ق˘لا ع˘م ءا˘ق˘ل
يناملأ’ا نويزفي˘ل˘ت˘لا˘ب
كانه نإا ،(فإا يد دز)
نكمي ’ اريبك اردق»
ن˘˘˘˘˘م ه˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘صصت
ل˘˘˘خاد «ن˘˘˘˘ما˘˘˘˘صضت˘˘˘˘لا
عي˘م˘ج˘لا» نأاو ،يدا˘ن˘لا
ن˘˘ع نو˘˘˘لزا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘صس
ردورصش عباتو ،«لاملا
ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘˘لا ى˘˘ت˘˘ح ه˘˘نأا
ىلإا نوم˘ت˘ن˘ي ’ ن˘يذ˘لا
لو˘˘˘خد˘˘˘لا با˘˘˘ح˘˘˘˘صصأا
،يدا˘ن˘لا ي˘ف ةر˘ي˘˘ب˘˘كلا
يف اصضيأا نوكراصشيصس
،ةيفصشقتلا ريبادتلا هذه
لصصتا» :ردورصش لاقو
يذ˘˘لا سسرا˘˘˘ح˘˘˘لا ي˘˘˘ب
ق˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘لا دوز˘˘˘˘˘˘ي
ديرأا«Óئاق ،هتاجايتحا˘ب
،لكصش يأاب دعاصسأا نأا
د˘يوز˘ت ن˘ع ف˘قو˘تأا˘˘صس
ن˘ع دو˘قو˘ب ي˘ترا˘˘ي˘˘صس

ز˘ن˘يا˘م ة˘قا˘ط˘ب ق˘˘ير˘˘ط
نأا ديرأا ’ انأاف ،دوقولل
ءا˘ب˘عأا˘ب يدا˘ن˘لا ل˘uم˘˘َحُأا
.«ةيفاصضإا

ي˘ف˘ح˘صص ر˘ير˘ق˘ت ف˘صشك
نع ،د˘حأ’ا مو˘ي˘لا ،ي˘لا˘ط˘يإا
لبقتصسم نأاصشب ديدج روطت
وروا˘˘˘م ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘˘جرأ’ا
ر˘˘ت˘˘نإا م˘˘جا˘˘ه˘˘˘م ،يدرا˘˘˘كيإا

سسيراب ىلإا راع˘م˘لا نÓ˘ي˘م
،مصسوملا اذه نامريج ناصس
ي˘˘˘ف يدرا˘˘˘˘كيإا بع˘˘˘˘ل˘˘˘˘يو
ةراعإ’ا ليبصس ىلع سسيراب

،يلاحلا مصسوملا ةياهن ىتح
07 لباقم ءارصشلا ةيقحأا عم
ا˘˘˘ًق˘˘˘فوو ،وروأا نو˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘م
ولليد اتيزاغ’» ة˘ف˘ي˘ح˘صصل
نإاف ،ة˘ي˘لا˘ط˘يإ’ا «ترو˘ب˘صس
رتنإا ةيجي˘تار˘ت˘صسإا ن˘م اًءز˘ج
ي˘ف˘ي˘صصلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘ف
عنم ىلع دمتعا يصضاملا
لا˘˘ق˘˘ت˘˘˘ن’ا ن˘˘˘م يدرا˘˘˘كيإا
ىلإا تراصشأاو ،سسوتنفوجل
لازي ’ ،ماع يصضم دعب هنأا
ة˘ل˘كصشم ل˘ث˘˘م˘˘ي يدرا˘˘كيإا

نأا ا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صس’ ،ر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘نإ’
ي˘ف ر˘م˘ت˘صسم سسو˘ت˘ن˘˘فو˘˘ج
ينيتنجرأ’ا مجنلا ةدراطم
تحصضوأاو ،هتامدخب زوفلل
نا˘صس ع˘˘م أاد˘˘ب يدرا˘˘كيإا نأا

هنكل ،يوق لكصشب نامريج
،ةريخأ’ا رهصشأ’ا يف يناعي
سسيرا˘ب و˘لوؤو˘صسم ىر˘ي اذ˘ل

07 لباقم بعÓلا ءارصش نأا
نو˘˘كي˘˘صس ورو˘˘ي نو˘˘ي˘˘ل˘˘˘م
نإا ةفيحصصلا تلاقو ،اًظهاب
ىلع اًرب˘ج˘م نو˘كي˘صس ر˘ت˘نإا

،يدرا˘˘كيإا ر˘˘˘ع˘˘˘صس سضف˘˘˘خ
ى˘˘لإا ه˘˘تدو˘˘˘ع ن˘˘˘م ا˘˘˘ًفو˘˘˘خ
ه˘ب ي˘ه˘ت˘ن˘ي ي˘ك ،ا˘ي˘لا˘˘ط˘˘يإا
.سسوتنفوج يف فاطملا

يفؤيلا نع هداعبإل يدراكيا رعضس صضفخ يلع ربجم رتنلا



يسضاملا نم تتاب ةباسصإلا

يضضاملب حيريو ةضسفانملا ءاؤجأل دؤعي يرمعلا نب
بع’ ،يرئازجلا بختنملا عفادم يرمعلا نب نيدلا لامج لثامت

يتلا ةريطخلا ةباصصإ’ا نم ماتلا ءافصشلل يدوعصسلا بابصشلا يدان
لÓهلا ةهجاوم لبق تابيردتلا ءانثأا لحاكلا ىوتصسم ىلع اهل سضرعت

يتلاو ،يصضاملا يرفيف ةيادب يدوعصسلا يرودلا تاصسفانم نمصض
.لماك رهصش ةبارق نيدايملا نع بيغي هتلعج

دعي هنوك يدوعصسلا يدانلا تحارأا ياد نيصسح رصصن جيرخ  ةدوع
زربا نم كلذكو ايصسراغ سسيول ةليكصشت يف ةيصساصسأ’ا زئاكرلا دحا
ةيعافد ةبÓصص نم هب زيمتي امل يدوعصسلا يرودلا يف نيعفادملا
فوفصص ىلإا ةدوعلل ازهاج نوكيصس هنا امك ،ةيلاعلا حورلاو ةيلاتق
.يرئازجلا بختنملا

يسضاملب حيري هيفاعت ربخ
اريثك حيرتصس قباصسلا لئابقلا ةبيبصش بع’ ةدوع نا دكؤوملا نمو

حبصصأا يذلا تاباصصإ’ا سسجاه دعب ،رصضخلا بردم يصضاملب لامج
اميف ةصصاخ يصضاملب سشتوكلا قلقا ام ،9102 ايقيرفإا لاطبأا قحÓي
ينيعبصس نب نم لك ةباصصا دعب «رصضخلا» ـل يعافدلا طخلاب قلعتي
،ةبيرق هتدوع ودبت ’ ريخ’ا نا ’ا لو’ا يفاعت مغرو لاطعو
روحم يف يدنام هليمزو يرمعلا نب نيب ريبكلا مهافتلا نا ديك’او
ءارحصصلا يبراحم ناو ةصصاخ ربكا ةقث يصضاملب حنميصس عافدلا

تايفصصتلاب ةيادب اهنوصضوخيصس يتلا ةمهم تاقاقحتصسا ىلع نولبقم
.رطقب2202 ملاعلا سساكو نوريماكلاب ايقيرفا مما سسأاكل ةجودزملا

ز.صس
رخآا راعسشإا ىتح يلوبان تابيردت قيلعت دعب

ةرادإلاو هتيزهاج ةداعتضسا ىلع لؤعي مÓغ
ليدبلا نع ثحبت

ثيح ،تابيردتلا جمانرب ىلع تارييغت يلوبان يدان ةرادإا ترجأا
يلودلا بعÓلا مÓغ نأا ينعي ام قح’ خيرات ىلإا اهقيلعت تررق
تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ءاو˘جأا ى˘لإا مدا˘ق˘لا ءا˘ع˘برأ’ا مو˘ي دو˘ع˘ي ن˘˘ل ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
،يصشفتملا ءابولا رطخ نم نيبعÓلا ةيامحل يئاقو ءارجاك ،ةيعامجلا

لكصشب لمعلا لجا نم رصضخلا حانجل ةصصرف نصسحا نوكتصس يتلاو
ىلعأا ىلا هتيزهاج نم عفرلاو ةيندبلا هتقايل عاجرتصسا لجأا نم يدرف
.يلاطيإ’ا يرودلا قيلعت لصصاوت لظ يف ،ىوتصسم

دوهعملا هاوتصسم ىلإا ةدوعلل نمزلا عم قابصس يف مÓغ نوكيصسو
وتاكريملا ةرتف لÓخ ةيوق سضورعب رفظلا لجا نم هتيزهاج تابث’
ةيخوراصصلا تاديدصستلا بحاصص جورخ دعب ةصصاخ ،مداقلا يفيصصلا
رصضخ’ا ءوصضلا  ىطعأا يذلا وزوتاغ تاططخم نم دكؤوم لكصشب
.لبقملا مصسوملا هعيبل يلاطي’ا بونجلا قيرفل

مÓغ ليدب نع ثحبت ةرادإلا
حصشرملا مÓغ يزوف ةفيلخ داجيإ’ يلاطي’ا يلوبان ةرادإا لمعت

ةرادإ’ا تعصضوو ،مداقلا وتاكري˘م˘لا ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ن˘ع ل˘ي˘حر˘ل˘ل ةو˘ق˘ب
ةركفملا يف ينانويلا سسوكا˘ي˘ب˘م˘لوا م˘ج˘ن سسا˘كي˘م˘ي˘صست سسا˘ت˘صسو˘ك
ابلاطم مÓغ نوكيصسو.يصسنرفلا نايتا تناصس ةصسردم جيرخ ةفÓخل
املو هاوتصسم ةداعتصس’ بعلل ربكأا اتقو هحنمي ،رخآا قيرف نع ثحبلاب

.ديدج نم ينطولا بختنملا باب قرط ’
ز.صس

ايموي تارم3 بردتي هنأا دكأا

وريضس ناضسلل اريثك تقتضشا»:رضصان نب
«نيرضصانملا تافاتهو

نÓيم يصسآا مجنو يرئازجلا يلودلا رصصان نب ليعامصسإا حرصص
ىلإا ةدوعلل ادج سسمحتم هناو ةصسفانملل اريثك قاتصشا هناب يلاطيإ’ا
هتاحيرصصت يف يلوبما مجن حصضوأاو.تايرابملا سضوخو نيدايملا
ثÓث ىلإا نيترم نم ايموي بردتأا  »:Óئاق «سستروبصس نإا نيب» ةانقل
بعلمل تقتصشا»: فيصضيل ،«نادي˘م˘ل˘ل ار˘ي˘ث˘ك قا˘ت˘صشأا ي˘ن˘ن˘كل ،تار˘م
ىقبن نأا نآ’ا مهأ’ا نكل ،انريهامج تافاته تحتو وريصس ناصسلا

»:لوقلاب همÓك متخيل ،«قزأاملا اذه نم جورخلا لجأا نم نيدحتم
.«تاميلعتلا قبطن نأاو ةعوفرم انصسوؤور يقبن نأا انيلع

ز.صس
نيرخآا نيبعل4 ىلإا ةفاسضإلاب

اهتركفم يف يناميلضس عضضت غنيترؤبضس
داجمألا ةداعتضسل

يناميلصس مÓصسإا عم دقاعتلا يف ةنوبصشل غنيتروبصس ةرادإا ركفت
يزيلجن’ا يتيصس رتصسيل يدان نم راعملا يرئازجلا يلودلا مجاهملا
ىعصسي يلاغتربلا يدانلا نأا «وغوجوأا» ةفيحصص تفصشكو.وكانوم ىلإا

يف ةلوطب˘لا بق˘ل ى˘ل˘ع عار˘صصلاو ي˘صضا˘م˘لا دا˘ج˘مأا ةدا˘ع˘ت˘صسا ى˘ل˘ع
بختنملا فاده ةيعصضو لÓغتصسا ىلع رصصي هلعج ام ديدجلا مصسوملا
نايردأا نم لكب رمأ’ا قلعتيو ،ىرخأا ءامصسأا4 ىلإا ةفاصضإ’اب ،ينطولا
.وصسوليف لاغيمو سسراوصس كيرديصس ،ويرام واوج ،افليصس

نم امداق وكانوم عم ةراعإ’ا ليبصس ىلع يناميلصس بعليو اذه
يف «ميلصس ربوصس» مصض ىلع «دوصسأ’ا» ةرادإا لمعتو ،يتيصس رتصسيل
.باقلأ’ا ىلع بعللا لجأا نم ،مداقلا وتاكريملا

ب.م.يرسسيإا

0072ددعلا ^1441 بجر82ـل قفاوملا0202 صسرام42ءاثÓثلاةصضايرلا

ةروثب مايقلل وروأا نويلم541 تزهج ةرادإلا

ماهنتؤت ـل ىنميلا ةه÷ا معدل لاطع عم دقاعتلا ىلع رضصي ؤينيرؤم

ةسسفانملا ءاغلإا يف ركفي يلاطيلا داحتلا

صضيبأا مضسؤمب نوددهم ايلاطيإا يف انؤفرتحم

13

بردملا وينروم يزوج ددج
˘ما˘ه˘ن˘تو˘ت يدا˘ن˘ل ي˘لا˘غ˘تر˘˘ب˘˘لا
دقاعتلا يف هتبغر يزيلجن’ا

نميأا ريهظ لاطع فصسوي عم
يدان مجنو ينطولا بختنملا
وتاكر˘ي˘م ي˘ف ي˘صسنر˘ف˘لا سسي˘ن
.مداقلا فيصصلا

ة˘ي˘مÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘˘صشكو
برد˘م˘لا ي˘ع˘˘صس ة˘˘يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نا
˘ما˘ه˘ن˘تو˘ت ق˘ير˘ف˘ل ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا
ي˘ف ةرو˘ث ءار˘جإ’ يز˘ي˘ل˘ج˘˘ن’ا
،مداقلا وتاكريملا لÓخ قيرفلا

ويصسيروم فل˘خ ه˘نأاو ا˘م˘ي˘صس’
ق˘ب˘صسأ’ا برد˘م˘لا و˘ي˘ن˘ت˘ي˘كو˘ب
لمعي هلعج ام مصسوملا طصسو
ي˘˘ف دو˘˘جو˘˘م˘˘لا داد˘˘ع˘˘ت˘˘لا ع˘˘م
جئا˘ت˘ن˘لا با˘ي˘غ نأا ’إا ،ق˘ير˘ف˘لا

نع ةديعب زكارم يف دجاوتلاو
،ةيراق˘لا ة˘صسفا˘ن˘م˘ل˘ل ة˘ل˘هؤو˘م˘لا

ركف˘ي «ناو ل˘صشي˘ب˘صسلا» ل˘ع˘ج
ةصسمخ˘ب ر˘ف˘ظ˘لا ي˘ف ةرو˘ث ي˘ف

نم ةمداقلا قوصسلا يف نيبع’
عم ايقيرفإا لطب لاطع مهنيب
.9102 يف ينطولا بختنملا

دارفنا ىلع لاطع بردتيو
ةي˘ند˘ب˘لا ه˘ت˘يز˘ها˘ج ن˘م ع˘فر˘ل˘ل
ةيلمع ىرجأا ا˘مد˘ع˘ب ،ة˘ي˘ن˘ف˘لاو
ةبكرلا ىوتصسم ىلع ةيحارج
نأا لبق يصضاملا ربمصسيد رهصش
دارفنا ىلع بردتلا يف عرصشي
لواحيصسو ،ةيصضاملا مايأ’ا يف
ةيلاحلا فقوتلا ةرتف لÓغتصسا
نم ةريخأ’ا تايرابملاب قاحلل
.ةيصسنرفلا ةلوطبلا

دسصرت «زريبسسلا» ةرادإا
لجأا نم وروأا نويلم52

ايقيرفإا لطب
يدان ةرادإا عانقإا لجأا نمو

نع يلختلا يف يصسنرفلا سسين
،ة˘مدا˘ق˘لا قو˘صسلا ي˘˘ف لا˘˘ط˘˘ع
˘ما˘ه˘ن˘˘تو˘˘ت يدا˘˘ن ةرادإا ترر˘˘ق
وروأا نويل˘م52 غل˘ب˘م د˘صصر
،ر˘صضخ˘لا م˘ج˘ن ع˘م د˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ل˘جأا ن˘م وروأا نو˘ي˘ل˘م541و
يتلا5ـلا تا˘ق˘ف˘˘صصلا ما˘˘م˘˘تإا
يدا˘ن˘لا ا˘ه˘لÓ˘˘خ ن˘˘م ى˘˘ع˘˘صسي
،ةهجاو˘ل˘ل ةدو˘ع˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا

ل˘هؤو˘م نا˘كم ى˘ل˘ع عار˘صصلاو
قلعتيو ،ابوروأا لاطبأا يرودل
لامج يناطيربلا نم لكب رمأ’ا

سشتيورون يدان بع’) سسيول
يواصسمنلا ‐ (يزيلجنإ’ا يتيصس
يدان بع’) رزتيباصس ليصسرام
˘‐ (يوا˘صسم˘ن˘لا غ˘يز˘ب˘ي˘ل ي˘ب را
بع’) واتيليم ريديإا يليزاربلا
‐ (ينابصسإ’ا ديردم لاير يدان
ايبودنوك يرفو˘ي˘ج ي˘صسنر˘ف˘لا
ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسن˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ف يدا˘˘˘˘˘ن بع’)
.(ينابصسإ’ا

يوق عارسص يف نوكيسس
ييروأا يراوفيإلا عم
يسساسسأا ناكم زجحل
نم ،ةقفصصلا مامتإا لاح يفو

ي˘ف لا˘ط˘ع م˘صضب ،سسي˘ن يدا˘˘ن
نإاف ،ةمداقلا تÓيوحتلا قوصس
نوكيصس وداراب ةصسردم جيرخ

يراوفيإ’ا عم ،يوق عارصص يف
نا˘كم ز˘ج˘ح˘ل ي˘˘يروأا جر˘˘ي˘˘صس
بردملا ةليكصشت يف يصساصسأا
،وينيرو˘م ه˘يزو˘ج ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا

يراوفي’ا ليفلا نأا اصصوصصخ
ةيحانلا نم اديج ىوتصسم مدقي
سسيل ايمو˘ج˘ه ن˘كل ة˘ي˘عا˘فد˘لا
ردا˘ق˘لا لا˘ط˘ع سسكع يو˘ق˘لا˘ب

ليلدب عيزوتلاو لغوتلا ىلع
نميأاو رصسيأا حانجك هتكراصشم
يف يصسنرفلا بونجلا يدان عم
لبق تايرابملا نم ريبك ددع
.ةباصصإÓل سضرعتلا

«يج.صسأا.يبلا»
ناديري نÓيمو

رسضخلا مجن عم دقاعتلا
ربكألا حبارلا صسينو

يدا˘ن ة˘م˘ه˘م نو˘˘كت ن˘˘لو
لاطع عم دقاعتلا يف ماهنتوت
ديد˘ع رار˘صصإا ل˘ظ ي˘ف ة˘ل˘ه˘صس
اهزربأا هعم دقاعتلا ىلع قرفلا
يذ˘لا نا˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘صس سسيرا˘˘ب
جيرخ تامدخب رفظلل ىعصسي
ةهجلا معدل ،ودارا˘ب ة˘ي˘م˘يدا˘كأا
ةفاصضإ’اب ،عافدلا ن˘م ى˘ن˘م˘ي˘لا
امك يلاطيإ’ا نÓيم يدان ىلإا
طرتصشا نأاو قبصس سسين يدان نأا
نويلم04 ى˘˘˘صضم تقو ي˘˘˘ف
بعل نصسحأا يف طيرفتلل وروأا
ةبوعصص نم ديزي ام ،يدانلا يف
رارصصا نأا ’ا «زريبصسلا» ةمهم
ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ى˘ل˘ع و˘ي˘ن˘˘يرو˘˘م
ءي˘صش ل˘ك ل˘ع˘ج˘˘ي˘˘صس لا˘˘ط˘˘ع
.ةمداقلا ةرتفلا يف نكمم

يرودلا يف نوط˘صشا˘ن˘لا ا˘نو˘فر˘ت˘ح˘م ه˘ج˘ت˘ي
مجن رصصان نب ليعامصسإا رارغ ىلع يلاطي’ا

رصسيأا ريهظ سسراف دمحم ،نÓيم ناديم طصسو
يدان رصسيأا ريهظ مÓغ يزوفو لابصس يدان
يدا˘ن م˘جا˘ه˘˘م ي˘˘لو˘˘ل˘˘ه˘˘ب د˘˘م˘˘ح˘˘م ،ي˘˘لو˘˘با˘˘ن
وذ بعÓلا سسيرهلا يدهم هليمزو ايرودبماصس
،سضيبأا مصسوم ءاصضق ىلإا ،ةيرئازجلا لوصصأ’ا
.دجتصسملا «انوروك» سسوريف يصشفت ببصسب

«تروبصس وليد ييروك» ةفيحصص تفصشكو
يلاطيإ’ا يرودلا ىلع نيمئاقلا نأا ،ةيلاطيإ’ا
لظ يف ،مصسوملا اذه ةلوطب ءاغلإا يف نوركفي
.دÓبلا يف انوروك سسوريف يصشفت

ةغيصص ،يلاطي’ا ويصشتلاكلا ةطبار دجت ملو
ةيعصضولا لظ يف ةلوطبلا فانئتصسا لجأا نم
ملاعلاو ةصصاخ ايلاطيا اهب رمت يتلا ةبعصصلا
لك فاقيإا حرتقت افارطأا لعج ام ،ماع لكصشب
لظ يف يلاحلا مصسوملا ءاغلإا لÓخ نم ،ءيصش
ددع اصضيأاو ايلاطيإا يف ريبكلا تايفولا ددع

.انوروك سسوريفب تاباصصإ’ا
صسرافو مÓغ حلاسص ‘ ءاغلإلا رارق
فا˘ق˘يإا ي˘لا˘ط˘ي’ا دا˘ح˘˘ت’ا رر˘˘ق لا˘˘ح ي˘˘فو

ةحل˘صصم ي˘ف بصصي˘صس رار˘ق˘لا نإا˘ف ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا
يذلا ةباصصإ’ا نم دئاعلا سسراف دمحم يئانثلا
هت˘قا˘ي˘ل ةدا˘ع˘ت˘صسا ل˘جأا ن˘م تقو˘لا ل˘غ˘ت˘صسي˘صس
ىرجأا امدعب رثكأا هاوتصسم ريوطت ىلع لمعلاو
تقو يف ةبكرلا ىوتصسم ىلع ةيحارج ةيلمع
يذلا يلوبان بع’ مÓغل رمأ’ا سسفنو ،ىصضم
ه˘ح˘ن˘م˘ي يذ˘لا ر˘مأ’ا ،ه˘يدا˘ن ي˘ف ،هز˘كر˘م د˘ق˘ف
ةرتف˘ل˘ل از˘ها˘ج نو˘كي˘ل ل˘م˘ع˘ل˘ل تقو˘لا سضع˘ب
جراخ ةديدج ةبرجت سضوخ لجأا نم ،ةمداقلا
نيح يف هيدان عم ةلصصاوملا ىتح وأا ايلاطيا
يذلا رصصان نبل ةبصسنلاب ايبلصس رمأ’ا نوكيصس
˘مد˘ق˘يو نÓ˘ي˘م˘لا ة˘ل˘ي˘كصشت ي˘ف ه˘صسف˘ن سضر˘ف
يف دعقمب رفظلا نع ثحبيو ديج ىوتصسم
.ديدجلا مصسوملا يف ةيراقلا ةصسفانملا

ب.م.يرسسيإا

ب.م.يرسسيإا
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رارسصإا لظ يف
لايرو «يج.صسأا.يبلا»
هعم دقاعتلا ىلع ديردم

صضفرت يتيضسلا ةرادإا
زرحم يف طيرفتلا
رتسسسشنام قيرف ةرادإا تسضفر
نع يلختلا ةركف يتيسس
رئاطلا حانجلا زرحم صضاير
بختنملا دئاقو قيرفلل
تÓيوحتلا قوسس يف ينطولا
.ةمداقلا

ةفاحسصلا تدعبتسساو
اهتمدقم يف ةيناطيربلا

ةقفاوم «روريم» ةفيحسص
ليحر ىلع يتيسسلا يدان
ناسس صسيراب يدان بوسص زرحم

لاير وأا يسسنرفلا نامرج
ناذللا ينابسسإلا ديردم
مجن عم دقاعتلل نÓمعي
تلاقتنلا قوسس يف رسضخلا
،قيرفلا معدل ةمداقلا

تاب زرحم نأاو اسصوسصخ
ةبيكرت يف ةيسساسسأا ةزيكر
بيب ينابسسلا بردملا

ردسصملا فاسضأاو.لويدراوغ
«نزيتيسسلا» يلوؤوسسم ّنأا  هتاذ
عم زرحم ءاقب نم نوقثاو
،لبقملا مسسوملا يدانلا

غلبي مل زرحمّ نأا ىلإا ةريسشم
يف هتبغرب يدانلا ةرادإا
يدانلا فوفسص نع ليحرلا

ةبوقعلا نع رظنلا صضغب
لبق نم يدانلا ىلع ةطلسسملا
نم نامرحلاب ،«افيويلا»
ةسسفانملا يف ةكراسشملا
ميرغتو نيمسسومل ةيراقلا
.وروأا نويلم03 ـب يدانلا

ب.م.يرسسيإا

ةنسس03ـلا زواجتي بعل يأا مسض صضفر

يلؤغيف يف طيرفتلا صضفريو ةرادإلا عم ةجهللا ددضشي ميريت
نايفصس قيرفلا مجن يف طيرفتلا يارصس ةطلغ يدانل يكرتلا بردملا ميريت حتاف سضفر

اهيبع’ زربأا نع يلختلا يف ةرادإ’ا ةبغر نع ثيدحلا ةرثك لظ يف ،يرئازجلا يلودلا يلوغيف
ريراقت تفصشكو.يريكاصش يرصسيوصسلا اهزربأا مداقلا وتاكريملا يف ةديدج تاقفصص ليومتل
قوصسلا يف هيبع’ زربأا نع يلختلا سضفري ميريت «روطاربمإ’ا» نأا ،سسمأا ةيكرت ةيمÓعإا
يف قيرفلا اهققح يتلا ةديجلا جئاتنلا يف ارصشابم اببصس دعي «وصسوصس» نأاو اميصس’ ،ةمداقلا
رظنلا سضغب مصسوملا اذه ةلوطبلا بقل ىلع لاتقلل ةحصشرملا قرفلا نم هلعج ام ةريخأ’ا ةنوآ’ا

يرودلا يف ةيدنأ’ا نيب ةصسرصشلا سسفانملا ةيفلخ ىلع يدانلا رظتنت يتلا ةمهملا ةبوعصص نع
اهنم بلطو ،ةرادإ’ا عم ةجهللا ددصش يكرتلا بردملا نأا ،هصسفن ردصصملا فاصضأاو.يكرتلا
نصس زواجت بع’ يأا مصضب لبقي نل هنا ادكؤوم ،قيرفلا رداغي هكرت مدعو يلوغيف ـب ظافتح’ا
قلعتيو نهارلا تقولا يف قيرفلا مهكلمي نيذلا ةثÓثلا نيبعÓلا ادع ام ،هتليكصشتل نيثÓثلا
.كويوب ىلإا ةفاصضإ’اب اريلصسوم ،واكلاف ،يرئازجلا مجنلا نم لكب رمأ’ا

ز.صس
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يبيللا بعÓلا سشيرهلا دكا
نأا ةن˘ي˘ط˘ن˘صسق با˘ب˘صش ق˘ير˘ف˘ل
ه˘ع˘م بجاو˘لا˘˘ب تما˘˘ق ةرادإ’ا

اهنا امب ي˘فر˘ع˘لا ه˘ل˘ي˘مز ع˘مو
ققصشلا ىدحا يف امهل ترجأا

ىود˘˘ع لا˘˘ق˘˘ت˘˘نا ن˘˘˘م ا˘˘˘فو˘˘˘خ
قدنف ناو اميصس’ «انوروك»
ةمدخ تحت هعصضو مت مايخلا

ي˘ف لا˘قو ،ة˘ح˘صصلا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
ه˘ع˘م ها˘ن˘ير˘جا ي˘ف˘تا˘ه لا˘صصتا
ةرادإا ار˘˘ي˘˘ث˘˘˘ك ر˘˘˘كصشا » :سسمأا
يف ام لك تلمع يتلا قيرفلا

ي˘ف ا˘ن˘ع˘صضو ى˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ع˘˘صسو
ناو ة˘صصا˘خ ة˘˘ح˘˘ير˘˘م فور˘˘ظ
ىودعلاب انتباصصا نم فوختلا

ىدحا ىلا انلقن رر˘ق˘ت ا˘ه˘ل˘ع˘ج
يف نوكن ىتح اذهو ققصشلا
.» ةروصص لصضفا

يليمز ةقفرب لمعأا »
جمانرب قيبطت ىلع ‘رعلا

» هÒفاذحب ينفلا مقاطلا
ثيح هثيدح ينعملا لصصاوو

˘مد˘ع ي˘ف سسف˘ن˘لا ي˘˘ن˘˘ما» :لا˘˘ق

يف هنم ءاهتن’او ءابولا راصشتنا
ىلا ةدوعلا لجا نم تقو برقا

ىدل ةبوبحملا ةصضايرلا ةلوازم
ماتلا يئافصش دكؤوأا امك رفانصسلا

اهل تصضرعت يتلا ةباصصإ’ا نم
ع˘˘م ز˘˘ها˘˘ج ا˘˘ناو ق˘˘˘با˘˘˘صسلا ي˘˘˘ف

لمعن اننا امك ةلوطبلا فانئتصسا
نم يفرعلا يليمزو انا دج لكب
ةيندبلا انتقايل ىلع ظافحلا لجا

ىلع يموي لكصشب لمعن ثيح
ينفلا م˘قا˘ط˘لا ج˘ما˘نر˘ب ق˘ي˘ب˘ط˘ت
. «قيرفلل

صشامر ماسشه

« انورؤك صسوÒف ىودع ءارج انعم اهتفقو ىلع ةرادإلا ركضشأا» :صشيرهلا

ةنيطنسسق بابسش

ةلوطبلا فانئتسسل ةوقب لمعي دادعتلا نأا دكأا

ةليلم Úع ةيعمج

قيرفل ينفلا مقا˘ط˘لا ى˘ق˘ل˘ت
ةداي˘ق˘ب ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج
ةرار˘غو˘ب ن˘ي˘ما˘˘ي˘˘ل برد˘˘م˘˘لا
فرط نم ةيباجيإا دج ريراقت
او˘ح˘˘صضا ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
مهرايد يف ريبك دجب نولمعي
ةصصاخ ار˘ي˘ث˘ك ه˘حارا ا˘م و˘هو
ةيناكمإا نم ناك فوختلا ناو
مات دوكر يف نيبعÓلا لوخد
ق˘˘فار˘˘م˘˘لا با˘˘ي˘˘غ ة˘˘ج˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ن
اهقÓ˘غا م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘صضا˘ير˘لا

اذه ينطولا رطقلا لماك ربع
يناثلا جمانربلا حن˘م م˘ت˘ي˘صسو
ىلع ةمداقلا تاعاصسلا لÓخ
ةريبك ل˘كب ه˘ت˘ع˘با˘ت˘م م˘ت˘ي نا

يف هيلع ناك املثم ةريغصصو
.ىلوأ’ا ةرتفلا

حيبذ نامد بعلم
لبقŸا مسسوملل زهجيسس

ق˘˘˘ير˘˘˘ف ةرادإا تد˘˘˘˘بأا د˘˘˘˘قو
اهدادعتصسا ةليلم نيع ةيعمج
حيبذ نامد بعلم ىلا ةدوعلل
ناو ةصصاخ لب˘ق˘م˘لا م˘صسو˘م˘لا
نوكتصس ةديدجلا تا˘جرد˘م˘لا

م˘صسو˘م˘لا لو˘ل˘˘ح ع˘˘م ةز˘˘ها˘˘ج
ن˘م د˘يز˘ي˘صس ا˘م و˘هو د˘يد˘ج˘لا
راصصنأ’ا باعيتصسا مجح ةعصس
ي˘˘˘ف نو˘˘˘كي˘˘˘صس يذ˘˘˘لا ر˘˘˘م’ا

ةيصضرأ’ا نا امب قيرفلا حلاصص
نوكتصس فورظلا لكو ةديج
مصسوم قيقحت لجا نم ةيتاوم
تا˘حو˘˘م˘˘ط˘˘ب ق˘˘ي˘˘ل˘˘ي ز˘˘ي˘˘م˘˘م
باهذلا يف نيبغارلا راصصنأ’ا
نم ةلبق˘م˘لا م˘صساو˘م˘لا اد˘ي˘ع˘ب

راودأ’ا ىلع ةصسفانملا لÓخ
.ىلوأ’ا

صشامر ماسشه

جمانÈلا ةلضصاؤم ىلع رضصيو ةيباجيإا ريراقت ىقلت ةرارغؤب

لÓخ نم ةريبك ةنويل نيرم جاح ةرقم مجن بردم ىدبأا
سضعبب ةطبتر˘م ه˘تدو˘ع ة˘ي˘صضق نا د˘كا ثي˘ح ا˘ي˘مÓ˘عإا ه˘ث˘يد˘ح
ةصصاخ عيمجلا فرط نم اهقيقحت بجاولا ةيرورصضلا طاقنلا

ثيح يدانلل ريصسملا مقاطلا ةقفرب اديحو لمعلا نم لم هناو
قاصشع فرط نم ةمهلا عفرو فثاكت كانه نوكي نا ىنمت
فدهلا ىلا لوصصولا لجا نم دهتجي يدانلا ناو ةصصاخ قيرفلا
ةيناكم’ا ناو ةصصاخ طوقصسلا نم مجنلا ذاقنا وهو يصسيئرلا

.ةدراو هبصسح
ةمداقلا تاعاسسلا ‘ رظتنم عامتجلا

عامتج’ا دعوم طبصض رظتني عيمجلاف مولعم وه امكو اذه
لجا نم نيرم جاح هبردمب رصصان نب سسيئرلا عمجيصس يذلا

ىلع لعل مجنلا سصخت يتلا تايطعملا نم ريثكلا ةصشقانم
ثيح قيلصشوب بعلم ىلا مجنلا تايرابم ليوحت ةيصضق اهصسأار
نا امب داولا سسأار بعلم ىلا ديدج نم ةدوعلا سشتوكلا سضفر
هناو ةصصاخ ةرم لك يف رايدلا جراخ بعلي هنأاكو رعصشي قيرفلا
لمعلا لصصاوت ةعومجملا نا ركذي ةبيط جئاتن يأا ققحي مل
دعاصسملا عم يموي لكصشب ىقبي لصصاوتلا نا امب يدج لكصشب
.دارصش

صشامر ماسشه

ةرقم م‚

مضساح عامتجاو ةدؤعلل هجتي نيرم جاح
رؤمألا ديدع ‘ لضصفلل

ن˘˘يد˘˘لا ر˘˘صصن ل˘˘˘صصاو˘˘˘ي
ةب˘ي˘ب˘صش ق˘ير˘ف د˘ئا˘ق د˘لاو˘خ
سصلختل˘ل جÓ˘ع˘لا ةروا˘صسلا

سضرعت ي˘ت˘لا ة˘با˘صصإ’ا ن˘م
لحاكلا ىوت˘صسم ى˘ل˘ع ا˘ه˘ل
جر˘ب ي˘ل˘هأا ة˘ه˘جاو˘˘م ل˘˘ب˘˘ق
زاف يتلا ةريخأ’ا جيريرعوب
،فيظن فدهب روصسنلا اهب
نم22ـلا ةلوجلا راطإا يف
.فرتحم لوأ’ا مصسقلا

ة˘˘˘ح˘˘˘˘ف˘˘˘˘صصلا تف˘˘˘˘صشكو
بع’ نأا يعامتج’ا لصصاوتلا عقاوم ىلع قيرفلل ةيمصسرلا
فيثكت لÓخ نم ةوقب لمعي قباصسلا ةمصصاعلا داحتا قيرف
فانئتصس’ ازهاج نوكيل ةيلاحلا فقوتلا ةرتف Óغتصسم جÓعلا
.قح’ خيرات يف ةينطولا ةلوطبلا

يف عورصشلا لبق ةباصصإ’ا نم سصلختلا ىلع دلاوخ رصصيو
ةدايقب ينفلا مقاطلا لبق نم هيلع لصصحت يذلا جمانربلا قيبطت
،ةمداقلا تاقاقحتصسÓل ازهاج نوكي نأا لجأا نم ليغيا نايزم
يف ناكم ىلع عار˘صصل˘ل ةد˘ي˘ج ج˘ئا˘ت˘ن د˘صصح˘ل يدا˘ن˘لا ةدا˘ي˘قو
.ديدجلا مصسوملا يف ةيراق ةكراصشمب رفظلاو مويدوبلا

ب.م.يرسسيإا

ةرواسسلا ةبيبسش

ةباضصإلا نم صصلختلل لمعي دلاؤخ
لحاكلا ىؤتضسم ىلع

فلم ةجلا˘ع˘م نأا مد˘ق˘لا ةر˘كل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘ت’ا تد˘كأا
جربلا يلها اذكو فيطصس قافو قيرف فرط نم مدقملا نعطلا
نم ثيح يلاردفلا بت˘كم˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ه˘ت˘ج˘لا˘ع˘م م˘ت˘ت˘صس
ذاختا لجا نم طابصضن’ا ةنجل ولوؤوصسم عمتجي نا رظتنملا
ةدم سصيلقت ة˘ي˘نا˘كمإا ة˘فر˘ع˘م سصخ˘ي يذ˘لاو ي˘ئا˘ه˘ن˘لا رار˘ق˘لا
ادغ عامتج’ا نوكيصسو اذه ىلوأ’ا ةرملا يف ةرداصصلا ةبوقعلا
.ربصصلا غرافب رارقلا ةيفياطصسلا رظتني ثيح ءاعبرأ’ا

صصيلقت ىنمتن نآلا د◊ حجان انمسسوم» :يسشكاكب
«انم تلفي نل يلبودلاو انراسصنأا ىلع ةبوقعلا
يذلاو يصشكاكب بعÓلا عم ثيدح انعمج هتاذ قايصسلا يف

عيمج يف كراصش يذ˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف د˘ي˘حو˘لا بعÓ˘لا ر˘ب˘ت˘ع˘ي
ي˘لارد˘ف˘لا بت˘كم˘لا نا د˘ق˘ت˘عا» :لو˘ق˘ي د˘كا ثي˘ح تÓ˘با˘ق˘م˘لا
م˘ت ي˘ت˘لا ة˘بو˘ق˘ع˘لا ناو ة˘صصا˘خ هرا˘صصنأاو قا˘فو˘لا ف˘˘صصن˘˘ي˘˘صس
سصوصصخب اما اقÓطا اهقحتصسن نكن مل قباصسلا يف اهطيلصست
لاونملا سسفن يف ةلصصاوملا ىنمتنو احجان هربتعاف انمصسوم
ةمانزرلا ىلا رظنلاب دراو ىقبي يلبودلاب جيوتتلا ناو ةصصاخ
.«ةرظتنملا

صشامر ماسشه

فيطسس قافو

بتكŸا لبق نم جلاعي نعطلا فلم
يرا÷ا رهضشلا ةياهن ›اردفلا

ةلؤطبلا فانئتضسا دنع دا–لا حلاضص ‘ ÚباضصŸا ةدؤع
يف نوكيصس ةلوطبلا فقوت

اذا ةركصسب داحتا قيرف حلاصص
ل˘˘˘كصشم ى˘˘˘لا ا˘˘˘نر˘˘˘ظ˘˘˘˘ن ا˘˘˘˘م
ه˘ن˘م ى˘نا˘ع يذ˘لا تا˘با˘صصإ’ا
ةريخأ’ا ةلحرملا لاوط قيرفلا

ل˘ج˘صس ثي˘ح ة˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ن˘˘م
ل˘ع˘ل تا˘با˘ي˘غ ةد˘ع ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
يءاق˘ل ي˘ف ل˘صصح ا˘م ا˘ه˘م˘هأا

فيطصس قافوو كيرافوب دادو
ع˘ي˘صض ن˘يا ي˘صس سسا ي˘˘صسلاو
يف مهدجاوت رصصانعلا سضعب
ي˘ف ة˘ي˘صسا˘صسأ’ا ة˘˘ل˘˘ي˘˘كصشت˘˘لا

ة˘غ˘ي˘ل˘˘فو˘˘ب ن˘˘م ل˘˘ك ةرو˘˘صص
ة˘˘ي˘˘خد ى˘˘ت˘˘حو يرا˘˘صضخ˘˘لو
طوبعج يموجهلا ي˘ئا˘ن˘ث˘لاو
ق˘ير˘ف˘لا نا ا˘م˘بو ي˘نا˘م˘˘ث˘˘عو
ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح د˘˘جاو˘˘ت˘˘ي
ف˘قو˘ت˘لا ةر˘ت˘ف˘ف ة˘صسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا
عيم˘ج˘ل˘ل ح˘م˘صست˘صس ة˘ي˘لا˘ح˘لا
نم مهتاف ام كرادتو ةدوعلاب
.ةيندبلا ةيحانلا

ÿتحسضأا ةباسصإلا» :يراسض
عم ازهاج نوكأاسسو يسضاŸا نم

» ةلوطبلا فانئتسسا
عم ثيدح انل ناك دقو اذه

ن˘ي˘با˘صصم˘لا ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لا د˘˘حا
تاءاقل ةثÓثلا عاصضأا يذلاو
دئاقلا كلذب دصصقنو ةريخأ’ا

ناب دكا ثيح يراصضخل لداع
ةدعاصسم نم هتمرح ةباصصإ’ا
قيرفلل ةطحم مها يف هقيرف

نأاب تقولا سسفن يف اينمتم
تاطحملا مداق يف هنع دعتبت
يتباصصإا نا دقتعا» :لاق دقو
دمحلا ديج تقو يف تأات مل
ا˘مو˘م˘ع لا˘ح ل˘ك ى˘ل˘ع ه˘˘ل˘˘ل
فانئتصسا دنع ازهاج نوكأاصس
ى˘ل˘ع ل˘م˘عأا˘˘صسو ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا

نامصض يف ي˘ق˘ير˘ف ةد˘عا˘صسم
ي˘ف اد˘ي˘ع˘ب با˘هذ˘لاو ءا˘ق˘˘ب˘˘لا

.«ةيروهمجلا سسأاك ةصسفانم
صشامر ماسشه

جÈلا يلهأا

لئابقلا ةبيبسش
طرفي نليدانلا نأا دكأا

‘ ةكراسشŸا ةقاطب ‘
ةيراقلا ةقباسسŸا

انظؤظح :ةفيرضش نب
بقللاب جيؤتتلا ‘

ةمئاق لازت ل

ةفيرصش نب دمحم ديلو ادب
لئابقلا ةب˘ي˘ب˘صش ر˘صسيأا ر˘ي˘ه˘ظ
ىلع هئÓمزو هتردقب Óئافتم
مصسوملا ةياهن بقللاب جيوتتلا
ن˘ع ر˘ظ˘ن˘لا سضغ˘ب ،يرا˘˘ج˘˘لا
ل˘صصف˘ت ي˘ت˘لا طا˘ق˘ن˘لا قرا˘˘ف
رد˘˘˘صصت˘˘˘م ن˘˘˘ع يرا˘˘˘ن˘˘˘كلا»
،دادزو˘ل˘ب با˘ب˘صش ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا

يف ناكمب رفظلا نأا احصضوم
افده دعي ةيرا˘ق˘لا ة˘صسفا˘ن˘م˘لا

.قيرفلل ايصسيئر
:Óئاق ةفيرصش نب حصضوأاو

كانه نوكي نا ديرن ’ نحن»
نأا ى˘ن˘م˘˘تأاو ،سضي˘˘بأا م˘˘صسو˘˘م
نم اهباصصن ىلإا رومأ’ا دوعت

اذه يطخت نم اننكمت لÓخ
ةايح ددهي تاب يذلا ،ءابولا
ثيدحلا: «فاصضأاو ،«عيمجلا

ق˘با˘صس ة˘لو˘ط˘ب˘˘لا ءا˘˘غ˘˘لإا ن˘˘ع
امصسوم ديرن ’ نحنو هناوأ’
يصسيئر˘لا ا˘ن˘فد˘ه نأ’ ،ا˘صضي˘بأا

م˘غر بق˘ل˘لا˘ب ج˘يو˘˘ت˘˘ت˘˘لا و˘˘ه
ى˘ت˘ح وأا ة˘م˘ه˘م˘˘لا ة˘˘بو˘˘ع˘˘صص
مويدوب˘لا ي˘ف نا˘كم˘ب ر˘ف˘ظ˘لا
ة˘صسفا˘ن˘م˘لا ي˘ف ة˘كرا˘صشم˘˘ل˘˘ل
م˘˘صسو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘˘لا
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ةدا˘˘عإ’ ،د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا
.«تاجيوتتلا ةصصنمل

ب.م.يرسسيإا



ةــــنصصرق

«مكزع ‘ ىبÎت»
6Ñ˘˘å˘©̆ل ا˘õ̆w̆جور H̆ن˘©̆-ور ن

ت5D ،[اIوروF^ س6ور©D ر1Üو
ي˘˘˘لود˘˘˘لا س6ا˘˘Ĭو †د&ا ة˘˘õ̆˘˘˘(ا˘˘˘˘>
ا˘م˘©D̆ ،ةرا˘6Ñ اراğ˘1&ا ير˘(ا~˘q˘˘لا
M˘wÇلا دو˘لو˘م˘لا س˘q˘دM˘ي}˘لا د
M˘°˘k̆â̆ر¶ I˘q̆لا م˘wÉÑو5و ر/kه
D˘7&’ا يÑ̆§˘لا ر˘ï˘õ̆©˘õ̆لا ة˘ï˘داH˘ة،
ى˘õ̆˘̆> س6ا˘Ĭو ة˘˘/و5 تFÅÑ˘˘˘íو
0ÄÑ˘6ر˘لا ا˘§˘+اÑ̆ي˘م <˘õى HاوEع
ي˘˘̆>ا˘˘˘م˘˘˘˘k˘˘˘˘/’ا ل˘˘˘8Ñ̆او˘˘˘˘k˘˘˘˘لا
،ةíõ: رkâ°̆- ا˘§˘I&ا [†ار˘IÄÑ˘k̆è&ا^
نH̆ را˘å˘م˘لا سĬ©Ä مI˘q̆ ر˘̆§˘˘;و
Iر يلو+اDïو5 ة/kو ،ه°+او هJم
D˘˘و&’ا م̆=ر ،ةد̆©˘/ لا˘˘0 يĔتا
.ةåÇÑ©gلا

ةيضضقلا بضسكت ةيبرŸا
FÄÑ˘˘˘gت H̆˘ة˘˘©˘˘+ر

د̆(ا˘E 5ر˘H̆t يk̆˘°˘˘+ا
ي°˘:و˘لا بk˘w̆°˘م˘لا
Ĭ˘˘q̆˘˘م H˘˘˘اIÅÑÄÑ˘˘k˘˘ر
6Ñ˘©˘k˘ا ي’I˘q̆õ˘©~ي
ي˘˘˘k˘˘˘لا ة˘˘̆©˘˘˘ïÉÑ˘˘˘˘لا

،¶د˘˘9Ñ̆ ا˘˘̆§˘˘D˘˘˘å˘˘˘k̆ر
+ÄÑ˘˘˘˘˘˘˘gد˘˘˘˘˘˘̆> ب†˘˘˘˘˘˘
ى˘˘˘õ˘˘̆> لو˘˘tÇÑ̆˘˘˘لا

HÄÑktïة©لاملا ا§-ا،
ا©MïرD̆ا لÜ̆̆+ †ر˘=و
H˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ع˘˘˘°̆˘˘k˘˘˘wب
،ير(ا~qلا ي̆°˘:و˘لا

ة9Ñ̆را˘˘> ه˘˘k˘˘/و5و
ة˘˘Mد˘̆°˘̆§˘˘˘لا $ا˘˘5M̆&’ا
+èارHة Hة©لا EردJ6)ا ه©°/0063 اÑk6 ي°©لرÑ©òنو HÜلاgد+ اDå§ل ،اkíيدا -ÉÑلا ف>اåïة+و.

ناضضتحل زهاج نارهو بعلم
1202 طضسؤتملا باعلأا

FÅÑ˘˘و˘˘م˘˘لا فĔ˘6ر˘˘لا عÑ˘ل ي˘م˘õ˘í˘ة˘©˘لارد
بõåمõل رو8Ñ ن> †دïلا ةرòل ةMر(ا~qلا
ي}˘لاو ،نار˘˘Jو ي˘˘D د˘˘Mد˘q̆˘˘لا ي˘˘g˘˘م˘˘لو&’ا
6Ñ©òا/ نوJ~6’ اÑkÉÑاDة Dåل&ا تا©لاåبا
بåÅÑلا ن&ا ودMgو ،6Ñá 1202وkملا رgtلا
بõåملا ة©9Ñر&ا ىõ> وم°لا يD &اد+ يÜg©åلا
Dا يIkâ8’ا فا©ل&’ا+ هم©>د- راÑÜ°ة©>ا
يHõåg يD ةõمÄÑkåملا ة©°kïلا سIíÄ يJو
دF'وkل ،يgملو&’ا ة©˘M̆õو̆/5و و5و ي~˘©˘˘-
ي˘˘D ا~˘˘Jا˘˘/ نو˘˘6Ñ˘˘©ò بåÅÑ˘˘لا ن&ا فا˘˘í˘˘˘لا

=ÉÑ6&’ا نوÑلا ع©+اïõ©õلا ةïداHة.

لضضفألا انأا..«هيليب»
«خيراتلا يف

ة̆©˘م˘لا˘å̆˘˘لا †د˘ï̆˘˘لا ةر˘˘F ةرو˘˘6Ñ˘˘Ü&ا دا˘˘>
ه˘M&ار˘+ ي˘لد˘˘©˘˘ل ،[ه˘˘©˘˘õ˘˘©˘˘+^ ة˘˘©˘˘5M˘˘õار˘˘g˘˘لاو
+˘wÇÑ˘م˘لا س8و˘ï˘راI˘لا ة˘ï˘ن©+ ةم˘(ا Iqيم
وIا©MÄÑ̆kر˘F ي˘لا˘è˘-ر˘g˘لا ،ة˘©˘م˘لا˘å˘لا ةر˘òلا

ملو ،يH©ÄÑ ل©Iو©ل ي°©k°/ر&’او ،ودلاIور
M˘k˘ددر +˘©˘õ˘©˘ه D˘ا ي’<˘k˘ا+ فار&DÉÑõ©ة Iqم
،ةIو7Ñõر+ يD همMر= با0ÄÑ ىõ> يDو©لا

0̆˘©o E˘˘لا D˘ي -ÇÑ˘رM˘t˘تا I˘ï˘õ̆§˘ا H˘وE˘ع
^Dتو H©رFلا [و-اíرIÄÑا †و©لا ^:ي&<kïن&ا د
FرMÄÑk©اIور وIا ودلا&DÉÑل Hن H©ÄÑي ’&Iه
نH سI°ïÇ ن&ا بMq ’ نòل ،Hœاò- رثF&’ا
.[NاDادJ سÄ©ل ه°òل عÜgلا+ ل©Iو©ل

بجعم ايرام يزؤخ
جÈلا ةرادإاب

يMïرí˘ل ñ̆+اÄÑ̆لا يĬا6Ñ˘ğ)’ا برد˘م˘لا Lد˘+&ا
I˘˘او ودارا˘˘+ يدا&J̆˘õ̆لا ي˘ğا جر(<̆q̆لا ه̆+اò˘g˘©̆ر
يJõ&ا سÄ©(ر ا§+ †اE يkلا ةœEمåلا ةوwÜلا+
رHï سwÇÑ©Ç- ررE ي}لاو يدام0 ن+ جرgلا
ه©D ةqلاHå مMk ي8Ñt رÇÑgu Ftq©ل Mñرíلا
لوا0 دEو ا}J [اIوروF^ س6ور©í+ ى9Ñرملا
دارõ˘q̆˘ل ŭ(ا˘ÇÑ°˘لا د˘˘Mد˘̆> ه˘˘©˘˘/و˘˘- سÅ-و˘˘òلا
ةt©Üلا }1ا ةرورÉÑ+ مJاM)ا اgلاHÜ ر8Ñí&’ا

ت©gلا+ †ا~kل’او د©kïلا ىõ> لمåلاو ر}tلاو
.س6ور©íلا راIkÅÑا يداkíل

دؤقع ديد“
ايلآا ÚبعÓلا

يíÅÑ- د°> ة©°:ولا ةلوgÜلا فا°6Ñkcا ر©1&ا-
Hس9ر ^FوروI6 [اÑ©qåل Fلا لíرó ملاtõ©ة
D0 ة:رو يï©ï©8ا1 ةÑة -õا ك’&IدMلا ةkي
6Ñ̆k˘°̆اDÄس H˘ث˘œ <̆õ˘ل ى˘ïب F̆لا س6&اqرو§مMة
0©o نا Håâم ’<g©§لا ا{Mن -°k§ي <ïدوJم
D6 ناو/ يÑ©ÉÑÜل نورå7ا †دÑارö <°8اÑرJم
ةÜ+ارلا بلاÜ- ةMدI&’ا ¶}J ل6Ñ©qå اH وJو
نا رM{F مJدوï> دMدم- ةرورÉÑ+ ةMداt-’او
وJ̆ ة˘Mد˘I&’ا M˘å̆©˘ñ د˘E ي}˘لا ر1̆’ا ل˘ÅÑò̆م˘˘لا
EÉÑ˘˘©˘˘لا ة˘˘k˘˘ا&H̆˘©̆و نF̆{ا -ÄÑ˘دM̆رو̆/&’ا د D˘ي
.ة©Dا9Ñ)’ا ر§7Ñ&’ا

qarsana@essalamonline.com

0072ددعلا ^1441 بجر82ـل قفاوملا0202 صسرام42ءاثÓثلا

« انورؤكلا » نم فاخ نيرم جاح
DÉÑل Hبرد Iqم Hïجا0 ةر

H̆رM̆لا †د˘> ن˘k̆°˘ï̆ى˘لا ل H˘ï̆ةر
كل3و نار˘˘J̆و ي˘˘D̆ $ا˘˘˘g˘˘˘˘ï˘˘˘˘لاو
تام©k˘åõ˘ل ا˘Ü˘ğ©˘ï˘-و ا˘:ا̆©˘k˘0ا

د˘˘˘F̆ا o©˘˘˘0̆ ة˘˘˘˘ÇÑ˘˘˘˘˘tلا ةرا5و
تا>اÄÑلا يD̆ هH̆ودĔ سÄ©̆(ر˘õ˘ل
س9رH̆ ر̆.د̆°˘M ن˘̆©˘0̆ ة˘H̆دا˘˘ï˘˘لا
^FوروIو [اJو Hا Mو'Fد -wفو
ه9Ñرå- ة˘©ĬاHò̆)ا ن˘H ي˘°˘å˘م˘لا
ي˘°å̆˘م˘˘لا نا ر˘˘M˘˘{F س9ر˘˘م˘õ̆˘˘ل
Mïkبر Hلا نåل ةدوï©ةدا DرMïه

ل/ا نH ةIو©ل ر§;ا هIاو ة8Ñا1
HÄÑ˘لا ةد˘>ا˘°˘q˘م <˘õ̆9 ىÑ̆نا˘م
+ïه(ا D0 يâ©لا ةرïÄÑلو&’ا م.

15

ةدعاضسŸا رظتني بيد
ة˘©˘å˘˘م˘˘/ سÄ©˘˘(ر ا˘˘>د

بMد ر˘˘م˘˘H̆˘å بور˘˘w˘˘˘لا
<ÅÑ˘اó لا˘í˘رM˘ñ Hل/ا ن
ف˘õ˘1 ر˘˘ث˘˘Fا فا˘˘k˘˘í˘˘ل’ا
ى˘õ˘> ل˘م˘˘å˘˘لاو يدا˘˘°˘˘لا
فور˘˘â˘˘لا ل˘˘F ر˘˘©˘˘Dو˘˘˘-
يدا˘̆°˘˘˘õ˘˘˘ل ةد˘˘̆>ا˘˘ÄÑ̆م˘˘˘لا
دوÇÑåلا فدk˘t˘ï˘©˘ñ J˘ل
J{و اEرلا بلا: د)©Äس
F˘ل H˘ن M˘§˘k˘م ’H̆ر J{ا
˘˘†د˘˘M˘˘˘k˘˘ï ن&ا˘˘˘+ يدا˘˘˘°˘˘˘لا
ة˘˘˘˘8Ñا˘˘˘˘1 ¶د˘˘˘˘>ا˘˘˘˘ÄÑ©˘˘˘˘ل
ا}J م§°H نMدلا با8Ñt&ا

رو/&او H°u نH ة©kgïملا ة0õرملا ر©©kÄÑل ة©DاF نو6Ñkò را©2Hõ هkم©E اH نا سÄ©(رلا دFاو
.دوÅÑ°ملا فد§لا ktï©ñل د©لا يD د©لا ع9Ñول نو>دM راIÇÑ&’ا لå/ اH وJو ةõòk©gل



S
P
O
R
T

رسصعلا

05:32

رهظـلارجفلا

12:5816:16

برغŸا

18:51

ءاسشعلا

20:14

ةÓضصلا تيقاؤم

يضضاملب حيريو ةضسفانملا ءاؤجأل دؤعي يرمعلا نب^
صضيبأا مضسؤمب نوددهم ايلاطيإا يف انؤفرتحم^

ددضشي ÒËت
ةرادإلا عم ةجهللا
طيرفتلا صضفريو

›ؤغيف ‘

ةلوطبلا فانئتسسل ةوقب لمعي دادعتلا نأا دكأا

ةرادإلا ركضشأا» :صشيرهلا
ءارج انعم اهتفقو ىلع
«انورؤك صسوÒف ىودع

ةليلم Úع ةيعمج ةرواسسلا ةبيبسشةنيطنسسق بابسش

نم صصلختلل لمعي دلاؤخ
لحاكلا ىؤتضسم ىلع ةباضصإلا

Œلسصاوتم ديد÷ا مسسوملل حيبذ نامد بعلم زيه

ةيباجيإا ريراقت ىقلت ةرارغؤب
جمانÈلا ةلضصاؤم ىلع رضصيو

ةنسس03ـلا زواجتي بعل يأا مسض صضفر

0072ددعلا ^1441 بجر82ـل قفاوملا0202 صسرام42ءاثÓثلا

ةروثب مايقلل وروأا نويلم541 تزهج ةرادإلا

دقاعتلا ىلع رضصي ؤينيرؤم
ةــــه÷ا معدل لاطع عم

ماــــهنتؤتل ىــــنميلا
وروأا نؤيلم52 دضصرت «زريبضسلا» ةرادإا^

ايقيرفإا لطب لجأا نم
يراؤفيإلا عم يؤق عارضص يف نؤكيضس^

يضساضسأا ناكم زجحل ييروأا
دقاعتلا ناديري نÓيمو «يج.صسأا.يبلا»^

ربكألا حبارلا صسينو رضضخلا مجن عم


