
40 صص

تعد ةينيدلا نوؤوسشلا ةرازو
اهيقحتسسم ىلإا ةرسشابم اهحنم ىلإا

ةـــيروهمجلا لــيكو عادــيإا
ةــــمكحم ىدــــل دــعاشسملا

تقؤوملا ضسبحلا ةليلم نيع
50صص
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ةيلمع يف ةيدجب طارخن’ا نم اهنيكمتل
ةحورطملا ةيجولونكتلا ت’اكسشإ’ا لح

0202 صسرام يف يونسس صساسسأا ىلع

ةحسصلا ريزوب اندÓب يف اهريفسس تعمج ةملاكم يف

ىلع ضضرعت اكيرمأا
معد ميدقت رئازجلا
«انوروك» ةهجاومل يلام

30 صص

 روزملا لامعتسسإاو ريوزتلا قيرط نع لّدع
اهبسسن ريغو ةيناثلا هتجوز دÓيم دقع

عيزوتلل ةهجوم تابكرم3 نتم ىلع ناك اهنم ءزج
صصاوخلا دحأا عدوتسسم يف أابخم ناك رخآاو

عمتجملا نم ةحيرسشلا هذهب عجانلا لفكتلا نامسضل

يــــنورتكلإا قــــيبطت
ةلماعم ءوشس نع غيلبتلل
نــــــينشسملا ضصاخششأ’ا

40صص

ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘لا ناو˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘˘˘سشك
م˘˘خ˘˘سضت˘˘لا ة˘˘˘ب˘˘˘سسن نأا ،تا˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سصحإÓ˘˘˘ل
صساسسأا ىلع ةئاملاب8.1 تغلب رئازجلاب
يأا ،طرا˘ف˘لا صسرا˘م ر˘ه˘سش لÓ˘خ ،يو˘ن˘˘سس
رهسش لÓ˘خ تل˘ج˘سس ي˘ت˘لا ة˘ب˘سسن˘لا صسف˘ن
.0202 يرفيف

را˘˘˘˘ع˘˘˘˘سسأا رو˘˘˘˘ط˘˘˘˘ت ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘تو ل˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘تو
ةياغ ىلإا يونسس صساسسأا ىلع كÓهتسس’ا
 .يسضاملا صسرام رهسش

رطفلا ةاكز ديدحت
جد021 ـب ةنشسلا هذهل

50صص

ةرفوتم حيقلتلا جمارب تاجايتحا يطغت يتلا تاحاقللا
40 صص«انوروك» ةحئاج نع مجان نأاسشلا اذه يف بارطسضا يأا ليجسست مدع دكأا روتسساب دهعم

ةلازإا ىلإا وعدي دارج
ةــعنطشصملا قــئاوعلا
ةــيرئازجلا ةــعماجلاب

30صص

ةــبشسن رارـــقتشسا
8.1 دــنع مــخشضتلا
رئازجلاب يف ةئاملاب

كاـسسمإلاو راـطفإلا تيقاوم
اهيحاوسضو ةمسصاـــــعلا رئازجلا

01:40:كاــسسمإلا
83:91:راـطفإلا

40 صص

لبقملا يام41 ةياغ ىلإا ةشساردلا قيلعت ديدمت
ذيمÓتلا نع صسوردلا عاطقنإا ةهباجمل ةذختملا ريبادتلا ةفاك رارمتسسا

فيكلا نم غلك75 زجح
ناشسملتو فلششلاب جلاعملا

«ذيمÓتلاو ءايلوأ’ا يشضرت جئاتن ىلا يشضفتشس نييعامتج’ا ءاكرششلا عم تاءاقللا» :طوعجاو  ^
يئادتبÓل01 نم4و يوناثلاو طشسوتملل02 نم9 ىلإا لاقتن’ا ت’دعم ضضيفخت حارتقإا^

لبقملا ربمتبشس رهشش ىلإا «كابلا» تاناحتما ليجأاتل ةوعدلا^
ةيشساردلا ةنشسلا ةياهن نع نÓعإ’ا وحن^

30صص



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

رضشنلا لوؤوضسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طضسولا عبطلا
قرضشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

(ةخضسن0512)4272 ددعلابحضس
moc.enilnomalasse@bup:راهضشإلا

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

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

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

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

ةنيطنضسق  –  ةيعانضصلا ةقطنملا ةفاحضصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روضصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لضصت يتلا

اهباحضصأا ¤إا درت ل
 ترضشن ءاوضس
رضشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
مهذقني له
؟.. يرومرم

ن˘طو˘لا ر˘ب˘ع ا˘ه˘ب˘˘ل˘˘غأا تن˘˘ل˘˘عأا ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
طبختي اهنم ليلق ددع يقب اميف ،اهصسÓفإا
،يرو˘مر˘م نا˘صسح ل˘خد˘ت ،ةدا˘ح ة˘مزأا ي˘˘ف
ةيد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا تا˘عا˘ن˘صصلاو ة˘حا˘ي˘صسلا ر˘يزو
ي˘ل˘ث˘م˘م˘ب ع˘م˘ت˘جإاو ،ي˘˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو
ةحايصسلا تلا˘كو˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘لارد˘ي˘ف˘لا

ة˘لا˘كو˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘ق˘˘ن˘˘لاو ،را˘˘ف˘˘صسألاو
يلغتصسمل ةينطولا ةيلارديفلاو ،ةحايصسلا
نيلعافلا تاحرتقم لوح ثيدحلل ،قدانفلا
ءابو تا˘ع˘ب˘ت ة˘ه˘جاو˘م نأا˘صشب عا˘ط˘ق˘لا ي˘ف
تاءارجإلا نم ةلمج حارتقإا متو ،«انوروك»
ةيحصصلا ةمزألا تاصسكعنا نم فيفختلل

ةلحرمك دÓبلا ي˘ف ة˘حا˘ي˘صسلا عا˘ط˘ق ى˘ل˘ع
طاصشنلا ثعبل ريصضحتلا بناج ىلإا ،ىلوأا
.ءابولا ءÓجنا دعب ةيناث ةلحرمك يحايصسلا

ضسيئرلل Êاهت

ةيواز خيصش ،يخ˘ي˘صشو˘ب ه˘ل˘لا ح˘ت˘ف ثع˘ب
ىلإا ةئنهت ةلاصسر ،ناصسملتب خيصشلا يديصس
،نوبت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر
رهصش لولحو م˘ل˘ع˘لا مو˘ي ءا˘ي˘حإا ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘ب
تاحÓصصإلا اه˘ي˘ف ن˘م˘ث ،م˘ير˘كلا نا˘صضمر
هيلوت ذنم ،ةيروهمجلا سسيئر اهرصشاب يتلا

اذ˘ه ج˘ئا˘˘ت˘˘ن نأا» لا˘˘قو ،م˘˘كح˘˘لا د˘˘ي˘˘لا˘˘ق˘˘م
ينادلاو يصصاقل˘ل ر˘ه˘ظ˘ت تأاد˘ب حÓ˘صصإلا
هرييصست مايأا نم ريصصقلا تقولا اذه يف
.«رئازجلا يف مكحلا ديلاقمل

تحار«.. نوبراشضŸُا
! .. «مهيلع

ةعومجم ماق ،عيمجلا اهنصسحتصسا ةردابم يف
ءانتقإاب ،ةدكيكصس برغ لقلا ةنيدم بابصش نم
كÓهتصسلا ةعصساولا رصضخلا نم ةريبك تايمك
دعب ،روعصشلاوب حلاصص ةنيدمب ةلمجلا قوصس نم
ةراجتلا ة˘ير˘يد˘م ن˘م سصي˘خر˘ت ى˘ل˘ع او˘ل˘صصح نأا
رعصسب اهعيبل مهتنيدم ىلإا اهب اوهجوتو ،ةيلولل
نيبراصضملا ةكوصش رصسكل كلذو ،ةلمجلا قوصس
ناصضمر رهصش لوخد درجمب راعصسألا اوعفر نيذلا

با˘ب˘صشلا ءلؤو˘ه د˘كأاو ،ي˘لاوز˘لا بو˘ي˘ج او˘قر˘حو
رركتتصس هذه مهتردابم نأا ،نوريخلاو نوعاولا

تممع و˘ل ةردا˘ب˘م ،ل˘ي˘صضف˘لا ر˘ه˘صشلا ما˘يأا ة˘ل˘ي˘ط
.«نيبراصضملا ىلع يصضق«..

«ةرقامزلا» تÓيو–
! .. «حب» ..

ة˘ي˘لا˘ج˘لا تÓ˘يو˘ح˘ت ه˘جاو˘ت نأا ع˘قو˘ت˘م˘لا ن˘˘م
اريبك اعجارت ،جراخلا ي˘ف ة˘بر˘ت˘غ˘م˘لا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

،ةئاملاب02 ـلا ىدعتي دق قوبصسم ريغ لكصشبو
ةيملاعلا ةيحصصلا ةمزألا تار˘ي˘ثأا˘ت ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع
بصسحو،«ا˘نورو˘ك» ة˘ح˘ئا˘ج ا˘ه˘ي˘ف تب˘ب˘صست ي˘ت˘˘لا
،ه˘ل ر˘ير˘ق˘ت ثد˘حأا ي˘ف ي˘لود˘لا كن˘ب˘لا تا˘ع˘قو˘˘ت
ى˘ل˘ع ي˘ب˘ل˘صس ر˘ي˘ثأا˘ت سضا˘ف˘خ˘نإلا اذ˘ه˘ل نو˘كي˘˘صس
،نيعباتملا نم ريثكلا يزعيو ،ينطولا داصصتقلا

يف قÓغإلا ةصسايصس ىلإا لمتحملا عجارتلا اذه
ءابولا ةرصصاحمل لودلا اهيلإا تعراصس يتلا ندملا
ةيداصصتقا ةمزأا نم هتصضرف امع كيهان ،يملاعلا
فيظوت تلدعم عجارتو روجألا سضفخب تببصست
اصضرعت رثكألا ةحيرصشلا يهو ةرجاهملا ةلامعلا
.ةيداصصتقا ةمزأا يأا يف روجألاو فئاظولا نادقفل

qarsana@essalamonline.com
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عينم دشس ¤إا ةيداع ةمامك نم
ة˘ي˘كير˘مأا ة˘˘صسارد تف˘˘صشك

،ةيداعلا تامامكلا نأا ةثيدح
يتلا ،اهنم ةيصشامقلا اميصس ل
نم ةيامحلل ايلاثم Óح دعت ل
نأا نكمي ،«انوروك» سسوريف
ثولتلا نم ةيامح رثكأا نوكت
ن˘˘م ءاو˘˘ه˘˘لا ه˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘˘ي ا˘˘˘مو
م˘˘˘ي˘˘˘ثار˘˘˘جو تا˘˘˘˘بور˘˘˘˘كي˘˘˘˘م
ءار˘جإا˘ب كلذو ،تا˘˘صسور˘˘ي˘˘فو
ة˘فا˘صضإا ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ي ط˘ي˘˘صسب

نأا نكمي نوليانلا نم ةقبط
ةلاعف ةيداعلا ةعنقألا لعجت
ةيعافد زجاوحك لمعتو رثكأا
عقوم هرصشن ريرقت قفو ،اًصضيأا
.يكيرمألا «رآا يب نإا» ةعاذإا

ءادعشصلا ضسفنتت ةديلبلا
تل˘˘ت˘˘˘حا ا˘˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘ب

دد˘˘ع ي˘˘˘ف ةراد˘˘˘صصلا
تايفولاو تاباصصإلا
،«انوروك» سسور˘ي˘ف˘ب
اذه يصشفت ةيادب ذنم
اه ،اندÓب يف ءابولا

دورو˘لا ة˘ن˘˘يد˘˘م ي˘˘ه
ا˘ه˘ل˘هأا ي˘عو ل˘صضف˘ب
،ءاد˘ع˘˘صصلا سسف˘˘ن˘˘ت˘˘ت
ل˘˘˘˘˘˘˘قألا تح˘˘˘˘˘˘˘صضأاو
دد˘˘˘ع˘˘˘ل Ó˘˘˘ي˘˘˘˘ج˘˘˘˘صست
ة˘ي˘مو˘ي˘لا تا˘با˘صصإلا

د˘ح ى˘ل˘ع تا˘ي˘فو˘لاو
مل ه˘نأا ل˘ي˘لد˘ب ،ءاو˘صس
سسمأا لوأا م˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي
ة˘با˘صصإا يأا ل˘ي˘ج˘˘صست
،ةيلولا يلاو ،رصصيون لامك  دكأا هيلعو ،اندÓب «91‐ديفوك» لوخد ذنم ةرم لوأل ةيلولا قاطنب
كلذ يف لدتصسم ،ةيلولاب رقتصسم يحصصلا عصضولا نأا ىلع لدتو دكؤوت تارصشؤوملا ةفاك نأا
.ةيلولا تايفصشتصسمل لصصت يتلا تلاحلا ددعل سسوململا سصقانتلاب

ةنوميم ةدوع
ا˘˘˘ها˘˘˘صضق جÓ˘˘˘ع ةر˘˘˘ت˘˘˘ف د˘˘˘ع˘˘˘ب

،نارهول يركصسعلا ىفصشت˘صسم˘لا˘ب
«انورو˘ك» سسور˘ي˘ف˘ب ه˘ت˘با˘صصإا ر˘ثإا
دبع فنأات˘صسا ،ر˘ه˘صش ي˘لاو˘ح ل˘ب˘ق
،ركصسع˘م ي˘لاو ،ةدو˘ي˘صص ق˘لا˘خ˘لا
هصسؤورت˘ب ،ه˘ما˘ه˘م ر˘صشا˘بو ه˘طا˘صشن
ربع ،سشاعملا عقاولا لوح اعامتجا
قلعت ام ةصصاخ ،ةيلولا تايدلب
ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لاو م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا تÓ˘˘م˘˘ح˘˘ب
ةبصسانمب ةينماصضت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لاو
ةدوعف .. ليصضفلا ناصضمر رهصش
.ةنوميم

! .. «رأاف تيŸاو ةÒبك ةبدنŸا»
لصصاوتلا عقاوم ىلع ةقطنملا ناكصس اهفصصو

قلعتي رمألا ! .. «ةيريتصسه ةليل» ـب يعامتجإلا
ةرئاد ،ةيطصشلا ةيدلبب نكصسم003 ناكصسب انه
،اهودعقأاو اي˘ند˘لا او˘ما˘قأا ،ف˘ل˘صشلا˘ب سسرا˘ف دلوأا
ةحلصسألا فلتخمو سسيراتملاب عراصشلا يف لكلا
ة˘يا˘م˘ح˘لا ر˘صصا˘ن˘ع ءا˘عد˘ت˘صسإا م˘ت ل˘ب ،ءا˘صضي˘˘ب˘˘لا
يحلا تارامع ىدحإا ناكصس .. ؟ اذامل ،ةيندملا
م˘ع˘ن «ةر˘ي˘غ˘صص» ة˘ما˘صس ى˘ع˘فأا دو˘جو او˘ف˘صشت˘˘كإا
4 فرظ يف يتلاو ،ققصشلا ىدحإا يف «ةريغصص»
نم ةيندملا ةيامحلا رصصانع دحأا نكمت قئاقد
يب˘ع˘صشلا ل˘ث˘م˘لا لو˘ق˘ي ا˘م˘كو ،ا˘ه˘ي˘ل˘ع ءا˘صضق˘لا
.«رأاف تيملاو ةريبك ةبدنملا» ريهصشلا
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ريزولا حلاصصم تزربأاو اذه
اهل نايب يف ،طوعجاو دمحم
ىلع ،«مÓصسلا» زوحت سسمأا
ةفاك رارم˘ت˘صسا ،ه˘ن˘م ة˘خ˘صسن
ةذختم˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا
نع ميلعتلا عاطقنا ةهباجمل
ثب رار˘غ ى˘ل˘˘ع ،ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا
ل˘صصف˘ل˘ل ة˘ي˘˘جذو˘˘م˘˘ن سسورد
نويزفلتلا تاونق ربع ثلاثلا
معدلا زاهج اذكو ،يمومعلا
نم ،تنرتنلا ربع يصسردملا

ناو˘˘˘يد˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘صصن˘˘˘˘م لÓ˘˘˘˘خ
نيوكتلاو ميلع˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا

ر˘صشن بنا˘˘ج ى˘˘لإا ،د˘˘ع˘˘ب ن˘˘ع
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ذ˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘ت˘˘˘ل سسورد
ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع تا˘˘يو˘˘ت˘˘صسم˘˘˘لا
ن˘˘ع Ó˘˘صضف ،«بو˘˘ي˘˘تو˘˘ي˘˘لا»
ي˘ت˘لا ة˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا سصصصح˘˘لا
.ةيوهجلا تاعاذإلا اهثبت
،طوع˘جاو د˘م˘ح˘م د˘كأاو اذ˘ه
يف ،ةين˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ر˘يزو
يرواصشت ءاقل لÓخ هل هملك
ن˘˘˘م دد˘˘˘ع˘˘˘ب سسمأا ه˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘˘ج
عاطقل ةدم˘ت˘ع˘م˘لا تا˘با˘ق˘ن˘لا
ي˘ت˘لا تاءا˘ق˘ل˘لا نأا ،ة˘ي˘بر˘ت˘لا
سسمأا لوأا مو˘ي ذ˘ن˘م ا˘هر˘صشا˘˘ب
ي˘ف ءا˘كر˘صشلا ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م ع˘˘م
ةياهنلا يف يصضفتصس عاطقلا
ذيمÓتلا ي˘صضر˘ت ج˘ئا˘ت˘ن ى˘لإا

دار˘˘فأا ع˘˘ي˘˘˘م˘˘˘جو ءا˘˘˘ي˘˘˘لوألاو
ىلع ددصشو ،ةيوبرتلا ةرصسألا
دÓبلا ةحلصصم ةاعارم ةيمهأا

هتح˘صص ة˘مÓ˘صسو ذ˘ي˘م˘ل˘ت˘لاو
ع˘ي˘م˘جو ةذ˘تا˘˘صسألا ة˘˘ح˘˘صصو
نأا ازربم ،عاطقلا يمدختصسم
ةصصاخ ،ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘صسم
تا˘نا˘ح˘ت˘ملا˘ب ن˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
ل˘غ˘صشلا ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
لا˘قو ،ه˘ح˘لا˘صصم˘ل ل˘˘غا˘˘صشلا
موقنصس هلعف نكمي ام لك»
يتلا تايد˘ح˘ت˘لا ل˘ظ ي˘ف ه˘ب
ل˘ظ ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا ا˘ه˘ه˘جاو˘˘ت
.«انوروك سسوريف راصشتنا

فدهلا نأا ،طوعجاو دكأا امك
ريكفتلا وه عامتجلا اذه نم
امل هعقوت نكمي ام ةصشقانمو
ةيصسارد˘لا ة˘ن˘صسلا ن˘م ى˘ق˘ب˘ت
ميظنتو ةصسارد نم ةيراجلا
ة˘ي˘صسرد˘م˘لا تا˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘مÓ˘˘ل
مدقتلا ىوتصسم نم اقÓطنا
ي˘˘ف ج˘˘مار˘˘ب˘˘لا ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت ي˘˘ف
ثÓثلا ةيميل˘ع˘ت˘لا ل˘حار˘م˘لا
تاءار˘جإا د˘يد˘م˘˘ت ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف
.هعفر وأا يحصصلا رجحلا

يذ˘˘˘لا عا˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘جلا م˘˘˘˘صضو
،ةقل˘غ˘م ة˘صسل˘ج ي˘ف ل˘صصاو˘ت
ة˘يدا˘ح˘تلا ن˘م ل˘ك ي˘ل˘ث˘م˘˘م
،ة˘ي˘بر˘ت˘لا لا˘م˘ع˘ل ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
لا˘م˘˘ع˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا دا˘˘ح˘˘تلا
سسلجملا ،نيوكتلاو ةي˘بر˘ت˘لا
ل˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسم˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا
يثÓث عاطقلا ي˘مد˘خ˘ت˘صسم˘ل
ة˘با˘ق˘ن˘لا ،ة˘ي˘بر˘ت˘ل˘˘ل راو˘˘طألا
ةذتاصسأل ةلقتصسملا ة˘ي˘ن˘طو˘لا
،ينق˘ت˘لاو يو˘نا˘ث˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
لا˘م˘ع˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا
ةلقتصسم˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا ،ة˘ي˘بر˘ت˘لا

،نيو˘كت˘لاو ة˘ي˘بر˘ت˘لا لا˘م˘ع˘ل
كÓصسأÓ˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا
نيينهملا لامعلاو ةكرتصشملا
،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا عا˘ط˘˘ق˘˘ل
ةلقتصسملا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا
ةرادإلا ي˘˘˘˘مد˘˘˘˘خ˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صسم˘˘˘˘˘ل
سسل˘ج˘م اذ˘كو ،ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
،ةيرئازجلا تايوناثلا ةذتاصسأا
ةبا˘ق˘ن˘لا ي˘ل˘ث˘م˘م ن˘ع Ó˘صضف
ةذتاصسأل ةلقتصسملا ة˘ي˘ن˘طو˘لا
.يئادتبلا ميلعتلا

ةسسارد حرتقت «ويتناسسأ’ا»
ربمتبسس يف ثلاثلا لسصفلا
سسي˘ئر ،خ˘با˘صش تا˘حر˘˘ف لا˘˘ق
ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘˘لا لا˘˘˘م˘˘˘ع ة˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘ن
ج˘ما˘نر˘˘ب˘˘لا نإا ،«و˘˘ي˘˘ت˘˘نا˘˘صسأا»
م˘˘˘ت˘˘˘ي نأا بج˘˘˘ي ي˘˘˘˘صسارد˘˘˘˘لا
ر˘˘ه˘˘صش لÓ˘˘خ ه˘˘لا˘˘˘م˘˘˘كت˘˘˘صسا
سسيردت لÓخ نم ،ر˘ب˘م˘ت˘ب˘صس
لو˘˘خد˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق ذ˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘ت˘˘˘لا
نأا ةصصاخ ،مداقلا يصسردملا
،ر˘˘ي˘˘صصق ثلا˘˘˘ث˘˘˘لا ل˘˘˘صصف˘˘˘لا

تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘صصت ي˘˘˘ف را˘˘˘˘صشأاو
ءاقللا ةياه˘ن بق˘ع ة˘ي˘ف˘ح˘صص
ءا˘˘˘˘كر˘˘˘˘صشلا ع˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ج يذ˘˘˘˘˘لا
ر˘يزو˘لا ع˘م ن˘ي˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جإلا

بحر ر˘ي˘˘خألا نأا ،طو˘˘ع˘˘جاو
ي˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘حار˘˘˘ت˘˘˘قلا ل˘˘˘كب

ىلإا اريصشم  ،هتباقن اهتحرط
تا˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘ملا زا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘جإا نأا
نا˘ح˘ت˘ما ة˘صصا˘خ ة˘ي˘˘م˘˘صسر˘˘لا
ةرت˘ف˘لا هذ˘ه ي˘ف ا˘يرو˘لا˘كب˘لا

لصصاوت لظ يف ادج دعبتصسم
سسور˘ي˘ف˘ب تلا˘ح ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست
.«انوروك»

نيلسصفلا ت’دعم باسسح
تايوتسسملا لكل يناثلاو لوأ’ا

ىلع نيلبقملا اهيف امب
«مايبلا»و «مايكناسسلا»

لÓخ ،ثدحتملا حرتقإا امك
،ر˘كذ˘لا ف˘لا˘صسلا عا˘˘م˘˘ت˘˘جإلا

ني˘ل˘صصف˘لا تلد˘ع˘م با˘صسح
ل˘˘˘˘˘كل ي˘˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘˘لاو لوألا
ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ب تا˘˘يو˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لا
ةياهن ناحتما ىلع نيلبقملا
ةداهصشو ي˘ئاد˘ت˘بلا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
مصسحل ط˘صسو˘ت˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
.ةيصساردلا ةنصسلا

«فابنأ’ا» تاحارتقا هذه
يسساردلا مسسوملا ذاقنإ’

،يريزد قداصص دكأا هتهج نم
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘تلا سسي˘˘˘ئر
،نيو˘كت˘لاو ة˘ي˘بر˘ت˘لا لا˘م˘ع˘ل

يتلا تارارقلا عيمج نأا ىلع
ة˘˘ن˘˘˘صسلا نأا˘˘˘صشب ذ˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘صس
ىقب˘ت ،ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘صسارد˘لا

عصضولا تارو˘ط˘ت˘ب ة˘نو˘هر˘م
راصشأاو ،دÓ˘ب˘لا ي˘ف ي˘ح˘صصلا
ةدوع دعبتصسملا نم هنأا ىلإا
خيرات دعب ةصساردلل ذيمÓتلا
اربتع˘م ،مدا˘ق˘لا يا˘م51 ـ˘˘لا
ة˘يا˘ه˘ن خ˘يرا˘ت ة˘˘با˘˘ث˘˘م˘˘ب ها˘˘يإا
ي˘˘ف ي˘˘˘صسارد˘˘˘لا م˘˘˘صسو˘˘˘م˘˘˘لا
حر˘˘ت˘˘قاو ،يدا˘˘ع˘˘لا ع˘˘صضو˘˘لا

با˘˘˘صست˘˘˘حا ير˘˘˘يزد قدا˘˘˘صص
لوألا ن˘˘ي˘˘ل˘˘˘صصف˘˘˘لا لد˘˘˘ع˘˘˘م
نيروطلل ةب˘صسن˘لا˘ب ي˘نا˘ث˘لاو
،ط˘˘صسو˘˘ت˘˘م˘˘لاو ي˘˘ئاد˘˘˘ت˘˘˘بلا

ىلإا لاقتنلا لدعم سضفخو
9و ،يئادتبÓل ةبصسنلاب5.4
نود نم طصسوتملل ةبصسنلاب
مت˘ي ا˘م˘ي˘ف ،تا˘نا˘ح˘ت˘ما ءار˘جإا
تارا˘˘ب˘˘ت˘˘خا ءار˘˘جإا ر˘˘˘ي˘˘˘خأا˘˘˘ت
ى˘لإا ا˘يرو˘لا˘كا˘˘ب˘˘لا نا˘˘ح˘˘ت˘˘ما
،لبقملا ربمتبصس رهصش رخاوأا

ة˘˘صصر˘˘ف ءا˘˘˘ط˘˘˘عإا ل˘˘˘جا ن˘˘˘م
ر˘˘ي˘˘صضح˘˘ت˘˘ل˘˘ل ذ˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
مصسوملا ذاقنإلو ،ةعجارملاو
ي˘ف ه˘نأا ا˘ف˘ي˘صضم ،ي˘˘صسارد˘˘لا

ةدوعلا˘ب رار˘ق ذا˘خ˘تا م˘ت لا˘ح
نأا بج˘˘ي˘˘ف ،سسراد˘˘م˘˘لا ى˘˘˘لإا
نيروطلا ىلع رمألا رصصتقي
ذخأا عم ،يوناثلاو طصسوتملا

رذحلاو ةطيحلا ريبادت عيمج
سسرادملا ميق˘ع˘ت رار˘غ ى˘ل˘ع
.تامامكلا سسبلو دعابتلاو
نأا ،ثد˘ح˘ت˘م˘لا تاذ ف˘صشكو
دا˘˘ح˘˘تلا ن˘˘ي˘˘˘ب تلا˘˘˘صصتلا

تلازا˘م ة˘ي˘صصو˘˘لا ةرازو˘˘لاو
ميدقت لÓخ ن˘م ،ة˘ل˘صصاو˘ت˘م
ي˘ف ا˘ه˘ل˘ك بصصت تا˘حار˘ت˘˘قا

ا˘ن˘ئ˘م˘ط˘م ،ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ح˘لا˘صص
ى˘˘ل˘˘ع فو˘˘خ ل نأا˘˘ب م˘˘˘ها˘˘˘يإا

.يصساردلا مهلبقتصسم
لاقتن’ا ت’دعم صضيفخت

طسسوتملل02 نم9 ىلإا
يئادتبÓل01 نم4و يوناثلاو

،حا˘ن˘جو˘ب م˘ير˘كلا د˘ب˘˘ع لا˘˘ق
ةينطولا ةباقنلل ماعلا نيمألا
حار˘˘ت˘˘قا م˘˘ت ه˘˘نإا ،ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ىلإا لاقتنلا لدعم سضيفخت
روطلل ةبصسن˘لا˘ب02 ن˘˘م9
نم4و يوناثلاو طصسوتملا

رو˘ط˘ل˘ل ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب01
هذ˘ه نأا ح˘صضوأاو ،ي˘ئاد˘ت˘˘بلا
ةيئانث˘ت˘صسا نو˘كت تاءار˘جإلا

يذلا ،كاردتصسلا نع ليدبك
ة˘ي˘نا˘˘ث ة˘˘صصر˘˘ف ح˘˘ي˘˘ت˘˘ي نا˘˘ك
ىلع اوزاح نيذلا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل˘ل
ىلإا لاقتنÓل02 نم9 لدعم
.ةلبقملا ةنصسلا

،ايرولاكب˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو
حارت˘قا م˘ت ه˘نأا ،حا˘ن˘جو˘ب دا˘فأا
ن˘م ثلا˘ث˘˘لا ل˘˘صصف˘˘لا ءا˘˘غ˘˘لإا
سصا˘خ˘لا ي˘صسارد˘لا رر˘ق˘˘م˘˘لا
اذه نوزاتجي نيذلا ذيمÓتلاب
.هوصسردي مل مهنأل ،ناحتملا

ذيمÓتلا نع صسوردلا عاطقنإا ةهباجمل ةذختملا ريبادتلا ةفاك رارمتسسا

لبقملا يام41 ةياغ ىلإا ةشساردلا قيلعت ديدمت
«ذيمÓتلاو ءايلوأ’ا يشضرت جئاتن ىلإا يشضفتشس نييعامتج’ا ءاكرششلا عم تاءاقللا» :طوعجاو ^

ر.نوراه

ميلعتلاو ةيبرتلا تاسسسسؤوم ةفاك ىوتسسم ىلع ةسساردلا قيلعت ديدمت نع ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو تنلعأا
.«انوروك» صسوريف يسشفت نم يئاقوو يزارتحا ءارجإاك ،لبقملا يام41 ةياغ ىلإا ةثÓثلا ةيميلعتلا لحارملل

اهريفسس تعمج ةملاكم يف
ةحسصلا ريزوب اندÓب يف
ميدقت ضضرعت اكيرمأا

رئازجلل يلام معد
«انوروك» ةهجاومل

،رسشوريد فيإا نوج نلعأا
يكيرمأ’ا ريفسسلا

تسضرع هدÓب نأا ،رئازجلاب
معدلا ميدقت رئازجلا ىلع

يف اهدوهج عفدل يلاملا
.«انوروك» ءابول يدسصتلا

ةيسسامولبدلا صسيئر فسشك
يف ،رئازجلاب ةيكيرمأ’ا

ـب هباسسح ىلع ةديرغت
هئارجإا نع ،«رتيوت»
دبع عم ةيفتاه ةملاكم
ريزو ،ديزوب نب نامحرلا
ةسشقانم تلمسش ،ةحسصلا

ملاعلا هسشيعي ام تادجتسسم
،«91 ديفوك» صسوريف ءارج
،هل رئازجلا ةحفاكمو
اكيرمأا دهعت لقن هنأا زربأاو
يلاملا معدلا ميدقتب
ةيرئازجلا ةموكحلا دوهجل

،ءابولا اذه ةحفاكم يف
هتديرغت رسشوريد متخو
يقتلن نأا ىنمتأا» ،لوقلاب
لجاعلا بيرقلا يف ايسصخسش
.«ةدحاو دي ..

ح.ميلسس

د˘ب˘ع ،لوألا ر˘˘يزو˘˘لا دد˘˘صش
ةرورصض ىلع ،دارج زيزعلا
ينطولا سسلجملا يدؤوي نأا
ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ثح˘˘˘˘ب˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل
يف هرود ،تايجولونكتلاو
ةعماجلا نيب ةقÓعلا زيزعت
يدا˘صصت˘قإلا ن˘ي˘عا˘ط˘ق˘˘لاو
لÓ˘خ ن˘م ،ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جإلاو
ةعنطصصملا قئاو˘ع˘لا ة˘لازإا
ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا˘˘ب
طارخ˘نلا ن˘م ا˘ه˘ن˘ي˘كم˘تو
ل˘ح ة˘ي˘ل˘م˘˘ع ي˘˘ف ة˘˘يد˘˘ج˘˘ب
ةيجولون˘كت˘لا تلا˘كصشإلا
.ةحورطملا
ه˘فار˘صشإا لÓ˘˘خ ،دار˘˘ج د˘˘كأا
ميلع˘ت˘لا ةرازو ر˘ق˘م˘ب سسمأا
،يمل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘لا

روصسيفوربلا بيصصنت ىلع
،ة˘ي˘لدا˘ب˘ع ر˘ها˘ط˘لا د˘م˘ح˘م
ينطولا سسل˘ج˘م˘ل˘ل ا˘صسي˘ئر
ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ثح˘˘˘˘ب˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل
روصضحب ،تايجولونكت˘لاو
ةموكحلا ءاصضعأا نم ددع
هذه نأا ،عاطقلا تاراطإاو
ةظحل» ر˘ب˘ت˘ع˘ت ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا

ر˘˘˘˘˘مألا نأل ،«ةدو˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘صشم
ةادأا˘ب ‐لا˘ق ا˘م˘ك‐ ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي
يملعلا ثحبلا ةيقرتل ةماه
ع˘ن˘صص ى˘ل˘ع ةد˘˘عا˘˘صسم˘˘لاو
دا˘˘صصت˘˘قإلا م˘˘عدو رار˘˘ق˘˘˘لا
نأا ى˘ل˘ع ادد˘صشم ،ي˘ن˘طو˘لا
ثحبلل ين˘طو˘لا سسل˘ج˘م˘لا
،تايجولونكتلاو ي˘م˘ل˘ع˘لا
Ó˘˘عا˘˘ف ح˘˘ب˘˘˘صصي نأا بج˘˘˘ي
ةصسايصسلا ديدحتل ا˘ي˘صسا˘صسأا
.يملعلا ثحبلل ةينطولا

نأا يغبني ’» :روتيسش
ةعماجلا رود ىقبي

رسشن يف اروسصحم
«فراعملاو مولعلا

نيدلا سسمصش نمث ،هرودب
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لا ر˘˘يزو ،رو˘˘ت˘˘ي˘˘صش
،يمل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘لا
يذلا سسل˘ج˘م˘لا اذ˘ه ءا˘صشنإا
ةنبل ‐لاق املثم‐ نوكيصس
ملعلا رود زيزعت يف ةديدج
دكأاو ،رئازجلا يف ثحبلاو
ةيرئازجلا ةعماجلا رود نأا

ى˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘ي نأا ي˘˘˘غ˘˘˘ب˘˘˘ن˘˘˘˘ي ل
ر˘صشن ي˘ف ط˘ق˘ف ارو˘صصح˘م
ي˘ه˘ف ،فرا˘ع˘م˘لاو مو˘ل˘ع˘لا
رود ءادأا ىلع لعفلاب ةرداق
،حار˘˘˘˘ت˘˘˘˘قا ةو˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ك ما˘˘˘˘˘ه
سشاعنإلا ي˘ف ة˘م˘ها˘صسم˘لاو
،دÓبلا ةيمنتو يداصصتقلا
اهترد˘ق د˘ي˘كأا˘ت ن˘ع Ó˘صضف
ارد˘˘صصم نو˘˘كت نأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
يعناصص نيو˘كت˘ل ا˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح
بي˘˘ج˘˘ت˘˘˘صست نأاو ،ةور˘˘˘ث˘˘˘لا
.عمتجملا تابلطتمل
بر˘˘˘˘˘عأا ،ه˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘˘م
نع ،ةيلدابع روصسي˘فور˘ب˘لا
روف ،ةئيهلا هذه دادعتصسا
ا˘˘ه˘˘ت˘˘ب˘˘ي˘˘كر˘˘ت لا˘˘م˘˘كت˘˘˘صسا
ىصصقأاب لمع˘ل˘ل ،ة˘ير˘صشب˘لا

ي˘˘ف نو˘˘كت˘˘˘ل ا˘˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘قا˘˘˘ط
تايدحتو تاناهر ىوتصسم
ي˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا ثح˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا

.رئازجلا يف يجولونكتلاو
د˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ت ،ةرا˘˘˘˘˘˘صشإÓ˘˘˘˘˘˘˘ل
ةدع ،ةيلدابع روصسيفوربلا

ميلعتلا عاطق يف بصصانم
بصصنم لغصش ثيح ،يلاعلا
،ةرازو˘˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘˘مألا

تا˘˘صسصسؤو˘˘م ةد˘˘ع سسأار˘˘تو
رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘˘ع ،ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج
سسادرموب ،ةديلبلا تاعماج
.ةريوبلاو

صسلجملا ماهم هذه
يملعلا ثحبلل ينطولا

تايجولونكتلاو
يذ˘لا ،سسل˘ج˘م˘لا نأا ر˘كذ˘˘ي

ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘˘ت˘˘لا ه˘˘صصن رد˘˘صص
ي˘ف ة˘ي˘م˘صسر˘لا ةد˘ير˘ج˘˘لا˘˘ب
،مر˘صصن˘م˘لا ر˘ه˘صشلا ة˘يا˘ه˘ن
ة˘يا˘صصو تح˘ت ة˘ئ˘ي˘ه د˘˘ع˘˘ي
ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ت لوألا ر˘˘˘يزو˘˘˘لا
ة˘يو˘ن˘ع˘م˘لا ة˘˘ي˘˘صصخ˘˘صشلا˘˘ب
ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا لÓ˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صسلاو
54 م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صضتو يرادإلاو
نم م˘ه˘ن˘ي˘ي˘ع˘ت م˘ت˘ي او˘صضع
،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ل˘ب˘ق
سسلجملا سسيئر نيعي امك
،يصسا˘ئر مو˘صسر˘م بجو˘م˘ب
ديدحتب ،سسلجملا فلكيو
ىر˘˘˘ب˘˘˘كلا تا˘˘˘ه˘˘˘جو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ثحبلل ةينطولا ةصسا˘ي˘صسل˘ل
ر˘˘يو˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘لاو ي˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا
ءارآا ءادبإابو يجو˘لو˘ن˘كت˘لا

ي˘ف ا˘م˘ي˘صسل ،تا˘ي˘صصو˘˘تو
ثحبلل ىربكلا تارا˘ي˘خ˘لا
ر˘˘يو˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘لاو ي˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا
.يجولونكتلا

سسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا ما˘˘˘ه˘˘˘م ن˘˘˘مو
يم˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا

ا˘صضيأا ،تا˘ي˘جو˘لو˘ن˘˘كت˘˘لاو
ةينطولا ة˘صسا˘ي˘صسلا م˘ي˘ي˘ق˘ت
ريوطتلاو يملع˘لا ثح˘ب˘ل˘ل
ا˘ه˘ج˘ئا˘ت˘نو ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘˘لا

مييقتلا تايلآا دادعا اذكو
ةيقرتو اهذي˘ف˘ن˘ت ة˘ع˘با˘ت˘مو
ينق˘ت˘لاو ي˘م˘ل˘ع˘لا عاد˘بإلا
ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا ط˘˘صسو˘˘لا ي˘˘ف
ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘جا˘˘˘مدإاو
،ةيداصصتقلاو ةيعا˘م˘ت˘جلا

تاردقلا ىلع ظافحلا عم
ةينطولا ةينقتلاو ةي˘م˘ل˘ع˘لا

معدو اهزيزعتو اهن˘ي˘م˘ث˘تو
ريوطتلاو يم˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لا
تاصسايصسلل ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا
ىلإا ةفاصضإلاب ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ام ثحبلا تاطاصشن قيصسنت
يلديو اذه ،تاعاطقلا نيب
ل˘ك ي˘ف ه˘يأار˘ب ،سسل˘ج˘˘م˘˘لا

د˘يد˘ح˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘˘ت ة˘˘لأا˘˘صسم
ثحبلل ةينطو˘لا ة˘صسا˘ي˘صسلا
ر˘˘يو˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘لاو ي˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا
ا˘هذ˘ي˘ف˘ن˘تو ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘˘لا

ىلإا ةفاصضإلاب ،ا˘ه˘م˘ي˘ي˘ق˘تو
تا˘طا˘صشن ج˘ئا˘ت˘ن ن˘ي˘˘م˘˘ث˘˘ت
ريوطتلاو يم˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لا
ي˘˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘جو˘˘˘لو˘˘˘ن˘˘˘كت˘˘˘˘لا
سسي˘ئر ه˘ي˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘صضر˘˘ع˘˘ي
ة˘مو˘كح˘لاو ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا

.ةيمومعلا تائيهلاو
ح.ميلسس / ر.نوراه

 ةيلمع يف ةيدجب طارخن’ا نم اهنيكمتل
ةحورطملا ةيجولونكتلا ت’اكسشإ’ا لح

ةعنطشصملا قئاوعلا ةلازإا ىلإا وعدي دارج
ةيرئازجلا ةعماجلاب



ي˘ف ،ه˘تاذ د˘ه˘ع˘م˘لا را˘˘صشأا
ه˘˘˘نأا ى˘˘˘لإا ،سسمأا ه˘˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘˘ب
تاذ تابوعصصلا نم مغرلاب
ةقلعتملا ،يتصسجوللا عباطلا
نادلبلا نم تاحاقللا لقنب
يحصص قايصس يف ،ةنومملا

اندلب هصشي˘ع˘ي ا˘ي˘لا˘ح بع˘صص
ي˘لود˘لا د˘˘ي˘˘ع˘˘صصلا ى˘˘ل˘˘عو
نإاف ،انوروك ةحئاج ببصسب
يتلا تاحاقللا تايمك ةرفو
ج˘مار˘ب تا˘جا˘ي˘ت˘حا ي˘ط˘˘غ˘˘ت
نم ا˘ه˘نا˘م˘صض م˘ت ،ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لا

هب ماق يقابتصسا لمع لÓخ
ر˘ئاز˘ج˘لا رو˘ت˘˘صسا˘˘ب د˘˘ه˘˘ع˘˘م
ه˘˘ي˘˘نو˘˘م˘˘م ع˘˘م ة˘˘كار˘˘صشلا˘˘ب
ةكرح قلغ لبق تاحاقللاب
ديعصصلا ىلع يوجلا لقنلا
ناك اذه نأا افيصضم ،يلودلا
مازتللاو دادعتصسلا لصضفب
دهعم˘لا ءا˘كر˘صش هاد˘بأا يذ˘لا

ة˘˘˘م˘˘˘ها˘˘˘صسمو ،ة˘˘˘ه˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘م
ح˘˘˘لا˘˘˘صصم تÓ˘˘˘˘ي˘˘˘˘ه˘˘˘˘صستو
طوطخلا ةكرصشو كرامجلا
ةهج نم ةيرئازجلا ةيوجلا
د˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘م ح˘˘˘صضوأاو ،ىر˘˘˘خأا
جماربلا رارمتصسا نأا روتصساب
هنمصضي ،حيقل˘ت˘لا تÓ˘م˘حو

ة˘ح˘صصلا تا˘صسصسؤو˘م ماز˘ت˘لا
يتلاو حيقلتلاب لفكتت يتلا
تادادمإا رارمت˘صسا˘ب ى˘ق˘ل˘ت˘ت
ي˘فو ،د˘ه˘ع˘˘م˘˘لا فر˘˘ط ن˘˘م
د˘ه˘ع˘م ف˘صشك ر˘˘خأا قا˘˘ي˘˘صس
نيومت نأا ،رئازجلا روتصساب
ل˘˘ق˘˘نو بو˘˘ن˘˘ج˘˘لا تا˘˘˘يلو
فصشكلا ةزهجأاو تا˘حا˘ق˘ل˘لا

م˘ت ،ا˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ن˘˘ع
ةمهاصسم لصضفب اهب لفكتلا

يو˘˘ج˘˘لا لو˘˘ط˘˘صسألا م˘˘عدو

ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘ل˘˘ل ع˘˘با˘˘ت˘˘لا
لصضفب هنا افيصضم ،يبعصشلا
ءاكرصشلا لك دوهج رفاصضت
ناديملا اذه يف نيلعافلاو
حاقللا لقن ةيلمع فرعت مل
تنا˘˘كو تا˘˘بار˘˘ط˘˘˘صضا ة˘˘˘يأا
هذ˘ه تا˘ي˘عاد˘ت ن˘ع ىأا˘ن˘م˘˘ب
.ةيحصصلا ةمزألا

،روتصساب دهعم نلعأا امك
ريفوت سصخي ام˘ي˘ف ه˘ماز˘ت˘لا

جردنت يتلا تاحاقللا عيمج

ةينطو˘لا ج˘مار˘ب˘لا را˘طإا ي˘ف
ى˘ل˘ع ادد˘˘صشم ،ح˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ذ˘ي˘ف˘ن˘˘ت˘˘ب م˘˘ئاد˘˘لا ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا
حيقلتل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ج˘مار˘ب˘لا
ةحصصلا ةرازو اهترقأا يتلا

حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كصسلاو
.تايفصشتصسملا
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«انوروك» ةحئاج نع مجان نأاسشلا اذه يف بارطسضا يأا ليجسست مدع دكأا روتسساب دهعم

ةرفوتم حيقلتلا جمارب تاجايتحا يطغت يتلا تاحاقللا

ز.لامج

نيومتلا نأاو ،حيقلتلا جمارب تاجايتحا يطغت يتلا تاحاقللا تايمك ةرفو ،رئازجلاب روتسساب دهعم دكأا
.انوروك صسوريف ةحئاج نع ةمجانلا ،ةيحسصلا ةمزأ’ا هذه تاريثأات هسسمت ملو بارطسضا يأا فرعي مل تاحاقللاب

ةينيدلا نوؤوسشلا ةرازو
ةرسشابم اهحنم ىلإا تعد

اهيقحتسسم ىلإا
هذهل رطفلا ةاكز ديد–
رانيد021ـب ةنشسلا

نوؤوسشلا ةرازو تددح
ةاكز ،فاقوأ’او ةينيدلا
021 ـب ماعلا اذهل رطفلا

2) عاسص ةميق يهو جد
توق بلاغ نم (غلك
لفكتلا ىلإا ةيعاد ،دلبلا

اهحنمو اهجارخإاب
،اهيقحتسسمل ةرسشابم
يف اهعمج رذعتل رظنلاب
قيلعت ببسسب دجاسسملا

عوبر لك يف اهحتف
يسشفت ةيفلخ ىلع نطولا

ةدكؤوم ،«انوروك» صسوريف
ىلإا ةدوعلا ةرورسض ىلع

يف رطفلا ةاكز عمج ةيلآا
اذه لاوز دعب دجاسسملا
.ءابولا

حلاسصم ترّكذو اذه
نايب يف ،يدهملب ريزولا
«مÓسسلا» زوحت صسمأا اهل

ةاكز نأا ،هنم ةخسسن ىلع
لك ىلع بجت رطفلا

وأا اريغسص ،ةملسسمو ملسسم
نإا ،اريقف وأا اينغ ،اريبك
نع ديزي ام كلمي ناك
هجرخي هموي توق
نعو هسسفن نع فلكملا

هيلع بجت نم لك
.هتلافك

ةنجللا تتفأا دق تناكو
زاوجب ،ىوتفلل ةيرازولا

نم رطفلا ةاكز ميدقت
ناسضمر رهسش ةيادب
هنأا ىلإا تراسشأاو ،كرابملا
اماعط اهجارخإا ناك اذإا

دلبلا توق بلاغ نم
ادقن اهجارخإا نإاف ،ازئاج
.اسضيأا زئاج

ح.نيدلا رمق

يلاو ،رصصيون لامك دكأا
تارصشؤوملا ةفاك نأا ،ةديلبلا
ع˘˘˘صضو˘˘˘˘لا نأا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع لد˘˘˘˘ت
،ةيلولا˘ب ر˘ق˘ت˘صسم ي˘ح˘صصلا
ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘˘م تل˘˘ج˘˘صس ي˘˘ت˘˘لا
يف انوروك سسوريف راصشتنإا
ىلعأا ،يصضاملا سسرام ةيادب
تايفولاو تاباصصإلا بصسن

.ينطولا ىوتصسملا ىلع
ي˘˘˘˘ف ،ي˘˘˘˘لاو˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘˘صضوأا

ىلدأا ةي˘ف˘ح˘صص تا˘ح˘ير˘صصت
ةديلبلا ةيلو نأا ،سسمأا اهب
،ايعون انصسحت ايلاح دهصشت
نأا دكؤوت تارصشؤوملا ةفاكو
،ر˘ق˘ت˘صسم ي˘ح˘صصلا ع˘صضو˘لا

هذ˘˘˘ه لوأا نأا ى˘˘˘لإا ار˘˘˘ي˘˘˘˘صشم
سصقا˘ن˘ت˘لا و˘ه تار˘صشؤو˘˘م˘˘لا

تلا˘ح˘لا دد˘ع˘ل سسو˘م˘ل˘م˘˘لا
تاي˘ف˘صشت˘صسم˘ل ل˘صصت ي˘ت˘لا
نأا د˘˘˘˘˘˘˘˘˘كأاو ،ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘يلو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا

م˘˘ي˘˘هار˘˘˘بإا تا˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘صشت˘˘˘صسم
،نوناف سسنار˘فو ،ن˘ي˘صشير˘ي˘ت
دعت مل ،حات˘ف˘مو نور˘ف˘ع˘لاو
ةر˘ي˘ث˘˘ك تلا˘˘ح ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صست
ىصضرم˘ل˘ل ي˘مو˘ي˘لا دد˘ع˘لاو
تلاحلا نأا امك ،ادج لوبقم
ىلع ةيصصعتصسم تناك يتلا

،سشاعنإلا ح˘لا˘صصم ىو˘ت˘صسم
ةزهجأا نأاو ة˘ل˘ي˘ل˘ق تح˘ب˘صصأا
ي˘˘عا˘˘ن˘˘ط˘˘صصلا سسف˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا
ة˘حار ي˘ف ا˘ي˘لا˘˘ح تح˘˘ب˘˘صصأا
رصصيون فاصضأاو ،ةمات هبصش
ل˘ثا˘م˘ت˘ت ي˘ت˘لا تلا˘ح˘˘لا نأا
ى˘ت˘حو ،د˘ياز˘ت ي˘ف ءا˘ف˘صشل˘˘ل

ةجرد اوبعوتصسا نينطاوملا
،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك ءا˘˘˘بو ةرو˘˘˘ط˘˘˘˘خ
نوذ˘˘˘˘خأا˘˘˘˘ي او˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘صصأاو
يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل م˘˘ه˘˘تا˘˘˘طا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘حإا
،ة˘جر˘ح تلا˘ح˘ل لو˘˘صصو˘˘لا

ر˘˘صشؤو˘˘م˘˘لا نأا ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘˘صشم
و˘ه اذ˘ه ل˘ك ي˘ف ي˘صسا˘صسألا
ربع تايفولا ددع سضافخنا
.ةيلولا ميلقإا

،رصصيون لامك داصشأا امك
نينطاوملا ةباجتصسإاو مهفتب
ادصشانم ،ءابطألا تامي˘ل˘ع˘ت˘ل
˘مار˘ت˘حا ة˘ل˘˘صصاو˘˘م˘˘ل م˘˘ها˘˘يإا
لذ˘˘بو ،ي˘˘ح˘˘صصلا ر˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا

نم جورخلل يفاصضإا دوهجم
.قفنلا اذه

ز.لامج

«انوروك» ـب تايفولاو ةيمويلا تاباسصإ’ا ددع عجارت دكأا

«رقتشسم ةي’ولا يف يحشصلا عشضولا»:ةديلبلا يلاو

عيمج ةيبرتلا ةرازو ترمأا
بار˘ت˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع ا˘˘ه˘˘تا˘˘ير˘˘يد˘˘م
تاءارجإلا ذاخ˘تا˘ب ،ي˘ن˘طو˘لا
بت˘˘كلا ع˘˘يزو˘˘ت˘˘ل ة˘˘˘مزÓ˘˘˘لا
تاصسصسؤوملا ىلع ةيصسردملا
مصسوملل اريصضحت ،ة˘يو˘بر˘ت˘لا
‐0202 لبق˘م˘لا ي˘صسارد˘لا

م˘˘˘ها˘˘˘يإا ة˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘˘م ،1202
ع˘˘م ق˘˘ي˘˘˘صسن˘˘˘ت˘˘˘لا ةرور˘˘˘صضب
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لا
لئاصسو ريفوتب اهمعد مدقت
ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ا˘م˘ي˘˘صسل ،ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا
.ةيئادتبلا سسرادملل

ة˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ةرازو ته˘˘جوو
ى˘˘لإا ة˘˘ل˘˘صسار˘˘م ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا

ع˘ي˘م˘ج˘ل ة˘ي˘بر˘ت˘لا تا˘ير˘يد˘م
اهيف مهرمأات نطولا تايلو
ة˘مزÓ˘لا تاءار˘جإلا ذا˘خ˘تا˘˘ب
،ةيصسرد˘م˘لا بت˘كلا ع˘يزو˘ت˘ل

ةيوبرتلا تا˘صسصسؤو˘م˘لا ى˘ل˘ع
يصساردلا مصسوملل ار˘ي˘صضح˘ت
لÓ˘خ ن˘م ةد˘كؤو˘م ،ل˘ب˘ق˘م˘لا
مقر لمح˘ت ي˘ت˘لا ة˘ل˘صسار˘م˘لا

ليرفأا52 يف ةخرؤوم134
اههيجوت مت يتلاو ،يراجلا
عيزوت سصخت ةيبرتلا ءاردمل
ى˘ل˘ع ي˘˘صسرد˘˘م˘˘لا با˘˘ت˘˘كلا
نأا ،ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا

ةبلا˘ط˘م تا˘ير˘يد˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج
ير˘˘يد˘˘م ع˘˘م ق˘˘ي˘˘صسن˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
ع˘يزو˘ت˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا ز˘كار˘˘م˘˘لا
ع˘˘صضو ل˘˘جأا ن˘˘م ،ق˘˘ئا˘˘ثو˘˘˘لا

با˘ت˘˘كلا ع˘˘يزو˘˘ت˘˘ل ة˘˘ما˘˘نزر
تاصسصسؤوملا ىلع يصسردملا
امل اقيبطت كلذو ، ةيوبرتلا

ماعلا ريدملا ةلصسارم يف ءاج
ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘لا ناو˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل
يف ،ةيصسردملا تاعوبطملل
لو˘خد˘ل˘ل ر˘˘ي˘˘صضح˘˘ت˘˘لا را˘˘طإا
.1202 ‐0202 يصسردملا

،ةيصصولا ةرازولا تدكأاو
قرط ن˘ي˘صسح˘ت ة˘ي˘م˘هأا ى˘ل˘ع
،يصسرد˘م˘لا با˘ت˘كلا ع˘يزو˘ت
امهم ايميلعت ادنصس هرابتعاب
ي˘˘˘ف ا˘˘˘ي˘˘˘صسا˘˘˘صسأا ار˘˘˘صصن˘˘˘عو
نأاو ،ة˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
اثدح دعي يصسردملا لوخدلا

لمعلا بجي اما˘ه ا˘ي˘عا˘م˘ت˘جا
ايلاخ هل˘ع˘جو ،ه˘حا˘ج˘نإا ى˘ل˘ع
ن˘كم˘ي ي˘ت˘لا سصئا˘ق˘ن˘لا ن˘˘م
ةصصا˘خ ،ا˘ق˘ب˘صسم ا˘ه˘ت˘ج˘لا˘ع˘م
عيزوت ة˘ي˘ل˘م˘ع سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف
.ةيصسردملا بتكلا

تبا˘˘ط ىر˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
،طو˘ع˘جاو ر˘يزو˘لا ح˘˘لا˘˘صصم
تا˘˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ير˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘م
˘مار˘ت˘حا نا˘م˘صضب ،ة˘يو˘بر˘ت˘˘لا
ة˘˘˘˘˘˘يرادإلا ة˘˘˘˘˘˘مواد˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لا
نوفرصشي يتلا تاصسصسؤوملاب

ة˘مد˘خ˘ل˘ل ا˘نا˘˘م˘˘صض ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
يدافتو اهتموميدو ،ةمومعلا
نينطاو˘م˘لا ح˘لا˘صصم ل˘ط˘ع˘ت
.نيفظوملاو

،ة˘ي˘بر˘ت˘˘لا ةرازو تدد˘˘صشو
نا˘˘˘م˘˘˘˘صض ةرور˘˘˘˘صض ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘مواد˘˘م˘˘لا
ة˘ثÓ˘ث˘لا راو˘طأÓ˘ل ة˘يو˘بر˘ت˘لا
ةرادإا ي˘صشت˘ف˘مو م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل
نا˘˘˘م˘˘˘صضل ،تا˘˘˘ي˘˘˘ئاد˘˘˘˘ت˘˘˘˘بلا
،ةيمومعلا ةمدخلا رار˘م˘ت˘صسا

ةيئاقولا تاءار˘جإلا مار˘ت˘حاو
ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا ا˘˘ه˘˘تر˘˘قأا ي˘˘ت˘˘˘لا
،انوروك سسوريف نم ةياقولل

عمجتلا مدعب قلعت ام ةصصاخ
ة˘ي˘ح˘صصلا مزاو˘ل˘لا ر˘ي˘˘فو˘˘تو
يف فيظنتلاو ميقعتلا داومو
يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘كا˘˘˘مأا
ةياصصو˘لا تد˘كأاو.ىودعلا

ريراقت نأا ،ةميلعتلا لÓخ نم
نأا د˘كؤو˘ت ة˘يا˘˘صصو˘˘لا تغ˘˘ل˘˘ب
ةيوبرتلا تاصسصسؤوملا سضعب
تفلخت تايلولا سضعب يف
ة˘˘˘مواد˘˘˘م˘˘˘لا نا˘˘˘م˘˘˘صض ن˘˘˘˘ع
ه˘˘ن˘˘ع ر˘˘ج˘˘نا ا˘˘م˘˘م ،ة˘˘يرادإلا
سضع˘˘˘ب ح˘˘˘لا˘˘˘صصم ل˘˘˘ط˘˘˘ع˘˘˘ت
لا˘ح˘لا و˘ه ا˘م˘ك ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا
نممتأا ي˘تاو˘ل˘لا تاذا˘ت˘صسأÓ˘ل

ته˘ت˘نا وأا ة˘مو˘˘مألا ة˘˘ل˘˘ط˘˘ع
اذ˘كو ،ة˘ي˘صضر˘م˘لا م˘ه˘ت˘ل˘ط˘ع
نومدقتي نيذ˘لا ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا
تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لاو ةرادإلا ى˘˘لإا
جار˘خ˘ت˘صسا د˘صصق ة˘يو˘بر˘˘ت˘˘لا
.ةيصسردم تاداهصش

ك.اسضر

ةيوبرتلا تاسسسسؤوملاب ةموادملا نامسضب رمأات ةرازولا
نيفظوملا حلاسصم لطعت مدعو ةمدخلا رارمتسسا نامسضل

ةيشسردملا بتكلا عيزوت يف عورششلا
لبقملا يشساردلا مشسوملل اريشضحت

0202 صسرام يف يونسس صساسسأا ىلع
ةئاملاب8.1 دنع مخشضتلا ةبشسن رارقتشسا

رئازجلاب يف
ين˘طو˘لا ناو˘يد˘لا ف˘صشك

ة˘˘ب˘˘صسن نأا ،تا˘˘ي˘˘ئا˘˘˘صصحإÓ˘˘˘ل
8.1 تغلب رئازجلاب مخصضتلا
،يونصس سساصسأا ىل˘ع ة˘ئا˘م˘لا˘ب

،طرا˘ف˘لا سسرا˘م ر˘ه˘صش لÓ˘خ
تلجصس يتلا ةبصسنلا سسفن يأا

.0202 يرفيف رهصش لÓخ
راعصسأا روطت ةريتو لثمتو

سسا˘˘صسأا ى˘˘ل˘˘ع كÓ˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘صسلا
سسرام رهصش ةياغ ىلإا يونصس
لد˘ع˘م ط˘صسو˘ت˘م ،ي˘صضا˘˘م˘˘لا
متي يذلا يو˘ن˘صسلا م˘خ˘صضت˘لا
ارهصش21ل ادانتصسا هباصستحا
ل˘ير˘فأا ر˘ه˘صش ن˘م ةد˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا

سسرام رهصش ةياغ ىلا9102
ةر˘ت˘ف˘لا˘ب ة˘نرا˘˘ق˘˘م0202
ل˘ير˘فأا ر˘ه˘صش ن˘م ةد˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا

سسرام رهصش ةياغ ىلإا8102
يرهصشلا ريغتملا امأا ،9102
و˘هو ،كÓ˘ه˘˘ت˘˘صسلا را˘˘ع˘˘صسأل

را˘ع˘صسأل ي˘فا˘صصلا ر˘صشؤو˘˘م˘˘لا
سسرا˘م ر˘˘ه˘˘صشل كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘صسلا

،يرفيف رهصشب ةنراقم0202
ة˘ب˘صسن˘ب ا˘عا˘ف˘ترا فر˘ع د˘˘ق˘˘ف
.ةئاملاب1,2

ةحصصلا ةئف راعصسأا تفرع
اعافترا ،ةيدصسجلا ة˘فا˘ظ˘ن˘لاو
اميف ة˘ئا˘م˘لا˘ب2.0 ة˘ب˘صسن˘˘ب
ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ئ˘˘˘˘ف تل˘˘˘˘ج˘˘˘˘صس
اهجوتم اريغتم تÓصصاوملاو
4.0 ة˘ب˘صسن˘ب عا˘ف˘ترلا و˘˘ح˘˘ن
داو˘م˘˘لا ف˘˘ن˘˘صصو ،ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
ةئاملاب7.0+ ةبصسن ةفلتخملا
علصسلا تاعومجم ةيقب امأا ،

امإا تزي˘م˘ت د˘ق˘ف تا˘مد˘خ˘لاو
وأا ة˘˘لد˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘م تار˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘ب
لد˘˘ع˘˘م غ˘˘ل˘˘بو ،رار˘˘ق˘˘ت˘˘صسا˘˘˘ب
ةئاملاب2 رئازجلاب م˘خ˘صضت˘لا
.9102 ةنصس يف

ع.لÓب

،و˘كير˘ك ر˘ثو˘ك تن˘ل˘˘عأا
ي˘ن˘طو˘لا ن˘ما˘صضت˘لا ةر˘˘يزو
نأا ،ةأارملا اياصضقو ةرصسألاو
غيلبتلل ةيلآا تعصضو ةرازولا

وأا ةلماعم ءوصس ةلاح يأا نع
سصا˘خ˘صشألا ق˘ح ي˘ف لا˘م˘هإا
،ةريزولا تحصضوأا.نينصسملا

ةرازولا هت˘م˘ظ˘ن ءا˘ق˘ل لÓ˘خ
سصا˘˘خ˘˘صشألا فر˘˘˘صش ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ءايحإا ةب˘صسا˘ن˘م˘ب ،ن˘ي˘ن˘صسم˘لا
ن˘ي˘ن˘صسم˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا مو˘ي˘˘لا
نم لير˘فأا72ـل فداصصم˘لا

ن˘م دد˘ع هر˘صضح ،ة˘ن˘صس ل˘ك
ة˘˘˘ي˘˘˘لآلا  هذ˘˘˘ه نأا ،ءارزو˘˘˘˘لا
ى˘لإا فد˘ه˘˘ت ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كللا

ن˘˘ي˘˘ن˘˘صسم˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ف ة˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح

يأا ن˘م م˘ه˘ي˘ل˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لاو
،ة˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘م ءو˘˘صس وأا لا˘˘م˘˘هإا

يه ةيلآلا هذه نأا ةفيصضم
هقÓطإا مت ،قيبطت نع ةرابع
ي˘نور˘ت˘كللا ع˘قو˘م˘لا ى˘ل˘ع
د˘صصر ى˘لإا ي˘مر˘ي ،ةرازو˘ل˘ل
تا˘فر˘صصت˘لا ل˘ك ة˘ع˘با˘˘ت˘˘مو
ة˘˘˘ئ˘˘˘ف ق˘˘˘ح ي˘˘˘ف ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘˘صسلا
ل˘ك ة˘برا˘ح˘مو ،ن˘ي˘˘ن˘˘صسم˘˘لا
ءو˘صس وأا ي˘˘ل˘˘خ˘˘ت˘˘لا لا˘˘كصشأا
سضرعتت دق يتلا ة˘ل˘ما˘ع˘م˘لا
فد˘ه˘˘يو ،ة˘˘ئ˘˘ف˘˘لا هذ˘˘ه ا˘˘ه˘˘ل

ر˘ي˘باد˘ت˘لا ذا˘خ˘تا ى˘لإا كلذ˘ك
لاجم يف ةبصسانملا ةمزÓلا
،ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘˘لا

ل˘ف˘كت˘لا نا˘م˘صضب ح˘˘م˘˘صستو

نم ةحير˘صشلا هذ˘ه˘ب ع˘جا˘ن˘لا
قا˘˘ي˘˘صس ي˘˘˘فو.عمتجملا

ر˘˘ثو˘˘ك تن˘˘ل˘˘عأا ،ل˘˘صصف˘˘ن˘˘م
ماربإا عور˘صشم ن˘ع ،و˘كير˘ك
تاعاطق ةدع عم تايقافتا

عا˘ط˘ق رار˘غ ى˘ل˘ع ،ة˘˘يرازو
ة˘˘ئ˘˘ف˘˘ل ح˘˘م˘˘صست ،ة˘˘حا˘˘ي˘˘صسلا
ةدع نم ةدافتصسلا نينصسملا
ا˘م˘ك ،تازا˘ي˘˘ت˘˘ماو ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت
ن˘˘ما˘˘صضت˘˘لا ةرازو تذ˘˘خ˘˘تا
عم قيصسنتلاب ءارجإا ينطولا

ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘لا نوؤو˘˘˘صشلا ةرازو
لÓ˘خ ن˘ي˘ن˘صسم˘لا ة˘ق˘فار˘˘م˘˘ل
ظ˘ف˘ح ي˘˘ف نا˘˘صضمر ر˘˘ه˘˘صش
.ميركلا نآارقلا

ز.لامج

عمتجملا نم ةحيرسشلا هذهب عجانلا لفكتلا نامسضل

نينشسملا ضصاخششأ’ا ةلماعم ءوشس نع غيلبتلل ينورتكلإا قيبطت



ة˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لا تح˘˘صضوأا
،ي˘قاو˘ب˘لا مأا ءا˘صضق سسل˘ج˘م˘ب
،سسمأا لوأا ءاصسم اهل نايب يف
يف ةدراو ريغ ةمهتلا هذه نأا
ي˘ل˘صصألا ي˘حا˘ت˘ت˘فلا بل˘ط˘لا
ريوزتلا ةيانج مهت لمصش يذلا

ر˘ير˘ح˘ت˘ب ي˘صضا˘˘ق فر˘˘ط ن˘˘م
،هتفيظو لامعأا نم تاررحم
ا˘˘هر˘˘هو˘˘ج ف˘˘ي˘˘˘يز˘˘˘ت˘˘˘ب كلذو
سشغ˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب ا˘˘ه˘˘فور˘˘ظو
ةبذاك اهنأا ملعي عئاقو ريرقتب
،ةحيح˘صص ع˘ئا˘قو ةرو˘صص ي˘ف
اخصسن ادمع بير˘خ˘ت ة˘يا˘ن˘جو
دو˘ق˘ع ن˘م ة˘ي˘ل˘˘صصأا ادو˘˘ق˘˘عو
فاصضيو ،ةيمومع˘لا ة˘ط˘ل˘صسلا
لا˘˘خدإلا ة˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘ج ،كلذ ى˘˘˘لإا
يف تايط˘ع˘م سشغ˘لا ق˘ير˘ط˘ب
ة˘˘ي˘˘لآلا ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م˘˘لا ما˘˘˘ظ˘˘˘ن
يتلا تايط˘ع˘م˘ل˘ل ل˘يد˘ع˘ت˘لاو
ةءا˘صسإا ة˘ح˘ن˘جو ،ا˘ه˘ن˘˘م˘˘صضت˘˘ي
وحن ىلع ةفيظولا لÓغتصسا
،تاميظنتلاو نيناوقلا قرخي
قح ريغ˘ب ل˘صصح˘ت˘لا ة˘ح˘ن˘جو
ءلدإلا˘ب ة˘يرادإا ق˘ئا˘ثو ى˘˘ل˘˘ع
داوملل اقبط ةبذاك تارارقإاب
،1رركم493 ،322 ،512
،تابوق˘ع˘لا نو˘نا˘ق ن˘م904

ةياقولا نوناق نم33و23و
.هتحفاكمو داصسفلا نم
ىلإا ،ةيصضقلا تايثيح دوعتو
ةجوزلا دÓيم دقع يف ليدعت
ةيروهم˘ج˘لا ل˘ي˘كو˘ل ة˘ي˘نا˘ث˘لا
ن˘ع ة˘ي˘نو˘نا˘ق ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘˘ط˘˘ب

ةقيب˘ط˘ت ى˘لإا لو˘خد˘لا ق˘ير˘ط
ة˘˘˘صصا˘˘˘خ˘˘˘لا ي˘˘˘لآلا مÓ˘˘˘˘عإلا
تامولعم لاخدإاو ةمكحملاب

ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت ة˘ح˘ي˘ح˘صص ر˘ي˘˘غ
ح˘ي˘ح˘صصت ف˘ل˘م ثاد˘˘ح˘˘ت˘˘صسا

ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا ة˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل يرادإا
بصسن ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت ثاد˘˘حإاو
رمألا لاصسرإا مت دقو ،هتجوز
ح˘ي˘ح˘صصت˘˘ل روز˘˘م˘˘لا يرادإلا
ىلإا دÓيملا دقع يف بصسنلا
فيصضي ‐ ةلي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب
ذيفنتلا دصصق ‐ هتاذ ردصصملا

يف هاوتحم لاخدإا مت يذلاو
ة˘لا˘ح˘ل˘ل تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لا ةد˘عا˘˘ق
تاذ˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
م˘تو ،ة˘ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا

ي˘˘ف ة˘˘ق˘˘ي˘˘ثو˘˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صسا
ل˘ي˘كو جاوز د˘ق˘ع ح˘ي˘ح˘˘صصت
ةيدلبب دعاصسملا ةيروه˘م˘ج˘لا
ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘˘ب ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘صسق
.ةينوناق
،مهتملل نوناق˘لا ل˘ف˘كيو اذ˘ه
ي˘˘ت˘˘لا ر˘˘ماوألا ي˘˘ف ن˘˘ع˘˘ط˘˘لا
امب قيقحتلا يصضاق اهردصصي
يت˘لا سسب˘ح˘لا تاءار˘جإا ا˘ه˘ي˘ف
فرط نم ا˘ه˘ي˘ف ل˘صصف˘لا م˘ت˘ي

.نوناقلل اقفو فانئتصسلا ةهج

watan@essalamonline.com
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اهبسسن ريغو ةيناثلا هتجوز دÓيم دقع روزملا لامعتسسإاو ريوزتلا قيرط نع لّدع

تقؤوملا ضسبحلا ةليلم نيع ةمكحم ىدل دعاشسملا ةيروهمجلا ليكو عاديإا

ناوتسش مركأا

ةيانج ةمهتب ،تقؤوملا صسبحلا ،يقاوبلا مأا ةي’وب ةليلم نيع ةمكحم ىدل دعاسسملا ةيروهمجلا ليكو عدُوأا
ىلع ءانب ،قيقحتلا يسضاق نم كلذ ءاسضيبلا نيع ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو صسمتلإا امدعب ،روزملا لامعتسسا

.ةيئازجلا تاءارجإ’ا نوناق نم96 ةداملا صصنل اقبط يفاسضإا بلط

نيرخآا197 صضرعت يف ببسست
ةروطخلا ةتوافتم تاباسصإ’

ةايحب يدوي تاقرطلإ باهرإإ
عوبشسأإ فرظ يف اشصخشش12

مهعرسصم اسصخسش12 يقل
حورجب نيرخآا197 بيسصأاو

نيب ام ةدتمملا ةرتفلا لÓخ
رثإا ،يراجلا ليرفأا52و91
ىلع رورم ثداح686 عوقو
تلجسس ،ينطولا ىوتسسملا

،ةيندملا ةيامحلا حلاسصم
فيطسس ةي’وب ةليسصح لقثأا

14 حرجو صصاخسشأا3 ةافوب
 .نيرخآا

ةيامحلا تادحو تماقو اذه
Óخدت574 ـب ةيندملا

اهنم اقيرح143 دامخإ’
قئارحو ،ةيعانسص ،ةيلزنم
ـب اسضيأا تماق امك ،ةفلتخم
ذاقنإاو فاعسسإ’ Óخدت8146
.رطخ يف صصاخسشأا

‘اوح ماسستبإا

نييلحم نيلوؤوسسم ةقفر عباتي
ةرربم ريغ تازايتما حنم ةحنجب

ةيمومع لاومأا ديدبتو
فقوي ضسإرهأإ قوشس يلإو

ةنهإرملإ ةيدلب ريم
يلاو ،صسانولا ةزقزوب فقوأا
،رهزل يفيطل ،صسارهأا قوسس
يبعسشلا صسلجملا صسيئر
نع ةنهارملا ةيدلبل يدلبلا

يسسيئر فقوأا امك ،هماهم
لاغسشأÓل يعرفلا مسسقلا
يعرفلا مسسقلا اذكو ةيمومعلا
ىلع ءانب ،ريمعتلاو ءانبلل
ةمكحم لبق نم مهتعباتم
قلعتت مهت نع ةتاردسس
ريغ تازايتما حنم ةحنجب
،ةيمومع تاقفسص يف ةرربم
،ةيمومعلا لاومأ’ا ديدبتو
.ةفيظولا لÓغتسسإا ةءاسسإاو

صش.ميعن

صسادرموبب ةسسولهملا صصارقأ’او تاردخملا جيورتو ةقرسسلاب موقت رارسشأا ةعامج كيكفت

«IRB» نيياكوكلا نم مارغ591 زجحتو ةيمارجإا ةكبششب حيطت ةبانع
لخدتلاو ثحبلا ةقرف تحجن
«IRB» ةحل˘صصم˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا
ةيئاصضقلا ةطر˘صشل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا
زجح يف ،ةبانع ةيلو نمأاب

591 ي˘لاو˘ح˘ب رد˘ق˘ت ة˘ي˘˘م˘˘ك
ةبلصصلا تاردخملا نم مارغ
«ن˘ي˘يا˘كو˘ك» ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا
نم ةيمك نع Óصضف ،اهيعونب
يلام غلبمو ،يد˘ن˘ه˘لا بن˘ق˘لا

ةينطولا ةيلمع˘لا ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘م
نازيم بناج ىلإا ،ة˘ي˘ب˘ن˘جألاو

كيكفت بقع كلذو ،ريغصص
نم نوكتت ةيمارجإا ةعومجم
مهرامعأا حوارتت سصاخصشأا3
يت˘لا ،ة˘ن˘صس04و23 ن˘ي˘˘ب

ىوتصسم ىلع انكصسم تلوح
جيورتل ةميدقلا ةنيدملا ةقزأا

.مومصسلا هذه
ةقرف تككف ،ىرخأا ةهج نم
ةرئاد نمأل ةيئاصضقلا ةطرصشلا
ةعامج ،سسادرموب يف واودوب
اصصخصش32 م˘˘˘صضت رار˘˘˘˘صشأا

ج˘˘يور˘˘تو ة˘˘قر˘˘صسلا˘˘ب مو˘˘˘ق˘˘˘ت
سصار˘˘˘˘قألاو تارد˘˘˘˘خ˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
ةمÓصس فدهتصستو ةصسولهملا

،مهحاورأاو نينطاو˘م˘لا ن˘مأاو
نم ءاصضيب ةحلصسأا تزجحو
،لاكصشألاو ماجحألا فل˘ت˘خ˘م
،فويصسو نيكاكصس يف لثمتت
ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘˘ك ن˘˘˘˘ع Ó˘˘˘˘صضف
بنقلاو ،ةصسولهملا سصارقألا
.يدنهلا

ك.ليعامسسإا / خ.رسصان

اهنع ثحبلل اهحلاسصم رفنتسست ةيلحملاو ةيئ’ولا تاطلسسلا

راردأاب ةشضماغ فورظ يف لافطأا ةشسمخل مأا ءافتخا
يلاو ،لولهب يبرع˘لا ر˘ف˘ن˘ت˘صسإا

تا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘صسلا ،راردأا ة˘˘˘˘˘يلو
،ةصصتخملا ةيلحملاو ةيئلولا
نع تفتخا ةديصس نع ثحبلل
ة˘صضما˘غ فور˘ظ ي˘ف را˘ظ˘نألا
دعبت يتلا ليغونف ةيدلبب ميقت
ةمصصاع نع ملك03 يلاوحب
.ةيلولا
(مصشاه نب .ف) ىعدت ةينعملا
ـل مأا ،ةنصس33 رمعلا نم غلبت

فور˘ظ ي˘ف تف˘ت˘خإا ءا˘˘ن˘˘بأا5
ليرفأا22 ذ˘˘ن˘˘˘م ة˘˘˘صضما˘˘˘غ
ىلإا ا˘ه˘ه˘جو˘ت لÓ˘خ ،يرا˘ج˘لا

يز˘ع ر˘صصق˘ب ا˘ه˘ت˘ل˘ئا˘ع لز˘ن˘م
رصصقب اه˘ن˘كصسم ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نا

ةد˘ي˘صسلا هذ˘ه نأا ا˘م˘ل˘ع ،ةر˘˘كم
ةد˘ع تف˘ت˘˘خا نأاو ا˘˘ه˘˘ل ق˘˘ب˘˘صس
ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ت ا˘˘ه˘˘نو˘˘ك تار˘˘م
.ةيلقعو ةيصسفن تابارطصضا

مسساقلب يفيرسشوب

ة˘˘يو˘˘ه˘˘ج˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا تز˘˘ج˘˘˘ح
بير˘ه˘ت˘لاو سشغ˘˘لا ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم˘˘ل
ةقرفلا عم قيصسن˘ت˘لا˘ب ،ف˘ل˘صشلا˘ب
،ىلفدلا نيعب ماهم˘لا ةدد˘ع˘ت˘م˘لا

ي˘ب˘ع˘صشلا سشي˘ج˘لا ن˘م ةزر˘ف˘مو
ف˘ي˘كلا ن˘م غ˘ل˘˘ك05،ينطولا
3 ن˘ت˘م ى˘ل˘ع تنا˘ك ،ج˘لا˘ع˘˘م˘˘لا
اهصشيتفتو اهفيقوت مت تارايصس
ىل˘ع م˘ي˘قأا ي˘كر˘م˘ج ز˘جا˘ح ي˘ف
‐قرصش رايصسلا قيرطلا ىوتصسم
اذه.ريدا˘قو˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب بر˘غ
ةلقنتملا ةقرفلا رصصانع نكمتو
ينب ةرئادل ةيئا˘صضق˘لا ة˘طر˘صشل˘ل
يئلولا نمأÓل ةعباتلا ديعصسوب
غلك5 ز˘ج˘ح ن˘م ،نا˘صسم˘˘ل˘˘ت˘˘ل
،جلاعملا فيكلا نم مارغ002و
ديفت تامولعمل مهلÓغتصسا دعب
نم ةيمك نيزختب سصخصش مايقب
سصاخلا هعدوتصسمب تاردخملا

.ةينغم ةنيدم يحاوصضب عقاولا
ة˘قر˘ف تن˘كم˘ت ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م
ة˘يلو ن˘مأل ل˘خد˘ت˘لاو ثح˘˘ب˘˘لا
8744 زجح نم ،سسارهأا قوصس
ةيلقعلا تارثؤوملا نم ةلوصسبك
ف˘ي˘قو˘تو ،ي˘ب˘ن˘˘جأا ع˘˘ن˘˘صص تاذ
ف˘˘ل˘˘م هد˘˘˘صض ز˘˘˘ج˘˘˘نأا سصخ˘˘˘صش
˘ما˘ي˘ق˘لا ،ي˘مر˘˘ج ن˘˘ع ي˘˘ئا˘˘صضق
ةزايحب ةعورصشم ري˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب
ءار˘صشو ل˘˘ق˘˘نو ع˘˘ي˘˘بو سضر˘˘عو
تارثؤوملل نيزختلاو عيبلا دصصق
ةيمارجإا ةعامج راطإا يف ةيلقعلا

ةجرد ىلع بيرهت˘لاو ،ة˘م˘ظ˘ن˘م
ن˘˘مألا دد˘˘ه˘˘ت ةرو˘˘ط˘˘خ˘˘لا ن˘˘˘م
ي˘ن˘طو˘لا دا˘صصت˘قلاو ي˘ن˘طو˘˘لا

لاحيصس  ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ح˘صصلاو
ةتاردصس ةمكح˘م ما˘مأا ه˘ب˘جو˘م˘ب
 .سسارهأا قوصسب

ل.حلاسص / ع.ميسسن

عيزوتلل ةهجوم تابكرم3 نتم ىلع ناك اهنم ءزج
صصاوخلا دحأا عدوتسسم يف أابخم ناك رخآاو

ناشسملتو فلششلاب جلاعملا فيكلا نم غلك75 زجح
ضسارهأا قوشسب ةيلقعلا تارثؤوملا نم ةلوشسبك0044 نم ديزأا طبشض ^

ة˘˘طر˘˘صشلا ح˘˘لا˘˘˘صصم تن˘˘˘كم˘˘˘ت
ة˘ح˘فا˘كم ة˘قر˘˘ف˘˘ب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لا
ةحلصصملاب ةيتامولعملا مئارجلا
نمأاب ةيئاصضقلا ةطرصشلل ةيئلولا

ف˘ي˘قو˘ت ن˘م م˘نا˘غ˘˘ت˘˘صسم ة˘˘يلو
02 رمعلا نم ناغلبي نيصصخصش
يتيلو ينطاق نم ةنصس82و
ا˘˘صضر˘˘ع ،نار˘˘هوو م˘˘نا˘˘غ˘˘ت˘˘˘صسم
ة˘يا˘عد˘˘لا سضر˘˘غ˘˘ب تارو˘˘صشن˘˘م
براوق ربع سصاخصشألا بيرهتل
راطإا يف تءاج ةيصضقلا.توملا
ع˘قاو˘م˘ل ةر˘م˘ت˘صسم˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م˘لا
امل ةصصاخ ،يعامتجإلا لصصاوتلا
لو˘ح ر˘ي˘˘صشا˘˘ن˘˘م ن˘˘م ه˘˘ل جور˘˘ي
نيأا ،راحبلا ربع ةيرصسلا ةرجهلا
ىد˘حإا ي˘ف رو˘˘صشن˘˘م د˘˘صصر م˘˘ت
سضرعي ةقلغم˘لا تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا
ى˘لإا ل˘ي˘صصو˘ت˘لا ة˘مد˘˘خ هر˘˘صشا˘˘ن
ةر˘ج˘ه˘لا ق˘ير˘ط ن˘˘ع ا˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘صسإا
هردق يلام غلبم لباقم ةيرصسلا

،دحاولا درفلل ميتنصس نويلم54
تاذ ر˘صصا˘ن˘ع تر˘صشا˘ب ه˘ي˘ل˘˘عو
ةينقتلا تانياعملا ءارجإاب ةقرفلا

نأا ن˘ي˘ب˘ت ن˘˘يأا با˘˘صسح˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ريصشانم ةدع رصشنب ماق هبحاصص
يف «ةقرحلا» ىلإا وعدت روصصو
ثيح ةقلغملا ةعومجملا سسفن
اذه يف ةزجنملا تاينقتلا تنكم
،لعافلا ةيوه ديدحت نم قايصسلا

ه˘ل˘ئا˘صسر لÓ˘غ˘ت˘صسإا لÓ˘خ ن˘مو
د˘ع˘ب ،«ر˘ج˘ن˘صسم» ق˘ي˘ب˘ط˘ت ر˘ب˘ع
سشي˘˘ت˘˘ف˘˘ت˘˘لا˘˘˘ب نذإا راد˘˘˘صصت˘˘˘صسا
ليكو نع رداصصلا ينورتكلإلا

ة˘م˘كح˘م ىد˘˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
تاثداحم دوجو نيبت ،مناغتصسم
سصا˘خ˘صشألا د˘˘حأا ن˘˘ي˘˘بو ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب
قلعتت نارهو ةيلوب نيميقملا

نيبغارلا سصاخصشألا عمجب اهلك
ميظنتلا عم ةيرصسلا ةرجهلا يف
نو˘كت نأا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ل ر˘ي˘˘بد˘˘ت˘˘لاو
نم ةلبقملا مايألا يف ةقÓطنإلا
.نار˘˘هو ة˘˘يلو ءي˘˘طاو˘˘صش د˘˘حأا

لبق نم تايرحتلا ةرصشابم دعبو
مت ،اهتاذ ةينمألا ةقرفلا رصصانع
باصسحلا بحاصص ةيوه ديدحت
نا˘ك يذ˘لاو ه˘ف˘ي˘قو˘تو ي˘نا˘˘ث˘˘لا
سصا˘خ˘صشأا ع˘م ل˘صصاو˘ت˘ي هرود˘ب
ي˘ف ن˘ي˘ب˘غار˘لا ن˘ي˘صسن˘ج˘˘لا ن˘˘م
ىرخألا ة˘ف˘صضلا ى˘لإا «ة˘قر˘ح˘لا»

نا˘كمو اد˘˘عو˘˘م م˘˘ه˘˘ل ا˘˘برا˘˘صض
دنعو امهيف هب˘ت˘صشم˘لا.عÓقإلا

ةبوصسنملا لاعفألاب امهت˘ه˘جاو˘م
يف ةيلعفلا امهتين اركنأا ،امهيلإا
رحبلا ر˘ب˘ع سصا˘خ˘صشألا بير˘ه˘ت
بصصن˘لا ا˘م˘ه˘فد˘ه نا˘ك ثي˘˘ح˘˘ب

سضرغل اذ˘هو سصا˘خ˘صشألا ى˘ل˘ع
مدعو قيقحتلا ىرجم ليلصضت
،ةكبصشلا دارفأا يقاب نع فصشكلا

نع ترفصسأا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا نأا ا˘م˘ل˘ع
را˘˘˘˘ح˘˘˘˘بإلا تاد˘˘˘˘ع˘˘˘˘م ز˘˘˘˘ج˘˘˘˘ح
ةصصاخ سضرغلا اذهل ةلمعتصسملا

براوق˘ل ارو˘صص لدا˘ب˘ت ا˘م˘ه˘نأاو
يف ةلمعتصسملا ةعيرصسلا ةهزنلا
فلم زاجنا متيل ،يرصسلا راحبإلا
.ةلادعلل هميدقتو يئاصضق

ب.دلاخ

 قÓطنإ’ا ناكمو دعوم اوددحو بابسش عم اقفتا
درفلل نويلم54 لباقم اينابسسإا ىلإا

ةياعدلا ضضرغب تاروششنم اشضرع نيشصخشش فيقوت
مناغتشسمب توملا براوق ربع «ةقرحلا» ـل

ةلق˘ن˘ت˘م˘لا ة˘قر˘ف˘لا تز˘ج˘ح
(1 ةنتاب) ةيئاصضقلا ةطرصشلل
ةعطق936 ن˘˘ع ل˘˘ق˘˘ي ل ا˘˘م
6 تفقوأاو ،ةفيزم ةيرثأا ةيدقن
ام مهرامعأا حوارتت سصاخصشأا
يح˘ب ة˘ن˘صس94و02 ن˘ي˘˘ب
دقع ددصصب اوناك ،«سضايرلا»

تازوجحملا هذه عيب ةقفصص

ةيرثأا عط˘ق ا˘ه˘نأا سسا˘صسأا ى˘ل˘ع
.ةيلصصأا

ةيئازج تافلم دادعإا متو اذه
دعب ةتصسلا مهب هبتصشملا دصض
يف قيقحتلا تاءارجإا ءافيتصسا
.ةلادعلا مامأا مهميدقت راظتنا

ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا نأا ر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘˘ج
ةيئاصضقلا ةطرصشلل ةل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا

˘ما˘يألا ي˘ف تن˘كم˘ت (1 ةنتا˘ب)
زجح ن˘م ة˘ي˘صضا˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا

ى˘ل˘ع ة˘ير˘ثأا ة˘ع˘˘ط˘˘ق0912
ة˘يد˘˘ق˘˘ن تا˘˘كو˘˘كصسم ل˘˘كصش
حوارتت سصاخصشأا5 تفقوأاو
ةنصس53و62 نيب ام مهرامعأا
.ةلادعلا مامأا مهميدقت مت

أا.يئامهم

ةيلسصأا اهنأا صساسسأا ىلع اهعيب ددسصب اوناك صصاخسشأا6 فيقوت
ةنتابب ةفيزم ةيرثأا ةيدقن ةعطق936 زجح

ةليم يف ةينامثعلا يداوب يعانطسصا صضوح نم قيرغ ةثج لاسشتنا

ةمشصاعلاب تÓباشصلا ةطرشش زجاح نم برقلاب ةيرانلا هتجارد فارحنا رثإا باشش ةافو
رمعلا نم غلبي باصش سسمأا يفوت
يرور˘م ثدا˘ح ي˘ف ة˘˘ن˘˘صس32
ةيرانلا هتجارد فارحنا يف لثمت
ة˘طر˘صشلا ز˘جا˘˘ح ن˘˘م بر˘˘ق˘˘لا˘˘ب
ثيح ،ةمصصاعلا يف تÓباصصلاب
ةيندملا ةيامحلا رصصانع لخدت
ظفح ةحلصصم ىلإا هتثج لقتل
ثداحلا نأا املع ،ةيلاعلاب ثثجلا
قفارم ةباصصإا يف كلذك ببصست

رمعلا نم غلبي ،يفوتملا باصشلا
م˘ت ثي˘˘ح حور˘˘ج˘˘ب ة˘˘ن˘˘صس91
ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم ى˘˘˘لإا ه˘˘˘ل˘˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘ت
.جÓعلا يقلتل «اصشاب ىفطصصم»
رصصانع لصشتنا ،ىرخأا ةهج نم
ةيندملا ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا
ةيلوب ةينامث˘ع˘لا يداو ة˘يد˘ل˘ب˘ب
رمعلا نم غلبي قيرغ ةثج ،ةليم
يعانطصصا سضوح نم ةنصس81

ى˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘صسم˘˘˘˘˘لا نا˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘ب
ىلع اهليوحت مت ،«ةيوارصضخلا»
ثثجلا ظفح ةحلصصم ىلإا روفلا
،«مصشخوب ةو˘خإلا» ى˘ف˘صشت˘صسم˘ب
ةينمألا حلا˘صصم˘لا تح˘ت˘ف ا˘م˘ي˘ف
ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإا ة˘صصت˘خ˘˘م˘˘لا
 .ةقدب ثداحلا بابصسأا ديدحتل

حيتسش ةيمسسن / ب.نيرسسن
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ناد˘ل˘ب˘˘لا ّل˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع نا˘˘صضمر ر˘˘ه˘˘صش ّل˘˘ح
ّلظ يف ةداعلا ريغ ىلع ةيبرعلاو ةيمÓصسإلا

ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘صست م˘ل ا˘ه˘بو˘ع˘صشف ،ا˘نورو˘ك ة˘ح˘˘ئا˘˘ج
تقلعو .نيَتداتعملا ةجهبلاب لو سسوقطلاب

قيلعت ىلع ةي˘صسنر˘ف˘لا «د˘نو˘مو˘ل» ة˘ف˘ي˘ح˘صص
ىد˘ل ة˘صسد˘ق˘م˘لا د˘جا˘صسم˘˘لا ي˘˘ف تاو˘˘ل˘˘صصلا
..ناصضمر رهصش يف نيملصسملا

يف نيزح ناصضمر » : ةفيحصصلا تلاقو
ةبراحم تبلطت امدعب ،« يمÓصسإلا ملاعلا
تاعمجتلا عن˘م˘ل د˘جا˘صسم˘لا ق˘ل˘غ سسور˘ي˘ف˘لا
تاو˘ل˘صص ح˘ت˘ف ى˘لإا ترا˘صشأا ثي˘ح ،ةر˘ي˘ب˘˘كلا
يتلا ةثÓثلا د˘جا˘صسم˘لا ي˘ف ا˘ي˘ئز˘ج ح˘يوار˘ت˘لا
نأا ى˘لإا ترا˘صشأا ا˘ه˘ن˘كل ،لا˘˘حر˘˘لا ا˘˘ه˘˘ل د˘˘صشت
نيمل˘صسم˘لا ىد˘ل نا˘صضمر ر˘ه˘صش تا˘ي˘نا˘حور
يف ةيزارتحلا تاءارجإلا ببصسب ةنيزح تتاب
.دجاصسملا

ر˘ه˘صش ن˘م ى˘لوألا ة˘ع˘م˘˘ج˘˘لا تءا˘˘ج ا˘˘م˘˘ك
ةبي˘ئ˘ك ة˘ن˘يز˘ح ا˘نورو˘كلا ن˘مز ي˘ف نا˘صضمر
بطخو ،اهيف ىلوألا ةعمجلا ناذآا عفر ثيح
ترصصتقاو ةفيف˘خ عر˘صضت ة˘ب˘ط˘خ ءا˘ب˘ط˘خ˘لا
امك ني˘ف˘ظو˘م˘لا سضع˘ب ى˘ل˘ع ا˘ه˘ي˘ف ةÓ˘صصلا
ىلع اهتحفصصو تايئاصضفلا ربع كلذ تلقن
..اهتعباتم نم ملاعلا نكمتيل ،«كوب سسيفلا»

دجصسملا يف حيوارت ةÓصص لوأا تميقأاو
د˘˘ج˘˘صسم˘˘لاو مار˘˘ح˘˘لا د˘˘ج˘˘صسم˘˘لاو ى˘˘صصقألا

دحلل ةيئاقولا تاءارجإلا راطإا يف ،ىوبنلا
يف ببصست يذلا انوروك سسوريف راصشتنا نم
.ناصضمر رهصش لاوط دجاصسملا قلغ رارمتصسا
ّنأا ،اعيمج سسانلا لاب يف ًاخصسار ىقبيصس ذإا
ةايح˘لا ي˘حا˘ن˘م ن˘م تتا˘ب ة˘ي˘ن˘يد˘لا ر˘ئا˘ع˘صشلا
ةّرملل ،ءابولا اذه ىودع راصشتناب ًارثأات رثكألا
ةحاصس تلخ ،رصصا˘ع˘م˘لا خ˘يرا˘ت˘لا ي˘ف ى˘لوألا
ن˘˘م ل˘˘ما˘˘كلا˘˘ب ي˘˘ند˘˘م˘˘لاو ي˘˘ّكم˘˘لا مر˘˘ح˘˘لا
و ةرمعلا كصسانم  قيلعت مت امك ،نيّلصصملا
ر˘ي˘غ ل˘جأا ى˘لإا ة˘صسد˘ق˘˘م˘˘لا عا˘˘ق˘˘ب˘˘ل˘˘ل ج˘˘ح˘˘لا

؟؟..ىّمصسم
هذ˘ه ‐ تصسكع˘نا بر˘غ˘لا لود ي˘ف ى˘˘ت˘˘حو

ل˘كصشب ي˘لز˘ن˘˘م˘˘لا لز˘˘ع˘˘لا تاءار˘˘جإا ‐ما˘˘يلا
ديع»و «ريبكلا موصصلا» ةرتف ىلع ظوحلم
سسفن ،نيي˘ح˘ي˘صسم˘لا ا˘ن˘نار˘ي˘ج ىد˘ل «ح˘صصف˘لا
يف ةملصسملا انتيلاج ىلع بحصسني ءيصشلا
ىقلت نأا نم اهتيصشخ تدادزا ثيحب ابوروأا
ل ، هصسفن ريصصملا كرابملا ناصضمر رئاعصش
.. هللا ردق

نم ،انتيلاجل ةبصسنلاب ناصضمر رهصش نأل
ٌةناكم ن˘ي˘م˘ل˘صسم˘لا د˘ن˘ع ا˘ه˘ل ي˘ت˘لا تا˘قوألا

درجم تصسيل ةناكملا هذه ،ةنصس لك ٌةميظع
يه لب ل ،هب نوطبتري امل ريدقتو نوجصش
هدجت امل نادبألاو بولقلا اهب طبترت ٌةناكم
بحو نانئمطاو ٍةحرفو ٍةجهب نم سسوفنلا

سسانلا ىرت تنأاف ،تاعاطلل لعفو تاريخلل
نم هريغ نع ناصضمر يف مهكلاصسم فلتخت
امم ةعامج م˘ه˘ن˘م ما˘ي˘صصلا عو˘قو˘ل ،ر˘ه˘صشألا
عامتجاك ةبيط ةيعامج ةروصص مهل لعجي
مايقو يعامجلا راطفإÓل دجاصسملا يف سسانلا
،مهصسانجأاو مهتايصسن˘ج فÓ˘ت˘خا ى˘ل˘ع ل˘ي˘ل˘لا

تاقباصسم نم ةيفاقثلا تاطاصشنلل روصضحلاو
 ..ميركلا نآارقلل ظفحو

هراثأا ام انيلع ىفخي ل ةريخألا مايألا يف و
لو˘ح ،رر˘˘ب˘˘م ر˘˘ي˘˘غ ج˘˘ي˘˘ج˘˘صض ن˘˘م سضع˘˘ب˘˘لا

ثيح ،انوروك ةمزأا لظ يف مايصصلا عوصضوم
تحت ،ناصضمر رهصش مايصص مدع ىلإا اوعد
ة˘با˘صصإلا ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘ل˘˘ل ه˘˘نأا مو˘˘هو˘˘م م˘˘عز
ًابطر قلحلا ىقبي نأا بجي انوروك سسرويفب

؟؟..هرثكأا وأا مويلا لاوط
نم هل دنصس ل مÓكلا اذه نأا ةقيقحلاو

ةيملع تاني˘ب تءا˘ج د˘قو ،ة˘ي˘ب˘ط˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا
ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘ه˘ج˘لا ن˘م ا˘هر˘˘ي˘˘غو ة˘˘ي˘˘ح˘˘صصو
امك ،ءاعدلا اذه ةحصص مدع ةنيبم ةصصتخملا
كلذ لبق ةيملاع˘لا ة˘ح˘صصلا ة˘م˘ظ˘ن˘م تن˘ل˘عأا
ي˘ف ًاد˘ي˘ف˘م نا˘ك نإاو ءا˘م˘لا بر˘˘صش نأا ،ما˘˘يأا˘˘ب
ل كلذ نأا لإا ،ةماعلا ةحصصلا ىلع ظافحلا
انوروك سسوريف سضرمب ىودعلا نم يقي

،مصسح دق رمألا نإاف ةيهقفلا ةيحانلا نمو
نم ةحصضاوو ةحيرصص ىواتف رودصص دعب

سسلجملا و فيرصشلا رهزألاب ىوتفلا تاهج
ءاقبب هر˘ي˘غو ثو˘ح˘ب˘لا و ءا˘ت˘فإÓ˘ل ي˘بوروألا
يف موصصلاف ،هيلع يه ام ىلع مايصصلا ماكحأا

ناكرأا نم نكر وهو ،اًعرصش بولطم هتاذ دح
رذعب لإا لاوحألا نم لاحب طقصسي ل مÓصسإلا
هريغو ،سضيح وأا رفصس وأا سضرم نم يعرصش
..ةيعرصشلا راذعألا نم

نإاف سسوريفلا˘ب ن˘ي˘با˘صصم˘لا سصخ˘ي ا˘م˘ي˘فو
اذإاف ،ءابطأÓل نوعجري ةلاحلا هذه يف ءاهقفلا

ىلع بجي هنإاف ،هبحاصص رصضي موصصلا نأا اوأار
رمأا وهو بيبطلا رمأل عاصصني نأا سضيرملا

ظفح نأل هصسفن ىلع ظفاحي ىتح بجاو
،مايصصلا ىلع مدقم ةلاحلا هذه يف سسفنلا

يبوروألا سسلجملا نايب يف ءاج امك
ي˘عا˘م˘ج˘˘لا را˘˘ط˘˘فإلا ءا˘˘غ˘˘لإا م˘˘غر ،ار˘˘ي˘˘خأا

سسانلا علطتي ،دجاصسملا تاولصصو تارايزلاو
حÓصصو ريخ مايأل قرصشلا يف امك برغلا يف
نأا هللا لأاصسن  .. ىلاعت هلوحب ةمداق حارفأا و
و ،اذه ناصضمر رهصش يف عيمجللو انل كرابي
،ءاعمج ةيرصشبلا نع ءابولاو ءÓبلا عفري نأا

،نيل˘ت˘ب˘م˘لا ى˘فا˘ع˘يو ،ى˘صضر˘م˘لا ي˘ف˘صشي نأاو
ملصسو هللا ىّلصصو ،نيملاعلا بر هلل دمحلاو
نيعمجأا هبحصصو هلآا ىلعو ،دمحم انّيبن ىلع

!!يبرعلاك يبرغلا ⁄اعلا ‘ اشضيأا « نيزح ناشضمر » ىقبي ..انوروك ةحئاج عجارت ةيادب عم ىتح
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ود˘˘˘ع˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ن˘˘˘م ًا˘˘˘صسف˘˘˘ن ثب˘˘˘خأا سسي˘˘˘˘ل
رثكأا وأا ،ًاودع هنم ركمأا لو ،ينويهصصلا

كرت˘ي ل و˘ه˘ف ،ًة˘ير˘صصن˘ع د˘صشأاو ًاد˘ق˘ح ه˘ن˘م
Óًيبصس لو ،ا˘ه˘مد˘خ˘ت˘صسي ل ىذأÓ˘ل ًة˘ل˘ي˘صسو
أاجلي ل لتقلل ةادأا لو ،هكلصسي ل ررصضلل
نمؤوي ل ناودعلاو ملظلل Óًكصش لو ،اهيلإا
.هب

نيينيطصسلف˘لا تا˘باذ˘ع بذ˘ع˘ت˘صسا د˘ق˘ف
مهؤواذيإا هل باطو ،مه˘تا˘نا˘ع˘م ى˘ل˘ع دا˘ت˘عاو
سضغو مهنينأا أارمت˘صساو ،م˘ه˘ي˘ل˘ع ءاد˘ت˘علاو
مهيف سسرامي هنأاكو ،مهاوكصش نع فرطلا

لإا هينعي Óف ،سصنقلا ةبعل وأا ديصصلا ةياوه
م˘ه˘لا˘ط˘ي وأا ،ه˘حÓ˘صسب م˘ه˘ب˘ي˘صصي ن˘˘م دد˘˘ع
مهرهق˘يو ه˘تور˘ب˘ج˘ب م˘ه˘ت˘كصسي وأا ،ه˘نار˘ي˘ن˘ب
.هناودعب

ًايبصص وأا ًاعيصضر Óًفط لتق نإا همهي لو
لو ،ًازوجع ًاخيصش وأا ءلزع ًةأارما وأا ،ًاريغصص
ا˘ه˘فو˘ق˘صس ط˘ق˘صسأاو م˘ه˘تو˘ي˘ب ر˘مد نإا ق˘ل˘ق˘˘ي

اهناينب مدرو اه˘ما˘كر تح˘ت ل˘ت˘قو ،م˘ه˘ي˘ل˘ع
هدعصسي ام اذه لعل لب ،اهلافطأاو اهناكصس
ىلعو ًةداعصس هصسفن يف يفصضيو ،هجهبيو
،ى˘بر˘ُق م˘ه˘فر˘ع ي˘ف ل˘ت˘ق˘لا˘ف ،ًا˘حر˘ف ه˘تا˘ي˘˘ح
.ةناكمو ةعفر مهثرإا يف مدلا كفصسو

اهمصسري يتلا ةتيقملا ةروصصلا هذه مغر
ىلعو انبعصش طاصسوأا يف يليئارصسإلا ودعلا
ل هنأا يعدي ه˘نأا لإا ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ا˘ن˘صضرأا
لو ،ناكصسلا فدهت˘صسي لو ،ل˘ت˘ق˘لا د˘م˘ع˘ت˘ي
مده ىلع سصرحي لو ،تاعمجتلا دصصقي
لتقب لبقي لو ،نكاصسملا ريمدتو تويبلا
 .ءاصسنلا خويصشلا وأا ،لافطألاو ةيبصصلا

نيبولطملا فد˘ه˘ت˘صسي ه˘نأا ًا˘بذا˘ك ي˘عد˘يو
هصشيج نأاو ،نير˘ط˘خ˘لا ى˘ل˘ع را˘ن˘لا ق˘ل˘ط˘يو
ًة˘قد ا˘هر˘ث˘كأاو ة˘ح˘ل˘صسألا ثد˘حأا مد˘خ˘˘ت˘˘صسي
فصصقلا مدعو ،ةق˘ي˘قد˘لا ة˘با˘صصإلا نا˘م˘صضل
ىلإا أاجلي ل هنأاو ،ماعلا ريمدتلا وأا يئاوصشعلا
هلماعت يف ةليقثلا ةحلصسألاو ةطرفملا ةوقلا

يف نزاوي لب ،ةينيطصسلفلا رتوتلا طاقن عم
ىلع سصرحيو ،هنارين يف دصصتقيو هحÓصس
.نكمأا ام رئاصسخلا ليلقت

يف بذكي هنأا ينويهصصلا ودعلا ملعي

لو ،هتداهصش يف قئاقحلا سسمطيو ،هاوعد
ةياورلا لعلو ،هتياور يف قدصصلا ىرحتي
ةيلودلا تاداهصشلاو ،هبذ˘كت ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
،هبيذاكأا ح˘صضف˘تو ه˘لو˘قأا د˘ن˘ف˘ت ة˘ل˘ق˘ت˘صسم˘لا

ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ئار˘˘˘صسإلا د˘˘˘ها˘˘˘صشم˘˘˘لاو رو˘˘˘˘صصلاو
لتق هنأا تبثت ةل˘ق˘ت˘صسم˘لاو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لاو
ةيبصص لتقو ،لماوح ًءاصسنو ًاعصضر ًلافطأا

ن˘يد˘ع˘ق˘م˘لا فد˘ه˘ت˘صساو ،سسراد˘م ذ˘ي˘مÓ˘تو
ل˘ت˘ق ىر˘ح˘تو ،ة˘صصا˘خ˘لا تا˘˘جا˘˘ح˘˘لا يوذو
تار˘ي˘صسم˘لا ي˘ف ن˘ي˘كرا˘صشم˘لا ن˘ي˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
ةديعبلا ،ةيجاجتحلا تارهاظملاو ةيملصسلا

.هدونج عم ةهجاوملاو فنعلا نع
مقاوطلا ىلع ٍدمعو ٍدصصقب رانلا قلطأاو

ىلعو ،يندملا عافد˘لا ر˘صصا˘ن˘عو ة˘ي˘ح˘صصلا
نيلماعلا لكو ن˘ي˘ي˘فا˘ح˘صصلاو ن˘يرو˘صصم˘لا
عي˘م˘ج نأا م˘غر ،ة˘ي˘مÓ˘عإلا تلا˘ج˘م˘لا ي˘ف
ةانثتصسملا ةيمÓ˘عإلاو ة˘ي˘نا˘صسنإلا م˘قاو˘ط˘لا

،كرا˘ع˘م˘لاو بور˘ح˘لا ي˘ف فاد˘ه˘ت˘صسلا ن˘م
قوقح عئارصشو ةيلودلا نيناوقلاب ةيمحملاو
ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا تارا˘˘صشلا نو˘˘صسب˘˘ل˘˘ي ،نا˘˘˘صسنإلا
ةددح˘م˘لا تار˘ت˘صسلا نو˘صسب˘ل˘يو ،م˘ه˘ما˘ه˘م˘ب
مدع يف ة˘ه˘ب˘صش ى˘ندأا د˘جو˘ي لو ،م˘ه˘ل˘م˘ع˘ل
ودعلا نكلو ،مهل˘م˘ع ة˘فر˘ع˘م وأا م˘هز˘ي˘ي˘م˘ت
.مهصصنق ًانايحأا دمعتيو ،مهلتق دصصقي

ىلع نيي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ل˘ت˘ق˘ي يذ˘لا و˘هو
وأا مهب هابتصشلا درجمل ،رباعملاو زجاوحلا

هم˘ئار˘ج رر˘ب˘يو ،م˘ه˘لا˘كصشأل حا˘ي˘ترلا مد˘ع
وأا نيكاكصس نولمحي اوناك مهنأاب مهدصض
وأا لتقلل نوططخي اوناك مهنأاو ،ٍةداح ٍتاودأا
رهظت ةلو˘ق˘ن˘م˘لا د˘ها˘صشم˘لا ن˘كلو ،سسهد˘لا

نأا د˘كؤو˘تو ،ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإلا تا˘ياور˘˘لا بذ˘˘ك
لب ،ٍرر˘ب˘م نود ل˘ت˘ق˘لا نود˘م˘ع˘ت˘ي م˘هدو˘ن˘ج
نينطاوملا ىلع رانلا قÓطإا يف طارفإلاو
،تاهاجتلا لك نمو ٍةرازغب نيينيطصسلفلا

،ًاعيمج اهيف نوكراصشتي ةيومد ةلفح اهنأاكو
ةباصصإلا ةقد ىلع مهنيب اميف نوصسفانتيو
.نارينلا ةرازغو

ىحرجلا نو˘ل˘ت˘ق˘ي ن˘يذ˘لا م˘ه˘صسف˘نأا م˘هو
ل هنأا مغر مهيلع نوزهجيو ،نيباصصملاو
نيجرصضم نونوكي ذإا ،ةوق لو مهل لوح

نم رثكأا يف نيباصصم ،سضرألا ىلع مهئامدب
نو˘ع˘ي˘ط˘ت˘صسي لو ،م˘هدا˘˘صسجأا ي˘˘ف ٍع˘˘صضو˘˘م
،مهمادقأا ىلع سضوهنلا نع Óًصضف كارحلا

بار˘ت˘قلا˘ب فا˘ع˘صسإلا م˘قاو˘ط˘ل ح˘م˘˘صسي لو
د˘ي د˘م˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘م ٍد˘˘حأل وأا ،م˘˘ه˘˘ن˘˘م
نولكصشي ل مه˘نأا م˘غرو ،م˘ه˘ي˘لإا ةد˘عا˘صسم˘لا
لإا ،مهريغ وأا دونجلا ةايح ىلع ٍرطخ ىندأا
،م˘ه˘ماد˘عإا ى˘ل˘ع نور˘صصي ود˘ع˘لا دو˘˘ن˘˘ج نأا

ناديم يف مهنأاكو ،مهيلع رانلا نوقلطيو
ى˘ل˘ع ف˘ق˘يٍ م˘صصخ ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف وأا ة˘˘يا˘˘مر
.نارينلا مهلدابيو هيمدق

دونج نأا روصصلاب ةتبثملا عئاقولا نيبتو
نم ىلع رانلا قÓطإا نودمعتي نيذلا ودعلا
مهنوكرتي ،ًءاصسن وأا ًلاجر ،مهيف نوهبتصشي
لو ،ٍة˘ل˘يو˘ط ٍةر˘ت˘ف˘ل سضرألا ى˘ل˘ع نو˘فز˘ن˘˘ي
نونذأاي لو ،مهنم بارتقلاب ٍدحأل نوحمصسي
مهكرتت لب ،مهلقنب ينمألا قيصسنتلا ناجلل
مهصسافنأا اوظفلي ىتح ٍةليوط ٍةرتفل نوفزني
نأا ةيبطلا ريراقتلا كلذ دعب تبثتو ،ةريخألا
ناك هنأاو ،ةريطخ نكت مل مهصضعب ةباصصإا
ىلإا اولقن مهنأا ول مهتايح ذاقنإا ناكمإلاب
مهو مه˘حار˘ج تد˘م˘صض وأا ،تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘لا

،ع˘ن˘م˘ي ود˘ع˘لا د˘ق˘˘ح ن˘˘كلو ،سضرألا ى˘˘ل˘˘ع
مزتلي نأا نود لو˘ح˘ت ة˘ت˘ي˘ق˘م˘لا ه˘ت˘ي˘ناود˘عو
يتلا سشويجلا بقانمو ،نيبراحملا قÓخأاب
 .اهميصشب رختفتو اهميقب زتعت

م˘ه˘تدا˘قو م˘ه˘تÓ˘غ ،نو˘ن˘طو˘˘ت˘˘صسم˘˘لا ا˘˘مأا
سشيج لو ،م˘ه˘عدر˘ي نو˘نا˘ق Ó˘ف ،م˘ه˘ت˘ما˘عو
ةيمصسرلا نايكلا تاصسصسؤوم نإا لب ،مهعنمي
،مهديؤوتو مهيمحتو ،مه˘ع˘ج˘صشتو م˘ه˘م˘عد˘ت
،حÓ˘صسلا ل˘م˘ح˘ب م˘ه˘ل تح˘م˘صس ي˘ت˘لا ي˘ه˘ف
ن˘˘م ى˘˘ل˘˘ع را˘˘ن˘˘لا قÓ˘˘˘طإا م˘˘˘ه˘˘˘ل تزا˘˘˘جأاو
وأا ،مهيلع ىدتعا هنأا نوعsدّي وأا هب نوهبتصشي

.رطخلل مهتايح َسضsرَع
قÓطإاب نوموقي ةعيرذلا هذه بجومبو

ىلعو تاقرطلا يف نيينيطصسلفلا ىلع رانلا
،مهلم˘ع ن˘كا˘مأاو م˘ه˘لو˘ق˘ح ي˘فو ،عراو˘صشلا

لبانقلاب نوقلي وأا مهتارايصسب مهنوصسهديو
ٍةطرصش نم نوصشخي لو ،مهتويب يف ةقراحلا
ىتحو ،مهنجصسيو مهنيدي ءاصضق وأا ،مهفقوت

يف متت يتلا مهتمكاحم نإاف مهتنادإا لاح يف
ردصصت ةياه˘ن˘لا ي˘فو ،ر˘خأا˘ت˘ت م˘ه˘ت˘ير˘ح ل˘ظ
ةففخم ًاماكحأا مهقحب ةيليئارصسإلا مكاحملا
نومرجملا متي ل ًابلاغو ،فانئتصسÓل ةلباق
مهحارصس قÓطإا متي ذإا ،مهتيموكحم ةدم
سصاخ ٍوفعب ءاوصس ،مهمكح ةرتف ءاهتنا لبق
.ةدملا فصصن نيناوق بجومب وأا

هنيع ،ٌعيرم ٌناطيتصساو مصشاغ ٌلÓتحا هنإا
يف هلمأاو ،سسدقلا يف هملحو ،سضرألا ىلع
نيطصسلف ولختل ،مهلتق وأا دÓبلا لهأا درط
،م˘هاو˘صس نود م˘ه˘ل ح˘ب˘˘صصتو ،م˘˘هر˘˘ي˘˘غ ن˘˘م
ا˘ن˘فر˘ع ي˘ف ل˘ت˘ق˘لا نأا او˘م˘ل˘ع ا˘م م˘˘ه˘˘ن˘˘كلو
يوريو ،رهزي انصضرأا يف مدلا نأاو ،ةداهصش
،لق˘ت˘عاو ل˘ت˘ق ا˘م˘ه˘م ه˘نأاو ،ر˘م˘ث˘يو سضرألا

،سسر˘غ˘ن ا˘ن˘صضرأا ي˘ف ا˘ن˘˘نإا˘˘ف ،ى˘˘ف˘˘نو در˘˘طو
ى˘ق˘ب˘ت˘صسو ،خ˘م˘صشت ا˘ه˘ئا˘م˘صس ي˘ف ا˘ن˘تا˘ما˘قو
،اهكÓمل دوعتصس سسدقلاو ،اهلهأل نيطصسلف
ةرحلا اندÓب ىلع ةيرحلا سسمصش قرصشتصسو
.ٍديدج نم ةرهطملا انصسدقو

ًايئاوششع َنولتقيو ًايناديم نومدعي هونطوتشسمو ِودعلا ُضشيج
يوادللا فسسوي ىفطسصم .د ملقب



تفششتكا ىتمو فيك
؟ةباتكلا ‘ كتبهوم
؛ةحيرصص نوكأل اهفصشتكأا مل

ي˘ه ة˘با˘ت˘كلا ي˘ل ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب˘˘ف
كلذل ،ديحولا يئجلمو يذفنم
يلع هلابح مÓظلا قبطأا املك
اموي ركفأا مل اهيلإا أاجلأا تنك
 .ةبوهوم يننأاب

ةذفانلا يه ةعلاطŸا
يباتكلا عادبإÓل ¤وألا

نÃو تأارق نملف
؟ترثأات

ي˘˘ت˘˘صسير˘˘˘ك ا˘˘˘ثا˘˘˘جأل تأار˘˘˘ق
ليلقلا ىلإا ةفاصضإا ريبك لكصشب
دلاخ لثم نيرخآلا باتكلا نم
؛يوا˘قر˘صشلا م˘هدأا ؛ى˘˘ف˘˘ط˘˘صصم
؛ي˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صسم مÓ˘˘˘˘˘حأا
نم د˘يد˘ع˘لاو ي˘كصسف˘يو˘ت˘صسود
مهمصسا ركذأا ل نيذلا باتكلا

ىرخأا تاياور ىلإا تقرطت امك
ةياور لثم فلتخم عباط تاذ
بتا˘˘˘كل˘˘˘ل ر˘˘˘ي˘˘˘خألا ي˘˘˘جا˘˘˘ن˘˘˘لا
كاينولوب ز˘لرا˘صشت يز˘ي˘ل˘ج˘نلا

 .ةيملاعلا تاياورلا نم اهريغو
Ã؟ترثأات ن 

فغصشلا عفادب علاطأا يردأا ل
بحأا ي˘ن˘نأا ا˘م˘˘ب ن˘˘كل لإا سسي˘˘ل
يننأاب لو˘ق˘لا ع˘ي˘ط˘ت˘صسأا˘ف ا˘ثا˘جأا
.اهبولصسأابو اهب ترثأات

كل روهظ لوأا ناك ىتم
،ةيبدألا ةحاشسلا ‘
كروعشش ناك فيكو

؟كاذنآا
ةحارصصبو يل روهظ لوأا اذه

بق˘ل فا˘˘صضي نأا ع˘˘ئار رو˘˘ع˘˘صش
بنا˘˘ج˘˘ب ي˘˘ئاور˘˘˘لا وأا بتا˘˘˘كلا
ة˘ف˘ي˘خ˘صس ود˘ب˘ت ا˘م˘˘بر ،كم˘˘صسا
نحن انل ةبصسنلاب نكل سضعبلل
ا˘ن˘ل ر˘خ˘ف˘ل ا˘ه˘نإا ة˘با˘ت˘كلا ةاو˘˘ه
ريثأات˘لا ي˘ف نو˘م˘ها˘صسم ا˘ن˘نو˘ك
ل˘كصشب و˘لو ا˘ن˘لو˘ح ن˘م ى˘˘ل˘˘ع
.ليلق

،ةباتكلا كل ينعت اذام
كل ةبشسنلاب ةباتكلا

ةيبدألا ةباتكلا ،نطو
؟كيأارب ةبهوم مأا ةشسارد

تبجأا امكف ريثكلا يل ينعت
،د˘ي˘حو˘لا يذÓ˘م ا˘ه˘نإا ا˘˘ق˘˘با˘˘صس
كلمت كنوك ةبهوم اهنأاب دقتعأا
كرا˘كفأا ة˘م˘جر˘ت ى˘ل˘ع ةرد˘ق˘˘لا

كتقرو ىلع كرعاصشم تحنو
بل˘ط˘ت˘ي ؛ل˘ه˘صس ر˘˘مألا˘˘ب سسي˘˘ل
ن˘˘م ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘لا ا˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘حأا ر˘˘˘مألا
ي˘˘ف ة˘˘طا˘˘˘صسب˘˘˘لاو ة˘˘˘صسÓ˘˘˘صسلا
ع˘قاو ى˘لإا كصسي˘صسا˘حأا ل˘يو˘ح˘ت
.سشاعي

كدولوم كل كرابن
» اياحشض»  لوألا يبدألا

Ìكأا هنع انيثدح
؟حوشضوبو

ر˘˘˘مألا˘˘˘ب سسي˘˘˘˘ل ؛كل ار˘˘˘˘كصش
لمحت رطصسأا درجم يه ؛ريبكلا
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ا˘ه˘˘ي˘˘نا˘˘ع˘˘م ل˘˘خاد
ى˘ل˘ع ا˘م فاد˘هألاو ل˘˘ئا˘˘صسر˘˘لا
نيب ةءارقلا لإا زيزعلا ئراقلا
نم تلمع دقف ،طقف روطصسلا

سضع˘ب ة˘ج˘لا˘ع˘م ى˘ل˘ع ا˘ه˘لÓ˘خ
لقأا ةروصصب عم˘ت˘ج˘م˘لا ا˘يا˘صضق
ربكأا ةروصصب قÓطلا ةيصضقو
يبلصسلا ريثأا˘ت˘لا تزر˘بأا ثي˘ح˘ب
م˘ه˘نو˘ك لا˘ف˘طأا ى˘ل˘ع ل˘تا˘ق˘لاو
ه˘تا˘ه ن˘م ر˘˘ب˘˘كألا رر˘˘صضت˘˘م˘˘لا
زاربا ىلع تلمع امك ،ةرهاظلا
ي˘˘˘˘˘˘ف ىر˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘كلا تخألا رود
تا˘قÓ˘ع˘لا ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘˘ح˘˘م˘˘لا
ل˘ظ ي˘ف ا˘˘صصو˘˘صصخ ة˘˘ير˘˘صسألا

مادع˘ناو ا˘ه˘ل د˘ن˘صس دو˘جو مد˘ع
ق˘ي˘صش بو˘ل˘˘صسأا˘˘ب ر˘˘ب˘˘كألا خألا

 .ئراقلا للمل ايدافت اعبط
ةمهم ةليشسو ناونعلا

ببشس ام ،ئراقلا بذ÷
مشسلا اذهب ةيمشستلا

ىتمو فيك ،اذاŸو
؟كتاباتكل Êونعت

اذ˘ه تر˘ت˘خا ة˘ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف
ثادحأا عم ه˘ي˘صشا˘م˘ت˘ل ناو˘ن˘ع˘لا
ته˘جاو د˘قو لإا سسي˘ل ة˘صصق˘˘لا

راي˘ت˘خا ي˘ف ةر˘ي˘ث˘ك تا˘بو˘ع˘صص
ة˘حار˘صصب ،بصسا˘ن˘م˘لا ناو˘ن˘ع˘لا
ةبصسنلاب ةوطخ رخآا وه ناونعلا
ةبات˘ك ن˘م ي˘ئا˘ه˘ت˘نا د˘ع˘ب˘ف ي˘ل
هيلإا قرطتأا ءيصش رخآا ةصصقلا

ا˘م ار˘ي˘ث˘ك ي˘ن˘نأل ا˘ه˘ناو˘ن˘ع و˘ه
.هديدحت يف تابوعصص هجاوأا

،كتاياور ضصوخشش
جشسن نم مأا ةيعقاو

؟لايÿا
ةياورلا سصوخ˘صشل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب

تصسيل لايخلا جصسن نم يهف
.ةيعقاو

ديري نمل كتحيصصن يه ام
؟ةباتكلا ملاع لوخد

اي رابكلا ملاع يف كب ابحرم
فا˘ك اذ˘˘ه نأا˘˘ب د˘˘ق˘˘ت˘˘عأا حا˘˘صص
.يتحيصصن زاربإل
؟كتاحومطو كعيراششم
يصساردلا لاجملا يف حاجنلا

لا˘ج˘م˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ا˘مأا ا˘ع˘˘ب˘˘ط
ةبتاك حبصصأا نأل حمطأاف يبدألا
. هللا ءاصش نإا تاهويرانيصس

ةيماتخ ةملك
لوقأا نأا دوأا ةيماتخ ةملكك

حصصأا لكصشب بابصشلا ثحأا وأا
ل˘م˘ع˘لا ي˘˘ف ةر˘˘با˘˘ث˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ريمصضلا لامعتصساب يل حمصساو
؛م˘كع˘ي˘م˘ج م˘كي˘ن˘عأا ي˘ن˘كل ا˘نأا
وأا ابيبط تنك ءاوصس يل عمتصسا
اصسردم ؛اخابط وأا افزاع ؛انانف
ردقب نوكت ام مهي ل اماصسر وأا

ل ؛ديرت ام هاجتا كفغصش مهي ام
ل كميطحتب ءايبغأÓل حمصست
ر˘ي˘مد˘ت˘ل لا˘ج˘م˘لا م˘ه˘ل ح˘˘ت˘˘ف˘˘ت
يأا يف تنأا زيمتم ؛كتايونعم
عا˘ب˘تا˘ب كي˘صصوأا ؛تن˘ك لا˘ج˘˘م
بيعلاف ابعصص ناك امهم كملح
ي˘ف بي˘ع˘لا ل˘صشف˘˘لا ي˘˘ف سسي˘˘ل
وأا تنك اريبك ملحلا نع كفقوت

ل ....ازوجع وأا اباصش ؛اريغصص
ة˘صصر˘ف ي˘ط˘˘ع˘˘ت ل م˘˘ل˘˘صست˘˘صست
ءيصش مهأاو كقيعت نأاب كتملظل
ام بحت نأا وه هيلع كعجصشأا
.اركصش و هلعفت
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 .اهرعاششم تحنو اهراكفأا ةمجرتو اهشسفن نع حيورتلل ديحولا اهأاجلمو اهرطاخ يف لوجي ام لكل اهذفنم
فشسوي نب . رشضÿ . أا :اهرواح

 :حلاشصلا هللا دبعوب ةياجبب ةيعامتجلا نوؤوششلا ريدم

تامزلتشسملا لكب ةزهجم ةفق فلأا02 انددعأا
ناشضمر لÓخ ةيرورشضلا ةيئاذغلا

 ايئاذغ ادرط065 ريفوت دعب

تÓئاعلل ةينماشضتلا لفاوقلا لشصاوت
لظلا قطانمب ةيمناغتشسملا

ةيناث ةعفدك ةفق001 تعزو

ةمدخل رئازجلا ةيعمج»
جذومنأا..«عمتجملا ةيمنتو
لفاكتلاو نماشضتلل
انوروك نمز يف
ةمدخل رئازجلا ةيعمج عنشصت
بتكملا - عمتجملا ةيمنتو
- ةليشسم يئلولا يذيفنتلا
اهرقم نئاكلا ةيريخلا

نيعل ةيدلبلا ةبتكملاب
نم تنكمتو ،ثدحلا لجحلا

تررق امدنع اهدوجو ضضرف
اهلمعب ناديملا حاشستكا
لجأل عشساولا هباب نم يريخلا

دارفأا نم نيجاتحملا ةدعاشسم
اذه يف اشصوشصخ عمتجملا
انملع دقو ،تاذلاب فرظلا

001 تعزو اهنأا راطإلا اذه يف
ةيناث ةعفدك ةينماشضت ةفق
ىلع يوتحت ،ىلوألا دعب
ةيئاذغلا داوملا فلتخم
تÓئاعلا ضضعب ىلع ةيشساشسألا
ءابو ببشسب تررشضت يتلا

رجحلا ةيلمعو انوروك
ةزوعم تÓئاع تلمشش ،يحشصلا

ةيطغتو ةبكاوم عيطتشست ل
ناشضمر رهشش لÓخ اهتايجاح

فلتخم يف تعزو ميركلا
دقو اذه ،ةيدلبلا ءايحأا

ةيعمجلا ضسيئر لبق نم انملع
ددعب لفكتلاو طبشض مت هنأا

اهليومت متيشس تÓئاعلا نم
ةيئاذغلا داوملا عيمجب
ناشضمر رهشش ةليط ةبولطملا
لشصاوتي نأا ىلع ميركلا
ةمداقلا مايألا لÓخ طاششنلا

ةيئاذغ داوم عيزوت ةطشساوب
اهلمششت مل تÓئاع ىلع ىرخأا
اذه ،ةينماشضتلا ةدعاشسملا

عيمج اهئاشضعأا دششانيو
عمتجملا دارفأا نم نييريخلا

ةيعمجلل مهتادعاشسم ميدقت
يف رورشسلا ثعب لشصاوت ىتح

ربعو نيجاتحملا ضسوفن
.ةيدلبلا ءايحأا فلتخم

فشسوي نب . رشضخل . أا

حلاصصلا هل˘لا د˘ب˘عو˘ب حر˘صص
ة˘ي˘عا˘م˘ت˘˘جلا نوؤو˘˘صشلا ر˘˘يد˘˘م
ا˘ق˘ب˘طو ه˘نأا˘ب ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب ة˘˘يلو˘˘ل
يتلا ةيا˘ج˘ب ي˘لاو تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل
ل˘˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘لا را˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘ف بصصت
ةزوعملاو ةريق˘ف˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا˘ب

ليعفتو لي˘صضف˘لا ر˘ه˘صش لÓ˘خ
ّمت دقف ،يعامتجلا نماصضتلا
لكب ةزهجم ةفق فلأا02 دادعا
ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا تا˘˘مز˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لا
فد˘ه˘ت˘صست ي˘ت˘لا ،ة˘˘يرور˘˘صضلا
ةزوعم˘لاو ةر˘ي˘ق˘ف˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا
متيصسو عوبصسألا اذه نم ةيادب
ىلوألا ة˘ل˘حر˘م˘لا ي˘ف عور˘صشلا
مث ،ةفق فلأا21 يلاوح عيزوتب
يف يأا ةيناثلا ةل˘حر˘م˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ت
يتلاو ةمدا˘ق˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘يألا
ةيلمعلاو ،ةفق فلآا9 نمصضتت
ل˘كصشب ا˘ي˘لا˘ح ا˘هداد˘عإا ير˘ج˘ي
.مكحمو قيقد

تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا سصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘˘فو
ة˘ل˘م˘ح˘لا هذ˘ه ي˘ف ة˘كرا˘صشم˘˘لا
ع˘˘˘با˘˘˘ط˘˘˘لا تاذ ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘صسنإلا
ح˘˘صضوأا د˘˘ق˘˘ف ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا
يفحصص حيرصصت يف حلاصصوب
ةيداصصتقا ةصسصسؤوم كانه نأا ،هل
كانهو ةزهجم ةفق005 تبهو
ي˘ت˘لاو ة˘ي˘لا˘م تا˘ب˘ه مّد˘ق ن˘˘م
زيهجتو دادعا لجأا نم تفرصص
ّم˘˘ت ه˘˘نأا ثي˘˘ح نا˘˘˘صضمر ة˘˘˘ف˘˘˘ق
ةيريدمل ةعبات زكار˘م ر˘ي˘خ˘صست
ى˘لو˘ت˘ت ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا نوؤو˘صشلا

،ا˘هر˘ي˘صضح˘تو داد˘علا ة˘ي˘ل˘م˘ع
نأاب فاصضأا قايصسلا سسفن يفو
بابصشلا ةيريدم ةيعمب هترادإا

ع˘يزو˘˘ت ّم˘˘ت د˘˘ق˘˘ف ة˘˘صضا˘˘ير˘˘لاو
ة˘˘صسب˘˘لأاو ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ تا˘˘نو˘˘ع˘˘م
ةيصساصسألا داوم˘لا ن˘م ا˘هر˘ي˘غو
قطانم يف ةنطاقلا تÓئاعلل
ي˘ف ا˘ه˘ع˘يزو˘ت ّم˘ت د˘˘قو ل˘˘ظ˘˘لا
لك يف تÓئاع ىلع ةيادبلا

ل˘ي˘عا˘م˘صسإا تيأا ي˘ت˘يد˘˘ل˘˘ب ن˘˘م
تصسم ي˘ت˘لاو سشو˘˘ع˘˘م ي˘˘ن˘˘بو
تاريصضحتلاو ،ةل˘ئا˘ع021
هذه ةعقر عيصسوت˘ل ة˘ل˘صصاو˘ت˘م
يفو ،ةمداقلا مايألا يف ةلمحلا

ةينماصضتلا ةيلم˘ع˘لا سصخ˘ي ا˘م
ذنم ةياجب ةيلو اهدهصشت يتلا
دكأا دقف91 ديفوك ةمزأا ةيادب
ة˘ب˘ه˘لا ن˘م ار˘ي˘ث˘ك ر˘˘ه˘˘ب˘˘نا ه˘˘نأا
ايموي ىلوتت ي˘ت˘لا ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لا
كراصشت˘ل ة˘ي˘ئا˘ق˘ل˘تو ةدارإا ل˘كب
يتلاو يناصسنإلا لمعلا اذه يف
ىد˘م ى˘ل˘ع ىر˘خأا ةر˘م تد˘˘كأا
ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بع˘˘˘صشلا م˘˘˘حÓ˘˘˘ت
ةو˘˘خألا ئدا˘˘ب˘˘م˘˘ب ه˘˘˘كصسم˘˘˘تو

احصضوم ،فطاعتلاو م˘حار˘ت˘لاو
هذ˘˘ه ل˘˘ج˘˘صسي˘˘صس خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا نأا
ديزت يتلا ةي˘ن˘طو˘لا ة˘م˘ح˘ل˘م˘لا
،اهئانبأاب ازازتعاو ارخف رئازجلا

ناكصسل ءادن هجو ماتخلا يفو
ةرور˘˘صض ن˘˘م˘˘صضت˘˘ي ة˘˘˘يلو˘˘˘لا
ةيحصصلا تاءارجإلاب مهمازتلا
ع˘م ة˘يزار˘˘ت˘˘حلاو  ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا
د˘عا˘ب˘ت˘لا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م˘˘لا
ءاد˘ن سصخ ا˘م˘ك ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
م˘˘ها˘˘عد ثي˘˘ح ن˘˘صسلا را˘˘˘ب˘˘˘كل
لإا م˘ه˘تو˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف ثو˘˘كم˘˘لا˘˘ب
ىلإا كلذو ،ىوصصقلا ةرورصضلل

سسور˘ي˘ف ة˘مزأا  ءا˘ه˘˘ت˘˘نا ة˘˘يا˘˘غ
ةايحلا دوع˘تو ا˘ي˘ئا˘ه˘ن ا˘نورو˘ك
ىلإا ةيداصصتقلاو ةي˘عا˘م˘ت˘جلأا

 .يعيبطلا اهارجم
ميتيلا ةياعر ةيعمج

ةفق003 عزوت ةياجبب
ةريقفلا تÓئاعل

ميتيلا  ةياعر ةيعمج تعزو
ةفق003 ءاهز ةياجب ةنيدمب
تÓ˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع نا˘˘˘صضمر
نم لوألا مويلا ذنم ةزّوعملا
ةيلمعلاو ميركلا ناصضمر رهصش
قا˘˘˘صسو مد˘˘˘ق ى˘˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘صست
، ةمداقلا مايألا يف اهعيصسوتل

تابجو دادعا ىلإا ترداب امك
عاطق سسرامم˘ل ةز˘ها˘ج ما˘ع˘طإا
ىل˘ع نور˘ه˘صسي يذ˘لا ة˘ح˘صصلا
91 ديفو˘ك ى˘صضر˘م˘ب ل˘ف˘كت˘لا
.نارمع ليلخ ىفصشتصسمب

0001 ندادحا ةيعمجو..
ةفق054 عزوت ةقشش

ةزهجم ناشضمر
نداد˘˘˘حا ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج تعزو

054 برا˘ق˘ي ا˘م ة˘ق˘صش0001
تÓئا˘ع˘لا ى˘ل˘ع نا˘صضمر ة˘ف˘ق
،ةلصصاوتم ةيلم˘ع˘لاو ةزّو˘ع˘م˘لا

ربكأا ميدقت ىلع ةمزاع يهو
تادعا˘صسم˘لا ن˘م ن˘كم˘م دد˘ع
.ليصضفلا رهصش لÓخ ةيئاذغلا

عزوت روشصنموب ةيرق ..
ءاشضيبلاو ءارمحلا موحللا

ةزّوعملا تائفلا ىلع
ة˘˘ير˘˘˘ق ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج تردا˘˘˘ب

موحللا  عمج ىلع روصصنموب
ّمت يت˘لاو ءا˘صضي˘ب˘لاو ءار˘م˘ح˘لا
نم ةلئا˘ع06 ىلع اه˘ع˘يزو˘ت
رهصش نم ةيادب ةزّوعملا تائفلا

06 ىلإا ةفاصضإا ميركلا ناصضمر
 .ةيئاذغلا داوملاب ةزهجم ةفق

ت . ميرك

طا˘صشن˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ل˘˘صصاو˘˘ت
ةيلوب نما˘صضت˘لاو ي˘عا˘م˘ت˘جلا

ةينماصضتلا اهتايل˘م˘ع م˘نا˘غ˘ت˘صسم
تÓ˘ئا˘ع˘لا˘ب ل˘ث˘˘مألا ل˘˘ف˘˘كت˘˘ل˘˘ل
ة˘ح˘ئا˘ج˘ب ةرر˘صضت˘م˘لا ةزو˘ع˘م˘لا

د˘ع˘˘ب˘˘ف .91 د˘˘ي˘˘فو˘˘ك ا˘˘نورو˘˘˘ك
0003 و˘ح˘ن تصسم ن˘ي˘ت˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ةلئاع195 اهنم  ةزوعم ةلئاع
تلمصش  ةينماصضت ةفق تدافتصسا
ن˘م˘صض ل˘خد˘ت ي˘ت˘لا تÓ˘ئا˘ع˘˘لا
يوذ ن˘م ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جلا جا˘˘مدلا
باحصصأا ،ةصصاخلا تا˘جا˘ي˘ت˘حلا
نيزجا˘ع˘لاو ة˘ن˘مز˘م˘لا سضار˘مألا

ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا بب˘˘صسب ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘˘ع
ةينماصضت ةلفاق اهتعبت ،يحصصلا

راعصش تحت لظلا قطانمب ىرخأا
ىدصصتنل ــ اعم ديلا يف ديلا»
اهلÓ˘خ م˘ت ،«ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ل
ةلئاع99 ــل ةيئاذغ دورط عيزوت
يلع يديصسو ةصشاعصشع يترئادب
،ةيلو˘لا بار˘ت ن˘م ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘بو
يتلا ة˘ي˘ئا˘ن˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا˘ب ا˘م˘ي˘صس
ددع نم ةريبك ةبصسن اهب زكتري
ن˘م ر˘ث˘كأا ر˘ب˘ع ة˘˘يلو˘˘لا نا˘˘كصس
راود رار˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع .اراود007
ةي˘ل˘فاو˘صسلا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘ير˘يا˘صشق˘لا
سضع˘ب تدا˘ف˘ت˘صسا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘لا
راطنق051 نم ةزوعملا رصسألا

.ةيئاذغلا داوملا فلتخم نم
ن. ةيدعشس نب

mahali@essalamonline.com

مهنادلبب وأا رئاز÷اب ءاوشس ةيحشصلا ةمزألا هذه ءاهتنا ةياغل اهطاششن لوازت

ةعماجب بناجأ’ا ةبلطلاب لفكتلا نامشضل ةكÎششم ةن÷ بيشصنت
ةديلبلاب نورفعلا

يصسينو˘ل ي˘ل˘ع ة˘ع˘ما˘ج˘ب م˘ت
(ةد˘ي˘ل˘ب˘˘لا بر˘˘غ) نور˘˘ف˘˘ع˘˘لا˘˘ب
ة˘˘كر˘˘ت˘˘صشم ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل بي˘˘صصن˘˘˘ت
ة˘ب˘ل˘ط˘لا˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا نا˘˘م˘˘صضل
نو˘˘˘لواز˘˘˘ي ن˘˘˘˘يذ˘˘˘˘لا بنا˘˘˘˘جألا
ةرتف ةليط اذهو ،اهب مهتصسارد
سضور˘ف˘م˘لا ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘˘لا

يصشفت نم دحلل ةيلولا ىلع
ا˘م˘ب˘صسح ،91‐ديفو˘ك سسور˘ي˘ف
هذه نع رداصص نايب يف ءاج
.ةعماجلا

نأا رد˘˘صصم˘˘لا تاذ ح˘˘صضوأاو
عم قيصسنتلابو ةعماجلا ةرادإا

ةيعما˘ج˘لا تا˘مد˘خ˘لا ة˘ير˘يد˘م
ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م تما˘ق نور˘ف˘ع˘˘لا˘˘ب

يحصصلا رجح˘لا رار˘ق ق˘ي˘ب˘ط˘ت
ةنجل بي˘صصن˘ت˘ب ة˘يلو˘لا ى˘ل˘ع
نامصض ىل˘ع ر˘ه˘صست ة˘كر˘ت˘صشم
بناجألا ةبلطلاب ماتلا لفكتلا
ام اميصسل اه˘يد˘ل ن˘ي˘ل˘ج˘صسم˘لا
ايدرف تابجولا ر˘ي˘فو˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت
طور˘˘صش مار˘˘ت˘˘حا نا˘˘م˘˘صض ع˘˘م
ءاهتنا ةياغ ىلإا اذهو ةفاظنلا

ءاو˘صس ة˘ي˘˘ح˘˘صصلا ة˘˘مزلا هذ˘˘ه
.مهنادلبب وأا رئازجلاب

بناجألا ةبلطلا ددع ردقيو
هذهب مهتصسارد نولوازي نيذلا
ةعبرأا يصصحت يت˘لا ة˘ع˘ما˘ج˘لا

˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ك) تا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ك
ةيراجتلا مولعلاو ةيداصصتقإلا

مولع˘لاو قو˘ق˘ح˘لا ،ر˘ي˘ي˘صست˘لاو
ةيناصسنإلا مول˘ع˘لا ،ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا

بادآلا ة˘ي˘ل˘كو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘˘جلاو
41 ن˘م ا˘ب˘لا˘ط39 (تاغ˘ل˘لاو
،ي˘لا˘م ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م ة˘˘ي˘˘صسن˘˘ج
ءار˘ح˘صصلا ،و˘صسا˘˘ف ا˘˘ن˘˘ي˘˘كرو˘˘ب
ا˘ي˘ن˘ي˘غ ،ن˘ي˘ط˘صسل˘ف ،ة˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘لا
،ا˘ير˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘ن ،لو˘˘غ˘˘نأا ،وا˘˘صسي˘˘ب
دا˘صشت ،ا˘نا˘غ ،ن˘م˘˘ي˘˘لا ،اد˘˘ن˘˘غوأا

تاذل اق˘فو ،ا˘ي˘ق˘ير˘فا بو˘ن˘جو
نأا ى˘˘˘لإا ار˘˘˘ي˘˘˘صشم رد˘˘˘˘صصم˘˘˘˘لا

ة˘ي˘ل˘كب ن˘ي˘ل˘ج˘صسم م˘ه˘م˘ظ˘ع˘م
ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘كو ،تا˘˘˘غ˘˘˘ل˘˘˘لاو بادألا
.ةيصسايصسلا مولعلاو قوقحلا

ج.دم�



ةعماجلا  نأا ةراصشإلا ردجت
ة˘ل˘˘ي˘˘صسم˘˘لا ة˘˘يلو ن˘˘مأا تدوز
ليلاحملا نم ةربتعم تايمكب
يف اه˘لا˘م˘ع˘ت˘صسل ة˘ي˘م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا
ةيريدملا هتعصضو يذلا رمملا
ل˘كل ي˘صسي˘ئر˘لا ل˘خد˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
ديم˘ع˘لا دا˘فأا ثي˘ح ا˘ه˘ي˘ب˘صست˘ن˘م
ىلع نيع يذلا دمحم نياصسح
ذ˘˘˘˘ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘يلو˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘مأا سسأار
را˘طإلا اذ˘ه ي˘˘ف9102رمتبصس
اهرود بعلت نأا ةعماجلل يغبني
نم يتلا اياصضقلا نم ريثك يف
ن˘مألا عا˘ط˘ق ةد˘عا˘صسم ا˘ه˘نأا˘صش
ر˘˘يد˘˘م ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
هذه اريثك نصسحت˘صسا ة˘ع˘ما˘ج˘لا
احرصصم ةيعيجصشتلا  ةردابملا
ةحو˘ت˘ف˘م ا˘ه˘باو˘بأا ة˘ع˘ما˘ج˘لا نأا
تاذلابو ةلودلا تاعاطق لكل
ي˘˘ف ار˘˘كا˘˘صش ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ن˘˘مألا
نمألا تاراطإا لك هتاذ تقولا
م˘ه˘تادو˘ه˘ج˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ئلو˘˘لا
دار˘فأÓ˘ل م˘ه˘ت˘مد˘˘خو ةرا˘˘ب˘˘ج˘˘لا

ذ˘ن˘م ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل ، تا˘عا˘م˘ج˘˘لاو
ر˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘ف ءا˘˘بو˘˘لا را˘˘صشت˘˘نا

ةيصسيصسحتلا تÓم˘ح˘لا ة˘ياد˘بو
ة˘ع˘ما˘ج تعرا˘صس ة˘يو˘عو˘˘ت˘˘لاو
ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘ل˘˘ي˘˘صسم˘˘لا
عينصصت اهلوأا تناك تاردابملا

ىلع تعزو ةيميقع˘ت ل˘ي˘لا˘ح˘م
ةيلولا˘ب تا˘عا˘ط˘ق˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ةيلباقلاب ليلاحملا هذه تمصستا
ةئيبلل ةقيدصص  اهنأا امك للحتلل
مت ي˘لود فار˘ت˘عا ى˘ل˘ع زو˘ح˘ت
مولعلا ةيلك رباخمب اهريصضحت
يقاولا ةردابم اهتلت ، ةعماجلاب
بلا˘ط˘لا هد˘عأا يذ˘˘لا ي˘˘ح˘˘صصلا

تمدقت و لÓج د˘م˘ح˘م ز˘ي˘نر˘م
ي˘لاو˘ل ه˘ن˘م داد˘عأا˘ب ة˘ع˘ما˘˘ج˘˘لا
ى˘ل˘ع ه˘ع˘يزو˘ت د˘˘صصق ة˘˘يلو˘˘لا
هبصشلاو يبط˘لا عا˘ط˘ق˘لا ناو˘عأا
تاردا˘ب˘م˘لا ر˘خآا ا˘مأا ، ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
ديدع˘لا سصي˘صصخ˘ت ي˘ف تنا˘كف
اهيلع رفاوتت يتلا ةزهجألا نم
روتصساب دهعم ميعدتل ةعماجلا

ل˘جأا ن˘م ة˘ل˘ي˘˘صسم˘˘لا ة˘˘ق˘˘ح˘˘ل˘˘م
سصي˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘صشت ي˘˘˘˘˘ف عور˘˘˘˘˘صشلا
كيهان اهيف هبتصشملا تلاحلا

ةذ˘تا˘صسألا ةر˘ي˘خ د˘ي˘ن˘˘ج˘˘ت  ن˘˘ع

م˘˘ل˘˘ع ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘صصصصخ˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
.نوعلا دي ميدقتل تاصسوريفلا

ينإمحد دمحم/ نإمثع رإعرع

mahali@essalamonline.com
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«91 ديفوك» إنوروك ءإبو ةحفإكم يف ةميقلا إهتادوهجم ريظن

ةليشسملاب فايشضوب دمحم ةعماج تادوهجم ىلع ينثي ةليشسملا ةي’و نمأا
 مإحدزلا فيفختلو إنوروك ءإبو رإسشتنا نم دحلل

ةنتابب ةتقؤوم ةيراوج قاوشسأا3 حاتتفا

 ةيلولا يلاو لولهب يبرعلا روسضحب

انوروك ضسوريف نم ءافششلل تلثامت ت’اح جورخ
راردأاب ريرشس042 ىفششتشسم نم

رجحلا دعاوق مارتحا ىلع رهسسلا لÓخ نم ةريخألا ةرتفلا هذه يف ةمإع نمألا زإهجل ةريبكلا تلإغسشنلا مغر
مل كلذ نأا لإا ،ليسضفلا رهسشلا يف نينطاوملا نيمأإت نع ةدإيز ريباوطلا نم ريثكلا ميظنتو نيبرإسضملا ةبإقرو يحسصلا

ةليسسملا ةعمإجل ريدقتلاو ركسشلا ءادزا نم دمحم نيإسسح ةطرسشلل لوألا ديمعلا هسسأار ىلعو ةليسسملا ةيلو نمأا عنمي
تادوهجملا ريظن نإفرعو ركسش ةدإهسش ميدقت لÓخ نم إهتذتإسسأا لكو يرادب لإمك روتكدلا ذإتسسألا إهريدم يف ةلثمم

.91 ديفوك إنوروك ءإبو ةحفإكم يف ةميقلا

ح˘ت˘ف ة˘ن˘تا˘ب ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ب م˘˘ت
ة˘ت˘قؤو˘م ة˘يراو˘˘ج قاو˘˘صسأا3
ىلا ،هكاوفلاو رصضخلا عيبل

،ميركلا رهصشلا ةياهن ةياغ
تاءار˘˘جإلا ن˘˘˘م˘˘˘صض كلذو
ن˘˘م د˘˘ح˘˘ل˘˘ل ة˘˘يزار˘˘˘ت˘˘˘حلا
ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف را˘˘صشت˘˘نا

ىلع ما˘حدزلا ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘لو
.نينطاوملا

ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب سسي˘˘˘ئر بصسحو
وصسخÓم نيدلا رو˘ن ة˘ن˘تا˘ب
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘صصر˘˘ح اذ˘˘ه ي˘˘تأا˘˘ي

يدا˘تر˘م ة˘مÓ˘صسو ة˘˘ح˘˘صص
هكاوفلاو راصضخلا قاوصسأا

هد˘ه˘صشت ي˘ت˘لا ما˘حز˘˘لا ن˘˘م
،ل˘ي˘˘صضف˘˘لا ر˘˘ه˘˘صشلا لÓ˘˘خ
ن˘˘˘م˘˘˘صض ي˘˘˘تأا˘˘˘˘ي كلذ˘˘˘˘كو
ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘˘صسلا
،انوروك سسوريف ةهجاومل
قاو˘صسأا حا˘ت˘ت˘فا لÓ˘˘خ ن˘˘م
لهصست نا اهنأاصش نم ةتقؤوم
ءا˘˘ن˘˘ت˘˘قا ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
لصضفأا لكصشب مهتامزلتصسم
ى˘ل˘ع ما˘˘حز˘˘لا ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘تو
ي˘˘ت˘˘لاو ىر˘˘خألا قاو˘˘صسألا
ة˘يد˘ل˘ب˘لا ح˘لا˘صصم سصر˘ح˘ت

تا˘ه˘ي˘جو˘ت ذ˘ي˘ف˘˘ن˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
يتلاو ةصصتخم˘لا تا˘ه˘ج˘لا
نم دحلا ةرورصضب يصضتقت
مدع نا˘م˘صضل تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا
ثي˘ح ،سسور˘ي˘ف˘˘لا را˘˘صشت˘˘نا

قاو˘˘˘صسألا هذ˘˘˘ه˘˘˘ل سصصصخ
ءا˘ي˘حأا˘˘ب ع˘˘قاو˘˘م ،ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا
نا˘˘˘˘كم˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ر˘˘˘˘صصن˘˘˘˘لا
ة˘يو˘نا˘ث ف˘ل˘خ د˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا
كرابو ،يميهاربإلا ريصشبلا
دجاوتملا ناكم˘لا˘ب جارو˘فأا
د˘م˘ح˘م ة˘يو˘نا˘˘ث ةاذا˘˘ح˘˘م˘˘ب
ةديدجلا ةنيدملا˘بو ،ن˘يز˘لا

دجاوتملا ناكملا يف ،ةلمح
ن˘ب ن˘صسح˘لا د˘ج˘صسم ف˘ل˘خ
.يلع

ن˘˘˘˘م كلذ بنا˘˘˘˘˘ج ى˘˘˘˘˘لا
قاوصسألا يدؤوت نأا بقترملا
داتعملاك اهت˘ف˘ي˘ظو ةرا˘ق˘لا
قوصسلا يهو ،ةيموي ةفصصب
،ةد˘˘ي˘˘صشك ي˘˘ح يراو˘˘˘ج˘˘˘لا
قوصسلا ،ةلوغلا جرب قوصس
،طيصشمات يح˘ب د˘جاو˘ت˘م˘لا

قوصس ،ليقثلا نزولا قيرط
دجاوتملا قوصسلا ،ةطواوعل
ى˘لإا ة˘يدؤو˘م˘لا تار˘م˘˘م˘˘لا˘˘ب

دجصسم ةاذاحمب «1» ةلمح
ةردا˘ب˘م˘لا فد˘˘ه˘˘ت .ةرواو˘˘ن
ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘صسح˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسا ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
بصسح ،نو˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘طاو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا

ىلع لمعلا ىلإا ،وصسخÓم
رارقتصسا ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا
رهصشلا اذه لÓخ راعصسألا
فد˘ه˘لا نأا ا˘م˘ك ،ل˘ي˘صضف˘لا
هذ˘ه ءا˘صشنإا ن˘م ي˘صسا˘˘صسألا
راعصسأا ىنبت وه ،قاوصسألا

تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘لو˘˘ب˘˘ق˘˘˘م
ىلع ءاصضقلاو ةصضورعملا
مد˘ع نا˘م˘صضل ،ة˘برا˘صضم˘لا
.راعصسألا عافترا

ةبقارمل قرفو..
يرإجتلا طإسشنلا

 نإسضمر يف
ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘يزا تر˘˘˘˘˘صشا˘˘˘˘˘ب
ة˘ير˘يد˘م˘ل ة˘ع˘با˘ت ة˘قر˘˘ف54
ة˘ع˘با˘ت˘م ،ة˘ن˘تا˘ب˘ب ةرا˘ج˘ت˘˘لا
طا˘˘˘˘صشن˘˘˘˘لاو ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا

ىوتصسم ىل˘ع ن˘ي˘يرا˘ج˘ت˘لا
لÓ˘خ ن˘م ،ة˘˘يلو˘˘لا بار˘˘ت

ة˘ب˘قار˘˘مو د˘˘ق˘˘ف˘˘ت نا˘˘م˘˘صض
ة˘˘˘˘م˘˘˘˘ئادو ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘صصاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘م
ةيغب ،قاوصسألاو تÓحملل
˘مار˘ت˘حا ىد˘م ن˘م د˘كأا˘˘ت˘˘لا
هب لومعملا نوناقلل راجتلا
اذ˘˘كو ،لا˘˘ج˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘˘ف
يتلا تاميلعتلل م˘ه˘لا˘ث˘ت˘ما

قوصسلا ميظ˘ن˘ت ا˘ه˘نأا˘صش ن˘م
ن˘م كل˘ه˘ت˘صسم˘لا ة˘يا˘˘م˘˘حو
ي˘ف ،را˘ج˘ت˘لا سضع˘ب ع˘˘صشج
قيق˘ح˘ت ل˘جأا ن˘م م˘ه˘ي˘ع˘صس
.عيرصسلا حبرلا

ةيريدم حلاصصم بصسحو
لك ذاحتا مت دقف ةراجتلا
ر˘˘˘ي˘˘˘باد˘˘˘ت˘˘˘˘لاو تاءار˘˘˘˘جإلا
طاصشن ةبقارمل ةيرورصضلا
قاو˘˘˘صسألاو تÓ˘˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ة˘ل˘ي˘ط ة˘يلو˘لا˘ب را˘ج˘˘ت˘˘لاو
ثي˘˘˘ح ،م˘˘˘ير˘˘˘كلا نا˘˘˘صضمر
ناو˘عأا م˘صضت ا˘قر˘ف تد˘ن˘˘ج
ة˘ب˘˘قار˘˘م ى˘˘ل˘˘ع نور˘˘ه˘˘صسي
ثي˘ح ،يرا˘ج˘ت˘لا طا˘˘صشن˘˘لا
تا˘جر˘خ ناو˘عألا ن˘˘م˘˘صضي
طا˘صشن ة˘ب˘قار˘˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي
قاوصسأا ،عيزوتلا ،تÓحملا
اذ˘كو ة˘ل˘م˘ج˘لاو ة˘ئز˘ج˘ت˘˘لا
مهميعدت مت امك .تامدخلا
ةز˘ه˘جأا˘ب ةز˘ه˘ج˘م بئا˘ق˘ح˘ب
ةبقار˘م˘ل ل˘م˘ع˘ت˘صست دا˘ت˘عو
ةزهجأا اهنم ،ةيئاذغلا داوملا
ةيغب اهريغو ةرارحلا سسايق
ا˘ه˘ت˘ي˘حÓ˘صص ن˘˘م د˘˘كأا˘˘ت˘˘لا
اهليلحت ر˘ب˘ع،كÓ˘ه˘ت˘صسÓ˘ل
ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ةز˘ه˘جأا دا˘م˘ت˘عا˘ب
لاح يف هنأاو ،ناكملا نيعب
ة˘ف˘لا˘خ˘م ة˘يأا ل˘ي˘ج˘˘صست م˘˘ت
ر˘يرا˘˘ق˘˘ت ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘صس
،ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘˘م˘˘لا ة˘˘ب˘˘قا˘˘ع˘˘مو
ن˘ل ة˘ير˘يد˘م˘˘لا نأا ةد˘˘كؤو˘˘م
نينوا˘ه˘ت˘م˘لا ع˘م ح˘ما˘صست˘ت
ن˘ي˘ناو˘ق˘ل˘ل ن˘ي˘ف˘لا˘˘خ˘˘م˘˘لاو
طاصشنلا يف اهب لومعملا
قلعت ام اميصسل ،يراجتلا
،ةرتوفلا ،راعصسألا راهصشإاب
ةفا˘ظ˘ن˘لا ،را˘ج˘ت˘لا ل˘ج˘صسلا

ن˘مأا ،ة˘ي˘ح˘صصلا ة˘فا˘ظ˘ن˘لاو
ةلصسلصس مارتحا،تاجوتنملا
.اهريغو ةيعونلا ،ديربتلا

ةراجتلا حلاصصم نأا ركذي
لÓخ ترصشاب دق ،ةيلولاب
اهتاءارجإاب يصضاملا رهصشلا
را˘ج˘ت˘لا ق˘ح ي˘ف ة˘ي˘˘عدر˘˘لا
اوذختا نيذ˘لا ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘م˘لا

فو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘خو بعر ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م
سسور˘ي˘ف ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا

ءار˘ث˘ل˘ل ارد˘˘صصم ،ا˘˘نورو˘˘ك
ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا با˘˘صسح ى˘˘ل˘˘ع
لاو˘˘مأا بصسكو ط˘˘ي˘˘صسب˘˘˘لا

ن˘ي˘برا˘صض ،ة˘ي˘˘عر˘˘صش ر˘˘ي˘˘غ
ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘صصو ن˘˘˘˘˘مأا كلذ˘˘˘˘˘˘ب
ترفصسأا ثيح .كله˘ت˘صسم˘لا

ليجصست نع تايلمعلا هذه
ىدل تازواجتلا نم ديدعلا
نيذلا ،نيبراصضملا راجتلا

بصصخ˘لا لا˘ج˘˘م˘˘لا اود˘˘جو
ةيئاذغلا داوملاب ةرجا˘ت˘م˘ل˘ل
ع˘صساو˘لا كÓ˘ه˘˘ت˘˘صسلا تاذ
م˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت˘˘لا داو˘˘م ى˘˘˘ت˘˘˘حو
.ةيبطلا تامامكلاو

م.ءإمسسأا

ريرصس042 ى˘ف˘صشت˘صسم فر˘ع
ءارج ةريب˘ك ة˘حر˘ف راردأا ة˘ن˘يد˘م˘ب

نم ءافصشلل تلثامت تلاح جورخ
اهعاصضخإا دع˘ب ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
هترقأا يذلا لوكوتوربلاب جÓعلل
يبرعلا رصضح نيأا ،ةحصصلا ةرازو
كرا˘صشو ة˘يلو˘˘لا ي˘˘لاو لو˘˘ل˘˘ه˘˘ب
اذهب مهتحرف مهرصسأاو نيفاعتملا
دو˘ع˘ي اذ˘ه نأا˘˘ب اد˘˘كؤو˘˘م ،ءا˘˘ف˘˘صشلا
لبق نم مئادلا رهصسلاو هللا لصضفب
دوهجم لذبت يتلا ةيبطلا ةرصسألا

ة˘يا˘عر˘ل لوألا ف˘صصلا ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك
سسور˘ي˘ف˘لا ة˘برا˘ح˘مو ى˘صضر˘م˘˘لا

لاق ةيمومع تا˘ط˘ل˘صسك ا˘ن˘ي˘ل˘عو
ل˘˘˘ك ر˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘˘ه˘˘˘˘صسن
دحلل ةمزألا ةيبطلا تامزلتصسملا

ىلع ظافحلاو ءابولا راصشتنا نم
ن˘ي˘صضر˘م˘م˘لاو ءا˘ب˘طألا ة˘˘مÓ˘˘صس
اذهو لوألا ماقملا يف مهاصضرمو
تاوطخ عابتإاو لمعلا ةلصصاومب
ر˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإاو ة˘˘˘يا˘˘˘قو˘˘˘لا
ريدم ةق˘فر ع˘ل˘طا ا˘م˘ك ،ي˘ح˘صصلا
ل˘م˘˘ع˘˘لا فور˘˘ظ لو˘˘ح ة˘˘ح˘˘صصلا

كلصسلل ة˘مزÓ˘م˘لا تا˘ي˘نا˘كمإلاو
ة˘يا˘عر˘ل ي˘ف˘صشت˘صسم˘لا˘ب ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
.انوروك سسوريفب نيباصصملا

ينهŸا نيوكتلا زكرم
دادعا ‘ عرسشي فلوأإب

صسوÒف نم ةيإقو مزاول
 إنوروك

نيوكتلا زكرم سسمأا لوأا عرصش
فلوأا ةرئادب نيه˘م˘ت˘لاو ي˘ن˘ه˘م˘لا

˘˘مازو˘˘ل داد˘˘عإا ي˘˘˘ف ،راردأا ة˘˘˘يلو

ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ن˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘ل˘˘ل
اذ˘˘˘˘˘هو ،91 د˘ي˘فو˘ك د˘ج˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
تايعمجلا سضعب ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب
ةيا˘م˘ح˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لاو
ه˘ط˘ي˘ح˘مو كل˘ه˘ت˘صسم˘˘لا دا˘˘صشرإاو
بت˘كم˘لا و˘صضع ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع ل˘˘ث˘˘م˘˘م
،ف˘˘ير˘˘صشلا ي˘˘نا˘˘حر˘˘صس ي˘˘ئلو˘˘لا

ةطايخب ةيلمعلا ةقÓطنا تناكو
ن˘˘ي˘˘˘ب ن˘˘˘م نا˘˘˘كو تا˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘كلا
ةطايخ داومب لئاوألا ني˘عر˘ب˘ت˘م˘لا
سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا ءا˘˘صضعأا تا˘˘ما˘˘م˘˘كلا
ف˘˘لأا ى˘˘لإا ل˘˘صصي ا˘˘م˘˘ب ي˘˘ئلو˘˘˘لا

ز˘كر˘م˘لا ر˘يد˘م بصسحو ،ة˘ما˘˘م˘˘ك
ز˘ه˘ج˘ي نأا ع˘قو˘ت˘ي رود˘ق فا˘خ˘ي˘م
فلآا ينامث ىلإا لصصي ام زكرملا

ةربتعم تاعربتلا تناك اذإا ةمامك
راجتلا نم نينصسحملا فرط نم
ة˘ما˘عو م˘هر˘ي˘غو ن˘ي˘˘لوا˘˘ق˘˘م˘˘لاو
مو˘ق˘ي˘صس ا˘م˘ك ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا نا˘كصس
زاجنإاب ةي˘نا˘ث ةو˘ط˘خ ي˘ف ز˘كر˘م˘لا

ةثÓث ةوطخ يفو ،ميقعتلا تارمم
م˘ت˘ت˘صس تا˘ي˘نا˘˘كمإلا تر˘˘فو˘˘ت اذإا

دقو اذه ،يقاو˘لا سسا˘ب˘ل˘لا ة˘طا˘ي˘خ
ي˘ن˘ه˘م˘لا ن˘يو˘كت˘لا ز˘كر˘م عر˘˘صش
ة˘ن˘ج˘ل˘لا ة˘م˘ها˘˘صسم˘˘ب تي˘˘با˘˘صست˘˘ب
ةيع˘م˘ج˘لاو ن˘ما˘صضت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ةيقرتو قح نع عافدلل ةينطولا
ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسو ،ل˘˘غ˘˘صشلا

يف دحألا موي ذنم نينصسحملاو
يقاولا سسابللاو تامامكلا ةطايخ
اذه يف عرصش دق كلذ لبق ناكو
ينهم˘لا ن˘يو˘كت˘لا ز˘كر˘م ل˘م˘ع˘لا

ة˘م˘صصا˘ع˘ب توأا02 ني˘ه˘م˘ت˘لاو
قبصسلا هل ناك ثيح ،راردأا ةيلولا
نيوكتلا زكرم مهاصسو ،كلذ يف

سساب˘ل˘لا ة˘طا˘ي˘خ ي˘ف كو˘كر˘ن˘ي˘ت˘ب
ي˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ى˘ل˘ع فر˘˘صشتو
رب˘ع ن˘يو˘كت˘لا ز˘كار˘م ا˘ه˘ب مو˘ق˘ت
ينهملا نيوكتلا ةيريدم ةيلولا

                                                        .ةيلولاب نيهمتلاو
ديدجتلل ءامن ةيفاقثلا ةيعمجلا

موق˘ت ن˘ط˘ق˘م˘ت ة˘يد˘ل˘ب˘ب عاد˘بإلاو
 ميقعتو ريهطت ةلمحب

ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا رار˘˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةيلولا ىوتصسملا ىلع تايعمجلا

ترصشاب ،راردأا ةيلوب تايدلبلاو
ديدجتلل ءامن ةيفاق˘ث˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا

ة˘يد˘ل˘ب ىو˘ت˘صسم ى˘˘ل˘˘ع عاد˘˘بإلاو
ر˘ي˘ه˘ط˘ت ة˘ل˘م˘ح˘ب ار˘خؤو˘م ن˘ط˘ق˘˘ت
ءا˘ي˘حألا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع م˘ي˘ق˘ع˘تو
عم قيصسنتلاب ةيدلب˘لا˘ب ة˘ي˘نا˘كصسلا

هذ˘ه ي˘تأا˘تو ،ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصم
ةياقولا ةلصصاوم راطإا يف ةلمحلا

91 ديفوك انوروك سسوريف نم
ملاعلا لود حاتجأا يذلا دجتصسملا

لو اذه ،رئازجلا اهنيب نم ناكو
نونيهتصسي نينطاوملا سضعب لازي
سسوريفلا اذه نم ةياقولا بابصسأاب
مدعب ةقلعتملا كلت اهنم ةصصاخو
ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لاو ة˘ح˘فا˘صصم˘˘لا

سصاخ˘صشألا ن˘ي˘ب نا˘مألا ىو˘ت˘صسم
ةيراجتلا تÓحملاو قاوصسألا يف
˘˘مد˘˘ع اذ˘˘كو ،ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا ل˘˘ئا˘˘˘صسوو
تدجو نإا تا˘ما˘م˘كلا لا˘م˘ع˘ت˘صسا

ببصستي دق امم ،ةرهطملا داوملاو
ةديدج تاباصصإا يف هللا ردق اذإا
يف هدجاوت نم ليطي و سسوريفلاب
.ةقطنملا
يفيرصشوب/ن˘م˘حر˘لاد˘ب˘ع ي˘فاو˘ل˘ب
مصساقلب

يلكلا ديقتلا مدع لظ يف
ةيإقولا تاءارجإإب
إنوروك ءإبو نم

ةيراجتلا ةطششنأ’ا
ديعتشست تامدخلاو
ةلقروب اهتيكرح

و ةيرإجت تÓحم ةدع تدإعتسسا
دعب ةلقروب إهتيكرح ةيتإمدخ

مإظن فيفخت ريبادت نع نÓعإلا
يئزجلا يحسصلا رجحلا

صضعب فإنئتسسإب صصيخرتلاو
ديقتلا مدع ظحولو ،إهتطسشنأا
.ةيإقولا تاءارجإإب يلكلا

بلغأا نئإبزلل إهباوبأا تحتفو
ةميلعتلا إهتلمسش يتلا تÓحملا
صسبÓملا عيب رجإتم نم ،ةيمسسرلا
ليمجتلا تارسضحتسسمو ةزهإجلا

،ةيلزنمورهكلا ةزهجألاو
ةسشمقألا يعئإب ىلإا ةفإسضإلإب
نوقÓحلا فنأإتسساو تارهوجملاو
اريبك بلطلا نإك دقو مهلمع إسضيأا

ركذي.ةريخألا ةنوآلا يف مهيلع
دارج زيزعلا دبع لوألا ريزولا نأا

طرإفلا تبسسلا ردسصأا دق نإك
ةيرازولا رئاودلا ىلإا ةميلعت
نم ةيروهمجلا ةلوو ةينعملا
طإسشنلا تإعإطق عيسسوت لجأا

صضرغب» ةيرإجتلا تÓحملا حتفو
ةيدإسصتقلا رإثآلا نم دحلا

ةيحسصلا ةمزأÓل «ةيعإمتجلاو
يسشفت نم ةمجإنلا ةيئإنثتسسلا

دجتسسملا إنوروك صسوريف
هب دإفأا إم بسسح ،(91-ديفوك)
.لوألا ريزولا حلإسصمل نإيب
مت دقف ،ةيلولا حلإسصم بسسحو
هذهب نيينعملا رإجتلا غÓبإا
نويزفلتلا ربع ةديدجلا ةميلعتلا
ةرورسض ىلع ديكأإتلا عم ،يمومعلا

يف إمب ةيئإقولا طورسشلا قيبطت
دعإبتلا تاءارجإإب ديقتلا كلذ
نم نوكيسسو.يعإمتجلا
ريبادتل لإثتملا نإكمب ةيمهألا
بإحسصأا لبق نم يحسصلا رجحلا
مل يتلا ةيرإجتلا ةطسشنألا

هذه تدهسشو.ءارجإلا اذه إهلمسشي
لبق نم اريبك لإبقإا تÓحملا
نيذلا نيسسنجلا Óك نم نئإبزلا
ةينإسضمرلا مهتادإع نع اولختي مل

علسسلا فلتخم ءإنتقا يف
ريبادتب نيهبآا ريغ ،ةسضورعملا
تإيكولسسلا ذإختاو يحسصلا رجحلا
تإمإمكلا ءادترإك ةيئإقولا

نيب ةفإسسملا مارتحاو تازإفقلاو
.ىودعلا يدإفتل صصإخسشلا

ب.نيمأا
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دعاشسي ضساغيرباف
ةمزأا ‘ وكانوم

انوروك
سساغيرباف كصسيصس ينابصسإلا دم

هيدا˘ن ةد˘عا˘صسم˘ل هد˘ي و˘كا˘نو˘م م˘ج˘ن
ة˘مزألا ة˘ه˘جاو˘م ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا
فقوت نع ةجتانلا ةنحاطلا ةيلاملا
.انوروك سسوريف ببصسب طاصشنلا

تنو˘م و˘˘يدار» ة˘˘كب˘˘صش تف˘˘صشكو
قفاو سساغيرباف نأا ةيصسنرفلا «ولراك
.%03 ةبصسنب هبتار سضيفخت ىلع

مل ينابصسإلا بعÓلا نأا تفاصضأاو
ةرادإا عم اصضيأا قفتا لب ،كلذب فتكي
هبتار دادصس ليجأات ىلع وكانوم يدان
.رهصشأا4 ةدمل

ي˘لوؤو˘صسم سسا˘غ˘ير˘با˘ف غ˘ل˘بأا ا˘م˘˘ك
راظتنÓل دادعت˘صسا ى˘ل˘ع ه˘نأا˘ب ه˘يدا˘ن

2202 فيصص يف هدقاعت ءاهتنا ىتح
،ةرخأاتملا ةيلاملا هتاقحتصسم فرصصل
.هيدان ةدعاصسمل هنم ةبيط ةرداب يف

فوفصصل مصضنا كصسيصس نأا ركذي
نم امداق9102 يفناج يف وكانوم
.يصسليصشت

(اماع23) سسا˘غ˘ير˘˘با˘˘ف سضا˘˘خو
اذ˘ه ةارا˘ب˘م22 و˘كا˘نو˘م سصي˘م˘ق˘ب
فادهأا3 ا˘ه˘لÓ˘خ ع˘ن˘صص ،م˘صسو˘م˘لا
.هئÓمزل

:›اطيإ’ا دا–’ا
ىلع لمعن

طاششنلا فانئتشسا
ةنمآا ءاوجأا ‘

سسيئر ،ا˘ن˘ي˘فار˘غ ل˘ي˘ير˘با˘غ د˘كأا
هنأا ،مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘لا˘ط˘يإلا دا˘ح˘تلا
طاصشن˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا ة˘ط˘خ ع˘جار˘ي˘صس
ىرا˘˘صصق لذ˘˘ب˘˘ي˘˘صس ه˘˘نأاو ،يور˘˘˘كلا

طور˘صشلا ل˘ك ءا˘˘ف˘˘ي˘˘ت˘˘صسل هدو˘˘ه˘˘ج
81 يف تاب˘يرد˘ت˘لا ةدو˘ع˘ل ة˘مزÓ˘لا

.لبقملا يام
تا˘ح˘ير˘صصت ي˘ف ا˘ن˘ي˘فار˘غ را˘صشأاو

يمصسرلا هعقوم ربع داحتلا اهرصشن
فانئتصسا ىلع لمعن» :تنرتنإلا ىلع
سسي˘لو ،ة˘ن˘مآا ءاو˘جأا ي˘ف مد˘ق˘لا ةر˘˘ك
ىلع لظنصس .طقف اهفانئتصسا درجمل
فد˘ه˘ب تا˘صسصسؤو˘م˘لا ع˘م ا˘ن˘ل˘صصاو˘˘ت
،تا˘حر˘ت˘ق˘˘م˘˘لا م˘˘يد˘˘ق˘˘تو نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا

م˘يد˘ق˘تو ،تا˘˘ظ˘˘حÓ˘˘م˘˘لا مÓ˘˘ت˘˘صساو
.«لولحلا

ةينفلا ناتنجللا تعصضو» :فاصضأاو
امراصص لوكوتورب داحتلاب ةيبطلاو
تاعاطقلا لك تلعف املثم ،ةياغلل
،ا˘ه˘طا˘˘صشن ةدو˘˘ع ي˘˘ف بغر˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

هليدعتو هقيبطتل نودعتصسم اننكلو
،نيتنج˘ل˘لا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت مÓ˘ت˘صسا د˘ع˘ب
.«ةيلاطيإلا ةيبميلوألا ةنجللاو

موي دعب انيفارغ تاحيرصصت يتأاتو
ة˘˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘˘لا سسي˘˘˘˘ئر نÓ˘˘˘˘عإا ن˘˘˘˘م
ن˘ع ،ي˘ت˘نو˘ك ي˘ب˘يزو˘ج ،ة˘ي˘لا˘ط˘يإلا

ة˘ي˘صضا˘ير˘لا قر˘ف˘لا تا˘ب˘يرد˘ت ةدو˘˘ع
امنيب ،لبق˘م˘لا يا˘م4 يف ة˘يدر˘ف˘لا
81 ىتح ةيعامجلا قرفلا رظتنتصس
.رهصشلا سسفن نم
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ديردم لاير وحن هعفدي بولك عم Êام فÓخ

ايلاح حيرم Òغ مدقلا ةرك نع ثيد◊ا :دروفتاو ضسيئر

مويلا ،يلاطيإا يفحصص ريرقت فصشك
ن˘ي˘ب تا˘فÓ˘خ دو˘˘جو ن˘˘ع ،ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا
،لوبرفيل مجن ،ينام ويداصس يلاغنصسلا

ه˘ع˘فد˘ت د˘ق ،بو˘ل˘ك ن˘غرو˘ي ه˘برد˘مو
.ديردم لاير ىلإا لاقتنÓل

ىلإا لاقت˘نلا˘ب ي˘نا˘م م˘صسا ط˘ب˘تراو
،ةبصسا˘ن˘م ن˘م ر˘ث˘كأا ي˘ف د˘يرد˘م لا˘ير
لبق نم ريبك باجعإاب ىظحي ثيح
ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘˘لا ،ناد˘˘يز ن˘˘يد˘˘لا ن˘˘يز
.يغنريملل

«تروبصس وتوت» ةفيحصص بصسحبو
نيب تافÓ˘خ تع˘قو د˘ق˘ف ،ة˘ي˘لا˘ط˘يإلا

.لوبرفيل ةرادإا كلذكو ،بولكو ينام
ةعيبط نع ةفيحصصلا حصصفت ملو

،هبردمو «اغناريتلا» مجن نيب فÓخلا
نم بعÓلا بصضغ ىلإا تراصشأا اهنكل
.يدقاعتلا هعصضو ببصسب يدانلا ةرادإا

يف ينام ةبغر لظ يف كلذ يتأاي
،هبتار يف ةريبك ةدايز ىلع لوصصحلا

يف يهتني يذلا هدقع ديدمت لجأا نم
9 اًيلاح ىصضاقتي ثيح ،3202 فيصص

دق ءابنأا تناكو.اًيونصس وروأا نييÓم
ذختا ينام نأا قباصس ٍتقو يف تددرت
لوبرفيل نع هليحر ةلاح يف هنأاب اًرارق
.طقف ديردم لاير ىلإا نوكيصس

يرود˘لا نإا ،درو˘ف˘تاو سسي˘ئر ير˘ي˘ب˘صسكد تو˘˘كصس لا˘˘ق
بجيو ،مصسوملا فانئتصسا لجعتي نأا يغبني ل ،يزيلجنإلا
ةحصصلا ةمدخ ىلع يفاصضإا ءبع دوجو مدع نمصضي نأا
.ةينطولا

ريغ لجأل ارتلجنإا يف مدقلا ةرك تاصسفانم تفقوتو
ىدوأا يذلا د˘ج˘ت˘صسم˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف بب˘صسب ،ى˘م˘صسم

.ايناطيرب يف سصخصش فلأا12 ىلع ديزي ام ةايحب
ةموكح˘لا ي˘ف ة˘صضا˘ير˘لا ن˘ع لوؤو˘صسم˘لا ر˘يزو˘لا ل˘خدو

زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا عم تاثداحم يف ةيناطيربلا
لاق يريبصسكد نكل ،ابيرق تايرابملل ةلمتحم ةدوع نأاصشب
عقاولا لمعلا مجح رابتعلا يف عصضي نأا بجي رارق يأا نإا

.ةينطولا ةحصصلا ةمدخ لهاك ىلع
حايترلاب رعصشأا ل» :ايفحصص ارمتؤوم يريبصسكد غلبأاو

دوجو يف ،مدقلا ةرك نع ثيدحلا هاجت ةلحرملا هذه يف
هل نوكت نأا بجي اذهو ةينطولا ةحصصلا ةمدخ ىلع طغصض
.«ةيولوألا

عبتأاصس ...عبطلاب ؟مدقلا ةرك فانئتصسا ديرأا له»: فاصضأاو
عصضن نل اننإاو ةنمآا فورظلا نإا تلاق اذإا ،ةموكحلا ةروصشم
.«عئار اذهف ،ةينطولا ةحصصلا ةمدخ ىلع طغصض يأا

ربع اعامتجا زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا ةيدنأا دقعتو
مصسوملا لامكتصسا تارايخ ةصشقانمل ،ةعمجلا موي ويديفلا
ىلع ناوج لبق تايرابملا فانئتصسا عقوتملا نم سسيل نكل
.ريدقت لقأا

72 ديصصرب يرودلا يف71 زكرملا لتحي دروفتاو ناكو
مصسوملا فقوت امدنع ةطقن

عمطي نامÒج ناشس
ةيديردم ةقفشص ‘

ف˘قو˘ت ة˘˘مزأا ع˘˘ن˘˘م˘˘ت م˘˘ل
ابوروأا يف يوركلا طاصشنلا
سسور˘˘˘ي˘˘˘ف ي˘˘˘˘صشف˘˘˘˘ت بب˘˘˘˘صسب

نا˘صس سسيرا˘ب يدا˘ن ،ا˘˘نورو˘˘ك
ن˘˘م ه˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسمو نا˘˘مر˘˘ي˘˘˘ج
ميعدت˘ل تارا˘ي˘خ ن˘ع ثح˘ب˘لا

.قيرفلا فوفصص
و˘˘يدار» ة˘˘كب˘˘صش تف˘˘˘صشكو

sنأا ،ةيصسنر˘ف˘لا «و˘لرا˘ك تنو˘م
يصضا˘ير˘لا ر˘يد˘م˘لا ودرا˘نو˘ي˘ل
ع˘ل˘ط˘ت˘ي ،ي˘صسيرا˘ب˘لا يدا˘ن˘ل˘˘ل
.طصسولا طخ ميعدتل

سساموت يناغلا نأا تفاصضأاو
وكيتل˘تأا ط˘صسو بعل ي˘ترا˘ب
غلاب مامتهاب ى˘ظ˘ح˘ي ،د˘يرد˘م
،ي˘˘˘˘˘˘ج سسإا ي˘˘˘˘˘˘ب ةرادإا ن˘˘˘˘˘˘˘م
ه˘تارد˘ق˘ب د˘يد˘صشلا ا˘ه˘با˘ج˘عإل
.ةيدصسجلاو ةينفلا

ة˘˘˘˘˘˘كب˘˘˘˘˘˘صشلا تح˘˘˘˘˘˘˘صضوأاو
طر˘صش د˘جو˘ي ه˘نأا ة˘ي˘صسنر˘˘ف˘˘لا

ي˘ترا˘˘ب د˘˘قا˘˘ع˘˘ت ي˘˘ف ي˘˘ئاز˘˘ج
فوفصص ن˘ع ه˘ل˘ي˘حر˘ب ح˘م˘صسي
نويلم05 لبا˘ق˘م (ي˘ت˘ل˘تألا)
.وروأا

62 ،يتراب نأا ىلإا تتفلو
اذه ةارا˘ب˘م53 بع˘ل ،ا˘˘ًما˘˘ع
،تاقباصسملا ةفاك يف مصسوملا

بنا˘ج ن˘م تلوا˘ح˘م كا˘ن˘هو
د˘يد˘م˘ت˘ل يد˘يرد˘م˘لا يدا˘˘ن˘˘لا

يهتني يذلا هدقاع˘ت ل˘يد˘ع˘تو
تناك.3202 ف˘˘ي˘˘صص ي˘˘˘ف
،ةد˘يد˘ع ة˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت
ي˘˘˘نا˘˘˘غ˘˘˘لا بعÓ˘˘˘لا تح˘˘˘صشر
،ةري˘ب˘ك ة˘يد˘نأا ى˘لإا لا˘ق˘ت˘نلا˘ب
،خنويم نرياب ،سسوتنفوي لثم
سسا˘مو˘˘ت د˘˘لاو بحر ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب
ى˘لإا ه˘ل˘ج˘ن لا˘ق˘˘ت˘˘نا˘˘ب ي˘˘ترا˘˘ب
.يزيلجنإلا لانصسرآا

«انارغاولبلا»ـب قاحتل’او صسوتنفوج نع ليحرلا صضفري يكسسردانÒب

نغيتشش Òتو ةنولششرب تاشضوافم ‘ مشساح روطت
،ةينابصسإا ةيفح˘صص ر˘يرا˘ق˘ت تدا˘فأا

تعمتجا ةنولصشرب ةرادإا نأاب ،سسمأا
هيردنأا كرام ليكو ،كورب موف عم
عوبصسألا ويديفلا ربع ،نغيتصش ريت
نأاصشب سضوافتلا ةلصصاومل ،يصضاملا
.يناملألا سسراحلا دقع ديدجت

ع˘م ن˘غ˘ي˘ت˘صش ر˘ي˘ت د˘ق˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘يو
بقرت طصسو ،2202 يف ةنولصشرب
ي˘ف ىر˘ب˘كلا ة˘يد˘نألا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
خ˘˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘م نر˘˘˘يا˘˘˘ب ل˘˘˘ث˘˘˘م ،ا˘˘˘˘بوروأا

.سسوتنفوجو يصسليصشتو
ود˘˘نو˘˘م» ة˘˘ف˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صص بصسح˘˘˘بو

راكصسوأا نإاف ،ةينابصسإلا «وفيتروبيد
،ةنولصشربل يذيفنت˘لا ر˘يد˘م˘لا ،وار˘ج
،ينف˘لا ر˘ي˘تر˘كصسلا ،لاد˘ي˘بأا كير˘يإاو
قافتا كانه ناكو ،تاصضوافملا اداق
4 ةد˘م˘ل د˘قا˘ع˘ت˘لا د˘يد˘ج˘ت˘ل لدا˘ب˘ت˘م
.مصساوم

ديدج˘ت˘لا نأا ة˘ف˘ي˘ح˘صصلا تصضوأاو
ر˘ي˘تو ة˘نو˘ل˘صشر˘ب˘ل ة˘يو˘لوأا ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي
فور˘ظ˘لا هذ˘ه ي˘ف ى˘ت˘ح ،ن˘غ˘ي˘˘ت˘˘صش
اهثدحأا يت˘لا ة˘ب˘ع˘صصلا ة˘يدا˘صصت˘قلا
اهنأاصش نم يتلاو ،انوروك سسوريف
هاصضاقتي يذلا بتارلا ىلع رثؤوت نأا
.ديدجلا هدقع يف يناملألا سسراحلا

لاقتنا ةبوعصص ةنولصشرب كرديو
هذه لÓخ ،رخآا ٍدان يأل نغيتصش ريت
لا˘م˘لا كل˘ت˘م˘ي د˘حأا Ó˘ف ،ة˘ل˘حر˘˘م˘˘لا
.هئارصشل مزÓلا

ةجيت˘ن نأا ن˘غ˘ي˘ت˘صش ر˘ي˘ت د˘ق˘ت˘ع˘يو

،ة˘ي˘با˘ج˘يإا نو˘كت˘صس تا˘˘صضوا˘˘ف˘˘م˘˘لا
هرارمتصسا نع ةياهنلا يف رفصستصسو
.ةنولصشرب يف

:يكسسيدرانرب ليكو
انمسسحو ..انسضواف ةنولسشرب

انرمأا
لامعأا ليكو ،وزوب يبيب فصشك

،يكصسيدرانرب وكيريديف ي˘لا˘ط˘يإلا
ف˘قو˘م ،سسو˘ت˘ن˘˘فو˘˘ج ط˘˘صسو م˘˘ج˘˘ن
ن˘˘˘˘ع ل˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘حر˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘م بعÓ˘˘˘˘˘لا
.«يرينوكنايبلا»

ة˘ي˘لا˘م˘ت˘حا نأا˘صشب ءا˘ب˘˘نأا تددر˘˘تو
،ةنولصشرب ىلإا يكصسيدرانرب لاقتنا
ينولاتكلا يدا˘ن˘لا ما˘م˘ت˘ها ل˘ظ ي˘ف
.بعÓلا ىلع لوصصحلاب

ي˘˘˘˘ف بعÓ˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘كو لا˘˘˘˘˘قو
و˘ي˘صشت˘لا˘ك» ع˘˘قو˘˘م˘˘ل تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت
تثدح ،لعفلاب» :يلاطيإلا «وتاكريم
،ةنولصشر˘ب ع˘م تا˘صضوا˘ف˘م˘لا سضع˘ب
يو˘˘ن˘˘ي ل (ي˘˘كصسيدرا˘˘نر˘˘ب) ه˘˘ن˘˘˘كل
هركصشي نأا بجي ،سسوتنفوج ةرداغم
.«نوعجصشملا

ن˘م ،ي˘كصسيدرا˘نر˘ب ن˘كم˘ت˘ي م˘لو
ليكصشت يف ة˘ي˘صسا˘صسأا ة˘نا˘كم ز˘ج˘ح

جور˘˘خ ى˘˘لإا ىدأا ا˘˘م ،سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘˘ج
ن˘ع ه˘ل˘ي˘حر بر˘˘ق د˘˘كؤو˘˘ت ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت
.ونيروت

يلوؤوصسم لباقأا مل» :وزوب دكأاو
سصو˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘ب ىر˘˘˘˘خأا ة˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘نأا يأا
.«يكصسيدرانرب

ةد˘ي˘حو˘لا تا˘ثدا˘ح˘م˘لا» :فا˘صضأاو
،ة˘نو˘ل˘صشر˘ب ع˘م تنا˘ك تثد˘ح ي˘ت˘˘لا

.«عوصضوملل حرط درجم تناكو
ام ةءارق وكيريديف جعزي» :متأاو

،سسوتنفوج نع هليحر نأاصشب قلعتي
در˘˘ج˘˘م ا˘˘ه˘˘نأا ا˘˘ًصضيأا م˘˘ل˘˘ع˘˘ي ه˘˘ن˘˘˘كل
.«ةيفحصص تاداهتجا
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،زاتمملا يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا أاد˘ب
ثيح قفنلا ةياهن يف ءوصضلا ةيؤور
ة˘لو˘ط˘ب˘˘لا ن˘˘ع نو˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا ق˘˘ث˘˘ي
ذنم اهقي˘ل˘ع˘ت م˘ت ي˘ت˘لا ،ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا

ةدوع يف ،يصضاملا سسرام فصصتنم
،Ó˘جآا سسي˘˘لو Ó˘˘جا˘˘ع تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا

علطم ةصسفان˘م˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا كلذ˘كو
.لبقملا ناوج

ي˘˘˘˘ف نو˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘˘صسم˘˘˘˘˘لا بغر˘˘˘˘˘يو
دحب مصسو˘م˘لا ءا˘ه˘نإا˘ب غ˘ي˘لر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا
ارظن ،لبقملا ةيليوج13 يف ىصصقأا

ناوج03 ل˘ب˘ق ه˘ئا˘ه˘نإا ة˘لا˘ح˘ت˘˘صسل
.لبقملا

ةقلعتملا ا˘يا˘صضق˘لا بن˘ج˘ت˘ل كلذو
لاثمأا) نيبعÓلا سضعب دوقع ءاهتناب
نيخنوتريفو يصسليصشت بعل نايليو
سضع˘˘ب دو˘˘ق˘˘عو (ما˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘تو˘˘˘ت بعل
لاثملا ليبصس ىلع) ةيعارلا تاهجلا
يف يهتنت يتلا (لوبرفيل عم يكيان
.خيراتلا كلذ

ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘˘ح˘˘لا د˘˘يد˘˘م˘˘ت ع˘˘مو
يام7 ىتح ايناطيرب يف يلزنملا

يف ةيدنألا سضعب تأادب ،لقألا ىلع
ثيح ؛تابيرد˘ت˘لا ما˘مأا ا˘ه˘باو˘بأا ح˘ت˘ف

مت يذلا ،لانصسرآاو نوتيارب ايدان عفر
ليكيم ةيباج˘يإا تو˘ب˘ث د˘ع˘ب ه˘قÓ˘غإا
ى˘ل˘ع سضور˘ف˘م˘لا ر˘ظ˘ح˘˘لا ،ا˘˘ت˘˘ي˘˘ترأا
نآلا نيبعÓلا رودقمبو تابيردتلا
.يدرف لكصشب تابيردتلل باهذلا

ي˘˘˘ب˘˘˘عل ن˘˘˘م بعل ل˘˘˘ك ىد˘˘˘لو
سصاخ نيعم ينمز لودج نيقيرفلا
قفار˘م ى˘لإا نو˘ب˘عÓ˘لا ر˘صضح˘يو ،ه˘ب
ىلع ،لمع تابون لكصش يف يدانلا

،نوتبماهرفلوو هلعفي ناك ام رارغ
.عيباصسأا ذنم ،لاثملا ليبصس ىلع

ي˘ف ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘˘ح˘˘لا ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘يو
يف لاحلا هيلع وه امم فخأا ايناطيرب
.اينابصسإا لثم ىرخأا ةيبوروأا نادلب

ةدحاو ةعاصسب نينطاوملل حمصسُيو
ءاوهلا ي˘ف ن˘يرا˘م˘ت˘لا ة˘صسرا˘م˘م ن˘م
نأاصشب لؤوافتلا ىلإا وعدي امم ،قلطلا
تا˘ب˘يرد˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘˘ج˘˘يرد˘˘ت˘˘لا ةدو˘˘ع˘˘لا
.ةيعامجلا

دق ،ةيزيلجنإلا ة˘فا˘ح˘صصل˘ل ا˘ق˘فوو
8 يف ةقباصسملا ىلإا ةدوعلا نوكت

نم برقي ام ةكرات ،لبقملا ناوج
ينامثلا تلوج˘لا لا˘م˘كإل ن˘ير˘ه˘صش
29) ةصسفانم˘لا ر˘م˘ع ن˘م ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا

ةماقإا مامأا لاجملا حصسفي امب ،(ةارابم
توأا ي˘ف ة˘ي˘˘بوروألا تا˘˘ق˘˘با˘˘صسم˘˘لا
.لبقملا

ة˘˘يد˘˘نألا نأا ى˘˘لإا ةرا˘˘صشإلا رد˘˘ج˘˘ت
ق˘ير˘ط ن˘ع ع˘م˘ت˘ج˘ت˘صس ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا
ةع˘م˘ج˘لا مو˘ي سسنار˘ف˘نو˘ك و˘يد˘ي˘ف˘لا
ع˘ي˘با˘صسأا ي˘ف او˘ل˘ع˘ف ا˘م˘ك ،ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا

.ةيصضام
د˘عو˘م دو˘جو ن˘م م˘˘غر˘˘لا ى˘˘ل˘˘عو

لازت ل ،ةقباصسملا فانئتصسل لمتحم
بجي يتلا ةلئصسألا نم ديدعلا كانه
نيبعÓل تارابتخا ءارجإا لثم ،اهلح
،بعللا ىلع مهتردق ىدم ديدحتل
نودب ماقتصس تايرابملا تناك اذإا امو
م˘ت˘ي˘صس نا˘ك اذإا ا˘˘مو ،ل مأا رو˘˘ه˘˘م˘˘ج
وأا ةداتعم˘لا بعÓ˘م˘لا ي˘ف ا˘ه˘صضو˘خ
بن˘ج˘ت˘ل دد˘ح˘م نا˘كم ي˘ف ما˘˘ق˘˘ت˘˘صس
.ءابولا راصشتنا

تارايخلا دحأا ،كلذ ىلإا ةفاصضإلاب
ثب وه نولوؤو˘صسم˘لا ا˘ه˘صسرد˘ي ي˘ت˘لا
تاعمجتل ابنج˘ت ا˘نا˘ج˘م تا˘يرا˘ب˘م˘لا
وأا لز˘ن˘م˘لا ي˘ف ءاو˘صس ،ن˘ي˘ع˘ج˘صشم˘لا

بقللاب لافتحÓل عراوصشلا يف ىتح
.لاثملا ليبصس ىلع

مجاهم ،يدراكيإا وروام ع˘ل˘ط˘ت˘ي
رارمتصسÓل ،نا˘مر˘ي˘ج نا˘صس سسيرا˘ب
نم هتراعإا ءاهتنا دعب ،قيرفلا عم
ة˘يا˘ه˘ن˘ب ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلا نÓ˘˘ي˘˘م ر˘˘ت˘˘نإا
تاديكأاتل اق˘فو ،يرا˘ج˘لا م˘صسو˘م˘لا

.ينيتنجرألا بعÓل قيدصص
،و˘˘ن˘˘ي˘˘ب ور˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘ل و˘˘ي˘˘ل˘˘يإا لا˘˘قو

،اران ادناو˘ل ي˘نو˘نا˘ق˘لا را˘صشت˘صسم˘لا
،يدرا˘كيإا لا˘م˘عأا ة˘ل˘ي˘˘كوو ة˘˘جوز
:ي˘ئا˘ن˘˘ث˘˘ل˘˘ل بر˘˘ق˘˘م˘˘لا ق˘˘يد˘˘صصلاو
يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل ي˘˘صضا˘˘˘ير˘˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا»
اد˘ي˘ج كردأا ودرا˘نو˘ي˘ل ي˘˘صسيرا˘˘ب˘˘لا
،عقاولا سضرأا ىلع وروام تاردق
.«ةياغلل يوقو لطب يدراكيإا

ي˘ف ة˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإا ة˘˘عاذإل فا˘˘صضأاو
Óيدب يدراكيإا سسلج دقل» :يلوبان
سسأا يب نأا لإا ،تايرابملا سضعب يف
امجن81 هفوفصص نيب مصضي يج
.«ينافاك لثم ،اريبك

ليعفت يف ركفي ودرانويل» :عباتو
متت نأا ىنمتأاو ،يدراكيإا ءارصش دنب
عيمج بحب ىظحي وروام ،ةوطخلا
هيلع تفرعت امدنعو ،هب نيطيحملا
.«بعÓكو سصخصشك هتببحأا

ة˘ب˘غر ه˘يد˘ل يدرا˘كيإا» :ل˘صصاوو

دارأا لاح يفو ،سسيرابب ءاقبلا يف
،هئارصش مدع نامريج ناصس ولوؤوصسم
رار˘ق˘ل˘ل ل˘صصت˘صس ارا˘ن اد˘ناو نأا ق˘˘ثأا
.«نÓيم رتنإا يدان عم بصسانملا

،سسيرابل اراعم يدراكيإا بعليو
ق˘ح˘يو ،وروأا ن˘ي˘˘يÓ˘˘م5 ل˘با˘ق˘م
ا˘ي˘ئا˘ه˘ن هءار˘صش ي˘صسنر˘ف˘لا ق˘ير˘ف˘ل˘˘ل
.وروأا نويلم56 لباقم

نامÒج ناشس Úب لشضافي يدراكيإا
نÓيمÎنإاو

لاطبأ’ا يرودب زوفلا لواحنشس :يتاÒف
هÒهامجو ايليشسرام تاكشسإ’

نم يصسنرفلا نامريج ناصس سسيراب طصسو بعل يتاريف وكرام رخصس
كيبملوأا ميرغ˘ل˘ل ي˘خ˘يرا˘ت˘لا زا˘ج˘نإلا

بق˘ل˘ب ر˘ي˘خألا زو˘ف˘ب ا˘ي˘ل˘ي˘˘صسرا˘˘م
.3991 ماع ابوروأا لاطبأا يرود

رصشا˘ب˘م ثب ي˘ف ي˘تار˘ي˘ف لا˘ق
ىلع هيدانل ةيمصسرلا ةانقلا ربع
نوبلاطم نحن له» :«بويتوي»
نيترم لاط˘بألا يرود˘ب زو˘ف˘لا˘ب
نع هريهامجو ايليصسرام فقوتيل
.«؟مÓكلا

بعÓ˘˘˘˘˘˘˘˘لا فا˘˘˘˘˘˘˘˘صضأاو
لوا˘ح˘ن˘صس»: ي˘لا˘˘ط˘˘يإلا
ىرنو ،بقل لوأاب زوفلا

.«اهدعب ثدحيصس ام
ن˘كل» :كرد˘ت˘˘صساو

يبل يما˘م˘صضنا ذ˘ن˘م
،2102 يف يج سسإا
ةارا˘ب˘م يأا ر˘˘صسخ˘˘ن م˘˘ل
.«ايليصسرام كيبملوأا مامأا

يف هتاح˘ير˘صصت ي˘تار˘ي˘ف م˘تأاو
لاطبألا يرود بقل» :نأاصشلا اذه
يذ˘لا د˘ي˘حو˘˘لا زا˘˘ج˘˘نإلا ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي
.«هب نوقلعتي

رودل يصسيرابلا قيرفلا لهأاتو
لا˘˘ط˘˘بألا يرود ن˘˘م ة˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘˘ث˘˘˘لا
د˘ع˘ي ا˘م˘ن˘ي˘ب ،يرا˘ج˘˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘ل˘˘ل
يصسنرفلا يدانلا ايليصسرام كيبملوأا
تاذ سسأا˘˘كلا ع˘˘فر يذ˘˘لا د˘˘ي˘˘حو˘˘لا
.نينذألا

›ابيلوك وحن هراظنأا بوشصي لشساكوين
تامدخ ىلع لوصصح˘لا قا˘ب˘صس لو˘خد ،يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا ل˘صسا˘كو˘ي˘ن يو˘ن˘ي

وتاكريملا لÓخ ،يلاطيإلا يلوبان عفاد˘م ي˘لا˘ب˘ي˘لو˘ك ود˘ي˘لا˘ك ي˘لا˘غ˘ن˘صسلا
.لبقملا يفيصصلا

لباقم لصساكوين يدان ءارصشل ،يدوعصسلا رامثتصسلا قودنصص دعتصسيو
.ةيبوروألا ةراقلا يف ةيدنألا ىوقأا نم هلعجو ،ينيلرتصسإا هينج نويلم003

هب مايقلا ددجلا كÓملا يوني ام لوأا نإاف ،ليم يليدلا ةفيحصص بصسحبو
.يلابيلوك مصض قابصس يف ةوقب لوخدلا وه ،لصساكوين ءارصش دنع

،يلاغنصسلا عفادملا عيبل ،يلوبان سسيئر سسيتنيرول يد ويليروأا دعتصسيو
رظتنملا نم يلاتلابو ،انوروك سسوريف يصشفت ببصسب هنمث سضفخنا يذلاو
.ينيلرتصسإا نويلم07 وحن هنمث لصصي نأا

،نامريج ناصس سسيراب فوفصص ىلإا لاقتنلاب يلابيلوك عانتقا مدع عمو
يزيلجنإلا يرودلا ىلإا لاقتنلا وه هل ةبصسنلاب برقألا ةهجولا نوكت امبر
.زاتمملا

ناصس سسيراب مجاهم ينافاك نوصسنيدإا مصضب اًصضيأا متهي لصساكوين نأا ركذي
.فيصصلا اذه يصسنرفلا قيرفلا عم هدقاعت يهتني يذلاو ،نامريج

نÓعإا دعب ضشتيديمح دقتني ضسويتام
نرياب اياون

ةروطصسأا ،سسويتام راثول دقتنا
تا˘ح˘ير˘˘صصت ،خ˘˘نو˘˘ي˘˘م نر˘˘يا˘˘ب

،سشت˘يد˘˘ي˘˘م˘˘ح ح˘˘لا˘˘صص ن˘˘صسح
يدا˘ن˘ل˘ل ي˘صضا˘ير˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا
لÓخ هتطخ نأاصشب ،يرافابلا
ة˘ي˘ف˘ي˘صصلا تلا˘ق˘ت˘نلا ةر˘ت˘ف
.ةلبقملا

ن˘ل˘عأا د˘ق سشت˘يد˘ي˘م˘ح نا˘كو
يف يرافابلا قÓمعلا ةبغر نع
ة˘ب˘هو˘م˘ب ق˘ير˘ف˘لا فو˘ف˘صص ز˘يز˘ع˘˘ت
م˘صض ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘ب ،ةزرا˘˘ب ة˘˘ي˘˘بوروأا

.فيصصلا اذه يناملأا يلود بعل
عقوتأا مل» :سسويتام بتك ،«سستروبصس ياكصس» ةكبصش ربع هلاقم لÓخو

نÓعإلا تيقوت ببصسب ءاج يصشاهدناف ،سشتيديمح نم تاحيرصصتلا كلت
.«كلذ نع

يناعت امنيب ،تاحيرصصتلا هذه لثمب جرخت نأا لوقعملا ريغ نم» :فدرأاو
.«انوروك ةمزأا ببصسب ءاقبلا لجأا نم لتاقتو ةديدع ةيدنأا

يصسنرفلا عفادملا عم هدقاعتب يصضايرلا نرياب ريدم سسويتام رّكذ امك
:لاق ثيح ،وروأا نويلم08 لباقم ديردم وكيتلتأا نم زيدنانريه سساكول
.«ةحبرم نكت مل ةقفصصلا كلت نأاب فارتعÓل جرخت نأا بجي»

ول اذامف ،نهارلا تقولا يف ةقابللا نم ليلقب ىلحتت نأا كديرأا» :متتخاو
كانه سسيلو مدقلا ةرك تايرابم ةدوع لجأا نم اًليوط راظتنلا انيلع متحت
.«يجراخلا ريثأاتلا يف اًليلق ركفت نأا كيلع اذل ؟لخد

راصصنألا عمŒ يدافتل ةركفŸا ‘ انا‹ تايرابŸا ثب

ناوج ‘ رونلا ىري يزيل‚إ’ا يرودلا

⁄ وينيروم :فوكششتيوتشس
ةنولششرب ‘ امجÎم نكي

و˘ت˘صسير˘˘خ يرا˘˘غ˘˘ل˘˘ب˘˘لا ف˘˘صشك
،قباصسلا ةنولصشرب مجن ،فوكصشتيوتصس
ه˘يزو˘ج ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا ل˘˘م˘˘ع ة˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح
ي˘لا˘ح˘لا ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘˘لا و˘˘ي˘˘ن˘˘يرو˘˘م
.ةنولصشرب يف ،ماهنتوتل

يف ةنولصشرب يف وينيروم لمعو
ةق˘فر˘ب ،0002و6991 ن˘ي˘ب ةر˘ت˘ف˘لا
ي˘بو˘˘ب برد˘˘م˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا زا˘˘ه˘˘ج˘˘لا

،ينفلا ريدم˘ل˘ل م˘جر˘ت˘م˘كو ،نو˘صسبور
م˘˘لا˘˘ع ي˘˘ف ه˘˘تر˘˘ي˘˘صسم أاد˘˘ب˘˘ي نأا ل˘˘ب˘˘ق
.بيردتلا

ي˘˘˘˘ف ،فو˘˘˘˘كصشت˘˘˘˘يو˘˘˘˘ت˘˘˘˘صس لا˘˘˘˘˘قو
«درو˘كير» ة˘ف˘ي˘ح˘˘صصل تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت
ى˘لإا ءا˘ج و˘ي˘ن˘˘يرو˘˘م» :ة˘˘ي˘˘لا˘˘غ˘˘تر˘˘ب˘˘لا
اًفصصو قلتخا ام سصخصشو ،ةنولصشرب
.«أاطخ ناك اذه نكل ،مجرتملا هنأاب هل

بع˘ل˘م˘لا ي˘ف ل˘م˘ع د˘ق˘ل» :فا˘صضأاو
نا˘ك ثي˘ح ،ءي˘صش ل˘ك فر˘˘ع˘˘ي نا˘˘كو
.«ميظع قيدصص وهو انبردم

ةيبيردتلا هتر˘ي˘صسم و˘ي˘ن˘يرو˘م أاد˘بو
عم تازاجنإلا ققح مث ،ايكفنب ةقفر
ابوروأا ةيدنأا رابك ىلوت اهدعبو وتروب
لايرو نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإاو ي˘صسل˘ي˘صشت ل˘ث˘م
.ابقل82 قيقحت نم نكمتو ،ديردم



نيفادهلا لسضفأا ةمئاق يف2ـلا زكرملا يف دجاوتي
رئازجلا خيرات يف

رشضخلا عم يناميلشس تازاجنإاب ديششت «فافلا»
يناميلصس مÓصسإا نع ثيدحلل مدقلا ةركل يرئازجلا داحتإلا داع

ىلإا هلÓخ قرطت نيأا ،يصسنرفلا وكانوم مجاهمو يرئازجلا يلودلا
عم اهيف مهاصس يتلا تازاجنإلا مهأاو «رصضخلا» فاده تاطحم زربأا
.«ءارحصصلا يبراحم» ةب˘ي˘ت˘كل ه˘ما˘م˘صضنإا ذ˘ن˘م ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

يمصسرلا اهعقوم ربع «فافلا«هترصشن يذلا لوطملا ريرقتلا بصسحو
لصصو نيأا ،ماقرألا نم ديدعلا ميطحت عاطتصسإا «ميلصس ربوصسلا» نإاف
،بختنملا خيرات يف فاده نصسحأاك يناثلا زكرملا يف03 هفده ىلإا

موجن دانم لامجو يمولب رصضخل مجنلا رجام حبار نم لك ازواجتم
ظيفحلا دبع ردصصتملا نم فادهأا6 دعب ىلعو نيقباصسلا رصضخلا
امك ،ةيرئازجلا ةركلا ريطاصسا ةبخن نمصض همصسا اعصضاو ،توافصسات
بحو مارتحإاب ىظحي يذلاو ينطولا قيرفلا رداوك مهأا نم ربتعي هنأا

.هئÓمز
طيمز .ع

تايرابم9 يف تسسيسسأا6 حنم

ضسنوت يف بعل عناشص لشضفأا يناث ةحاشس نب
يصسنوتلا يصضايرلا يجرتلا ناديم طصسو لÓب ةحاصس نب لتحا

لبق يصسنوتلا يرودلا يف بعلل ةعانصص رثكألا نيبعÓلا ةفاصصو
.يصضاملا سسرام رهصش ةلوطبلا فقوت

6 مدق يرئازجلا بعÓلا نأا ةيصسنوت ةيمÓعإا ريراقت تفصشكو
دعب ىلع ،اهيف كراصش تاءاقل9 يف مصسوملا اذه ةمصساح تاريرمت
.يصصÓج سسايلإا ةرادصصلا بحاصص نع ةدحاو ةريرمت

 ب.م.يرسسيإا
«ءارمأ’ا ةقيدح» وحن حوتفم قيرط يف رسضخلا مجن

رشصيو لاطع تاردقب بجعم ليخوت
هعم دقاعتلا ىلع

سسين يدا˘نو ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا حا˘ن˘ج لا˘ط˘ع ف˘صسو˘ي ر˘م˘ت˘صسي
تا˘يو˘ت˘صسم˘لا د˘ع˘ب ة˘صصا˘خ ،ار˘خؤو˘م را˘ظ˘نألا تف˘˘ل ي˘˘ف ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا
يرودلا تاصسفانم ن˘م˘صض ة˘يدا˘ن ة˘ق˘فر ا˘ه˘مد˘ق ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صسلا
هعباتي يذلا يصسنرفلا قÓ˘م˘ع˘لا را˘ظ˘نأا تح˘ت ه˘ل˘ع˘ج ا˘م ،ي˘صسنر˘ف˘لا
لئابقلا ةبيبصش جيرخ نأا ،ةيصسنرف مÓعإا لئاصسو تدكأاو اذه.مامتهإاب
،نامريج ناصس سسيراب بردم ليخوت سساموت باجعإا لين يف حجن دق
ةركف  ىلع امامت قفاوم يناملألا ينقتلا نأا ىرخأا رداصصم فيصضتل

تقو عرصسأا يف ةليكصشتلل ةيخوراصصلا تاقÓطنلا بحاصص مصض
ةلماكو ةحصضاو ةروصص كلمي «يج.سسأا.يبلا» بردم نأا امب ،نكمم
هتايناكمإا لÓغتصسإاو هططخ نمصض «لاطع» فيظوت ةيفيك نع
.لصضفأا لكصشب

طيمز .ع
رئازجلا ةيدولوم

قلطنا ديدجلا مسسوملا يف ريكفتلا

ديمعلا معدل بادتنا ةيلخ نيعت ةرادإ’ا
يفيشصلا وتاكريملا يف ددج نيبعÓب

مصساوملا لكاصشم يدافت رئازجلا ةيدولوم قيرف ةرادإا نم ايعصس
،ةلئاط لاومأاب يدانلل ائيصش نومدقي ل نيبعل عم دقاعتلاو ،ةيصضاملا
،بادتنا ةيلخ نييعت ةرادإلا سسلجم سسيئر سساملأا رصصانلا دبع ررق
تÓيوحتلا قوصس يف ددج نيبعÓب همعدو قيرفلا زيهجتل لمعلل
ةعبرأا نم نوكتت ةيلخلا نأا ةصصاخلا انرداصصم نم انملعو.ةمداقلا
،قيرفلل ماعلا ريجانملا سشيوب رصصان ،زيغن ليبن بردملا مهو ءامصسأا

ديمعل قباصسلا بعÓلا سشواصش ميهارباو ،قصسنملا يزيزعل قراط
ي˘ف ةرادإلا بغر˘ت ثي˘ح ي˘لا˘ح˘لا ر˘ي˘جا˘نا˘م˘لاو ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يد˘نألا
فعصض طاقن معدل يعابرلا عتمتي يتلا ةبرجتلاو ةربخلا لÓغتصسا
ةرادإا لمأاتو.ديدجلا مصسوملا يف ديج ىوتصسم ميدقتل ةيدولوملا
لجا نم ،ديج وتاكريمب مايقلا يف رمحلاو رصضخلا نينوللا باحصصأا
هنأاو اميصسل ديدجلا مصسوملا يف بقللا ىلع عارصصلاو قيرفلا معد
.ةيرئازجلا ةيدنلا ديمع سسيصسأات ةيوئم عم نمازتي

ب.م.يرسسيإا
ياد نيسسح رسصن

رثكأا دقعتت «ةحÓيملا» ةيعسضو

فشصنو رييÓم3ـب ةيرشصنلا مرغت افيفلا
يلاي يناتيروملا ةيشضق ببشسب

اهيف طبختي يتلا لكاصشملا نم مدقلا ةركل يلودلا داحتلا داز
باحصصأا مرغ امدعب ،ةيلاحلا ةرادإلا ببصسب ياد نيصسح رصصن قيرف
بعÓلا ةيصضق ببصسب ،ميتنصس رايلم5.3ـب رمحألاو رفصصألا نينوللا
.يلاي يناتيروملا

قوصس يف ةير˘صصن˘لا˘ب ق˘ح˘ت˘لا يذ˘لا ي˘نا˘ت˘يرو˘م˘لا بعÓ˘لا ع˘فرو
ةركل يلودلا داحتلا ىدل ىوعد ةيصضاملا ةيفيصصلا تÓيوحتلا
ةيصضقلاب زوفيل ،ةيلاملا هتاقحتصسم هيقلت مدع ةيفلخ ىلع ،مدقلا

برصضت يتلا لكاصشملا ةدح نم ديزيصس ام ةيرصصنلا «افيفلا» مرغتو
مهلاومأا ىلع لوصصحلا نورظ˘ت˘ن˘ي ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا نأاو ا˘م˘ي˘صسل ق˘ير˘ف˘لا
.رهصشأا ذنم اهوصضاقتي مل يتلا ةقلاعلا

ب.م.يرسسيإا
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ريرمتلا وأا ليجسستلاب زوفلا ‘ ÚبعÓلا ةمهاسسم بسسح ءاج رايتخ’ا

خيراتلا يف ةقرافأ’ا نيمجاهملا لشضفأا ةمئاق يف زرحمو رجام

اسسنرف هفرعت يذلا عسضولا ةروطخ نم فواخم ببسسب

!! مداقلا توأا لبق تايرابملا اوفنأاتشسي نل «1غيللا» يف انوفرتحم

ايقيرفإا لطب دقع عيب نم ايدام ةدافتسسÓل ىعسسي يسسلدنأ’ا يدانلا

يدنام حيرشستل وروأا نويلم03 ىلع لوشصحلا طرتششي ضسيتيب لاير
ىصسيع دقع يف دوجوملا يئازجلا طرصشلا ةيمق ىع لوصصحلا سسيتيب لاير يدان طرتصشا

تفصشك.هدقع ةياهن نع ماع لبق ليحرلاب هل حامصسلا لجأا نم يرئازجلا يلودلا بعÓلا يدنام
نويلم03 ىلع لوصصحلا تطرتصشا يصسلدنلا يدانلا ةرادإا نأا «وفيتروبيد ويداتصسا» ةفيحصص
ابولطم حبصصأا ايقيرفا لطب نأاو اصصوصصخ ،بعÓلا نع يلختلل يئازجلا طرصشلا ةميق ،وروأا
،يصسنرفلا نويلو يزيلجنإلا لصساكوين ،ديردم وكيتيلتا ةروصص يف ةيدنألا نم ديدعلا يف ةوقب
.Óبقتصسم هلاقتنإا ةقفصص يف ةربتعم ةيلام تادئاع نم ةدافتصسإلا ىلع لمعتصس يتلاو

طيمز .ع

ءاوجأ’ا Òيغتل ةسصرف هحنÃ ةليفك هحيرسست ةقرو رسضÿا عفادم بلج

هب ةمتهŸا قرفلا نم ضضرع يأا قلتي ⁄ يرمعلا نب
يدوعصسلا بابصشلا يدان بعل ،يرئازجلا يلودلا عفادملا يرمعلا نب نيدلا لامج قلتي مل

سضفر نم مغرلاب ،لبقملا فيصصلا اهتليكصشتل همصض ديرت يتلا يداونلا نم يمصسر سضرع يأا
.نهارلا تقولا يف لقلا ىلع يرئازجلا اهمجن يف طيرفتلا هيدان ةرادإا

يمصسر سضرع يأا هلصصي مل «ثويللا» يدان نأا تدكأا يتلا ةيدوعصس ةيفحصص رداصصم بصسحو
ردصصملا سسفن فاصضأا امك ،هدقع ءارصشل ةعاصسلا دحل ياد نيصسح رصصن يدان جيرخ سصوصصخب
طبتري لازام يذلا ريخلا اذه ،ليحرلاب «رصضخلا» عفادمل حامصسلا ديرت ل «بابصشلا» ةرادإا نأا
ةيجيلخلاو ةيدوعصسلا ةيدنألا نم ديدعلا نا ًاصضيأا ءاج امك ،1202 ناوج ىتح يدانلا عم دقعب
.هحيرصست ةقرو ىلع سضوافتلل اورطصضي ل يكل هيدان عم هدقع خصسف «يرمعلا نب» نم دوت

طيمز قازرلا دبع
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ر˘جا˘م ح˘بار ن˘˘م ل˘˘ك ز˘˘ج˘˘ح
بخا˘˘˘ن˘˘˘لاو ي˘˘˘لود˘˘˘لا بعÓ˘˘˘لا
د˘ئا˘ق زر˘ح˘م سضا˘˘ير ،ق˘˘با˘˘صسلا
يرئازج˘لا ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

يتيصس ر˘ت˘صسصشنا˘م يدا˘ن م˘ج˘نو
ل˘˘صضفأا ة˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق ي˘˘˘ف ا˘˘˘نا˘˘˘كم
ر˘ب˘ع ة˘قرا˘فألا ن˘˘ي˘˘م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا
72 تم˘˘صض ي˘˘ت˘˘لاو خ˘˘يرا˘˘ت˘˘˘لا

.ابعل
تروبصس كيرفأا» عقوم دعأاو

لصضفأا مصضي لوطم اريرقت «تن
«ءارمصسلا ةراقلا يف نيمجاهملا
ر˘ث˘كألا ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا را˘˘ي˘˘ت˘˘خا˘˘ب
ليجصستلاب ،زوفلا يف ةمهاصسم
مغرو ،ةمصساح˘لا تار˘ير˘م˘ت˘لا م˘يد˘ق˘ت وأا

ءامصسأا دجاوت لظ يف ،ةمهملا ةبوعصص
مجن رجام حبار نا لإا ،ةمئاقلا يف ةليقث
سضايرو ،قباصسلا يلاغتربلا وتروب يدان
رتصسصشنام يدانل ي˘لا˘ح˘لا م˘ج˘ن˘لا زر˘ح˘م
ي˘ف بعل ل˘صضفأاو يز˘ي˘ل˘ج˘نلا ي˘ت˘ي˘صس
يتيصس رتصسيل عم6102 ةنصس يرودلا
سضغب ةمئاقلا يف ناكم زجح نم انكمت
.ةصسرصشلا ةصسفانملا نع رظنلا

دعب5ـلا زكرملا يف رجام حبار ءاجو
نوريماكلا مجنلا وتيا ليوماصص نم لك
لح يذلا ايو جروج يريبيللا ،قباصسلا
يف ءاج يراوفيلا ابغورد هيديد ،ايناث
ي˘ف Ó˘ي˘م ي˘˘نور˘˘ي˘˘ما˘˘كلا ،3ـلا ف˘˘˘صصلا
زرحم سضاير لتحا نيح يف ،5ـلا زكرملا
.ةمئاقلا يف41ـلا فصصلا

ءا˘م˘صسأا د˘جاو˘ت ة˘م˘ئا˘ق˘لا تفر˘عو اذ˘˘ه
حÓ˘صص د˘م˘ح˘م ير˘صصم˘˘لا م˘˘هو ،ىر˘˘خأا
نيح يف ،01ـلا زكرملا يف ءاج يذلا

ا˘م ف˘ي˘ن˘صصت˘لا ن˘ع ي˘نا˘م و˘يدا˘صس با˘˘غ
قابصس يف هي˘ل˘ع قو˘ف˘ت˘ي زر˘ح˘م ل˘ع˘ج˘ي
اميصسل ديدجلا مصسوملل ةيبهذلا ةركلا

ناكم زجح نأاو قبصس رصضخلا مجن نأاو
خيراتلا ربع نيغوارملا لصضفأا ةماق يف
.«ءارمصسلا ةراقلا» يف

نيذلا ÚبعÓلا زربأا نمسض زر�
مهدÓب بختنم ليث“ اولسضف

يلسصأ’ا
زرحم سضاير دجاوت ،ىرخأا ةهج نم

يزيلجنلا يتيصس رتصسصشنام قيرف مجن
ليثمت اولصضف نيبعل01 زربأا ةمئاق يف
ة˘صصر˘ف كÓ˘ت˘ما م˘غر ي˘ل˘صصألا م˘˘هد˘˘ل˘˘ب
.ىرخأا تابختنم ليثمتل

زربأل ةمئاق «بيو اناغ» عقوم دعأاو
تابختنم ليثمت وصضفر نيذلا نيبعÓلا
،يلصصألا مهدÓب بختنم اولثمو ىرخأا

امدعب ةمئاقلا يف ايقيرفإا لطب ءاج ثيح
بختنملا نم لدب ،رئازجلا ليثمت ررق

ةليقث ءامصسأا ةمئاقلا تمصضو ،يصسنرفلا
/اناغ) غنيتوب سسنيرب نيفيك رارغ ىلع
ن˘˘˘ياو˘˘˘غ˘˘˘ي˘˘˘ه و˘˘˘لاز˘˘˘نو˘˘˘غ ،(ا˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘م˘˘˘˘لأا
يلابيلوك وديلا˘خ ،(ا˘صسنر˘ف/ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا)
سشي˘ت˘ي˘كار نا˘ف˘يا ،(ا˘˘صسنر˘˘ف/لا˘˘غ˘˘ن˘˘صسلا)
ا˘ت˘صسو˘ك و˘˘غ˘˘يد ،(ار˘˘صسيو˘˘صس/ا˘˘ي˘˘تاور˘˘ك)
ونافيتصس يدو ديرفلأا ،(ليزاربلا/اينابصسا)
وصسنوفلأا ،(اينابصسا/ايبمولوك/نيتنجرألا)
كي˘تو˘ب˘صس ن˘ي˘ف˘ي˘ن ،(ا˘نا˘غ/اد˘ن˘ك) ز˘ي˘ف˘ياد
توك) اهاز ديرف˘ي˘لو ،(ا˘كير˘مأا/ا˘ي˘بر˘صص)
،(ار˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘˘˘نا /راو˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘يد
،(قيبمزوم/لاغتربلا)ويبيزوأا

نم لدب اكيجلب) يكيت˘ن˘ب نا˘ي˘ت˘صسير˘كو
.(ةيطارقوميدلا وغنوكلا

يصسنرفلا رفاهول بعل سضاير ناكو
ينطولا بخانلا ةوعد ىقلت دق قباصسلا

ليمثتل3102 ةنصس سشتيزوليلاح ديحو
4102 لايدنوم يف كراصش ثيح ،رئازجلا
زربأا نيب نم ادحاو حبصصيل ليزاربلا يف
.ملاعلا يف موجنلا

ني˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ة˘ي˘ع˘صضو تد˘ق˘ع˘ت
«1غيللا» ي˘صسنر˘ف˘لا يرود˘لا ي˘ف ن˘ي˘ط˘صشا˘ن˘لا

ة˘بو˘ع˘صص ن˘ع ثيد˘ح˘لا ةر˘ث˘ك ة˘ي˘ف˘˘ل˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع
ةياغ ىلإا تايراب˘م˘لاو تا˘ب˘يرد˘ت˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا
سسور˘ي˘ف ي˘صشف˘˘ت بب˘˘صسب ،0202 توأا ر˘˘ه˘˘صش
.«انوروك»

نأا ،سسمأا ةيصسنرف ةيمÓعإا ريراقت تفصشكو
لو مداقلا يام رهصش فنأاتصست ل دق ةلوطبلا

يتلا ةبعصصلا ةيعصضولا لظ يف ،ناوج ىتح
ى˘ل˘ع ر˘ثؤو˘ي˘صس يذ˘لا ر˘مألا ،ا˘صسنر˘ف ا˘ه˘ب ر˘˘م˘˘ت

سضاير ،يناميلصس مÓصسا رارغ ىلع نيبعل
يوادو˘ب ،لا˘ط˘ع ف˘صسو˘ي ،سسا˘نو مدأا ،زو˘بدو˘ب
تاحرف ،مثي˘ه ف˘ي˘صصو˘ل ،رو˘ل˘يد يد˘نأا ،ما˘صشه
،ديبع يدهم ،ردنصسكلأا اجديكوأا ،نيدلا نيز
ةيلوب ديرف ،ة˘ل˘ب˘ق˘ل˘ب سسير˘ه ،د˘ير˘ف ي˘لÓ˘م˘لا

ةيصسنرفلا ةطبارلا تناكو.ةيز نب نيصسايو
ةدو˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ل ر˘˘˘صضخألا ءو˘˘˘صضلا ح˘˘˘ن˘˘˘م دد˘˘˘صصب
يام11ـلا نم ةيادب ،تايرابملاو تابيردتلل
.يمصسر ريغ رمألا نأا لإا ،مداقلا

ب.م.يرسسيإا

دقاعتلل يدانلا يعسس مغر
ن’وغناين عم

لشساكوين
طيرفتلا ضضفري

بلاط نب ‘
ل˘˘صسكو˘˘ي˘˘ن يدا˘˘ن كصسم˘˘˘ت

بعÓ˘لا بلا˘˘ط ن˘˘ب ل˘˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘ب
نم راعملا يرئازجلا يلودلا
يدا˘ن˘لا ى˘ل˘˘ع40 كلا˘˘˘˘˘صش
ةر˘˘ث˘˘ك م˘˘غر ،يز˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نلا
با˘˘˘ب ح˘˘˘ت˘˘˘ف ن˘˘˘ع ثيد˘˘˘ح˘˘˘لا
ا˘˘˘جر ع˘˘˘م تا˘˘˘صضوا˘˘˘ف˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ي˘لود˘لا بعÓ˘لا نلو˘غ˘نا˘ي˘ن
يدان يف طصشانلا يكيجلبلا

.يرايلاك
ةيمÓ˘عا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘صشكو

كاملا» د˘قا˘ع˘ت نا ،ة˘ي˘كي˘ج˘ل˘ب
ىلع رثؤوي نل نلوغناين «زياب
يدانلا نأاو اميصسل ،بلاط نب
ناديملا طصسو معدل ىعصسي
حنم˘ي ،يو˘ق بعÓ˘ب ي˘لا˘ح˘لا
ق˘ير˘ف˘ل˘ل ي˘عا˘˘فد˘˘لا ق˘˘م˘˘ع˘˘لا

لجأا نم ةصصاخ تافصصاومبو
يذلا بلاط نبل معدلا ميدقت
ظافتحلا ىلع ةردقلا كلمي
.اهريودتو ةركلاب

بغر˘ت ة˘يد˘نأا ةد˘ع تنا˘˘كو
لا ،بلاط نب عم دقاعتلا يف
بر˘قألا ود˘ب˘ي ل˘صسا˘كو˘ي˘ن نأا

بلطي كلاصش نأاو اصصوصصخ
ح˘ير˘صست˘ل وروأا نو˘ي˘ل˘˘م01
يف ةيلمعلا لعجي ام ،بعÓلا
.يزيلجنلا يدانلا تاردق

ب.م.يرسسيإا

ب.م.يرسسيإا

sport@essalamonline.com



ةصضايرلا 1372ددعلا ^1441 ناسضمر60ـل قفاوملا0202 ليرفأا92ءاعبرأ’ا 14

sport@essalamonline.com

هتقو رارج يسضقي فيك ةيادبلا يف
ناسضمر رهسش عم يحسصلا رجحلا يف

؟ ليسضفلا
Mمòلا نïا لوIه Dولا يEارلا تJب/و ن

تاÄÑõÜلا فر: نH ةذkwملا ر©+ادkلا †ار0kا
لو:ل ءاgïلا نH د+ ل ث©0 دgÓلا يD ا©åõلا

كا°J نوMò ل ى0k ت©gلا يD نòمH تEو
اHا ةt(اqلا ¶ذJ نH نوIاMå مJ نH عH كا0kòا
+wÇÑ7 س8وÑ§ر رHÉÑنا Dåلدا Jلدا> و Dي
. ¶ر©= وا ناHÉÑر

ةقيرطلاب يحسصلا رجحلاب مزتلت له
؟ ةبولطملا

يD †ا> لÅÑò+ ه(اïÉÑل ادJا/ ى6Ñåا هõلاو
كا°J ح©8Ñt ةر©ÇÑèلا ةõ(اåلا ةDïر+ ت©gلا
+åÉو&لا سE6ا تاÑkèõ§ا Hل/ا ن EÉÑءا +åÉس
نH †ازkللا ىMgï مJ&لا نòلو ة©لز°ملا †5اوõلا
«اIوروF̆^ س6ور̆©D̆ ىود̆> لĬï̆ يداí̆̆- ل̆/ا

ىõ>42 ا§©D يIدq- †اM&لا سåÉ+ د/و- ث©0
426Ñ5ل&ا ة>ا† D©§لا اtqلا+ يلز°ملا رÜرMïة
. ىõثملا

فيك ةيدرفلا كتاريسضحت صصوسصخبو
؟ريسست

ىõ> بردkلا تا©/ا0 لF يíÄÑ°ل ترDو
رõtqل ىلو&لا †اM&لا يD ت©6Ñå ث©0 دارIíا
حمÄÑ- يkلا تا©للا سåÉ+ ءار7Ñ ىلا يÇÑtلا
ت©ğ˘لا ل1̆اد د̆©̆/ لÅÑò̆+ ر̆©k̆tÉÑ̆˘˘لا˘̆+ ي˘˘ل

8ÑدE°ا©0&ا يIا ا-õïا ى-ÇÑتلا H5 نHÓ)ي
يtلا يD ا°J ي(اEد8Ñ&ا سåÉ+ نH ى0k وا

يD لمåلا+ يFkíا ث©0 ا§©gلا ل ام(اد نòلو
ىود> ي&ا لIïا ل ى0k اذJو طDïو ت©gلا
. ةر©ÇÑèلا يõk(اåل

نيتورلا ببسسب للملا كل برسستي ملأا
بايغل ارظن يمويلا

؟ ةيعامجلا تابيردتلا
Dرó Fg©لا ن©+ رåلا لمíيدر

اĬا̆©0̆&ا يدرí̆˘لاD̆ ي̆>ا˘˘م˘q̆˘˘لاو
-ÇÑةلا0 ىلا ل Hلا نïõو قJاذ
Ĭ˘˘لا ن˘̆> ع˘̆+ا˘˘å̆˘و˘̆©˘˘لا ل˘˘مH̆˘ي
D̆˘ن˘̆©˘̆-ور˘˘لا M̆q̆å̆õ̆°̆ا يDÉÑ̆لا ل+̆k̆å̆ن̆> دا
دو>ا اJدå+و ن©HوM وا †و©ل اIا©0&ا نMرامkلا
د©/ مثMر يD ةEا©õلا يï+ا ى0k داqلا لمõåل
DÓ Mwíى <õ©لم>ا ك +qاو د:gرام- قMن
. †Ó5لا لÅÑòلا+ ي°íلا مEاÜلا

ىتح بردتلا مئاد كنا كنع فورعملا
مدعل لماع اذه له ةحارلا تاقوأا يف

؟ يحسصلا رجحلاب كرثأات

+Üg©åلا ةtلا Dòام -å0 فرkناو ى F°ا
Dي Eا°ملا ةمDÄÑا لا ةI°ا ل يFkíلا+ يåلم
يEkا©ل ةداMزل ى6Ñåا ام(اد ت°Fو ي>امqلا

ىوHÄÑ̆k̆ يD̆ ا˘م̆(اد نوF̆ل ة̆©Ĭدğ˘لا ي̆-وĔو
-Üõåلا تاqامJ©لا رtل دمõ7 هÑwÇÑ©0ا اgذ
د°> ةد©/ ةرو8Ñ يD د/اوkلاو داqلا لمåلا
. ة©م6Ñرلا تاءاõïلا

ةيعامجلا تابيردتلا نع داعتب’ا مغر
؟ةعومجمك مئاد ىقبي مكلسصاوت نا ’ا

ن̆©̆+ م̆(اد ىM̆ğï̆ ا̆°˘8Ñ̆˘õ̆او˘̆- كلذ˘F̆ و˘J̆و
ىõ> ي°íلا مEاÜلا ةDïر+ ى0k وا ن©Ó<gلا

HÄÑkىو HاوEلا عk8اوÑلا ل/kي>ام DkqدIا
Ikgا°ملا لداD6 عÑءاو H1 نÓرام- لMد/ نMةد
-í©دI0 وا اk1ا ىgث- راï©í©ة Hن J°و اJ°كا

ولو داkå+لا+ ا°ل حمMÄÑ ل8Ñاوkلا اذJ اHوم>
Eõ©Ó <لا ن©-ور نåو©لا لمHلاو ي+kåن> دا
ا°لو1د ذ°H ¶اIدD̆k̆ïا يذ˘لا ي̆>ا˘مq̆˘لا سtÄ˘لا

. يÇÑtلا رtqلا+ ا°Hازkلاو
دعب ةلوطبلا لامكا تررق افيفلا

مكتادادعتسسا ىرت فيك ءابولا ةرداغم
؟ ةلبقملا تاطحملل

يD بMÇÑو ب(ا8Ñ رارE ¶ارا هõل دمtلا
HÇÑõtk°6ل اÑ©او امI°ا IòاDح Hل/ا ن I©ل

اذJ̆ ة˘لوğÜ̆˘˘لا بï˘˘ل
لF اHوم> م6Ñوملا
D̆˘˘رM̆˘˘ه˘˘˘لو ق J̆˘˘فد
M̆˘˘˘å̆˘˘˘ل˘˘˘˘م <̆˘˘õ̆˘˘©̆˘˘ه
يD̆ ه̆©˘لا لو8Ñ̆وõ̆˘˘ل
ا˘H̆ و˘J̆و ة˘M̆ا˘̆§˘̆°˘˘˘لا

M̆˘q̆˘å̆˘õ̆˘°̆˘ا Ĭ˘å̆˘ل˘م
+ÅÑò̆ل M̆وH̆ي <̆õ̆ى -̆Ü̆ğ©̆ر̆+ قIاHr لاÜاEم
يD نوIò ى0k ةMد/ لò+و ¶ر©Dاذt+ ي°íلا
ا°DدJ نل ةلوğÜ˘لا فا̆°6Ñ̆k̆c̆ا د̆°̆> ةروÇÑ̆لا

. ةلوgÜلا بïل ل©I يD لثمMk ح9Ñاو
ةيناكمإا يف مكظوظح ىرت فيك
؟مسسوملا اذه ةلوطبلاب جيوتتلا
0âا°;و Fg©وو ةرD©ةر Dلا يkkوMr +õïب

يلاèلا ا°H̆دĔ د0̆ا ىõ̆̆> ىM̆w̆í̆ ل ة˘لوğÜ̆˘لا
ب©-رkلا ةداMر لItk ا°åõ/ اH وJو سí©Ä°لاو
H°اد+ ذM6وملا ةÑاو م<kïنا د HÅÑلا راوíرMق
Jو HÅÑراو +Ü8 لÑt©لا نا حgÜلاز- ل ةلو
ىلا رâ°لا+ ا§IÄÑktï ا°Iا دkï>ا نòلو ةMõو:
H0 اïï°ل ¶اt6 نلا دÑ©òنو J°ا°- كاDÄس Fg©ر
Hع +åÉلا س&IدMلو ةòلا ن&F©لا نا دõïنل ب
Míõت H°ا ام+ اI°دل اM°ا HÅÑراو Dملا يk°لوا
بõïلا+ Mrوkkلا ل/ا نH ةMا§°لا ىلا حDا6Ñ°òو
Dا§°لا يMة .

صضعب نم ةسسرسش نوكتسس ةسسفانملا
؟ةدراطملا ةيدنأ’ا

+Üg©åلا ةtد/و- لا H°اDÄÑ7 ةÑ6رÑة Hن
+åÉلا سíرó 0©ث Fام Eõ6 كل تÑا+ïا Fل
ىõثH ةMزJا/ ىلا لو8Ñوõل نوMÄÑå ن©Ó<gلا

Hو ي0او°لا ع©م/ نFل DرM6 قÑ©Üىلا حم
-̆t̆ï̆©̆ا ق&J̆ادD̆و هJ̆و H̆ا M̆qåلا ل&Hةد©/ رو

بõ̆ï˘لا ىõ̆̆> ةDÄÑ̆ا̆°˘م˘لا †اد0̆k̆ا ناو ة8Ñ̆ا˘1̆
6Ñ©qåõ°ا IرHي +òل .ïõ°ا Hل/ا ن FÄÑب
.ةMا§°لا يD ناJرلا

صسأاكلا مترسسخ
متعيسضو ةجاذسسب

ظافحلا ةسصرف
صسأاك بقل ىلع

؟ يسضاملا مسسوملا
8Ñ̆˘t̆˘©̆˘ح H̆ا Ĕõ̆k̆ه

1ÄÑرIل اïلا ءاòا س6&اHا †ا-tدا +ÄÑòةر +ÄÑة/اذ
Fg©را ل ةرMلا دåل ةدوõtدMلو ه°> ثòن Hا
M̆˘مò̆˘ن Ĕلا نا ه˘لو˘í̆رM̆ق F̆را̆:لا جرا1̆ نا
MوH§وم> اHا Jلاو ةراد)لا فد&IÇÑرا Fنا H°ذ
اH وJو ةلوgÜلا بMr +õïوkkلا ىلولا ةJõولا
Iåلم <õ©ه H8 ل/ا نÑ°لا عg§qة Dءا©0ا ي
+̆õò̆رو H̆ث˘õ̆ا˘م D̆å̆õ°اJ6وملا اÑ9املا مÑي Dي
. س6&اòلا

ةيرادإ’ا لكاسشملا صضعب فرع قيرفلا

ام ىلع قلعت فيك ةينفلا ىتحو
؟ثدح

Fام Måõلا مqا°ل ت.د0 ع©م +åÉلا س&Hرو
ا§Iا ىõ̆> د̆©F̆&اk̆˘لا نò̆مM̆ ل يk̆˘لاو ةM̆راد)لا
ي°Må ل اذJ نòلو ر©Fg لÅÑò+ ا°©õ> تر.ا
نH ي(5HÓ ةDïر+ ا°õم> ا©7ÑwÇÑ ر.&اIk مل ا°Iا
ا§Iا ا̆°0̆â̆ ن0ÄÑ̆ نH̆و نt̆˘م˘لا 5واq̆̆- ل̆/ا

ا§©D دIíï ملو Eìوkلا ةرDk يD اMgرï- تءا/
Iïد> ا:اMلا ةدHيذلا ر /åõ°ا Ik6 كرادÑرMåا
ع9Ñو ل1Ó نH ا°IíÄÑا ن©tÇÑ- ىõ> لمIåو
. د©لا يD د©لا

ءاقبلا متققحو ينارمع ةقفرب تلمع
ةملك نم له صسأاكلا و هعم

ة0اÄÑلا يD فورHå 'وFí بردH يIارم>
با7Ñg قMرí̆˘ل ر̆©˘ثò̆لا ق0̆ï̆ ل̆/ر ة̆©̆°̆:و˘لا
+õ6 داد5وÑءاو D6وملا يÑ9املا مÑلا وا يtيلا

اIدلاو ¶رkg>ا ا©7ÑwÇÑ ةMد/ لò+ هHå ا°õم>
Dي Fلا ةرïا †دMن Eلا ا°ل †دò8 ر©ثÑt©ح F°ا
IرMد +ïلو ¶ءاòن Jاذ Jاو وEلا عòةر Mو† J°ا
ى°م-&او راوtلا اذJ ة+او+ نH ه©©0ا كا°J †وMو
.كل3 قMÄÑkt هIاو ام©6Ñل ق©Dوkلا هل

دجنتسست ةرادإ’ا لعج هباحسسنا
ىرت فيك امود كنارف بردملاب

؟ هلمع ةقيرط
8Ñ̆˘t̆˘©̆6ا ةراد)لا حÑ̆k̆°̆q̆برد˘م˘لا̆+ تد

ي°= ر1لا وJ يذلاو اHود كIارD يIÄÑرíلا
ةr :©g(اIk ق0ï ناو هل قMì 6Ñgرå- لF ن>
6Ñءاو Dلا يò°0 وا يراkى Dلا ي&Jõو يItن
ا°ل حمÄÑ- يkلا ةÓ5Hلا ةMدqلا+ لمIå نلا
+ÉÑل نامïلا بgÜةلو Dي I§اM6وملا ةÑا مHا
+̆˘wÇÑ̆˘ر˘̆: س8وM̆˘ï̆˘م̆> ة˘õ̆ه D̆§̆و H̆t̆k̆فر
حمÄÑ- ىõثH ةMزJا/ ىلا لو8Ñوõل ىMÄÑåو
د°> ةHروí˘لا يD̆ ا˘م̆(اد د̆/اوk̆˘لا̆+ ةõò̆k̆©̆ğ˘ل

.تا©م6Ñرلا س9و1
يتلا قرفلا عم كتبرجت ميقت فيك

؟ اهل تبعل
تågل نMا جرgلا يJõا يD تIاF يïل&ا- ةMاد+

56Ñ°تاو FاHõة J°تلوا0 كا D©§ا -ïدMم Fل
Hيدل ا H6ا ل/ا نÑåلا داq8&لا دارÑíر
+åدJا اIkïõ6 ىلا تÑرMع =õ©ا نازMن
EدHا ت&MÉÑا Hو يدل اF°6 تÑå©اد
ت©EÉÑ̆ نM̆ا كا̆°J̆ يk̆̆+ر˘k̆˘q̆˘̆+ اد˘̆/
H6وÑار1 امD©ل ا M°ÄÑل ى©kا مIkïيلا
لو&لا م6Ñوملا يD ث©0 يرا°òلا ىلا

يõ> اH يد'وا نا لEg ي+اMq)لا ءيÅÑلا ر§;ا مل
D̆6و˘م˘لا يÑ̆ا˘ث˘لا مĬا يH̆ا -̆q̆ر+̆k̆ي Dي DرMق
7Ñ̆ğبا +̆õ̆داد5و D̆§̆د̆/ ي H̆وD̆ïاو ةIس9ار ا
. ة(املا+ ة(اH ا§°>

نأا مغر نيفادهلا زربا نم ربتعت
؟ ناديملا طسسو يف كبسصنم

ب>ل نوF̆&ا نا ل̆©˘م̆/ ءي7Ñ̆ هõ̆˘ل د˘مt̆˘لا
ن©Dاد§لا 5ر+ا ن©+ نH رkg>او ناد©H ط6Ñو
ءاو6Ñ ي(HÓزل نوåلا دM مMدï- ادJا/ لوا0&ا
D̆˘6و˘˘لا يÑ̆وا ط D̆لا ي˘ï̆لا ةر̆:اH̆اH̆©̆ة J̆ي
ي(HÓزل ا§H°t ر1ل ن©0 نH ى6Ñåا ةDا9Ñ)ا

0̆k̆ا ى&F̆0 د̆°̆> نوÄÑ̆ن̆; ن H̆0̆و ي̆+ردkى
5HÓ)لو ي Igwل +ÅÑءي D6 يÑg©6ا لÑåدا
ن©0 رثFا̂  يلtÓ-̂  هIاو ة8Ñا1 اIر©Jام/
يkلا ة˘م6Ñ̆اt̆˘لا فادJ̆&لا ل̆©ÄÑ̆q̆- يD̆ قD̆وا
-ïلا دوÅÑgىلا با -ÄÑq©ل Iïاà =ة©لا .

صسحو ةريبك ءاقترا ةوق كيدل
؟ كلذ ىلع قلعت فيك ريبك يفيدهت

ر©ògلا يMíد§kلا ي0ÄÑو ي(اï-را ةوE هõلاو
Fنا H°لا ذÇÑèد°> ي&ا رHا F°ا تIÅÑط Dي
ناF نMا داد5وõ̆̆+ باÅÑ̆ğل ة̆©ĬاÅÑ̆ğلا تاí̆c̆˘لا
ا§FkÄÑgkا ءا©7Ñ&ا يJ اHوم> كل3 ىرM ع©مqلا
+íåلا لktÉÑ©لا رq©لاو دkلا نرمwن> جرا

ىلا ل8Ñا ي°åõ/ اH وJو ة©>امqلا تاMgردkلا
Jملا ¶ذtÜة .
ناو ةسصاخ اريثك كب اوقلعت يبرايسسلا راسصنا

؟ ةمسساح نوكت كفادها لج
<ÓEkي Hا عIÇÑل راåï©gاد/ ةد©/ ة Dلاòل

MtkرH°و يMtg°و يJ7 اذÑل ع/ار ءيÓءاد

ن> ام(اد ثt+ا ا©7ÑwÇÑ ناد©ملا يD †دïملا
لòلا تåõ/ رFgا ةمMزå+ بåلاو تاراIkÇÑلا
M6ا ددرÑلا يمtل دمõا ه<kïا دI§ا Iåةم Fg©ةر
MÇÑåب <õ8ولا ب>ل ي&ا ىÑر+ لا ا§©لا لوDع
-̆˘t̆˘يد F̆˘ğ˘©̆˘لو ر M̆w̆í̆ى <̆õ̆©لا ك&J̆فاد
ي9Ñاملا م6Ñوملا ا§6Ñ̆q̆õ̆k̆ يk̆˘لا ة˘م6Ñ̆اt̆˘لا

قMرíلا ءاï+ يD ءاو6Ñ ةMر©HÇÑ تIاF يkلاو
D̆˘0̆ ي˘â̆˘©̆˘لا ةرò̆˘ğ0̆ وا راk̆1̆ ىÓل +̆åÉس
وJ ¶ا°م-ا اH م§ملا ةMرو§مqلا س6&اF تاءاïل
يÜõå- ىM̆gï ناو ةر̆©F̆ğ ةt̆ğ˘م˘لا ىğï̆̆- نا
. قMرíلا عH لÓ&DÉÑل

يف ن’ا دحل هتمدق امع صضار تنا له
؟ كراوسشم

نا †ادïل ر©wلا لازHو ى9Ñرلا لF س9ار
7Ñلا ءاõه .

بختنملا يف رارج رن مل اذامل
؟ ينطولا

Hا <ÄÑاIا ي&Eا لوI6او لم>ا اÑåا/ ىJاد
ىõ> ةردïملا م§Mدل ن©©°íلاو هHõòا اH 5ار+ل
ن©t- اHد°>و هHدEا اH ن> س9ار اIا مtòلا
مtõلا كل3 ق©ktïل اد©6Ñå نوF&ا6Ñ ة8Ñرíلا
. ه©لا لو8Ñولا ب>ل ي&ا ى°مMk يذلا

تبعل يتلا قرفلا عم كل ةبرجت نسسحا
؟ اهل

ى˘لا لو˘8Ñ̆و˘˘لا
ع˘˘H̆ ي˘˘̆(ا˘˘̆§˘˘̆°˘˘˘˘لا
م˘˘̆=ر يرا˘˘̆°˘˘˘ò̆لا
بÇÑ̆åلا م6Ñ̆و˘م˘لا

س6&اF̆ ل˘̆©˘Ĭ اذ˘F̆و
ي-اHtÜ مJا يJ̆ باÅÑ̆ğلا عH̆ ةM̆رو̆§˘مq̆˘لا
. ةرMدÄÑkملا ملا> يD ا§EÉÑ©k يkلا

؟ جربلا يف كل ثدح اذام
EÉÑ©56 تÑ°ار تاو)åة Dا يJõلا يgجر

<ÅÑت D©§لا اtõرملاو و EدHت Fل Hا اHõك
Dي Jا يدا°لا اذ<kïنا د Hا -ïÇÑد¶ Jو Hا
ت.د0̆ ا˘م̆°̆©0̆ ي˘˘ل م˘6Ñ̆و˘H̆ ر˘1̆ا ي˘p D̆د˘0̆
H̆°̆7واÑ̆لا بردملا ن̆©̆+و ي̆°̆©̆+ تاïدMر <gد
لEg يJõ&لا ردا=ا ي°åõk/ يkلاو ةر©+ مMرòلا
I§اM6وملا ةÑ7 مÑwÇÑ©ا مل اFرا نMلا دwجور
Hلا ن&Jõي +kõلا كÜرMï8ا1 ةÑاو ةIر> يDت
ي+ر بوHòk اذJ بلا= هõلا جرgلا يD لا/رلا

. رHلا ن> س9ار اIاو

نم تجرخ كلذ مغرو يرانكلا عم تقلأات
؟ ليحرلا ىلع كوربجا له ةبيبسشلا
8Ñt©ح Dgåد H6وÑ8 لوا مÑåدا بMت Dي

H6وÑاثلا يمIا ي&MاHا5 اJ©و ةEدHت Fل Hا
ةد˘M̆د˘̆> تا˘F̆را˘HÅÑ̆ ى˘õ̆˘̆> ت0ÇÑ̆˘õو يد˘˘ل
6Ñمtيل ت +ï©لا ةداò°ىلا يرا I§ي(ا Fس6&ا
ةMا§I يD ءاgïلا دMرا ت°F ح©8Ñt ةMرو§مqلا
يD ر.ا يدï̆> دM̆دq̆̆- †د̆> نò̆لو م6Ñ̆و˘م˘لا

Fا ار©ثIا ا<õنا م J°ملا د0ا كاÄÑن©لو'و Jو Hن
Fءارو نا Jلا اذHر IوFل <õ©ل ي+ر هòوIي
F°0ا تgلا ذgï6اومل ءاÑا مFلو رثòيرم> ن
Hا IدHت <õ1ا ىk©لا يراò°يرا Dkqر+kي
J̆°̆كا Ĕلا ى˘لا ي̆°̆-داÅÑ̆ğو با/̆å̆õk°ا ي&Fنو
. ةåï©gل قMرD يD ز(اFرلا مJا نH اد0او

فسصنلا ءاقل ىلا دوعن ول ةحارسص لكب
لاق اذام ةيروهمجلا صسأاك نم يئاهنلا

؟ اهموي ينارمع مكل
يÄÑلا ةõ+اHï ىلا ا°8Ñõو اHد°> يIارم>

نا اد©/ يMå هIوòل ار©ثp FدMkt مل ي6Ñ س6ا
لو8Ñولا م§DدJ نو6Ñ©ò اMو̆°H̆å̆ ن̆©Ó<̆ğ˘لا
ا°©õ> طMÉÑè ل هåõ/ يذلا رHلا ي(ا§°لا ىلا
ةõ+اïملا ىõ> دMد7Ñ ز©Fر- يD ا°9Ñåو ل+

نوtمM̆Ü اوĬاF̆ ن̆©Ó<̆ğ˘لا لF̆ ناو ة8Ñ̆ا1̆
وJو ي9Ñاملا م6Ñوملا ي(ا§°لا ىلا لو8Ñوõل
Hا /åõ°ا Iملا ل1دïا+õة +òل Hا°©-وا ا Hن Eةو
ىلا باÅÑ̆gلا يğ̆>ل ع̆/ار̆- ا̆°̆©6Ñ̆k̆è̆õ̆ا دĔو
ةõ+اïملا س6اIíا ر1ا ىلا ا°9ÑèÜ ث©wõì 0لا

نMا اJدå+ ةد©6Ñå تIاF ةMا§°لا هõل دمtلاو
Eõg°ر1&ا- اIا Dم0 يÓىلا يو D5و D02 ي
. توا

ام يسس صسا يسسلا دسض لجسست ةرم لك يف
؟ كلذ يف رسسلا

نòل فاااز+و يEõg نH مJزIå رDا°ÄÑلا هõلاو
م§©©0ا يرا§I يD يلوMÜ©t ام(اد Ó&6Ñìل

Fل ى°م-&او ار©ثõÄÑ6 س6ا يÑلا يkوD©ق .
ما بابسشلا يف ىقبتسس له كرارق وه ام

؟رداغتسس
كل تEõ امF رار6Ñkïلا ذ0gا ا©7ÑwÇÑ ل

دkمM ث©0 يدï> تدد/ يIا مMåõ ل ر©ثòلا
باÅÑgلا يD يk+رkq+ د©6Ñå اIا2202 ة°ÄÑل
ر̆©w̆˘لا لازH̆ ل˘DÉÑ̆&لا ق˘̆©˘k̆˘t̆˘ï̆˘˘ل ح˘˘م˘̆:او
ةرH ةåï©gل ءا°+&ا دا6Ñåا نام9Ñ ىõ> لم6Ñ°åو
. م6Ñوملا اذJ ىر1&ا

؟ ةريخأا ةملك
8Ñ̆ر حHÉÑ̆نا F̆ا̆: لĔر̆/ مM̆لا ةدÄÑ̆Ó†̆

ي6Ñ س6ا يÄÑلا óاÅÑ> لFو ا1ÇÑ©ÇÑ كلو
Fه/و&ا ام -t©ل ي-اIÇÑلا راÅÑgنا ى°م-&او با
-òنو I§اM6 ةÑå©ةد J6وملا اذÑم H1 نÓل
باJذ+ ا°-ا©°م-و ةلوgÜلا بïل ىõ> لوtÇÑلا

J0 ءا+ولا اذkى -åلا دوt©لا ةاåداMلو ا°ل ةòاDة
. ةمÄÑõملا ةHلا

ةمروفلا ىلع ظافحلل ةوقب بردتي هنا دكأا

« هيلإا لوشصولل يدحتلا عفر لشصاوأاشسو بوتكم ةيشضق ىقبي بختنŸا» :رارج لداع
هبراجت ىلا قرطت يذلاو رارج لداع دادزولب بابسش قيرف ورتسسيام عم يفتاه لاسصتا انل ناك
بردملا ىلع اريثك ىنثا امك دادزولب بابسش قيرف عم هب موقي امب ةريبكلا هتداعسسو ةقباسسلا

هعفر دكا ينعملا نا ركذي ةبيقعلا ءانب’ ريثكلا مدق هبسسح يذلاو ينارمع رداقلا دبع
.ينطولا بختنملا عم ةبرجت نع ثحبلا راوسشم ةلسصاومل يدحتلا

صشامر ماسشه هرواح

يتلا بيردتلا تايلآا لك يشسفنل ترفو »
« ةشسفانŸا مثير ‘ امئاد ءاقبلاب › حمشست

فاااازب مهزعن رفانشسلا »
« مهيف جراخ بلاغ هللا حشصلاب

وÒخ ... انلو بابششلل Òثكلا مدق Êارمع »
« حيلم اهبياج وهار امود ىتحو ضشهواشسنن ام

نازيلغ ... ريثكلا ينتملع جربلا يف يتبرجت »
« حجنن ضشينوبحم فارطا يرانكلاو اهيف تزرب

قلأاتلا باوبأا › حتف بابششلا »
« رئاز÷ا ‘ نشسحأ’ا ةبيقعل ءانبأاو

» ةلوطبلا بقلب ةياهنلا ‘ مهدعشسنشسو ضسأاكلا عييشضت ىلع انÒهام÷ رذتعن »



ةــــنصصرق

نوعجار هيلإا اناو هلل انإا
ة˘9Ñا˘Mر˘لا ةر˘6Ñ&ا ى˘˘õ˘˘> نز˘˘t˘˘لا م˘̆©˘1̆

ةر©1 نH نا°.)ا ةاDو ةå/اD دå+ ةMر(ازqلا
˘†ا˘Mا لو&او ن˘Hاز˘- يذ˘لاو ن̆:و˘لا ءا˘˘°˘˘+&ا
دمtم+ رH&لا قMkåõو ،ل©íÉÑلا ر§ÅÑلا
-˘˘©˘˘è̆˘ر ب>ل ةM˘˘9اÑ̆˘لا ةò˘و ي̆-راH˘دار
H6وÑار يواFتا/رد ب Jو-و ،ة©(اوDي
ىõ> نH ةk©مH ة6ÑïÜ ر.&ا ىõ> لولا
ه0kí يIاثلا ي9ÑاMرلا ىïل ام©D مÄÑõلا
+åد ن&ا دJÄÑk7 هÑة°0ا Dد0&ا ي Hل1اد
HدM°لا ةgõ©ل يذلا ةدíä اIí6اÑةر©1لا ه
D˘م˘لا يÄÑ˘kÅÑ̆í̆اذ˘§˘+و ى -˘ï̆دHا˘> ت)õة
ةÇÑلاwلا ه5Mاkå+ ة˘Mر̆(از˘q˘لا ة9Ñ̆اM̆ر˘لا

ز> ىلوملا نH ن©°مHk نMد©íïلا ةر6Ñ&ل
اI)او هõل اI)ا ،ام§م0رMو ام§ل رMèí ن&ا ل/و
. نوå/ار ه©ل)ا

تارييغت5 ءارجإا حرتقت «افيفلا»
D1&ا 5ر+&ا د0&ا يgرا

ةرòل يلودلا داt-)لا
˘˘†د˘˘6Ñ˘˘©˘˘k˘˘ï †د˘˘ï˘˘˘لا

HÄÑ˘˘لا^ و˘˘لو'و˘í˘©̆í̆ا»
يD̆ د˘Mد̆/ vار˘E˘˘kا˘̆+
ة©kgïملا تÓ+اï̆˘م˘لا
D˘˘˘ة˘˘˘لا˘˘˘0 ي H˘˘˘م˘˘˘- ا
تاDÄÑا°ملا فا°6Ñkc)ا
ة0õرH دå+ ةMورòلا
نM&ا ،س6ور©íلا ع/ار-

FÅÑ˘˘˘˘˘í7 تÑ̆˘˘˘˘gò̆˘˘˘ة
^6Ñò˘˘6 ياÑ̆˘ğترو»
H˘˘˘ï̆˘˘k˘˘˘رv لا˘˘§̆˘©̆˘c̆˘ة
ة˘õ̆˘å̆˘ğ˘˘ل ة˘˘˘©˘˘˘لود˘˘˘لا

ةلا0 يD تار©©è-6 ىل)ا عí-رM نا ح/رملاو ،3 لد+ ةاراgملا يD تار©©v 5-èارEk)ا يD لثمkملاو
. ة©Dا9Ñ)لا àاو7Ñ&لا ةõ+اïملا لو1دو

نمشس» وشسوشسو رازن
«لشسع ىلع

<ÓEة Hط+ر- ةز©م DرMد Iرلا راز)©Äس
ب©tgلاو+ دمC Ht+ ة°-ا+ باÅÑgل ق+اÄÑلا

دF&ا ث©0 ،ق6Ñg&لا ة°©EÄÑ°Ü با7Ñg سÄ©(ر
يذلا د©0ولا سÄ©(رلا وJ يIاثلا ن&ا لو&لا

Fنا MåاHõه Hن Hgةلو/رلا &اد <òÄس +åÉس
او˘Iا˘F ن˘Mذ˘لاو ه˘0ÄÑ̆g ن˘Mر˘˘1لا ءا˘˘6Ñ'ور˘˘لا
MÄÑkåمõلا نوt©õة Dي <ÓEk§م Hلا ع&IدMة
J˘˘او اذF˘˘ر˘˘لا د)˘˘©Äا س&MÉÑ̆˘ا˘+ ا&Ĭن˘ل ه M˘å˘دو
هõk(ا> ب6Ñ يدا˘k˘í˘ل ىر˘1&ا ةر˘H ر˘©˘©˘õ˘kÄÑ˘ل
Hثõد0 امp هل Dر1ا ي -qة+ر Hو'Fاد <õى
ناF ي&ا ةد>اÄÑمل ة§/اولا يD نو6Ñ©ò هIا
MÜõد1 بHه-ا .

نونحي نويشضايرلا
دجاشسملل

M°kâر <ÅÑاó ملاÄÑkدMا ةرIí5ا جارHة
د/اÄÑملا حDk ةدا>)ا ل/ا نH «اIوروF^ ءا+و
تاوÇÑõلا اذFو حMوارkلا ة8ÑÓ ةMد&اkل اذJو
ن©Ó<gلا ل/ عم/ا ث©0 كا°J ة9Ñورíملا
ةدا>)ا+ م§-ا©°م- لو0 م§Hå ا°.دt- نMذلا
Dkملا حÄÑد/ا Dلا يïرMلا بåل/ا Jو اذEد
ي>ولا ق©t˘ï˘- ةرور˘9Ñ ى˘لا ع˘©˘م˘q˘لا ا˘>د
يD د©kïلا ةرورÉÑ+ حمMÄÑ يذلاو لHاÅÑلا
رثFا ءا+ولا يíÅÑ- يداkíل يلز°ملا رtqلا

يا41H ةMا= ىلا رtqلا ةدا5M ناو ة8Ñا1
0ÄÑg§م Eد Mqåلا ل&Hرو -ktÄÑن.

راهنت قيلششوب ةيشضرأا
راطمأ’ا هجو ‘

ة8Ñا1 ةرHï مIq راIÇÑا ¶اد+ا ق©م> ءا©6Ñkا
+˘å̆د -ÄÑ˘اE˘لا طH̆Ü˘را D̆و©˘لا يH©ر©1&لا نMن
اH وJو ق©7Ñõو+ بHõå ة©9Ñر&ا يD تر.ا يkلاو
6Ñ̆©ÉÑ˘ةراد)لا ع D˘ة̆:رو ي F˘ğ©˘ةر H̆ل ع˘q̆°˘ة
امل نولو'وÄÑملا 6Ñì&ا-و اذJ ب>Óملا ل©J&ا-
ا§Ikا©8Ñ ة©õم> ناو ة8Ñا1 ة©9Ñر&لا ه©لا تلا
ا˘§˘ل ح˘مMÄÑ̆ يذ˘لا †Ó5˘لا ل˘˘ÅÑòلا˘̆+ ن˘˘ò- م˘˘ل
قDاو- ةÜ˘+ار˘لا ل˘q˘å˘- فور̆; يD̆ د˘/اوk̆˘لا˘+
فدJ ناو ة8Ñا1 ه©D لا6Ñkïgلا ىõ> مõ°qل

9Ñلا نامgïنل ءا Mõå0 بÄÑلا بÓ<g©ن Dي
. داولا س6&ار

‘ ركفي يريزد
لبقŸا مشسوŸا

ير˘5Mد لÓ̆+ جر˘˘g˘˘لا ي˘J̆˘õ̆&ا برد˘H̆ ر˘˘7Ñا˘˘+
-tÉÑ©6وملا تارÑلا مïدا† H1 نÓل -tدMد
ط9Ñ̆g عH̆ ا˘§˘م˘©˘>د˘- ب/و ي˘k˘لا ب8Ñا˘°˘م˘لا
سÄ©(رلا ىõ> ا§0ر6Ñ©ïk يkلا ةدMدqلا ءام6Ñ&لا
لم> ةõÄÑ/ دï> راIkâا يD يدام0 ن+ سI©Ä&ا
ة0õرملا ¶ذJ يwÜ- دå+ ةر7ÑاHg ن©õ/رلا ن©+
ة0õرمõل قMرÜلا ة:را1 م6Ñر ل/&ا نH ةÇÑågلا
ق+اÄÑلا يلودلا ب>Óلا ن&او ام©6Ñل ةHداïلا
ىõ> يJõ&لا فو8Ñí ىل)ا ه-دو> د°> ىHÉÑ&ا

<ïد Mمk6ومل دÑن©م FاHõ©ن .

qarsana@essalamonline.com

1372ددعلا ^1441 ناسضمر60ـل قفاوملا0202 ليرفأا92ءاعبرأ’ا

ةبقاعŸا = بعŸÓا ‘ قشصبلا
<˘˘ï˘˘د˘/ تا˘+وM˘ةد H˘ن

7Ñا&I§رو°لا ىر- ن&ا ا EرMgا
+å6ا دÑkc°ا°ملا فاDÄÑة Dي
H˘˘w̆˘k̆˘õ˘˘ì م˘لا˘Ó<ب <̆õ̆ى
HÄÑ˘˘˘k̆˘˘لا ىو˘˘˘å̆˘ث©˘0̆ ،م˘˘لا
FÅÑíت -ïراMا ر<ÓH©ن&ا ة
+ÇÑ˘˘˘˘لا ق˘˘˘Ó<˘˘˘ğ˘˘©˘˘˘ن D̆˘˘ي
ا©لا= م§6Ñ̆©ò̆õ˘í̆ ب>Ó˘م˘لا
Dلا يíkلا ةرïداHو ،ةJي Hن
يkلا ة5Mار0kلا تاءار/لا

سÄ©̆(ر جو˘Jود ا̆§˘˘+ بلا˘̆:
ةå̆˘+ا˘k˘لا ة̆©Ü˘ğ˘لا ة˘°˘˘õ˘˘q˘˘لا
،†دïلا ةرòل يلودلا داÓ(-tل

س6ور̆©˘D راĬkÅÑ̆ا ن˘H ا˘Dو˘1
^FوروIلا ن©+ اÓ<g©ن.

15

لÓ◊ا تنب نع ثحبي لاطع
D˘د˘0 يMث H˘g˘7اÑر

-ò˘õ˘م M˘6وÑ˘ì <˘Üلا
بkw°ملا نمM&ا ر©§;
يدا˘I م˘I˘q ي˘°˘˘:و˘˘لا
I©Äن> س H8اوÑíتا
D˘˘˘k˘˘˘0&ا ةا˘˘ÓH˘˘ى˘˘ل)ا ،ه
5H˘˘©˘˘õ˘˘لا ه˘˘k˘˘وIÄÑ˘˘ي،
ث©˘0 ،رار˘˘8Ñ م˘˘6Ñا˘˘+
7Ñر1 ددMr ا&FداMة©م
ح˘˘˘7Ñر˘˘˘م˘˘˘لا ،ودارا˘˘˘˘+
ةMا§I هMداĬ ةردا˘è˘م˘ل
ىõ> ،يرا˘q˘لا †و˘م˘لا
يkلا ت°gلا نوò- ن&ا
M°جاوزلا يو H°§ا>^ اEõت°+و ة DاH©õ©ا»، Hا Mو'Fن&ا د +Üا لDرMï©ا Míòر +ÅÑòيد/ ل Dجاوزلا ي
Dل&اì Hgل كورC^Htلا براÇÑtءار» HÄÑgïا.
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رسصعلا

04:23

رهظـلارجفلا

12:4616:30

برغŸا

19:30

ءاسشعلا

09:01

ةÓشصلا تيقاوم

!! مداقلا توأا لبق تايرابملا اوفنأاتشسي نل «1غيللا» يف انوفرتحم^
هعم دقاعتلا ىلع رشصيو لاطع تاردقب بجعم ليخوت^

ضضفري لشساكوين
طيرفتلا
بلاط نب ‘

رثكأا دقعتت «ةحÓيملا» ةيعسضو

رييÓم3ـب ةيرشصنلا مرغت افيفلا
يلاي يناتيروملا ةيشضق ببشسب فشصنو

قلطنا ديد÷ا مسسوŸا ‘ Òكفتلا

بادتنا ةيلخ Úعت ةرادإ’ا
ددج ÚبعÓب ديمعلا معدل

يفيشصلا وتاكŸÒا ‘

ةمروفلا ىلع ظافحلل ةوقب بردتي هنأا دكأا

ىقبي بختنŸا»:رارج لداع
عفر لشصاوأاشسو بوتكم ةيشضق

«هيلإا لوشصولل يدحتلا

دقاعتلل يدانلا يعسس مغر
ن’وغناين عم

1372ددعلا ^1441 ناسضمر60ـل قفاوملا0202 ليرفأا92ءاعبرأ’ا

ريرمتلا وأا ليجسستلاب زوفلا يف نيبعÓلا ةمهاسسم بسسح مت رايتخ’ا

خيراتلا يف ةقرافأ’ا نيمجاهملا لشضفأا ةمئاق يف زرحمو رجام
زكرملا لتحا قباشسلا ينطولا بخانلا^

41ـلا فشصلا رشضخلا دئاقو5ـلا
نيذلا نيبعÓلا زربأا نمشض زرحم^
يلشصأ’ا مهدÓب بختنم ليثمت اولشضف

ياد Úسسح رسصنرئاز÷ا ةيدولوم


