
30 صص

ةنياعمل نيلهؤوم ايداشصتقإا اققحم931 نييعت نمشضتي
لاومأ’ا ةكرحو فرشصلاب ةشصاخلا تافلاخملا

تاعامجلل معد رسصنع فيقؤت
ةدــــكيكسسب ةـــــــيباـــهرإلا

50صص
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ىهنأاو ةيركشسعلا مكاحملل ءاشسؤور بادتنا ددجو ىهنأا
ةيروهمجلل نيشضوفمو ةداعلا قوف ءارفشس ماهم

صسÓفإ’اب ددهم هنأا تدكأا ةقدنفلا ةيلارديف

فانئتشسا نيح ىلإا مهتايعشضو ةيوشستب اوبلاط
ةيربلاو ةيوجلا تÓشصاوملا ةكرح

ةقرافألا اياعرلا تارسشع
مامأا نؤعمجتي نيقلاعلا

رـــــئازجلا ةـــــيلو
40 صص

قدانب4و ةي’ولا تاذب «ةلطز» غلك62 زجح
ةشسبتو ةفلجلاب ديشص

يف ةكراششملاب اهيف عباتملا ةيشضقلا يف قيقحتلا ةلشصاومل
فتاهلا لامعتشساب ريغلا ديدهتو ةيئاشضق تادنتشسم فÓتإا

«IRB» ةشسولهملا صصارقأ’او جلاعملا فيكلا جورم طاششنل ادح عشضي راششب

روزت ةيمارجإا ةكبسش كيكفت
رجاتتو ةــيبطلا تاـــفسصؤلا
طاؤغألا يــف تاسسؤــلهملاب

50صص

صسئر بئا˘˘˘˘˘ن ،بي˘˘˘˘˘شسن  لا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ج ا˘˘˘˘˘عد
بو˘ن˘ج ة˘ي˘حا˘ن˘ل ة˘قد˘ن˘ف˘لا ة˘ي˘˘لارد˘˘ي˘˘ف
زاهجلا عم ةكارشش ثادحتشسا ىلإا ،قرشش
نأاو ،ةيحايشسلا عقاوملا نيمأاتل ينمأ’ا

ا˘ه˘جو˘م نو˘ك˘˘ي نأا بج˘˘ي ن˘˘يو˘˘ك˘˘ت˘˘لا اذ˘˘ه
نو˘م˘ل˘ع˘ت ا˘م˘ك يذ˘لا ي˘حا˘ي˘شسلا عا˘ط˘ق˘ل˘˘ل
ع˘م ة˘يراو˘جو ة˘ي˘قار ة˘ل˘ما˘ع˘˘م بل˘˘ط˘˘ت˘˘ي
.حئاشسلا

نيب كرتسشم يرازو رارق
ةبراحمل قيزرو يتامغز
لاؤمألا بيرهتو سشغلا

50صص

ةينارمع تآاسشنم ىلإا ةيحÓفلا يسضارألا نم اراتكه651 ليؤحت يغلي دارج
30 صصتنششوميت نيعو ةيدملا .. صسادرموبو ةديلبلاو رئازجلا تاي’و ىلع ةعزوم

لدــــــعي نؤــــبت سسيئرلا
ماـهمل ددـحملا مؤـسسرملا

عافدلا ةرازؤل ماعلا نيمألا

30صص

 ةـــــحايسسلا عاـــــطق
رــسضتحي رـــئازجلا يف
«انورؤك» تايعادت ببسسب

كاـسسمإلاو راـطفإلا تيقاوم
اهيحاوشضو ةمشصاـــــعلا رئازجلا

90:40:كاــسسمإلا
93:91:راـطفإلا

40 صص

ابيرق ةيؤبر تÓماعم نود «جاسسنوأا» ـل ةديدج ةغيسص
Óبقتشسم «ةراكشش» ةيدقنلا ةيلاملا تÓيوحتلا عنمل كونبلا ىدلgniknaB-E ماظن ريوطت

سسبحلا ةرـــتف دـــيدمت
يعيمج دـمحمل تقؤؤملا
ةــــــيفاسضإا رـهسشأا4 ىلإا

لاقنلا فتاهلاب يكنبلا باسسحلا طبرب حمسست ينورتكلإلا عفدلل ةديدج ةطحم ءانتقا ^
Óبقتسسم عيراسشملا ميعدتل ةيمÓسسإلا ةفريسصلا ^

40صص



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

رضشنلا لوؤوضسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحؤب قـــيفؤت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طضسولا عبطلا
قرضشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

(ةخضسن0512)4272 ددعلابحضس
moc.enilnomalasse@bup:راهضشإ’ا

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :سسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

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

ةنيطنضسق  –  ةيعانضصلا ةقطنملا ةفاحضصلا راد
637636130:سسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روضصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لضصت يتلا

اهباحضصأا ¤إا درت ’
 ترضشن ءاوضس
رضشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
؟.. مهلباجتسسي له

يف ثوكم˘لا ن˘م ا˘م˘بر او˘م˘ئ˘سس ا˘مد˘ع˘ب
ةجرخ يفو ،يحسصلا رجحلا ببسسب تيبلا
ءاسضعأاو باون بلاط ،اهيلع انودوعي مل
ماع سشاقن حتف ةرورسضب ،هيتفرغب ناملربلا

ة˘يدا˘سصت˘قلاو ة˘ي˘ح˘سصلا عا˘˘سضوألا لو˘˘ح
ةيمهأا ىلع نيددسشم ،دلبلا اهب رمي يتلا

زيزعلا دبع ،لوألا ريزولا لوزن ةرورسضو
ر˘ق˘مو ،ف˘سسو˘ي دو˘غ˘يز ى˘ن˘ب˘م ى˘لإا ،دار˘˘ج
ةطخلا ميدق˘تو ع˘سضو˘لا حر˘سشل ،«ا˘ن˘ي˘سسلا»
.ايلاح ةموكحلا اهدمتعت يتلا

نم كتفأا «انورؤك»
! .. مانتيف برح

عقوتي مل اهعون نم ةبيرغ ةقرافم يف
تقاف ،اكيرمأا اهفرعت نأا ملاعلا لوح دحأا

سسوري˘ف ن˘ع ة˘م˘جا˘ن˘لا تا˘ي˘فو˘لا ة˘ل˘ي˘سصح
دونجلا دادعأا ،ماسس معلا دÓب يف «انوروك»
نيدقع ىدم ىلع اولتق نيذلا نييكيرمألا
اهتدعأا ةليسصح بسسحب ،مانتيف برح يف
برحلا نأا تفسشك ،«زنكبوه زنوج» ةعماج
5791و5591 ي˘ما˘ع ن˘ي˘ب تر˘ج ي˘˘ت˘˘لا

ايركسسع022و افلأا85 حاورأا تدسصح
ةرئادل ةيمسسرلا ةليسصحلا بسسحب ،ايكيرمأا
ءا˘بو بب˘سست ا˘م˘ي˘ف ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ف˘˘ي˘˘سشرألا
ي˘˘ف سسمأا لوأا ءا˘˘سسم ى˘˘ت˘˘ح «91‐ديفوك»
.اسصخسش563و افلأا85 لتقم

مسسقي .. دجاسسŸا حتف
! .. Úيرئاز÷ا

ىلع ،ةينيدلا نوؤوسشلا ةرازو تظفحت امدعب
اهديكأاتو ،اددجم دجاسسملا حتف ةداعإا عوسضوم
عرا˘سشلا نإا˘ف ،ا˘ه˘تا˘ي˘حÓ˘سص زوا˘ج˘ت˘ي ر˘˘مألا نأا
،هل سضفارو رمأÓل ديؤوم نيب مسسقنإا يلحملا
تايلو يف ةÓسصلاب حامسسلل وعدي سضعبلاف
ربع اولاق نورخآاو ،«انوروك» ـب ةءوبوم ريغ
ةداعإا مت هنأا امب» يعامتجإلا لسصاوتلا عقاوم
يف ببسست ام ةيراجتلا تاطاسشنلا سضعب ثعب
،«دجاسسملا حتف متي ل امل قاوسسألا ظاظتكإا

هللا تويب ىلإا ةدوعلا ربتعإا ،رخآلا سضعبلاو
ىلإا يدؤوي دق ،ناسضمر رهسش يف ةسصاخ ارطخ
دق لب «91‐ديفوك» ـب تاباسصإلا ددع عافترإا
.ةرطيسسلا نع جرخي

.. «جلؤكيÈلا»
! .. ادبأاو امئاد

تسشفت يتلا «جلوكيربلا» ةسسايسسل اسسيركت
،ةريخألا دوقعلا يف بيهر لكسشب اندÓب يف
ةطيسسبلا عيراسشملا يف ىتح ةرسضاح تحسضأاو
بط˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف ثد˘˘ح ا˘˘م˘˘ل˘˘˘ث˘˘˘م ،ةر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘سصلاو
ةيلوب رومطم ةيدلبب «ةداق لÓجوب«يرسضحلا

مت ثيح ،ةيمومع ةرانإا عورسشم يف ،ركسسعم
(دل) ةروطتم حيباسصمب ةيئابرهك ةدمعأا عسضو
ام ناعرسس نكل ،يرسضحلا نيسسحتلا راطإا يف
ةعسضب لبق حيباسصملا فÓتإاب ناكسسلا أاجافت
.«ةحردم» اهنوك اهلاغتسشا نم طقف مايأا

qarsana@essalamonline.com
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! .. ىسضؤفلا اهنإا
ى˘سضو˘ف˘لا بب˘˘سسب

ي˘ت˘لا تا˘ب˘˘عÓ˘˘ت˘˘لاو
،ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لا تبا˘˘˘سش
ة˘˘˘ع˘˘˘˘قر تع˘˘˘˘سسو˘˘˘˘ت
ى˘ل˘ع تا˘جا˘ج˘ت˘˘حلا
يتلا ةيلام˘لا ة˘نا˘عإلا

ة˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘ق تسضو˘˘˘˘˘˘˘ع
ةدع لمسشتل ناسضمر
،نطولا ربع تايدلب

نوسصقملا مظن ثيح
ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا تا˘ف˘˘قو
ةريث˘ك تا˘يد˘ل˘ب ما˘مأا

يف اهباهذب ن˘يدد˘ن˘م
ى˘لإا نا˘ي˘˘حألا سضع˘˘ب

.اهيقحتسسم ريغ

تايلؤلا لك .. طقف ةنيطنسسق سسيل
ن˘˘˘ي˘˘˘عأا ن˘˘˘م ا˘˘˘بور˘˘˘ه

نمألا حلاسصم ف˘ل˘ت˘خ˘م
يف اهتايرود تفثك يتلا
ىلع فوقولل عراوسشلا
ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘˘لا ماز˘˘˘ت˘˘˘لإا
أاجل ،ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا˘ب
ل˘˘ق˘˘ن م˘˘ل نإا تا˘˘˘ئ˘˘˘م˘˘˘لا
نيير˘ئاز˘ج˘لا ن˘م فلآلا

عو˘بر ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ر˘˘ب˘˘ع
نيأا تاباغلا ىلإا نطولا
ة˘˘سضا˘˘ير˘˘لا نو˘˘سسرا˘˘م˘˘ي

،تا˘˘عا˘˘م˘˘ج تا˘˘عا˘˘م˘˘ج
«ن˘ي˘مود˘لا» نو˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘يو
نيسضرعم ،نورما˘سست˘يو
ن˘م ة˘ح˘سصو م˘ه˘ت˘ح˘˘سص
ىودعلا رط˘خ˘ل م˘ه˘لو˘ح
ىلع عقوو رمأÓل ،ةنيطنسسق يلاو ،ظيفحلا دبع دمحأا يسساسس نطفت هيلعو ،«انوروك» سسوريفب
،«91‐ديفوك» راسشتنا فقول ةيلولا تاباغ ىوتسسم ىلع عمجت يأا «اتقؤوم» رظحي يئلو رارق
.نينطاوملا سضعبل ةيراحتنإلا تاكولسسلا حبكل ،ةيروهمجلا ةلو لك هب ردابي نأا دبل رارق

Úملسسملل ىرسشب
عاقب ربع نيملسسملا رودسص جلثأاو حرفأا ربخ يف

سسيئرلا ،سسيدسس نامحر˘لا د˘ب˘ع خ˘ي˘سشلا ن˘ل˘عأا ،م˘لا˘ع˘لا
ربع ،يوبنلا دجسسملاو مارحلا دجسسملا نوؤوسشل ماعلا

فاوطلل نيمرحلا ةدوع نع يمسسرلا ةسسائرلا باسسح
ع˘قاو˘م ح˘سست˘كإا و˘يد˘ي˘ف ي˘ف لا˘˘قو ،ا˘˘ب˘˘ير˘˘ق ةÓ˘˘سصلاو
،مايأا هللا ءاسش نإا اهنأاب مكرسشبأا» يعامتجإلا لسصاوتلا

نيمرحلا ىلإا دوعنو ،ةمألا هذه نع ةمغلا فسشكنتو
تاءارجإا نع افسشا˘ك ،«ةÓ˘سصل˘لو ي˘ع˘سسل˘لو فاو˘ط˘ل˘ل
نولخدي نمل «انوروك» سسوريف نم ةياقولل ةيزارتحا
،سسمأا لوأا ءاسسم نسشد هنأا املع ،مارحلا دجسسملا ىلإا

ىلإا راسشأاو ،مار˘ح˘لا د˘ج˘سسم˘لا ي˘ف ة˘يرار˘ح تار˘ي˘ما˘ك
.هيلإا لوخدلاب مهل حمسسي نمل طورسش ةدع عسضو

مهبيسصن لافطأÓل
ىلإا ةيمارلا تاردابملل ارارمتسسإا

يحسصلا رجحلا ةأاطو نم فيفختلا
امك ن˘ي˘سسوو˘ه˘م˘لا لا˘ف˘طألا ى˘ل˘ع
ةيلسستلاو بع˘ل˘لا˘ب ع˘ي˘م˘ج˘لا م˘ل˘ع˘ي
ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م ه˘ن˘م او˘˘مر˘˘ح ا˘˘م و˘˘هو
ر˘ج˘ح˘لا بب˘سسب ي˘سضا˘م˘˘لا سسرا˘˘م
،م˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘ل˘˘سست ل˘˘جألو ،ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا
ربع ةيفاقثلا تاي˘ع˘م˘ج˘لا ل˘سصاو˘ت
م˘يد˘ق˘ت ،ن˘طو˘لا عو˘بر ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
عراو˘سشلا ي˘ف ة˘ي˘ناو˘ل˘ه˘ب سضور˘˘ع
تافرسش نم لافطألا اهب عتمتسسي
.مهلزانم ذفاونو



watan@essalamonline.com
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ي˘˘ف ة˘˘ع˘˘بار˘˘لا ةدا˘˘˘م˘˘˘لا تنا˘˘˘كو
لوخي» هنأا ىلع سصنت موسسرملا
عا˘فد˘˘لا ةرازو˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘مألا
هتايحÓسص دود˘ح ي˘ف ،ي˘ن˘طو˘لا

عا˘فد˘˘لا ر˘˘يزو ة˘˘ط˘˘ل˘˘سس تح˘˘تو
ر˘يزو م˘سسا˘ب ءا˘سضمإلا ،ي˘ن˘طو˘لا
ع˘ي˘م˘ج ى˘ل˘ع ،ي˘ن˘طو˘لا عا˘˘فد˘˘لا
ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب تارر˘ق˘م˘لاو دو˘ق˘ع˘لا
وحنلا ىلع حبسصتل ،«تارارقلا
˘ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألا لو˘خ˘ي» ،ي˘لا˘˘ت˘˘لا
دودح يف ينطولا عافدلا ةرازول

ةقبسسملا ةقفاوملابو هتايحÓسص
ءاسضمإلا ،ينطولا عافدلا ريزول
ىلع ،ينطولا عافدلا ريزو مسساب

امب تاررق˘م˘لاو دو˘ق˘ع˘لا ع˘ي˘م˘ج
عم قيسسنتلا˘بو ،تارار˘ق˘لا ا˘ه˘ي˘ف
ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘لا نا˘كرأا سسي˘ئر
.«يبعسشلا

ددعلا يف ردسص ،ىرخأا ةهج نم
،ةيم˘سسر˘لا ةد˘ير˘ج˘لا ن˘م ر˘ي˘خألا

21 يف ةخرؤوم ةيسسائر ميسسارم
ءاه˘نإا ن˘م˘سضت˘ت ،يرا˘ج˘لا ل˘ير˘فأا

،ةدا˘˘ع˘˘لا قو˘˘˘ف ءار˘˘˘ف˘˘˘سس ما˘˘˘ه˘˘˘م
ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل ن˘˘ي˘˘سضو˘˘ف˘˘مو
حلاسصب رمألا قلعتيو ،ةيرئازجلا
ي˘بور˘ي˘ن˘ب ،يد˘م˘ح˘لا سسي˘سسنر˘ف
،ةقرز نب يلع،(اينيك ةيروهمج)
،(كرامندلا ةكلمم) نجاهنبوكب
طقسسمب ،يزوجعل حلاسص دنحم
،يويدبل حلاسص ،(نامع ةنطلسس)
،(ادنلوب ةيروهمج) ايفو˘سصرا˘ف˘ب

تيوكلاب ،يوادبع ديمحلا دبع
ردا˘˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ،(تيو˘˘كلا ة˘˘لود)

ة˘يرو˘ه˘م˘ج) ءا˘ع˘ن˘سصب ،يزا˘ج˘ح
يماينب ،لÓ˘عا˘ب زوز˘ع ،(ن˘م˘ي˘لا
نب ديسشر ،(رج˘ي˘ن˘لا ة˘يرو˘ه˘م˘ج)
ةيرو˘ه˘م˘ج) ا˘با˘بأا سسيدأا ،سسا˘نو˘ل
،يوابرعلا ريذنلا دمحم ،(ايبويثإا
ة˘˘˘يرو˘˘˘˘ه˘˘˘˘م˘˘˘˘ج) ةر˘˘˘˘ها˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
،زاو˘ي˘ع ةد˘ير˘ف ،(ة˘ي˘بر˘ع˘لار˘˘سصم

،(ةيتاوركلا ةيروهمجلا) برغزب
ة˘ث˘ع˘ب˘لا ىد˘ل ،ي˘م˘لد ة˘ع˘م˘˘جو˘˘ب
ف˘ي˘ن˘ج˘ب ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘م˘˘ئاد˘˘لا
،(ةيرسسيو˘سسلا ة˘ي˘لارد˘ي˘ف˘نو˘كلا)
د˘˘يرد˘˘م˘˘ب ،ي˘˘خور˘˘ف سسوا˘˘˘ط˘˘˘لا
،ةنيمي نب دمحأا ،(اينابسسإا ةكلمم)
،(ةيبرغ˘م˘لا ة˘كل˘م˘م˘لا) طا˘بر˘لا˘ب

،(اد˘ن˘ك) اوا˘توأا˘ب ،را˘غ˘م ن˘˘ي˘˘سسح
سسنو˘ت˘ب ،را˘ج˘˘ح ردا˘˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘عو
Óسضف ،(ةيسسنوتلا ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا)

ةر˘ق˘نأا˘ب ،سسرا˘فو˘ب ن˘˘سسح˘˘ل ن˘˘ع
،ةيطع حلاسص ،(ايكرت ةيروهمج)
ة˘ي˘بر˘ع˘لا تارا˘مإلا) ي˘ب˘ظ و˘بأا˘˘ب
،ع˘ب˘سس ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع ،(ةد˘ح˘ت˘م˘لا
نيدلا رون ،(رطق ةلود) ةحودلاب
و˘˘غا˘˘ي˘˘ت˘˘نا˘˘سسب ،د˘˘با˘˘ع يد˘˘˘ي˘˘˘سس
مسسا˘ق˘ل˘ب ،(ي˘ل˘ي˘سشلا ة˘يرو˘ه˘م˘ج)
ةيروهمج) ا˘جو˘بأا˘ب ،ي˘ل˘ي˘عا˘م˘سس
،نايزوب دمحأا ،(ةيداحتلا ايرجين
،(ةينانبللا ةيروهمجلا) تور˘ي˘ب˘ب
اسساسشني˘كب ،لا˘ف˘ج ن˘يد˘لا ي˘ح˘م
و˘˘˘˘غ˘˘˘˘نو˘˘˘˘كلا ة˘˘˘˘يرو˘˘˘˘ه˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ج)
ردا˘ق˘لا د˘ب˘˘ع ،(ة˘˘ي˘˘طار˘˘ق˘˘م˘˘يد˘˘لا

ةيروه˘م˘ج˘لا) سسيرا˘ب˘ب ،ةود˘سسم
،ح˘˘ي˘˘سصا˘˘ف ح˘˘بار ،(ة˘˘ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘˘لا
ة˘˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج) ير˘˘˘˘كا˘˘˘˘نو˘˘˘˘كب

،يد˘ن˘هد ردا˘ق˘لا د˘˘ب˘˘ع،(ا˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘غ
،(رجملا ةيروهمج) تسسي˘بادو˘ب˘ب

ق˘˘˘˘سشمد˘˘˘˘ب ،ة˘˘˘˘سشو˘˘˘˘ب ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘سص
ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘˘لا)
،ديعلب ر˘سصا˘ن˘لا د˘ب˘ع،(ة˘يرو˘سسلا
بو˘ن˘ج ة˘يرو˘ه˘م˘ج)ا˘يرو˘ت˘ير˘ب˘˘ب
،ةوÓ˘ع ل˘ي˘عا˘˘م˘˘سسإا ،(ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا
،(ةيلارديف˘لا ا˘ي˘سسور) و˘كسسو˘م˘ب
ة˘نو˘ب˘سشل˘ب ،نار˘م˘عو˘ب ة˘˘ح˘˘ي˘˘ت˘˘ف
اذ˘كو ،(لا˘غ˘تر˘ب˘لا ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج)
اطوقو˘ب˘ب ،ي˘ن˘سسح نا˘يز د˘م˘ح˘م
.(ايبمولوك ةيروهمج)
سسيئرلا ىهنأا ،رخآا قايسس يفو
ةيسسائر ميسسارم ىلع ًءانب ،نوبت
2 يف ةخرؤوم ةيرازو تارارقو
ددعلا يف تردسص ،0202 ليرفأا
،ةيم˘سسر˘لا ةد˘ير˘ج˘لا ن˘م ر˘ي˘خألا

مهتف˘سصب ن˘ي˘ي˘ند˘م ةا˘سضق ما˘ه˘م
،ة˘ير˘كسسع˘لا م˘كا˘ح˘م˘ل˘ل ءا˘سسؤور
م˘ت ثي˘ح ،ن˘ير˘خآا باد˘ت˘نإا دد˘جو
،يحÓبج يمسشاهلا بادتنا ءاهنإا
،ي˘ن˘˘طو˘˘لا عا˘˘فد˘˘لا ةرازو ىد˘˘ل
ة˘م˘كح˘˘م˘˘ل˘˘ل ا˘˘سسي˘˘ئر ه˘˘ت˘˘ف˘˘سصب
ة˘ي˘حا˘ن˘لا» ة˘ل˘قرو˘ب ة˘ير˘˘كسسع˘˘لا
نم ءادتبا ،«ةع˘بار˘لا ة˘ير˘كسسع˘لا
بادتنا ديدجت ،0202 يام لوأا

ايسضاق هت˘ف˘سصب ،حا˘ب˘سصم لا˘م˘ك
ة˘ير˘كسسع˘لا ة˘م˘كح˘م˘ل˘ل ا˘سسي˘ئر
ةير˘كسسع˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا» ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘ب
ةد˘حاو ة˘ن˘˘سس ةد˘˘م˘˘ل ،«ى˘˘لوألا˘˘ب
،0202 ةي˘ل˘يو˘ج لوأا ن˘م ءاد˘ت˘با
هتفسصب ،موخسش ناسضمر بادتنا
ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘ل˘˘ل ا˘˘سسي˘˘ئر ا˘˘ي˘˘سضا˘˘ق
ة˘ل˘قرو˘ب ة˘˘ع˘˘بار˘˘لا ة˘˘ير˘˘كسسع˘˘لا
«ة˘ع˘بار˘لا ة˘ير˘كسسع˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا»
1 نم ًءادتبا ةدحاو ةنسس ةدمل
بادتنا ديدجت اذكو ،0202 يام
سضاق  هتفسصب ،رداوسش هللا دبع
ة˘ير˘كسسع˘لا ة˘م˘كح˘م˘ل˘ل ا˘سسي˘ئر
ةيركسسعلا ةيحانلا» ةني˘ط˘ن˘سسق˘ب
ةد˘حاو ة˘ن˘سس ةد˘م˘ل «ة˘˘سسما˘˘خ˘˘لا
.0202 ةيليوج لوأا نم ءادتبا

يبيرعل مشساقلب ديمعلا
نمأÓل اماع اريدم

نييشسائرلا ةيامحلاو
دئاقلا ،ةيروهمج˘لا سسي˘ئر ن˘ي˘ع
ريزو ،ةحلسسملا تاوقلل ىلعألا
دي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ،ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘لا
،يبيرعل مسساقلب د˘ي˘م˘ع˘لا ،نو˘ب˘ت
ة˘يا˘م˘ح˘لاو ن˘مأÓ˘ل ا˘ما˘ع ار˘يد˘˘م
يسشبح ديمعلل افلخ ،نييسسائرلا
نا˘˘ي˘˘ب دا˘˘˘فأا ا˘˘˘م بسسح ،ر˘˘˘سصا˘˘˘ن
.ةيروهمجلا ةسسائرل

ةيروهمجلل نيشضوفمو ةداعلا قوف ءارفشس ماهم ىهنأا

عافدلا ةرازؤل ماعلا نيمألا ماهمل ددحملا مؤسسرملا يف لدعي نؤبت سسيئرلا
ةيركسسعلا مكاحملل ءاسسؤور بادتنا ديدجتو ءاهنإا ^

ر.نوراه

صصاخلا موشسرملا نم ةعبارلا ةداملا لدعي اديدج ايشسائر اموشسرم ،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا صسيئر ردشصأا
.يراجلا ليرفأا8 يف خرؤوملا ،هتايحÓشصو ينطولا عافدلا ةرازول ماعلا نيمأ’ا ماهم ديدحتب

ةيوقلا ةيئانثلا تاقÓعلل اشسيركت
ةحودلاو وكشسومب اندÓب طبرت يتلا
نيتنحسشب رئازجلا نامعدت رطقو ايسسور

«انورؤك» ةحفاكمل ةيبط تادعم نم
ةرئاط ،رئازجلاب صسمأا تطح

لمحت ةيشسور يركشسع نحشش
ةهجوم ةيبط داومو تادعم
امك ،«انوروك» ءابو ةحفاكمل
نب ميمت خيششلا ،رطق ريمأا لشسرأا

صسمأا لوأا ،يناث لآا دمح
ىلإا ةلجاع ةيبط تادعاشسم
حبك يف اهدوهجل امعد اندÓب
.«91‐ديفوك» صسوريف يفششت
ةيشسورلا ةيموكحلا ةكرششلا تركذ
نوروبوأا صسور» حÓشسلا ريدشصتل
نأا ،صسمأا اهل نايب يف ،«تروبشسكإا
«قيدشصلا» يرئازجلا بعششلا

ةّشسام ةجاحب ،يبطلا هعاطقو
،ةيناشسنإ’ا ةدعاشسملا هذهل
دحأا ربتعت رئازجلا نأا ىلإا ةريششم
«نيقوثوملا» اهءاكرشش
ايشسور نأا تركذو ،«نييشسيئرلا»و
تاقÓع امهطبرت ،رئازجلاو
اهرمع ةخشسرتم ةقادشصو ةكارشش
فلتخم لمششت ،اماع06
تراششأا امدعب اذه ،ت’اجملا
بناجلا نأا ىلإا ،اهتاذ ةكرششلا
هنانتما نع برعي ،يشسورلا
ةدعاشسملا ىلع رئازجلل ريبكلا
ءاربخلا ءÓجإا يف اهتمدق يتلا

اوزجنأا نيذلا صسورلا نيشصتخملاو
لظ يف كلذو ،رئازجلا يف مهلمع
ةمظتنملا ةيوجلا ةكرحلا بايغ
ةحئاج دويق ءارج ،نيدلبلا نيب
.«انوروك»

ح.ميلشس

نايب ىلع ،ةاسضقلا ةباقن تدر
سسل˘ج˘م ىد˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘با˘ي˘ن˘˘لا
ردسص يذلا ،يقاوبلا مأا ءاسضق
ة˘ي˘سضق سصو˘سصخ˘˘ب ،سسمأا لوأا

دعاسسملا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو
ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘˘ع ة˘˘م˘˘كح˘˘م ىد˘˘ل
ةرم تقؤوم˘لا سسب˘ح˘لا ه˘عاد˘يإاو
ةيرسس قرخب اهت˘م˘ه˘تإاو ،ة˘ي˘نا˘ث
در˘سس ق˘ير˘ط ن˘˘ع ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ىلع اهسضرعو فلملا ليسصافت
ة˘با˘ق˘ن˘لا تح˘سضوأا .رو˘ه˘م˘ج˘لا
لوأا ءاسسم اهل نايب يف ،اهتاذ
،«مÓسسلا» هيلع تعلطإا ،سسمأا
يف ة˘ل˘ج˘سسم˘لا تازوا˘ج˘ت˘لا نأا
تلسصو ،يقاوبلا مأا ةباين نايب
ةءاربلا ةنيرقب سساسسملا دح ىلإا

ءا˘˘˘ب˘˘˘عألا سضر˘˘˘ع لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م
د˘سض ف˘ل˘م˘لا ن˘م ةا˘˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لا

،دعاسسملا ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو
ةفسصاو ،اهمييقت يف سضوخلاو
ى˘˘ل˘˘ع «خرا˘˘سص د˘˘ع˘˘˘ت» ـب كلذ
م˘˘˘كح˘˘˘لا ة˘˘˘ه˘˘˘ج سصا˘˘˘سصت˘˘˘خا
تلجسس امك ،كلذ اهل لوخملا

يتلا ةينوناقلا تاقورخلا ديدع
ةباينلل يفحسصلا نايبلا تباسش
ررحم زواجت اهنيب نم ،ةماعلا
ةينوناق˘لا ه˘تا˘ي˘حÓ˘سصل نا˘ي˘ب˘لا
نم ةثلاثلا ةرقفلا يف ةددحملا
تاءارجإلا نوناق نم11 ةداملا
لثممل لوخت ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘ئاز˘ج˘لا
يأار˘لا عÓ˘طا ة˘ما˘ع˘لا ة˘با˘ي˘ن˘˘لا
ة˘ي˘عو˘سضو˘م ر˘سصا˘ن˘ع˘ب ما˘˘ع˘˘لا

تاءار˘˘جإا ن˘˘م ة˘˘سصل˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘سسم
نمسضتت ل نأا طرسشب ،ةيسضقلا
اهب كسسمتملا ءابعأÓل مييقت يأا

،نيطروتم˘لا سصا˘خ˘سشألا د˘سض
نايبلا تاذ نأا تلجسس نيح يف
م˘ي˘ي˘ق˘ت˘ب ما˘˘ق ه˘˘ن˘˘م ءاز˘˘جأا ي˘˘ف
ه˘ف˘ي˘ظو˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م ءا˘˘ب˘˘عألا

نأا تا˘ير˘ح˘ت˘لا تت˘ب˘ثأا» ةرا˘ب˘˘ع
ل˘ك ءارو ي˘ن˘ع˘م˘لا ي˘˘سضا˘˘ق˘˘لا
ةيوق نئارق» ةرابعو ،«...كلذ

ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘˘كو د˘˘˘سض
ا˘˘مو» ةرا˘˘ب˘˘عو ،«..د˘˘عا˘˘سسم˘˘لا
 .«...ةريطخ عئاقولا لعجي

،ةاسضقلا ةباقن در يف ءاج امك
قرطتلا نع ةباقنلا عانتمإا نأا»
ناك لوألا اهنايب يف عئاقولل

ىلع اظا˘ف˘ح ،ا˘ه˘ن˘م د˘سصق ن˘ع
،ة˘ه˘ج ن˘م ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘سس
ةسشقانم خف يف عوقولل ابنجتو
نم اهمييقتو ءاسضقلا تارارق
ةهج نم ةدكؤوم ،«ىرخأا ةهج
اهنع رداسصلا نايبلا نأاب ،ىرخأا
م˘ل ،يرا˘ج˘لا ل˘ير˘فأا52 مو˘˘ي
تا˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م يأا ن˘˘˘م˘˘˘سضت˘˘˘ي
نا˘ي˘ب م˘عز سسكع ،ة˘˘طو˘˘ل˘˘غ˘˘م

نأا رابتعا ىلع ،ةماعلا ةباينلا
عاديإا ربخل راسشأا ةباقنلا نايب
ي˘سضا˘ق فر˘ط ن˘˘م ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
ن˘ي˘ع ة˘م˘كح˘˘م˘˘ب ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
يفاسضإا بلط˘ل ا˘ع˘ب˘ت ءا˘سضي˘ب˘لا

ة˘م˘ه˘ت ن˘م˘سضت˘ي ة˘با˘ي˘˘ن˘˘لا ن˘˘م
هنع جرفأا نأا دعب كلذو ،ةديدج
ماهتلا ةفرغ فرط نم اقباسس
ام» ،يقاوبلا مأا ءاسضق سسلجمب
ةمدقم˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا ل˘ع˘ج˘ي

،سسبل يأل اع˘فرو ،«ة˘ح˘ي˘ح˘سص
بجو ،ه˘تاذ رد˘سصم˘لا ف˘ي˘˘سضي
ةينطولا ةباقن˘لا نأا ح˘ي˘سضو˘ت˘لا
˘˘ما˘˘كحأا مر˘˘ت˘˘ح˘˘˘ت ،ةا˘˘˘سضق˘˘˘ل˘˘˘ل
نأا د˘كؤو˘تو ،ءا˘سضق˘لا تارار˘قو
،نوناق˘لا قو˘ف او˘سسي˘ل ةا˘سضق˘لا

وأا زييمت نود هل نوعسضاخ مهو
نم ل˘با˘ق˘م˘لا˘ب ن˘كل ،ل˘ي˘سضف˘ت
كلت لوحتت ل نأا بجي كلذ
،مهقوقح قرخل اب˘ب˘سس ة˘ف˘سصلا

تامكاحم يف مهقح اميسس ل
لاكسشأا ل˘ك ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب ة˘لدا˘ع
يف˘سشت˘لاو ءا˘ق˘ت˘نلاو ما˘ق˘ت˘نلا

ل ،ةقيسض ةيسصخسش سضارغأل
ن˘طو˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم ي˘˘ف بسصت
قاي˘سسلا اذ˘ه ي˘فو ،ن˘طاو˘م˘لاو
نم سضرغلا نأا ،ةباقنلا دكؤوت
ءو˘سضلا ط˘ي˘ل˘سست نا˘ك ا˘ه˘نا˘ي˘˘ب

ءار˘جإا ف˘ي˘˘ظو˘˘ت رار˘˘كت ى˘˘ل˘˘ع
ةاسضقلا دسض يفاسضإلا بلطلا
ح˘˘سضفو  ،ق˘˘ي˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت ح˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ل
ىلع ةسسرام˘م˘لا تا˘طو˘غ˘سضلا
نونوكي ةرم لك يف ءاسضقلا
ثدح امك ،ةعبا˘ت˘م ل˘ح˘م ه˘ي˘ف
ةيروهمجلا ليكو ةيسضق يف
نيأا ،ركذلا ف˘لا˘سسلا د˘عا˘سسم˘لا
ماهتلا ةفرغ ةسسيئر ةيحنت مت
ى˘˘˘ل˘˘˘ع تار˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ت لا˘˘˘خدإاو
بق˘ع ةر˘سشا˘ب˘˘م ا˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت
ةط˘ق˘ن˘لا ي˘هو» ،ه˘ن˘ع ا˘ه˘جار˘فإا
ةباينلا ناي˘ب ع˘ط˘ت˘سسي م˘ل ي˘ت˘لا
ءوسض ىلعو .«اهدينفت ةماعلا

ةباقنلا تدكأا ،هركذ قبسس ام
يف اهمزع ،ةاسضق˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ن˘م لا˘سضن˘لا ي˘ف رار˘م˘˘ت˘˘سسلا
ر˘˘˘ح ءا˘˘˘سضق سسي˘˘˘˘سسأا˘˘˘˘ت ل˘˘˘˘جأا

ىو˘ت˘سسم ي˘ف نو˘كي ،ل˘ق˘ت˘سسم
،ي˘˘بألا بع˘˘˘سشلا تا˘˘˘حو˘˘˘م˘˘˘ط
سسيئر˘ل ا˘ه˘تو˘عد ي˘فو ةدد˘ج˘م
لخدتلا لجأا ن˘م ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
،ءا˘سضق˘لا ى˘ل˘ع ن˘ب˘˘غ˘˘لا ع˘˘فر˘˘ل
ي˘ف ا˘هداد˘ع˘ت˘سسا ه˘˘ل ةد˘˘كؤو˘˘مو
هدوعو ديسسجت يف ةمهاسسملا
تاحÓسصإا لاخدإاب نييرئازجلل

راطإا يف ،ءاسضقلا ىلع ةقيمع
.ةديدجلا رئازجلا عورسشم

ـه.داوج

ءاشضقلا نع نبغلا عفرل لخدتلا ىلإا نوبت صسيئرلا تعد
عاطقلا حÓشصإا يف ةمهاشسملا اهدادعتشسا تدكأاو

يقاؤبلا مأا ةباين مهتت ةاسضقلا ةباقن
قيقحتلا ةيرسس قرخب

زيزعلا دبع ،لوألا ريزولا ىغلأا
سضرأا ةعطق41 فينسصت ،دارج
عيراسشم زاجنا سضرغب ةيحÓف
،«لدع» راجيإلاب عيبلا تانكسس
ةيموم˘ع تاز˘ي˘ه˘ج˘ت ع˘يرا˘سشمو
،رئازجلا تايلو ىوتسسم ىلع
،ة˘يد˘م˘لا ،سسادر˘مو˘ب ،ةد˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لا

.تنسشومت نيعو
لمحي يذيفنت موسسرم حسضوأا

41 ي˘˘ف خرؤو˘˘˘م82‐02 م˘˘قر
ددعلا يف ردسص ،0202 ليرفأا

،ةيمسسرلا ةديرجلا نم42 مقر
هذ˘ه˘ل ة˘ي˘لا˘م˘جإلا ة˘حا˘˘سسم˘˘لا نأا
راتكه651 غ˘ل˘˘ب˘˘ت ي˘˘سضارألا

قلعتيو ،رايتنسس12و رآا91و
ىلع سضرأا ةعطق نم لكب رمألا

ةيلوب ةفرعوب ةقطنم ىوتسسم
000.4 زاجنإل ةهجوم ةديلبلا

يف ىرخأا ةعطقو ،«لدع» نكسس
،ة˘˘يلو˘˘لا سسف˘˘ن˘˘ب ،و˘˘ما˘˘ت ي˘˘ن˘˘ب
نكسس000.1 زاج˘نإل ة˘ه˘جو˘م
ةعطق ىلإا ةفاسضإا ،اسضيأا «لدع»
ةهجوم ،نانيعوب ةقطنمب ىرخأا

هايملا ة˘ي˘ف˘سصت ة˘ط˘ح˘م زا˘ج˘نإل
.ةلمعتسسملا

ة˘ع˘ط˘ق ا˘سضيأا ءا˘غ˘لإلا ل˘˘م˘˘سشيو
زاجنإل ةهجوم ،ةيدم˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب
005و نكسس750.1 يعورسشم
ةعطقو ،«لدع» ةغيسصب نكسس
زاجنل ،تنسشومت ني˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ب
سسف˘˘˘˘ن ي˘˘˘˘ف ن˘˘˘˘˘كسس006.1
سسادرموب ةيلو يفو ،ةغيسصلا
لك يف عطق3 ءاغلإا نمسضتي
ة˘ب˘ع˘˘سش ،واودو˘˘ب تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب ن˘˘م
ة˘ه˘جو˘م ،جاد˘ه دلوأاو ،ر˘ما˘ع˘˘لا

ةطسسوتم ،يلاوتلا ىلع زاجنل

.يسسردم عمجمو ةيوناثو
ر˘مألا˘ف ،ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يلو ي˘ف ا˘مأا
‐ هتاذ ردسصملا فيسضي ‐ قلعتي
ةملاعملا نم لك يف نيتعطقب
زا˘ج˘نإل ن˘ي˘ت˘˘ه˘˘جو˘˘م ،ةد˘˘لارزو
تا˘ن˘كسس ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘ب ع˘˘يرا˘˘سشم
رئب ةيدل˘ب˘ب ن˘ي˘ت˘ع˘ط˘قو ،«لد˘ع»
سسفن زاجنإل ن˘ي˘ت˘ه˘جو˘م ،ة˘تو˘ت
،ة˘يو˘نا˘ثو ي˘ن˘كسسلا ج˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لا
،ةياط نيعب ة˘ع˘ط˘ق ى˘لإا ة˘فا˘سضإا

،دجسسمو ةينآارق ةسسردم زاجنإل
ة˘ه˘جو˘م ة˘لوا˘ح˘سسلا˘ب ة˘ع˘˘ط˘˘قو
تاوق ةدايقل ديدج رقم زاجنإل
ىرخأاو ،ميلقإÓل يوجلا عافدلا
ة˘ع˘سسو˘ت زا˘ج˘نإل ي˘لاوا˘ط˘˘سسا˘˘ب
ةدئافل ي˘ل˘ئا˘ع˘لا ة˘حار˘لا ز˘كر˘م˘ل
.ينطولا عافدلا ةرازو

ر.نوراه

تنششوميت نيعو ةيدملا .. صسادرموب و ةديلبلاو رئازجلا تاي’و ىلع ةعزوم

ةينارمع تآاسشنم ىلإا ةيحÓفلا يسضارألا نم اراتكه651 ليؤحت يغلي دارج

ن˘˘م ر˘˘ي˘˘خألا دد˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف رد˘˘˘سص
يرازو رارق ،ةي˘م˘سسر˘لا ةد˘ير˘ج˘لا

ناوعألا نييعت نمسضتي ،كرتسشم
تا˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘˘لا
،سشغ˘˘˘لا ع˘˘˘م˘˘˘قو ة˘˘˘يدا˘˘˘سصت˘˘˘قإلا
ة˘ف˘لا˘خ˘م ة˘ن˘يا˘ع˘م˘ل ن˘ي˘ل˘˘هؤو˘˘م˘˘لا
ني˘سصا˘خ˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو ع˘ير˘سشت˘لا

لاومألا سسوؤور ةكرحو فرسصلاب
.جراخلا ىلإاو نم
لك هعقو يذلا كرتسشملا رارقلا

،لدعلا ريزو ،يتامغز مسساقلب نم
،ةرا˘ج˘ت˘لا ر˘˘يزو ،ق˘˘يزر لا˘˘م˘˘كو
اققحم931 ن˘ي˘ي˘ع˘ت ن˘م˘سضت˘˘ي
ة˘ن˘يا˘ع˘م˘ل ن˘ي˘ل˘˘هؤو˘˘م ا˘˘يدا˘˘سصت˘˘قا

فرسصلاب ة˘سصا˘خ˘لا تا˘ف˘لا˘خ˘م˘لا
،جراخلا ىلإاو نم لاومألا ةكرحو
نوكي يذ˘لا ،رار˘ق˘لا اذ˘ه ي˘غ˘ل˘يو
رهسش ة˘يا˘ه˘ن ها˘ع˘قو د˘ق نار˘يزو˘لا

،هخيرأات بسسح ،يسضاملا يفناج
.5002 ةنسس ردسص يذلا كلذ

ح.نيدلا رمق

لاومأ’ا ةكرحو فرشصلاب ةشصاخلا تافلاخملا ةنياعمل نيلهؤوم ايداشصتقا اققحم931 نييعت نمشضتي

لاؤمألا بيرهتو سشغلا ةبراحمل قيزرو يتامغز نيب كرتسشم يرازو رارق

تاقÓعلا ريوطت لئاشسو لوح رظنلا تاهجو اهلÓخ ’دابت
ةديدج ةيكيمانيد اهئاطعإاو ةيئانثلا

 ةـــيفتاه ةــــملاكم ىقلتي دارــــج
يسسنؤتلا ةـــــمؤكحلا سسيئر نــــم

ريزولا ،سسمأا لوأا ءاسسم ىقلت
،دار˘˘ج ز˘˘يز˘˘ع˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع ،لّوألا

سسا˘ي˘لإا ن˘م ة˘ي˘ف˘تا˘ه ة˘م˘لا˘كم
ة˘مو˘كح˘لا سسي˘ئر ،خا˘ف˘خ˘ف˘˘لا
ا˘ه˘˘لÓ˘˘خ لدا˘˘ب˘˘ت ،ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘لا
رهسش لولح ةبسسانمب يناهتلا

ءاج امل اقفو ‐ اهونو ،ناسضمر
ر˘يزو˘لا ح˘لا˘سصم˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف
ةو˘˘˘خألا تا˘˘˘قÓ˘˘˘ع˘˘˘˘ب ‐ لوألا
ن˘ما˘سضت˘لا حورو ةزا˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا
دد˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘قدا˘˘˘سصلا

ثادحألا رم ى˘ل˘ع رار˘م˘ت˘سسا˘ب
يف لاحلا وه امك ،فورظلاو
يذلا نهارلا يملاعلا فرظلا
،«انورو˘ك» سسور˘ي˘ف ه˘حا˘ت˘ج˘ي
تاهجو ةبسسانملاب لدابتو اذه
ل˘ئا˘سسوو ل˘ب˘سس لو˘ح ر˘ظ˘ن˘˘لا
رثكأا ةيئانثلا تاقÓعلا ريوطت
ا˘م˘ه˘ت˘ب˘غر ن˘يد˘كؤو˘م ،ر˘ث˘كأا˘ف
ا˘ه˘ئا˘˘ط˘˘عإا ي˘˘ف ة˘˘كر˘˘ت˘˘سشم˘˘لا
.«ةديدج ةيكيمانيد

ـه.داوج



ه˘لوز˘ن لÓ˘خ ر˘يزو˘لا ف˘˘سشك
ة˘ي˘عاذإلا ةا˘ن˘ق˘لا ى˘ل˘˘ع ا˘˘ف˘˘ي˘˘سض
ليوحت رارق نأا ،سسمأا ،ةينطولا
ليغسشت معدل ةينطولا ةلاكولا
عاطق ىلإا ،«جاسسنوأا» بابسشلا
ةئسشانلاو ةريغسصلا تاسسسسؤوملا
،مايأا5 نو˘˘سضغ ي˘˘ف م˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سس
ةغيسص حر˘ت˘قا د˘ق ه˘نأا ا˘ح˘سضو˘م
،«جا˘سسنوأا» ع˘يرا˘سشم˘˘ل ةد˘˘يد˘˘ج
هل حيتت ،اهيلع بابسشلا عيجسشتل
ليبق ن˘م ،ة˘يو˘بر ر˘ي˘غ ا˘سضور˘ق
اهنأاو ،ةح˘بار˘م˘لا وأا ة˘م˘ها˘سسم˘لا
ة˘ل˘م˘ح˘˘ل ة˘˘يرا˘˘ي˘˘ت˘˘خا نو˘˘كت˘˘سس
ىلإا ناديرج راسشأاو ،عيراسشملا
،ةموكحلل همدق يذلا سضرعلا

هيف سضرع يرازو عامتجا لÓخ
نيعب ذخأاي هنأا ،«تراتسس» ماظن
تعقو يتلا تابعسشتلا رابتعلا
ةر˘ي˘غ˘سصلا تا˘سسسسؤو˘م˘لا ا˘ه˘˘ي˘˘ف
،«جا˘سسنوأا» ة˘غ˘ي˘سصب ةأا˘˘سشن˘˘م˘˘لا

ةحاتإاب قلعتت تاحرتقم لمسشو
ةد˘ئا˘˘ف˘˘ل ة˘˘يو˘˘بر ر˘˘ي˘˘غ سضور˘˘ق
،ناديرج نيسساي حسضوأا.بابسشلا
نوكتسس ةيمÓسسإلا ةفريسصلا نأا
عيراسشم ةدع لومي ايكنب اماظن
Óب ا˘ه˘لو˘ق˘ن»:Ó˘ئا˘ق ،Ó˘ب˘ق˘ت˘سسم
يه ةيمÓسسإلا ةفريسصلا لجخ

م˘عدو م˘ي˘˘عد˘˘ت˘˘ل ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
ا˘ه˘ن˘ي˘˘ب ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘ث˘˘ك ع˘˘يرا˘˘سشم
راسشأاو ،«ةيكÓهتسسلا سضورقلا
تا˘˘حر˘˘ت˘˘ق˘˘م مد˘˘ق د˘˘ق ه˘˘نأا ى˘˘لإا
ة˘ع˘جار˘م˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ،ة˘مو˘كح˘ل˘˘ل
حمسسي امب ،ةيمومعلا تاقفسصلا
ة˘يدا˘سصت˘قا تا˘ع˘م˘ج˘˘ت ءا˘˘سشنإا˘˘ب
ةر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘سصلا تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘˘ل
لوسصحلاب اهل حيتيو ،ةئسشانلاو
لو ة˘ي˘مو˘م˘ع تا˘ق˘ف˘سص ى˘˘ل˘˘ع
تاسسسسؤوملا ىل˘ع ار˘كح ى˘ق˘ب˘ت

ريزو نلعأا امك.طقف ةريبكلا
ةر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘˘سصلا تا˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ةط˘ح˘م ءا˘ن˘ت˘قا ن˘ع ،ة˘ئ˘سشا˘ن˘لاو
طبرب حمسست ينورتكللا عفدلل
ف˘تا˘ه˘لا˘ب ي˘˘كن˘˘ب˘˘لا با˘˘سسح˘˘لا
قيسسنت نع ثدحت امك ،لاقنلا
ه˘تر˘ئادو ة˘ي˘لا˘م˘لا ي˘ترازو ن˘ي˘ب
ىلإا Óبقتسسم فدهي ،ةيرازولا

ة˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا تÓ˘˘يو˘˘ح˘˘ت˘˘لا ح˘˘ن˘˘م
ر˘يو˘ط˘ت ق˘ير˘ط ن˘ع ،ة˘˘يد˘˘ق˘˘ن˘˘لا
،gniknaB-E يكنب˘لا ما˘ظ˘ن˘لا

غلابمل ينآا ليوحتب حمسسي امب
،نئا˘بز˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘لا˘م
ةرفوتم ةمدخلا هذه نأا احسضوم
د˘قو ة˘ي˘نآا تسسي˘ل ا˘ه˘ن˘كل ا˘ي˘لا˘ح
42 ليوحتلا ة˘ي˘ل˘م˘ع قر˘غ˘ت˘سست
،كو˘ن˘ب˘لا بسسح ر˘ث˘كأا وأا ة˘عا˘سس
ىتح ةي˘نآا ا˘ه˘ل˘ع˘ج ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ي
ليوحتلا عنم˘يو ة˘ي˘ماز˘لإا نو˘كت
ن˘ي˘سسا˘ي را˘˘سشأاو اذ˘˘ه .يد˘˘ق˘˘ن˘˘لا

˘ما˘ظ˘ن˘لا اذ˘˘ه نأا ى˘˘لإا ،ناد˘˘ير˘˘ج
ةيمومعلا تاسسسسؤوملل ح˘ي˘ت˘ي˘سس
د˘˘˘يد˘˘˘سست ا˘˘˘سضيأا ،ة˘˘˘سصا˘˘˘خ˘˘˘لاو
E- ماـــــــــظ˘˘ن˘˘˘ب بئارـــــسضلا

gniknaBادقن اهعفد نع لدب
.ايلاح لسصاح وه املثم

ثدحلا4 2372ددعلا ^1441 ناشضمر70ـل قفاوملا0202 ليرفأا03صسيمخلا

watan@essalamonline.com

Óبقتشسم «ةراكشش» ةيدقنلا ةيلاملا تÓيوحتلا عنمل كونبلا ىدلgniknaB-E ماظن ريوطت

ابيرق ةيؤبر تÓماعم نود «جاسسنوأا» ـل ةديدج ةغيسص
لاقنلا فتاهلاب يكنبلا باسسحلا طبرب حمسست ينورتكلإلا عفدلل ةديدج ةطحم ءانتقا ^

Óبقتسسم عيراسشملا معدتل ةيمÓسسإلا ةفريسصلا ^

ز.لامج

يغلت «جاشسنوأا» نم ةديدج ةغيشص هعاطق حرط نع ،ةئششانلاو ةريغشصلا تاشسشسؤوملا ريزو ،ناديرج نيشساي نلعأا
.ةيداشصتقا عيراششم ةدع معدل رئازجلا يف ريبك لبقتشسم اهل نوكيشس ةيمÓشسإ’ا ةفريشصلا نأا ادكؤوم ،ةيوبرلا تÓماعملا

جور ام نأا تدكأا لمعلا ةرازو
تاعاششإا درجم عوشضوملا لوح
تاسشاعمو حنمل نيمثت ل
ةنسسلا هذهل نيدعاقتملا

ليغششتلاو لمعلا ةرازو تدنف
نيمثت رارق ،يعامتج’ا نامشضلاو
هذهل نيدعاقتملا تاششاعمو حنم
تامولعم اهنأا ةدكؤوم ،ةنشسلا

ثيح ،ةشسشسؤوم ريغو ةطولغم
ينطولا ماعلا يأارلا مÓعإا متيشس
تاششاعمو حنم نيمثت رارقب
ددحملا هتقو يف نيدعاقتملا

ةيمشسرلا تاونقلا ربع ،ةنشس لكك
.راط’ا اذه يف ةلمعتشسملا

،اهل روسشنم ربع ةرازولا تحسضوأاو
عقومب ،ةيمسسرلا اهتحفسص ىلع
،سسمأا ،كوبسسيافلا ،يعامجإلا لسصاوتلا
دق ،ةينورتكلإلا عقاوملا سضعب نأا
دعاقتلا قودنسص نأا لاقم ترسشن
،تاسشاعملا يف تادايز رارقإا حرتقي
5و1 نيب حوارتت تادايز لسصت يتلاو
،نيدعاقتملا تاسشاعم يف ةئاملاب
ريغو ةطولغم تامولعم اهنأا ةدكؤوم
حنم نيمثت سصوسصخب ةسسسسؤوم
،ةنسسلا هذهل نيدعاقتملا تاسشاعمو
تاحيرسصتلا ةفاك ةرازولا تدنف امك
قودنسصلل ماعلا ريدملل ةبوسسنملا
هنأا ةزربم ،ةدراولا دعاقتلل ينطولا
رارقب ينطولا ماعلا يأارلا مÓعإا متيسس
يف نيدعاقتملا تاسشاعمو حنم نيمثت
تاونقلا ربع ،ةنسس لكك ددحملا هتقو
.راطلا اذه يف ةلمعتسسملا ةيمسسرلا

ىلإا اهتوعد لمعلا ةرازو تددجو
ىلإا ةينطولا مÓعإلا لئاسسو ةفاك
ةقلعتملا تامولعملا نم دكأاتلا
مدعو ،ةيمسسرلا اهرداسصم نم عاطقلاب
ريغ ،تامولعملاو رابخألا ءاقيتسسا
ريغو ةهوبسشملا رداسصملا نم ةدكؤوملا
.ماعلا يأارلا طيلغتل ايدافت ،ةيمسسرلا

ز.لامج

ر˘يد˘م˘لا ،ود˘ي˘م ح˘˘بار ن˘˘ل˘˘عأا
ةيو˘ج˘لا˘ب ن˘ح˘سشلا عر˘ف˘ل ما˘ع˘لا
تايلمع لسصاوت نع ،ةيرئازجلا
ع˘˘ل˘˘سسلا ر˘˘يد˘˘سصتو دار˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘سسا

روم˘ت˘لا ا˘سصو˘سصخ ،ع˘ئا˘سضب˘لاو
اهتارداسص تقاف يتلا ةيرئازجلا

ءا˘بو ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘˘م ن˘˘ط000.1
لقنلا ةكر˘ح ق˘ي˘ل˘ع˘تو ا˘نورو˘ك
.لودلا ن˘ي˘ب ير˘ح˘ب˘لاو يو˘ج˘لا
سشماه ىلع ،هتاذ لوؤوسسملا لاق
02 براقي ام ر˘يد˘سصت ة˘ي˘ل˘م˘ع
وحن ،ةيرئازجلا رومتلا نم انط

را˘˘ط˘˘م ن˘˘م ا˘˘قÓ˘˘ط˘˘نا ا˘˘سسنر˘˘ف
ي˘˘˘لود˘˘˘لا ن˘˘˘يد˘˘˘مو˘˘˘ب يراو˘˘˘˘ه
طوطخلا نإا ،ةمسصاعلا رئازجلاب
نم تع˘فر ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يو˘ج˘لا
دار˘˘ي˘˘ت˘˘سسا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع تارد˘˘ق
ع˘ئا˘سضب˘لاو ع˘˘ل˘˘سسلا ر˘˘يد˘˘سصتو
5 نم تÓحرلا ددع فعاسضتيل
وحن ايعو˘ب˘سسأا تÓ˘حر6 ى˘لإا
انوروك ءابو ةيادب لبق ،اسسنرف
ايعوبسسأا ةلحر02 يلاوح ىلإا

ق˘ي˘ل˘ع˘تو ،ءا˘بو˘لا را˘سشت˘نا ذ˘˘ن˘˘م
يرحبلاو يوجلا ل˘ق˘ن˘لا ة˘كر˘ح

.لودلا نيب
ريدسصتلا تاي˘ل˘م˘ع نأا ر˘كذ˘ي

4 ق˘˘ير˘˘˘ط ن˘˘˘ع دار˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘سسلاو
ن˘ح˘سشل˘ل ة˘سصسصخ˘م تار˘˘ئا˘˘ط
يف متت ةيرئازجلا ةيوجلل ةعبات

ةيئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا مار˘ت˘حا ل˘ظ
سسور˘˘ي˘˘ف د˘˘سض ة˘˘يزار˘˘˘ت˘˘˘حلاو
ةبقارم تحت كلذكو ،انوروك
ة˘ل˘سصاو˘ت˘م ة˘ي˘كر˘م˘جو ة˘ي˘˘ن˘˘مأا

ة˘يو˘ج˘لا ناو˘عأا ع˘˘م ة˘˘ق˘˘فار˘˘مو
.ةيرئازجلا

ز.لامج

 اشسنرف وحن تهجوت اهنم انط02

«انورؤك» يسشفت ةيادب ذنم جراخلا ؤحن ةيرئازجلا رؤمتلا نم نط000.1 نم رثكأا ريدسصت

ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا تقر˘˘بأا
حÓسصإلاو ةيمومعلا ةف˘ي˘ظو˘ل˘ل
ريزولا حلاسصمل ةعباتلا ،يرادإلا
ليرفأا82 خيراتب ةيقرب ،لوألا

ءا˘سسؤور ى˘˘لإا ،372 م˘قر0202
،ةيمومعلا ةفيظو˘لا تا˘ي˘سشت˘ف˘م
ليوحت ىلع اهلÓخ نم دكؤوت

يف نيدقاع˘ت˘م˘لا ناو˘عألا دو˘ق˘ع
تي˘قو˘ت˘لا ن˘م ة˘˘ح˘˘سصلا عا˘˘ط˘˘ق
يف يلكلا تيقوتلا ىلإا يئزجلا
.لاجآلا برقأا

زوحت يتلا ةيقربلا تحسضوأا
هنأاب ،اهنم ةخسسن ىلع «مÓسسلا»

لوألا ر˘يزو˘لا ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل ا˘ق˘˘ب˘˘ط
123 م˘قر ة˘ل˘سسار˘م˘لا عو˘سضو˘م
،0202 يرفيف31 يف ةخرؤوملا

ىلع دقعنملا عامتجÓل اقبطو
ة˘ف˘˘ي˘˘ظو˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم ىو˘˘ت˘˘سسم
ليرفأا72 خيرا˘ت˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

ي˘ل˘ث˘˘م˘˘م هر˘˘سضح يذ˘˘لا ،0202
نا˘˘˘كسسلاو ة˘˘˘ح˘˘˘سصلا ي˘˘˘˘ترازو
تا˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسم˘˘˘˘لا حÓ˘˘˘˘سصإاو
ه˘لÓ˘خ رر˘ق˘ت يذ˘لاو ،ة˘ي˘لا˘م˘لاو
ةسصاخلا دوقعلا ةع˘ي˘ب˘ط ر˘ي˘ي˘غ˘ت
نيلماعلا نيدقاع˘ت˘م˘لا ناو˘عألا˘ب
ناو˘ن˘ع˘ب ،ي˘ئز˘ج˘˘لا تي˘˘قو˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ةز˘˘كر˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘غ ح˘˘˘لا˘˘˘سصم˘˘˘لا

ةحسصلل ةيمومعلا تاسسسسؤوملاو
ه˘ب˘˘سش ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘مو
ةحسصلا ةرازول ةع˘با˘ت˘لا ي˘ب˘ط˘لا
تي˘قو˘ت˘˘لا˘˘ب ل˘˘م˘˘ع دو˘˘ق˘˘ع ى˘˘لإا

ةفيظولا حلاسصم تعدو ،لماكلا
تا˘ي˘سشت˘ف˘م ءا˘سسؤور ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ل˘م˘ع˘لا ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ف˘ي˘˘ظو˘˘لا
ةينعملا حلاسصملا عم قيسسنتلاب

ءار˘˘جإلا اذ˘˘ه ذ˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع
،لا˘جآلا بر˘قأا ي˘˘ف هد˘˘ي˘˘سسج˘˘تو
فرط نم اهغيلبت درجمب كلذو
لوادجلاب ةيزكرم˘لا ا˘ه˘ح˘لا˘سصم
تاداد˘ع˘ت ع˘يزو˘ت˘ب ة˘ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
ع˘˘م ،ن˘˘يد˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ناو˘˘˘عألا

ةفيظولا حلاسصم راطخإا ةرورسض
لكب ،ءاسضتقلا دنع ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
نأا ن˘كم˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘بو˘˘ع˘˘سصلا
هذه دي˘سسج˘تو ذ˘ي˘ف˘ن˘ت سضر˘ت˘ع˘ت
امك ،عقاولا سضرأا ىلع ةيقربلا
نأا ى˘ل˘ع ح˘لا˘سصم˘لا تاذ تد˘كأا

دوقعلا ةعيب˘ط ر˘ي˘ي˘غ˘ت تارر˘ق˘م
نم ءادتبا اهلوعفم يرسسي هذه
.اهيلع عيقوتلا خيرات

سسمي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘مو اذ˘ه
ناو˘˘˘˘˘عألا فلآا ءار˘˘˘˘˘جإلا اذ˘˘˘˘˘˘ه
تيقوتلاب نيلماعلا نيدقا˘ع˘ت˘م˘لا
تاونسس اوسضق نيذلاو ،يئزجلا

،ماظنلا اذهب لمعلا يف ةليوط
ل˘ح˘ت˘ل ،ا˘نورو˘˘ك ة˘˘مزأا ي˘˘تأا˘˘ت˘˘ل
ةحسصلا عاطق لكاسشمو تامزأا
ةيروهمجلا سسيئر ررق نأا دعب

رظنلا ةداعإا ،نوبت ديجملا دبع
ةموظن˘م˘لا ي˘ف يرذ˘ج ل˘كسشبو
.ةروث ثادحإاب دهعتو ةيحسصلا

ع.لÓب

دارج زيزعلا دبع لوأ’ا ريزولا هذختا رارقلا

لماكلا تيقؤتلا ىلإا ةحسصلا عاطقب يئزجلا تيقؤتلاب نيدقاعتملا ناؤعألا جامدإا

صسÓفإ’اب ددهم هنأا تدكأا ةقدنفلا ةيلارديف
«انورؤك» تايعادت ببسسب رسضتحي رئازجلا يف ةحايسسلا عاطق
سسئر بئان ،بيسسن  لامج اعد

بونج ةيحانل ةقدنف˘لا ة˘ي˘لارد˘ي˘ف
عم ةكارسش ثادحتسسا ىلإا ،قرسش
عقاوملا نيمأا˘ت˘ل ي˘ن˘مألا زا˘ه˘ج˘لا
بجي نيوكتلا اذه نأاو ،ةيحايسسلا
عا˘˘ط˘˘ق˘˘ل˘˘ل ا˘˘˘ه˘˘˘جو˘˘˘م نو˘˘˘كي نأا
نو˘م˘ل˘ع˘ت ا˘م˘ك يذ˘لا ي˘حا˘˘ي˘˘سسلا
ةيراوجو ةيقار ةل˘ما˘ع˘م بل˘ط˘ت˘ي
نايب يف بيسسن ددسش .حئاسسلا عم
ةخسسن ىلع «مÓسسلا» زوحت هل
نو˘˘كي نأا ةرور˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع ،ه˘˘ن˘˘م
زاهجلا ن˘ي˘ب ا˘كر˘ت˘سشم ق˘ي˘سسن˘ت˘لا
،ة˘˘˘حا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا ةرازوو ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘مألا

ام رارغ ىلع ةطرسش ثادحتسسل
تاو˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘سس ادو˘˘˘˘˘˘جو˘˘˘˘˘˘م نا˘˘˘˘˘˘ك
ةطرسش ىمسسم تحت تاينيعبسسلا
ةحايسسلا ة˘طر˘سش ل م˘ل ،نار˘م˘ع˘لا
سصا˘˘خ سسا˘˘ب˘˘لو قار بو˘˘ل˘˘سسأا˘˘ب
عاطقلا ةيسصوسصخ عم ىسشامتي
قوذلاو ةيلامج˘لا ى˘ل˘ع ة˘م˘ئا˘ق˘لا
عا˘ط˘ق نأا ى˘لإا ار˘ي˘˘سشم ،ع˘˘ي˘˘فر˘˘لا
ى˘ل˘ع نو˘كي نأا د˘ب ل ة˘˘حا˘˘ي˘˘سسلا

ة˘˘˘˘˘˘لود˘˘˘˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘˘˘لوأا سسأار
،ةمداقلا ةلحرملا يف اهتامامتهاو
،ةقفارملاو معدلا ميدقت لÓخ نم
ةحئاج لÓخو عاطقلا نأاو ةسصاخ
ناك ،رئازجلا حاتجت يتلا انوروك
لÓ˘خ ن˘م ة˘لود˘ل˘ل لوألا م˘عاد˘لا

فرسصت تحت قفارملا لك عسضو

،يح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسإا
ةفاقث قلخ ىلع ثدحتملا ددسشو
ىلإا لوسصولا نكمي لو ،ةيحايسس
لÓخ نم لإا فدهلا اذه قيقحت
عا˘ط˘ق˘لا كار˘سشإاو ن˘يو˘كت˘لا م˘عد
ة˘ي˘ب˘ل˘ت ى˘لإا لو˘سصو˘ل˘ل ،سصا˘خ˘˘لا
،عاطقلل ةيتامدخلا تا˘جا˘ي˘ت˘حلا

راهسشإلا في˘ث˘كت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو
مÓ˘عإلا ل˘ئا˘سسو ر˘ب˘ع ي˘حا˘ي˘سسلا
ط˘˘˘ئا˘˘˘سسو˘˘˘لاو ة˘˘˘يد˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
اذ˘كو ،ة˘ث˘يد˘ح˘لا ة˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘˘لا
ةيبرعلا تاون˘ق˘لا ى˘ل˘ع را˘ه˘سشإلا

انكاكتحا لÓخ نمف ،ةيبنجألاو
ن˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا˘˘ب
ةيلود تارمتؤوم يف انتكراسشمو
ة˘ه˘جو˘ل˘˘ل ا˘˘ما˘˘ت Ó˘˘ه˘˘ج ا˘˘ن˘˘سسم˘˘ل
 .ةيرئازجلا ةيحايسسلا

لا˘˘˘ق ،ه˘˘˘˘تاذ قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا ي˘˘˘˘فو
ةعجارمل تقولا ناح»:ثدح˘ت˘م˘لا
ةلواحمو ،تاريسشأاتلا حنم تايلآا
ةقحلملا طورسشلا نم فيفختلا
ح˘˘ئا˘˘سسلا بل˘˘ج˘˘ب ح˘˘م˘˘˘سسي ا˘˘˘م˘˘˘ب
لسصاح وه ام رارغ ىلع ،يبنجألا
ةرا˘ج˘لا لود˘لا ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف
تا˘ي˘لآا ثاد˘ح˘ت˘سساو ،ة˘ق˘ي˘ق˘سشلاو
عم ةينور˘ت˘كلإلا ةر˘ي˘سشأا˘ت˘لا ح˘ن˘م
ةقفارمو ةيلا˘م تا˘نا˘م˘سض ع˘سضو
.«اندودح لخاد ةينمأا

ع.لÓب

سسيئر ،يدبز ىفطسصم رذح
ةيام˘ح˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا
با˘ح˘ط˘سصا ن˘م ،كل˘ه˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
ى˘˘˘˘لإا ع˘˘˘˘سضر˘˘˘˘˘لاو لا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘طألا
ة˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا تاءا˘˘˘˘˘سضف˘˘˘˘˘لا

لظ ي˘ف ر˘ط˘خ˘ل˘ل م˘ه˘سضير˘ع˘تو
اعدو.ا˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو ي˘˘سشف˘˘ت
ةمظنملا هترسشن وديف يف يدبز
ىلع ةيمسسرلا ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘سص ر˘ب˘ع

ءا˘˘ي˘˘لوألا ،سسمأا ،كو˘˘ب˘˘سسيا˘˘ف˘˘لا
عسضولا ةروطخ ىلع فوقولل
ع˘سضر˘لا با˘ح˘˘ط˘˘سصا يدا˘˘ف˘˘تو
ةنسس51 ن˘م ل˘قألا لا˘ف˘˘طألاو
،ةرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا تاءا˘˘˘سضف˘˘˘لا ى˘˘˘لإا
ل˘˘ظ ي˘˘ف ع˘˘سضو˘˘لا ةرو˘˘ط˘˘خ˘˘˘ل
اددنم ،انوروك سسوريف راسشتنا
تفقو يتلا تافرسصتلا سضعبب

هترايز لÓخ ،ةمظنم˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع

ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تاءا˘سضف˘لا ىد˘˘حإل
ر˘ي˘ب˘كلا دد˘ع˘لاو ،ة˘م˘سصا˘˘ع˘˘لا˘˘ب
مهيلا˘هأا˘ب ن˘ي˘ق˘فر˘م˘لا لا˘ف˘طأÓ˘ل
نأا ادكؤوم ،تاحاسسملا هذه لخاد
ى˘˘˘لإا ع˘˘˘سضر˘˘˘لا با˘˘˘ح˘˘˘˘ط˘˘˘˘سصا

ر˘ي˘غ ر˘مأا قو˘˘سست˘˘لا تا˘˘حا˘˘سسم
ربتعيو لو˘ب˘ق˘م ر˘ي˘غو لو˘ق˘ع˘م
.ةثراك

ز.لامج

«ةثراكلا» ـب هفشصوو لوبقم ريغ رمأ’ا نإا لاق

رطخلل مهسضيرعتو ةيراجتلا تاحاسسملل عسضرلاو لافطألا باحطسصا نم رذحي يدبز

يلاملا هرارقتشسا ةداعتشساو زجعلا كرادت ىلع ددشش هشسأار ىلع ديدجلا دفاولا
ةبانع يف راجحلا بكرمب ةديدج ةيلاجعتسسا لمع ةطخ

ماعلا ريدملا ،جاحلب اسضر دكأا
راجحلا راديسس بكر˘م˘ل د˘يد˘ج˘لا
ةطخ عسضو ةرورسض ىلع ،ةبانعب

ىلع دد˘ح˘ت ،ه˘ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘سسا ل˘م˘ع
كرادت˘ل ق˘ير˘ط˘لا ة˘قرو ا˘ه˘ئو˘سض
راديسس بكرمب لجسسملا زجعلا
هرار˘ق˘ت˘سسا ةدا˘ع˘ت˘سساو را˘˘ج˘˘ح˘˘لا

تاذ ح˘سضوأا .ي˘لا˘˘م˘˘لا ه˘˘نزاو˘˘تو
ي˘لا˘م˘لا ع˘سضو˘لا نأا˘ب لوؤو˘سسم˘لا
بع˘سص ،بكر˘م˘لا ه˘ب ر˘م˘ي يذ˘˘لا
دوهج رفا˘سضت بل˘ط˘ت˘يو ة˘يا˘غ˘ل˘ل

ع˘˘فر ل˘˘جأا ن˘˘م ءا˘˘˘كر˘˘˘سشلا ل˘˘˘ك
ةلسصاوم ةيمهأاب اركذم ،يدحتلا
ط˘˘ط˘˘خ˘˘م ع˘˘يرا˘˘سشم د˘˘ي˘˘˘سسج˘˘˘ت
ه˘ل تسصسصخ يذ˘لا را˘م˘ث˘ت˘˘سسلا

ةيلام غلابم ةيمومعلا تاطلسسلا
عنسصم سشاعنإا لجأا نم ،ةمخسض
ةعانسصل را˘ب˘ت˘علا درو را˘ج˘ح˘لا
،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب بل˘سصلاو د˘يد˘˘ح˘˘لا

ع˘يرا˘سشم ذ˘ي˘ف˘ن˘˘ت نأا˘˘ب ا˘˘ف˘˘ي˘˘سضم
ن˘كم˘ت˘سس را˘م˘ث˘ت˘سسلا ط˘ط˘خ˘˘م
نم2202 قا˘فآا ي˘ف ع˘ن˘˘سصم˘˘لا
ر˘ي˘يا˘ع˘م˘ب ة˘يد˘يد˘ح داو˘˘م جا˘˘ت˘˘نإا
نإاف ،ريكذتلل.ة˘ي˘م˘لا˘ع ة˘ي˘سسفا˘ن˘ت
فر˘ع˘ي را˘ج˘ح˘لا راد˘ي˘سس بكر˘˘م
،جاتنإلا طاسشنل امات افقوت ايلاح
ةيئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا بب˘سسب كلذو
راسشتنا نم ةياقولل تذختا يتلا
.دجتسسملا انوروك سسوريف

ك.اشضر

نم اياعرلا تارسشع عمجت
نم˘م ،ة˘ي˘ق˘ير˘فا لود تا˘ي˘سسن˘ج
وأا مهتاريسشأات ةيحÓسص تسضقنا
رئازجلاب م˘ه˘ثو˘كم ةد˘م ته˘ت˘نا
ةبسسنلاب ،رهسشأا ةثÓثب ةردقملا
ىلإا جاتحت ل يتلا تايسسنجلل
،ينطولا بارتلا لوخدل ةريسشأات
ةيوسستل ،رئازجلا ةيلو رقم مامأا

ءا˘ه˘ت˘نا ن˘ي˘ح ى˘لإا م˘ه˘تا˘ي˘ع˘سضو
ة˘˘كر˘˘ح فا˘˘ن˘˘ئ˘˘˘ت˘˘˘سساو ة˘˘˘مزألا
.ةيربلاو ةيوجلا تÓسصاوملا

نم تاداقتنا عمجتلا فرعو
،يندملا عمتجملا تايلاعف لبق
دعابتلا دعاوق قرخت اهفسصوب
فرط نم ةقبطملا يعامتجلا
ل˘˘ث˘˘م ا˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘ث˘˘˘م ،ة˘˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لا
ي˘ف ثد˘ح˘ت ي˘ت˘لا تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا
ع˘˘˘ي˘˘˘ب ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘باو˘˘˘˘طو قاو˘˘˘˘سسألا
اهرابتعاب ،ةيديلقتلا تايولحلا
راسشتنل امئÓ˘م ا˘خا˘ن˘م ل˘كسشت
حسصنو.ي˘جا˘ت˘لا سسور˘ي˘ف˘˘لا
،ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا ءا˘˘ط˘˘سشن

ةيلولا حلاسصم ذاختا ةرورسضب
هذ˘ه ع˘˘ن˘˘م˘˘ل ،ة˘˘يرو˘˘ف تاءار˘˘جإا
تايلاكسشإلا ةجلاعم تاعمجتلا

عم ةفيكتم بيلاسسأا قيرط نع
ا˘˘˘ه˘˘˘تر˘˘˘قأا ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘جإلا
تايسصوت عم اذكو ،ةموكحلا
لاجم يف نييئاسصخألاو ءابطألا
يف ي˘هو ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ح˘سصلا

برا˘ق˘ت˘˘لا يدا˘˘ف˘˘ت ا˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ج˘˘م
.يعامتجلا

ك.اشضر

ةيربلاو ةيوجلا تÓشصاوملا ةكرح فانئتشسا نيح ىلإا مهتايعشضو ةيوشستب اوبلاط

رئازجلا ةيلو مامأا نؤعمجتي نيقلاعلا ةقرافألا اياعرلا تارسشع



م˘ه˘ت˘ب ،ي˘ع˘ي˘م˘ج ع˘با˘ت˘يو اذ˘ه
فÓ˘˘˘˘تإا ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘كرا˘˘˘˘سشم˘˘˘˘لا

تافلمو ة˘ي˘م˘سسر تاد˘ن˘ت˘سسم
ر˘ي˘غ˘˘لا د˘˘يد˘˘ه˘˘تو ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق
ىلع ءانب فتاهلا لا˘م˘ع˘ت˘سسا˘ب
،يفحسص اهب مدقت ىوكسش
نيمألا عم قيقحتلا ماد دقو
،«نÓ˘فألا» ـل ق˘با˘˘سسلا ما˘˘ع˘˘لا
تقؤو˘م˘لا سسب˘ح˘لا عدوأا يذ˘لا
،طرافلا رب˘م˘ت˘ب˘سس91 ي˘˘˘˘ف
ة˘فا˘كب م˘لأاو ر˘ه˘سشأا ة˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘ث
هذ˘˘ه بناو˘˘جو ل˘˘ي˘˘سصا˘˘ف˘˘ت˘˘لا
ةفاكل عامتسسلا متو ةيسضقلا
ة˘˘ل˘˘سص ا˘˘ه˘˘ل ي˘˘ت˘˘لا فار˘˘˘طألا
ناو˘˘عأا م˘˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘ي˘˘˘سضق˘˘˘لا˘˘˘ب
مل قيقحتلا نأا ريغ ،ءاسضقلا
يتلا مهتلا ديكأات ىلإا لسصوتي

.مهتملا اهب عباتي
اجمربم ناك هنأا ركذلاب ريدج

ي˘˘˘˘ف ق˘˘˘˘ط˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا سسمأا مو˘˘˘˘˘ي
هب تمدق˘ت يذ˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسلا

ة˘ي˘سضق ي˘ف ة˘ما˘ع˘لا ة˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لا
نم ه˘تدا˘ف˘ت˘سسا د˘ع˘ب ي˘ن˘ع˘م˘لا
.ىوعدلا هجو ءافتنا

watan@essalamonline.com
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فتاهلا لامعتشساب ريغلا ديدهتو ةيئاشضق تادنتشسم فÓتإا يف ةكراششملاب اهيف عباتملا ةيشضقلا يف قيقحتلا ةلشصاومل

ةيفاسضإا رهسشأا4 ىلإا يعيمج دمحمل تقؤؤملا سسبحلا ةرتف ديدمت

ح.ميلشس

ةيانج نع يئزجلا ىوعدلا هجو ءافتنا رمأا ءاغلإاب يشضقي امكح ،ةمشصاعلا ءاشضق صسلجمب ماهتإ’ا ةفرغ تردشصأا
قباشسلا ماعلا نيمأ’ا ،يعيمج دمحم اهيف عباتي يتلا فتاهلا لامعتشساب ديدهتلاو ،ةيئاشضق تادنتشسم فÓتإا

صسبحلا ةرتف ديدمت عم قيقحتلا ةلشصاومل قيقحتلا يشضاق ىلإا فلملا عاجرإاو ،ينطولا ريرحتلا ةهبج بزحل
.ةيفاشضإا رهششأا ةعبرأ’ تقؤوملا

ةيلام ةمارغو اذفان اشسبح نيتنشسب نيدأا
اياحشضلا صضيوعت عم جد00005 ـب ةردقم
ةرارقلاب ةيرانلا تاجاردلا قراسس

نمألا ةسضبق يف ةيادرغ يف
ةطرششلا ةقرف تنكمت

ةرارقلا ةرئاد نمأاب ةيئاشضقلا
صصخشش فيقوت نم ،ةيادرغ يف
طروتم ةنشس62 رمعلا نم غلبي
تاجاردلل تاقرشس ةدع يف
ةلادعلا هتنادأا ثيح ،ةيرانلا

ةمارغو اذفان اشسبح نيتنشسب
عم جد00005 ـب ةردقم ةيلام
.اياحشضلا صضيوعت
موي ىلإا ةيشضقلا عئاقو دوعت
ةملاكم رثا ىلع02/40/0202
نمأاب لاشسرإ’ا ةعاق ىلإا ةيفتاه

دحأا مايق صصوشصخب ةرئادلا
ةجارد ةقرشسب صصاخششأ’ا
ىلإا لقنتلا مت روفلا ىلع ،ةيران

فيقوت متو ،ناكملا نيع
صسبلت ةلاح يف هب هبتششملا

،ةحلشصملا رقم ىلإا هليوحتو
ةينمأا ةطخ عشضو دعب اذهو
قيوطت لÓخ نم ةمكحم
،ذفانملا عيمج دشسو ناكملا

هفارتعاو هعم قيقحتلا دعبو
هنأا نيبت ،هيلإا بوشسنملا مرجلل
صصخت اياشضق ةدع يف طروتم
تلجشس ةيرانلا تاجاردلا ةقرشس
.ةطرافلا رهششأ’ا يف اهعئاقو
ةيروهمجلا ليكو راطخإا متو
متيل ،صصاشصتخ’ا ةمكحم ىدل
ءافيتشسا دعب ينعملا ميدقت
ةينوناقلا تاءارجإ’ا ةفاك
،ةيئاشضقلا تاهجلا مامأا ةمزÓلا
ةبوقع هقح يف ردشص نيأا

اذفان اشسبح نيتنشسب يشضقت
00005 ـب ةردقم ةيلام ةمارغو
هذه ،اياحشضلا صضيوعت عم جد
تاجاردلا تلاط يتلا تاقرشسلا
طشسو يف ارمذت تفلخ ةيرانلا
.اياحشضلا ةشصاخ نينطاوملا

زوزع صسجرن

ةيرششب رئاشسخ ةيأا ليجشست مدع
ةعبات طاؤغألاب ةنحاسش قارتحا

رابآلا رفحل ةينطؤلا ةسسسسؤؤملل
ةدحولا صسمأا حابشص تلخدت
ةيندملا ةيامحلل ةيوناثلا

قيرح دامخإ’ ،لمرلا يشساح
ةشسشسؤوملل ةعبات ةنحاشش
ناكملاب ،رابآ’ا رفحل ةينطولا
ثيح ،ةشسيب لبج ىمشسملا

نود ،قيرحلا دامخإا نم تنكمت
.ةيرششب رئاشسخ ليجشست

صش.Îنع

ةشسبتو ةفلجلاب ديشص قدانب4و ةي’ولا تاذب «ةلطز» غلك62 زجح
ةدكيكسسب ةيباهرإلا تاعامجلل معد رسصنع فيقؤت

دؤقؤلاو ةيئاذغلا داؤملا نم ةلئاه تايمك زجحو بؤنجلا يف ابرهم51 ـب ةحاطإلا ^
ةزر˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘م سسمأا لوأا تف˘˘˘˘˘قوأا
،ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘ل˘˘ل

تا˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل م˘˘عد ر˘˘سصن˘˘ع
ا˘م˘ك ،ةد˘كي˘˘كسسب ة˘˘ي˘˘با˘˘هرإلا
ي˘˘ف ىر˘˘˘خأا زرا˘˘˘ف˘˘˘م تف˘˘˘قوأا

ن˘م ل˘كب ة˘قر˘ف˘ت˘م تا˘ي˘ل˘م˘˘ع
،راتخم يجاب جربو تسسارنمت
9 تز˘˘ج˘˘حو ا˘˘سصخ˘˘˘سش51
يتيعابر نيتبكرمو تانحاسش
داو˘م˘لا ن˘م ن˘ط2.1 ،ع˘فد˘لا
نم ر˘ت˘ل00217و ،ةيئاذ˘غ˘لا
ادلوم12 نع Óسضف ،دوقولا

،طغسض ةقرطم81 ،ايئابرهك
ن˘ع ف˘سشك ةز˘ه˘˘جأا3 اذ˘˘كو
سسمأا ءاسسم رثعو اذه .نداعملا
ن˘م غ˘ل˘ك62 ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،لوألا
جاو˘مأا ا˘ه˘ت˘ظ˘ف˘ل تارد˘خ˘˘م˘˘لا
زكرملا ىوت˘سسم ى˘ل˘ع ر˘ح˘ب˘لا

ةيندملا ةيامحلل عباتلا8 مقر

يديه˘م ن˘ب ي˘بر˘ع˘لا ئ˘طا˘سشب
ةلفلف ةيدل˘ب˘ل ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإا ع˘با˘ت˘لا
تح˘سضوأاو ،ةد˘كي˘˘كسس قر˘˘سش
اقفو ،ينطولا كردلا حلاسصم
عافدلا ةرازول نايب يف ءاج امل
«مÓ˘سسلا» تم˘ل˘سست ي˘ن˘˘طو˘˘لا
ةيمكلا هذ˘ه نأا˘ب ،ه˘ن˘م ة˘خ˘سسن
ر˘ح˘ب˘لا جاو˘مأا ا˘ه˘ت˘ظ˘ف˘ل ي˘ت˘لا

مكحم درط يف ةأابخم تناك
م˘˘ت ه˘˘نأا˘˘ب ةر˘˘˘كذ˘˘˘م ،قÓ˘˘˘غإلا
يراجلا ليرفأا32 يف روثعلا

ن˘م ىر˘˘خأا غ˘˘ل˘˘ك03 ى˘ل˘˘ع
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘˘ع تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا
تاذ˘˘ب د˘˘حاو م˘˘قر ز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا
جاومأا اهتظفل نأا دعب ئطاسشلا
تما˘˘قو اذ˘˘ه .ا˘˘سضيأا ر˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘لا
ةلوخملاو ةينع˘م˘لا ح˘لا˘سصم˘لا
ةفرعمل قيقحت حتف˘ب ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإا

ي˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘كلا هذ˘˘ه رد˘˘سصم

سصلختلا مت دق نوكي نأا حجري
ريدج .رخاوبلا ىدحإا نم اهنم
ةيادب روثعلا مت دق هنأا ركذلاب
ىلع مر˘سصن˘م˘لا سسرا˘م ر˘ه˘سش
تارد˘خ˘م˘˘لا ن˘˘م غ˘˘ل˘˘ك04
ى˘ل˘ع ر˘ح˘ب˘لا جاو˘مأا ا˘ه˘ت˘ظ˘ف˘ل
ف˘يار˘خ˘˘ل ئ˘˘طا˘˘سش ىو˘˘ت˘˘سسم
ةيدلبب تانيوعل ةقطنمل عباتلا

دلوأا ةر˘ئاد ي˘ف نو˘يا˘م قا˘ن˘˘خ
يتلاو ،ةدكيكسس برغ ةيطع
ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع ر˘˘ث˘˘ع
راطخإاب اوماق نيذلا نيدايسصلا

يتلا ،ينطولا كردلا حلاسصم
نا˘كم˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع ى˘˘لإا تل˘˘ق˘˘ن˘˘ت
 .ةيمكلا كلت زجحب تماقو
4 ز˘ج˘ح م˘ت ،ىر˘خأا ة˘ه˘˘ج ن˘˘م
،ق˘ئا˘ثو نود˘˘ب د˘˘ي˘˘سص قدا˘˘ن˘˘ب
لكب سشيطارخ˘لا ن˘م ة˘ي˘م˘كو
.ةسسبتو ةفلجلا نم

ط.ةراشص

ن˘˘˘مألا ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘سصم تن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ت
نم ،طاوغألاب عبارلا يرسضحلا
ة˘˘ي˘˘مار˘˘جإا ة˘˘كب˘˘سشب ة˘˘حا˘˘طإلا
حوارتت سصاخسشأا3 نم نوكتت
،ةنسس76و62 نيب مهرامعأا
ة˘يا˘ن˘ج˘ل داد˘عإلا ي˘ف او˘طرو˘˘ت
عم ،روزملا لامعتسساو ريوزتلا

سضرغل ةسسولهم سصارقأا ةزايح
تا˘ي˘ث˘ي˘˘ح دو˘˘ع˘˘ت .ةر˘˘جا˘˘ت˘˘م˘˘لا
لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘˘سسا ى˘˘˘لإا ،ة˘˘˘ي˘˘˘سضق˘˘˘لا

ةحلسصملا ىلإا ةدراو تامولعم
ينيثÓث نأا ديفت ،اهتاذ ةينمألا
ةيلقع تار˘ثؤو˘م ءا˘ن˘ت˘قا دد˘سصب
تا˘˘˘ي˘˘˘لد˘˘˘ي˘˘˘سصلا ىد˘˘˘حإا ن˘˘˘˘م
سصاسصتخلا عاطقب ةدجاوتملا
ة˘ي˘ب˘ط ة˘˘ف˘˘سصو لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسا˘˘ب
تعسضو كلذ رثإا ىلعو ،ةروزم
ترفسسأا ةمكح˘م ة˘ي˘ن˘مأا ة˘ط˘خ
ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘˘لا ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘ع
ة˘ي˘ب˘ط˘لا ة˘ف˘سصو˘لا ه˘تزو˘ح˘˘بو
قيقحت اهدعب حتفيل ،ةروزملا
نيهبت˘سشم ف˘ي˘قو˘ت ن˘ع ر˘ف˘سسأا
غلبي سصخسش امهنيب نم امهيف
موق˘ي ة˘ن˘سس62 ر˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘م
ة˘ي˘ب˘ط تادا˘ه˘سش خا˘سسن˘ت˘˘سسا˘˘ب
ةيودأا جار˘خ˘ت˘سسا ل˘جأل ةروز˘م
ريخألا اذه ،ة˘ي˘ل˘ق˘ع تار˘ثؤو˘مو
تاءار˘˘جإلا ءا˘˘ف˘˘ي˘˘ت˘˘سسا د˘˘ع˘˘بو
ىلع هنكسسمب طبسض ةينوناقلا

182و ،ا˘سسو˘ل˘ه˘م ا˘سصر˘ق75
تارثؤومل غراف طسشمو ةبلع
لولح˘م˘ل ن˘ي˘ترورا˘قو ة˘ي˘ل˘ق˘ع
ة˘لآا ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب ،سسو˘ل˘ه˘˘م
اسضيأا ىرج امك ،خسسنو ةعابط
ي˘˘لآا مÓ˘˘عإا يزا˘˘˘ه˘˘˘ج ز˘˘˘ج˘˘˘ح
ةيبط ةفسصو752و ،نيلومحم
ةيبط ة˘ف˘سصو231و ،ةروز˘˘م
ن˘˘م خ˘˘سسن ،ر˘˘يوز˘˘ت˘˘ل˘˘ل ةد˘˘ع˘˘م
،ةير˘ت˘مو˘ي˘ب ف˘ير˘ع˘ت تا˘قا˘ط˘ب
ى˘لإا ،ةروز˘م ءا˘ف˘سش تا˘قا˘ط˘بو
تادئاع لثمي يلام غلبم بناج
ىلعو .يمارجإلا طاسشنلا اذه
˘مد˘˘ق ،هر˘˘كذ ق˘˘ب˘˘سس ا˘˘م ءو˘˘سض
ل˘ي˘كو ما˘مأا م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘˘ت˘˘سشم˘˘لا
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ى˘ل˘ع م˘ه˘لا˘حأا يذ˘لا ،طاو˘غألا
او˘عدوأاو ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا ي˘˘سضا˘˘ق
ة˘ه˘ج ن˘˘م .تقؤو˘˘م˘˘لا سسب˘˘ح˘˘لا
ثح˘ب˘لا ة˘قر˘ف تن˘كم˘ت ،ىر˘خأا

نمأل ةعباتلا «IRB» لخدتلاو
د˘ح ع˘˘سضو ن˘˘م ،را˘˘سشب ة˘˘يلو
تارد˘خ˘م˘ل˘˘ل جور˘˘م طا˘˘سشن˘˘ل
زجحو ةسسو˘ل˘ه˘م˘لا بو˘ب˘ح˘لاو
ةيسضقلا ي˘هو ،ا˘ه˘ن˘م تا˘ي˘م˘ك
لÓغتسسل اهعئاقو دوعت يتلا

تاذ فر˘˘ط ن˘˘م تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘˘م
مايق ا˘هدا˘ف˘م ،ة˘ي˘ن˘مألا ة˘قر˘ف˘لا
تاردخملا ج˘يور˘ت˘ب ي˘ن˘ي˘ثÓ˘ث
ه˘˘لز˘˘ن˘˘م كلذ ي˘˘ف Ó˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سسم
ذاختا مت روفلا ىلعو ،يلئاعلا
ةمزÓلا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإلا
ل˘˘˘ي˘˘˘كو ع˘˘˘م ق˘˘˘ي˘˘˘سسن˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
هبتسشملا لزنم سشيتفتبو ،راسشب
نم امارغ842 زجح مت ،هيف
65 ،ج˘لا˘˘ع˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘كلا ةدا˘˘م
عاو˘نأا ن˘م ا˘سسو˘˘ل˘˘ه˘˘م ا˘˘سصر˘˘ق
،(راتيك) نيتداح نيتلآا ،ةفلتخم
ةينطولا ةلمعلاب ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘مو
تادئاعك رانيد000.04 هردق
.مومسسلا هذه جيورت
يئاسضق ءارجإا فلم بجومبو
راجتلاو نيز˘خ˘تو ةزا˘ي˘ح ن˘ع

تار˘˘ثؤو˘˘م˘˘لاو تارد˘˘خ˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
ريغلا ىلع اهسضرعو ،ةيلقعلا
م˘ت ،ة˘عور˘سشم ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘˘ط˘˘ب
ل˘ي˘كو ما˘مأا فو˘قو˘م˘لا م˘يد˘ق˘ت
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ءار˘˘جإل ه˘˘˘لا˘˘˘حأا يذ˘˘˘لا ،را˘˘˘سشب
يف ردسص نيأا ،يروفلا لوثملا

ة˘سسسسؤو˘م˘لا˘ب عاد˘يإا ر˘˘مأا ه˘˘ق˘˘ح
.ةيباقعلا

نيشصخششب ةحاطإ’ا
جيورت نافرتحي

صصارقأ’او تاردخملا
ةياجبب ةشسولهملا

ة˘˘ح˘˘فا˘˘˘كم ة˘˘˘قر˘˘˘ف تن˘˘˘كم˘˘˘ت
ةحلسصملل ةعباتلا تاردخملا
ةيئاسضق˘لا ة˘طر˘سشل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا
لÓ˘˘خ ،ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب ة˘˘يلو ن˘˘مأا˘˘ب
سضبقلا نم ،نيريخألا نيمويلا

نم نا˘غ˘ل˘ب˘ي ن˘ي˘سصخ˘سش ى˘ل˘ع
نافرتحي ،ةنسس13و62 رمعلا
سصارقألاو تاردخملا جيورت
ةيحايسسلا ةيرقلاب ة˘سسو˘ل˘ه˘م˘لا
ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ،ة˘يا˘ج˘ب˘ب تكا˘سس
تا˘مو˘ل˘ع˘م دورو د˘ع˘ب تءا˘ج
اهدافم ة˘طر˘سشلا ح˘لا˘سصم ى˘لإا
ن˘ي˘هو˘ب˘˘سشم سصا˘˘خ˘˘سشأا ما˘˘ي˘˘ق
ل˘˘كب تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا ج˘˘يور˘˘ت˘˘ب
،ج˘˘لا˘˘ع˘˘م ف˘˘ي˘˘˘ك) ا˘˘˘ه˘˘˘عاو˘˘˘نأا

تار˘ثؤو˘م ،ة˘ب˘˘ل˘˘سص تارد˘˘خ˘˘م
لماك ىوت˘سسم ى˘ل˘ع (ة˘ي˘ل˘ق˘ع
ي˘بر˘غ˘لا ي˘ل˘حا˘سسلا ط˘˘ير˘˘سشلا
ن˘ي˘ل˘غ˘ت˘سسم ة˘يا˘ج˘ب ة˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ل
يذلا يلاحلا يحسصلا عسضولا
لج رارغ ىلع دÓبلا هب رمت
ءابو يسشفن ببسسب ملاعلا لود
م˘ه˘طا˘سشن ةدا˘يز˘ل ،«ا˘˘نورو˘˘ك»
ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ل˘˘جألو ،ي˘˘مار˘˘جإلا
ةطخ عسضو مت مهيف هبتسشملا

دسصرت مت اهرثإا ىلع ةمكحم
ج˘يور˘ت ن˘كا˘مأاو م˘ه˘تا˘كر˘˘ح˘˘ت
را˘ي˘ت˘˘خا د˘˘ع˘˘بو ،تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا
ةم˘هاد˘م م˘ت بسسا˘ن˘م˘لا تقو˘لا
ةبكرم فيقوت مت نيأا ناكملا

ا˘˘ه˘˘ب «ياد˘˘نو˘˘ي˘˘ه» عو˘˘˘ن ن˘˘˘م
رثع امهسشيتفت دعبو ناسصخسش
ن˘م ة˘ي˘م˘ك ى˘ل˘ع ا˘م˘ه˘تزو˘ح˘ب
ةدمعأا لكسش ىلع تاردخملا

22 ىلإا ةفاسضإلاب ،عيبلل أايهم
عو˘ن ن˘˘م ا˘˘سسو˘˘ل˘˘ه˘˘م ا˘˘سصر˘˘ق
روثعلا مت امك ،«تنيلاباغيرب»
عيطقت راثآا اهب ةداح ةادأا ىلع
.ءاسضيب ةحلسسأاو تاردخملا

د˘ع˘بو ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل ارار˘م˘ت˘سساو
هبتسشملا دحأا نكسسم سشيتفت
نم حئافسص3 زجح مت ،امهيف
ردقي (جلاعم فيك) تاردخملا

،مارغ003 ي˘لاو˘ح˘ب ا˘ه˘˘نزو
ن˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب
ـب ردقت ةسسو˘ل˘ه˘م˘لا سصار˘قألا

ا˘م ءو˘سض ى˘ل˘عو .ة˘ب˘˘ح245
يئازج فلم زجنأا ،هركذ قبسس

ل˘جأل ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا د˘سض
ءار˘˘˘˘سشو ةزا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ح ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سضق
(ج˘لا˘ع˘م ف˘ي˘˘ك) تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا

ريغ ةقيرطب عيب˘ل˘ل ا˘ه˘سضر˘عو
داوم ءارسشو ةزايح ،ةعورسشم
اهعيب ةداعإا دسصق ة˘ي˘نلد˘ي˘سص
،ة˘˘عور˘˘سشم ر˘˘ي˘˘غ ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘˘ب
ءاسضيب ةحلسسأا لمح ،عيزوتلا
   .يعرسش رربم نود

ت..ك / ع..ن / ب.ن

«IRB» ةشسولهملا صصارقأ’او جلاعملا فيكلا جورم طاششنل ادح عشضي راششب

تافسصؤلا روزت ةيمارجإا ةكبسش كيكفت
طاؤغألا يف تاسسؤلهملاب رجاتتو ةيبطلا

ة˘˘طر˘˘˘سشلا ر˘˘˘سصا˘˘˘ن˘˘˘ع ز˘˘˘ج˘˘˘ح
،ةفلجلا ةيلو نمأاب ةيئاسضقلا

غبتلا نم ةدحو05732 ءاهز
اهب ةنحاسش فيقوت رثإا ،دلقملا

هكاوفلاو رسضخلا نم ةلومح
دعبو ،تازو˘ج˘ح˘م˘لا ه˘يو˘م˘ت˘ل
،قيقح˘ت˘لا تاءار˘جإا لا˘م˘كت˘سسإا
،ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لا ل˘يو˘ح˘ت م˘ت˘ي˘˘سس

يف نيسصخسشب رمألا ق˘ل˘ع˘ت˘يو
ىلإا ،امهرمع نم عبارلا دقعلا
.ةيئاسضقلا تاهجلا

خ.رشصان

هكاوفلاو رشضخلاب ةلمحم ةنحاشش لخاد ةهومم تناك
ةفلجلاب دلقملا غبتلا نم ةدحو00732 نم ديزأا زجح

ةنتابب يئام صضوح يف اقرغ نيقهارم كÓه

نازيلغب ةفرسش نم هطؤقسس رثإا لفط عرسصم
ل˘ف˘˘ط سسمأا لوأا ءا˘˘سسم ي˘˘ق˘˘ل
تاونسس5 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘˘ي
ن˘م ه˘طو˘ق˘سس ر˘˘ثإا ،ه˘˘عر˘˘سصم
يحب يناث˘لا ق˘با˘ط˘لا˘ب ة˘فر˘سش
ه˘ي˘ل˘عو ،ناز˘ي˘ل˘غ˘ب ة˘˘ي˘˘عارز˘˘لا
ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘˘ح˘˘لا تل˘˘خد˘˘ت
ةي˘لوألا تا˘فا˘ع˘سسإلا م˘يد˘ق˘ت˘ل
حانج ىلع هليوحتو ،ةيحسضلل
ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سصم ى˘˘˘لإا ة˘˘˘˘عر˘˘˘˘سسلا
ة˘سسسسؤو˘م˘لا˘ب تلا˘ج˘ع˘ت˘˘سسلا
«ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسإلا ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا

قراف نيأا ،«فاي˘سضو˘ب د˘م˘ح˘م
ةغيلبلا هتباسصإاب ارثأاتم ةايحلا

ن˘مو ،سسأار˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
ة˘ي˘ن˘مألا ح˘لا˘سصم˘لا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج
ىلع فوقولل اقي˘ق˘ح˘ت تح˘ت˘ف
ةهج نم  .ثداحلا تاسسبÓم
امهفتح ناقهارم يقل ،ىرخأا
ة˘ي˘نا˘ث˘˘لا ة˘˘عا˘˘سسلا دود˘˘ح ي˘˘ف
،سسمأا لوأا لاوز نم فسصنلاو
سصاخ يئام سضوح يف اقرغ
ةيلوب ورزل ةيدلبب يقسسلاب
ريهز مزÓملا حسضوأاو ،ةنتاب
˘مÓ˘˘عإلا˘˘ب ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا ،عا˘˘كن
ةيامح˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ب لا˘سصتلاو
نيتيحسضلا نأاب ،ايلحم ةيندملا

71و61 رمعلا نم نيتغلابلا
تامولعملا بسسح اتناك ةنسس
ن˘ي˘ع ن˘م ةا˘ق˘ت˘سسم˘لا ة˘ي˘لوألا
ل˘˘خاد نا˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘سست ،نا˘˘˘كم˘˘˘لا
4 هقمع غلبي يذلا سضوحلا
نقزرم ةتسشمب نئاكلاو راتمأا
ع˘با˘ط˘لا تاذ ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب
تحتف اه˘ت˘ه˘ج ن˘م .ي˘حÓ˘ف˘لا
اقي˘ق˘ح˘ت ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ح˘لا˘سصم˘لا
تاسسبÓ˘مو فور˘ظ ة˘فر˘ع˘م˘ل
.ثداحلا اذه

ع.ع / صش.ن
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ثـــــب ةدؤـــــع اؤــــــبقرـت
اـــــبيرق مÓـــسسلا ةاـــــــنق
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ةريسساو ريسسا0005 نم ةغراف راطفلا دئاوم
لÓ˘ت˘حلا نو˘ج˘سس ي˘ف نو˘ع˘ب˘ق˘ي ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف
نود˘ب˘ع˘ت˘م نو˘م˘ئا˘سص ،كا˘ن˘ه م˘ه˘نا ،ي˘ل˘ي˘ئار˘˘سسلا

ةريخذ نم اوكلم ام لكب نوسسرتمتم نودماسص
كابتسشا ن˘م نود˘ئا˘ع ، م˘ه˘مد ح˘ل˘مو م˘ه˘بو˘ل˘ق ي˘ف
دئاوم .اورسصتناو توملا ةفاح ىلا هيف اولسصو
زعأا نم ةيلاخ ليسضفلا رهسشلا اذه يف راطفلا
تادبؤوملا يف اونكسسو اوبهذ ، مهلمجأاو سسانلا

ىلع اولظو ،تاملظلا فوج يفو ناردجلا نيبو
نم رثكأا ةقلغملا باوبألا ىلا اولسصو ،بايلا ةبها

ديدحلا اوعلخ ،ىسضرم وا ءادهسش اوطقسس ،ةرم
امئادو ،راهن˘لاو ل˘ي˘ل˘لا ي˘ف اودر˘م˘تو ل˘سسÓ˘سسلاو
ةركاذلاو تيبلا انه ،لوسصو ىلع مهنا نورعسشي
نينيعلاو نيرحبلاو نيعارذلا حوتفملا نطولاو
.نيمداقلا قناعي

تاهمألا ، ةيلاخ ةدئام لك ىلع راطفلا دئاوم
،بيرقلاو ديعبلا ىلا نرظني تارباسصلا تاعئارلا
ناردج ىلع ةقلعملا نهئانبا روسص يف نقدحي
تمسصلا اذه ،مÓكلا نع ينغي ءيسش لك ،تيبلا
كلت ،باذعلا اذه ،يرجي يذلا رمعلا اذه ، عجوملا
،ماع لك اهرسضخا ددجت تيبلا سشوح يف ةرجسشلا
نم ةايحلا عاق يفو ،ءاملا يرجي سضرلا عاق يف
هذ˘ه ى˘ل˘ع .فا˘فز˘لا ن˘ل˘ع˘يو تو˘م˘لا ن˘م سضه˘ن˘˘ي
يلواح ،وه نوكا نا يلواح ،كل انبا ينيذخ ةدئاملا
حدقيو لملا عسستي امبر ،يب ملحلا يلمكت نا

نم ائيسش كيطعا امبر ،تامتعلا هذه نم قربلا
يما كنأل كنا˘ن˘حو كب˘ح ي˘ن˘ي˘ط˘ع˘تو ، دو˘ق˘ف˘م˘لا

ةدئاملا اذه ىلع .دوجوملاو يقابلا وهو رثكأاو
رقم ىلا ،تئسش امنيا كعم بهذا ،كل انبا ينيذخ
رخآا ى˘لا ،ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘ملا ى˘لا ،ر˘م˘حلا بي˘ل˘سصلا
ءامسسلا ىلا ،ةئفادلا سسمسشلا ىلا ، نوكلا يف ةطقن
،انجسس ا˘ن˘ج˘سس ، نو˘ج˘سسلا تا˘باو˘ب ى˘لا ، ة˘ي˘لا˘ع˘لا

عم كرحا ،باوبلا ىلع كعم قدا ،ةنازنز ةنازنز
،كع˘م مو˘سصا ،كع˘م عو˘جا ،ح˘ي˘تا˘ف˘م˘لا كع˘با˘سصا
ةرم كورهقي نا مهل حمسسا نل نكلو ،كعم توما
يخيراتلا كسشطع نم كنبا اوعزني ناو ،ىرخا

ككراسشا ةدئاملا هذه ىلع .بايغلا يف هونفديو
ينكل ،يدنع تاباجإا ل ،ةبعسصلا ةلئسسلا لك
ىرسسا ،اندلوا ءلؤوه ،يما اي نيقفتم اننا فرعا

ةيرحلا بوث علخي نا عيطتسسي دحأا ل دحأا ل ،ةيرح
قفدتي كبيلح ،يفاخت ل ،مهسسوفنو مهحاورأا نع
مهدمي ءي˘فاد˘لا ن˘خا˘سسلا كب˘ي˘ل˘ح ، م˘ه˘قور˘ع ي˘ف
لو بهذلا كلمن ل ، يفاخت ل ،ةوقلاو ةايحلاب
يه ، ةماركلا يما اي كلمن ،تاءابعلا لو فويسسلا
وه اه ، كل انبا ينيذخ ةدئاملا هذه ىلع .ىلغلا
ابيرق ناك ، ةماركلاو ةيرحلا بارسضا يف رسصتني
روسضحلا وه ،ةرم نم رثكا انلسصو ،كنم ابيرق
ل يتلا ةيسضقلا يه ،ايندلاو ناكملا أÓم يذلا
قوسس يف اهعيب وا اهيلع ةمواسسملا دحا عيطتسسي
ز˘ع˘لا سسأا˘ك بر˘سشنو عو˘ج˘ن عو˘ج˘˘ن ،ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا

ع˘سضخ˘ن ل ن˘كلو تو˘م˘نو عو˘ج˘ن ، ل˘ظ˘ن˘˘ح˘˘لا˘˘ب
انم اوقرسس نمو نيل˘ت˘ح˘م˘لاو ن˘يدÓ˘ج˘لا طور˘سشل
انسسل ،كل انبا ينيذخ ةدئاملا هذه ىلع .حورلا بهذ
نيدايم يف مهسضرعيو هئانباب رجاتي نم يما اي
اي دحا ل ،همدو هسضرع عيبي دحا ل ،تامواسسملا
ا˘م˘م ي˘عز˘ج˘˘ت لو ي˘˘كب˘˘ت ل ي˘˘ن˘˘ي˘˘قد˘˘سص ،ي˘˘ما
ءادسشا نيدحوم نحن امك ىقبن نا انتوق ،نيعمسست

انيف ىقبت امم درجتن ل نا انتوق ،نيملاظلا ىلع
لمجا امف يلسص ،يما اي يلسص ،نيقيو ناميا نم
ءاعدلاب ائل˘ت˘م˘م ا˘ي˘لا˘ع ا˘ئدا˘ه ،نا˘سضمر ر˘ه˘سش ناذآا

سسيل ،كل انبا ينيذخ ةدئاملا هذه ىلع .ءاجرلاو
رهسشلا اذه يف كترايزل دحا تأاي ل نا اريثك امهم
امهم سسيل ،بابلا كيلع قرطي دحا ل ،ديعلا يف وا

ةفقاولا ةيحسضلا تنا ،يما اي كنوسشخي مه ،اريثك
ةدهاسشلا ،اهمدو اهملا نم ةجراخلا اهيمدق ىلع
مل ،كل انبا ينيذخ ةدئاملا هذه ىلع .عيمجلا ىلع
نيزانزلا ةبوطر يما اي سسنن مل ،دعب ةركاذلا دقفن
تÓ˘ف˘ح ي˘˘ما ا˘˘ي سسن˘˘ن م˘˘ل ،نو˘˘ج˘˘سسلا سضار˘˘ماو
،زاغلاو تاوار˘ه˘لا˘ب ع˘م˘ق˘لاو بيذ˘ع˘ت˘لاو بر˘سضلا

تنك دقو ،ةحوتفم انحورج ، ةيماد تلازل اندولج
يف ،ماسصتعلا ةميخ يف ،نجسسلا باب ىلع ،كانه
تنكو ،عيرسس قيرط نع نيثحبت ركابلا رجفلا

،نجسسلا يف كانعمسس ،نيخرسصتو نيخرسصت كانه
ل ،يما اي سسنن مل ،ديهسشلا ربق ىلع كانعمسسو
،ىلوألا كتاملك نع كدعبا وا كيسسن نم يلبقتسست

هذه ىلع .نيملاعلا يف عزوت يذلا كتوسص نع
لوقاو عراوسشلل جرخأاسسو ،كل انبا ينيذخ ةدئاملا
يف هما كرتي نمو ،مكما يه ،اهوبذعت ل سسانلل
يدنجلا ما يه ،سشيعي نا قحتسسي ل ةلئسسلا غارف
يئادفلا ما يهو ،براحي لازلو همد لمح يذلا
هذه ىلع .اعيمج مكلجأل ةيرحلا عم قناعت يذلا
نا تلواح ينيحماسسو ،كل انبا ينيذخ ةدئاملا
مهمسصوو ىرسسلا ى˘ل˘ع لÓ˘ت˘حلا ة˘م˘ج˘ه د˘سصا
عنتقيل اديج ملاعلا يغسصي نا تلواح ،نييبراهلاب
،باهرلا لاكسشا ىلعا وه رخآا بعسش لÓتحا نا

ل ،ةيرحلل سشطعتن بعسش انناب اومهفي نا تلواح
يف ةيداسصتقا تانيسسحت لو ةيعانسص قطانم ديرن

ءÓكوو ةرسسامسس ديرن ل ،لÓتحلا رارمتسسا لظ
زومرلاب ان˘قار˘غاو لÓ˘ت˘حلا ل˘ي˘م˘ج˘تو ق˘ي˘م˘ع˘ت˘ل
هذه ىلع .ديحولا زمرلا يما اي تنا ،تايلكسشلاو
ام ىدسص ددرا ىقبا فوسس ، كل انبا ينيذخ ةدئاملا

:لقند لما يبرعلا رعاسشلا هنع ربع
عوبنيلا يفو ،رخسصلا يف تقدح
عوجلا تامسس يف يهجو تيأار
بوعسشلا بسضغ يف تقدح
بولسصملاو بيلسصلا ينتيأار
رونلاو ةيرحلا بلطا تخرسص
يما دهم نم أادبت يتنونيك
ّيرسسلا يلبحو
عوطقملا اهلبح

ناسضمر رهسش لوخد ببسسب ملألاب رعسشن اننإا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسلا فور˘ظ˘لا ل˘˘ظ ي˘˘ف م˘˘ير˘˘كلا
انل حاتت ل فورظ لظ يفو انوروك ةمزأا اهسضرفت
مايقلاو حيوارتلا ءادأاو ةعامجلا ةÓسص ةسصرف اهيف
ة˘يزار˘ت˘حلا تاءار˘جإلا بب˘سسب ه˘ل˘˘لا تو˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف
يف م˘ه˘ت˘ح˘سصو سسا˘ن˘لا حاورأا ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘ل˘ل
عمو دجتسسملا انوروك سسوريف ةحئاج ةهجاوم
م˘لا˘ع˘لا ف˘ق˘ي كرا˘ب˘˘م˘˘لا نا˘˘سضمر ر˘˘ه˘˘سش لو˘˘ل˘˘ح
سسوريف ةحئاج اهتعنسص ةقرافم مامأا يمÓسسإلا

ةمزألا تسضرف دقف بعسص تيقوت يف انوروك
ل˘سصاو˘ت˘لا ه˘ي˘ف دا˘كي يذ˘لا ر˘ه˘سشلا ي˘ف د˘عا˘ب˘ت˘˘لا

ليسضفلا رهسشلاف تادابعلا نم نوكي نأا براقتلاو
ع˘م˘ج˘ت˘لاو ير˘سسألا رواز˘ت˘لا ر˘ه˘سش ه˘˘نأا فور˘˘ع˘˘م
ةÓسصلاو يريخلا لمعلاو نيدلا رومأا يف ربدتلاو
رهسشلا لÓخ نوسسرامي ل ملسسم رايلم8.1 نأا لإا
اودهسشي ملو اقباسس هنوسسرامي اوناك ام ليسضفلا

رظحو دجاسسملا قÓغإا ءوسض يف لبق نم هلثم
ةÓسص عنمو انوروك ببسسب سضورفملا لوجتلا

ل ماعلا اذه .يمÓسسإلا ملاعلا لوح ةعامجلا
هدهاسشنو هسشيعن ام ملؤومف ةقباسسلا ماوعلا هبسشي
دعابت˘لا اذ˘ه ق˘ل˘خ ى˘لإا تدأا ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ع˘ئا˘قو ن˘م
ملاعلا ىلع ءابو˘لا ح˘مÓ˘م تف˘سضأاو ي˘ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
انيلع لحي ليسضفلا ناسضمر رهسش وهاه هرسسأاب
يف هو˘ق˘ب˘سس ن˘يذ˘لا ل˘ك ر˘ي˘غ ر˘خآا نا˘سضمر ه˘ن˘كل
لو ةمحدزم قاوسسأا Óف رسصاعملا ةيرسشبلا خيرات
يتلا نيلسصملاب ظتكت دجاسسم لو ةجهبلل ملاعم
لو ليسضفلا رهسشلل زربألا يناحورلا ملعملا دعت
يناسسنإلا لفاكتلا جذومن سسكعت نمحرلل دئاوم
لÓظب يقليل ءاجو ءيسش لك انوروك ريغ دقل
دبعتلاو ةجهبلا هرمعي ناك رهسش ىلع ةبيئكلا

مظعم يتأاتو .يناسسنإلاو يعامتجلا لفاكتلاو
ةينيدلا ناسضمر ةطسشنأل ةلطعملا تاءارجإلا كلت
يتلا ةيملاعلا ةحسصلا ةمظنم تايسصوتل ةباجتسسا

ةيدجب رظنلا ةداعإا ىلع ةيمÓسسإلا لودلا تثح
نم دحلا فدهب ةيعامج ةينيد تلافتحا يأا يف
بناجلا ناف سسيياقملا لكبو انوروك ءابو يسشفت

انوروكب ديحولا رثأاتملا وه سسيل ينيدلاو يحورلا
ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قلا عا˘˘˘سضوألا ل˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م تر˘˘˘ثأا˘˘˘ت˘˘˘ف
يسشفت ة˘ه˘جاو˘م تاءار˘جإل نا˘كو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلاو
ةيرسشبلا ةايحلا لمجم ىلع احسضاو اريثأات ءابولا

ة˘˘م˘˘سسلا تنا˘˘ك نا˘˘˘سضمر ر˘˘˘ه˘˘˘سش لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘كلو
تاعمجتلا يه نادلبلا مظعم يفو امود ةيسساسسألا
نم تاوعدلا لدابتو راطفإلا مئلو ىلع ةيلئاعلا
ام وهو ةريبكلا اهتادادتما ربع تÓئاعلا لك لبق
نمحرلا دئاو˘م ا˘مأا ما˘ع˘لا اذ˘ه ل˘سصا˘ح ر˘ي˘غ ود˘ب˘ي
نوعمجتي ل˘ي˘ب˘سسلا ور˘با˘عو ءار˘ق˘ف˘لا نا˘ك ثي˘حو
دقف ريخلا لها ةقفن ىلع اناجم راطفإلا لوانتل
 .اسضيأا تعنم

رهسش يف يعامتجلا لفاكتلا ةيمهأا زربت انهو
ةمسس وه يعامتجلا لفاكتلا نل ميركلا ناسضمر
يذلاو كسسامتملاو يوقلا عمتجملا تامسس نم
نوعلا دي ميدقتب ًايلام نيرد˘ت˘ق˘م˘لا ما˘ي˘ق˘ب م˘جر˘ت˘ي
˘ما˘ت˘يألاو ءار˘ق˘ف˘لا ن˘م ءا˘ف˘ع˘˘سضل˘˘ل ةد˘˘عا˘˘سسم˘˘لاو
ةيهلإلا ةسصرفلا وه ناسضمر رهسشو ىسضرملاو

وه ميركلا رهسشلاف ةيعامتجلا طباورلا ةيوقتل
˘ما˘ي˘ّسصلا ي˘ف ة˘ّير˘سشب˘لا ةدارإÓ˘ل ر˘ب˘كألا يد˘ح˘ت˘˘لا

ربلاو ريخلا نوكي فيكف ريخلا لمعو مايقلاو
برغملاو قرسشملا لبق مكهوجو اولوت نَأاب سسيل
هل لام ل نمل لام هللا هاتآا نمم لاملا لذب وه لب
 .لجو زع قلاخلا ةيسصو كلتو

لعفل اهدي دمت يتلا ءاسضيبلا يدايألا كلت نا
معد لجا نم يعمتجملا دوكرلا اذه لظ يف ريخلا
ل˘فا˘كت˘لا ق˘ل˘خ˘ل ن˘كم˘ي ا˘م ل˘ي˘سصو˘تو ءار˘˘ق˘˘ف˘˘لا
اذه يف ملسسم لك ىلع بجاو وه يعامتجلا
دعابتلا دوجو لظ يف ةسصاخو ليسضفلا رهسشلا
لفاكتلا لمع ةفعاسضم نم دب Óف يعامتجلا
زيزعتو مهمعدو نيرخآلاب مامتهلاو يعامتجلا

ىدحت لجا نم عيمجلل نوعلا دي دمو مهدومسص
 .رهاقلا ءابولا اذه

نيطسسلف يف ةنسسحلا اياونلا ريفسس
ةينيطسسلفلا حابسصلا ةديرج ريرحت سسيئر

كل انبا ينيذخ... راطفألا ةدئام ىلع

 انورؤك نمز ‘ يعامتجلا لفاكتلا ةيمهأا

عقارق ىشسيع :ملقب

 ةودقلا يرشس  : ملقب

ني˘ط˘سسل˘ف بع˘سش ر˘سصت˘ن˘ي ناو لا ن˘كم˘ي ل
امهم نكمي لو ةينيطسسلفلا سضرلا بحاسص
ةدارا نم لانت نا ناودعلاو سشطبلا ىوق تلاعت
ه˘سضرا ن˘ع در˘سش يذ˘لا بع˘سشلا اذ˘ه دو˘م˘˘سصو
نم ة˘ل˘يو˘ط ة˘ل˘حر˘م ر˘ب˘ع ه˘قو˘ق˘ح تب˘سصت˘غاو
روفلب د˘عو ةر˘ماؤو˘م ذ˘ن˘م تأاد˘ت˘با تار˘ماؤو˘م˘لا
ةيرسصنعلا بمارت دوعو عم رمتسستو موؤوسشملا
ينيطسسلفلا بعسشلاو نيطسسل˘ف˘ل ر˘كن˘ت˘ت ي˘ت˘لا

ة˘ف˘سضلا م˘سض ي˘ف ة˘سصر˘ف˘لا لÓ˘ت˘حلا ح˘ن˘م˘تو
بسصا˘غ˘لا ه˘ناود˘ع ي˘ف رار˘م˘ت˘سسلاو ة˘ي˘بر˘غ˘˘لا

اددجم لجسسيسس خيراتلا نإاو نيطسسلف سضرأل
ثيح خيراتلا ةقرسس يف لثمتي يذلا ملظلا اذه
اسضرا نيطسسلف قحب ةملاظلا تاسسرامملا كلت
نل نيطسسلف بعسش ناو ناونعو ةيوهو ابعسشو
نحنو نمزلا لاط امهم ملظلا اذه ىسسني ملو
نم نيطسسلف وحمي نا خيراتلل نكمي ل اهلوقن
ل˘ك م˘لا˘ع˘لاو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف ل˘ك ةر˘كاذو ناد˘جو
نمزلا رورم نم مغرب نيطسسلفب فرتعي ملاعلا
ناك امنيا ينيطسسلفلا هعفري يذلا راعسشلا ناف
ط˘˘ق˘˘سستو موؤو˘˘سشم˘˘لا رو˘˘ف˘˘ل˘˘ب د˘˘عو ط˘˘ق˘˘سسي

 .ةيرسصنعلا بمارت تارماؤوم
لÓحإلا ةلود اهمسسرت يتلا ةروسصلا كلت نأا

تلافتحلا ةماقا نع نلعت يتلاو ةيرسصنعلا
دهسشملل ديعت يهف لÓقتسسلا موي هيمسست امب
اهتذفن يتلا ةيباهرإلاو ةعسشبلا رزاجملا كلت
ة˘لود تما˘ق ن˘ي˘ح ة˘ي˘نو˘ي˘˘ه˘˘سصلا تا˘˘با˘˘سصع˘˘لا
ينيط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا سضا˘ق˘نأا ى˘ل˘ع لÓ˘ت˘حلا

اهسسفن تحرطو ةينطولاو ةي˘لا˘سضن˘لا ه˘ت˘يو˘هو
هلتحم يعامتجلاو يسسايسسلا هدوجو نع Óيدب
ندملا ربكا يهاسضت تناك اهلمكأاب ةمئاق ندم
ىمسسي ام مايق تنلعأاو تقولا كاذب ملاعلا يف
ى˘لإا تدأا ة˘يو˘مد ة˘ل˘م˘ح د˘ع˘ب لÓ˘ت˘حلا ة˘لود˘ب
هسضرا نع ينيطسسلفلا بعسشلا عازتناو ريجهت
ا˘ن˘ب˘ع˘سش ءا˘ن˘بأا ن˘م فلآلا تا˘ئ˘م در˘طو ى˘ف˘نو
لامسش سضرألا تاتسش يف اهلمكأاب تÓئاعو
ئجل بعسش ىلإا هلمكأاب بعسش ليوحتو ابرغو
 .رفسس راوجو نطوو ةيوه نع ثحبي درسشم

اببسس تناك يتلاو ةيديجارتلا ةاسسأاملا كلت نإا
بع˘سشلا ءا˘ن˘˘با ى˘˘ل˘˘ع ع˘˘قو يذ˘˘لا م˘˘ل˘˘ظ˘˘لا ي˘˘ف
نا˘كو م˘ه˘قو˘ق˘ح ن˘م م˘هدر˘جو ي˘ن˘ي˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا

اهسساسسأا ىلع تماق يتلا ةيسساسسألا ةزيكرلا
ة˘سسا˘ي˘سس رار˘م˘ت˘سسا ل˘ظ ى˘فو لÓ˘ت˘˘حلا ة˘˘لود
ةقرسسو سضرلا لÓتحا ىلع ةمئاقلا لÓتحلا
نوناقلا قيبطت سضفرو ةينيطسسلفلا قوقحلا

لمعي نا مهملا نم تاب ةيلودلا تارارقلاو
تاناملربو تاموكحو يلودلا نمألا سسلجم
ةسصاخ يبوروألا داح˘تلا تا˘سسسسؤو˘مو م˘لا˘ع˘لا
تملآا يتلا ةيخيراتلا ةئيطخلا جئاتن ةجلاعمب
رسشابملا ببسسلا تناكو ينيطسسلفلا بعسشلاب
مغرلا ىلعو لÓتحلا عم عارسصلا رارمتسسÓل
م˘مألا ن˘ع ردا˘سصلا م˘ي˘˘سسق˘˘ت˘˘لا رار˘˘ق سصن ن˘˘م
ةموكح نإاف ةف˘سصا˘ن˘م ن˘ي˘ت˘لود ى˘لإا ةد˘ح˘ت˘م˘لا
نم %07 نم رثكأا ىلع مويلا موقت لÓتحلا
ةيقبلا ىلع رطيسستو ةيخيراتلا نيطسسلف سضرأا
عور˘˘˘سشم˘˘˘لا لاز ا˘˘˘˘مو كلذ˘˘˘˘ك لÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘حلا˘˘˘˘ب
ةقرسسو بهنب عمطي يري˘مد˘ت˘لا ي˘نا˘ط˘ي˘ت˘سسلا
اقفو ةيبرغلا ةفسضلا مسضو ةينيطسسلفلا سضرلا
 .ةيكيرملا نرقلا ةقفسص ىمسسي امل

ة˘˘سسا˘˘ي˘˘˘سسلاو تار˘˘˘ماؤو˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ف˘˘˘قو نا
رارمتسسا بلطتي لÓ˘ت˘حلا ة˘لود˘ل ةرو˘ع˘سسم˘لا

وه اذهف لقلا ىلع يلودلا طغسضلا ةسسرامم
ة˘مو˘كح ه˘سسرا˘م˘ت ا˘م ل˘ظ ي˘˘ف ى˘˘ندألا د˘˘ح˘˘لا
ةيرسصنع تاف˘لا˘ح˘تو تار˘ماؤو˘م ن˘م لÓ˘ت˘حلا

ةلودب فارتعلا ىلع ملاعلا لود ثح ةرورسضو
لمعلا ةينيطسسلفلا ةدايقلا نم دب لو نيطسسلف
ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحمل يلعفلا هجوتلا ىلع
ا˘ه˘م˘ئار˘ج ن˘ع لÓ˘ت˘حلا ة˘˘مو˘˘كح ة˘˘لءا˘˘سسم˘˘ل
سسلجملا تارارق عيمج قيبطت ىلع لمعلاو
فارتعلا بحسسو يزكرملا سسلجملاو ينطولا
اهتاوطخب ترمتسسا نيح يف لÓتحلا ةلودب
نوكت يهف ةيبرغلا ةفسضلا مسض نع اهنÓعإاو
ةيل˘م˘ع ى˘ل˘ع ةر˘ي˘خلا ة˘سصا˘سصر˘لا تق˘ل˘طا د˘ق
ر˘ي˘غ نو˘كتو ي˘كير˘ما ءا˘ط˘غو م˘عد˘ب مÓ˘˘سسلا

مÓسس تاسضوافم يأل قÓطلا ىلع ةلهؤوم
ينيطسسلفلا بعسشلا حن˘م ى˘ل˘ع ة˘م˘ئا˘ق ةد˘يد˘ج
ه˘ت˘لود ة˘ما˘قإاو هر˘ي˘سصم ر˘ير˘˘ق˘˘ت ي˘˘ف ه˘˘قو˘˘ق˘˘ح
 .فيرسشلا سسدقلا اهتمسصاعو ةينيطسسلفلا

نيطسسلف يف ةنسسحلا اياونلا ريفسس
ةينيطسسلفلا حابسصلا ةديرج ريرحت سسيئر

 نيرخآلا سضاقنأا ىلع تماق يتلا لÓتحلا ةلود
 ةودقلا يرشس  :  ملقب



ذاتشسأ’ا جمانربلا اذه يف دمعيشس
ةذتاشسأاو نييحرشسم داقن ةفاشضتشسا

حر˘ششلا˘˘ب ثيد˘˘ح˘˘ل˘˘ل ن˘˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج
ضضيفتشسملا ضشا˘ق˘ن˘لاو ل˘ي˘ل˘ح˘ت˘لاو
دعي يذلا ينآارقلا ضصشصقلا لوح
نارقلا يف ةيو˘ي˘ح˘لا بناو˘ج˘لا د˘حأا
أاوبتي نأا هللا ةمكح تشضتقا ميركلا

ءا˘ج يذ˘˘لاو ،ا˘˘ما˘˘ه ا˘˘ع˘˘شساو از˘˘ي˘˘ح
يلامجلا دعبلا خي˘شسر˘ت ي˘شضت˘ق˘م˘ل
بيلاشسأا ثيح نم ينآارقلا ضصشصقلل

 .هثادحأا درشس قئارطو هشضرع
هتقلح ددع يف فولخ ذاتشسأ’ا

دقانلاو ذاتشسأ’ا فاشضتشسا ىلوأ’ا
ة˘ع˘ما˘ج ن˘م ة˘لا˘ت˘خ د˘ي˘م˘ح˘لا د˘ب˘ع
دعم لاقو ،ةل˘ششن˘خ رور˘غ˘ل ضسا˘ب˘ع
اينف Óمع كانه نأا فولخ ةشصحلا
ة˘˘ح˘˘شسم˘˘لا ءارو ة˘˘ي˘˘م˘˘˘هأ’ا غ˘˘˘لا˘˘˘ب
نم ينآار˘ق˘لا ضصشصق˘ل˘ل ة˘ي˘لا˘م˘ج˘لا

هقوشسي يشصشصق ضضرع لك لÓخ
نوحششم هللا مÓكف ،ميركلا نآارقلا
ةعونتمو ةعيدب ةيريوشصت ةفاثكب
أابن ةءارق يف طرخنن نأا نكمي ’ اذا
انتليخم يف مشسترتو ’إا يشصشصق
ةاي˘ح˘لا˘ب ة˘م˘ع˘ف˘م رو˘شصو د˘ها˘ششم
ي˘ف بي˘ج˘ع ر˘ي˘ثأا˘ت تاذ ة˘كر˘ح˘لاو
ثحا˘ب˘ل˘ل ا˘ن˘لاؤو˘شس ي˘فو ،ي˘ق˘ل˘ت˘م˘لا

هطيلشستو هرايتخا ببشس نع فولخ
:لا˘ق ي˘نآار˘ق˘لا ضصن˘لا ن˘˘ع ءو˘˘شضلا
نأا˘˘ب ق˘˘ي˘˘ل˘˘خ ي˘˘نآار˘˘ق˘˘لا ضصشصق˘˘˘لا
انمامتها رثأاتشسيو انهابتنا ليمتشسي
ن˘˘م ضسف˘˘نأ’ا ي˘˘ف ه˘˘ع˘˘ي˘˘˘ششي ا˘˘˘م˘˘˘ب
لا˘ع˘˘فأا دورو لا˘˘ع˘˘فأاو ت’ا˘˘ع˘˘ف˘˘نا
راودأ’او ثاد˘حأ’ا ع˘با˘ت˘ن ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘ت
ا˘ه˘ت˘ن˘مزأاو ا˘˘ه˘˘فور˘˘ظو ثاد˘˘حأ’او
اهفقلتنو اهششياعن اننأاكو اهتنكمأاو
ةراثا يب يرح ناك قلطنملا اذه نم
ميد˘ق˘ت ة˘لوا˘ح˘مو عو˘شضو˘م˘لا اذ˘ه
يحرشسملا ثحابلا فاشضأا ،هيف ةءارق
ير˘يو˘شصت˘لا د˘ه˘ششم˘˘لا نأا فو˘˘ل˘˘خ
وهو ’Óجإاو ’امج عششي ينآارقلا

باطخلا يف ماه يريوشصت بناج
هيف ءانبلا رشصانع حشضتت ينآارقلا

ىزاوتت وأا داشضتت وأا قشصÓتت يهو
اهيعمج جمدنتو مشضنتو محتلت مث
دهششملل ماعلا لكششلا نم ةنوكم
لكو هيوتحت يتلا ةيلكلا ةدحولا وأا

لمحي ءان˘ب˘لا ر˘شصا˘ن˘ع ن˘م ر˘شصن˘ع
يف ىمانتت ي˘ت˘لا ة˘شصا˘خ˘لا ه˘ت˘ل’د
ر˘شصا˘˘ن˘˘ع˘˘لا ت’’د ع˘˘م ما˘˘ج˘˘شسنا
هرود ءزجلا يطعي ثيحب ىرخأ’ا
وأا ةرو˘˘شصلا ما˘˘م˘˘تا ي˘˘ف ل˘˘عا˘˘ف˘˘˘لا
نم زربي مث نم ةيلكلا ةيدهششملا

قفاوتلا اذه ،ما˘ع˘لا ى˘ن˘ع˘م˘لا لÓ˘خ
ل˘كششي ر˘شصا˘ن˘ع˘لا ن˘ي˘ب دو˘جو˘م˘˘لا
امم تايئزجلا نيب ةمئاقلا ةقÓعلا
˘ما˘ج˘شسن’ا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ه˘ي˘ل˘ع بتر˘ت˘ي
د˘ه˘˘ششم˘˘لا ي˘˘ف ةد˘˘حو˘˘لا د˘˘كأا˘˘ت˘˘تو
لاكششأ’ا ن˘ي˘ب ع˘م˘ج˘لاو ةرو˘شصلاو
ة˘ل˘ي˘شسو ت’’د˘لاو تا˘ي˘˘ئز˘˘ج˘˘لاو
لمأاتملل حيتي امم ةدحولا قيقحتل
ىري نأا ينآارقلا باطخلل ربدتملاو
ةرو˘˘شصلا ى˘˘لوأ’ا ة˘˘ل˘˘هو˘˘˘لا ذ˘˘˘ن˘˘˘م
ة˘يؤور و˘ح˘ن جرد˘ت˘ي م˘ث د˘ه˘ششم˘˘لاو
نع ةدحولا ققحتت اهنيحو ،ءزجلا

ة˘ير˘ي˘ب˘ع˘ت˘لا ةادأ’او ةر˘كف˘لا ق˘ير˘ط
ف˘ي˘شضي ،ا˘˘ه˘˘تو˘˘ق جوأا ي˘˘ف نو˘˘كت
راي˘ت˘خ’ ة˘فا˘ق˘ث˘لا ةرازو را˘ششت˘شسم

لبق اهمييقتو ةيحرشسملا لامعأ’ا
م˘شسر˘ي نآار˘ق˘لا جا˘ت˘نإÓ˘ل ا˘ه˘م˘يد˘ق˘˘ت
ثيحب ةيدهششملا ضضرعيو ةروشصلا
ينفلا قشسانتلا تايلامج هل رفاوتت
ير˘يو˘شصت˘لا د˘ه˘ششم˘˘لا ةد˘˘حو ي˘˘ف
يف دشسجت ام اذهو هئازجأا عيزوتو
ه˘ي˘˘ل˘˘ع ف˘˘شسو˘˘ي ا˘˘ند˘˘ي˘˘شس ضصشصق
ة˘ير˘يو˘˘شصت˘˘لا ةد˘˘حو˘˘لا˘˘ف ،مÓ˘˘شسلا
عم قشسانتلا متيل عيونتلا يشضتقت
عيونتلا اذه ةل’د نمكتو ءازجأ’ا
˘˘ما˘˘ه ر˘˘شصن˘˘ع ر˘˘يو˘˘شصت˘˘لا نأا ي˘˘˘ف
با˘ط˘خ˘لا بو˘˘ل˘˘شسأا ي˘˘ف ي˘˘شسا˘˘شسأا
ىلإا يهتني ’ ريبعتلا نأاو ينآارقلا
هتعيبطب ضضبني امنإا ،ادرجم نهذلا
.ةلمتكم يناعملل ةيح ةروشصب

نإا لاق يئرملا عورششملا بحاشص
ظ˘ف˘ل˘ل م˘ير˘كلا نآار˘ق˘لا ماد˘˘خ˘˘ت˘˘شسا

مءÓتي دق مادختشسا يئزج رشصنعك
رود دد˘ح˘ت˘ي ذا قا˘ي˘شسلا ةد˘حو ع˘˘م
ماع˘لا ى˘ن˘ع˘م˘لا لÓ˘خ ن˘م ة˘م˘ل˘كلا
هزاربإ’ رشصانعلا لك دششتحت يذلا

ةادأاك ةملكلا ةفيظو ريغتت مث نمو
ةد˘حو˘لا بشسح ة˘ير˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ت ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف
ي˘ف يو˘شضن˘ت ي˘ت˘لا ة˘ير˘˘يو˘˘شصت˘˘لا
غلب ينايبلا بولشسأ’اف ماعلا اهراطا

ي˘ف هر˘˘ي˘˘ثأا˘˘ت نا˘˘كو زا˘˘ج˘˘عإ’ا ّد˘˘ح
قامعأ’ ا˘ًقر˘ت˘خ˘مو اًذ˘فا˘ن ضسو˘ف˘ن˘لا
عاق˘يإ’ا ي˘ف م˘غا˘ن˘ت ة˘م˘ث˘ف ،ضسف˘ن˘لا
فورحلا نم با˘شسن˘ي ي˘ق˘ي˘شسو˘م˘لا
ة˘نزاو˘ت˘م˘لا تا˘م˘ل˘كلاو ،ة˘ف˘لآا˘ت˘م˘لا

ت’’د نم هلم˘ح˘ت ا˘م˘ب ظا˘ف˘لأ’او
- ماعلا قشسنلا عاقيإاو ىنعملا يف
نينر اهمكحي تارابع يف ىقÓتت
ظافلأ’ا ةموظنم ىلاوتتو عاقيإ’ا

˘- ي˘ل’د قا˘ي˘شس ي˘˘ف تارا˘˘ب˘˘ع˘˘لاو
ءادأÓلو ،اًق˘م˘ع ى˘ن˘ع˘م˘ل˘ل ي˘ط˘ع˘ت˘ف
هزه˘ي˘ف بل˘ق˘لا ى˘لإا ذ˘ف˘ن˘ي اًر˘يو˘شصت
ريبعتلا لامج هققريف نادجولا ىلإاو
نم ىّتأاتي ’ فولخ بشسح ينآارقلا
درجمف ،تارابعلا وأا ظافلأ’ا يلاوت
لامج ىلع لدي ’ يظفللا درشسلا
امنإاو ..هئادأا يف ةعور وأا ،هتاذ يف
يف قشسانتلا لÓخ نم كلذ ققحتي
،ى˘ن˘ع˘م˘لا ي˘ف ف˘لآا˘˘ت˘˘لاو ،ة˘˘ل’د˘˘لا

تشسي˘ل˘ف ق˘˘شسن˘˘لا ي˘˘ف م˘˘غا˘˘ن˘˘ت˘˘لاو
..ا˘ه˘ب ة˘شصا˘خ تا˘ي˘لا˘م˘ج ظا˘ف˘لأÓ˘ل
قطُن وأا ،تمدختشسا املك اهمزÓت
هت˘حا˘شصف ن˘م˘كت ’ ظ˘ف˘ل˘لا˘ف ،ا˘ه˘ب
دقو ،لمجي دقف ،هتاذ يف هتغÓبو
ة˘ق˘ير˘طو بو˘ل˘شسأ’ا بشسح ح˘ب˘ق˘˘ي
يتاذ نشسح ظافلأÓل ضسيلف ،ءادأ’ا

يف ن˘م˘كي ا˘ه˘ن˘شسح ا˘م˘نإاو ،در˘ف˘ن˘م
عم ،ىنعملا ماجشسناو ةل’دلا فلآات

،رفانتلا د˘عُ̆بو فور˘ح˘لا ي˘ف مؤوÓ˘ت
يف لشصاوتو ،ةروشصلا يف زيامتو
ا˘م˘ئاد ي˘نآار˘ق˘لا ظ˘ف˘ل˘لا˘ف ،عا˘˘ق˘˘يإ’ا

،هب ضصاخلا هانعم هل انثدحم بشسح
عا˘˘ع˘˘ششإ’ا اذ˘˘ه ه˘˘˘ي˘˘˘ف ى˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ي
هدر˘ف˘ت ه˘ل ، ل˘ي˘م˘ج˘لا ير˘يو˘˘شصت˘˘لا

ةل’دلاو ىنعملا ثيح نم هتقدو
..فدارتلا هعم يفتني امم ،قايشسلاو
..لكششلا ثيح نم رمأ’ا ح’ نإاو
ظ˘ف˘ل˘لا ى˘ل˘ع ي˘ف˘˘شضي قا˘˘ي˘˘شسلا˘˘ف
ة˘ير˘يو˘شصتو ة˘ي˘ل’د تا˘˘ب˘˘حا˘˘شصم
..ز˘ي˘م˘ت˘لاو در˘ف˘ت˘لا ح˘م˘ل˘م ه˘ي˘ط˘ع˘ت
لاق : تاميركلا تايآ’اب لدتشساو
َحاَيuرلاُ لِشسْرُي ِيذsلا َوُهَو ﴿ :ىلاعت
ْتsلََقأا اَِذإا ىsَتحِ ِهتَْمحَرْ يَدَيَ ْنيَب اًرْشُشب َاْنلَزَْنأاَفٍ تuَيمٍ َدَلِبلُ هَانْقُشس ’اَِقث ًابَاحَشس
ِت�رَمsثلا uلُكْ ِنمِ ِهب َاْنجَرَْخأاَفَ ءاَْملاِ ِهب

ْمُ̆كs̆ل˘َعَ̆ل �ى˘َتْو˘َم˘ْ̆لا ُِجر˘ْ̆خ˘ُ̆نَ ك˘ِ̆ل�ذ˘˘َك مامأا نحن لاق انهو رطاف ﴾ َنوُرsكَذَت
ة˘كر˘ح˘لا˘ب م˘شست˘ي ، ي˘نو˘ك د˘ه˘˘ششم
مظتني عاقيا يف قفدتلاو ةايحلاو
هروشص تايئزجب هلك دهششملا هيف
تارمثلا - ءاملا - حايرلا .. ثÓثلا
ةيدام هيدهششم ةروشص يه نذا ..
ةيحلا ةيدهششملا ةروشصلا هذه مامأا
هللا ردقب ةئششانلا ةايحلا نيب طبرت
˘˘مو˘˘ي ثع˘˘ب˘˘لا ن˘˘ي˘˘بو ضضرأ’ا ي˘˘˘ف
هتئي˘ششمو ه˘ل˘لا رد˘ق ق˘فو ة˘ما˘ي˘ق˘لا

لقني ىلاعتو ه˘نا˘ح˘ب˘شس ه˘ل˘لا نأا˘كو
روشصلا هذه نم فيعشضلا دبعلا اذه
يف اهاري يتلا ةعباتتملا ةيدهششملا

هلقنيل ةيموي ةداتعم ةيطمن ةروشص
ام وأا ىوقأا ةل’دو قمعأا ىنعم ىلإا
لوقي ىنعملا ىنعمب هيلع حلطشصي

. فولخ
ِيذsلاُ هsللاَو ﴿: رخآا عشضوم يفو

ُهَانْقُشسَف ًابَاحَشس ُريُِثتَف َحاَيuرلاَ لَشسَْرأا َدَْعب َضضَْرأْالاِ ِهب َاْنَيْيَحأاَفٍ تuيsمٍ َدَلب �ىِلإا
هذه يف ، ﴾ ُروُششtنلاَ كِل�َذَك �اَهِتَْوم
ىلاعتو هناح˘ب˘شس ه˘ل˘لا ط˘بر˘ي ة˘يآ’ا

ةعباتتملا ةيدهششملا ةروشصلا هذه
ثعبلا ةرو˘شصب ة˘يدا˘م˘لا ةرو˘شصلاو
ةرو˘شصلا ع˘با˘ت˘ت˘ف ، ة˘ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا مو˘˘ي
يف ةيلعلا أادبمب نورقم ةيدهششملا

ا˘ه˘˘شضع˘˘ب˘˘ب ثداو˘˘ح˘˘لا هذ˘˘ه ط˘˘بر
دَهاَششُملا يشسحلا طبر يأا ضضعبلا

ةريثك تايآا يف بيِغملا ّيونعملاو
بشسح ا˘م˘ئاد م˘ير˘˘كلا نآار˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف
. انثدحم

نأاب لاق ةلاتخ دقانلاو روتكدلا
ضصشصق يأا ادرشس درو نآارقلا يلث
د˘ه˘˘ششم ة˘˘عا˘˘ن˘˘شص بجو˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘م
نأا ئراقلا ناكمإاب ثدح ةعانشصو

حشضو ةلاتخ ،ثدحلا اذه روشصتي
ضصشصقلا يف قرفلا نيبو لشصفو
د˘ه˘ششم˘لا ي˘ت˘لأا˘شسم ن˘ي˘ب ي˘نآار˘˘ق˘˘لا
د˘ه˘ششت˘شساو تبا˘˘ث˘˘لاو كر˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
ةرو˘شس ي˘ف ر˘يز˘ع ي˘ب˘ن˘لا ة˘ثدا˘˘ح˘˘ب
ةيرق ىلع رم يذلاك وأا ﴿ ةرقبلا

﴿ ،﴾ اهششورع ىلع ةيواخ يهو
�اَهُنَْول َام َانsل نuَيبُيَ كsبَر َاَنلُ عْدا اوُلاَق
ٌِعقاَفُ ءاَرْفَشصٌ ةَرَقَب اَهsِنإاُ لوُقَيُ هsِنإاَ لاَق ﴿ كلذك ﴾َ نِيرِظاsنلا tرُشسَت اَهُنْوsل
ن˘َع ا˘َهِ̆ت˘ْيَ̆ب ي˘ِف َو˘ُه يِ̆تs̆لاُ ه˘ْتَدَواَرَو
َْتيَهْ تَلاَقَو َباَْوَبأاْلاِ تَقsَلغَوِ هِشسْفsن
ََكل َنَشْسَحأا يuبَرُ هsِنإا ِ�هsللا َذاََعمَ لاَق � و ﴾ َنوُمِلاsظلاُ حِلْفُي اَلُ هsِنإا �َياَْوَثم
ةروشصلاب دهششملا اذه ةلاتخ رشسف
ظفل نع ربعو ةلماكلا ةيدهششملا
يعدتشسي ظفللا نأاب لاقو »ِ تَقsلغ »َ

قو˘ل˘غ˘م˘لا نا˘كم ، ن˘ي˘نا˘كم دو˘جو
لاعفأا دوجو اشضيأا ، هنع قلغنملاو
» ظفل يف ةكرح دوجو نع لدت
ضصنلا نأاب لاقو »ُ هَشصيِمَقْ تsدَقَو
ئ˘يز˘ج˘ت ا˘ن˘م ي˘عد˘ت˘شسي ي˘˘نآار˘˘ق˘˘لا
هيلع رمي ’و ةيدهششملا ةروشصلا

هي˘ف ر˘بد˘ت˘لا ا˘ن˘ي˘ل˘عو مار˘كلا رور˘م
يبنلا عم ةلم˘ن˘لا ة˘ثدا˘ح˘ب ’د˘ت˘شسم
. مÓشسلا هيلع ناميلشس   
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فسسوي نب . رسضÿ . أا

مهئانبأا صسردمتل قحلمب نورخآا بلاط اميف
ةرواجملا تايدلبلا ىلإا لقنتلا بنجتو

يف بيعسش ينبب نينطاؤملا تارسشع
ةنيدملا زاغ نم نؤمورحم تليسسمسسيت

يحسصلا رجحلا راثآا نم فيفختلل

تايلمعلا لسصاؤت
لفكتلل ةينماسضتلا
ةنتابب ةمورحملا تÓئاعلاب
ةينماسضتلا تايلمعلا لسصاوتت
،ةنتاب ةيلو تايدلب فلتخمب
تادعاسسملا ىتسش لاسصيإا لجأا نم
قطانمب ةمورحملا تÓئاعلا ىلإا
،ةيئانلا تايدلبلا ةسصاخ لظلا
رجحلا راثآا نم فيفختلل
ةهجاوم راطإا يف ،يحسصلا

.91 ديفوك انروك صسوريف
لظلا قطانم ناكسس نسسحتسسا

ةيلحملا تاطلسسلا ةردابم ،هذه
ةينيع تادعاسسم لفاوق ميظنتب
رسشادملاو ىرقلا وحن ةعسساو
اذكو ةيئانلاو ةلوزعملا
تايلولا عم ةيدودحلا
رثكأا تدافتسسا ثيح ،ةرواجملا

هذه نم ةلئاع فلا01 نم
لسصاوتت نأا بقتري يتلا ةيلمعلا
ةنتاب ةيلو تايدلب لك لمسشتل
فرط نم اهميظنت مت يتلاو
لاجرو يندمل عمتجملا تايلاعف
نمسضتت ،لامعأاو لام
ةعسساو ةيئاذغ داوم تادعاسسملا
تيزلا رارغ ىلع ،كÓهتسسلا

تايلوقبلاو بيلحلاو ركسسلاو
نم اهريغو ديمسسلا اذكو
يتلا ،ةيرورسضلا تامزلتسسملا

رمحألا لÓهلا حلاسصم تماق
ةيمÓسسإلا ةفاسشكلاو يرئازجلا

حلاسصم تددجو.اهعيزوتب
ةرفو ىلع اهديكأات ةيلولا
،ديمسسلا ةسصاخو ةيئاذغلا داوملا

جمانرب ترطسس اهنأا ىلإا ةريسشم
فلتخمل امراسصو ايئاجف ةبقارم
عيبلا طاقنو ةيراجتلا تÓحملا
حلاسصم عم قيسسنتلاب ،ةدمتعملا

كÓسسألاو ةراجتلا ةيريدم
راكتحلا ةهجاومل ةينمألا

مراسص لكسشب نوناقلا قيبطتو
راعسسألا مارتحا مدع صصوسصخب
داوملا عيب يف ةقبطملا
.ةيئاذغلا

م.ءامسسأا

ن˘˘˘˘˘˘˘˘م تار˘˘˘˘˘˘˘˘ششع بلا˘˘˘˘˘˘˘˘ط
ينب ةيدلبب نينطاقلا نينطاوملا
،تل˘ي˘شسم˘شسي˘ت ة˘ي’و˘ب بي˘ع˘˘شش
ةرور˘شضب ة˘ي˘ئ’و˘لا تا˘ط˘ل˘˘شسلا
ىلإا تافتل’او يروفلا لخدتلا

ةدقعم˘لا ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا م˘ه˘ت˘لا˘ح
ةاناعملا لظ يف اهنوششيعي يتلا
ةنيدملا زاغ بايغ عم ةيمويلا
مغرلاب ةيدلبلا اهيلإا رقتفت يتلا

ي˘ت˘لا ةرر˘كت˘م˘لا م˘ه˘تاءاد˘ن ن˘م
نيلوؤوشسملا ىلإا اهادشص تلشصو
ةر˘م ن˘م ر˘ث˘كأا ي˘ف ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

طبر يف عارشسإ’اب ةبلاطملاو
يويحلا دروملا اذهب تانكشسلا
ةطح˘م ع˘شضو لÓ˘خ ن˘م ما˘ه˘لا
،تادادعلا بيكرتو زاغلا عيزوت

م˘ت ه˘نأا ا˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ع ا˘˘م اذإا ة˘˘شصا˘˘خ
ة˘شصا˘خ˘لا بي˘˘با˘˘نأ’ا ل˘˘ي˘˘شصو˘˘ت
اهنكاشسمو ةيدل˘ب˘لا ى˘لإا زا˘غ˘لا˘ب
ة˘ط˘˘ح˘˘م˘˘لا ءا˘˘ن˘˘ب را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا ي˘˘ف
دروم˘لا اذ˘ه ع˘يزو˘ت˘ب ة˘شصا˘خ˘لا
بي˘˘كر˘˘˘تو ما˘˘˘ه˘˘˘لا يو˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘لا
ببشسلا نع نيلئاشستم تادادعلا
ءارو ن˘م˘كي يذ˘لا ي˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لا
تا˘مد˘خ ن˘م م˘ه˘ت˘يد˘ل˘ب ءا˘˘شصقإا
رطشضيو اذه .ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا زا˘غ˘لا
ةيدلبلا هذهب طيشسبلا نطاوملا
ع˘ط˘ق ى˘لإا نا˘ي˘حأ’ا ضضع˘˘ب ي˘˘ف
بلج لجأا نم ةليوط تافاشسم
نإا اذ˘˘ه نا˘˘تو˘˘ب˘˘لا زا˘˘غ ةرورا˘˘ق
نيأا نايحأ’ا ضضعب يف تدجو
نا˘˘تو˘˘ب˘˘˘لا زا˘˘˘غ ة˘˘˘مزأا لاز˘˘˘ت ’
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب ا˘ه˘ق˘ط˘ن˘م ضضر˘ف˘˘ت
نيلوؤوشسملا دوه˘ج ن˘م م˘غر˘لا˘ب
ةداملا هذه ريفوت يف نييلحملا

دوهج نطاوملا اهربتعا يتلاو
عوج نم ينغت ’و نمشست ’
ل˘˘ح˘˘لا با˘˘ح˘˘شصأا ن˘˘يد˘˘ششا˘˘ن˘˘م
يف عارشسإ’ا ةرورشضب طبرلاو
عيزوتب ةشصاخلا ةط˘ح˘م˘لا ءا˘ن˘ب
ن˘كم˘م تقو بر˘قأا ي˘ف زا˘˘غ˘˘لا

يقيقحلا ببشسلا نع نيلئاشستم
ل˘˘طا˘˘م˘˘˘ت ءارو ن˘˘˘م˘˘˘كي يذ˘˘˘لا
هذه لثم عشضو يف نيلوؤوشسملا
نم ناكشسلا ةدافتشساو ةطحملا

نمو ،يعيب˘ط˘لا زا˘غ˘لا تا˘مد˘خ
ذيمÓتلا ءايلوأا ضضعتما مهتهج
لخاد ةيوناث قحلم مادعنا نم
نأا ا˘ه˘نأا˘شش ن˘م ي˘ت˘لاو ة˘يد˘ل˘ب˘˘لا
ى˘لإا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا ئ˘˘ب˘˘ع ف˘˘ف˘˘خ˘˘ت
ةلواز˘م˘ل ةروا˘ج˘م˘لا تا˘يد˘ل˘ب˘لا
ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م ة˘شسارد˘ل˘ل م˘ه˘ئا˘˘ن˘˘بأا
عور˘˘ششم ل˘˘ي˘˘ج˘˘˘شست ةرور˘˘˘شضب
ذيمÓتلا نيكمتو ةيوناث قحلمل
يف م˘ه˘ت˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ة˘شسارد˘لا ن˘م
عفرو نيلوؤوشسملا لخدت راظتنا
ىلع طلشسملا يعامتج’ا نبغلا
لف˘كت˘لاو ة˘يد˘ل˘ب˘لا هذ˘ه نا˘كشس
ذ˘ن˘م ة˘مو˘شضه˘م˘لا م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م˘ب
.نكمم تقو برقأا يف تاونشس

عطقلا نم نوديفتسسملا
557 ةسصح ةيسضرألا

صصخرب نوبلاطي ديفتسسم
يراقعلا رتفدلاو ءانبلا

يتسسيمخ ةيدلبب
نيديفتشسملا تارششع مشسر

ي˘ت˘لاو ة˘ي˘شضرأ’ا ع˘˘ط˘˘ق˘˘لا ن˘˘م
تا˘ئز˘ج˘˘ت˘˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف ل˘˘خد˘˘ت
557 ة˘˘˘شصح ة˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘ج’ا

ي˘ت˘شسي˘م˘خ ة˘يد˘ل˘ب˘ل د˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘شسم
نم رثكأا ،تل˘ي˘شسم˘شسي˘ت ة˘ي’و˘ب

لوح ةمه˘ب˘م ما˘ه˘ف˘ت˘شسا ة˘مÓ˘ع
ة˘ي˘شضرأ’ا ع˘ط˘ق˘لا هذ˘ه ر˘ي˘˘شصم
رهشش ذنم اهنم اودافتشسا يتلا

ةمر˘شصن˘م˘لا ة˘ن˘شسلا ن˘م ضسرا˘م
هذ˘ه ة˘با˘ت˘˘ك د˘˘ح ى˘˘لإاو ي˘˘ت˘˘لاو
ضصخر مهحنم متي مل رطشسأ’ا

لجأا نم يراقعلا رتفدلاو ءانبلا
مغرلاب اهلÓغتشساو اهيلع ءانبلا

تاق˘ح˘ت˘شسم˘لا ل˘ك د˘يد˘شست ن˘م
ةعرقلا ةيل˘م˘ع ءار˘جإاو ة˘ي˘لا˘م˘لا
نود يشضاملا ربمتبشس رهشش يف
هذ˘ه ن˘م ة˘ي˘ل˘ع˘ف˘لا ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘شس’ا
اه˘ل ضصشصخ˘ي م˘ل ي˘ت˘لا ع˘ط˘ق˘لا
خيرات ذنم ءانبلل ةشصخر Óشصأا
مل نيح يف عطقلا هذه ءارشش
ل˘شصو ن˘م ’إا ء’ؤو˘˘ه د˘˘ف˘˘ت˘˘شسي
ةدا˘ف˘ت˘شس’ا ى˘ق˘ب˘ت˘˘ل مÓ˘˘ت˘˘شس’ا

ى˘ل˘ع لو˘شصح˘˘لا نود ة˘˘ي˘˘م˘˘هو
عطقلاب ةشصا˘خ˘لا ءا˘ن˘ب˘لا ضصخر
اذ˘˘كو ع˘˘قاو˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘شضرأ’ا
ن˘م م˘غر˘لا˘ب يرا˘ق˘ع˘لا ر˘ت˘˘فد˘˘لا
ا˘مود ي˘ت˘لا ة˘ي˘م˘هو˘˘لا دو˘˘عو˘˘لا
ضصو˘شصخ˘˘ب ء’ؤو˘˘ه ا˘˘ها˘˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘ي
ءا˘ن˘ب˘لا ضصخر ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘شس’ا

ة˘ي˘شضرأ’ا ع˘ط˘ق˘لا لÓ˘غ˘˘ت˘˘شساو
يذلا رمأ’ا وهو ،اهيلع ءانبلاو
نوديفتشسملا ء’ؤوه همشضهي مل
ثحب ةلحر يف نولازي ’ نيذلا

عطقلا هذه ريشصم نع يرحتو
01 ن˘م ر˘ث˘˘كأا ذ˘˘ن˘˘م ة˘˘ي˘˘شضرأ’ا
بلا˘ط د˘قو اذ˘ه.ة˘ل˘ما˘ك ر˘˘ه˘˘ششأا

ةف˘ير˘كز -ة˘ي’و˘لا ي˘لاو ء’ؤو˘ه
ل˘خد˘ت˘لا ةرور˘شضب - ظو˘ف˘ح˘˘م
ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم˘˘لا ىد˘˘ل يرو˘˘ف˘˘˘لا
رابغلا ضضفن لجأا نم نيينعملا

ةيشضرأ’ا عطقلا هذه ريشصم نع
قرولا ىلع اهنم اودافتشسا يتلا
ءانبلا ضصخر نم ةدافتشس’ا نود
حمشسي يذلا يراق˘ع˘لا ر˘ت˘فد˘لاو
ا˘˘ن˘˘ل د˘˘كأا ن˘˘يأا ،ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لا˘˘ب م˘˘ه˘˘ل
ل˘شصو اد˘عا˘م ه˘نأا نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا
ةقيثو يأا اوملشستي مل مÓتشس’ا
هذ˘ه˘ل م˘ه˘ت˘ي˘كل˘م تب˘ث˘˘ت ىر˘˘خا
مهلعجام وهو ةيشضرأ’ا عطقلا
هذ˘ه ر˘˘ي˘˘شصم ن˘˘ع نو˘˘لءا˘˘شست˘˘ي
ل˘˘ظ ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘شضرأ’ا ع˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا
هذ˘ه ف˘ن˘ت˘كي يذ˘لا ضضو˘م˘˘غ˘˘لا
تاءادنلا ن˘م م˘غر˘لا˘ب ة˘ي˘شضق˘لا
اهادشص تلشصو يتلا ةرركتملا
ن˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘شسم˘˘˘لا بتا˘˘˘كم ى˘˘˘لإا
نود ةرم نم رثكأا يف نييلحملا
ل˘ب˘˘ق ن˘˘م ة˘˘يد˘˘ج ة˘˘تا˘˘ف˘˘ت˘˘لا يأا
دازامو طبرلاو لحلا باحشصأا
بشسح اد˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت رو˘˘˘˘˘مأ’ا
مهحنم مد˘ع م˘ه م˘ه˘تا˘ح˘ير˘شصت
هذ˘ه˘ب ة˘شصا˘خ˘لا ءا˘ن˘˘ب˘˘لا ضصخر
ذ˘ن˘م ا˘ه˘ئا˘ن˘ب ل˘جأا ن˘م ع˘˘ط˘˘ق˘˘لا
ضسرا˘˘م ر˘˘ه˘˘شش ي˘˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘ئار˘˘˘شش
رثكأا حرطي ام وهو ،مرشصنملا

ةشضما˘غ ما˘ه˘ف˘ت˘شسا ة˘مÓ˘ع ن˘م
نم ةدافتشس’ا نم ىودجلا نع
تارششعلل ةيمهو ةيشضرأا عطق
ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘م
اوحبشصأا نيذلاو عمتجملا تائف
ن˘ع ير˘ح˘تو ثح˘ب ة˘˘ل˘˘حر ي˘˘ف
يتلا ةيشضرأ’ا مه˘ع˘ط˘ق ر˘ي˘شصم
ا˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘شسم د˘يد˘شست˘ب او˘˘ما˘˘ق
Óشصأا ةدا˘ف˘ت˘شس’ا نود ة˘ي˘لا˘م˘لا

يهنت دق يتلا عطقلا هذه نم
يتلا ءاركلا ةلحر عم مهبعاتم
لخدت راظتنا يف مهلهاك تلقثأا

نو˘ق˘ل˘ع˘ي ن˘يذ˘لا ة˘ي’و˘لا ي˘˘لاو
ةريبكلا مهلامأا نوجتحملا هيلع
هذ˘˘ه˘˘ل ل˘˘˘ح دا˘˘˘ج˘˘˘يإا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م
مهتايح تشصغن يتلا ةلكششملا
نع نوثحبي مهتلعجو ةيمويلا

مهعطقب ةشصاخلا ءانبلا ضصخر
اهيلع ءانبلا لجأا نم ةيشضرأ’ا

.اهلÓغتشساو
ز.دمحأا

mahali@essalamonline.com



نأا وه هابتنÓل تفلملا نكل
لاز˘ت ل ة˘ح˘ن˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه فر˘˘سص
ى˘سضو˘˘ف˘˘لا ن˘˘م ة˘˘لا˘˘ح فر˘˘ع˘˘ت
بتا˘كم سضع˘ب ر˘ب˘ع م˘حاز˘ت˘˘لاو
،ةيلولا بارتب ةرسشتنملا ديربلا
ي˘سشف˘ت˘ب رذ˘ن˘ت د˘ق فور˘ظ ي˘˘ف
ة˘˘يلو˘˘لا نأاو ة˘˘سصا˘˘خ ،ءا˘˘بو˘˘˘لا
دد˘˘˘ع ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج˘˘˘˘سست ل˘˘˘˘سصاو˘˘˘˘ت
اذه رحب لسصو يذلا تاباسصإلا
ةدكؤوم هلاح85 ىلإا عوبسسألا

ن˘م م˘غر˘˘لا˘˘ب˘˘ف ،تا˘˘ي˘˘فو4و
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘˘قو˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإلا
رئازج˘لا د˘ير˘ب ةرادإا ا˘ه˘تد˘م˘ت˘عا
سصيسصخت لÓ˘خ ن˘م ة˘يلو˘لا˘ب
لإا ،ةلقنتم ىرخأاو ةتباث بتاكم
را˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘˘سسلا ر˘˘˘˘ها˘˘˘˘ظ˘˘˘˘م نأا

ىلع لوسصحلا يف ةناهتسسلاو
ىدل تلوحت يتلا ةحنملا هذه
.ةنحم ىلإا سضعبلا

ضشي÷ا Ëركتو..
ةيلولاب ضضيبألا
مناغتسسم ةيلو˘ب ل˘سصاو˘ت˘ت

يبطلا كلسسلل ميركتلا تÓمح
ة˘˘مد˘˘ق˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي يذ˘˘لا
ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘˘بو ة˘˘˘ه˘˘˘با˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘ل
ز˘ي˘ه˘ج˘˘ت د˘˘ع˘˘ب˘˘ف ،د˘˘ج˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
ة˘ي˘ئا˘ف˘سست˘˘سسلا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
ةمسصاعب ارا˘ف ي˘غ˘ي˘سش ثÓ˘ث˘لا
يديسسب نيسسح ودامحو ةيلولا

نيعب لاج˘ع˘لا سشر˘ط˘ل˘بو ي˘ل˘ع
يتاذلا ميقعتلل تارممب سسلدات
ا˘ي˘ب˘ط ج˘لا˘ع˘م را˘خ˘ب ة˘ط˘سساو˘˘ب

كÓسسألا ةمÓ˘سس ى˘ل˘ع ا˘ظا˘ف˘ح
هذه ىلإا نيدفاولا اذكو ةيبطلا

اذ˘ه ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا ق˘˘فار˘˘م˘˘لا
يسشفت لظ يف بعسصلا فرظلا
د˘ج˘ت˘سسم˘لا ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
تايلمع تفعاسضت ،91 ديفوك
نم سضيبألا سشيجلل نماسضتلا
ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ح˘˘ئار˘˘سش ل˘˘ك ل˘˘ب˘˘ق
تردا˘˘˘˘ب ثي˘˘˘˘ح ،ة˘˘˘˘يلو˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب
ى˘ل˘عو ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا

ع˘ي˘م˘سسلا د˘ب˘ع ي˘لاو˘لا ا˘˘ه˘˘سسأار
يبطلا مقاطلا ةرايزب نوديعسس
ىل˘ع ر˘ها˘سسلا ي˘ب˘ط˘لا ه˘ب˘سشلاو
ةماقا رقم ىلإا ءابولا ةهجاوم
مهعيجسشتو تÓباسصب ءابطألا

رهسسلا ي˘ف م˘ه˘تادو˘ه˘ج˘م ى˘ل˘ع
،ىسضرملا ةمÓسسو ةياعر ىلع
لوألا لوؤو˘˘سسم˘˘لا دا˘˘سشأا ا˘˘˘م˘˘˘ك
يتلا ة˘ي˘ح˘سضت˘لا ى˘لا ة˘يلو˘لا˘ب
يفظومو لامع لماك اهب موقي
ىوتسسم ى˘ل˘ع تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا
م˘ه˘تد˘عا˘˘سسم ا˘˘يد˘˘ب˘˘م ة˘˘يلو˘˘لا

ىلاو˘ت˘ت˘ل ،م˘ه˘ب˘نا˘ج˘ب فو˘قو˘لاو
م˘ق˘طألا ي˘قا˘ب˘˘ل تا˘˘م˘˘ير˘˘كت˘˘لا

و˘ن˘طاو˘م ما˘ق ا˘مد˘ع˘ب ،ة˘ي˘ب˘ط˘˘لا
فÓتخا ىلع يلع يديسس ةيدلب
ن˘˘ي˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م ن˘˘م م˘˘ه˘˘فا˘˘ي˘˘˘طا

ةق˘ط˘ن˘م˘لا نا˘ي˘عأاو تا˘ي˘ع˘م˘جو
تيق˘ل ةردا˘ب˘م ي˘ف م˘ه˘م˘ير˘كت˘ب
ىفسشتسسمب نيلماعلا ناسسحتسسا

دعب اميف اهتعبت ،نيسسح ودامح
ي˘ب˘ط˘لا م˘قا˘ط˘ل˘˘ل ر˘˘خآا م˘˘ير˘˘كت
ى˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘ل ي˘˘ب˘˘ط ه˘˘ب˘˘سشلاو
لبق نم مناغتسسمب اراف يفيسش
ةيمÓسسلا ةفاسشكلاو تايعمج
ةيزمر ا˘ياد˘ه م˘يد˘ق˘ت لÓ˘خ ن˘م
ءاو˘ت˘حل م˘هدو˘˘ه˘˘ج˘˘ل ا˘˘نا˘˘فر˘˘ع
تايعمج رهسست ا˘م˘ي˘ف ،ع˘سضو˘لا
ةد˘˘عا˘˘سسمو م˘˘عد ى˘˘ل˘˘ع ىر˘˘خأا

لÓ˘˘خ ن˘˘م ل˘˘سساو˘˘ب˘˘˘لا ءلؤو˘˘˘ه
،مهل ة˘سصا˘خ تا˘ب˘جو ر˘ي˘سضح˘ت
امأا ،مهعيج˘سشتو م˘ه˘تد˘عا˘سسم˘ل
نيلواقملل ةينطولا ةي˘لارد˘ي˘ف˘لا
ىلع تذخأاف ةيلولاب بابسشلا

رزآامو تامامك ةطايخ اهقناع
كÓ˘سسلا ل˘كل ة˘ي˘قاو ة˘سسب˘˘لأاو

مهتا˘ي˘ح ى˘ل˘ع ا˘ظا˘ف˘ح ة˘ي˘ب˘ط˘لا
.نيباسصملاو ىسضرملا ةايحو

ن. ةيدعسس نب
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ميتنسس رايلم82 اهل دسصر

مناغتسسمب نماسضتلا ةحنم نم ديفتسست ةلئاع0005 نم رثكأا
برسشلل ةحلاسصلا هايملا طÓتخا لكسشم ببسسب

ةرذقلا هايملا عم

نؤقدي ةياجب يف ةفيلخؤبب ةيباجلا ةيرق ناكسس
ةيحسص ءابو ةمزأا لؤح رطخلا سسؤقان

هديبعت نود طقف فيتلا عسضو ىلع ةيسصولا تاه÷ا تدمع نأا دعب

حتفب ›اؤلا نؤبلاطي ةيبياورلا ةقطنم ناكسس
كلسسم ¤إا لؤ– قيرط عورسشم لؤح قيق–

تليسسمسسيت ‘ دباع يديسسب يبارت

ةيراجتلا تاطاسشنلا ضضعب ةلوازŸ ضصيخÎلا نع نÓعإلا دعب

ناسسملتب يعامتجإلا دعابتلا دعاؤقب لÓخإاو ةمراع ىسضؤف

يتلا نماسضتلا ةحنم نم ديفتسستسس ةلئاع01305 مناغتسسم ةيلوب نماسضتلاو يعامتجلا طاسشنلا ةيريدم تسصحأا
لخدت ،ميتنسس رايلم82 ــب ردق يلام غلبم اهل دسصر يتلا هذه ةينماسضتلا ةيلمعلا .ديربلا بتاكم ربع اهفرسص لسصاوتي

ايعامتجا ةرثأاتملا تÓئاعلا معدو كرابملا ناسضمر رهسشل ةبسسنلاب ةجاتحملا رسسألا عم نماسضتلا ةيلمع راطإا يف
ديفتسسيسس ثيح ،يحسصلا رجحلا ةرتف رارمتسسا لظ يف ةسصاخ،91 ديفوك انوروك ءابو نم ةياقولا ريبادتب ايداسصتقاو

يتلا تÓئاعلا وا، انوروك ةحئاج ببسسب ةفلتخملا مهتطسشنا ةلوازم نع اوفقوت نيذلا رسسألا بابرأا جد01 غلبم نم
.ليسضفلا ناسضمر رهسش يف نماسضتلا تايلمع ناونعب جد فلآا6 غلبم قباسسلا يف ىسضاقتت تناك

نا˘كسس ما˘يألا هذ˘ه سشي˘ع˘˘ي
ةيدلبل ةعباتلا ةي˘با˘ج˘لا ة˘ير˘ق
لكسشم ةياجب ةيلو ةفيلخوب
ة˘ح˘لا˘سصلا ها˘ي˘م˘˘لا طÓ˘˘ت˘˘خا
،ةرذ˘ق˘لا ها˘ي˘م˘لا ع˘م بر˘سشل˘ل

دوز˘ت ي˘ت˘لا ةا˘ن˘˘ق˘˘لا نأا ثي˘˘ح
بور˘سشلا ءا˘م˘لا˘˘ب م˘˘ه˘˘ت˘˘ير˘˘ق
يهو ءاملا يف ابرسست يناعت
فيرسصت عقوم نم ادج ةبيرق
لخدأا ام وهو ،ةرذقلا هايملا
سسوفن يف بعرلاو فوخلا
ثودح لامتحا نم ناكسسلا

يلاتلا˘بو طÓ˘ت˘خلا ة˘ي˘ل˘م˘ع
ءا˘بو ة˘مزأا ى˘لإا نو˘سضر˘ع˘˘ت˘˘ي

هنأا كلذ ىلإا فسض ،ةيحسص
ها˘ي˘˘م˘˘لا بر˘˘سست ءار˘˘ج ن˘˘مو
تلوحت ةعيبطلا ىلإا ةرذقلا

رد˘سصم ى˘لإا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا هذ˘˘ه
نم ةرئاطلا تارسشحلا راسشتنا
اهنأا امك .. سسومانو سضوعب
ةهيرك ح˘ئاور ا˘ه˘ن˘م ثع˘ب˘ن˘ت
نأا ءر˘م˘لا ل˘ي˘ح˘ت˘سسي ،ة˘ن˘ت˘˘نو
يلثمم دحا بسسحو ،اهلمحتي
نا˘يز» و˘عد˘م˘لا ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
م˘ه˘نأا ح˘سضوأا يذ˘˘لا «ف˘˘ل˘˘خا
ةينعملا حلا˘سصم˘لا˘ب او˘ل˘سصتا
مل كلذ نأا لإا ةرئادلاو ةيدلبلا
هذ˘ه ع˘قاو ن˘م ا˘ئ˘ي˘سش ر˘˘ي˘˘غ˘˘ي
د˘˘˘سشا˘˘˘ن˘˘˘˘يو ، ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘كسشم˘˘˘˘لا
ىلعو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا

لخدتل ةيلولا يلاو اهسسأار
و ةانا˘ع˘م˘لا هذ˘ه ءا˘ه˘نا د˘سصق
هايملا˘ب د˘يد˘ج ن˘م م˘هد˘يوز˘ت
.برسشلل ةحلاسصلا

نامسضلل ينطولا قودنسص
حتفي (AMRC ) يحÓفلا

نقلزوأاب ةديدج ةلاكو
ن˘˘˘م رد˘˘˘˘سصم ف˘˘˘˘سشك

نامسضلل ينطو˘لا قود˘ن˘سصلا
ةيلوب (AMRC ) يحÓفلا
دق قودسصلا ةرادإا نأا ةياجب
ةديدج ةلاكو حتف ىلإا ترداب
برقتلل كلذو نقلزوأا ةيدلبب
مهل ليهسستو ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا ن˘م
ايازم نم ةدافتسسلاو لاسصتلا
تاذ را˘˘˘˘سشأاو ،قود˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘سصلا
ل˘م˘ع˘لا ير˘ج˘ي ه˘نأا رد˘سصم˘لا

ن˘ي˘ت˘لا˘كو ح˘ت˘ف ى˘ل˘ع ا˘ي˘˘لا˘˘ح
يتيدلب نم لك يف نيتديدج
لخديو ، نيزر تيأاو ينيمسش
ةرادإلا بيرقت راطإا يف اذه
.نيحÓفلا ةئف نم

افÓغ ضصسصخت ةسشابرب ةيدلب
ميتنسس نويلم063 ـب ردقي ايلام

ديفوك ةمزأا يررسضتمل
ةسشابرب ةيدل˘ب تدا˘ف˘ت˘سسا

يلام فÓغب ةياجب ةيلو يف
ميتنسس نويلم063 ـب ردقي
ه˘˘˘˘نأا رد˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لا لو˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘يو
ةحنم فيرسصتل سصسصخيسس
ة˘ه˘جو˘م˘لا م˘ي˘ت˘ن˘˘سس نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
د˘ي˘˘فو˘˘ك ة˘˘مزأا يرر˘˘سضت˘˘م˘˘ل
م˘˘ه˘˘لا˘˘م˘˘عأا ت˘˘ّق˘˘ل˘˘ع يذ˘˘˘لاو
ينهملا طاسشنلا نع مهفقوتو
ّم˘ت ي˘ت˘لاو ة˘مزألا ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م
.ةلئاع642 ـب مهئاسصحإا

ت. ميرك

ة˘˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م نا˘˘˘كسس بلا˘˘˘˘ط
ةيدلبل اميلقإا ةع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘ب˘ياور˘لا
تليسسمسسيت ةيلوب دباع يديسس
اهسسأار ىلعو ةيئلولا تاطلسسلا

ةفيركز ‐ ديدجلا ةيلولا يلاو
قيقحت حتف ةرورسضب ‐ ظوفحم
تابعÓتلا ة˘ل˘م˘ج لو˘ح ق˘م˘ع˘م
تع˘˘ب˘˘ط ي˘˘ت˘˘لا تازوا˘˘ج˘˘ت˘˘˘لاو
طبارلا يفيرلا قيرطلا عورسشم
نامحرلا دبع يديسس راود نيب
قطانملا يقاب اذكو مهتقطنمو
كلسسم ىلإا لوحت يذلاو ةيفيرلا
تاهجلا تدمع نأا دعب يبارت
طقف فيتلا عسضو ىلع ةيسصولا
ةرا˘يز ي˘فو اذ˘ه .هد˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ت نود
«مÓسسلا» ةيموي تداق ةيناديم
نع باقنلا انفسشك ةقطنملا ىلإا

يذ˘لا ي˘م˘هو˘لا عور˘سشم˘˘لا اذ˘˘ه
نونطق˘ي ن˘م م˘ل˘ح ى˘ل˘ع ى˘سضق
ل يتلاو ةيفيرلا ةقطنملا هذهب
ة˘˘لز˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ط˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ت لاز˘˘˘ت
بب˘˘سسب يو˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا ءا˘˘˘سصقإلاو
ج˘مار˘˘ب ل˘˘ما˘˘ك ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ئا˘˘سصقإا
بسسحو ،ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا د˘˘يد˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا
ةقطنملا ناكسس دحأا تاحيرسصت
مت هنأا دقتعي˘ف ه˘ب ا˘ن˘ي˘ق˘ت˘لا ن˘م˘م
سصا˘خ˘˘لا عور˘˘سشم˘˘لا ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت
ناكم ىلإا قيرطلا هذ˘ه د˘ي˘ب˘ع˘ت˘ب
ق˘ير˘˘ط˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ق˘˘بإلاو ر˘˘خآا
درجم م˘ه˘ت˘ق˘ط˘ن˘م ى˘لإا يدؤو˘م˘لا

ةدام ع˘سضو د˘ع˘ب ي˘بار˘ت كل˘سسم
نود ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب ف˘˘ي˘˘ت˘˘˘لا

سسي˘˘يا˘˘ق˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع دا˘˘م˘˘ت˘˘علا
تايلمع يف اينطو اهب لومعملا
هذه نأا ليلدب تا˘قر˘ط˘لا د˘ي˘ب˘ع˘ت
ق˘ير˘ط ى˘لإا تلو˘ح˘˘ت ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا
ام وهو يبارت كلسسمو توملل
حÓفلا نطاوملا اذه همسضهي مل
ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا ى˘لإا ه˘جو˘˘ت يذ˘˘لا
ةر˘م ن˘م ر˘ث˘كأا ي˘ف ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لا
نأا لبق ر˘مألا ن˘ع را˘سسف˘ت˘سسÓ˘ل
ةيلحملا ةرادإلا رادجب مدطسصي
اذ˘˘ه˘˘ل ا˘˘هزا˘˘ج˘˘نإا ترر˘˘ب ي˘˘ت˘˘˘لا
تاهجلا تام˘ي˘ل˘ع˘ت˘ب عور˘سشم˘لا
يذ˘لا مÓ˘˘كلا و˘˘هو ،ة˘˘ي˘˘سصو˘˘لا
لو نمسسي ل حÓفلا اذه هربتعا
عباسصأا اهجوم عوج نم ينغي
ةلوؤوسسملا تاهجلا ىلإا ماهتلا
يتلا عور˘سشم˘لا اذ˘ه˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا

لجأا نم انكاسس كرحت مل هبسسح
ةيفيرلا ةقطنملا لكسشم ءاوتحا
يف Óئاسستم تاونسس ذنم مئاقلا
يقيقحلا ببسسلا نع تقولا تاذ
اذ˘ه ءا˘سصقإا ءارو ن˘˘م˘˘كي يذ˘˘لا
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ن˘م راود˘˘لا

ىقبتل  يفيرلا ديدجتلا جماربو
ىد˘ل ة˘ق˘ل˘ع˘م حÓ˘ف˘لا اذ˘ه لا˘˘مآا

قمعم قيقحت حتفل ةيلولا يلاو
تلوحت يتلا قيرطلا هذه لوح
بع˘˘سصي ي˘˘˘بار˘˘˘ت كل˘˘˘سسم ى˘˘˘لإا
د˘ن˘ع ا˘سصو˘سصخ ا˘ه˘ي˘ف ل˘ق˘ن˘ت˘˘لا
.راطمألا طقاسست

ز.دمحأا

ة˘مو˘كح˘لا تسصخر ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
ةيراجتلا ةطسشنألا نم ديدعلل

ة˘قÓ˘ح˘لا تÓ˘ح˘م رار˘غ ى˘ل˘˘ع
كل˘ت تدا˘ع ،ة˘سسب˘لألا ر˘جا˘ت˘مو
ماحدزإلا يف ةلثمتملا رهاظملا

نا˘مألا ة˘فا˘سسم مار˘˘ت˘˘حإا مد˘˘عو
ءاد˘˘˘˘ترإا مد˘˘˘˘ع ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ةدا˘˘˘˘˘يز
ن˘˘˘م ا˘˘˘هر˘˘˘ي˘˘˘غو تا˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘كلا
هنع م˘ج˘ن˘ي د˘ق ا˘م˘م تاءار˘جإلا
نأاو ةسصاخ انوروك ءاد يسشفت
ىنحنم تفر˘ع نا˘سسم˘ل˘ت ة˘يلو
تلاحلا ليجسست يف ايدعاسصت
نأا ةدكؤوم ،ةريخألا ةنوآلا يف
رذحلاو ةطيحلا بلطتي رمألا

د˘يد˘سشلا ف˘سسأÓ˘ل ا˘ن˘˘ف˘˘قو د˘˘قو
ةر˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘خ تازوا˘˘˘ج˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ن˘˘ي˘˘لا˘˘ب˘˘م ر˘˘ي˘˘غ ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘ل
مهريغ ة˘ح˘سصب لو م˘ه˘ت˘ح˘سصب

ة˘˘مرا˘˘ع˘˘˘لا ى˘˘˘سضو˘˘˘ف˘˘˘لا ثي˘˘˘ح
ع˘ي˘ب تÓ˘ح˘م ما˘˘مأا ع˘˘فاد˘˘ت˘˘لاو
رسضخلا قاوسسأاب اذكو ةسسبلألا

ن˘ي˘كا˘كد˘ب ى˘ت˘˘حو ه˘˘كاو˘˘ف˘˘لاو
ةمراعلا ىسضوفلا هذه ،ةقÓحلا
ل˘خد˘تو تا˘با˘سسح˘لا د˘ي˘ع˘ت د˘˘ق
ةفسصب ينا˘سسم˘ل˘ت˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا

ةماع ةفسصب يرئازجلاو ةسصاخ
نأا ا˘م˘ل˘ع ،ىر˘خأا تا˘با˘سسح ي˘ف
لقتني كا˘ت˘ف˘لاو ر˘ي˘ط˘خ˘لا ءاد˘لا
سضيقنلا ىلعو ة˘ق˘ئا˘ف ة˘عر˘سسب
نم ريبك ددع هجو دقف كلذ نم
ا˘˘م˘˘ي˘˘سسل ة˘˘يلو˘˘لا˘˘ب ءا˘˘ب˘˘˘طألا
رجحلا ةحلسصمب ن˘يد˘جاو˘ت˘م˘لا
تا˘ي˘لا˘ع˘ف ل˘كل ءاد˘ن ي˘ح˘˘سصلا
رذحلا يخوتل يندملا عمتجملا

را˘سشت˘نإلا ما˘مأا رو˘ه˘ت˘˘لا مد˘˘عو
يذلا ا˘نورو˘ك ءا˘بو˘ل ف˘ي˘خ˘م˘لا
لود ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م دو˘˘ه˘˘ج كه˘˘˘نأا
.ملاعلا

يوذل ةايحلا ةيعمج
ةسصاخلا تاجايتحإلا
ةفق023 عزوت ودبسسب

ةريقفلا تÓئاعلا ىلع
يوذل ةايحلا ةيعمج ترداب

ةر˘ئاد˘ب ة˘سصا˘خ˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘حإلا
نم ىلوألا مايألا لÓخ ودبسس
ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ل˘ي˘سضف˘لا ر˘ه˘˘سشلا
يوذ تÓ˘ئا˘ع ع˘˘م ن˘˘ما˘˘سضت˘˘لا
بار˘ت˘ب ة˘سصا˘خ˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘حإلا
لا˘سصيإا˘ب تما˘ق ثي˘ح ،ةر˘˘ئاد˘˘لا

ةئ˘ف˘لا هذ˘ه لزا˘ن˘م ى˘لإا ف˘ف˘ق˘لا
يدافتل ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل˘ل ة˘ب˘سست˘ن˘م˘لا
ي˘˘˘ف د˘˘˘عا˘˘˘سس د˘˘˘˘قو ما˘˘˘˘حدزإلا
نم ديدع˘لا ة˘ير˘ي˘خ˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ن˘ي˘عو˘ط˘ت˘م˘لاو ن˘ي˘˘ن˘˘سسح˘˘م˘˘لا

تاذ تارا˘˘˘ي˘˘˘سسلا با˘˘˘ح˘˘˘سصأاو
عيزوتب كلذك تماق ةيعمجلا

يوذ ةئف ىلع يئاذغ درط011
ةبسستنملا ةسصاخلا تاجايتحإلا
يلÓيج يديسس ةيدلبب ةيعمجلل
تل˘خدأا ي˘ت˘˘لا ةردا˘˘ب˘˘م˘˘لا ي˘˘هو
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسف˘˘˘˘ن ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘˘حر˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا
ةفلكت نأاو املع ،نيديفتسسملا
ة˘سسي˘ئر بسسح ةد˘حاو˘لا ة˘ف˘ق˘˘لا
جد0005 قو˘˘ف˘˘ت ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا

داو˘˘م˘˘لا ل˘˘ك ل˘˘ع يو˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘تو
اذ˘ه ة˘ي˘˘سسا˘˘سسألاو ة˘˘يرور˘˘سضلا

عورسشلا ةيعمجلا تاذ مزتعتو
ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت ي˘˘ف ما˘˘يألا هذ˘˘ه ذ˘˘ن˘˘م
هذهل ديعلا تايولحو ةسسبلألا
ىقبت يتلا ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جإلا ة˘ئ˘ف˘لا
نم ةدعاسسم ىلإا ةسسام ةجاحب
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا تا˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا ل˘˘˘ب˘˘˘ق
.ةيلولاب ةلوؤوسسملاو

ضشاتيلتوب ع

قيبطت نم ثلاثلا عوبسسألا لÓخ
ةيلولاب يئزجلا يحسصلا رجحلا

تافلاخملا ةليسصح عافترا
حلاسصم لبق نم ةلجسسملا
ةلسشنخ نمأا

ةلسشنخ ةيلو نمأا حلاسصم تماق
قيبطت نم ثلاثلا عوبسسألا لÓخ

يئزجلا يحسصلا رجحلا تاءارجإا
) ةعباسسلا ةعاسسلا نم ةيادب
ةعاسسلا ةياغ ىلإا ءاسسم (00:91
نم احابسص (00:70 ) ةعباسسلا

تمت ،ةيئاقولا ريبادتلا ضضرف
مهنيب نم ،اسصخسش433 ةبقارم
تافلم زاجنا مت اسصخسش123
ىلإا اهليوحتو مهقح يف ةيئاسضق
،اهيف ثبلل ةيئاسضقلا تاهجلا

جراخ مهدجاوت ببسسب كلذو
نودو ينوناق رربم نود مهلزانم

ةيئانثتسسا ضصخرل مهتزايح
65 ةبقارم مت امك ،لقنتلل
مت ةبكرم35 اهنيب نم ،ةبكرم
تايدلبلا رسشاحمل اهليوحت
ةيرسضحلا تاعاطقلا فلتخمب
نوناقلل اقبط كلذو ةيلولاب
بناج ىلإا مت امك ،هب لومعملا

،ةيران تاجارد70 ةبقارم كلذ
رسشاحمل ةرسشابم اهليوحت مت
فلتخمب ةرسشتنملا تايدلبلا
ةنراقملا لÓخ نمو .تاعاطقلا

اهليجسست مت يتلا ةليسصحلا نيب
ةلسشنخ ةيلو نما حلاسصم لبق نم
نيذلا ضصاخسشألا ددع ثيح نم
عوبسسلا لÓخ مهتبقارم تمت
يف اعافترا تلجسس يناثلا
ضصاخسشأÓل ةلجسسملا ةليسصحلا
ضصخسش681 ةدايزب نيبقارملا

،يناثلا عوبسسألا نع بقارم
يف كلذك عافترا ىلإا ةفاسضإلاب

مت نيذلا ضصاخسشألا ددع ةليسصح
مهقح يف ةيئازج تاءارجا ذاختا

ةدايزب يأا ثلاثلا عوبسسألا لÓخ
عوبسسألا نع ضصخسش371 ـب ردقت
ددع ضصخي اميف امأا ،كلذك يناثلا
لÓخ ةبقارملا تابكرملا
كلذك ليجسست مت ثلاثلا عوبسسألا
ـب ردقت ةدايزب يأا فيفط عافترا

عم ،يناثلا عوبسسألا نع ةبكرم51
يتلا تابكرملا يف عافترا ليجسست
تايدلبلا رسشاحم ىلإا اهليوحت مت
لÓخ ضصاسصتخإلا عاطقب
ردقت ةدايزب يأا ثلاثلا عوبسسألا

،يناثلا عوبسسألا نع ةبكرم91ـب
ةيرانلا تاجاردلا ضصخي اميف
اعافترا ىرخألا يه تفرع
نم ثلاثلا عوبسسألا لÓخ افيفط

ةدايزب يأا يئزجلا يحسصلا رجحلا
نع ةيران تاجارد30ـب ردقت
   .يناثلا عوبسسألا

يداعسس. يون
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رظتنأا :انودارام
ءاسضقلل ايهلإا Óخدت

انورؤك ىلع
ةر˘ك ة˘ل˘كي˘ه ةدا˘عإا رار˘ق ف˘سصُو

ذقني˘سس يذ˘لاو ة˘ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا مد˘ق˘لا
طوبه˘لا ن˘م ا˘نودارا˘م و˘غ˘ي˘يد يدا˘ن
بعÓلا نكل ،رخآا يهلإا لخدت هنأاب
ل˘خد˘ت˘˘لا نإا لا˘˘ق ق˘˘با˘˘سسلا ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا
ءا˘ه˘نإل و˘ه ها˘ن˘م˘ت˘ي يذ˘لا يوا˘م˘سسلا

.«انوروك» سسوريف ةحئاج
ةركل ينيتنجرألا داحتلا تّوسصو

،نيمسسوم ةدمل طوبهلا ءاغلإل مدقلا
ايسسانمي˘ج يدا˘ن تذ˘ق˘نأا ةو˘ط˘خ ي˘ف
لتحيو هبيردت انودارام ىلوتي يذلا

.يرودلا يف ريخألا زكرملا ايلاح
لجسس دق ناك يذلا انودارام لاقو

هدي مادختسساب ةعمسسلا ءيسس افده
:6891 ملاعلا سسأاك يف ارتلجنإا دسض
ثدح ام نوفسصي سسانلا نم ديدعلا»
.«ىرخأا ةرم هللا دي هنأاب مويلا

اذ˘ه بل˘طأا مو˘ي˘لا ن˘كل» :فا˘سضأاو
ءابولا ءاهنإا لجأا نم يهلإلا لخدتلا

مهتايحل ةدوعلا سسانلا عيطتسسي ىتح
.«ةداعسسو ةحسصب ةيعيبطلا

ءاغلإا عم قفتي ل هنإا انودارام لاقو
فسصو هنكل نيما˘ع ةد˘م˘ل طو˘ب˘ه˘لا
هنأاب هيدان حلاسص يف ءاج يذلا رارقلا
.«ةزئاج»

نآلا ى˘ت˘ح ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا تل˘˘ج˘˘سسو
91‐ديفوك سضر˘م˘ب ة˘با˘سصإا7214
.ةافو412 ىلإا ةفاسضإلاب

نل :اغيللا سسيئر
ىطخ ىلع Òسسن

اسسنرف
ةطبار سسيئر ،سسابيت رييفاخ دكأا

فان˘ئ˘ت˘سسا ةرور˘سض ،سسمأا ،«ا˘غ˘ي˘ل˘لا»
.ةقباسسملا

سسي˘ئر ،ز˘ي˘˘سشنا˘˘سس ورد˘˘ي˘˘ب نا˘˘كو
ةدوع سسمأا نلعأا دق ،اينابسسإا ءارزو
لÓخ ،اًيجيردت ةيسضايرلا ةطسشنألا
تآاسشنملا حاتتفاب ،ةلبقملا ةلحرملا

ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘ل˘˘˘ل ءادألا ز˘˘˘كار˘˘˘˘مو
يام4 ن˘م اًرا˘ب˘ت˘عا ،ن˘ي˘فر˘ت˘ح˘م˘لا
.لبقملا

تا˘ح˘ير˘سصت ي˘˘ف ،سسا˘˘ب˘˘ي˘˘ت لا˘˘قو
«وفيتروبيد ودنوم» ةفيحسص اهتلقن
سسيئر رارق ىلع اًقيلعت ،ةينولاتكلا
اسسنرف ىطخ ىلع ريسسلا» :ةموكحلا
ماظ˘ن˘لا سضر˘ع˘ي ،يرود˘لا ءا˘غ˘لإا ي˘ف
.«رطخلل هلمكأاب

طاسشنلا ةداعإا مهملا نم» :فاسضأاو
ة˘با˘˘قر˘˘ل˘˘ل ع˘˘سضا˘˘خ˘˘لا ،يدا˘˘سصت˘˘قلا

يفت˘خ˘ت د˘ق كلذ فÓ˘خ˘ب˘ف ..ن˘مألاو
ة˘م˘ه˘م˘لا ة˘يدا˘سصت˘قلا تا˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا
.«ةياغلل

م˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ل تقو كا˘˘˘ن˘˘˘ه» :ع˘˘˘با˘˘˘تو
ة˘ن˘ج˘ل˘لا عا˘م˘ت˘جا ى˘˘ت˘˘ح ،ط˘˘ط˘˘خ˘˘لا
ويام72 موي ،افيويل يلاتلا ةيذيفنتلا
ىتح ةلو˘ط˘ب˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا ن˘كم˘يو..
ا˘سسنر˘ف رار˘ق ىرأا اذ˘ل ،ناو˘ج ة˘يا˘ه˘˘ن
ن˘˘م ءي˘˘سش ه˘˘ي˘˘ف ،يرود˘˘لا ءا˘˘غ˘˘لإا˘˘˘ب
.«عرسستلا

يف اغيللا دوعت نأا ىنمتأا» :فدرأاو
نوكيسس يلاتلابو ،و˘ي˘نو˘ي ف˘سصت˘ن˘م
،م˘سسو˘م˘لا ءا˘ه˘نإل فا˘˘ك تقو كا˘˘ن˘˘ه
فلخ بعللا ..ةياغلل مهم رمأا اذهو
تلو˘كو˘تور˘ب˘ب ة˘ق˘ل˘غ˘م˘لا باو˘˘بألا

ءاغلإا نم ةروطخ لقأا ،اغيللا ةطبار
.«هلمكأاب مسسوملا
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سشتينايب ملح قيقحتل ةيبهذ ةسصرف مامأا ةنؤلسشرب
مويلا ،ةينابسسإا يفحسص ريرقت فسشك

ة˘سصر˘ف ة˘نو˘ل˘سشر˘ب كÓ˘ت˘ما ن˘ع ،ءا˘ع˘برألا
م˘ج˘ن سشت˘ي˘نا˘ي˘ب م˘ي˘لار˘˘ي˘˘م م˘˘سضل ة˘˘ي˘˘ب˘˘هذ
ي˘ف˘ي˘سصلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘˘ف سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج
.لبقملا

ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘˘ل˘˘ل سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج ى˘˘ع˘˘سسيو
بعل ،(ا˘ًما˘ع32) ولي˘م ر˘ثرآا ي˘ل˘يزار˘ب˘لا

نم ةيسصوت ىل˘ع ءا˘ن˘ب ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ط˘سسو
هيف ىري يذلا ،يراسس ويسسيروام بردملا

.هقيرف يف ةدوقفملا لسصولا ةقلح
«وفيتروبيد ودنوم» ةفيحسص بسسحبو

سشتينايب ميلاريم ينسسوبلا نإاف ،ةينابسسإلا
سضيو˘ع˘ت ى˘ل˘ع ةرد˘ق ر˘ث˘˘كألا م˘˘سسلا و˘˘ه
.سسوتنفوج يبعل نيب نم رثرآا ليحر

03) سشتينايب نأا ةفيحسصلا تحسضوأاو
3 ي˘ف ة˘نو˘ل˘سشر˘ب رادار ى˘ل˘ع نا˘ك (ا˘˘ًما˘˘ع
ينولاتكلا قيرفلا نكل ،ةقباسس تابسسانم
.همسض يف حجني مل

سسيول ةدايق تحت تناك ،ىلوألا ةرملا
ي˘ف ه˘ب˘يرد˘ت ى˘ل˘ع فر˘سشأا يذ˘لا ي˘كير˘˘نإا

د˘سسفأاو ل˘خد˘ت سسو˘ت˘ن˘˘فو˘˘ج نأا لإا ،ا˘˘مور
نامريج ناسسو ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ى˘ل˘ع ة˘ق˘ف˘سصلا

يلاغتربلا عم اسسرابلا عقويل ،يسسليسشتو
.زيموج هيردنأا

،7102 فيسص يف تناك ،ةيناثلا ةرملا
بئان ،يرتسسيم يدروج عم لباقت ثيح
هلأاسسو ،قدانفلا دحأا يف ،ةنولسشرب سسيئر
درف ،ا˘سسرا˘ب˘ل˘ل بع˘ل˘لا ي˘ف بغر˘ي نا˘ك اذإا
ةينفلا ةنامألا نكل ،(يملح هنإا) سشتينايب

ى˘ل˘ع تر˘˘ق˘˘ت˘˘سساو ،ة˘˘ق˘˘ف˘˘سصلا تسضرا˘˘ع
.وينيلواب يليزاربلا

يلاتلا فيسصلا يف تناك ةثلاثلا ةرملا
عمو ،رثرآا عم دقاعتلا مت ثيح ،ةرسشابم
لاومأا كا˘ن˘ه تنا˘ك ،نا˘مز˘ير˘غ مود˘ق مد˘ع
سسوتنفوج نأا لإا ،سشتي˘نا˘ي˘ب ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘ل˘ل

لا˘ج˘م ح˘˘ت˘˘ف اذإاو ،ع˘˘ي˘˘ب˘˘لا ةر˘˘كف سضرا˘˘ع
.اًظهاب اًرعسس ددحيسس ناك سضوافتلل

لو˘˘˘سصو نإا˘˘˘ف ،كلذ ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإلا˘˘˘ب
عم دقاعتلا قيرط يف فقيسس ناك سشتينايب
نأا ن˘كم˘ي نا˘ك ا˘م˘ك ،ج˘نو˘ي يد ي˘كن˘ير˘ف
سسيلراكو رثرآا ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ة˘كرا˘سشم ق˘ي˘ع˘ي
ىلع ةياهنلا يف رارق˘ت˘سسلا م˘ت˘ي˘ل ،ا˘ي˘ن˘ي˘لأا
.لاديف وروترأا

ةنولسشربل ةعبارلا ةسصرفلا نوكت دقو
رار˘سصإا ل˘ظ ي˘ف ة˘سصا˘خ ،اًر˘ي˘˘ث˘˘ك ل˘˘ه˘˘سسأا

دق يلاتلابو ،رثرآا مسض ىلع سسوتنفوج
.سشتينايب ملح قيقحتل ةنولسشرب طغسضي

Êاسس برقي يفتاه لاسصتا
خنؤيم نرياب نم

بردم ،كيلف زناه ىعسسي
موجه زيزعتل ،خنويم نرياب
لبقملا م˘سسو˘م˘لا ي˘ف ه˘ق˘ير˘ف
يور˘˘ي˘˘ل ي˘˘نا˘˘م˘˘لألا بل˘˘ج˘˘˘ب
ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م حا˘˘ن˘˘ج ،ي˘˘نا˘˘سس
ز˘نا˘ي˘لأا بع˘ل˘م ى˘لإا ،ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس
ة˘ف˘ي˘ح˘سصل ا˘ًق˘˘فوو.انيرأا
كان˘ه نإا˘ف ،«د˘ل˘ي˘ب ترو˘ب˘سس»
كي˘˘ل˘˘ف ن˘˘ي˘˘ب ع˘˘م˘˘ج لا˘˘˘سصتا

،عيباسسأا ةعسضب ذنم يناسسو
ةيفتاهلا ةملاكملا ترمتسساو
.ةقيقد03 ةدمل امهنيب

ي˘نا˘م˘˘لألا برد˘˘م˘˘لا دارأاو
يف ا˘ًما˘ع42ـلا بحا˘سص ة˘ب˘غر ىد˘م ى˘ل˘ع ه˘سسف˘ن˘˘ب عÓ˘˘طلا
فيسصلا هيلإا هلاقتنا لطعت امدعب ،يرافابلا قيرفلل مامسضنلا
.ةبكرلل يبيلسصلا طابرلا يف قزمتب هتباسصإا ببسسب يسضاملا

نرياب فوفسص زيزعت يف هتبغرب اًرخؤوم حرسص دق كيلف ناكو
غيزبيل مجاهم ،رنريف وميتو يناسس يئانثلا دحأاب لقألا ىلع
.يناملألا

ىوسس يتيسس ناملا عم يناسس دقع ةياهن ىلع ىقبتي لو
راظتنلا لاح اًناجم همسض ةيناكمإا ينعي امم ،طقف دحاو مسسوم
.1202 ماع فيسص ىتح

ثبلا لاومأا لوصصو مدع لاح يف سسÓفإلاب اددهم اقيرف31

ةيرورسض اهنكل ةمزأا ..رؤهمج نودب اغيلسسدنؤبلا ةماقإا
ن˘م مد˘ق ةر˘ك ةارا˘ب˘م م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت نإا

جاتحت ل كلعجي ةيرظ˘ن˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا
دجاوت يفكي ثي˘ح ،ةر˘ي˘ث˘ك ءا˘ي˘سشأل
نييمرمو ق˘ير˘ف ل˘ك ع˘م ا˘ب˘عل11
.اهتماقإل ةركو

ةمزأا لÓخ بعللا ةقيقح نكلو
نأا ي˘ن˘ع˘ي ،ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ءا˘˘بو
بعÓم˘ب ط˘ي˘ح˘ت ي˘ت˘لا تا˘جرد˘م˘لا

ي˘˘˘نا˘˘˘م˘˘˘لألا يرود˘˘˘لا تا˘˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘˘م
ىر˘˘خأا ن˘˘كا˘˘مأاو ،«ا˘˘غ˘˘ي˘˘ل˘˘سسد˘˘نو˘˘ب»
.ةيلاخ حبسصتسس

رمذتت ريهامجلا تناك ،تاونسسلو
ائيسش مهنأا نورعسشي اوحبسصأا مهنأل
ةعلسسك مهتلماعم متيو ،هب املسسم
نويزفيلتلا .مهل ةجاح ل هنأا امك وأا

ناك ،اهرفوي يتلا ةريبكلا تاورثلاو
ديعاوم ديدحت مت امدنع مهملا وه
.ثبلا لودج بسسانتل تايرابملا ءدب

ي˘ف ة˘ط˘خ˘لا تح˘˘ب˘˘سصأا ،ا˘˘ي˘˘لا˘˘حو
ي˘˘˘ه ىر˘˘˘˘ب˘˘˘˘كلا ا˘˘˘˘بوروأا تا˘˘˘˘يرود
برقأا يف امبر ،تايرابملا فانئتسسا

ءابولا لÓخ ،لبقملا رهسشلا نم تقو
.روهمج نودب يملاعلا

كردت ةيدنألا نأا هيف كسش ل اممو
ثب˘˘˘لا دو˘˘˘ق˘˘˘ع ذ˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ت ةرور˘˘˘سض
ءافولا متي مل اذإا يتلاو ،ينويزفلتلا
تقترا يتلا ةسضايرلا قرغت امبر اهب
. اهادع ام لك قوف ام تقو يف اهب

ي˘تو˘ن˘˘ي˘˘م سسيو˘˘ل راز˘˘ي˘˘سس لا˘˘قو
نم ةينيتنجرألا بيردتلا ةروطسسأا
ن˘˘م ي˘˘لا˘˘˘خ بع˘˘˘ل˘˘˘م ة˘˘˘يؤور«ل˘˘˘ب˘˘˘ق
كيرإا دكأا امنيب ،«ينملؤوي ،ريهامجلا

دتيا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م بعل ا˘نو˘ت˘نا˘ك
ريهامج نودب مدقلا ةرك نأا قباسسلا
،قÓ˘˘طإلا ى˘˘ل˘˘ع مد˘˘ق ةر˘˘ك تسسي˘˘ل
دجوي ل ،فغسش دجوي ل»: فاسضأاو
.«ءيسش يأا

هذ˘˘ه ى˘˘لإا ءي˘˘سس ر˘˘مألا اذ˘˘ه ل˘˘˘ه
ا˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م لازا˘˘م ر˘˘مألا ؟ة˘˘جرد˘˘˘لا
،زوفلا قيق˘ح˘ت ،فاد˘هألا ل˘ي˘ج˘سست˘ب
كان˘ه نأاو ة˘سصا˘خ ،طا˘ق˘ن˘لا د˘سصحو
ى˘ل˘ع ن˘يردا˘˘ق˘˘لا سصا˘˘خ˘˘سشألا فلآا

زافلتلا ىلع نم تايرابملا ةدهاسشم
لبق كلذ لعف مهناكمإاب ناك املثم
ملاعلا ريغ˘ت˘ي نأا ل˘ب˘ق ،ع˘ي˘با˘سسأا ةد˘ع
.يماردلا لكسشلا اذهب

ÊاŸألا يرودلا
ة˘ما˘قإا نو˘كت˘سس ح˘جرألا ى˘ل˘عو

ا˘ئ˘ي˘سش رو˘ه˘م˘ج نود˘ب تا˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا
زكارم لتحت يتلا قرفلا ىلع لهسسأا

قرفلاب ةنراقم ،يرودلا يف ةرخأاتم
اقفو كلذو ،ةمقلا ىلع سسفانت يتلا

سسفنلا ملع ذاتسسأا ، لوتسش رفيلوأل
.غريبنتيف‐هلاه ةعماج يف يسضايرلا

نم نوبعÓلا رعسشي امبر» :لاقو
تاعقوتلا طوغ˘سضب ةر˘خؤو˘م˘لا قر˘ف
ن˘م ر˘ب˘كأا حو˘سضو˘ب ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا ن˘م
نكي مل اذإاو .ةمدقملا قرف يبعل
ا˘م˘بر ،ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا˘˘ب ر˘˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ج كا˘˘ن˘˘ه
.«رثكأا ةرخؤوملا ةيدنأا ديفتسستسس

ةلاكول (ا˘ما˘ع75) لو˘ت˘سش لا˘˘قو
ريغ اذه» :(أا.ب.د) ةيناملألا ءابنألا

هنأا ودبي هنكلو تا˘نا˘ي˘ب˘لا˘ب مو˘عد˘م
.«لوقعم ريسسفت

،نوسساغو˘ب˘ن˘ي˘ف د˘ير˘ف˘لأا د˘ق˘ت˘ع˘يو
بحاسص غرو˘ب˘سسغوأا ق˘ير˘ف م˘جا˘ه˘م
يرود˘˘لا˘˘ب ر˘˘سشع ع˘˘بار˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا
نو˘˘كي˘˘سس ر˘˘ي˘˘ثأا˘˘ت˘˘لا نإا ،ي˘˘نا˘˘م˘˘˘لألا

ةهبا˘سشت˘م رو˘مألا» لا˘قو .ا˘يوا˘سست˘م
.«عيمجلل ةبسسنلاب

م˘ه˘ي˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي˘˘سس ه˘˘نأا فا˘˘سضأاو
.مهسسفنأاب مهسسفنأا زيفحت

(اماع13) نوسساغوبنيف ثدحتيو
بع˘ل ثي˘ح ،ة˘˘ق˘˘با˘˘سس ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت ن˘˘ع
عم روهمج روسضح نودب نيتارابم

،ا˘ي˘تاور˘كو ا˘ي˘نار˘كوأا ما˘مأا اد˘ن˘ل˘سسيأا
ةيرسصنع ببسسب اهتبقاعم مت يتلا
.ريهامجلا

سسو˘كرا˘م نو˘لو˘ك برد˘م نا˘كو
ةارا˘ب˘م˘˘لا ي˘˘ف ادو˘˘جو˘˘م لود˘˘سسي˘˘غ
اغيل˘سسد˘نو˘ب˘لا˘ب ،نآلا ى˘ت˘ح ،ى˘لوألا
امدنع ،روهم˘ج نود˘ب تم˘ي˘قأا ي˘ت˘لا

ايسسورو˘ب ى˘ل˘ع ا˘ف˘ي˘سض ه˘ق˘ير˘ف ل˘ح
ف˘قو˘ت˘ي نأا ل˘ب˘ق خا˘بدÓ˘غ˘˘ن˘˘سشنو˘˘م
.يرودلا

بع˘ل˘م˘لا ي˘ف يرا˘ب˘˘جإلا ءود˘˘ه˘˘لا
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ط˘˘خ˘˘لا بل˘˘ج˘˘ي
لكسشت نأا اوداتعا نيذلا نيبردملاو
م˘ه˘تا˘م˘ل˘ك ى˘ل˘ع ة˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘ت ءاو˘˘جألا
.ةيلاعفنلا

ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘مألا سسف˘˘ن ق˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘يو
جرا˘˘خ ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا ة˘˘ح˘˘ي˘˘˘سصن˘˘˘لا
.«حسضاو ءيسش لك» لاقو ،طوطخلا

ءا˘ط˘عإا ن˘ي˘˘برد˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع بج˘˘ي
علخ فرغ يف تاميلعتلا نم ديزملا
ةارا˘ب˘م˘لا قÓ˘ط˘نا ل˘˘ب˘˘ق سسبÓ˘˘م˘˘لا

،نيطوسشلا نيب ةحارلا ةرتف لÓخو
سصرحلا نيبعÓلا ىلع نيعتي امنيب

.ماكحلا ىلع موجهلا مدع ىلع
سسراح ،ي˘كيدار˘ه سسا˘كو˘ل لا˘قو

نكلو .حاترم انأا» :نزوكرفيل رياب
امبر نيذ˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا سضع˘ب كا˘ن˘ه
لÓ˘خ سسا˘م˘ح˘˘لا م˘˘هد˘˘ن˘˘ع ع˘˘ف˘˘تر˘˘ي
.«ةارابملا

اغيلسسدنوب˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا م˘ت ا˘م اذإا
نوكيسسف ،روهمجلا روسضح نودب
هيلع ةقفاوملا تمت اطسسو Óح كلذ

.ليدب دجوي ل هنأل
بعل ،نا˘˘˘سشت ير˘˘˘م˘˘˘يإا د˘˘˘˘ج˘˘˘˘يو

:ةر˘كف ا˘ه˘نأا ،د˘نو˘م˘ترود ا˘ي˘سسورو˘˘ب
لكب اننأا امب نكلو ،ةياغلل ةئيسس»
ة˘ه˘جاو˘م ا˘ن˘ي˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي˘سس د˘ي˘كأا˘˘ت
نم ،لوطأا ةر˘ت˘ف˘ل ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
نود˘ب تا˘يرا˘ب˘م˘لا ة˘˘ما˘˘قإا ل˘˘سضفألا

ا˘ه˘ت˘ما˘˘قإا مد˘˘ع ن˘˘م لد˘˘ب رو˘˘ه˘˘م˘˘ج
.«اقلطم

ا˘˘ئ˘˘ي˘˘سس بع˘˘˘ل˘˘˘لا مد˘˘˘ع نا˘˘˘ك اذإاو
ىد˘م˘لا ى˘ل˘ع ع˘ي˘م˘ج˘ل˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب
نوكيسس هنإاف ،ةمزألا لÓخ ريسصقلا

ايئاهن بعللا مدع لبقت بعسصلا نم
نوكتسس ةيدنألا نأل ،ةمزألا بقع
.تسسلفأا

ةيناملألا «ركيك» ةلجم تركذو
لسصأا نم اقيرف31 ىتح هنأا ارخؤوم
ةطبار نونوكي نيذلا اقيرف63ـلا
اورهسشي نأا نكمي يناملألا يرودلا
لسصت مل اذإا ناوج لولحب مهسسÓفإا
ينويزفلتلا ثبلا دوقع نم لاومألا
.مسسوملا ءاغلإا ببسسب

سسيئر تريفياسس نايتسسيرك لاقو
اغيلسسدنوبلا يناعيسس مث» :ةطبارلا
ةي˘ب˘نا˘ج رار˘سضأا ن˘م ا˘م ة˘ل˘حر˘م ي˘ف
.«انوروك ةمزأا ببسسب
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ا˘˘ي˘˘نا˘˘˘م˘˘˘لأا ن˘˘˘م ة˘˘˘سسارد ترا˘˘˘سشأا
مدقلا ةرك يبعل نأا ىلإا ،ايلاطيإاو
نو˘ه˘جاو˘ي ،ن˘ير˘خآلا ن˘ي˘ي˘سضا˘ير˘˘لاو
م˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘تا˘˘˘˘˘˘ئر ة˘˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘سصإا ر˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘خ
وهو ،دجتسسملا «ا˘نورو˘ك«سسور˘ي˘ف˘ب
تلواح˘م لو˘ح تلؤوا˘سست ر˘ي˘ث˘ي ا˘م
.ةبعللا تاسسفانم فانئتسسا

ا˘هد˘عأا ي˘˘ت˘˘لا ،ة˘˘سسارد˘˘لا لو˘˘ق˘˘تو
ةعانم˘لا ي˘ف نو˘ي˘لا˘ط˘يإا نو˘ي˘ئا˘سصخأا

امورو نيلربب تاسسسسؤوم يف ،ةئرلاو
رثكأا رابكلا نييسضايرلا نإا ،انوريفو
تا˘˘م˘˘ي˘˘سسج قا˘˘سشن˘˘ت˘˘سسل ة˘˘سضر˘˘˘ع
قطانملا ىلإا اهه˘ي˘جو˘تو ،سسور˘ي˘ف˘لا
تابيردتلا ببسسب ،ةئرلا نم ىلفسسلا
.ةقاسشلا ةيندبلا

و˘˘˘˘˘˘هو ،«91˘‐د˘ي˘فو˘ك»ـل ن˘كم˘يو
،انوروك سسوريف نع جتانلا سضرملا
،ة˘˘ئر˘˘لا˘˘ب رار˘˘سضأا ي˘˘˘ف بب˘˘˘سست˘˘˘ي نأا

،يوئرلا باهتللا لثم تافعاسضمو
.ةداحلا ةيسسفنتلا ةقئاسضلا ةمزÓتمو

لازت ل يتلا ،ةسساردلا ريسشت امك
نأا ى˘˘لإا ،ة˘˘˘ع˘˘˘جار˘˘˘م ى˘˘˘لإا ة˘˘˘جا˘˘˘ح˘˘˘ب
يأا مهيلع رهظت مل نيذلا نييسضايرلا
ن˘ع م˘˘ه˘˘تلا˘˘ح ءو˘˘سست د˘˘ق ،سضار˘˘عأا

،م˘ه˘تا˘ئر ى˘لإا ىود˘ع˘لا ل˘ق˘ن ق˘˘ير˘˘ط
.ةقاسشلا ةيندبلا تابيردتلا لÓخ

يرود˘لا تلو˘ط˘ب ل˘ك تف˘˘قو˘˘تو
يأا فنأاتسسي ملو ،ابوروأا يف ىربكلا

.دعب اهنم
ةر˘˘كل ي˘˘بوروألا دا˘˘ح˘˘تلا دد˘˘˘حو

تلو˘ط˘ب˘ل ة˘ل˘ه˘م (ا˘ف˘يو˘ي˘لا) مد˘˘ق˘˘لا
نم ،يا˘م52 يف ي˘ه˘ت˘ن˘ت ،يرود˘لا
فا˘˘ن˘˘ئ˘˘˘ت˘˘˘سسا ط˘˘˘ط˘˘˘خ ع˘˘˘سضو ل˘˘˘جأا
.تاسسفانملا

«ةÒطخ ت’ؤواسست»
ولواب راثأا ،ةيثحبلا ةقرولا يفو

،ورغي˘ن لاد و˘تر˘بورو ،يدرا˘كير˘تا˘م
لوح تلؤواسست ،ين˘ي˘سسي˘ن و˘تر˘بورو
لاز˘˘ي ل ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب ،بع˘˘ل˘˘لا ة˘˘˘مÓ˘˘˘سس
.عسساو قاطن ىلع اطسشن سسوريفلا

«ة˘˘˘˘˘سسارد˘˘˘˘˘لا ور˘˘˘˘˘سشا˘˘˘˘˘˘ن لا˘˘˘˘˘˘قو
ديدحتلاب نوفرتح˘م˘لا نو˘ي˘سضا˘ير˘لا»
(نييداعلا دارفألا نم) ةسضرع رثكأا
بب˘˘سسب ،سسور˘˘ي˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘با˘˘˘سصإÓ˘˘˘ل
.«ةرمتسسملا ةقاسشلا مهتابيردت

ة˘˘ئر˘˘لا» نإا نو˘˘ث˘˘حا˘˘ب˘˘˘لا لو˘˘˘ق˘˘˘يو
وحن ليمت ،ني˘ي˘سضا˘ير˘ل˘ل «ة˘ي˘لا˘ث˘م˘لا
ل˘ماو˘ع˘ل˘ل ق˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘لا قا˘˘سشن˘˘ت˘˘سسلا
ن˘˘م نو˘˘كت ا˘˘ه˘˘نأا م˘˘غر ،ة˘˘يد˘˘ع˘˘م˘˘لا
فور˘ظ˘لا ي˘ف ةد˘عا˘سسم˘لا ل˘ماو˘˘ع˘˘لا
كلذ د˘ع˘ب ن˘كم˘ي»:او˘لا˘˘قو.ة˘˘يدا˘˘ع˘˘لا
ر˘˘˘˘˘سشت˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ي نأا (2‐فوك‐سسراسس)ـل
ق˘م˘عأا ي˘ف ،ة˘لو˘ه˘˘سس ر˘˘ث˘˘كأا ل˘˘كسشب
تا˘ب˘يرد˘ت˘لا لÓ˘˘خ ة˘˘ئر˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
.«فينعلا هطاسشن أادبي كانهو ،ةقاسشلا

ن˘م سسي˘ل» :نور˘˘سشا˘˘ن˘˘لا فا˘˘سضأاو
نم ار˘ي˘ب˘ك ادد˘ع نأا ،ة˘فد˘سصلا ل˘ي˘ب˘ق

،ن˘ي˘فر˘ت˘ح˘م˘لا مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك ي˘˘ب˘˘عل
فاجلا لاعسسلاو ى˘م˘ح˘لا˘ب نو˘با˘سصي
سسفنتلا يف تا˘بو˘ع˘سصو) كعو˘ت˘لاو
تاعا˘سس د˘ع˘ب ،(تلا˘ح˘لا سضع˘ب ي˘ف
.«مهل ةيمسسر ةارابم رخآا نم ةليلق

لو˘˘ق˘˘˘ت ،كلذ ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإلا˘˘˘بو
نوباسصي نيذلا نيبعÓلا نإا ةسساردلا
يأا م˘ه˘ي˘ل˘ع ر˘ه˘ظ˘ت لو ،سسور˘ي˘ف˘لا˘ب
ن˘ع م˘˘ه˘˘تلا˘˘ح ءو˘˘سست د˘˘ق ،سضار˘˘عأا

،كرحتلاب سسوريفل˘ل حا˘م˘سسلا ق˘ير˘ط
.ةيئاوهلا بعسشلا لفسسأا ىلإا

نوباسصملا ،نويسضايرلا جرخي دقو
،سضارعأا مهيلع رهظت لو ىودعلاب
ا˘م˘بر ،ر˘ي˘فز˘لا ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع لÓ˘˘خ اذاذر
نود˘˘ي˘˘ع˘˘ي م˘˘ث ،سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا ل˘˘م˘˘ح˘˘ي
.هقاسشنتسسا

امبر ذاذرلا اذه» :ةسساردلا لوقتو
نم لهسسيو ،اددجم هقاسشنتسسا متي
بع˘˘سشلا ن˘˘م سسور˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لا را˘˘˘سشت˘˘˘نا
.«ىلفسسلا ىلإا ايلعلا ةيئاوهلا

«اولجعتت ’»
ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘تلا لا˘˘˘قو

58 يلاوح لثمي يذلا ،نييسضايرلل
ةفلتخم تاسضاير نم ،يسضاير فلأا
نيفرتحملا نإا ،ةلود06 نم رثكأا يف
ةدو˘˘˘ع˘˘˘لا او˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي لأا بج˘˘˘˘ي
.تاسسفانملل

ر˘يد˘م˘لا ،باو˘˘سش ناد˘˘ن˘˘ير˘˘ب لا˘˘قو
تقو˘لا ي˘ف» :دا˘ح˘تÓ˘ل يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا
طغسضلا نم ري˘ث˘كلا د˘جو˘ي ي˘لا˘ح˘لا

يف ،يرودلا تلوطب طباور ىلع
فا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ئ˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسل ،تارا˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘ك
نأا بج˘˘˘ي» :فا˘˘˘سضأاو.«تاسسفانملا
،ةدوعلا ىلع طقف نوبعÓلا قفاوي
لأا بج˘يو ،ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا او˘˘ن˘˘م˘˘سض اذإا
عو˘˘جر˘˘لا نو˘˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا ل˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘˘ي
يلودلا داحتلا ثحو.«(تاسسفانملل)
ىلع ،نيفرتحملا مدقلا ةرك يبعÓل
نيمألا لاقو.اسضيأا رذحلاب يلحتلا
نامفوه‐رياب سسانوي ،داحتÓل ماعلا
تادا˘˘سشرإا ى˘˘˘لإا ة˘˘˘جا˘˘˘ح˘˘˘ب ن˘˘˘ح˘˘˘ن»:

،ةدوعلا ةيفيك لوح تلوكوتوربو
مدقلا ةرك ..ةيح˘سصو ة˘ن˘مآا ة˘ق˘ير˘ط˘ب
ةجاحلاب رعسشنو ،سسمÓت اهب ةسضاير
.«ادج ةيلاع ةيامح ريياعم ىلإا

قيرفلا ي˘ب˘عل نإا يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا ي˘ت˘نوا˘ك ي˘بر˘يد لا˘ق
ةزاجإا ىلع اولسصحي مل نيذلا نيلماعلاو ةرادإلاو لوألا
مهبتاور نم ريب˘ك ءز˘ج ل˘ي˘جأا˘ت ى˘ل˘ع او˘ق˘فاو ة˘يرا˘ب˘جإا
‐ديفوك» ةحئاجل ةيلاملا راثآلا زواجت يف ةدعاسسملل
91».

دئاق ينور نياو نأا ةيناطيرب مÓعإا لئاسسو تركذو
مامأا هئÓمز نع ةباينلاب تاثداحملا دوقي ناك يبريد
رو˘جأا ن˘م ة˘ئ˘م˘لا˘ب05 ل˘ي˘جأا˘ت˘ب يدا˘ن˘لا ن˘م حر˘ت˘˘ق˘˘م
يف نكي مل هنإا مجاهملا مسساب ثدحتم لاقو نيبعÓلا
.«بتاور برح»

نيبعÓلا نإا لاق نكل ماقرأا نع يبريد فسشكي ملو
لئاسسو هتركذ امم ربكأا غلبم» ليجأات لوبقب اوعوطت
.همعد ىلع ينور ركسشو «مÓعإلا

لوألا قيرفلا وبعل عوطت»: نايب يف يبريد لاقو
لكلا ...مهروجأا نم ريبك غلبم ليجأات ىلع ةقفاوملاب
.«يدانلا ةدعاسسمب مزتلم

نم ءزج ي˘ه ا˘ه˘ي˘ل˘ع ق˘ف˘ت˘م˘لا تاءار˘جإلا» :فا˘سضأاو
هذه لÓخ يدانلا لبقتسسم ةيا˘م˘ح˘ل ر˘م˘ت˘سسم˘لا ل˘م˘ع˘لا
سصاخ لكسشب يدانلا ركسشي .اهل قباسس ل يتلا تاقوألا

نيفرتحملا نيبعÓلا داحتا لثمم زيفيد سستريكو ينور
.«امهمعدو امهتدعاسسم ىلع

ىمسسم ريغ لجأل ارتلجنإا يف مدقلا ةرك تفقوتو
ةديدع ةيدنأا اعد امم ةحئاجلا ببسسب يسضاملا رهسشلا
تاءار˘جإا ذا˘خ˘تل زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘˘ج˘˘نإلا يرود˘˘لا ي˘˘ف
.تاقفنلا سصيلقتل

Ó˘ي˘ف نو˘ت˘سسأاو د˘ت˘يا˘نو˘ي د˘ل˘ي˘ف˘ي˘سش ة˘يد˘˘نأا تن˘˘ل˘˘عأاو
ليجأات دروفتاوو دتيانوي ماه تسسوو نوتبماهثواسسو
زاهجلاو هيبعل نإا لانسسرآا لاق امنيب اهيبعل بتاور
.ةئملاب5.21 ةبسسنب مهروجأا نوسضفخيسس ينفلا

ة˘جرد˘لا يرود ي˘˘ف21 ز˘كر˘م˘لا ي˘ف ي˘بر˘يد نا˘˘كو
.مسسوملا فقوت امدنع ةيناثلا

مهرؤجأا ليجأات ىلع نؤقفاؤي يتنواك يبريد ؤبعل

نيرفاسسŸا اهيبعل ةداعإل «غيلÈÁÒلا» ةيدنأا ةؤعد
يف ريكفتلل ،ةقباسسملا ةيدنأا ،زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا ةطبار تعد

يسشفت ببسسب ،دÓبلا لزع لبق مهدÓب ىلإا اورفاسس نيذلا اهيبعل ةداعتسسا
ى˘لإا قر˘ف˘لا ةدو˘ع ل˘سصاو˘ت˘ت نأا ع˘قو˘ت˘م˘لا ن˘مو.دجتسسملا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
ةدوع نولوؤو˘سسم˘لا ه˘ي˘ف ع˘قو˘ت˘ي تقو ي˘ف ،ل˘ب˘ق˘م˘لا عو˘ب˘سسألا ي˘ف ن˘يرا˘م˘ت˘لا

.لبقملا ناوج يف «غيلريميربلا» تاسسفانم
ةلاسسر تثعب يزيلجنإلا يرودلا ةطبار نإاف ،«ليم يليدلا» ةفيحسص بسسحو

نيرفاسسملا نيبعÓلا ةوعد يف ريكفتلل اهوعدت ،ءاثÓثلا مويلا ،ةيدنألا ىلإا
ترذح ةيدنألا نأا ،تدكأا دق اهتاذ ةفيحسصلا تناكو.ارتلجنإا ىلإا ةدوعلل

بقع اموي41 ةدمل يحسصلا رجحلل مهسضرعت ةيناكمإا نم نيرفاسسملا اهيبعل
.ارتلجنإا ىلإا مهتدوع

اهمهأا ،ةيتسسجوللا تابقعلا نم ةعومجمب مدطسصت نيبعÓلا ةدوع لعلو
.نادلبلا نيب ةمظتنم ناريط تÓحر دوجو مدع

لثم ،مهدÓب ىلإا ةدوعلاب اهيبعÓل تحمسس يتلا ةيدنألا نم ةعومجم كانهو
.(يتيسس رتسسسشنام) وينيدنانرفو (يسسليسشت) نايليو يليزاربلا يئانثلا

يرودلا ةدوع ددهت «غيلريميربلا» يبعل فواخم
نم اددع نأا ،سسمأا لوأا ءاسسم ،ةيناطيربلا «فارجيليت» ةفيحسص تركذ

مت لاح ،رطخلل مهتحسص سضيرعت ةيناكمإا نم نوفوختم ،«غيلريميربلا» يبعل
.تاسسفانملا ةدوعب ليجعتلا

نلعت نأا عقوتملا نمو ،لبقملا ةعمجلا ءاسسم ،«غيلريميربلا» ةيدنأا عمتجتو
ىلع لوسصحلا طرسشب ،لبقملا ناوج8 يف ،تاسسفانملا لامكتسسل اهتيزهاج
.ةيموكحلا ةقفاوملا

مهكلمتي ،ةقباسسملا يف نيبعل نإاف ،«فار˘غ˘ي˘ل˘ي˘ت» ه˘تر˘سشن ر˘ير˘ق˘ت˘ل ا˘ق˘فوو
يسشفت هيف رمتسسي دق تقو يف ،تايرابملا ىلإا ةدوعلا نم قلقلا روعسش
.ةدحتملا ةكلمملا يف حاورألا فلآا دسصح يذلا ،دجتسسملا انوروك سسوريف

نود ةيقبتملا ةلوطبلا تايرابم ةماقإا ىلع ةموكحلا قفاوت نأا ررقملا نمو
فيفختلا لجأا نم يتأات ةوطخلا هذه نإا ،نوبقارملا هيف لوقي تقو يف ،روهمج
    .انوروك سسوريف عم اهلماعت نأاسشب ةموكحلل ةهجوملا تاداقتنلا نم

اهذختتسس يتلا تاءارجإلا ةلسسلسس مغر ،نوقلق نيبعÓلا نأا ،ريرقتلا فاسضأاو
يف نيترم انوروك نع فسشكلل سصحف ءارجإا اهمهأاو ،تايرابملا لÓخ ةيدنألا
لوح فواخم دوجو عم ،بعلملا ىلإا مهلوخدب حومسسملا عيمجل عوبسسألا
.سصحفلا حئارسش نم يفاكلا مكلا رفوت مدع ةيناكمإا

بعسص اينابسسإا ‘ يئاقب :‘اتيخ م‚ نؤسسرفيد
سساريملاب نم راعملا ،افليسس مورب نوسسرفيد ،يليزاربلا مجاهملا ىدبأا

مغر ،ينابسسإلا قيرفلا عم لبقملا مسسوملا «رارمتسسلا» يف هتبغر ،يفاتيخل
.ةيدنأÓل «يداسصتقلا عسضولا» ببسسب «ابعسص» كلذ ىري هنأا

تلاقتنلا قوسس ي˘ف ،ي˘فا˘ت˘ي˘خ فو˘ف˘سصل (ا˘ما˘ع82) نوسسر˘ف˘يد ل˘سصوو
ءارسشلل رايخ عم ،مسسوملا ةياهن ىتح ةراعإلا ليبسس ىلع ،ةيسضاملا ةيوتسشلا
.وروأا نويلملا فسصنو نييÓم5 يلاوحب

ةمزألا ببسسب ،ةي˘بوروألا تا˘ق˘با˘سسم˘لاو ي˘نا˘ب˘سسإلا يرود˘لا ق˘ي˘ل˘ع˘ت ءا˘جو
رمي ناك امنيب ،دج˘ت˘سسم˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف را˘سشت˘نا ن˘ع ة˘م˘جا˘ن˘لا ة˘ي˘ح˘سصلا
.ةديج ةرتفب نوسسرفيد

،ايسساسسأا اهنم عبرأا ،تايرابم تسس يليزاربلا سضاخ ،فقوتلا ةظحل ىتحو
.يبوروألا يرودلا يف مادرتسسمآا سسكاجأا مامأا افده لجسسو

عم ،مسسوملا فانئتسسا متيسس ناك اذإا ام لوح ،نيقيلا مدع ةلاح لظ يفو
هذه رمتسست نأا نوسسرفيد لمأاي ،ةراعإلا دقع ءاهتنا ىلع طقف نيرهسش يقبت
سسيفلأاو يتنافيل حلاسصل قباسسلا يف بعل ‐ اينابسسإا يف ةديدجلا ةلحرملا
.تقولا نم ديزمل ‐ اغيللاب

ليكو عم اريثك ثدحتأا» :(افيتروبسس اتيزاغ) عم ةلباقم لÓخ ،بعÓلا لاقو
ىقبأا نأا ينديري هنأاو ،ةياغلل ديعسس يدانلا نأا ينربخأا ،زايد يبيليف يلامعأا

.«يداسصتقلا عسضولا ببسسب بعسص ءيسش لك نآلا نكل ..هعم
..ديعسس انأاو كلذ لعفأاسس ،سساريملاب ىلإا ةدوعلل تررطسضا اذإا» :عباتو

.«ةدوملا نم ريثكب يننولماعي عيمجلا ،يفاتيخ يف ادج ديعسس يننكل
ليحرلا تقو ناح :انانوأا

،انانوأا هيردنأا ينوريماكلا دقتعي
،مادرتسسمأا سسكاجأا ىمرم سسراح
قير˘ف˘لا ن˘ع ه˘ل˘ي˘حر تقو نأا
.ناح دق يدنلوهلا

(اًماع42) انانوأا دعيو
نم ديدعلل ،اًمهم اًفده
ي˘ف ىر˘˘ب˘˘كلا ة˘˘يد˘˘نألا
ةنولسشرب لثم ،ابوروأا

نامريج ناسس سسيرابو
.دنومترود ايسسوروبو

لاق هلبق˘ت˘سسم لو˘حو
،ي˘نور˘ي˘ما˘كلا سسرا˘ح˘˘لا
ا˘ه˘ل˘ق˘˘ن تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف
trops01el«» ع˘˘˘˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘˘˘˘˘م
ءاسسي نأا يغبني ل» :يسسنرفلا
عم اًدج ديعسس انأا ،هلوقأا ام ريسسفت
5 ا˘ن˘ه تي˘سضق د˘ق˘ل ،يدا˘ن˘ل˘ل ن˘ت˘م˘مو سسكا˘جأا
.«(ةديدج ةبرجت سضوخ) اًمدق يسضملل نآلا تقولا ناح نكل ..ةعئار تاونسس

يدانلا عم يدقع تددج» :باجأا ،هدقع يف يئازجلا طرسشلا نع هلاؤوسسبو
ةيقافتلا هذهو يتاحومط نكل ،ثدحيسس يذلا ام فرعأا ل ..يسضاملا ماعلا

.«ةحسضاو
يذلا ،انانوأا عيبل وروأا نويلم04 ددح دق ناك ،سسكاجأا نأا ركذلاب ريدج

.2202 فيسص ىتح دقعب طبتري

ايلاطياو ةيناملأا ةسسارد بسسح

«انورؤك» رطاخمل ةسضرع رثكأا نؤيسضايرلا



 همدع نم ّنيبعÓلا ءارشش اددحت مل صسينو وكانوم ةرادإا

 سسانوو يناميلسس بعاتم نم ديزي يسسنرفلا يرودلا فيقؤت
يسسنرفلا وكانوم بعلو يرئازجلا بختنملا فاده يناميلسس مÓسسا رمي

همدق يذلا يئانثتسسلا مسسوملا مغرو ،هلبقتسسم سضومغ لعفب ةبعسص ةرتفب
مل يسسنرفلا يدانلا ةرادإا نا لإا يلاحلا مسسوملا لÓخ «ةرامإلا» قيرف هقفر
رمي رمألا سسفنو.ةيئاهن ةفسصب بعÓلا ءارسش يف ركفت ل اهلعج ام عنتقت
ناكو.يسسنرفلا سسين ىلإا يلوبان يدان نم راعملا رسضخلا حانج مدأا سسانو هب
عانقاو ديج ىوتسسم ميدقتل مسسوملا ةلسصاوم يف نÓمأاي بختنملا يئانث
ةيمسسر ةلوطبلا فيقوت نأا لا ،يمسسر لكسشب امهعم دقاعتلا ىلع نييدانلا
 .ةمداقلا ةرتفلا يف طغسضلا تحت بختنملا يئانث لعجيو تاباسسحلا طلخأا

طيمز .ع
 همدع نم هئاقب يف لشصفت مل قيرفلا ةرادإا

 «لؤيفلا» عم لازغ رظتني سضماغ لبقتسسم
بعÓلا لازغ ديسشر دقع ءارسش نم هفقوم دعب انيتنرويف يدان ددحي مل

عقوم ف˘سشكو.همدع نم يتيسس ر˘ت˘سسي˘ل ن˘م را˘ع˘م˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا
نم لازغ ءاقب يف لسصفت مل انيتنرويف يدان ةرادإا نأا «وتاكريم ويسشتلاك»
سضرف نم نكمتي مل يسسنرفلا نويل يدان ةسسردم جيرخ نأا اسصوسصخ ،همدع
يف اهدجو يتلا ةيوقلا ةسسفانملا ببسسب ةيسساسسألا ةليكسشتلا يف هسسفن
،قباسسلا نويل بعل ةمهم نم بعسص ام يربيرو ازييك دجاوت ببسسب قيرفلا

لÓخ نم ةمداقلا مايألا يف رومألا نع رفسستسس ام ةرادإلا رظتنت هيلعو
نيراعملا نيبعÓلا ةيسضق يف لسصفلا لبق همدع نم ةلوطبلا فانئتسسا

 .ديدجلا مسسوملل ابسسحت يوق يسسفانت قيرف ءانب يونت اهنأاو اميسسل
ب.م.يرشسيإا

 يلاطي’ا ونروفيل يف عيقوتلا لبق اشضرع21 صضفر هنأا دكأا

ايفاك سسيل اذه نكل ادج بؤهؤم ليسضؤفلب :ايناتأا
   اجسضن رثكأا حبسصأا نآلاو مدقلا ةرك يف

بعÓلا ليسضوفلب قاحسسإا ـل قباسسلا لامعألا ليكو ايناتأا جروج داع
نم ريخألا تعنم يتلا بابسسألا نع ثيدحلل مياهنفوه يدان مجنو يلودلا
مجاهملا نأا احسضوم اهبعل يتلا ةريثكلا قرفلا مغر ،ايلاطيا يف قلأاتلا
.لكاسشملا يف هل ببسست ام اجسضان نكي مل هنأا لإا ،ادج بوهوم يرئازجلا

ريغ اذه مدقلا ةرك يف ابوهوم نوكت نأا »:ةيفحسص تاحيرسصت يف حسضوأاو
ملو جسضان ريغ ناك ىسضم تقو يف ،كلذ ىلع لاثم ريخ ليسضوفلبو ،يفاك
ةبارغب فرسصتي ناكو ،مدق ةرك بعل هنوك هكلمي يذلا ظحلا يعي نكي

،ونروفيل عم هعيقوت لبق»:عباتو ،«ءلدبلا دعاقم ىلع نوكي امدنع اميسسل
لفكتأا نأا هيلع تحرتقا اذل ،نونجلا نم ابيرق تنكو ،اسضرع21 سضفر
ىلإا لامعألا ليكو قرطت امك.«ادج ةبعسص ةرتف تناكو ،ةلماك هلامعأاب
سضرعت يتلا ةباسصإلا مغر رسضخلا مجن اهب رمي يتلا ةديجلا ةيلاحلا ةرتفلا
نآلا »:درطتسساو ،اجسضن رثكأا تاب قباسسلا رتنلا بعل نأا احسضوم ،اهل
نم اريخأا نكمت دقو ،ةعئار ةلئاع كلمي وهو اجسضن رثكأا تاب ليسضوفلب
نأا ىنمتأاو مياهنفوه عم ةليمج ءايسشأاب موقي وهو هعباتأا انأاو..هسسفن داجيإا
 .«قيرطلا سسفن ىلع لسصاوي

ب.م.يرشسيإا
 ءيشش لكب مايقلا ديجي رشضخلا مجن نأا دكأا

دقتعأا لو ةيقيقح ةرهاظ بلحد :يسشنايب
 هلثم «1 غيللا» يف بعل كانه نأا

مجنلا بلحد ىفطسصمب ةينيتنجرألا ةروطسسألا يسشنايب سسولراك قدغأا
حيدملاو ءانثلاب ،نامريج ناسس سسيراب ةروطسسأا قباسسلا يرئازجلا يلودلا

تافذقو ةعئار تاينف كلميو ،ادج يوق بعل رسضخلا مجن نأا احسضوم
«لابتوف سسنارف» ةلجم ىلإا تاحيرسصت يف يسشنايب حسضوأاو.ةيخوراسص
،ةيقيقح ةرهاظ ناك دقل:«بلحد نع لاقو ،07ـلا نسس ىلإا هلوسصو ةبسسانمب

تافذقو ،ةلهذم ةينف تاراهم هل تناك ،مدقلا ةركب ءيسش لك لمع ديجي ناك
.«1 غيللا يف بلحد لثم بعل كانه ناك اذإا يردأا ل مويلا ،ةيخوراسص

ب.م.يرشسيإا
 دادزولب بابشش

 مؤجهلا معدل ينيسسؤحلب يف ركفت «رادم»
قيرفلا ميعدتل دادزولب بابسش قيرفل ةكلاملا ةكرسشلا «رادم» لمعت

،ىوقأا سضيبألاو رمحألا نينو˘ل˘لا با˘ح˘سصأا نو˘كي˘ل ،ة˘مدا˘ق˘لا ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ
مهنوك ديدجلا مسسوملا يف ةيراقلا ةكراسشملا ىلع نولبقم مهنأاو اسصوسصخ
لوخد يونت ةرادإلا نأا ةسصاخلا اندراسصم نم انملعو.ةلوطبلا ةرادسص يف
وتاكريملا يف سسابعلب داحتا قيرف بعل ينيسسوحلب عم دقاعتلا قابسس
لظ يف ،ةلهسس نوكت نل ةلوطبلا فاده عم دقاعتلا ةمهم نأا لا ،مداقلا
بلجل ىعسست يتلا ةيجراخلاو ةيلحملا قيرفلا ديدع رادار ىلع هدجاوت
يف لاقتنلا نم ىندأا وأا نيسسوق باق ينيسسوحب ناكو.سصانقلا مجاهملا
سضعب كÓتما مدع نأا لا ،يرطقلا دسسلا ىلإا ةيسضاملا تÓيوحتلا قوسس
ءادألا لظ يف مسسوملا اذه انخاسس هفيسص نوكي نأا ىلع ،هجورخ رخآا قارولا
 .مسسوملا اذه بعÓلا نم مدقملا زيمملا

ب.م.يرشسيإا
 ةمشصاعلا داحتا

 «ةراطسسؤسس» عم دقعلا ديدمتل هجتي يفيرسش
نيذلا نيبعÓلا ةمئاق يف يفيرسش ناوسضر ةمسصاعلا داحتا ةرادإا تعسضو

،ةمداقلا ةرتفلا يف قيرفلا عم هرارمتسسا نامسضل مهدوقع ديدجت بجو
ناوج ةياغ ىلإا يدانلا عم ادقع سسابعلب داحتل قباسسلا بعÓلا كلميو
يدافتل ،هدقع ديدمتل تاسضوافم يف لوخدلا ررقت ةرادإلا لعج ام ،1202
.ةيدنألا ديدع رادار ىلع هدجاوت لظ يف ،اناجم هليحر

نم همدقي يذلا ديجلا ىوتسسملا لظ يف داحتلا زئاكر نم يفيرسش تابو
ىلع ناقفتي دودغز رينم ةدايقب ينفلا مقاطلاو ةرادإلا لعج ام ،ىرخأل ةارابم
 .هيف طيرفتلا مدعو بعÓلا دقع ديدمت

ب.م.يرشسيإا

2372ددعلا ^1441 ناشضمر70ـل قفاوملا0202 ليرفأا03صسيمخلاةصضايرلا

رشضخلا مجن ىلع ديدجلا مشسوملا ةطخ ءانب يونت «يرينوشسورلا» ةرادإا

لاقتنلا باب قلغي ⁄و نÓيŸا عم ءاقبلا لسضفي رسصان نب
«يج.سسأا.يبلا» ¤إا

 ةزي‡ تناك رشضÿا اهب جوت يتلا ةÒخأ’ا ةخشسنلا نأا دكأا

 ÚبعÓلا ةمÓسس ىلع اظافح فيسصلا ‘ «ناكلا» ميظنت لسضفن : ةرؤيدق

 ةيراق ةكراششمل رشضخلا مجن دوقي يلاحلا بيترتلا دامتعا

 «1غيللا» ةسسفانم فاقيإا رارق معدي رؤليد
ةذختإا يذلا رارقلل  هتدناسسم يسسنرفلا ةيليبنوم مجاهمو يرئازجلا يلودلا روليد يدنأا دكأا

يتأاي يذلاو يسسنرفلا يرودلا ءاغلإا نع نÓعإلا سصوسصخب ،مدقلا ةركل يسسنرفلا داحتإلا
.اسسنرف يف دجتسسملا «انوروك» سسوريف يسشفت رارمتسسإا ببسسب

تاسسفانم ءاغلإا رارق نأاسشب «يسس.مأا.رأا» ةانقل تاحيرسصتب ىلدأا دق ويسسكاجأا جيرخ ناكو
انوروك سسوريف نأا حسضاولا نمو ةديدج تلاح كلانه لازت ل»: Óئاق يلاحلا مسسوملل «1غيللا»

ةلسصاوم انناكمإاب نكي مل ،يل ةبسسنلاب »:عباتيل  ،«عمتجملا ىلع اريبك ارطخ لكسشي لازي ل
متخيو ،«انم نيبرقملاو انتÓئاع لجا نم لب  طقف انلجأا نم سسيلو فورظلا هذه لثم يف بعللا
ام اذهو ،ةلوجلا ةياغ ىلإا ىلاحلا بيترتلا ىلع دامتعإلا نيعتي هنأا دقتعأا »: لوقلاب ريخألا يف
.«يبوروألا يرودلل لهؤوم زكرم يف انعسضي

ربع ،يسسنرفلا نويل يدان سسيئر سسلاو لاسشيم نوجل ةلاسسرب «روليد» ثعب قايسسلا سسفن يف
رايخلا »:Óئاق درغ نيأا «رتيوت» يعامتجلا لسصاوتلا عقوم يف ريخألا اذهل يمسسرلا باسسحلا
حرتقي يذلاو يناثلا رايخلا نا كلاذب احملم ،«سسلاو لاسشيم نوج كلذك سسيلأا لسضفأا يناثلا
ةكراسشملل ايلاوت نويل كيبملوأاو ةيليبنوم نم لك لهأاتب حمسستسس يتلاو ةلوجلا بيترت دامتعإا
 .مداقلا مسسوملا «غيلابوروي» تاسسفانم يف
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رسصا˘ن ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘سسإا ل˘سضف
ينطولا بختنملا ناديم طسسو
ع˘م ءا˘ق˘ب˘لا ،نÓ˘ي˘م يدا˘ن م˘ج˘˘ن
لمكي م˘ل ه˘نأاو ا˘م˘ي˘سسل ،ه˘يدا˘ن
عم لوألا همسسوم ةعاسسلا دحل
مدق يذلاو «يدرابمللا«يدانلا
نم هلعج ،ةياغلل اديج ءادأا هيف
.قيرفلا موجن زربأا نيب

ة˘ي˘مÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘˘ت تف˘˘سشكو
ر˘يد˘م˘لا ودرا˘نو˘ي˘ل نأا ة˘ي˘سسنر˘ف
ةدسشب بجعم ليزاربلا يسضارلا
ل˘˘ط˘˘ب تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإاو تارد˘˘ق˘˘ب
همسسوم يف اهمدق يتلا ايقيرفإا
ر˘ه˘ظ ثي˘ح ،نÓ˘ي˘˘م ع˘˘م لوألا
ن˘ي˘ب ن˘م نا˘كو ة˘يا˘غ˘ل˘ل ز˘ي˘˘م˘˘م ل˘˘كسشب
،طخلا لوط ىلع ةليكسشتلا يف لسضفألا
ى˘ع˘سسي ق˘˘با˘˘سسلا ي˘˘لو˘˘ب˘˘مإا بعل نأا لا
اميسسل يلاطيلا قÓمعلا عم ةلسصاوملل
ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ن˘˘م˘˘سض ه˘˘ت˘˘ع˘˘˘سضو ةرادإلا ناو
ةرتفلا يف عيبلل نيلباقلا ريغ نيبعÓلا
مداقلا مسسوملا ةطخ ءانب يونت ةيلاحلا

 .قيرفلا زئاكر زربأا نيب نم نوكيل ،هيلع
ىلإا لاقتن’ا باب قلغي مل

 نامريج ناشس صسيراب
عم ءاقبلل ىعسسي رسصان نب نأا مغرو

باب قلغي مل هنأا لإا ،نÓيملا ةليكسشت
نا˘مر˘ي˘˘ج نا˘˘سس سسيرا˘˘ب ى˘˘لإا لا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا
ديري هنأا لإا ،مداقلا مسسوملا يف يسسنرفلا

بعلل تقو ىل˘ع لو˘سصح˘لا˘ب تا˘نا˘م˘سض
نيأا نÓيم يدان يف لاحلا هيلع ناك امك
م˘˘˘مأا سسأا˘˘˘ك ي˘˘˘ف بعل ل˘˘˘سضفأا كرا˘˘˘سش
تايرابملا لك ابيرقت يف9102 ايقيرفإا

،ىلوألا تا˘يرا˘ب˘م˘لا اد˘عا˘م ،يدا˘ن˘لا ع˘م
ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ي˘˘كي˘˘ت˘˘كت تارا˘˘ي˘˘خ˘˘ل كلذو
لبق ،ولوابمايج كاذنآا يلاطيلا بردملا
ح˘ب˘سصيو ه˘سسف˘ن سضر˘ف ن˘م ن˘كم˘ت˘˘ي نأا
ذنم نÓيملا ةبيكرت يف ةيسساسسأا ةعطق
 .يلويب ونافيتسس بردملا مودق

9102 «ناكلا» يف بع’ لشضفأا
 رÓشسكاردو اريره عيب طرتششا

رسصان نب نأا هتاذ ردسصملا فسشكو
ناسس سسيراب ن˘م ن˘ي˘ب˘عل ع˘ي˘ب طر˘ت˘سشي

،مدقملا سضرعلا لوبق لجأا نم نامريج
طسسو اريره ردنأا نم لكب رمألا قلعتيو
يف رÓسسكارد نايلوج هليمزو ناديملا
رسصي ثيح ،ةمداقلا تÓيوحتلا قوسس
لا˘ن˘سسرأا يدا˘ن ف˘يدر بعل ل˘ي˘عا˘م˘˘سسإا
ىلع لوسصحلا ىلع قباسسلا يزيلجنلا

يدانل ةي˘سسا˘سسألا ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا ي˘ف نا˘كم
ر˘ي˘ي˘غ˘ت ل˘جأا ن˘م نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس سسيرا˘˘ب
ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا ى˘˘لإا لا˘˘ق˘˘ت˘˘˘نلاو ءاو˘˘˘جألا

.ةيسسنرفلا
نÓيم ىلإا لقتنا رسصان نب نأا ركذي

نويلم61ـب ةقفسص يف يلوبمإا نم امداق
وروأا نو˘˘ي˘˘ل˘˘˘م ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإلا˘˘˘ب وروأا

يدانلا ىلإا هلاقتنا ةقفسص نأا لإا ،تآافاكم
نويلم53ـلا فقسس زواجتت دق يسسنرفلا
 .مدقملا ءادألا لسضفب وروأا

لاطع بناج ىلع بعلل هجتي
 ديدجلا مشسوملا يف

سسيراب ىلإا رسصان نب لاقتنا لاح يفو
هليمز عم هبعل ظوظح نإاف نامريج ناسس
نوكتسس لا˘ط˘ع ف˘سسو˘ي بخ˘ت˘ن˘م˘لا ي˘ف
يسسيرابلا يدانلا رارسصإا لظ يف ،ةريبك
لاطع اذكو رسصان نب عم دقاعتلا ىلع
ى˘ل˘ع عار˘سصلاو ق˘ير˘ف˘لا م˘عد ل˘˘جأا ن˘˘م
،ديدجلا مسسوملا يف «غيل زنيبماسشتلا»
نئازخ نع بئاغلا بقللاب رفظلا ل املو
.رطسسألا هذه ةباتك ةياغل يدانلا

ي˘لود˘لا ع˘فاد˘م˘لا ةرو˘يد˘ق نلد˘˘ع ثد˘˘ح˘˘ت
حارتقا ىلع يرطقلا ةفارغلا يدانو يرئازجلا
،ةيفيسصلا ةرتفلا يف «ناكلا» تايئاهن ميظنت
ينطولا بختنملا موجن نم ديدعلا نا اريسشم
ينطولا بخان˘لا ي˘سضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج اور˘ب˘خا د˘ق
سسأاك نم ةمداقلا تاخسسنلا بعل مهليسضفت
.فيسصلا يف ايقيرفإا

يف يرئازجلا بختنملا عافد ةرخسص دكأاو
«ي˘سس.ي˘ب.ي˘ب» ةا˘ن˘ق ع˘م هار˘جا يذ˘لا راو˘˘ح˘˘لا
سسرعلا دعوم رييغت سصو˘سصخ˘ب ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا
نأا نظأا »:Óئاق فيسصلا ةرتف ىلإا يقيرفإلا

فيسصلا يف مظنت نأا بجي ايقيرفإا ممأا سسأاك

كلت يه ناكلا نم ةخسسن لسضفأا نأا ليلدلاو
بق˘ل˘لا˘ب ا˘ن˘جو˘ت ا˘ن˘نأل سسي˘ل ر˘سصم˘˘ب ةر˘˘ي˘˘خآلا

يف ناكلا »:در˘ط˘ت˘سسي˘ل  ،«ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ا˘ه˘ن˘كلو
ر˘˘سضم كلذ نأا ن˘˘ظأا ؟م˘˘سسو˘˘م˘˘لا ف˘˘˘سصت˘˘˘ن˘˘˘م
دعب ،ةيندبلا ةي˘حا˘ن˘لا ن˘م ة˘سصا˘خ ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا˘ب
ىلع اربجم بعÓلا نوكيسس ةسسفانملا ةياهن
ةناكم ىلع ةسسفانملاو هيدانل ةرسشابم ةدوعلا
عي˘م˘ج نأا ر˘كذ˘تأا »:م˘ت˘خ˘ي˘ل «ادد˘ج˘م ة˘ي˘سسا˘سسأا

لا˘م˘ج اور˘ب˘خأا ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ب˘˘عل
خ˘سسن˘لا سضو˘خ نو˘ل˘سضف˘ي م˘ه˘نأا˘ب ي˘سضا˘˘م˘˘ل˘˘ب
 .«ةفئاسصلا يف ناكلا نم ةمداقلا

طيمز .ع

ةداعتشس’ تقولا كلمي
ةحارجلا دعب هتيفاع

 ةبكرلا ىوتشسم ىلع

ربكأا لاطع
رارق نم نيديفتسسملا

 «1غيللا» فيقؤت
يلودلا لاطع فسسوي موقي

سسي˘˘˘ن حا˘˘˘ن˘˘˘جو ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
لÓخ نم ريبك لمعب يسسنرفلا
،ا˘ه˘ب مو˘ق˘ي ي˘ت˘لا تا˘ب˘يرد˘ت˘˘لا

يف ةيندبلا ه˘ت˘قا˘ي˘ل ةدا˘ع˘ت˘سسل
ن˘˘˘˘م ع˘˘˘˘فر˘˘˘˘لاو تقو عر˘˘˘˘˘سسا

ىلا ةدوعلل اريسضحت هتيزهاج
تابيردتلا فانئتسسإل نيدايملا
مسسوملل ريسضحتلاو ةيعامجلا
ج˘˘ير˘˘خ برد˘˘ت˘˘يو.د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا

لكسشب لئابقلا ةبيبسش ةسسردم
ةقاسشلا تابيردتلا اعبتم يوق
امك ،مايسصلا مغر هلزنم يف
ة˘كرا˘سشم ي˘ف ي˘ناو˘ت˘˘ي ل ه˘˘نأا

يمسسرلا هباسسح ىلع هيعباتم
تاهويديف «مار˘غ˘ت˘سسنلا» ي˘ف
تابيردتلا مسضخ يف وهو هل
نوكيو ،مهتاقيلعت عم هلعافتو
«نيبراحم˘ل˘ل«ر˘ئا˘ط˘لا حا˘ن˘ج˘لا
رار˘ق د˘ع˘ب ر˘ب˘كألا د˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لا
اذ˘ه ي˘سسنر˘ف˘لا يرود˘لا ءا˘غ˘لإا
ديدج مسسوم ةيادبو ،مسسوملا
ا˘م ل˘ب˘ق˘م˘لا ناو˘ج ن˘م ة˘˘ياد˘˘ب
ر˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘لا˘˘ب ه˘˘ل ح˘˘م˘˘سسي˘˘سس
ه˘˘ن˘˘كم˘˘م ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط ل˘˘˘سضفأا˘˘˘ب
 .ةيوق ةدوع ليجسستو

طيمز قازرلا دبع

ب.م.يرشسيإا

sport@essalamonline.com
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ناشضمر رهشش عم » انوروك » شسوÒف
همايأأ Ìيخلب يشضقي فيك ليشضفلأ

؟ يحشصلأ رج◊أ ‘
ةHلا ناHÉÑرو مIòاHÉÑر ح8Ñ لو&ا

س8وÿwÇÑÿ+ اHÿا ة6ÑÿÓHÿ©ÿ)لاو ةMÿرÿ(ا~ÿÿqÿÿلا
ناHÉÑÿر عHÿ هHÿ°ÿا~ÿ-و يÇÑÿtÿلا رÿÿtÿÿqÿÿلا
Dا<kïلا نا دIÄÑنا HÜبلا +ÉÑلا ةرورgïءا
Dÿÿلا يÿÿgÿÿ©و تJÿ{ل اÿkÿíÿا يداIÿkÿïÿلا لاÿو+ÿءا

8Ñÿÿtÿÿ©ÿÿح Jÿÿ°ÿكا +ÿåÉو&لا سEÿلا تاÿب/او
يD ى0k وا تاMgردkلا يÓ DثH ا§ل6ÑkèÓا
EÉÑÿءا +ÿåÉل سÿلا مزاوÿgÿ©ت <ÿõÿلا ىÿåÿموم
.¨هõلا ءا7Ñ نا ا°©DاMå ي+ر

قوشس ‘ يحشصلأ رجحلل تعشضخ
؟كانه رومأ’أ تناك فيك شسأرهأأ

8Ñÿtÿ©ÿح Hÿترر +ÿ§ÿ{لا هÿkÿqÿر+ÿة +åد
ىõ> اHا~ل ناF ث©0 سIÄو- نH ي-دو>
ىود> ي&ا لIï يداÿíÿ- ةMÿرÿ(ا~ÿqÿلا ةÿلودÿلا

رtqلا تt- ا°9Ñåو ررï- ا§åõ/ اH وJو
ت©HÉÑا دDï س6ارJا قو6Ñ يD يÇÑtلا

41MوHلا اtل دمõلا هHر J{ا Fاد©/ نا
+ÿلاÿ°ÄÑÿgÿل ةÿ°ÿ1 اÿ8اÑÿاو ةIÿ°ÿدل اM°ا> ا)Ó-°ا

FÿÿاIت Dÿÿا يIÿkÿâÿراIÿو ا+ÿلاÿkÿلاÿي Fÿنا Hÿن
ة8Ñtو ةد©/ îور; يD ةدوåلا ب/اولا

0ÄÑ°ة Fل ام MÄÑå°ي Dي J{لا اtدMث
6Ñىو -ïدMم -ÅÑòل ي-ارò6 لÑò6 ناÑقو
سq©Åلا ى0kو ي°:ولا نHلا ا}Fو س6ارJا
يkلا ةرÿíÿkÿلا لاوÿ: اHÿ°ÿزل ي}ÿلا سÿ©É+&لا

Hòا°ث D©§ا J°كا Dïم> دõاو <õو- ىD©ر Fل
.¨ةHزÓلا îورâلا

مهاشسيشس ليشضفلأ رهششلأ نأأ ىرت له
؟ ÚباشصŸأ ةبشسن نم شصيلقتلأ ‘
EÉÑÿ©ÿ°ÿلا اÿ6اومÑ9املا مÑ©ة

+ÅÑòا ث©0 د©/ ل<kدIا <õى
دÿÿåÿÿ+ حMÿÿوارÿÿkÿÿلا ة8ÑÿÿÿÓ ءاد&ا
ةDÿÿïÿÿرÿÿ+ رÄÑÿÿ§ÿÿلاو راDÿÿÿÜÿÿ)لا
ل/ا نH با0g&لاو ءاEد8Ñ&لا
نEÿÿÿõÿÿÿ©ÿÿÿÓ <ÿÿÿ سÿÿÿÿkÿÿÿ°ÿÿÿíÿÿÿ©Äلا

9Ñèا°-ا:و Dلا يt©لو ةاòن
J{6وملا اÑم F7 لÑءي HkوEف +ÄÑgب J{ا
عDرM ى0k ل/و ~> هõلا و>دI ي}لا ءا+ولا

<õ©°ا J{لا اÉÑرر¨.
بعششلل اههيجوت ديرت ةحيشصن

» ءابو يششفت يدافتل يرئأز÷أ
؟ » انوروك

<õ©°لا ¨اÇÑgللاو رk~لا+ ماg©ل تõtíظا

<ÿõÿ8 ىÑÿtÿkÿ°ÿ8و اÑÿtÿا ةJÿلاÿ©ÿ°ÿا ا<kïنا د
ع9Ñو ب/و ا}ÿ§ÿل ةFÿرÿgÿلا ر7Ñÿ§ÿ ناHÉÑÿر
ل/ا نH ح(اÇÑ°لا+ د©kïلاو د©لا يD د©لا

Htة+را J{لاو ءا+ولا اwجور +åدJف1&ا+ ا
.¨رار9Ñلا

مونلأ ةأوه نم تنأأ له ةحأرشص لكب
ةدايزب تيبلأ تامزلتشسم ءأرششو

؟ ليشضفلأ رهششلأ لÓخ
Dÿلا يÄÑÿا+ÿق Iÿåÿم Fÿ°ا تIÿ6او ماÑÿkÿèل

ا°Mدÿل ح8Ñÿgÿا ار1ÿ'وHÿ نòÿلو كل}ÿل تEوÿلا
HÄÑÿلو'وÿ©ÿلا ب/و تاÿïÿ©ÿما +ÿ§ÿ1 اÿÓا ل&Mما

ا0ا8Ñg موE&ا ا©DÅÑÿwÇÑÿ لÿíÉÑÿ©ÿلا رÅÑÿ§ÿلا
ل/ا نH دلاوÿلا ةDÿïÿرÿ+ ةراÄÑÿ©ÿلا ل6Ñÿkÿïÿاو
7Ñءار +åÉملا سÄÑkõ~Hو تاHدو>ا م. ن

وا نارïلا ةءارE يD تEولا سåÉ+ ل6Ñkèل
ة9ÑاMرلا ة6ÑرامH عH ة0ارلا ىلا نوFرلا

0kا ى+ïى Dوم> ة§/اولا يHا J°7&ا كاÑ©ءا
-ÅÑk§©§ا DkÅÑkرM§و اEا- ل د&Fõ§ا¨.

Òغ مهأرت نيذلأ كئÓمز دحأ
؟ يداع لكششب مايشصلأ ىلع نيرداق

Iå8 يدل مÑدMق Mمòلا نïا لوIه Hع
0õ7 لوÑ§ر رHÉÑل نا Mمò°هار- نا ك
Dkq6 مو°لا م(اد هدÑءاو Dلا يõ©وا ل Dي

هارÿ- وDÿ§ÿ راÿÿ°ÿÿ§ÿÿلا
HÄÑÿkÿ©ÿïÿä Eÿgÿ5 ل
نا3ا نHÿÿÿ قÿÿÿÿ(اEÿÿÿÿد
دÿÿÿåÿÿÿ+و راDÿÿÿÜÿÿÿ)لا
يJÿ طDÿïÿو لFÿلا

Jò{لا ةا©0 اDدار
F7 لÑwÇدل سM1 هÇÑ8وÑ©ه-ا Dي F©í©ة
EÉÑلا ءاÅÑ§لا رíÉÑ©ل¨.

يدانلأ عم كتبرŒ نع ثدحتن
؟اهميقت فيك يقيرفإ’أ

يMïرDلا عH م6Ñاو4H ت©HÉÑا هõلاو
ا§©D تلوا0 يÿk+رÿkÿqÿ+ د6Ñÿåÿ©ÿ يIÄÑÿوÿkÿلا
-ïدMلا م&DÉÑو ل-ÅÑرMف <ï6ل يدÑ©ام
زورÿgلا ىMÿgÿïÿ ر1ÿ©ÿ&لاو لو&لا îدÿ§ÿلا ناو
ءا°ثلا يõï- ل/ا نH كMدل اH لF مMدï-و
Hÿÿÿلا نÿÿÿqÿÿÿمÿÿÿاJÿÿ©ÿÿز وا رHÿÿÓ)0 وا كÿÿkÿÿى
ي°ÿåÿõk/ ةدÿ©ÿ/ ةÿ+رÿqÿ- يJÿ نÿ©ÿلو'وÄÑÿمÿلا
ة8Ñا1 مدïلا ةرF ة6Ñرامم+ ار©ثF عkم6Ñkا

نHÿ رÿ©ÿثòÿلا كÿkÿõمMÿو رFÿgÿ©ÿ يداÿÿ°ÿÿلا ناو
̈.ة©MïرDلا ةراïلا يD ى0k عا+ هلو باïل&لا

‘ لبقŸأ مشسوŸأ ىقبتشس له
 ؟ رداغتشس مأأ يقيرفإ’أ

امF ى6Ñåاو قMرíلا يD اIا نلا دtل
Eõىلا كل ت -ÅÑرMف <ïيد DÓ Mwíى
<ÿõÿ©ا ك<ÿkÿgÿر Hÿا ن&+ÿ°ÿلا ءاÿ°لا يداtل دمõه

-qا مل ة+رIمد <õ©§و اFاIت Dر©1 ل&ا <õي
ا}J بÄÑg+ ا§õï©k- بkw°ملا ةو>د نا ام+
.¨ر©ògلا يدا°لا

لكششب كيف ترثأأ تاباشصإ’أ ةÌك
؟ Òبك

تا+ا8Ñ)لا لÅÑòمل س9رHå ب>ل ي&ا
8Ñÿÿtÿÿ©ÿÿح -ÿåÿ9رÑل تÿõÿåÿدMÿد Hÿ°ÿ§ÿو اDÿي

Hÿÿwÿÿkÿÿõÿÿلا فÿÿمÿÿ9اوÑÿÿع
ا}J نا دkï>ا نòلو
EÉÑÿÿو ءاEÿÿو ردIÿtÿن
اHÿاÿمÿ- هÿ°ÿ> نو9Ñÿار
لF ىõ> هÿõل دÿمÿtÿلا

0ÿÿÿلا Fÿÿÿمÿÿÿا HÅÑÿÿتا
HÿåÿاIÿا ا&Mÿما <òÄÑÿkÿ°ÿا

.¨ىر1&ا ماM&ا
اهأرت له ةيلاملأ يدانلأ لكاششم

؟ هجئاتن عجأرت يف اببشس
ة©لاملا ةHزلا نH يIاå- ا§Fõ قرíلا

يMkارد ب0ÄÑ نòلو هد0و يMïرDلا سÄ©ل
Dòÿثÿلا ةرÿkÿèÿ©ÿ©ÿ6 تارÑÿءاو <õملا ىÄÑkىو
وJ بMردkلا ىوHÄÑk ىõ> ى0k وا يراد)لا

Hا /åلا لíرMق MwÄÑر Håâر مJاIه-ا Dي

م0q نا دÿkÿïÿ>ا نòÿلو ةر1ÿ©ÿ&لا م6Ñÿاوÿمÿلا
Ó/ا دوMå ه6Ñ©qåõ هkم©E رFgو يMïرDلا
ناو ا©MïرDا ى0k وا ا©Htõ ءاوÓ 6Ñ/ا> ما
7Ñلا ءاõ6 هÑ©òن> كل3 نو EرMب¨.

ينطولأ بخانلأ همدق اميف كيأأر
؟ رشضخلل يشضاملب لامج

7ÑÿÿwÇÑÿÿ©ÿÿا Fÿÿ°ت Hÿÿلا نÿ°ÿلا س6اÿ{Mÿن
نH'وHو ي°:ولا ب1ا°لا يD م§ïk. او9Ñåو
+ÿïÿرد-ÿه <ÿõÿلا ىÿkÿèÿ©©8ا1 رÑاو ةIي F°ت
رEÿÜÿ يDÿ هÿkÿ+رÿqÿ- نÿÿ> رÿÿ©ÿÿثòÿÿلا عÿÿم6Ñÿÿا

ث©0 تEولا رورH عH تر§; ةtï©ïلاو
ىõ> ةرÄÑ©Üلا نH ~©/و îر; يD نòم-
ا©MïرDا س6&اF ةرودل ع+اkkملاD ة>ومqملا
مدE سÅ-وòلا ن&ا+ نMk©ï ا§©õ> اI~0 يkلا

Fÿÿل Hÿÿل اÿÿدMÿÿه Hÿÿا ن/ÿل -ÿíÿqÿ©ÿر :ÿاEÿتا
ةõ(اFå نوõمMå اوIاF نوÓ<gلاD ن©Ó<gلا

تارÿمÿلا سòÄ> ىÿõÿ> ةد0ÿاو ةÿ>وÿمHÿÿqÿو
لFÿاÅÑÿمÿلا دÿ/اوÿkÿ- تIاFÿ نMÿا ة9Ñÿ©ÿاÿمÿلا

<ÿمÿوHÿا ا&-ÿمÿ°ÿل ىÿلا هÿkÿوDÿ©لاو قåو لمDق
ا§I&ا+ ر7Ñåا يIوòÿل ةÿ©ÿلاÿtÿلا ةÿ>وÿمÿqÿمÿلا
Eÿÿةردا <ÿÿõÿÿلا ىÿÿ{Jÿÿبا +ÿÿåÿÿ©ÿÿ0 ادÿkÿى Dÿي
.¨لاMدIوملا

نÁأ’أ Òهظلأ بشصنم ىلع شسفانتلأ
؟ أرخؤوم أÒبك ىحشضأأ

7Ñلا ىر- نا د©/ ءيk°اDÄس Fg©لو0 ر
H°ÇÑب Hå©ن Måلم H1 نÓهل .Ó.ىلا ة
قرD يD نوMÿõÿåg مFÿõÿ§ÿو ر8Ñÿاÿ°ÿ> ةÿåÿ+را

Fg©ةر Dملا°kwب Jي}لا و MÄÑkí©و دHن
MÄÑktملا قÅÑراFة Mõåوم> بHد©لا ا Dي
هMïد8Ñ م©ÿ>دÿ- ىÿõÿ> لÿمMÿåÿ لòÿلاو دÿ©ÿلا

.¨بkw°مõل ةHد1
ةرداق اهأرت يتلأ ءامشسأ’أ يه نم

؟ Óبقتشسم بشصنŸأ كلذ ميعدت ىلع
Jÿ°ÿكا <ÿدMÿلا دÿåÿ°ÿ8اÑÿلا رÅÑÿا+ÿلا ةÿkي

-ÄÑåل ىkÜوMر IíÄÑ§ا اFرث DاFرث D§°كا
HثÓ 9رÑ0 اÓMو ة©مF{0 اÄÑ©ةدا©> ن+ ن
Mÿمòÿ°ÿ§ÿم -ÿد<ÿ©ÿلا مÿq§ى°م©لا ة HÄÑkïgÓ

ك7Ñ نود نHÿÿ د6Ñÿÿkÿÿíÿÿ©ÿÿ يÿÿÿkÿÿÿلاو
.¨رwÉÑلا

شضوخ نم Úشسوق باق تنك
Œأذام يشس شسأ يشسلأ عم ةبر

؟ ثدح
دï> ىõ> تEåو ل+ طDï اMgرE نFا مل

مJاí- ءو6Ñ ثد0 نòلو قMرõíل يHامIÉÑا
ةÿ+ا8Ñÿ)ا يدÿل نا دMÿÿåÿÿkÿïÿ ناFÿÿ سÅ-وòÿÿلاو
1Ü©لو ةرòلا نtل دمõه -åاD©ت H°§ا Dي
يD تFرا7Ñو يMïرíل تد>و تEولا كل3
بkw°مõل ى0k ت©>د6Ñkاو تاءاõïلا دMد>
لوIÿïÿ ا7ÑÿwÇÑÿ©ÿ ة0ÿ©ÿõÿ دÿ©ÿلاÿÿ+ اHÿÿ نòÿÿلو
س6اIÿÿ رIÅÑòÿÿو سFÿÿkÿÿgÅ اHÿÿÿ بوòÿÿÿkÿÿÿمÿÿÿلا
EÄÑÿÿ°ÿÿÜÿÿ©ÿÿ°ÿÿلا ةÿÿ{Mÿÿو نEÿíÿلا اوÿى /ÿاIÿgÿي
ناF نH اHا ا§Ekو يõ©0ر ى0k اوDÉÑرو
.¨هلوH ن©+ ه°©+ بÄÑgلا

؟ Êأرمع بردŸأ ىلع امقان تلز’ له
يIارم> بردملاD اHام- سåòÄلا+ ل

Mÿمÿkÿõ6 كÑÿ©ÿةر Fÿgÿ©ÿو ةرFÿس6ا°لا ل -åرDه
قMÄÑg مل هIا ح©8Ñt ن:ولا جرا1 وا ل1اد
ام(اد هÿõل دÿمÿtÿلا نòÿلو هHÿåÿ لÿمÿåÿلا يÿل
مJاí- ءو6Ñ درHq وJ ر©wلا+ ه°> مòõ-&ا

مMرF حHاÄÑملاو ه©õ> ادEا0 تÄÑل نòلو
حÄÑÿ°ÿ- ن0ÿ©ÿو دÿلاوÿلا ةÿ+اÿثÿمÿ+ هIÿا دÿÿkÿïÿ>ا
ى0k ل+ هHå ثدt-او ه©kïل&ا6Ñ ة8Ñرíلا
6Ñÿÿا&:ÿõب Hÿ°ÿلا هÄÑÿمÿاv Dÿ0 يÿ1&ا لاÿÜÿت&ا
Håه¨.

أذام اهموي أÒثك أوفشسأات رفانشسلأ

؟ مهل لوقت
6Ñ8&اÑ6و ك0راÑkkíنا &ا/ا Eõا كل تIه

H6&ا ن©+ نÑgلا ي-دو> باÄÑرMåلاو ةïوMة
Jلا مÄÑ°اDر Dt©ن -ÅÑاJلا كل3 دòل(ا§لا م
H6رلا نÑلا وا ل(اkåõ©ïتا -kÅÑqا عFرث
0ï©ïل ةÄÑا تIا Hن Mktثد <õ©§لو مòن
ن0ÄÑا نوkõòمM م§Iÿا دMÅÑÿ§ÿ هFÿõÿ مÿلاÿåÿلا

هõلا ملاåلا يD ى0k ل+ ر(ا~qلا يD رو§م/
اIا قMرõíل بåلا يIا سFkgÅ اH ي+ر بلا=
م§ل لوE&او راوtلا ا}J ة+او+ نH مJر7Ñòا

8Ñر حHÉÑاIòم¨.
له أدد‹ كب لاشصت’أ متي ول

مأأ ديدج نم ةركفلأ شسردتشس
؟ شضفÎشس

ى°مMk ا§/را1 و&ا ر(ا~qلا يD ب>ل ي&ا
ي9ÑÿاMÿرÿلا يداÿ°ÿلا îو8Ñÿÿíÿÿ يDÿÿ بÿÿõÿÿåلا
لHاو>و îورÿ; لFÿ ث©0ÿ يÿïÄÑÿ°ÿÜÿ©ÿ°ÿلا
يgل&ا6Ñ يIÿ&ا دÿkÿïÿ>ا هDÿ©ÿ ةرDÿوv Hÿkÿاÿ°ÿqÿلا
ة8Ñرíلا ح°ÄÑ- ىHkو ب0ر ردÇÑ+ ةو>دلا
6Ñل&اåل بõÄÑ6 س6ا يÑ7 نا يÑلا ءاõه¨.

Œ؟ اهنع انثدح ةيبابلأ عم كتبر
-qة+ر FاIت Fg©ةر Fدل ناM°ا DرMق

Eيو Mkòنو Hر&ا نHةراد)او ةدا EوMة F°ا
HÿÿkÿÿtÿدMÿو نIÿåÿمÿل Dÿïÿط <ÿõÿى -ÅÑÿرMÿف
راوHÅÑ ءاد&ا يD ا°Iqt هõل دمtلا ناول&لا

/ÿد :ÿ©6 بÑÿءاو Hÿtÿõÿ©ÿ0 وا اÿkÿا ىDÿرMÿïÿ©ا
ة8Ñا1 ة©+اgلا ن> ثدMkt لòلا ا°åõ/و
ا°F ح©8Ñt ناد©ملا يD عkمI ا°F ا°I&او
IwÄÑا©0&ا رIلو اòن F°ا I°§~م +ÇÑåة+و
+ÿلاÿèÿو ةIÿwÿجر -ÿtت -ÇÑÿíÿ©ÿïÿا تا&IÇÑÿرا
.ىر1&لا قرíلا

ÚبعÓلأ نم ةدامرأ نوكلت“ متنك
لين ‘ مكحا‚ مدع ببشس وه ام

؟ باقلأ’أ دحأ
+ÿåÿدJثد0 ا

Hا F°ا IwÅÑا هاMن
سÿÿÿÿÿåÉ+ ت1ÿÿÿÿÿõد
يkلاو سÄ©لاوòلا

<ÿمÿل تدÿktÜ©م
Hلاو ه'وا°+ م- اkي /åõلا تíرMق MÄÑïط
<ÿمÿوHÿلا اÿtÿمÿل دÿõÿلا هÉÑÿمÿ©ر Fنا Hا0ا-ر
ه(اï+ل د§/ نH ا°©-وا اH لò+ ا°©6Ñå ث©0
طIÄÑï ا°åõ/ اH وJو ا°FÄÑا> täلا نòلو
باïل&لا د0ا ىلا ة©+اgلا ةدا©E يD حI°q لو
.¨ة°òمملا

ةزي‡ ةيقيرفأ ةكراششم متققح
Êاثلأ مشسقلل طقشس قيرفلأ نكلو

؟ كقيلعت ام اهموي
ط6Ñï ةMÿراEÿ ةFÿراHÅÑÿ دÿåÿ+ فÿÓ&6Ñÿل

اد©/ ادودرHÿ مدMÿïÿ ناFÿ هIÿا مÿ=ر قMÿرÿíÿلا
يJ تا§qgلا لF ىõ> ةDÄÑا°ملا نا دkï>ا

Hتر.ا ا <õ©°ا DÓ Mwíى <õد0ا ى F°ا

ي&ا تÄÑgلاو ءا.Óثلاو تÄÑgلا بIõå اIا©0&ا
.Ó.ا ة&Mما D6&ا يÑgو عوJو Hا Eد Mòنو
لå/ اH ا°Iزاو- دIíï ا°åõ/و ا°©õ> سIåòÄا
.¨ةMا§°لا يD هEاÅÑ> ب©Mw قMرíلا

ىلحتي نأ بجي يتلأ تافشصلأ يه ام
لجأ نم يلÙأ بعÓلأ اهب

 ؟ يجراÿأ فأÎح’أ
لMوktلا ل/ا نH م§H مEر د©qلا ءاد&لا

يD وDوIÅÑ اIار مو©لا هõل دمtلاو ي/راwلا
<ÿÿدMÿÿلا دÿåÿ°ÿ8اÑÿر -ÿwÿس9و -ÿqÿبرا <ÿ°ÿد
هMïرD ةد>اHÄÑÿو لÿمÿåÿلاDÿ سIÄوÿ- ةراÿqÿلا

لÿÿ/و ~ÿÿ> هÿÿõÿÿل حÿÿÿم6ÑÿÿÿkÄÑÿÿÿ ةMÿÿÿدÿÿÿqÿÿÿلاو
ع©مõqل ق©Dوkلا ى°م-&ا ة0ï©ï م§-د>اÄÑم+
.¨ةمïلا ىلا ةMا§°لا يD لو8Ñوõل

Ìيخلب ىوتشسم نأاب نولوقي Òثكلأ
؟ لوقت أذام Òبك لكششب رقهقت

8Ñÿÿtÿÿ©ÿلا حIÄÑÿنا Hÿا Mòÿد+Åس <ÿõÿى
ءارو ة+ا8Ñ)ا ي°-ا/ يلاtلا م6Ñوملا و0ور
نا ام+و ر©Fg لÅÑò+ يõ> تر.او ة+ا8Ñ)ا
نÿ> ادÿåÿ©ÿ+ نوòÿ- دEÿ ةرFÿgÿ©ÿ ةDÄÑÿاÿÿ°ÿمÿÿلا

HÄÑkوMوم> ك-اHنا ى°م-&ا ا -åلا دوgÜةلو
0kى -ÄÑ6ا+ ا°ل حمÑkåةدا HÄÑkوMا°-ا¨.

لمعلل مكرطشضأ ةلوطبلأ فقوت
قبطتو ةيدجب لمعت له يدرفلأ

؟ اهÒفأذحب تاميلعتلأ
برE د°> ث©0 ا}Jò ثدt- ةرH لوا

وJ ا}J ءي7Ñ لF فEو- ةلوgÜلا لامFkا
Hòkلا ي+ر بوIÄÑنا Måو لمDïلا طtدم
ل8ÑاوMk يIدÿ+ رHÿtÉÑÿو ةراد)ا اMÿ°ÿدÿل هÿõÿل
+ÅÑòل MوHي Hå°و اMåلم <õ6ا ىÑا°(اد
+ÿمÿwÿkÿõÿلا فÿkÿåÿõÿ©ÿلا تامkي -ÄÑد>اIا Dي
-ÄÑÿ©ÿ©ÿلا رÿمÿ0رÿõÿة +ÿلاÅÑòÿلا لÿÓمز D°tن
IÜgلا قgرIاHج +ÅÑòا لDÉÑل¨.

ةÒخأ’أ تاميلعتلل عباتم تنأ له

ةيشسنوتلأ ةطبأرلأ نع ةرداشصلأ
؟ اهأرت فيكو

7ÑwÇÑ©ا اIkâر D6رلا يÑو تا©مDïط
Dام Mïلا J°و اJ°كا I°kâ6ر- رÑ©و همDïط
D°tن IرMلا ةدو> دgÜة§/اولا ىلا ةلو Hن
ةدî /ÿ©ÿورÿ; يDÿ م6Ñÿوÿمÿلا لاÿمFÿkÿا لÿ/ا

ل0kÓا ل1Ó نH ا°-راد/ كل}+ د©IÄÑkåو
Hر-gا. ةI©و- ة'Jõ°ل اõا°مDÄÑلا ةïراMة¨.

؟ ةÒخأأ ةملك
Ikر ى°مHÉÑنا Mòنو Dر©1 ل&ا <õ©°ا

ا°©õ> بM{Jو ةمÄÑõملا ةHلا لF ىõ>و
J{0 ءا+ولا اkى Mkم Dkملا حÄÑد/ا Hل/ا ن
ا}Fÿو تاوÇÑÿõÿلاÿ+ ماÿïÿ©ÿلاو اÿ©ÿ§ÿلا ةدوÿåÿلا

8ÑÿÓلا ةÿkÿوارMÿرو ح+ÿي MÿåÿاDÿ©ÿ°ÿا Hÿن J{ا
.¨س9رملا

  هأوتشسم ىلع رثأأ ةرركتم تاباشصإ’ هشضرعت نأأ دكأأ

« ةيبابلا عم يتبرجتل حاترم يريمسضو ينارمع ىلع ادقاح تسسل..رسضخلل ةدؤعلا يف لمألا دقفأا مل »:رثيخلب راتخم
حتف داعي نأأ يف هلمأأ نع رثيخلب راتخم يشسنوتلأ يقيرفإ’أ يدانلأ بع’ يرئأزجلأ يلودلأ برعأأ

هللأ يف ةماتلأ هتقث ىدبأأ ثيح دوجولأ نع » انوروك » شسوريف داعتبأ لÓخ نم ديدج نم دجاشسملأ
عم هتبرجت ىلأ بعÓلأ داع دقو أذه ليشضفلأ رهششلأ أذه لÓخ بعاتملأ لك ليزي نأأ ىلاعتو هناحبشس

. يشس شسأ يشسلأ يف هل ثدح ام نع ثدحت امك يشسنوتلأ يقيرف’أ يدانلأو ةيبابلأ

ششامر ماششه هرواح

قؤسس ‘ يحسصلا رجحلل تعسضخ »
» ديج لكسشب ت“ رؤمألا لكو سسارهأا

هدارأا ام ققح ،ةعؤمÛا بسسك يسضاملب »
» نورخآا نؤبردم هيف حجني ⁄ اميف ح‚و

سسيلاؤكلا نكلو ةيبابلا عم ةديج اتاقوأا انسشع »
» طقسسي قيرفلا تلعج فارطألا سضعبو

ةÒخألا مسساؤŸا ‘ ينتمطح تاباسصإلا »
» لبقŸا مسسؤŸا ةؤقب كرادتلل ىعسسأاو

» مهقيرفل هيف بعلأاسس يذلا مؤيلا يتأايسسو ...بختنŸاو يقيرف عم ةؤقب تدع رفانسسلا تاعيجسشت لسضفب »



ةــــنصصرق

راطإلا جراخ ديعلب
-íا/ا& <ÅÑملا قا°kwي°:ولا ب

قÿ+اÄÑÿلا يÿلودÿÿلا تاMÿÿtÿÿرÿÿkÇÑÿÿل
0g©ب +õå©ا ي}لاو د&Fد <õا ى&Iه
Iÿل مدÿkÿمÿثÿ©ÿلا لq~9و> ر(اÑن> ا
-ÿÿوIÄو ،سJÿÿلا و&Hÿلا رÿ{6 يÑÿعرا
هÿõÿ©ÿ> درÿõÿل يرÿÿ(ا~ÿÿqÿÿلا بÅÑÿÿåلا

رwÉÑلا ن&ا ىõ> نMدF'وH مk§ò+و
Jم Hن IدHاو <õى H°t7 هÑرî ن&ا
Mòاد0او نو Hلا ي©لود نq~ر(ا،
Mÿÿ{Fÿÿن&ا ر -ÿÿ§òÿÿلا مÅÑÿÿåب <ÿõÿ©ÿه
ن&ا ىÿõ> دFÿ©ÿ&اÿkÿلا د0ÿ ىÿلا ل8Ñÿو
HòÿاIÿkÿل هÿم MÉÑÿمÿ°ÿ§ÿا Dÿي DÿرMÿق
يD ا©:ا©0kا ناF نM&ا ةMدولوملا

=ÿÿلا بلاÿÿمÿgÿراMÿتا Dòÿ©ÿل فÿن&ا ه
Mòنو Dي -ÅÑò©õلا ةwÉÑر.

«فافلا» طرؤت «فاكلا»
9Ñÿÿÿèÿÿÿط Fÿÿÿgÿÿ©ÿÿر

MÿÿÿÿåÿÿÿرDÿÿÿلا ه-ÿÿÿtÿÿÿدا
ةرòÿÿÿل يرÿÿÿ(ا~ÿÿÿqÿÿÿلا
بÄÑÿÿÿÿÿg+ ،مدÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿلا
ةلوÿgÿÜÿلا îا6Ñÿkÿcÿ°ÿا

Hÿÿن <ÿÿدHÿÿ§ÿÿا، +ÿÿåÿÿد
يÿÿkÿÿلا ة6Ñÿÿõÿÿارÿÿÿمÿÿÿلا
-ÿõÿïÿkÿ§لا^ اíاî] Hن
يÿÿÿÿkÿÿÿÿلاو [îاòÿÿÿÿلا^
-Üõب H°§ا ا(<Üا)§ا
ة8Ñاwلا تاHوåõملا
+ÿ9وÑÿåÿ©ÿلا ةÿgÿÜÿةلو
Hÿ°ÿ{ -ÿåÿõ©ق IÅÑا§:ا
H°{ H9املا س6راÑي، J{9وو اÑلا ع(-tلا دا(DرMïل يòلا ةرïرا- ،مدMx 5Hملا ياïgل Fر1&ا H§õة
لام6Ñkòا هHÄÑkïgõ ن&اÅÑ+ ي(ا§°لا رارïلا دMدt-و درلا ل/&ا نH ة©MïرD)لا تاMداt-)لا ع©مqل
.ب6Ñا°ملا رارïلا 3اw-)ا ةرور9Ñ ماH&ا ةõågل ير(ا~qلا داt-)لا عMÉÑ اH ،ا§(اèل)ا وا ةلوgÜلا

ءاتسسم يكؤكلا
   ديدمتلا نم

يFوòلا ل©Ig ف©6ÑÜ قاDو بردH قد
IاEلا س6وwÜر F©لا ن&او ل فkدمM0 دÄÑgه
6Ñ©ÉÑع DرMïه D0 ة:رو يï©ï©ن&ا ام+ ،ة
نH ار©Fg اء~/ ه0ÄÑg د6Ñÿkÿíÿïÿ ةÿkÅÑòÿ©ÿõÿلا

Hïلا ا§-ردgدI©لاو ةí°©و ،ةJو H6 اÑ©qåل
مMÿkرÿلا ةرMÿاHÄÑÿ ةرورÉÑÿ+ ةÿgÿلاHÿÜÿ ةراد)لا

قMرõíل قHèõ سÇ+ر- ع9Ñو ىõ> لمåلاو
-kòõõه +åÉدولا سMلا تاk6 يÑ©ÄÑkå©د H°§ا

1Óر ا§لDïءا /t°©ط HÄÑkوMم§-ا -tÄÑgا
ةEرو بåل ل/ا نH ةوï+ م6Ñوملا لامF)ل
ةòtõلا قاÅÑ> ا§+ بلاMÜ يkلا [يõ+ودلا^
.ءاg©ÉÑلاو

ناديز عم لفتحت «افيفلا»
16ـلا هدÓيم ديعب

-ÿõÿïÿي /ÿمÿز لاMÿلا نادÿلودÿلا يÿqÿ~ا)ÿير
ةرòل يلودلا داt-)لا نH يIا§kلا ق+اÄÑلا
16ـلا دHÿ©Ó دÿ©ÿ> ىر3Fÿ ة6Ñÿgÿاÿ°ÿمÿ+ مدÿïÿلا
6Ñ°ي}لاو ،ة MÇÑداî -راMx 82H7 نÑ§ر
ةÇÑÿÿíÿtÿلا تIاFÿÿو ،ماÿÿ> لFÿÿ نHÿÿ لMÿÿرDÿÿ&ا
عEÿوÿمÿلا ىÿõÿ> اÿíÿ©ÿíÿلا ةÿ§ÿ©ÿcÿل ةÿÿ©ÿÿم6Ñÿÿرÿÿلا
وMد©D رÿ°ÅÑÿ+ تHاEÿ  [رMÿkÿوÿ- [يÿ>اÿمÿkÿ/)لا

ةراg> تIاF يkلاو ير(ا~qلا مq°لا+ س8ا1
يD [نادMز^ ا§7Ñا> يkلا تاõtâلا مJ&ا ن>
HÅÑÿÿراFÿkÿه Dÿي HÿوIÿدMÿ6)ا لاÑÿgÿاIÿ©ÿ2891 ا
قل&ا- تد7Ñÿ§ÿ يÿkÿلاو6891 ك©òÄÑÿمÿلاو
تاو6Ñÿ°ÿ [رÿwÉÑÿلا ^ موIÿqÿ زرÿÿ+&ل ح9Ñÿÿاو
.ي9Ñاملا نرïلا نH تا©Iامثلا

قسشعي لابيد
 «انورؤك»

مq°لا لاMgد وõ+ا+ ب©8Ñ&ا ا©لاو- ع+ارلا ةرمõل
س6ور©íل س6وD°kو/ ب>ل ي°©k°/ر&لا يلودلا
^FÿÿوروIÿÿلا [اÿÿمÄÑÿÿkÿÿqÿÿو ،دFÅÑÿÿلا فÿÿgÿرIÿاHÿج
مIq ن&ا ،[وMÿ°ÿè©kرÅÑÿ©ÿلا^ ،رÅÑÿ§ÿ©ÿلا يIÿا6Ñÿgÿ)لا
ءاÿ+وÿلاÿ+ ب©8Ñÿ&ا ،[لاMÿgÿد وÿلواÿÿ+^ ،[يDÿÿوÿÿ©ÿÿلا^
Hqو ،اددJو Hا /åلا ل&:gءا Dةلا0 ي Hلا نïõق
.[زوåqلا ةد©ÄÑلا^ ةراد)ا ى0kو

ركفي ناك اذام ‘
؟رجام

Dح+ار لم> ،ة©+ر= ة/ر1 ي Hب1ا°لا ر/ا
نÿÓ<ÿgÿ©ÿلا سÿqÿ°ÿ©Ä- ىÿõÿ> قÿ+اÄÑÿلا يÿÿ°ÿÿ:وÿÿلا
ل©ÿثÿمÿ- لÿ/&ا نHÿ ،5991 ة°6Ñ يD نEÿ©ÿ©ÿارÿåÿلا
سE©Ä د6Ñå نH لò+ رH&لا قMkåõو بkw°ملا

يD ة°-ا+ باÅÑgل اg>ل نM}لا رد©0 رار7Ñو
ب1ا°لا ىkïلا هI&ا ر©1&لا ح9Ñو&ا ،تEولا كل3
ام§õ©ثم- ن> ر6ÑkíÄÑا ي}لا ق6Ñg&لا ي°:ولا
بÿq>&ا اHÿدÿåÿ+ قارÿåÿلا اÿÿمJÿÿدÿÿÓ+ بÿÿ°ÿÿkÿÿwمÿÿل
.ام§I©kاHò)ا+

qarsana@essalamonline.com
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يرئاز÷ا يعابرلل هتسضوافم يفني يجÎلا
Iÿíÿى DÿرMÿلا قÿkرلا ي/رM9اÑي

ي>ا+رõل هÿ-ا9ÑÿواHÿíÿ يIÄÑÿوÿkÿلا
يم©Jار+و ة6Ñام1 ن+ ير(ا~qلا

،يIå©q ى0ÿkÿو ةداÿ©ÿ> نÿ+ ا}Fÿو
Hو'Fاد <õ6وملا نا ىÑلا مqدMد
ةر7ÑاHÿgÿ لÿ/ا نHÿ دÿåÿ+ نMÿtÿ مÿل
ب=ر- ب>ل ي&ا عH تا9Ñواíملا
D9 يÑهم، J{و اEا دFةراد)لا تد
<õلا ن&ا ىíرMق HرF~ 0ا©لا <õى
F©í©ة§/اولا ىلا يدا°لا ةدو> ة
Dÿÿ0 يÿلا -ÿم -ÿا&Fÿ©ÿلا دÿåÿلا ةدوÿى
قMÿرÿíÿلا ن&او ة8Ñÿا1ÿ ةDÄÑÿاÿ°ÿمÿÿلا
Mõåب <õودلا ى+õي Dو- يIÄس
.ة©MïرDلا لاÜ+لا ةÜ+ار ا}Fو
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«يسس.سسأا.يسسلا» ةرادإا نم ةديدج ةطخ
يداÿÿÿÿ°ÿÿÿÿلا وÿÿÿÿلو'وHÄÑÿÿÿÿ لا~Mÿÿÿÿÿ ل

اH نورM°kâ ي°©ïÄÑ°Üلا ي9ÑاMرلا
6ÑÿÿkÿÿíÄÑÿÿر <ÿÿ°ÿÿه Eÿلا تارارÿمòÿkب
ا©åõلا تاÄÑÿõÿÜÿلا ا}Fÿو ،يÿلاردÿíÿلا
Dلا يgÓد +ÅÑن&ا -òمõلا ةgÜةلو Hن
<ÿدHÿ§ÿو اFÿ{ا +ÿwÇÑÿلا س8وÿíÿcÿتا
تt- ي8Ñ°í ن&او ام©6Ñل ،ة©IاÅÑgلا

ىÿلا JÿÓ&اÿ- ة716Ñÿ°ÿ تÿÿt-و51
س6&اFÿÿ نHÿÿ يÿÿÿ(اÿÿÿ°ÿÿÿ§ÿÿÿلا فÿÿÿ°ÇÑÿÿÿلا
سåÉ+ ب0ÄÑو ث©0ÿ ،ةMÿروÿ§ÿمÿqÿلا
د©7Ñر ةFرÅÑلا ما> رMدمD رداÇÑملا

سÇ+ر- ر©Dو- يD اMد/ رMíò جار/ر
Hèõل قòÓ لاíck©ن -ÄÑمtام§ل نا
+ÿÿلاÿÿkÿÿاو/ÿÿد Dÿلا يÿíÿروHÿة -ÿtÄÑÿgÿا

.HÄÑkïgÓ ةDÄÑا°ملا لامF)ل



S
P
O
R
T

رشصعلا

04:23

رهظـلارجفلا

12:4616:30

برغŸا

19:30

ءاششعلا

09:01

ةÓسصلا تيقاؤم

نيبعÓلا ةمÓسس ىلع اظافح فيسصلا يف «ناكلا» ميظنت لسضفن :ةرؤيدق^
هلثم «1 غيللا» يف بعل كانه نأا دقتعأا لو ةقيقح ةرهاظ بلحد :يسشنايب^

ليسضؤفلب :ايناتأا
اذه نكل ادج بؤهؤم

ةرك ‘ ايفاك سسيل
حبسصأا نآلاو مدقلا

 اجسضن Ìكأا

ةلهشس نوكت نل ةمهŸاو هديرت قرفلا ديدع

ينيسسؤحلب ‘ ركفت «رادم»
مؤجهلا معدل

يدانلا زئاكر ىلع اظافح

دقعلا ديدمتل هجتي يفيرسش
«ةراطسسؤسس» عم

 هاوتشسم ىلع رثأا ةرركتم تاباشصإ’ هشضرعت نأا دكأا

ةدؤعلا يف لمألا دقفأا مل»:رثيخلب راتخم
ينارمع ىلع ادقاح تسسل..رسضخلل
«ةيبابلا عم يتبرجتل حاترم يريمسضو

لبق اشضرع21 صضفر هنأا دكأا
يلاطي’ا ونروفيل يف عيقوتلا
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رشضخلا مجن ىلع ديدجلا مشسوملا ةطخ ءانب يونت «يرينوشسورلا» ةرادإا

«يج.سسأا.يبلا» ¤إا لاقتنلا باب قلغي ⁄و نÓيŸا عم ءاقبلا لسضفي رسصان نب
سضرعلا لؤبقل رÓسسكاردو اريره عيب طرتسشا9102 «ناكلا» يف بعل لسضفأا^

ديدجلا مسسؤملا يف لاطع بناج ىلإا بعلل هجتي^

دادزولب بابششةمشصاعلا دا–ا


