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اهماهم ءادأل ةلودلا حلاصصم ةفاك ةقفارم ةرورصض ىلع دكأا

هـــتجوزو لـــجر فاقيإا
قطانمب راجت ىلع لاتحإا
نــــطولا نـــم ةدـــيدع

50صص
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ءاود ةيلاعف ىلع ديكأاتلا ددج
:ةحصصلا ريزو ،«نيكورولك»

لاجملا اذه يف نيرمثتصسملل يخصس معد

ةيلو32 ىوتصسم ىلععيب ةطقن15 صصيصصخت

فلأا75 قيوسست يف عورسشلا
ءاــسضيبلا موـحللا نـم راطنق
راـــــعسسألا عاـــفترا رــسسكل

40 صص

يدودحلا طيرصشلاب ةليوط ةدراطم ةيلمع رثإاةيئاصضقلا ةباقرلا تحت جوزلا عصضو و تقؤوملا صسبحلا ةأارملا عاديإا ةيصضاملا عيباصسألا لÓخ اهيلع رثع7 ىلإا فاصضت

ةثج ظفلت صسنوت يف رحبلا جاومأا
اوقلطنإا81 لسصأا نم «قارح» نماث

ةـــــبانع ئـطاوسش دــــحأا نـــم
50صص

فلكملا بدتنملا ريزولا ،تاحصش داؤوف دكأا
نأا ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘ج˘˘لاو ة˘˘يوار˘˘ح˘˘صصلا ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا˘˘˘ب
ة˘يوار˘ح˘صصلا ة˘حÓ˘ف˘ل˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ناو˘˘يد˘˘لا
،مدا˘ق˘لا عو˘ب˘صسألا ة˘مو˘ك˘ح˘لا ىل˘ع صضر˘ع˘ي˘˘صس
رابكلا نيرمثتصسملا ريطأاتو معد صصيصصخت
ل صضارأا رامثتصسا تابلطب نومدقتي نيذلا

نا انل˘ع˘م ،را˘ت˘ك˘ه005 ن˘ع ا˘ه˘ت˘حا˘صسم ل˘ق˘˘ت
ةيوارحصصلا ةحÓفلاب صصاخ ناويد ءاصشنإا

.تيزلا عنصص داومو ركصسلا جاتنإل

فيثكت ىلإا وعدي ةيلخادلا ريزو
تاــيدحتلا ةــهجاومل يـعاسسملا
لاـــــــكسشألا ةددــجتم ةــينمألا

50صص

مداقلا ربمسسيد13 ةياغ ىلإا ةيطايتحلا مئاوقلاب لمعلا ةرتف ددمُت ةيبرتلا ةرازو
30 صصيوناثلاو طصسوتملا نيروطلا يف7102 ةيبرتلا ةقباصسم يف نيحجانلاب ةصصاخلا كلتب قلعتي رمألا

يرورـــسض ةـــمامكلا عـــسضو»
ةلحرم زاجتو ىودعلا يدافتل
«اـنوروك ةـهجاوم يـف رـطخلا

30صص

ةحÓفلاب صصاخ ناويد ءاسشنإا
رـكسسلا جاــتنإل ةيوارـــحسصلا

تـــــيزلا عــــنسص داوـــمو

كاـسسمإلاو راـطفإلا تيقاوم
اهيحاوصضو ةمصصاـــــعلا رئازجلا

15:30:كاــسسمإلا
15:91:راـطفإلا

40 صص

اموي51 ةدمل يحسصلا رجحلا ديدمت
يراـــجلا ياــم03 ةياغ ىلإا ةيفاسضإا

لاجآلا برقأا يف «انوروك» نم صصلختلل دنجتلا ىلإا نييرئازجلا ةفاك وعدي دارج

طبحي ةسسبتب تابجيوحلا كرد
نم اسسيك05 بيرهت ةلواحم

صسنوـت ىلإا دروتسسملا صصمحلا

ايعوبسسأا ةيقاو ةمامك نييÓم7 ريفوتب دهعتت ةموكحلا ^
رئازجلا يف «انوروك» ـب ةديدج ةباسصإا671و تايفو8 ^

30صص



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

رضشنلا لوؤوضسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طضسولا عبطلا
قرضشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

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

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

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

ةنيطنضسق  –  ةيعانضصلا ةقطنملا ةفاحضصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روضصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لضصت يتلا

اهباحضصأا ¤إا درت ل
 ترضشن ءاوضس
رضشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
..ECOPA

ل◊ا اهديب

فار˘طأ’ا د˘يد˘ع ع˘م ا˘ق˘با˘صس تل˘ع˘ف ا˘م˘ك
تنلعأا ،ىدارف سصاخصشأ’ا ىتحو تاهجلاو
،كلهتصسملا ةيامحل ةير˘ئاز˘ج˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا
نيصسردمتملا ذيمÓتلا ءايلوأا عم اهنماصضت
ةبلاطم ةيفلخ ىلع ،ة˘صصا˘خ˘لا سسراد˘م˘لا˘ب
يقبتملا رطصشلا ديدصستب ةريخأ’ا تارادإا

تنأا˘˘˘م˘˘˘طو ،سسرد˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘لا قو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ح ن˘˘˘˘م
«ECOPA»،ى˘ل˘ع ا˘˘ه˘˘ل رو˘˘صشن˘˘م ي˘˘ف

نيذلا ءايلوأ’ا ،«كوبصسيافلا» يف اهتحفصص
يف مهقفارتصس اهنأا تدكأاو عفدلا اوصضفر
.تاءارجإ’ا لك

‘ جاوزلا لاب ام
؟.. رئاز÷ا

دوقعلا ةليط انعمتجم اهفرع ةرهاظ يف
تع˘جار˘ت ،نآ’ا ى˘لإا ل˘صصاو˘ت˘تو ة˘ي˘صضا˘م˘لا
5 ن˘م د˘يزأا˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف جاوز˘˘لا ة˘˘ب˘˘صسن
ه˘ب دا˘˘فأا ا˘˘م بصسح˘˘ب ،9102 ةنصس ةئا˘م˘لا˘ب
يذ˘لا ،تا˘ي˘ئا˘صصحإÓ˘ل ي˘ن˘˘طو˘˘لا ناو˘˘يد˘˘لا

تصصحأا ةيندملا ةلاحلا بتاكم نأا فصشك
لباقم يصضاملا ماعلا نارق دقع000513
لهف ..8102 ةنصس مت نارق دقع000233
يه لكلا عمجي امك ةيعامتجإ’ا فورظلا
ظفحتي ىرخأا لماوع كانه نأا مأا ببصسلا

.؟ نيصسنجلا Óك اهنع فصشكلا نع

‘ ةيئيب ةرز‹
! .. ةفل÷ا

قيقزلا ةقطنمب ةصصاخ ةلمرم طاصشن ببصست
علق يف ،ةفلجلا ةي’و يف دبعم نيع ةيدلبب
ةيوعرلا ةيمحملاب لامر بهنو ةيفلع راجصشأا
راتكه002 ىلع عبرتت يتلاو كانه ةدجاوتملا
بوهصسلا ريوطتل ةيماصسلا ةظفاحملا اهتماقأا

هذ˘ه دد˘ه˘ي تا˘ب لا˘ح ع˘قاو ،تاو˘ن˘صس01 ذن˘م
اماه ارود بعلت يتلا ةردانلا ةيعيبطلا ةعقرلا
ناكصسلاو1 مقر ينطولا قيرطلا ةيامح يف
.. رحصصتلاو لامرلا فحز نم اهل نيرواجملا
.؟ ةيئيبلا ةرزجملا هذه فقول لخدتم نم لهف

اهلطبأا دئاكم
! .. كار◊ا

يصسآام نم دÓبلاو دابعلا سصلخ كارحلا Óعف
ىربك مويلا تحصضأ’ كارحلا ’ول .. ةريثك
لام˘عأ’ا لا˘جر د˘ي ي˘ف ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘كر˘صشلا
يلع يبهذلا ى˘ت˘ف˘لا ط˘ط˘خ ثي˘ح ،ن˘يد˘صسا˘ف˘لا

ر˘ب˘ع «راد˘ي˘صسو˘ك» ة˘كر˘صش ة˘صصصصو˘خ˘ل ،داد˘ح
نيب ةكارصشلا قاثيم عيقوت موي اذهو ،لحارم
،8102 ماع ةيادب سصاخ˘لاو ما˘ع˘لا ن˘ي˘عا˘ط˘ق˘لا
ي˘ف بغر˘ي ر˘ي˘ب˘ك لا˘م˘˘عأا ل˘˘جر نا˘˘ك ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب
لاح يفو ،«موكانوصس» ةكرصش ىلع ذاوحتصسإ’ا
لوؤو˘ت˘˘صس تنا˘˘ك ن˘˘م˘˘ل بع˘˘صشلا سضف˘˘ت˘˘ن˘˘ي م˘˘ل
.؟ .. ىرت اي «كارطانوصس»

qarsana@essalamonline.com
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ةليسضف لسصألا ¤إا عوجرلا
لاوحأ’ا ريغم هللا ناحبصس

سسي˘ئر˘لا م˘كح ة˘يا˘ه˘ن ذ˘ن˘˘م ..
،ةقيلفتوب زيزعلا دبع قباصسلا
ة˘ي˘نا˘ج˘ي˘ت˘لا ة˘يواز˘لا تح˘صضأا
يصضام ن˘ي˘ع ي˘ف ةدو˘جو˘م˘لا
طاو˘غأ’ا ة˘ن˘يد˘م ي˘˘حاو˘˘صضب
ي˘ت˘لا ة˘يواز˘لا ،ا˘ي˘صسن˘م ا˘ي˘صسن

ل˘˘خد˘˘ت˘˘تو ط˘˘صسو˘˘ت˘˘ت تنا˘˘ك
ني˘لوؤو˘صسم لز˘ع وأا ن˘ي˘ي˘ع˘ت˘ل

ا˘هرز˘ي م˘ل ،ة˘لود˘لا ي˘ف را˘ب˘ك
ة˘ف˘صصب ن˘ير˘˘ي˘˘خأ’ا ن˘˘م د˘˘حأا

ة˘بار˘ق ذ˘ن˘م ة˘يدو وأا ة˘ي˘م˘صسر
ترا˘ت˘خإا ل˘ه˘˘ف ،ل˘˘ما˘˘ك ما˘˘ع
تقولا يف ةصسايصسلا نع دعبلا نيلوؤوصسملا لج جحمو دصصقم تناك يتلا ةيناجيتلا ةيوازلا
.؟ينيدلاو يوعدلا طاصشنلاب ةقلعتملا اهب ةطونملا ةيلصصأ’ا اهماهم ىلإا ةدوعلاو يلاحلا

! ..«كليابلا» لام

ةماقإ’ا لغصش يف رمتصسي هنأا ’إا ،نطولا برغب ةي’و ىلع يلاوك هبصصنم نم هلزع مغر
ارثأا فلخي قباصسلا يلاولا لعج لاح عقاو ،هلحم لح يذلا ةي’ولا يلاول ةصصصصخملا ةيمصسرلا

ةريخأ’ا ةماقإا يف ةي’و يلاو يقب نأا رئازجلا خيرات يف قبصسي مل هنأا مكحب هنايصسن بعصص
بجعأا لهف ،ةمصصاعلا رئازجلا ةي’وب تعقو ت’اح يف ’إا ،هبصصنم نم هلزع دعب ةرصشابم
.اهفيراصصم لكب ةلودلا لفكتت يتلا «Óيفلا» ـب مأا ،ةليمجلا ةيبرغلا ةي’ولاب انبحاصص

Ÿةسس NSGD
ة˘ق˘با˘صس تاو˘˘ن˘˘صس ي˘˘ف تل˘˘ع˘˘ف ا˘˘م˘˘ك

نمأÓل ةماعلا ةيريدملا تيحأا ،تصضم
نمآ’ا قير˘ط˘لا» را˘ع˘صش تح˘ت ي˘ن˘طو˘لا

يبرعلا عوبصسأ’ا،«ةي˘عا˘م˘ج ة˘ي˘لوؤو˘صسم
يام01 ىلإا40 نم دتمملا رورملل
ع˘م ما˘ع˘لا اذ˘ه ن˘ماز˘ت يذ˘˘لا ،يرا˘˘ج˘˘لا
لود حاتجا يذلا «انوروك» ءابو راصشتنا
ناصضمر رهصش عم اصضيأا نمازتو ،ملاعلا
ةطرصشلا حلاصصم تلصصاو ثيح ،ميركلا
ا˘ه˘تÓ˘م˘˘ح ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك مز˘˘ح˘˘ب ا˘˘ندÓ˘˘ب ي˘˘ف
رور˘م˘لا ثداو˘ح ن˘م د˘ح˘ل˘ل ة˘يو˘عو˘ت˘لا

.تاقرطلا يصسآامو

! .. ثيغم نم له
يف نينطاو˘م˘لا ل˘كا˘صشم ر˘صصت˘ق˘ت ’

ءاملا سصقن ىلع ،سسابعلب يديصس ةي’و
مدع ىدعتت لب ،تايدلبلا مظعم يف

ىتح اناي˘حأاو كÓ˘ه˘ت˘صسÓ˘ل ه˘ت˘ي˘حÓ˘صص
ةثول˘م ة˘ي˘ف˘ن˘ح˘لا ها˘ي˘م نأا ذإا ،ل˘ي˘صسغ˘ل˘ل
ح˘ب˘صصأا ا˘م˘م ،اد˘ج ة˘ه˘ير˘ك ا˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘ئارو
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ح˘صصلا ى˘ل˘ع ار˘˘ط˘˘خ ل˘˘كصشي
دراوملا ريزو كرحتي لهف ،نينطاوملل
،سسابعلب ةنكاصس نع نبغلا عفرل ةيئاملا
ة˘˘مزأا ي˘˘ف م˘˘ه˘˘تا˘˘نا˘˘ع˘˘م تداز ن˘˘˘يذ˘˘˘لا
كÓ˘ه˘ت˘صسإا ا˘ه˘ي˘ف داز ي˘ت˘˘لا «ا˘˘نورو˘˘ك»
.؟.. ءاملل ناصسنإ’ا



watan@essalamonline.com
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ة˘م˘ل˘ك ي˘˘ف ،دار˘˘ج لا˘˘قو اذ˘˘ه
ة˘˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘ها˘˘˘˘ق˘˘˘˘لأا
ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘صشت˘˘صسإ’ا
،«4591 ربمفو˘ن1» نارهو˘ل

ي˘ت˘لا ةرا˘˘يز˘˘لا سشما˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع
،ةي’ولا هذه ىلإا سسمأا هتداق
اذ˘ه ن˘م سصل˘خ˘ت˘˘لا ا˘˘ندرأا اذإا»
بيرقلا لبقتصسملا يف ءابولا
نييرئازجلا ةفاك دنجت يغبني
ةد˘˘ع˘˘صصأ’ا ع˘˘ي˘˘م˘˘˘ج ى˘˘˘ل˘˘˘عو
نيريب˘كلا رزآا˘ت˘لاو نوا˘ع˘ت˘لا˘ب
يف بعصشلا امهرهظأا نيذللا

ةمحللا ددج يذلا فرظلا اذه
ى˘ل˘ع» فا˘صضأاو ،«ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
نأا انيل˘ع ،ط˘صسو˘ت˘م˘لا ىد˘م˘لا
ىلع قلط˘ن˘نو ا˘ن˘صسف˘نأا م˘ظ˘ن˘ن
ةدعاق ينبنل ةحيحصص سسصسأا

،«يبطلا لا˘ج˘م˘لا ي˘ف ة˘ن˘ي˘ت˘م
دد˘˘˘صصلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘˘ف ار˘˘˘˘كذ˘˘˘˘م
ة˘صسا˘ئر˘ل ةر˘ي˘خأ’ا تارار˘ق˘لا˘ب
’ ،ة˘مو˘كح˘لاو ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ةينبلا يف رظنلا ةداعإ’ اميصس
اذ˘كو دÓ˘˘ب˘˘ل˘˘ل ة˘˘يدا˘˘صصت˘˘ق’ا
.يعامتج’ا لاجملل ةبصسنلاب
ريفوت نع ،ثدحتملا نلعأاو
ة˘ي˘قاو ة˘ما˘م˘ك ن˘ي˘˘يÓ˘˘م7
ن˘˘كم˘˘ت˘˘ي ى˘˘ت˘˘ح ا˘˘ي˘˘عو˘˘ب˘˘˘صسأا
اهلا˘م˘ع˘ت˘صسا ن˘م نو˘ن˘طاو˘م˘لا
ة˘˘مزأ’ا زوا˘˘ج˘˘ت ة˘˘˘يا˘˘˘غ ى˘˘˘لإا
ا˘ه˘ي˘ف بب˘صست ي˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘صصلا

لا˘˘قو ،«ا˘˘نورو˘˘ك» سسور˘˘˘ي˘˘˘ف
ز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب هدو˘˘˘جو لÓ˘˘˘˘خ
ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا ي˘˘ئا˘˘ف˘˘صشت˘˘˘صسإ’ا
هذ˘ه» ،«بجرز ن˘ب م˘ي˘˘كح˘˘لا»
ةيامح لثمت ةيئاقولا ةليصسولا

ة˘˘با˘˘صصإÓ˘˘ل سضر˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘م
ثحو ،«ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘˘ب
نينطاوملا ةفا˘ك ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا˘ب

ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘˘م ةرور˘˘˘صض ى˘˘˘ل˘˘˘ع
تا˘ما˘م˘كلا هذ˘ه لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسا
نم جورخلا ةياغ ىلإا ةيقاولا

ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا ة˘˘˘˘˘مزأ’ا هذ˘˘˘˘˘ه
رمأ’ا نأا اربت˘ع˘م ،ن˘ير˘صصت˘ن˘م
ةيدر˘ف ة˘ي˘لوؤو˘صسم ة˘ي˘صضق و˘ه
ىل˘ع م˘ت˘ح˘ت˘ي ن˘يأا ة˘ي˘عا˘م˘جو

ر˘ي˘باد˘ت˘لا˘ب ل˘م˘ع˘لا ع˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا
م˘ه˘صسف˘نأا ة˘يا˘م˘ح˘ل ة˘ي˘ئا˘˘قو˘˘لا

هنانتمإا نع ابرعم ،مهتÓئاعو
يف مهينافتل ةيب˘ط˘لا م˘ق˘طأÓ˘ل
.ينهملا مهبجاو ءادأا

يف رظنلا ةداعإا
ةيحصصلا نيتموظنملا

قيقحتل ةيوبرتلاو
 دوصشنملا روطتلا

يف ،لوأ’ا ريزولا ددصش امك
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،ة˘˘˘ل˘˘˘صص يذ قا˘˘˘ي˘˘˘˘صس

ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ةدا˘˘عإا ةرور˘˘˘صض
ة˘ي˘ح˘˘صصلا ن˘˘ي˘˘ت˘˘مو˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا

روطتلا قي˘ق˘ح˘ت˘ل ة˘يو˘بر˘ت˘لاو

ى˘ل˘ع ز˘ي˘كر˘ت˘˘لا˘˘ب دو˘˘صشن˘˘م˘˘لا
يف لا˘قو ،ير˘صشب˘لا ر˘صصن˘ع˘لا

ر˘ظ˘ن˘لا ا˘ندرأا اذإا» ،نأا˘صشلا اذ˘˘ه
زيكرتلا انيلع لبقتصسملا ىلإا

ن˘ي˘ت˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا ن˘ي˘تا˘ه ى˘ل˘˘ع
ا˘م˘ه˘حÓ˘صصإا ى˘ل˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو
ر˘صصن˘˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع زا˘˘كتر’ا˘˘ب
،«ة˘ي˘صسا˘صسأا ة˘ف˘صصب ير˘˘صشب˘˘لا

تروطت يتلا لودلا نأا ازربم
ل˘˘˘صضف˘˘˘ب كلذ ق˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت م˘˘˘˘ل
ةيوقاطلاو ةيداملا اهتايناكمإا
دامتع’اب ا˘صضيأا ا˘م˘نإاو ،ط˘ق˘ف
ةيوبرتلا نيت˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا ى˘ل˘ع
.لاع ىوتصسم تاذ ةيحصصلاو

لاجآلا برقأا يف «انوروك» نم صصلختلل دنجتلا ىلإا نييرئازجلا ةفاك وعدي دارج

يراجلا يام03 ةياغ ىلإا ةيفاسضإا اموي51 ةدمل يحسصلا رجحلا ديدمت
ايعوبسسأا ةيقاو ةمامك نييÓم7 ريفوتب دهعتت ةموكحلا ^

ر.نوراه

،يراجلا يام51 ـلا نمً ءادتبإا ةيفاصضإا اموي51 ةدمل يحصصلا رجحلا ديدمت نع ،دارج زيزعلا دبع ،لوألا ريزولا نلعأا
.نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا صسيئر نم ةراصشتصسإاب ةموكحلا هتذختإا رارق يف ،«انوروك» ءابو ةهباجم راطإا يف

ةربخ ماصستقا ىلع لمعي
«انوروك» ةهجاوم يف نيكب

اندÓب يف نيصصتخملا عم
ايبط ادفو لسسرت نيسصلا
ابيرق رئازجلا ىلإا اديدج
،ةينيصصلا ةموكحلا تررق
ىلإا ديدج يبط دفو لاصسرإا
نم نوكتي ،ابيرق رئازجلا

صسوريف ةحفاكم يف ءاربخ
ىلع لمعيصس ،«انوروك»
عم ةينيصصلا ةربخلا ماصستقا
.اندÓب يف نيصصتخملا

ىلع روصشنم يف ءاجو
ةرافصسلل ةيمصسرلا ةحفصصلا
يف رئازجلاب ةينيصصلا
نيصصلا» ،«كوبصسيافلا»
يف ناكراصشت رئازجلاو
يف نÓمعتو ءارصضلاو ءارصسلا

،«ديب ادي91‐ديفوك ةحفاكم
نم» ،هتاذ ردصصملا فاصضأاو
ةيرئازجلا دوهجلا معد لجأا

ةينيصصلا تاربخلا لدابتو
تررق ،لصضفأا لكصشب
لاصسرإا ةينيصصلا ةموكحلا

نييبطلا ءاربخلا قيرف
ىلإا91‐ديفوك ةحفاكمل
اذه لصصي فوصسو رئازجلا
.«ابيرق رئازجلا ىلإا قيرفلا
ةموكحلا نإاف ةراصشإÓل
تلصسرأا نأاو قبصس ةينيصصلا

رئازجلا ىلإا ايبط اقيرف
ءابو ةبراحم دوهج معدل
ديدعلل ةفاصضإلاب ،«انوروك»
تحت ةيبطلا تادعاصسملا نم
رئازجلاو نيصصلا» راعصش
ءارصضلاو ءارصسلا يف ناكراصشت
ةحفاكم يف نÓمعتو
.«ديب ادي91‐ديفوك

ـه.داوج

ةدوصسم نأا ،ةمأ’ا سسلجم دكأا
،رو˘ت˘صسد˘لا ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت عور˘˘صشم
ي˘ف ة˘يواز˘لا ر˘ج˘˘ح ل˘˘كصشت˘˘صس
ةيروهمجلل يتاصسصسؤوملا ءانبلا
سسيئر هب مزتلا يتلا ةديدجلا
.نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا
ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا ة˘˘فر˘˘غ˘˘˘لا تح˘˘˘صضوأا
سسمأا اهل ناي˘ب ي˘ف ،نا˘م˘لر˘ب˘ل˘ل
اعصسوم اهبتكمل اعامتجإا جوت
تا˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا ءا˘˘˘صسؤور˘˘˘ل
بقار˘˘م˘˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘م˘˘˘لر˘˘˘ب˘˘˘لا
ح˘لا˘صص ه˘صسأار˘ت ،ي˘˘نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لا
ةمأ’ا سسلج˘م سسي˘ئر ،ل˘ي˘جو˘ق
«مÓ˘صسلا» تم˘ل˘صست ،ة˘با˘ي˘ن˘لا˘˘ب
ةدو˘˘˘صسم نأا ،ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘خ˘˘˘˘صسن
ليدعتل يديه˘م˘ت˘لا عور˘صشم˘لا
ة˘با˘ج˘ت˘صسا ي˘˘تأا˘˘ت ،رو˘˘ت˘˘صسد˘˘لا
لبقتصسملاو نهارلا تا˘يد˘ح˘ت˘ل
ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا ع˘˘م مءÓ˘˘ت˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘بو

ا˘˘˘ي˘˘˘صسا˘˘˘ي˘˘˘صس ةر˘˘˘يا˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
يّنبت ربع كلذو ،ايجيتارتصساو
ل˘˘ف˘˘كت˘˘ت ة˘˘˘يرو˘˘˘ت˘˘˘صسد تاودأا
ت’Óتخ’ا عي˘م˘ج ة˘ج˘لا˘ع˘م˘ب
حمطي ام مظنتو تاقافخإ’او
بع˘˘˘˘صشلا ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لإا و˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘صصيو
ردصصم˘لا فا˘صضأاو ،ير˘ئاز˘ج˘لا
يصستكت ةقيثولا هذه نأا ،هتاذ
ا˘م˘ل ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ة˘˘ي˘˘م˘˘هأ’ا غ˘˘لا˘˘ب
دعب روتصسد˘لا ه˘ي˘لإا ي˘صضف˘ي˘صس
ح˘˘مÓ˘˘م م˘˘صسر ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘˘ئار˘˘˘ثإا
تتاب يتلا ةديدجلا ةيروهمجلا

يف حولت اهمئا˘عدو ا˘ه˘م˘لا˘ع˘م
ىلإا ،ةمأ’ا سسلجم راصشأاو.قفأ’ا
ر˘ج˘ح ل˘كصشت˘صس ةدو˘˘صسم˘˘لا نأا
يتاصسصسؤوملا ءانبلا يف ةيوازلا
ي˘ت˘لا ةد˘يد˘ج˘لا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘ل˘ل
،ةيروه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ه˘ب مز˘ت˘لا

ق˘˘ي˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م كلذو

ة˘ي˘طار˘ق˘م˘˘يد˘˘لا ة˘˘صسرا˘˘م˘˘م˘˘لا
ةلود ىلإا لوصصولل ةيكراصشتلا
عيمج اهيف لما˘كت˘ت ع˘ي˘م˘ج˘ل˘ل
سسركتتو لعفلاب تاصسصسؤوملا
قوقحلاو تايرحلا ًةقيقح اهيف
ابيهم ،تا˘صسصسؤو˘م˘لاو دار˘فأÓ˘ل
تايصصخصشلاب ددصصلا اذه يف
ةيصسايصسلا ةق˘ب˘ط˘لاو ة˘ي˘ن˘طو˘لا
نيلعافلاو اهفا˘ي˘طأا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
،نييعامتج’او ن˘ي˘يدا˘صصت˘ق’ا

يندملا عمتج˘م˘لا تا˘م˘ظ˘ن˘مو
اذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘ف طار˘˘˘˘خ˘˘˘˘ن’ا ى˘˘˘˘لإا
حلاصصلا مدخ˘ي ا˘م˘ب ،ى˘ع˘صسم˘لا
تا˘ع˘ل˘ط˘ت ق˘ق˘ح˘ي ا˘م˘بو ما˘ع˘لا

ةعورصشم˘لا بع˘صشلا بلا˘ط˘مو
ي˘˘˘ف با˘˘˘ب˘˘˘˘صشلا ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘صس ’
سشيعلاو ةّقحلا ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا
.ميركلا

ـه.داوج

بعصشلا تاعلطت ققحيو ماعلا حلاصصلا مدخي امب اهءارثإا يف ةمهاصسملا ىلإا نيلعافلا لك اعد

ةديدجلا ةيروهمجلل يتاسسسسؤوملا ءانبلا يف ةيوازلا رجح روتسسدلا ليدعت ةدوسسم ربتعي «انيسسلا»

ريزو ،ديزوب نب نامحرلا دبع ددج
حÓ˘˘˘صصإاو نا˘˘˘كصسلاو ة˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا
ى˘ل˘ع د˘يد˘صشت˘لا ،تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘لا

نم ة˘ما˘م˘كلا ماد˘خ˘ت˘صسا ةرور˘صض
زا˘ج˘ت˘˘لو ىود˘˘ع˘˘لا يدا˘˘ف˘˘ت ل˘˘جأا

اندÓب ةهجاوم يف رطخلا ةلحرم
ةرا˘يز لÓ˘خو.«انوروك» ءا˘بو˘ل
ة˘ق˘فر نار˘˘هو ة˘˘ي’و ى˘˘لإا ه˘˘تدا˘˘ق
،دارج ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع لوأ’ا ر˘يزو˘لا
رئازجلا نأا ىلإا ،ديزوب نب راصشأا
تانيعلا ذ˘خأ’ از˘كر˘م02 كلم˘ت
سسوريف ن˘ع ف˘صشكلا˘ب ة˘صصا˘خ˘لا
تا˘با˘صصإ’ا دد˘ع نأاو ،«ا˘نورو˘˘ك»
ةلاح002 براقي ىقبي ةلجصسملا
ىلإا ،هتاذ قايصسلا يف اهونم ،ايموي
تامامكلا ءارصشب موقت اندÓب نأا

ددجو اذه.ةردنلا يف عقت ’ ىتح

ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘˘ت˘˘لا ،ة˘˘ح˘˘صصلا ر˘˘يزو
ءاود ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘ع˘˘˘˘فو ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ن
ـب نيباصصملا ىلع «نيكورولكلا»
ءاودلا» لاقو ،اندÓب يف «انوروك»
اريصشم ،«ةيباجيإا دج جئاتن ىطعأا
انماظن سصئاقن نم مغرلاب هنأا ىلإا
تنكمت رئازجلا نأا ّ’إا ،يحصصلا

يداف˘تو ءا˘بو˘لا ي˘ف م˘كح˘ت˘لا ن˘م
فاصضأاو ،ىربكلا لودلا ويرانيصس
فر˘˘ع˘˘˘ت ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا نأا ،ر˘˘˘يزو˘˘˘لا
سسور˘ي˘ف ي˘صشف˘ت ي˘ف ارار˘˘ق˘˘ت˘˘صسا
عا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘تراو ،«91‐ديفوك»
ي˘ف ةدا˘يز˘ل ع˘جار تا˘ي˘˘ئا˘˘صصحإ’ا

قباصسلا يف ةنراقم زكارملا ددع
د˘ه˘ع˘م ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘ع’ا نا˘ك ن˘˘يأا
.طقف روتصساب

ح.نيدلا رمق

 :ةحصصلا ريزو ،«نيكورولك» ءاود ةيلاعف ىلع ديكأاتلا ددج

زاجتو ىودعلا يدافتل يرورسض ةمامكلا عسضو»
«انوروك ةهجاوم يف رطخلا ةلحرم

ر˘˘يزو ،دو˘˘ج˘˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ك ا˘˘˘عد
ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا

ى˘لإا ،ة˘ي˘نار˘م˘ع˘لا ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘لاو
ةهجاومل يعا˘صسم˘لا ف˘ي˘ث˘كت
ةددجتم ة˘ي˘ن˘مأ’ا تا˘يد˘ح˘ت˘لا
ة˘˘فا˘˘ك ة˘˘ق˘˘فار˘˘˘مو لا˘˘˘كصشأ’ا

.اهماهم ءادأ’ ةلودلا حلاصصم
هل ةملك يف ،ريزولا دكأا امك
ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘فار˘˘˘صشإا لÓ˘˘˘خ سسمأا

57 ـلا ىركذلا ءايحإا مصسارم

ةقفر ،5491 يام8 رزاجمل
،ينطولا نمأÓل ماعلا ريدملا

ة˘يا˘م˘ح˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لاو
،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘لاوو ،ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
ءاصضيبلا راد˘لا ي˘ف ز˘ي˘م˘ح˘لا˘ب
معدلا ميدقت ىلع ،ةمصصاعلاب
نمأ’ا ةصسصسؤومل ل˘صصاو˘ت˘م˘لا
هريد˘ق˘ت دد˘ج ثي˘ح ،ي˘ن˘طو˘لا
ريظن كلصسلا اذه ي˘ب˘صست˘ن˘م˘ل
ةيامحل ةليب˘ن˘لا م˘ه˘ما˘ه˘م ءادأا

يف مهفوقوو ،دابعلاو دÓبلا
ةيزهاج يف ىلوأ’ا فوفصصلا

،دئادصشلا ةهجاومل ةيفارتحإابو
زا˘ه˘ج نأا ى˘لإا دو˘ج˘ل˘ب را˘صشأاو
هئانبأاب رختفيو زتعي ،ةطرصشلا
،ةربتعم دوهج نولذبي نيذلا

بوؤود˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا˘˘ب ا˘˘هو˘˘ن˘˘م
هتقفارمو ن˘طاو˘م˘لا ة˘ي˘عو˘ت˘ل
ءا˘˘بو را˘˘صشت˘˘˘نا ن˘˘˘م د˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل
.هنم ةياقولاو «انوروك»

 ح.ميلصس

اهماهم ءادأل ةلودلا حلاصصم ةفاك ةقفارم ةرورصض ىلع دكأا

لاكسشألا ةددجتم ةينمألا تايدحتلا ةهجاومل يعاسسملا فيثكت ىلإا وعدي ةيلخادلا ريزو

،ةي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو ترر˘ق
ةيطايتح’ا ةمئاقلاب لمعلا ديدمت
ةقباصسم يف نيحجانلاب ةصصاخلا
ةنصس اهمي˘ظ˘ن˘ت م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا

نيرو˘ط˘لا سصخ˘ت ي˘ت˘لاو ،7102
.يوناثلاو طصسوتملا

ر˘يزو˘لا ح˘لا˘صصم ي˘عار˘ت˘صسو اذ˘ه
ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ،طو˘ع˘جاو د˘˘م˘˘ح˘˘م
قا˘ق˘ح˘ت˘صس’ا ل˘ما˘ع ف˘ي˘˘ظو˘˘ت˘˘لا

،فيظوتلا ةيصضرأا يف بيترتلاو
ةمئاقلا ىلإا ءو˘ج˘ل˘لا م˘ت˘ي˘صس ثي˘ح
ةمئاقلا  لÓغت˘صسا د˘ع˘ب ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ةي˘صضرأا ي˘ف ة˘ل˘ج˘صسم˘لا ة˘ي˘ئ’و˘لا
بصسحو ،7102 ةنصسل فيظوتلا
يتدام نإاف ،تاصصاصصتخ’ا عيزوت
نم ربتعت ءايزيف˘لاو تا˘ي˘صضا˘ير˘لا
يف ةبولطملا بصصانملا رثكأا نيب
ر˘ي˘صشت ا˘م˘ك ،يو˘نا˘ث˘لا م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ىد˘ل ةر˘فو˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا
ف˘˘˘ي˘˘˘ظو˘˘˘لا نأا ى˘˘˘لإا ،«مÓ˘˘˘˘صسلا»
ةرازو بلط ىلع قفاو ،يمومعلا
لÓغتصسا ديدمتب يصضاقلا ،ةيبرتلا
سصرحلا عم ةيطا˘ي˘ت˘ح’ا م˘ئاو˘ق˘لا

ةيادب ةيلاملا بصصانملا حتف ىلع
بصسحو ،ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘صسلا ن˘˘˘م
فرط نم ةمدقملا تايئاصصحإ’ا
ةذ˘˘˘تا˘˘˘صسأ’ا دد˘˘˘ع نإا˘˘˘ف ،ةرازو˘˘˘˘لا
ايلعلا سسرادملا نم ني˘جر˘خ˘ت˘م˘لا
ىلإا ف’آا5 نيب حوارتي ةذتاصسأÓل

يذ˘لا تقو˘لا ي˘ف ذا˘ت˘˘صسأا ف’آا6
نم ربكأا اددع ةرازولا هيف جاتحت
.ةرغاصشلا بصصانملا دصسل اذه
ةئف حاجن ة˘ب˘صسن تغ˘ل˘ب ةرا˘صشإÓ˘ل
ي˘ف ي˘ئاد˘ت˘ب’ا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةذ˘تا˘˘صسأا

اهتمظن يتلا في˘ظو˘ت˘لا ة˘ق˘با˘صسم
لÓ˘خ ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ةرازو
،ةئاملاب63.83 ةيصضاملا ةنصسلا
،ذاتصسأا459.121 لدا˘ع˘˘ي ا˘˘م يأا
بصصا˘ن˘م˘لا دد˘ع غ˘ل˘˘ب ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف
ا˘مأا ،بصصن˘م873.3 ةحوتف˘م˘لا
ةقباصسم يف نيحجا˘ن˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب
نيرو˘ط˘لا˘ب ة˘صصا˘خ˘لا ف˘ي˘ظو˘ت˘لا
7102 ةنصسل يوناثلاو طصسوتملا
90001 ى˘ل˘˘ع نو˘˘صسفا˘˘ن˘˘ت˘˘ي˘˘صسف
بصصنم9574 ا˘ه˘˘ن˘˘م بصصن˘˘م
مي˘ل˘ع˘ت˘لا ذا˘ت˘صسأا ة˘ب˘تر˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب
ذاتصسأا ة˘ب˘تر˘ل0525و يو˘نا˘ث˘لا
ىلع ةعزوم ،طصسوتملا ميلعتلا
تايصضايرلا ةدا˘م ،ي˘لا˘ت˘لا و˘ح˘ن˘لا

˘مو˘ل˘ع˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ت ،بصصن˘˘م467
امنيب ،بصصنم546 ـب ةيئايزيفلا

ني˘تا˘ه ي˘ف بصصا˘ن˘م˘لا دد˘ع دد˘ح
ـب طصسوتملا ميلعتلا يف نيتداملا

ةدام˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب بصصن˘م8211
ةبصسنلاب179و ،ةيئايزيفلا مولعلا
.تايصضايرلا ةدامل

ـه.داوج

ةيبرتلا ةقباصسم يف نيحجانلاب ةصصاخلا كلتب قلعتي رمألا
يوناثلاو طصسوتملا نيروطلا يف7102

لمعلا ةرتف ددمُت ةينطولا ةيبرتلا ةرازو
مداقلا ربمسسيد13ةياغل ةيطايتحلا مئاوقلاب

دبع ،ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ا˘ن˘ه
روصسي˘فور˘ب˘لا ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا

ا˘هرا˘ي˘ت˘خا ى˘˘ل˘˘ع دار˘˘م م˘˘ير˘˘م
ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘يدا˘˘˘كأ’ا ي˘˘˘˘ف او˘˘˘˘صضع
يف بتكو ،مولعلل ةيكيرمأ’ا
يصسمرلا هبا˘صسح ى˘ل˘ع د˘ير˘غ˘ت
ي˘نا˘ه˘ت˘لا ل˘ك» ،«ر˘ت˘يو˘˘ت» ي˘˘ف
ى˘ل˘ع دار˘م م˘˘ير˘˘م رو˘˘صسفور˘˘ب
ةيميداكأ’ا يف اوصضع كرايتخا
،ةقير˘ع˘لا مو˘ل˘ع˘ل˘ل ة˘ي˘كير˘مأ’ا

ةقومرملا كتاماهصسإا˘ب ا˘فار˘ت˘عإا
ايجولويبلاو بطلا ثوحب يف
كب رخفن» ،فاصضأاو ،«ةعانملاو
عدبم يرئازج لكب رخفن املثم
فرصشي ج˘يو˘ت˘ت˘لا .. نا˘ك ا˘م˘ن˘يأا
،ةر˘با˘ث˘م˘لا ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا ةأار˘˘م˘˘لا

ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘˘لا ة˘˘نا˘˘كم ع˘˘فر˘˘يو
.«ةيلودلا ةيملعلا تائيهلا

ح.نيدلا رمق

ةناكمل اعفارو ةيرئازجلا ةأارملل افيرصشت جيوتتلا اذه ربتعإا
ةيلودلا ةيملعلا تائيهلا يف اندÓب

ىلع دارم ميرم روسسيفوربلا ئنهي نوبت صسيئرلا
مولعلل ةيكيرمألا ةيميداكألا يف اوسضع اهرايتخا

ميلعتلل ةينطولا ةيداحت’ا مظنت
ةودن ،يملع˘لا ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘لا

عور˘˘˘صشم˘˘˘لا لو˘˘˘ح ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو
نع ،روتصسدلا ليدعتل يديهمتلا

،دعب نع رصضاحتلا ةينقت قيرط
،ةليصسملا ةعماج عم ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب
،يراج˘لا يا˘م81 مو˘˘˘˘ي كلذو

ةذتا˘صسأا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ة˘كرا˘صشم˘ب
ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘صصت˘˘خ˘˘مو نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا
ةر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ءا˘˘ط˘˘عإ’ رو˘˘ت˘˘صسد˘˘˘لا
عورصشملا اذ˘ه لو˘ح ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
ه˘ن˘ع تجر˘فأا يذ˘لا يد˘ي˘ه˘م˘ت˘˘لا

.ارخؤوم ةيروهمجلا ةصسائر
ـه.داوج

روتصسدلا  يف نيصصتخملاو نوناقلا ةذتاصسأا نم ديدعلا ةكراصشمب
روتسسدلا ليدعت عورسشم لوح ةودن مظنت يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةيداحتا



نأا˘˘˘˘˘ب ،ر˘˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘˘صضوأا
ي˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘صسا˘˘صسأ’ا طور˘˘صشلا
لثم˘ت˘ت ،ناو˘يد˘لا ا˘ه˘حر˘ط˘ي˘صس
داو˘˘م˘˘لا جا˘˘ت˘˘نإا ي˘˘ف ا˘˘˘صسا˘˘˘صسأا
اهددحي يت˘لا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صسإ’ا
ةعارز اهصسأار ىلعو ،ناويدلا

كلذكو ،ركصسلا ةدام جاتنإاو
نيللا حمقلا اميصس’ ،بوبحلا
يتلا بوبحلا ىلإا ةفاصضإ’اب
ا˘يو˘صصلا˘ك ل˘كأ’ا تيز ج˘ت˘ن˘ت
يف فاصضأاو ،اهريغو ةرذلاو
اهب ىلدأا ةيفحصص تاحيرصصت
،قايصسلا اذه يفو هنأاب ،سسمأا

طورصش3 ناو˘˘˘يد˘˘˘لا دد˘˘˘˘ح
ي˘هو ر˘م˘ث˘ت˘صسم˘ل˘ل ة˘ي˘˘صسا˘˘صسأا
ةقيرطو جوتنملا عون ديدحت
تاينقتلا لا˘م˘ع˘ت˘صساو ل˘م˘ع˘لا
ل˘ث˘م ة˘عارز˘لا ي˘ف ة˘ث˘يد˘˘ح˘˘لا
ي˘فو ،ةدد˘ج˘ت˘م˘˘لا تا˘˘قا˘˘ط˘˘لا
ريزولا فصشك لصصتم قايصس
ةعارزلاب فل˘كم˘لا بد˘ت˘ن˘م˘لا
يلاوح حنم نع ،ةيوارحصصلا
نيرمثتصسمل راتكه فلأا008

جا˘˘˘ت˘˘˘نإ’او حÓ˘˘˘صصت˘˘˘˘صسÓ˘˘˘˘ل
ى˘ل˘عو ه˘نأا ر˘˘ي˘˘غ ،ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
ىوصس دجوي ’ عقاولا سضرأا
أاد˘ب ي˘ت˘لا را˘ت˘كه ف˘˘لأا002
حر˘ط˘ي ا˘م و˘هو ،ا˘ه˘ب ل˘م˘˘ع˘˘لا

ةيوصست يف رظنلا ةداعإا ةلاصسم
ةنياعملا لÓخ نم عاصضوأ’ا

اتقو بلطتي اذهو ،قيقحتلاو
ناو˘يد˘لا نإا˘ف ه˘ي˘ل˘عو ،ار˘ي˘ب˘˘ك

قÓطن’اب حم˘صسي˘صس د˘يد˘ج˘لا
يف يام رهصش لÓخ ةرصشابم
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘˘صضارأ’ا ع˘˘˘˘يزو˘˘˘˘ت
.نييقيقحلا نيرمثتصسملا

لم˘ع ة˘ق˘ير˘ط˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘بو
،تا˘ح˘صش داؤو˘ف زر˘بأا ،ناو˘يد˘لا
ىلوأ’ا ة˘جرد˘لا˘ب د˘م˘ت˘ع˘ي ه˘نإا

نييلحملا نيرمثت˘صسم˘لا ى˘ل˘ع
لو˘˘˘˘˘˘خد ن˘˘˘˘˘˘م ع˘˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘˘˘م ’و

مارتحا قفو بناجأا نيرمثتصسم
لومعملا رامث˘ت˘صس’ا ن˘ي˘ناو˘ق
،م˘لا˘ع˘لا لود ع˘ي˘م˘ج ي˘ف ا˘ه˘˘ب
ر˘ي˘خأ’ا ي˘ف تا˘ح˘˘صش ع˘˘قو˘˘تو
اميصس’ ،اديج ايحÓف امصسوم
لد˘ت تار˘صشؤو˘م˘لا ع˘ي˘م˘˘ج نأاو
لدعم لصصو ثيح ،كلذ ىلع
سضع˘ب ي˘ف بو˘˘ب˘˘ح˘˘لا جا˘˘ت˘˘نإا
56 ن˘م د˘يزأا ى˘˘لإا تا˘˘ي’و˘˘لا
.دحاولا راتكهلا يف اراطنق

ثدحلا4 3472ددعلا ^1441 ناصضمر02ـل قفاوملا0202 يام31ءاعبرألا

watan@essalamonline.com

لاجملا اذه يف نيرمثتصسملل يخصس معد

تيزلا عنسص داومو ركسسلا جاتنإل ةيوارحسصلا ةحÓفلاب صصاخ ناويد ءاسشنإا

ز.لامج

ةحÓفلل ينطولا ناويدلا نأا ،ةيلبجلاو ةيوارحصصلا ةحÓفلاب فلكملا بدتنملا ريزولا ،تاحصش داؤوف دكأا
نومدقتي نيذلا رابكلا نيرمثتصسملا ريطأاتو معد صصيصصخت ،مداقلا عوبصسألا ةموكحلا ىلع صضرعيصس ةيوارحصصلا

ةيوارحصصلا ةحÓفلاب صصاخ ناويد ءاصشنإا نا انلعم ،راتكه005 نع اهتحاصسم لقت ل صضارأا رامثتصسا تابلطب
.تيزلا عنصص داومو ركصسلا جاتنإل

قطانم ديوزتل ةمخصض عيراصشم ةجمرب
ةيويحلا ةداملا هذهب لظلا

هايملل نييرئازجلا كÓهتسسا
ةئاملا يف01 ـب داز بورسشلا

«انوروك» ةمزأا ةيادب ذنم
دراوملا ريزو ،يقارب يقزرأا دكأا
كÓهتصسإا ةيمك نأا ،ةيئاملا
نطولا لك ربع بورصشلا هايملا

01 ـب ردقت ةبصسنب تداز
ةمزأا ةيادب ذنم ،ةئاملاب
ةياغ ىلإاو انوروك صسوريف
نأا ،يقارب يقزرأا فصشكو.مويلا
ةيويحلا ةداملا هذه ىلع بلطلا
،ةئاملاب01 ةبصسنب اينطو عفترا

يحصصلا رجحلا نم مغرلاب
يصشفت ةبراحم ريبادت ذيفنتو
بترت امو ،لتاقلا صسوريفلا اذه
لمعلا فقوتو للصش نم كلذ نع
تاصسصسؤوملاو تائيهلا فلتخمب
عاطقلا نأاب ادكؤوم ،عناصصملاو

لكب ديازتملا بلطلا اذه هباج
تايجاحلا لك ىبلو ،ةمارصص

ةداملا هذه نم ةيفاصضإلا
ةيادب ذنم تلجصس يتلا ةيويحلا

،مويلا ىلإاو ةيحصصلا ةمزألا هذه
دعي رمألا اذه نأاب اربتعم
ملقأات ىلع لديو ،ايباجيإا
يحصصلا عصضولا اذه عم نطاوملا
نأا ىلإا ريزولا راصشأاو ،ئراطلا
ىلع ابلصس ترُثأا ،انوروك ةمزأا

ةيومنتلا عيراصشملا مظعم
مظعم نأا ثيح ،عاطقلل
اهزاجنإا جمربملا عيراصشملا

راطإا يف ،ايطايتحا تفقوت
اذه راصشتنا ةبراحم ريبادت
،قايصسلا اذه يف ددصشو ،ءابولا

عم ةمارصصلا ةرورصض ىلع
هذه زاجنإاب نيفلكملا نيلواقملا
ريربت لوبق مدعو ،عيراصشملا

صضعب يف زاجنإلا لاغصشأا فيقوت
نأل ،انوروك ءابوب عيراصشملا
هيلع بجيو فادهأا هل عاطقلا
دقاعتملا لاجآلا يف اهققحي نأا

عيراصشمب ريزولا دكأاو.اهيلع
بورصشلا هايملاب ةنكاصسلا ديوزت
ءاصصحإلا نأاب ،لظلا قطانمب
عيراصشملاو مت دق اهب قلعتملا

اهب لفكتلا متيصسو ،اهتجمرب مت
ةنصسلا رخأا اهزاجنإا مامتإاو
ةيادب ىصصقأا دحكو ةيراجلا
نم ليومتب ،ةمداقلا ةنصسلا

قودنصصلاو ةيلخادلا ةرازو
.عاطقلل عباتلا ءاملل ينطولا

ك.اصضر

،يوار˘˘ط˘˘ب دـم˘˘ح˘˘م ن˘˘ل˘˘˘عأا
ناويدلل ماعلا ريدملا سسيئرلا
ةيبرتو ماعنأ’ا ةيذغتل ينطولا
قيوصست نع ،«بانوأا» نجاودلا

75 هردق جاجدلا نم نوزخم
جد052 ر˘ع˘صسب را˘ط˘ن˘ق ف˘لأا
د˘صصق ،د˘حاو˘لا مار˘غو˘ل˘ي˘˘كل˘˘ل

ي˘ت˘لا جا˘جد˘˘لا را˘˘ع˘˘صسأا ر˘˘صسك
لÓ˘خ ر˘ي˘ب˘ك ل˘كصشب تع˘ف˘ترا
.ةريخأ’ا مايأ’ا

هذ˘˘ه نأا ،يوار˘˘ط˘˘ب ح˘˘˘صضوأا
راعصسأا رصسكل تءاج ةيلمعلا
ي˘ف تب˘ه˘ت˘لا ي˘ت˘˘لا ن˘˘جاود˘˘لا
جد063 لصصتل ةريخأ’ا ةنوآ’ا
سصيصصخت م˘ت ثي˘ح ،و˘ل˘ي˘كل˘ل
ىوتصسم ىلع عيب ةطقن15
رئازجلا اه˘ي˘ف ا˘م˘ب ،ة˘ي’و32
نارهوو ةد˘ي˘ل˘ب˘لاو ة˘م˘صصا˘ع˘لا

ناصسملتو ةنيطن˘صسقو ة˘با˘ن˘عو
يديصسو ةيادرغو م˘نا˘غ˘ت˘صسمو
يز˘˘ي˘˘لإاو رارداو سسا˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ب
عيبلا طاقن دجاوتتو ،اهريغو
ة˘يد˘ل˘ب ن˘م ل˘كب ة˘م˘صصا˘ع˘لا˘˘ب
نيع ةيدلبو «ةيرقلا» ةقارصشلا
ينطولا ناويدلا رقم» ناينبلا
تاجوتنملاو موح˘ل˘لا ط˘ب˘صضل
ياد نيصسح ةيدلبو ،«ةيحÓفلا
ىلع ىلوأ’ا عيبل˘ل ن˘ي˘ت˘ط˘ق˘ن»
عرا˘˘˘صش ل˘˘˘خد˘˘˘˘م ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسم
نم برقلاب ةيناثلاو سسلبارط
بيلحل˘ل ي˘مو˘م˘ع˘لا ع˘م˘ج˘م˘لا

نيأا ةياغرلا ة˘يد˘ل˘بو «ي˘ل˘ب˘ي˘ج
يف أادبتصس طاقن ثÓث دجوي
،مويلا نم ءادتبا نجاودلا عيب
،ةتباثلا عيبلا طاقن ىلإا ةفاصضإا
ةلقنتم عيب طاقن سصيصصخت مت

لق˘ن˘ت˘ت تا˘ن˘حا˘صش ق˘ير˘ط ن˘ع
بارتلا ربع ةينكصسلا ءايحأÓل
ن˘˘جاود˘˘لا ع˘˘ي˘˘ب˘˘ل ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا
اولمحتي نأا نود ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل
طا˘ق˘ن˘لا ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘لا ة˘˘ق˘˘صشم
رجحلا لظ يف اميصس’ ،ةتباثلا
ديد˘ع ه˘فر˘ع˘ت يذ˘لا ي˘ح˘صصلا
ءابو يصشف˘ت بب˘صسب تا˘ي’و˘لا

.انوروك
ناويدلا ،سضئافلا اذه عفدو

ةيبرتو ماعنأ’ا ةيذغتل ينطولا
فلأا76 نيزخت ىلإا نجاودلا
جارخإا مت ،جاجدلا نم راطنق
ناصضمر ةيادب عم اهنم ةيمك
راطنق فلأا75 ةيمك تيقبو
ة˘ه˘با˘ج˘م˘ل ا˘ه˘جار˘خإا م˘ت ي˘ت˘لا
.راعصسأ’ا عافترا

ز.لامج

ةيلو32 ىوتصسم ىلع عيب ةطقن15 صصيصصخت

راعسسألا عافترا رسسكل ءاسضيبلا موحللا نم راطنق فلأا75 قيوسست يف عورسشلا

ي˘˘نـطو˘˘لا قودـن˘˘صصلا ا˘˘˘عد
ر˘جأ’ا ة˘عو˘˘فد˘˘م˘˘لا ل˘˘ط˘˘ع˘˘ل˘˘ل
ءوصس نع ة˘م˘جا˘ن˘لا ،ة˘لا˘ط˘ب˘لاو
تاـعا˘ط˘ق˘ل ة˘يو˘ج˘˘لا لاو˘˘حأ’ا
ةـي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘صشأ’او ءا˘ن˘ب˘لا

باحصصأا ،«تا˘بو˘كا˘ك» ير˘لاو
لا˘غ˘صشأ’او ءا˘ن˘ب˘لا تا˘صسصسؤو˘˘م
اوماق نيذلا يرلاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
تاقحتصسمل ق˘ب˘صسم˘لا ع˘فد˘لا˘ب
9102/0202 ةيونصسلا لطعلا
سضيوعتلا تابلط لاصسرإا ىلإا ،
نأا انلعم ،0202 يام71 موي
ecapse  ،ل˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘صضف
séiralasمهل حيت˘ي سصا˘خ˘لا
ةلطعلا غلبم ةن˘يا˘ع˘م ة˘ي˘نا˘كمإا
ةر˘ت˘ف˘لا˘ب ة˘صصا˘خ˘لا ة˘˘يو˘˘ن˘˘صسلا
ىلإا9102 ةيليوج نم ةدتمملا
م˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘عأاو .0202 ير˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘˘ف
هرصشن ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف قود˘ن˘صصلا

ىلع ةيمصسر˘لا ه˘ت˘ح˘ف˘صص ر˘ب˘ع
يعا˘م˘ت˘ج’ا ل˘صصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م
با˘˘˘ح˘˘˘صصأا «كو˘˘˘ب˘˘˘صسيا˘˘˘ف˘˘˘لا»
لا˘غ˘صشأ’او ءا˘ن˘ب˘لا تا˘صسصسؤو˘˘م
اوماق نيذلا ،يرلاو ةيمومعلا
تاقحتصسمل ق˘ب˘صسم˘لا ع˘فد˘لا˘ب
9102/0202 ةيونصسلا لطعلا
تا˘ب˘ل˘ط لا˘صسرإ’ ل˘˘جأا ر˘˘خآا نأا
71 خيراتب ددح دق سضيوعتلا

لامع نأاب افيصضم ،0202 يام
لا˘غ˘صشأ’او ءا˘ن˘ب˘˘لا تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق
ءا˘صضف نأا ير˘لاو ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا

séiralas ecapse ل˘ما˘ع˘لا
ر˘ب˘ع ر˘فو˘ت˘م˘لاو م˘ه˘ب سصا˘خ˘لا
،ة˘˘˘ي˘˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘كل’ا ة˘˘˘˘باو˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
TAHIRSAT.WWW-
ZD.MOCةيناكما مهل حيتي
ةيونصسلا ةلطعلا غلبم ةنياعم
نم ةدتمملا ةرت˘ف˘لا˘ب ة˘صصا˘خ˘لا

يرف˘ي˘ف ى˘لا9102 ةي˘ل˘يو˘ج
نم ايئانثتصسا عوفدملا،0202
ح˘˘لا˘˘˘صصل قود˘˘˘ن˘˘˘صصلا فر˘˘˘ط
تماق يتلا ةصسصسؤوملا بحاصص
،ا˘ه˘لا˘م˘ع˘ل رو˘جأ’ا ق˘˘ي˘˘ب˘˘صست˘˘ب
ىوصس مهيلع ام هنأا ىلإا اريصشم
نا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘صضلا م˘˘˘˘˘˘˘قر لا˘˘˘˘˘˘˘خدا
ربتع˘ي ه˘نأا ر˘كذ˘ي .ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
ل˘ط˘ع˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘صصلا
ة˘لا˘ط˘ب˘لاو ر˘جأ’ا ة˘عو˘˘فد˘˘م˘˘لا
لاو˘حأ’ا ءو˘صس ن˘ع ة˘˘م˘˘جا˘˘ن˘˘لا
نم ةد˘ي˘حو˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا ة˘يو˘ج˘لا

ةيعام˘ت˘ج’ا ة˘يا˘م˘ح˘لا تا˘ئ˘ي˘ه
تا˘صضيو˘ع˘ت˘لا ن˘˘م˘˘صضي يذ˘˘لا

،ل˘م˘ع˘˘لا ن˘˘ع ف˘˘قو˘˘ت˘˘لا ءار˘˘ج
تاءارجإا ماظنلا اذه نمصضتيو
،ة˘صسصسؤو˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ماز˘˘لإا ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
لا˘ح ي˘ف ا˘ه˘لا˘م˘ع سضيو˘˘ع˘˘ت˘˘ب
ءوصس ببصسب طا˘صشن˘لا عا˘ط˘ق˘نا
عيزوت ةداعإاو ،ةيوجلا لاوحأ’ا
قيرط ن˘ع سضيو˘ع˘ت˘لا ة˘ف˘ل˘كت
ن˘م ة˘ل˘صصح˘م˘لا تا˘كار˘ت˘صش’ا

.قودنصصلا فرط
ز.لامج

يرلاو ةيمومعلا لاغصشألاو ءانبلا تاصسصسؤوم باحصصأا صصخي رمألا

صضيوعت تابلط لاسسرإل وعدي «تابوكاك»
يام71 لبق لطعلا تاقحتسسم

يبÓطلا ماعلا داحتإ’ا دكأا
يرازو˘˘˘لا رار˘˘˘ق˘˘˘لا نأا ،ر˘˘˘ح˘˘˘لا
ةيع˘ما˘ج˘لا ة˘ن˘صسلا سصو˘صصخ˘ب

قرطت˘ي م˘ل ثي˘ح ،ا˘م˘ه˘ب˘م ءا˘ج
يع˘ما˘ج˘لا لو˘خد˘لا ى˘لإا ط˘ق˘ف
ةيفيك ىلإا قرطتلا نود لبقملا
ي˘ع˘ما˘ج˘لا م˘صسو˘م˘لا لا˘م˘˘ت˘˘كإا
ةياصصولا نأا ىلإا اريصشم ،يلاحلا
عقاو˘لا ن˘ع د˘ع˘ب˘لا ل˘ك ةد˘ي˘ع˘ب
ة˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘لا ه˘˘˘صشي˘˘˘ع˘˘˘ي يذ˘˘˘لا

عيرذلا ل˘صشف˘لا˘ب مد˘ط˘صصت˘صسو
.دعب نع ميلعتلا ةيلمعل

يف ،رحلا يبÓطلا حصضوأاو
ىلع ،«مÓصسلا» تملصست ،نايب
يرازولا رارقلا نأا ،هنم ةخصسن
ةيع˘ما˘ج˘لا ة˘ن˘صسلا سصو˘صصخ˘ب

قرطت˘ي م˘ل ثي˘ح ،ا˘م˘ه˘ب˘م ءا˘ج
يع˘ما˘ج˘لا لو˘خد˘لا ى˘لإا ط˘ق˘ف
ةيفيك ىلإا قرطتلا نود لبقملا
ي˘ع˘ما˘ج˘لا م˘صسو˘م˘لا لا˘م˘˘ت˘˘كإا
قئاوع كانه نأا ازربم ،يلاحلا
،جرختلا تاركذم ةصشقانم يف
ةيمقرلا ةبتكم˘لا با˘ي˘غ ا˘ه˘ن˘م
ةبلطلل حيتت يتلا ةينورتكلإ’ا
د˘˘ي˘˘صصر˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘˘صصح˘˘˘لا
مد˘عو ،ي˘فا˘كلا ي˘تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا
قلغ عم ،ةبلط˘ل˘ل ل˘ق˘ن˘لا ر˘فو˘ت
فلتخمو ،ةيعماج˘لا تا˘ما˘قإ’ا
بايغ ىلع ةوÓع ،تامدخلا

ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘ل ثح˘˘ب˘˘لا ر˘˘با˘˘خ˘˘م
ع˘˘˘با˘˘˘ط˘˘˘لا تاذ تار˘˘˘كذ˘˘˘م˘˘˘لا
طور˘صش اذ˘˘كو ،ي˘˘ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لا
ءا˘بو ن˘م ة˘يا˘قو˘˘لاو ة˘˘مÓ˘˘صسلا

دا˘ح˘تإ’ا دد˘صش ا˘˘م˘˘ك ،ا˘˘نورو˘˘ك
مدع ىلع ،رحلا يبÓطلا ماعلا
كلذو دعب نع ميلعتلا ةعاجن

ىو˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘م عو˘˘˘صضخ مد˘˘˘ع˘˘˘˘ل
ةباقرلل ةينورتكلإ’ا تاصصنملا

،نيوكتلا قيرف ةنجل فرط نم
ة˘كب˘˘صشلا ق˘˘فد˘˘ت ف˘˘ع˘˘صض ع˘˘م
ةيئانلا قطانملا يف ةيتوبكنعلا

جولولل ةبلطلا م˘ظ˘ع˘م ز˘ج˘عو
با˘˘ط˘˘عأ’ا بصسب ة˘˘صصن˘˘م˘˘ل˘˘˘ل
ة˘˘ي˘˘˘صضرأ’ا ي˘˘˘ف ةرر˘˘˘كت˘˘˘م˘˘˘لا
بايغ ىلإا ةفاصضإ’اب ،ةيمقرلا
ة˘صصن˘م˘ل ة˘ي˘ل˘ع˘˘ف تا˘˘حÓ˘˘صصإا
عاطق ةنمقرل دعب نع ميلعتلا
بر˘غ˘ت˘صسإاو .ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
تاحيرصصت نم رحلا يبÓطلا

لئاصسول يلاعلا ميل˘ع˘ت˘لا ر˘يد˘م
ة˘ي˘صسارد˘لا ة˘ن˘صسلا نأا ،مÓ˘˘عإ’ا
يداع لكصشب ةرمتصسم ةيلاحلا

م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ة˘صصن˘م ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع
نوجاتحي ةبل˘ط˘لا نأاو ،ي˘لا˘ع˘لا
رهصش نم نيعوبصسأا ىلإا طقف
م˘ت ا˘م ة˘ع˘جار˘˘م˘˘ل ر˘˘ب˘˘م˘˘ت˘˘ب˘˘صس
اذهو ،ةينقتلا هذه ربع هصسيردت
ةديعب ةيصصولا ةرازولا نأا ليلد
يذ˘لا ع˘قاو˘لا ن˘ع د˘ع˘ب˘˘لا ل˘˘ك
عيرذلا لصشفلاو ةبلطلا هصشيعي
،دعب نع مي˘ل˘ع˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف
˘مو˘ي ةر˘ي˘خأ’ا هذ˘ه مد˘صصت˘˘صسو
د˘عا˘ق˘م ى˘˘لإا ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا دو˘˘ع˘˘ي
ة˘مزأ’ا هذ˘ه ل˘ك نأا ،ة˘˘صسارد˘˘لا
ةموظنم ا˘ه˘ي˘ف ط˘ب˘خ˘ت˘ت ي˘ت˘لا
ىلإا اهببصس دوعي يلاعلا ميلعتلا
فر˘ط ن˘م يأار˘لا˘ب دار˘ف˘ت˘˘صسإ’ا
ءاكرصشلا سشيم˘ه˘تو ،ة˘يا˘صصو˘لا
عصضو لجأا نم ن˘ي˘ي˘عا˘م˘ت˘جإ’ا
مصسوملا ذاقنإ’ ةعجان ةيصضرأا
.يعماجلا

ع.لÓب

ةبلطلا هصشيعي يذلا عقاولا نع دعبلا لك ةديعب ةياصصولا نإا لاق

LEGUيرازولا رارقلا فسصي
«مهبملا» ـب ةيعماجلا ةنسسلا صصوسصخب

ن˘˘˘˘˘˘كصسلا ةرازو تد˘˘˘˘˘˘˘كأا
نأا ،ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لاو نار˘˘م˘˘ع˘˘لاو
هجوملا يعا˘م˘ت˘ج’ا ن˘كصسلا
امئاد ىقب˘ي ة˘صشه˘لا تا˘ئ˘ف˘ل˘ل

نأاو ،ةلودلا تايولوأا نمصض
ن˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘كصسلا ع˘˘يرا˘˘صشم˘˘لا

ىر˘خأ’ا غ˘ي˘˘صصلا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ج˘مار˘ب˘ل˘ل ا˘ق˘فو ل˘صصاو˘ت˘ت˘صس
نا˘ي˘˘ب ي˘˘ف ءا˘˘جو.ةرطصسملا
نار˘م˘˘ع˘˘لاو ن˘˘كصسلا ةرازو˘˘ل
نكصسلا جمانرب نأا ،ةنيدملاو
فر˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘˘م ر˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘صسم˘˘˘˘˘لا
زاجنا ىلع دمتعي ،ةموكحلا

ا˘م˘ب ة˘ي˘ن˘كصسلا غ˘ي˘˘صصلا ل˘˘ك
ن˘˘˘كصسلا ة˘˘˘غ˘˘˘ي˘˘˘صص ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف
عيب˘لا ة˘غ˘ي˘صصو ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
يوقرت˘لاو ،«لد˘ع«را˘ج˘يإ’ا˘ب
يمومعلا يوقرتلاو معدملا

تائزجتلاو يفيرلا نكصسلاو
نإا˘ف ه˘ي˘ل˘عو ،ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا

ىلع لمعت ةيصصولا ةرازولا
مخصضلا جمانربلا اذه ذيفنت
حئارصش عي˘م˘ج˘ل سصصصخ˘م˘لا
اهديكأا˘ت ةدد˘ج˘م ،ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا ن˘˘كصسلا نأا˘˘˘ب
ةزو˘ع˘م˘لا تا˘ئ˘ف˘ل˘ل ه˘جو˘م˘˘لا
تايولوأا نمصض امئاد ىقبي
نإا لوقي نايبلا عباتو ،ةلودلا
عصضو ىلع ةصصيرح ةرازولا
د˘يد˘صشت˘ل ة˘ب˘˘صسا˘˘ن˘˘م تا˘˘ي˘˘لآا
ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ع كلذو ،ة˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘قر˘˘˘˘˘لا
ىلع ةدجاوتملا تا˘ي˘قا˘ط˘ب˘لا

ة˘يرازو˘لا ر˘ئاود˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم
هذ˘ه ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت و˘˘ه فد˘˘ه˘˘لاو
ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا تا˘˘˘ن˘˘˘كصسلا
امأا ،نييقيقحلا اهيق˘ح˘ت˘صسم˘ل
ع˘ي˘ب˘لا ة˘غ˘ي˘صص سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف
ةلودلا ناف ،«لدع» راجيإ’اب
تا˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كمإ’ا ل˘˘˘ك تر˘˘˘فو
جمانربلا لامكتصس’ ةي˘لا˘م˘لا

فلأا065 ـب ردقملاو هلمكأاب
ىلخ˘ت˘ت ن˘لو ة˘ي˘ن˘كصس ةد˘حو
ها˘˘ج˘˘˘تا ا˘˘˘ه˘˘˘تاد˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘ت ن˘˘˘ع
.نيبتتكملا

ه˘˘ت˘˘لواد˘˘ت ا˘˘م ى˘˘ل˘˘˘ع ادرو
،مÓ˘˘˘عإ’ا ل˘˘˘ئا˘˘˘˘صسو سضع˘˘˘˘ب
ىلختتصس ةلودلا نأا اهدافمو
ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا ن˘˘كصسلا ن˘˘˘ع
تد˘ن˘ف ، «لد˘ع» تا˘˘ن˘˘كصسو
هذ˘˘˘ه ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘صصو˘˘˘˘لا ةرازو˘˘˘˘لا
نأا ةد˘˘كؤو˘˘م ،تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا
نم رطصسملا نكصسلا جمانرب

ىلع دمتعي ،ةموكحلا فرط
ةينكصسلا غيصصلا لك زاجنا
نكصسلا نأاو ،ءانثتصسا نودب
ن˘˘م ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي ي˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا
نم سسي˘لو ة˘لود˘لا تا˘يو˘لوأا

ى˘ل˘ع نا˘˘ك يأا تا˘˘ي˘˘حÓ˘˘صص
يأا لا˘خدإا ةرازو˘لا ىو˘ت˘˘صسم
.هجوتلا اذه ىلع ليدعت

عمتجملا حئارصش عيمجل صصصصخملا مخصضلا جمانربلا ذيفنت ىلع لمعت ةيصصولا ةرازولا

ةلودلا تايولوأا نم ىقبي ةسشهلا تائفلل يعامتجلا نكسسلا ريفوت



ىلإا دوعت ةيصضقلا تايثيح
ة˘ي˘ط˘ب˘صضلا ر˘صصا˘ن˘˘ع ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت
،ة˘ي’و˘لا ن˘˘مأا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لا
د˘˘˘حأا فر˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘م ىو˘˘˘˘كصشل
ع˘ي˘˘ب ي˘˘ف سصت˘˘خ˘˘م را˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ةن˘يد˘م˘ب ة˘ي˘ئا˘صسن˘لا سسبÓ˘م˘لا
سضرعت هنأا اهدافم ،ةدكيكصس
ةأار˘˘ما ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م بصصن˘˘˘ل˘˘˘ل
ه˘ت˘ح˘ف˘صص ر˘˘ب˘˘ع ه˘˘ب تل˘˘صصتإا
،«كوبصسيافلا» ىلع ةيراجتلا

تا˘ي˘ب˘ل˘ط ةد˘˘ع تمد˘˘ق ثي˘˘ح
ةيئاصسن سسبÓ˘م ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م
نأا ىلع ةبراقتم تارتف ىلعو
سصاخلا غلبملا ديدصستب موقت
ه˘˘ب˘˘صص ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ط ل˘˘كب
،ةيحصضلل يديربلا باصسحلاب
˘مو˘ق˘ت كلذ ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘ي˘˘لد˘˘كو
يديرب لصصول روصص لاصسرإاب
ريغ ،لاومأ’ا ليوحت ةيلمعل
ة˘ي˘ل˘م˘ع ءا˘ن˘ثأاو ة˘ي˘ح˘˘صضلا نأا

تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ل˘ل ف˘صشك ة˘ع˘جار˘م
هل نيب˘ت ة˘يرا˘ج˘لا ة˘ي˘با˘صسح˘لا

ن˘˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘م يأا لو˘˘˘خد مد˘˘˘ع
مت˘ي˘ل ،ا˘ه˘ب ه˘ب˘ت˘صشم˘لا با˘صسح
ة˘ي˘صضق˘لا ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت ح˘˘ت˘˘ف
ةين˘ق˘ت بي˘لا˘صسأا ى˘ل˘ع د˘م˘ت˘عإا

ةقرف عم قيصسن˘ت˘لا˘ب ة˘ث˘يد˘حو
نمأاب ةيتامول˘ع˘م˘لا ة˘م˘ير˘ج˘لا
د˘يد˘ح˘ت ن˘˘م ن˘˘كم ،ة˘˘ي’و˘˘لا

ميقت يتلا اهب هبتصشملا ةيوه
اميف مت˘ي˘ل ،ةروا˘ج˘م ة˘ن˘يد˘م˘ب
.اهجوز ةقفر اهفيقوت دعب

نأا د˘ع˘ب ا˘م˘ي˘ف ح˘صضتإاو اذ˘ه
ل˘م˘ع˘˘ت˘˘صست ا˘˘ه˘˘ب ه˘˘ب˘˘ت˘˘صشم˘˘لا
ة˘˘يو˘˘ه ا˘˘ه˘˘جوز ةد˘˘عا˘˘˘صسم˘˘˘ب
اهتيحصض بهذ ثيح ،ةروزم
قطانم ديدع نم راجت ةدع

ثاثأا ىلع تلوتصساو ،دÓبلا
ة˘صشر˘˘فأاو سسبÓ˘˘مو ي˘˘لز˘˘ن˘˘م
ي˘˘هو ،ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو ة˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘غأاو
يف اهزجح مت يتلا ءايصشأ’ا

د˘ع˘ب ا˘ه˘ب ه˘˘ب˘˘ت˘˘صشم˘˘لا لز˘˘ن˘˘م
ن˘م سشي˘ت˘ف˘ت˘˘لا˘˘ب نذإا راد˘˘صصإا

.ةصصتخملا ةباينلا فرط
نأا ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘م˘˘ك

زاهج لمعتصست اهب هبتصشملا
،ة˘ي˘م˘قر ة˘ع˘با˘˘طو بو˘˘صسا˘˘ح
ديهز غلبم عفدب موقت ثيح

يراجلا يديربلا اهباصسح ىلإا
لصصو ىلع ا˘ه˘لو˘صصح د˘ع˘بو
خيرا˘ت˘ب ه˘ي˘ل˘ع ر˘صشؤو˘م ع˘فد˘لا
ر˘˘يوز˘˘ت˘˘ب مو˘˘ق˘˘ت مو˘˘ي˘˘˘لا كلذ
ة˘ير˘هو˘ج˘لا ل˘صصو˘لا تا˘نا˘ي˘ب
يراجلا باصسحلا مقر ،ةيوه)
(غ˘ل˘ب˘م˘لا ة˘م˘ي˘˘قو ،يد˘˘ير˘˘ب˘˘لا

ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘˘يود˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ب كلذو
مصسإا اه˘ب ءا˘صضي˘ب تا˘صصا˘صصق
ةمي˘قو ه˘با˘صسح م˘قرو ر˘جا˘ت˘لا
ى˘ل˘ع ا˘˘ه˘˘قا˘˘صصلإاو ة˘˘ع˘˘ل˘˘صسلا
.لصصولل ةي˘ل˘صصأ’ا تا˘نا˘ي˘ب˘لا

مت قيقحتلا لا˘م˘كت˘صسا د˘ع˘بو
ة˘ق˘فر ا˘ه˘ب ه˘ب˘ت˘صشم˘لا م˘يد˘ق˘˘ت
ل˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘كو ما˘˘˘˘˘مأا ا˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘جوز
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا
د˘صض رد˘صص ثي˘ح ،ةد˘كي˘كصس
عاد˘˘يإا ر˘˘مأا ا˘˘ه˘˘ب ه˘˘ب˘˘ت˘˘صشم˘˘˘لا

تامازت˘ل’ ا˘ه˘جوز عا˘صضخإاو
 .ةيئاصضقلا ةباقرلا

watan@essalamonline.com

5 3472ددعلا ^1441 ناصضمر02ـل قفاوملا0202 يام31ءاعبرألاثدحلا

ةيئاصضقلا ةباقرلا تحت جوزلا عصضوو تقؤوملا صسبحلا ةأارملا عاديإا

نطولا نم ةديدع قطانمب راجت ىلع لاتحا هتجوزو لجر فاقيإا

صش.دامع

Óجر ،ةدكيكصس ةيلو نمأاب ةينورتكلإلا ةمير˘ج˘لا ة˘ح˘فا˘ك˘م ة˘قر˘ف ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب ،ة˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لا ة˘قر˘ف˘لا تف˘قوأا
روزملا لامعتصساو ريوزتلاو لايتحلاو بصصنلا ةيصضق نع ،يلاوتلا ىلع ةنصس32و62 رمعلا نم ناغلبي هتجوزو
.نطولا تايلو ديدع نم راجت اهتيحصض بهذ ،ريغلا ةيوه لاحتناو

عاديإا رمأا هقح يف ردصص
تاسسسسؤومل ءاسسأا صصخسش فيقوت

قيرط نع ةلودلا زومرو
فلسشلا يف «كوبسسيافلا»

ثاحبألا ةليصصف تقلأا
،فلصشلاب ينطولا كردلل
ءاربخ عم قيصسنتلاب
ةحفاكم يف كردلا
،ينايربيصسلا مارجإلا
صصخصش ىلع صضبقلا

ةيصضق يف ،هيف هبتصشم
نمصضتت ريهصشتو ةياعد
زومرو تاصسصسؤومل ةءاصسإلا
.ةلودلا

ةفاك ءافيتصسإا دعبو
مت ،ةينوناقلا تاءارجإلا

مامأا ينعملا ميدقت
ةيئاصضقلا تاهجلا
هعاديإا مت نيأا ةصصتخملا
.تقؤوملا صسبحلا

يف ،ةيلمعلا هذه يتأاتو
لاكصشأا لك ةبراحم راطإا
يأارلا طيلغتو ليوهتلا
عرز لÓخ نم ماعلا
يف كيكصشتلاو ةلبلبلا
،ةلوذبملا دوهجلا

ةيحصصلا ريبادتلاو
نم ةذختملا ةيئاقولاو

يف ايلعلا تاطلصسلا فرط
يدصصتلا لجأا نم ،دÓبلا

ةحئاج راصشتنل
.«انوروك»

ل.حلاصص

ةيصضاملا عيباصسألا لÓخ اهيلع رثع7 ىلإا فاصضت
ةبانع ئطاوسش دحأا نم اوقلطنا81 لسصأا نمةملاق نم «قارح» نماث ةثج ظفلت صسنوت يف رحبلا جاومأا

سسمأا لوأا ءا˘˘˘˘˘صسم تفذ˘˘˘˘˘˘ق
يف ةيد˘ه˘م˘لا˘ب ر˘ح˘ب˘لا جاو˘مأا
با˘˘صش ن˘˘ما˘˘˘ث ة˘˘˘ث˘˘˘ج سسنو˘˘˘ت
41ـلا نا˘˘ب˘˘صشلا ن˘˘م «قار˘˘˘ح»
،ةملاق ةي’و نم نيردحنملا
ةرجه ةلحر يف اورحبأا نيذلا

ريخأ’ا عوبصسأ’ا ةيعرصش ريغ
،طرا˘ف˘لا ير˘ف˘ي˘ف ر˘ه˘˘صش ن˘˘م
ن˘م ن˘ير˘خآا نا˘ب˘صش4 ة˘ق˘فر
لبق ،ةرواجم˘لا ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و
هايم˘لا˘ب م˘هرا˘ب˘خأا ع˘ط˘ق˘ن˘ت نأا
لوحتتو ،ةيصسنوتلا ةيميلقإ’ا

ىد˘ل ةا˘صسأا˘م ى˘˘لإا م˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘حر
عيباصسأ’ا لÓ˘خ ر˘ث˘ُع .م˘ه˘يوذ
طقف ثثج7 ىلع ةيصضاملا
،«ة˘قار˘ح˘لا» نا˘ب˘صشلا ء’ؤو˘ه˘˘ل
ة˘ث˘ج˘لا ى˘ل˘ع ر˘ث˘ع˘˘ُي نأا ل˘˘ب˘˘ق
د˘˘ي˘˘ق ي˘˘ه ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ن˘˘˘ما˘˘˘ث˘˘˘لا
اه˘ن˘فدو ا˘ه˘ل˘ق˘ن˘ل تا˘ب˘ي˘تر˘ت˘لا
يتلاو ،ينطولا بارتلا لخاد
د˘˘ب˘˘ع. خ» و˘˘عد˘˘م˘˘ل˘˘ل دو˘˘ع˘˘ت
ةنصس92 ـلا بحاصص «فوؤورلا
ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب ن˘˘˘م رد˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘˘لا

ةثجلا ،ةملاقب سسي˘لو˘بو˘ي˘ل˘ي˘ه
،تامولعم نم رفوت امل اقفو
نودا˘˘ي˘˘صص ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘ث˘˘˘ع
ي˘ف ة˘يد˘ه˘م˘˘لا˘˘ب نو˘˘ي˘˘صسنو˘˘ت
،يراج˘لا يا˘م ع˘ل˘ط˘م سسنو˘ت
ن˘ع ثح˘ب ّل˘ح˘˘م تل˘˘ظ د˘˘قو
متي نأا لبق ،ا˘ه˘ت˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت
مقر ىل˘ع ا˘ه˘تزو˘ح˘ب رو˘ث˘ع˘لا

ثي˘ح ،برا˘قأ’ا د˘حأ’ ف˘˘تا˘˘ه
ةيصسنوتلا تاطلصسلا تلصصتا
يذلا ،يفتاهلا مقرلا بحاصصب
ةثجلا ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت ى˘لإا دا˘ق
افنآا انركذ ا˘م˘ك ق˘ل˘ع˘ت˘ت ي˘ت˘لا
ناكو .فوؤورلا دبع باصشلاب
نمصض ،فوؤورلا دبع موحرملا

ر˘ح˘بأا ي˘ت˘لا ،تو˘˘م˘˘لا ة˘˘ل˘˘حر
نم براق نتم ىلع اهدارفأا
يف ةبانعب يب˘يا˘ط˘صش ئ˘طا˘صش
ناكو ،يصضاملا يرفيف52 ـلا

تامولعملا بصسح هنتم ىلع
نابصشلا يلاهأا ن˘م ةا˘ق˘ت˘صسم˘لا
مهنم ،اصصخصش81 «ةقارحلا»
ةيقبلاو ةملاق ةي’و نم41

.ةبانع ةي’و نم
نم باصش ةثج لاصشتنإا
ةصسبتب قÓم ةجلو دصس

قر˘ف سسمأا ءا˘صسم تن˘˘كم˘˘ت
ةيندملا ةيامحلل ني˘صسا˘ط˘غ˘لا
ةي’و يف تان˘يو˘ع˘لاو ةز˘نو˘ب
قر˘˘˘ف ن˘˘˘م م˘˘˘عد˘˘˘بو ة˘˘˘صسب˘˘˘ت

˘مأا ي˘ت˘ي’و ن˘˘م ن˘˘ي˘˘صسا˘˘ط˘˘غ
نم ،سسارهأا قوصسو يقاوبلا
قيرغ˘لا با˘صشلا ة˘ث˘ج لا˘صشت˘نإا
يف ،ةصسبتب قÓم ةجلو دصسب

ة˘ح˘ي˘ب˘صص تف˘نأا˘ت˘صسا ة˘ي˘ل˘م˘ع
ي˘˘ف تف˘˘قو˘˘ت نأا د˘˘ع˘˘˘ب ،سسمأا
لوأا ةيليل نم ةرخأاتم ةعاصس
.ةيؤورلا ةبوعصص ببصسب سسمأا

غلبي قهارمب رمأ’ا قلعتيو
لوأا كله ةنصس61 رمعلا نم
ي˘ف قÓ˘م ة˘ج˘˘لو د˘˘صسب سسمأا

تانيوعلا ةيدلبب عقاولا هئزج
ه˘ما˘ي˘ق ءا˘ن˘˘ثأا ة˘˘صسب˘˘ت لا˘˘م˘˘صش
.هئاقدصصأا ةقفر ةحابصسلاب

خ.رصصان / نورمح.ن

ح˘˘˘لا˘˘˘صصم سسمأا تن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ت
تابجيوحلاب ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا
ةدراطم ةيلمع رثإا ،ةصسبت يف
ن˘˘م ،يدود˘˘ح˘˘لا ط˘˘ير˘˘صشلا˘˘˘ب
05 بير˘ه˘ت ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع طا˘˘ب˘˘حإا

سصم˘˘ح˘˘لا ةدا˘˘م ن˘˘م ا˘˘˘صسي˘˘˘ك
تناك ،سسنوت ىلإا دروتصسملا

ة˘ب˘كر˘م ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ة˘ل˘م˘˘ح˘˘م
.ةيعفن

تز˘ج˘ح ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
نمأ’او كردلا نم لك حلاصصم
064 ةنتاب ةي’وب ن˘ي˘ي˘ن˘طو˘لا

ءار˘م˘ح˘لا مو˘ح˘ل˘˘لا ن˘˘م غ˘˘ل˘˘ك
ة˘˘ح˘˘لا˘˘صص ر˘˘ي˘˘غ ءا˘˘صضي˘˘ب˘˘˘لاو
ي˘˘˘ف كلذو ،كÓ˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘˘صسÓ˘˘˘˘ل

ىلوأ’ا ،نيتقرفتم ن˘ي˘ت˘ي˘ل˘م˘ع
ةقرفلا رصصانع اهلÓخ نكمت
ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘˘ل˘˘قإ’ا
غلك042 زجح نم ةنايرصسب
ةطقن يف ءارمحلا موحللا نم
ينطولا قيرطلا ىلع ةبقارم
ةنحاصش فيقوت ءانثأا57 مقر
اهقودنصصب رثعيل ا˘ه˘صشي˘ت˘ف˘تو
ةباصصقلا موحل ىلع يفلخلا
ر˘˘ي˘˘غ ح˘˘بذ˘˘لا ن˘˘ع ة˘˘ج˘˘تا˘˘ن˘˘لا
افورخ11 يف ةلثمم يعرصشلا

،قيوصست˘ل˘ل از˘ها˘جو ا˘خو˘ل˘صسم
طورصش مادعنا ةنياعم مت ثيح
ر˘ي˘غ ة˘ب˘كر˘م˘لا نأاو ة˘فا˘ظ˘ن˘˘لا

ام˘ك ،مو˘ح˘ل˘لا ل˘ق˘ن˘ل ةز˘ه˘ج˘م
غلابلا ةنحاصشلا قئاصس نأا نيبت
كلمي ’ ةنصس04 رمعلا نم
ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا سصح˘˘ف˘˘˘لا ةدا˘˘˘ه˘˘˘صش
.يرطيبلا

زجح ،ةيناثلا ةيلمعلا يفو
ير˘˘صضح˘˘لا ن˘˘مأ’ا ر˘˘صصا˘˘ن˘˘˘ع
021 ة˘ن˘تا˘ب ة˘ن˘يد˘م˘ب ثلا˘˘ث˘˘لا
ـب ردقي يلامجإا نزوب ةجاجد
ة˘ح˘لا˘صص ر˘˘ي˘˘غ غ˘˘ل˘˘ك042
د˘˘حأا˘˘ب كلذو ،كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘˘صسÓ˘˘˘ل
لا˘ق˘˘عو˘˘ب ي˘˘ح˘˘ب تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لا
هب˘حا˘صص ف˘ي˘قو˘تو ،ي˘ب˘ع˘صشلا
.ةنصس73 رمعلا نم غلابلا

موحللا ةيمك فÓتإا متو اذه
ةزوجحملا ءارمحلاو ءاصضيبلا

ينقتلا مدرلا ز˘كر˘م˘ب ا˘ه˘مدرو
«رايبأ’ا» ةقطن˘م˘ب تا˘يا˘ف˘ن˘ل˘ل
ةبعصشلا يداو ةيدلب˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا

حلاصصم عم قي˘صسن˘ت˘لا˘ب كلذو
 .ةراجتلا ةيريدم

ج.ةÁرك / صش.ماصسح

يدودحلا طيرصشلاب ةليوط ةدراطم ةيلمع رثإا

بيرهت ةلواحم طبحي ةسسبتب تابجيوحلا كرد
صسنوت ىلإا دروتسسملا صصمحلا نم اسسيك05

ةنتابب ةدسسافلا موحللا نم غلك064 فÓتإاو زجح ^

ثح˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘قر˘˘˘ف تف˘˘˘قوأا
ة˘˘ي’و ن˘˘˘مأا˘˘˘ب ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لاو
اطروت نيصصخصش ،ةدكيكصس
ةزا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ح ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صضق ي˘˘˘˘˘˘ف
ع˘ي˘ب˘لا سضر˘غ˘ب تارد˘خ˘م˘لا

رثكأا تزجحو ،كÓهتصسإ’او
بن˘ق˘˘لا ن˘˘م مار˘˘غ6 ن˘˘˘م
عط˘ق ل˘كصش ى˘ل˘ع يد˘ن˘ه˘لا

لوأ’ا ةزوحب عي˘ب˘ل˘ل ةأا˘ي˘ه˘م
،ةنصس82 رمعلا نم غلابلا
سضيبأا حÓصس ىلإا ةفاصضإ’اب
عون نم نيكصس يق لثمتي
ىلإا هليوحت متيل ،«لانيبوأا»
يف قيقحت حتفو نمأ’ا رقم
ط˘˘ب˘˘صض ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘صضق˘˘˘لا
،يناثلا هب هبتصشملا ةزوحب

يلع ةيرقب هفيقوت مت يذلا
زاجمإا ةيدلب ناصضمر ةليزه
نيتحيفصص ىل˘ع ،سشي˘صشد˘لا

«ة˘ل˘˘طز» تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا ن˘˘م
881 هرد˘ق ي˘لا˘م˘˘جأا نزو˘˘ب

غلبم ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب ،مار˘غ
نم جد00053 هردق يلام
.مومصسلا هذه عيب تادئاع

تاءار˘˘جإا ما˘˘م˘˘˘تإا د˘˘˘ع˘˘˘بو
هبتصشملا دصض زجنأا قيقحتلا
م˘ت ،ي˘ئا˘صضق ف˘ل˘م ا˘م˘ه˘˘ي˘˘ف
˘ما˘مأا ا˘م˘ه˘م˘يد˘ق˘ت ه˘ب˘جو˘م˘ب
ردصص نيأا ،ةيلحملا ةباينلا
.عاديإا رمأا امهقح يف

صش.دامع

رانيد فلأا001 اهردق ةيلام ةمارغب ةعقروب رصضخل دهاجملا ةنادإا

ةديسشك ديلو نودملا نعجارفإلا بلط صضفر

صضيبأا حÓصس ةطصساوب يدمعلا حرجلاو برصضلاو ةفوصصوملا ةقرصسلاب قلعتت

ةليسسملا يف ةداعسسوبب اياسضق ةدع يف اوطروت صصاخسشأا7 فيقوت
تاو˘˘˘˘ق سسمأا تن˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘ت

ةرئاد نمأ’ ةعباتلا ةطرصشلا
ة˘˘˘ي’و ن˘˘˘مأا˘˘˘ب ةدا˘˘˘ع˘˘˘صسو˘˘˘ب
7 ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ،ة˘˘ل˘˘ي˘˘صسم˘˘لا
مهرام˘عأا حوار˘ت˘ت سصا˘خ˘صشأا

نم ةنصس23و91 نيب ام
،ة˘فو˘صصو˘م˘لا ة˘قر˘صسلا ل˘˘جأا
يد˘م˘ع˘لا حر˘ج˘لاو بر˘صضلا
.سضيبأا حÓصس ةطصساوب

تج˘لا˘ع ن˘˘مأ’ا ح˘˘لا˘˘صصم

ة˘ي˘ع˘م˘ج ن˘يو˘كت ي˘ت˘˘ي˘˘صضق
ةفوصصوم˘لا ة˘قر˘صسلا رار˘صشأا

،لز˘ن˘م ل˘خاد ن˘م ة˘قر˘˘صسلاو
،سصاخصشأا4 ام˘ه˘ي˘ف طرو˘ت
ةيئاصضق تافلم زاجنإا متيل

˘ما˘مأا م˘ه˘م˘يد˘˘ق˘˘تو م˘˘هد˘˘صض
ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘صضق˘˘˘لا تا˘˘˘ه˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
مه˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م ة˘صصت˘خ˘م˘لا
عصضو مت ثيح ،ركذلا ةفلاصس
ةباقرلا ريبادت تحت مهنم3

ا˘يا˘صضق˘لا ي˘قا˘ب ،ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا
حرجلاو برصضلا يف تلثمت
حرج˘لاو بر˘صضلا ،يد˘م˘ع˘لا
حÓ˘صس ة˘ط˘صساو˘ب يد˘˘م˘˘ع˘˘لا
عو˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘م بصسلاو سضي˘˘˘˘بأا
طروت ،يظ˘ف˘ل˘لا د˘يد˘ه˘ت˘لا˘ب
زاجنإا م˘ت سصا˘خ˘صشأا3 اهي˘ف
م˘هد˘صض ة˘ي˘ئا˘˘صضق تا˘˘ف˘˘ل˘˘م
تا˘ه˘ج˘لا ما˘مأا م˘ه˘م˘يد˘ق˘˘تو
.ةصصتخملا ةيئاصضقلا

ع.دلاخ

رارق ماهت’ا ةفرغ سسمأا تديأا
عاد˘يإا˘ب ،ف˘˘ي˘˘ط˘˘صس ة˘˘م˘˘كح˘˘م
سسبحلا ،ةديصشك ديلو نودملا
بلط كلذب ةصضفار ،تقؤوملا
عا˘فد ه˘ب مد˘ق˘ت يذ˘لا جار˘˘فإ’ا
.مهتملا

ىدل قي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘صضا˘ق نا˘كو
ـلا يف رمأا دق فيطصس ةمكحم
عاديإا˘ب ي˘صضا˘م˘لا ل˘ير˘فأا72
يبعصشلا كارحلا يف طصشانلا
بب˘˘˘صسب تقؤو˘˘˘م˘˘˘لا سسب˘˘˘ح˘˘˘˘لا

ى˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘ع تارو˘˘˘˘˘˘˘˘صشن˘˘˘˘˘˘˘˘م
اهببصسب ع˘بو˘ت ،«كو˘ب˘صسيا˘ف˘لا»
ةنا˘هإا ،ة˘ي˘ما˘ظ˘ن ة˘ن˘ي˘ه ة˘نا˘هإا˘ب
ةءاصسإ’او ،ةيروهمجلا سسيئر
نم.نيدلا نم مو˘ل˘ع˘م˘لا ى˘لإا

لوأا ءاصسم تنادأا ،ىرخأا ةهج
سسيار دارم رئب ةمكحم ،سسمأا
سسوبحملا ،ةمصصاعلا رئازجلاب
ر˘صضخ˘ل د˘ها˘ج˘˘م˘˘لا ،ق˘˘با˘˘صسلا

ي˘ف د˘جاو˘ت˘ي يذ˘لا ،ة˘ع˘˘قرو˘˘ب
يفناج2 ذنم ،تقؤوملا جارفإ’ا

فلأا001 ة˘˘مار˘˘غ˘˘˘ب ،0202
ةنجللا هت˘ل˘ق˘ن ا˘م˘ب˘صسح ،را˘ن˘يد
ن˘˘˘ع جار˘˘˘فإÓ˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ىلع اهل نايب يف نيلقتعملا

ي˘ف ة˘ي˘م˘˘صسر˘˘لا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘صص
.«كوبصسيافلا»
ر˘صضخ˘ل د˘ها˘ج˘م˘لا نا˘كو اذ˘˘ه
تبصسلا موي فقوأا دق ،ةعقروب
هعصضو متو ،9102 ناوج92
مويلا يف تقؤوملا سسبحلا يف
دق هتمكاحم تناكو ،يلاوملا
سسرام21 مو˘˘˘˘˘˘ي تير˘˘˘˘˘˘جأا
اهنيح تبلا˘ط د˘قو ،ي˘صضا˘م˘لا
ةنصس ةبوقع طيلصست˘ب ة˘با˘ي˘ن˘لا
رد˘ق˘ت ة˘مار˘غو ةذ˘فا˘ن ا˘ن˘ج˘˘صس
.رانيد فلأا02ـب

ب.نيرصسن

 صسبحلا امهعاديإاب ترمأا ةيلحملا ةباينلا

«IRB» تاردخملل نيجورمب حيطت ةدكيكسس



sport@essalamonline.com

راهصشإا06 3472ددعلا ^1441 ناصضمر02ـل قفاوملا0202 يام31ءاعبرألا

ثـــــب ةدوـــــع اوــــــبقرـت
اـــــبيرق مÓـــسسلا ةاـــــــنق



0302ددعلا ^9341 يناثلا عيبر21قفاوملا7102 ربمصسيد03تبصسلا

culture@essalamonline.com

347207ددعلا ^1441 ناصضمر02ـل قفاوملا0202 يام31ءاعبرألاتامهاصسم
سشيج اهذختا يتلا ةيجمهلا تارارقلا كلت نإا

ةينيطصسلفلا كونبلا رابجا يف ةقلعتملاو لÓتح’ا
ةلماعلا كونبلا ىدل ىرصسأ’ا تاباصسح قÓغإا ىلع
ءادتعاو ةيهاركلا ةصسرامم نع ربعت نيطصسلف يف

تادهاعملاو قيثاوم˘لاو نا˘صسنإ’ا قو˘ق˘ح˘ل خرا˘صص
باصسح مقر هل نوكي نا ريصسأ’ا قح نمف ةيلودلا
هتاجايتحا ةيبلتل لاومأ’ا ىقلت هقح نمو يكنب
ام ءارصشو ماعطلا تابجو نيصسحتلو نجصسلا لخاد
تامزلتصسمو سسبÓمو ةيموي تاجايتحا نم همزلي
هيلع تمدقأا ا˘م ناو ه˘تا˘ي˘ح ة˘صسرا˘م˘م˘ل˘ل ة˘ي˘صسا˘صسأا
يصسايصس زازتبا دعي يركصسعلا لÓتح’ا تاطلصس
لاصضنلا ميرجت فد˘ه˘ت˘صسي ه˘نو˘ك ر˘ي˘ط˘خو ح˘صضاو
 .باهرإ’اب همصصوو ينيطصسلفلا ينطولا

لمعلا لئاصصفلاو ةينيطصسلفلا ةدايقلا نم دب ’و
يدصصتلاو ةيرصصنعلا تارارقلا كلت ةهجاوم ىلع
ةلماصش ةينطو ةكرعم يه ةكرعملا هذه رابتعاو اهل
لÓتحÓل يدصصتلاو ىرصسأ’ا قوقح نع عافدلل
ةيناودعلاو ةيرمآاتلا هتاططخم حصضفو بصصاغلا
ةهبج ربكا عيصسوتو ينيطصسلفلا لكلا ةكراصشمب
نيررحملا ىرصسأ’او مه˘تÓ˘ئا˘عو ىر˘صسأ’ا ل˘م˘صشت

نع عافدلل اهفا˘ي˘طأا ع˘ي˘م˘ج˘ب ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا ىو˘ق˘لاو
ةينطولا تازاجن’ا ةيامحو ةينيطصسلفلا قوقحلا
لÓ˘ق˘ت˘صسÓ˘ل ي˘ع˘صسلا ةرور˘صضو ة˘ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا
ةبصسا˘ن˘م˘لا دودر˘لا ة˘مو˘كح˘لا ذا˘خ˘تاو يدا˘صصت˘ق’ا
نم ررحتلاو ةينيطصسلفلا ةيلاملا تاصسايصسلا معدل
معد عيمجلا نم دب ’و يليئارصسإ’ا لÓتح’ا ةنميه
تارارق نم يأا عم بواجتلا مدعو ىرصسأ’ا يلاهأا
ةفاك عم نماصضتلاو فوقولاو هصشيجو لÓتح’ا
ىتح ةلماصشلا ةينطولا ةكرعملا هذه يف ىرصسأ’ا
 .ةلتحملا انصضرأا نع هتارماؤومو لÓتح’ا رحد

وه كونبلا يف ىرصسأ’ا تاباصسح قÓغإا رارق نإا
ل˘ك ة˘˘مار˘˘كب سسم˘˘يو لÓ˘˘ت˘˘ح’ا ةدارإ’ عا˘˘ي˘˘صصنا
ىلع لمعلا بجيو سضوفرم رارق وهو ينيطصسلف
انارصسأا ةيامحل ينيطصسلف ينطو عامجإا ةلاح قلخ
لمعت ناو م˘ه˘ت˘مار˘ك ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لاو م˘ه˘قو˘ق˘حو
يف ينطولا اهرودو اهتايلوؤوصسم لمحتتو كونبلا
ةكرعملا ةرادإا يف دحوملا ينطولا فقوملا راطإا
لصصاوي يذلا يليئارصسإ’ا لÓتح’ا عم ةيلاصضنلا

ةينطولا هقوقحو ينيطصسلفلا انبعصش ىلع هناودع
ةينيطصسلفلا دقنلا ةط˘ل˘صسو ة˘مو˘كح˘لا ل˘م˘ع˘ت ناو

˘مد˘ع˘ب كو˘ن˘ب˘ل˘ل ة˘ح˘صضاو˘لا ا˘ه˘تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت راد˘صصإا˘˘ب
قÓغإاب يليئارصسإ’ا يركصسعلا رارقلل ةباجتصس’ا

قفو لمعت كونبلا نوك ىرصسأ’ا رصسأا تاباصسح
ةداي˘صسلا تح˘تو ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا فرا˘صصم˘لا نو˘نا˘ق
ةكرعم تحبصصأا ةكرعملاف ةينيطصسلفلا ةينطولا
ةدا˘ي˘صسلاو قو˘ق˘ح˘لا ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘˘ت ي˘˘هو ة˘˘ل˘˘ما˘˘صش
ىرصسأ’ا ةكرعم دعت ملو ينيطصسلفلا لÓقتصس’او
عم ينطولا لكلاو عيمجلا ةكرعم يه لب مهدحو
نع اديعب ةيلوؤوصسملا عي˘م˘ج˘لا ل˘م˘ح˘ت˘ي نا ة˘ي˘م˘هأا
ة˘ف˘ح˘ج˘م ا˘ه˘ب˘قاو˘ع نو˘كت ة˘يدر˘ف تارار˘ق ذا˘خ˘˘تا

 .ينيطصسلفلا ينطولا عامجإ’ا نع ةجراخو
ف˘قو˘م˘لاو ي˘ن˘طو˘لا عا˘م˘جإ’ا ن˘ع جور˘خ˘˘لا نا

عافدلاو ىرصسأ’ا ةيامح ةرورصض نم ينيطصسلفلا
ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا دا˘صصت˘ق’ا ة˘يا˘م˘حو م˘ه˘قو˘ق˘ح ن˘ع
ن˘ع ا˘ه˘لÓ˘ق˘ت˘صساو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘˘لاو
سضعبلا جورخ ناو ةيمهأ’ا ةياغ يف يتأاي لÓتح’ا

يركصسعلا رارقلا عم هلماعتو عامجإ’ا اذه نع
د˘ي˘م˘ج˘تو قÓ˘غإا˘ب ي˘صضا˘ق˘لا لÓ˘ت˘ح’ا ة˘˘ط˘˘ل˘˘صسل

حصضاو زايحناو راع ةمصصو وه ىرصسأ’ا تاباصسح
ةدايصسلل زواجتو ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإ’ا با˘هرإ’ا ة˘صسا˘ي˘صسل

ةعجارم عيمجلا ىلع بجيو ةينيطصسلفلا ةينطولا
عا˘م˘جإ’او رار˘˘ق˘˘لا˘˘ب ما˘˘ت˘˘لا ماز˘˘ت˘˘ل’او ف˘˘قو˘˘م˘˘لا
يتلا ةينيطصسلفلا تاصسصسؤوملا ةيامحو ينيطصسلفلا

نم ةل˘يو˘ط ةر˘ي˘صسم لÓ˘خ تا˘ي˘ح˘صضت˘لا˘ب تد˘م˘ع
كونبلا ىلعو ةفلتخملا هلاكصشإاب ينطولا لاصضنلا
عجارتلا لÓتح’ا سشيج تارارق عم تلماعت يتلا

ارو˘ف م˘ه˘ق˘ح˘ب ة˘ب˘ي˘ع˘م˘لا تا˘صسرا˘م˘م˘˘لا كل˘˘ت ن˘˘ع
دقن˘لا ة˘ط˘ل˘صس ن˘ع رد˘صصي ا˘م˘ب ماز˘ت˘ل’ا ةرور˘صضو
ةصصتخملا ةينيطصسلفلا تاصسصسؤوملاو ةينيطصسلفلا
 .نأاصشلا اذهب

امنإا رارقلا اذهب يليئارصسإ’ا لÓتح’ا تاطلصس نا
ةفصضلا ندم ىلع اهلÓتحاو اهترطيصس سضرف ديعت
ةين˘طو˘لا ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ت˘ن˘م˘ي˘هو ة˘ي˘بر˘غ˘لا

يركصسعلا مكاحلا ةط˘ل˘صس سضر˘ف˘تو ة˘ي˘مو˘كح˘لاو
ىلع ةيركصسعلا هتارارقو اهصشيج ةوق ةصسراممب
ن˘م˘صض كلذ ي˘تأا˘يو تا˘صسصسؤو˘م˘لاو ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
ىمصسي ام عم ةقفاوتملا مصضلا تاططخمل مهذيفنت

 .ةيكيرمأ’ا نرقلا ةقفصص
نيطصسلف يف ةنصسحلا اياونلا ريفصس
ةينيطصسلفلا حابصصلا ةديرج ريرحت سسيئر

هاجتا يف تصسيل ةكرعم يه انتكرعم نا ودبي
نم رثكا يلع حوتفم عارصصلا مويلا تابو دحاو
ةنجللا اهصسأار ىلعو ةينيطصسلفلا ةدايقلا ناو ةهج
اهصسفن دجت ةينيطصسلفلا ريرحتلا ةمظنمل ةيذيفنتلا
هيف بلطتي ماه يخ˘يرا˘ت ف˘ط˘ع˘ن˘مو ر˘ي˘صصم ما˘ما

تا˘صسصسؤو˘م˘لا ز˘يز˘ع˘تو ة˘م˘ل˘كلاو ف˘قو˘م˘لا ةد˘˘حو
قبصسملا ريصضح˘ت˘لا ي˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
لفكي لكصشب ةيعيرصشتلاو ة˘صسا˘ئر˘لا تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘ل
ةد˘حو ل˘جا ن˘مو ة˘ق˘با˘صسلا ءا˘ط˘˘خ’ا ن˘˘ع ز˘˘ف˘˘ق˘˘لا
ينيطصسلفلا ينطولا عورصشملا نامصضو نيطصسلف
نم ةليوط ةريصسم ربع ءادهصشلا ءامدب دمع يذلا
نا يلا ةجاحب نطولا ثيح تايحصضتلاو لاصضنلا
امو دحاو رارقو دحاو نطوو دحاو بعصش نوكن
ءاده˘صشل˘ل ن˘ير˘صصت˘ن˘ت تنأاو ن˘ي˘ط˘صسل˘ف ا˘ي كل˘م˘جا

نود عيمجلا هتحت فقي نيطصسلف ملعب نينيزتتو
لظ يف محÓتلاو يخآاتلاو ةدحولا نيدصسجم زيمت
تارماؤوم˘لا ةر˘ئاد ه˘ي˘ف ع˘صست˘ت ي˘ت˘لا فور˘ظ˘لا هذ˘ه
رارمتصساو ةينطولا انتي˘صضق ن˘م ل˘ي˘ن˘ل˘ل بع˘صشت˘تو
ىرصس’ا ةبرا˘ح˘مو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا سضر’ا ة˘قر˘صس
نا لمجا امو مهدومصص نم لينلاو نيينيطصسلفلا

دحاو نوناق تحت دحاو بعصشو دحاو نطو نوكن
دحاو لبقتصسمو ةدحاو ةموكحو ةدحاو ةطلصسو
 .دحاو فرط سسيلو انلك هعنصصن

ناودعلاو ةي˘ف˘صصت˘لا تار˘ماؤو˘م بلا˘كت ل˘ظ ي˘ف
يلا رار˘ح’ا ل˘كو ع˘ي˘م˘ج˘لا ع˘ل˘ط˘ت˘ي ي˘ل˘ي˘ئار˘صس’ا

را˘طا ي˘ف ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ف˘قو˘م˘لا ةد˘حو ةرور˘صض
كلت لكصشت ثيح ةينيطصسل˘ف˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م
ةيبعصشلا ة˘ه˘ب˘ج˘لا ما˘ع ن˘ي˘م’ ة˘م˘ه˘م˘لا ف˘قاو˘م˘لا
تادعصس دمحا لÓتح’ا نوجصس يف ريصس’ا قيفرلا

ديصسجت˘ل ل˘ما˘صشلا ي˘ن˘طو˘لا راو˘ح˘لا ي˘لا ه˘تو˘عدو
ةداعإا يف ةلعا˘ف˘لا ة˘كرا˘صشم˘لاو ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةد˘حو˘لا
 .ينيطصسلفلا تيبلا بيترت

نم بولطملا تابو ةمصساح ةلحرم ىف رمن اننإا
ةصساردو ةلحرملا ميقت ةداعا ىلع لمعلا عيمجلا

ةيصضقلا اهب رمت يتلا عاصضوأ’او فقاوملل ةقمعم
يلود˘لاو ي˘بر˘ع˘لا د˘ي˘ع˘صصلا ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا

ا˘ه˘تاو˘ط˘خو لÓ˘ت˘ح’ا تا˘ط˘ل˘˘صس ع˘˘م ة˘˘قÓ˘˘ع˘˘لاو
ةقفصص ىمصسي ام قبطت يلا ةفداهلا ةيناطيتصس’ا
يف عيمجلا ةكراصشم ةرورصضو ةيكيرم’ا نرقلا

عافدلل ينطولا لماكتلاو ءانبلا ةيجتارتصسا عصضو

سسلجملا تارارق قيبطتو ةينيطصسلفلا قوقحلا نع
امم عقاولا سضرا ىلع ينطولا سسلجملاو يزكرملا
ة˘ل˘صصاو˘مو ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةد˘حو˘لا ز˘يز˘ع˘ت ي˘ف م˘ها˘صسي
بعصشلا نإاو ءادهصشلا برد ىلع ةيحافكلا ةريصسملا
يلع اصصرح يباجيإا فقوم يلا علطتي ينيطصسلفلا

ةصصرف ي˘ه هذ˘هو ة˘ي˘ن˘طو˘لا تا˘قÓ˘ع˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘صسم
لجأا نم عيمجلا اهيف كراصشي نأا بجي ةماه ةيخيرات
ة˘يا˘م˘حو ن˘طو˘لا ءا˘ن˘ب ي˘ف ة˘ي˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا ل˘˘م˘˘ح˘˘ت
ءامد˘ب تد˘م˘ع ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا
انتلصصوب تعاصض ماصسقن’ا لظ يف اننا .ءادهصشلا

يناما نع ريبعتلاو ةروانملا يلع انتردق اندقتفاو
بع˘صشلا تو˘صص و˘ل˘ع˘ي˘ل تقو˘˘لا نا˘˘ح˘˘ف ا˘˘ن˘˘ب˘˘ع˘˘صش
ةقثوب يف بردلا قافر نوكي ناو ينيطصسلفلا
ين˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا لا˘صضن˘لا ةر˘ي˘صسمو ي˘ن˘طو˘لا رار˘ق˘لا

لمعت ةماهو ة˘ل˘ما˘صش ة˘ي˘ن˘طو ة˘ي˘لا˘صضن ة˘ع˘ي˘ل˘ط˘ك
ملظل˘ل ا˘صضفر ل˘ب˘ق˘ت˘صسم˘لا ة˘غا˘ي˘صص ي˘ف كرا˘صشتو
د˘ي˘ع˘صصت˘لا ءو˘صض ي˘فو را˘ب˘كت˘صس’او ة˘يدو˘ب˘ع˘˘لاو
دب ’ لÓتح’ا تاطلصس تاصسراممو يليئارصس’ا

يلع طاقنلا عصضوو براجتلا نم ةدافتصس’ا نم
يف ةمهم ةينطو ةيؤور نمصض لمعلاو فورحلا

ىلع لمعلاو يلومصشلا ينطولا ءانبلا ةداعا ةلحرم
يدايقلا ينيطصسلفلا ريرحتلا ةمظنم ةناكم زيزعت
ينيطصسلفلا ينطولا دهصشم˘لا ن˘م˘صض ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لاو
ةيصسايصسلا تايدحتلاو عقاولاو قئاقحلا ةهجاومو
ةرولب ىلع لمعلا ةيمها عم ىربكلا ةيلصصفملاو
ةيفيكو ةيبعصشلا ةمواقم˘ل˘ل ة˘ي˘ج˘تار˘ت˘صس’ا ة˘يؤور˘لا
ىلع ينطولا رودلا زيزعتو ءانب ةداعإا يف عورصشلا

يباقنلاو يريهام˘ج˘لا ل˘م˘ع˘لا تا˘صسصسؤو˘م د˘ي˘ع˘صص
رود˘ل ة˘ل˘ما˘صش ةدا˘ع˘ت˘صسا را˘طإا ي˘ف ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’او
ماصسقنÓل يدصصتلاو ةينيطصسلفلا ةينطولا ةكرحلا

بعصشلا ةايح يف دوصس’ا خيراتلا اذهل دح عصضوو
بعصشلا توصص ولعيل تقولا نا˘ح˘ف ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
انقوقح نع عافدلاو اننطو ةيامح لجا نم رحلا

فدهلا ةدحو سساصسا يلع ةينطولا ةدحولا ديصسجتو
 .دحاولا مدلاو خيراتلاو كرتصشملا

نيطصسلف يف ةنصسحلا اياونلا ريفصس
ةينيطصسلفلا حابصصلا ةديرج ريرحت سسيئر

ةريبك تايدحت ين˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا دا˘صصت˘ق’ا ه˘جاو˘ي
تاقوعملاو تايدحتلا هذه تّدح دقو ، ةلصصاوتمو
دع˘ب كلذو رو˘ط˘ت˘لاو سضو˘ه˘ن˘لا ى˘ل˘ع ه˘ترد˘ق ن˘م
يناطيتصس’ا ي˘لا˘ي˘نو˘لو˘كلا عور˘صشم˘لا لا˘م˘كت˘صسا

ىلع هترطيصس ماكحإاو » ينويهصصلا نايكلا » مايقو
ًادهاج نايكلا اذه لمع ثيح ، نيطصسلف سضرأا

سضرأ’ا ىلع مئاقلا لÓتح’ا ةوقبو لئاصسولا لكبو
هقاحلاو هتيعبتو ينيطصسلفلا داصصتق’ا طبر ىلع
ا˘هر˘ي˘خ˘صستو دراو˘م˘لا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صساو ،  هدا˘˘صصت˘˘قا˘˘ب
ن˘م ة˘ل˘م˘ج لÓ˘خ ن˘م كلذ د˘صسج˘˘تو ، ه˘˘ح˘˘لا˘˘صصل
فدهو روحم تل˘كصش ي˘ت˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لاو تاءار˘جإ’ا
تار˘ي˘خ بل˘صسو به˘ن ي˘ف لÓ˘˘ت˘˘ح’ا تا˘˘صسا˘˘ي˘˘صس
سضرأ’ا ىلع هترطيصسو دÓبلا تاورثو تاردقمو
تانطوتصسملا ةماقإاو ، ةرداصصملا ةصسايصس لÓخ نم
ليهصستل ةيفافتل’ا قرطلاو ةيركصسعلا قطانملاو
كلذ˘كو ، ن˘ير˘م˘ع˘ت˘صسم˘لا ن˘ي˘ن˘طو˘ت˘صسم˘لا ة˘كر˘˘ح
مكحتلاو ةيفوجلا ةيئاملا سضاوحأ’ا ىلع ةرطيصسلا
عيراصشملاو تاطط˘خ˘م˘لا د˘يوز˘ت˘ل ا˘ه˘ت˘قر˘صسو ا˘ه˘ب
ةنميهلاو ، رباعملاو دودحلاب مكحتلاو ةيناطيتصس’ا

مامأا ليقارعلا عصضوو ، ةينيطصسلفلا ةراجتلا ىلع
ىلع ةيلودلاو ةيبرعلا  ةراجتلا راطإا يف اهطارخنا
نم ديدعلا عم تعقو يتلا تاقافت’ا لك نم مغرلا
ىلع  ةر˘ط˘ي˘صسلا ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب ، ة˘ي˘بر˘ع˘لا لود˘لا

%06 ـب اهتحاصسم ردقت يتلاcةامصسملاو قطانملا
نم ريبك ءزج ىلإا ةفاصضإ’ابو ، ةفصضلا ةحاصسم نم
. ةلزاعلا ةقطنملا لÓخ نم ةزغ عاطق

لاكصشأا لك نم يناعي ينيطصسلفلا داصصتق’ا نإا
» لÓخ نم ةيلاملا ءاوصس لÓتح’ا اذهل ةيعبتلا
سسر˘كي يذ˘لا » يدا˘˘صصت˘˘ق’ا سسيرا˘˘ب لو˘˘كو˘˘تر˘˘ب
بئارصضلا ) ةيلا˘م˘لا دراو˘م˘لا˘ب ه˘م˘كح˘تو ة˘ي˘ع˘ب˘ت˘لا

» ةلمع لÓخ نم ةيدقنلا ةيعبتلاو ، ( ةصصاقملاو
، ةينطو ةلمع دوجو مدعل » يليئارصسإ’ا لقيصشلا

ىلع يصساصسأ’ا هدا˘م˘ت˘عاو ل˘م˘ع˘لا قو˘صس ة˘ي˘ع˘ب˘تو
تا˘م˘ها˘صسم ي˘ند˘تو ، ة˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا تاد˘˘عا˘˘صسم˘˘لا
دلو امم يلحم˘لا ج˘تا˘ن˘لا ي˘ف ة˘عارز˘لاو ة˘عا˘ن˘صصلا
ريفوت ى˘ل˘ع ردا˘ق ر˘ي˘غ ، ًا˘ف˘ي˘ع˘صضو ًا˘صشه ًادا˘صصت˘قا
ةلاطبلا ةبصسن عافترا ىلإا ىدأا ام ، لمع سصرف
سسيركت وحن رثكأا ليملاو ةيجاتنإ’ا هتردق فعصضو
ًارمأا تحبصصأا يتلا كÓه˘ت˘صس’ا ة˘فا˘ق˘ثو ة˘ي˘صسا˘ي˘صس
. هتثارب نم كاكفن’ا نكمي ’ ًاعقاو

داصصتق’ا عقاول سصيخصشت نم مدقت ام ءوصض يف
لكبو  لصصاوتملا  لÓتح’ا يعصسو ينيطصسلفلا
ىلع ءاصضقلاو ، هروطتو هومن ةقاعإا ىلإا لئاصسولا
، هب سضوهنلل ةبولطملا ةيمنتلا ثادحإ’ ةصصرف يأا

ى˘ل˘ع دا˘صصت˘ق’ا ةرد˘ق ز˘يز˘ع˘ت را˘طإا ىر˘˘ن ن˘˘ح˘˘نو
ءانبو ، اهيلإا راصشملا تايدحتلا هجو يف دومصصلا

بلطتي ، ةيلاع ةعانمب عتمتيو ، مواقم داصصتقا
اهنأا دقتعأا يتلا اياصضقلا نم ةلمج ىلع زيكرتلا
كاكفن’او قاحلإ’او ةيعبتلا نم هريرحت يف مهصسُت

ةيجيردت ةروصصب » يليئارصسإ’ا داصصتق’ا » نع
ـل يزكرملاو ينطولا نيصسلجملا تارارق بصسح
لمعلا فقوو ، ذيفنتلا عصضوم اهعصضوو ، ف.ت.م
ةيلاقتن’ا ةلحرملاب قلعتي ام لكو تايقافت’ا لكب
يداصصتق’ا سسيراب لوكوتورب » يف رظنلا ةداعإاو ،
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا دا˘˘صصت˘˘قÓ˘˘ل د˘˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘ت ل˘˘كصشي يذ˘˘لا »
قافت’ا اذه نم ررحتل ناوأ’ا نآا دقو ، ينيطصسلفلا
لÓتح’ا داصصتقا » ىوصس مدخي ’ يذلا فحجملا
ىلع لمعلا نمصضتت ةلماصش ةينطو ةطخ قفو  »
لمعي  خانم قلخ ىلع ةرداق ةينوناق ةئيب ريفوت

جتنملا معدو هزيفحتو را˘م˘ث˘ت˘صس’ا ع˘ي˘ج˘صشت ى˘ل˘ع
رعصسلا ثيح نم ةيصسفانتلا هتردق زيزعتو ينطولا

تاجتنم ةعطاقمو هوحن نطاوملا هيجوتو ةدوجلاو
ةلتحملا ةينيطصسلفلا يصضارأ’ا رابتعاب  لÓتح’ا
يف كلذ ةيمهأاو ، ملاعلا يف يكÓهتصسا قوصس ثلاث
سصرف ديلوت ىلع هتردق زيزعتو داصصتق’ا معد
 . ةعفترملا  ةلاطبلا بصسن نم دحلل لمع

عاطق وحن هجو˘ت˘لا ة˘ي˘م˘هأا ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لا دو˘نو
تاءا˘صشنإ’ا عا˘ط˘قو ة˘عا˘ن˘صصلا كلذ˘كو ، ة˘عارز˘˘لا

هذ˘ه˘ل م˘عد˘لا لا˘كصشأا ل˘ك ر˘˘ي˘˘فو˘˘تو ،  ه˘˘ت˘˘ي˘˘م˘˘هأ’

جتانلا يف ةمهاصسملا بصسن عفرو ،  تاعاطقلا
معدل ةيصساصسأ’ا تاموقملا نم اهرابتعاب  يلحملا

سصاخلا عاطقلا عيجصشت كلذكو ، داصصتق’ا ءانبو
ا˘ن˘ه دوأاو ، ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ةر˘طا˘ق هرا˘ب˘ت˘عا˘ب هرود ذ˘˘خأ’
ةثيث˘ح˘لا دو˘ه˘ج˘لا لا˘م˘كت˘صسا ة˘ي˘م˘هأا ى˘لإا ةرا˘صشإ’ا

يف ةينيطصسلفلا ةدايقلا مو˘ق˘ت ي˘ت˘لا ة˘ل˘صصاو˘ت˘م˘لاو
تامظنملاو تادهاعملاو قيثاوملا لكل مامصضن’ا
ةيمهأ’ » ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم » اهنمو ةيلودلا
. نيطصسلف ةلودل ينوناقلا زكرملا زيزعت

دا˘صصت˘قا ءا˘ن˘ب نأا د˘ق˘ت˘عأا مد˘ق˘ت ا˘م ى˘ل˘˘ع ءا˘˘ن˘˘بو
ة˘ماد˘ت˘صس’او ة˘ي˘لو˘م˘صشلا˘ب م˘صست˘ي يذ˘لا دو˘م˘˘صصلا
لبق نم ةيلاع ةينطو ةيلوؤوصسمبو فوقولا بلطتي
يف رامثتصس’او  جاتنإ’ا وحن هجوتلا  ينطولا لكلا
عقاو˘ب سضو˘ه˘ن˘لا ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘جا˘ت˘نإ’ا تا˘عا˘ط˘ق˘لا
يداصصتق’ا  نيكمتلا ةصسايصس لÓخ نم ةيمنتلا

اهت˘ي˘م˘هأ’ تا˘ي˘نوا˘ع˘ت˘لاو  ةر˘ي˘غ˘صصلا ع˘يرا˘صشم˘لاو
c قطانملا يف رامثتصس’او ةيعانصصلا قطانملاو
ًةرصشابم ماهصسإÓل ةعصساولا ةيعارزلا يصضارأ’ا تاذ
هجو يف دومصصلا ىلع داصصتق’ا ةردق زيزعت يف
 .تايدحتلا

ينيطصسلف يصسايصس للحمو بتاك

 ةينيطسسلفلا ةينطولا ةدايسسلاو ىرسسألا ةكرعم
 ةودقلا يرصس  :  ملقب

 دحاولا مدلاو خيراتلاو كÎسشŸا فدهلا ةدحو
 ةودقلا يرصس  :  ملقب

ةيعبتلا ةهجاوم يف ينيطصسلفلا دومصصلا داصصتقا

 « يداسصتقلا صسيراب » لوكوتورب نم ررحتلاو
  بلاط مكح : ملقب
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ا˘مد˘˘ع˘˘ب «مÓ˘˘صسلا » ه˘˘تروا˘˘ح
ى˘ل˘ع ى˘˘لوأ’ا ة˘˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لا كت˘˘فا
ةقباصسملا يف ينطولا ىوتصسملا
يف اهتمظ˘ن ي˘ت˘لا ة˘ي˘نور˘ت˘كل’ا

ة˘ي˘ع˘م˘ج ل˘ي˘صضف˘لا ر˘ه˘صشلا اذ˘˘ه
ةنيدمب ةيفاقثلا نمحرلا بابحأا

اهيف كراصش يت˘لاو ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع
ر˘ب˘ع ن˘يد˘صشن˘م˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
.نطولا

رماع دششنملا وه نم
؟ةفلاخوب

هللا ة˘م˘حرو م˘كي˘ل˘ع مÓ˘صسلا
يبر هللا د˘م˘حأا ة˘ياد˘ب ه˘تا˘كر˘بو
هيف اكرا˘ب˘م ا˘ب˘ي˘ط ار˘ي˘ث˘ك اد˘م˘ح
ركصشلاو..هنانتماو هقيفو˘ت ى˘ل˘ع
ةتافتل’ا هذه ىلع مكل لوصصوم
ن˘يد˘لا ءا˘ي˘صض ر˘ما˘˘ع ،ة˘˘ب˘˘ي˘˘ط˘˘لا
ن˘م ير˘ئاز˘ج با˘صش ة˘˘ف˘˘لا˘˘خو˘˘ب
ة˘˘ي’و ة˘˘تو˘˘ت˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع ة˘˘ن˘˘يد˘˘م
ةعماج جيرخ اماع92 وذ..ةنتاب
ةيندبلا ةيبرتلا دهعم3رئازجلا

تنبل بأاو جوزتم..ة˘ي˘صضا˘ير˘لاو
ن˘م ر˘˘صسي˘˘ت ا˘˘م تظ˘˘ف˘˘ح..د˘˘لوو
يخيصش دي ىلع ىلاعت هللا باتك
نآ’ا انأاو..هللا هظفح ماطيب ريهز
تيبثتو ليتر˘ت˘لا ما˘كحأا ط˘ب˘صضأا
دجصسم يف نآارقلا ملعأاو نآارقلا
ه˘ل˘لو ي˘فو˘ع نا˘م˘ث˘ع ن˘ب د˘م˘حأا
حلطصصم نع امأا ،ةنملاو دمحلا
ةليوط قيرطلا تلاز Óف دصشنملا
لوأا اذ˘ه˘ف..ما˘صسو˘لا اذ˘ه ل˘˘ث˘˘م˘˘ل

،يل ةكراصشم لوأاو يل روهظ
اهل بتكي نأا هللا لأاصسأا يتلاو
اذ˘ه ي˘ف ي˘ل سضي˘ق˘يو لو˘˘ب˘˘ق˘˘لا
ادنصسو انوع نوكي نم بردلا

...ادصشرمو
ةقباصسملا لي˘صصا˘ف˘ت ا˘ن˘ل ر˘كذأا

اهيف تكراصش يتلا ةينورتكل’ا
؟ةكراصشملا تاي’ولا ددعو

يتلا ةينور˘ت˘كلإ’ا ة˘ق˘با˘صسم˘لا
تفرصشأا اهيف ةكراصشملل تقفو
نمحرلا بابحأا ة˘ي˘ع˘م˘ج ا˘ه˘ي˘ل˘ع
ن˘˘ي˘˘ع ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب ة˘˘ي˘˘˘فا˘˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لا

ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا هذ˘ه˘ب فزأاو..ة˘ل˘ي˘ل˘م
ا˘ه˘ئا˘صضعأا ل˘كل ةر˘ط˘ع ة˘˘ي˘˘ح˘˘ت
هللا لأاصسأاو..اهيلع ن˘ي˘فر˘صشم˘لاو
ا˘نا˘˘كم ا˘˘ع˘˘ي˘˘م˘˘ج م˘˘ه˘˘ع˘˘فر˘˘ي نأا

’ ددع ا˘ه˘ي˘ف كرا˘صش د˘قو..ا˘ي˘ل˘ع
م˘˘˘هدد˘˘˘ع ي˘˘˘صصحأا ’ ه˘˘˘ب سسأا˘˘˘ب
ا˘ه˘˘نأا كصش ’ ن˘˘كل ،ط˘˘ب˘˘صضلا˘˘ب

تق˘ت˘لإا ةد˘عاو ة˘كرا˘˘صشم تنا˘˘ك
نم رجانحو ةيجصش تاوصصأا اهيف
ةفلتخم تاي’و

ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ى˘˘ل˘˘˘ع فر˘˘˘صشأا د˘˘˘قو
ي˘م˘لا˘ع˘لا د˘صشن˘م˘لا م˘˘ي˘˘كح˘˘ت˘˘لا
نمحرلا دب˘ع ةدر˘جو˘ب ز˘ي˘م˘ت˘م˘لا
لأاصسأاو ةبصسان˘م˘لا˘ب ه˘ي˘ي˘حأا يذ˘لا
ة˘م˘ع˘ن˘لا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع م˘˘يد˘˘ي نأا ه˘˘ل˘˘لا

.لاوزلا نم اهظفحيو
عم كتايادب تناك فيك

؟ةينيدلا ةدوششنأ’ا
تأادب داصشنإ’ا عم يتيادب لبق

ناكو ابحاصص هتذختاف نآارقلا عم
يدلاو سسبلأاصس ينأا اذهل زفحملا
فصضأا ،ةمايقلا موي رون نم اجات

هظفح يخيصش سصرح كلذ ىلإا
Óصصأا نآارقلا ناكف..هاعرو هللا

مل داصشنإ’ا نكل اعرف داصشنإ’او
هب يظح يذلا سصرحلا كاذ زحي

تن˘كف..ه˘نا˘ح˘ب˘صس ي˘˘بر با˘˘ت˘˘ك
يباح˘صصأ’و..ةرا˘ت ي˘ل˘هأ’ د˘صشنأا

ءي˘˘˘˘صشلا˘˘˘˘ب ةرا˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘با˘˘˘˘ب˘˘˘˘حأاو
’إا ائيصش محاز ام نآارقلاف..ريصسيلا
.هحتف ’إا ادصصوم اباب ’و..هكراب

نم لاقتن’ا مت فيك
ىلإا ميركلا نآارقلا ةوÓت
لهو ةينيدلا ةدوششنأ’ا

تددعأا ناو قبشس
؟تاموبلأا

نأا ميركلا يخأا اقباصس تركذ
لوأا تنا˘˘˘ك ة˘˘˘كرا˘˘˘صشم˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
تئصش نإا اهيمصساو..يل ةكراصشم
’ اذه نأا دقتعأاو..واه ةكراصشم
دق ءادأا ةبرجت امنإاو ’اقتنإا ربتعي
نم فداه˘لا دا˘صشنإ’ا با˘ب ح˘ت˘ف˘ت
’إا ىتأاتي ’ اذهو ،عصساولا هباب
ن˘م ن˘ف˘لا اذ˘ه ل˘هأا ن˘ع ذ˘خأ’ا˘˘ب
لصضافأ’ا ةذتاصسأ’او نيد˘صشن˘م˘لا
ة˘ل˘˘يو˘˘ط˘˘لا ةر˘˘ب˘˘خ˘˘لا با˘˘ح˘˘صصأا

نأا هللا لأاصسأاو..ةزيمملا ةبرجتلاو
لجآا ري˘غ Ó˘جا˘ع م˘ه˘ب ا˘ن˘ع˘م˘ج˘ي
،ادصشر اوملع امم مهنم ملعتنل

تددعأا نأا لصصحي مل يننأا ثيح
هلعل...لبق نم ةيداصشنإا تاموبلأا
كلذ امو..بيرقلا لبقتصسملا يف
.زيزعب هللا ىلع

كعيراششم نع اذام
سصخي اميف ةيلبقتشسملا
؟ميركلا نآارقلا وأا داششنإ’ا

ي˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘صشم ن˘˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘˘˘مأا
ميركلا نآارقلا يفف ،ةيلبقتصسملا
ميركلا نآارقلا ع˘م˘ج˘ل ى˘ع˘صسأا˘صس
هتيبثت دعب ةرتاوتملا تاياورلاب

لصضافأ’ا انئارقو انخياصشم ىلع
ا˘ن˘فر˘ع˘˘ي نأا ه˘˘ل˘˘لا لأا˘˘صسأا ن˘˘يذ˘˘لا

مهي˘لأا ا˘ن˘ب˘ب˘ح˘يو م˘ه˘ب ا˘ن˘ع˘ف˘ن˘يو
مهصسبليو مهرامعأا يف كرابيو
مث نمو ،ةيفاعلاو ةحصصلا سسابل
ة˘ي˘عر˘صشلا مو˘˘ل˘˘ع˘˘لا ل˘˘ي˘˘صصح˘˘ت
لمعلاو ميركلا نآارقلاب ةلصصتملا
ىصسع ،اهنيقلتو اهميل˘ع˘تو ،ا˘ه˘ب
لأاصسأا هللاو..اهب انمحري نأا يبر
ادر هيلإا اندريو نآارقلاب انمحري نا

˘ما˘˘يأ’ا˘˘ف دا˘˘صشنإ’ا ا˘˘مأا..Ó˘˘ي˘˘م˘˘ج

نايبب هللا ءاصش نإا ةليفك ةمداقلا
.هيف نوكيصس ام

نيدششنم دجوي له
اينطو ءاوشس مهب متقلعت

؟ايلود وأا
ن˘يذ˘لا ن˘يد˘صشن˘م˘لا ن˘م..م˘ع˘˘ن

دصشنملا :مهعامصسل نذأ’ا برطت
نامقل..ةلي˘ب˘حو˘ب نا˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع
نامحرلا دبع ةدرجو˘ب..رد˘ن˘كصسا

ه˘ل˘لا˘ب م˘صصت˘ع˘م˘لا..ر˘ئاز˘ج˘لا ن˘م
ن˘˘˘˘˘م قÓ˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا نا˘˘˘˘˘˘ند˘˘˘˘˘˘عو
انيتأا ة˘ل˘يو˘ط ة˘م˘ئا˘ق˘لاو..ا˘يرو˘صس
لأاصسأا..اه˘ن˘م سضع˘ب˘لا ر˘كذ ى˘ل˘ع
.مهيف كرابيو مهظفحي نأا هللا

ملاع نوميقت فيك
ينيدلا داششنإ’ا

؟رئازجلاب
رئاز˘ج˘لا ي˘ف ي˘ن˘يد˘لا دا˘صشنإ’ا

م˘ه ا˘˘ه˘˘ف..ة˘˘ي˘˘عو˘˘ن ةز˘˘ف˘˘ق ز˘˘ف˘˘ق
يف رئازجلا نوفرصشي نوعدبملا
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لود˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا

نوعصضيو..تاقباصسملاو
ن˘م ن˘كم˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘صصب
يذلا يتوصصلا ءادأ’او تاماقملا
ه˘ل˘لا م˘هاز˘ج..عا˘م˘صسأ’ا بر˘˘ط˘˘ي

مامته’ا كلذ ىلإا فصضأا ،اريخ
تاقبا˘صسم˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب ح˘صضاو˘لا

بهاوملا فاصشتك’ تايلاعفلاو
د˘˘ي˘˘صصر˘˘لا ءار˘˘ثإاو ةز˘˘ي˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘˘لا
.رئازجلا يف يداصشنإ’ا

ءابو هحاتجا ملاعلا
نم ةملك ... انوروكلا

.مكدنع
ملأا يذلا ءÓبلا اذه لظ يف

ي˘ل˘ع˘لا ه˘ل˘لا ى˘لإا أا˘ج˘ت˘لا..ة˘مأ’ا˘ب
يتوقو يلوح نم أاربأاو..ريدقلا
’و لوح Óف..هتوقو هلوح ىلإا
و˘˘هو ه˘˘لا˘˘صسأاو..ه˘˘ل˘˘لا˘˘ب ’إا ةو˘˘˘ق
ءÓ˘ب˘لا ا˘ن˘ع ع˘فر˘ي نأا ف˘ي˘˘ط˘˘ل˘˘لا

نمي نأاو..ءÓغلاو ابرلاو ءابولاو
نأاو..نا˘م˘يإ’او ن˘مأ’ا˘ب ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع
انع ف˘صشكيو ا˘نا˘صضر˘م ي˘فا˘صشي
ثحأاو..ه˘˘مر˘˘كو ه˘˘ن˘˘م˘˘˘ب ر˘˘˘صضلا
نأا ة˘فا˘ك سسا˘˘ن˘˘لاو ’وأا ي˘˘صسف˘˘ن
ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘˘لا˘˘ب او˘˘مز˘˘ت˘˘ل˘˘ي
م˘ه˘ل ة˘يا˘م˘ح ة˘يا˘قو˘لا با˘ب˘˘صسأاو
’و رر˘˘˘صض Ó˘˘˘ف م˘˘˘هر˘˘˘ي˘˘˘˘غ˘˘˘˘لو
ظ˘ف˘ح˘ي نأا ه˘ل˘لا لأا˘صسأاو..رار˘˘صض

نأاو ،نوبت ديجملا دبع انرمأا يلو
،ىصضريو بحي ام ىلإا هديب ذخأاي
ة˘ح˘لا˘صصلا ة˘نا˘ط˘ب˘لا ه˘ل أا˘˘ي˘˘ه˘˘يو
هلدت ي˘ت˘لا ،ة˘ح˘صصا˘ن˘لا ة˘ع˘فا˘ن˘لا

نأاو..هيلع هني˘ع˘تو ر˘ي˘خ˘لا ى˘ل˘ع
يف انخياصشمو انئا˘م˘ل˘ع ظ˘ف˘ح˘ي

سضرأ’ا هذ˘˘˘ه ن˘˘˘م ر˘˘˘ب˘˘˘صش ل˘˘˘˘ك
تد˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘صس ..ة˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘لا
ه˘˘ل˘˘لا م˘˘كاز˘˘ج..م˘˘كتروا˘˘ح˘˘˘م˘˘˘ب

مايصصلا مكنمو انم ل˘ب˘ق˘ت..ار˘ي˘خ
لك يطعي نأا هللا لاصسأا..مايقلاو
يريخ نم ىنمت ام مكنم دحاو
امم مكنمؤوي نأاو ةرخآ’او ايندلا
ة˘صصا˘خ ة˘ي˘ح˘ت هذ˘هو..نو˘فا˘˘خ˘˘ت

لأاصسأا...يلاغلا يبأاو ةيلاغلا يمأ’
ل˘ي˘ط˘يو..ا˘م˘كظ˘ف˘˘ح˘˘ي نأا ه˘˘ل˘˘لا

امكصسبليو..هتعاط يف امكرمع
اصضرلاو...ةيفاعلاو ةحصصلا سسابل

سضرأا مهللاف...يانم ىصصقأا ينع
.يدلاو ينع

يديصس ةيرق ناكصس ،فصصي
ي˘ف ة˘غو˘نو ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب ى˘˘صسي˘˘ع
ةيصسنملاب مهتقطن˘م ،ة˘ل˘ي˘صسم˘لا

سسلاجملا فرط نم ةلوزعملاو
ي˘ت˘لاو ،ة˘ب˘قا˘ع˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ب˘ع˘˘صشلا
نييلحملا نيلوئصسملا اهركذتي
عمجل ةيلحملا تاباختن’ا ليبق
رفظلل تاوصصأ’ا نم ددع ربكا
،يدلبلا سسلجملا ن˘صض د˘ع˘ق˘م˘ب
لك دعب دهصشملا تاذ رركتيل
.تاونصس50

ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘لا˘˘هأا لو˘˘ق˘˘˘ي
نم ديزأا يصصحت يتلا ةيحÓفلا

سسرامي م˘ه˘ب˘ل˘غا ة˘ل˘ئا˘ع002
ة˘ي˘بر˘ت˘ك ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘˘م تا˘˘طا˘˘صشن
نأا ،اهريغو ةحÓفلاو ةيصشاملا

نم اهتأاصشن ذنم يناعت مهتقطنم
،ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي ل˘˘كا˘˘صشمو سصئا˘˘ق˘˘˘ن
تÓئاعلا نم تارصشعلا تربجأا

ند˘م˘˘لا و˘˘ح˘˘ن ةر˘˘ج˘˘ه˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ة˘ع˘ل˘صضلا ما˘م˘ح˘ك ةروا˘˘ج˘˘م˘˘لا

ى˘˘صسي˘˘ع يد˘˘ي˘˘صسو ة˘˘ل˘˘ي˘˘˘صسمو
اثحب ،ووو ةمصصاعلا رئازجلاو
لمع بصصانمو ةميرك ةايح نع
ا˘˘ه˘˘ن˘˘م قزر˘˘ت˘˘˘صستو تا˘˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘ت
سضع˘˘ب لو˘˘ق˘˘˘يو ،تÓ˘˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘لا
ي˘ف سصئا˘ق˘ن كا˘ن˘ه نأا نا˘˘كصسلا

ة˘يو˘ي˘ح˘لا تا˘كب˘صشلا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ةصضافت˘نا ر˘ظ˘ت˘ن˘ت ة˘يرور˘صضلاو
هايمب ةيادب ،تاطلصسلا نم ةداج
ا˘˘ه˘˘ن˘˘م دوز˘˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا بر˘˘صشلا
ةدمل عوبصسأا لك ةرم تÓئاعلا

دوزتت تناك امدعب ةقيقد04
ة˘ي˘فا˘ك ر˘ي˘غ ة˘ي˘م˘كلا ،ن˘ي˘˘تر˘˘م
ءانتقا ى˘ل˘ع تÓ˘ئا˘ع˘لا ر˘ب˘ج˘ت˘ل

ب بر˘˘صشلا ها˘˘ي˘˘م ح˘˘يرا˘˘ه˘˘˘صص
زجعلا ىلإا ،رانيد007 ةريعصست
ةيفيرلا ءابرهكلا يف لجصسملا
زكرمتت اميف ،حيدقلا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
ق˘ير˘ط˘لا ى˘ل˘ع ة˘ما˘ع˘لا ةرا˘˘نإ’ا
سضوفرملا رمأ’ا وهو يصسيئرلا

يد˘ي˘صس ة˘ير˘ق نا˘كصس ل˘ب˘ق ن˘م
م˘ه˘˘ب˘˘ل˘˘غا نأا م˘˘كح˘˘ب ،ى˘˘صسي˘˘ع
ةيصشاملا ةي˘بر˘ت طا˘صشن سسرا˘م˘ي
ر˘صسج ة˘ما˘ع˘لا ةرا˘نإ’ا ر˘ب˘ت˘ع˘˘تو
سشيفافخ نم م˘ه˘ي˘ما˘حو نا˘مأ’ا
ة˘˘˘قر˘˘˘صس ة˘˘˘با˘˘˘صصعو مÓ˘˘˘ظ˘˘˘لا
ي˘مر ل˘كصشم ى˘لإا ،ة˘˘ي˘˘صشا˘˘م˘˘لا
قيرط˘لا ة˘فا˘ح ى˘ل˘ع تا˘يا˘ف˘ن˘لا

ن˘˘م ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف ي˘˘صضارأا قو˘˘فو
،هكاوفلاو رصضخلا راجت فرط
مهنأا ناكصسلا سضعب لوقي انهو
ع˘م را˘ج˘صشو كار˘ع ي˘ف او˘ل˘˘خد
نم م˘هو˘ع˘ن˘مو م˘ه˘ن˘م سضع˘ب˘لا

يف ةل˘ث˘م˘ت˘م˘لا تا˘يا˘ف˘ن˘لا ي˘مر
عئا˘صضب˘لاو ه˘كاو˘ف˘لاو ر˘صضخ˘لا
قوفو مه˘لزا˘ن˘م ما˘مأا ةد˘صسا˘ف˘لا
يلاهأا دجيو ،ةيحÓفلا مهيصضارأا
سصقن عم رخأا Óكصشم ةقطنملا
،نيرفاصسمل˘ل ي˘عا˘م˘ج˘لا ل˘ق˘ن˘لا

فقومب تÓفاحلا فقوتت ثيح
ملك5.2 د˘ع˘ب ى˘ل˘ع ن˘م˘كم˘لا
را˘غ˘˘صصلاو را˘˘ب˘˘كلا ر˘˘ط˘˘صضي˘˘ل
لوصصولل مهمادقأا ىلع يصشملا
لقنتلا ل˘جا ن˘م ،ف˘قو˘م˘لا ى˘لإا
ةرئاد˘لاو ة˘يد˘ل˘ب˘لا ز˘كار˘م و˘ح˘ن
سضع˘˘˘ب ف˘˘˘صصوو ،ة˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘لاو
ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا ق˘ير˘ط˘لا نا˘كصسلا
ةفاصسم ىلع ةحيصشلاو نمكملا

ىلإا ةراصشإا يف يثراكلاب ،70
ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م ق˘˘ير˘˘ط˘˘˘لا ق˘˘˘ي˘˘˘صض
ةدجاوتملا رفح˘لاو تا˘ب˘ط˘م˘لاو

ثيح ،ىرخأا ةهج نم كانهو انه
تايدلبلا وحن مهتكرح بعصص
م˘ه˘تا˘ي˘جا˘ح ءا˘صضق˘ل ةروا˘ج˘م˘لا
او˘ب˘لا˘ط ف˘خ˘ي م˘لو ،ة˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا
سصصصح˘لا نأا ي˘ف˘ير˘لا ن˘˘كصسلا
ى˘ل˘ع د˘ع˘ت ي˘ت˘لاو ة˘حو˘ن˘م˘م˘˘لا
ة˘نرا˘ق˘م ة˘ي˘فا˘ك ر˘ي˘غ ع˘با˘صصأ’ا
نأا نيلمآا ،ةعدو˘م˘لا تا˘ب˘ل˘ط˘لا˘ب
لجا نم ةير˘ق˘لا نا˘كصسل ح˘ن˘م˘ت
ةفلتخملا مهتا˘طا˘صشن ة˘ل˘صصاو˘م
قيرطلا ةئيهت ىلإا ،ةيحيرأا يف
عم ةقطنملا ةربقم ىلإا ةيدؤوملا
اميف امأا ،اهت˘ئ˘ي˘ه˘تو ا˘ه˘ت˘ع˘صسو˘ت
تمت دقف زاغلا ةكبصش سصخي
ن˘م ة˘ئا˘م˘˘لا˘˘ب08 ة˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘ت
02 را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا ي˘˘ف تا˘˘˘ن˘˘˘كصسلا
ةيرق وحÓف ،ةيقبت˘م˘لا ة˘ئا˘م˘لا˘ب
تاهجلا اوبلاط ىصسيع يديصس
ةيوصست يف عارصسإ’اب ةصصتخملا

،ة˘˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف سضرا ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘˘صضو
ةأاصشن ذنم مهنم ددع اهلغتصسي
ةحÓفلاو ةعارزلا يف ةقطنملا
ةنجل كانه نأا نيحصضوم ، ...

تم˘˘تو سضرأ’ا تراز ة˘˘ي˘˘˘ئ’و
نمل اهحنم لجا نم اهتنياعم
ةصصاخ ةيرقلا ءانبأا نم اهلغتصسي
ةمزأا يناعت يتلا بابصشلا ةئف
.ةقناخ ةلاطب

ةحنŸا نم نوشصقمو..
نيزوعملل ةشصشصıا

نوبلاطيو نوجتحي
قيق– حتفب

حابصص مدقأا ،رخآا قايصس يفو
ة˘يد˘ل˘ب˘ب ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م ،سسمأا لوأا
رقم  قلغ ىلع دمحمأا يديصس
بابلا مامأا رهم˘ج˘ت˘لاو ة˘يد˘ل˘ب˘لا
مهءاصصقإا ةيفلخ ىلع  ،يصسيئرلا

ة˘˘صصصصخ˘˘م˘˘لا ة˘˘ح˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘˘م
ةريقف˘لاو ةزو˘ع˘م˘لا تÓ˘ئا˘ع˘ل˘ل
نيجتحملا بصسح اهرقأا يتلاو
نيحصضوم ،ةيروهمجلا سسيئر
مت ةريقفلا تÓئاعلا بلغا نأاب
نا˘ج˘ل˘لا فر˘ط ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ئا˘˘صصقا
نوؤوصشلا ةحلصصم˘ب ة˘صصت˘خ˘م˘لا
مت يتلا ة˘مزأ’ا ة˘ي˘ل˘خو ة˘ما˘ع˘لا
ءا˘بو را˘صشت˘نا ذ˘ن˘م ا˘ه˘˘ل˘˘ي˘˘كصشت

سضع˘˘ب ف˘˘خ˘˘ي م˘˘لو ،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
امدنع اوئجافت مهنأا نيجتحملا
د˘ير˘ب˘لا بتا˘˘كم ى˘˘لإا او˘˘ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت
يف اهبصص مدعب ةحنملا بحصسل

نم مههيجوت د˘ع˘ب ،م˘ه˘تا˘با˘صسح
بحصسل ةصصتخملا تاهجلا لبق
تق˘ل˘ع ةر˘ي˘خأ’ا هذ˘ه ،ة˘ح˘ن˘م˘˘لا

ريفوتل اهلامآا لك تÓئاع اهيلع
تابلطتملاو تا˘يرور˘صضلا م˘هأا
اودج˘ي˘ل ،ل˘ي˘صضف˘لا ر˘ه˘صشلا ي˘ف
يروصسيم ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘صسم ءا˘م˘صسا
ةجاح يف اوصسيل نورخآاو لاحلا
،نيكاصسملاو ءار˘ق˘ف˘لا ح˘ن˘م ى˘لإا
ةنوكتم ةلئاع تيصصقا نيح يف
ي˘ف ي˘نا˘ع˘˘تو دار˘˘فأا80 ن˘˘˘م
او˘ب˘لا˘ط نو˘ج˘ت˘ح˘˘م˘˘لا ،تم˘˘صص
حتف ةرورصضب ةيصصولا تاهجلا
بعÓت فصشكي ،قمعم قيقحت
م˘ئاو˘ق˘ب ة˘صصت˘˘خ˘˘م˘˘لا نا˘˘ج˘˘ل˘˘لا
ح˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘م ن˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
ةزوعملا تÓ˘ئا˘ع˘ل˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لا

.دمحمل يديصس ةيدلبب ةريقفلاو
ع.دلاخ

mahali@essalamonline.com

سسوريف راششتنا نم دحلل
انوروك

فلأا53 ريفوت
مقطأÓل ةمامك
حلاسصملاو ةيبطلا
مناغتسسمب ةينمألا
نيوكتلا ةيريدم لشصاوت
ةي’وب نيينهملا ميلعتلاو
ةينماشضتلا اهتلمح مناغتشسم
ةيبطلا حلاشصملا ديوزت دشصق
ةينمأ’ا ةزهج’ا اذكو
ةيندملا ةيامحلا حلاشصمو
ةحئاج نم ةياقولا لئاشسوب
ثيح ،91 ديفوك انوروك
،نيعوطتم ةكراششمبو تنكمت
نيشصبرتمو نيينهم ةذتاشسأا

فلأا53 ةطايخ نم ىمادق
،ةيقاو ةلدب051و ةمامك
ةلبقملا مايأ’ا يف مزتعتو
نم ةمامك فلأا09 ريفوت

تاناكم’ا ةفاك ريخشست لÓخ
تاششرو70 حتفو ةبرورشضلا

يديشس نم لك يف اهزكارم ربع
يلع يديشسو ةششاعششع ،رشضخل
زكارم اذكو ةيقرششلا ةهجلاب

نارغزم ،ةرشسام ،سشامام يشساح
.ةي’ولا ةمشصاعب ةبورخو
تامظنمو تايعمج تماق امك
رارغ ىلع ةردابملا سسفنب
ةرئادب ةيمÓشس’ا ةفاششكلا

رثكأا ترفو يتلا سسلدات نيع
اهتهج نم ،ةمامك0001 نم
نيلواقملا ةيلاردف لشصاوت
ةطايخ ةي’ولاب بابششلا

تامامكلا نم ةربتعم تايمك
دشصق ةيئاقولا رزآاملا اذكو
ةيبطلا مقطأÓل اهحنم
تاشسشسؤوملا يف ةطبارملا
ءابو ةهباجمل ةيئافششتشس’ا

نم دحللو .دجتشسملا انوروك
كاتفلا سسوريفلا اذه راششتنا

عم قيشسنتلاب ةيريدملا تماق
نم نينشسحمو ةشصاخ تاكرشش

ميمعتلل قافنأا50 ةعانشص
راخب ةطشساوب ايتاذ لمعت
اهتيبثت مت ،ايبط جلاعم
ةيمومعلا تاشسشسؤوملاب
اراف يغيشش ةيئافششتشس’ا

ودامح ،ةي’ولا ةمشصاعب
سشرطلبو يلع يديشسب نيشسح

.سسلدات نيعب لاجعلا
نيدلارون. ب



ي˘ت˘لا ،ةردا˘ب˘م˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘تأا˘˘تو
ةد˘يد˘ج˘لا با˘ب˘صشلا راد ا˘ه˘ت˘م˘ظ˘ن
ةيمنتلل قافأا ةيعمج عم قيصسنتلاب
يف ،ةداعصسوب بتكم ةمادتصسملا
تاصسصسؤو˘م˘لا رود د˘ي˘صسج˘ت را˘طإا
يف يندملا عمتجملاو ةينابصشلا
تاطلصسلا اهب موقت يتلا ةلمحلا
نم ةياقولاو دحلا يف ةيرئازجلا
.انوروك سسوريف

اوطرخنا ةلمحل˘ل نو˘م˘ظ˘ن˘م˘لا
ءا˘كر˘صشلاو ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا ة˘ق˘فار˘م˘˘ب
ن˘م دد˘ع اذ˘كو ن˘ي˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
ة˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘عو˘˘ط˘˘ت˘˘م˘˘لا
ةدئاف˘ل ة˘يو˘عو˘ت˘لا ة˘ي˘صسي˘صسح˘ت˘لا
نيأا لجحلا نيع ة˘ن˘يد˘م ة˘ن˘كا˘صس
ة˘ي˘صسي˘صسح˘ت˘˘لا ة˘˘ل˘˘فا˘˘ق˘˘لا تبا˘˘ج
ف˘ل˘ت˘خ˘مو ءا˘ي˘حأ’ا ة˘˘يو˘˘عو˘˘ت˘˘لا
تاءا˘صضف˘لاو ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘كا˘˘مأ’ا

فدهب ،ةيمومع˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لاو
ةحيرصش ر˘ب˘كأا ىد˘ل ي˘عو˘لا ر˘صشن
يخوت ةرورصضب نينطاوملا نم
ةمÓصسلا دعاوقب مازتل’او رذحلا
مدعو ،لزانملاب ءاقبلاو ،ةيحصصلا
ة˘ح˘ل˘م˘لا ةرور˘صضل˘ل ’إا جور˘خ˘لا

تاعمجتلا يداف˘ت ى˘ل˘ع م˘ه˘ّث˘حو
قير˘ط ن˘ع ر˘صشا˘ب˘م˘لا لا˘صصت’او
ع˘م ،ة˘ح˘فا˘صصم˘لا وأا ة˘ق˘نا˘˘ع˘˘م˘˘لا

يويح˘لا بنا˘ج˘لا ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لا
لماع ىلع ظافحلا يف لثمتيو
رفم ’ ةيمازلا ةروصصب ةفاظنلا

ي˘ت˘لا را˘ط˘خأ’ا يدا˘ف˘˘ت˘˘ل ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
ه˘˘ت˘˘ح˘˘صص ي˘˘ف نا˘˘صسن’ا بي˘˘صصت
ة˘ح˘ئا˘ج˘لا هذ˘ه ءار˘ج ة˘˘يد˘˘صسج˘˘لا
.ةريطخلا

ع˘يزو˘ت ة˘ل˘م˘ح˘لا هذ˘ه تفر˘عو
،تا˘يو˘˘ط˘˘م˘˘لا ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
تا˘˘˘صصا˘˘˘صصق ،تا˘˘˘ق˘˘˘صصل˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

لوح ةماه حئاصصن اهب تابيتكو
ةي˘عو˘تو سسور˘ي˘ف˘لا ن˘م ة˘يا˘قو˘لا
ىلإا ةفاصضإ’اب كلذ لوح عمتجملا

ءا˘بو د˘صض ة˘يو˘عو˘ت تارو˘˘صشن˘˘م
.انوروك

ن˘ي˘ع ة˘ن˘كا˘صس تن˘˘صسح˘˘ت˘˘صساو
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه ل˘˘ج˘˘ح˘˘لا
عمتجملا تايلاعف اهيف تطرخنا
تا˘˘حور˘˘صش تمد˘˘قو ي˘˘˘ند˘˘˘م˘˘˘لا
ةيب˘ط تار˘ي˘صسف˘تو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل

،انوروك سسوريف نم ةياقولا لوح
ةرورصض ىلع دارفأ’ا تثح يتلاو
نيح ىلإا لزانملا يف ثوكملا

مدعو ،يملاعلا ءابولا اذه رورم
ىوصصقلا ةرورصضلل ’إا جورخلا

سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا ءاو˘˘˘ت˘˘˘حا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م

.هلاقتنا ةعرصس نم ليلقتلاو
م˘˘˘قا˘˘˘ط نأا ر˘˘˘كذ˘˘˘لا˘˘˘ب ر˘˘˘يد˘˘˘ج

ةلفاقلا مات˘خ ي˘ف ما˘ق ة˘صسصسؤو˘م˘لا
ي˘ف ن˘ي˘كرا˘صشم˘لا ل˘ك م˘˘ير˘˘كت˘˘ب
ةيعوط˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ي˘صشف˘ت ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م ة˘˘ي˘˘عو˘˘ت˘˘لاو
:اذه ان˘مو˘ي ة˘يا˘غ ى˘لإا سسور˘ي˘ف˘لا

ة˘˘يؤور ،سصÓ˘˘خإ’ا تا˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج
ةيمنتو ةمدخل رئازجلا ،حرصسملل
،ميتيلا لفاك ،سسودرفلا ،عمتجملا

قافآا ،بابصشلا تاطا˘صشن ة˘ي˘ع˘م˘ج
بت˘كم ة˘ماد˘ت˘صسم˘لا ة˘ي˘م˘˘ن˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ة˘يراو˘ج˘لا ة˘ي˘ل˘˘خ˘˘لا ،ةدا˘˘ع˘˘صسو˘˘ب
،ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ،ن˘ما˘صضت˘ل˘ل
عرف ،تامدخلا ةددعتملا ةدايعلا

ينطو˘لا ناو˘يد˘ل˘ل ل˘ج˘ح˘لا ن˘ي˘ع
،تاباغلا ميل˘قإا،ano ريهطتل˘ل

،نمأ’ا ،مÓعإ’او ةفاقثلل ىدصص
كرد˘لا ،سسا˘ب˘˘ع قزرو˘˘ب بئا˘˘ن˘˘لا
جو˘ف ،ة˘ح˘صصلا بت˘كم ،ي˘ن˘طو˘لا
دارم ،ةفاصشكلل داصشرلاو مÓصسلا
بلطملا دبع موهللا دبع ورقين
مهرود انمثمو اركاصش ،نيطصشان
عمتجملا لخاد ةيمهأا نم مهل امو
كير˘˘صشو لا˘˘ع˘˘ف ر˘˘صصن˘˘ع م˘˘ه˘˘˘ف
يعامتجا

فصسوي نب . رصضÿ أا

mahali@essalamonline.com

347209ددعلا ^1441 ناصضمر02ـل قفاوملا0202 يام31ءاعبرألايلحم
ةحئا÷ا لظ ‘ تايعم÷ا رود ىلع تنثأاو تنمث

صسيسسحتل اهتامسصب عسضت لج◊ا Úعب ةديد÷ا بابسشلا راد
انوروك ءابو رطاخÚ ÃنطاوŸا

›Èةمصصاعو فزيفصس وحن لقنتلا ىلع نو
تاصصوحفلا وأا جÓعلا لجأا نم ةيلولا

نوبلاطي صسابعلب يديسسب دÈلا Úع ناكسس
فاعسسإا تارايسسب مهميعدتو ىفسشتسسم زا‚إاب

يومنتلا فلختلا ةرئاد نم مهلاصشتناب اوبلاط
ةيلÙا ةيمنتلا جمارب لك نم يلكلا ءاصصقإلاو

ÚلوؤوسسŸا تامامتها جراخ ⁄ايدلا راود ناكسس
تليسسمسسيت ‘ نويعلا ةيدلبب ÚيلÙا

Úلعافلاو Úيعامتجلا ءاكرصشلا نم ددع عم اقباصس «‘اقثلا زكرŸا» لج◊ا Úعب ةديد÷ا بابصشلا راد ترداب
ءايحأا نم ددعب دجتصسŸا انوروك صسوÒف رطاخÚ Ãنطاوملل ةيصسيصس– ةلمح ‘ ،Úيوعم÷او ÚيندŸا

.ةيمومعلا اهتاءاصضفو ةنيدŸا

ةيلحم تايعمج تدصشان
لامصش دربلا نيع ةرئاد يف
سسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب يد˘˘ي˘˘صس ة˘˘ي’و
ح˘ت˘ف ل˘جا ن˘م ،تا˘ط˘˘ل˘˘صسلا
ةلفطلا ةيصضق ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ار˘˘خؤو˘˘م تصضر˘˘ع˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ل˘˘ما˘˘ك ذا˘˘خ˘˘˘تاو قور˘˘˘ح˘˘˘ل
قح يف ةيباقعلا تاءارجإ’ا
،ةيصضق˘لا ي˘ف ن˘ي˘طرو˘ت˘م˘لا

اوفقو نو˘ج˘ت˘ح˘م د˘كأا ا˘م˘ك
د˘لاو ع˘م ة˘ي˘ن˘ما˘صضت ة˘ف˘˘قو
ةرور˘صضب ةرازو˘لا ة˘ل˘ف˘ط˘˘لا
021 نم ىفصشتصسم زاجنإا
ة˘˘فا˘˘˘كب ز˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘م ر˘˘˘ير˘˘˘صس
د˘صصق دا˘ت˘ع˘˘لاو ل˘˘ئا˘˘صسو˘˘لا
ل˘كا˘صشم˘لا ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘صضق˘˘لا
اهنم يناع˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘مو˘ي˘لا

ةريبكلا ةرئادلا هذه ونطاوم
ةجاحلا سسمأا يف تتاب يتلا
سضعتما .ةيحصص ةصسصسؤومل
ون˘طا˘ق ةر˘ي˘خأ’ا ة˘نوآ’ا ي˘ف
فور˘ظ˘لا ن˘م در˘˘ب˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع
يتلا ةقئÓلا ريغ ةيحصصلا
ن˘م ر˘ي˘ث˘ك ي˘˘ف م˘˘ه˘˘تر˘˘ب˘˘جأا
وحن لق˘ن˘ت˘لا ى˘ل˘ع نا˘ي˘حأ’ا
سسابعلب يد˘ي˘صسو فز˘ي˘ف˘صس
تاصصوحفلا ءارجإا لجأا نم
ل˘˘ظ ي˘˘ف كا˘˘ن˘˘ه جÓ˘˘ع˘˘لاو

ة˘ي˘ح˘صص ة˘˘صسصسؤو˘˘م با˘˘ي˘˘غ
ة˘˘صسصسؤو˘˘م ىو˘˘صس ةر˘˘ي˘˘ب˘˘˘ك
ي˘ت˘لا ة˘يراو˘˘ج˘˘لا ة˘˘ح˘˘صصلا

ةينعملا تاهجلا نم اوبلاط
لئاصسولا ثدحأاب اهزيهجتب
لابق˘ت˘صسا ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘ب˘ط˘لا

لقن يدافتو ت’احلا ةفاك
ق˘طا˘ن˘م˘لا و˘ح˘ن ى˘صضر˘م˘˘لا
زيهجت نع كيهان ،ىرخأ’ا

اهديوزتو ديلوتلا ةحلصصم
تاءا˘˘ف˘˘كلا˘˘ب ىر˘˘خأ’ا ي˘˘˘ه
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ح˘˘ت˘˘فو ة˘˘ي˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا
ةر˘ئاد˘لا˘ب تا˘ف˘صصو˘ت˘˘صسم˘˘لا

ريفوت نع Óصضف ،اهتايدلبو
ةموادملا نامصضو ليلاحتلا
امك اذه ،ةيلديصصلاو ةيبطلا

ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘لا˘˘هأا بلا˘˘ط
تارا˘ي˘صس ر˘ي˘فو˘ت ةرور˘صضب
ةز˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘˘لا فا˘˘˘˘ع˘˘˘˘صسإ’ا

.ةق˘ط˘ن˘م˘لا ءا˘ن˘بأا ف˘ي˘ظو˘تو
ناك ةحصصلا ريدم نأا ركذي
عم ارخؤوم اعامتجا دقع دق
ىلإا عامتصسÓل تاي˘ع˘م˘ج˘لا

يف تعفر ي˘ت˘لا م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م
ى˘ل˘ع ا˘هد˘ي˘صسج˘˘ت را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا
.عقاولا سضرأا

ودبع.صص

ن˘˘م تار˘˘صشع˘˘˘لا لاز˘˘˘ت ’
راود˘ب ة˘ن˘طا˘ق˘لا تÓ˘ئا˘˘ع˘˘لا
52 نويعلا ةيد˘ل˘ب˘ب م˘لا˘يد˘لا

ةي’ولا ة˘م˘صصا˘ع قر˘صش م˘ك
ةتافتلا رظتنت تل˘ي˘صسم˘صسي˘ت
ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا
ة˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا م˘˘ه˘˘ت˘˘لا˘˘ح˘˘ل
ناكصسلا لاصشت˘ناو ةد˘ق˘ع˘م˘لا

يومنتلا فلختلا ةرئاد نم
ل˘ك ن˘م ي˘ل˘˘كلا ءا˘˘صصقإ’او
يف ةيلحملا ةيمنتلا جمارب

يتلا ةيموي˘لا ةا˘نا˘ع˘م˘لا ل˘ظ
راودلا اذه نا˘كصس ا˘هد˘با˘كي
لا˘كصشأا ل˘ك ن˘م مور˘ح˘˘م˘˘لا
ةمادتصسملا ةيفيرلا ةي˘م˘ن˘ت˘لا
تاءاد˘˘˘ن˘˘˘لا ن˘˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘لا˘˘˘˘ب
تل˘˘صصو ي˘˘ت˘˘لا ةرر˘˘كت˘˘م˘˘لا

بتا˘˘˘˘˘كم ى˘˘˘˘˘لإا ا˘˘˘˘˘هاد˘˘˘˘˘صص
نود نييلحملا ني˘لوؤو˘صسم˘لا
بصسحو اذ˘˘ه .ة˘˘تا˘˘ف˘˘ت˘˘˘لا يأا
دقف نيجتحملا تاحيرصصت
مهصضاعتما نع ء’ؤوه برعأا
بورهلا ةصسايصس نم ديدصشلا
ن˘م ة˘ج˘ه˘ت˘ن˘م˘لا ما˘مأ’ا ى˘لإا
اذ˘˘كو ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق
ءا˘˘˘صصقإ’او سشي˘˘˘˘م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
قح يف سسرامملا يومنتلا

لك مادعنا ليلدب راودلا اذه
ةايحلا ثعبي نأا هنأاصش نم ام
نم ةلوزعملا ةيرقلا هذه يف
نيأا بر˘صشل˘ل ة˘ح˘لا˘صص ها˘ي˘م
بل˘˘ج ى˘˘لإا نا˘˘كصسلا أا˘˘ج˘˘ل˘˘ي
ةديعب نكامأا نم ءاملا ةرطق
ا˘م˘˘ك م˘˘ها˘˘ن˘˘كصس ر˘˘ق˘˘م ن˘˘ع
ىلإا ر˘خآ’ا سضع˘ب˘لا ر˘ط˘صضي
جيراهصصلا نم هايملا ءارصش
ةظهاب دج غلابمبو ةلقنتملا

تلقثأاو مهتاناعم نم تداز
ءارتها نع كيها˘ن ،م˘ه˘ل˘ها˘ك
طبرت يتلا ةديحولا قيرطلا
ق˘طا˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘قا˘˘ب˘˘ب راود˘˘لا
ةلزع قلخ ام وهو ةرواجملا

لصصف يف اصصوصصخ ةيقيقح
ناكصسلا دجي ثيح ،ءاتصشلا

لقنتلا يف ةر˘ي˘ب˘ك ة˘بو˘ع˘صص
دعبت يتلا ةيدلبلا رقم ىلإا
ل˘جأا ن˘م م˘˘ك51 يلاو˘ح˘ب
ي˘˘ف ا˘˘صصو˘˘˘صصخ يواد˘˘˘ت˘˘˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘صضر˘˘˘م˘˘˘˘لا ت’ا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا
ر˘مأ’ا و˘هو ،ة˘ي˘صصع˘ت˘صسم˘˘لا
ىلإا ناكصسلا ةايح لوح يذلا

مدعنت ن˘يأا قا˘ط˘ي ’ م˘ي˘ح˘ج
تابلط˘ت˘م ل˘ك راود˘لا اذ˘ه˘ب
قفارم نم ةم˘ير˘كلا ةا˘ي˘ح˘لا

ةايحلاو ىصشامت˘ت ة˘يرور˘صض
بصسحو ،ة˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ج’ا
د˘ق˘ف نا˘كصسلا تا˘ح˘˘ير˘˘صصت

ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘م ء’ؤو˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه بلا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ط
ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا
ها˘˘ي˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت ةرور˘˘˘صضب
رثكأا يف برصشلل ةحلاصصلا

يذ˘لا ر˘مأ’ا و˘˘هو ،ةر˘˘م ن˘˘م
نم مغرلا˘ب سضفر˘لا˘ب ل˘بو˘ق
ي˘ت˘لا ةرر˘كت˘م˘لا تاءاد˘˘ن˘˘لا

بتاكم ىلإا اهادصص تلصصو
نيلئاصستم ،ةينعملا تاهجلا
ببصسلا نع تقولا تاذ يف
ءارو نمكي يذلا يقيقحلا
ى˘ل˘ع راود˘لا اذ˘ه سشي˘م˘˘ه˘˘ت

ىر˘˘˘˘˘خأا ر˘˘˘˘˘يواود با˘˘˘˘˘˘صسح
ة˘ي˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا ن˘˘م تدا˘˘ف˘˘ت˘˘صسا
.ةيفيرلا

ز.دمحأا

ناصضمر رهصش نم عصساتلا موي ذنم
ليصضفلا

فلخي نب يح ةيعمج
عزوت راردأا يف عبسسلاب
يرباع ىلع راطفإا تابجو
6 مقر ينطولا قيرطلا
،ناصضمر نم عصساتلا ذنم ترداب

ةيدلبب فلخي نب يح ةيعمج
عزوت يف تيباصست ةرئادب عبصسأا

يرباع ىلع راطفإا دئاوم
،ةتصس مقر ينطولا قيرطلا

ةينماصضتلا ةيلمعلا هذه تءاجو
ارظن ليصضفلا ناصضمر رهصش يف
اندلب هب رمت يذلا فرظلل

يف ةلثمتملا ملاعلا لود يقابك
،انوروك صسوريف نم ةياقولا

عم قيصسنتلاب ةيعمجلا اهمظنتو
بابصشلا ةيعوتل دصصاقلا ةيعمج
عبصسأا ةيدلبل نماصضتلاو
ةكرحلل ةينطولا ةيلارديفلاو
عبصسأا ةيدلب بتكم ةيوعمجلا

يرباعل ةزهاج ةبجولا مدقتو
ثيح ،60 مقر ينطولا قيرطلا

ىوتصسم ىلع تابجولا عيزوت متي
ةرارقل رصصقب دوقولا ةطحم
لخدمب دوقولا ةطحمو
تاءارجإا ةفاك ذخأا عم ،تيباصست
عصضو اهنم يتلاو ،ةياقولا
ميقعتلا ةلصصاومو تامامكلا
ىلع نيفرصشملاو نيعوطتملل

املع ،تابجولل عيزوتلا ةيلمع
لك مظنت تناك ةيلمعلا هذه نأا
عبصسأا ةيدلبل بابصشلا تيبب هنصس
ليبصسلا يرباعل معطم حتفب
فورظل ارظنو ةنصسلا هذه نكلو

91 ديفوك انوروك ءابو ةحئاج
             .كلذ نود تلاح

نمحرلادبع يفاولب

يلزنملا رجحلاب مهمازتلا مدعل يئزجلا يحصصلا رجحلا قيبطت ةيادب ذنم صصخصش7457 فيقوت

ةنتابب انوروك صسوريفب تاباسصإلا ددع ديازت يف ببسستي نينطاوملا راتهتسسا
يف اديازت ،ةنتاب ةي’و دهصشت

سسور˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ب تا˘˘˘با˘˘˘صصإ’ا دد˘˘˘ع
ببصسب91 د˘ي˘˘فو˘˘ك ا˘˘نورو˘˘ك
را˘ت˘ه˘ت˘صس’ا ر˘ها˘˘ظ˘˘م ل˘˘صصاو˘˘ت
لتاقلا ءابولا اذه˘ب ة˘نا˘ه˘ت˘صس’او
نينطاوملا نم ريثكلا ة’ابم ’و
رجحلا دعاوقب مازتل’ا ةرورصضب
ذا˘˘خ˘˘تاو ي˘˘لز˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ح˘˘˘صصلا
،ةيئاقولا ةيزارتح’ا تاءارجإ’ا

6 سسمأا لوأا تل˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘صس ثي˘˘˘˘˘ح
عومجم عفتريل ةديدج ت’اح
051 قو˘ف˘يا˘م ى˘لا تا˘با˘˘صصإ’ا

27 ةردا˘غ˘م ل˘ي˘ج˘صست ع˘م ة˘لا˘ح
انوروك سسوريفب ةباصصم ةلاح
تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘ل˘˘˘ل د˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لا
لثامتل ،ةي’ولاب ةي˘ئا˘ف˘صشت˘صس’ا
د˘˘ع˘˘ب ،ءا˘˘ف˘˘صشل˘˘˘ل ا˘˘˘ه˘˘˘با˘˘˘ح˘˘˘صصأا

ق˘˘فو جÓ˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ل م˘˘˘ه˘˘˘عو˘˘˘صضخ
.نيكورولكلا ءاود لوكتورب

اذهب تاباصص’ا ددع عافترا
سضع˘˘˘ب˘˘˘لا ع˘˘˘فد ،سسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
ق˘ي˘ب˘ط˘ت ةرور˘صضب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘˘ل˘˘ل
د˘˘˘˘صض ة˘˘˘˘مار˘˘˘˘صصب نو˘˘˘˘نا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
رج˘ح˘لا تاءار˘جإ’ ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘م˘لا
او˘˘ح˘˘ب˘˘صصأا ن˘˘˘يذ˘˘˘لا ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا
ثيح ،نيرخآ’ا ةمÓصس نوددهي
ة˘ي’و˘لا تا˘يد˘ل˘ب بل˘غا د˘ه˘˘صشت

با˘ب˘صشلا ن˘ي˘ب ر˘فو ر˘ك ة˘ي˘ل˘م˘ع
يحصصلا رجحلل مهرصسك ببصسب

،عصضولا ةروطخب ن˘ي˘لا˘ب˘م ر˘ي˘غ
ةيمويلا تاريذحتلا نم مغرلاب
حلاصصملا فلتخم اهقلطت يتلا
ةرورصضب ني˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘ي˘عو˘ت˘ل

ى˘ل˘ع ا˘ظا˘ف˘ح م˘ه˘لزا˘ن˘م ماز˘ت˘˘لا
،مهتÓئاع ة˘مÓ˘صسو م˘ه˘ت˘مÓ˘صس
ةطرصشلا تايرود رورم درجمبف
أا˘ج˘ل˘ي ة˘ي˘ن˘كصسلا ءا˘ي˘˘حأ’ا ر˘˘ب˘˘ع
تارامعلا لخادم ىلإا بابصشلا
راو˘˘صسأ’ا ف˘˘ل˘˘خو ءا˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘خÓ˘˘˘ل
عصضولا وهو عم˘ج˘ت˘لا اود˘ي˘ع˘ي˘ل
ثي˘˘˘ح ،را˘˘˘ط˘˘˘فإ’ا بق˘˘˘˘ع ه˘˘˘˘تاذ
مهنيب اميف تاصسلجلا لصصاوتت
يذ˘لا ع˘صضو˘لا˘ب ثار˘ت˘ك’ا نود
ةحصص ىلع رطخ لكصشي تاب
ي˘˘صشف˘˘ت بب˘˘صسب ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
.انوروك سسوريف

لاز˘˘ت’ قا˘˘˘ي˘˘˘صسلا تاذ ي˘˘˘فو
يف ن˘مأ’ا ح˘لا˘صصم تادو˘ه˘ج˘م
ىلع اهصصرحو عصضولا ءاوتحا
رجحلا ريبادتل مراصصلا قيبطتلا
لÓ˘خ ن˘م ي˘˘ئز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ح˘˘صصلا
ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ير˘صشب ةو˘ق ر˘ي˘˘خ˘˘صست
ر˘خآا ل˘ي˘كصشتو تبا˘ث ل˘ي˘كصشت˘˘ب
عراوصشو ءايحأ’ا بوجي كرحتم
ةيادب ذنم تفقوأا ثيح ،عاطقلا
يئزجلا يحصصلا رجحلا قيبطت
سسور˘˘ي˘˘ف ي˘˘صشف˘˘ت ن˘˘م د˘˘ح˘˘ل˘˘˘ل

7457،د˘˘ج˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لا ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
رارقب م˘ه˘ماز˘ت˘لا مد˘ع˘ل سصخ˘صش
زاجناب تماقو ،يلزنملا رجحلا

اهلاصسرإاو مهدصض ةيئازج تافلم
ءÓخإا اهدعب م˘ت˘ي˘ل ة˘لاد˘ع˘لا ى˘لإا
قيبط˘ت˘ب تما˘ق ا˘م˘ك .م˘ه˘ل˘ي˘ب˘صس
نيفلاخملا دصض ةيعدر تاءارجإا
رجحلاب مازتل’ا اوصضفر نيذلا
ديحولا لحلا دعي يذلا يلزنملا

اذ˘ه˘ب ة˘با˘˘صصإ’ا ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘ل˘˘ل
ثي˘ح˘˘ب ،يد˘˘ع˘˘م˘˘لا سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا

58و ةرا˘˘ي˘˘صس337 تع˘˘˘˘صضو
ا˘م˘ك ،ر˘صشح˘م˘لا˘ب ة˘يرا˘ن ة˘˘جارد
ةرايصس24331 ة˘ب˘قار˘˘م تم˘˘ت
تر˘˘ف˘˘صسأا ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،ة˘˘جارد531و
اهب موقي يتلا ةبقارملا تايرود
ن˘م د˘كأا˘ت˘ل˘ل ة˘طر˘صشلا ر˘صصا˘ن˘ع
با˘˘ح˘˘صصأاو را˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا ماز˘˘˘ت˘˘˘لا
تاميلعتلا قي˘ب˘ط˘ت˘ب تÓ˘ح˘م˘لا
نع ،مهتÓح˘م ق˘ل˘غ˘ب ة˘صصا˘خ˘لا
لاصسرإاو ة˘ف˘لا˘خ˘م201 ر˘ير˘ح˘˘ت
.ةلادعلا ىلإا مهتافلم

ي˘˘˘لاو نأا ةرا˘˘˘صشإ’ا رد˘˘˘ج˘˘˘تو
قلغ ةداعإا مايأا ذنم ررق دق ،ةنتاب

ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘لا ن˘م دد˘˘ع
طورصشل اه˘مار˘ت˘حا مد˘ع بب˘صسب
م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ك ة˘ي˘˘ح˘˘صصلا ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا
تÓحملا ىلإا جورخلاو لوخدلا
مراصصلا مارت˘ح’ا ع˘م ةا˘ط˘غ˘م˘لا
ميظنتو ،د˘عا˘ب˘ت˘لا تا˘يرور˘صضل

تÓحم جراخ راظتن’ا ريباوط
وأا طيخ عصضوب ةحوتفملا عيبلا

تا˘˘ت˘˘ف’ ل˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ي ن˘˘˘مأا ماز˘˘˘ح
مازتلا بوجو نمصضتت ةبوتكم
اذ˘˘˘˘ه مار˘˘˘˘ت˘˘˘˘حا˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘بز˘˘˘˘˘لا
ىلإا جولو˘لا را˘صصت˘قاو،ر˘ي˘بد˘ت˘لا
وأا نينوبز ىلع يراجتلا لحملا
ي˘ف ر˘ث˘كأ’ا ى˘ل˘ع ط˘ق˘ف ة˘˘ثÓ˘˘ث
ىر˘خأا تاءار˘جإاو تقو˘˘لا سسف˘˘ن
.ميقعتلاو ةفاظنلا سصخت

م.ءامصسأا
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Òسصم مسسحي لانسسرآا
صسويابيسس

،ينابصسإا يفح˘صص ر˘ير˘ق˘ت ف˘صشك
ي˘˘˘ناد ن˘˘˘˘م ،لا˘˘˘˘ن˘˘˘˘صسرآا ف˘˘˘˘قو˘˘˘˘م
ط˘صسو˘لا ط˘خ بع’ سسو˘يا˘˘ب˘˘ي˘˘صس
،ديردم لاير فوفصص نم راعُملا

.يراجلا مصسوملا ةياهن ىتح
ة˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘صص بصسح˘˘˘˘˘˘˘بو

نإاف ،ةينابصسإ’ا «لايصسنيديفنوكلا»
ءا˘˘˘ق˘˘˘بإ’ ط˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘ُي ’ لا˘˘˘˘ن˘˘˘˘صسرآا
دجوي ’و ،ٍناث مصسومل سسويابيصس
رايخ ،يلاحلا ةراعإ’ا دقع يف هيدل
لا˘ير ن˘م ي˘ئا˘ه˘˘ن ل˘˘كصشب ءار˘˘صشلا

.ديردم
تدا˘˘˘فأا ،قا˘˘˘ي˘˘˘صسلا سسف˘˘˘ن ي˘˘˘فو

نأا ،ةيزيل˘ج˘نإ’ا «ور˘ت˘م» ة˘ف˘ي˘ح˘صص
قافتا ىلإا لصصوتلا ديري لانصسرآا

سسويابيصس ىقبيل ،ديردم لاير عم
م˘صسو˘م˘لا ءا˘ه˘نإا ى˘ت˘ح ق˘ير˘ف˘لا ع˘م
رار˘˘ق ذا˘˘خ˘˘تا م˘˘ت لا˘˘ح ،ي˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لا
.هلامكتصساب

32ـلا بحا˘صص بعÓ˘˘لا م˘˘صضناو
لانصسرآ’ ةراعإ’ا ليبصس ىلع اماع
ن˘م بل˘ط˘˘ب ،ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘صصلا

يا˘˘نوأا كاذ˘˘نآا «زر˘˘نا˘˘غ˘˘لا» برد˘˘م
يصسيئرلا ببصسلا ناك يذلا ،يرميإا
ي˘˘غ˘˘نر˘˘ي˘˘م˘˘˘لا بع’ عا˘˘˘ن˘˘˘قإا ي˘˘˘ف
.يندنللا قيرفلل مامصضن’اب

يف اًزيمم ًءادأا سسويابيصس مّدقو
سصيمقب ىلوأ’ا ةليلقلا تايرابملا
نم كلذ دعب ىناع هنكل ،لانصسرآا
ي˘˘ف ة˘˘ب˘˘كر˘˘لا را˘˘توأا ي˘˘ف ة˘˘با˘˘˘صصإا
هبايغ يف تببصست يتلاو ،ربمفون

.اًبيرقت رهصشأا3 ةدمل بعÓملا نع
يرايلاك وبعل

بتار نع نولزانتي
ليربأا

،يلاطيإ’ا يرايلاك يدان نلعأا
لزانتلا ىلع قيرفلا يبع’ ةقفاوم
ل˘˘ير˘˘فأا ر˘˘ه˘˘˘صشل م˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘تاور ن˘˘˘ع
ةيلاملا ةمزأ’ا لظ يف ،يصضاملا
ببصسب ؛يدانلا اه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ُي ي˘ت˘لا

.انوروك ةحئاج
يرايلاك» :نايب يف ،يدانلا لاقو

مويلا قافت’ لصصوتلا مت هنأا نلعُي
،لوأ’ا ق˘ير˘ف˘لا ي˘ب˘ع’ ع˘ي˘م˘ج ع˘م
ر˘ه˘صش بتاور ن˘ع لزا˘ن˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
.«ليربأا

سسي˘˘˘˘ئر˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘كصشي» :فا˘˘˘˘˘صضأاو
نيذلا نيبعÓلا ينيلويج وصساموت
ةيصساصسحلاو ،قافت’ا ىلع اوعقو
م˘ه˘˘ت˘˘ب˘˘غر ي˘˘ف ا˘˘هور˘˘ه˘˘ظأا ي˘˘ت˘˘لا
ةرتفلا هذه لÓخ ،يدانلا ةدعاصسمل
.«ةبلقتملاو ةدقعُملا

نيب˘عÓ˘لا بل˘ط˘ل ا˘ق˘فو» :ع˘با˘تو
،رار˘ق˘لا اذ˘ه ى˘ل˘˘ع قا˘˘ف˘˘ت’ا د˘˘ع˘˘ب
ةدعاصسم يف لاومأ’ا هذه مهاصستصس
تصصلقت نيذلا يدانلا˘ب ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لا
.«ريبك لكصشب مهروجأا

يف قيرف عبار يرايلاك حبصصأاو
،ا˘ي˘لا˘ط˘يإا˘ب ى˘لوأ’ا ة˘جرد˘˘لا يرود
روجأ’ا لوح هيبع’ عم سضوافتي
.امرابو امورو سسوتنفوي دعب
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نÓيم ¤إا دوعي صشتيفوميهاربإا

لسساكوينل لاقتنلا نم هفقوم مسسحي ليب
،يصسنرف ي˘ف˘ح˘صص ر˘ير˘ق˘ت ف˘صشك

،ليب ثيراغ يزليولا ةين نع ،سسمأا
طا˘˘ب˘˘حإا ي˘˘ف ،د˘˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير م˘˘˘ج˘˘˘ن
.ناديز نيدلا نيز هبردم تاططخم

نم سصلختلل ديردم لاير علطتيو
نم هجورخ لظ يف ،فيصصلا اذه ليب

،ناديز نيدلا نيز بردملا تاباصسح
يذ˘لاو ،م˘خ˘صضلا ه˘ب˘تار˘ل ة˘˘فا˘˘صضإ’ا˘˘ب
ةمزأ’ا لظ يف هريفوتل يدانلا ىعصسي
سسور˘ي˘ف ا˘ه˘ثد˘حأا ي˘ت˘لا ة˘يدا˘صصت˘˘ق’ا

.انوروك
ى˘لإا لا˘ق˘ت˘ن’ا˘ب ل˘ي˘ب م˘صسا ط˘ب˘تراو

نم هتيكلم تبرتقا يذلا ،لصساكوين
را˘م˘ث˘ت˘صس’ا قود˘ن˘صص ى˘لإا لا˘ق˘˘ت˘˘ن’ا
.يدوعصسلا

ر˘مأ’ا اذ˘ه د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير ر˘˘ب˘˘ت˘˘عاو
نأا را˘ب˘ت˘عا˘ب ،ة˘ع˘ئار ة˘صصر˘ف ة˘با˘ث˘˘م˘˘ب
ةيدام˘لا ةرد˘ق˘لا كل˘م˘ي˘صس ل˘صسا˘كو˘ي˘ن

نأا ’إا ،ه˘ب˘تار ع˘فدو ل˘ي˘ب ءار˘صش ى˘ل˘˘ع
.تاططخملا هذه طبحيصس بعÓلا

«تروبصس01 ول» عقوم بصسحبو
ليحرلا يوني ’ ليب نإاف ،يصسنرفلا

و˘تا˘كر˘ي˘م˘˘لا ي˘˘ف د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير ن˘˘ع
.لبقملا يفيصصلا

يف ام لك لعفيصس ليب نأا حصضوأاو
ىتح ديردم لاير عم ءاقبلل هعصسو
.2202 فيصص يف هدقع ةياهن

هليكو ربخأا دقف ،كلذ ىلع ةوÓع
لا˘ير ي˘لوؤو˘˘صسم تي˘˘نرا˘˘ب نا˘˘ثا˘˘نو˘˘ج
يف ةبغر هيدل تصسيل ليب نأاب ،ديردم
’ فقوم وهو ،فيصصلا اذه ةرداغملا
ودب˘ي يذ˘لا ،ناد˘يز برد˘م˘لا ي˘صضر˘ي

يف بعÓلا ةيؤور مدع ىلع اًصصيرح
.ةليلق رهصشأا لÓخ هقيرف

نا˘ت’ز يد˘يو˘صسلا م˘ج˘˘ن˘˘لا ردا˘˘غ
ةنيدم ىلإا ادئاع هدÓب ،سشتيفوميهاربإا

ةدع دعب سسمأا لوأا ،ةيلاطيإ’ا ونÓيم
.ديوصسلا يف اهاصضق عيباصسأا

(اماع83) سشتيفوميهاربإا رظ˘ت˘ن˘يو

،نÓيم هقيرف تابيردت يف ةكراصشملا
يرود˘˘لا قر˘˘˘ف˘˘˘ل ح˘˘˘م˘˘˘صسي˘˘˘صس ثي˘˘˘ح
تاعومجم ىلع بيردتلاب يلاطيإ’ا

.لبقملا نينثإ’ا موي نم ةيادب ،ةريغصص
تا˘ي˘لا˘ع˘ف فا˘ن˘ئ˘˘ت˘˘صسا رار˘˘ق ن˘˘كلو

دعومو ايلاطيإا ي˘ف ي˘لا˘ح˘لا م˘صسو˘م˘لا
يف ذ˘خ˘ت˘ي˘صس تا˘ق˘با˘صسم˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا
.يلاحلا يام ةياهن

هتقايل ىلع سشتيفوميهاربإا ظفاحو
يتلا ةيصضاملا ةليلقلا عيباصسأ’ا لÓخ
بردت ثيح ،ملوهكوتصس يف اهاصضق
قيرف بعÓم ىلع مرصضخملا بعÓلا

يرود ي˘ف ط˘صشن˘ي يذ˘˘لا ،ي˘˘برا˘˘ما˘˘ه
.ديوصسلاب ىلوأ’ا ةجردلا

ةريصسم أاد˘ب سشت˘ي˘فو˘م˘ي˘هار˘بإا نا˘كو
هنكل ،يديوصسلا و˘م˘لا˘م ي˘ف ه˘فار˘ت˘حا
.يبراماه يدان مهصسأا نم %52 كلتمي

ونÓيم رداغ سشتيفوميهاربإا ناكو
راذآا/سسرام فصصتنم يف ديوصسلا ىلإا
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ف˘˘قو˘˘˘ت د˘˘˘ع˘˘˘ب ،ي˘˘˘صضا˘˘˘م˘˘˘لا
ةمزأا ببصسب ؛ايلاطيإا يف تاقباصسملا
انوروك سسوري˘ف˘ب تا˘با˘صصإ’ا ي˘صشف˘ت
.دجتصسملا

تاءار˘˘جإ’ا ود˘˘ب˘˘ت ،د˘˘يو˘˘صسلا ي˘˘˘فو
سسوري˘ف د˘صض ة˘يزار˘ت˘ح’او ة˘ي˘ئا˘قو˘لا

،ايلاطيإا يف اهتريظن نم لقأا انوروك
اذهب ىود˘ع˘لا را˘صشت˘نا ؤو˘طا˘ب˘ت˘ل ار˘ظ˘ن
.ءابولا

 «ون بماكلا» نع ليحرلا صضفر وليم Òثرأا

صسوتنفوجو ةنولسشرب Úب ةيلدابتلا ةقفسصلا ذاقنإل ديدج لح
مويلا ينابصسإا يفحصص ريرقت لاق

سسوتنفو˘جو ة˘نو˘ل˘صشر˘ب نإا ءا˘ثÓ˘ث˘لا
يف ةيلدابت ةقفصص دقعب ناكصسمتي
.لبقملا يفيصصلا وتاكريملا

تامدخب رفظلل ةنولصشرب ىعصسيو
يف ،سشت˘ي˘نا˘ي˘ب م˘ي˘لار˘ي˘م ي˘ن˘صسو˘ب˘لا
سسوتنفوج هيف ىنمتي يذلا تقولا

ى˘لإا و˘ل˘ي˘م ر˘ثرآا ي˘˘ل˘˘يزار˘˘ب˘˘لا بل˘˘ج
.ونيروت

ود˘˘نو˘˘م» ة˘˘ف˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صص بصسح˘˘˘بو
نإا˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘صسإ’ا «و˘˘ف˘˘ي˘˘ترو˘˘˘ب˘˘˘يد
قÓطإ’ا ىلع عنامي ’ سسوتنفوج
امك ،ةنولصشرب ىلإا سشتينايب ليحر
سضوافتلاب نذإ’ا هحنم اصسرابلا نأا

يف نمكت ةلكصشملا نكل ،وليم عم
نع ليحرلا يف ريخأ’ا ةبغر مدع
.ينولاتكلا يدانلا

ي˘˘م˘˘صسر نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف ر˘˘˘ثرآا د˘˘˘كأاو
،ةنولصشرب عم رارم˘ت˘صس’ا˘ب ه˘كصسم˘ت
،ون بماك ةرداغم يف هتبغر مدعو
عم ا˘ئ˘ي˘صش مد˘ق˘ي م˘ل ه˘نأا ى˘لإا اًر˘ي˘صشم
.نآ’ا ىتح قيرفلا

،يصسي˘تارا˘ب و˘ي˘با˘ف كصسم˘ت م˘غرو
،سسو˘ت˘ن˘فو˘ج˘ل ي˘صضا˘ير˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا

برد˘˘˘˘م ،يرا˘˘˘˘صس و˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسيروا˘˘˘˘مو
عم ىتح ،رثرآا مصضب «يرينوكنايبلا»
د˘يد˘ح˘ت م˘ت ه˘˘نأا ’إا ،ر˘˘ي˘˘خأ’ا ه˘˘نا˘˘ي˘˘ب
عان˘قإا ل˘صشف لا˘ح ،ن˘ي˘ل˘يد˘ب ن˘ي˘م˘صسا

ليحرلاب ي˘ل˘يزار˘ب˘لا ط˘صسو˘لا بع’
.ون بماك نع

ديدحت مت هنأا ىلإا ريرقتلا راصشأاو

ريهظلا ،وديميصس نوصسلين يلاغتربلا
ر˘ي˘˘ل˘˘ك نا˘˘ج ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لاو ،ن˘˘م˘˘يأ’ا
.كلاصشل راعملا عافدلا بلق ،وبيدوت

زكرم ميعدتل سسوتنفوج ىعصسيو
ميدقت مدع لظ يف نميأ’ا ريهظلا
رظتنملا ىوتصسملل وليناد يليزاربلا

يد ا˘ي˘تا˘˘م بار˘˘ت˘˘قا كلذ˘˘كو ،ه˘˘ن˘˘م

.ليحرلا نم ويليصشت
يهتنت يذلا ،وبيدوتل ةبصسنلاب امأا

مصسوملا ةياه˘ن˘ب كلا˘صش ى˘لإا ه˘ترا˘عإا
يلوؤوصسم باجعإاب ىظحيف ،يراجلا

اباصش اعفاد˘م هرا˘ب˘ت˘عا˘ب سسو˘ت˘ن˘فو˘ج
.ازيمم Óبقتصسم كلميو

ىسشخأا :غنيلÎسس
ةدوع

غيلÈÁÒلا
ي˘لود˘لا حا˘ن˘ج˘˘لا بر˘˘عأا

،غنيلرت˘صس م˘ي˘حر يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا
نع ،ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسصشنا˘م م˘ج˘ن
فا˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘صسا نأا˘˘صشب ه˘˘فوا˘˘خ˘˘م
مل ام هنأا اًدكؤوم ،غيلريميربلا
نيبعÓلا ةمÓصس نامصض متي
،ني˘لوؤو˘صسم˘لاو ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لاو
.بعلل اًحاترم سسيل هنإاف

ي˘˘˘ف غ˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘لر˘˘˘ت˘˘˘صس لا˘˘˘قو
ةفيحصص اهت˘ل˘ق˘ن تا˘ح˘ير˘صصت
:ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا «ل˘˘ي˘˘م ي˘˘ل˘˘يد»
،ا˘ه˘ي˘ف دو˘ع˘ن ي˘ت˘لا ة˘ظ˘ح˘ل˘لا»
عصضولا نوكي نأا دب ’ بجي
نمب ،عيمجلا ىلع انمآا اهيف
ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا م˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا م˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف
.«ماكحلاو

ف˘ي˘ك فر˘˘عأا ’» :فا˘˘صضأاو
رعصشأا ي˘ن˘كل ،كلذ ثد˘ح˘ي˘صس
اذه نيمأات متي نأا درجمب هنأا
ة˘˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘صس ن˘˘˘˘˘م بنا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا
ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لاو سصا˘˘˘خ˘˘˘صشأ’ا
بصسا˘ن˘˘م˘˘لا تقو˘˘لا نو˘˘كي˘˘صس
كلذ ى˘˘ت˘˘ح ن˘˘كلو ،ةدو˘˘ع˘˘ل˘˘ل
لوقأا نأا يننكمي فيك ،تقولا
ظفحتم انأا ؟اًفئاخ تصسل يننإا

نكمي ةجيتن أاوصسأا يف ركفأاو
.«نوكت نأا

ه˘صسف˘˘ن تقو˘˘لا ي˘˘ف» :م˘˘تأاو
ا˘ًق˘ح د˘يرأاو ،كلذ ى˘لإا ع˘ل˘ط˘تأا
نوكي نأا لمآا نكلو ،ةدوعلا

امدنع ماري ام ىلع ءيصش لك
.«دوعن

،نو˘صسنو˘ج سسيرو˘ب ح˘ن˘˘مو
،ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا ءارزو˘لا سسي˘˘ئر
يرود˘˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘بار ،سسمأا
رصضخأ’ا ءوصضلا ،يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا

فلخ تاصسفانم˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘صس’
1 نم اًرابتعا ،ةقلغم باوبأا

.لبقملا ناوج
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ل˘ب˘ق˘م˘لا تب˘صسلا مو˘˘ي ن˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب
يناملأ’ا يرودلا تاصسفانم بعلتصس
يرودو «اغ˘ي˘ل˘صسد˘نو˘ب» مد˘ق˘لا ةر˘كل
طاصشن فانئتصسا انلعيل ةيناثلا ةجردلا

د˘ع˘ب كلذو ،ا˘ي˘نا˘م˘لأا ي˘ف مد˘ق˘لا ةر˘ك
ىلع قافت’او ،نييصساي˘صسلا ة˘ق˘فاو˘م
.طورصشلا

ن˘˘ي˘˘ب ي˘˘بر˘˘يد˘˘لا ةارا˘˘˘ب˘˘˘م ن˘˘˘كلو
نل ،40 كلاصشو دنومترود ايصسوروب
رور˘˘لا ي˘˘بر˘˘يد ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م ه˘˘˘ب˘˘˘صشت
ةرايز نوكتصس امني˘ب ،ة˘ي˘كي˘صسÓ˘كلا
نيلرب نوينويل ىلوأ’ا خنويم نرياب
ي˘ت˘لا ةر˘حا˘صسلا ة˘ب˘صسا˘ن˘˘م˘˘لا دا˘˘كلا˘˘ب
كي˘˘ن˘˘ي˘˘بو˘˘ك نا˘˘˘كصس ا˘˘˘هر˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ي
.نوحلاصصلا

فانئتصسا وه ةيبلغأ’ا فده ناكو
رومأ’ا ح˘ب˘صصت نأا در˘ج˘م˘ب م˘صسو˘م˘لا
انوروك سسور˘ي˘ف ي˘صشف˘ت ذ˘ن˘م ،ة˘ن˘مآا
سسرا˘˘م ي˘˘ف يرود˘˘˘لا ف˘˘˘قوأا يذ˘˘˘لا
.يصضاملا

تا˘ي˘با˘ج˘يإ’ا ر˘صشن˘ن ي˘ل˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو
فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا˘ب ة˘صصا˘خ˘لا تا˘ي˘ب˘ل˘˘صسلاو
:لكصشلا اذهب يرودلا

تايباجيإلا
تاجرد˘م˘لا م˘غر زا˘ت˘م˘م ج˘ت˘ن˘م

ةيلاخلا
ن˘ع ة˘ب˘ئا˘غ مد˘ق˘لا ةر˘ك ن˘كت م˘˘ل

نيرهصشلا يف لماك لكصشب ريهامجلا
ةدهاصشم ةداعإا لÓخ نم نييصضاملا
4102 م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا سسأا˘˘˘˘ك ي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن
ر˘ب˘ع ة˘ي˘كي˘صسÓ˘كلا تارا˘˘صصت˘˘ن’او
ملعي عيم˘ج˘لا ن˘كلو ،قر˘ف˘لا ع˘قاو˘م
.ةارابملا ةياهن لبق ةيئاهنلا ةجيتنلا

يف ةيلاخ تاجردم دوجوب ىتحو
ة˘ج˘ي˘ت˘ن ة˘صسفا˘ن˘م ع˘قو˘˘ت ،بعÓ˘˘م˘˘لا

ليلقلا ديعي نأا نكمملا نم ةيصضاير
.نييÓملل ةيباجيإ’ا ةايحلا نم

:انوروك نع ثيدحلا نم ةحار
يف وأا ،فتاهلا ربع وأا ،لزنملا يف
ةفاك ى˘ل˘ع ا˘نورو˘ك ن˘م˘ي˘ه ،ل˘م˘ع˘لا
سصاخصشأ’ا دعبأاو رهصشأ’ تاثداحملا

.رخآا ءيصش يأا يف ثيدحلا نع
ة˘ل˘ط˘ع ي˘ف ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا تيأار ل˘˘ه»

نوكي˘صس «؟ر˘ي˘خأ’ا عو˘ب˘صسأ’ا ة˘يا˘ه˘ن
لاد˘ج˘لا بنا˘ج˘ب ،ه˘ب ا˘ب˘حر˘م ار˘ي˘ي˘غ˘ت
نأاو ،ماكحلا تارارق ،فادهأ’ا نأاصشب
نيقلقلل اديج ءاهلإا نوكتصس ةلوطبلا
رودو ي˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ظو˘˘˘لا ن˘˘˘˘مأ’ا نأا˘˘˘˘صشب
.ةيعامتج’ا دويقلاو ةناصضحلا

نيرخآÓل ةودق
ي˘˘ف ة˘˘فا˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لا مو˘˘˘ه˘˘˘ف˘˘˘م

نو˘كي نأا ن˘كم˘ي «ا˘غ˘ي˘ل˘صسد˘˘نو˘˘ب˘˘لا»
يف ىرخأ’ا تايرودلا هعبتت اططخم
ةدوعل قير˘ط˘لا دو˘ق˘ي ا˘م˘برو ا˘بوروأا
.تاعانصصلاو ىرخأ’ا تاصضايرلا

ن˘˘ير˘˘ف˘˘ي˘˘صس رد˘˘ن˘˘صسكلأا  ف˘˘صصوو
مدقلا ةركل يبوروأ’ا داحت’ا سسيئر
«ءيصضم لاثم» هنأاب «اغيلصسدنوبلا»
ةايحل مد˘ق˘لا ةر˘ك ةدا˘عإا ة˘ي˘ف˘ي˘ك ي˘ف
.ةراقلا ربع سسانلا

تايبلصسلا
جت˘ن˘م ه˘نأا˘ب فا˘ن˘ئ˘ت˘صس’ا ف˘صصو

يكيتصسÓب
عجصشم يأ’ نكمي ’ بعÓم يف

اوبردت ن˘يذ˘ل˘لا نو˘ب˘عÓ˘لا ،ا˘ه˘لو˘خد
ينو˘يز˘ف˘ي˘ل˘ت ثب˘ل نو˘ب˘ع˘ل˘ي˘صس ةو˘ق˘ب
سصخصش يأ’ نكمي ’ ابيرقت ،رفصشم
طقف هتد˘ها˘صشم ن˘كم˘يو ه˘تد˘ها˘صشم
.ةقلغملا تاناحلا يف

ي˘ف ت’ا˘ف˘ت˘حا كا˘˘ن˘˘ه نو˘˘كت ن˘˘ل
،بقللاب زئافلا قيرفلل ةنيدملا ةحاصس
ر˘ي˘ها˘م˘ج˘ل˘ل فا˘ت˘ه كا˘ن˘ه نو˘كي ن˘˘ل
نأا ى˘˘ت˘˘ح .فاد˘˘هأ’ا˘˘ب لا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘حÓ˘˘˘ل

ةطبار سسيئر تريف˘ي˘صس نا˘ي˘ت˘صسير˘ك

ةيلمع» اه˘نأا د˘كأا ي˘نا˘م˘لأ’ا يرود˘لا
.«ةئراط

رمقلا حطصس ىلع كنأاك ءاوجأ’ا
،روهمج نودب تميقأا ةارابم لوأا

مل ـريصصق تقوب فقوتلا ةرتف لبق
و˘ب˘ع’ مد˘ق .ة˘ي˘لا˘ع ر˘ي˘يا˘ع˘˘م ع˘˘صضت
،نلوكو خابدÓ˘غ˘ن˘صشنو˘م ا˘ي˘صسورو˘ب
.ةبيرغ ةقيقد09 ،مكحلا نع كيهان

عم ةيلايرصس رثكأا رمأ’ا حبصصيصسو
ىلع نو˘صسل˘ج˘ي ن˘م ءاد˘ترا ةرور˘صض
ىلع ظافحلاو ةعنقأ’ ء’دبلا دعاقم
نكمي ا˘م˘ن˘ي˘ب ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا د˘عا˘ب˘ت˘لا
.نايحأ’ا سضعب يف ةركلا ريهطت

اعيرصس عابطن’ا رهظي نأا نكميو
فانئتصسا تاكرحب رمت ةصضايرلا نأاب
لاومأا قفدت رارمتصسا درجمل مصسوملا
عفادم سشتيتوبوصس نيفين لاقو ،ثبلا
’»: ةيناملأ’ا ةعاذإÓل نيلرب نوينوي
ملو ،ةلواطلا ىلع ناكم انيدل دجوي
.«انوريصشتصسي

ةبيرغ دعاوق
«دليب» ةفيحصصل تر˘ي˘ف˘ي˘صس لا˘ق

ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست د˘˘ن˘˘ع لا˘˘ف˘˘ت˘˘ح’ا نأا˘˘˘صشب
نوبعÓلا ركفي نأا ىنمتأا» :فادهأ’ا
ة˘صسرا˘˘م˘˘م ى˘˘ت˘˘حو ،ءي˘˘صش ل˘˘ك ي˘˘ف

لظ يف فادهأ’اب لافتح’ا ةقيرط
حوصضو لكب ،انوروك سسوريف دجاوت

كيلع نيعتي هنأ’ ،نكمأا اذإا ،دعب نع
.«يدصسجلا لاصصت’ا يدافت

،ف˘غ˘صشل ى˘ن˘ع˘˘م كا˘˘ن˘˘ه نو˘˘كي ’
فادهأا لجصست امدنع ة˘ع˘ت˘م˘ل ،حر˘ف˘ل
افيخصس ودبي رمأ’ا نكلو ،ةلزع يف
لافتح’ا يدافت كيلع نيعتي امدنع
عاو˘˘˘نأا ن˘˘˘م عو˘˘˘ن يأا˘˘˘ب فاد˘˘˘هأ’ا˘˘˘˘ب
تقو˘˘لا ي˘˘فو يد˘˘˘صسج˘˘˘لا لا˘˘˘صصت’ا
ايد˘صسج ’ا˘صصتا كا˘ن˘ه نو˘كي ه˘صسف˘ن
لاو˘ط م˘ئاد ل˘كصشب ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘˘ي˘˘ب
.ةارابملا

ينفلا ريدملا درابم’ كنارف بغري
م˘ج˘ن ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ي˘ف ،ي˘صسل˘ي˘صشت˘˘ل
ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ ،ي˘˘لو˘˘با˘˘ن
.ةلبقملا ةيفيصصلا

نإاف ،«نصص اذ» ةفيحصص بصسحبو
زنيتر˘ي˘م سسيارد ع˘با˘ت˘ي أاد˘ب درا˘ب˘م’
،«مارغتصسنإا» عقوم ىلع ،يلوبان مجن
يصسليصشت مامتها نم ززعت ةوطخ يف
.يكيجلبلا بعÓلا مصضب

زيزعت ديري درابم’ نأا تفاصضأاو
مل هنأاو ةصصاخ ،زنيتريم مصضب هقيرف
لوح يلوبان عم قافت’ دعب لصصوتي

اذ˘ه ي˘ه˘ت˘ن˘ي يذ˘˘لا هد˘˘ق˘˘ع د˘˘يد˘˘ج˘˘ت
.فيصصلا

درابم’ نأا ىلإا ةفيحصصلا تتفلو
ع˘م ت’ا˘صصت’ا ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا ىر˘˘جأا
،اًماع33 رمعلا نم غلابلا بعÓلا
بعللاب زنيتريم مامتها ىدم ةفرعمل
.«زولبلا» حلاصصل

نم نÓيم رتنإاو يصسليصشت دعيو
سسيارد عم دقاعتلاب نيمتهملا زربأا

يف همصض ةصصرف لÓغتصساو ،زنيتريم
.ةيناجم ةقفصص

ةينا‹ ةقفسصل ده“ درابمل ةوطخ

باسشلا اتنلاتأا بعل ةافو
يدا˘ن رد˘صصأا

اتن’اتأا
لوأا ،ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا
نلعأا انايب ،سسمأا

هبع’ ةا˘فو ه˘ي˘ف
يدلانير ا˘يرد˘نأا

91 ر˘˘م˘˘˘ع ن˘˘˘ع
د˘˘˘ع˘˘˘˘ب ،ا˘˘˘˘ما˘˘˘˘ع
ع˘˘˘˘˘˘˘م عار˘˘˘˘˘˘˘صص
.سضرملا

ي˘˘˘˘˘ف ر˘˘˘˘˘كذو
برع˘ي» :نا˘ي˘ب˘لا
هصسيئرو اتن’اتأا
وينوطنأا
ةرصسأا دارفأا ملأات نم يدانلا ةلئاع لكو ،قيمعلا امهرثأات نع يصساكريب
.«يدلانير ايردنأا ةافو ببصسب وناينل يدانو بعÓلا

31 هرمع ناك نأا ذنم دوصسأ’او قرزأ’ا سصيمقلا ايردنأا ىدترا» :فاصضأاو
سسأاكو يرودلا يبقلب زوفلا يف اماع71 تحت قيرف عم مهاصس ثيح ،اماع
يصسيلوميا ةيدنأا عم هتريصسم لصصاوي نأا لبق ،6102 ماع يف ربوصسلا

امئاد ناك ،ونانيل قيرفل اراعم يلاحلا مصسوملا ىصضق اميف ،ار’وزيمو
.«عيمجلا نم ابوبحم نوكي نأا يف حجنو ،ايباجيإا

هذه ،ملصستصسي نم رخآا اًمئاد تنك ،بعلملا يف امك امامت» :اتن’اتأا عباتو
ةماصستب’ا كلت نكل .اًديعب بهذت ’ يك كتوق لكب تلتاق اًصضيأا ةرملا
اوناك نيذلا كئلوأا بل˘ق ي˘ف ا˘ًم˘ئاد ةا˘ي˘ح˘لا د˘ي˘ق ى˘ل˘ع ى˘ق˘ب˘ت˘صس ة˘ف˘ي˘ط˘ل˘لا
.«كيلع فرعتلاب نيظوظحم

فانئتسسا لبق هم‚ ديعتسسي خنويم نرياب
«اغيلسسدنوبلا»

هتيزهاجو ،خنويم نرياب مجن يفاعت نع سسمأا لوأا ،يفحصص ريرقت فصشك
.فقوتلا ةرتف دعب قيرفلا تايرابم ىلوأا يف ةكراصشملل

يف ،لبقملا دحأ’ا ،نيلرب نوينوي هريظن ىلع اًفيصض خنويم نرياب لحيو
.يناملأ’ا يرودلا نم62 ةلوجلا تاصسفانم راطإا

سسوريف يصشفت ببصسب يصضاملا سسرام رهصش فصصتنم ةقباصسملا تفقوتو
.انوروك

نا˘ف˘يإا ي˘تاور˘كلا حا˘ن˘ج˘لا نأا ،ة˘ي˘نا˘م˘لأ’ا «ر˘كي˘ك» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صص تر˘˘كذو
تحت نوكيصس يلاتلابو ،لحا˘كلا ة˘با˘صصإا ن˘م ا˘ًما˘م˘ت ى˘فا˘ع˘ت ،سشت˘ي˘صسير˘ي˘ب
.نيلرب نوينوي ةهجاوم لبق ،يرافابلل ينفلا ريدملا ،كيلف زناه فرصصت

،يصضاملا يرفيف رهصش علطم هلحاك يف رصسكل سشتيصسيريب سضرعتو
.ةيحارج ةيلمعل عصضخ

51 يف ةمصساح تاريرمت5 مدق امنيب فادهأا4 ليجصستب نافيإا مهاصسو
.مصسوملا اذه يرافابلا قيرفلا عم اهبعل ةارابم

ناك اذإا ام ةفرعم مدع لظ يف اًصضماغ Óًبقتصسم سشتيصسيريب هجاويو
ةرتف ةياهن دعب نÓيم رتنإا فوفصصل دوعيصس مأا يئاهن لكصشب نرياب همصضيصس
.هتراعإا

«غيل ÈÁÒلا» لامكتسسا نم مهأا يتحسص :زور
يرودلا مصسوم فانئتصسا بجي ’ هنإا ،لصساكوين عفادم ،زور يناد لاق

.ريبك لكصشب انوروك سسوريفب ةباصصإ’ا ت’اح عجارتت ىتح ،يزيلجنإ’ا
عصست ىقبتت ذإا ،مصسوملا لامكإا ططخ زاتمملا يرودلا ةيدنأا سشقانتو

امدعب ،لبقملا رهصشلا هفانئتصسا ت’امتحا تدازو ،ةياهنلا ىتح ت’وج
.ناوج لوأا دعب اهتدوع نكمي ةيصضايرلا ةطصشنأ’ا نإا ةموكحلا تلاق

ىلإا اريصشم ،مارغتصسنإا ربع ويديف يف ،اماع92 هرمع غلابلا زور راصشأاو
.هتحصص نم رثكأا دÓبلا يف ةيصسفنلا ةلاحلاب متهم ريغ هنأا

ةلا˘ح˘لا زز˘ع˘ت˘صس ا˘ه˘نأ’ مد˘ق˘لا ةر˘ك اود˘ي˘عأا لو˘ق˘ت ة˘مو˘كح˘لا» :ح˘صضوأاو
ةرك نع ثيدحلا مدع بجي ،كحملا ىلع سسانلا ةايح ،دÓبلا يف ةيصسفنلا
ىلإا تعمتصسا ،حصضاو لكصشب ةباصصإ’ا ت’اح سضافخنا دعب ىوصس مدقلا
’ ،كلذ هباصش ام وأا ناوج لوأا لبق مدقلا ةرك ةدوع مدعو سسمأا نÓعإ’ا
.«هابتنا يأا رمأ’ا اذه ريعأا

ام ىلإا ةفاصضإ’اب ةلاح فلأا322 نم رثكأا ايناطيرب يف ةباصصإ’ا تغلبو
.ةافو فلأا23 نع لقي ’

نيبعÓلا نإا ،نيفرتحملا نيبعÓلا داحتا سسيئر بئان زنراب يبوب لاقو
ةصسارد تحصضوأا امدعب مصسو˘م˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا ها˘ج˘ت ق˘ل˘ق˘ب نور˘ع˘صشي دو˘صسلا
غلبت ،انوروك سسوريف ببصسب دوصسلا ةافو ةبصسن نأا ةيناطيربلا ةموكحلل

.سضيبلا نم مهئارظن فعصض
ةياهن ىتح لصساكوين ىلإا ريبصستوه ماهنتوت نم راعملا زور فاصضأاو

،راظتن’ا انيلع اذل ةعمجلا موي فصشكلل عصضخأاصس يننأا دقتعأا» :مصسوملا
رخآا يه مدقلا ةرك ،رمأ’اب مهرثأاتو سسوريفلاب سسانلا ةباصصإا ببصسب نيزح
.«هيف ريكفتلا بجي ءيصش

ليصصافت نأاصشب ،ةموكحلاو يرودلا ةطبار نيب تاصشقانملا ترمتصساو
بعÓم يف بعللا يدافت يف ة˘يد˘نأ’ا ل˘مأا˘تو م˘صسو˘م˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا ة˘ي˘ف˘ي˘ك
.ةدياحم

دنآا نوتياربو دروفتاو لثم ،طوبهلا رطخ هجاوت يتلا ةيدنأ’ا سضعبف
.سصرفلا ؤوفاكت أادبم هاجت اهقلق تدبأاو ةركفلا تصضفر ،نويبلأا فوه

داحت’ا ىلإا مصسوملا نأاصشب اهططخ ميدقت يرودلا ةطبار ىلع بجيو
.رايأا /ويام52 لولحب (افيويلا) يبوروأ’ا

اغيلصسدنوبلا ةدوع خيرات يراجلا يام61

دعاوقلاو ..تايباجيإلا ردسصتي زاتمملا جتنملا
تايبلسسلا زربأا ةبيرغلا



 فارتحلا باوبأا هل حتف يذلا يدانلا عم ةلصصاوملا لصضف

3202 ةياغ ىلإا يجنأا عم هدقع ددمي يرون تيأا
يجنأا هقيرف عم هدقع ةيرئازجلا لوصصأ’ا وذ بعÓلا يرون تيأا ناير ددم

تفصشكو.1202 يف يهتني هدقع ناك امدعب ،3202 ةياغ ىلإا يصسنرفلا
ددم دق باصشلا بعÓلا نأا «رتيوتلا» ىلع يجنأا يدانل ةيمصسرلا ةحفصصلا

قيرطلا عطق دق «وكصس» نوكي اذهبو ،3202 يف يهتنيل ،نيمصسومب هدقع
،يرون تيأا ناكو.ةنصس81ـلا بحاصص عم دقاعتلا يف ةبغارلا قرفلا ىلع
مامأا نوكتصس نآ’ا اهنأا ’إا ،همصض يف ةبغارلا ةيدنأ’ا نم ددع رادار ىلع
 .همصضل يجنأا ةرادإا عم سضوافتلا ةيمتح

ب.م.يرصسيإا
 عافدلا روحم لكصشم لح ديري صسلوأا

 يسسنرفلا نويل يف بولطم يرمعلا نب
يلودلا عفادملا يرمعلا نب لامج عم دقاعتلا قابصس نويل يدان لخد

تفصشكو.ديدجلا مصسوملل ابصسحت يدوعصسلا بابصشلا يدان بع’ ،يرئازجلا
لحل ايقيرفإا لطب عم دقاعتلا ديرت نويل ةرادإا نأا ةيصسنرف ةيمÓعإا ريراقت
،ينفلا مقاطلا سسأار يف اعادصص لكصشي تاب يذلاو يفلخلا طخلا لكصشم
يف ةيراق ةكراصشم نامصضو هقيرب ةداعتصسا يف بغري قيرفلا ناو اميصس’
يدان ة’اغم نكل يدنام عم دقاعتلا ديرت نويل ةرادإا تناكو.ديدجلا مصسوملا
ىعصست ثيح ،يرمعلا نب وحن ا˘هرا˘ظ˘نأا لو˘ح˘ت ا˘ه˘ل˘ع˘ج ي˘نا˘ب˘صس’ا سسي˘ت˘ي˘ب

.همصضل يدان عم اهيف طبختي يتلا ةريثكلا لكاصشملا لÓغتصس’
ب.م.يرصسيإا

 اهطيصشنتل مئاد ططخم عصضو ىلع ددصش

بسصني ةسضايرلاو بابسشلا ريزو يدلاخ
 ةيعماجلاو ةيسسردملا ةسضايرلا ثعبل نيتنجل

عم قيصسنتلاب ،ةصضايرلاو بابصشلا ريزو يدلاخ يلع ديصس ،سسمأا بصصن
ةيصسردملا ةصضايرلا ثعبل نيتنجل يلاعلا ميلعتلاو ةينطولا ةيبرتلا يريزو
ةصضايرلاب سضوهن˘ل˘ل نÓ˘م˘ع˘ت˘صس ن˘ي˘ت˘ن˘ج˘ل˘لا نأا يد˘لا˘خ د˘كأاو.ةيعماجلاو
طيصشنتل مئاد ططخم عصضو ةرورصض ىلع اددصشم ،ةيعماجلاو ةيصسردملا
 .ةيصسردملا ةصضايرلا

ر.ق
 دادزولب بابصش

 ةيصضاملا تاعاصسلا يف يدانلا تلاط يتلا ةريثكلا تاداقتنلا دعب

 ةلوطبلا فانئتسسل ةزهاج اهنأا دكؤوتو اهفقوم حسضوت ةرادإلا
ةرتفلا يف ريثأا يذلا ريثكلا مÓكلا دعب اهفقوم دادزولب بابصش ةرادإا تريغ

بلاطملاو يدانلل ةيمصسرلا ةحفصصلا ىلع رصشن يذلا نايبلا دعب ،ةيصضاملا
هيف تدكأا ،سسمأا ةحيبصص اديدج انايب ةرادإ’ا ترصشن ثيح ،قيرفلل بقللا حنمب
تبتكو.يراجلا مصسوملا ةياهنل ةوقب بعللاو ةصسفانملا فانئتصس’ ةزهاج اهنأا
ل˘صصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م ل˘ع ة˘ي˘م˘صسر˘لا ة˘ح˘ف˘صصلا ى˘ل˘ع ة˘لو˘ط˘ب˘لا رد˘صصت˘˘م ةرادإا
يف هنأا دادزولب بابصش ةرادإا نلعت ،انفقوم بعوتصسي مل نم ةدئافل »:يعامتج’ا

.«اهل نوزهاج نحنف ةلوطبلا فانئتصسا دÓبلل ايلعلا تاطلصسلا تررق لاح
ىرخأ’ا قرفلا لبق نم ةريثك تاداقتنا تقلت دق يمصصاعلا يدانلا ةرادإا تناكو
طاقن3 نيصسفانملاو «ةبيقعلا» نيب طاقنلا قراف نأاو اميصس’ ،راصصنأ’ا ىتحو
 .يراجلا مصسوملا ةياهن نم ت’وج8 لبق رخأاتم ءاقل عم طقف

 رئازجلا ةيدولوم

 لاعسش ةفيلخ نع ثحبلا ةلحر لسصاوت ةرادإلا
ميدقت ىلع رداق سسراح عم دقاعتلا ىلع رئازجلا ةيدولوم ةرادإا رصصت

يف ليحرلا نم ىندأا وأا نيصسوق باق تاب يذلا لاعصش ديرف ةفÓخو ةفاصضإ’ا
ةيعمب ةرادإ’ا نأا ةصصاخلا انرداصصم نم انملعو.لخادلا يفيصصلا وتاكريملا

ىلع ديمعلا ناولأا لمحل ةحصشرملا ءامصسأ’ا نم اددع تعصضو بادتن’ا ةيلخ
اصسراح نوكيل لصضفأ’ا رايتخ’ ةحاتملا تارايخلا ةصسارد يف عرصشت نأا

 .ديدجلا مصسوملا يف ةيدنأ’ا ديمعل اديدج
 حياصسلا يطوب قافو

 نيبعÓلا ةمÓصس ىلع اظافح يعانطصصلا بصشعلا عصضو ةلوؤوصسملا تاهجلا نم بلط

تاناعإلا حسش نم يناعن  : ىسسيع نب
 عيمجلا لسضفب ققحت دوعسصلاو

مدقلا ةركل يواهلا يصضايرلا يدانلا سسيئر ىصسيع نب ةزمح ،فخي مل
،مدقلا ةركل ةليصسملا ةطبار يفرصشلا لبق ام مصسقلا دئار ،حياصسلا يطوب قافو
،ةفرصشم ةبترم ناك ديدجلا هقيرفل مصسوملا ةيادب يف رطصسملا فدهلا نأا

يلتعيل ،دوعصصلا ةقرو بعل ىلإا سسيئرلا بصسح فدهلا ريغت ت’وج دعبو
لك قيلعت دعب ت’وج30 ـب ةلوطبلا ماتخ لبق ةطقن33 ـب ةعومجملا ةداير
سصقنل ارظنو هقيرف نأا سسيئرلا فاصضاو ،انوروك ةحئاج ببصسب تاطاصشنلا
يديصس ةبيبصش نيبو هنيب قرافلا دمجتيل ،هناديمب طاقن70 عيصض ةربخلا

هدوعصص قيرفلا نمصضل طاقنلا عييصضت ’ولو طقف طاقن30 دنع ىصسيع
ديبع بردملا ءانبأا هجاو قئاع ربكا نأا انثدحم ربتعاو ،ةلوطبلا ةياهن لبق
تاهجلا نم دوعو كانه نأا لاق انهو ،ةيبارتلا ناديملا ةيصضرأا ءوصس دمحم
دقف تاناعإ’ا سصوصصخب امأا ،ابيرق يعانطصص’ا بصشعلا عصضوب ةلوؤوصسملا

عامجإ’ا قلي مل يذلا غلبملا وهو ،ميتنصس نويلم53 غلبم ةيدلبلا تصصصصخ
لقنو لكاو ةيصضاير تادعمو ةصسبلأا ءانتقا نم قيرفلا فيراصصمب ةنراقم
لدجما يقيرف ىوتصسمب بجعأا اميف لوبقملاب ةلوطبلا ىوتصسم افصصاو ،وو
يذلا قيرفلا عم فقت ناب ةيلحملا تاطلصسلل ةلاصسر اهجوم ،ةقراحم لبجو
معدلا ىلإا ةراصشإا يف ،تايناكمإاو ةربخ هقوفت يداون هنع تزجع ازاجنا ققح
ىلع لوعي عيمجلا ناو اميصس يدلبلا بعلملا عورصشم ديصسجتو يداملا
يف ناوتي ملو ،ةيوهجلا ةنتاب ةطبار ىلإا مداقلا مصسوملا رخآا دوعصص قيقحت
Óمآا ،ةلوطبلا ةيادب نم قيرفلا رصصان يذلا عئارلا روهمجلا ىلإا ركصشلا ميدقت
مصسقلا ىلإا دوعصصلا قيقحت يف حياصسلا يطوب ءانبأا ملح ققحتي نأا ريخأ’ا يف
ةيلحملا تاطلصسلا دوعو ديصسجت عم رخآا مÓك كلذ دعب نوكيل ،يفرصشلا

.يدانلا ةدعاصسمل سصاوخلا سضعبو
 ع / دلاخ

3472ددعلا ^1441 ناصضمر02ـل قفاوملا0202 يام31ءاعبرألاةصضايرلا

 ءاقل لك يف ةحجان ةغوارم4.01ـب ماق

ةمئاق يف3ـلا فسصلا لتحيو يسسيمو زرحم ىلع قوفتي لاطع
 ابوروأا يف نيغوارملا لسضفأا

   هيلع اهيصسفانم لابقتصسا يف ركفت تناك يتلا ةيدنألا مدصص

صصسصخم نارهوب ديدجلا بعلملا نأا دكؤوي دارج لوألا ريزولا
 ةينطولاو ةيلودلا تاسسفانملا ناسضتحل

 نييصضايرلا ةمهم نم بعصص ةيلارديفلا بذبذتو يداملا معدلا بايغ نأا دكأا

ةيبملاربلا ويكوط باعلأا ىلإا اولهأات ايسضاير15 :ةفسشح
 ددعلا عفر فدهتسسنو

 دعب ددحي ⁄ «ويصشتلاكلا» فانئتصسا خيرات

 ةسسفانŸا فانئتسسل دعتسسيو نÓيم عم يبطلا صصحفلا زاتجي رسصان نب
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لا˘ط˘˘ع ف˘˘صسو˘˘ي ل˘˘صصاو˘˘ي
سسين مجنو يرئازجلا يلودلا
˘˘ما˘˘قرأ’ا د˘˘صصح ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘˘لا

ةمئاق نمصض هدجاوت Óجصسم
ي˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘غوار˘˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘صضفأا
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘بوروأ’ا تا˘˘˘˘˘يرود˘˘˘˘˘لا
ىلع قو˘ف˘ت يذ˘لاو ،سسم˘خ˘لا
ي˘˘ف مو˘˘ج˘˘ن˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘˘لا
هداع˘ت˘با م˘غر ما˘ع˘لا بي˘تر˘ت˘لا

ببصسب ةد˘م˘ل ة˘صسفا˘ن˘م˘لا ن˘ع
.ةباصصإ’ا

ه˘˘ن˘˘ع تف˘˘صشك ا˘˘م بصسحو
يف نيغوارملا لصضفأا ةمئاق
ة˘ل˘ج˘م هد˘ع˘˘ت يذ˘˘لاو ا˘˘بوروأا
ي˘˘ت˘˘لا ،«لو˘˘ب˘˘تو˘˘˘ف سسنار˘˘˘ف»
بع’ لافوب نايفصس اهردصصت
ـب يزيلجنإ’ا نوت˘ب˘ما˘ه˘ثوا˘صس
اعوبتم ،ةلباقم لك يف5.11
سسيراب مجن افليصس اد رامينب
لك يف9.01 ـب نامريج ناصس
«رصضخلا» مجن لحيل ةلباقم
4.01 ـب ةثلاثلا ةبترملا يف
كلذب اقوفتم ،ةحجان ةغوارم
موجن˘لا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ى˘ل˘ع

ي˘˘˘ف ه˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘مز ةرو˘˘˘صص ي˘˘˘˘ف
ويلو ،زرحم سضاير بختنملا

ة˘˘نو˘˘ل˘˘صشر˘˘ب م˘˘ج˘˘˘ن ي˘˘˘صسي˘˘˘م
ا˘هاز د˘ير˘ف˘ل˘يو يراو˘˘ف˘˘ي’او
 .نيبعÓلا نم مهريغو

نع هداعتباو ةباصصإلا
نم هامرح نيدايŸا

 ةرادصصلا
يدان نميأا ريهظ سضرعتو

ةيوق ةبرصضل يصسنرفلا سسين
رهصش ةب˘كر˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع
ىلإا باغو يصضاملا ربمصسيد
ىلإا داع ثيح ةظحللا ةياغ
رهصش ةياهن تابيردتلا ءاوجأا

يذلا رمأ’ا ،يصضاملا سسرام
ن˘م د˘يز˘م د˘صصح ن˘م ه˘مر˘˘ح
ىحنملا ىلإا رظنلابو ،ماقرأ’ا
هيف دجاوت يذلا يدعاصصتلا
ةباصصإ’ا ل˘ب˘ق ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ل˘ط˘ب

ىلع قوفتلا ىلع ارداق ناك
را˘م˘ي˘نو لا˘˘فو˘˘ب ي˘˘بر˘˘غ˘˘م˘˘لا
نأاو ا˘صصو˘˘صصخ ي˘˘ل˘˘يزار˘˘ب˘˘لا
كير˘تا˘ب ي˘صسنر˘ف˘لا برد˘م˘˘لا
يف هيلع د˘م˘ت˘ع˘ي تا˘ب ار˘ي˘ي˘ف
ر˘˘مأ’ا ر˘˘صسيأا حا˘˘ن˘˘ج بصصن˘˘م
ة˘غوار˘م˘لا˘ب ه˘ل ح˘م˘صسي يذ˘لا
هي˘ل˘ع نو˘كي ا˘م سسكع ر˘ث˘كأا
ر˘ي˘ه˘ظ بع˘ل˘ي ا˘مد˘ن˘ع لا˘ح˘لا
صضيفختب ابلاطم تاب .نميأا

 هبتار

ملوغ لبقتسسم
›وبان عم

 ًاسضومغ دادزي
يزو˘ف ل˘ب˘ق˘ت˘صسم دادز˘˘ي

ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا م’و˘˘غ
ي˘˘˘لو˘˘˘با˘˘˘ن بع’و ق˘˘˘با˘˘˘صسلا
لو˘ح ا˘˘صضو˘˘م˘˘غ ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا

،ة˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسم˘˘لا ه˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘جو
تقو˘˘لا ي˘˘ف سصو˘˘صصخ˘˘لا˘˘بو
انوروك ةحئاج ببصسب نهارلا

ة˘بو˘ع˘˘صص ن˘˘م تداز ي˘˘ت˘˘لاو
لبق ةيم˘صسر سضور˘ع ه˘ي˘ق˘ل˘ت
يذلا يفيصصلا وتاكريملا حتف
رارغ ىلع اف˘ل˘ت˘خ˘م نو˘كي˘صس
.ةيصضاملا تاونصسلا

ه˘˘ن˘˘ع تف˘˘صشك ا˘˘م بصسحو
نأا  ةيلاطيإا ةيفحصص رداصصم
تماق «يبون يترابلا» ةرادا
يرئازجلا حانجلا مصسا عصضوب

نيذلا نيبعÓلا ةمئاق نمصض
وتاكريملا لÓخ مهعيب ديرت
ن˘ل كلذ نأا ر˘˘ي˘˘غ ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
رارصضأ’ا ببصسب Óهصس نوكي
ةيدنأ’اب تقحل يتلا ةيلاملا

ا˘م ،ة˘ي˘˘ح˘˘صصلا ة˘˘مزأ’ا ءار˘˘ج
بعÓلا لاقتنا ةيلمع بعصصي
ه˘ب˘تار ا˘صضياو هر˘ع˘صس بب˘˘صسب
يذ˘˘˘لا م˘˘˘خ˘˘˘صضلا يو˘˘˘ن˘˘˘˘صسلا
يتلا قرف˘ل˘ل ا˘ق˘ئا˘ع نو˘كي˘صس
ىلع همصض وأا هدقع ءارصش دوت
مامأا هلعجي ام ةراعإا لكصش
ه˘˘ب˘˘تار سضي˘˘ف˘˘خ˘˘ت ة˘˘ي˘˘م˘˘ت˘˘ح
ة˘لا˘ق˘ت˘نإا ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘˘ي˘˘ه˘˘صست˘˘ل
 .ةديدج ةبرجت سضوخو

طيمز .ع

ةيدنأا لوأ’ا ريزولا دارج زيزعلا دبع مدصص
نارهو ةنيدم قرفو امومع يرئازجلا برغلا

لا˘ب˘ق˘ت˘صس’ا˘ب م˘ل˘ح˘ت تنا˘ك ي˘ت˘لاو ا˘صصو˘صصخ
يذ˘لاو د˘يد˘ج˘لا نار˘هو بع˘ل˘م ي˘˘ف بع˘˘ل˘˘لاو
راظتنا يف لاغصشأ’ا لامتكا دعب ازهاج حبصصأا

.تاصشوتورلا رخآا عصضو
ةرايز لÓخ ةموكحلا سسيئر ،سسمأا فصشكو

بعلملا نأا ،نارهو ةي’ول هتداق يتلا لمعلا
ةيلودلا ةصسفانملل اصصصصخم نوكيصس ديدجلا

ةيدنأ’ا فرصصت تحت نوكي نلو ،ةينطولاو

نارهوب يبملوأ’ا بعلملا »:ددصصلا اذهب لاقو
نوكيصسو ،ةيلح˘م˘لا قر˘ف˘ل˘ل ا˘صصصصخ˘م سسي˘ل
ة˘ي˘لود˘لا تا˘صسفا˘ن˘م˘لا نا˘صضت˘ح’ ا˘صصصصخ˘م
ىلع طاقنلا ريزولا كلذب عصضيل ،«ةينطولاو
.عوصضوملا اذه سصوصصخب فورحلا

ديد˘ج˘لا ي˘ب˘م˘لوأ’ا بع˘ل˘م˘لا ن˘صضت˘ح˘ي˘صسو
يف نار˘هو˘ب ط˘صسو˘ت˘م˘لا ر˘ح˘ب˘لا با˘ع˘لأا ةرود
ماعلا ىلإا تلجأا يتلاو ،رصشع ةعصساتلا اهتخصسن
ة˘ط˘صشنأ’ا ع˘ي˘م˘ج ق˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت بب˘˘صسب ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
 .ديدجلا انوروك ءابو راصشتنا ببصسب ةيصضايرلا

طيمز .ع

ة˘˘يدا˘˘ح˘˘ت’ا سسي˘˘ئر ة˘˘ف˘˘صشح د˘˘م˘˘ح˘˘م د˘˘كأا
،ةصصاخلا تاجايتح’ا يوذ ةصضايرل ةيرئازجلا
باعلأ’ا ىلإا ايصضاير75 ليهأات فدهتصسي هنأا
ام ىرجتصس يتلا ،0202 ويكوط ةيبملاربلا
ببصسب1202 ربمتبصس5ـلاو توأا42ـلا نيب

سسي˘ئر ح˘صضوأاو.«انوروك» سسوري˘ف ة˘ح˘ئا˘ج
15 »:ة˘ي˘ف˘ح˘صص تا˘ح˘ير˘صصت ي˘ف ة˘يدا˘˘ح˘˘ت’ا

يف41 مهنم ،لهأا˘ت˘لا ن˘م او˘ن˘كم˘ت ا˘ي˘صضا˘ير

،ةو˘ق˘لا˘ب ل˘م˘ح˘لا ي˘ف د˘˘حاو ،ىو˘˘ق˘˘لا با˘˘ع˘˘لأا
ةرك (تاديصسو لاجر) يبختنم ىلإا ةفاصضإ’اب
لمأانو يصساركلا ىلع ةلصسلا ةركو سسرجلا
هتاذ ردصصملا فرتعاو اذه.«نيرخآا ليهأات يف
ةيلاردفلا اهتفرع يتلا ةبعصصلا ةيعصضولا نأا

ة˘م˘ه˘م ن˘م تب˘ع˘صص ،ةر˘ي˘خأ’ا ةد˘ه˘ع˘لا لÓ˘˘خ
15 ةردقب تقولا تاذ يف اديصشم ،نييصضايرلا

 ةيبملاربلا باعلأ’ا غولب ىلع ايصضاير
ر.ق

يرئازجلا يلودلا رصصان نب ليعامصسإا زاتجا
تاصصوحفلا يلاطيإ’ا نÓيم ناديم طصسوو
دوعيل ،انوروك سسوريف نع فصشكلل ةيبطلا

دعوم ىتح هقيرف ةقفر تابيردتلا  فنأاتصسيو
.جئاتنلا روهظ

نا تدكأا ةيلاطيإا ةيفحصص رداصصم بصسحو
يبطلا سصحفلا زاتجإا دق قباصسلا يلوبمأا مجن
هئÓمز رارغ ىلع «انوروك» سسوريف فصشكلل

رصصا˘ن ن˘ب رود˘ق˘م ي˘ف نو˘كي˘ل  ،ق˘ير˘ف˘لا ي˘ف
ةل˘صصاو˘م˘ل «و˘ل˘ل˘ي˘نÓ˘ي˘م˘لا » ز˘كر˘م˘ل  ةدو˘ع˘لا
،ةصسفانملا فانئ˘ت˘صس’ ار˘ي˘صضح˘ت  تا˘ب˘يرد˘ت˘لا

تاءار˘جإ’ا ن˘م˘صض تا˘صصو˘ح˘ف˘لا هذ˘ه ي˘تأا˘تو
ةيلاطيإ’ا ةطبار˘لا ا˘ه˘ت˘ع˘صضو ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا
مقطأ’او نيبعÓلا ةيامح لجأا نم مدقلا ةركل
 .سسوريفلل سضرعتلا رطخ نم ةيدنأÓل ةينفلا

طيمز .ع

ب.م.يرصسيإا

sport@essalamonline.com
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هتاقوأا ةزمح يصضقي فيك
رهصشو يحصصلا رجحلا لظ يف

؟ناصضمر
ل˘كو ي˘خأا م˘˘كرو˘˘ط˘˘ف ح˘˘صص

ة˘˘˘˘مأ’او ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا بع˘˘˘˘˘صشلا
ر˘فا˘ن˘˘صسلا ة˘˘صصا˘˘خو ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘صسإ’ا
ا˘مو˘م˘ع ة˘صصا˘خ ة˘ي˘ح˘ت م˘ه˘˘ي˘˘ي˘˘حا
سسفن يف ابيرق˘ت ر˘ي˘صست ي˘تا˘ي˘مو˘ي
ن˘م مو˘قأا ا˘نأا˘ف ،ي˘مو˘ي˘لا ن˘ي˘تور˘لا
لجا نم ةرصشاعلا دودح يف مونلا
˘مزاو˘ل سضع˘˘ب ءا˘˘صضق˘˘ل جور˘˘خ˘˘لا

ثو˘كم˘ل˘ل دو˘˘عا ا˘˘هد˘˘ع˘˘ب تي˘˘ب˘˘لا
ةدحاولا ةيا˘غ ى˘لا Ó˘ي˘ل˘ق تي˘ب˘لا˘ب
يليمز يتأاي ثيح ابيرقت فصصنو
نم ريغصصب ةيدولوملا يف قباصسلا
يوا˘صشو˘ب ة˘˘با˘˘غ˘˘ل ه˘˘جو˘˘ت˘˘لا ل˘˘جا

ن˘˘˘يرا˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا سضع˘˘˘˘ب سضو˘˘˘˘خو
ا˘˘ن˘˘ل ح˘˘م˘˘صست ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لا
اهدع˘بو ا˘ن˘ت˘قا˘ي˘ل ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا˘ب
اعيرصس لزنملا ىلا ةدوعلا لجصسن
نوكي يحصصلا رجحلا تقو نا امب
ا˘˘م و˘˘هو ة˘˘صسما˘˘خ˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ياد˘˘˘ب
سضع˘ب أار˘قأاو م˘ح˘ت˘صسا ي˘ن˘ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي
بعلأاو ميركلا نارقلا يف روصسلا
.يئانبأا ةقفرب

ديري يصضايرلا روهمجلا
؟مادز ةزمح ديدج ةفرعم

،مدقلا ةرك لوازأا تلز ’ هللا و
سضور˘ع˘لا د˘حأا ل˘صشف د˘ع˘بو ثي˘ح
ةجردلا يرود ن˘م ي˘ن˘تءا˘ج ي˘ت˘لا
يف يرخأات دعبو يدوعصسلا ةيناثلا
تل˘˘صضف ير˘˘ي˘˘صصم ي˘˘ف ل˘˘صصف˘˘لا
رو˘صشا˘ع˘لا ق˘˘ير˘˘ف ي˘˘ف ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘لا
ينأا امك ،ةقا˘ي˘ل˘لا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل

كل˘ت˘˘ما ثي˘˘ح ي˘˘ت˘˘صسارد ل˘˘صصاوأا
ا˘نأاو ة˘ي˘نا˘ث ة˘جرد بيرد˘ت ةدا˘ه˘صش
ائيصشف ائيصش داهتج’ا ىلع لمعأا
.يدحتلا ةلصصاومل

يصسلا عم كتيادب ىلإا دوعن
تفرع يتلاو يصس صسا

تنأاو رباكألا يف كتكراصشم
؟طصساوألا فنصص يف

نع ثدحتا نأا يل تحمصس ول
سسا يصسلا عم ةيادبلا نم يتبرجت
نا تررق مصساوملا دحا يفف يصس
ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ع˘م ة˘بر˘ج˘˘ت سضو˘˘خا

ته˘جو˘ت ثي˘ح ،لا˘ب˘صش’ا ف˘˘ن˘˘صص
عوصضخلا لجا نم يقيدصص ةقفرب
ةريرمت تمدق دقو براجتلا ىلا

تل˘˘ع˘˘ج ا˘˘فد˘˘ه تل˘˘ج˘˘صسو ةد˘˘ي˘˘˘ج
ثيح ،يبلط يف ددرتي ’ بردملا
ةيلاتلا قئاثولا انل بلجأا يل لاق

يصسفن ةرارق يف هل تلقف ،لاعتو
مث نمو طقف ةلباقم بعلأ’ تئج
ةرو˘صضخ˘لا ع˘م يراو˘صشم ق˘ل˘ط˘نا
ف˘ن˘صص ى˘لا يدو˘ع˘صص ة˘يا˘غ ى˘˘لا
،نيفنصصلا يف تبعل نيا طصساو’ا

اهدعب ينفلا مقاطلا لعج ام وهو
رباكأ’ا فنصص ىلا يتيقرت ررقي
.مهتقفرب بردتلل

لهو كتيقرت ىلع لمع نم
فرصش كحنم نم وه يوادهم

يف يصساصسأاك ةكراصشملا

؟قيرفلا
زع يئانثلل ركصشلا لك هللاو

دق˘ف ،خ˘ي˘صسم اذ˘كو ي˘ق˘ن˘خ ن˘يد˘لا
يم˘صسو˘م˘ف ا˘نر˘ي˘طأا˘ت ى˘ل˘ع Ó˘م˘ع
ط˘˘˘˘صساو’ا ف˘˘˘˘ن˘˘˘˘صص ي˘˘˘˘˘ف لوأ’ا
يناثلا ا˘ما ط˘صساوأ’ا ع˘م ه˘ت˘ي˘صضق
ل˘جا ن˘م ه˘ي˘˘ف ي˘˘ت˘˘ي˘˘قر˘˘ت تم˘˘ت˘˘ف
ي˘م˘˘صسو˘˘م ي˘˘ف ن˘˘كلو بيرد˘˘ت˘˘لا
ىلا ةر˘صشا˘ب˘م ي˘ت˘ي˘قر˘ت م˘ت ثلا˘ث˘لا
عم ةصصر˘ف˘لا ي˘ن˘ت˘تأا ن˘يا ،ر˘با˘ك’ا

لك ةروصص ي˘ف ن˘ي˘برد˘م˘لا د˘يد˘ع
تلمع نم امأا ،يوادهمو بيبت نم
ينلعج يذلاو ديج لكصشب مهعم
تيلغ˘ت˘صساو ي˘تا˘نا˘كما ل˘ك ر˘ج˘فا
وهف مزÓلا لكصشلاب هعم ةصصرفلا
جاح ريدقلا ينيطصسلفلا بردملا

يف اه˘مو˘ي ر˘كذ˘تأا ثي˘ح رو˘صصن˘م
ءا˘ق˘ل ر˘˘خآا ي˘˘فو سسنو˘˘ت˘˘ب سصبر˘˘ت
ةلوطبلا قÓطنا ل˘ب˘ق ير˘ي˘صضح˘ت
يبيرجتب ماق ةيرصصنلا دصض كاذنآا
يف يصسنوتلا ةبودنج قيرف ماما
ةمولعم كل فيصضأاو لوأ’ا طوصش
..انه

.. لصضفت
لا˘˘ب˘˘صش’ا ي˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘صص ي˘˘˘ف

تاب˘يرد˘ت ي˘ف ى˘ت˘حو ط˘صساو’او
باعلأا عناصصك بعلأا تنك ،رباكأ’ا

يف روصصنم جاح بردملا نكلو
ر˘ي˘ي˘غ˘ت رر˘˘ق يدو˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا كلذ
يف بعللاب ينرمأا ثيح ،يبصصنم
ي˘ن˘ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو عا˘فد˘لا رو˘˘ح˘˘م
ينعج˘صش ا˘م˘ك ه˘ب˘ل˘ط˘ل بي˘ج˘ت˘صسا

ا˘م و˘هو ل˘˘صضفأ’ا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
تمدق ثيح هب˘ل˘ط ي˘ب˘لأا ي˘ن˘ل˘ع˘ج
امب رهبني هلعج ىوتصسملا يف ءاقل
بلطي هل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘مأ’ا ،ه˘ت˘مد˘ق
نادي˘م˘لا ي˘ف ا˘ه˘ت˘قو ءا˘ق˘ب˘لا ي˘ن˘م
ة˘˘ل˘˘ي˘˘كصشت˘˘لا ع˘˘م ة˘˘كرا˘˘˘صشم˘˘˘ل˘˘˘ل
ا˘هر˘صضح˘ي نا˘ك ي˘ت˘لا ة˘ي˘صسا˘˘صسأ’ا
ثيح مت ام وه وأا ةيرصصنلا ءاقلل
يذ˘لا ر˘م’ا ةو˘ق˘ب ءا˘ق˘ل˘لا تل˘م˘˘كأا

نل مهنا ىلع ةرادإÓل دكؤوي هلعج

«كا˘صسم» ع˘فاد˘م يأا ن˘ع او˘ث˘ح˘ب˘ي
.ةمداقلا تاونصس رصشعلا ةليط

ليحرلا رارق تذختا اذامل
؟يصس صسا يصسلا نم

ةريثك لكا˘صشم سشا˘ع ق˘ير˘ف˘لا
اه˘ت˘قو ا˘ناو م˘صسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن د˘ع˘ب
يتلاو سضورعلا نم ريثكلا تيقلت
يرانكلاو ةراطصسو˘صس ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م
،ةوارمحلاو ي˘ب˘م˘صسا˘ي˘ج˘لا ى˘ت˘حو
يف اد˘ج اددر˘ت˘م ي˘ن˘ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو
رورم عم نكلو همدع نم ءاقبلا
رصصانعلا نم ديدعلا رداغ تقولا
ةرادإا ديدج رظتنن انيقبو قيرفلا
ر˘˘خأا˘˘ت˘˘لا ن˘˘كلو ي˘˘صس سسا ي˘˘صسلا
ميكحلا دبع سسيئرلا لعج ريبكلا
ثيح ،رمأ’ا اذه يف رمثتصسي رارصس
نم تيبلا ىلإا همودق اديج ركذتأا
هلعج ام وهو يعم سضوافتلا لجأا
لم˘ع˘ت˘صسا ه˘نأاو ة˘صصا˘خ ي˘ن˘ع˘ن˘ق˘ي
اريثك يف ترثا تاملكلا سضعب
عم ةبرجت سضوخ ررقا ينتلعجو
.امومع قافولا

يف اريثك زربت مل اذامل
ىلإا كلاقتنا مت فيكو قافولا

؟اهدعب ةيدولوملا
ةيرث ةبرجت يه سسكعلا ىلع

ة˘يا˘ه˘ن˘لا ي˘ف ا˘ن˘جو˘ت قا˘فو˘˘لا ع˘˘م
.برعلا لاطبا يرودب

ترجف ةيدولوملا عم
؟كلذك صسيلأا كتايناكما
كلمأا ام حنم تلواح هلل دمحلا

ن˘م تن˘صسح˘ت ي˘تا˘يو˘ت˘˘صسم ثي˘˘ح
ة˘ق˘ث ي˘نداز ا˘م و˘هو ر˘خآ’ م˘صسو˘م
يتميق كلما تيحصضا نيأا ،ربكا
يمرن انلعج ام وهو قيرفلا يف
ة˘قرو بع˘ل ل˘جأا ن˘م ا˘ن˘ل˘ق˘ث ل˘كب
عم يتبرجت مومعلا ىلع باقلأ’ا
سسأاك لينب يل تحمصس ةيدولوملا
.كلذب ديعصس اناو ةيروهمجلا

ةيصساصسحلا تصشع فيك
رفانصسلا نيب ةدوجوملا

؟ةوانصشلاو
مه ’ ةيصساصسح ’ يخأا اي ’

رمت تناك رومأ’ا لك نونزحي
ن˘ي˘ح اد˘ع ا˘م ة˘ي˘ع˘ي˘˘ب˘˘ط ةرو˘˘صصب
نيب تاءاق˘ل˘ل د˘عو˘م كا˘ن˘ه نو˘كي
ةمصصاعلا يف انه ءاوصس نيفرطلا
دحاو لك دجتف يوÓمح يف وأا

.راصصتن’ا قيقحتل ىعصسي مهنم
له ةيدولوملا ترداغ اهدعب

؟كلذل بابصسأا كانه
ةباصصإا تيقلت ينأا اديج ركذتأا

اهدعب تدع نكلو ام اعون ةبعصص
تلح اهتقو ةرادإ’ا ةرداغم لبقو
لمعت اهلعج ام وهو ةديدج ةرادإا
سضعب طبصض ىلع سسيلاوكلا يف
اوناك نمب ةصصاخلا تا˘هو˘يد˘ي˘ف˘لا
ح˘˘ن˘˘م ع˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘قو نو˘˘˘كرا˘˘˘صشي
نود˘ير˘ي ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل تا˘˘هو˘˘يد˘˘ي˘˘ف
يرصسيوصسلل مهحن˘م م˘تو م˘ه˘ب˘ل˘ج
ي˘ن˘ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘مأ’ا ،ر˘ق˘˘ي˘˘ق نآ’ا
ي˘ح˘ير˘صست ة˘قرو بل˘˘ط˘˘ل عرا˘˘صسا

ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ت˘˘قو ةرادإ’ا ر˘˘خأا˘˘ت م˘˘غر
كح˘م˘صست˘صسا ا˘ن˘هو ،كلذ ي˘ح˘ن˘˘م
.رومأ’ا سضعب حيصضوتل

؟لصضفت
كلتما تنك ةرتفلا كلت يف

يرانكلا ةرادإا نم ايدج ’اصصتا
ىلع تدكا اهتقو ةرادإ’ا نكلو
تقولا رظتنت تناك اهنكلو يئاقب
ع˘˘م يد˘˘ق˘˘ع ر˘˘صسكل بصسا˘˘ن˘˘م˘˘˘لا
دعب رصسفن فيك ’إاو ،ةيدولوملا

ي˘˘˘صشا˘˘˘ن˘˘˘ح ع˘˘˘م لا˘˘˘˘صصت’ا لاوز
نوررقي يرانكلا دادعتل هطبصضو
يق˘ئا˘ثو ي˘ح˘ن˘م ى˘ل˘ع ة˘ق˘فاو˘م˘لا
اهدعب لصضفأا ينلعج يذلا رمأ’ا
.ءاعبرأ’ا لمأا وحن ةهجولا

ءاعبرألاو ةيرصصنلل تبعل
نيذاهب كرورم ناك فيك

؟نييدانلا
يدل ام لك تمدق هلل دمحلا

يمايأا ىهبأا تصشع ءاعبرأ’ا يفف
تفر˘ع كا˘ن˘ه ن˘ي˘م˘صسو˘م˘لا لاو˘˘ط
كلذ ي˘فو ءا˘˘مر˘˘ك سسا˘˘ن لا˘˘جر˘˘لا
يف انيلتحاو دعصص قيرفلا مصسوملا

ة˘صسما˘خ˘لا ة˘ب˘تر˘م˘لا لوأ’ا ا˘ن˘ما˘ع
ن˘م نا˘ك م˘صسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن د˘˘ن˘˘عو
نكلو فاكلا بعلن نأا سضورفملا
ينامع تل˘ع˘ج ة˘ي˘لا˘م˘لا فور˘ظ˘لا
ح˘˘م˘˘˘صسيو ة˘˘˘كرا˘˘˘صشم˘˘˘لا سضفر˘˘˘ي
˘ما˘ع˘لا ا˘ما ا˘ن˘صضيو˘ع˘ت˘ب ف˘˘ل˘˘صشل˘˘ل
قيرفلا ميعدتب انم˘ق د˘ق˘ف ،ي˘نا˘ث˘لا

ام وهو نا˘ب˘صشلا سضع˘ب˘ب ة˘صصا˘خو
ةيروهمجلا سسأا˘كل ل˘صصن ا˘ن˘ل˘ع˘ج
ا˘˘ما ا˘˘ها˘˘نر˘˘صسخ ف˘˘صسأÓ˘˘ل ن˘˘˘كلو
ةيرصصنلا عم يتبرجت سصوصصخب
ثيح اصضيأا نيمصسومل تماد دقف
ة˘ب˘تر˘م˘لا ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ت˘˘حا م˘˘صسو˘˘م لوا
نيح يف ءاقبلا انمصضو ةصسداصسلا
ماق يناثلا مصسوملا يف قيرفلا نا
ةرو˘صص ي˘ف ة˘ي˘عو˘˘ن تا˘˘باد˘˘ت˘˘نا˘˘ب
يمصساق مجاهملاو ةخود سسراحلا

يف يئاهن˘لا رود˘لا ى˘لا ا˘ن˘ل˘صصوو
يف انقفخا انهو ةيروهمجلا سسأاك
.سسأاكلاب جيوتتلا

انه ةظحلل كفقوتصسا
صسأاكلا رصسخ مادز ةزمحف

؟ةيلاتتم تارم ثÓث
بلاغ هللا «’وطم كحصضي»

د˘ع˘ب˘ف سسأا˘كلا ي˘ف سسي˘ع˘ت ي˘ظ˘ح
ة˘˘ي˘˘صضقو ة˘˘يدو˘˘لو˘˘˘م˘˘˘لا ةرا˘˘˘صسخ
ءاعبرأ’ا ةراصسخ اهتلت تايلاديملا
ماما ةيرصصنلا اذكو بوملا ماما
.ةيدولوملا

يصسلا ىلإا مادز دعي مل اذامل
هتربخ ميدقتل يصس صسا

؟قيرفلل
يخأا اي «قلقلا ةربنب ثدحتي»

يجي يل سسيئر˘لا ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق ي˘ف
ينرا كوجراف ةنيدمل د’و زواحي

ي˘ف كرا˘صش ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا ن˘˘م بع’
» زازب سشيلوقت امو بقللا مصسوم
قيرفلا نبا وه ةنيدملا نبا سسيل
بلا˘غ ه˘ل˘لا «ه˘ل ا˘ن˘تا˘˘مار˘˘ت˘˘حا ع˘˘م
.يخأا يناربل عات ةنيطنصسق

؟لبقملا مصسوملا كارنصس نيأا
ءي˘˘صش ل˘˘ك تف˘˘قوأا ا˘˘نورو˘˘˘ك»

يد˘ج ل˘كصشب برد˘تا ا˘نا ا˘مو˘م˘˘ع
رارقلا ذختأاصس تقولا نيحي نيحو
.بصسانملا

قرفلا دحأا يف كارنصس له
؟ةيجيلخلا

ي˘ف تن˘ك ا˘م˘ل ى˘ت˘ح˘ف ’ ا˘م˘˘ل
قيرفلا نم اصضرع تيقلت تنانجات
يف نكلو ةخود هل بعلي يذلا
.تاصضوافملا تفقوت ةظحل رخآا

ملاع جولو يف ركفت له
رييصستلا وأا بيردتلا

؟Óبقتصسم
هللا ءاصش نإاو ةصساردلا لصصاوأا

لمعأا اناف Óبقتصسم ابردم نوكأاصس
.كلذ ىلع

ايلحم يلاثملا كعفادم
؟ايلودو

قينا ين˘ب˘ج˘ع˘ي دود˘غز ر˘ي˘ن˘م
ينيدلام و˘لوا˘ب˘ف ا˘ي˘لود ا˘مأا ناد˘ج
’ «ثارح»و ريبك بع’ ةقيقح
.محري

ع˘˘م ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت يأا سضخ˘˘ت م˘˘˘ل
كصسف˘ن ىر˘ت تن˘˘ك ل˘˘ه ر˘˘صضخ˘˘لا
؟هيف ةكراصشملا ىلع ارداق

م˘ل ها˘ن˘م˘ت˘ن ا˘ن˘ك ا˘م ف˘˘صسأÓ˘˘ل
تلوا˘˘ح ي˘˘نأا د˘˘ق˘˘ت˘˘عأا ق˘˘ق˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ي
لصصأا مل فصسأÓل نكلو تدهتجاو
.فدهلل

؟يلحملا ىتح
لا˘م˘صش ت’و˘ط˘ب ىد˘˘حإا ي˘˘ف

ن˘صسحأا ى˘ل˘ع تل˘صصح˘ت ا˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فا
د˘˘حأا ا˘˘ه˘˘مو˘˘ي ،ةرود˘˘لا ي˘˘ف بع’
ىل˘ع لاؤو˘صسلا حر˘ط ن˘ي˘ي˘ف˘ح˘صصلا

ةمئاق يف وه هل لاقف نادعصس حبار

ي˘ف نأا ل˘كصشم˘˘لا ن˘˘كلو04 ـ˘˘لا
نم بهذي ناك يلحملا بختنملا

نو˘ب˘ع˘ل˘ي ن˘مو ن˘ي˘ي˘طا˘˘ي˘˘ت˘˘حا م˘˘ه
امومع تاوعدلا نوقلتي ’ مهدجت

سضار ا˘نأاو ي˘بر بو˘ت˘كم˘ب سشل˘ك
.هتمدق ام نع

هب موقي ام يف كيأار ام
لامج ينطولا بخانلا

؟يصضاملب
،حجني هلع˘ج ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل ه˘بر˘ق

لماعي امدنع يرئازجلا بعÓلاف
اذهف هقيدصص سساصسأا ىلع هبردم
ة˘ي˘ح˘صضت˘لاو زو˘ف˘لا˘ب ه˘˘ل ح˘˘م˘˘صسي
نا˘˘ك يذ˘˘لا ءي˘˘صشلا ه˘˘نا د˘˘ق˘˘ت˘˘˘عا
هل ىنمتأا ينطولا انبختنم سصقني
ى˘لا با˘هذ˘لا ’ ا˘م˘˘لو ق˘˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘لا
ن˘˘صسحأا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘تو لا˘˘يد˘˘نو˘˘م˘˘لا

.ةكراصشم
اههيجوت ديرت ةملك

؟رفانصسلل
’وأا رو˘ف˘ن˘صس ي˘نو˘ك ر˘خ˘ت˘˘فأا

ققحملا جيوتتلل اريثك تدعصسو
امك نييصضا˘م˘لا ن˘ي˘م˘صسو˘م˘لا ي˘ف

ن˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا ل˘˘ك ن˘˘م ى˘˘ن˘˘م˘˘تأا
ى˘ل˘ع او˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ي نا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لاو
يف لصضفأ’ا ق˘ي˘ق˘ح˘تو م˘هدا˘ع˘صسإا
قيرفلا نأا دقتعا ايصصخصش ،ناديملا
ط˘˘˘˘غ˘˘˘˘صض يأا نود ن˘˘˘˘م بع˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي
«اوهرك» لوقلا نكم˘ي ر˘فا˘ن˘صسلا˘ف
ةليلق دادعأاب تاءاقل دهاصشت انايحأا

امو˘م˘ع ه˘ي˘ل˘ع دو˘ع˘ت˘ن م˘ل ا˘م و˘هو
يصسلل قيفوتلاو ريخلا لك ىنمتأا
يذلا بلقلا قيرف ىقبيو يصس سسا
ى˘صسن˘ن ير˘م˘عو ه˘˘ي˘˘ف تعر˘˘عر˘˘ت
اننامرح مغر قيرفلا يف يتبرجت
.هيلا ةدوعلا نم

؟ةريخأا ةملك
مكديع حصصو مكناصضمر حصص

دعتبي نا ىنمتأا «كحصضي» اصضيأا
قباصس ىلا ةايحلا دوعتو ءابولا اذه
ةصسراممب انل حمصست ىتح ،اهدهع
.يداع لكصشب ةلصضفملا انتصضاير

ىركذ ءوصسأا ةيروهم÷ا صسأاكل تارم ثÓثل هتراصسخ Èتعا

ءاسسؤور نكلو اÒثك يسس صسا يسسلا ¤إا ةدوعلا ‘ تبغر» :مادز
«ةنيدŸا دلو صشوبحي ام قيرفلا

يصضايرلا يدانلا يف بعللا هل قبصس يذلاو ايلاح روصشاعلا قيرف فوفصص يف طصشانلا مادز ةزمح بعÓلاب راوح انعمج
داع دقو ،كيرافوبو ةديلبلاو تنانجات ىتحو ءاعبرألاو ةيرصصنلاو فيطصس قرف اذكو ةيدولوملاو ينيطنصسقلا

ةصسايصسلا دقتني حار ثيح ،يصس صسا يصسلا بلقلا قيرف نع ربكأا ةفصصب ثدحتو هبراجت فلتخم ىلا انب بعÓلا
.رفانصسلا كلذب داعصساو رثكأاف رثكا هجئاتن نيصسحت ىلع عيمجلا لمعي نأا اينمتم ،يدانلا ءاصسؤور نم ةجهتنملا

صشامر ماصشه هرواح

يلحملا ينطولا بختنملا لثمن رداق تنك»
«انتمطح ةيبوسسحملا نكلو لقألا ىلع

ءاسش نإاو قيرفللو رفانسسلل ÿÒا لك ىن“أا»
«Óبقتسسم تاجيوتتلا لسصاوتت هللا

صشوبحي ام يسس صسا يسسلا ىلع ةبقاعتŸا تارادإلا»
«..نكلو ةدوعلل تيعسسو ةنيدŸا دلو

«يتقايل ىلع ظافحلل روسشاعلا ‘ عقوأا ينلعج ام وهو ةظ◊ رخآا ‘ ةيدوعسسلا نم اسضرع تعيسض»
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طغسضلا ت– «ةروسضÿا» راسصنأا
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ي6Ñÿÿ س6ا يÄÑÿÿلا راIÇÑÿÿ&ا
Dو%’ا يIءار/ ةر©1&’ا ة
يkلا ةر©ثòلا ت’اÇÑ-’ا
-ÿõÿïÿاJÿا +ÿåÉلا سÿœ<ÿg©ن
Dÿÿÿ8 يÑÿÿةرو +ÿÿن <ÿÿ©ÿÿةدا
داÿÿÿÿÿtÿÿÿÿÿ-ا نHÿÿÿÿÿ داد0ÿÿÿÿÿÿو
ى0ÿÿÿkÿÿÿو ةÿÿÿم8Ñÿÿÿÿاÿÿÿÿåÿÿÿÿلا
+õï6اÑيم H6 نÑ6وÑÜةرا
ا}Fÿو داد5وÿÿõÿ+ با7Ñÿÿgÿÿو
،يIÄÑÿوÿkÿلا يEÄÑÿاÇÑÿíÿلا

Fام -õïا ى&MÉÑ5 ا<œIي
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.ةراد)’ا دو>و نH م=رلا+ ~(اFرلا سÉÑ©©ç +åÉ- نH اDو1 راIÇÑ&’ا

ىفسشتسسŸا ‘ ناقرز
بردÿÿمÿÿÿلا ل1ÿÿÿد

ف©6ÑÜ قاDول ق+اÄÑلا
Hÿÿÿÿõÿÿÿÿ©ô 5رEÿÿÿÿل)ا ناÿÿÿى
ف©ÄÑÿÜ+ ىÄÑÿkÅÑÿíÿمÿلا

اp Jÿÿõÿåÿد0ÿÿ&ا اHÿÿ وJÿÿو
Fÿgÿ©ÿ6و ارÑÿá لاÄÑÿ0اÿة
ن&او ة8Ñÿا1ÿ ،ةMÿÿورòÿÿلا
نH رثF&ا رمM مل ر©1&’ا
.ÿÿœ.ÿÿ6&ا ةÑÿÿا+ÿÿ©ÿÿç <ÿõÿى
،ة©0ار/ ة©õمÿ> هÿ(ارÿ/ا

J{و اEهل ا>د د <ÅÑقا
نH ار©ÿثFÿ ةرMÿدÄÑÿkÿمÿلا

Fÿÿÿا ل&EÿÿÿÜÿÿÿلا راÿÿÿو:ÿÿن
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«ماسصل» ةيعسضو
امزأات دادزتو ةقلقم

ة©åم/ قMرD ا§Må©ÅÑ اد/ ةHïõï ة©9Ñåو
ي-&ا- ’ لFاÅÑملا ن&او ة8Ñا1 ةHõ©õ ن©>
DÿÿدارL، Dÿÿgÿÿåÿÿلا دÿÿمÿÿÜÿÿلا بلاÿÿkÿÿي EÿدHÿ§ÿا
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8Ñÿÿåÿÿgÿÿة Hÿÿç لاÿÿمÿÿلا بردÇÑÿÿر+ÿÿاد يIÿ©ÿلا
MاIاFوD©kÅا ،س&M9&ا نÑtت HÜلاgة +ÉÑةرور
-ÄÑÿدMÿد Hÿا Eÿ©ÿمÿkÿه Hõ©راM001و نHõ©نو
ة:رو يD ةراد)’ا 9Ñçو ر©Hgõê Fg وJو
0ï©ï©ة.

صشاكم «انوروك»
صسنوت ‘

قMرD ا§+ رمM يkلا ة©لاملا ة5H&’ا م=ر
/ÿÿمÿÿåÿ©ÿلا ةÿwÿو بورFÿ{ا -ÿíÅÑÿي Dÿ©ÿس6ور
^FوروIا ن&ا ’)ا ،[ا’(م+و ةرادå©رلا ة)©Äس
Håد رمMب E9و ررÑç لاíرMق Dلا يÄÑòة
يkلا تاHوåõملا ب0ÄÑو o©0 ةÇÑt©tلا
+ÿtÿ5و-ÿ°ÿا DÿلاÿíÿرMÿق Eÿد Mÿkÿر+Çس Dÿي <ÿ©ن
نMدا©ملا ىلا ةدوåلا ررï- لا0 يD مJاردلا

Hÿن /ÿدMÿ1 دÿ8اÑÿلا ن&او ةÿkÿåÿداد Mÿgÿïÿى Dي
0ÿا/ÿلا ةÿى <ÿمÿل +ÿدIÿي Fÿgÿ©ÿر MÄÑÿمÿu م§ل
.دوÇÑåلا ةEرو ىõ> ةوï+و سDÄا°kلا+

يرئازج يدان لوأا

6Ñÿåÿ©ÿا Hÿ7 نÑÿرFÿة Hÿلا [رادÿمÿلاòÿل ةíرMق
7Ñgبا +õداد5و HkÇÑلا ردgÜةلو، /åيدا°لا ل
ةFراÅÑملا تررE ،ي0او°لا لF نH ا©Dار0kا
Dÿÿي Dÿåÿلاÿ©ÿلا تاÿرMÿ9اÑÿل)’ا ةòÿkÿورIÿ©ÿلا ،ةÿkÿي
Mÿ°ÿâÿمÿ§ÿا ا’-ÿtÿلا داÿلودÿل يòلا ةرïد† ^D©íا]،
،لاqملا ا}J مMïkt ير(ا~/ PداI لو&ا ÇÑgu©ل
داد5وõ+ با7Ñg قMرíل ة©م6Ñرلا ةÇÑítلا رIÅÑو
<ÿÿõÿÿى HÿاوEÿç لاÿkÿ8اوÑÿا ل’/ÿkÿمÿا<ÿ8 يÑÿةرو
.يدا°لا نوõثم©6Ñ نM}لا ة.œثلا ن©œ<gل

هيلع جرخ Êاميلسس
يحسصلا رج◊ا

<õ1 ىõí©لا ةtqلا رÇÑtملا يíس9ور Dي
نH نومÄÑõملا نوœ<gلا نòم- ،لFò ملاåلا

8Ñ©لا †اÅÑ§لا رíÉÑ©لا نود لõèá لاòg©ي}لا ر
Fÿÿنا Mÿÿtÿÿدp Hÿن Hÿ6وÑÿ1%’ مÿر +ÄÑÿgب -ÿا&.ÿ©ÿر
يD يIام©6Ñõ دFÿ&او ،نÿœ<ÿgÿ©ÿلا ىÿõÿ> †اÇÑÿ©ÿلا
-ÇÑرMt8 تاÑtí©لا ن&ا ةtqلا رÇÑtي Fنا
D8 يÑلاu لاœ<g©ملا نÄÑõلا ن©م{Mم- نò°او
H8 نÑ©7 †اÑ§ر رHÉÑنا +ÜرMïدا> ةMة.

qarsana@essalamonline.com
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حيرلا بهم ‘ ةيراقلا ةسسفانŸا
=ÿمÿس9و Fÿgÿ©ÿر Mòk°ف

<ÿلا ةدوÿمÿ°ÿاDÄÑلا تاòورMة
Dÿا ي(DÿرMÿïÿ©ÿ1 اÇÑÿ8وÑا +åد
-ÇÑرMu ر دم0&ا دم0ا)©Äس
ةرòÿÿل يMÿÿïÿÿرDÿÿ)’ا داÿÿÿtÿÿ-)’ا
ا}J ن&اÅÑ+ دF&ا ي}لا ،†دïلا
ةå+اHÿkÿ بوÿ/و éو9Ñÿوÿمÿلا

HÄÑÿÿÿkÿÿÿqÿÿÿلا تادÿÿÿíÿÿÿ©ÿÿس6ور
ارHåkg  ¶ر0ÇÑ ىõ> لمåلاو
يD ةMولو&’ا يJ ةÇÑtلا ن&ا

Jÿ{لا اÿâÿرî لاÿtÄÑÿس6ا، J{ا
ر}0ÿ رMÿíÄÑÿ ي}ÿلا فEÿوÿمÿلا
ا§-}w-)ا يkلا ة©(اEولا تاءار/’ا ىõ> ا6Ñõg ر.'و- دE تارارE 3اw-)ا يD ه>رÄÑ- †د>و [îاòلا^
فI&اÄÑk- نل ةMراïلا ت’وgÜلاو تا©kÇÑíلا ن&ا اددHÅÑ ،ةt(اqلا ¶}J ةDtاòمل ة©MïرD&’ا لودلا
Dولا يEارلا تJن HíÉÑœ لاkرMo Dا ل; ي(IkÅÑءا+و را FوروIا.
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Úيرئاز÷ا Úيسضايرلا ةياعرب دعت ياكسس
نH لF ن©+ ءاïل çم/

Iÿلا روÿدMÿن Hÿ6رÑÿõي Fب-ا
تا9ÑاMر+ فòõملا ةلودلا
يا6Ñòÿÿ لاHÿÿ%او ةÿÿÿ°ÿÿÿwÿÿÿgÿÿلا

ةDÿtاHòÿ ةÿمHÿ°ÿâÿ ةÿ©ÄÑÿ(ر
ه©D تHاE ي}لاو ،نا:رÄÑلا

HÿÿÿدMÿÿÿلا ةرÿÿÿqÿÿمÿÿåÿÿ©ÿÿة Dÿÿي
تاÿÿ:اÿÿ°ÅÑÿÿ+ فMÿÿÿرÿÿÿkÿÿÿåÿÿÿلا
نوMòÿ يÿkÿلاو ةÿÿåÿÿ©ÿمÿÿqÿÿلا

JÿدDÿ§ÿا -ÿïÿدMÿلا مÿمÄÑÿا<ÿةد
تt- ا§I&ا ةدF'وHÿ ،ةÿÜÿgÿ©ÿلا
-ÇÑÿرî /ÿمÿ©ç رلاM9اÑ©©ن
يHادïلا ءاو6Ñ ن©Mر(ا~qلا
دå-و ا}J ،م§kلاt+ لõkòíل ةœ5Hلا ةMا>رلا نو6Ñÿ©ÿkÿõÿïÿ مIÿ§ÿ&ا ةHÉÑÿ©ÿíÿ ،اÿ©ÿلا0ÿ ن7ÑÿÜÿ©ÿاÿ°ÿلا و&ا
.اIÄÑرí+ سMÄرا+ ىHÄÑkÅÑí يD نا:رÄÑلا مEÄÑ ةÄÑ©(ر يا6Ñò ةروFkدلا
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رصصعلا

04:06

رهظـلارجفلا

12:4616:30

برغŸا

19:38

ءاصشعلا

21:12

ةÓسصلا تيقاوم

ةيعماجلاو ةيسسردملا ةسضايرلا ثعبل نيتنجل بسصني ةسضايرلاو بابسشلا ريزو يدلاخ ^
ةسسفانملا فانئتسسل دعتسسيو نÓيم عم يبطلا صصحفلا زاتجي رسصان نب ^

نع هداعتباو ةباسصإلا
ةرادسصلا نم هامرح نيدايŸا

ددمي يرون تيأا
يجنأا عم هدقع

3202 ةياغ ىلإا

ةركفŸا ‘ ةÒثك ءامصسأا

ةلحر لسصاوت ةرادإلا
لاعسش ةفيلخ نع ثحبلا

ةيصضاŸا تاعاصسلا ‘ يدانلا تلاط يتلا ةÒثكلا تاداقتنلا دعب

دكؤوتو اهفقوم حسضوت ةرادإلا
ةلوطبلا فانئتسسل ةزهاج اهنأا

حياصسلا يطوب قافو
يعانطصصلا بصشعلا عصضو ةلوؤوصسŸا تاه÷ا نم

ÚبعÓلا ةمÓصس ىلع اظافح

حسش نم Êاعن:ىسسيع نب
قق– دوعسصلاو تاناعإلا

عيم÷ا لسضفب

يذلا يدانلا عم ةلصصاوملا لصضف
فارتحلا باوبأا هل حتف
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ءاقل لك يف ةحجان ةغوارم4.01ـب ماق

فسصلا لتحيو يسسيمو زرحم ىلع قوفتي لاطع
ابوروأا يف نيغوارملا لسضفأا ةمئاق يف3ـلا

رئاز÷ا ةيدولوم دادزولب بابصش


