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وباط ميرك ةمكاحم ليجأات
يراــجلا ناوج92 ـلا ىلإا
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رئازجلا ءاطعإا لجأا نم لمعلاب كشسمتلا ّدكأا
:ةيجراخلا ريزو ،ةقئÓلا اهتناكم

فلأا52 ليجشستل ةينورتكلإا ةباوب ءاششنإا
جراخلا يف نودجاوتم يرئازج ريبخ

ددششو «ادج ةفلكملا» ـب ةيلمعلا فشصو
ةيبطلا انتاءافك يف ةقثلا ةرورشض ىلع

نوسصيرح» :ةحسصلا ريزو
لــــقن نــم لــيلقتلا ىــلع
«جراخلا يف جÓعلل ىسضرملا

40 صص

صضرقلا كنبل ماعلا ريدملاو يملوع دارم ةمكاحم
رهششلا اذه نم51 ـلا ىلإا ةلجؤوم يبعششلا

يداولاب اريماك086و لاقن فتاه9601 ـب ةلمحم ةبكرم طبشض تÓيبج راغ ةقطنمب ةيعرشش ريغ ةقيرطب ينطولا بارتلا ىلإا اوللشست

يــناتيروم ةــيعر41 فـيقوت
ةــــحنجب نيطروتم فودــنتب
ةسصخر نود يمجنملا بيقنتلا

50صص

ةلودلا بتاك ،ناهدÓب ديششر نلعأا
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ب ف˘˘˘ل˘˘˘ك˘˘˘م˘˘˘لا

ءا˘˘ششنإا ن˘˘ع ،جرا˘˘خ˘˘لا˘˘ب تاءا˘˘˘ف˘˘˘ك˘˘˘لاو
لقي ل ام ليجشستل ةينورتكلإا ةباوب

ير˘˘ئاز˘˘ج ر˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘خ ف˘˘˘لأا52 ن˘˘˘˘˘˘˘ع
ل˘˘جأا ن˘˘˘م جرا˘˘˘خ˘˘˘لا˘˘˘ب ن˘˘˘يد˘˘˘جاو˘˘˘ت˘˘˘م
ةيمنتل ينطولا دهجلا يف مهجامدإا
 .دÓبلا

لاقتنإا» :لاـــسصتإلا رـــيزو
ىلإا ةــــبوتكملا ةــــفاحسصلا
«ةيمتح ةرورسض تاب ةنمقرلا

50صص

دمعتم بزح يأاب دارج لوألا ريزولاو نوبت صسيئرلل ةقÓع ل
30 صصتاونشس ذنم هنم لاقتشسإا يناثلاو ةريخألا تايشسائرلل بزحلا مشساب حششرتي ملو نÓفأÓل ةيزكرملا ةنجللا يف هتيوشضع دمج لوألا

عاـفدلاو ةــيجراخلا ةــسسايسسلا»
انوكي نأا ادـبأا يـغبني ل يـنطولا

«يــــــلخاد فÓـــــخ لـــحم
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باطقتسسإا يف عرسشت رئازجلا
ةرـــجاـــهملا اهـتغمدأا

30 صص

ةقباسسم قيرط نع لإا ةيبرتلا عاطق يف جامدإا ل
ةنشسلا هذه ةرغاششلا بشصانملا دشسل ايلعلا صسرادملا يجيرخل ةيولوألا

نــيبقنم7 فــقوي صشـــيجلا
راتخم يجاب جربب بهذلا نع

ةريخألا ةعاشس42 ـلا لÓخ ةلاح641 ءافشش

ةباسصإا911و تايفو8
«انوروــك» ـــب ةدــيدج

رـــئازـــجلا يـــــــف
40 صص
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م.م.ذ.شش نع ردشصت
عيزوتلاو رششنلل راشسŸا

رششنلا لوؤوشسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طشسولا عبطلا
قرششلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

(ةخشسن0512)4272 ددعلابحشس
moc.enilnomalasse@bup:راهششإ’ا

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

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

ةنيطنشسق  –  ةيعانشصلا ةقطنملا ةفاحشصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روشصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لشصت يتلا

اهباحشصأا ¤إا درت ’
 ترششن ءاوشس
رششنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
 لوؤوسسم ٌرارق

،هبحاصص يعو نع مني ،لوؤوصسم رارق يف
بلطب ،ةمصصاعلاب يقارب ةيدلب سسيئر مدقت

ـب هتباصصإا هاب˘ت˘صشا د˘ع˘ب ،ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صسا ة˘ل˘ط˘ع
هتلئاع دارفأا سضعب ةباصصإا بقع ،«انوروك»
ى˘ل˘ع رو˘صشن˘م ي˘ف ءا˘جو ،سسور˘ي˘ف˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ب
ةيلحملا ةعامجلا تاذل ةيمصسرلا ةحفصصلا

ىلع ظا˘ف˘ح˘لا د˘صصق«،«كو˘ب˘صسيا˘ف˘لا» ى˘ل˘ع
هابتصش’ا ءارج ينهملاو ي˘ل˘ئا˘ع˘لا ط˘ي˘ح˘م˘لا
ءا˘ف˘صشت˘˘صسÓ˘˘ل ه˘˘لو˘˘ب˘˘ق رر˘˘ق˘˘ت ،ه˘˘ت˘˘با˘˘صصإا˘˘ب
ةر˘ت˘ف ة˘ل˘ي˘ط ثكم˘ي˘صس ن˘يأا ،ى˘ف˘صشت˘صسم˘لا˘˘ب
.«يحصصلا رجحلا

اوفلاخ رايمأا
صسيئرلا تاميلعت

،نطولا عو˘بر ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع را˘ي˘مأا مد˘قأا
لهاجت ىلع ،نارهو ةي’وب ةثÓث رارغ ىلع
فيثكتب ةلئا˘ق˘لا ،نو˘ب˘ت سسي˘ئر˘لا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت

لÓخ نطاوملا ت’اغصشنا ةيبلتل مهدوهج
رمت يذلا يئانثتصس’ا يحصصلا فرظلا اذه
ببصسب ملاعلا لود لج رارغ ىلع اندÓب هب
يذلا ديحولا ءيصشلاف ،«انوروك» ءابو يصشفت
روصضح وه ،رجحلا ةيادب ذنم هب نوموقي
،تÓصسارملا عيقوتو ةمه˘م˘لا تا˘عا˘م˘ت˘ج’ا

مهدحأا ،ةرورصضلل ةي’ولا رقم ىلإا لقنتلاو
يناثلا ،هتيب يف ةمهملا قئاثولاو ديربلا عقوي
ي˘ف ر˘ث˘كأا ’ ة˘ثÓ˘ث ى˘لإا ن˘ي˘ت˘عا˘صس ي˘صضق˘˘ي
ةدمل باغ ثلاثلا ريملا اّمأا ،موي لك هبتكم
ع˘م ل˘صصاو˘تو ة˘يد˘ل˘ب˘لا ن˘ع ل˘ما˘ك عو˘ب˘صسأا

. طقف فتاهلاب هيدعاصسم

 لافطألا ملع ‘ نكيل

يملاعلا مويلا ةبصسانم˘ب ة˘ب˘ي˘ط ة˘تا˘ف˘ت˘لا ي˘ف
،ةنصس لك نم ناوج حتافلل فداصصملا ،لفطلل
نع ،لفطلا ةيامحل ةين˘طو˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا ،تن˘ل˘عأا
،لافطأÓل تنرتن’ا ربع ةيلود ةقباصسم قÓطإا
تعدو ،ةدحتملا ممأ’ا قودنصص عم نواعتلاب

ىلإا ،يفرصش ميرم ،ةئيهلا ةيصضوفم ناصسل ىلع
عم مهل˘ما˘ع˘ت ءا˘ن˘ثأا لا˘ف˘طأ’ا ة˘ب˘قار˘م ةرور˘صض
ىلع عقاوملا فلتخمو ةينورتكلإ’ا باعلأ’ا
.ةيتوبكنعلا ةكبصشلا

! .. ةميقع تاÒيغت

،ةيلخادلا ةرازو اهترجأا يتلا ةريخأ’ا ةكرحلا
نيريدملا سضعبو نيماعلا نيصشتفملا كلصس يف
ىلع اهبلغأا يف ترصصتقإا يتلاو ،نييئ’ولا

سضعب اهفصصو ،تاي’ولا نيب تÓيوحت درجم
ائيصش ريغت مل اهنوك ،«ةميقعلا» ـب نيعبتتملا
طصسو ةدئاصسلا ةيلقعلا ّنأا مكحب عصضولا يف
لذاختلاف ،يبر محر نم ّ’إا ةدحاو انيلوؤوصسم
يف سسأافلا يجي» امدنع ّ’إا ةردابملا مدعو
نم رييغتلا ناك هيلعو ،عيمجلا ةزيم ،«سسأارلا
ىلإا ركذي ديدج ’ ليلدب ،ريغ ’ رييغتلا لجأا

.! ..ةعاصسلا دح

qarsana@essalamonline.com
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! .. «ةينوروك» لبانق .. قاوسسألا
ل˘˘ج ر˘˘ب˘˘ع قاو˘˘صسأ’ا تح˘˘ب˘˘˘صصأا

ةتوقوم لبانق ةباثمب ،نطولا عوبر
اذإا ،«ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘˘ف˘˘ب ةأا˘˘ب˘˘ع˘˘م
مكحب ،ةثراك ثد˘ح˘ت˘صس تر˘ج˘ف˘نا
د˘ي˘˘حو˘˘لا سسف˘˘ن˘˘ت˘˘م˘˘لا تتا˘˘ب ا˘˘ه˘˘نأا
رجحلا قيبطت ةيادب ذنم تÓئاعلل
اريبك ’ابقإا تدهصش ثيح ،يحصصلا

حئارصش فلتخ˘م فر˘ط ن˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ع
طورصش مارتحا نودب نكل عمتجملا
ةصصاخ ،«91‐ديفوك» نم ةياقولا

ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا د˘عا˘ب˘ت˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘˘ت ا˘˘م
ل˘ع˘ج ا˘م ،نا˘مأ’ا ة˘فا˘صسم مار˘ت˘حاو
نم نورذحي نيصصتخملاو ءاربخلا
راصشتن’ ةرؤوب ىلإا اهلوحت لامتحا

.كاتفلا ءابولا اذه

نطاوŸا مزتلي نأا لمأا ىلع

،رجحلل يجيردتلا عفرلا دعب ةرصشابم ةبقترملا ياومارتلا ريصس ةكرح فانئتصسإ’ اريصضحت
سسوريف ىودع نم ةياقولا طورصش مارتحا نامصضل اصصاخ اططخم ،«مارتيصس» ةكرصش تعصضو
.هتاءارجإاب مزتليو نطاوملا همرتحي نأا لمأا ىلع ،انيديأا نيب ةروصصلا يف رهاظ وه امك ،«انوروك»

! .. قلخ ام يدهي هللا
نينطاوملا نم ةعصساو تائف تبه تقو يف

ةينطولا ةي˘ن˘ما˘صضت˘لا ة˘ب˘ه˘لا ي˘ف ة˘كرا˘صشم˘ل˘ل
بر˘صضت ي˘ّت˘لا ،«ا˘نورو˘ك» ة˘ح˘ئا˘ج ة˘ه˘جاو˘م˘ل
سضعب أاجل ،ملاعلا لود لج رارغ ىلع رئازجلا
قيوصست ىلإا ،ريم˘صضلا ي˘م˘يد˘ع ن˘ي˘يزا˘ه˘ت˘نإ’ا

ى˘ل˘ع تا˘يد˘ل˘ب ةد˘ع˘ب ة˘صشو˘˘صشغ˘˘م تا˘˘ما˘˘م˘˘ك
،سشارحلا ةيدلب رارغ ىلع ةمصصاعلا ىوتصسم
نم نينطاوملا نورذ˘ح˘ي ة˘لدا˘ي˘صصلا ل˘ع˘ج ا˘م
حلاصصم لخدتب اوبلاطو عراوصشلا نم اهءانتقا
ربتعت يتلا ةيمومعلا ةحصصلا ةيامحل ةباقرلا
رمتصسي ىتم ىلإاف .. ملاعلا اذه يف ءيصش ىلغأا

.؟.. تامزأ’ا راجتو ريمصضلا يمدعنم دوجو

! .. Òم ٍلاو بحي امدنع
ىلإا ،ةيبونج ةي’و ةمصصاع ةيدلب ريم لوحت

يف نيع يذلا يلاولا نم برقم يصصخصش قفارم
ر˘ي˘خأ’ا ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ة’و˘ل ةر˘ي˘خأ’ا ة˘كر˘˘ح˘˘لا
رصضحيو ،ةيدلبلا سسيئر يموي لكصشب يعدتصسي
لكصشب هعم لقنتيو لب ،تاعامتج’ا بلغأا هعم
ةقÓعلا هذه ببصس دحأا فرعي نأا نود ،يموي
مل امهنأا املع امهنيب ةئجافملا ةبحملاو ةيوقلا
هذه ةيفلخ امف ،لبق نم امهصضعب نافرعي انوكي
ام لكل يلاولا عايصصنا دح تغلب يتلا ةقÓعلا
نيب تÓكصشم عوقو ةجردل ،ريملا هنم هبلطي
ةقباصس لكاصشم مهيدل نييذيفنت نيريدمو يلاولا

.«ريملا يديصس» عم



watan@essalamonline.com
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ة˘صسل˘ج لÓ˘خ ،ر˘يزو˘˘لا سسمأا لا˘˘ق
نوؤوصشلا ةن˘ج˘ل ءا˘صضعأا ع˘م ل˘م˘ع
ة˘ي˘لا˘ج˘لاو نوا˘ع˘ت˘لاو ة˘ي˘جرا˘خ˘˘لا
،ي˘ن˘طو˘لا ي˘ب˘ع˘˘صشلا سسل˘˘ج˘˘م˘˘ل˘˘ل
،يوÓلا دبع رداقلا دبع ةصسائرب
ةيجراخلا ةصسايصسلا«،ةنجللا سسيئر
عامجإا ربكأا وأا عامجإا ةجيتن نوكت
نأا اندرأا اذإا .. نطولا لخاد نكمم
نييناديم كانه اندÓب نع عفادن

امهو امه˘لو˘ح عا˘م˘جإ’ا ن˘م د˘ب’
نأا نكمي ’ .. عافدلاو ةيجراخلا
نيذه لوح تافÓخ كانه نوكت
ن˘م ا˘م˘ه ن˘˘يذ˘˘ل˘˘لا ن˘˘ي˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا

،ةيروهم˘ج˘لا سسي˘ئر تا˘ي˘حÓ˘صص
،«ملاعلا يف هب لومعم وه امك
ثدح امك فلتخن دق » فاصضأاو
رمأا اذهو ةيلاملا نوناق سصوصصخب

ةيطارقميدلا نع رب˘ع˘يو ي˘ع˘ي˘ب˘ط

ن˘˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘˘كلو ،دÓ˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘˘ف
سصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،ن˘˘صسح˘˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لا
ىلع دب Óف ،عا˘فد˘لاو ة˘ي˘جرا˘خ˘لا

رد˘ق ر˘ب˘كأا وأا ن˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ل˘˘ك
مهيلثممو نييرئازجلا نم نكمم
قيرط ىلع اوصشمي نأا ةموكحلاو
ف˘قو˘˘م ن˘˘ع اور˘˘ب˘˘ع˘˘ي ناو د˘˘حاو
ىلع ،ثدحتملا ددصشو اذه .«دحاو

ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ة˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلا ةدا˘˘ي˘˘ق ّنأا
ن˘م˘صض غ˘لا˘ب ما˘م˘ت˘˘ها˘˘ب ى˘˘ظ˘˘ح˘˘ت
ينطولا ديدجتلل لماصشلا جمانربلا

نم كلذو ،ةديدجلا رئازجلا ءانبو
ة˘نا˘كم˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا ءا˘˘ط˘˘عإا لÓ˘˘خ
ئدا˘ب˘م˘لا را˘طإا ي˘ف ا˘ه˘ب ة˘ق˘˘ئÓ˘˘لا
،ةيرئازجلا ةيصسامولبدلل ةفورعملا

لودلا ةدا˘ي˘صس مار˘ت˘حا رار˘غ ى˘ل˘ع

،ةيبارتلا اهتمÓصسو ا˘ه˘لÓ˘ق˘ت˘صساو
نوؤو˘˘صشلا ي˘˘ف ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لا مد˘˘˘عو
دعاوق مارتحاو ،لود˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘خاد˘لا

ةيملصسلا ةيوصستلاو راوجلا نصسح
ا˘˘يا˘˘صضق˘˘لا ةر˘˘صصنو تا˘˘عاز˘˘ن˘˘ل˘˘ل
،موداقوب يربصص زربأا امك .ةلداعلا
يصسامولبدلا لمعلا فييكت متي هنأا

ن˘مأ’ا،ةدا˘ي˘صسلا» ة˘ي˘ثÓ˘˘ث ن˘˘م˘˘صض
نمصضي لكصشب كلذو ،«ةيمنتلاو
ةمأÓل ايلعلا حلاصصملا نع عافدلا

ي˘ن˘طو˘لا ن˘مأ’ا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘˘لاو
رار˘˘ق˘˘لا لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘صسا ق˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘تو
لثمأ’ا لÓغتصس’ا عم ،يدايصسلا
ي˘ف نوا˘ع˘ت˘لاو ة˘كار˘صشلا سصر˘ف˘˘ل
.ةيمنتلا ةمدخ ليبصس
سشاقن˘لا ة˘صسل˘ج نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج
نوؤو˘صشلا ة˘ن˘ج˘ل ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع
ة˘ي˘لا˘ج˘لاو نوا˘ع˘ت˘لاو ة˘ي˘جرا˘خ˘˘لا
ترج ،ينطولا يبعصشلا سسلجملاب
ةريزولا ،راوز˘ع ة˘م˘صسب رو˘صضح˘ب
،ناملربلا عم تاقÓعلاب ةفلكملا

ة˘لود˘لا بتا˘ك ،نا˘هدÓ˘ب د˘ي˘˘صشرو
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘لا˘˘ج˘˘لا˘˘ب ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا

.جراخلاب تاءافكلاو

ةقئÓلا اهتناكم رئازجلا ءاطعإا لجأا نم لمعلاب كشسمتلا ّدكأا

«يلخاد فÓخ لحم انوكي نأا ادبأا يغبني ل ينطولا عافدلاو ةيجراخلا ةسسايسسلا» :ةيجراخلا ريزو

ر.نوراه

عافدلاو ةيجراخلا ةشسايشسلا لوح ينطو عامجإا دوجو ةرورشض ىلع ،ةيجراخلا نوؤوششلا ريزو ،موداقوب يربشص ددشش
.ةقئÓلا اهتناكم رئازجلا ءاطعإا لجأا نم لمعلاب كشسمتلا ادكؤوم ،دÓبلل ينطولا

لامعتشسإا عجارت نع فششك
08 ةبشسنب ةيقرولا ةعبطلا
9102و0102 نيب ام ةئاملاب

لاقتنإا» :لاسصتإلا ريزو
ىلإا ةبوتكملا ةفاحسصلا

«ةيمتح ةرورسض تاب ةنمقرلا
ريزو ،رميحلب رامع ّدكأا
يمشسرلا قطانلا ،لاشصتلا
ةفاحشصلا لاقتنا ّنأا،ةموكحلل
حبشصأا ةنمقرلا ىلإا ةبوتكملا

كلذو ،ةيمتح ةرورشض
يجولونكتلا روطتلا ةبكاومل
ازربم ،عاطقلا هدهششي يذلا

فحشصلا نم ديدعلا يلخت
ةيقرولا ةعبطلا ىلع
ةعبطلا وحن اههجوتو
.ةينورتكللا
هل ةملك يف ،ريزولا حشضوأا

بيشصنت لفح لÓخ
ريدملا ،يشسيمح ىفطشصم
،بعششلا ةيمويل ديدجلا ماعلا
ةيقرولا ةعبطلا لامعتشسا ّنأا

ام ةئاملاب08 ةبشسنب عجارت
نأا افيشضم ،9102و0102 نيب

تعجارت ةبشسنلا هذه
صسوريف راششتنا عم اهرودب
ام اذهو ،ملاعلا ربع «انوروك»
‐ثدحتملا فيشضي ‐ بلطتي
ىلإا يمتحلا لاقتنلا»
.«ةيمقرلا ةفاحشصلا

رامع ددشش ،هتاذ قايشسلا يف
طبرلا ةرورشض ىلع ،رميحلب
فلتخم نيب ينورتكلإلا

اهيف امب مÓعإلا لئاشسو
ةينورتكللا فحشصلا

ةيعاذإلا تاونقلاو
،«باولا» ربع ةينويزفلتلاو
،نأاششلا اذه يف لوقي فدرأاو
ةيلود تامازتلإا كانه»
ةرورشض يف لثمتت رئازجلل
دهعلا ىلإا ايئاهن اهلاقتنإا
ناوج71 يف يمقرلا
عيرشستب انمق دقلو ،يراجلا
فدهلا ىلإا انلشصوو ةيلمعلا
.«وجرملا

ىدلو ،ىرخأا ةهج نم
يذلا عشضولا ىلإا هقرطت
،ةيمÓعإلا ةحاشسلا هدهششت
عيمج ،لاشصتإلا ريزو اعد
يف طارخنإلا ىلإا نيلعافلا

ينطو يكراششت ىعشسم
.عاطقلاب صضوهنلل

ـه.داوج

بتا˘˘ك ،نا˘˘هدÓ˘˘ب د˘˘ي˘˘صشر ن˘˘ل˘˘عأا
ةينطولا ةيلاجلاب فلكملا ةلودلا

ءاصشنإا نع ،جرا˘خ˘لا˘ب تاءا˘ف˘كلاو
’ ام ليجصستل ة˘ي˘نور˘ت˘كلإا ة˘باو˘ب
يرئازج ريبخ فلأا52 نع لقي
ل˘جأا ن˘م جرا˘خ˘لا˘ب ن˘يد˘˘جاو˘˘ت˘˘م
ي˘ن˘طو˘لا د˘ه˘ج˘لا ي˘ف م˘˘ه˘˘جا˘˘مدإا
يف ،ناهدÓب دكأا .دÓبلا ةيمنتل

ءا˘صضعأا ما˘مأا سسمأا ه˘مد˘˘ق سضر˘˘ع
نواعتلاو ةيجراخلا نوؤوصشلا ةنجل
ي˘ب˘ع˘صشلا سسل˘ج˘م˘ل˘ل ة˘ي˘˘لا˘˘ج˘˘لاو
دبع رداقلا دبع ةصسائرب ،ينطولا
روصضحبو ،ةنجللا سسيئر ،يوÓلا

نوؤوصشلا ريزو ،موداقوب يربصص
ى˘˘ل˘˘ع سضر˘˘ع ه˘˘نأا ،ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا
هتبيقح لم˘ع ج˘ما˘نر˘ب ة˘مو˘كح˘لا
ةيلاجلا اياصضقب ةفلكملا ةيرازولا

دهجلا يف اهجامدإا ىلع لمعلاو
نأا افصشاك ،دÓبلا ةيمنتل ينطولا

ريب˘خ ف˘لأا52 ن˘˘ع ل˘˘ق˘˘ي ’ا˘˘م
جراخلا يف نود˘جاو˘ت˘م ير˘ئاز˘ج
ةديدع ت’اجم يف نوصصصصختم
تايجولونكتلاو بطلا رارغ ىلع
ءاصشنإا ررقت هنأا فاصضأاو ،ةثيدحلا

هذه ليج˘صست˘ل ة˘ي˘نور˘ت˘كلا ة˘باو˘ب
ءاصضف قلخ ة˘لوا˘ح˘مو تاءا˘ف˘كلا
تاصسصسؤوملا نيبو اهنيب لصصاوتلل
تاصسصسؤوملا ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب ة˘ي˘ن˘طو˘لا
تاءافكلا نأا احصضوم ،ةيعماجلا
يف ةكراصشملا اهناكمإاب ةيرئازجلا

اهحرتقت يتلا عيراصشملا فلتخم
.ةينطولا تاصسصسؤوملا
بتا˘˘ك د˘˘كأا ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘˘صسلا ي˘˘˘ف
ةينطولا ةيلاجلاب فلكملا ةلودلا

م˘˘ت ه˘˘نأا ،جرا˘˘خ˘˘لا˘˘ب تاءا˘˘ف˘˘كلاو
ل˘˘ب˘˘˘ق ت’ا˘˘˘صصتا ي˘˘˘ف عور˘˘˘صشلا
ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج ءار˘˘ب˘˘خ ع˘˘م ن˘˘ي˘˘مو˘˘ي
تا˘ي’و˘لا ن˘م ل˘كب ن˘يد˘جاو˘ت˘˘م
اد˘˘ن˘˘ك ،ة˘˘ي˘˘كير˘˘مأ’ا ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘˘لا

ت’ا˘صصت’ا ّنأا ازر˘ب˘˘م ،ا˘˘صسنر˘˘فو
ن˘˘ير˘˘خآا ءار˘˘ب˘˘خ ع˘˘م ل˘˘صصاو˘˘˘ت˘˘˘ت
،مه˘ن˘طو ة˘مد˘خ ن˘م م˘ه˘ن˘ي˘كم˘ت˘ل
اودبأا ءاربخلا ء’ؤوه نأا ىلإا راصشأاو
دهجلا يف ماهصسإ’ا يف مهتبغر
.دÓبلا ريوطتل ينطولا

ة˘˘ي˘˘˘صضق ى˘˘˘لإا ه˘˘˘قر˘˘˘ط˘˘˘ت ىد˘˘˘لو
،جراخلاب نيق˘لا˘ع˘لا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
قلعتي رمأ’ا نأا ،ثدحتملا حصضوأا

ىلإا اولقنت نييرئاز˘ج ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ب
نأا لبق ةفلتخم بابصسأ’ جراخلا
فرظلا اذ˘ه ي˘ف م˘ه˘صسف˘نأا اود˘ج˘ي
ة˘مو˘كح˘˘لا نأا اد˘˘كؤو˘˘م ،بع˘˘صصلا
،مهب لفكتلل ار˘ي˘ب˘ك اد˘ه˘ج تلذ˘ب
حورطملا لكصشملا نأا ىلإا راصشأاو
دارفأا سضعبب قلعتي نأاصشلا اذه يف
نيذلاو جراخلاب نيميقملا ةيلاجلا

ىلإا ةدوعلا يف مهتبغر نع اوربع
رمأ’ا اذه نأا ازربم ،نطولا سضرأا
دد˘ع˘لا ثي˘ح ن˘م Ó˘كصشم ق˘ل˘خ˘ي
.ةدوعلا يف نيبغارلل ريبكلا

ة˘لود˘لا ة˘˘با˘˘ت˘˘ك سصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو
،ناهدÓب ددصش ،ةيلاجلاب ةفلكملا
مامتها نع رب˘ع˘ي ا˘ه˘ثاد˘ح˘ت˘صسا نأا
ربتعت يتلا ةحيرصشلا هذهب ةلودلا
هجوت يف ينطولا راصسملل امعد
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ج عو˘˘ن ى˘˘لإا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
،ةموكحلاو ةيلاجلا نيب لعافتلا

نم عبان مامته’ا اذه نأا افيصضم
سسي˘˘ئر ىد˘˘ل ة˘˘خ˘˘صسار ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘ق
ةيلاجلا هذه جامدإ’ ،ةيروهمجلا
.دÓبلا ةيمنتل ينطولا دهجلا يف

ح.نيدلا رمق

 جراخلا يف نيدجاوتم يرئازج ريبخ فلأا52 ليجشستل ةينورتكلإا ةباوب ءاششنإا

ةرجاهملا اهتغمدأا باطقتسسا يف عرسشت رئازجلا
د˘˘ب˘˘ع ردا˘˘ق˘˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع د˘˘˘كأااسسنرفو ادنكو اكيرمأاب نيميقم نييرئازج ءاربخب تلسصتا ةموكحلا ^

ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل سسي˘˘˘ئر ،يوÓ˘˘˘˘لا
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘جرا˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا نوؤو˘˘˘˘˘صشلا

ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ج˘˘˘لاو نوا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لاو
،ينطولا يبعصشلا سسلجملل
يصسنرفلا مÓعإ’ا ءادتعا نأا
ةدا˘ي˘صس ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
ةلصص يأاب تمي ’ ،رئازجلا
تابثإا قح وأا ريبعتلا ةيرحل
،يمومعلا لاجملا يف يأار
ثح˘ب˘لا ى˘لإا سسيرا˘ب ا˘ي˘˘عاد
ادي˘ع˘ب بور˘ح جرا˘خ˘م ن˘ع
.اندÓب نع
ةملك يف ،يوÓلا دبع لاق
ل˘˘م˘˘ع ة˘˘˘صسل˘˘˘ج لÓ˘˘˘خ ه˘˘˘ل

يتلا ةنجللا ءاصضعأا تعمج
ريزو نم لك عم ،اهصسأاري
بتاكو ،ةيجراخلا نوؤوصشلا
ةيلاج˘لا˘ب ف˘ل˘كم˘لا ة˘لود˘لا
تاءا˘˘˘ف˘˘˘كلاو ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
طرخن˘ت ا˘مد˘ن˘ع«،جرا˘خ˘لا˘ب

ةي˘مو˘م˘ع ة˘ي˘مÓ˘عإا تا˘ه˘ج
ةرتاوتم ةلمح يف ةيصسنرف
اذ˘ه˘ف ،ا˘ند˘ل˘ب ةدا˘ي˘صس ى˘˘ل˘˘ع
ن˘م ط˘ق˘ف سسي˘ل ي˘˘صضت˘˘ق˘˘ي
ل˘˘ك ن˘˘م ل˘˘ب ،نا˘˘م˘˘لر˘˘˘ب˘˘˘لا

ن˘˘ع ر˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ي نأا ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج
هرا˘˘˘كن˘˘˘ت˘˘˘صساو ه˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘˘صس
د˘ق˘ع» فا˘صضأاو ،«ه˘˘صضفرو
بول˘ق ي˘م˘ع˘ت د˘ق خ˘يرا˘ت˘لا
دق مئازهلا عاجوأاو سضعبلا
ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘ن˘˘ي˘˘غ˘˘صضلا ق˘˘م˘˘ع˘˘ت
م˘˘ئار˘˘ج ا˘˘˘م˘˘˘نإا ،بو˘˘˘ع˘˘˘صشلا
’ ةينا˘صسنإ’ا د˘صض خ˘يرا˘ت˘لا
بير ’ ل˘ق˘ن˘ت˘صسو مدا˘ق˘˘ت˘˘ت
فر˘˘ع˘˘ت˘˘صسو لا˘˘ي˘˘جأ’ا ى˘˘لإا
ل˘ع˘ف اذا˘˘م ا˘˘صسنر˘˘ف لا˘˘ي˘˘جأا
بع˘˘˘˘˘˘صشلا˘˘˘˘˘˘ب م˘˘˘˘˘˘هداد˘˘˘˘˘˘جأا
ه˘نأا ا˘ح˘صضو˘م ،«ير˘ئاز˘ج˘˘لا

ه˘˘ل˘˘هأا ه˘˘ل ر˘˘خآا نا˘˘˘هر اذ˘˘˘ه
ي˘ت˘لا ه˘جرا˘خ˘مو ه˘فور˘˘ظو
سسمصش غوزب يف سصخلتت
سسم˘صشل داد˘ت˘ما ة˘ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘لا
،ددصصلا اذه يفو ،ربمفون
بنا˘ج˘لا» ،ثد˘ح˘ت˘م˘لا ا˘˘عد
ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ى˘لإا «ر˘خآ’ا
نم «بوعصشلا نيب رباعملا»

ه˘نا˘صسل ي˘ف م˘كح˘ت˘لا لÓ˘خ
ي˘˘مÓ˘˘˘عإ’ا ه˘˘˘مد˘˘˘خ ي˘˘˘فو
نإا» ادرط˘ت˘صسم ،ه˘ت˘قز˘تر˘مو
ن˘˘˘ي˘˘˘ب ة˘˘˘˘قÓ˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا تنا˘˘˘˘ك
ا˘ه˘قر˘˘ت˘˘خ˘˘ت د˘˘ق بو˘˘ع˘˘صشلا
نإا˘˘˘ف ،تار˘˘˘تو˘˘˘ت˘˘˘لا سضع˘˘˘ب
ةننقم لود˘لا ن˘ي˘ب ة˘قÓ˘ع˘لا
تاد˘ها˘ع˘م ق˘فو ا˘ي˘صسا˘˘ي˘˘صس
تاصسصسؤوم اهتنصضاح مظنو
 .«ةيلود
ة˘ن˘ج˘ل سسي˘ئر بطا˘خو اذ˘ه
‐ ،ناملربلا ي˘ف ة˘ي˘جرا˘خ˘لا
ن˘˘ي˘˘ي˘˘نا˘˘˘م˘˘˘لر˘˘˘ب˘˘˘لا م˘˘˘صسا˘˘˘ب
يتلا تاهجلا ‐نييرئازجلا
ي˘ف تارا˘صسخ˘˘لا ا˘˘ه˘˘تو˘˘ك»
،«ايلاح ةي˘لود˘لا تا˘قÓ˘ع˘لا
نع ثحبلا ىلإا اهايإا ايعاد
نع اد˘ي˘ع˘ب بور˘ح جرا˘خ˘م
ى˘لإا قر˘ط˘ت ا˘م˘ك ،ر˘ئاز˘ج˘لا
ةصسصسؤوملل يومدلا خيراتلا
ة˘˘ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا ة˘˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘˘صسلا

،ن˘ي˘مر˘ج˘م˘لا ا˘ه˘˘ت˘˘لار˘˘ن˘˘جو
ةينعملا تا˘ئ˘ي˘ه˘لا ا˘ب˘لا˘ط˘م
نع ةمزÓلا ةوقلاب عافدلاب

،اهتماركو ر˘ئاز˘ج˘لا سضو˘ح
ةدا˘عإا˘ب ق˘ل˘˘ع˘˘ت ا˘˘م ة˘˘صصا˘˘خ
ا˘ن˘ئاد˘ه˘صش تا˘فر ن˘˘ي˘˘طو˘˘ت
امارت˘حا م˘ه˘ن˘طو˘ب م˘ه˘ن˘فدو
ةداعإاو ةيناصسنإ’ا ة˘مار˘كل˘ل
نوصصو بولصسملا انفيصشرأا

ن˘يذ˘لا ا˘ن˘ير˘جا˘ه˘˘م قو˘˘ق˘˘ح
نيب ايناصسنإا اربعم نولثمي
ير˘˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘لا بع˘˘˘˘˘˘صشلا

.ىرخأ’ا بوعصشلاو
يف ،يوÓلا دبع جرع امك
رحبلا قطانم ىل˘ع ه˘ت˘م˘ل˘ك
،ط˘˘˘صسو˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا سضي˘˘˘˘بأ’ا

يتلا لحاصسلاو ،ءارحصصلاو
د˘ق ة˘ن˘خا˘صس ة˘ل˘حر˘م˘ب ر˘م˘˘ت
تاريغت اهرثإا ىلع ددحتت

ءا˘صضف˘لا اذ˘ه ي˘ف ة˘ق˘˘ي˘˘م˘˘ع
اهنزوب رئازجلا دجوت يذلا

لاقو ،ه˘ب˘ل˘ق ي˘ف ا˘ه˘ئدا˘ب˘مو
ةخصسارلا ر˘ئاز˘ج˘لا ئدا˘ب˘م»
ىلع لفحلا دصسفت اهتلعج
.«سضعبلا

ح.نيدلا رمق

اديعب بورح جراخم نع ثحبلا ىلإا صسيراب اعد
  :ناملربلاب ةيجراخلا ةنجل صسيئر ،اندÓب نع

رئازجلا ىلع يسسنرفلا مÓعإلا ءادتعا رتاوت»
  «ريبعتلا ةيرحل ةلسص يأاب تمي ل

ر˘˘يزو ،طو˘˘ع˘˘جاو د˘˘م˘˘ح˘˘م د˘˘˘كأا
ف˘ي˘ظو˘ت نأا ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘˘ت˘˘لا
ي˘ف ة˘م˘ئاد ة˘ف˘صصب ن˘يد˘قا˘ع˘ت˘م˘لا
كÓ˘صسأا˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م˘لا بصصا˘ن˘م˘˘لا
راطإا يف نوكي نأا دب ’ ميلعتلا

مظنت يتلا في˘ظو˘ت˘لا تا˘ق˘با˘صسم
ة˘ي˘بر˘ت˘لا عا˘ط˘ق فر˘ط ن˘م ا˘يرود
ؤوفاكت أاد˘ب˘م˘ل ا˘نا˘م˘صض ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا
كÓ˘صسأا˘ب قا˘ح˘ت˘ل’ا ي˘ف سصر˘ف˘˘لا
نا˘م˘صضلو ،ة˘ه˘ج ن˘م م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ة˘مزÓ˘˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا بصصا˘˘ن˘˘م˘˘لا
ايلعلا سسردملا يجيرخ فيظوتل
ةرازوب مهطبري نيذلا ةذتاصسأÓل
نم مازتلا دقع ةي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا

.ىرخأا ةهج
ى˘˘ل˘˘ع هدر ي˘˘ف ،ر˘˘يزو˘˘لا ح˘˘صضوأا
ينادوعصسم ةبئانلل يباتك لاؤوصس
ةرغاصشلا بصصانملا هذه نإا ،ميرم
ة˘˘ن˘˘صسلا لÓ˘˘خ تر˘˘غ˘˘صش ي˘˘ت˘˘لاو
ل˘˘˘صصأ’ا ي˘˘˘ف ي˘˘˘ه ة˘˘˘ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ل˘ف˘كت˘ل˘ل ة˘يو˘لوأ’ا˘ب ة˘صصصصخ˘م
هجرخت عقوتملا نيوكتلا جوتنمب
ةذتاصسأÓ˘ل  ا˘ي˘ل˘ع˘لا سسراد˘م˘لا ن˘م
اذ˘˘˘˘˘كو ،1202/0202 ناو˘ن˘˘ع˘˘ب

ي˘ف ة˘ق˘با˘صسلا تاو˘˘ن˘˘صسلا سضئا˘˘ف
دعب متي مل نيذلا داوملا سضعب
جا˘ي˘ت˘حا دو˘جو مد˘ع˘ل م˘ه˘ف˘ي˘ظو˘ت

مهجرخت داوم يف يلعفو يقيقح
ة˘ن˘صس ناو˘ن˘ع˘ب او˘ن˘˘ي˘˘ع ن˘˘يذ˘˘لا وأا

ىرخأا ةيميلعت ةلحرم يف9102
.جرختلا ةلحرم ريغ
ن˘ع لوأ’ا لوؤو˘صسم˘لا زر˘˘بأا ا˘˘م˘˘ك
نإا ،دÓ˘ب˘لا ي˘ف ة˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق
’ ةيمومعلا فئاظولاب قاحتل’ا
تا˘ق˘با˘صسم˘لا ق˘ير˘ط ن˘ع ’إا م˘ت˘˘ي

رمأ’ا نم08 ةداملا ماكحأ’ اقبط
6002/7/51 ي˘˘˘˘˘˘˘˘ف30‐60
ي˘صسا˘صسأ’ا نو˘نا˘ق˘لا ن˘م˘صضت˘م˘لا،
اذكو ،ةيمومعلا ةف˘ي˘ظو˘ل˘ل ما˘ع˘لا
يتلا ،رمأ’ا سسفن نم22 ةداملا
دقاعتملا ةيقحأا مدع ىلع سصنت
وأا فظوملا ةفصص باصستكا يف
نم ةبتر يف  جامدإ’ا يف قحلا

.ةيمومعلا ةفيظولا بتر
نأا ،طو˘ع˘جاو د˘م˘ح˘م د˘˘كأاو اذ˘˘ه
ن˘˘˘يد˘˘˘قا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ظو˘˘˘˘ت
ريرحت دنع نوكي نيفلختصسملاو
ةن˘صسلا ءا˘ن˘ثأا ة˘ي˘لا˘م˘لا بصصا˘ن˘م˘لا

ى˘ل˘ع ة˘لا˘حإ’ا بب˘صسب ة˘ي˘صسارد˘˘لا
،ة˘لا˘ق˘ت˘صس’ا ح˘ير˘صست˘لا ،د˘عا˘ق˘ت˘لا
ى˘ل˘˘ع ة˘˘لا˘˘حإ’ا ،لز˘˘ع˘˘لا ،ةا˘˘فو˘˘لا
لقنلا اذكو ،بادتن’ا ،عاديتصس’ا

ي˘ف ة˘ي˘قر˘ت˘لا وأا ،ة˘˘ي’و˘˘لا جرا˘˘خ
يف نييعتلاو ميلعتلا بتر عيمج
سضرغلا» لاقو ،ايلعلا بصصانملا

ة˘ف˘صصب ةذ˘تا˘صسأ’ا ف˘ي˘˘ظو˘˘ت ن˘˘م
يوبرتلا ريطأاتلا ريفوت وه دقاعتلا
ن˘صسح˘لا ر˘ي˘صسلا نا˘م˘صضل مزÓ˘˘لا

ذي˘مÓ˘ت˘لا سسرد˘م˘ت˘ل م˘ظ˘ت˘ن˘م˘لاو
فاصضأاو ،«ةيصسارد ةنصس لك لÓخ
متت فيظوتلا ةيلمع نأا ،ريزولا

ةيلا˘م˘لا بصصا˘ن˘م˘لا رو˘غ˘صش د˘ن˘ع
ة˘ل˘ط˘ع بب˘صسب ة˘˘ت˘˘قؤو˘˘م ة˘˘ف˘˘صصب
ةلطع ،مايأا7 نم رثكأ’ ةيصضرم
ةل˘يو˘ط ة˘ي˘صضر˘م ة˘ل˘ط˘ع ،ة˘مو˘مأا
ةلطعو ةدحاو ةنصس نع لقت دمأ’ا

،ج˘˘ح˘˘لا كصسا˘˘ن˘˘م ءادأ’ ة˘˘˘صصا˘˘˘خ
نيفظو˘م˘لا ر˘ي˘خ˘صست ى˘لإا ة˘فا˘صضإا
ةنجللا ي˘ف ءا˘صضعأا˘ك ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا ة˘ب˘قار˘م˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

.ةيلحملا اهعورفو
ر.نوراه

 ةنشسلا هذه ةرغاششلا بشصانملا دشسل ايلعلا صسرادملا يجيرخل ةيولوألا نأا دكأا

«ةقباسسم قيرط نع لإا ميلعتلا عاطق يف جامدإا ل» :ةيبرتلا ريزو

،ديعصسوأا دنحم ديعلب دكأا
لاصصتإÓل راصشتصسملا ريزولا
ة˘صسا˘ئر˘ل ي˘م˘صسر˘لا ق˘طا˘ن˘˘لا
سسي˘˘ئر نأا ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
ديجم˘لا د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ل˘˘˘ك سسي˘˘˘ئر و˘˘˘˘ه ،نو˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت
ة˘قÓ˘˘ع ’و ،ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
بز˘ح يأا˘ب ه˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
.دمتعم يصسايصس

،ديعصسوأا دنحم ديعلب لاقو
ةلاكول لاؤوصس ىلع هدر يف
لو˘ح ،ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ءا˘˘ب˘˘نأ’ا

بزحب ،نوبت سسيئرلا ةقÓع
،ي˘ن˘طو˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘ه˘˘ب˘˘ج
و˘ه ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر»
،ن˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ل˘˘ك سسي˘˘ئر
ة˘˘قÓ˘˘˘ع ’ كلذ˘˘˘ل ا˘˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘تو

بز˘ح يأا˘ب ه˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
احصضوم ،«دمتع˘م ي˘صسا˘ي˘صس
دمج ،ةيروهمجلا سسيئر نأا

ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘˘يو˘˘˘صضع
ملو ،«نÓفأ’ا» ـل ةيزكرملا
،مو˘ل˘ع˘م و˘ه ا˘م˘ك ،ح˘صشر˘ت˘˘ي
بز˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘˘ه م˘˘˘˘˘صسا˘˘˘˘˘˘ب
ة˘ي˘˘صسا˘˘ئر˘˘لا تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نإÓ˘˘ل
.ةريخأ’ا

يم˘صسر˘لا ق˘طا˘ن˘لا د˘كأا ا˘م˘ك
نأا ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا ة˘˘صسا˘˘ئر˘˘ل
ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع ،لوأ’ا ر˘يزو˘لا

نم لاقتصسا نأا هل قبصس ،دارج
ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا ة˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘ج بز˘˘˘ح
يف نيعي نأا لبق ،ينطولا

ةدعب لوأ’ا ريزولا بصصنم
.تاونصس

ر.نوراه

مشساب حششرتي ملو ةيزكرملا ةنجللا يف هتيوشضع دمج لوألا
تاونشس ذنم هنم لاقتشسا يناثلاو ةريخألا تايشسائرلل بزحلا

«نÓفألا» ـب دارج لوألا ريزولاو نوبت صسيئرلل ةقÓع ل



ر˘˘يزو˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصم تح˘˘˘صضوأا
سسمأا اهل نايب يف ،طوعجاو
ةخصسن ىلع «مÓصسلا» تعلطأا

ة˘ل˘صصاو˘م را˘طإا ي˘ف ه˘نأا ،ه˘ن˘م
ةهباجمل ةذخت˘م˘لا تاءار˘جإ’ا
طصسولا يف ،انوروك سسوريف
يف عورصشلا متيصس ،يصسردملا
ة˘ي˘ج˘ه˘ن˘˘م لو˘˘ح سصصصح ثب

ع˘˘˘ي˘˘˘˘صضاو˘˘˘˘م جذا˘˘˘˘م˘˘˘˘ن ل˘˘˘˘ح
اذهو ،ةيصسردملا تاناحتمإ’ا
ي˘˘صسف˘˘ن˘˘لا ل˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘لا د˘˘˘صصق
ذيمÓ˘ت˘ل د˘ي˘ج˘لا ر˘ي˘صضح˘ت˘لاو
ميلعتلا نم ةعبار˘لا ن˘ي˘ت˘ن˘صسلا
ن˘م ة˘ث˘لا˘˘ث˘˘لاو ،ط˘˘صسو˘˘ت˘˘م˘˘لا
را˘طإا ي˘ف يو˘نا˘ث˘لا م˘ي˘ل˘ع˘˘ت˘˘لا
.مهل ةيجو˘غاد˘ي˘ب˘لا ة˘ق˘فار˘م˘لا

هذ˘˘˘˘ه نأا ةرازو˘˘˘˘لا تفا˘˘˘˘صضأاو
قيرط نع ثبتصس سصصصحلا
يمومعلا نويزفل˘ت˘ل˘ل طا˘بر˘لا

زكرمل،vt-bew ،باولا ىلع
يم˘ل˘ع˘لا مÓ˘عإ’ا ي˘ف ثح˘ب˘لا

tsirec ينقتلاو
ةداهصش ناحتما نإاف ،ةراصشإÓل
نوكيصس طصسوت˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
رهصش نم لوأ’ا عوبصسأ’ا يف
ةداهصش ناحتما ا˘مأا ،ر˘ب˘م˘ت˘ب˘صس
فصصتنم نوكيصس ايرولاكبلا
راظ˘ت˘نا ي˘ف ،ر˘ب˘م˘ت˘ب˘صس ر˘ه˘صش
ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا ةرازو د˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘ت
ينطولا ناويدلا عم قيصسنتلاب
تا˘ق˘با˘صسم˘لاو تا˘نا˘ح˘ت˘مÓ˘ل
ة˘˘˘˘صصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘لا خ˘˘˘˘˘يراو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
.نيناحتم’اب
ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ةرازو تعدو اذ˘˘˘ه
سسراد˘م˘لا ءارد˘م ،ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
تا˘ي’و ل˘ك ي˘ف ة˘ي˘ئاد˘˘ت˘˘ب’ا
ي˘˘ف عور˘˘صشلا ى˘˘لإا ،ن˘˘˘طو˘˘˘لا

ذ˘ي˘مÓ˘ت ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
يئادتبا ىلوأ’او يريصضحتلا

نأا ءا˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘لوأ’ا مÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘عإاو

10 نم ة˘يرا˘ج تÓ˘ي˘ج˘صست˘لا
ن˘مو ،ناو˘ج03 ى˘˘لإا ناو˘˘ج
نآ’ا ل˘ي˘ج˘صست˘لا ه˘ي˘ل˘ع رذ˘ع˘˘ت
ة˘ياد˘ب ي˘ف ل˘ج˘صسي نأا ن˘كم˘˘ي
ل˘˘ك مار˘˘ت˘˘حا ع˘˘م ،م˘˘صسو˘˘م˘˘لا
ةصصا˘خ˘لا ة˘ي˘ح˘صصلا ر˘ي˘باد˘ت˘لا
،«انوروك» ءابو نم ةياقولاب
ي˘نو˘نا˘ق˘لا ن˘˘صسلا نأا تد˘˘كأاو
ى˘لوأا ة˘ن˘صسلا ي˘ف ل˘ي˘ج˘صست˘ل˘ل
نيدولو˘م˘لا ل˘م˘صشي ،ي˘ئاد˘ت˘با
13و ي˘ف˘˘نا˘˘ج ح˘˘تا˘˘ف˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب
ا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘مأا ،4102 ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘صسيد
يريصضحتلا ي˘ف ن˘ي˘ل˘ج˘صسم˘لا
ةنصس ن˘يدو˘لو˘م˘لا ل˘م˘صشت˘صسف
نوكي ليجصستلا نأاو ،5102
وأا يفارغ˘ج˘لا عا˘ط˘ق˘لا بصسح
راه˘ظإا˘ب اذ˘هو ،ل˘م˘ع˘لا نا˘كم
ىلع لمعلاو ةماقإ’ا يتداهصش
ذيملتلل حمصسي امك ،يلاوتلا
نأا ةصصاخلا تاجايتح’ا يوذ
ة˘˘˘صسرد˘˘˘م يأا ي˘˘˘ف ل˘˘˘ج˘˘˘˘صسي
ةرازولا تطرت˘صشاو ،ه˘ب˘صسا˘ن˘ت
تا˘˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا عر˘˘˘˘˘صشت نأا
تانÓعإ’ا قيلعت يف ةيوبرتلا
ن˘ي˘كم˘ت د˘صصق ،ه˘تار˘ق˘م ما˘مأا
عÓط’ا نم ذي˘مÓ˘ت˘لا ءا˘ي˘لوأا

تاف˘ل˘م˘لا ر˘ي˘صضح˘تو ،ا˘ه˘ي˘ل˘ع

ةداهصش نم لك نمصضتت يتلا
ةداه˘صش ن˘م ة˘خ˘صسنو دÓ˘ي˘م˘لا
ن˘˘˘ي˘˘˘ترو˘˘˘صصو ح˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘˘لا
لصصو ىلإا ةفاصضإا ،نيتيصسمصش
بنجت دصصق زاغلاو ءابرهكلا
˘˘ما˘˘صسقأ’ا ي˘˘˘ف ظا˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘ك’ا
ىلع تدد˘صشو ،ة˘ير˘ي˘صضح˘ت˘لا

دي˘ق˘ت˘لا تا˘ي˘ئاد˘ت˘ب’ا ير˘يد˘م
ة˘ي˘جو˘غاد˘ي˘ب˘لا ر˘ي˘˘يا˘˘ع˘˘م˘˘لا˘˘ب
تر˘مأا ا˘م˘ك ،ا˘ه˘ب لو˘م˘˘ع˘˘م˘˘لا

ةعباتمب داوملا ةرادإا يصشتفم
نع ةيريصضحتلا ماصسقأ’ا فلم
.بثك
ةرازولا ترمأا ،ىرخأا ةهج نم
ذيملتلا نصس غلبي نأا ةرورصضب
6 ىلوأا ةنصسلا يف لجصسملا
،ر˘خآا د˘ي˘ع˘صص ى˘ل˘ع ،تاو˘ن˘صس
تا˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘ط˘˘˘صضت˘˘˘صس
ذيمÓتلا ليجصست ىلإا ةيوبرتلا
13و يفناج ني˘ب ن˘يدو˘لو˘م˘لا

˘ما˘صسقأا ي˘˘ف5102 سسرا˘˘˘˘م
لاح يف يئادتبا ىلوأا ةنصسلا

نأا ة˘صسصسؤو˘م˘لا ر˘˘يد˘˘م ظ˘˘ح’
لقي مصسقلا يف ذيمÓتلا ددع
ام وهو ،سضورفملا ددعلا نع
ل˘ي˘ج˘صست ةدا˘يز˘ب ا˘ي˘لآا ح˘م˘˘صسي
يتأايو ،ير˘ي˘صضح˘ت˘لا ذ˘ي˘مÓ˘ت

يرازولا روصشنملا بصسح اذه
تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا مز˘˘˘ل˘˘˘ي يذ˘˘˘لا
ةئفلا هذه لابقتصساب ةيوبرتلا

اذإا ام لاح يف ذيمÓتلا نم
يف اصصقن تاصسصسؤوملا تفرع
ة˘ن˘صسلا ي˘˘ف ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا دد˘˘ع
.يئادتبا ىلوأ’ا

ثدحلا4 7572ددعلا ^1441 لاوشش01ـل قفاوملا0202 ناوج20ءاثÓثلا

watan@essalamonline.com

 يئادتبا ىلوألاو يريشضحتلا ذيمÓت ليجشست ةيلمع يف قÓطنلا

«كابلا»و «مايبلا» عيسضاوم جذامن لح ةيجهنم لوح صصسصح ثب

ز.لامج

تاناحتمإلا عيشضاوم جذامن لح ةيجهنم لوح صصشصح ثب يف عورششلا ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو تنلعأا
،طشسوتملا ميلعتلا نم ةعبارلا نيتنشسلا ذيمÓتل ديجلا ريشضحتلاو يشسفنلا لفكتلا دشصق اذهو ،ةيشسردملا

.مهل ةيجوغاديبلا ةقفارملا راطإا يف يوناثلا ميلعتلا نم ةثلاثلاو

ةيداشصتقا ةيمنت قيقحتل
عاطقلا يف ةلاعف
ينهم «صسناسسيل»

يرحبلا ديسصلا يف
ةيديسصلا تاجتنملاو

ةيقافتا ىلع عيقوتلا مت
نيوكتلا يترازو نيب
،نيينهملا ميلعتلاو
يرحبلا ديشصلاو
،ةيديشصلا تاجتنملاو
دادعإل ريشضحتلل حمشستشس
نمشض ،ةينهم ايرولاكب
لاجملاب ةطبترم بعشش
اهناشش نم يتلاو ،يرحبلا
يف قحلا حنمت نأا
ىلع كلذ دعب لوشصحلا
ناديم يف ينهم صسناشسيل
تاجتنملاو يرحبلا ديشصلا
.ةيديشصلا

ةرازو هب تدافأا ام بشسحو
،اهل نايب يف ،نيوكتلا
هيلع تعلطإا صسمأا
ةيقافتلا نإاف ،«مÓشسلا»
ءافشضإا ىلإا فدهت
ةديدج ةيكيمانيد
،نيعاطقلا نيب ةكارششلل

عيمجل ةباجتشسلا دشصق
اهنع ربعملا تاجايتحلا

يرحبلا ديشصلا تلاجم يف
،ةيديشصلا تاجتنملاو
نيوكتلا عاطق لفكت اذكو
ربع اهب نيينهملا ميلعتلاو
.ينطولا بارتلا لك
هنا ،ةرازولا تراششأا امك
ةيقافتإلا هذه لÓخو
ةمئاق ديدحت متيشس
نيوكتلا تاشصشصخت
يف ةمهاشسملا ،ينهملا

ةلماعلا ديلا ريفوت
،ةمزÓلا ةلهؤوملا
قيقحت يف ةمهاشسملل
ةلاعف ةيداشصتقا ةيمنت
يرحبلا ديشصلا عاطقل
،ةيديشصلا تاجتنملاو
اماه انازخ ربتعي يذلا
جامدإلاو لمعلا صصرفل
.ينهملا

ك.اشضر

،ديزوب نب نمحرلا دبع دكأا
نا˘˘˘كصسلاو ة˘˘˘ح˘˘˘صصلا ر˘˘˘˘يزو
نأا ،تاي˘ف˘صشت˘صسم˘لا حÓ˘صصإاو
نيعبا˘ت˘لا ى˘صضر˘م˘لا ل˘يو˘ح˘ت
نا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘صضلا قود˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘صصل
جرا˘˘خ˘˘لا ى˘˘لإا ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
ة˘ي˘ناز˘ي˘م بل˘ط˘˘ت˘˘ي جÓ˘˘ع˘˘ل˘˘ل

تÓيوحت ددع نأا مغر ،ةريبك
يف ريبك لكصشب سضفخنا دق
فده نأا ادكؤوم ،ةريخأ’ا ةدملا
مهدد˘ع سصي˘ل˘ق˘ت و˘ه ةرازو˘لا

هذ˘ه ى˘ل˘ع ا˘ي˘ئا˘ه˘ن ءا˘صضق˘˘لاو
.ةرهاظلا
ى˘ل˘˘ع ،ر˘˘يزو˘˘لا سسمأا ح˘˘صضوأا

مييق˘ت ة˘صسل˘ج حا˘ت˘ت˘فا سشما˘ه
يوادتلل ىصضرملا تÓيوحت
نم سضرغلا نأا ،جراخلا يف
م˘ي˘ي˘˘ق˘˘ت و˘˘ه عا˘˘م˘˘ت˘˘جإ’ا اذ˘˘ه
ادانتصسا ،جراخلل تÓيوحتلا
ةنصسلل ة˘ي˘ل˘ع˘ف˘لا ما˘قرأ’ا ى˘لإا
0202 ة˘ن˘صس نأ’ ،ة˘ي˘صضا˘م˘˘لا

ىلإا ىصضرملا ليوحت تلطع
ة˘˘˘ح˘˘˘ئا˘˘˘ج بب˘˘˘صسب جرا˘˘˘خ˘˘˘لا

نأا ى˘˘˘لإا ار˘˘˘ي˘˘˘صشم ،ا˘˘˘نورو˘˘˘˘ك

جرا˘خ˘˘لا ى˘˘لإا تÓ˘˘يو˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ل˘كصشب ا˘صضا˘ف˘˘خ˘˘نا تل˘˘ج˘˘صس
ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘ي يذ˘لا ر˘مأ’ا ،ر˘ي˘ب˘˘ك
و˘ح˘ن ر˘ث˘كأا ه˘جو˘ت˘ل˘ل ى˘ع˘˘صسن
ي˘ح˘صصلا ع˘صضو˘لا ن˘˘ي˘˘صسح˘˘ت
هحلاصصم نأا ادكؤوم ،يلحملا
ل˘˘ك سسير˘˘كت ى˘˘˘لإا ى˘˘˘ع˘˘˘صست
دد˘ع سصي˘ل˘ق˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإ’ا
جÓعلل نيهجوملا ى˘صضر˘م˘لا
لÓخ نم كلذو ،جراخلا يف
تاءا˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘كلا ءا˘˘˘˘˘عد˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صسا

يف نيدوجو˘م˘لا ن˘ي˘حار˘ج˘لاو
نأا ،ريزولا فاصضأاو ،جراخلا
تا˘ي˘نا˘كمإا كل˘م˘˘ت ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ل˘˘˘خاد ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط تاءا˘˘˘˘ف˘˘˘˘كو
ادد˘ع نأاو ،تا˘˘ي˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لا

تاصصبرتب اوماق مهنم اريبك
ىلع نيرداق مهو جراخلا يف
يف تايلمعلا هذه لثم ءارجإا
،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘˘لا

ىلإا ،هتاذ قايصسلا يف اريصشم
ةز˘˘˘ه˘˘˘˘جأ’ا ر˘˘˘˘فو˘˘˘˘ت مد˘˘˘˘ع نأا
ريبكلا قئاعلا وه ةصصتخملا
ءارجإا وحن هجتن انلعجي يذلا

يف ةيحارجلا تايلمعلا سضعب
،ديزوب ن˘ب ى˘ط˘عأاو ،جرا˘خ˘لا

ى˘لإا را˘ق˘ت˘فإ’ا نأا ى˘ل˘ع ’ا˘ث˘م
غلبت يذلا ةزهجأ’ا نم زاهج
،طق˘ف ورو˘ي0002 هتف˘ل˘كت
ةلحرب مايقلا يف اببصس نوكي
52 نم رثكأا سضيرملا فلكت
نأا ادكؤوم ،زاهجلا ةفلكت ةرم
دراو˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘يد˘˘ل ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
موقنصسو ،ةل˘هؤو˘م˘لا ة˘ير˘صشب˘لا
تايلمع نم دحلل اهريوطتب
،جراخلا ى˘لإا ى˘صضر˘م˘لا ل˘ق˘ن
ىلع ايئاهن ءاصضقلا ’ املو
.ةيلمعلا

هنأا ىلإا ديزوب نب راصشأا امك
يتلا ل˘ي˘قار˘ع˘لا سضع˘ب د˘جو˘ت
ن˘˘كلو ل˘˘م˘˘ع˘˘لا اذ˘˘ه ه˘˘جاو˘˘ت
مت هنأا ادكؤوم ،اهتيوصست نكمي
ةمزÓلا تام˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ه˘ي˘جو˘ت
ةيداملا لئاصسولا لك ريفوتل
سصيلقت يف ءابطأ’ا ةدعاصسمل

ن˘ي˘ه˘جو˘م˘لا ى˘صضر˘م˘لا دد˘˘ع
.جراخلل
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ةيبطلا انتاءافك يف ةقثلا ةرورشض ىلع ددششو «ادج ةفلكملا» ـب ةيلمعلا فشصو

«جراخلا يف جÓعلل ىسضرملا لقن نم ليلقتلا ىلع نوسصيرح» :ةحسصلا ريزو

ةيماصسلا ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا تف˘صشك
لوأا اهعصضو نع ،ةيغيزامأÓل
ة˘غ˘˘ل˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق ة˘˘ق˘˘ي˘˘ثو
قوقحل ةصصصصخم ةيغيزامأ’ا
فر˘˘˘˘صصت تح˘˘˘˘ت ل˘˘˘˘ف˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘لا
اذهو ،نيصصتخملاو نيمتهملا
ي˘م˘لا˘ع˘لا مو˘ي˘لا ة˘ب˘˘صسا˘˘ن˘˘م˘˘ب
1 فدا˘صصي يذ˘لا ة˘لو˘ف˘˘ط˘˘ل˘˘ل

.ةنصس لك نم ناوج
تح˘˘صضوأاو ا˘˘ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘فو
ن˘م فد˘ه˘لا نأا ،ة˘ظ˘فا˘˘ح˘˘م˘˘لا
و˘˘ه ة˘˘ير˘˘صشن˘˘لا هذ˘˘ه راد˘˘˘صصإا
ةيصضقب ةيعوتلاو سسيصسحتلا

،م˘ه˘قو˘ق˘حو لا˘ف˘طأ’ا ة˘يا˘م˘ح
هذ˘ه ة˘م˘جر˘ت نأا ى˘لإا ةر˘˘ي˘˘صشم
ةيغيزامأ’ا ةغللا ىلإا ةقيثولا
يف خرؤوملا51‐21 نوناقلل
ه˘˘˘˘ب ما˘˘˘˘˘ق5102/70/51

يراصشتصسم نايعماج ناذاتصسأا
ة˘˘˘ي˘˘˘ما˘˘˘صسلا ة˘˘˘ظ˘˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘˘لا
نار˘ق˘م ا˘˘م˘˘ه ،ة˘˘ي˘˘غ˘˘يزا˘˘مأÓ˘˘ل
.يويدهم ليبنو يخيصش
اذ˘˘˘ه راد˘˘˘صصإا م˘˘˘ت د˘˘˘قو اذ˘˘˘˘ه
ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م زا˘˘ج˘˘نإ’ا
ة˘ي˘قر˘تو ة˘يا˘م˘ح˘ل ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
،(EPPNO) ة˘˘˘˘لو˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘لا
ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘˘لا ع˘˘م نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب
و˘هو ،ة˘ي˘غ˘يزا˘مأÓ˘ل ة˘ي˘ما˘صسلا

ةيقرولا هتغيصصب ايلاح رفوتم
هل˘ي˘م˘ح˘ت ن˘كم˘يو ة˘ي˘م˘قر˘لاو
عقو˘م ى˘ل˘عfdP ة˘غ˘ي˘صصب
ة˘˘˘ي˘˘˘ما˘˘˘صسلا ة˘˘˘ظ˘˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘˘لا
ةبتكملا م˘صسق / ة˘ي˘غ˘يزا˘مأÓ˘ل
:(ةيمقرلا
.zd.etihgizamach.www
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مهقوقح نوشصو مهتيامحل ةيعوتلاو صسيشسحتلا فدهب

ةسصسصخم ةيغيزامألا ةغللاب ةينوناق ةقيثو
لفطلا قوقحل

راجتلل ةينطولا ةيعمجلا دكأا
اهنأا،acna ن˘ي˘ّي˘فر˘ح˘˘لاو
تا˘طا˘صشن˘لا ة˘م˘ئا˘ق مد˘ق˘˘ت˘˘صس
ةحرتقملا ةيفرحلاو ةيراجتلا
ة˘˘ّيرازو˘˘لا حـلا˘˘˘صصم˘˘˘لا ى˘˘˘لإا
،عوبصسأ’ا اذه لÓخ ةّينعملا
ل˘ي˘لد داد˘عإا ى˘لإا ة˘فا˘˘صضإ’ا˘˘ب
يفرحو يراجت طاصشن لكل
تاءار˘جإا ع˘م ى˘صشا˘م˘ت˘ي ا˘˘م˘˘ب
تارارق دعب ة˘صصا˘خ ،ر˘ج˘ح˘لا

راجتلا ةدئافل ءارزولا سسلجم
.نييفرحلاو
،اهل نايب يف ةيعمجلا تنمثو
ة˘خ˘˘صسن «مÓ˘˘صسلا» تم˘˘ل˘˘صست
سسل˘ج˘م تارار˘ق ،سسمأا ،ه˘ن˘م
ة˘صسارد˘ب ة˘ّصصا˘خ˘˘لا ،ءارزو˘˘لا
راـ˘ّج˘ت˘لا ةد˘عا˘صسم ة˘ي˘˘نا˘˘كمإا

نم نيرّرصضتملا نيي˘فر˘ح˘لاو
ءافعإ’ا اـهي˘ف ا˘م˘ب ،ة˘ح˘ئا˘ج˘لا
،بئار˘˘˘صضلا ن˘˘˘م ي˘˘˘ئز˘˘˘ج˘˘˘˘لا

ءا˘˘˘كر˘˘˘˘صشلا ع˘˘˘˘م ثح˘˘˘˘ب˘˘˘˘لاو
ل˘صضفأا ن˘ع ن˘ي˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا

اّيجيردت رجحلا عفرل ةغيصص
ن˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا سضع˘˘˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘˘˘ع
،ة˘˘ّيرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا تا˘˘طا˘˘˘صشن˘˘˘لاو
رارقل اهحاي˘ترا ن˘ع تر˘ب˘عو
ةح˘ن˘م فر˘صص ة˘ل˘ه˘م د˘يد˘م˘ت
ءاهتنا نيح ىلإا جد000.01
ة˘م˘ئا˘ق˘لا ءا˘ق˘بإا ع˘م ،ر˘ج˘˘ح˘˘لا

ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘صست˘˘˘ل ة˘˘˘˘حو˘˘˘˘ت˘˘˘˘ف˘˘˘˘م
.نيررصضتملا

را˘ج˘ت˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج تعد ا˘˘م˘˘ك
نينطاوملا عيمج ،نييفرحلاو
ةل˘صصاو˘م ى˘لإا تا˘ن˘طاو˘م˘لاو
ة˘˘ّي˘˘صسي˘˘صسح˘˘ت˘˘لا تÓ˘˘م˘˘ح˘˘لا

طور˘صشب ماز˘ت˘ل’ا ةرور˘˘صضو
،انوروك سسوريف نم ةياقولا

ةيقاولا ةعنقأ’ا سسبل ةّصصاخ
كلذو ،يعامتج’ا د˘عا˘ب˘ت˘لاو
ا˘نا˘م˘˘صضو حاورأÓ˘˘ل ة˘˘يا˘˘م˘˘ح
تا˘˘˘طا˘˘˘صشن˘˘˘لا رار˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘صس’
ى˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لاو ة˘˘يدا˘˘صصت˘˘ق’ا
.ةيداعلا ةايحلا

ز.لامج

ةدعاشسمب ةّشصاخلا ءارزولا صسلجم تارارق تنمث
«انوروك» ةحئاج نم نيرّرشضتملا

ةيراجتلا ةطسشنألا ةمئاق ةموكحلل عفرت راجتلا ةيعمج
اهنع رجحلا عفر بجاولا

ةيوهجلا ةير˘يد˘م˘لا تف˘صشك
،ر˘ئاز˘ج˘لا ءا˘ن˘ي˘م˘ب كرا˘م˘ج˘ل˘ل

ةجلاعم˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ن˘م ا˘ب˘نا˘ج
ةيرحبلا ةل˘حر˘ل˘ل ة˘ي˘كر˘م˘ج˘لا
«ايلي˘صسر˘مو ر˘ئاز˘ج˘لا ءا˘ن˘ي˘م»
.ءانثتصسا ةجمربملا

نايب يف ةئيهلا تاذ تدافأاو
ةيمصسرلا اهتحف˘صص ر˘ب˘ع ،ا˘ه˘ل
ه˘نأا ،سسمأا ،«كو˘ب˘˘صسيا˘˘ف» ي˘˘ف
نم ،ةلحرلا هذه ةجمرب تمت

يرحبلا لق˘ن˘لا ة˘كر˘صش فر˘ط
ACISROC» ن˘ير˘فا˘صسم˘ل˘ل
aenil»،ةلحر˘لا هذ˘ه ي˘تأا˘تو
ن˘ي˘ن˘طاو˘م ءÓ˘جإ’ ،ة˘ير˘ح˘ب˘لا
،رئازجلا˘ب ن˘يد˘جاو˘ت˘م بنا˘جأا

ةيلاجلا ن˘م ا˘ن˘ي˘ن˘طاو˘م اذ˘كو
،جراخلاب ةميقملا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ى˘لإا ةدو˘ع˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘غار˘˘لا
.مهتماقإا

ع.لÓب

اندÓبب نيدجاوتم بناجأا نينطاوم ءÓجإل

ايليسسرم ىلإا رئازجلا نم ةيئانثتسسا ةيرحب ةلحر

42 ـلا لÓخ رئازجلا تلجصس
ةلاح911 ةي˘صضا˘م˘لا ة˘عا˘صس
ءا˘˘˘˘بو˘˘˘˘ب ةد˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج ة˘˘˘˘با˘˘˘˘صصإا
،ةديدج تايفو8و ،«انوروك»
اصضيرم641 ل˘ثا˘م˘ت ا˘م˘˘ي˘˘ف
هنع نلعأا ام بصسح ،ءافصشلل
،راروف لامج روتكدلا سسمأا
دصصر ةنجلل يمصسرلا قطانلا

ى˘ل˘عو ،سسور˘ي˘ف˘لا ة˘ع˘با˘ت˘مو
دق نوكي ماقرأ’ا هذه ءوصض
يف تاباصصإ’ا يلامجإا عفترإا
دد˘˘˘˘عو ،3159 ى˘˘لإا ا˘˘˘ندÓ˘˘˘ب
166 ى˘˘لإا ل˘˘صصو تا˘˘ي˘˘فو˘˘لا

ددع˘لا ز˘ف˘ق ا˘م˘ي˘ف ،ةا˘فو ة˘لا˘ح
.4985 نيفاعتملل يلامجإ’ا

ع.لÓب

ةريخألا ةعاشس42 ـلا لÓخ ةلاح641 ءافشش

ةدــيدج ةــــباسصإا911و تاــــيفو8
رــــئازجلا يـــف «انوروـــــــك» ـب



تاءار˘˘˘جإ’ا ي˘˘˘صضق˘˘˘تو اذ˘˘˘˘ه
ة˘˘ح˘˘˘ئا˘˘˘ج بب˘˘˘صسب ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘قو˘˘˘لا
ل˘ب˘ق ن˘م ةذ˘خ˘ت˘م˘لا ،«ا˘نورو˘˘ك»
˘مد˘ع˘ب ،ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا
ن˘˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘قو˘˘˘م˘˘˘لا را˘˘˘صضحإا
مهتيامحل ةيباقعلا تا˘صسصسؤو˘م˘لا

سضفري اميف ،لمتحم ىودع نم
نع ةمكاحملا تاءارجإا عافدلا
.دعب

،ةعيلقلا ةمكحم ةباين تناكو
يصضاق ىلع ةيصضقلا تلاحأا دق
˘˘مو˘˘ي ر˘˘مأا يذ˘˘لا ق˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا

عاد˘يإا˘ب ،ي˘صضا˘م˘لا ر˘ب˘م˘ت˘ب˘صس11
،تقؤو˘م˘لا سسب˘ح˘لا ن˘هر ،و˘˘با˘˘ط
عا˘فد ة˘ئ˘ي˘ه فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘صسإا د˘˘ع˘˘بو
،قيقحتلا يصضا˘ق رار˘ق ،م˘ه˘ت˘م˘لا
سسل˘ج˘م˘ب ما˘ه˘ت’ا ة˘فر˘غ ترر˘ق
سسفن نم52 ـلا يف ةزابيت ءاصضق
˘ما˘ظ˘ن تح˘˘ت ه˘˘ع˘˘صضو ،ر˘˘ه˘˘صشلا
قÓ˘طإاو ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لا ة˘˘با˘˘قر˘˘لا
،ةيناث ةرم لقتعا هنأا ريغ ،هحارصس
ةيصضق يف ىرخأا امهت هل هجوتل
يأا يلاوملا مويلا حابصص ،ةيناث
.ربمتبصس62 خيراتب

سسمأا تل˘جأا ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘˘م
ةمكاحم ،دمحمأا يديصس ةمكحم
،لا˘م˘عأ’ا ل˘جر ،ي˘م˘لو˘˘ع دار˘˘م
ىلإا ،«كافو˘صس» ع˘م˘ج˘م بحا˘صص
ي˘ف ،يرا˘ج˘لا ناو˘ج51 خ˘يرا˘ت
ف˘ل˘م˘ب ة˘ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لا
ة˘صصا˘خ˘لا ة˘ي˘˘كن˘˘ب˘˘لا سضور˘˘ق˘˘لا
تارا˘ي˘صسلا بي˘كر˘ت ع˘˘يرا˘˘صشم˘˘ب
نم تاراطإا ةقفر اهيف طروتملا
،يرئازجلا يبعصشلا سضرقلا كنب

ريدم˘لا سسي˘ئر˘لا م˘ه˘صسأار ى˘ل˘عو
ن˘هر د˘جاو˘ت˘م˘لا ،ق˘با˘صسلا ما˘ع˘لا
ن˘˘م دد˘˘عو ،تقؤو˘˘م˘˘لا سسب˘˘ح˘˘لا
.سضورقلا ةنجل ءاصضعأا

ة˘ي˘صضق˘لا ي˘ف ع˘با˘ت˘ي˘صس ا˘˘م˘˘ك
،يملوع ةل˘ئا˘ع ن˘م دار˘فأا ،ا˘ه˘تاذ
قلعتت م˘ه˘ت م˘ه˘ل ته˘جو ا˘مد˘ع˘ب
ل˘يو˘ح˘˘تو لاو˘˘مأ’ا سضي˘˘ي˘˘ب˘˘ت˘˘ب
تادئاع نع ةجتانلا تاكلتمملا
دا˘صسف˘لا˘ب ة˘قÓ˘ع ا˘ه˘ل ة˘ي˘˘مار˘˘جإا
اهردصصم هيومتو ءافخإا سضرغب

ةعام˘ج را˘طإا ي˘ف عور˘صشم ر˘ي˘غ
ديدبت يف ةكراصشملاو ،ةيمارجإا

فلاصسلا كنبلا لاومأا لامعتصسإاو
حلاصصمل ةيفان˘م ة˘ف˘صصب ،ر˘كذ˘لا
سضيرحت ةمهت نع Óصضف ،كنبلا

لجأا ن˘م ن˘ي˘ي˘مو˘م˘ع ن˘ي˘ف˘ظو˘م
ي˘ل˘ع˘ف˘˘لا م˘˘هذو˘˘ف˘˘ن لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صسا

ةيزم ىلع لوصصحلل سضرتفملاو
.ةقحتصسم ريغ

ةمهت اصضيأا نومهتملا هجاويو
ناوعأا ريثأات ةطلصس نم ةدافتصسإ’ا

،ة˘ي˘ل˘ح˘˘م تا˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘ل ة˘˘لود˘˘لا
ة˘ع˘صضا˘خ ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع تا˘˘ئ˘˘ي˘˘هو
تا˘صسصسؤو˘م˘لاو ما˘ع˘لا نو˘نا˘ق˘˘ل˘˘ل
تاذ ة˘يدا˘صصت˘ق’او ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا
ءانثأا يراجتلاو يعانصصلا عباطلا
لجأا نم تاقفصصلاو دوقعلا ماربإا
ليدعت˘لاو را˘ع˘صسأ’ا ي˘ف ةدا˘يز˘لا
داو˘م˘لا ة˘ي˘عو˘ن ي˘ف م˘ه˘ح˘لا˘صصل
ةفلاخمو نيومت˘لاو تا˘مد˘خ˘لاو
نيصصاخلا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو ع˘ير˘صشت˘لا
ىلإاو نم لاومأ’ا سسوؤور ةكرحب
ن˘م ر˘فو˘ت ا˘م˘ل ا˘ق˘فوو ،جرا˘خ˘˘لا

عا˘فد ن˘م ةا˘ق˘ت˘صسم تا˘مو˘ل˘˘ع˘˘م
قلعتي ف˘ل˘م˘لا نإا˘ف ،ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا
اهيلع لصصحت ة˘ي˘كن˘ب سضور˘ق˘ب
عيراصشم راطإا يف ،يملوع دارم
هلوصصح دعب تارايصسلا بيكرت

فرط نم طاصشنلا سصخر ىلع
رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع،ن˘˘ي˘˘ق˘˘با˘˘˘صس ءارزو
،براوصشوبو ،ي˘ف˘صسو˘ي ف˘صسو˘ي
،امئاد مهتملا عافد ةئيه بصسحو
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج دد˘˘صس ا˘˘ه˘˘ل˘˘كو˘˘˘م نإا˘˘˘ف

هاجت هتامازتلاب ىفوأاو سضورقلا
ىلع اهنم لصصحت يتلا كونبلا
سضر˘ق˘لا كن˘ب ّنأا ا˘م˘˘ك ،سضور˘˘ق
سسصسأاتي مل ،يرئازجلا يبعصشلا

ة˘ن˘يز˘خ˘لا ن˘كل ي˘ند˘م فر˘˘ط˘˘ك
ايندم افرط تصسصسأات ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
.ةيصضقلا يف

ح˘˘صضوأا ،ه˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘صسلا ي˘˘˘ف
دحأا ،يميهاربإا دولي˘م ي˘ما˘ح˘م˘لا

،نيمهتملا عا˘فد ة˘ئ˘ي˘ه ي˘ما˘ح˘م
ىلدأا ةيف˘ح˘صص تا˘ح˘ير˘صصت ي˘ف
ة˘ي˘صضق˘لا ل˘ي˘جأا˘˘ت نأا ،سسمأا ا˘˘ه˘˘ب
ةيصضق خيرات سسفن يف ءاج يذلا

لامعأ’ا لاجرو ،ةقيلفتوب ءارزو
’ ،ي˘م˘لو˘عو داد˘ح ،تو˘كح˘˘ط
هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ،ف˘ل˘م˘لا م˘صض ي˘ن˘ع˘˘ي
اهيف عبا˘ت˘م˘لا تا˘ف˘ل˘م˘ل˘ل ر˘يا˘غ˘م
.ىلوأ’ا ةيصضقلا يف هلكوم

watan@essalamonline.com
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رهششلا اذه نم51 ـلا ىلإا ةلجؤوم يبعششلا صضرقلا كنبل ماعلا ريدملاو يملوع دارم ةمكاحم

يراجلا ناوج92 ـلا ىلإا وباط ميرك ةمكاحم ليجأات

ط.ةراشص

يطارقميدلا بزحلا صسيئر ،وباط ميرك ةمكاحم ليجأات ،ةزابيتب ةعيلقلا ةمكحم ةئيه صسمأا تررق
عافد ةئيه نم بلطب كلذو ،يراجلا ناوج92 ـلا ىلإا ،يلاوتلا ىلع ةثلاثلا ةرملل ،دمتعملا ريغ ،يعامتجلا

.يشضاملا ربمتبشس رهشش ذنم صشيجلا تايونعم فاعشضإا ةمهتب عباتملا ،مهتملا

ينطولا بارتلا ىلإا اوللشست
ةيعرشش ريغ ةقيرطب
تÓيبج راغ ةقطنمب

ةيعر41 فيقوت
فودنتب يناتيروم

بيقنتلا ةحنجب نيطروتم
ةسصخر نود يمجنملا

ةيعر41 فيقوت مت
ةيشسنج نم ةيبنجأا

ةيلو ميلقإاب ،ةيناتيروم
ةحنجب نيطروتم ،فودنت
نود يمجنملا بيقنتلا

.ةشصخر
نمأا حلاشصم تملتشساو
صصاخششألا ،فودنت ةيلو
نم نيفوقوملا بناجألا

ةقرفلا ةدايق فرط
ينطولا كردلل ةيميلقإلا

يمجنملا بيقنتلا ةحنجب
لوخدلاو ،ةشصخر نودب
ينطولا بارتلا ىلإا

،تÓيبج راغ ةقطنمب
طورششلا ءافتشسا نود
تحشضوأا امك ،ةينوناقلا

نمأاب لاشصتلا ةيلخ
،صسمأا اهل نايب يف ةيلولا
نأا ،«مÓشسلا» هيلع تعلطإا
مت بناجألا اياعرلا
راد ىوتشسم ىلع مهجامدإا
،نيشضامرلا يحب بابششلا

ىلع مهشضرع مت نأا دعب
ءارجإا صضرغب بيبطلا

نع فششكلا ليلاحت
يف ،«انوروك» صسوريف
لامكتشسا راظتنا
يف ةينوناقلا تاءارجإلا

ىلإا مهليوحتو مهقح
.يلشصألا مهدلب

ر.رجاه

تاشسولهملا يطاعتمل ايلقع ةرثؤوملا صصئاشصخلا تاذ ةيودأا عيب لجأا نم

ةنيطنسسقب ةيبط تاررحم يف ريوزتلا تفرتحا ةلدايسص اهدوقي رارسشأا ةعامج كيكفت
ةقرفل ةطرصشلا تاوق تنكمت

ةيئ’ولا ةحلصصملاب مارجإ’ا عمق
ةي’و نمأاب ةيئاصضقلا ةطرصشلل
ةيعمج كيكفت ن˘م ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق
سصاخصشأا4 نم نوكتت رارصشأا
تاررحم ي˘ف ر˘يوز˘ت˘لا تفر˘ت˘حا

ىلإا دوعت ةيصضقلا تايثيح .ةيبط
مايق اهدافم ةمو˘ل˘ع˘م لÓ˘غ˘ت˘صسا
ة˘˘˘˘كب˘˘˘˘صشلا هذ˘˘˘˘˘ه دار˘˘˘˘˘فأا د˘˘˘˘˘حأا
ةيلديصص يف هلم˘ع ه˘لÓ˘غ˘ت˘صسا˘ب
تاذ ة˘˘˘يودأ’ا ع˘˘˘ي˘˘˘ب ل˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م
ا˘ي˘ل˘ق˘ع ةر˘˘ثؤو˘˘م˘˘لا سصئا˘˘صصخ˘˘لا
دعبو ،تاصسول˘ه˘م˘لا ي˘طا˘ع˘ت˘م˘ل
فيقو˘ت م˘ت تا˘ير˘ح˘ت˘لا ف˘ي˘ث˘كت
يلع ةنيدم عراوصش دحأاب ينعملا

ه˘ت˘ب˘كر˘م ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ي˘ل˘˘ج˘˘ن˘˘م
اهب روث˘ع˘لا م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘حا˘ي˘صسلا

009 ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘صشي˘˘ت˘˘ف˘˘ت د˘˘ن˘˘ع
سصئا˘˘صصخ وذ ءاود ة˘˘˘لو˘˘˘صسب˘˘˘ك
تافصصو3 اذكو ،ايلقع ةرثؤوم
˘ما˘ت˘خأا ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع ة˘˘غرا˘˘ف ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط
خصسن6و ،نييناصسفن نييئاصصخأا
ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘مو ة˘قا˘ي˘˘صس سصخر˘˘ل

.مومصسلا هذه عيب تادئاع لثمي
حوتفملا قيقحت˘لا ن˘كم ا˘م˘ك

ىلإا لصصو˘ت˘لا ن˘م ة˘ي˘صضق˘لا ي˘ف
موقت ةيلديصصلا سسفنب هعم ةعئاب
ةقفر اهفيقوت متيل لعفلا سسفنب
اصضيأا اكيرصش ربتعي يذلا اهجوز
ءاعدتصسا عم ةيصضقلا تاذ يف

تعصضو يتلا ةيلديصصلا ةبحاصص
يه ةيصضقلا يف اهيف هبتصشمك
نئارقلا سضعبل رظنلاب ىرخأ’ا

نم نذإا رادصصتصسا دعبو .اهدصض
سشيتف˘ت م˘ت ة˘صصت˘خ˘م˘لا ة˘با˘ي˘ن˘لا

زجح مت ،مهيف هبتصشملا نكاصسم
غلبم تايلمعلا لك ءاهتنا دعب
فلأا277 نم رثكأاب ردقي يلام
نم ةبلع511 ىلإا ةفاصضإا ،جد
ىدل تطب˘صض ة˘يودأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م
يلزنم˘بو ،لوأ’ا ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا
تط˘˘ب˘˘صض ،ا˘˘ه˘˘جوزو ة˘˘ع˘˘ئا˘˘ب˘˘لا

ة˘˘يودأ’ا ن˘˘م ىر˘˘خأا تا˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ك
تاذ ليمج˘ت˘لا تار˘صضح˘ت˘صسمو
،ي˘˘ن’د˘˘ي˘˘صصلا لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صس’ا

متخ اهيلع ةغراف ةيبط ةفصصوو

ةفاصضإ’ا˘ب ،ة˘ي˘نا˘صسف˘ن ة˘ي˘ئا˘صصخأا
ةتبثم ةيودأا تاقصصلم169 ىلإا
21 ةقفر ةيكي˘ت˘صسÓ˘ب سسا˘ي˘كأا˘ب
ةغراف ةبلع691و ،ءافصش ةقاطب
ايلقع ةرثؤوم سصئاصصخ وذ ءاودل
.(ةلوصسبك06 ةبلع لك ةعصس)

تا˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا تن˘˘ي˘˘ب د˘˘قو
نيذ˘لا ة˘كب˘صشلا دار˘فأا ماد˘خ˘ت˘صسا
33و72 نيب مهرامعأا حوارتت
ماتخأا˘ب ة˘ي˘ب˘ط تا˘ف˘صصو˘ل ،ة˘ن˘صس
ة˘˘يودأ’ا جار˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘صس’ ةروز˘˘˘م
ريغلا سصخت قئا˘ثو لا˘م˘ع˘ت˘صسا˘ب
ا˘ه˘ن˘م ا˘م˘ي˘˘صس ’ ق˘˘ح ه˘˘جو نود
سصئا˘˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘˘˘لا تاذ ة˘˘˘˘˘˘يودأ’ا
ام ءوصض ىلعو .ايلقع ةرثؤوملا
ف˘ل˘م زا˘˘ج˘˘نإا م˘˘ت ،هر˘˘كذ ق˘˘ب˘˘صس
،ةي˘صضق˘لا ن˘ع ة˘ي˘ئاز˘ج تاءار˘جإا

،ةباينلا مامأا نيي˘ن˘ع˘م˘لا م˘يد˘ق˘تو
ن˘ي˘ع˘ئا˘ب˘لا د˘صض زا˘ج˘نإا م˘ت ا˘م˘˘ك
نع لصصفنم فل˘م ة˘ي˘لد˘ي˘صصلا˘ب
 .ةقرصسلا ةيصضق

ب.نيدلا رون

ة˘˘ح˘˘فا˘˘˘كم ة˘˘˘قر˘˘˘ف تن˘˘˘كم˘˘˘ت
ن˘˘مأ’ا ح˘˘لا˘˘صصم˘˘ل تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا
0621 زجح نم ،نارهول يئ’ولا
سصخصش فيقوتو سسولهم سصرق
طبصض ،ةنصس53  رمعلا نم غلبي
،روظحم سضيبأا حÓصس هتزوحب
تادئاع نم جد ف’أا6 غلبمو
م˘ت ثي˘ح ،مو˘م˘صسلا هذ˘˘ه ج˘˘يور˘˘ت
ينعملا دصض يئاصضق ءارجإا ريرحت
لا˘ح˘ي˘˘صس ا˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق قو˘˘ب˘˘صسم˘˘لا
ة˘م˘ه˘ت˘ب ة˘لاد˘ع˘لا ى˘ل˘ع ه˘ب˘جو˘م˘ب
ي˘˘˘˘عر˘˘˘˘صشلا ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ را˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ت’ا
.ةيلقعلا تارثؤوملاو تاردخملاب
ةقرف˘لا تن˘كم˘ت ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م
ةي˘ئ’و˘لا ة˘ح˘ل˘صصم˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لا
نم ،نارهوب ةيئا˘صضق˘لا ة˘طر˘صشل˘ل
ثحب لحم ريطخ سصخصش فيقوت
ة˘ي˘مار˘جإا ة˘كب˘صش ن˘م˘صض ط˘صشن˘ي
تايانجل˘ل داد˘عإ’ا ي˘ف ة˘صصت˘خ˘م
يعرصشلا ريغ راج˘ت’او ح˘ن˘ج˘لاو
،ةيلقعلا تارثؤوملاو تارد˘خ˘م˘ل˘ل

نم تارورا˘ق4 هلزنم˘ب ط˘ب˘صض
نم ةعومجمو ،سسولهم لولحم
،ةروظح˘م˘لا ءا˘صضي˘ب˘لا ة˘ح˘ل˘صسأ’ا
د˘ي˘صص ي˘ت˘˘ي˘˘قد˘˘ن˘˘بو ،ي˘˘قاو عرد
 .يرحب

نم ةدحو4221 زجح
ةيلوحكلا تابورششملا

مأاب تاردخم غ43.1و
يقاوبلا

نيع ةرئاد نمأا حلاصصم تزجح
ةدحو4221 ،يقاوبلا مأاب ةليلم
ةيلحم ةيلوحكلا تابورصشملا نم
˘ما˘ج˘حأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ع˘˘ن˘˘صصلا

نم ة˘ي˘م˘ك ن˘ع Ó˘صضف ،عاو˘نأ’او
نم غ43.1 ـب تردق تاردخملا
.جلاعملا فيكلا
تابجيوحلاب ينطولا كردلا
ةروراق0011 نم ديزأا زجحي

صسنوت نم ةمداق وبماشش
كردلا رصصانع سسمأا لوأا نكمت

لخدتلاو نمأ’ا ةليصصفل ينطولا
ن˘م ،ة˘صسب˘ت ي˘ف تا˘ب˘ج˘يو˘˘ح˘˘لا˘˘ب
اتويوت» عون نم ةرايصس فيقوت
ليجصستلا مقر نودب ،«سسكيليه
د˘ع˘بو ،ة˘يرادإا ق˘ئا˘ثو ل˘م˘ح˘ت ’و
اهلخادب ر˘ث˘ع ة˘ق˘ي˘قد˘لا ة˘ب˘قار˘م˘لا

نم ةمداق ة˘بر˘ه˘م ة˘عا˘صضب ى˘ل˘ع
تناك ،سسنو˘ت ةروا˘ج˘م˘لا ة˘لود˘لا

،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا قو˘صسلا ى˘لإا ة˘ه˘جو˘م
وبماصش قودنصص55 يف لثمتت
قودنصص لك ،«كليصسناصس» عون
،للم053 ةعصس ةروراق21 هب
Ó˘صضف ،ةرورا˘ق066 عومج˘م˘ب

نم و˘ب˘ما˘صش قود˘ن˘صص73 ن˘˘ع
21 هب قودنصص لك ،عونلا سسفن
عومجمب ،للم081 ةعصس ةروراق
.ةروراق444

 نوراه م /صش.ن / ب.خ

ةكبشش نمشض طششني ثحب لحم ريطخ صصخشش فيقوت
ةيلولا ةمشصاع يف تاردخملاب راجتلا يف ةشصتخم ةيمارجإا

نارهوب صسولهم صصرق0621 زجح

بيصصأاو هعرصصم سصخصش يقل
ة˘توا˘ف˘ت˘م حور˘ج˘ب نور˘خآا341
ثداوح نم ديدعلا يف ،ةروطخلا
ـلا لÓ˘˘خ تع˘˘قو ي˘˘ت˘˘لا رور˘˘م˘˘لا

ق˘طا˘ن˘م˘ب ة˘ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا ة˘˘عا˘˘صس42
تحصضوأا.نطو˘لا ن˘م ة˘قر˘ف˘ت˘م
،ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا
هيلع تعلطإا سسمأا اهل نايب يف
تما˘˘ق ا˘˘ه˘˘˘تاد˘˘˘حو نأا ،«مÓ˘˘˘صسلا»
قطان˘م ةد˘ع ي˘ف ل˘خد˘ت8613ـب
رثإا ىلع اذهو نطولا نم ةفلتخم
ن˘م ة˘ثاـغ˘ت˘صسا تا˘م˘لا˘كم ي˘ق˘ل˘˘ت

ثداوح تلمصش ،ني˘ن˘طاو˘م فر˘ط
،ة˘ي˘لز˘ن˘˘م˘˘لا ثداو˘˘ح˘˘لا ،رور˘˘م˘˘لا
قئارحلا دامخإا و ،يحصصلا ءÓجإ’ا

تايلمع اذكو ،ةينمأ’ا ةزهجأ’او
سصخي اميف ريهطتلاو سسيصسحتلا
اميفف.«91‐دي˘فو˘ك» سسور˘ي˘ف
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘˘لا تا˘˘طا˘˘صشن˘˘لا سصخ˘˘ي
سسور˘ي˘ف را˘صشت˘نا ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا˘˘ب
ةيامحلا تادحو تماق ،«انوروك»
ةعاصس42 ـلا لÓ˘˘خ ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘˘لا
ينطولا بارتلا ةفاك ربع ةريخأ’ا
ةدئافل ةيصسيصسحت ةيلمع621 ـب
مهركذت ةي’و32 ربع نينطاوملا
ر˘ج˘ح˘لا د˘عاو˘ق مار˘ت˘حا ةرور˘صضب

د˘˘˘عا˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘كو ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا
مايقلا ىلإا ةفاصضإ’اب ،يعامتج’ا
43 ربع ميق˘ع˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع471 ـ˘˘ب
ل˘كا˘ي˘هو تآا˘˘صشن˘˘م تصسم ة˘˘ي’و
تا˘ع˘م˘ج˘م˘لا ة˘صصا˘خو ة˘ي˘مو˘م˘ع
تماقو اذه.عراوصشلاو ةينكصسلا

6 دامخإاب ةيندملا ةيامحلا تادحو
نم لكب ةفلتخمو ةيرصضح قئارح
،وزو يز˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت ،را˘˘˘˘صشب تا˘˘˘˘˘ي’و
اذ˘˘˘كو ،نا˘˘˘صسم˘˘˘ل˘˘˘ت ،سسادر˘˘˘مو˘˘˘˘ب
ة˘با˘صصإا ى˘لإا تدأا ،تل˘˘ي˘˘صسم˘˘صسي˘˘ت
ة˘˘جرد˘˘لا ن˘˘م قور˘˘ح˘˘ب سصخ˘˘˘صش
بصش ق˘˘ير˘˘ح ر˘˘ثإا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ى˘˘˘لوأ’ا
دياقوب ىمصسملا ناكملاب ةنجدمب
م˘ت ثي˘ح ،تل˘ي˘صسم˘˘صسي˘˘ت ة˘˘ي’و˘˘ب
ناكملا ن˘ي˘ع˘ب ة˘ي˘ح˘صضلا فا˘ع˘صسإا
ى˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لا ى˘˘لإا ه˘˘ل˘˘ق˘˘ن ل˘˘ب˘˘ق
تلخدت ،ةفلجلا ةي’وبو ،يلحملا

لاصشتن’ ةيندملا ةيامحلا تادحو
ىل˘ع نا˘ك ى˘فو˘ت˘م سصخ˘صش ة˘ث˘ج
داو لو˘ي˘صس ه˘ت˘فر˘جو رار˘˘ج ن˘˘ت˘˘م
يلاوح دعب ىلع «راعرعلا قنخ»
،يراحصصلا دح ةنيدم نم ملك5
لاقم يف ليصصافتلاب انركذ امك
.قباصس

ب.نيرشسن

ةرتفلا صسفن لÓخ ةيندملا ةيامحلل افلتخم Óخدت8613
ثداوح يف نيرخآا341 ةباسصإاو صصخسش ةافو
ةريخألا ةعاسس42 ـلا لÓخ نطولا ربع رورم

سسمأا لوأا ءا˘˘˘˘˘صسم تل˘˘˘˘˘˘خد˘˘˘˘˘˘ت
ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا تافاعصسإا
يراحصصلا دح ةن˘يد˘م˘ل ،ة˘ي˘ند˘م˘لا
فارجنإا ثداح لجأا نم ،ةفلجلاب

ةق˘فد˘ت˘م˘لا لو˘ي˘صسلا بب˘صسب رار˘ج
ناد˘ق˘فو «را˘عر˘˘ع˘˘لا ق˘˘ن˘˘خ» داو˘˘ل
ةنصس53 رمعلا نم غلابلا هقئاصس
ثحب ةيلمع دعب هيلع رثع يذلا

ناكم يف ىفوتم تاعاصس تماد
دحاو يلاو˘ح˘ب رار˘ج˘لا ن˘ع د˘ع˘ب˘ي

.رتموليك
ناصصخصش يقل ،ىرخأا ةهج نم

ةمدصصب رخآا بيصصأاو امهعرصصم
ءابرهكلاب ق˘ع˘صص ثداو˘ح3 ي˘ف
42 لÓخ اهل˘ي˘ج˘صست م˘ت ة˘قر˘ف˘ت˘م
.فلصشلا ةي’وب ةريخأ’ا ةعاصس

ل.حلاشص / صش.ةميشسن

قعشص ثداوح يف رخآا ةباشصإاو نيشصخشش ةافو
فلششلاب ةيشضاملا ةعاشس42 ـلا لÓخ ءابرهكلاب

قنخ» داوب هايملا لويسس هتفرج صصخسش كÓه
ةفلجلا يف يراحسصلا دح ةيدلبب «راعرعلا

،يبعصشلا ينطولا سشيجلل ةزرفم ،سسمأا لوأا تفقوأا
ةبكرم تطبصضو ،نيبرهم7 ،راتخم يجاب جربب
قراطم6و ،ةيئابرهك تادلوم6 ،عفدلا ةيعابر
يعرصشلا ريغ بيقنتلا تايلمع يف لمعتصست طغصض
،يداولاب ىرخأا ةزرفم تطبصض نيح يف ،بهذلا نع
.اريماك086و ،لاقن فتاه9601 ـب ةلمحم ةبكرم

يف ،ينطولا عافدلا ةرازو تدكأا ،ىرخأا ةهج نم
نأا ،هنم ةخصسن «مÓصسلا» تملصست سسمأا اهل نايب

ريغ ةرجه ةلواحم اوطبحأا ،ةبانعب ئطاوصشلا سسارح
براق ن˘ت˘م ى˘ل˘ع او˘نا˘ك ا˘صصخ˘صش21 ـل ة˘ي˘عر˘˘صش
.عنصصلا يديلقت

ط.ةراشص

يداولاب اريماك086و لاقن فتاه9601 ـب ةلمحم ةبكرم طبشض

راتخم يجاب جربب بهذلا نع نيبقنم7 فقوي صشيجلا
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، كرابملا ناصضمر رهصش نم رصشاعلا مويلا يف
نطاوملا لزنم يف ملأ’او نزحلا ءاوجأا تميخ
رهظلا ةليصس ةدلب يف ىصسوم نامثع دبع يحبصص
يتلا » ريهز مأا » ةيمصسر ةدلاولا    ىدل ةصصاخو ،

ناذأا توصص عم عومدلا نم رحب يف  تقرغ
ةتصسلا تانبلاو ءانبأ’ا تدهاصش امدنع ، برغملا

بيغي امنيب ، راطفإ’ا ةدئام ىلع22لا اهدافحأاو
نماثلا ماعلل رامع ريصسأ’ا اهلجن اهنع لÓتح’ا

» بق˘˘ن˘˘لا» ن˘˘ج˘˘صس ي˘˘ف ي˘˘لاو˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘˘صشع
» لوقتو ، يوارحصصلا

ي˘ب˘ل˘ق بي˘ب˘ح ن˘ع ي˘ن˘صضو˘ع˘ي ’ م˘لا˘ع˘˘لا ل˘˘ك
هقانعل تقت˘صشا يذ˘لا را˘م˘ع ي˘حورو ي˘ت˘ج˘ه˘مو
هقارف ىلع نيزحو ليلع يبلق ، يردصصل همصضو
نيذلا وهف يتاناعم ربكت ، ناصضمر رهصش لÓخو ،
رادم ىلع » فيصضتو ،» انلزنم هراون هن’ اهنيزي
،  ةبصسانمب ًا˘مو˘ي حر˘ف˘ن م˘ل ة˘ي˘صضا˘م˘لا تاو˘ن˘صسلا

ناصضمر81 انيلعرم دقف ، ريبك مويلا يملأاو
ةدئام ىلع انع˘م سسل˘ج˘ي˘ل را˘م˘ع ر˘ظ˘ت˘ن˘ن ن˘ح˘نو
دجوي Óف ، د˘يد˘ج ن˘م ا˘ن˘ل˘م˘صش ع˘م˘ت˘ج˘يو،ةد˘حاو
ن˘يذ˘لا ة˘ب˘حأ’ا با˘ي˘غ ي˘ف نا˘صضمر ن˘م بع˘˘صصأا
مغر » لمكتو ،» مهبابصش ةرهز نوجصسلا قرصست
بجح نم نكمتا مل ، يلوح يتبحأا لك عامتجا
رمي تايركذلا طيرصشو نزحلاو قوصشلا عومد
ى˘ل˘ع ر˘صصي كا˘ن˘هو سسل˘ج˘ي نا˘˘ك ا˘˘ن˘˘ه ، ي˘˘ما˘˘مأا
هروصضحو ةقيصشلا هث˘يدا˘حأا˘ب ا˘ن˘حر˘ف˘يو ي˘ما˘ع˘طإا
ىتح تدعتبا ، هلاقتعا ذنم » عباتتو ،» ليمجلا

ين˘م˘لؤو˘ي كلذ ن’ ، ه˘ب˘ح˘ي يذ˘لا ما˘ع˘ط˘لا ي˘ه˘ط
ماعط يأا لوانتأا نأا يل فيكف ، يتايح سصغنيو
نوجصس يف ينع بيغمو  هنم مورحم وهو هبحي
.؟ لÓتح’ا

.. هتايح نم
رصصبأا ، هتلئاع يف عبارلا رامع ريصس’ا ربتعي

9/01/7791 خيراتبرهظلا ةليصس ةدلب يف رونلا
دقعلا تزواجت يتلا «ريهز ما» هتدلاو لوقتو
هناوخا نيب زيمملا ناك ، هرغصص ذنم » سسداصسلا

ةيلاع قÓخأا ، تامصس نم هب ىلحت امل هنارقأاو
ًا˘ع˘ي˘ط˘م سشا˘ع ، ن˘يد˘لاو˘˘لا ر˘˘بو ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لا بحو
دجصسملا يف ةÓصصلا يدؤويو اميركو ًاعصضاوتمو
ريبكلاو ريغصصلا ةدعاصسم نع فلختي نكي ملو ،
هوبحا نيذلا سسانلا لك عم ةبيط ةقÓعب طبتراف ،

يف عرعرتو سشاع » فيصضتو ،» امود هومرتحاو
ملعلا بحأا ، اهصسرادمب هميلعت ىقلت يتلا انتدلب
ةيوناثلا ىهنا ىتح رباثو دهتجاف حومطلا كلتماو
لمكي مل فورظلا ببصسب نكل ، حاجنب ةماعلا

.ةعماجلل هقيرط
.. لاقتعاو لاصضن
ةصضافتنا يف رامع كراصش ، هنصس رغصص مغر

ة˘ي˘ن˘طو حور˘ب ع˘ت˘م˘ت ، ه˘تد˘لاو ر˘كذ˘ت˘تو،ر˘ج˘ح˘لا
مدقتيو لÓتح’ا باهي نكي مل ، ةيلاع ةيلاصضنو
لاقتعÓل هصضر˘ع ا˘م˘م تا˘ه˘جاو˘م˘لا˘ب فو˘ف˘صصلا
بح خصسرت ، هليج ءانبأاك » لوقتو ، نيرهصش ةدمل
ىلع ًارويغ ناكف ، هقامعا يف نطولا قصشعو
ةصضافتنا ةرارصش تعلدنا امدنعو ، هبعصشو هصضرا
يف كراصش ، ءادنلا ةيبلت نع رخأاتي مل ، ىصصق’ا

هرودب ملعن مل نكل ، ةيريهامجلا تايلاعفلا ةفاك
» فيصضتو ،» لاقتعÓل سضرعت ىتح هت’وطبو
ع˘م كرا˘صشي˘ل Óً˘ي˘ل ل˘ل˘صست˘ي نا˘ك ، ير˘صس ل˘كصشب
كابتصش’او ةمواقملاب سسدقلا ايارصس يف هناوخا

91/8/3002 خيراتب هلقتعا يذلا لÓتح’ا عم
» لمكتو ،» ةصصاخلا ةيرصسلا تادحولل نيمك يف
يف نيرهصش رادم ىلع يصساقلا قيقحتلل سضرعت
اهلÓخ ىناع ، ةملجلا نجصسب بيذعتلا نيزانز
، ة˘يد˘صسج˘لاو ة˘ي˘صسف˘ن˘لا طو˘غ˘صضلا ن˘م ر˘ي˘ث˘˘كلا

.هرابخأا عاطقن’ ةبيصصع مايأا انصشعو
.. مدهلاو مكحلا

ديدمتو قيقحتلل سضرع˘ت˘ي را˘م˘ع نا˘ك ا˘مد˘ن˘ع
تب˘قا˘ع ، ة˘ير˘كصسع˘لا م˘كا˘ح˘م˘لا ن˘ي˘ب ه˘˘ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
يورتو ، اهديرصشتو اهلزنم مدهب هتلئاع لÓتح’ا
، هترايز عنمب انبقوع ةيادبلا يف ، ريهز مأا ةدلاولا

دعب هيلع نانئمط’او هتيؤورل ةجاحلا دصشاب انك
مكاحملا يف ىتح نكلو ، لزعلاو قيقحتلا ةلحر

، هتحفاصصم ىتحو هعم ثيدحلاب انل حمصسي مل ،
نم فصصنو ماع دعب ةريبكلا انتمدصص تناكو
هيل˘ع م˘كح˘لا˘ب م˘كا˘ح˘م˘لا ي˘ف باذ˘ع˘لا تا˘صسل˘ج
يف ةيوصضعلاو ءامتن’ا ةمهتب  ، ًاماع12 نجصسلاب
داهجلا ةكرحل يركصسعلا حانجلا سسدقلا ايارصس
، ةمواقملل تايلمع يف ةكراصشملاو يمÓصسإ’ا

، ةمكحملا ةعاق يف رامع مصستبا » فيصضتو
يتدلاو اي يربصصا : نيناجصسلا نع ًامغر ددرو
، ًاريثك يتايونعم عفرف ، نيملاعلا برل مكحلا
دقف ، يهتني مل ماقتن’او باقعلا لصسلصسم نكل
نو˘ج˘صسلا ي˘ف يدار˘ف˘ن’ا لز˘ع˘˘لا ن˘˘هر ز˘˘ج˘˘ت˘˘حا
هترايز نم لÓتح’ا انمرحو ، ةليوط تارتفل
هبناجل ًامود انكو انربصص نكل ، ةليوط تاونصسل
 .هنجصس جرفيو هيمحيل نيملاعلا برب ةريبك ةقثب

.. ماعطلا نع بارصضا
عنملاب رامع بقاعي ناجصسلاو ، تاونصسلا ترم

لوقتو ، ماعطلا نع بارصض’ا نلعأاف ، ينمأ’ا
ت’وا˘ح˘م˘لاو دو˘ه˘ج˘لا ة˘فا˘ك تل˘˘صشف » ه˘˘تد˘˘لاو
يدحتلا ررقف ، هترايزل حيرصصت ىلع لوصصحلل
ءاغلاب ًابلاطم  ماعطلا نع احوتفم ًابارصضا سضاخو
عجارتلا سضفر طوغصضلا مغرو ، يفصسعتلا رارقلا

قلع ، نيعوبصسا دعب » فيصضتو ،» هتوطخ نع
ه˘ق˘ح عاز˘ت˘نا ي˘ف ح˘ج˘ن ا˘مد˘ع˘ب ه˘˘بار˘˘صضإا را˘˘م˘˘ع
ي˘ل حا˘م˘صسلا ى˘ل˘ع لÓ˘ت˘ح’ا ق˘فاوو عور˘صشم˘˘لا
اهاصسنأا نل ةليمج تاظحل تناك يتلا هترايزب

ن˘م ي˘تا˘نا˘ع˘م م˘غر » ل˘م˘كتو ،» ير˘م˘˘ع لاو˘˘ط
، رظنلا يف فعصضو يركصسلاو طغصضلا  سضارمأا
هارأ’ ، رامع ينب’ ةدحاو ةرايز نع رخأاتأا مل
فقأا ، ًاماع71  ذنم تلز’و ، هنم ينيع لحكأاو
قاصشمو باعصصلا مغر ، نوجصسلا تاباوب ىلع
،» لÓتح’ا فصسعتو ملظو زجاوحلاو قيرطلا

ىقبنصسو ،ديع هنأاك ءاقللا دعوم رظتنأا » عباتتو
انديري يذلا لتحملا هجو يف نوتباثو نودماصص
نكل ، انارصسأا نع ىلختن نأا ةيفصسعتلا هتاءارجإاب
اند’وأاف كلذب ادبا ملحي نل ، ’ فلأاو ’ » لوقن
.ًادبأا مهنع ىلختن نلو انحاورأا مه

.. تاعماج نوجصسلا
ن˘يز˘ت ي˘ت˘لا ه˘تادا˘ه˘صشو را˘م˘˘ع رو˘˘صص ط˘˘صسو

ثدحتت ، ريهز مأا ةدلاولا تفقو ، اهلزنم ناردج
يد˘ح˘تو دو˘م˘صص ة˘بر˘ج˘ت ن˘ع ، زاز˘ت˘عاو ر˘خ˘ف˘˘ب
يذلا لزعلاو عجولاو ملأ’ا مغر» تلاقو ، اهريصسأا
ن˘م ل˘ن˘ت م˘ل ر˘صسأ’ا تاو˘ن˘˘صس نا˘˘ف ، ه˘˘ل سضر˘˘ع˘˘ت

ليوحت ىلا ًا˘مود ى˘ع˘صسي لÓ˘ت˘ح’ا˘ف ، ه˘ت˘م˘يز˘ع
طابحإ’ا نم يناعيو غرفم ناصسنإا ىلا ريصسأ’ا

ةوق ’و هل لوح ’ افيعصض نوكي نأاو ،بائتك’او
ةيوناثلا هتصسارد لمكي نا عاطتصسا رامع  نكل،
ة˘ع˘ما˘ج˘ل بصست˘نا» ف˘ي˘صضتو ،» حا˘ج˘ن˘ب ة˘ما˘˘ع˘˘لا
لاز امو تايعامتجا سصصصخت ةحوتفملا سسدقلا
انارصسأا ةدارإاب  هللا دمحلاو، ةيعيبطلا هتايح سشيعي
ةطحمو تاعماجو ة˘صسرد˘م نو˘ج˘صسلا تح˘ب˘صصأا

ةعونتملاو ةبصستكملا تاراهملاف،فقوتت’ ملع
ةرينملا مهلوقعب ىرصس’ا دنع يهتنت ’و ةريثك
مهو يرصساك مهتيمنتل تازاجن’ قيقحت يهو
يتلاو نابصضقلا فلخ مهرامعأا ةروتاف نوعفدي
.ءادهصشلل ةيكزلا ءامدلا يواصست

.. انوروك نم قلقلا
اهدافحأا ، ريهز مأا عمجت ، راطفإا ةدئام لك دعب

م˘ه˘م˘ع تا˘يا˘كحو سصصصق م˘ه˘ل يور˘ت˘ل ا˘ه˘لو˘ح
لÓخ ترثأات انتايح لك » لوقتو ، ريصسأ’ا مهلاخو
يئانبأا جوزت امدنع ىتح حرفب رعصشن مل ، هلاقتعا

حبصصأا امدعب ينمزÓي نزحلا لاز امو ، يتانبو
مهمع ةرا˘يز ن˘م ن˘ي˘مور˘ح˘م ًاد˘ي˘ف˘ح22 ان˘يد˘ل
دادزا ، مهل يثيداحا لÓخ نم نكل ، مهلاخو
لك يننوكراصشيو ، هب مهزازتعاو مهبحو مهقلعت

ًايلاح انيلع ماي’ا رمت » فيصضتو ،» هتيرحل ةÓصص
سسور˘ي˘ف سسصشف˘ت ذ˘ن˘م ر˘تو˘تو ق˘ل˘˘ق ر˘˘عا˘˘صشم˘˘ب ،

عجوتنو ، انارصسأا ةرايز نم انمرح يذلا انوروك
لخاد تاباصصإا ءابنإا عمصسن امدنع  رثكأا ةظحل لك
لخدي رخا ءابول فيكف  ،ءابو ربتعت يتلا نوجصسلا

» لمكتو ،» ؟ ىرصس’ا ةايح ددهيو نوجصسلا ىلع
هذه يف نيملاعلا بر ءاعدل ، ديحولا انحÓصس

دوعتو ابيرق ءابولا اذه يهتنيل ، ةكرابملا ماي’ا
نوجصسلا نابصضق م˘ط˘ح˘ت˘تو ا˘ه˘ت˘ع˘ي˘ب˘ط˘ل ةا˘ي˘ح˘لا

ةيرحلا باحر يف ا˘نار˘صسأا ع˘م ا˘ن˘ل˘م˘صش ع˘م˘ت˘ج˘يو
.لÓقتصس’او

قلحلا ناطرصسب باصصم رعو وبأا لامك ريصسأ’ا
نوجصس يف سضرملا عراصصيو ةيتوصصلا راتوأ’او
لÓتح’ا

( م0202 ‐ م3791)
ةدوف ميهاربإا يماصس : ملقب
ربصصلا ت’ارنج ةخماصشلا تاماقلا ةرصضح يف

يف هقدنختملاو رمجلا ىلع نيصضباقلا دومصصلاو
لصساوبلا انارصسأا مهنإا ,خ˘ما˘صشلا دو˘ط˘لا˘ك ا˘ه˘عÓ˘ق
بهايغ يف نيعباقلا تادجاملا انتاريصسأاو لاطبأ’ا
ينحنت مصشاغلا لÓتح’ا نيزانز فلخو نوجصسلا
ةمظع مامأا ًارابكإاو ً’Óجإا سسوؤورلاو تاماهلا

ة˘م˘ظ˘ع ن˘م Óً˘ج˘خ دورو˘لا ر˘م˘ح˘تو م˘هدو˘م˘˘صص
تادجاملا يتاوخأا دجامأ’ا ي˘تو˘خإا ,م˘ه˘تا˘ي˘ح˘صضت
ن˘ي˘ت˘با˘ث˘لا ن˘ير˘با˘صصلا ن˘يد˘ما˘˘صصلا ي˘˘برد قا˘˘فر
,رصسأ’ا عÓق يف نيصسرمتملا

هددصصب انأا امف لصضافأ’ا يتبحأا ءارقلا يئازعأا
ت’اح ر˘ط˘خأا ى˘ل˘ع ءو˘صضلا ط˘ي˘ل˘صست و˘ه مو˘ي˘لا
ي˘ف ة˘ن˘مز˘م˘لا سضار˘مأ’ا˘ب ن˘ي˘با˘صصم˘˘لا ىر˘˘صسأ’ا
نم تÓيولا نوناعي نيذلاو لÓتح’ا نوجصس
مهجÓع دمعتت يتلا ةيرصصنعلا ةرادإ’ا تاصسايصس
مهتلاحل ميلصس سصيخصشتب مايقلا نود تانكصسملاب
ةصسيرف هكرتل سضارمأ’ا عم ةرمتصسملا مهتاناعمو
لامك سضيرملا ريصسأ’او ..هدصسجب كتفي سضرملل
نوعبرأ’او ةصسداصسلا نبا رعو وبأا نيمأا بيجن
دمعتملا يبطلا لامهإ’ا اياحصض دحأا وه ًاعيبر
سشيعي يذلاو هقحب نوجصسلا ةرادإا اهصسرامت يتلا
نادنصسو هتايح ددهي يذلا سضرملا ةقرطم نيب
يف ًايلاح ع˘با˘ق˘لاو ,ه˘تا˘نا˘ع˘م˘ل لÓ˘ت˘ح’ا ل˘ها˘ج˘ت
ن˘م ة˘ل˘يو˘ط ة˘م˘ئا˘ق ى˘لإا م˘صضنا يذ˘لاو( عو˘ب˘ل˘ج)
،اهريجايدو نوجصسلا بهايغ يف ىصضرملا ءامصسا

نابصضق˘لا ف˘ل˘خ ر˘صشع ع˘با˘صسلا ه˘ما˘ع ى˘ه˘نأا د˘قو
نوجصس يف يلاوتلا ىلع رصشع نماثلا هماع لخدو
تادا˘ي˘ع ن˘ي˘ب Óً˘ق˘ن˘ت˘م ي˘ل˘ي˘˘ئار˘˘صس’ا لÓ˘˘ت˘˘ح’ا
يحصصلا هعصضو ةجيتن تايفصشتصسملاو نوجصسلا
...بعصصلا

رعو وبأا نيمأا بيجن لامك ‐:سضيرملا ريصسأ’ا ‐
» دجمأا وبأا » ةينكلا»

م42/7/3791 ‐:دÓيملا خيرات ‐
نينج بونج ةيطابق ةدلب ‐: ةماقإ’ا ناكم ‐
بزعأا ‐:ةيعامتج’ا ةلاحلا ‐
سسرح71ـلأا زاهج يف فظوم ‐: ةنهملا ‐

ةصسائرلا
ةدلاولاو دلاولا نم ةميركلا ةلئاعلا نوكتت ‐

مهو لامك ريصسأ’ا مهيف امب ةثÓث ةوخإ’ا نم هلو
..ريغ ’ طقف ةدحاو تخأا هلو دمحم ‐ نيمأا

يئادتب’ا هميلع˘ت ى˘ق˘ل˘ت :ي˘م˘ل˘ع˘لا ل˘هؤو˘م˘لا ‐
ةلحرملا يفو تيوكلا سسرادم يف يدادعإ’او
امدنعو اهلمكي ملو ندرأ’اب سسرد ةماعلا ةيوناثلا

ةيوناثلا لمكأا هلاقتعا دعبو نطولا سضرأا ىلإا داع
نجصسلا لخاد «يهيجوتلا» ةماعلا

م51/1/3002 ‐: لاقتع’ا خيرات ‐
عوبلج ‐:لاقتع’ا ناكم ‐
ءادهصش بئاتكل ءامتن’ا ‐:هيلإا هجوملا ةمهتلا ‐

لÓتح’ا دصض ةمواقملا لامعأاب مايقلاو ىصصقأ’ا
ينويهصصلا ودعلا دونج نم ديدعلا لتقو

،ًاماع05و تادبؤوم6 ‐:مكحلا ‐
وبأا لامك ‐:ريصسأ’ا ةايح يف ةئيصضم تاطحم ‐

رعو
ىلإا هتلئاع عم تيوكلا رداغ م5991 ماع يف ‐

هرمع ناك امدنع «ةيبرغلا ةفصضلاب نطولا سضرأا
. ًاماع71

لمعو ةينيطصسلفلا ةينطولا ةطلصسلاب قحتلا ‐
.ةصسائرلا سسرح71ـلا زاهج يف

ةبيردتلا تارودلا نم ديدعلا ىلع لصصح ‐
د˘يدا˘ن˘صصلا لا˘جر˘لا ن˘م نا˘˘كو ة˘˘ي˘˘ط˘˘ي˘˘صشن˘˘ت˘˘لاو
بيردتلا عقاوم يف نيقوفتملا

بئاتك فوفصص يف ينطولا لمعلاب طرخنا ‐
.سسلبان ةنيدم يف ىصصقأ’ا ءادهصش

رعو وبأا لامك ‐:ريصسأ’ا لاقتعا ةيلمع ةيفيك ‐
مل ةءورمو ةماهصش بحاصص ةعاجصش لصضانم

يد˘ن˘ج ه˘ي˘ن˘ي˘ع مأا˘ب ىر˘ي نأا ه˘صسف˘ن ى˘ل˘ع ل˘ب˘˘ق˘˘ي
برق ةينيطصسلف ةاتفب سشرحتي وهو ينويهصص
ةدع هنعطو يدنجلا مجاهو ةبصضغ دتصشاف سسلبان

فرصشل ًارأاث هدصسج ءاحنأا يف نيكصسلاب تانعط
رياني ‐يناثلا نوناك51 موي ةينيطصسلفلا ةاتفلا

عصضخو ةمولعم ريغ ةهج ىلإا هدايتقا متو،3002
تيب نيصشلا» طابصض يديأا ىلع يصساق قيقحتل
لÓتح’ا تاطلصس تمدُقو قيقحتلا ةيبقا يف»

ًادنجم11 هتمذ يف نأا اهيف ليق هدصض ماهتا ةحئ’
لÓتح’ا تاطل˘صس ه˘ي˘ل˘ع تم˘كحو ًا˘ن˘طو˘ت˘صسمو
،ًاماع05و تادبؤوم6 نجصسلاب

لامك ‐: سضيرملا ريصسأÓل ةيحصصلا ةلاحلا ‐
نا˘طر˘صس ن˘م ي˘نا˘ع˘ي ر˘عو و˘بأا ر˘ي˘صسأ’ا، ر˘عو و˘بأا
يف هتوصص دقفي دقو ةيتوصصلا راتوأ’او قلحلا

مدلا حئافصص يف رصسكت نم كلذكو بيرق تقو
ةدايزو تاحرقت دوجو ةجيتن ةدعملاب ةداح م’آاو
˘مد˘لا تا˘ير˘ك ي˘ف ةدا˘يزو مد˘لا˘ب د˘يد˘ح˘لا ة˘ب˘˘صسن
راتوأ’او قلحلا ناطرصسب هتباصصإا دعبو ءاصضيبلا
هل عاعصش’ا تاصسلج سضعب ديدحت مت ةيتوصصلا
هلقن ةيلمع لÓخو افيحب (مابمر) ىفصشتصسم يف
ثÓثب رصصاحم وهو ر˘ير˘صسلا ى˘ل˘ع ه˘ت˘ي˘ب˘ث˘ت م˘ت˘ي

ليبكت متي امك ،ههاجت مهتحلصسأا نيرهصشم دونج
ريرصسلا يف اهت˘ي˘ب˘ث˘تو دا˘ف˘صصأ’او ه˘يد˘يو ه˘ي˘مد˘ق
نم.،ظوحلم لكصشب روهد˘ت˘ت ة˘ي˘ح˘صصلا ه˘ت˘لا˘حو
ة˘فا˘ك ى˘لإا ي˘ئاد˘ن ه˘جوأا ي˘لا˘ق˘م رو˘˘ط˘˘صس ى˘˘ل˘˘ع
ةمظنم ةصصاخو ةيلودلا تائيهلاو تاصسصسؤوملا
ةمظنمو ر˘م˘ح’ا بي˘ل˘صصلاو ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا ة˘ح˘صصلا
ةايح ذا˘ق˘نإ’ ل˘جا˘ع˘لا ل˘خد˘ت˘لا˘ب دود˘ح Ó˘ب ءا˘ب˘طأا
هنع جار˘فإÓ˘ل ر˘عو و˘بأا لا˘م˘ك سضير˘م˘لا ر˘ي˘صسأ’ا
ةيرحلا ‐نوجصسلا جراخ هل مزÓلا جÓعلا ميدقتل

ا˘ن˘تار˘ي˘˘صسأاو ل˘˘صساو˘˘ب˘˘لا ا˘˘نار˘˘صسأ’ ة˘˘ير˘˘ح˘˘لا ل˘˘ك
نيباصصملا ىصضرملل لجاعلا ءافصشلاو ‐تادجاملا
انارصسأ’ ةيرحلا لك ةيرحلا ‐ ةفلتخم سضارمأاب
تادجاملا انتاريصسأاو

ىنشضح ¤ا ىنبا هتدوع لا ىنشضوعي ل

.. ›اوتلا ىلع رضشع نماثلا ماعلل ىضسوم رامع Òضسألا اهل‚ بايغ نع لامك مأا اوضضوعي ⁄ دافحألاو ءانبألا
يدومشس يلع :ريرقت
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ةينطو ةرظانم ¤إا وعدأاو رج◊ا ديد“ رارق غسستسسن ⁄
ةلوقعم بلاطمو تايسصوتب جورخلل

ئطأوضشلل ةيدؤوŸأ ذفانŸأ عيمج قلغ عم

ÂاغتسسÃ فايطسصلا مسسوم حاتتفا ةياغ ¤إا ةحابسسلا عنم

ىلإأ رجحلأ ةرتف ديدمتب ةيرئأزجلأ تاطلضسلأ حيرضصتو دجتضسملأ91 ديفوك انوروك ةحئاج رأرمتضسأ لظ يف
باحضصأأ لعج امم ،شصاخلأ عباطلأ تأذ ةيراجتلأ تاضسضسؤوملأ ىلع اهلÓظب تقلأأ يتلأ هتايعأدتو ،نأوج41  ةياغ

.ايدام أوررضضت نأأ دعب  مهتاضسضسؤوم ةدوعو مهتاطاضشن ةضسراممل رجحلأ عفرب تاطلضسلأ نوبلاطي تاضسضسؤوملأ هذه

د˘ب˘ع م˘نا˘غ˘ت˘صسم ي˘˘لاو رر˘˘ق
ع˘˘ن˘˘م نود˘˘ي˘˘ع˘˘صس ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘صسلا
ىلإا ةي’ولا ئطاوصشب ةحابصسلا

م˘˘˘صسو˘˘˘˘م حا˘˘˘˘ت˘˘˘˘ت˘˘˘˘فا ة˘˘˘˘يا˘˘˘˘غ
نوكي˘صس يذ˘لاو ،فا˘ي˘ط˘صص’ا

ي˘ئ’و رار˘ق بجو˘˘م˘˘ب كلذ˘˘ك
رارقلا يف ءاجام بصسحو.رخآا
عنمي هنأا يلاولا هردصصأا يذلا

ذ˘فا˘ن˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج ق˘ل˘˘غ كلذ˘˘ك
تايدلبلاب ئطاوصشلل ة˘يدؤو˘م˘لا
ةلوليح˘ل˘ل ،ر˘صشع˘لا ة˘ي˘ل˘حا˘صسلا
ئطاوصشلا كل˘ت˘ل د˘فاو˘ت˘لا نود
ر˘ي˘ب˘ك لا˘ب˘قإا ن˘م ه˘فر˘ع˘˘ت ا˘˘مو
اهيلع بترتي امو نينطاوملل
كلذ ءاج. ةريثك تاعمجت نم

ريبادتلاو تاءارج’ا راطا يف
را˘صشت˘نا ن˘م د˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘˘قو˘˘لا
.91 دي˘فو˘ك ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
ر˘م˘ت˘صسم˘لا د˘فاو˘ت˘لا ل˘ظ ي˘فو
ن˘م ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل

ئطاو˘صشلا ى˘لإا ة˘ي’و˘لا جرا˘خ
ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘لا ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘˘م
د˘ي˘ع د˘ع˘ب ة˘صصا˘خ ،ي˘لز˘ن˘˘م˘˘لا
ةرارحلا ةجوم عافتراو رطفلا
اصسفنتم ئطاوصشلا تلوحت نيأا
د˘ق ا˘م˘م ،تÓ˘ئا˘˘ع˘˘لا سضع˘˘ب˘˘ل
ءا˘بو˘لا را˘˘صشت˘˘نا ي˘˘ف بب˘˘صست˘˘ي
فر˘ع˘ت تأاد˘ب ي˘ت˘لا ة˘ي’و˘˘لا˘˘ب
تا˘˘با˘˘صصإÓ˘˘ل ة˘˘يو˘˘˘ق ة˘˘˘جو˘˘˘م
مل انوروك سسوريفل ةدكؤوملا

هذ˘ه رو˘˘ه˘˘ظ ذ˘˘ن˘˘م ا˘˘هد˘˘ه˘˘صشت
تا˘با˘صص’ا ةدو˘ع ،ة˘ح˘˘ئا˘˘ج˘˘لا
رارقتصس’ا ةلاح دعب ةدكؤوملا
ة˘ياد˘ب ة˘˘ي’و˘˘لا تفر˘˘ع ي˘˘ت˘˘لا

لع˘ج ،يا˘م ر˘ه˘صش ف˘صصت˘ن˘مو
سسوقان نوقدي ةي’ولا ناكصس
ح˘لا˘صصم˘لا ل˘˘خد˘˘ت˘˘ل ر˘˘ط˘˘خ˘˘لا
راتهت˘صسا ن˘م د˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
ر˘˘˘ي˘˘˘باد˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب ن˘˘˘ير˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘˘كلا

راصشتن’ ةيئاقولا تاءارج’او
ام ة˘صصا˘خ ،ل˘تا˘ق˘لا سسور˘ي˘ف˘لا
تا˘ما˘˘م˘˘كلا ءاد˘˘ترا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت
تا˘فا˘˘صسم مار˘˘ت˘˘حاو ة˘˘ي˘˘قاو˘˘لا
. يناكملا دعابتلا

نيدلأرون.ب

نم ا˘ن˘بر˘ت˘قا دد˘صصلا اذ˘ه ي˘ف
ة˘با˘ق˘ن˘لا سسي˘ئر يرا˘ن˘م نا˘يز˘م
ة˘قا˘ي˘صسلا سسراد˘م˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

عصضولا» Óئاق انل حّرصص يذلاو
، رجحلا ةدايز دعب ايثراك حبصصأا

أا˘جا˘ف د˘يد˘˘م˘˘ت˘˘لا رار˘˘ق نأا ثي˘˘ح
د˘˘ع˘˘ب ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘˘غأا
ا˘هور˘صشا˘ب ي˘ت˘لا م˘ه˘تار˘ي˘صضح˘˘ت
ذخأاو ايجردت لمعلا ىلإا ةدوعلل
،«اهب لومعملا ةيئاقولا ريبادتلا

فيزن يف عاطقلا ةلاح» افيصضم
ةلاطب ي˘ف نو˘ي˘ن˘ه˘م˘لاو ي˘ل˘خاد
ملو رهصشأا ةثÓث˘ل ا˘ب˘ير˘ق˘ت ة˘ما˘ت
ل˘˘كو د˘˘حأا م˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘لإا تف˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ي
ي˘ت˘لا م˘هر˘صسأاو م˘ه˘ي˘مد˘خ˘ت˘صسم
ربع ةلئاع فلأا نيرصشعب ردقت
ءارد˘˘˘م ن˘˘˘م ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا عو˘˘˘˘بر
كيهان بتاكم ءانمأاو نينرممو
ل˘ث˘م ىر˘خأ’ا ر˘ئا˘صسخ˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ةفقوتملا  تابكرم˘لا تا˘ن˘ي˘مأا˘ت
.«لمع نودب

عوجرلأ ايلاح مكبلط له
؟لحك هنورت لمعلأ ¤إأ

ىلإا عوجرلا يلاحلا ا˘ن˘ب˘ل˘ط˘م
تاطايت˘ح’ا ل˘ك ذ˘خأاو ل˘م˘ع˘لا
اذ˘ه ن˘˘كل ة˘˘يا˘˘قو˘˘ل˘˘ل ة˘˘مزÓ˘˘لا
انك نإاو ىتح هنم دب’ بلطملا
نوكيصس ايلاح انعوجر نأا ملعن
ي˘صسف˘ن˘لا ط˘˘غ˘˘صضلا غ˘˘ير˘˘ف˘˘ت˘˘ل
،رجحلا اذه ءارج نم يلخادلاو
زكرمتن نأا انيلع بعصصي ثيح
نم ةئف كانه نأ’ انصسرادم يف
تار˘ق˘˘م ن˘˘م تدر˘˘ط ءÓ˘˘مز˘˘لا

ىهتنا ءاركلا دقع نأ’ اهصسرادم
ةدا˘عإا ءÓ˘مز˘لا ع˘˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘صسي ’و
عوجرلا بعصصي انهو ،هديدجت
ةريبك ةئف فرط نم لمعلا ىلإا

ن˘ع كي˘ها˘ن ،ن˘ي˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا ن˘˘م
ن˘˘˘م ىر˘˘˘خأ’ا ف˘˘˘يرا˘˘˘˘صصم˘˘˘˘لا

ي˘عا˘م˘ت˘˘جا نا˘˘م˘˘صضو بئار˘˘صض
يتلا نيمدختصسم˘لا تا˘ن˘ي˘مأا˘تو
ةنصسلا هذهل عفدت نا ليحتصسي
ءادوصسلا

نم مكل ةناعإأ فرضص ”
ام ،ةلودلأ فرط

؟ةدعاضسŸأ هذهل مكمييقت
م˘˘˘ل ة˘˘˘نا˘˘˘عإ’ا هذ˘˘˘ه نأا ن˘˘˘˘ظأا

ةرصشعب ةردقملاو دعب فرصصت
رجح رهصشأا3 ةدمل رانيد ف’آا
ة˘يذ˘غ˘ت˘ل ف˘كي ’ ة˘ل˘ئا˘˘ع ل˘˘كل

ع˘م ،ةد˘م˘لا هذ˘ه ي˘ف رو˘˘ف˘˘صصع
اننأا امك ،دعب فرصصي مل كلذ
ةنيزخلا يف ملصسيصس هنأاب عمصسن
سسيلو ادقن نوكي يأا ،ةيمومعلا
نم اّمم يراجلا  باصسحلا يف
اعفادتو ريباوط قلخي نأا هنأاصش
.ىرخأا ةرم رجحلا رصسكيو هيلع

له ،ةديدج مكتباقن
ىرت ىرخأأ تاباقن كانه
لهو عضضولل ةيؤورلأ شسفن

؟مكنيب قيضسنت كانه
انبح نكل ةديدج انتباقن معن

ةمدخ˘ل ا˘ن˘ت˘ي˘نو م˘يد˘ق ة˘ن˘ه˘م˘ل˘ل
،انعم تدلو عاطقلاو نطولاو
’و تايمصستلا يف فلتخن امبر
˘مد˘خ˘ي ا˘م ل˘˘ك ي˘˘ف ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘ن
لك وعدن  ةباقنك نحن ،عاطقلا
ىو˘ت˘صسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا
ة˘ي˘ن˘طو ةر˘ظا˘ن˘م ى˘لإا ي˘ن˘طو˘لا

تا˘ي˘صصو˘تو نا˘ي˘ب˘ب جور˘˘خ˘˘لاو
ة˘ي˘ناد˘ي˘م تا˘صساردو ة˘كر˘ت˘صشم
ىلإا اهعفرن ة˘لو˘ق˘ع˘م بلا˘ط˘مو
مل نإاو ىتح ةيصصولا تاهجلا
تاباقنلا سضعب نم ابواجت دجن
،سضع˘ب˘لا ن˘م سضفر˘لا ا˘ند˘˘جوو
سسيلو ةينطولا بتاكملا دصصقأا
ن˘م سسأا˘ي˘ن ن˘ل ن˘كل ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا

مل وه يصسيئرلا انفده ،ةلواحملا
تداز ا˘م˘ل˘كف ،عا˘ط˘ق˘لا ل˘م˘˘صش
تداز املك تابا˘ق˘ن˘لا تا˘فÓ˘خ
هنأ’ رصساخ نم حبارف تابقعلا

،رطخ يف هقزر ردصصمو ينهم
نأا ءÓمزلا لك نم بلطن اذل
ريكفتلاو يلاعت˘لا ة˘غ˘ل او˘كر˘ت˘ي
ا˘م˘ك ،عا˘ط˘ق˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم ي˘˘ف
تا˘صصن˘م ي˘ف ءÓ˘˘مز˘˘لا ح˘˘صصنأا
نأا ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا ل˘˘˘صصاو˘˘˘ت˘˘˘لا
ريصشانملاو قي˘لا˘ع˘ت˘لا او˘ب˘ن˘ت˘ج˘ي
لمحت يتلاو مهن˘ي˘ب ة˘لدا˘ب˘ت˘م˘لا
اذه ،متصشلاو بصسلاو ،ةيهاركلا
˘مد˘خ˘ي ’و ف˘صسؤو˘˘م ا˘˘ق˘˘ح ر˘˘مأا
يبعصشلا لثملا قدصصف ،عاطقلا
ر˘ي˘غ كل˘ي˘كب˘يا˘م) لو˘ق˘ي يذ˘˘لا
.(كرفصش ريغ كابدنيامو كرفصش

ةعجانلأ لول◊أ يهام
ذاقنإ’ ةباقنلأ اهأرت يتلأ

؟عاطقلأ
رجحلا عفر ،لولحلا نيب نم

’ ذإا ،ة˘ن˘ه˘م˘لا ى˘ل˘˘ع ي˘˘ح˘˘صصلا
ةيبرتلا لا˘ج˘م˘ب ا˘ه˘ط˘بر ن˘كم˘ي
ىلع سسولجلا ،يلاعلا ميلعتلاو
يتلا ةرازولا عم راوحلا ةلواط
ة˘غا˘ي˘صصل ا˘ه˘ب ة˘قÓ˘ع ا˘ن˘ط˘بر˘ت
تا˘˘صضيو˘˘ع˘˘ت˘˘لا لو˘˘˘ح ة˘˘˘صسارد
تاءافعإ’ا ديدحتو ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا
،ةنصسلا هذ˘ه ي˘ف جرد˘ت˘صس ي˘ت˘لا
سضور˘ق ح˘ن˘م˘˘ل لو˘˘ل˘˘ح دا˘˘ج˘˘يإا

ىدملل دئاوف نودبو ةطصسوتم
ثعبل كلذو اهيديدصستو ديعبلا
.سسرادملا هذهل ديدج نم ةايحلا

تاطلضسلل مكتلاضسر يهام
؟ÚينهŸأو

سسي˘˘˘˘ئر ى˘˘˘˘لإا ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘صسر
تارازو˘لا ل˘كو ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا
’ عصضولا ةقيقح نأا يه ةينعملا
نوينهم˘لا˘ف ،ل˘ي˘جأا˘ت˘لا ل˘م˘ت˘ح˘ي

،تÓصسارملا ن˘م او˘صسئ˘ي ا˘ي˘لا˘ح
يف جاجتح’ا ىلإا نولقتنيصسو
انمدخي ’ا˘م اذ˘هو تا˘ير˘يد˘م˘لا
ىلإا لاقتن’ا وأا ءابولا راصشتنا يف
،ادحأا مدخت ’ يتلا تابارصضإ’ا

نأاب نيينهملا انءÓمز ثحن امك
لصصاوتلاو راوح˘لا ة˘غ˘ل م˘ّكح˘ن

سضرملا نم انرصصوح نإاو ىتح
ركذتن نأا انيلع بجي عوجلاو
انلّمحتو ن˘طو˘لا اذ˘ه ي˘ف ا˘ن˘نأا˘ب
ربكأا هللاب يناميا ىقبي ،ريثكلا

ر˘ي˘˘خأ’ا ي˘˘فو ،ءي˘˘صش ل˘˘ك ن˘˘م
جر˘˘ف˘˘لا بحا˘˘صص ه˘˘˘ل˘˘˘لا لأا˘˘˘صسن
،جرد Ó˘ب نأا˘صشلا ي˘ف ي˘لا˘˘ع˘˘لاو
ا˘ند˘ي˘˘صسل ر˘˘ح˘˘ب˘˘لا ق˘˘صش يذ˘˘لاو
انعاطق جرخي نأا ،جرخو ىصسوم
.جرفلا ىلإا تاملظلا نم اندلبو

Ìكأأ ‘ اهومظن يتلأ ةيجاجتح’أ تافقولأ لÓخ نم
ةي’ولأو ةيدلبلأ رقم مامأأ ةرم نم

يبعسشلا ينطولا صشي÷ا ودعاقتم
عطقلا نع جارفإلاب نوبلاطي

تليسسمسسيت ‘ ماسسب دلوأاب ةيسضرألا
يدعاقتم نم تارصشعلا ددج

ي˘ب˘ع˘صشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘لا
ة˘ي’و˘˘ب ما˘˘صسب د’وأا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب
يمارلا مهبلطم ،تل˘ي˘صسم˘صسي˘ت
ةينكصس تاعمجم مهحنم ىلإا

يلاو نيبلاطم ةيصضرأا عطقو
د˘˘ي˘˘صسج˘˘ت ةرور˘˘صضب ة˘˘ي’و˘˘˘لا
ذنم اهقÓطإا مت يتلا دوعولا
051 مهحنم سصوصصخب رهصشأا
سضرأا ى˘ل˘ع ة˘˘ي˘˘صضرأا ة˘˘ع˘˘ط˘˘ق
لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘˘م اذ˘˘˘˘هو ،ع˘˘˘˘قاو˘˘˘˘لا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘ح’ا تا˘ف˘قو˘لا
مامأا ةرم نم رثكأا يف اهومظن
اديدنت ةي’و˘لاو ة˘يد˘ل˘ب˘لا ر˘ق˘م
ةبا˘ج˘ت˘صس’ا مد˘ع ى˘ل˘ع م˘ه˘ن˘م
ىلإا يمارلا يعرصشلا مهبلطمل
وأا ةي˘ف˘ير تا˘ع˘م˘ج˘م م˘ه˘ح˘ن˘م
ءان˘ب˘لا ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘صضرأا ع˘ط˘ق
هذهب ةصصاخ تانكصس وأا اهيلع
ه˘ي˘ل˘ع سصن˘ي ا˘م ق˘فو ،ة˘˘ئ˘˘ف˘˘لا
ي˘ت˘لا دو˘عو˘لا ق˘فوو نو˘نا˘ق˘لا
ةينعم˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا ا˘ه˘ت˘ق˘ل˘طأا
سشيجلا يدعاقتم سصخي اميف
فل˘ت˘خ˘م˘ب ي˘ب˘ع˘صشلا ي˘ن˘طو˘لا
ةينث ةيدلب رارغ ىلع تايدلبلا
ا˘ه˘˘ي˘˘ف دا˘˘ف˘˘ت˘˘صسا ي˘˘ت˘˘لا د˘˘ح˘˘لا

ع˘ط˘ق ن˘م سشي˘ج˘لا ود˘عا˘ق˘˘ت˘˘م
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا اذ˘˘كو ة˘˘ي˘˘˘صضرأا
ءاصصقإا مت نيح يف ،تايدلبلا

غي˘صص اذ˘كه ن˘م ة˘يد˘ل˘ب˘لا هذ˘ه
هل برغتصسا يذلا رمأ’ا وهو
ةيدلبلا هذهب سشيجلا ودعاقتم
بب˘˘صسلا ن˘˘˘ع ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ئا˘˘˘صست˘˘˘م
ءارو ن˘م˘كي يذ˘لا ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘˘لا
نم ماصسب د’وأا ةيدلب ءاصصقإا
ىرخأا تايدلب حنمو ةدافتصس’ا
ى˘ل˘ع لو˘صصح˘لا ي˘ف ة˘ي˘ق˘حأ’ا
بصسحو .ة˘˘ي˘˘صضرأ’ا ع˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا
نمم نيجت˘ح˘م˘لا تا˘ح˘ير˘صصت
«مÓ˘صسلا» ة˘ي˘مو˘ي م˘ه˘ب تق˘ت˘لا
ن˘˘˘˘ع ء’ؤو˘˘˘˘ه بر˘˘˘˘عأا د˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ف
ن˘˘م د˘˘يد˘˘صشلا م˘˘ه˘˘صضا˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ما
نم مهدصض ةجهتنملا ةصسايصسلا
ة˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق
ي˘ف سسرا˘م˘م˘˘لا سشي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘لاو
تانكصس مهحنم مدعو مهقح
ة˘ي˘صضرأا ع˘ط˘ق وأا ة˘ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا
نع نيلئاصستم ،ا˘ه˘ي˘ل˘ع ءا˘ن˘ب˘ل˘ل
نمكي يذلا يقيقحلا ببصسلا

نم ةحيرصشلا هذه ءاصصقإا ءارو
ةدافتصس’اب ةصصاخلا تاررقملا
ة˘˘˘غ˘˘˘ي˘˘˘صص ن˘˘˘م ة˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘صسم˘˘˘لا
عطقلا وأا ةيفيرلا تا˘ع˘م˘ج˘م˘لا
م˘ه˘ل ة˘صصصصخ˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘صضرأ’ا
تا˘ط˘ل˘صسلا م˘ه˘تد˘عو ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
˘˘ما˘˘ت˘˘لا ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا
دوعولا هذه نأا ريغ مهبلطمب

،قرو ىلع ربح درجم تناك
تقو˘˘لا تاذ ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م
ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت ةرور˘˘صضب
دعب رونلا رت مل يتلا ةيرازولا
لازت ’و طقف ةيدلبلا هذه يف
بتا˘˘˘˘˘كم جاردأا ة˘˘˘˘˘صسي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘ح
يلاو نيد˘صشا˘ن˘م ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا
ا˘ه˘ل˘ي˘ع˘ف˘˘ت ةرور˘˘صضب ة˘˘ي’و˘˘لا

ناوعأا حنم مت ا˘م˘ل˘ث˘م ا˘ي˘ناد˘ي˘م
يد˘عا˘ق˘ت˘مو يد˘ل˘ب˘لا سسر˘ح˘لا
تايد˘ل˘ب˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب سشي˘ج˘لا

تا˘ن˘كصسو ة˘ي˘ف˘ير تا˘ع˘م˘ج˘م

اودد˘ه˘ي نأا ل˘ب˘ق ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا
جا˘ج˘˘ت˘˘ح’ا ة˘˘غ˘˘ل د˘˘ي˘˘ع˘˘صصت˘˘ب
ةيجاجتحا ةكرح يف لوخدلاو
رو˘مأ’ا ءا˘ق˘ب لا˘ح ي˘ف ة˘ع˘صساو
.اهلاح ىلع

نودب ةيفير تانكضسو..
تأونضس40 ذنم ءابرهك

فياحجلأ ةقطنمب
نودمتعي اهونطاقو

يكناكلأ حابضصم ىلع
0202 يف

تانكصسلا باح˘صصأا د˘صشا˘ن
فياح˘ج˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ة˘ي˘ف˘ير˘لا
ةيدلبب نامحد نب د’وأا راودب
ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب ما˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صسب د’وأا
تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا ،تل˘˘ي˘˘صسم˘˘˘صسي˘˘˘ت
كر˘ح˘ت˘لا ةرور˘˘صضب ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا
د˘ح ع˘صضو ل˘جأا ن˘˘م يرو˘˘ف˘˘لا
اهطويخ جصسن يت˘لا ة˘لز˘ه˘م˘ل˘ل
دعب نو˘ي˘ل˘ح˘م˘لا نو˘لوؤو˘صسم˘لا
حبصصأا يتلا ةيقيقحلا ةاناعملا
مادعنا لظ يف ء’ؤوه اهيناعي
خيرات ذنم مهتانكصسب ءابرهكلا
ن˘يأا ا˘ه˘ي˘لإا م˘ه˘لو˘خدو ا˘ه˘ئا˘˘ن˘˘ب
عمصشلا ىلع اهباحصصأا دمتعي
ةن˘صس ي˘ف ي˘كنا˘كلا حا˘ب˘صصمو
نم قلطم كرحت نود0202
.ة˘لوؤو˘صسم˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق
نا˘˘كصس تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت بصسحو
نم˘م ة˘ي˘ف˘ير˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا هذ˘ه
«مÓ˘صسلا» ة˘ي˘مو˘ي م˘ه˘ب تق˘ت˘لا
ةصسايصس نم ء’ؤوه سضعتما دقف
ةجهتنملا مامأ’ا ىلإا بورهلا

نييلحملا نيلوؤوصسملا لبق نم
ةديدعلا ىواكصشلا نم مغرلاب
ى˘˘لإا ا˘˘هاد˘˘صص تل˘˘صصو ي˘˘ت˘˘˘لا

ثيح ،ةتافتلا يأا نود مهبتاكم
باحصصأا اوناك مهنأا ء’ؤوه دكأا

اهلÓخ نم اوماق ةصصاخ عرازم
˘ما˘ن˘غأ’او ن˘جاود˘˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘ب
لبق ةرم˘ث˘م˘لا را˘ج˘صشأ’ا عرزو
ىلإا ةقط˘ن˘م˘لا هذ˘ه لو˘ح˘ت˘ت نأا

ةرابعلا هلمحت ام لكب ةربقم
ل˘ظ ي˘ف ت’’دو نا˘˘ع˘˘م ن˘˘م
لو˘ح يذ˘لا ءا˘بر˘ه˘كلا ماد˘˘ع˘˘نا

هبصش ىلإا ةيحÓفلا م˘ه˘ت˘ق˘ط˘ن˘م
بلا˘ط ن˘يأا ة˘لوز˘ع˘م ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م
ن˘م كر˘ح˘ت˘لا ةرور˘صضب ء’ؤو˘˘ه
ةدا˘عإاو ءا˘بر˘ه˘كلا ر˘ي˘فو˘ت ل˘جأا
حنمو ايحÓف ةقطن˘م˘لا ل˘ي˘هأا˘ت
يذلا يومنتلا قحلا ا˘ه˘ي˘ن˘طا˘ق
رثكأا يف ةلودلا هيلع تنهار
ببصسلا نع نيلئاصستم ،ةرم نم
ءارو ن˘م˘كي يذ˘لا ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘˘لا

ءا˘˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘كلا ر˘˘˘ي˘˘˘˘فو˘˘˘˘ت مد˘˘˘˘ع
ججحلا كلت ادعام مهتانكصسب
اهب برهتي امود يتلا ةيهاولا
عقاو ةهجاوم نم نولوؤوصسملا
دد˘ع نو˘ك سشا˘ع˘م˘˘لا نا˘˘كصسلا
’ ةيفيرلا ةقطنملا هذه ينطاق
وهو ،ءابرهكلاب اهطبرب حمصسي
ء’ؤوه همصضهي مل يذلا رمأ’ا
لخدتلاب يلاولا اودصشان نيذلا
ةداعإاو زاغلنوصس حلاصصم ىدل
ةدا˘عإاو ا˘˘ه˘˘نا˘˘كم ى˘˘لإا رو˘˘مأ’ا
هذه ىلإا يحÓفلا طاصشنلا ثعب
.ديدج نم ةيفيرلا ةقطنملا

ز.دمحأأ
mahali@essalamonline.com

أوبلاطو ةثاغتضسإأ ءأدن أوهجو
ةيضصولأ تاهجلأ لخدتب

ناسسملت ولاوم
ءÓغ نوكتسشي
قلغو فÓعألا
قاوسسألا
نيلأوملأ ةحيرضش ششيعت
ةيرزم اعاضضوأأ ناضسملت ةي’وب
هذه يف اضصوضصخ ةياغلل
راضشتنإأو انمأزت ةبعضصلأ ةرتفلأ

نم هفلخ امو انوروك شسوريف
لكل ىضصحت’و دعت’ لكاضشم
دجو دقو ،عمتجملأ تائف
يف ةغلاب ةبوعضص نولأوملأ

لعفب يوعرلأ مهطاضشن ةلوأزم
تلضصو يتلأو فÓعأ’أ ءÓغ
ىلع طرافلأ عوبضسأ’أ لÓخ
دودح ىلإأ ج م ديضسلأ لوق دح
امم دحأولأ راطنقلل جد0043
يبرم ةحيرضش ةاناعم نم قمع

ةي’ولأ عوبر ربع ةيضشاملأ
رمأ’أ رضصتقي ملو ةيدودحلأ

شصقنو فÓعأ’أ ءÓغ ىلع
تاحاضسملأ شصلقتو ةيثايغملأ
نم ددعب اميضس’ ةيوعرلأ

يديضسك ةي’ولأ تاهج
ةضشيرعلأو يهيوبلأ ،يلÓيج
هذه تدأز لب ،روقلأو
’أأ ىرخأأ ةاناعم ةحيرضشلأ

ةليط قأوضسأ’أ قلغ يهو
يف رثأأ يذلأ رمأ’أ وهو نيرهضش
أوهجو نيذلأ ء’ؤوه ةيضسفن
تاحفضص ربع ةثاغتضسإأ ءأدن
عيب نم مهنيكمتل ةديرجلأ

توق نامضض يلاتلابو مهتيضشام
ءانتقإأ نامضض أذكو مهتÓئاع

ريدج .مهيضشأومل فÓعأ’أ
فورخلأ محل راعضسأأ نأأ هركذ
مغر جد0031 نع لقت نل
ىقبيل لكاضشم نم افنأأ هانركذام
يف ششيعي طيضسبلأ نطأوملأ

راظتنإأ يف هرمأأ نم ةريح
.اهيراجم ىلإأ هايملأ ةدوع

ششاتيلتوب .ع

فضسوي نب . رضضÿ . أأ :اهرواح



ةنياعمب تناك ةرايزلا ةيادب
ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘كصس عور˘˘˘˘˘صشم ر˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘كأا

يعامتجا نكصس0002+0002
نكصس953 ،( راد˘˘˘ي˘˘˘صسو˘˘˘˘ك )
تانكصس،APL ة˘غ˘ي˘˘صصب

ة˘ي˘˘ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا ة˘˘جر˘˘خ˘˘لا ،2لدع
يف لخدت ةي’ولا يلاو بصسح
ءا˘˘˘ه˘˘˘˘نا ن˘˘˘˘م عار˘˘˘˘صس’ا را˘˘˘˘طا
سصصصح ة˘˘ج˘˘مر˘˘بو لا˘˘غ˘˘˘صشأ’ا
اه˘ي˘ق˘ح˘ت˘صسم ي˘ل˘ع ا˘ه˘ع˘يزو˘ت˘ل
ةا˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘لا ثع˘˘˘ب ةدا˘˘˘عا اذ˘˘˘˘كو
لخاد ايجيردت ةيداعلا اهتعيبطل
ءانبلا تاصشروو لامعلا طاصسوأا
،ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘لا ع˘فر˘لا د˘ع˘˘ب

ةرا˘يز˘لا لÓ˘خ يد˘يزو˘˘ب ي˘˘ل˘˘ع
نيمأ’اب اقوفرم ناك ةيناديملا
ةر˘ئاد سسي˘ئرو ،ة˘ي’و˘ل˘ل ما˘˘ع˘˘لا

ني˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ءارد˘م˘لاو ،ة˘ل˘صشن˘خ
نيأا نكصسلا عاطقب ةلصص تاذ

لوح تا˘حور˘صش م˘يد˘ق˘ت˘ب بل˘ط
تا˘م˘ي˘ل˘ع˘˘ت˘˘لا ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ىد˘˘م
ةداعإاب ةصصاخ˘لا تا˘ه˘ي˘جو˘ت˘لاو
ن˘˘م لا˘˘غ˘˘صشأ’ا تا˘˘صشرو ثع˘˘ب

،ةق˘با˘صسلا تارا˘يز˘لا ي˘ف د˘يد˘ج
ى˘ل˘ع ا˘هذ˘ي˘ف˘ن˘ت مد˘ع با˘ب˘صسأاو
ل˘ظ ي˘ف ة˘صصا˘خ ع˘قاو˘˘لا سضرأا
ءابو راصشتنا عم ةنهارلا ةلحرملا

رجح˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت اذ˘كو ا˘نورو˘ك
ىلع هريثأاتو يئزجلا يحصصلا

نيأا ،ةي’ولاب عيراصشملا فلتخم
ن˘م ل˘صصف˘م سضر˘ع م˘يد˘ق˘ت م˘ت

ة˘ي˘قر˘˘ت˘˘لا ناو˘˘يد ر˘˘يد˘˘م فر˘˘ط
ةكرصش ريدمو راقعلا رييصستلاو
جمانرب ةيعصضو لوح راديصسوك
يلاو ددصش نيأا ،نكصس0002
لك لذب ةرورصض ىلع ةي’ولا
ةصصحلا مي˘ل˘صست˘ل تادو˘ه˘ج˘م˘لا
دنع نوكن يكل  اهيلع قفتملا

هذ˘ه ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘لا ن˘صسح
دوه˘ع˘لا˘ب ماز˘ت˘ل’او تا˘ن˘كصسلا
سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘ق˘با˘صس ةا˘ط˘ع˘م˘لا
.ه˘لو˘˘ق د˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع ،ا˘˘ه˘˘ع˘˘يزو˘˘ت
ن˘˘˘˘˘˘˘˘كصسلا سصو˘˘˘˘˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘˘˘˘˘˘بو
ءاطعإا اصضيأا مت دقف ،يعامتج’ا
عيمج ذاختا لجأا نم تاميلعت
لاغصشأا نم ءاهتنÓل تاءارجإ’ا
ا˘˘مأا ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لا
ة˘غ˘ي˘صصب ن˘˘كصسلا سصو˘˘صصخ˘˘ب

نيع قيرطب ةدوجوملا ،2 لدع
ي˘لاو˘لا ى˘ط˘عأا د˘ق˘ف ءا˘صضي˘ب˘˘لا
يف عارصسإ’اب ةمراصص تاميلعت
ءا˘بر˘ه˘كلا ي˘ت˘كب˘˘صشب ا˘˘ه˘˘ط˘˘بر
امأا ،عوبصسأ’ا اذه لÓخ زاغلاو
ق˘ير˘ط تا˘ن˘˘كصسل ة˘˘يذا˘˘ح˘˘م˘˘لا

ة˘ي˘ن˘ع˘م كلذ˘ك ي˘ه ة˘نا˘ي˘˘كصسم
تناك يت˘لا تا˘ظ˘ف˘ح˘ت˘لا ع˘فر˘ب
تنا˘ك م˘ل˘ع˘ل˘ل ،ةرا˘˘يز˘˘لا ل˘˘ح˘˘م
ةرا˘يز˘لا لÓ˘خ ة˘ي’و˘لا ي˘˘لاو˘˘ل
عم ةرصشابم ت’اصصتا ةقباصسلا
ةينطولا ةلاكولل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا

ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا سصو˘˘˘صصخ˘˘˘ب لد˘˘˘ع
(2 لدع)تانكصسل ةيصضيو˘ع˘ت˘لا
فلملا نأا ىلع هرودب دكأا يذلا
ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن ن˘˘م ا˘˘مد˘˘ق˘˘ت د˘˘˘ه˘˘˘صشي
ةبصسن˘لا˘بو .ة˘يرادإ’ا تاءار˘ج’ا
ة˘˘غ˘˘ي˘˘صصب تا˘˘ن˘˘كصسلا ف˘˘ل˘˘م˘˘ل
،APLمعدملا يوقرتلا نكصسلا
د˘ع˘ب لا˘غ˘صشأ’ا ا˘ه˘ب ق˘ل˘ط˘ن˘ت˘˘صس
ة˘ي˘كل˘م˘لا ل˘ق˘ن د˘˘ق˘˘ع ة˘˘يو˘˘صست
هجو ام˘ك ،ة˘ي˘صضرأ’ا˘ب سصا˘خ˘لا

ريدمل تاميلعت يديزوب يلع
ا˘˘ي˘˘ناد˘˘ي˘˘م فو˘˘قو˘˘ل˘˘ل ،ن˘˘كصسلا

عم قيصسنتلاب تاجرخ ةجمربو
ة˘˘˘ي˘˘˘قر˘˘˘ت˘˘˘لا ناو˘˘˘يد ح˘˘˘لا˘˘˘˘صصم
ةداعا دصصق ،يراقعلا رييصستلاو
.ديدج نم عورصشملا اذه ثعب
تاصسصسؤوملا زاجن’ ةب˘صسن˘لا˘بو
ىلع اهراوطأا فلتخمب ةيوبرتلا

ينارمعلا بطقلا اذه ىوتصسم
ا˘ه˘ي˘ل˘ع فر˘صشت ي˘ت˘لاو ي˘نا˘ث˘˘لا

ةيمومعلا تازيهج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م
ر˘ي˘ي˘صست˘˘لاو ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘لا ناو˘˘يدو
ي˘ف عار˘صسإ’ا˘ب ر˘مأا ،يرا˘˘ق˘˘ع˘˘لا

يف عارصسإ’او لاغصش’ا قÓطنا
ل˘ب˘ق ةز˘ها˘ج نو˘كت˘ل ا˘هزا˘˘ج˘˘نا
مهتانكصسب نينطاوملا ةدافتصسا
ةبقارم ىلع ةي’ولا يلاو دكا
هذهل ةدي˘ج˘لا لا˘غ˘صش’ا ة˘ي˘عو˘ن
عي˘م˘ج نأا˘م˘ط ا˘م˘ك ،تا˘ن˘كصسلا
ة˘صصح ع˘يزو˘ت˘ب ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘لا

.لجاعلا بيرقلا يف ةربتعم
ةيندŸا ةيام◊ا ةيريدم
ةيشسيشس– ةلمح قلطت

Ÿفايطشص’ا مشسو
قئار◊ا ةهبا‹و
ةن˘يد˘م ءا˘ي˘حأا ر˘ب˘ع تق˘ل˘طأا

لصصاوتلا تا˘ح˘ف˘صصو ة˘ل˘صشن˘خ
ةيام˘ح˘لا ة˘ير˘يد˘م ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
ةلمح ،ةلصشنخ ةي’و˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لا
ة˘˘˘يو˘˘˘عو˘˘˘تو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسي˘˘˘˘صسح˘˘˘˘ت
م˘˘صسو˘˘م لو˘˘ح ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘ل˘˘ل
ةهباج˘م ة˘ي˘ف˘ي˘كو فا˘ي˘ط˘صص’ا

ف˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘صصلا ل˘˘˘˘˘˘صصف لÓ˘˘˘˘˘˘خ
ة˘˘˘ي˘˘˘ئاذ˘˘˘غ˘˘˘لا تا˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘صست˘˘˘˘لا)
ي˘˘ف قر˘˘˘غ˘˘˘لا ،ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لاو
تا˘ح˘ط˘صسم˘لاو تا˘ع˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
يدصصتلا ةيفيك اذكو (ةيئاملا

تا˘با˘غ˘˘لا ق˘˘ئار˘˘ح ة˘˘ح˘˘فا˘˘كمو
ةيلمعلا ،ةيعارزلا ليصصاحملاو
ةيامحلا رصصانع اهيلع فرصشي

ةرصشتنملا تادحولا لماك ربع
عم قيصسنتلاب ةي’ولا بارت ربع
ةظفاحم) تاعا˘ط˘ق˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
،ةيحÓفلا ح˘لا˘صصم˘لا ،تا˘با˘غ˘لا
تا˘يد˘ل˘ب˘لا ،ةرا˘ج˘ت˘لا ،ة˘ح˘˘صصلا

ىلا رمت˘صستو (ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا ل˘كو

.مداقلا توأا رهصش ةياهن ةياغ
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تاسشرولاب لاغسشألا ثعب ةداعإا ‘ عارسسإلاب رمأاي ةلسشنخ ›او
لامعلاب اهميعدتو

نوتشسلاو ةدحاولا اهتايدلب ربع ةعزوم

لظ ةقطنم545 قوفيام ءاسصحإا
ةنتاب ةيلوب

فلتخÃ تانكشسلا زا‚ا تاششرو نم ديدعلل هتداق يتلا ةيناديŸا ةرايزلا لÓخ ةلششنخ ةي’و ›او يديزوب يلع رمأا
لامعلاب اهميعدتو اهب لاغششأ’ا ثعب ةداعإا ‘ عارشسإ’اب ،ةي’ولا تايدلب بارت Èع غيشصلا

ءا˘صصحإا ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و˘ب م˘ت
ة˘عزو˘م ل˘ظ ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م945
ةد˘حاو˘˘لا ا˘˘ه˘˘تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب ر˘˘ب˘˘ع
ن˘ل˘عأا ا˘م بصسح ،نو˘ت˘˘صسلاو
ق˘ي˘فو˘ت ة˘ي’و˘لا ي˘لاو ه˘ن˘˘ع
. دوهزم

ة˘ن˘ج˘ل˘لا نأا ي˘لاو˘لا د˘˘كأاو
ءاصصحإاب ةف˘ل˘كم˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا

ةلوزعم˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج
تصصحأا ،ل˘˘ظ˘˘لا ق˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘مو
فلتخم ربع ة˘ق˘ط˘ن˘م945
،16ـلا ة˘˘ي’و˘˘˘لا تا˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب
ه˘ح˘لا˘˘صصم نأا ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘صشم
ة˘˘˘طرا˘˘˘˘خ ق˘˘˘˘فو ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت
ةلجع كير˘ح˘ت˘ل تا˘يو˘لوأ’ا
يتلا قطانملا هذهب ةيمنتلا
لبق نم غلاب مامتهاب ىظحت
،دÓبلا يف ايلعلا تاطلصسلا

˘˘مد˘˘خ˘˘ي نأا ه˘˘نأا˘˘˘صش ن˘˘˘م ا˘˘˘م
ه˘تا˘يو˘لوا بصسح ن˘طاو˘˘م˘˘لا

قلعت ام ةصصاخ ،هتا˘ع˘ل˘ط˘تو
برصشلل ة˘ح˘لا˘صصلا ها˘ي˘م˘لا˘ب
ءابرهكلا يتكب˘صشب ط˘بر˘لاو
نع Óصضف ،يعيبطلا زاغلاو
تا˘˘˘كب˘˘˘صشل را˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘˘ع’ا در
لمعلا عم ،يحصصلا فرصصلا

˘˘ما˘˘ع˘˘طإ’ا ر˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ىلع ءا˘صضق˘لاو ،ي˘صسرد˘م˘لا
،ما˘˘˘صسقأ’ا˘˘˘ب ظا˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ك’ا

ةيصسردملا ةئفد˘ت˘لا ر˘ي˘فو˘تو
هذهب نيصسردمتمل˘ل ل˘ق˘ن˘لاو
اذ˘كو ،ة˘ي˘ئا˘˘ن˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا
سضع˘˘˘ب زا˘˘˘ج˘˘˘نا ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
ميعدتو ةيحصصلا تآاصشنملا
نع كيهان،ةيمومعلا ةران’ا

ة˘˘˘لز˘˘˘ع˘˘˘لا كف تا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع
.تاقرطلا ةكبصش ةعصسوتو

د˘صصر ه˘نأا ي˘لاو˘˘لا زر˘˘بأاو
ن˘˘˘ي˘˘˘ب عور˘˘˘˘صشم1302
ة˘˘˘ي˘˘˘لوأ’ا تا˘˘˘جا˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘حإ’ا
هذه ىوتصسم ىلع ناكصسلل
ادكؤوم ،ةاصصحملا ق˘طا˘ن˘م˘لا
ىلع رهصست ناجل كانه نأا
تاذ ع˘˘يرا˘˘صشم˘˘˘لا ءا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نا
ةرصشابمل ىوصصقلا ةيولوأ’ا

قÓطناو ليجصست˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
د˘يد˘ح˘ت ل˘جأا ن˘م لا˘˘غ˘˘صشأ’ا
لكل ة˘صصصصخ˘م˘لا غ˘لا˘ب˘م˘لا

رصصح متي نأا ىلع ،ةقطنم
عيراصشملل ةيلامجإ’ا ةفلكلا

ىر˘ق˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م
،ة˘˘لوز˘˘ع˘˘م˘˘لا ي˘˘˘تا˘˘˘صشم˘˘˘لاو
جار˘˘خإاو ا˘˘ه˘˘ب سضو˘˘ه˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘ل
ي˘ف ة˘لز˘ع˘لا ن˘م ا˘ه˘ي˘˘ن˘˘طا˘˘ق

ن˘˘˘˘ع Ó˘˘˘˘صضف .تقو بر˘˘˘˘قأا
ة˘˘˘يرود˘˘˘لا ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘با˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ع˘يرا˘صشم˘˘ل˘˘ل ةر˘˘م˘˘ت˘˘صسم˘˘لاو
نم ةجمربم˘لاو ة˘ق˘ل˘ط˘ن˘م˘لا

ا˘ه˘ترد˘صصأا ة˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت لÓ˘˘خ
تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘صست نا˘˘˘م˘˘˘˘صضل كلذو
لا˘˘˘جأ’ا ي˘˘˘ف ع˘˘˘يرا˘˘˘˘صشم˘˘˘˘لا
.اهيلع قفتملا ةينمزلا

ف˘قو د˘ق ي˘لاو˘لا نا˘˘كو
ه˘ترا˘يز ي˘ف ة˘ن˘تا˘˘ب ي˘˘لاو˘˘لا
ى˘لا ه˘تدا˘ق ي˘˘ت˘˘لا  ةر˘˘ي˘˘خأ’ا
ةيعصضو ىلع ،داقميت ةيدلب
نكصسم05 م˘يد˘ق˘لا ي˘ح˘لا
يف ا˘ه˘ب ل˘ف˘كت˘لا د˘كأا ي˘ت˘لا
سضع˘ب لا˘م˘كت˘˘صسا را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا
ىلع ةعوصضوملا تاءارجإ’ا

تا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا ىو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘صسم
د˘ع˘ب د˘كأا ا˘م˘ك ،ة˘صصت˘خ˘م˘لا
ي˘ل˘ث˘م˘م سضع˘ب˘ل ه˘عا˘م˘ت˘صسا
لصصاوت نيذلا ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

م˘ه˘ت’ا˘غ˘صشنا حر˘ط˘ل م˘ه˘ع˘م
نيصسحت ىلع تزكترا يتلا

ر˘ي˘فو˘تو ة˘صشي˘ع˘م˘لا فور˘˘ظ
،زا˘غ˘لاو ءا˘بر˘ه˘كلاو ها˘ي˘م˘لا
مهرمذتو مهئايتصس’ همهفت
مهت’اغ˘صشنا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف
لجعتصسم وهام لحب ادعاو
نم لجاعلا بيرقلا يف اهنم
ةيوم˘ن˘ت˘لا ع˘يرا˘صشم˘لا لÓ˘خ
م˘˘ت˘˘ي˘˘صس ي˘˘ت˘˘˘لا ةد˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا
بير˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ت˘˘ج˘˘˘مر˘˘˘ب
ي˘ف نأا˘م˘ط ا˘˘م˘˘ك .ل˘˘جا˘˘ع˘˘لا
ق˘طا˘ن˘م˘لا نا˘كصس ،قا˘˘ي˘˘صسلا
ي˘ت˘لا ةد˘ي˘ع˘ب˘˘لا و ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘لا

يف سصقن نم يناعت تلاز’
ه˘˘نأا ة˘˘ي˘˘صسا˘˘صسأ’ا ق˘˘فار˘˘م˘˘لا

ل˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع سصير˘˘˘ح
وه اميف اهلحو مهت’اغصشنإاب
ة˘ل˘صسل˘صس نأا اد˘كؤو˘˘م ،بير˘˘ق
يتلا ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا تا˘جر˘خ˘لا
تايدلب فلتخم ىلإا هدوقت
هفيرعت اهنا˘صش ن˘م ،ة˘ي’و˘لا
ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ع˘˘˘قاو˘˘˘ب
ا˘˘ه˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘˘م تا˘˘˘ي˘˘˘جا˘˘˘حو
اهب نكمي يتلا ت’اجملاو
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘فد
ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘صضإا،ا˘˘˘هاو˘˘˘ت˘˘˘صسم
يتلا ةيرود˘لا تا˘عا˘م˘ت˘ج’ا
ةرو˘صص ءا˘ط˘عإا ن˘˘م ن˘˘كم˘˘ت
. عقاولا اذهل ةلماصش

م.ءامشسأا

يحايصسلا عاطقلا عرصش
ةي˘ل˘م˘ع ي˘ف ،ة˘صسب˘ت ة˘ي’و˘ب
ة˘˘طا˘˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘ل ،ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ما˘˘˘صضت
ةحفاكمل ةيقاولا تامامكلا
«انوروك» سسوريف ي˘صشف˘ت˘ل
ىل˘ع نا˘ج˘م˘لا˘ب ا˘ه˘ع˘يزو˘تو
،ىلوأا ةلحرمك ني˘ن˘طاو˘م˘لا

نم ديدعلا ةكراصشمب اذهو
يف نيصصتخملا ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لا

ل˘م˘ع˘لا˘ب ،ة˘طا˘ي˘خ˘لا لا˘ج˘˘م
تايمك زا˘ج˘نإ’ ي˘عو˘ط˘ت˘لا

،ة˘ي˘˘قاو˘˘لا تا˘˘ما˘˘م˘˘كلا ن˘˘م
نيتصشرو نم اقÓطنا كلذو
ىوتصسم ىلع اهز˘ي˘ه˘ج˘ت م˘ت

فر˘ح˘لاو ة˘عا˘ن˘صصلا ة˘فر˘˘غ

د˘ع˘ب ،ة˘ي’و˘لا˘ب ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا
ة˘˘ي˘˘لوأ’ا ةدا˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت
ة˘ير˘يد˘م ن˘ي˘ب ق˘ي˘˘صسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب
.ةي’ولا حلاصصمو ةحايصسلا

ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه ي˘تأا˘˘تو
يلاو ةوعد دعب ةينماصضتلا
تارا˘˘˘طإا ة˘˘˘فا˘˘˘ك ة˘˘˘ي’و˘˘˘˘لا
ربع ني˘ي˘فر˘ح˘لاو ة˘حا˘ي˘صسلا
ى˘˘˘˘˘لإا ،ة˘˘˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘˘˘لا بار˘˘˘˘˘˘ت
ة˘˘˘ب˘˘˘ه˘˘˘لا ي˘˘˘ف طار˘˘˘˘خ˘˘˘˘نإ’ا
ءاد˘ن ة˘ي˘ب˘ل˘تو ة˘ي˘ن˘ما˘˘صضت˘˘لا
رارغ ىلع ينطولا بجاولا
،ىر˘˘˘˘خأ’ا تا˘˘˘˘عا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
.ءابولا اذه ةهباجمل

نوراه يحابشصم

سسل˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا سسي˘˘˘˘ئر ىر˘˘˘˘ي
،فÓحل ةيدلبل يدلبلا يبعصشلا
ريغ هنم ةقثلا بحصس رارق نأا
ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا نأاو ي˘˘˘˘عر˘˘˘˘صش
بحصس رصضحم ىلع نيعقوملا
مهل ةيارد ’و مهل ملع ’ ةقثلا
ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘لا م˘˘ت د˘˘قو ،رار˘˘ق˘˘لا˘˘ب
ىلع هل هدر يف اذهو .مهمصساب
فرط نم هنم ةقثلا بحصس رارق
80ـب ردقملاو ءاصضع’ا ةيبلاغ
.ءاصضعأا

يتلا بابصسأ’ا سصوصصخب امأا
بح˘صسل ا˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع زا˘˘كتر’ا م˘˘ت

دادصسن’ا ةلاح دجن ،هنم ةقثلا
دارفن’او ةيدلب˘لا ا˘هد˘صشت ي˘ت˘لا
د˘˘حأا ن˘˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘˘تو تارار˘˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘ب
سسلجملاب بئانك ه˘ل ن˘ي˘لاو˘م˘لا
ح˘صضو˘ي˘ل ،يد˘ل˘˘ب˘˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا

يف ي˘ب˘ع˘صشلا سسل˘ج˘م˘لا سسي˘ئر
دادصسن’ا ةلاح نأا قايصسلا اذه
ر˘ي˘غ ا˘ه˘ن˘ع نو˘م˘˘ل˘˘كت˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا

ريصست روم’ا نأاو اتاتب ةحورطم
،اد˘˘˘˘˘˘˘ج ة˘˘˘˘˘˘˘يدا˘˘˘˘˘˘˘ع ةرو˘˘˘˘˘˘˘صصب
ةيداح’ا تارارقلا سصوصصخبو
نعو ةيلي˘ل˘صضت با˘ب˘صسا ه˘تا˘ه˘ف
نم اذه» لاق بئان نييعت رارق

ا˘صسي˘ئر ي˘ت˘ف˘صصب ي˘تا˘ي˘حÓ˘صص
يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘صشلا سسل˘˘ج˘˘م˘˘ل˘˘ل
ة˘˘ل˘˘ي˘˘كصشت تح˘˘ت يو˘˘صضن˘˘م˘˘لا
نم ،«ةيبلغأ’اب تزاف ةيصسايصس
د˘حأا˘ب لا˘صصت’ا م˘ت ة˘ي˘نا˘ث ة˘ه˘ج
جردا يذلا نيبختنملا ءاصضعأ’ا
نيعقوملا ةمئا˘ق ن˘م˘صض ه˘م˘صسا

دكأا ،ةقثلا بحصس رصضحم ىلع
ةقي˘ثو ة˘يأا ى˘ل˘ع ه˘ع˘ي˘قو˘ت مد˘ع
ة˘ق˘ث˘لا بح˘صس رار˘˘ق نأاو تنا˘˘ك
.بصسانم ريغ تقو يف ءاج

بويأا. سس

انوروك ةحئاج ببشسب

ةرايسس قئاسس فلآا50
نامرحلا نوناعي يسسكاط
صسابعلب يديسسب

ةينطولا ةمظنملا سسيئر فششك
بتكمب نييرئازجلا نيلقانلل
50 نأا ،سسابعلب يديشس ةي’و
نوششيعي ةرجأا ةرايشس قئاشس ف’آا
ةحئاج لظ يف ةبعشص اعاشضوأا

هذه تلشش نأا دعب انوروك
،رهششأا30 ذنم مهطاششن ةريخأ’ا

تÓئاع بابرأا مهبلغأا دعيو
فيراشصم مهقتاع ىلع دجوتو
ىلع نوردقي ’ ةفلتخم
فورظلا هذه لثم يف اهتيطغت
مهفورظ روهدت يف ببشست ام
مهبلغا نأا دكأاو ،ةيششيعملا

ىعشستو قاطي ’ اعشضو سشيعي
لجاع لح داجيإا ىلإا ةمظنملا

،نيينعملا بشضغ ءاوتحا دشصق
نأا قايشسلا تاذ يف ادكؤوم
ماتلا مهدادعتشسا اودبأا نيلقانلا
تاهجلا اهشضرفت يتلا طورششلل
،سسوريفلا نم ةياقولل ةشصتخملا

لك ترفو ةمظنملا نأا راششأاو
ةياقولاب ةشصاخلا تامزلتشسملا
وأا تامامكلاب رمأ’ا قلعت ءاوشس
ققحت ءيشش ’ نكل نيديلا مقعم
ندل نم ماه رارق راظتنا يف
فانئتشسا ةيغب تاطلشسلا
ةلوازمب مهل حامشسلاو مهطاششن
سسيئر لاقو اذه ،مهتنهم
تناك ةريخأ’ا هذه نأا ةمظنملا

سضيفختل دادعتشس’ا ةبهأا ىلع
تارايشس ةطشساوب لقنلا رعشس
طقف جد05 ىلإا09 نم ةرجأ’ا

لظ يف نينطاوملا عم انماشضت
ىلع تتأا يتلا ةحئاجلا هذه

عشضولا نكل سسبايلاو رشضخأ’ا
نيلقانلا لعج ام هلاح ىلع يقب
ةيعامتجا لكاششم يف نوطبختي
عم تنمازت اهنأاو ةشصاخ ةتحب
ناشضمر رهششب قلعتي ماه تقو
ةمزأا يف ببشست ام رطفلا ديعو
ةظيفح راثأا اممو ،مهل ةيدام
بشص يف حشضافلا رخأاتلا ء’ؤوه
يتلا ميتنشس نويلملا ةحنم
قطانم ةدع يف لقÓقلا تراثأا

يديشس ةي’و نم تايدلبو
فدرأا هتهج نم ،سسابعلب
ةردابمب ماق هنأا ثدحتملا

ةفق052 وحن عمج يف تلثمت
اهعيزوتو نينشسحملا فرط نم

ءبع فيفختل نيلقانلا ىلع
هب رمت يذلا يحشصلا فرظلا
.دÓبلا

ودبع.سص

:نازيلغب فÓ◊ ةيدلبل يدلبلا يبعششلا سسلÛا سسيئر

رسضÙا ىلع ÚعقوŸا نم ديدعلاو يعرسش Òغ ةقثلا بحسس رارق»
«رارقلاب مهل ةياردل

¤وأا ةلحرمك ÚنطاوŸا ىلع ناÛاب اهعيزوت متي

تايلمعلا ¤إا نومسضني ةسسبت ويفرح
 تامامكلا زا‚إا ‘ ةيعوطتلا
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راهصشإا7572ددعلا ^1441 لاوشش01ـل قفاوملا0202 ناوج20ءاثÓثلا

ضشابب قثوملا يناقر مجان ذاتشسألا بتكم
(6372) (رـئازجلا) حارـج

«ضسنزيب لويتشس » :ةامشسملا  م م ذ و و ضش ذ م
TSE/PTNS يح ءاشضيبلا رادلا ةيدلب :اهرقم

(رئازجلا) «ب» ةعطقA ةعومجم42 مقر
.جد00,000.000.01 :اهلامشسأار

.بويأا حاقب :ديشسلا اهريشسم
00/61-4511990 ب21 :مقر يراجتلا لجشسلا

ةشسشسؤوملا عوشضوم عيشسوت
،0202 يام41 يف بتكملاب ررح دقع بجومب
ىلإا ة˘فا˘شضإلا˘ب ة˘شسشسؤو˘م˘˘لا عو˘˘شضو˘˘م ع˘˘ي˘˘شسو˘˘ت م˘˘ت
 ةيلشصألا تاطاششنلا
تاجوتنملا عنشص- :ةيتآلا ةيراجتلا تاطاششنلا
تاودأا و ةز˘ه˘جأا ، تاد˘˘ع˘˘م ، ة˘˘ي˘˘نلد˘˘ي˘˘شصلا ه˘˘ب˘˘شش

.ةيحارج ةيبط
ن˘˘˘˘مألا مزاو˘˘˘˘لو دا˘˘˘˘ت˘˘˘˘ع ، تاز˘˘˘˘ي˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت ع˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘شص-
لكل ةيعانشصلا ةنايشصلاو بي˘كر˘ت-/.ة˘يا˘م˘ح˘لاو
                                                                                                                     .تادعملاو تاكرحملا ،ةزهجألا

نÓعإÓل

(رـئازجلا) حارـج ضشابب قثوملا يناقر مجان ذاتشسألا بتكم
(6372)

» يبطلا داتعلا ضساروألا » :ةامشسملا  م م ذ ةكرششلا
.(رئازجلا) ةقارششلا ةرامعل يح33 :اهرقم

.جد00,000.000.041 :اهلامشسأار
00/61-0762220 ب00 :مقر يراجتلا لجشسلا

ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا رشضحم عاديا
بتكملاب عاديإا مت0202 يام13 يف بتكملاب ررحم دقع بجومب
 ةماعلا ةيعمجلا رشضحم نم ةخشسن

ةنم˘شضت˘م˘لاو ،0202 يا˘˘˘م31 خ˘يرا˘ت˘ب ةد˘ق˘ع˘ن˘م˘لاو ة˘يدا˘ع˘لا ر˘˘ي˘˘غ
:ةياتلا تارارقلا
نب (2 ، كيرشش ، يزوف ضشيششم نب (1 ةداشسلا نيعي :لوألا رارقلا

كيرشش ،دلاخ ضشيششم نب (3 و ريشسم كيرشش   ضسيق ضشيششم
نيدمو نئاد ةيلمع لكل لشصفنم عيقوتب فرشصلاب نيرمأا مهتفشصب
عفدلا ، ليوحتلاب رمألا ،ةيكنبلا كوكشصلا ،كوكشصلا)
نود ةيكنبلا تايلمعلا لك خلا....ةيلاملا دوقع ،نويدلا لئاشسر حتف
ل˘ك˘ل (ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ةرا˘ج˘ت˘لا˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م˘لا كل˘˘ت ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ب ءا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘شسا
.ةدودحم ريغ غلابمب ةكرششلل ةيكنبلا تاباشسحلا
، يزوف ضشيششم نب (1 ةداشسلل ةلشصفنم تاطلشس حنم :يناثلا رارقلا
،دلاخ ضشيششم نب (3 و ريشسم كيرشش ضسيق ضشيششم نب (2  ، كيرشش
نود تارادإلاو تارازولا لك مامأا ةكرششلا ليثمت لجأا نم ،كيرشش
.ةيئاشضقلا تاطلشسلاو ءانثتشسا
، يزوف ضشيششم نب (1 ةداشسلل ةلشصفنم تاطلشس حنم :ثلاثلا رارقلا
،دلاخ ضشيششم نب (3 و ريشسم كيرشش ضسيق ضشيششم نب (2 ، كيرشش
امب ةشصاخلاو ةيمومعلا تاقفشصلا لك ىلع عيقوتلا لجأا نم  ،كيرشش
لمعلا دوقع ةنايشصلا دوقع اهيف امب تايقافتلاو دوقعلا لك كلذ يف
.خلا ..... ةيراششتشسلا تايقافتلا ،
تلافكلا ىلع عيقوتلا ءاكرششلا نم دحاو لكل نكمي :عبارلا رارقلا
ضضورقلاب ةشصاخلا نيرخلا ءاكرششلا عيم˘ج˘ل ة˘ي˘ك˘ن˘ب˘لا ة˘ي˘ن˘ما˘شضت˘لا

.ةدودحم ريغ غلابمب نويدلاو
نÓعإÓل
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فطشس ةيلو
فيطشس ةرئاد
فيطشس ةيدلب
ةينقتلا حلاشصملا ةيريدم
ةيمومعلا تاقفشصلا ةحلشصم
1101690.1091 :يئابجلا ليجشستلا مقر
0202 /96 :مقر

تقؤوملا حنملا نع نÓعإا
5102 /90 /61 :يف خرؤوملا742 /51 مقر يشسائرلا موشسرملا نم56 ةداملا ماكحأل اقبط

ضسلجملا ضسيئر ملعي ،ماعلا قفرم˘لا تا˘شضيو˘ف˘تو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ق˘ف˘شصلا م˘ي˘ظ˘ن˘ت ن˘م˘شضت˘م˘لا
عم حوتفملا ضضورعلا بلط نع نÓعإلا يف ةكراششملا تاشسشسؤوملا ةفاك يدلبلا يبعششلا
laicnivorp eL و0202 /40 /72 :خيراتب مÓشسلا يتديرجب رداشصلا ايند تاردق طارتششا

:ةيلاتلا ةيلمعلل تقؤوملا حنملا نع0202 /40 /72 :خيراتب

مهشضورع مييقتل ةلشصفملا جئاتنلا ىلع عÓطإلا يف نيبغارلا نيدهعتملل نكمي
رششنل لوألا مويلا نم اءادتبإا مايأا30 هاشصقأا لجأا يف ةينعملا حلاشصملاب لاشصتإلا

عفرت نأا اهنكمي رايتخإلا اذه ىلع جتحت يتلا تاشسشسؤوملا نإاف هيلعو ،نÓعإلا اذه
رششن لوأا خيرات نم اءادتبإا مايأا ةرششع (01) لجأا يف ةشصتخملا ةنجللا ىدل انعط
يف وأا ةفاحشصلا يف وأا يمومعلا لماعتملا تاقفشصل ةيمشسرلا ةرششنلا يف نÓعإلا اذه
راششملا يشسائرلا موشسرملا نم28 :ةداملا ماكحأل اقبط ،ةيمومعلا تاقفشصلا ةباوب
.هÓعأا هيلإا

لئاشسلا تفزلاو (xuenimutib notéB 41/0) ةيتلفشسإلا ةناشسرخلا يتدام ءانتقا :ةيلمعلا
56% NAPPER EDICA noitlumE0202 ةنشسل فيطشس ةيدلب ةدئافل

 حششرملاةيلمعلامقر
 زئاحلا

 ىلع
ةيلمعلا

 ةيلمعلا غلبم
 موشسرلا لكب

(حيحشصتلا دعب)

ةدم
ذيفنتلا

ةشسشسؤوملا رايتخإا لماوع

ةناشسرخلا ةدام ءانتقا :10 ةشصح
 ةيتلفشسإلا

(41/0 xuenimutib notéB)

لئاشسلا تفزلا ةدام ءانتقا :20 ةشصح
56%  EDICA noitlumE
NAPPER

.م.م.ذ.ضش
قاز ميلشس

.م.م.ذ.ضش
قاز ميلشس

00.057.267.21
جد

جد00.061.488.3

 ةنشسلا
ةيلاملا

0202

ةنشسلا
ةيلاملا

0202

:ينقتلا ضضرعلا ةمÓع
ةطقن03 /03

ديحولا كراششملا
اينقت لهؤوملاو

:يئابجلا فيرعتلا مقر
828533071612891

:ينقتلا ضضرعلا ةمÓع
ةطقن03 /02

ديحولا كراششملا
اينقت لهؤوملاو

:يئابجلا فيرعتلا مقر
828533071612891



مسض صضفري ةنولسشرب
 زيفيد وسسنوفلأا

نأا ينولاتك يفحصص ريرقت فصشك
يدنكلا عم دقاعتلا سضفر ةنولصشرب
نرياب ر˘صسيأا ر˘ي˘ه˘ظ ،ز˘ي˘ف˘يد و˘صسنو˘ف˘لأا

زيفيد مدقيو ،8102 ماع يف ،خنويم
ع˘م ة˘ل˘ئا˘ه تا˘يو˘˘ت˘˘صسم (ا˘˘ًما˘˘ع91)
ام ،مصسوم˘لا اذ˘ه ،يرا˘فا˘ب˘لا قÓ˘م˘ع˘لا

ي˘ف مÓ˘عإ’ا ل˘˘ئا˘˘صسو ثيد˘˘ح ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج
ود˘نو˘م» ة˘ف˘ي˘ح˘صص بصسح˘يو ،ا˘˘بوروأا
ةنولصشرب نإاف ،ةينولاتكلا «وفيتروبيد
رفوكناف عم هدجاوت لÓخ زيفيد بقار
7102 ي˘˘˘ف ،يد˘˘˘ن˘˘˘كلا سسبا˘˘˘ك تياو
ىلع هلامعأا ليكو سضوافتو ،8102و
نييÓم8 لباقم ،انارغولبلا ىلإا هلقن
غلبملا اذه ىأار يدانلا نأا ’إا ،وروأا

يفو ,اًماع71 هرمع بع’ ىلع اريبك
وروأا نييÓم01 نرياب عفد ،9102
يذلا ،زيف˘يد ع˘ي˘قو˘ت ى˘ل˘ع لو˘صصح˘ل˘ل

وهو ،ادنك بختنم عم ةرم لوأ’ رهظ
مويلاو ,رهصشأا7و ةنصس61 رمع يف
ةيقوصسلا هتميق تحب˘صصأا ،ه˘ق˘لأا˘ت د˘ع˘ب
لبق زيفيد يظحو ,وروي نويلم54
،ىرخأا ةيدنأا باجعإاب نرياب ىلإا هلاقتنا

دنومترود ايصسورو˘بو لو˘بر˘ف˘ي˘ل ل˘ث˘م
نا˘صس سسيرا˘بو ي˘ت˘˘ي˘˘صس ر˘˘ت˘˘صسصشنا˘˘مو
ل˘ما˘ح ن˘كل ،د˘يرد˘م لا˘يرو نا˘مر˘ي˘˘ج
ةقفصصلا مصسح «ا˘غ˘ي˘ل˘صسد˘نو˘ب˘لا» بق˘ل
.هحلاصصل

:يدراكيإل ادناو
ةقيق◊ لوحتتسس مÓحألا»

«صسيراب ‘
لا˘م˘عأا ة˘ل˘ي˘كو ،ارا˘ن اد˘˘ناو تد˘˘بأا

م˘˘جا˘˘ه˘˘˘م يدرا˘˘˘كيإا وروا˘˘˘م ة˘˘˘جوزو
لاقتناب اهتداعصس نامريج ناصس سسيراب
يئا˘ه˘ن ل˘كصشب ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا بعÓ˘لا
تبت˘كو ،ي˘صسنر˘ف˘لا يدا˘ن˘لا فو˘ف˘صصل
رتيوت ىلع يمصسرلا اهباصسح ربع ادناو
علطتنصس ،كمÓحأا قيق˘ح˘ت˘ب ةد˘ي˘ع˘صس»
انيدل نأ’ ،ءيصش لكل لوصصولل ايوصس
تفاصضأاو ،«اهق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ى˘ع˘صسن مÓ˘حأا
لوحتتصس اًعم ..يج سسإا يب اركصش»
يدا˘ن˘˘لا نا˘˘كو ،«ة˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ل مÓ˘˘حأ’ا
هدقاعت ،دحأ’ا مويلا نلعأا ،يصسيرابلا
يدرا˘كيإا وروا˘م ع˘م ي˘ئا˘˘ه˘˘ن ل˘˘كصشب
امدعب4202 ى˘ت˘ح د˘ت˘م˘ي د˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘ب
يراجلا مصسوملا ةيادب ذنم هراعتصسا

بعلو ،يلاطيإ’ا نÓيم رتنإا يدان نم
اًراعم يج سسإا يب فوفصصب يدراكيإا

ثي˘ح ،يرا˘ج˘لا م˘صسو˘م˘لا ة˘ياد˘ب ذ˘˘ن˘˘م
.ةارابم13 يف اًفده02 لجصس

Òثت ياراغ تاماهتا
ايسسنلاف ةسشهد

حصضوأا  انايب ايصسنلاف يدان ردصصأا
ليكيزيإا ينيتنجرأ’ا عفادملا نأا هلÓخ
تاحرتقملا نم ديدعلا سضفر ياراج
تاصضوافم لÓخ ،هدقع ليدعت نأاصشب
ةيليوج رهصش يف تأادب يتلا ديدجتلا

ه˘ح˘صضوأا ا˘˘م اذ˘˘ه نا˘˘كو ،9102 ما˘˘ع
ام ىلع ادر هنايب يف ينابصسإ’ا يدانلا
ه˘˘˘˘با˘˘˘˘صسح ر˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ع بعÓ˘˘˘˘˘لا هر˘˘˘˘˘صشن
ياراغ هلاق ام ىلع ادرو«مارغتصسنإا»ـب
ه˘˘يو˘˘صشت ة˘˘ل˘˘م˘˘ح» كا˘˘ن˘˘ه نأا˘˘˘ب ا˘˘˘صضيأا

لخاد نم سصاخصشأا اهدوقي «ةموعزم
نع هنايب يف يدانلا رّبع ،هدصض يدانلا
كل˘˘˘ت ن˘˘˘م ه˘˘˘ت˘˘˘˘مد˘˘˘˘صصو ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘صشهد»
اقلطم بغري مل هنأا دكأاو ،«تاماهت’ا
هيبع’ عم ةماع لادج يف لوخدلا يف
ن˘م م˘ه˘م ءز˘ج ة˘با˘ث˘م˘ب اود˘ع˘ي ن˘يذ˘˘لا
،سسكعلا ىلع» نايبلا فاصضأاو ،نايكلا
همعدو هب˘ح يدا˘ن˘لا ر˘ه˘ظأا ا˘م ا˘م˘ئاد˘ف
.«هل رمتصسملا

757211ددعلا ^1441 لاوشش01ـل قفاوملا0202 ناوج20ءاثÓثلاةصضايرلا
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«ن˘˘صص اذ» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صص تر˘˘˘جأا
اهعقوم ربع ءات˘ف˘ت˘صسا ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا
عفادم لصضفأا رايتخ’ ،ينورتكلإ’ا
يز˘ي˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا يرود˘˘لا خ˘˘يرا˘˘ت ي˘˘ف
عا˘˘فد بل˘˘ق ل˘˘˘صصحو ،زا˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا

دنان˘يدر˘ف و˘ير د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘صسصشنا˘م
ءاتفتصس’ا ي˘ف لوأ’ا ز˘كر˘م˘لا ى˘ل˘ع
،سصخصش فلأا009 هيف كراصش يذلا

،تاوصصأ’ا نم %03 دنانيدرف لانو
قباصسلا يصسليصشت دئاق ىلع اقوفتم

زكر˘م˘لا ي˘ف ءا˘ج يذ˘لا ير˘ي˘ت نو˘ج
زكر˘م˘لا ي˘فو ،%91 ةبصسنب ي˘نا˘ث˘لا
يلاحلا لوبرفيل عفادم ءاج ،ثلاثلا
نم %61 ةبصسنب كياد ناف ليجريف
ينوت لانصسرآا دئاق هيلي ،تاوصصأ’ا
يفو ،%31 ىلع لصصح يذلا زمادأا
يتيصس رتصسصشنام دئاق لان لباقملا
ن˘˘˘˘˘˘˘˘م %9 ي˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘مو˘˘˘ك ق˘˘˘با˘˘˘صسلا
ن˘˘˘˘˘م %31 تب˘˘˘˘˘هذو ،تاو˘˘˘˘˘˘صصأ’ا
،ةمئاقلا جراخ نم  ةناخل تاوصصأ’ا

يف عفادم ىلغأا دنانيدرف حبصصأاو
لمكأا امدنع ، غيلر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا خ˘يرا˘ت
امداق دتيانوي رتصسصشنام ىلإا هلاقتنا

هينج نويل˘م81 لبا˘ق˘م زد˘ي˘ل ن˘م
سضا˘˘˘˘خو ،2002 ما˘ع ي˘ن˘ي˘لر˘˘ت˘˘صسإا
ع˘م ة˘ي˘لود ةارا˘˘ب˘˘م18 دنا˘ن˘يدر˘ف
زاف هنأاب املع ،يزيلجنإ’ا بختنملا

يرود بقلب دتيانوي رتصسصشنام عم
.8002 ماع ابوروأا لاطبأا

ةمشساح نوكتشس ةمداقلا عيباشسأا ثÓثلا نأا دكأا

«لبقŸا مسسوملل انزهجي طاسشنلا فانئتسسا» :بولك

غيلÈÁÒلا خيرات ‘ عفادم لسضفأا دنانيدرف رايتخا

ي˘ل˘يزار˘ب˘لا ةرو˘ط˘صسأ’ا ل˘˘ها˘˘ج˘˘ت
ديردم لاير مجن ،ويرازان ودلانور
و˘نا˘ي˘ت˘صسير˘ك ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا ،ق˘با˘˘صسلا

ي˘ف ،سسو˘ت˘ن˘فو˘ج م˘جا˘ه˘م ود˘لا˘˘نور
ع˘ت˘م˘ت˘صسي يذ˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ة˘م˘˘ئا˘˘ق
ةم˘ئا˘ق ود˘لا˘نور را˘ت˘خاو ،م˘ه˘ت˘يؤور˘ب

اهصسأار ىلع ءاج ،نيبع’5 تمصض
دئاق ،يصسيم ل˘ي˘نو˘ي˘ل ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا
مجن ،افل˘ي˘صس اد را˘م˘ي˘نو ،ة˘نو˘ل˘صشر˘ب
ىلإا ةفاصضإ’اب ،نامريج ناصس سسيراب
،حÓصص دمحم يرصصملا نوعرفلا
يف ود˘لا˘نور لا˘قو ،لو˘بر˘ف˘ي˘ل م˘ج˘ن
اذ» ة˘ف˘ي˘ح˘صص ا˘ه˘ت˘ل˘ق˘ن تا˘ح˘ير˘صصت

،عبطلاب يصسيم» :ةيناطيربلا «نصص
03 وأا02 رظتننصس ،دحاو مقر وه
كل˘م˘˘ي بع’ ة˘˘يؤور˘˘ل ىر˘˘خأا ة˘˘ن˘˘صس
را˘ي˘ت˘خا ع˘قوو ،«ة˘ه˘با˘صشم ة˘˘ب˘˘هو˘˘م
،ن˘م ل˘ك ى˘ل˘ع كلذ د˘ع˘ب ود˘˘لا˘˘نور
نيديإاو ،لوبرفيل نم حÓصص دمحم
ي˘م˘ج˘نو ،د˘يرد˘م لا˘ير ن˘م درازا˘ه
افليصس اد رامين نامريج ناصس سسيراب
اًصضيأا انأا» :فاصضأاو ،يبابم نايليكو
نأا بحأا ،رامين ،درازاه ،حÓصص بحأا
ع˘ب˘˘ط˘˘لا˘˘بو ،بع˘˘ل˘˘ي و˘˘هو هد˘˘ها˘˘صشأا

ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘˘لا ىر˘˘˘جأاو ،«ي˘˘˘با˘˘˘ب˘˘˘م
يبابم ني˘ب تا˘نرا˘ق˘م ن˘ي˘ع˘ج˘صشم˘لا
ملاعلا سسأاك ىلع اصسنرف عم زئاحلا

ودلانور ق˘ل˘عو ،ود˘لا˘نورو8102
هنإا سسانلا نم ريثكلا لوقي» :اًلئاق
يهنيو ،ةلئاه ةعرصس هيدل ،ينهبصشي

كرحتي امك ،زيمم لكصشب تامجهلا
ا˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘كب دد˘˘˘صسيو ،د˘˘˘ي˘˘˘ج ل˘˘˘˘كصشب
ه˘جوأا ا˘ن˘يد˘ل» :ع˘با˘˘تو ،«ن˘˘ي˘˘مد˘˘ق˘˘لا
،تانراق˘م˘لا بحأا ’ ي˘ن˘كل ،ه˘با˘صشت

لا˘ي˘جأا ن˘م ن˘ي˘˘ب˘˘ع’ ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خ
«ةفلتخم فقاوملا نأ’ ،ةفلتخم

ونايتسسيرك لهاجتيو ..حÓسصو يسسيÃ عتمتسسي ودلانور

بو˘ل˘ك ن˘غرو˘˘ي ي˘˘نا˘˘م˘˘لأ’ا د˘˘كأا
ز˘ه˘ج˘ي ه˘نأا لو˘بر˘ف˘ي˘ل ق˘ير˘ف برد˘م
،لبقملا مصسو˘م˘ل˘ل ل˘ع˘ف˘لا˘ب ه˘ي˘ب˘ع’
‐0202 مصسوم أادبي نأا عقوتي ثيح
يزيلجنإ’ا يرودلا ةلوطبب1202
ءاهتن’ا درجمب ،مدقلا ةركل زاتمملا

و˘ب˘ع’ أاد˘ب ،ي˘لا˘ح˘لا م˘صسو˘˘م˘˘لا ن˘˘م
ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لا م˘ه˘تا˘ب˘يرد˘ت لو˘بر˘ف˘˘ي˘˘ل
مهل حمصس ثيح ،يصضاملا عوبصسأ’ا
ةرملل اهلÓخ تاماحت˘ل’ا˘ب ما˘ي˘ق˘لا˘ب
يرودلا تايرابم قيلعت ذنم ىلوأ’ا
جا˘˘ت˘˘ح˘˘يو ،ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا سسرا˘˘م ي˘˘ف
9 ـلا تايرابملا نم طاقن6 لوبرفيل
ثيح ،ايمصسر بقللا مصسحل ةيقبتملا
ةطقن52 قرافب بي˘تر˘ت˘لا رد˘صصت˘ي

،ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسصشنا˘م ه˘˘ق˘˘حÓ˘˘م ن˘˘ع
يف هتا˘يرا˘ب˘م لو˘بر˘ف˘ي˘ل ف˘نأا˘ت˘صسيو
نوترفيإا دصض يبريدلا ءاقلب ،يرودلا
يتلا ،ةلوط˘ب˘ل˘ل03 ة˘ل˘حر˘م˘لا ي˘˘ف
ىلع ةيناط˘ير˘ب˘لا ة˘مو˘كح˘لا تق˘فاو
،لبقم˘لا ناو˘ج71 موي اهفا˘ن˘ئ˘ت˘صسا
ةطبار ل˘مأا˘تو ،ي˘صضا˘م˘لا سسي˘م˘خ˘لا
لامكت˘صسا ي˘ف يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا يرود˘لا
ةياهنب ةيقبت˘م˘لا29ـلا تايراب˘م˘لا

«افيوي» فدهي امنيب ،لبقملا ةيليوج
ابوروأا لاطبأا يرود فانئتصسا ىلإا

توا ي˘˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘˘بوروأ’ا يرود˘˘˘˘˘˘لاو
نمو ،ةبصسان˘م˘لا ة˘ظ˘ح˘ل˘لا ،ل˘ب˘ق˘م˘لا
‐0202 م˘صسو˘م أاد˘ب˘ي نأا ع˘قو˘˘ت˘˘م˘˘لا

،لبقملا ربمتبصس يف كلذ دعب1202
لودج يف بارطصض’ا ءاقبإا لجأا نم
،ى˘ندأ’ا د˘ح˘لا ى˘لإا ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا ما˘˘ع˘˘لا

لو˘بر˘ف˘ي˘ل ع˘قو˘م˘ل بو˘ل˘˘ك حر˘˘صصو
نأا بجي ’» :يمصسرلا ينورتكلإ’ا
برد˘ت˘ن ن˘ح˘ن .نآ’ا ن˘ي˘ق˘˘ئ’ نو˘˘كن
نكلو ،موي دعب اموي ةديازتم ةفاثكب
ا˘مد˘ن˘ع ن˘يز˘ها˘ج نو˘كن نأا ي˘غ˘ب˘ن˘˘ي
يه هذه» :ع˘با˘تو ،«نو˘تر˘ف˘يإا ه˘جاو˘ن
نأا د˘ير˘ن ي˘ت˘لا ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا ة˘ظ˘ح˘ل˘لا
ة˘ب˘صسن˘ب ا˘ه˘ي˘˘ف ن˘˘يد˘˘ع˘˘ت˘˘صسم نو˘˘كن
3 ا˘ن˘ما˘مأا» :بو˘ل˘ك فا˘صضأا ،«001%
اذه ،نيحلا كلذ ىتح ابيرقت عيباصسأا

.لعفنصسو كلذ لÓغتصسا ديرن .ديج
.لبقملا مصسوملل اندادعإا ةرتف اهنإا
نيب ةليوط ةحارتصسا عقوتن ’ نحن
ةمهم ةرتف هذه كلذل ،نيمصسوملا

:بولك حصضوأاو ،«انل ةبصسنلاب ةياغلل
يصضقن يكل ةصصرفلا انيدل نكت مل»
لاو˘ط بيرد˘ت نود ن˘م ع˘ي˘با˘˘صسأا9
فلتخم اذه لك .ةيوركلا انتريصسم
ىلع ،«اصضيأا مامتهÓل ريثم هنكلو
بيردتلا ىلإا ةدوعلا نأا نم مغرلا

ةوطخ ي˘ه تا˘يرا˘ب˘م˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘صساو
دعب يع˘ي˘ب˘ط˘لا ع˘صضو˘لا و˘ح˘ن ى˘لوأا
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘˘لا نأا ’إا ،قÓ˘˘˘غإ’ا
تايرابملا بعلتو قرفلا اهب دعتصست
متي ثيح ،امام˘ت ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م نو˘كت˘صس
دعابت˘لاو ة˘فا˘ظ˘ن˘لا ر˘ي˘باد˘ت ق˘ي˘ب˘ط˘ت
ن˘كا˘مأا ي˘ف ة˘مرا˘صصلا ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’ا
نوبعÓلا عصضخ˘ي ا˘م˘ن˘ي˘ب ،بيرد˘ت˘لا

نيترم انوروك سسوريف تارابتخ’
ةياقولا ريبادت نعو ،عوبصسأ’ا يف
:بو˘ل˘ك را˘صشأا ،ة˘ع˘ب˘ت˘م˘لا ة˘مرا˘صصلا
،اريبك اي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت ا˘يد˘ح˘ت نا˘ك د˘ق˘ل»

ناجوه يار هلعف ام .اقداصص نوكأ’
اذه يف لوأ’ا قيرفلا تايلمع ريدم
:فدرأاو ،«قد˘˘˘صصي ’ ر˘˘˘مأا م˘˘˘صسق˘˘˘لا
.اهب عتمتصسن ،ةديج ةظحل يف نحن»
يف مدقت زارحإا نم نكمتن نأا لمأان
ة˘ثÓ˘ث˘لا ع˘ي˘با˘صسأ’ا وأا ن˘ي˘عو˘ب˘˘صسأ’ا
كا˘ن˘ه نأا ح˘صضاو˘لا ن˘مو ،ة˘ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا
بج˘ي ي˘ت˘لا ءا˘˘ي˘˘صشأ’ا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا
.«اهميظنت لويار عم عمتجي ناد

ابغوب ةقفسص مسس◊
يصسنرف يفحصص ريرقت فصشك

،ابغوب لوب لاقتنا تاروطت رخآا
لاير ىلإا ،دتيانوي رتصسصشنام مجن
يفيصصلا وتا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘ف ،د˘يرد˘م
ا˘ًفد˘ه ا˘ب˘غو˘ب ر˘ب˘ت˘ع˘يو ،ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا

بردم ،ناديز نيدلا نيزل اًيصسيئر
م˘˘صسو˘˘م˘˘لا ذ˘˘ن˘˘م ،د˘˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير
ة˘صصر˘ف˘لا تتا˘ب نآ’او ،ي˘صضا˘˘م˘˘لا
،ىصضم ٍتقو يأا نم ربكأا همصضل
يف طقف دحاو مصسوم يقبت عم
يف ،دتيانوي رتصسصشنام عم هدقع
سسو˘ت˘ن˘فو˘ج لاز˘ي ’ ،ه˘تاذ تقو˘˘لا
ةداع˘ت˘صسا ل˘جأا ن˘م اًد˘ها˘ج لوا˘ح˘ي
ل˘˘ظ ي˘˘ف ،د˘˘˘يد˘˘˘ج ن˘˘˘م ا˘˘˘ب˘˘˘غو˘˘˘ب
ط˘بر˘ت ي˘ت˘لا ة˘ب˘ي˘ط˘لا تا˘قÓ˘˘ع˘˘لا

ليكو ،’ويار ونيم عم هيلوؤوصسم
01 ول» عقوم بصسحبو ،بعÓلا
لصصاوت دقف ،يصسنرفلا «تروبصس
سسو˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘فو˘˘˘ج ةرادإا ع˘˘˘م ’و˘˘˘يار
ةيناكمإا ةصسارد لجأا نم ،لعفلاب
ودبي نكل ،فيصصلا اذه ابغوب لقن
يف تبب˘صست تا˘صشقا˘ن˘م˘لا كل˘ت نأا
همصضل ىعصسي يذلا ،ناديزل قلق
نأا ع˘قو˘م˘لا ح˘صضوأاو ،لا˘ير˘لا ى˘˘لإا

عصضو مييقتل ،’ويار ىقتلا ناديز
’و ،ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا ط˘˘صسو˘˘˘لا بع’
ةر˘م ه˘م˘صض ة˘صصر˘ف راد˘هإا يو˘˘ن˘˘ي
ف˘ي˘صصلا تعا˘صض نأا د˘ع˘˘ب ،ىر˘˘خأا
نمكت ةلكصشملا نأا ’إا ،يصضاملا
ن˘ي˘ب ةر˘تو˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف
،لايرلا سسيئر ،زيري˘ب و˘ن˘ي˘ت˘نرو˘ل˘ف
’ زيريب نأا ةصصاخ ،’ويار ونيمو
،ا˘ب˘غو˘ب ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ى˘لإا ل˘ي˘˘م˘˘ي
ن’آا نأا ر˘˘˘˘ير˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘˘صضوأاو
ريدي يذلا لجر˘لا ،و˘ي˘صشتا˘ي˘ل˘غ˘ي˘م
نوكي نأا نكمي ،ناديز حلاصصم
دتيانوي رتصسصشنام عانقإ’ اًطيصسو
.بعÓلا كرتب



«غي˘لر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا» ة˘يد˘نأا تو˘صصت˘صس
دياصسيصسريملا يبريد لقنب رارق ىلع
داتصس ن˘م ،لو˘بر˘ف˘ي˘لو نو˘تر˘ف˘يإا ن˘ي˘ب

،دياحم بع˘ل˘م ى˘لإا كرا˘ب نو˘صسيدو˘ج
،«روريم» ةفيحصص هتركذ امل اقفوو
يئرم عامتجا لÓخ رارقلا ذاختا متيصس
،سسمأا ،نيرصشعلا ةيدنأ’ا نيب يئانثتصسا
تثدح يتلا تاصشقانملل لامكتصسا يف
نأا تفا˘˘صضأاو ،ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا عو˘˘ب˘˘˘صسأ’ا
لÓ˘خ رد˘صصي˘صس ي˘˘ئد˘˘ب˘˘م˘˘لا رار˘˘ق˘˘لا
نم يمصسرلا رارقلا راظتناب ،عامتج’ا

يز˘ي˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا يرود˘˘لا ة˘˘ط˘˘بار ل˘˘ب˘˘ق
رصصتو ،لبقملا سسيمخلا موي ،زاتمملا
تايرابم˘لا ة˘فا˘صضت˘صسا ى˘ل˘ع ة˘يد˘نأ’ا
ىلع ةقباصسملا ن˘م ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا29ـلا
بن˘ج˘تو ،ف˘ي˘صضم˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا سضرأا
رد˘ق ةد˘يا˘ح˘م بعÓ˘م ى˘لإا لا˘ق˘ت˘˘ن’ا
ة˘ي˘ن˘˘مأ’ا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا ن˘˘ك ،نا˘˘كمإ’ا
نم ةعومجم كانه نأا ىرت ،ةيناطيربلا
ي˘˘بر˘˘يد ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م ،تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘˘لا
ىلع ارطخ لكصشت ،«دياصسيصسريملا»
ارظ˘ن، ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا د˘عا˘ب˘ت˘لا ن˘ي˘ناو˘ق

رهمج˘ت ة˘ي˘نا˘كمإا ع˘م ،ا˘ه˘ت˘ي˘صسا˘صسح˘ل
تفصشكو ،بعلملا جراخ نيعجصشملا
د˘˘˘كأا لو˘˘˘˘بر˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل نأا ،«رور˘˘˘˘ي˘˘˘˘م»
لو˘ح كي˘كصشت يأا نأا ،ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘˘ل˘˘ل
ر˘ي˘غ ار˘مأا د˘ع˘ي˘صس ،هرو˘ه˘م˘ج كو˘˘ل˘˘صس
ةارا˘ب˘م ة˘ما˘قإا رر˘ق˘م˘لا ن˘˘مو ،م˘˘ئÓ˘˘م
رهصشلا نم02 موي لوبرفيلو نوترفيإا
لوبرفيل جيوتت ده˘صشت د˘قو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا
ر˘ت˘صسصشنا˘م ر˘صسخ لا˘ح ي˘ف ،بق˘ل˘˘لا˘˘ب
.مايأا3ـب اهلبق لانصسرآا مامأا يتيصس

رتنإا يدان يف نولوؤوصسملا ىدبأا
ديدمت يف مهتبغر يلاطيإ’ا نÓيم
سسيصسكيلأا ي˘لود˘لا ي˘ل˘ي˘صشت˘لا د˘ق˘ع
«يروزتارينلا» موجه مجن زيصشناصس
ةراعإ’ا ليبصس ىلع هل هبعلي يذلا

د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي ر˘˘ت˘˘صسصشنا˘˘˘م يدا˘˘˘ن ن˘˘˘م
مصسوم ديدمت باقعأا يف ،يزيلجنإ’ا
ن˘م ل˘ك ي˘˘ف1202‐0202 ةر˘˘كلا
رتنإا نأا دقتع˘ُيو ،ار˘ت˘ل˘ج˘نإاو ا˘ي˘لا˘ط˘يإا

ز˘ي˘صشنا˘صس بتار ع˘بُر ع˘فد˘˘ي نÓ˘˘ي˘˘م
ه˘ي˘ن˘ج ف˘لأا054 ه˘ت˘م˘ي˘ق غ˘لا˘˘ب˘˘لا
دقع فلكي نأا عقوتُي اميف ينيلرتصسإا
ةرصشع هماوق غلابلا يلاحلا بعÓلا
يهتني نأا ررقملا نم يذلاو روهصش
ةنازخ ،لبقملا ناوج نم نيثÓثلا يف
نييÓم6 يلاوح دتيانوي رتصسصشنام
’ يذلا تقولا يف ،ينيلرتصسإا هينج
ءار˘صش را˘ي˘خ «يروز˘تار˘ي˘ن˘لا» كل˘م˘ي
لاق كلذ عمو ،يئاهن لكصشب بعÓلا
يف يصضايرلا ريدملا ويليصسوأا ورييب
اهب ىلجأا تاحيرصصت يف نÓيم رتنإا
نأا ا˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يإا «يا˘˘˘كصس» ة˘˘˘كب˘˘˘صشل
تقولا يف علط˘ت˘ي ،«يروز˘تار˘ي˘ن˘لا»
ةرا˘˘عإا د˘˘ق˘˘ع د˘˘يد˘˘م˘˘ت˘˘˘ل ي˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لا
ة˘يا˘ه˘ن ى˘ت˘ح ز˘ي˘صشنا˘صس سسي˘˘صسكي˘˘لأا

ي˘ف ه˘لا˘م˘كإا م˘ت˘ي˘صس يذ˘لا م˘صسو˘م˘˘لا
ةي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ه˘ف˘قو˘ت د˘ع˘ب ف˘ي˘صصلا

ي˘جا˘ت˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج
ـب ايحÓطصصا فورع˘م˘لا د˘ج˘ت˘صسم˘لا

يف امامت لاحلا وه امك ،91‐ديفوك
: و˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘صسوأا ح˘˘صضوأاو ،ار˘˘ت˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نإا
نÓيم رتنإا ي˘ف ى˘ق˘ب˘ي˘صس ز˘ي˘صشنا˘صس»
فدرأاو ،«يلاحلا مصسوملا ةياهن ىتح
هلبقتصسم نأاصشب اًرارق ذختنصس مث»:
ر˘˘ت˘˘صسصشنا˘˘م ع˘˘م سضوا˘˘ف˘˘ت˘˘لا د˘˘ع˘˘˘ب
هتاحيرصصت ويليصسوأا متأاو ،«دتيانوي
ة˘صصر˘ف كل˘ت˘˘م˘˘ي و˘˘ه نآ’ا»:ه˘˘لو˘˘ق˘˘ب

اًديج هؤوادأا ناك دقل ،هتبهوم تابثإ’

دصض هئادأا يف ركفأا ،ةباصصإ’ا لبق
ي˘نر˘كذ ،ا˘يرود˘ب˘ما˘صسو ة˘نو˘˘ل˘˘صشر˘˘ب
عمو ينيدوأا ي˘ف ه˘م˘صساو˘م ل˘صضفأا˘ب
سسي˘˘˘صسكي˘˘˘لأا كرا˘˘˘صشو ،«لا˘˘˘ن˘˘˘˘صسرآا
مصسوملا اذه نÓيم رتنإا عم زيصشناصس
افده اهلÓخ لجصس ةارابم51 يف
ة˘ل˘ه˘صس رو˘˘مأ’ا ن˘˘كت م˘˘لو ،اد˘˘ي˘˘حو
بب˘صسب ق˘ير˘ف˘˘لا ع˘˘م ه˘˘ل ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب
ربوتكأا يف اهل سضرعت يتلا ةباصصإ’ا
،ىرصسيلا مدقلا لحاك يف يصضاملا

ةيحارج ةيلمعل اهرثإا ىلع عصضخو
وحن اهببصسب دعتباو ،ةنولصشرب يف
.بعÓملا نع نيرهصش
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،يز˘˘مار نورآا يز˘˘ل˘˘˘يو˘˘˘لا ىد˘˘˘بأا
همعد ،سسوتنفوج طصسو طخ بع’
ن˘˘ي˘˘يرود˘˘لا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘صسا ط˘˘ط˘˘خ˘˘˘ل
، ناوج يف ،يزيلجنإ’او يلاطيإ’ا

ي˘ف ،ق˘با˘صسلا لا˘ن˘˘صسرآا م˘˘ج˘˘ن لا˘˘قو
ةكبصش باصسح ع˘م و˘يد˘ي˘ف˘لا˘ب راو˘ح
ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع «سسترو˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘صس يا˘˘˘˘˘كصس»
ءاحنأا عيمج يف ه˘نأا د˘ق˘ت˘عأا»:ر˘ت˘يو˘ت
لواحت نأا مئÓملا نم ،نآ’ا ابوروأا

،«ا˘ه˘طا˘صشن فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك
يرود˘لاو ا˘ن˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب»: فا˘˘صضأاو
فانئتصسا نإاف ،زاتم˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا
،ط˘ق˘ف ي˘ع˘ي˘ب˘˘ط ر˘˘مأا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا

..بعلنو جرخن نأا ديرن نيبعÓكو

افل˘ت˘خ˘م نو˘كي˘صس ع˘صضو˘لا نأا م˘غر
يتلا ةبعللا بحن انلز ام ،ةرملا هذه
نوصسمحتم نح˘ن كلذ˘ل ،ا˘ها˘ند˘ق˘ت˘فا

لاز ا˘˘˘مو ،«ا˘˘˘ه˘˘˘تدا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صس’ اد˘˘˘˘ج
،لاطبأ’ا يرودب سسفاني سسوتنفوج
مامأا (0‐1) هرخأات بلقل ةجاحب هنكل
باهذ يف ،يصسنرفلا نويل هفيصضم
،ةيراقلا ةقباصسملل رصشع ةتصسلا رود
ددصشو ،بايإ’ا يف هعم يقتلي امنيح
،ةيلحملا مدقلا ةرك نأا ىلع يزمار
،سسوتنفوجل ةرصشابملا ةيولوأ’ا يه
يف نÓيم ةهجاو˘م˘ل د˘ع˘ت˘صسي يذ˘لا
،ايلاط˘يإا سسأا˘ك ي˘ئا˘ه˘ن ف˘صصن با˘يإا
يبوروأا بق˘ل˘ب زو˘ف˘لا ة˘صصر˘ف ن˘كل

:يزليولا فدرأاو ،اصضيأا هنهذ لغصشت
لامكإا لواحن نأا نآ’ا انل مهملا نم»
نم عيمجلا نكمتي نأا لمآا ،يرودلا
مث ن˘مو ،م˘ه˘ت˘ح˘صص ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا
كلذ دعب لاطبأ’ا يرود يف لوخدلا

؟يردي نم» :Ó˘ئا˘ق م˘ت˘ت˘خاو ،«ا˘م˘بر
ت’ا˘م˘˘ت˘˘ح’ا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا كا˘˘ن˘˘ه
نم ثدحت نأا نكمي يتلا ،ءايصشأ’او
ا˘ن˘ن˘˘كل ،ن˘˘ي˘˘ح˘˘لا كلذ ى˘˘ت˘˘حو نآ’ا
..و˘ه ا˘˘م˘˘ك عو˘˘ب˘˘صسأا ل˘˘ك ذ˘˘خأا˘˘ن˘˘صس
انل تح˘ي˘تأا و˘ل ن˘ي˘ن˘ت˘م˘م نو˘كن˘صسو
ةر˘م كا˘ن˘ه ى˘لإا ةدو˘ع˘ل˘ل ،ة˘صصر˘˘ف˘˘لا
.«ىرخأا

لجأا نم نوسضفتني يناملألا يرودلا موجن
  ديولف جروج

،يناملأ’ا دنومترود ايصسوروب حانج ،وصشناصس نوداغ باصشلا يزيلجنإ’ا مصضنا
،ديولف جروج ،ةيقيرفإا لوصصأا نم يكيرمأ’ا نطاوملا لتقمل نيصضفارلا ةمئاقل
ةي’و‐سسيلوباينيم ةنيدم يف ةيكيرمأ’ا ةطرصشلا دي ىلع يصضاملا عوبصسأ’ا

نروبرداب كابصش يف اهلجصس يتلا ةثÓثلا هفادهأا لوأاب هلافتحا دعب ‐اتوصسينيم
تهتنا يتلاو ،اغيلصسدنوبلا نم92ـلا ةلوجلا نمصض دحأ’ا نيقيرفلا ةارابم لÓخ
نم لوأ’ا ،يناثلا هقيرف فده لجصس نأا دعبو ،(6‐1) ةريبك ةجيتنب هقيرف زوفب
فصشكيل هصصيمق باصشلا يلودلا بعÓلا علخ ،75 ةقيقدلا يف ءاقللا يف هتيثÓث

مصضناو ،«جروجل ةلادعلا» يلخادلا هصصيمق ىلع اههيجوت دارأا يتلا ةلاصسرلا نع
اهنع ربع يتلا ةيجاجتح’ا ت’افتحÓل ةقيرطلا هذهب اماع02ـلا بحاصص
مجاهم ،ماروت سسوكرام يصسنرفلا لثم ،يناملأ’ا يرودلا يف نورخآا نوبع’
نوينوي ىلع سضيرع زوفل هقيرف رخآ’ا وه داق يذلا ،خابدÓغنصشنوم ايصسوروب
ربع معدلا اوعفر نم دحأا يميكح فرصشأا يبرغملا ناك كلذك ،(1‐4) نيلرب
ىلع ةرابع رهظأاو ةارابملا يف اًفده لجصس يذلاو ،ديولف جروجل سصيمقلا
سسوكرام يصسنرفلا مصضنا اميف ،«ديولف جروج لجأا نم ةلادعلا»:اهاوحف هصصيمق
لتقمل نيصضفارلا ةلمحل ،يناملأ’ا خابدÓ˘غ˘ن˘صشنو˘م ا˘ي˘صسورو˘ب م˘جا˘ه˘م ،مارو˘ت

هتقيرط ىلع يصضاملا عوبصسأ’ا ةيكيرمأ’ا ةطرصشلا دي ىلع ديولف جروج
،نيلرب وينوي كابصش يف دحأ’ا اهلجصس يتلا هفادهأا يناثب هلافتحا دعب ،ةصصاخلا

(اماع22) باصشلا مجاهملا داقو ،لفصسأÓل هصسأارو ىرصسيلا هتبكر ىلع اثج ثيح
،ةيعابرلا نم نيفده لجصس نأا دعب ،(1‐4) نيلرب نوينوي حاصستك’ هقيرف
زكرملا لÓتحاب ،لاطبأ’ا يرود دعاقم دحأا ىلع ةصسفانملا لامآا ىلع هل ظفاحيل
.ةطقن65 ديصصرب اتقؤوم ثلاثلا

ينابسسإلا يرودلا يف نيتلوج لوأا ديعاوم ديدحت
ةقباسسملا فانئتسسا دعب

رخآا يصضاملا سسرام رهصش نم نماثلا يف ينابصسإ’ا ديردم لاير قيرف سضاخ
تهتنا سسيتيب لاير مامأا انوروك سسوريف ببصسب طاصشنلا فقوت لبق هل ةارابم
ديردم لاير نادقف يف ةراصسخلا هذه تببصستو ،فدهل نيفدهب ريخأ’ا زوفب

لا˘ير ى˘ل˘ع زا˘ف يذ˘لا ة˘نو˘ل˘صشر˘ب ح˘لا˘صصل ي˘نا˘ب˘صسإ’ا يرود˘لا بي˘تر˘ت ةراد˘صص
كلت دعبو ،فيظن فدهب كاذنآا نيرصشعلاو ةعباصسلا ةلوجلا ةارابم يف داديصسوصس
طاصشنلا قيلعت ىوصس رخآا اًرايخ نولوؤوصسملا دجي مل ؛ةليلق مايأاب نيتارابملا
تائم ةباصصإاو ف’آ’ا تارصشع تائم يف هببصستو91 ـ ديفوك يصشفت ببصسب
داحت’ا عم قيصسنتلاب ،ةصضايرلل ىلعأ’ا سسلجملا نلعأاو ،اينابصسإا يف ف’آ’ا
ةيادب ىرخأا ةرم طاصشنلا فانئتصسا نع ،اغيللا ةيدنأا ةطبارو مدقلا ةركل ينابصسإ’ا

ةعاصس يأا يف دحأا ملعي نكي مل نكل ،لبقملا رهصشلا نم رصشع يداحلا نم
ربع  ينابصسإ’ا يرودلا ةيدنأا ةطبار تنلعأاو ،ديدحتلاب تايرابملا قلطنتصس
ةماقإا دعوم نع «رتيوت» ةريصصقلا تانيودتلا عقوم ىلع يمصسرلا اهباصسح
نيرصشعلاو ةعصساتلاو نيرصشعلاو ةنماثلا يأا ،ةيناثلاو ىلوأ’ا ةلوجلا تايرابم
:.طاصشنلا فانئتصسا دعب

مايأا3 لÓخ ةلبقملا هتهجو نع نلعي زيغين لوؤواسس
هريهامج ينابصسإ’ا ديردم وكيتلتأا يدان طصسو مجن زيغين لوؤواصس ربخأا

مصسا نرتقا املاطلو ،مايأا ثÓث نوصضغ يف «ديدجلا هيدان» نع هنÓعإا راظتناب
يف يزيلجنإ’ا دتيانوي رتصسصشنام يدان فوفصص ىلإا ليحرلاب يلودلا ينابصسإ’ا
يذلاو اماع52 رمعلا نم غلابلا زيغين نكل ،ةلبقملا ةيفيصصلا ت’اقتن’ا قوصس
زرحأاو ،ةارابم73 يف مصسوملا اذه«سسوكنÓب يخورلا» سصيمق ناولأا نع عفاد
رتيوت ةرغصصملا تانيودتلا عقوم ىلع هل هنيودت يف لاق ،فادهأا ةعبرأا اهلÓخ
هثيدح اهجوم زيغين فاصضأاو ،ةعاصس27 ةدمل ليصصافت ةيأا نع فصشكي نل هنإا
لعفلاب زيجين ثدحت ام اذإاو ،«مايأا ةثÓث لÓخ هنع نلعأاصس ،ديدج دان» :هيعباتمل

كلت نوكت نلف ،يلاحلا فيصصلا يف سسوكنÓب يخورلا نع هليحر ةلأاصسم نع
لوح لدجلا نوريثي هيبع’ عم يدانلا روهمج اهيف لماعتي يتلا ىلوأ’ا ةرملا

تامدخ ىلع لوصصحلاب دتيانوي رتصسصشنام نرتقا املاطلو ،يدانلا نع مهليحر
بعÓل ةيمصسر سضورع ةيأا رمحلا نيطايصشلا ةرادإا مدقت مل نكل ،زيغين لوؤواصس
رتصسصشنام يف نيلوؤوصسملل لجأ’ا ليوط ايويح افده زيغين ربتعيو ،نآ’ا ىتح
نويلم531 هماوق ةغلابلاو هدقع يف نمصضتملا يئازجلا طرصشلا نكل ،دتيانوي
يدا˘ن˘لا ى˘لإا بعÓ˘لا لو˘صصو ق˘ير˘ط ي˘ف ا˘م˘ئاد ةر˘ث˘ع ر˘ج˘ح ف˘ق˘ي ي˘ن˘ي˘˘لر˘˘صسإا
.يزيلجنإ’ا

ينفلا هريدم دقع ددمي وابلب كيتلتأا
كيتلتأا يدانل ةينفلا ةرادإ’ا سسأار ىلع وناتيراغ اكصسياج دجاوت لصصاوتي

وحن لبق هدقع ددج امدعب ، ريخأ’ا نلعأا ام بصسحب ،مدقلا ةركل ينابصسإ’ا وابلب
انوروك سسوريف ببصسب فقوتملا يلحملا يرودلا فانئتصسا نم نيعوبصسأا
،0202 وينوي ةياهن يف وناتيراغ دقع يهتني نا ررقملا نم ناكو دجتصسملا
نم غلابلا بردملا نأا نلعأا يدانلا نكل .8102 ربمصسيد يف هماهم ىلوت امدعب
هلوق بردملا نع وابلب نايب لقنو ،1202 وينوي ىتح ىقبيصس ،اماع44 رمعلا
،بقللاب زوفلل ةصصرفلا انيدلو ةلهذم تناك ماعلا اذه اهتيصضمأا يتلا ةبرجتلا»:
لاير ةهجاومل كلملا سسأاك ةقباصسمل ةيئاهنلا ةارابملا هغولب ىلإا ةراصشإا يف
ىلإا هقيرط يف ،سسأاكلا يئاهن عبر نم ةنولصشرب قيرف وابلب ىصصقأاو ،«داديصسوصس
،91‐ديفوك تاعبت ببصسب دعب ددحي مل دعوم ىلإا تئجرأا يتلا ةيئاهنلا ةارابملا
فنأاتصستصس ،رصشاعلا زكرملا وابلب كيتلتأا هيف لتحي يذلا يرودلا تاصسفانم نكل
وناتيراغ ددصشو ،نيعجصشملا هجوب ةدصصوم باوبأا فلخ وينوي11 نم ارابتعا

مصسوملا اذه يرودلا يف هل ةيقبتملا11ـلا تايرابملا سضوخيصس هقيرف نأا ىلع
زكرملا بحاصص ايصسنلاف عم سسمخلا طاقنلا قراف مغر ىلع .حصضاو فدهب
.ةيبوروأ’ا ت’وطبلا دحأ’ لهأاتلا وهو هينيع بصصن افده اعصضاو عباصسلا

ءيشش لك لبق ÚبعÓلا ةحشص نأا دكأا

لاطبألا يرود لبق ويسشتلاكلل ةيولوألا نأا دكؤوي يزمار

«دياسسيسسرŸا» يبريد بعلم راتخت زاتمŸا يزيل‚إلا يرودلا ةيدنأا

زيسشناسس ةراعإا دقع ديدمتل ططخي نÓيم Îنإا



هعيب يف ركفت لو يدانلا لبقتشسم هربتعت

رسصان نبب اهكسسمت ددجت نÓيم ةرادإا
رصصان نب ليعامصسإا ـب اهكصسمت ،يلاطيإ’ا نÓيم يدان ةرادإا تددج

ةيدنأ’ا نم ةمدقملا ةريثكلا سضورعلا مغر ،يرئازجلا يلودلا بعÓلا
.9102 ايقيرفإا ممأا سسأاك يف بع’ لصضفأا عم دقاعتلا يف بغرت يتلا

«تروب˘صس ن˘ي˘ب» ةا˘ن˘قو «ترو˘ب˘صس و˘ل˘يد ا˘ت˘يزا˘غ’» ةد˘ير˘ج تف˘صشكو
فلار ينفلا ريدملا عم دقاعتلل هجتت يتلاو نÓيملا ةرادإا نأا ،ةيرطقلا

نأا هتاذ ردصصملا فاصضأاو ،دعاصصلا مجنلا نع يلختلا سضفرت ،كيجنار
بع’ نأاب ةعانق ىلإا اولصصوت قيرفلا ةرادإاو «يدرابمللا» يدانلا ةرادإا

تابو قيرفلا لبقتصسم لثمي قباصسلا يزيلجن’ا لانصسرأا يدان فيدر
يدان در ءاجو.هنع ءانغتصس’ا نكمي ’ يدانلا يف ةيصساصسأا ةعطق
ناصس سسيراب يدان نأا تدكأا يتلا ةيصسنرفلا ريراقتلا ةرثك ىلع نÓيم
دجاوتي امك ،قباصسلا يلوبميإا مجن مصضل وروأا نويلم05 زهج نامريج
مجن مصض لع رصصي يذلا ’ويدراوغ بيب ةدايقب يتيصس رتصسصشنام
.رصضخلا

ب.م.يرشسيإا
ةبكرلا ىوتشسم ىلع ةباشصإلا نم ضصلختلل

ليهأاتلا ةيلمع لسصاوي ينادوسس
يدانو يرئازجلا بختنملا مجاهم ينادوصس لÓه يبرعلا لصصاوي

،ةباصصإ’ا راثآا نم سصلختلل ليهأاتلا ةداعإا ةيلمع ينانويلا سسوكايبملوأا
ةيندبلا هتقايل ةداعتصسإا لجأا نم يندبلا بناجلا ىلع لمعي يذلاو
.قيرفلل  ةيعامجلا تابيردتلل  ةرصشابم ةدوعلل ادادعتصسإا تقو عرصسأاب
ىلع ةريطخ ةباصصإ’ سضرعت دق قباصسلا برغز ومانيد  مجن ناكو
لبق ،يوركلا همصسوم تهنا ىنميلا همدقل ةيبيلصصلا ةطبرأ’ا ىوتصسم
لبق ليهأاتلا ةداعإا ةرتف أادبيو حاجنلاب تللك ةيحارج ةيلمع ءارجإا
ةكبصش يف يمصسرلا هباصسح ىلع ويديف ينادوصس رصشنو اذه ،عيباصسأا
ىلع ةددعتم نيرامتب موقي وهو «مارغتصسنإا» يعامتج’ا لصصاوتلا
.هتيزهاج عفرل ريبك لمعب موقي وهو هيف رهظ يذلاو دارفنإا

يرفيف ذنم  نيدايملا نع دعتبإا دق ناك فلصشلا نبإا نأا ريكذتلل
ةرتف نم » رصضخلا» فاده دافتصسإاو اذه ،ةباصصإÓل هصضرعت دعب يصضاملا
،د˘يد˘ج˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ي˘صشف˘ت ءار˘ج ي˘نا˘نو˘ي˘لا يرود˘لا ق˘ي˘ل˘ع˘˘ت
تاصسفانمل ةدوعلل اريصضحت ةيند˘ب˘لا ه˘ت˘قا˘ي˘ل عا˘جر˘ت˘صسإاو داد˘ع˘ت˘صسÓ˘ل
.لبقملا مصسوملا نم ءادتبا يلحملا يرودلا

طيمز .ع
ةرقم مجن

اقيرف02ـب مداقلا مشسوملا ضضوخو طوقشسلا ءاغلإاب حشصن

نكمم ريغ ايلاح ةسسفانملا فانئتسسا :رسصان نب
ةيداسصتقلاو ةينفلا اهتميق تدقف ةلوطبلاو
ةينطولا ةلوطبلا ليذتم ةرقم مجن سسيئر رصصان نب نيدلا زع سضفر

ىلإا ةدوع˘لا نا ا˘ح˘صضو˘م ،ي˘لا˘ح˘لا م˘صسو˘م˘لا لا˘م˘كت˘صسا ،لوأ’ا م˘صسق˘لا
ببصسب رئازجلا اهب رمت يتلا عاصضوأ’ا لظ يف مهم ريغ ةصسفانملا
»:ةيفحصص تا˘ح˘ير˘صصت ي˘ف ر˘صصا˘ن ن˘ب ح˘صضوأاو.«انوروك» سسوري˘ف
يلاحلا تقولا يف ةدوعلاو ةيداصصتق’او ةينفلا اهتميق تدقف ةلوطبلا

نم ريبك ددع »:عباتو ،«ةيرئازجلا ةركلا مدخي ’ اذهو نكمم ريغ
قرفلل ’إا ،نكمم ريغ نوكيصس ريبادتلا ذاختاو تايناكمإ’ا دقفي قرفلا
ريغ بردتلل نيبعÓلا ةدوع »:عباتو ،«ةينطو تاكرصش اهاعرت يتلا

رومأ’ا بيترت ةداعإاو عيمجلل ةلطع حنم وه بئاصصلا رارقلاو ،نكمم
طوقصسلا ءاغلاب رصصان نب حصصن ،ريخأ’ا يفو.ديدجلا مصسوملل ابصسحت
 .ديدجلا مصسوملا يف اقيرف02ـب لوأ’ا مصسقلا لعجو

ب.م.يرشسيإا
ةمشصاعلا داحتا

ىيحي رتنع نم مدقملا عورششملاب هباجعإا نع ربع

«ةراطسسوسس» بيردتل ايمسسر اسضرع صضفري ةماح
«2 لانويصسانلا» يرود يف «ينيبوب» بردم ةماح ديمح سضفر

ماعلا ريدملا ةدايقب ،ةمصصاعلا داحتا ةرادإا نم ايمصسر اصضرع ،يصسنرفلا
يف ةماح لاقو.ديدجلا مصسوملا يف قيرفلا بيردت يلوتل ،ىيحي رتنع
داحت’ عجصشم انأا »:ةيصسنرفلا ةفاحصصلا اهب سصخ ةيفحصص تاحيرصصت
قيرفلاو ،نيغولوبب يدامح رمع بعلم نم ايبرق ناك انتيبو ،ةمصصاعلا

تصضفر بناوجلا لك يف ريكفتلا سضعب نكل اريبك اعورصشم عصضو
ةديج ةقÓع كلمأا ثيح ،ينيبوب يف ةلصصاوملا ديرأا »: متخو ،«سضرعلا

.«يل ةبصسنلاب ةمهم ةيلئاعلا ةايحلا نا امك سسيئرلا عم
ب.م.يرشسيإا

ياد نيشسح رشصن
ىرخألا قرفلا نم ةرماؤومل ضضرعت مهقيرف اوربتعا

لوخدلاو ةرادإلا كرحت نورظتني راسصنألا
يتوسصلا ليجسستلا يف دياحم فرطك

قيرفلا ةرادإا لوخد مدع ياد نيصسح رصصن قيرف راصصنا مهفي مل
ةرتفلا يف برصسملا يتوصصلا ليجصستلا ةيصضق يف يدايح فرطك
فيطصس قافو قيرفل ماعلا ريدملا ةيافلح دهف عمج يذلاو ةيصضاملا

يف رمحأ’او رفصصأ’ا نينوللا قاصشع عمجأاو.ميصسن يوادعصس ريجانملاو
ىلع قيرفلا رابخأا لقنب ةصصاخلا تاحفصصلا فلتخم ربع تاقيلعت
ىلع ناكو ةرماؤوملل سضرعت مهقيرف نأا ،يعامتج’ا لصصاوتلا عقاوم
.رطخلا قطانم يف دجاوتي يذلا يدانلا ذاقنإ’ لخدتلا ةرادإ’ا

ب.م.يرشسيإا

7572ددعلا ^1441 لاوشش01ـل قفاوملا0202 ناوج20ءاثÓثلاةصضايرلا

ينامو حÓشصو غنيلريتشس ىلع قوفت ايقيرفإا لطب

13

دئا˘ق زر˘ح˘م سضا˘ير قو˘ف˘ت
،يرئازجلا ينطولا بختنملا
يتيصس رت˘صسصشنا˘م يدا˘ن م˘ج˘ن
يبع’ لك ىلع ،يزيلجن’ا

يرودلا ي˘ف ناد˘ي˘م˘لا ط˘صسو
اذ˘ه حا˘ن˘ج˘˘لاو يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘ن’ا
.مصسوملا

يت˘ي˘صس نا˘م» ع˘قو˘م ر˘صشنو
ايقيرفإا ل˘ط˘ب ما˘قرأا «ار˘ت˘صسكإا
عم يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا يرود˘لا ي˘ف
7 «زورح» نود ثيح ،هيدان

«غ˘ي˘لر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا» ي˘˘ف فاد˘˘هأا
7.791 لك يف فده لدعمب
ىل˘ع اذ˘ه˘ب قو˘ف˘ت˘ي˘ل ،ة˘ق˘ي˘قد
م˘ي˘حر ق˘ير˘ف˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘ل˘˘ي˘˘مز
ر˘ي˘خأ’ا نأا م˘غر غ˘˘ن˘˘ي˘˘لر˘˘ت˘˘صس
سسفنو ،زرحم نم رثكأا كراصش
ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ل ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب ر˘˘˘مأ’ا
د˘م˘ح˘م ير˘صصم˘لا لو˘بر˘ف˘ي˘˘ل

و˘يدا˘صس ي˘لا˘غ˘ن˘صسلاو حÓ˘صص
.ينام

ضضرعت رشضÿا م‚
ىلع ناك هدرو ملظلل

ناديŸا ةيشضرأا
زر˘ح˘˘م سضر˘˘ع˘˘ت م˘˘غرو

برد˘م˘لا ل˘ب˘ق ن˘˘م م˘˘ل˘˘ظ˘˘ل˘˘ل

،’و˘يدراو˘غ بي˘ب ي˘نا˘ب˘˘صس’ا
رصسك ىلع ريخأ’ا لمع امدعب
ة˘ج˘ح˘ب ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ل˘ط˘ب م˘ي˘˘تر
لصضفأا نأا ’إا ،قيرفلا ريودت

يزيلجنإ’ا يرودلا يف بع’
ابع’ ناك امدنع6102 ةنصس
قوف در ،ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسي˘ل ي˘ف
لÓ˘خ ن˘م ناد˘ي˘م˘لا ة˘˘ي˘˘صضرأا
بصصن˘ي˘ل ،ة˘ق˘ق˘ح˘م˘لا ما˘قرأ’ا
ل˘˘˘صضفأا ن˘˘˘ي˘˘˘ب ن˘˘˘م ه˘˘˘صسف˘˘˘˘ن
يرود˘˘˘لا ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا
ةقفر مصسوملا اذه يزيلجن’ا

.نيورب يد نيفيك هليمز
جيوتتلا فدهتشسي

عم لاطبألا يرودب
يتيشسلا

فدهتصسي ،رخآا بناج نم
ه˘يدا˘ن ةدا˘ي˘˘ق زر˘˘ح˘˘م سضا˘˘ير
لا˘˘ط˘˘بأا يرود˘˘ب ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ى˘ط˘خ ه˘نأاو ا˘م˘ي˘صس’ ،ا˘بوروأا

رودلا غو˘ل˘ب˘ل ةر˘ي˘ب˘ك ةو˘ط˘خ
امدعب ،ةقباصسملا يئاهن نمث
ى˘ل˘ع با˘هذ˘لا ءا˘ق˘ل ي˘˘ف زا˘˘ف
اذه بعلمب ديردم لاير يدان
كلميو ،دحاول نيفدهب ريخأ’ا
ةر˘ي˘ب˘ك سصر˘ف ر˘صضخ˘لا م˘ج˘˘ن
بقللاب جيوتتلل هيدان ةدايقل
يدا˘ن˘لا ن˘ئاز˘خ ن˘˘ع بئا˘˘غ˘˘لا

ديدع يف دكأا هنأاو اصصوصصخ
فد˘ه˘ت˘صسي ه˘نأا تا˘ب˘صسا˘ن˘˘م˘˘لا
ة˘˘ق˘˘فر يرا˘˘ق˘˘لا ج˘˘يو˘˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘لا
.يتيصسلا

دروفتنيرب ةرادإا
وروأا نويلم03 طرتششت

لسساكوين
يسسليسشت محازي

ةمحر نب ىلع
ةمحر نب ديعصس دجاوتي

م˘ج˘نو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
نمصض يزيلجنإ’ا دروفتنيرب
نيبولط˘م˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ر˘ث˘كأا
ي˘ف ط˘صشن˘ت ة˘يد˘نأا ةد˘˘ع ي˘˘ف
حصضاولا نمو ،«غيلريميربلا»
نيب دتصشت تأادب ةصسفانملا نأا
نا˘ي˘ع˘صسي ناذ˘˘ل˘˘لاو ن˘˘ي˘˘يدا˘˘ن
تا˘مد˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘صصح˘˘ل˘˘ل
نمث يأاب ةيرئازجلا ةبهوملا

و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا ةر˘˘ت˘˘˘ف لÓ˘˘˘خ
بصسحو.لبقملا ي˘ف˘ي˘صصلا
ةفيحصص هترصشن يذلا ريرقتلا
نأا ةيناطيربلا «سسيربصسك’ا»
يف دجاوتي ل˘صسا˘كو˘ي˘ن يدا˘ن
يصسليصشت عم ةيو˘ق ة˘صسفا˘ن˘م
،سسي˘˘ن يدا˘˘ن ج˘˘˘ير˘˘˘خ م˘˘˘صضل
نأا ردا˘˘صصم˘˘˘لا تاذ تد˘˘˘كأاو
«زيبكاملا»و «زولبلا» نم لك
سضر˘ع م˘يد˘ق˘ت˘ل ناد˘˘ع˘˘ت˘˘صسم
عا˘ن˘قإا ل˘جأا ن˘م ر˘ي˘ب˘ك ي˘لا˘م
نع يلختلل  دروفتنيرب ةرادإا
يذ˘˘لاو «د˘˘يد˘˘ج˘˘لا زر˘˘˘ح˘˘˘م»
نويلم03 هتم˘ي˘ق قو˘ف˘ت˘صس
يدان نأا ركذلاب ريدجلا.وروأا
ط˘˘بر د˘˘ق نا˘˘ك ي˘˘صسل˘˘˘ي˘˘˘صشت
ةرادإا ع˘م ة˘ي˘م˘صسر ت’ا˘صصتإا
مجنلا لوح دروفتنارب قيرف
ي˘ف ل˘خد يذ˘لاو ،ير˘ئاز˘ج˘لا

اذه همصضل ةداج تاصضوافم
نو˘˘كي˘˘صس يذ˘˘لاو ف˘˘˘ي˘˘˘صصلا

يندنللا قيرفلل ةزيمم ةقفصص
هفوف˘صص م˘ي˘عد˘ت د˘ير˘ي يذ˘لا
.مداقلا مصسوملل اريصضحت

طيمز .ع

ةمشسبلا اوعنشص مهنأا دكأا

رطق مو‚ يرود ‘ نويرئاز÷ا نوفÙÎا اهمدقي اÃ ديسشي يفياسص
ي˘لود˘˘لا بعÓ˘˘لا ي˘˘ف˘˘يا˘˘صص ق˘˘ي˘˘فر قد˘˘غأا

،ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا ل˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لاو ق˘˘با˘˘صسلا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا
يرود يف نيطصشانلا نييرئازجلا نيفرتحملا
دادغب ،نيصساي يميهارب رارغ ىلع رطق موجن
،و˘ط˘ي ن˘ب د˘م˘ح˘م ،ةرو˘يد˘ق ن’د˘ع ،حا˘ج˘˘نو˘˘ب
مهنأا احصضوم ،حيدملاو ءانثلاب ،ينه نايفصسو
يرود˘لا ي˘ف ة˘م˘˘صسب˘˘لا ع˘˘ن˘˘صص ن˘˘م او˘˘ن˘˘كم˘˘ت

تاحير˘صصت ي˘ف ي˘ف˘يا˘صص ح˘صضوأاو.يرطقلا
يف نويرئازجلا نوبعÓلا همدق ام نأا ،ةيفحصص
نأا اصصوصصخ ،ةياغلل زيمم يرطقلا يرودلا
ينطولا بختنملا جيوتت يف اومهاصس مهبلغأا
.رصصم يف9102 ايقيرفإا ممأا سسأاكب يرئازجلا

دهصشي رطق موجن يرود نأا ركذلاب ريدجلاو
.فادهلا بقل ىلع ايوق اعارصص

ب.م.يرشسيإا

ءاقب لمأات ينابصسإ’ا سستيب لاير ةرادإا لازت ام
ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ع˘فاد˘م˘لا يد˘نا˘م ى˘صسي˘˘ع
هدقع ددجي مل يذلاو ،قيرفلا فوفصص نمصض
ةبرجت سضوخ Óصضفم نآ’ا دحل يدانلا عم
نمصض لخدي هناو اصصوصصخ ،ةديدج ةيفارتحإا
دو˘ت ي˘ت˘لا ة˘يد˘نأ’ا ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا تا˘˘ما˘˘م˘˘ت˘˘هإا
تفصشك ام بصسحو.هتامدخ ىلع لوصصحلا

نأا ةينابصسإ’ا «وفيتروبيد ويدا˘ت˘صسإا» ة˘ف˘ي˘ح˘صص
ديدمت نأاصشب ةلئافتم سستيب لاير يدان ةرادإا

سسف˘˘ن تد˘˘كأاو ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ع˘˘فاد˘˘م˘˘لا د˘˘ق˘˘ع
ددصص يف ينابصسإ’ا يدانلا ةرادإا نأا رداصصملا

ةلبقملا عيباصسأ’ا يف ديدج سضرعل ريصضحتلا
دقع ديدجتب سسمير يدان جيرخ عانقإا لجأا نم
ةدافتصسإ’ا دوت يتلا قرفلا نع قيرطلا عطقو
ةنصس82 بحا˘صص نأا ةرا˘˘صشإÓ˘˘ل.هتامدخ ن˘م
ىلع ةيبوروأ’ا ةيدنأ’ا نم ديدعلا يف بولطم
ل˘˘صسا˘˘كو˘˘ي˘˘نو ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا ا˘˘مور يدا˘˘ن رار˘˘غ
يصسنرفلا نويل ىلإا ةفاصضإ’اب اذه يزيلجنإ’ا
نويلم51 ةميقب يمصسر سضرعب مدقت يذلا
ه˘ت˘ه˘جو د˘ع˘ب دد˘ح˘ي م˘ل يد˘نا˘م نأا ر˘ي˘غ ،وروأا
هرارق ذاختإا لبق ثيرتلا Óصضفم ةيلبقتصسملا
.هلبقتصسم نأاصشب يئاهنلا

طيمز .ع

ب.م.يرشسيإا

sport@essalamonline.com

ةمهŸا بعشصت ايقيرفإا لطب عم دقاعتلل ىعشست ةيدنألا نم ددع دوجو

ءاقبلاب يدنام عانقإل اديدج اسضرع زهŒ صسيتيب

لاطبألا يرود ‘ لهأاتلا ‘ لششف امدعب

يليÓب عيب ىلع رسسحتي يسسنوتلا يجÎلا
لقتنإا يذلا يرئازجلا يلودلا يليÓب فصسوي نع هيلخت نمث عفدي يصسنوتلا يجرتلا يدان لازي ام

ةقرو زربأا ربتعي ناك يذلاو ،يلهأ’ا يدان ةباوب نم يدوعصسلا يرودلا يف ةديدج ةبرجت سضوخل
دكأاو.قيرفلا نئازخل باقلأ’ا نم ديدعلا قيقحتل يدانلا ةدايق يف مهاصس يذلاو يصسنوتلا يدانلل ةيموجه
ناك هنا قبصسأ’ا ةمصصاعلا داحتإا بع’ لوح ةثيدح يف يصسنوتلا يجرتلا ىمرم سسراح ةفيرصش نب زعم
موجن نم ديدعلا ةرداغم نأا ىلإا اريصشم ،ةيلاعف نودب موجهلا طخ حبصصأا هباهذبو قيرفلا زئاكر دحأا
’ ملو ،ةيقيرفإ’ا لاطبأ’ا ةطبار يف انبقل ىلع ةظفاحُملا ىلع نيرداق انك دقل »:Óئاق ابلصس رثأا قيرفلا
يلودلا فاصضأاو ،«نيبعÓلا نم ديدعلا تامدخ انعيصض اننكلو ،يراقلا ربوصسلا سسأاك ىلع لوصصحلا
.«ديكأات لكب ةرياغُم ةجيتنلا تناكل كلامزلا مامأا انعم اودجاوت ول ،نورخآاو يليÓب لثم رصصنع»:يصسنوتلا

اوقلتو بقللا ىلع ظافحلا يف اولصشف ايقيرفإا لاطبأا يرود نم ةريخأ’ا ةخصسنلا لاطبأا نأا ركذلاب ريدجلا
يدانلا موجن نم ديدعلا باهذ ببصسب يلاحلا مصسوملا قيرفلا ىوتصسم عجارت ببصسب تاداقتنإ’ا نم ريثكلا

.مصسوملا اذه «بهذلاو مدلا» يدان ءادأا ىلع ةيبلصس ةروصصب سسكعنا يذلاو
طيمز .ع

يبعل لك نم لسضفأا زرحم
ةحنجألاو ناديملا طسسو

«غـــيلريميربلا» يــف
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تملظ كنأأ دقتعت له
؟ةنيطنشسق بابشش ‘
عم يل ثدح ام مهفا مل

ينيطنصسقلا يصضايرلا يدانلا
سسأاكلا ءاقل نم تناك يتيادب
انرصسخ ثيح ةراطصسوصس مامأا
لهأاتلا ةريصشأات نيغولوب يف
يف اديج لخدا مل نوكأا دق

اذه نم ءيصش وأا ةعومجملا
ي˘نأا لو˘قأا ’ ي˘ن˘عد ل˘ي˘ب˘˘ق˘˘لا

مل ينأا ديكأ’ا نكلو تملظ
ع˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب ة˘ئا˘م ي˘ق˘ح ذ˘خآا
.ةروصضخلا

بردŸأ نع ثدحتن ول
يه فيك Êأرمع

؟هعم كتقÓع
ر˘ي˘ب˘ك برد˘م ي˘نار˘˘م˘˘ع

حيحصص فيرعتلا نع ينغو
نوكي دق هعم بعلأا نكأا مل

عم يل ةناكم ’ هنأاب ةقث ىلع
ةرظن انهف اه˘ت˘قو ة˘ل˘ي˘كصشت˘لا
نيبعÓك انع فلتخت بردملا

اهمار˘ت˘حا ا˘ن˘ب˘جاو ن˘م ن˘ح˘نو
ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘˘م كلذو
قطنم˘لا سضر˘ف˘ل دا˘ه˘ت˘ج’او
سصو˘صصخ˘ب ا˘مأا لا˘ق˘˘ي ا˘˘م˘˘ك
عمجت ة˘ب˘ي˘ط ي˘ه˘ف ة˘قÓ˘ع˘لا

نأا د˘ق˘ت˘عا ه˘˘ب˘˘عÓ˘˘ب برد˘˘م
تيدأا ا˘مد˘ن˘عو ي˘˘ت˘˘كرا˘˘صشم
يئا˘ق˘ب˘ب ح˘م˘صس د˘ي˘ج ل˘كصشب
امومع ةليكصشتلا يف مئادلا
نأا ه˘م˘ه˘فا م˘ل يذ˘لا ءي˘˘صشلا
ناك ةوق˘ب م˘صسو˘م˘لا ي˘ئا˘ه˘نإا

ي˘˘˘ب أاد˘˘˘ب˘˘˘ي نأا رد˘˘˘جأ’ا ن˘˘˘م
سسكع وهو يلاوملا مصسوملا

.ثدح ام
ىلع كقيلعت ام
كترداغم ةقيرط
؟يشس شسأأ يشسلل

يصسلا عم يناثلا يمصسوم
ةدا˘˘˘ي˘˘˘ق تح˘˘˘ت ي˘˘˘صس ي˘˘˘˘صسا

11 لاوط بعلأا مل ينارمع
تبع˘ل ا˘هد˘ع˘ب ن˘كلو ة˘ل˘با˘ق˘م
ا˘م و˘هو ي˘˘ت˘˘نا˘˘كم تصضر˘˘فو
يرا˘ي˘خ ى˘ل˘ع ر˘ق˘ت˘صسي ه˘ل˘ع˘ج
بردملا لح اهدعب يصساصسأاك
م˘صسو˘م˘لا تي˘ه˘نأا ثي˘ح نا˘ف’
ةيباجيإا تا˘كرا˘صشم˘ب ا˘ب˘ير˘ق˘ت
ةلباقم22 ـلا ا˘˘هدد˘˘ع غ˘˘ل˘˘˘ب

تصضرعت يل ءاقل رخآا امومع

ةهجاوم يف ةباصصإا ىلإا هيف
ا˘˘م و˘˘هو ةروا˘˘صسلا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘صش
ثيح مصسوملا ي˘ه˘نا ي˘ن˘ل˘ع˘ج
باصصم انأاو بابصشلا ترداغ
يك سشينتصضا˘غ ا˘م ي˘ن˘قد˘صص
ديكأ’ا نكلو قيرفلا ترداغ
تنأاو ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل كتردا˘˘غ˘˘˘م نأا

ا˘˘ه˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت بع˘˘˘صصي با˘˘˘صصم

يف تن˘ك ي˘نو˘ك ن˘م م˘غر˘لا˘ب
ن˘˘كلو ةرا˘˘عإا د˘˘ق˘˘ع ة˘˘يا˘˘ه˘˘˘ن
ام وه يننزحأا يذلا ءيصشلا

.ةباصصإ’ا دعب ثدح
ام ةفرعم اننكÁ له

؟طبشضلاب ثدح
ن˘ع ف˘صشكأا˘صس ةر˘˘م لوأ’

راصشب يف يتباصصإا دعب كلذ
ترهظأاو ةنيطنصسق ىلإا اندع
ع˘ي˘ط˘˘ت˘˘صسا ’ ي˘˘نأا فو˘˘صشكلا
ةرادإ’ا لعج ام وهو ةدوعلا
قيرفلا رقم ىلإا ي˘ن˘ي˘عد˘ت˘صست

اهبلطل اري˘ث˘ك تأا˘جا˘ف˘ت ثي˘ح
يلزانت ةرورصض يف لثمتملاو
ة˘ير˘˘ه˘˘صشلا ةر˘˘جأ’ا كل˘˘ت ن˘˘ع

نم مغر˘لا˘ب ي˘ت˘با˘صصإا ة˘ج˘ح˘ب
تناك ةباصصإ’او ي˘ق˘ح ه˘نو˘ك
ءاقل سسيلو يمصسر ءاقل يف
مل هلل دمحلاو يئاقدصصأا عم
تل˘ب˘ق˘˘تو ل˘˘كصشم يأا ثد˘˘حا
امك يداع لكصشب اهموي كلذ
ىلع تناك اهتقو ةرادإ’ا نأا

ثي˘ح ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا رد˘˘ق
ةريخأ’ا روجأ’ا ينتلصصو
ىتحو اهب نيدأا تنك يتلا

اذ˘هو تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا ح˘˘ن˘˘م
هدهاصشن ام لق ليمج ءيصش
.ىرخأا قرف يف

Ãةلكر كركذت ا
‘ ةلجشسŸأ ءأز÷أ

دشض شسأاكلأ ةأرابم
؟نأرهو ةيدولوم

ينقدصص «’وطم كحصضي»
كح˘˘صضا ا˘˘هر˘˘كذ˘˘تأا ا˘˘مد˘˘ن˘˘˘ع
د˘ن˘ع ي˘˘صسف˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع ’و˘˘ط˘˘م
ن˘˘م سصو˘˘صصخ˘˘ب عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
ينأا مهل تلق تÓكرلا ددصسي
مل ينوكل سسداصسلا نوكأاصس
ي˘˘لإا ل˘˘صصت نأا ى˘˘ن˘˘م˘˘تأا ن˘˘كأا
تنك نكلو افوخ سسيل اقÓطإا
ن˘كلو ط˘ق˘فو ا˘ه˘ب˘ن˘ج˘ت د˘يرأا
عي˘م˘ج˘لاو تل˘صصو ةأا˘جا˘ف˘م˘لا

ة˘صسدا˘صسلا نأا ي˘ل د˘كؤو˘ي نا˘˘ك
ىوصس يلع ناك امف تلصصو
ة˘صصا˘خ ا˘هد˘يد˘صست˘ل ه˘جو˘˘ت˘˘لا

اهلجصسأا ول انلهؤوت تناك اهنأاو
لكب هجو˘تأا ي˘ن˘ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو
ط˘˘صسو تع˘˘صضو ثي˘˘ح ة˘˘ق˘˘˘ث
لكب اهتيمرو فدهك ةكبصشلا

هلل دمحلاو ةوق نم تيتوأا ام
ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ع˘˘صضو ي˘˘ف تح˘˘ج˘˘˘ن

ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘عد ن˘˘˘˘كلو كا˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘صشلا
.كحراصصأا

؟ لشضفت
ديدصستل اهجوتم تنك نيح

تناك ةنيطن˘صسق ل˘ك ة˘ل˘كر˘لا
ا˘م و˘هو ا˘ه˘ل˘ي˘ج˘صست ر˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ت

ة˘ي˘لوؤو˘صسم ل˘م˘˘حا ي˘˘ن˘˘ل˘˘ع˘˘ج
دمحلاو يق˘تا˘ع ى˘ل˘ع ةر˘ي˘ب˘ك
ا˘هد˘ق تن˘ك لا˘ق˘˘ي ا˘˘م˘˘ك ه˘˘ل˘˘ل
رفانصسلا داعصسإا يف تحجنو
ا˘ن˘ع˘ط˘ق ا˘ن˘نأا ا˘ه˘˘مو˘˘ي ر˘˘كذ˘˘تأا

ىلإا لوصصولل Óيوط اراوصشم
ل˘كلاو ر˘˘فا˘˘ن˘˘صسلا تا˘˘جرد˘˘م
ةقيقح يمصساب اهموي ىنغتي

يتايح تا˘ظ˘ح˘ل ى˘ل˘حأا تنا˘ك
تنكو ،رفانصسلا عم يتبرجتو
رفان˘صسلا ة˘ف˘قو˘ب اد˘ج اد˘ي˘ع˘صس
م˘ه˘نأاو ة˘صصا˘خ ي˘˘ب˘˘نا˘˘ج ى˘˘لإا
يحنم ةرورصض ىلع اورصصأا
لوقأا ي˘ن˘عد ن˘كلو ة˘صصر˘ف˘لا
برد˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ف ة˘˘˘حار˘˘˘صصلا كل
هل ناك ناف’ سسيند يصسنرفلا
يف «وصشوصشيل»

ي˘ن˘غ˘ت˘صسي ’و ة˘ل˘ي˘˘كصشت˘˘لا
يذ˘لا بعÓ˘˘لاو اد˘˘بأا م˘˘ه˘˘ن˘˘ع
امئاد هد˘ج˘ت ة˘حار˘صصب م˘ل˘كت˘ي
.ةليكصشتلا نع اديعب

امئأد أوناك رفانشسلأ
نوبلاطيو كنودناشسي

Ã؟ةشصرفلأ كحن

ل˘ما˘جأا تصسل ي˘˘ن˘˘قد˘˘صص
ا˘˘ه˘˘لو˘˘˘قأا ن˘˘˘كلو ر˘˘˘فا˘˘˘ن˘˘˘صسلا

«نو˘لا˘ب˘لا او˘فر˘ع˘ي» ة˘˘حار˘˘صص
نكلو ينولماج مهنوكل سسيل
مهيدانل مهتدناصسمو مه˘ت˘ف˘قو
نيبعÓ˘ل م˘ه˘ع˘ي˘ج˘صشت ى˘ت˘حو
كدهج ىراصصق لذبت كلعجي
ديج لكصشب بعلت امل ىتحو
ةقيقح ةداصشإ’او ءانثلا ىقلت

ع˘˘˘˘م ةد˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ج ءاو˘˘˘˘˘جأا تصشع
م˘˘ه˘˘ي˘˘ي˘˘حأا ن˘˘يذ˘˘˘لا را˘˘˘صصنأ’ا
اريثك مهركصشأاو ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا˘ب

.يهاجت هب اوماق ام ىلع
كقافتأ لبق كنأ لاقي

باق تنك جÈلأ عم
‘ عيقوتلأ نم Úشسوق
؟ثدح أذام ةيدولوŸأ

تصضوافت جربلا لبق معن
ابيرقت انقفتاو ةيدولوملا عم
نكلو ل˘ي˘صصا˘ف˘ت˘لا ل˘ك ى˘ل˘ع
تمق ةراخ˘ت˘صس’ا ةÓ˘صص د˘ع˘ب
يصسفن تدجوو حابصصلا يف
ينوعنقأا هلل دمحلا جربلا يف
ينأاو ة˘صصا˘خ ي˘ل˘ع اور˘ب˘صصو
ىعصسأا انأا نآ’او اباصصم تئج
امو يد˘ق˘ع ف˘ير˘صشت˘ل اد˘ها˘ج
˘مد˘نا م˘˘ل ي˘˘نأا ه˘˘لو˘˘ق ن˘˘كم˘˘ي
يتبرجتب دي˘ع˘صس ا˘نأاو ا˘قÓ˘طإا

.يلهأ’ا عم

عم ةبعشص ةقÓطنأ دعب
‘ ةوقب تدع يلهأ’أ

ةدوعلأ ةلحرم
ةقرو تيحشضأأو
؟ةمهم ةيشساشسأأ
6 ـلا ةليط بعلا مل معن

بب˘˘˘صسب ى˘˘˘لوأ’ا ت’و˘˘˘˘ج
تدع هلل دمحلاو ةباصصإ’ا
ة˘˘قرو تي˘˘ح˘˘صضأاو ةو˘˘˘ق˘˘˘ب
ةبصسانملا هذه˘بو ة˘ي˘صسا˘صسأا
يعم فقو نم لك ركصشا

م˘قا˘ط ن˘م ي˘˘ب˘˘نا˘˘ج ى˘˘لإاو
ي˘ن˘˘ف م˘˘قا˘˘ط ى˘˘لإا ر˘˘ي˘˘صسم
اذ˘˘كو ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا ى˘˘˘ت˘˘˘حو
.راصصنأ’ا

ةقيرط تدجو فيك
يريزد عم لمعلأ

”دجو لهو
؟هبناج ¤إأ مكتحأر
ه˘ب˘ح˘ب فور˘ع˘˘م ير˘˘يزد

ه˘ب˘ح˘بو تا˘يرا˘ب˘م˘لا˘ب زو˘ف˘˘لا

لك نومدقي نيذ˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل
ن˘كم˘ي ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ءي˘˘صش
بابصسأ’ا نم ةدحاو هنا لوقلا
ةقÓطنا ققح˘ي ه˘ت˘ل˘ع˘ج ي˘ت˘لا

كلذ ىلإا فصض ا˘ن˘ع˘م ة˘ي˘عو˘ن
يل˘هأ’ا ي˘ف ل˘م˘ع˘لا ه˘ل ق˘ب˘صس
يلاتلا˘بو ي˘صضا˘م˘لا م˘صسو˘م˘لا
ةريبك لك ابيرقت فرعي وهف
وه اصضيأا ىصسنت ’و ةريغصصو
ةقير˘ط فر˘ع˘يو ق˘با˘صس بع’
.نيبعÓلا ريكفت

نكÁ له ةحأرشص لكب
ترثأأ ةباشصإ’أ نأأ لوقلأ

كرأوششم ‘ أÒثك
؟بختنŸأ عم ›ودلأ

ينتداعأا ةباصصإ’ا حيحصص
ن˘كم˘يو ار˘ي˘ث˘ك ف˘ل˘خ˘لا ى˘˘لإا
ببصسلا نوكت دق اهنأا لوقلا
ا˘مو˘م˘ع ي˘فار˘˘ت˘˘حا مد˘˘ع ي˘˘ف
.ءيصش لك ىلع هلل دمحلا

ققح يشضاملب لامج
بختنملل Òثكلأ

؟لوقت أذام ينطولأ
ايقير˘فإا ن˘صسحأ’ا هر˘ب˘ت˘عا

سسي˘لو ر˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘ف ى˘˘ت˘˘حو
دقف ل˘م˘ع˘لا˘ب ن˘كلو مÓ˘كلا˘ب
اميصس’ ةد˘يد˘ج ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘ب مد˘ق
ة˘ي˘ل˘˘ق˘˘ع اد˘˘ي˘˘ج فر˘˘ع˘˘ي ه˘˘ناو
اذا˘˘مو ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا بعÓ˘˘˘لا
ه˘ن˘طو˘ل ه˘م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ه˘˘نا˘˘كمإا˘˘ب
اذه يف رمثتصسا هلل دمحلاو
ر˘ي˘ب˘ك ل˘˘كصشب ح˘˘ج˘˘نو ر˘˘مأ’ا

ىلإا انداق يذلا وهو ’ فيك
ءيصشلا نأا امك ةيناثلا ةمجنلا
هقير˘ف˘ت مد˘ع و˘ه ه˘ي˘ف د˘ي˘ج˘لا
يف بعلت ءاوصس نيبعÓلا نيب
ق˘ير˘ف ي˘ف ى˘ت˘ح وأا ي˘ت˘ي˘˘صسلا

ه˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ل˘كلا˘ف ي˘ل˘ح˘˘م
.ةينطولا ناولأ’ا لثمي

؟ ةÒخأأ ةملك
بعصشلا لكل كرابم ديع

˘مار˘ت˘حا ى˘ن˘م˘ت˘نو ير˘ئاز˘ج˘˘لا

لوزي ىت˘ح ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘لا
ه˘˘ل˘˘لا ءا˘˘صش نإاو ءا˘˘بو˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
اميف ةحرفم ارابخأا عمصسنصس
.مداق وه

هنايشسن نكÁ ’ هعم «يشس.شسأأ.يشسلأ» Òهامج فوقو نأأ دكأأ

عيقوتلا نم ابيرق تنك» :عاقعق
ةسصرف تعيسض.. ةيدولوŸا ‘
يسضاملبو فاÎحÓل ةÒبك
«ايقيرفإا ‘ بردم لسضفأا

ةباسصإلاو ايقيرفإا ‘ بردم لسضفأا يسضاملب »
«لوألا بختنŸا غولبو فاÎحلا نم ينتمرح

راسشب ‘ يتباسصإا دعب يترجأا ينتمرح يسس صسا يسسلا ةرادإا»
«‐ولابلاوفرعي ‐ رفانسسلاو يمسسر ءاقل ‘ تناك اهنأا مغر

يسس صسا يسسلا ‘ Êارمع عم يقح ذخآا ⁄»
«ةلوطبلا بقلب اهجيوتت ‘ يتكراسشÃ رختفأاو

يتهجو تÒغ ةراختسسلا ةÓسص»
«جÈلا ¤إا ةيدولوŸا نم

ششامر ماششه هرواح



ةــــنصصرق

 ةيلاŸا ةقرولا بعلت ةرازولا
Hÿÿ1 نÿœل HÄÑÿا<ÿلا ةدÿíÿرó،

Eلا ة4ا5و ت4رÅÑgاi رلاوM9اÑة
HÄÑÿÿا<ÿÿلا ةدÿÿíÿرó لاÿو:ÿ°ÿ©ÿة Dÿي
ى0kو ةIÿ©ÿاÿثÿلاو ىÿلو&’ا ةÿ/4دÿلا
EÄÑةاو§لا م Hة©لاملا ة©0ا°لا ن،
ر©©ÄÑ- كا°J نوMò ىô 0kل3و
/ÿ©ÿل دÿõÿíÿرó رلاM9اÑ©لا+و ،ةkيلا
ةلوgÜلا îا°6Ñkcا ة©ÿõمv <ÿاIÿqÿ)ا

J{او ا&Fتد +åÉملا سÇÑ4دا I©ة
رÿÿÿgÿÿÿ> ل1ÿÿÿدÿÿÿkÿÿÿلا يDÿÿÿ ة4ا5وÿÿÿلا

HدMرMا§-ا Hل/&ا ن -ÄÑ§©م> لõ©ة
ف9Ñgá Hwkõو ن©œ<gلا ن©H&ا-
حÿÿÿمÄÑÿÿÿ- يÿÿÿkÿÿÿلا تا4MÿÿÿورÉÑÿÿÿلا
.ةMدا> îور; يî Dا°6Ñkc’ا+

ةاوهلا ءاسسؤور ةطرو
0ÿلاÿة :ÿ4اوe <اMÅÑk§ا

ة8Ñا1 ،ةاوÿ§ÿلا مEÄÑÿ ةMÿدIÿ&ا
بòÿÿÿÿÿÿkمÿÿÿÿÿÿلا ثMد0ÿÿÿÿÿÿ ن&او
ةدوÿÿÿ> نÿÿÿÿ> يÿÿÿÿلا4دÿÿÿÿíÿÿÿÿلا
رtqلا ءا§Ikا دå+ ةDÄÑا°ملا
ىل)ا مJر6Ñÿ©ÉÑÿÜ يÇÑÿtÿلا
يلاÿkلاÿ+و ،م6Ñÿوÿمÿلا لاÿمFÿ)ا
ةدوÿåÿلاÿ+ نÿœ<ÿgÿ©ÿلا éاEÿÿ°ÿ)ا
لاÿمFÿ)او يدÿqÿلا لÿÿمÿÿõÿÿåÿÿل
نHÿÿ ةر1ÿÿ©ÿÿ&’ا ة0ÿÿÿõÿÿرÿÿÿمÿÿÿلا
ع9Ñÿو دEÿو ا}Jÿ ،ةÿلوÿÿgÿÜÿلا
ءا6Ñÿÿ'وÿÿkÿÿwÿÿ{ 4مÿÿلا 4ارÿÿïÿÿلا
نH ةر©Fg ة:4و يD ةMدI&’ا

/ÿاIب -ÿõÿïÿلا يÿمÄÑÿktïتا
سÄ©(4 ن&ا رM{F ،ةدوåلا ل+اHï لاوH&’ا+ نوgلاMÜو م§H°Üï نوõم6Ñ©ÄÑkå ن©œ<gلا ن&او ة8Ñا1
ل6Ñkèœا ة4ور9Ñ ىõ> دF'وMو درM يÅÑ:5 لå/ اH وJو لا7Ñò)’ا vر: ôلاH يõ> ةاو§لا ةÜ+ا4
’<g6او&’ا يÑá +ملا ن&ا امÅÑòملا لÜورv Mgïيملا>و يلود ى.

مودلانيف
Êام حسصن

Dي -ÇÑرMtومل ه-اEع ^Dو-gاد لاMõي»
يد°لو§لا يلودلا †ودلا°©D و©°©/و/ دا>
يkلا ةÇÑ©t°لا ن> ثMدõtل لو+رí©ل مIqو
يIاH وMÿدا6Ñÿ يداÿ°ÿلا يDÿ ةÿ~Hÿ©ÿõÿل اÿ§ÿ§ÿ/و
يD ر(ا~qلا ة§/اوH لEg ،يلاÄÑ°èلا يلودلا
ه5H©õ حIÇÑ هI&ا ار©HÅÑ يMïرD)’ا ي(ا§°لا
+åد† -ÄÑدM9 دÑلا تا+رq~1 ءاÇÑ8وÑا +åد
نم. يD اد°=و&ا †اH&ا ءا~/ ة+ر9Ñ ع©9Ñ ن&ا
I§ي(ا Fا س6&ا(DرMï©ا، HÉÑ©íلا ن&ا ا°ÇÑ©tة ’
-åود FوI§ا H~06 ن&او ةÑاM8 ودÑدMñ هل
.سgåÉلا ام§åÉÑ+ 5ا~6Ñkíا ىõ> ادوå- دEو

يفكت ل ةبهوŸا

Dÿ0 يÿ4او HÿÜÿا ،لو&Fÿ6)ا دÑÿمÿا<ÿ©ÿل +ÿن
I8اÑ6و رÑá H©ناد H©œو نIqملا م°kwب
ةرF يD ةJÿgÿوÿمÿلا ن&ا ،يرÿ(ا~ÿqÿلا يÿ°ÿ:وÿلا
نH لåïلا †د6Ñkwا بMqو ،يòí- ’ †دïلا
،ناد©ملا ة©49Ñ&ا óوD ر©Fg ءاد&ا مMدï- ل/&ا

HÅÑا ادد&Iه MíÉÑلا لœ<ا ب&Hدلا †اDاé، ’&Iه
Hن Iلا ة©>وœ<g©لا ن{Mن MíÉÑõنو -tلم
يkلا óرõíل ءي7Ñ لF مMدï-و ة©لو'وÄÑملا
MõågوIا§ل ا.

ةطرو ‘ «اكسسيل»

سÄ©(4 ت&ا/اDÿ ،نÿ°ÿ©ÿ(ادÿلا سÿåÉ+ لDÿåÿ ةد4
لH هI&او ة8Ñا1 ،بMد رمi Håورwلا ة©åم/
Hÿن -ÿtÿرFÿا-ÿ§ÿم +ÿمÿا اIÿ§ÿم MÄÑÿkÿ§دDنو +åÉس
تا>اÄÑلا ل1œ ة°w~Mلا ل1د6Ñk يkلا لاوH&’ا
سÄ©(رلا لDÉÑ دEÿو ا}Jÿ ةMÿدÿgÿõÿلا نHÿ ةHÿداÿïÿلا
ث©0 سÄ©(رلا ةõ+اïمل ةMدgõلا رHï ىل)ا ه/وkلا

دMدkÄÑل اtÄÑg- دMد/ نMñ Hرíلا م©>دk+ هgلا:
ةõòk©gل حمÄÑ- ى0k ن©œ<gل فIÇÑو ةر/&ا
+õå4و بEلا ةÇÑå6ا د°> دوÑkc°اî لاgÜةلو
Hد/ نMد، M{Fن&ا ر E©ل ن©°(ادلا ةمtد Fkة+ا
J6&’ا ه-اÑÜ8و رÑõl لèاM006ـلا ةHõ©نو.

ديري..ديسص نب
ليحرلا

Hع I§اM6وملا ةÑم، M4 ب=ر)©Äم/ سå©ة
<ÿ©ÿن Hÿõÿ©ÿõÿة Dÿ6’ا يÑÿkÿïÿلاÿة، +ÿåÿدHÿا Hÿل Hÿن
-ÇÑرDو ،ن©°(ادلا تاEا د&Fد <õا ى&I6 هÑ©åلم

<õى -ÄÑوMk§6 اÑرMåل©0رلاو ا +åدJا Hنود ن
لم6Ñkå ةMر(ا~qلا ةMداt-’ا ن&ا رM{F ،ةدو>
<õو- ى.©ñ +و-ورFلو Hلا ة4اد)ا عqمå©ة Dي
EÉÑ©4دملا ةi ادI©لا -ÄÑدد D©لا هï©ةم <õى
.ة©ïÉÑلا+ 5وíلا لا0 يD اJدرÄÑk- ن&ا

qarsana@essalamonline.com

7572ددعلا ^1441 لاوشش01ـل قفاوملا0202 ناوج20ءاثÓثلا

ةحبار قاروأا
4=ÿÿم -ÿÿاو/ÿد¶ Dÿي

يÿÿ°ÿ:وÿÿلا بÿÿ°ÿÿkÿÿwمÿÿلا
،ةMõو: ةدمل ير(ا~qلا
نودg> ي.œثلا ن&ا ’)ا

لا~= 4داïلا دg> ،لام/
،و4وHÿاداFÿ ن6Ñÿ©ÿاÿÿ©ÿلو
ىõ> س6وqõلا+ اوFkíا
بÿÿåلو ،ء’دÿÿgÿÿلا ةFÿÿÿد
و&ا ةMõدgلا ة4Eولا 4ود
0ÿÿkÿÿلا ىÿÿار+ÿÿtÿÿلا ةÿkÿي
Mÿåÿkÿمÿد <ÿõÿ©ÿ§ا ا’&:ïم
ةا4اHÿÿgÿÿ يDÿÿ يÿÿÿíÿÿÿ°ÿÿÿلا

م0ÄÑ ل/&ا نH ة8Ñا1
Ik©qملا ةg0 و&ا ةا4اkى
Eõلا بÜةلوا.

15

«ثوغرب» فاÎعا
Iÿqÿلا مÿgÿõÿار=وIو©ل اI©ل H©ÄÑي

MÿÿرL ن&ا Fÿÿ7 لÑÿÿءي Eÿد -ÿèÿ©ÿلو رÿن
Måدو Fام Fنا Dلا يÄÑا+ñ +å5&ا دHة
D©س6ور Fو4وIلا اkا يIkÅÑلو0 تر
ه-اMÿtرÇÑÿ- يDÿ دFÿ&ا ث©0ÿ ،مÿلاÿåÿلا
دوå- نل †دïلا ةرF ن&ا ة©ÇÑtíلا

Fام FاIl 0و اد+&اkلا ىt©لا ةاåداMة،
HÅÑ©دل نا ارMلا هåدMد Hلا نÅÑòكو
دå+ اH ملاåلا نو6Ñ©ò ف©F لو0
D©س6ور Fو4وIلاو اtqلا رÇÑtي،
HÉÑÿÿ©ÿÿíÿÿلا ن&ا اòÿÿثÿÿ©ÿÿر Hÿÿلا نÿÿ°ÿس6ا
-ÉÑÿÿاو4ر Hÿÿن Jÿÿ{لا اÿÿو+ÿو ءاDÿïÿاود
اé Hادو نود+ م§(اEد8Ñ&او م§0gk&ا
Mÿÿqÿÿåÿÿا ل’&Hÿÿر Eÿÿ6اÑÿÿ©ÿÿا /ÿÿو ادHÿن
.هHå سMÅاkåلا بÇÑåلا
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رشصعلا

04:06

رهظـلارجفلا

12:4616:30

برغŸا

19:38

ءاششعلا

21:12

ةÓسصلا تيقاوم

يليÓب عيب ىلع رسسحتي يسسنوتلا يجÎلا^
ةمحر نب ىلع يسسليسشت محازي لسساكوين^

ناك هدرو ملظلل صضرعت رسضÿا م‚^
ناديŸا ةيسضرأا ىلع

يتيسسلا عم لاطبألا يرودب جيوتتلا فدهتسسي^

اÃ ديسشي يفياسص
نوفÙÎا اهمدقي

يرود ‘ نويرئاز÷ا
رطق مو‚

ىيحي Îنع نم مدقŸا عورششŸاب هباجعإا نع Èع

ايمسسر اسضرع صضفري ةماح
«ةراطسسوسس» بيردتل

اقيرف02ـب مداقلا مشسوملا صضوخو طوقشسلا ءاغلإاب حشصن

ةسسفانملا فانئتسسا :رسصان نب
تدقف ةلوطبلاو نكمم ريغ ايلاح

ةيداسصتقلاو ةينفلا اهتميق

ةمشسبلا اوعنشص مهنأا دكأا

7572ددعلا ^1441 لاوشش01ـل قفاوملا0202 ناوج20ءاثÓثلا

ينامو حÓشصو غنيلريتشس ىلع قوفت ايقيرفإا لطب

يبعل لك نم لسضفأا زرحم
ةحنجألاو ناديملا طـسسو
«غـــــــيلريميربلا» يــــف

ةرقم م‚
ىرخألا قرفلا نم ةرماؤومل صضرعت مهقيرف اوربتعا

كرحت نورظتني راسصنألا
فرطك لوخدلاو ةرادإلا

 يتوسصلا ليجسستلا يف دياحم

ياد Úشسح رشصنةمشصاعلا دا–ا


