
30 صص

ـب تاباسصإ’إ ةورذ تغلب رئإزجلإ نأإ فسشك
:ةحسصلإ ريزو ،طرافلإ ليرفأإ92 ـلإ يف «انوروك»

رـــمديو فسشكي سشيجلا
تاــــــعامجلل أاــبخم

لـــــجيجب ةـــيباهرإلا
50صص
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ءافتك’إ بجي ’ هنإإ لاق باقرع
نآ’إ دحل ةققحملإ جئاتنلاب

اهتلاط يتلإ هيوسشتلإ ةلمح دعب
اهتيقإدسصم يف تنعطو توريب نم

ابسسحت ةيبرتلإ ةرإزو اهتطبسض
مداقلإ يسسإردلإ مسسوملل

تاــئفلا يــه هذــه
ةـسصاخلا تاــفلملاو
سسردـــمتلا ةـــحنمب

40 صص

تإربخلإ باسستكإإ يف نيرامتلإ هذه ةيمهأإ دكأإةماعنلاب جلاعم فيك ريطانق6 نم ديزأإ زجح
ةيتايلمعلإ ةيزهاجلإ زيزعتل

ةزكرملإ ةيانعلاب ايلاح دقري عإرذلإ نييإرسش ىوتسسم ىلع رخآإ باسصأإ

نارهو يف هراج لتقي باسش
مدـــق ةرــك ةارابم ببسسب

50صص

ة˘با˘ق˘ن˘ل˘ل ي˘ن˘˘طو˘˘لإ بت˘˘ك˘˘م˘˘لإ ف˘˘سشك
نع ،بئإرسضلإ يفظو˘م˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘لإ

بر˘˘قأإ ي˘˘˘ف ئرا˘˘˘ط عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جإ د˘˘˘ق˘˘˘ع
ل˘˘˘كا˘˘˘˘سشم˘˘˘˘لإ صصي˘˘˘˘خ˘˘˘˘سشت˘˘˘˘ل ،لا˘˘˘˘جآ’إ
ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ك عو˘˘سضو˘˘م حر˘˘طو ة˘˘ق˘˘لا˘˘ع˘˘لإ
يف لوخدلإ كلذ يف امب ،جاجتح’إ
ن˘˘ع ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل حو˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘م بإر˘˘˘سضإإ
 .مهت’اغسشنإ

تذختا ةينيدلا نوؤوسشلا ةرازو»
ةــــيحسصلا تاءارـــــجإلا لــــك
«دجاسسملا حتف ةداعإل ةيرورسضلا

50صص

مويلا اهطاسشن فنأاتسست عيرسسلا ماعطإلا تÓحم
40 صصرجحلل يجيردتلإ عفرلإ  ططخم اهلمسش ايتامدخو ايراجت اطاسشن42 ىلإإ ةفاسضإإ

سضفخب لمعلا ديدمت
ىتح طــفنلا جاـــتنإا
مداقلا ةيليوج ةياهن

40صص

فقوت «كارـطانوسس»
تيز رــيدسصت دـقع
ناــنبل ىلإا دوــقولا

40 صص

ةيبرتلا عاطق برسضت ةذتاسسأا سصقن ةمزأا
لـبقملا يسسردـملا لوــخدلا نـم ةـيادب

مهئافلخ نامسض نود مداقلإ توأإ13 ـلإ ةياغ ىلإإ دعاقتم ف’آإ01 يلإوح ءاسصحإإ

ىلع فرسشي ةينماثعأا رامع ءاوللا
ةيحلا ةريخذلاب يكيتكت نيرمت
سسانمأا نإاب يتايلمعلا عاطقلا يف

يلامجإإو ءافسش ةلاح871 ليجسست
1366 ىلإإ لسصي نيفاعتملإ

ةباسصإا511و تايفو8
«اــنوروــك» ـب ةدـــيدج

رــــئازـــجلا يـــف
40 صص
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م.م.ذ.شش نع ردشصت
عيزوتلاو رششنلل راشسŸا

رششنلا لوؤوشسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
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:راهششإلا

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

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

   (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 ل
 ترششن ءاوشس
رششنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
! .. اريزو حبسصي نأا داك ريم

ةيدلب ضسيئر طبترا نيتنسس نم لقأا لبق
عم ةيوق ة˘قاد˘سص ة˘قÓ˘ع˘ب ،نار˘هو ة˘ي’و˘ب
ىتح ،ليلخ بيكسش قبسسأ’ا ةقاطلا ريزو
تاي’و˘لا ي˘ف ا˘ي˘لا˘ح دو˘جو˘م˘لا ر˘ي˘خأ’ا نأا
ديلقتل ىعسسي نا˘ك ،ة˘ي˘كير˘مأ’ا ةد˘ح˘ت˘م˘لا
ناك ريخأ’ا نأا ليقو ،امهم ابسصنم ريملا

دهع يف ةيرازو ةبيقح يلوت كسشو ىلع
مويلا ريملا اذه ملعلل ،ةقيلفتوب ضسيئرلا
.! .. بعسشلا عمو كارحلا عم هّنإا لوقي

 نوقحتسسي ام لقأا

ةمهاسسملل ةيكراسشت ةينف ةلمح تمتتخا
ديسشت ةيمقر روسصو تاموسسر زاجنا يف
ةيحسصلا ةياعرلا يمدقمو ءابطأ’ا دوهجب
ةحئاج لظ يف ،ماع لكسشب بطلا ةنهمو
ةلودلا ةباتك تل˘ب˘ق˘ت˘سسا ثي˘ح ،«ا˘نورو˘ك»
07 نع لقي ’ ام يفاقثلا جاتنإ’اب ةفلكملا

ةحول21 ءاقتنا اهلÓخ نم مت اينف Óمع
ةتف’ نمسض ضضرعتسس يتلاو يمقر مسسرو
بل˘ق ي˘ف اد˘غ ق˘ل˘ع˘تو ع˘ب˘ط˘ت˘سس ة˘قÓ˘م˘˘ع
ينطولا مويلاب ًءافتحا ،ةمسصاعلا رئازجلا
ةنسس لك نم ناوج8 ـل فداسصملا نانفلل
،ةحسصلا  لامعو بطلا يينهمل اميركتو
كئلوأاو «91‐ديفوك» ءابو نومواقي نيذلا
.نيرخآ’ا ةايح ذاقنإ’ مهحاورأا اودقف نيذلا

! .. ىبزلا ليسسلا غلب

بويج اوقرحأا رثك نييزاهتنإا نع انعمسس
م˘ه˘ما˘ن˘ت˘غإا لÓ˘خ ن˘م «ي˘لاوز˘˘لا» ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

نأا نكل ،كلذ مهل حيتت يتلا ضصرفلا طسسبأ’
ةيمسسر قئاثوب «ضسينزبتلا» ىلإا رمأ’ا لسصي
غلب انهف .. رئاز˘ج˘لا د˘ير˘ب ة˘سسسسؤو˘م˘ل ة˘ي˘نا˘ج˘م
دوقفم «eruoceS euqehC» ،ىبزلا ليسسلا
ـب عابي ىحسضأاو ،لمر يسساح ديرب زكارم يف
،! .. اذ˘ه ل˘ق˘ع˘ي ل˘ه˘˘ف ،كا˘˘سشكأ’ا ي˘˘ف جد02
ىلع ربجم هر˘مأا ى˘ل˘ع بو˘ل˘غ˘م˘لا ن˘طاو˘م˘لاو
يذلا ني˘يزا˘ه˘ت˘نإ’ا ء’ؤو˘ه ق˘ط˘ن˘م˘ل خو˘سضر˘لا

ىلع نيمئاقلا بيسست ةجيتن مهتلاسض اودجو
’ .. ةقطنملا يف ةيمومعلا ةسسسسؤوملا هذه
.نونزحي مه ’و ةباقر

ةيديدحلا ةسضبقلا

ة˘ياد˘ب ع˘م ذ˘ي˘مÓ˘˘ت˘˘لا ءا˘˘ي˘˘لوأا ق˘˘ل˘˘ق د˘˘ت˘˘سشي
0202/1202 ةيسساردلا ةنسسلل تÓ˘ي˘ج˘سست˘لا
هيف هتني مل تقو يف ،ةسصاخلا ضسرادملا يف
هذ˘˘ه ير˘˘ي˘˘سسم ن˘˘ي˘˘ب م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا عاز˘˘˘ن˘˘˘لا د˘˘˘ع˘˘˘ب
فيلاكت ديدسست لوح ءايلوأ’او تاسسسسؤوملا
ةنسسلا نم ثلاثلا لسصفلاب ةسصاخلا ةسساردلا
ضسرام21 خيراتب ةسساردلا فقو عمف ،ةيراجلا
لخد ،«انوروك» ةحئاج يسشفت ببسسب طرافلا
ةسصاخلا ضسرادملا وري˘سسمو ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ءا˘ي˘لوأا
ةسساردلا فيلاكت ديدسست لوح يقيقح عازن يف
ة˘سضب˘ق زر˘فأا ا˘م ،ه˘مد˘ع ن˘م ثلا˘ث˘لا ل˘سصف˘ل˘ل

مويلا ى˘لإا ةر˘م˘ت˘سسم ن˘ي˘فر˘ط˘لا ن˘ي˘ب ة˘يد˘يد˘ح
ةلوهجم ى˘ق˘ب˘ت ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ى˘ل˘ع ا˘ه˘تا˘ي˘عاد˘تو
.بقاوعلا

qarsana@essalamonline.com
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يسسركلا كرت بعسص وه مك
نو˘˘˘ف˘˘˘˘ظو˘˘˘˘م لواد˘˘˘˘ت

ةريبك ةيمو˘م˘ع ة˘كر˘سشب
ع˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘با˘˘˘˘ت
ارا˘˘ب˘˘خأا ،«كار˘˘طا˘˘نو˘˘سس»
ضسلجي مهريدم ّنأا لوقت
بر˘˘ق ة˘˘عا˘˘سس42/42
زاهجو رسشابملا ف˘تا˘ه˘لا
،امه˘قرا˘ف˘ي ’و ضسكا˘ف˘لا
رارق ةظحل يأا يف رظتني
ه˘ل˘ع˘ج ا˘م ه˘ما˘ه˘م ءا˘ه˘˘نإا
فوخلا نم ةلاح ضشيعي
هتلسصو امدع˘ب بقر˘ت˘لاو
ةدكؤوم ه˘ب˘سش تا˘ب˘ير˘سست
ي˘˘˘ف ه˘˘˘ما˘˘˘يأا نإا لو˘˘˘ق˘˘˘˘ت
.ةدودعم تتاب بسصنملا

؟يسسركلا نخسسي ىتم
ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘˘ب

نم رثكأا ءاسضقنا
ى˘ل˘ع ر˘ه˘سشأا4
لسصاوي ،هنيي˘ع˘ت
ي˘ف د˘يد˘ج ي˘لاو
،بون˘ج˘لا ة˘ي’و
ة˘ل˘م˘ج˘˘لا رار˘˘كت
لازام» ةريه˘سشلا

ضشت˘˘ن˘˘˘خ˘˘˘سس ا˘˘˘م
،«يسسركلا
’ ه˘˘˘نأا د˘˘˘سصق˘˘˘˘ي
هدر لÓ˘˘خ لاز˘˘˘ي

ضضع˘˘˘˘ب ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
ي˘ت˘لا تا˘ب˘ل˘ط˘˘لا
ي˘˘˘˘˘˘˘ف بغر˘˘˘˘˘˘˘˘ي
ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ب˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ت

ةسصا˘خ تا˘سسل˘ج
لاؤوسسلا ،ةيسضايرلا تايعمجلا ىتحو تايعمجلا ءاسسؤورو راغسصلاو رابكلا نيبختنملا ضضعب عم
؟يلاولا يديسس يسسرك نخسسي ىتم وه

 رخآا رهظف .. لكسشم لح
طا˘˘˘˘سشن ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘ف ةدا˘˘˘˘˘عإا ع˘˘˘˘˘م

ةلحرملا يف ةيحايسسلا ت’اكولا
ي˘ج˘يرد˘ت˘لا ع˘فر˘˘لا ن˘˘م ى˘˘لوأ’ا
يتلاو اندÓب يف يحسصلا رجحلل
ةيسضق تداع ،دحأ’ا مويلا أادبت
ة˘˘˘سصا˘˘˘خ˘˘˘لا تا˘˘˘˘سضيو˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ة˘˘˘ح˘˘˘ئا˘˘˘ج ءار˘˘˘ج تاءا˘˘˘غ˘˘˘لإ’ا˘˘˘ب
حطسسلا ىلع وفطتل «انوروك»
باحسصأا لاح ناسسلف .. ديدج نم
’ ر˘ج˘ح˘لا» ة˘حا˘ي˘˘سسلا ت’ا˘˘كو
يتلا انلاومأا نع اذام .. يفكي
.«اروثنم ًءابه تبهذ

يلاولا ىدحتي ةسسردم ريدم
يدÓ˘˘ب ي˘˘ف ع˘˘قو ا˘˘˘م فر˘˘˘طأا ن˘˘˘م

ةي’و يف ةسسرد˘م ر˘يد˘م .. ة˘ب˘ي˘ب˘ح˘لا
لوح رسشابم عازن يف لخد ،ةيقرسش
،ةيحÓف ضضرأا نع ةرابع راقع ةيكلم
يسصخسشلا ةي’ولا يلاو ريتركسس عم
ريدم ،ه˘ت˘ط˘ل˘سس لÓ˘غ˘ت˘سسإا˘ب ه˘م˘ه˘تاو
ريتركسس ي˘ما˘ح˘م بطا˘خ ة˘سسرد˘م˘لا
Óئاق ،ةلادعلا رسصق وهب يف يلاولا
يل ريدت ام» نيماحملا نم ددع مامأا

لهف ،«كعاتن يلاولا ’و تنأا ’ ولاو
ي˘ف ة˘يا˘ه˘ن˘لا ى˘لإا ر˘يد˘م˘لا د˘م˘سصي˘سس
.؟يوقلا ةي’ولا لجر ةهجاوم
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ةذ˘˘˘˘تا˘˘˘˘˘سسأ’ا نأا ا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
نو˘ب˘لا˘ط˘ي ن˘ي˘ي˘˘طا˘˘ي˘˘ت˘˘حإ’ا
م˘ئاو˘ق˘لا˘ب ل˘م˘ع˘لا د˘يد˘م˘ت˘˘ب
‐7102 يتنسسل ةيطايتحإ’ا

،مه˘ف˘ي˘ظو˘ت د˘سصق8102
ن˘هار˘لا ع˘سضو˘لا ل˘ظ ي˘˘فو
او˘نو˘كي نأا بق˘تر˘˘م˘˘لا ن˘˘م
ةا˘ج˘ن ل˘ب˘ح وأا را˘ي˘خ ل˘˘ث˘˘مأا
ةيسصولا ةرازول˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
ل˘˘كسشم زوا˘˘ج˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م
.ةذتاسسأ’ا بسصانم روغسش

ةذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘تا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسأ’ا بلا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ط
يف نوحجانلا نويطايتحإ’ا
ة˘˘ي˘˘با˘˘ت˘˘كلا تا˘˘ق˘˘با˘˘سسم˘˘˘لا

ةرازو ن˘˘˘م  ،ة˘˘˘يو˘˘˘ف˘˘˘˘سشلاو
ديد˘م˘ت ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا
ةيطايتحإ’ا مئاوقلاب لمعلا
8102و7102 ي˘ت˘˘ن˘˘سسل

في˘ظو˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع لÓ˘خ
.1202 ةنسسب ةسصاخلا
نو˘ح˘جا˘ن˘لا ةذ˘تا˘˘سسأ’ا د˘˘كأا

م˘ئاو˘ق˘لا ي˘ف نو˘ف˘ن˘سصم˘لاو
ةل˘سسار˘م ي˘ف ،ة˘ي˘طا˘ي˘ت˘حإ’ا
ةيبرتلا ةرازو ىلإا اهب اوثعب
ا˘ه˘ي˘ل˘ع تع˘ل˘طإا ،ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا
لكب اوماق مهنأاب ،«مÓسسلا»
عامسسإا لجأا نم تاوطخلا

ةسصاخ ةياسصو˘ل˘ل م˘ه˘تو˘سص
يح˘سصلا ع˘سضو˘لا مزأا˘ت ع˘م
م˘ه˘ترد˘ق مد˘عو دÓ˘ب˘لا ي˘ف
ةمسصاعلا ىلإا لقنتلا ىلع
ح˘˘لا˘˘سصم ع˘˘م ضضوا˘˘ف˘˘ت˘˘ل˘˘ل
،طو˘ع˘جاو د˘م˘ح˘م ر˘˘يزو˘˘لا
،م˘˘هر˘˘˘ي˘˘˘سصم ضصو˘˘˘سصخ˘˘˘ب
متي مل  مهفلم نأا نيزربم
نم بج˘ي ا˘م˘ك ه˘ب ل˘ف˘كت˘لا
،ةسصت˘خ˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا ل˘ب˘ق
ل˘م˘ع˘لا ةرور˘سضب او˘ب˘لا˘طو
يتنسسل ةيطايتحإ’ا مئاوقلاب
ة˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب ،8102‐7102
ةيمقرلا ةيسضرأ’ا حتف ىلإا
.فيظوتلل

،نو˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا بلا˘˘ط ا˘˘م˘˘ك
ءاسسؤورو ةيبرت˘لا تا˘ير˘يد˘م
ةرور˘˘˘سضب ا˘˘˘ه˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘سصم
ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘˘ع نÓ˘˘˘˘˘عإ’ا
ن˘ع ةر˘غا˘˘سشلا بسصا˘˘ن˘˘م˘˘لا
يف ركذلا ةفلاسس ت’احلا
ن˘˘˘ع ةردا˘˘˘سصلا ة˘˘˘سصخر˘˘˘لا
خيراتب يمومع˘لا ف˘ي˘ظو˘لا

م˘قر تح˘ت82/80/8102
م˘قر ة˘ل˘سسار˘م˘لاو ،7229
خ˘يرا˘ت˘ب ةردا˘سصلا7229
،41/11/8102 م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘قر
ردسصملا ف˘ي˘سضي‐ اود˘كأاو
ر˘˘˘يزو ل˘˘˘˘خد˘˘˘˘ت نأا ‐ ه˘˘˘˘تاذ
ح˘ب˘سصأا ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا
لجأا نم يرورسض نم رثكأا
.مهتيسضقب لجاعلا لفكتلا

ةي˘بر˘ت˘لا ةرازو تنا˘كو اذ˘ه
ديدمت تررق دق ،ةينطولا
ةيطايتح’ا ةمئاقلاب لمعلا

ي˘ف ن˘ي˘ح˘جا˘ن˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا
مت ي˘ت˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ة˘ق˘با˘سسم
يتلاو7102 ةنسس اهميظنت
طسسوتملا نيروطلا ضصخت
ددسصلا اذه يفو ،يوناثلاو
يف ،طو˘ع˘جاو ر˘يزو˘لا د˘كأا
ّنأا ،ة˘˘ق˘˘با˘˘سس تا˘˘ح˘˘ير˘˘˘سصت
ةيلمع يف يعاريسس عاطقلا
قاقحتسس’ا لماع فيظوتلا

ة˘˘ي˘˘سضرأا ي˘˘ف بي˘˘˘تر˘˘˘ت˘˘˘لاو
متي˘سس نأا ى˘ل˘ع ،ف˘ي˘ظو˘ت˘لا
ةينطولا ةمئاقلا ىلإا ءوجللا
ة˘م˘ئا˘ق˘˘لا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسا د˘˘ع˘˘ب
ي˘ف ة˘ل˘ج˘˘سسم˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا
ة˘ن˘سسل ف˘ي˘ظو˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘سضرأا

7102.
بسسحو ،ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا ي˘˘ف
نإاف ،تاسصاسصتخ’ا عيزوت
تا˘˘˘ي˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘تدا˘˘˘˘م
نيب نم ناربتعت ءايزيفلاو
ةبولطملا بسصا˘ن˘م˘لا ر˘ث˘كأا
.يوناثلا ميلعتلا يف
في˘ظو˘لا نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج
بلط ىلع قفاو ،يمومعلا

،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ةرازو
لÓغتسسا د˘يد˘م˘ت˘ب ضصا˘خ˘لا
ع˘م ة˘ي˘طا˘ي˘ت˘˘ح’ا م˘˘ئاو˘˘ق˘˘لا
ح˘˘˘ت˘˘˘˘ف ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ضصر˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا
نم ةيادب ةيلاملا بسصانملا
،1202 ة˘˘مدا˘˘ق˘˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘سسلا

تا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘سصحإ’ا بسسحو
،ةرازولا فرط نم ةمدقملا
ةذ˘˘˘˘˘تا˘˘˘˘˘˘سسأ’ا دد˘˘˘˘˘˘ع نإا˘˘˘˘˘˘ف
ضسرادملا نم ني˘جر˘خ˘ت˘م˘لا
نيب حوارتي ةذتاسسأÓل ايلعلا

ذاتسسأا ف’آا6 ىلإا ف’آا5
هيف جاتحت يذلا تقولا يف
اذه نم ربكا اددع ةرازولا
. ةرغاسشلا بسصانملا دسسل
،ة˘˘ل˘˘˘سص يذ قا˘˘˘ي˘˘˘سس ي˘˘˘فو
ة˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا ةرازو ته˘˘˘ت˘˘˘نا
ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب ،ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا

ن˘˘م ،د˘˘عا˘˘ق˘˘ت˘˘لا قود˘˘ن˘˘˘سص
ةذ˘˘˘تا˘˘˘سسأ’ا دد˘˘˘˘ع ءا˘˘˘˘سصحإا
ن˘سس ى˘لإا نو˘˘ل˘˘سصي ن˘˘يذ˘˘لا
توأا13 مو˘˘ي د˘˘عا˘˘ق˘˘ت˘˘لا
مهبسصانم ليوح˘تو ،مدا˘ق˘لا
،ةر˘˘˘غا˘˘˘سش بسصا˘˘˘ن˘˘˘م ى˘˘˘˘لإا

نأا املع ،7489 غلب يذلاو
تافلم˘لا ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب07
ةئاملاب03و  ةذ˘˘˘˘˘تا˘˘˘˘˘˘سسأا
ن˘ي˘سشت˘ف˘م ن˘ي˘ب نو˘عزو˘ت˘˘ي
ةفاسضإا ،ءارد˘مو ن˘ي˘يز˘كر˘م
،راظنو ةيبرت يفرسشم ىلإا
نمRNC ـلا د˘˘˘˘˘كؤو˘˘˘˘˘˘ت
ن˘سسلا ا˘ع˘˘ي˘˘م˘˘ج م˘˘ه˘˘غو˘˘ل˘˘ب
ءا˘˘ف˘˘ي˘˘ت˘˘سساو ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا
.ةيرورسضلا طورسشلا

مت يتلا تافلملا نيب نمو
ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت ا˘˘م ا˘˘ه˘˘ت˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘م
ن˘˘ي˘˘م˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ةذا˘˘ت˘˘سسأ’ا˘˘˘ب
ةثÓثلا ةيميلعت˘لا راو˘طأÓ˘ل
ط˘˘˘سسو˘˘˘ت˘˘˘˘م ،ي˘˘˘˘ئاد˘˘˘˘ت˘˘˘˘با‘
مهتلا˘حإا م˘ت˘ي˘سسو ،(يو˘نا˘ثو
13 نم ةيادب ،دعاقتلا ىلع
رمأ’ا قلعتيو ،مداقلا توأا
يف مهتمدخ تلسصو نيذلاب
،ةنسس23 ى˘˘لإا عا˘˘ط˘˘ق˘˘˘لا

.ةنسس06 اوغلب نيذلاو
ضسل˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘م ىر˘˘˘˘˘˘عو اذ˘˘˘˘˘˘ه
ثراوك حسضفو ةبسساحملا
،ةيبرتلا عاطق رييسست ءوسس
بناج˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت ا˘م ة˘سصا˘خ
ن˘ي˘ت˘ن˘سسل˘ل ي˘جو˘˘غاد˘˘ي˘˘ب˘˘لا
7102‐6102 نيتيسساردلا

ل˘˘˘ج˘˘˘˘سسو ،8102‐7102و
ر˘ي˘طأا˘ت ي˘ف ار˘ي˘˘ب˘˘ك از˘˘ج˘˘ع
ضسلجملا فسشكو ،ذيمÓتلا
ضصا˘خ˘لا هر˘ير˘ق˘ت ي˘ف ،ه˘˘تاذ
تعلطإا يذلا ،7102 ةنسسب
ضضع˘˘˘ب ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع «مÓ˘˘˘˘سسلا»
يلامجإ’ا ددعلا نأا ،هئازجأا
ة˘˘ن˘˘سسلا لÓ˘˘خ ةذ˘˘تا˘˘سسأÓ˘˘ل
8102‐7102 ة˘˘ي˘˘سسارد˘˘˘لا
ذاتسسأا95و فلأا174 غلب
امنيب ،راوطأ’ا فلتخم يف
79و فلأا724 مهددع ناك
م˘˘سسو˘˘˘م˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ ذا˘˘˘ت˘˘˘سسأا
يأا ،ق˘˘˘با˘˘˘سسلا ي˘˘˘˘سسارد˘˘˘˘لا
33.9 ا˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ب˘˘˘سسن ةدا˘˘˘يز˘˘˘ب
لدع˘م فر˘ع د˘قو ،ة˘ئا˘م˘لا˘ب
ا˘ن˘سسح˘ت ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ر˘ي˘˘طأا˘˘ت
ضسفن لÓخ فيفط لكسشب
ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘سسارد˘˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘سسلا
ي˘˘˘ئاد˘˘˘ت˘˘˘ب’ا ن˘˘˘يرو˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا

ىرخأا ةيحان نمو ،يوناثلاو

Óيل˘ق لد˘ع˘م˘لا اذ˘ه رو˘هد˘ت
كلذو طسسوتملا روطلا يف
دد˘˘ع ي˘˘ف ةدا˘˘يز˘˘˘لا بب˘˘˘سسب
.ذيمÓتلا

تافلم لك شضفر
قبشسŸا دعاقتلا

تسضفر ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ةرازو
دعاقتلاب ةسصاخلا تافلملا
ل˘ب˘ق˘ت˘سسإا ثي˘ح ،ق˘˘ب˘˘سسم˘˘لا

،ينطولا دعاقت˘لا قود˘ن˘سص
،ف˘ل˘˘م ف’آا5 ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا

رفوت امل اقفو رمأ’ا قلعتيو
،تامولعم نم «مÓسسلا» ـل
05 باح˘سصأا ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا˘ب
او˘ل˘سصو ن˘يذ˘لا اذ˘كو ة˘ن˘سس
،ةيلعف ةمدخ ةنسس02 ىلإا
ي˘تÓ˘لا ءا˘سسن˘لا ن˘ع Ó˘سضف
54 ى˘لإا م˘هرا˘م˘عأا تل˘سصو
ةنسس51 ل˘˘با˘˘ق˘˘م ،ة˘˘ن˘˘سس
.ةمدخ

مهئافلخ نامشض نود مداقلا توأا13 ـلا ةياغ ىلإا دعاقتم فلآا01 يلاوح ءاشصحإا

ةـيادب ةــيبرتلا عاــطق برسضت ةذـــتاسسأا سصقن ةـــمزأا
لـــــبقملا يسسردــملا لوــخدلا نـــم

مهفيظوتل8102-7102 يتنسسل ةيطايتحإلا مئاوقلاب لمعلا ديدمتب نوبلاطي نويطايتحإلا ةذتاسسألا ^

ر.نوراه

ةيميلعتلا راوطألا يف ةذتاشسأا شصقن ةمزأا ،1202–0202 مداقلا يشسردملا لوخدلا نم ةيادب ،ةيبرتلا عاطق هجاوي
،ةذتاشسأا مهنم ةئاملاب07 ،مداقلا توأا رهشش نم13 ـلا ةياغ ىلإا دعاقتم فظوم7489 ءاشصحإا مت هنأا مكحب ،ةثÓثلا

.ءلؤوه ةفيلخ ،رطشسألا هذه ةباتك ةياغ ىلإا ،طوعجاو دمحم ،ريزولا حلاشصم نمشضت مل لباقملا يف

شسردت ةيشصولا ةرازولا
ءاكرششلا عم فلملا

 نييعامتجإلا
يلماح ةيعسضو يف لسصفلا

ةيعماجلا تاسساردلا يتداهسش
تاسساردلل ةيقيبطتلا

ابيرق سسناسسيللاو ةيعماجلا
،طوعجاو دمحم نلعأا

،ةينطولا ةيبرتلا ريزو
يف لشصفلا برق نع
يتداهشش يلماح ةيعشضو
ةيعماجلا تاشساردلا
تاشساردلل ةيقيبطتلا
،شسناشسيللاو ةيعماجلا

لحم فلملا نأا ادكؤوم
ءاكرششلا عم تارواششم
.نييعامتجلا

در يف ديكأاتلا اذه يتأايو
ههجو يباتك لاؤوشس نع
بئانلا ،رهاط يواشش
يبعششلا شسلجملاب
ةنجل وشضع ،ينطولا
ريزول ،ةينازيملاو ةيلاملا
لوح ،ةينطولا ةيبرتلا

يشسائرلا موشسرملا قيبطت
41–662.

ـه.داوج

،د˘يزو˘ب ن˘ب نا˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع د˘˘كأا
نا˘˘˘˘˘كسسلاو ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘سصلا ر˘˘˘˘˘يزو
ذاختإا ،تايف˘سشت˘سسم˘لا حÓ˘سصإاو
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘لا نوؤو˘˘˘˘˘سشلا ةرازو
تاءار˘˘˘˘˘جإ’ا ل˘˘˘˘˘ك ،فا˘˘˘˘˘˘قوأ’او
حتف ةداعإ’ ةيرورسضلا ةيحسصلا
فانئتسسإا نأاب ار˘كذ˘م ،د˘جا˘سسم˘لا
ة˘˘˘يدا˘˘˘سصت˘˘˘ق’ا تا˘˘˘˘طا˘˘˘˘سشن˘˘˘˘لا

قلطنيسس تامدخلاو ةيراجتلاو
نيتلحرم ىلع مويلا نم ءادتبإا

يذلا رجحلا عفر ططخم بسسح
.ةموكحلا هترقأا

د˘م˘ح˘م د˘كأا ،دد˘سصلا اذ˘˘ه ي˘˘فو
ةرازوب ناو˘يد˘لا ضسي˘ئر ،خ˘ي˘سشلا
نأا ،فاقوأ’او ة˘ي˘ن˘يد˘لا نوؤو˘سشلا
ىوتف رظتنت ة˘يرازو˘لا م˘ه˘تر˘ئاد

ليفك رارق يأا ذاختا لبق ةيبط
،اهمدع نم دجاسسملا حتف ةداعإاب

ر˘˘يزو˘˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم نأا ا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع
ـلا يف تررق دق تناك ،يدهملب
،يسضاملا ضسرام رهسش نم71
لك ربع دجاسسملا ةفاك قÓغإا

ةÓ˘˘سص ع˘˘ن˘˘مو ن˘˘˘طو˘˘˘لا عو˘˘˘بر
ايدافت ،اهيف ةعمج˘لاو ة˘عا˘م˘ج˘لا

.«انوروك» ىودع راسشتنإ’
نوؤو˘سشلا ر˘يزو دا˘فأا ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
يف ،يدهمل˘ب ف˘سسو˘ي ،ة˘ي˘ن˘يد˘لا
ةدا˘عإا رار˘ق نأا ،ق˘با˘سس ح˘˘ير˘˘سصت
فرط نم ذخت˘ي د˘جا˘سسم˘لا ح˘ت˘ف
ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب ،ا˘هد˘حو ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا
ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا تا˘˘ي˘˘سصو˘˘ت
رمأ’ا اذه نأا افيسضم ،ةسصتخملا
،ةرازو يأا ضصاسصتخا نم ضسيل
،ةيرازولا هترئاد نأا ىلإا راسشأاو
ةققحملا جئاتنلا مام˘ت˘ها˘ب ع˘با˘ت˘ت
دد˘˘˘ع را˘˘˘سسح˘˘˘˘نا لا˘˘˘˘ج˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف
‐دي˘فو˘ك» ضسور˘ي˘ف˘ب تا˘با˘سصإ’ا

يف لاقو ،كلذل دعسستو ،»91
يف ءاربخلا ريراقت» نأاسشلا اذه
يحوت يبطلاو يحسصلا بناجلا

ةحئاجلا تايعادت نأابو لؤوافتلاب
تاطايتحا ل˘سضف˘ب ف˘خ˘ت تأاد˘ب
ماز˘ت˘لا رد˘ق˘ب ه˘نأاو ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
’ تا˘طا˘ي˘ت˘ح’ا˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا
اننإاف ةمامكلا ءادترا اهنم اميسس
ةحئاجلا هذه مجح نم للقنسس
ح˘˘˘ت˘˘˘ف ةدا˘˘˘عإا ى˘˘˘لإا بهذ˘˘˘ن˘˘˘سسو
.«دجاسسملا

ر˘يزو ف˘سشك ،ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ه˘ب ضصخ ثيد˘˘ح ي˘˘ف ،ة˘˘ح˘˘سصلا

نو˘˘يز˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘˘لا ضسمأا لوأا ءا˘˘˘سسم
تغ˘ل˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ،ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
ضسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ب تا˘˘˘با˘˘˘˘سصإ’ا ةورذ
طرافلا ليرفأا92 موي «انوروك»
نأا ازربم ،ةلاح991 اهليجسستب
ـب ةمسستملا ةي˘لا˘ح˘لا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا
تحمسس «ي˘ب˘سسن˘لا رار˘ق˘ت˘سس’ا»
ي˘ج˘يرد˘˘ت ع˘˘فر˘˘ب عور˘˘سشلا ي˘˘ف
هحلاسصم نأا ىلإا اريسشم ،رجحلل
ةئاملاب71 ىوسس لمعتسست مل
ة˘˘˘سصسصخ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ةر˘˘˘˘سسأ’ا ن˘˘˘˘م
.ضشاعنإÓل

نع لوأ’ا لوؤوسسملا حسضوأا امك
نأا ،دÓ˘ب˘لا ي˘ف ة˘ح˘˘سصلا عا˘˘ط˘˘ق
حمسست تاءارجإا ذختت ةموكحلا
حتف ةداعإا˘ب تا˘عا˘ط˘ق˘لا ضضع˘ب˘ل
ةنجللا تايسصوتل اقفو اهتطسشنأا
ءابو رو˘ط˘ت ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا
يف ار˘كذ˘م ،«ا˘نورو˘ك» ضسور˘ي˘ف
يئزجلا رجحلا عفرب راطإ’ا اذه
امك ،هيف عرُسش يذلا يجيردتلاو
ةنجللا اذكو هعاطق نأا ىلإا راسشأا
ع˘˘م لا˘˘سصتا ي˘˘ف ،ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا
حتف ةداعإاب ةينعم˘لا تا˘عا˘ط˘ق˘لا
ىلع علطا هنأا ازربم ،اهتطسشنأا

ةسصاخلا رجحلا عفر تاططخم
ة˘حا˘ي˘سسلاو ن˘كسسلا تا˘عا˘ط˘ق˘˘ب
تمت ثيح ةسضايرلاو بابسشلاو
.تÓيدعتلا ضضعب ةفاسضإا

ح.نيدلا رمق

 «انوروك»ـب تاباشصإلا ةورذ تغلب رئازجلا نأا فششك
:ةحشصلا ريزو ،طرافلا ليرفأا92 ـلا يف

تاءارجإلا لك تذختا ةينيدلا نوؤوسشلا ةرازو»
«دجاسسملا حتف ةداعإل ةيرورسضلا ةيحسصلا

رجحلل يجيردت عفرب عورسشلا يف تحمسس «يبسسنلا رارقتسسلا»ــب ةمسستملا ةيلاحلا ةيعسضولا ^
نآلا دح ىلإا سشاعنإÓل ةسصسصخملا ةرسسألا نم ةئاملاب71 تلمعتسسا ةحسصلا ةرازو ^

ـلا ة˘˘عا˘˘سسلا دود˘˘ح ي˘˘˘ف تط˘˘˘ح
راطمب ضسمأا حابسص نم03:80
ةرئاط ،يلودلا نيدموب يراوه
ةيوجلا طوطخلا ةكرسشل ةعبات
يبد راطم نم ةمداق ،ةيرئازجلا
ة˘ي˘بر˘˘ع˘˘لا تارا˘˘مإ’ا˘˘ب ي˘˘لود˘˘لا
662 ا˘ه˘ن˘ت˘م ى˘ل˘عو ،ةد˘ح˘ت˘م˘˘لا

نيقلاع او˘نا˘ك ا˘ير˘ئاز˘ج ار˘فا˘سسم
ءاوجأ’ا قلغ ببسسب دلبلا اذهب
ذنم ةيلودلا ناريطلا ةكرح مامأا

ي˘سشف˘˘ت ر˘˘ثا ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا ضسرا˘˘م
.«انوروك» ةحئاج
ضسي˘ئر˘لا ،ضشÓ˘ع ر˘ها˘ط ح˘˘سضوأا
ر˘ي˘ي˘سست ة˘كر˘سشل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘˘لا
،ةيراطملا تآاسشنملاو تامدخلا
تفرع (HA 3604) ةلحرلا نأا
ارظن عÓقإ’ا يف رخأاتلا ضضعب
ة˘ي˘ح˘سصلا تاءار˘جإ’ا ذ˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘ل
ةرئاطلا ّنأا ىلإا اريسشم ،ةمزÓلا

033A- ضصابرإا» عون نم يهو
يبد راطم نم تعلقأا دق،«202
ـلا ة˘عا˘سسلا دود˘ح ي˘ف ،ي˘لود˘˘لا

اهيلع نم لكو ،احابسص03:40
ةياقولا تاءارجإا ةفاكل اوعسضخ
.راطملاب مهلوزن ىدل ضصحفلاو
تماق دق «يريجلآا ريإا» تناكو
و˘ح˘ن ءÓ˘جإا˘ب ي˘سضا˘م˘لا تب˘سسلا

اسسنرف نم يرئازج رفاسسم006
نم اقÓطنا نيتيوج نيتلحر ربع
لبق ضسيرابب لوغيد لراسش راطم

راط˘م ن˘م ىر˘خأا ة˘ل˘حر م˘ي˘ظ˘ن˘ت
دحأ’ا برغملا˘ب ءا˘سضي˘ب˘لا راد˘لا
922 ا˘ه˘ن˘ت˘م ى˘ل˘عو ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا

.ايرئازج ارفاسسم
ءÓجإا مت ،يسضاملا يام72 يفو
ير˘ئاز˘ج ن˘طاو˘م003 ة˘˘بار˘˘ق
ة˘م˘سصا˘ع˘لا ي˘ف ن˘ي˘ق˘لا˘ع او˘نا˘˘ك
.ندنل ةيناطيربلا

راطإا يف تÓحرلا هذه جردنتو
ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ءÓ˘˘جإا ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب
جراخلا يف نيقلاعلا نييرئازجلا
،يوجلا لقنلا ةكرح فقو ةجيتن

ضسي˘˘ئر تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ل ا˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘ط
،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا
ل˘ك ءÓ˘˘جإا ةرور˘˘سضب ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ق˘˘لا
يف نيقلاعلا نييرئازجلا اياعرلا
ءا˘˘بو ي˘˘سسف˘˘ت بب˘˘سسب جرا˘˘خ˘˘˘لا
.«انوروك»
تارا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘سسلا فر˘˘˘˘˘سشتو اذ˘˘˘˘˘ه
ا˘م ي˘ت˘لا لود˘لا ي˘ف ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا
ن˘ي˘ير˘ئاز˘˘ج ا˘˘يا˘˘عر م˘˘سضت لاز˘˘ت

تÓحرلا ميظن˘ت ى˘ل˘ع ن˘ي˘ق˘لا˘ع
ق˘ير˘ط ن˘ع م˘ه˘ع˘م ل˘سصاو˘ت˘˘لاو
لئاسسر˘لاو ي˘نور˘ت˘كل’ا د˘ير˘ب˘لا
.ةريسصقلا ةيسصنلا

،هر˘كذ ق˘ب˘˘سس ا˘˘م ءو˘˘سض ى˘˘ل˘˘عو
نم تن˘كم˘ت د˘ق ر˘ئاز˘ج˘لا نو˘كت
ةيعر000.9 ن˘م ر˘ث˘˘كأا ءÓ˘˘جإا

.«انوروك» ةمزأا ةيادب ذنم
 ـه.داوج

يلودلا نيدموب يراوه راطم ىلإا يبد نم امداق ارفاشسم662 لوسصو
جراخلا نم اهاياعر ءÓجإا تايلمع لسصاوت رئازجلا



ضسي˘˘ئر ،با˘˘قر˘˘˘ع بلا˘˘˘طو اذ˘˘˘ه
ةردسصملا لودلا ةمظنم رمتؤوم
ةمظ˘ن˘م˘لا لود ،«كبوأا» ط˘ف˘ن˘ل˘ل
ةققحملا جئاتنلاب ءافتك’ا مدعب
ىلع لمعلا لاجم يف نآ’ا دحل
اي˘عاد ،ة˘ي˘ط˘ف˘ن˘لا قو˘سسلا نزاو˘ت
،قوسسلا هذه˘ل ة˘ق˘ي˘قد ة˘ع˘جار˘م˘ل
لاغ˘سشأا حا˘ت˘ت˘فا لÓ˘خ ا˘ح˘سضو˘م
رمتؤومل971ـلا عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا
ةينقت ربع دق˘ع˘ن˘م˘لا ،ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا
هنأا ،دعب نع يئر˘م˘لا ر˘سضا˘ح˘ت˘لا

زرحملا مدقتلا نم مغرلا ىلع
امب يفتكن نأا بجي ’ ،نآ’ا ىتح
ةعجارمل ةجاحلا ادكؤوم ،هانققح
ديدحتو ةيا˘ن˘ع˘ب قو˘سسلا فور˘ظ
،امد˘ق ي˘سضم˘ل˘ل ة˘ق˘ير˘ط ل˘سضفأا

ة˘عور˘م ل˘ظ˘ت تا˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا نأاو
،يمتح رمأا دوهجلا يف ةرباثملاو
لو˘خد ذ˘ن˘م ه˘˘نأا ،ر˘˘يزو˘˘لا ر˘˘كذو
يف ذيفنتلا زيح جاتنإ’ا تÓيدعت
تايو˘سست˘لا تغ˘ل˘ب ،0202 يا˘˘م
ي˘ت˘لا جا˘˘ت˘˘نإ’ا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘فا˘˘سضإ’ا

ة˘يدو˘ع˘سسلا ن˘م ل˘ك ا˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘ل˘˘عأا
نا˘˘م˘˘عو تارا˘˘مإ’او تيو˘˘˘كلاو
يف ايمو˘ي ل˘ي˘مر˘ب نو˘ي˘ل˘م1,2
ر˘مأا و˘هو ،يرا˘ج˘لا ناو˘ج ر˘ه˘˘سش
هذ˘˘ه تر˘˘فوو ،ة˘˘يا˘˘غ˘˘ل˘˘˘ل ءا˘˘˘ن˘˘˘ب
ة˘ي˘ط˘ف˘ن˘لا قو˘سسل˘ل تÓ˘يد˘ع˘ت˘لا
،اهيلإا ةجا˘ح˘ب نا˘ك ي˘ت˘لا ة˘حار˘لا

هركسش نع ةمظنملا مسساب اربعم
ىلع ،يدوع˘سسلا ة˘قا˘ط˘لا ر˘يزو˘ل
فقاوملاو اه˘لذ˘ب ي˘ت˘لا دو˘ه˘ج˘لا
لسصوتلا لجا نم اهذختا يتلا
،كبوأا لخاد ءارآ’ا يف قفاوت ىلإا

معدلا ىرخأا ةهج نم نمث امك
نيجتنم نم كبوأا هتدجو يذلا

مهنمو ،نواع˘ت˘لا ة˘ي˘قا˘ف˘تا جرا˘خ
ايب˘مو˘لو˘كو ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’او اد˘ن˘ك
ايسسينودناو رسصمو روداوكإ’او
،وغابوتو ادادين˘ير˘تو ج˘يور˘ن˘لاو
نيبقارم مهع˘ي˘م˘ج او˘نا˘ك ن˘يذ˘لا
يرازو˘˘˘˘لا عا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ج’ا ي˘˘˘˘˘ف
.+كبو’ عسساتلا يئانثتسس’ا

ن˘ع ،ة˘قا˘ط˘لا ر˘يزو ن˘ل˘˘عأا ا˘˘م˘˘ك
د˘سصر˘لا ة˘ن˘ج˘ل عا˘م˘ت˘جا ل˘ي˘جأا˘˘ت
دعوم ىلإا ةكرتسشملا ةيرازولا

ع˘ي˘م˘ج ر˘˘فو˘˘ت˘˘ت ا˘˘م˘˘ث˘˘ير ،ق˘˘ح’
،ةيو˘نا˘ث˘لا ردا˘سصم˘لاو تا˘نا˘ي˘ب˘لا

لÓ˘˘˘˘˘خ كبوأا لود ى˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘سستو
21 قافتا ديدمت ىلإا اهعامتجا
ـب جاتنإ’ا ضضفخب قلعتملا ليرفأا

لÓخ ،ايموي ليمرب نويلم7.9
اذ˘ه ن˘م د˘ع˘بأا ى˘لإا ناو˘جو يا˘˘م
.خيراتلا

ثدحلا4 1672ددعلإ ^1441 لإوسش51ـل قفإوملإ0202 نإوج70دحأ’إ

watan@essalamonline.com

نآ’إ دحل ةققحملإ جئاتنلاب ءافتك’إ بجي ’ هنإإ لاق باقرع

مداقلا ةيليوج ةياهن ىتح طفنلا جاتنإا سضفخب لمعلا ديدمت

ز.لامج

طفنلإ جاتنإإ صضفخب لمعلإ ديدمت ىلع إوقفتإ ،ايسسور ةدايقب اهءافلحو ةمظنملإ نأإ «كبوأإ» يف بودنم دكأإ
نÓعإإ ىلع ةعقوملإ لودلإ جاتنإإ صضفخب قلعتملإ0202 ليرفأإ21 قافتإ ذيفنت ىلع ديكأاتلإ إذكو ،إدحإو إرهسش
دـمحم ةسسائرب ،دعب نع رسضاحتلإ ةينقت قيرط نع عامتجإ يف ،صسمأإ ،طفنلل ةجتنملإ لودلإ تقتلإو ،نواعتلإ

لثم لماكلاب مزتلت مل يتلإ لودلإ ثحلو طفنلإ جاتنإ’ يسسايق صضفخ ديدمت رإرقإ’ ،ةقاطلإ ريزو ،باقرع
.ةمئاقلإ دودحلاب لسضفأإ لكسشب ءافولإ ىلع ايريجينو قإرعلإ

اهتلاط يتلإ ةلمحلإ دعب
اهتيقإدسصم يف تنعطو
دقع فقوت «كارطانوسس»

نانبل ىلإا دوقولا تيز ريدسصت
«كإرطانوسس» ةكرسش تررق
ريدسصت دقع ديدجت مدع
ةسسسسؤوم حلاسصل دوقولإ تيز
دعب كلذو ،نانبل ءابرهك
تنعطو اهتلاط يتلإ ةلمحلإ

.اهتيقإدسصم يف
لئاسسو هتدروأإ ام بسسحو
نإاف ةينانبل مÓعإإ
نومير تغلبأإ كإرطانوسس

،ينانبللإ ةقاطلإ ريزو ،رجغ
يف ةكرسشلإ ةبغر مدعب
تيز ريدسصتل دقعلإ ديدجت
13 يف يهتني يذلإ دوقولإ

تناكو ،لبقملإ ربمسسيد
’وب ةينانبللإ بئانلإ

كإرطانوسس تمهتإ نايبوقعي
دوقولإ تيز» دإريتسساب
،اهدÓب حلاسصل «صشوسشغملإ

دقاعتملإ ةكرسشلإ نأإ نيبتو
برهتلإ ةحنجب ةنطوم اهعم
دقعلإ نأإو ،«امنب» يبيرسضلإ
ةلود ىلإإ ةلود نم عقوملإ

ةقاطلإ ريزو روسضحب ناك
ديرفو ليلخ بيكسش قبسسأ’إ

ديعلب نأإ ركذي.يواجب
قطانلإ ،ديعسسلإ دنحمأإ
ةسسائر مسساب يمسسرلإ
صسيئرلإ نأإ نلعأإ ،ةيروهمجلإ

ريزو رمأإ نوبت ديجملإ دبع
قيقحت حتفب لدعلإ

قلعتملإ قسشلإ صصوسصخب
صصخي يذلإو ،رئإزجلاب
ةقفسص تلاط داسسف تاهبسش
كإرطانوسس عورف دحأإ نيب
.ةينانبللإ ةلودلإو

ك.اسضر

«كنز˘˘لا» ة˘˘كر˘˘سش لا˘˘م˘˘ع ه˘˘˘جو
،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع˘˘ل ة˘˘لا˘˘سسر
هذه ذاقنإ’ ،ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسي˘ئر
ام˘ك ة˘ي˘ف˘سصت˘لا ن˘م ة˘سسسسؤو˘م˘لا

ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘م ثد˘˘˘˘˘ح
ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
نأا ن˘يد˘كؤو˘م ،ة˘ي˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘سسإ’ا
قوسسلل ديحولا لومملا ةكرسشلا
ضضمحو كنزلا يتدامب ةينطولا
ردسصتو ،ىرخأا داومو تيربكلا
جراخلا ىلإا نيتداملا نم ضضئاف
بلجل اردسصم اهنم لعجي امم
.ةبعسصلا ةلمعلا

ة˘لا˘˘سسر˘˘لا ن˘˘م ة˘˘خ˘˘سسن بسسحو
ة˘خ˘سسن ى˘ل˘ع «مÓ˘سسلا» زو˘˘ح˘˘ت
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ءا˘˘˘سضعأا د˘˘˘كأا ،ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م
مهتكرسش هنأا ،لامعلل ةكراسشملا
تاوز˘غ˘لا˘ب ا˘هر˘ق˘م ع˘˘ق˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا
ةديحولا ةكرسشلا ربتعت ناسسملتب
ضصت˘خ˘ت ي˘هو ،ا˘ي˘بر˘عو ا˘ي˘ن˘˘طو
كنز˘˘لا كئا˘˘ب˘˘سس جار˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘سسا˘˘˘ب
ةكرسشلا ربتعت امك ،اهتعانسصو
ةينطولا قوسسلل ديحولا لومملا

تيربكلا ضضمحو كنزلا يتدامب
ضضئا˘ف رد˘˘سصتو ،ىر˘˘خأا داو˘˘مو
امم جراخ˘لا ى˘لإا ن˘ي˘تدا˘م˘لا ن˘م
بل˘ج˘ل ارد˘سصم ا˘ه˘ن˘˘م ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي
نأا نيد˘كؤو˘م ،ة˘ب˘ع˘سصلا ة˘ل˘م˘ع˘لا
ةينبم ةيداسصتقإ’ا هتيجيتارتسسإا

بلجل رداسصم نع ثحبلا ىلع
عاط˘ق جرا˘خ ة˘ب˘ع˘سصلا ة˘ل˘م˘ع˘لا
ح˘ن˘م ن˘ع Ó˘سضف ،تا˘قور˘ح˘م˘لا
ةديدج ةقÓطنا ثعبل تاهيجوت
ضصرحلاو ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘عا˘ن˘سصل˘ل

بسصا˘ن˘م ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ل˘غ˘سش بسصا˘ن˘م ق˘ل˘خو ل˘غ˘سشلا

ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ءا˘˘سضعأا ا˘˘عدو ،ةد˘˘يد˘˘ج
لخدت ةرور˘سض ى˘لإا ة˘كرا˘سشم˘لا
قلخت ةسسسسؤوم ةيامحل ضسيئرلا
،لغسش بسصن˘م005 ن˘م د˘˘يزأا

تامزأ’ا لك زواجت تعاطتسساو
4791 ذنم دÓبلا اهب ترم يتلا
دكأاو ،جاتنإ’ا نع تفقوت نأا ىلإا
ةتافتلا نورظتني مهنأا يف لامعلا

ةسصاخ ،ةيروهمجلا ضسيئر نم
دج ةدام ربتعت كنزلا ةدام نأاو

ة˘ي˘لوأا ةدا˘م ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘تو ةرور˘˘سض
ةريغسصلا تاكرسشلا نم ديدعلل
ضضم˘ح كلذ˘كو ،ة˘ط˘سسو˘ت˘م˘لاو
عيمج يف حبسصأا يذلا تيربكلا

امم رحبلا ها˘ي˘م ة˘ي˘ل˘ح˘ت ة˘ط˘ح˘م
.يموقلا نمأ’ا نم اءزج ربتعي
نع ةفقوتم ةسسسسؤوملا ،ريكذتلل
ثيح ،تاونسس عبرأا ذنم طاسشنلا
نم مهرو˘جأا لا˘م˘ع˘لا ى˘سضا˘ق˘ت˘ي
د˘˘يد˘˘ح˘˘ل˘˘ل لا˘˘ت˘˘ي˘˘م˘˘يإا ع˘˘م˘˘ج˘˘˘م
ةداعإا ططخم ناكو ،بلسصلاو
هريسضحت مت دق ةكرسشلا ةلكيه
،9102 ةمرسصنملا ةنسسلا لÓخ
ضسلج˘م ر˘ب˘ع ه˘ت˘سشقا˘ن˘م م˘ت ن˘يأا

م˘ت˘ي م˘˘لو ة˘˘لود˘˘لا تا˘˘م˘˘ها˘˘سسم
نا˘كو ،د˘ع˘ب ه˘ي˘ل˘ع ة˘˘قدا˘˘سصم˘˘لا
نيدلا رون قبسسأ’ا لوأ’ا ريزولا
قباسس تقو يف ررق دق ،يودب
رادملا عمجمل ةكرسشلا ليوحت
مدعل رارقلا اذه ءاغلإا متي نأا لبق
ةكر˘سشلا ن˘ي˘ب طا˘سشن˘لا ة˘م˘ئÓ˘م
.عمجملاو

ز.لامج

ىرخأإ دإومو تيربكلإ صضمحو كنزلإ يتدامب ةينطولإ قوسسلل ديحولإ لومملإ اهنأإ إودكأإ

ةيفسصتلا نم ةكرسشلا ذاقنإل نوبت سسيئرلاب نوثيغتسسي «كنزلا» لامع

ل˘ق˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘كر˘˘سشلا تف˘˘سشك
رئازجلل يرسضح˘لا ه˘ب˘سشو ير˘سضح˘لا
نم ة˘ل˘م˘ج ن˘ع ،«ازو˘ت˘يا» ة˘م˘سصا˘ع˘لا
فانئتسس’ ابسسحت ةيئاقولا تاءارجإ’ا
.يحسصلا رجحلا عفر دعب اهتاطاسشن
مÓعإ’اب فلكملا ،ضسابع ناسسح دكأاو
تاءارجإ’ا ةلمج نيب نم هنأا ،ةكرسشلاب
اهقبطتسس يتلا ة˘يزار˘ت˘ح’ا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا
عفر دعب تاطاسشنلا فانئتسس’ ابسسحت
،يحسصلا رجحلل ةيمومعلا تاطلسسلا
ا˘ه˘تردا˘غ˘م ل˘ب˘ق تÓ˘فا˘ح˘لا م˘ي˘ق˘˘ع˘˘ت
ي˘ت˘لا ة˘حا˘سسم˘لا لز˘عو ،عدو˘ت˘˘سسم˘˘لا
ع˘سضو لÓ˘خ ن˘م ق˘ئا˘سسلا ا˘ه˘˘ل˘˘ت˘˘ح˘˘ي

،نيرفاسسملا ةيق˘ب ن˘ع هد˘ع˘ب˘ت ز˘جاو˘ح
ـب نئابزلا ددع نم ضصيلقتلا بناج ىلإا

لبق بكار001 نم لدب ابكار52
تاذ د˘كأاو ،ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف ي˘سشف˘ت
عم تÓ˘فا˘ح˘لا دد˘ع ع˘فر ،لوؤو˘سسم˘لا
51 ىلإا راظتن’ا ةدم نم ضضيفختلا
ى˘لوأ’ا ة˘ل˘فا˘ح˘لا عÓ˘قإا ن˘ي˘ب ة˘ق˘˘ي˘˘قد
نم ضصيلقتلا عم ،اهيلت يتلا لوسصوو
نو˘بز˘لا مÓ˘عإا د˘ع˘ب تا˘ط˘ح˘م˘لا دد˘ع
ايداف˘تو ة˘كر˘سشلا نأا ا˘ح˘سضو˘م ،كلذ˘ب

،ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف˘ب ىود˘ع˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ل
ةري˘ع˘سست˘ل˘ل ةد˘يد˘ج ة˘غ˘ي˘سص ترا˘ت˘خا

عيب متيسس ثيح ،لقنلا ةركذت ةدمو
رعسسب عوب˘سسأا ةد˘م˘ل ة˘ح˘لا˘سص ر˘كاذ˘ت
51 ةدمل ةحلاسص ىرخأاو جد002
نأا ىلإا راسشأا امك ،جد005 رعسسب موي
لوخدلا ىلإا اهنئابز هجوتسس ةكرسشلا

˘مار˘ت˘حا ع˘م ،يز˘كر˘م˘لا با˘ب˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع
نوبزلا نيب يعامتج’ا دعابتلا ةفاسسم
ضضبا˘ق˘ب كلذ ي˘ف ة˘ن˘ي˘ع˘ت˘سسم ر˘خآ’او
يفو .ةمهملا هذ˘ه م˘ي˘ظ˘ن˘تو ر˘ي˘ي˘سست˘ل
ديوزت نع ضسابع فسشك ،هتاذ قايسسلا
يكيتاموتوأا ميقعت ماظنب تÓفاحلا

011 يلاو˘ح م˘ق˘ع˘ي نأا ن˘كم˘ي ن˘مؤو˘م
د˘˘˘قو ،تقو˘˘˘لا ضسف˘˘˘ن ي˘˘˘˘ف ضصخ˘˘˘˘سش
فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا ل˘˘ب˘˘ق ة˘˘كر˘˘سشلا تر˘˘سضح
ر˘ط˘ق˘لا ر˘ب˘ع تا˘طا˘سشن˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ر˘ج˘ح˘لا  ع˘فر ن˘ع نÓ˘عإ’ا در˘ج˘م˘بو
ةدئافل ةيوعو˘ت تا˘ق˘سصل˘م ،ي˘ح˘سصلا
ىلع اهلÓخ نم مهث˘ح˘ت ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
هذه˘ل مرا˘سصلا مار˘ت˘ح’او طا˘ب˘سضن’ا
.تاميلعتلا

ز.لامج

عفدلل ديدج ماظنو52 ىلإإ باكرلإ ددع صصيلقت اهزربأإ

ASUTE تÓفاحب ةديدج ةيئاقو تاءارجإا
يحسصلا رجحلا عفر دعب طاسشنلا فانئتسسل ابسسحت

ماعلا نيمأ’ا ،قيدسص ةمارب بلاط
،لقنلا لامعل ةينطولا ةيلاردفلل
نيلقانلا كارسشإاب ةيسصولا ةرازولا
لقنلا جمارب ديدح˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف
،ا˘هذا˘˘خ˘˘تا بجاو˘˘لا تاءار˘˘جإ’او
ر˘ج˘ح˘لا ع˘فر د˘ع˘˘ب ا˘˘م ةر˘˘ت˘˘ف˘˘ل˘˘ل
ةرورسض ى˘ل˘ع ادد˘سشم ،ي˘ح˘سصلا
ا˘م˘ي˘ف ة˘مرا˘سص تاءار˘جإا دا˘م˘ت˘عا
نيلقانلا طاسشن فانئتسسا ضصخي
ماع˘لا ن˘ي˘مأ’ا ح˘سضوأا.ضصاوخلا
ءاول تحت ةيوسضنملا ،ةيلاردفلل
،نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحت’ا
يموم˘ع˘لا ل˘ق˘ن˘لا تا˘سسسسؤو˘م نأا

ور˘ت˘˘ي˘˘مو ازو˘˘ت˘˘يا» رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
تاراطق˘لاو ر˘ئاز˘ج˘لا ياو˘مار˘تو
تماق ،«يو˘ج˘لا ل˘ق˘ن˘لا ة˘كر˘سشو
اذ˘˘ه ي˘˘ف ة˘˘مزÓ˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا˘˘ب
ةزهجأا ريفوت لÓخ نم بناجلا
ن˘يو˘كتو ة˘يا˘˘قو˘˘لاو م˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت˘˘لا

ن˘م ل˘ع˘ج˘ي ا˘˘م و˘˘هو ،ا˘˘ه˘˘لا˘˘م˘˘ع
ىلإا تاف˘ت˘ل’ا ا˘ي˘لا˘ح يرور˘سضلا
لÓ˘خ ن˘م ضصاو˘خ˘لا ن˘ي˘ل˘˘قا˘˘ن˘˘لا
،ةمراسص ةيئاقو تاءارجإا ضضرف
ةيفحسص تاحيرسصت يف ارذحم
راسشتنا رطخ نم ،ضسمأا اهب ىلدأا
ىد˘ل ه˘ثود˘ح ن˘كم˘م˘لا ىود˘ع˘لا

ى˘لإا ضصاو˘خ˘لا ن˘ي˘ل˘قا˘ن˘˘لا ةدو˘˘ع
نومرتحي ’ نمم اميسس ،طاسشنلا
دد˘˘˘ع ثي˘˘˘ح ن˘˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘ناو˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
ىلإا مهلقنب حومسسملا ضصاخسشأ’ا

ميقعتلاو دعابتلا تاءارجإا بناج
تاذ ح˘˘˘˘˘سضوأاو ،ة˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘˘لاو
لقنلا ةلأاسسم ثحب نأا ثدحتملا
تارايسسو تÓفاحلا يف ضصاخلا
ىتح» نوناقلا قيبطت عم ةرجأ’ا

،«ناتسسيدنول˘كلا تارا˘ي˘سس ى˘ل˘ع
د˘يد˘ح˘تو ل˘ق˘ن˘ل˘ل ج˘مار˘ب داد˘عإاو
ضصاوخلا نيلقانلا ىدل هطورسش
ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لا تا˘˘˘عا˘˘˘سس ثي˘˘˘ح ن˘˘˘م
رارق ردسص اذإا ةسصاخ ،تاهجولاو
بسصانمب لامعلا قاحتلا بوجوب

.مهلمع
ذاختا ىلإا نيلقانلا ،ةمارب اعدو
مازتل’او ةطيحلا تاجرد ىسصقأا
ن˘˘˘˘ع ةردا˘˘˘˘سصلا تارار˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب
فانئ˘ت˘سسا نأا اد˘كؤو˘م ،ة˘مو˘كح˘لا
نم لسضفأا لقأا ليخادمب لمعلا

نمثو ،ا˘ي˘ئا˘ه˘ن ا˘ه˘فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا مد˘ع
ةجرد ،ةي˘لارد˘ف˘ل˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مأ’ا
ينهملاو يندملا ضسحلاو يعولا
نوعباتلا لامعلا هب ىلحت يذلا
ة˘با˘ق˘ن˘لا بنا˘ج ى˘لإا ،ة˘ي˘لارد˘ف˘ل˘˘ل
ةرجأ’ا تارايسس يقئاسسل ةينطولا

تا˘با˘ق˘نو ضصاو˘خ˘لا ن˘ي˘ل˘قا˘ن˘˘لاو
نم ،يرسضحلا لقنلا تاسسسسؤوم
م˘ه˘مار˘ت˘حاو م˘ه˘طا˘ب˘سضنا لÓ˘˘خ
ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘˘ت˘˘سس’ا ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا ل˘˘كل
ة˘مو˘كح˘لا فر˘ط ن˘م ةذ˘خ˘ت˘م˘˘لا
.ءابولا ةحفاكمل

ع.لÓب

مهطاسشن فانئتسسإ صصخي اميف ةمراسص تإءإرجإإ دامتعإ ةرورسض ىلع إوددسش

ةيسصولا ةرازولا نوبلاطي لقنلا لامع
لقنلا جمارب ديدحت ةيلمع يف مهكارسشإاب

˘ما˘ع˘طإ’ا تÓ˘ح˘م مو˘ي˘لا ف˘نأا˘˘ت˘˘سست
ديدعلا ىلإا ةفاسضإا ،اهطاسشن عيرسسلا

،ىر˘خأ’ا ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تا˘طا˘سشن˘لا ن˘م
فا˘ن˘ئ˘ت˘سس’ا ة˘ط˘خ ا˘ه˘ت˘ل˘م˘˘سش ي˘˘ت˘˘لا
ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ة˘ط˘سشنأÓ˘˘ل ي˘˘ج˘˘يرد˘˘ت˘˘لا

.ىلوأ’ا اهتلحرم يف ةيداسصتق’او
،دارج زيزعلا دبع ،لوأ’ا ريزولا ناكو
ةطراخ ،يسضاملا ضسيمخلا ددح دق

،يحسصلا رجحلا نم جورخلل قيرط
،دحاو نآا يف ةنرمو ةيجيردت ةفسصب

ضصختو ،دحأ’ا مويلا نم ًءادتبا كلذو
ايراجت اطا˘سشن42 ىلوأ’ا ةل˘حر˘م˘لا

ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ل˘حر˘م˘˘لا ا˘˘مأا ،ا˘˘ي˘˘تا˘˘مد˘˘خو
،يراجلا ناوج41 ءادتبا نوكتسسف
ةيدا˘سصت˘قا تا˘طا˘سشن ل˘م˘سشت ي˘ت˘لاو
م˘ت˘ي˘سس ىر˘خأا ة˘ي˘تا˘مد˘خو ة˘يرا˘ج˘˘تو
تاطلسسلا لبق ن˘م ا˘ق˘ح’ ا˘هد˘يد˘ح˘ت
ة˘ي˘ع˘سضو˘لا رو˘ط˘ت ق˘فو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا
.دÓبلا يف ةيحسصلا

ح.نيدلإ رمق

رجحلل يجيردتلإ عفرلإ ططخم اهلمسش ايتامدخو ايراجت اطاسشن42 ىلإإ ةفاسضإإ

مويلا اهطاسشن فنأاتسست عيرسسلا ماعطإلا تÓحم
،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو تفسشك
ةحنملاب ةي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ئ˘ف˘لا ن˘ع
ف’آا5 ـب ةردقملا ةيسسردملا
م˘سسو˘م˘لا˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لاو را˘˘ن˘˘يد
.1202‐0202 يسساردلا

ءا˘˘ج ة˘˘ي˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا ةرازو بسسحو
و˘ح˘ن˘لا ى˘ل˘ع تا˘ئ˘ف˘لا د˘يد˘˘ح˘˘ت
ةينعملا ى˘لوأ’ا ة˘ئ˘ف˘لا :ي˘لا˘ت˘لا
ةئف ي˘ه ة˘ي˘سسرد˘م˘لا ة˘ح˘ن˘م˘لا˘ب
فلملا نوكتي ثيح ،» ماتيأ’ا»
،ي˘لو˘ل˘ل ة˘ي˘سسم˘سش ةرو˘سص  ن˘م
يلولل ةيوهلا ةقيثو نم ةخسسن
بل˘˘ط ةرا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘سسا ،ي˘˘˘عر˘˘˘سشلا
ةافو ةداهسش ،ةيسسردملا ةحنملا
يد˘˘˘˘˘ي ر˘˘˘˘˘ب كسص ،بأ’ا وأا مأ’ا

ي˘عر˘˘سشلا ي˘˘لو˘˘ل˘˘ل بو˘˘ط˘˘سشم
،ةيندملا ةلاحلل ةيلئاع ةداهسشو
ةئف يف لثمتتف ةيناثلا ةئفلا امأا
فل˘م˘لا يو˘ت˘ح˘يو ،ن˘ي˘قو˘ع˘م˘لا
ةرو˘˘سص ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘˘ب ضصا˘˘˘خ˘˘˘لا

ن˘م ة˘خ˘سسن ،ي˘لو˘ل˘ل ة˘ي˘˘سسم˘˘سش
،يعرسشلا يلولل ةيوهلا ةقيثو
ةخسسن ،ةحنملا بلط ةرامتسسا

،ذي˘م˘ل˘ت˘ل˘ل ة˘قا˘عإ’ا ة˘قا˘ط˘ب ن˘م
يلولل بوطسشم يديرب كسص
ةلاحلل ةيلئاع ةداهسشو يعرسشلا
ة˘ئ˘ف˘لا ل˘ث˘م˘ت˘ت ا˘م˘ك ،ة˘ي˘ند˘˘م˘˘لا
يوتحيو «نيلاطبلا» يف ةثلاثلا

ةي˘سسم˘سش ةرو˘سص ى˘ل˘ع ا˘ه˘ف˘ل˘م
ةيوهلا ةقيثو نم ةخسسن ،يلولل
بلط ةرامتسسا ،يعرسشلا يلولل
ةدا˘ه˘سش ة˘ي˘سسرد˘م˘لا ة˘˘ح˘˘ن˘˘م˘˘لا
ةدا˘ه˘سش ،مأ’او بأÓ˘ل ة˘لا˘ط˘˘ب˘˘لا

قودنسصلا ي˘ف طار˘خ˘نإ’ا مد˘ع
،مأ’او  بأÓل ءارجأÓل ينطولا
ي˘˘ف طار˘˘خ˘˘نإ’ا مد˘˘ع ةدا˘˘ه˘˘˘سش
د˘عا˘ق˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘سصلا
يد˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ب كسص ،مأ’او بأÓ˘˘˘˘˘ل
ي˘عر˘˘سشلا ي˘˘لو˘˘ل˘˘ل بو˘˘ط˘˘سشم
،ةيندملا ةلاحلل ةيلئاع ةداهسشو

يف لثمتت˘ف ة˘ع˘بار˘لا ة˘ئ˘ف˘لا ا˘مأا
ل˘ث˘م˘ت˘يو ،«با˘هرإ’ا ا˘يا˘ح˘˘سض»
ا˘يا˘ح˘سض ةدا˘ه˘˘سش ي˘˘ف ف˘˘ل˘˘م˘˘لا
يد˘˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘ب كسص ،با˘˘˘˘˘˘˘هرإ’ا

ي˘عر˘˘سشلا ي˘˘لو˘˘ل˘˘ل بو˘˘ط˘˘سشم
.ةيندملا ةلاحلل ةيلئاع ةداهسشو
يف ةسسماخلا ةئفلا لثمتت اميف
«ىلوأا ة˘جرد ن˘يزو˘ع˘م˘لا» ة˘ئ˘ف
ةدا˘ه˘سش ن˘م ف˘ل˘م˘˘لا نو˘˘كت˘˘يو
ن˘م ةدا˘ف˘˘ت˘˘سسإ’ا تب˘˘ث˘˘ت ة˘˘يرادإا

يد˘ير˘ب كسص ،ة˘يد˘ل˘ب˘لا ة˘ح˘ن˘˘م
ي˘عر˘˘سشلا ي˘˘لو˘˘ل˘˘ل بو˘˘ط˘˘سشم
،ةيندملا ةلاحلل ةيلئاع ةداهسشو
ة˘˘ئ˘˘ف˘˘ب ضصا˘˘خ˘˘لا ف˘˘ل˘˘م˘˘لا ا˘˘˘مأا
،ةيناثلا ةجردلا نم نيزوعملا
ف˘سشك ةدا˘ه˘˘سش ن˘˘م نو˘˘كت˘˘ي˘˘ف
بجي يتلا ةيرهسشلا ليخادملا
را˘ن˘يد ف’آا8 ىد˘˘ع˘˘ت˘˘˘ت ’ نأا
.نيدلاولل

ز.لامج

مداقلإ يسسإردلإ مسسوملل ابسسحت ةيبرتلإ ةرإزو اهتطبسض

سسردمتلا ةحنمب ةسصاخلا تافلملاو تائفلا يه هذه

ةعاسس42 ـلا لÓخ رئازجلا تلجسس
ةباسصإا511و تا˘ي˘فو8 ،ةر˘ي˘خأ’ا

ليجسست عم ،«انوروك» ءابوب ةديدج
امل اقفو ،ءافسشلل تلثامت ةلاح871
،راروف لام˘ج رو˘ت˘كد˘لا ه˘ن˘ع ف˘سشك
د˘سصر ة˘ن˘ج˘ل˘˘ل ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘لا

زر˘˘بأاو اذ˘˘ه.ءا˘بو˘لا اذ˘ه ة˘ع˘با˘ت˘˘مو
ي˘لا˘م˘جإ’ا دد˘ع˘لا نأا ،ه˘تاذ رد˘سصم˘˘لا

يف «انوروك» ـب ةدكؤوملا تاباسصإÓل
ةفلاسسلا ماقرأ’ا ءوسض ىلع غلب اندÓب
لسصو اميف ،ةباسصإا05001 ،ركذلا
مقر زفقو ،896 ىلإا تايفولا يلامجإا
را˘˘سشأاو اذ˘˘ه ،1366 ىلإا نيفا˘ع˘ت˘م˘لا

اسضيرم42 نأا ى˘˘لإا ،رارو˘˘ف لا˘˘م˘˘˘ج
.ةزكرملا ةيانعلا يف ايلاح نوعبقي

ح.نيدلإ رمق

1366 ىلإإ لسصي نيفاعتملإ يلامجإإو ءافسش ةلاح871 ليجسست
 رئازجلا يف «انوروك» ـب ةديدج ةباسصإا511و تايفو8



ة˘˘ثدا˘˘ح˘˘لا هذ˘˘ه تا˘˘ي˘˘ث˘˘ي˘˘ح
لبق قئاقد ىلإا دوعت ةميلأ’ا
لوأا مو˘˘ي ن˘˘م بر˘˘غ˘˘م˘˘لا ناذآا
با˘˘ب˘˘سش نا˘˘ك ا˘˘مد˘˘ن˘˘˘ع ،ضسمأا
ةارا˘ب˘م ضضو˘خ دد˘سصب ي˘ح˘˘لا
يراوج بعلمب مدقلا ةرك يف
اهءا˘ن˘ثأاو ،«و˘ط˘سسيإا» ي˘ح ي˘ف
با˘˘سش ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘م فÓ˘˘خ ع˘˘˘قو
يف هعم نطقي يذلا هريظنو
رومأ’ا روطتتل ةدحاو ةرامع
،كابتسش’ا دح لسصتو امهنيب
ا˘˘˘م˘˘˘هد˘˘˘حأا ما˘˘˘ق كلذ د˘˘˘ع˘˘˘بو
او˘˘نا˘˘ك ه˘˘ل ءا˘˘ق˘˘فر را˘˘سضحإا˘˘ب
ءاسضيبلا ةحلسسأ’اب ني˘ج˘جد˘م
هميرغ ىلع ءادتع’ا لجأا نم
هنأا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا د˘ي˘ف˘ت يذ˘لا

،وديجلا ةسضاير يف عراسصم
ر˘˘سضح˘˘ي حار يذ˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا
نبا ةهجاوم لجأا نم انيكسس
كلذ دعب موقيل هعم نمو هيح

بل˘ق ي˘˘ف ة˘˘ن˘˘ع˘˘ط ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت˘˘ب
ةنعطو Óي˘ت˘ق هادرأا ة˘ي˘ح˘سضلا
دحأا عارذ ىوتسسم ىلع ىرخأا
.راجسشلا يف نيلخدتملا

ليت˘ق˘لا ة˘ث˘ج ل˘ق˘ن م˘تو اذ˘ه
ثث˘ج˘لا ظ˘ف˘ح ة˘ح˘ل˘سصم ى˘لإا

يف ،وطسسيإا يح ىفسشتسسمب
ىلإا باسصملا هيف لّوح تقو
ت’ا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘سس’ا ة˘˘ح˘˘ل˘˘˘سصم
تح˘ت ح˘سضو ثي˘ح ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
ةدسش ببسسب ةزكرملا ةيانعلا
.هباسصأا يذلا يومدلا فيزنلا

حلاسصم تحتف اهتهج نم
ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإا ة˘سصت˘خ˘˘م˘˘لا ن˘˘مأ’ا
تايثيح ىلع فوقولل اقيقحت
هيف مت تقو يف ،ةميرجلا هذه
يأ’ ا˘ب˘ن˘ج˘ت ي˘ح˘˘لا ق˘˘يو˘˘ط˘˘ت
.لمتحم ق’زنا

watan@essalamonline.com
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ةزكرملأ ةيانعلاب ايلاح دقري عأرذلأ نييأرسش ىوتسسم ىلع رخآأ باسصأأ

مدق ةرك ةارابم ببسسب نارهو يف هراج لتقي باسش

ب.دلاخ

،ةنسس32 رمعلأ نم غلبي باسش اهبكترأ ءاعنسش لتق ةميرج عقو ىلع ،نأرهوب وطسسيإأ يح شسمأأ لوأأ ءاسسم زتهإأ
نييأرسش ىوتسسم ىلع رخآأ باسصأأو ،مدقلأ ةرك يف ةأرابم ببسسب بلقلأ ىوتسسم ىلع هراجل نيكسسب تانعط هجو

.ةزكرملأ ةيانعلأ تحت ىفسشتسسملأ  ىلإأ هلقن دعب هعسضو مت عأرذلأ

يف نيرامتلأ هذه ةيمهأأ دكأأ
زيزعتل تأربخلأ باسستكأ

لوسصولأو ةيتايلمعلأ ةيزهاجلأ
اهتايوتسسم ىلعأأ ىلإأ اهب

نيرمت ىلع فرسشي ةينماثعأا رامع ءاوللا
تادحو هتذفن ةيحلا ةريخذلاب يكيتكت

سسانمأا نإاب يتايلمعلا عاطقلا
رامع ءأوللأ شسمأأ لوأأ فرسشأأ
تأو˘˘ق˘˘لأ د˘˘ئا˘˘ق ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘ما˘˘ث˘˘˘عأأ
ناسسح ءأوللأ ة˘ق˘فر ،ة˘ير˘ب˘لأ

ة˘ي˘حا˘ن˘لأ د˘ئا˘˘ق ،ة˘˘ي˘˘م˘˘يÓ˘˘ع
ىل˘ع ،ة˘˘ع˘˘بأر˘˘لأ ة˘˘ير˘˘ك˘˘سسع˘˘لأ

ي˘ك˘ي˘˘ت˘˘ك˘˘ت ن˘˘ير˘˘م˘˘ت ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت
هتذفن ةيقيقحلأ تايامرلاب
يتا˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ عا˘ط˘ق˘لأ تأد˘حو
،شسا˘˘ن˘˘ي˘˘مأأ نإأ قر˘˘سش-ي˘˘لا˘˘م˘˘سش
ق˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘˘ت را˘˘˘˘طإأ ي˘˘˘˘ف كلذو
ة˘˘˘˘يو˘˘˘˘ن˘˘˘˘سسلأ ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘جو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لأ
ة˘ن˘سسل ي˘لا˘ت˘ق˘˘لأ ر˘˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘ل˘˘ل
9102/0202.
عا˘˘˘˘˘˘˘˘فد˘˘˘˘˘˘˘˘لأ ةرأزو تح˘˘˘˘˘˘˘˘سضوأأ
لوأأ ا˘ه˘ل نا˘ي˘˘ب ي˘˘ف ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ
«مÓ˘˘˘˘˘˘˘سسلأ» تم˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘سست شسمأأ
د˘ئا˘ق ءأو˘ل˘لأ نأأ ،ه˘ن˘م ة˘خ˘سسن
ىلإأ ع˘م˘ت˘سسأ ،ة˘ير˘ب˘لأ تأو˘ق˘˘لأ

همدق نيرمتلأ لوح شضرع
،ي˘تا˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لأ عا˘˘ط˘˘ق˘˘لأ د˘˘ئا˘˘ق
ة˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لأ ةر˘˘˘ك˘˘˘ف˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘م˘˘˘˘سضت
ع˘با˘ت˘ي˘ل ،هذ˘ي˘ف˘˘ن˘˘ت ل˘˘حأر˘˘مو
تا˘ير˘ج˘˘م بث˘˘ك ن˘˘ع ا˘˘هد˘˘ع˘˘ب
ةجردب مسستأ يذلأ نيرمتلأ

يلاتقلأ ماجسسنلأ نم ةيلاع
يف ةكراسشملأ تأدحولأ نيب
ة˘ي˘˘لا˘˘ت˘˘ق˘˘لأ ما˘˘ه˘˘م˘˘لأ ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت
.حاجنب ةلكوملأ

ن˘م˘ث ،ن˘ير˘م˘ت˘لأ ة˘يا˘ه˘ن ي˘فو
،ة˘˘ي˘˘ن˘˘ما˘˘ث˘˘˘عأأ را˘˘˘م˘˘˘ع ءأو˘˘˘ل˘˘˘لأ
فرط نم ةلوذب˘م˘لأ دو˘ه˘ج˘لأ

ةكراسشملأ تأدحولأ رسصانع
ة˘ي˘با˘ج˘يإلأ ج˘ئا˘ت˘ن˘˘لا˘˘ب هو˘˘نو
ةيمهأأ ىلع دكأأو ،ةققحملأ

ي˘˘ف ن˘˘يرا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘لأ هذ˘˘˘ه ل˘˘˘ث˘˘˘م
ةيرورسضلأ تأربخلأ باسستكإأ
ة˘˘˘˘يز˘˘˘˘˘ها˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لأ ز˘˘˘˘˘يز˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ل
ىلإأ اهب لوسصولأو ةيتايلمعلأ
.اهتايوتسسم ىلعأأ

ط.ةراسص

ةماعنلاب جلاعم فيك ريطانق6 نم ديزأأ زجح

لجيجب ةيباهرإلا تاعامجلل أابخم رمديو فسشكي سشيجلا
ةزر˘ف˘م ضسمأا لوأا تن˘كم˘˘ت

نم ،يبعسشلا ينطولا ضشيجلل
أا˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘مد˘˘˘تو ف˘˘˘سشك
ةفيذقو ةيباهرإ’ا تاعامجلل
لÓخ ،ملم08 رايع «نواه»
ط˘˘ي˘˘سشم˘˘تو ثح˘˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ضسيد˘ن˘هو˘ب ل˘ب˘ج ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ب
.لجيج يف ةيليملاب

ز˘˘ج˘˘ح ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
دود˘˘ح˘˘˘لا ضسر˘˘˘ح ر˘˘˘سصا˘˘˘ن˘˘˘ع
41و ر˘ي˘طا˘ن˘ق6 ،ةما˘ع˘ن˘لا˘ب

ف˘˘سشكلا ن˘˘م ا˘˘مار˘˘غو˘˘ل˘˘ي˘˘ك
ةزرفم تزجح اميف ،جلاعملا
نإاب يبعسشلا ينطولا ضشيجلل
نم امارغوليك411 ،ضسانمأا

ا˘م˘ل ا˘ق˘فو ‐ ا˘ه˘سسف˘˘ن ةدا˘˘م˘˘لا
عا˘˘فد˘˘لا ةرازو ضسمأا ه˘˘˘تدروأا
تملسست اهل نايب يف ،ينطولا
،‐ه˘˘˘ن˘˘˘م ة˘˘˘خ˘˘˘سسن «مÓ˘˘˘سسلا»
ة˘كر˘ت˘سشم ةزر˘ف˘˘م نأا ف˘˘سشك
تفقوأا ،ةنتابب ضشيجلل ىرخأا
تز˘ج˘حو تارد˘خ˘م ير˘جا˘˘ت
ضسو˘˘ل˘˘ه˘˘م ضصر˘˘ق9803
.ةرايسسو

ضشيجلل زرافم تفقوأاو اذه
لÓ˘خ ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

نم ل˘كب ة˘قر˘ف˘ت˘م تا˘ي˘ل˘م˘ع
،راتخم يجاب جرب ،تسسارنمت
اسصخسش21 ،فود˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘تو
ةيعابر تارايسس7 تزجحو

4 ،ايئابرهك ادلوم41 ،عفدلا
يزا˘˘ه˘˘ج ،ط˘˘غ˘˘سض قرا˘˘ط˘˘م
003و ،ندا˘ع˘م˘لا ن˘ع ف˘˘سشك
،ق˘˘˘ب˘˘˘ئز˘˘˘لا ةدا˘˘˘م ن˘˘˘م مار˘˘˘غ
تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سست
نع ي˘عر˘سشلا ر˘ي˘غ بي˘ق˘ن˘ت˘لا
5.1 ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ،بهذ˘˘لا

ف˘˘ي˘˘كلا ن˘˘˘م مار˘˘˘غو˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ك
م˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف ،ج˘˘˘˘لا˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

دوقولا نم ارتل00121زجح
نم لكب ،بير˘ه˘ت˘ل˘ل ة˘ه˘جو˘م
ة˘˘˘˘˘سسب˘˘˘˘˘ت ،ضسار˘˘˘˘˘˘هأا قو˘˘˘˘˘˘سس
.فراطلاو

ط.ةراسص

ة˘˘طر˘˘سشلا لا˘˘جر ن˘˘˘كم˘˘˘ت
ةطرسشلل ةلق˘ن˘ت˘م˘لا ة˘قر˘ف˘لا˘ب
ة˘˘قر˘˘ف اذ˘˘كو ،ة˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سضق˘˘˘لا
ن˘مأا˘ب ة˘ي˘ئا˘سضق˘˘لا ة˘˘طر˘˘سشلا
˘˘مأا˘˘ب ة˘˘˘سشر˘˘˘ك ن˘˘˘ي˘˘˘ع ةر˘˘˘ئاد
ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح ن˘م ،ي˘قاو˘˘ب˘˘لا

ضصار˘˘˘قأا ن˘˘˘˘م ةر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘ع˘˘˘˘م
ةثÓث في˘قو˘تو «يزا˘ت˘سسكإا»
.مهيف هبتسشم ضصاخسشأا

لÓغتسسا دعب تمت ةيلمعلا
˘ما˘ي˘ق ا˘هدا˘˘ف˘˘م تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م
ةبكرم نت˘م ى˘ل˘ع ضصا˘خ˘سشأا
ةيلقع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا ج˘يور˘ت˘ب
،ةسشر˘ك ن˘ي˘ع ة˘ن˘يد˘م ط˘سسو
لمع ةطخ عسضو مت هيلعو
ف˘ي˘قو˘ت˘ب تجو˘ت ،ة˘م˘˘كح˘˘م

ةثÓث اهنتم ىلعو ةبكرملا
مهرا˘م˘عأا حوار˘ت˘ت ضصا˘خ˘سشأا
،ةنسس03و72 ن˘˘˘ي˘˘˘˘ب
ن˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك م˘˘ه˘˘تزو˘˘˘ح˘˘˘بو
ـب تردق ةيلقعلا تارثؤوملا

عو˘˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘˘م ضصر˘˘˘˘˘ق45
ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإا ،«يزا˘˘ت˘˘سسكإا»
جد00015 هردق يلام غلبم
هذ˘˘ه ج˘˘يور˘˘ت تاد˘˘ئا˘˘ع ن˘˘˘م
م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘˘لا ،مو˘˘م˘˘سسلا
فل˘م م˘هد˘سض ز˘ج˘نأا ة˘ثÓ˘ث˘لا

ةزا˘ي˘ح ة˘ي˘˘سضق ن˘˘ع ي˘˘ئاز˘˘ج
اهب ةرجاتملل ةيلقع تارثؤوم
تاهجلا مامأا هبجومب اومدق
.ةيئاسضقلا

شش.ماسصع

مومسسلأ هذه لقن ددسصب مهو نيسسبلتم أوطبسض
ةقطنملأ بابسش طسسو اهجيورتل ةرايسس لخأد

سصرق45 زجحو سصاخسشأا3 فيقوت
يقاوبلا مأاب سسولهم

مهفت˘ح ضصا˘خ˘سشأا8 ي˘ق˘˘ل
حورجب نورخآا582 بيسصأاو
ةدع ي˘ف ةرو˘ط˘خ˘لا ة˘توا˘ف˘ت˘م
ربع تلجسس ةيرورم ثداوح
لÓخ نطولا قطانم فلتخم
،ةر˘ي˘خأ’ا ة˘˘عا˘˘سس84 ـ˘˘˘˘˘˘لا

ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا تل˘˘ج˘˘سسو
ل˘ق˘ثأا ،ة˘ي˘ند˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل˘˘ل

ةي’و ىوتسسم ىلع ةليسصح
ر˘ثا ن˘ي˘سصخ˘سش ةا˘فو˘ب نار˘˘هو
ةجاردو ةرايسس نيب مادطسصا
قيرطلا ىوت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘يرا˘ن
ةيدلبب48 م˘˘˘قر ي˘˘˘ئ’و˘˘˘˘لا
تادحو تنكمت امك.رفسسوب
ضسف˘ن ي˘ف ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
قئارح7 دا˘م˘خإا ن˘م ةر˘ت˘˘ف˘˘لا

ةدع ي˘ف ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘مو ة˘ير˘سضح

ثي˘˘ح ،ن˘˘طو˘˘لا ن˘˘م تا˘˘˘ي’و
هذ˘ه ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘ط˘˘ي˘˘سسلا تم˘˘ت
رئاسسخ ليجسست نود قئارحلا
ديعسص ىلعو.حاورأ’ا يف
تاطاسشنلا ضصخي اميفو ،رخآا
راسشتنا نم ةياقولاب ةقلعتملا
تماق  ،«91‐ديفوك» ضسوريف
لÓخ ةيندملا ةيامحلا تادحو
بارتلا ةفاك ربع ةرتفلا ضسفن
ةيلمع832 ـب ي˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا
نينطاوملا ةدئافل ةيسسيسسحت

351 تسسم ة˘˘˘˘ي’و52 ر˘ب˘ع
م˘هر˘ي˘كذ˘تو م˘ه˘ث˘ح˘ل ،ة˘يد˘˘ل˘˘ب
رجحلا دعاوق مارتحا ةرورسضب
،يعامتج’ا دعابتلاو يحسصلا
662 ـب مايقلا ىلإا ةفاسضإ’اب

ةي’و52 ربع ميقعت ةيلمع

ن˘م ة˘يد˘ل˘˘ب651 تل˘˘م˘˘˘سش
ة˘ي˘مو˘م˘ع ل˘كا˘ي˘هو تآا˘سشن˘˘م
تا˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لاو ة˘˘˘سصا˘˘˘خو
ا˘م˘ك ،عراو˘˘سشلاو ة˘˘ي˘˘ن˘˘كسسلا

ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘˘لا تسصسصخ
ن˘ي˘تا˘ه˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘˘ل
ةيامح نوع3221 نيتيلمعلا

861 ،بترلا فلتخمب ةيندم
،ةنحاسش151و فاعسسإا ةرايسس
ةزه˘جأا ع˘سضو ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب
نكامأا21 ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘˘مأا
ر˘ج˘ح˘ل˘ل ة˘˘ه˘˘جو˘˘م ة˘˘ما˘˘قإÓ˘˘ل
رئازجلا تاي’و ربع يحسصلا
،ة˘با˘ن˘ع ،ة˘ل˘قرو ،ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا
اذ˘كو ،نا˘سسم˘˘ل˘˘ت ،ضسادر˘˘مو˘˘ب
.ةملاقو فراطلا

ب.نيرسسن

ةريخألأ ةعاسس84 ـلأ لÓخ حورجب نيرخآأ582 ةباسصإأو شصاخسشأأ8 ةافو

لاوجتلا رظحو رجحلا تاءارجإا مغر نييرئازجلا حاورأا دسصح لسصاوي تاقرطلا باهرإا

ضسمأا لوأا ءا˘˘سسم تن˘˘˘ل˘˘˘عأا
ةر˘˘يزو ،ي˘˘لرا˘˘˘ب ضسنرو˘˘˘ل˘˘˘ف
تاوق نأا ،ةيسسنر˘ف˘لا عا˘فد˘لا
كلاملا دب˘ع تل˘ت˘ق ة˘ي˘سسنر˘ف
م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت م˘˘ي˘˘عز ،لاد˘˘كورد
،برغ˘م˘لا دÓ˘ب ي˘ف ةد˘عا˘ق˘لا

لا˘م˘سش ي˘ف ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع لÓ˘˘خ
ةر˘يزو˘˘لا تب˘˘ت˘˘كو.يلام
يف» ،«رتيوت» ىلع ةيسسنرفلا

تاو˘ق˘لا تن˘كم˘˘ت ناو˘˘ج3
معدب ،ةيسسنرفلا ة˘ير˘كسسع˘لا

ءا˘سضق˘لا ن˘م ،ءا˘كر˘˘سشلا ن˘˘م
يف ةدعاقلا ميظنت ريمأا ىلع
د˘ب˘ع ،ي˘مÓ˘سسإ’ا بر˘غ˘˘م˘˘لا
د˘يد˘ع˘لاو ،لا˘كدورد كلا˘م˘لا

كلذو ،ه˘ن˘م ن˘ي˘بر˘ق˘م˘˘لا ن˘˘م
لا˘م˘سش ي˘ف ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع لÓ˘˘خ
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تف˘سصوو ،«ي˘لا˘م
«ر˘˘˘ها˘˘˘ب حا˘˘˘ج˘˘˘˘ن» ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘نأا˘˘˘˘ب
ن˘˘˘˘˘˘˘˘مأÓ˘˘˘˘˘˘˘˘ل يرور˘˘˘˘˘˘˘˘˘سضو
.ةقطنملا يف رارقتسس’او

ر.رجاه

:ةيسسنرفلأ عافدلأ ةريزو ،«رهابلأ حاجنلأ» ـب ةيلمعلأ تفسصو

ديدعلاو لادكورد كلاملا دبع لتقم»
«يلام لامسش ةيركسسع ةيلمع يف هيبرقم نم

تا˘˘عا˘˘سسلا ي˘˘ف تل˘˘˘خد˘˘˘ت
ضسمأا حا˘˘ب˘˘˘سص ن˘˘˘م ى˘˘˘لوأ’ا
ةيا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘يو˘نا˘ث˘لا ةد˘حو˘لا
مأاب ةنيريكف ةرئادل ةيندملا
قار˘ت˘حإا ل˘جأا ن˘م ،ي˘قاو˘˘ب˘˘لا
036 ـب ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘م ة˘˘ن˘˘حا˘˘سش
كل˘˘م نا˘˘تو˘˘ب زا˘˘˘غ ةرورا˘˘˘ق
قيرطلاب ،«لاطفن» ةسسسسؤومل
نيب طبارلا08 مقر ينطولا

ة˘ن˘ير˘ي˘كفو ءا˘سضي˘ب˘لا ن˘˘ي˘˘ع
د’وأا ةتسشم يف طبسضلابو
ةرطيسسلا تمت دقو ،ةفيطل

نود هدام˘خإاو ق˘ير˘ح˘لا ى˘ل˘ع
.ةيرسشب رئاسسخ ثودح

تقرتحإا ،رخآا ثداح يفو

ةرا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سس ضسمأا لوأا ءا˘˘˘˘˘سسم
دبعملا ريغ قيرطلاب ةسصاخ
«ما˘ئو˘لا ق˘ير˘ط» ي˘˘م˘˘سسم˘˘لا
جربو ناقر نيب طبري يذلا
ببسسب كلذو ،رات˘خ˘م ي˘جا˘ب
ه˘ي˘ل˘عو ،ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘˘ك ةرار˘˘سش
ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف تعرا˘˘سس
مدقتم˘لا ز˘كر˘م˘لا˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا
ميركلا دبع نب دمحم خيسشلا
دامخإ’ لخدتلا ىلإا ،يليغملا
ى˘˘ل˘˘ع ى˘˘تأا يذ˘˘لا ق˘˘ير˘˘ح˘˘لا
نود ا˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘كأا˘˘˘ب ةرا˘˘˘ي˘˘˘سسلا
.ةيرسشب رئاسسخ ليجسست

يفيرسشوب / شش.رامع
 مسساقلب

راتخم يجاب جربو ناقر نيبام ةسصاخ ةرايسس مهتلت نأرينلأ

ةروراق036ـب ةلمحم ةنحاسش قارتحا
يقاوبلا مأاب ناتوب زاغ

ضسمأا حا˘˘˘˘ب˘˘˘˘سص تر˘˘˘˘ث˘˘˘˘ع
ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘سصم
تن˘˘سشو˘˘م˘˘ت ن˘˘ي˘˘ع ة˘˘˘ي’و˘˘˘ل
ةثج ى˘ل˘ع ،لÓ˘ه˘لا ئ˘طا˘سشب
رمعلا نم غلبي قيرغ باسش
ةيدلب نم رد˘ح˘ن˘ي ة˘ن˘سس61
تق˘ل˘ط˘نا ،ةد˘ع ن˘˘ب يد˘˘ي˘˘سس
ةيسشع ه˘ن˘ع ثح˘ب˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
ن˘˘˘م غÓ˘˘˘ب د˘˘˘ع˘˘˘˘ب ضسمأا لوأا
،هئافتخاب دي˘ف˘ي ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ىلإا ةيحسضلا ةثج لقن متو

ثث˘˘ج˘˘لا ظ˘˘ف˘˘ح ة˘˘ح˘˘ل˘˘˘سصم
«يرغدم دمحأا» ىفسشتسسمب
.تنسشومت نيعب

رفوت امل اقفوو ةيحسضلا
ة˘ق˘فر نا˘ك ،تا˘مو˘ل˘ع˘م ن˘˘م
نم هذاقنإا مت يذلا هقيدسص
ناك امدعب ،رخآ’ا وه قرغلا

’و˘˘ل تو˘˘م˘˘لا كسشو ى˘˘ل˘˘˘ع
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ضضع˘˘ب ل˘˘خد˘˘ت
ذاقنإا نم اونكمتي مل نيذلا
.يناثلا

رومع ةميسسن

ةظحل رخآأ يف نونطأوم هذقنأأ يذلأ هقيدسص ةقفر حبسسي ناك

ةثج ىلع رثعت ةيندملا ةيامحلا حلاسصم
تنسشوميت نيعب رسصاق قيرغ

ثح˘ب˘لا تا˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع لÓ˘˘خ
نب ةديسسلا نع ةلسصاوتملا

نطقت ي˘ت˘لا ،ة˘م˘طا˘ف م˘سشا˘ه
،راردأا يف ليغونوف ةيدلبب
،نيرهسش ةبارق نم ةيفتخملا

ىلع نوعوطتم بابسش رثع

مت لجر دوعي يمظع لكيه
راردأا ى˘ف˘سشت˘سسم ى˘لإا ه˘ل˘ق˘ن
لÓ˘˘ه˘˘لا ناو˘˘عأا فر˘˘˘ط ن˘˘˘م
ةيند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لاو ر˘م˘حأ’ا

دسصق اذهو ،ينطولا كردلاو
ن˘م ق˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لاو ح˘˘ير˘˘سشت˘˘لا

زغل ىقبي كلذ ىلإاو ،هتيوه
ة˘ف˘لا˘سسلا ةد˘˘ي˘˘سسلا ءا˘˘ف˘˘ت˘˘خا
˘˘مأاو ة˘˘جوز˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ،ر˘˘˘كذ˘˘˘لا

ن˘م د˘يد˘ع˘لا ل˘ح˘م لا˘˘ف˘˘طأ’
.ت’ؤواسستلا

مسساقلب يفيرسشوب

نيرهسش ذنم ةيفتخم ةديسس نع ثحب ةيلمعب نينطأوم مايق ءانثأأ

راردأا يف ليغونفب لجرل دوعي يمظع لكيه ىلع روثعلا
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نكي مل بمارت دلانود يكريمأ’ا ضسيئرلا
ةيرخسس ىلا وعدي بولسسأاب مهولل اعناسص ’إا
ر˘خ’ا و˘ه تا˘ب يذ˘لا ي˘كير˘˘م’ا ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
ةيرسصنعلا ةسسايسس ءار˘ج ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ي˘نا˘ع˘ي
يوتسسم ىلع بمارت ا˘ه˘ث˘ب ي˘ت˘لا ة˘ي˘هار˘كلاو
هفارتعاو رطخ’ا هنÓ˘عا ن˘م˘ف ع˘م˘جا م˘لا˘ع˘لا
ه˘م˘عد ي˘لا لÓ˘ت˘ح’ا ة˘لود˘ل ضسد˘˘ق˘˘لا م˘˘سضب
نرقلا ةقفسص هنÓعإاو يليئارسس’ا لÓتح’ا
ىلع نيبسضاغلا نيرهاظتملا لتقل هتوعد ىلا
ي˘ت˘لا ة˘مرا˘ع˘لا تار˘ها˘ظ˘م˘لا ي˘ف ه˘ت˘سسا˘˘ي˘˘سس
ه˘فا˘ف˘خ˘ت˘سساو ة˘ي˘كير˘م’ا ند˘م˘لا ا˘ه˘˘تد˘˘ه˘˘سش
ةيرسصنعلاو ةقرفتلل هثبو نطاوملا قوقحب
ربكا دهسشت ثي˘ح دا˘ه˘ط˘سضÓ˘ل ه˘تا˘سسرا˘م˘مو
ة˘ف˘ي˘ن˘ع˘لا تا˘جا˘ج˘ت˘ح’ا ة˘ي˘كير˘م’ا ند˘˘م˘˘لا

بمار˘ت ضسي˘ئر˘لا ن˘م ةر˘سشا˘ب˘م تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘بو
ة˘طر˘سش تمد˘خ˘ت˘سسا ن˘ير˘ها˘ظ˘ت˘م˘لا ق˘ير˘ف˘ت˘ل
عو˘مد˘ل˘ل ل˘ي˘سسم˘لا زا˘غ˘لا بغ˘سشلا ة˘ح˘فا˘˘كم
كرويوين يف تامداسصم تعقوو ضصاسصرلاو
تارهاظملا اذه دعتو نطنسشاوو ايفلدÓيفو
ي˘طر˘سش ل˘ت˘ق نا د˘ع˘ب ر˘ب˘كأ’او ف˘ن˘ع’ا ي˘ه
64 رمعلا نم غلابلا ديولف جروج نطاوملا

ىعدي ضضيبأا ةطرسش َلجر مدقا ثيح اماع
قنع ىلع هتبكُرب طغسضي نيفوسشت كيريد
دعب ’ا هكرتي ملو ضضرأ’ا ىلإا تّبثملا ديولف
.ةايحلا قراف نا

يذلا بمار˘ت د˘لا˘نود ي˘كير˘مأ’ا ضسي˘ئر˘لا
دعب تع˘لد˘نا ي˘ت˘لا تار˘ها˘ظ˘م˘لا هذ˘ه ه˘جاو˘ي
ةهجاوم يف هلسشف هجاويو ةرسشابم ثداحلا

ضشيجلا لخدتب رما ن’ا ىتحل انوروك ءابو
تاي’ولا يف ةيلحملا تاطلسسلا نكمتت مل اذإا

ددهت تتاب يتلا تاجاجتح’ا عم لماعتلا نم
يف ةمئÓ˘لا˘ب ا˘ي˘ق˘ل˘م ه˘م˘كح نا˘كرأاو ه˘ما˘ظ˘ن
يبكترم مهيلع قلطا ام ىلع فنعلا ثادحأا
بغ˘سشلا ير˘ي˘ث˘مو به˘˘ن˘˘لاو بل˘˘سسلا لا˘˘م˘˘عأا

.ىسضوفلاو

د˘سض ة˘ير˘سصن˘ع˘لا
ءادو˘سسلا ةر˘سشب˘لا يوذ
يف ةل˘غ˘ل˘غ˘ت˘م تلازا˘م
ي˘كير˘مأ’ا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
كلتو كسش ىندا نودب
تتا˘ب ي˘ت˘لا تا˘ي’و˘˘لا

دعب راي˘ه˘ن’ا˘ب ةدد˘ه˘م
تا˘سسا˘˘ي˘˘سس تكر˘˘ت نا
ه˘˘˘˘يد˘˘˘˘ح˘˘˘˘تو بمار˘˘˘˘˘ت
ةيعر˘سشلاو ن˘ي˘ناو˘ق˘ل˘ل
ه˘ت˘ف˘لا˘خ˘مو ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا
قي˘ثاو˘م˘ل˘ل ة˘ح˘سضاو˘لا

ةمربملا تادها˘ع˘م˘لاو
نيب اهراثا دوقع ذنم
يه تلدا يتلاو لودلا
ىلع اهلÓظب ىرخ’ا
ة˘ي˘كير˘م’ا ة˘سسا˘ي˘سسلا
أاد˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خاد˘˘˘لا
يف ر˘ي˘ب˘كلا را˘ج˘ف˘ن’ا

ةراد’ا ة˘سسا˘ي˘˘سس ه˘˘جو
ي˘˘ت˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘كير˘˘˘م’ا
ةلادعلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ف ر˘ي˘ب˘كلا ا˘ه˘ل˘سشف تت˘ب˘ثا

ي˘لا ه˘ترادإاو بمار˘ت ءي˘ج˘˘ل ل˘˘ب ةاوا˘˘سسم˘˘لاو
ةحسصلا ةمظنمل ةلماكلا ةيلوؤوسسملا ليمحت
تاي’ولا يف انوروك ءابو راسشتناب ةيملاعلا
ل˘ي˘ث˘م˘ت˘لا بح˘˘سسو ة˘˘ي˘˘كير˘˘م’ا ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
تادعاسسملا عطقب ماق نا دعب اهنم يكيرم’ا
 .ةيملاعلا ةمظنملل ةسصسصخملا

ةسسراممو داهطسض’ا لئاسسو عونت لعلو
ي˘ف ة˘فد˘سصلا هد˘ي˘لو ن˘˘كت م˘˘ل ة˘˘ير˘˘سصن˘˘ع˘˘لا
ن˘م تا˘ئ˘م˘لا كا˘ن˘ه˘˘ف ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘ي’و˘˘لا
رسشن لÓخ نم ا˘ه˘ق˘ي˘ثو˘ت م˘ت ي˘ت˘لا ثداو˘ح˘لا
ة˘ير˘سصن˘ع˘لا ة˘سسا˘ي˘سسلا ح˘سضو˘ت تا˘هو˘يد˘ي˘˘ف
ةافو نمف يكيرم’ا عمتجملا يف مئاق جهنك
ثدا˘ح ى˘لإا ضسي˘لو˘با˘ي˘ن˘ي˘˘م ي˘˘ف دو˘˘سسأا ل˘˘جر

مدختسسُت ثيح كراب لارتنسس يف يرسصنع
حÓسسك ديازت˘م ل˘كسشب ف˘تاو˘ه˘لا تار˘ي˘ما˘ك
ةمظنأ’ا اهبكاوت مل ول ىتح ةيرسصنعلا دسض
ةلودلا تاسسسسؤوم ىدل ةينوناقلاو ةيئاسضقلا
نا˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘ع فا˘ف˘ت˘ل’ا لوا˘ح˘تو ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا
لسصوتتو ولعت تأادب نيرهاظتملا تاوسصا

بلغا معت˘ل ةر˘ي˘خ’ا ما˘ي’ا لÓ˘خ د˘عا˘سصت˘تو
كل˘ت˘ل ح˘سضاو د˘ح˘ت ي˘ف ة˘ي˘كير˘˘م’ا ند˘˘م˘˘لا
ة˘سسا˘سسل ل˘سشف˘لاو ة˘ير˘سصن˘ع˘لا تا˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا
.هترادإاو بمارت

لÓخ نم مكحلا يلا لسصو يذلا بمارت
يلع ضضي˘ب˘ل˘ل ه˘م˘عدو ير˘سصن˘ع˘لا ه˘ع˘ير˘سشت

ة˘˘ل˘˘سسل˘˘سسو ن˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘سسم˘˘لاو دو˘˘سسلا با˘˘سسح
هدوعسص دعب اهسضرفو اهذختا يتلا تارارقلا

د˘سض ل˘ت˘كت˘لا ة˘يرو˘ح˘م تل˘كسش ة˘˘ط˘˘ل˘˘سسل˘˘ل
لمعلل ةيسساسسا ةدعاق تتاب يتلا ةيرسصنعلا
راسسم مكحت يتلا نيناوقلا رارقإاو يسسايسسلا
اهتقثو يتلا هثداحلا هذهف ةدحتملا تاي’ولا
ي˘ه ن˘كت م˘ل ةرا˘م˘لا لاو˘˘ج تار˘˘ي˘˘ما˘˘ك د˘˘حا
نا لب ضسرامي لسسلسسم يف ةريخ’ا وا يلو’ا
يف دحو’ا انا لوقت داكت بمارت تاحيرسصت
رماو’ا ذيفنتو عامتسس’ا مكيلعو ملاعلا اذه
دسض ةبسضاغلا تارهاظملا ديعسصتب عفد امم
ةروثل ةيادبلا ةطقن لكسشتل تاسسايسسلا هذه
ير˘سصن˘ع˘˘لا م˘˘كح˘˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لو بسضغ˘˘لا
.يكيرم’ا

Úطسسلف ‘ ةنسس◊إ ايإونلإ Òفسس
ةينيطسسلفلإ حابسصلإ ةديرج رير– صسيئر

ةيرسصنعلا دسض ةروثلاو ةيكيرمألا ةدحتŸا تايلولا
ةودقلإ يرسس  :  ملقب

ن˘ي˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإ’ا ة˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘غ ُةدا˘˘ع˘˘سسلا ُر˘˘م˘˘غ˘˘ت
ن˘ي˘ل˘ت˘ح˘م˘لاو ن˘ي˘ط˘سسل˘ف ي˘ف ن˘ي˘ن˘طو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا

ةكر˘ح˘لا ى˘لإا نو˘ب˘سست˘ن˘م˘لا ر˘ع˘سشيو ،ا˘ه˘سضرأ’
حر˘ف˘لا˘بو رو˘ب˘ح˘لاو ة˘ط˘ب˘غ˘لا˘ب ة˘ي˘نو˘˘ي˘˘ه˘˘سصلا

نيذلا ةيليجنإ’ا ةفئاطلا ءانبأا مهعمو ،رورسسلاو
ةكرعم ةيمتحبو ،ضصلخملا حيسسملاب نونمؤوي
نييحيسسملا بابرأا نم مهريغو ،نوديجمراه
نوفتحي نيذلا ،ةيدئاقعلا ةيماسسلا ةاعدو ددجلا

نولدابتيو ،نو˘ن˘غ˘يو نو˘سصقر˘يو ،نو˘ل˘ف˘ت˘ح˘يو
يذلا مويلا بارتقاب ،ايادهلا نوعزويو يناهتلا
قطانم مسض ةيليئارسسإ’ا ةموكحلا هيف نلعت

نا˘ي˘كلا ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘لا ة˘˘ف˘˘سضلا ن˘˘م ةد˘˘يد˘˘ج
ةيليئارسسإ’ا ةدايسسلل اهعا˘سضخإاو ،ي˘نو˘ي˘ه˘سصلا

،مسضلا نم ٍديزمل ًاديهمت ،ةيدوهيلا نيناوقلاو
نوسضوقي هيف يذلا ،مسسحلا مويل ًادادعتسساو
نورفحيو ،هسضاقنأا نوليزيو ىسصقأ’ا دجسسملا
،مو˘عز˘م˘لا م˘ه˘ل˘كي˘ه د˘عاو˘ق ن˘ع ًا˘ث˘ح˘ب ه˘ت˘ح˘˘ت
.ةثلاثلا ةرملل هءانب اوديعيل

ًاقح نوسسرامي مهنأا نو˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإ’ا ي˘عد˘ي
ىلإا نودوعي ذإا ،ًاينابر ًادعو نوققحيو ،ًايعيبط
ل˘˘˘سسر˘˘˘لا ن˘˘˘طو˘˘˘˘مو ،داد˘˘˘˘جأ’او ءا˘˘˘˘بآ’ا ضضرأا

هجوتلاب مهرمأاو مهل هللا بتك يتلا ،ءايبنأ’او
اهيف كسسمتلا ىلع مهثحو ،اهيف ضشيعلاو اهيلإا

هب نوموقي امب مهنأا نودقتعيو ،اهنع عافدلاو
،م˘ه˘سضرأا نورر˘ح˘ي ا˘˘م˘˘نإا ،ٍلا˘˘م˘˘عأا ن˘˘م مو˘˘ي˘˘لا

مهكلا˘م˘مو ة˘م˘يد˘ق˘لا م˘ه˘كÓ˘مأا نود˘ي˘ع˘ت˘سسيو
نولخديو ،مهتعاط˘ب بر˘لا نو˘سضر˘يو ،ةد˘ئا˘ب˘لا

،هتبغر ةيبلتو هد˘عو ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ب ةر˘سسم˘لا ه˘ي˘ل˘ع
نيفلاخملا ىلع هطخسسو هبسضغ لزنتي امنيب

ةا˘سصع˘لاو ،هدود˘ح ي˘ف ن˘ي˘طر˘ف˘م˘لاو ،هر˘˘ماوأ’
’و ،ة˘ي˘تارو˘ت˘لا م˘ي˘لا˘ع˘ت˘لا نو˘مز˘ت˘ل˘ي ’ ن˘يذ˘˘لا
نو˘سسد˘ق˘ي ’و ،ة˘ي˘ن˘يد˘لا ا˘يا˘سصو˘لا نو˘مر˘ت˘ح˘˘ي

نوسصرحي ’و ،اهيلع نوظفاحي ’و ضضرأ’ا
.ةيدوهيلا مايأ’ا ةمرح ىلع

مهدسض فقت يتلا ملاعلا لود ىلع نوبيعيو
بج˘سشتو م˘ه˘ت˘سسا˘ي˘سسب دد˘ن˘تو ،م˘˘ه˘˘سضرا˘˘ع˘˘تو
،مهاوعد بذكتو مهتياور ركنتو ،مهتسسرامم
مهقوقح راكنإاو ،فاحجإ’او ملظلاب مهنومهتيو
مهدييأاتب مهنوبلاطيو ،مهل هللا دعوب دوحجلاو
ضضارتع’ا مدعو مهتدناسسمو ،مهعم فوقولاو
ةدا˘عإاو م˘ه˘ت˘ي˘مو˘ل˘ظ˘م˘ل را˘سصت˘ن’او ،م˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ىلإا نوئيسسي ’ مهمعزب مهف ،مهيلإا قوقحلا
نوبلسسي ’و ،نودتعي ’و نوملظي ’و ،دحأا
’و ،ه˘سضرأا ه˘ن˘م نو˘عز˘ت˘ن˘ي ’و ،ه˘ق˘ح ًا˘˘ب˘˘ع˘˘سش
هتاسسدقم نم هنومرحي ’و ،هرايد نم هنوجرخي
.هتاكلتممو

نأا نيينيطسسلفلا ن˘م نو˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإ’ا د˘ير˘ي
تادجتسسملاب اولبقيو ،عقاولا رمأ’اب اوملسسي
نوناقو ةوقلا ةسساي˘سسل او˘ع˘سضخ˘يو ،ع˘ئا˘قو˘لاو
نم هب نوموقيسس ام ىلع اوسضرتعي Óف ،بلاغلا

ٍتاط˘ط˘خ˘م يأا ه˘جو ي˘ف او˘ف˘ق˘ي ’و ،ع˘يرا˘سشم
ةلود» هايإا م˘ه˘ح˘ن˘م˘ت˘سس ا˘م˘ب او˘سضر˘يو ،ٍةد˘يد˘ج
تبرسس ي˘ت˘لا ة˘طرا˘خ˘لا˘ب او˘ل˘ب˘ق˘يو ،«ل˘ي˘ئار˘سسإا
،هيلع لوسصحلا مهنكمي ام ةياغ يهف ،مهيلإا

نلو ،مهخيرات يف ًةيدج عيراسشملا رثكأا يهو
،مهدناسست ًةيبرع ًةلود مهسضفر لاح يف اودجي
.مهديؤوي ًايلود ًاماظن ’و

يتلا ،«ةرماسسلاو ادوهي» ضضرأا مهمعزب هذهف
،ةميدقلا لي˘ئار˘سسإا ي˘ن˘ب كلا˘م˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ع تما˘ق
ضشيعلا يف ٌرار˘حأا م˘هو ،«م˘ي˘خ˘سشو م˘ي˘لا˘سشروأا»
مهكراسشي وأا مهنكاسسي نأا ًادحأا اولبقي نلو ،اهيف
ادو˘ه˘ي» ي˘ف بر˘ع˘˘لا نا˘˘كسسلا ى˘˘ل˘˘عو ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
ة˘ي˘بر˘ع˘لا لود˘لا ى˘لإا ا˘ه˘˘تردا˘˘غ˘˘م «ةر˘˘ما˘˘سسلاو
يتلا ،مهبوعسش اهيفو مهسضرأا كانهف ،ةرواجملا

ناوأا نآا دقف ،نيدلاو ةيوهلا يف مهعم كرتسشت
درطو ،اهريهطتو ة˘سسد˘ق˘م˘لا ضضرأ’ا ةدا˘ع˘ت˘سسا

 .اهنم ٍيدوهي ريغ وه نم لك
مهتسصرف يه هذه نأا نوي˘ل˘ي˘ئار˘سسإ’ا د˘ق˘ت˘ع˘ي

،اهتعاسضإا وأا اهيف طيرفتلا يغبني Óف ،ةيبهذلا
،اهريغب وأا اهلثمب مهيلع نامزلا دوجي ’ دقف
قوف نوزفقيو نمزلا نو˘ق˘با˘سسي م˘ه˘نإا˘ف اذ˘ه˘لو
نوزوا˘ج˘ت˘يو تا˘ب˘˘ق˘˘ع˘˘لا نوو˘˘سسي ،ل˘˘حار˘˘م˘˘لا
ضضرأ’ا ديوهت يف ًامدق نوسضميو ،تايدحتلا

نÓ˘عإاو ا˘ه˘م˘سضل ًاد˘ي˘ه˘م˘ت ،ا˘ه˘ت˘يو˘˘ه ر˘˘يوز˘˘تو
قرطلا قسش يف اوعرسسأا دقف ،اهيلع ةدايسسلا

قر˘ط˘لا تا˘كب˘سش ط˘برو ،عراو˘سشلا ع˘ي˘سسو˘˘تو
تانطو˘ت˘سسم˘لا ع˘ي˘سسو˘ت˘ب او˘ق˘ب˘سسو ،ا˘ه˘سضع˘ب˘ب
ديز˘م˘لاو ي˘ن˘يد˘لا د˘يد˘ج˘لا ءا˘ن˘بو ،ا˘ه˘ن˘ي˘م˘سستو
ديعبلاو ر˘ي˘غ˘سصلا د˘ي˘حو˘تو م˘سضو ،ي˘سسا˘ي˘سسلا

ندملاو عراوسشلا ءامسسأا رييغتب اوماق امك ،اهنم
ءا˘م˘سسأا ا˘ه˘ي˘ل˘ع او˘ق˘ل˘طأاو ،ة˘ي˘بر˘ع˘لا تاد˘ل˘ب˘لاو
مهتداقو مه˘كو˘ل˘مو م˘هءا˘ي˘ب˘نأا د˘ل˘خ˘ت ،ة˘يدو˘ه˘ي
.نيرسصاعملاو ددجلا

يف نوحجنيسس مهنأا نويلي˘ئار˘سسإ’ا د˘ق˘ت˘ع˘ي
ةقيقحلا ضسمسش قرسشتسسو ،ديدجلا مهططخم
Óًيحتسسم ناك ام نأاو ،ةميدقلا مهمÓحأا ىلع
ذإا ،مايأ’ا هذه Óًهسسو ًانكمم ادغ ٍتاونسس لبق
،مهرسصانتو مهديؤو˘ت ةر˘ي˘ث˘ك ًة˘ي˘بر˘ع ًة˘م˘ظ˘نأا نأا

مهعيراسشم مهفتتو ،مهسضراعت ’و مهعم فقتو
اهدادعتسسا اهبلغأا تدبأا دقو ،مهمÓحأاب نمؤوتو
ذيفنتو مه˘ع˘يرا˘سشم ر˘ير˘م˘ت ي˘ف م˘ه˘تد˘عا˘سسم˘ل
نا˘ي˘كلا ع˘م نوا˘ع˘ت˘لا ي˘ف Óً˘مأا ،م˘ه˘تا˘ط˘ط˘خ˘˘م
ىلع ظافحلا يف هنم ةدافتسس’او ينويهسصلا

،ةيكيرمأ’ا ةرادإ’ا عم ةنيتمو ةيوق مهتاقÓع
ِةلاحسضو ٍيعو ةلقو ٍهفسسوٍ مهوب مهنم ًانظ
اذإا اكيرمأا ةق˘ث ل˘ي˘ن نو˘ع˘ي˘ط˘ت˘سسي م˘ه˘نأا ،ٍل˘ق˘ع

اود˘يأاو ،ا˘ه˘ع˘م او˘ف˘قوو «ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإا» اود˘˘نا˘˘سس
ىلع اوقيسضو ،ا˘هءاد˘عأا او˘برا˘حو ،ا˘ه˘تا˘سسا˘ي˘سس
مهنع اوسضري نل مهنأا اوملع امو ،اهموسصخ
،م˘ه˘ت˘نا˘يد˘ب او˘ن˘مآاو ،م˘ه˘ت˘ل˘م او˘ع˘ب˘ت و˘لو ى˘ت˘ح
.مهدنع ًاديبعو ًاعابتأاو ،مهل ً’ويذ اوحبسصأاو

ن˘ي˘ن˘يد˘ت˘م ،ًا˘ع˘ي˘م˘ج دو˘ه˘ي˘لا ق˘ط˘˘ن˘˘م ه˘˘نإا
ٌقطنم وهو ،نييراسسيو نيي˘مو˘ق ،ن˘ي˘ي˘نا˘م˘ل˘عو
ينيد ضساسسأا ’ ،ٌفرحنم ٌجوعأا ،ٌدسساف ٌلطاب
وه لب ،هدن˘سسي ي˘خ˘يرا˘ت د˘ن˘ت˘سسم ’و ،ه˘م˘عد˘ي
’إا ،تافارخلاو ري˘طا˘سسأ’ا ى˘ل˘ع مو˘ق˘ي ٌق˘ط˘ن˘م
،ه˘لو˘ح نو˘ف˘ل˘ت˘خ˘ي ’و ه˘ي˘ل˘ع نو˘ق˘˘ف˘˘ت˘˘ي م˘˘ه˘˘نأا

تءاج دقو ،هلجأا نم نولمعيو هل نوططخيو
،بمار˘ت د˘لا˘نود ا˘ه˘سسي˘ئرو ة˘ي˘كير˘˘مأ’ا ةرادإ’ا
ق˘ي˘ق˘ح˘تو م˘ه˘تا˘ب˘غر ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ي˘ف م˘هد˘عا˘˘سست˘˘ل
ىلع مئاقلا لطابلا قحلا مهتحنمف ،مهمÓحأا
ضضرأ’ا ن˘م ى˘ق˘ب˘ت ا˘م م˘سضب ،ة˘م˘لا˘ظ˘لا ةو˘˘ق˘˘لا
قيبطتو ،ةيربعلا ةلودلا دودح ىلإا ةينيطسسلفلا
.اهيلع ةيليئارسسإ’ا ةدايسسلا

ة˘ل˘ظ˘م˘لا اذ˘ه نأا نو˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإ’ا د˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘ي
مهنمأا لفكتت˘سس ةرادإ’ا هذ˘ه نأاو ،م˘ه˘ي˘م˘ح˘ت˘سس
ةروثلا نود لوحتسسو ،م˘ه˘ت˘مÓ˘سس ظ˘ف˘ح˘ت˘سسو
ةحاطإ’او ،مههوجو ي˘ف ة˘سضا˘ف˘ت˘ن’او م˘ه˘ي˘ل˘ع
ينيطسسلفلا بعسشلا نأا اوملع امو ،مهعيراسشمب
لسشفيسسو ،مهدسض ضضفتنيسسو مهيلع روثيسس
ئفكنيسسو ،مهتاططخم طبحيسسو مهعيراسشم
مهنع ىلختيسسو ،مهريهظ بلقنيسسو مهريسصن
،ينيطسسلفلا يبرعلا قحلا رسصتنيسسو ،مهدنسس
ي˘ف ه˘قرا˘ي˘بو ،ضسد˘ق˘لا ي˘ف ه˘تا˘يار ع˘ف˘تر˘ت˘˘سسو
.بقنلاو روغلا يف همÓعأاو ،دفسصو ةرسصانلا

َةرماسسلاو ادوهيِ مسضلاب نوديعتسسي نويليئارسسإلا
يوإدللإ فسسوي ىفطسصم .د ملقب
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لسصافلا وه كلذ نيح ىلإا يحسصلا عسضولاو ..رخآا ديدمت نم فوخ..ديدسش بقرت

 ريدŸا فرط نم يونعŸاو يداŸا ررسضلل مهسضرعت اودكأا

يحايسسلا قفرملا اذه رييسست يف رظنلل تاطلسسلا لسساري راردأاب تاوت قدنف لامعل يباقنلا عرفلا

نآ’ا دحل ةيرئازجلا تاطلسسلا اهترقأا يتلا يحسصلا رجحلا ةرتف ةياهن ،ريبك بقرتب نييرئازجلا بلغأا سشيعي
ةيلمع ىلإا أاجلت ةطلسسلاو رهسشأا3 نم رثكأا دنمو هنأا ثيح ،انوروك سسوريف يسشفت عنمل ةيئاقو تاءارجإاك

 .ةيحسصلا تايطعملا عم ايسشامت كلذو ،ةرم لك يف ديدمتلا

لام˘ع˘ل ي˘با˘ق˘ن˘لا عر˘ف˘لا ه˘جو
راردأاب تاوت يمومع˘لا قد˘ن˘ف˘لا
داحت’ا ءاط˘غ تح˘ت يو˘ط˘ن˘م˘لا
ةلاسسر ،نييرئازجلا لامعلل ماعلا
راردأا يلاو نم لك يلإا جاجتحا

ي˘حا˘ي˘سسلا ر˘ي˘ي˘سست˘لا ة˘ير˘يد˘˘مو
،ل˘م˘ع˘لا ة˘ي˘سشت˘ف˘˘مو ط˘˘سسو˘˘ل˘˘ل
ل˘خد˘ت˘˘لا˘˘ب م˘˘ها˘˘يإا ن˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م
لو˘˘˘ح بر˘˘˘ق ن˘˘˘ع فو˘˘˘قو˘˘˘˘لاو
نم قبطم˘لا ي˘ب˘ل˘سسلا ر˘ي˘ي˘سست˘لا

يذلا لامعلا مامأا ريدملا فرط
ايدامو ايونعم اررسض مهب قحلا

م˘ه˘ي˘ل˘ع ضضر˘فو ق˘ي˘ب˘ط˘ت ءار˘˘ج
ي˘ف ة˘ل˘سصب د˘˘م˘˘ت ’ تا˘˘بو˘˘ق˘˘ع
قوق˘حو ة˘مار˘ك ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا
ةلاسسرلا تاذ يف ءاجو ،لماعلا
ةد˘ع ى˘ق˘ل˘ت ي˘با˘ق˘ن˘لا عر˘ف˘˘لا نإا

لو˘˘ح لا˘˘م˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘م ىوا˘˘˘كسش
ةجتانلا ةبعسصلا مهلمع فورظ
قدنفلا ريدم رييسست ةسسايسس نم
م˘ت˘سشلاو بسسلا˘ب هو˘م˘ه˘تا يذ˘˘لا

˘˘مد˘˘˘ع ع˘˘˘م ءا˘˘˘ي˘˘˘سشأ’ا ط˘˘˘سسبأ’
ةحسصو ةمÓ˘سس ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا
ضسوريف راسشتنا لظ يف لامعلا

يذ˘لا لا˘م˘ع˘لا را˘ب˘˘جإا˘˘ب ا˘˘نرو˘˘ك
ة˘ن˘مز˘م ضضار˘˘مأا ن˘˘م نو˘˘نا˘˘ع˘˘ي
ةباسصإا يلإا ةفا˘سضإ’ا˘ب ،ل˘م˘ع˘لا˘ب

انوروك ضسوريفب خبطملاب لماع
ضصر˘˘ح˘˘˘لا مد˘˘˘ع ن˘˘˘ع كي˘˘˘ها˘˘˘ن
رجح˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت ى˘ل˘ع ر˘ه˘سسلاو
م˘ه˘ت˘ع˘سضو ن˘م ما˘مأا ي˘˘ح˘˘سصلا

قدنفلا لخادب ةحسصلا ةيريدم
مهجورخ مدعب تاميلعت ءاطعإاب
ثد˘ح˘˘ي ا˘˘م ن˘˘كل فر˘˘غ˘˘لا ن˘˘م

Óيل نورهسسي مهف كلذ ضسكع
ايعامج ونيمودلا ةبعل بعل يف
نإا ،ةياقولا تاءارجإا قيبطت نود
تاو˘ت قد˘˘ن˘˘ف ي˘˘ف ثد˘˘ح˘˘ي ا˘˘م
نم رداسصلا نايبلا تاذ بسسحبو
ةقثلا نادقف وه ي˘با˘ق˘ن˘لا عر˘ف˘لا
لا˘م˘ع˘لاو ر˘يد˘م˘لا ن˘ي˘ب ة˘ما˘˘ت˘˘لا
ر˘يد˘م˘لا نو˘م˘˘ه˘˘ت˘˘ي لا˘˘م˘˘ع˘˘لا˘˘ف
تابوقع مهيق˘ل˘تو زاز˘ف˘ت˘سس’ا˘ب
هطلسست˘ب م˘ه˘ت˘مار˘ك ن˘ع ةد˘ي˘ع˘ب
ءاطعإا ةيغبو اذه مامأاو رسشابملا

ر˘˘يد˘˘م˘˘لا فر˘˘ط ن˘˘م در˘˘لا ق˘˘˘ح
يف ءاج ام لوح ةباجإ’ قدنفلل
ي˘با˘ق˘ن˘˘لا عر˘˘ف˘˘لا ة˘˘لا˘˘سسر ضصن

تارم ةدع هب لاسصت’ا انلواح
.كلذ انيلع رذعت نكل

مسساقلب يفيرسشوب

ة˘ي˘ب˘˘ط˘˘لا ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت˘˘لا ق˘˘فوو
،ة˘ح˘سصلا ةرازو ن˘˘ع ةردا˘˘سصلا

تاجنسشت هبحاسص ديدمتلا اذه
ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘ف ت’Ó˘˘˘ت˘˘˘˘خإاو
دÓبلل ةيعامتجإ’او ةيداسصتقإ’ا

ن˘م د˘يد˘ع˘لا ى˘ل˘ع ر˘ثأا ا˘م و˘˘هو
مهلخدأاو ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا
باحسصأا ةسصاخ عقدم رقف يف
،ةيمويلا لامعأ’او ةرحلا نهملا

ةفسصب مه˘لا˘غ˘سشأا تف˘قو˘ت ثي˘ح
ة˘ب˘ت˘ع ى˘ل˘ع او˘ح˘ب˘سصأاو ة˘ي˘ل˘˘ك
توقلا ريفوت تاب ثيح ،رقفلا
م˘ه˘ل˘غ˘سش م˘ه˘تÓ˘ئا˘ع˘ل ي˘مو˘ي˘˘لا
فور˘ظ˘لا هذ˘ه ط˘سسو ل˘غا˘˘سشلا
ذ˘ن˘م ا˘ي˘ند˘لا ا˘هد˘ه˘سشت م˘ل ي˘ت˘لا
.ابيرقت لزأ’ا

علسس..نييÓملاب ءارك
اهتزواجت سسبÓمو

لوسصفلا
ن˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘˘ث˘˘˘˘كلا ي˘˘˘˘كت˘˘˘˘سشي

يلكلا قلغلا ن˘م ن˘يرر˘سضت˘م˘لا
ةحئاج راسشتنإا ذنم م˘ه˘تÓ˘ح˘م˘ل

نم ديدعلا ربع ثيح ،انوروك
يرزملا م˘ه˘ع˘سضو ن˘ع را˘ج˘ت˘لا
،ه˘ي˘ف نو˘ط˘ب˘خ˘ت˘˘ي او˘˘تا˘˘ب يذ˘˘لا

ن˘م نو˘ع˘فد˘˘ي م˘˘ه˘˘نأاو ة˘˘سصا˘˘خ
ءار˘˘˘كلا نا˘˘˘م˘˘˘ثأا م˘˘˘ه˘˘˘˘بو˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج
،ءاملاو ءا˘بر˘ه˘كلا تا˘كار˘ت˘سشإاو
كيهان ،طاسشن يأا ةسسرامم نود
اهتينآا نادقفو مهعلسس داسسك نع
وه نآ’ا نأا م˘كح˘ب ،ا˘ه˘ت˘ب˘يذا˘جو
ر˘ي˘فو˘ت بج˘يو ف˘ي˘سصلا ل˘سصف
اذ˘˘ه ع˘˘م ة˘˘ق˘˘سسا˘˘ن˘˘ت˘˘م ضسبÓ˘˘م
ضسبÓ˘˘˘م˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘كو ل˘˘˘˘سصف˘˘˘˘لا
ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
لسصف ضسبÓم تلز’ تÓحملا
ه˘˘نأا ا˘˘م˘˘ك ،ع˘˘ي˘˘بر˘˘˘لاو ءا˘˘˘ت˘˘˘سشلا
نأا مكح˘ب ن˘مز˘لا ا˘هزوا˘ج˘ت˘ي˘سس
ام وهو ،ابيرقت ةنسس لك ددجتت

ةفاسضإ’اب ،ةريبك رئاسسخ مهدبك
نودجي ’ اوحبسصأا مهنأا كلذك
ة˘لا˘عإ’ ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا فور˘˘سصم˘˘لا

او˘نا˘ك ن˘يذ˘لا و˘هو م˘ه˘˘تÓ˘˘ئا˘˘ع
ثيح ،م˘ه˘ترا˘ج˘ت ن˘م نو˘تا˘ت˘ق˘ي

ةرور˘سضب تا˘ط˘ل˘سسلا او˘˘ب˘˘لا˘˘ط
ةمزأ’ا هذه نم مهل جرخم داجيإا

مهل دعي ملو اعرذ اوقاسض مهنأ’

.ةرذ رادقم ربسصلا نم
ةرحلا نهملا باحسصأا
ريغت..يمويلا لخدلاو
ريفوت نع اثحب ةنهملا

 مهتÓئاعل زبخ فيغر
باحسصأا نم ديدعلا رطسضا

لو˘˘خد˘˘م˘˘لاو ةر˘˘ح˘˘لا ن˘˘ه˘˘م˘˘˘لا
مهلامعأا تفقوت يتلا ،يمويلا
،يحسصلا رجحلا تاءارجإا لعفب
ثحبلاو مهتاطاسشن ر˘ي˘ي˘غ˘ت ى˘لإا

لوخد˘م ل˘ي˘سصح˘ت رد˘سصم ن˘ع
عو˘˘˘ج˘˘˘لا ر˘˘˘سش م˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘˘كي
مهدحأا لوقي ثيح ،مهتÓئاعو
نم ضضعب ءارسش ىلإا رطسضا هنأا
اهعيب ةداعإاو هكاوفلاو رسضخلا
ي˘˘ف ،قاو˘˘سسأ’ا تا˘˘ه˘˘جاو ما˘˘مأا

ىلإا لوحت هنأا رخآا لوقي نيح
ةيئاذغلا داوملل لحم يف عئاب
ةلفاح قئاسس لمعي ناك امدعب
ثحبلا ىلع هتربجأا فورظلاف
تايجاح ةيبلتل رخآا ردسصم نع
با˘برأا ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا˘˘ف ،ه˘˘تر˘˘سسأا
نيمغرم مهسسفنأا اودجو رسسأ’ا

حيتي رخآا لغسش يأا لمع ىلع
،لا˘م˘لا ضضع˘ب ل˘ي˘˘سصح˘˘ت م˘˘ه˘˘ل
ه˘جا˘ت˘ح˘ت ا˘م ي˘ف˘كي نأا م˘ه˘˘م˘˘لا

.مهتÓئاع
:ةيئاذغلا داوملا تÓحم

يف انلهاك لقثأا يديركلا
ةرتفلا هذه

رجحلا ةرتف ةل˘ي˘ط لواد˘ت˘م˘لا

نيومت˘لا با˘ح˘سصأا نأا ي˘ح˘سصلا
م˘ه ة˘ي˘ئاذ˘غ˘˘لا داو˘˘م˘˘لاو ما˘˘ع˘˘لا
نيذلا مهو ربكأ’ا نوديفتسسملا
،اقÓطإا مه˘تا˘طا˘سشن ف˘قو˘ت˘ت م˘ل
مامأا رمأÓل ا˘ن˘حر˘ط د˘ن˘عو ن˘كل
ن˘ير˘خآ’ا م˘ه اود˘˘بأا ،م˘˘ه˘˘سضع˘˘ب
كلذو ،م˘هءا˘ي˘˘ت˘˘سسإاو م˘˘هر˘˘مذ˘˘ت
ي˘ف» يد˘ير˘كلا » ةر˘ث˘ك بب˘سسب
«ضس. ه» لو˘˘ق˘˘ي ،ةر˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
ةيئاذغلا داوم˘ل˘ل ل˘ح˘م بحا˘سص
ديدج ضسارك حتفل رطسضا هنأاب

يد˘˘ير˘˘كلا با˘˘ح˘˘سصأا˘˘ب ضصا˘˘خ
ل˘ب ،ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ا˘يا˘˘ح˘˘سض
هنأاب لوقيو كلذ نم دعبأا بهذي
ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘ي ح˘˘ب˘˘سصأا ا˘˘˘سضيأا و˘˘˘ه
’ هنأ’ نينومملا عم ضضرقلاب
قح ديدسستل يفاكلا لاملا دجي
ريثكلا لسصحي ’ هنأ’ علسسلا

،ضضرقلاب ابيرقت هتÓماعت لجو
يذلا مÓكلا ضسفن ابيرقت وهو
را˘ج˘ت˘˘لا د˘˘ن˘˘ع ن˘˘م ها˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘سس
انمق يتلا تÓحملا باحسصأاو
نأا نيبي ام وهو ،مهراسسفتسسإاب
.ةحئاجلا هذه لعفب رثأات عيمجلا

حتفب ةبلاطŸا
ىلع سصر◊او..تÙÓا

تاءارجإ’ا قيبطت
ةيئاقولا

ن˘˘م بلا˘˘ط˘˘م بل˘˘˘غأا تنا˘˘˘ك
عارسسإ’ا ةرورسض ،مهيلإا انثدحت
حا˘م˘سسلاو تÓ˘ح˘م˘لا ح˘ت˘ف ي˘ف
عم ،مه˘ترا˘ج˘ت ة˘سسرا˘م˘م˘ب م˘ه˘ل

تاءار˘˘جإاو طور˘˘سش ق˘˘ي˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت
ءاد˘˘˘˘ترإا طر˘˘˘˘سشك ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘قو
ر˘ي˘فو˘تو ع˘ي˘م˘ج˘ل˘ل تا˘ما˘م˘كلا
ىوتسسم ى˘ل˘ع م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا تاودأا

لح وهو ،تÓحملا لك لخادم
،بسسنأ’او لسضفأ’ا عيمجلا هاري

بسسن ع˘˘˘جار˘˘˘˘ت ع˘˘˘˘م ة˘˘˘˘سصا˘˘˘˘خ
اذكو ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ن˘ي˘با˘سصم˘لا
د˘سش ي˘ف لو˘˘خد˘˘لا ن˘˘م ل˘˘سضفأا

ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جإا ة˘ه˘ب˘ج ع˘م بذ˘˘جو
راح˘ف˘نإ’ا ى˘ل˘ع كسشو˘ت ةر˘ي˘ب˘ك
.رقفلاو عوجلا ببسسب

انوروك سسوريف ىودع راسشتنا نم دحلل ةيحسصلا ةيئاقولا ريبادتلا راطإا يف

عانقلا ءادترل ةيسسيسسحت ةلمح مظنت ةطرسشلا
تليسسمسسيت يف تاقرطلا يلمعتسسمل يقاولا

نمأاب ةطرسشلا رسصانع تعرسش
ة˘ل˘م˘ح ي˘ف تل˘ي˘˘سسم˘˘سسي˘˘ت ة˘˘ي’و
ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ي˘˘سسي˘˘سسح˘˘تو ة˘˘يو˘˘عو˘˘ت
ل˘جأا ن˘م ،تا˘قر˘ط˘لا ي˘ل˘م˘ع˘ت˘سسم
راطإا يف اذهو يقاولا عانقلا ءادترا
نم دحلل ةيحسصلا ةيئاقولا ريبادتلا
ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف ىود˘ع را˘سشت˘˘نا

د˘عاو˘ق عر˘سش اذ˘كو ه˘ت˘˘ح˘˘فا˘˘كمو
يتلا ةياقولاو يعامتج’ا دعابتلا
يذيفنت˘لا مو˘سسر˘م˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع ضصن
انرداسصم بسسحو721‐02 مقر
ةيعوتلاو ضسيسسحتلا تÓمح نإاف
ةطرسشلا رسصانع لبق نم ةمظنملا
ي˘ل˘م˘ع˘ت˘سسم ف˘ير˘ع˘ت ى˘لإا فد˘ه˘ت
عان˘ق˘لا ءاد˘ترا ة˘ي˘م˘هأا˘ب تا˘قر˘ط˘لا
انوروك ضسوريف ةبراحمل يقاولا

اهرقأا يتلا تابوقعلا˘ب ف˘ير˘ع˘ت˘لاو
ضصاخسشأ’ا دسض د˘يد˘ج˘لا نو˘نا˘ق˘لا
نودب مهطبسض لاح يف نيفلاخملا
نكامأ’او تاقرطلا يف يقاو عانق
ةحوتفملا تاءاسضفلاو ةي˘مو˘م˘ع˘لا
مت امك ،روهمج˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘سست ي˘ت˘لا

فلتخمو ةيلحملا تاطلسسلا ةقفر
نادي˘م˘لا ي˘ف ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا ءا˘كر˘سشلا
ضسيسسحتو ةيعوت تÓمح ميظنتب
ن˘م ة˘ي˘˘قاو˘˘لا ة˘˘ع˘˘ن˘˘قأ’ا ع˘˘يزو˘˘تو
تÓحملا باحسصأا ىلع ضسوريفلا
ي˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘˘لاو ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ضضرغل ةيراجتلا ةطسشنأ’ا ضسرامت
ةو˘عدو نو˘نا˘ق˘لا ما˘كحأا˘ب ماز˘ت˘ل’ا
ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لاو لا˘م˘ع˘˘لاو را˘˘ج˘˘ت˘˘لا

روهمجلل ةلبقت˘سسم˘لا تا˘سشن˘م˘لاو
دعابتلا دعاوق مارتحا ةرورسض ىلإا
يقاولا عانقلا ءادتراو يعامتج’ا

اذ˘ه را˘سشت˘نا ن˘م د˘˘ح˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م
.ريطخلا ضسوريفلا

جراخ ةوراقسشلا راود ناكسسو..
ةيدلبب نيلوؤوسسملا تامامتها

 ماجرل
ةورا˘ق˘˘سشلا راود نا˘˘كسس بلا˘˘ط

ة˘ي’و˘ب ما˘جر˘˘ل ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل ع˘˘با˘˘ت˘˘لا
˘‐ ة˘˘ي’و˘˘لا ي˘˘لاو تل˘˘ي˘˘سسم˘˘سسي˘˘ت
ةرور˘سضب ‐ ظو˘ف˘˘ح˘˘م ة˘˘ف˘˘ير˘˘كز
دح عسضو لجأا نم يروفلا لخدتلا
لاز˘ي ’ ي˘ت˘لا ة˘ي˘مو˘ي˘لا ةا˘نا˘ع˘م˘ل˘ل
ضشيمهتلا لظ يف ء’ؤوه اهدباكي
جمارب لك نم يومنتلا ءاسصقإ’او
اهب تدان ي˘ت˘لا ة˘ي˘ف˘ير˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا
تلوحتو ،ةرم نم رثكأا يف ةلودلا
ىلإا ةيسسنملا ةيفيرلا ةقطنملا هذهب
’و ن˘م˘˘سست ’ تارا˘˘ع˘˘سش در˘˘ج˘˘م
حبسش مهلاط نأا دعب عوج نم ينغت
نود ةديدع تاونسس ذنم ضشيمهتلا
باحسصأا ل˘ب˘ق ن˘م ة˘يد˘ج ة˘تا˘ف˘ت˘لا
راودلا اذه لاسشتن’ طبرلاو لحلا
ن˘˘˘˘م تار˘˘˘˘سشع˘˘˘˘لا م˘˘˘˘سضي يذ˘˘˘˘لا
ف˘ل˘خ˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ئاد ن˘˘م تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا
ل˘ك ماد˘˘ع˘˘نا ل˘˘ي˘˘لد˘˘ب يو˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا

وهو ،ةميركلا ةا˘ي˘ح˘لا تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م

اذه ناكسس نم لعج يذلا رمأ’ا
ر˘ق˘م ن˘ع د˘˘ع˘˘ب˘˘ي ’ يذ˘˘لا راود˘˘لا
تارتموليك50 ـب ’إا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘لا
بلا˘˘ط˘˘يو ه˘˘ت˘˘م˘˘سص ن˘˘ع جر˘˘خ˘˘˘ي
كر˘ح˘ت˘لا˘ب ة˘ي˘˘ئ’و˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا
اذه .رومأ’ا تÓفنا لبق يروفلا

ن˘م راود˘لا اذ˘ه نا˘˘كسس ي˘˘نا˘˘ع˘˘يو
و˘ف˘سص تر˘كع ةد˘˘يد˘˘ع ل˘˘كا˘˘سشم
مادعنا ليلدب ةيعامت˘ج’ا م˘ه˘تا˘ي˘ح
بجوتي يذلا ةيرورسضلا قفارملا

ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ن˘ي˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ريواودلا ضضعب رارغ ىلع اهريفوت
تدافتسسا يتلا ةرواجملا ىرقلاو
ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن ق˘˘فار˘˘م اذ˘˘˘كه ن˘˘˘م
ط˘بر˘ي يذ˘لا ي˘˘بار˘˘ت˘˘لا كل˘˘سسم˘˘لا
تايدلبلاو قطانملا يقابب راودلا
نا˘كسسلا بلا˘˘ط ن˘˘يأا ،ةروا˘˘ج˘˘م˘˘لا
ةيف˘ير˘لا كلا˘سسم˘لا ح˘ت˘ف ةرور˘سضب
ثيح م˘ه˘ن˘ع ة˘لز˘ع˘لا كف ل˘جأا ن˘م
ى˘لإا ة˘ي˘ل˘خاد˘لا كلا˘سسم˘لا لو˘ح˘ت˘ت
را˘ط˘مأ’ا تط˘قا˘سست ا˘م˘ل˘ك لا˘˘حوأا

رور˘م˘لا ة˘كر˘ح ل˘قر˘˘ع˘˘ي ا˘˘م و˘˘هو
يجراخلا ملاعلا نعراودلا لزعتو
راودلا اذه ون˘طاو˘م ى˘ق˘ل˘ت˘ي ثي˘ح
م˘˘ها˘˘سضر˘˘م ل˘˘ق˘˘ن ي˘˘ف ة˘˘بو˘˘ع˘˘سص
يسسيئرلا قيرط˘لا ى˘لإا لو˘سصو˘لاو
يف ةسصاخ ةيدلبلا رقم ىلإا يدؤوملا
ء’ؤوه دسشان امك ،ةرطمملا مايأ’ا
ر˘ي˘فو˘˘ت ةرور˘˘سضب ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا

مهئانبأا ةلوازمل ة˘ي˘ئاد˘ت˘با ة˘سسرد˘م
تافاسسم نوعطقي نيذلا ةسساردلا

لجأا نم ضسيابعلا ةقطنمب ةليوط
امك مهتسسارد دعاقم ىلإا لوسصولا
يدر˘˘˘ت ن˘˘˘م نا˘˘˘كسسلا ى˘˘˘˘كت˘˘˘˘سشا
مادعنا ليلد˘ب ة˘ي˘ح˘سصلا عا˘سضوأ’ا
مادعنا نع كي˘ها˘ن ،جÓ˘ع˘ل˘ل ة˘عا˘ق
برسشلل ةح˘لا˘سصلا ها˘ي˘م˘لا ة˘كب˘سش
لاز˘ي ’ ن˘يأا ة˘ن˘يد˘م˘˘لا زا˘˘غ اذ˘˘كو
تاروراق ىلع نودمتعي ناكسسلا

مهلهاك تلقثأا يتلاو ناتوبلا زاغ
ىلإا نينطاوملا لقن لكسشم اذكو
ةيمويلا مهتايجاح دسسل ةيدلبلا رقم
يحسصلا فرسصلا تاونق مادعناو
ةسصاخلا لاغسشأ’ا لامكتسسا مدعو
تاونقب ةقطن˘م˘لا ط˘بر عور˘سشم˘ب
مدع نع كيهان ،يحسصلا فرسصلا
ةسصسصخملا ةناعإ’ا نم ةدافتسس’ا
لكاسشملا ةلمج يهو يفيرلا ءانبلل
ن˘˘˘م تار˘˘˘سشع˘˘˘لا تل˘˘˘خدأا ي˘˘˘ت˘˘˘˘لا
راود˘لا اذ˘ه˘ب ة˘ن˘طا˘ق˘لا تÓ˘ئا˘ع˘˘لا
يو˘م˘ن˘ت˘لا ضشا˘ع˘نإ’ا ة˘فر˘˘غ ل˘˘خاد
نم ةرابعلا هلمحت ام لكب يفيرلا

لخدت راظتنا يف ت’’دو ناعم
ل˘ف˘كت˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا
راود˘لا اذ˘ه نا˘˘كسس ت’ا˘˘غ˘˘سشنا˘˘ب
ةيفيرلا ةيمنتلا يف هقح هئاطعإاو
در˘ج˘م لاز˘ت ’ ي˘ت˘لا ة˘ماد˘ت˘سسم˘˘لا
نم ينغت ’و نمسست ’ تاراعسش
.عوج

ز.دمحأا

mahali@essalamonline.com

ةيئانلا قطانملا ةدئافل
ةلوزعملاو

ءاوهلا تاطاسشن ةطبار
معدلا ةلفاق قلطت قلطلا
ةليسسملاب لافطأÓل يسسفنلا

ةليسسملا ةي’و يلاو ،فرسشأا
ةلفاق قÓطا ىلع ارذع خيسشلا
،لافطأÓل يسسفنلا معدلا

قطانملا فلتخم بوجت يتلاو
،ةي’ولاب ةلوزعملاو ةيئانلا

5 عيزوت اهلÓخ نم متيسسو
(لافطأا سصسصق) باتك ف’آا

لافطأا ىلع ةمامك ف’آا6و
ةيلمعلا رمتسستو ،لظلا قطانم

ىلا اهيلع نيمئاقلا بسسح
ةلفاقلا .0202 ناوج61 ةياغ
ةرمق ةقطنمب اهلاحر تطح

ىسصقأا سشيرلا نيع ةيدلبب
يف ةيلمعلاو ،ةليسسملا بونج

ةكراسشم تفرع اهتيادب
ةلاكول ةيراوجلا ايÓخلا
نم لكل ةيعامتج’ا ةيمنتلا

ةداعسسوبو فيراعم ،حلملا نيع
بطلاو ةئبوأ’ا ملع ةحلسصمو
ةيعمجو حلملا نيعب يئاقولا
بابسشلا تاطاسشنل نيديقعلا
ةلفاقلا ،حلملا نيع ةيدلبل
تاطاسشن ةطبار اهب ترداب
لدابتو هيفرتلاو قلطلا ءاوهلا
ريدم فارسشإابو بابسشلا
راعسش تحت ةسضايرلاو بابسشلا
«يلزنملا رجحلا حاجنإ’ اعم»
معدلا ميدقت ىلا فدهت يتلاو
لظ يف لافطأÓل يسسفنلا

لÓخ نم انوروك ةحئاج
أÓمو ةعلاطملا ىلع مهعيجسشت
ىلا ةفاسضإ’اب غارفلا تقو
اذه ةروطخ نم مهيسسسسحت
،هنم ةياقولا ةيفيكو ءابولا

فرط نم ةسصقلا سصيخلت
ىلا اهلاسسرا متي اهدعب لفطلا

فرط نم وأا ةطبارلا عقوم
ربع نيفلكملا نيطسشنملا

عمجب ةي’ولا قطانم
لفح ميظنت عم تاسصخلملا

زئاوجب نيزئافلا فرسش ىلع
.ةميق

ع.دلاخ
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رهسشأا7 نم رثكأ’ سسلجملا يف لسصاحلا دادسسن’ا ةيفلخ ىلع

 ايظفحت رهطلا جرب ةيدلب ريم فاقيإا ررقي لجيج يلاو
ي˘ف ل˘سصا˘ح˘لا داد˘سسنإ’ا د˘ع˘ب

ةيدلبل يدلبلا يبع˘سشلا ضسل˘ج˘م˘لا
ي˘عا˘سسم˘لا م˘˘غرو ،ر˘˘ه˘˘ط˘˘لا جر˘˘ب
ةلوذبملا تادوهجم˘لاو ة˘ث˘ي˘ث˘ح˘لا

ة˘ي˘ئ’و˘لا تا˘ط˘˘ل˘˘سسلا فر˘˘ط ن˘˘م
ضسي˘ئرو ي˘لاو˘لا م˘˘ه˘˘سسأار ى˘˘ل˘˘عو
تاهجو بيرقت لجأا نم ،ةرئادلا
ضسل˘ج˘م˘˘لا ءا˘˘سضعأا ن˘˘ي˘˘ب ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا

ةيدلبلل ةماعلا ةحلسصملا بيلغتو
ةي˘سصخ˘سشلا تا˘با˘سسح˘لا زوا˘ج˘تو
ةيدلبلا ةمدخ لجأا نم ةقيسضلاو
بعسشلا نم اهرا˘ع˘سش ى˘ق˘ب˘ي ي˘ت˘لا

ضسي˘˘˘˘˘ئر نأا ’إا ،بع˘˘˘˘˘سشلا ى˘˘˘˘˘˘لإاو
يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا ضسل˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا

ل˘ك ى˘˘لإا او˘˘غ˘˘سصي م˘˘ل هؤوا˘˘سضعأاو
لمعلل ةدوعلاو لمسشلا مل تاءادن

ةيدلبلل ةماعلا ةح˘ل˘سصم˘ل˘ل ة˘مد˘خ
7 نم ديزأا ا˘ه˘نا˘كسس ر˘ظ˘ت˘نإا ي˘ت˘لا
م˘ه˘ت˘يد˘ل˘ب ح˘لا˘سصم ل˘˘كو ر˘˘ه˘˘سشأا

’ نكل ، نوكي جرفلا لعل ةفقوتم
ا˘م و˘˘هو ،ثد˘˘ح كلذ ن˘˘م ئ˘˘ي˘˘سش
رداقلا دبع ةي’ولا يلاوب رطسضا

ايظفحت ريملا فيقوت ىلإا لاكلك
متي امثير ةيدلبلل ريسسم نييعتو
،ةيسضقلا هذه يف ا˘ي˘ئا˘ه˘ن ل˘سصف˘لا

ه˘ن˘˘سسح˘˘ت˘˘سسإا يذ˘˘لا رار˘˘ق˘˘لا و˘˘هو
هوربتعإا ن˘يذ˘لاو ،ة˘يد˘ل˘ب˘لا نا˘كسس
لا˘˘ط نإاو ى˘˘ت˘˘ح بسسنأ’ا ل˘˘˘ح˘˘˘لا

ةديدج ءامد خسض لجأا نم كلذو
ة˘ي˘كي˘ما˘ن˘يد˘لاو ة˘يو˘˘ي˘˘ح˘˘لا ثع˘˘ب
.ديدج نم مهتيدلبل

ميهارب.ع



فانئتسس’ راجتلا د˘ع˘ت˘سسيو
طور˘سشلا ر˘ي˘فو˘ت˘ب م˘˘ه˘˘طا˘˘سشن
ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا
يف مه˘ي˘ل˘ع ة˘لود˘لا ا˘ه˘ت˘سضر˘ف
ة˘˘ي˘˘ج˘˘يرد˘˘ت˘˘لا ةدو˘˘ع˘˘لا را˘˘˘طإا

تاطاسشنلا فلتخم˘ل ة˘نر˘م˘لاو
فورظلا نيسسحتب ةلسصلا تاذ
ة˘يدا˘سصت˘ق’او ة˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
اوررسضت ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل

،91 ديفوك ةحئاج ءارج اريثك
ةيلام˘ع˘لا تا˘ئ˘ف˘ل˘ل ق˘ب˘سس د˘قو
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لاو ة˘˘˘يرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لاو
ن˘˘ع تر˘˘ب˘˘ع نأا ةرر˘˘سضت˘˘م˘˘˘لا
ةطيحملا ةي˘ع˘سضو˘ل˘ل ا˘هر˘مذ˘ت
تا˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘ب
ةياجب ةي’و رقم مامأا اهتمظن

ةبلاطملل ةفلاسسلا مايأ’ا لÓخ
نأا ه˘˘˘نأا˘˘˘سش ن˘˘˘م ءار˘˘˘جإا اذ˘˘˘˘كب
ةدو˘ع˘لا˘ب ادد˘ج˘م م˘ه˘ل ح˘م˘سسي
ةعيبط ى˘لإا ة˘ي˘ل˘حر˘م ةرو˘سصب
ديقتلا˘ب ن˘يد˘ه˘ع˘ت˘م م˘ه˘طا˘سشن
ة˘˘˘يزار˘˘˘ت˘˘˘˘ح’ا تاءار˘˘˘˘جإ’ا˘˘˘˘ب
ةراسشإÓلو ،ةيئاقولا ريبادتلاو
ىلع تنميه يتلا ةمزأ’ا نإاف
تاسساكع˘نا تكر˘ت ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
دقو ،ةيسسفنو ةيعامتجا ةيبلسس
ى˘ل˘ع ر˘سشا˘˘ب˘˘م ل˘˘كسشب تر˘˘ثا

ي˘مو˘ي˘لا ل˘˘خد˘˘لا تاذ لا˘˘م˘˘ع
ةر˘ي˘غ˘سصلا ن˘ه˘م˘لا با˘ح˘سصًأاو
،..ةيديلقتلا فرحلاو ةددعتملا

مايأ’ا لباق يف رظتنملا نمو
ةيعامتج’ا ةايحلا ضسفنتت نأا
ل˘˘سضف˘˘ب ،ادد˘˘ج˘˘م ضشع˘˘ت˘˘ن˘˘ت˘˘ل
ىعسست يتلا ةديدجلا ريبادتلا

ثع˘˘ب ة˘˘لود˘˘لا ا˘˘ه˘˘˘لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م
ةينهملاو ةيراجتلا تاطاسشنلا
ةيمنتلا بيلاود كيرحت فدهب
با˘˘ب˘˘سسأا ق˘˘˘ل˘˘˘خو ة˘˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘سشلا
ىلا لمأ’ا ةدا˘عإاو رار˘ق˘ت˘سس’ا
.تÓئاعلاو نينطاوملا ضسوفن

مامجتشس’ا عنمي يلاولاو..
ئطاوششلا يف ةحابشسلاو

د˘م˘حا ة˘يا˘ج˘ب ي˘لاو رد˘˘سصأا

ع˘ن˘م˘ب ي˘سضق˘ي ارار˘ق ،د˘˘ب˘˘ع˘˘م
ي˘ف ة˘حا˘ب˘سسلاو ما˘م˘˘ج˘˘ت˘˘سس’ا
راع˘سشإا ى˘لإا ة˘ي’و˘لا ئ˘طاو˘سش
تاميلعت ىسضتقمب كلذو رخآا

رارقلا اذ˘هو ،ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ةرازو
تا˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ءا˘˘سسؤور˘˘ل ه˘˘جو˘˘م
اذ˘˘كو ر˘˘ئاود˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ل˘˘حا˘˘سسلا

،ة˘ي’و˘لا˘ب ة˘حا˘ي˘سسلا ة˘ير˘يد˘˘م
لا˘˘م˘˘كت˘˘سسا را˘˘طا ي˘˘˘ف اذ˘˘˘هو
ةيحسصلا ةيزارتح’ا ر˘ي˘باد˘ت˘لا
رسصح ة˘ل˘سصاو˘م ى˘لا ة˘ي˘مار˘لا
را˘˘سشت˘˘نا ح˘˘ب˘˘كو ة˘˘ح˘˘˘ئا˘˘˘ج˘˘˘لا

امك ،انوروك ضسوريف يسشفتو
راطإا يف ءارجإ’ا اذه جردني

لÓ˘خ ن˘م ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ة˘يا˘م˘˘ح
مارتحا ةرورسض ىلع ديكأاتلا
ةفاسضإا ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا د˘عا˘ب˘ت˘لا
ة˘يرا˘ب˘جا ى˘ل˘ع ضصر˘ح˘˘لا ى˘˘لا

يتلا ةيقاولا تامامكلا لمح
يذ˘لا ع˘ي˘ن˘م˘لا د˘سسلا ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ت
ن˘م ن˘ي˘سصح˘ت˘˘لا ي˘˘ف م˘˘ها˘˘سسي
لئاسسولا ربع ىودعلا لاقتنا
ذاذرو ضسم˘ل ن˘م ة˘˘ي˘˘لا˘˘سصت’ا

ترذ˘ح ي˘ت˘لا ي˘هو.. ضسط˘˘عو
ةمظنمو ةيملعلا ةنجللا اهنم
ر˘ب˘ت˘ع˘يو ،ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا ة˘ح˘˘سصلا
يحسصلا دهسشملل نوعب˘ت˘ت˘م˘لا
ماه اذهك ءارجإا نأاب ةي’ولاب

ارظ˘ن ة˘يا˘غ˘ل˘ل يرور˘سضو اد˘ج
لÓخ ئ˘طاو˘سشلا هد˘ه˘سشت ا˘م˘ل
فايطسص’او ف˘ي˘سصلا م˘سسو˘م
ر˘ي˘ظ˘ن˘لا ع˘ط˘ق˘ن˘م  لا˘ب˘˘قا ن˘˘م
ن˘˘˘˘˘م ةر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘ك دو˘˘˘˘˘˘سشحو
.. تÓ˘ئا˘ع˘لاو ن˘ي˘فا˘ط˘˘سصم˘˘لا

ةرئاد نم عسسوي دق ءاسضف وهو
ة˘˘ئ˘˘بوأ’او ضضار˘˘مأ’ا ي˘˘سشف˘˘ت
ة˘ح˘ئا˘ج˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م ا˘˘ه˘˘ن˘˘مو
نم ريخ ةياقولاو .91 ديفوك
ع˘˘فر˘˘ل ار˘˘ي˘˘سضح˘˘تو .جÓ˘˘ع˘˘˘لا
دعب يلزنملاو يحسصلا رجحلا
ا˘˘نورو˘˘ك ضسور˘˘ي˘˘ف را˘˘سسح˘˘˘نا

دعتسست ،ايئاهن هنم ضصلختلاو
فيظنتل ةيئطا˘سشلا تا˘يد˘ل˘ب˘لا

لÓخ ن˘م ئ˘طاو˘سشلا ة˘ي˘ق˘ن˘تو
ددسصلا اذه يف تÓمح ميظنت

يرجي امك ،يقاب˘ت˘سسا ل˘م˘ع˘ك
قوسسو ضساقوأا يتيدلبب ايلاح
تا˘ي˘ع˘م˘ج نأا ثي˘ح ،ن˘ي˘˘ن˘˘ث’ا

ىلا ترداب ةعوط˘ت˘م ة˘ي˘ل˘ح˘م
ذنم فيظنتلا تايلمعب مايقلا
كلذو عو˘˘ب˘˘سسأ’ا اذ˘˘ه ة˘˘ياد˘˘˘ب
ا˘˘ه˘˘تاذ تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا فار˘˘سشإا˘˘ب
ىع˘سسيو ،ة˘حا˘ي˘سسلا ة˘ير˘يد˘مو
هذ˘ه لÓ˘خ ن˘م نو˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا
ة˘ي˘لا˘م˘ج ةدا˘عإا ى˘لا ةردا˘ب˘م˘˘لا
ةيرحبلا تاهجاولاو ئطاوسشلا

ةبÓخلا اهتع˘ي˘ب˘ط˘ب ة˘ل˘ي˘م˘ج˘لا
 .ةرحاسسلاو ةقلأاتملا اهرظانمو

ت.Ëرك

mahali@essalamonline.com
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ةنينأامطو لؤوافتب اهولبقتشسا

ةياجبب اريبك ابيحرت ىقلت يحسصلا رجحلل ةديدجلا فيفختلا تاءارجإا
›ا◊ا يحÓفلا مشسوŸا مشسرب

ةنتابب بوبحلا نم راطنق فلأا ةئامنامثو نويلم جاتنإا عقوت

امم ،ةنينأامطلاو لؤوافتلا نم عونب ةموكحلا لبق نم اهنع ةنلعملا ةديدجلا فيفختلا تاءارجإا نويواجبلا لبقتشسا
ةنشسلا نم ناوج عباشسلا مويلا ذيفنتلا زيح لخدتشس يتلا ةيتامدخلاو ةيراجتلاو ةينهملا تاطاششنلاب نيينعملا لعج

 .ناوج41 نم ةيادب ةيناثلا ةلحرملا لامكتشسا راظتنا يف ،ةيراجلا

،ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و˘ب تق˘ل˘ط˘˘نإا
ضسرد˘لاو دا˘سصح˘لا ة˘˘ل˘˘م˘˘ح
ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا م˘˘˘سسو˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ل˘˘ظ ي˘˘˘ف،9102/0202
جا˘ت˘نإا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل تا˘ع˘˘قو˘˘ت
فلأا ةئامنامثو نويلم زهاني
بو˘˘ب˘˘˘ح˘˘˘لا ن˘˘˘م را˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘ق
.فانسصأ’ا فلتخمب

قيفوت ة˘ن˘تا˘ب ي˘لاو د˘كأاو
ى˘ل˘ع فر˘سشا يذ˘لا دو˘هز˘˘م
ةيدلب نم ةيلم˘ع˘لا قÓ˘ط˘نا
تارا˘˘˘طا ة˘˘˘ق˘˘˘فر ة˘˘˘كير˘˘˘˘ب
ددعو ةي˘حÓ˘ف˘لا ح˘لا˘سصم˘لا

ىلع ،عاط˘ق˘لا ي˘ي˘ن˘ه˘م ن˘م
تادوهجم نيم˘ث˘ت ةرور˘سض
جاتنإا يف اميسس’ نيحÓفلا
ىوتسسم ققحي امب بوبحلا
،مسسوم لك يباجيإا يجاتنإا

دادعتسسا هث˘يد˘ح ي˘ف ازر˘ب˘م
مهتقفارمل ةي’ولا حلاسصم
يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا ع˘˘˘فر ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م
تا˘˘˘حا˘˘˘سسم لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘˘سساو
ةيلاع بسسن غولبل ةيفاسضإا

ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف ،جا˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن’ا ن˘˘˘˘م
اهرفو˘ت ي˘ت˘لا تÓ˘ي˘ه˘سست˘لا
ءاقترإÓل نيحÓف˘ل˘ل ة˘لود˘لا
ة˘م˘يز˘ع˘لا اذ˘كو عا˘ط˘˘ق˘˘لا˘˘ب
وذحت يتلا ةيوقلا ةدارإ’او
نيذ˘لا ة˘ي’و˘لا˘ب ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا
يف مه˘حا˘ج˘ن ى˘ل˘ع او˘ن˘هر˘ب
ضضو˘˘˘˘خو يد˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت ع˘˘˘˘˘فر
ع˘فرو ي˘حÓ˘˘ف˘˘لا طا˘˘سشن˘˘لا
ي˘ف ة˘م˘ها˘سسم˘˘لاو جا˘˘ت˘˘نإ’ا
ي˘ئاذ˘غ˘˘لا ن˘˘مأ’ا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
.ينطولا

ةبسسان˘م˘لا˘ب تعر˘سش د˘قو
ي˘ف تا˘ي˘لآ’ا ن˘م ة˘ل˘ي˘كسشت

ط˘سسو دا˘˘سصح˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
لؤوا˘˘ف˘˘ت˘˘لا ا˘˘هدو˘˘سسي ءاو˘˘جأا
ي˘با˘ج˘يإا ي˘حÓ˘ف م˘˘سسو˘˘م˘˘ب
يدح˘ت ع˘فر ي˘ف ما˘ه˘سسإ’او
قفو يئاذغلا نمأ’ا بسسك
طسسو يف ةطقتلم ءادسصأا
.عقوملا اذه ي˘ف ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا

حور˘˘˘سشلا ءو˘˘˘سض ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘عو
ناكملا ني˘ع ي˘ف ة˘مد˘ق˘م˘لا

ة˘˘حا˘˘سسم˘˘˘لا ترد˘˘˘ق د˘˘˘ق˘˘˘ف
اذهل بوب˘ح˘لا˘ب ة˘عورز˘م˘لا
را˘ت˘كه ف˘لأا341 م˘سسو˘م˘لا

،ة˘ي’و˘لا م˘ي˘ل˘قإا ة˘فا˘ك ر˘ب˘˘ع
ققحت نأا عقوتملا نم يتلاو
نو˘ي˘ل˘˘م ن˘˘ع د˘˘يز˘˘ي جا˘˘ت˘˘نإا

را˘ط˘ن˘ق ف˘لأا ة˘˘ئا˘˘م˘˘نا˘˘م˘˘ثو
ى˘˘˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘˘˘سصي دودر˘˘˘˘˘˘˘مو
را˘ت˘˘كه˘˘لا ي˘˘ف را˘˘ط˘˘ن˘˘ق41
فلأا061 ل˘با˘˘ق˘˘م ،د˘˘حاو˘˘لا

مسسوملا اهتعارز مت راتكه
ينويلم غلب يجاتنا دودرمو
م˘˘سسو˘˘م˘˘لا را˘˘ط˘˘ن˘˘ق ع˘˘برأاو
ر˘˘يد˘˘م بسسحو .ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
ةي’ولاب ةيحÓفلا حلاسصملا
ة˘˘حا˘˘سسم˘˘˘لا ضصل˘˘˘ق˘˘˘ت نإا˘˘˘ف
عجرت ةنسسلا هذه ةعورزملا
،راطمأ’ا طقاسست رخأات ىلإا

ير˘ه˘سش ةر˘ت˘ف ي˘˘ف ة˘˘سصا˘˘خ
نأا ا˘م˘ك ،ضسرا˘˘مو ير˘˘ف˘˘ي˘˘ف
اهدسصح عمز˘م˘لا ة˘حا˘سسم˘لا

ى˘لإا تسصل˘ق˘ت ،ة˘ن˘سسلا هذ˘˘ه
هتبسسن ام اهنم ،ةئاملاب41
،راتكه ف’آا9 يأا ةئاملاب7
تا˘˘حا˘˘سسم ى˘˘˘لإا تلو˘˘˘ح˘˘˘ت
اهثرح رخأاتل ارظن ةبوكنم
نع ةرابع راتكه ف’آا9و
.فÓعأا داسصح

ضصوسصخبو
تاريسضحتلا

تسصخ يتلا تادادعتسس’او
ضسردلاو داسصحلا ةلمح اهب
˘˘ما˘˘كحإا تخو˘˘ت ا˘˘ه˘˘نأا د˘˘˘كأا
ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘ي˘˘ب ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا
مايقلاو ةي˘ن˘ع˘م˘لا ل˘كا˘ي˘ه˘لا
يف ةيعوت˘لاو ضسي˘سسح˘ت˘لا˘ب
ا˘م˘ي˘ف ،ن˘ي˘حÓ˘ف˘˘لا طا˘˘سسوأا

تا˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘تر˘˘˘ت˘˘˘لا تد˘˘˘˘م˘˘˘˘ع
ىر˘˘˘˘˘˘˘˘˘خأ’ا تاءار˘˘˘˘˘˘˘˘˘جإ’او
ر˘ي˘سضح˘ت˘لا ى˘لإا ةذ˘خ˘ت˘˘م˘˘لا
˘˘مزÓ˘˘لا دا˘˘ت˘˘ع˘˘ل˘˘ل د˘˘ي˘˘ج˘˘˘لا

ريخسست مت ثيح هتنايسصو
ةفاسضإ’اب ،ةدسصاح ةلآا272
ةطقن41 ضصي˘سصخ˘ت ى˘˘لإا
. عيمجت

أا.يئامهم

ةقطنم و˘حÓ˘ف ر˘سشب˘ت˘سسإا
ةيدلب˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ضسا˘ط˘ن˘ق˘لا
ةمسصاع لا˘م˘سش تا˘ن˘يو˘ع˘لا

داسصح مسسومب ،ةسسبت ةنيدم
ديد˘ع˘لا لو˘ع˘ي ثي˘ح ،ر˘ي˘فو
ريفو رادقم ليجسستب مهنم
تطعأاو هيعونب حمقلا نم
قÓ˘˘ط˘˘ن’ا ةرا˘˘سشإا ار˘˘خؤو˘˘م
دا˘سصح˘˘لا م˘˘سسو˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب˘˘ب
ة˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م ن˘˘˘م ضسرد˘˘˘لاو
رو˘˘سضح˘˘˘بو ضسا˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘لا
ةيحÓفلاو ةيدلبلا حلاسصملا

،ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ن˘˘م ع˘˘˘م˘˘˘جو
ضسي˘ئر ن˘˘م ل˘˘ك رو˘˘سضح˘˘ب
يدلبلا ي˘ب˘ع˘سشلا ضسل˘ج˘م˘لا
ضسيئرو تانيو˘ع˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ل
،نيحÓفلا لوؤوسسم ،ةرئادلا

،نيحÓف˘لا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘مو
80 ةيل˘م˘ع˘لا هذ˘ه˘ل ر˘خ˘سسو
ة˘ي˘نا˘كمإا ع˘˘م دا˘˘سصح ت’آا

مايأ’ا يف دد˘ع˘لا ه˘ف˘عا˘سضم
ة˘ف˘عا˘سضم د˘سصق ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا

ع˘قو˘˘ت˘˘يو ،جا˘˘ت˘˘نإ’ا ةر˘˘ي˘˘تو

طا˘سشن˘لا ى˘ل˘ع نو˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا
،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ي˘ف ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا

رثكأا دسصح ماعلا اذه لÓخ
حمقلا نم راتكه0052 نم
نم راتكه002و ،بلسصلا
و ،(ة˘ن˘ير˘ف ) ن˘ي˘ل˘لا ح˘م˘ق˘˘لا

،ريعسشلا نم راتكه0051
80 ن˘ي˘ب حاور˘˘ت˘˘ي دودر˘˘م˘˘ب
را˘ت˘كه˘ل˘ل را˘ط˘ن˘˘ق01و
 .دحاولا

راتخا ،رياغم قايسس يفو
نوتيزلا ءايحأا ناكسس ضضعب
،جار˘ب˘لا ي˘لا˘عأاو ة˘˘يواز˘˘لاو
،ةسسبت ةنيدم قرسش ةعقاولا
ر˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا تا˘˘˘˘قوأا ءا˘˘˘˘سضق
ي˘سشف˘ت ل˘ظ ي˘ف ي˘˘ح˘˘سصلا
،91˘˘‐د˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ك ضسور˘˘˘ي˘˘˘ف
تا˘با˘غ˘لا ل˘خاد لو˘ج˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ارظ˘ن ة˘ي˘ل˘ب˘ج˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لاو
مهان˘كسس ر˘ق˘م ن˘م ا˘ه˘بر˘ق˘ل
Óيدب اسسفنت˘م ا˘هرا˘ب˘ت˘عإا˘بو
رجحلا ةأاطو نم فيفختلل
ءابو يسشفت ءارج ،يحسصلا

راود نا˘˘˘˘˘كسس ى˘˘˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘˘سشا
نم ةندامحلا ةيدلبب ةحدادملا
ءاقبا ببسسب عاسضوأ’ا يدرت
ةقلغم ةديحولا جÓعلا ةعاق
اهب ميمرتلا لاغسشا ءاهتنا مغر
ثي˘ح ،ر˘ه˘سش ن˘م ر˘˘ث˘˘كا ذ˘˘ن˘˘م
002 نم رثكا ةنيزخلا تفلك
لعج ام وهو م˘ي˘ت˘ن˘سس نو˘ي˘ل˘م
ة˘˘ق˘˘سشم نود˘˘با˘˘˘كي نا˘˘˘كسسلا
تا˘˘ح˘˘سصم˘˘لا ى˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘˘لا
ةندامحلاب ةدجاوتملا ىرخ’ا

ن˘م م˘ل˘˘ع ا˘˘م˘˘ب˘˘سسحو ،ز˘˘كر˘˘م
ة˘يد˘ل˘ب ط˘ي˘ح˘˘م ن˘˘م ردا˘˘سصم
ى˘مر˘م˘ب ةر˘كلا نأا ة˘ندا˘م˘ح˘˘لا
ةحسصلل ةيمومعلا ةسسسسؤوملا
نييعت˘ل ة˘يو˘يد˘ج˘ب ة˘يراو˘ج˘لا

ةمهم ناو ةدايعلاب يبط مقاط
درجمب تهتنا ةيدلبلا حلاسصم
ةقداسصملاو لا˘غ˘سش’ا ءا˘ه˘ت˘نا

هتاه ىلا ةدا˘يز ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ل˘ع
لقي ’ لكسشم كانه ةاناعملا
يف لثمتيو هقباسس نع ةيمها
ر˘سسج زا˘ج˘نا لا˘غ˘˘سشا ف˘˘قو˘˘ت

اود˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع يو˘˘ل˘˘ع
ة˘يد˘يد˘˘ح˘˘لا ة˘˘كسسلا رو˘˘ب˘˘ع˘˘ل
راود˘˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘كا˘˘˘سس بن˘˘˘ج˘˘˘تو
حاور’ا ن˘م د˘يز˘م˘لا طو˘ق˘سس
هب فقوت يذلا عورسشملا وهو
05ـلا دود˘˘ح د˘˘ن˘˘ع لا˘˘غ˘˘سش’ا
طور˘سشلا ة˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
ةيكرتلا ةكرسشلل ةيز˘ي˘ج˘ع˘ت˘لا
،ر˘سسج˘لا زا˘ج˘نإا˘˘ب ة˘˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا

˘ماد˘ق˘ت˘سسا تطر˘ت˘˘سشا ي˘˘ت˘˘لاو
اهيلع ني˘بو˘سسح˘م˘لا ا˘ه˘لا˘م˘ع
ةلماعلا ديلا ىلع ءانغتسس’او
ةيلمع لجأا ام وهو ةيلحملا
افÓغ اهل دسصر يتلا زاجن’ا

رييÓم50لا قا˘˘ف ا˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م

ة˘ي˘نا˘ث ة˘ه˘˘ج ن˘˘مو ،م˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘سس
عاطق˘بو ة˘ندا˘م˘ح˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘بو
ناكسس ىكتسشا امئاد ةحسصلا
ةيد˘يا˘ه˘م˘لاو ة˘با˘ت˘ع˘لا ر˘يواود
يف ضصقن نم ةندامحلا ةيدلبب
نيت˘عا˘ق˘لا˘ب ي˘ب˘ط˘لا ر˘ي˘طأا˘ت˘لا

ل˘ج˘سسم˘لا ضصق˘˘ن˘˘ل˘˘ل ار˘˘ظ˘˘نو
ر˘˘˘˘˘يواود نا˘˘˘˘˘كسس بلا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ي
لخدتب ة˘با˘ت˘ع˘لاو ة˘يد˘يا˘ه˘م˘لا

ىلع لو’ا لوؤوسسملل لجاع
يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا زا˘˘ه˘˘ج˘˘˘لا ضسأار
جÓ˘ع˘˘لا تا˘˘عا˘˘ق ة˘˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘ت˘˘ل
بن˘ج˘تو ة˘ي˘ب˘ط˘لا م˘قاو˘ط˘˘لا˘˘ب
ءا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع ر˘˘˘˘يواود˘˘˘˘لا نا˘˘˘˘˘كسس
ي˘˘ف ا˘˘سصو˘˘سصخ تÓ˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘˘لا
تنمازت يتلا ةنهارلا فورظلا

ءا˘بو˘ل ق˘ل˘ق˘م˘لا را˘سشت˘ن’ا ع˘م
.انوروك

بويا. ضس

انوروك ءابول قلقŸا راششتن’ا عم ةنمازتŸا ةنهارلا فورظلا مغر

نازيلغ يف ةندامحلاب يبطلا ريطأاتلا سصقن يناعت ىرخأاو ةقلغم جÓعلل تاعاق

يحشصلا رجحلا نع اديعب تاباغلا ءاوه نوشسفنتي ةيوازلاو نوتيزلا ناكشس

نورسشبتسسي سساطنقلا ةقطنم وحÓف
ريفو داسصح مسسوم قÓطنإاب

ةباقرلا بايغ لظ يف
ومنلا ةلمتكم ريغ كامسسأا

 مناغتسسم قاوسسأا وزغت
قاوشسأا نم ريثكلا دهششت
ةي’وب كمشسلا عيب طاقنو
ةدام ضضرع مناغتشسم
،ومنلا لمتكم ريغ نيدرشسلا
كمشس ،عيمجلا ىأارم مامأا

50 هلوط دعتي ’ ادج ريغشص
عابي ،يهطلل حلشصي ’ مشس
جد004 نع ديزت راعشسأاب
.دحاولا مارغوليكلل
ةيدلبب انتفقوتشسا ةرهاظلا
قطانملاو ملاغوب ’وأا
تفلملاو ،اهل ةرواجملا
ريبكلا لابقإ’ا وه هابتنÓل
،هئارشش ىلع نينطاوملل
ءانتقا نع اوزجع امدعب
ىرخأ’ا كمشسلا عاونأا يقاب
ناكشس لوانتم يف دعت مل يتلا
نيدرشسلا ىتحف ،ةي’ولا
لوانتم يف دعي مل بشسانملا
امدعب تÓئاعلا نم ريثكلا

.جد054 ــلا هرعشس ىطخت
اذهب كامشسأ’ا عيبو ديشص

نم ضضعبلا هربتعا لكششلا
ءادتعا انتديرجل اوثدحت

ةيكمشسلا ةورثلا ىلع خراشص
لايجأ’ا ةورثل اديدهتو
ةنوآ’ا يف اميشس ،ةمداقلا
هذه تلحفتشسا نيأا ةريخ’ا
رمأ’ا ،مهدحأا لوقي ةرهاظلا
ةفاك لخدت يعدتشسي يذلا
فقول ةينعملا تاهجلا
ةيكمشسلا ةورثلا فازنتشسا

عم رخآا فيشضي ،ةي’ولاب
ةشصاخ ،ةباقرلا رود ليعفت
اهدايطشصا ةيفيك يف
.قاوشسأ’اب اهجيورتو
هعجرأا نيدرشسلا نمث ءÓغف
نوؤوششب نيفراعلا ضضعب
ةرهاظلا هذه ىلإا ديشصلا

ةمخشض تايمك مرحت اهنوك
رثاكتلاو ومنلاب كمشسلا نم
لوقي ليلدب يعيبطلا
يف نيدرشسلا نأا» مهدحأا
فورظلاو ةيداعلا مايأ’ا
دعتي مل ةبشسانملا ةيخانملا

مارغوليكلل جد002 ــلا هنمث
هششيعن ام ضسكع ،دحاولا
دئاوم ىلع باغ نيأا ،مويلا
لثم يف تÓئاعلا نم ريثكلا

.«مايأ’ا هذه
نيدلارون.ب
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دنواب نويلم61 دسصري ماهنتوت
وغنمÓف بعل فطخل

مظتنم لاسصتا ىلع ماهنتوت ناك
ط˘˘˘سسو ط˘˘˘˘خ بع’ ءÓ˘˘˘˘كو ع˘˘˘˘م
نأا ن˘كم˘يو ،نو˘سسر˘ي˘ج و˘غ˘ن˘˘مÓ˘˘ف
يرودلا قيرف نأا ،لوج عقوم دكؤوي
61 ميدقتل دادعتسسا ىلع زاتمملا

نويلم02) ينيلرتسسإا هينج نويلم
نم غلابلا بعÓلا عيقوتل (ر’ود
.اًماع32 رمعلا

يليزاربلا يدانلا نأا موهفملا نم
،مهموجن دحأا عيبل ةين هيدل ضسيل
هسسفن بعÓلا نأا ودبي ،كلذ عمو
ه˘˘ن˘˘طو ي˘˘ف ءا˘˘ق˘˘ب˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع مزا˘˘˘ع
يجروج لظ يف هروطت ةلسصاومل

ةد˘م˘ل اًد˘ق˘ع ع˘قو يذ˘لا ،ضسو˘سسي˘خ
.اًرخؤوم دحاو ماع

يف نيزئافلا نم ضسوسسيخ بلط
م˘˘سسو˘˘م˘˘لا ي˘˘ل˘˘يزار˘˘˘ب˘˘˘لا يرود˘˘˘لا
تا˘مد˘خ˘ب ظا˘˘ف˘˘ت˘˘ح’ا ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا

علطتي ثي˘ح ،ن˘ي˘ي˘سسي˘ئر˘لا ه˘ي˘ب˘ع’
ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ءار˘جإا ى˘لإا يدا˘˘ن˘˘لا
ةقئاسضلا فيفخت لجأا نم تاعيبملا
يلاملا ريثأاتلا نع ةمجانلا ةيلاملا
.انوروك ضسوريف ءابول

ل˘ب˘˘ق˘˘ي ن˘˘ل ،و˘˘ح˘˘ن˘˘لا اذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع
61 غلابلا زريبسس ضضرع ضسلجملا

دجوي ’و ،ينيلرتسسإا هينج نويلم
اذه يف لكاسشم يأا نوسسريج ىدل
ى˘˘ل˘˘ع ضصير˘˘ح ه˘˘نأا ثي˘˘ح رار˘˘ق˘˘˘لا

تح˘ت ةد˘ي˘ج˘لا ه˘˘ت˘˘لا˘˘ح ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م
ةلواحم يف يلاحلا هبردم فارسشإا
بخ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م ءا˘عد˘ت˘سسا ي˘ق˘ل˘˘ت˘˘ل
.يليزاربلا ينطولا

نأا ئ˘˘جا˘˘ف˘˘م˘˘لا ن˘˘م ضسي˘˘ل ا˘˘م˘˘بر
لاقتن’ا نيمأاتل عفادتي ’ بعÓلا
ن˘˘م ى˘˘نا˘˘ع نأا د˘˘ع˘˘ب ،ا˘˘بوروأا ى˘˘˘لإا

مدقت ضضفر دعب امور يف ضسوباك
د˘نو˘م˘ترود ا˘ي˘سسور˘بو ة˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب
نا˘كم ل˘جأا ن˘م لا˘ت˘ق˘ل˘ل لا˘ن˘˘سسرأاو
.وكيبملوأا بعلم يف

و˘يا˘م ي˘ف بعÓ˘لا ل˘ي˘˘كو لا˘˘قو
عم ءيسش لك انعقو دقل‘‘ :يسضاملا
ينابسسإ’ا قيرف˘لا ن˘كل ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
وروي نويلم8 عفدي نأا طقف دارأا
9 / يني˘لر˘ت˘سسا ه˘ي˘ن˘ج ن˘ي˘يÓ˘م6)
،يسسنينيمولف ىلإا (ر’ود نييÓم
اذ˘ل ،لا˘م˘لا ى˘لإا ة˘جا˘ح˘ب نا˘ك يذ˘لا
ن˘يذ˘لا ،ا˘مور ع˘م با˘˘هذ˘˘لا ا˘˘نرر˘˘ق
.اهتقو وروي نويلم61 اوسضرع

عقوأا نأا امور اودارأا‘‘ :فاسضأاو
،كانه انوعدخ دقل ،ءÓكولا دحأا عم
مل اننأا ةجردل اريثك انودسسفأا دقل
ناكو ؛لزنم راجئتسسا نم نكمتن

ةثÓث ةدمل قدنف يف ءاقبلا انيلع
.‘‘رهسشأا

انلواح يتلا لزانملا لك‘‘ :عباتو
ثدحتأا نأا يلع ناك ،اهراجئتسسا
ديرأا ’ يذلا ،اذه لامعأ’ا لجر ىلإا

طقف انمق ،همسسا يف ىقبأا نأا ىتح
نوسسريج ثدحت امدنع اذه لحب
انلقت˘ناو ،ي˘تو˘ت و˘كسسي˘سشنار˘ف ى˘لإا
.‘‘يتوت ةقسش ىلإا

نأا ر˘كذ˘تأا ،ح˘ج˘ن˘ت م˘ل‘‘ :ل˘سصاوو
د˘سض ن˘ي˘˘فد˘˘ه ل˘˘ج˘˘سس نو˘˘سسر˘˘ي˘˘ج
،اًدبأا ىرخأا ةرم بعلي ملو انيتنرويف
ه˘ع˘سضو ه˘ي˘ف م˘ت تقو كا˘ن˘ه نا˘˘كو
،كانه بردتي نأا نود ،حانجلا ىلع
ه˘ل˘ل د˘م˘ح˘لا ،لا˘ح يأا ى˘ل˘ع ن˘˘كلو
.‘‘جورخلا نم انكمت

167211ددعلإ ^1441 لإوسش51ـل قفإوملإ0202 نإوج70دحأ’إةصضايرلا
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ني˘ت˘ن˘جرأ’ا ى˘مر˘م ضسرا˘ح حر˘سص
مجن نأا ،يتاج وكول وجوه ،قباسسلا

ضسفن يف ،درازاه نيدإا ،ديردم لاير
لينويل ،ةنولسشرب يدان دئاق ىوتسسم
.يسسيم

تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف ي˘˘˘تا˘˘˘ج لا˘˘˘قو
اذإا :وتيرغنسشلا ينابسسإ’ا نويزفيلتلل

ي˘ف نا˘ك ا˘م˘ل˘ث˘م ر˘ي˘خ˘ب درازا˘ه نا˘ك

ىلع وهف ،8102 ماع ملاعلا ضسأاك
.يسسيم ىوتسسم ضسفن

،ةميظع بهاوم امهÓك :فاسضأاو
ناك اذإا يسسيم ىوتسسم يف درازاه
˘مو˘˘ق˘˘ي˘˘سس تقو˘˘لاو ،ةد˘˘ي˘˘ج ة˘˘لا˘˘ح˘˘ب
.انرابخإاب

ناك درازاه نأاب مكركذأا :حسضوأاو
م˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا ضسأا˘˘˘ك ي˘˘˘ف بع’ ل˘˘˘سضفأا

رهظيسس هنأا نم دكأاتم انأاو ، ةريخأ’ا
.اغيللا يف هاوتسسم ماعلا اذه

وه يسسيم حدم نأا ودبي :فدرأاو
نوكي˘سس ما˘ع˘لا اذ˘هو ماز˘ت˘لا ة˘با˘ث˘م˘ب
،ي˘˘سسي˘˘م ىو˘˘ت˘˘سسم ضسف˘˘ن˘˘ب درازا˘˘ه
،طقف دحاو بع’ اهبلجي ’ اغيللاو
درازاه نكل ،عيمجلا اهب زوفي لب
.ديردم لايرل مهم لجر نوكيسس

... ببسسلإ تناك تاŸاكŸإ

؟رنÒف فطخ ‘ يسسليسشت درابمل دعاسس فيك

يسسيم ىوتسسم يف درازاه :قباسسلا نيتنجرألا بختنم مجن

يدان مجن ،ضسورك ينوت ثدحت
نيب فÓتخ’ا هجوأا نع ،ديردم لاير
،يناملأ’او ينابسسإ’ا بعسشلا ةفاقث
نأا˘˘سشب اًد˘˘كأا˘˘ت˘˘م ضسي˘˘ل ه˘˘نأا اًر˘˘ي˘˘˘سشم
م˘ه˘نأا˘ب ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا ضضع˘˘ب ح˘˘ير˘˘سصت
.ضسنجلا نييلثم

تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف ضسور˘˘ك لا˘˘قو
رثكأا نابسسأ’ا :اكرام ةفيحسص اهتلقن
تحب˘سصأا ي˘ن˘نأا د˘ق˘ت˘عأاو ،اًءا˘خر˘ت˘سسا
.اًءاخرتسسا رثكأا اًسضيأا

يبحم نم اسضيأا تلز ام :فاسضأاو
وهو ، ةقلطملا د˘ي˘عاو˘م˘لا˘ب ماز˘ت˘ل’ا
لوسصولا نإا ،انه ةيسشماه رثكأا رمأا

ةباثمب قئاقد رسشع ةدمل انه اًرخأاتم
.انه مازتلإا

ثÓث لبق رسضحأا امدنع :حسضوأاو
ام ةداع ، قيرفلا عامتجا نم قئاقد
ي˘˘˘ف كلذ تل˘˘˘ع˘˘˘ف اذإا ، لوأ’ا نو˘˘˘كأا
ن˘˘م˘˘سض ن˘˘م نو˘˘كأا˘˘سسف ، ا˘˘ي˘˘نا˘˘˘م˘˘˘لأا
ا˘م ا˘ًب˘لا˘غو ،ن˘ير˘خأا˘ت˘م˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا
، عيمجلا نولبقيو نابسسإ’ا كقناعي
.كلذك تسسل انأا

ي˘نا˘م˘لأ’ا ع˘با˘ط˘˘لا ا˘˘م˘˘بر :فدرأاو
’ اذهو ، ةلاحلا هذه يف يلع يفسضي
يننأا درجمل رخآ’ا ردقأا ’ يننأا ينعي

يد˘˘˘سسج˘˘˘لا لا˘˘˘سصت’ا اذ˘˘˘˘ه بحأا ’
.ديدسشلا

رتوت˘لا˘ب ر˘ع˘سشأا ا˘م اًردا˘ن :ل˘سصاوو
ريثكلا تسشع دقل ،بعلملا ضضرأا يف
ة˘ن˘ي˘كسسلا نأا تد˘جوو ءا˘ي˘سشأ’ا ن˘˘م

يف ةميظع ةدعاسسم يه
كحنمي ،ةديدع تابسسانم
ةحار ضضعب اًسضيأا حاجنلا
ءايسشأ’ا نأاب يعولاو لابلا
.اًريثك كيلع رثؤوت دعت مل

ضصخسش يناطعأا :عباتو
’ نكلو ، ةردقلا هذه ام
، لاح يأا ىلع ،نم فرعأا
نم ضصخسش يأا نكي مل

ا˘ًم˘ئاد ي˘ن˘نأ’ ، ي˘˘ت˘˘ل˘˘ئا˘˘ع
ق˘˘˘ل˘˘˘ق ىد˘˘˘م تف˘˘˘سشت˘˘˘كا
نويزفل˘ت˘لا ما˘مأا ع˘ي˘م˘ج˘لا
.تايرابملا مايأا يف

ن˘˘˘˘م :ل˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘سساو
جراخ هنأا اسضيأا حسضاولا

كانه ، مدقلا ةرك بعلم
ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ر˘˘ط˘˘ي˘˘سسأا نأا ن˘˘كم˘˘ي ’ ما˘˘يأا
د˘لو ا˘مد˘ن˘ع ،ير˘عا˘سشمو ي˘با˘˘سصعأا
’ كانه لاثملا ليبسس ىلع ، يلافطأا
كيلعو ةدعاسسملا وأا ريثأاتلا كنكمي

ئسش لك نأا دكأاتتل  كعباسصأا روبع
ر˘ث˘كأا ج˘عز˘م ر˘مأا ه˘نإا ،مار˘ي ا˘م ى˘ل˘ع
ضضرأا ى˘ل˘ع د˘˘جاو˘˘ت˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كب
.بعلملا

ى˘ل˘ع بج˘ي ه˘نأا د˘ق˘ت˘عأا :ل˘˘سصاوو
’و ، ةلماك ةيرحب ضشيعلا عيمجلا
ام  فرعأا ’ يننكلو ،كلذ يف كسش
طسشن مدق ةرك بع’ حسصنأا تنك اذإا
.ضسنجلا يلثم هنأا نلعيل

تا˘م˘ل˘ك ماد˘خ˘ت˘سسا م˘ت˘ي :فا˘سضأاو

ع˘مو ، ا˘ًب˘لا˘غ ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف ة˘ن˘ي˘˘ع˘˘م
ي˘ف ةدو˘جو˘م˘لا ف˘طاو˘˘ع˘˘لا ةا˘˘عار˘˘م
هنأا نمسضأا نأا عطتسسأا مل ، تاجردملا
ة˘نا˘هإ’ا˘ب فا˘ط˘م˘لا ه˘ب ي˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘ي ن˘˘ل
وه اذه نوكي نأا يغبني ’ ،ليلقتلاو
بعÓ˘لا نأا ن˘م د˘كأا˘ت˘م ا˘نأاو لا˘˘ح˘˘لا
ىظحيسس ةوطخلا ذاختا ررقي يذلا
نأا يف كسشأا يننكل ،نيريثكلا معدب
ضضرأا ى˘ل˘ع لا˘ح˘˘لا و˘˘ه اذ˘˘ه نو˘˘كي
.عقاولا

نأا بع’ ل˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع بج˘˘ي :م˘˘تأاو
ةزيم اهربتعي ناك اذإا ام هسسفنب ررقي
دقتعأا يننأا نم مغرلا ىلع ، بيع وأا
كلذ نوكي نل مايأ’ا هذه ىتح هنأا
.ايازملاب اًئلتمم رمأ’ا

ينابسسإلاو يناملألا بعسشلا نيب فÓتخلا حرسشي سسورك

درابم’ كنارف تاملاكم تدهم
مامأا قيرطلا رنريف وميت˘ل ة˘ي˘ف˘تا˘ه˘لا
فطخل لوبرفيل زواجتل يسسليسشت
اًقفو يلودلا يناملأ’ا بعÓلا عيقوت
.دردناتسس غنينفيإا ةفيحسصل

زولبلا ل˘م˘كت˘سسي نأا رر˘ق˘م˘لا ن˘م
هينج نو˘ي˘ل˘م35 ة˘م˘ي˘ق˘ب ة˘ق˘ف˘سص
ىلإا غيزب˘ي’ ي˘ب رأا ن˘م ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘سسإا
مامسضنا عم ،لبقملا عوبسسأ’ا مامأ’ا
9 ةميقب لجأ’ا ليوط دقعب رنريف
،ةنسسلا يف ينيلرتسسإا هينج نويلم
يف نيبعÓلا ىلعأا دحأا هلعجي امم
.تآافاكملا دعب يدانلا

يف هتبغر حسضوأا دق رنريف ناك
دعب نكلو ،لوبرفيل ىلإا مامسضن’ا
ريغ نيبختنملا لاطبأ’ا نأا تبث نأا

،هحارسس قÓطإا دنب ةيبلت يف نيبغار
ل˘م˘ع˘لا ل˘سضف˘ب ي˘سسل˘ي˘˘سشت بل˘˘ق˘˘نا
ا˘ن˘يرا˘م ل˘ق˘ن˘لا ضسي˘ئر ن˘م ع˘ير˘˘سسلا

درا˘ب˘م’ تÓ˘خد˘تو ا˘يا˘كسسفو˘نار˘ج
.ةيسصخسشلا

ر˘نر˘يو˘ل ي˘سسل˘ي˘سشت برد˘م حر˘سش
ع˘م بسسا˘ن˘ت˘ي˘سس ف˘˘ي˘˘ك ط˘˘ب˘˘سضلا˘˘ب

نم غلابلا بعÓل مدقي ثيح ،هططخ
رود بعلل ةسصرفلا اًماع42 رمعلا
ىل˘ع ند˘ن˘ل بر˘غ ي˘ف ة˘ي˘م˘هأا ر˘ث˘كأا
دق بولك نغروي ناك امم حجرأ’ا
ةدو˘ج˘ل اًر˘ظ˘ن د˘ل˘ي˘ف˘نأا ي˘ف ه˘ل ه˘مد˘ق
نوكملا يمامأ’ا زديرلا قيرف يثÓث

ينام ويداسسو ونيمريف وتربور نم
.حÓسص دمحمو

اًريبك اًبÓقنا رنريف عيقوت تبثي
ريدمك هاياون لعج يذلا ،درابمÓل
.ةيادبلا نم ةحسضاو يسسليسشت

لوأ’ا يفحسصلا هرمتؤوم موي ذنم
فاد˘˘ه نا˘˘ك ،ا˘˘ًب˘˘ير˘˘ق˘˘˘ت ما˘˘˘ع ل˘˘˘ب˘˘˘ق
لعج دق روسصعلا رم ىلع يسسليسشت
ي˘ف لو˘بر˘ف˘ي˘لو ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘˘م

.رسصبلا ىمرم
درابم’ يدانلا لاقتنا رظح حاتأا

بابسشلا ىلإا لوحتلل ةيبهذ ةسصرف
تنوام نوسسامو ماهاربأا يمات لاثمأا

نكمي يذلا يثÓثلا ،ضسميج ضسيرو
ح˘جا˘ن˘لا بنا˘ج˘لا ر˘هو˘˘ج ل˘˘كسشي نأا
.ةمداق تاونسسل

درو˘ف˘ما˘ت˘سس ي˘ف بعÓ˘˘ك ن˘˘كلو
اًدبأا اًحاترم درابم’ نكي مل ،جديرب

ى˘لإا ه˘ع˘فد˘ل ةد˘يد˘ج ة˘سسفا˘ن˘م نود˘ب
ديريو ،ة˘م˘ق˘لا ى˘لإا يدا˘ن˘لاو هدود˘ح
.هقيرف يف ءيسشلا ضسفن

09 ن˘م ر˘ث˘˘كأا قا˘˘ف˘˘نإا لÓ˘˘خ ن˘˘م
ميكح ىلع ينيلرتسسإا هينج نويلم
مت يذ˘لا ي˘بر˘غ˘م˘لا حا˘ن˘ج˘لا ،ضشا˘يز
نآ’او ،يرفيف يف ضسكايأا نم هدينجت
ءارو هلقثب يسسليسشت ي˘ق˘ل˘ي ،ر˘نر˘ي˘ف
.درابم’ ةيؤور

سسمخلا ماظن قيبطت
يلاطيإلا يرودلا يف تÓيدبت

ةرك˘ل ي˘لا˘ط˘يإ’إ دا˘ح˘ت’إ ن˘ل˘عأإ
نأإ ، صسمإ يمسسر لكسشب مدقلإ
ىلوأ’إ ة˘˘جرد˘˘لإ يرود ة˘˘يد˘˘˘نأإ
ءإر˘˘˘جإإ ىل˘˘˘ع ةردا˘˘˘ق نو˘˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘˘سس

.ةإرابملإ يف تÓيدبت صسمخ
نم ءزجك ةوطخلإ كلت يتأاتو

ل˘ب˘ق ن˘م تقؤو˘م د˘˘يد˘˘ج م˘˘ك˘˘ح
ةر˘ك˘ل ي˘لود˘لإ دا˘ح˘ت’إ صسل˘ج˘˘م
ةدعاسسم لجأإ نم كلذو ،مدقلإ
فا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ئ˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسإ ىل˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘نأ’إ
ف˘قو˘ت د˘ع˘ب كلذو ،تا˘˘يرود˘˘لإ
ةرتفلإ ةلي˘ط يور˘ك˘لإ طا˘سشن˘لإ
صسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف بب˘˘˘˘سسب ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘با˘˘˘˘˘سسلإ

.دجتسسملإ انوروك
هرد˘˘˘سصأإ يذ˘˘˘لإ نا˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘لإ د˘˘˘˘كأإو
˘ما˘ظ˘˘ن نأإ ،ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’إ دا˘˘ح˘˘ت’إ
طور˘سش ه˘ل تÓ˘يد˘ب˘˘ت صسم˘˘خ˘˘لإ

ثÓ˘˘ث د˘˘يد˘˘ح˘˘ت م˘˘تو ،ة˘˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘م
ءا˘˘˘ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘لإ رإد˘˘˘˘م ىل˘˘˘˘ع تإر˘˘˘˘ت˘˘˘˘ف

.اهئإرجإ’
لا˘ح ي˘ف ه˘نأإ ،نا˘˘ي˘˘ب˘˘لإ فا˘˘سضأإو
نيبعÓل نيقيرفلإ Óك رييغت
كلذ نإا˘˘˘˘ف ،تقو˘˘˘˘لإ صسف˘˘˘˘ن ي˘˘˘˘ف
ن˘˘˘˘م˘˘˘˘سض ن˘˘˘˘م بسست˘˘˘˘ح˘˘˘˘ي فو˘˘˘˘˘سس
.ةثÓثلإ تإرتفلإ

حنم متيسس هنإ ،نايبلإ حسضوأإو
ءإر˘جإإ ة˘سصر˘ف كلذ˘ك ة˘يد˘نأ’إ

صسأاك ةقباسسم يف عبإر ليدبت
لا˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف كلذو ،ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘يإإ
ن˘ي˘طو˘سشل ةإرا˘ب˘م˘لإ لا˘م˘˘ك˘˘ت˘˘سسإ
.نييفاسضإإ

يرود˘لإ أإد˘ب˘ي نأإ رر˘ق˘˘م˘˘لإ ن˘˘مو
نإوج02 مو˘˘˘˘ي ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘يإ’إ
ه˘ل˘ب˘ق بع˘ل˘ي نأإ ىل˘ع ،ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لإ

31و21 مايأإ يف ايلاطيإإ صسأاك
.رهسشلإ صسفن نم



نأا (نايزيراب ول) ةفيحسص تركذ
اًرار˘ق ذ˘خ˘تا نا˘مر˘ي˘˘ج نا˘˘سس ضسيرا˘˘ب
نايليك يسسنرفلا همجن فلم نأاسشب
.ينابسسإ’ا ديردم لايرو يبابم

دقاعتلا نأا عسساو قاطن ىلع ركُذو
لث˘م˘ي ا˘ًما˘ع12ـلا بحا˘˘˘˘سص ع˘˘˘˘˘م
،موجهلا زيزعتل يغنريملل ةيولوأ’ا

ل˘م˘ح˘ب م˘ل˘ح˘ي بعÓ˘لا نأاو ة˘˘سصا˘˘خ
.ريهسشلا ضضيبأ’ا ضصيمقلا

و˘ل ة˘ف˘ي˘ح˘˘سص ر˘˘ي˘˘سش˘˘ُت ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف
نامريج ناسس ضسيراب نأا ىلإا نايزيراب

اذه يبا˘ب˘م ي˘ف ط˘ير˘ف˘ت˘لا مد˘ع رر˘ق
يلاتلابو ،نمثلا ناك امهم فيسصلا
راظتن’ا ديردم لاير ىلع نيعتيسس
اذه لثمي ’ نأا نكميو.1202 ىتح
لاير ططخل ةبسسنلاب ةلكسشم رمأ’ا

و˘ن˘ي˘ت˘نرو˘ل˘ف نأا ر˘كُذ ثي˘ح ،د˘˘يرد˘˘م
قÓطإ’ علطتي ،يدانلا ضسيئر ،زيريب
ضسأاك لطب مسضل ىربكلا تاروانملا
.1202 يف ملاعلا

يدانلا نأا تانهكتلا هذه ترّسسُفو
ن˘م ا˘ًب˘ع˘سص ا˘ًت˘قو ضشي˘ع˘ي ي˘˘كل˘˘م˘˘لا

يسشفت بب˘سسب يدا˘سصت˘ق’ا ة˘ي˘حا˘ن˘لا
ي˘ف ه˘نأا ا˘˘ًسضيأاو ،ا˘˘نورو˘˘ك ضسور˘˘ي˘˘ف

دي˘لا ه˘يد˘ل نو˘كي˘سس1202 ف˘ي˘سص
ضسيراب عم تاسضوافم˘لا ي˘ف ا˘ي˘ل˘ع˘لا
دقع ءاهتنا ةيفلخ ىلع ،نامريج ناسس
.2202 يف يبابم

33 بعل يبابم نأا ركذلاب ريدجلا
ةيسسنرفلا ةمسصاعلا يدان عم ةارابم
عيمج باسسحل مسسوملا قÓطنا ذنم
03 م˘ه˘لÓ˘خ ل˘ج˘سسو تا˘ق˘˘با˘˘سسم˘˘لا

.اًفده

وراتو’ ينيتنجرأ’ا مجاهملا ذختا
يلاطيإ’ا نÓيم رتنإا فاده زينيترام
بماك ىلإا هقيرط يف ىرخأا ةوطخ
اذ˘ه ة˘نو˘ل˘سشر˘˘ب ع˘˘م ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘ل˘˘ل و˘˘ن
.فيسصلا

ي˘ف ه˘ت˘ب˘غر ورا˘تو’ ي˘˘ف˘˘خ˘˘ي ’و
بع˘ل˘لاو ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ضصي˘م˘˘ق ءاد˘˘ترا
ا˘سصرا˘ب˘لا د˘ئا˘قو ه˘˘ن˘˘طاو˘˘م بنا˘˘ج˘˘ب
.لبقملا مسسوملا نم يسسيم لينويل

’‘‘ ة˘ف˘ي˘ح˘سص ه˘تدروأا ا˘م بسسحو
،ةيلاطيإ’ا ‘‘تروبسس و˘ل˘ل˘يد ا˘ت˘يزا˘غ
ةيقافتا وراتو’ دقع دقف ،تبسسلا اذه
نÓيم ر˘ت˘نإا ي˘ف ي˘لا˘ح˘لا ه˘برد˘م ع˘م
.يتنوك وينوطنأا

اذه ةيلاطيإ’ا ةفيحسصلا تفسصوو
قا˘ث˘ي˘م‘‘ـب ا˘ه˘فÓ˘غ ى˘˘ل˘˘ع قا˘˘ف˘˘ت’ا
ورا˘˘˘˘تو’ نأا تح˘˘˘˘سضوأاو ‘‘عادو˘˘˘˘˘لا

يتنوك و˘ي˘نو˘ط˘نأ’ ل˘ع˘ف˘لا˘ب فر˘ت˘عا
،ةنولسشرب عم عي˘قو˘ت˘لا ي˘ف ه˘ت˘ب˘غر˘ب
لا˘˘˘م˘˘˘كت˘˘˘سسا ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف ،كلذ ع˘˘˘مو
هبردم ين˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا د˘عو ،م˘سسو˘م˘لا
ى˘ت˘ح ر˘ت˘نإÓ˘ل هد˘ه˘ج ىرا˘سصق لذ˘ب˘ب
ضصي˘˘˘م˘˘˘ق˘˘˘ب ه˘˘˘˘ل ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خأ’ا مو˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا
.يروزتارينلا

د˘ي˘ق ى˘ل˘ع نÓ˘ي˘م ر˘˘ت˘˘نإا لاز˘˘ي ’و
ثي˘ح ا˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإا ضسأا˘˘ك ي˘˘ف ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا
فسصن رود˘لا ي˘ف ي˘لو˘با˘ن ه˘جاو˘ي˘سس
ولواب ناسس يف ناوج31 موي يئاهنلا
يب˘يزو˘ج ي˘ف0‐1 ه˘ترا˘سسخ د˘˘ع˘˘ب
يف ضسفاني لازي ’ هنإا امك ،ازتايم
هنإا امك ،يبوروأ’ا يرودلا ةلوطب
يلاطيإ’ا يرودلا يف تارايخ هيدل
ثلاثلا زكرملا يف ضسلجي هنإا مغر
ضسو˘ت˘ن˘فو˘ي ن˘ع طا˘ق˘˘ن9 قرا˘˘ف˘˘ب

31 كا˘ن˘ه لاز˘ي ’ ن˘كل ،رد˘سصت˘م˘˘لا
.ويسشتلاكلا ةياهن ىلع ةلوج

تيتسشت نم قلقلاب يتنوك رعسشو
اذه ةيقبتملا ةرتفلا يف وراتو’ نهذ
ل˘ع˘ف˘لا˘ب ه˘يد˘ل نأا ة˘سصا˘خ ،م˘سسو˘م˘لا
مجاهملا نكل ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ع˘م قا˘ف˘تا
مازتل’ا˘ب ه˘برد˘م د˘عو ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا
ه˘مو˘ي ى˘ت˘ح نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا ضصي˘˘م˘˘ق˘˘ب
..ةريخأ’ا

نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإاو ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ر˘ظ˘˘ت˘˘نو
ل˘ق˘ن˘ل ي˘ئا˘ه˘ن قا˘ف˘تا ى˘لا ل˘سصو˘ت˘لا

تقولا يفو ،ون بماك ىلإا وراتو’
لو˘ح فÓ˘خ كا˘ن˘ه لاز˘ي ’ ،ن˘˘هار˘˘لا

يروزتارينلا كسسمت عم هلقن ةغيسص
وروي نويلم111 ىلع لوسصحلاب
.هدقع يف يئازجلا طرسشلا ةميق
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نع ينابسسإا يفاحسص ريرقت فسشك
يف ةنول˘سشر˘ب˘ل ة˘ل˘م˘ت˘ح˘م˘لا ل˘ئاد˘ب˘لا

لا˘ح ي˘ف ر˘˘سسيأ’ا ر˘˘ي˘˘ه˘˘ظ˘˘لا ز˘˘كر˘˘م
ةر˘ت˘ف ي˘ف و˘بر˘ي˘ف رو˘ي˘نو˘ج ةردا˘˘غ˘˘م
.ةلبقملا ةيفيسصلا ت’اقتن’ا

ود˘˘˘نو˘˘˘م‘‘ ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘سص بسسحو
ريهظلا نإاف ،ةينابسسإ’ا ‘‘وفيتروبيد
لسضفملا وه وبريف روينوج رسسيأ’ا
زينيترام وراتو’ لقن ةيلمع لوخدل
يدانلا ع˘سضيو ،نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا م˘جا˘ه˘م
ةيطغتل ةنكمملا لئادبلا ينولاتاكلا

.فيسصلا اذه وبريف ليحر
يف هتيرارمتسسا نأا وبريف فرعيو

ةنومسضم تسسيل ةنولسشرب ةليكسشت
نم يسضاملا فيسصلا هلوسصو دعب
وروي نويلم81 لباقم ضسيتيب لاير
ةطورسشملا تآافاكملا ىلإا ةفاسضإ’اب
مل هنكل ،تايرابملا نم ددع بعلب
طقف ةارابم71 بعل امدعب اهققحي
كراسشو تاقباسسملا عيمج نيب نم
.يسساسسأاك ةارابم21 يف

بع’ مسض ىلإا ةنولسشرب جاتحيو
وراتو’ ةيلمع ةيلمع رعسس ضضيفخل

دادعتسسا ىل˘ع ضسي˘ل ه˘نأ’ ز˘ي˘ن˘ي˘ترا˘م
رسسك ةميق وروي نويلم111 عفدل

لسضفُي اسصرابلا نإاف ،كلذلو ،هدقع
هتميق ردقت يتلا وبريفب ةيحسضتلا
نوكيسس هنأا امك ،وروي نويلم14ـب
بعلي ام ةداع يتلا ةقيرطلل بسسانم
رتنإا يف يتنوك وينوطنأا بردملا اهب
ةينفلا ةنامأ’ا يفو.2‐5‐3 نÓيم
نع ةديج ريراق˘ت كا˘ن˘ه ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب˘ل
ليحر لاح ل˘يد˘ب˘لا ر˘سسيأ’ا ر˘ي˘ه˘ظ˘لا
ة˘م˘ئا˘ق˘لا ضسأار ى˘ل˘ع ي˘تأا˘يو ،و˘بر˘ي˘ف
ضسيراب ر˘سسيأا ر˘ي˘ه˘ظ تا˘نر˘ي˘ب ناو˘خ
72 رمعلا نم غلابلا نامريج ناسس
هدقع ةياهن ىلع ىقبتي يذلا ،اًماع
دحاو ماع ءارمأ’ا ةقيدح بعلم يف
ةلواطلا ىلع لعفلاب اًدوجوم ناكو
ز˘˘يد˘˘نا˘˘نر˘˘ف تر˘˘بور نا˘˘ك ا˘˘مد˘˘˘ن˘˘˘ع
ةفاسضإ’اب.اسصرابلل ينفلا ريتركسسلا
كا˘˘ن˘˘˘ه نو˘˘˘كي˘˘˘سس ،تا˘˘˘نر˘˘˘ي˘˘˘ب ى˘˘˘لإا
ضسكايأا بع’ وكيفايلغات ضس’وكين
ليمز وهو ،اًماع72 رمعلا نم غلابلا
بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘سسي˘˘م ل˘˘ي˘˘نو˘˘ي˘˘ل
دكأا ةليلق عيباسسأا لبقو ،ينيتنجرأ’ا

،هل ةمدقملا ضضورعلا ىلإا عمتسسي هنأا
:لا˘ق ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ن˘ع ل˘ئ˘ُسس ا˘مد˘ن˘عو
يرود ي˘ف بع˘˘ل˘˘لا˘˘ب ا˘˘ًم˘˘ئاد م˘˘ل˘˘حأا‘‘
يذ˘لا ثلا˘ث˘˘لا بعÓ˘˘لا ا˘˘مأا.‘‘عئار
،اسصرابلا لامعأا لودج ىلع نوكيسس
ناني˘ب˘ي˘ت˘سسإا ز˘ي˘فر˘ب يروداو˘كإ’ا و˘ه
ىلإا راعملا اًماع22 رمعلا نم غلابلا
ما˘ع ى˘ت˘ح درو˘ف˘تاو ن˘م ا˘نو˘سسا˘سسوأا

لامتحا كانه نوكيسس امك ،1202
غيزبي’ بع’ وي˘ن˘ي˘ل˘ج˘نأا و˘هو ع˘بار
ل˘ب˘ق ن˘م ه˘ي˘ل˘ع ضسسسج˘ت˘لا م˘ت يذ˘لا
هتراعإا مت نأا دعب ماعلا اذه ةنولسشرب
لبق نم يفناج يف يناملأ’ا يدانلل
رايخ ددح يذ˘لا ،ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م
.وروي نويلم03 ةميقب هئارسش

ةلمتحملا تارايخ˘لا تل˘م˘سش ا˘م˘ك
بعÓ˘لا ،و˘بر˘ي˘ف ة˘فÓ˘خ˘ل ا˘سصرا˘ب˘ل˘ل
اي˘سسورو˘ب ر˘ي˘ه˘ظ ور˘ير˘ي˘غ ل˘ي˘ئا˘فار
،اًماع62 رمعلا نم غلابلا دنومترود
اوازروك نفي’ داعبتسسا مت نيح يف

نو˘˘كي˘˘سس ه˘˘˘نإا م˘˘˘غر ضسيرا˘˘˘ب بع’
.فيسصلا اذه رح بع’

ناديز Òسصم مسسحي زيÒب
(ار˘ي˘سس اد˘˘نوأا) ة˘˘عاذإا تر˘˘كذ

،زيريب ونيتنرولف نأا ةينابسسإ’ا
ذختا ،ديردم لاير يدان ضسيئر
ل˘ب˘ق˘ت˘سسم نأا˘سشب ا˘ًي˘ئا˘ه˘ن اًرار˘˘ق
يسسنرفلا ،قيرفلل ينفلا ريدملا

.ناديز نيدلا نيز
تا˘ن˘ه˘كت˘لا ضضع˘ب تر˘˘ي˘˘ثُأاو

قيلعت لبق ناديز لبقتسسم لوح
يغنريملا ةراسسخ دعب طاسشنلا
يرود ي˘ئا˘ه˘ن ن˘م˘ث با˘هذ ي˘˘ف
ر˘ت˘سسسشنا˘م ما˘مأا أا˘بوروأا لا˘ط˘˘بأا
ىل˘ع (1‐2) يزيلجنإ’ا ي˘ت˘ي˘سس
،(ويبا˘نر˘ي˘ب و˘غا˘ي˘ت˘نا˘سس) بع˘ل˘م
كلم ضسأاك نم مهجورخ اًسضيأاو
.ريهسشلا مهلقعم يف داديسسوسس لاير دي ىلع اينابسسإا

ينابسسإ’ا يرودلا بيترت لودج ةرادسص هتراسسخ دعب تانهكتلا تززُعو
نم اًبعسص اًمسسوم ضشيعي ريخآ’ا نأا نم مغرلا ىلع ،ةنولسشرب ةحلسصمل
.ةيسضايرلاو ةيرادإ’ا ةيحانلا

،نمؤوم ديردم لاير يف ناديز دعقم نإاف ،وريسس ادنوأا ةعاذإ’ اًقفو نكل
اّمع رظنلا ضضغب مداقلا مسسوملا يسسنرفلا ءاقبب اًيئاهن اًرارق ذختا زيريب نأاو
.ابوروأا لاطبأا يرودو اغيللا يف جئاتنلا هنع رفسستسس

فقوتلا ةرتف دعب هتايرابم ىلوأا ضضوخيسس ديردم لاير نأا ركذلاب ريدجلا
يرودلا تاسسفا˘ن˘م ن˘م82 ةلوجلا باسسح˘ل و˘ي˘نو˘ي31 مو˘ي را˘ب˘يإا ما˘مأا
.ينابسسإ’ا

 ةلاحلا هذه يف غنايمابوأا عيبب اتيترأا حسصني لانسسرا ةروطسسأا
بنجتل فيسصلا اذه غنايمابوأا كيريمإا رييب نم لانسسرأا ديفتسسي نأا بجي

ديدمت ىلع عيقوتلا ضضفر اذإا لبقملا ماعلا يناجم لاقتنا يف هتراسسخ
.دقعلا

ةيؤور لسضفي يذلا رولراب يار زرناغلا ةروطسسأا رظن ةهجو يه هذه
،ضصخسشب ظافتح’ا نم ً’دب رخآا بع’ يف لاومأ’ا رمثتسسي قباسسلا هيدان
.اًرهسش21 نوسضغ يف ءيسش يأا نودب ةرداغملا هنكمي

اًبيرق مجاهملا لخدي ثيح ،لانسسرأا قوف موحي غنايمابوأا لبقتسسم ناك
.عوبسسأ’ا يف ينيلرتسسإا هينج فلأا002 غلابلا هدقع نم ريخأ’ا ماعلا

لانسسرأا هجاوي ،دعب هتنت مل ةديدج ةقفسص لوح تاثداحملا رارمتسسا عم
فيسصلا يناجم لاقتنا يف اًماع03 رمعلا نم غلابلا بعÓلا ةراسسخ لامتحا
ةميقب ضضرع ميدقت مت اذإا طقف هنوعيبيسس مهنأا ىلإا ريراقتلا ريسشتو ،لبقملا

.فيسصلا اذه مهل ينيلرتسسإا هينج نويلم02
نولواحي ،يسسليسشت نيسسفانملا كلذكو ،نامريج ناسس ضسيرابو ةنولسشرب

.يلودلا نوباغلا مجاهم تامدخب زوفلا
ةدعل تارامإ’ا داتسسا يف ىقبيل غنايمابوأا ةيؤور رولراب ديري امنيبو

رايخ هيدل نوكي ’ دق اتيترأا لكيم ريدملا نأا دقتعي هنأا ’إا ،ةمداق مسساوم
.عيبلا ىوسس

هعيب كيلع بجي هنأا دقتعأا‘‘ :‘‘تروبسس كوت‘‘ ةكبسشل ثيدح يف لاقو
اًقح بعسصلا نمو ،هلادبتسسا لواحيو لاملا ذخأاي مث ،اًدقع عقوي مل اذإا
.‘‘ءاقبلا يف بغري مل اذإا بعÓلاب ظافتح’ا

لاملا نم عون يأا فرعأا ’ يننكل ،هذاختا بجي ريبك رارق هنإا‘‘ :فاسضأاو
موسسر ىلع تلسصح اذإاو ،ءاقبلا يف بغري مل اذإا هيلع لسصحت نأا نكمي

.‘‘هلادبتسساو جورخلا ةلواحم كيلعف ،هل ةديج
ىلإا نوبعÓلا يتأاي امدنع ٍدان لك يف ثدح هنكل ،بعسص اذه‘‘ :عباتو

نأا لانسسرأ’ نكميو ءاقبلا ديري هنأا يلسصأا انأاو ،مهدقع نم ريخأ’ا ماعلا
ماوعأا ةثÓث وأا نيماع ةدمل كانه نوكي نأا نكميو ديدج دقع ىلع هعقوي
.‘‘اتيترأا لظ يف

اذإا كلذكو ،اورمتسسا اذإاو ،اًسضيأا بردملا ىلع فقوتي اذه لك‘‘ :لسصاوو
يدانلا ىلع نيعتي يذلا ريبكلا رارقلا وه اذه ،اًمدق يسضمي يدانلا نأا رعسش
.‘‘ىقبي نأا لمآا نكلو ،هذاختا

عم تاقباسسملا عيمج يف ةارابم79 يف ًافده16 غنايمابوأا لجسس
يف ةبوعسص نودجيسس ةجيتن وهو ،8102 يفناج يف همامسضنا ذنم لانسسرأا
يبهذلا عبرملا زكارم دحأا ىلع لوسصحلا يف نوبغري اوناك اذإا هلادبتسسا
.وينوي71.لبقملا مسسوملا يف

امور م‚ بقاري سسوتنفوي
امور مجن ترفيولك نتسساج مسضب همامتها يلاطيإ’ا ضسوتنفوي ىدبأا
.قيرفلا بردم يراسس ويزيروام ةبغر ىلع ءانب يراجلا فيسصلا لÓخ

ضسيارد وه ترفيولك نأا ىري يراسس نأا ةيفاحسصلا ريراقتلا تدكأاو
هبيردت ةرتف لÓخ اًريثك روطتو ةتفلم ةروسصب قلأات يذلاو ديدجلا زنيتريم
.ةيدنلوهلا ةركلا روطسسأا لجن مسض يف بغري كلذلو يلوبانل

يف ضسوتنفوي نم بع’ مسض يف بغري امور نأا ريراقتلا تراسشأاو
وأا يناغور مسض يف ةيلاطيإ’ا ةمسصاعلا يدان بغري ’ ثيح لباقملا

.وريمور
عم دقاعتلا يف هتبغر ىدبأا امور بردم اكيسسنوف نأاب ريراقتلا تدافأاو

نم ثيح يزينيدوأا يدانل راعملا يرينوكنايبلا مجن اروغاردنام ودن’ور
نمسض هجاردإا ىلع يرينوكنايب˘ل˘ل ة˘ي˘سضا˘ير˘لا ةرادإ’ا ق˘فاو˘ت نأا ع˘قو˘ت˘م˘لا

.قيرفلل ترفيولك مامسضنا ةقفسص

... لإديبإ رإدإر ىلع Úبع’ ةدع

وبÒف ةفÿÓ ةنكمŸا لئادبلا دسصري ةنولسشرب

 ديردم لايرو يبابم فلم نأاسشب اًعطاق اًرارق ذختي سسيراب

 ةنولسشرب ببسسب يتنوك عم ةيقافتا دقعي وراتول



يسضاملإ نم تتاب ةباسصإ’إ نإ دكأإ
سسين عم ةوقب ةدوعلا ىلع رسصي لاطع

يدانل بسصانملا ددعتملا بعÓلا ،يرئازجلا يلودلا لاطع فسسوي دكأا
ةريطخلا ةباسصإ’ا دعب ةعفترم هتايونعم ىلع ظفاحي هنأا ،يسسنرفلا ضسين
يسسنرفلا يرودلا تايرابم نمسض يسضاملا ماعلا رخاوأا اهل ضضرعت يتلا

.نيدايملا نع ةليوط رهسشأ’ هتدعبأا يتلاو
ةيمسسرلا ةانقلل هتاحيرسصت يف قبسسأ’ا لئابقلا ةبيبسش بع’ حسضوأاو

«رمأ’ا وه اذهو ،ءيسش لك مغر ةعفترُم تايونعملا»:لاقو «ضسين» يدانل
عاجرتسسا وه نآ’ا هفده نأا ادكؤوم ،مات لكسشب اهنم يفاعت هنأا اريسشم
»:Óئاق Óبقتسسم ةيوق ةدوع ليجسست لجا نم نمث يأاب دوهعملا هاوتسسم
يلعو بوتكملا وه اذه ،اندنع لاقُي املثمو ،دوعأاسسو ،ايوق نوكأا نأا بجي
.«هلبقت

طيمز .ع

«انوروك» ءابو ببسسب ةيدوعسسلإ ةكلمملإ رداغ
 ةسصاخ ةلحر يف رئازجلا ىلإا دوعي يرمعلا نب

يدوعسسلا بابسشلا يدانو يرئازجلا بختنملا عفادم يرمعلب لامج داع
يف اقلاع نيرهسش ةبارق يسضق نأا دعب ،يسضاملا ةعمجلا نطولا ضضرأا ىلإا
راسشتنا ءارج ةيوجلا تÓحرلا قيلعت ببسسب ةيدوعسسلا ةيبرعلا ةكلمملا
.هترداغم نود تلاح يتلاو «انوروك» ضسوريف

رتيوتلا ىلع هل ةديرغت ربع «ثيللا» يدانل يمسسرلا باسسحلا فسشكو
ةعمجلا موي رئازجلا هاجتاب ةكلمملا «رسضخلا» عافد ةرخسص ةرداغم ربخ
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ةرا˘ف˘سسلا فر˘ط ن˘م ة˘سصا˘خ ةر˘ئا˘ط ضصي˘سصخ˘ت د˘ع˘ب ،طرا˘˘ف˘˘لا
نم ديدعلا يف حرسص نأا دعب نطولا ضضرأ’ هلقنب تلفكت يتلا ةكلمملاب
.ضسوريفلا يسشفت لظ يف هتلئاع عم عامتجإ’ا يف هتبغر تارملا

طيمز .ع

ابيرق تاب يلوبان نم رسضخلإ ريهظ جورخ
نامريج ناسس سسيراب ىلع مÓغ سضرع زيدنيم

يدان ثحب ،ريهسشلا يلاغتربلا لامعأ’ا ليكو زيدنيم يخروخ لغتسسا
.مÓغ يزوف ضضرعل رسسيأا ريهظ نع يسسنرفلا نامريج ناسس ضسيراب

ثحبت نامريج ناسس ضسيراب ةرادإا نأا ةيسسنرف ةيمÓعإا ريراقت تفسشكو
،يلاحلا ناوج يف هدقع يهتني يذلا رسسيأ’ا ريهظلا افازروك ـل ةفيلخ نع
ناسس ضسيراب ةرادإا ىلع هسضرعي مÓغ لامعأا ليكو زيدنيم يخروخ عفد ام
ام راظتنا يف ،ديدجلاب تأاي مل عامتج’ا نوك ودرانويل ةدايقب نامريج
.ةمداقلا ةليلقلا تاعاسسلا يف رومأ’ا هيلإا لوؤوتسس

.يسسنرفلا نامريج ناسس ضسيرابو انيتنرويف رادار ىلع مÓغ دجاوتيو
ب.م.يرسسيإإ

ايلود ةطوبسضملإ صسيياقملإ عم تآاسشنملإ قباطت ةرورسض ىلع إودكأإ
21ـلا اهناجل عم عمتجت ةينطولا ةنجللا
طسسوتملا سضيبألا رحبلا باعلأا ريسضحتل

ضضيبأ’ا رحبلا باعلأ’ ريسضحت˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا تد˘ق˘ع
ةينقتب ،21ـلا اهناجل عم اعامتجا ،2202 يف نارهوب ةررقملا طسسوتملا
.«انوروك» ضسوريف ةحئاج ببسسب فقوتلا نم رهسشأا ةثÓث دعب ،ويديفلا

ريسضحتل ةينطو˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع مÓ˘عإ’ا˘ب ف˘ل˘كم˘لا ف˘سشكو
ةرورسض ىلع قفتي عيمجلا لعج دحاو ماعب ةسسفانملا ليجأات نأا ،ةرهاظتلا
اهنم ءاوسس باعلأÓل ةسصسصخملا ةيسضايرلا لكايهلا ةقباطم ىلع ضصرحلا
عم ،ةئيهت ةداعإا نم ديفتسست يتلا كلت وأا اهزاجنإا لاغسشأا ةيراجلا ةديدجلا
.باعلأÓل ةيلودلا ةنجللا فرط نم ةطوبسضملا ضسيياقملا

ةنجل ع˘م ،اد˘غ د˘يد˘ج عا˘م˘ت˘جا ع˘م د˘عو˘م ى˘ل˘ع نا˘ج˘ل˘لا نو˘كت˘سسو اذ˘ه
نيح يف ،طسسوتملا ضضيبأ’ا رحبلا باعلأ’ ةيلودلا ةنجلل ةعباتلا قيسسنتلا
تاسسفانملا خيراو˘ت˘لا ل˘يد˘ع˘ت˘ب ل˘ف˘كت˘ت˘سس ،ي˘سضا˘ير˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ة˘ن˘ج˘ل نأا
.ديدجلا خيراتلا عم ىسشامتي ةيسضايرلا

ب.م.يرسسيإإ

ابيرق صشعتنت يإد نيسسح رسصن ةنيزخ
مودرز ةيسضق يف «افيفلا» تلسسار ةيرسصنلا ةرادإا

 يلحاسسلا مجنلا نم وروأا فلأا003 ىلع لوسصحلا رظتنتو
ىلإا يسسنوتلا يلحاسسلا مجنلا ةرادإا ياد نيسسح رسصن ةرادإا تكتسشا

ىلع اهلوسصح مد˘ع ضصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ،«ا˘ف˘ي˘ف˘لا» مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘لود˘لا دا˘ح˘ت’ا
وتاكريملا يف مودرز ناوسضر ليوحت ة˘ق˘ف˘سص ي˘ف ة˘ي˘لا˘م˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘سسم˘لا
يلودلا داحت’ا نأا ةيسسنوت ةيمÓعإا ريراقت تفسشكو.يسضاملا يوتسشلا
مودرز لاقتنا لاومأا ديدسست هنم بلطو يسسنوتلا يدانلا لسسار مدقلا ةركل
.يسسنوتلا يلحاسسلا مجنلا ىلإا ياد نيسسح رسصن نم

ىقلت امدعب تقو برقأا يف لاملا عفدب ابلاطم يسسنوتلا يدانلا نوكيسسو
ةمارغ عفد اهفلكي دق ام ،تاعازنلا ةنجل ماما لوثملا يدافتل لوأ’ا راذنإ’ا
 .تاقحتسسملا عفد يف رخأاتلا ببسسب

ب.م.يرسسيإإ

ةمسصاعلإ داحتإ
ملكت سضفرتو ديدح نم ديب برسضت «ةراطسسوسس» ةرادإا

يبرادلا ةيسضق يف اهناسسل ىلع فارطألا سضعب
ةيسضق ضصخي اميف فورحلا ىلع طاقنلا ةمسصاعلا داحتا ةرادإا تعسضو

ضسمأا لوأا ةيلودلا ةمكحملا مامأا يدانلا يلثمم لوثمو ،يمسصاعلا يبرادلا
لسصاوتلا عقوم ىلع ةيمسسرلا ةحفسصلا ىلع نايب ةرادإ’ا ترسشنو.ةعمجلا
نأا ،ماعلا اهريدم يداه يناغلا دبع ناسسل ىلع ،«كوب ضسياف» يعامتج’ا
نولخدتيو ،قيرفلا مسساب ثدحتي نم لك نع لوؤوسسم ريغو ءيرب داحت’ا
دحاو يماحم تفلك ةرادإ’ا نأا ةحسضوم ،يمسصاعلا يبرادلا ةيسضق يف
’ يقابلا امأا ،نوب ’وكين ـب رمأ’ا قلعتيو ،ةيسضقلا هذه نع عافدلل طقف
.مهسسفنأا نولثمي طقف مهو قيرفلا نولثمي

ب.م.يرسسيإإ
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ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘˘ح˘˘ت’ا ى˘˘ف˘˘ن
ةداي˘ق˘ب «فا˘ف˘لا» مد˘ق˘لا ةر˘كل

لا˘م˘جو ي˘سشطز ن˘يد˘لا ر˘ي˘خ
،ين˘طو˘لا بخا˘ن˘لا ي˘سضا˘م˘ل˘ب

يف تجار يتلا رابخأ’ا لك
مامتها لوح ةيسضاملا ةرتفلا
ـب امهت’اسصتا طبرو يئانثلا

نميأا ريه˘ظ د˘ي˘م˘سش نا˘ثا˘نو˘ج
ي˘نا˘م˘˘لأ’ا غرو˘˘ب˘˘يار˘˘ف يدا˘˘ن
ضسرا˘ح ناد˘يز ا˘كو˘˘ل ى˘˘ت˘˘حو
د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير يدا˘˘ن ى˘˘مر˘˘م
رادتنسس غنيسسار ىلإا راعملا
دا˘ح˘˘ت’ا ر˘˘سشنو.ينابسس’ا
اناي˘ب مد˘ق˘لا ةر˘كل ير˘ئاز˘ج˘لا

،ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا ع˘˘قو˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ضصخي اميف رومأ’ا حيسضوتل
«فا˘˘˘ف˘˘˘لا» كر˘˘˘ح˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘سضق
ل˘جأا ن˘م ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘˘لاو
،ناديزو ديمسش يئانثلا عانقإا
،Óبقت˘سسم ر˘ئاز˘ج˘لا ل˘ي˘ث˘م˘ت˘ل
راع ليق ام لك نأا احسضوم
ضضع˘˘˘ب نأاو ،ة˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا ن˘˘˘˘م
مادخ˘ت˘سس’ ى˘ع˘سست فار˘طأ’ا
بل˘ج ل˘جأا ن˘م ر˘ئاز˘ج˘لا م˘سسا
ءاجو.ىرخأا تابختنم مامتها

ى˘ل˘˘ع در˘˘ل˘˘ل «فا˘˘ف˘˘لا» نا˘˘ي˘˘ب
ضصخ يتلا ديمسش تاحيرسصت
«لابتو˘ف ضسنار˘ف» ة˘ل˘ج˘م ا˘ه˘ب
هثدحت اهلÓخ نم دكأا يتلاو
لجأا نم يسضاملب لامج عم
ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ل˘ي˘ث˘م˘ت
.Óبقتسسم يرئازجلا

ديمسش عم ملكتأإ مل :يسضاملب
ريغأإ نل..نإديز اكول وأإ
ليق ام لكو يلمع ةقيرط

«swen ekaf»
ل˘˘سضفأا ي˘˘سضا˘˘م˘˘ل˘˘ب دد˘˘سش

ة˘ن˘سس ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا ي˘˘ف برد˘˘م
بردم لسضفأا عبارو9102
ـب لسصتي مل هنأا ،ملاعلا يف
ه˘عا˘ن˘قإ’ نا˘˘ثا˘˘نو˘˘ج د˘˘ي˘˘م˘˘سش
اكول ىتح وأا رئازجلا ليثمتب
هذ˘˘ه نأا ا˘˘˘ح˘˘˘سضو˘˘˘م ،ناد˘˘˘يز
ةقيرط عم ىفا˘ن˘ت˘ت ة˘ق˘ير˘ط˘لا

ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا بخا˘˘˘ن˘˘˘لا ل˘˘˘م˘˘˘ع
بخا˘˘ن˘˘لا لا˘˘قو.يرئازجلا
ي˘˘ف ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
عقوملا اهب ضصخ تاحيرسصت

يرئازجلا داح˘تÓ˘ل ي˘م˘سسر˘لا
مل ايسصخسش انأا »:مدقلا ةركل
وأا بيرق نم ديمسش ـب لسصتأا

عم ملكت نوكي دقو ،ديعب نم
ل˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘نا ،ر˘˘˘˘˘خأا ضصخ˘˘˘˘˘سش
ر˘˘ي˘˘غأا ’ ا˘˘نأا..ي˘˘ت˘˘ي˘˘˘سصخ˘˘˘سش

ضصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ي˘˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ط
نولث˘م˘ي˘سس ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
،«Óبقتسسم ينطولا بختنملا

ضضحدأا ا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘نأا »:فا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سضأاو
ة˘م˘ئا˘ق˘لا ة˘ل˘ثا˘م˘م تا˘فر˘˘سصت

ل˘غ˘ت˘˘سساو ق˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ىرخأا رومأا حيسضوتل ةسصرفلا
ناديز ا˘كو˘ل ـب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف
نأا م˘غر ،ة˘ف˘ئاز را˘ب˘خأا ي˘˘ه˘˘ف
جرخأا ن˘م و˘ه ضسي˘ل ي˘ن˘ع˘م˘لا
.«ةفاحسصلل رابخأ’ا

ضسدنهم ددسش ريخأ’ا يفو
ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ج˘يو˘ت˘˘ت
هنأا ،9102 ايقيرفإا ممأا ضسأاكب
رومأا عم اددجم لعافتي نل
عونلا اذه ةهجاوم˘ل ،ة˘ل˘ثا˘م˘م
 .قيفلتلاو بذكلا نم

بجعي مل بختنملإ حاجن
كرحتت اهلعجو صضعبلإ

ةنتفلإ عرزو ةلبلبلإ قلخل
بخ˘ت˘ن˘م˘لا حا˘ج˘ن نأا ود˘ب˘ي

ر˘ي˘˘سصق تقو ي˘˘ف ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
لامج ينطولا بخانلا ةدايقب
ممأا ضسأاك د˘سصحو ي˘سضا˘م˘ل˘ب
يذلا قيرفلا ضسفن عم ،ايقيرفإا
م˘ق˘طأ’ا ن˘م دد˘ع ه˘ع˘م ل˘سشف
جا˘ت˘لا ل˘ي˘˘سصح˘˘تو ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا
نئازخ نع بئاغلا يقيرفإ’ا
م˘ل ة˘ن˘سس92 ذ˘ن˘م ر˘˘سضخ˘˘لا
ن˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك دد˘˘˘ع بج˘˘˘ع˘˘˘ي
ى˘˘˘ع˘˘˘˘سست ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا فار˘˘˘˘طأ’ا
ةركعلا هايملا يف دايطسصÓل
ل˘جأا ن˘م تا˘عا˘˘سشإ’ا ق˘˘ل˘˘خو
نمو بختنملا ى˘ل˘ع ر˘ي˘ثأا˘ت˘لا

،ةبذا˘كلا را˘ب˘خأ’ا ر˘سشن لÓ˘خ
ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘ت’ا نأا ’إا
لامج ينطولا بخانلا ةيعمب
هذ˘˘ه˘˘ل اود˘˘سصت ي˘˘سضا˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ب
ىلع طاقنلا اوعسضوو رومأ’ا
.فورحلا

5ـلإ ةإرابملإ يف كراسش
«اغيلسسدنوبلإ» ةدوع ذنم

طقسسي ينيعبسس نب
فدهب غروبيارف مامأا

فيظن
ينيعبسس نب يمار كراسش

ع˘فاد˘مو ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘˘لا
خا˘˘بدÓ˘˘غ˘˘سشنو˘˘م ا˘˘ي˘˘سسور˘˘˘ب
يتلا ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف ي˘نا˘م˘لأ’ا

فيسضتسسملاب هقير˘ف تع˘م˘ج
ن˘˘م˘˘سض غرو˘˘˘ب˘˘˘يار˘˘˘ف يدا˘˘˘ن
،اغيلسسدنوبلا نم03 ةلوجلا
تا˘سسفا˘ن˘م فا˘ن˘ئ˘ت˘˘سسإا د˘˘ع˘˘ب
ببسسب فقوت يذلا يرودلا
يذ˘˘لاو ا˘˘˘نورو˘˘˘ك ضسور˘˘˘ي˘˘˘ف
ضضرأ’ا باحسصأا زوفب يهتنا
.ميتي فدهب

وداراب يدان جيرخ بعلو
ذ˘˘ن˘˘م ة˘˘سسما˘˘خ˘˘لا ه˘˘تارا˘˘ب˘˘˘م
ةرتف دعب ةلوطب˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا
ع˘˘فاد˘˘م˘˘لا مد˘˘قو ف˘˘˘قو˘˘˘ت˘˘˘لا
ناكو ةيوق ةارابم يرئازجلا
تا˘م˘ج˘ه˘ل  ع˘ي˘ن˘م˘لا راد˘ج˘˘لا
ل˘ج˘سسي˘ل  ،غرو˘ب˘ير˘ف ق˘˘ير˘˘ف
فده نوسسرتيب زل˘ي˘ن ل˘يد˘ب˘لا
ي˘˘˘ف د˘˘˘ي˘˘˘حو˘˘˘لا ةارا˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
زو˘˘ف˘˘لا ا˘˘يد˘˘ه˘˘˘م ،85ةقيقدلا
ة˘ل˘سسل˘سس ف˘قو˘ي˘˘ل ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل
ة˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘ج˘˘˘˘يإ’ا ج˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا
لجسس يذلا  خابدبÓغسشنومل
ذن˘م ه˘ل ة˘سسما˘خ˘لا ةرا˘سسخ˘لا
.يلاحلا مسسوملا ةيادب

ةقفر ينيعبسس نب لتحيو
ديسصرب عبارلا زكرملا هيدان
ع˘م ة˘ف˘سصا˘ن˘م ة˘ط˘˘ق˘˘ن65
نر˘يا˘ب ر˘سشا˘˘ب˘˘م˘˘لا ه˘˘ق˘˘حÓ˘˘م
ةارابم هيدل يذلا نزوكرفيل
د˘ه˘˘سشي˘˘سس يذ˘˘لاو ةر˘˘خأا˘˘ت˘˘م
لجأا نم امهنيب اريبك اعارسص
ةلهؤوملا بتارملا دحأا كاكتفا
ابوروأا لاطبأا يرود ةسسفانمل
 .لبقملا مسسوملا

طيمز .ع

2202 ةنسس نييلحملل ايقيرفإإ ممأإ صسأاك ةفاسضتسس’ ابسسحت
يوÓمح بعلم زيهجت ةداعإل رانيد رايلم06 سصسصخت ةنيطنسسق ةيلو

يدانلإ لبقتسسم هÈتعي ÊاŸأ’إ ينفلإ ريدŸإ

هعيب سضفريو رسصان Íب كسسمتم نÓيŸا

ب.م.يرسسيإإ
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رايلم06 غلبم ةنيطنسسق ةي’و تسصسصخ
،يوÓمح ديهسشلا بعلم ةئيهت ةداعإ’ رانيد
ممأا ضسأاك ة˘سسفا˘ن˘م نا˘سضت˘ح’ از˘ها˘ج نو˘كي˘ل
.2202 ةنسس نييلحملا نيبعÓل ايقيرفإا

ةداعإا ةيلم˘ع نأا ة˘ي˘مÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشكو
بعلملا نوكيل لحارم ثÓث لمسشتسس ليهأاتلا

ةيادبلا نوكتسسو ،ةسسفانملا ناسضتح’ ازهاج
م˘ي˘مر˘ت ع˘م ،د˘يد˘ج ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط بسشع ع˘˘سضو˘˘ب
يف ،ديدج ينورتكلا حول عسضوو تاجردملا

دييسشتب ةسصاخ نوكتسس ةيناثلا ةيلمعلا نأا نيح
نو˘كي تا˘ب˘يرد˘ت˘لا˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ د˘˘يد˘˘ج بع˘˘ل˘˘م
ةيناثلا ةيلمعلا نأا نيح يف ،ايعيبط بسشوسشعم
لÓ˘خ ن˘م ،ة˘ي˘نور˘ت˘كلا باو˘بأا ع˘سضو˘ب نو˘كت
لوخد ةيل˘م˘ع ل˘ي˘ه˘سست˘ل ،Ó˘خد˘م31 ع˘˘سضو
.مهجورخو راسصنأ’ا

رتفدو ةسساردلا نأا هتاذ ردسصملا فاسضأاو
ق˘ل˘ط˘ن˘ت نا ى˘ل˘ع ،ا˘ب˘ير˘ق˘ت تل˘م˘ت˘كا طور˘سشلا
 .مداقلا ربمتبسس رهسش يف لاغسشأ’ا

ب.م.يرسسيإإ

ي˘لود˘لا ر˘سصا˘˘ن ن˘˘ب ل˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘سسإا ى˘˘ح˘˘سضأا
دحأا يلاطيإ’ا نÓيم ناديم طسسوو يرئازجلا
ق˘ير˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘سسا˘سسأ’ا ة˘ل˘ي˘كسشت˘˘لا ز˘˘ئا˘˘كر م˘˘هأا
ن˘ي˘ع˘با˘ت˘م˘˘لا ةدا˘˘ه˘˘سشب اذ˘˘هو ،«يدرا˘˘ب˘˘م˘˘ل˘˘لا»
نأا ىلع اعي˘م˘ج او˘ق˘ف˘تإا ن˘يذ˘لا ن˘ي˘سصت˘خ˘م˘لاو
ذنم ةمزÓلا ةفاسضإ’ا مدق يرئازجلا بعÓلا
.يسضاملا فيسصلا نÓيملا فوفسصب هقاحتلا

«تروبسس وليد تيزاغ’» ةفيحسص تفسشكو
ظافتحإ’ا ديري «يرينو˘سسور˘لا» نأا ة˘ي˘لا˘ط˘يإ’ا
،هب كسسمتمو يدانلا يف ةيرئازجلا ةبهوملاب
نÓيملل ديدجلا بردملا كيجنار فلار دكؤويل

زربا نم د˘ع˘ي ق˘با˘سسلا ي˘لو˘ب˘مأا م˘ج˘ن نأا ى˘ل˘ع
ن˘م˘سض نو˘ل˘خد˘ي ن˘يذ˘لا نا˘ب˘˘سشلا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا

ف˘ي˘سضت˘ل ،ي˘ل˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا عور˘˘سشم
رسصان نب ربتعي يناملأ’ا بردملا نأا ةفيحسصلا

ارسصنع نوكيسس يذلاو يلاثم طسسو بع’
،Óبقتسسم ط˘سسو˘لا ط˘خ ي˘ف ا˘ي˘سسا˘سساو ’ا˘ع˘ف
دق يذلا ديحولا ببسسلا نأا ةفيحسصلا متختل
ةبهوملا نع يلختلل «يدرابمللا» يدانلا عفدي
نكمي ’ يكلف ضضرع لسصو وه ةيرئازجلا
ىل˘ع ر˘ث˘كأا ر˘مأ’ا بع˘سصي ا˘م ه˘سضفر يدا˘ن˘ل˘ل
.هعم دقاعتلا دوت يتلا ةيدنأ’ا

يزيلجنإ’ا لانسسرأا جيرخ نأا ركذلاب ريدجلا
ةقلامع نم ديدع˘لا تا˘ما˘م˘ت˘ها ن˘م˘سض ل˘خد˘ي
رارغ ىلع همسض ديرت يتلا ةيبوروأ’ا ةركلا
ر˘ت˘سسسشنا˘م ي˘˘ب˘˘ط˘˘قو  نا˘˘مر˘˘ج نا˘˘سس ضسيرا˘˘ب
ا˘مو ،ي˘نا˘ب˘سس’ا د˘يرد˘م لا˘ير ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب
ا˘ه˘˘م˘˘ج˘˘ن˘˘ب ة˘˘كسسم˘˘ت˘˘م نÓ˘˘ي˘˘م˘˘لا ةرادإا تلاز
.عيبلل ضسيل هنأا ةدكؤوم يرئازجلا

طيمز.ع

رسضÿا ليثمتل ناديز اكول وأا ديمسش ـب لاسصتلا نايفني يسضاملبو «فافلا»
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كلاوحأا يه فيك
ريشست فيكو يزرحم

؟كتاريشضحت
رومأ’ا لك هلل دمحلا هللاو

ضصو˘˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘˘مأا ،ةد˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ج
ةريتوب ريسست يهف تاريسضحتلا

ى˘ع˘سسن ا˘ن˘ناو ة˘سصا˘خ ةزا˘˘ت˘˘م˘˘م
انحنم مت يذلا جمانربلا قيبطتل
ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا فر˘˘ط ن˘˘م ها˘˘يإا
يف ءاقبلا دسصق كلذو ،قيرفلل
.ةديج ةقايل
،ةايحلا يف ريثكلا ريغ انوروك ءابو
ىل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ت ل˘˘˘هو هر˘˘˘يا˘˘˘شست ف˘˘˘ي˘˘˘ك
؟يحشصلا رجحلا قيبطت

مدع بجي ادج ريطخ ءابولا
لمعن ايسصخسشف ،هب ةناهتسس’ا

نم يحسصلا رجحلا قيبطت ىلع
ف˘˘ل˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘ب ماز˘˘˘ت˘˘˘ل’ا لÓ˘˘˘خ
ىلع ظافحلل كلذو تاميلعتلا

انناري˘ج ى˘ت˘حو ا˘ن˘ل˘هأاو ا˘ن˘يد˘لاو
اذ˘ه ا˘ن˘ع ع˘فر˘ي ي˘بر ،ا˘ن˘با˘ب˘˘حاو
يف هللا ءاسش نإا ءابولاو ءÓبلا
.تقو برقأا

،يرئازجلا بعششلل كحئاشصن يه ام
ىل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ت ة˘˘لود˘˘لا نأا ىر˘˘ت ل˘˘هو
؟هيلع ةرطيشسلا

ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا بع˘˘˘سشلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا˘˘˘ب ماز˘˘˘ت˘˘˘ل’ا ةرور˘˘˘سض
تاميلع˘ت ل˘ك عا˘ب˘تاو ي˘ح˘سصلا

ة˘يا˘قو˘لا˘ف ،ة˘ح˘سصلا ي˘˘لوؤو˘˘سسم
ضسفن يف ةيرورسضو ةمهم ىقبت
.هراسشتنا بنجت لجا نم تقولا
عامتجا رخآا يف يلاردفلا بتكملا
ة˘˘˘˘لو˘˘˘˘ط˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘شصاو˘˘˘˘م رر˘˘˘˘˘ق ،ه˘˘˘˘˘ل
؟رارقلا ىلع قلعت فيك اهفانئتشساو

ة˘سصا˘˘خ ي˘˘با˘˘ج˘˘يإا د˘˘ج رار˘˘ق˘˘لا
قيقحتل حمطن اننوك انل ةبسسنلاب
ققحتيسس هللا ءاسش ناو دوعسصلا
ىتح اذهو ،تقولا رورم عم رم’ا

هداهتجا نم دهتجم لك مرحي ’
يف هعسضوو هيلع لمعلا ىنمتن
ةلحرملا رييسست متي ىتح ةروسصلا
يف هلام˘كإا˘ب ح˘م˘سسي د˘ي˘ج ل˘كسشب
.فورظلا لسضفا

ن˘م ا˘ه˘ل ا˘م ا˘ه˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ىر˘ت ل˘ه
ر˘˘ي˘˘ي˘˘شست˘˘ب ا˘˘ه˘˘ل ح˘˘˘م˘˘˘شست تا˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ك˘˘˘مإا
فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘شساو ة˘˘مدا˘˘˘ق˘˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘حر˘˘˘م˘˘˘لا
؟يداع لكششب ةلوطبلا

تايناكمإ’ا ي˘ف ضصق˘ن ا˘ن˘يد˘ل
،ىرخأا نادلب هسشيعت امب ةنراقم
بجو ة˘ل˘˘ي˘˘ح د˘˘ي˘˘لا˘˘ب ا˘˘م ن˘˘كلو
بولطملا قفو داهتج’او لمعلا

ءابولا اذه ىلع بلغتلا لجا نم
ةسسفا˘ن˘م˘لاو يداو˘ن˘لا˘ب ر˘ي˘سسلاو
ةمÓسس نمسضي جهن لسضفا ىلا

لكل تاحاجنلا ققحيو دارف’ا
.قرفلا
ن˘م ة˘لو˘ط˘ب˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘˘شسا نأا د˘˘ي˘˘كأ’ا

«اكشسي’» حلاشص ي˘ف نو˘ك˘ي˘شس د˘يد˘ج
؟دوعشصلا نوفدهتشست مكنأا امب

ةسسفانملا ةدوع كسش نود نم
يف انلمأا مسسرتسس ةهجاولا ىلإا
ناو ة˘سصا˘خ دو˘ع˘سصلا ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت
رطسسملا ريخأ’او لوأ’ا فدهلا
نا˘˘ك «ا˘˘نورو˘˘ك» ة˘˘ياد˘˘˘ب ل˘˘˘ب˘˘˘ق
ةيئاهنلا ةطحملا ىلا لوسصولا
دقعن انلعج ام وهو ،ديج لكسشب
م˘هأ’ا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ل˘جا ن˘م مز˘˘ع˘˘لا

ريسست رو˘مأ’ا ل˘ك ه˘ل˘ل د˘م˘ح˘لاو
فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘˘سساو ها˘˘˘ندرا ا˘˘˘م ق˘˘˘فو
يمرلاب ان˘ل ح˘م˘سسي˘سس ة˘لو˘ط˘ب˘لا
دسصق ىوق نم كلتمن ام لكب
.ةوجرملا انفادها ىلا لوسصولا

،ةريخأ’ا ت’وجلا يف ةوقب متدع
؟كلذ يف رشسلا وه ام

نكمي ةديج ةعو˘م˘ج˘م ا˘ن˘يد˘ل
مهفده «ة˘ي˘ل˘ي˘ما˘ف د’وأا» لو˘ق˘لا

وهو مهدوقع فيرسشت وهو دحاو

ه˘˘تا˘˘ه ى˘˘لا ل˘˘سصن ا˘˘ن˘˘ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘˘م
نمسض انتعسضو ي˘ت˘لا ة˘ط˘ح˘م˘لا

يف ة˘ب˘غار˘لا ة˘ع˘ي˘ل˘ط˘لا ة˘ب˘كو˘ك
’ ا˘مو˘˘م˘˘ع ،دو˘˘ع˘˘سصلا نا˘˘م˘˘سض
يف ةبغرلا امنإاو رسس يأا دجوي
حمسس ام وه ديج راوسشم ةيدأات
اذ˘ه دو˘ع˘سصلا ة˘قرو بع˘ل˘ب ا˘ن˘˘ل
لسصنسس هللا ءاسش ناو مسسوملا
.اناغتبم ىلا
قر˘˘ف˘˘لا ل˘˘كو هد˘˘ششا غ˘˘ل˘˘ب شسفا˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا
له ،دو˘ع˘شصلا ة˘قرو بع˘ل˘ل ح˘م˘ط˘ت˘شس
؟يدحتلل نوزهاج مكنأا ىرت

ىلع ضسفانت قرف ةدع كانه
حوارتي اهددو دوعسصلا قيقحت
نحن امومع ةيدنا8 ىلا7 نم
اننا و ةسصاخ انلقث لكب يمرنسس
ثيح حاجنلا لماوع لك كلتمن
نم تاطلسسلا معد ىوسس قبي مل

ي˘ت˘لاو ،ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا ة˘˘نا˘˘عا لÓ˘˘خ

ةروسصلا يف نوكت نا ىنمتن
ى˘˘ق˘˘ب˘˘˘ي فد˘˘˘ه˘˘˘لا ناو ة˘˘˘سصا˘˘˘خ
قيرفلا عسضوو ةنيدملا فيرسشت
.مسسوملا ةياهن عم ةلح ىهبا يف
ىق˘ب˘ي م˘ك˘ف˘ي˘خ˘ي ا˘م نأا لا˘ق˘˘ي
؟كلذ ىرت فيك «ةشسلوكلا»

ة˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف م˘˘ل˘˘ع˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
اهيف اهيف «ةسسلوكلا» ةينطولا

رذ˘ح˘لا ا˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع مز˘˘ل˘˘ي ا˘˘م و˘˘هو
يدا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ل ر˘˘˘ث˘˘˘كا ها˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن’او
،انيلع ر˘ثؤو˘ت د˘ق تا˘هو˘يرا˘ن˘ي˘سس
عفرل ىعسسن انلعجي يذلا رم’ا
با˘ع˘سصلا ة˘ه˘جاو˘مو يد˘ح˘˘ت˘˘لا

و˘هو ح˘سضاو ا˘ن˘ل˘ما ناو ة˘سصا˘˘خ

نم لاقي امكو دوعسصلا بسسك
هل ىنمتن ايسضاير كلذ قحتسسي
ام وهو ه˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ف ق˘ي˘فو˘ت˘لا
ت’و˘ج˘لا ي˘ف ه˘ي˘ل˘ع ل˘م˘ع˘˘ن˘˘سس
.ةيقبتملا

ةد˘م˘لا لاو˘ط يدر˘ف ل˘ك˘ششب م˘ت˘ل˘م˘˘ع
ر˘˘ه˘˘شش ةد˘˘م نأا ىر˘˘ت ل˘˘˘ه ،ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا
ةيزهاجلا قيقحتب ة˘ل˘ي˘ف˘ك نو˘ك˘ت˘شس
؟مكل ىلثملا

يدرف لكسشب لمعن حيحسص
ةر˘ي˘خأ’ا ر˘ه˘سشا ة˘ثÓ˘˘ث˘˘لا لاو˘˘ط
،ىلثملا ةيزها˘ج˘لا ءا˘ق˘بإا فد˘ه˘ب

دجاوتلل يفكي ’ رهسش امومع
نا امب نكلو ةمروف ىلعا يف
ضسف˘˘˘ن ضشي˘˘˘ع˘˘˘ت ة˘˘˘يد˘˘˘نأ’ا ل˘˘˘˘ك
ىو˘سس ا˘ن˘ي˘ل˘ع ا˘م˘ف ة˘ي˘˘ع˘˘سضو˘˘لا
لجا ن˘م ءا˘سسم حا˘ب˘سص د˘ن˘ج˘ت˘لا

ة˘ي˘ب˘يرد˘˘ت˘˘لا ضصسصح˘˘لا ضضو˘˘خ
دادعتسس’ا ةبهأا ىلع انيقبت يتلا
ة˘لو˘ط˘ب˘لا را˘م˘غ ي˘ف لو˘˘خد˘˘ل˘˘ل
ه˘˘ل˘˘لا نذإا˘˘بو مزÓ˘˘لا ل˘˘كسشلا˘˘˘ب
.بولطملا ققحنسس
فيك ،ة˘شسدا˘شسلا ة˘ب˘تر˘م˘لا نو˘ل˘ت˘ح˘ت

؟نآ’ا دحل مكراوششم ميقت
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘ل˘ع ن˘يردا˘˘ق ا˘˘ن˘˘ك

اهلتحن يتلا نم نسسحا ةبترم
و˘˘ل كلذو «ة˘˘سسدا˘˘سسلا» ا˘˘ي˘˘لا˘˘˘ح
ةحات˘م˘لا فور˘ظ˘لا ل˘ك تر˘فو˘ت
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ا˘˘ن˘˘يدا˘˘ف˘˘ت و˘˘ل اذ˘˘كو
يتلاو انل تلسصح يتلا ليقارعلا
يف ةريثكلا تاري˘ي˘غ˘ت˘لا ا˘هزر˘با

ىتحو ةينفلا مقاوطلل ةرم لك
،ةرادإ’ا اهتسشاع يتلا لكاسشملا

لو˘سصو˘لا نا˘كمإ’ا˘ب نا˘ك ثي˘˘ح
يف ةفاسصولا وا ةدايرلا ىلا ىتح
.ماعلا لودجلا

ن˘˘ع شضار تنا ل˘˘ه ،ة˘˘حار˘˘شص ل˘˘ك˘˘˘ب
نيمشسوملا يف ةمدقملا كتايوتشسم
؟نيريخأ’ا

د˘ح˘ل ق˘ير˘ف˘لا ع˘م ه˘ت˘ق˘ق˘ح ا˘م
مسسقلا يف دوعسص نم ةعاسسلا

يناثلا مسسقلا ةريظح ىلا ةاوهلا
بسستكا ينلعج دودرم نم اذكو
ق˘ير˘ف˘لا ع˘م ة˘˘ي˘˘سسا˘˘سسأا ة˘˘نا˘˘كم
نع اسضرلا لك ضضار ينلعجي
د˘ه˘ت˘جا ي˘نأاو ة˘˘سصا˘˘خ ،ي˘˘سسف˘˘ن
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ة˘˘ق˘˘فر˘˘ب
ةرادإ’ا تا˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘˘ط˘˘˘˘تو فاد˘˘˘˘ها

نوكأاسس هللا ءاسش ناو راسصنأ’او
يب ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا ن˘ظ ن˘سسح د˘ن˘ع
ىقبي انفده نوكل رثكأاف رثكا
ةمدخل ر˘ث˘كا رو˘ط˘ت˘لاو ز˘ي˘م˘ت˘لا
.يدانلا
ة˘ب˘ي˘ت˘ك ي˘ف ة˘˘م˘˘ه˘˘م ة˘˘قرو تح˘˘ب˘˘شصأا
ىل˘˘ع او˘˘ب˘˘قا˘˘ع˘˘ت ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘برد˘˘م˘˘لا

؟كلذ مت فيك ،قيرفلا
ق˘ير˘ف ي˘ف بع˘˘لا تن˘˘ك ذ˘˘ن˘˘م

ضضرف ىلا ىعسسا اناو ةسسردملا
ةيسساسسأ’ا ةليكسشتلا يف يسسفن
ظافحلل ىعسسا ينلعج ام وهو
،حو˘م˘ط˘لاو فد˘ه˘لا ضسف˘ن ى˘ل˘ع
حمسس لوقلا نكمي يذلا رم’ا
ي˘ت˘ق˘ث لÓ˘غ˘ت˘سسا˘ب ن˘ي˘برد˘م˘˘ل˘˘ل
روطت˘لا ي˘ف ي˘ت˘ب˘غرو ي˘سسف˘ن˘ب
ي˘ن˘ح˘ن˘مو كلذ لÓ˘غ˘ت˘˘سسا ى˘˘لا
دمحلا ايسساسسأا ةكراسشملا فرسش
رو˘ط˘ت˘لاو ا˘ن˘ب˘ع˘تو ا˘ن˘مد˘خ ه˘ل˘˘ل
انتيدج ىلا دوعي ايلاح لسصاحلا
مهأ’ا قيقحتو حاجنلا ثحب يف
ن˘˘˘يد˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سصلا ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع ءاو˘˘˘˘سس
.يعامجلا وا يسصخسشلا

مهجردت مت نيذلا لئÓقلا نم ربتعت
،م˘شساو˘م˘لا ي˘ف ة˘ي˘نا˘ب˘ششلا تا˘ئ˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف
؟روطتلا اذه يف رشسلا ام ةريخأ’ا

يأا دجوي ’ اقباسس كل تلق
لوسصولا يف ةبغرلا امناو رسس
تاميلعتو حئاسصن˘ب د˘ي˘ق˘ت˘لا ع˘م
يتلا ةين˘ف˘لا م˘قاو˘ط˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م

ينتلعج يتلا يه اهعم تلمع
ىعسساو ،ةيسساسسأا ةناكمب رفظا
ي˘˘ف م˘˘ئاد˘˘لا يد˘˘جاو˘˘ت ضضر˘˘ف˘˘ل
نم رثكا نسسحا ىتح ةليكسشتلا

يدودر˘˘م ن˘˘مو ي˘˘˘تا˘˘˘يو˘˘˘ت˘˘˘سسم
ةدايق˘ب ح˘م˘سسي يذ˘لا ي˘عا˘م˘ج˘لا
.لسضفأ’ا قيقحت ىلا «اكسسي’»
كل˘ع˘ج˘ي » ا˘ك˘شسي’ » ن˘˘با كنو˘˘ك ل˘˘ه
؟دئاز طغشضب تاءاقللا بعلت

نباك كدجاوت لاحلا ةعيبطب
ل˘ع˘ج˘ي ة˘ن˘يد˘م˘لا ن˘باو ق˘ير˘ف˘˘لا
،كيلع ةينبم ا˘ه˘ل˘ك تا˘ه˘جو˘ت˘لا

ديزملا بلطل ىعسسي لكلا ثيح
ةدا˘يز ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت ى˘ت˘˘ح كن˘˘م
م˘يد˘ق˘ت ي˘ف ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ة˘ب˘˘غر
ديعسس انأا امومع ،يدانلل مزÓلا
راسصنأ’ا يل اهحنم يتلا ةقثلاب

ي˘ل مد˘ق˘م˘لا م˘عد˘لا ناو ة˘سصا˘خ

ميدقتو يتاناكما ريجفتب حمسس
امك ىرخأ’ ةلباقم نم لسضفأ’ا
نباك لمعي لكلا نا كل دكؤوأا
اذ˘هو «ة˘ي˘نار˘ب» ضسي˘لو ق˘ير˘ف˘ل˘ل
كلذ لكف ضصيمقلا ليلبت ةيغب
ا˘م˘ب ر˘خ˘ف˘ي رو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي
ي˘ف ا˘ن˘ل فر˘˘سشلا و˘˘هو ه˘˘مد˘˘ق˘˘ت
.ةياهنلا
تاءاقللا ديدع يف قيرفلا تذقنا

تار˘˘˘ك˘˘˘لا ي˘˘˘ف كتاءا˘˘˘ق˘˘˘ترا ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ف˘˘˘˘ب
 ؟كل ةمهم ةزيم يه له ،ةيلاعلا

بناج يف لخدي اذه نا دقتعا
ثيح ناديملا يف يبجاو ميدقت
لوسصولا لجا نم ايعامج لمعن
وهو ،ةياهنلا يف ىغتبملا ىلا

ا˘˘˘˘ما تارا˘˘˘˘سصت˘˘˘˘ن’ا نا˘˘˘˘م˘˘˘˘سض
فادهأ’او تايسسأارلا ضصوسصخب
ع˘جر˘ي كلذ˘˘ف ا˘˘ه˘˘ل˘˘ج˘˘سسا ي˘˘ت˘˘لا
لكسشب لمعلا ىلا ىلوأا ةجردب
ة˘سصا˘خ تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ي˘ف ي˘مو˘ي
لÓغتسسا ىلا امئاد ىعسسا يناو
وا تاي˘ن˘كر˘لا ي˘ف ي˘ت˘ما˘ق لو˘ط
ىقبي فدهلا امومع ،تافلاخملا

ةدعاسسمو دقعلا فيرسشت امئاد
.مهأ’ا قيقحت ىلع قيرفلا
ل˘ه ،ة˘يا˘ه˘ن˘لا ن˘˘م بر˘˘ت˘˘ق˘˘ي م˘˘شسو˘˘م˘˘لا
مشسوملا ةيعمجلا يف يزرحم ىرنشس
؟لبقملا

ي˘ف ثيد˘ح˘لا ذ˘ب˘حا ’ ه˘˘ل˘˘لاو
مل مسسوملاف رومأ’ا هتاه لثم
قيقحت ىلع لمعن نحنو هتني
ةلوطبلاف طقفو دوعسصلا فده
دجلاو لمعلابو ةليوط لازت ’
انا امومع ،انتبغر ىلا لسصنسس
يلو ةيعمجلا عم ءا˘ق˘ب˘ل˘ل ز˘ها˘ج
.لاقي امك يبر اهبيجي ريخ اهيف
كي˘ل˘ع ل˘طا˘ه˘ت˘ت شضور˘ع˘لا نإا لا˘˘ق˘˘ي
ءادأ’ا م˘˘ك˘˘ح˘˘ب ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ما˘˘يأ’ا ي˘˘ف
؟كفرط نم مدقملا يوقلا

يقيرف ىل˘ع ز˘كر˘م ا˘نا ا˘ي˘لا˘ح
ن˘با˘كو دو˘ع˘سصلا نا˘هر بسسكو
يف ممخن «ايلع بيع» قيرفلل
،ىرخأ’ا قرفلا عم تاسضوافملا
ةيعمجلا عم طبترم لازأا ’ انا

يد˘ق˘ع ف˘ير˘˘سشت˘˘ل ى˘˘ع˘˘سسأا˘˘سسو
ثدحتنسس مسسوملا ةياهن دنعو
ام هللا ءاسش ناو نيلوؤوسسملا عم
.ريخلا ريغ نوكي
يف ينف˘لا م˘قا˘ط˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘ت نا ىر˘ت ’أا

ا˘نا˘ي˘حأا م˘ك˘ج˘ئا˘˘ت˘˘ن ىل˘˘ع ر˘˘ثأا ةر˘˘م ل˘˘ك
ل˘˘˘قأ’ا ىل˘˘˘ع نو˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘شضت م˘˘˘ك˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘جو
؟مويدوبلا نمشض ةبترم يف مكدجاوت

ىلع دوعتلا لهسسلا نم ضسيل
برد˘˘م ل˘˘كل ناو ة˘˘سصا˘˘خ كلذ

ىلع لمعن نحنف هلمع ةقيرط
ةقيرط عم ملقأاتلل انسسفنا ديوعت

هدجت اهدعب نكلو بردم لك
بردم عم لمعن انينمت ،رداغي
ةيا˘ه˘ن˘لا ى˘لا ة˘ياد˘ب˘لا ن˘م د˘حاو
نيبردملا ةايح يه هذه نكلو
مل ول اموم˘ع ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ى˘ت˘حو
ي˘ف مو˘ي˘لا ا˘˘ن˘˘كل كلذ ل˘˘سصح˘˘ي
ن˘˘كلو ة˘˘فا˘˘سصو˘˘˘لا وا ةدا˘˘˘ير˘˘˘لا
.رارقتسس’اب حمسست مل فورظلا

ع˘˘م كتا˘˘حو˘˘م˘˘˘طو كفاد˘˘˘هأا ي˘˘˘ه ا˘˘˘م
؟ةيشصخششلا اذكو ةيعمجلا

ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك ي˘ت˘ب˘غر
بورخ˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج ع˘م دو˘ع˘سصلا
ا˘مأا ،لوأ’ا م˘سسق˘لا ةر˘ي˘ظ˘ح ى˘˘لا
يفادهاو يتاحومط ضصوسصخب
ةر˘ي˘ب˘ك ا˘ن˘˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘ف ة˘˘ي˘˘سصخ˘˘سشلا

روطتلاو مد˘ق˘ت˘لا ي˘ف ا˘ن˘ت˘ب˘غرو
ضضورع لين لجا نم ىقبي رثكا
نا ن˘˘كم˘˘ي قر˘˘˘ف ن˘˘˘مو ل˘˘˘سضفا
ي˘مار˘ت˘حا ع˘م» ة˘حو˘م˘ط نو˘˘كت
فار˘ت˘ح’ا ’ ا˘م˘˘لو «ي˘˘ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل
.Óبقتسسم

ريشسملا مقاطلا نأا ىرت له
ىلع هلمعب موقي نآ’ا دحل
؟مكهاجت هجو لمكا
ع˘م ل˘كسشم يأا ا˘ن˘˘يد˘˘ل ضسي˘˘ل

ديج لسصاوتلاف ضسكعلاب ةرادإ’ا
ر˘ي˘ي˘سست ى˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا ع˘˘م
ديحولا لاكسش’ا نكلو ،قيرفلا
رخا معد دجاوت ةرورسض ىقبي

ىل˘عو تا˘ط˘ل˘سسلا ن˘م ا˘م˘ي˘سس’
نا ىنمتن ثيح ةيدلبلا مهسسأار
يدانلاب ربكا مامتها كانه نوكي
ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا ف˘˘ير˘˘سشت˘˘ب ح˘˘م˘˘سسي
.مسسوملا اذه دوعسصلا قيقحتبو
اذ˘˘˘˘ه را˘˘˘˘شصنأ’ا م˘˘˘˘عد ىر˘˘˘˘˘ت ف˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ك
؟قيرفلل مشسوملا

قيرفلا لام ضسأار مه راسصنأ’ا
ةبيتكلا يف21 مقر بعÓلاو
قيرفلا ف˘ل˘خ ا˘م˘ئاد نود˘جاو˘ت˘م
يدانلا ناولا ىلع نوراغي مهف
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ف ا˘م˘˘ئاد نو˘˘ب˘˘غر˘˘يو
لجا نم انه نحنو ،تاراسصتن’ا
ديد˘ج˘لا˘ب ضسي˘ل اذ˘هو م˘هدا˘ع˘سسا

.«اكسسي’» روهمج ىلع
؟ةريخأا ةملك

ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ت˘˘نا م˘˘˘كر˘˘˘كسشن ’وأا
هللا ءاسش ناو ةمئادلا انتقفارم

ي˘برو ءا˘˘بو˘˘لا اذ˘˘ه ا˘˘ن˘˘ع ع˘˘فر˘˘ي
هللا نذإابو ريخلا هيف امل انقفوي
بور˘˘خ˘˘˘لا را˘˘˘سصنا د˘˘˘ع˘˘˘سسن˘˘˘سس
ةيا˘ه˘ن د˘ن˘ع دو˘ع˘سصلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ب
.مسسوملا

ةقلعŸا روشس÷ا ةنيدم نابشش مهأا نم دحاو Èتعي

اريثك تدهتجا - اكسسيل - ةرادإا » :يزرحم ماسسح
ةيدلبلا ىلع امو ةحيرم فورظ يف انعسضو يف

 «دوعسصلا قيقحت ىلع اندعاسست ةناعإا ميدقت ىوسس
«يزرحم ماشسح» بورخلا ةيعمجل يروحملا عفادملا عم هانيرجأا راوح يف

ارظن نهارلا تقولا يف روشسجلا ةنيدم ءانبأا ةريخ نم دحاو ربتعي يذلاو
دجاوتلاب هل حمشسي يذلا مزÓلا روطتلا قيقحت يف هتبغرو ةريبكلا هتميزعل

نابششلا مهأا نم دحاو ربتعي ينعملا نأا ركذي ،ةلوطبلا يف قرفلا ىوقا يف
عم مشسوملا اذه دوعشصلا قيقحت يف لمأايو ةيرئازجلا ةركلا يف ةدعاشصلا

.Óبقتشسم فارتح’ا غولبو ةيعمجلا

فادهتسساب انل حمسستسس ةلوطبلا ةدوع»
«دوعسصلا ةقرو

ةيرادإلا قيرفلا لكاسشمو نيبردملا رييغت»
«ةفاسصولا وأا ةدايرلا يف دجاوتلا نم انتمرح

نوكنسسو «ةسسلوكلا» وه انفيخي ام رثكأا»
«ةمهملا حاجنإاو يدحتلا عفرل نيزهاج

 - ةيليماف دلوأا - ةعومجم انيدل»
«ةلوطبلا يف ةيوقلا انتدوع رسس وهو

نحنو ةدايزو بجاولاب اوماق راسصنألا»
«مسسوملا ةياهن يف مهداعسسإل ىعسسن

ششامر ماششه هرواح

يل حمسس لمعلا يف يداهتجاو يتماق لوط»
«يتاناكما ريوطت يف امئاد بغرأاو ليجسستلاب

حاترم انأاو ينسصقنت ل سضورعلا»
«يقيرف يف



ةــــنصصرق

 ل قافولا بنذم ةيافلح
يأا نم فيطسس قافو يدان ةيامح
ل˘ب˘˘ق ن˘˘م تا˘˘بو˘˘ق˘˘ع وا تا˘˘بر˘˘سض
هيلإا ىعسست ام وه ،ةينطولا ةطبارلا
ي˘˘م˘˘سس ا˘˘م بب˘˘سسب ،قا˘˘فو˘˘˘لا ةرادإا
،» ي˘تو˘سصلا بير˘سست˘لا » ة˘ي˘˘سضق˘˘ب

نا ىلع قيرفلا يماحم دكا ثيح
هنا يأا ماع ريدم˘ك ر˘ب˘ت˘ع˘ي ة˘يا˘ف˘ل˘ح
لثم هلثم قيرفلا يف يداع لماعك
ر˘م’ا ،بسسا˘ح˘˘م˘˘لا وا ر˘˘ي˘˘تر˘˘كسسلا
بنا˘ج˘لا ن˘ع ا˘ما˘م˘ت هد˘ع˘˘ب˘˘ي يذ˘˘لا
ي˘ن˘م˘تو اذ˘ه ق˘ير˘ف˘ل˘˘ل ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا
ىلع ديج عافد يف اهسسفن ةرادإ’ا
دق تابوقع بنج˘ت˘ي ى˘ت˘ح ق˘ير˘ف˘لا
.طاقنلا مسصخ دح ىلا لسصت

ءاسسؤورلا ىلع ةمقن ةسسفانŸا ةدوع
ةريدتسسملا ةرحاسسلا قاسشع
يلوؤوسسم تارارق نورظتني
ي˘ت˘لاو ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ةر˘˘كلا
نم ةسسفانملا ةدوع ددحتسس
ر˘ج˘ح˘لا د˘ع˘ب كلذ  ا˘ه˘مد˘˘ع
بسسحو ثي˘˘˘ح ،ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا
رظتنت قرفلاف تامو˘ل˘ع˘م˘لا
ه˘مد˘ع ن˘م رار˘ق˘لا م˘ي˘سسر˘˘ت
عم ةسصاخ اهتايولوأا طبسضل
م˘هو ’ ف˘ي˘ك ،ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
عم ثيدحلا اوسشاحت نيذلا
ةريخأ’ا ةرتفلا يف نيبعÓلا

ثيدح كانه نوكي ’ ىتح
لاو˘˘˘˘˘˘مأ’ا ضصو˘˘˘˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘˘˘˘ب
يف  ن˘كلو م˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘سسمو
ءاسسؤورلا دجيسس ةدوعلا لاح
.ريبك جرح يف مهسسفنا

عون‡ قانعلا

ةدو˘˘ع˘˘لاو ر˘˘سضخأ’ا ءو˘˘سضلا ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت د˘˘ع˘˘˘ب
لوأ’ا م˘سسق˘لا ي˘ف ة˘ي˘م˘سسر˘لا ة˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل
يف نوطسشانلا نوبعÓلا نوكيسس ،فرتحم
دعب عمجتلاو قانعلا نم نوعونمم ةلوطبلا
كاكتحا يأا يدافتل اذهو ،فادهأ’ا ليجسست
ةينفلا مقطأ’او نيب˘عÓ˘لا ةا˘ي˘ح ل˘ع˘ج˘ي د˘ق
اميسس’ ،رطخ يف بعلملا يف نيدجاوتملا

،ءا˘بو˘لا د˘ع˘ب ا˘م ة˘ل˘حر˘م ي˘ف نو˘كن˘˘سس نأاو
.امئاق ىقبي رطخلاو

بقاعي فاكلا»
 «يرانكلا» Òهامج

،ر’ود ف˘لأا23 ى˘لإا ل˘سصت ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غ
لبق نم لئابقلا ةبيبسش قيرف اهل ضضرعت
تدنتسساو ،مدق˘لا ةر˘كل ي˘ق˘ير˘فإ’ا دا˘ح˘ت’ا
تا˘يرا˘ب˘م˘لا ي˘ظ˘فا˘ح˘م ر˘يرا˘ق˘ت˘ل «فا˘كلا»
يرانكلا راسصنأا يمر بسسب تناك يتلاو
ةيسسنوتلا ة˘طر˘سشلا ى˘ل˘ع ها˘ي˘م˘لا تارورا˘ق
ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ة˘ي˘سسنو˘ت˘˘لا ر˘˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ج˘˘لاو
راسصنأا فرط نم ةيرانلا باعلأ’ا لامعتسسا
.ةبيبسشلا

لابرغلا عيب ‘ ل◊ا

جرب يلهأا قير˘ف˘ل ة˘مد˘ق˘م˘لا ضضور˘ع˘لا ة˘سسارد
ي˘نادو˘سسلا بعÓ˘لا ن˘ع ي˘ل˘خ˘ت˘ل˘ل ،جر˘ير˘عو˘ب
ريخأ’ا لسصح امد˘ع˘ب ،نا˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع لا˘بر˘غ˘لا

ثحبتو ،يتاراما قيرف نم يرغم ضضرع ىلع
ةمزأ’ا حبسش نم بورهلل لولح نع ةرادإ’ا
بعÓلا ةقاطب ع˘ي˘ب ا˘هد˘حأا نو˘كي د˘ق ة˘ي˘لا˘م˘لا
نم يلاحلا مسسوملا نم ىقبت امل ريسضحتلل

ةهج نم ديدجلا مسسوملاو ةهج

لطعتت تاسضوافŸا
..ىرخأا ةرم

ةرايسس يف بطع يف تلثمت ةسصاخ فورظل
يسضايرلا يدانلل ماعلا ريدملا جارجر ديسشر
ةنيدمب دجاوتلا يف ريخأ’ا لسشف ،ينيطنسسقلا
ل˘جأا ن˘م ضسمأا ة˘ح˘ي˘ب˘سص ة˘ق˘ل˘ع˘م˘لا رو˘˘سسج˘˘لا
ي˘˘نار˘˘م˘˘˘ع ردا˘˘˘ق˘˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع ع˘˘˘م ضضوا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘لا
ثيح ىرخأا ةرم لطعتت تاسضوافملا..بردملا
ام وهو مويلا ةحيبسص ةريبك ةبسسنب ىرجتسس
ديدج ةفرعمل ةر˘ي˘ب˘ك بقر˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘ع˘ج˘ي
. ضشتوكلا مامسضنا

qarsana@essalamonline.com
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 لسشفلا ‘ نوقثاو
راسصنأا اهادبأا ةريبك ةقث
دتيانوي ماه تسساو يدان
ل˘سشف ي˘ف ،يز˘ي˘ل˘ج˘˘ن’ا
عم دقاعتلا يف ةرادإ’ا
بعÓلا ةمحر نب ديعسس
مجن يرئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا
درو˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘نر˘˘˘ي˘˘˘ب يدا˘˘˘˘ن
د˘جاو˘ت˘يو ،يز˘ي˘ل˘ج˘˘ن’ا
وأا «ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘سسي˘˘م»
ىل˘ع «د˘يد˘ج˘لا زر˘ح˘م»
ام ةيدنأ’ا نم ددع رادار
«زرماهلا» راسصنأا لعج
ةرد˘˘ق˘˘ب نو˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘سشت˘˘˘م
عم دقاع˘ت˘لا ي˘ف يدا˘ن˘لا
.بعÓلا

15

ونايتسسيرك ـل ديدج بقل
ونايسسيرك هققح ديدج بقل
،يلاغترب˘لا ي˘لود˘لا ود˘لا˘نور
ن˘ي˘ح مد˘ق˘لا ةر˘ك ن˘ع د˘ي˘˘ع˘˘ب
ي˘ف ر˘يدرا˘˘ي˘˘ل˘˘م لوأا ح˘˘ب˘˘سصأا
،مد˘ق˘لا ةر˘ك ي˘˘ب˘˘ع’ خ˘˘يرا˘˘ت
ىلع ضسوتنفوج مجن قوفتو
لينويل ينيتن˘جرأ’ا ه˘سسفا˘ن˘م
حا˘˘˘برأا تل˘˘˘سصو ذإا ي˘˘˘سسي˘˘˘˘م
58 ى˘˘˘لإا ار˘˘˘يدا˘˘˘م خورا˘˘˘˘سص
ه˘˘ب˘˘˘تار ن˘˘˘م وروأا نو˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م
تا˘˘˘نÓ˘˘˘عإÓ˘˘˘ل ة˘˘˘فا˘˘˘سضإ’ا˘˘˘ب
لخديل ،مسسوملا اذه ةيراجتلا
بسسح ،تاريدرايلم˘لا ة˘م˘ئا˘ق
«ضسر˘برو˘˘ف«ع˘˘قو˘˘م ر˘˘كذ ا˘˘م
.ضصسصختملا
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ةÓسصلا تيقاوم

ةسصاخ ةلحر يف رئازجلا ىلإا دوعي يرمعلا نب^
هعيب سضفريو رسصان نب ـب كسسمتم نÓيملا^

سضرـــع زيدنيم
سسيراب ىلع مÓغ
ناــــمÒج ناـــسس

نم ديب برسضت «ةراطسسوسس» ةرادإا
فارطألا سضعب ملكت سضفرتو ديدح

يبرادلا ةيسضق يف اهناسسل ىلع

 ابيرق صشعتنت يدانلإ ةنيزخ

يف «افيفلا» تلسسار ةيرسصنلا ةرادإا
ىلع لوسصحلا رظتنتو مودرز ةيسضق
يلحاسسلا مجنلا نم وروأا فلأا003

ابيرق تاب يلوبان نم رسضخلإ ريهظ جورخ
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ىرخأإ تابختنم نإولأإ لمحل رئإزجلإ مسسإ لÓغتسسإ وه فدهلإ نأإ تدكأإ ةيداحت’إ

رسضخلا ليثمتل ناديز اكول وأا ديمسش ـب لاسصتلا نايفني يسضاملبو «فافلا»

نييلحملل ايقيرفإإ ممأإ صسأاك ةفاسضتسس’ ابسسحتيإد Úسسح رسصن
2202 ةنسس

رانيد رايلم06 سصيسصخت
يوÓمح بعلم زيهجت ةداعإل

ةنيطنسسقب

 ةمسصاعلإ دا–إ

«swen ekaf» ليق ام لكو يلمع ةقيرط ريغأا نل..ناديز اكول وأا ديمسش عم ملكتأا مل :يسضاملب
ةنتفلا عرزو ةلبلبلا قلخل كرحتت اهلعجو سضعبلا بجعي مل بختنملا حاجن


