
ةنبلا ةمكاحم ليجأات
مادام ةقيلفتؤبل ةفيزملا

ربمتبضس03 ىلإا «ايام»

يملؤع دارم ةمكاحم ءاجرإا
رــــــبمتبضس32 ىـــلإا

50صص
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ةدعاسسم ‘ رمتسستسس رئأز÷أ نأأ دكأأ
ةقيدسصلأو ةقيقسشلأ لودلأ

دأوم ‘ ةيطايتحلأ مئأوقلأ لك لÓغتسسأ دعب
تايريدŸأ نم ددع ‘ ةيسسنرفلأو تايسضايرلأ

ينطولأ يجيتأرتسسلأ نوزخملأ ةيامحل

ريدضصت رظحت ةراجتلا ةرازو
ركضسلاو تانجعملا اهضسأار ىلع تاجتنم8

40 صص

تلاتحأو ةلودلأ يف نيماسس نيلوؤوسسم تطرو
ةلوو ءأرزو ىلع

«LDAA» نكسس نم دافتسسأ امدعب هجأوزل رسضحي ناك مهتملأ عافد نم بلطب

50صص

Òسضح˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لأ ،ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘بÎلأ ةرأزو تأأد˘˘˘˘˘˘ب
فيظوت تا˘ق˘با˘سسم م˘ي˘ظ˘ن˘ت ‘ عور˘سشل˘ل
دأو˘˘˘˘˘˘م ‘ ةر˘˘˘˘˘˘˘غا˘˘˘˘˘˘˘سشلأ بسصا˘˘˘˘˘˘˘نŸأ د˘˘˘˘˘˘˘سسل
،ةيسسنرفلأو تايسضايرلأو ايجولون˘ك˘ت˘لأ

تا˘ير˘يد˘م ن˘م د˘يد˘ع˘لأ لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسأ د˘˘ع˘˘ب
ر˘سص◊أ ل لا˘ثŸأ ل˘˘ي˘˘ب˘˘سس ىل˘˘ع ة˘˘ي˘˘بÎلأ

ع˘˘ي˘˘م÷ ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘بÎلأ ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
ة˘˘˘˘سصاÿأ ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘طا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘حلأ م˘˘˘˘ئأو˘˘˘˘ق˘˘˘˘لأ

.يوناثلأو طسسوتŸأ نيروطلاب

لبقملا ربمتبضس61 هاضصقأا لجأا يف ةبخانلا ةئيهلا ءاعدتضسا
30 صص:يفرسش..ةروزم تاباختنأ ىلإأ ىدؤويسس تنرتنإلأ ربع تيوسصتلأ نأأ دكأأ

اندودح :ةحيرقنضش قيرفلا
ةيؤ÷او ةيرحبلاو ةيÈلا

 ةنيمأا يديأا Úب

دضسل فيظؤت تاقباضسم
عاطقب ةرغاضشلا بضصانŸا

«انورؤك» ءÓ‚ا دعب ةيبÎلا

30صص

30 صص

كحملأ ىلع مهعسضت «تأروظحم» نع فسشكتو ةعسسأو تاقيقحت يف عرسشت ةلأدعلأ

عقو ىلع زتهت سسادرمؤب
اهتيحضض حار ةعضشب لتق ةÁرج

Êدم يزب يركضسع

لÓخ نم مهب لفكتلل ةريبك دوهج
ةرمتسسملأ ةيسسفنلأ ةقفأرملأ

اؤضضرعت لفط005
مهقؤقحب سساضسملل

رجحلا ةرتف لÓخ
30 صص

ربع ةلويسسلأ يف حداف صصقن دوجوب رقأأ
نطولأ ربع كونبلأو بتاكملأ فلتخم

اــفارطأا مـهتي رـئازجلا دـيرب
ةـــقثلا ةـــعزعزب ةـــلؤهجم

ةيداضصتقا ةمزأا دؤجؤل جيورتلاو
30 صص

40 صص

50صص

ؤلت ادحاو نؤطقضسي «لايضس» ؤلوؤؤضسم
«داـــضسف اـــياضضق» مـــهتلاو رـــخآلا

 ةكرضشلابرضضي لازلز



م.م.ذ.سش نع ردصصت
عيزوتلاو رصشنلل راصسŸا

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحؤب قـــيفؤت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راصسŸا م.م.ذ.سش :طصسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرصشلا عيزوتلا

(ةخصسن0512)4272 ددعلابحصس
moc.enilnomalasse@bup:راهصشإ’ا

 ،Òفصس رداقلا دبع ،ةفاحصصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،سشويوز ديرف عراصش2

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :سسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

moc.enilnomalasse@ofni
قرصشلاب»مويلا مÓصسلا»ـل يوهجلا بتكملا

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:سسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ’
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
«افؤنيإا افافأا» بحاضص

رادضصا لوأا يف
ريد˘يإا» با˘ت˘ك د˘ع˘ي
لوأا «ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لزأ’ا
ينغملا نع رادسصإا
ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘يإا ل˘˘˘˘حار˘˘˘˘لا

ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ه˘م˘سساو
هنكل ،تيرسش ديمح
نود˘˘˘ب نو˘˘˘كي ن˘˘˘˘ل
لو˘ح ر˘˘ي˘˘خأ’ا كسش
لوقيو .ةيغيزامأ’ا ةينغأ’ا ةنوقيأا تاب نم
يذ˘لا ي˘ل˘عو ر˘م˘عأا بتا˘كلاو ي˘فا˘ح˘˘سصلا
بتاكلاو يفاحسصلا عم هفيلأات يف كرتسشا
لامعأ’ا عيمجل ان˘سضر˘ع˘ت» د˘سصا˘ق د˘ي˘ع˘سس
،هتريسسم ىلإا ةفاسضإا ،ا˘ه˘ف˘لأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ف˘لا

لاسضنلا ،ةرجهلا لثم عيسضاومب هتقÓعلو
لاق هتهج نم .«ةأارملا قوقحو ،يسسايسسلا
ءانغلا (ر˘يد˘يإا) جر˘خأا د˘ق˘ل» د˘سصا˘ق د˘ي˘ع˘سس
ةدحاو ةينغأاب يلحملا هطيحم نم يلئابقلا
عون ءاطعإا يف مهاسسو ،افونيإا افافأا طقف
.«ةفاقثلا هذهل دولخلا نم

ةلوؤؤضسم ريغ ةجرخ

يف ةرارحلا نادنسسو ةلاطبلا ةقرطم نيب
بابسشلا تارسشع نجهتسسا ،انوروك نمز
ي˘ج˘ير˘خ ن˘م ل˘م˘ع˘لا ي˘ب˘˘لا˘˘طو لا˘˘ط˘˘ب˘˘لا
ةقيرطلا ،ةليسسملاب دهاع˘م˘لاو تا˘ع˘ما˘ج˘لا
ة˘لا˘كو˘لا لوؤو˘سسم فر˘ط ن˘م ة˘ج˘ه˘ت˘ن˘م˘˘لا
ر˘ي˘غ ة˘جر˘خ˘لا˘ب ،ل˘ي˘غ˘سشت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
امدعب ،لمعلا يبلاط لابقتسس’ ةلوؤوسسملا

م˘ه˘تا˘ب˘ل˘ط لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سس’ ةذ˘˘فا˘˘ن تسصسصخ
،مه˘تا˘قا˘ط˘ب د˘يد˘ج˘ت˘ل وأا م˘ه˘تارا˘سسف˘ت˘سساو
ةعسشأا تحت ةروسصلا هلمحت امك ةذفانلا
،توأا رهسشل رحلا مايأا زع يفو سسمسشلا
ةديدجلا رئازجلا ىنبت له ء’ؤوه لءاسستيل
بابسشل ةيثراكلا ةيفسسعتلا قرطلا هذهب
لقنتلا ةقسشمو ةلا˘ط˘ب˘لا ،ن˘ير˘مأ’ا ي˘نا˘ع˘ي
ةسسسسؤو˘م˘لا جرا˘خ فو˘قو˘لا ا˘ه˘ي˘لإا فا˘سضي
نأا بير˘˘غ˘˘˘لاو ،سسم˘˘˘سشلا ة˘˘˘ع˘˘˘سشأا تح˘˘˘تو
تاطايتح’اب كلذ اوررب ةلاكولا يلوؤوسسم
.انوروك ءابول ةيئاقولا

؟نايضسنلا لامر حيزي نم

نلعأا ،6102 ماع يف اديدحتو ،تاونسس عبرأا لبق
فاسشتكا ،يبوهيم نيدلا زع قبسسأ’ا ةفاقثلا ريزو
ةي’وب «ةدنرف» ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘ف ة˘ق˘ير˘ع «تا˘مار˘هأا»
مل ا˘م˘ك ا˘ه˘ت˘قو ا˘ب˘ير˘غ اد˘ب مÓ˘ك و˘هو ،«ترا˘ي˘ت»
ىلإا اهخيراتو ملاعملا هذه ىلع ءوسضلا طلسسي
يف ةثحابلاو ةيميداكأ’ا سشاير ةزياف لوقتل ،مويلا

ريبك ددعب رخزت رئازجلا نإا قايسسلا يف راثآ’ا ملع
لماك ربع ةعزوم ،ةيزئانج˘لا م˘لا˘ع˘م˘ل˘ل عو˘ن˘ت˘مو
،يرئازجلا قرسشلا يف ربكأا ددعبو ،دÓبلا بارت

نيع سسأار لثم ،ةنيطنسسق قرسشو بونجب ةسصاخ
،ةراونوب ،سسوغ˘ي˘سسو نا˘سشو˘ب ،Ó˘ي˘سس ،قوزر˘مو˘ب
يف تيرجأا تابيقنت نأا فسسأÓل نكلو ،«اهريغو
اهفÓتإا ىلإا فسسأÓل تدأا ةيزئانجلا ملاعملا هذه
.بهنلل سضرعت اهسضعبو اهتايوتحم عايسضو

كؤنبلا ىلإا لضصي «لجنملا»

حطسس ىلإا تفط يتلا تافلملا تمكارتو تديازت
تبكاو يتلاو ،ةريخأ’ا ةنوآ’ا يف ماعلا دهسشملا
نم ريثكلا تحسضف يتلا ةيملاعلا انوروك ةمزأا

فلم ارخؤوم نمأ’ا حلاسصم حتفتل ،داسسفلا لكاسشم
ةسصسصخملا ةي˘نو˘نا˘ق˘لا ر˘ي˘غ ة˘ي˘كن˘ب˘لا سضور˘ق˘لا
نيرمثتسسم نأا علطم ردسصم فسشكو ،رامثتسسÓل

ة˘سصسصخ˘م ة˘ي˘كن˘ب سضور˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ل˘˘سصا˘˘ح
نيعوبسسأ’ا يف تاءاعدت˘سسا او˘ق˘ل˘ت را˘م˘ث˘ت˘سسÓ˘ل
سضورق لاومأا ةهجو يف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل ن˘ي˘ي˘سضا˘م˘لا
عيرسشتلل ة˘ف˘لا˘خ˘م قر˘ط˘ب ح˘ن˘م ا˘ه˘سضع˘ب ة˘ي˘كن˘ب
لبق نم ةمدقملا تانامسضلا يف سصاخ لكسشب
ةحرتقملا عيراسشملا ىودج انايحأاو ،نيرمثتسسملا
نأا ردسصملا تاذ فيسضيل ،ا˘ه˘ل˘يو˘م˘ت بو˘ل˘ط˘م˘لا
يه اي˘لا˘ح تا˘ي’و7 يف تزكرت تاق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
،ةياجب ،ةديلبلا نارهو ،فيطسس ،ةمسصاعلا رئازجلا

.راردأا ،ةلقرو

qarsana@essalamonline.com
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! تارازؤب يذيفنت للخ
تار˘˘سشؤو˘˘م˘˘لا ل˘˘ك
رئازجلا نأا˘ب د˘كؤو˘ت
رييغت ىلع ة˘ل˘ب˘ق˘م
زا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘ف
رييغتلا ،يذيف˘ن˘ت˘لا
ادد˘˘˘ع سسم˘˘˘˘ي د˘˘˘˘ق
ءارزولا نم ار˘ي˘ب˘ك
ءارزو لمسشي دقو
ر˘ي˘غ م˘ه˘نا او˘ت˘˘ب˘˘ثا
ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘يردا˘˘˘˘ق
ع˘سضو˘˘لا ةر˘˘يا˘˘سسم
بعسصلاو سصا˘خ˘لا
دÓبلا هسشيعت يذلا
ة˘˘˘مزأ’ا ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف
رسشؤوملا ،ةي˘ح˘سصلا
ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘ي ’ زر˘˘بأ’ا
ةلويسسلا ةمزأا وأا ديربلا بتاكم ةمزأا ةجلاعمل لجع ىلع دقعنملا ارخؤوم لوأ’ا ريزولا عامتجاب
قلعتت تÓكسشم ىلإا اهداعأا لب ،لاومأ’ا يف سصقن ىلإا اهعاجرا لوأ’ا ريزولا دكأا يتلا ،ةيلاملا
برقل رسشؤوم يناث مدق دارج زيزعلا دبع نإاف ت’احلا لك يفو ،يحسصلا عسضولا لظ يف رييسستلاب
نأ’ ،تاي’ولا سضعب يفو لب ،تارازولا سضعب يف ثدحي ام للخ دوجو دكأاو ،يرازو ليدعت
.ريغ ’ يلاولا وه ،ةي’و يأا يف ةلكسشم يا نع لوأ’ا لوؤوسسملا

اماع42 ماد بوره دعب دؤعت
هنطوم ن˘عو ا˘ًما˘ع81 ماد با˘ي˘غ د˘ع˘˘ب
تعجرتسسا ،اماع42ـلا ةبارق ةبانع ةي’وب
مسساب ةفورعملا ةيرثأ’ا ةف˘ح˘ت˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا
يلسصأ’ا اهعقو˘م ى˘لإا «نو˘غر˘غ˘لا عا˘ن˘ق»
مت ةيرثأ’ا ةعطقلا هذه ،«نوبيه فحتم»ـب
ةينامورلا ةنيدملا راثآا نمسض اهفاسشتكا
،0391 ما˘ع˘لا ي˘ف كلذو ة˘با˘ن˘˘ع ة˘˘ي’و˘˘ب
،غلك003 نزتو ماخرلا نم ةتوحنم يهو
˘ما˘ع˘لا ذ˘ن˘م دÓ˘ب˘لا جرا˘خ ا˘ه˘ب˘ير˘ه˘ت م˘˘تو
4102 ةنسس رئازجلا اهتعجرتسساو ،6991
راثآÓل ينطولا فحتملاب ةظوفحم تلظو
.ةمسصاعلا رئازجلاب

ريؤطتلا ديق ديدج ديوردنأا
ةز˘ه˘جأا ن˘م ناد˘يد˘ج نازا˘ه˘ج ر˘ه˘˘ظ
ة˘ن˘ج˘ل تا˘ف˘ل˘م ي˘ف ل˘غو˘غ ة˘كر˘˘سش
،(CCF) ة˘ي˘لارد˘˘ي˘˘ف˘˘لا ت’ا˘˘سصت’ا

رم’ا نا ةيمÓعا ريراقت يف ءاجو
جتنمب نيطبترم ن˘يزا˘ه˘ج˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي
(VT diordnA) ليق يذلا ديدجلا
ن˘م ةر˘ت˘ف˘ل ر˘يو˘ط˘ت˘لا د˘ي˘ق نا˘ك ه˘˘نإا
ر˘˘˘مأ’ا نا˘˘˘˘ك لا˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘فو ،تقو˘˘˘˘لا

ةديدجلا تا˘عاد˘يإ’ا نإا˘ف ،ا˘ًح˘ي˘ح˘سص
دعتسست لغوغ ةكرسش نأا ىلإا ريسشت
تاي’ولا يف عيبلل ةيكلسس’ تاردق يذ زاهج حرط متي نأا لبقو ،اًبيرق جتنملا رادسصإ’ اًريخأا
.(CCF) ةيلارديفلا ت’اسصت’ا ةنجل نم سصاخ لكسشب هيلع ةقفاوملا متت نأا بجي ،ةدحتملا

ةمهم يف ةيرؤهمجلا ءاطضسو
حتفب ،ةيروهمجلا ة’و ،ةموكحلا مازلإا لظ يف
ىوت˘سسم ى˘ل˘ع ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل ىوا˘كسش تÓ˘ج˘سس
ىلع ،اهب ةقحلملا ةيلحملا تارادإ’او تاي’ولا
نم ةخسسنب ،ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا ة˘سسا˘ئر ةا˘فاو˘م م˘ت˘ي نأا
ل˘˘ي˘˘ب˘˘سس ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ه˘˘سشلا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘تر˘˘م ،ل˘˘ج˘˘˘سسلا
ط˘˘˘ي˘˘˘˘سسو نأا ردا˘˘˘˘سصم تر˘˘˘˘سسأا ،لÓ˘˘˘˘غ˘˘˘˘ت˘˘˘˘سس’ا
ةسصاخ ةميلعت ىدسسأا سسنو˘ي م˘ير˘ك ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ةيروهمجلا طيسسو يبودنمل عوبسسأ’ا اذه رحب
يقلت يف ل˘م˘ع˘لا ي˘ف ا˘ي˘م˘سسر عور˘سشلا˘ب ،84 ـ˘لا
دحأ’ا موي نم ارابتعا نينطاوملا نم ىواكسشلا

ة’و عم قيسسنتلابو سساسسأ’ا اذه ىلعو ،توأا03
بيسصنت مت عوبسس’ا اذ˘ه ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
.ةيمسسر ةفسصب ةيروهمجلا ءاطسسو بلغأا
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سسمأا يفرسش دمحم دعبتسسا
ةعاذإ’ا ىلع افيسض هلولح لÓخ
عارتق’ا ىلا ءوج˘ل˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا

نو˘كي˘سس ه˘نأ’ تنر˘ت˘˘نإ’ا ر˘˘ب˘˘ع
ترهظأا املثم ريوزتلل ةسضرع
ىلع ىرخأا لود يف براجتلا

سسي˘ئر ر˘ب˘ت˘عاو ،هر˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ت د˘˘ح
ةلق˘ت˘سسم˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘ل˘سسلا
ةينمزلا ةدم˘لا نأا تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘ل
ءار˘˘جإا خ˘˘يرا˘˘ت ق˘˘ب˘˘˘سست ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت لو˘˘ح ءا˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘سس’ا
ربمفون1 يف ررقملا روتسسدلا
˘ما˘مأا ا˘ق˘ئا˘ع ل˘˘كسشت ’ مدا˘˘ق˘˘لا
تاءا˘ف˘ك م˘سضت ي˘ت˘لا ة˘ط˘ل˘سسلا

ت’ا˘ج˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج ي˘ف ةر˘ي˘ث˘ك
اريسشم ،يدحتلا عفر ىلع ةرداق
تلا˘ح ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج نأا ى˘لإا
لÓ˘خ ءا˘ت˘˘ف˘˘ت˘˘سس’ا ءار˘˘جإا نود
د˘ه˘ع˘ت ا˘م˘ل˘ث˘م لوأ’ا ي˘ثÓ˘˘ث˘˘لا

نإاف هيلعو ةيروهمجلا سسيئر
نكي مل ءاتفتسس’ا خيرات نÓعا

انملعت» نأا دعب ةطلسسلل ائجافم
في˘سضي ،«ءا˘بو˘لا ع˘م سشيا˘ع˘ت˘لا
.يفرسش

يفرسش فسشك قايسسلا يفو
لا˘ح سضر˘˘ع ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت مد˘˘ق ه˘˘نأا
هئاقل لÓخ ةيروهمجلا سسيئرل

ة˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سسلا تا˘˘˘نا˘˘˘كمإا لو˘˘˘˘ح
لجأا نم لكاسشملاو سصئاقنلاو
ةطلسسلا لمعل ةيداملا ةقفارملا
،هجو لمكأا ىلع اهتمهم ةيدأاتل
تا˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘˘كت˘˘˘لا نأا دا˘˘˘فأاو
يف امهم ارود تبعل ةثيدحلا
يف ةيسسائرلا تاباختن’ا حاجنا
ثي˘ح ن˘م ي˘سضا˘م˘لا ر˘ب˘م˘˘سسيد
ةمولعملا نيو˘كت ي˘ف م˘كح˘ت˘لا
ا˘م˘ك ا˘ه˘ت˘يا˘م˘حو ة˘ي˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا
م˘ئاو˘ق˘لا ر˘ي˘ه˘ط˘ت ي˘ف تم˘ها˘سس
سصق˘ن˘لا زوا˘ج˘تو ة˘ي˘با˘خ˘ت˘˘ن’ا
هنم يناعت تناك يذلا يرسشبلا

ةلق˘ت˘سسم˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘ل˘سسلا
سسي˘ئر نا˘˘كو .تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نÓ˘˘ل
ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا
ع˘م ه˘ئا˘ق˘ل بق˘ع تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘ل
نينث’ا موي ةيروهمجلا سسيئر
ديدحت مت هنأاب حرسص دق طرافلا
خ˘يرا˘˘ت مدا˘˘ق˘˘لا ر˘˘ب˘˘م˘˘فو˘˘ن لوأا
عور˘˘سشم ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ت˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘سس’ا
يفرسش دمحم لاقو .روتسسدلا
ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر˘˘ل تمد˘˘ق
ةن˘ج˘ل˘لا ة˘يز˘ها˘ج لو˘ح ا˘سضر˘ع
تاباختنÓل ةلقتسسملا ةينطولا
تقو˘لا ي˘˘فو ة˘˘يد˘˘ج˘˘ب ذ˘˘خأÓ˘˘ل

دعوم˘لا اذ˘ه داد˘عإ’ بسسا˘ن˘م˘لا
ه˘نأا ي˘فر˘سش لا˘ق ا˘م˘ك ،م˘˘ه˘˘م˘˘لا
ى˘لإا نو˘ب˘ت سسي˘ئر˘لا ع˘م قر˘ط˘ت
ةينوناقلاو ةيداملا تايلاكسشإ’ا
.اهتجلاعم بلطتي يتلا

:يفرسش..ةروزم تاباختنا ىلإا ىدؤويسس تنرتنإ’ا ربع تيوسصتلا نأا دكأا

لبقملا ربمتبضس61 هاضصقأا لجأا يف ةبخانلا ةئيهلا ءاعدتضسا

خ.ةميسسن

لجأا نم ةبخانلا ةئيهلا ءاعدتسسا دعوم نع ،تاباختنÓل ةلقتسسملا ةينطولا ةطلسسلا صسيئر يفرسش دمحم نلعأا
ةئيهلا ةيروهمجلا صسيئر نوبت ديجملا دبع يعدتسسي نأا صضرتفملا نم هنأا احسضوم ،روتسسدلا ليدعت ءاتفتسسا

.لبقملا ربمتبسس61 هاسصقأا لجأا يف ةبخانلا

لÓخ نم مهب لفكتلل ةريبك دوهج
ةرمتسسملا ةيسسفنلا ةقفارملا

اؤضضرعت لفط005
مهقؤقحب سساضسملل

رجحلا ةرتف لÓخ
ةسضوفملا يفرسش ميرم تنلعأا
ةيقرتو ةيامحل ةينطولا
تقلت اهتئيه نأا صسمأا ،ةلوفطلا

قوقحب صساسسملاب اراطخإا0841
رسضخأ’ا طخلا ربع لفطلا

يسضاملا يفناج ذنم (11.11)
ليجسست عم ،صسمأا لوأا ةياغ ىلإاو
لفطلا قوقحب صساسسم005

.يحسصلا رجحلا ةرتف لÓخ
حيرسصت يف يفرسش تحسضوأا
عم ءاقل صشماه ىلع ةفاحسصلل
زيزعتل يندملا عمتجملا ةكبسش

ةيلخ نأا ،لفطلا قوقح
ةئيهلا ىوتسسم ىلع تاراطخإ’ا
ةيقرتو ةيامحل ةينطولا

0841 تقلت ،ةلوفطلا قوقح
صساسسملا صصوسصخب اراطخإا

يفناج رهسش ذنم لفطلا قوقحب
قلعتت ،صسمأا ةياغ ىلإاو يسضاملا

لامهإ’ا ،ةلماعملا ءوسسب اهلمجم
005 ليجسست مت اميف ،لوسستلاو

صساسسملل اوسضرعت لفط
رجحلا ةرتف لÓخ مهقوقحب
اذه نأا ىلإا ةريسشم ،يحسصلا
لجسسملا كلذ نم لقأا ددعلا
ىلإا عجار اذهو ةيسضاملا ةنسسلا
لÓخ مهتويبب لافط’ا مازتلا

مهجورخ مدعو رجحلا ةرتف
تاذ يف تفسشك امك .عراسشلا ىلا
ةدع ليجسست نع قايسسلا
يف تلسشف تÓئاع نم ت’اسصتا
يف مكحتلاو اهلافطأا  عم لماعتلا

رجحلا ةرتف لÓخ مهتافرسصت
ةبسسنلاب اسصوسصخ ،يحسصلا
ةئيهلا عفد ام دحوتلا ىسضرمل
صصاسصخ’ا لهأاب ةناعتسس’ا ىلإا

ةينطولا ةيلاردفلاب لاسصت’او
يتلا دحوتلا لافطأا ةيامحل
ةئيهلا فرسصت تحت تعسضو
تاداسشرإا اومدق نييئاسصخأا
مقرلا قيرط نع تÓئاعلل
تامدسصلا صصوسصخبو .رسضخأ’ا
اهل صضرعت يتلا ةيسسفنلا
انوروك ةحئاج ءارج لافط’ا

فيسضت- يحسصلا رجحلاو
ةنجللا تلذب -يفرسش
ةيلقعلا ةحسصلل ةيتاعوسضوملا
نم مهب لفكتلل ةريبك ادوهج»

ةيسسفنلا ةقفارملا لÓخ
.ةرمتسسملا

ر.نوراه

:فسشكي يفوسس قازرلا دبع روتسساب دهعمب قيوسستلا ريدم

لافطألا ةدئافل حاقل ةعرج فلأا059 مÓتضسا

تاميلعتلاب ديقتلا مدعل رارقلا تعجرأا ةفاقثلا ةريزو

حتفلا سضاير ناؤيد ريدم ماهم ءاهنإا

يلودلا لدعملا نع «دعبلا لك» ةديعب لازت ’

ةيح ةدلو0001 لكل ةافو02 لجضست رئازجلا

تايسضايرلا داوم ‘ ةيطايتح’ا مئاوقلا لك لÓغتسسا دعب
تايريدŸا نم ددع ‘ ةيسسنرفلاو

ةرغاضشلا بضصانŸا دضسل فيظؤت تاقباضسم
«انورؤك» ءÓ‚ا دعب ةيبÎلا عاطقب

نطولا ربع كونبلاو بتاكملا فلتخم ربع ةلويسسلا يف حداف صصقن دوجوب رقأا

ةيداضصتقا ةمزأا دؤجؤل جيورتلاو ةقثلا ةعزعزب ةلؤهجم افارطأا مهتي رئازجلا ديرب

ةقيدسصلاو ةقيقسشلا لودلا ةدعاسسم ‘ رمتسستسس رئاز÷ا نأا دكأا

 ةنيمأا يديأا Úب ةيؤ÷او ةيرحبلاو ةيÈلا اندودح :ةحيرقنضش قيرفلا

ةريدملا يموت ناميإا ترقّأا
د˘ير˘ب ة˘سسسسؤو˘م˘ل ة˘يز˘كر˘˘م˘˘لا
ي˘ف حدا˘ف سصق˘ن˘ب ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
بتاكم ربع ةيلاملا ةلويسسلا
رطقلا ر˘ب˘ع كو˘ن˘ب˘لاو د˘ير˘ب˘لا
مل ا˘فار˘طأا ة˘م˘ه˘ت˘م ،ي˘ن˘طو˘لا
يف بذبذ˘ت˘لا اذ˘ه˘ب ا˘ه˘ي˘م˘سست
ةقثلا ةعزعزل اه˘ن˘م ة˘لوا˘ح˘م
ة˘˘مزأا دو˘˘˘جو˘˘˘ل ج˘˘˘يور˘˘˘ت˘˘˘لاو
.ةيداسصتقا

اهتاذ ةثدحتملا تنأامط امك
م˘˘ه˘˘نأا˘˘ب ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ن˘˘ئا˘˘بز

يف مهلاوما ىلع نولسصحيسس
.لجاعلا بيرقلا

ة˘مزأا ل˘سصاو˘ت˘ت ،ةرا˘سشإÓ˘˘ل
ديرب˘لا بتا˘كم ي˘ف ة˘لو˘ي˘سسلا

ينطولا رطقلا ربع كونبلاو
ىدل ار˘ي˘ب˘ك ءا˘ي˘ت˘سسا ة˘ف˘ل˘خ˘م
نيذلا ،نييرئازجلا نينطاوملا
ع˘سضو˘لا اذ˘˘ه ن˘˘م نو˘˘كت˘˘سشي
ه˘˘˘˘˘˘˘˘نو˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصي يذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا
بلغأا دهسشتو ،«يواسسأاملا»ـب
كونبلاو رئازجلا ديرب بتاكم
انا˘ي˘حأا أاد˘ب˘ت ة˘ل˘يو˘ط ر˘ي˘باو˘ط

رطسضيو احابسص ةعبارلا ىلع
بر˘ق تي˘ب˘م˘لا ى˘˘لا سضع˘˘ب˘˘لا

يكتسشي ثيح ،ديربلا زكارم
ع˘˘˘سضو˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ن˘˘˘˘م ء’ؤو˘˘˘˘ه
را˘ب˘˘ك ة˘˘سصا˘˘خ ،يوا˘˘سسأا˘˘م˘˘لا
ن˘˘يذ˘˘لا ى˘˘سضر˘˘م˘˘˘لاو ن˘˘˘سسلا
د˘ي˘ع ذ˘ن˘˘م ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي نو˘˘نا˘˘ع˘˘ي
نيبلاطم ،طرا˘ف˘لا ى˘ح˘سضأ’ا
سصيسصختو لجاعلا لخدتلاب
بتاكم ربع نيدعاقتملل موي
.ديربلا

خ.ةميسسن

ةحيرقنسش ديعسسلا قيرفلا دكأا
يبع˘سشلا سشي˘ج˘لا نا˘كرأا سسي˘ئر
ةءار˘˘˘ق˘˘˘لا نأا سسمأا ،ي˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا
يف ةرئادلا ثاد˘حأÓ˘ل ة˘م˘ي˘ل˘سسلا
ح˘ي˘ح˘سصلا كاردإ’او ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘لا
ة˘ل˘كو˘م˘لا ما˘ه˘م˘لا ة˘ي˘سسا˘˘سسح˘˘ل
ثح˘ب˘لا ه˘ن˘م بل˘ط˘ت˘ت سشي˘ج˘ل˘˘ل
ةليفكلا ةوقلا رسصانع نع مئادلا
ادكؤوم ،ةيعونلا ةفاسضإ’ا ميدقتب

ةيرحبلاو ةيربلا دودحلا نأا ىلع
اريسشم ،ةنمآا يديأا نيب ةيوجلاو
يف رمت˘سست˘سس ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ى˘ل˘ع
ة˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘سشلا لود˘˘˘لا ةد˘˘˘عا˘˘˘سسم
.ةقيدسصلاو

د˘˘ي˘˘ع˘˘˘سس ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا فا˘˘˘سضأا
يتلا ةملكلا لÓ˘خ ،ة˘ح˘ير˘ق˘ن˘سش
تارا˘طإا ع˘م ءا˘ق˘ل لÓ˘خ ا˘ها˘ق˘˘لأا
تثُبو ،ةيناثلا ةيركسسعلا ةيحانلا
ربع ،ةيحانلا تادحو عيمج ىلإا
دعب نع يئرملا بطاختلا ةينقت
تايفلخل ة˘م˘ي˘ل˘سسلا ةءار˘ق˘لا نإا»
ي˘˘ف ةر˘˘ئاد˘˘لا ثاد˘˘حأ’ا دا˘˘ع˘˘بأاو

كاردإ’او ،م˘لا˘ع˘لاو ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا
˘ما˘ه˘م˘لا ة˘ي˘سسا˘سسح˘ل ح˘ي˘ح˘سصلا
،اراهنو Óيل ،اهب مايقلا بجاولا
نمأ’ ةيامح ،ئراط يأا ةهجاومل
ا˘ه˘تدا˘ي˘سسل ا˘ظ˘˘ف˘˘حو ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
،اهسضرأا ةمرحل انوسصو ،ةينطولا

ا˘ن˘ث˘ح˘ت ،ة˘ي˘ب˘˘ع˘˘سشلا ا˘˘ه˘˘تد˘˘حوو
نع مئادلا ثحبلا ىلع رارمتسساب

ميدقتب ةليف˘كلا ،ةو˘ق˘لا ر˘سصا˘ن˘ع
.«ةيعونلا ةفاسضإ’ا

نأا ى˘ل˘ع ق˘ير˘ف˘لا دد˘˘سش ا˘˘م˘˘ك
تاردقلل لسصاو˘ت˘م˘لا ر˘يو˘ط˘ت˘لا
وه ةحلسسملا انتاوقل ةيتايلمعلا
،ي˘سسا˘سسأ’او ى˘م˘˘سسأ’ا فد˘˘ه˘˘لا
عم ،هديسسجت ىلإا ىعسسن يذلا

،لذبي يعامجو يدرف دهج لك
،يلاتقلا ريسضح˘ت˘لا ة˘ن˘سس ة˘ل˘ي˘ط
نأا˘سشلا اذ˘ه ي˘ف ا˘ن˘ي˘˘لوأا» ا˘˘فدر˘˘م
ح˘ن˘م˘ت نأا ى˘ل˘ع اد˘يد˘سش ا˘سصر˘˘ح
ري˘يا˘ع˘م ة˘فا˘كل ىو˘سصق ة˘ي˘م˘هأا
حاج˘ن˘لاو ثيد˘ح˘ت˘لاو ر˘يو˘ط˘ت˘لا
ر˘سصن˘ع˘لا ا˘م˘˘ي˘˘سس’ ،ة˘˘حا˘˘ت˘˘م˘˘لا

ةيمتح نأا ربتعن يذلا ،يرسشبلا
،هب ةيا˘ن˘ع˘لا ةرور˘سضو ،ه˘ت˘يا˘عر
ى˘ل˘ع م˘هأ’ا حا˘ت˘ف˘م˘لا نÓ˘ث˘˘م˘˘ت
ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ت˘˘ب ل˘˘ي˘˘ف˘˘كلا ،قÓ˘˘طإ’ا

ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘سشلا تا˘حو˘م˘˘ط
غولب يف ةلثمتملا ،ةعورسشملا

ىلعأا ،ه˘تا˘نو˘كم ة˘فا˘كب ،ه˘سشي˘ج
.«ةيزهاجلاو ةوقلا تاجرد

سشي˘ج˘لا نا˘كرأا سسي˘˘ئر د˘˘كأاو
اندودح ةفاك نأا يبعسشلا ينطولا
،ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا ا˘ن˘ها˘ي˘˘مو ،ة˘˘ير˘˘ب˘˘لا

يديأا نيب ةنامأا ،يوجلا انلاجمو
،يبعسشلا ينطولا سشيجلا لاجر
ةسسايسسلا ل˘ظ ي˘ف ا˘ه˘نو˘ظ˘ف˘ح˘ي
اهجهتنت يتلا ةتباثلاو ةميكحلا
مدع ىل˘ع ةد˘م˘ت˘ع˘م˘لا ،ر˘ئاز˘ج˘لا
ةيل˘خاد˘لا نوؤو˘سشلا ي˘ف ل˘خد˘ت˘لا
ى˘لإا ا˘مود ة˘˘فدا˘˘ه˘˘لاو ،ر˘˘ي˘˘غ˘˘ل˘˘ل
ة˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘سشلا لود˘˘˘لا ةد˘˘˘عا˘˘˘سسم
 .ةقيدسصلاو

خ.ةميسسن

ي˘فو˘˘سس قازر˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ف˘˘سشك
،روتسساب دهعم˘ب ق˘يو˘سست˘لا ر˘يد˘م
ـل ارخؤوم دهعملا مÓتسسا نع سسمأا

تاحاق˘ل˘لا ن˘م ة˘عر˘ج ف˘لأا059
ة˘ب˘˘سصح˘˘ل˘˘ل ةدا˘˘سضم˘˘لا ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا

،فا˘كن˘لاو ة˘ي˘نا˘م˘لأ’ا ة˘ب˘سصح˘لاو
ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ي˘فو˘ت م˘ت ه˘˘نأا اد˘˘كؤو˘˘م
راطإا يف ل˘خد˘ت ي˘ت˘لا تا˘حا˘ق˘ل˘لا
تا˘حا˘ق˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ما˘˘نزر˘˘لا
قيوسستلا ر˘يد˘م ح˘سضوأا.لافطأ’ا
ة˘مزأ’ا ن˘م م˘غر˘لا˘بو ه˘نأا ي˘فو˘سس
سسور˘ي˘ف ي˘سشف˘ت ءار˘ج ة˘ي˘ح˘˘سصلا

ةيوجلا تÓحرلا قيلعتو ،انوروك
هنأا ’إا ملاعلا ءاحنأا فلتخم ربع
هذ˘ه ءا˘ن˘ت˘قا ن˘م ة˘لود˘لا تن˘كم˘˘ت
لافطأ’ا لكل اهنامسضو تاحاقللا
ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ما˘˘نزر˘˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف
سصسصحلا ىلإا ةفاسضإ’اب ،ميعطتلل
تا˘˘ئ˘˘˘ف ل˘˘˘ك ى˘˘˘لإا ة˘˘˘ه˘˘˘جو˘˘˘م˘˘˘لا

لو˘خد˘لا لÓ˘خ ن˘ي˘سسرد˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لا
ن˘˘م˘˘ثو .ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا ي˘˘سسرد˘˘˘م˘˘˘لا
هبعل يذلا رودلا ،هتاذ لوؤوسسملا
ي˘ف ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا سشي˘˘ج˘˘لا
ةيبونجلا قطانملا ديوز˘ت˘ب ما˘ي˘ق˘لا
،تاحا˘ق˘ل˘لا هذ˘ه ن˘م ا˘ه˘سصسصح˘ب

تعطقنإا ي˘ت˘لا ةر˘ت˘ف˘لا هذ˘ه لÓ˘خ
يفو.ةيلخادلا لقنلا لئاسسو اهيف
لك نأا يفوسس روتكدلا دكأا ماتخلا
دنسست يتلا لكا˘ي˘ه˘لاو ح˘لا˘سصم˘لا
لافطأ’ا تاحاقلب مايقلا ةمهم اهل
ةبولطملا تايمكلا ىلع لسصحتت
ريذبتلا نع افسسأاتم ،دعوملا يف
ح˘لا˘سصم˘لا سضع˘ب ي˘ف ل˘سصا˘ح˘˘لا
لفطلاو مأ’ا ةحسصب لفكتت يتلا

نيديفتسسملا لافطأ’ا ددعب ةنراقم
.ةيلمعلا هذه نم

ـه.داوج

ةر˘يزو ةدود ن˘ب ة˘كي˘ل˘˘م ته˘˘نأا
فلكملا ماه˘م ،نو˘ن˘ف˘لاو ة˘فا˘ق˘ث˘لا
ح˘ت˘ف˘لا سضا˘˘ير ناو˘˘يد ر˘˘ي˘˘ي˘˘سست˘˘ب
مدع ةجيتن ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب
لكسشي يذلاو تاميلعتلاب ديقتلا
رداسص نايب راسشأا.تابجاولاب ’Óخإا

يتلا دادسسن’ا ةلاح نأا ،ةرازولا نع
سضاير ناويد ةيعسضو اهيلإا تلآا
لاغسشنا روحم تناك يتلاو حتفلا
رهسشأ’ا لÓخ تعفد دق ،لامعلا

ىسضفأا قيقحت حتف ىلإا ،ةريخأ’ا
ركذو.رييسستلا يف زجع دوجو ىلإا
ةدود ن˘ب ةر˘يزو˘˘لا نا˘˘ب رد˘˘سصم˘˘لا
عم راوح حتفل تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت تط˘عأا
اروف لفكتلل  يعامتج’ا كيرسشلا
لا˘م˘ع˘ل˘ل ة˘عور˘سشم˘لا بلا˘ط˘م˘لا˘ب
تانزاوت˘لا ةدا˘عإ’ ة˘ط˘خ حار˘ت˘قاو
حÓ˘سصإاو ة˘سسسسؤو˘م˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا

.اهرييسست ةموظنم
ط.ةراسس

ن˘˘ب ف˘˘ي˘˘ط˘˘ل˘˘لا د˘˘ب˘˘˘ع ف˘˘˘سشك
ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر ي˘˘سسو˘˘ن˘˘˘سس
نأا ، لا˘ف˘طأ’ا بط˘˘ل ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ل˘كل ةا˘فو02 ل˘ج˘سست ر˘ئاز˘ج˘لا

يسسونسس لاق.ةيح ةد’و0001
لسضفبو هنإا ،يفحسص حيرسصت يف
تا˘حا˘ق˘ل ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا را˘م˘ث˘ت˘سسا
تايفو لدعم لقتنا دقف ،لافطأ’ا
ل˘كل ة˘لا˘ح051 ن˘˘م لا˘˘ف˘˘طأ’ا

،لÓقتسسا دعب ةيح ةد’و0001
ةد’و0001 لكل ةلاح02 ىلإا

،ةر˘ي˘خأ’ا تاو˘ن˘˘سسلا لÓ˘˘خ ة˘˘ي˘˘ح
تلاز’ ةبسسنلا هذه نأا ىلإا اريسشم
يتلا كلت نع ،دعبلا لك ةديعب
،ةمدقتملا لود˘لا ا˘ه˘ي˘لإا تل˘سصو˘ت
لكل تا˘ي˘فو5 ل˘ج˘سست ي˘ت˘˘لاو
ددسشو.ة˘˘˘ي˘˘˘ح ةد’و0001
قيبطتلا ةرورسض ىلع ثدحتملا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ما˘نزر˘˘ل˘˘ل ،ي˘˘ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا
ى˘ل˘ع ثحو ،لا˘ف˘طأ’ا تا˘حا˘ق˘˘ل˘˘ل
سضع˘˘˘ب ن˘˘˘م لا˘˘˘ف˘˘˘طأ’ا ة˘˘˘˘يا˘˘˘˘قو
امي˘سس م˘ه˘ب˘ي˘سصت ي˘ت˘لا سضار˘مأ’ا

،ءاتسشلاو فيرخلا يمسسوم لÓخ
تا˘ب˘سصق˘لا با˘ه˘ت˘لا رار˘غ ى˘˘ل˘˘ع
ي˘ف بب˘سست˘ي˘سس ا˘م˘م ،ة˘˘ي˘˘ئاو˘˘ه˘˘لا

بط ح˘لا˘سصم˘ل ر˘ي˘ب˘ك ظا˘˘ظ˘˘ت˘˘كا
تا˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب لا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘طأ’ا
هون ا˘م˘ك.ةينطولا ةيئاف˘سشت˘سس’ا
ةيبرتلا ةرازو لمعب ريبخلا تاذ
ذنم سضرفت تناك يتلا ةينطولا
لا˘ف˘طأ’ا ح˘ي˘ق˘ل˘ت ر˘ت˘فد تاو˘˘ن˘˘سس
سسيرد˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
لاسصت’ا ةرازو اذكو ،مهليجسستل
ه˘ت˘ب˘ع˘˘ل يذ˘˘لا رود˘˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘م
ي˘ف مÓ˘عإ’ا ل˘ئا˘˘سسو ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ةيمهأا لوح ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا سسي˘سسح˘ت
حلأا ،رخآا قايسس يفو.ميعطتلا اذه
بطل ةيرئازجلا ةي˘ع˘م˘ج˘لا سسي˘ئر
ى˘ل˘ع ة˘مواد˘م˘لا ى˘ل˘˘ع لا˘˘ف˘˘ط’ا
59 ةبسسن غولب ةياغ ىلإا ميعطتلا
يهو ،ةيل˘م˘ع˘لا هذ˘ه ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب
ة˘ي˘فا˘كلا˘ب ا˘هار˘ي ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا

ن˘م لا˘ف˘طأ’ا ة˘يا˘قو˘ل ة˘ن˘ما˘سضلاو
ة˘˘ي˘˘سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا سضار˘˘مأ’ا سضع˘˘ب
اربتع˘م ،م˘ه˘تا˘ي˘ح لاو˘ط ة˘كا˘ت˘ف˘لا
ميعطتلا يف سضافخنا يأا ليجسست
ارط˘خ ل˘كسشي ،ة˘ب˘سسن˘لا هذ˘ه نود
ى˘ل˘ع د˘عا˘سسيو ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘ه ى˘ل˘ع
.سضارمأ’ا هذه ةدوع

ـه.داوج

ريسضحتلا ،ةيبرتلا ةرازو تأادب
تا˘ق˘با˘سسم م˘ي˘ظ˘ن˘ت ي˘ف عور˘سشل˘˘ل
ةرغاسشلا بسصانم˘لا د˘سسل ف˘ي˘ظو˘ت
تايسضايرلاو ايجولونكتلا داوم يف
ديدعلا لÓغتسسا دع˘ب ،ة˘ي˘سسنر˘ف˘لاو
ليبسس ىلع ةيبرتلا تايريدم نم
ةيبرتلا ةيريدم رسصحلا ’ لاثملا
ةيطايتح’ا مئاوقلا عيمجل رئازجلل
ط˘سسو˘ت˘م˘لا ن˘يرو˘ط˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا

تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا بسسحو.يوناثلاو
ة˘ي˘بر˘˘ت˘˘لا ةرازو نإا˘˘ف ،ةر˘˘فو˘˘ت˘˘م˘˘لا
˘˘ما˘˘يأ’ا ي˘˘ف تعر˘˘سش ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
نييطايتح’ا ءاعدتسسا يف ةيسضاملا

فيظوتلا ةقبا˘سسم ي˘ف ن˘ي˘ح˘جا˘ن˘لا
يف7102 ة˘˘ن˘˘سس تير˘˘جأا ي˘˘ت˘˘˘لا
امك ،ةثÓ˘ث˘لا ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا راو˘طأ’ا
ن˘ي˘ي˘طا˘ي˘ت˘ح’ا ة˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا ل˘˘م˘˘سشت
ةنسسل ةيبرتلا ةقباسسم يف نيحجانلا

اذه يف ةرازولا تحسضوأاو .8102
ة˘سصا˘خ˘˘لا بسصا˘˘ن˘˘م˘˘لا نأا دد˘˘سصلا
نيلماحلا يوناثلا ميلعتلا ةذتاسسأاب
سصاسصتخ’ا يف سسناسسيللا ةداهسشل
’ نيدقاعتمك مهنييعت مت نيذلاو
.ةرغاسش بسصانم ربتعت

خ.ةميسسن



سسمأا ،ي˘قار˘ب ي˘قزرا ف˘˘سشك
ماق هنأا ،ةيمÓعإا تاحيرسصت يف
ةكرسشل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإاب
ناكو اذه ،لاتيباك سسيرب ،لايسس
عوبسسأ’ا علطم دفوأا دق ريزولا
،ةكرسشلل قيقحت ةنجل يراجلا

ى˘ل˘ع ن˘ي˘سشت˘ف˘˘م ن˘˘م ة˘˘نو˘˘كم
تفسشك ثيح ،ةرازولا ىوتسسم
دوجو نع ة˘ن˘ج˘ل˘لا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت

عيزوتو رييسست يف ريبك زجع
رئازج˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ها˘ي˘م˘لا
ىهنأا امك ،ةزا˘ب˘ي˘تو ة˘م˘سصا˘ع˘لا
’وؤوسسم72 ما˘˘ه˘˘م ر˘˘يزو˘˘˘لا
بب˘سسب ها˘ي˘م˘ل˘˘ل ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب
لكسشم ةجلاع˘م ي˘ف سسعا˘ق˘ت˘لا
هايملاب د˘يوز˘ت˘لا ي˘ف عا˘ط˘ق˘ن’ا
ريدم مهنيب نم ،تاي’و ةدعب
«لا˘ي˘سس» ة˘كر˘سشب لÓ˘غ˘ت˘˘سس’ا
لاسصت’ا ريدم ،بانوب ناميلسس
لÓغت˘سس’ا ر˘يد˘مو و˘با˘ب لدا˘ع

جاتنإ’ا ريدمو ناميلسس حونوب
ر˘يد˘مو مÓ˘˘سسلا د˘˘ب˘˘ع ي˘˘ت˘˘با˘˘ن
اذكو دـمحم ةفلاخوب عيزوتلا

لك ربع ةكرسشلا زكارم ءاردم
،يرحبلا جرب ،تياف د’وأا نم
،ةيراردو ةقارسش ،ناي˘ن˘ب˘لا ن˘ي˘ع
تاميلعتل اذيف˘ن˘ت ذ˘خ˘تا رار˘ق˘لا

ديجملا دبع ةيروهمجلا سسيئر
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا˘ب ر˘˘مأا يذ˘˘لا ،نو˘˘ب˘˘ت
عا˘˘ط˘˘ق˘˘ن’ا با˘˘ب˘˘سسأا ف˘˘˘سشكو
ديع يموي هايملا يف لجسسملا
تسضفأا ثي˘˘˘˘˘ح ،ى˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘سضأ’ا
ىلإا تيرجأا ي˘ت˘لا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
ى˘ل˘ع «لا˘ي˘سس» ةرادإا ل˘ي˘˘م˘˘ح˘˘ت

سسير˘ب ما˘ع˘لا ر˘يد˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘سسأار
نا˘مر˘ح ة˘ي˘لوؤو˘سسم ،لا˘ب˘˘ي˘˘با˘˘ك
،هايملاب دوزتلا نم ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ي˘سسنر˘ف˘لا لوؤو˘سسم˘لا نأا ر˘كذ˘ي
يف عجرأا ،هماهم تيهنأا يذلا
ما˘يأا ثلا˘ث ي˘ف ،ة˘ي˘ف˘ح˘سص ةود˘ن
كÓهتسس’ا ىلإا عاطقن’ا ،ديعلا
ةنراقم هريذبتو هايم˘ل˘ل ر˘ي˘ب˘كلا
نأا ر˘˘˘ي˘˘˘غ ،ة˘˘˘يدا˘˘˘ع˘˘˘لا ما˘˘˘يأ’ا˘˘˘ب
تير˘جأا ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
.كلذ سسكع ترهظأا

دراوم˘لا ر˘يزو نو˘كي اذ˘ه˘بو
ديدح نم ديب برسض دق ةيئاملا
ة˘˘كر˘˘سش دا˘˘سسف˘˘ل د˘˘ح ع˘˘سضو˘˘˘ل
˘˘مأ’ا ة˘˘كر˘˘سشلا عر˘˘ف «لا˘˘ي˘˘سس»
تثاع يتلا ،«زويسس» ةيسسنرفلا
ءوسسب نينطاوملا تقرأاو اداسسف
تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘ن’ا˘˘ب ا˘˘ه˘˘تا˘˘˘مد˘˘˘خ
’و راذنا قباسس نودو ةرركتملا

عفد˘ي يذ˘لا ن˘طاو˘م˘لا˘ب ة’ا˘ب˘م
.هايملا كÓهتسسا ةروتاف
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ةيئاŸأ درأوŸأ ريزو اهرقأأ يتلأ تلاقإلأ ةلمج دعب

«لايضس» ةكرضش ‘ لازلز

ز.لامج

ريهطتلأو هايملأ ةكرسشل ماعلأ ريدملأ ،لابيباك صسيرب ماهم ،ةيئاملأ درأوملأ ريزو ،يقأرب يقزرأ ىهنأأ
ىلع رييسست ءوسس دوجو نع تفسشك يتلأ تاقيقحتلأ ةلمج دعب هذاختأ مت رأرقلأ ،«لايسس» رئأزجلل

.ةكرسشلأ ىوتسسم

ينطولأ يجيتأرتسسلأ نوزخملأ ةيامحل

تاجتنم8 ريدضصت رظحت ةراجتلا ةرازو
ركضسلاو تانجعملا اهضسأار ىلع

لجأأ نم بنج ¤إأ ابنج فافطسصلأو فافتللأ ¤إأ تعد
ةدوسشنŸأ فأدهلأ قيق–

قايضسنلا نم رذ– ةحضصلا لامع ةيدا–ا
عاطقلا رارقتضسا برضض هنأاضش نم ام لك ءارو

0202 ةنسس بعكم رتم رايلم4.0  ةميقب
نلعت ةينابضسلا «SEROC«ةكرضش
يرئازجلا زاغلا نم اهتابلط سضيفخت

كحملأ ىلع مهعسضت «تأروظحم» نع فسشكتو ةعسسأو تاقيقحت يف عرسشت ةلأدعلأ

«داضسف اياضضق» مهتلاو رخآلا ؤلت ادحاو نؤطقضسي «لايضس» ؤلوؤؤضسم
،ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’ا ةز˘˘ه˘˘جأ’ا ر˘˘سشا˘˘˘ب˘˘˘ت

اياسضق لمسشت ةقمعم تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ف˘ل˘ت˘خ˘م ىو˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع دا˘˘سسف
ةعباتلا تاير˘يد˘م˘لاو تا˘عا˘ط˘ق˘لا
اذ˘ي˘ف˘ن˘ت كلذو ،«لا˘ي˘سس» ة˘كر˘˘سشل
سسيئر نوبت دي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع رار˘ق˘ل
ةبراحمب ي˘سضا˘ق˘لا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
نم دحلاو ةباسصعلا اياقبو داسسفلا
.ماعلا لاملا رادهإا

ةرفوتملا تامو˘ل˘ع˘م˘لا بسسحو
«لاي˘سس» ة˘كر˘سش نا˘ف ،«مÓ˘سسلا»ـل
ر’ود رايلم02 بهن يف تببسست
ةنسس اهسسيسسأات ذنم ماعلا لاملا نم
ريغ توكسس طسسو اذهو ،6002
تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا فر˘˘ط ن˘˘˘م رر˘˘˘ب˘˘˘م
تايسصخسش عم ئطاوتب ،ةقباسسلا
.قباسسلا ماظنلا يف ةدفان

ر˘˘˘يزو ي˘˘˘قار˘˘˘ب ي˘˘˘قزرا رار˘˘˘ق
ددع ةلاقإاب ،سسمأا ةيئاملا دراوملا

ةكرسش يلوؤوسسم رابك نم ريبك
عرف فرط نم ةريسسملا «لايسس»
ىلع «زويسس» ةيسسنرفلا ةكرسشلا

دو˘جو ف˘سشك ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت ة˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ
يف ببسست رييسست ءوسسو بيسست
فلتخم ربع هايملاب دوزتلا عاطقنا

ة˘يو˘ق ة˘ع˘ف˘سص ،ن˘˘طو˘˘لا تا˘˘ي’و
ذنم ادا˘سسف تثا˘ع ي˘ت˘لا ة˘كر˘سشل˘ل
اهمادقأا تتبث امدعب6002 ةنسس
مقرك اهسسفن تسضرفو اندÓب يف
،ريهط˘ت˘لاو ها˘ي˘م˘لا لا˘ج˘م ي˘ف1
داسسف تافلم اهل «لايسس» ةكرسش
م˘ت ،ا˘˘ه˘˘ل ر˘˘خآا ’و لوأا ’ ةد˘˘يد˘˘ع
ةدير˘ج تا˘ح˘ف˘سص ى˘ل˘ع ا˘ه˘ف˘سشك
ثيح ،4102 ذنم «مويلا مÓسسلا»
زايتما˘ب دا˘سسف ةرؤو˘ب ى˘لإا تلو˘ح˘ت
ي˘˘˘ف تارا˘˘˘˘طإا فار˘˘˘˘سشإا تح˘˘˘˘تو
نويرئازجو نويسسنرف ة˘سسسسؤو˘م˘لا
مهلج ةفلتخم بسصانم نولغسشي
،ةسسسسؤوملا يف رارقلا عانسص نم
،نييبا˘ق˘نو ن˘ي˘ف˘ظو˘م ن˘ع Ó˘سضف
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب «لا˘ي˘سس» ن˘م او˘ل˘˘ع˘˘ج
لكلا «اباب يلع» ةراغم اهتادحو
،ءاسش امفيكو ءاسش ىتم اهنم بهني
ةباقرلا بايغ كلذ يف نيلغتسسم
ةننقم ةيا˘م˘حو ة˘ه˘ج ن˘م عدر˘لاو
ق˘˘با˘˘˘سسلا ما˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لا زو˘˘˘مر ن˘˘˘م
،ن˘ج˘سسلا ي˘ف نآ’ا ن˘يد˘جاو˘ت˘˘م˘˘لا
ن˘م تاد˘ع˘مو دا˘ت˘ع ة˘قر˘سس ن˘م˘ف

ىوتسسم ىلع ةسسسسؤوملا نزاخم
ىلإا ،نطولا ربع اهتادحو فلتخم
،ةهوبسشم داريتسسا تاقفسص ماربإا

ىلإا ،ةلواطلا تحت عيراسشم حنمو
به˘نو ة˘˘سسا˘˘سسح ق˘˘ئا˘˘ثو ر˘˘يوز˘˘ت
ة˘ن˘يز˘خ˘لا لاو˘مأا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘يÓ˘˘م˘˘لا
داسسفلا طوبطخأا عرذأا ،ةيمومعلا
ها˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م ّم˘˘˘ع يذ˘˘˘لا

،«لا˘ي˘سس» ر˘ئاز˘ج˘˘لا ر˘˘ي˘˘ه˘˘ط˘˘ت˘˘لاو
ةقرسسو بهن نم هروسص تدّدعت

ىلإا ةسسسسؤو˘م˘لا نزا˘خ˘م ا˘ه˘ت˘فر˘ع
ةدسصرأا نم ي˘ق˘ب ا˘م˘ي˘ف بعÓ˘ت˘لا
،نيفظوملل ة˘ي˘ف˘تا˘ه˘لا طو˘ط˘خ˘لا

تا˘˘ق˘˘ف˘˘سصو ع˘˘˘يرا˘˘˘سشم ح˘˘˘ن˘˘˘مو
ام ةلواطلا تحتو قوف ةهوبسشم
يف رييÓملا تائم ليوحتب حمسس
نو˘˘˘نا˘˘˘ق جرا˘˘˘خ دو˘˘˘ق˘˘˘ع ل˘˘˘˘كسش
ةرتوفلا عم ،ةيمومعلا تاقفسصلا
ىلإا ،عيراسشملا كلت˘ل ة˘هو˘ب˘سشم˘لا

قير˘ط ن˘ع لاو˘مأ’ا د˘يد˘ب˘ت ف˘ل˘م
ريهطتلا ع˘يرا˘سشمو تا˘ير˘ت˘سشم˘لا

لا˘م˘ع ه˘ي˘نا˘ع˘˘ي ا˘˘م ى˘˘لإا ’و˘˘سصو
عم ةينه˘م ل˘كا˘سشم ن˘م ة˘كر˘سشلا
.ةرادإ’ا

عرف «لا˘ي˘سس» ة˘كر˘سش ح˘ئا˘سضف
،«زويسس» ةيسسنرفلا مأ’ا ةكرسشلا
ة˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘˘ي تنا˘˘˘˘˘˘ك ي˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا
يف اهفسشك يف ةقابسسلا«مÓسسلا»
تاداهسشلاو قئاثولاب ةقباسس دادعأا
فيك تحسضوأا4102 ذنم ،ةيحلا
لوسصأ’ا تاذ ةكرسشلا هذه تماق
ةنيزخلا لاومأا بهنب  ةيسسنرفلا
اهب ر˘مأ’ا ل˘سصو ل˘ب ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
فر˘˘ط ن˘˘م ط˘˘غ˘˘سض ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م˘˘ل
ريدملا عاجرإ’ يسسنرفلا ريفسسلا
يفو ،هبسصن˘م˘ل «لا˘ي˘سس» ـل ما˘ع˘لا

ةرازو ه˘˘ج˘˘ّت˘˘˘ت تنا˘˘˘ك ةر˘˘˘م ل˘˘˘ك
ديدجت مدع ىلإا ،ةيئاملا دراوملا

ريهطت˘لاو ها˘ي˘م˘لا ة˘سسسسؤو˘م د˘ق˘ع
سضورفملا نم ناك يذلا ،«لايسس»
ةيفلخ ىلع8102 ةنسس يهتني نأا
تطروت يتلا ةرركتملا حئاسضفلا
’اومأا اهرثإا ىلع تفزنتسساو اهيف

ةي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ن˘يز˘خ˘لا ن˘م ة˘ل˘ئا˘ط
ّ’إا ،ي˘ن˘طو˘لا دا˘˘سصت˘˘ق’ا ةدد˘˘ه˘˘م
ةذ˘˘فا˘˘ن تا˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش تل˘˘˘خد˘˘˘تو
«ة˘˘با˘˘سصع˘˘لا» ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘بو˘˘سسح˘˘˘م
ا˘˘هد˘˘ق˘˘ع دد˘˘م˘˘ت˘˘ل ،كلذ تف˘˘قوأاو

ةياغ ىلإا ةلماك تاونسس ثÓثل
ة˘ل˘ي˘ط ة˘ي˘م˘˘ح˘˘م تنا˘˘كو ،1202
فر˘ط ن˘م ة˘ي˘سضا˘م˘لا تاو˘˘ن˘˘سسلا
ة˘˘ي˘˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لا مأ’ا ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘ت˘˘˘سست˘˘˘لاو ،«زو˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس»
اهرارمت˘سسا سضر˘ف˘ت˘ل ا˘ه˘تازوا˘ج˘ت
نكل ،ديدج دق˘ع ن˘م ا˘ه˘ن˘ي˘كم˘تو
كلت ريغ مويلا رئازجلا نأا مكحبو
نأا ليلدب0202 لبق تناك يتلا
ن˘ج˘˘سسلا ي˘˘ف ة˘˘با˘˘سصع˘˘لا «ةاو˘˘ن»
هماهم ءادأا ل˘سصاو˘ي «ل˘ج˘ن˘م˘لا»و
،ةعاسسلا دح ىلإا هجو لمكأا ىلع
ل˘ج˘سس ءÓ˘ت˘ما ع˘ط˘ق ل˘با˘ق˘˘م˘˘لا˘˘ب
عاونأا فلتخمب اندÓب يف «لايسس»
تتاب يتلا ،تازواجتلاو حئاسضفلا

قير˘ط˘لا ،سصا˘خ˘لاو ما˘ع˘لا ثيد˘ح
ةروسص نيسسحتل ةسصرف ةيأا مامأا

ن˘م ا˘ه˘ن˘ي˘كم˘تو ة˘سسسسؤو˘م˘لا هذ˘ه
سضرأا ى˘ل˘ع ا˘ه˘طا˘سشن ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م
نم اهليحر لوحت ثيح ،نطولا

.اهنم دب ’ ةيمتح ىلإا رايخ
 ةلبنقلأ فلملأ .. «لايسس» داسسف

’ لاثملا ليبسس ىلع تفسشك
ة˘ي˘تا˘ب˘˘سسا˘˘ح˘˘م ق˘˘ئا˘˘ثو ر˘˘سصح˘˘لا

ةعبات تايطعم ةدعاقب ةظوفحم
زوحت ريه˘ط˘ت˘لاو ها˘ي˘م˘لا ة˘كر˘سشل
متو ،اه˘ن˘م خ˘سسن ى˘ل˘ع «مÓ˘سسلا»
دادعأا يف ل˘ي˘سصا˘ف˘ت˘لا˘ب ا˘ه˘سضر˘ع
ن˘ع ،ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا اذ˘ه ن˘م ة˘ق˘با˘˘سس
سضعب ة˘ه˘جو ر˘ير˘ب˘ت ي˘ف ل˘يا˘ح˘ت
«لايسس» اهت˘ن˘ت˘قا ي˘ت˘لا تاد˘ع˘م˘لا

ةظهاب نامثأاب اهسضعب تدروتسساو
’ ةسسلفم ةيسسنرف تاكرسش نم
،ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ذا˘˘ق˘˘نإ’ ىو˘˘سس ءي˘˘سشل
ةسسسسؤوم˘لا ي˘ف نو˘لوؤو˘سسم نا˘كو
تايلمع ةي˘ط˘غ˘ت ى˘ل˘ع نود˘م˘ع˘ي
لÓخ ن˘م ة˘هو˘ب˘سشم˘لا ل˘يو˘ح˘ت˘لا
كل˘ت جور˘خ ت’و˘˘سصو ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت
تلوح اهنأا سساسسأا ىلع تادعملا
ـل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت تاد˘˘حوو تا˘˘˘سشرو˘˘˘ل
سضع˘ب نأا ح˘سضتإا ن˘كل ،«لا˘˘ي˘˘سس»
،عقاولا يف اهل دوجو ’ تاسشرولا

يتلا داسسف˘لا ا˘يا˘سضق ر˘ه˘سشأا ن˘مو
قبسس يتلاو اهتاذ ةسسسسؤوملا تزه
اهليسصافت ترسشن نأا «مÓسسلا» ـل
رو˘˘ل˘˘كلا ةدا˘˘م لا˘˘ط˘˘ت تا˘˘˘قر˘˘˘سس
«لا˘˘ي˘˘سس» ـل جا˘˘ت˘˘نإ’ا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘ب
دمع ثيح ،سشارحلا يف رئازجلا

ى˘لإا جا˘ت˘نإ’ا ة˘ير˘يد˘م˘˘ب نÓ˘˘ما˘˘ع
ةفلاسسلا ةداملا نم تايمك ليوحت
«لايسس» تاطحمل ةهّجوملا ركذلا

،ءادوسسلا قوسسلا يف اهعيب ةداعإاو
وطسسلا ةحيسضف نع Óسضف اذه
اهتاذ ةسسسسؤوملل عبات نزخم ىلع
ةعباتلا ةبرارسشلاب اهّر˘ق˘م ن˘ئا˘كلا

تناكو اذه ،سشارحلا ةرئاد ميلقإ’
ةلاكو ىلا تلقنت نأا قيقحت ةنجل
4 يلاوح لبق ةبيورلاب «لايسس»
ةيلام ةرغث يف قّقحتلل تاونسس
دنعو ،ميتنسس نويلم433 ةميقب
ن˘م ة˘لا˘كو˘لا ة˘سسي˘˘ئر ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م
را˘˘˘سضحإا ي˘˘˘سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا سضبا˘˘˘ق˘˘˘لا

ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ ع˘فد˘˘لا ت’و˘˘سصو
لطامتيو برهتي أادب ،ة˘بو˘ل˘ط˘م˘لا

مدقي نأا لبق ةيهاو ججحب يتأايو
غلابملا ةمي˘ق ل˘سصت˘ل ،ه˘ت˘لا˘ق˘ت˘سسا
رثكأا ىلإا ةكرسشلا يف ةسسلتخملا

ىلعو.ميتنسس نويل˘م765 ن˘م
ةكرسش نوكت ،هركذ قبسس ام ءوسض
˘˘مأ’ا ة˘˘˘كر˘˘˘سشلا عر˘˘˘ف «لا˘˘˘ي˘˘˘سس»
تب˘ت˘ك د˘ق ،«زو˘ي˘سس» ة˘ي˘سسنر˘˘ف˘˘لا
تا˘ح˘ف˘سص ي˘ف ا˘ه˘ت˘يا˘ه˘ن ر˘˘ط˘˘سسأا
اندÓ˘ب ي˘ف ير˘سشت˘سسم˘لا ا˘هدا˘سسف

مغرو ،ةيسضاملا تاونسسلا ةليط
ة˘ن˘سس ذ˘ن˘˘م تردا˘˘ب «مÓ˘˘سسلا» نأا

ق˘ئا˘ثو ى˘˘لإا ادا˘˘ن˘˘ت˘˘سساو4102
حئاسضف ريجفتو فسشكب ةيمسسر
يتلا ةكرسشلا اهيف تطروت ةيودم
ة˘ن˘يز˘خ˘لا لاو˘مأا تدد˘˘بو تب˘˘ه˘˘ن
تناك لعفلا ةدر نأا ّ’إا ،ةيمومعلا

تنا˘ك «لا˘ي˘سس» نأا م˘كح˘ب ة˘ب˘ئا˘˘غ
يتلا «ةباسصعلا» فرط نم ةيمحم
ماعلا لاملا اهع˘م م˘سسا˘ق˘ت˘ت تنا˘ك
عيراسشم ءا˘ط˘غ تح˘ت بو˘ه˘ن˘م˘لا

دار˘ي˘ت˘سسا تا˘ي˘ل˘م˘عو ة˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
سسيئرلا ةسسايسس نأا ’إا ،ةهوبسشم
،ةد˘˘يد˘˘ج ر˘˘ئاز˘˘ج ءا˘˘ن˘˘ب˘˘˘ب نو˘˘˘ب˘˘˘ت
تنا˘ك ا˘هذ˘خ˘تا ي˘ت˘لا تارار˘ق˘˘لاو
اي˘ه˘ن˘م دا˘سسف˘لا اذ˘ه˘ل دا˘سصر˘م˘لا˘ب
«لا˘ي˘سس» ة˘كر˘سش تور˘ب˘˘ج كلذ˘˘ب
ةبسساحملا لاجم جراخ تناك يتلا

تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا م˘˘غر ة˘˘ب˘˘قار˘˘م˘˘لاو
يف اهطروت تتبثا يتلا ةريثكلا
تقو يف ماعلا لاملل بهنو داسسف
.ةباسصعلا مكح

ز.لامج

ن˘ع ،ةرا˘ج˘ت˘لا ةرازو تن˘ل˘عأا
ةعونمم داوم˘ل˘ل ةد˘يد˘ج ة˘م˘ئا˘ق
تاجتنم8 م˘سضت ،ر˘يد˘˘سصت˘˘لا
،ةيئاذغلا تانجعملا يف لثمتت
،موثلا ،اجوسصلا تويز ،ركسسلا
نو˘با˘سصلاو ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘ع˘ن˘قأ’ا
.نيديلا لسسغ يف ل˘م˘ع˘ت˘سسم˘لا

لامك ريزولا حلاسصم تجرفأاو
،ةد˘يد˘ج˘لا ة˘م˘ئا˘ق˘لا ن˘ع ،ق˘يزر
اهعاونأاب ة˘ل˘سصف˘م تءا˘ج ي˘ت˘لا

،ةيكرمج ةفيرعت55 قيرط نع
قيقدلا جتنم يف تددح ثيح
ي˘ف ر˘يد˘سصت˘لا ن˘م عو˘˘ن˘˘م˘˘م˘˘لا
ا˘مأا ،ر˘ي˘ع˘سشلاو ح˘م˘ق˘لا د˘ي˘˘م˘˘سس
مت دقف ،ةنوركعملا سصوسصخب
ةفيرعتلل اًيعرف اًناونع81 ركذ
عم قفاوتي اهنم لك ،ةيكرمجلا
،ةمئاقلا يف تاجتنملا نم عون
ريد˘سصت˘ب ح˘م˘سس˘ُي ’ ي˘لا˘ت˘لا˘بو
،ة˘˘˘نور˘˘˘˘كع˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو ،سسكسسكلا

،ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘نازÓ˘˘˘˘لاو ،ز˘˘˘˘لدو˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لاو
،ي˘˘لو˘˘ي˘˘فار˘˘لاو ،ي˘˘كو˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘لاو
،ة˘نور˘كع˘م˘لاو ،ي˘نو˘ل˘ي˘نا˘˘كلاو
قوسسلا ةيامحل ةيلمعلا فدهتو
،ةر˘˘فو˘˘لا نا˘˘م˘˘سضو ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف ا˘˘˘سصو˘˘˘سصخ
ل˘ك ا˘ه˘ي˘ف تقد ي˘ت˘لا ة˘ب˘ع˘سصلا
ر˘ط˘خ˘لا سسو˘˘قا˘˘ن م˘˘لا˘˘ع˘˘لا لود

،ةيئاذغلا تادادمإ’ا سصوسصخب
ع˘ن˘م˘ل ةد˘يد˘ج ن˘ي˘ناو˘ق تن˘˘سسو
ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘سصا˘˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘سصت
ةرازولا تناكو ،ةيجي˘تار˘ت˘سس’ا
توأا01 خ˘يرا˘ت˘ب تن˘˘ل˘˘عأا د˘˘ق
ر˘ظ˘ح˘˘لا ع˘˘فر ن˘˘ع ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
علسسلا ريدسصت ىلع سضورفملا
يف ةيفا˘ك تا˘ي˘م˘كب ة˘ج˘ت˘ن˘م˘لا
تاجتنملا ءا˘ن˘ث˘ت˘سسا˘ب ،ر˘ئاز˘ج˘لا
ن˘م ة˘عو˘ن˘سصم˘لا وأا ة˘م˘عد˘م˘لا

ا˘˘˘ًسضيأا م˘˘˘تو ،ة˘˘˘م˘˘˘عد˘˘˘م داو˘˘˘˘م
لخدت يتلا تاجتنملا داعبتسسا
سسوريف ءابو ةحفاكم راطإا يف
ةيقاولا ةع˘ن˘قأ’ا ل˘ث˘م ،ا˘نورو˘ك
ةي˘لو˘ح˘كلا ة˘ي˘مÓ˘ه˘لا داو˘م˘لاو
.ريهطتلا لئاوسسو

ةر˘ي˘خأ’ا تارار˘˘ق˘˘لا نأا ا˘˘م˘˘ك
سسيئر بلاطم قايسس يف يتأات
ةمزأ’ا ةيادب يف ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ريدسصت رظح ررق نأا ،ةيحسصلا
ءاو˘سس ،ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسا ج˘ت˘ن˘م يأا
ةياهن ىتح ،اًيئاذغ وأا اًيبط ناكأا
نوزخملا ةيامحل كلذو ،ةمزأ’ا
،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ي˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘تار˘˘˘ت˘˘˘سس’ا

رظحل كاذنآا ةرازولا تكرحتو
.اجوتنم71 ريدسصت

ر.نوراه

ةي˘ن˘طو˘لا ة˘يدا˘ح˘ت’ا ترذ˘ح
ة˘يو˘سضن˘م˘لا ،ة˘ح˘سصلا لا˘˘م˘˘ع˘˘ل
،ةيباقنلا ة˘يز˘كر˘م˘لا ءاو˘ل تح˘ت

ن˘م ة˘ح˘سصلا ي˘ف˘ظو˘مو لا˘م˘ع
هنأاسش نم ام لك ءارو قايسسن’ا
ف˘˘˘˘˘سصلا ةد˘˘˘˘˘حو بر˘˘˘˘˘˘سضي نأا

عسضو عم ،عا˘ط˘ق˘لا رار˘ق˘ت˘سساو
يأا لبق نطولل ايلعلا ةحلسصملا
فور˘˘ظ˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘سصا˘˘خ ءي˘˘˘سش
دÓبلا اه˘ب ر˘م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ب˘ع˘سصلا

،ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ي˘سشف˘ت ءار˘ج
فا˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ل’ا ى˘˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘عاد
نم بنج ىلإا ابنج فافطسص’او
.ةدوسشنملا فاده’ا قيقحت لجأا

،نايب ربع ةيداحت’ا تحسضوأاو
ة˘خ˘سسن ى˘ل˘ع «مÓ˘سسلا» زو˘ح˘ت
ج˘ما˘نر˘ب˘لا˘ب ا˘ماز˘ت˘˘لا ه˘˘نأا ،ه˘˘ن˘˘م
بت˘كم˘لا فر˘ط ن˘م ر˘˘ط˘˘سسم˘˘لا
،ةيباق˘ن˘لا ة˘يز˘كر˘م˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا

ماعلا نيمأ’ا تاميلعتل اذيفنتو
لا˘˘م˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ل ما˘˘˘ع˘˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘تÓ˘˘˘ل
،ةسشطا˘ب˘ل م˘ي˘ل˘سس ،ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘˘لا بت˘˘كم˘˘لا ع˘˘م˘˘ت˘˘جا
لك ةسسارد مت ثيح ةيداحتÓل
ة˘ل˘ي˘غ˘سشلا ة˘ق˘ب˘ط˘لا ت’ا˘غ˘سشنا

هيلإا ةعوفرملاو ةحسصلا عاطقل
تايقيسسنتلا فلتخم فرط نم
،نطولا ربع ةيئ’ولاو ،ةينطولا

ىلع ا˘ه˘حر˘ط˘ل ار˘ي˘سضح˘ت اذ˘هو
عام˘ت˘ج’ا ي˘ف سشا˘ق˘ن˘لا ة˘لوا˘ط
ة˘ح˘سصلا ر˘˘يزو ع˘˘م بق˘˘تر˘˘م˘˘لا

حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كسسلاو
.تايفسشتسسملا

ةينطولا ةيدا˘ح˘ت’ا تدا˘سشأاو
لام˘ع ة˘فا˘كب ،ة˘ح˘سصلا لا˘م˘ع˘ل
تادو˘˘ه˘˘ج˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘ثإا ة˘˘˘ح˘˘˘سصلا
ي˘ف ا˘ه˘نو˘لذ˘ب˘ي ي˘ت˘لا ةرا˘ب˘˘ج˘˘لا
ةيعاد ،مهبعسشل ةمدخ ناديملا
ابنج فافطسص’او فافتل’ا ىلإا
ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م بن˘˘ج ى˘˘لإا
بن˘ج˘˘تو ةدو˘˘سشن˘˘م˘˘لا فاد˘˘ه’ا
هنأاسش نم ام لك ءارو قايسسن’ا
ف˘˘˘˘˘سصلا ةد˘˘˘˘˘حو بر˘˘˘˘˘˘سضي نأا

عسضو عم ،عا˘ط˘ق˘لا رار˘ق˘ت˘سساو
يأا لبق نطولل ايلعلا ةحلسصملا
فور˘˘ظ˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘سصا˘˘خ ءي˘˘˘سش
دÓبلا اه˘ب ر˘م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ب˘ع˘سصلا

.انوروك ةحئاج يسشفت ءارج
ـه.دأوج

نا «كي˘ن˘تو˘ب» ع˘قو˘م ف˘سشك
ةينابسسإ’ا «SEROC » ةكرسش
ن˘ع ة˘لوؤو˘سسم˘لا ،ة˘ي˘˘مو˘˘كح˘˘لا
زاغلاو طفنلا تاطايتحا ةرادإا
،ا˘ي˘نا˘ب˘سسإا ي˘ف ي˘ج˘ي˘تار˘˘ت˘˘سسإ’ا
زا˘غ˘لا ن˘˘م ا˘˘هد˘˘ي˘˘سصر تر˘˘سشن
.0202 ناوج رهسشل

نأا ع˘قو˘م˘ل˘ل ر˘ير˘ق˘ت ف˘سشكو
نأا تر˘ه˘ظا ة˘كر˘سشلا تا˘˘نا˘˘ي˘˘ب
مل زاغلا ىلع يعانسصلا بلطلا
روهظ عم ،دعب سشاعتن’اب أادبي
نأا ’إا ،ط˘˘ق˘˘ف ة˘˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘ط ةدا˘˘يز

ن˘˘ع اد˘˘ي˘˘ع˘˘ب لاز˘˘˘ي ’ قو˘˘˘سسلا
نم ناوج يف ناك يذلا بلطلا
تادراو تناكو ،يسضاملا ماعلا
ةيحسضلا يه ةيرئازجلا طفنلا
،بلطلا سضا˘ف˘خ˘ن’ ة˘ي˘سسي˘ئر˘لا
تدروتسسا9102 ناو˘ج ي˘ف˘ف
بعكم رتم رايلم7.0 اينابسسإا

برغم˘لاو زا˘غد˘ي˘م» ط˘خ ر˘ب˘ع
سضفخن˘ت˘ل ،«ا˘بوروأا ‐ ي˘بر˘ع˘لا
ىلا0202 ناوج ي˘ف ة˘ب˘سسن˘لا

.بعكم رتم رايلم4.0
ز.لامج



تقلطنا ،ةيسضقلا تا˘ي˘ث˘ي˘ح
ى˘لإا تا˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م دورو د˘˘ع˘˘ب
ةيئاسضقلا ةيطب˘سضلا ح˘لا˘سصم
غلبم دوجو اهدافم ،ةمسصاعلاب
ن˘˘˘كا˘˘˘سسم˘˘˘لا د˘˘˘حأا˘˘˘ب ي˘˘˘لا˘˘˘م
يلاواطسس ةيدلبب «يتيروم»ـب
،هوبسشم هردسصم ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘ب
ىلع حلاسصملا لوسصح دعبو
هلخادب مت لزنملا سشيتفتب نذإا

ر˘ب˘ت˘ع˘م ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م ط˘ب˘˘سض
،متينسس را˘ي˘ل˘م11ـلا قو˘ف˘˘ي
غلبمو ،وروأا فلأا072 غلبمو
،ي˘˘كير˘˘˘مأا ر’ود ف˘˘˘لأا03
ن˘˘م غ˘˘ل˘˘˘ك71 ي˘˘˘لاو˘˘˘˘حو
ي˘ف ع˘با˘˘ت˘˘ُيو .تار˘˘هو˘˘ج˘˘م˘˘لا
ة˘خ˘ي˘˘لز ي˘˘سشا˘˘ن˘˘سشن ة˘˘ي˘˘سضق
اهنأا ىلع مدقُت يتلاو ةقيفسش
سسي˘˘˘ئر˘˘˘ل ة˘˘˘ير˘˘˘سسلا ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘ب’ا
د˘ب˘ع ق˘ب˘سسأ’ا ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ن˘م ل˘ك ،ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب ز˘يز˘ع˘˘لا
ي˘ن˘غ˘لا د˘ب˘ع اذ˘كو ا˘ه˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘با

يزا˘˘غ˘˘لا د˘˘م˘˘˘ح˘˘˘مو نÓ˘˘˘عز
ي˘لاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘لا
نيقباسس نيي˘لاو ا˘م˘ه˘ي˘ت˘ف˘سصب
ل˘ث˘م˘ت˘تو ،ف˘ل˘سشلاو نار˘˘هو˘˘ل
نيمهتملل ةبوسسنم˘لا لا˘ع˘فأ’ا

سضي˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ت» ي˘˘˘ف ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘سس ’
«ذوفنلا لÓغتسسا»و «لاومأ’ا

ر˘˘ي˘˘˘غ تازا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ما ح˘˘˘ن˘˘˘م»و
لا˘م˘لا د˘يد˘ب˘ت»و «ة˘ق˘ح˘˘ت˘˘سسم
نو˘˘ع سضير˘˘˘ح˘˘˘ت»و «ما˘˘˘ع˘˘˘لا

تازايتما حنم ىلع يمومع
بير˘ه˘ت»و «ة˘ق˘ح˘ت˘˘سسم ر˘˘ي˘˘غ
.«جراخلا وحن ةبعسصلا ةلمعلا

ه˘˘ن˘˘ع تف˘˘سشك ا˘˘˘م بسسحو
ةمهتملا نإاف ،ةيئاسضق رداسصم
ىل˘ع لو˘سصح˘لا ن˘م تن˘كم˘ت
د˘˘ع˘˘ب ىوا˘˘سشرو تازا˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ما

عم اهيدلاول ر˘سشا˘ب˘م ل˘سصاو˘ت
زيزعلا د˘ب˘ع ق˘با˘سسلا سسي˘ئر˘لا
ا˘ه˘ط˘بر يذ˘˘لا ،ة˘˘ق˘˘ي˘˘ل˘˘ف˘˘تو˘˘ب
ي˘˘˘سصخ˘˘˘سشلا هرا˘˘˘سشت˘˘˘˘سسم˘˘˘˘ب
يف يوقلا لجرلا هريتركسسو
،باقور دمحم ةسسائرلا رسصق
عور˘˘˘سشم ءا˘˘˘˘سشنإا ل˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م
،ةديلبلا ةي’وب دوقو ةطحمل
طيح˘م غو˘ل˘ب ن˘م ا˘ه˘ن˘كم ا˘م
ءارزو˘˘˘˘لاو ة˘˘˘˘لود˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘˘جر
را˘˘سشت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘˘هددر˘˘˘ت˘˘˘ب
ا˘ه˘مد˘ق˘ي نا˘ك يذ˘لا ،سسي˘ئر˘لا

ةل˘ئا˘ع ن˘م ا˘ه˘نأا سسا˘سسأا ى˘ل˘ع
نأا ل˘ب˘ق ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب سسي˘˘ئر˘˘لا
تنبلا اهنأا طيحملا يف رسشتني
.هل ةيفخملا

watan@essalamonline.com
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ةلوو ءأرزو ىلع تلاتحأو ةلودلأ يف نيماسس نيلوؤوسسم تطرو

ربمتبضس03 ىلإا «ايام» مادام ةقيلفتؤبل ةفيزملا ةنبلا ةمكاحم ليجأات

ط.ةراسس

داسسف اياسضق يف ةعباتملأ ،«ايام» ةوعدملأ ةقيفسش ةخيلز يسشانسشن ةمكاحم صسمأأ ،ةقأرسشلأ ةمكحم تلجأأ
ىلوألأ ةرملأ يف اهتمكاحم تلُّجأأ دق تناكو ،اهعافد نم بلط ىلع ءانب أذهو لبقملأ ربمتبسس03 ىلإأ

.صسمألأ خيرات ىلإأ توأأ رهسش ةيأدب

ي˘ف يرو˘مز ة˘ن˘يد˘م تز˘˘ت˘˘ها
ىلع ،سسما لوأا ةليل سسادرموب
حار ة˘ع˘سشب ل˘ت˘ق ة˘˘م˘˘ير˘˘ج ع˘˘قو
ديسشر تاحرف باسشلا اهتيحسض
يز˘˘ب ير˘˘كسسع و˘˘هو يو˘˘مز˘˘˘ب
.يندم

ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م ردا˘˘˘سصم تدا˘˘˘فأا
42 غلبي ةيحسضلا نأا ،«مÓسسلا»ـل
ةر˘م˘غ راود ن˘م رد˘ح˘ن˘ي ،ة˘˘ن˘˘سس
مناغتسسم ة˘ي’و ر˘سضخ˘ل يد˘ي˘سس
رسضحي ناك ،ير˘كسسع˘ك ل˘م˘ع˘ي
ا˘مد˘ع˘ب ما˘يأ’ا هذ˘ه ي˘ف ه˘سسر˘ع˘˘ل
،LDAA ن˘كسس ن˘˘م دا˘˘ف˘˘ت˘˘سسا
ةيعيبط ةلاح يف ناك موحرملا

يف نكي ملو ةميرجلا ءانثأا ةيداع
سضع˘ب˘لا جور ا˘م˘ك ،ر˘كسس ة˘لا˘ح
هتبي˘طو ه˘قÓ˘خأا˘ب فور˘ع˘م و˘هو
بسسح مار˘ت˘ح’ا˘ب ه˘ل دو˘˘ه˘˘سشمو
.هئÓمز دحأا حيرسصت

نإا˘˘ف نا˘˘ي˘˘ع دو˘˘˘ه˘˘˘سش بسسحو
تانعط ثÓ˘ث ى˘ق˘ل˘ت ة˘ي˘ح˘سضلا

ر˘ه˘ظ˘لا ىو˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ةردا˘˘غ

يف ةسسماخو بلقلا يف ىرخأاو
سصف˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘سسدا˘˘سسو د˘˘ي˘˘˘لا
رداسصملا تاذ تلاقو ،يردسصلا
هتدسصر ام بسسح ةيحسضلا نأاب

تÓ˘ح˘م د˘حأا ة˘ب˘قار˘م ار˘˘ي˘˘ما˘˘ك
،لحملا لخد دقف ةلاقنلا فتاوهلا

ى˘ق˘ل˘ت ةر˘سشا˘ب˘م ه˘جور˘خ د˘˘ع˘˘بو
لو˘ه˘ج˘م سصخ˘سش ن˘م تا˘ن˘ع˘ط
دحأا اهدعب مو˘ق˘ي˘ل ،رار˘ف˘لا˘ب ذ’و
ىدل ءادتع’ا غيلبتب نينطاوملا

يف يرو˘مز˘ب ة˘طر˘سشلا ح˘لا˘سصم
،ه˘سصي˘م˘ق عز˘ن˘ب ر˘خآا ما˘˘ق ن˘˘ي˘˘ح
ةقفر ةيح˘سضلا فا˘ع˘سسإا ’وا˘ح˘م
ناك فيزنلا نا ’إا ءاقدسص’ا دحا
لا˘˘سصت’ا˘˘ب او˘˘ما˘˘ق ن˘˘يا ،ا˘˘˘يو˘˘˘ق
تلخدت يتلا ةيندم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا˘ب
ردقلا ءاسش نكل ،زيجو تقو يف
ا˘ه˘˘ئرا˘˘ب ى˘˘لا حور˘˘لا جر˘˘خ˘˘ت نأا
موقتل ،ةلتاقلا تا˘ن˘ع˘ط˘لا بب˘سسب
ح˘ت˘ف˘ب ا˘هرود˘ب ن˘˘مأ’ا ح˘˘لا˘˘سصم
تا˘˘سسبÓ˘˘م ف˘˘سشكل ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
.ءاعنسشلا ةميرجلا

Úمأأ ةÒسصن

ر˘ئاز˘ج˘لا ءا˘سضق سسل˘ج˘م رر˘˘ق
ةسسل˘ج ل˘ي˘جأا˘ت سسمأا ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا
ة˘˘سصسصخ˘˘˘م˘˘˘لا فا˘˘˘ن˘˘˘ئ˘˘˘ت˘˘˘سس’ا
،كافوسس عمجم كلام ةمكاحمل
ربمتبسس32 ىلإا ،ي˘م˘لو˘ع دار˘م
ابلط يملوع عافد مدقو ،لبقملا
،ةسسلجلا ليجأاتل ةمكحملا ةئيهل
.هيلع ةقفاوملا مت دقو

دمحمأا يديسس ةمكحم تنادأا
01 ـب يملوع دارم ناوج42 موي
دبع نيدأاو ،اذفان اسسبح تاونسس
02 ـب ايبايغ براوسشوب مÓسسلا

لوأ’ا ريزولاو ،اذفان انجسس ةنسس
ةنسس21 ـب ىيحيوأا دمحأا قباسسلا
عيمج ةعباتم مت دقو.اذفان انجسس
كافوسس ة˘ي˘سضق ي˘ف ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا
اهنم دا˘سسف˘لا˘ب ة˘ل˘سص تاذ م˘ه˘ت˘ب
ةجتان لاو˘مأا ل˘يو˘ح˘تو سضي˘ي˘ب˘ت

،جراخل˘ل ة˘ي˘مار˘جإا تاد˘ئا˘ع ن˘ع
اذكو ذوفنلا لÓغتسساو ةوسشرلا
ن˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘غ˘˘سضلا
لجأا نم مهسضيرحتو نييمومعلا
ر˘˘ي˘˘غ ا˘˘ياز˘˘م ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘˘لا

.مهتلا نم اهريغو ةقحتسسم
صس.نيÒسس

ى˘˘ل˘˘ع ير˘˘ئاز˘˘ج بلا˘˘ط مد˘˘قأا
ة˘ما˘قإ’ا˘ب ه˘˘تا˘˘ي˘˘ح˘˘ل د˘˘ح ع˘˘سضو
.اسسنرفب «لاسشور’» ةيعماجلا

«وراغيفو˘ل» ة˘ف˘ي˘ح˘سص بسسح
ة˘لا˘كو ن˘ع ر˘ب˘خ˘لا تل˘ق˘ن ي˘ت˘˘لا
ايعماج ابلاط نأا ،ةيسسنرفلا ءابنأ’ا

ن˘ي˘ن˘ثإ’ا مو˘ي ر˘ح˘˘ت˘˘نا ا˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج
ةي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘ما˘قإ’ا˘ب مر˘سصن˘م˘لا
بسسحو ،ا˘˘سسنر˘˘ف˘˘ب «لا˘˘سشور’»
بلا˘˘ط˘˘لا نإا˘˘˘ف ،رد˘˘˘سصم˘˘˘لا تاذ
52 رمعلا نم غ˘لا˘ب˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا
ةفرغ ةذفان نم هسسفنب ىقلأا ةنسس
يتلا ةيسسنرفلا ةيعماجلا ةماقإ’اب
تفاسضأاو،«SUORC» هر˘يد˘ت
مت هنأا ةينمأا رداسصم نع ةلاكولا

تايثيح ة˘فر˘ع˘م˘ل ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف
تاذ تل˘ق˘نو .ثدا˘ح˘لا با˘ب˘سسأاو
ةماقإ’ا نم رداسصم نع ةلاكولا
بلاطلا نأا ،«لاسشور’» ةيعماجلا
ىلع مدقأا دق رحتنملا يرئازجلا
ريتسسجاملا ةجردب هجرخت لامكإا

ي˘˘لآ’ا مÓ˘˘عإ’ا مو˘˘ل˘˘ع ي˘˘˘ف1
.لاع مييقت ىلع لسصحتو

سسي˘ئر تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت بسسحو
،ةي˘سسنر˘ف˘لا «لا˘سشور’» ة˘ع˘ما˘ج
هجاو دق يرئازجلا بلاطلا نإاف

ةرتف ىلع روثعلا يف تابوعسص
لامكت˘سسا˘ب ه˘ل حا˘م˘سسل˘ل سصبر˘ت
.هجرخت ةرتف

ط.ةراسس

ة˘يا˘م˘˘ح˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم تف˘˘سشك
ثداوح ةدع ليجسست نع ةيندملا

4 تفلخ ،ةعاسس42 لÓخ ،رورم
لقثأا ربتعتو ،احيرج642و ىلتق
ةماعنلا ةي’وب تلجسس ةليسصح
5 ة˘با˘˘سصإاو ن˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش ةا˘˘فو˘˘ب
ةماعلا ةيريدملا نايب دافأاو.نيرخآا
42 لÓخ هنأا ،ةيندملا ةيامحلل
تادحو تلجسس ،ةريخأ’ا ةعاسس
Óخدت0862 ةيندملا ةيا˘م˘ح˘لا
ن˘م ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ق˘طا˘ن˘م ةد˘ع ي˘ف

ي˘ق˘ل˘ت ر˘ثإا ى˘ل˘˘ع اذ˘˘هو ن˘˘طو˘˘لا
فرط نم ةثاـغتسس’ا تاملاكم
تÓ˘خد˘ت˘لا هذ˘ه ،ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
ةطسشنأا ت’اجم فلتخم تلمسش
ةقلعتملا ءاوسس ةيندملا ةيامحلا
ثداو˘˘ح˘˘لا ،رور˘˘م˘˘لا ثداو˘˘ح˘˘ب
دامخإا يحسصلا ءÓجإ’ا ةيلزنملا
اذكو ،ةينمأ’ا ةزهجأ’او قئارحلا

ريهطتلاو سسيسسح˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع
.91 ديفوك سسوريف سصخي اميف

ط.ةراسس

«LDAA» نكسس نم دافتسسأ امدعب هجأوزل رسضحي ناك

ةعضشب لتق ةÁرج عقو ىلع زتهت سسادرمؤب
Êدم يزب يركضسع اهتيحضض حار

اقيرح71 دامخإأو اقرغ ةافو تلاح5 ليجسست

ةعاضس42 لÓخ احيرج642و ىلتق4 دضصحي تاقرطلا باهرإا

مهتملأ عافد نم بلطب

ربمتبضس32 ىلإا يملؤع دارم ةمكاحم ءاجرإا

ةثدا◊أ بابسسأأو تايثيح ةفرعŸ اقيق– حتفي نمألأ

اضسنرف ‘ «لاضشورل» ةيعما÷ا ةماقإلاب يرئازج راحتنا

لجيجب تأردخملأ جيورت يف ةسصتخم ةكبسشل دح عسضو

ةمضصاعلاب ايلقع اّرثؤؤم اضصرق592و ةيلؤحكلا تابورضشملا نم ةدحو فلأا زجح

تأرايسسلأ ميحسشتو لسسغل لحم لخأد لخم عسضو يف نيلجرو ءاسسن3 ىلع صضبقلأ

يقاؤبلا مأاب ةيماظن ةئيه ةناهإاو تاردخملا ةزايح ةمهتب سصخضشل سسبحلا

هاياحسض لأومأاب ّرفي لاتحملأ
ةلوهجم تاهجو وحن

ةريثم قئاقح
ءارك تاقفضص يف
ةمضصاعلاب تارايضس
يف ،رئأزجلأ ةيلو نمأأ نكمت

ىلع لاتحي هيف هبتسشم فاقيإأ
كلمي هّنأأ ايعّدم نينطأوملأ
تأرايسسلأ ءأركل ةسصاخ ةكرسش

ءاهنإأ دّرجمبو ،تنرتنلأ ربع
وحن رفي ءأركلأ تأءأرجإأ

.ةلوهجم تاهجو
بسسح ةيسضقلأ تايثيح دوعت
رثإأ ،ةينمألأ ةئيهلأ تأذل نايب
نمألأ رقمل صصخسش مّدقت
ةجعنلأ نيع عسساتلأ يرسضحلأ
هسضّرعت ىوكسش عأديإأ صضرغل
لبق نم لايتحلأو بسصنلل

مربأأ يذلأو ،ةبكرم بحاسص
ءأرك صضرغل اقافّتأ هعم
،يلام غلبم لباقم هترايسس
هبتسشملأ ماق امدعب ،كلذ ءاجو
عقوم ىلع نÓعإأ عسضوب هيف
كلمي هّنأاب هاّيإأ امهوم تنرتنألأ
نأأ دعبو ،تأرايسسلل ءأرك ةكرسش

ةّيحسضلل هيف هبتسشملأ برسض
صضرغل هب ءاقتلÓل أدعوم
،ءأركلأ دقع تأءأرجإأ لامكإأ

دق ناك هيف هبتسشملأ ّنأأ ريغ
صضرغل ةمكحم ةّطخ رّطسس
ابلاط ةيحسضلأ ىلع لايتحلأ

ةّسصاخلأ قئاثولأ صضعب هنم
هل اكرات ةقفسصلأ تأءأرجإاب
لغتسسيل ،هتزوحب يلاملأ غلبملأ
رفيو عسضولأ هيف هبتسشملأ

هذه ىلع ءانبو .لاملاب
لÓغتسسأو تامولعملأ
،ةينقتلأو ةيملعلأ تايطعملل
نع ثاحبألأ فيثكت ّمت
هدسصر ّمت نيأأ ،هيف هبتسشملأ

ةنيدم ىوتسسم ىلع هفيقوتو
لامكتسسأ دعبو .يأد نيسسح

لومعملأ ةينوناقلأ تأءأرجإلأ
هبتسشملأ ميدقت ّمت ،اينوناق اهب
ةيروهمجلأ ليكو مامأأ امهيف
رمأأ نيأأ ايميلقإأ صصتخملأ

.تّقؤوملأ صسبحلأ هعأديإاب
ط.ةراسس

ةي’و ن˘مأا ح˘لا˘سصم تز˘ج˘ح
ن˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع لÓ˘˘خ ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

عا˘ط˘ق ن˘م ل˘كب ن˘ي˘ت˘˘قّر˘˘ف˘˘ت˘˘م
ة˘ع˘طا˘˘ق˘˘م˘˘لا ن˘˘مأا سصا˘˘سصت˘˘خا
،ةبيورلا اذكو ةدلارز ةيرادإ’ا

،يلوحك بورسشم ةدحو0801
5.72و ايلقع ارّثؤوم اسصرق592
ف˘ي˘قو˘ت ع˘م ،م˘ي˘ت˘ن˘سس نو˘ي˘˘ل˘˘م
.امهيف هبتسشم نيسصخسش

،رئازجلا ةي’و نمأا نايب دافأاو
نم تزجح ىلوأ’ا ةيسضقلا نأا

ن˘˘˘مأ’ا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘لÓ˘˘˘˘خ
نمأ’ عبا˘ت˘لا ي˘نا˘ث˘لا ير˘سضح˘لا
،ةد˘لارز ة˘يرادإ’ا ة˘˘ع˘˘طا˘˘ق˘˘م˘˘لا

تابورسشملا نم ةدحو0801
عاو˘نأ’ا ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘ي˘لو˘˘ح˘˘كلا

ف˘ي˘قو˘ت د˘ع˘ب كلذو ما˘ج˘˘حأ’او
ي˘ف ر˘جا˘ت˘ي نا˘ك ه˘ي˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘سشم
ةقيرطب ةيلوحكلا تابورسشملا

تما˘˘ق ثي˘˘ح ،ة˘˘ي˘˘عر˘˘سش ر˘˘ي˘˘˘غ
هل دّسصرتلا˘ب ة˘طر˘سشلا ر˘سصا˘ن˘ع

،دوهسشملا مرجلا يف هفيقوتو
طّروتم هيف هبتسشملا نأا ثيح
.ةلثامم اياسضق يف

نأا حلاسصملا تاذ تفاسضأاو
ةقرف اهتجلاع ةينا˘ث˘لا ة˘ي˘سضق˘لا
نمأ’ ةعباتلا ةيئاسضقلا ةطرسشلا
،ة˘ب˘يور˘لا ة˘يرادإ’ا ة˘ع˘طا˘ق˘˘م˘˘لا

رسصانع اه˘لÓ˘خ تن˘ّكم˘ت ثي˘ح
هيف هبتسشم فيقوت نم ةطرسشلا

تارّثؤوم˘ل˘ل جّور˘يو ر˘جا˘ت˘ي نا˘ك
ةنيدم ىوت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا
نم تن˘ّكم ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ،ة˘ب˘يور˘لا

ارّثؤوم اسصرق592 هردق ام زجح
5.72 هردق يلام غلبمو ايلقع
تادئاع نم ّدعي ميتنسس نويلم
.مومسسلا هذهل جيورتلا

تاءار˘جإ’ا لا˘م˘كت˘سسا د˘ع˘بو
،اينوناق اهب لومعملا ةينوناقلا
مامأا امهيف هبت˘سشم˘لا م˘يد˘ق˘ت ّم˘ت
.ةيئاسضقلا تاهجلا

ن˘˘كم˘˘ت ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو

لخدتلاو ثحبلا ةقرف رسصانع
د˘ح ع˘سضو ن˘م ،ل˘ج˘ي˘ج ن˘˘مأا˘˘ب
ج˘يور˘ت ي˘ف ة˘سصت˘خ˘م ة˘كب˘سشل
تامولعم ىلع ءانب ،تاردخملا

،ر˘˘˘سصا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا تاذ˘˘˘˘ل تدرو
هو˘˘ب˘˘سشم طا˘˘سشن سصو˘˘˘سصخ˘˘˘ب

ةيمك مهلقن ددسصب سصاخسشأ’
ة˘ن˘يد˘م ى˘˘لإا تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا ن˘˘م
ط˘سسو ا˘˘ه˘˘ج˘˘يور˘˘ت˘˘ل ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج
رسصانع تفثك هيلعو ،بابسشلا
اهثاحبأاو اهتاير˘ح˘ت ن˘م ة˘قر˘ف˘لا

ةيوه ديدحت نم اهتنكم يتلاو
د˘ع˘بو ثي˘ح ،م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘˘سشم˘˘لا
مهفيقوت مت مهتا˘كر˘ح˘ت د˘سصر˘ت

نÓمعتسست نيتبكرم نتم ىلع
،تارد˘خ˘م˘لا ءا˘ف˘خإاو ل˘ق˘ن ي˘˘ف
سصاخسشأا ةثÓثب رمأ’ا قلعتيو
14و52 نيب مهرامعأا حوارتت
ىد˘حإا ن˘م نورد˘˘ح˘˘ن˘˘ي ،ة˘˘ن˘˘سس
.ةرواجملا تاي’ولا

ع.يفطل

ة˘˘طر˘˘سشلا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم تلا˘˘˘حأا
قو˘سس ةر˘ئاد ن˘مأ’ ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا
اباسش ،يقاوبلا مأا ةي’و يف نامعن
ر˘م˘ع˘لا ن˘م ي˘نا˘ث˘لا د˘ق˘ع˘˘لا ي˘˘ف
تاهجلا ىلع ايئاسضق قوبسسم
نيع ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا

نم ةلمج يف رظنلاو تبلل ةليلم
.اهب عباتملا اياسضقلا

،ةرفوتملا تامولعملا بسسحو
ة˘قر˘سسلا˘ب ع˘با˘ت˘م م˘ه˘ت˘˘م˘˘لا نإا˘˘ف
،تاردخملا ةزايح ،ةفو˘سصو˘م˘لا
حرجلاو برسضلا ءاسضيب ةحلسسأا
،نمأ’ا رسصانع ةناها ،نييدمعلا

مهت˘م˘لا ا˘ه˘با˘كترا ا˘يا˘سضق ي˘هو
ناكسسو ينطاوم قح يف اعابت
فرطك اوسسسسأات نيذ˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘لا

يذ˘لا ف˘ل˘م˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف ي˘˘ند˘˘م
ماكحأ’ا يسضاق ه˘ي˘ف ل˘سصف˘ي˘سس
.مايأ’ا مداق يف

طا˘سشن˘ب ل˘سصت˘م قا˘ي˘سس ي˘˘ف
ظفحب قلعتملا نمأ’ا حلاسصم
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘يا˘م˘حو ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا

،مئارجلا عيمج نم مهتاكلتممو
ة˘˘˘طر˘˘˘سشلا ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘سصم تلو˘˘˘˘ح
ثÓ˘ث ي˘قاو˘ب˘لا مأا˘ب ة˘ي˘ئا˘سضق˘˘لا
تا˘ه˘ج˘لا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ل˘جرو ءا˘سسن

ة˘ي’و˘لا ة˘م˘سصا˘ع˘ب ة˘ي˘ئا˘˘سضق˘˘لا
ءاسشنإاب ةقلع˘ت˘م˘لاو ه˘ي˘ف ر˘ظ˘ن˘ل˘ل
،ةراعدلاو قسسفلا ةسسراممل ركو
نم مهيلع سضبقلا بقع اذهو
ةيئاسضقلا ةطرسشلا لاجر فرط
م˘ي˘ح˘سشتو ل˘سسغ˘ل ل˘ح˘˘م ل˘˘خاد
ى˘لإا ه˘ب˘حا˘سص ه˘لو˘ح تارا˘ي˘سسلا

مت نيا ،ةليذرلا ةسسراممل ركو
ريرحتو نمأ’ا رقم ىلإا مهدايتقا

تاسسبÓم لوح ةيئازج تافلم
ى˘لإا م˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت ل˘ب˘ق ة˘ي˘˘سضق˘˘لا
.ةيئاسضقلا تاهجلا

ع.رامع
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اـــــبيرق مÓـــضسلا ةاـــــــنق
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هيف اَنَتضسارفْ بuيَخُت Óفِ نادؤضسلل اَنsبُحُ ملعت َكsنإا sمُهللا

َر˘sتَوَو ا˘ن˘َسسا˘ف˘نأا ُنادو˘سسلا َسس˘َب˘َح
هيلع انُقلَق َف˘عا˘سضو ،ا˘ن˘َبا˘سصعأا
ًةيسشخ ان˘ل˘غ˘سشأاو ،ا˘ن˘ِبو˘ل˘ق َسضب˘ن

ذإا ،ه˘ف˘قو˘م ن˘˘م ًا˘˘فو˘˘خو ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ةهوبسشملا ةرايز˘لا ه˘ي˘لإا ا˘ن˘تد˘سش
اهب ماق يتلا ،ثيبخلا ثوعبملاو
كيام ةيكيرمأ’ا ةيجراخلا ريزو
ىلإا ىطخلا عرسسأا يذلا ،ويبموب
،عا˘ط˘ق˘˘نا لو˘˘ط د˘˘ع˘˘ب نادو˘˘سسلا

ة˘˘نو˘˘سشخو ،ة˘˘مو˘˘سصخ د˘˘يد˘˘سشو
ملظو ،با˘ق˘ع ةو˘سسقو ،ة˘ل˘ما˘ع˘م
م˘ي˘ئ˘لو ،ٍد˘يد˘ه˘ت ر˘ي˘ث˘كو ،را˘سصح
ةجاح لغتسسي نأا لمأا هلكو ،رمآات
همواسسي نأاو ،هفعسضو نادوسسلا

،هرار˘˘ق˘˘ت˘˘سساو هدا˘˘سصت˘˘قا ى˘˘ل˘˘˘ع
هملسسو ،هرقفو هتقاف يف هزتبيو
،ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسمو هر˘سضا˘حو ،ه˘ن˘˘مأاو
نايكلاب فارتع’ا ىلع همغريو
تاقÓعلا عيب˘ط˘تو ي˘نو˘ي˘ه˘سصلا

ن˘˘م ه˘˘ي˘˘˘لإا ل˘˘˘سصو د˘˘˘قو ،ه˘˘˘ع˘˘˘م
ٍةرو˘˘˘سصب ة˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘˘لا سضرأ’ا

فار˘˘ت˘˘ع’ا ق˘˘ب˘˘سسي˘˘ل ،ًةر˘˘سشا˘˘ب˘˘م
،تاقÓعلاب مÓسسلاو ،عيب˘ط˘ت˘لا˘ب
ة˘˘˘حÓ˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لاو
.ةرسشابملا طوطخلاو
ةيجراخلا ريزو نادوسسلا مدسص
،ههجو ىلع ه˘م˘ط˘لو ي˘كير˘مأ’ا

ناك يذلا هفقومب عيمجلا أاجافو
سسيئر بيخ ذإا ،هسضيقن عقوتي

درو ه˘ل˘مأا ة˘ي˘لا˘ق˘ت˘ن’ا ه˘ت˘مو˘كح
ن˘˘ل˘˘عأاو ،هر˘˘مأا سضفرو ه˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ط
ٍةلوبقم ٍةينادو˘سس ٍة˘ي˘سسا˘مو˘ل˘بد˘ب
تا˘بو˘ق˘ع˘لا ع˘فر سضيا˘ق˘ي ’ ه˘نأا
ةلازإاو ،هدÓب ى˘ل˘ع ة˘سضور˘ف˘م˘لا
،با˘˘هرإ’ا م˘˘ئاو˘˘˘ق ن˘˘˘م ه˘˘˘م˘˘˘سسا
ينويهسصلا نايكلا˘ب فار˘ت˘ع’ا˘ب
رسصأاو ،هعم تاقÓعلا ع˘ي˘ب˘ط˘تو
˘مد˘عو تا˘ف˘ل˘˘م˘˘لا ل˘˘سصف ى˘˘ل˘˘ع
نأا ه˘ل د˘كأاو ،ا˘ه˘سضع˘ب˘ب ا˘ه˘ط˘˘بر
ةلوخم ريغ ةيلاقتن’ا هتموكح

هذ˘˘ه ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب ًا˘˘يرو˘˘ت˘˘˘سسد
اهيف تبلا بلطتي يتلا ،ةلأاسسملا

ة˘ب˘خ˘ت˘ن˘مو ةر˘˘ق˘˘ت˘˘سسم ة˘˘مو˘˘كح
ن˘كم˘ي ’ ا˘م و˘هو ،ًا˘ي˘طار˘ق˘م˘˘يد
نم ءاهت˘ن’ا ل˘ب˘ق ه˘ي˘ف سضو˘خ˘لا
قاف˘ت’او ،ة˘ي˘لا˘ق˘ت˘ن’ا ة˘ل˘حر˘م˘لا

ءارجإاو ،ديدجلا رو˘ت˘سسد˘لا ى˘ل˘ع
ىلإا دوقت ،ٍةهيزن ٍةرح ٍتاباختنا
،ٍةبختنم ٍةيندم ٍةموكح ليكسشت
ثدحتتو بعسشلا ةدارإا نع ربعت
.همسساب

ىلع ءاج يذلا درلا اذه نأا له
ة˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘كح˘˘˘˘˘لا سسي˘˘˘˘˘ئر نا˘˘˘˘˘سسل
سسيئر˘ل ،ة˘ي˘لا˘ق˘ت˘ن’ا ة˘ي˘نادو˘سسلا
،ة˘˘ي˘˘كير˘˘مأ’ا ة˘˘ي˘˘سسا˘˘مو˘˘ل˘˘بد˘˘˘لا

ةيليئارسسإ’ا ةموكح˘لا سسي˘ئر˘لو
نا˘ك يذ˘لا و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن ن˘ي˘ما˘˘ي˘˘ن˘˘ب
ي˘ن˘م˘يو ،ٍر˘ي˘ب˘ك ٍف˘غ˘سشب ر˘ظ˘ت˘ن˘ي
ن˘ع ر˘ب˘ع˘ي ،ٍرا˘سس ٍر˘ب˘˘خ˘˘ب ه˘˘سسف˘˘ن

،ي˘نادو˘سسلا ف˘قو˘˘م˘˘لا ة˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح
ةديدجلا هتسسايسس ةقيقح مجرتيو
ي˘˘نو˘˘ي˘˘ه˘˘˘سصلا نا˘˘˘ي˘˘˘كلا ها˘˘˘ج˘˘˘ت
،ةفلت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘بر˘ع˘لا ا˘يا˘سضق˘لاو
سسي˘ئر ى˘ق˘ت˘لا نأا د˘˘ع˘˘ب ًة˘˘سصا˘˘خ
يلاقت˘ن’ا ير˘كسسع˘لا سسل˘ج˘م˘لا

سسيئر عم ،ناهربلا حاتفلا دبع
ي˘ف ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سس’ا ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا
ءاوجأ’ا حتف ىلع اقفتاو ،ادنغوأا
ةكرحو ناريطلا مامأا ةينادوسسلا
مت ام وهو ،ةيليئارسسإ’ا ةحÓملا
ت’واحم مغر كلذ ذعب لعفلاب
تاحيرسصتلاو ،ةي˘هاو˘لا را˘كنإ’ا
.ةفيعسضلا ةيفانلا
ىلع نينهارملا نم ريثكلا باتني
ن˘˘م كسشلا د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا نادو˘˘˘سسلا

نور˘ع˘سشيو ،م˘ه˘ف˘قو˘م ة˘˘ي˘˘قد˘˘سص
ه˘نÓ˘عإا م˘ت ا˘م نأا ٍد˘˘يد˘˘سش ٍق˘˘ل˘˘ق˘˘ب
رسسلا يف م˘ت˘ي ا˘م ًار˘ي˘ث˘ك ف˘لا˘خ˘ي
ًادرفنم ًءاقل نأا ًةسصاخ ،ءافخلاو
ثيح ،ويبموب عم ناهربلا عمج دق

يلاقتن’ا سسلجملا سسيئر ىدبأا
ًةباجت˘سساو ،ف˘قو˘م˘لا ي˘ف ًة˘نور˘م
وحن ًاحسضاو Óًيمو ،بلطملا ىلإا
،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإ’ا ةلود
م˘سسر ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك رود ا˘ه˘˘ل ي˘˘ت˘˘لا
،ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ي˘نادو˘سسلا ة˘سسا˘ي˘سسلا

اهتزهجأا ةلكيهو م˘ي˘ظ˘ن˘ت ةدا˘عإاو
ة˘سسا˘ي˘سسلاو ة˘ي˘ن˘مأ’ا ،ة˘ي˘م˘سسر˘˘لا

ءا˘˘فو˘˘لا ل˘˘˘مأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،ة˘˘˘يرادإ’او
ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘تو ،تع˘˘ط˘˘ق د˘˘ق ٍدو˘˘عو˘˘ب
د˘ه˘ع˘˘ت˘˘لاو ،تر˘˘قأا د˘˘ق ع˘˘يرا˘˘سشم
ىلع نادوسسلا لوسصح ليهسستب
ٍتا˘ب˘هو ٍسضور˘قو ٍتارا˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سسا
ةرادإ’ا عانقإا ىلع لمعلاو ،ٍةيلود
يتلا اهتسسايسس رييغتل ةيكيرمأ’ا
دوقعلا لÓخ نادوسسلا عم اهتعبتا
.ةيسضاملا ةثÓثلا
ر˘˘ي˘˘غ˘˘ت د˘˘ق نادو˘˘˘سسلا نأا كرد˘˘˘ن
نادوسس وه دعي مل هنأاو ،لدبتو
،ةديتعلا ةثÓثلا ةيبرعلا تاءÓلا

ةيمÓسسإ’ا ةكرحلا نادوسس ’و
موطرخ ’و ،ةيبرعلا ةيموقلا وأا
نادوسسلا ’و ،ئدابملاو تباوثلا
،ةدارإ’ا لقتسسملاو رارقلا رحلا
روا˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا نادو˘˘˘˘سس اد˘˘˘˘غ ل˘˘˘˘ب
تا˘سسا˘ي˘سسلا ن˘ي˘˘هرو ،كÓ˘˘فأ’او
ءا˘˘يو˘˘˘قأ’ا ع˘˘˘ب˘˘˘تو ،تاءÓ˘˘˘مإ’او
ح˘لا˘سصم˘لا نادو˘سسو ،ءا˘˘ير˘˘ثأ’او
،ري˘ي˘غ˘ت˘لاو ة˘ير˘ح˘لاو ع˘فا˘ن˘م˘لاو
ى˘ع˘سسيو ،ه˘نوؤو˘سشب م˘ت˘ه˘ي يذ˘لا
نم جورخلاو هعاسضوأا نيسسحتل
،ه˘ب˘ع˘˘سشب سضو˘˘ه˘˘ن˘˘لاو ،ه˘˘تا˘˘مزأا

،ه˘˘˘ل˘˘˘كا˘˘˘سشم ن˘˘˘م سصل˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘لاو
تابوقعلا ة˘ق˘بر ن˘م قا˘ت˘ع˘ن’او
ءاهنإاو ،ءادوسسلا مئاوقلا ناوهو
طب˘سضو ،نار˘ي˘ج˘لا ن˘م ه˘تا˘عاز˘ن
ن˘˘ع Óً˘˘سضف ،م˘˘ه˘˘ع˘˘˘م دود˘˘˘ح˘˘˘لا

ٍقا˘ف˘تا ى˘لإا ل˘˘سصو˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘سض
لوح رسصمو ايبويثأا عم ٍسضرم
.ةسضهنلا دسس

سشي˘˘˘ع˘˘˘˘ي نادو˘˘˘˘سسلا نأا كرد˘˘˘˘نو
،ىر˘˘ب˘˘ك ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قا ًة˘˘ق˘˘˘ئا˘˘˘سض
،ٍق˘˘نا˘˘خ ٍرا˘˘سصح ن˘˘م ي˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘يو
،ة˘˘ع˘˘م˘˘سسلا ءو˘˘سس ن˘˘م و˘˘˘كسشيو
ةر˘ي˘ب˘ك ٍتا˘طو˘غ˘سضل سضر˘ع˘ت˘يو
،ق˘با˘سسلا ما˘ظ˘ن˘لا ةدا˘ق م˘ي˘ل˘سست˘˘ل
تافل˘م ة˘يو˘سست ه˘ن˘م ٌبو˘ل˘ط˘مو
رادو ي˘˘˘بور˘˘˘ي˘˘˘ن تار˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت
ةيكيرمأ’ا ةرمد˘م˘لاو ،ة˘مÓ˘سسلا
سضيو˘ع˘ت˘˘لاو ،لو˘˘ك سسا سسأا و˘˘ي

،ةثÓثلا تاراجفن’ا اياحسض نع
ة˘˘ي˘˘سسن˘˘ج˘˘لا ن˘˘م او˘˘نا˘˘˘ك ءاو˘˘˘سس
نع Óًسضف ،اهريغ وأا ةيكيرمأ’ا
نع ٍةلماك ٍةينمأا ٍتافلم ميدقت
ةماسسأا تاقÓعو ةدعاقلا ةطسشنأا
تÓيهسستلاو ،ةميدقلا ند’ نب
ىو˘˘ق˘˘ل ةا˘˘ط˘˘ع˘˘˘م تنا˘˘˘ك ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ًاديدحتو ،ةينيطسسلفلا ةمواقملا
دا˘˘ه˘˘ج˘˘لاو سسا˘˘م˘˘ح ي˘˘ت˘˘كر˘˘ح˘˘ل
نادوسسلا تا˘قÓ˘عو ،ي˘مÓ˘سسإ’ا
ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ع˘˘م ة˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘سسلا
هتطسشنأاو ،ناريإا يف ةيمÓسسإ’ا
سسرحلا عم ةيركسسعلاو ةينمأ’ا
هتاعدوتسسمو هتارقمو ،يناريإ’ا

،ةميد˘ق˘لا ه˘ع˘نا˘سصمو ه˘نزا˘خ˘مو
ا˘ه˘كل˘سسي نا˘ك ي˘ت˘لا ه˘˘تار˘˘م˘˘مو
اهمدختسسي ناك يتلا لئاسسولاو
د˘˘يوز˘˘تو حÓ˘˘سسلا بير˘˘ه˘˘ت ي˘˘ف
.اهب ةينيطسسلفلا ةمواقملا
عكرو عنخ نإا نادوسسلا نوكيسس
ةرادإÓ˘˘˘ل ع˘˘˘سضخو م˘˘˘ل˘˘˘سست˘˘˘سساو
،ينويهسصلا ناي˘كلاو ة˘كير˘مأ’ا

ةر˘ي˘ب˘ك ةرو˘˘تا˘˘ف ع˘˘فد˘˘ب ًا˘˘مز˘˘ل˘˘م
˘ماز˘ت˘ل’او ،ي˘ه˘ت˘ن˘ت ’ ٍة˘حو˘ت˘ف˘م
ٍماهمب مايقلاو ،ٍةنيهم ٍتادهعتب
لا˘م˘عأا ي˘ف رار˘م˘ت˘سس’او ،ةرذ˘˘ق
،ة˘قز˘˘تر˘˘م˘˘لا بور˘˘حو ةر˘˘خ˘˘سسلا

ي˘˘ف ًا˘˘قرا˘˘غ ه˘˘سسف˘˘ن د˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘سسو
يذ˘لا ي˘˘كير˘˘مأ’ا ع˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
هربجيسسو ،ئسش لك نم هدرجيسس

بيرغ وه ام لكب مايقلا ىلع
ه˘سضفر˘ي نا˘ك ا˘م˘م ،ر˘كن˘˘ت˘˘سسمو
هابأاي اممو  ،هسضراعيو نادوسسلا
.ماركلا هلهأاو رحلا هبعسش
ل˘˘ي˘˘عر ن˘˘م ٌد˘˘حأا ن˘˘˘ن˘˘˘ظ˘˘˘ي Ó˘˘˘ف
هلÓ˘ق˘ت˘سسا نأا د˘يد˘ج˘لا نادو˘سسلا
نأاو ،ل˘ي˘ئار˘سسإا˘ب فار˘ت˘˘ع’ا ي˘˘ف
تا˘قÓ˘ع˘لا ع˘ي˘ب˘ط˘ت˘ب هرار˘ق˘ت˘˘سسا

هدا˘سصت˘قا سشا˘ع˘ت˘نا نأاو ،ا˘˘ه˘˘ع˘˘م
اذهف ،اهع˘م يرا˘ج˘ت˘لا لدا˘ب˘ت˘لا˘ب
نايكلا عم ًادبأا نوكي ’ يرمعل
سضرأ’ا بسصت˘غ˘م ،ي˘نو˘ي˘ه˘سصلا

بعسشلا درسشمو ،دÓبلا لتحمو
عسسوتلاب ملاح˘لا ،ءا˘ن˘بأ’ا ل˘تا˘قو
ىلإا علطتملاو ،ددمتلاب لمآ’او
ءار˘جاو ه˘ل ًاد˘ي˘ب˘ع دو˘ه˘ي˘لا ر˘ي˘˘غ
.هدنع
قلزنملا نوينادوسسلا كردي لهف
،ه˘ي˘لإا ه˘نودو˘ق˘˘ي يذ˘˘لا ر˘˘ط˘˘خ˘˘لا

يذ˘˘لا لو˘˘ه˘˘ج˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘سصم˘˘˘لاو
نوفقي مهارت مأا ،هيلإا هنوعفدي
،نوكرديو نوربدتيو ،نوركفيو
كسسم˘ت˘لا ي˘ف ي˘ه م˘ه˘ت˘مار˘ك نأا
ثورو˘˘˘مو م˘˘˘ه˘˘˘ئا˘˘˘بآا تباو˘˘˘˘ث˘˘˘˘ب
ي˘ف ي˘ه م˘ه˘تز˘ع نأاو ،م˘˘هداد˘˘جأا
ناميإ’او مهم˘ي˘ق ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا
مهبر مÓك قيد˘سصتو ،م˘ه˘نآار˘ق˘ب

سسانلا دسشأا ندجتلو» لجو زع
دو˘ه˘ي˘˘لا او˘˘ن˘˘مآا ن˘˘يذ˘˘ل˘˘ل ًةواد˘˘ع
ا˘˘ند˘˘ه˘˘عو ،«او˘˘كر˘˘سشأا ن˘˘˘يذ˘˘˘لاو
يبرع هنأا بحي يذلا نادوسسلاب
ي˘˘ف ٌم˘˘ل˘˘سسم ،بل˘˘˘ق˘˘˘لاو ه˘˘˘جو˘˘˘لا

ٌديسس ،هئدابم يف ٌينابر ،هتديقع
ٌليسصأا ،هيأار يف ٌرح ،هسسفن يف
نادو˘سسلا و˘ه كاذ ،ه˘˘ف˘˘قو˘˘م ي˘˘ف
نبيخي Óف ،بحنو فرعن يذلا
،انلامأا مهتئيطخ˘ب دد˘ج˘لا هؤوا˘ن˘بأا

’و ،ا˘نءا˘˘جر م˘˘ه˘˘ب او˘˘ب˘˘هذ˘˘ي ’و
فار˘ت˘ع’او ع˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا˘ب او˘نز˘ح˘ي
.انسسوفن اوعجفيو انبولق
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يلودلا نؤناقلل ةفلاخم ةيعامجلا ةيرادإلا تلاقتعلا ةضسايضس

لÓ˘˘ت˘˘ح’ا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سس تلازا˘˘˘مو
يسضار’ا ىلع اهترطيسس مكحت
لاقتع’ا نيناوق قبطتو ةلتحملا
ثيح ايلود ةسضوفرملا يراد’ا
ةيل˘ي˘ئار˘سس’ا م˘كا˘ح˘م˘لا سسرا˘م˘ت
لا˘ق˘˘ت˘˘ع’او ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘لا
نود نيينيطسسلف˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل
تافارتعا وا ةلدا وا تامكاحم
ل˘˘ث˘˘ت˘˘م˘˘ت م˘˘كا˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه نأاو
’و ةيعمقلا لÓ˘ت˘ح’ا ة˘سسا˘ي˘سسل
’و ةهازنلا وأا ة˘لاد˘ع˘لا˘ب ع˘ت˘م˘ت˘ت
نأاو ةيلودلا ني˘ناو˘ق˘لا˘ب ماز˘ت˘ل’ا
لتق فدهتسسي يرادإ’ا لاقتع’ا
ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا حور˘˘لا
فرعي ’ ثيحب ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ىتم ’و لقتعم وه اذامل ريسسأ’ا
ل˘سصاو˘تو ه˘ن˘ع جار˘فإ’ا م˘˘ت˘˘ي˘˘سس
اهمادخ˘ت˘سسا لÓ˘ت˘ح’ا تا˘ط˘ل˘سس
حسصاو ىدحت يف نيناوقلا هذه
. يلودلا عمتجملل
ةيرادإ’ا ت’اقتع’ا ةسسايسس نإا
ة˘˘يدا˘˘ع تاءار˘˘جا ى˘˘لإا تلو˘˘ح˘˘˘ت
لÓ˘ت˘ح’ا تا˘ط˘ل˘سس ا˘ه˘˘سسرا˘˘م˘˘ت
لكل دمعتملا فيقوتلا سسرامتو

ىلع فرسشيو يأارلا مهفلاخي نم
نم طابسضو مقاط مكاحملا هذه
ةيليئار˘سس’ا تار˘با˘خ˘م˘لا ةز˘ه˘جا

ن˘م لا˘ق˘˘ت˘˘عا˘˘ب نو˘˘مو˘˘ق˘˘ي ثي˘˘ح
تاد˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘سسم يا نود نود˘˘˘ير˘˘˘ي
وه يرادإ’ا لاق˘ت˘ع’او ة˘ي˘نو˘نا˘ق
ةمكاحم وأا همهت نودب لاقتعا

ةلدأاو يرسس فلم ىلع دمتعيو
وأا ل˘ق˘ت˘ع˘م˘ل˘ل ن˘كم˘˘ي ’ ة˘˘ير˘˘سس
نكميو اهيلع عÓط’ا هيماحم
ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘كسسع˘˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘ماوأ’ا بسسح
لاقتع’ا رمأا ديدجت ةيليئارسسإ’ا
ةدود˘˘ح˘˘م ر˘˘ي˘˘˘غ تار˘˘˘م يرادإ’ا

لاقتعا رمأا رادسصتسسا متي ثيح
روهسش ةتسس اهاسصقأا ةرتفل يرادإا
ةددعتم تاونسسل ديدجتلل ةلباق
اكاهتنا دعي امم حوتفم لكسشب
ي˘˘لود˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق˘˘ل˘˘˘ل ا˘˘˘ح˘˘˘سضا˘˘˘ف
ةيلودلا تادهاعملاو قي˘ثاو˘م˘لاو
ةرور˘˘سض ي˘˘لا ى˘˘عد˘˘ت˘˘سسي ا˘˘م˘˘˘م
هذ˘ه ف˘قو˘˘ل ل˘˘جا˘˘ع˘˘لا ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا
ةميقعلاو ةسضوفرم˘لا ة˘سسا˘ي˘سسلا

ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ر˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘تو
ءاهنإاو نيينيطسسلفلا نيلقتعملل

يتلا يرادإ’ا لاق˘ت˘ع’ا ة˘سسا˘ي˘سس
ةجه˘ن˘م˘م ة˘سسا˘ي˘سس ى˘لإا تلو˘ح˘ت
با˘˘ق˘˘ع˘˘لا لا˘˘كسشأا ن˘˘˘م ل˘˘˘كسشو
امب يسسفنلا بيذعتلاو يعامجلا
ي˘˘˘لود˘˘˘لا نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا ف˘˘˘لا˘˘˘خ˘˘˘ي
دب ’ كلذ لظ يفو ،يناسسنإ’ا

حسضف ةيقوقحلا تاسسسسؤوملا نم
يد˘سصت˘لاو لÓ˘ت˘˘ح’ا ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سس
ةيليئارسسإ’ا ةيفسسعتلا نيناو˘ق˘ل˘ل
نا˘˘سسنإ’ا قو˘˘ق˘˘ح˘˘ل ة˘˘يدا˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا

.ينيطسسلفلا بعسشلا قوقحلو
ي˘˘ف ىر˘˘سسأا ة˘˘˘ع˘˘˘برأا ل˘˘˘سصاو˘˘˘يو
م˘˘ه˘˘بار˘˘سضإا لÓ˘˘ت˘˘ح’ا نو˘˘˘ج˘˘˘سس
اجاج˘ت˘حا ما˘ع˘ط˘لا ن˘ع حو˘ت˘ف˘م˘لا

رهام ريسسأ’ا :مهو مهلاقتعا ىلع
بونج رهظلا ةليسس نم سسرخأ’ا

03 موي˘ل˘ل بر˘سضم و˘هو ،ن˘ي˘ن˘ج
سصقن نم يناعيو ،يلاوتلا ىلع
ي˘˘ف م’آاو عاد˘˘˘سصو نزو˘˘˘لا ي˘˘˘ف
ريسسأ’او ،ديدسش ءايعإاو لسصافملا

لامسش سسيتنر نم نادهو دمحم
ىلع12 مويلل برسضم هللا مار
هلاقتعا ىل˘ع ا˘جا˘ج˘ت˘حا ي˘لاو˘ت˘لا
نم نار˘هز ى˘سسو˘مو ،ي˘ف˘سسع˘ت˘لا

،هللا مار لامسش لعسشم وبأا ريد
،يلاوتلا ىلع91 مويلل برسضم
ةدلب نم تابيعسش نمحرلا دبعو
محل تيب ةظفاحمب روحاسس تيب
. سسداسسلا مويلل برسضم
ع˘˘˘سضت تا˘˘˘سسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا كل˘˘˘˘ت نإا
˘˘ما˘˘ما ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا

ةب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل ة˘ي˘عا˘م˘ج ة˘ي˘لوؤو˘سسم
كل˘ت ة˘ه˘˘جاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو
لا˘ق˘ت˘ع’ا ةا˘˘م˘˘سسم˘˘لا ةا˘˘سسأا˘˘م˘˘لا
ة˘˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ءو˘˘˘˘سسو يراد’ا

ه˘ل سضر˘ع˘ت˘ي يذ˘˘لا ل˘˘ي˘˘كن˘˘ت˘˘لاو
هذ˘˘ه نأا ى˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإا ىر˘˘˘سسأ’ا
ةخرسص ةبا˘ث˘م˘ب ي˘ه تا˘بار˘سضإ’ا
ةبلاطمو لاقتع’ا اذه هجو يف
مهلاقتعا فورظ ءاهنإ’ ةحسضاو
بلطتي رمأ’ا اذه نأاو ةيفسسعتلا
ا˘˘ير˘˘ي˘˘ها˘˘م˘˘˘ج ا˘˘˘م˘˘˘عدو ادا˘˘˘ن˘˘˘سسإا
لبق نم ماعطلا نع نيبرسضملل
نم ةي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا

ةر˘˘سصا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا تÓ˘˘˘م˘˘˘ح لÓ˘˘˘خ
ة˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘نا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لاو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘عإ’ا

ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘مو ة˘˘˘ير˘˘˘ي˘˘˘ها˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لاو
ةينعملاو ة˘ي˘لود˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا

ذ˘خأا˘ب نا˘سسنإ’ا قو˘ق˘ح ا˘يا˘˘سضق˘˘ب
ةسسايسس ةهجاوم يف اهتايلوؤوسسم
. يراد’ا لاقتع’ا
نم نامرح وه يرادإ’ا لاقتع’ا
لÓ˘˘ت˘˘ح’ا ة˘˘مو˘˘كحو ة˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘لا
ةيلوؤوسسملا ل˘م˘ح˘ت˘ت ير˘كسسع˘لا

ة˘سسا˘ي˘˘سسلا هذ˘˘ه تا˘˘ي˘˘عاد˘˘ت ن˘˘ع
ناسسنإ’ا قو˘ق˘ح˘ل ر˘كن˘ت˘ت ي˘ت˘لاو
ن˘˘ي˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا قو˘˘ق˘˘ح مار˘˘˘ت˘˘˘حاو
ي˘لود˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق˘˘ل˘˘ل لا˘˘ث˘˘ت˘˘م’او
نإاو يناسسنإ’ا يلودلا نوناقلاو
لاقتع’ا مدختسست لÓتح’ا ةلود
ق˘ح˘ب ي˘˘ع˘˘م˘˘ق حÓ˘˘سسك يرادإ’ا
ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘سشلا ءا˘˘ن˘˘با

عمق لجا نم بولسسأاك هدمتعتو
دعيو ينيطسسلفلا دومسصلا ةدارا

ا˘ح˘سضا˘ف ا˘كا˘ه˘ت˘˘نا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا اذ˘˘ه
˘˘ما˘˘˘كحأ’و نا˘˘˘سسنإ’ا قو˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ل
ىلع تسصن يتلا فينج تايقافتا

نود لا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘ع’ا زاو˘˘˘˘ج مد˘˘˘˘ع
نيلقتعملا قحو ةلداع ةمكاحم
لÓخ نم مهسسفنأا نع عافدلا يف
بابسسأا ىلع عÓط’او نيماحم
 .لاقتع’ا
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ميتنسس رايلم5.1 قوفت اهتميق

«انورؤك»ـل يعجرملا ىفضشتضسملا
ةملاڤب ةديدج ةيبط تازيهجتب معدتي

يه ميتنسس رايلم5.1 نم رثكأا
يتلا ةيبطلا تازي˘ه˘ج˘ت˘لا ة˘م˘ي˘ق
يعجرملا ىفسشتسسملا اهب معدت
لفطلاو م’ا ىفسشتسسم انوروكل
ن˘˘سسحأ’ا ل˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘لا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م
سسوريفلا اذه ىسضرمب لثمأ’او
اذه ىلع ايموي نودفاوتي نيذلا
ةردابملا هذه يتأاتو  ،ىفسشتسسملا
اهحنم يتلا تايولوأ’ا راطإا يف
ة’و˘ل˘˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر
ةحسصلا عاطق ةقفارمو لفكتلل
ةمزأا رييسست بناج يف ةسصاخو
ي˘˘لاو فر˘˘سشا ثي˘˘ح ،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
ىلع «ةلبع لامك» ةملاق ةي’و
هجوملا يبطلا داتعلا اذه عيزوت
ىوتسسم ىلع انوروك ىسضرمل
ي˘˘ع˘˘˘جر˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسم˘˘˘لا
ل˘˘˘ف˘˘˘ط˘˘˘لاو مأ’ا «ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك»ـل
عاطقلا يفظوم لمع ليهسستل
نسسحأا يف ةيحسص ةمدخ ميدقتو
هذ˘˘ه تي˘˘˘ق˘˘˘ل د˘˘˘قو ،فور˘˘˘ظ˘˘˘لا
نم يناثلا ربتعت يتلا ةردابملا
ي˘ف ار˘ي˘ب˘ك ا˘نا˘سسح˘ت˘سسا ا˘ه˘عو˘˘ن
عاطقلا يفظومو ءابطأ’ا طسسو
اوبحر ن˘يذ˘لا ى˘سضر˘م˘لا ى˘ت˘حو
،اهون˘م˘ث ي˘ت˘لاو ةردا˘ب˘م˘لا هذ˘ه˘ب
لا˘˘م˘˘لا لا˘˘جر ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ن˘˘م˘˘ت˘˘˘م
ىفسشتسسملا اذه ميعدت لامعأ’او
يف ةعاسسلا دح ىلإا لازي ’ يذلا

داتعلاب معدلا  ىلإا ةسسام ةجاح
يف سسوريفلا اذه يسشفت لظ يف

تاذ يفو ،ني˘ن˘طاو˘م˘لا طا˘سسوأا
سشي˘ج˘لا ع˘م ا˘ن˘م˘سضتو قا˘ي˘˘سسلا
هتايو˘ن˘ع˘م ن˘م ع˘فر˘لاو سضي˘بأ’ا
ى˘ت˘ح د˘ج˘ب ل˘م˘ع˘لا ة˘ل˘سصاو˘م˘˘ل
ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج تما˘˘ق ءÓ˘˘ب˘˘لا با˘˘هذ

ميركتب ةملاقب باهرإ’ا اياحسض
ي˘ب˘ط ه˘ب˘سشلاو ي˘ب˘ط˘لا م˘قا˘ط˘˘لا

يعجرملا ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا لا˘م˘عو
فا˘ط˘ق بسسحو ،ة˘يز˘مر ا˘ياد˘ه˘ب
هذه نإاف ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ح˘بار
ىلوأا ةتافتلا ’إا يهام ةردابملا

نوكن ىتح ةيعمجلا فرط نم
نو˘ح˘سضي ن˘يذ˘لا ء’ؤو˘ه بنا˘ج˘ب
،ةي’ولا ناكسس لجا نم مهتايحب
ىتح رذحلاب ني˘ن˘طاو˘م˘لا ا˘ي˘عاد
سضور˘ف˘م˘لا ط˘غ˘سضلا ف˘˘ف˘˘خ˘˘ن

مهنم ريثكلا نأاو ةسصاخ مهيلع
ادكؤوم ،رهسش ذنم هتلئاع ري مل
ا˘ن˘ف˘قو با˘هرإ’ا ا˘يا˘ح˘سض ن˘ح˘˘ن

ى˘ت˘ح ءادو˘سسلا ة˘ير˘سشع˘لا لÓ˘خ
نم ا˘ن˘م با˘هرإ’ا ى˘ل˘ع ا˘ن˘ي˘سضق
سضرع˘ت ن˘م ا˘ن˘مو ه˘بر˘ب ق˘ح˘ت˘لا

مويلا سضي˘بأ’ا سشي˘ج˘لاو ة˘قا˘عإ’
اباهرإا ةبراح˘م˘ب ر˘خأ’ا و˘ه مو˘ق˘ي
وهو ةسسارسش رثكأا رخأا عون نم
م˘ه˘ت˘ه˘˘ج ن˘˘م ،«ا˘˘نورو˘˘ك» ءا˘˘بو
هذه ىفسشتسسملا مقاط نسسحتسسا
ةباثمب اهوربتعا يتلاو ةتافتل’ا

مهفوقو ةلسصاومل  موريسس ةعرج
.ةياهنلا ىتح سضرملا هجو يف

دوعسسم. م

مهتاناعمل دح عسضول ةعرسسلأ حانج ىلع لخدتلاب بلاطم يلأولأ
ةيطغتلا لاجم جراخ بارعأا دلوأا ةيرق ناكضس
تليضسمضسيت يف دئاقؤب ةيدلبب ةيفيرلا ةيؤمنتلا
د’وأا ة˘˘˘ير˘˘˘˘ق نا˘˘˘˘كسس بلا˘˘˘˘ط
دئاقوب ةيدلبب ة˘ي˘ف˘ير˘لا بار˘عأا
ي˘لاو ،تل˘ي˘سسم˘˘سسي˘˘ت ة˘˘ي’و˘˘ب
ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘سضب ة˘˘ي’و˘˘˘لا
د˘ح ع˘سضو ل˘جأا ن˘˘م يرو˘˘ف˘˘لا
لازي ’ يتلا ةيمويلا ةاناعملل
ل˘˘ظ ي˘˘ف ء’ؤو˘˘ه ا˘˘هود˘˘˘با˘˘˘كي
يومنتلا ءاسصقإ’او سشيم˘ه˘ت˘لا

ةيفيرلا ةيمنتلا جمارب لك نم
رثكأا يف ةلودلا اهب تدان يتلا

هذه تلوحت نأا دعب ةرم نم
ةيفيرلا ةقطنملا هذهب جماربلا
تاراعسش درجم ىلإا ةيسسنملا

عوج نم ينغت ’و نمسست ’
سشيمهتلا حبسش مهلاط نأا دعب
ةيدج ةتافتلا نود تاونسس ذنم
ل˘˘ح˘˘لا با˘˘ح˘˘سصأا ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م
راود˘لا اذ˘ه لا˘سشت˘ن’ ط˘بر˘لاو
ن˘˘م تار˘˘سشع˘˘لا م˘˘˘سضي يذ˘˘˘لا
فل˘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 ةايحلا تابلطتم
نا˘كسس ن˘م ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘˘مأ’ا

ن˘˘ع نو˘˘جر˘˘خ˘˘˘ي راود˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
تاطلسسلا نوبلاطيو مهتمسص
لبق يروفلا كرحتلاب ةيئ’ولا
ينا˘ع˘يو اذ˘ه .رو˘مأ’ا تÓ˘ف˘نا
ة˘ي˘ف˘ير˘لا ة˘ير˘ق˘لا هذ˘˘ه نا˘˘كسس
ةديدع لكا˘سشم ن˘م ة˘ي˘سسن˘م˘لا

م˘˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘ي˘˘˘ح و˘˘˘ف˘˘˘سص تر˘˘˘كع
˘ماد˘ع˘نا ل˘ي˘لد˘ب ة˘ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘يرور˘˘سضلا ق˘˘فار˘˘م˘˘لا
ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا ى˘˘ل˘˘ع بجو˘˘ت˘˘ي
رارغ ىلع اهريفوت نييلحملا
ىر˘˘˘ق˘˘˘لاو ر˘˘˘يواود˘˘˘لا سضع˘˘˘˘ب
نم تدافتسسا يت˘لا ةروا˘ج˘م˘لا

ماد˘ع˘نا ل˘ظ ي˘ف ق˘فار˘م اذ˘كه

ي˘˘ح˘˘سصلا فر˘˘˘سصلا تاو˘˘˘ن˘˘˘ق
ى˘˘˘ل˘˘˘ع نا˘˘˘كسسلا دا˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘عاو
ام وهو ،ةيديلق˘ت˘لا ر˘ي˘ما˘ط˘م˘لا
دق ةيئيبو ةيحسص ةثراكب رذني
ايقيقح اديدهتو ارطخ لكسشت

هذ˘˘ه ي˘˘ن˘˘طا˘˘ق ة˘˘ح˘˘سص ى˘˘ل˘˘ع
دسشان امك ة˘ي˘ف˘ير˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

ةرور˘سضب ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا ء’ؤو˘ه
برسشلل ةحلاسصلا هايملا ريفوت
،ةق˘ط˘ن˘م˘لا هذ˘ه˘ب ة˘مد˘ع˘ن˘م˘لاو
ىلإا ةيرقلا يلاهأا رطسضي ثيح
م˘يد˘ق ما˘ظ˘ن ى˘ل˘˘ع دا˘˘م˘˘ت˘˘ع’ا

يف هايملا عيزوت يف يديلقتو
م˘ه˘ن˘م سضع˘ب˘لا ل˘سضف˘ي ن˘ي˘˘ح
ءارو ا˘ي˘مو˘ي ير˘ج˘لاو ثح˘ب˘˘لا
نكامأا نم اهبلجو ءاملا ةرطق
م˘˘ها˘˘ن˘˘كسس ر˘˘ق˘˘م ن˘˘ع د˘˘ع˘˘ب˘˘ت
كيهان ،تارتموليكلا تارسشعب

’ نيأا ةنيدملا زاغ مادعنا نع
ىلع نودم˘ت˘ع˘ي نا˘كسسلا لاز˘ي
يتلاو نا˘تو˘ب˘لا زا˘غ تارورا˘ق
لكسشم اذكو م˘ه˘ل˘ها˘ك تل˘ق˘ثأا
راود˘لا ط˘بر˘ي يذ˘لا ق˘ير˘˘ط˘˘لا
رتنع نيع ةيحايسسلا ةقطنملاب
د˘ئا˘قو˘ب ي˘ت˘يد˘ل˘ب ى˘لإا ’و˘سصو
مادعنا اذكو ،ناميلسس يديسسو
لخاد ةيفيرلا ةيمومعلا ةرانإ’ا
لكاسشملا ةل˘م˘ج ي˘هو ة˘ير˘ق˘لا
ن˘م تار˘سشع˘˘لا تل˘˘خدأا ي˘˘ت˘˘لا
ةيرقلا هذهب ةنطاقلا تÓئاعلا
يومنتلا سشاعنإ’ا ةفرغ لخاد
تاطل˘سسلا ل˘خد˘ت را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف
ت’اغسشناب لفكت˘ل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا
ة˘ي˘ف˘ير˘لا ة˘ير˘ق˘لا هذ˘˘ه نا˘˘كسس
يف قحلا اهئاط˘عإاو ة˘ي˘سسن˘م˘لا
.ةمادتسسملا ةيفيرلا ةيمنتلا

ز.دمحأأ

:«مÓسسلأ»ـل صسيقلب يسسيغر ةدعّاسصلأ ةبتاكلأ

تازاجنإلاب  ءيلم ءاطعلاب لفاح يبدأا راضسمل ةقÓطنا ةطقن..«انعمج ةنجلا يف»
يف انسصغ ول ،ئراقلل ركف ميدقت وه اهاعسسم لك ،اهملق صضبنو اهفورح تامغنب ةفلتخم ،باتكلأ لكك صسيل ةبتاك

يف عأدبإلأ قيرط قسش يف ةيبدألأ اهتقأرسشأو اهعأدبإاب تمهسسأأ ،رونلأ قيرط ىلإأ اهملق عم انرحبأل اهسصوسصن
قلخلأ نم لماكلأ اهقح اهدح يف ،ةبهوم لك يطعت اهنإأ ،بهأوم ةدع اهيف عمتجت ،يرئأزجلأ يفاقثلأ طسسولأ

ةتفلملأ اهسصوسصن لÓخ نم بذع يناسسنإأ صساسسحإابو ةلهذم ةيلامجب يبدألأ لعفلأ صضوخت لأزت ل ،عأدبإلأو
 .اهبراجتو اهميهافم ،ةغل اهريغ ديجت ل يتلأ ةيبرعلأ اهفورح رخسص نم تتحن ،أدج

قلطُيو ناسسللا تمسصي امدنع
ايافخ نع رّبعيل نانعلا ملقلل
ىر˘ن ا˘ه˘تا˘˘نو˘˘ن˘˘كمو سسف˘˘ن˘˘لا
وهو قفأ’ا يف أ’أÓتي عادبإ’ا
ا˘ن˘ت˘ف˘ي˘سض ي˘ف ل˘كسشت˘ي يذ˘لا
ة˘ل˘ط˘ب «سسي˘˘ق˘˘ل˘˘ب ي˘˘سسي˘˘غر»
،ةنسس81 وديجلا يف رئازجلا

،ة˘˘ف˘˘هر˘˘م ة˘˘ي˘˘ئاورو ة˘˘ب˘˘تا˘˘˘ك
حسضاو˘لا ا˘ه˘بو˘ل˘سسأا˘ب ف˘سصت˘ت
،ز˘ي˘م˘م˘لا ي˘قار˘لا ا˘هاو˘ت˘˘سسمو
ا˘ه˘بو˘ل˘سسأا ،ةذا˘خأا ا˘ه˘سصو˘سصن
ي˘نا˘ع˘م˘˘لا˘˘ب ءي˘˘ل˘˘م ،ف˘˘ث˘˘كم
ةعرتملا ةفاف˘سشلا تا˘م˘ل˘كلاو
فيك فرعت ،ةيوغللا ريباعتلاب
Óف ،اهظافلأ’ ىنعملا عوطت
اهل ردسص  ،ىمرملا نع حنجت

ة˘ن˘ج˘لا ي˘ف» ناو˘ن˘ع˘ب با˘˘ت˘˘ك
.«انعمج
ةر˘˘ك˘˘ف ِكل تر˘˘ط˘˘خ ف˘˘ي˘˘ك
يذ˘˘˘لأ ن˘˘˘˘م وأأ ،ة˘˘˘˘با˘˘˘˘ت˘˘˘˘ك˘˘˘˘لأ
؟ةبهوملأ كيف فسشتكأ
ة˘م˘ت˘ه˘م تن˘ك ير˘غ˘سص ذ˘˘ن˘˘م
تقوفتو ةيبرعلا ةغللا ةدامب
تا˘م˘ل˘ك ي˘ق˘لأا ا˘م˘ئادو ،ا˘ه˘ي˘ف
يفيلأات نم تايحرسسم بتكأاو
ي˘قا˘ب ي˘فو م˘˘ل˘˘ع˘˘لا مو˘˘ي ي˘˘ف
ا˘م˘ك ،ىر˘خأ’ا تا˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘لا
ي˘˘˘ف تار˘˘˘˘م ةّد˘˘˘˘ع تكرا˘˘˘˘سش
ةرطا˘خ˘لا ة˘با˘ت˘كل تا˘ق˘با˘سسم
يلخادب لوجي اّمع اهيف رّبعأا

ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘قاو˘˘˘م ر˘˘˘ب˘˘˘ع
ركفأا مل ينن˘كل ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
اداق˘ت˘عا با˘ت˘ك ر˘سشن ي˘ف اد˘بأا

جاتحيو بعسص رمأ’ا نأا يّنم
ىلع تفرعت نأا ىلإا ،ريثكلا

ام اذهو يّنسس سسفنب تابتاك
لوأا راد˘سصا ى˘ل˘ع ي˘ن˘ع˘˘ج˘˘سش
ةنجلا يف ناونعب يل باتك
ه˘لÓ˘خ ن˘م ا˘م˘برو ،ا˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘ج
تأاد˘بو ،ة˘ب˘هو˘م˘لا تف˘سشت˘˘كا
ي˘˘˘نأا˘˘˘بو ،ي˘˘˘تارد˘˘˘ق˘˘˘ب ن˘˘˘مؤوأا
ديزملا لعفو مدقتلا عيطتسسأا
.لجو زع هللا نذإاب

،لوألأ كرأدسصأ ءانثأأ يف
ةر˘˘˘م لوأل تر˘˘˘ع˘˘˘سش ف˘˘˘ي˘˘˘ك
ة˘˘كر˘˘ع˘˘م ن˘˘ي˘˘سضو˘˘خ˘˘ت تنأأو
نا˘˘˘˘˘˘ك ف˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘كو ،عأد˘˘˘˘˘˘بإلأ
ن˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘ت تنأأو كسسا˘˘˘˘˘˘سسحأ
؟كل لمع لوأأ ةقأرسشإأ

فقثملا راد لوبق دنع هللاو
تلمتكاو ادج تدعسس يلمعل
ي˘ت˘يؤور د˘˘ن˘˘ع ة˘˘حر˘˘ف˘˘لا هذ˘˘ه
ي˘ل ي˘بدأا دو˘لو˘م لوأا مود˘ق˘˘ل
،يمسساو يتروسص لمحي وهو
قار˘سشإا ة˘ياد˘ب ا˘ه˘نأا˘ب تر˘ع˘سش
قيرط˘ل ة˘ياد˘بو عاد˘ب’ا ر˘ج˘ف
ذيفنتلاو طيطخ˘ت˘لا˘ب ه˘م˘سسرأا

تي˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ت ،ه˘˘˘ل˘˘˘ل د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘˘لاو
ن˘م ة˘ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م تا˘˘ع˘˘ي˘˘ج˘˘سشت
ا˘ع˘ب˘ط˘ف ،ي˘˘ئÓ˘˘مزو ي˘˘تر˘˘سسأا
رور˘سسلاو ة˘ج˘ه˘ب˘˘لا سسا˘˘سسحا

ع˘ي˘م˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ي˘˘غا˘˘ط  نا˘˘ك
.ىرخأ’ا سسيسساحأ’ا

ي˘˘˘ف نأو˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘لأ لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘˘م
ةءأر˘ق˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج ة˘˘ن˘˘ج˘˘لأ

كتءا˘˘ج ف˘˘ي˘˘˘ك ،د˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لأو

أذ˘˘ك˘˘ه را˘˘ي˘˘ت˘˘خل ةر˘˘ك˘˘ف˘˘˘لأ
˘مو˘ه˘ف˘˘م˘˘لأ و˘˘ه ا˘˘مو نأو˘˘ن˘˘ع

؟هل يللدلأ
ةيانعب هترتخا باتكلا ناونع
ليحي هنأ’ ،نيري˘ب˘ك ز˘ي˘كر˘تو
زجنملا نتمو نومسضم ىلع
ةدعاق نم اقÓ˘ط˘نا ،ي˘ل˘خاد˘لا

ة˘ي˘ل˘ي˘م˘كت ة˘ي˘ل˘ما˘كت ة˘˘قÓ˘˘ع
لكلاب ءزجلا طابترا اهسساسسأا

نأا ذإا ،ءز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘ب ل˘˘˘˘˘˘كلاو
ا˘ما˘م˘ت ق˘˘با˘˘ط˘˘ي ىو˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
،ادج ربعم وه يذلا ناونعلا

تف˘˘˘˘ل ه˘˘˘˘لÓ˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘م تدرأاو
دا˘ع˘بأا وذ ناو˘ن˘ع˘˘لا ،ها˘˘ب˘˘ت˘˘ن’ا
ةقدب ربعت ةيئايميسسو ةيل’د
هلÓخ نم تدرأا ،ةسصقلا نع
ى˘˘لإا ة˘˘لا˘˘˘سسر ه˘˘˘ب ل˘˘˘سصوأا نأا
دقف ام هنأا يقلتملاو ئراقلا
ي˘˘˘˘ف در˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسي سضرأ’ا ي˘˘˘˘˘ف
يرايتخا وه نكي مل  ،ءامسسلا
رايتخا يلع رّذعت لب لوأ’ا
ل˘˘سضف˘˘˘ب ن˘˘˘كلو ،ناو˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘لا

راتخن نأا نعطتسسا يتÓيمز
ناونع وه ،انعمج ةنجلا يف

.يل باتك لوأ’
ن˘˘ع ر˘˘ث˘˘كأأ ا˘˘ن˘˘ي˘˘ثد˘˘ح˘˘˘ت و˘˘˘ل
،تايسصخ˘سشلأ ّم˘هأأ ،ة˘سصق˘لأ

ج˘سسن مأأ ة˘ي˘ع˘قأو ي˘ه ل˘هو
ةر˘˘˘ك˘˘˘˘ف˘˘˘˘لأ ،لا˘˘˘˘ي˘˘˘˘خ˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘م
اهت˘ج˘لا˘ع ي˘ت˘لأ ة˘ي˘سسي˘ئر˘لأ

؟كبدأأ اهيلع موقيو
ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م تا˘˘ي˘˘سصخ˘˘سشلا
رود˘ت ثي˘ح ،ن˘ير˘سسنو سسي˘˘نأا
ة˘حار˘سصب  ،ا˘م˘ه˘لو˘ح ة˘سصق˘لا
لا˘ي˘˘خ˘˘لا ج˘˘سسن ن˘˘م ة˘˘ّسصق˘˘لا
ىلع طاقسسا اهربتعأا يننكل
يف ةسصا˘خ مو˘ي˘لا ا˘ن˘ع˘م˘ت˘ج˘م
نأا ي˘ن˘ن˘كم˘ي ،ي˘لا˘ح˘لا ا˘ن˘ت˘قو
ةاتف ّيأا ةسصق اهنأاب اهفنسصأا

فرط نم ّبح ةبرجتب ترّم
.دحاو
،ةسصق˘لا˘ب كت˘بر˘ج˘ت تأأد˘ب

صسنج يف نيلسصأوتسس له
رأر˘˘م˘˘ت˘˘سسلأ مأأ ر˘˘خآأ ي˘˘˘بدأأ

ر˘يد˘ج˘لأ صسن˘ج˘لأ أذ˘˘ه ي˘˘ف

ا˘جأور ىق˘ل˘يو ة˘ع˘با˘ت˘م˘لا˘ب
؟لوبقم
ةيعادب’ا ةباتكلا يف يتايادب
ةسصقلاب تناك يفاقثلا لعفلاو
،ر˘طاو˘خ˘لا سضع˘بو ةر˘ي˘سصق˘˘لا

ا˘˘ه˘˘نأا˘˘ب ا˘˘هر˘˘ب˘˘ت˘˘عأا ي˘˘ن˘˘ن˘˘ّكلو
ة˘ي˘لوأا تا˘سشبر˘خو ت’وا˘ح˘˘م
ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م ي˘سسف˘ن تر˘˘سضح
ا˘ج˘˘سضن ر˘˘ث˘˘كأا م˘˘لا˘˘ع جو˘˘لو˘˘ل
ا˘˘ب˘˘سصخ ’ا˘˘ج˘˘مو ،ا˘˘بو˘˘ل˘˘˘سسأاو
ناولأ’او نونفلا ه˘ي˘ف ف˘ل˘ت˘خ˘ت
ج˘˘ع˘˘˘ي ،ة˘˘˘ي˘˘˘بدأ’ا سسا˘˘˘ن˘˘˘جأ’او
،ن˘ي˘بو˘هو˘م˘لاو ن˘ي˘عد˘ب˘˘م˘˘لا˘˘ب
ينتحنم ة˘سصق˘لا ع˘م ي˘تا˘ياد˘ب

ة˘عا˘ج˘سشلا ي˘ن˘ت˘ط˘˘عأاو ة˘˘قا˘˘ط
ارطم تلطهف ناديملا لوخدل
تتبنأاف ،ةبهوملا ىقسس اراردم
يهو ةيفارتحا ةبرجت لوأا عرز
ى˘ظ˘حأا و˘˘ل ى˘˘ن˘˘م˘˘تأاو  ،ة˘˘سصق
ةبرجت سشيعأ’ ىرخأا ةسصرفب
.هللا نذإاب ةياور رسشن

كيلإأ ةبسسن˘لا˘ب ل˘ث˘م˘ت أذا˘م
ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘ج˘˘˘˘لأ ي˘˘˘˘ف» ة˘˘˘˘بر˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ت

كرا˘˘˘˘سسم ي˘˘˘˘ف «ا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ج
؟ماعلأ يبدألأ
ة˘ن˘ج˘˘لا ي˘˘ف» ي˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب

اهلÓخ نم ةبرجت وه «انعمج
تفّرعتو ،يتب˘هو˘م تف˘سشت˘كا

ة˘˘ي˘˘عاد˘˘ب’ا ي˘˘تارد˘˘ق ى˘˘˘ل˘˘˘ع
تفّرع˘ت ،ي˘ل˘خاود تف˘سشت˘كاو
ر˘ث˘كأا ن˘ي˘قو˘ف˘ت˘م سسا˘نأا ى˘ل˘ع
ربتعأا ايسصخسش ،ا˘ي˘فا˘ق˘ث ي˘ن˘م
راسسمل ةقÓطنا ةطقن ةبرجّتلا
ءي˘ل˘م ءا˘ط˘ع˘لا˘ب ل˘فا˘ح ي˘˘بدأا
.تازاجنإ’اب
صسي˘ق˘˘ل˘˘ب ح˘˘م˘˘ط˘˘ت أذا˘˘م ىلإأ
ةباتكلأ د˘ي˘ع˘سص ىل˘ع ءأو˘سس
ىو˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘˘˘˘˘لأ ىل˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع وأأ
؟يسصخسشلأ

نكمي ’ يفادهأاو يتاحومط
،ةدحاو ةملك يف سصخلت نأا
ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ل˘˘م ة˘˘مدا˘˘ق ة˘˘˘با˘˘˘سش ا˘˘˘نأا
حومطلاب ةعّبسشتم عيجسشتلاب
اهبهاومب ةينغ اهتدارإاب ةيوق
ف˘ي˘لأا˘ت˘ل ح˘م˘طأا ،ا˘ه˘˘برا˘˘ج˘˘تو

كراسشأا ول ىنمتأا تنك ةياور
ي˘لود˘لا سضر˘ع˘م˘لا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ب
فسسأÓل ن˘كلÓ 0202ي˘سسل

ي˘نو˘كل ح˘م˘سست م˘ل ي˘˘فور˘˘ظ
اذه ايرولاكبلا ةداهسش زاتجا
ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج ع˘˘م ا˘˘م˘˘ّبرو ،ما˘˘ع˘˘لا

سضرعملا نوكي ’ دق انوروك
هد˘عو˘م ل˘جأا˘ت˘يو ة˘ن˘سسلا هذ˘ه
هللا نم بلطأا ،ةمداقلا ةنسسلل
تا˘قو˘˘ف˘˘ت˘˘م˘˘لا ن˘˘م نو˘˘كأا نأا

ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسارد نأاو ة˘˘˘˘˘˘سصا˘˘˘˘˘˘خ
ايرولاكبلا ةداهسش يزا˘ي˘ت˘جاو
يف ةباتكلا ةبهوم نم ىلوأا
ةدع كلمأا امك ،يلاحلا تقولا
ا˘˘˘ه˘˘˘ق˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت ّدوأا مÓ˘˘˘˘حأا

نأا اهنمسض نم  ،اهديسسجتو
ي˘ف عاد˘با ة˘م˘سصب ي˘ل نو˘˘كت
،يرئازجلا يفاقثلا روسضحلا

ىلع ةفور˘ع˘م ة˘ب˘تا˘ك نو˘كأاو
.يلودلاو يلحملا ديعسصلا

 ةديرجلأو ءأرقلل ةريخأأ ةملك
ة˘م˘ل˘كلا ،ار˘خآا سسي˘˘لو ار˘˘ي˘˘خأا
نأا ي˘ه ا˘ه˘مد˘˘قأا نأا دوأا ي˘˘ت˘˘لا
اد˘م˘ح هد˘˘م˘˘حأاو ه˘˘ل˘˘لا ر˘˘كسشأا

ىلع هيف اكرابم ابيط اريثك
،ة˘سصر˘ف˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ن˘˘ح˘˘ن˘˘م نأا
،نيم˘ير˘كلا ن˘يد˘لاو˘ل˘ل ار˘كسش
ق˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘˘عو سصا˘˘˘˘˘خ ر˘˘˘˘˘كسش
يعيج˘سشتو ي˘ل م˘ه˘تد˘نا˘سسم˘ل
ىلع مهلمعو ،ايونعمو ايدام
ي˘˘مÓ˘˘حأا ة˘˘فا˘˘˘ك ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت
م˘ل ي˘ت˘لا ي˘مأا سصو˘سصخ˘لا˘بو
،ابلط يل اذه انمويل سضفرت
ي˘˘ه ف˘˘ق˘˘ث˘˘م˘˘لا راد˘˘ل ار˘˘˘كسش
ةر˘ي˘م˘سس ةذا˘˘ت˘˘سسأ’او ىر˘˘خأ’ا

انت˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسا ي˘ت˘لا يرو˘سصن˘م
أارق نم لكو ،لابقتسسا نسسحأا

نم ليلقلا يناطعأاو يتاملك
سصخسشلا ىسسنأا نأا نود ،هتقو
رادسصا ي˘ف ا˘ب˘ب˘سس نا˘ك يذ˘لا
ة˘غ˘ي˘سصب وأا ،ي˘ل دو˘˘لو˘˘م لوأا
يذ˘لا سصخ˘سشلا لو˘˘قأا ىر˘˘خا

ة˘ب˘تا˘كلا سسي˘ق˘ل˘˘ب ن˘˘م ل˘˘ع˘˘ج
هقزري نأا هللا لأاسسأا ،سسيقلب
.يوتري ىتح هينامأا سضيف نم

 فسسوي نب . رسضخل . أأ :اهرواح
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 مهتيعسضو ةيوسستل لجاعلأ لخدتلاب ةيلولأ يلأو أوبلاط
 اجاجتحا قيرطلا نؤقلغي نؤنطاؤم

ةضسبتب ةيدقنلا ةلؤيضسلا ةردن ىلع
نينطاوملا ن˘م تار˘سشع˘لا مد˘قأا
قيرطلا قلغ ىلع ةسسبت ةنيدمب
عارذ ديرب زكرم لباقم يعرفلا
،ةنيدملا طسسوب دجاوتملا مامإ’ا
ةرد˘ن ى˘ل˘ع م˘ه˘˘ن˘˘م ا˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا
ةداحلا ةمزأ’او ةيدقنلا ةلويسسلا
ديربلا زكارمب لاومأ’ا بايغ يف
،ر˘ه˘سشأا ة˘ثÓ˘ث ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا ذ˘˘ن˘˘م
ن˘˘م ا˘˘ن˘˘يد˘˘ل ر˘˘فو˘˘ت ا˘˘م بسسحو
اوؤودب نيجتحملا نإاف تامولعم
حابسصلا تاعاسس ذنم رهمجتلاب
مامأا سسمأا لوأا راهن نم ركابلا

قيرطلاب مامإ’ا عارذ ديرب زكرم
نيأا «ةنيطنسسق قيرط» ىمسسملا
،ةراجحلا مادختسساب هقلغب اوماق
يذ˘لا م˘ي˘ح˘ج˘لا ن˘ع ر˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ت˘˘ك
سضع˘˘˘ب لا˘˘˘قو ،ه˘˘˘نو˘˘˘˘سشي˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي
«مÓسسلا » ةيموي˘ل ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لا

˘ماد˘ع˘نا ر˘سس او˘م˘ه˘ف˘ي م˘ل م˘˘ه˘˘نأا
د˘ير˘ب˘لا ز˘كار˘˘م ي˘˘ف ة˘˘لو˘˘ي˘˘سسلا
م˘ه˘تا˘ي˘˘ح ل˘˘ط˘˘عا˘˘م ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘ب
يف نور˘ط˘سضي ثي˘ح ،ة˘ي˘مو˘ي˘لا

مهتويب ىلإا ةدوعلا لاحلا بلاغ
،ادحاو ارانيد اوبحسسي نأا نود
ريباوط يف راظتن’ا نم مغرلاب

.لماك موي رادم ىلعو ةليوط
بلا˘˘˘˘˘ط دد˘˘˘˘˘سصلا اذ˘˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘˘فو
ةيئ’ولا تاطلسسلا نوج˘ت˘ح˘م˘لا

ة˘ي’و˘لا ي˘˘لاو ا˘˘ه˘˘سسأار ى˘˘ل˘˘عو
هذه ةيوسستل ل˘جا˘ع˘لا ل˘خد˘ت˘لا˘ب
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘يرز˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو˘˘˘لا
داحلا سصقنلا ةجيتن اهنوسشيعي
نم ةجوم قلخام ،لاومأ’ا يف
نئا˘بز ىد˘ل ر˘مذ˘ت˘لاو ءا˘ي˘ت˘سس’ا

 .ديربلا زكارم
نوراه يحابسصم

 انوروك صسوريف ىودع نم ةياقولأ تأءأرجإل مات بايـغ

نيفاطضصملل ةلضضفم ةهجو ةدكيكضسب يديهم نب يبرعلا ئطاضش
نم نيمداقلأ نيفاطسصملاب ةمحدزم ةكرح ،ةدكيكسس ةنيدم قرسش عقأولأ ،يديهم نب يبرعلأ ئطاسش دهسشي

مامجتسسلأ لجأأ نم ،فيطسسو ،ةنتاب ،جيريرعوب جرب ،ةملاق ،ةليم ،يقأوبلأ مأأ ،ةنيطنسسقك تايلولأ فلتخم
ةحأر ىلع ،ةحايسسلأ نوؤوسش ىلع نيمئاقلأ لفكت مدعو ،ةيتامدخلأ قفأرملأ ةلق مغر ،رحبلاب عتمتلأو

تاباسصع صسرمت هلك كلذ ىلإأ فاسضي ،ىسضم تقو يأأ نم رثكأأ ،«انوروك» ةحئاج لÓخ اميسسل ،نيفاطسصملأ
ريغب نيفاطسصملأ لأومأ اهلÓخ نم فزنت ،تايمحم تأءاسضفلأ هذه نم تلعج يتلأ غنيكرابلأ ايفامو ئطأوسشلأ

.ةينعملأ حلاسصملل مات بايغ يف ،ةيلعف ةمدخ ميدقت نود نمو ،قح

لئاه ددع دفاوت ،ئطاسشلا دهسش
ةياهن لÓ˘خ ،ن˘ي˘فا˘ط˘سصم˘لا ن˘م
حت˘ف ةدا˘عإا ذ˘ن˘م لوأ’ا عو˘ب˘سسأ’ا
،يراجلا توأا51 يف ئطاوسشلا
انتلوج لÓخ هل فسسؤوملا نا ’ا
طورسشل ايلك ابايغ انظح’ اننا
تاءارجإاب مازتل’ا مدعو ةفاظنلا
اهذاختا مت يتلا ،ةيحسصلا ةياقولا
«انوروك» ةحئا˘ج ي˘سشف˘ت ع˘ن˘م˘ل
،طق˘ف قرو ى˘ل˘ع ار˘ب˘ح تي˘ق˘بو
تامام˘كلا ي˘ل˘ما˘ح˘ل ما˘ت با˘ي˘غ
د˘عا˘ب˘ت˘لا تاءار˘˘جإاو ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا
نم ديدعلا عفادتو ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
فسص يف مهد˘جاو˘تو تÓ˘ئا˘ع˘لا

ئ˘˘طا˘˘سشلا لو˘˘˘ط ى˘˘˘ل˘˘˘ع د˘˘˘حاو
يف ،قبسس امم رثكا نيقسصÓتم
ىلع نوفرسشي نمل رثا ’ لظ
د˘˘˘يد˘˘˘ع ع˘˘˘جرأاو .ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
تثد˘ح˘ت ن˘م˘م ،ن˘ي˘فا˘˘ط˘˘سصم˘˘لا
ىوتسسم ىل˘ع م˘ه˘ع˘م «مÓ˘سسلا»
تاي’ولا نم م˘ه˘ل˘جو ،ئ˘طا˘سشلا
ر˘ي˘غ د˘فاو˘ت˘˘لا اذ˘˘ه ،ةروا˘˘ج˘˘م˘˘لا
تÓ˘ئا˘ع˘لا ل˘ب˘ق ن˘م قو˘ب˘سسم˘˘لا

تا˘جرد عا˘ف˘ترا ى˘لإا با˘ب˘˘سشلاو
ن˘م ما˘يأ’ا هذ˘˘ه لÓ˘˘خ ةرار˘˘ح˘˘لا

يحسصلا رجحلا عفر اذكو ،ةهج
˘˘˘˘ما˘˘˘˘ما ئ˘˘˘˘طاو˘˘˘˘سشلا ح˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘فو
،ىرخأا ةيحان ن˘م ن˘ي˘فا˘ط˘سصم˘لا
سضع˘˘˘˘˘ب ع˘˘˘˘˘جرأا ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘˘ف
مهرا˘ي˘ت˘خا بب˘سس ن˘ي˘فا˘ط˘سصم˘لا
مسسو˘م ل˘ك ةد˘كي˘كسس ئ˘طاو˘سش

ةحير˘م˘لا فور˘ظ˘لا ى˘لإا ،ف˘ي˘سص
لك ىوتسسم ىلع اهنوقلي يتلا

،ةحابسسلل ةحومسسملا ئطاوسشلا
عبرتي يتلا ةريب˘كلا ة˘حا˘سسم˘ل˘لو
،يديهم نب يبرعلا ئطاسش اهيلع
جودز˘م˘لا ق˘ير˘ط˘لا ى˘ل˘˘ع ةدا˘˘يز
دفاوتو ،ريخأ’ا اذه ىلا يدؤوملا
ىلوأ’ا تاعاسسلا ذنم نينطاوملا

ئ˘˘طا˘˘سش ى˘˘ل˘˘ع ،حا˘˘ب˘˘سصلا ن˘˘˘م
عم نمازت ،يد˘ي˘ه˘م ن˘ب ي˘بر˘ع˘لا
ر˘مأ’ا ،ةرار˘˘ح˘˘لا ة˘˘جرد عا˘˘ف˘˘ترا
نم ،اريبك اطغسض هنع جتن يذلا
ددسصب تناك يتلا تÓئاعلا لبق
،ةيمامأ’ا فوفسصلا نع ثحبلا
ةرسشابم برقت˘ل˘ل ئ˘طا˘سشلا اذ˘ه˘ل
نم ديدعلا تدكأا دقو ،رحبلا نم
رحبلا ترا˘ت˘خا ي˘ت˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا
رئاظح نأا ،سسفنلا نع حيورتلل
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب تارا˘˘ي˘˘سسلا ن˘˘كر
تا˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ئ˘طاو˘˘سشلا

بلغأاو ةبقارم نكت مل ،ةيلحاسسلا
طئاحلا سضرع برسض اهباحسصأا
ةريعسست ديدحتب سصاخلا رارقلا

نيب ةري˘ظ˘ح˘لا˘ب ة˘ب˘كر˘م˘لا ن˘كر
˘ما˘ق ثي˘ح ،جد002 جد001
را˘ع˘سسأا سضر˘ف˘ب م˘ه˘ن˘م سضع˘ب˘˘لا

نمث ةفعاسضمب ،مهئاوهأا بسسح
تÓ˘ئا˘ع˘لا د˘حأا بسسحو رر˘ق˘م˘لا
ئطاسش ىلإا هجوتلا تلسضف يتلا
تربجأا هنإاف ،يديهم نب يبرعلا

نود ،جد002 نم˘ث ع˘فد ى˘ل˘ع
افوخ ،ةريظحلا سسراح  ةسشقانم
بايغ ىلإا اريسشم هتبكرم ىلع
تاهجلا لبق نم ةبقارملل ماتلا
ناك ،رخآا دكأا نيح يف ،ةينعملا
ع˘فد نأا ،ه˘ترا˘ي˘˘سس ن˘˘كر دد˘˘سصب
بحاسص لبق نم ررقملا غلبملا
لظ  يف ،هنم رفم ’ ةريظحلا

ح˘لا˘سصم˘˘لاو تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا با˘˘ي˘˘غ
.نيفلاخملا عدرل ةينعملا

ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘˘سصم تر˘˘ب˘˘ت˘˘عاو
ئطاسشلا اذه اهتهج نم ةيندملا
ىلع تÓئاعلل ابا˘ط˘ق˘ت˘سسا ر˘ث˘كأا

ثيح ،ةدكيكسس ةي’و ىوتسسم
دتميو ةسسارح زكرم11 مسضي

وا تارتمولي˘ك01 لو˘ط ى˘ل˘ع
ربكا دعيو ،عاطقنا نودب ديزي
،ينطولا ىوتسسملا ىلع ئطاسش
ئ˘˘طا˘˘سشلا لو˘˘ط ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإا

.ةمعانلا ةيبهذلا هلامرو

ع.يفطل

نأأ أودكأأ نوجتحملأ
يعيبطلأ زاغلاب مهليسصوت

هورظتنأ املاطل ملح
عفدي عيراضشملا بايغ

فؤع دلوأا ىرق ناكضسب
قيرطلا عطق ىلإا ةنتابب
ىرق ينطاق نم تأرسشعلأ ماق
تاحيسشلأو صشيرب ،قأوقولأ نيع
ةيلو يف فوع دلوأأ ةيدلبب
نم ةيجاجتحأ ةكرحب،ةنتاب

نيب طبأرلأ قيرطلأ قلغ لÓخ
أديدنت ،ةتوتلأ نيعو فوع دلوأأ

.ةقلاعلأ ةيومنتلأ لكاسشملاب
نم مهئايتسسأ نع أوربع نوجتحملأ

عيراسشملأ صضعب ديسسجت مدع
أوقلت مهنأأ نولوقي يتلأ ةيومنتلأ

يعيبطلأ زاغلاك ،اهزاجنإاب أدوعو
مهيلإأ ةبسسنلاب هليسصوت دعي يذلأ

املاطل يذلأ ملحلأ ةباثمب
ةيسصوسصخل أرظن هورظتنأ
صسيراسضتب زيمتت يتلأ ةقطنملأ

ةدورب فرعتو ةبعسص ةيعيبط
ىلع ءاتسشلأ لسصف لÓخ ةديدسش

ةرتف يهو ،قطانملأ يقاب صسكع
اهلÓخ نودبكتي مهنأأ ناكسسلأ دكؤوي
ةروراق نع ثحبلل ةريبك ةاناعم

عم ةسصاخ توزاملأ وأأ ناتوبلأ زاغ
ريغ تاقرطلأو كلاسسملأ ةبوعسص

نوجتحملأ بلاط امك ،ةدبعملأ
ىرخأأو ءابرهكلل ةكبسشب مهطبرب
ءاملاب مهدم عم يحسصلأ فرسصلل
ةايحلأ طورسش ريفوتو ،بورسشلأ
أذه يتأايو .ةيرقلل ةيرورسضلأ
هب حول نأأ قبسس يذلأ جاجتحلأ
ىرقلأ ناكسس نم نونطأوملأ
يعيبطلأ زاغلأ مأدعنل ةروكذملأ

يف ةرركتملأ مهتاناعمو ءابرهكلأو
نيتقاطلل ةليدب لئاسسو نع ثحبلأ

ةحلاسصلأ هايملأ  بايغ نع Óسضف
مدعو فرسصلأ تأونقو برسشلل
ىلإأ نييلحملأ نيلوؤوسسملأ ةعراسسم

.مهلكاسشم لح
م.ءامسسأأ

 ةيولوأاك ةيعماجلأ ةرسسأÓل اسصسصخم نوكيسس
«91 ديفؤك » سسوريف نع فضشكلا ربخم حتفل دعتضست لجيج ةعماج

ل˘ج˘ي˘ج ة˘ع˘ما˘ج ر˘˘يد˘˘م ف˘˘سشك
ىل˘ع ،ةز˘م˘ح سشر˘ي˘م˘ع ذا˘ت˘سسأ’ا

ةقفر اهدقع يتلا ةودنلا سشماه
نأاسشب ةيعماجلا تامدخلا ريدم
ي˘ح˘سصلا لو˘كو˘تور˘ب˘لا سضر˘ع
دمحم ةعما˘ج هد˘م˘ت˘ع˘ت˘سس ي˘ت˘لا
ل˘ج˘ي˘ج˘ب ي˘˘ح˘˘ي ن˘˘ب ق˘˘يد˘˘سصلا
ي˘ع˘ما˘ج˘لا لو˘خد˘ل˘ل ار˘ي˘سضح˘˘ت
ىلع ةقفاوملا تمت هنأا ،ديدجلا
ل˘ي˘لا˘ح˘ت ءار˘جإ’ ر˘˘ب˘˘خ˘˘م ح˘˘ت˘˘ف
91 د˘ي˘فو˘ك ا˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
ميدقت مت ثيح ،(رآا يسس يبلا)

ة˘ي˘ن˘ق˘ت ة˘قا˘ط˘ب˘ب ا˘قو˘فر˘م بل˘ط

ربخم حتفل سصيخرتلا نمسضتي
ةقفاو˘م˘لا تم˘ت ن˘يأا ة˘ع˘ما˘ج˘لا˘ب

ثيح ،ةيسصولا تاهجلا نم هيلع
بتا˘كم ة˘ع˘برأا سصي˘˘سصخ˘˘ت م˘˘ت
نم ليومتلا متي نأا ىلع ،وهبو
ثحبلل ةماع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا فر˘ط
،يجولونكتلا روطتلاو يملعلا

مئاوق دادعإا يف عورسشلا مت ثيح
يذ˘لا ي˘ب˘ط˘لاو ي˘ن˘ق˘ت˘لا دا˘ت˘ع˘لا
،رباخملا نم عونلا اذه هجاتحي

ربخملا اذه سصسصخي نأا ىلع
ديفوك انوروك ل˘ي˘لا˘ح˘ت ءار˘جإ’
ةيعماج˘لا ةر˘سسأ’ا ءا˘سضعأ’91

نع كيهان ةيولوأاك تددح يتلا
يف ةيلحملا تاطلسسلا ةدعاسسم
ذخأات يتلا ليلاحتلا سضعب ءارجإا
دكأا ثيح ،يلاجعتسسإ’ا عباطلا
لك ريفوت ةرورسض ىلع ريدملا
لا˘ب˘ق˘ت˘سس’ ةأا˘ي˘ه˘م˘لا فور˘˘ظ˘˘لا
يفو لا˘ب˘ق˘ت˘سسإا ن˘سسحأا ة˘ب˘ل˘ط˘لا

ار˘ظ˘ن ة˘ح˘ير˘م ة˘ي˘ح˘سص فور˘ظ
يتلا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سس’ا ة˘ي˘ع˘سضو˘ل˘ل
ةعماجلاو امومع دÓبلا اهفرعت
ه˘˘˘جو ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
.سصوسصخلا

ميهأرب.ع

عيزوتلأ يف بذبذتلأو عاطقنلأ ببسسب رهسشأأ ذنم اهيف نوطبختي ةيثراك ةيعسضو
سسابعلب يديضس يف ءاملا ىلع اجاجتحا قيرطلا نؤعطقي نؤنطاؤم

نب ةيرق ناكسس ،سسمأا لوأا ،جرخ
ةي’و يبونج ةي˘ل˘ي˘سشلا ة˘ب˘ي˘سشع
مهت˘م˘سص ن˘ع سسا˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘سس
ينطولا قير˘ط˘لا ق˘ل˘غ˘ب او˘ما˘قو
غÓ˘ت ن˘ي˘ب ط˘˘بار˘˘لا31 م˘˘˘قر
اولقرع ن˘يأا ،ة˘ي’و˘لا ة˘م˘سصا˘عو
،تا˘عا˘سس ةد˘ع˘ل رور˘م˘لا ة˘كر˘˘ح
قي˘م˘ع ن˘ع نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا ر˘ب˘عو
ةيثراكلا ةيعسضولا نم مهئايتسسا
رهسشأا ذنم اهيف نوطبختي يتلا
بور˘سشلا ءا˘م˘لا عا˘ط˘ق˘نا بب˘سسب
.ىرخأا انايحأا هعيزوت بذبذتو

قيرطلا نم فيثك ناخد دعاسصت
لعفب نوج˘ت˘ح˘م˘لا ه˘ق˘ل˘غأا يذ˘لا

ة˘ي˘طا˘ط˘م˘˘لا تÓ˘˘ج˘˘ع˘˘لا قر˘˘ح
لجا نم كانه ةراجحلا عسضوو
غÓت نم نيرفاسسملا رورم عنم
اذ˘ه ر˘ب˘˘ع سسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب يد˘˘ي˘˘سسو
ةد˘ع د˘ع˘ب ،سسا˘سسح˘لا رو˘˘ح˘˘م˘˘لا
ناكسس اهسشاع نبغلا نم عيباسسأا
ةأاطو تحت نئت تلظ يتلا ةيرقلا
با˘˘ي˘˘˘غ ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف نا˘˘˘مر˘˘˘ح˘˘˘لا
لجا نم مهكرحتو نيلوؤوسسملا
د˘كأا ثي˘ح ،ا˘ه˘ن˘ع را˘ب˘غ˘لا سضف˘ن

ي˘ت˘لا ءا˘م˘لا ة˘مزأا نأا نو˘ج˘ت˘ح˘˘م
ةريح يف مهتلعج ةقطنملا تبرسض
هايم نم نوبرسشي اوتابو مهرمأا نم
نامثأاب اهنورتسشي يتلا جيراهسصلا
نم بعسص ام وهو جد005 قوفت

يلاو اوبلاط ذإا ،ةي˘مو˘ي˘لا م˘ه˘تا˘ي˘ح
ل˘ح ل˘جا ن˘م كر˘ح˘ت˘لا˘ب ة˘˘ي’و˘˘لا

لجاعلا بيرقلا يف لكسشملا اذه
م˘سسو˘م م˘سسو˘˘م˘˘لا ناو ا˘˘م˘˘ي˘˘سس ’
هذ˘ه نود˘ب ءا˘ق˘ب˘لا ن˘كم˘ي ’و ر˘ح
.ةيسساسسأ’ا ةداملا

ودبع.صص

 تاهزنتملأو ئطأوسشلل يجيردتلأ حتفلأ عم انمأزت
نيمأاتل يئاقو ينمأا ططخم ريطضست

سسادرمؤبب نيفاطضصملا
ةيميلقإ’ا ةعومجملا ترطسس
سسادر˘مو˘ب˘ب ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘˘ل
اسصاخ يئا˘قو ا˘ي˘ن˘مأا ا˘ط˘ط˘خ˘م
اذكو ،ن˘ي˘فا˘ط˘سصم˘لا ن˘ي˘مأا˘ت˘ب
ة˘ع˘قاو˘˘لا تا˘˘قر˘˘ط˘˘لا ة˘˘كب˘˘سش

عم ،سصاسصتخ’ا ميلقإا نمسض
ي˘ت˘لا تاءار˘جإ’ا ة˘فا˘ك ذا˘خ˘تا

ة˘˘ح˘˘سص ع˘˘سضو ا˘˘ه˘˘نأا˘˘˘سش ن˘˘˘م
ي˘ف ن˘ي˘فا˘ط˘سصم˘لا ة˘˘مÓ˘˘سسو
ة˘م˘ئا˘ق سسأار ى˘ل˘ع ئ˘طاو˘سشلا
ق˘ير˘ط ن˘ع اذ˘هو ،تا˘يو˘لوأ’ا

ي˘ف ة˘ي˘ن˘مأا تÓ˘ي˘كسشت ع˘سضو
مازلإا فده˘ب نا˘كم˘لاو نا˘مز˘لا
دي˘ق˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ةيئاقولا ريبادتلا لكب مراسصلا
ءا˘بو ي˘سشف˘ت ن˘م م˘ه˘ت˘يا˘م˘ح˘˘ل

نيمأاتو91 د˘ي˘فو˘ك ا˘نورو˘ك
،تÓسصاوملا قرطو طيحملا

ى˘˘لإا ة˘˘يدؤو˘˘م˘˘لا كل˘˘ت ة˘˘سصا˘˘خ
،ةيحايسسلا عقاوملاو ئطاوسشلا

ة˘حار˘لا ع˘قاو˘م ة˘يا˘˘م˘˘ح اذ˘˘كو
ة˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح ،ما˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘سس’او
،مهتا˘كل˘ت˘م˘مو ن˘ي˘فا˘ط˘سصم˘لا
نمأ’او ماظنلا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا
دجاوتلا فيثكت ،ن˘ي˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
كرد˘˘˘لا دار˘˘˘فأ’ ي˘˘˘ناد˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا
تايرودلا قيرط نع ينطولا

قر˘˘˘˘˘˘ط ر˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘ع دود˘˘˘˘˘˘˘سسلاو
ن˘كا˘مأ’ا ى˘فو تÓ˘سصاو˘˘م˘˘لا
،مار˘جإ’ا ةر˘ث˘˘كب ة˘˘فور˘˘ع˘˘م˘˘لا
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ما˘˘ح˘˘˘قإا م˘˘˘ت ثي˘˘˘ح˘˘˘ب
ةير˘سشب˘لاو ة˘يدا˘م˘لا ل˘ئا˘سسو˘لا
ع˘سضو لÓ˘خ ن˘م ة˘يرور˘˘سضلا
ة˘˘ت˘˘با˘˘ث ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘مأا تÓ˘˘˘ي˘˘˘كسشت
ئطاوسشلا فلتخمب ةكرحتمو
مامج˘ت˘سس’او ة˘حار˘لا ن˘كا˘مأاو
قيرط نع ،عوبسسأ’ا مايأا ةليط
ة˘˘سسار˘˘ح˘˘لا ز˘˘كار˘˘م لÓ˘˘˘ت˘˘˘حا
تاد˘˘˘˘حو˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘سصسصخ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ر˘ب˘ع ةدو˘جو˘م˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘˘لا
42/42 سصا˘سصت˘˘خ’ا م˘˘ي˘˘ل˘˘قإا
تا˘يرود˘ب ما˘ي˘ق˘لا ع˘م ،ة˘عا˘سس
تا˘ب˘كر˘م˘لا ى˘ل˘عو ة˘ل˘جر˘˘ت˘˘م
تا˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ن˘˘˘ث˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘م˘˘˘عد˘˘˘˘م
ةيام˘ح فد˘ه˘ب ة˘ي˘ن˘ق˘تو˘ن˘ي˘سسلا
،مهتا˘كل˘ت˘م˘مو ن˘ي˘فا˘ط˘سصم˘لا
ل˘˘م˘˘ع تا˘˘ط˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘م داد˘˘˘عإا
ف˘ن˘ع˘˘لا ةر˘˘ها˘˘ظ ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم˘˘ل
نم سصيلقتلا فدهب يرورملا

ق˘ير˘ط ن˘ع ،رور˘م˘˘لا ثداو˘˘ح

تبا˘ث ي˘ن˘˘مأا ل˘˘ي˘˘كسشت ع˘˘سضو
قر˘ط لو˘ط ى˘ل˘ع ،كر˘ح˘˘ت˘˘مو
ة˘˘˘˘سصا˘˘˘˘خو تÓ˘˘˘˘سصاو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
رسشنب كلذو ىربكلا رواحملاب
ة˘م˘˘عد˘˘مو ة˘˘عرد˘˘م تا˘˘يرود
،ةبقارم طاقنو دودسس عسضوو
،تا˘قر˘ط˘لا ة˘كب˘سش ة˘ب˘˘قار˘˘م˘˘ل
ا˘ه˘ب رور˘م˘لا ة˘كر˘ح م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
يأا د˘ن˘ع ع˘˘ير˘˘سسلا ل˘˘خد˘˘ت˘˘لاو
نينطاو˘م˘لا سسي˘سسح˘ت ،ئرا˘ط
قطان˘م˘لا ي˘ف هز˘ن˘ت˘لا بن˘ج˘ت˘ل
م˘ه˘ت˘˘مÓ˘˘سس سسم˘˘ت د˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا

ر˘˘ي˘˘غ ئ˘˘طاو˘˘سشلا) م˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘مأاو
ثح ع˘˘˘˘م ،(ة˘˘˘˘سسور˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
يأا نع غيلبتلل ن˘ي˘فا˘ط˘سصم˘لا

مهت’اغسشنا˘ب ل˘ف˘كت˘لاو ر˘ط˘خ
عاو˘˘نأا ل˘˘ك ع˘˘م˘˘ق ،ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘مأ’ا
ةيبلسسلا رهاظملاو تافلاخملا
اراسشتنا فرعت يتلا نيناوقلل
مسسوملا اذه لثم يف اعسساو
با˘ب˘سشلا سضع˘˘ب ما˘˘ي˘˘ق ل˘˘ث˘˘م)
عفد ىلع نيفاطسصملا ماغرإاب
ى˘لإا لو˘خد˘ل˘ل ة˘ي˘لا˘˘م غ˘˘لا˘˘ب˘˘م
ف˘˘قاو˘˘م ءا˘˘˘سشنإا ،ئ˘˘˘طاو˘˘˘سشلا
،ة˘˘سصخر نود˘˘ب تارا˘˘ي˘˘˘سسل˘˘˘ل
،ةيمومعلا قرطلا ىلع عيبلا
» ة˘ي˘ئا˘م˘لا تا˘جارد˘لا ة˘قا˘ي˘سس
IKS TEJ» نم ةبرقم ىلع
.(ئطاوسشلا

ة˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا تعد ا˘˘˘م˘˘˘ك
ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإ’ا
ة˘ي’و ي˘ن˘طاو˘م سسادر˘˘مو˘˘ب˘˘ب
تادحو عم نواعتلل سسادرموب
نع غيلبتلا˘ب ،ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا
ن˘˘˘مأ’ا˘˘˘ب سسم˘˘˘ي زوا˘˘˘ج˘˘˘˘ت يأا

نم اذهو ،نييمومعلا ماظنلاو
تادحو رقم ىلإا مدقتلا لÓخ
ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا كرد˘˘˘لا
ربع ةرسشتنملاو ،ةعو˘م˘ج˘م˘ل˘ل

ن˘ع وأا ة˘ي’و˘لا م˘ي˘˘ل˘˘قإا ة˘˘فا˘˘ك
م˘˘˘قر˘˘˘لا˘˘˘ب لا˘˘˘سصت’ا ق˘˘˘ير˘˘˘ط
ح˘ف˘˘سصت وأا5501 ر˘˘˘سضخأ’ا

»IKIRAT‐ يقيرط» عقوم
ة˘˘˘لا˘˘˘ح ن˘˘˘ع مÓ˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسÓ˘˘˘˘ل
عقوم ىلإا ةفاسضإ’اب ،تاقرطلا
ة˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘˘لا ىو˘˘˘˘˘˘كسشلا

ZD.NDM.NGPPتحت
ءا˘˘سضق ل˘˘جا ن˘˘˘م فر˘˘˘سصت˘˘˘لا

  .عتمم فيسص
 ÚمأةÒسصن
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تايفسشتسسملأ حÓسصإأو ناكسسلأو ةحسصلأ ةرأزو
وزو يزيتب يعماجلأ يئافسشتسسلأ زكرملأ

832000910516890 :يئابجلأ فيرعتلأ مقر
ةقفضصلل تقؤؤملا حنملا

ةحوتفملأ ةينطولأ ةسصقانملأ اعبتو ،ماعلأ قفرملأ تاسضيوفتو ةيمومعلأ تاقفسصلأ ميظنت نمسضتملأ ،61/90/5102 يف خرؤوملأ51/742 مقر يسسائرلأ موسسرملأ نم56 ةداملأ صصنل اقيبطت
خيراتب «مو˘ي˘لأ مÓ˘سسلأ»و80/70/0202 خيرات˘بnoisserpxe’L«« ةينطولأ دئأرجلأ يف ةروسشنملأ ة˘يرأدإلأو ة˘ي˘ب˘ط˘لأ تا˘عو˘ب˘ط˘م˘لا˘ب ز˘كر˘م˘لأ ن˘يو˘م˘ت د˘سصقو0202/ت/ج.إأ.م/20 م˘قر
تقؤوملأ حنملاب نيدهعتملأ عيمج وزو يزيتل يعماجلأ يئافسشتسسلأ زكرملأ ملعي .21/70/0202 خيرات نم ءأدتبأ ةرداسصلأ ةيمومعلأ لماعتملأ تاقفسصل ةيمسسرلأ ةرسشنلأو80/70/0202
.71 ةداملأ اميسس ل طورسشلأ رتفد يف ةددحملأو ةيلاتلأ ريياعملأ ىلع أدامتعأ ،تاقفسصلل

مويلأ نم مايأأ (30) ةثÓث هاسصقأأ لجأأ يف انحلاسصمب لاسصتلأ ةيلاملأو ةينقتلأ مهسضورع مييقتل ةلسصفملأ جئاتنلأ ىلع عÓطإلأ يف مهنم نيبغأرلأ نيرخآلأ نيدهعتملأ صصخي اميف امأأ
.ةقفسصلل تقؤوملأ حنملأ نÓعإأ رسشنل لوألأ

.نÓعإلأ أذهل رسشن لوأأ خيرات نم مايأأ01 ةدم لÓخ ةيمومعلأ تاقفسصلل ةيئلولأ ةنجللأ ىدل نعطلأ قح هل رايتخلأ أذه صضراعي دهعتم لك

ةسصحلأ

sfitartsinimdA te xuacidéM sémirpmI

دهعتملأ

eiremirpmI LRAS
ILIM

يئابجلأ فيرعتلأ مقر

585892810609990

ةطقنلأ
ةينقتلأ

/

ج د ب ىسصقألأةقفسصلأ غلبم
موسسرلألك باسستحأ عم

AD05,62985411
CTT

ج د ب ىندألأةقفسصلأ غلبم
موسسرلألك باسستحأ عم

AD05,8675408
CTT

ميلسستلأ ةدم

مايأأ50

ةظحÓم

ىندألأ صضرعلأ



ةباضصإا نلعي ايضسنلاف
 همؤجن دحأا

«انورؤك» سسوريفـب
ةباسصإا ،سسمأا ،ايسسنلاف يدان نلعأا
سسور˘ي˘ف˘˘ب ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ي˘˘ب˘˘ع’ د˘˘حأا
.دجتسسملا «انوروك»
ى˘ل˘ع نا˘ي˘ب ي˘ف ،ا˘˘ي˘˘سسن˘˘لا˘˘ف لا˘˘قو
اًرخؤوم تيرجأا» :يمسسرلا هعقوم
،قيرفلا ى˘ل˘ع ا˘نورو˘ك تارا˘ب˘ت˘خا

نيبعÓلا دحأا ةباسصإا فاسشتكا متو
داد˘˘ع˘˘ت˘˘سس’ا ءا˘˘ن˘˘ثأا سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘˘ب
.«ديدجلا مسسوملل
م˘ت با˘سصم˘˘لا بعÓ˘˘لا» :فا˘˘سضأاو
نم لك كلذكو ،لزنملا يف هلزع
ا˘˘˘ًق˘˘˘فو ،ه˘˘˘ب لا˘˘˘سصتا ى˘˘˘ل˘˘˘ع نا˘˘˘ك
سصا˘خ˘لا مرا˘سصلا لو˘كو˘تور˘˘ب˘˘ل˘˘ل
.«يدانلاو اغيللا ةطبارب
لوأ’ا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ل˘˘سصاو˘˘˘ي» :م˘˘˘تأاو
تا˘يرا˘ب˘م˘لاو ة˘ي˘ب˘يرد˘ت˘لا ه˘ت˘˘ط˘˘خ
مايأ’ا يف اهسضوخ ررقملا ةيدولا
.«ةلبقملا ةليلقلا

 عزفلا ريثي دنيلب
سسكاجأا لخاد

سسكاجأا بردم جاه نيت كيريإا لاق
يرود˘لا ي˘ف سسفا˘ن˘م˘لا مادر˘˘ت˘˘سسمأا
دنيلب يلاد عفاد˘م˘لا نإا ،يد˘ن˘لو˘ه˘لا
سصو˘ح˘ف˘لا ن˘م د˘يز˘م˘ل ع˘سضخ˘˘ي˘˘سس
.هتلاح ىلع نانئمطÓل ةيبطلا

بلقلا تابرسض ميظنت زاهج فقوتو
يد˘ن˘˘لو˘˘ه˘˘لا ع˘˘فاد˘˘م˘˘لا˘˘ب سصا˘˘خ˘˘لا
ع˘م ة˘يدو ةارا˘ب˘م لÓ˘خ تا˘ظ˘ح˘˘ل˘˘ل
م˘˘سسو˘˘م˘˘ل˘˘ل اداد˘˘ع˘˘ت˘˘˘سسا ،ه˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ف
لوأا ،ن˘ي˘لر˘ب ا˘تر˘ي˘ه د˘˘سض د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
.ءاثÓثلا سسمأا

دتيانوي رت˘سسسشنا˘م ع˘فاد˘م ط˘ق˘سسو
ةريخأ’ا قئاقدلا يف اسضرأا قباسسلا

سسكاجأا اهب زاف يتلا ،ةارابملا نم
هنكل ،فيورك ناهوي داتسساب0‐1
.بعلملا ةرداغمو فوقولا يف حجن
03) دن˘ي˘ل˘ب ة˘با˘سصإا سصي˘خ˘سشت م˘تو
،بلقلا ةلسضع يف ةلكسشمب (اماع
ةارا˘ب˘م ي˘ف راود˘˘ب ه˘˘ت˘˘با˘˘سصإا د˘˘ع˘˘ب
م˘سسو˘˘م˘˘لا ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا يرود˘˘ب
يف تايرابملل داع هنكل ،يسضاملا
جÓ˘˘ع زا˘˘ه˘˘ج عرز د˘˘ع˘˘ب ير˘˘ف˘˘ي˘˘ف
.(يد.يسس.يآا) يبلقلا ناقفخلا

ةيئابرهك تاسضبن زاهجلا لسسريو
.بلقلل ةداتعملا فئاظولا ةاكاحمل
و˘غ˘يز» ة˘ط˘ح˘˘م جا˘˘ه ن˘˘ي˘˘ت غ˘˘ل˘˘بأاو
:ةيدنلوهلا ةينويز˘ف˘ل˘ت˘لا «ترو˘ب˘سس
فقوت .سضارعأا يأا نم يناعي ’»
ام ىلع حبسصأاو يد.يسس.يآا زاهج
.«ةارابملا دعب ماري
ن˘م د˘يز˘م˘لا ير˘˘ج˘˘ن˘˘سس» :فا˘˘سضأاو
ذختن مث جئاتنلا رظتننو سصوحفلا
.«تارارق
ادنلوه ةليكسشت ىلإا دنيلب مسضناو
ابع’23 نم ةنو˘كم˘لا ة˘ي˘ئد˘ب˘م˘لا
ايلاطيإاو ادنلوب ةهجاومل ادادعتسسا
رهسشلا يبوروأ’ا ممأ’ا يرود يف
.لبقملا

يرودلا يف هراوسشم سسكاجأا أادبيو
لبقملا ربمتبسس31 موي يدنلوهلا

.مادرتور اترابسس دسض هبعلم جراخ
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وروأأ نويلم007ـب ردقي ايئأزج اطرسش كلميو1202 يف يهتني هدقع

يضسيم نع يلختلل وروأا نؤيلم003و002 نيب ام طرتضشي ةنؤلضشرب

مويلا ،ينابسسإا يفحسص ريرقت فسشك
نأا˘سشب د˘يد˘ج رو˘˘ط˘˘ت ن˘˘ع ،ءا˘˘ع˘˘برأ’ا

يسسيم لينويل ينيتنجرأ’ا لبقتسسم
يسسيم لسسرأاو.ةنولسشرب دئاقو مجن
سسمأا ،ةنولسشرب ةرادإ’ اًيمسسر اًسسكاف
اذه ليحرلا هتينب مهغÓبإ’ ،ءاثÓثلا
يدا˘˘˘ن˘˘˘لا فو˘˘˘ف˘˘˘سص ن˘˘˘ع ف˘˘˘ي˘˘˘سصلا
ج˘ما˘نر˘ب˘ل ا˘˘ًق˘˘فوو.«ينولاتكلا»
رسصأا اذإا هنإاف ،ينابسسإ’ا «وتيغنريسشلا»
ةرادإا بلطتسس ،ليحرلا ىلع يسسيم
002 ن˘ي˘ب حوار˘ت˘ي اًر˘ع˘سس ة˘نو˘ل˘سشر˘˘ب
نع ءانغتسسÓل ،وروأا نويلم003و
جمانربلا را˘سشأاو.ثوغربلا تامد˘خ
ريغ رخآا سضرع يأا نأا ىلإا ينابسسإ’ا
بلا˘ط˘ي ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي˘˘سس ،كلذ
يسسيم دقع يهتنيو.ءاقبلاب يسسيم
،1202 ف˘ي˘سص ي˘ف ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب ع˘˘م
007 ةميقب اًيئازج اًطرسش نمسضتيو
نم بلط ثوغربلا ناكو.وروأا نويلم
،اًناجم ليحرلاب هل حامسسلا ةنولسشرب

.دقعلا خسسف دنب ليعفت قيرط نع
درابمل :دنانيدريف

يسسيم مسض بلط
ةرو˘˘ط˘˘سسأا ،د˘˘نا˘˘ن˘˘يدر˘˘ي˘˘ف و˘˘ير ط˘˘بر
يسسليسشت قير˘ف ،د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م
ينيتنجرأ’ا ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘ت˘حا˘ب
.ةنولسشرب مجن ،يسسيم لينويل
ةرادإ’ اًيمسسر اًسسكاف يسسيم لسسرأاو
ا˘ه˘غÓ˘بإ’ ،ءا˘ثÓ˘ث˘لا سسمأا ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
نع فيسصلا اذه ليحرلا يف هتبغرب

.«ينولاتكلا» قيرفلا فوفسص
عقومب هباسسح ىلع ،دنانيدريف بتكو
:«ر˘ت˘يو˘ت» ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا
عم دقاعتلاب متهم درابم’ نأا تعمسس»
قوسس نم هل اي .همسض بلطو يسسيم
.«ةقفسصلا مسسح يف حجن اذإا ت’اقتنا
يف نآ’ا ىتح حجن يسسليسشت نأا ركذي
،سشايز ميكحو رنريف وميت عم دقاعتلا

يا˘ك ة˘ق˘ف˘˘سص م˘˘سسح ن˘˘م بر˘˘ت˘˘ق˘˘يو
،نزو˘˘كر˘˘ف˘˘ي˘˘ل ر˘˘يا˘˘ب ن˘˘م ز˘˘تر˘˘ي˘˘فا˘˘ه
رتسسيل نم ليول˘ي˘سشت ن˘ب ن˘ي˘ما˘ج˘ن˘بو
ةقفسص لÓخ افليسس و˘غا˘ي˘تو ،ي˘ت˘ي˘سس
سسيراب عم هدقع ءاهتنا بقع ةيناجم
.نامريج ناسس

نيب ةمدقتم تاسضوافم
يزيلجنإأ قÓمعو «ثوغربلأ»
،ءاعبرأ’ا مويلا ،ينابسسإا ريرقت فسشك
ل˘ب˘ق˘ت˘سسم نأا˘سشب د˘يد˘ج رو˘˘ط˘˘ت ن˘˘ع

دئاقو مجن يسسيم لينويل ينيتنجرأ’ا
ا˘ًسسكا˘ف ي˘سسي˘˘م ل˘˘سسرأاو.ةنولسشرب
،ءاثÓثلا سسمأا ،ةنولسشرب ةرادإ’ اًيمسسر
اذ˘ه ل˘ي˘حر˘لا ي˘ف ه˘ت˘ب˘غر˘ب ا˘ه˘غÓ˘بإ’
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا فو˘˘ف˘˘˘سص ن˘˘˘ع ف˘˘˘ي˘˘˘سصلا
ج˘ما˘نر˘ب˘ل ا˘˘ًق˘˘فوو.«ينولاتكلا»
يسسيم نإاف ،ينابسسإ’ا «وتيغنريسشلا»
ن˘˘م ة˘˘مد˘˘ق˘˘ت˘˘م ة˘˘ل˘˘˘حر˘˘˘م˘˘˘ل ل˘˘˘سصو
رتسسسشنام يلوؤوسسم عم تاسضوافملا
«غيلريميربلا» ىلإا لا˘ق˘ت˘نÓ˘ل ،ي˘ت˘ي˘سس
.ديدجلا مسسوملا لÓخ
نع ةينابسسإا ريراقت تفسشك نأا قبسسو
’ويدراوغ بيب عم يسسيم لسصاوت
،ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م˘ل ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا
فوفسصل مامسضن’ا ةيناكمإا ةسساردل
فوفسص ن˘ع ل˘حر اذإا ،«ز˘نز˘ي˘ت˘ي˘سسلا»
د˘كأا ’و˘يدراو˘غ نأا ر˘كذُ̆ي.ةنولسشرب
هنأاب ،هتاحيرسصت لÓخ ةرم نم رثكأا
ةنولسشرب يف ي˘سسي˘م رار˘م˘ت˘سسا د˘ير˘ي

.مدقلا ةرك لزتعي ىتح
ةنولسشرب صسبÓم ةفرغ

مجنلأ ريسصم عقوتت
ينيتنجرألأ

فقوم نع ،سسمأا ،ينابسسإا ريرقت فسشك
مه˘ل˘ي˘مز رار˘ق ن˘م ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ي˘ب˘ع’
ليحرلاب يسسيم لينو˘ي˘ل ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا

.فيسصلا اذه «ينولاتكلا» قيرفلا نع

ةرادإ’ اًيمسسر اًسسكاف يسسيم لسسرأاو
ا˘ه˘غÓ˘بإ’ ،ءا˘ثÓ˘ث˘لا سسمأا ،ة˘نو˘ل˘˘سشر˘˘ب
نع فيسصلا اذه ليحرلا يف هتبغرب

اًقفوو.«ينولاتكلا» يدان˘لا فو˘ف˘سص
نإاف ،ينابسسإ’ا «وتيغنريسشلا» جمانربل
ةنولسشرب سسبÓم ةفرغ يف نيبعÓلا
،هيف ةعجر ’ يسسيم رارق نأا نوعقوتي
نع فيسصلا اذه اًيئاهن لحريسس هنأاو
.«ينولاتكلا» يدانلا

نأا نودقتعي نيبعÓلا نأا ىلإا راسشأاو
ثدحيسس امل ةيادب درجم يسسيم ليحر
تناكو.فيسصلا اذ˘ه ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ي˘ف
نع سسمأ’اب تفسشك ةي˘نا˘ب˘سسإا ر˘يرا˘ق˘ت

سسبÓ˘م ة˘فر˘˘غ ل˘˘خاد ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك بسضغ
يدا˘ن˘لا ةرادإا تارار˘ق ن˘م ة˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب
ن˘م ر˘ث˘كأا غÓ˘بإا بق˘ع ،«ي˘نو˘لا˘ت˘كلا»

سسيو˘˘ل م˘˘هزر˘˘بأاو ل˘˘ي˘˘˘حر˘˘˘لا˘˘˘ب بع’
.لاديف وروترأاو زيراوسس

ناسس حنمت ةريبك ةيحسضت
بعل لسضفأأ دقع نامريج

تأرم6 ملاعلأ يف
،سسمأا ،يسسنرف يفحسص ريرقت فسشك
لينويل ين˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا لا˘ق˘ت˘نا ة˘ق˘ي˘ق˘ح
سسيراب ىلإا ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب م˘ج˘ن ،ي˘سسي˘م
.لبقملا مسسوملا لÓخ نامريج ناسس
ةرادإ’ اًيمسسر اًسسكاف يسسيم لسسرأاو
اهغÓبإ’ ،ءاثÓثلا سسمأا لوأا ،ةنولسشرب

نع فيسصلا اذه ليحرلا يف هتبغرب
اًق˘فوو.ي˘نو˘لا˘ت˘كلا ق˘ير˘ف˘لا فو˘ف˘سص
نإاف ،ةيسسنر˘ف˘لا «بي˘كي˘ل» ة˘ف˘ي˘ح˘سصل
ىلع هتردقب نمؤوي ’ نامريج ناسس
لÓ˘خ ي˘سسي˘م م˘سض تا˘ق˘ف˘ن ل˘م˘˘ح˘˘ت
م˘سضنا نإاو ى˘ت˘ح ،ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘سسو˘˘م˘˘لا
ة˘ق˘ف˘سص لÓ˘خ يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل ثو˘˘غر˘˘ب˘˘لا

’ سسيراب نأا ىلإا تراسشأاو.ةيناجم
م˘خ˘سضلا بتار˘لا ل˘م˘ح˘ت ع˘˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘سسي
ي˘˘ف (وروأا نو˘˘ي˘˘ل˘˘م17) ي˘سسي˘م˘˘ل
يدانلا يف رارق˘لا عا˘ن˘سصو ،م˘سسو˘م˘لا
.ةليحتسسملاب ةقفسصلا هذه نوفنسصي
ام زواجتي يسسيم بتار نأا تحسضوأاو
63) افل˘ي˘سس اد را˘م˘ي˘ن ه˘ي˘ل˘ع ل˘سصح˘ي
12) ي˘با˘ب˘م نا˘ي˘ل˘ي˘كو (وروأا نو˘ي˘ل˘م
ر˘ث˘كأا نو˘كي˘سسو ،ا˘ًع˘م (وروأا نو˘ي˘ل˘˘م
بب˘سسب نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس ى˘ل˘ع ة˘ف˘˘ل˘˘كت
نإا ،ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘سصلا تلا˘˘قو.بئارسضلا
بقع نامريج ناسسل يلاملا عسضولا
نأا امك ،رذ˘ح˘ل˘ل و˘عد˘ي ا˘نورو˘ك ة˘مزأا
تح˘ت عو˘قو˘لا ن˘م فو˘خ˘ت˘م يدا˘ن˘˘لا
.فيظنلا يلاملا بعللا نوناق باينأا

حنمت يتلا ةديحولا ةلاحلا نأا تفاسضأاو
مسضل ةلي˘ئ˘سض ة˘سصر˘ف نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس
د˘حأا ن˘ع ءا˘ن˘˘غ˘˘ت˘˘سس’ا ي˘˘ه ،ي˘˘سسي˘˘م
رامين) قيرفلا يف نيزيمملا نيبعÓلا
عانسص هسضفري يذلا رمأ’ا ،(يبابم وأا
.يسسيرابلا يدانلا يف رارقلا

ر .ق ^

ايسسوروب بع’ ،سسوسسيج رينير يليزاربلا فسشك
بع˘ل˘م ل˘خاد ه˘فاد˘هأاو ه˘مÓ˘حأا ن˘˘ع ،د˘˘نو˘˘م˘˘ترود
قيرفلل همامسضنا دعب كلذو ،«كراب انوديإا لانغيسس»
.نيماع ةدمل ديردم لاير نم اًراعم ،فيسصلا اذه
«ا˘ي˘نا˘˘م˘˘لأا ترو˘˘ب˘˘سس يا˘˘كسس» ة˘˘كب˘˘سش تر˘˘جأاو
نع ربع يذلا ،اًماع81ـلا بحاسص عم اًراوح
،«لافيتسسيفلا دوسسأا» سصيمق˘ب بع˘ل˘لا˘ب ه˘تدا˘ع˘سس
عئار بعلم هيدلو ريبك ٍدان دنومترود» :لاق ثيح
.«ميظع خيراتو
كانه نأ’ ،ليزاربلا يف يدانلا عباتن نحن» :فاسضأاو
،انه اوبعل نيذلا نييليزاربلا نيبعÓلا نم ديدعلا
تي˘ظ˘ح د˘ق˘لو ،ا˘غ˘ن˘ي˘تو يد˘يدو وزورو˘˘مأا لا˘˘ث˘˘مأا
.«ققحت دق رخآا ملح اذهو ،انه زيمم لابقتسساب
نسسحتلل فدهي هنأا باسشلا طسسولا بع’ دكأاو
ءايسشأا ملعت نع اًلسضف ،دنومترود سصيمقب روطتلاو
،ةيناملأ’او ةيزيلجنإ’ا نيتغل˘لا ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ،ةد˘يد˘ج
.هتايح ةيقب يف هتدافإ’
زوفلاو دنومترود عم حاجنلا عبطلاب ديرأا» :فدرأاو
ريهامجلا حنم نع اًلسضف ،عاطتسسملا ردق باقلأ’اب
.«ةداعسسلا نم ريثكلا

باجأا ،دنو˘م˘ترود ى˘لإا ه˘لو˘ح˘ت ر˘سس ن˘ع ه˘لاؤو˘سسبو
نأا روف نكل ،اينابسسإا لخاد ءاقبلا يناكمإاب ناك»
ركفأا مل ،قيرفلا اذهل لاقتن’ا ةسصرف يمامأا تحيتأا

اذهل ،بهاوملا ريوطتب فورعم يدانلا نأ’ ،نيترم
.«يل ةبسسنلاب بسسنأ’ا رايخلا هنأاب انكردأا

،بعÓ˘م˘لا ي˘ف ى˘ل˘عأ’ا ه˘ل˘ث˘م ن˘ع ر˘ي˘ن˘ير ل˘ئ˘ُسسو
ديرأا ’ ينكل ،اكا˘ك را˘ت˘خأا˘سس د˘ي˘كأا˘ت˘لا˘ب» :با˘جأا˘ف
سسانلا عانقإا ديرأا انأاف ،ديدجلا اكاك ةباثمب يرابتعا
.«يب ةسصاخ ةناكمو مسسا ةعانسصو يتاردقب
نع ثيدحلل با˘سشلا ي˘ل˘يزار˘ب˘لا بعÓ˘لا قر˘ط˘تو
مهعسضوب يئÓمز ةدعاسسم بحأا» :لاق ثيح ،هايازم
ءا˘ه˘˘نإا ا˘˘ًسضيأا ل˘˘سضفأا ي˘˘ن˘˘كل ،ةد˘˘ي˘˘ج ن˘˘كا˘˘مأا ي˘˘ف
بعللا يناكمإاب» :درطتسساو.«يسسفنب تامجهلا
ثيح بعلل زهاج انأاو ،موجهلا زكارم ةفاك يف
قير˘ف˘لا ةد˘عا˘سسم د˘يرأا ا˘نأا˘ف ،برد˘م˘لا ي˘ن˘جا˘ت˘ح˘ي
نو˘كأا˘سسو ،ه˘ل˘جأا ن˘م يد˘ه˘˘ج ىرا˘˘سصق لذ˘˘بأا˘˘سسو
.«هيف بعلأا زكرم يأا يف اًعتمتسسم
ةبوعسص ىلع رينير دكأا ،هتاحيرسصت ماتخ يفو
’إا ،ةغللا زجاح ببسسب ددُجلا هئÓمز عم هلسصاوت
ليئافار يلاغتربلا نم ةدعاسسملا هيقلت ىلإا راسشأا هنأا

ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ،ه˘ت˘غ˘ل˘ب ثد˘ح˘ت˘ي يذ˘لا ،ور˘ير˘ي˘˘غ
لبق هدجاوتل اًر˘ظ˘ن ،ل˘سست˘ي˘ف ل˘ي˘سسكأا ي˘كي˘ج˘ل˘ب˘لا
.اكيفنب عم تاونسس

«ديدجلا اكاك» نؤكأا نأا ديرأا ل :دنؤمترود بعل
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دتيانؤي زديل ىلإا ؤغيردور

ليحر نع ،سسمأا لوأا ،اًيمسسر ايسسنلاف نلعأا
زديل ىلإا ونيروم وغيردور ينابسسإ’ا همجاهم
هعقوم ربع نايب يف ايسسنلاف دكأاو .دتيانوي
يدان ةرادإا عم قافتا ىلإا لسصوت هنأا ،يمسسرلا
وغيردور لاقت˘نا نأا˘سشب كلذو ،د˘ت˘يا˘نو˘ي زد˘ي˘ل
موقيسس ثيح ،يزيلجنإ’ا يدانلا ىلإا ونيروم
ةيبطلا تاسصوحفلا لمعب ينابسسإ’ا يلودلا
.زديل عم يمسسر لكسشب عيقوتلا لبق
لك ىل˘ع و˘غ˘يردور˘ل ر˘كسشلا ا˘ي˘سسن˘لا˘ف ه˘جوو
مسساوملا لÓخ بعÓلا اهمدق يتلا دوهجلا
لÓخ اًفده95 لجسس ثيح ،ةيسضاملا ةتسسلا

.تاقباسسملا ةفاك يف ةارابم022
كلم سسأاكب ايسسنلاف زوف يف وغيردور مهاسسو
ريراقت تناكو يسضاملا ماعلا لÓخ اينابسسإا

متتسس ةقفسصلا نأا ىلإا تراسشأا دق ةيفحسص
وروأا نويلم03 عقاوب ،وروأا نويلم04 لباقم
.تاريغتمك نييÓم01و ،اًدقن

سصيمق مدقي ؤنايتضسيرك
ثلاثلا سسؤتنفؤج

سصيمقلا نع ،سسمأا ،راتسسلا سسوتنفوج حازأا
.ديدجلا مسسوملا لÓخ قيرفلل ثلاثلا

ع˘قو˘م˘ب ه˘با˘سسح ى˘˘ل˘˘ع ،سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج ر˘˘سشنو
ويديف عطقم ،«رتيوت» يعامتج’ا لسصاوتلا
يلاقتربلا نوللاب ءاج يذلا ثلاثلا سصيمقلل
.ءادوسس سشوقن عم
ن˘˘م ل˘˘ك سصي˘˘م˘˘ق˘˘لا م˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت ي˘˘˘ف كرا˘˘˘سشو
’ا˘˘ب˘˘يد و˘˘لوا˘˘بو ود˘˘لا˘˘˘نور و˘˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘سسير˘˘˘ك
تخيل يد سسايتامو رو˘كنا˘ت˘ن˘ب و˘غ˘ج˘يردورو
ا˘ت˘سسو˘ك سسÓ˘غودو ي˘سشتو˘نو˘ب ودرا˘˘نو˘˘ي˘˘لو
نع ن˘ل˘عأا سسو˘ت˘ن˘فو˘ج نا˘كو .و˘ي˘بار نا˘يردأاو
هسصيمقو ،دوسسأ’او سضيبأ’اب لوأ’ا هسصيمق
.قرزأ’ا نوللاب يناثلا
ة˘لو˘ط˘ب ى˘ل˘ع ر˘ط˘ي˘سسي سسو˘ت˘ن˘فو˘ج نأا ر˘كذ˘ي
بقللا مسسحو ،مسساوم9 ذنم يلاطيإ’ا يرودلا
رتنإا هقحÓم نع ةديحو ةطقن قرافب ريخأ’ا

سسأاك يبقل ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ف ل˘سشف ه˘ن˘كل ،نÓ˘ي˘م
.ربوسسلاو ايلاطيإا

يتنؤك رارمتضسا نلعي نÓيم رتنإا
ر˘ت˘نإا يدا˘ن ن˘ل˘˘عأا

،يلاطيإ’ا نÓ˘ي˘م
هر˘يد˘م رار˘م˘ت˘سسا
وي˘نو˘ط˘نأا ي˘ن˘ف˘لا

ي˘˘˘ف ،ي˘˘˘ت˘˘˘نو˘˘˘˘ك
لÓ˘˘خ ه˘˘ب˘˘سصن˘˘م
.لبقملا مسسوملا

ر˘يرا˘˘ق˘˘ت تنا˘˘كو
تراسشأا ةيف˘ح˘سص
ة˘ي˘˘لا˘˘م˘˘ت˘˘حا ى˘˘لإا

ي˘ت˘˘نو˘˘ك ل˘˘ي˘˘حر
بقل ةراسسخ دعب
يرودلا
ى˘ل˘˘ع ي˘˘بوروأ’ا
ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘سشإا د˘˘˘ي
،ينابسسإ’ا

هتفÓخ ن˘م ير˘غ˘ي˘لأا و˘نا˘ي˘ل˘م˘ي˘سسا˘م بار˘ت˘قاو
.«يروزتارينلا»ـل ينف ريدمك
يدان سسيئر غناهز نافيتسس عم يتنوك عمتجاو
بردملا لبقتسسم يف رظنلاو ثحبلل ،رتنإ’ا

.همدع نم هرارمتسسا ةيناكمإا ىدمو
دعب ،يمسسرلا هعقوم ربع اًنايب رتنإ’ا ردسصأاو
،يتنوك رارمتسسا نلعأا ثيح ،عامتج’ا ةياهن
عورسشم يف ا˘ًع˘م ل˘م˘ع˘لا نا˘فر˘ط˘لا ل˘سصاو˘ي˘ل
.اًددجم ةهجاولل ةدوعلل يدانلا

يتنو˘ك و˘ي˘نو˘ط˘نأاو يدا˘ن˘لا» :نا˘ي˘ب˘لا لا˘قو
ةيرارمتسس’ا ىلع زكر ،مويلا اًعامتجا ادقع
ع˘˘سضو ثي˘˘ح ،يدا˘˘ن˘˘لا ة˘˘ي˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘تار˘˘˘ت˘˘˘سسإاو
يف اًعم لمعلا ةلسصاومل سسسسأ’ا نافرطلا

.«يدانلا عورسشم
يلاطيإ’ا يرودلا ةقباسسم نÓيم رتنإا ىهنأاو
ةطقن قرافب ةطقن28 ديسصرب يناثلا زكرملاب
امك ،سسوتن˘فو˘ي رد˘سصت˘م˘لا ن˘ع ط˘ق˘ف ةد˘حاو
مامأا هرسسخو «غي˘ل ا˘بورو˘ي˘لا» ي˘ئا˘ه˘ن˘ل ل˘سصو
.(2‐3) ةجيتنب ةيليبسشإا

دقعلأ ةياهن دعب ليحرلأ وأأ ءاقبلأ ةيرح كلمي ينيتنجرألأ بعÓلأ نأأ دكأأ

لؤيدراؤغو وريؤغأا عم ةئداه تاضضوافملا :يتيضس نام سسيئر

و˘ي˘تا˘م ي˘تاور˘˘كلا م˘˘ج˘˘ن˘˘لا جو˘˘ت
ط˘˘˘سسو بع’ ،سشت˘˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘فو˘˘˘˘ك
بع’ لسضفأا ةزئاجب ،يسسليسشت
مسسوم نع يند˘ن˘ل˘لا ق˘ير˘ف˘لا ي˘ف
9102/0202.
ةز˘ئا˘ج˘لا ،سشت˘ي˘سسا˘فو˘ك د˘˘سصحو
اماهوكوي» ل˘ب˘ق ن˘م مد˘ق˘ت ي˘ت˘لا
تيو˘˘سصت ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ن˘˘ب ،«زر˘˘˘يا˘˘˘ت
.ريهامجلا

ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا ع˘˘قو˘˘˘م˘˘˘لا بسسح˘˘˘بو
نع نÓعإ’ا مت دقف ،يسسليسشتل
’دب ،طقف تنرتنإ’ا ربع ةزئاجلا

ببسسب ؛داتعملا ءاسشعلا لفح نم
.انوروك ةحئاج
سشتيسسافوك نأا ،عقوملا حسضوأاو

ل˘سضفأا ةز˘ئا˘ج˘ب زو˘ف˘لا ق˘ح˘˘ت˘˘سسا
مسسوملا نع يسسليسشت يف بع’
هنع ىنغ ’ ناك امدعب ،يهتنملا
كنار˘ف برد˘م˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت ي˘˘ف

ثلاث سشتيسسافوك دعيو.درابم’
ع˘م ة˘كرا˘سشم ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لا ر˘˘ث˘˘كأا
م˘˘˘سسو˘˘˘م˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ ي˘˘˘سسل˘˘˘ي˘˘˘سشت
74 د˘ي˘سصر˘ب كلذو ،ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

.تاقباسسملا ةفاك يف ةارابم
ى˘˘لإا سشت˘˘ي˘˘سسا˘˘فو˘˘ك ل˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ناو
،8102 ف˘ي˘سص ي˘ف ي˘سسل˘˘ي˘˘سشت
ى˘ل˘ع د˘يرد˘م لا˘˘ير ن˘˘م ا˘˘ًمدا˘˘ق
همسضي نأا لبق ،ةراعإ’ا ليبسس
54 لباقم يئاهن لكسشب زولبلا

.وروأا نويلم

يضسليضشت يف ىلغألا ةزئاجلا دضصحي سشتيضسافؤك

،هغين˘ي˘مور ز˘ن˘يا˘ه لرا˘ك ثد˘ح˘ت
،خنويم نريابل يذيفنتلا سسيئرلا

وغايت قيرفلا يئانث لبقتسسم نع
د˘ع˘˘ب ،ا˘˘ب’أا د˘˘ي˘˘ف˘˘يدو ارا˘˘ت˘˘نا˘˘كلأا
لا˘ط˘˘بأا يرود بق˘˘ل˘˘ب ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت˘˘لا
.مسسوملا اذه ابوروأا

بقل قيق˘ح˘ت ي˘ف نر˘يا˘ب ح˘ج˘نو
ةر˘˘م˘˘ل˘˘ل ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا يرود
د˘ع˘ب ،ه˘خ˘˘يرا˘˘ت ي˘˘ف ة˘˘سسدا˘˘سسلا
نا˘˘سس سسيرا˘˘ب ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘غ˘˘˘ت

عمجيل ،در نود فدهب نامريج
.ةيخيراتلا ةيثÓثلا نيب
«دليب» ةفيحسصل هغينيمور قلعو
،وغاي˘ت ل˘ب˘ق˘ت˘سسم ن˘ع ة˘ي˘نا˘م˘لأ’ا
لفح انيدل ناك ،سسمأ’اب» :اًلئاق
،ا˘ن˘يرآا ز˘نا˘ي˘لأا ي˘ف ا˘ن˘ي˘ف˘ظو˘م ع˘م
ا˘ه˘ل˘م˘كأا˘ب و˘غا˘ي˘ت ة˘ل˘ئا˘ع تنا˘˘كو
،عئار نينح يف اولوجت دقل ،كانه
نأا رر˘ق ه˘نأا و˘ل ا˘˘م˘˘ك ر˘˘مأ’ا اد˘˘بو
.«اًعادو لوقي
نع ريث˘كلا ا˘نأار˘ق د˘ق˘ل» :فا˘سضأاو
م˘ل م˘ه˘ن˘كل ،لو˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل ما˘˘م˘˘ت˘˘ها
.«دعب انب اولسصتي

:باجأا ،اب’أا فقوم نع هلاؤوسسبو
نأا اًقح ليختأا نأا عيطتسسأا ’»
نرياب كرت ي˘ف بغر˘ي˘سس د˘ي˘ف˘يد
اًد˘ج نو˘م˘ت˘ه˘م ن˘˘ح˘˘ن ،خ˘˘نو˘˘ي˘˘م
ر˘ع˘سشي ه˘نأا د˘˘ق˘˘ت˘˘عأاو ،ه˘˘ئا˘˘ق˘˘ب˘˘ب
.«اًسضيأا انه ةحارلاب

ىرخأا ةثداح˘م ا˘ن˘ير˘جأا» :ح˘سضوأاو
تراسسو ،لاغتربلا يف هليكو عم
.«ماري ام ىلع رومأ’ا

ةياغلل اًطيسشن اب’أا ناك» :متخو
ام اًردانو ،ةيئاهنلا ةارابملا دعب
.«هلثم اًديعسس اًسصخسش تيأار

نرياب يف ابلأا ءاقبو ؤغايت ليحرل حملُي هغينيمور

يدان سسيئر ،كرابملا نودلخ لاق
م˘ج˘ن˘لا نأا ،ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م
دق ،وريوغأا ويجريسس ينيتنجرأ’ا
هدقع ةياهن بقع قيرفلا عم ىقبي
.لبقملا ماعلا

قيرفلا نع افليسس ديفيد لحرو
ع˘˘م ا˘˘ها˘˘سضق ماو˘˘˘عأا01 د˘˘ع˘˘ب
اًبع’ وريوغأا حبسصيسسو ،يتيسسلا

.لبقملا فيسصلا اًرح
،كرا˘ب˘م˘لا لا˘ق ،ر˘˘مأ’ا كلذ ن˘˘عو
يا˘كسس» ع˘قو˘م ل˘ق˘ن ا˘م بسسح˘˘ب
لثم اًبع’ كلمت نأا» :«سستروبسس
تاونسس01 مزتلا (افليسس) ديفيد
كلمت نأاو ،يدانلا عم هرمع نم
موقي وريوغأا ويجريسس لثم ابع’
ا˘ن˘نأا˘ب كر˘ب˘خ˘ي اذ˘ه ،ر˘مأ’ا سسف˘ن˘ب
و˘˘ح˘˘ن˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع رو˘˘مأ’ا˘˘ب مو˘˘ق˘˘˘ن
.«حيحسصلا

ن˘˘˘˘م ءز˘˘˘˘ج ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ه» :فا˘˘˘˘˘سضأاو
،يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل يوو˘˘ن˘˘لا سضم˘˘˘ح˘˘˘لا

ءاو˘˘˘سس ا˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘يد˘˘˘˘ل رار˘˘˘˘ق˘˘˘˘لاو
ناكو ،فقوتلا وأا ة˘ل˘سصاو˘م˘لا˘ب
تن˘˘ي˘˘سسن˘˘ي˘˘˘ف ع˘˘˘م ه˘˘˘تاذ ر˘˘˘مأ’ا

ماع يف لحر يذلا) ينابموك
هنأا دجو امدنع لحر ،(9102
كلذكو ليحرلا هل لسضفأ’ا نم
.«ديفيد عم لاحلا

سسفنب مو˘ق˘ي˘سس ور˘يو˘غأا» :ع˘با˘تو
ةرو˘سصب ا˘ًع˘˘م ل˘˘م˘˘ع˘˘ن˘˘سس ،ر˘˘مأ’ا

اذإا ررقيسس نم ويجريسسو ،ةيعيبط
كانه مأا ريخأ’ا وه ماعلا اذه ناك
.«رخآا ماع
بي˘˘ب د˘˘˘ق˘˘˘ع ي˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ك
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا برد˘˘م ’و˘˘˘يدراو˘˘˘غ
كلذ ن˘عو ،ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘سصلا

م˘ها˘ف˘ت د˘جو˘ي» :كرا˘ب˘م˘لا ق˘ل˘ع
نو˘كت˘سسو ،بي˘ب ن˘ي˘بو ي˘˘ن˘˘ي˘˘ب

نحن ،ةيعيبط هعم تاثداحملا
وه ا˘م˘ع ا˘ح˘سضاو ا˘م˘ه˘ف كل˘م˘ن
ر˘ي˘غ و˘ه ا˘مو يدا˘ن˘ل˘ل بسسا˘ن˘م
ةيفيك يف مهافت دجوي ،بسسانم
ا˘مو ،يدا˘ن˘لا ل˘ب˘ق˘˘ت˘˘سسم ة˘˘يؤور
.«يدانلل تاحاجن نم هديرن
نأا˘˘ب ىرأا ىر˘˘خأا ةر˘˘م» :ل˘˘سصاوو
،ة˘ح˘˘ير˘˘م نو˘˘كت˘˘سس ة˘˘ثدا˘˘ح˘˘م˘˘لا

وحن قيرط لسضفأا يف ريسستسسو
ةحارلاب رعسشأا ،يدانللو يلو بيب
ر˘ي˘سسي˘سس ءي˘سش ل˘˘ك ،كلذ ها˘˘ج˘˘ت
ها˘ج˘ت’ا ي˘ف ة˘ي˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط ةرو˘˘سصب
سصا˘خ˘سشأ’ا كل˘˘م˘˘ن ،ح˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا
انسضعب يف ة˘ق˘ث˘لاو ن˘ي˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا
ا˘˘˘م و˘˘˘ه ل˘˘˘˘سضفأ’او ،سضع˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
.«ثدحيسس

دقاعتلا نلعي امور
ورديب عم ايمضسر

،اًيمسسر يلاطيإ’ا امور نلعأا
ينابسسإ’ا مجاهملا عم هدقاعت
م˘˘ج˘˘ن ،ز˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘يردور ورد˘˘˘ي˘˘˘ب
3 ةد˘م˘ل ،ق˘با˘سسلا ي˘سسل˘˘ي˘˘سشت
.مسساوم
نع (اًماع33) ورديب لحرو
ي˘˘˘ف ي˘˘˘سسل˘˘˘ي˘˘˘سشت فو˘˘˘˘ف˘˘˘˘سص
ءاهتنا بقع ،يلاحلا فيسصلا

،ي˘ند˘ن˘ل˘لا ق˘ير˘ف˘لا ع˘م هد˘ق˘˘ع
ةقفسص يف امور ىلإا لقتنيل
.رح لاقتنا

ي˘م˘سسر˘لا ع˘قو˘˘م˘˘لا بسسح˘˘بو
ىلإا ورديب لسصو دقف ،امورل
حا˘ب˘سص ،«تراو˘ي˘˘ت˘˘سس Ó˘˘ي˘˘ف»
ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا مو˘˘ي˘˘˘لا
،يب˘ط˘لا ف˘سشكل˘ل عو˘سضخ˘ل˘ل
ى˘ل˘˘ع ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق كلذو
.اًيمسسر دوقعلا

ة˘ق˘ف˘سص لوأا ورد˘ي˘ب ح˘ب˘˘سصأاو
،ف˘ي˘سصلا اذ˘ه ا˘مور ا˘ه˘مر˘˘ب˘˘ي
ل˘˘سصح˘˘ي نأا رر˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘مو
نييÓم3 غلبم ىلع بعÓلا
.دحاولا مسسوملا يف وروي



 ةقيقد66 بعلو ةمسساح ةريرمت مدق

لايرنؤم تكابمأا زؤف يف مهاضسي رديات
 رفؤكناف ىلع

لايرنوم تكابمأا يدان مجن يرئازجلا يلودلا بعÓلا رديات ريفسس مهاسس
مامأا رفسصل نيفدهب ،سسمأا ةرهسس هيدان هققح يذلا زوفلا يف يدنكلا
.«سسأا.لأا.مأا» ي˘كير˘مأ’ا يرود˘لا ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘لو˘ج˘لا را˘طإا ي˘ف ر˘فو˘كنا˘ف
يف لوأ’ا فدهلا ةريرمت حنم ثيح Óيمج ءادأا مدقو ايسساسسأا رديات كراسشو
امدقتم هيدان ناك ثيح ،(66د) يف بعلملا ةيسضرأا رداغي نأا لبق ،(81د)
عقوم بسسح01 نم9.6 ةمÓع قباسسلا اينولوب بع’ لانو اذه ،ةيئانثب
 .ءاسصحإ’او طيقنتلا يف سصتخملا دروكسسوه

ب.م.يرسسيإأ
 ليهأاتلأ ةداعإأ ةلحرم مامتإأو ءافسشلل هلثامت دعب

فانئتضسا عم دعؤم ىلع ينادؤضس
        ربمتبضس نم ةيادب ةيعامجلا تابيردتلا
ينطولا بختنملا فاده ينادوسس يبرعلا لÓه لجسسي نأا عقوتملا نم

هئÓمز ةقفر ةيعامجلا تابيردتلل هتدوع ينانويلا سسوكايبملوأا مجاهمو
اهل سضرعت يتلا ةباسصإ’ا نم ماتلا هيفاعت دعب لبقملا ربمتبسس رهسش علطم
.رهسشأا لبق

ىلع ةريطخ ةباسصإ’ سضرعت دق برغز ومانيد ـل قباسسلا مجنلا ناكو
تللك ةيحارج ةيلم˘ع˘ل ا˘هر˘ثإا ى˘ل˘ع ع˘سضخ˘ي˘ل ي˘ب˘ي˘ل˘سصلا طا˘بر˘لا ىو˘ت˘سسم
يرجلا ةل˘حر˘م ل˘خد˘ي˘ل ل˘ي˘هأا˘ت˘لا ةدا˘عإا ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ءد˘ب˘لا ل˘ب˘ق ،حا˘ج˘ن˘لا˘ب
يبطلا مقاطلا ةعباتمبو سصا˘خ ج˘ما˘نر˘ب ق˘فو كلذو ة˘يدر˘ف˘لا تا˘ب˘يرد˘ت˘لاو
.يرود لكسشب هتلاح عباتي يذلا يدانلل

ورديب اريثك حيرتسس نيدايملل ءارحسصلا براحم ةدوع نأا دكؤوملا نمو
دعب ريخأ’ا اذه ططخ نمسض لخدي يذلا «سسوليرثلا» بردم زنيترام
لطبل همامسضنا ذنم فلسشلا يبملوأا جيرخ اهمدق يتلا ةزيمملا تايوتسسملا
ةسسفانملاب ةينعملا ةمئاقلا ن˘م هدا˘ع˘ب˘ت˘سسا م˘غر˘لا ى˘ل˘ع ي˘نا˘نو˘ي˘لا يرود˘لا
.مداقلا مسسوملا ةيبوروأ’ا

طيمز.ع
 رسضخلأ تايرابم لابقتسسل ابسسحت

 ركاضشت بعلم ةيضضرأا ةئيهت ةداعإا
لاغسشأ’ا يف ءاعبرأ’ا سسمأا ةديلبلا ةنيدمب ركاسشت ىفطسصم بعلم لخد

يتلا ةمداقلا تاقاقحتسسÓل اريسضحت كلذو هتيسضرأا ةئيهت ةداعإا لجأا نم
وأا2202 ايقيرفا ممأا سسأاك تافيسصت يف ءاوسس ينطولا بختنملا رظتنت
.ةنسسلا سسفن يف رطق لايدنوم

لسصاوتلا عقوم ىلع ةيمسسرلا اهتحفسص ربع ركاسشت بعلم ةرادإا ترسشنو
نأا تدكأاو لاغسشأ’ا ءانثأا بعلملا ةيسضرأ’ اروسص «كوبسسيف» يعامتج’ا

 .يبملوأ’ا ةيليوج5 بعلم لامعو تازيهجت ةمهاسسمب متي اذه
جاحلب اسضر

 ةيباختنلأ تايعمجلأ دقعل رسضخألأ ءوسضلأ حنم

يضضايرلا طاضشنلا فانئتضسا» :يدلاخ
 «يجيردت لكضشب نؤكيضس

عامتج’ا سشماه ىلع ةسضايرلاو بابسشلا ريزو يدلاخ ىلع ديسس دكأا
ةحئاج ةحفاكم يف ةيقيرفإ’ا لودلا نيب نواعتلا قرط ةسساردل هسسأارت يذلا

هيسضتقت ام قفو ايجيردت فنأاتسستسس ةيسضايرلا تاطاسشنلا نأا ىلإا انوروك
.دÓبلا يف ةيحسصلا ةلاحلا

تا˘طا˘سشن˘لا ةدو˘ع عو˘سضو˘م سصو˘سصخ˘ب ه˘ث˘يد˘ح ي˘˘ف ر˘˘يزو˘˘لا حر˘˘سصو
فانئتسساب ىلوأا ةلحرمك ةبخنلا ييسضايرل انحمسس دقل »:Óئاق  ةيسضايرلا
ويكوط باعلا اميسس ’ ةماهلا ةيلودلا ديعاوملل ريسضحتلا ةيغب مهتاطاسشن
تلجا يتلاو1202 ةيطسسوتملا باعلأ’او1202 ىلا تلجا يتلاو0202
ةنجللا اهتركذ يتلا ةيئاقولا تاءارج’ا نا»: فيسضيل ,«2202 ةياغ ىلا
نا بجي يسضايرلا بطلل ينطولا زكرملاو ةحئاجلا ةحفاكمل ةينطولا
ةعباتلا ةسضايرلل ةماعلا ةيريدم˘لا نأا مو˘ل˘ع˘م˘لا ن˘مو ،«ا˘هر˘ي˘فاذ˘ح˘ب مر˘ت˘ح˘ت
تاثداحملا نيعوبسسأا ةبارق ذنم تأادب دق تناك ةسضايرلاو بابسشلا ةرازول
فانئتسسا لجأا نم مدقلا ةرك ةيداحتا اهنيب نم ةيسضايرلا تايداحت’ا عم
.ةيوركلا تاسسفانملا ةدوعل اديهمت تابيردتلا

سصيخارتلا سصوسصخب ثيدحلل ةسضايرلا نع لوأ’ا لوؤوسسملا جرع امك
،سصيخارت انحنم» :لاق ثيح ةماعلا اهتايعمج دقع لجا نم تايداحتÓل

رارقلا اذه»: عباتو ،ةيسضايرلا تايداحتÓل ةماعلا تايعمجلا ثعب ةداعإ’
ابسسحت ،ةيسضايرلا تايداحت’ا فلتخم طاسشن ثعب ةداعإا راطإا يف يتأاي
،قباسس تقو يف انررق دق انك »:ريخأ’ا يف متخيل ،«ةيباختن’ا تاقاقحتسسÓل
ةدهعلا راطإا يف ،ةنسسلا هذه لÓخ ةيسضايرلا تايداحت’ا تاباختنا ءارجإا
لك ديدجت ةداعإ’ بهأاتلاب تايداحتÓل حمسسيسس سصيخرتلا اذهو ،ةيبملوأ’ا

 .«اهلكايه
طيمز.ع

 راجنلأ رامع بعÓلأ دسض ةيلام ةمأرغ

 ةلضسع فضصني يدؤعضسلا داحتإلا
هقح ىلع يدوعسسلا مزحلا يدان بع’و يرئازجلا يلودلا ةلسسع كيل

ةارابم يف ةيرسصنع تاملك ىلإا سضرعت امدعب يدوعسسلا داحتإ’ا فرط نم
.تافسصلا عسشبأاب هفسصو يذلا اهبأا يبع’ دحأا فرط نم قباسسلا هقيرف
يدوعسسلا داحتإ’ا نأا ءاعبرأ’ا سسمأا ةيدوعسس ةيفحسص ريراقت تفسشكو
راجنلا رامع بقاعو ،ةناهإÓل سضرعت يذلا ينطولا بختنملا سسراح فسصنأا

لاير فلأا02 اهردق ةيلام ةمارغو نيتذفان نيتيرابمب اهبأا يدان بع’
ديدسشلا هئايتسسا نع ربع دق قبسسأ’ا لئابقلا ةبيبسش سسراح ناكو.يدوعسس
نم بلاطو ةيدوعسسلا مÓعإ’ا لئاسسول يدوعسسلا بعÓلا تافرسصت نم
 .اهبأا بع’ نم هقح ذخأاب تاطلسسلا اهلÓخ

جاحلب اسضر
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ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا دا˘˘ح˘˘ت’ا مد˘˘ق
نيدلا ريخ ةدايقب مدقلا ةركل
راودم ميركلا دبعو يسشطز
ةركل ةينطولا ةطبارلا سسيئر
سضوخل تاحار˘ت˘قا3 مد˘ق˘لا

لوأ’ا مسسقلا ة˘سسفا˘ن˘م را˘م˘غ
.فرتحم

داحت’ا سسيئر عمتجاو اذه
سسيئرو مدقلا ةركل يرئازجلا
ءا˘سسؤور ع˘˘م ،سسمأا ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا
يبردمو لوأ’ا مسسقلا ةيدنأا
م˘˘يد˘˘ق˘˘˘ت ل˘˘˘جا ن˘˘˘م قر˘˘˘ف˘˘˘لا
اريسضحت ،ةثÓثلا تاحرتقملا
تءا˘جو ،د˘يد˘ج˘لا م˘سسو˘م˘˘ل˘˘ل
و˘ح˘ن˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘حار˘˘ت˘˘ق’ا
 :يلاتلا

بعل و˘هو لوأ’ا حر˘ت˘ق˘م˘لا
ـب يداعلا اه˘ل˘كسشب ة˘لو˘ط˘ب˘لا

،83ـلا اهتايرابمبو اقيرف02
حر˘ت˘ق˘م˘لا ل˘ث˘م˘ت˘ي ن˘ي˘ح ي˘˘ف
ة˘لو˘ط˘ب˘لا بع˘ل ي˘ف ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
جو˘˘ف ل˘˘ك م˘˘سضي ن˘˘ي˘˘جو˘˘ف˘˘ب

بع˘ل˘ي نأا ى˘ل˘ع قر˘˘ف ةر˘˘سشع
ديدحتل يئاهن ةدايرلا ابحاسص
،فيسصولاو بقل˘لا˘ب جو˘ت˘م˘لا
قلعتيف ثلاث˘لا حر˘ت˘ق˘م˘لا ا˘مأا
ة˘ل˘حر˘م˘ب ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا بع˘˘ل˘˘ب
،اقيرف02 ـبو طقف باهذلا
ةيوه ديدحت اهلÓخ نم متي
ة˘يد˘نأا تع˘م˘جأاو اذ˘ه ،بق˘ل˘˘لا
ىلع نيبردملاو لوأ’ا مسسقلا

ل˘˘كسشب ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘˘لا سضو˘˘˘خ
را˘ي˘˘خ لÓ˘˘خ ن˘˘م ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط
اقيرف02ـب يأا لوأ’ا حرتقملا

 .ءاقل83ـب
يف تابيردتلل ةدوعلأ

ةلوطبلأو ربمتبسس51ـلأ
فسصتنم قلطنت

 ربمفون
رومأ’ا حيسضوت لجأا نمو

رسضخأ’ا ءوسضلا يقلت دعبو
ةيلحملا تاط˘ل˘سسلا ل˘ب˘ق ن˘م
ة˘سضا˘ير˘لاو با˘ب˘˘سشلا ةرازوو
يسضايرلا طاسشنلا فانئتسس’
ةيداحت’ا تددح ،ماع لكسشب
ةيعمب مدقلا ةركل ةيرئازجلا
عامتج’ا سشماه ىلع ةطبارلا
51ـلا خيرات ،سسمأا دقع يذلا
ل˘جا ن˘م مدا˘ق˘˘لا ر˘˘ب˘˘م˘˘ت˘˘ب˘˘سس
يتلاو تابيردتلا ىلإا ةدوعلا
ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘˘ب نو˘˘˘كت نأا بج˘˘˘ي
˘˘مار˘˘˘ت˘˘˘حا ع˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘يرد˘˘˘ت
يذ˘لا ي˘ح˘سصلا لو˘كو˘تر˘ب˘˘لا

دا˘˘˘ح˘˘˘ت’ا ءا˘˘˘ب˘˘˘طأا ه˘˘˘ع˘˘˘˘سضو

.مدقلا ةركل يرئازجلا
51ـلا خيرات ديدحت مت امك

ءاو˘جأا ى˘لإا ةدو˘ع˘ل˘ل ر˘ب˘م˘فو˘˘ن
مسسقلا سصخي اميف ةسسفانملا
ي˘ن˘˘ع˘˘ي ا˘˘م ،فر˘˘ت˘˘ح˘˘م لوأ’ا

عيباسسأا8 ىلع قرفلا لوسصح
،ةمداقلا ةر˘ت˘ف˘ل˘ل ر˘ي˘سضح˘ت˘ل˘ل

خ˘يرا˘ت د˘يد˘ح˘ت م˘ت˘ي نأا ى˘ل˘˘ع
تار˘˘˘ي˘˘˘سضح˘˘˘ت˘˘˘لا قÓ˘˘˘ط˘˘˘˘نا

سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لاو
ي˘˘˘˘˘˘˘ف ىر˘˘˘˘˘˘˘خأ’ا ما˘˘˘˘˘˘˘سسقأ’ا
 .ةمداقلا ةليلقلا تاعاسسلا

صسأاك يغلت ةيداحتلأ
«يرانكلأ»و ةيروهمجلأ
صسأاك يف ايمسسر كراسشي

 «فاكلأ»
نهارلا عسضولا لظ يفو

نم «انوروك» سسوريف ببسسب
83 بعل قرفلا رايتخاو ةهج
نإاف ديدجلا مسسوملا يف ةلوج
مدقلا ةركل يرئازجلا داحت’ا

عامتج’ا لÓخ ،سسمأا دجي مل
ينطولا زكرم˘لا˘ب د˘ق˘ع يذ˘لا
يديسسب تابختنم˘لا بيرد˘ت˘ل
ءاغلإا ىوسس لح نم ىسسوم
سسأاك ن˘م ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘خ˘سسن˘لا
يف تفقوت يتلاو ةيروهمجلا
ق˘ب˘سسو ،ي˘ئا˘ه˘˘ن ع˘˘بر رود˘˘لا
ر˘قأا نأا ير˘ئاز˘ج˘˘لا دا˘˘ح˘˘تÓ˘˘ل
ن˘م ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت ا˘˘م ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م˘˘ب
ع˘جار˘ت˘ي نأا ل˘ب˘˘ق تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م
ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا ءا˘˘غ˘˘لإا رر˘˘ق˘˘˘يو
.ايمسسر

هتذختا يذلا رارقلا دعبو
ة˘ب˘ي˘ب˘سش ق˘ير˘ف نإا˘ف «فا˘ف˘˘لا»
يف ايمسسر كراسشيسس لئابقلا

ةركل يقيرفإ’ا داحت’ا سسأاك
بناج ىلإا عبار لثممك مدقلا

ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس قا˘˘˘فو
دادزو˘˘ل˘˘ب با˘˘ب˘˘سش بع˘˘ل˘˘ي˘˘سس
لا˘ط˘بأ’ا يرود ي˘ف ل˘˘ط˘˘ب˘˘لا

ة˘˘˘ب˘˘˘سسن˘˘˘لا˘˘˘ب ر˘˘˘مأ’ا سسف˘˘˘˘نو
.فيسصولا رئازجلا ةيدولومل

يلودلا بلاط نب ليبن لخد
40 ه˘كلا˘سش بع’و ير˘ئاز˘ج˘˘لا
يدان تامامتها نمسض يناملأ’ا
يذ˘˘لا ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا سشا˘˘˘ت˘˘˘كسشي˘˘˘ب
ط˘سسو ة˘ي˘ع˘سضو ن˘ع ر˘سسف˘ت˘سسا

د˘˘كؤو˘˘ي ا˘˘م «ر˘˘سضخ˘˘لا» ناد˘˘ي˘˘˘م
اذهب يكرتلا يدانلا ةرادإا باجعإا
.ريخأ’ا

ه˘˘ن˘˘ع تف˘˘سشك ا˘˘م بسسح˘˘˘بو
ة˘ي˘نا˘م˘لأ’ا «د˘ي˘ل˘˘ب» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص
بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا م˘˘ج˘˘ن سصو˘˘سصخ˘˘ب

رو˘˘سسن˘˘˘لا» ةرادإا نأا ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
جيرخب ةياغلل ةمتهم «ءادوسسلا
ةفرعم يف بغرت يتلاو ماهنتوت

ام اذهو ،هنع تامولعملا عيمج
يكرتلا يدانلا ةبغر ىلع لدي
«ءارحسصلا براحم» عسضو يف

لÓ˘˘˘خ ا˘˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘يو˘˘˘لوأا ن˘˘˘م˘˘˘سض
،يلا˘ح˘لا ي˘ف˘ي˘سصلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا
قرزأ’ا » يلوؤوسسم نأاو اميسس
نم سصلختلا نوديري «يكلملا
اوعسضو ثيح يرئازجلا يلودلا

نيبعÓ˘لا ة˘م˘ئا˘ق ن˘م˘سض ه˘م˘سسا
ةرتف لÓخ عيبلل ن˘ي˘سضور˘ع˘م˘لا
.ةيراجلا ةيفيسصلا ت’اقتن’ا

52 بحاسص نأا ركذلاب ريدجلا
سصبرتلاب قحتلا دق ناك اعيبر
تاريسضحتلا ةلحرم نم يناثلا

ابسسحت اسسمنلا يف ةيدان ةقفر
يرود˘لا تا˘سسفا˘ن˘م قÓ˘˘ط˘˘ن’
ديدج˘لا ه˘م˘سسو˘م ي˘ف ي˘نا˘م˘لأ’ا
.لبقملا ربمتبسس81 نم ةيادب

 طيمز.ع

سسي˘ئر لÓ˘م ف˘ير˘˘سش ى˘˘ف˘˘ن
هل ةهجوملا ةمهتلا ،لئابقلا ةبيبسش
يذلا يتوسصلا ليجسستلا ةيسضقب
ع˘˘فر ه˘˘نأاو ،كر˘˘ب˘˘˘ف˘˘˘م ،ه˘˘˘ل بسسن
،ةيروهمجلا ليكو ىدل ىوكسش
بر˘˘سضل ى˘˘ع˘˘˘سسي ن˘˘˘م ف˘˘˘سشكل
يف لÓم لاقو.يرانكلا رارقتسسا
: مÓ˘عإ’ا ل˘˘ئا˘˘سسو˘˘ل ه˘˘ح˘˘ير˘˘سصت
نمو ،كربفم يتوسصلا ليجسستلا»
،ي˘سسف˘ن م˘ل˘كأا نأا لو˘ق˘ع˘م˘لا ر˘ي˘غ
رهظأا يذلا ليجسستلا هرهظأا املثم
هنأا ىلع لدي ام ،مÓكلا يف اعطقت
سضرغلا نأا احسضوم «هبيكرت مت
سضع˘˘ب ة˘˘ي˘˘ف˘˘سصت و˘˘˘ه اذ˘˘˘ه ن˘˘˘م
ةيسصخسشلا مهتا˘با˘سسح˘ل را˘سصنأ’ا

برسضل رمأ’ا مهب لسصوو ،يعم
ررسضلا قاحلإاو ،قيرفلا رارقتسسا
يف لوأ’ا لجرلا عباتو.هتعمسسب
ىو˘كسش ا˘ن˘عدوأا» :يرا˘ن˘كلا ةرادإا

ةمكحمل ةيروهمجلا ليكو ىدل
،سصوسصخلا اذه يف ،وزو يزيت

مهسسفن مهو ،راسصنأ’ا سضعب دسض
ن˘ع  تآا˘جا˘ف˘م˘لا˘ب اود˘عو ن˘يذ˘˘لا
نينثإ’ا موي ةريسسم لÓخ بيرق
اذه ريخأ’ا يف رهظيل ،يسضاملا
.«كر˘ب˘ف˘م ي˘تو˘سصلا ل˘ي˘˘ج˘˘سست˘˘لا

بيترتب مهتأا لÓم نإاف ةراسشإÓلو
مد˘ق˘لا ةر˘ك ي˘ف تا˘يرا˘ب˘م ج˘ئا˘ت˘ن
بق˘˘˘ع ،9102 ـ8102 م˘سسو˘م˘ل
يذلا يتوسصلا ليجسستلا راسشتنا
دقل» Óئاق ةلعفلا هذهب هيف فرتعا
سصاخسشأ’ا سضعب˘ل ’او˘مأا ا˘ن˘مّد˘ق
م˘ه˘ن˘كل تنا˘ن˘جا˘ت ةارا˘ب˘م ءار˘˘سشل
نيبعÓلا نأ’ ؛انلاومأا انل اوعجرأا

ةارابم يف رمأ’ا سسفنو .اوسضفر
:ف˘ي˘˘سضي˘˘ل ،«ياد ن˘˘ي˘˘سسح ر˘˘سصن
نوربجم نحن ،اذكه رمأ’ا مادام»
تا˘يرا˘ب˘م˘لا ل˘˘ك بي˘˘تر˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع

 .«ةيقبتملا
يف مسسأوم3 عقوي يخيسش

 «يرانكلأ»
دبع ىسضمأا ،رخآا قايسس يفو

مجن رسسيأا ريهظ يخيسش نمؤوملا
ة˘ب˘ي˘ب˘سش ي˘ف تاو˘ن˘سس3 ةر˘ق˘˘م
ة˘ب˘ي˘ب˘سش ةرادإا تد˘˘كأاو.لئابقلا
ر˘˘ب˘˘ع ءا˘˘ع˘˘برأ’ا سسمأا ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘˘لا

عقاوم ىلع ةيمسسر˘لا ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘سص
تمسض اهنأا يعامتج’ا لسصاوتلا
ن˘مو˘م˘لا د˘ب˘ع ي˘خ˘ي˘˘سش بعÓ˘˘لا

دتمي دقعب ةرقم مجن يدان عفادم
مسضنيل.3202 ف˘ي˘سص ة˘يا˘غ ى˘لإا
ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ى˘˘لإا د˘˘يد˘˘ج˘˘˘لا د˘˘˘فاو˘˘˘لا
ةرادإا اهترجأا يت˘لا تا˘ماد˘ق˘ت˘سسإ’ا
و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا لÓ˘˘خ يرا˘˘˘ن˘˘˘كلا
 .يراجلا

جاحلب اسضر

ب.م.يرسسيإأ

sport@essalamonline.com

ةيدنألاو ديدجلا مضسؤملل تاحارتقا ةثÓث مدقت «فافلا»
 ءاقل83ـب ةضسفانملا سضؤخ لضضفت

 وتاكريملأ ةرتف يف40 كلاسش رداغي دق يرئأزجلأ يلودلأ

  بلاط نب عم دقاعتلا قابضس لخدي يكرتلا سشاتكضشيب

 قيرفلأ راسصنأأ دسض ةيئاسضق ىوعد عفري يرانكلأ» صسيئر

 «كربفم يتؤضصلا ليجضستلا »: لÓم

هجتي يرئأز÷أ مجاهŸأ
ةديدج ةرماغم ةيأدب ¤إأ

 يكÎلأ يرودلأ ‘

نم بÎقي Êارمع
 رؤبضس مورضضرأا
ي˘نار˘˘م˘˘ع لÓ˘˘ب ه˘˘ج˘˘ت˘˘ي

يدان بع’و يرئازج وكنارفلا
ءا˘سضمإا ى˘لإا ي˘نا˘مور˘لا جو˘ل˘ك
˘˘مور˘˘سضرأا ق˘˘ير˘˘ف ع˘˘م د˘˘˘ق˘˘˘ع
ة˘˘ياد˘˘بو ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا ترو˘˘ب˘˘˘سس
تفسشكو.ةد˘يد˘ج ةر˘ما˘غ˘م
ةرادإا نأا ةيكرت ةيفحسص ريراقت
ي˘كر˘ت˘لا ترو˘˘ب˘˘سس مور˘˘سضرأا
نم اه˘تر˘ي˘ظ˘ن˘ل ا˘سضر˘ع تمد˘ق
لزانت˘لا ل˘جأا ن˘م جو˘ل˘ك يدا˘ن
م˘جا˘ه˘م تا˘˘مد˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ل
وتاكريملا ةياهن ل˘ب˘ق ،ق˘ير˘ف˘لا
عئار م˘سسو˘م بق˘عو.يراجلا
كي˘ب˘م˘لوا ة˘ي˘م˘يدا˘كأا ج˘ير˘˘خ˘˘ل
؛ينامورلا يدانلا عم ايليسسرم
ليجسست نم نكمت يذلا وهو
تاريرمت5 ميدقتو اًفده31
اهبعل ةارابم54 يف ةمسساح
م˘جا˘ه˘م˘لا بذ˘ج ،ه˘ق˘˘ير˘˘ف ع˘˘م
را˘ظ˘نأا ا˘ما˘˘ع72 بحا˘˘˘˘˘سص
.مور˘˘˘سضرأا يدا˘˘˘ن ي˘˘˘لوؤو˘˘˘سسم
ي˘نار˘م˘ع لÓ˘ب نإا˘ف ةرا˘˘سشإÓ˘˘ل
بخ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م ا˘سضر˘ع ى˘ق˘ل˘ت
ةيسضاملا رهسشأ’ا يف ينامورلا

ريخأ’ا نكل هسسينجت لجأا نم
لسضفي هنا دكأاو كلذ سضفر
ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ل˘ي˘˘ث˘˘م˘˘ت
 .يرئازجلا

جاحلب اسضر
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بيد مي˘هار˘بإا بعÓ˘لا ح˘ج˘ن
عناسصو بورخلا ةنيدم نبا
يف ةليلم نيع ةيعمج بعل
ه˘ح˘ير˘سست ة˘ق˘ي˘˘ثو كا˘˘كت˘˘فا

ةرادإا عنقي فيك فرع ثيح
ناك هناو ةسصاخ «ماسص’»
عم ةبرجت سضوخل اسسمحتم
نأا ركذ˘ي «ي˘سس.سسا.ي˘سسلا»
ى˘ل˘ع سسمأا نا˘ك ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا

وهو هدقع عيقوت عم دعوم
عرا˘سشلا ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘˘مأ’ا
اريثك لعافتي يني˘ط˘ن˘سسق˘لا

ه˘ناو ا˘م˘ي˘سس’ ه˘باد˘ت˘˘نا ع˘˘م
ر˘˘˘ب˘˘˘كا ن˘˘˘ي˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘حاو
اذه ةنيدملا يف نيسشمهملا

رداقلا دبع بردملا ىنمتيو
ينعملا نوكي نأاب ينارمع
.عيمجلا نظ نسسح دنع

هلل دمحلأ» : بيد
ناك املح تققح

رغسصلأ يف يندوأري

دنع نوكأأ نأأ ىنمتأأو
«عيمجلأ نظ نسسح

ع˘˘˘نا˘˘˘سص ع˘˘˘م ثيد˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف
د˘كأا بيد م˘ي˘هار˘بإا با˘ع˘لأ’ا
تقفتا ه˘ل˘ل د˘م˘ح˘لا» :لو˘ق˘ي
ي˘˘سس سسا ي˘˘˘سسلا ةرادإا ع˘˘˘م
رغسصلا ذنم يملح تققحو

يدا˘ن˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل بع˘˘ل˘˘لا˘˘ب
تحت ينيطنسسقلا يسضايرلا
ا˘مو˘م˘˘ع ر˘˘فا˘˘ن˘˘سسلا را˘˘ظ˘˘نأا
يدقع فير˘سشت˘ل ى˘ع˘سسأا˘سس
لجا نم يدل ام لك عسضوو
ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ق˘˘ير˘˘ف ةد˘˘عا˘˘˘سسم
ةيمسسوملا ه˘فاد˘هأا ق˘ي˘ق˘ح˘ت

ةرادإا ر˘˘˘˘˘كسشا ا˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ع

ا˘م˘ه˘م˘ه˘ف˘ت ى˘ل˘ع «ما˘سص’»
ةليلم نيع ريهامجل رذتعاو
ينت˘ع˘ج˘سش ا˘م˘لا˘ط˘ل ي˘ت˘لاو
ل˘˘سضفأ’ا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ى˘˘ل˘˘˘ع
مهتدناسسم لÓخ نم ةسصاخ
ى˘لإا م˘ه˘فو˘قوو ي˘سصخ˘˘سشل

يتلا تاونسسلا لاوط يبناج
.ةيعمجلل اهيف تبعل

صشامر ماسشه

ةدا˘ي˘ق˘ب ودارا˘˘ب ق˘˘ير˘˘ف ةرادإا تر˘˘جأا
ارييغت قيرفلا سسيئر يسشطز نسسح
امدعب قيرفلل ةينفلا ةسضراعلا ىلع
كلا˘˘م م˘˘ي˘˘كح ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا تن˘˘ي˘˘˘ع
ا˘ف˘ل˘خ ق˘ير˘ف˘ل˘ل ي˘˘سسي˘˘ئر برد˘˘م˘˘ك
.كسسيسشنارف ولاسش يلاغتربلل
ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا ة˘˘ح˘˘ف˘˘سصلا تف˘˘سشكو
ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م ى˘ل˘˘ع يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل
بردملا ن˘ي˘ي˘ع˘ت ن˘ع ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
برد˘م˘ك م˘ي˘كح كلا˘م ير˘ئاز˘ج˘لا

رفسصأ’ا نينوللا باحسصأ’ ديدج
ى˘ل˘ع ل˘م˘˘ع˘˘ي˘˘سس يذ˘˘لاو قرزأ’او
بعلل يدانلا ةدايقو ةلكيهلا ةداعإا
لك رفوت لظ يف ىلوأ’ا راودأ’ا
ة˘ير˘سشب˘لاو ة˘يدا˘م˘لا تا˘ي˘˘نا˘˘كمإ’ا

م˘˘سسو˘˘م˘˘لا و˘˘يرا˘˘ن˘˘ي˘˘˘سس يدا˘˘˘ف˘˘˘تو
يدا˘ن˘لا بع˘˘ل ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
ةلوطبلا ةيادب ذنم ءاقبلا نامسضل
.اهتياهن ىلإا

ب.م.يرسسيإأ

نايزوب عيسض ةرأدإلأ لطامت
 رضصي فيطضس قافو
ةيضضقو يدادع ىلع

ةرادإلا قرؤؤت يضسودنق
فيطسس قافو قيرف عيسض
ى˘ل˘ع لو˘˘سصح˘˘لا ة˘˘سصر˘˘ف

نم نايزوب بعÓلا ةقفسص
نأا د˘˘˘ع˘˘˘ب ءا˘˘˘ع˘˘˘برأ’ا ل˘˘˘مأا
يف اريثك ةرادإ’ا تلطامت
ي˘لوؤو˘سسم ع˘م سضوا˘ف˘ت˘˘لا
ح˘˘˘ج˘˘˘ن د˘˘˘قو اذ˘˘˘ه ل˘˘˘مأ’ا

ي˘ف ة˘ير˘سصن˘˘لا و˘˘لوؤو˘˘سسم
بعÓلا ىلع سضاسضقن’ا

ليهسستب هل دوعو ميدقتو
جراخلا يف هفارتحا ةمهم
يب˘ع’ ع˘م تل˘ع˘ف ا˘م˘ل˘ث˘م
ةرادإا نأا ر˘˘كذ˘˘ي ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا
ى˘ل˘ع نآ’ا ر˘˘سصت قا˘˘فو˘˘لا
ر˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘ب يداد˘˘ع عا˘˘ن˘˘قإا

ةسصاخ قافولا وحن هتهجو
ةجاح يف ىقبي يدانلا نأاو
يف ةرب˘خ˘لا با˘ح˘سصأا ى˘لإا

.ناديملا طسسو
ةرأدإلأ قرؤوت يسسودنق ةيسضق
تف˘˘ط ىر˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
ناد˘ي˘˘م˘˘لا ط˘˘سسو ة˘˘ي˘˘سضق
ي˘سسود˘ن˘ق د˘م˘˘حأا با˘˘سشلا
نأاب نيبت نأا دعب حطسسلل
عاد˘˘يإا˘˘ب م˘˘˘ق˘˘˘ت م˘˘˘ل ةرادإ’ا

يف لثمتملا هدقع قحلم
عفرلاو هدقاعت ةرتف ديدمت
ثيحب يرهسشلا هبتار نم
ىد˘˘˘ل Ó˘˘˘ج˘˘˘سسم لاز˘˘˘˘ي ’
ىلع ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘لا
با˘˘سش بع’ ه˘˘˘نأا سسا˘˘˘سسأا
ة˘ير˘ه˘سش ةر˘جأا ى˘سضا˘ق˘˘ت˘˘ي
جد فلأا21  اهردق ةيزمر
ءا˘ت˘سسي ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م ط˘˘ق˘˘ف
ة˘ي˘˘ع˘˘سضو˘˘لا ن˘˘م ادد˘˘ج˘˘م
اهت˘يو˘سست مد˘عو ة˘ي˘لا˘ح˘لا

اهاقلت ي˘ت˘لا دو˘عو˘لا م˘غر
ر˘يد˘م˘لا ةرادإا ةر˘ت˘ف لÓ˘˘خ
.ةيافلح دهف ماعلا

صشامر ماسشه

«نابيزلا ءانبأا» اديدج يرحبو جاؤع

ةركسسب داحتأ
داحتلأ بيردتل هجتي راجح

«يضس.سسأا.يضسلا» يف نيمضسؤم عقؤيو هحيرضست ةقيثو ىلع لضصحي بيد

ةنيطنسسق بابسش
بعÓلأ نم ريثكلأ رظتنيو ةقفسصلاب لئافتم ينأرمع

اديدج ابردم كلام ميكح نيعت «كابلا» ةرادإا
ولاسش يلاغتربلأ ينقتلل افلخ

ةلاسسر دادزولب بابسش ةرادإا تهجو
مل اهنأا ةحسضوم ،يدانلا راسصنأا ىلإا
ق˘ي˘ل˘ي ر˘ي˘ب˘ك ل˘ف˘ح م˘ي˘ظ˘ن˘ت ع˘ط˘ت˘سست
خيرات يف7ـلا بقللاب قيرفلا جيوتتب
ةيحسصلا ةي˘ع˘سضو˘لا ل˘ظ ي˘ف يدا˘ن˘لا
ةحئاج ببسسب ،رئازجلا اهفرعت يتلا
.«انوروك»
دادزو˘˘˘ل˘˘˘ب با˘˘˘˘ب˘˘˘˘سش ةرادإا تر˘˘˘˘سشنو
ىلع ةيمسسرلا ةحفسصلا ىلع اروسشنم
ترذتعا يعامتج’ا لسصاوتلا عقاوم

اه˘نأا ةد˘كؤو˘م يدا˘ن˘لا را˘سصنأا ن˘م ه˘ي˘ف
ا˘˘سصا˘˘خ ار˘˘غ˘˘سصم Ó˘˘ف˘˘˘ح تج˘˘˘مر˘˘˘ب
يدا˘ن˘لا ن˘م بر˘˘ق˘˘م˘˘لا ط˘˘ي˘˘ح˘˘م˘˘لا˘˘ب
ا˘يدا˘ف˘ت ،ة˘ي˘ن˘ف˘لا م˘ق˘طأ’ا ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
.«انوروك» سسوريف ببسسب كاكتحÓل
ةرادإ’ا نأا ه˘˘تاذ رد˘˘˘سصم˘˘˘لا فا˘˘˘سضأاو
ع˘فر د˘ع˘ب ا˘م˘خ˘سض Ó˘ف˘ح ج˘مر˘ب˘ت˘˘سس
بابسشك قيرع ق˘ير˘ف˘ب ق˘ي˘ل˘ي دو˘ي˘ق˘لا
.«انوروك» ةحئاج لاوز دعب  دادزولب

ب.م.يرسسيإأ

راضصنألا نم رذتعت «ةبيقعلا» ةرادإا

دأدزولب بابسش
7ـلأ بقللاب زوفلأ بقع ريبك لفح ميظنت مدع ببسسب

يسضاملا مسسوملا رسصانع عم تاسضوافملا ءارجإا يف ةبانع داحتا ةرادإا تعرسش
’ ميعزلا نأاو اميسس’ قيرفلا عم ىرخأا مسساومل ءاقبلا ةرورسضب مهعانقإا دسصق
يتلاو زئاكرلا ديدع نامسض ىلإا فدهي لب نيبعÓلا نم ريثكلا بادتنا ديري
ىلإا تلقتنا دق تناك رسصانع ةدع نأا ركذي دوعسصلا فده قيقحتب قيرفلل حمسست
نم مهحيرسست اذكو ةيلاملا مهتاقحتسسمب ةبلاطملا لجا نم تاعزانملا ةنجل
.ةيقيقح ةطرو يف سسيئرلا عسضيسس ام وهو قيرفلا

ىمأدقلأ عانقإاب بلاطم
تاعزانملا ةنجل ىلإا مهتيسضق لقنو نيبعÓلا سضعب فرسصت نأا هركذ ريدجلا
رييÓم01 نم رثكأا هتميق ام داجيإ’ اهرطسضيسسو ةطرو يف ةرادإ’ا عسضيسس
لاسصت’ا تلسضف ةرادإ’ا نأا ركذي دادعتلا يف مهئاقبإاو عجارتلاب مهعانقإا دسصق
قيرف يوكتل ابسسحت مهبادتنا ديرت نيذلا ددجلا نيبعÓلا ىلإا قرطتلا لبق مهب
اذه راسسملا نيسسحت يف نولمأاي مهنأا امب زناغيلوهلا داعسسإا لجا نم بعلي يوق
.مسسوملا اذه ةجاذسسب دوعسصلا اوعيسض مهنأا امب مسسوملا

صشامر ماسشه

قيرفلا ةمئاق طبضض يف عرضشي ميعزلا

ةبانع داحتأ
ةركفملأ يف ءاقبلاب ىمأدقلأ عانقإأ

ن˘ي˘سسح ر˘سصن ق˘ير˘ف ةرادإا ل˘سصاو˘ت
نيبعÓب قيرفلا معدل اهلمع ياد
ابسسحت ةفاسضإ’ا ميدقت ىلع نيرداق
نابعسش نكمتو ،ديد˘ج˘لا م˘سسو˘م˘ل˘ل
نم يدانل˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا نا˘قزر˘م
بعÓلا رماع يسس نم لكل عيقوتلا
ةليلم نيع ةيعم˘ج ق˘ير˘ف˘ل ق˘با˘سسلا
نايزوب ىلإا ةفاسضإ’ا˘ب ن˘ي˘م˘سسو˘م˘ل
ءا˘ع˘برأ’ا ل˘مأا بع’ ن˘ي˘مأا د˘م˘ح˘˘م
رادار ى˘˘ل˘˘ع نا˘˘ك يذ˘˘لاو ق˘˘با˘˘سسلا

يف بغرت تناك يتلا ةيدنأ’ا ديدع
باحسصأا ةرادإا نأا ’إا ،هعم عيقوتلا
تنكمت رمحأ’او رفسصأ’ا ن˘ي˘نو˘ل˘لا

ي˘ف ع˘ي˘قو˘ت˘لا˘ب بعÓ˘لا عا˘ن˘قإا ن˘˘م
يف اهتبغر ةرادإ’ا دكؤوتل ةيرسصنلا
ىل˘ع ة˘سسفا˘ن˘م˘ل˘ل يو˘ق ق˘ير˘ف ءا˘ن˘ب
نا˘م˘سضل بع˘ل˘لا ن˘م ’د˘ب با˘ق˘لأ’ا
ثدح امك رابكلا فاسصم يف ءاقبلا
.يسضاملا مسسوملا يف

نوسضفتني راسصنألأ
ةرأدإلأ ليحرب نوبلاطيو

ياد نيسسح رسصن قيرف راسصنأا ددج
يف ةلثمتملا مهبلا˘ط˘م˘ب م˘ه˘كسسم˘ت
ح˘˘سسفو ة˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا ةرادإ’ا ل˘˘˘ي˘˘˘حر
رييسست ىلع رداق وه نمل لاجملا
جيوتتلا ةسصنم وحن هتدايقو قيرفلا

مل يلريمز دلو ةوخإ’ا ناو اميسس’
و˘ح˘ن يدا˘ن˘لا ةدا˘ي˘ق ن˘م او˘ن˘كم˘˘ت˘˘ي
قا˘سشع م˘ظ˘نو.ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت˘˘لا ة˘˘سصن˘˘م
ة˘ف˘قو ر˘م˘حأ’او ر˘ف˘سصأ’ا ن˘ي˘نو˘ل˘لا
مامأا ،سسمأا ةريهظ ةديدج ةيجاجتحا

ةبلاطملل ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو
ةوخإ’ا ليحرو تا˘ط˘ل˘سسلا ل˘خد˘ت˘ب
ى˘ل˘ع لو˘˘سصح˘˘لاو ي˘˘لر˘˘ي˘˘مز د˘˘لو
قيرع يدان رييسستل ةينطو ةكرسش
.ةيرسصنلا لثم

ب.م.يرسسيإأ

ةيرضصنلا يف ناعقؤي نايزؤبو رماع يضس

يأد نيسسح رسصن
يسسفانت قيرف ءانبل لمعت ةرأدإلأ

sport@essalamonline.com

ةر˘كسسب دا˘ح˘˘تا ةرادإا تعر˘˘سش
طب˘سضل ة˘يد˘ج˘لا رو˘مأ’ا ي˘ف
يدا˘ن˘لا˘ب ق˘˘ي˘˘ل˘˘ي و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م
راودأا بع˘˘ل˘˘˘ب ه˘˘˘ل ح˘˘˘م˘˘˘سسيو
بسسحو ثي˘˘˘ح ة˘˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘˘م
يدانلا ةرادإا ناف تامولعملا
عناسص مسض يف ةيدجب ركفت
ديسس يسس سسا يسسلا باعلا
باب˘سش ع˘فاد˘مو جاو˘ع د˘م˘حأا
ير˘˘ح˘˘ب ر˘˘ي˘˘˘هز لÓ˘˘˘ج د’وأا
عافدو موجه يط˘خ م˘ي˘عد˘ت˘ل

تفرع يتلا نابيزلا ءارسضخ
ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م ةردا˘˘˘غ˘˘˘م
حاتتفا دنع مايأا لبق نيبعÓلا

ةيفيسصلا تÓيو˘ح˘ت˘لا قو˘سس
ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘ب ةرادإ’ا نأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘سضم
ن˘ب سسرا˘ف سسي˘ئر˘لا ي˘ئا˘ن˘ث˘˘لا

دبع ماعلا ريجانملاو ىسسيع
ى˘لإا تل˘سصو˘ت ة˘ع˘ير˘ت ردا˘ق˘لا
راظتنا يف نيبعÓلا عم قافتا
لÓخ يمسسر لكسشب عيقوتلا
.ةمداقلا تاعاسسلا

عم لسصأوتي راجح
يموي لكسشب ةرأدإلأ

تايط˘ع˘م˘لا ل˘ك ر˘ي˘سشتو اذ˘ه
يذلا ديدجلا بردملا نأا ىلإا
فيرسش ةريبك ةبسسنب نوكيسس

ل˘ف˘كت˘˘ي˘˘سس ن˘˘م و˘˘ه را˘˘ج˘˘ح
يرادإ’ا مقاطلا عم قيسسنتلاب
نيبعÓلا ع˘م تا˘سضوا˘ف˘م˘لا˘ب
لمحب مهعانقإ’ ني˘حر˘ت˘ق˘م˘لا
نوكيسس نيح يف قيرفلا ناولأا
تا˘عا˘˘سسلا لÓ˘˘خ ه˘˘ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت
لوسصحلا رظتني هنوك ةمداقلا
ةيلاملا هتاقحتسسم ىلع ’وأا

نأا ركذي ،ق˘با˘سسلا ه˘ق˘ير˘ف ن˘م
قيرف نيوكتل ىعسسي سسيئرلا
لظ يف ةسصاخ هتملك لوقي

اذ˘˘ه ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘بو˘˘ع˘˘˘سص
.مسسوملا

صشامر ماسشه

جربلأ يلهأأ

ةياجب ةبيبسش

يلهأا تيب يف فارطأ’ا نم ريثكلا ىعسست
كلام نب دمحم يلاولا عانقإا لجأ’ جربلا
ة˘ي˘ع˘سضو˘لا ي˘ف ر˘ظ˘ن˘ل˘ل ل˘جا˘ع˘لا ل˘خد˘ت˘لا˘ب
زجع ءارج يدانلا اهب رمي يتلا ةسضماغلا
سسي˘ئر ن˘ي˘ي˘ع˘ت ي˘ف ةرادإ’ا سسل˘ج˘م ءا˘˘سضعأا

يدامح نب سسينأا ليقتسسملا ةفÓخل ديدج
جرب ةي’و رقم راسصنأ’ا نم ددع دسصقو
م˘ه˘ت’ا˘غ˘سشنا ل˘ق˘˘ن ل˘˘جأا ن˘˘م ج˘˘ير˘˘ير˘˘عو˘˘ب
نأاو ا˘م˘ي˘سس’ لوأ’ا يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا لوؤو˘سسم˘˘ل˘˘ل
نأا ليلدب اد˘ج ة˘سسا˘سسح ةر˘ت˘ف˘ب ر˘م˘ي ي˘ل˘هأ’ا
ةطبارلا يف ةليلقلا قرفلا نم ربتعي يلهأ’ا
مسسوملا تابادتنا يف عرسشت مل يتلا ىلوأ’ا
.ديدجلا يسضايرلا

ةدوعلأ صضفري يدامح نب
نب نم ةبرقم رداسصم تدكأا هتاذ قايسسلا يف
ق˘ل˘ط˘م ل˘كسشب سضفر˘ي ل˘جر˘لا نأا يدا˘˘م˘˘ح
يتلا طورسشلا سضفر دعب ديدج نم ةدوعلا

ةلثمتملا ءاسضعأ’ا ةيقب ةلواط ىلع اهعسضو
لامسسأار نم ماه ءزج نع لزانتلا يف اسساسسأا
’ هنإاف يلا˘ت˘لا˘بو ه˘ح˘لا˘سصل يوا˘ه˘لا يدا˘ن˘لا
نأاو اميسس’ ىرخأا ةرم رارمتسس’ا يف ركفي

امك هسضفر مت ةرم لك يف هديري ناك ام لك
ىلع عيسضي قيرفلا لعج ةناعإ’ا حنم رخأات نأا
سضعب بلجو زئاكرلا نامسض ةسصرف هسسفن
.نيزيمملا

صشامر ماسشه

ةمسصاعلا داحتا بردم دودغز رينم هجتي
ةيا˘ج˘ب ة˘ب˘ي˘ب˘سش ق˘ير˘ف ى˘لإا ةدو˘ع˘ل˘ل ق˘با˘سسلا
.ديدجلا مسسوملا يف يدانلا ىلع فارسشإÓل
تيب نم ةبيرقلا ةسصاخلا انرداسصم تفسشكو
بردملا بلج ديرت ةرادإ’ا نأا يلئابقلا يدانلا

ةسصنمل يدانلا ةدايق لجأا نم ميدقلا ديدجلا
ءاوسضأ’ا يرود ىلإا ةدوعلا ’ املو جيوتتلا

يذلا يسضقنملا مسسوملا ويرانيسس يدافتو
.ءاقبلا نامسضل قيرفلا هيف بعل

ب.م.يرسسيإأ

لخدتلاب يلاؤلا عانقإل ىعضست جربلا يف فارطأا

«ايارؤڤ امي» ىلإا دودغز ةدؤع نع ثيدح

هذاقنإأ نكمي ام ذاقنإأ لجأأ نم

ودأراب يدان



ةــــنصصرق

«ةوارمحلا» يف يمؤلبو يليÓب
ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م نأا ح˘˘سضاو˘˘لا ن˘˘˘م
بط˘ق˘ت˘سست تح˘ب˘˘سصأا نار˘˘هو
ذإا ةيرئازجلا ةركلا موجن ءانبأا
قي˘ق˘سش ع˘قو ة˘ل˘ي˘ل˘ق ما˘يأا ل˘ب˘ق
ف˘سسو˘ي ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا م˘˘ج˘˘ن˘˘لا
،ينارهولا يدانلا يف يليÓب
لج˘ن ي˘مو˘ل˘ب ر˘ي˘سشب م˘سضن˘ي˘ل
ينطولا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ةرو˘ط˘سسأا
ةيدولوم يدانل يمولب رسضخل
ةنسس91 نم لقأا ةئفل نارهو
برغلا ةيدنأا ديمع نأا تبثي ام
سسرد˘م˘لا زر˘بأا د˘˘حأا لاز˘˘ي ا˘˘م
.رئازجلا يف ةيوركلا

ؤينيركز ةقث
ريظ˘ن˘لا ة˘ع˘ط˘ق˘ن˘م ة˘ق˘ث
رون اهرهظأا يتلا كلت
ير˘˘˘˘كز ن˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘لا
ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا برد˘˘˘م˘˘˘لا
كم˘˘˘˘˘˘˘˘سض يدا˘˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘˘ل
زوفلا بقع ،يدوعسسلا
مامأا هلابسشأا هققح يذلا
يدو˘˘˘ع˘˘˘سسلا ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘هأ’ا
احسضوم ،دحاول ةيئانثب
ن˘م˘سضي˘˘سس ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف نأا
نع رظنلا سضغب ءاقبلا
ة˘˘ب˘˘تر˘˘م ي˘˘ف هد˘˘˘جاو˘˘˘ت
وينيركز لاقو ،ةرخأاتم
تا˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘سصت ي˘˘˘˘˘ف

ةدارإ’ا»:ةيفحسص
ةرادإاو يبعÓ˘ل ة˘يو˘ق˘لا

قيرفلا دو˘ق˘ت˘سس كم˘سض
يرود˘˘˘لا˘˘˘ب ءا˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘˘ل
.«نيفرتحملل يدوعسسلا

رايلم ديري ةبحر
  قافؤلا نم

ةبحر فيطسس قافول قباسسلا بعÓلا عدوأا
د˘سصق تا˘عزا˘ن˘م˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ىد˘˘ل ىو˘˘كسش
ةلثمتملا ةميدقلا هتاقحتسسم ىلع لوسصحلا
ثيح ميتنسس رايلملا براقي يلام غلبم يف
ق˘با˘سس تقو ي˘˘ف ة˘˘يدو˘˘لا لو˘˘ل˘˘ح˘˘لا سضفر
ام يلاملا غلبملا لك ءافيتسسا يف بغريو
يهتنيسسو ريبك جرح يف ةرادإ’ا لعجيسس
طيلسست لامتحاو اهد˘يد˘سست˘ل فا˘ط˘م˘لا ا˘ه˘ب
ركذي انوناق اهيلع سصوسصنملا تابوقعلا
لوعي ناك نيذلا بابسشلا نم ينعملا نا

.هتراعإا ررقت نأا لبق يدانلا مهيلع
بؤلطم يدامح نب

سشارحلا يف

ةرداغم ىلع يدامح نب رارسصإا لظ يف
سضعب لواح ،جير˘ير˘عو˘ب جر˘ب ي˘ل˘هأا ق˘ير˘ف
لÓ˘غ˘ت˘سسا سشار˘ح˘لا دا˘ح˘تا ن˘˘م ى˘˘ماد˘˘ق˘˘لا
ي˘لو˘ت ي˘ن˘ع˘م˘لا ى˘ل˘ع او˘حر˘ت˘قاو ة˘سصر˘ف˘لا

ارظن مداقلا مسسوملا يف سسيئرلا بسصنم
ي˘لوؤو˘سسم ع˘م ل˘كا˘سشم ن˘م ه˘سشي˘ع˘˘ي ا˘˘م˘˘ل
ةيسشارح˘لا ع˘م˘جا د˘قو اذ˘ه يوا˘ه˘لا يدا˘ن˘لا

قيرفلا سسأار ىلع يدامح نب نوكي نأا ىلع
ىلوأ’ا ةطبارلا ىلإا دوعسصلا حومط عسضيو
تدروأا ي˘˘˘ت˘˘˘˘لا ردا˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لا بسسحو اذ˘˘˘˘ه
ريكفتلل ةلهم بلط لجرلا نإاف ةمولعملا
.حرتقملا ىلع يئاهنلا درلا لبق

راظتنلا نم اؤلم «نابيزلا» ؤبعل

نم ةركسسب داحتا زئاكر رظتني رخآ’ موي نم
ة˘لوا˘ط ى˘لإا سسو˘ل˘˘ج˘˘لا ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
دحلل ،قيرف عم مهدوقع ديدجتل تاسضوافملا

ىلع نوسشيعي يذلا يسسفنلا طغسضلا ةلاح نم
اهنوقلتي يتلا ةريثكلا سضورعلا لظ يف هعقو
اهيمسسقب ةفرتحم˘لا ة˘ط˘بار˘لا قر˘ف ن˘م ا˘ي˘مو˘ي
مهتامدخ نم ةدافتسس’ا دسصق يناثلاو لوأ’ا
م˘ه˘ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘˘مأ’ا و˘˘هو مدا˘˘ق˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
ةفرعمل ةعيرت ريجانملا عم سسمأا نولسصاوتي

.همدع نم مهئاقب ديدج
 «دودح Óب»

ةيجاجتحا ةفقو نؤمظني

ةفقو ميظنتل ةدكيكسس ةبيبسش راسصنأا رسضحي
طسسوب ةيرحلا ةحاسسب مويلا ءاسسم ةيملسس
ها˘ب˘ت˘نا تف˘ل ل˘جأا ن˘˘م ةو˘˘ط˘˘خ˘˘ك ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا
ةيعسضو˘ل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
ةيعسضولل لو˘ل˘ح دا˘ج˘يإاو ق˘ير˘ف˘ل˘ل ة˘ب˘ع˘سصلا
ةرور˘سض ع˘م ق˘ير˘ف˘لا مزÓ˘ت ي˘ت˘لا ة˘ب˘ع˘˘سصلا
.لبقملا مسسوملا هاعرت ةكرسش داجيإا
نع ةرادإ’ا زجع نأا اودكأا راسصنأ’ا نأا ركذي
زاجن’ا م˘غر ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘سسم ة˘يو˘سست
دوعسص ي˘ف ةر˘ي˘ب˘كلا م˘ه˘ت˘م˘ها˘سسم˘ب ق˘ق˘ح˘م˘لا
يتلا تامزأ’ا ةلسسلسسل رارمتسسا وه قيرفلا
.مسسوم لك ةبيبسشلا مزÓت

qarsana@essalamonline.com
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«انورؤك» ـب باضصم تلؤب
هدÓيم ديعب لفتحا نأا دعب
يف يسضاملا عوبسسأ’ا43ـلا

تامامك نودب مخسض لفح
ءادعلا تلوب نيسسوي بيسصأا
م˘قر˘لا بحا˘سص ي˘كيا˘ما˘ج˘لا
ي˘ف ي˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ي˘˘سسا˘˘ي˘˘ق˘˘لا
لسصاحلاو ةعرسسلا تاقابسس
ةيبهذ تايلاديم ينامث ىلع
انوروك سسور˘ي˘ف˘ب ة˘ي˘ب˘م˘لوأا

ع˘سضخ˘˘ي ه˘˘نا ر˘˘ي˘˘خأ’ا لا˘˘قو
ه˘˘لز˘˘ن˘˘م ي˘˘ف ي˘˘˘تاذ لز˘˘˘ع˘˘˘ل
يتلا ةظحللا ذنم اكياماجب
ة˘˘ح˘˘سصلا ةرازو ه˘˘˘ل تد˘˘˘كأا
ة˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن نأا ة˘˘ي˘˘كيا˘˘ما˘˘ج˘˘لا
.ةيباجيا تءاج سصحفلا
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ريهامجلا رؤضضحب يبوروألا ربؤضسلا
ةدو˘ع ر˘ي˘˘ثأا˘˘ت ة˘˘سسارد ل˘˘جأا ن˘˘م
ى˘˘˘ل˘˘˘ع بعÓ˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل را˘˘˘˘سصنأ’ا
رر˘˘ق ي˘˘ح˘˘سصلا لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا
مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘بوروأ’ا دا˘ح˘تإ’ا
42 مو˘˘ي ر˘˘بو˘˘سسلا سسأا˘˘ك بع˘˘˘ل
عمجتسس يتلاو لبقملا ربمتبسس
يناملأ’ا خينويم نرياب يدان نيب
قيرفو ابوروأا لاطبأا يرود لطب
يرودلا لطب ينابسسإ’ا ةيليبسشا
ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا رو˘سضح˘˘ب ي˘˘بروأ’ا
ةع˘سس ن˘م ة˘ئ˘م˘لا˘ب03 ة˘ب˘سسن˘ب
ى˘ل˘ع تد˘كأا ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،بع˘˘ل˘˘م˘˘لا
تايرابملا عيمج بعل رارمتسسا
ىتح ةقلغم باوبأا فلخ ىرخأ’ا
.رخآا راعسشإا
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برغŸأ

19:24

ءاسشعلأ

20:54

ةÓضصلا تيقاؤم

Èمتبضس نم ةيادب ةيعام÷ا تابيردتلا فانئتضسا عم دعؤم ىلع Êادؤضس ^
رؤبضس مورضضرأا نم بÎقي Êارمع ^

يكÎلا سشاتكضشيب
قابضس لخدي

عـــم دقاــعتلا
 بـــلاط نـب

 ولاسش ›اغتÈلأ ينقتلل افلخ

ميكح Úعت «كابلا» ةرادإا
اديدج ابردم كلام

 يسسفانت قيرف ءانبل لمعت ةرأدإلأ

ناعقؤي نايزؤبو رماع يضس
ةيرضصنلا ‘

كلاسش رداغي دق يرئأزجلأ يلودلأ
 وتاكريملأ ةرتف يف40
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 ةلوطبلأ قÓطنل أريسضحت عيباسسأأ8 ىلع لسصحت ةيرئأزجلأ قرفلأ

ديدجلا مضسؤملل تاحارتقا ثÓث مدقت «فافلا»
ءاقل83ـب ةضسفانملا سضؤخ لضضفت ةيدنألاو

ربمفؤن فضصتنم قلطنت ةلؤطبلاو ربمتبضس51ـلا يف تابيردتلل ةدؤعلا^
«فاكلا» سسأاك يف ايمضسر كراضشي «يرانكلا»و ةيرؤهمجلا سسأاك ىغلت ةيداحتلا^

ودأراب يدان  ةنيطنسسق بابسش يأد Úسسح رسصن

 بعÓلأ نم Òثكلأ رظتنيو ةقفسصلاب لئافتم Êأرمع

ةقيثو ىلع لضصحي بيد
‘ Úمضسؤم عقؤيو هحيرضست

«يضس.سسأا.يضسلا»



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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