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طابضضن’أ نم ديزم ىلإأ نينطأوملأ اعد
 :نوبت صسيئرلأ،ناضضمر لÓخ رجحلاب مأزتلإ’أو

’ نمل علضسلأ ةرداضصمب دده
ايئاهن هدرطو ريتأوفلأ كلمي

ةميخلأ صضوعت «رطفت كلبيجن»
ةقÓمعلأ

ةمحرلا معاطمل ل
ناــــــــــشضمر يــــف

40 صص

ةنهملأ تايقÓخأأو بأدآاب مأزتل’أ ىلع تدكأأ ءاضضيب ةحلضسأأو اهجيورت تأدئاع نم يلام غلبمو مومضسلأ هذه نم غلك2 زجحصسولهم صصرق0698و فيكلأ نم غلك66 زجحو تأردخم راجت9 ـب ةحاطإ’أ
يداملأ حبرلأ ءأرو ق’زن’أ مدعو

تاونقلا وعدت طبشضلا ةطلشس
سساشسملا مدــــعل ةــينويزفلتلا

ناــــــــشضمر ةـــــــــــــمرحب
40صص

،ةرا˘ج˘˘ت˘˘لأ ر˘˘يزو ،ق˘˘يزر لا˘˘م˘˘ك ىر˘˘جأأ
قو˘˘ضسل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ج˘˘ف ةرا˘˘يز ،صسمأأ حا˘˘˘ب˘˘˘ضص

،كيرافوبل هكأوفلأو ر˘ضضخ˘ل˘ل ة˘ل˘م˘ج˘لأ
يتلأ ةبراضضملأ تايلمع ىلع فوقولل
عم اضصوضصخ ةريخأ’أ مايأ’أ يف يرجت

.ليضضفلأ رهضشلأ لولح

ةراــيـشس1301 مـــــــــيلشست
تارادإا ةدئافل زنب -سسديشسرم

ةـــشصاخو ةــيمومع لـــكايهو

50صص

ىرخأا تايلو9 يف هفيفختو ةديلبلا نع لماششلا رجحلا عفر
30 صصدÓبلأ يف يحضصلأ عضضولأ رأرقتضسإأ لاح يف افيفخت رثكأأ ةيفاضضإأ ريبأدت

عشضولا تارششؤوم تنشسحت املك»
 ةدوعلا نــم انبرتقا يـــحشصلا
«ةــــيداعلا ةاـــــــــيحلا ىـلإا

30صص

عــــششج» ىلع فقي قــــيزر
ةراــــيز لÓـــــخ «نيبراشضملا
كيرافوبب ةلمجلا قوشسل ةيئاجف

كاـسسمإلاو راـطفإلا تيقاوم
اهيحأوضضو ةمضصاـــــعلأ رئأزجلأ

45:30:كاــسسمإلا
84:91:راـطفإلا

40 صص

نيبراشضملا ةكوشش رشسكي قـيزر
ناشضمر ماـيأا لوأا نـم ةـــيادب

ةي’و23 ـب ةيئأذغلأ دأوملأ و موحللأو رضضخلل ةدمتعم عيب ةطقن002 نم رثكأأ ةئيهت

رارششأا ةــيعمجب ةــحاطإلا
 «اـناوخيراملا» ــبرـجاتت
ةــمشصاعلاب ةــعيرزوب يـف

40صص



م.م.ذ.شش نع ردسصت
عيزوتلاو رسشنلل راسسŸا

رسشنلا لوؤوسسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طسسولا عبطلا
قرسشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راسسŸا م.م.ذ.شش :طسسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرسشلا عيزوتلا

(ةخسسن0512)4272 ددعلابحسس
moc.enilnomalasse@bup:راهسشإ’ا

 ،Òفسس رداقلا دبع ،ةفاحسصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،ششويوز ديرف عراسش2

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

moc.enilnomalasse@ofni
قرسشلاب»مويلا مÓسسلا»ـل يوهجلا بتكملا

ةنيطنسسق  –  ةيعانسصلا ةقطنملا ةفاحسصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ’
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ةداعلا هيلع ترج امك

ةينيد ةبسسانم لك ةيسشع تدوعت امك
،ى˘ح˘سضألاو ر˘ط˘ف˘لا يد˘˘ي˘˘ع رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
ردا˘ب ،كرا˘ب˘م˘لا نا˘سضمر ر˘˘ه˘˘سش ة˘˘سصا˘˘خو
ةعاسس84 ـلا لÓخ ريمسضلا وميدع راجتلا
هكاوفلاو رسضخلا راعسسأا عفر ىلإا ةريخألا
ةيداملا ةلاحلاب نيلابم ريغ ،بيهر لكسشب
ي˘ح˘سصلا فر˘ظ˘لا اذ˘ه ي˘ف ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘ل˘˘ل
ببسسب ا˘ندÓ˘ب ه˘ب ر˘م˘ت يذ˘لا ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسلا
نم لو ،ةهج نم «انوروك» صسوريف يسشفت

،نو˘ب˘ت صسي˘ئر˘لا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ب ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج
صضفخ ةرورسضب ةل˘ئا˘ق˘لا ةرا˘ج˘ت˘لا ةرازوو
امكو هيلعو.. مايسصلا رهسش لÓخ راعسسألا
ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م ى˘ل˘ع نو˘ن˘طاو˘م˘لا لا˘ق
.ءلؤوهل «لجنملا» يعامتجإلا

قيزرك ءارزولا لك تيل

لو ريزو قيزر» نأا اولاق نم اوقدسص
صضعبل عمسسن ل تقو يفف .. «ءارزولا لك
ى˘ت˘ح لو ا˘تو˘سص ة˘مو˘كح˘لا ي˘ف ه˘˘ئÓ˘˘مز
ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘حا˘سسلا ي˘ف ا˘سسم˘ه
،ا˘ندÓ˘ب ي˘ف «ا˘نورو˘˘ك» صسور˘˘ي˘˘ف ي˘˘سشف˘˘ت
بوؤود˘لا ه˘ل˘م˘ع ةرا˘ج˘ت˘˘لا ر˘˘يزو ل˘˘سصاو˘˘ي
يف راعسسأابو قاوسسألا يف ةرفولا نامسضل
ر˘ه˘سش لÓ˘خ ة˘سصا˘خ ن˘طاو˘˘م˘˘لا لوا˘˘ن˘˘ت˘˘م
ىلوألا تاعاسسلا يف ماق ثيح ،ناسضمر
ةلمجلا قوسسل ةيئاجف ةرايزب صسمأا راهنل
د˘عو˘تو ،كيرا˘فو˘ب˘ب ه˘كاو˘ف˘لاو ر˘˘سضخ˘˘ل˘˘ل
ةيعادلا تاميل˘ع˘ت˘ل˘ل ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘م˘لا را˘ج˘ت˘لا
.ليسضفلا رهسشلا لÓخ راعسسألا صضفخل

باهي ل ›او
! .. «انوروك»

ذنم مهتويب مازتلإا ةلولا لج لسضف تقو يف
يسشفت حبكل يح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت ة˘ياد˘ب
ةلق لقنتي اميف ،اندÓب يف «انوروك» صسوريف
تادجت˘سسم˘لا ة˘ن˘يا˘ع˘م˘ل م˘ه˘ب˘تا˘كم ى˘لإا م˘ه˘ن˘م
يلاو نأا ودبي ،لزانملا ىلإا ةدوعلا مث اعيرسس
‐ديفوك» ىسشخي ل ،ةيلخادلا تايلولا ىدحإا

موي نم ةليوط تاعاسس  يسضقي هّنأا ثيح ،«91
عيراسشملا د˘ق˘ف˘ت˘ي ،ة˘يلو˘لا ر˘ق˘م جرا˘خ ه˘ل˘م˘ع
عاسضوأاب رايمألا لفكت ىدم نياعيو ةيومنتلا
.يئانثتسسإلا يحسصلا فرظلا اذه يف نطاوملا

! .. اورذحإا

رهسش لÓخ نوتفاهتي نينطاوملا نأا مكحب
عاونأا فلتخ˘م ءا˘ن˘ت˘قا ى˘ل˘ع كرا˘ب˘م˘لا نا˘سضمر
ترذ˘ح ،ا˘ه˘ن˘م ة˘مور˘ف˘م˘لا ة˘˘سصا˘˘خ ،مو˘˘ح˘˘ل˘˘لا
يف ،كلهتسسملا ةيامحل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا

ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘سص ى˘˘ل˘˘ع صسمأا ا˘˘ه˘˘ل رو˘˘سشن˘˘˘م
دعملا مورفملا محللا ءانتقا نم ،«كوبسسيافلا»
راجت ىلع اي˘نو˘نا˘ق ع˘ن˘م˘ي ه˘نأا ةزر˘ب˘م ،ا˘ق˘ب˘سسم
نوبزلل محللا عيب بجي امنإاو هعيب ةباسصقلا
مامأا ةلآلاب همرف متي كلذ دعبو ةلماي ةعطقي
.كلذ بلط اذإا ريخألا اذه نيعأا

qarsana@essalamonline.com
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VTNE‘ ا هجوŸعفد .. !
نوسصتخمو ،نوي˘مÓ˘عإا ن˘سش

عراسشلا نع Óسضف ،عاطقلا يف
ةعسساو تاداقتنا ةلمح ،يلحملا

نو˘يز˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘لا ة˘˘سسسسؤو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ي˘فو تمد˘قأا ي˘ت˘لا ،ي˘مو˘م˘ع˘لا
،عيمجلا أاجاف قوبسسم ريغ رارق
يف طسشنت ةاتف فيظوت ىلع
،يعام˘ت˘جلا ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م
ربع يناسضمر جما˘نر˘ب م˘يد˘ق˘ت˘ل
،ةيسضرألاو ةسسداسسلا نيتا˘ن˘ق˘لا

،ةيعماج ةداهسش ىتح كلمت ل
تا˘ي˘ل˘ك و˘ج˘ير˘خ م˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘˘م
اوفوسصو ،نطولا ربع مÓعإلا

،ةلاطبلا يناعت ةسشمهم عاطقلا يف تاءافكلا فلآا ىلإا نيريسشم «لوبقملا ريغ رمألا» ـب ثدح ام
.؟ .. «ةحايجلا» ـب  «كوبسسيافلا» ىلع ثدحلا اوعنسص نم فيظوت متي تقو يف

نوفقاو لاجر

ينطولا صشيجلا دارفأا ،صسدقم ءيسش فورظلا لك يف بعسشلاو ةلودلا ةمدخ .. انودوع امك
باسش لقنت ةيركسسع لقن ةرئاط .. هيماحو نطاوملا دنسس مهنأا ىرخأا ةرم نودكؤوي ،يبعسشلا

نيدموب يراوه راطم وحن تسسارنمتب ةيركسسعلا ةدعاقلا نم ةجرح ةيحسص ةلاح يف يندم
ءارجإل صشارحلاب «يلريمز ميلسس» ىفسشتسسم ىلإا ةعرسسلا حانج ىلع هليوحت دسصق ،ةمسصاعلاب

فورظلل ارظنو صشيجلل ةيناسسنإلا ماهملا راطإا يف اذهو ،ةلجعتسسمو ةقيقد ةيحارج ةيلمع
.امئاد نودماسصو نوفقاو لاجر Óعف .. «انوروك» ءابو ءارج رئازجلا اهب رمت يتلا ةيئانثتسسلا

«انوروك» هجو ‘ ةدماشص تاداع
ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسلا ي˘ح˘سصلا فر˘ظ˘لا م˘غر

لود لج رارغ ىلع اندÓب هب رمت يذلا
،«انوروك» صسوريف يسشفت ببسسب ملاعلا

تاداع تغلأا تاءارجإا نم هبحاسص امو
كرابملا ناسضمر رهسش اهب زيمت ةريثك
ل˘ظ ا˘ه˘سضع˘ب نأا ّلإا ،ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا د˘ن˘ع
ـب فرعي ام رارغ ىلع ،لاعفو ادماسص
ا˘ه˘ب ز˘ّي˘م˘ت˘˘ت ةدا˘˘ع ،«رو˘˘ح˘˘سسلا لا˘˘ب˘˘ط»
ل ،فوسس يداو ةيلو قطانم فلتخم
Óعفو ،مايسصلا رهسش لÓخ ادبأا بيغت
هلمع رسشاب ةمهملا هذهل دنجملا لجرلاف
.روحسس ةليل لوأا يف

اوعو اوعمشسإا
ءابوب ةقÓع اهل ي˘ت˘لا ة˘ي˘ب˘ط˘لا تآا˘جا˘ف˘م˘ل˘ل رار˘م˘ت˘سسا ي˘ف

نم ديدعلا ىدل بيرغ هاجتا ىلإا ءابطألا راسشأا ،«انوروك»
ن˘م نو˘نا˘ع˘ي ن˘يذ˘لا صصا˘خ˘˘سشألا نأا ثي˘˘ح ،ه˘˘ب ن˘˘ي˘˘با˘˘سصم˘˘لا

اوهجاوي مل ،مدلا يف نيجسسكألا نم ادج ةسضفخنم تايوتسسم
ني˘تءو˘ل˘م˘م ن˘ي˘ت˘ئر م˘ه˘يد˘ل ى˘سضر˘م˘لا نأاو ،صسف˘ن˘ت˘لا ق˘ي˘سض
ىتح صسفنتلا لجأا نم اودهاجي مل مهنكل ،حيقلا وأا لئاوسسلاب
نكت مل عقاولا يفو ،ىفسشتسسملا ىلإا هيف اولسصو يذلا مويلا
فرغ م˘ه˘لو˘خد ى˘ت˘ح ىود˘ع˘لا˘ب ة˘با˘سصإلا ن˘ع ةر˘كف م˘ه˘يد˘ل
يف نايحألا نم ريثك يف اوناك تقولا كلذ لولحبو ،ئراوطلا

ةلاح نم نوناعي ىسضرملا نم عونلا اذهو ،لعفلاب ةجرح ةلاح
ىلإا يدؤوت يتلاو «تماسصلا ةجسسكألا صصقن» مسساب فرعُت
.ءاسضعألا فلتو ةجسسنألا يف نيجسسكألا تايوتسسم صضافخنا



watan@essalamonline.com
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ي˘˘ف ،نو˘˘ب˘˘ت صسي˘˘˘ئر˘˘˘لا لا˘˘˘ق
يرئازجلا بعسشلا ىلإا ةلاسسر
ناسضمر رهسش لولح ةبسسانمب
هذه يف مكل ددجأا ذإاو» ،ميركلا
لجأا نم يئادن ةكرابملا ةليللا

،رزآات˘لاو ن˘ما˘سضت˘لا ن˘م د˘يز˘م
تا˘˘جرد ى˘˘ل˘˘عأا˘˘ب ي˘˘ل˘˘ح˘˘ت˘˘˘لاو
،ةظقيلاو ،ربسصلاو ،طابسضنلا
،ىر˘˘˘˘˘خأا ةر˘˘˘˘˘م ثحأا ي˘˘˘˘˘˘نإا˘˘˘˘˘˘ف
،ةياقو˘لا د˘عاو˘ق˘ل ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘م˘لا

كو˘˘ل˘˘سسلا ن˘˘˘ع ف˘˘˘كلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ي˘ف بب˘سست˘˘ي يذ˘˘لا ئ˘˘طا˘˘خ˘˘لا
لد˘ب ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا د˘يد˘م˘ت
م˘هر˘ي˘˘غ˘˘ب ر˘˘سضيو ،ه˘˘سصي˘˘ل˘˘ق˘˘ت
انقفو اننأاو امي˘سسل م˘ه˘ن˘طو˘بو
عنم يف مويلا ىتح هلل دمحلاو
راسشتنا ة˘حا˘سسم ق˘ي˘ي˘سضتو ل˘ب
ددسصلا اذه يف ادكؤوم ،«ءابولا
ةعجارمب تامي˘ل˘ع˘ت رد˘سصأا ه˘نأا
ي˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإا
يف عسضولا روطت عم ايسشامت
ا˘˘م˘˘ل˘˘ك» ا˘˘ف˘˘ي˘˘سضم ،ناد˘˘ي˘˘م˘˘˘لا
نم انبرتقا تارسشؤوملا تنسسحت
.«ةيداعلا انتايح ىلإا ةدوعلا

،ة˘˘لود˘˘لا صسي˘˘ئر هو˘˘ن ا˘˘˘م˘˘˘ك
ن˘ما˘سضت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ب˘ه˘لا˘˘ب
ا˘ه˘ب ز˘ي˘م˘ت˘ي ي˘ت˘˘لا ل˘˘فا˘˘كت˘˘لاو
ةمسساحلا لحارملا يف بعسشلا

ةبهلا هذه» لاقو ،هخيرات نم
ل˘يو˘ح˘ت˘ل ة˘سصر˘ف˘لا ا˘ن˘ح˘˘ن˘˘م˘˘ت
ةقÓطنل زفح˘م ى˘لإا ةا˘نا˘ع˘م˘لا

ريكفتو د˘يد˘ج صسف˘ن˘ب ،ةد˘يد˘ج
ع˘م ة˘ع˘ي˘ط˘ق˘لا ثد˘ح˘˘ي د˘˘يد˘˘ج
ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘ب˘˘لا تا˘˘سسرا˘˘م˘˘م˘˘لا

تارد˘˘ق˘˘لا ر˘˘ي˘˘ج˘˘ف˘˘ت تل˘˘˘ط˘˘˘ع

،بابسشلا يف ةنماكلا ةيعادبإلا
را˘˘سسم ن˘˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘ب تفر˘˘˘ح˘˘˘ناو
صسأا˘ي˘لا را˘سسم ى˘لإا ر˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘لا

.«لبقتسسملا يف لمألا نادقفو
حاورأا ى˘ل˘ع ه˘م˘حر˘˘ت د˘˘ع˘˘بو

ة˘يز˘ع˘تو ءا˘بو˘لا اذ˘ه ا˘˘يا˘˘ح˘˘سض
صسي˘˘˘˘˘˘ئر بر˘˘˘˘˘˘عأا ،م˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘يوذ
عم هنماسضت نع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ناكسس ا˘م˘ي˘سس ل ،ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا

مكنأا ملعأا» لاقو ،ةديلبلا ةيلو
ة˘˘ب˘˘ع˘˘سص ا˘˘فور˘˘ظ نو˘˘سشي˘˘˘ع˘˘˘ت
ةيلو يف انلهأا اي ،متنأا ةسصاخو
،مكتويب يف نيث˘كا˘م ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا

ملعأاو ،ةقيسض ققسش يف انايحأاو
،اتقؤوم هلمع كرت نم مكنم نأا

ريسصم ىلع قلق وه نم مكنمو
صضيرملا مكيفو ،هدلوأا ةسسارد
ح˘ب˘سصأا ن˘م م˘كن˘ي˘بو ،ن˘مز˘م˘لا
ر˘ج˘ح˘˘لا رار˘˘م˘˘ت˘˘سسا˘˘ب ق˘˘ي˘˘سضي

كلمن ل» ادرطتسسم ،«يحسصلا
ادو˘ي˘ق ا˘ع˘ي˘م˘ج ل˘م˘ح˘ت˘˘ن نأا لإا

ي˘ه ا˘م˘ك ا˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع ة˘˘سضور˘˘ف˘˘م
ملاعلا نا˘كسس ى˘ل˘ع ة˘سضور˘ف˘م
يعامجلا ان˘يد˘سصت ي˘ف ة˘ب˘طا˘ق

ىسصعتسسا كاتف ءابو راسشتنل
.«ءاملعلاو ملعلا ىلع نآلا دحل

ف˘˘˘سشك ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
نع ،نوبت ديجملا دبع صسيئرلا
صصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف تاءار˘˘جإا ذا˘˘خ˘˘تا
بيرق˘لا ي˘ف ة˘ي˘سسارد˘لا ة˘ن˘سسلا
ذ˘ي˘مÓ˘ت˘˘لا نأا˘˘م˘˘طو ،ل˘˘جا˘˘ع˘˘لا

ريسصم ىلع مهئايلوأاو ةبلطلاو
نأاب اد˘كؤو˘م ،ة˘ي˘سسارد˘لا ة˘ن˘سسلا

ذختت فوسس يتلا ريبادتلا لك
لاغسشنلا اذهب لف˘كت˘ل˘ل ا˘ب˘ير˘ق
ي˘ف لإا نو˘˘كت ن˘˘ل عور˘˘سشم˘˘لا

عيمج يف نيسسردمتملا حلاسص
.ميلعتلا راوطأا

يجيرخ ىلع ليوعتلا
جذومن ءانبل ةعماجلا
رفوي ديدج يداضصتقا

ققحيو ةورثلا
ةيلÓقتضسلا

نأا ،ةيروه˘م˘ج˘لا صسي˘ئر د˘كأا
يج˘ير˘خ ى˘ل˘ع لو˘ع˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا
اي˘ل˘ع˘لا د˘ها˘ع˘م˘لاو تا˘ع˘ما˘ج˘لا
يدا˘سصت˘قلا جذو˘م˘ن˘˘لا ءا˘˘ن˘˘ب˘˘ل
ةور˘ث˘لا ر˘˘فو˘˘ي يذ˘˘لا د˘˘يد˘˘ج˘˘لا

ا˘˘˘ن˘˘˘لÓ˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسا ن˘˘˘˘سصح˘˘˘˘يو
ةلاسسرلا يف لاقو ،يداسصتقلا
بعسشلا ىلإا اههجو يتلا اهتاذ
ناسضمر رهسش لولح ةبسسانمب
كسش ىندأا كانه صسيل» كرابملا
يتلا ةيرسشبلا ةورثلا هذه نأا يف
فلآلا تائم˘ب ا˘يو˘ن˘سس زز˘ع˘ت˘ت
تا˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا ي˘˘ج˘˘˘ير˘˘˘خ ن˘˘˘م
ي˘ت˘لا ي˘ه ،ا˘ي˘ل˘ع˘لا د˘ها˘ع˘˘م˘˘لاو
ءان˘ِب ي˘ف ا˘ندÓ˘ب ا˘ه˘ي˘ل˘ع لو˘ع˘ت
ديدج˘لا يدا˘سصت˘قلا جذو˘م˘ن˘لا
ق˘ل˘خ˘يو ،ةور˘ث˘˘لا ر˘˘فو˘˘ي يذ˘˘لا

ن˘سصح˘يو ،ل˘˘غ˘˘سشلا بسصا˘˘ن˘˘م
ررحتلاب يداسصتقلا انلÓقتسسا

تاقورحملا راعسسأا تابلقت نم
.«ةيملاعلا قاوسسألا يف

ةيداعلا ةايحلا ىلإا ةدوعلا تبرتقا تارضشؤوملا تنضسحت املك هنإا لاقو ناضضمر لÓخ طابضضنلا نم ديزم ىلإا نينطاوملا اعد

ناديملا يف عشضولا روطت عم ايششامت يحشصلا رجحلا تاءارجإا ةعجارمب رمأاي نوبت سسيئرلا
ابيرق ةيشساردلا ةنشسلا ريشصم لوح تارارق ذاختا دكأاو مهءايلوأاو ذيمÓتلا نأامط^

ر.نوراه

تاجرد ىلعأاب يلحتلاو رزآاتلاو نماضضتلا نم ديزم ىلإا نييرئازجلا ،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا سسيئر اعد
ةعجارمب تاميلعت ىدضسأاو ،«انوروك» ءابو راضشتنا عنمل كلذو ،ليضضفلا ناضضمر رهضش لولح ةبضسانمب ،طابضضنلا

.اندÓب يف سسوريفلا عضضو روطت عم ايضشامت يحضصلا رجحلا تاءارجإا

لولحب يناهتلا امهلÓخ لدابت
رخآا ىلإا قرطتو ناضضمر رهضش

«انوروك» ءابو تادجتضسم
ىقلتي ةيروهمجلا سسيئر

هيريظن نم نيتيفتاه نيتملاكم
 يشسنوتلاو يرشصملا

دبع ،ةيروهم÷ا سسيئر ىقلت
سسمأا لوأا ءاضسم ،نوبت ديÛا

هÒظن نم ،Úتيفتاه ÚتŸاكم
،يضسيضسلا حاتفلا دبع يرضصŸا

لدابت ،ديعضس سسيق يضسنوتلاو
لولح ةبضسانÊ Ãاهتلا امهلÓخ

قرطتو ،مظعŸا ناضضمر رهضش
ءابو تاروطت رخآا ¤إا اضضيأا
.ةثÓثلا نادلبلا ‘ «انوروك»
‘ ةيروهم÷ا ةضسائر تحضضوأا

سسيئرلا نأا ،سسمأا لوأا اهل نايب
نع اÈع ،يضسيضسلاو ،نوبت
تاقÓع ىوتضسŸ امهحايترا
Úب ةمئاقلا نواعتلاو ةوخألا
لدابت امك ،رضصمو رئاز÷ا

سسيق عم ،ةيروهم÷ا سسيئر
روطت لوح تامولعŸا ،ديعضس
،نيدلبلا ‘ يحضصلا عضضولا

‘ ةيضسنوتلا ةيلا÷ا فورظو
ةيرئاز÷ا ةيلا÷او ،رئاز÷ا

.سسنوت ‘
ح.نيدلا رمق

ريزو ،رميحلب رامع دكأا
يمسسرلا قطا˘ن˘لا ،لا˘سصتإلا
ة˘˘لود˘˘˘لا نأا ،ة˘˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘ل˘˘˘ل
ةيرح ةوقب معدت ةيرئازجلا
اهل فقسس ل يتلا ةفاحسصلا
تا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘قÓ˘˘˘˘˘˘خألا ىو˘˘˘˘˘˘سس
ةد˘سشب اد˘ق˘ت˘ن˘م ،نو˘˘نا˘˘ق˘˘لاو
Ó˘ب نو˘ل˘سسار˘˘م» ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م
زربأا يتلا ةيسسنرفلا «دودح
نييفحسص4 ىلع عفادت اهنأا
امئاد م˘ه˘م˘يد˘ق˘ت م˘ت˘ي ط˘ق˘ف
ةمولعملا ةيرح˘ل ا˘يا˘ح˘سضك
ةنتفلا عرز نوفرتحي مهو
ةيامحلا تح˘ت نود˘جاو˘ت˘يو
،ة˘ي˘ب˘ن˘˘جأا ىو˘˘ق˘˘ل ة˘˘م˘˘ئاد˘˘لا

عا˘˘˘فد مد˘˘˘ع ا˘˘˘بر˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘˘سسم
صسف˘ن˘ب ا˘˘ه˘˘تاذ ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا
ن˘ي˘ي˘ف˘ح˘سص ن˘ع صسا˘م˘˘ح˘˘لا
ة˘ي˘ق˘ير˘فا لود ي˘˘ف ن˘˘ير˘˘خآا

.ةيبرعو
نايب يف ،ريزولا حسضوأا

تادا˘˘ق˘˘ت˘˘˘نا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ادر ه˘˘˘ل
ة˘ي˘مو˘كح ر˘ي˘غ تا˘م˘ظ˘˘ن˘˘م
˘مÓ˘عإلا ة˘ير˘ح˘ل ة˘هو˘ب˘سشم
يف دوجو ل هنأا ،رئازجلاب
ة˘˘ير˘˘ح˘˘ل هر˘˘سسأا˘˘ب م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا
ا˘˘ه˘˘ل˘˘كسش ي˘˘ف ة˘˘فا˘˘ح˘˘˘سصلا
ة˘ط˘ب˘تر˘م ي˘ه ذإا ق˘ل˘ط˘˘م˘˘لا
ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا مو˘˘ه˘˘ف˘˘˘م˘˘˘ب
نأا ازربم ،ةتوافتم تاجردب
ة˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم
تÓيهسستلاب كلذك نوهرم
،اهيقر ليبسس يف ةحونمملا

نأا ن˘˘كم˘˘ي ل ه˘˘نا اد˘˘˘كؤو˘˘˘م
ةجح ةفاحسصلا ةيرح ربتعت
ةيدرفلا تافرسصتلا رير˘ب˘ت˘ل
برغتسسا امك ،ةلوؤوسسمÓلا
صضع˘˘ب را˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘خا ر˘˘˘يزو˘˘˘لا
ةيموكحلا ريغ تامظ˘ن˘م˘لا
ن˘ع عا˘فد˘لا ن˘ه˘ت˘م˘ت ي˘ت˘˘لا

ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘فا˘ح˘سصلا ة˘˘ير˘˘ح
هذ˘ه مار˘ت˘حا ىد˘م بقار˘˘ت˘˘ل
نيح يف ،ملاعلا يف ةيرحلا

لود˘˘لا صضع˘˘ب ع˘˘˘سضخ˘˘˘ت ل
ل اهنأا مغر ةبقارملا هذهل
ل˘ي˘ل˘ق دد˘ع ىو˘سس ي˘سصح˘ت
ةرطيسس تحت نيوانعلا نم
ا˘م˘ك ،تار˘با˘خ˘م˘˘لا ةز˘˘ه˘˘جأا
هذ˘˘ه ،ر˘˘م˘˘ي˘˘ح˘˘ل˘˘˘ب د˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نإا
ىر˘ت ل ي˘ت˘لا تا˘م˘ظ˘ن˘˘م˘˘لا
ةيعوسضوم صصئاقنلا ىوسس
ا˘ه˘نأا ا˘م˘ك ،ة˘ي˘˘تاذ وأا تنا˘˘ك
ه˘˘ب˘˘سسح ظ˘˘حÓ˘˘ت ا˘˘م اردا˘˘ن
ي˘ف ة˘م˘ها˘سسم˘لا ل˘˘ماو˘˘ع˘˘لا
رارغ ىلع ةفاحسصلا روطت
ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب تاد˘˘عا˘˘سسم˘˘لا
ريغو ةر˘سشا˘ب˘م˘لا ا˘ه˘لا˘كسشأا
ا˘ه˘ح˘ن˘م˘ت ي˘ت˘لا ةر˘سشا˘ب˘م˘˘لا
ذنم ةي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا

ةسصاخلا ة˘فا˘ح˘سصلا رو˘ه˘ظ
لسصو يت˘لاو0991 ةن˘سس
261 ى˘˘لإا مو˘˘ي˘˘˘لا ا˘˘˘هدد˘˘˘ع
ةديرج06و ة˘˘˘ي˘˘˘˘مو˘˘˘˘ي
ةيرهسش69و ة˘ي˘عو˘˘ب˘˘سسأا
ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘غ˘˘˘ل˘˘˘لا˘˘˘ب
ن˘ع كي˘ها˘˘ن ،ة˘˘ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لاو
،ةيتاسسسسؤوم ةفيحسص611
د˘ئار˘ج˘لا قرو ى˘لإا ار˘ي˘˘سشم
فرط نم معدم دروتسسملا

04 دود˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘لود˘˘˘˘لا
نم ديدعلا نأا زربأاو ،ةئاملاب
تاقحتسسم عفدت ل دئارجلا
تسضغ ة˘لود˘لاو ،ة˘عا˘ب˘ط˘لا
قوسسلا نيناوق نع فرطلا

قانخلا قيسضت لأا تراتخاو
ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘ت ا˘˘م˘˘ك ،ا˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع
ي˘˘ف ة˘˘˘لود˘˘˘لا تاد˘˘˘عا˘˘˘سسم
يذ˘لا ي˘مو˘م˘ع˘لا را˘ه˘˘سشإلا
ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب07 ل˘ث˘˘م˘˘ي
،ينطولا يراهسشإلا قوسسلا
تÓ˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘ع Ó˘˘˘˘سضف
يخسس ل˘كسشب ةر˘جأا˘ت˘سسم˘لا
ةيبلغألا فر˘ط ن˘م ة˘يا˘غ˘ل˘ل
.دئارجلل ةقحاسسلا

،رميحلب رام˘ع زر˘بأا ا˘م˘ك
ريغ تا˘م˘ظ˘ن˘م˘لا صضع˘ب نأا
رار˘غ ى˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘ي˘˘مو˘˘كح˘˘لا
دعت «دودح Óب نولسسارم»
ريبعتلا ةلسسلسس يف ارسصنع
ةيسسنرفلا ةمعانلا ةوقلا نع
لد˘˘ت˘˘˘سسم ،م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا لو˘˘˘ح
رخآاب وأا لكسشب اهتدافتسساب
ةيسسنرفلا ةلاكولا معد نم
لئاسسو نم ددعو ،ةيمنتلل
ا˘بوروأا صسل˘ج˘مو ا˘ه˘مÓ˘˘عإا

ة˘˘˘ي˘˘˘بوروألا ة˘˘˘˘ئ˘˘˘˘ي˘˘˘˘ه˘˘˘˘لاو
قو˘ق˘حو ة˘ي˘˘طار˘˘ق˘˘م˘˘يد˘˘ل˘˘ل
ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب ،نا˘˘سسنإلا
ةدع نم هاقلت يذلا معدلا

تايلولل ةعبات تاسسسسؤوم
ةسصاخ ،ةيكيرمألا ةدحتملا
ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا قود˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘سصلا
هربتعإا يذلا ،ةيطارقم˘يد˘ل˘ل
«ةداور˘ط نا˘سصح» ،ر˘يزو˘˘لا
ةنولملا تارو˘ث˘ل˘ل زا˘ي˘ت˘ما˘ب
م˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘فر˘˘˘ع ي˘˘˘ت˘˘˘لا

لا˘قو ،ي˘بر˘ع˘لا بر˘غ˘˘م˘˘لاو
ةطبارتملا رومألا هذه لك»
د˘˘˘حأا ن˘˘˘بل تح˘˘˘م˘˘˘سس د˘˘˘˘ق
نيذلا هديفحو نينطوتسسملا
يف نييرئازجلا ءامد اوقارأا

ى˘لإا لو˘˘سصو˘˘لا˘˘ب ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘م
هب يهتني نأا لبق ،اهتسسائر
ي˘˘ن˘˘ي˘˘م˘˘ي ةد˘˘م˘˘ع˘˘˘ك ر˘˘˘مألا

ة˘ي˘سسنر˘ف ة˘يد˘ل˘ب˘ل فر˘ط˘ت˘م
ىد˘˘˘حإل ذو˘˘˘ف˘˘˘ن ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘كوو
ة˘ي˘˘لور˘˘ت˘˘ب˘˘لا تا˘˘كل˘˘م˘˘م˘˘لا
.«ةريغسصلا

ليومتلا فلم حتف
لئاضسول يبنجألا

نودبو ةوقب مÓعإلا
ءانثتضسا

يف ،لاسصتلا ريزو زربأا
ة˘ف˘ي˘ح˘سصل ه˘ب ى˘لدأا ثيد˘ح
نأا ،ة˘يدو˘ع˘سسلا «صضا˘˘ير˘˘لا»
يبنجألا ليومتلا فلم حتف
،ةينطولا مÓ˘عإلا ل˘ئا˘سسو˘ل
هنأا دكو ،ايسسائر ارمأا دعي
نود˘˘بو ةو˘˘ق˘˘ب ح˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘سس
هربتعن اننأل» لاقو ،ءانثتسسا
لخدتلا لاكسشأا نم Óكسش
يلخادلا ؤوطاوتلاو يبنجألا

تاذ ة˘˘˘لود يأا د˘˘˘جو˘˘˘˘ت لو
ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت وأا ح˘˘م˘˘سست ةدا˘˘ي˘˘سس
.«كلذب

ح.ميلضس

يف مهئÓمز نع سسامحلا سسفنب اهعافد مدع برغتضسا
:لاضصتإلا ريزو ةيقيرفإاو ةيبرع لود

نييفحشص نع عفادت دودح Óب نولشسارم»
«ةنتفلا عرز نوفرتحي ةيبنجأا ىوق نم نييمحم

ر˘ج˘ح˘لا ما˘ظ˘ن ف˘ي˘ف˘˘خ˘˘ت م˘˘ت
ىلع ا˘ي˘لا˘ح ق˘ب˘ط˘م˘لا ي˘ئز˘ج˘لا

يرا˘سسلا تا˘يلو9 ىو˘ت˘سسم
ةثلا˘ث˘لا ة˘عا˘سسلا ن˘م لو˘ع˘ف˘م˘لا
حبسصيل ،لاوزلا دعب (00:51)
ةعاسسلا نم اقبطم رجحلا اذه
ى˘لإا ءا˘˘سسم (00:71) ةسسماخ˘لا
(00:70) ة˘˘ع˘˘با˘˘سسلا ة˘˘˘عا˘˘˘سسلا

رجحلا عفر ن˘ي˘ح ي˘ف ،ا˘حا˘ب˘سص
،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ة˘يلو ى˘ل˘ع ل˘ما˘سشلا
رجحلا ماظنل ةعسضاخ حبسصتل
ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘عا˘سسلا ن˘م ي˘ئز˘ج˘˘لا
ة˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘غ ى˘˘˘˘˘لإا لاوز (00:41)
ن˘م ءاد˘˘ت˘˘با (00:70) ةع˘با˘سسلا
مايأا لوأل فداسصملا صسمأا موي
تحسضوأا.نا˘˘سضمر ر˘˘˘ه˘˘˘سش
ي˘ف ى˘˘لوألا ةرازو˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم
د˘ع˘بو ه˘نأا ،صسمأا لوأا ا˘ه˘ل نا˘ي˘˘ب
ةيمل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ع˘م روا˘سشت˘لا

روطت لوح ةيحسصلا ةطلسسلاو
زر˘˘˘بأا يذ˘˘˘لا «ا˘˘˘نورو˘˘˘ك«ءا˘˘˘˘بو
رداب ،يحسصلا عسضولا رارقتسسا
،دارج زيزعلا دبع ،لوألا ريزولا
،ةيروهمجلا صسيئر ةقفاوم دعب
˘مو˘سسر˘م ى˘ل˘ع ع˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘لا ى˘˘لإا
ف˘ي˘ف˘خ˘ت ن˘م˘سضت˘ي يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت
بار˘ت˘لا ر˘ب˘ع ر˘ج˘ح˘لا تي˘قاو˘˘م
يف موي لوأا نم ءادتبا ينطولا
هذ˘ه ل˘ث˘م˘ت˘تو ،نا˘سضمر ر˘ه˘˘سش

ءار˘˘˘جإا ع˘˘˘˘فر ي˘˘˘˘ف تاءار˘˘˘˘جإلا
ة˘˘يلو ي˘˘ف ل˘˘ما˘˘سشلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا
ةعسضاخ حبسصتسس يتلا ،ةديلبلا
ـلا نم يئز˘ج˘لا ر˘ج˘ح˘لا ما˘ظ˘ن˘ل
ـلا ة˘˘˘يا˘˘˘غ ى˘˘˘لإا لاوز00:41
ل˘يد˘ع˘تو ،ا˘حا˘ب˘˘سص00:70
ة˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا تي˘˘قاو˘˘م
قبطي ناك ثيح9 ـلا تايلولل
00:51 ـلا ة˘عا˘سسلا ن˘م ءاد˘ت˘˘با
يرا˘سس ح˘ب˘سصي˘ل ،لاوز˘˘لا د˘˘ع˘˘ب
ءاسسم00:71 ـلا نم لوعفملا
قلعتيو ،احابسص00:70 ـلا ىلإا
ن˘ي˘ع،ر˘ئاز˘ج˘لا تا˘يلو˘ب ر˘˘مألا
،ف˘ي˘ط˘سس ،ة˘˘يد˘˘م˘˘لا ،ى˘˘ل˘˘فد˘˘لا

،ةزا˘˘ب˘˘ي˘˘ت ،وزو يز˘˘ي˘˘ت ،نار˘˘هو
ءاقبإلا عم اذه ،ناسسملتو ،ةياجب

ةقبطمـلا رجحلا تيقاوم ىلع
نم دÓب˘لا تا˘يلو ي˘قا˘ب ى˘ل˘ع
ـلا ىلإا ءاسسم00:91 ـلا ةعاسسلا

.احابسص00:70
معدل فيفختلا اذه ررقت دقو

ةظقيلاب اولحت نيذلا نينطاوملا
،ءانثلا قحتسسي ادوهجم اولذبو
ل˘˘كب م˘˘˘هد˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ت لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م
،ا˘ي˘عا˘م˘جو ا˘يدر˘ف ،ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم
اهتذختا يتلا ة˘يا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘ب
حمسس امم ،ةيمومعلا تاطلسسلا
ءابولا ءاوتحاب ةعاسسلا ّدح ىلإا

فا˘سضأاو ،هرا˘سشت˘نا ن˘م د˘˘ح˘˘لاو

لاز˘˘ت ل ه˘˘˘نأا ،ه˘˘˘تاذ رد˘˘˘سصم˘˘˘لا
صضع˘˘˘˘ب ف˘˘˘˘سسأÓ˘˘˘˘ل ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘سست
يتلا طابسضنإلا مدع تايكولسس
،د˘ح ا˘ه˘ل ع˘˘سضو˘˘ي نأا ن˘˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘ي
دق اهرارم˘ت˘سسا نأا ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نا
ىود˘ع˘لا تلا˘م˘ت˘حا ن˘م د˘يز˘˘ي
دد˘˘ع ي˘˘لا˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب رو˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ف
تا˘˘ي˘˘فو˘˘لاو تاءا˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسلا
يدؤو˘ي د˘ق ا˘م˘م ،ر˘ي˘ط˘خ ل˘كسشب
ةداعإا ىلإا ةيمومعلا تاطلسسلاب
تاءار˘˘جإلا هذ˘˘ه ي˘˘ف ر˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لا
نمأاب قلعتي رمألا نأل ،ةففخمـلا
،ا˘هر˘سسأا˘ب دÓ˘ب˘لاو ن˘ي˘ن˘طاو˘مـلا

ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا تدد˘˘ج ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘عو
ءاقبلاب نينطاوملا ىلإا اهتاءادن
ةمارسصب رارمتسسلاو ةظقي يف
ةفاظنلا تاءارجإل لاثتملا يف
ةيامحلاو يعامتجلا دعا˘ب˘ت˘لاو
ف˘قو˘ل ّل˘ح بسسنأا ل˘ظ˘ت ي˘˘ت˘˘لا

ىلإا تراسشأاو ،ءابولا اذه فحز
ءاقبإلا وأا رجحلا ماظن ليدعت نأا

روطت ىدم ىلع نافقوتي ،هيلع
يف دروأاو ،ةيئابو˘لا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا
ةيعسضولا رارقتسسا» ،هتاذ نايبلا

تاطلسسلل حمسسي نأا هنأاسش نم
ةيفاسضإا ريبادت رارقإاب ةيمومعلا

ر˘ج˘ح˘لا لا˘ج˘˘م ي˘˘ف ة˘˘ف˘˘ف˘˘خ˘˘م
.«يحسصلا

ـه.داوج

دÓبلا يف يحضصلا عضضولا رارقتضسإا لاح يف افيفخت رثكأا ةيفاضضإا ريبادت

ىرخأا تايلو9 يف هفيفختو ةديلبلا نع لماششلا رجحلا عفر



بسسح ةيلمعلا هذه يتأاتو
لجأا نم ،ةحÓفلا ةرازو نايب
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘˘ب قاو˘˘سسألا د˘˘يوز˘˘ت
ة˘ع˘سساو˘لا ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا داو˘˘م˘˘لا
ر˘˘ه˘˘سش لÓ˘˘˘خ كÓ˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘سسلا

فدهت ثيح ،ميركلا ناسضمر
ةبراحمو قوسسلا طبسض ىلإا
ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب ،ة˘˘برا˘˘سضم˘˘لا
تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م دد˘ع ر˘ي˘فو˘ت
بلطلا دادزي ي˘ت˘لا ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا

ر˘ه˘˘سشلا ما˘˘يأا لÓ˘˘خ ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
لسصبلاو اطاطبلاك ،ليسضفلا

راعسسألاب رومت˘لاو نو˘ت˘يز˘لاو
نطاوملا ةردقو ىسشامتت يتلا
.ةيئارسشلا

نأا ناو˘˘˘يد˘˘˘˘لا د˘˘˘˘كأا ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك
ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘˘لا تا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
عيب˘لا طا˘ق˘ن ي˘ف ة˘حور˘ط˘م˘لا

ل˘ظ˘ت˘سس ،ا˘ه˘˘ل ة˘˘سصسصخ˘˘م˘˘لا
ةبولطملا تايمكلابو ةرفوتم

ا˘ي˘عاد ،نا˘سضمر ر˘ه˘سش ة˘ل˘ي˘˘ط
صسيدكت مدع ىلإا نينطاوملا
فوخلاو علهلا ببسسب علسسلا

د˘ي˘ق˘ت˘لا اذ˘˘كو ،ا˘˘ه˘˘ترد˘˘ن ن˘˘م
ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘يا˘قو˘لا تاءار˘جإا˘ب
بن˘ج˘ت˘ل ع˘˘ي˘˘ب˘˘لا طا˘˘ق˘˘ن ما˘˘مأا
صسور˘˘˘ي˘˘˘ف ىود˘˘˘ع را˘˘˘سشت˘˘˘˘نإا
.«انوروك»
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كÓهتسس’ا ةعسساولا تاجتنملا ريفوتو ةبراسضملا ةبراحمو قوسسلا طبسضل

ناشضمر يف ةيلو23 ـب موحللاو رشضخلل ةدمتعم عيب ةطقن002 نم رثكأا ةئيهت

ح.ميلسس

ةيعاطقلا ةيمومعلا تاسسسسؤوملا عم نواعتلاب ،(velino) موحللاو رسضخلل كرتسشملا ينهملا ينطولا ناويدلا ماق
.نطولا ربع ةي’و23 ىلع ةعزوم ةدمتعم عيب ةطقن002 نم رثكأا ةئيهتب

’ نمل علسسلا ةرداسصمب دده
ايئاهن هدرطو ريتاوفلا كلمي

عششج» ىلع فقي قيزر
ةيئاجف ةرايز لÓخ «نيبراشضملا

كيرافوبب ةلمجلا قوشسل
ريزو ،قيزر لامك ىرجأا
ةرايز ،ضسمأا حابسص ،ةراجتلا

ةلمجلا قوسسل ةيئاجف
،كيرافوبل هكاوفلاو رسضخلل
تايلمع ىلع فوقولل
يف يرجت يتلا ةبراسضملا
عم اسصوسصخ ةريخأ’ا مايأ’ا

.ليسضفلا رهسشلا لولح
موي لوأا ةيادب ريزولا ررقو
دقفتب ،ناسضمر رهسش نم
فقو نيأا ،ةلمجلا قاوسسأا

تايلمع ةدع ىلع
راعسسأا يف ةبراسضملل
ةسسوكلا رارغ ىلع ،رسضخلا
اهرعسس غلب يتلا «ةعرقلا«وأا

نأا دعب ،رانيد011 ،ةلمجلاب
رانيد03 زواجتت ’ تناك
فسصوو ،ةليلق مايأا لبق
راجتلا قيزر لامك
،ضصوسصللاب نيبراسضملا

كلمي ’ نم لك اددهم
،اهعيبي يتلا رسضخلل ةرتوف
نم مهدرطو اهترداسصمب
امك ،ةيئاهن ةفسصب قوسسلا

نيب راعسسأ’ا يعفار ريخ
مراسصلا لماعتلا وأا اهسضيفخت
نم ،اهزجحو نوناقلاب

ةرازو يبقارم فرط
ةطرسشلا رسصانعو ةراجتلا
.ةسصتخملا

راجتلا قيزر بطاخو
نومحرت ’ اذامل»:Óئاق
رهسش يف ىتح مكناوخإا

ىلإا نودوعتسس…ناسضمر
ام لك اودجتل مكتويب
امنيب ،دئاوملا يف نوهتسشت
ىلإا رظنلاب ريقفلا يفتكيسس

اهراعسسأاو رسضخلا ت’واط
رافكلا »:افيسضم ،«ةبهتلملا

راعسسأ’ا نوسضفخي برغلا يف
متنأاو نايعأ’او مسساوملا يف
مكناوخإا نوحبذتو نوملسسم
.«ديع وأا مسسوم لك يف

ة˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘سس صسي˘˘˘˘ئر دد˘˘˘˘سش
،يرسصبلا يع˘م˘سسلا ط˘ب˘سضلا

ق˘˘طا˘˘ن˘˘لا ،لا˘˘˘سصتلا ر˘˘˘يزوو
نايب يف ،ةموكحلل يمسسرلا

رهسش لول˘ح ة˘ي˘سشع ،كر˘ت˘سشم
ى˘˘ل˘˘ع ،ل˘˘ي˘˘سضف˘˘˘لا نا˘˘˘سضمر
ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م مار˘˘ت˘˘حا ةرور˘˘سض
ة˘˘ي˘˘نو˘˘يز˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘لا تاو˘˘ن˘˘ق˘˘˘لا

تايقÓخأاو بادآل ،ةيعاذإلاو
عم دعاوقلاب مازتللاو ةنهملا

ح˘˘بر˘˘لا ءارو قلز˘˘˘نلا مد˘˘˘ع
،ةد˘ها˘سشم˘لا ة˘ب˘سسنو يدا˘م˘˘لا

ر˘˘ها˘˘ظ˘˘مو ةرا˘˘ثإلا يدا˘˘ف˘˘˘تو
،هعاونأاو هلاكسشأا لكب فنعلا

ة˘ي˘ع˘جر˘م˘˘لا مار˘˘ت˘˘حا ا˘˘سضيأاو
˘مد˘عو ة˘ي˘ن˘طو˘لاو ة˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا
ة˘سساد˘قو ة˘مر˘ح˘˘ب صسا˘˘سسم˘˘لا

.ناسضمر
ط˘ب˘سضلا ة˘ط˘ل˘سس تر˘˘كذو

تاونقلا ،يرسصبلا ‐يعمسسلا
ة˘˘ي˘˘عاذإلاو ة˘˘ي˘˘نو˘˘يز˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘لا

د˘عاو˘ق˘لا˘ب ماز˘ت˘للا بو˘جو˘˘ب
اهتاكبسشل اهثب يف ،ةينهملا
عم ،ةي˘نا˘سضمر˘لا ة˘ي˘ج˘مار˘ب˘لا

ر˘سشن˘ل ا˘˘هدو˘˘ه˘˘ج ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م
˘˘ماز˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘˘سضب ي˘˘˘عو˘˘˘لا
تا˘ه˘ي˘جو˘ت˘لا˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا
ة˘ح˘ئا˘ج ة˘مزأا ن˘م جور˘˘خ˘˘ل˘˘ل

ة˘ط˘ل˘سس تفا˘˘سضأاو ،ا˘˘نورو˘˘ك
تاذ يف ير˘سصب˘لا ي˘ع˘م˘سسلا
ن˘˘م˘˘ث˘˘نو ي˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ن» :را˘˘˘طإلا
اهب تماق يت˘لا تادو˘ه˘ج˘م˘لا
ةماعلا ةينويزفل˘ت˘لا تاو˘ن˘ق˘لا

تاو˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘لاو ة˘˘˘˘سصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘لاو
دوهج ة˘ق˘فار˘م ي˘ف ،ة˘ي˘عاذإلا
ءا˘بو˘ل ا˘ه˘ت˘برا˘ح˘˘م˘˘ل ة˘˘لود˘˘لا

تاءارجإلا لÓخ نم ،انوروك
يتلا ةيقا˘ب˘ت˘سسلا تارار˘ق˘لاو
،ةيروهم˘ج˘لا صسي˘ئر ا˘هذ˘خ˘تا

ثراوك دÓبلا تب˘ن˘ج ي˘ت˘لاو
يف لودلا نم ديدعلا اهتسشاع
تادو˘ه˘ج˘م˘لا ا˘سضيأاو م˘لا˘ع˘لا

اذه يف ةموكحلا اهتلذب يتلا
اذ˘ه ل˘˘ظ˘˘ي ا˘˘م˘˘ك ،«لا˘˘ج˘˘م˘˘لا
ن˘ي˘ي˘ح˘ت˘ب ا˘ط˘ب˘˘تر˘˘م فد˘˘ه˘˘لا
ىتح ،ةي˘نو˘نا˘ق˘لا ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا
ديدجلا رو˘سصت˘لاو ى˘سشا˘م˘ت˘ت
ةطلسس نكمي ،ةديدج رئازجل
يرسصبلا ي˘ع˘م˘سسلا ط˘ب˘سضلا

دهسشملل را˘ب˘ت˘علا ةدا˘عإا ن˘م
هميظنتو يرسصبلا ي˘ع˘م˘سسلا

.ةيروهمجلا نيناوق قفو
طبسضلا ةطلسس تبلاط امك

يلحتلاب ،يرسصبلا‐يع˘م˘سسلا
طا˘˘ب˘˘سضنلا ن˘˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لا˘˘˘ب
ر˘سشنو ،ن˘ي˘˘ناو˘˘ق˘˘لا مار˘˘ت˘˘حاو
˘˘ماز˘˘ت˘˘لا˘˘ب صصا˘˘خ˘˘لا ي˘˘عو˘˘لا
تا˘ه˘ي˘جو˘ت˘لا˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا

ن˘م جور˘˘خ˘˘ل˘˘ل تادا˘˘سشرإلاو
 رارسضألا لقأاب ،ةمزألا هذه

تقو عر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسأاوز.لامج
.نكمم

ز.لامج

يداملا حبرلا ءارو ق’زن’ا مدعو ةنهملا تايقÓخأاو بادآاب مازتل’ا ىلع تدكأا

ناشضمر ةمرحب سساشسملا مدعل ةينويزفلتلا تاونقلا وعدت طبشضلا ةطلشس

قطانلا ،يسسلد˘نأا ن˘ي˘مأا ن˘ل˘عأا
طوطخلا» ةكرسش مسساب يمسسرلا
ةكرسشلا نأا ،ةيرئازجلا «ةيوجلا

،ةمدخ˘لا ى˘لإا ةدو˘ع˘ل˘ل ةد˘ع˘ت˘سسم
ا˘˘نو˘˘هر˘˘م ى˘˘ق˘˘ب˘˘˘ي ر˘˘˘مألا ن˘˘˘كل
ح˘ت˘˘ف ةدا˘˘عإل ،لود˘˘لا تارار˘˘ق˘˘ب
،يوجلا لاجملا حتفو اهتاراطم
ءابو ةمزأا ببسسب هقÓغإا مت يذلا
ق˘˘طا˘˘ن˘˘لا ح˘˘سضوأاو .«ا˘˘نورو˘˘ك»
لقنلل ةيمومعلا ةكرسشلا مسساب
تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘سصت ي˘˘˘ف ،يو˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا

يف لمأات ةكرسشلا نأا ،ةيفحسص
رهسش لÓخ ا˘ه˘طا˘سشن فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا

ى˘سصقأا ى˘ل˘ع توأا وأا ة˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ج
دق ةكرسشلا ةرادإا تناكو ،ريدقت
ءاجرإا ،قباسس تقو يف ،تررق
تÓ˘˘حر˘˘لا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سسا خ˘˘يرا˘˘˘ت
رهسش نم4 ـلا ةياغ ىلإا ةيوجلا

ة˘ير˘يد˘م تن˘ل˘عأاو ،مدا˘ق˘˘لا يا˘˘م
ديدمت ،ةكرسشلل ةعباتلا ةنايسصلا

ةعباتلا ةيلامعلا ةد˘عا˘ق˘لا ل˘ط˘ع
امدعب ،خيراتلا كلذ ةياغ ىلإا اهل

فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا بق˘تر˘˘م˘˘لا ن˘˘م نا˘˘ك
ره˘سش ن˘م91 ـلا مو˘ي ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ةكرسش فكعتو ،يراجلا ليرفأا
ريدقت ىلع ،ةيرئازجلا طوطخلا

ببسسب ،ةلجسسملا رئاسسخلا مجح
رثإا ةيراجت˘لا تÓ˘حر˘لا ف˘ي˘قو˘ت

تقو˘لا ي˘ف ،«ا˘نورو˘ك» ة˘ح˘ئا˘˘ج

ان˘سسح˘ت ة˘كر˘سشلا ظ˘حÓ˘ت يذ˘لا
ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ن˘˘كم˘˘ي د˘˘ق ا˘˘ي˘˘ج˘˘يرد˘˘ت
رمألا ن˘كل ،ة˘مد˘خ˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا
لود˘لا ح˘ت˘ف˘˘ب ا˘˘نو˘˘هر˘˘م ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي
رئاسسخ مجح عفتراو ،اهتاراطمل
03 ىلإا تلسصو ةبسسنب ةدعاقلا
ةرئاط لك ةنايسص نع ،ةئاملاب
نم22 ـلا خيرات ذنم ةنوكرم
.يسضاملا صسرام رهسش

نأا ،لوؤو˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا تاذ د˘˘˘˘˘كأاو
مواقت مويلا ةياغ ىلإا ةكرسشلا
،لغسشلا بسصانم ىلع ظافحلل
ربكألا د˘يد˘ه˘ت˘لا نأا ى˘لإا ار˘ي˘سشم
ر˘ي˘˘غ ل˘˘غ˘˘سشلا بسصا˘˘ن˘˘م صسم˘˘ي
ا˘ه˘ن˘˘م˘˘سضي ي˘˘ت˘˘لا ،ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘م˘˘لا
ىقبت˘سس ل˘با˘ق˘م˘لا˘ب ،نو˘لو˘م˘م˘لا
قل˘غ تا˘ع˘ب˘ت ل˘م˘ح˘ت˘ت ة˘كر˘سشلا

ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإا نار˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘لا لا˘˘˘ج˘˘˘م
ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م تنا˘˘˘كو ،4202ةنسس
يف تركذ دق ،يندملا ناريطلا

ناريطلا تاكرسش نأا ،قباسس تقو
اهلامعأا مقر عجارت ،ايقيرفإا يف
رايلم6 دودح ىلإا9102 ةنسس
15 هتبسسن ام صضافخناب ،رلود
ام وهو ،اهلامعأا مقر نم ةئاملاب
نويلم2 ةرا˘˘˘سسخ˘˘˘˘ب بب˘˘˘˘سست
ر˘ي˘غو ر˘سشا˘ب˘˘م ل˘˘غ˘˘سش بسصن˘˘م
.رسشابم

ط.ةراسص

رئاسسخلا لوح ةسسارد دعتو لغسشلا بسصانم ىلع ظافحلل مواقت ةكرسشلا
اهتÓحر ةدوع لمأات ةيرئازجلا ةيوجلا
ةيليوج لبق يوجلا لاجملا حتف ةداعإاب

ناكسسلاو ةحسصلا ةرازو تلاق
نإا ،تا˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا حÓ˘˘سصإاو
ةمظنم لثمم ،نوسسيغن اوسسنارف
داسشأا ،رئازجلاب ةيملاعلا ةحسصلا
ةلودلا اهتذختا يتلا تاءارجإلاب
صسور˘ي˘ف ءا˘بو ءاو˘ت˘حا ل˘˘جأا ن˘˘م
عيمج ىلع ،دج˘ت˘سسم˘لا ا˘نورو˘ك
،ةرازولل نايب يفو .تايوتسسملا
نم تءاج ةداسشإلا هذه نأا تدكأا

ةيملاعلا ةحسصلا ةمظنم لثمم
ه˘ب ه˘˘سصخ يذ˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا لÓ˘˘خ
نب نامحر˘لا د˘ب˘ع رو˘سسي˘فور˘ب˘لا
ناكسسلاو ةحسصلا ريزو ،ديزوب
ن˘م ،تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘˘لا حÓ˘˘سصإاو
ءا˘بو ة˘ي˘ع˘سضو˘ل قر˘˘ط˘˘ت˘˘لا ل˘˘جأا
،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘˘ف

ة˘ي˘ئا˘بو˘لا ة˘ي˘ع˘سضو˘˘لا ا˘˘م˘˘ي˘˘سسل

،ةماع ةفسصب هتحفاكم ميظنتو
نوسسيغن هون ،ةب˘سسا˘ن˘م˘لا هذ˘ه˘بو
ة˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘سصلا ةرازو ةدا˘˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘ب
ا˘˘ه˘˘تذ˘˘خ˘˘تا ي˘˘ت˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإلاو
ءاو˘ت˘حل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘مو˘كح˘˘لا
.«تايوتسسملا عيمج ىلع ءابولا

قاف˘تلا م˘ت تا˘ثدا˘ح˘م˘لا بق˘عو
لدا˘˘ب˘˘ت˘˘لا ر˘˘طا ز˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع
نيب ،مئادلاو رمتسسملا رواسشتلاو
اذ˘ه ي˘ف ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ءار˘˘ب˘˘خ˘˘لا
ةحسصلا ةمظنم ةيلثممو لاجملا
ة˘ي˘غ˘ب ،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ة˘ي˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا

يف انوروك ءابو روطت ةعباتم
تايطعملا صساسسأا ىلع رئازجلا
ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘فو˘˘ت˘˘م˘˘لا
.يملاعلاو يميلقإلاو ينطولا

أا.دامع

مئادلاو رمتسسملا رواسشتلاو لدابتلا رطأا زيزعت ىلع تدكأا
تاءارجإاب ديششت ةيملاعلا ةحشصلا ةمظنم

انوروك ءابو ءاوتحل رئازجلا

نيمألا ،صشق ميرك دعبتسسا
،ةرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا ةرازو˘˘˘ل ما˘˘˘ع˘˘˘لا
م˘عا˘ط˘م˘لا ح˘ت˘ف˘ل صصي˘خر˘ت˘لا
ر˘˘ه˘˘سش لÓ˘˘خ ة˘˘ي˘˘ن˘˘ما˘˘سضت˘˘لا

ي˘˘˘سشف˘˘˘ت بب˘˘˘˘سسب ،نا˘˘˘˘سضمر
.دÓبلا يف انوروك صسوريف

ه˘ث˘يد˘˘ح ي˘˘ف صشق ف˘˘سشكو
بب˘سس نأا ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘عاذإÓ˘ل

،ة˘م˘حر˘لا م˘عا˘ط˘م ح˘ت˘ف مد˘˘ع
،تاعمجت ناكمهنوكل عجار
صصي˘˘خر˘˘ت˘˘لا ن˘˘˘كم˘˘˘ي ل اذ˘˘˘ل
را˘سشت˘نل ا˘يدا˘ف˘˘ت ا˘˘ه˘˘ح˘˘ت˘˘ف˘˘ب
ةهج نم ،دجتسسملا صسوريفلا
مت هنإا صشق ميرك لاق ىرخأا
ن˘˘م ن˘˘ط0004 دار˘ي˘ت˘˘سسا
ابسسحت ليزاربلا نم موحللا
نأا ،اد˘كؤو˘م ،نا˘سضمر ر˘˘ه˘˘سشل
نل ةدروتسسملا موحللا راعسسأا
غلكلل را˘ن˘يد0021 ىدع˘ت˘ت
.ناسضمر يف

ضضوعت «ÿÒا ضسان»
ـب ةقÓمعلا ةميÿا

«رطفت كلبي‚»

صسا˘˘ن» ة˘˘سسسسؤو˘˘م تف˘˘˘ّي˘˘˘ك

يعوطت˘لا ا˘ه˘طا˘سشن ،«ر˘ي˘خ˘لا
،ناسضمر رهسش يف فورعملا
،ةمسصاعلاب ةقÓمعلا ةميخلاب
ة˘˘مزألا تا˘˘˘ي˘˘˘سضت˘˘˘ق˘˘˘م ع˘˘˘م
ملاعلا برسضت يتلا ةيئابولا
ليوحتب تماقو ،ميمسصلا يف
يريخ˘لا طا˘سشن˘لا اذ˘ه ل˘كسش
راطفإÓل نيمئاسصلا ةوعد نم
عسسي بحر ءاسضف يف مهيدل
تح˘ت صصخ˘سش0001 و˘ح˘ن
ى˘لإا ،«ر˘ط˘˘ف˘˘ت ي˘˘جآا» را˘˘ع˘˘سش
تا˘ب˘جو ع˘˘يزو˘˘ت تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
كلبيجن» راعسش تحت راطفإا
لك مارتحا عم كلذو ،«رطفت
تاءار˘جإاو ةدو˘ج˘لا ر˘ي˘˘يا˘˘ع˘˘م
ي˘ت˘لا ي˘عا˘م˘ت˘جلا د˘عا˘ب˘˘ت˘˘لا
.ةموكحلا اهترقأا

ةريدم ،راسشن ةزنك تنلعأاو
ةسسسسؤومب ريو˘ط˘ت˘لاو ثح˘ب˘لا
ةدا˘˘ي˘˘ق نأا ،«ر˘˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘لا صسا˘˘˘ن»
ف˘ي˘ي˘كت تأا˘ترا ة˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا
ي˘نا˘سضمر˘لا ا˘ه˘طا˘سشن ل˘كسش
تاد˘ج˘ت˘سسم ع˘م مءÓ˘ت˘ي ا˘م˘ب
لÓ˘خ ن˘م ،ن˘هار˘˘لا ع˘˘سضو˘˘لا
تاب˘جو لا˘سسرإا ة˘ي˘لآا دا˘م˘ت˘عا
ةجاتحم˘لا تÓ˘ئا˘ع˘ل˘ل را˘ط˘فإا

نوميقي نيذ˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لاو
لا˘˘سصتلا ر˘˘ب˘˘ع ،م˘˘هدر˘˘ف˘˘م˘˘ب
،0066600650 م˘˘˘˘قر˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
اهلكسشب ةردابملا نأا ةفيسضم
ن˘م م˘˘عد˘˘ب ي˘˘تأا˘˘ت ،د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
ني˘يدا˘سصت˘قلا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا
ةقفارمبو ليهسستبو ءايفوألا

ةر˘ي˘سشم ،ة˘لود˘لا تا˘سسسسؤو˘˘م
ةسسسسؤوملا يعوطتم نأا ىلإا
نم ديدعلا يف نود˘جاو˘ت˘ي˘سس
ى˘ت˘حو ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘ب ءا˘˘ي˘˘حألا
عورف مسضت يتلا تايلولاب
.ةسسسسؤوملل

نأا ،ةلوؤوسسملا تاذ تدكأاو
نمل صصسصخ˘م ه˘سسف˘ن م˘قر˘لا
ةمهاسسملاو معدلا يف بغري
،رسضخلا ،ءاسضي˘ب˘لا مو˘ح˘ل˘لا˘ب
زبخلا ،تابورسشملا ،هكاوفلا

نأا ةحسضوم ،ةيئاذغلا داوملاو
ل˘ظ˘ت˘ل د˘ه˘ت˘ج˘ت ة˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
يف ىتح ةرم˘ت˘سسم ا˘ه˘ج˘مار˘ب
ىلع ةدكؤوم ،تامزألا نمز
نا˘˘سضمر ة˘˘ف˘˘ق ج˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب نأا

ا˘ف˘قو˘ت˘ي م˘ل د˘ي˘ع˘˘لا صسبÓ˘˘مو
.يداع لكسشب نÓسصاوتيسسو

ك.اسضر

ةقÓمعلا ةميخلا ضضوعت «رطفت كلبيجن»

،نان˘سشم ر˘يد˘يا دـم˘ح˘م ف˘سشكناـــــــــــــشضمر يــــــــــف ةـــــــمحرلا مــــعاطمل ل
ةرازو˘ب ىو˘ت˘ف˘لا ة˘ن˘˘ج˘˘ل ق˘˘سسن˘˘م
نأا ،فا˘قوألاو ة˘ي˘ن˘يد˘˘لا نوؤو˘˘سشلا

ترطسس ةينيدلا نوؤوسشلا ةرازو
ظعاوملا رسشنل ا˘سصا˘خ ا˘ج˘ما˘نر˘ب
ن˘ي˘كم˘تو ،تو˘سصلا تار˘˘ب˘˘كم˘˘ب
لÓخ ةيسضارتفا ربانم نم ةمئألا
دـم˘ح˘م فا˘سضأاو .نا˘سضمر ر˘ه˘سش
ة˘عاذإÓ˘ل ح˘ير˘˘سصت ي˘˘ف ،نا˘˘ن˘˘سشم
ءارجإلا اذه نأاب ،صسمأا ،ةينطولا

ر˘˘ه˘˘سشلا نأا د˘˘كأا˘˘ت ا˘˘مد˘˘ع˘˘˘ب ءا˘˘˘ج
نوكيسس ،ة˘ن˘سسلا هذ˘ه˘ل ل˘ي˘سضف˘لا

ةÓ˘سص تا˘ح˘ف˘ن ن˘م ا˘˘سصو˘˘ق˘˘ن˘˘م
ببسسب حيوارتلا ةÓسصو ةعامجلا
هنأا ىلإا اريسشم ،انوروك صسوريف
هنم˘سضت˘ي˘سس ا˘م ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘بو
تاهيجوتو ظعاوم نم جمانربلا
،دجاسسملا نذآام ربع ثبتسس ةينيد

ر˘ب˘ن˘˘م» ما˘˘مإا ل˘˘كل صصسصخ˘˘ي˘˘سس
لسصاوتلا طئاسسو يف «يسضارتفا
هذ˘ه نأا˘ب ا˘ح˘سضو˘م ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا
صصسصختسس ،ةيسضارتفإلا ربانملا
ةداملا ةيزوهج عم ،ةمئألا لكل
،ة˘ث˘يد˘ح˘لا ل˘سصاو˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘ب
ن˘ع ،ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا تاذ ف˘˘سشكو
دود˘ح ي˘ف ىر˘خأا ةدا˘م ر˘ي˘سضح˘˘ت
ر˘˘ب˘˘˘ع ثب˘˘˘ت ،ف˘˘˘سصنو ة˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘قد

طئاسسوو كوبسسيا˘ف˘لا تا˘ح˘ف˘سص
.ىر˘خألا ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘سصاو˘ت˘لا

ةرازوب ىوتفلا ةنجل قسسنم دكأاو
جا˘مد˘نا ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘ن˘يد˘لا نوؤو˘سشلا
˘ما˘م˘ت ة˘يد˘ج˘˘سسم˘˘لا ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
د˘ه˘ج˘لا ة˘مو˘ظ˘ن˘م ع˘م جا˘مد˘˘نإلا
،يعامتجلا لفاكتلا يف ينطولا

.فرظلا اذه يف اسصوسصخ
ز.لامج

دجاسسملا نذآام ربع ثبتسس ةينيد تاهيجوتو ظعاوم
ناشضمر لÓخ تاهيجوتو عيشضاوم ميدقتل ةمئأÓل ةيشضارتفا ربانم

،ينطولا عافدلا ةرازو تفسشك
،ةيناثلا ةيركسسعلا ةي˘حا˘ن˘لا˘ب م˘ت ه˘نأا
ماهملا ةددعتم ةرايسس1301ميلسست
عو˘˘˘ن ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘ن تارا˘˘˘ي˘˘˘سسو
retnirpSوG ssalCع نمÓةم
ةدئافل ترايت˘ب ،«ز˘ن˘ب ‐صسد˘ي˘سسر˘م»
ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع ل˘˘كا˘˘ي˘˘هو تارادإا ةد˘˘ع
تارايسسلا هذه ميلسست متو.ةسصاخو

داتعلل ةيزكرملا ةيريدملا نم لكل
ةيريدملاو ،ينطولا عافدلا ةرازوب
ةيريدملاو ،ينطو˘لا ن˘مأÓ˘ل ة˘ما˘ع˘لا
ةرازوو ،ةيندم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لاو ة˘ي˘ل˘˘خاد˘˘لا

لدعلا ةرازوو ةينارمع˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لاو
تا˘سسسسؤو˘م اذ˘كو تا˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسمو
.ةسصاخو ةيمومع ةيندم ةيداسصتقا

G ssalCوretnirpS عون نم
ةدئافل زنب -سسديشسرم ةرايشس1301 ميلشست

ةشصاخو ةيمومع لكايهو تارادإا



ةطرسشلا اه˘ت˘ل˘جا˘ع ة˘ي˘سضق˘لا
ةر˘˘˘ئاد ن˘˘˘مأل ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سضق˘˘˘لا
ف˘˘ي˘˘قو˘˘˘ت ر˘˘˘ثإا ،ة˘˘˘ع˘˘˘يرزو˘˘˘ب
ةرا˘ي˘سس ن˘ت˘م ى˘ل˘ع صصخ˘˘سش
دعبو ،نيرخآا3 ةقفر ةيعفن
ط˘ب˘سض ة˘ي˘ن˘مألا ة˘˘ب˘˘قار˘˘م˘˘لا
نم نيسسيك ىلع مهتزوحب
دع˘بو ،ة˘ب˘ل˘سصلا تارد˘خ˘م˘لا
لسصوتلا مت مهعم قيقحتلا
مت نيأا ،يسسيئرلا مهتملا ىلإا
ليكو نم رمأاب هلزنم صشيتفت
ط˘ب˘سض م˘تو ،ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا

ة˘فا˘ف˘سش صسا˘ي˘كأا ة˘عو˘م˘˘ج˘˘م
تارد˘خ˘م˘لا ى˘ل˘ع يو˘˘ت˘˘ح˘˘ت
عو˘˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘سصلا
،جيورتلل ةأايهم «اناوخيرام»
صضيبأا حÓسسو ،قحسس ةلآاو
.نيكسس ةرفسش عم
براقأا دحأا فيقوت متو اذه

ناك يذلا ،يسسيئرلا مهتملا
ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ه˘ق˘يد˘سص ة˘ق˘فر˘ب
نم برقلا˘ب ة˘ي˘ع˘ف˘ن ة˘ب˘كر˘م
صسايكأا هتزوحب ناك ،لزنملا

ن˘˘˘م ة˘˘˘فا˘˘˘ف˘˘˘سش ةر˘˘˘ي˘˘˘˘غ˘˘˘˘سص
ر˘ي˘غ˘سص ناز˘ي˘م ،تارد˘خ˘م˘لا
ـب ردقي يلام غلبمو ،مجحلا

ىل˘ع م˘ت˘ي˘ل ،را˘ن˘يد ف˘لأا53

د˘حأا لز˘ن˘م صشي˘˘ت˘˘ف˘˘ت ا˘˘هر˘˘ثإا
ةيمك طبسضو مهيف هبتسشملا
ن˘م عو˘˘ن˘˘لا تاذ ن˘˘م ىر˘˘خأا
ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘˘مو تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا
ع˘م ،را˘ن˘يد ف˘لأا02 ةمي˘ق˘ب

ى˘ل˘ع نا˘يو˘ت˘ح˘ت ن˘ي˘ت˘ب˘ي˘ق˘˘ح
ةريبك ة˘ي˘كي˘ت˘سسÓ˘ب صسا˘ي˘كأا
ةأابخم تاردخملا نم مجحلا
ي˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘خ˘˘˘لا قود˘˘˘ن˘˘˘سصلا˘˘˘˘ب
.ةرايسسلل
،هركذ قبسس ام ءوسض ىلعو
ىلإا مهيف هبتسشملا ليوحت مت
م˘˘˘ت˘˘˘ي نأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،ءا˘˘˘سضق˘˘˘˘لا

ل˘˘ي˘˘˘كو ى˘˘˘ل˘˘˘ع م˘˘˘ه˘˘˘سضر˘˘˘ع
لامكتسسا دع˘ب ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
.ةينوناقلا تاءارجإلا

watan@essalamonline.com
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 ءاضضيب ةحلضسأأو اهجيورت تأدئاع نم يلام غلبمو مومضسلأ هذه نم غلك2 زجح

ةمشصاعلاب ةعيرزوب يف «اناوخيراملا» ـب رجاتت رارششأا ةيعمجب ةحاطإلا

يفأوح ماضستبإأ

،ةنضس72و32 نيب ام مهرامعأأ حوأرتت دأرفأأ5 نم نوكتت رأرضشأأ ةيعمجب ،رئأزجلأ ةي’وب نمأ’أ حلاضصم تحاطأأ
فلأأ55 هردق يلام غلبمو ،ةعيرزوبب «انأوخيراملأ» نم غلك2 تزجحو ،ةبلضصلأ تأردخملاب راجتإ’أ يف ةضصتخم
ءاضضيب ةحلضسأأ أذك و ،نيتيعفن نيترايضس نع Óضضف ،ريغضص نأزيمو ،تأردخملأ نم عونلأ أذه قحضسل نيتلآأ ،رانيد

.يعرضش رربم نود صسداضسلأ فنضصلأ نم

تأرهوجملأ نم ةيمك عاجرتضسأ
ةلاقن فتأوه ..ةيلام غلابم

ثاثأأو ةينورتكلإأ ةزهجأأو
وطشست رارششأا ةعومجم كيكفت

يداولاب لزانملا ىلع
ةطرضشلأ حلاضصم تنكمت
،حابرلأ ةرئأد نمأاب
ةحلضصملأ عم قيضسنتلابو
ةيئاضضقلأ ةطرضشلل ةيئ’ولأ

ةحاطإ’أ نم ،يدأولأ ةي’وب
نم نوكتت ةيمأرجإأ ةعامجب
نوفرتحي ،صصاخضشأأ4
ىلع وطضسلأو ةقرضسلأ
تأءأرجإأ نيلغتضسم لزانملأ
عاجرتضسأ عم ،يحضصلأ رجحلأ

نم ةربتعم دج ةيمك
يف تلثمت تاقورضسملأ
ردقملأو صسيفنلأ ندعملأ

،ميتنضس نويلم053 ـب اهتميق
ردق يلام غلبم ىلإأ ةفاضضإ’اب
،ميتنضس نويلم61 نم رثكأاب
نع Óضضف ،ةلاقن فتأوهو
ثاثأأو ةينورتكلأ ةزهجأأ

.يلزنم
تأءأرجإأ ةفاك ءافيتضسأ دعب
فلم زاجنأ مت قيقحتلأ

متو ،نيفوقوملأ دضض يئاضضق
مامأأ هبجومب مهميدقت
ةضصتخملأ ةيئاضضقلأ تاهجلأ
ةيانج مرج نع ،ايميلقإأ

صضرغل رأرضشأأ ةيعمج نيوكت
ةيانج ،تايانجل دأدعإ’أ
فورظب ةنرتقملأ ةقرضسلأ
و رضسكلأ و قلضستلأ ،ليللأ
.ددعتلأ

يدامضص ريذن

صسولهم صصرق0698و فيكلأ نم غلك66 زجحو تأردخم راجت9 ـب ةحاطإ’أ

ةيادرغو نارهوب ةيباهرإلا تاعامجلل معد رشصانع3 فيقوت
زرا˘ف˘م ،لوألا صسمأا تف˘˘قوأا
،يبعسشلا ي˘ن˘طو˘لا صشي˘ج˘ل˘ل
م˘˘˘˘عد ر˘˘˘˘سصا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘ثÓ˘˘˘˘ث
لكب ةيبا˘هرإلا تا˘عا˘م˘ج˘ل˘ل
.ةيادرغو نارهو نم
راطإا يفو ،ىرخأا ةهج نم
ةميرجلاو بيرهتلا ةبراحم
ةرازو تف˘سشك ،ة˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا
اهل نايب يف ،ينطولا عافدلا
«مÓسسلا» تملسست صسمأا لوأا
ةزر˘˘ف˘˘م نأا ،ه˘˘˘ن˘˘˘م ة˘˘˘خ˘˘˘سسن
ينطولا صشي˘ج˘ل˘ل ة˘كر˘ت˘سشم
ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘˘ب ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا

تف˘قوأا ،كرا˘م˘ج˘لا ح˘لا˘˘سصم
،تاردخم راجت5 فلسشلاب
نم امارغوليك05 تزجحو

نيتبكرمو ،جلاعم˘لا ف˘ي˘كلا
تف˘قوأا ا˘م˘ي˘ف ،ن˘ي˘ت˘ي˘حا˘˘ي˘˘سس
صشي˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل ىر˘˘˘خأا ةزر˘˘˘ف˘˘˘م
قيسسنتلاب ،يبعسشلا ينطولا

ينطو˘لا ن˘مألا ح˘لا˘سصم ع˘م
ير˘˘˘جا˘˘˘ت ،را˘˘˘˘سشب ة˘˘˘˘يلو˘˘˘˘ل
0698 امهتزوحب تاردخم
.صسولهم صصرق
فقوأا ،ل˘سصت˘م قا˘ي˘سس ي˘فو
4 ،ين˘طو˘لا كرد˘لا ر˘سصا˘ن˘ع
مهيدل طبُسض تاردخم راجت
فيكلا ن˘م مار˘غو˘ل˘ي˘ك61
ناز˘ي˘ل˘غ ن˘م ل˘كب ج˘لا˘ع˘م˘لا

ف˘˘قوأا ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ،ة˘˘ن˘˘تا˘˘بو
ي˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع
ن˘˘˘ي˘˘˘سصخ˘˘˘سش ،ةد˘˘˘كي˘˘˘˘كسسب

ا˘˘ي˘˘لآا ا˘˘سسد˘˘سسم او˘˘ط˘˘ب˘˘˘سضو
.ديسص ةيقدنبو
صشيجلل زرافم تفقوأاو اذه
لÓ˘خ ،ي˘ب˘ع˘˘سشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

نم لكب ةقر˘ف˘ت˘م تا˘ي˘ل˘م˘ع
جر˘بو ،تسسار˘ن˘م˘ت ،فود˘˘ن˘˘ت
اسصخسش93 ،رات˘خ˘م ي˘جا˘ب
ةيعابر تابكرم7 تزجحو
،ايئابرهك ادلوم41 ،عفدلا

3و ،ط˘غ˘سض ة˘˘قر˘˘ط˘˘م41
،نداعملا نع فسشك ةزهجأا
ربع لاسصتا زاهج نع Óسضف
مت اميف ،ةيعانسصلا رامقألا
ريغ نير˘جا˘ه˘م9 ف˘ي˘قو˘ت
تا˘ي˘سسن˘˘ج ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ي˘˘عر˘˘سش
.«ناسسملتب ةفلتخم

ط.ةراضص

ح˘˘˘لا˘˘˘˘سصم تع˘˘˘˘جر˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسا
0912 ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب˘˘ب ة˘˘طر˘˘سشلا
ل˘كسش ي˘ف ة˘˘ير˘˘ثأا ة˘˘ع˘˘ط˘˘ق
حÓسسو ةيدقن تاكوكسسم
،ع˘ن˘سصلا يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت يرا˘˘ن
فيكلا نم ةيمك تزجحو
ي˘˘˘˘ف كلذو ج˘˘˘˘لا˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا

.نيتقرفتم نيتيلمع
ةلقن˘ت˘م˘لا ة˘قر˘ف˘لا تن˘كم˘ت
1 ةنتاب ةيئاسضقلا ةطرسشلل
ن˘م ،ى˘لوألا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ي˘ف
حوارتت ،صصاخسشأا5 فاقيإا
53و62 نيب ام مهرامعأا
م˘ه˘تزو˘ح˘ب تر˘ث˘˘ع ،ة˘˘ن˘˘سس
ةيدقنلا ةيرثألا عطقلا ىلع
ىلع اذكو ،ركذلا ةفلاسسلا
يد˘˘ي˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت يرا˘˘˘ن حÓ˘˘˘سس
ةيقدنب ن˘ع ةرا˘ب˘ع ع˘ن˘سصلا

.ديسص

ةقر˘ف تز˘ج˘ح ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
IRB«» ل˘خد˘ت˘لاو ثح˘ب˘لا
ة˘ي˘نا˘˘سصلا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف
ن˘م مار˘غو˘ل˘ي˘˘ك952.1
تنا˘ك ج˘˘لا˘˘ع˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘كلا
حوارتت صصاخسشأا3 ةزوحب
03و32 نيب ام مهرامعأا
صضرأا˘ب م˘ه˘فا˘ق˘يإا م˘ت ،ة˘ن˘سس
لاقعوب يحب «مادز دÓب»
ة˘ن˘تا˘ب ة˘ن˘يد˘م˘ب ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا

ءاسضيب ةحلسسأا مهتزوحبو
445 ةمي˘ق˘ب ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘مو
.ج.د فلأا

هركذ قبسس ام ءوسض ىلعو
8 ـلا نوفو˘قو˘م˘لا مد˘ق˘ي˘سس
يرا˘ج˘لا عو˘ب˘˘سسألا ة˘˘ياد˘˘ب
دعب ةيلح˘م˘لا ة˘با˘ي˘ن˘لا ما˘مأا
.قيقحتلا تاءارجإا ءافيتسسا

أأ.يئامهم

جلاعملأ فيكلأ نم ةيمك زجحو صصاخضشأأ3 فيقوت
يبعضشلأ لاقعوب يحب ءاضضيب ةحلضسأأو

ةنتابب يران حÓشسو ةيدقن ةيرثأا ةعطق0912 عاجرتشسا

ة˘ث˘ج ى˘ل˘ع صسمأا لوأا ر˘˘ث˘˘ع
84 رمعلا نم غلبي صصخسش
ئطاسش ىوتسسم ىلع ةنسس
ر˘ب˘م˘ج ي˘˘ح˘˘ب «را˘˘يرا˘˘كلا»
رادلا يف ىسسرم˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب
ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ب ءا˘˘˘سضي˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
˘˘مو˘˘ق˘˘ي نا˘˘ك ،ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا
ةثجلا لقن مت ذإا ،ديسصلاب
ةيا˘م˘ح˘لا ناو˘عأا فر˘ط ن˘م
ة˘ح˘ل˘سصم ى˘˘لإا ،ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا

ةر˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘ب ثث˘˘ج˘˘لا ظ˘˘ف˘˘˘ح
قيقحت حتف مت امك ،ةيلاعلا
ةافولا تا˘سسبÓ˘م ة˘فر˘ع˘م˘ل
ىلإا ةلو˘ه˘ج˘م ى˘ق˘ب˘ت ي˘ت˘لا

.رطسسألا هذه ةباتك ةياغ
تل˘سشت˘نا ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘˘م
ةيامحلا تادحو صسمأا لوأا
ة˘ث˘ج ،ف˘ل˘سشلا˘ب ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا

04 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘ب˘ي ق˘ير˘غ
جاو˘˘مألا ه˘˘ت˘˘ظ˘˘ف˘˘˘ل ة˘˘˘ن˘˘˘سس
ئ˘˘طا˘˘سشلا ن˘˘˘م بر˘˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘ب
ى˘˘سسر˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب ير˘˘˘خ˘˘˘سصلا
يف «يجان ةرجح» ةقطنمب
بÓقنا دعب ىسسرملا ةيدلب
ى˘ل˘ع نا˘ك د˘ي˘سصل˘˘ل برا˘˘ق
صصخ˘سشو ة˘ي˘ح˘سضلا ه˘ن˘ت˘˘م
،ةا˘˘ج˘˘ن˘˘لا ن˘˘م ن˘˘كم˘˘ت نا˘˘ث
ح˘˘لا˘˘سصم ته˘˘جو ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو
ةاوهل ءادن ةيندملا ةيامحلا
ةطيحلا ذخأا ةيغب ،ديسصلا

اذ˘ه ة˘سسرا˘˘م˘˘م˘˘ل رذ˘˘ح˘˘لاو
ي˘ت˘لا ما˘يألا هذ˘ه طا˘˘سشن˘˘لا
ر˘ح˘ب˘لا ة˘لا˘ح ا˘ه˘ي˘ف فر˘ع˘˘ت
فورظلا بب˘سسب ا˘بار˘ط˘سضا
ي˘ت˘لا ة˘ئ˘ي˘سسلا ة˘ي˘خا˘˘ن˘˘م˘˘لا
.ةقطنملا اهفرعت

ل.حلاضص / ن.ماضصع

فلضشلأ يف ىضسرملاب يرخضصلأ ئطاضشلأ نم قيرغ ةثج لاضشتنأ
«رايراكلا» ئطاششب سصخشش ةثج ىلع روثعلا

ةمشصاعلاب ىشسرملا ةيدلب يف

حرجو صصا˘خ˘سشأا8 ي˘فو˘ت
131 ي˘˘˘ف ن˘˘˘ير˘˘˘خآا441
ا˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ج˘˘سس رور˘˘م ثدا˘˘ح
ي˘ن˘طو˘˘لا ن˘˘مألا ح˘˘لا˘˘سصم
ق˘طا˘ن˘م˘لا ىو˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ ة˘˘ير˘˘سضح˘˘لا
22 ى˘لإا41 نم ةدت˘م˘م˘لا
تل˘ج˘سسو ،يرا˘ج˘لا ل˘ير˘فأا
ن˘مأÓ˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘˘لا
صسمأا اهل نايب يف ،ينطولا

ةخ˘سسن «مÓ˘سسلا» تم˘ل˘سست
دد˘ع ي˘ف صضا˘ف˘خ˘˘نا ،ه˘˘ن˘˘م
(80‐) ـب رور˘˘م˘˘لا ثداو˘˘ح
عوب˘سسألا˘ب ة˘نرا˘ق˘م ثدا˘ح
ن˘˘ع Ó˘˘سضف ،ي˘˘سضق˘˘ن˘˘م˘˘لا
ى˘حر˘ج˘لا دد˘ع ي˘ف ع˘جار˘˘ت
اميف ،احيرج (82‐) ـب ردق
ةلاحب تايفولا ددع عفترإا

.طقف ةدحاو
غ.ديضشر

ةروطخلأ ةتوافتم تاباضصإ’ نيرخآأ441 صضرعت يف ببضست
عوبشسأا فرظ يف سصاخششأا8 ةايحب يدوي تاقرطلا باهرإا

د˘˘م˘˘ح˘˘م و˘˘ما˘˘˘ح˘˘˘م ف˘˘˘سشك
˘ما˘ع˘لا ن˘˘ي˘˘مألا ،ي˘˘ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
ة˘˘ه˘˘ب˘˘ج بز˘˘ح˘˘ل ق˘˘˘ب˘˘˘سسألا
ن˘ع ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ليرفأا92 ـلا مو˘ي د˘يد˘˘ح˘˘ت
يف قطنلل اخيرات يراجلا
هب تمدقت يذلا فانئتسسلا
ةيسضق ي˘ف ة˘ما˘ع˘لا ة˘با˘ي˘ن˘لا
نم هتدافتسسا دع˘ب ي˘ن˘ع˘م˘لا

.ىوعدلا هجو ءافتنا
يذلا ،يعي˘م˘ج ع˘با˘ت˘يو اذ˘ه
ي˘ف تقؤو˘م˘لا صسب˘ح˘لا عدوأا

مه˘ت˘ب ،9102 ربمت˘ب˘سس91
فÓ˘˘˘تإا ي˘˘˘ف ة˘˘˘كرا˘˘˘سشم˘˘˘˘لا

تافلمو ةيمسسر تادنتسسم
ر˘ي˘غ˘لا د˘يد˘ه˘تو ،ة˘ي˘˘ئا˘˘سضق
.فتاهلا لامعتسساب

ب.نيرضسن

ةيمضسر تأدنتضسم فÓتإأ يف ةكراضشملأ مهتب عباتي
فتاهلأ ربع ريغلأ ديدهتو ةيئاضضق تافلمو

يراجلا ليرفأا92 موي يعيمج ةيشضق يف مكحلاب قطنلا

ةيديلقت ديضص ةيقدنبو «فوتولوم» ريرأوقو ءاضضيب ةحلضسأأ زجح

تاباشصع برح سضوخل رشضحت تناك نارهوب ةريطخ ةيمارجإا ةكبشش كيكفت
ة˘ي˘نا˘˘ث˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا تن˘˘كم˘˘ت
IRB«» ل˘خد˘ت˘لا و ثح˘ب˘ل˘ل
ن˘مأل ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘طر˘سشل˘˘ل
ح˘˘˘لا˘˘˘سصمو نار˘˘˘˘هو ة˘˘˘˘يلو
يجرا˘خ˘لا ير˘سضح˘لا ن˘مألا
د˘ح ع˘سضو ن˘م ،ن˘ي˘غر˘سسم˘ل
ةر˘ي˘ط˘خ ة˘ي˘˘مار˘˘جإا ة˘˘كب˘˘سشل
صصاخسشأا4 ن˘˘م ة˘˘˘نو˘˘˘كم
02 ن˘ي˘ب م˘هرا˘م˘عأا حوار˘˘ت˘˘ت

نوقوبسسم مهلك ةنسس52و
ر˘˘سضح˘˘ت تنا˘˘ك ،ا˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سضق
عم ،تاباسصع برح صضوخل

91و ءا˘سضي˘ب ة˘ح˘ل˘سسأا ز˘ج˘ح
ليتكوك» ةرورا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق
ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإا ،«فو˘˘تو˘˘لو˘˘م
ة˘˘ي˘˘˘كي˘˘˘ت˘˘˘سسÓ˘˘˘ب تارورا˘˘˘ق
،ةقرا˘ح داو˘م ى˘ل˘ع يو˘ت˘ح˘ت

ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت د˘ي˘سص ة˘ي˘˘قد˘˘ن˘˘بو
نيفوقوملل تهجوو ،عنسصلا
ماعلا ماظنلاب لÓخإلا ةمهت
قر˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع صضير˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لاو
متي نأا ىلع ،يئزجلا رجحلا
دعب ةلادعلا ما˘مأا م˘ه˘م˘يد˘ق˘ت
تاءار˘˘˘˘جإلا لا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘سسا
 .اهب لومعملا

ب.دلاخ
ةيبيكرتلأ ةعانضصلل ةهجوم لابقتضسأ ةزهجأأ ءأزجأأ اهنأأ ىلع اهب حرضصم

ةبانع ءانيمب لابقتشسا زاهج فلأا051 نم ديزأا اهب تايواح5 زجح
كرا˘م˘ج˘لا ح˘لا˘سصم تز˘ج˘ح
ة˘ي˘سشت˘ف˘م˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘˘ع
كرامجلا ماسسقأل ة˘ي˘سسي˘ئر˘لا
اهب تايواح5 ،ةبانع ءانيمب
004و ف˘لأا051 ن˘م د˘˘يزأا

اهب حرسصم لاب˘ق˘ت˘سسا زا˘ه˘ج
ةز˘˘ه˘˘جأا ءاز˘˘جأا ا˘˘ه˘˘نأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةعانسصلل ةهجوم لا˘ب˘ق˘ت˘سسا
.ةيبيكرتلا

يدا˘م˘لا صصح˘ف˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع

نأا تن˘˘˘ي˘˘˘˘ب تا˘˘˘˘يوا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
لواح يداسصتقلا لماعتملا
قو˘˘ق˘˘ح˘˘˘لا ن˘˘˘م بر˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لا

ثيح ،ةيكر˘م˘ج˘لا مو˘سسر˘لاو
نأا صشيتفتلا ةيلمع تفسشك
ةدرو˘ت˘سسم˘لا ةز˘ه˘جألا ءاز˘جأا

ل ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا فر˘˘˘ط ن˘˘˘م
يأا عينسصتلا ةيلمعل جاتحت
،يئاهن جوتنم نع ةرابع يه
ن˘ي˘ناو˘ق˘لا ف˘لا˘خ˘ي ا˘˘م و˘˘هو

ي˘ف ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع صصو˘˘سصن˘˘م˘˘لا
اذ˘ه ،دار˘ي˘ت˘سسإلا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ة˘عا˘سضب˘˘لا بحا˘˘سص لوا˘˘حو
صشغلا قيرط نع ةدافتسسإلا

ة˘ي˘ئا˘ب˘ج˘˘لا تاءا˘˘ف˘˘عإلا ن˘˘م
ام ،راطإلا اذه يف ةررقملا
ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غ ا˘ه˘ن˘˘ع بتر˘˘ت
رايلم521 نم ديزأاب تردق
.ميتنسس

ر.رجاه
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تناك ،ءاقدسصأا نكن مل ،اقبسسم اهفرعأا ةأارما
دق تنك ،مه˘ف ءو˘سسل ،ة˘ف˘ي˘ف˘ط تا˘ن˘حا˘سشم ا˘ن˘ن˘ي˘ب
تحب˘سصأاو ،ا˘ن˘ي˘سضار˘ت ،فÓ˘خ˘لا كلذ˘ب ا˘ه˘ت˘سشقا˘ن

نيتنسس اهتثداحم ن˘ع ُتع˘ط˘ق˘نا .ة˘يدا˘ع ا˘ن˘ت˘قÓ˘ع
ٍةي˘سصخ˘سشب كو˘ب˘سسي˘ف˘لا ى˘لإا ُتد˘ع ،ر˘ث˘كأا ا˘مّ̆برو
را˘كفألا ا˘ن˘لدا˘ب˘ت ،را˘ع˘ت˘سسم م˘سسا تح˘ت ار˘˘كن˘˘ت˘˘م
عم اهتارماغم نع ينتثدحو ،تاباتكلاو راعسشألاو
قيدسص نع ثيدحلا يف تسضافتسساو ،اهئاقدسصأا
ا˘ه˘ل در˘سسي نا˘ك ،صسن˘ج˘لا ن˘˘م فا˘˘خ˘˘ي نا˘˘ك ا˘˘ه˘˘ل
.اهرعسشب بعليو ،هتبكر ةدّسسوتم يهو تاياكحلا
اهعجاسضي مل .اهعدوي ملو رداغ امدنع تكب دقل
نم هتبتك صصن ىلع ينتعلطأا .تلاق امك اقÓطإا

بحلاب امعفم ،اسشهدم اسصن ناك ،هب اهتقÓع يحو
.ةواقسشلاو

،طاسشنلاب جسضت ،ةينيثÓث ،ءارمسس ،ةليمج ةأارما
.ةيرحلا لإا بحت ل اهنإا لب ،اريثك ةيرحلا بحت
ىلع اهعلطأا يذلا اهيبأا ةيسصخسشب ادج ةبجعم
ةثÓث ةنبا يهو .اهتءارق ىلع اهعجسشو بتكلا

رهاطل˘ل ل˘غ˘ب صسر˘عو ،زÓ˘لا ِتأار˘ق ،ا˘ع˘ي˘بر ر˘سشع
ةرا˘عد تي˘ب ي˘ف رود˘ت ي˘ت˘لا ة˘ياور˘لا كل˘˘ت را˘˘طو
تارهاعلا نيب ثادحألاو صشاسشح اهيف خيسشلاو
مايل˘يوو ،ر˘ي˘ب˘سسكسش ى˘ل˘ع تع˘ل˘ّطاو ،ن˘يداو˘ق˘لاو
،صساون وبأاو ،ةكليرو ،تويلإا .صس .تو ،كيÓب
ةبتاكو ،ةمهن ةئراق تحبسصأا لب .نيسسح دسشارو
.ةايح فقاومو ،صصسصقو ارعسش ةفرتحم

هب ةمرغم تدب ،رهاظ بحب اهيبأا نع ثدحتت
دادح ةنامج ةقÓع هبسشت هب اهتقÓعو ،يعو Óب
ّبحلا اهملع يذلا وه اهابأا نأا ينربخت .اهيبأاب
نأا لبق (وجناتلاو ،اسسلاسسلاو ،صسلافلا) صصقرلاو
تبرسش دقو ،يقرسشلا صصقرلا وأا ،ةكبدلا اهملعي

ةيسصخسش اهوبأا ناك ،ذيبنلا هيدي نم ةّرم لوأل
ةريبك ةبتكم هنع تثرو ،افقثم ،ايعويسش ،ةررحتم
،ةأارما نوكت نأا اهملع نم كلذك وهو .ةعونتم
لامج ةأارملا حنمي يذلا وه ناتسسفلا نأا اهملعو
.ايوثنأا اروسضحو ةقانأاو

امك ةأارما ،اهيف انسشقانت يتلا راكفألا يه ةريثك
نيسشرحتملا هركت ،«ةيلاربيل ارتلأا» اهسسفن فسصت
نم عم صسنجلا صسرامت تناك اهنأا عم ،ايسسنج اهب
وأا ةوهق ناجنف وأا ياسش صسأاك لوانتت اهنأاك ،بغرت
ةيسسنجلا اهتقÓع ىلجتت امدنعو ،ةراجيسس نخدت
اهنأاك ةسسرامم˘لا ي˘ف ة˘ب˘غر˘لا ع˘ف˘تر˘ت بح˘ت ن˘م˘ب
.صسّدقم باتك يف أارقت وأا اميظع Óمع يدؤوت

امك ةدعتسسمو ،ادج يحفسصلا لمعلا قسشعت
ةيدسسجلا اهتاجايتحا لك نع ينغتسست نأا تلاق
يف صشبنت ،لمعلا اذه لجأل ةيونعملاو ةيسسفنلاو
اهيدلو ،ةيفحسصلا تاقيقحتلا دعتو ،ةريثك اياسضق
ةعباتم يف ارارم هنع تربع يذلا قوفتلا صسوه
عقاوملا ي˘ف ا˘هر˘سشن˘ت ي˘ت˘لا ا˘هداو˘م˘ل ءار˘ق˘لا دد˘ع
ن˘م ار˘ي˘ث˘ك ا˘ه˘تر˘كاذ ي˘ف نز˘ت˘خ˘ت ،ة˘ي˘نور˘ت˘˘كلإلا
رابك با˘ّت˘كل ي˘فا˘ق˘ث˘لا ط˘سسو˘لا لو˘ح ح˘ئا˘سضف˘لا

نأا ل˘ب˘ق ة˘ياو˘غ˘لا ن˘سسرا˘م˘ي تا˘ب˘تا˘˘كو را˘˘غ˘˘سصو
نم يفقو˘م ي˘ف ي˘ن˘سضرا˘ع˘ت .ة˘با˘ت˘كلا ن˘سسرا˘م˘ي
اذه دسسفي م˘ل ه˘ن˘كلو ،ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا ا˘يا˘سضق˘لا صضع˘ب
.ّطق انتقÓع فÓخلا

ن˘كل ،ما˘يألا ن˘م مو˘ي ي˘ف ا˘ه˘ت˘ل˘با˘ق د˘ق ن˘كأا م˘ل
ام اريثك تنك ،ينفداسصت تناك ةريثكلا اهرابخأا
،اهردسص زانتكاو ،اهمسسجو اهتروسص لمأاتأا فقأا

ءيسش لك ،لعفلاب ةريثم تناك .ةيهسشلا اهترمسسو
ليوط قيرح يف ةذللا لاعتسشا ىلإا وعدي اهيف
.بهللا

صصوسصنلا صضعب اهيلع صضرعأا تنك امدنع
اهبح نع ربعت تناك ظافلألا صضعب اهيف ّرميو
نكت مل ،ىرخأا ظافلأل اههركو ،ةنيعم ظافلأل
لسضفت تناك ،دئاسصقلا يف «دهن» ةملك بحت
ع˘سسوأاو ل˘م˘سشأا رد˘سصلا˘ف ،«رد˘˘سصلا» ماد˘˘خ˘˘ت˘˘سسا

اهريثأاتب امبر ،لازتخاو راسصتخا هيف دهنلاو ،جهبأاو
يف فيثك روسضح ردسصلل راسص اهلوق ةهاجوو
.يدئاسصق

نم ينتّرع امدنع ةرم ،نيترم ينتفسشك دقل
،هفلخ ىّفختأا تنك يذلا ّيكوبسسيفلا عانقلا كلذ
ةيبارسسلا ةأارملا روسضح ىرت تناك امدنع ةرمو
عم ،يلاحل تثر اهنأا يف كسش ل ،يسصوسصن يف
.نيترملا اتلك يف ينتعجوأا اهنأا

تاذ ،ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘كسست ،ةد˘˘ي˘˘حو تنا˘˘ك
ينتعد ،ةكباسشتم تاقادسصو ةددعتم تاطابترا

ينتدعوو ،Ó˘ما˘ك ا˘مو˘ي ا˘ه˘ت˘فا˘ي˘سض ي˘ف ي˘سضقأل
انأاو ،كلذب ارورسسم تنك ،اهدادعإا نم ماعط ةبجوب
يف انأا اه ،اهيلإا صسولجلاو اهاسضرب ملحأا تنك يذلا
ينتفّرع .ناطيسشلا رسضحي ملو ،اننيب ثلاث ل ،اهتيب

ةوهقلاو ياسشلاو ،ماعطلا ا˘ن˘لوا˘ن˘تو ،ا˘ه˘ت˘ي˘ب ى˘ل˘ع
،ة˘ي˘م˘سسر˘لا ا˘ه˘سسبÓ˘م ن˘م ترّر˘ح˘˘ت ،ثيدا˘˘حألاو
تنا˘ك .ة˘ن˘ت˘فو لا˘م˘ج ا˘ه˘تداز ة˘سسبÓ˘˘م تد˘˘تراو
،رونلا نم ٌةحسسم اههجو ولع˘ي ،ل˘ع˘ف˘لا˘ب ة˘ق˘لأا˘ت˘م
.روهظلاب اهيطبأا رعسش ذخأا دقو ،ةفافسش اهتمسسبو

هذه ىلإا رظنلل يتوهسشك كاذتقو ائيسش هتسشأا مل
.اهلّمأاتو اهمسسج نم ةقطنملا

امبر ،ثدحتن نحنو ليللا نم ارطسش انيسضق
امبرو ،نيدسساف˘لاو ن˘يّ̆ل˘غ˘ت˘سسم˘لا صضع˘ب ا˘ن˘م˘ت˘سش
كحسضن ،اهل أارقأاو يل أارقت ،اهلك ةايحلا انمتسش
،ًافيرظ ايداسشنإا ايوعر اميخر اهتوسص ناك .ةيوسس
لاسصتا اهيتأاي .ة˘مو˘ع˘ن˘ب ثد˘ح˘ت˘ت ي˘هو ي˘نر˘سسأا˘ت
دعب ،اديحو ينتكرت ،تيبلا رداغتل اهوعدي ئجافم
تتمسص ،يتيب يف يننأاك نوكأا نأا ينتسصوأا نأا
نك ،هيف امب هّلك تيبلا كدنع :تفاسضأا مث Óيلق
ءيسش لك يف تببحأا نإا رظناو ،ءاسشت امك هيف
ة˘ناز˘خ ي˘˘ه ن˘˘يأا تيأار د˘˘ق˘˘ل .ءي˘˘سش ل˘˘ك ل˘˘مأا˘˘تو
.Óيلق ر˘خأا˘تأا د˘ق ،دو˘عأا ا˘م˘ث˘ير ا˘ه˘ل˘مأا˘ت ،ي˘سسبÓ˘م
تجرخ .يتنجو ىلع ينتلّبقو ةيدايحب ينتنسضح
وأا اهردسص ءفدل هبتنأا مل .فطلب ينزمغت يهو
ام اهيف صسيل ،ادج ةدراب ةلبق تناك .اهتلبق معط
نم ىقبت اميف اننيب ةعتملا نم وج قلخب رّسشبي
ةغللاب ةبيرغ بتك ةمث ،اهتبتكمل لوأا تبهذ.ليل
ةبراقملاب اهسضعب تفرع ،ةيزيلجنإلاو ةيسسنرفلا
ةيبرعلا بتكلا صضعب تلوانت ،فلؤوملا مسساب وأا

ةيب˘ن˘جألا تا˘غ˘ل˘لا ع˘م ي˘ظ˘ح نإا ذإا ،ا˘ه˘ي˘ف تأار˘قو
،ياسشلا نم انخاسس اًحدق يسسفنل ترّسضح .مودعم
اياوز نم ةيواز يف ةنوكرملا اهروسص تلمأاتو
.ةيهسشو ةليمج يه مك .ةبتكملا

تهجوت ،بتكلا عم ثوكملا نم ةعاسس دعب
،نيتاسسفلا نم ري˘ث˘كلا˘ب ةر˘ما˘ع تنا˘ك ،ا˘ه˘ت˘ناز˘خ˘ل
حوفي ىرخأاو ،ةيرطع حئاور اهسضعب نم حوفيو
تناك .اهلسسغت مل اهنأا ودبي ،اهمسسج ةحئار اهنم
لك تلمأات ،نونجلا ّدح ىلإا ةسشعنم اهمسسج ةحئار
يف هيدترت اهتيأار اهسضعب ،ادحاو ادحاو اهنيتاسسف

تاحفسص يف وأا ةبتكملا يف ةرثعبملا اهروسص
اه ...ةيلخادلا اهسسبÓم ناكم نع تثحب .تنرتنإلا

ءارمح اهناولأاو ،ةرم لوأل اهلثم ىرأا عطق ،يه
لا˘˘˘كسشأا تاذو ،ة˘˘˘يد˘˘˘ه˘˘˘نو ءا˘˘˘سضي˘˘˘بو ءادو˘˘˘˘سسو
يهو اهليختأل صساو˘ح˘لا ل˘ك ر˘ي˘ث˘ت تÓ˘ي˘سصف˘تو
ىلع ةعطق ةمث ،تهبتنا .ادحاو ادحاو اهيدترت
،للبلا صضعب اهيف ،اهتسسسسحت ،اهطتقتلا ،ريرسسلا
،تبسصتناف ،ينونج تراثأا ةحئار تاذ ،اهتممسش
ركفأا مل ،هلك هتللبف ،هب يبيسضق تكرف ،يعو Óبو
نأا وه هديرأا تنك ام لك ،ٍذئتعاسس ،اهلعف ةدرب
.اهمحر جراخ ولو اهئامب يئام طلتخي

ىتح ،يسسفن كلامتو يتلاح نم جرخأا دكأا مل

ي˘هو ا˘ه˘تو˘سشن ل˘ما˘كب ي˘ف˘ل˘خ ة˘ف˘قاو ا˘˘ه˘˘تد˘˘جو
تفقو ،للبملا «رمحألا تولكلا» اهديبو ،كحسضت
رظنتو ،يراعلا اهردسص هب كرفت تذخأا ،اهمامأا
.اهيلإا ينتبذج .ةوهسشب يلإا

يف نحن ذإاو ،ترم فيك يردأا ل ،تاظحل
انأاو ،ىوسشن نئت يهو ،يتركسس نم تقف ،ريرسسلا
لك ىهتنا ىتح ،اهتحت ةرمو ةرم اهقوف ،ىولتأا
لإا يه امو ،ةكحاسض ترمهناو يب تقدح .ءيسش
ة˘جو˘م ي˘ف ا˘ه˘ع˘م تقر˘غ ى˘ت˘ح ةر˘ي˘سصق ة˘ظ˘ح˘˘ل

رير˘سسلا ى˘ل˘ع ناد˘م˘م ن˘ح˘نو ة˘ير˘ي˘ت˘سسه كح˘سض
،تفقوت انأاو .كحسضلا نع ةأاجف ّفكت .نييراع
يف تلدتعا ،هدسض ىلإا دهسشملا بلقني نأا اعقوتم
ىلع تمسسترا .اهلعف لعفأل ينتعدو ،اهتسسلج
مل يننأا ملعت له :تلاق مث ةيدجلا حمÓم اههجو
.لعفتسس اذام كبقارأا تنك ،تيبلا رداغأا

.بابلا نم تجرخ دق كتيأار يننكلو ‐
،رخآا باب نم تلخد يننكلو ،حيحسص ،معن ‐

.كلاعفأا لك تيأارو
ةرملل ينتّرع فيك ذإا ،بسضغلاب رعسشأا انأاو تلق

نأا ِتدمعت ل˘ه :ة˘ع˘بار˘لا ةر˘م˘لا ا˘ه˘نإا ل˘ب ،ة˘ث˘لا˘ث˘لا
؟يننينحتمت

كارأل ةفيرط ةبعل اهنكلو ،اناحتما صسيل ،ادبأا ‐
.يب اريدج نكت مل امبر ،باجح نود

؟ةبعللا ةجيتن تناك اذامو ‐
ة˘ف˘طا˘خ ة˘عر˘سسبو ،ا˘ه˘تو˘سص و˘ل˘˘ع˘˘ب تكح˘˘سض

،يتبقرو يمف ىلع ينلبقت تذخأاو ،اهيلإا ينتبذج
هلك اه˘م˘سسج˘ب تر˘ع˘سشف ،ىر˘خأا ةر˘م ي˘ن˘ت˘ل˘ت˘عاو
.يمسسج يف لغلغتي

نم تقافأا دق تناك يلاتلا مويلا حابسص يف
تو˘ح˘سص ى˘ت˘ح ي˘ن˘تر˘ظ˘ت˘نا ،ي˘ن˘م ر˘كبأا ا˘ه˘مو˘˘ن
ةعطق ةعطق اهسسبÓم تد˘تراو ،ا˘ع˘م ا˘ن˘ل˘سست˘غا˘ف
لوبجم هنأاك اسشعنم اههجو ىلإا ُترظن ،يمامأا
نيناجنف تّدعأا .نيمسسايلا ةحئارو عنعنلا ةرسضخب
نع هتبتك اهدي ّطخب اvسصن ينتدهأاو ،ةوهقلا نم
،يدي˘ب تكسسمأا د˘قو تي˘ب˘لا ن˘م ا˘ن˘جر˘خ ،ا˘ن˘ت˘ل˘ي˘ل
عطقن نأا يف بغرت له ،ةرايسس ديرن ل :تلاقو
انأاو ا˘ه˘ت˘ب˘جأا ؟ماد˘قألا ى˘ل˘ع ا˘ي˘سشم ا˘ع˘م ة˘فا˘سسم˘لا

لكب :ةرايسس ّلقتسسن اّلأا يف اهتبغر قوفت يتبغر
قيرطلا اذه يف اعم اّلإا نوكن نأا ولحي Óف ،ديكأات
.ليوطلا

ّدعم «ةنيدملا يف ةوسسن» باتك نم صصن *:::
.رسشنلل

ةريضصق ةضصق

ليوطلا قيرطلا اذه يف اًعم
نيطضسلف /دمحم جح صسأرف

ةموكحلل ًاسسيئر ءاقبلا يف وهاينتن حجن ًاريخأا
ىتح ةيفاسضإا ًارهسش رسشع ةينامث ةدم ةيليئارسسإلا
ظ˘ف˘ت˘حا نأا د˘ع˘˘ب ،1202 ما˘ع˘لا ن˘˘م لوأا ن˘˘ير˘˘سشت
ةدم لامعألا فيرسصت ةموكحل ًاسسيئر هبسصنمب
تلوج ةثÓ˘ث را˘م˘غ ا˘ه˘لÓ˘خ صضا˘خ ،ًا˘مو˘ي484
نع اهيف زجع ،صسيطولا ةيماح ةيناملرب ةيباختنا
عم فلاحتلاب ،هتسسائرب ٍة˘ي˘ن˘ي˘م˘ي ٍة˘مو˘كح ل˘ي˘كسشت
ا˘ه˘ي˘ف نا˘كو ،ة˘ي˘مو˘ق˘لاو ة˘ي˘ن˘يد˘لا ن˘ي˘م˘ي˘لا باز˘حأا

ر˘ي˘غ باز˘حألا ف˘ل˘ت˘خ˘م ع˘م صضوا˘ف˘ت˘ل˘ل ًار˘ط˘سضم
ميدقتل هدادعتسسا اهل ىدبأا ثيح ،ةيبرعلا ةمئاقلا
ي˘ف ٍتاو˘سصأا ة˘ع˘سضب ل˘˘با˘˘ق˘˘م ةر˘˘ي˘˘ث˘˘ك ٍتلزا˘˘ن˘˘ت
هميرغو ميدقلا هقيدسص رظتنا اهلÓخو .تسسينكلا
ليئارسسإا بزح صسيئر نامربيل رودوغيفأا ديدسشلا
،نيرخآلا لاؤوسس هيفكي نأا هناكمإاب ناك يذلا ،انتيب
ثيح ،مهلجأل تلزانتلا ميدقتو مهل عوسضخلاو
هذاقنإا ىلع ًارداق ةقباسسلا ثÓثلا تارودلا يف ناك
هنع ىلخت هنأا لإا ،هتموكح معدو هدييأاتو ،هتيامحو
نأاسشلل نيعباتملاو وهاينتن موسصخ نكل .هكرتو
ه˘نأا نور˘ي ل ،ي˘نو˘ي˘ه˘سصلا نا˘ي˘كلا ي˘ف ي˘سسا˘ي˘سسلا
تابوعسصلا زاتجي نأا عاطتسسا وأا ،هتاردقب رسصتنا
هركمو هثبخب حجن هنأا وأا ،هفÓتئاو هبزح تاوسصأاب
ينيب هتلامتسسا لول ذإا ،كلذك وه ناك نإاو هئاهدو
بسصن˘م˘ب ه˘ئار˘غإاو ،صضي˘بأا قرزأا ه˘بز˘حو صست˘˘نا˘˘غ
فسصن هحنمو ،ذيفنتلا فقو عم ةموكحلا صسيئر
نمألاو ةي˘جرا˘خ˘لا ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب ،ة˘يرازو˘لا د˘عا˘ق˘م˘لا

ءاسضعأا فسصنو ،ةيناملربلا ناجللا مهأاو ،ءاسضقلاو
ل دق يتلا تايرغملا نم كلذ ريغو ،تنيباكلا
نأا عاطتسسا ام ،ةقثلا هلين دعب وهاينتن اهب مزتلي
ه˘ت˘مو˘كح ل˘ي˘كسشت ي˘ف ل˘مأا˘ي وأا ،ءا˘ق˘ب˘لا˘ب م˘˘ل˘˘ح˘˘ي
رايآا نم42 موي زواجت نم نكمتي وأا ،ةسسماخلا
يئاسضقلا قاقحتسسلاو ةمكاحملا موي وهو ،مداقلا
Óً˘ي˘سصأا ًا˘سسي˘ئر ا˘ه˘ن˘ي˘˘ح نو˘˘كي˘˘سس ثي˘˘ح ،ه˘˘ق˘˘ح˘˘ب
ريرمت نم نكمتي مويلا كلذ ىتح امبرو ،ةموكحلل
هنسصحي تسسين˘كلا ي˘ف ٍنو˘نا˘قو ،ه˘ي˘م˘ح˘ي ٍع˘ير˘سشت
 .هل لمعيو هب لمأاي ام وهو ،هتمكاحم نود لوحيو

صضيبأا قرزأا بزح يف نوقباسسلا هؤوافلح هفسصي
ةدعاق ىلع هديأاو هبخ˘ت˘نا ن˘م˘م ٌر˘ي˘ث˘كو ،ع˘سسو˘م˘لا
،اهب يداني ناك يتلا هئدابمو ،اهعفر يتلا هتاراعسش
هعوطو ،هماد˘خ˘ت˘سسا و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن ن˘سسحأا ٌرا˘م˘ح ه˘نأا˘ب
ىلع رهسسلاو هنع عافدلاو لب ،هتيامحو هتمدخل
،ه˘ل ن˘يدد˘ه˘م˘لا ر˘ث˘كأا ن˘م نا˘ك يذ˘لا و˘هو ،ه˘ت˘حار
ليكسشت يف هقح طاقسسإاو هت˘م˘كا˘ح˘م˘ل ن˘ي˘عاد˘لاو
هايإاو مسساقتيو هعم فلاحتي مويلا هب اذإاف ،ةموكحلا
وعد˘يو ،ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا مو˘م˘ه˘لاو ة˘ي˘مو˘كح˘لا ءا˘ب˘عألا

ع˘فرو ،ا˘ه˘ل˘م˘ع ل˘ي˘ه˘سستو ة˘مو˘كح˘لا رار˘˘ق˘˘ت˘˘سسل
دحأا وأا هسسفنب حرتقي دقو ،اهقيرط نم تابقعلا
ن˘م ه˘ت˘يا˘م˘ح˘ل ن˘ي˘ناو˘ق ع˘˘يرا˘˘سشم ه˘˘بز˘˘ح ءا˘˘سضعأا
ةموكحلل ًاسسيئر هرارمت˘سسا نا˘م˘سضو ،ة˘م˘كا˘ح˘م˘لا

بورسضملا دعوم˘لا ي˘ف ا˘هد˘ي˘لا˘ق˘م ه˘م˘ل˘سسي ى˘ت˘ح
صستناغ ءافلح دعبتسسي ل .ٍفسصنو ٍةنسس دعب امهنيب

رغلابو ،يبغلا رامحلاب هوفسصو نيذلا نوقباسسلا
نأا ،مهنع ىلختو مهيلع بلقنا ذا ،ةبرجتلا لحسض
،هل هدوعو نع عجارتيو ،هعم دهعلا وهاينتن ثكني
بطسشب هلبقتسسم ىلإا نئمطي نأا دعب هيلع بلقنيو
تاءار˘جإا ءا˘غ˘لإاو ،هد˘˘سض ة˘˘ه˘˘جو˘˘م˘˘لا تا˘˘ما˘˘ه˘˘تلا

رييغت نم هعنمي امهنيب قافتلا نأا مغر ،هتمكاحم
ديعاوملا ةهجل اهب مازتللا مدع وأا قافتلا دونب
ناجللاو ةيرازولا بئاقحلا وأا ،اهيلع صصوسصنملا
َعsسسَو نإا عيطتسسي هنأا لإا ،اهيلع قفتملا ةيناملربلا
ىلإا ٍةديدج ٍبازحأا مسضب ،ةيباينلا هتموكح ةدعاق
ي˘سصق˘ي ة˘ي˘مو˘كح ٍتÓ˘يد˘ع˘ت ير˘ج˘ي نأا ،ه˘فÓ˘ت˘ئا
هنول˘ب˘كي وأا م˘هد˘ير˘ي ل ن˘يذ˘لا ءارزو˘لا ا˘ه˘ب˘جو˘م˘ب
ام يل˘ي˘ئار˘سسإلا نو˘نا˘ق˘لا ي˘ف صسي˘ل ذإا ،م˘ه˘طور˘سشب
يمو˘كح˘لا م˘سسا˘ق˘ت˘لا ن˘سصح˘يو ،قا˘ف˘تلا ظ˘ف˘ح˘ي
ىلع نومقان نوبسضاغ نوقباسسلا ءافلحلا .امهنيب

مهدسشأا وه ديبل ريئاي لعلو ،هل نوهراك صستناغ
ناكو ،ًاعيمج مهب ردغ ذإا ،ًةمقن مهرثكأاو ًابسضغ
ليحرو ،مهبازحأا يظسشتو مهفÓتئا ككفت يف ًاببسس
بحر يذلا ،وهاينتن ىلإا ٍتاعامجو ىدارف مهسضعب
ل يتلا ،ةيسشماهلا تارازولا صضعب مهعطقأاو مهب
هسسفن بسضغلاو ،مهنازوأا لقثت لو مهنأاسش عفرت
ىلع تطغسض ي˘ت˘لا ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘م˘ئا˘ق˘لا ى˘لإا د˘ت˘م˘ي
اهب ءاب هنكلو ،ةموكحلا ةسسائرل هتحسشرو اهفارطأا

،هب Óًسصأا اهتقث مدع مغر ،اهل هدوعو نع عجارتو
وهاينتن ءاسصقإا فده يف هايإاو تكرتسشا اهنأا لول

مهنع ًابسضغ نامربيل رودوغيفأا لقي ل .هطاقسسإاو
اهجراخ نم ةموكحلا معديسس هنأا ىعsدا نإاو ،ًاعيمج
امأا ،ةيموقلا نوناق لوسصأاو ئدابمب تمزتلا لاح يف
ىلع اوسسيل مهنإاف ،هعم لحر نمو هبزح ءاسضعأا
ه˘ي˘ف نو˘كسشي م˘ه˘˘نإا ل˘˘ب ،ه˘˘ع˘˘م ٍد˘˘حاو ٍل˘˘جر بل˘˘ق
،هعمط نم نوفاخيو هردغ نوسشخيو ،هب نونعطيو
،مهفسص دحويو مهتملك عمجي نأا نم زجعأا وهو
 .ًادعوو ًادهع مهنم قثوتسسيو

هيف نوكي ،ًادج ًابيرق نوكي امبر ٌتقو يتأاي دق
تلارنجو ،نيقباسسلا هئافلح ىلإا ٍةجاح يف صستناغ
،هراتخاو هبختنا يذلا هروهمج ىلإاو ،نيلوألا هبزح
برحلا ريزو هكير˘سش و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن ى˘ق˘لأا ا˘م˘ك ًا˘ما˘م˘ت
هعم فقي نل مهنم ًادحأا نأا لإا ،هلمهأاو تنيب يلاتفن
دعب ،هب قثي وأا ُدعب نم ٌدحأا هقدسصي نلو ،هديؤوي نلو
رتسستيو هرازوأا لمحي ،وهاينتن ىدل ًاَباsطَح هوأار نأا

هئربيو هبونذ نم هرهطي نأا لواحيو ،هبويع ىلع
،هيلع ًاسصيرح هل ًاقفسصم هبكر مدقتيو ،همئارج نم
نأا ًادبأا نودعبتسسي ل مهباتك رابكو مهنإاف اذهلو
،هسسفنل اهاسضترا يتلا هتمهم يف صستناغ رمتسسي

اد˘غ ذإا ه˘سسف˘نو ه˘حور˘ب ه˘يد˘ف˘ي و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن˘ل ًا˘سسرا˘ح
لمحي ،باعسصلا تقو هيطتمي ًارامحو ،هكيرسش
،تابقعلاو لامحألا هب زواجتيو ،لاقثألا هرهظ قوف
اهيلإا يتلا ةياغلاو ديري يذلا ربلا ىلإا هلسصويو
 .علطتي

22/4/0202 يف توريب

ًارامح هيطتميو ًاشسراح سستناغ ُرجأاتشسي وهاينتن
يوأدللأ فضسوي ىفطضصم .د ملقب



قوسسلأ انل نوفرعت فيك
؟يطفنلأ

ن˘م ي˘ط˘ف˘ن˘˘لا قو˘˘سسلا نو˘˘كت˘˘ي
نو˘˘ع˘˘ئا˘˘ب˘˘لا م˘˘ه ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع ة˘˘ثÓ˘˘ث
دح يف ةعلسسلا ةعيبطو نورتسشملا
لود˘لا م˘ه˘ف نو˘ع˘ئا˘ب˘لا ا˘˘مأا ،ا˘˘ه˘˘تاذ
لود نم نوكتملاو طفنلل ةجتنملا
ا˘˘˘˘˘مأا ،كي˘˘˘˘˘˘بوأا جرا˘˘˘˘˘˘خو كي˘˘˘˘˘˘بوأا
ىربكلا تاكرسشلا مهف نورتسشملا
ةيمانلاو ةيعانسصلا لودلاو ةيملاعلا
تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لاو ة˘قا˘ط˘لا ج˘ت˘ن˘ت ي˘ت˘لا
يف لخدي ام لكو طفنلاب ةقلعتملا
ةعلسس يهف ةعلسسلا ةعيبط امأا .كلذ
دنع نيزختلل ة˘ل˘با˘ق ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسا

اهقوسس ىمسستو ،ةددحم تايوتسسم
نم ليلق ددع دوجول ةلقلا راكتحا
يف ريثأاتلا ىلع مهتردقو نيجتنملا
ي˘ف م˘كح˘ت˘لا ق˘ير˘˘ط ن˘˘ع قو˘˘سسلا
.ةسضورعملاو ةجتنملا تايمكلا

دوقعلأ حلطسصÃ أÒثك عمسسن
هذه ةعيبط يه امف ةلجآ’أ

؟دوقعلأ
و˘ه ة˘ما˘ع ة˘ف˘سصب ل˘جآلا د˘ق˘ع˘لا

ءارسشل يمازللا عباطلا لمحي قافتا
يف ةنيعم ةعلسس نم ةنيعم ةيمك
يف اقبسسم نيني˘ع˘م ر˘ع˘سسو خ˘يرا˘ت
وغاكيسش قوسس) ةيلودلا قاوسسألا
قوسس ،كرويو˘ي˘ن قو˘سس ،يرا˘ج˘ت˘لا
ةينعملا علسسلا مهأا امأا (لجآلا ندنل
وهف لوادت رثكألاو لجآلا قوسسلاب
ةفا˘سضإلا˘ب ةو˘ه˘ق˘لاو بهذ˘لا قو˘سس
مهف اهيف نولوادتملا امأا .طفنلا ىلا
وأا نوطوحتملا مه لوألا ،نيعون
نوكلهتسسملا ع˘نا˘سصم˘لا با˘ح˘سصأا
ةيلمعلا نم صضرغلاو داوملا هذهل
رطخ نم مهلامعأا ةيامح ةيئارسشلا
ي˘ف بل˘ق˘ت˘لا ن˘ع ج˘تا˘ن˘˘لا فر˘˘سصلا
نوفدهي ل مهف ،تÓمعلا راعسسأا
ل˘ب ر˘سشا˘˘ب˘˘م ل˘˘كسشب حا˘˘برألا ى˘˘لا
امأا .ةميقلا صضئاوف نم ةدافتسسÓل
نو˘برا˘سضم˘لا م˘ه˘ف ي˘نا˘ث˘لا عو˘˘ن˘˘لا
مث ءارسشلا ةيلم˘ع˘ب نو˘مو˘ق˘ي ن˘يذ˘لا
تا˘ب˘ل˘ق˘ت˘لا ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سسÓ˘ل ع˘ي˘ب˘لا
صشاعتناب مهتاع˘قو˘ت لا˘ح ة˘ير˘ع˘سسلا
.اقحل راعسسألا

ةيطفن برح اقح كانه له
امو ةيدوعسسلأو ايسسور Úب

ةدحتŸأ تاي’ولأ لخد
؟رمأ’أ ‘ ةيكيرمأ’أ

لوحتلا يعن نأا يرورسضلا نم
نأا لبق يكيرمألا رودلا يف قرافلا
ي˘ط˘ف˘ن˘لا عار˘سصلا ن˘˘ع ثد˘˘ح˘˘ت˘˘ن
،ايسسورو ةيدوعسسلا نيب ثدحملا
ل˘ب˘ق تنا˘ك ةد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘يلو˘لا˘˘ف
ةجتنم ةلود تاونسس ثÓث يلاوح
اهنأا اذه ينعيو ،طفنلل ةدروتسسمو
أاجلتو ليمرب نييÓم8 يلاوح جتنت
ىرخأا ن˘ي˘يÓ˘م4 دار˘ي˘˘ت˘˘سسا ى˘˘لا

ا˘˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘˘نوز˘˘˘˘خ˘˘˘˘م مد˘˘˘˘خ˘˘˘˘ت˘˘˘˘سستو
،هراعسسأا يف مكحتلل ةيجيتارتسسلا

ة˘ي˘ن˘ع˘م تنا˘˘ك ي˘˘ه˘˘ف ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا˘˘بو
ي˘ت˘لا ط˘ف˘ن˘لا را˘ع˘سسأا صضي˘ف˘˘خ˘˘ت˘˘ب
تغلب ة˘ي˘سسا˘ي˘ق ما˘قرأا ى˘لا تل˘سصو
ام ليمربلل رلود051 نم رثكأا

عاطقلا يف نيرمثتسسملا هجوت زفح

رامثتسسÓل ةمخسض لاومأا خسض ىلا
زاغلاو دوقولا) ةثيدحلا ةينقتلا يف
مغر كلذ مت لعفلابو (يرخسصلا

هذه رسسك ىلوألا ايسسور ةلواحم
صضيفختو جاتنإلا ةدايزب ةعانسصلا
ن˘م ى˘ندأا ىو˘ت˘سسم ى˘˘لا را˘˘ع˘˘سسألا
ير˘خ˘سصلا ط˘ف˘ن˘لا ة˘ف˘ل˘˘كت ر˘˘ع˘˘سس
هذه نع يلختلا ىلع أا.م.و رابجاو
دار˘ي˘ت˘سسا ى˘لا ةدو˘ع˘لاو ة˘عا˘˘ن˘˘سصلا
امم ةي˘لود˘لا قاو˘سسألا ن˘م ط˘ف˘ن˘لا
نكل ،ىرخأا ةرم راعسسألا عفريسس
ةعرسسب تدر ةيكيرمألا تاكرسشلا

ر˘ف˘ح˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت ر˘يو˘ط˘ت لÓ˘خ ن˘˘م
يلاوح ىلا ف˘ي˘لا˘كت˘لا صضي˘ف˘خ˘تو
بلطلا ىقبأا يذلا رملا ،رلود73
يلخادلا جاتنإلاب عبسشم يكيرمألا

ى˘ل˘ع ار˘سصت˘ق˘م نا˘ك دار˘ي˘˘ت˘˘سسلاو
ادن˘ك ن˘م ةدود˘ح˘م تا˘ي˘م˘ك ءار˘سش
.كيسسكملاو

ةيدوعسسلا ةيسسورلا تاقÓعلا امأا
ل˘ها˘ع˘لا ةرا˘يز لÓ˘خ ن˘م تأاد˘˘ب˘˘ف
ديزأا لبق يسسورلا بدلل يدوعسسلا

قافتلاب للكو تاونسس ثÓث نم
يطفنلا صضورعملا صضيفخت ىلع
ع˘م ي˘سسور˘˘لا ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا ةدا˘˘يزو
تارامثتسسا لباقم كي˘بوأا ة˘م˘ظ˘ن˘م
صشامكنلا عمو ،ةدوعوم ةيدوعسس
يملا˘ع˘لا دا˘سصت˘قلا ي˘ف ل˘سصا˘ح˘لا
ىدأا يذ˘لا ر˘مألا (ا˘نورو˘˘كلا ة˘˘مزأا)
يلكلا بلطلا يف داح صضافخنا ىلا
اذه ايموي ليمرب نويلم82 يلاوح)
ةلوجب ةيدو˘ع˘سسلا تلوا˘ح (ر˘ه˘سشلا
ايسسور عم تاسضوافملا نم ىرخأا
رايهنا نم دحلاو جاتنإلا صضيفخت
ي˘ف تأار ا˘ي˘˘سسور نأا لإا ،را˘˘ع˘˘سسألا
ن˘˘م صصل˘˘خ˘˘ت˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘سصر˘˘˘ف ر˘˘˘مألا
ط˘ف˘ن˘˘لا) ة˘˘ي˘˘كير˘˘مألا ة˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا
ل˘ب˘ق ا˘م ى˘لا ةدو˘ع˘لاو (ير˘˘خ˘˘سصلا

تنأا ىر˘ت تنا˘ك ثي˘˘ح ،ا˘˘هرو˘˘ه˘˘ظ
ةسصح نوكيسس ا˘ه˘جا˘ت˘نا صضي˘ف˘خ˘ت
امعد صسيلو ةيكيرمألا تاكرسشلل
در˘˘لا ن˘˘كل ،ادو˘˘ع˘˘سص را˘˘˘ع˘˘˘سسأÓ˘˘˘ل
لÓ˘خ ن˘م ا˘ف˘ي˘ن˘ع نا˘ك يدو˘ع˘سسلا
ى˘˘لا لو˘˘سصو˘˘˘لاو قو˘˘˘سسلا قار˘˘˘غا

21ـب رد˘ق˘ت ة˘ي˘سسا˘ي˘ق تا˘˘يو˘˘ت˘˘سسم
ع˘ي˘سسو˘تو ا˘ي˘مو˘ي ل˘ي˘مر˘ب نو˘ي˘˘ل˘˘م
ىلع صسورلا رابجإل وكمارأا ةطسشنأا
،ةيدوعسسلا تاردابملا عم بواجتلا
طو˘˘˘˘غ˘˘˘˘سضلا تداز ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘˘ف
ذ˘˘ق˘˘ن˘˘ي ل˘˘ح دا˘˘ج˘˘يإل ة˘˘ي˘˘كير˘˘مألا

نع بمارت مÓك رسسفي ام اهتعانسص
دا˘سصت˘قلا قÓ˘غإل ه˘ل˘م˘˘ح˘˘ت مد˘˘ع
ذا˘˘خ˘˘تا ي˘˘ف هر˘˘خأا˘˘˘تو ي˘˘˘كير˘˘˘مألا
اهل خسضر يتلا ةيئاقولا تاءارجلا

.اقحل
لودلأ ىلع ةمزأ’أ Òثأات وه ام

طفنلل ةجتنŸأ ىرخأ’أ
؟اهنم ةدحأو رئأز÷أو

ر˘ئاز˘ج˘لاو لود˘˘لا هذ˘˘ه ى˘˘م˘˘سست
،طفنلا يجتنم راغسصب اهنم ةدحاو
يبلسس وهف ةمزألا نم اهرثأات امأا
ىلع ريبك لكسشب رثؤويسسو عبطلاب
ل˘كآا˘ت ن˘م د˘يز˘˘ي˘˘سسو ا˘˘ه˘˘تا˘˘نزاو˘˘م
نكل ،يبنجألا دقنلا نم اهتاطايتحا

ةلود نم انيابتم نوكيسس ريثأاتلا اذه
عونتو كسسامت همكحيو ىرخأا ىلا
ا˘ه˘نأا د˘˘ي˘˘كألا ن˘˘كل ا˘˘ه˘˘تادا˘˘سصت˘˘قا
.ةيفسشقت تاسسايسس ىنبتتسس

ى˘ل˘ع ةرد˘˘ق˘˘لا ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن ن˘˘م ا˘˘مأا
نيجتنملا راغسص نيب نم دومسصلا
كلذل احسشرم ناك قارعلاف برعلا
اذهو هيلع تنسش يتلا برحلا لول

كا˘ن˘هو Ó˘سصأا ار˘سصا˘ح˘م نا˘ك ه˘نأل
ه˘ط˘ف˘ن ر˘يد˘سصت ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘بو˘˘ق˘˘ع
ة˘بر˘ج˘ت˘لا صشيا˘ع و˘ه˘ف ي˘لا˘˘ت˘˘لا˘˘بو
نم هنكم˘ت تا˘مز˘ي˘نا˘كي˘م كل˘م˘يو
نيومتلا تاقاطب˘ك ر˘ث˘كأا دو˘م˘سصلا

ي˘˘ف ل˘˘خاد˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع دا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘علاو
ر˘مألا كلذ˘كو د˘يرو˘ت˘لا ل˘˘سسÓ˘˘سس
اهلف رط˘ق ا˘مأا .نار˘يإا ى˘لا ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
صضورفملا راسصحلا ةجيتن قبسسلا

ةمزألا بقع ا˘ه˘نار˘ي˘ج ن˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ع
لسسÓسس نع اهيل˘خ˘تو ة˘ي˘ج˘ي˘ل˘خ˘لا
نوا˘ع˘ت˘لا صسل˘ج˘م ل˘خاد د˘˘يرو˘˘ت˘˘لا
هذه نيطوت اهتلواحمو يجيلخلا
نم ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا ة˘سصا˘خ تا˘عا˘ن˘سصلا

ف˘سصن تا˘ج˘ت˘ن˘م ى˘لا ة˘ي˘لوأا ةدا˘˘م
،ة˘ي˘ئا˘ه˘ن تا˘ج˘ت˘ن˘م ى˘لا ة˘ع˘ن˘˘سصم
ة˘فا˘ث˘كلا ن˘م ةدا˘ف˘˘ت˘˘سسلا كلذ˘˘كو
عتمتت يتلا ةسضفخنم˘لا ة˘ي˘نا˘كسسلا
.ةيجيلخلا لودلا مظعم اهب

كلذك تنبت دقف رئأز÷أ امأأ
ةمزأ’أ لبق ةيفسشقت تاسسايسس
‘ قافن’أ صضيفخت لÓخ نم

ىدع ام- تاعاطقلأ مظعم
نع تلخت امك-اعبط روجأ’أ
صشاعتنأ ‘ Óمأأ ىÈك عيراسشم

،زجعلأ ةيطغتو طفنلأ قوسس
،حورطŸأ لأؤوسسلأ ىقبي نكلو

Ãحبسصأأ يكيرمأ’أ طفنلأ نأأ ا
لهف ر’ود نم لقأأ يواسسي
؟كلذك يرئأز÷أ طفنلأ
رحلا طوقسسلاف ل اعبط ةباجإلا

قوسسلاب طبترم أا.م.و يف راعسسأÓل
قو˘سسلا صسي˘˘لو ط˘˘ق˘˘ف ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
كلذكو ،يام رهسش دوقعبو يلودلا
نوبراسضملا اهلمح˘ت˘ي˘سس ر˘ئا˘سسخ˘لا

هذه رثأاتو ةيطفنلا تاكرسشلا صسيلو
ةقحÓ˘لا تاداد˘ترلا˘ب و˘ه ةر˘ي˘خألا

جودز˘م˘لا ثيد˘ح˘لاو ة˘ي˘نآلا صسي˘لو
صصقانو دحاو رلود يرعسس نيب

ءارسشلا دوقعل ةمجرت لإا وه ام73
لا˘جآا ي˘ت˘لاو يا˘م ر˘˘ه˘˘سشل ة˘˘ل˘˘جآلا
ل˘سضف ثي˘ح ،ته˘ت˘نا ا˘˘ه˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘سست
نم لقأا˘ب ا˘ه˘ف˘ير˘سصت نو˘برا˘سضم˘لا
73 ـب ةردقم رئاسسخ لمحتو رلود
ءار˘سشلا ر˘ع˘˘سس ن˘˘ي˘˘ب قر˘˘ف˘˘لا رلود
ةرا˘سشإلا ر˘سسف˘يا˘م و˘˘هو‐ ع˘˘ي˘˘ب˘˘لاو
ى˘ل˘ع ‐ر˘كذ˘˘لا ة˘˘ف˘˘لا˘˘سس ة˘˘ب˘˘لا˘˘سسلا
ةيفاسضإا فيلاكت لمحتو اهنيزخت
تا˘˘˘ناز˘˘˘خ˘˘˘لا ءÓ˘˘˘ت˘˘˘ما ل˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘ف
.ةيكيرمألا

طبترم اهطفن رعسسف رئازجلا امأا
نأا بقرتملا نم يتلا كبوأا ةلسسب
ةقلعتم ىرخأا تاقافتا ىلا لسصت
ةظفاحملا يلاتلابو جاتنإلا صضفخب

نزاوتلاو يرعسسلا رارقتسسلا ىلع
كانهو .ةسضورعم˘لا تا˘ي˘م˘كلا ي˘ف
نيب مربملا قافتلا قيبطت يف قفأا
يفكي ل هنأا مغرCEPO + لود
يملاعلا داسصتقلا حتف متي مل اذإا

.ةحئاجلا ةمزأا ءاهتناو
نا˘هر˘لا ،ر˘ي˘خألا ي˘ف  ى˘ق˘˘ب˘˘يو

زيزعلا د˘ب˘ع ة˘مو˘كح ما˘مأا د˘ي˘حو˘لا
صسي˘˘ئر ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب د˘˘ي˘˘سسج˘˘ت دار˘˘˘ج
» نوبت ديجملا دبع» ةيروهمجلا
تاقاطلل رئازجلا لÓغتسسل يمارلا
امك اه˘ل˘خاد ةدو˘جو˘م˘لا ة˘ل˘ط˘ع˘م˘لا

ة˘فر˘ع˘م˘لا دا˘سصت˘قا ق˘ل˘خو ا˘˘عو˘˘نو
ل˘ع˘جو ي˘لور˘ت˘ب˘لا ع˘ير˘ل ل˘˘يد˘˘ب˘˘ك
ا˘ه˘ل Ó˘يد˘ب صسي˘لو ا˘م˘عاد لور˘ت˘ب˘لا

ةحئاجلا لاوز دعب هرظتنن ام اذهو
.لقألا ىلع
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رودلأ ىتأأ نأأ ¤إأ ،( ...اهÒغو ةيراجتلأ ةيميلعتلأ ةيحسصلأ) ةمظنأ’أ ةفاك ىلع أرخؤوم اهلÓسضب يقلت نأأ ،انوروك ةحئاج ،تعاطتسسأ
تايداسصتقأ ىوقأأو ىتعأأ كلذب برسضيل رفسصلأ نودام ¤إأ أأ. م.و ‘  دوسسأ’أ بهذلأ رعسس عجأرت نأأ دعب ،ميمسصلأ ‘ داسصتق’أ برسضل

تامزأاب رذني هرودب  يذلأو ،ةيطفنلأ لودلأ يقابل ةيدأدترأ تأزه ثودح ةيلامتحأ ¤إأ ⁄اعلأ ‘ ةقاطلأ ءأÈخ انه Òسشيو ،⁄اعلأ
ءيسشلأ وهو تايعأدتلأ هتاه نع ىأانÃ رئأز÷أ نوكت نلو.كبوأ’أ جراخ وأأ لخأد ءأوسس طفنلل ةردسصŸأ لودلأ لمÛ ةيداسصتقأ تاعبتو

 .«يرذخ قيفوت» روتكدلأ عم عقأولأ حيرسشتل رأوح ءأرجإ’ مÓسسلأ ةديرجب عفد يذلأ

/ينامحد دمحم :هرواح
نامثع راعرع

ةدافتشسÓل ةلئاع فلأا94 نم ديزأا ءاشصحإا
ةنتابب ناشضمر رهششل ةينماشضتلا ةحنملا نم

نيزوعŸأ ىلع تأدعاسسŸأ عيزوت لسصأوتت اميف
ةيئانلأ قطانŸاب

ةلششنخب ةيديÈلا زكارŸا ميقعت

دأوملأ لك ةرفو نامسض عم
اهيلع رثكي يتلأ ةيكÓهتسس’أ
ميركلأ رهسشلأ أذه يف بلطلأ

ةعباتمو ةظقي ناجل
لÓخ نيبراشضملل يدشصتلل
مناغتشسمب ناشضمر
يلأو عيمسسلأ دبع نودعسس دكأأ

صصاخ عامتجأ لÓخ مناغتسسم
ناسضمر رهسشل ريسضحتلاب
لك ةرفو نامسض ىلع ،ليسضفلأ
رثكي يتلأ ةيكÓهتسس’أ دأوملأ

،رهسشلأ أذه يف بلطلأ اهيلع
بيلحلأو ديمسسلأ يتدام اميسس
.هكأوفلأو رسضخلأ أذكو
ةظقيلأ ناجل فلك كلذ لجأ’ و
نم نوكتت يتلأ ةعباتملأو
ةحÓفلأ ،ةراجتلأ يلثمم
ةفعاسضمب نمأ’أ حلاسصمو
ةينيحلأ ةبقأرملأ فيثكتو
.نيبراسضملل يدسصتلأو قأوسسأÓل
عم بعسصلأ فرظلأ أذه يف اميسس
يحسصلأ رجحلأ ةرتف رأرمتسسأ

انوروك ءابو راسشتنأ يعأدب
دأوملل ةبسسنلابو .91-- ديفوك
ةحلاسصلأ هايملاك ةيويحلأ
يلأولأ رمأأ  ،ةقاطلأو برسشلل
نينطأوملأ ديوزت ةرورسضب
ةيفيكب ةيويحلأ ةداملأ هذهب
ناسضمر رهسش لÓخ ةرمتسسم
ديوزتلأ ةيرأرمتسسأ نامسض أذكو
ناتوبلأ زاغو زاغلأو ءابرهكلاب
ةفاظنلو .ةيئانلأ قطانملاب
أذه يسشفت عم ةسصاخ طيحملأ
لوؤوسسملأ ددسش لتاقلأ ءابلأ
فيثكت ىلع ةي’ولاب لوأ’أ

طاقنلأ ةلأزإأو ةفاظنلأ تÓمح
تيقأوم فيثكت أذكو ءأدوسسلأ

رهسش تيقأوم قفو ةماقلأ عفر
.كرابملأ ناسضمر

ن.ةيدعسس نب

ق˘ي˘˘فو˘˘ت ،ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب ي˘˘لاو د˘˘كأا
ةينماسضتلا تايلمعلا نأا ،دوهزم
ة˘سسا˘سسح˘لا ةر˘ت˘ف˘لا هذ˘˘ه لÓ˘˘خ
ل˘˘ك ل˘˘م˘˘سشت˘˘ل ،ة˘˘˘ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘م
ةاسصحم˘لا ةزو˘ع˘م˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا

نأاو ،ة˘˘يلو˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
يف اهئانبأا نع ىلختت نل ةلودلا

.فورظلا هذه
ح˘ير˘سصت ي˘˘ف ي˘˘لاو˘˘لا لا˘˘قو

تر˘خ˘سس ة˘لود˘لا نأا ،ي˘ف˘˘ح˘˘سص
اذه ةهجاومل ةريب˘ك تا˘ي˘نا˘كمإا
ة˘ي˘لوؤو˘سسمـلاو ،ا˘نورو˘ك ءا˘بو˘لا

اذه يف عيمجلا نيب ةكرتسشم
هسشيعت يذلا صساسسحلا فرظلا
هفسسأا نع دوهزم رّبعو .دÓبلا
˘مد˘˘عو صضع˘˘ب˘˘لا ي˘˘عو ة˘˘ل˘˘ق˘˘ل
ىودع لقنت ر˘ط˘خ˘ب م˘ه˘تلا˘ب˘م
دو˘ه˘ج˘لا نأا د˘˘كأاو ،صسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا
راسشتنا يف مكحتلل ةيروطسسألا
ةيلمعلا نعو .ةددهم صسوريفلا
ر˘ه˘سشب ة˘سصا˘خ˘لا ة˘ي˘ن˘ما˘˘سضت˘˘لا

ءا˘˘سصحإا م˘˘ت ه˘˘نإا لا˘˘ق ،نا˘˘سضمر
ماع˘لا ةزو˘ع˘م ة˘ل˘ئا˘ع59894
ة˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ل˘˘ل ا˘˘ق˘˘فو ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
يت˘لاو ،ة˘يرازو˘لا ة˘ي˘نور˘ت˘كلإلا
،جد0006 غلبم نم تدافتسسإا

غلبم نم ماعلا اذه ديفتسستسسو
صسيئر اهرقأا يتلاو جد00001
.نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا

صصوسصخب دوهزم قيفوت لاقو
صسا˘ن «را˘˘ن˘˘يد فلآا01 ةح˘ن˘م
يف اهريغ صسفا˘ن˘ت ا˘ه˘ي˘ب صسا˘بل
لي˘ج˘سست ى˘لإا ةرا˘سشإا˘ك ،«ا˘ه˘ق˘ح
ةمئاقلا هذهب ني˘جا˘ت˘ح˘م˘لا ر˘ي˘غ
.لخدلا يدودح˘م صصخ˘ت ي˘ت˘لا

تايد˘ل˘ب˘ب ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م ن˘عو
يف عورسشلا نع فسشك ةيلولا
ا˘ه˘تا˘جا˘ي˘ت˘حا د˘يد˘ح˘تو ءا˘˘سصحإا

اريسشم ،اهب ةيومنتلا صصئاقنلاو
ة˘ل˘سصاو˘ت˘م ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا نأا ى˘˘لإا

ةنجل اهتع˘با˘ت˘م ى˘ل˘ع ف˘كع˘تو
ع˘ي˘م˘ج ءا˘سصحإا˘ب مو˘ق˘ت ،ة˘ي˘ن˘ق˘ت
قطا˘ن˘مو ة˘لوز˘ع˘م˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا
ا˘ه˘تا˘جا˘ي˘ت˘حا د˘يد˘˘ح˘˘تو ل˘˘ظ˘˘لا
ةلحرم كلذ دعب اهيلتل ،ةيومنتلا
ة˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا تا˘˘قا˘˘ط˘˘ب˘˘لا داد˘˘عإا

تاحرتقملا ةمئاق يف اهعسضوو
.ةيومنتلا عيرا˘سشم˘لا ل˘ي˘ج˘سست˘ل

يئاذغلا نوزخملا صصوسصخبو
دوجوب ،نينطاوملا يلاولا نأامط
ةيئاذغلا داوملاب ةينيومت ةيطغت

ىلإا مهاعد امك ،ةمئادو ةيفاك
ينÓقعلا ر˘ي˘غ ءا˘ن˘ت˘قإلا يدا˘ف˘ت
،ةيكÓهتسسإلا ةيئاذ˘غ˘لا داو˘م˘ل˘ل
˘مد˘عو تا˘ير˘ت˘سشم˘لا د˘ي˘سشر˘˘تو
،نوزخملا لÓتخإا يف بيسستلا

تاءار˘جإا  ذا˘خ˘تا ى˘ل˘˘ع اد˘˘كؤو˘˘م
راج˘ت˘لا د˘سض ة˘ي˘عدرو ة˘مرا˘سص
ةبراسضملا مهدسض تبثت نيذلا
يذلاو صساسسحلا فرظلا اذه يف
نماسضتلا حور بيلغت يعدتسسي
.نواعتلاو

دوهزم قيفوت يلاولا نأا ركذي
ريخألا هعا˘م˘ت˘جا لÓ˘خ د˘كأا د˘ق
ةيمومعلا تاط˘ل˘سسلا ي˘ل˘ث˘م˘م˘ب

ريبادتلا ةفعاسضم ةرورسض ىلع
ءا˘بو ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل تاءار˘جإلاو
ا˘ه˘ل˘ي˘ع˘ف˘تو ا˘نورو˘˘ك صسور˘˘ي˘˘ف
ةو˘ق˘لا ر˘ي˘خ˘˘سست ع˘˘م ة˘˘مار˘˘سصب
نينطاوم˘لا را˘ب˘جإل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

يلزنملا رجح˘لا˘ب د˘ي˘ق˘ت˘لا ى˘ل˘ع
تاءار˘˘جلا ع˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ذا˘˘˘خ˘˘˘تاو
ببسسب ،نيفلاخملا دسض ةيعدرلا

،اهتبوعسصو ةيعسضولا ةروطخ
ن˘˘˘م عو˘˘˘˘ن دو˘˘˘˘جو ل˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘ف
صضعب هرهظي يذلا راتهتسسلا
مغر لماع˘ت˘لا ي˘ف ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
تÓم˘حو ةرر˘كت˘م˘لا تاءاد˘ن˘لا
ةرورسضب ةع˘سساو˘لا صسي˘سسح˘ت˘لا
ر˘ج˘ح˘لا˘˘ب ماز˘˘ت˘˘للاو ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا
ةرورسض ىلا اعد امك .يلزنملا
تاقيقحتلا يف ديج˘لا ق˘ي˘قد˘ت˘لا
عيم˘ج ل˘م˘سشت ي˘ت˘لاو ة˘ي˘ئا˘بو˘لا
ن˘ي˘كت˘ح˘م˘لاو ن˘ي˘ل˘سصاو˘˘ت˘˘م˘˘لا
د˘يد˘سشتو ةد˘كؤو˘م˘لا تلا˘ح˘لا˘˘ب
ىلع ةينمألاو ةيبطلا ةبقارملا
ءارجإÓل نيعسضاخلا صصاخسشألا
عم ،مهب ماتلا لفكتلاو يلزنملا

ة˘ي˘عو˘ت˘لا تÓ˘م˘˘ح ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م
طا˘˘˘سسوأا ي˘˘˘ف صسي˘˘˘سسح˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
تايدلبلا لماك ربع نينطاوملا

ريهطتو ميقعت يف رارمتسسلاو
ءا˘˘ي˘˘حألاو ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا تا˘˘حا˘˘سسلا

ي˘ف ة˘ي˘ن˘كسسلا تا˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لاو
.يفيرلاو يرسضحلا،نيطيحملا

م.ءامسسأأ

ة˘يا˘م˘ح˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم تمد˘˘قأا
ةيلولا ةمسصاع رقمب ةيندملا

لك ميقعت ىلع ،ارخؤوم ةلسشنخ
تدهسش يتلا ةيديربلا زكارملا
بحسسل نينطاوملل اريبك ادفاوت
ة˘ئ˘ف م˘ه˘ن˘م ة˘سصا˘خ م˘˘ه˘˘ح˘˘ن˘˘م
امك ،نيدهاجملاو نيدعاق˘ت˘م˘لا
توسصلا تارب˘كم او˘ل˘م˘ع˘ت˘سسا
ز˘كار˘م ى˘ل˘ع ن˘يد˘فاو˘˘لا ثح˘˘ل
ةيراج˘ت˘لا تاءا˘سضف˘لاو د˘ير˘ب˘لا
مارتحاو نامألا ةفاسسم مارتحاب
ليهسستلو ،ةيئا˘قو˘لا تاءار˘جلا

تعسضو لاومألا بحسس ةيلمع
ةيديرب بتاكم دير˘ب˘لا ة˘ير˘يد˘م
ة˘ن˘يد˘م˘لا تا˘ما˘قا˘ب ة˘˘ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘م
زكرم˘ل ر˘ق˘ت˘ف˘ت ي˘ت˘لا ةد˘يد˘ج˘لا
3 نم ربكأا اهب نطقيو يديرب
ن˘سسح˘ت˘سسا ن˘˘يأا ،ن˘˘كا˘˘سس فلآا
مهتد˘عا˘سسو ةردا˘ب˘م˘لا نا˘كسسلا

ءانع نود مهلاومأا بحسسل اريثك
طسسو ديرب˘لا ز˘كار˘م˘ل ل˘ق˘ن˘ت˘لا

لسصاو˘ت ة˘ه˘ج ن˘مو...ة˘ن˘يد˘م˘لا
لسصاو˘ت ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
ةي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لا ف˘ف˘ق ع˘يزو˘ت

ةزو˘˘ع˘˘م˘˘لا تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع
م˘ت ن˘يأا ،ة˘ي˘ئا˘ن˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب
ةلفاق ةيلولا رقم نم قÓطنا

درط فلآا4 نم رثكأاب ةلمحم
،لظلا تايدلب ناكسسل ةهجوم
تايلمع نأا دكأا ةيلولا يلاو
تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا ع˘˘˘م ن˘˘˘ما˘˘˘سضت˘˘˘لا
انوروك ةحئاج نم ةررسضتملا

لك ةي˘ط˘غ˘ت ة˘يا˘غ˘ل ة˘ل˘سصاو˘ت˘م
ةياهن مت هنأا فاسضأاو قطانملا
ة˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا بسص عو˘˘˘ب˘˘˘˘سسألا
ةزوعملا تÓئاعلل ةسصسصخملا
يتلاو ةيديربلا مه˘تا˘با˘سسح ي˘ف
01 ى˘لإا ة˘ن˘سسلا هذ˘˘ه تع˘˘ف˘˘ترا
طا˘سشن˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘مو ج .د فلآا
ل˘˘˘كب تما˘˘˘ق ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘جلا
ةمئاقلا طبسض دعب تاءارجلا
     .ديفتسسم76422 ددعب

   يداعسس .يون
mahali@essalamonline.com



نا˘كسسلا ن˘ئ˘م˘طا» ا˘ف˘ي˘سضم
رهسشل ةيئاذغ˘لا داو˘م˘لا ةر˘فو˘ب
اهسسيدكتل يعاد لو ناسضمر
ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘˘سضإلا˘˘˘ب
راكتحلاو ةبراسضملا ةبراحم
ج˘ما˘˘نر˘˘ب ر˘˘ي˘˘ط˘˘سست م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
ناسضمر ره˘سشل˘ل ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘سسا

ةي˘مو˘ي˘لا ة˘ب˘قار˘م˘لا ثي˘ح ن˘م
ةيراجتلا تÓحملا فل˘ت˘خ˘م˘ل
نينطاوملا اهيلع ل˘ب˘ق˘ي ي˘ت˘لا

او˘عداو م˘ه˘تا˘ي˘جا˘˘ح ءا˘˘ن˘˘ت˘˘قل
˘ما˘ت˘لا ماز˘ت˘˘للا ى˘˘لإا را˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ظ˘ف˘ح ةا˘عار˘˘مو ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب
نوناقلل اقفو علسسلا صضرعو
ا˘˘مأا ،را˘˘ع˘˘˘سسألا را˘˘˘ه˘˘˘سشإا ع˘˘˘م
ةدام بايغو صصقن صصوسصخب
تÓ˘˘ح˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف د˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘سسلا
يئلولا ريدملا لاق ةيراجتلا

يذ˘لا ط˘˘غ˘˘لا ى˘˘لإا ع˘˘جار اذ˘˘ه
قطانملا لج ربع ارخؤوم ثدح
راسشب نم لك نحاطملا ىلع
بب˘˘سسب صضي˘˘ب˘˘لاو ة˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘نو
نماسضتلا لفاو˘قو تا˘عر˘ب˘ت˘لا
ر˘ثا ق˘طا˘ن˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘˘ي˘˘ب
انوروك صسوريف راثأا تايعادت
جاتنإلا يف ةدايز نم مغرلاب
لاخدإا مت عوبسسألا اذه نكل

ديمسسلا ةدام نم ةربتعم ةيمك
،ناكسسلا تايجاح يبلت فوسس
بنجت نينطاوملا اسضيأا ايعاد
ي˘ف تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لاو كا˘كت˘˘حلا
ع˘˘م ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا تاءا˘˘سضف˘˘لا
ةيا˘قو˘لا تاءار˘جإل عو˘سضخ˘لا

.انوروك صسوريف نم
ميقعتو Òهطت ةلمح

ةرصشح ةبراÙ ةعصساو
يميت ةيدلبب ضضوعبلا
ةيئلولا تاطلسسلا تفرسشأا

ي˘˘˘لاو˘˘˘لا رو˘˘˘سضح˘˘˘˘ب راردأا˘˘˘˘ب
يلثمم ةقفر لو˘ل˘ه˘ب ي˘بر˘ع˘لا
ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لاو تا˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا
نييلحملا نيبختنملاو ةينعملا

يندم˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ي˘ل˘ث˘م˘مو
قÓطنا ىل˘ع ءا˘ي˘حألا نا˘ج˘لو
،ةعسساو ريهطتو ميقعت ةلمح
صضو˘ع˘ب˘لا ةر˘سشح ة˘ح˘فا˘˘كم˘˘ل
ما˘يألا هذ˘ه ةر˘ث˘كب ةر˘سشت˘ن˘م˘لا

ناكسسلا ا˘ه˘ن˘م رر˘سضت ي˘ت˘لاو
نا˘˘سسو˘˘ك رو˘˘سصق˘˘لا ة˘˘سصا˘˘˘خ
ةبيرقلاو يميت ةيدلبب نازوبو
ةكبسشل يسسيئرلا بسصملا نم
بسصت يذلا يحسصلا فرسصلا
رخسس ثيح  ،راردأا ةنيدم اهيف
ةيامحلاو ريه˘ط˘ت˘لا تا˘ن˘حا˘سش
رولكلا ةدام ريفوت عم ةيندملا

صضوعبلا ل˘ت˘ق˘ل ة˘ما˘سس ةدا˘مو
هتيعسضو ىلع فوقولا اذكو
لخدتلل ططخم عسضو دسصق
تاءار˘˘˘˘جإلا ل˘˘˘˘˘ك ذا˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘تاو
˘ما˘ت˘لا ل˘ف˘كت˘ل˘˘ل ة˘˘يزار˘˘ت˘˘حلا
اذه اهببسسي يت˘لا ل˘كا˘سشم˘لا˘ب
طيحم˘لا ثو˘ل˘ت ي˘ف بسصم˘لا

ببسس يذلا صضوعبلا راسشتناو
صضارمأاو ،ةيد˘ل˘ج˘لا صضار˘مألا
يلاو نلعأا ةبسسانملابو نويعلا
دعوم نأا لولهب يبرعلا راردأا

ةيلمعل فر˘ظألا ح˘ت˘ف ة˘ي˘ل˘م˘ع
ةيفسصتلا ةطحم ةئيهت ةداعإا
0202 يام91 موي نوكيسس
ةيريد˘م˘لا ح˘لا˘سصم فر˘ط ن˘م
ي˘ن˘طو˘˘لا ناو˘˘يد˘˘ل˘˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا
ةطحم زاجنا ةيغ˘ب ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘ل˘ل
ةلمعتسسم˘لا ها˘ي˘م˘لا ة˘ي˘ف˘سصت˘ل
ميدقت متيسس هنا ىلإا ةفاسضإلاب
ةي˘ل˘م˘ع ل˘ي˘ج˘سست بل˘ط ا˘سضيأا
نع هداعبإاو بسصملا عيسسوتل
ادكؤوم ،ةينكسسلا تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا

ةلمح رارمتسسا ةرورسض ىلع
روسصق ةفاك لمسشتل ميقعتلا
ءارد˘م˘ل نا˘كو ي˘م˘ي˘ت م˘˘ي˘˘ل˘˘قإا
لا˘غ˘سشألاو ة˘ي˘ئا˘م˘لا دراو˘˘م˘˘لا
ةيندملا ةيامح˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

ناويدلا ةدحوو ةئيبلا ةريدمو
اولقتنا دق ري˘ه˘ط˘ت˘لا ي˘ن˘طو˘لا
صسي˘ئر ة˘ق˘فر نا˘كم˘لا ن˘ي˘˘ع˘˘ل
يميت ةيدلب ريمو راردأا ةرئاد
ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو ى˘˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘˘ل˘˘˘ل
م˘ت ثي˘ح ي˘سسي˘ئر˘˘لا بسصم˘˘لا
ططخم ع˘سضو ى˘ل˘ع قا˘ف˘تلا
ل˘˘˘˘ك ع˘˘˘˘سضوو ل˘˘˘˘خد˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
لفكتلل ةيزارتحلا تاءارجإلا
اهببسسي يذلا لكاسشملاب ماتلا

نيدقع ةبارق ذنم بسصملا اذه
نا˘كسس ةر˘ج˘ه ي˘ف بب˘˘سست ا˘˘م
ثو˘˘˘ل˘˘˘تو ة˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا رو˘˘˘˘سصق
صضار˘مأا را˘سشت˘ناو ط˘ي˘˘ح˘˘م˘˘لا

بسصم˘لا ي˘ق˘ب˘يو ،ة˘ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ةلمعتسسملا هاي˘م˘ل˘ل ي˘سسي˘ئر˘لا
ى˘˘ل˘˘ع تر˘˘ثأا ءادو˘˘سس ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن
ة˘ح˘سصو ي˘ئ˘ي˘ب˘لا ط˘˘ي˘˘ح˘˘م˘˘لا
راسشتنا يف اسصوسصخ ناكسسلا

.صضوعبلا ةرسشحل عسساو
قوصس قلغب بلاطمو..
هكاوفلاو رصضخلل ةدوب
راذنإا رخآا مدقي ›اولاو

راجتلل
ةيبلسسلا رهاوظلا لظ يف

قوسس اهسشيعي يت˘لا ة˘ي˘مو˘ي˘لا
عيب˘ب صصا˘خ˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا ةدو˘ب
دجاوت˘م˘لا ه˘كاو˘ف˘لاو ر˘سضخ˘لا
ن˘˘م راردأا ة˘˘ن˘˘يد˘˘˘م ط˘˘˘سسو˘˘˘ب
ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا˘˘˘ب ظا˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘كا
ةا˘˘عار˘˘م نود ن˘˘ي˘˘قو˘˘سست˘˘م˘˘لا

يسشف˘ت ن˘م ة˘يا˘قو˘لا تاءار˘جإا
حبسصأا لكلاو انوروك صسريف
دع˘ب ا˘سصو˘سصخ ا˘ف˘ئا˘خو ا˘ق˘ل˘ق
ة˘˘˘با˘˘˘سصإلا تلا˘˘˘ح عا˘˘˘ف˘˘˘ترا
ة˘ي˘ل˘ق˘ع ءا˘˘ق˘˘ب ع˘˘م ة˘˘يلو˘˘لا˘˘ب
ءاز˘˘ه˘˘ت˘˘سسلاو را˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘سسلا

ةير˘يد˘م ل˘خد˘ت ن˘م م˘غر˘لا˘بو
نمألاو ءاكرسشلا ةقفر ةراجتلا
صسيسسحتلا تايلمعب ي˘ن˘طو˘لا

تاعمجتلا ق˘ي˘ل˘ط˘ت ةرور˘سضو
نأا لإا قوسسلا يف كاكتحلاو
ل نأاب يحوت ةيمويلا دهاسشملا
،صسوريفلا ةروطخب يلابي دحأا

ةديدع بلاطم تحبسصأا انهو
اذ˘ه ق˘ل˘˘غ ةرور˘˘سضب بلا˘˘ط˘˘ت
،يئاقو ءارجإاك اتقؤوم قوسسلا

يبرعلا يلاولا دعوت ارخؤومو
قوسسلل يئاهنلا قلغلاب لولهب
ةرهاظل دح عسضو متي مل اذا

يئاوسشع عيب نم قوسسلا اذه
خا˘سسوألا را˘سشت˘ناو يو˘سضو˘ف
ةياقولا تاءارجإا قيبطت مدعو
كاكتحلا لظ يف اسصوسصخ
د˘ي˘لو˘˘ت ن˘˘م ا˘˘فو˘˘خ ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو
صسور˘ي˘ف˘˘ل ةد˘˘يد˘˘ج تا˘˘با˘˘سصإا

نأا ي˘لاو˘لا فا˘سضأاو ،ا˘˘نورو˘˘ك
لو رمحا طخ نطاوملا ةحسص
،رطخل اهسضرعي نمل حمسسن
ي˘لاو لو˘ل˘ه˘ب ي˘بر˘ع˘لا ه˘˘جوو
را˘ج˘ت˘ل˘ل راذ˘عا ر˘˘خآا ة˘˘يلو˘˘لا

ةرورسضب  ةيسصولا تاهجلاو
ي˘˘ف طا˘˘سشن˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ط˘˘˘ب˘˘˘سض
ءا˘سضق˘لاو ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا قو˘˘سسلا

يتلا ىسضو˘ف˘لا ر˘ها˘ظ˘م ى˘ل˘ع
ار˘˘˘ط˘˘˘خ ل˘˘˘كسشت تح˘˘˘˘ب˘˘˘˘سصأا

ةيموم˘ع˘لا ة˘ح˘سصلا˘ب ا˘ح˘سضاو
ةي˘ئا˘بو˘لا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا ل˘ظ ي˘ف
انوروك صسوريفل ةيئانثتسسلا
ةرا˘سشإل دÓ˘ب˘لا تبر˘سض ي˘ت˘˘لا
عبرأا ىلع راردأا ةنيدم عبرتت
يهو تزجنأا ةيراوج قاوسسأا

را˘ج˘ت˘لا صضفر ءار˘ج ة˘ق˘ل˘˘غ˘˘م
ءايحألا نم ددع يف اهب لمعلا
رييÓملا تكلهتسسا ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا
حور نود˘ب ل˘˘كا˘˘ي˘˘ه ا˘˘ه˘˘ن˘˘كل
قيوسستل دقتعي راسص لكلاو
ةدو˘˘˘ب قو˘˘˘˘سسلا اذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘ف لإا
تايكولسس دلو يذلا يبعسشلا
ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ى˘ل˘ع ر˘ثأا˘˘ت ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘سس
ةجيتن نيكلهت˘سسم˘لا ة˘ح˘سصو
ايموي همكحت يتلا ىسضوفلا
رخآا نيح نم لخدت نم مغرلاب

نمألا ةقفر ةيدلبلا حلاسصمل
ىود˘ج نود˘ب ن˘كل ي˘ن˘˘طو˘˘لا

نينطاوملا صضعب ءارأا بسسح
ةعومجم همكحت قوسسلا اذه
يقبتو ءيسش لك يف مكحتت
ة˘يا˘قو˘لاو رذ˘ح˘لاو ة˘ط˘ي˘˘ح˘˘لا
صسوريفلا ةرو˘ط˘خ ن˘م ة˘م˘ئا˘ق
    .كاتفلا

  مصساقلب يفيرصشوب

mahali@essalamonline.com
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ةقطنملا نيومتل يداشصتقا لماعتم002 نم رثكأا انرخشس
ةيئاذغلا داوملا فلتخمب

قوشستلا لÓخ ةياقولاو علشسلا سسيدكت مدع ىلإا نينطاوملا ةوعد

ةي’ولاب ةيعامتج’ا ةاي◊ا ⁄اعم Òغي «انوروك»

ةيحيرأا لكب ناشضمر نولبقتشسي نويواجبلا
ةينابرو ةيناÁا تاحفنب ةئيلم ةنئمطم سسوفنبو

ةيدودحلا ةي’ولا قطانم ةفاك ىوتصسم ىلع

تاكلتممو نمألا ىلع ظافحلل يطرشش فلآا3 دينجت
ناشسملتب ليشضفلا رهششلا لÓخ نينطاوملا

دÓبلا هب رمت يتلا يحصصلا فرظلا اذه يف ةصصاخ نمزلا عم قابصس يف هعاطق نأا ،دمحأا يداه راردأا ةي’ول ةراجتلا ريدم دكأا
ةيكÓهتصس’ا داوملا فلتخم ريفوت ةيغب حلاصصملاو ناوعأ’ا لك دينجتو لمعلا ةريتو عفرب اذهو انوروك ضسوريف يصشفت ءارج
داوملاب اهناكصسو ةي’ولا نيومت فدهب يداصصتقا لماعتم002 نم رثكأا عم لمع دوقع ماربإاب اذهو ،كÓهتصس’ا ةعصساو اصصوصصخ

 ،ةي’ولا قطانم لج ربع ةزوعملا تÓئاعلا يلإا تهجو يتلا ةينماصضتلا لفاوقلا نم حصضاو اذهو ةفلتخملا ةيئاذغلا

ةيواجبلا تÓئاعلا تلبقتسسا
ةدجاوتملا اهتريظن رارغ ىلع
ناسضمر رهسش نطولا ءاجرأا يف
ظافحلل ىعسست يهو ،ميركلا

ة˘ي˘ن˘يد˘لا ةر˘ي˘ع˘سشلا هذ˘ه ى˘˘ل˘˘ع
يف ةليقثلاو اهتميق يف ةنيمثلا

زيمتت يتلاو ،تانسسحلا نازيم
يرسست يتلا ةينابرلا اهتاحفنب
ة˘جوز˘˘م˘˘م˘˘لاو ا˘˘ه˘˘ناد˘˘جو ي˘˘ف
نآارقلا ةوÓتو حيوارتلا مئاسسنب
هذ˘ه ي˘سضم˘تو ،ا˘ه˘ت˘˘ه˘˘كن ي˘˘ف
ارم˘سس ا˘ه˘ي˘لا˘ي˘ل ي˘ف تÓ˘ئا˘ع˘لا

اهراهن يفو ادبعت اهرجف يفو
ي˘˘˘هو ،ا˘˘˘با˘˘˘سست˘˘˘حاو ار˘˘˘˘ب˘˘˘˘سص
اهن˘م ا˘ي˘ع˘سس ا˘هّ̆بر˘ل ة˘عر˘سضت˘م
بونذلا نم ا˘ه˘لا˘سصوأا ي˘ق˘ن˘ت˘ل
طاسسوأا يف رسشنتو ،اياطخلاو
لفاكتلا يناعم ىقرأا عمتجملا

اه˘نإا ،ن˘ير˘خآلا ع˘م ن˘ما˘سضت˘لاو
اهّي˘حو ي˘ف ة˘ي˘كئÓ˘م تا˘ف˘سص
يناسسنإلا اهكولسس يف ةيماسسو
ة˘ب˘ي˘ط˘لاو ة˘م˘حر˘لا˘ب م˘ع˘˘ف˘˘م˘˘لا

تءا˘سش ن˘كل ،ق˘ل˘خ˘˘لا ن˘˘سسحو
ر˘ي˘غ˘ت˘ت نأا ة˘ن˘سسلا هذ˘ه راد˘˘قألا
ةايحلاب  طيحت يتلا تايطعملا
ة˘ح˘ئا˘ج بب˘سسب ة˘ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا

تراثأا يت˘لا ة˘ي˘ئا˘بو˘لا ا˘نورو˘ك
صسوفن˘لا ي˘ف فو˘خ˘لاو بعر˘لا

ا˘هرا˘ط˘خأا˘ب ع˘ي˘م˘˘ج˘˘لا تل˘˘هذأاو
باو˘بأا تق˘ل˘غأا˘˘ف ،ة˘˘م˘˘ي˘˘سسج˘˘لا
صسا˘ن˘لا لا˘م˘˘عأا تل˘˘سشو قزر˘˘لا

تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع تسضر˘˘˘فو
ىلع اهماغرإاو يلزنملا رجحلا
عقاولا اذهو ،..اهتويب يف ءاقبلا
ى˘ل˘ع ا˘ب˘ل˘سس صسكع˘نا ر˘ي˘سسع˘˘لا

اهعنمو ةيواجبلا رسسألا ةبغر
ديجلا ريسضحتلاو ريكفتلا  نم
ة˘ي˘ن˘˘يد˘˘لا ة˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ل
لح˘ت م˘ل ة˘ه˘ج ن˘م ،ة˘م˘ي˘ظ˘ع˘لا

ي˘ناولا ع˘ي˘ب˘ت ي˘ت˘لا تÓ˘˘ح˘˘م
تÓئاع˘ل˘ل ح˘م˘سست˘ل ة˘ي˘لز˘ن˘م˘لا
لو اهل ابسسانم هارت ام ءانتقاب

ةداع يتلا تايولحلا تÓحم
ةبسسانملا هذه لثم يف رهظت ام
ل˘ث˘م تا˘يو˘ل˘ح˘ل جّور˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
،زوللا بلق ،ةيبلزلا ،ةوÓقبلا
هنإا ،..ةليوط ةمئاقلاو يسشحملا

د˘˘سصوأا يذ˘˘لا ا˘˘˘نورو˘˘˘ك ءا˘˘˘بو
ةا˘ي˘ح˘لا م˘لا˘ع˘م ر˘ّي˘غو باو˘بألا
صسانلا نم لعجو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا
نوثحبيو نورفنيو نود˘عا˘ب˘ت˘ي

هذه رسش مهيقت ةليسسو يأا نع
تابوعسصلا مغر نكل ،ةحئاجلا

يف ةمئاق تتاب يتلا لئاوحلاو
نأا لإا ،ءادلا اذه رارمتسسا لظ
ىل˘ع ةر˘سصم ة˘يوا˘ج˘ب˘لا ر˘سسألا
هذ˘ه ءا˘ي˘حا ي˘ف ا˘مد˘ق ي˘سضم˘لا
نم كلمت امب ةينيدلا ةريعسشلا
ي˘˘هو ،تا˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كمإاو تارد˘˘˘ق
يت˘لا ا˘ه˘تارا˘ه˘م ى˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ت
ةد˘ئا˘م ن˘ي˘يز˘ت˘ل ا˘ه˘ب ن˘ي˘ع˘ت˘سست
قا˘ب˘طأاو تÓ˘كا ن˘م نا˘˘سضمر
،ة˘ي˘لا˘˘ع ةدو˘˘ج وذ ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
داوملا راعسسأا نأا ظحلا نسسحلو
مايألا هذه ةيرورسضلاو ةيلوألا
ي˘فو ما˘ت رار˘ق˘ت˘سسا ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف
راعسسأا لّعلو ،عيم˘ج˘لا لوا˘ن˘ت˘م
ىلا تسضفخنا ءاسضيبلا موحللا

تÓئاعلا ىتح مئÓي ىوتسسم
ي˘ت˘لاو ف˘ي˘ع˘سضلا ل˘خد˘لا تاذ
جد052و002 ني˘ب حوار˘ت˘ت
قاب لمألاو ،دحاولا مارغوليكلل
صسفنب عاسضوألا هذه رمتسست نأا

ل˘ك ع˘م˘ت˘ج˘ت˘ل ،ةر˘˘ي˘˘تو˘˘لا هذ˘˘ه
ي˘ت˘لا ة˘ي˘با˘ج˘يإلا تار˘سشؤو˘˘م˘˘لا
نأا ةيواجب˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا ن˘كم˘ت
م˘ير˘كلا ر˘ه˘سشلا اذ˘ه ل˘ب˘ق˘ت˘سست
ةنئمطم صسوفنبو ةيحيرأا لكب
.ةينابرو ةيناميا تاحفنب ةئيلم
وه عيمجلل ةهجوملا ةلاسسرلاو
مازتللاو طابسضنلاب كسسمتلا
ريبادت˘لاو ة˘يا˘قو˘لا تاءار˘جإلا˘ب
ظ˘ف˘ح ة˘˘م˘˘ه˘˘مو ة˘˘يزار˘˘ت˘˘حلا
.عيمجلا ةيلوؤوسسم صسفنلا

ت.Ëرك

ةيئلو˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا تر˘ط˘سس
اجمانرب ناسسملت ةيلوب نمأÓل
،ل˘ي˘سضف˘لا ر˘ه˘سشلاو ى˘سشا˘م˘˘ت˘˘ي
ة˘ير˘يد˘م˘لا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل ا˘ق˘˘فوو
جمانربلا ينطولا نمأÓل ةماعلا
ن˘مأا ى˘ل˘ع ر˘ه˘سسلا ى˘لإا فد˘˘ه˘˘ي
ىلع ني˘ن˘طاو˘م˘لا تا˘كل˘ت˘م˘مو
ةيلولا قطا˘ن˘م ة˘فا˘ك ىو˘ت˘سسم
تر˘˘˘خ˘˘˘سس د˘˘˘قو ،ة˘˘˘يدود˘˘˘ح˘˘˘لا
تا˘ي˘نا˘كمإلا ة˘فا˘ك ة˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا

اذه ةيلمعلا حاج˘نإل ل˘ئا˘سسو˘لاو
غلابلاو نمألا ناوعأا رسشتنيسسو
يز˘لا˘ب ي˘طر˘سش فلأا3 م˘هدد˘ع
فل˘ت˘خ˘م˘ب ي˘ند˘م˘لاو ي˘م˘سسر˘لا
ل˘خاد˘مو ة˘ي˘سسي˘ئر˘˘لا عراو˘˘سشلا

ع˘م ىر˘ب˘كلا ند˘م˘لا جرا˘˘خ˘˘مو
لك ةبقارمل ةينمأا زجاوح ةماقإا
صصو˘سصن˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘فا˘˘ن˘˘م لا˘˘م˘˘عأا
ظفح لاجمب ةقلعتملا ةينوناقلا
فاسضي ،رطسسملا جمانربلا نمألا
فلتخم هترسشاب يذلا كلذ ىلإا
عم يزاوتلا˘ب ة˘ي˘ن˘مألا كÓ˘سسألا
يذلا يئزج˘لا ر˘ج˘ح˘لا تاءار˘جإا
يذلاو ناسسملت ةيلو هل عسضخت
نم92 ة˘يا˘غ ى˘لإا ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘ي
0005 عيزوتو...يلاحلا رهسشلا

ةر˘ي˘ق˘ف˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا ى˘ل˘ع ة˘ف˘˘ق
تايل˘م˘ع˘لا تن˘كمةزوعملاو
فلتخمل ةيريخلاو ة˘ي˘ن˘ما˘سضت˘لا
ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا تا˘ي˘لا˘ع˘˘ف
ى˘ت˘ح ة˘˘م˘˘ها˘˘سسم˘˘بو ةر˘˘ئاد˘˘لا˘˘ب
ةفق0005 ريفوتب نيبر˘ت˘غ˘م˘لا

ةر˘ي˘ق˘ف˘لا تÓ˘ئا˘ع˘ل˘ل تسصسصخ
ةرئاد بارتب ةرسشتنملا ةزوعملاو
يوتح˘تو ،ة˘ي˘ل˘حا˘سسلا تاوز˘غ˘لا
داوملا لك ىلع ةدحاولا ةفقلا
ة˘˘يرور˘˘سضلا ة˘˘ي˘˘كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘˘سسإلا

ياسشلا ةوهقلا تيزلا ،ركسسلاك
تاورسضخلا ىلع ةدايز اهريغو
اهنسسحتسسإا ةيريخلا تاردا˘ب˘م˘لا
لثم يف ةسصاخ ةهجلا ناكسس
ي˘ت˘لا ة˘ب˘ع˘سصلا فور˘˘ظ˘˘لا هذ˘˘ه
ةحئاج ة˘ج˘ي˘ت˘ن ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب تم˘لأا

ى˘˘ل˘˘ع تر˘˘ثأا ي˘˘ت˘˘˘لا ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
ةريبك ةجردب ينطولا داسصتقإلا
طف˘ن˘لا را˘ع˘سسأا ع˘جار˘ت ل˘ظ ي˘ف
تاوزغلا ةرئاد نأا ركذلاب ريدج.

ة˘يلو˘لا ر˘ئاود ن˘م ا˘˘هر˘˘ي˘˘غ˘˘كو
تايلمع اهب لسصاوتت ةيدودحلا
ةروطخب صسيسسحت˘لاو م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا

.انورك ءابو
ضشاتيلتوب ع

يحصصلا رجحلا ةرتفو انمازت
انوروك ببصسب

رهشش تايلاعف لشصاوت
مناغتشسمب ثارتلا
دبع دلو ةفاقثلا راد لصصاوت

ةي’وب يكاك نمحرلا
تاطاصشنلا ثب مناغتصسم
يف تنرتن’ا ىلع ةيفاقثلا
ثارتلا رهصش تايلاعف  راطإا
نم81 ةياغ ىلا مودي يذلا
نم كلذو .لبقملا يام رهصش

تحت يرث جمانرب لÓخ
رهصش رادلا يف دعقا» راعصش
لظ يف .«كفيصض ثارتلا

دجتصسملا انوروك ءابو يصشفت
رجحلا ةرتف رارمتصساو
قاصشع نكمتيصس ثيح  يحصصلا
كلتب عاتمتصس’ا نم نفلا
.تنرتن’ا ربع تاطاصشنلا

ةرهاظتلا هذه تلهتصسا دقو
عم راوح ضضرعب ةيفاقثلا
رداقلا دبع يبارع رعاصشلا

ىلإا ،انتيوه انثارت ناونعب
يصضارتفا ضضرعم ثب بناج

ةي’ولا هب رخزت ام فصشكي
يناوأا ،ةيديلقت ضسبÓم نم
ثب متي امك  .يلحو ةيراخف
ةيملع تاودنو تارصضاحم

،يلحملا يفاقثلا ثارتلا لوح
روصص ضضرع بناح ىلإا

مÓفأا اذكو ةي’ولل ةميدق
ملاعملا لوح ةيقئاثو
اهب رخزت يتلا ةيرثأ’ا

ديدج .ةفاقثلاو نفلا ةنيدم
ضضرع وه ةرهاظتلا هذه
لوح عيصضاومو تاجاتروبر
يداملا يفاقثلا ثوروملا

رهصش ناونع تحت يدامÓلاو
فاصضي ،ةنمقرلاو ثارتلا
نم ةعومحم اهيلإا
نمصض ةيرعصشلا تÓخادملا

ةينغأ’ا لوح تاقÓح
نوحلملا رعصشلا ،ةيودبلا

.ةيصسلدن’ا ةينغأ’او
ن .ةيدعصس نب
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اًشضرع زهجي نامÒج ناشس
نÓيم م‚ مشضل

نأا ةيلاطيإا ةيفحسص ريراقت تفسشك
ز˘ه˘ج˘ي نا˘مر˘ي˘˘ج نا˘˘سس صسيرا˘˘ب يدا˘˘ن

و˘ي˘ث ع˘م د˘قا˘ع˘˘ت˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م ا˘˘ًسضر˘˘ع
يسس هيل رسسيألا ريه˘ظ˘لا ز˘يد˘نا˘نر˘ي˘ه
ةيفيسصلا تلاقتنلا ةرتف لÓخ نÓيم
 .ةلبقملا

نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘سس صسيرا˘˘ب ثح˘˘˘ب˘˘˘يو
ةفÓخل ديدج رسسيأا ريهظ نع لعفلاب
يذ˘˘لا اوازرو˘˘ك ن˘˘ف˘˘يل ي˘˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لا
ة˘يا˘ه˘ن ع˘م ا˘ًن˘ماز˘ت هد˘ق˘ع ي˘ه˘ت˘˘ن˘˘ي˘˘سس
ودرانو˘ي˘ل ع˘سضوو ،ي˘لا˘ح˘لا م˘سسو˘م˘لا
ق˘ير˘ف˘ل˘ل ي˘سضا˘ير˘لا ر˘يد˘˘م˘˘لا و˘˘غاورأا
مجن ويدنانريه ويث بعÓلا ،يسسيرابلا

ةر˘سصت˘خ˘م˘لا ة˘م˘ئا˘ق˘لا ن˘م˘سض نÓ˘ي˘˘م
 .لبقملا مسسوملا يف اوازروك ةفÓخل

وتوت‘‘ ةفيحسص تامول˘ع˘م˘ل ا˘ًق˘فوو
صسيراب نوكيسس ،ةيلاطيإلا ‘‘تروبسس
05 قافنإل دادعتسسا ىلع نامريج ناسس
ويث رسسيألا ريهظلا مسضل وروي نويلم
وتاكريملا يف نÓي˘م ن˘م ز˘يد˘نا˘نر˘ي˘ه
.لبقملا يفيسصلا

عئار مسسوم زيدنانريه ويث مّدق دقو
ه˘˘لو˘˘سصو ذ˘˘ن˘˘م نÓ˘˘˘ي˘˘˘م صصي˘˘˘م˘˘˘ق˘˘˘ب
،ديردم لاير نم اًمداق يرينوسسورلل
يلاث˘م˘لا ة˘ف˘ي˘ل˘خ˘لا نو˘كي نأا ن˘كم˘يو
رسسيألا بناجلا يف اوازروك نفيÓل
 .يسسيرابلا عافدلا نم

د˘ي ي˘ف نآلا ة˘لأا˘سسم˘لا نو˘˘كت˘˘سسو
ل˘˘هو ،ق˘˘با˘˘سسلا د˘˘يرد˘˘م لا˘˘˘ير بعل
عورسشملاب زيدنا˘نر˘ي˘ه و˘ي˘ث ع˘ن˘ت˘ق˘ي˘سس
.ل مأا ودرانويل همدق يذلا

ةليدب ةمئاق دعُي ةنولششرب
وراتول ةقفشصل

ود˘˘˘نو˘˘˘م) ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘سص تف˘˘˘˘سشك
نم ةليدبلا ةمئا˘ق˘لا ن˘ع (و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد
ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ا˘هد˘عأا ي˘ت˘لا ن˘ي˘م˘جا˘ه˘م˘لا
مجن ةقفسص لسشفل اًبسسحت ينابسسإلا
ورا˘تول ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا ،نÓ˘˘ي˘˘م ر˘˘ت˘˘نإا

.زينيترام
دقاعتلا نأا عسساو قاطن ىلع ركُذو

انارغوÓبلل ةيولوألا لثمُي وراتول عم
تلاقتنلا ةذفان يف موجهلا زيزعتل
.ةمداقلا ةيفيسصلا

نأا ه˘˘˘˘تاذ تقو˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘ف درُو ن˘˘˘˘˘كل
ةيبلت ي˘ف ة˘بو˘ع˘سص ه˘جاو˘ي ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
ف˘ي˘لا˘كت نأا˘سشب نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا بلا˘ط˘˘م
،يلودلا يتسسيليسسيبلألا مجاهم ةيلمع
ام وهو ،وروي نويلم111 ةردقُملاو
.يئازجلا هطرسش ةميق لثمُي

نإا˘˘ف ،تارا˘˘ب˘˘ت˘˘علا هذ˘˘ه˘˘ل ا˘˘ًق˘˘˘فوو
ن˘م ة˘ل˘يد˘ب ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ز˘˘ه˘˘ج ا˘˘سصرا˘˘ب˘˘لا
عم دقا˘ع˘ت˘ل˘ل ى˘ع˘سسي˘سس ن˘ي˘م˘جا˘ه˘م˘لا
˘˘ماد˘˘ق˘˘ت˘˘سسا ي˘˘ف ل˘˘سشف لا˘˘ح م˘˘هد˘˘˘حأا

.وراتول
ود˘نو˘م ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘سص تسضر˘˘ع˘˘ت˘˘سساو

ةليدبلا ةمئاقلا يف نيمجاهملا ءامسسأا
رآا بعل ،رنريف وميت يناملألا ،مهو
،ماهاربأا يمات يزيلجنإلا ،غيزبيل يب
روتكيف ير˘ي˘ج˘ي˘ن˘لا ،ي˘سسل˘ي˘سشت م˘ج˘ن
،ي˘سسنر˘ف˘لا ل˘ي˘ل فاد˘˘ه ،ن˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘سسوأا
بعل ،قا˘سسيإا رد˘ن˘˘سسكلأا يد˘˘يو˘˘سسلا

يف هريظنو ينابسسإلا داديسسوسس لاير
ناثانوج يدن˘كلا ،ي˘كي˘ج˘ل˘ب˘لا تن˘ي˘ج
.ديفاد

13 بعل وراتول نأا ركذلاب ريدجلا
قÓط˘نا ذ˘ن˘م نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا ع˘م ةارا˘ب˘م
تاقباسسملا عيم˘ج با˘سسح˘ل م˘سسو˘م˘لا

4 مد˘قو ا˘ًفد˘˘ه61 مه˘لÓ˘خ ل˘ج˘سسو
.هئÓمزل ةمسساح تاريرمت
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هلازتعا موي ناديز هشضفر يذلا زيÒب سضرع فششكي وينشسيشس

ةيلدابت ةقفشص ماربإل ناططخي ماهنتوتو ةنولششرب

ديردم لاير ¤إا هلوشصو عنÁ اغنيفاماكو نير Úب قافتا

لايرل قباسسلا نميألا ريهظلا ىور
موي ةزي˘م˘م ة˘سصق ،و˘ي˘ن˘سسي˘سس د˘يرد˘م
نيد˘لا ن˘يز ا˘سسنر˘ف ةرو˘ط˘سسأا لاز˘ت˘عا

وز˘يز ع˘جار˘ت د˘ه˘سشت˘سس تنا˘ك ،ناد˘يز
هراوسشم لامكتسساو هلازتعا رارق نع
.بعÓملا يف

هئاذح ناديز نيدلا نيز قلع دقو
لداعت ةارابم دعب ،6002 يام7 يف
ي˘ف لا˘يرا˘ي˘ف ع˘م د˘يرد˘م لا˘ير ا˘ه˘ي˘˘ف
ن˘كل ،و˘ي˘با˘نر˘ب و˘غا˘˘ي˘˘ت˘˘نا˘˘سس بع˘˘ل˘˘م
بعللا ةلسصاوم هناكمإاب ناك يسسنرفلا

.صسوكنÓب صسول عم
يتلا هتاحيرسصت يف وينسسيسس لاقو

:ةينابسسإلا ‘‘اكرام‘‘ ةفيحسص اهتلقن
ناديز نا˘ك ،ة˘ي˘عادو˘لا ه˘تارا˘ب˘م ي˘ف‘‘
نا˘˘ك ،كلذ˘˘ك ن˘˘ح˘˘نو ،اًد˘˘ج اًر˘˘˘ثأا˘˘˘ت˘˘˘م
ةر˘ك بع˘ل ن˘ع ف˘قو˘ت˘ي˘˘سس ةرو˘˘ط˘˘سسأا
 .‘‘مدقلا

ونيتنرولف ل˘خد ا˘ه˘ن˘ي˘ح‘‘ :فا˘سضأاو
ماقو صسبÓملا رييغت ةفرغ ىلإا زيريب
امو ،رخألا ولت اًدحاو نيبعÓلا ةيحتب

 .‘‘ىسسنُي ل ناك اهدعب ثدح
اهيأا‘‘ :اًحزام لاق وينيبور‘‘ :عباتو

ىلع عقويسس هنأا لاق وزيز ،صسيئرلا
وروي نويلم5.6ـب نيماع ةدمل دقع
كلذ ي˘ف ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف بتار ى˘˘ل˘˘عأا)
 .‘‘لزتعي نل هنإا لاقو ،(تقولا

،ع˘ي˘م˘ج˘لا كح˘سض د˘ق˘ل‘‘ :ل˘˘سصاوو
ةيدجب ثدحت زيريب ونيتنرولف نكل
،كلذ ناد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘يز دارأا اذإا‘‘ :با˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘جأاو
لا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘ف قاروألا ر˘˘˘˘˘سضحأا˘˘˘˘˘سس
.‘‘اهعقويل

م˘ث ،ة˘ظ˘ح˘ل˘ل ر˘كف ناد˘يز‘‘ :فدرأاو
نأا ديرأا ل ، ،ل ،ل ،ل‘‘ :لاقو هيلإا رظن

.‘‘نآلا دعب رثكأا بعلأا
اًمئاد ناديز اندعاسس دقل‘‘ :لمكأاو

صضرأا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ن˘˘حاورأا ع˘˘سضو ى˘˘˘ل˘˘˘ع
هجوي ناك ،تايرابم˘لا ل˘ب˘ق ،بع˘ل˘م˘لا
ىلع ابردم لعفلاب ناك دقل ،عيمجلا
.‘‘بعلملا صضرأا

:هلو˘ق˘ب ه˘ث˘يد˘ح و˘ي˘ن˘سسي˘سس م˘ت˘ت˘خاو
بعلي ناديز نإا اًمئاد ونيتنرولف لاق‘‘
هتقا˘نأا ي˘ه هذ˘ه ،ة˘لد˘ب يد˘تر˘ي ه˘نأا˘كو
،ىتح قرعتي مل ،بعلملا صضرأا ىلع
.‘‘بعلي وهو هتدهاسشم عئارلا نم ناك

نأا (وفيتروبيد ودنوم) ةفيحسص تدافأا
ريبسستوه ماهنتوتو ينابسسإلا ةنولسشرب
ةيلدابت ةقفسص ماربإا ناسسردي يزيلجنإلا
.ةمداقلا ةيفيسصلا تلاقتنلا ةذفان يف

نأا ة˘ي˘نا˘ب˘سسإلا ة˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا تر˘˘كذو
يليزاربلا ىلع يوطنت لدابتلا ةيلمع
،اسصرابلا طسسو طخ بعل ،وليم رثرآا

يغنات يسسنرفلا ،زريبسسلا يف هريظنو
ةف˘ي˘ح˘سص تسضر˘ع˘ت˘سساو.يليبمودن
دقعل ةنولسشرب عفاود ةيادبلا يف ودنوم
ن˘م ر˘ثرآا نأاو ة˘˘سصا˘˘خ ،ة˘˘ق˘˘ف˘˘سصلا هذ˘˘ه

يكيك قيرف يف نييسساسسألا نيبعÓلا
نأا ةينابسسإلا ةفيحسصلا حسضوتو.نيتيسس
هاوتسسم توبث مدعو رثرآا تاباسصإا ةرثك
ـب ة˘نو˘ل˘سشر˘ب با˘ج˘˘عإا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب
مامتإا يف ركفُي يدانلا لعجي يليبمودن

لواح دق ةنولسشرب ناكو.لدابتلا ةيلمع
يسضاملا فيسصلا يليبمودن عم دقاعتلا

نم نكمتي مل هنكل ،نويل كيبملوأا نم
،صسلوأا ل˘ي˘سشي˘م نا˘ج بلا˘ط˘م ة˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ت
حسضتا يتلاو ،يسسنرفلا يدانلا صسيئر
ا˘ه˘ع˘فد ثي˘ح ،ورو˘ي نو˘ي˘ل˘˘م06 ا˘ه˘˘نأا

.ارتلجنإا ىلإا بعÓلا راسضحإل ماهنتوت
كلذ مغر اًماع32ـلا بحاسص حجني ملو
لامسش يدان عم هدامتعا قاروأا ميدقت يف
ويسسيروام ينيتنجرألا عم ءاوسس ندنل
،وينيروم هيزوج يلاغتربلا وأا ونيتيكوب
اذ˘ه مار˘بإل ما˘ه˘ن˘تو˘ت ع˘فد˘ي يذ˘لا ر˘مألا
ةنو˘ل˘سشر˘ب ه˘جو˘ت ن˘م زز˘ع˘ُيو.لدابتلا

رعسسلا صسفن امهل نّيبعÓلا نأا ماهنتوتو
نويلم65 رثرآا ةميق غلبت ثيح ،اًبيرقت
امك ،وروي نويلم25 يليبمودنو وروي
.اًماع32 نسسلا صسفن ناغلبي امهنأا

تاروطت (بيكيل) ةفيحسص تمدق
يسسنرفلا نير مجن فلم نأاسشب ةريثم
د˘يرد˘م لا˘يرو ا˘غ˘ن˘ي˘فا˘˘ما˘˘ك ودراودإا
.ماظتناب اًرخؤوم راثُملا ،ينابسسإلا

ة˘ي˘ف˘ح˘سصلا ر˘يرا˘˘ق˘˘ت˘˘لا تع˘˘م˘˘جأاو
يغنريملا نأا ةيسسنر˘ف˘لاو ة˘ي˘نا˘ب˘سسإلا
71ـلا بحاسص عم دقاعتلا يف بغري

ط˘خ ز˘يز˘˘ع˘˘ت˘˘ل ف˘˘ي˘˘سصلا ي˘˘ف ا˘˘ًما˘˘ع
د˘˘ع˘˘ت˘˘سسم ن˘˘ير نأا ر˘˘˘كُذو ،ه˘˘˘ط˘˘˘سسو
.وروي نويلم05 لباقم هنع لزانتلل

كلذ مغر بيكيل ةفيحسص ريسشُتو
رمتسسي نأا نكمي اغنيفاماك نأا ىلإا

ريخألا لسصو اذإا نير عم رخآا ماعل
م˘سسو˘م˘لا ا˘بوروأا لا˘ط˘˘بأا يرود ى˘˘لإا
ثلاثلا زكرملا لتح˘ي ثي˘ح ،ل˘ب˘ق˘م˘لا
.يسسنرفلا يرودلا بيترت لودج يف
نأا ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا ح˘سضو˘˘تو
ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لا˘ب د˘عو نا˘ك ا˘غ˘ن˘ي˘فا˘˘ما˘˘ك
ى˘لإا او˘ل˘سصو لا˘ح ر˘خآا ما˘ع˘ل يدا˘ن˘˘لا
قا˘ف˘تلا اذ˘ه ن˘كلو ،لا˘ط˘˘بألا يرود
طسسولا طخ مجن نأل كسش لحم يف
هيي˘ف˘ي˘لوأا ـل ه˘ت˘م˘ل˘ك ى˘ط˘عأا د˘ق نا˘ك
ىتح نيرل اًسسيئر ناك يذلا ،غناتيل
.رياربف رهسش

كيفلوه صسلوكين يلوتي نيح يف
تقولا يف يسسنرفلا يدانلا ةسسائر
ام لامكتسسا ىل˘ع ل˘م˘ع˘يو ،ي˘لا˘ح˘لا
ـب ظافتحلا ةلواحمب هفلسس هجهتنا

نكمت اذإا ،رخآا مسسوم ةدمل اغنيفاماك
لاطبأا يرود ىلإا لوسصولا نم نير
اغنيفاماك نأا ركذلاب ريدجلا.ابوروأا
قÓطنا ذنم نير عم ةارابم63 بعل
تاقباسسملا عيمج باسسحل مسسوملا

مد˘قو اًد˘حاو ا˘ًفد˘ه م˘ه˘لÓ˘خ ل˘ج˘سسو
.هئÓمزل نيتمسساح نيتريرمت

Îنإا ةبغر ببشس
ابغوب مشض ‘ نÓيم

ة˘ي˘ف˘ح˘˘سص ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تف˘˘سشك
ر˘ت˘نإا ما˘م˘ت˘ها ر˘سس ن˘ع ة˘ي˘لا˘ط˘˘يإا

عم دقا˘ع˘ت˘لا˘ب ئ˘جا˘ف˘م˘لا نÓ˘ي˘م
ا˘ب˘غو˘ب لو˘ب ي˘سسنر˘ف˘لا بعÓ˘لا

ر˘ت˘سسسشنا˘˘م ناد˘˘ي˘˘م ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م
ةرتف لÓخ يزيل˘ج˘نإلا د˘ت˘يا˘نو˘ي
 .ةلبقملا ةيفيسصلا تلاقتنلا

ةفيحسص تا˘مو˘ل˘ع˘م˘ل ا˘ًق˘فوو
ة˘˘كب˘˘سشو ‘‘ترو˘˘ب˘˘سس و˘˘تو˘˘˘ت‘‘
‘‘ تي˘˘سسا˘˘˘يد˘˘˘ي˘˘˘م ترو˘˘˘ب˘˘˘سس‘‘
نÓي˘م ر˘ت˘نإا نإا˘ف ،ن˘ي˘ت˘ي˘لا˘ط˘يإلا
صسو˘ت˘ن˘فو˘˘ي ة˘˘يد˘˘نأا ى˘˘لإا م˘˘سضنا

نا˘˘سس صسيرا˘˘بو د˘˘يرد˘˘م لا˘˘يرو
عم دقاعتلا قا˘ب˘سس ي˘ف نا˘مر˘ي˘ج
.فيسصلا يف ابغوب لوب

قا˘ب˘سسل نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا م˘˘سضناو
رتسسسشنام ررق امدعب ابغوب مسض
م˘هرا˘ي˘خ ذا˘خ˘تا مد˘ع د˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي
ة˘ي˘ل˘يو˘ج ى˘ت˘ح هد˘ق˘ع د˘يد˘م˘ت˘˘ل
هد˘ق˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘ي˘سس ثي˘ح ،2202
امم ،1202 ةيليوج يف يلاحلا
ي˘ف ه˘ع˘ي˘ب لا˘م˘˘ت˘˘حا ن˘˘م د˘˘يز˘˘ي
.صضفخم رعسسب فيسصلا

ةرتف ذنم صسوتنفوي طبتراو
،ابغوب ع˘م ل˘م˘سشلا م˘ل˘ب ة˘ل˘يو˘ط
لا˘ير نأا فور˘ع˘م˘لا ن˘م ا˘م˘ن˘˘ي˘˘ب
نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس صسيرا˘بو د˘يرد˘م
مهيلإا م˘سضناو ،ه˘ب اًد˘ج نا˘م˘ت˘ه˘م
ى˘ل˘ع اًءا˘ن˘ب نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا اًر˘خؤو˘م
.يتنوك وينوطنأا بردملا رماوأا

ل˘ع˘ف˘لا˘ب يروز˘تار˘ي˘ن˘لا ما˘˘قو
نم تاقفسصلا نم ديدعلا بلجب
مسضب اًرخؤوم دتيانوي رتسسسشنام
صسي˘سسكي˘لأاو و˘كا˘كو˘ل و˘ل˘ي˘مور
،يسضاملا فيسصلا يف زيسشناسس
يلسشآا عي˘قو˘ت ى˘ل˘ع او˘ل˘سصح م˘ث
 .يسضاملا يفناج يف غنوي

نأا ىلإا ريراقتلا رخآا تراسشأاو
ابغوب مسض يف نÓيم رتنإا ةبغر
دو˘ع˘ي مدا˘ق˘لا و˘تا˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
م˘ج˘ن˘ل˘ل ل˘م˘ت˘ح˘م˘˘لا ل˘˘ي˘˘حر˘˘ل˘˘ل
صشتيفوزورب وليسسرام يتاوركلا
لوبرفيل ىلإا لاقتنÓل بولطملا

لا˘يرو نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس صسيرا˘˘بو
 .ةنولسشربو ديردم

ا˘ب˘غو˘ب نأا نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا ىر˘يو
ل˘ي˘كسشت ى˘ل˘ع اًردا˘ق نو˘˘كي˘˘سس
اًمامت ةديدج طسسو طخ ةكارسش
دفاولا نسسكيرإا نايتسسيرك عم
ءاتسشلا وتاكريم يف ماهنتوت نم
.يسضاملا

فيشصلا ‘ ةيلدابت ةقفشص ماربإا ناشسردي سسوتنفويو ةنولششرب
ليسصافت نع ةينولاتاك ةيفحسص ريراقت تفسشك

اهماربإا متي دق يتلا ةلمتحملا ةيلدابتلا ةقفسصلا
يفيسصلا وتاكريملا يف صسوتنفوي ةنولسشرب نيب
 .لبقملا

،ةينولاتاكلا ‘‘1كار‘‘ ةعاذإا تامولعمل اًقفوو
ةقفسص ماربإا اًعم ناسسردي صسوتنفويو ةنولسشرب نأا
ىلإا وليم رثرآا باهذ نع رفسست ،ةئجافم ةيلدابت
بماك ىلإا صشتينايب ميلاريم لوسصو لباقم ،يفويلا
 .‘‘ون

ه˘نإا ةر˘ي˘ه˘سشلا ة˘ي˘˘نو˘˘لا˘˘تا˘˘كلا ة˘˘عاذإلا تد˘˘كأاو
،اًدج ةديج ةقÓع امهطبرت نييدان نيب عÓطتسسا

 .بابسشلا قيرف نم نيبعل اًرخؤوم لدابت دقو
نأا ،اهتاذ ةكبسشلا تحسضوأا ،رخآا قايسس يفو

عم ع˘ي˘قو˘ت˘لا ا˘ي˘سشير˘ب يدا˘ن ن˘م بل˘ط ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
91 رمعلا نم غلابلا طسسولا طخ بعل ،يلانوت

،ةيلاطيإلا مدقلا ةرك ئلآل نم دحاو وهو ،اًماع
ىلإا ةفاسضإلاب فيدرلا نم نيبعل اسصرابلا صضرع
فارطألا نيب ةديعب فقاوملا نآلا ىتحو ،لاملا
.ةينعملا
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ي˘م˘ي˘ج لو˘بر˘ف˘ي˘ل ةرو˘ط˘سسأا در˘سس
تل˘˘ع˘˘ج ءا˘˘ي˘˘سشأا ة˘˘˘سسم˘˘˘خ ر˘˘˘غارا˘˘˘ك
برد˘م˘˘لا نو˘˘هر˘˘كي ن˘˘ي˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا
ريدملا وينيروم ه˘يزو˘ج ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا
.ماهنتوت يدانل يلاحلا ينفلا

عم ديدسشلا صسفانتلا رغاراك رّكذو
،7002و4002 ّيماع نيب يسسليسشت
قرفلا تلعج ءايسشأا ةسسمخ ددح دقو
زو˘ل˘ب˘لا برد˘م هر˘كت ة˘سسفا˘˘ن˘˘ت˘˘م˘˘لا
.وينيروم قباسسلا

اًحاجن يلاغترب˘لا برد˘م˘لا ق˘ق˘حو
جديرب دروفماتسس بعلم يف اًريبك
ثيح ،ىلوألا ة˘ثÓ˘ث˘لا ه˘م˘سساو˘م ي˘ف
يرود˘لا ي˘ف ة˘ي˘لا˘ت˘ت˘م با˘ق˘لأا˘˘ب زا˘˘ف
داحتلا صسأاكو ،زاتمملا يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا
.يزيلجنإلا

نيب تبعل يتلا تايرابملا تناكو
ةرتفلا هذه يف يسسليسشتو لوبرفيل
ى˘ل˘ع ة˘فا˘ث˘ك تا˘يرا˘ب˘م˘لا ر˘ث˘كأا ن˘˘م
ن˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ه˘˘جاو ثي˘˘ح ،قÓ˘˘طإلا
صسأا˘كلا تا˘ق˘با˘سسم ي˘ف ا˘˘م˘˘ه˘˘سضع˘˘ب
كلذ˘˘كو ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘بوروألا
.يرودلا

ه˘تا˘ح˘ير˘˘سصت ي˘˘ف ر˘˘غارا˘˘ك لا˘˘قو
‘‘صسترو˘˘˘ب˘˘˘سس يا˘˘˘كسس‘‘ ة˘˘˘˘كب˘˘˘˘سشل
اًروهتم ناك وينيروم‘‘ :ةيزيلجنإلا

رور˘غ˘م ،خار˘سصلا د˘يد˘˘سش ،ة˘˘يا˘˘غ˘˘ل˘˘ل
هنأا ودبي ،رهظملا نسسحو صسرطغتمو
.‘‘تقولا كلذ يف ءيسش لك هيدل

يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا ي˘˘لود˘˘˘لا فا˘˘˘سضأاو
يسسليسشت دسض تبعل دقل‘‘ :قباسسلا

نيذلا موسصخلا مهنإاف اذل ،ةارابم74
ي˘ف م˘هر˘ي˘غ ن˘م ر˘˘ث˘˘كأا م˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘جاو
.‘‘يتريسسم

اذإا امع تلءاسست املاطل‘‘ :عباتو
ببسسب جتن ةوادعلا نم ريثكلا ناك
لسضفأا ا˘ًم˘ئاد او˘نا˘ك م˘ه˘نأل طا˘ب˘حإلا
.‘‘انم ريثكب

ىلع انك اننأا دقتعأا ل‘‘ :لسصاوو
،ىسضم تقو يأا يف ةاواسسملا مدق
ل اننأا ةقيقح نكل ،كلذ ملعن انك
ة˘ي˘با˘ج˘يإا ج˘ئا˘ت˘ن ق˘ق˘ح˘ن نأا ا˘ن˘ن˘كم˘˘ي

ديكأات˘لا˘بو ،تقو˘لا كلذ ي˘ف م˘هد˘سض
.‘‘وينيروم دهع يف

ناك ،معن‘‘ :هلوقب يريت نوج در
نيريدملا Óك ماق دقو ،كلذك رمألا
ركذتأا ،تقولا كلذ يف ريبك لمعب

وينيروم هاطعأا يذلا قيرفلا ثيدح
،ىلوألا ةرملل يرود˘لا˘ب ا˘نزو˘ف د˘ع˘ب
قرافب ةرادسصلا يف انك اننأا دقتعأاو
:لوقي ناكو ،مهمامأا ةطقن03 وأا02
رسسخت نأا نكمي ةقيرط دجوت ل‘‘

.‘‘مهدسض ةارابملا هذه اهب
ىتح عطتسسي مل‘‘ :يريت فدرأاو

عطتسسي ملو ،لوبرفيل مسسا لوقي نأا
تنأا‘‘ :لوقي ناك ،قيرفلا قطن ىتح
ن˘ح˘ن ،مو˘ي˘لا ءلؤو˘ه ما˘مأا ر˘˘سسخ˘˘ت ل
كلذ ركذتأا ،ءلؤوه نم ريثكب لسضفأا

.‘‘مويلا ىتح
وينيروم‘‘ :لاقو رغاراك داع مق

وأا نيماع ةدمل ارتلجنإا ىلع رطيسس
ةقيقحو ،اًعئار ناك دقل ،ماوعأا ةثÓث
ناك افار نأا اًراركتو اًرارم ركذ هنأا
تدقتعا ،ةيكيتكتلا ةيحانلا نم اًيكذ
ءايسشأا لعفي هيزوج لعج هنأا اًمئاد
.‘‘اندسض تايرابملا يف ةفلتخم

ناهركي ناك يئانثلا نأا يريت دكأاو
ن˘كل ،ل˘ع˘ف˘لا˘ب صضع˘ب˘لا ا˘م˘ه˘˘سضع˘˘ب
نيبعÓلاب اًمامتها رثكأا ناك وينيروم
:فاسضأاو .مهبردم نم لوبرفيل نم
اذ˘ه ى˘ل˘ع ا˘فارو و˘˘ه ل˘˘سصح د˘˘ق˘˘ل‘‘
.‘‘كلذك صسيلأا ،صسفانتلا

م˘ه˘سضع˘ب او˘هر˘ك د˘ق˘ل‘‘ :م˘ت˘ت˘˘خاو
كلذ لع˘ف˘ي م˘ل ه˘ن˘كل ،ا˘ق˘ح ،صضع˘ب˘لا
امارتحا ناك هنأا دقتعأا ،افار ببسسب
.‘‘هيدل ناك يذلا قيرفلل

ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تف˘˘˘سشك
نا˘سس صسيرا˘ب يدا˘ن نأا ة˘˘ي˘˘سسنر˘˘ف
˘مار˘بإل ا˘ًيد˘ج ط˘ط˘خ˘ي نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج
نارد˘ج ل˘خاد ن˘م ة˘يرا˘ن ة˘ق˘ف˘سص
ةر˘˘˘˘ت˘˘˘˘ف لÓ˘˘˘˘خ د˘˘˘˘يرد˘˘˘˘م لا˘˘˘˘ير
 .ةلبقملا ةيفيسصلا تلاقتنلا

نامري˘ج نا˘سس صسيرا˘ب ثح˘ب˘يو
ديد˘ج ر˘سسيأا ر˘ي˘ه˘ظ ن˘ع ل˘ع˘ف˘لا˘ب
اوازروك نفيل يسسنرفلا ةفÓخل
عم اًنمازت هدق˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘ي˘سس يذ˘لا
 .يلاحلا مسسوملا ةياهن

ع˘قو˘˘م تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘ل ا˘˘ًق˘˘فوو
مل ،يسسنرفلا ‘‘تروبسس01ول‘‘
ر˘يد˘م˘لا و˘غاورأا ودرا˘نو˘ي˘ل ط˘ع˘ي
نامريج ناسس صسيرابل يسضايرلا
اوازروك نفيل بعÓل رابخأا يأا
ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف هد˘ق˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘˘ي يذ˘˘لا
نإا˘ف ،ىر˘خأا ةرا˘ب˘ع˘بو ،م˘˘سسو˘˘م˘˘لا

ودبي قباسسلا وكانوم بعل ليحر
،ةلبقملا عيباسسألا يف هنم رفم ل
قÓ˘˘م˘˘ع˘˘لا ر˘˘ب˘˘ج˘˘ي ع˘˘سضو و˘˘˘هو
ىلع روثعلا ةلواحمل يسسيرابلا

 .هتفيلخ
ودرانويل ماق روظنملا اذه نمو

ن˘م د˘يد˘ع˘لا ط˘ي˘سشن˘ت˘ب ل˘ع˘ف˘˘لا˘˘ب
يدا˘ن˘لا بقار˘ي ثي˘ح ،تارا˘سسم˘لا
ع˘˘سضو ل˘˘ع˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘ب ي˘˘˘سسيرا˘˘˘ب˘˘˘لا

13 رمع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘لا و˘ل˘ي˘سسرا˘م

ىتح دقع بجومب طبترملا اًماع
 .ديردم لاير عم2202 ةيليوج

ردا˘˘غ˘˘ي نأا ع˘˘˘قو˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘مو
اذ˘˘ه د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير و˘˘ل˘˘ي˘˘˘سسرا˘˘˘م
هز˘كر˘˘م د˘˘ق˘˘ف نأا د˘˘ع˘˘ب ف˘˘ي˘˘سصلا
ةر˘ي˘خألا ر˘ه˘سشألا ي˘ف ي˘سسا˘˘سسألا

يد˘ن˘ي˘م د˘نلر˘ي˘˘ف لو˘˘سصو ذ˘˘ن˘˘م
تب˘ثأا ثي˘ح ،ي˘سضا˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘سصلا

ىلع هسسفن قباسسلا نويل بعل
يف يسساسسألا رسسيألا ريهظلا هنأا
ن˘يد˘لا ن˘يز برد˘م˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت
،ه˘˘˘سسف˘˘˘ن تقو˘˘˘لا ي˘˘˘˘فو ،ناد˘˘˘˘يز
ىل˘ع ي˘كل˘م˘لا ق˘ير˘ف˘لا نو˘كي˘سس
و˘ي˘جر˘ي˘سس لا˘ب˘ق˘ت˘سسل داد˘ع˘˘ت˘˘سسا

يف ةيلي˘ب˘سشإل را˘ع˘م˘لا نو˘ل˘ي˘غ˘ير
 .مسسوملا ةياهن

و˘ل˘ي˘سسرا˘م ى˘ل˘˘ع بج˘˘ي كلذ˘˘ل
نا˘˘سس صسيرا˘˘ب دو˘˘˘يو ،ل˘˘˘ي˘˘˘حر˘˘˘لا

هبلجل يمسسر ءارجإا ذاختا نامريج
يف صسنارب يد كراب بعلم ىلإا
نإاف ،كلذ ىلع ةوÓعو ،فيسصلا
وغايتو روينوج رامين نييليزاربلا
مهنطاوم عانقإا نلواحيسس افليسس
ي˘ف ن˘كل ،صسيرا˘ب ى˘˘لإا مود˘˘ق˘˘ل˘˘ل
ودرانويل مدقي مل ،يلاحلا تقولا
لايرل وأا بعÓل ءاوسس اًسضرع دعب
.ديردم

باطقتشسل كرحتي نامÒج ناشس سسيراب
ديردم لاير م‚

رنÒف فطخ نم بÎقي ةنولششرب
لوبرفيل لبق

قيرفلا مجاهم دلاوب اوقتلا ةنولسشرب يلثمم نأا ةيفحسص ريراقت تدكأا
همسض لجأا نم هعم تاسضوافملا ةوطخ اودبيل رنريف وميت غيزبيل يناملألا

.ةلبقملا ةرتفلا لÓخ
يف نيلمتحملا نيبعÓلا مهأا دحأا وه اًماع42 رمعلا نم غلابلا مجاهملا

.اغيلسسدنوبلا قيرفل باجعإÓل ريثم ءادأا دعب ابوروأا
كيرإا ةنولسشرب يف مدقلا ةرك ريدم نإا وفيتروبيد ودنوم ةفيحسص تلاقو

.رنريف دلاو عم ايباجيإا ًءاقل اماقأا زنيÓب نومار هدعاسسمو لاديبأا
يسشفت لبق ايناملأا يف يسضاملا رهسشلا تاثداحم ىرجأا يثÓثلا نأا لاقيو

.رفسسلا ىلع رثؤوي يذلا يجاتلا صسوريفلا ءابو
ةسصاخو زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا ىلإا لاقتنلاب ةدسشب رنريف طبترا

.بولك نغروي هنطاوم ةدايق تحت بعلل لوبرفيل قيرفل
يف ةمسساح ةريرمت21 مدقو ًافده72 يلودلا يناملألا مجاهملا لجسس

.مدقلا ةرك91 ديفوك فقوي نأا لبق ةارابم63
اًطرسش ،3202 فيسص ىتح غيزبيل يف هدقع يهتني ل يذلا ،رنريف ىدل

.ينيلرتسسإا هينج نويلم25 لباقم هنع جارفإÓل
طسسولا طخ بعل لبق نم لوبرفيل ىلا لاقتنÓل اًموعدم رنريف ناك

.عوبسسألا اذه نم قباسس تقو يف صسينوسس ميارغ زديرلل يروطسسألا
ربوسسلا صسأاكو يسضاملا ماعلا ابوروأا لاطبأا يرودب ،بولك قيرف زاف

ي˘ف نورد˘سصت˘م˘لا م˘هو ،م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه ة˘يد˘نأÓ˘ل م˘لا˘ع˘لا صسأا˘كو ي˘بوروألا
قيرفلا ىلإا ر˘نر˘ي˘ف ةدو˘ج ة˘فا˘سضإا نأا صسي˘نو˘سس د˘ق˘ت˘ع˘يو زا˘ت˘م˘م˘لا يرود˘لا
ىلع قمعلا يف ةوق˘لا ى˘ل˘ع ظ˘فا˘ح˘يو ة˘سسفا˘ن˘م˘لا ن˘م د˘يز˘م˘لا ف˘ي˘سضي˘سس
.لاع ىوتسسم

بعل مشض ‘ بغري سسوتنفوي
ديردم وكتيلتأا

راسشتنا ببسسب ةريخألا ةرتفلا لÓخ ملاعلا يف مدقلا ةرك طاسشن فقوت
مل كلذ نم مغرلاب نكلو ،(91ديفوك) ديدجلا يملاعلا انوروك صسوريف
.مدقلا ةرك يف تلاقتنلا قوسس طاسشن فقوتي

عارسصلا يف رهظ صسوتنفوي نأا ةينابسسإلا ‘‘اكرام‘‘ ةفيحسص ترسشنو
،يتراب صساموت يناغلا ،ديردم وكتيلتأا يدان طسسو طخ بعل مسض ىلع
.امورو نÓيم رتنإا بناجب

بعÓلا حبسصيو ،3202 ماع يف وكتيلتأا عم يتراب صساموت دقع يهتني
.قيرفلا عم هدقع ديدجت نع يلاحلا تقولا يف ًاديعب

يف ديردم وكتيلتأا عم ًةكراسشم نيبعÓلا رثكأا نم يتراب صساموت دعُيو
.صسوكنÓب وخورلا عم بتاورلل ًايسضاقت نيبعÓلا لقأا نم هنأا لإا تايرابملا

ةرتفلا لÓخ قيرفلا عم يتراب دقع ديدجتل ديردم وكتيلتأا يدان ىعسسيو
ةردقُملاو بعÓلا دقع يف يئازجلا طرسشلا ةميق عفر متي نأا ىلع ةمداقلا
وكتيلتأا عم يترابل يونسسلا بتارلا ةدايز ىلإا ةفاسضإلاب وروي نويلم05ـب
.ديردم

ديدجت نأاسشب وكتيلتأا عم يئاهن قافتإا ىلإا بعÓلا لسصي مل لاح يفو
همسضب نيمتهملا ةمئاق ىلع حبسصأا صسوتنفوي نأا ًاديج صساموت ملعي ،هدقع
.يلاحلا تقولا يف

يدÒفلاف قلأات نمث عفدي سشتيردوم
(اكرام) ةفيحسص تطلسس

بعل عسضو ىلع ءوسضلا
،ديردم لاير طسسو طخ
اكول يتاوركلا

قلأات دعب ،صشتيردوم
ينايوغوروألا
وكيرديف
 .يدريفلاف

تحسضوأاو
ةفيحسصلا
نأا ةينابسسإلا

نم رثكأا صشتيردوم
ةريطخ ةلكسشم هجاو
هناكم ىلع ظافحلل
طسسو طخ يف يسساسسألا
تايوتسسملا دعب يغنريملا
دنع كلذو ،يدريفلاف اهمدق يتلا

صسولراك يليزاربلاو صسورك ينوت يناملألا عسضوب يتاوركلا ةنراقم
.اًريثك ارثأاتي مل ناذللا ،وريميسساك

اًليدب ناك صشتيردوم نأا ىلإا ةراسشإلاب اهحرط اكرام ةفيحسص تتبثأاو
يف ةديج تاظحلب هرورم نم مغرلا ىلعو ،تايرابملا نم ديدعلا يف
،ديردم لايرل ينفلا ريدملل عانقإل ةيفاك نكت مل اهنأا لإا ،مسسوملا
نم اًلدب ةمهملا تاءاقللا يف هيلع دامتعلاب ،ناديز نيدلا نيز يسسنرفلا
هرود ىري نأا نكمي صشتيردوم نأا ةريهسشلا ةفيحسصلا تفاسضأاو.يدريفلاف
،ربمتبسس يف53ـلا هماع متُيسس هنأاو ةسصاخ ،لبقتسسملا يف رثكأا لءاسضتي
.ةنسس22 رمعب يدريفلاف هيف نوكيسس يذلا تقولا يف

قÓطنا ذنم ديردم لاير عم ةارابم03 بعل صشتيردوم نأا ركذلاب ريدجلا
.مهلثم عنسصو فادهأا5 مهلÓخ لجسسو تاقباسسملا عيمج باسسحل مسسوملا

بابشسألا هذهل وينيروم نوهركي نوشسفانŸا :رغاراك

Òبشستوه ماهنتوت بعل
نÓيم راظنأا ت–

˘ما˘ي˘ق˘ل˘ل نÓ˘ي˘م ي˘سس ه˘˘يا يدا˘˘ن ى˘˘ع˘˘سسي
ةرتف لÓخ ةيوقلا تاقفسصلا نم ديدعلاب
ل˘جأا ن˘م ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا تلا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا
.لبقملا مسسوملل دادعتسسلا

يا˘˘˘كسس‘‘ ة˘˘˘كب˘˘˘سش ر˘˘˘يرا˘˘˘ق˘˘˘ت تدا˘˘˘˘فأاو
˘˘ما˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘تو˘˘˘ت يدا˘˘˘ن بعل نأا ‘‘ترو˘˘˘ب˘˘˘سس
عقي ،هييروأا يجريسس يراوفيإلا ،ريبسستوه
فوفسصل همسضل نÓيم يسس هيا راظنأا تحت
.ةلبقُملا ةرتفلا يف قيرفلا

عم تامزألا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ه˘ي˘يروأا ل˘ع˘ت˘فا
دعب ةريخألا ةرتفلا لÓخ ًةسصاخ ماهنتوت

ارتلجنإا يف يحسصلا رظحلا دعاوقل هرسسك
ولوؤوسسم ثحبي ا˘م˘ن˘ي˘ب.نيتيلاتتم نيتر˘م˘ل
يدان عم تاسضوافمل لوسصولا نع نÓيم
ىلع لوسصحلا لجأا نم ريبسستوه ماهنتوت

اميف ،مداقلا يفيسصلا وتاكريملا يف مهبعل
ق˘ئا˘ع˘لا و˘ه بعÓ˘ل يو˘ن˘سسلا بتار˘لا ل˘ظ˘ي
.همسض هيلمع يف يرينوسسورلا مامأا ديحولا

ريهظلا زكرم يف هييروأا يجريسس بعلي
يف ريبسستوه ماهنتوت عم كراسشو ،نميألا

اذ˘ه يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا ي˘ف ةارا˘ب˘˘م42
ليجسست نم بعÓلا اهلÓخ نكمت ،مسسوملا

.نيرخأا فادهأا ةعبرأا ةعانسصو ديحو فده
فو˘ف˘سص ى˘لإا ل˘ق˘ت˘˘نا ه˘˘ي˘˘يروأا نأا ر˘˘كذ˘˘ي

ناسس صسيراب نم ًامداق7102 ماع ماهنتوت
يدا˘ن˘˘لا ع˘˘م هد˘˘ق˘˘ع ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘يو ،نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج
.2202 ماع وينوي رهسش يف يزيلجنإلا



«نيبراحملأ» عم اباضصم بعل رضضخلأ عفأدم نأ دكأأ

يرمعلا نب ىلع رانلا حتفي  يمورلا
يدوعسسلا بختنملاو بابسشلا يدان عفادم يمورلا نمحرلا دبع حتف

يوعسسلا يدانلا بعل ،يرمعلا نب نيدلا لامج ىلع رانلا ،قباسسلا
عم ةكراسشملا دمعت ريخألا نأا احسضوم ،يرئازجلا يلودلا عفادملاو
يف يمورلا حسضوأاو.اهنم ىناع يتلا ةباسصلا مغر ءارحسصلا يبراحم
نب نيب ةمزألا ليسصافتب ةيارد ىلع انأا :ةيدوعسسلا فحسصلل هتاحيرسصت
عم كراسش هنأاو اميسسل ثدح ام ةيلوؤوسسم هلمحأاو ،بابسشلاو يرمعلا
متخو ،«هل ةجاحب يدانلا ناك تق يف باسصم وهو يرئازجلا بختنملا

.«ةلبقملا ةرتفلا يف طبسضني نأا هنم ىنمتأا» :همÓك
ب.م.يرضسيإأ

«ناك«يئاهن فضصن لÓخ ةثراك يف ببضست امدعب
    رضصمو رئأزجلأ نيب0102

نم ةدئاف لو حاترم يريمشض :ايجوك يفوك
يشضاملا ىلإا ةدوعلا

يف ببسست مغر ،لابلا حاترم هنأا ينينيبلا مكحلا ايجوك يفوك دكأا
يتلا ايقيرفإا ممأا صسأاك يئاهن فسصن هترادإا لÓخ0102 ةنسس ةثراك
نم ني˘ب˘عل3 در˘ط˘ب ما˘قو ،ير˘سصم˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا تع˘م˘˘ج
نا احسضوم ،ةفيظن ةيعابرب ةنعارفلا حلاسصل ءاقللا يهتنيل نيبراحملا
ةيفحسص تاحيرسصت يف ايجوك لاقو.اهنم ةدئاف ل يسضاملل ةدوعلا

لكل ةبسسنلاب ملح ايقيرفإا صسأاك يئاهن ةرادإا »:ينينيبلا مÓعإلا اهب صصخ
رئازجلا ني ةبعسصلاو ةريهسشلا ةهجاوملا تردأا0102 يفو ،ماكحلا

ةدئاف ل حاترم يريمسضو ةيفافسشب ةهجاوملا تردأا »:عباتو ،«رسصمو
.«يسضاملا ىلإا امئاد ةدوعلا نم

ب.م.يرضسيإأ
فينضصتلأ نع باغ رأوع

«1غيللا» يف ناديم طشسو02 لشضفأا ةمئاق يف تاحرف
مين يدانل بسصنملا ددعتملا بعÓلا تاحرف نيدلا نيز نكمت

يرودلا يف ناديم طسسو02 لسضفأا ةمئاق يف ناكم زجح نم يسسنرفلا
02 لسضفأل ةمئاق ةيسسنرفلا ةطبارلا تددحو.مسسوملا اذه يسسنرفلا

02ـلا زكرملا يف يلودلا بعÓلا ءاج ثيح «1غيللا» يرودلا يف ابعل
تفرعو اذه.01 نم23.5 لان امدعب ،ةفيحسصلا اهتدعأا يتلا ةمئاقلا يف
نويل يدان مجن ةيرئازجلا لوألا وذ بعÓلا راوع ماسسح بايغ ةمئاقلا
.دعاسصلا يسسنرفلا

ب.م.يرضسيإأ
ةبعضص نوكتضس ةيضساضسأأ ةناكمب رفظلأ ةمهم

يحلوبم ةفيلخ نوكيل هجتي ناديز اكول
ل˘ي˘ث˘م˘ت ن˘م ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا لو˘سصألا وذ صسرا˘ح˘لا ناد˘يز ا˘كو˘ل بر˘ت˘قا

يحلوبم باهو صسيارل اسسفانم نوكيل ،يرئازجلا ينطولا بختنملا
.يسضاملب لامج ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘لا ة˘ل˘ي˘كسشت ي˘ف ي˘سسا˘سسأا نا˘كم ى˘ل˘ع
ام ،يسسنرفلا بختنملا ليثمت صضفر اكول ةيمÓعإا ريراقت تفسشكو
ينطولا بخانلا نأاو اميسسل ينطولا بختنملا ليثمت باب حتفي هلعج
عم ىسضم تقو يف عمتجا دق9102 ةنسس ايقيرفإا يف بردم لسضفأاو
قبسسي ملو.ينابسسلا رادتنسس غنيسسار ىلع راعملا ديردم لاير صسراح
بخانلا لعج ام ،ينابسسلا لو يسسنرفلا بختنملا لثم ناو اكول ـل
تايناكمإاب صسراح بلجو ،هفطخل نمزلا عم قابسس يف لخدي ينطولا

.9102 ايقيرفإا ممأا صسأاك يف صسراح لسضفأا ةسسفانم ىلع رداق ةريبك
ةمضصاعلأ داحتإأ

ةبكرلأ ىوتضسم ىلع ةباضصإ’أ نم دعب صصلختي مل

دودغز قرؤوت يراوز ةيعشضو
ةمسصاعلا داحتا ناديم طسسو يراوز ميركلا دبع ةيعسضو لازت ل

ىلع اهل صضرعت يتلا ةباسصلا نم هئافسش مدع ببسسب ،اهناكم حوارت
تاميلعت قبسسألا صسابعلب داحتا بعل قيبطت مغر ،ةبكرلا ىوتسسم
نأا لإا ،اهريفاذحب دوسسألاو رمحألا نينوللا باحسصأل يبطلا مقاطلا
ينفلا مقاطلا لعجي ام ،ةباسصإلا نم صصلختلا نم نكمتي مل ريخألا
اهب رمي يتلا ةيعسضولا ببسسب ،ةريح يف دودغز رينم ةدايقب داحتÓل
رخأات نم بعÓلا يناعيو اذه.دعب نسسحتت مل هرومأا نأاو اميسسل بعÓلا

ةيلاحلا ةرتفلا يف جÓعلل هعوسضخ لظ يف يندبلا ىوتسسملا ىلع ريبك
.هئÓمز لثم دارفنا ىلع بردتلا نم لدب

ب.م.يرضسيإأ
رئأزجلأ ةيدولوم

زهاج يريضضحتلأ صصبرتلأ جمانرب

زيغن تاباشسح طلخت فقوتلا ةرتف ديدمت
ل ةيعسضو يف رئازجلا ةيدولوم قيرف بردم زيغن ليبن دجاوتي

ليرفأا92ـلا ةياغ ىلإا يلاحلا فقوتلا ةرتف ديدمت ببسسب اهيلع دسسحي
صسأار ىلع لوألا لجرلا ناكو.«انوروك» صسوريف ةبراحمل ،يراجلا
تابيردتلا فانئتسسل رسضخألا ءوسضلا ىلع لوسصحلا يف لمأاي قيرفلا
ةلوطبلا لامكإل مسسوملا نم ةمداقلا ةرتفلل اديج ريسضحتلل ةيعامجلا
ةرتف ديدمت رارق نأا لإا ،ةريخألا تلوجلل بقللا ىلع عارسصلاو ةوقب
ينفلا مقاطلا زهج ،رخآا بناج نم.ءاملا يف طقسست هططخ لعج رجحلا
دعب ةقدنفلل ايلعلا ةسسردملاب قيرفلا هلخديسس يذلا صصبرتلا جمانرب
مقاطلا ررق ثيح ،قيرفلل رسضخألا ءوسضلا حنم دعب ىتح وأا رجحلا ةياهن
نم تابيردتلا يف ةوقب لمعلل قدنفلا ةرداغم نم نيبعÓلا عنم ينفلا

.ىرخأا ةهج نم ءابولا لقنو كاكتحلا يدافتلو ةهج
ب.م.يرضسيإأ

7272ددعلأ ^1441 ناضضمر10ـل قفأوملأ0202 ليرفأأ52تبضسلأةصضايرلا

ةلوطبلل يلاحلأ فقوتلأ ببضسب ةيرومأاملأ ةبوعضصب فرتعأ

اديج Òشضحتلل ةÎف يداونلا حنمنشس :قيفشش رماع
ةيمشسرلا ةشسفانŸا فانئتشسا لبق

هنم صصلختلل ىعضست يلوبان ةرأدإأ

«1غيللا» ةيدنأا رادار ىلع ملوغ

ةدضصوم بأوبأاب بعلت «اغيلضسدنوبلأ» ‘ تايرابŸأ

خابدÓغ عم ةشسفانملل ةدوعلا نم بÎقي ينيعبشس نب
خابدÓغسشنوم ايسسورب هقيرف ةقفر ابيرق نيدايملا ىلإا ينيعبسس نب يمار دوعي نأا رظتنملا نم

يرودلا ةطبار هترجأا يذلا  عامتجإلا دعب رارقلا اذه ءاجو ،يناملألا يرودلا تاسسفانم نمسض
ءاوجأا ىلإا ةدوعلا دعوم ةطبارلا تددحو.ةلوطبلا فانئتسسإا خيرات هلÓخ نم تددح يتلاو يناملألا
نم ةيمسسرلا ةقفاوملا راظتنإا يف ،ةلوطبلا فانئتسسإل لبقملا يام9ـلا خيراتب ةيمسسرلا ةسسفانملا
يف يوركلا اهطاسشن فنأاتسست يتلا ةيبوروألا تايرودلا ىلوأا نوكتسس يتلاو ،ةيناملألا ةموكحلا

صسرام رهسش «اغيلسسدنوبلا» تاسسفانم فقوت دعب حرتقملا اذهل ةيناملألا ةموكحلا لوبق ةلاح
ةقفر عبارلا زكرملا لتحي وداراب يدان جيرخ نأا ركذلاب ريدجلا. انوروك ءابو ىسشفت ببسسب يسضاملا
حبسصأاو ،بيترتلا ردسصتم خينويم نرياب نع طقف طاقن6 قرافب ،ةطقن94ـب «خابدÓغسشنوم» هقيرف
دسصح نم هقيرف بارتقا دعب «غيلزنيبماسشلا» يف ةكراسشملاب هملح قيقحت نم ابيرق » ينيعبسس نب»
.لبقملا مسسوملا ابوروأا لاطبأا يرود ةسسفانمل ةلهؤوملا بتارملا دحأا

ز.صس

ينطولأ بختنملأ مجن تأردقب داضشأأ

ازيمم نوكيشس ةمحر نب مشض :ثيمشس نيد
بعÓلا ةمحر نب ديعسس عم دقاعتلا نأا يزيلجنلا Óيف نوتسسأا قيرف بردم ثيمسس نيد دكأا

ريخألا نأاو اميسسل ،ةياغلل ايلاثم نوكيسس ،يزيلجنلا دروفتنريب يدان مجن يرئازجلا يلودلا
..«بيسشت نويبماسشتلا» يف نيبعÓلا لسضفأا نيب نم ربتعيو هيدان عم ةياغلل اديج امسسوم مدق
عيمجلل رهظأا دقو ةياغلل ديج بعل ةمحر نب »:Óئاق ةيفحسص تاحيرسصت يف ثيمسس حسضوأاو
يزاغلاب ينركذي هنا »:عباتو ،«ادج اديج نوكيسس هعم عيقوتلاو عيفرلا زارطلا نم بعل هنأا

.«اعئار نوكيسس هعم دقاعتلاو هيغيزيرتو
ب.م.يرضسيإأ
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ريد˘م˘لا ق˘ي˘ف˘سش ر˘ما˘ع د˘كأا
ة˘يد˘نألا نأا ي˘ن˘طو˘لا ي˘ن˘˘ف˘˘لا
ى˘ل˘ع ل˘سصح˘ت˘سس ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ل˘ب˘ق اد˘ي˘ج ر˘ي˘سضح˘ت˘ل˘ل ةر˘ت˘ف
دعب يلاحلا مسسوملا فانئتسسا
صسور˘˘˘ي˘˘˘ف ى˘˘˘ل˘˘˘ع ءا˘˘˘سضق˘˘˘˘لا
د˘˘ع˘˘ب ى˘˘˘ت˘˘˘ح وأا «ا˘˘˘نورو˘˘˘ك»
نو˘كت˘ل ،ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع ةر˘˘ط˘˘ي˘˘سسلا
صضو˘˘خ˘˘ل ةز˘˘ها˘˘ج يداو˘˘˘ن˘˘˘لا
نا اددسشم ةيقبتملا تايرابملا
ةق˘ير˘ط˘ب نو˘كت˘سس ة˘ج˘مر˘ب˘لا

ةحسص ىلع اظافح ةسسوردم
.نيبعÓلا

5 ىلع4 نم حنمنضس»
لجأأ نم قرفلل عيباضسأأ

أديج دأدعتضس’أ
«ةلوطبلأ فانئتضس’
ريدملا قيفسش رماع فسشك

«فا˘ف˘لا» نأا ي˘ن˘طو˘لا ي˘ن˘ف˘لا
ةيرئازجلا قرفلا حنم ددسصب
ل˘ب˘ق اد˘ي˘ج ر˘ي˘سضح˘ت˘ل˘ل ةر˘ت˘ف
بب˘سسب ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا
هفرعت يذلا يلاحلا فقوتلا
ةح˘ئا˘ج ة˘برا˘ح˘م˘ل ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا
ق˘ي˘ف˘سش ح˘سضوأاو ،«ا˘نورو˘˘ك»
ا˘ه˘ب صصخ تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف
»:Óئاق صسمأا ةينطولا ةعاذإلا

عيباسسأا4 نم يداونلا حنمنسس
ري˘سضح˘ت˘لا ل˘جا ن˘م5 ى˘˘لإا

.«ةلوطبلا فانئتسسا لبق اديج
با˘˘˘ب˘˘˘˘سشلا ةرازو تنا˘˘˘˘كو

ل˘ك تق˘ل˘˘ع د˘˘ق ة˘˘سضا˘˘ير˘˘لاو
ذ˘ن˘م ة˘ي˘سضا˘ير˘لا تا˘ط˘˘سشن˘˘لا
ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م ر˘˘ه˘˘سش ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا
ةي˘ن˘ف˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لاو «فا˘ف˘لا»

ا˘ت˘قو قر˘ف˘˘لا ح˘˘ن˘˘م نارر˘˘ق˘˘ت
ةدوعلا لبق ةيفاعلا ةداعتسسل
.تايرابملل

ةيفاك ةÎفلأ»
ةقايللأ عاجÎضس’

«د÷أ ةلحرم لوخدو
ق˘˘ي˘˘ف˘˘سش ر˘˘ما˘˘ع اد˘˘بو اذ˘˘ه

ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘كم˘ت˘ب Ó˘ئا˘ف˘ت˘م
ةدا˘ع˘ت˘سسا ن˘م ن˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةررقملا ةرت˘ف˘لا ي˘ف ة˘ي˘فا˘ع˘لا

ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تلا ل˘ب˘ق ن˘م
»:در˘˘ط˘˘ت˘˘سساو ،مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل
ةر˘˘ت˘˘ف قر˘˘ف˘˘لا ح˘˘ن˘˘م ا˘˘نرر˘˘˘ق

يف لمعلاو صسافنألا طاقتلل
هذه نأا دقتعأاو ،تاريسضحتلا
،ة˘˘ي˘˘فا˘˘ك نو˘˘كت˘˘سس ةر˘˘ت˘˘ف˘˘˘لا
لجأا ن˘م ع˘ي˘م˘ج˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
لوخد˘لاو ،م˘ت˘ير˘لا عا˘جر˘ت˘سسا
.«ةيدجلا رومألا يف

لبق نيبعÓلأ ةحضص»
عضضنضسو ءيضش لك
اضسوردم اجمانرب

«تايرابملل
ريدملا ددسش ،ريخألا يفو

ع˘سضت˘سس «فا˘ف˘لا» نأا ي˘ن˘ف˘˘لا
صصخي اميف اسسوردم اجمانرب
ظافحلا لجأا نم تايرابملا

مدعو نيبعÓلا ةمÓسس ىلع
ةيد˘ج˘لا رو˘مألا ي˘ف لو˘خد˘لا
ل »:لاقو ،ةرسشا˘ب˘م ة˘ق˘ير˘ط˘ب
م˘ت˘ير ي˘ف لو˘خد˘لا ا˘ن˘ن˘˘كم˘˘ي

ةقيرطب تايرابملا يف يلاع
ل˘ك ا˘ن˘سسرد ثي˘ح ،ةر˘سشا˘˘ب˘˘م
ى˘ل˘ع ة˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م˘˘ل˘˘ل رو˘˘مألا

.«عيمجلا ةحسص

ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ملو˘˘غ يزو˘˘ف ه˘˘ج˘˘ت˘˘ي
يرودلا ىلإا اددجم ةدوعلا ىلإا يلوبان بعلو
يلاطيإلا يدانلا ةرادإا تررق نأا دعب ،يسسنرفلا

ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ن˘˘م˘˘سض ه˘˘م˘˘˘سسإا ع˘˘˘سضو
يريسسم ثحب ل˘ظ ي˘ف ع˘ي˘ب˘ل˘ل ن˘ي˘سضور˘ع˘م˘لا
ةليكسشت ميعدتل ةديدج رسصانع نع قيرفلا
.لبقملا مسسوملا يدانلا

ة˘ي˘ف˘ح˘سص ردا˘سصم ه˘ن˘ع تف˘سشك ا˘م ق˘˘فوو
فيفخت ىلع لمعت «يلوبان» ةرادإا نأا  ،ةيلاطيإا
ةيلاع˘لا رو˘جألا بب˘سسب ق˘ير˘ف˘لا ة˘ن˘يز˘خ ءا˘ب˘عأا
،يرئازجلا يلودلا رارغ ىلع قيرفلا موجنل

حا˘˘ن˘˘ج˘˘لا نأا ردا˘˘سصم˘˘لا صسف˘˘ن تفا˘˘سضأا ا˘˘م˘˘ك
نييسسنرف نيقيرف يف ةوقب بولطم يرئازجلا

نوكي فوسس يذلا وهو «1غيللا» يف ناطسشني
يف يسسنر˘ف˘لا يرود˘لا ى˘لإا ةدو˘ع˘ل˘ل ار˘ط˘سضم
ريخألا اذهو ،ىرخأا صضورع دوجو مدع ةلاح
لبق نايتإا تناسس يدان ةقفر تاونسس ةدعل بعل
.يلاطيإلا بونجلا يدانل لاقتنإلا

نم داع دق ةنسس82 بحاسص نأا ريكذتلل
يت˘لاو ،ا˘ه˘ل صضر˘ع˘ت د˘ق نا˘ك ةر˘ي˘ط˘خ ة˘با˘سصإا
دقفي هلعج ام نيدايملا نع رهسشأا ةدع هتدعبأا

نم لماك لكسشب جرخيو قيرفلا يف هتناكم
ه˘ط˘ع˘ي م˘ل يذ˘لا وزو˘تا˘˘غ ه˘˘برد˘˘م تا˘˘با˘˘سسح
هعيب يدانلا ةرادإا ررقتل ،هيفاعت مغر ةسصرفلا
.لبقملا يفيسصلا وتاكريملا ةرتف يف

ز.صس

‘ دوضسأ’أ» ةبغر نع ثيدح
بختنŸأ فأده عم دقاعتلأ

«غنيتروبشس» دئاق
ديششي قباشسلا

Êاميلشسب
فاده يناميلسس مÓسسإا ىقلت

مجاهمو يرئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
ة˘لا˘سسر ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا و˘˘كا˘˘نو˘˘م
ي˘ف ه˘ئÓ˘مز د˘حأا ن˘م ةز˘ف˘ح˘˘م
بعل نأاو قبسس يذلاو قيرفلا

ةنوبسشل غن˘ي˘ترو˘ب˘سس ي˘ف ه˘ع˘م
ه˘نأا د˘˘كأا يذ˘˘لا ،ي˘˘لا˘˘غ˘˘تر˘˘ب˘˘لا
ةدو˘ع˘ب اد˘ج اد˘ي˘ع˘سس نو˘˘كي˘˘سس

قباسسلا دادزولب بابسش بعل
دو˘˘سسلا يدا˘˘ن فو˘˘ف˘˘سص ى˘˘˘لإا
.مداقلا فيسصلا

بعل افليسس نايردأا حرسصو
ر˘بو˘˘سسلا» ةدو˘˘ع نأا و˘˘كا˘˘نو˘˘م
«دو˘˘سسألا» يدا˘˘ن˘˘ل  «م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘سس
هنا امب ةعئار نم رثكأا نوكتسس
بح˘˘˘˘˘ب ى˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ي لازا˘˘˘˘˘˘م
يف نوبغري نيذلا نيرسصانملا

ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل ادد˘˘˘ج˘˘˘م ه˘˘˘تدو˘˘˘ع
يتلا ةبيطلا ةقÓعلل ةفاسضإلاب
ي˘ت˘لاو يدا˘ن˘لا ةرادإا˘ب ه˘ط˘بر˘˘ت
ى˘لا ةدو˘ع˘ل˘ل ه˘ي˘ل˘ع ل˘ه˘سست˘˘سس
ي˘ف ،«صسنو˘كÓ˘ب˘يا يدر˘ي˘ف˘لا»

ةدا˘ع˘ت˘سسإا يدا˘ن˘لا ة˘˘ب˘˘غر ل˘˘ظ
.يرئازجلا همجن

ن˘بإا نأا ى˘لإا ةرا˘سشإلا رد˘ج˘˘ت
يهتنيسس ناينب˘لا ن˘ي˘ع ة˘ن˘يد˘م
ل˘ب˘ق˘م˘لا ناو˘ج ه˘ترا˘˘عإا د˘˘ق˘˘ع
،«بلاعثلا» نم وكانوم يدانل
ةدوع صضفرت ةريخألا هذه ةرادإا
ة˘ف˘سصب ه˘ع˘ي˘ب د˘ير˘تو بعÓ˘˘لا
يدا˘˘ن ع˘˘جار˘˘ت د˘˘ع˘˘ب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن
حتفي ام هئارسش نع «ةراملا»
يلاغتربلا قيرفلا مامأا قيرطلا
.قبسسألا هبعل لوح صضوافتلل

ب.م.يرضسيإأ

sport@essalamonline.com
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؟يحضصلأ رجحلأ لظ يف كمايأأ صشيعت فيك
ت©gلا مزkلل ام(اد ى6Ñå&ا ير©= لثH يõثH هõلاو

0kا ى-íىدا Iïىود> ل D©ءا+و ص6ور « FوروIا «
مœ5لا لÅÑòلا+ يÇÑtلا رtqلا ق©Üg- فد§+ كل3و
ءاïÉÑل ءاو6Ñ ةرورõÉÑل لا ت©gلا نH جر1ا ل ث©0
+̆˘åÉلا ص˘˘t̆˘6را˘م˘م˘ل وا ة̆©˘لز̆°˘م˘لا تا̆©˘̆/اÑ̆ة +̆åÉص
ءاgïلا+ لE&لا ىõ> يل حمÄÑ- يkلا ة©9ÑاMرلا نMرامkلا
Dلا يíروHملا ةÜõة+و Hلا ة©0ا°لا نgدI©ة.

تقولأ يف ةبعضص ةلحرم صشيعت رئأزجلأ
؟ بعضشلل كحئاضصن يه امو قلعت فيك نهأرلأ

8Ñt©ح Hا -ïلو Iå©Åو صEةور}لا ت DلاÅÑåمو©لا ب
Jو H6 نÑ©ÉÑå°ا Dا1 يIلا ةwÜو رHا <õ©°6 اÑىو

يÇÑtلا رtqلا+ مازk˘للاو ر}t̆˘لاو ةt̆©̆Ü̆˘لا ي1̆و̆-
ماEر&لا ك©õ> ىDïá Dœ Mwí ةرورõÉÑل جورwلاو
يD يÇÑ̆tلا رt̆q̆˘لا ةدا5M̆ اH̆و دM̆ازk̆̆- ةtÇÑ̆©̆õ̆˘لاو
ىõ> لمåلا ةرور9Ñ ىõ> ل©لد لا ةر©1&لا تا>اÄÑلا
-Üg©7رلا قÑلاو تادا°ÇÑا°ل ة§/وملا ح(ا Hفر: ن
تاÄÑõÜلا نH وا ةÇÑtلا نH ءاو6Ñ ةwkÇÑملا تاc©§لا
.ا©åõلا

نوعضضخت نيبعÓك متنأأو ةفقوتم ةلوطبلأ
يف دجأوتلل فاك كلذ ىرت له يدرف لمعل

؟ ةمروفلأ
+Üg©åلا ةtلا Itن Iåو لمDر+ قIاHr لاåي}لا لم

Eلا ماÜاEلا مí°م+ ي°t°ا ا(Mلو هاòن H7)لا ب/و اÑةرا
ةÜ+ارلا ىõ> ث©0 اHام- فاF ر©= HrاIرgلا نا وJ ه©لا

ةرور9Ñ ةM̆ر̆(ازq̆˘لا ةرò̆لا ىõ̆̆> ن̆©˘لو'وÄÑ̆م˘لا ا}F̆و
Hار/å0 ةÄÑم§-ا+ا Egا ل-wي&ا 3ا Eو رارHن /§kي
ص8ا1̆kÇÑلا لJ̆ا ةرواHÅÑ̆ ىõ̆̆> اوõ̆˘مM̆å̆ نا ى̆°˘م̆-&ا

تEولا 9Ñgá ل/ا نH ن©©Iدgلا نMرtÉÑملا ة8Ñا1و
ةHروD يD د/اوkلا+ قرíلا لòل حمMÄÑ ي}لا مœ5لا

:©gة -ÄÑا+ م§ل حمI§6وملا ءاÑلا+ مÅÑòلا لœ5م.
ريضضحتلل ةيفاك اهأرت يتلأ ةدملأ يه ام

؟ةلوطبلأ فانئتضسأ لبق يعامجلأ
0ÄÑر+ بIاHr لاåي}لا لم Iåلم <õ©ه DدرMا ا<kïد

لوå̆ï˘م˘لا ر̆©̆= ن˘مD̆ ر̆§ÅÑ̆لا ى˘لا ل6Ñ̆kÇÑ̆ ةد˘م˘لا نا
،قI°Üõ اJدå+و ةر©EÇÑ̆ ةد˘م˘ل ل˘مå̆˘لا يD̆ قĬÜ̆œلا

<̆õ̆لا ى˘ï̆9و ن̆©˘م̆(اÑ̆å̆°̆ا D̆ةد̆©̆/ فور̆; ي -̆q̆åõ°ا
قرíلا ل/ ك©õ> ىDœ Mwí دMد/ نH ةدوõåل نMزJا/
-õåب Hلا ل/ا نgدوMب=ر-و مو Dي I©ا ل&JادD§ا Dي

يJو اJءاï+ نمÉÑ- مل ىر1&لا ةMدI&لا صåÉ+ ن©0
-ÇÑ̆˘لا عراH̆˘رM̆˘لا نÅÑ̆6 ي}˘لا ءيÑ̆©̆q̆å̆ار˘لا ل+̆Ü̆ة
HÜلاg9و+ ةÑو عEد©/ ت MÄÑل حمõqلا+ ع©مIÜœق
. iوÜõملا لÅÑòلا+

ةحونمملأ نيرامتلأ صسرامت له ةحأرضص لكب
؟ ةيدجلاب ينفلأ مقاطلأ نم كل

ىõ> ل˘م̆>&ا ا̆§ğ©̆k̆˘لا̆= نò̆لو ر̆©F̆ğ لÅÑò̆+ صÄ©˘ل
-Üg©ï§ا D6ولاÑر©= ل(ا Hةدو/و -ïرMgو اJو Hا Mtkم

<õ©1 كõرام- قM9)ا نÑاD©ة Hل/ا ن -åوMÉص Hا Dك-ا

Hا لم> ن<kïا دI°ا ي+õلا يgœلا ءtÄÑن Hن J{ه
يل حمÄÑ- كل3 ىõ> ة9Ñgاوملا ناو ة8Ñا1 ة©0ا°لا
.ةEåوkملا ةEا©õلا يD ام(اد د/اوkلا+

يمويلأ نيتورلاب مكرثأات نم فوختت ’أأ
نيرامتلأ ىلع متدوعت مكنأأو ةضصاخ

؟ةيعامجلأ
Jا وFgق(ا> ر Iه§/او Fœ<g©8 نÑدE°ا ي-tثد

H̆ل ل̆/ ع<̆ğلا ي˘ğÜ̆لاو ة˘لوò̆ل M̆k̆t̆ن> ثد J{ه
ى0kو صM°ïÇ يIدgلا لمåلا لMqå اH وJو ةïÜ°لا
ل ي°íلا مEاÜ̆˘لا فر̆: نH̆ ة̆>و9Ñ̆و˘م˘لا نM̆را˘مk̆˘لا
-Ügق +°ÄÑgة Hلا ة(املا+ ة(اHي}لا ر Mqåõ°ا Fام Eõت
ة6ÑرامH ىلا ةدوåلا ن©0 لE&لا ىõ> ن©gلاHÜ كل
مœ5لاو يDاòلا تEولا ا°H°t ةرورÉÑ+ ةMداåلا ةا©tلا
.ا°-اD اH كرادk+ ا°ل حمMÄÑ ي}لا

نع طيضسب قرافب نكلو بيترتلأ طضسو نولتحت
نمضض ةبترمل نوحمطت له ةمدقملأ

؟مويدوبلأ
ا°Dد§D ةÜõ©åلا ةFgوF نم9Ñ د/اوIk ا°I&ا ام+ د©F&ا

6Ñ©gïل ىåرو بEلا ةgدوMمو Dœ Mwíى <õ©ك J°كا
+åÉلا صíقر Eد -kر.&ا Hلا ن°ïÇلا صgدIو يJو Hا
6Ñ©qåõ°ا IÄÑåل ىœ6Ñkرامث D©8ا1 هÑاو ة&I°ا Fœ<g©ن
6Ñ̆°̆ğ{ز˘م˘لا لM̆د H̆لا ن˘q̆§̆د EÇÑ̆د -̆t̆ï©ق Hلث J{ه
م6Ñوملا ةMراE ةDÄÑا°H بIõå ا°qåõ- يkلا فادJ&لا
ه}J لثH ىلا ن©HkåÜÅÑ ةوارمtلا ناو ة8Ñا1 لïgملا
. تاDÄÑا°ملا

يرمحلأ لهو ن’أ دحل مكرأوضشم ميقت فيك
؟لضضفأ’أ قيقحت ىلع أرداق ناك

ناF̆ ح̆©8Ñ̆t̆ ه̆+ ص6&ا̆+ ل اĬراوHÅÑ̆ ة̆>اÄÑ̆لا دt̆˘˘ل
ل امF اIرثå- نòلو ةr :©g(اIk ق©tï- اIا©0&ا ا°IاHò)ا+
Mwíى <õ©ا ك&MÉÑا J°ا كا&Mمل ما Iâ§لا+ رÅÑòلا لœ5م
يD كIíÄÑ دq- اIا©0&ا اHوم> ة©+اMq)ا r(اIk ا°0ïïو
تاtâل صå©Å- ن©0 ة8Ñا1 ةr 6Ñ§õ(اIk دíï- ة©9Ñåو
اHوم> تا+ا©èلا صåÉ+ ةkÅÑò©õلا فرå- و&ا ÉÑèáلا
Itن Iا&Hل -ÇÑt©ملا حÄÑا راFرث DاFرث HÄÑkïgœ.

ةمدقم يف دجأوتلل طبضضلاب مكضصقني ناك أذام
؟ بيترتلأ

نòلو ا§Fõ اJدر6Ñ نòمM ل ةدMد> روH&ا هõلاو
ي°íلا مEاÜلا وا دادkåلا يD ءاو6Ñ رار6Ñkïلا نا دkï>ا

ل اH وJو قMرD ي&ا يD ر©Fg رود بMõå ر©ÄÑملا ى0kو
Iå©ÅÑه Dلا يtث©0 ةوارم Fل H6وÑم Mkè©لا رkåداد
لمåلاو رثFا ة©9Ñåولا ح©ÇÑt- ى°مIk ة©gïلا ى0kو
<õى -tï©لا قIÄÑqلا ماœ5ي}لا م MÄÑا°ل حم +kïوMة
Ikا)r لاíرMق HÄÑkïgœ .

أريبك أرود بعل يلاملأ بناجلأ كضش نود نم
؟بئاغ زيفحتلأ نأ امب جئاتنلأ يدرت يف اضضيأأ

نòلو يلاملا بIاqلا ن> ثMدtلا يD ب=را ل
هروDtÉÑ ب>œل ةÄÑg°لا+ ءي7Ñ مJا ىMgï ز©ktíلا

لÅÑò+ زFرHو لاgلا vا-رH ب>œلا لMqå هرDو-و
يD ة9ÑاMرلا نا دkï>ا ة̆©9Ñ̆اM̆ر˘لا ه̆-ا̆©0̆ ىõ̆̆> رF̆ğا
ءاå̆˘م˘̆/ ر˘̆(از˘q̆˘˘لا
-̆˘å̆اĬي H̆ن ĬïÇص
D̆˘˘˘لا يÄÑ̆˘˘˘©̆˘˘˘ة˘˘˘لو
اH̆ وJ̆و ة˘̆©˘˘لا˘˘م˘˘لا
M̆˘q̆˘å̆˘لا ل˘˘k̆رF̆©̆ز
M̆˘°̆˘ïÇر˘˘لاو ص=̆ğة
.iوÜõملا ءيÅÑلا+ نوò- ل اMÉÑ&ا

وه اه زيموق دعبف «حيبق» يواكم نأأ لاقي
؟ةوأرم◊أ عم Êاعي ةقرز

ي6Ñ ص6ا يõÄÑل ي-رداHè دå+ يIا دkï>ا نòلو ل
تMدا ناز©õ= عMر6Ñ قMرD عH ن©م6Ñومل ادï> تEåو
D©§ا HÅÑار اراو)åلو اï©ءا°ثلا ت Hلا نq0 ع©مkى Dي

ر©©kèلا نòلو هHدEا ام+ بHåq ع©مqلا ناi FاÅÑgلا
ي°åõ/ عMرÄÑلا يD يïل&ا- اHوم> اMرور9Ñ ناF ا§Ekو
يk§/و يD تDÇÑõ نMا ص9ورåلا نH دMدåلا ىõï-ا
Itو HدولوMو ةJو ث©0 نارEå6ومل تÑا ن©م&MÉÑا

لو م6ÑوH لòل ةõ+ا82Hï يD تFرا7Ñ امFœJ يDو
Mwíى <õ©ا ك&MÉÑل اågت Dي F8&ا لÑ°ملا فا°kwب
ةوارمtلا يD ن©œ<gلا ن0ÄÑا ن©+ نH رkg>او ي°:ولا
+ÅÑ§لا ةداqع©م .
راضصنأ ىدل يواكم ةناكم نأ ’أ كلذ نم مغرلاب

؟ ةريبك ىقبت اهل تبعل يتلأ قرفلأ
كIوMtg راIÇÑ&لا دq- ن&ا ةر©Fg ةمIå هõل دمtلا

Díي Fلا لíلا قرkل يåg9و ا§ل تÑå6ا تÑم>و يمõت
<õى -ÅÑرMíرو هH©ت +òل .ïõي Hل/ا ن HÄÑةد>ا

نا هDkا9Ñا ب/و اHو ةr :©g(اIk ق©tï- ىõ> قرíلا
خ˘مMÅÑ̆ » نH̆ لF̆ بM̆t هH̆k̆ر̆+ ير̆(از˘q̆˘˘لا بÅÑ̆˘åلا
. » وMòرkلا

؟كتناكم تعجرتضسأو أرخؤوم ةوقب تدع
ي°åõk/ ة+ا8Ñ)ا ىلا ت9Ñرå- ر©wلا ر©= ه©D اH ي+ر

ل فورâلا صåÉ+ تÅÑ> امF نMدا©ملا ن> Eõ©œ دkå+ا
ي(ا̆§Ĭ لÅÑò̆+ لوز̆- نا ى̆°˘م̆-&او ا̆§̆©˘لا ةدوå̆˘لا دM̆را

ح(اIÇÑ قDو تاMgردkلا يD د©/ لÅÑò+ تõم> اHوم>
يIkاHò تå/ر6Ñkا مو©لا هõل دمtلاو ي°íلا مEاÜلا
ىلا لو8Ñولا يD ةg=رلاو دا§k/لا لíå+ ة©Üg©åلا
يMïرD يIد/و ة/اtلا صHÄا يD هõل دمtلاو ىgkèملا
D̆لا يÇÑ̆و ةروJ̆و H̆ا M̆q̆å̆õ̆°̆6ا يÑ̆å̆م˘ل ىÉÑ̆ا<̆í̆ة
. ة0õ ى§+ا يD د/اوõkل دو§qلا

ةحجان ةوأرمحلأ عم كتبرجت نأ ىرت له
باقلأ’أ دحأاب جيوتتلل مكضصقني ناك أذامو

Iا/tة Hة(املا+ ة(ا HÅÑراFي-ا Fةر©ث
ةروÇÑلا يD نوMò ةرH لF يD يدودرHو
دkï>ا يMk'ور ةوارمtلا ا§©D ب=رM يkلا
ل/ا نH يk>ا6ÑkÜا+ اH لF تõم> يIا
-ÅÑرMì ا ناول&لاHا +wÇÑص8و Hا M°ïÇÑ°ا

Dòام Eõ6 كل تÑا+ï6لا اÑkïد0او رار Hا نJلا مåاوHل
6Ñ̆ءاو <̆õ̆8 ىÑ̆å̆©̆لا د˘kÅÑò̆©̆õ̆لا وا ة˘Ü̆اĔلا ن©مí°ي
ى°˘م̆-&ا ا̆©7Ñ̆wÇÑ̆ ي˘لا˘م˘لا بIاq̆˘لا ى0̆k̆و ر̆©ÄÑ̆م˘لاو
نوMÄÑktï م§Iل iاïل&لا د0&ا+ ةوارمtلا عMr Hوkkلا
. ر(ازqلا يD ة©7Ñåg راIÇÑ&لا رثFا نH مJراkg>ا+ كل3

لهو اهنضسحأأ يهام يدأونلأ نم ديدعلل تبعل
؟اهضضعب صضوخ ىلع مدان تنأأ

-̆q̆ي̆+را F̆õ̆§̆ا F̆اIاو ةد̆©̆/ ت(M̆q̆ة©̆+ا Hث©0 ن
ا§°0ÄÑا نا دkï>ا نòلو ي-اFراÅÑم+ ة8Ñاwلا ماEر&لا

F̆نا D̆ر˘لا يدا̆°˘لا يM̆9اÑ̆لا ي˘ïÄÑ̆°̆Ü̆©̆°لاو يò°يرا
ىõ> اHداI تÄÑل ل ...  ناز©õ= ا§Egõو ةوارمtلا نلاو
دE ةï+اÄÑلا ي+راq- لò+ روDw اIا صåòÄلا+ ة+رq- ي&ا
اH̆و˘م̆> نò̆لو ة̆©̆+اM̆q̆)ا ر˘ثF̆ا ءا̆©7Ñ̆&ا ت9Ñ̆©̆å نوF̆&ا

لF ىõ> هõل دمtلاو ي+راq- ن>و ي(ادا ن> ي9Ñار
7Ñءي .

يواكم دجي نيأأ رضسيأأ حانج مأأ رضسيأأ عفأدم
؟ هضسفن

ةرا7Ñ)ا نJر ا°J اI&اD ن©ÇÑg°ملا Fœ يD ي0kار د/&ا
قÅÑلا يD ي̆°̆/ا0̆k̆ا ا3اD̆ هH̆å̆ ل˘م̆>&ا ي}˘لا iرد˘م˘لا
يD ا}Fو }Dا°ملا قõ= ىõ> ادJا/ لم>&ا6Ñ ي>اDدلا
ي(5Hœ م>دل ى6Ñåاو ىوEا نوF&ا6Ñ يHوq§لا قÅÑلا
يD تFرا7Ñ ي+راq- لF يD هõل دمtلاD ن©م/ا§ملا
م(اد ي°åõk/ ةد©/ تاMوHÄÑk ىõ> ت°+او ن©ÇÑg°ملا
. ا©6Ñا6Ñ&ا دو/ولا

نضسحأ نم كرابتعأو ريبكلأ كقلأات مغر
بختنملل عدتضست مل كنأ ’أ نيعفأدملأ

؟ينطولأ
كMÉÑ̆t » يM̆ï̆د8Ñ̆ رJ̆ز˘لا صMÅد̆°H̆å̆ بلا̆= هõ̆˘لا

H̆Ü̆لو « D̆ï̆ل د˘å̆gل تò̆8&ا لÑ̆°̆لا فا˘wÉÑ̆0̆و رk̆ى
يل ح°ÄÑ- مل لو&لا قMرíلا نòلو يtõملا بkw°ملا
ي°5Hkل «ةرtïلا» ن&ا ر7Ñåا يIوF نH م=رلا+ ة8Ñرíلا
Dي +åÉص Dkل&ا- تارïي Hلا ع&IدMة.

يف نوبغري نيذلأ نيبعÓلأ نم تنأ له
؟ كانه كأرنضس لهو ؟ جيلخلاب ةبرجت صضوخ
ة̆©̆°̆:و˘لا ة˘لوğÜ̆˘لا يğ̆>ل لF̆ نا دk̆ï̆̆>ا ل ا˘م˘ل

M̆ر=̆ğنو D̆لا ي˘å̆و ل˘مD̆ق -̆q̆د̆/ ة̆+رMةد -òنو Dي
نòمH مIå ... ةدMد/ يIاH&ا+و رFgا تا0ومwõ©r +Üلا

.بMرïلا لÄÑkïgملا يD ة+رq- ص9و1ا نا اد/
مأأ ددجتضس له كدقع ةياهن يف دجأوتت

؟ىرخأأ ةهجو فرعتضس
م6Ñوملا لامF)ا+ مH§k اIا ءي7Ñ ي&ا د/وM ل نلا دtل

Hلا عtو ةوارم+åد I§اM6وملا ةÑ6 مÑ©òنو J°ل كاòل
Hïما Hïلا .

يف روطفلأ ةلواط ىلع يواكم بحي أذام
؟ ناضضمر

. كاروgلاو كMرD ة+رÅÑلا
؟ يهطلأ ةرتف ءانثأ خبطملأ ىلأ لخدت له
اد©å+ ءاgïلا لDÉÑ&ا ل

؟ ’ مأأ ناضضمر كبلغي
Eا د&Iل ماíkو: تارMõلو ةòن Hا Mèõg°©Åص .

؟ ةريخأأ ةملك
7Ñòار <õا ى-ÇÑلاòم Fلا و>د&ا امõن&ا ه MرDع J{ا

ا}J يÜg©åلا اJارHq ىلا ةا©tلا دوå- ن&او ا°> ءا+ولا
يD روH&لا نH ر©ثòلاو دÄÑqملا د6Ñ°íkï م6Ñوملا
ير(ازqلا بÅÑåلا لòل لوE&ا اHوم> ل©íÉÑلا ر§ÅÑلا

8Ñر حHÉÑاIòلاو مkزHو©+ او-ò0 مkل ى -Üلو <õ©°ا
Hلا » د/او- ةدòوروIا « .

ةيدرفلأ تابيردتلأ Úتورب ÚبعÓلأ رثأات نم افوختم أدب

لوشص◊ا فدهتشسن اننأا لإا لكاششم نم هانيناع ام مغر»:يواـــكم
«ةوارم◊ا لجأا نم ةيراق ةبترم ىلع

لمعيو يحضصلأ رجحلاب مزتلم هنأأ ،نأرهو ةيدولوم قيرف رضسيأأ ريهظ يواكم نيدلأ نيز دكأأ
ىلع رضصأأ امك ةلوطبلأ ةقÓطنأ دنع ةمروفلأ يف دجأوتلأ لجأأ نم تابيردتلأ يف دجب

ةداعتضس’ لماك رهضش ةدم مهحنم لÓخ نم مدقلأ ةرك يلوؤوضسمل هتلاضسر هيجوت ةرورضض
تاطلضسلأ اياضصوب مأزتل’أ ةرورضضب يرئأزجلأ بعضشلل هحئاضصن هيجوت لضضف امك مهنزأوت

. » انوروك » ءابو راضشتنأ يدافتل ربضصلأ لÓخ نم رئأزجلأ يف ةحضصلأ ىلع نيمئاقلأو ايلعلأ

صشامر ماضشه هرواح

نم رهشش ¤ا ةجاح ‘ نحن»
فانئتشسا لبق يعام÷ا لمعلا

«ديدج نم ةلوطبلا

ىلع رثؤوت ةيلاŸا ةمزألا»
نم قيرفلا مر–و ÚبعÓلا

«ةيباجيإلا جئاتنلا

خمششن حورن نينم هلل دمحلا»
ام ريهامجلا ةبحمو وكيرتلا

«ايندلا لامب سشاوشست

مغر سشينبلغي ام ناشضمر»
«مونلا ذبحأا Êأا

مويدوبلا فدهتشسن»
«هقيق– ىلع نورداقو

«باقلألا نع بيغت ةوارم◊ا لعج يرادإلاو ينفلا Úمقاطلاو ةليكششتلا ‘ رارقتشسلا بايغ»



ةــــنصصرق

ةيجياÈلا قرؤوي لاغششألا قÓطنا رخأات
يkلا ةÄÑ©cلا ةلاtلا م=ر

-˘˘k˘˘د˘˘/او <̆˘õ̆©˘§̆9ر&ا اÑ̆©˘ة
ة˘7Ñ̆gو˘åÅÑ̆˘˘م˘˘لا ناد˘˘©˘˘م˘˘لا
02 بõ˘å˘م˘ل ،ا̆©̆>ا˘°8Ñ˘˘Ü̆ا
ا§9Ñرå- دå+ ،جرgلا+ تو&ا

بåل د°̆> ةر̆©˘F˘g رار9Ñ̆&ل
را˘Mد˘لا ل˘1اد ةارا˘H̆˘ğ ر˘˘1%ا
،6ÑÜ©ì قاDو راqلا ماH&ا
قÜõ°- مل لا7Ñè&لا ن&ا لا

ندملا ب>Hœ لF ن&ا م=ر
ةر˘˘D˘˘k ت6Ñ˘˘k˘˘è̆˘õا ىر˘˘1&لا
-˘˘å˘˘õ̆©˘لا ق˘g˘Ü˘ة˘لو +ÄÑ̆gب
D©ص6ور «FوروIا» Hل/&ا ن
ح©+3 ناHد و&ا ةرHï يD ق©7Ñõو+ بHõå يD ا©لا0 لMtÇÑ امõثH ةIا©ÇÑلاو 8Ñœv)لا ة©õمå+ ما©ïلا
Dن©> ي Hõ©õمل كل3 ن&ا ر©= ة Mtثد <õى HÄÑkىو Hõåلا بgجر .

ÚبعÓلا دوقع ىطخ لع قافولا راوتكريد
E˘ğا ل&M˘ما Ĕõ˘©̆õة Hن

I§اMو ةراد)ا د§> ةDقا
6ÑÜ©ì +ï©لا ةداõq°ة
يدا˘˘°˘˘õ˘˘˘ل ةر˘˘˘©˘˘˘ÄÑم˘˘˘لا
«راوFkرMد˘لا» يوا̆§˘لا

كœ˘˘+» ة˘˘Fر˘7Ñ̆ ا}˘˘˘Fو
ةر©1&لا هk˘q̆- ،«زM˘ï˘õ̆)ا
لا˘˘˘˘/%لا د˘˘˘˘Mد˘˘˘˘م˘˘˘k̆˘˘˘˘ل
تاروا˘ÅÑم˘لا تدH˘k̆او
ي˘˘D ن˘̆©˘õ̆˘̆>ا˘í̆˘˘لا ى˘˘ل)ا
ي˘˘ÅÑ̆˘å˘˘gلا صq̆˘õÄ˘˘م˘˘لا
نوòل ÄÑÜ©ìل يدgõلا

ن˘H صq˘õÄ˘م˘˘لا صÄ©˘˘(ر
E˘ما +˘k̆°ÇÑ˘©لا ب˘õ˘q°ة
ىõ> ةراد)لا نوkòل ،ةFرÅÑلا ةراد)ا صHqõÄ ىل)ا ةDا9Ñ)ا ا§Hا§H ءا§Ikا لا/%ا دMدt- عH ةر©ÄÑملا

1Üى <ïلا دوœ<g©لا نkي Hتدد +ÜرMïىل)ا ة©ل%ا ة I§اM6وملا ةÑلا مqيرا.

ةيÁداكأا ءاغلإا وحن
ايشسنلافو «كوŸا»

ن©+ ةFارÅÑلا عورHÅÑ هDرMå ر©Fg ر1&ا-
D˘رM˘ق H˘دو˘لوM˘ة EÄÑ˘°˘Ü©°و ةIيدا Dلا°ÄÑ©ا
وIt هMkq ،ة©مMدا˘F&ا ص6Ñ˘©Ä&ا˘k˘ل ،ي˘Iا˘6Ñ˘gلا
ةراد)ا ة©tõملا تاÄÑõÜلا ح°م- ملو ،ءاèل)لا
ÇÑ©˘1ر˘- يدا̆°˘لا N˘م˘ل ا˘g˘7اÑ7&لا ةرÑèم=ر ،لا
،ي9Ñاملا رgم6Ñgk ر§˘7Ñ ة˘©Ĕا˘í˘-لا ع˘©˘Eو˘-

،مد˘ï˘لا ةر˘òل ة˘©˘م˘لا˘> ة˘©˘˘م˘˘Mدا˘˘F&ا ءا˘˘IÅÑ)ل
ر©DاåÇÑلا دا©8Ñ˘Üل ،ة˘°˘©˘EÄÑ˘°˘Ü ة˘°˘Mد˘م˘+
رMوÜ- ىõ> ا§-د>اHÄÑو ،ر(ازqلا+ ةردا°لا

H§ا§-ارا.

تدافت ماول
ةبوقعلا

Eg6 لÑتا>ا Eõ©õة Hا نIk§ملا ءا§õلا ةkي
H˘°˘t˘k̆§˘لا» ا˘í˘©˘í̆ل «ا˘í˘رM˘ملو&ا قgدملا يMة
ا§Dåادمل ،ةïلاå˘لا تا˘ÄÑ˘k˘t̆ïم˘لا د˘Mد˘kÄÑ˘ل
01ـ+ ةردïملا ،يg˘õ˘م˘Mد ير˘©˘6Ñا˘H ي˘لا˘م˘لا
،م©6Ñ°k نو©022Hõ يلاو0 ي&ا ورو&ا فل&ا
لا˘م˘لا ر̆©˘Dو˘- ن˘˘H يدا˘˘°˘˘لا ةراد)ا ت°˘˘òم˘˘-
ءا˘°˘+&ا» ب°˘/ ا˘H ،تا˘ÄÑ˘˘k˘t̆ïم˘˘لا د˘˘Mد˘ÄÑ̆-و
تادEاkåلا نH ناHرtلا ة+وï> «يرk©Üلا
ع©مqلا vار&ا ي}لا رH&لا وJو ن©م6Ñومل

.دوÇÑåلا ةEرو بõå- ماول ن&ا ام©6Ñل

سصيمقب يÒبير
«رشضÿا»

D̆˘لا ي˘˘لود˘˘لا &ا˘˘/ا˘˘í˘رIÄÑ˘ي D˘ارIر كM˘ğ©˘ير
ي°:ولا بkw°ملا صÇ©مïل ه˘(اد˘-را˘+ ع̆©˘م˘q˘لا
ةرود ةMا§I د°> هاM)ا ه'وادJا م- ي}لاو ير(ازqلا

HÇÑ˘˘لاو ر˘k̆ر̆> يDت -˘k˘وM̆r لا˘q˘ر˘(از +ò˘ص6&ا
هïk. ا°©Ikرو©D ب>ل ىد+ا دEو ا}J ا©MïرDا
ح°مM نا نود نH ر(ازqلا صÇ©مE ءاد-را+ ةHاkلا
رM{F اMورFو ا©لود هõثمM ي}لا دõgõل راkg>ا ي&ا
نH ا§لو8Ñ&ا ةMر(از/ نH جوزHk ير©Mgر نا

هåõï- تارملا نH دMدåلا يD ىد+او نارJو
. ةMر(از/ ا§Fõ ه-ا°+ ءام6Ñ&ا نا ى0k ر(ازqلا+

«ةيبورÿا» ةلابم ل

M̆˘8اوÑ˘˘ر ل)˘˘©Äم̆/ ص˘å˘©˘لا ة˘w̆ورi -˘í˘ï˘هد
لاÇÑ-لا رg> كل3و ر1ل ن©0 نH ن©œ<gل
˘ماز˘k˘لا ةرور9Ñ̆ ى˘õ̆> ح˘M̆õو رMÇÑ̆ ث©˘0 م˘§˘+
هÉÑg= ىد+ا هIا ى0k يÇÑtلا رtqلا+ ع©مqلا
يD تFرا7Ñ يkلا ر8Ñا°åلا صåÉ+ نH ر©ògلا
نا ي°åملا ى°مMkو ا}J ة°©ïÄÑ°Ü+ ةMورF ةرود
-åلا دوgÜ6 ةلوÑرMåا Hا ل/ا نF6وملا لامÑم
Dفور; ي HرMtة -ÄÑل حمíرMïه +òÄÑر بJنا
» ناو ا˘م˘©6Ñ̆ل م6Ñ̆و˘م˘لا ة˘Mا̆§Ĭ ي˘D دوÇÑ˘å̆لا
. ه©õ> ةر©Fg لاHا نوMåõï » ة©+ورwلا

qarsana@essalamonline.com
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انآارق سسيل «افيفلا» رارق
+̆å˘ل)ا د˘è̆ءا <˘ï˘لا ة˘+وtرHنا Hن

عا˘D̆د ق˘˘Mر˘D̆ ق˘0̆ ي˘˘i Dاد˘I˘˘˘k̆لا
ل˘Ĕ˘ğ ترد˘˘8Ñ&ا ي˘˘k˘˘لا تIا˘˘°˘˘/ا˘̆-
MوH©ا ،ن&Fد Eر<©Åر ص)©Äلا صíرMق
،ة©لودلا ةc©§لا ن> ردMÇÑ اH هI&ا
ىõ> ناF هI&ا ا9ÑtوH اI%ارE صÄ©ل
د˘9Ñ ة̆©˘ïÉÑ˘لا ي˘˘D ه5و˘˘í˘˘+ ة˘˘Mارد
صÄ©(ر لاEو يIا˘M̆kرو˘م˘لا ب>œ˘لا
D̆˘رM˘˘ا˘°̆/ا˘- قIت D˘ي -ÇÑ̆رM̆t̆تا

8Ñ̆˘˘t˘˘˘í˘˘©˘˘لا »:ة˘˘í˘˘©˘˘í˘˘1&ا ا˘˘Ü̆˘ت&ا،
نH ا°IاHرt+ اJرارE ن&ا+ ،ا°kمõ>&او
ا˘Hو ،ا˘c˘:ا1̆ ناF̆ تا˘Hاد6Ñ̆˘k̆˘ï̆)لا
-ÇÑلا هرد§c©ل ة©لودلا ة©Äص Eار%Iا،
«Itاو ن.ïنو Hن D5وIا +ïÉÑ©k°ا

9Ñلا دœ<روملا بMkاIي».

15

يرئاز÷ا بعششلا ئنهت فافلا
6Ñ˘˘˘˘˘˘لا ت>را-˘˘˘˘˘˘t˘˘˘˘˘داM˘˘˘˘˘ة

ى˘ل)ا مد˘ï˘لا ةر˘òل ة˘Mر˘˘(از˘˘q˘˘لا
-˘˘ï˘˘دM̆˘لا م˘˘k˘˘§˘˘اI˘˘ل ي˘˘õÅÑ˘˘åب
لو˘õ˘0 ة˘6Ñ˘gا˘°˘م˘+ ير˘(از˘˘q˘˘لا
تHا˘E نM̆&ا ،ل̆©˘íÉÑ˘لا ر˘§˘˘ÅÑلا
ر8Ñا°åل ةرو8Ñ رÅÑ°+ «فاíلا»
ى˘õ˘> ة˘©˘°˘:و˘˘لا ة˘˘kÅÑò˘˘©˘˘õ˘˘لا
ةMداœ-tل ة©م6Ñرلا ة˘ÇÑ˘í˘tلا
D˘˘˘˘˘ي H̆˘˘˘وE˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘k˘˘˘˘8اوÑ˘˘˘˘ل
ةDïرH ،كوí©ÄÑgلا ي>امk/)لا
دا˘t˘˘-)لا »:ةرا˘˘å˘˘g˘˘+ ةرو˘˘ÇÑلا
ى°مMk مدïلا ةرòل ير(ازqلا
ما> لFو مMرF ناHÉÑر مòل
عv HارEلاو vارD&لا م6Ñاï-و ا§+ ما©ïلا  ىõ> «فاíلا» ت+&اد يkلا ةداåلا يJو ،«ر©w+ مIk&او
.ل©íÉÑلا ر§ÅÑلا لوtõ+ ير(ازqلا بÅÑåلا رwÉÑلا موIq &ا°J امF ،ير(ازqلا بÅÑåلا
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ةÓشصلا تيقاوم

يشضاŸا ىلع ةدوعلا نم ةدئاف لو حاترم يÒمشض :ايجوك ‘وك^
يرمعلا نب ىلع رانلا حتفي يمورلا^

ةمئاق يف تاحرف
02 لشضفأا
ناديم طشسو
«1غيللا» يف

ةبكرلأ ىوتضسم ىلع ةباضصإ’أ نم دعب صصلختي ⁄

دودغز قرؤوت يراوز ةيعشضو

زهاج يÒضضحتلأ صصبÎلأ جمانرب

طلخت فقوتلا ةÎف ديد“
زيغن تاباشسح

Úتورب ÚبعÓلأو هرثأات نم افوختم أدب
ةيدرفلأ تابيردتلأ

لكاششم نم هانيناع ام مغر » :يواكم
ىلع لوشص◊ا فدهتشسن اننأا لإا
« ةوارم◊ا لجأا نم ةيراق ةبترم

فينضصتلأ نع باغ رأوع
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ةلوطبلل يلاحلأ فقوتلأ ببضسب ةيرومأاملأ ةبوعضصب فرتعأ

Òشضحتلل ةÎف يداونلا حنمنشس :قيفشش رماع
ةيمشسرلا ةشسفانŸا فانئتشسا لبق اديج

«ةلوطبلا فانئتشسل اديج دادعتشسلا لجأا نم قرفلل عيباشسأا5 ىلع4 نم حنمنشس»^
«دجلا ةلحرم لوخدو ةقايللا عاجرتشسل ةيفاك ةرتفلا»^

«تايرابملل اشسوردم اجمانرب عشضنشسو ءيشش لك لبق نيبعÓلا ةحشص»^

ةمضصاعلأ دا–إأرئأز÷أ ةيدولوم



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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