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كلم ةملسسمو ملسسم لك ىلع اهبوجوب تركذ
:ىوتفلل ةيرأزولأ ةنجللأ ،هموي توق نم رثكأأ

وـباط مـيرك ةـمكاحم لـيجأات
يـلإوتلإ ىـلع ةـيناثلإ ةرـملل

 مداــــقلإ نإوـج حتافلإ ىلإإ
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تاهويرانيسسلأ لك صسردت ةيملعلأ ةنجللأ نأأ دكأأ
:ةحسصلأ ريزو،رجحلأ عفر دعب ةلمتحملأ

 لورتبلأ ليمرب ةفلكت نأأ فسشك
رلود5 ـب ردقت دوعسسم يسساح يف

هل افلخ جاحلب اسضر يلع باختنأ

بكرمل ماعلإ ريدملإ ةلاقإإ
ةيلام رئاصسخ ببصسب راجحلإ
ميتنصس رايلم0041 اهردق
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ةقطنم لك يف ةيمومعلأ تاطلسسلأ فرط نم ةررقملأ تأءأرجإلأ بكأوت ةكرسشلأ باسسحل لمعي لقتسسم يرحب ليكوب قلعتي رمألأ نأأ تدكأأصشيجلأ تايونعم فاعسضإأ ةمهتب اهيف عباتي يتلأ ةيسضقلأ يف

لــــــمعلإ تيقإوم هذـــــه
دــــيرب بتاكمل دـــيدجلإ
ناصضمر رهصش لÓخ رئإزجلإ
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نع ،ةقا˘ط˘لأ ر˘يزو ،با˘قر˘ع دـم˘ح˘م ف˘سشك
رهسش نم ةيأدب طفنلأ راعسسأأ صشاعتنأ ةيناكمإأ

جاتنإلأ صضيفخت قافتأ لوخد عم ةرسشابم ،يام
ي˘ج˘يرد˘ت˘لأ ع˘فر˘لأ ة˘يأد˘بو ،ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لأ ز˘˘ي˘˘ح

بلطلأ ديعي امب ،نأدلبلأ نم ريثك يف رجحلل
،ةيداعلأ هتايوتسسم ىلإأ ةيوقاطلأ دأوملأ ىلع
يف ،أرلود04ـ لأ دودح ىلإأ لسصي نأأ اعقوتم
ي˘˘ف أرلود05ـ لأ زوا˘ج˘ت˘يو ،ي˘نا˘ث˘لأ ي˘ثÓ˘ث˘˘لأ
.0202 نم يناثلأ يسسأدسسلأ

رطفلإ ةاكز ميدقت زوجي»
«ناصضمر رهصش ةيإدب نم
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رجحلإ لÓخ مهطاصشن ةيذحأ’إو ةصسبلأ’إ عيب تÓحم .. «يصسكاطلإ» قئاصسو قÓحلإ ةلوإزم طورصش هذه
30 صصتقولأ صسفن يف رثكألأ ىلع نينوبزب لفكتلأو رمتسسملأ ميقعتلأو ةمامكلأ ةيرابجإأ اهزربأأ

ةــــلحرمب رـــمت رـــئإزجلإ»
رذحلإ بجي نكلو رإرقتصسإ
«اــــــنوروك صسورـــيف نــم
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طفنلإ راعصسأإ» :ةقاطلإ ريزو
ر’ود04 ىــلإإ لصصـــت دــق
«لبقملإ ياـــم نـــم ءإدــتبإ

كاـسسمإلاو راـطفإلا تيقاوم
اهيحأوسضو ةمسصاـــــعلأ رئأزجلأ

21:40:كاــسسمإلا
83:91:راـطفإلا
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«ءاصضيب ةيصسإرد ةنصسل دوجو ’» : ةيبرتلإ ريزو
ةثÓثلأ ةيميلعتلأ رأوطألأ يف جمأربلأ ذيفنت يف مدقت ليجسست دكأأ

عولصض يفنت «كإرطانوصس»
فÓخ يف اهتإراطإإ دحأإ
ةينانبللإ ةلإدعلإ هصسردت

صسيردتلإ فانئتصسإ نكمي اهصساصسأإ ىلع يتلإو ثلاثلإ لصصفلاب ةصصاخلإ ةينمزلإ ةرتفلإ صصيلقت حإرتقإإ ^
تاملعتلإ ليدعت ماظن ىلع دامتع’اب يجوغإديبلإ ميوقتلإ ءإرجإإ ^

رجحلإ تإءإرجإإ ديدمت ةلاح يف ةصسإردلإ فانئتصسإ هدعب ليحتصسي خيرات رخآإ ديدحتل ةوعدلإ ^
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(ةخضسن0512)4272 ددعلابحضس
moc.enilnomalasse@bup:راهضشإ’ا

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإ’إ ديÈلإ

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

ةنيطنضسق  –  ةيعانضصلا ةقطنملا ةفاحضصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روضصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لضصت يتلا

اهباحضصأا ¤إا درت ’
 ترضشن ءاوضس
رضشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
«انوروك» ةمزأإ ‘
! .. ناصضمر ‘و

علصسلا فلتخم يف نيبراصضملا نأا ودبي
ريمصضلا نم درج˘ت˘لا اورر˘ق ،تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لاو
اوناك امدعب ،ةنصسلا مايأا ةليط ةيناصسنإلاو
امدعبف ،ةنيعم تابصسانم يف كلذ نولعفي
ةمزأا ةيادب ذنم نينطاوملا بويج اوبهلأا
ن˘يز˘خ˘ت لÓ˘خ ن˘م ا˘ندÓ˘ب ي˘ف «ا˘نورو˘˘ك»
لجأا نم كÓهتصسلا ةعصساو ةيئاذغلا داوملا

رهصش لولحبو مويلا مه اه ،اهراعصسأا عفر
شسف˘ن ى˘ل˘ع نو˘ج˘صسن˘ي ،م˘˘ير˘˘كلا نا˘˘صضمر
راعصسأا يف ةبراصضملا لÓخ نم ،لاونملا
.شصوصصخلا هجو ىلع هكاوفلاو رصضخلا

هللإ ةكرب ىلع

«تاحايزنأا» ةلجمل لوألا ددعلا ىفتحإا
اهتردصصأا يتلا ةيبرعلاب ةقطانلا ةيفاقثلا

ل˘حار˘لا بيدألا˘ب ،ة˘فا˘ق˘ث˘˘لا ةرازو ار˘˘خؤو˘˘م
نم دعي يذلا ،(3002‐0291) بيد دمحم
،رصصاعملا رئازجلا خيرات يف نييئاورلا مهأا

نا˘˘صسنإلا ن˘˘ع Ó˘˘ما˘˘ك ا˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘م تصصصصخو
ة˘يو˘ئ˘م˘لا ىر˘كذ˘˘لا ة˘˘ب˘˘صسا˘˘ن˘˘م˘˘ب ،بيدألاو
لكب رم يذلا عدبملا هنأا ةربتعم ،هدÓيمل
،ةيصسنرفلاب قطانلا يرئازجلا بدألا خيرات
. ةزرابو ةزيمم ةناكم هيف لتحي يذلاو

‘ ثدحي إذام
؟ .. فلصشلإ

ةيلو اهفر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ب˘ير˘غ˘لا ثاد˘حألا تتا˘ب
عقاوم ىلع شصاخلاو ماعلا ثيدح ارخؤوم فلصشلا
ةربقم ةيواز ميطحت دعبف ،يعامتجإلا لصصاوتلا
ةجحب ،ةيط˘صشلا ة˘يد˘ل˘ب˘ب «ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع يد˘ي˘صس»
مايأا يناث يف نولوهجم ماق ،اهيف رحصسلا دوجو
«ةمقامقلا» ةربقمب روبق ششبنب ناصضمر رهصش
راثأا لاح عقاو ،ةيلولا ةمصصاعب ةينصسحلا يحب
نمألا حلاصصم اوبلاط نيذلا نينطاوملا بعر
ف˘قو˘ل ثداو˘ح˘لا هذ˘ه لو˘˘ح ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ح˘˘ت˘˘ف˘˘ب
.اهيف نيطروتملا

فÎعي ’ «انوروك»
! .. نصسلاب

ةئفلا نأا ملاعلا لوح نوصصتخملا دكأا تقو يف
رابكلا وه «انوروك» ببصسب ةافولل ةصضرع رثكألا
دح ىلإا شسكعلا تابثإا عقاولا لصصاوي ،نصسلا يف
نم ملاعلا لوح نصسلاب نينعاط يفاعت دعبف ،ام
وذ انصسم شصخصش ربكأا ،دوعصسم وه اه ،ءابولا اذه
لثامتي اندÓب يف شسوريفلاب باصصم ةنصس99 ـلا
هتيب ىلإا دوعيل ةريوبلا ىفصشتصسم رداغو ءافصشلل
عقاو ،ةيرصضخألا ةيدلبل ةعباتلا نوهم ةيرق يف
فر˘ت˘ع˘ي ل «91‐ديفو˘ك» نأا ادد˘ج˘م د˘كؤو˘ي لا˘ح
خويصش هنم اجنو بابصش ةايحب كتف مكف نصسلاب
.زئاجعو

qarsana@essalamonline.com
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إونئمطإ
طصسو تاعئاصش ترصشتنا تقو يف

تايفصشتصسملا نأاب لوقت نينطاوملا
لابقت˘صسا شضفر˘ت تتا˘ب ن˘طو˘لا ر˘ب˘ع
يعدتصست يتلا تلاحلا نم ديدعلا

تل˘جأا ا˘ه˘˘نأاو ،ة˘˘ي˘˘حار˘˘ج تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ببصسب شصوحفلا نم ديدعلا تاءارجإا
تلاحلا ىلع ةيبطلا اهمقطأا زيكرت
لطبأا ،«انوروك» شسوريفب ةباصصملا

هذه لك ةيئافصشتصسا حلاصصم ءاصسؤور
او˘˘نأا˘˘م˘˘طو ،ة˘˘طو˘˘ل˘˘غ˘˘م˘˘لا را˘˘ب˘˘˘خألا
رار˘م˘ت˘صسا ن˘يد˘كؤو˘˘م ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا تا˘˘صصو˘˘ح˘˘ف˘˘˘لا

ةحصصلا تاصسصسؤومب ةصصصصخ˘ت˘م˘لاو
حلاصصملاب اهنم ةدقعملاو ةيراوجلا
.ةيئافصشتصسإلا

! .. ةنتفلإ اهّنإإ
ر˘يزو˘لا رار˘ق ر˘ّج˘ف

ز˘يز˘ع˘لا د˘˘ب˘˘ع ،لوألا
ي˘˘˘˘صضا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا ،دار˘˘˘˘ج
شضع˘ب فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘صسإا˘˘ب
،ةيراجتلا تاطاصشنلا
را˘˘ثآلا ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م˘˘˘ل
ةيداصصتقإلا

ةحئاجل ةيعامتجإلاو
نإا «ةنتف» ،«انوروك»

ط˘صسو لو˘˘ق˘˘لا ح˘˘صص
ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘صسرا˘م˘˘م
،ةيرا˘ج˘ت˘لا ة˘ط˘صشنألا
ثد˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘˘يذ˘˘˘˘˘لا
«زييمت» نع مهصضعب

ىلعف ،رارقلا بحاصص
ل لا˘˘ث˘˘م˘˘لا ل˘˘ي˘˘ب˘˘˘صس
ر˘˘كن˘˘ت˘˘صسإا ر˘˘صصح˘˘˘لا
،طاصشنلا ىلإا ةدوعلاب مهل شصخرملا ةمئاق يف مهجاردإا مدع ،ةقايصسلا ميلعت شسرادم باحصصأا

.لاجآلا برقأا يف ةمئاقلا نمصض مهجاردإاب نيبلاطم

! .. «انوروك» نمز ‘ ةذوعصشلإ
ةذو˘ع˘˘صشم ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ر˘˘ب˘˘خ را˘˘ثأا

ي˘˘قار˘˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ي˘˘ف ة˘˘صسب˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘م
ةريبك ءاي˘ت˘صسإا ة˘لا˘ح ،ة˘م˘صصا˘ع˘لا˘ب
مت هنأا مكحب ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ط˘صسو
ذنم ذو˘ع˘صشم ى˘ل˘ع شضب˘ق˘لا ءا˘ق˘لإا
ةيلم˘ع˘لا نو˘كت˘ل ،ة˘ل˘ي˘ل˘ق ع˘ي˘با˘صسأا
قيبطت ةيادب ذنم اهعون نم ةيناثلا
ع˘قاو ،ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘لا تاءار˘جإا

«ن˘ي˘ي˘كو˘ب˘˘صسيا˘˘ف˘˘لا» ل˘˘ع˘˘ج لا˘˘ح
هذه ي˘ف ثد˘ح ا˘م ى˘ل˘ع نو˘ق˘ل˘ع˘ي
نمز يف ةذوعصشلا» لوقلاب ةيدلبلا
.«انوروكلا

قيفوتلاب
لÓخ اهنع نابأا يتلا هتربخ مكحب

مت ،اقباصس اهدلقت يتلا بصصانملا لك
،ة˘ف˘لا˘خ ن˘ب نا˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع ن˘ي˘ي˘ع˘˘ت
اثو˘ع˘ب˘م ،ة˘ي˘لا˘م˘ل˘ل ق˘ب˘صسألا ر˘يزو˘لا

ةيقيرفإلا ةدحو˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘ل ا˘صصا˘خ
ةمظنملل يداصصتقلا لخدتلا معدل
كلذو ،«انوروك» ةحئاج ةبراحم يف
ىلع ةصصيرحلا ،رئازجلا نم حارتقاب
يذلا يق˘ير˘فإلا دا˘صصت˘قلا ششا˘ع˘ت˘نا

لج رارغ ىلع اريبك ادوكر فرع
ي˘صشف˘ت بب˘صسب م˘لا˘ع˘لا تادا˘˘صصت˘˘قإا
.«91‐ديفوك» شسوريف
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ةملك يف ،ريزولا ربتعاو اذه
ءا˘ق˘ل لÓ˘˘خ ه˘˘ل ة˘˘يد˘˘ي˘˘ه˘˘م˘˘ت
ع˘م شسمأا ه˘˘ع˘˘م˘˘ج يروا˘˘صشت

ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ءا˘ي˘لوأا تا˘ي˘ع˘م˘ج
م˘هر˘ظ˘ن تا˘ه˘جو ة˘˘فر˘˘ع˘˘م˘˘ل
شصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف م˘ه˘تا˘حار˘ت˘˘قاو
نم ىقبت ام م˘ي˘ظ˘ن˘ت ة˘ي˘ف˘ي˘ك
ل ه˘˘نأا ،ة˘˘ي˘˘صسارد˘˘لا ة˘˘ن˘˘˘صسلا
ة˘ن˘صسلا هذ˘ه را˘ب˘ت˘عا ن˘˘كم˘˘ي
ىلإا رظنلاب ءاصضيب ةيصساردلا

ذيف˘ن˘ت ي˘ف مد˘ق˘ت˘لا ىو˘ت˘صسم
ل˘˘حار˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف ج˘˘˘مار˘˘˘ب˘˘˘لا
ةياغ ىلإا ثÓثلا ةيميلعتلا
،0202 شسرا˘˘˘م21 خ˘يرا˘˘ت

ل˘صصف˘لا ةر˘˘ت˘˘ف نأاو ة˘˘صصا˘˘خ
ة˘ي˘صسارد˘لا ة˘ن˘˘صسل˘˘ل ثلا˘˘ث˘˘لا

ىلع عيباصسأا ةعبرأاب ةددحم
اذه فصصوو ،ريدقت ىصصقأا
،«ما˘ه˘لا» ـب ق˘ل˘غ˘م˘لا ءا˘ق˘˘ل˘˘لا

ه˘ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ر˘ظ˘ت˘˘ن˘˘ي ثي˘˘ح
تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا هذ˘ه را˘˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘ب
اهمهيو ذيمÓتلا ىلإا برقألا

هنأا ىلإا اريصشم ،م˘ه˘ت˘ح˘ل˘صصم
ة˘˘لا˘˘صسر ي˘˘ف ح˘˘˘لأا د˘˘˘ق نا˘˘˘ك
ةرصسألا ى˘لإا ار˘خؤو˘م ا˘ه˘ه˘جو
ةرور˘˘صض ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘˘لا
ءا˘˘˘كر˘˘˘صشلا ع˘˘˘˘م روا˘˘˘˘صشت˘˘˘˘لا
ايوصس ريكفتلاو نييعامتجلا
ىقبت اميف هعقوت نكمي اميف
ة˘˘˘ي˘˘˘صسارد˘˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘˘صسلا ن˘˘˘˘م
م˘ي˘ظ˘ن˘ت ة˘ي˘ف˘ي˘كو ،ة˘يرا˘ج˘˘لا
كلذك عÓطلاو تاناحتملا

ي˘ف مد˘ق˘ت˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘˘ل˘˘ع
لحارملا يف جمارب˘لا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت

ةلاح يف ثÓثلا ةيم˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا تاءار˘˘جإا د˘˘يد˘˘م˘˘˘ت
هعفر ةلاح يف وأا ،يحصصلا

حمصست ةمئÓم تاءارجإا قفو
.يميلعتلا طاصشنلا ةلوازمب

،طوع˘جاو د˘م˘ح˘م مد˘ق ا˘م˘ك
ةيئدبم تاحارتقا ةبصسانملاب
روصصتب جورخلا نم نكمتلل
ةليدب لولح نمصضتي يقفاوت
ق˘ي˘ل˘ع˘ت ة˘ل˘صصاو˘م ة˘لا˘ح ي˘ف
يف اه˘فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا وأا ة˘صسارد˘لا
دعب ة˘يو˘بر˘ت˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا

ىلع ،يح˘صصلا ر˘ج˘ح˘لا ع˘فر
ةرتفلا شصيلقت ةيناكمإا رارغ
لصصفلاب ة˘صصا˘خ˘لا ة˘ي˘ن˘مز˘لا
اهصساصسأا ىلع يتلاو ثلاثلا
،شسيردتلا فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا ن˘كم˘ي
يجوغاديب˘لا م˘يو˘ق˘ت˘لا ءار˘جإا

ةرازو˘˘لا ا˘˘ه˘˘˘ترد˘˘˘ق ي˘˘˘ت˘˘˘لاو
ةعبرأا ىلإا ةثÓث نم ةيصصولا
ماظن ىلع دامتعلاب عيباصسأا
بناج ىلإا ،تاملعتلا ليدعت
ليحتصسي خيرات رخآا ديدحت
يف ةصساردلا فانئتصسا هدعب

.رجحلا تاءارجإا ديدمت ةلاح
دد˘˘˘صش ،ه˘˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘صسلا ي˘˘˘ف
عا˘ط˘ق ن˘ع لوألا لوؤو˘صسم˘لا
ى˘ل˘ع ،دÓ˘ب˘لا ي˘ف ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا

ة˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘صصاو˘˘˘˘˘˘˘م ةرور˘˘˘˘˘˘˘صض
ة˘˘˘فا˘˘˘ك ع˘˘˘˘م تاروا˘˘˘˘صشم˘˘˘˘لا
ن˘˘ي˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا ءا˘˘كر˘˘صشلا
ة˘˘˘فا˘˘˘˘ك ى˘˘˘˘لإا ءا˘˘˘˘غ˘˘˘˘صصإÓ˘˘˘˘ل
هذ˘˘˘ه لو˘˘˘ح تا˘˘˘˘حار˘˘˘˘ت˘˘˘˘قلا
ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘لأا˘˘˘صسم˘˘˘لا
،ذيملتلل يصساردلا ريصصملاب
لصصيصس هنأاب هنيقي نع ابرعم

تارواصشملا لا˘م˘كت˘صسا د˘ع˘ب
يصضرت ةءانب تاحارتقإا ىلإا
ة˘فا˘كو ءا˘ي˘لوألاو ذ˘ي˘مÓ˘ت˘˘لا
˘مد˘خ˘تو ،ة˘يو˘بر˘ت˘˘لا ةر˘˘صسألا

اذه يف لاقو ،دÓبلا ةحلصصم
ةمÓصس وه مهي ام» ددصصلا

ةذتاصسألاو ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ة˘ح˘صص
.«عاطقلا يمدختصسم عيمجو
رظتنملا نم هنأا ركذلاب ريدج
ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ر˘˘يزو ير˘˘ج˘˘˘ي نأا
ءاقل ءاعبرألا اد˘غ ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا

تاباقن يلثا˘م˘م ع˘م Ó˘ثا˘م˘م
.عاطقلا

ةثÓثلأ ةيميلعتلأ رأوطألأ يف جمأربلأ ذيفنت يف مدقت ليجسست دكأأ

«ءاصضيب ةيصسإرد ةنصسل دوجو ’»:ةيبرتلإ ريزو
صسيردتلإ فانئتصسإ نكمي اهصساصسأإ ىلع يتلإو ثلاثلإ لصصفلاب ةصصاخلإ ةينمزلإ ةرتفلإ صصيلقت حإرتقإإ ^

تاملعتلإ ليدعت ماظن ىلع دامتع’اب يجوغإديبلإ ميوقتلإ ءإرجإإ ^
رجحلإ تإءإرجإإ ديدمت ةلاح يف ةصسإردلإ فانئتصسإ هدعب ليحتصسي خيرات رخآإ ديدحتل ةوعدلإ ^

ر.نوراه

مدقتلأ ىوتسسم ىلأ رظنلاب ،ماعلأ أذه ءاسضيب ةنسسل دوجو ل هنأاب ،ةينطولأ ةيبرتلأ ريزو ،طوعجأو دمحم دكأأ
اهدعب تفقوتو ،يسضاملأ صسرام21 ةياغ ىلإأ تمأد يتلأ ثÓثلأ ةيميلعتلأ لحأرملأ يف جمأربلأ ذيفنت يف

.«انوروك» ءابو يسشفت نم دحلل تذختأ يتلأ ةيئاقولأ تأءأرجإÓل اقيبطت

ليئسضلأ» ـب مقرلأ فسصو
هلجسست امب ةنراقم «أدج

ملاعلأ لود فلتخم
طقف اباصصم73» :يناكرب طاقب
«صشاعنإ’إ يف نودجوي انوروكب
وسضع ،يناكرب طاقب فسشك
«انوروك» ءابو دسصر ةنجل
اسصخسش73 نأأ ،رئأزجلاب
ةحلسصمب نودجوي طقف
نيباسصملأ نم ،صشاعنإلأ

،رئأزجلأ يف صسوريفلاب
ميقرلأ أذه نأأ أزربم
عم ةنراقملاب «أدج ليئسض»
لود يف ةلجسسملأ تلاحلأ
.ىرخأأ
،يناكرب روتكدلأ عجرأأ
تلاحل ليلقلأ ددعلأ
تلسصو يتلأ ةباسصإلأ
ىلإأ ،صشاعنإلأ ةلحرمل
ركبملأ قيبطتلأ
ءأودب جÓعلأ لوكوتوربل
صسيئر دافأأو ،«نيكورولكلأ»

يف ،ءابطألأ ةدامع
ىلدأأ ةيفحسص تاحيرسصت
حÓسصإأ نأأ ،صسمأأ اهب
تاب ةيحسصلأ ةموظنملأ
رأرق انمثم ،ايمتح أرمأأ

لÓخ ،ةيروهمجلأ صسيئر
صضعب ىلإأ هترايز
يتلأو ،ةيحسصلأ تاسسسسؤوملأ

تأروسصت اهيف مدق
«ةيحسص ةروث» صصوسصخب

.«انوروك» ةمزأأ بقع
ح.نيدلأ رمق

،ديزوب نب نامحرلا دبع دكأا
نا˘˘˘كصسلاو ة˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا ر˘˘˘˘يزو
نأا ،تاي˘ف˘صشت˘صسم˘لا حÓ˘صصإاو
اهتنب˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صسإلا
را˘صشت˘نا ة˘ح˘فا˘كم˘ل ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا
اهت˘ن˘كم ،«ا˘نورو˘ك» شسور˘ي˘ف
بن˘ج˘تو ع˘صضو˘لا ءاو˘ت˘حإا ن˘م
لثم ة˘ي˘ثرا˘ك تا˘هو˘يرا˘ن˘ي˘صس
،نادلبلا شضعب اهتدهصش يتلا

ي˘ف ع˘صضو˘لا نأا د˘كأا ا˘مد˘ع˘بو
ى˘˘لإا ا˘˘عد ،ر˘˘ق˘˘ت˘˘صسم ا˘˘˘ندÓ˘˘˘ب
ةطي˘ح˘لا˘ب ماز˘ت˘لإلا ة˘ل˘صصاو˘م
.رذحلاو
ثيد˘ح ي˘˘ف ،ر˘˘يزو˘˘لا ح˘˘صضوأا

«ناو˘ب و˘˘ل» ة˘˘ل˘˘ج˘˘م ه˘˘ب شصخ
ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا نأا ،ة˘˘˘ي˘˘˘صسنر˘˘˘ف˘˘˘لا
ن˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘لا˘˘˘بو تر˘˘˘ط˘˘˘صضا

ذاختا ىلإا ةبعصصلا اهتيعصضو
ن˘م ر˘كب˘م تقو ي˘ف ر˘ي˘˘باد˘˘ت
را˘˘˘صشت˘˘˘نا ة˘˘˘ح˘˘˘˘فا˘˘˘˘كم ل˘˘˘˘جا
هذ˘ه نأا˘ب ار˘كذ˘˘م ،«ا˘˘نورو˘˘ك»
را˘طإا ي˘ف جرد˘ن˘˘ت ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا
ة˘ح˘صصلا ة˘م˘ظ˘ن˘م تا˘ي˘صصو˘ت
عم اهف˘ي˘ي˘كت م˘تو ،ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا
هنأاو ،دلبلا يف نهارلا عصضولا
لÓ˘خ ن˘م ا˘ه˘ت˘م˘˘جر˘˘ت  تم˘˘ت
لكو ةموكحلل ل˘ما˘ك د˘ن˘ج˘ت
ةهجاوم لاجم يف ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا

مهصسأار ىلعو ،شسوريفلا اذه
.ةحصصلا يفظوم عيمج
ةطخ نأا ،ديزوب نب زربأاو اذه
ا˘ه˘تد˘م˘ت˘عا ي˘˘ت˘˘لا يد˘˘صصت˘˘لا
اصصو˘صصخ ز˘كتر˘ت ة˘مو˘كح˘لا

ة˘ب˘قار˘˘م˘˘لاو ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ركبملا شصيخصشتلاو ةطصشنلا
«RCP»،عيرصسلا لفكتلا عم
ق˘˘˘ير˘˘˘ط ن˘˘˘ع تلا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ـب جÓ˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا لو˘˘˘˘كو˘˘˘˘تور˘˘˘˘˘ب
ر˘ج˘ح˘لاو ،«ن˘˘ي˘˘كورو˘˘ل˘˘كلا»
هذ˘ه» Ó˘ئا˘ق د˘كأاو ،ي˘˘ح˘˘صصلا
ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘صسإلا
بن˘˘ج˘˘ت ن˘˘م ا˘˘˘ن˘˘˘ل تح˘˘˘م˘˘˘صس
ةمظنأا هتفرع يذلا طغصضلا
ثي˘˘˘˘ح ،ىر˘˘˘˘خألا ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘صصلا
ام عصضولا ل˘ي˘ل˘ح˘ت ن˘كم˘ي˘صس
نم كلذ ىنمتأاو ،ءابولا دعب
ةبيكرتلا ببصس نع فصشكلا
.«شسوريفلا اذهل ةفلتخملا

را˘صشت˘نا ع˘صضو شصو˘˘صصخ˘˘بو
را˘˘صشأا ،ا˘˘˘ندÓ˘˘˘ب ي˘˘˘ف ءا˘˘˘بو˘˘˘لا
ىلإا دنتصسي هنأا ىلإا ،ثدحتملا
مايألا ي˘ف ة˘ل˘ج˘صسم˘لا ما˘قرألا
اهاجتا ن˘ي˘ب˘ت ي˘ت˘لاو ةر˘ي˘خألا

ددعل ةبصسنلا˘ب ار˘ق˘ت˘صسم ا˘ما˘ع
ا˘م˘ي˘ف ا˘صضف˘خ˘ن˘مو تلا˘˘ح˘˘لا

رذحو ،تايفولا ددع شصخي
نيرذ˘ح ى˘ق˘ب˘ن ا˘ن˘ن˘كل» Ó˘ئا˘ق
تاجاتن˘ت˘صسلا نأا˘صشب ة˘يا˘غ˘ل˘ل
،«اهصصÓ˘خ˘ت˘صسا م˘ت˘ي˘صس ي˘ت˘لا

هنأا تبثأا ءابولا اذه نأاب اركذم
ىد˘ح˘ت˘˘يو دو˘˘ع˘˘ي نأا ن˘˘كم˘˘ي
،ىرخأا ةر˘م ة˘ي˘ح˘صصلا م˘ظ˘ن˘لا

اصضيأا لثمتي رذحلا» فدرأاو
تاءارجإل عيمجلا مارتحا يف
ةيصصخصشلا ةفاظن˘لاو ر˘ج˘ح˘لا

ةماعلا نكامألا يف ةيامحلاو
ايعاد ،«يعامتجلا د˘عا˘ب˘ت˘لاو
نا˘صضمر ر˘˘ه˘˘صش ة˘˘ب˘˘صسا˘˘ن˘˘م˘˘ب
اور˘ه˘ظأا ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا

ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ار˘ي˘˘ب˘˘ك ا˘˘ي˘˘عو
ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت مار˘˘ت˘˘حا˘˘ب
ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘˘م ى˘˘˘لإا ر˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لاو
.«مهدوهج
ةيجيتارتصسإلاب قلعت˘ي ا˘م˘ي˘فو
رئازجلا اهانبتت نأا بجي يتلا
حصضوأا ،رجح˘لا ن˘م جور˘خ˘ل˘ل
ل˘ح˘م ا˘ي˘˘لا˘˘ح ا˘˘ه˘˘نأا ،ر˘˘يزو˘˘لا
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل ة˘ق˘˘م˘˘ع˘˘م ة˘˘صسارد
نم ،ةلمتحملا تاهويرانيصسلا
نأا ىلع ،ةيملعلا ةنجللا لبق
تاروا˘˘˘صشم ل˘˘˘˘ح˘˘˘˘م نو˘˘˘˘كت
لاقو ،ةموكحلا لخاد ةعصساو
بج˘ي ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘˘ت˘˘صسإلا هذ˘˘ه»
عم اهفييكتو اهميظنت امتح
.«يلحملا يئابولا عصضولا
˘ماد˘خ˘˘ت˘˘صسا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت ا˘˘م ا˘˘مأا
«ن˘ي˘كورو˘ل˘كلا» لو˘كو˘تور˘ب
،ديزوب نب حصضوأا ،اندÓب يف
ل تقولا ناك ولو ىتح هنأا
شصÓ˘خ˘˘ت˘˘صسل ار˘˘كب˘˘م لاز˘˘ي
رصصانعلا نأا ّلإا هنأاصشب جئاتن
اصضر رهظت اهعمج مت يتلا
،ناديملا يف نيصسرامملا ىدل

ةهج نم كلذ ىلع لدي امك
ن˘˘يذ˘˘ل˘˘˘لا ى˘˘˘صضر˘˘˘م˘˘˘لا دد˘˘˘ع
لو˘كو˘تور˘ب˘لا اذ˘ه˘ل او˘ع˘صضخ
،3345 نآلا ىتح غلبي يذلاو
دد˘˘˘˘ع ىر˘˘˘˘خأا ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘مو
او˘ل˘ثا˘م˘˘ت ن˘˘يذ˘˘لا ى˘˘صضر˘˘م˘˘لا
د˘˘˘ياز˘˘˘ت˘˘˘ي يذ˘˘˘لا ءا˘˘˘ف˘˘˘˘صشل˘˘˘˘ل
.رارمتصساب
يف ،ةحصصلا ريزو لاقو اذه
اهب ىلدأا ةيفحصص تاحيرصصت

ل˘˘م˘˘ع ةرا˘˘يز ششما˘˘ه ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةيلو ىلإا شسمأا هتداق دقفتو
نم دكأاتلا نكمي ل هنأا ،راصشب
ّلإا «انوروك» شسور˘ي˘ف ة˘يا˘ه˘ن
قيقح˘ت˘لا ج˘ئا˘ت˘ن رو˘ه˘ظ د˘ع˘ب
.هلوح ةيئاهنلا

ـه.دأوج

تاهويرانيسسلأ لك صسردت ةيملعلأ ةنجللأ نأأ دكأأ
:ةحسصلأ ريزو ،رجحلأ عفر دعب ةلمتحملأ

 نكلو رإرقتصسإ ةلحرمب رمت رئإزجلإ»
«انوروك صسوريف نم رذحلإ بجي

عصضولإ ءإوتحإ نم اهتنكم ةيجيتإرتصسإإ تنبت رئإزجلإ ^
هلوح قيقحتلل ةيئاهنلإ جئاتنلإ روهظ دعب ’إإ ءابولإ ةياهن نم دكأاتلإ نكمي ’ ^

ة˘يلو ح˘لا˘˘صصم شسمأا تد˘˘كأا
حت˘ف ةدا˘عإا رار˘ق نأا ،ر˘ئاز˘ج˘لا

ة˘ط˘صشنألا شضع˘ب فا˘ن˘ئ˘ت˘صساو
ل˘ث˘م ة˘ي˘فا˘صضإلا ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
شسبÓ˘˘م˘˘لا ع˘˘ي˘˘بو ة˘˘قÓ˘˘ح˘˘˘لا

تارا˘ي˘صس ةدو˘عو ،ة˘˘يذ˘˘حألاو
ى˘ل˘ع را˘ج˘ت˘لا مز˘˘ل˘˘ي ،ةر˘˘جألا
ق˘ي˘قد˘˘لاو مرا˘˘صصلا د˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘لا
د˘عا˘ب˘ت˘لاو ة˘فا˘ظ˘ن˘لا د˘عاو˘ق˘ب
فرط نم ددحملا يعامتجلا
كلذو ،ة˘ي˘ح˘صصلا تا˘ط˘ل˘˘صسلا

ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإلا ن˘م˘˘صض
شسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف را˘˘˘˘صشت˘˘˘˘˘نا د˘˘˘˘˘صض
.«انوروك»
ة˘˘˘˘يلو ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘صصم تع˘˘˘˘صضو
دعاوقلا نم ة˘ح˘ئل ،ر˘ئاز˘ج˘لا
ى˘ل˘ع ة˘صضور˘ف˘م˘لا ة˘ي˘ح˘صصلا

ًءد˘˘˘ب ة˘˘˘قÓ˘˘˘ح˘˘˘˘لا تÓ˘˘˘˘ح˘˘˘˘م
باو˘˘بأا˘˘ب ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لا ةرور˘˘˘صضب
ىلع نينوبزب لفكتلاو ةلفقم
متي تقولا شسفن يف رثكألا
د˘ي˘عاو˘م ق˘فو ا˘م˘˘ه˘˘ت˘˘ج˘˘مر˘˘ب
ةرورصض ،فتاهلا ربع ةقبصسم

تازا˘ف˘ق˘˘ل˘˘ل قÓ˘˘ح˘˘لا ءاد˘˘ترا
شسف˘˘نو ي˘˘˘قاو˘˘˘لا عا˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘لاو
عم ،نوبزلل ةبصسنلاب ءيصشلا
فيظ˘ن ل˘م˘ع ط˘ي˘ح˘م ر˘ي˘فو˘ت
هريهطتو هميقعت متي ميلصسو
.ايموي
ع˘ي˘˘ب تÓ˘˘ح˘˘م تمز˘˘لأاو اذ˘˘ه
امل اقفو ،ةيذحألاو شسبÓملا

رئازجلا ةيلول نايب يف ءاج
ى˘ل˘ع «مÓ˘صسلا» زو˘ح˘˘ت شسمأا
ةيذحألا ريهطتب ،هنم ةخصسن

لامعتصساو لحملا لخدم دنع
ةرار˘˘˘ح˘˘˘لا شسا˘˘˘ي˘˘˘ق ةز˘˘˘˘ه˘˘˘˘جأا
مازلإاو ،لوخدلا دنع ةيدصسجلا
ءادتراب ا˘ع˘م ع˘ئا˘ب˘لاو نو˘بز˘لا
ددحي نأا ىلع يقاولا عانقلا

ل˘ح˘م˘لا ل˘خاد ن˘ئا˘بز˘˘لا دد˘˘ع
ل ثي˘˘ح˘˘ب ه˘˘ت˘˘˘حا˘˘˘صسم بصسح
ى˘ل˘ع شصا˘خ˘˘صشأا3 قو˘˘ف˘˘˘ي
،تقو˘˘لا شسف˘˘ن ي˘˘˘ف ر˘˘˘ث˘˘˘كألا

بير˘˘ج˘˘ت نأا ى˘˘ل˘˘ع تدد˘˘˘صشو
متي نأا دب ل ةيذحألا شسايقو
لا˘م˘ع˘˘ت˘˘صسلا تاذ شسا˘˘ي˘˘كأا˘˘ب

ى˘ل˘ع شصر˘ح˘لا ع˘˘م ،د˘˘حاو˘˘لا
ر˘ه˘˘ط˘˘م˘˘لا˘˘ب ن˘˘يد˘˘ي˘˘لا ل˘˘صسغ
رمألا ىصضتقا املك يلوحكلا

د˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لا ة˘˘فا˘˘صسم مار˘˘ت˘˘حاو
نو˘˘بز˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا

.عئابلاو
طور˘صشلا شصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ا˘˘مأا
ةرا˘ي˘صس طا˘صشن˘˘ل ة˘˘ه˘˘جو˘˘م˘˘لا
ريهطت ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت˘ف ،ةر˘جألا

ريفوت ،ايموي ةرايصسلا ميقعتو
لخاد يرابجإا م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا مÓ˘ه
م˘ي˘ق˘ع˘تو ر˘ي˘ه˘ط˘˘ت ،ةرا˘˘ي˘˘صسلا
ىلع «ليفاج» لولحمب دوقنلا
يرابجإا يقاولا عانقلا ،لقألا
ل˘ف˘كت˘لا ،نو˘بز˘لاو ق˘ئا˘˘صسل˘˘ل
ع˘م ر˘ث˘كألا ى˘ل˘ع ن˘˘ي˘˘نو˘˘بز˘˘ب
ريهطت ،دعابتلا ىلع شصرحلا

نكمي تاحاصسم لك ميقعتو
Ó˘صضف ،نو˘بز˘لا ا˘ه˘صسم˘ل˘˘ي نأا

ر˘ي˘غ ءا˘ي˘صشلا ل˘˘ك عز˘˘ن ن˘˘ع
ىلإا ،ةرايصسلا نم ةيرورصضلا

نو˘˘˘˘كت نأا ةرور˘˘˘˘صض بنا˘˘˘˘˘ج
.ةيقاوو ةليوط قئاصسلا ةصسبلأا

ر.نوراه

تقولأ صسفن يف رثكألأ ىلع نينوبزب لفكتلأو رمتسسملأ ميقعتلأو ةمامكلأ ةيرابجإأ اهزربأأ

عيب تÓحم .. «يصسكاطلإ» قئاصسو قÓحلإ ةلوإزم طورصش هذه
رجحلإ لÓخ مهطاصشن ةيذحأ’إو ةصسبلأ’إ

ة˘˘يرازو˘˘لا ة˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘لا تت˘˘˘فأا
ةاكز ميدقت زاوج˘ب ،ىو˘ت˘ف˘ل˘ل
ر˘˘ه˘˘صش ة˘˘ياد˘˘ب ن˘˘م ر˘˘ط˘˘˘ف˘˘˘لا

ةدد˘ج˘م ،كرا˘˘ب˘˘م˘˘لا نا˘˘صضمر
لك ىلع ةبجاو اهنأاب ريكذتلا

نم رثكأا كلم ةلصسمو ملصسم
ن˘ع ا˘ه˘جر˘˘خ˘˘ي ه˘˘مو˘˘ي تو˘˘ق
.مهتقفن همزلت نمعو هصسفن

يف ،اهتاذ ةنجللا تزربأاو اذه
زو˘˘˘ح˘˘˘ت شسمأا ا˘˘˘ه˘˘˘˘ل نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب
،ه˘ن˘م ة˘خ˘صسن ى˘ل˘ع«مÓ˘صسلا»
رطفلا ةاكز جارخإا ناك اذإا هنأا

دلبلا توق بلاغ نم اماعط
زئاج ادقن اهجارخإا نإاف ، ازئاج
اهددحت يتلا ة˘م˘ي˘ق˘لا˘ب ا˘صضيأا

.ةينيدلا نوؤوصشلا ةرازو
ح.نيدلأ رمق

 كلم ةلسسمو ملسسم لك ىلع اهبوجوب تركذ
 :ىوتفلل ةيرأزولأ ةنجللأ ،هموي توق نم رثكأأ

«ناصضمر رهصش ةيإدب نم رطفلإ ةاكز ميدقت زوجي»



يدؤو˘ت نأا ،ر˘˘يزو˘˘لا ع˘˘قو˘˘ت
كبوأا» ـل ةديدجلا تارارقلا
ذيفنتلا زيح اهلوخد عم ،«+
ىلإا لخادلا يام رهصش ةيادب
اعقوتم راعصسلا يف ششاعتنا
83و53 ن˘˘ي˘˘ب حوار˘˘ت˘˘ت نا
لصصت دقو ل˘ي˘مر˘ب˘ل˘ل ارلود
ي˘˘ف ارلود04 دود˘˘ح ى˘˘لإا
هذ˘ه ن˘م ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا
راعصسألا نأاب فاصضأاو ،ةنصسلا
ى˘˘˘˘˘لإا ل˘˘˘˘˘صصت نأا ن˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘˘ي
اهاندهع ي˘ت˘لا تا˘يو˘ت˘صسم˘لا

نم يناثلا يصسادصسلا لÓخ
ة˘ياد˘بو ة˘˘ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘صسلا
يصشفت لبق ،ةيراجلا ةنصسلا

تنا˘ك ي˘ت˘لاو ا˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو
ارلود06 ىلا05 دودح يف
ه˘لؤوا˘ف˘ت ا˘يد˘ب˘م ،ل˘ي˘˘مر˘˘ب˘˘ل˘˘ل
ط˘ف˘˘ن˘˘لا ر˘˘ع˘˘صس شصو˘˘صصخ˘˘ب
ةدوعو ةيخيراتلا تارارقلاو
اهتعيبط ىلا ايجيردت ةايحلا

هتايوتصسم ىلا بلطلا ةدوعو
،با˘قر˘ع ح˘صضوأاو ،ة˘يدا˘˘ع˘˘لا
يرئازجلا لورتبلا ةفلكت نأاب
ارلود41 دود˘˘˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘˘˘˘ف
شضفخ˘ن˘ت ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ل˘ي˘مر˘ب˘ل˘ل
يصساح لو˘ق˘ح ي˘ف ة˘ف˘ل˘كت˘لا

ل˘˘˘كصشت ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا دو˘˘˘˘ع˘˘˘˘صسم
رلود5 ىلإا ،مهألا ردصصملا
هذ˘ه ي˘ف ا˘ي˘عاد ،ل˘˘ي˘˘مر˘˘ب˘˘ل˘˘ل
بن˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ت ى˘˘˘˘˘لإا قا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صسلا
ة˘طو˘ل˘غ˘م˘˘لا تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا

ةقاط˘لا ةرازو ى˘لإا ها˘ج˘تلاو
كار˘˘˘طا˘˘˘˘نو˘˘˘˘صس ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘صش وأا
تامولعملا ىل˘ع لو˘صصح˘ل˘ل
،ة˘ي˘فا˘˘ف˘˘صش ل˘˘كب ةد˘˘كؤو˘˘م˘˘لا

نأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع با˘˘˘قر˘˘˘ع دد˘˘˘صشو
عصضو يف كارطانوصس ةكرصش

نو˘يد نود˘ب ،ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح ح˘˘ير˘˘م
ةنكمتمو ةيجراخ لو ةيلخاد
اهيد˘لو جا˘ت˘نإلا ل˘ئا˘صسو ن˘م
ام˘م ،ر˘ي˘ب˘ك ير˘ح˘ب لو˘ط˘صسأا
د˘ي˘ج ع˘صضو ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي
را˘˘ي˘˘ه˘˘نا ة˘˘مزأل يد˘˘صصت˘˘ل˘˘ل
قابتصسا نع افصشاك ،راعصسألا
ة˘˘˘مزألا هذ˘˘˘ه˘˘˘ل ر˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ةصصاخلا تاقفنلا شضيفختب
3.8ب رامثتصسلاو رييصستلاب
،ما˘˘ع˘˘لا اذ˘˘ه رلود را˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م
نل تاقفنلا هذه نأا افيصضم
ة˘يا˘غ ى˘لإا ل˘جؤو˘ت ل˘ب ى˘غ˘ل˘ت
دد˘˘جو ،را˘˘ع˘˘صسألا ششا˘˘ع˘˘ت˘˘نا

نأا ىلع هديكأات ةقاطلا ريزو
ءا˘ن˘ب ى˘˘لإا ه˘˘ج˘˘ت˘˘ت ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
دنتصسي ديدج يوقاط جذومن

ةيليوحتلا تاعا˘ن˘صصلا ى˘ل˘ع
افصشاك ،ةددجتملا تاقاطلاو
ه˘˘ترازو ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘كار˘˘صش ن˘˘ع
ي˘لا˘˘ع˘˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا ةرازوو
ةرازوو ي˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا ثح˘˘ب˘˘لاو
تاعانصصلا ريوطت˘ل ،ة˘ئ˘ي˘ب˘لا

˘ما˘ظ˘ن ءا˘ن˘˘بو ة˘˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت˘˘لا
تاقاطلا ىلع دمتعي يوقاط
ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘ب ،ةدد˘ج˘ت˘م˘˘لا
كار˘طا˘˘نو˘˘صس ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘كار˘˘صش
فلا4 جات˘نإل زا˘غ˘ل˘نو˘صسو
تا˘˘قا˘˘ط˘˘لا ن˘˘م طاوا˘˘غ˘˘ي˘˘˘م
.ةددجتملا

،باقرع دمحم عجرأاو اذه
ر˘˘˘ي˘˘˘غ ع˘˘˘جار˘˘˘ت˘˘˘لا با˘˘˘ب˘˘˘صسأا
،طف˘ن˘لا را˘ع˘صسأل قو˘ب˘صسم˘لا
بب˘صسب بل˘ط˘لا ع˘˘جار˘˘ت ى˘˘لإا

ل˘˘صشف اذ˘˘كو ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘˘بو
م˘˘ل يذ˘˘لا شسرا˘˘م عا˘˘م˘˘ت˘˘˘جا
،جاتنإلا شضف˘خ ن˘م ن˘كم˘ت˘ي
ةر˘ي˘ب˘ك ة˘مد˘صص بب˘˘صس ا˘˘م˘˘م
كبوأا لخاد ةجتنملا لودلل
نأا ا˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘صضم ،ا˘˘˘ه˘˘˘جرا˘˘˘˘خو
شضافخ˘ناو جا˘ت˘نإلا ل˘صصاو˘ت
ىدأا ،ةحئاجلا ببصسب بلطلا
يف قوبصسم ريغ رايهنا ىلإا
اد˘ح ا˘م˘˘م ،ط˘˘ف˘˘ن˘˘لا را˘˘ع˘˘صسأا
نم اهئاكرصشو كبوأا ةمظنمب
ى˘لإا ا˘ه˘جرا˘خ ن˘م ن˘ي˘ج˘ت˘ن˘م

ىلع ةيخيرات تارارق ذاختا
جا˘ت˘نإلا شضي˘˘ف˘˘خ˘˘ت ا˘˘ه˘˘صسأار

يأا ،ةلود لكل ةئاملاب32ب
ليمرب نييÓم01 براقي ام
.ايموي

ثدحلا4 0372ددعلا ^1441 ناضضمر50ـل قفاوملا0202 ليرفأا82ءاثÓثلا

watan@essalamonline.com

نادلبلا نم ريثك يف رجحلل يجيردتلا عفرلا ةيادبو ذيفنتلا زيح جاتنإ’ا شضيفخت قافتا لوخد عم

«لبقملإ يام نم ءإدتبإ ر’ود04 ىلإإ لصصت دق طفنلإ راعصسأإ» :باقرع
تإر’ود5 دوعصسم يصساح يف طفنلإ ةفلكت ^

ز.لامج

لوخد عم ةرضشابم ،يام رهضش نم ةيادب طفنلا راعضسأا ششاعتنا ةيناكمإا نع ،ةقاطلا ريزو ،باقرع دـمحم فضشك
ىلع بلطلا ديعي امب ،نادلبلا نم ريثك يف رجحلل يجيردتلا عفرلا ةيادبو ،ذيفنتلا زيح جاتنإ’ا شضيفخت قافتا

ـلا زواجتيو ،يناثلا يثÓثلا يف ،ار’ود04 ـلا دودح ىلإا لضصي نأا اعقوتم ،ةيداعلا هتايوتضسم ىلإا ةيوقاطلا داوملا
.0202 نم يناثلا يضسادضسلا يف ار’ود05

 ةررقملا تاءارجإ’ا بكاوت
ةيمومعلا تاطلضسلا فرط نم

ةقطنم لك يف
لمعلإ تيقإوم هذه

ديرب بتاكمل ديدجلإ
ناصضمر رهصش لÓخ رئإزجلإ

،رئازجلا ديرب ةضسضسؤوم تفضشك
لمعل ةديدج تيقاوم نع
رهضش لÓخ ديربلا بتاكم
ميضسقت مت ثيح ،ناضضمر
قطانم ةثÓث بضسح تيقاوملا

تاءارجإÓل اقفو ،نطولا نم
تاطلضسلا فرط نم ةررقملا
.ةقطنم لك يف ةيمومعلا

هنع تنلعأا ام بضسحو
ددح دقف ،شسمأا ،ةضسضسؤوملا

لامضشلا قطانمب لمعلا تيقاوم
نم شسيمخلا ىلإا تبضسلا نم
تبضسلا نمو ،اضس51 ىلإا اضس03.8
ىلإا اضس03.8 نم ءاعبرأ’ا ىلإا

ىلإا03.8 نم شسيمخلاو اضس41
ةي’و شصخي اميف امأا ،اضس21
تبضسلا نم نوكتضسف ةديلبلا
ىلإا اضس03.8 نم شسيمخلا ىلإا

نوكتضس نيح يف ،03.21
نم لكب بونجلا قطانمب
،يزيلا ،تضسارنمت ،راردأا

،ةلقرو ،راضشب ،فودنت
ةركضسب ،طاوغأ’ا ،ةيادرغ
ىلإا تبضسلا نم يداولاو
ىلإا اضس03.7 نم شسيمخلا

ىلإا تبضسلا نمو اضس03.41
اضس41 ىلإا03.8 نم ءاعبرأ’ا

.اضس21 ىلإا03.8 نم شسيمخلاو
نأا ،رئازجلا ديرب زربأاو
ةيلاملاو ةيرادإ’ا حلاضصملا

ةيديربلا تاضسضسؤوملاو
،قرفلا ماظنل اقفو ،ةمظنملا

ةيديربلا تاضسضسؤوملا نأا عم
ةمدخلا ماظنل قفو لمعت يتلا
يف امب دودحملاو رمتضسملا

ةقلحملا كيبابضشلا كلذ
،عيزوتلاو عاديإ’ا زكارمو
رئازجلا ديرب ةضسضسؤوم تعدو
ةفاك مارتحا ةلضصاوم ىلإا

نم ةيحضصلا ةياقولا ريبادت
ىلع ةضصاخ ،شسوريفلا راضشتنا

.ديربلا بتاكم ىوتضسم
ز.لامج

ةب˘تر˘م˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا تل˘ت˘حا
ن˘ي˘يو˘ت˘صسم˘لا ى˘ل˘ع ى˘˘لوألا
ةبترملاو يبرعلاو يقيرفإلا

بيترتلا نمصض ،ايملاع35
ذيف˘ن˘ت لا˘ج˘م ي˘ف ي˘م˘لا˘ع˘لا
.ةمادتصسملا ةيمنتلا فادهأا

ةيمن˘ت˘لا ر˘ير˘ق˘ت ي˘ف ءا˘جو
د˘ع˘م˘لا ،9102 ةماد˘ت˘صسم˘لا

ريغ ةمظنملا نيب ةفصصانم
ة˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘لألا ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لا
«غنوف˘ي˘ت˘صش نا˘م˘صسي˘ل˘تر˘ي˘ب»
ة˘ي˘م˘ن˘˘ت˘˘لا لو˘˘ل˘˘ح ة˘˘كب˘˘صشو
ي˘˘˘ف (NSDS) ةماد˘ت˘صسم˘لا
فادهأا ذيف˘ن˘ت ة˘ع˘با˘ت˘م را˘طإا
،ة˘˘ماد˘˘ت˘˘صسم˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا

ا˘ب˘ي˘تر˘ت ر˘ير˘ق˘ت˘لا ن˘˘م˘˘صضتو
يف نيدلبلا تاءادآل ايملاع
ةيمنتلا فادهأا قيقحت لاجم
ة˘˘ن˘˘صس لÓ˘˘خ ة˘˘ماد˘˘ت˘˘صسم˘˘لا

اذ˘˘˘˘˘˘˘˘ه شسم د˘˘˘˘˘˘˘˘˘قو ،9102
ادلب261 ف˘˘ي˘˘ن˘˘˘صصت˘˘˘لا

ر˘صشؤو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع دا˘˘م˘˘ت˘˘علا˘˘ب
001 ى˘˘لإا0 ن˘ي˘ب حوار˘ت˘˘ي
قيقحت ةجرد شسكعي يذلاو
،ةمادتصسملا ةيم˘ن˘ت˘لا فاد˘هأا
كلذ د˘ع˘ب ه˘ن˘م جر˘خ˘ت˘˘صسي˘˘ل
دو˘˘ه˘˘ج˘˘م˘˘لا لو˘˘ح ار˘˘صشؤو˘˘˘م
لكل ةبصسنلاب هلذب بجاولا
،فادهألا هذه قي˘ق˘ح˘ت˘ل د˘ل˘ب
ريرقتلا اذ˘ه ود˘ع˘م د˘م˘ت˘عاو
تايطعملا ىلع هزاجنإا يف
ردا˘صصم˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘تأا˘˘ت˘˘م˘˘لا
،ةيم˘صسر˘لا ر˘ي˘غو ة˘ي˘م˘صسر˘لا
تامظنملا نم ةصصاخ ةيتآلا
،ي˘م˘لا˘ع˘لا كن˘ب˘لا) ة˘ي˘لود˘˘لا

يداصصتقلا نواعتلا ةمظنم
ةحصصلا ةمظ˘ن˘م ،ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو
ةيذغألا ةمظ˘ن˘م ،ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا

ةيلودلا ةمظنملاو ةعارزلاو
ةوÓع ،(فيصسينويلاو لمعلل

رصسألا ىدل تاقيقحتلا ىلع
(لو˘˘˘˘ب در˘˘˘˘˘لوو بو˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘غ)

تا˘˘كب˘˘˘صشو تا˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘مو
،ما˘فوأا) ي˘لود˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘˘لا
(كرووت˘ن شسي˘ت˘صسا˘ج شسكا˘ت
ةيلود˘لا تارو˘صشن˘م˘لا اذ˘كو
.ةصصصصختملا

جئاتن ليلحت ريصشيو اذه
رئازجلا نأا ىلإا ،ريرقتلا اذه
غولبل حيحصصلا بردلا ىلع
،ةمادتصسم˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا فد˘ه
ر˘˘ق˘˘ف˘˘لا ة˘˘ح˘˘فا˘˘˘كم˘˘˘ل لوألا

ةعانصصلا يف يناثلا فدهلاو
يهو ،تآاصشنملاو راكتبلاو
لدت˘ع˘م مد˘ق˘ت زار˘حإا دد˘صصب
ةيمن˘ت˘لا فد˘ه شصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف
ثلا˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ماد˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسم˘˘˘˘˘لا
فد˘˘ه˘˘لا اذ˘˘كو ،«ة˘˘ح˘˘˘صصلا»
ن˘ي˘˘ب ةاوا˘˘صسم˘˘لا» شسما˘˘خ˘˘لا
ءاملا» شسداصسلاو «نيصسنجلا
فدهلاو ،«ريهطت˘لاو ي˘ق˘ن˘لا
ة˘ف˘ي˘ظ˘ن˘لا ة˘قا˘ط˘لا» ع˘با˘صسلا
.«ةلوقعم ةفلكب

ز.لامج

001/7.17 رضشؤوم ىلع تلضصحت
 ايبرعو ايقيرفإإ ىــــلوأ’إ ةـــبترملإ يف رــئإزجلإ

ةـــمإدتصسملإ ةـــيمنتلإ يـــف ايملاع35 ـلإو

ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘˘م˘˘لا تف˘˘صشك
يراجتلا نازيملا نأا ،كرامجلل
ب ردقي ازجع لجصس ،يرئازجلا

لوأا ي˘˘ف رلود را˘˘ي˘˘ل˘˘م32.1
لباقم ،0202 ماع نم نيرهصش
ي˘ف رلود نو˘˘ي˘˘ل˘˘م15,686
،9102 ن˘˘م ةر˘˘ت˘˘ف˘˘˘لا شسف˘˘˘ن
ة˘ب˘صسن˘ب ةدا˘يز كلذ˘˘ب Ó˘˘ج˘˘صسم
.ةئاملاب61.97

ة˘ت˘قؤو˘م˘لا تا˘نا˘ي˘ب˘لا ر˘ه˘˘ظ˘˘ت
تاصساردلا ةيريدم نع ةرداصصلا

،كرامجلل ةعباتلا فارصشتصسلاو
ةيرئازجلا تارداصصلا ةميق نأا
لÓخ ،رلود رايلم9.4 تغلب
ن˘م ير˘ف˘ي˘فو ي˘ف˘نا˘ج ير˘ه˘صش
597.6 لبا˘ق˘م ،يرا˘ج˘لا ما˘ع˘لا

ةرت˘ف˘لا شسف˘ن ي˘ف رلود را˘ي˘ل˘م
اعجارت كلذب ةلجصسم ،9102ـل
امأا ،ة˘ئا˘م˘لا˘ب98.72 ة˘ب˘صسن˘˘ب
اهتفلكت تغ˘ل˘ب د˘ق˘ف ،تادراو˘لا
،رلود رايلم921,6 ةيلامجإلا

،رلود راي˘ل˘م184.7 لبا˘ق˘م
70.81 ةبصسن˘ب تصصل˘ق˘ت ثي˘ح
،ردصصملا شسفنل اقفوو ،ةئاملاب
لÓخ تارداصصلا تحمصس دقف
ةرو˘تا˘ف ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘ب ةر˘ت˘ف˘لا هذ˘˘ه
49.97 ة˘˘˘ب˘˘˘˘صسن˘˘˘˘ب تادراو˘˘˘˘لا
ةئاملاب28.09 لباقم ،ةئاملاب

˘ما˘ع˘لا ن˘م ةر˘ت˘ف˘لا شسف˘ن لÓ˘خ
تل˘˘˘˘كصش د˘˘˘˘قو ،ي˘˘˘˘صضا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
تا˘ع˘ي˘ب˘م˘لا م˘هأا تا˘قور˘ح˘م˘˘لا
لوا لÓخ جراخلا وحن ةينطولا
ل˘ث˘م˘ت ذا ،0202 نم ن˘ير˘ه˘صش
تارداصصلا نم ةئاملاب80.39
اهتمي˘ق تغ˘ل˘ب ثي˘ح ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ل˘با˘ق˘م ،رلود را˘ي˘˘ل˘˘م65.4
ةل˘ج˘صسم ،رلود را˘ي˘ل˘م53.6
71.82 ع˘قاو˘ب ا˘ع˘˘جار˘˘ت كلذ˘˘ب
تل˘˘˘˘كصشتو اذ˘˘˘˘ه.ةئاملاب
تاقورحم˘لا جرا˘خ تاردا˘صصلا

ة˘ع˘ن˘صصم˘لا ف˘صصن داو˘م˘لا ن˘˘م
نويلم95.042 ة˘˘م˘˘ي˘˘ق˘˘˘ب
نويلم75.133 لبا˘ق˘م)رلود
44.72 ةبصسنب ةعجارتم (رلود
ةيئاذغ˘لا داو˘م˘لا اذ˘كو ة˘ئا˘م˘لا˘ب

لباقم) رلود نويلم66.17ب
عافتراب (رلود نويلم72.76
داتعلاو ةئا˘م˘لا˘ب35.6 هرد˘˘˘ق
نويلم60.01ب ي˘عا˘ن˘˘صصلا
نويلم57.32ل˘با˘ق˘˘م) رلود
شضا˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘˘˘˘ب (رلود
،ةئاملاب76.75هتبصسن
اصضيأا تارداصصلا هذه تلكصشتو
97.01 ةميقب ماخلا داوملا نم

86.71 ل˘با˘ق˘م رلود نو˘ي˘˘ل˘˘م
(ةئاملاب79,83‐) رلود نويلم
ر˘ي˘غ ة˘ي˘كÓ˘ه˘ت˘˘صسلا داو˘˘م˘˘لاو
رلود نويلم97.5ب ةيئاذغلا

رلود نو˘˘ي˘˘ل˘˘م97.4لباقم
.(ةئاملاب08.02+)

ءا˘˘كر˘˘صشلا شصو˘˘صصخ˘˘˘ب ا˘˘˘مأا
لوأا ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل ن˘ي˘يرا˘ج˘ت˘˘لا
دقف ،يراجلا ماعلا نم نيرهصش
اصسنرف ةحازإا نم ايلاطيا تنكمت
ن˘ئا˘بز˘ل ،ى˘لوألا ة˘ب˘تر˘م˘˘لا ن˘˘م
لوأا نيصصلا تلظ امنيب رئازجلا

زاح ،ةرتفلا هذه يفو ،اهل نومم
ل˘˘ئاوألا ة˘˘صسم˘˘خ˘˘لا ن˘˘ئا˘˘˘بز˘˘˘لا
ةئاملاب03.35 ىلع ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل
.ةيرئازجلا تارداصصلا نم

ةمئاقلا ايلاطيا تردصصت امك
ةئاملاب54.41 تر˘ت˘صشا ثي˘ح
غلبمب ةينطولا تارداصصلا نم
نويلم40.807 هردق يلامجإا
ةئاملاب16.34 عجارتب ،رلود
ماعلل ةرتف˘لا شسف˘ن ع˘م ة˘نرا˘ق˘م
ا˘˘صسنر˘˘ف ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ت ،ي˘˘˘صضا˘˘˘م˘˘˘لا

لثمي ام يأا نويلم82.946ب
ةيرئازجلا تاعيبملا نم52.31
اي˘كر˘ت ا˘ه˘ع˘ب˘ت˘ت ،جرا˘خ˘لا و˘ح˘ن

ا˘م رلود نو˘ي˘ل˘م65.694ب
ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب31.01 ل˘ث˘˘م˘˘ي
ن˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘صصلا و ، تاردا˘˘˘˘˘˘˘صصلا

ام ،رلود نو˘ي˘ل˘م62.514ب
اينابصسا و ،ةئاملاب74.8 لثمي
ام يأا رلود نويلم15.243
ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب99.6 لدا˘˘ع˘˘˘ي

.دلبلا تارداصص
ن˘ي˘نو˘م˘م˘لا شصخ˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو

نادلبلا لثم ،رئازجلل نيصسيئرلا
ةئاملاب41.84 لئاوألا شسمخلا

دقو ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا تادراو˘لا ن˘م
ثيح ةمئاقلا نيصصلا تردصصت
رئازجلا وحن ا˘ه˘تاردا˘صص تغ˘ل˘ب

رايلم370.1 ةرتفلا هذه لÓخ
ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘˘ب15.71) رلود
،(ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ما˘ع˘لا تادراو˘لا
ةئاملاب08.72 شضا˘ف˘خ˘˘نا˘˘ب
07.985 ب ا˘صسنر˘ف ا˘ه˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘ت
رلود نو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م
ب ا˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يا،(ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب26.9)

03.8)رلود نوي˘ل˘م15.805
ةد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘يلو˘لا ،(ة˘ئا˘م˘لا˘ب
نويلم48.593 ب ةيكيرمألا
اينابصساو (ةئاملاب64.6) رلود

،رلود نو˘ي˘ل˘م63.383 ب
.(ةئاملاب52.6)

ع.لÓب

اهل نومم لوأا نيضصلاو رئازجلل نوبز لوأا ايلاطيا

نإزيملإ زجع مجح ر’ود رايلم32.1
0202 نم نيرهصش لوأإ يف يراجتلإ

هل افلخ جاحلب اضضر يلع باختنا
ببصسب راجحلإ بكرمل ماعلإ ريدملإ ةلاقإإ
ميتنصس رايلم0041 اهردق ةيلام رئاصسخ

ةيداعلا ةماعلا ةي˘ع˘م˘ج˘لا تما˘ق
ريد˘م˘لا ة˘لا˘قإا˘ب ،را˘ج˘ح˘لا بكر˘م˘ل
رئاصسخ ةيفلخ ىلع بكرملل ماعلا
ةنصس لÓخ رايلم0041 ـب تردق
شسل˘˘ج˘˘م بخ˘˘ت˘˘نا ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،9102
اريد˘م جا˘ح˘ل˘ب ا˘صضر ي˘ل˘ع ةرادإلا

نا˘ي˘ب ف˘˘صشك.بكرم˘ل˘ل اد˘يد˘ج
شسمأا «راد˘˘˘˘ي˘˘˘˘صس» ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ل
،هنم ةخصسن ىلع «مÓصسلا«زوحت
لÓخ ةماع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا رار˘ق نأا˘ب
تد˘ق˘ع˘نا ي˘ت˘لا ،ة˘يدا˘ع˘لا ا˘ه˘ترود
ةلاقتصسإلا دعبو ،«لاتيميإا» عمجمب
ةرادإلا شسلجم ءاصضعأل ةيعامجلا
ةرادإا شسلج˘م ن˘ي˘ي˘ع˘تو ،بكر˘م˘ل˘ل

ةيعم˘ج˘لا تعد˘ت˘صسا ثي˘ح ،د˘يد˘ج
˘ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا شسي˘ئر˘˘لا ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا

اذهو ،راديصس يعانصصلا عمجملل
ةنصسل ةيلاملا جئاتنلا ةيفلخ ىلع
ر˘˘˘ئا˘˘˘صسخ تقا˘˘˘ف ثي˘˘˘ح9102
تررقو ،راي˘ل˘م0041 بكر˘م˘لا
هذ˘˘˘ه نأا˘˘˘ب تح˘˘˘صضوأاو ،ه˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘قإا
عمجملا تلخدأا ةيلاملا ةليصصحلا
مدع يف تببصست ةيلام رئاصسخ يف
امم ،لامعلا روجأا عفد ىلع ةردقلا

ل˘خاد ر˘تو˘ت˘م ي˘ن˘ه˘˘م و˘˘ج ق˘˘ل˘˘خ
،هتاذ ردصصملا زربأا امك ،بكرملا
نم ءاج ةماعلا ةيعمجلا داقعنإا نأاب
نم مغرلاب فيزنلا اذه فقو لجأا
ي˘ت˘لا ة˘م˘خ˘صضلا تارا˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صسإلا

ةيمومعلا تاط˘ل˘صسلا ا˘ه˘ت˘صصصصخ
.راجحلا بكرم ليهأات ةداعإل

ك.اضضر



ةمكحم˘لا ة˘ئ˘ي˘ه رار˘ق ءا˘جو
ة˘م˘كا˘ح˘م ل˘ي˘جأا˘˘ت˘˘ب ،ا˘˘ه˘˘تاذ

ة˘م˘˘ه˘˘ت˘˘ب ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘لا ،و˘˘با˘˘ط
«ششيجلا تايونعم فاعصضإا»
،يصضاملا ربمتبصس رهصش ذنم
،مهتملا عافد ةئيه نم بلطب

ةر˘م˘ل˘ل ا˘ه˘ل˘ي˘˘جأا˘˘ت م˘˘ت ثي˘˘ح
دع˘ب ي˘لاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘نا˘ث˘لا

.يراجلا ليرفأا6 ةصسلج
ةم˘كح˘م ة˘با˘ي˘ن تنا˘كو اذ˘ه
ةيصضقلا تلاحأا دق ،ةعيلقلا

يذلا قيقحتلا يصضاق ىلع
ربمتبصس11 مو˘˘˘˘˘˘ي ر˘˘˘˘˘˘˘مأا
،وباط ميرك عاديإاب يصضاملا

دعبو ،تقؤوملا شسبحلا نهر
مهتملا عافد ةئيه فانئتصسا
،ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا ي˘˘صضا˘˘ق رار˘˘ق
˘˘˘ما˘˘˘ه˘˘˘تلا ة˘˘˘فر˘˘˘غ ترر˘˘˘˘ق
موي ةزابي˘ت ءا˘صضق شسل˘ج˘م˘ب
تحت هعصضو رب˘م˘ت˘ب˘صس52
ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ة˘با˘˘قر˘˘لا ما˘˘ظ˘˘ن
ه˘نأا ر˘ي˘غ ،ه˘حار˘˘صس قÓ˘˘طإاو

هل هجوتل ،ةيناث ةرم لقتعا
،ةيناث ةيصضق يف ىرخأا مهت

يأا ي˘لاو˘م˘لا مو˘ي˘لا حا˘˘ب˘˘صص
.ربمتبصس62 خيراتب
ة˘˘˘ي˘˘˘صضق˘˘˘لا شصو˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘بو
،وباط ميرك نأا ركذي ،ةيناثلا

شسرام4 خ˘يرا˘ت˘˘ب م˘˘كو˘˘ح
شضيرح˘ت˘لا م˘ه˘ت˘ب ي˘صضا˘م˘لا

د˘صصق ف˘ن˘ع˘لا لا˘م˘عأا ى˘ل˘ع
،ينطولا عا˘فد˘لا˘ب رار˘صضإلا

ةد˘حو ة˘مÓ˘صسب شسا˘˘صسم˘˘لاو
ر˘˘˘˘صشنو داد˘˘˘˘عإاو ،ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا
ع˘قاو˘م ى˘ل˘˘ع تا˘˘هو˘˘يد˘˘ي˘˘ف
ثيح ،يعامتجلا لصصاوتلا
4 ةبوق˘ع ة˘با˘ي˘ن˘لا تصسم˘ت˘لإا
ة˘مار˘غو ،ا˘ن˘˘ج˘˘صس تاو˘˘ن˘˘صس

لبق ،رانيد فلأا002ـب ةيلام
11 خيراتب مكحلا ردصصي نأا

ا˘˘م˘˘كح ر˘˘ه˘˘صشلا شسف˘˘ن ن˘˘˘م
6 اهنم ،انجصس ةنصسب هتنادإاب
نا˘˘ك ثي˘˘ح ،ذ˘˘˘فا˘˘˘ن ر˘˘˘ه˘˘˘صشأا

نجصس نم جرخي نأا ارظتنم
ذنم دجاوتي ثي˘ح ،ة˘ع˘ي˘ل˘ق˘لا

ي˘ف ي˘صضا˘م˘˘لا شسرا˘˘م62
م˘ت ن˘كل ،ة˘يدار˘ف˘˘نا ة˘˘ناز˘˘نز
يذلا نعطلا دعب همادقتصسا
شسلجم ىدل ةباي˘ن˘لا ه˘ت˘مد˘ق
52 خيرا˘ت˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا ءا˘صضق
تع˘فرو ،ي˘صضا˘˘م˘˘لا شسرا˘˘م
ة˘ن˘صس ى˘لإا هد˘صض ة˘˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘لا
ةمكاحملا يف ،اذفان انجصس
بب˘صسب ،لد˘ج ترا˘˘ثأا ي˘˘ت˘˘لا
ةئيه تلاق يتلا تازواجتلا
شسل˘ج˘م˘لا نأا م˘ه˘ت˘م˘لا عا˘˘فد
،اهل˘كو˘م ق˘ح ي˘ف ا˘ه˘ب˘كترإا

مدقي عا˘فد˘لا تل˘ع˘ج ي˘ت˘لاو
مكحلا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ف˘قو˘ب ا˘ب˘ل˘ط
42 ي˘ف خرؤو˘م˘لا ي˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ةداملل اقب˘ط0202 شسرا˘م
م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت نو˘˘نا˘˘ق ن˘˘م41
.نوجصسلا

watan@essalamonline.com
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ضشيجلآ تايونعم فاعسضإآ ةمهتب اهيف عباتي يتلآ ةيسضقلآ يف

مداقلإ نإوج حتافلإ ىلإإ يلإوتلإ ىلع ةيناثلإ ةرملل وباط ميرك ةمكاحم ليجأات

ب.نيرسسن

طاسشنلآ ،وباط ميرك ةمكاحم يلآوتلآ ىلع ةيناثلآ ةرمللو ليجأات ،ةزابيتب ةعيلقلآ ةمكحم ةئيه ضسمأآ تررق
 .مداقلآ نآوج حتافلآ ىلإآ ،(ضسيسسأاتلآ ديق) يعامتجإلآ يطآرقميدلآ بزحلآ ضسيئرو ،يسسايسسلآ

ضساسسملآ ةمهتب عبوت
ىلع ةينطولآ ةدحولاب

تآروسشنم ةيفلخ
اهيف قرطت ةيكوبسسياف

ناسضمر نابع ديهسشلل
نجصسلإ رداغي فيرظ حبإر

ءاسضق ضسلجم ضسمأآ رقأآ
3 ضسبحلاب مكح ةليسسملآ
ىرخأآ رهسشأآ3و ةذفان رهسشأآ

حبآر قح يف ةذفان ريغ
ةفاقثلآ ريدم ،فيرظ

رداغيسس ثيح ،قبسسألآ
دعب نجسسلآ ينعملآ
.ةبوقعلآ هذافنتسسآ

ةمكحملآ تناكو
رهسش تمكح دق ةيئآدتبلآ

ىلع ،يسضاملآ يفناج
اسسبح رهسشأآ6ـب ينعملآ
ضساسسملآ ةمهتب ،ةذفان
ىلع ةينطولآ ةدحولاب

عقوم يف تآروسشنم ةيفلخ
اهيف قرطت ،«كوبسسياف»
.ناسضمر نابع ديهسشلل

ةمكحم نأآ ،ركذلاب ريدج
فيرظ تنآدأآ ،ةليسسم
دعب هبسصنم نم لاقملآ
ةذفان ضسبح ماعب ،ةثداحلآ

.ةيسضقلآ ضسفن يف
ع.ماهسس

 ةكرسشلآ باسسحل لمعي لقتسسم يرحب ليكوب قلعتي رمألآ نأآ تدكأآ

ةينانبللإ ةلإدعلإ هصسردت فÓخ يف اهتإراطإإ دحأإ عولصض يفنت «كإرطانوصس»
كار˘˘˘˘طا˘˘˘˘نو˘˘˘˘صس» تد˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ف
،«نصشياروبرو˘ك مو˘لور˘ت˘ي˘ب
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘كر˘˘صشلا عر˘˘˘ف
،«كارطانوصس» تاقورح˘م˘ل˘ل
يذلا ر˘ب˘خ˘لا ،ع˘طا˘ق ل˘كصشب
ف˘ح˘صصلا شضع˘ب ه˘ت˘ل˘˘قا˘˘ن˘˘ت
د˘حأا عو˘ل˘صضب د˘ي˘ف˘ي يذ˘˘لاو
ي˘˘ف ،تور˘˘ي˘˘ب˘˘ب ا˘˘ه˘˘تارا˘˘˘طإا

ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا ه˘˘صسرد˘˘˘ت فÓ˘˘˘خ
نأا تزر˘˘بأاو ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘لا
هعامصس مت يذلا شصخصشلا

ل˘ق˘ت˘صسم ير˘ح˘ب ل˘ي˘كو و˘ه
.ةكرصشلا باصسحل لمعي
كار˘˘˘طا˘˘˘نو˘˘˘˘صس» تح˘˘˘˘صضوأا
،«نصشياروبرو˘ك مو˘لور˘ت˘ي˘ب
لوأا ءا˘˘صسم ا˘˘ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘˘ف
قلعتت ةيصضقلا هذه نأا ،شسمأا
شسرام03 ىلإا دوعي فÓخب
تم˘ل˘عأا ا˘مد˘ن˘ع ،مر˘صصن˘م˘لا

ةرازو ا˘˘ه˘˘نو˘˘بز فر˘˘ط ن˘˘م
،ةينانبللا هايم˘لاو ءا˘بر˘ه˘كلا
ي˘˘˘تا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘˘ع ل˘˘˘˘كصشم˘˘˘˘ب
ي˘˘˘˘ف بي˘˘˘˘ع شصو˘˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘˘ب
تلومحلا ىدحإل ةيعونلا
ةم˘ل˘صسم˘لا دو˘قو˘ل˘ل ةر˘ي˘خألا
تاذ ةيمومع˘لا ة˘صسصسؤو˘م˘ل˘ل
يراجتلاو يعانصصلا عباطلا
52 خيراتب «نانبل ءابرهك»
كل˘ت ذ˘ن˘˘مو ،0202 شسرا˘˘م

كارطانو˘صس» تنا˘ك ،ةر˘ت˘ف˘لا
،«نصشياروبرو˘ك مو˘لور˘ت˘ي˘ب
ءابرهكلل ةينانبللا ةرازولاو
رمت˘صسم راو˘ح ي˘ف ،ها˘ي˘م˘لاو
يف لح داجيإا ةلواحم دصصق
نأا كصش لو تقو بر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘قأا
ايلعف ىو˘صست˘صس ة˘ي˘ع˘صضو˘لا

فيصضي ‐ بيرق امع ايئاهنو
ار˘˘˘ظ˘˘˘ن  ‐ ه˘˘˘تاذ رد˘˘˘صصم˘˘˘لا
يتلا ةز˘ي˘م˘ت˘م˘لا تا˘قÓ˘ع˘ل˘ل
.نيفرطلا طبرت

نأا ،ر˘˘˘˘˘كذ˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘ج
˘مو˘ي˘˘لور˘˘ت˘˘ب كار˘˘طا˘˘نو˘˘صس»
تما˘˘˘ق ،«ن˘˘˘صشيارو˘˘˘˘برو˘˘˘˘ك
رب˘م˘فو˘ن ر˘ه˘صش د˘ق˘ع مار˘بإا˘ب
ةينانبللا ةرازولا عم ،5002
نم ءادتبا) هاي˘م˘لاو ة˘قا˘ط˘ل˘ل
نم (6002 يفناج1 خيرات
،لز˘يد˘لا دو˘قو ر˘ي˘فو˘ت ل˘˘جأا

ةد˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘ل ،دو˘˘˘قو˘˘˘˘لا تيزو
،«نانب˘ل ءا˘بر˘ه˘ك» ة˘صسصسؤو˘م
فار˘صشإا تح˘ت ل˘م˘ع˘ت ي˘ت˘˘لا

ها˘˘ي˘˘م˘˘˘لاو ة˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا ةرازو
5002 ةنصس ذنمو ،ةينانبللا
روكذملا دقعلا ديدجت متي
امم تاو˘ن˘صس3 ل˘˘ك هÓ˘˘عأا
تا˘قÓ˘ع˘˘لا ةدو˘˘ج» شسكع˘˘ي
ةيج˘ي˘تار˘ت˘صسإلاو ة˘يرا˘ج˘ت˘لا
كارطانوصس عرف نيب ةمئاقلا

فيصضي‐ «ةينانبللا ةرازولاو
.‐هتاذ ردصصملا

كار˘˘طا˘˘نو˘˘صس» د˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘تو
،«نصشياروبرو˘ك مو˘ي˘لور˘ت˘ب

تاكرصشلا نم ديدعلا ىلع
لجا نم ةي˘لود˘لا ة˘يرا˘ج˘ت˘لا
تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ما˘ي˘ق˘لاو ءا˘ن˘ت˘˘قا
ة˘صسصسؤو˘م ةد˘ئا˘ف˘ل م˘ي˘ل˘صست˘لا
اقفو اذهو ،«نانبل ءابرهك»
ةرازولاو اهنيب مربملا دقعلل
.ةينانبللا

عر˘ف ر˘كذ ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘˘م
˘مر˘ت˘ح˘ي ه˘نا ،«كار˘طا˘نو˘صس»
امي˘ف ة˘يد˘قا˘ع˘ت˘لا ه˘تا˘ماز˘ت˘لا
ها˘˘ج˘˘تا ن˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘˘لا شصخ˘˘˘ي
دروأاو ،ةينانبللا ة˘صسصسؤو˘م˘لا
كار˘˘طا˘˘نو˘˘صس» ه˘˘نا˘˘ي˘˘˘ب ي˘˘˘ف
،ن˘صشيارو˘برو˘ك مو˘ي˘لور˘ت˘˘ب
هذ˘ه ة˘يا˘ه˘ن ن˘م اد˘ج ة˘ق˘˘ثاو
ل˘˘جا ن˘˘م اذ˘˘هو ة˘˘ي˘˘˘صضق˘˘˘لا
ن˘˘م ن˘˘ي˘˘فر˘˘ط˘˘لا ن˘˘ي˘˘˘كم˘˘˘ت
ن˘م قا˘ف˘˘تا ى˘˘لا ل˘˘صصو˘˘ت˘˘لا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ظا˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘لا ه˘˘˘نأا˘˘˘صش
ة˘لدا˘ب˘ت˘م˘˘لا ا˘˘م˘˘ه˘˘ح˘˘لا˘˘صصم
ةيراجت˘لا ة˘قÓ˘ع˘لا ز˘يز˘ع˘تو
51 ذ˘ن˘م ا˘م˘ه˘ط˘˘بر˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
.«ةنصس

دورسشع لامك

ل˘يا˘ن˘م جر˘ب ة˘طر˘صش تن˘كم˘˘ت
كيكفت نم ،شسادرموب ةيلوب

حار ة˘ع˘صشب ة˘م˘˘ير˘˘ج طو˘˘ي˘˘خ
رمعلا نم غلبي خيصش اهتيحصض
،ريرحتلا يحب ميقم ةنصس47
اهئانبأاو هتجوز فيقوت مت امك
او˘˘ط˘˘ط˘˘خ ن˘˘يذ˘˘لا ة˘˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لا

ة˘˘م˘˘ير˘˘˘ج˘˘˘لا هذ˘˘˘ه با˘˘˘كترإل
جوز˘˘لا ق˘˘ح ي˘˘˘ف ءا˘˘˘ع˘˘˘ن˘˘˘صشلا

دوعت.ن˘˘صسم˘˘لا م˘˘هد˘˘˘لاوو
نبا مايق ىلإا ةيصضقلا تايثيح
روثعلا ىلع غيلبتلاب ةيحصضلا

شضرألا ىلع ىقلم هدلاو ىلع
هنكصسم نم رتم02 دعب ىلع
ينا˘م˘صسج ثدا˘ح را˘ثأا ه˘ي˘ل˘عو
او˘لوا˘ح م˘ث ،ةا˘فو ى˘لإا ى˘˘صضفأا
ليلظتل قيقحتلا راصسم رييغت

يف ةققحملا ةطرصشلا رصصانع
هنأا ىلع رمألا راهظإاو ةيصضقلا

يتلا ةنيا˘ع˘م˘لا نأا ّلإا ،را˘ح˘ت˘نإا
ةيطبصضلا حلاصصم اهب تماق
تاينقتب ةناعتصسإلاب ةيئاصضقلا
،ةينق˘ت˘لاو ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘طر˘صشلا

ق˘˘ل˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ي ر˘˘˘مألا نأا تف˘˘˘صشك
مت امك ،ةع˘صشب ل˘ت˘ق ة˘م˘ير˘ج˘ب

ة˘˘˘م˘˘˘ير˘˘˘ج˘˘˘˘لا تاودأا ز˘˘˘˘ج˘˘˘˘ح
.ءاصضيب ةحلصسأا يف ةلثمتملاو
،هركذ ق˘ب˘صس ا˘م ءو˘صض ى˘ل˘عو
ليوحتب نمألا حلاصصم تماق
،ة˘ثÓ˘ث˘˘لا ا˘˘هءا˘˘ن˘˘بأاو ة˘˘جوز˘˘لا
تاءارجإلا ذاختاو ةحل˘صصم˘ل˘ل
مامأا مهميد˘ق˘ت ع˘م ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا

ىد˘˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘كو
ردصص نيأا ،ليانم جرب ةمكحم
رمأا ءانبألا دحأاو ةجوزلا قح
نم اودافتصسا ةيقبلا امأا ،عاديإا

.ةيئاصضق ةباقر
حوطيسش مÓسسلآ دبع

 ضسبحلآ ةثÓثلآ هئانبأآ دحأآو هتجوز عآديإآ
 ةيئاسضقلآ ةباقرلآ تحت نيقبتملآ عسضوو

كفت صسإدرموب يف ليانم جرب ةطرصش
هتلئاع دإرفأإ دي ىلع خيصش لتقم طويخ

ة˘˘˘طر˘˘˘˘صشلا قر˘˘˘˘ف تن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ت
ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم ي˘˘ف ة˘˘صصت˘˘خ˘˘م˘˘لا
ةيلو نمأل ةعبا˘ت˘لا ة˘م˘ير˘ج˘لا
ي˘ف˘˘نا˘˘ج ذ˘˘ن˘˘م ،ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘صسق
نم رثكأا زجح نم مرصصنملا

ةيودألا نم ةدحو فلأا051
تلو˘˘صسب˘˘كو شصار˘˘˘قأا ن˘˘˘ي˘˘˘ب
تارثؤوم˘ك ة˘ف˘ن˘صصم ،بار˘صشو
تاكبصش كيكف˘ت ع˘م ،ة˘ي˘ل˘ق˘ع
داو˘م˘لا ةرا˘ج˘ت ي˘ف ة˘صصت˘˘خ˘˘م
ف˘˘ي˘˘قو˘˘˘تو ،ة˘˘˘ي˘˘˘نلد˘˘˘ي˘˘˘صصلا
اذه يف نيفورعم «تانوراب»
تماقو اذه.يمارجإلا لاجملا

لخدتلاو ثحبلا ةقرف رصصانع
«IRB» نيتيعون ني˘ت˘ي˘ل˘م˘ع˘ب،
فلأا41 ز˘ج˘˘ح ن˘˘م ا˘˘ت˘˘ن˘˘كم
شصر˘˘˘ق فلآا5و ،ة˘لو˘صسب˘ك
داصضمو ،ةيبصصع˘لا شضار˘مأÓ˘ل
م˘ت ق˘ل˘ق˘ل˘ل ل˘يز˘مو ،عر˘˘صصل˘˘ل
م˘ه˘لا˘م˘ع˘ت˘صسا ن˘ع م˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت
رصصانع نكمت امك ،يلصصألا
ن˘˘˘م ،دا˘˘˘يز ن˘˘˘با ةر˘˘˘˘ئاد ن˘˘˘˘مأا
فلآا7 براق˘ي ا˘م عا˘جر˘ت˘صسا
ف˘˘˘صصو˘˘˘˘ي ءاود ن˘˘˘˘م شصر˘˘˘˘ق

ةيبصصع شضارمأاب ن˘ي˘با˘صصم˘ل˘ل
موقت ،هتاذ قايصسلا يف.ةيلقعو
يتلاو ةطرصشلا قر˘ف ف˘ل˘ت˘خ˘م
ه˘˘˘جو ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ب ن˘˘˘˘م
ةلقنت˘م˘لا ة˘قر˘ف˘لا شصو˘صصخ˘لا
ة˘قر˘فو ،ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ة˘طر˘صشل˘ل
يعرصشلا ريغ راجتإلا ةحفاكم
تار˘˘ثؤو˘˘م˘˘لاو تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا˘˘˘ب
ةيئلولا ةحلصصملا˘ب ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا
ة˘قر˘فو ،ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ة˘طر˘صشل˘ل
Óب لمعلاب ،ل˘خد˘ت˘لاو ثح˘ب˘لا

نم اهنيب اميف نواعتلابو ةداوه
لاكصشأا ع˘ي˘م˘ج ة˘ح˘فا˘كم ل˘جأا
،كلذ ى˘ل˘ع ةوÓ˘عو.ةميرجلا

،ةني˘ط˘ن˘صسق ة˘يلو ن˘مأا ع˘صضو
ر˘ه˘صشب ا˘صصا˘خ ا˘ي˘˘ن˘˘مأا ازا˘˘ه˘˘ج
لÓ˘خ ن˘م ،م˘ظ˘ع˘م˘لا نا˘صضمر
ةيمارلا ري˘باد˘ت˘لا ن˘م ة˘ل˘صسل˘صس
تاءار˘˘˘˘جإلا ز˘˘˘˘يز˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت ى˘˘˘˘˘لإا
ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل «ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صسلا»
نامصض لجأا نم ،«91‐ديفوك»
ة˘˘يا˘˘˘م˘˘˘حو دار˘˘˘فألا ة˘˘˘مÓ˘˘˘صس
.مهتاكلتمم

خ.رسصان

ةينلديسصلآ دآوملآ ةراجت يف ةسصتخم تاكبسش كيكفت
يمآرجإلآ لاجملآ آذه يف تانوراب فيقوتو

ةيودأ’إ نم ةدحو فلأإ051 نم ديزأإ زجح
ةنيطنصسقب ةيلقع تإرثؤومك ةفنصصملإ

3 رمعلا نم غلبي لفط كله
هطوق˘صس ر˘ثإا ا˘قر˘غ ،تاو˘ن˘صس
ةزماط ةيدلبب ةيئام ةكرب يف
رصصانع لخدت ،ةلصشنخ ةيلوب
ةد˘حو˘لا˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
ليوحتل ،ةغ˘ي˘صسنأا ة˘ي˘صسي˘ئر˘لا

نم اهلاصشت˘نا م˘ت ي˘ت˘لا ه˘ت˘ث˘ج

ةعاق ىلإا هتلئاع دارفأا فرط
تح˘˘ت˘˘ف ا˘˘م˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ب ،جÓ˘˘˘ع˘˘˘لا
ةصصتخملا ةينمألا حلاصصملا
ة˘فر˘ع˘م˘ل ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ،ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإا

ثداح˘لا تا˘صسبÓ˘مو فور˘ظ
 .تيمملا

3 كل˘˘ه ،ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م

ةد˘حاو ة˘ل˘ئا˘ع ن˘م شصا˘خ˘صشأا
ي˘صسا˘ح ة˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب ،شسمأا لوأا
اقانتخإا ،ةفلجلا ةيلوب حبحب
رمألا قلعتيو ،نا˘تو˘ب˘لا زا˘غ˘ب
زوجعو87 هر˘م˘˘ع خ˘˘ي˘˘صشب

81 هرمع باصشو ،36 اهرمع
.ةنصس

ـه.ةجيدخ / ب.دامع

ةفلجلآ يف ناتوبلآ زاغب اقانتخإآ ةدحآو ةلئاع نم ضصاخسشأآ3 ةافو
ةلصشنخ يف ةزماطب ةيئام ةكرب يف هطوقصس رثإإ اقرغ لفط كÓه

49 بيصصأاو ناصصخصش يفوت
42 ـلا لÓخ حورجب نورخآا
57 عوقو رثإا ،ةريخألا ةعاصس
ىوتصسملا ىلع رورم ثداح
حلا˘صصم تل˘ج˘صسو  ،ي˘ن˘طو˘لا
ةليصصح لقثأا ،ةيندملا ةيامحلا
شصخصش ةافوب ،ةريوبلا ةيلوب
ن˘˘ي˘˘ب ماد˘˘˘ط˘˘˘صصا ر˘˘˘ثإا ،د˘˘˘حاو
ىو˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ترا˘˘ي˘˘صس
برغ‐قرصش را˘ي˘صسلا ق˘ير˘ط˘لا
.ةيريداقلا ةرئادو ةيدلبب
تا˘˘طا˘˘˘صشن˘˘˘لا شصو˘˘˘صصخ˘˘˘بو
راصشتنا نم ةياقولاب ةقلعتملا
تماق دقف ،«انوروك» شسوريف
،ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘˘لا تاد˘˘حو
ةفا˘ك ر˘ب˘ع ةر˘ت˘ف˘لا تاذ لÓ˘خ
ةيلمع452 ـب ينطولا بارتلا
نينطاوملا ةدئافل ةي˘صسي˘صسح˘ت

تلمع ثيح ،ةيلو63 ربع
ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا ثح ى˘˘˘ل˘˘˘ع
مار˘ت˘حإا ةرور˘صضب م˘هر˘ي˘كذ˘تو
اذكو يحصصلا رجحلا دعاوق
ةفاصضإلاب ،يعامتجلا دعابتلا
ةيلمع875 ـب ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا ى˘˘˘لإا
،ةيلو04 ربع ةما˘ع م˘ي˘ق˘ع˘ت
لكايهو تآاصشنم ةدع تصسم
تاعمجملا ةصصاخو ةي˘مو˘م˘ع
اذه يفو ،عراوصشلاو ةينكصسلا
0441 شصيصصخت مت ،راطإلا

فلتخمب ةي˘ند˘م ة˘يا˘م˘ح نو˘ع
،ن˘ي˘ت˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ن˘ي˘تا˘ه˘ل بتر˘لا
ةز˘ه˘جأا ع˘صضو ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘ب
ةماقإÓل نكامأا5 ةيطغتل ةينمأا

ربع يحصصلا رجحلل ةهجوم
.نيتيلو

خماسش مثيه

ةروطخلآ ةتوافتم تاباسصإل نيرخآآ49 ضضرعت يف ببسست

نيصصخصش ةايحب يدوي تاقرطلإ باهرإإ
ةريخأ’إ ةعاصس42 ـلإ لÓخ
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م˘ت ي˘ت˘لا ة˘يزاز˘ف˘˘ت˘˘صسلا تارار˘˘ق˘˘لا كل˘˘ت نإا
ةموكحلل يئاصضقلا راصشتصسملا نع اهرادصصإا
ي˘ف شضارأا ةردا˘صصم˘ب ي˘صضا˘ق˘لا ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘˘صسإلا
ةيمÓصسإلا فاقوأÓل ةعبات ي˘م˘ي˘هار˘بإلا مر˘ح˘لا

ةينيطصسلفلا يصضارألا نم أازجتي ل ءزج يهو
عيرا˘صشم ح˘لا˘صصل ا˘هد˘يو˘ه˘ت فد˘ه˘ب ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا
نÓعا دعب ليلخلا مصضل اد˘ي˘ه˘م˘ت ة˘ي˘نا˘ط˘ي˘ت˘صسا
لظ يفو هناو لÓتحلا ةلودل ةمصصاع شسدقلا

فدهتصست تتاب يتلا ةيباهرلا ةصسايصسلا هذه
يمÓ˘صسإلاو ي˘فا˘ق˘ث˘لاو ي˘خ˘يرا˘ت˘لا ثورو˘م˘لا

د˘ي˘ع˘ت ة˘صسد˘ق˘م˘˘لا ن˘˘كا˘˘ملا ى˘˘ل˘˘ع يد˘˘ت˘˘ع˘˘تو
نطوتصسم˘لا ن˘يا˘ت˘صشد˘لو˘ج خورا˘ب تا˘ط˘ط˘خ˘م
شصا˘˘صصر˘˘لا قÓ˘˘˘طإا˘˘˘ب ما˘˘˘ق يذ˘˘˘لا ي˘˘˘با˘˘˘هرلا

يميهاربلا مرحلا ي˘ف ن˘ي˘ل˘صصم˘لا فاد˘ه˘ت˘صساو
ششيج نم معدب ةيباهرلا هترزجم ذيفنتب ماقو
92 دهصشت˘صسا د˘قو ن˘ي˘ن˘طو˘ت˘صسم˘لاو لÓ˘ت˘حلا

ططخملا اذه ناو نيرخآا051 حرجو ًايلصصم
وهو يميهاربلا مرحلا فادهتصسا يلا فدهي
كلتب ددجت˘ي ه˘ن˘كلو م˘يد˘ق˘لا ط˘ط˘خ˘م˘لا شسف˘ن
قوقح فادهتصسا لجا نم ةيرصصنعلا تارارقلا
ن˘كا˘ملا ن˘م ل˘ي˘ن˘لاو ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘صشلا

 .هيدل ةصسدقملا
ريبك رادقمب عتمتت اهنا لÓتحلا ةلود تتبثا

لو ةفئاز اهيدل ةيطارقميدلا ناو بذكلا نم
مكحلا ماظن مكحي امو ةلصص يأاب عقاولل تمت
كلت نع كيهان ةيهاركلاو ةيرصصنعلا وه اهيف
فلاحت رط˘خا ن˘ع تر˘م˘ثا ي˘ت˘لا تا˘صسرا˘م˘م˘لا
يليئارصسلا نيميلا باطقا نيب لÓتحلا خيراتب
ةفصضلا م˘صض ج˘ما˘نر˘ب ى˘ل˘ع م˘ئا˘ق˘لا فر˘ط˘ت˘م˘لا
بازحلا كلت ىدل ميدقلا ملحلا اذه ةيبرغلا

ل˘يو˘ح˘تو ةز˘غ ة˘لود عور˘صشم ع˘م م˘ه˘ل˘ما˘ع˘˘تو
ةيناصسنا ةيصضق درجمل ةين˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ة˘ي˘صضق˘لا

مهططخمل يلودلاو ي˘م˘ي˘ل˘قلا م˘عد˘لا ر˘فو˘تو
يف رارمتصسلاو نملا لباقم ءاذغلا ىلع مئاقلا

م˘˘صض ى˘˘لا لو˘˘صصو˘˘لا فد˘˘ه˘˘ب م˘˘ه˘˘˘ط˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘م
لماك لكصشب ةيبرغلا ةفصضلاو تانطوتصسملا
ة˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا دو˘˘جو ءا˘˘ه˘˘نإاو لÓ˘˘ت˘˘حلا ة˘˘˘لود˘˘˘ل
ولصسوا تايقافتا جاتن تناك يتلا ةينيطصسلفلا

يبرعلا بخانلاو عمتجملل حصضاو دحت يفو
لخاد˘ب ة˘صضرا˘ع˘م˘لا رو˘ح˘م نلا ل˘كصشي يذ˘لا
قيبطت يف رارمتصسلاو يليئارصسلا تيصسنيكلا

اهذيفنتو ةيكيرملا نرقلا ةقفصص تاططخم

ةيلودلا دوهجلا لك برصضو عقاولا شضرا ىلع
دا˘ح˘تلا ف˘قاو˘مو ةد˘ح˘ت˘˘م˘˘لا م˘˘ملا تارار˘˘قو
قيبطتب بلاطي يذلا عمجا ملاعلاو يبورولا

اذه لظ يف امئاق دعي مل يذلا نيتلودلا لح
باز˘حلا با˘ط˘قا ن˘ي˘ب ر˘˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘لا ف˘˘لا˘˘ح˘˘ت˘˘لا
 .يليئارصسلا عمتجملا لخادب ةفرطتملا

فلاحت نع تجتن يتلا تاصسرامملا كلت نا
عمتجملا لخاد ةفرطتملا ةيباهرلا نيميلا ىوق
هل قب˘صسي م˘ل ي˘ناود˘ع ل˘م˘ع ي˘ه ي˘ل˘ي˘ئار˘صسلا

يميهاربلا مرحلاو ليلخلا ىلع ءادتعاو ليثم
ىدل ىراصضح ثراو ةيزمر نم هلكصشي امو
مصضلا ةصسايصس نمصض يتأايو نيملصسملا عيمج
ىلإا يدؤوتصس ةصسايصس ذيفنتل ةيادبلا ةباثمب يهو
ناو Óبقتصسم هيلع ةرطيصسلا نكمي ل عصضو
نكامألاو ةيمÓصسلا تا˘صسد˘ق˘م˘لا ن˘ع عا˘فد˘لا
ةرا˘صضح ن˘ع عا˘فد و˘ه ا˘ه˘ت˘يا˘م˘حو ة˘صسد˘ق˘م˘˘لا

نكمي لو ينيطصسلفلا يبرعلا بعصشلا خيراتو
تا˘ط˘ل˘صس لوا˘ح˘ت وا ر˘م˘ي نا ط˘ط˘خ˘م˘لا اذ˘ه˘˘ل
تارار˘ق راد˘صصا در˘ج˘˘م˘˘ب هر˘˘ير˘˘م˘˘ت لÓ˘˘ت˘˘حلا

يتلا ةيهاركلا ةلاحو اهمارجا نع ربعت ةيناودع
ةيحصسملاو ةيمÓصسلا بوعصشلا قحب اهصسرامت

 .ملاعلا ءاحنا عيمج يف
لاغصشنا لÓغتصسا لصصاوت لÓتحلا ةلود نأا

ةهجاو˘م ي˘ف ع˘م˘جا م˘لا˘ع˘لاو ه˘تدا˘ي˘قو ا˘ن˘ب˘ع˘صش
ديع˘صصت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘تو ا˘نورو˘ك ءا˘بو ر˘طا˘خ˘م
بعصشلاو شضرلا قحب ةجهنمم˘لا ا˘ه˘تا˘كا˘ه˘ت˘نا
يراصضحلاو ي˘فا˘ق˘ث˘لا ه˘ثرو˘مو ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا

ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا تارار˘ق˘لا راد˘صصا ى˘ل˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘تو
ع˘يرا˘صشم ة˘مد˘خ˘ل ي˘نو˘نا˘ق ل˘كصشب ة˘ف˘ل˘˘غ˘˘م˘˘لا
ق˘ح˘ب ا˘ه˘صسرا˘م˘ت ي˘ت˘لا ة˘يو˘ف˘صصت˘لا لÓ˘˘ت˘˘حلا
خراصص دحت يف ةينيطصسلفلا شضرألاو قوقحلا
لكصشب ديدج كاهتناو ةيلودلا تارارقلا لكل
تحت ةعقوملا تايقاف˘تÓ˘ل ج˘ه˘ن˘م˘مو د˘م˘ع˘ت˘م
يا نا لصصألاب رقتو دكؤوت يتلاو ةيلود ةياعر
ن˘م ي˘ه ي˘م˘ي˘هار˘بإلا مر˘ح˘لا ي˘ف تا˘ي˘حÓ˘˘صص
فا˘قولا ة˘ئ˘ي˘هو ل˘ي˘ل˘خ˘لا ة˘يد˘ل˘˘ب شصا˘˘صصت˘˘خا
عصضولا رييغتل اه˘ن˘م ة˘لوا˘ح˘م ي˘ف ة˘ي˘مÓ˘صسلا
مدخت ةديدج عئاقو شضرفو شضرألا ىلع مئاقلا

ة˘ف˘صضلا م˘صض عور˘صشمو نا˘ط˘ي˘ت˘صسلا ح˘لا˘صصم
 .ةيبرغلا

نيطصسلف يف ةنصسحلا اياونلا ريفصس
ةينيطصسلفلا حابصصلا ةديرج ريرحت شسيئر

 ةيلود ةيلوؤوصسم ليلÿإ ‘ يراصض◊إ ثرإ’إ ةيامح
 ةودقلأ يرسس  :  ملقب

اهمÓعإا ربع لÓتحلا ةموكح تصضرعتصسا
ريزولا ليلخ دئاقلا ديهصشلا لايتغا تاططخم
ذيفنتب ملاعلا ماما تهابتو تفرتعاو داهج وبا

اميف تفصشكو هلتق ىلإا تدا يتلا ةميرجلا هذه
مت فيك اهمÓعا لئاصسو ربع قئاثولاب هتمصسأا
تارابختصسلا دونج لبق نم هلتقل طيطختلا
يتلا ةل˘تا˘ق˘لا تا˘صصا˘صصر˘لا كل˘تو ة˘ير˘كصسع˘لا

ةيلمع راطإا ىف نولاعي هيصشوم مرجملا اهبوصص
ةد˘حو˘ل اد˘ئا˘ق نا˘ك ا˘مد˘ن˘ع ه˘لا˘˘ي˘˘ت˘˘غل ة˘˘ير˘˘صس
زاهجل ةعبات˘لا لا˘كتا˘م تير˘يا˘صس شسود˘نا˘مو˘ك
ىلا د˘ع˘صص ثي˘ح ي˘ل˘ي˘ئار˘صسلا تارا˘ب˘خ˘ت˘صسلا

ليللا نم ةصسلخ يف داهج وبا ديهصشلا هفرغ
هصسأار ىلا يليئارصسلا دقحلا شصاصصر هجويل
ثÓث نم رثكا قÓطإاب موقيو رصشابم لكصشب

وبا ديهصشلا نا هصسفنب دكأاتيلو ةقلط ةرصشع
 .ةايحلا قراف دق داهج

ةروثلا مهلم ر˘يزو˘لا ل˘ي˘ل˘خ د˘ئا˘ق˘لا د˘ي˘ه˘صشلا
يررحتلا ينيطصسلفلا ي˘ن˘طو˘لا حا˘ف˘كلا ز˘مرو
هبحا ةرصصاعملا ةينيطصسل˘ف˘لا ةرو˘ث˘لا ة˘نو˘ق˘يإاو
ةايحل اجهنم هتاميلعت تلكصشو هفرع نم لك
امئاد رصضاحلا ناكف ينيطصسلفلا بعصشلا ءانبا

ه˘تاو˘ط˘خو ه˘ت˘عورو ه˘ت˘ي˘صصخ˘صشو هرو˘˘صضح˘˘ب
اروحم تلكصش ىتلا ةي˘ح˘لا ه˘تا˘م˘ل˘كو ة˘ق˘ثاو˘لا

دومصصلاو يلاصضنلا لمعلا تايدجبا نم اماه
تا˘يد˘ج˘با لÓ˘خ ن˘م ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ي˘ب˘ع˘˘صشلا
قوف توصص ل ه˘ت˘لا˘صسر تل˘كصشف ة˘صضا˘ف˘ت˘نلا

ولعي توصص ل ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا بع˘صشلا تو˘صص
قوف ولعي توصص ل ةصضافتنلا توصص قوف

ةيادب ةينيط˘صسل˘ف˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م تو˘صص
 .ةراجحلا ةصضافتنÓل ةقÓطنلا

نم وه امئاد ناك بألاو ناصسنلا داهج وبا
اصصرح رثكلا وهو يني˘ط˘صسل˘ف˘لا ل˘كلا ع˘م˘ج˘ي
شصيرحلاو ينيطصسلفلا انبعصش ةدحول يماحلاو
لجا نم دوهجلا ديحوت يف رارمتصسلا يلع
ىلع ظافح˘لاو ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا بع˘صشلا ة˘يا˘م˘ح
هتوصص يلا جاتحن مكف ةينيطصسلفلا شضرلا

ه˘بو˘ل˘صسأاو ة˘˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلا ه˘˘تارد˘˘قو ه˘˘ت˘˘م˘˘كحو
شضرأÓل هئامتنا قد˘صصو ي˘ن˘طو˘لاو يود˘حو˘لا

لوأاو شصاصصرلا لوا هنألو ةيصضقلاو نطولاو
قصشع نم وهف دحا هيلع فلتخي ل ةراجحلا
ةزهجأا تمدقأا نم وهو اهلجا نم لمعو شضرلا
لكصشب هلايتغا يلع ةيل˘ي˘ئار˘صسلا تار˘با˘خ˘م˘لا

همادعإاب تماقو ملاعلا هيدحتم حقوو يجمه
ملاعلا يف ليثم هل قبصسي ل يمارجإا لكصشب
 .عمجا

لجر يلإا ةجاحب اهصشياعن يتلا ةلحرملا نإا
ل˘جا ن˘م ا˘ي˘ن˘طو ا˘تو˘صص نو˘كي˘ل لوألا ةرو˘ث˘لا
يذلا وهف ةينطولا ةه˘ب˘ج˘لا ةد˘حوو ن˘ي˘ط˘صسل˘ف

ةي˘ن˘طو˘لا ةدا˘ي˘ق˘لا ل˘ي˘كصشت ي˘ل˘ع ر˘صصأا ا˘م˘لا˘ط
ليعفت يف قبصسألا ناكو ةصضافتنÓل ةدحوملا
ةد˘حو˘لا ي˘ل˘ع شصير˘ح˘لاو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
نوكيل مويلا هجاتحن يذلا دئاقلا وهو ةينطولا
ةينطو˘لا ا˘ن˘تا˘ي˘نا˘كمإاو ا˘ن˘ب˘ع˘صشل اد˘حو˘م ا˘ن˘ن˘ي˘ب
ملحلا قيقحت لجا نم تاقاطلا لك ادصشاحو
 .ينطولا قحلاو ينيطصسلفلا

ل م˘ي˘ظ˘ع بع˘صشل ل˘ي˘صصأا خ˘يرا˘ت دا˘ه˘˘ج و˘˘بأا
ةد˘حو˘لا ي˘ف ز˘ي˘م˘م˘لا هرود د˘حأا ى˘ل˘ع ى˘˘ف˘˘خ˘˘ي
هخيرات يف ًاقارصشإا طاقنلا رثكأا هذهو ةينطولا
ةطقن ناكف نيطصسلف لجا نم ءاطعلاب لفاحلا
ةينيط˘صسل˘ف˘لا ىو˘ق˘لا ع˘ي˘م˘ج˘ل ءا˘ق˘ت˘لاو عا˘م˘جإا

ع˘ي˘م˘ج ة˘كرا˘صشم˘˘ب ةد˘˘حو˘˘م˘˘لا ر˘˘طألا ل˘˘كصشو
ي˘ف عد˘با ثي˘ح ة˘فا˘ك ة˘ل˘صضا˘ن˘م˘لا ل˘˘ئا˘˘صصف˘˘لا
ر˘˘صضا˘˘ح˘˘لا ة˘˘˘صساردو ي˘˘˘صضا˘˘˘م˘˘˘لا ءار˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صسا

هليحر يركذ يفو اننأاو لبقتصسملا فارصشتصساو
ةينطولاو ةيحافكلا هحورو هجهنم يلا علطتن
يلع لمعلاو انتريصسم يف رارمتصسلا لجا نم
وحن قÓطنلاو ين˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا د˘ه˘ج˘لا د˘ي˘حو˘ت

 .ةينيطصسلفلا قوقحلا ةيامح
نييخيراتلا ةداقلا دحأا ناك ريزولا ليلخ نإا

ةلحر˘م ن˘م ا˘ما˘ه اءز˘ج ل˘كصشو ن˘ي˘صسصسؤو˘م˘لاو
ةايح نم ةر˘ي˘ط˘خو ة˘ب˘ع˘صصو ة˘م˘ه˘م ة˘ي˘خ˘يرا˘ت
هداهصشتصسا ىركذ ي˘فو ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا بع˘صشلا
ءا˘˘م˘˘ت˘˘نلاو ي˘˘حا˘˘ف˘˘كلا ثرلا اذ˘˘ه نا د˘˘كؤو˘˘ن
اصساربن يقبيصس نيطصسلف لجأا نم ةيحصضتلاو
او˘ح˘صض ن˘يذ˘لا رار˘حألاو ن˘ي˘ل˘صضا˘˘ن˘˘م˘˘لا ل˘˘كل
تا˘ع˘ل˘ط˘تو لا˘مآا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ل˘جأا ن˘م م˘ه˘ئا˘˘مد˘˘ب
اودمع نيذلاو لÓقتصسلاو ةيرحلاب مهبوعصش
لين لجا نم ان˘ب˘ع˘صش لا˘صضن ة˘ي˘كز˘لا م˘ه˘ئا˘مد˘ب
تباوثلاب كصسمت˘لا ر˘ب˘ع لÓ˘ق˘ت˘صسلاو ة˘ير˘ح˘لا
ة˘لود˘ل˘˘ل لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘صسلا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘تو ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
 .شسدقلا اهتمصصاعو ةينيطصسلفلا

شضرألا قراصشم يف نيملصسملا  ىلع لحي
بجي يذلا كرابملا ناصضمر رهصش اهبراغمو
بر هل˘ل ًا˘با˘صست˘حاو ًا˘نا˘م˘يإا ه˘ما˘ي˘صص م˘ه˘ي˘ل˘ع
رهصشلا اذه نإاو ميظعلا رجألا لْينل نيملاعلا
عيمج شسوفن يف ةريبك ةيصسدق هل ميركلا
كرابملا ناصضمر رهصش لولح عم نيملصسملا
غراف˘ب ما˘ع ل˘ك نو˘م˘ل˘صسم˘لا هر˘ظ˘ت˘ن˘ي يذ˘لا
ماوعلا نع فلتخم ماعلا اذه نكلو ربصصلا
انوروك شسوريف يصشفت  لظ يف ةقباصسلا

ةداعإا يف ببصستي امم ليصضفلا رهصشلا لÓخ
ةينيد ةيعامج ةينيد تلافتحا يأا يف رظنلا

ناماقتصس ديعلا ةÓصصو حيوارتلا ةÓصص نأاو
شصا˘خ ع˘قاو ا˘ه˘ل نو˘كي˘صس ا˘م˘م لز˘ن˘م˘لا ي˘ف
قاطن يف عمتجملا اهصشيعيصس ةديدج ةبرجتو
.ةدحاولا ةرصسلا

ىلإا نيينعم نوكن ءابولا اذه لظ يفو اننا
تاءا˘ق˘ل˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف كو˘ل˘صسلا ر˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت
رهصش لÓخ قو˘صست˘لا تادا˘عو تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لاو
هذه يف كردن نأا ادج مهملا نمو مايصصلا
فلتخي ماعلا اذه ناصضمر رهصش نأا ةلحرملا

نم لدعن نأا بجيو ةيصضاملا ماوعألا نع
ة˘ن˘هار˘لا عا˘صضوألا ع˘م بصسا˘ن˘ت˘ت˘ل ا˘ن˘كو˘ل˘صس
ىلع ةبرجتلا هذه نم ةدافتصسلا ةرورصضو
ي˘ل˘ئا˘ع˘لا م˘حÓ˘ت˘لا ةد˘حوو ةر˘صسلا ىو˘ت˘صسم
ةرفوتملا تايناكمإلا عم ششيا˘ع˘ت˘لا ة˘ي˘م˘هأاو
دعب نع مهلامعأا اولصصاوي يكل شسانلا لكل
وأا لاصصتÓل ةديدج تاينقت مادختصساب كلذو
ةدافتصسلاو يعامتجلا لصصاوتلا عقاوم ربع
ف˘ي˘ف˘خ˘ت ل˘جا ن˘م ر˘صشا˘ب˘م ل˘˘كصشبو ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
ةصسايصس نم ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘لاو ف˘قو˘م˘لا ة˘بو˘ع˘صص
نيملصسملا ىلع ةصضورفملا يرابجلا رظحلا

هللا ىلا عرصضتلاو ءاعدلا لا كلتمن ل اننأاو
ناو ل˘ي˘صضف˘لا ر˘ه˘صشلا اذ˘ه ي˘ف ا˘ن˘˘م˘˘حر˘˘ي نا
اندلوا ظفحيو انظفحي ناو همرك نم انديزي
ةيزارتحلا تاءارجإلا هذه لظ يف اندافحأاو
ة˘ي˘بر˘ع˘لا تا˘مو˘كح˘لا بل˘غا ا˘ه˘˘تر˘˘قأا ي˘˘ت˘˘لا

راصشتنا نم دحلل فدهت يتلاو ةيمÓصسإلاو
نأاو تاباصصإلا نم ليلقتلاو انوروك شسوريف
ره˘صش ي˘ف ى˘ت˘ح) م˘ه˘لزا˘ن˘م ي˘ف شسا˘ن˘لا ءا˘ق˘ب
يصشفت نم عمتج˘م˘ل˘ل ة˘يا˘م˘ح ه˘ي˘ف (نا˘صضمر

رط˘خ˘م ي˘ف بب˘صست˘لاو هرا˘صشت˘ناو شسور˘ي˘ف˘لا
.اودجاوت امنيا نينطاوملا ةايح ددهت

اههجاوي يتلا ةنهارلا ةمزألا هذه ةرادإا نإا
ةيمÓصسلا ناد˘ل˘ب˘لا ة˘صصا˘خو هر˘صسأا˘ب م˘لا˘ع˘لا

نمِ مغربو كرابملا ناصضمر رهصش لولح عمو
لصصاوت لظ يف ةبعصصلا اهتارورصضو اهلقث
ر˘ب˘ع هد˘عا˘صصتو ا˘نورو˘ك شسور˘ي˘˘ف را˘˘صشت˘˘نا
فاصشتكا مدعو ةددجتم تاجوم يفو ملاعلا
عنمو ءابولا ةجلاعمل حاقللا عاونا نم يا
رصشتنت امك رصشتني ثيح نلا ىتح هروطت
ن˘يد˘لا لا˘جر ر˘ب˘جأا ا˘م˘م م˘ي˘صشه˘لا ي˘ف را˘ن˘˘لا

اذه عم لماعتلا ىلع ني˘م˘ل˘صسم˘لا ءا˘م˘ل˘ع˘لاو
قÓ˘غا ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘صصر˘˘حو ل˘˘تا˘˘ق˘˘لا ءا˘˘بو˘˘لا
ي˘ح˘ي ثي˘˘ح ةدا˘˘ب˘˘ع˘˘لا ن˘˘كا˘˘مأاو د˘˘جا˘˘صسم˘˘لا
شسوقط ملاعلا ءاحنا عي˘م˘ج ي˘ف ن˘ي˘م˘ل˘صسم˘لا
ع˘م م˘ه˘لزا˘ن˘م ي˘ف كرا˘ب˘م˘لا نا˘صضمر ر˘˘ه˘˘صش
رهظت دوقع ذنم ةرم لوألو مهدلوأاو مهرصسا
لودلا نم ريثكلا يف ًامامت ًةيلاخ دجاصسملا
اهتذختا مت يتلا تاءارجإلا ءارج ةيمÓصسإلا

شسوريف يصشفت ةهجاوم لجأل لودلا لبق نم

ع˘˘فد˘˘ي ر˘˘ملا اذ˘˘هو د˘˘ج˘˘ت˘˘صسم˘˘˘لا ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
يقيقح يدحت ماما اونوكي نا يلا نيملصسملا

نا يلا ىعصسلاو تقولا شسفن يف يعقاوو
ديعصص ىلع هزيمي ام هل ناصضمر رهصش نوكي
ي˘لز˘ن˘م˘لا ر˘ج˘ح˘لا ن˘م˘˘صض ير˘˘صسلا ع˘˘قاو˘˘لا
ىلع عقت ة˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا َة˘نا˘مأا نإاو يرا˘ب˘جلا

ةحصص ىلع ظافحلا لجا نم عيمجلا قتاع
رطاخملل نينطاوملا شضرعت مدعو عمتجملا

ع˘ي˘م˘ج˘لا ى˘ل˘ع بج˘يو ءا˘بو˘˘لا˘˘ب ة˘˘با˘˘صصإلاو
نع ةرداصصلا تاميلعتلاب مازتللا ةرورصض
ءابو ل˘ي˘صصا˘ف˘ت ة˘ع˘با˘ت˘م˘ب ة˘صصا˘خ˘لا نا˘ج˘ل˘لا

ن˘م د˘يز˘م˘ل ل˘م˘ت˘ح˘ي ل ر˘ملا نا˘˘ف ا˘˘نورو˘˘ك
رمتصسي نأا عيمجلا ىلع شضرفي اذهو ةاناعملا
اهذاختا مت يتلا تاصسايصسلا كلت مهفت يف

ل˘صصاو˘ن نأاو ر˘ي˘ط˘خ˘لا ِءا˘بو˘لا اذ˘ه ءاو˘˘ت˘˘حل
اظا˘ف˘ح ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإلا تاذ˘ب ماز˘ت˘للا

.ءابولاب مهتاباصصا مدعو نيرخلا حاورا ىلع
نيطصسلف يف ةنصسحلا اياونلا ريفصس
ةينيطصسلفلا حابصصلا ةديرج ريرحت شسيئر

ةيصضقلإو نطولإو صضرأÓل ءامتن’إ قدصص
 ةودقلأ يرسس  :  ملقب

انوروك ءابو رطاخمو كرابملإ ناصضمر رهصش
 ةودقلأ يرسس  :  ملقب



ةمطاف تراتخا اذامل
ذنمو طبسضلاب ةباتكلا

؟ةباتكلاب ةعلوم تنأاو ىتم
يف تنك ذم ةباتكلاب ةعلوم انأأ
كنأأ امبو طشسوتملأ ميلعتلأ روط
ةباتكلأ رايتخِأ ببشس نع ينتلأاشس
ل :لوقلأ كقدشصأأ ينعد تأذلاب
ن˘ع كب˘ي˘˘جأأ ف˘˘ي˘˘ك ا˘˘ق˘˘ح فر˘˘عأأ

ي˘شسف˘ن تد˘جو ط˘ق˘ف ا˘نأأ !!!...أذ˘ه
رو˘ط˘شسلأ ن˘ي˘˘ب ق˘˘م˘˘ع˘˘ب ل˘ّ̆ل˘˘ح˘˘تأأ

مث ،عقأولأ يف قرغأأ ،تاملكلأو
بتكأأ اّمبرلو راكفألأ نيب حبشسأأ
بتكأأ ،ينبشسا˘ن˘ي م˘لا˘ع ن˘ع ا˘ث˘ح˘ب

ّنأل بتكأأ ،ميلأأ عقأو ىلع درمتأل
،ي˘ن˘ج˘لا˘ع˘ت ،ي˘نر˘ه˘ط˘ت ة˘با˘˘ت˘˘كلأ
.ينيشسأوتو ينع ففخت

؟اهيلع ِكعsجسش نَم
ي˘ت˘لأ طو˘ط˘خ˘لأ ي˘ن˘˘ت˘˘ع˘˘ج˘˘شش

ةلحرم يف قأروألأ ىلع اهتمشسر
تاملكلأ كلت ينتعجشش ،ةلوفطلأ
،رّو˘˘ط˘˘شسلأ ن˘˘ي˘˘ب ةد˘˘˘جأو˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لأ
اًموي بيغأاشس يّنأأ ةركف ينتعجشش
،أًدبأأو أًدبأأ يراكفأأ سشيعتشس امنيب
ي˘ت˘لأ ل˘ئا˘شسر˘لأ كل˘ت ي˘ن˘ت˘ع˘ج˘شش
ع˘لا˘ط˘ي سصخ˘˘شش ل˘˘كل ل˘˘شصت˘˘شس
َدعبتو قمعب هنايك سسمÓتف أأرقيو
قيف˘ت˘شسي˘ف ه˘ي˘ن˘ي˘ع ن˘ع ةوا˘ششغ˘لأ

كل˘ت ر˘ث˘كأأ ي˘ن˘ع˘ج˘شش ا˘˘م ا˘˘م˘˘برو
ُل˘شسُر˘لأ» ا˘ه˘تأأر˘ق ي˘ت˘لأ ة˘ل˘˘م˘˘ج˘˘لأ
رششن ليبشس ي˘ف ر˘ي˘ث˘كلأ أو˘ل˘م˘ح˘ت
أذه لشسُر مه باتكلأو مهتوعد
.«نامزلأ

تابوعسص تيقلت له
؟اهتزواجت فيكو

يهف تابوعشصلأ نع انثدحت نإأ
اه˘ن˘م ر˘كذ˘ن ا˘ه˘ل ة˘يا˘ه˘نل ةر˘ي˘ث˘ك
ةبوعشص ،ةظهابلأ رششنلأ فيلاكت
،ةلوؤوشسمو ةديج رششن رود داجيِأ
تائيهلأ فرط نم معدلأ سصقن
بتا˘كلأ ل˘ع˘ج˘ي ا˘م˘م ة˘˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘لأ
ة˘شصر˘ف˘ب ى˘ظ˘ح˘˘ي ل ئد˘˘ت˘˘ب˘˘م˘˘لأ

لو لب هتاملكل نانعلأ قÓطإل
هلمع لشصي لو دحأأ يأأ هب عمشسي

ىفخي لو ةليلق ةئف لإأ ئراق يأل
أذكو مÓعلأ لئاشسو نأأ دحأأ نع
يعام˘ت˘جلأ ل˘شصأو˘ت˘لأ تا˘شصن˘م
د˘نا˘شست تتا˘ب ي˘ت˘لأ ةد˘ي˘حو˘لأ ي˘ه
سصخششلأ ا˘مأأ .ة˘ئ˘ف˘لأ هذ˘ه م˘عد˘تو
وهف ايونعمو ايدام يندناشس يذلأ
» .نيدموب دلاخ» يخأأ

ةباتكلل كجولو ناك اذامل
؟ةياورلا باب نم عادبلاو

باب نم ةباتكلل يجولو ناك
ةد˘ي˘شس ير˘ظ˘ن ي˘ف ا˘ه˘نأل ة˘يأور˘لأ
ين˘نألو لوأأ ي˘عأد˘بإلأ رو˘شضح˘لأ
ديحو˘لأ ي˘بدألأ سسن˘ج˘لأ ا˘هر˘ب˘ت˘عأأ
ةايحلأ نع ريبعتلأ هرودقمب يذلأ
وأأ ةقيرطب ةيعامتجلأو ةيعقأولأ
ةلا˘شسر } ي˘ه ة˘يأور˘لا˘ف ،ىر˘خأا˘ب
.{ ةيماشس

،كل رادسصا لوأا ،ءايليإا
هذه ةركف تتأا فيك

ًابناج ضسمت يتلا ةياورلا
ةايحلا دسصرتو ،انتايح يف

؟تاذلا نع ثحبلا اياسضقو
ةي˘ع˘قأو ة˘نا˘شسنِأ ي˘ع˘ب˘ط˘ب ا˘نأأ

ةيكيشسÓكلأ ة˘شسرد˘م˘لا˘ب ةر˘ثأا˘ت˘م
يننكم˘ي كلذ˘ل ،ةد˘ششب ة˘ي˘ع˘قأو˘لأ
ْجاَتِن يه هذه يتيأور نأأ لوقلأ
.عقأولأ يكاحي

لطب ضشيعي فيك
ريثأاتلا وه ام ،ةياورلا
دعب هحور ىلع قماغلا
هيأار وه ام ،براجتلا هذه

؟تبتك امب
«ءايليإأ» ةيأورلأ ة˘ل˘ط˘ب سشي˘ع˘ت

ثيحب اهمأأ ةاي˘ح˘ل ة˘ه˘با˘ششم ةا˘ي˘ح
ن˘م ه˘شسف˘ن ر˘ي˘شصم˘لأ نا˘كرا˘ششت˘ي

فقوتو ةنايخلأ ،ردغلأ ،ملألأ ثيح
نمكي امهنيب قرفلأ ّنكل ،ةايحلأ
(ةنينشس مألأ) ىلوألأ مÓشستشسأ يف
تن˘ب˘لأ ءا˘ي˘ل˘يأ) ز˘˘ي˘˘م˘˘ت˘˘ت ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب
داقولأ ءاكذلأو ةوقلاب (ىرغشصلأ

اهلعجب ناتليفك ناتفشصلأ ناتاهو
ةيأّورلل ةلطب نوكت ّنأأ قحتشست
نم ريبك ءزجب ظحت مل اهنأأ مغر
در˘ج˘م ة˘يأور˘لأ نأأ ا˘م˘بو .ة˘يأور˘˘لأ

ّنأأ ّن˘˘ظأأ Ó˘˘ف ع˘˘قأو˘˘ل˘˘ل ةا˘˘كا˘˘ح˘˘م
أذكه لثم سشياع يذلأ سصخششلأ

يلمع نع ٍسضأر نوكيشس عشضو
اهن˘ع ر˘ب˘ع˘ت ل رو˘مأأ كا˘ن˘ه˘ف ،أذ˘ه
.تاملكلأ

ةيركفلا تايعجرملا ام
لكسشت يتلا ةيبدألاو

،كجاتنإا ةيفلخ
ىلع ةريثألا تاعوسضوملاو

؟كبلق
عجرملأ يه ةعلاطملأ نأأ دقتعأأ

ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك ل˘˘كششب م˘˘ها˘˘شس يذ˘˘لأ
ا˘مأأ ة˘ي˘بدألأ ي˘˘ت˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ ن˘˘يو˘˘كت
اهرثأؤوي يتلأ عيشضأوملل ةبشسنلاب
دقف اهيف ةباتكلأ لشضفأأو ،يبلق
تأرا˘ششِأ ا˘˘ه˘˘ي˘˘لِأ تر˘˘ششأأو ق˘˘ب˘˘شس

ع˘ي˘شضأو˘م˘لأ ل˘ك ي˘هو ة˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘ط
.عقأولاب ةطبترملأ

،مومهلا ،نامزلا ،ناكملا
،ةددعتم ميلاقأا ،ةايحلا

؟كل لثمت اذام
ةشصرف يل ةبشسنلاب ةايحلأ لثمت

،نا˘ح˘˘ت˘˘مأ ا˘˘ه˘˘نأأ لو˘˘قأأ ي˘˘ن˘˘عد وأأ
ىلإأ جا˘ت˘ح˘ي ًأد˘ج بع˘شص نا˘ح˘ت˘مأ

،حور˘˘لأ زور˘˘˘ب ،ل˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لأ دو˘˘˘جو
نا˘˘كم˘˘لأ ا˘˘ّمأأ بل˘˘ق˘˘لأ دو˘˘˘م˘˘˘شصو
م˘ي˘˘لا˘˘قألأو مو˘˘م˘˘ه˘˘لأو نا˘˘مز˘˘لأو
ن˘م نّو˘ل لِأ ي˘ها˘م˘ف ا˘ه˘فÓ˘ت˘خا˘˘ب

انيف ثعبت دق ةايحلأ كلت نأولأأ
.انم اهبلشست دقو حّورلأ

فيك ،ةياورلا ضصوخسش
مأا عقاولا نم يه ،اهتفظو

؟لايخلا نم جسسن
مث لوأأ ةركفلأ تينب عقأولأ يف

كلذ دعبو طط˘خ˘م˘ك ا˘ه˘ت˘ع˘شضو
لك نعمتب تايشصخششلأ ترتخِأ

نإأو ،هحورو هرودو هلكشش بشسح
يهف عقأولأ نم ةيأورلأ نكت مل
.هيكاحت ديكأاتلاب

لاح ناسسل بتاكلا
ةهجو نم ،عمتجملا

لعافت نيرَت له كرظن
هعَمتجُم اياسضق عم بتاكلا

؟ اًبجاو
نأأ بتا˘˘˘كلأ بجأو ن˘˘˘م .م˘˘˘ع˘˘˘ن

ه˘ع˘م˘ت˘ج˘م ا˘يا˘شضق ع˘م ل˘عا˘ف˘˘ت˘˘ي
ه˘˘لا˘˘م˘˘عأأ ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع ة˘˘شصا˘˘˘خو
راتخي ثي˘ح ة˘ير˘كف˘لأ ه˘تا˘عأد˘بِأو
ًابلاق ينبيل ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘لأ تا˘م˘ل˘كلأ

سسي˘لو ا˘يو˘ن˘ع˘م ا˘فد˘ه ه˘ل ا˘قدا˘شص
دعبو ّلكك ةمأÓل ههجوي مث ،ايدام
ا˘ه˘ل را˘ي˘ت˘خلأ ة˘ير˘ح ى˘ق˘ب˘˘ت كلذ
وأأ ةلاشسرلأ هذه سضفرب ناك ءأوشس
.اهلوبقب

يلاحـلا ليجلل نيلوقت اذام
نأاسشب ةمداقلا لايجألاو

؟uماعلا نأاsسشلا يف ةكَراسشُمـلا
ينيفكت ريثكلأ مهل لوقأأ نل

،كشسفن تبثأأ» يهو ةدحأو ةلمج
نم نأاشش لك يف كدوجو تبثأأ
. ةايحلأ نؤوؤوشش

نوبحي بابسش كانه
نوفرعي ل مهنكلو ةباتكلا

ىلإا مهلامعأا اورِهظي فيك
يتلا ةحيسصنلا ام ،رونلا

؟مهيلإا اهنيمدقت
ح˘ئا˘شصن˘لأ ر˘مألأ ة˘ق˘ي˘˘ق˘˘ح ي˘˘ف

تدقف أذِأ عفنت نل اهّنكل ةريثك
اهفغششو اهبح ،اهتبغر ةئفلأ هذه
يتلأ تابوعشصلأ ببشسب ةباتكلاب
كلذ˘ل ر˘مألأ ئدا˘ب ي˘ف ا˘ه˘ه˘جأو˘˘ت
يه اهيلع دكؤوأاشس يتلأ ةحيشصنلأ

ل˘˘˘˘ك قدو مÓ˘˘˘˘شست˘˘˘˘شسلأ مد˘˘˘˘˘ع
ن˘م م˘ه˘ل حا˘ت˘ت د˘ق ي˘ت˘لأ بأو˘بألأ

نا˘ن˘ع˘لأ قÓ˘طِأ ة˘شصر˘ف ا˘˘ه˘˘ئأر˘˘ج
ع˘جأر˘ت وأأ ل˘ج˘خ نود م˘ه˘فور˘ح˘˘ل
لثملأ لوقي امكو ملح ةباتكلاف
ن˘م ر˘ي˘خ م˘ل˘ح˘ي د˘حأو» ي˘ب˘ع˘ششلأ

 .«ْسساَيِل ْعَطَڤُ دحأو

Óبقتسسم كعيراسشم
؟كتاحومطو

،ةباتكلأ يف ةشسمغنم انأأ ايلاح
ينبرششتت تاملكلأ نأأ سسحأأو لب

ةيأور رششن ددشصب ينأأ امك يلك
نأونعب ةيأورلأ هذهل ةلمكم ىرخأأ
نع ثدحتت يتلأو «ءأّرـــــمـــشس»
ـل ىر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كلأ تخألأ
أذه نم لعجي ام «ءاـــــيـــــلــــيإأ»
لامعأأ اهيل˘ت م˘ث....ة˘ي˘ئا˘ن˘ث ل˘م˘ع˘لأ
نل كلذل دعب اهرششن ررقأأ مل ىرخأأ
.اهنع ليشصافت يأأ ركذأأ

رأأ مل ينإاف يتاحومط نع امأأ
ريغ ءيشش يأاب ركفأأ اًموي يشسفن
،ا˘شصو˘شصخ ة˘يأور˘لا˘˘بو ة˘˘با˘˘ت˘˘كلأ

ةيئأور نوكأل تدلو ينأأ دقتعأأو
...كلذ ىلع تومأاشس امّبرو

ءارقلل ةريخأا ةملك
ةديرجلاو

ةءأر˘ق˘لأ ق˘ح˘˘ت˘˘شسي ل˘˘م˘˘ع ل˘˘ك
ي˘تا˘ي˘ح˘ت ه˘˘جوأأ أذ˘˘ه ر˘˘ثِأ ى˘˘ل˘˘عو
يتيأور أأرق ئراق لكل ةشصلاخلأ

ي˘ن˘فر˘˘ع˘˘ي˘˘شس وأأ ي˘˘ن˘˘فر˘˘عو هذ˘˘ه
ر˘كشش ى˘ّشسنأأ نأأ نود Ó˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسم
مهنأل اهب نيلماعلأ لكو مكتديرج
طاقتلل ةشصرف يأأ نوعيشضي ل
.اهمعدو ةباششلأ بهأوملأ

يلحم 0372ددعلا ^1441 ناسضمر50ـل قفاوملا0202 ليرفأا82ءاثÓثلا 08
:«مÓسسلا»ـل نيدموب ةمطاف ةبتاكلا

› رإدصصإ لوأإ «ءاـــــيـــــلــــيإإ«و..ميلأإ عقإو ىلع در“أ’ بتكأإ
ضسناسسيل ةداهسش ىلع ةلسصاح ترايت ةيلو ةدنرف ةرئادب4991 ربوتكأا02 ديلاوم نم ةيئاورو ةبتاك نيدموب ةمطاف

.ةعماجلا ضسفنب ةرسصاعمو ةثادح ضصسصخت رتسسام ةبلاطو ،ترايت نودلخ نبإا ةعماج نم بدألا يف

فسسوي نب . رسضÿ . أا :اهرواح

ةيلولاب ةينيدلا نوؤوسشلا ةيريدم لبق نم اهعيزوت مت

تÓئاعلإ ىلع ةيلام ةناعإإ0091 نم ديزأإ عيزوت
ةنتاب يف ناصضمرـب انوروك نمةررصضتملإو ةريقفلإ

انوروك ءابو نم ةيئاقولا ةمÓسسلا دعاوق نوقرخي نونطاوم

ةيدلبب تاقرطلل عطقو ةمراع تاجاجتحإ
«نويلŸإ» ةحنم ببصسب ناصسملتو نإوتصش

رجحلا تحت نييرئازجلا ناسضمر

راطفإإ دئإومو ةقلغم دجاصسم
كصسمتو ملقأاتلل ت’واحمو ةبئاغ
تاي’ولإ لكب ديلاقتلاب
رئازجلاو ملاعلا وملسسم لبقتسسا

ماعلا اذه ناسضمر ةسصاخ
،فلتخم عون نم تادادعتسساب
ءابو نم ةياقولا ريبادت يعارت
ديلاقتو تاداعب كّسسمتتو ،انوروك
ءاج ،ناكمإلا ردق ليسضفلا رهسشلا
ناسضمر مظعألا رهسشلا مايأا لوأا
،تاعقوتلا عيمج فلاخيل كرابملا

ليسضفلا رهسشلا يف ةعمج موي لوأاف
ناك ام نع ادج ةفلتخم ةهكنب
هسسوقط نم Óخ ثيح اعقوتم
رارغ ىلع ةداتعملا ةزيمتملا
دئاومو ،دجاسسملا يف ةدابعلا
اهمظنت يتلا ةيعامجلا راطفإلا
رئازجلا ندم عوبرب تايعمجلا

اهتسضرف يتلا دويقلا مزلت ثيح
باوبأا ءاقبإاب ةيرئازجلا ةموكحلا
نكمي ل امنيب ،ةقلغم دجاسسملا

يرجت يتلا راطفإلا ةبجو مسساقت
عم ،ةيلافتحا ءاوجأا يف ةداع

ببسسب ،ناريجلا وأا ةعسساولا ةلئاعلا
بلسس امنيبو...تاعمجتلا رظح

رجحو ملاعلا ّلسش يذلا ءابولا
نم ةريثك ارسسأا ،ةيرسشبلا فسصن
تامللاو تاعامتجلا ةجهب
يف حيوارتلا تاولسصو ةيلئاعلا
ةيناسضمرلا تارهسسلاو دجاسسملا

فارطأاو ليللا ءانآا نآارقلا ةوÓتو
نوريثك ركتبا ،هللا تويب يف راهنلا
،ديدجلا مهعقاو عم ملقأاتلل Óبسس
،ةيلزنم تايّلسصم  ضضعبلا زّهجف
ةيلئاع تاراطفإا نورخآا لّودجو
دئاومب اولدبتسساو ،ةيسضارتفا
تادعاسسمو ةيئاذغ لÓسس نمحرلا

اميف نيجاتحملا ىلع عّزوُت ةيلام
ةرسصقلا ميظنت ىلإا نورخآا أاجل
ةيسصاخ ربع ةيسضارتفلا ةيلئاعلا
ةيعامجلا ةيسضارتفلا ةسشدردلا
تبأاد امنيب فيÓلاو كوبسسيفلا
ملاعلا ءاجرأا يف ةلوؤوسسملا تاهجلا
نينطاوملا ريكذت ىلع يبرعلا

دعابتلا  ريبادتب مازتللا ةرورسضب
اءزج حبسصأا يذلا ،يعامتجلا
نييÓملا تاسسرامم نم ايسساسسأا
ةرسصاحم ىلإا مهنم ايعسس ،ةيمويلا
.هارن ل ودع راسشتنا فقوو ىودعلا

فسسوي نب . رسضخل . أا

ر˘˘ه˘˘شش لو˘˘خد ع˘˘م ا˘˘ن˘˘مأز˘˘ت
يف اهتداعكو ،مركملأ ناشضمر
ة˘˘ير˘˘يد˘˘م تردا˘˘ب ة˘˘ن˘˘شس ل˘˘˘ك
ةنتاب ةيلوب ة˘ي˘ن˘يد˘لأ نوؤو˘ششلأ
تÓ˘ئا˘ع˘لأ م˘ئأو˘ق ط˘ب˘شض ى˘لأ
لفاكت˘ل˘ل ةزو˘ع˘م˘لأو ةر˘ي˘ق˘ف˘لأ

،ةيلولأ بأرت لماك ربع مهعم
انوروك ةحئاج مودق ببشسبو
تأذ تشصشصخ ةنشسلأ هتاه يف
مت˘ي ة˘ي˘لا˘م تا˘نا˘عإأ ة˘ير˘يد˘م˘لأ
.ايدام مهل اهميلشست

ةميلع رداشصم ىلإأ أدانتشسأو
دشصقو هنأأ ةريدملأ تأذ نم انب
يف ةيريخلأ ةيلمعلأ هتاه ءأرجإأ
مكحملأ ميظنتلأ اهدوشسي ءأوجأأ
رهششلأ لولح لبق اهعيزوت مت
ةشسمل ءافشضإأ مت اميف ليشضفلأ

ن˘م ة˘ن˘˘شسلأ هذ˘˘ه ي˘˘ف ةد˘˘يد˘˘ج
نم تاناعإلأ هتاه عيزوت لÓخ
تأري˘خ˘لأ ل˘ب˘شس سسل˘ج˘م ل˘ب˘ق
د˘جا˘شسم˘لأ ة˘˘م˘˘ئأأ م˘˘شضي يذ˘˘لأ
أذ˘كو ة˘يلو˘˘لا˘˘ب ةد˘˘جأو˘˘ت˘˘م˘˘لأ
عيزوت مت ثيح ،ةينيدلأ ناجللأ
ىلع ة˘نا˘عإأ0091 ن˘˘م د˘˘يزأأ

.ةريقفلأ تÓئاعلأ هتاه
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ ه˘˘تا˘˘ه لأز˘˘تلو

عوبر ةفاك لمششتل ةلشصأوتم
ةشصاخ دودحلأ دعبألو ةيلولأ

ةريقفلأ تÓئاعلأ ءاشصحإأو مشض
ءا˘˘˘بو ن˘˘˘م ترر˘˘˘شضت ي˘˘˘ت˘˘˘˘لأ

د˘شس ن˘˘ع تز˘˘ج˘˘عو ا˘˘نورو˘˘ك
ل˘خد˘لأ مأد˘ع˘نأ ع˘م ا˘ه˘تا˘ي˘جا˘ح
.ةلئاعلأ بابرأل يمويلأ

تاعولاب ةيطغأا ةقرسس
ريثي يحسصلا فرسصلا

نينطاوملا ءايتسسا
ف˘ل˘ت˘خ˘م نأو˘عأأ ل˘˘ج˘˘شس

ءافتخأ ،ةنتا˘ب ة˘يلو˘لأ تا˘يد˘ل˘ب
تا˘عو˘لا˘ب˘لأ بل˘˘غأل ا˘˘شضما˘˘غ
فرشصلاب ةشصا˘خ˘لأ ة˘يد˘يد˘ح˘لأ
ثيح ،راطمألأ هايمو يحشصلأ

ن˘˘˘م نو˘˘˘ن˘˘˘طأو˘˘˘م˘˘˘˘لأ بلا˘˘˘˘ط
قيقحت حتف ةينعملأ حلاشصملأ

تا˘قر˘˘شسلأ هذ˘˘ه ي˘˘ف ق˘˘م˘˘ع˘˘م
تاعولابلأ با˘ي˘غ نأو ة˘شصا˘خ
ةميلأأ رورم ثدأوح يف ببشست
ءافتخأ دعب لافطأÓل طوقشسو
ثي˘ح ،ة˘يد˘يد˘ح˘لأ ا˘ه˘ت˘˘ي˘˘ط˘˘غأأ
تاعولا˘ب در˘ج˘م ى˘لإأ تلو˘ح˘ت

قلطلأ ءأو˘ه˘لأ ى˘ل˘ع ة˘حو˘ت˘ف˘م
ىلإأ اهيلع رمي نم لك سضرعتي
.هلخأدب طوقشسلأ

ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م تر˘˘ب˘˘˘ع ا˘˘˘م˘˘˘ك
ن˘ع تا˘يد˘ل˘ب˘˘لا˘˘ب ح˘˘لا˘˘شصم˘˘لأ
تاقرشسلأ هذه لثمل اهئايتشسأ
تأرتفلأ يف عقت ام ابلاغ يتلأ
حلاشصم نيعأأ نع أديعب ةيليللأ
ي˘ت˘لأو ،ن˘ي˘ن˘طأو˘˘م˘˘لأو ن˘˘مألأ
،ةريخألأ ةنوآلأ يف تلحفتشسأ

ءافتخاب ناكشسلأ أا˘جا˘ف˘ت˘ي ثي˘ح
تاعولابلل ةديدحلأ كيبابششلل
يف ثدحي امك رخأل يح نم
ة˘كير˘ب ،ة˘تو˘ت˘لأ ن˘ي˘ع ،ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب
.اهريغو

ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ سضع˘ب ،را˘ششأأو
ةقر˘شسب ن˘ي˘لو˘ه˘ج˘م ما˘ي˘ق ى˘لإأ
اهعيب ةداعإأو تاعولابلأ ةيطغأأ

ة˘ي˘لا˘م غ˘لا˘ب˘م ل˘با˘ق˘م ةدر˘خ˘ك
ا˘ه˘نزو نأأو ة˘شصا˘خ ةر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م
أد˘˘ج ل˘˘ي˘˘ق˘˘ث مأر˘˘غو˘˘ل˘˘ي˘˘كلا˘˘ب
ةيعوبشسألأ قأوشسألأ فلتخمب
تÓ˘ح˘م با˘ح˘شصأل ى˘˘ت˘˘ح وأ

.ةيديدحلأ نداعملأ ةعانشص
لÓخ راطمألأ لطاهت دنعو

بايغ حمشس ةريخألأ مايألأ هتاه
لك لوخد˘ل تا˘عو˘لا˘ب˘لأ ه˘تا˘ه
ي˘˘ف ة˘˘˘بر˘˘˘تألأو تا˘˘˘يا˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘لأ
يذلأ ءيششلأ وهو تاعولابلأ
أذكو ةفاظنلأ لامع هركنتشسأ

نيذللأ ريه˘ط˘ت˘لأ نأو˘يد لا˘م˘ع
ةبوعشص نودجي ةرم لك يف
تاعولابلأ هتاه فيظنتل ةريبك
.ةيطغأÓل رقتفت يتلأ

هذهل نونطأوملأ هبتنأ دقو
ةد˘ع ل˘ي˘ج˘شست د˘ع˘ب تا˘قر˘شسلأ

نم نينطأوملأ طشسو ثدأوح
ةيليللأ ةرتفلاب ةشصاخ نيلجأرلأ
ةشصاخ ةيؤورلأ بعشصت ثيحب
سصقن˘ت ي˘ت˘لأ ءا˘ي˘حألأ سضع˘ب˘ب
امك ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ ةرا˘نإلأ ا˘ه˘ي˘ف
ةيل˘ح˘م˘لأ تا˘ط˘ل˘شسلأ ته˘ب˘ت˘نأ
تا˘بأر˘ط˘شضلأ ع˘م تا˘قر˘شسل˘ل
نم تقاعأأ يتلأ ةريخألأ ةيوجلأ

ءÓتمأ دعب هايملأ فرشص ةيلمع
قأروألأ فلتخم˘ب تا˘عو˘لا˘ب˘لأ

ي˘ت˘لأ تأروذا˘ق˘لأو ة˘ما˘م˘ق˘لأو
.هايملأ فرشص نم بعشصت

دمحم/نامثع راعرع
ينامحد

ةزع يفو سسمأأ لوأأ نشش
ة˘ح˘ئا˘ج» ة˘ي˘˘ح˘˘شصلأ ة˘˘مزألأ
08 ءاهز «انوروك سسوريف
نم نيشسنجلأ نمو اشصخشش
ىرقلأو نأوتشش ةيدلب ناكشس
قرتفم عطقب ةيدلبلل ةعباتلأ
م˘˘˘تو ي˘˘˘شسي˘˘˘ئر˘˘˘لأ قر˘˘˘ط˘˘˘لأ
ةرا˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لأ لا˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسإأ

بشسحو ،سسيرا˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لأو
مهنأأ «مÓشسلأ»ـل مهحيرشصت
ة˘˘يلو˘˘لأ ي˘˘لأو نو˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘˘ي
ر˘˘يزوو يرو˘˘مر˘˘م ن˘˘مو˘˘˘مأأ
تا˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لأو ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘خأد˘˘˘لأ
دو˘ج˘ل˘ب لا˘˘م˘˘ك ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لأ
يف قيق˘ح˘ت ح˘ت˘فو ل˘خد˘ت˘ل˘ل
ةيدلبلأ سسيئر نوؤوشش رييشست
يد˘ي˘ع˘شس د˘م˘ح˘م و˘˘عد˘˘م˘˘لأ
مهبشسح م˘ه˘ف˘شصن˘ي م˘ل يذ˘لأ

نويلم1 ةحنم أوملشستي ملو
ةحنمل ةشصشصخملأ م˘ي˘ت˘ن˘شس
.يحشصلأ ر˘ج˘ح˘لأو نا˘شضمر
ره˘م˘ج˘ت نا˘شسم˘ل˘ت ة˘يد˘ل˘ب˘بو
ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ن˘م تأر˘ششع˘لأ

ق˘˘ير˘˘ط˘˘لأ ع˘˘ط˘˘ق˘˘ب أو˘˘ما˘˘˘قو
ةيريدم ةح˘ل˘شصم˘ل ة˘يدؤو˘م˘لأ
باب˘ب ي˘عا˘م˘ت˘جإلأ طا˘ششن˘لأ
أو˘ب˘لا˘طو ،ن˘يد˘مو˘ب يد˘ي˘˘شس
بشصب ة˘ي˘شصو˘˘لأ تا˘˘ه˘˘ج˘˘لأ
ة˘˘شصشصخ˘˘˘م˘˘˘لأ ة˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لأ
ر˘ج˘ح˘لأ ن˘م ن˘يرر˘شضت˘م˘˘ل˘˘ل
تل˘˘˘خد˘˘˘ت ثي˘˘˘ح ي˘˘˘ح˘˘˘شصلأ

أو˘˘˘ما˘˘˘قو ن˘˘˘مألأ ح˘˘˘لا˘˘˘˘شصم
متو نيجتحملأ عم رأوحلاب
فشصتن˘م ي˘ف ق˘ير˘ط˘لأ ح˘ت˘ف
.راهنلأ

يناسسملت  ميركلا دبع
mahali@essalamonline.com



تايموي يف ظحÓملا نكل
فلتخم ىلع نولبقي نينطاوملا
قاوصسألاو ةيرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘لا
مهتايجاح ءا˘ن˘ت˘قل ة˘يو˘ف˘ع ل˘كب
ةيناصضمرلا مهدئاو˘م˘ل ار˘ي˘صضح˘ت
ششحاف باهتلاب نومدطصصي نيأا
ر˘صضخ˘لا ة˘صصا˘˘خ را˘˘ع˘˘صسألا ي˘˘ف
ةيلايخ تحبصصأا يتلا هكاوفلاو
ةرور˘صضب تاءاد˘ن˘لا ن˘م م˘غر˘لا˘ب
ة˘˘ع˘˘صضا˘˘خ ي˘˘هو ا˘˘ه˘˘صضي˘˘ف˘˘خ˘˘ت
ربجت نا نود بلطلاو شضرعلل
ديقتلاب راجتلا ةراج˘ت˘لا ح˘لا˘صصم
عافترلا اذه ،نيعمو تباث رعصسب
تا˘˘ي˘˘مو˘˘ي ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ثأا ششحا˘˘ف˘˘لا
ل˘خد˘لا ي˘م˘يد˘ع ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

نم ريثكلا ح˘ب˘صصأاو ن˘ي˘لا˘ط˘ب˘لاو
ةزو˘ع˘م˘لاو ة˘ي˘لاوز˘لا تÓ˘ئا˘ع˘˘لا
رصضخلا اهئان˘ت˘قا ا˘ه˘ي˘ل˘ع رذ˘ع˘ت˘ي
ءار˘ج ة˘لو˘˘ه˘˘صس ل˘˘كب ه˘˘كاو˘˘ف˘˘لا
تقرحا يتلا ةيلا˘ي˘خ˘لا ا˘هرا˘ع˘صسأا

راعصسأا ليختف نينطاوملا بويج
ى˘˘لإا جد003 براق˘ت ه˘كاو˘ف˘لا

ر˘˘صضخ˘˘لا را˘˘ع˘˘صسأا ا˘˘مأا قو˘˘˘فا˘˘˘م
جد001ب لصصبلا ةدام تلصصو
مطامطلاو جد081 يلإا لفلفلاو
راعصسلا هذه ،اهريغو جد021
نم يتأات اهنأاب راجتلا اهرربي يتلا

رئاصسخ مهدبكت لامصشلا تايلو
نا˘كصس ششيا˘ع˘ت˘ي اذ˘كهو ا˘ه˘ل˘ق˘˘ن
ةيناصضمرلا مه˘تا˘ي˘مو˘ي ع˘م راردا
تايلو ي˘قا˘ب˘ك ن˘ير˘ب˘ج˘م م˘ه˘ف
رجحلا تاءارجإا قيبطتب نطولا
ة˘˘عا˘˘˘صسلا ن˘˘˘م ءاد˘˘˘ب ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا
ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب ءا˘˘صسم ة˘˘ع˘˘با˘˘صسلا
مهف راهنو Óيل ةعفترملا ةرارحلا
ةكرحلاف شسفنتم ىلإا ةجاح يف
فصصتنم نم ءادب مدعنت ةماعلا
ةيوجلا لاوحألا اهصضرفت راهنلا

رثا امم ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘لا Ó˘ي˘لو
ي˘ف م˘ه˘ل˘ع˘جو م˘ه˘ت˘ي˘كر˘ح ى˘ل˘ع
متي نا ني˘ل˘مأا ،ة˘ط˘ح˘ن˘م ة˘ي˘صسف˘ن
ةدوعو ءابولا اذه ىلع ءاصضقلا
لظ يفو ،اهتع˘ي˘ب˘ط ى˘لإا ةا˘ي˘ح˘لا

تا˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ل˘صصاو˘˘ت اذ˘˘ه ل˘˘ك
تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا ع˘˘م ق˘˘ي˘˘صسن˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
شسيصسحتلا تÓ˘م˘ح ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

نم دحل˘ل م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لاو ة˘ي˘عو˘ت˘لاو
شضعب ميدقت عم انوروك راصشتنا
ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا تاد˘عا˘صسم˘˘لا
ي˘ف ا˘صصو˘صصخ ة˘صشه˘لا تا˘ئ˘ف˘˘لا

لبق نم ةلوزعملاو لظلا قطانم
معدب ةينماصضت ةيريخ تايعمج
.نينصسحملا نم

نييفرحلأو راجتلأ داحتأ
رأرقب بحري ةيلولاب

حتفب لوألأ ريزولأ
ةيراجتلأ تÓحملأ

هردصصا يذلا رارقلا لظ يف
دارج زيز˘ع˘لا د˘ب˘ع لوألا ر˘يزو˘لا
نم ددع ثعب ةداعإا شصوصصخب
ةلوازم ةيادبل ةيراجتلا ةطصشنألا
اهررصضت ءارج يراجتلا اهطاصشن
ىلإا يمارلا قلغلا تاءارجإا نم
شسور˘˘ي˘˘ف را˘˘صشت˘˘˘نا ن˘˘˘م د˘˘˘ح˘˘˘لا

را˘ج˘ت˘لا دا˘˘ح˘˘تا بحر ،ا˘˘نورو˘˘ك
اذه˘ب راردا ة˘يلو˘ل ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لاو
ةدوعل حمصسي هرودب يذلا رارقلا
لمع˘لا ي˘لإا را˘ج˘ت˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا

تصضرف يتلا ةلا˘ط˘ب˘لا ق˘ي˘ل˘ط˘تو
ةيحصص ريبادت قي˘ب˘ط˘ت˘ب م˘ه˘ي˘ل˘ع
ليصضفلا رهصشلا اذه يف ةصصاخو
اصسفنت ناكصسلا دجي ل˘با˘ق˘م˘لا˘بو
ةلوهصسب مهتايجا˘ح ءا˘صضق˘ل ار˘خأا
تاءارجإاب ديقتلا ةرورصضب نكل
عمجتلاو كاكتحلا مدعو ةياقولا
ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا تاءا˘˘صضف˘˘لا ل˘˘˘خاد
ددع اصضيا دكأا انهو ،ةفلتخملا

ةحصصلا عاط˘ق ي˘مد˘خ˘ت˘صسم ن˘م
رمألا نإا نييبطلا هبصشو ءابطأا نم
فر˘ظ˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف اد˘˘ج شسا˘˘صسح
شساقي ل شسوريفلا نل يحصصلا
مزتلصسي ام ردقب ةنيعم ةطصشنأاب
ل˘كب ة˘يا˘قو˘لا تاءار˘جإا ق˘ي˘ب˘ط˘ت

يخارتلا مدعو ديدصش رذحو مزح
ي˘ف ع˘صضو نود˘ب قو˘˘صست˘˘لا ي˘˘ف
ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لا طور˘˘صش نا˘˘ب˘˘صسح˘˘لا
نع اديعب نامألا ةفاصسم مارتحلا
تامظنم تربع امك ،كاكتحلا

اهرهصس لصصاوت ةيندم تايعمجو
ميقعتلاو ريهطتلاو ةيعوتلا يف
ح˘˘ت˘˘ف ي˘˘˘ف رار˘˘˘ق˘˘˘لا نا˘˘˘ب ا˘˘˘صضيأا
ةبصسانم يه ةيراجتلا تÓحملا
ة˘يدا˘صصت˘قلا ة˘ط˘صشنألا ز˘يز˘ع˘ت˘ل
ةطيحلا ىقبت نكل راجتلا يدل
يدا˘ف˘˘ت˘˘ل نا˘˘بو˘˘ل˘˘ط˘˘م رذ˘˘ح˘˘لاو
ا˘˘نورو˘˘ك شسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ة˘˘با˘˘˘صصإلا

طورصش قيبطت مدع يف ةصصاخ
عيمج اهيلع شصن يتلا ةياقولا
ةيلوؤو˘صسم˘لا ا˘ن˘هو ن˘ي˘صصت˘خ˘م˘لا

نيبلا˘ط˘م˘لا را˘ج˘ت˘لا ما˘مأا ة˘ي˘لا˘ع
ة˘ي˘مو˘ي˘لا م˘ه˘ترا˘ج˘ت م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘ب
بنجتل ةياقولا يف اعم ماهصسإلاو
مهتيناصسنإا ردقب شسوريفلا راصشتنا

يلاملا حبرلا نع ثحبلا شضوع
نيقوصستملا ةحصص ةاعارم نودب
ادرف نئابزلا اولبقتصسي نا مهيلعف
ع˘م˘ج˘ت˘ب ا˘˘ه˘˘ل ح˘˘م˘˘صسي لو ادر˘˘ف
م˘ه˘تÓ˘˘ح˘˘م ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
ر˘ه˘صسلا ى˘ل˘ع كي˘ها˘ن ة˘يرا˘ج˘ت˘لا

م˘ي˘ق˘ع˘تو يرود ف˘ي˘ظ˘ن˘ت ى˘ل˘˘ع
يقبت انهو ةيرا˘ج˘ت˘لا م˘ه˘تÓ˘ح˘م
قتاع ىلع ةعوفرم ةيلوؤوصسملا

تاءارجإا قيبطتب ناكصسلا عيمج
حئا˘صصن ع˘م ل˘عا˘ف˘ت˘لاو ة˘يا˘قو˘لا
ن˘م د˘ح˘لا ة˘ي˘غ˘ب ن˘ي˘صصت˘˘خ˘˘م˘˘لا
هيلع ءاصضقلاو شسوريفلا راصشتنا

ءاوصس تاطلصسلا لبق نم عدر عم
نمألا حلاصصم وأا ةراجتلا ةيريدم
ة˘˘ح˘˘صصلا شضر˘˘ع˘˘˘ي ن˘˘˘م و˘˘˘ح˘˘˘ن
.رطخلل ةيمومعلا

006 نم رثكأأ ريخسستو..
ماظنلأ ظفحل يطرسش

ناسضمر يف ماعلأ
ة˘يلو ن˘مأا ح˘لا˘صصم تر˘ط˘صس

ا˘ي˘ئا˘قو ا˘ي˘˘ن˘˘مأا ا˘˘ط˘˘ط˘˘خ˘˘م راردأا
نم ةعومج˘م ل˘ي˘ع˘ف˘ت ن˘م˘صضت˘ي
نم ةيحصصلاو ةينمألا تاءارجإلا

يناديملا راصشتنلا زيزعت لÓخ
كلذو ،ةطرصشلا تاوقل مكحملا
ة˘ل˘جار˘لا تا˘يرود˘لا ف˘˘ي˘˘ث˘˘كت˘˘ب
ةبقارم طا˘ق˘ن ع˘صضوو ة˘ب˘كار˘لاو
ة˘ي˘با˘ي˘صسنلا نا˘م˘صض بنا˘˘ج ى˘˘لإا
تاقرطلا فلتخم ربع ةيرورملا

ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘˘صضإلا˘˘˘ب روا˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لاو
م˘ئار˘ج˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م˘˘ل يد˘˘صصت˘˘لا

ناصضمر رهصش لولح عم ةصصاخ
يف ةنصسلا هذه ءاج يذلا ميركلا

رظنلاب شصاخ دج يحصص فرظ
تاءارجإلا نإا .ر˘صشت˘ن˘م˘لا ءا˘بو˘ل˘ل
نأاصشلا اذه يف ةذختملا ةينمألا
تاينا˘كمإلا ة˘فا˘ك ا˘ه˘ل تر˘خ˘صس
ماحقإاب كلذو ةيرصشبلاو ةيداملا
فدهب ي˘طر˘صش006 ن˘م ر˘ث˘˘كأا

ةماعلا ةنيكصسلاو نمألا نامصض
يذ˘لا فر˘ظ˘لا اذ˘ه ي˘˘ف ة˘˘صصا˘˘خ
ر˘ج˘ح˘لا تاءار˘˘جإا ع˘˘م ن˘˘ماز˘˘ت˘˘ي
تاو˘ق ر˘ه˘صست˘صس ن˘يأا ،ي˘˘ح˘˘صصلا
تاميلعتلا مارتحا ىلع ةطرصشلا

تاطلصسلا نع ةرداصصلا ريبادتلاو
فد˘ه˘ت ي˘ت˘لاو دÓ˘ب˘ل˘˘ل ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا
شسوري˘ف را˘صشت˘نا ى˘ل˘ع ءا˘صضق˘ل˘ل

يمرت كلذ ىلع ةوÓع انوروك
يأا ة˘˘برا˘˘ح˘˘م˘˘ل تاءار˘˘جإلا تاذ
ىلع علصسلا يف ةبراصضملل لكصش
قاو˘صسألاو تÓ˘ح˘م˘لا ىو˘ت˘˘صسم
ق˘ير˘ط˘˘لا ر˘˘ي˘˘ه˘˘ط˘˘تو ة˘˘يا˘˘م˘˘حو
نم قاوصسألا ميظنتو يمومعلا

ريهطت تا˘ي˘ل˘م˘ع ة˘ج˘مر˘ب لÓ˘خ
ةيلحملا تاطلصسلا عم قيصسنتلاب
يعرصشلا ري˘غ ءÓ˘ي˘ت˘صسلا ع˘ن˘م˘ل

ل˘ب˘ق ن˘م ما˘ع˘لا ق˘ير˘ط˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ريغ ةعابلاو نيلوجتملا راجتلا
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م عدرو ن˘˘ي˘˘ي˘˘عر˘˘صشلا
راطإلاو ةئيبلا ىلع تازواجتلا
يف ةصصاخ نينطاوملل يصشيعملا

ة˘˘˘˘مرا˘˘˘˘صصلا تاءار˘˘˘˘جإلا ل˘˘˘˘˘ظ
را˘صشت˘نا ن˘م د˘ح˘˘ل˘˘ل ةذ˘˘خ˘˘ت˘˘م˘˘لا

.انوروك شسوريف

ينامحد دمحم/ نامثع راعرع

mahali@essalamonline.com

037209ددعلأ ^1441 ناسضمر50ـل قفأوملأ0202 ليرفأأ82ءاثÓثلأيلحم
ةيلأوزلأ بويج نوقرحي راجتلأو ةمئاق ةيئاقولأ ةيعوتلأ

رإردأإ ناكصس تايموي قرؤوي ثولاث راعصسأ’إ باهتلإو ةرإر◊إ..انوروك
اسصخسش224 ـل ةيلام تامهاسسم تمدق

مÓعإلأ يبسستنم نم

ةمصصاعلإ رئإزجلإ ييفحصص ةيعمج
لظلإ قطانمب ةفق098 عزوت

ةيدلب81 ىوتصسم ىلع
راسضحإاب مهدنع ةزيمم اهنأأ لإأ ،نطولأ تايلو يقابك ةيناسضمرلأ مهتايموي ةيبونجلأ رأردأأ ةيلو ناكسس صشيعي

ناطلسس مهمدقتي ةيديلقتلأ قابطألأ رهسشأأ مهدئأوم ىلع صضرعب ناسضمر يلايل ءايحإأ يف ةيديلقتلأ مهسسوقط دامتعأو
مسضخ يف دÓبلأ هدهسشت يحسص فرظ يف ءاج كرابملأ رهسشلأ أذه نكل ،ةيديلقتلأ وبنز ةريرحب فورعملأ ةدئاملأ

يتلأ ةياقولأ نع مئأدلأ ثحبلأو قلق يف صشيعي نطأوملأ راسصو تايكولسسلأ صضعب ريغ امم انوروك صسوريف يسشفت
،ةعاسسلأ دح ىلإأ ةيلولاب ةلجسسم ةيلامجإأ ةباسصإأ52 ىلإأ اهعافترأ دعب ةسصاخ ةباسصإلأ هبنجت

ششودبع ناميلصس فصشك
ي˘ي˘ف˘ح˘صص ة˘ي˘ع˘م˘ج شسي˘ئر
ه˘نأا ،ة˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ينطولا دهجلا يف اطارخنإا
ر˘ه˘صش لÓ˘خ ،ي˘ن˘˘ما˘˘صضت˘˘لا

ةهجاوملو مظعملا ناصضمر
انوروك شسوري˘ف تا˘ي˘عاد˘ت

.عمتجملا تائف ديدع ىلع
نأا ا˘˘ن˘˘ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م فا˘˘صضأاو

ة˘ط˘خ تد˘˘عأا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
بناوجلا ةددعتم ةينماصضت
لجو زع هللا نم قيفوتبو
ءانبأا نم نيريخلا ةدعاصسمو
تعا˘ط˘˘ت˘˘صسا ،ن˘˘طو˘˘لا اذ˘˘ه
،ةفق098 عيزوت ،ةيعمجلا
ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘˘م˘˘لا يو˘˘ح˘˘ت
ىلع ،موح˘ل˘لاو ة˘ي˘صسا˘صسلا

تÓئاعلا نم ا˘ه˘ي˘ق˘ح˘ت˘صسم
ىلع لظلا قطانمب ةزوعملا

ةيدلب81 ىو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صسم
.ةمصصاعلاب

ةيبناجلا رارصضأÓل ارظنو
راصشتنا اهببصس يتلا ةيبلصسلا

عاط˘ق ى˘ل˘ع ،ا˘نورو˘ك ءا˘بو
ةيعمج تلوا˘ح ،ة˘فا˘ح˘صصلا

ةمصصاعلا رئازجلا ييفحصص
نم ليلدتلا يف ةمهاصسملا

ل˘كصشب و˘لو رار˘صضألا هذ˘˘ه
.تقؤوم

ميد˘ق˘ت ،تعا˘ط˘ت˘صسا د˘قو
224 ـل ،ةي˘لا˘م تا˘م˘ها˘صسم
˘مÓ˘عإلا ةر˘صسأل ا˘˘ب˘˘صست˘˘ن˘˘م
،نيي˘ف˘ح˘صص ن˘م ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا

،لامعو نيينقت ،نيروصصم
،ين˘طو˘لا دو˘ه˘ج˘م˘لا م˘عد˘ل
ي˘ف ة˘لود˘˘لا ه˘˘لذ˘˘ب˘˘ت يذ˘˘لا

هجاوت يتلا ةنحملا ةهجاوم
شسوريف ءابو رئازج˘لا ا˘ه˘ي˘ف
.انوروك

ن˘ع ،ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ن˘ل˘ع˘˘تو
تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ل ر˘˘ي˘˘صضح˘˘ت˘˘لا
رهصشلا مايأا ةليط ،ةينماصضت
ىلع اهنم اصصرح ،ليصضفلا
ل˘ي˘˘لد˘˘ت ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ها˘˘صسم˘˘لا

يحصصلا رجحلا تابوعصص
ة˘ف˘صصب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ى˘ل˘˘ع
ة˘فا˘˘ح˘˘صصلا ةر˘˘صسأاو ة˘˘ما˘˘ع
شصاخ لكصشب

ىل˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ي˘ن˘ث˘تو
نيدوجو˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج دو˘ه˘ج
ى˘˘˘لوألا فو˘˘˘ف˘˘˘˘صصلا ي˘˘˘˘ف
م˘يد˘ق˘تو ءا˘بو˘لا ة˘ه˘با˘ج˘م˘ل
ةد˘˘˘˘عا˘˘˘˘صسم˘˘˘˘لاو م˘˘˘˘عد˘˘˘˘˘لا
را˘طإا ي˘ف ن˘˘ي˘˘جا˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘ل˘˘ل
ىقبتو ةينماصضتلا تا˘ب˘ه˘لا
ل˘˘كصشت ن˘˘ما˘˘صضت˘˘لا م˘˘˘ي˘˘˘ق
ةيعامتجلا لاصصخلا نصسحأا
بعصشلا ماحتلا زز˘ع˘ت ي˘ت˘لا
يو˘ق˘تو شضع˘ب˘لا ه˘صضع˘ب˘˘ب
لجأا نم ه˘ط˘باورو ه˘ت˘م˘ح˘ل
نا˘˘ح˘˘ت˘˘˘ملا اذ˘˘˘ه زوا˘˘˘ج˘˘˘ت
هيف تبب˘صست ي˘ت˘لا ر˘ي˘صسع˘لا
.ةحئاجلا

ييفحصص ةيعمج نمثتو
،ة˘˘˘م˘˘˘صصا˘˘˘ع˘˘˘لا ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ي˘ت˘˘لا ة˘˘ما˘˘ه˘˘لا تاءار˘˘جإلا
ةيروهمجلا شسيئر ا˘هذ˘خ˘تا

ةيمومعلا ةحصصلا ة˘يا˘م˘ح˘ل
شسوريف را˘صشت˘نا ة˘ه˘جاو˘مو
وعدتو ،رئازجلا يف انوروك
ل˘م˘ع˘لا ن˘˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا
ىلإا فوقولاو ،ي˘ن˘ما˘صضت˘لا

ن˘يذ˘لا ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا بنا˘ج
ر˘ج˘ح˘لا تاءار˘جإا˘˘ب اور˘˘ثأا˘˘ت
ي˘˘خو˘˘ت اذ˘˘˘كو ،ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا
ة˘ط˘ي˘ح˘˘لا تا˘˘جرد ى˘˘صصقأا

مرا˘صصلا د˘ي˘ق˘ت˘لاو رذ˘ح˘لاو
نم دحلل ةياقولا تاءارجإاب
.شسوريفلا اذه راصشتنا

ة˘ي˘ع˘م˘˘ج ه˘˘جو˘˘ت˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
،ةمصصاعلا رئازجلا ييفحصص
ءا˘ب˘˘طأÓ˘˘ل ر˘˘يد˘˘ق˘˘ت ة˘˘ي˘˘ح˘˘ت
ل˘˘كو ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا كل˘˘˘صسلاو
ةحصصلا عاطق يف نيلماعلا

ى˘لإا اذ˘كو ن˘˘ي˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإلاو
ادار˘فأا ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج
تاعامجو ةيندم تايعمجو
نم ،مهدنجت ىلع ،ةيلحم
شسور˘˘ي˘˘ف ة˘˘ه˘˘جاو˘˘˘م ل˘˘˘جأا

بلاطم انعمتجمو ،انوروك
فلخ ادحاو افصص فوقولاب

نيذ˘لاو ..ة˘ي˘ب˘ط˘لا ا˘نرداو˘ك
لوألا انعافد طخ نو˘ل˘ث˘م˘ي
ءا˘˘بو˘˘لا د˘˘صض ا˘˘ن˘˘بر˘˘ح ي˘˘˘ف
:م˘ه˘ل لو˘ق˘نو ،«ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
..شضي˘بألا ششي˘ج˘ل˘ل ار˘كصش»
م˘˘˘كتا˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صضت˘˘˘ل ار˘˘˘كصش
لجأا نم مكلذبو مكرهصسو
ي˘ب˘ط˘لا ا˘نردا˘ك «..ن˘˘طو˘˘لا
مهو نطولا ةامح مه مويلا
م˘˘هو ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا جا˘˘ي˘˘صس
دصض ةكر˘ع˘م˘لا نو˘صضو˘خ˘ي
مكل ..ةير˘صشب˘ل˘ل ود˘ع ر˘ب˘كأا
،ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لاو ر˘˘˘˘˘كصشلا
ل˘˘ك ا˘˘˘ن˘˘˘م نو˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘صسي
و˘عد˘ن ،ءا˘ن˘ث˘لاو ع˘ي˘ج˘صشت˘˘لا
ششي˘ج˘لا ر˘كصشل ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا
ن˘م ن˘ي˘صصل˘خ˘م˘لا شضي˘بألا
ءابطأا نم ة˘ي˘ب˘ط˘لا رداو˘كلا

ن˘ي˘ف˘ع˘صسمو ن˘ي˘˘صضر˘˘م˘˘مو
ا˘˘ن˘˘عا˘˘ط˘˘ق ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘˘يرادإاو
..رئازجلا ةلود يف يحصصلا

اركصش ..بيبط لكل اركصشو
لكل اركصش ..شضرمم لكل
ر˘غ˘˘صصأل ار˘˘كصش ،ف˘˘ع˘˘صسم
..فظوم ربكأا لبق فظوم
ششيج ىوقأل نومتني ءلؤوه
ششي˘ج ..ي˘˘م˘˘لا˘˘ع ي˘˘نا˘˘صسنإا
ة˘˘ير˘˘صشب˘˘لا ود˘˘ع برا˘˘ح˘˘˘ي
ن˘ح˘ن .. ا˘نورو˘˘ك شسور˘˘ي˘˘ف
ةيبطلا رداوكلا˘ب نورو˘خ˘ف
نو˘ح˘صضي ن˘يذ˘لا ة˘يرادإلاو
..انعمتجم لجأا نم مهتحارب
نم مهتحصص نم نوطعيو
ه˘ل˘لا م˘حر.. ا˘ن˘ت˘ح˘˘صص ل˘˘جأا
ةياهنلا يفو بجاولا ءادهصش
عيمج للكي نأا هللا وعدن
بلغتلل حاجنلا يف دوهجلا

هجاوي يحصص رطخ يأا ىلع
.نطولا

Êاسسملت Ëركلأ دبع

ةدمل اهطاسشن قيلعت دعب
رهسشلأ قوفت

دعب ريبك حايترإ ليجصست
تاطاصشنلإ صضعب ةدوع
ةياجبب ةهجإولإ ىلإإ ةيراجتلإ

ةياجب ةيلوب نونطأوملأ ّربع
رأرق بقع ريبكلأ مهحايترأ نع

صضعب صصيخرتب يسضاقلأ ةموكحلأ
رهسش لولح عم ةيراجتلأ تاطاسشنلأ

ىلإأ أددجم ةدوعلل ّمظعملأ ناسضمر
ةدمل اهطاسشن قيلعت دعب ةهجأولأ

وأأ لكسشب ترثأأ يتلأو ،رهسشلأ قوفت
نيتيعسضولأ ىلع رخآاب
ثيح ،ةيعامتجلأو ةيداسصتقلأ

نودجي راجتلأ ةيبلغأأ تلعج
كلذو ،ةمزلم ةلاطب يف مهسسفنأأ

يتلأ91 ديفوك ةحئاج ببسسب
نأأ تلواحو دودحلأ تربع
تايلو ديدع يف نطوتسست
ةيحسص أرأرسضأأ ةفلخم ،نطولأ

ةيداسصتقأ مث ىلوألأ ةجردلاب
عمتجملأ ىبل دقو ،ةيعامتجأو
ميكحلأ ةلودلأ ءأدن يواجبلأ

يلزنملأ يحسصلأ رجحلل باجتسسأو
يف لمحي ايمتح أرمأأ ناك يذلأ

ةيحسص تأءأرجإأ هتابنج
نأونعب ةيئاقوو ةيزأرتحأ
لثمي يذلأو يعامتجلأ دعابتلأ
يف مهاسسي يذلأ يرهوجلأ لحلأ

انوروك ءابو راسشتنأ حامج حبك
كلذ ةجيتنو ،أدج ةريبك ةبسسنب
ىلع ةسسوملم جئاتن ليجسستّ مت
ةقلعتملأو ةيلحملأ ةحاسسلأ

طسسولأ يف يسسحلأ يعولأ ةيمنتب
ةلوؤوسسملأ نأأ امك ،يعامتجلأ
ةيعامجلأ ءأوسس ةيعامتجلأ

بابلأ نم تداع دق ةيدرفلأو
روطتلأ ىدم ترهظأأو عسسأولأ
لهسس امم ،نأاسشلأ أذه يف لسصاحلأ
ريبأدتلأ لكل ةيئاقلتلأ ةباجتسسلأ
حلاسصل ةلودلأ اهترقأأ يتلأ ةماعلأ
هذه مسضخ يفو ،عمتجملأ
راجتلأ عرسش ةيباجيإلأ تأروطتلأ
تأءأرجإلأ ذيفنت يف نوينعملأ
مهتÓحم حتفب كلذو ةريخألأ
تايجاح ريفوتو نينطأوملل
ناسضمر تامزلتسسم نم تÓئاعلأ
داعأأ يذلأ رمألأ وهو ،ميركلأ
صسوفن ىلإأ ةنيكسسلأو ةنينأامطلأ
مايسصلأ ةهكن ةدوع عم نينطأوملأ
ةينابرلأ تاحفنلاب ةجوزمملأ
اقنور رهسشلأ أذه ديزت يتلأ

يه مكلت ،ةيماسسلأ هيناعمب
نأأو لؤوافتلاب ثعبت يتلأ تأرسشؤوملأ
نوكيسس ءابولأ أذه ىلع راسصتنلأ

عيمجلأ تأدوهجم لعفب ابيرق
ةحلسصملأ ةقتوب يف بسصت يتلأ
وذحي يذلأ لمألأو ،ةماعلأ
ىلإأ ذيمÓتلأ ةدوع وه عمتجملأ

ةايحلأ صشعتنتو ةسسأردلأ دعاقم
.ديدج نم ةيعامتجلأ

ت . ميرك
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 صضورعلإ بلطل تقؤوم حنم نع نÓعإإ
9102 /42 مقر ايند تإردق طإرتصشإ عم حوتفملإ

534402860638990:يئابجلإ مقرلإ
ميظنت نمسضت˘م˘لا5102 ةنسس رب˘م˘ت˘ب˘سس61 ي˘ف خرؤو˘م˘˘لا742 /51 مقر يسسائرلا مو˘سسر˘م˘لا ما˘ك˘حأل ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت
يراقعلا رييسستلاو ة˘ي˘قر˘ت˘لا ناو˘يد م˘ل˘ع˘ي ،56 ةداملا اميسس ل ماعلا ق˘فر˘م˘لا تا˘سضيو˘ف˘تو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ق˘ف˘سصلا
:مـــقر ايند تاردـــق طارتسشا عم حوـــتفملا ضضورـــعلا بلط يف نيكراسشملا نيدهعتملا ةفاك فراطلا ةيلول
ةيلو ىوتسسم ىلع يراجيإا ةيمومع»006» ل)DRV( تاكبسشلا فلتخمو قرطلا لاغسشأا زاجنا دسصق9102 /42
:يلاتلا وحنلا ىلع تقؤوملا حنملا مت دق ضضورعلا مييقتو ليلحت دعب هنأا ،فراطلا

:تقؤوملا حنملا /1

دئارجلا يف نÓعإلا اذهل رودسص لوأا خيرات نم ءادتبا (01) مايأا ةرسشع ةدم نيدهعتملا ىدل :ةظحÓم
يراقعلا رييسستلاو ةيقرتلا ناويدل ةيمومعلا تاقفسصلا ةنجل ىدل مهنوعط ميدقت لجأا نم ةيمويلا ةينطولا
نمسضتملا5102 ةنسس ربمتبسس61 ل يف خرؤوملا742 /51 مقر يسسائرلا موسسرملا نم28 ةداملل اقبط فراطل
.ماعلا قفرملا تاسضيوفتو ةيمومعلا تاقفسصلا ميظنت

جمانربلا

نكسس0003
يمومع

يراجيإا
ىلع ءاسضقلل

نكسسلا
0102 ضشهلا

نكسس0003
يمومع

يراجيإا
ىلع ءاسضقلل

نكسسلا
1102 ضشهلا

نكسس0051
يمومع

يراجيإا
1102

عورسشملا

+ةيجراخلا ةئيهتلاو تاقرطلا
تاكبسشلاب نيومتلاو يحسصلا فرسصلا

ديوزتلا+هايملا فرسصل ةفلتخملا
ةرانلا+برسشلل ةحلسصلا هايملاب

ضسابسسبلاب نكسسم002 ب ةيمومعلا

تاكبسشلاب نيومتلاو يحسصلا فرسصلا
ديوزتلا+هايملا فرسصل ةفلتخملا
تاقرطلا +برسشلل ةحلسصلا هايملاب

ةرانلا+ةيجراخلا ةئيهتلاو
طسشلاب نكسسم001 ب ةيمومعلا

تاكبسشلاب نيومتلاو يحسصلا فرسصلا
ديوزتلا+هايملا فرسصل ةفلتخملا
تاقرطلا +برسشلل ةحلسصلا هايملاب

ةرانلا+ةيجراخلا ةئيهتلاو
طسشلاب نكسسم002 ب ةيمومعلا

تاكبسشلاب نيومتلاو يحسصلا فرسصلا
ديوزتلا+هايملا فرسصل ةفلتخملا
تاقرطلا +برسشلل ةحلسصلا هايملاب

ةرانلا+ةيجراخلا ةئيهتلاو
طسشلاب نكسسم001  ةيمومعلا

لاغسشألا ةلواقم

قازرلا دبع ودعسس
:FIN

443130002631791

نيمأا م.م.ذ.و.ضش.ذ.م
:FIN

843000971636000

نيمل ةوارق
:FIN

442300071149591

حتف ارتا م.م.و.ضش.ذ.م
:FIN

645100912637000

دعب ضضرعلا غلبملا
قيقحتلاو حيحسصتلا

جد92.50283815

جد34,58871502

جد68,39836495

جد70,25077313

/ةطقنلا
05

00.92

00.62

52.44

00.13

 ةدم
زاجنإلا

50
رهسشأا

40
رهسشأا

80
رهسشأا

60
رهسشأا

ةظحÓملا

لقأا
ضضرع

لقأا
ضضرع

لقأا
ضضرع

لقأا
ضضرع

 ضضرعلا غلبم

جد92,50630915

جد14,18711502

جد35,39836495

جد70,25077313

يراقعلا Òيسستلاو ةيقÎلا ناويد
فراطلاب
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رح ›انوت » :ايصشيرب صسيئر
«ديد÷إ هيدان رايتخإإ

شسي˘ئر ،و˘ن˘ي˘ل˘ي˘صس و˘م˘ي˘صسا˘م ق˘ل˘˘ع
،يلانوت وردناصس لبقتصسم ىلع ،ايصشيرب

ى˘ظ˘ح˘ي يذ˘˘لا ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ط˘˘صسو بعل
،ابوروأا يف ريبك ٍدان نم رثكأا مامتهاب
ريراقتلا نم ديدعلا تطبر نأا قبصسو
ة˘نو˘ل˘˘صشر˘˘ب ى˘˘لإا لا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا˘˘ب ي˘˘لا˘˘نو˘˘ت
دتيانوي رتصسصشنامو رت˘نإاو شسو˘ت˘ن˘فو˘جو
،نÓيمو نامريج ناصس شسيرابو يتيصسو
اهتزربأا تاحيرصصت يف و˘ن˘ي˘ل˘ي˘صس لا˘قو
:ةينابصسإلا «وفيتروبيد ودنوم» ةفيحصص
متهت ةعئارلا ةيدنألا نم ديدعلا كانه»
ن˘ل ة˘يد˘نألا» :فا˘صضأاو ،ي˘لا˘˘نو˘˘ت م˘˘صضب
لصضفأا نم هنإا لاقي مدق ةرك بعل كرتت
لبقتصسم هلو طصسولا طخ يف نيدعاولا
تاصضوافم يأا شضخأا مل» :متأاو ،«رهاب
هنأاب هتدعو دقو ،نآلا ىتح يلانوت نأاصشب
شسيلو هرايتخا نم ديدجلا هيدان نوكي
ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لا˘ب م˘ل˘حأا» :م˘تأاو ،«ا˘˘نرا˘˘ي˘˘ت˘˘خا
دامتعلا ةلصصاو˘مو ي˘لا˘ط˘يإلا يرود˘لا

.«رخآا ماعل يلانوت ىلع
Êركذي دن’اه »:وناصساك

يصسيمو ..صشتيفوميهإربإاب
«زيرإوصس رود بعليصس

ي˘لا˘ط˘يإلا ي˘لود˘لا م˘جا˘ه˘م˘لا د˘˘كأا
رتنإا يدان نأا ،وناصساك وينوطنأا قباصسلا

،دنلاه غنيلريإا يجيورنلا بقار نÓيم
،يلاح˘لا د˘نو˘م˘ترود ا˘ي˘صسورو˘ب م˘جا˘ه˘م
ي˘ف و˘نا˘صسا˘ك لا˘قو ،تقو˘لا ن˘م ةر˘ت˘ف˘˘ل
و˘˘تو˘˘ت» ع˘˘قو˘˘م ا˘˘ه˘˘ل˘˘ق˘˘ن تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت
هنع ثدحتأا تنك ؟دنلاه» :«وتاكريم
رتنإÓل يصضايرلا ريدملا‐ ويليصسوأا عم
لبق غروبزلا˘صس ي˘ف بع˘ل˘لا أاد˘ب ا˘مد˘ن˘ع
ه˘ع˘با˘تو هد˘صصر ه˘نإا ي˘ل لا˘قو ،ن˘ي˘˘ما˘˘ع
ه˘ن˘كم˘ي د˘نلا˘ه» :فا˘صضأاو ،«ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا˘˘ب
،اًيلاع قير˘ف˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا
،هيمدق اتلكب بعللاو ليجصستلا هنكمي
يأا وأا ءيصش يأا نم فاخي ل ،ششحو هنإا
Óً˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ق ي˘˘˘˘˘نر˘˘˘˘˘˘كذ˘˘˘˘˘˘ي ،شصخ˘˘˘˘˘˘صش
،ييأار يف» :ع˘با˘تو ،«ششت˘ي˘فو˘م˘ي˘هار˘بإا˘ب
وأا نامريج ناصس شسيراب ىلإا بهذيصس
اذإا ؟ةنولصشرب» متأاو ،«دتيانوي رتصسصشنام
لينويل نأا دقتعأا ،زيراوصس شسيول لحر
نم ةريخألا تاونصسلا بعليصس يصسيم
 .«مجاهمك ةينهملا هتريصسم

مك– ةمراصص تإءإرجإإ
يرودلل ةاي◊إ ةدوع

يصسنرفلإ
نع ،ينابصسإا يفحصص ريرقت فصشك

ى˘لإا ةا˘ي˘ح˘لا ةدو˘ع نأا˘صشب د˘يد˘ج رو˘ط˘˘ت
ة˘ف˘ي˘ح˘صص تلا˘قو ،ي˘صسنر˘˘ف˘˘لا يرود˘˘لا
ءابطأا ةطبار نإا ،ةينابصسإلا «تروبصس»
تاءار˘جإا تع˘صضو ،ة˘ي˘صسنر˘ف˘لا ة˘يد˘˘نألا

،تابيردتلل قرفلا ةدوع نأاصشب ةمراصص
تاءارجإلا لاصسرإا مت هنأا ىلإا تراصشأاو
ن˘ي˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘ل ة˘ق˘˘ي˘˘ثو ن˘˘م˘˘صض
ةيدنألا اهذفنت يك ،يصسنرفلا يرودلاب
نأا ،ةفيحصصلا تحصضوأاو ،ةدوعلا روف
لبق ةفلتخم لحارم4 نمصضتت ةقيثولا
تلاقو ،يعيبط لكصشب بيردتلل ةدوعلا
ر˘ظ˘ح ن˘م˘صضت˘ت ى˘˘لوألا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م˘˘لا نإا
4 ةفاصسم ديدحتو ،ةيعامجلا تابيردتلا

ءا˘ن˘ثأا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘ي˘ب ل˘قألا ى˘ل˘ع ر˘ت˘م
عصضولل ةدوعلا نأا ىلإا ةريصشم ،نارملا
ن˘م ع˘ي˘با˘صسأا ةد˘ع جا˘ت˘ح˘ت ي˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
دعوملا نأا ركذي ،ةمراصصلا تاءارجإلا
11 وه تابيردتلل قرفلا ةدوعل ددحملا

ةدو˘˘ع ع˘˘قو˘˘ت˘˘م˘˘لا ن˘˘م ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب  ،يا˘˘˘م
،ناوج71 موي اصسنر˘ف ي˘ف تا˘يرا˘ب˘م˘لا
.نآلا ىتح يمصسر ديكأات نود نكل

037211ددعلا ^1441 ناضضمر50ـل قفاوملا0202 ليرفأا82ءاثÓثلاةصضايرلا

sport@essalamonline.com

 ةئجافم ةقفصص ‘ ةنولصشرب نم بÎقي انانوأإ

ونايتصسيرك و ىصسيم نم نصسحإ بعÓلإ إذه «وينيروم»

«يج.صسإ.يبلإ» م‚ فطÿ ةصسفانŸإ طخ  لخدي بولك

قا˘ف˘تل ة˘نو˘ل˘صشر˘ب يدا˘ن ل˘صصو˘ت
يدا˘ن ن˘م ة˘م˘ه˘م ة˘ق˘ف˘صص ن˘م ه˘بر˘ق˘ي
يرودلا بقل لماح ،مادرتصسمأا شسكاجأا
نإا ةيفحصص ريراقت تلاقو ,يدنلوهلا
اًبصسحت هاجتلا اذه يف ريصسي ةنولصشرب

هتاباصسح ريغي دق ئجافم فقوم يأل
كلذ ق˘ل˘ع˘ت˘يو ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘˘لا ي˘˘ف
يناملألا نأا اميصسل ،ىمرملا ةصسارحب
ددجي م˘ل ن˘غ˘ي˘ت˘صش ر˘ي˘ت ه˘يرد˘نأا كرا˘م
نأا ةنولصشرب ىريو ,نآلا ىتح هدقاعت
ةصسارح زكرم ميعدتل يلاثملا شسراحلا

و˘˘ه ،ي˘˘نو˘˘لا˘˘ت˘˘كلا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ى˘˘مر˘˘˘م
شسرا˘ح ،ا˘نا˘نوأا ه˘يرد˘نأا ي˘نور˘ي˘˘ما˘˘كلا

بصسح˘بو ,مادر˘ت˘صسمأا شسكا˘جأا ى˘مر˘˘م
نإاف ،ةينولاتكلا «تروبصس» ةفيحصص

،انانوأا عم دقاع˘ت˘لا ل˘صضف˘ي ة˘نو˘ل˘صشر˘ب
دحأا هنأا اميصسل ،شسكاجأا عم قلأاتملا
ل» ةريهصشلا يدانلا ةيميداكأا يئصشان
ـلا وذ بعÓلا بصستكا امك ,«ايصسام
عم هدقا˘ع˘ت ي˘ه˘ت˘ن˘ي يذ˘لا ،ة˘ن˘صس42
ةر˘ب˘˘خ ،2202 ف˘˘ي˘˘صص ي˘˘˘ف شسكا˘˘˘جأا

ةرتفلا يف ،يدنلوهلا يدانلا عم ةريبك
ةنولصشرب نأا تروبصس تدكأاو ,ةريخألا
مغرلا ىلع ،انانوأا ةقفصص يف مكحتي
لوصصحلا˘ب ٍدا˘ن ن˘م ر˘ث˘كأا ما˘م˘ت˘ها ن˘م
نا˘صس شسيرا˘ب م˘هزر˘بأا ،ه˘تا˘مد˘خ ى˘ل˘ع
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ا˘نا˘نوأا ى˘ق˘ل˘تو ,نا˘مر˘ي˘ج
هنأا لإا ،يصضاملا فيصصلا يف شضورعلا
نام˘صض ع˘م شسكا˘يأا ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لا را˘ت˘خا
ي˘ف˘ي˘صص ي˘ف ل˘ي˘حر˘لا˘˘ب ه˘˘ل حا˘˘م˘˘صسلا

نإاف ،ةفيحصصلل اًقفوو ,دارأا اذإا0202
ةوطخ يأا ى˘ل˘ع ل˘ب˘ق˘ي ن˘ل ة˘نو˘ل˘صشر˘ب
،وتين ليحر ل˘ب˘ق ،ا˘نا˘نوأا ع˘م ة˘ي˘م˘صسر
نل ،يليزاربلا شسراحلا ءاقب ةلاح يفف
,ديدج شسراح مصضل عفاد كانه نوكي
04 ىلع لوصصحلا شسكاجأا طرتصشيو
وهو ،انانوأا ع˘ي˘ب ل˘با˘ق˘م وروأا نو˘ي˘ل˘م
ىلع ةياغلل اًريبك ةنولصشرب هاري مقر
,نغيتصش ري˘ت˘ل ا˘ًل˘يد˘ب نو˘كي˘صس شسرا˘ح
نع شسكاجأا عجارتي نأا عقوتملا نمو
شضعب ا˘ه˘صضف˘خ˘يو ة˘ي˘لا˘م˘لا ه˘ب˘لا˘ط˘م
ة˘مزألا ل˘ظ ي˘ف ا˘˘ًصصو˘˘صصخ ،ءي˘˘صشلا
شسور˘ي˘ف ا˘ه˘ثد˘حأا ي˘ت˘لا ة˘يدا˘˘صصت˘˘قلا

.انوروك

،وينيروم هيزوج يلاغتربلا فصشك
بعÓلا نع ،ماهنتوتل ينفلا ريدملا
يصسيم لينويل نم لصضفأا هاري يذلا
ود˘لا˘نور و˘نا˘ي˘ت˘صسير˘كو ،ة˘نو˘˘ل˘˘صشر˘˘ب

ي˘ف ،و˘ي˘ن˘˘يرو˘˘م لا˘˘قو ،شسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج
«روريم» ةفيحصص اهتزربأا تاحيرصصت
ى˘ل˘ع بعل ل˘صضفأا» :ة˘˘ي˘˘نا˘˘ط˘˘ير˘˘ب˘˘لا

،«ةر˘ها˘˘ظ˘˘لا ود˘˘لا˘˘نور ه˘˘نإا ؟قÓ˘˘طإلا
يصسيمو ونايتصسيرك عتمت» :فاصضأاو
يئانثلا لظو ،لوطأا ةيفارتحا ةريصسمب
:عباتو ،«ا˘ًما˘ع51 ةد˘م˘ل ة˘م˘ق˘لا ي˘˘ف
نع ةقدب ثدحتن انك اذإا ،كلذ مغر»
قوفتي د˘حأا Ó˘ف ،ةرا˘ه˘م˘لاو ة˘ب˘هو˘م˘لا

يف ناك امدنع .ويرازان ودلانور ىلع

تكردأا ،نوصسبور يبوب عم ةنولصشرب
ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘يأار بعل ل˘˘˘˘صضفأا ه˘˘˘˘نأا
تاباصصإلا تلتق دقل» :متأاو ،«قÓطإلا

نوكت نأا نكمي ناك ةيفارتحا ةريصسم
يتلا ة˘ب˘هو˘م˘لا نإا ثي˘ح ،اًز˘ي˘م˘ت ر˘ث˘كأا
اًماع91 غلابلا باصشلا اذه اهب عتمت

.«قدصصت ل تناك

نÓيم عم ديدجتلل اطرصش عصضي امورانود
،ةيلاطيإا ةيفحصص ريراقت تفصشك

يجيول˘نا˘ي˘ج ي˘لا˘ط˘يإلا شسرا˘ح˘لا نأا
،نÓ˘ي˘˘م ى˘˘مر˘˘م شسرا˘˘ح ،ا˘˘مورا˘˘نود
ع˘˘م هد˘˘ق˘˘˘ع د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ل د˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صسم
امورانود طبتر˘يو ،«ير˘ي˘ن˘ي˘صسور˘لا»
ى˘ت˘ح نÓ˘ي˘م ع˘م د˘ق˘ع˘ب (ا˘ًما˘ع12)

ن˘م ما˘م˘˘ت˘˘ها ط˘˘صسو ،1202 ف˘ي˘صص
ى˘ل˘ع لو˘صصح˘لا˘ب ا˘بوروأا ة˘˘ق˘˘لا˘˘م˘˘ع

رتصسصشنامو شسوتنفوج لثم ،هتامدخ
ديرد˘م لا˘يرو ي˘صسل˘ي˘صشتو د˘ت˘يا˘نو˘ي
بصسح˘بو ،نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘صس شسيرا˘˘بو
،ةيلاطيإلا «تروبصس وتوت» ةفيحصص
يف ءاقبلا ىلع شصيرح امورانود نإاف
دقع ىلع عيقوتل˘ل ح˘ت˘ف˘ن˘مو ،نÓ˘ي˘م
نإا˘˘˘ف ،ه˘˘˘تاذ را˘˘˘طإلا ي˘˘˘˘فو ،د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج
6 ي˘˘صضا˘˘ق˘˘ت ي˘˘ف بغر˘˘ي ا˘˘مورا˘˘نود

يذلا مقرلا وهو ،اًيونصس وروأا نييÓم
،7102 ةيليوج يف هيلع قافتلا مت
ىصصقألا د˘ح˘لا م˘قر˘لا اذ˘ه زوا˘ج˘ت˘يو
ةرادإلا ه˘˘ت˘˘ع˘˘˘صضو يذ˘˘˘لا بتاور˘˘˘ل˘˘˘ل
ونيم لواحيصس اذل ،نÓيمل ةديدجلا

ل˘صصو˘ت˘لا ،ا˘مورا˘نود ل˘ي˘كو ،لو˘يار
.طصسو لح ىلإا

يناملألا مايق نع ،يناطيرب يفحصص ريرقت فصشك
نم ةيقابتصسا ةوطخب ،لوبرفيل بردم ،بولك نغروي
ناصس شسيراب مجن ،يبا˘ب˘م نا˘ي˘ل˘ي˘ك ي˘صسنر˘ف˘لا م˘صض ل˘جأا

يبابم sنأا ىلإا تراصشأا ،ةيفحصص ريراقت تناكو ،نامريج
دمحم وأا ،ينام ويداصس لحر اذإا ،لوبرفيل ةلواط ىلع
«روريم» ةفيحصص تلاقو ،لبقملا فيصصلا لÓخ ،حÓصص
دلاوب اًيفتاه لصصتا بولك sنإا ،دحألا مويلا ،ةيناطيربلا

،لوبرفي˘ل ى˘لإا ه˘ل˘ج˘ن لا˘ق˘ت˘نا ة˘ي˘م˘هأا˘ب ه˘عا˘ن˘قإل ،ي˘با˘ب˘م
،«زديرلا» شصيمق ءادتراب بعÓلا مامتها ىدم ةفرعمو
يدان دوجو كردي بولك sنأا ىلإا ،ةفيحصصلا تراصشأاو
،يبابم مصض قابصس يف نيرخآا نيصسفانمو ،ديردم لاير
لو˘بر˘ف˘ي˘ل ل˘ع˘ج لا˘صصتلا هذ˘ه لÓ˘خ ن˘˘م لوا˘˘ح كلذ˘˘ل
ريراقتلا مظعم sنأا ركذي ،ىرخألا ةيدنألا ىلع اًقوفتم
دقاعتلا قابصس ردصصتي ،ديردم لاير نأا دكؤوت ،ةيفحصصلا
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.ةقفصصلا مصسحل ينيلرتصسإا نويلم

يتنوك » :اتصسوك
..بيرم بردم

‘ دمصصي نلو
مصسوŸ لايرلإ

 «دحإو
و˘غ˘˘ي˘˘يد ي˘˘نا˘˘ب˘˘صسإلا ن˘˘صش

و˘كي˘ت˘ل˘تأا م˘جا˘ه˘˘م ا˘˘ت˘˘صسو˘˘ك
ى˘ل˘ع اًدا˘ح ا˘ًمو˘ج˘ه ،د˘يرد˘˘م
يصسليصشت يف قباصسلا هبردم
ر˘يد˘م˘لا ي˘ت˘نو˘ك و˘ي˘˘نو˘˘ط˘˘نأا
،نÓيم رتنإل يلا˘ح˘لا ي˘ن˘ف˘لا

ةدا˘ي˘ق تح˘ت ا˘ت˘صسو˘ك بع˘˘لو
اققحو ،يصسليصشت يف يتنوك
ماع غيلر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا بق˘ل ا˘ًع˘م
ترا˘ه˘نا كلذ د˘ع˘˘بو ،7102
امدعب يئانث˘لا ن˘ي˘ب ة˘قÓ˘ع˘لا
ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلا برد˘˘م˘˘لا غ˘˘ل˘˘بأا
ةجاحب دعي مل هنأاب مجاهملا
،ة˘ي˘صصن ة˘لا˘صسر لÓ˘خ ،ه˘ي˘˘لإا

لÓ˘˘˘˘خ ،ا˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسو˘˘˘˘ك لا˘˘˘˘˘قو
هتاحيرصصت
ا˘نأا» :نإا.ي˘ب.شسأا.يإا«ة˘كب˘˘صشل
لكاصشم اننيب تناك يتنوكو
دقتعأا يننكل ،بعلملا جراخ
كل˘مأا لو ،د˘ي˘ج برد˘˘م ه˘˘نأا
،«ة˘ئ˘˘ي˘˘صس ر˘˘عا˘˘صشم ه˘˘ها˘˘ج˘˘ت
نو˘˘˘˘˘كي ي˘˘˘˘˘كل» :فا˘˘˘˘˘صضأاو
وهف ،اًر˘ي˘ب˘ك ا˘ًبرد˘م ي˘ت˘نو˘ك
بناج˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘ت ى˘لإا ة˘جا˘ح˘ب
ه˘˘˘˘˘ترادإا ي˘˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘صسنإلا
يتنوك» :متتخاو ،«ني˘ب˘عÓ˘ل
ىلعو ،ةياغلل بيرُم بردم
ى˘لو˘ت و˘ل لا˘˘ث˘˘م˘˘لا ل˘˘ي˘˘ب˘˘صس
ن˘ل˘ف ،د˘يرد˘˘م لا˘˘ير بيرد˘˘ت
،,طقف دحاو مصسومل رمتصسي
اًحصشرم ناك يتنوك نأا ركذي
،ي˘غ˘نر˘ي˘م˘لا بيرد˘ت ي˘لو˘ت˘ل

يغيتيبول نيلوج ةلاقإا بقع
،ن˘ي˘ما˘ع ل˘ب˘ق ه˘ب˘صصن˘˘م ن˘˘م
،هعم تاصضوا˘ف˘م˘لا تل˘صشفو
ي˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘جرألا ى˘˘˘لو˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ل
يرلو˘˘˘صس و˘˘˘غا˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘نا˘˘˘˘صس
.«ةمهملا

قرفلا بيردتو بعÓملل نحي ›اطيإلا بردŸا

«وناصساك لجأإ نم تمدنو ..يتحيصصنب ذخأإ نات’ز »:وليباك
ريدملا ،وليباك ويباف يلاطيإلا بردملا ثدحت

هيأار نع ،شسوتنفو]و ديردم لايرل قباصسلا ينفلا
،اقباصس مهبرد نيذلا نيبعÓلا زربأا نم نينثا يف
،ششتيفوميهاربإا ناتلزو ونا˘صسا˘ك و˘ي˘نو˘ط˘نأا ا˘م˘ه
ياكصس» ةكبصشل تا˘ح˘ير˘صصت ي˘ف و˘ل˘ي˘با˘ك لا˘قو
مل يننأل ،ربكألا يمدن وه وناصساك» :«تروبصس
،ملاعلا يف نيبعÓلا لصضفأا نمصض هلعج عطتصسأا
،«ح˘ج˘نأا م˘ل ي˘ن˘كل ،ه˘ع˘م ل˘ع˘ف˘لا˘˘ب تلوا˘˘ح د˘˘ق˘˘ل
هتقÓع ن˘ع ا˘ًصضيأا ي˘لا˘ط˘يإلا برد˘م˘لا ثد˘ح˘تو
ةرتف لÓخ ،ششتي˘فو˘م˘ي˘هار˘بإا نا˘تلز يد˘يو˘صسلا˘ب
تيأار» :وليباك فصشكو ،شسوتنفوج يف مهدوجو
،اريبك احومط كلتمي ناك ،ةميظع ةبهوم هيف
نأا هتربخأا» :فاصضأاو ،«هفادهأا قيقحت ىلع مزعو
طر˘صشب ،شسكا˘جأا ع˘م ه˘تر˘ي˘تو شسف˘ن ى˘ل˘ع ر˘ي˘صسي
دقل» :متأاو ،«فادهألا ليجصست ىلع رثكأا زيكرتلا
مغر بعلي لازام هنأا ليلدلاو ،يتحيصصنب ذخأا
.«ةنصس83 هغولب
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شسيراب مجن ،روينوج رامين ىقلت
تلاصصتا ،يصسنر˘ف˘لا نا˘مر˘ي˘ج نا˘صس
ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘خألا ما˘˘يألا ي˘˘ف ة˘˘ف˘˘˘ث˘˘˘كم
ةفيحصص تراصشأاو ،ه˘يدا˘ن ي˘لوؤو˘صسم
نأا ى˘لإا ،ة˘ي˘صسنر˘ف˘لا «نا˘يز˘يرا˘˘ب و˘˘ل»
شسي˘˘˘˘ئر ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘صصا˘˘˘˘˘ن
ي˘˘ل˘˘˘يزار˘˘˘ب˘˘˘لاو ،«ي˘˘˘ج.شسإا.ي˘˘˘ب˘˘˘لا»
Óصصاوت ،يصضايرلا ريدملا ودرانويل
ي˘ف د˘جاو˘ت˘م˘لا را˘م˘ي˘ن ع˘م ةر˘صشا˘ب˘˘م
؛يحصصلا ر˘ج˘ح˘لا ءا˘صضق˘ل ل˘يزار˘ب˘لا

ى˘لإا ةدو˘ع˘ل˘ل داد˘ع˘ت˘صسلا˘ب ه˘˘غÓ˘˘بإل
نأا تفاصضأاو ،تقو برقأا يف شسيراب
ة˘يد˘˘نألا ة˘˘ط˘˘بارو ناو غ˘˘ي˘˘ل˘˘لا قر˘˘ف
جئاتن ،غلاب مامتهاب بقرتت ةيصسنرفلا

،دراودإا بيليف ءارزولا شسيئر عامتجا
ىدم ديدحتل ،لب˘ق˘م˘لا ءا˘ثÓ˘ث˘لا مو˘ي
تا˘ب˘يرد˘ت˘˘لا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘صسا ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا
رجحلا ةرتف ءاهت˘نا د˘ع˘ب ،ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لا
لولحب ،انورو˘ك شسور˘ي˘ف ة˘ه˘جاو˘م˘ل
نأا ىلإا تتفلو ،لبقملا يام11 موي
ذ˘خ˘ت˘ت تأاد˘ب ة˘ي˘صسنر˘ف ة˘يد˘نأا كا˘˘ن˘˘ه
،ة˘ي˘ئا˘قو ة˘ي˘ب˘ط تاءار˘˘جإا ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا˘˘ب
لثم ،تابيردتلا فانئتصسل ادادعتصسا
نأا ىلإا تتفلو ،نيرو نايمأاو تنان
دقعت امبر ةيصسنرفلا ةيدنألا ةطبار
ديدحتل ،مايأا لÓ˘خ Ó˘جا˘ع ا˘عا˘م˘ت˘جا

لوصصحلا لا˘ح تاداد˘ع˘ت˘صسلا ة˘فا˘ك
شسي˘ئر ن˘م ر˘˘صضخألا ءو˘˘صضلا ى˘˘ل˘˘ع

،طا˘صشن˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا نأا˘صشب ءارزو˘˘لا
،لبقملا ويا˘م11 مو˘ي ن˘م ارا˘ب˘ت˘عا

لامكت˘صسا ي˘ف ع˘ي˘م˘ج˘لا ل˘مأا˘ي ثي˘ح
،لبق˘م˘لا ناو˘ج ف˘صصت˘ن˘م ،م˘صسو˘م˘لا

نع ثحبلا هيلع رامين نأا تركذو
،ليزاربلا ن˘م ه˘ل˘ق˘ن˘ت ة˘صصا˘خ ةر˘ئا˘ط
هنطاوم ىلع قب˘ط˘ن˘ي لا˘ح˘لا شسف˘نو
ي˘نا˘يو˘غوروألاو ،ا˘ف˘˘ل˘˘ي˘˘صس و˘˘غا˘˘ي˘˘ت
يكيراتصسوكلاو ،ينا˘فا˘ك نو˘صسن˘يدإا

ناو˘خ ي˘نا˘ب˘صسإلاو ،شسا˘فا˘ن رو˘ل˘˘ي˘˘ك
ر˘ير˘ي˘ك و˘ل˘ي˘ت ي˘ئا˘ن˘˘ث˘˘لاو ،تا˘˘نر˘˘ي˘˘ب
غ˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘تو˘˘˘م و˘˘˘بو˘˘˘صشت م˘˘˘ي˘˘˘صسكا˘˘˘مو
ينيتنجرألاو ايناملأا يف نادجاوتملا

.يدراكيإا وروام

و˘لاز˘نو˘غ ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا دا˘ع˘ت˘صسا
شضعب ،شسوتن˘فو˘ج م˘جا˘ه˘م ن˘ياو˘غ˘ي˘ه
هل تثد˘ح ي˘ت˘لا ع˘ئا˘قو˘لاو تا˘ير˘كذ˘لا

لاقو ،ةيصضاملا تاونصسلا رادم ىلع
اهتزربأا تا˘ح˘ير˘صصت لÓ˘خ ن˘ياو˘غ˘ي˘ه
يليحر رارق» :«تروبصس يار» ةكبصش
ن˘كي م˘ل د˘يرد˘م لا˘˘ير فو˘˘ف˘˘صص ن˘˘ع
د˘˘ن˘˘ع تي˘˘كب» :فا˘˘صضأاو ،«اًرو˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘م
ثدح رمألا شسفن ،ديردم لاير ةرداغم
ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ف˘˘طا˘˘ع يد˘˘ل ،ي˘˘لو˘˘با˘˘ن ي˘˘ف
ع˘با˘تو ،«ا˘ه˘ي˘لإا بهذأا ي˘ت˘لا ن˘كا˘˘مأÓ˘˘ل
يد عم اًير˘كف برا˘ق˘تأا م˘ل» ن˘ياو˘غ˘ي˘ه
بغرأا مل ،يلو˘با˘ن شسي˘ئر شسي˘ت˘ن˘يرو˘ل

،«ةدحاو ةقيقد ةد˘م˘ل ه˘ع˘م ءا˘ق˘ب˘لا ي˘ف
م˘˘ث نÓ˘˘ي˘˘م فو˘˘ف˘˘صصل ه˘˘ترا˘˘عإا ن˘˘عو
لو˘˘˘صصو ع˘˘˘م» :ق˘˘˘ل˘˘˘ع ،ي˘˘˘صسل˘˘˘ي˘˘˘˘صشت

ي˘فو˘ي˘لا دارأا ،ود˘لا˘نور و˘نا˘ي˘ت˘˘صسير˘˘ك
ل يننإا يل اولاقو ةيعون ةزفق قيقحت
ينم اوبلطي مل .رارم˘ت˘صسلا ع˘ي˘ط˘ت˘صسا
نا˘كو ،«ي˘˘نودر˘˘ط ن˘˘كلو ةردا˘˘غ˘˘م˘˘لا

يف ودلانور عم دقاعت دق شسوتنفوج
ىلإا نياوغيه ةراعإا متيل ،8102 فيصص
لاقتنلا م˘ث ،ةر˘ت˘ف˘لا شسف˘ن ي˘ف نÓ˘ي˘م
لبق ،9102 ءاتصش يف اًراعم يصسليصشتل
ةديصسلل دوعيو هتراعإا ةرتف يهتنت نأا
.يصضاملا فيصصلا يف زوجعلا

ريزو ،اروفادا˘ب˘صس وز˘ن˘ي˘صشت˘ن˘ي˘ف لا˘ق
ن˘م شسي˘ل ه˘˘نإا ،ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلا ة˘˘صضا˘˘ير˘˘لا
دعب ىتح ،يرودلا فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا د˘كؤو˘م˘لا
حصضوأاو ،ةيعامجلا تابيردتلل ةدوعلا
ةا˘ن˘ق˘ل تا˘ح˘ير˘صصت لÓ˘خ ،ارو˘فادا˘ب˘صس
فنأاتصسنصس» :ةيلاطيإلا «تروبصس يار»
،ةيعامجلا ةيصضايرلا قرفلل تابيردتلا
مت اذإا طقف نكل يام81 نم ًءادتبا
لÓخ ،نمألاو ةمÓصسلا طورصش ديكأات
ل» :فاصضأاو ,«ةلبقملا ةليلقلا عيباصسألا
تاصسفانم فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا ءا˘ط˘بإا ي˘ف بغرأا

ا˘ن˘نإا لو˘قأا نأا بج˘ي ن˘كل ،مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك
كا˘ن˘˘ه نو˘˘كت نأا بج˘˘ي ه˘˘نأل ،ىر˘˘ن˘˘صس
ة˘مÓ˘صس نأا˘صشب ةدد˘ح˘م تلو˘كو˘تور˘ب
يلاطيإلا داحتلا» :عباتو ,«نييصضايرلا
ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لاو ،لو˘كو˘تور˘ب مد˘ق
ى˘لإا ة˘جا˘ح˘بو ،ٍفا˘˘ك ر˘˘ي˘˘غ ه˘˘تر˘˘ب˘˘ت˘˘عا
ىلع قاف˘تلا م˘ت˘ي ا˘مد˘ن˘ع ..تÓ˘يد˘ع˘ت
ناك اذإا ام ررقن نأا اننكمي ،لوكوتوربلا

,«ل مأا مد˘ق˘لا ةر˘ك فا˘ن˘ئ˘ت˘˘صسا م˘˘ت˘˘ي˘˘صس
تلوطبلا نم ديدعلا» :ريزولا فدرأاو
نكل ،اًركبم اهمصساوم تهنأا ابوروأا يف
قيلعت ىلإا ليمي ل يلاطيإلا يرودلا
نح˘ن ..تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ى˘ت˘ح وأا ،م˘صسو˘م˘لا
فانئتصسل ةياغلل اًيو˘ق ا˘ًط˘غ˘صض ه˘جاو˘ن
م˘لا˘ع نأا كرد˘ن» :ل˘صصاوو ,«ة˘لو˘ط˘ب˘˘لا

،معدلاو مارتحلا ق˘ح˘ت˘صسي مد˘ق˘لا ةر˘ك
ةيداصصتقلا دراوملا ربكأا دحأا هنأا ثيح
نم رذح اروفادابصس نكل ,«دÓبلا يف
شسوريفب نيبعÓلا دحأا بيصصأا اذإا هنأا

ءا˘غ˘لإا م˘˘ت˘˘ي˘˘صس ،د˘˘ج˘˘ت˘˘صسم˘˘لا ا˘˘نورو˘˘ك
نم ريثكلا كانه» :مت˘ت˘خاو ,ة˘ق˘با˘صسم˘لا
ءي˘صش ل ،د˘ق˘ع˘˘م ع˘˘صضو˘˘لاو كو˘˘كصشلا
،ه˘ب م˘ل˘صسم ه˘نأا ى˘ل˘˘ع ذ˘˘خؤو˘˘ي نأا بج˘˘ي
م˘˘صسو˘˘م˘˘لا نأا د˘˘˘كؤو˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م شسي˘˘˘لو
ةصصرفلا لغتصسن نأا بجي ..فنأاتصسيصس
 .«حيحصصلا كولصسلاب

«ودلانور ببصسب ينع يلخت ‘ويلإ » :نيإوغيه

مصسوŸإ ءاغلإإ متيصس «›اطيإ’إ ةصضايرلإ ريزو»
ةلا◊إ هذه ‘

هحا‚ ءإرو اناك Úبردم لصضف فصشكي اتصسيينأإ
نرياب يبردم لصضف ،قباصسلا ينابصسإلا ةنولصشرب مجن ،اتصسيينإا شسيردنأا زربأا

نم ةديرفلا هتريصسم يف لويدراوغ بيبو لاغ ناف شسيول نيقباصسلا خنويم
يف ،ابوروا ممأا ةلوطبو ملاعلا شسأاك يتلوطبب زئافلا ،اتصسيينإا لاقو ،اهعون
نيبردملا لكل نيدم يننإا لوقأا امئاد»: ةيناملألا «ركيك» ةلجم عم ةلباقم
يف لصضفأا ابعل حبصصأل يندعاصس لكلا ،عيمجلا نم تملعت ،ينوبرد نيذلا

ىلع» :اماع53 ،بعÓلا دكأاو ،«شصخصشك يصسفن نم روطألو ،مدقلا ةرك
ىلوألا ةرملل تكراصش ينأل ةياغلل امهم ناك لاغ ناف شسيول ،لاثملا ليبصس
،«فرتحم مدق ةرك بعل ىلإا ينلوحو يصسفنب يتقث عصضو دقل ،هتدايق تحت
يف يصسيمو يفاصشت دجاوتو ،ءلدبلا دعاقم ىلع لويدراوغ بيب عم» فاصضأاو
ينابايلا يبوك ليصسيف يف بعلي اتصسيينإا نأا ركذي«حاجن ربكأا انققح ،بعلملا

زوفلا) ةيثÓثلا اتصسيينإا ققح ،9002 يفو ،يكصسلودوب شساكول يناملألا عم
عم لويدراوغ ةدايق تحت (اينابصسإا شسأاكو ابوروأا لاطبأا يرودو يرودلا بقلب
1 زوفلا فده لجصس ،ايقيرفأا بونجب0102 ملاعلا شسأاك يفو ،ةنولصشرب قيرف
نأا ودبي» :اتصسيينإا لاقو ،ةيئاهنلا ةارابملا يف يدنلوهلا بختنملا ىلع رفصص /
ةرك بعل لكل ملح» ملاعلا شسأاكب زوفلا نأا فاصضأاو ،«ةلماك ةلود كرح يفده
ملح هنإا ،طقف اذه تققح يننأل نكلو .زوفلا فده لجصسأا مل ول ىتح ،مدق
ىتحو7991 نم ةرتفلا يف ةنولصشرب بيردت ىلوت لاغ ناف نأا ركذي ،«0001
9002 نم ةرتفلا يف خنويم نرياب برد امك ،3002 ىلإا2002 نمو0002
ىلإا7002 نم ةرتفلا يف ةنولصشرب قيرف لويدراوغ بردو ،1102 ىلإا

.6102 ىلإا3102 نم ةرتفلا يف خنويم نرياب بيردت ىلوت امك ،2102
 ليل ةرهوج فطÿ ›اطيإإ يزيل‚إإ عإرصص

يريجينلا مصضب اهمامتها نييلاطيإلا شسوتنفوجو نÓيم رتنإا ايدان يدبي
تلاقتنلا قوصس يف يصسنرف˘لا ل˘ي˘ل ق˘ير˘ف مو˘ج˘ه م˘ج˘ن ن˘ي˘م˘ي˘صسوأا رو˘ت˘كي˘ف
ركذو‐موك تود ايريجين نيÓنوأا» عقوم هدروأا امل اقفو ،ةلبقملا ةيفيصصلا
يف ىربكلا ةيدنألا نم ديدعلا رادار ىلع لعفلاب ىحصضأا نيميصسوأا نأا عقوملا
يصسليصشتو دتيانوي رتصسصشنامو نوترف˘يإاو ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسي˘ل ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ،ا˘بوروأا
نÓيم رتنإاو شسوتنفوج نم يأا فخي مل ،ريرقتلل اقفو ،ايلاطيإا يفو ،ةيزيلجنإلا

فيصضي ثيح ،فيصصلا اذ˘ه بعÓ˘لا تا˘مد˘خ ى˘ل˘ع لو˘صصح˘لا ي˘ف ا˘م˘ه˘ت˘ب˘غر
يف ةيويح افادهأا نولثمي نيذلا نيبعÓلا ةمئاق ىلإا نيميصسوأا يروزتارينلا
مجن باصشلا ينيتنجرألا لحر اذإا ام ةلاح يف ،لبقملا يفيصصلا وتاكريملا

يلامجإا ام ىلع لوصصحلا يف ليل ةرادإا بغرتو ،هنولصشربب ىلإا قيرفلا موجه
رظنلاب لاع مقر مهو ،ليحرلاب بعÓل حامصسلا ريظن وروي نويلم07 هتميق
ةجيتن ملاعلا لوح ةيدنألا ةفاك اهب رمت يتلا ةيلاحلا ةيلاملا عاصضوألا ىلإا
ةحئاج يصشفت ببصسب شصاخ هجوب يوركلاو ماع هجوب يصضايرلا طاصشنلا دمجت
كراصشو91˘‐د˘ي˘فو˘كـب ا˘ي˘حÓ˘ط˘صصا فور˘ع˘م˘لا د˘ج˘ت˘صسم˘لا ا˘نورو˘ك شسور˘ي˘˘ف
ةفاك يف ةارابم83 يف ،4202 ماعلا ىتح ليل عم دقعب طبتري يذلا نيميصسوأا
يف اهلÓخ حجنو ،ةقيقد2103 لداعي امب ،مصسوملا اذه نآلا ىتح تاقباصسملا
ىربكلا ةيدنألا يفاصشك راظنأا بذجيل ،ىرخأا6 عنصصو اًفده81 ليجصست
.شسفانملا ىمرم ىلع هتابيوصصت ةقدو هتعرصسب

دتيانوي Îصسصشنام عم ءاقبلإ ‘ لمآإ»:ايخ يد
«ةدع تإونصسل

يدا˘ن ى˘˘مر˘˘م شسرا˘˘ح ح˘˘م˘˘لأا
يزيلجنإلا د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘صسصشنا˘م
مدقلا ةركل ايناب˘صسإا بخ˘ت˘ن˘مو
ه˘ئا˘˘ق˘˘ب ى˘˘لإا ا˘˘ي˘˘خ يد د˘˘ي˘˘فاد
ع˘م ةد˘ع ة˘ي˘فا˘صضإا تاو˘ن˘صسل
ن˘ع ع˘˘فاد˘˘ي يذ˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
،ماوعأا ةعصست وحن ذنم هناولأا

ة˘مد˘خ ر˘˘ب˘˘ع ا˘˘ي˘˘خ يد لا˘˘قو
ر˘ب˘ع «توا˘غ˘نا˘ه د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي»
،ه˘يدا˘ن˘ل ي˘نور˘ت˘كللا ع˘قو˘م˘لا
نكل .نصسلا يف مدقتا انأا ،معن»
قيرفلا اذه نم اءزج ينوك درجم
،اوروصصت» فاصضأاو ،«ششهدم رمأا وه
نأا عئار رمأا .ملحلا ةباثمب اهنإا ،تاونصس01
انه ءاقبلا يف لمآا يلاتلابو ،يدانلا اذه ناولأا نع اعفادم تايرابم شضوخت
يصضاملا ربمتبصس يف رتصسصشنام عم هدقع ددج ايخ يد ناكو ،«ةدع تاونصسل

01 رورمب لبقملا ماعلا لفتحيصسو ،(3202 ىتح) ةيفاصضإا تاونصس عبرأل
ماع نيرصشعلا رمعب «رمحلا نيطايصشلا» فوفصص ىلإا هلاقتنا ىلع تاونصس
هينج نويلم9,81 اهتميق تغلب ةقفصص يف ،ديردم وكيتلتأا نم ايتآا1102
ادح ،ديدجتلا اذه لÓخ نم ينابصسإلا يلودلا شسراحلا عصضوو ينيلرتصسإا
نع رركتملا ثيدحلا اميصسل ،ارتلجنإا لامصش يف هلبقتصسم نأاصشب تانهكتلل
ينبيتصس شسكيلأا لازي لو ،ينابصسإلا ديردم لاير فوفصص ىلا لاقتنلاب هتبغر
يف اماع21 ةدمل كلذو ،دتيانوي كابصش نع ةرتف لوطأل عفاد يذلا شسراحلا
8) لكيامصش رتيب يكرامندلا هيلي ،يصضاملا نرقلا نم تانيعبصسلاو تانيتصسلا
ىلا ايخ يد قرطتو ،(تاونصس6) راصس رد ناف نيودا يدنلوهلاف (تاونصس
يرودلا بيترت يف شسماخلا زكرملا لتحي ذإا ،مصسوملا اذه هقيرف ىوتصسم
عبر غولب وحن اريبك اطوصش عطقو ،ارتلجنإا شسأاك يئاهن عبر غلبو زاتمملا
كصسل هفيصضم ىلع هزوف دعب «غيل ابوروي» يبوروألا يرودلا ةقباصسم يئاهن
طاصشنلا فقوت لبق ،يئاهنلا نمث رودلا باهذ يف ةفيظن ةيصسامخب يوصسمنلا
لكك قيرفلا نا دقتعأا» لاقو ،دجتصسملا انوروك شسوريف ببصسب يوركلا
ةلصسلصس يف هقيرف ةراصسخ مدع ىلإا ةراصشإا يف ،«ةديج ةظحل يف انك .روطتي
شسرام فصصتنم تاصسفانملا فقوت لبق تاقباصسملا فلتخم يف ةارابم11 نم
عبطلابو فادهألا نم ريثكلا قلتن مل ،اناوتصسم ةمق يف انك» عباتو ،يصضاملا
غنيتروبصس نم «همودق عم قيرفلا نصسحت دقو يكذ بعل وهف  ونورب قلأات
02.يفناج يف ةيوتصشلا تلاقتنلا ةرتف يف يلاغتربلا

تابيردتلل ةدوعلأ دعوم ديدحتل

رامينل ةلجاع ةلاصسرب ثعبي نامÒج ناصس صسيراب

ينثتصسي افليصس وتÈليج
نم لانصسرآإ Òطاصسأإ

ةيلاثŸإ هتليكصشت
لا˘˘˘ن˘˘˘صسرآا بعل را˘˘˘ت˘˘˘خا

ق˘با˘صسلا ل˘يزار˘ب˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘مو
ه˘ت˘ل˘ي˘كصشت ،ا˘ف˘ل˘ي˘صس و˘تر˘ب˘ل˘ي˘˘ج
مدعب عيمجلا أا˘جا˘فو ،ة˘ي˘لا˘ث˘م˘لا
قير˘ف˘لا ن˘م بعل يأا هرا˘ي˘ت˘خا
يف اًبعل افليصس ناكو ،يندنللا
يرودلا بقل زرحأا يذلا قيرفلا
مصسوملا يف زاتمملا يزيلجنإلا

عرجتي نأا نود ،3002/4002
ق˘ير˘ف˘لا م˘صضو ،ةد˘حاو ة˘م˘يز˘ه
نيبعÓلا نم ةعومجم ،اهنيح
بماكريب شسينيد لاثمأا ءامظعلا

ارييف كيرتا˘بو ير˘ن˘ه ير˘ي˘ي˘تو
افيلصس ىصضقو ،.شسيريب ريبورو
لا˘˘ن ،لا˘˘ن˘˘صسرآا ي˘˘ف ماو˘˘˘عأا6
يزيلجنإلا يرودلا بقل اهلÓخ
شسأا˘كو ،ةد˘حاو ةر˘م زا˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا
ى˘لإا ة˘فا˘صضإا ،ن˘ي˘تر˘م ار˘ت˘ل˘ج˘˘نإا

يرود ل˘ط˘ب˘ل ا˘ف˘ي˘صصو ه˘لو˘ل˘ح
نكل ،.6002 ماع ابوروأا لاطبأا
ع˘ن˘ت˘ق˘م ر˘ي˘غ ا˘ف˘ل˘ي˘صس نأا ود˘ب˘˘ي
،ن˘ي˘ق˘با˘صسلا ه˘ئÓ˘˘مز تارد˘˘ق˘˘ب

،ةيلاثم ةلي˘كصشت را˘ت˘خا ا˘مد˘ن˘ع
ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا ن˘˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘غأا
ةليكصشت تءاجو ،ني˘ي˘ل˘يزار˘ب˘لا
ع˘قو˘م ا˘هر˘صشن ي˘ت˘˘لا ا˘˘ف˘˘ل˘˘ي˘˘صس
و˘ح˘ن˘لا ى˘ل˘ع «ند˘ن˘ل لو˘ب˘تو˘ف»
:ى˘˘مر˘˘م˘˘لا ة˘˘صسار˘˘˘ح:ي˘˘˘لا˘˘˘ت˘˘˘لا

،وفاك :عافدلا ،يرافات ويدوÓك
وتربور ،يزيراب وكنارف ،ناوخ
وتر˘ب˘ل˘ي˘ج :ط˘صسو˘لا ،شسو˘لرا˘ك
،و˘ي˘ن˘يد˘لا˘نور ،و˘كيز ،ا˘ف˘ل˘˘ي˘˘صس
،ه˘ي˘ل˘˘ي˘˘ب ،ود˘˘لا˘˘نور :مو˘˘ج˘˘ه˘˘لا

 .انودارام



عافترÓل ةحسشرم ةيقوسسلأ هتميق

يدنام عم دقاعتلإ ديري لصساكوين
يدنام ىصسيع عم دقاعتلا قابصس يزيلجنلا لصساكوين يدان لخد

ثيح ،ينابصسلا شسيتيب لاير يدان مجن ينطولا بختنملا عفادم
.ايقيرفإا لطبب عافدلا روحم معدل يزيلجنلا يدانلا ىعصسي

رصصي يزيلجنلا يدانلا نأا ،شسمأا ةينابصسا ةيمÓعإا ريراقت تفصشكو
بختنملاو ،شسمير عم ريبك لكصشب قلأات يذلا يدنام مصض ىلع
يف بعللا ىلع رداق هنأاو هبعك ولع دكؤويل شستيب لاير عمو ينطولا
ةنولصشرب ،لصساكوين مهصسأار ىلع قرفلا نم اددع لعج ام ةلوطب يأا

.هعم دقاعتلل نولمعي يصسنرفلا نويلو
نم دحاو عم دقاعتلل نويلم51 غلبم دصصر دق نويل يدان ناكو

ديري شستيب لاير يدان نأا لإا ،ينابصسلا يرودلا يف نيعفادملا زربأا
مجن م˘صض ي˘ف «ز˘يا˘ب كا˘م˘لا» ظو˘ظ˘ح ع˘فر˘ي ا˘م ،نو˘ي˘ل˘م03ـب هعي˘ب
.ينطولا بختنملا

ب.م.يرسسيإأ
9102 ايقيرفإأ ممأأ صسأاك يف بعل لسضفأاب هكسسمت ددج
رصصان نب ببصسب رافنتصسإ ةلاح يف نÓيملإ

يلودلا رصصان نب ليعامصسإا داعبإا لواحي نÓيم يدان لازي ام
فطخ دوت يتلا ىربكلا ةيدنألا نيعأا نع نÓيم بعلو يرئازجلا
هعيب مدع ةركف ىلع يدانلا ةرادإا رارصصإا مغر ،ةيرئازجلا ةبهوملا

.ةمداق تاونصسل «يرينوصسورلا» فوفصص نمصض هءاقب ةدكؤوم
يف يصسنرفلا قÓمعلاب  اريثك قباصسلا يلوبمإا مجن مصسإا  طبتراو

«ترو˘ب˘صس و˘ل˘يد ير˘يرو˘ك «ة˘ف˘ي˘ح˘صص تد˘كأا ثي˘ح ةر˘ي˘خألا ة˘نوآلا
مجنلا عيب ةدصشب نوصضفري «يدرابمللا» يدانلا يريصسم نأا ،ةيلاطيإلا
ه˘مد˘ق˘ي˘صس يذ˘لا ي˘لا˘م˘لا شضر˘ع˘لا ة˘˘م˘˘ي˘˘ق تنا˘˘ك ا˘˘م˘˘ه˘˘م د˘˘عا˘˘صصلا
نأا ىلع ديكأاتلا ىلإا «يرينوصسورلا» ةرادإا دوعتل ،«يج.شسا.يبلا»
يلبق˘ت˘صسم˘لا ق˘ير˘ف˘لا عور˘صشم ن˘م˘صض ل˘خد˘ي ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ةر˘هو˘ج˘لا
يف بغرت يتلا ةيدنألا ىلع قيرطلا كلذب عطقتل ،ةلبقم تاونصسل

هتداعصسو هحايترإا تارملا نم ديدعلا يف دكأا يذلا بعÓلا فطخ
ممأا شسأاك يف بعل لصضفأا هجتي ،ىرخأا ةهج نم.نÓيملا عم ةغلابلا
.مداقلا يام4ـلا نم ةيادب تابيردتلا فانئتصسل ،9102 ايقيرفا

طيمز قأزرلأ دبع
«ءأرمسسلأ ةراقلأ» موجن نم ددع ىلع قوفت

ايقيرفإإ خيرات يف غوإرم لصضفأإ يناث زرحم
يدان مجن ،يرئازجلا ينطولا بختنملا دئاق زرحم شضاير نكمت

لصضفأا ةم˘ئا˘ق ي˘ف نا˘كم ز˘ج˘ح ن˘م يز˘ي˘ل˘ج˘نلا ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسصشنا˘م
.«ءارمصسلا ةراقلا» خيرات يف نيغوارملا

ايقيرفإا يف نيغوارملا لصضفأل افينصصت «وغينيصس» عقوم ىرجأاو
ياج ياج يريجينلا دعب يناثلا زكرملا يف ايقيرفإا لطب ءاج ثيح
يف قباصسلا يلاغينصسلا بختنم مجن فويد جاح لح نيح يف اصشوكوأا
.3ـلا زكرملا

ةر˘كلا حار˘فأا او˘ع˘ن˘صص ن˘م˘م ،ا˘˘م˘˘صسا03 ة˘م˘ئا˘ق˘لا تم˘˘صضو اذ˘˘ه
ىلع ةيلقث ءامصسا ىلع قوفت ينطولا بختنملا مجن نأا لا ،ةيقيرفإلا

نيب نم ادحاو هنأا دكؤويل اهاز ديرفلو ،ينام ويداصس ،ايو جروج رارغ
.ايقيرفاو ملاعلا يف نيبعÓلا لصضفأا

ب.م.يرسسيإأ
ةمسصاعلأ داحتإأ

يئانثلأ عانقإل بعسص ةمهم يف ىيحي رتنع

يجيعنو ينايزم عم دقاعتلإ فدهتصسي «روب ريصس»
يدانل ةديدجلا ةكرصشلا ةدايقب ةمصصاعلا داحتا قيرف ةرادإا لمعت

ميدقت ىلع نيردا˘ق دد˘ج ن˘ي˘ب˘عÓ˘ب ق˘ير˘ف˘لا م˘عد ى˘ل˘ع «رو˘ب ر˘ي˘صس»
ىلع ةصسفانملاو ديدجلا مصسوملا يف ةديج جئاتن دصصحل ةفاصضإلا
.اهنم ةيقيرفإلا اميصسل باقلألا

رفظلا فدهتصست يدانلا ةرادإا نأا ةصصاخلا انرداصصم نم انملعو
ءايركزو ،يصسنوتلا يصضايرلا يجرتلا بعل ينايزم بيط تامدخب
.يلاغتربلا يتنصسيف لج يدان بعل يجيعن

قيرفل ديدجلا يصضايرلا ريدملا ىيحي رتنع عقوي نا رظتنملا نمو
هطبري يذلا دقع˘لا ى˘ل˘ع ،ة˘مدا˘ق˘لا تا˘عا˘صسلا ي˘ف ة˘م˘صصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا
عم دقاعتلا ةمهم نوكت نأا ىلع ،دوصسألاو رمحألا نينوللا باحصصأاب
.ديدجلا هيدان شسأار ىلع ىلوألا هتمهم يئانثلا

مل ريخألا نا امب ،ةبعصص نايزم عم دقاعتلا ةمهم نوكت نلو اذه
عم دقاعتلا نأا لا ،يصسنوتلا يصضايرلا يجرتلا عم اريثك كراصشي
،ةهج نم شضورعلا شضعب هكÓتما لظ يف ،ابعصص نوكيصس يجيعن
.ىرخأا ةهج نم ابوروأا يف طصشني تاب هنوكو

ب.م.يرسسيإأ
لئابقلأ ةبيبسش

1202 ةياغ ىلإأ قيرفلأ عم اطبترم لأزي ل
«يرانكلإ نع ليحرلإ صضفري نورمح

بعل يقزر نورمح اهيلع لصصحت يتلا شضورعلا ةرثك مغر
رصصيو ءاوجألا رييغت يف ركفي ل ريخألا نأا لإا ،لئابقلا بابصش قيرف
.«يرانكلا» عم هراوصشم ةلصصاوم ىلع

اميصسل هقيرف عم راوصشملا ةلصصاوم ىلع رصصي نورمح نأا انملعو
ديلاقت نع ىرخأا ةرظن بعÓل حنم لاطبألا يرود يف ةكراصشملا ناو
يئاهن عبر غولب نم ىندأا وأا نيصسوق باق ناك يذلا يلئابقلا يدانلا
ىلإا يدانلا عم اطبترم لازي ل نورمح نأا ركذلاب ريدجلاو.ةلوطبلا

ةرتفلا يف هدقع ديدجتل ةصصرف ةرادإلا حنمي ام وهو ،1202 ةياغ
.مداقلا فيصصلا اناجم هليحر يدافتل ،ةمداقلا

ب.م.يرسسيإأ

0372ددعلأ ^1441 ناسضمر50ـل قفأوملأ0202 ليرفأأ82ءاثÓثلأةصضايرلا

نهأرلأ تقولأ ‘ «فافلأ» عم ناث عامتجل ةطبأرلأ دقع دعبتسسأ

تابيردتلإ فانئتصسإ خيرات ددحن نأإ نكÁ ’ :موديقلب
تاطلصسلإ رإرق رظتننو ةلوطبلإو

يحلوبم ةسسفانم ىلع رداقو ريبك تايناكمإأ كلمي

2202 لايدنوم لÓخ رصضخلل دحإو مقر صسراحلإ نوكيل هجتي نإديز اكول

Áثك اسضورع كلÒأ ‘ ةرداغملل هجتيو ةŸÒمداقلأ وتاك

هليحرل إديه“ لاطع ـل ليدب نع ثحبي صسين
ةيصضق حبصصأا يصسنرفلا شسين حانجو يرئازجلا يلودلا لاطع فصسوي ةرداغم ةيصضق نأا ودبي

شسين قيرف ةرادإا لعج ام رصضخلا مجن عم دقاعتلل ةريبكلا ةيدنألا تفاهت لظ يف ،طقف تقو
ام بصسحو.مداقلا مصسوملا هبصصنم يف هفلخيصس يذلا بصسانملا ليدبلا نع نآلا نم ثحبت

جيرخ نأا عقاول ملصستصسإا دق دوصسألاو رمحألا قيرفلا نأا ةيصسنرف ةيفحصص رداصصم هنع تفصشك
هينث ليحتصسملا نم نوكيصسو ،ىربكلا ةيبورولا يداونلا نم ديدعلل ابولطم تاب وداراب يدان

عم ،رخآل ءاقل نم هب رهظي يذلا ريبكلا ىوتصسملا لظ يف ةقيرعلا قرفلا دحا ىلإا لاقتنإلا نع
ابماتول نادروج ةقفصص مصسحل نولمعي ،ريخألا اذه يريصسم لعجام  ،يصسنرفلا بونجلا يدان

.«رصضخلا» مجن ليحر شضيوعتل يرصسيوصسلا زيوب غنوي يدان بعل
طيمز قأزرلأ دبع

«موب ميسسلأ» ‘ ةيسساسسألأ زئاكرلأ نم هنأأ أدد‹ دكؤوي «وسسوسس»

ينم لصضفأإ هتاعيزوتو هتإديدصستو يإرصس ةطلغ ‘ مهم رودب موقي ›وغيف :نإروت
لبق نم ءانثلا يكرتلا يارصس ةطلغو يرئازجلا بختنملا ناديم طصسو يلوغيف نايفصس ىقلت

ةقفر همدقي يذلا ىوتصسملاب اديصشم ،ينابصسإلا ةنولصشرب بعلو يكرتلا يلودلا ناروت ادارأا
لمعلا نع ةنولصشرب مجن ثدحتو.ميرت حتاف هبردم ةليكصشت يف ماهلا هرودو يكرتلا قÓمعلا
عقوم ربع رصشابملا ثبلا لÓخ «موب ميصسلا» عم قباصسلا ايصسنلاف بعل هب موقي يذلا ريبكلا
،«يارصس ةطلغ عم ريبك لمعب موقي يلوغيف »: Óئاق  «مارغتصسنلا» يعامتجإلا لصصاوتلا
نأا امك ،ناديملا ةيصضرأا قوف ماهملا تاذب موقنو دحاو بصصنم يف ايوصس بعلن »: فيصضيل
.يرئازجلا مجنلا بعك ولع دكؤوي فارتعا يف ،«ينم لصضفأا هتاعيزوتو ىمرملا وحن هتاديدصست

طيمز قأزرلأ دبع
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˘˘مود˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ب قورا˘˘ف دد˘˘صش
ة˘ط˘بار˘ل˘ل ي˘م˘صسر˘لا ق˘طا˘ن˘˘لا
ىل˘ع ،مد˘ق˘لا ةر˘كل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
د˘عو˘م د˘˘يد˘˘ح˘˘ت ة˘˘لا˘˘ح˘˘ت˘˘صسا
ةينطولا ةلو˘ط˘ب˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا
ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘ث˘˘˘˘لاو لوألا م˘˘˘˘صسق˘˘˘˘لا

ع˘صضو˘لا ل˘ظ ي˘ف ،فر˘˘ت˘˘ح˘˘م
رئازجلا هصشيعت يذلا يلاحلا

لوألا رار˘˘ق˘˘لا نأا ا˘˘ح˘˘صضو˘˘˘م
تاطلصسلا هذخت˘ت˘صس ر˘ي˘خألاو
ةرازوو ة˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘صصلا ةرازو)
د˘ع˘ب (ة˘˘صضا˘˘ير˘˘لاو با˘˘ب˘˘صشلا
ةرتفل ددحملا خيرات˘لا ة˘يا˘ه˘ن
تنا˘˘كو ،ي˘˘ح˘˘صصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا
اعامتجا تد˘ق˘ع د˘ق ة˘ط˘بار˘لا
هنأا نأا لإا ،ةيصضاملا مايألا يف
د˘ح˘ل رار˘ق يأا ذا˘خ˘تا م˘ت˘ي م˘˘ل
.ةعاصسلا

ديقتن نحن»
ام ىرنسسو تاميلعتلاب

ليرفأأ92ـلأ دعب ثدحي
«يراجلأ

ر˘يد˘م˘لا مود˘ي˘ق˘ل˘˘ب د˘˘كأا
دئار قيرفل قباصسلا يصضايرلا
دعب ددحت مل ةطبارلا نأا ةبقلا
وأا تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ةدو˘ع خ˘يرا˘˘ت

ه˘نأا ار˘ي˘صشم ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا ى˘ت˘˘ح
يذلا خيراتلا دعب ام رظتني

تقو ي˘ف تا˘ط˘ل˘صسلا ه˘تدد˘ح
»:ددصصلا اذ˘ه˘ب لا˘قو ،ى˘صضم
ي˘ف ،ءي˘صش م˘كي˘ل˘ع ي˘ف˘خا ل

رجح˘لا ةر˘ت˘ف ي˘لا˘ح˘لا تقو˘لا
92ـلا ى˘لإا تدد˘˘م ي˘˘ح˘˘صصلا
دق ةر˘ت˘ف˘لاو ،يرا˘ج˘لا ل˘ير˘فأا
يف لصصف˘ن م˘ل ه˘ي˘ل˘عو دد˘م˘ت
وأا تايرابملا فانئتصسا خيرات

.«تابيردتلل ةدوعلا ىتح
ةرأزو رأرق رظتنن»

بابسشلأو ةحسصلأ
ديدحتل ةسضايرلأو

«ةسسفانملأ ةدوع خيرات
نا مود˘ي˘ق˘˘ل˘˘ب فر˘˘ت˘˘عاو

اهنكمي ل ةين˘طو˘لا ة˘ط˘بار˘لا
ىلإا ةدو˘ع˘لا ه˘خ˘يرا˘ت د˘يد˘ح˘ت
ةيعصضولا لظ يف ةصسفانملا
ملاعلا اهصشيعي يتلا ةبعصصلا

ل˘˘˘كصشب ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لاو ل˘˘˘˘كك
«غيل ل» هنأا احصضوم ،شصاخ
ةحصصلا يترازو رارق رظتنت

لجا نم ةصضايرلاو بابصشلاو
ةدو˘˘ع˘˘لا خ˘˘يراو˘˘˘ت د˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘ت
نحن »:درطتصساو ،ةصسفا˘ن˘م˘ل˘ل
ةحصصلا يترازو رارق رظتنن
ن˘مو ،ة˘صضا˘ير˘لاو با˘ب˘˘صشلاو
يأا ذاختا عيطتصسن ل انتهج
نهارلا عصضولا لظ يف رارق
ا˘ي˘ل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا ا˘هد˘˘حوو
ءوصضلا انحنم يف قحلا كلمت
ةصسفانملا فانئتصسل رصضخألا

.«اهمدع نم
عم عامتجأ دقع»

ةيولوأأ صسيل فافلأ
تاطلسسلأ رأرق رظتننو

«كرحتلل
لوح لاؤوصس ىلع هدر يفو

ديدج عامت˘جا د˘ق˘ع ة˘ي˘نا˘كمإا
ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ير˘˘ي˘˘˘صسم ن˘˘˘ي˘˘˘ب

داح˘تلا ير˘ي˘صسمو ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ن˘م مد˘ق˘لا ةر˘كل ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةر˘ت˘˘ف˘˘لا ن˘˘ع ثيد˘˘ح˘˘لا ل˘˘جا
ج˘ما˘نر˘ب ر˘ي˘ط˘صستو ة˘مدا˘˘ق˘˘لا

ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘لا ح˘˘˘˘صضوأا ،شصا˘˘˘˘خ
ةطبارلا نأا ،ةلوطبلل يمصسرلا

ر˘ظ˘ت˘ن˘تو اذ˘˘ه ي˘˘ف ر˘˘كف˘˘ت ل
ةر˘ت˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف رو˘˘مألا رو˘˘ط˘˘ت
د˘ق˘ع ي˘ف ل˘صصف˘ل˘ل ة˘مدا˘˘ق˘˘لا
،ه˘˘˘˘مد˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘م عا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘جا

دقع شصخي اميف »:لصسرتصساو
ع˘م ة˘ط˘بار˘ل˘ل ي˘نا˘ث عا˘م˘ت˘˘جا
ةر˘˘كل ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘تلا
ي˘ف ا˘ن˘ت˘يو˘˘لوأا شسي˘˘ل ،مد˘˘ق˘˘لا
رظتنن نحنو ،نهارلا تقولا
تارار˘ق˘لاو ع˘صضو˘˘لا رو˘˘ط˘˘ت
لÓخ نم كر˘ح˘ت˘ل˘ل ،ة˘مدا˘ق˘لا

.«همدع نم عامتجا دقع

وذ شسراحلا ناديز اكول ظوظح تعفترا
مقر شسراحلا حبصصي نأا يف ةيرئازجلا لوصصألا

ةليلقلا تاونصسلا يف ينطولا بختنملل دحاو
شسيار لوألا شسرا˘ح˘لا ناو ا˘م˘ي˘صسل ،ة˘مدا˘ق˘˘لا

ة˘ه˘ج ن˘م ن˘صسلا ي˘ف مد˘ق˘ت ي˘ح˘لو˘ب˘˘م با˘˘هو
ةهج نم هتفÓخ ىلع ةرداقلا لئادبلا بايغو
نأا ةينابصسا ةيمÓعإا ريراقت تفصشكو.ىرخأا
ىلإا ديرد˘م لا˘ير يدا˘ن ن˘م را˘ع˘م˘لا شسرا˘ح˘لا

زجح ةبوعصصلو اديج لمعي ،رادتناصس غنيصسار

يصسنرفلا ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘لا ة˘م˘ئا˘ق ي˘ف نا˘كم
ة˘يو˘ق˘لا ة˘صسفا˘ن˘م˘لا بب˘˘صسب بما˘˘صشيد ه˘˘يد˘˘يد
،رئازجلا ل˘ي˘ث˘م˘ت را˘ت˘خ˘ي كصش نود ه˘ل˘ع˘ج˘ي˘صس
رطق لايدنوم لÓخ دحاو مقر شسراحلا نوكيل
ام ،ةنصس02ـلا نصس شسراحلا دعتي ملو.2202
نم ادحاو حبصصيو روطتلل اريبك اتقو هحنمي
ررق لاح يف رصضخلا عم نيبعÓلا زربأا نيب
.ايقيرفا لاطبأا ليثمت

ب.م.يرسسيإأ

ءاقبلاب يرئأز÷أ بعسشلأ حسصن
ءابولأ ةبراÙ لزنŸأ ‘

قاتصشي ةلبقلب
Òهامجو ءإوجأ’

ركاصشت بعلم
يلودلا ةلب˘ق˘ل˘ب شسيرا˘ه دا˘ع

تصسير˘˘ب بعلو ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ي˘ف ه˘تا˘ير˘كذ ى˘لإا ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا

«ر˘كا˘صشت ي˘ف˘ط˘˘صصم» بع˘˘ل˘˘م
هقايتصشا ىدبأا يذ˘لا ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘ب
يتلاو بعلم˘لا ءاو˘جأل ر˘ي˘ب˘كلا
.هتركاذ يف ةخصسار تيقب

بختنملا ناديم طصسو ماقو
يف هل ةروصص عصضوب يرئازجلا
ةيمصسرلا هتحفصص ىلع بعلملا

قل˘ع ن˘يا «مار˘غ˘ت˘صسنلا» ى˘ل˘ع
»: ة˘˘ل˘˘م˘˘ج˘˘ب ةرو˘˘˘صصلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
يف اوقبا نينمآا اوقبإا .....اربصص
ه˘ن˘ما˘صضت اد˘كؤو˘˘م ،«م˘˘كتو˘˘ي˘˘ب
رو˘ه˘م˘ج˘لا ةا˘قÓ˘م˘ل ه˘ن˘ي˘ن˘˘حو
.ءابولا لاوز دعب يرئازجلا

بعل نأا ر˘كذ˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج˘˘لا
د˘˘ق نا˘˘ك ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا تصسير˘˘ب
فو˘˘˘ف˘˘˘صصل ه˘˘˘تدو˘˘˘ع ل˘˘˘ج˘˘˘صس
يرئازجلا ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
ي˘ف ا˘ي˘ب˘ماز د˘صض تنا˘ك ي˘˘ت˘˘لا
نم˘صض ل˘خد˘ت ي˘ت˘لاو ر˘ئاز˘ج˘لا
تايفصصت ن˘م ى˘لوألا ة˘لو˘ج˘لا

كلذب حتفي˘ل ،نور˘ي˘ما˘كلا نا˘ك
بخا˘ن˘لا ع˘م ةد˘يد˘ج ة˘˘ح˘˘ف˘˘صص
دوعيو هحماصس يذ˘لا ي˘ن˘طو˘لا

يبراحم«ة˘ل˘ي˘كصشت˘ل.»  ادد˘ج˘م
ءارحصصلا

طيمز قأزرلأ دبع

ب.م.يرسسيإأ

sport@essalamonline.com
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طسسو ةياغلل ابعسص اعسضو صشيعن
رهسش مايسص أذكو يحسصلأ رجحلأ

؟ لوقت أذام ناسضمر
بÅÑÿÿÿåلا لòÿÿÿل 4öاHÿÿÿÿgÿÿÿ نا4HÉÑÿÿÿÿ لو&ا

اHا ةHا> مÄÑõملا بÅÑåلاو ة8Ñا1 ير(ا~qلا
+wÇÑ9ولا ش8وÑع D§ا وH0 رkيم Ikى°م
. اMåر6Ñ هلاوز

ديعب تنأو مايألأ هذه يسضقت فيك
ةيبرعلأ يف دجأوتمو ةلئاعلأ نع

؟ ةيدوعسسلأ
8Ñÿtÿ©ÿu 8Ñÿåب /ÿنا اد -ÿïÉÑÿ7 يÑÿ§ر

4HÉÑاو ناIج4ا1 ت +õدö Eا د&Fا نو<kتد
<õى EÉÑلا ءاÅÑ§لا رíÉÑ©ل +å©لا ن> ادåا)õة
ماM&لا شåÉ+ لE&لا ىö <õا°J ناF نòلو
اH شòÄ> ىõ> ت©õgل ا§©D لï°-ا ت°F يkلا
MtÇÑ0 ا©لا0 ل©o Fو لEkا ي/kزا¶ -ïرMgا
Dÿÿلا يÿÿíÿ°ÿ9ا قدÑÿلا فÿكل3 ى -ÿوEÿ©ÿف Fÿل

اHÿوÿمÿ> » اIÿو4وFÿ » ةÿtÿ(اÿ/ عHÿ ت0ÿœرÿلا
اH وJو فورâلا عH مEõ&ا-ا نا يõ> ب/او
Mqåõ°6ا يÑkèلا لí8رÑة Hل/ا ن Eلو «

8Ñu 4HÉÑلا ناåا)õلا ةòرMةم Dي Hè°©ة « .
ماقرألأو تأدجتسسملأ رخآأ يه ام

؟ «انوروك» صسوريف صصوسصخب كانه
+wÇÑش8و D©ش6ور « Fو4وIلا » اtةلا

دد> نا o©0 ر1ل موM نH ءوÄÑ- ت8Ñgt&ا
ا°Mqåõ اH وJو ب©4J لÅÑò+ عí-رM تلاtلا

Hÿÿõÿÿ~Hÿÿ©ÿÿو نHÿÿÜÿلاÿgÿ©ÿن +ÉÑÿة4ور -ÿÜÿgÿ©ÿق
-åõ©و تامIÇÑا)u لا&:g0 كل3و ءاkى Iåدو
. ة©Dا>و ر©w+ ا4IاMد ىلا

ةمركملأ ةكمو كروعسش
مايقلأ نود نم ةقلغم

؟ ةرمعب
نا اد/ ف6Ñ'وH ءي7Ñ هõلاو

Mÿÿÿkÿÿم =ÿÿõÿÿق Hòÿÿلا ةÿÿمòÿÿرHÿÿة
ا©Iدلا لا0 يJ{¶ J نòلو ة4و°ملا ة°Mدملاو
ةÇÑtلا ة4ازو تام©kåõ+ د©kïلا ا°©õ> ب/و
Jÿ°ÿا Dÿلا يÄÑÿåÿدوMÿلاو ةÿåÿمÿل <ÿõÿللا ىk~ما
ىودõåل لIï ي&ل اMداí- يÇÑtلا رtqلا+
ةÿÜÿgÿ©ÿåÿ©ÿلا اÿ°ÿ-ا0ÿ©ÿ عÿ/رIÄÑÿkÿ ى0ÿÿkÿ كل3و
اÿمMÿkÿ§ÿو0ÿ©ÿ ةMÿ°ÿدÿمÿÿلاو ةHòÿÿ عÿÿ/رÄÑÿÿkÿÿ-و
تاداågلا+ ما©ïلا دEÇÑ دMد/ نH ام§:اIÅÑو
Hفر: ن Fملا لÄÑõن©م ..

امو رئأزجلأ ىلأ ةدوعلل نوعلطتت له
؟ رملأ صصوسصخب ديدجلأ

ا©لا0 دèلا لEg مو©لا كل}ل عIkÜõ هõلاو
Itن Iõk~لا+ مtqلا رÇÑtو يIåلم <õى
Hkا+å9ولا ةÑå©ن> ة Eرi 6Ñءاو J°ا Dي
دEÇÑ ا}Jو ر(ا~qلا يD ى0k وا ةMدوÄÑåلا
ىلا ةدوåلا+ ا°ل uمMÄÑ ل0 ىلا لو8Ñولا
ر§7Ñ نé Hو6Ñg&ا ءاEÉÑ ل/ا نH ولو ر(ا~qلا

4HÉÑر+ ناDïلا ةåا)õو ةIå©ا ود&MÉÑوم> اHا
F7 لÑءي Hkåõلا+ قÄÑõÜلا تاåõ©ا Dي +œدIا
Ikنا ى°م M°âا°©لا اور Eõ©œ وMÄÑمtا°ل او

. تEو iرEا يD ةدوåلا+
نيبعÓلأ ديدع ةقفرب دجأوتت
ىلع متنأ له كانه نييرئأزجلأ

؟ مات لسصأوت
+òÿل -ÿا&Fÿ©ÿد Iÿtÿلا نÿœ<ÿgÿ©لا نq~ر(اM©ن

ار1'وH ا°.د6Ñktا ةMدوÄÑåلا يD نMد/اوkملا
Hqة>وم Iktدp D©§ن> ا Fل Hا MwÇش J{ا
ا°õ©40 ة©F©í تادHÄÑkq ن> ا}Fو ءا+ولا
ة>وÿمÿqÿمÿلا ك©ÿõÿ> ىDÿœ Mÿwÿíÿ اIÿدÿõÿ+ ىÿلا
6ÑاJتم +ÅÑòل Fg©ر Dلا يkïõ©ل Hن©-و4 ن
رHلا éو°مH ا°J جورwلاD ةMدرíلا ةا©tلا
ة©EÉÑ دMد/ رI°kâ ةرH لF يD ا°Mqåõ ي}لا

<ÿدو-ÿ°ÿلا اÿلا ىÿqÿ~ا)ÿر +ÿí4اë لاÇÑg8ا1 رÑة
. كل}+ ادو>و ا°©õï- ا°Iاو
كتبرجت ميقت فيك رهسشأأ ةثÓث دعب

؟ جيلخلأ يدان ديدجلأ كقيرف عم
هHدEا ام> ش9ا4 اIا نلا دtل هõل دمtلا

Dÿÿي DÿÿرMÿق
ج©wõلا
يدوÄÑåلا
Dثلاïلا ةkي
H°tوJيل ا
/åõk°ي

مò-اHوåõملو لDÉÑ&لا مMدkïل ادJا/ ى6Ñåا
Dïل دåg5 تHïا+œو تHيدودر Dي -tÄÑن
HÄÑkو رمJو Hا Mqåõ°6ا يÑkع/ر HÄÑkوMي-ا
7Ñ©cا DÅÑ©cاو اIا J°6ا اÑåل ىkÅÑرMف <ïيد
فا°6Ñkcا 4اIkâا يD ةMر(ا~qلا ةMارلا ا}Fو
. دMد/ نH ةلوgÜلا

دعب ةسصاخ كمسض ىلع رسصأ يوسضم
عم ةلسشافلاب اهفسصو نكمي ةبرجت

؟ داحتلأ
ة©wõ©qلا ش9ورåلا دMد> يل ناF ةMاد+

يل يوHÉÑ ةو>د نòلو شIÄو- نH ى0kو
/åõk°6ا يÑkïر <õلا ىIkïي4ودلا ىلا لا

ةDïر+ يÿõÿمÿåÿ+ ادÿ/ د6Ñÿåÿ©ÿ اIÿ&اDÿ يدوÄÑÿåÿلا
يل ق6Ñg ي}لا يوHÉÑ نMدلا ر©4i 1دملا
وJو قاDولا عH يk+رq- يD هIgا/ ىلا لمåلا

Hا /åõه MÄÑåل ىÉÑيم Dœ Mwíى <õ©ك
ي8Ñ©õاí- لò+ ةDرHåو ةMا4د ىõ> شÅ-وòلا
6Ñءاو D0 وا ناد©ملا يkى Dلاو ي-ا©0 يtدم
» ة>اÄÑلا دtل هIا دkï>او هïk. ب©1ا مل هõل

تاءاïل5 ـلا يD هg©1ا ملو » و§/و وõ-رم0
عH اÿåÿgÿkÿ§ÿل يÿkÿلا

ىIÄÑåو ج©wõلا
ة8Ñõاومÿل اÿمÿ(اد
-ÿÿÿد&اMÿÿاو ة/ÿÿgÿÿي

<õا ىFه/و لم
.

ل صشودح تلعج يتلأ بابسسألأ يه ام
يف لو ةيدولوملأ يف ل حجني

؟ ةراطسسوسس
D6 يÑ6وÑÜ8)لا ة4اÑلا ة+اkي -õï©k§ا Dي

زورgلا+ يل uمÄÑ- مل يkلا يJ م6Ñوملا ةMاد+
0©o =gل تFرث H7 نÑ§رMلا نHي}لا ر
/ÿÿåÿÿõÿÿ°ÿÿا ل يEÿÿىو <ÿõÿى -ÿïÿدMÿ9)لا مÑÿاDÿة
ى°م-&ا ت°8Ñt©u F ةو/رملا

HÄÑز ةد>اHœ)لو يòن J{ا
Jÿلا وÿمòÿkÿوi 0&اÿ©ÿاIا -kى°م
فورÿ; بÄÑÿÿg+ قÿÿtÿÿïÿÿ- لو
دkï>او كEاIÜ ىõ> ة/4ا1

ن> ب©ÿ=ا يÿåÿõÿ°ÿ/ ي}ÿلا ءيÅÑÿلا شIÿíÄ هIÿا
ةDïوH تIاF ةMادgلا نا م=4 ار©ثF ةMدولوملا
+åدد HÅÑ4اFوم> ا§+ ش6&ا+ ل تاHى°م-&ا ا
. ن©Mدا°لا òœل ق©Dوkلا

قافولأ عم كتبرجت نأ لوقلأ نكمي
؟ يوركلأ كرأوسشم يف نسسحلأ تناك

8Ñÿÿtÿÿ©ÿÿu ا<ÿÿkÿÿgÿرJÿ0ا اÄÑÿن -ÿqÿر+ÿة Dÿي
HÄÑ©ي-ر Dïد <ÅÑلا تtõرملاو و Hولا عDقا
ا°i 0©o <ÅÑاïل&لا نH دMدåلا تIõ دEو
نM}لا 4اIÇÑ&لا ةDïر+ ة8Ñا1 ةõ©م/ ا-اEو&ا
ا4اوHÅÑ م§ل ى°مÿ-&ا و ة6Ñÿgÿاÿ°ÿمÿلاÿ+ م0ÿ©ÿ©ÿ§ÿا

HوDïا J{6وملا اÑ8ا1 مÑيدا°لا ناو ة M°اDÄش
<õودلا » ى+õي « .
ةمهم ةقرو تنكو باقلألأ ديدع تلن

؟ قافولأ يف ايعافدو ايموجه
نÿœ <ÿثHÿ ل0ÿرÿ- نا لÿ©ÿمÿ/ ءي7Ñÿ هÿõÿلاو

كل3 يDÿ لوادHÿkÿ كم6Ñÿا ىMÿgÿïÿو قMÿرÿÿíÿلا
لF مMدï- تلوا0 يIا د©F&لا ءيÅÑلا قMرíلا

Hلاو: يدل ا -qر+kي Hولا عD6 قاÑءاو
Fÿ4وEÿة JÿqÿوHÿ©ÿ0 وا ةÿkÿد ىDة©>ا Dم§ملا
يD ةد©/ ة+رq- ش7ا> قاDولا نا مJ&لاو
Hwkõا°ملا فDÄÑ6 تاÑلا ءاوå0 وا ة©+رkى
يم6Ñا نا هõل دمtلاو ة©tõملاو ة©MïرDلا

1õد J°اö +فر0ا H3 نJو بFام Mïلا EدHت
Hا <õو يDïá .

مأ مجاهمك هسسفن صشودح دجي نيأ
؟ عفأدم

7ÑÿÿwÇÑÿÿ©ÿÿ0ا اÿÿgÿ{ لاÿõÿåب Dÿي Hÿ°ÇÑب
تاEو&لا شö +åÉا°J نòلو رMÄÑلا م/ا§ملا
Mtkلا ك/اíرM4دملاو قi Dي H°ÇÑر©= ب
ة4ورÉÑ+ اgلاDkÇÑgu HÜ ه©õ> دوkåملا كل3
-ÿÿõÿÿgÿÿ©ÿÿو كل3 ة-ÿÿåÿÿمÿل <ÿõÿنا ى -òÿنو Dÿي
يÿkÿلا 4iدÿمÿلا ةÿÿïÿ. ناو ة8Ñÿÿا1ÿÿ ة4وÇÑÿÿلا

. ناد©ملا يD دqÄÑ- نا بMq ك©D ا§9Ñåو
نم تنأ له ةحأرسص لكب
نولسضفي نيذلأ نيبعÓلأ

؟ يسضايرلأ مأ يداملأ صضرعلأ
-ÿåÿرDÿ°ÿي /ÿ©ÿلاو ادtل دمõام(اد ه

كل3 نل ة©9Ñا4M نوò- ي-ا4ا©1kا
Jو H6 اÑ©tÇÑل <õ©ك D©ام Jو Eمدا

تاو°6Ñ ةõ©: دq+ تõم> هõل دمtلا لاوH&لا
ةMا§°لا يD ل8Ñا نا ل/ا نH يkمJ ت4Dåو
اHا ي9ÑاMرلا vاq°لا وJو ه©لا و8Ñgا اH ىلا
+wÇÑلاملا ش8و Dòام Eõكل ت Mي-&ا Hع
. زورgلاو قل&اkلا

صضعب كل بذج هابتنÓل تفÓلأ قلأات
كرن مل نكلو ةيبنجألأ صضورعلأ

؟ ببسسلأ وه ام فرتحت
8ÑدMïي F7 لÑءي Dو يEkا د©/ ه<kïد

ة©Jا~لاو ةÜ©gلا تارíkلا شgåÉ+ ت4رH ي°Iا
Hلا عíلا قرkل يåg8ا1 ا§ل تÑة Dلا يÅÑõف
ىلا دtلا ل8Ñو دEو رFgا ة/4د+ قاDولاو
يD ى0kو ا+و4و&ا يD ةد©/ ش9ور> دو/و
تا+و8Ñå تد/و ا§Ekو نòلو ج©wõلا لود
Dكل3 ي +ÄÑgب Hلا ةدلاولا ش9رHي}لا ر
ا°J ةرH لF يD ءاgïلا 4ا©1kا ىõ> يIرg/ا
Dلا يgÜة©°:ولا ةلو Egا نا ل-w{ Hار1'و
Eملا 4ارèو ة4دا-õg©ة I4دملا ءادi 1©دلا رMن
HÉÑيو .

بختنملأ فانسصأأ لك يف تبعل

له دايبملولأ يف ىتح تكراسشو
؟ ىركذ ىلحأ اهربتعت

Hو4&ا نé لا{FرMلا تاkي FاIت Dي-ا©0 ي
بkw°مÿõÿل اDÿ©ÿ§ÿ بÿåلا يÿkÿلا كÿõ- ةMÿورòÿلا
ـلا ن6Ñ ي=وH°{ +õ ك©õ> ىDœ Mwí ي°:ولا

دEو يلودلا ب>œلا ة8Ñí لم0ا اIاو31

1ÉÑلا تòر©ث Hلا نkq4اi لاوkي Hا§°©+ ن
Fا ش6&اDرMï©ا -tو32 ـلا تF{ملا اÅÑ4اFة
Dملولا يg©0و داkلا ىkkوMج +òلا ش6&اåملا
ار©ثF كل}+ رDwا ي°Mqåõ اH وJو ةMرåÄÑòلا

0ÿÿ©o -ÿÿgÿÿïÿÿ0او ىÿةد Hÿ0ا نÄÑÿ3 نFÿرMÿا-ÿي
. ةMورòلا

بختنملأ يف صشودح رن مل أذامل
؟ أريثك لوألأ

اوIاF نمل ه§ÿ©ÿ/وÿ- نòÿمMÿ لا'و6Ñÿ هÿõÿلاو
Mïملا نودو°kwب Dي -õلا كíkا ةر<kïا دIي
EدHت <õلا ى&E0ا د0ا لÄÑ6اوملا نÑيل م
Hولا عD6وملا » قاÑر©1&لا م Dو ت©+ يDقا
6ÑÜ©لو » فòلا نا م=4 نqع©م Fنا MÜبلا
+ÉÑ9 ة4ورÑلا نا لا يمïو ن©م(اEk§ا <õى
ل لا'و6Ñ نورM اوIاF ا3اH م§Dا مل بkw°ملا
نH يدMا يD كل3 نل ه°> ة+ا/)لا ع©6ÑkÜا

FاIاو MمÄÑòنو +~Hلا ما&H4و Dلا يïةم(ا .
نوريثكلأ هققحي مل ام ققح يسضاملب

؟ هب ماق ام ىلع قلعت فيك
Hÿÿا Mÿÿïÿÿمو +ÿÿلا هÿÿ°ÿÿلا ب1اÿÿو:ÿ°ÿي /ÿمÿلا

+ÿõÿمÿ9اÑÿل ي Mÿ°ÿkÿâÿ0 رÿش7ود Mÿkòÿõÿم <ÿ°ÿه
Dÿلاòÿو-Å8و شÑÿل +ÿ°ÿل يداÿwÿوMÿلا اÿد> ىMد
ا§+ ش6&ا+ ل اHا4Eا ق0ïو ة©tõملا تاMqوkkلا
Eg8ولا لÑىلا لو
نMÿÿا بÿÿ°ÿÿkÿÿwمÿÿلا

0ÿÿÿÿïÿÿÿÿا ق=ÿÿÿÿõÿÿÿÿى
لوا يi Dÿاÿÿïÿل&لا

Hÿÿ6وÑÿÿل مÿه <ÿõÿى
بÿÿ°ÿÿkÿwمÿÿلا ش6&ا4
ةÄÑg°لا+ ا©MïرDا ش6&اò+ جMوkkلا يJو ي°:ولا
هIورM°kâ ن©Mر(ا~qلا ع©م/ ناF اH ق0ï يل
DgíÉÑلا لõ8و هÑارHk0 هïملا قgkèو ىItن
ةر©7Ñ&اkلا قItï ل املو دM~ملا رI°kâ نلا
. ا§©D ة&ا/اíملا ع°IÇÑو لاMدIوملا ىلا

ىلأ ةجاح يف بختنملأ ناب ىرت له
؟ ةليكسشتلأ يف ةديدج ءامد خسض
8Ñt©u ا<kïملا نا د°kwب Dىلا ة/ا0 ي

9Ñx دHد/ ءاMةد Dي +åÉ8ا°ملا شÑلو بòن
ى4دلا و4i Jÿÿدÿÿÿمÿÿÿلا نا هÿÿÿلوEÿÿÿ ب/اوÿÿÿلا

بÿ°ÿkÿwمÿلا نو'وÅÑÿ+ ف4اÿÿåÿلاو هÿÿل ىÿÿلو&لاو
. هkم8Ñ يD لمMå ه>د°Dõ ىدل هÇÑ(اIïو

كانه تثدح قافولأ كترداغم لبق
اهحسضوت نأ نكمي له رومألأ صضعب

؟ يفياطسسلأ عراسشلل
لا'وÄÑÿلا ا}v Jÿرÿ: ىÿõÿ> ارÿ©ÿثö Fÿر7Ñòÿÿا

ش8وÿwÇÑÿ+ نورÿ©ÿثòÿلا pدÿtÿ- هIÿا دÿÿkÿïÿ>ا
Hÿÿèÿ4دا-ÿل يÿgÿ©لا تÿوDÿاو قاIÿ4 اDÉÑلا تÿدر
م§0ÿgÿgÿkÿا نÿ{Mÿلا ش6اÿõÿ°ÿلو يداÿõÿ°ÿل اHÿار0ÿkÿا

ءيÅÑلا يIوHر0kاو م§Hÿkÿر0ÿkÿاو يIÿو0ÿgÿاو
ر7Ñاو> يD نItو هلوE نòمM ي}لا د©0ولا

Fام Mïلا Hي-دلاو ش9ر J6 وÑgب +tيث
هÿõل دÿمÿtÿلاو ةÿم8Ñÿاÿåÿلا ىÿلا وÿلو iرÿkÿïÿلا
EÉÑÿÿÿ©ت Hÿÿ6اوÑÿÿم Hÿÿمÿÿ©ÿÿ~ة Dÿÿ6 يÑÿÿÜÿÿ©ÿÿف
ةMÿ°ÿدÿمÿلا نا6Ñòÿ لFÿ ي0ÿ©ÿا ة6Ñÿgÿاÿ°ÿمÿÿلاÿÿ+و
. ش8وwÇÑلا+ قاDولا قاÅÑ>و

تيسضق فيك ليسضفلأ رهسشلأ ىلأ دوعن
؟ ناسضمر مايأأ ىلوأ

نHÿÿ تÄÑل يداÿÿ> لÅÑòÿÿ+ اEÉÑÿÿÿ©ÿÿÿ§ÿÿÿا
اMÿÿåÿÿر6Ñÿÿ نو4وÿÿÿثMÿÿÿ نÿÿÿ{Mÿÿÿلا ش8ا7Ñÿÿÿwÿÿÿ&لا
7ÑwÇÑ©kي +ÄÑ©Üا ة-åاHل +ÅÑòيدا> ل Hن
يD ي-اوÇÑõ+ موE&ا قEõ وا ر-و- ي&ا نود
» ةÿågل ىÿõÿ> رFÿgÿ©ÿ لÅÑòÿ+ موادHÿو اEÿkÿ§ÿو
. » يgœلا

نورثكي نيذلأ صصاخسشألأ نم تنأ له
ءأرسش مجح يف نوديزيو مونلأ

؟ تيبلأ تامزلتسسم
7ÑwÇÑ©0ا اkو- مرE©لا مو°لا تwي+ ش8ا

DاIا اIةدمل ما -kوارv H86 ن©+ اÑ9و تا>ا
ش8وÿÿÿwÇÑÿÿÿ+ اHÿÿÿا ادÿÿÿ/ يداÿÿÿ> م4Eÿÿÿ وJÿÿÿو
ي°Måqg اH ا©DÅÑwÇÑ ةد(ا~لا تاÄÑkõ~Hملا
ي°Mqåõ اH وJو 8Ñt©u شåòÄلاو هMر7Ñkا

Hÿÿÿ7&لا نÑÿÿwÿÿلا ش8اÿÿ{Mÿÿل ن Mÿÿgÿÿ{4نو Dÿÿي
. تاMرÅÑkملا

؟ ناسضمر رهسش يف هتيقلت ربخ نسسحأ
ناF ي9Ñاملا م6Ñوملا ي1ا ت°+ا داMدزا

Hÿن +ÿ©ÿ0ا نÄÑÿ1لا نÿgÿلا 4اÿkÿي -ÿõÿïÿ©k§ا Dي
اد/ اد©6Ñå ت°Fو ة©9Ñاملا نا4HÉÑ ر§7Ñا
هõلا ءا7Ñ نا ا§Mtíâ ي+4 كل}ل

؟ ةريخأأ ةملك
8Ñÿÿu 4HÉÑÿÿاIòÿم -ÇÑÿوHÿو +ÿلاÇÑÿtÿة

يرÿ(ا~ÿqÿلا بÅÑÿåلا لòÿÿلو كل ءاÿÿ§ÿÿ°ÿÿلاو
ر©wلا+ ا°©õ> ل1دMÿو نÿ©ÿمÄÑÿõÿمÿلا لòÿلو
تاوHÿÿاو اÿÿ°ÿÿ-اوHÿÿا م0ÿÿÿرMÿÿÿو ةFÿÿÿرÿÿÿgÿÿÿلاو
ى9ÑرHو اIا9ÑÿرHÿ يMÅÑÿíÿو نÿ©ÿمÄÑÿõÿمÿلا
دوå-و ءgœلا ا}J ا°> دMgåو ن©مÄÑõملا
مFر7Ñòا امF اJد§> ق+ا6Ñ ىلا ةا©tلا

Fار©ث <õ8او- ىÑõòم .

دايبŸولأ ‘ كراسشو ةيركسسعلأ ⁄اعلأ صسأاك بقل ققح امدعب ةÒبكلأ هتداعسس نع Èع

جيلÿإ ةبإوب نم ةهجإولل Êداعأإ يوصضم..صشهاصسنن ام فلصشلإو قافولإ Òخ » : صشودح ءايركز
« ةراطصسوصسو ةيدولوŸإ ‘ زوÈلإ نم ينتمرح ةباصصإ’إو

رجحلاب مزتلملأو تاهيسس ةنيدم يف كانه دجأوتملأو صشودح ءايركز يدوعسسلأ جيلخلأ يدان بعل عم ثيدح انعمج
صسفن يف اينمتم بيهر دعاسصت يف ماقرألأ نأو ةسصاخ كانه دئاسسلأ عسضولأ نم هقلق ىدبأ ثيح قدنفلأ يف يحسصلأ
أذه كانه نيدجأوتملأ نيبردملأ ىتحو نيبعÓلأ هئÓمز ةقفرب مهليحرت ىلع ةيرئأزجلأ ةلودلأ لمعت نأاب تقولأ

. ينطولأ بختنملأ عم هبراجتل ىتحو ةينطولأ ةلوطبلأ يف هبراجت فلتخم ىلأ ةدوعلأ ينعملأ لسضف دقو

صشامر ماسشه هرواح

نيبعÓلإ يئÓمز عم يموي لكصشب لصصإوتأإ»
» ةيدوعصسلإ يف نيدجإوتملإ نيبردملإو

رداق وهف لمعي يصضاملب إوعد »
«رصضخلل Òثكلإ قيق– ىلع

نصسحتت نإ انتإوعدو نزحم ةرونملإ ةنيدملإو ةكم قلغ»
«ةينيدلإ رئاعصشلإ ةوصشن ةداعتصس’ عاصضوأ’إ

يتدلإو صضرم ببصسب تناك فيطصسل يترداغم»
» يتاناكمإ تعجÎصسإ ةيدوعصسلإ ‘ ..

‘ هئإوجإ ىلع تدوعت صشينبلغي ام ناصضمر»
«  يغإرف تقو ‘ يتدحو صسنؤوم يÓبلإو ةيدوعصسلإ

هذه نكلو ةلئاعلإ نع إديعب ليصضفلإ رهصشلإ ءاصضق تدتعإ»
«رئإز÷إ ‘ Òخأ’إ عوبصسأ’إ ءاصضق ىن“أإو كلذ Òغ ةرŸإ



ةــــنصصرق

يرمعلإ نب رود ءاج يليÓب دعب
،قيرفلا معد لجأا نم

ي˘˘ل˘˘هألا يدا˘˘ن˘˘لا ر˘˘كف˘˘ي
ة˘ق˘ف˘صص م˘صض يدو˘ع˘صسلا

ءاجو ،هل ةديدج ةيرئازج
ى˘ل˘ع ةر˘م˘لا هذ˘˘ه رود˘˘لا

يرمعلا نب نيدلا لامج
قيرفل يروحملا عفادملا
،يدو˘˘˘ع˘˘˘صسلا با˘˘˘ب˘˘˘˘صشلا

ق˘ير˘ف˘لا ةرادإا نأا ود˘˘ب˘˘يو
عمجل ىعصست يدوعصسلا
يف نييرئازجلا نيمجنلا
عانقإا لجأا نم دحاو قيرف
يدان يف ءاقبلاب يليÓب
م˘صسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ي˘ل˘هألا
.يراجلا

ةطÿإ Òيغت ررق «يصس.صسأإ.يصسلإ»
قيرف ناك امدعب

ةن˘ي˘ط˘ن˘صسق با˘ب˘صش
تاو˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘صسلا ي˘˘˘˘˘ف
درا˘˘˘ط˘˘˘ي ةر˘˘˘ي˘˘˘خألا
نيبعÓلاو مو˘ج˘ن˘لا
ي˘˘ف ار˘˘جأا ى˘˘ل˘˘عألا
اذه ري˘غ ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا
ن˘˘˘˘م م˘˘˘˘صسو˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
تاب يتلا ةقيرطلا
ي˘ف ا˘ه˘ي˘ف ل˘ما˘ع˘ت˘ي
،يلاحلا وتاكري˘م˘لا

جار˘جر ل˘خد ثي˘˘ح
شسي˘˘˘˘˘ئر د˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صشر
يف ةرادإلا شسلجم
،ةنتاب بابصش بعل نارمع قياف ةيقرصشلا ةعومجملا ةاوه يناثلا مصسقلا فاده عم تلاصصتا

.اريثك قيرفلا فلكي نل يذلاو

Òخي ةرانفوب
ةداعصسوب ةرإدإإ

ةرانفوب ةداعصسوب لمأا قيرف بردم حمل
لاوحأا تلظ ام اذإا هباحصسنا ةيناكمإا ىلإا
عارصسإلا طرتصشا ثيح اهلاح ىلع قيرفلا
خانملا ريفوتو نيبعÓلا لاومأا ديدصست يف
ةرور˘صض ى˘ل˘ع ر˘صصأا ا˘م˘˘ك م˘˘ه˘˘ل م˘˘ئÓ˘˘م˘˘لا
شسور˘ي˘ف د˘ع˘ب ا˘م ي˘˘ف نآلا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘كف˘˘ت˘˘لا
هر˘ظ˘ت˘ن˘ت ل˘˘مألا نأاو ا˘˘م˘˘ي˘˘صسل «ا˘˘نورو˘˘ك»
شضغب هئاقب نامصض لجأا نم ةبعصص تاناهر
نم يئاهن عبر رودلا بايإا ءاقل نع رظنلا

،شسابعل˘ب دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف ما˘مأا ر˘ئاز˘ج˘لا شسأا˘ك
تهتنا با˘هذ˘لا ة˘ه˘جاو˘م نأا هر˘كذ ر˘يد˘ج˘لا
.» ةركملا » ءانبأل ةيثÓثب

يوÓلإ دبع
فورظلإ ىدحتي

دبع بويأا اهب لحتي ةميزعو ةريبك ةدارإا
بعلو ينطولا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ع˘فاد˘م يوÓ˘لا
امدعب ،يرصسيوصسلا نويصس يصس فأا يدان

ىلع هرصشن ويديف لÓخ رصضخلا مجن رهظ
دارفنا ىلع بردتي وهو ،يمصسرلا عقوم
فور˘ظ˘لا م˘غر ،ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘˘ح˘˘لا بب˘˘صسب
،راطمألا طقاصست ببصسب ةبعصصلا ةيخانملا

،ق˘با˘صسلا ة˘م˘صصا˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘تا بعل ق˘˘ل˘˘عو
.«ةجح دجوت ل »:Óئاق

لمأاي صشيعرق
يدو لح ‘

تنانجات عا˘فد شسي˘ئر ا˘هد˘ق˘ع˘ي ةر˘ي˘ب˘ك لا˘مآا
فلمل يئاهن لح داجيإا يف ششيعرق رهاطلا
هللا دبع ينادوصس يناتيروملا قباصسلا بعÓلا

يدانلا دصض ىوكصشل ريخألا عصضو دعب ةريبك
يقلت مدع ببصسب ،ةيلودلا تاعزانملا ةنجل

ىلإا همامصضنا ذنم ةيلام˘لا ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘صسم ل˘ما˘ك
يصضاملا مصسوم˘لا ءا˘ت˘صش ي˘ف عا˘فد˘لا فو˘ف˘صص
يف ةيصساق تابوقع رودصص هنع رجنأا ام وهو
تا˘˘عا˘˘صسلا ي˘˘ف نÓ˘˘عإلا ل˘˘ب˘˘ق عا˘˘فد˘˘˘لا ق˘˘˘ح
ةياغل تارارقلا عيمج د˘ي˘م˘ج˘ت ن˘ع ة˘ي˘صضا˘م˘لا
.ةيلودلا ةيصضايرلا ةمكحملا لبق نم رظنلا

ديلإ ةرك مصسوم
ءاغلإ’اب ددهم

امدعب ،ديلا ةرك اههجاوت ةريبك تابوعصص
ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تلا شسي˘˘ئر نا˘˘ب˘˘ع˘˘ل بي˘˘ب˘˘ح فر˘˘ت˘˘˘عا
يقبي يلاحلا مصسوم˘لا لا˘م˘كإا نأا˘ب ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

دكأاو اذه  ،ديحو لح دجوي نكل ةياغلل ابعصص
راظتنا يف مهنا ةيداحتلا يف لولا لوؤوصسملا
ر˘ج˘ح˘لا ءا˘ه˘نا شصو˘صصخ˘˘ب تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا رار˘˘ق
تاصسفانملا ةدوع ةلاح يف هنا اددصشم ،يحصصلا
ةيناكما كلانه لبقملا يام رهصش رخاوأا يف

رييغت عم ةيليوج رهصش يف ةصسفانملا ءاهنإل
شسكعلا ثودح ةلاح يفو  ،ةصسفانملا ةغيصص
تارارقلا ذاختل يئانثتصسا عامتجا دقع متيصس
.ةبصسانملا

qarsana@essalamonline.com
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ينيرحبلإ قرÙإ عم هناهر رصسخ يكوكلإ
ل˘˘ي˘˘ب˘˘ن ي˘˘˘صسنو˘˘˘ت˘˘˘لا ر˘˘˘صسخ

فيطصس قافو بردم يكوكلا
ق˘با˘صسلا ه˘ق˘ير˘ف ع˘م ه˘˘ت˘˘ي˘˘صضق
ا˘م و˘هو ي˘ن˘ير˘ح˘ب˘لا قر˘ح˘م˘لا
ام ديدصستل ى˘ع˘صسي ه˘ل˘ع˘ج˘ي˘صس
لجا يف رلود فلأا31 هتميق
نو˘كي ن˘ل˘ف لإاو ر˘ه˘صش ها˘صصقأا
وه اميف تابيرد˘ت˘لا هرود˘ق˘م˘ب
نا ر˘˘كذ˘˘ي ،م˘˘صسو˘˘م ن˘˘م مدا˘˘˘ق
نم قباصسلا هقيرف رداغ ريخألا
ا˘˘˘م و˘˘˘˘هو ةرادإلا مÓ˘˘˘˘عا نود
هيكتصشي يندرألا يدانلا لعج
ةركل ة˘ي˘لود˘لا ة˘يدا˘ح˘تلا ى˘لا
ةنجللا لعج يذلا رمألا ،مدقلا
.قيرفلا حلاصصل لصصفت
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ةÒبك ةÁزعب مهقيرف ةدوع إودعبتصسإ مجنلإ راصصنأإ
م˘ج˘ن را˘صصنأا د˘ع˘ب˘ت˘صسا

ىلإا مهقيرف ةدوع ةرقم
شسف˘ن˘ب ة˘لو˘ط˘ب˘˘لا ءاو˘˘جأا
ةيكيمان˘يد˘لاو شسا˘م˘ح˘لا
يتلا رظحلا ةلاح ببصسب
ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م تل˘˘˘˘م˘˘˘˘صش
ة˘ي˘صضا˘ير˘لا تا˘طا˘˘صشن˘˘لا
شسوريف ي˘صشف˘ت˘ل ا˘ب˘ن˘ج˘ت

ن˘˘ير˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘˘م ،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
ريغ ةيدرفلا تا˘ب˘يرد˘ت˘لا

ل ة˘˘م˘˘ث ن˘˘مو ة˘˘يد˘˘ج˘˘˘م
ن˘˘˘˘م˘˘˘˘صضت نأا ن˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘ي
ةصصاخ ةوجرملا ةيزهاجلا
تيب يف لوألا لجرلا نأاو اميصسل ةيداملا ةيحانلا نم اهنوصشيعي يتلا ةبعصصلا ةيعصضولا لظ يف
.ةعومجملا تاقحتصسم نم ءزج ولو ةيوصستل لولح داجيإا نع زجاع رصصان نب شسيئرلا مجنلا
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ةÓصصلإ تيقإوم

ينم لصضفأإ هتاعيزوتو هتإديدصستو يإرصس ةطلغ يف مهم رودب موقي يلوغيف :نإروت^
2202 لايدنوم لÓخ رصضخلل دحإو مقر صسراحلإ نوكيل هجتي نإديز اكول^

يناث زرحم
يف غوإرم لصضفأإ

ايقيرفإإ خيرات

1202 ةياغ ىلإأ قيرفلأ عم اطبترم لأزي ل

ليحرلإ صضفري نورمح
«يرانكلإ نع

يئانثلأ عانقإل ةبعسص ةمهم ‘ ىيحي Ôع

دقاعتلإ فدهتصسي «روب Òصس»
يجيعنو Êايزم عم

صسأاك بقل ققح امدعب ةÒبكلأ هتداعسس نع Èع
دايبŸولأ ‘ كراسشو ةيركسسعلأ ⁄اعلأ

ام فلصشلإو قافولإ Òخ »: صشودح ءايركز
جيلÿإ ةبإوب نم ةهجإولل Êداعأإ يوصضم..صشهاصسنن
» ةراطصسوصسو ةيدولوŸإ ‘ زوÈلإ نم ينتمرح ةباصصإ’إو

ةراقلأ» مو‚ نم ددع ىلع قوفت
Êامو ايو مهزربأأ «ءأرمسسلأ
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نهأرلأ تقولأ يف «فافلأ» عم ناث عامتجل ةطبأرلأ دقع دعبتسسأ

فانئتصسإ خيرات ددحن نأإ نكÁ ’ :موديقلب
تاطلصسلإ رإرق رظتننو ةلوطبلإو تابيردتلإ

«يراجلإ ليرفأإ92ـلإ دعب ثدحي ام ىرنصسو تاميلعتلاب ديقتن نحن»
«ةصسفانملإ ةدوع خيرات ديدحتل ةصضايرلإو بابصشلإو ةحصصلإ ةرإزو رإرق رظتنن»

لئابقلأ ةبيبسشةمسصاعلأ دا–إأ


