
40 صص

ةيلو ىلع يلكلا رجحلا نإا لاق
:راروف ،ةديج جئاتن ىطعأا ةديلبلا

فيكلا نم غلك89 زـجح
ةــــــماعنلاب جــــلاعملا

50صص

8308-2111 NSSI moc.enilnomalasse.www rf.oohay@malasselanruoJ 1441 ناشضمر90ـل قفاوملا0202 يام20تبشسلا 3372ددعلا Gdãªø: 51Oêةعباشسلا ةنشسلا

:ةيوار ،اهتهجاومل تايناكمإلا رفوت دكأا

نودب ةنشس نوكتشس0202 نأاب دكأا
ةردن وأا تلÓتخإا

ملظلا نوكي ل نأا ىلع ةرويغ اهنإا لاق
:يوارحشصلا صسيئرلا ،اهطيحم يف

 اـــنعم رــئازــجلا نــــماسضت»
قــح نــع اهـــعافد دـــسسجي

«ةيرحلاو دوجولا يف بوعسشلا
30 صص

«جرف يديشس» ةنيفشس مقاط نم ةراحب4 كÓه
ةمشصاعلاب ةليمجلا ئطاشش صضرعب

ةفاقثلا عاطقب داشسف تافلم لوح ديدج باب كرد اهحتف تاقيقحت راطإا يف ةيمومع لاومأا ديدبتو لاومألا صضييبتو ذوفنلا لÓغتشسا ءوشسب قلعتت مهت نع

ةرازوب قباسسلا راطإلا عاديإا
ينÓيج جاح ةريمسسةفاقثلا

ضشارحلاب تقؤوملا ضسبحلا
50صص

ر˘˘يزو ،ة˘˘يوار نا˘˘م˘˘˘حر˘˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع ف˘˘˘شصو
اهب رمت يتلا ةيلاملا ةيعشضولا ،ةيلاملا
ة˘ح˘ئا˘ج ة˘ي˘ف˘ل˘خ ىل˘ع ا˘ي˘˘لا˘˘ح ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
هنأا ازربم ،«ةحيرملا ريغ» ـب «انوروك»
اميشس ل ،قيقد لكششب اهعم لماعتلا متي

اريششم ،ةلشصاوتملا تاقفنلا ديششرت ربع
لجأا نم مويب اموي يرجي Óمع نأا ىلإا

.ةلودلا تاداريإا عجارت رييشست

تايفولا ددع يف ارارقتسسا انلجسس»
نينطاوـــملا نــكلو تاـــباسصإلاو
«ةــياقولا رـيبادتب اوــمزتلي مـــل

50صص

لامعلل ةيئارسشلا ةردقلا عفرب دهعتي نوبت ضسيئرلا
30 صصمهئانبألو مهل ةميرك ةايح نامشض ىلع ةلودلا صصرح دكأا

ىلع بذكلا بجي ل»
انتيعسضو .. انسسفنأا
«ةحيرم ريغ ةيلاملا

30صص

دكؤوي دمحاب نب ريزولا
ةعنسصملا ةيودألا ةرفو
ةدروــــتسسملاو اــــيلحم

كاـسسمإلاو راـطفإلا تيقاوم
اهيحاوشضو ةمشصاـــــعلا رئازجلا

60:40:كاــسسمإلا
14:91:راـطفإلا

40 صص

لياحتلا حبكل ةرغاسشلا تانكسسلا ىلع ةبيرسض ضضرف وحن
نطولا عوبر فلتخم ربع اهئاشصحإا يف ابيرق عورششلا

يـبوـهيم نـيدلا زــع عــنم
هـــتلئاع دارـــفأا ضضــعبو
نــطولا جراخ رــفسسلا نــم

اهقÓطإل ةموكحلا رسضحت ةديدج ةغيسص .. «يراجيإلا نكسسلا» ^
30صصلاغسشألا اهب ةيراج فلأا046 نم رثكأا اهنم دعب زجنت مل ةينكسس ةدحو فلأا079 ^



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

رسشنلا لوؤوسسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طسسولا عبطلا
قرسشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

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

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

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

ةنيطنسسق  –  ةيعانسصلا ةقطنملا ةفاحسصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ’
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
! .. ءاود ¤إا ءاد نم

ةدام نأا عم˘صسن ا˘مد˘ن˘ع ًا˘ب˘ير˘غ ود˘ب˘ي ا˘م˘بر
ة˘مزأ’ Ó˘ح نو˘كت نأا ن˘كم˘ي «ن˘ي˘تو˘كي˘ن˘لا»
ذإا ،م˘لا˘ع˘لا لو˘ح سسا˘ن˘لا ن˘ي˘يÓ˘˘م˘˘ب تف˘˘صصع
ىلع ةبرجت ءدبل نو˘ي˘صسنر˘ف ءا˘م˘ل˘ع د˘ع˘ت˘صسي
يتلا ةداملا هذه نأاب مهتيصضرف رابتخإ’ رصشبلا

نينخدملا ددهي اتيمم ًءاد اربتعت تناك املاط
يف مصسج˘لا د˘عا˘صست نأا ن˘كم˘ي ،م˘لا˘ع˘لا لو˘ح
ل˘م˘صشت˘صسو ،«ا˘نورو˘ك» سسور˘˘ي˘˘ف ة˘˘برا˘˘ح˘˘م
عاطقب نيلما˘ع˘لا ن˘م تا˘عو˘م˘ج˘م ة˘بر˘ج˘ت˘لا
تا˘˘ق˘˘صص’ نو˘˘ع˘˘صضي ى˘˘صضر˘˘مو ،ة˘˘ح˘˘صصلا
تاقصص’ عصضت ىرخأا تاعومجمو نيتوكين
ةفرعمل كلذ دعب مهصصحف ىرجيصسو ،ةيمهو
مهماصسجأا لعف در يف قرف يأا كانه ناك اذإا
.«91‐ديفوك» عم لماعتلا يف

حبكي نأا ىسسع
! .. «ينفلا له÷ا»

يه امبرو اهعون نم ةديرف ةردابم يف
نأا اهنأاصش ن˘م ،ة˘ب˘ي˘ب˘ح˘لا ا˘ندÓ˘ب ي˘ف ى˘لوأ’ا
لوقلا حصص نإا ينفلا لهجلا حبك يف مهاصست
تاونصسلا ي˘ف عا˘ط˘ق˘لا ى˘ل˘ع ر˘ط˘ي˘صس يذ˘لا
مجعم ،بيط نب نيدلا رصصن دعأا ،ةريخأ’ا
ةغللاب نون˘ف˘لا˘ب ة˘صصا˘خ˘لا تا˘ح˘ل˘ط˘صصم˘ل˘ل
نمصض ةملك0063 نم رثكأا مصضي ةيبرعلا

تاحلطصصملا ديحوتو ءارثإا ىلإا يمري لمع
اذه نوكتيو ،ينفلا لاجملا يف ةلمعتصسملا
اهب ةحفصص016 نم هعون نم ديرفلا لمعلا

تا˘˘˘م˘˘˘جر˘˘˘تو تار˘˘˘ي˘˘˘صسف˘˘˘تو م˘˘˘ي˘˘˘ها˘˘˘˘ف˘˘˘˘م
فلتخم يف ة˘ل˘م˘ع˘ت˘صسم˘لا تا˘ح˘ل˘ط˘صصم˘ل˘ل
،ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘صس و م˘˘صسر ن˘˘م ن˘˘˘ف˘˘˘لا ت’ا˘˘˘ج˘˘˘م
.اهريغو ىقيصسوم ،حرصسم،ريوصصت

! .. «ضصلخت لعسست»

فوصشت سشيع» لئاقلا يبعصشلا لثملا قدصص
ناو˘ج ر˘ه˘صش ع˘ل˘ط˘˘م ع˘˘م˘˘ف ،«ع˘˘م˘˘صست سشي˘˘ع ..
نيكب ةينيصصلا ةمصصاعلا يف عنمتصس ،لبقملا

لّدعم نيصسحت فد˘ه˘ب تا˘فر˘صصت˘لا ن˘م ة˘ل˘م˘ج
ءابو يصشفت دعب ةماعلا نكامأ’ا يف ةفاظنلا
نودب لا˘ع˘صسلا وأا سسط˘ع˘لا ا˘هزر˘بأا ،«ا˘نورو˘ك»
يف عانق ءادترا مدعو ،مفلا وأا فنأ’ا ةيطغت
متيصس ثيح ،سضرملا ةلاح يف ةماعلا نكامأ’ا
ا˘ه˘ي˘ل˘ع بصسا˘ح˘ُي م˘ئار˘ج˘ك ةر˘ي˘خأ’ا ف˘ي˘˘ن˘˘صصت
.اهبكترم

ةليسسŸا ةعماج
رئاز÷ا ةرخفم

ةعماج تردصصت يلاوتلا ىلع ةيناثلا ةرملل
بي˘تر˘˘ت ،ة˘˘ل˘˘ي˘˘صسم˘˘لا˘˘ب «فا˘˘ي˘˘صضو˘˘ب دـم˘˘ح˘˘م»
ةلجمل فينصصت رخأا يف ةيرئازجلا تاعماجلا

يلاعلا ميلعتلل ،ةيناطير˘ب˘لا ز˘م˘يا˘ت˘لا ة˘صسصسؤو˘م
فادهأا ىلإا دنتصسي يذلاو ،ملاعلا ىوتصسم ىلع
متو ،ةدحتملا ممأÓل ةعباتلا ةمادتصسملا ةيمنتلا
ةملاق يت˘ع˘ما˘جو ة˘ل˘ي˘صسم˘لا ة˘ع˘ما˘ج ف˘ي˘ن˘صصت
اًقفو ،ةي˘م˘لا˘ع ة˘ع˘ما˘ج005 ن˘م˘صض ة˘يا˘ج˘˘بو
،0202 ماعل يلاعلا ميلعتلا ريثأات تافينصصتل

104 ة˘ب˘تر˘م˘لا ة˘ل˘ي˘صسم˘لا ة˘ع˘ما˘ج تلا˘˘ن ثي˘˘ح
.ايملاع

qarsana@essalamonline.com
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؟ اذام دعب
نو˘برا˘صضم˘لا خ˘˘ل˘˘صس ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب

وم˘يد˘ع نو˘يزا˘ه˘ت˘ن’ا را˘ج˘ت˘لاو
،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا دو˘ل˘˘ج ر˘˘ي˘˘م˘˘صضلا

ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م ،م˘ه˘بو˘ي˘ج او˘قر˘˘حأاو
ي˘˘ف «ا˘˘نورو˘˘ك» ءا˘˘˘بو ي˘˘˘صشف˘˘˘ت
ر˘ه˘صش لو˘ل˘ح ة˘م˘ث ن˘مو ،ا˘ندÓ˘ب
دو˘ه˘ج م˘غر ،كرا˘ب˘م˘لا نا˘˘صضمر
يتلا ،ةراجتلا ريزو ،قيزر لامك
˘مو˘ي˘لا ي˘ه ا˘ه ،ا˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ر˘˘كصشي
را˘ج˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا

قا˘صض ا˘مد˘˘ع˘˘بو ن˘˘ي˘˘ي˘˘فر˘˘ح˘˘لاو
اصضافخنا عقوتت ،اعرذ «يلاوزلا»
ه˘كاو˘ف˘لاو ر˘صضخ˘لا را˘ع˘صسأا ي˘˘ف
عو˘ب˘صسأ’ا لÓ˘˘خ ة˘˘ي˘˘م˘˘صسو˘˘م˘˘لا
.ناصضمر رهصش نم يناثلا

! .. بنذ نم حبقأا رذع بُر
لود ل˘˘˘˘ج تقو ي˘˘˘˘˘ف

لود ى˘ت˘ح ل˘ب ،راو˘˘ج˘˘لا
ةرا˘˘˘ق˘˘˘لا ي˘˘˘ف ةر˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘˘ف
ي˘ف تح˘˘ج˘˘ن ،ءار˘˘م˘˘صسلا
ة˘ي˘لا˘ع تنر˘ت˘نأا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت
ةدو˘˘˘ج تاذو ق˘˘˘فد˘˘˘ت˘˘˘لا

عجرأا ،اهينطاومل ةيلاع
ر˘يزو ،راز˘مو˘ب م˘ي˘هار˘˘بإا
،تÓ˘صصاو˘م˘لاو د˘ير˘ب˘لا
تنر˘ت˘ن’ا ئ˘˘ط˘˘ب بب˘˘صس
ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب
دوع˘ي ي˘لز˘ن˘م˘لا ر˘ج˘ح˘لا
ر˘ي˘ب˘˘كلا ط˘˘غ˘˘صضلا ى˘˘لإا

ايصسانتم ،ة˘كب˘صشلا ى˘ل˘ع
تا˘˘ب ل˘˘كصشم˘˘لا اذ˘˘ه نأا

ي˘˘ف ّ’إا دو˘˘جو˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘غ
ريبكلا طغصضلا) رئازجلا

ةيراجتلا ىتح انتÓماعت لج تناك ول اذامو ؟.. ريزولا يلاعم هيجو رذع اذه لهف ،(ةكبصشلا ىلع
.؟ ملاعلا لود لج يف ثدحي امك تنرتنإ’ا لÓخ نم متت اهنم

يئانثتسسإا لامع ديع
لامعلا ديعب ةعمجلا سسمأا ملاعلا لفتحإا

،ة˘ن˘صس ل˘ك ن˘م يا˘م ح˘تا˘ف˘ل˘ل فدا˘صصم˘لا
تايعادت ةج˘ي˘ت˘ن ة˘ب˘ع˘صص فور˘ظ ط˘صسو
نادقف يف تببصست يتلا «انوروك» ةحئاج
رارقإا ةجيتن ،مهلمع بصصانمل نييÓملا
رجحلا تاءارجإ’ ملاعلا يف لودلا ةيبلغأا
يلاتلابو يعامتج’ا د˘عا˘ب˘ت˘لاو ي˘ح˘صصلا
لمعلا نكامأ’ يئزجلا وأا يلكلا قÓغإ’ا

ةئاملاب18 نم رثكأا ىلع ابلصس سسكعنا ام
اهددع غلابلاو ةيملاعلا ةلماعلا ىوقلا نم
نييÓ˘م˘لا ر˘صسخ˘ف ،سصخ˘صش را˘ي˘ل˘م3.3
.جاتنإ’ا ةرود تفقوتو مهلامعأا

⁄اعلا ددهي رقفلا
«ىدارف يتأات ’ بئاصصملا» .. Óعف

ىلإا ءيصس نم مويلا ملاعلا عصضو ..
«زميا˘ت كرو˘يو˘ي˘ن» ة˘ف˘ي˘ح˘صص ،أاو˘صسأا
ريثأات ىلع ءوصضلا تطلصس ةيكيرمأ’ا

ى˘ل˘ع ،«ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘ف ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج
د˘ق تنا˘ك م˘لا˘ع˘لا لو˘ح تا˘ع˘م˘ت˘ج˘م
يذلا تقولا يف ،رقفلا نم تلصشُتنا
رقفلا ت’دعم نإا ءاربخلا هيف لوقي
ذنم ىلوأ’ا ةرملل دادزتصس يملاعلا

رايلم فصصن قلزني دقو ،8991 ماع
زو˘˘ع˘˘لا ى˘˘لإا ل˘˘قأ’ا ى˘˘ل˘˘ع سصخ˘˘˘صش
.ماعلا ةياهن لولحب



watan@essalamonline.com
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ةلاصسر يف ،ةلودلا سسيئر لاق
ن˘ي˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘لا ى˘˘لإا
ي˘م˘لا˘ع˘لا مو˘ي˘لا ة˘ب˘˘صسا˘˘ن˘˘م˘˘ب
يام حتافلل فداصصملا لغصشلل
˘مو˘ي˘لا ا˘ندÓ˘ب«،ما˘˘ع ل˘˘ك ن˘˘م
لمعلل ديعت نأا اهيلع متحم
نل كلذو ،ةدكؤوم˘لا ه˘ت˘ي˘صسد˘ق
ى˘ل˘ع ا˘نر˘م˘˘صش اذإا ’إا ى˘˘تأا˘˘ت˘˘ي
ا˘ن˘م˘م˘ه ا˘نذ˘ح˘صشو ا˘ند˘عاو˘˘صس
ا˘ن˘لو˘ق˘عو ا˘ن˘تا˘قا˘ط ا˘نر˘˘ج˘˘فو
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ل˘جأا ن˘م ة˘عد˘ب˘˘م˘˘لا
لا˘ج˘م ي˘ف ة˘ي˘عو˘ن˘لا ةز˘ف˘ق˘˘لا
.«داعبأ’ا ةددعتملا ةيمنتلا

،نوبت ةديجملا دبع هجوت امك
لام˘ع˘ل˘ل ر˘يد˘ق˘ت˘لاو ة˘ي˘ح˘ت˘لا˘ب
نم هنولذبي ام˘ل ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا

ءادتقا ةيمنتلا ةكرعم يف دهج
سضاخ يذلا حلاصصلا فلصسلاب

د˘ي˘ي˘صشت˘لاو ر˘ير˘ح˘ت˘˘لا را˘˘م˘˘غ
ىلع ةينطولا ةدايصسلا طصسبو
فدرأاو ،ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا ا˘ن˘˘تاور˘˘ث
مامأا ’Óجإاو اعوصشخ ينحنأا»
ي˘ف او˘صضق ن˘م ع˘ي˘م˘ج حاورأا

ةليبنلا ةينطولا كراعملا هذه
ي˘ن˘˘طو˘˘لا بجاو˘˘لا ءاد˘˘ه˘˘صشو
،با˘˘˘هرإ’ا تاو˘˘˘ن˘˘˘صس لÓ˘˘˘˘خ
نب قحلا دبع مهصسأار ىلعو
م˘ه˘ي˘ل˘ع ه˘ل˘لا ة˘م˘حر ،ةدو˘م˘ح

.«اعيمج
سسي˘˘˘˘˘˘˘˘˘ئر را˘˘˘˘˘˘˘˘˘صشأاو اذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه
نأا ىلإا ةبصسانملاب ،ةيروهمجلا
ىلإا ةجاحلا سسمأا يف ،رئازجلا
لمعلاو ملعلا ل˘ي˘ب˘صس جا˘ه˘ت˘نا

هرابتعاب ةل˘صضا˘ف˘لا قÓ˘خأ’او
˘˘مد˘˘ق˘˘ت˘˘ل ع˘˘ج˘˘نأ’ا ل˘˘ي˘˘ب˘˘˘صسلا
اهلÓقت˘صسا نا˘م˘صضو نا˘طوأ’ا

ا˘˘ه˘˘ت˘˘ع˘˘فرو ا˘˘˘هرار˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صساو
ودع اهنأ’ ،ةلاطبلا ةحفاكمو

لكاصشملا ردصصمو رارقتصس’ا
‐سسيئرلا لوقي ‐ ةيعامتج’ا
ةيلامعلا تاميظنتلا اعد يذلا
بعلت نأاو هجوتلا اذه معدتل
داصصتقا ءانب يف ارثؤوم ارود
ق˘ِلا˘خو ةور˘ث˘ل˘ل رد˘˘م ج˘˘ِت˘˘ن˘˘م
ةوقب هجتمو لغصشلا بصصانمل
ركذ امدعب اذه ،ريدصصتلا وحن
ةر˘ي˘خأ’ا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف م˘ت ه˘نأا˘˘ب
ةحصصو ةا˘ي˘ح ى˘ل˘ع ز˘ي˘كر˘ت˘لا

ة˘˘مزأا بب˘˘صسب ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘˘لا
ادد˘ج˘م ،«ا˘نورو˘˘ك» سسور˘˘ي˘˘ف
تاعازنلا عيمج لحب همازتلإا
ىلع ةبيرصضلا ءاغلإاو ةقلاعلا
دود˘˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘خد˘˘˘˘لا يوذ
تابصستكملا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لاو
.ةيعامتج’ا

مهئانبألو مهل ةميركلا ةايحلل ةمئÓملا فورظلا ريفوت ىلع ةلودلا صصرح دكأا

لامعلل ةيئارسشلا ةردقلا عفرب دهعتي نوبت ضسيئرلا
دودحملا لخدلا يوذ ىلع ةبيرسضلا ءاغلإاو ةقلاعلا تاعازنلا عيمج لحب مازتلإلا ددج ^

ليغسشتلا لبق ام دوقع باحسصأا ةيعسضو ةيوسست يف عارسسإÓل ةموكحلل تاميلعت^
«انوروك» ةحئاج ءارج تررسضت يتلا لغسشلا بسصانم ىلع ظافحلل قرطلا لسضفأا ةسسارد^

ر.نوراه

زيزعتو لمعلل ةيقيقحلا ةميقلا ةداعإل ةمارشصب لمعتشس ةلودلا نأا ،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا صسيئر دكأا
.مهئانبألو مهل ةميركلا ةايحلل ةمئÓملا فورظلا ريفوتو ةيئارششلا مهتردق نم عفرلاو ،لامعلا ةناكم

تايناكمإلا رفوت دكأا
اهتهجاومل

بذكلا بجي ل» :ةيوار
انتيعسضو ..انسسفنأا ىلع

«ةحيرم ريغ ةيلاملا
،ةيوار نامحرلا دبع فشصو
ةيعشضولا ،ةيلاملا ريزو
رئازجلا اهب رمت يتلا ةيلاملا

ةحئاج ةيفلخ ىلع ايلاح
،«ةحيرملا ريغ» ـب «انوروك»
اهعم لماعتلا متي هنأا ازربم
ربع اميشس ل ،قيقد لكششب
،ةلشصاوتملا تاقفنلا ديششرت
يرجي Óمع نأا ىلإا اريششم
رييشست لجأا نم مويب اموي
.ةلودلا تاداريإا عجارت
ةودن يف ،ريزولا لاق
صشماه ىلع اهطششن ةيفحشص
لوأا هتداق ةيدقفت ةرايز
تارادإلا ديدعل صسمأا
ل» ،ةمشصاعلاب ةيئابجلا

انشسفنأا ىلع بذكن نأا بجي
مل ةيعشضوب قلعتي رمألا ..
هرشسأاب ملاعلا يف دلب نكي
ىلع رفوتن اننكل ،اهعقوتي
.«اهتهجاومل تايناكمإلا

نمحرلا دبع دكأاو اذه
ةلأاشسم رييشست نأا ،ةيوار
اميشس ل تاداريإلا صضافخنا

،تاقورحملاب ةقلعتملا كلت
دوهجلا ةلشصاوم صضرفي
لمعلا عم ،تاقفنلا ديششرتل

ليشصحتلا ةبشسن عفر ىلع
تÓيهشستلا لشضفب ،يئابجلا
كلذكو ،ةلودلا اهترقأا يتلا

ايعاد ،ةنمقرلا لشضفب
،ةيئابجلا ةرادإلا يمدختشسم
ةبقارملا لمع ةلشصاوم ىلإا
عيمج ريفوت عم ةيئابجلا
ةيليهشستلا تاءارجإلا
نوناقلا يف اهيلع صصوشصنملا

.ةموكحلا تارارقو
ـه.داوج

ر˘يزو ،دو˘ج˘ل˘ب لا˘م˘ك ن˘ل˘˘عأا
تا˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘˘لا
نع ،ميلقإ’ا ةئيهتو ةيلحملا
ىلع ةبيرصض سضرف ةيناكمإا
اريصشم ،ةرغا˘صشلا تا˘ن˘كصسلا
ن˘˘˘˘كصس ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘فو˘˘˘˘ت نأا ى˘˘˘˘لإا
تايولوأا نم دعي نطاوملل
.ةيمومعلا تاطلصسلا
ة˘صسل˘ج لÓ˘خ ،ر˘˘يزو˘˘لا لا˘˘ق
يبعصشلا سسل˘ج˘م˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘ل˘ع
،سسمأا لوأا ،ي˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘˘˘لا

ة˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ئ˘˘˘˘˘صسأÓ˘˘˘˘˘˘ل تصصصصخ
ريكفتلا ايلاح متي» ،ةيوفصشلا
ةبيرصض سضرف ة˘ي˘نا˘كمإا ي˘ف
ةر˘غا˘صشلا تا˘ن˘˘كصسلا ى˘˘ل˘˘ع
نم ءاركلل سضرعت مل يتلا
ا˘ف˘˘ي˘˘صضم ،«ا˘˘ه˘˘كÓ˘˘م ل˘˘ب˘˘ق
ةيلاملا فورظلا نم مغرلاب»
دÓبلا اهب رمت يتلا ةبعصصلا
ن˘كصس ر˘ي˘فو˘ت ة˘ي˘صضق نأا ’إا

ن˘م ى˘ق˘ب˘ي ن˘طاو˘م˘ل˘ل ق˘˘ئ’
ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘كلا تا˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘لوأ’ا
.«ةيمومعلا تاطلصسلل
ةرورصض ىلع دكأا نأا دعبو
ل˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘صش ءا˘˘˘˘˘صصحإا داد˘˘˘˘˘عإا
ر˘ب˘ع ةر˘غا˘صشلا تا˘˘ن˘˘كصسل˘˘ل
هنأا ،دو˘ج˘ل˘ب ح˘صضوأا ،ن˘طو˘لا

كلمي نم ىلع بعصصلا نم
سضرفت نأا نكصس ةيكلم دقع
نأا ازر˘ب˘م ،تاءار˘˘جإا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ة˘ي˘نا˘كمإا ي˘ف ن˘م˘كي ل˘ح˘˘لا
اذه يف ركذو ،ةبيرصض سضرف
ةغيصصل ريصضح˘ت˘لا˘ب دد˘صصلا

نكصسلا ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت ةد˘يد˘ج
امك ‐ ىقبي يذلا يراجي’ا
ءاصضقلل لثمأ’ا لحلا ‐ لاق
اري˘صشم ،ن˘كصسلا ة˘مزأا ى˘ل˘ع
ةنصس لÓخ عيزوت مت هنأا ىلإا
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يمومع يراجيإا نكصس فلأا
ن˘ي˘ب م˘ت ا˘م˘ي˘ف ،ن˘طو˘لا ر˘ب˘ع
’ ام عيزوت8102 و6102
ةدحو006.892 ن˘ع ل˘ق˘˘ي
فلأا76 ا˘ه˘ن˘˘م ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘كصس
.سشهلا نكصسلا ىلع ءاصضقلل

اهتشصشصخ جد رايلم34
ةغيشصل ةلودلا
ذنم «لايشسوشسلا»

0002 ةنشس
،دو˘ج˘ل˘ب لا˘م˘˘ك را˘˘صشأا ا˘˘م˘˘ك
ةينازيملا نأا ىلإا ةبصسانملاب
ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘˘ل ة˘˘˘صصصصخ˘˘˘م˘˘˘لا
يراجيإ’ا يمومعلا نكصسلا
ةنيزخ˘لا ن˘م ا˘ي˘ل˘ك لو˘م˘م˘لا
0002 ةنصس ذنم ةي˘مو˘م˘ع˘لا
م˘تو جد را˘ي˘ل˘˘م34 تغ˘ل˘ب
فلأا072و نويلم لامكتصسا
هر˘˘˘ي˘˘˘كذ˘˘˘ت د˘˘˘ع˘˘˘بو ،ن˘˘˘˘كصس
ةينكصسلا غي˘صصلا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
نأا دكأا ،ةلودلا اهتقلطأا يتلا
ىلإا هزاجنا يقابلا جمانربلا
079 قو˘ف˘˘ي9102 ة˘يا˘ه˘ن
ن˘م ر˘ث˘كأا ا˘ه˘ن˘م ةد˘حو ف˘˘لأا

.زاجن’ا ديق فلأا046
نع هدر يفو ،رخآا بناج نم
ح˘˘ن˘˘م حار˘˘ت˘˘قا لو˘˘ح لاؤو˘˘صس
ةيئادتب’ا سسرادم˘لا ر˘ي˘ي˘صست
يترازو ىلإا جÓعلا تاعاقو
ريزو دكأا ،ةحصصلاو ةيبرتلا
قود˘˘ن˘˘صص نأا ،ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خاد˘˘˘لا
تا˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل ن˘˘ما˘˘صضت˘˘˘لا
ايلام افÓغ سصصصخ ةيلحملا
ن˘ي˘ب جد را˘ي˘ل˘˘م53 هرد˘˘˘ق
حمصس امم ،9102و7102
م˘˘ي˘˘مر˘˘تو ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت ةدا˘˘عإا˘˘ب
فلأا81 نم د˘يزأا ز˘ي˘ه˘ج˘تو
.ةصسردم

ر.نوراه

نطولا عوبر فلتخم ربع اهئاشصحإا يف ابيرق عورششلا
لياحتلا حبكل ةرغاسشلا تانكسسلا ىلع ةبيرسض ضضرف وحن

 اهقÓطإل ةموكحلا رسضحت ةديدج ةغيسص ..«يراجيإلا نكسسلا» ^
لاغسشألا اهب ةيراج فلأا046 نم رثكأا اهنم دعب زجنت مل ةينكسس ةدحو فلأا079 ^

سسي˘˘˘˘˘˘˘˘˘ئر˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا سسمأا د˘˘˘˘˘˘˘˘˘كأا
،يلا˘غ م˘ي˘هار˘بإا ،يوار˘ح˘صصلا
لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا نأا˘˘˘˘ب
ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘ما˘˘˘صضت˘˘˘لا تا˘˘˘ف˘˘˘قو˘˘˘لا
بع˘˘صشلا ع˘˘م ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘م˘˘˘لا
ا˘ه˘عا˘فد د˘كؤو˘ت ،يوار˘ح˘صصلا

دوجولا يف بوعصشلا قح نع
ر˘ح˘لا را˘ي˘ت˘خإ’ا ي˘ف ا˘ه˘˘ق˘˘حو
.لÓقتصسإ’او ةيرحلاو
ىدل ةفاح˘صصل˘ل ،ي˘لا˘غ لا˘قو
د˘˘فو˘˘ل˘˘ل سسمأا ه˘˘لا˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صسا
يذلا ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ن˘ما˘صضت˘لا
ةريزو ،وكير˘ك ر˘ثو˘ك هدو˘ق˘ت
ايا˘صضقو ةر˘صسأ’او ن˘ما˘صضت˘لا
ن˘ب ةد˘ي˘˘ع˘˘صس ة˘˘ق˘˘فر ،ةأار˘˘م˘˘لا

لÓ˘˘ه˘˘لا ة˘˘صسي˘˘ئر ،سسل˘˘ي˘˘ب˘˘ح
يه اذكه» ،يرئازجلا رمحأ’ا
’ نأا ى˘ل˘ع ةرو˘ي˘غ ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ا˘ه˘ط˘ي˘ح˘م ي˘ف م˘ل˘ظ˘لا نو˘كي
ئدابملا لك يف انتودق يهو
˘مر˘كلاو ءا˘فو˘لا˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م˘لا

ةخماصشلا ةيئدبملا فقاوملاو
اربعم ،’’فورظلا تناك امهم
يوارحصصلا بعصشلا رخف نع
ةز˘ع˘لا تا˘م˘ي˘خ˘م نو˘كت نأا˘˘ب
يتلا رئازجلا بارتب ةماركلاو
ى˘لوأ’ا ة˘ل˘هو˘لا د˘ن˘˘م تد˘˘كأا

اذ˘˘ه بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لإا ا˘˘˘ه˘˘˘فو˘˘˘قو
ماعلا نيمأ’ا راصشأاو ،بعصشلا
نأا ىلإا ،ويرازي˘لو˘ب˘لا ة˘ه˘ب˘ج˘ل
يقتلي ينما˘صضت˘لا مو˘ي˘لا اذ˘ه
سسف˘ن ن˘م˘صض ن˘ي˘ب˘ع˘صشلا ه˘ي˘ف
سسف˘˘ن ل˘˘جأا ن˘˘مو قد˘˘ن˘˘˘خ˘˘˘لا
ا˘˘˘هد˘˘˘كؤو˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا فاد˘˘˘هأ’ا
ةخ˘صسار˘لا ة˘يو˘ق˘لا تا˘قÓ˘ع˘لا

كرتصشملا ريصصملاو ئدابملاو
اهلمح˘ي ي˘ت˘لا ة˘عا˘ن˘ق˘لا ي˘هو
تا˘م˘ي˘خ˘م˘ب يوار˘ح˘˘صص ل˘˘ك
امد˘ع˘ب اذ˘ه ،ة˘مار˘كلاو ةز˘ع˘لا
ةريبكلا تادو˘ه˘ج˘م˘لا˘ب دا˘صشأا
ابعصش ر˘ئاز˘ج˘لا ا˘ه˘لذ˘ب˘ت ي˘ت˘لا

بوعصشلا ةرزاؤوم يف ةدايقو

ءا˘ن˘ثأا ا˘م˘ي˘صس’ ،ة˘مو˘ل˘˘ظ˘˘م˘˘لا
ىنثأا امك ،تامزأ’او نحملا

لاصصيإا ىلع ني˘م˘ئا˘ق˘لا ى˘ل˘ع
ى˘˘˘˘لإا تاد˘˘˘˘عا˘˘˘˘صسم˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه
مغر نييوارح˘صصلا م˘هءا˘ق˘صشأا
ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ها˘˘˘ق˘˘˘لا فور˘˘˘ظ˘˘˘لا
يصشفت ببصسب اندÓب اهصشيعت
 .«انوروك» ءابو
،سسمأا لوأا رهظ تقلطنإاو اذه
ة˘˘˘يو˘˘˘ج˘˘˘لا ةد˘˘˘عا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م
ن˘˘م تا˘˘ن˘˘ح˘˘صش ،كيرا˘˘فو˘˘ب˘˘ب
ة˘˘ي˘˘نا˘˘˘صسن’ا تاد˘˘˘عا˘˘˘صسم˘˘˘لا
رمحأ’ا لÓهلا ن˘م ة˘مد˘ق˘م˘لا
نيئ˘جÓ˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا
رهصش ةبصسانمب نييوارحصصلا

451 ن˘˘م نو˘˘كت˘˘ت ،نا˘˘صضمر
داو˘م˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م ا˘˘ن˘˘ط
نع وبري ا˘مو ة˘ي˘كÓ˘ه˘ت˘صس’ا

داو˘م˘لا ن˘م ةد˘حو ف˘لأا002
.ةين’ديصصلا

ح.نيدلا رمق

 :يوارحشصلا صسيئرلا ،اهطيحم يف ملظلا نوكي ل نأا ىلع ةرويغ اهنإا لاق

«ةيرحلاو دوجولا يف بوعسشلا قح نع اهعافد دسسجي انعم رئازجلا نماسضت»

د˘˘ب˘˘ع ،لوأ’ا ر˘˘يزو˘˘لا ا˘˘˘ي˘˘˘ح
لامعلا عيم˘ج ،دار˘ج ز˘يز˘ع˘لا
رئازجلا ءانب ىلع نيرهاصسلا
لبقتصسم نأا ادكؤوم ،ةديدجلا
ا˘ه˘تاور˘˘ث ي˘˘ف سسي˘˘ل دÓ˘˘ب˘˘لا
ا˘م˘نإاو بصسح˘ف ة˘ي˘˘لور˘˘ت˘˘ب˘˘لا

ءاصسن ،ا˘ه˘تاءا˘ف˘ك ي˘ف كلذ˘ك

.’اجرو
ي˘˘ف ،دار˘˘˘ج سسمأا لوأا بت˘˘˘ك
ى˘ل˘ع ة˘ي˘م˘صسر˘لا ه˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘صص
لا˘ف˘ت˘ح’ا ة˘ي˘صشع ،«ر˘ت˘يو˘ت»
ي˘˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا مو˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب
˘مو˘ي˘لا ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘ب«،ل˘غ˘صشل˘ل
ي˘ي˘حُأا ،ل˘غ˘صشل˘ل ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا

ن˘ير˘ها˘صسلا لا˘م˘ع˘لا ع˘ي˘˘م˘˘ج
،ةديدجلا رئازجلا ءانب ىلع
نيرمتصسملا كئ˘لوأا ا˘م˘ي˘صس’
ن˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘فار ،ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
فرظلا اذ˘ه ي˘ف تا˘يد˘ح˘ت˘لا
.«تاذلاب

ر.نوراه

«ةديدجلا رئازجلا» ءانب ىلع نيرهاشسلا لامعلا عيمج اّيح

«اهتاءافك يف لب ةيلورتبلا اهتاورث يف ضسيل رئازجلا لبقتسسم» :دارج

لود4 يف هئارظن عم صسلبارط يف عشضولا ثحبي موداقوب

ايبيل يف مئادو لماسش يسسايسس لحل اهتوعد ددجت رئازجلا
لحل اهتوعد رئازجلا تدّدج
ي˘ف م˘ئادو ل˘ما˘صش ي˘صسا˘˘ي˘˘صس
اهتعباتم ىلإا ةر˘ي˘صشم ،ا˘ي˘ب˘ي˘ل
تاروطت˘ل˘ل ر˘ي˘ب˘ك لا˘غ˘صشنا˘ب
ايبيل يف عاصضوأÓل ةريخأ’ا

د˘ي˘ع˘˘صصت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع
نيب فقاوم˘لا ي˘ف ل˘ج˘صسم˘لا
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صسلا فار˘˘˘˘˘طأ’ا
.كانه ةعراصصتملا
نوؤو˘˘˘˘˘˘˘˘صشلا ةرازو تد˘˘˘˘˘˘˘˘كأا
لوأا اهل نايب يف ،ةيجراخلا
رئاز˘ج˘لا ف˘قو˘م ى˘ل˘ع ،سسمأا
ةيبيللا ةمزأ’ا ن˘م ي˘ئد˘ب˘م˘لا
ةدارإ’ا مار˘ت˘حا ى˘ل˘ع م˘ئا˘ق˘˘لا
،ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لا بع˘˘صشل˘˘ل ةر˘˘ح˘˘لا

تارار˘˘ق ى˘˘لإا د˘˘ن˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لاو
تاذ ي˘لود˘لا ن˘مأ’ا سسل˘ج˘م
ةوعد تددج امدعبو ،ةلصصلا
لماصش يصساي˘صس ل˘ح˘ل ا˘ندÓ˘ب
‐يبيل راوح قيرط نع مئادو
ن˘˘ع اًد˘˘ي˘˘ع˘˘ب ع˘˘ما˘˘ج ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل
امهم ةي˘جرا˘خ˘لا تÓ˘خد˘ت˘لا

،ا˘هرد˘˘صصمو ا˘˘ه˘˘ل˘˘كصش نا˘˘ك
نأا نييبيل˘لا ءا˘قر˘ف˘لا˘ب تبا˘هأا
ةغل اوبلغيو ةمكحلاب اولحتي

د˘ح ع˘صضو ل˘جأا ن˘م راو˘ح˘˘لا
دلبلا اذه يف رئادلا لاتتقÓل
تدكأا امك ،قيقصشلاو راجلا
رد˘صصم˘لا ف˘˘ي˘˘صضي‐ ا˘˘ندÓ˘˘ب
ى˘لإا ا˘ه˘فو˘قو ادد˘ج˘م ‐ا˘ه˘تاذ
ي˘ف ،ي˘ب˘ي˘ل˘لا بع˘صشلا بنا˘˘ج
ن˘م ة˘ق˘ي˘قد˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا هذ˘ه
هتاحومطل اهمعدو ،ه˘خ˘يرا˘ت
ن˘˘˘مأ’ا ي˘˘˘ف ه˘˘˘تا˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘تو
ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لاو رار˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صس’او
.«هناريج عيمج عم نواعتلاو
سسمأا لوأا ثدا˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘تو اذ˘˘˘˘˘ه
ر˘˘يزو ،مودا˘˘˘قو˘˘˘ب ير˘˘˘ب˘˘˘صص
ايف˘تا˘ه ،ة˘ي˘جرا˘خ˘لا نوؤو˘صشلا

ن˘˘م ل˘˘ك ي˘˘ف ه˘˘ئار˘˘ظ˘˘ن ع˘˘˘م
سسنوت ،ايبيل ،ايقيرفإا بونج
م˘˘ه˘˘ع˘˘˘م ثح˘˘˘بو ،ا˘˘˘صسنر˘˘˘فو
ي˘ف ةد˘ج˘˘ت˘˘صسم˘˘لا عا˘˘صضوأ’ا
ي˘صشف˘ت تا˘ي˘عاد˘˘تو ا˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل

،ملاعلا يف «انوروك» ةحئاج
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسلا ا˘˘˘˘هرا˘˘˘˘˘ثآاو
ىوتصسملا ىلع ةيداصصتق’او
ي˘ف ءا˘ج ا˘م˘ل ا˘ق˘فو ،ي˘لود˘˘لا
.ةيجراخلا ةرازول نايب

ـه.داوج



ي˘˘ف ،رارو˘˘ف ف˘˘صشكو اذ˘˘ه
ة˘ح˘ف˘صص ى˘ل˘˘ع ر˘˘صشا˘˘ب˘˘م ثب
ة˘˘ح˘˘صصلا» «كو˘˘ب˘˘˘صسيا˘˘˘ف˘˘˘لا»
ةئاملا يف56 نإا ،«موكناوب
رئازجلا ي˘ف ن˘ي˘با˘صصم˘لا ن˘م
02 نيب ام مهرامعأا حوارتت
ةئاملاب56 نأاو ،ةنصس06و
ديزت ةلجصسملا تايفولا نم
،ةنصس56 ن˘˘ع م˘˘هرا˘˘˘م˘˘˘عأا

تصسم تاباصصإ’ا نأا احصضوم
بار˘˘ت˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘˘ي’و74
.ينطولا

نأا ،ثد˘ح˘ت˘م˘لا زر˘بأا ا˘˘م˘˘ك
رجحلا سصي˘ل˘ق˘ت ن˘م فد˘ه˘لا
راثآ’ا فيفخت وه ،يحصصلا
ة˘يدا˘صصت˘ق’او ة˘ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’ا
ن˘˘˘˘كل» لا˘˘˘˘˘قو ،ءا˘˘˘˘˘بو˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل
يف اومزت˘ل˘ي م˘ل ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ريبادتلاب ةيمويلا مهتÓماعم
راصشأا امدع˘ب اذ˘ه ،«ة˘ي˘ئا˘قو˘لا
ىلع ي˘ل˘كلا ر˘ج˘ح˘لا نأا ى˘لإا

جئاتن ى˘ط˘عأا ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ة˘ي’و
.ةديج

يمصسرلا ق˘طا˘ن˘لا ف˘صشكو
ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘مو د˘˘صصر ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘ل
رثكأا نأا ،«انوروك» سسوريف
نوقلتي سصخ˘صش5086 ن˘م
لو˘˘˘كو˘˘˘˘تور˘˘˘˘ب˘˘˘˘ب جÓ˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
ىط˘عأا ه˘نأاو ،«ن˘ي˘كورو˘ل˘ك»
ىلإا ةفاصضإ’اب ،ةيصضرم جئاتن
اولثامت ا˘صصخ˘صش9771 نأا
اوردا˘˘˘˘˘˘˘غو ءا˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘˘صشل˘˘˘˘˘˘˘˘ل
.ىفصشتصسملا

طا˘ق˘ب رو˘˘ت˘˘كد˘˘لا ر˘˘ب˘˘ت˘˘عا
دصصر ة˘ج˘ل و˘صضع ،ي˘نا˘كر˘ب
سسور˘ي˘ف ي˘صشف˘ت ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘مو
ت’احلا ددع نأا ،«انوروك»
ة˘ل˘ي˘ل˘ق» تح˘صضأا ةر˘ي˘ط˘˘خ˘˘لا

ف˘˘˘˘صشكلا ل˘˘˘˘صضف˘˘˘˘˘ب «اد˘˘˘˘˘ج
تايفولا ت’اح نأاو ،ركبملا
4 نيب ام حوارتت ةلجصسملا
ي˘ف ا˘ي˘مو˘ي تا˘ي˘فو7 ى˘˘˘لإا
ى˘ل˘ع لد˘ي ا˘م˘م ،ط˘صسو˘ت˘م˘لا
يتلا ة˘يودأ’ا ف˘صصو ة˘ي˘م˘هأا
ة˘ح˘صصلا ةرازو ا˘˘ه˘˘ب تصصوأا
سضر˘م˘لا رو˘ه˘ظ ة˘˘ياد˘˘ب ي˘˘ف
.ءابولا اذه تاديقعت يدافتل

روتكدلا فصشك هتهج نمو
˘ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘˘لا ،رارد يزو˘˘ف
ى˘ت˘صش نأا ،رو˘ت˘صسا˘ب د˘ه˘ع˘م˘˘ل
ربع ةدجاوتملا02ـلا رباخملا
ديزأا يرجت ،ينطولا رطقلا

نع فصشكلل ليلحت004 نم
ا˘مد˘ع˘ب ،«ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘˘ف
002 ي˘لاو˘ح˘ب رد˘ق˘˘ت تنا˘˘ك
طصسوتملا يف ايموي ليلحت
،ءا˘˘بو˘˘لا ي˘˘صشف˘˘ت ة˘˘ياد˘˘ب ع˘˘م
ليلاحتلا ددع عافترا رصسفو
هذه ةكبصش ع˘ي˘صسو˘ت˘ب ا˘ي˘مو˘ي
ةدعب رباخملا نم ةصسصسؤوملا

كلذو اربخم02 ىلإا تاي’و

ةيربخملا قرفلا نيوكت دعب
فر˘ط ن˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ع ةر˘˘ها˘˘صسلا
يف افصشاك ،ةماعلا ةيريدملا
ح˘˘˘ت˘˘˘˘ف ن˘˘˘˘ع تقو˘˘˘˘لا سسف˘˘˘˘ن
هذه نيرخآا نيديدج نيربخم
ي˘˘˘ت˘˘˘ي’و ن˘˘˘م ل˘˘˘كب ما˘˘˘يأ’ا
كلذو را˘˘˘صشبو ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘صسم˘˘˘لا
نأا اركذم ،ة˘كب˘صشلا ز˘يز˘ع˘ت˘ل
08 يلاوح تدروتصسا ةلودلا
هذ˘˘˘ه ءار˘˘˘جإ’ (تي˘˘˘˘ك) ف˘˘˘˘لأا
.ليلاحتلا

دد˘ع عا˘ف˘ترا سصو˘صصخ˘بو
‐ديفوك» ـب ةباصصإ’ا ت’اح
تا˘ي’و ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا˘˘ب ،«91
،رارد روتكدلا عجرأا ،نطولا
ةكب˘صش ع˘ي˘صسو˘ت ى˘لإا بب˘صسلا
ءار˘جإا ل˘ه˘صس ا˘م˘˘م ،ف˘˘صشكلا
سسكع اهتقو ي˘ف ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا
،ءابولا روهظل ىلوأ’ا مايأ’ا

تا˘˘˘ير˘˘˘˘يد˘˘˘˘م تنا˘˘˘˘ك ثي˘˘˘˘ح
ليلاحتلا هذه لقنت ةحصصلا
’و ةمصصاعلا رئازجلا ىلإا ارب
ى˘˘ل˘˘˘ع لو˘˘˘صصح˘˘˘لا ن˘˘˘كم˘˘˘ي

وأا ةعاصس42 دعب ’إا اهجئاتن
.رثكأا

ثدحلا4 3372ددعلا ^1441 ناشضمر90ـل قفاوملا0202 يام20تبشسلا

watan@essalamonline.com

:راروف ،ةديج جئاتن ىطعأا ةديلبلا ةيلو ىلع يلكلا رجحلا نإا لاق

 تاـــباسصإلاو تاــيفولا ددـــع يف ارارـــقتسسا انلجسس»
«ةياقولا رــيبادتب اوــــمزتلي مـــــل نينطاوملا نــــكلو

 «ليلاحتلا ددع ةدايز هدرم «انوروك» ـب ةيمويلا تاباسصإلا ددع عافترا» :روتسساب ريدم ^
«ركبملا فسشكلا لسضفب ادج ةليلق تحسضأا ةريطخلا تلاحلا» :يناكرب طاقب ^
ةنسس56 نع مهرامعأا ديزت ضصاخسشأل دوعت ةلجسسملا تايفولا نم ةئاملاب56 ¯

ةيسضرم جئاتن ءاطعإا لسصاوي «نيكورولك» لوكوتوربب جÓعلا ^

ز.لامج / ح.نيدلا رمق

تلجشس هحلاشصم نأا ،«انوروك» صسوريف ةعباتمو دشصر ةنجلل يمشسرلا قطانلا ،راروف لامج روشسيفوربلا دكأا
نم اهب صسأاب ل ةئف مازتلإا مدعل افشسأاتم ،يشضقنملا ليرفأا فشصتنم نم ةيادب تاباشصإلاو تايفولا ددع يف ارارقتشسا

.تاباشصإلا ددع يف عافترا هنع مجن ام ،كرابملا ناشضمر رهشش ةيادب ذنم رجحلاو ةياقولا ريبادتب نينطاوملا

ةموكحلا مازتلا ددج
جÓعلا تامدخ نامشضب
نينطاوملل ةيرورشضلا

عفر دعبتسسي ةحسصلا ريزو
هعاطق عيراسشم نع ديمجتلا

نب نامحرلا دبع فششك
ةحشصلا ريزو ،ديزوب
حÓشصإاو ناكشسلاو
ةحئاج نأا ،تايفششتشسملا

فرظلاو91ديفوك
ناعنمي ،نهارلا يداشصتقلا

نم ددع نع ديمجتلا عفر
ةشصاخلا ةديدجلا عيراششملا

يف ةحشصلا لكايهب
.رئازجلا

يف لجشسملا رخأاتلا لوحو
ديدجلا ىفششتشسملا زاجنا
،فلششب نارم نيع ةيدلبل

ةموكحلا مازتلا ريزولا ددج
جÓعلا تامدخ نامشضب
نينطاوملل ةيرورشضلا

ةموظنملا ةيعشضو نيشسحتو
احشضوم ،ةينطولا ةيحشصلا
ةبشسن لجشس عورششملا نأا

ةئاملاب58 تغلب مدقت
،ىربكلا لاغششأÓل ةبشسنلاب
يلام فÓغ نم دافتشساو
هجوم جد نويلم006 هتميق
ةيقب تلجشس اميف ،زيهجتلل
بقع ارخأات لاغششألا
ةفرششملا ةشسشسؤوملا باحشسنا

ريزو دكأاو ،زاجنلا ىلع
ةموكحلا نأا ةحشصلا
تاشسشسؤوملل اهمعد لشصاوتشس
هذهب ةدجاوتملا ةيحشصلا
زكرم رارغ ىلع ،ةقطنملا

لكايهلاو ناطرشسلا ةحفاكم
بط يف ةشصتخملا ةيحشصلا
ةداعإاو ةيلقعلا صضارمألا
اهعباط ىلإا اريششم ،ليهأاتلا
.يوهجلا

ك.اشضر

ريزو ،ق˘يزر لا˘م˘ك ن˘ل˘عأا
ح˘˘˘ير˘˘˘صصت ي˘˘˘ف ،ةرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا
نع ،يمو˘م˘ع˘لا نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘ل˘ل
61 تحت لافطأ’ا لوخد عنم
تÓ˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘صس
تاءارجإا راطإا يف ،ةيراجتلا
ءا˘بو ي˘˘صشف˘˘ت ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا

.دÓبلا يف انوروك
ي˘˘˘˘˘ف ،ر˘˘˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘˘˘قو

نو˘˘يز˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘ل˘˘ل ه˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘صصت
تي˘˘˘ط˘˘˘عأا» ،ي˘˘˘˘مو˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
اعنم عنمت مو˘ي˘لا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
تÓ˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا لو˘˘˘خد ا˘˘˘˘ّتا˘˘˘˘ب
نيذلا لافطأ’ا ىلع ةيراجتلا

ةنصس61 مهرامعأا زواجتت ’
مأا هدرفمب لفطلا ناك ءاوصس ،
ع˘˘˘با˘˘˘تو ،«ه˘˘˘ل ق˘˘˘فار˘˘˘م ع˘˘˘˘م
يأاو ّلحم يأا اذه لمصشي»:
يدؤوي همارتحا مدعو طاصشن

يراجتلا لجصسلا بحصس ىلإا
.«لحملا قلغو
هايملا راعشسأا ةعجارم وحن

عبانملا هايمو ةيندعملا
ر˘يزو ،ق˘˘يزر لا˘˘م˘˘ك د˘˘كأا

قّصسنيصس هعاطق ّنأا ،ةراجتلا
ة˘ي˘ئا˘م˘لا دراو˘م˘لا ةرازو ع˘م
را˘ع˘صسأا ة˘ي˘صضق ي˘ف ر˘ظ˘ن˘ل˘˘ل
ها˘ي˘مو ة˘ي˘˘ند˘˘ع˘˘م˘˘لا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا
اقفو امهنيب لصصفلل ،عبنملا
مهصسي ام ةيعف˘ن˘لا ا˘ه˘ت˘م˘ي˘ق˘ل
ةرد˘ق˘لا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘˘لا ي˘˘ف
.كلهتصسملل ةيئارصشلا

ه˘˘˘˘ترازو ّنأا ق˘˘˘˘يزر دا˘˘˘˘˘فأا
عيمج مصسو ىلع ايلاح لمعت
ىلإا اًريصشم ،ةيئاذغلا داوملا
م˘صضي ل˘م˘ع ق˘ير˘ف بي˘صصن˘ت
تاعاطق ةد˘ع ن˘ع ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م

ر˘ي˘صضح˘ت˘˘لا دد˘˘صصب ة˘˘يرازو
سصخ˘ت ن˘ي˘ناو˘قو سصو˘صصن˘ل
امب داوملا لك مصسو ةيرابجا
ها˘ي˘م˘لاو تا˘بور˘صشم˘لا ا˘ه˘ي˘ف
.ةئبعملا

ه˘˘˘ّجو ه˘˘˘˘ّنإا ق˘˘˘˘يزر لا˘˘˘˘قو
حلاصصملل ةمراصص تاميلعت
لجا نم ،ةيئ’ولا ةيراجتلا

مرتحت ’ ةنحاصش لك زجح
ل˘ق˘ن˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا طور˘˘صشلا
ّنأا اًدكؤوم ،ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لا
ة˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا سصو˘˘صصن˘˘لا

را˘ج˘ت˘لا ر˘ب˘ج˘ت ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘˘لاو
طور˘صش مار˘ت˘حا ى˘ل˘ع ا˘صضيأا

،ةيئاذغلا داوملا عيبو سضرع
ها˘ي˘م˘لا تارورا˘ق ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘˘ب
.ةيزاغلا تابورصشملاو

ز.لامج

«انوروك» ءابو يششفت نم ةياقولا تاءارجإا راطإا يف

ةيراجتلا تÓحملا ىلإا ةنسس61 تحت لافطألا لوخد عنمت ةراجتلا ةرازو

جا˘ت˘نإ’ا سضف˘خ قا˘ف˘˘تا ل˘˘خد
ليربأا21 موي عقوملا يخيراتلا

ـلا ءاصضعأ’ا لودلا نيب ،0202
ر˘ي˘غو كبوأا ة˘م˘ظ˘ن˘م ي˘˘ف32
نÓ˘عإا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘قو˘م˘˘لا كبوأا
يام1 ةعمجلا سسمأا ،نواعتلا

تددصشو ،قيبطتلا زيح0202
ر˘م˘تؤو˘م سسأار˘ت˘ت ي˘ت˘لا ر˘ئاز˘ج˘˘لا

ةرور˘صض ى˘ل˘ع ،كبوأا ة˘م˘ظ˘˘ن˘˘م
ةعقوملا لودلل لماكلا مازتل’ا

طفنلا جاتنإا سضفخ قافتا ىلع
لاثتما لدعم قيقحتو هذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ب
.ةئاملاب001 ةبصسن قوفي

ريزو ،باقرع دـمحم حصضوأا
ةمظنم رمتؤوم سسيئرو ،ةقاطلا
،(كبوأا) طفنلل ةردصصملا لودلا
ر˘˘ي˘˘غ تا˘˘بو˘˘ع˘˘˘صصلا ما˘˘˘مأا ه˘˘˘نأا
قوصس ه˘جاو˘ت ي˘ت˘لا ة˘قو˘ب˘صسم˘لا
نأا يرورصضلا نم هناف ،طفنلا
ةعقوملا نادلب˘لا ع˘ي˘م˘ج ق˘ب˘ط˘ت
لماكلا˘ب جا˘ت˘نإ’ا سضف˘خ قا˘ف˘تا

نا˘م˘صض و˘ه فد˘ه˘لا نو˘˘كي نأاو
قو˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي لا˘˘˘˘ث˘˘˘˘ت˘˘˘˘ما لد˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘م
هركصش نع ابرعم ،«ةئاملاب001
يتلا ىر˘خأ’ا ة˘ج˘ت˘ن˘م˘لا لود˘ل˘ل
ةيعوط تاصضيفخت نع تنلعأا

تاذ ي˘ف را˘صشأاو ،ا˘ه˘جا˘ت˘˘نإا ي˘˘ف
،ا˘نورو˘ك ة˘مزأا نأا ى˘لإا قا˘ي˘صسلا

ى˘ل˘ع اد˘يد˘صش ار˘ي˘ثأا˘ت ا˘ه˘˘ل نا˘˘ك
ىلإا تدأا ثيحب ،طفنلا قوصس
را˘ع˘صس’ا ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك سضا˘ف˘خ˘˘نا

برعأاو ،نوزخملا يف عافتراو
نأا˘˘صشب ه˘˘لؤوا˘˘ف˘˘ت ن˘˘˘ع ر˘˘˘يزو˘˘˘لا

ربتعاو ،طفن˘لا قو˘صس ة˘ي˘ع˘صضو
ي˘ف ي˘ج˘˘يرد˘˘ت˘˘لا عا˘˘ف˘˘تر’ا نأا
ة˘ج˘ي˘ت˘ن ط˘ف˘ن˘لا ى˘ل˘˘ع بل˘˘ط˘˘لا
يداصصتق’ا طاصشن˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا
سضافخناو ،ة˘ه˘ج ن˘م ي˘م˘لا˘ع˘لا
،ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م سضر˘˘˘ع˘˘˘لا
رار˘ق˘ت˘صس’ا ةدا˘عإا˘˘ب ح˘˘م˘˘صسي˘˘صس
يلاتلابو طفنلا قوصسل ايجيردت
.راعصسأ’ا يف عافترا

ةصصح نأا ىلإا ةراصشإ’ا ردجت
يف تاصضيف˘خ˘ت˘لا ن˘م ر˘ئاز˘ج˘لا
فلأا042 يه ،ىلوأ’ا ةلحرملا
فلأا391 اهيلت ،ايمو˘ي ل˘ي˘مر˘ب
ي˘ف ل˘˘صصت˘˘ل ،ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي ل˘˘ي˘˘مر˘˘ب
كبوأا قافتا نم ةريخأ’ا ةلحرملا
بصسح ،مويلا يف فلأا541 ىلإا
اهنع ف˘صشك ي˘ت˘لا تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لا

.ةقاطلا ريزو
ز.لامج

ايجيردت طفنلا قوشس يفاعت دكؤوت تارششؤوم نع ثدحت باقرع

جاتنإلا ضضفخ قافتاب «+كبوأا» لودل لماكلا مازتللا ةيمهأا ىلع ددسشت رئازجلا

تلÓتخإا نودب ةنشس نوكتشس0202 نأاب دكأا
ةرفو ضصوسصخب نئمطي دمحاب نب ريزولا

ةدروتسسملاو ايلحم ةعنسصملا ةيودألا
،د˘م˘حا˘ب ن˘ب ي˘˘ف˘˘ط˘˘ل نأا˘˘م˘˘ط

ف˘ل˘˘كم˘˘لا بد˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘يزو˘˘لا
،ة˘˘ي˘˘ن’د˘˘ي˘˘صصلا ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘صصلا˘˘˘ب
ة˘˘˘يودأ’ا ر˘˘˘فو˘˘˘˘ت سصو˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘ب
،ةدروتصسملاو ايلحم ة˘ع˘ن˘صصم˘لا
و˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م ه˘˘ي˘˘ف ىد˘˘بأا تقو ي˘˘ف
نم افوخت ةين’ديصصلا ةعانصصلا
ةيودأÓل ة˘ي˘ن˘طو˘لا قو˘صسلا ر˘ثأا˘ت
انوروك سسوريف يصشفت ببصسب
.ملاعلا يف

نأا ،بد˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘يزو˘˘لا د˘˘كأا
تاءار˘˘جإا تذ˘˘خ˘˘تا ه˘˘ح˘˘لا˘˘˘صصم
سسوري˘ف ي˘صشف˘ت ذ˘ن˘م ة˘يزار˘ت˘حا

نم ،ملاعلاو رئازجلا يف انوروك
ن˘˘يدرو˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لا ةو˘˘˘عد لÓ˘˘˘خ
ى˘لإا ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ن˘ي˘ع˘ن˘صصم˘لاو
داو˘م˘لا ن˘˘م نوز˘˘خ˘˘م ل˘˘ي˘˘كصشت
،ا˘ي˘ل˘ح˘م ة˘ع˘ن˘˘صصم˘˘لاو ة˘˘ي˘˘لوأ’ا
ةينطولا قوصسلا نيومت نامصضل
نا˘م˘صض سصو˘صصخ˘بو ،ة˘يودأ’ا˘ب
داوملاب ةيلحملا ةعانصصلا ديوزت
نم لك اهع˘ن˘صصت ي˘ت˘لا ة˘ي˘لوأ’ا
تاذ دكأا ،طقف دنهلاو نيصصلا
تاريي˘غ˘ت تثد˘ح ه˘نأا لوؤو˘صسم˘لا

فور˘˘ظ˘˘لا بب˘˘صسب م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف
حا˘˘م˘˘صسلا م˘˘ت˘˘ي˘˘صسو ،ة˘˘˘ن˘˘˘هار˘˘˘لا
رييغتب ني˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ن˘ي˘ج˘ت˘ن˘م˘ل˘ل
ظافحلا عم داوملا هذه ةيعون

ة˘ع˘ن˘صصم˘لا ة˘يودأ’ا ةدو˘ج ى˘ل˘ع
’ ىتح فورظلا بصسح ،ايلحم
نم تاطوغصض ىلإا نوعصضخي

ءاو˘صس ن˘ي˘نو˘م˘م˘لا ء’ؤو˘ه فر˘˘ط
وأا داوملا هذه ءانتقاب رمأ’ا قلعت
.راعصسأ’ا نم عفرلا

،دمحاب ن˘ب رو˘ت˘كد˘لا نأا˘م˘طو
نوكتصس0202 نأاب نينطاوملا
ة˘صصا˘خ ،ت’Ó˘ت˘خا نود˘ب ة˘ن˘صس
ةرازو˘˘˘˘لا تعرا˘˘˘˘˘صس نأا د˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ب
ةديدج تايلآا عصضو ىلإا ةبدتنملا
اهتمدقم يف ،عا˘ط˘ق˘لا ر˘ي˘ي˘صست˘ل
داوملل ةينطولا ةلاكولا بيصصنت
ل˘كب ا˘هد˘يوز˘تو ة˘ي˘˘ن’د˘˘ي˘˘صصلا
،ة˘˘يرور˘˘صضلا تا˘˘مز˘˘نا˘˘كي˘˘م˘˘˘لا
ع˘م ا˘ه˘تا˘طا˘صشن ي˘ف قÓ˘ط˘نÓ˘˘ل
داو˘م˘ل˘ل د˘يد˘ج ر˘˘يد˘˘م ن˘˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ت
تا˘مز˘ل˘ت˘صسم˘لاو ة˘ي˘˘ن’د˘˘ي˘˘صصلا
.ةرازولاب ةيبطلا

ع.لÓب
ةلأاشسملا هذه رارمتشسابو بثك نع عباتت هحلاشصم نأا دكأا

تاءارجإلا مارتحا ىلع ددسشي لمعلا ريزو
هتفيظو نم لماعلا حيرسست ةلاح يف ةينوناقلا

،ف˘صسو˘ي ق˘صشا˘ع ي˘قو˘صش لا˘ق
ل˘˘ي˘˘غ˘˘صشت˘˘˘لاو ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ر˘˘˘يزو
نم هنإا ،ي˘عا˘م˘ت˘جإ’ا نا˘م˘صضلاو
تاءار˘˘جإ’ا مار˘˘ت˘˘حا يرور˘˘صضلا
ةيعامجلا تايقافت’او ةينوناقلا
ن˘م ل˘ما˘ع˘لا ح˘ير˘صست ة˘لا˘ح ي˘˘ف
.هتفيظو

ةصسلج لÓخ ،ريزولا حصضوأا
ي˘ب˘ع˘صشلا سسل˘ج˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘ل˘˘ع
يف لماعلا حيرصست نأا ،ينطولا
ام قفو متي يداصصتق’ا عاطقلا
نم ل˘م˘ع˘لا ع˘ير˘صشت ه˘ي˘ل˘ع سصن

فاصضأاو ،هقو˘ق˘ح نا˘م˘صض لÓ˘خ
ةيوصست مدع ةلاح يف هنأا ،ريزولا
ن˘كم˘ي ة˘يدو ة˘ق˘ير˘˘ط˘˘ب عاز˘˘ن˘˘لا
ىلع ةيصضقلا ليحي نأا لماعلل

ةلاح يف امكح ردصصتو ،ةلادعلا
ةداعإا متيصس يفصسعتلا حيرصستلا
ظا˘ف˘ت˘ح’ا ع˘م ل˘˘ما˘˘ع˘˘لا جا˘˘مدإا
ةلاح يفو ،ةبصستكملا هتازايتماب
مكحلا اذهل نيفرطلا دحأا سضفر
سضيو˘ع˘ت ع˘فد م˘ت˘ي ،ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لا

يذلا رجأ’ا ىلع لقي ’ يلام
ة˘ت˘صس ةد˘م˘ل ي˘ن˘ع˘م˘لا ها˘صضا˘ق˘ت˘ي
لÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘خ’ا نود ر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صشأا
.ةلمتحملا تاصضيوعتلاب

ة˘ي˘صشت˘ف˘م نأا˘ب ر˘يزو˘˘لا ر˘˘كذو
بث˘˘˘ك ن˘˘˘ع ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘ت ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا

لا˘˘غ˘˘صشن’ا اذ˘˘ه رار˘˘م˘˘ت˘˘˘صسا˘˘˘بو
ن˘˘يذ˘˘˘لا لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا˘˘˘ب سصا˘˘˘خ˘˘˘لا
.حيرصستلل انايحأا نوصضرعتي

ز.لامج



ةرازو تفصشك ،ىرخأا ةهج نم
اهل نايب ي˘ف ،ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘لا
«مÓ˘˘صسلا» تم˘˘ل˘˘صست سسمأا لوأا
سسارحل ةدحو نأا ،هنم ةخصسن
ءا˘ع˘برأ’ا تن˘كم˘˘ت ،ل˘˘حاو˘˘صسلا
ثحب ةيل˘م˘ع لÓ˘خ ،ي˘صضا˘م˘لا

ل˘حاو˘صس ة˘لا˘ب˘ق ير˘ح˘ب ذا˘ق˘نإاو
ن˘م ،ةزا˘ب˘ي˘ت ة˘ي’و˘ب نورا˘هو˘ب
4 ثث˘ج لا˘صشت˘ناو را˘ح˘ب ذا˘ق˘˘نإا
براق قرغ رثإا كلذو ،نيرخآا
ثيح ،مهلقي ناك يذلا ديصصلا
ى˘ف˘صشت˘صسم ى˘لإا م˘˘هؤوÓ˘˘جإا م˘˘ت
.ةمصصاعلاب «اصشاب ىفطصصم»
نيردحنم˘لا ،ة˘ع˘برأ’ا ةرا˘ح˘ب˘لا

،ةزابيت˘ب نورا˘هو˘ب ة˘ن˘يد˘م ن˘م
يديصس» ةنيف˘صس قر˘غ ا˘يا˘ح˘صض
م˘ه˘ف˘ت˘ح او˘ق˘ل  ،د˘ي˘صصل˘ل «جر˘ف

تماد ديصص ةلحر دعب مهعيمج
اوئجافتي نأا ل˘ب˘ق ة˘ل˘ما˘ك ة˘ل˘ي˘ل
بصسح براق˘لا ر˘م˘غ˘ت ها˘ي˘م˘لا˘ب
،ةاقتصسملا ةيلوأ’ا تامول˘ع˘م˘لا

عيم˘ج ل˘ط˘ع˘ت ل˘ي˘ج˘صست د˘ع˘بو
ءارجإا د˘ع˘ب ت’ا˘صصت’ا ةز˘ه˘جأا
ةعاصسلا دودح يف لاصصتإا رخآا
ءاع˘برأ’ا حا˘ب˘صص ن˘م ة˘ع˘با˘صسلا

قرصش يرحب ليم3 دعب ىلع
د˘ئا˘ق مد˘قأا ،ة˘ل˘ي˘م˘ج˘لا ئ˘طا˘˘صش
رار˘ق ذا˘خ˘تإا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ن˘˘ي˘˘ف˘˘صسلا
اثحب رحبلا سضرع يف ةحابصسلا

هيلع رثعي نأا لبق ذاقنإ’ا نع
ي˘˘ق˘˘ب ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،نور˘˘خآا ةرا˘˘ح˘˘˘ب
ىلع نورخآ’ا ةعبرأ’ا ةراحبلا

.ةنيفصسلا نتم

watan@essalamonline.com
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ةمصصاعلاب ةليمجلأ ئطاصش سضرعب «جرف يديصس» ةنيفصس مقاط نم ةراحب4 كÓه

ةماعنلاب جلاعملا فيكلا نم غلك89 زجح
مازق نيعو راتخم يجاب جربب ةيئاذغلا داوملا نم ةلئاه تايمك زجحو نيبرهم6 فيقوت ^

ط.ةراصص

تفقوأأ اميف ،ةماعنلاب دودحلأ برق ثحب ةيرود رثإأ ،جلاعملأ فيكلأ نم امأرغوليك89 دودحلأ سسأرح زجح
6و ،تانحاصش4 تزجحو سصاخصشأأ6 ،مأزق نيعو راتخم يجاب جرب نم لكب ،يبعصشلأ ينطولأ سشيجلل زرافم

نم نانطأأ6و ،تنمصسإ’أ ةدام نم نط6.62 ،ةيئأذغلأ دأوملأ نم نط5.37 ىلإأ ةفاصضإ’اب ،عفدلأ ةيعابر تابكرم
.بيرهتلل ةهجوملأ فيظنتلأ دأوم

ةروزم ةيدقن قأروأأ01 زجح
ةريصسغب رانيد0002 ةئف نم

ةيدقن ةعطق584 عاجرتسسا
ةنتابب ةميدق ةيرثأا

نمأ’أ حلاصصم تعجرتصسإأ
ةعطق584 ،ةنتابب ينطولأ
ةفنصصم ةميدق ةيرثأأ ةيدقن

يمحملأ يفاقثلأ ثأرتلأ نمصض
سصاخصشأأ3 فيقوتو ،انوناق
62 نيب ام مهرامعأأ حوأرتت
.اهعيب ددصصب أوناك ،ةنصس83و
دأرفأأ زجح ،ىرخأأ ةهج نم
كردلل ةيميلقإ’أ ةقرفلأ
ةي’وب ةريصسغب ينطولأ

ةيدقن قأروأأ01 ،ةنتاب
نم ةينطولأ ةلمعلأ نم ةروزم
يلامجإأ غلبمب جد0002 ةئف
عم ،جد فلأأ02 ـب ردقي
نيطروتم نيصصخصش فيقوت
14و53 رمعلأ نم ناغلبي
اعبت اقح’ نامدقيصس ،ةنصس
ةيروهمجلأ ليكو تاميلعتل
ةباينلأ مامأأ ،سصتخملأ
ريوزت ةيانج نع ةيلحملأ
حرط ةحنجو ،ةيدقن قأروأأ
.لوأدتلل ةروزم دوقن

 سش.ةميصسن

بيرم طوقصس ثداحل سضرعت
فورظ يف يرئازج بلاط ةافو

ايسسور يف غربسسرطب ناسسب ةسضماغ
ةرئأد نم ةلئاع تعجف
،وزو يزيت ةي’و يف فيصسأو
سسمأأ لوأأ ،اهنبأ ةافو ربخب
نيأأ ،غوبصسرطب ناصس ةنيدمب
ايلعلأ هتاصسأرد ةلوأزمل ميقي
غنينيم تياتصس» ةعماجب
.«يتيصسريفينوي
،ةافولأ فورظل ةبصسنلابو
ايلاح ةلوأدتملأ تايأورلأ نإاف
،تامولعم نم رفوت امل اقفو
ينيرصشعلأ باصشلأ نأاب ديفت
،تيمم طوقصس ثداحل سضرعت
هذه ديكأات راظتنأ يف
وأأ ةيمصسر ةهج نم تامولعملأ

.ةيلئاع
يواطب ناÁإأ

تقؤوملأ سسبحلأ ةصسبت يف اهجوز لتقب اهيف هبتصشملأ عأديإأ

ضسابعلب يديسسب ةنسس12 ذنم امهنع ثوحبم نيوخأا ىلع ضضبقلا
ةر˘˘ئاد ن˘˘مأا ح˘˘لا˘˘صصم تن˘˘كم˘˘ت
فيقوت نم سسابع˘ل˘ب˘ب فز˘ي˘ف˘صس
ن˘م ا˘م˘ه˘ن˘ع ثو˘ح˘ب˘م ن˘˘يو˘˘خأا

ةنصس12 ذ˘ن˘م ة˘لاد˘ع˘˘لا فر˘˘ط
سضبقلاب رماوأا لحم اناك امدعب
مامأا امهتلاحإاو ،22 اهددع غلب
.ةباينلا
ة˘ن˘يد˘م˘ب نا˘ن˘ط˘ق˘ي نا˘فو˘قو˘م˘لا
هقح يف ردصص لوأ’ا فزيفصس
ي˘نا˘ث˘لاو سضب˘ق˘˘لا˘˘ب ر˘˘مأا51
رماوأا7 ـل اقفو هنع ثوحبم
ي˘ف ا˘˘طرو˘˘ت ثي˘˘ح ،سضب˘˘ق˘˘لا˘˘ب
ة˘˘ط˘˘ب˘˘تر˘˘م ة˘˘ي˘˘مار˘˘جإا ا˘˘يا˘˘صضق
رادصصإاو ،لا˘ي˘ت˘ح’او بصصن˘لا˘ب
ر˘ب˘ع د˘ي˘˘صصر نود˘˘ب تا˘˘كي˘˘صش
ثيح ،نطولا تاي’و فلتخم
ةدع ى˘ل˘ع بصصن˘لا ن˘م ا˘ن˘كم˘ت

تÓ˘ما˘ع˘م لÓ˘خ ن˘م ا˘يا˘ح˘˘صض
انكمتي نأا لبق ةفيزم ةيراجت

م˘ث ن˘˘مو م˘˘ه˘˘لاو˘˘مأا بل˘˘صس ن˘˘م
 .ةلوهجم ةهجو وحن رارفلا

ي˘صضا˘ق ر˘مأا ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
يف ةصسبت ةمكحم ىدل قيقحتلا
لوأا ة˘ل˘ي˘ل ن˘م ةر˘خأا˘ت˘م ة˘˘عا˘˘صس
ا˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا عاد˘˘يإا˘˘ب ،سسمأا
نم غلابلا اهجوز حور قاهزإاب
عو˘ب˘صسأ’ا ة˘ن˘˘صس23 ر˘م˘˘ع˘˘لا
نكصس021 ي˘˘ح˘˘ب طرا˘˘ف˘˘˘لا
را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ،تقؤو˘م˘لا سسب˘ح˘˘لا
.قيقحتلا تاءارجإا لامكتصسا

«IRB» نورابب حيطت فراطلأ
 سضبقلاب رمأأ لحم تأردخم

لخدت˘لاو ثح˘ب˘لا ة˘قر˘ف تف˘قوأا
«IRB» ة˘˘طر˘˘صشل˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘˘ت˘˘˘لا
ي˘˘ف را˘˘ج˘˘حو˘˘ب˘˘ب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘˘لا
تارد˘˘خ˘˘˘م نورا˘˘˘ب ،فرا˘˘˘ط˘˘˘لا
ة˘يدود˘ح تا˘ي’و ر˘ب˘ع ط˘صشن˘ي

ر˘مأا ل˘ح˘م نا˘ك دÓ˘˘ب˘˘لا قر˘˘صشب
مامأا ه˘م˘يد˘ق˘ت د˘ع˘بو ،سضب˘ق˘لا˘ب
ينعملا عبوت ،راجحوب ةمكحم
،«تاردخملاب راجتإ’ا» ة˘م˘ه˘ت˘ب
نم رمأاب تقؤوملا سسبحلا عدوأاو
 .قيقحتلا يصضاق

ديزأأ زجحت طرصشلأ تأوق
فيكلأ نم مأرغوليك9 نم

ةماعنلاب جلاعملأ
ن˘مأ’ ة˘طر˘صشلا تاو˘ق تن˘كم˘ت
ة˘يا˘ه˘ن ة˘ما˘ع˘ن˘لا˘ب رار˘ق˘م ةر˘˘ئاد
3 فيقوت نم ،يراجلا عوبصسأ’ا
،م˘˘ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘˘صشم سصا˘˘˘خ˘˘˘صشأا
تاردخملا نم ةيمك مهتزوحب
077و مارغولي˘ك9 ـب ترد˘˘˘ق
ج˘لا˘˘ع˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘كلا ن˘˘م مار˘˘غ
.جيورتلل ةهجوم

خ.ع / سش.ك / ب.ع

قيقحتلا يصضاق ،سسمأا لوأا رمأا
عاديإاب ،سسيار دارم رئب ةمكحمب
ةجتنملا ،ينÓ˘ي˘ج جا˘ح ةر˘ي˘م˘صس
،اقباصس ةفا˘ق˘ث˘لا ةرازو˘ب را˘طإ’او
نع ،سشارحلاب تقؤوملا سسبحلا
لÓ˘غ˘ت˘صسا ءو˘صسب ق˘ل˘ع˘ت˘˘ت م˘˘ه˘˘ت
سضي˘ي˘ب˘ت ،ة˘ف˘ي˘˘ظو˘˘لاو ذو˘˘ف˘˘ن˘˘لا
ةيمومع لاو˘مأا د˘يد˘ب˘ت ،لاو˘مأ’ا

ى˘˘لإا لاو˘˘مأا سسوؤور ل˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘تو
.ةيعرصش ريغ قرطب جراخلا

يرحت˘لاو ثح˘ب˘لا ة˘قر˘ف تنا˘كو
دق ،ديدج بابب ينطولا كردلل
سصا˘خ ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت ف˘˘ل˘˘م تح˘˘ت˘˘ف

ليومتل تدصصر يتلا لاومأ’اب
يذ˘لا ،«ن˘˘ي˘˘صسح ياد˘˘لا» م˘˘ل˘˘ي˘˘ف
نأا نود ،كوكصشلا هلوح تماح
نا˘˘ك ه˘˘نأا م˘˘غر ،ه˘˘صضر˘˘˘ع م˘˘˘ت˘˘˘ي
ةرهاظت لÓخ سضرعلل اجمربم
ة˘فا˘ق˘ث˘لا ة˘م˘صصا˘ع ة˘ن˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘صسق
د˘ها˘˘صشم˘˘لا ترا˘˘ثأاو ،ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا
اذه ريوصصت نع ةبرصسملا ىلوأ’ا
’ ،تاداقتن’ا نم اريثك ،مليفلا
يصسيئرلا رودلا دانصسإا دعب اميصس
وذ يصسنرف لثممل˘ل م˘ل˘ي˘ف˘لا ي˘ف
.ويدرابود راريج ةيدوهي لوصصأا

ب.نيرصسن

ةيمومع لأومأأ ديدبتو لأومأ’أ سضييبتو ذوفنلأ لÓغتصسأ ءوصسب قلعتت مهت نع
ةفاقثلا ةرازوب قباسسلا راطإلا عاديإا

ضشارحلاب تقؤوملا ضسبحلا ينÓيج جاح ةريمسس

يدأولأ بابب يلزنملأ رجحلأ ءانثأأ لزنم ةقرصسب تماق ةباصصع كيكفت

ةمسصاعلاب ةيلقعلا تارثؤوملا جيورت يف ةسصتخم ةيمارجإا ةكبسشب ةحاطإلا
ةبي˘ت˘كلا تاد˘حو دار˘فأا ن˘كم˘ت
ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل ة˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإ’ا
،ةمصصاعلا يف هللا دبع يديصسب

،ةريخأ’ا ةعا˘صس84 ـلا لÓ˘˘˘خ
ةيمارجإا ة˘كب˘صشب ة˘حا˘طإ’ا ن˘م
تارثؤوملا جيورت يف ةصصتخم
.ةيلقعلا
ىل˘ع ط˘صشن˘ت تنا˘ك ة˘با˘صصع˘لا

ي˘ت˘˘يد˘˘ل˘˘ب ن˘˘م ل˘˘ك ىو˘˘ت˘˘صسم
ةي’وب ةينامحرلاو ،ة˘م˘لا˘ع˘م˘لا
ةحاطإ’ا متو ،ةمصصاعلا رئازجلا
ةدكؤوم تامولعم ىلع ءانب اهب
سصاخصشأا3 دو˘˘جو ا˘˘هدا˘˘ف˘˘م
تاردخم˘لا ج˘يور˘ت˘ب نو˘مو˘ق˘ي
ثيح ،ة˘صسو˘ل˘ه˘م˘لا سصار˘قأ’او
كردلل ثاحبأ’ا ةقرف دارفأا ماق
،ه˘ل˘لا د˘ب˘ع يد˘ي˘صسب ي˘ن˘˘طو˘˘لا

نمأ’ا ةليصصف دارفأاب نيمعدم
ةمكحم ةطخ عصضوب ،لخدتلاو
عاق˘يإ’او ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا د˘صصر˘ت˘ل
م˘ه˘ط˘ب˘صض ن˘ع تر˘ف˘صسأا ،م˘ه˘˘ب

ىلع ةيحايصس ةرايصس نتم ىلع
،ة˘م˘لا˘ع˘م˘لا ة˘يد˘˘ل˘˘ب ىو˘˘ت˘˘صسم
نم ةيمك هب سسيك مهتزوحبو

ةفاصضإا ،ة˘صسو˘ل˘ه˘م˘لا سصار˘قأ’ا
تادئا˘ع ن˘م ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م ى˘لإا
.مومصسلا هذهب ةرجاتملا

،ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ق˘ي˘م˘ع˘ت ل˘صضف˘˘بو
،ينطولا كردلا وققحم نكمت
،سسولهم سصرق046 زجح نم
ف˘˘ي˘˘˘كلا ن˘˘˘م مار˘˘˘غ001و
هرد˘ق ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م ،ج˘لا˘˘ع˘˘م˘˘لا
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ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإا ،مو˘˘م˘˘˘صسلا هذ˘˘˘ه
ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ءا˘صضي˘ب ة˘ح˘ل˘صسأا
.عاونأ’او ماجحأ’ا

تاءارجإ’ا ةفاك ءافيتصسا دعبو
هبتصشملا ميدقت م˘ت ،ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
ةيئاصضقلا تاهج˘لا ما˘مأا م˘ه˘ي˘ف
نيو˘كت م˘ه˘ت ن˘ع ،ة˘صصت˘خ˘م˘لا

سضرغل ةزايحلا ،رارصشأا ةيعمج
تارد˘˘خ˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب ةر˘˘˘جا˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا

ةزايحو ،ةي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لاو
رر˘ب˘˘م نود ءا˘˘صضي˘˘ب ة˘˘ح˘˘ل˘˘صسأا
م˘ه˘˘عاد˘˘يإا م˘˘ت ثي˘˘ح ،ي˘˘عر˘˘صش
.سسبحلا

تن˘كم˘ت ،ىر˘خأا ة˘ي˘˘صضق ي˘˘فو
ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ة˘طر˘صشلا ح˘لا˘˘صصم

ن˘˘م ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘ي’و ن˘˘˘مأ’
4 نم ةنوكتم ةباصصع كيكفت
ام مهرامعأا حوارتت سصاخصشأا
اوطروت ،ةن˘صس63و02 ني˘ب
ة˘قر˘صسلا ة˘يا˘ن˘˘ج با˘˘كترا ي˘˘ف
عم لزنم نم رصسكلاو قلصستلاب
اذ˘كو ة˘قور˘صسم ءا˘ي˘صشأا ءا˘˘ف˘˘خإا

ةقلعت˘م˘لا تاءار˘جإ’ا ة˘ف˘لا˘خ˘م
او˘لو˘ت˘صسإا ،ي˘لز˘ن˘م˘لا ر˘ج˘ح˘لا˘ب

ن˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘˘لÓ˘˘˘خ
ةز˘ه˘جأا اذ˘˘كو ،تار˘˘هو˘˘ج˘˘م˘˘لا
ربتعت ىرخأاو ،ةي˘لز˘ن˘مور˘ت˘كلإا

سصاخ داتعو يكيناكيم داتع
يلام غ˘ل˘ب˘مو ،ءا˘ن˘ب˘لا لا˘غ˘صشأا˘ب
.جد00523 هردق
تا˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا تح˘˘م˘˘˘صسو اذ˘˘˘ه
بل˘غأا عا˘جر˘ت˘صسا˘ب ة˘ق˘م˘ع˘˘م˘˘لا
تا˘ي˘ل˘م˘ع د˘ع˘ب تا˘˘قور˘˘صسم˘˘لا
سشيتفتلاب نذإاب تذفن سشيتفت

ةيروهمجلا ليكو نع ةرداصص
 .ايميلقإا سصتخملا

ع.ماصشه

سسلجمب ماهت’ا ةفرغ تصضفر
تقؤوملا جارفإ’ا ،رئازجلا ءاصضق
يلع ،د˘عا˘ق˘ت˘م˘لا لار˘ن˘ج˘لا ن˘ع
يصضا˘ق˘لا بل˘ط ثي˘ح ،ير˘يد˘غ
،ف˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘ع لوؤو˘˘˘˘صسم˘˘˘˘لا
تا˘مو˘ل˘˘ع˘˘م ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘صصح˘˘لا
،هنع فصشك امل اقفو ،ةيفاصضإا

.مهتملا يماحم ،وياروب دلاخ
قباصسلا حصشرتملا عاديإا متو اذه
ير˘يد˘غ ي˘ل˘ع ،تا˘˘ي˘˘صسا˘˘ئر˘˘ل˘˘ل
ه˘لو˘ث˘م د˘ع˘ب ،تقؤو˘م˘لا سسب˘ح˘لا
ىد˘ل ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘لا ي˘˘صضا˘˘ق ما˘˘مأا

رهصش ،ءاصضي˘ب˘لا راد˘لا ة˘م˘كح˘م
ع˘˘با˘˘ت˘˘ي ثي˘˘ح ،طرا˘˘ف˘˘لا ناو˘˘ج
ـب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ى˘لوأ’ا ن˘ي˘ت˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘ب
م˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘صست ي˘˘˘ف ة˘˘˘كرا˘˘˘صشم˘˘˘لا»
لود ءÓ˘م˘ع ى˘˘لإا تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م
دا˘˘صصت˘˘ق’ا˘˘ب سسم˘˘ت ة˘˘ي˘˘ب˘˘˘ن˘˘˘جأا
يف لثمتتف ةيناثلا امأا ،«ينطولا
يف ملصسلا تقو يف ةمهاصسملا»
حور˘˘˘لا فا˘˘˘˘ع˘˘˘˘صضإ’ عور˘˘˘˘صشم
د˘˘صصق سشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل ة˘˘يو˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
.«ينطولا عافدلاب رارصضإ’ا

 ب.نيرصسن

ةيفاصضإأ تامولعم ىلع لوصصحلأ بلط فلملأ نع لوؤوصسملأ يصضاقلأ
يريدغ يلع دعاقتملا لارنجلا نع تقؤوملا جارفإلا ضضفر

ةمكحمب قيقحت˘لا ي˘صضا˘ق ر˘مأا
ةئزج˘ت˘لا ر˘جا˘ت سسب˘ح˘ب ،ة˘با˘ن˘ع
هئادت˘عا ر˘ثا ن˘جاود˘لاو مو˘ح˘ل˘ل

سشغلا ع˘م˘ق ة˘قر˘ف ناو˘عأا ى˘ل˘ع
هنأا املع ،ةراجتلا ةيريدم رقمب
عئاقوب نيلوؤوصسملا مÓعإا دعبو
نم لك ررق ةريطخلا ةثداحلا

،عا˘ط˘ق˘لا ر˘يزو ،ق˘˘يزر لا˘˘م˘˘ك
ي˘ف سسي˘صسأا˘ت˘لا ،ة˘با˘ن˘ع ي˘˘لاوو
دصشأا طيلصست نامصضل ةيصضقلا
نود ة˘˘ي˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا تا˘˘بو˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا
ةينوناق˘لا تاءار˘جإ’ا˘ب لÓ˘خإ’ا

.ةيرادإ’او
نأوتصش رماع

ةيئأزجلأ تابوقعلأ دصشأأ طيلصست نامصضل ةيصضقلأ يف اصسصسأات ةي’ولأ يلأوو قيزر ريزولأ
ةبانعب ةباقر ناوعأا ىلع يدتعملا «يسشوبلا» ـل ضسبحلا

فيطصس ةنيدم ،سسمأا لوأا تزتهإا
يف تلثمت ةعصشب ةثداح عقو ىلع
ثيدح عيصضر ةثج ىلع روثعلا
نم ةمدق˘ت˘م ة˘ل˘حر˘م ي˘ف ةد’و˘لا
،يكيتصسÓب سسيك لخاد نفعتلا
ينويزفيلتلاو يعاذ’ا ثبلا يحب

SRCبع˘ل˘م˘لا ن˘م بر˘ق˘لا˘بو
طصسو057 ي˘ح˘ل˘ل يراو˘˘ج˘˘لا

قنخلا تامÓعو ،فيطصس ةنيدم

حلاصصم تلخدت ثيح ،هيلع ةيداب
ىلإا ةثجلا لقنل ،ةيندملا ةيامحلا

بطلل ةعباتلا حيرصشتلا ةحلصصم
يعماجلا ىفصشتصسملا˘ب ي˘عر˘صشلا
ةفرع˘م˘ل ،«رو˘ن˘لا د˘ب˘ع ة˘ندا˘ع˘صس»
،ةم˘ير˘ج˘لا لو˘ح ل˘ي˘صصا˘ف˘ت ر˘ث˘كأا
حلاصصم اهتهج نم تحتف يتلا
ةفرعمل اقمعم اقي˘ق˘ح˘ت ة˘طر˘صشلا

.اهتاصسبÓم
ع.سسابع

هيلع ةيداب قنخلأ تامÓع
فيطسسب يكيتسسÓب ضسيك لخادةدلولا ثيدح عيسضر ةثج ىلع روثعلا

ن˘˘يد˘˘لا ز˘˘ع ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا تع˘˘˘ن˘˘˘م
ةباينلاب ماعلا نيمأ’ا ،يبوهيم
قبصسأ’ا ريزولاو ،«يدنرأ’ا» ـل
هتلئاع دار˘فأا سضع˘بو ،ة˘فا˘ق˘ث˘ل˘ل
يف ،ينطولا بارتلا ةرداغم نم
ةليصصف اهتحتف تاقيقحت راطإا
،د˘˘يد˘˘ج با˘˘ب كرد˘˘ل ثا˘˘ح˘˘بأ’ا
عاطقب داصسف تا˘ف˘ل˘م˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت

لغصش ،يبوهيم نأا املع ،ةفاقثلا
ريدم يب˘صصن˘م ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب
،ة˘ما˘ح˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ب˘ت˘كم˘لا

ف˘˘˘ل˘˘˘كم˘˘˘لا ة˘˘˘لود˘˘˘لا بتا˘˘˘˘كو
ر˘˘˘يزو بصصن˘˘˘˘م ،لا˘˘˘˘صصت’ا˘˘˘˘ب
5102 ي˘ما˘ع ن˘ي˘˘ب ،ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا

.9102و
ح.ماصستبإأ

ةفاقثلأ عاطقب داصسف تافلم لوح ديدج باب كرد اهحتف تاقيقحت راطإأ يف
نطولا جراخ رفسسلا نم هتلئاع دارفأا ضضعبو يبوهيم نيدلا زع عنم

ي˘˘˘˘˘صضا˘˘˘˘˘ق ،سسمأا لوأا رد˘˘˘˘˘صصأا
ني˘ع ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
نيمهتم7 عاديإاب ارمأا ،ىلفدلا

عصضوو ،تقؤوملا سسبحلا نهر
ة˘˘˘با˘˘˘قر˘˘˘لا تح˘˘˘ت ار˘˘˘خآا02
˘مار˘بإا ة˘ي˘صضق ي˘ف ،ة˘ي˘ئا˘˘صضق˘˘لا

ة˘ف˘لا˘خ˘م ة˘ي˘مو˘م˘ع تا˘ق˘˘ف˘˘صص
هب لومعم˘لا ع˘ير˘صشت˘لا ما˘كحأ’

تاز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت ءا˘˘ن˘˘ت˘˘˘قا˘˘˘ب كلذو
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘مو ي˘˘˘لآ’ا مÓ˘˘˘عإÓ˘˘˘ل
تازيهجتو ةي˘ب˘ت˘كم˘لا مزاو˘ل˘لا
8002 تاو˘˘ن˘˘صس لÓ˘˘خ ىر˘˘خأا
فر˘˘˘˘˘صص اذ˘˘˘˘˘كو ،6102 ى˘˘˘˘˘لإا
تاباختن’اب ةقلعتملا تاقفنلا
.رربم نودب ةيعيرصشتلا

ح.فرصشأأ

رربم نود ةيعيرصشتلأ تاباختن’اب ةقلعتملأ تاقفنلأ أوفرصصو ةهوبصشم ةيمومع تاقفصص أومربأأ
ارخآا02 عسضوو تقؤوملا ضسبحلا نيمهتم7 عاديإا

داسسف اياسضق يف مهطروتل ةيئاسضقلا ةباقرلا تحت
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ر˘ه˘صش لو˘خد بب˘صسب م˘لأ’ا˘ب ر˘ع˘˘صشن ا˘˘ن˘˘نإا
فور˘˘˘ظ˘˘˘لا ل˘˘˘ظ ي˘˘˘˘ف م˘˘˘˘ير˘˘˘˘كلا نا˘˘˘˘صضمر
انوروك ةمزأا اهصضرف˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صس’ا

ةصصرف اهيف انل حاتت ’ فورظ لظ يفو
يف مايقلاو حيوارتلا ءادأاو ةعامجلا ةÓصص
ة˘يزار˘ت˘ح’ا تاءار˘جإ’ا بب˘صسب ه˘ل˘لا تو˘ي˘ب
يف مهتحصصو سسانلا حاورأا ىلع ةظفاحملل
دجتصسملا انوروك سسوريف ةحئاج ةهجاوم
فق˘ي كرا˘ب˘م˘لا نا˘صضمر ر˘ه˘صش لو˘ل˘ح ع˘مو
اهتع˘ن˘صص ة˘قرا˘ف˘م ما˘مأا ي˘مÓ˘صسإ’ا م˘لا˘ع˘لا

بعصص تيقوت يف انوروك سسوريف ةحئاج
يذلا رهصشلا يف دعابتلا ةمزأ’ا تصضرف دقف
نم نوكي نأا براقتلاو لصصاوتلا هيف داكي
ه˘نأا فور˘ع˘م ل˘ي˘صضف˘لا ر˘ه˘صشلا˘ف تادا˘ب˘ع˘لا
يف ربدتلاو عمجتلاو يرصسأ’ا روازتلا رهصش
نأا ’إا ةÓصصلاو يريخلا لمعلاو نيدلا رومأا

رهصشلا لÓخ نوصسرامي ’ ملصسم رايلم8.1
ملو اقباصس ه˘نو˘صسرا˘م˘ي او˘نا˘ك ا˘م ل˘ي˘صضف˘لا
قÓ˘غإا ءو˘صض ي˘ف ل˘ب˘ق ن˘م ه˘ل˘ث˘م اود˘ه˘صشي
ببصسب سضورفملا لوجتلا رظحو دجاصسملا

ملاعلا لوح ةعامجلا ةÓصص عنمو انوروك

˘ماو˘ع’ا ه˘ب˘صشي ’ ما˘ع˘لا اذ˘ه .يمÓ˘صسإ’ا
نم هدها˘صشنو ه˘صشي˘ع˘ن ا˘م م˘لؤو˘م˘ف ة˘ق˘با˘صسلا

دعابتلا اذه قلخ ىلإا تدأا ةفلتخم عئاقو
ىلع ءا˘بو˘لا ح˘مÓ˘م تف˘صضأاو ي˘ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
ليصضفلا ناصضمر رهصش وهاه هرصسأاب ملاعلا
ل˘ك ر˘ي˘غ ر˘خآا نا˘صضمر ه˘ن˘كل ا˘ن˘ي˘ل˘ع ل˘ح˘ي
رصصاعملا ةيرصشبلا خيرات يف هوقبصس نيذلا
’و ةجهبلل ملاعم ’و ةمحدزم قاوصسأا Óف
ملعملا دعت يتلا نيلصصملاب ظتكت دجاصسم
دئاوم ’و ليصضفلا رهصشلل زربأ’ا يناحورلا
يناصسنإ’ا لفاكتلا جذومن سسكعت نمحرلل
يقل˘ي˘ل ءا˘جو ءي˘صش ل˘ك ا˘نورو˘ك ر˘ي˘غ د˘ق˘ل
هر˘م˘ع˘ي نا˘ك ر˘ه˘صش ى˘ل˘ع ة˘ب˘ي˘ئ˘كلا لÓ˘ظ˘˘ب
ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘فا˘كت˘لاو د˘ب˘ع˘ت˘لاو ة˘ج˘ه˘ب˘لا

تاءارجإ’ا كلت مظعم يتأاتو .يناصسنإ’او
ةباجتصسا ةينيدلا ناصضمر ةطصشنأ’ ةلطعملا
يتلا ةيملاعلا ةحصصلا ةمظ˘ن˘م تا˘ي˘صصو˘ت˘ل

رظنلا ةداعإا ىلع ةيمÓصسإ’ا لودلا تثح
ةيعا˘م˘ج ة˘ي˘ن˘يد ت’ا˘ف˘ت˘حا يأا ي˘ف ة˘يد˘ج˘ب
لكبو انوروك ءابو يصشفت نم دحلا فدهب
ينيدلاو ي˘حور˘لا بنا˘ج˘لا نا˘ف سسي˘يا˘ق˘م˘لا

ترثأاتف انوروكب ديحولا رثأاتملا وه سسيل
ةيعامتج’او ةيداصصتق’ا عاصضوأ’ا لمجم
ءا˘بو˘لا ي˘صشف˘ت ة˘ه˘˘جاو˘˘م تاءار˘˘جإ’ نا˘˘كو
ةيرصشبلا ةايحلا لمجم ىلع احصضاو اريثأات
ة˘م˘صسلا تنا˘ك نا˘صضمر ر˘ه˘صش لÓ˘خ ن˘كلو
يه نادل˘ب˘لا م˘ظ˘ع˘م ي˘فو ا˘مود ة˘ي˘صسا˘صسأ’ا
راطفإ’ا مئ’و ىل˘ع ة˘ي˘ل˘ئا˘ع˘لا تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا

ربع تÓئاعلا لك لبق نم تاوعدلا لدابتو
لصصاح ريغ ودبي ام وهو ةريبكلا اهتادادتما

نا˘ك ثي˘حو ن˘م˘حر˘لا د˘ئاو˘م ا˘مأا ما˘ع˘لا اذ˘ه
لوانتل نوعمجتي ليبصسلا ورباعو ءارقفلا
دقف ريخلا لها ةقفن ىلع اناجم راطفإ’ا

 .اصضيأا تعنم
يف يعامتج’ا لفاكتلا ةيمهأا زربت انهو

ل˘˘فا˘˘كت˘˘˘لا ن’ م˘˘˘ير˘˘˘كلا نا˘˘˘صضمر ر˘˘˘ه˘˘˘صش
عمتجملا تامصس نم ةمصس وه يعامتج’ا
مايق˘ب م˘جر˘ت˘ي يذ˘لاو كصسا˘م˘ت˘م˘لاو يو˘ق˘لا
نو˘ع˘لا د˘ي م˘يد˘ق˘˘ت˘˘ب ًا˘˘ي˘˘لا˘˘م ن˘˘يرد˘˘ت˘˘ق˘˘م˘˘لا

ماتيأ’او ءارقفلا نم ءافعصضلل ةدعاصسملاو
ة˘صصر˘ف˘لا و˘ه نا˘صضمر ر˘ه˘صشو ى˘صضر˘م˘لاو
رهصشلاف ةيعامتج’ا طباورلا ةيوقتل ةيهلإ’ا

ةّيرصشبلا ةدارإÓل ربكأ’ا يدحتلا وه ميركلا
فيكف ريخ˘لا ل˘م˘عو ما˘ي˘ق˘لاو ما˘ي˘ّصصلا ي˘ف
مكهوجو اولوت نَأاب سسيل ربلاو ريخلا نوكي
لاملا لذب وه لب برغملاو قرصشملا لبق
كلتو هل لام ’ نمل ’ام هللا هاتآا نمم
 .لجو زع قلاخلا ةيصصو

اهدي دمت يتلا ءاصضيبلا يدايأ’ا كلت نا
يعمتجملا دوكرلا اذه لظ يف ريخلا لعفل
نكمي ام ليصصوتو ءارقفلا معد لجا نم
ىلع بجاو وه يعامتج’ا لفاكتلا قلخل

ةصصاخو ليصضفلا رهصشلا اذه يف ملصسم لك
نم دب Óف يعامتج’ا دعابتلا دوجو لظ يف
ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘˘فا˘˘كت˘˘لا ل˘˘م˘˘ع ة˘˘ف˘˘عا˘˘صضم
ز˘يز˘ع˘تو م˘ه˘م˘عدو ن˘ير˘خآ’ا˘˘ب ما˘˘م˘˘ت˘˘ه’او
لجا نم عيمجلل نوعلا دي دمو مهدومصص
 .رهاقلا ءابولا اذه ىدحت

نيطصسلف يف ةنصسحلا اياونلا ريفصس
ةينيطصسلفلا حابصصلا ةديرج ريرحت سسيئر

 انوروك نمز ‘ يعامتج’ا لفاكتلا ةيمهأا
 ةودقلا يرشس  : ملقب

سسما˘خ˘لا ي˘ف ،ًا˘ما˘م˘˘ت ˘˘ٍما˘˘ع ة˘˘ئا˘˘م ل˘˘ب˘˘ق
تررق ،0291 ناصسين رهصش نم نيرصشعلاو
برح˘لا ي˘ف تر˘صصت˘نا ي˘ت˘لا ءا˘ف˘ل˘ح˘لا لود
يف ريهصشلا اهعامتجا يف ،ىلوأ’ا ةيملاعلا

تاررقم عصضو ،ةيلاطيإ’ا ومير ناصس ةنيدم
ةرصشابملاو ،ذيفنتلا عصضوم وكيب سسكياصس
،ةي˘خ˘يرا˘ت˘لا ا˘يرو˘صس ة˘ئز˘ج˘ت ي˘ف ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ةيصسايصسلا ةطراخلا نع اه˘ب˘ط˘صشل ًاد˘ي˘ه˘م˘ت
ىل˘ع ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ا˘هدو˘جو ءا˘ه˘نإاو ،بر˘ع˘ل˘ل
ي˘خ˘يرا˘ت˘لا ا˘˘هرود˘˘ل ٍد˘˘ح ع˘˘صضوو ،سضرأ’ا

.ةيصسايصسلا اهتناكمو
ًة˘لود ة˘ي˘ع˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ا˘˘يرو˘˘صس تنا˘˘ك د˘˘ق˘˘ف

لثمت ،ةعبرأا ةيبرع ميلاقأا مصضت ،ةيروحم
،ةيحلا اهحورو سضبانلا ةيبرعلا ةمأ’ا بلق
ايروصس» نيطصسلفو ،ةيلامصشلا ايروصس يه
تنا˘˘كو ،نا˘˘ن˘˘ب˘˘لو ندرأ’او ،«ة˘˘ي˘˘بو˘˘ن˘˘ج˘˘˘لا
مامأا ٍةرثع ةرجح لثمت ةيعيبطلا اهتدحوب
ًةبقعو ،ةيرامعتصس’ا ةيبرغلا لودلا عامطأا

تنا˘كو ،ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘صصلا مÓ˘حأ’ا ما˘مأا ءادأا˘˘ك
نم دب ’ ناكف ،ًةيموق ًةماقو ةيركف ًةرانم
ةئزجتو ،اهتانوكم كيكفتو ،اهمصسا بطصش
،اهنيب ةديدجلا دودحلا ميصسرتو ،اهتادحو
    .ةديدجلا ةمهملاو ةمداقلا ةلحرملل ًاديهمت

نويليئارصسإ’ا لفت˘ح˘يو دو˘ه˘ي˘لا ي˘ف˘ت˘ح˘ي
ة˘كر˘˘ح˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع سصر˘˘ح˘˘تو ،مو˘˘ي˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ب
ة˘ي˘ح˘ت˘لا ءادأاو ،ه˘ئا˘ي˘حإا ى˘ل˘ع ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘صصلا
اذهو ديتعلا رمتؤوملا اذه ’ول ذإا ،هلاجرل
ع˘صضب˘م˘لا˘ب م˘ت يذ˘لا ثي˘ب˘˘خ˘˘لا م˘˘ي˘˘صسق˘˘ت˘˘لا

رمآاتلابو ،ة˘ي˘قد˘ن˘ب˘لاو ةو˘ق˘لا˘بو ،ن˘ي˘كصسلاو
دعوب اوحرفي نأا دوهيلل ناك ام ،هاركإ’او
نÓعإاب اوملحي نأا مهل ناك امو ،مهل روفلب

د˘عو نا˘ك د˘ق˘ف ،ن˘ي˘ط˘صسل˘ف ي˘ف م˘ه˘ل ٍنا˘ي˘ك
امك ،ًاصصقان ًا˘نÓ˘عإاو ًا˘فو˘جأا ًا˘مÓ˘ك رو˘ف˘ل˘ب

ًا˘مÓ˘حأا و˘كي˘ب سسكيا˘صس تا˘م˘ي˘صسق˘ت تنا˘ك
تءاج ىتح ،ً’امآاو ٍتايصصوتو ،ٍتاحومطو
قئاقح مÓحأ’ا تلعجف ومير ناصس ةيقافتا

د˘˘عو ى˘˘ل˘˘ع تقدا˘˘صصف ،ع˘˘ئا˘˘قو ي˘˘نا˘˘مأ’او
سسكياصس تايصصوت ذيفنت ترصشابو ،روفلب
قرعلا ةيرو˘صسلا م˘ي˘لا˘قأ’ا تم˘صسق˘ف ،و˘كي˘ب
ٍلود ى˘˘لإا ةرا˘˘صضح˘˘لاو خ˘˘يرا˘˘˘ت˘˘˘لاو مد˘˘˘لاو
ندرأ’ا رهن يرط˘صش تع˘صضخأاو ،ٍة˘ل˘صصف˘ن˘م
ني˘كصسب تع˘ط˘قو ،ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا باد˘ت˘نÓ˘ل
نينايك ىلإا ايروصس ٍلارنج رصشؤومو ٍريكصس
،يصسنرفلا بادتنÓل نيعصضاخ ن˘ي˘ل˘صصف˘ن˘م

ه˘˘ت˘˘ع˘˘صضخأاو ًاد˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ب قار˘˘˘ع˘˘˘لا تصصقأاو
لصصفل ططخ يذلا ،يناطيربلا بادتنÓل
سضعبلا امهصضعب نع نيميظعلا نيدلبلا
.دبأ’ا ىلإا

نيلفاغ برعلا هيف ناك يذلا تقولا يف
،مهرادقأا ى˘لإا ن˘ي˘صضا˘م ،م˘ه˘ح˘لا˘صصم ن˘ع
اذا˘م نو˘فر˘ع˘ي ’ ،م˘ه˘ل˘ه˘ج ي˘ف ن˘˘يردا˘˘صس
سسدي اذامو ،مهب داري اذامو مهل ططخي
ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا تنا˘˘ك ،م˘˘ه˘˘ي˘˘لإا مد˘˘ق˘˘يو م˘˘ه˘˘˘ل
لود˘˘˘لا ع˘˘˘م ط˘˘˘صشن˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘˘ه˘˘˘˘صصلا
م˘كار˘تو ،ٍة˘قد˘ب ط˘ط˘خ˘تو ة˘يرا˘م˘ع˘ت˘صس’ا

ن˘م د˘ب’ نا˘ك د˘ق˘ف ،ةو˘ط˘خ ءارو ًةو˘˘ط˘˘خ
ع˘م˘ت˘ج˘م˘˘لاو ىر˘˘ب˘˘كلا لود˘˘لا ة˘˘قدا˘˘صصم
مهحنم يذلا ،رو˘ف˘ل˘ب د˘عو ى˘ل˘ع ي˘لود˘لا
.ايناطيرب ةيجراخ ريزو هايإا

ذيفنتلا ىلإا هقيرط دجي مل دعولا نأا ’إا
،وم˘ير نا˘صس ر˘م˘تؤو˘م ءا˘ج ى˘ت˘ح ،ي˘ل˘ع˘ف˘لا
ايناطير˘ب ى˘لإا اود˘ه˘عو ،هؤوا˘صضعأا ها˘ن˘ب˘ت˘ف
اذ˘ه ا˘ه˘ل او˘ل˘كوأاو ،هذ˘ي˘ف˘ن˘تو ه˘ب ءا˘فو˘لا˘˘ب
ىلع اهبادتنا اهلجأا نم اولهصسو ،ةمهملا
نومي˘ق˘م˘لا دو˘ه˘ي˘لا ى˘ف˘ت˘حا˘ف ،ن˘ي˘ط˘صسل˘ف
اولهصسو ،ددجلا نيمداقلاب ،نورجاهملاو
اوناكو ،مهلابق˘ت˘صسا او˘ن˘صسحأاو ،م˘ه˘ت˘م˘ه˘م
مهملعل ،سسصسجتت ًاناذآاو بقارت ًانويع مهل
ةمجرتو ،مهنيكمتل تءاج دق ايناطيرب نأا

نا˘ك ا˘م و˘هو ،ًا˘نا˘ي˘كو ًة˘˘لود م˘˘ه˘˘ل ا˘˘هد˘˘عو
نيكراصشملا ءاصضعأ’ا عيمج هيلع سصرحي
.رمتؤوملا يف

ًا˘ع˘ي˘م˘ج نو˘يرو˘صسلا بر˘˘ع˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق˘˘ي م˘˘ل
يف اونلعأاو ،ومير ناصس رمتؤوم تارارقب
ةيعيبطلا ايروصس لÓقتصسا ماعلا مهرمتؤوم
اوصضفرو ،ةدحاو ًةلود ةع˘برأ’ا ا˘ه˘م˘ي˘لا˘قأا˘ب
ىلع اوبلقناو ،ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘صصلا تا˘ط˘ط˘خ˘م˘لا
ةدحو ىل˘ع اور˘صصأاو ،ءا˘ف˘ل˘ح˘لا تا˘ه˘ي˘جو˘ت
ًايصسا˘ي˘صس ا˘ه˘تدا˘ي˘صسو ،ا˘ه˘لÓ˘ق˘ت˘صساو دÓ˘ب˘لا

هتصضفر يذلا رمأ’ا وهو ،ًايداصصتقاو ًاينمأاو
د˘قو ،ءا˘ف˘ل˘ح˘لا لودو ا˘ي˘نا˘ط˘˘ير˘˘بو ا˘˘صسنر˘˘ف
يتلا ،ةرحلا ة˘ي˘بر˘ع˘لا بو˘ع˘صشلا م˘ه˘ت˘ظا˘غأا
سسدقلاو قصشمدو توريب يف ًةرئاث تعمجت
،ة˘يرو˘صسلا ة˘لود˘ل˘ل ا˘هء’و ن˘ل˘ع˘ت ،نا˘م˘عو
اهدييأاتو ،اهلÓقتصساو اهتدحوب اهكصسمتو
اهفئاوط لكل ةلثمملا ،ةعماجلا اهتموكحل
لكبو اهدود˘ح˘ب ة˘كصسم˘ت˘م˘لاو ،ا˘ه˘نا˘كصسو
.اهصضرأا نم ٍربصش

ةيبر˘ع˘لا ا˘ن˘بو˘ع˘صش نأا ن˘ظ ن˘م ٌئ˘ط˘خ˘م
،اهتاصسدقم نع تلزانتو ،اهناطوأاب تَطsرَف
تن˘˘عذأاو ،ا˘˘هدÓ˘˘˘ب م˘˘˘ي˘˘˘صسق˘˘˘ت˘˘˘ب تي˘˘˘صضرو
ًةكيرصش تناك اهنأا وأا ،اهودع تاططخمل
ةقداصص تناك لب ،اهيف ًافرطو ةرماؤوملا يف
ةدينعو ،اهفقاوم يف ةبلصصو ،اهصضفر يف
،اهتاراعصش يف أادبم ةبحاصصو ،اهتارايخ يف
،فر˘صصت˘لاو رار˘ق˘لا ة˘˘ير˘˘ح ا˘˘ه˘˘ل كر˘˘ت و˘˘لو
تحمصس امك ،لقنتلاو حÓصسلاب اهل حمصسو
ءارصشب ةينويهصصلا تاباصصعلل ءافلحلا لود
،هيلع بردتلاو هنيزختو ،هلمحو حÓصسلا

،باد˘˘ت˘˘ن’ا كو˘˘كصصب ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘ل تنا˘˘˘ك ا˘˘˘م
،ةنم˘ي˘ه˘لاو را˘م˘ع˘ت˘صس’ا لود˘ل عو˘صضخ˘لاو
لك يف امك اهنيح يف برعلا ةدايق نكل
نع ةيلوؤوصسملا لماك لمحتت ،ٍنيحو ٍتقو
،لوبقلاو ميلصستلا نعو ،ناوهلاو فعصضلا
،نوكلمي يت˘لا ةو˘ق˘لا˘ب او˘طر˘ف ن˘يذ˘لا م˘ه˘ف
يذلا لبقتصسملابو ،نوزوحي يتلا ةدارإ’ابو
ةنايخ ’ول ًايهاز نوكي نأا نكمملا نم ناك
.مهمÓصستصساو مهصضعب

ىلإاو يمتن˘ن ىر˘ب˘كلا ا˘يرو˘صس ى˘لإا ا˘ن˘ل˘ك
ٌليصصأا ٌءزج ًاعيمج نحنف ،علطتن ماصشلا دÓب
ن˘م ٌة˘ع˘ط˘قو ،ا˘ه˘بار˘ت ن˘م ٌة˘˘ع˘˘صضب ،ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
اندحأ’ ةميق ’ ،اهخيراتل ٌدادتماو ،اهصضرأا
نحنف ،هقيقصش نع ًايصصقو ،همأا نع ًاديعب
ماصشلا َقsلُج ىلإاو يمتنن ىربكلا ايروصس ىلإا
،لا˘صصف˘ن’ا˘ب م˘ت˘ي˘لا ا˘ن˘با˘صصأا د˘˘ق ،بصست˘˘ن˘˘ن
ا˘ن˘ح˘ب˘صصأاو ،فÓ˘ت˘خ’ا˘ب ز˘ج˘ع˘لا ا˘ن˘˘با˘˘ت˘˘ناو
مغر انصضعب نع ءا˘بر˘غ ،ة˘قر˘ف˘لا˘ب ءا˘ف˘ع˘صض
م˘غر ا˘˘ن˘˘صضع˘˘ب˘˘ل ءاد˘˘عأا ،ى˘˘بر˘˘ق˘˘لا ر˘˘صصاوأا
رمآاتنو انصضعب هركن ،انعمجت يتلا مصساوقلا

ىوقلا ا˘ن˘ب تدر˘ف˘ت د˘ق˘ف ،ا˘ن˘ح˘لا˘صصم ى˘ل˘ع
اهتاميصسقت˘ب ا˘ن˘ت˘ل˘ع˘ج نأا د˘ع˘ب ة˘ي˘لا˘ير˘ب˘م’ا

بÓكلا انصشهنت ،مائللا دئاوم ىلع ماتيأ’اك
رابكتصس’ا لود انب درفتصستو ،ةيرامعتصس’ا
˘مÓ˘ظ˘لا ىو˘ق ا˘ن˘ي˘ل˘ع ر˘مآا˘ت˘˘تو ،ة˘˘م˘˘لا˘˘ظ˘˘لا

انم تذخأاف ،ةيملاعلا ةينويهصصلا ةكرحلاو
ن˘˘ع تز˘˘ج˘˘ع ا˘˘م ىدار˘˘ف ن˘˘ح˘˘نو ةو˘˘ق˘˘لا˘˘ب
.ًةدحاو ًادÓب انك امدنع هيلع لوصصحلا
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يمويلا ظ˘حÓ˘م˘لا ءار˘ج ءا˘ج
رصضخلل قاوصسأ’ا يف ظاظتك’
انهو ،ىرخأا تÓحمو هكاوفلاو
رار˘˘˘ق د˘˘˘ع˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘صضيأا ح˘˘˘˘ب˘˘˘˘صصأا
تÓحم˘لا ح˘ت˘ف ي˘ف ة˘مو˘كح˘لا

مهتايجاح ءاصضق ةيغب ديدج نم
نم نوديفتصسي را˘ج˘ت˘لا ا˘صضيأاو
طرصش يق˘ب˘ي ن˘كلو م˘ه˘ترا˘ج˘ت

ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت ي˘˘ف ي˘˘خار˘˘ت˘˘لا مد˘˘ع
اهقلطأا يتلا ةيئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا
ىتح عيمجلا مزلم نيصصتخملا
يأا عو˘˘قو بن˘˘ج˘˘تو ىدا˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ن
نأ’ ،انوروك سسور˘ي˘ف˘ب ة˘با˘صصإا
ددع ديازت دعب نوقلق ناكصسلا
تلثامت ةباصصإا53 ىلإا ةباصصإ’ا

ةعاصسلا دح ىلإا ءافصشلل8 اهنم
تÓ˘م˘ح ءار˘ج نو˘كرد˘˘م م˘˘هو
ي˘ت˘لا سسي˘صسح˘ت˘لاو ة˘˘ي˘˘عو˘˘ت˘˘لا
تا˘ي˘لا˘ع˘ف ف˘ل˘ت˘خ˘م ا˘ه˘ت˘ق˘ل˘˘طأا
عم قيصسنتلاب يندملا عمتجملا
نأاب ةينمأ’او ةيلحملا تاطلصسلا

رصصحل يصساصسأا ةياقولا لماع
رهصست امك ،ءابولا اذه راصشتنا

ىلع ايموي ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م
ةدئاف˘ل سسي˘صسح˘ت˘لاو ة˘ب˘قار˘م˘لا
عا˘ب˘تإا ة˘ي˘ف˘˘ي˘˘ك لو˘˘ح را˘˘ج˘˘ت˘˘لا

دنع ةيئاقو تاءار˘جإا ق˘ي˘ب˘ط˘تو
ثي˘ح ن˘م يرا˘ج˘ت˘لا م˘ه˘طا˘˘صشن
ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ها˘˘ظ ق˘˘ي˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘ت
تÓ˘ح˘م˘لا ل˘˘خاد كا˘˘كت˘˘ح’او
ةفا˘صسم مار˘ت˘حا ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب
ريفوتو ةعنقأ’ا عصضوو نامأ’ا

ةيغب ريه˘ط˘تو م˘ي˘ق˘ع˘ت ل˘ئا˘صسو
يف مهتح˘صصو ع˘ي˘م˘ج˘لا ع˘صضو
ن˘˘م˘˘ل حا˘˘م˘˘صسلا مد˘˘عو ن˘˘مأا˘˘م
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘˘ح˘˘صصلا سضر˘˘ع˘˘ي
.رطخلل

ةعؤنتم ةيفاقث جمارب
لسصاؤتلا عقاؤم Èع

راعسش ت– يعامتجلا
ةراسضحو ثارت زاربإا»
«ةنمقرلا نمز ‘ تاؤت

ريد˘م يد˘ي˘حا˘ب نا˘صسح د˘كأا
هثيدح يف راردا ةي’ول ةفاقثلا

ةرطصسملا ،ةيفاقثلا جماربلا نع
طيصشنتو ناصضمر رهصش لÓخ
ي˘ف ه˘عا˘ط˘ق نأا ثار˘ت˘لا ر˘˘ه˘˘صش
انوروك سسوريق يصشفت مصضخ
ما˘قو يد˘يأ’ا فو˘ت˘كم ق˘ب˘ي م˘ل
ةعونتم ةيفاقث جمارب ريطصستب
لصصاوتلا عقاوم ربع اهثب متي
ةحفصص لÓخ نم ،يعامتج’ا
ةنيدمل ةفاقث˘لا رادو ة˘ير˘يد˘م˘لا
وه هبصسح اهنم فدهلاو راردا
زيمملا يفاقثلا لع˘ف˘لا ل˘ي˘ع˘ف˘ت
ا˘صسف˘ن˘ت˘م نو˘كي˘ل ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل

ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لاو ة˘˘ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا قاوذأ’
مهل لصصوت نأا اهنم ةلواحمو
فرظلا مهيصسنت ةفداه ةطصشنأا
،دÓبلا هد˘ه˘صشت يذ˘لا ي˘ح˘صصلا

سضرع يف لثمتت جماربلا هذهو

يلÓصشلأا عونلل ةيرعصش دئاصصق
زاربإا ىلإا قرطتت تارصضاحمو
ةرذجتملا ةيفاقثلا تاوت ةفاقث
ةيقئاثو ةطرصشأا يلإا ةفاصضإ’اب
ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م ة˘˘˘يرو˘˘˘ل˘˘˘كف قر˘˘˘فو
ي˘˘هو ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو تا˘˘ق˘˘با˘˘˘صسمو
يفاقثلا ثارتلا زاربإا يف ةصصرف
حبصصأا يتلا ةنمقرلا نمز يف
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ا˘ه˘ع˘˘م بوا˘˘ج˘˘ت˘˘ي
راصشتنا لظ يف ةصصاخ سسانلا
د˘˘لو يذ˘˘لا ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
ةطصساوب دعب نع لامعأا ميدقت
ل˘صصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘˘م لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صسا
ةبخن اهيلع رهصسي يعامتج’ا

ن˘˘ي˘˘نا˘˘ن˘˘ف˘˘˘لاو ةذا˘˘˘ت˘˘˘صسأ’ا ن˘˘˘م
.ءارعصشلاو

دمحأا لÓعاب باسشلا
ميقعت ر‡ عنسصي

ناقر ىفسشتسسŸ هيدهيو
سسوريف نم ةياقولا لظ يف

،دجتصسملا91 ديفوك انوروك
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘˘لا ىد˘˘˘ل تر˘˘˘ه˘˘˘ظ
تا˘عاد˘˘بإا م˘˘هر˘˘ي˘˘غو با˘˘ب˘˘صشلا

امبر تاقاط مه˘يد˘ل تر˘ج˘ف˘تو
،م˘ه˘صسو˘ف˘ن ي˘ف ة˘ن˘˘ما˘˘ك تنا˘˘ك
ا˘˘˘نورو˘˘˘ك ة˘˘˘ح˘˘˘ئا˘˘˘ج تءا˘˘˘˘جو
دعي ذإا ،عقاو˘لا ى˘لإا ا˘ه˘ت˘جر˘خأاو
ن˘˘م د˘˘م˘˘˘حأا لÓ˘˘˘عا˘˘˘ب با˘˘˘صشلا

ناقر ةيدلب˘ب سسي˘ف˘ن˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م
يوذ بابصشلا نم ،راردأا ةي’و
ول نيذلا تاعادبإ’او بهاوملا
اودجوو ةصصر˘ف˘لا م˘ه˘ل تح˘ي˘تأا
اوعن˘صصل تا˘ي˘نا˘كمإ’او م˘عد˘لا
،سسانلا هعقوتي ’ امم بئاجعلا

لÓ˘˘˘عا˘˘˘ب با˘˘˘صشلا ما˘˘˘ق ثي˘˘˘˘ح
نم ةياقولل ميقعت رمم ةعانصصب
هاد˘˘˘هأاو ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك سسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف
ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
ق˘ل˘طأاو نا˘قر˘ب ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘˘صسإ’ا

هذ˘˘ه ،71 لÓ˘عا˘ب م˘صسإا ه˘ي˘˘ل˘˘ع
ة˘˘˘ن˘˘˘كا˘˘˘صس بصسح ةردا˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ا˘ه˘ي˘ل˘ع ق˘ح˘ت˘˘صسي ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا
يو˘ن˘ع˘م˘لا م˘عد˘لاو ع˘ي˘ج˘صشت˘لا

˘˘ما˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ل ه˘˘ع˘˘فد˘˘ل يدا˘˘˘م˘˘˘لاو
ي˘˘˘˘ف ىر˘˘˘˘˘خأا تارا˘˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘ب
بصسح م˘ل˘ع˘ل˘لو ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
ا˘ن˘ل˘صصح˘ت ي˘ت˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘˘م˘˘لا

هل لÓعاب باصشلا نإاف ،اهيلع
.ىرخأا ت’اجم يف تاراكتبا

قلطت راردأا ةعماجو..
ىلع ةيميلعت ةانق لوأا
ىلع اهبÓطل بؤيتؤيلا

ينطؤلا ىؤتسسŸا
ةيارد دمحأا ةعماج تقلطأا

ىلع ةيميلعت ةانق راردأا ةي’وب
د˘ع˘تو ،ا˘ه˘بÓ˘ط˘ل بو˘˘ي˘˘تو˘˘ي˘˘لا

تامولعملا بصسح راردأا ةعماج
قلطت ة˘ع˘ما˘ج لوأا ا˘ن˘يد˘ل ي˘ت˘لا
ىلع اه˘بÓ˘ط˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ةا˘ن˘ق
ةصسارد˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا ىو˘ت˘صسم˘لا

تاءار˘˘جإا را˘˘طإا ي˘˘ف د˘˘ع˘˘ب ن˘˘ع
ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘قو˘لا

58 ل˘ي˘ج˘صست م˘˘تو ،91 ديفو˘ك
دادعت تغلبو ةانقلا ىلع اصسرد
د˘˘حاو ةا˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ل ةد˘˘˘ها˘˘˘صشم˘˘˘لا

لÓ˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘م ف˘˘˘˘لأا نور˘˘˘˘صشعو
فدهيو ،اهثب مت يتلا سسوردلا
ءاصضف ثادحإا ىلإا ةانقلا قÓطإا
بلا˘ط˘لا ن˘ي˘ب ي˘˘نآاو ي˘˘بوا˘˘ج˘˘ت
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ع˘فد ة˘ي˘غ˘ب ذا˘ت˘صسأ’او
ةعماجلاب دعب نع ينورتكلإ’ا

تاي˘نور˘ت˘كلإ’ا تا˘باو˘ب˘لا ر˘ب˘ع
و˘˘لوؤو˘˘صسم لا˘˘قو ،ة˘˘ث˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘لا
ةصصنملا طبصض مت هنأا ةعماجلا
ماظن ىلع دعب نع ةيميلعتلا
نامأ’ا نم اريبك اردق رفوي نمأا

ثب يف نييتامولعملا ةنامأ’او
ةيقيبطتلاو ة˘ير˘ظ˘ن˘لا سسورد˘لا

ةيميظنتلا لكا˘ي˘ه˘لا ى˘ت˘صش ن˘م
بع˘صشلا ف˘ل˘ت˘خ˘مو ة˘ي˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
،ةعونتملا اهنيدايمب ةحوتفملا

نع ميلعتلا ةصصنم لÓخ نمو
ن˘ع نا˘ك ءاو˘صس ا˘مو˘˘م˘˘ع د˘˘ع˘˘ب

نكمي اهر˘ي˘غ وأا ةا˘ن˘ق˘لا ق˘ير˘ط
ى˘ل˘ع لو˘صصح˘˘لا ذا˘˘ت˘˘صسأا ل˘˘كل
نم هن˘كم˘ي ة˘صصن˘م˘لا˘ب د˘ي˘صصر
يف هتبلط عم ل˘عا˘ف˘ت˘لا ه˘لÓ˘خ
ةحونمملا تا˘ي˘حÓ˘صصلا دود˘ح
كلذ ي˘ف ا˘م˘ب ه˘ب˘صصن˘م ي˘˘ف ه˘˘ل
ءاصشنإا اذكو ةبلطلا جاوفأا ميظنت
ار˘ي˘طأا˘ت ا˘ه˘ت˘ع˘با˘ت˘مو ،سسورد˘لا

ربع امعدو ةصشقانمو اقيبطتو
ة˘ج˘مد˘م˘لا تا˘يد˘ت˘ن˘م˘لا ة˘مد˘خ
طبارلا اذه لÓخ نمو ،ماظنلاب

vin- : ةا˘ن˘ق˘ل˘ل لو˘صصو˘˘لا م˘˘ت˘˘ي
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انورؤكب ةباسصإلا ديازتو يمؤيلا ظاظتكلاو ةيراجتلا تÙÓا حتف ةداعإا لظ ‘

قيبطتو ماÎحا ¤إا نيÎسشŸاو راجتلا وعدي راردأا ›او
ةيئاقولا تاءارجإلا

ةيغب ةيدرفلاو ةيعامجلا ةياقؤلا يف ماهسسإلاو رذحلاو ةطيحلا ىلإا عيمجلا ،راردأا ةيلو يلاو لؤلهب يبرعلا اعد
ةطسشنأا ثعب ةداعإا دعب ةسصاخ ،ةياقؤلا تاءارجإا قيبطتب مازتللا ةرورسضب اذهو انورؤك ضسوريف راسشتنا نم دحلا

يف نيقؤسستملا لابقتسسا يف ةيئاقو تامزلتسسم عسضوو ماظنلاب اؤمزتلي نأا راجتلا ىلع اددسشم ،ديدج نم ةيراجت
 كرابملا رهسشلا اذه يف نينطاؤملا اهيلع لبقي يتلا اسصؤسصخ ةيراجتلا تÓحملا فلتخم

مسساقلب يفيرسشؤب
 نمحرلادبع يفاؤلب/

هئاسضعأا ضضعب Úب ئسشانلا مهافتلا ءؤسس ببسسب
«ŸÒا»و ÚبختنŸا

دادسسنإلا Êاعي ةياجبب دياقلا عارد ةيدلب ضسل‹

نيينطؤلا كردلاو نمألاو ةيندملا ةيامحلا ناؤعأاو ةيحسصلا لكايهلا ةدئافل

رزآامو ةمامك فلأا001 نم ديزأا ريفوت
مناغتسسمب انوروك ضسوريف ةهباجمل

مهطاسشن ةسسرامم اؤلواح
نم مهتعاسضب ضضرعو يراجتلا

هكاؤفو رسضخ

ةيدلب قوسس ءÓخا
راجتلا نم ةطارخ
ةيمومعلا ةحسصلل ةيامح
حلاسصم عؤبسسألا ةياهن تماق
ةياجب ةيلؤب ةطارخ ةيدلب
ءÓخإاب ،نمألا حلاسصمب ةمؤعدم
نيذلا راجتلا نم ةيدلبلا قؤسس

مهطاسشن ةسسرامم اؤلواح
نم مهتعاسضب ضضرعو يراجتلا

كلذو ،اهريغو هكاؤفو رسضخ
يتلا ةلودلا تاميلعتب Óمع

يحسصلا رجحلا ضصؤسصخب اهترقا
قاؤسسألا حتف عنمت يتلاو
هجو يف ةيمؤيلاو ةيعؤبسسألا
ءابو راسشتنا لظ يف نينطاؤملا

ةحسصلاب ةيامح انورؤك
يدافتل كلذو ،ةيمؤمعلا
،دارفلا نيب قسصÓتلاو لاسصتلا
ةعقر عيسسؤت ىلإا يدؤؤي دق يذلا
ضسوريفلا ىودع راسشتنا
اذه ديزي نأا نكمي امك دجتسسملا
يئابؤلا عسضؤلا مقافت نم عرسستلا

رفسصلا ةطقن ىلإا اددجم ةدؤعلاو
تادؤهجملا لك بهذت يلاتلابو
مهتهج نمو ،ىدسس ةلوذبملا
53 مهددع غلبي نيذلا راجتلا

ةبؤعسصب كلذ اوررب اعئاب
ةجيتن ةيسشيعملا مهتلاح

ملاع مهجؤلوو مهطاسشن فيقؤت
ىلع ابلسس رثأا يذلا ةلاطبلا

ناسضمر رهسش عم انمازت مهتÓئاع
فيراسصم بلطتي يذلاو ميركلا
مهتايجاح ةيبلتل ةيفاسضإا
نأا مهدحأا فاسضأاو ،ةيمؤيلا
مهنحمب مهتدعو ةيدلبلا

نكل ،تاؤنسس ذنم ةيراجت تÓحم
ليبقلا اذه نم ققحت ءيسش ل
يراجتلا مهطاسشن لعج امم
قؤسسب اقيثو اطابترا طبترم
ذÓملا ىقبي يذلا يلاحلا يدلبلا
هتؤق نيمأاتل مهل ديحؤلا

ةهج نم امأا .يمؤيلا مهتÓئاع
قؤسسلا نأا تحسضوأا دقف ةيدلبلا
ىلإا يدؤؤي امم ادج قيسض يلاحلا

هنأاو ،ضسانلا نيب ظاظتكا ثودح
ىلإا مهليحرت متيسس ابيرق
ةمزأا ةياهن دعب ةديدج تÓحم
.انورؤك ءابو

ت . ميرك

يبع˘صشلا سسل˘ج˘م˘لا ي˘نا˘ع˘ي
ة˘ي’و˘ب د˘يا˘ق˘لا عارد ة˘يد˘ل˘ب˘˘ل
يف ةيلاكصشإا ةدم ذنم ةياجب
ق˘ي˘ل˘ع˘ت ى˘˘لإا تدأا ر˘˘ي˘˘ي˘˘صست˘˘لا
ى˘لإا تزر˘ب ي˘˘ت˘˘لاو ،ه˘˘طا˘˘صشن
مهافتلا ءوصس ببصسب حطصسلا
هئاصضعأا سضع˘ب ن˘ي˘ب ئ˘صشا˘ن˘لا
،ةيدلبلا سسيئرو ني˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا

ة˘ي˘ع˘صضو˘لا هذ˘ه ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م˘˘م
طا˘صشن ق˘ي˘ع˘ت ا˘هرار˘˘م˘˘ت˘˘صساو
رثؤوت ثيح ،حلاصصملا فلتخم
لامع’ا نم ديدعلا ىلع ابلصس
نوؤوصشب ةديطولا ةقÓعلا تاذ
،ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا

عوصضوم˘لا اذ˘ه سصو˘صصخ˘بو
ببصسلا نيبختنملا دحا عجرأا
مقافت ىلإا ىدأا يذلا يرهوجلا
ةيدرفلا تارارقلا ىلإا عازنلا
يعصسلا نود ةيد˘ل˘ب˘لا سسي˘ئر˘ل
ءا˘˘˘صضعأا ع˘˘˘م ل˘˘˘صصاو˘˘˘ت˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
راثأا يذلا رمأ’ا وهو سسلجملا

نيح يف ،كلذ نم مهتظفاح
يبع˘صشلا سسل˘ج˘م˘لا سسي˘ئر نأا

ن˘يذ˘لا نأا ر˘ب˘ت˘عا ه˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ام اردانو ةلق هدصض اوصضفتنا
،تا˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا نور˘˘صضح˘˘˘ي
ى˘لإا سسو˘ل˘ج˘لا˘ب م˘ه˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘يو
ةفاك ةصشقانمل راوحلا ةلواط
لمعلاو ةحورطملا ل˘ئا˘صسم˘لا
رومأ’ا ةداعا لجأا نم ايوصس
قفاوتلاو راوحلاب اهباصصن ىلإا
.ةيلحملا ةيمنتلا ةلجع عفدل

ةلقتسسم ةسسسسؤؤم دÓيم
ةيلزنŸا تايافنلا عم÷

طيÙا ةيامحو
ةئيبلاو

ةياجب ةيدلب سسيئر فصشك
ربخ نع تكوفات رونلا دبع
اموصسرم هرادصصإا ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ي

ة˘˘صسصسؤو˘˘م ءا˘˘صشنإا˘˘ب ي˘˘صضق˘˘˘ي
عمج ةيلمع ىلو˘ت˘ت ة˘ل˘ق˘ت˘صسم
ةيامحو ة˘ي˘لز˘ن˘م˘لا تا˘يا˘ف˘ن˘لا
ةيد˘ل˘ب˘لا˘ب ة˘ئ˘ي˘ب˘لاو ط˘ي˘ح˘م˘لا
ة˘˘˘يا˘˘˘ج˘˘˘ب» ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘صست تح˘˘˘ت
ي˘˘˘ف فا˘˘˘صضأاو ،«ءار˘˘˘صضخ˘˘˘˘لا
سصيصصخت ّمت هنأا هثيدح قايصس
83 ـب ردقي ايلام افÓغ اهل
ع˘ت˘م˘˘ت˘˘تو ،م˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘صس را˘˘ي˘˘ل˘˘م
رييصستلا يف ةمات ةيلÓقتصساب
لفكتلا يف اهماهم رصصحنيو
ما˘م˘ت˘ه’او تا˘يا˘ف˘ن˘لا ف˘ل˘م˘ب
يفو ،طيحملا نييزتو ةئيبلاب
ةصسصسؤوملا هذه ةرادإا سصخي ام
نع اريدم فيظوت متيصس لاق

ةداهصشلا بصسح ءاقتن’ا قيرط
ى˘˘ل˘˘ع ةرد˘˘ق˘˘˘لاو ةر˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘لاو
حرط لÓخ نم كلذو رييصستلا

اذ˘˘ه˘˘ل ح˘˘صشر˘˘ت˘˘لا عو˘˘˘صضو˘˘˘م
د˘˘˘ئار˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ف بصصن˘˘˘م˘˘˘˘لا
ي˘ف عور˘صشلا م˘˘ث ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
يرادإ’ا سسل˘ج˘م˘˘لا بي˘˘صصن˘˘ت
هذ˘ه ءادأا ى˘ل˘˘ع ر˘˘ه˘˘صسي يذ˘˘لا
ناكصس نصسحتصسا دقو ،ةمهملا

ةرداب˘م˘لا هذ˘ه ة˘يا˘ج˘ب ة˘ن˘يد˘م
اريثك اهورظتنا ام˘لا˘ط˘ل ي˘ت˘لا
تقو برقأا يف اهديصسجت متيل
نإا˘˘˘ف ةرا˘˘˘صشإÓ˘˘˘˘لو ،ن˘˘˘˘كم˘˘˘˘م
ةيلزنملا تا˘يا˘ف˘ن˘لا عو˘صضو˘م
نم ربتعي ط˘ي˘ح˘م˘لا ة˘فا˘ظ˘نو
يندم˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا تا˘يو˘لوأا

،ةي’ولاب ةيلحملا تاطلصسلاو
ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا نأا ثي˘˘˘ح
˘ما˘م˘ت˘ه’ا ي˘صضت˘ق˘ت ة˘˘ي’و˘˘لا
يلامجلاو يح˘صصلا بنا˘ج˘لا˘ب
قفارملاو ةيرصضحلا قطانملل
ةيانع بلط˘ت˘ت ي˘ت˘لاو ة˘ما˘ع˘لا
سسكع˘˘ت ا˘˘ه˘˘نو˘˘ك ة˘˘˘ي˘˘˘فا˘˘˘صضإا
.ةقطنملل ةيحايصسلا ةهجاولا

ت . ميرك

ن˘يو˘كت˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م تردا˘˘ب
ة˘ي’و˘ل ن˘ي˘ه˘م˘ت˘لاو ي˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا

نينصسحملا نم معدبو مناغتصسم
داوملا ءا˘ن˘ت˘قا˘ب او˘ل˘ف˘كت ن˘يذ˘لا
ي˘ف ة˘يرور˘˘صضلا ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘لوأ’ا

رزآا˘م˘لاو تا˘ما˘م˘كلا ة˘عا˘ن˘˘صص
لكايهلا معدل اهريفوتو ةيقاولا
ح˘˘لا˘˘صصم˘˘لا اذ˘˘كو ة˘˘ي˘˘ح˘˘˘صصلا
كرد˘˘لا ر˘˘صصا˘˘ن˘˘عو ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘مأ’ا
ة˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ناو˘˘عأاو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ي˘ف ه˘جاو˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ،ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
سسور˘˘ي˘˘ف ى˘˘لو’ا فو˘˘˘ف˘˘˘صصلا

˘مز˘ت˘ع˘تو .د˘ج˘ت˘صسم˘لا ا˘نورو˘˘ك
فلأا09 وحن ةعانصص ةيريدملا

حتف لÓ˘خ ن˘م رزآا˘مو ة˘ما˘م˘ك
لك ىوتصسم ىلع تاصشرو30
ر˘صضخ˘˘ل يد˘˘ي˘˘صس ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ن˘˘م
ة˘˘بور˘˘خو سشا˘˘ما˘˘م ي˘˘˘صسا˘˘˘حو
ري˘فو˘ت ع˘م .ة˘ي’و˘لا ة˘م˘صصا˘ع˘ب
هذ˘ه˘ل مزÓ˘لا ير˘صشب˘لا م˘قا˘ط˘لا
ةلثامم تايلمع اهعبتتل ةيلمعلا
ةينيو˘كت˘لا ز˘كار˘م˘لا ة˘ي˘ق˘ب ي˘ف
د˘م˘ح˘م ز˘كر˘م ى˘˘ل˘˘ع ىر˘˘خأ’ا

لفكت نيأا ة˘صشا˘ع˘صشع˘ب لو˘ب˘ق˘م
ةي˘م˘ك ة˘طا˘ي˘خ˘ب ه˘ب ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لا

نم.تامام˘كلا ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م
نيلوا˘ق˘م˘لا ة˘ي˘لارد˘ي˘ف ا˘ه˘ت˘ه˘ج
يه لصصاوت ةي’ولاب بابصشلا

ز˘كار˘م˘لا هذ˘ه سضع˘ب˘ب ىر˘خأ’ا
ن˘م ة˘ي˘فا˘صضإا تا˘ي˘م˘ك ة˘طا˘ي˘خ
ةي˘ح˘صصلا رزآا˘م˘لاو تا˘ما˘م˘كلا
.كاتفلا ءابو˘لا اذ˘ه ن˘م ة˘ي˘قاو˘لا
ة˘˘˘فا˘˘˘صشكلا تما˘˘˘˘ق ا˘˘˘˘هرود˘˘˘˘ب
سسلدا˘˘ت ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘صسإ’ا
ةمامك فلأا نم ديزأا ةعانصصب
كل˘ت ى˘لإا ا˘ه˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘صستو ىر˘˘خا
تايعمج تماق امك ،كÓصسأ’ا
رارغ ىلع ةردابملا هذهب ىرخا
مناغنصسمب يو˘ع˘م˘ج˘لا ل˘ت˘كت˘لا

امئادو.ةط˘صشن تا˘م˘ظ˘ن˘مو
ةي’ولاب يبطلا زاهجلا ةيامحل
عربت بعصصلا فرظلا اذه يف
ــب ةصصاخ تاكرصشو نونصسحم
ريهطتلاو ميق˘ع˘ت تار˘م˘م30
جلاعم را˘خ˘ب ة˘ط˘صساو˘ب ي˘تاذ˘لا

تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا˘˘ب كلذو ا˘˘ي˘˘ب˘˘ط
ثÓثلا ةيئافصشتصس’ا ةيمومعلا
ارا˘˘ف ي˘˘غ˘˘ي˘˘صش ن˘˘˘م ل˘˘˘ك ي˘˘˘ف
ن˘ي˘صسح ودا˘م˘حو م˘نا˘غ˘˘ت˘˘صسم˘˘ب
لاجعلا سشرطلبو يلع يديصسب
تادعم˘لا هذ˘ه.سسلدات ني˘ع˘ب
ظافحلا اهنأاصش نم ةيرورصضلا

ناو˘عأ’ا ء’ؤو˘ه ة˘مÓ˘صس ى˘˘ل˘˘ع
نم مهتياقوو نينطاوملا اذكو
سسوريفلا اذهل ىودعلا لاقتنا
.كاتفلا

ن. ةيدعسس نب
mahali@essalamonline.com



ةمامك0054 زاجنإا مت دقو اذه
لبق ن˘م ة˘ي˘قاو ة˘لد˘ب001و ةيب˘ط
مت ةي’ولاب ينهملا نيوكتلا عاطق
ةيامحلاو نمأ’ا لاجر ىلإا اهميلصست
يف م˘ه ن˘يذ˘لاو ءا˘ب˘طأ’او ة˘ي˘ند˘م˘لا
اذ˘ه ة˘ه˘جاو˘م˘ل ى˘˘لوأ’ا فو˘˘ف˘˘صصلا
ةعفدلا زاجنإا اصضيأا متيصس امك ءابولا
ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘ما˘م˘كلا ن˘م ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا

م˘˘ت˘˘ي فو˘˘صس ة˘˘ي˘˘قاو˘˘لا ت’د˘˘ب˘˘˘لاو
ربع ةفاظن˘لا لا˘م˘ع ى˘لإا ا˘ه˘م˘ي˘ل˘صست
تقولا يف ةي’ولا تايدلب فلتخم
تا˘ي˘ل˘م˘ع ل˘صصاو˘ت˘ت لاز˘ت ’ يذ˘˘لا

ة˘ي˘قاو˘لا ت’د˘ب˘لا زا˘ج˘نإاو ة˘طا˘ي˘˘خ
80 ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا تا˘˘ما˘˘م˘˘كلاو
ربع ةعزو˘م ة˘ي˘ن˘يو˘كت تا˘صسصسؤو˘م
ةيحصصلا ريياعملا قفو اذهو ،ةي’ولا
هذه لثم زاج˘نإا ي˘ف ا˘ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لا
                                                     .ةيحصصلا ت’دبلا

تامدخلا نيشسحتب بلاطم
تادايعلاب ةيحشصلا

تايفششتشسملاو
ةي’وب ناكصسلا نم ديدعلا بلاط

ي˘ف نو˘صصت˘خ˘م˘لاو تل˘ي˘˘صسم˘˘صسي˘˘ت
نوبختنملاو يلحملا يبطلا نأاصشلا
تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا ن˘˘ي˘˘˘صسح˘˘˘ت ةرور˘˘˘صضب
ل˘ما˘ك ر˘ب˘ع ةرو˘هد˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ح˘صصلا
سصقن˘لا ل˘ظ ي˘ف ،ة˘ي’و˘لا تا˘يد˘ل˘ب
ن˘ي˘ما˘ع˘لا ءا˘ب˘طأ’ا دد˘ع ي˘ف حدا˘ف˘لا

ىلع نانصسأ’ا يحارجو ةلدايصصلاو
اذكو تايدلبلا نم ديدعلا ىوتصسم
ةيئا˘بر˘ه˘كلا تاد˘لو˘م˘لا ر˘فو˘ت مد˘ع
كلت ةصصاخ ةيحصصلا لكايهلا لخاد
ة˘بوا˘ن˘م˘لا طا˘ق˘ن ا˘ه˘ب ةد˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا

زجعلا نع كيهان ،ديلوتلا حلاصصمو
تابيب˘ط˘لا سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ل˘صصا˘ح˘لا
ءا˘صسن˘لا سضار˘مأا ي˘ف تا˘صصت˘خ˘˘م˘˘لا

نطاوملاب رطصضي ام وهو ديلوتلاو
ه˘جو˘ت˘˘لا ى˘˘لإا نا˘˘ي˘˘حأ’ا بلا˘˘غ ي˘˘ف
ةد˘جاو˘ت˘م˘لا ة˘صصا˘خ˘لا تادا˘˘ي˘˘ع˘˘ل˘˘ل
رار˘غ ى˘ل˘ع ةروا˘ج˘م˘لا تا˘ي’و˘لا˘˘ب
دصشان دقو اذه .ىلفدلا نيعو ترايت
د˘ي˘م˘ج˘ت˘لا ع˘فر ةرور˘صضب نا˘˘كصسلا

زاج˘نإا˘ب ة˘صصا˘خ˘لا ع˘يرا˘صشم˘لا ى˘ل˘ع
ةيمومعلا ةيئافصشتصس’ا تاصسصسؤوملا

ريرصس042 ى˘ف˘صشت˘صسم ة˘صصا˘˘خو
باق لازي ’ يذ˘لاو تل˘ي˘صسم˘صسي˘ت˘ب
قÓ˘˘ط˘˘نا ن˘˘م ى˘˘ندأا وأا ن˘˘˘ي˘˘˘صسو˘˘˘ق
تاصسصسؤوم زاجنإا اذكو هب لاغصشأ’ا
ديدعلا يف ةصصصصختم ةيئافصشتصسا

حتف ةيلمع عيرصستو سضارمأ’ا نم
سضار˘مأ’ ة˘صصصصخ˘ت˘˘م˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ع˘˘لا
ىلع طغصضلا كفل ديلوتلاو ءاصسنلا
نامصضو ةيئافصشتصس’ا تاصسصسؤوملا
تقولا يف ةيرورصضلا ةيودأ’ا ريفوت
ةرور˘صضب ء’ؤو˘ه ه˘ي˘ف بلا˘˘ط يذ˘˘لا
سصرحلاو ميعطتلا ة˘ي˘ل˘م˘ع م˘ي˘م˘ع˘ت

ةيرودلاو ةرمتصسملا ةعباتملا ىلع
سضار˘مأ’ا ن˘م ة˘يا˘قو˘لا د˘˘صصق ا˘˘ه˘˘ل
اددجم روهظلل تداع يتلا ةيدعملا

سضر˘˘˘م˘˘˘ك ع˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا ط˘˘˘صسو
كارد˘ت˘صساو ل˘˘صسلاو نور˘˘م˘˘حو˘˘ب˘˘لا
لÓخ نم اذهو ،لاف˘طأÓ˘ل ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لا
قطانملل ةلقنت˘م ة˘ي˘ب˘ط قر˘ف ءا˘صشنإا
نع اصضيأا ريرقتلا فصشك امك ةيئانلا
جÓعلا تاعاق ن˘م د˘يد˘ع˘لا رو˘هد˘ت
تا˘مد˘خ˘لا ةدد˘ع˘ت˘م˘لا تادا˘˘ي˘˘ع˘˘لاو
روهدت رارغ ىلع تايدلبلا فلتخمب

ة˘ع˘با˘ت˘م˘لاو ف˘صشكلا ةد˘حو ل˘كي˘ه
تاعاق روهدتو يت˘صسي˘م˘خ ة˘يد˘ل˘ب˘ب
جر˘ب د˘ح˘لا ة˘ي˘ن˘ث ن˘م ل˘كب جÓ˘ع˘لا
د’وأا تن˘صشتو˘ب يد˘ي˘صس ة˘ما˘˘ع˘˘نو˘˘ب
،اهب يبط˘لا ر˘ي˘طأا˘ت˘لا سصق˘نو ما˘صسب
ميقعتلا تاودأا رفوت مدع نع كيهان
نانصسأ’ا ةحارج حلا˘صصم ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
ةي˘ب˘ط˘لا تادا˘ي˘ع˘لا ى˘ل˘ع ة˘عزو˘م˘لا
عا˘ط˘ق ى˘ق˘ب˘ي˘ل تا˘يد˘ل˘ب˘لا سضع˘ب˘˘ب
سشا˘˘ع˘˘نإ’ا ة˘˘فر˘˘غ ل˘˘خاد ة˘˘ح˘˘˘صصلا
ةيحصصلا تامدخلا لظ يف يحصصلا
بلصسلاب ترثأا يتلاو ،ةروهدتم دجلا

دح ىلع سضيرملاو نطاوملا ىلع
تاهج˘لا ل˘خد˘ت را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ءاو˘صس
ينطاوم نع نبغلا عفرو ةيصصولا

سسفن ءاطعإا لÓخ نم ةي’ولا هذه
ةقطنملا هذهب ةحصصلا عقاول يوق
ة˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا ن˘˘ي˘˘صسح˘˘˘تو
.ةروهدتملا

حتفب نوبلاطي ذيمÓت ءايلوأا
ذنم ةقلغم لازت ل جÓع ةعاق

ماشسب دلوأاب ةنشس81
نينطاوملا نم تارصشعلا دصشان

نو˘ن˘ط˘ق˘ي ن˘م˘م ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ءا˘ي˘لوأاو
ة˘˘˘ي’و˘˘˘ب ما˘˘˘صسب د’وأا ة˘˘˘يد˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ب
ةيئ’و˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا ،تل˘ي˘صسم˘صسي˘ت
˘˘‐ ة˘˘ي’و˘˘لا ي˘˘لاو ا˘˘ه˘˘صسأار ى˘˘ل˘˘عو
ةرور˘˘صضب ‐ ظو˘˘ف˘˘ح˘˘م ة˘˘ف˘˘ير˘˘˘كز
ةعاق حتف لجأا نم لجاعلا لخدتلا
ي˘م˘ل˘يد ة˘يو˘نا˘ث˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا جÓ˘˘ع˘˘لا
ةقلغم لازت ’ يتلاو دمحأا سساروب
يف ىقب˘ت با˘ب˘صسأ’ ة˘ن˘صس81 ذن˘م
نع ء’ؤوه ربع نيأا لوهجملا ةناخ
سصئا˘ق˘ن˘لا ءار˘ج د˘يد˘صشلا م˘هر˘˘مذ˘˘ت
م˘ه˘ت˘يد˘ل˘ب ا˘هد˘ه˘صشت ي˘ت˘لا ة˘حدا˘ف˘لا

ةي’ولا رقم نع دعبت ’ اهنأا ةصصاخ
اه˘ت˘مد˘ق˘م ي˘فو م˘ل˘ك51ب ىو˘˘˘صس
زر˘بأا ثي˘ح ،ة˘ي˘˘ح˘˘صصلا تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا

نينطاوملا نأا ةقطنملا ناكصس ولثمم
رق˘م ى˘لإا ا˘ي˘مو˘ي نو˘ل˘ق˘ن˘ت˘ي او˘لازا˘م
ط˘صسبأا ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘صسÓ˘˘ل ة˘˘ي’و˘˘لا
ىوتصسم ىلع ة˘ي˘ح˘صصلا تا˘مد˘خ˘لا

م˘˘ل يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا و˘˘هو ،ا˘˘ه˘˘تادا˘˘ي˘˘˘ع
اولئاصست ن˘يذ˘لاو نا˘كصسلا ه˘م˘صضه˘ي

نمكي يذلا يقيقحلا ببصسلا نع
ةيوناثل ةعبات جÓعلل ةعاق قلغ ءارو
نود1002 ة˘ن˘صس ا˘هد˘˘ي˘˘ي˘˘صشت م˘˘ت
ا˘ه˘تا˘مد˘خ ن˘م ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ةدا˘ف˘˘ت˘˘صسا
حمل ي˘ف تلو˘ح˘ت ي˘ت˘لاو ة˘ي˘ح˘صصلا
،حور Ó˘˘˘ب ل˘˘˘كي˘˘˘ه ى˘˘˘لإا ر˘˘˘صصب˘˘˘لا

ة˘ي˘ئ’و˘لا تا˘ط˘ل˘˘صسلا ن˘˘يد˘˘صشا˘˘ن˘˘م
ا˘˘م ’إاو ا˘˘ه˘˘ح˘˘ت˘˘ف ةدا˘˘عإا ةرور˘˘˘صضب
˘ما˘ه عور˘صشم زا˘ج˘نإا ن˘م ىود˘ج˘˘لا

هلÓغتصسا نود نم ةلئاط لاومأابو
م˘ه˘نأا˘ب ن˘ي˘ف˘ي˘صضم ما˘ع˘لا ح˘لا˘˘صصل˘˘ل

ةلوؤوصسملا تاهجلا عيمجب اولصصتا
حر˘صصلا اذ˘ه لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صسا ل˘˘جأا ن˘˘م
ى˘ل˘ع ةد˘ئا˘ف نود˘ب ن˘كل ي˘˘ح˘˘صصلا
يف ةركلا ي˘مر˘ت ة˘ه˘ج ل˘ك را˘ب˘ت˘عا
اذ˘ه ى˘ق˘ب˘ي ثي˘˘ح ،ىر˘˘خأ’ا كا˘˘ب˘˘صش
ن˘ي˘يÓ˘م˘لا م˘ه˘ت˘لا يذ˘لا عور˘صشم˘˘لا

نيلوؤوصسملل ةب˘صسن˘لا˘ب را˘ع ة˘م˘صصو
ذيمÓت ةدئاف˘ل هو˘ل˘غ˘ت˘صسي م˘ل ن˘يذ˘لا
ىلإا انايحأا نولقنت˘ي ن˘يذ˘لا ة˘يو˘نا˘ث˘لا

ءار˘جإا ل˘جأا ن˘م ة˘ي’و˘˘لا ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع
عو˘قو لا˘ح ي˘ف ي˘ب˘ط˘˘لا سصح˘˘ف˘˘لا
زكرملا عيطتصسي ’ ةغيلب تاباصصإا
ةيدلبلاب دجاوتم˘لا م˘ي˘ت˘ي˘لا ي˘ح˘صصلا

ت’ا˘ح˘لا كل˘˘ت ل˘˘ث˘˘م ءاو˘˘ت˘˘حا ن˘˘م
نأا انملع ام اذإا ةصصاخ ةيصصعتصسملا

ىلإا جا˘ت˘ح˘ي ي˘ح˘صصلا ز˘كر˘م˘لا اذ˘ه
بي˘ب˘ط ن˘ي˘ي˘ع˘تو ة˘ل˘ما˘صش ة˘ع˘صسو˘˘ت
تازيهجتب همي˘عد˘تو Ó˘ي˘ل بوا˘ن˘م
ت’اجعت˘صسا ق˘ل˘خو ة˘ث˘يد˘ح ة˘ي˘ب˘ط
ع˘فد˘ت نأا ا˘ه˘نأا˘صش ن˘م ي˘ت˘لاو ة˘ي˘ب˘ط
ةزجاعلا ةيحصصلا ةيط˘غ˘ت˘لا ة˘ل˘ج˘ع˘ب
اذ˘كو ما˘مأ’ا و˘ح˘ن ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب
ة˘ي˘ح˘صصلا ة˘مد˘˘خ˘˘لا ءادأا ن˘˘ي˘˘صسح˘˘ت
زج˘ع˘لا د˘صسو ة˘يد˘ل˘ب˘لا هذ˘ه نا˘كصسل
ءا˘ي˘لوأا بلا˘ط˘م ى˘ق˘ب˘ت˘ل ل˘صصا˘˘ح˘˘لا
حتف وه ماصسب د’وأا ةيوناث ذيمÓت
ةيونا˘ث˘ل˘ل ةروا˘ج˘م˘لا جÓ˘ع˘لا ة˘عا˘ق
راظتنا يف ،اهتامدخ نم ةدافتصس’او
ةايحلا ثعب ةداعإاو ةيصصولا تاهجلا
ة˘ق˘ل˘غ˘م˘لا ة˘عا˘ق˘لا هذ˘ه˘ب ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا

.ةروجهملاو
ةريخب دلوأا ريواود ناكشس

ةيدلبب ةيمشساوقلاو حباورلاو
ةشسايشسب نوددني ةيرهزألا

صشيمهتلاو ءاشصقلا
نم لك ريواود ناكصس لئاصست

ةيمصساوقلاو حباورلاو ديعصس يديصس
ةعبا˘ت˘لا ةر˘ي˘خ˘ب د’وأاو ة˘ي˘ب˘يار˘ع˘لاو
تليصسمصسيت ةي’وب ةيرهزأ’ا ةيدلبل

نمكي يذلا يقيقحلا ببصسلا نع
نم م˘ه˘ق˘طا˘ن˘م ةدا˘ف˘ت˘صسا مد˘ع ءارو
يتلاو ةمادتصسملا ةيف˘ير˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا
يف نولوؤوصسم˘لا ا˘مود ا˘ه˘ب ى˘ن˘غ˘ت˘ي
ثي˘ح ،تا˘ب˘صسا˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
’إا ةيصسنم ق˘طا˘ن˘م˘لا هذ˘ه تح˘ب˘صصأا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا د˘ي˘عاو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
ىوصس ءيصشل ’ لوؤوصسملا اهركذتي
هرمأا ىلع بولغملا نطاوملا ريكذتل
ي˘ف هر˘مأا ن˘ي˘صسا˘ن˘ت˘م با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا˘˘ب
ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ي˘ف ه˘ق˘ح ن˘م ةدا˘ف˘ت˘صس’ا
تقولا تاذ يف نيدد˘ن˘م ،ة˘ب˘ي˘غ˘م˘لا
سشي˘م˘˘ه˘˘ت˘˘لاو ءا˘˘صصقإ’ا ة˘˘صسا˘˘ي˘˘صسب
نيأا مهقح يف سسرام˘م˘لا يو˘م˘ن˘ت˘لا
نييلحملا نيلوؤوصسملا ء’ؤوه دصشان
م˘ه˘ت˘لا˘ح ى˘لإا تا˘ف˘˘ت˘˘ل’ا ةرور˘˘صضب

دمع نأا دعب ةدق˘ع˘م˘لا ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
ي˘ف ر˘ي˘كف˘ت˘لا ى˘لإا نا˘كصسلا ف˘˘صصن
نع اثحب ةيفير˘لا م˘ه˘ق˘طا˘ن˘م ةر˘ج˘ه
هذه˘ب ة˘مد˘ع˘ن˘م˘لا ة˘م˘ير˘كلا ةا˘ي˘ح˘لا
ةنهارم نم مغرلاب ةيصسنملا ريواودلا
ليهأا˘ت ةدا˘عإا ةرور˘صض ى˘ل˘ع ة˘لود˘لا
نا˘˘كصسإاو ة˘˘ي˘˘ف˘˘ير˘˘˘لا ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
هذهب لوحت ام وهو اهيف نينطاوملا
درجم ىلإا ةيباغلا ةيفيرلا قطانملا
عوج نم ينغي ’و نمصسي ’ راعصش
ي˘ن˘طا˘ق تا˘ح˘ير˘صصت بصسحو اذ˘˘ه.

نم او˘صضع˘ت˘ما د˘ق˘ف ق˘طا˘ن˘م˘لا هذ˘ه
يو˘م˘ن˘˘ت˘˘لا سشي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘لا ة˘˘صسا˘˘ي˘˘صس
ل˘ظ ي˘ف م˘ه˘ق˘ح ي˘˘ف ة˘˘صسرا˘˘م˘˘م˘˘لا
’ يتلا ةيمويلا ةيقيق˘ح˘لا ةا˘نا˘ع˘م˘لا
نا˘˘كصسلا ء’ؤو˘˘˘ه ا˘˘˘هد˘˘˘با˘˘˘كي لاز˘˘˘ي
تاقرطلا ءارتها ليلدب ن˘ي˘لوز˘ع˘م˘لا
ة˘ي˘صسي˘ئر˘لاو ة˘ي˘ل˘خاد˘لاو ة˘ي˘عر˘˘ف˘˘لا
ة˘ي˘م˘صساو˘ق˘لا ة˘ير˘ق ن˘ي˘˘ب ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا

وهو حباورلا راودو ديعصس يديصسو
ليحتصسم ه˘ب˘صش ل˘ق˘ن˘ت˘لا ل˘ع˘ج˘ي ا˘م
را˘ط˘مأ’ا ط˘قا˘صست د˘ن˘ع ا˘صصو˘˘صصخ
تابل˘ط˘ت˘م ل˘ك ماد˘ع˘نا ن˘ع كي˘ها˘ن
يعيب˘ط زا˘غ ن˘م ة˘م˘ير˘كلا ةا˘ي˘ح˘لا

،برصشلل ةح˘لا˘صصلا ها˘ي˘م˘لا ماد˘ع˘ناو
ن˘˘˘ع ء’ؤو˘˘˘ه ا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ل بر˘˘˘˘عأا ثي˘˘˘˘ح
ة˘صسا˘ي˘صسل د˘˘يد˘˘صشلا م˘˘ه˘˘صضا˘˘ع˘˘ت˘˘ما
لظ يف مهدصض ةصسرامملا سشيمهتلا
ها˘ي˘م˘لا ةر˘ط˘ق ءارو ا˘ي˘مو˘ي ير˘˘ج˘˘لا

اصصوصصخ ناتو˘ب˘لا زا˘غ تارورا˘قو
اهصسيراصضتب ةفورعم ةقطنملا نأاو
اهنوك ةد˘يد˘صشلا ا˘ه˘تدور˘بو ةر˘عو˘لا
سسيرصشنولا تاباغو لابج قمعب عقت
،ةيحصصلا ةياعرلا مادعنا نع كيهان

ة˘نا˘ع˘ت˘صس’ا ى˘لإا ء’ؤو˘ه أا˘ج˘ل˘ي ثي˘ح
لجأا ن˘م نا˘ت˘صسد˘نو˘ل˘كلا تارا˘ي˘صسب
تادا˘˘ي˘˘ع˘˘لا ى˘˘لإا م˘˘ها˘˘صضر˘˘م ل˘˘ق˘˘ن
دنع اصصوصصخ ةرواجملا ةيحصصلا
ةيصصعت˘صسم˘لا ة˘ي˘صضر˘م˘لا ت’ا˘ح˘لا
يتلا ةرركتملا تاءادنلا نم مغرلاب
تاهجلا بتاكم ىلإا اهادصص تلصصو
ةيطغتلا ر˘ي˘فو˘ت ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
لؤواصست ىقبيل ةلماكت˘م˘لا ة˘ي˘ح˘صصلا

ىدل احورطم راودلا اذه ينطاوم
ببصسلا لو˘ح ة˘لوؤو˘صسم˘لا تا˘ه˘ج˘لا
سشيمهت ءارو نمكي يذلا يقيقحلا

ريواود باصسح ىلع ريواودلا هذه
ةيفيرلا ةيمنتلا نم تدافتصسا ىرخأا
لحلا باحصصأا ةتا˘ف˘ت˘لا را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف
ةرئاد نم ناكصسلا لاصشتناو طبرلاو
يف قحلا ناكصسلا حنمو سشيمهتلا
بورصشلا ءاملاو ة˘ي˘ح˘صصلا ة˘يا˘عر˘لا

زا˘غ˘لا تا˘˘مد˘˘خ ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘صس’او
.ةيفيرلا كلاصسملا حتفو يعيبطلا

ز.دمحأا :اعهمج
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ةيقاو ةلدب001و ةيبط ةمامك0054 زاجنإا بناج ىلإا

ينهملا نيوكتلا زكرم لامع لبق نم يحسصلا ميقعتلل يكذ رمم زاجنإا
تليسسمسسيت يف نيمهتلاو

عقاولا صضرأا ىلع اهشسفن صضرفت نأا لوا– يتلا تايدحتلا لظ ‘

ةيوعم÷ا ةكرحلل ةيعامتجلا ةيكيمانيدلا
يلبقتسسم رامثتسساو Úمثت ¤ا جات–

تاباغلا ةظفاحم عم قيشسنتلاب

ةيسسيسسحتلا ةينماسضتلا ةيلمعلا قÓطنإا
ةلسشنخب لظلا قطانمب نيحÓفلل

ةيرهزألا ةيدلبب دمحم يلÓقم ديهششلا نيمهتلاو ينهملا نيوكتلا زكرم لامع لبق نم يحشصلا ميقعتلل يكذ رمم زاجنإا مت
هذه ىلع فرششا ثيح دجتشسملا انوروك صسوريف نم ةياقولاو دحلل اذهو ،ةيندملا ةيامحلا لامع ةدئافل تليشسمشسيت ةيلوب

ةيندملا ةيامحلا ةدحو يحشصلا رمملا اذه زاجنإا ةيلمع يف كراشش امك تاشصشصخت ةدع ربع نيعزوملا زكرملا ةذتاشسأا ةيلمعلا
 .ةيرهزألا ةيدلبب ةيندملا ةيامحلا ةدحول يشسيئرلا لخدملاب هبيشصنت مت يكيتاموتوأا رمم وهو دعاولا بابششلا ةيعمجو

ةيوعمجلا ةكرحلا تمهاصس
ت’اح ىلوأا ترهظ نأا ذنم
ا˘ندÓ˘ب ي˘ف ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
ثي˘ح ،ر˘ظ˘˘ن˘˘لا تف’ ل˘˘كصشب
يف ةربتعم تادوهجم تلذب
ير˘˘ي˘˘خ˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لا لا˘˘˘ج˘˘˘م
ع˘˘˘با˘˘˘ط˘˘˘˘لا تاذ ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘صسنإ’ا
ي˘˘عو˘˘ط˘˘ت˘˘لا ي˘˘ن˘˘˘ما˘˘˘صضت˘˘˘لا
ة˘ي˘كر˘ح تق˘ل˘خو ،ي˘ئا˘ق˘ل˘ت˘˘لا
سسانلا مومه تصسنأا ةيعامتجا

سسح˘˘˘لا م˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف تظ˘˘˘ق˘˘˘˘يأاو
ة˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا˘ب ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
تصسركو ،ةيعامجلاو ةيدرفلا
ةيراصضح ةر˘ظ˘ن م˘ه˘نا˘هذأا ي˘ف
نوصشيعي يذلا طيحملا هاجت
،ا˘ي˘مو˘˘ي ه˘˘نو˘˘صشيا˘˘ع˘˘يو ه˘˘ي˘˘ف
˘ما˘م˘ت نو˘كرد˘ي م˘ه˘ت˘˘ل˘˘ع˘˘جو
’ درفتلاو لازعن’ا نأا كارد’ا
لب ،ءيصش يف درفلا نامدخي
يعامجلا لمعلا سسيركت نأا
محÓتت ثيح ةمج دئاوف هيف
ع˘صسو˘ت˘تو تادو˘ه˘ج˘م˘لا ه˘ي˘ف
لوقعلا يمنتو ،عفانملا ةعقر
عمتجملا تاي˘كو˘ل˘صس ي˘بر˘تو
ة˘ي˘˘قر˘˘ت ى˘˘لإا جا˘˘ت˘˘ح˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ن˘صسحو ةرا˘ه˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘مزÓ˘˘ت
ي˘˘ف ة˘˘م˘˘كح˘˘لاو ةر˘˘ي˘˘صصب˘˘˘لا

يتلا اياصضقلا فلتخم ةجلاعم
هذه ،عمتجملا اهلوح عمتجي
يف تزرب يتلا ةيكيمانيدلا

تصسي˘˘ل ا˘˘نورو˘˘ك ة˘˘مزأا ل˘˘˘ظ
لمع جاتن يه لب مويلا ةديلو
لا˘صصوأا ي˘ف ل˘صصأا˘˘ت يو˘˘بر˘˘ت
ريبك لكصشب ام˘نو ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا

ىو˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لا ل˘˘˘صضف˘˘˘ب اد˘˘˘ج
يذ˘لا ي˘فا˘ق˘ث˘لاو ي˘فر˘˘ع˘˘م˘˘لا

بابصشلا ةحيرصش هيلإا تلصصو
مهئابآا نم هوقلت امل ’امكتصسا

،م˘˘˘ه˘˘˘˘فÓ˘˘˘˘صسأاو م˘˘˘˘هداد˘˘˘˘جأاو
ة˘˘ظ˘˘ق˘˘ي˘˘لا هذ˘˘ه تح˘˘˘ب˘˘˘صصأاو
لبقتصسمب يحوت ةيعا˘م˘ت˘ج’ا

لمعلاف ،ةمداقلا لايجأÓل رهاز
ينماصضتلا كولصسلاو يريخلا
ة˘يو˘˘ق ةدارإا ى˘˘لإا نا˘˘جا˘˘ت˘˘ح˘˘ي
ة˘ع˘صساو ة˘˘يرا˘˘صضح ة˘˘فا˘˘ق˘˘ثو
ر˘˘˘خآا˘˘˘ب وأا ل˘˘˘كصشب م˘˘˘˘ها˘˘˘˘صست
ط˘˘صسو˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘م˘˘˘هزور˘˘˘ب˘˘˘ل
كارد’ا نأا ام˘ك ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
يعامج˘لاو يدر˘ف˘لا ي˘صسح˘لا
اذه قاطن عيصسوت يف ناديزي
ى˘ل˘ع سسصسأا˘ت˘ي يذ˘لا ل˘م˘ع˘˘لا
ي˘ف ة˘ي˘ما˘صس ة˘ي˘نا˘صسنإا د˘عاو˘ق
،اهنزو ي˘ف ة˘م˘ّي˘قو ا˘ه˘ي˘نا˘ع˘م

ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘لا سسكع˘˘˘ت ا˘˘˘ه˘˘˘تأ’
اهب زي˘م˘ت˘ي ي˘ت˘لا ة˘يرا˘صضح˘لا
ر˘ب˘ع˘ت ا˘ه˘نأا ا˘م˘ك ،ع˘م˘ت˘ج˘˘م˘˘لا
ةمأ’ا ةفاقث نع يلج لكصشب
نأا درف لك نم بلطتت يتلا
اهتيقرتو اهريوطت يف مهاصسي
تايوتصسم ىلإا اهب لاقتن’او
تار˘˘ي˘˘غ˘˘ت بكاو˘˘تو ر˘˘يا˘˘˘صست
تايدحتلا لظ يف عمتجملا
اهصسفن سضرفت نأا لواحت يتلا

نإا ن˘كل ،ع˘قاو˘لا سضرأا ى˘˘ل˘˘ع
ةدارإ’او ة˘م˘˘يز˘˘ع˘˘لا تر˘˘فو˘˘ت
رصصبتلا يف ةمكحلاو ةبلصصلا
تاو˘ط˘˘خ˘˘لا هذ˘˘ه را˘˘م˘˘ث نإا˘˘ف
اهنوك ةياغلل ةيباجيإا نوكتصس
ي˘˘بر˘˘تو سسو˘˘ف˘˘ن˘˘لا بذ˘˘˘ه˘˘˘ت
نايك ىلع ظفاحت و لايجأ’ا
نم ةناصصحلا هل رفوتو ةمأ’ا

ءاو˘صس بير˘˘غ وأا ل˘˘ي˘˘خد ل˘˘ك
نإاف اذل .. وأا ةمزأا وأا اءابو ناكأا
ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘كي˘˘ما˘˘˘ن˘˘˘يد
اميل˘صس ا˘ه˘ي˘جو˘ت ا˘ه˘ه˘ي˘جو˘تو
رامثتصس’او نيمثت˘لا بل˘ط˘ت˘ت
ل˘كصشب خ˘صسر˘ت˘ت ى˘ت˘ح ا˘ه˘ي˘˘ف
د˘ي˘لا˘ق˘تو تادا˘ع ي˘ف ق˘م˘ع˘م
اذه ن˘م ل˘ع˘ج˘تو ،ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
اذإا د˘حاو˘لا د˘صسج˘لا˘ك ر˘ي˘˘خأ’ا
هل ىعادت وصضع هنم ىكتصشا
ر˘˘ه˘˘صسلا˘˘ب ءا˘˘˘صضعأ’ا ر˘˘˘ئا˘˘˘صس
ة˘ي˘كر˘ح˘لا هذ˘ه˘˘ف .ى˘˘م˘˘ح˘˘لاو
ع˘˘با˘˘ط˘˘لا تاذ ة˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘ج˘˘˘يإ’ا
ي˘˘ت˘˘لا ير˘˘ي˘˘خ˘˘لا ي˘˘نا˘˘˘صسنإ’ا
نماصضتلا تامصس يف ىلجتت
ي˘˘˘ف رزآا˘˘˘ت˘˘˘لاو ي˘˘˘˘خآا˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
دارفأÓل ةيمويلا تا˘ي˘كو˘ل˘صسلا

عيصسوت ىلإا جاتحت عمتجملاو
تائف ةفاك لمصشتل اهكرادم
ةخصسار ىقبت ىتح عمتجملا
فدهب تاداعلاو ديلاقتلا يف
ةينبم ةرصضح˘ت˘م لا˘ي˘جأا ق˘ل˘خ
ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’ا ي˘˘عو˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
هذ˘ه نإا ،ي˘عا˘م˘ج˘˘لا سسح˘˘لاو
ىدم نيبت ةل˘صصا˘ح˘لا ة˘ل˘ق˘ن˘لا
ا˘ي˘نا˘صسنإا ع˘م˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا رو˘˘ط˘˘ت
ي˘ه˘ف ،ا˘˘يو˘˘بر˘˘تو ا˘˘يرا˘˘صضحو
ى˘لإا جا˘ت˘ح˘ت ن˘˘ي˘˘م˘˘ث بصسكم
يحوت اهنأا امك ،ةغلاب ةيانع
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م در˘ف˘˘لا ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث نأا˘˘ب
ةماعلا ةحلصصملاو ةعامجلاب
سسوملم ل˘كصشب ا˘ه˘ق˘ي˘ق˘ح˘تو
لمعلا يف سصÓخإ’ا يصضتقي
.نطولا بحو

تميملقت Ëرك

ةيلمعلا ار˘خؤو˘م تق˘ل˘ط˘نإا
نم ةيصسيصسحتلا ة˘ي˘ن˘ما˘صضت˘لا

يو˘ه˘ج˘لا قود˘ن˘˘صصلا فر˘˘ط
ةد˘ئا˘ف˘ل ي˘حÓ˘ف˘لا نوا˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ربع لظلا قطانمب نيحÓفلا

ة˘˘ي’و تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘˘م
عم قيصسنتلاب كلذو ،ةلصشنخ
م˘ت ن˘يأا .تا˘با˘غ˘لا ة˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م
ن˘ي˘حÓ˘ف˘ل˘ل تا˘نا˘عإا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
ةطصشنأ’ا فلتخ˘م ة˘ل˘صصاو˘م˘ل
تاي˘لآا رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا
ةعنقأ’ا ،تازاف˘ق˘لا ،م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا

نع كيهان .ةرهطم داوم اذكو

لاثتم’ا ةيمهأا˘ب م˘ه˘صسي˘صسح˘ت
راصشتنإا نم ةياقولا تاءارجإ’
م˘ه˘ت˘لواز˘م لÓ˘خ سسور˘ي˘ف˘˘لا
تقولا يف كلذو ،مهطاصشنل
قود˘ن˘˘صصلا ه˘˘ي˘˘ف رر˘˘ق يذ˘˘لا
ةينيمأاتلا دوقعلا ةفاك ديدمت
ىصشامتت ةيلآا ةقيرطب ،هنئابزل
،ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘لا تاءار˘جإاو
تاقحتصسم عفد متي نأا ىلع
ي˘ف م˘كح˘ت˘لا د˘ع˘ب ن˘ي˘˘مأا˘˘ت˘˘لا
كلذو ة˘ي˘ح˘صصلا ة˘ي˘ع˘˘صضو˘˘لا
نمؤوملا ةحصص ىلع ظافحلل
.هتلئاع ةمÓصسو

يداعشس. يون



pub@essalamonline.com

راهصشإا3372ددعلا ^1441 ناشضمر90ـل قفاوملا0202 يام20تبشسلا 10



وراتول’’ :نيتيسس يكيك
رثرأا معدأاو عئار بعل

’’هفقوم يف
،ة˘˘نو˘˘ل˘˘صشر˘˘ب يدا˘˘ن برد˘˘م ثد˘˘˘ح˘˘˘ت

ةفيحصص ىلإا ،نيتي˘صس ي˘كي˘ك ي˘نا˘ب˘صسإ’ا
ةيلاطيإ’ا ’’تروب˘صس و˘ل˘ل˘يد ا˘ت˘يزا˘غ ’’’
زينيترام وراتو’ يف هرظن ةهجو نأاصشب
يدان بع’ زيور نايباف مصض يف هتبغرو
.يلوبان

:هتاحيرصصت ة˘ياد˘ب ي˘ف ن˘ي˘ت˘ي˘صس لا˘قو
ام ًامئاد ةنولصشربو عئار بع’ وراتو’’’
نيبعÓلا لك ،لصضفأ’ا ىلع هنيعأا عصضي
،ةنولصشرب هابتنإا بذج مهناكماب نيديجلا

وه يصسيم لينويل راوجب بعلت نأا امك
مهحاجنو نيبعÓل ةبصسنلاب ربكأ’ا زفاحلا
يف فاصضأاو.’’ةنولصشربل مامصضن’ا يف
بيردتب تمق’’ :زيور نايباف نع هثيدح
ًابع’ ناك امدنع ماع ةدمل زيور نايباف
ًايفاك ماعلا اذه ناكو ،سسيتيب لاير يف
روطت امك ،ريبك بع’ هنأا تابثإا لجأا نم
ريصصق تقو يف ظوحلم لكصشب هاوتصسم
بعلل بصسانملا خانملا هحنمأا انأاو ،ةياغلل

نعو.’’سصاخ˘لا ه˘بو˘ل˘صسأا˘ب مد˘ق˘لا ةر˘ك
ةنولصشرب نيب ةيلدابت ةقفصص دقع ةيناكما

وليم رثرأا لاقتنا قيرط نع سسوتنفويو
ميلاري˘م لا˘ق˘ت˘نا ل˘با˘ق˘م سسو˘ت˘ن˘فو˘ي ى˘لإا
:نيتيصس حّرصصف ةنولصشرب ىلإا سشتينايب
نيريدملا عم مئاد ٍلكصشب ثدحتأا انأا’’
ىرأا نكلو ،نأاصشلا اذهب دحأا ينربخي ملو
ع˘˘م ءا˘˘ق˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف بغر˘˘ي ر˘˘ثرأا نأا ًا˘˘م˘˘ئاد
’ ،فقوملا اذ˘ه ي˘ف ه˘م˘عدأاو ة˘نو˘ل˘صشر˘ب
لصضفأ’ا راوجب بعللا كرتت نأا كنكمي
سشتينايب ن˘ع ا˘مأا’’ :ع˘ب˘تأاو.’’ملاعلا ي˘ف
جاتحأا ينلعجي نكلو زاتمم بع’ وهف
يف همصض بناجب لماوعلا نم ديدعلا ىلإا
ةبوعصص نم ديزُيصس امم مداقلا وتاكريملا
.’’رمأ’ا

ةيدنأا3 ضسفاني يسسليسشت
لاير مجن فطخل ةقÓمع

راعملا ديردم
نأا ةينابصسإا ة˘ي˘ف˘ح˘صص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘صشك

فطخل ةقÓمع ةيدنأا3 سسفاني يصسليصشت
ريهظلا يميكح فرصشأا يبرغملا بعÓلا
ىلإا اًيلاح را˘ع˘م˘لا د˘يرد˘م لا˘ير˘ل ن˘م˘يأ’ا
هزوف دعبو.يناملأ’ا دنومترود ايصسوروب
يف ديردم لاير عم ابوروأا لاطبأا يرودب

ىلع يميكح فرصشأا جرخ ،8102 ماع
ى˘لإا ن˘ي˘م˘صسو˘م ةد˘م˘˘ل ةرا˘˘عإ’ا ل˘˘ي˘˘ب˘˘صس
يلودلا رجفنا دقو ،دنومترود ايصسوروب
،يناملأ’ا يرودلا يف لعفلاب يبرغملا

،نميأ’ا ريهظلا زكرم يف هقلأات رهظأاو
تحت حانجلازكرم يفو رصسيأ’ا كلذكو
راظنأا تفليل ،رفاف نايصسول بردملا ةدايق
ىلإا هتداعإا ديري يذلا ناديز نيدلا نيز
مصسوملا يف وي˘با˘نر˘ب و˘غا˘ي˘ت˘نا˘صس بع˘ل˘م
ا˘ي˘صسورو˘ب ي˘ف ن˘ي˘ما˘ع د˘ع˘˘بو.لبقملا
فرصشأا دوعي نأا عقوتملا نم ،دنومترود
يهتنيصس ثيح ديردم لاير ىلإا يميكح
،كلذ ع˘مو.مصسوملا ةيا˘ه˘ن ي˘ف ه˘ترا˘عإا

’’ويرايد كوأا’’ عقوم تا˘مو˘ل˘ع˘م˘ل ا˘ًق˘فو
ةدوعلا دوي يميكح فرصشأا نإاف ،ينابصسإ’ا
م˘صسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف د˘يرد˘˘م لا˘˘ير ى˘˘لإا
نوكي نل يبرغملا بعÓلا نكل ،يلاحلا
مظتنم لكصشب بعلل تانامصض يأا هيدل
دق امم ،لاخافراك يناد دوجو لظ يف
.رطخلل يغنيريم˘لا ى˘لإا ه˘تدو˘ع سضر˘ع˘ي
ة˘ه˘ب˘ت˘ن˘م قر˘ف˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ى˘ق˘ب˘ت˘صسو
نو˘˘كي˘˘صسو ،ي˘˘م˘˘ي˘˘كح فر˘˘صشأا ع˘˘صضو˘˘ل
سسيراب ةصسفانمل دادعتصسا ىلع يصسليصشت
خينويم نريابو سسوتنفويو نامريج ناصس
لا˘ير ن˘كل ،ه˘تا˘مد˘خ ى˘ل˘˘ع لو˘˘صصح˘˘ل˘˘ل
ةرتف يف هنع يلختلا يوني ’ ديردم
هيلع دامتع’ا دويو ة˘ي˘لا˘ت˘لا ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا
.لبقملا مصسوملا يف
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Îيوت ىلع نÓيم Îنإا ناسشب لد÷ا Òثُي ضسوتنفوي ضسيئر

ديردم لاير ¤إا ةدوعلا نم ناقلق دراغيدوأاو يميكح

ىلع نامريج ناصس سسيراب لصصح
رار˘ق د˘ع˘ب ي˘صسنر˘ف˘لا يرود˘لا بق˘˘ل
ءاغلإاب مدقلا ةركل يصسنرفلا داحتإ’ا
سسيرا˘ب˘ل بق˘ل˘لا ح˘ن˘مو ة˘ق˘˘با˘˘صسم˘˘لا
ا˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف را˘˘صشت˘˘نا بب˘˘صسب
.(91ديفوك) دجتصسملا يملاعلا

ير˘يرو˘ك’’ ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صص تر˘˘صشنو
ا˘يرد˘نأا ما˘ي˘ق ن˘ع ’’ترو˘ب˘صس و˘ل˘ل˘يد
لمعب سسوتنفوي يدان سسيئر يللينأا

تاديرغتلا دحأا ىلع باجعإ’ا رايخ
سضفري سسوتنفويل عجصشمب ةصصاخلا

بقللا ى˘ل˘ع سسو˘ت˘ن˘فو˘ي ل˘صصح˘ي نأا
.ةقيرطلا هذهب

يذ˘لا سسو˘ت˘ن˘فو˘ي˘ل ع˘ج˘صشم لا˘˘قو
’ نحن’’ :هتديرغت يف يللينأ’ راصشأا
هذ˘ه˘˘ب بق˘˘ل˘˘لا˘˘ب زو˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف بغر˘˘ن
اذه سضفريصس هنأا لاق يللينأا ةقيرطلا
هيأار ىلع رمتصسي نأا ىنمتأاو ،رمأ’ا
.’’نÓيم رتنإا انصسل نحنف

اذ˘˘ه مÓ˘˘كب ي˘˘˘ل˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘نأا بج˘˘˘عُأاو
ة˘˘نا˘˘هإ’ا ه˘˘جو˘˘ي يذ˘˘˘لا ع˘˘˘ج˘˘˘صشم˘˘˘لا
ىري يذ˘لا نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإ’ ةر˘صشا˘ب˘م˘لا

نم ه˘نأا هر˘ظ˘ن ة˘ه˘جو ن˘م ع˘ج˘صشم˘لا
بقللاب زوفلا لبقي نأا هيلع نكمملا

ى˘ل˘ع ة˘صسفا˘ن˘م˘˘لا جرا˘˘خ قر˘˘ط ن˘˘ع
.بعلملا سضرأا

نأا ى˘ل˘ع د˘كأا ي˘ل˘ل˘ي˘نأا ه˘ل˘ع˘˘ف ا˘˘مو
نم راصسملا اذه كلصسي نل سسوتنفوي
نم مغرلاب يرودلا بقل مصسح لجأا
اههجاوي يذ˘لا ةد˘يد˘صشلا ة˘صسفا˘ن˘م˘لا
ن˘م م˘صسو˘م˘لا اذ˘ه ير˘ي˘نو˘كنا˘˘ي˘˘ب˘˘لا
.ويصست’ هريظن

ود˘˘نو˘˘˘م) ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صص تط˘˘˘ل˘˘˘صس
ع˘صضو ى˘ل˘ع ءو˘صضلا (و˘ف˘˘ي˘˘ترو˘˘ب˘˘يد

،ن˘ّيرا˘ع˘ُم˘˘لا د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير ّى˘˘ب˘˘ع’
يجيورنلاو يميكح فرصشأا يبرغملا

.دراغيدوأا نترام
دراغيدوأاو يميكح ةراعإا يهتنتو

ينام˘لأ’ا د˘نو˘م˘ترود ا˘ي˘صسورو˘ب ع˘م
ي˘ف ي˘نا˘ب˘˘صسإ’ا داد˘˘ي˘˘صسو˘˘صس لا˘˘يرو
رر˘ق˘ُم˘لا ن˘مو ،م˘صسو˘م˘لا اذ˘ه ة˘يا˘ه˘ن

فيصصلا ي˘غ˘نر˘ي˘م˘لا ى˘لإا ا˘م˘ه˘تدو˘ع
ىلإا ودنوم ةفيحصص ريصشُتو.لبقملا
م˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘لاو سسل˘˘˘˘˘˘طأ’ا د˘˘˘˘˘˘صسأا نأا
نأاصشب كوكصش امهيدل يفاندنكصس’ا
بب˘صسب ،د˘يرد˘˘م لا˘˘ير ى˘˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لا
لكصشب امهتكراصشم مد˘ع ة˘ي˘لا˘م˘ت˘حا

ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘صصلا تفا˘˘صضأاو.مظتنم
درا˘غ˘يدوأاو ي˘م˘ي˘كح نأا ة˘ي˘نا˘ب˘˘صسإ’ا
يدانلل ينفلا ريدملا ىلإا ناثدحتيصس
ن˘يد˘لا ن˘˘يز ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا ،ي˘˘كل˘˘م˘˘لا

قيرفلا عم امهرود ةفرعمل ،ناديز
رارق يأا ذاختا لبق ،لبقملا مصسوملا
ةفيحصص تراصشأاو.امهلبقتصسم نأاصشب
سضورع هيدل يميكح نأا ىلإا ودنوم
اذإاو ،ةريبك ةيبوروأا ةيدنأا ةدع نم
ناديز نم تانامصض ىلع لصصحي مل

ىلع ل˘ق˘ت˘ن˘ي˘صسف ،ة˘كرا˘صشم˘لا نأا˘صشب
يف.ةمتهملا قرفلا دحأا ىلإا حجرأ’ا

ةينولاتاكلا ةفيحصصلا تدروأا نيح
لا˘ير ع˘م درا˘˘غ˘˘يدوأا ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسم نأا

هلعفيصس ام ىلع اًريثك دمتعي ديردم
تحصضوأاو.سشت˘˘يردو˘˘م ا˘˘كو˘˘ل

ى˘˘ق˘˘ب اذإا ه˘˘نأا ود˘˘نو˘˘م ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صص
،(ويبانريب وغايتناصس) يف سشتيردوم
داديصسوصس لاير عم دراغيدوأا لظيصس

اكول لبق اذإا نكل ،رخأا مصسوم ةدمل
دوعيصس ،فيصصلا يف سضورعلا دحأا

 .ديردم لاير ىلإا نترام
نأا ةر˘ي˘ه˘صشلا ة˘ف˘ي˘ح˘صصلا تد˘كأاو

اًد˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘صس نو˘˘˘˘كي˘˘˘˘صس درا˘˘˘˘غ˘˘˘˘يدوأا
ع˘م ر˘خأا م˘صسو˘م ةد˘م˘ل رار˘م˘ت˘صس’ا˘ب
ر˘ع˘صشي ه˘نو˘˘ك ،ي˘˘كصسا˘˘ب˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا
عم ةديج تايوتصسم مدقُيو ةحارلاب
.قيرفلا

غلبي نÓيم Îنإا
نمثب لويدراوغ

راينيركسس عيب
ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تف˘˘صشك

ددح نÓيم رتنإا يدان نأا ةيلاطيإا
حار˘صس قÓ˘طإ’ د˘ي˘حو˘لا ه˘طر˘˘صش
نÓ˘ي˘م ي˘كا˘˘فو˘˘ل˘˘صسلا ه˘˘ع˘˘فاد˘˘م
ت’اقتن’ا ةرتف لÓخ راينيركصس
.ةلبقملا ةيفيصصلا

و˘˘ي˘˘صشت˘˘لا˘˘˘ك’’ ع˘˘˘قو˘˘˘م د˘˘˘كأاو
يدا˘ن نأا ،ي˘لا˘ط˘يإ’ا ’’و˘تا˘كر˘˘ي˘˘م
دعب لختي م˘ل ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسصشنا˘م
راين˘ير˘كصس نÓ˘ي˘م ة˘ق˘حÓ˘م ن˘ع
ناك املا˘ط˘ل ،نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا ع˘فاد˘م
نم غلابلا ي˘كا˘فو˘ل˘صسلا ع˘فاد˘م˘لا
لوأ’ا رايخلا وه اًماع52 رمعلا
بي˘˘ب ن˘˘يز˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘صسلا برد˘˘˘م˘˘˘ل

يرود˘لا ة˘ق˘لا˘˘م˘˘عو ’و˘˘يدراو˘˘غ
م˘˘ت د˘˘قو.زاتمملا يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا
43 لباقم ايرودبماصس نم هؤوارصش
˘ما˘ع ف˘ي˘صص ي˘ف ورو˘˘ي نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
ذنم هرعصس فعاصضت دقو7102
تامولعمل ا˘ًق˘فوو.ني˘ح˘لا كلذ
رتنإا نوكيصس ،ي˘لا˘ط˘يإ’ا ع˘قو˘م˘لا

عامتصسÓل طقف اًدعتصسم نÓيم
نÓ˘ي˘م˘ل ة˘مد˘˘ق˘˘م˘˘لا سضور˘˘ع˘˘ل˘˘ل
07 ن˘ع د˘يز˘ت ي˘ت˘لا را˘ي˘ن˘ير˘˘كصس
ىلإا ر˘ظ˘ن˘لا˘بو.ورو˘ي نو˘ي˘ل˘م
نم يت˘ي˘صس ر˘ت˘صسصشنا˘م دا˘ع˘ب˘ت˘صسا
م˘˘صسو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف لا˘˘˘ط˘˘˘بأ’ا يرود
بعللا تاكاهتنا بب˘صسب ل˘ب˘ق˘م˘لا
ة˘˘مزأ’او ،ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘˘لا ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا
سسوريف نع ةمجانلا ةيداصصتق’ا

.حجرم ريغ كلذ ودبي ،انوروك
13 هيدل راينيركصس نأا ركذي

بختن˘م سصي˘م˘ق˘ب ة˘ي˘لود ةارا˘ب˘م
يف بعل مصسوملا اذهو ايكافولصس
.يروزتارينلل ةيصسفانت ةارابم23

ديردم لاير عم بعسصلا همسسوم دعب اوتروك لعف در زÈي زينيترام
ريد˘م˘لا ز˘ي˘ن˘ي˘ترا˘م و˘تر˘بور ى˘ن˘ثأا

لعف در ىلع اكيجلب بختنمل ينفلا
لوأ’ا ه˘م˘صسو˘م د˘ع˘ب او˘ترو˘ك و˘ب˘ي˘ت
لا˘ير˘˘ل ى˘˘مر˘˘م سسرا˘˘ح˘˘ك بع˘˘صصلا

اًيصسيئر اًبع’ حبصصي نأا لبق ،ديردم
ن˘يد˘لا ن˘يز برد˘م˘لا ة˘ل˘ي˘كصشت ي˘ف
.ناديز

ن˘ع ز˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ترا˘˘م و˘˘تر˘˘بور لا˘˘قو
اهتلقن يتلا هتاحيرصصت يف اوتروك
مل’’ :ةينابصسإ’ا ’’اكرا˘م’’ ة˘ف˘ي˘ح˘صص
ءي˘صشلا و˘ه اذ˘هو ،ءي˘صش يأا ر˘ي˘غ˘ت˘ي
ىلع ثدحي ام لكل ةبصسنلاب ،ديجلا
ةرم تاذ هنأا دقتعأا ’ بعلملا سضرأا
او˘ترو˘ك نا˘ك ،و˘ب˘ي˘ت ى˘ل˘ع كلذ ر˘˘ثأا
هاو˘ت˘صسم ن˘ي˘صسح˘ت د˘ير˘ي ه˘نأا م˘˘ل˘˘ع˘˘ي
هاوتصسم اذه نوكي نأا ام ةقيرطبو
.’’يعيبطلا

ريبك رخفب تصشع دقل’’ :فاصضأاو
ل˘م˘ع˘لا ي˘ف ر˘م˘ت˘صسي و˘ب˘˘ي˘˘ت ة˘˘يؤور˘˘ل
يذ˘لا ىو˘ت˘˘صسم˘˘لا ى˘˘لإا لو˘˘صصو˘˘لاو
ا˘ًما˘م˘ت د˘ع˘ت˘˘صسم ه˘˘نأ’ ه˘˘ي˘˘لإا ل˘˘صصو
.’’ديردم لاير ىمرم سسراح نوكيل

لاق ،ةبعصصلا اوتروك ةرتف نعو
لهصسلا نم نا˘ك’’ :ا˘كي˘ج˘ل˘ب برد˘م
ءاقلإا يف أادبلا وأا ،ملصستصسي نأا هيلع
يف نوكت امدنع نيرخآ’ا ىلع موللا

.’’بعصصلا عصضولا اذه لثم
ل˘ع˘ف او˘ترو˘ك و˘ب˘˘ي˘˘ت’’ :ل˘˘صصاوو

،اًر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ا˘˘ًج˘˘صضن ر˘˘ه˘˘ظأاو سسكع˘˘لا
ه˘نأا ة˘جرد˘ل ،اًر˘ي˘ب˘ك ا˘ًي˘تاذ اًدا˘˘ق˘˘ت˘˘ناو
.’’ديردم لاير يف اًيصساصسأا حبصصأا

نأا نكمي هنأاب عنتقم انأا’’ :فدرأاو
’ هنأاب عنتقم انأا ،ةديدج ةبقح لثمي

مدقلا ةرك يف ىمرم سسارح دوجوي
ناك دقل ،اوتروك وبيت لثم ةثيدحلا

ىلع اًريثك جصضني هتيؤور رخفلا نم
˘˘مد˘˘ق˘˘يو ي˘˘صصخ˘˘صشلا ىو˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لا
.’’مصسوملا اذه همدق يذلا ىوتصسملا

لا˘ق ،درازا˘ه ن˘يد˘يإا ع˘˘صضو ن˘˘عو
امئاد انك املاطل’’ :زينيترام وتربور
نوكيصس درازاه نأاب اًدج ن˘ي˘ل˘ئا˘ف˘ت˘م
لعف ةدر هيدل ناك هنأا دقتعأا ،انعم
نأا بج˘ي ،ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا د˘ع˘ب اًد˘ج ةد˘ي˘ج
ةيفيكب ةمات ةيارد ىلع اًمئاد نوكت
.’’ملقأاتلا

نم ءيصس لخدت ناك’’ :درطتصساو
ناق˘يد˘صص ا˘م˘ه˘نإا ،ه˘ي˘ي˘نو˘م سسا˘مو˘ت
سساموت ،ةارابملا دعب ىتحو ناعئار
تاظحل تناك دقل ،اًدج ءاتصسم ناك

،مدقلا ةرك اهنإا ،نيدإ’ اًدج ةبعصص
كلت يف ويبانرب وغايتناصس يف تنك
درازاه اهيف بيصصأا يتلا ةيصسمأ’ا

مدق ديردم لاير ةقيقد06 لوأا يفو
نأا دوأا ،نيدإا كلذكو يلاثم ىوتصسم
ةدحاو مدق ديردم لاير نأا مكل لوقأا

.’’اهتيأار يتلا تايرابملا لصضفأا نم
ةيباجيإا تامÓعلا تناك’’ :لمكأاو

ة˘˘صصر˘˘ف˘˘لا ه˘˘˘ل تح˘˘˘ي˘˘˘تأا نآ’ا ،اًد˘˘˘ج
رعصشي نأا نود يفاعتلا ىلع زيكرتلل
ىلع نوكي نأا يف ةبغرلا نم قلقلاب
سسأاك ’ ،تايرابم ’ ،بعلملا سضرأا
.’’اندعاصس دق اذهو وروي

ىنمتن ،نيديإا ةلاح يف’’ :راصشأاو
اذإا بعللا ىلإا ةدوعلا نم نكمتي نأا
لبق ينابصسإ’ا يرودلا فانئتصسإا مت

نيدإا نأا اًدج قثاو انأا ،توأا ةياهن
لبق مدقلا ةركب عاتمتصس’ا هنكمي
.’’مصسوملا ةياهن

،لا˘صصتا ى˘ل˘ع ن˘˘ح˘˘ن’’ :ح˘˘صضوأاو
تامولعملا نم ريثكلا اًمئاد انيدل
لكو ةي˘ب˘ط˘لا تا˘مد˘خ˘لا لÓ˘خ ن˘م
.’’اًدج اًيباجيإا ناك ءيصش

هثيدح زينيترا˘م و˘تر˘بور م˘ت˘ت˘خاو
سصخصش هنإا ،عئار بأا درازاه’’ :اًلئاق
اذل ،لزنملا يف دجاوتلا بحي يلئاع
اذه يف لكاصشم يأا هيدل نكي مل
ا˘صضيأا نا˘ك د˘ي˘ج˘لا ءي˘صشلا .دد˘˘صصلا
اهمدقت تناك يتلا ةيلاثملا ةقيرطلا
عم ،ديردم لايرل ةيبطلا تامدخلا

.’’درازاهل ةممصصم ةطخ عصضو
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ينابصسإ’ا ديردم لاير يدان ىقلت
نم اًديد˘ح˘تو ،ا˘صسنر˘ف ن˘م ًارا˘صس ًأا˘ب˘ن
نامر˘ي˘ج نا˘صس سسيرا˘ب م˘ج˘ن ط˘ي˘ح˘م
.يبابم نايليك

و˘غاورأا ودرا˘نو˘ي˘ل ى˘ع˘صسي ا˘م˘ن˘ي˘ب
نا˘صس سسيرا˘ب˘ل ي˘صضا˘˘ير˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا

نا˘ي˘ل˘ي˘ك د˘ق˘ع د˘يد˘م˘ت ى˘لإا نا˘مر˘ي˘ج
يصسنرفلا بعÓلا طيحم نإاف ،يبابم
عقوي نل هنأاب ديردم لاير ربخيصس
نامريج ناصس سسيراب عم اًديدج اًدقع
وغايتناصس بعلم ىلإا هلاقتنا ليهصستل
.ويبانرب

ةصضماغ ةلاصسر يبابم رصشن دقو

ه˘˘˘˘با˘˘˘˘صسح ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع ءا˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘برأ’ا سسمأا
:لاق ثيح ،ر˘ت˘يو˘ت ى˘ل˘ع ي˘صصخ˘صشلا
د˘حأا ’ ن˘كلو ،ثد˘ح˘ت˘ي ع˘ي˘م˘˘ج˘˘لا’’
ناصس سسيرا˘ب ي˘ق˘ير˘ف د˘ق˘ت˘فا ،فر˘ع˘ي

.’’نامريج
يصسنرفلا يرودلا ءاغلإا دكأات دعبو

اًلطب نا˘مر˘ي˘ج نا˘صس سسيرا˘ب نÓ˘عإاو
،0202‐9102 م˘˘صسو˘˘م˘˘ل يرود˘˘ل˘˘ل
ن˘م ي˘صسيرا˘ب˘لا قÓ˘م˘ع˘لا ي˘نا˘ع˘ي˘صس
تاداريإا نودب ،ةل˘ئا˘ه ة˘ي˘لا˘م ر˘ئا˘صسخ
ثب˘˘لا قو˘˘ق˘˘ح راد˘˘ق˘˘مو ،ر˘˘كاذ˘˘˘ت˘˘˘لا
قافت’ا باي˘غ ي˘فو ،ي˘نو˘يز˘ف˘ي˘ل˘ت˘لا
يدان نإاف ،نيبعÓلا بتاور سضفخل

ىلع لعفلاب دقعم عصضو يف سسيراب
.نييرطقلا هيكلام دوجو نم مغرلا

’’و˘يرا˘˘يد كوأا’’ ع˘˘قو˘˘م˘˘ل ا˘˘ًق˘˘فوو
ىقبيصس ديردم لاير نإاف ،ينابصسإ’ا

ي˘ف ي˘با˘ب˘م ع˘صضو ن˘م عÓ˘طإا ى˘ل˘ع
.فيصصلا اذه نامريج ناصس سسيراب

نأا ي˘نا˘ب˘˘صسإ’ا ع˘˘قو˘˘م˘˘لا ح˘˘صضوأاو
ي˘با˘ب˘م نا˘ي˘ل˘˘ي˘˘ك بعÓ˘˘لا ط˘˘ي˘˘ح˘˘م
نإاب ديردم لاير˘ل ه˘ت˘م˘ل˘ك ي˘ط˘ع˘ي˘صس
نل اًماع12 رمعلا نم غلابلا بعÓلا
،نامريج ناصس سسيراب عم هدقع ددمي
يغنيريملل ةيوق ةعفد يطعي ام وهو
ويبانربلل ملاعلا لطب لقنل

ة˘نو˘ل˘صشر˘ب هر˘ي˘ظ˘ن ي˘لا˘ط˘يإ’ا نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا يدا˘ن غ˘ل˘˘بأا
حارصس قÓطإا لجأا نم نونجملا ديحولا هبلطب ينابصسإ’ا
ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ز˘ي˘ن˘ي˘ترا˘م ورا˘تو’ ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا م˘جا˘ه˘م˘لا
.ةلبقملا ةيفيصصلا ت’اقتن’ا

تروبصس’’ ةكبصش اهنع تفصشك يتلا تامولعملل اًقفوو
عيبب لبقي نل نÓيم رتنإا نإاف ،ةيلاطيإ’ا ’’تيصسايديم
لباقم ’إا فيصصلا يف ةنولصشرب ىلإا زينيترام وراتو’
نم لكصش يأاب اهيف ريكفتلا متي ’ ،طقف ةدحاو ةغيصص
.ينولاتاكلا يدانلا ناردج لخاد لاكصشأ’ا

رتنإا بلط نأا ةريهصشلا ةيلاطيإ’ا ةكبصشلا تحصضوأاو
يف لثمتي ،ةنولصشرب ىلإا وراتو’ عيبل نونجملا نÓيم
وروترآا مصضل ةفاصضإ’اب وروي نويلم09 ىلع لوصصحلا
ةدمل نامزيرغ ناوطنأا ةراعتصساو يئاهن لكصشب لاديف
.دحاو مصسوم

هردق نÓيم رتنإا عم يئازج طرصش وراتو’ كلتميو
لوأ’ا فصصنلا لÓخ هب لمعلا يراج وروي نويلم111
ه˘ع˘فد˘ي نأا ن˘كم˘ي يذ˘لا ر˘ع˘صسلا و˘هو ،و˘ي˘لو˘ي ر˘ه˘صش ن˘م
يدا˘ن˘لا نإا˘ف ،كلذ ع˘مو ،و˘ن بما˘ك ى˘لإا ه˘ل˘ق˘ن˘ل ا˘صسرا˘˘ب˘˘لا
،اًدقن غلبملا اذه عفدل دادعتصسا ىلع سسيل ينولاتاكلا
نيمصضت عم هعيقوت ىلع لوصصح˘ل˘ل نو˘ع˘ل˘ط˘ت˘ي م˘ه˘ن˘كل

.ةيلمعلا يف نيبع’
نم نيذلا ةنولصشرب يدان يبع’ دحأا وه لاديف وروترآا

نم دحاو ماع لبق فيصصلا اذه اورداغي نأا لمتحملا
نا˘ف˘يإا و˘ه ف˘قو˘م˘لا سسف˘ن ي˘ف ،ا˘ًنا˘ج˘م م˘ه˘حار˘صس قÓ˘طإا

.1202 ماع هدقع يهتنيصس يذلا سشتيتيكار
نيب ىرخأا تاونصس عصضبل بعللا لاديف يليصشتلا ديري
رتنإا بردم يتنوك وينوطنأا نأا فرعيو ةبخنلا يبع’
هبرد امدعب ىرخأا ةرم هتامدخ ىلع دامتع’ا ديري نÓيم
.سسوتنفوي يف اًقباصس

وه ةعقاو ةقيقح حبصصتل ةصصرف كانه سسيل ،كلذ عمو
نÓيم رتنإا ىلإا لقتنيصس نامزيرغ ناوطنأا ملاعلا لطب نأا
ةفاصضإ’اب ،ةنولصشرب هلوصصو نم طقف دحاو مصسوم دعب
ن˘ئاز˘خ ى˘ل˘ع ة˘يا˘غ˘ل˘ل ف˘˘ل˘˘كم نو˘˘كي˘˘صس ه˘˘ب˘˘تار نأا ى˘˘لإا
يذلا وراتو’ بتار نع ةياغلل ديعب وهو يروزتارينلا
هيدل لاديف ،مصسوم˘لا ي˘ف ورو˘ي ي˘نو˘ي˘ل˘م ى˘ل˘ع ل˘صصح˘ي
اًريبك اًبتار اًصضيأا

ىلع ةنولصشرب قفاوي نأا ليحتصسملا نم ودبي ،كلذل
يف وراتو’ لق˘ن ل˘جأا ن˘م نو˘ن˘ج˘م˘لا نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا بل˘ط
.لبقملا مصسوملا

نزوكرفيل رياب نأا (وفيتروبيد ودنوم) ةفيحصص تركذ
ىلع لوصصحلاب ةم˘ت˘ه˘م˘لا ة˘يد˘نأ’ا ى˘لإا م˘صضنا ي˘نا˘م˘لأ’ا

لا˘ير ى˘لإا را˘ع˘ُم˘لا ي˘نا˘ب˘صسإ’ا ة˘نو˘ل˘صشر˘ب بع’ تا˘مد˘خ
.وديصسيرابأا نوصسرميإا يليزاربلا ،سسيتيب

يصسلدنأ’ا يدانلا عم اًماع12ـلا بحاصص ةراعإا يهتنتو
،ةيدقاعتلا هتقاطب نم %05 اًصضيأا كلمي وهو ،1202 يف
ا˘صصرا˘ب˘لا ن˘ي˘بو ه˘ن˘ي˘ب مر˘ب˘ُم˘لا ي˘ثÓ˘ث˘لا قا˘˘ف˘˘ت’ا بصسح
.يصضاملا فيصصلا يليزاربلا ورينيم وكيتلتأاو

لوأ’ا همصسوم يف راظنأ’ا تفل نم نوصسرميإا نكمتو
هنأا ركُذ ثيح ،سسيتيب لاير عم ينابصسإ’ا يرودلا يف
ريبصستوه ماهنتوتو يلاط˘يإ’ا نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا ي˘ف بو˘ل˘ط˘م
.يزيلجنإ’ا

يف زريبصسلاو يروزتارينلا ىلإا نزوكرفيل رياب مصضناو
عم لع˘ف˘لا˘ب ت’ا˘صصتا˘ب ما˘قو ،نو˘صسر˘م˘يإا و˘ح˘ن قا˘ب˘صسلا
.هعم دقاعتلا ةيناكمإا ثحبل سسيتيب لايرو ةنولصشرب

نزو˘كر˘ف˘ي˘ل ر˘يا˘ب نأا ى˘لإا ود˘نو˘م ة˘ف˘ي˘ح˘صص ترا˘˘صشأاو
موصسرلا لÓخ نم نوصسرميإا ةقفصص ليومت ىلع لمعيصس
همجنل ل˘م˘ت˘ح˘ُم˘لا ه˘ع˘ي˘ب ءار˘ج ا˘ه˘ي˘ل˘ع ل˘صصح˘ي˘صس ي˘ت˘لا
ةيدنأا نم ددع ي˘ف بو˘ل˘ط˘م˘لا ،ز˘تر˘ي˘فا˘ه يا˘ك ي˘نا˘م˘لأ’ا
ي˘صسل˘ي˘صشت ،خ˘ي˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب ل˘ث˘م ا˘بوروأا ي˘˘ف ة˘˘ب˘˘خ˘˘ن˘˘لا

عفدب ةنولصشرب مزلُيصسو.نييزيلجنإ’ا دتيانوي رتصسصشنامو
عطق لاح سسيتيب لاير ىلإا وروي نييÓم6 هردق سضيوعت
وأا نزوكرفيل رياب ىلإا هعابو فيصصلا اذه نوصسرميإا ةراعإا
يدريف سسول نأا اًصضيأا ركُذو.ىرخأ’ا ةمتهملا ةيدنأ’ا دحأا
،روكذملا سضيوعتلا نع اولزانتي نأا نكمي سسوكنÓب
عم نوصسرميإا عيب موصسر كلذ نم اًلدب نومصساقتيصسو
ةارابم42 بعل نوصسرميإا نأا ركذلاب ريدجلا. انارغوÓبلا

عيمج باصسحل مصسوملا قÓطنا ذنم سسيتيب لاير عم
تاريرمت5 مدقو فادهأا3 مهلÓخ لجصسو تاقباصسملا

.هئÓمزل ةمصساح

ةنولسشرب ¤إا وراتول لقنل نونÛا نÓيم Îنإا بلط

راعŸُا ةنولسشرب بعل ىلع ةسسفانŸا لعسشُي نزوكرفيل رياب

«زيراوسسل ضضرع Ëدقت ‘ ركفُي وزنيرول ناسس» :ويمور
نأا ،وزنيرول ناصس ـل قباصسلا ينفلا ريدملاو بعÓلا ،ويمور درانرب دكأا

،ةنولصشرب مجاهم مصضل سضرع ميدقت يف ركفُي ،يدانلا سسيئر ،يلينيت وليصسرام
يف وريلوتصسيبلا فرتعا امدعب كلذ يتأايو.زيراوصس سسيول ينايوغوروأ’ا

.قيرعلا ينيتنجرأ’ا يدانلا يعجصشم نم هنأا ةقباصس ةلباقم
ناصس سصيمقب زيراوصس ةيؤور ةيناكمإا ىدم لوح لئُصس امنيح ويمور لاقو

مدقلا ةرك’’ :ةينابصسإ’ا (تروبصس) ةفيحصص اهترصشن تاحيرصصت يف ،وزنيرول
،زيراوصس لثم بع’ يتأاي نأا لامتحا اًمئاد كانهو ،ةياغلل ةيصسفانت ةينيتنجرأ’ا
،ةيناكمإا هيدل نأا فرعأا ،سضرع ميدقت يف ركفي يلينيت’’ :عباتو.’’كلذ لمأان
’’.ثدحيصس ام ىرن انوعد نكلو

بجعأاو هعبات ،1002 ماع يف وزنيرول ناصس نع زيراوصس ينربخأا’’ :فصشكو
.’’يل ةبصسنلاب اًرخف لثمُي كلذ ناكو ،يفادهأا سضعب ىأار هنأا ينربخأا ،اًريثك هب

ةيلمعلا نم يلاحلا تقولا يف ىفاعتي زيراوصس نأا ىلإا ةراصشإ’ا ردجت
.ىنميلا ةبكرلل يلصصفملا فورصضغلا يف اهارجأا يتلا ةيحارجلا

تايرابملل ةدوعلا نم يزيلجنإ’ا يرودلا يبع’ قلق ببصس فصشكي وريوغأا
يرود˘لا ي˘ب˘ع’ نأا ور˘يو˘غأا و˘ي˘جر˘ي˘صس ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسصشنا˘م م˘جا˘ه˘م ف˘صشك

.انوروك سسوريف ةحئاج طصسو ةلمتحم ةدوع لبق نوفئاخ يزيلجنإ’ا
عم انوروك سسوريف يصشفت ببصسب سسرام31 ذنم زاتمملا يرودلا ليجأات مت

.لمتحم ةدوع خيراتك وينوي8 عصضو
قلعتت ةلئصسأا كانه لازت ’ نكلو ،ةقلغم باوبأا فلخ تايرابملا بعلُتصس

ةيصضق طقف ةبولطملا تارابتخ’ا ةرفو عم فانئتصسÓل ةيلمعلا بناوجلاب
.قاطنلا ةعصساو ةمئاق يف ةلصص تاذ ةدحاو

نوقلق هئÓمز نأا وريوغأا فصشك ،وتيغنيريصشت لإا جمانربل هثيدح يفو
ةياغلل نيرذحو ةياغلل نيرتوتم نونوكيصسو مهرصسأا دارفأا نأاصشب سصاخ لكصشب
مهيدل نأ’ نوفئاخ نيبعÓلا ةيبلاغ’’ :وريوغأا لاقو.بيردتلا ىلإا ةدوعلا دنع
عم لاصصتا ىلع نوكأا نلو انه يتقيدصص عم ينكل فئاخ انأا ،تÓئاعو لافطأا
هبيصصأا نأا يننكمي يذلا ديحولا سصخصشلاو يلزنم يف سسوبحم انأا ،نيرخآ’ا
.’’يتقيدصص وه هب

نم نوناعي ’و كلذ نم نوناعي اًصصاخصشأا كانه نأا نولوقي مهنإا’’ :فاصضأاو
امبر ،لزنملا يف انه انأا ببصسلا اذهل ،كنوبيصصي نولازي ’ نكلو سضارعأا يأا
.’’ىتح فرعأا ’و سضرملاب تبصصأا

نأا لمآا ؟انه ثدحي يذلا ام ،ركفنصس سضيرم سصخصش نوكي امدنع’’ :عباتو
.’’اذه لك يهتني ىتح ابيرق حاقل ىلع روثعلا متي

سسما عامتجا لÓخ لمتحم فانئتصسا زاتمملا يرودلا ةيدنأا سشقانتصسو
. ةعمجلا

«فنأاتسسُي امدنع Êابسسإلا يرودلاب زوفنسس» :زيكسساف
لاير حانج ،زيكصساف سساكول دقتعي

ع˘ي˘ط˘˘ت˘˘صسي ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا نأا ،د˘˘يرد˘˘م
ي˘ف ة˘نو˘ل˘صشر˘ب ى˘ل˘ع قو˘ف˘ت˘˘لا

يرود˘˘لا˘˘˘ب زو˘˘˘ف˘˘˘لا عار˘˘˘صص
.هفانئتصسا دنع ،ينابصسإ’ا

لت˘ح˘ي ا˘صصرا˘ب˘لا نا˘كو
بي˘˘تر˘˘ت لود˘˘˘ج ةراد˘˘˘صص
،ةطقن85 ديصصرب اغيللا

نيتط˘ق˘ن قرا˘ف˘ب ا˘ًقو˘ف˘ت˘م
لبق كلذو ،يغنريملا نع
د˘ع˘ب ة˘ق˘با˘صسم˘˘لا ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
سسوريف ببصسب72 ةلوجلا

.انوروك
امن˘ي˘ح ز˘ي˘كصسا˘ف لا˘ق ن˘ي˘ح ي˘ف

تاحيرصصت يف ،ددصصلا اذه نأاصشب لئُصس
(و˘˘ف˘˘ي˘˘ترو˘˘ب˘˘يد ود˘˘نو˘˘˘م) ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صص ا˘˘˘ه˘˘˘تر˘˘˘صشن
.’’يرودلاب زوفنصس ،ةقباصسملا فنأاتصسُت امدنع’’ :ةينابصسإ’ا

هئÓمزو وه هموي اهب يصضقي يتلا ةيفيكلا نع ثيدحلل ينابصسإ’ا قرطتو
عم لماعتن نحن ،نوفرتحم ديردم لاير يبع’ عيمج’’ :يلزنملا رجحلا يف
.’’اًريثك بردتن ،ةديج ةقيرطب يحصصلا رجحلا

قÓطنا ذنم ديردم لاير عم ةارابم81 بعل زيكصساف نأا ركذلاب ريدجلا
نيتريرمت مدقو فادهأا3 مهلÓخ لجصسو تاقباصسملا عيمج باصسحل مصسوملا

.هئÓمزل نيتمصساح
ةباسصإلا نم ‘اعتلا دعب لوألا هفده ددحُي يليبÁد

حانجل ىمصسأ’ا فدهلا ىلع ءوصضلا (وفيتروبيد ودنوم) ةفيحصص تطلصس
.1202 يف ،يليبميد نامثع يصسنرفلا ،ةنولصشرب

يف اهارجأا يتلا ةيحارجلا ةيلمعلا نم اًماع22ـلا بحاصص اًيلاح ىفاعتيو
.سسرام لئاوأا يف اًددجم ةباصصإ’ا هتدواع امدعب ،ادنلنف يف نميأ’ا هذخف

ممأا سسأاك يف يصسنرفلا بختنملا نع يليبميد بيغي نأا ررقملا نم ناكو
سسوريف ببصسب1202 ىلإا ةلوطبلا ليجأات مت نكل ،ةباصصإ’ا ببصسب ابوروأا

.انوروك
لماكلا يفاعتلا قيقحت ىلع لمعي يليبميد نإاف ،ودنوم ةفيحصصل اًففوو

كويدلا ةليكصشت يف اًيصسيئر اًرصصنع نوكي لجأا نم ةيلاثملا هتلاح ةداعتصساو
.1202 وروي يف

نأ’ ،ةنولصشرب عم ءاقبلا يه يليبميد ةطخ نأا ةينابصسإ’ا ةفيحصصلا تفاصضأاو
ينابصسإ’ا قيرفلل ينفلا ريدملا نأاو ةصصاخ ،(ون بماك) يف حاجنلا يه هتبغر
لصصتم قايصس يف ودنوم ةفيحصص تراصشأاو.هتاردقب بجعم نيتيصس يكيك
بختنملا باوبأا حتف اًصضيأا هنأاصش نم اصسرابلا عم هقلأات نأا كردي يليبميد نأا ىلإا
.يصسنرفلا

قÓطنا ذنم ةنولصشرب عم تايرابم9 بعل يليبميد نأا ركذلاب ريدجلا
.اًدحاو اًفده مهلÓخ لجصسو تاقباصسملا عيمج باصسحل مصسوملا

يبابم لوح ًاراسس ًأابن ىقلتي ديردم لاير



 عيبلل لباق ريغ رشضخلا مجن تربتعا

تاسضوافم يف لوخدلا ضضفري نÓيم
 رسصان نب ضصوسصخب «يج.ضسأا.يبلا» عم

طصسو رصصان نب ليعامصسإا تامدخ يف طيرفتلا نÓيم ةرادإا تصضفر
،ةمداقلا تÓيوحتلا قوصس يف ،قيرفلا مجنو ينطولا بختنملا ناديم
ةدايقب نامريج ناصس سسيراب يدان هصضرف يذلا ريبكلا طغصضلا مغر
ةيصسنرف ةيمÓعإا ريراقت تفصشكو.ودرانويل يليزاربلا يصضايرلا ريدملا
يصسيرابلا يدانلا عم تاصضوافم يف لوخدلا تصضفر نايلم ةرادإا ،سسمأا
بع’ لصضفأاو ايقيرفإا لطب نأا ةحصضوم ،ةمداقلا ةرتفلا يف رصصان نب عيبل

ابلاطم رصصان نب نوكيصس ،رخآا بناج نم.عيبلل لباق ريغ ةرودلا لÓخ
لمعت ثيح قيرفلا يف هئÓمز لكل بصسنلاب رمأ’ا سسفنو ،هبتار سضفخب
 .ةيلاحلا ةرتفلا زواجتل لحلا داجيإا ىلع نÓيملا ةرادإا

ب.م.يرشسيإا
ءوشضلا ىلع هلوشصح مغر ةيدوعشسلا يف دجاوتي

 ةرداغملل رشضخألا

 نطولا نع اديعب «نزحلاب رعسشي» يرمعلا نب
بابصشلا يدانو يرئازجلا يلودلا عفادملا يرمعلا نب نيدلا لامج رمي

ىلإا ةدوعلا نم ه˘ن˘كم˘ت مد˘ع د˘ع˘ب ة˘ب˘ع˘صص ة˘ي˘صسف˘ن فور˘ظ˘ب يدو˘ع˘صسلا
يصشفت ءارج ةيدوعصسلا يف ةيوجلا تÓحرلا عيمج قيلعت دعب ،رئازجلا

مدع ببصسب هنزح ءافخإا عطتصسي مل «رصضخلا» عافد ةرخصص.انوروك ءابو
رهصشلا ءاصضقب هرثأات و ،رئازجلا يف هتبحأاو هتلئاعب قاحتل’ا نم هنكمت
ةريصصق ةلاصسر رصشن ثيح ءاقدصصأ’او لهأ’ا نع اديعبو اديحو ليصضفلا
ءاج «مارغتصسن’ا» يف يمصسرلا هباصسح ىلع هب سصاخلا «يروتصسلا«يف
يف يئاقدصصأاو يتلئاع بناجب نوكأا نأا عيطتصسأا ’ نوملعت امك »:اهيف
 .«مهبحأا يننأاب مهربخأا نأا دوأا نكل ليصضفلا رهصشلا اذه

طيمز.ع
 «1غيللا» ءاقبلا نامشضل يدانلا اداق

 يجنأا يف نيبعÓلا لسضفأا نمسض يلÓملاو يرون تيأا
يجنأا يدان حانجو يرئازجلا يلودلا بعÓلا يلÓملا ديرف نكمت

لوصصأ’ا وذ بعÓلا يرون تيأا ناير هليمز ىلإا ةفاصضإ’اب يصسنرفلا
زربأا ةمئاق يف انوكيل ،يجنأا يدان يف راظنأ’ا فطخ نم ةيرئازجلا
نع ’وطم اريرقت «سسنارف تصساو» عقوم دعأاو.مصسوملا اذه نيبعÓلا
قباصسلا ودراب بع’ يلÓملا زجح ثيح يدانلا يف نيبعÓلا لصضفأا

يف امهصساو ةياغلل ايوق ءادأا امدق امدعب ةمئاقلا يف ناكم ،يرون تيأاو
 .ةطقن93 ديصصرب01ـلا زكرملا لÓتح’ يدانلا ةدايق

 ةرواشسلا ةبيبشش
 ديدجلا مشسوملا ىلع زيكرتلا بلط

ل دÓبلا اهب رمت يتلا عاسضوألا :يطاورز
 اهؤواغلإا انيلعو ةلوطبلا ةلسصاومب حمسست

ءاغلإ’ ،ةرواصسلا ةبيبصش يدانل يمصسرلا قطانلا يطاورز دمحم اعد
ببصسب دÓبلل اهصشيعت يتلا فورظلل رظنلاب ،يراجلا يوركلا مصسوملا

ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ةرادإا ي˘ف لا˘ع˘ف˘لا و˘˘صضع˘˘لا ،ي˘˘طاورز ح˘˘صضوأاو ،ا˘˘نورو˘˘ك
يف نآ’ا نم ريكفتلاو ةلوطبلا فيقوت انيلع بجي»:ةيفحصص تاحيرصصت
ايلاح دÓبلا اهصشيعت يتلا ةيحصصلا عاصضوأ’ا »:متخو «لبقملا مصسوملا
 .«ةصسفانملا فانئتصساب حمصست ’ ،انوروك سسوريف ببصسب

ب.م.يرشسيإا
 ةمشصاعلا داحتإا

 ديدج بردم نييعتب قلطنت قباشسلا يلودلا بعÓلا ةمهم

يسضايرلا ريدملا ىيحي رتنع :لولج روسشاع
 «ةراطسسوسس» ـل يمسسرلا قطانلاو

رتنع نييعت ةمصصاعلا داحتإا ةرادإا سسلجم سسيئر لولج روصشاع دكأا
لولج حصضوأاو.قيرفلل يصضاير ريدمك ،قباصسلا يلودلا بعÓلا ىيحي
،ةمصصاعلا داحتا قيرفل ةكلاملا «روب ريصس» ةكرصشل ماعلا ريدملا سسيئرلا
ةديدجلا ةرادإ’ا انيعو انعمتجا دقل» :ةينطولا ةعاذإÓل هتاحيرصصت يف
ةيريدملا ،ةرادإ’ا سسلجم يهو ةيرادإا ماصسقأا4 ىلإا مصسقنت يتلاو قيرفلل
ةفاصضإ’اب ،ىيحي رتنع اهلثميصس يتلا ةيصضايرلا ةيريدملا ،قيرفلل ةماعلا
انقفتا »:عباتو .«رومأ’ا نم اهريغو قيرفلا طيحمو راصصنأ’ا ةنجل ىلإا

ديدجلا بردملا نييعتل رئازجلاب هلولح رظتننو رتنع عم ءيصش لك ىلع
فصشكو اذه.«رومأ’ا نم اهريغو نيوكتلا زكرم نع لوأ’ا لوؤوصسملا وهو
داحتا قيرفل يمصسرلا قطانلا نوكيصس نامرد مأا ةمحلم لطب نأا لولج
.عوبصسأ’ا اذه رحب يدانلل ماعلا نيمأ’ا نييعت متيصس نيح يف ،ةمصصاعلا

ب.م.يرشسيإا
 دادزولب بابشش

 امود يشسنرفلا بردملا ططخ نم هجورخ ببشسب

 يراجلا مسسوملا ةياهن «ةبيقعلا» ةرداغم ديري يتباث
ليحرلا ىلع دادزولب بابصش قيرف ناديم طصسو يتباث يبرعلا رصصي

بعلل ربكأا اتقو هحنم˘ي ق˘ير˘ف ى˘لإا لا˘ق˘ت˘ن’او يرا˘ج˘لا م˘صسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن
ةرداغم يف ركفي هلعج ام ةبذبذتم ةكراصشم نم يتباث ىناعو ،روهظلاو
رصصي بعÓلا نأا ةصصاخلا انرداصصم نم انملعو.يدج لكصشب يدانلا

زربأا نيب نم دحاو هنأاو اميصس’ ةلصصاوملا يف بغري ’و ،ليحرلا ىلع
يف هصسفن سضرف نم نكمتي مل هنأا ’ا ،هزكرم يف ةلوطبلا يبع’
 .ءاوجأ’ا رييغت ىلع رصصي هلعج ام ةينطولا ةلوطبلا ردصصتم ةليكصشت

 ب.م.ي رشسيإا

3372ددعلا ^1441 ناشضمر90ـل قفاوملا0202 يام20تبشسلاةصضايرلا

 مهتمÓشس ىلع اظافح روهمجلا روشضح نود بعلت ةيقبتملا تايرابملا نأا دكأا

ةيرئاز÷ا تاطلسسلا ديب Òخألاو لوألا رارقلا :راودم
›ا◊ا مسسوŸا ءاهنإل قيرط ةطراخ انعسضوو

 اهنم ىناع يتلا ةباشصإلا نم ىفاعت رشضÿا Òهظ

 ءاقبلا ققحي تاحرفو يبوروألا يرودلا ‘ ةكراسشŸا نانمسضي يوادوبو لاطع

 «1غيللا» ـل ةيلاثملا ةليكششتلل ءلدبلا ةمئاق يف اناكم ازجح

 يسسنرفلا يرودلا يف ابعل02 لسضفأا نمسض روليدو يناميلسس
روليد يدنأا بختنملا يف هليمزو يناميلصس مÓصسإا يئانثلا نكمت مدقملا ءادأ’ا لÓخ نم

.مصسوملا اذه يصسنرفلا يرودلا يف ابع’02 لصضفأا ةمئاق يف دجاوتلا نم هييلبنوم يدان بع’
نيح يف01 نم46.5 طيقنتب31ـلا زكرملا «لابتوف سسنارف» ةلجم بصسح يناميلصس لتحاو

ةبصسنلاب ء’دبلا ةمئاق يف يئانثلا دجاوت امك اذه ،01 نم85.5ـب91ـلا فصصلا يف روليد ءاج
 .«1غيللا» قيرف لصضفأ’ ةيلاثملا ةليكصشتلل

 «1غيللا» يف رمم لشضفأا يناث «ميلشس ربوشس»
زجح نم يصسنرفلا وكانوم يدان بع’و ينطولا بختنملا مجاهم يناميلصس مÓصسإا نكمت

يتيصس رتصسيل يدان نم راعملا بعÓلا مدق امدعب ،«1غيللا يف نيرمملا لصضفأا ةمئاق يف ناكم
.ةمصساح تاريرمت8

ءاج ثيح نيمصساحلا نيررمملا زربأا ةمئاق نع يصسنرفلا «لانويصسان توف» عقوم فصشكو
ايرام يد لخنأا بيصصن نم لوأ’ا زكرملا ناك نيح يف تصسيصسأا8ـب ةفاصصولا يف «ميلصس ربوصس»
 .تصسيصسأا41 مدق يذلا

ب.م.يرشسيإا
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راود˘˘م م˘˘ير˘˘كلا د˘˘ب˘˘˘ع د˘˘˘كأا
ةركل ةينطو˘لا ة˘ط˘بار˘لا سسي˘ئر
ةطيرخ مصسرل لمعي هنأا ،مدقلا
نم «انوروك» دعب امل قيرطلا
يف ،يلاحلا مصسوملا مامتإا لجأا
نأا ا˘ح˘صضو˘م فور˘ظ˘˘لا ن˘˘صسحأا

ديقتلاو تاميلعتلا مارتحا مدع
ف˘قو˘ت˘لا ةر˘ت˘ف ل˘ع˘ج˘ي˘˘صس ا˘˘ه˘˘ب
يذلا رمأ’ا ،رثكأا لوطت يلاحلا
ةيحانلا نم ةيدنأ’ا ىلع رثؤويصس
قرفلا لك نأاصش وه امك ،ةيلاملا
.ةيملاعلا

ددصصلا اذهب راودم حصضوأاو
ا˘˘ه˘˘ب سصخ تا˘˘ح˘˘ير˘˘˘صصت ي˘˘˘ف
انأا ةيلاحلا ةرتفلا يف»:ةينطولا ةعاذإ’ا

يحصصلا رجحلا ةرتف نأا دقتعأاو مئاصشتم
ببصسب يام41ـلا دعب ام ىلإا لصصاوتتصس
انبناج نمو ،ةمزÓلا ريبادتلا مارتحا مدع
ةقيرط ةطراخ عصضو ىلع لمعن نحن
ةيدنأ’ا »:ع˘با˘تو ،«ةر˘ت˘ف˘لا هذ˘ه د˘ع˘ب ا˘م˘ل
طقف سسيل اذهو ،ايدام يناعت ةيرئازجلا
،«ل˘كك م˘لا˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ل˘˘ب ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف
ر˘ج˘ح˘˘لا ع˘˘فر م˘˘ت˘˘ي ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع» :فا˘˘صضأاو
متيصسف ،رخآا مÓك انل نوكيصس يحصصلا
.«ولكيولا لثم ىرخأا ريبادت ذخأا

توشص ىلع ولعي توشص ل»
 «ةيرئاز÷ا ةلودلا

قيرفل يمصسر˘لا ق˘طا˘ن˘لا دد˘صشو اذ˘ه
ةدوعلا رارق نأا ،قباصسلا فلصشلا ةيعمج
فا˘ن˘ئ˘ت˘صساو تا˘يرا˘ب˘م˘لاو تا˘ب˘يرد˘ت˘˘ل˘˘ل
تا˘ي˘حÓ˘صص ن˘م نو˘كي˘صس ،ة˘˘صسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا
نم اهنأا احصضوم دÓبلل ايلعلا تاطلصسلا
ة˘˘لود˘˘لا »:در˘˘ط˘˘ت˘˘صساو ،ط˘˘ق˘˘فو رر˘˘˘ق˘˘˘ي
ة˘ي˘لوؤو˘صسمو رر˘ق˘ت ن˘م ي˘ه ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا

،اهتيلوؤوصسم أادبت امدنع فقوتت ةطبارلا
قو˘˘ف و˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ي نأا تو˘˘˘صصل ن˘˘˘كم˘˘˘ي ’و
.«اهتوصص

5 ىلع لصصحتصس ةيرئازجلا قرفلا»
نيرهصشل ةجاحب نحنو ريصضحتلل عيباصسأا

 «مصسوملا ءاهنإ’
يهتنيصس يتلا ةقيرطلا سصوصصخبو

قرفلا نأا راودم دكأا ،يلاحلا مصسوملا اهب
اهيف لمعتل عيباصسأا5 ىلع لصصحتصس
ىلع ءاصضقلا دعب ،اديج ريصضحتلل ةوقب

بع˘ل م˘ت˘ي نأا ى˘ل˘ع ،«ا˘نورو˘ك» ة˘ح˘˘ئا˘˘ج
لاقو ،نيرهصش يف ةيقبتملا تايرابملا

سضع˘ب˘لا»:نأا˘صشلا اذ˘ه˘ب «غ˘˘ي˘˘ل’» سسي˘˘ئر
اننكل ،اهتقو لبق ةلوطبلا ءاهنإا حرتقا
عيباصسأا5 قر˘ف˘لا ح˘ن˘م ى˘ل˘˘ع ا˘˘ن˘˘ق˘˘ف˘˘تا
دعب مصسوملا يهنن نأا ىلع ،ريصضحتلل
 «ةيقبتملا تايرابملا بعلب ،نيرهصش

لو..طي◊ا صضباق صشينام»
Áاننك Œدعب ثدحيشس ام لها

 «ءابولا ىلع ءاشضقلا
ا˘م˘م ا˘ط˘خا˘صس ة˘ط˘بار˘لا سسي˘ئر اد˘بو

،يعامتج’ا لصصاوتلا عقاوم يف لوادتي
مصسر نأا احصضوم ،ةلوطبلا ريصصم لوح
ا˘نأا »:لا˘قو ،ي˘م˘ت˘ح ر˘مأا ق˘ير˘ط ة˘˘طرا˘˘خ
كانه ،طيحلا سضباق سشين ام لوؤوصسم
عقاوم يف لاقي ام عابتإا مدعب بلاطي نم
،«نكمم ريغ اذهو يعامتج’ا لصصاوتلا

ق˘ير˘ط ة˘طرا˘خ داد˘عإا ا˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع »:م˘˘ت˘˘خو
ءاصضقلا دعب ثدح˘ي˘صس ا˘م˘ي˘ف ر˘ي˘كف˘ت˘لاو
 .«ءابولا ىلع

صسأاك نم ةيقبتŸا تايرابŸا»
مشسوŸا ‘ بعلت دق ةيروهم÷ا

 «ديد÷ا
نم ةدوعلا تا˘يرا˘ب˘م سصخ˘ي ا˘م˘ي˘فو

،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا سسأا˘˘ك ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ع˘˘˘بر رود˘˘˘لا
ةطبارلا سسيئر دكأا ،ةيقبتملا تاءاقللاو
ديدجلا م˘صسو˘م˘لا ي˘ف تاءا˘ق˘ل˘لا بع˘ل نأا
ةفثكملا ةما˘نزر˘لا بب˘صسب ،ا˘م˘ئا˘ق ى˘ق˘ب˘ي
فانئتصسا دعب يداو˘ن˘لا ا˘ه˘فر˘ع˘ت˘صس ي˘ت˘لا
بعلن نأا نكم˘ي»:ل˘صسر˘ت˘صساو ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا
ي˘ف سسأا˘كلا ن˘م ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا
.«ديدجلا مصسوملا

تا˘صسفا˘ن˘˘م ءا˘˘غ˘˘لإا ي˘˘م˘˘صسر ل˘˘كصشب د˘˘كأا˘˘ت
ءاج يذلاو يلاحلا مصسوملل يصسنرفلا يرودلا
يرودلا بتكم ءاصضعأ’ ريخأ’ا عامتج’ا دعب
ةموكح˘لا نÓ˘عا د˘ع˘ب ءا˘ج يذ˘لاو ،ي˘صسنر˘ف˘لا
تا˘طا˘صشن˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘صسإا ة˘لا˘ح˘ت˘صسا ة˘ي˘صسنر˘ف˘لا
ةرادا سسلجم رطصضإا ام ،نآ’ا دعب ةيصضايرلا
ةينعملا قرفلا  ديدحت ىلإا ةيصسنرفلا ةلوطبلا
يرود˘لاو ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود ي˘ت˘صسفا˘˘ن˘˘م˘˘ب
.مداقلا مصسوملل يبوروأ’ا

ن˘م ة˘ل˘م˘ج ذا˘خ˘تا ن˘ع  عا˘م˘ت˘˘جإ’ا ر˘˘ف˘˘صسأاو
نوبعÓلا ا˘ه˘ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘صسي˘صس ي˘ت˘لا  تارار˘ق˘لا
،ةيصسنرفلا ةلوطبلا يف نوطصشانلا نويرئازجلا

ي˘ثÓ˘ث لا˘ط˘عو يوادو˘ب ،سسا˘نوأا رار˘غ ى˘˘ل˘˘ع

ا˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م نو˘˘كي˘˘صس يذ˘˘لا ي˘˘صسنر˘˘˘ف˘˘˘لا سسي˘˘˘ن
مصسوملا ي˘بوروأ’ا يرود˘لا ي˘ف ة˘كرا˘صشم˘لا˘ب
لهؤوملا سسداصسلا زكرملا يف هلولح دعب مداقلا
نيدلا نيز ةا˘ج˘ن ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب ،ة˘صسفا˘ن˘م˘ل˘ل
ةقفر مين بع’و يرئازجلا يلودلا تاحرف
.ةيناثلا ةجردلا يرودل طوقصسلا نم هيدان

يلك لكصشب لاطع ىفاعت ،رخآا بناج نم
ىوتصسم ىلع اهنم ىناع يتلا ةباصصإ’ا نم
،ةمداقلا ةرتفلل ازهاج نوكيل ،ةبكرلا ةطبرأا

ر˘ب˘كأا ا˘ت˘قو ة˘لو˘ط˘ب˘لا ءا˘غ˘لإا ه˘ح˘ن˘م˘ي˘صس ثي˘˘ح
ارداق نوكيل ةيز˘ها˘ج˘لا ن˘م ع˘فر˘لاو برد˘ت˘ل˘ل

 .ديدجلا مصسوملا يف ةصسفانملا ىلع
طيمز.ع

يتلا ةÒبكلا تايناكمإلاب داششأا
Áمز اهكلتÓقيرفلا ‘ هؤو 

ديرأا :›وغيف
ةطلغ عم ةلسصاوŸا
ىلع نورداقو يارسس

 بقللاب جيوتتلا
ي˘لو˘غ˘˘ي˘˘ف نا˘˘ي˘˘ف˘˘صس در

ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘˘لا بعÓ˘˘لا
يكر˘ت˘لا يار˘صس ة˘ط˘ل˘غ م˘ج˘ن
هلي˘حر تا˘ع˘ئا˘صش ى˘ل˘ع ةو˘ق˘ب
،يرا˘ج˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن
يدانلا عم حاترم هنا احصضوم
.ةلصصاوملا ديريو يكرتلا

اراوح ايقيرفإا لطب ىرجأاو
«كيتاناف» ةفيحصص عم ’وطم
يف د˘ي˘ع˘صس ا˘نأا» :Ó˘ئا˘ق حر˘صص
،«ءاق˘ب˘لا د˘يرأاو يار˘صس ة˘ط˘ل˘غ
اديج رصضحن نأا انيلع »:عبات

لÓخ نم ،ةلوطبلا فانئتصس’
،سصا˘خ˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘لا ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت
اننأاو ام˘ي˘صس’ بق˘ل˘لا˘ب زو˘ف˘ل˘ل
بحتو ةيوق ةعومجم كلتمن
«و˘صسو˘صس» دا˘عو اذ˘ه ،«زو˘ف˘لا
يبرادلا ةراصسخ ىلإا ثيدحلاب
˘ما˘مأا ي˘صضا˘م˘لا م˘صسو˘م˘لا ي˘ف
تارارقلا »:لاقو ،سشا˘ت˘كصشي˘ب
م˘صسو˘م˘لا ي˘ف ة˘ي˘˘م˘˘ي˘˘كح˘˘ت˘˘لا
زوفلا ن˘م ا˘ن˘ت˘مر˘ح ي˘صضا˘م˘لا

م˘ها˘ن˘ق˘ل م˘صسو˘م˘لا اذ˘ه ن˘˘كلو
.«ادبأا هوصسني نل اصسرد

ب.م.يرشسيإا

ب.م.يرشسيإا

sport@essalamonline.com
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رهششو يحشصلا رج◊ا عم كلاح فيك
 ؟ ناشضمر

ة˘˘مأ’ا نا˘˘˘صضمرو م˘˘˘كنا˘˘˘صضمر ح˘˘˘صص
ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘لا سصو˘صصخ˘ب ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘صسإ’ا

بعصشلا لثم يلثم هيصضقا ناصضمر رهصشو
ينأا امك رج˘ه˘م˘لا ي˘ف د˘جاو˘ت˘م˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا
باتك ةبا˘ت˘ك ل˘جا ن˘م ر˘ث˘كأا تقو˘لا ل˘غ˘ت˘صسا

سصصصق لم˘ح˘ي ة˘ح˘ف˘صص08 ن˘م ر˘ي˘غ˘˘صص
نو˘كي˘صس ةر˘يد˘ت˘صسم˘لا م˘لا˘ع ي˘ف يراو˘صشمو
ىلع لمعا امك ةيبرعلاو ةيصسنرفلا نيتغللاب

 . ءÓمزلاو بابحأ’ا عم لصصاوتلا
يه فيك اشسنرفب دجاوتم تنأا

 ؟ كانه عاشضوألا
انأا حيحصص ءيصش لك ىلع هلل دمحلا

’ ءاوجأ’ا نكلو اصسنرف يف ايلاح دجاوتم
ة˘ل˘ئا˘ع˘لا د˘ع˘ب م˘غر ة˘يدا˘ع ي˘ه˘˘ف ا˘˘ه˘˘ب سسأا˘˘ب
لاقي امك رم’ا ىلع اندتعا اننا ’ا ءاقدصصأ’او
انل حمصسي ىتح اذهو ءابولا اذه لاوزب انتاينمت
 . ةيعيبطلا انتايح ةلوازمب

لجأا نم كانه ةعبتŸا ةقيرطلا يه ام
 ؟تيبلا تامزلتشسم شضعب ءاشضق
ع˘صضو˘ب تما˘ق ة˘ي˘صسنر˘ف˘لا تا˘ط˘˘ل˘˘صسلا

نم ةلئاعلا نم درف لك هلمعتصسي سصيخرت
ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘ي ا˘م و˘هو تي˘ب˘لا مزاو˘ل ءا˘˘صضق ل˘˘جا
ةاقÓم اذكو ءارصشلا لجأا نم كلذ لغتصسن
 . نييرئازجلا ءاقدصصأ’ا

لجأا نم يرئاز÷ا بعششلل كتلاشسر
 ؟ ءابولا اذهل دح عشضو

دÓبلل ايلعلا تاطلصسلا حئاصصنب ديقتلا
لÓخ نم كلذو ءا˘ب˘طأ’ا ح˘ئا˘صصن˘ب ل˘م˘ع˘لاو
ر˘ي˘غ˘لا جور˘خ˘لا يدا˘ف˘تو تي˘ب˘˘لا˘˘ب ماز˘˘ت˘˘ل’ا

لقن يفو سضارمأ’ا يف انعقوي يذلا لوؤوصسم
 «. انوروك» سسوريف ىودع

 ؟بيردتلا عم كتايادب تناك فيك
بع’ انأاو تناك بيردتلا ملاع يف يتيادب

سضع˘ب ير˘ج˘ن ر˘˘خآ’ ن˘˘ي˘˘ح ن˘˘م ا˘˘ن˘˘ك ثي˘˘ح
ا˘ن˘ل ح˘م˘صست ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا تا˘˘صسارد˘˘لا
نصسحلو ان˘ي˘ق˘با˘صس تار˘ب˘خ ن˘م ةدا˘ف˘ت˘صس’ا˘ب

تناك ثيح زيمم ريطأات كانه ناك هنا انظح
لعلو نيصصبرتمك لمعن انك نيأا ةقفارملا
اذ˘كو را˘ي˘ب’ا ة˘صسرد˘م ي˘ف تنا˘ك ي˘˘تا˘˘ياد˘˘ب
 لئابقلا ةبيبصش ةصسردم

لشضفلا هل هÈتعت يذلا قيرفلا وه نم
 ؟بيردتلا لا‹ ‘ كزورب ‘

سشيع يديصس ناك هبيردتب تمق قيرف لوأا
يل ةبصسنلاب ةيوقو ةديج ةبرجت تناك نيأا

تنا˘ك ا˘ه˘ن˘مو ه˘ل˘م˘ع ي˘ف ئد˘ت˘ب˘م برد˘م˘ك
تايركذ ةقيق˘ح بيرد˘ت˘لا م˘لا˘ع ع˘م ي˘ت˘ياد˘ب
 . ىصسنت ’و ةليمج ىقبت
تجوت يتلا ةيدنألا عم كل جيوتت زعأا

 ؟اهعم
تا˘˘ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا كا˘˘ن˘˘ه

يل ةبصسنلاب ةديج اهربتعا يتلا تاراصصتن’او

Óف ةيد˘نأÓ˘ل ي˘ب˘يرد˘ت ل˘حار˘م ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف
تدق يتلا كلت يه ةلحرم مهأا كيلع ىفخي
فيطصس قا˘فو اذ˘كو ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘صش ا˘ه˘ي˘ف
اهلÓخ نم انلمع يتلا ةيدنأ’ا سضعب ىتحو
ىتح وأا مويدوبلا نمصض بتارم لÓتحا ىلع
دو˘ع˘صصلا ل˘جا ن˘م ا˘ه˘ب ا˘ن˘صسفا˘ن ىر˘خأا قر˘˘ف
 . يبلق يف ةزعم لمحت اهلك اهنأا دقتعا

 ؟يششانح فيرشش دن� عم كتقÓع
ةبيبصشلل يفر˘صش سسي˘ئر ى˘ق˘ب˘ي ي˘صشا˘ن˘ح

امأا يرانكلا خيرات يف ريثكلا مدق هنوكل
يتقÓع سصوصصخب
هعم ةد˘ي˘ن˘ع تنا˘كف
انأاو سسيئر هرابتعاب
يف هنا ىرأاو بردم
يل حنصست ةرم لك
ىلإا لم˘ع˘لا ة˘صصر˘ف

ىلوأ’ا ةرملا ليلدب ةرمثم نوكتو ’إا هبناج
ةبترم ةي˘نا˘ث˘لا ةر˘م˘لا ي˘فو ي˘ئا˘ه˘نو ة˘لو˘ط˘ب
فصصن ىلإا لوصصولا اذكو لطبلا فيصصو
لا˘ط˘بأا يرود سسأا˘ك ي˘ئا˘ه˘ن ع˘برو ي˘ئا˘ه˘ن˘˘لا
يف رخا يئاه˘ن ة˘ث˘لا˘ث˘لا ةر˘م˘لا ي˘فو ا˘ي˘ق˘ير˘فإا
يبراجت نأا نظأا اذهل ةيناث ةبترمو سسأاكلا

نكلو ديعب دح ىلإا ةقفوم دج تناك هعم
يل قيدصص وه مدقلا ةرك نع ديعب مويلا

نم ربتعن امك هلثم يلثم قباصس بع’ ربتعيو
 . ةدحاولا ةنيدملا ءانبأا

ءاشسؤورلا ديدعل لاومأا تحنم كنأا عاششي
قافوك مهقرف بيردت ةمهم ›وتل

 ؟رارشس عم فيطشس
سضعبلا لواح طقف تاءاعدا درجم يه

يأا ىدحتأا مويلا انأاو يتروصص هيوصشت اهتقو
تنك ايصصخصش امومع كلذ كل لوقي سسيئر
نم اهبردأا تنك يتلا يداونلا ءاصسؤور دعاصسأا
دعاصست حئاصصن ءادصسإاو لمعلا ةيجهنم ةيحان
نا كل دكؤوأا امك لصضفأ’ا قيقحت ىلع قيرفلا

فيصضأاو انايحأا ينتمدخ تاءاعد’ا هذه لثم
«هلاخ» نا لاق نم كانه نا ىتح رخا ائيصش كل

هلل دمحلا نكلو لارنج
تاءاعد’ا كلت رعا مل
ن˘˘با ا˘˘نا˘˘ف ما˘˘م˘˘ت˘˘˘ها يأا
باو˘˘˘ب ن˘˘˘باو عرا˘˘˘˘صشلا
 .لاقي املثم يحلا

نم ىلع كقيلعت
عم كل شسأاك يئاهن رخآا ‘ نأا اولاق

كتراجتب امتهم تنك لئابقلا ةبيبشش
امك كقيرف رشض– ⁄و ةيشصخششلا
 ؟يئاهنلا ةراشسخ ‘ ببشست ام يغبني

ها˘نر˘صسخ ي˘ئا˘ه˘ن˘لا «’و˘ط˘م كح˘˘صضي »
رادا يذلا ماكحلا دحا نا امك ءازجلا تÓكرب
سضعب نأاب هثيدح ي˘ف د˘كا ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا ا˘ه˘مو˘ي

لجا نم نيصضرح˘م او˘نا˘ك ة˘ب˘ي˘ب˘صشلا ي˘ب˘ع’
امومع يرا˘ن˘كلا ةرا˘صسخ

تاعاصشا كل تلق امك
ي˘صشم˘ت تنا˘ك ةر˘ي˘ث˘ك
تلحترا ا˘م˘ن˘يأا ي˘ف˘ل˘خ
ير˘˘ي˘˘م˘˘صض ا˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع
ل˘كب تل˘˘م˘˘ع حا˘˘تر˘˘م
قرف˘لا ل˘ك ي˘ف ة˘هاز˘ن

ليواقا درجم وه لاقي ام لكو اهتبرد يتلا
يه˘يو˘صشت ى˘لا ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م سضع˘ب˘لا ى˘ع˘صس
يه يتراجت انا ريغ ’ دصسح وهف  طقفو
مدقلا ةرك ناديم يف لمعلاو يد’وا ةيبرت
 . طقفو

Ÿةبانع دا–إا عم كتمهم لمكت ⁄ اذا
‘ ناك قيرفلاو7002-6002 مشسوم

 ؟لوألا مشسقلل دوعشصلا وحنو ةرادشصلا
تكرت هلل دمحلاو طقفو ةصصاخ فورظ

اعاجصش هربت˘عا يرار˘قو ةدا˘ير˘لا ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا
ةصصاخ لكاصشملا قلخل ءاقبلا ذبحا مل ينوكل
نم رثكا برقتلا ديري ناك اهتقو سسيئرلا ناو
ىق˘با ي˘ت˘لا رو˘مأ’ا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلاو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
يصضرع تيلخ امومع يصسفنل اهب ظفتحا

 . تلحرو حيلم
ةقرشسب كمهتإا يدانم مشسوŸا شسفن ‘

‘ اهب نطقت تنك يتلا ةقششلا زافلت
 ؟كترداغم دنع ةبانع

هلل دمحلاو ثدح ام ةقيقح رهظا تقولا
ركذتأا لامع’ا هذه ةاوه نم تصسلو ناعبصش
يتلا تامزلتصسملا لك اهيف ةقرو تكرت ينا
اهدعب يدانم سسيئرلا كل تلق امكو اهتيقبا
تداعو هتحماصس اناو حامصسلا بلطو يناقتلا
 . اهيراجم ىلا هايملا

Úبو كنيب ةيلئاعلا ةقÓعلا ةحشص ام
بابششل ابردم تنك تقو ششومامز

 ؟ةليم
ةقÓع يه سشو˘ما˘مز ة˘ل˘ئا˘ع˘ب ي˘ت˘قÓ˘ع

كلذب ديعصس اناو «يد’و لاوخ»  مهف «ةبصسن»
. 

بلج ءارو تنك كنأا حيحشص له

 ؟ةمشصاعلا دا–إل ششومامز
سصوغلا ذبحا ’ رومأ’ا هذه لثم هللاو

سشومامز لق˘ن ي˘ف م˘ها˘صسا م˘ل ي˘نو˘كل ا˘ه˘ي˘ف
اهتيأار ي˘ت˘لا ءا˘م˘صسأ’ا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ل˘ب ط˘ق˘ف
’ ةقيقح اهل نوعلا دي ميدقت ىلع تلمعو
ىوصس ءيصشل ’ ةطقنلا هذه يف ثيدحلا ديرا
لين ىنمتأاو يريخ لمعلا اذه ربتعا ينوكل

 . يتانصسح يف هءازج
اولمع نيذلا ÚبردŸا Úب نم Èتعت

،Êارمعو ةخيشش نب ةقفر برغŸا ‘
نم Úتلوطبلا ىوتشسم Úب نراقت ول

 ؟نشسحألا
دقتعا ديحولا قيرفلا ريبك قرف دجوي ’

ةمرتحملا دوقعلا يفو تايناكمإ’ا يف هنا
سصخ˘ت ة˘˘يدادو كا˘˘ن˘˘ه ي˘˘با˘˘ج˘˘يإ’ا ءي˘˘صشلاو
يف ةيبرغم˘لا ة˘يدا˘ح˘ت’ا كرا˘صشت ن˘ي˘برد˘م˘لا
انيلوؤوصسم نم ىنمتأا ايصصخصش ةركلا ريوطت
ةيرئاز˘ج˘لا ةر˘كلا ر˘ي˘ي˘صست ى˘ل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لاو
لÓ˘خ ن˘م ر˘ث˘كا دا˘ه˘ت˘ج’او ا˘مد˘ق ي˘صضم˘˘لا
Óف ةبراغملا انئÓمز تاربخ نم ةدافتصس’ا

بجو رومأ’ا سضعب كانهف كلذ يف بيع
 . رابتع’ا نيعب اهذخا

اهجراخ مأا رئازجلا يف لمعلا لصضفت له
 ؟

ءيصشلا نكلو ديج رئازجلا يف لمعلا
ةر˘ي˘ث˘كلا تا˘طو˘غ˘صضلا و˘˘ه ه˘˘ي˘˘ف ي˘˘ب˘˘ل˘˘صسلا
انلعجي يذلا رم’ا كانهو انه نم ةلقانتملا
يف براجتلا سضعب سضوخل انايحأا رطصضن
رئازجلا يف لمعلا امومع ايقيرفا لامصش لود
 . ادج بعصصو بعصص ىقبي

بختنŸا عم كتبرŒ ميقت فيك

 ؟ ةيشضاŸا تاونشسلا ‘ يبŸوألا
نا ح˘ي˘ح˘صص ة˘ح˘جا˘نو ةد˘ي˘ج ةر˘ت˘˘ف تنا˘˘ك

ن˘كلو ق˘ق˘ح˘ت˘ي م˘لو ل˘هأا˘˘ت˘˘لا نا˘˘ك فد˘˘ه˘˘لا
دمحلاو قيرف ءانب ناك انتبرجت نم ىمصس’ا
ايقيرفا سسأاك اوبعل نيذلا نيبع’5 ـلا هلل
نكي مل اذامل يصسفن يف زح ام لعلو ةريخأ’ا
ةي˘صضا˘م˘لا تاو˘ن˘صسلا ي˘ف م˘ه˘ي˘ل˘ع دا˘م˘ت˘ع’ا
ىتح مهانكرت اذامل5102و4102 تاونصس
كلعجي رما وهو ةيصضايرلا مهمصساوم رخا

كا˘˘ن˘˘ه ل˘˘˘ه لءا˘˘˘صست˘˘˘ت
ي˘˘˘˘صضا˘˘˘˘ير عور˘˘˘˘˘صشم
ةينطولا تاب˘خ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل
انتقو يف هل˘ل د˘م˘ح˘لا˘ف
ةلماصش ةرظن انل تناك
انكو ةين’ا نع ةديعبو

01 ى˘ل˘ع لو˘صصح˘لا ل˘قأ’ا ى˘ل˘ع فد˘ه˘ت˘صسن
 . بختنملل زئاكر مهلعج لجا نم نيبع’

نبو حا‚وب حا‚ عقوتت تنك له
كبختنم نمشض اناك ناذللا يرمعلا

 ؟يبŸوألا
ةصصاخو يرمعلبو حاجنوب يئانثلا حاجن

رخا ءيصش كل فيصضاو اعقوتم ناك يليÓب
قرف يف طصشنت رصصانعلا ديدع كانه ناك
يف يناديملا ان˘ل˘م˘ع ا˘ن˘ل˘صصاو و˘ل ة˘لو˘ط˘ب˘لا
يف تاكراصشملاو اصضيأا يلحملا بختنملا
نا دقتعا «ناصشلا» لثم ةيقيرف’ا تاصسفانملا

مهل تناك ةيرئازجلا ةركلا نودوقي اوناك نم
ىلا ىدأا يذلا رم’ا ةقبصسم ةيبلصس راكفأا

 . هيلع لمعن انك يذلا يناديملا لمعلا رصسك
ينفلا مقاطلا ‘ لمعلل حومط كل له

 ؟لوألا بختنملل
لمعلا يل قبصس دقف ’ املو معن يرئازجك

’ املو نابصشلا يف اصضيأا تلمعو دعاصسمك
 . عورصشم قح هنا دقتعا

Œيرانكلا عم كتبر
 ؟ لوؤوشسمكو بردمك

بردم˘كو بعÓ˘ك
فلتخمو يلع ام تمدق
ثÓثلا لحارملا ةليط ةيباجيإا تناك يبراجت
اريبك ناك ا˘ن˘حو˘م˘ط ة˘ق˘ي˘ق˘ح لوؤو˘صسم˘ك ا˘ما

 . باحصسن’ا تلصضفو اريثك تأاجافت ينكلو
 ؟ هاعشسم قفاوت لهو لÓم ‘ كيأار
عباتم اناو ةقÓطن’ا دي هتحنم ايصصخصش

نم هب اندعو ام ديدج رظتننو هب موقي امل
 . هنأاصشب ثدحت يذلا عورصشملا لÓخ

مشسوŸا اذه كبراŒ نع Óيلق ثدحتن
ام ةليلم Úع ةيعمج ‘ اقفوم تنك

 ؟ كلذ ‘ رشسلا
يف فرصشم هجوب انرهظو ءاقبلا انققح

نكلو لصضفأ’ا انققحو مصسوملا اذه ةيادب

انحاجن تل˘قر˘ع ة˘ب˘ع˘صصلا ة˘يدا˘م˘لا فور˘ظ˘لا
لعل باحصسن’ا لصضفا ينلعج يذلا رم’ا

و˘ب˘ح˘م ل˘خد˘ت˘يو ة˘ي˘ع˘صضو˘لا مزأا˘ت˘ت ى˘صسعو
ديدصستو ةلصصاوملا ىلع هتدعاصسمل قيرفلا
اذه نا دقتعا نكلو نيبعÓلا روجأا كلذب
ادع ام هيل˘ع و˘ق˘ل˘ق˘ي ي˘ل سشود˘ن˘ع˘م ق˘ير˘ف˘لا

 . هيلوؤوصسم
يبرقم نم اشضرع كيقلت نا لاقي

ةدوعلا شضفرت كلعج ام وه ةيدولوŸا
 ؟ةيعمجلل

ناك ةيعمجلا نم يباحصسنا سصوصصخب
نيريصسملا ةردق مدعو نويدلا مخاصضت لعفب

ةيدولوملا سصوصصخب اما لولح داجيإا ىلع
سضع˘ب ن˘كلو سضر˘ع كا˘ن˘ه نا˘˘ك ح˘˘ي˘˘ح˘˘صص
ةيدولوملا ىلع ةبوصسحملا ةينقتلا فارطأ’ا

 . كلذ تلقرع نم يه
ةيرشصنلا ‘ عيقوتلا تررق اهدعب

 ؟كلذ ” فيك
رارق نا˘ك ة˘ير˘صصن˘لا ى˘لا لا˘ق˘ت˘ن’ا رار˘ق

ن’ باحصسن’ا تلصضف اهدعب نكلو ةقادصص
ا˘ي˘صصخ˘صش ي˘لو ق˘ير˘ف˘˘ل˘˘ل ن˘˘صسحا نا˘˘ك كلذ
 . ائطاخ ارارق هتربتعاو

¤إا نوكرلاو ايئاهن باحشسنلا تررق
له لبقŸا مشسوŸا ةدوعلا لبق ةحارلا

 ؟حيحشص اذه
نهارلا تقولا يف فقوتلا تررق معن

لصصاوتلا ىلع لمعا ثيح ةحارلل نوكرلاو
تاربخلا لدابت ىلع لمعنو رابك نيبردم عم
نوكيصسو ةيكيتكتلاو ةين˘ف˘لا ل˘ئا˘صسم˘لا ي˘ف
مصسوملل يدج ريصضحت كانه تقولا سسفن يف
 . لبقملا

ديرت يذلا قيرفلا وه ام ةحارشص لكب

 ؟ Óبقتشسم هبيردت
يرئازجلا برغلا يف بردا مل ينا دقتعا

ع˘با˘ط ل˘م˘ح˘ي ق˘ير˘ف بيرد˘ت د˘يرا ي˘نا ا˘م˘ك
 . ةيريهامجلا

ىتحو زوين داتشس ةانق كلت“ تنك
ثوروŸا اذه عجارت اذاŸ ةدير÷ا

 ؟يمÓعإلا
يأا˘ك ه˘ي˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا تلوا˘ح عور˘صشم و˘˘ه

ام فورظ نكلو رئازجلا يف ةصضايرلل بحم
 . هنع فقوتا ينتلعج

 ؟ ةÒخأا ةملك
يرئازجلا بعصشلا لكو مكناصضمر حصص

ءÓبلا انع دعبيو ريخلا ىلع انردقي يبرو
. ءابولاو

 قرششلا نم ةيÒهامج ةدعاق كلÁ قيرفو برغلا قرف دحأا ةدايق ‘ هتبغر نع Èع

يسشانحو هعورسشم رظتنن نحن..لعسشŸا لÓم تحنم »: يدوـــج تيا
 « ةبيبسشلا عم هخيرات هل ميظع لجر

يف هتقÓطنا شصخت يتلا رومألا ديدع ىلإا «مويلا مÓشسلا» عم هراوح يف يدوج تيا نيدلا زع بردملا قرطت
هتبرجت ىلإا انب داع امك هبراجت فلتخملو ةليلم نيع ةيعمج ةدايق نم هباحشسنا ةيشضقل اذكو بيردتلا ملاع
هتمزل يتلا تاعاششإلاو يبملوألا بختنملا يف هب ماق امو لÓمو يششانح نيشسيئرلا نع ثدحتو يرانكلا عم

. ةريبك ةيباجيإاب هبشسح اهلباق يتلاو ةرم لك يف

ششامر ماششه هرواح

خيراتلاو ضشومامز ةلئاع عم ةبارق يدل معن»
« ةراطسسوسسل هلقن ‘ ببسسلا Êأا دهسشي

انمزاول ءاسضقب انل حمسست ةسصخرلا »
« انبابحأاو انئاقدسصأا ةرايزو

يبيردتلا يراوسشم ‘ تاعاسشإلا ديدع نم تيناع »
«ةيباجيإلا ةيحانلا نم رمألا تيلغتسساو

قيق– ةينب تناك يرانكلل يتدايق »
« Êونعط يعم اوناك نم نكلو لسضفألا

تلقرع يتلا يه ةيدولوملا نم ةينقت فارطأا »
« هلل مهتبسساحم كرتأاو قيرفلل يتدايق

نكلو قيرفلل ةمدخ ةليلم Úع ترداغ »
« ينع ملكتت يجئاتنو هلاح ىلع يقب عسضولا

« ةيتاذلا يتÒسس ةباتكل يحسصلا رج◊ا لغتسساو ةÒغسصلا ةلئاعلا دارفأا ضضعب ةقفر ناسضمر يسضقأا »



ةــــنصصرق

ةيلاŸا ةقرولا بعلي بيد
ة˘ي˘ع˘م˘ج ق˘ير˘˘ف سسي˘˘ئر ر˘˘كف˘˘ي

ل˘˘˘˘ج ع˘˘˘˘˘صضو ي˘˘˘˘˘ف بور˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘لا
عفد لجأا نم ةحاتملا تايناكمإ’ا

ىلإا دوعصصلا قيقحت ىلإا اكصسي’
مغر ىلوأ’ا ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘لا

يف ةصسفانملا لب˘ق˘ت˘صسم سضو˘م˘غ
ر˘ي˘˘خأ’ا رار˘˘ق˘˘لا» ا˘˘ه˘˘ما˘˘صسقأا ل˘˘ج
ءابو ببصسب «تاطل˘صسل˘ل دو˘ع˘ي˘صس
ةصسفانملا فقوأا يذلا «انوروك»
مغرو رهصش نم رثكأ’ ةيمصسرلا

ىلع ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ةرادإا ل˘م˘ع˘ت اذ˘ه
لجأا نم يلاحلا تقولا لÓغتصسا

يتلا تاطط˘خ˘م˘لا سضع˘ب ط˘ب˘صض
حنم عفرب د˘ع˘ب ا˘م˘ي˘ف ا˘ه˘ل ح˘م˘صست
. تايرابملاب زوفلا

ةدوعلا نوديري
بل˘˘˘˘˘˘غأا كصسم˘˘˘˘˘˘ت

ن˘ي˘ت˘ط˘بار˘لا ي˘برد˘م
ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘˘لاو ى˘˘˘لوأ’ا

م˘˘˘صسق ي˘˘˘ف ى˘˘˘ت˘˘˘حو
ةدوعلا ةركفب ةاوهلا
تابيردتلا ءاوجأا ىلإا
ي˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
ثيح لجاعلا بيرقلا
نم عيمجلا فوختي
ع˘˘˘˘˘جار˘˘˘˘˘˘ت سسجا˘˘˘˘˘˘ه
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ىو˘ت˘صسم
ي˘˘حاو˘˘ن˘˘لا ل˘˘ك ن˘˘م
ةد˘˘˘˘˘م نأا ة˘˘˘˘˘صصا˘˘˘˘˘خ
تارارق رئازجلاب ةيصضايرلا قرفلل ةينفلا مقاوطلا رظتنت اذه ىلعو نيرهصشلا تبراق بايغلا

يلاردفلا بتكملا عامتجا ناو ةصصاخ ةيعامجلا تابيردتلا ىلإا ةدوعلا سصوصصخب ةديدجو ةماه
. ريخأ’ا عامتج’ا يف لمأا سصيصصب حنم

رداغي نل يكوكلا
 قافولا

قافو بردم يكوكلا ليبن يصسنوتلا دكأا
هيدان نع ليحرلا يف ركفي ’ هنأا فيطصس
ه˘فد˘ه نأا ى˘لإا اًر˘ي˘صشم ي˘لا˘ح˘لا تقو˘لا ي˘˘ف
قبا˘صس ى˘لإا قا˘فو˘لا ةدا˘عإا ى˘ق˘ب˘ي ي˘صسي˘ئر˘لا

يفحصص حيرصصت يف يكوكلا لاقو هدهع
ةقيقحلا يف » :ةيصسنوتلا تاعاذإ’ا ىدح’
ادبأا ركفأا ’و فيطصس قافو يف حاترم انأا
نأاو ة˘˘صصا˘˘خ يدا˘˘ن˘˘لا ن˘˘ع ل˘˘ي˘˘˘حر˘˘˘لا ي˘˘˘ف
يئاقب نوديري راصصنأ’او قيرفلا يلوؤوصسم
مهناو اميصس’ قافولا راصصنا حاتري اذهبو »
لصصحملا جئاتنلل ار˘ظ˘ن ار˘ي˘ث˘ك ه˘ب او˘ق˘ل˘ع˘ت

. اهيلع

ةطيرÿا نم تفتخا

ي˘ف تع˘جار˘ت ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يد˘نأ’ا د˘يد˘ع
مصسق يف اهدجاوت ببصسب ةريخ’ا تاونصسلا
طلصسو ،ىلفصسلا ماصسقأ’ا ىتح وأا ةاوهلا

ى˘ل˘ع ءو˘صضلا ي˘بر˘ع˘˘لا «ةرووو˘˘ك» ع˘˘قو˘˘م
ة˘ط˘ير˘خ ن˘م تف˘ت˘خا ي˘ت˘لا ة˘يد˘ن’ا سضع˘˘ب
قر˘ف ة˘ثÓ˘˘ث تر˘˘كذو ،ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ةر˘˘كلا

قلعتيو ىصضم تقو يف داجمأ’ا تعنصص
ي˘لا˘˘غ ،ة˘˘يوا˘˘صشلا دا˘˘ح˘˘تا ن˘˘م ل˘˘كب ر˘˘مأ’ا

ريبك ددع دجوي امك ةبانع ءارمحو ركصسعم
،ءاصضيبلا نيع داحتا رارغ ىلع قرفلا نم
ع˘˘ير˘˘صس ،نار˘˘هو ي˘˘نو˘˘يد˘˘م ،ل˘˘ق˘˘˘لا قا˘˘˘فو
.ةبقلا دئار ،ةيدمحملا

يدلاخ ةيولوأا

با˘ب˘˘صشلا ر˘˘يزو يد˘˘لا˘˘خ ي˘˘ل˘˘ع د˘˘ي˘˘صس د˘˘كأا
مامتإا وه يلاحلا ةرازولا فده نأا  ةصضايرلاو
لاجأ’ا برقأا يف ةديدجلا بعÓملا عيراصشم
ا˘ه˘ب ى˘لدأا ي˘ت˘لا ه˘تا˘ح˘ير˘صصت ي˘ف  ،ة˘ن˘كم˘م˘˘لا
ويدارل  ةصضايرلا عاطق ىلع لوأ’ا لوؤوصسملا
قلق انأا »:Óئاق  عوصضوملا سصوصصخب «وج»
،«بعÓملا هذه يف لاغصشأ’ا ةياهن ىرأا ىتح
نم بعÓ˘م˘لا هذ˘ه لا˘غ˘صشأ’ا ما˘م˘تإا »:ا˘ف˘ي˘صضم
تامكارت كانه نأا فرعن نأا بجي ،انتايولوأا

هذه ي˘ف ما˘غ˘لأا كا˘ن˘ه ا˘نا˘ي˘حأاو تاو˘ن˘صس ة˘ل˘ي˘ط
عاطقلا يف لوأ’ا لجرلا ددصش امك ،«عيراصشملا
عم قيصسنتلاب سصاخ جمانرب عبتت ةرازولا نأا
لك يف بعÓملاب لاغصشأ’ا فانئتصسإ’ ة’ولا

ةريودلاو يقارب يبعلمو وزو يزيت بعلم نم
نارهو بعلم نأا ىلع هديكأات عم ،ةمصصاعلاب
ر˘خا ءا˘ه˘نإا د˘ع˘ب لا˘˘جأ’ا بر˘˘قأا ي˘˘ف م˘˘ل˘˘صسي˘˘صس
.تاصشتورلا

لكسشم ةبغرلا بايغ
ديد÷ا ةرقم

نأا دار˘صش كي˘ل˘م ةر˘ق˘م م˘ج˘ن برد˘م ح˘˘صضوأا
ج˘ما˘نر˘ب ط˘ب˘صض ي˘ف ر˘كف˘ي ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا
ةرتف ديدمت دعب هيقباصس نع رياغم يريصضحت
نأا احصضوم نيرخآا نيعوبصسأ’ يحصصلا رجحلا
يدافتل فلتخ˘ي˘صس ة˘يدر˘ف˘لا تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ط˘م˘ن
لظ يف نيبعÓلا سسوفن  ىلإا للملا برّصست

دعب نع مهتاريصضحت زيمت يتلا بذبذتلا ةلاح
ز˘يز˘ع˘م ءا˘ق˘فر ىد˘ل سشتو˘كلا سسم˘ل د˘قو اذ˘˘ه
ةدو˘ع˘لا ى˘ت˘حو برد˘ت˘لا ي˘ف ة˘ب˘˘غر˘˘لا ناد˘˘ق˘˘ف
نع اديعب ءاقبلا نأا افيصضم ةيمصسرلا ةصسفانملل
ةيصسفن ىلع رثأا عيباصسأا ةتصس ةبارقل نيدايملا
. نيبعÓلا

qarsana@essalamonline.com
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؟ةلوطبلا وفاده مه نيأا
تا˘ب دو˘˘كر˘˘لا ن˘˘م ة˘˘لا˘˘ح

ة˘يد˘˘ن’ا مو˘˘ج˘˘ه ا˘˘ه˘˘فر˘˘ع˘˘ي
اهبرغل اهقرصش نم ةيرئازجلا

،اهبونج ى˘لإا ا˘ه˘لا˘م˘صش ن˘مو
قباصس تقو يف تناك امدعب
،ن˘ي˘˘م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘ل˘˘ل ا˘˘م˘˘ج˘˘ن˘˘م
نيب نم «غيل ’» تحبصصأاو
ي˘ت˘لا ة˘ي˘بر˘ع˘˘لا تا˘˘يرود˘˘لا
ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘ت
ل˘ي˘ج˘صست ل˘ي˘لد˘ب مو˘˘ج˘˘ه˘˘لا

مصسوملا اذه ةلوطبلا فاده
فادهأا01ـل يني˘صسو˘ح˘ل˘ب
يهو ةاراب˘م22 ي˘ف ط˘ق˘ف
اهنع لاقي ام لقأا ةليصصح
.ةفيعصض اهنا
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ةيوركلا تاسسفانŸا لبقتسسم دد– «فافلا»
بت˘˘كم ءا˘˘صضعأا عا˘˘م˘˘ت˘˘جإا جر˘˘خ

مدق˘لا ةر˘كل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تإ’ا
يذلا ويد˘ي˘ف˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘ب د˘ق˘ع يذ˘لا
ي˘˘˘صشطز ن˘˘˘يد˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘خ ه˘˘˘˘صسأار˘˘˘˘ت
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘˘لا˘˘˘ب «فا˘˘˘ف˘˘˘لا«سسي˘˘˘ئر
تصصخلت يتلاو ،ة˘ما˘ه˘لا تارار˘ق˘لا
اهنمصض نمو ةمهم طاقن سسمخ يف
ة˘فر˘ع˘م˘ل ة˘ح˘صصلا ةرازو ة˘ل˘˘صسار˘˘م
لا˘م˘كا˘ب ح˘م˘صسي ير˘يد˘˘ق˘˘ت د˘˘عو˘˘م
مÓعإاو اهماصسقأا عي˘م˘ج˘ب ة˘لو˘ط˘ب˘لا
سسأا˘ك تا˘صسفا˘ن˘م لا˘م˘˘كإا ،فا˘˘كلا»
سسأاك تايرابم نم ىقبت ام بعلو يناثلاو لوأ’ا فرتحملا يتلوطب مامتإا دعب ةيروهمجلا
عيمجب نابصشلا ت’وطب لكل يئاهنلا فيقوتلا ،لبقملا ربمتبصس يف بابصشلل ةيروهمجلا
هذه يتأاتو ،ةعاقلا لخاد مدقلا ةركو ةيوصسنلا مدقلا ةرك ةصسفانم فقو ىلإا ةفاصضإ’اب ،اهماصسقأا
.دجتصسملا انوروك سسوريف يصشفت رارمتصسإا ببصسب ةيئاقولا تاءارجإÓل ةلمكت  تارارقلا
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رشصعلا

04:23

رهظـلارجفلا
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برغŸا

19:30

ءاششعلا

09:01

ةÓسصلا تيقاوم

يسسنرفلا يرودلا يف ابعل02 لسضفأا نمسض روليدو يناميلسس^
يجنأا يف نيبعÓلا لسضفأا نمسض يلÓملاو يرون تيأا^

ضضفري نÓيم
‘ لوخدلا
عم تاسضوافم

«يج.ضسأا.يبلا»
رسصان نب ضصوسصخب

ديدج بردم نييعتب قلطنت قباشسلا يلودلا بعÓلا ةمهم

ىيحي رتنع:لولج روسشاع
قطانلاو يسضايرلا ريدملا

«ةراطسسوسس» ـل يمسسرلا

ديد÷ا مشسوŸا ىلع زيكÎلا بلط

ر“ يتلا عاسضوألا :يطاورز
ةلسصاوÃ حمسست ل دÓبلا اهب

اهؤواغلإا انيلعو ةلوطبلا

امود يشسنرفلا بردملا ططخ نم هجورخ ببشسب

«ةبيقعلا» ةرداغم ديري يتباث
يراجلا مسسوملا ةياهن

عيبلل لباق ريغ رشضخلا مجن تربتعا
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مهتمÓشس ىلع اظافح روهمجلا روشضح نود بعلت ةيقبتملا تايرابملا نأا دكأا

تاطلسسلا ديب Òخألاو لوألا رارقلا :راودـــم
›ا◊ا مسسوŸا ءاهنإل قيرط ةطراخ انعسضوو ةيرئاز÷ا

ريسضحتلل عيباسسأا5 ىلع لسصحتسس ةيرئازجلا قرفلا»^«ةيرئازجلا ةلودلا توسص ىلع ولعي توسص ل»^
دعب ثدحيسس ام لهاجت اننكمي لو..طيحلا ضضباق ضشينام»^«مسسوملا ءاهنإل نيرهسشل ةجاحب نحنو

«ديدجلا مسسوملا يف بعلت دق ةيروهمجلا ضسأاك نم ةيقبتملا تايرابملا»^«ءابولا ىلع ءاسضقلا

دادزولب بابششةمشصاعلا دا–إاةرواشسلا ةبيبشش


