
30 صص

ةيبطلا تادعاصسملاو تامدخلا عيمج مهل مدقي
«انوروك» ةحئاج ةرتف ةليط ةيرورصضلا

ةطرسشلل لوأا ظفاح ةباسصإا
ةليمز حÓسس نم يران قلطب

شسابعلب يف فزيفسسب
50صص

8308-2111 NSSI moc.enilnomalasse.www rf.oohay@malasselanruoJ 1441 ناصضمر61ـل قفاوملا0202 يام90تبصسلا 9372ددعلا Gdãªø: 51Oêةعباصسلا ةنصسلا

ةيعوألاو ةيلاملا فرظألا رفوت دكأا
ةغيصصلا هذه هزاجنإل ةيراقعلا

ثلثلا نع يلختلاو صسيئرلا نم رماوأاب عيرصشتلا قح ءاغلإا
ةيناملربلا ةناصصحلا ماظن ليدعت و «انيصسلا» يف يصسائرلا

انيلع صضرفي نطولا ىلإا ءامتنلا نإا لاق
5491 يام8 رزاجم ةطحم دنع فقوتلا

اندــــــمسص» :دارـــــج
مويلا دمسصنسسو شسمأ’اب
«انوروك ةحئاج زواجتنو

30 صص

ةينيصصلا ةيبطلا تادعاصسملا نم ةديدج ةنحصش ملصستت اندÓبةثداحلا لوح اقيقحت حتفت ايميلقإا ةصصتخملا ةباينلا 0202 يناثلا يصسادصسلا لÓخ طفنلا قوصسل نزاوتلا ةدوعب لئافتم ةقاطلا ريزو

دـــكؤوت «كارـــطانوسس»
«وـــــكرادنأا» ةـــلسصاوم
نــــيكرب شضوحب اهطاسشن

40صص

ديدحت ،روتصسدلا ليدعت ةدوصسم تحرتقا
وأا نيتيلاتتم نيتدهع˘ب ة˘ي˘صسا˘ئر˘لا تاد˘ه˘ع˘لا

صسي˘ئر ن˘ي˘ي˘ع˘ت ة˘ي˘نا˘ك˘مإا ع˘م ،ن˘˘ي˘˘ت˘˘ل˘˘صصف˘˘ن˘˘م
صسيئر زكرم زيزعتو ،هل بئانل ةيروهمجلا
باون تادهع ديدحت نع Óصضف ،ةموكحلا
ثلثلا ةطوك ءاغلإاو ،طقف نيتدهعب بعصشلا
ن˘˘ع Ó˘˘صضف ،ة˘˘مألا صسل˘˘˘ج˘˘˘م ي˘˘˘ف ي˘˘˘صسا˘˘˘ئر˘˘˘لا
مÓصس تامهم يف ةكراصشملاب صشيجلل حامصسلا

كار˘ح˘لا ةر˘ت˘صسد ،نا˘م˘لر˘ب˘لا ة˘˘ق˘˘فاو˘˘م د˘˘ع˘˘ب
.ةيروتصسد ةمكحم ءاصشنإاو ،يبعصشلا

ةسسسسؤوم فلكي ةيروهمجلا شسيئر
يناديم ىفسشتسسم عسضوب ششيجلا
يوارحسصلا بعسشلا فرسصت تحت

30صص

«اهسضييبت ت’واحم مغر مداقتت ’ مئارجو راع ةمسصو يسسنرفلا رامعتسس’ا رزاجم» :نوبت شسيئرلا
30 صصخيراتلاب ةصصاخ ةينطو ةينويزفلت ةانق قÓطإاب رمأاو ةركاذلل اينطو اموي يام8 ـلا نلعأا

وـــعدي نكسسلا رـيزو
مـــــئاوق رـــيسضحتل

APL يـــــبتتكم

40صص

ناتدهعو ةيروهمجلا شسيئرل بئان
زربأا بعسشلا باونلو ريخأÓل طقف

روتسسدلا ةدوسسم تاحرتقم

كاـسسمإلاو راـطفإلا تيقاوم
اهيحاوصضو ةمصصاـــــعلا رئازجلا

65:30:كاــسسمإلا
74:91:راـطفإلا

30 صص

تاـــمامكلا ءادـــترا ةــيرابجإا نورـــقي ة’و
ميمعتلل هجتت ةركفلاو .. راجتلاو نينطاوملل

نيفلاخملا دصض ميتنصس نويلم2 ىلإا لصصت ةيلام تامارغ

نيكب» : رئازجلاب نيسصلا ةرافسس
ناقيدسصو ناميمح ناوخأا رئازجلاو

«ناقوثوم ناكيرسشو نازيزع

40صصنويزفلتلا ربع ثبت قرط قفو ششامقلا نم اهتطاخإا ىلإا ةوعدم تÓئاعلا^



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
ÊوÎكلإ’ا 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
ليبابأا رئاط

فلسشلا ‘

دحأا رثع ،اهعون نم ةديرف ةثداح يف
يمتني رئا˘ط ى˘ل˘ع ،ف˘ل˘صشلا˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
رويطب فرعي ام وأا تايمامصسلا ةليصصفل
ةظفاح˘م˘ل ه˘م˘ي˘ل˘صست˘ب ما˘ق ثي˘ح ،ل˘ي˘با˘بألا
تح˘ت ه˘ت˘ع˘صضوو ه˘ت˘ن˘يا˘ع ي˘ت˘لا تا˘با˘˘غ˘˘لا
ةردان دعت ةليصصفلا هذه نأا ةصصاخ ،ةيامحلا

مل نيح يف ،ما˘م˘ت˘هلاو ثح˘ب˘لا˘ب ةر˘يد˘جو
هطو˘ق˘صس ى˘لإا تدأا ي˘ت˘لا با˘ب˘صسألا فر˘ع˘ت

يذ˘لا ر˘ئا˘ط˘لا و˘هو صضرألا ح˘ط˘˘صس ى˘˘ل˘˘ع
.يلاعألاو تاعفترملاب صشيعي

«IMF» بيجتسسي
رئازجلل

فلتخم نم ةرركتم ةيرئازج تاءادن دعب
«انوروك» صسوريف يصشفت ةيادب ذنم ربانملا
،يلودلا دقنلا قودنصص قفاو ،ملاعلا يف
هذه ةهجاومل ةئراط تادعاصسم ميدقت ىلع
ن˘م ة˘لود05 نم ا˘ه˘ب تمد˘ق˘ت ة˘ح˘ئا˘ج˘لا
81 ـب ردقت ةيلامجإا ةميقب981 ـلا هئاصضعأا

ةجلاعملا لصصاويصس هنأا امك ،رلود رايلم
.رخآا ابلط05 نم رثكأل ةلجاعلا

ايقيرفإا ددهي عو÷ا

.. ءاربخلاو ن˘ي˘صصت˘خ˘م˘لا تا˘ع˘قو˘ت تقد˘صص
ممأÓل عباتلا يم˘لا˘ع˘لا ة˘يذ˘غألا ج˘ما˘نر˘ب ن˘ل˘عأا
يف صصخصش نويلم34 نم رثكأا نأا ،ةدحتملا
مادعنا رط˘خ نو˘ه˘جاو˘ي˘صس ا˘ي˘ق˘ير˘فإا بر˘غ لود
لظ يف ةلبقملا رهصشألا لÓخ ،يئاذغلا نمألا
يف ةصصاخ ،«انوروك» صسوريف يصشفت رارمتصسإا

ر˘يد˘صصت˘لا تÓ˘ما˘ع˘م د˘ي˘م˘ج˘ت رار˘م˘ت˘صسإا ل˘˘ظ
تادعملاب ةصصاخلا كلت ءانثتصسإاب داريتصسلاو
راطإا يف لودلا صضعب نيب ةلدابتملا ةيبطلا

.ةحئاجلا هذه ةهجاومل تابهو تادعاصسم

! ..«ريدي فوÿا»

تا˘يلو ىد˘حإا˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع ة˘صسصسؤو˘م ر˘يد˘˘م
8 ـل هلمع بتكم يف رجحلاب مزتلم ،برغلا
هتوربجب افورعم ناك ينعملا ،ايموي تاعاصس
رجفو ىلإا ةيناث رمت ل نيذلا لامعلل «هترقح»و
ىصشفت نإا امو،مهدحأا عم مدعلا نم Óكصشم
تر˘ي˘غ˘ت ى˘ت˘ح ا˘ندÓ˘ب ي˘ف «ا˘نورو˘ك» صسور˘ي˘ف
اصسأار هلاوحأا تبلقنإاو لوؤوصسملا اذه تاكولصس
ع˘م كا˘كت˘حإلا ردا˘نو ا˘ئدا˘ه تا˘ب ،بق˘ع ى˘˘ل˘˘ع
00:80 ـلا ةعاصسلا ىلع هبتكم لخدي ،لامعلا

،ًءاصسم00:61 ـلا دعب لإا هنم جرخي لو احابصص
.«ءابولا اذه نم فياخ ينار» هيبرقمل لاقو

qarsana@essalamonline.com
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! .. اهلهأا نم دهاسش دهسشو
ن˘م ر˘ث˘ك لا˘ح ه˘˘لا˘˘ح

خيراتلا ايابخب نيفراعلا
،يصسنرفلا يرامعتصسإلا
خرؤو˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لا بر˘˘˘˘˘˘˘عأا
ي˘ي˘ف˘˘ي˘˘لوأا ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا
،نوز˘ي˘مد˘نار˘غ رو˘كو˘ل
لئا˘صسم ي˘ف صصت˘خ˘م˘لا
ةروث˘لا نا˘بإا ة˘ن˘طاو˘م˘لا
لئا˘صسم˘لاو ،ة˘ي˘صسنر˘ف˘لا
خ˘يرا˘ت˘لا˘ب ة˘ل˘صصلا تاذ
ن˘˘ع ،يرا˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صسلا
تاطلصس تمصصل هفصسأا
رزا˘ج˘م˘لا ها˘ج˘˘ت ،هدÓ˘˘ب
تائم اهل صضرعت يتلا
.2691و4591 نيب ام ةيريرحتلا ةروثلا لÓخ كلذكو5491 ةنصس نييرئازجلا نم فلآلا

؟.. «زاغلنوسس» ‘ ثدحي اذام

ةماعلا ةيريدملا تاميلعت قيبطت صضفرت ،نطولا ربع «زاغلنوصس» تايريدم صضعب نأا ودبي
اهنوك ،يحصصلا رجحلا عفر ةياغ ىلإا زاغلاو ءابرهكلا ريتاوف ليصصحت ليجأاتب ةلئاقلا عمجملل
ةددهم اهلاجآا يف اهديدصستب مهتمزلأاو ،ءابرهكلا ريتاوف مهميلصستب نينطاوملا نم ددع تأاجاف
.مهنع ءابرهكلا عطقب كلذب نيمزتلملا ريغ

! .. ركسسعم ‘ مد ةمزأا
،ةيلولاب ةحصصلا ةيريدم تنلعأا نأا دعب

ةداملا هذهل ةقوبصسم ريغ ةردن ليجصست نع
،تاي˘ف˘صشت˘صسم˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘يو˘ي˘ح˘لا
،ركصسعمب ةير˘ي˘خ˘لا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا تعرا˘صس
زكرم هقل˘طأا يذ˘لا ة˘ثا˘غ˘ت˘صسلا ءاد˘ن بق˘ع
تÓمح قÓ˘طإا ى˘لإا ،ة˘يلو˘لا˘ب مد˘لا ع˘م˘ج
،هنم نكمم ردق ربكأا عمجو مدلاب عربتلل
تو˘˘م يدا˘˘ف˘˘تو ،ع˘˘صضو˘˘لا كراد˘˘˘ت د˘˘˘صصق
ة˘ي˘حار˘ج تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ل نو˘جا˘ت˘ح˘ي صصا˘خ˘صشأا

وهو ،مدلا صسايكأا بايغ ببصسب ةلجعتصسم
تار˘˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘يد˘˘˘ع ف˘˘˘صسأÓ˘˘˘˘ل ثد˘˘˘˘ح ا˘˘˘˘م
.اندÓب يف ةدع ةيحصص تاصسصسؤومب

نارهو ‘ مومسسم كمسس
م˘ت˘ي ،ي˘لاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘نا˘ث˘˘لا ةر˘˘م˘˘ل˘˘ل

ة˘فور˘ع˘م˘لا ،بنرألا ة˘كم˘صسلا دا˘ي˘ط˘˘صصا
هيوتحت امل ،اهكÓهتصسا دنع اهتروطخب
رتميتنصس06 تاذ ةكمصسلا ،مومصس نم
ل˘ب˘ق ن˘م ا˘هدا˘ي˘ط˘صصا م˘˘ت ،غ˘˘ل˘˘ك8.1و
نارهو يف تايصسلدنألا ئطاصشب نيدايصص
،(amolap) ةمامحلا ةريزج نم برقلاب
ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م نأا م˘˘غر اذ˘˘ه ثد˘˘ح˘˘ي
اذ˘ه دا˘ي˘صصإا يدا˘ف˘ت ى˘لإا تعد ة˘يلو˘لا˘˘ب
يذلا رطخلا ببصسب كامصسألا نم عونلا
نأا ثيح اهب دحأا كاكتحإا درجمب رجني
.اتيمم نوكي نايحألا بلاغ يف رمألا



watan@essalamonline.com
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يو˘˘مد˘˘لا ع˘˘م˘˘ق˘˘لا نأا ر˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عاو
م˘صشا˘غ˘لا لÓ˘˘ت˘˘حÓ˘˘ل ي˘˘صشحو˘˘لا
نيبج ي˘ف را˘ع ة˘م˘صصو ل˘ظ˘ي˘صس
تفرتقا ي˘ت˘لا را˘م˘ع˘ت˘صسلا ىو˘ق
231 ةليط نييرئازجلا قح يف
مداقتلاب طقصست ل مئارج ،ةنصس
ةرر˘كت˘˘م˘˘لا تلوا˘˘ح˘˘م˘˘لا م˘˘غر
ا˘ه˘نأا ى˘ل˘ع ادد˘صشم ،ا˘ه˘صضي˘ي˘ب˘ت˘ل

د˘صضو ،ة˘ي˘نا˘صسنإلا د˘˘صض م˘˘ئار˘˘ج
تما˘ق ا˘ه˘نأل ة˘يرا˘صضح˘لا م˘ي˘ق˘˘لا

لادبتصسل يقرعلا ريهطتلا ىلع
ماد˘ق˘ت˘صسا˘ب ن˘ي˘ي˘ل˘صصألا نا˘كصسلا
لصصف ىلع تماق امك ،ءابرغلا
،هروذج نع يرئازجلا ناصسنإلا

هتيصصخصش خصسمو ،هتاورث بهنو
.اهتاموقم لكب
ةبصسانمب ةمألا ىلإا هتلاصسر يفو
ويام8 رزاجمل57 ـلا ىركذلا

،نو˘ب˘ت صسي˘˘ئر˘˘لا رد˘˘صصأا ،5491
لك نم يام نماثلا رابتعاب ارارق
امك ،ةركاذلل اينطو اموي ،ةنصس
ةانق قÓ˘طإا˘ب تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ى˘ط˘عأا
ة˘صصا˘خ ة˘ي˘˘ن˘˘طو ة˘˘ي˘˘نو˘˘يز˘˘ف˘˘ل˘˘ت
ةموظنملل ادنصس نوكت ،خيراتلاب
ةداملا هذه صسيردت يف ةيوبرتلا

ةيح رمتصست نأا هصصرح دكأا يتلا
اصضيأا فصشكو ،لايجألا لك عم
ءاهتنلاب تا˘ه˘ي˘جو˘ت ى˘ط˘عأا ه˘نأا

ءاد˘˘ه˘˘˘صش ءا˘˘˘م˘˘˘صسأا قÓ˘˘˘طإا ن˘˘˘م
ةرو˘ثو ة˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا ة˘˘موا˘˘ق˘˘م˘˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ةد˘˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لا ر˘˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا
ءاي˘حأاو ،ة˘ي˘ن˘كصسلا تا˘ع˘م˘ج˘م˘لا
م˘ي˘مر˘ت ي˘ف ع˘صسو˘˘ت˘˘لاو ،ند˘˘م˘˘لا
ةدهاصش فقتل ةيخيراتلا ملاعملا

ن˘م˘ث˘لا ى˘ل˘ع لا˘ي˘جألا ر˘م ى˘ل˘˘ع

بع˘صشلا ه˘˘ع˘˘فد يذ˘˘لا ظ˘˘ها˘˘ب˘˘لا
ةيصشحول يدصصتلا يف يرئازجلا
ى˘ت˘ح يرا˘م˘ع˘ت˘˘صسلا لÓ˘˘ت˘˘حلا
قوف ادحومو اميرك ارح صشيعي
ه˘˘˘ي˘˘˘صضا˘˘˘م˘˘˘ب ارو˘˘˘خ˘˘˘ف ،ه˘˘˘صضرأا

ة˘غا˘ي˘˘صص ي˘˘ف ه˘˘ب اد˘˘صشر˘˘ت˘˘صسمو
ةيطارقميدلا لظ يف لبقتصسملا
‐ ةيعام˘ت˘جلا ة˘لاد˘ع˘لاو ة˘ق˘ح˘لا
يذلا ،‐ةيروهمجلا صسيئر لوقي
انخيرات» ،ددصصلا تاذ يف فدرأا

تلاغصشنا ة˘ع˘ي˘ل˘ط ي˘ف ل˘ظ˘ي˘صس
تلا˘غ˘صشناو ةد˘يد˘ج˘لا ر˘ئاز˘ج˘˘لا
يف ادبأا هيف طرفن نلو ،اهبابصش
.«ةيجراخلا انتاقÓع
،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا صسي˘ئر ا˘عدو اذ˘ه
عيمج ءÓجتصسا ى˘لإا ن˘ي˘خرؤو˘م˘لا

نم اهريغو ةطحملا هذه بناوج
،ة˘مألا ةر˘˘كاذ ي˘˘ف تا˘˘ط˘˘ح˘˘م˘˘لا
ةدعاصصلا لاي˘جألا ق˘ح˘ل ا˘فا˘صصنإا
قدأا˘˘ب ا˘˘ه˘˘ي˘˘صضا˘˘م ة˘˘فر˘˘ع˘˘م ي˘˘ف
ىلعأا دامتعاب كلذو ،ه˘ل˘ي˘صصا˘ف˘ت
،ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا ي˘˘ف قد˘˘صصلا تا˘˘˘جرد
ظفحت يتلا ةمألا نأا ىلإا اريصشم
،ا˘ه˘تاذ ظ˘ف˘ح˘ت ا˘م˘نإا ،ا˘ه˘خ˘˘يرا˘˘ت
جاصضنإا ىلع اهتردق يف ديزتو
يد˘صصت˘لا ي˘ف ي˘ب˘ع˘صشلا ي˘عو˘لا
تا˘ي˘بو˘لو تارا˘ي˘ت تاروا˘˘ن˘˘م˘˘ل

ىرخألا ةفصضلا ى˘ل˘ع ة˘ير˘صصن˘ع
،طصسوتم˘لا صضي˘بألا ر˘ح˘ب˘لا ن˘م
هتربق دهع يف نمزلا اهب فقوت
.ةعجر ريغ ىلإا بعصشلا ةدارإا

خيراتلاب ةصصاخ ةينطو ةينويزفلت ةانق قÓطإاب رمأاو ةركاذلل اينطو اموي يام8 ـلا نلعأا

«اهسضييبت ت’واحم مغر مداقتت ’ مئارجو راع ةمسصو يسسنرفلا رامعتسس’ا رزاجم» :نوبت شسيئرلا

 ح.ميلصس

يقيقحلا هجولا نع ةيعطق ةفصصب تفصشك ،5491 يام8 رزاجم نأا ،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا صسيئر دكأا
يناطيتصسلا يصسنرفلا رامعتصسÓل

ةبيرق ةدوع نع فصشك
هلوح اصسنرف عم تاصضوافملل

بايغ» :يخيسش ديجملا دبع
رئازجلا ىلع عيسض فيسشرأ’ا

«رامعتسس’ا ميرجت ةسصرف
،يخيصش ديجملا دبع فصشك
،ينطولا فيصشرألا ريدم
نع ،ةصسائرلاب راصشتصسملاو
تاصضوافملا فانئتصسا برق
صصوصصخب اصسنرف عم
بايغ نأا زربأاو ،فيصشرألا
اندÓب ىلع عيصض ريخألا

،رامعتصسإلا ميرجت ةصصرف
يرئازجلا خيراتلا نأا افيصضم
.دعب بتكي مل
براصضت نع ،يخيصش ثدحت

اياحصض دادعأا وأا ماقرأا لوح
يصسنرفلا رامعتصسإلا رزاجم
نأا ىلإا راصشأاو ،اندÓب يف
5491 يام8 ـلا ثادحأا
54 اهتيحصض حار ةيواصسأاملا
تاريدقتلاب يرئازج فلأا
بصسح فلأا09و ،ةيصسنرفلا
،ةيكيرمألا تاريدقتلا

تاحيرصصت يف افيصضم
،صسمأا لوأا اهب ىلدأا ةيفحصص

ماقرألا يف براصضتلا نأا
فلم يف ةقدلا بايغو
عيصض ةركاذلاو فيصشرألا

ميرجت ةصصرف رئازجلا ىلع
ةبلاطملاو رامعتصسلا

مئارجلا ىلع تاصضيوعتب
ايعاد ،رئازجلا يف ةيصسنرفلا
عامتجلا ءاملعو نيخرؤوملا

ةباتكل دنجتلا ىلإا صسفنلاو
لاقو ،رئازجلا خيرات طبصضو
بتكي مل رئازجلا خيرات»
اهيدل رئازجلا» فدرأاو ،«دعب
يطغي ل هنكل ريبك فيصشرأا
مغر ةيرامعتصسلا ةرتفلا

ةنادإل يفكي ام دوجو
.«همئارجو رامعتصسلا

ح.نيدلا رمق

،روتصسدلا ليدعت ةدوصسم تحرتقا
نيتدهعب ةيصسائرلا تادهعلا ديدحت
ع˘م ،ن˘ي˘ت˘ل˘صصف˘ن˘م وأا ن˘ي˘ت˘ي˘لا˘ت˘ت˘م
ةيروهمجلا صسيئر نييعت ةيناكمإا
صسي˘ئر ز˘كر˘م ز˘يز˘ع˘تو ،ه˘ل بئا˘ن˘˘ل
د˘يد˘ح˘˘ت ن˘˘ع Ó˘˘صضف ،ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا

نيتد˘ه˘ع˘ب بع˘صشلا باو˘ن تاد˘ه˘ع
يصسائرلا ثلثلا ةطوك ءاغلإاو ،طقف
ن˘˘ع Ó˘˘صضف ،ة˘˘مألا صسل˘˘ج˘˘م ي˘˘˘ف
يف ةكراصشملا˘ب صشي˘ج˘ل˘ل حا˘م˘صسلا

ة˘˘ق˘˘فاو˘˘م د˘˘ع˘˘ب مÓ˘˘صس تا˘˘م˘˘ه˘˘˘م
،يبعصشلا كارحلا ةرتصسد ،ناملربلا

.ةيروتصسد ةمكحم ءاصشنإاو
نيب لصصفلاب قلعتملا بابلا يفو
ةدو˘صسم˘˘لا تحر˘˘ت˘˘قا ،تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا
ةدم ىلع ناملربلا ةقفاوم ةيمازلإا

ى˘لإا ،را˘صصح˘لا وأا ئراو˘ط˘لا ة˘لا˘˘ح
ةيئانثتصسلا ةلاحلا ةدم رارقإا بناج
اهديدجت مدعو اموي06 ـب ةردقملا
روصضح تمزلأا امك ،هتقفاومب لإا
لÓ˘خ نا˘م˘لر˘ب˘لا ءا˘صضعأا ة˘ي˘ب˘˘ل˘˘غأا

تدد˘˘حو ،تيو˘˘˘صصت˘˘˘لا تا˘˘˘صسل˘˘˘ج
.طقف نيتدهعب ةيناملربلا ةدهعلا

ي˘ت˘لا ،تا˘حر˘ت˘ق˘˘م˘˘لا تر˘˘قأا ا˘˘م˘˘ك
،ةيروهمجلا ةصسا˘ئر ا˘ه˘ن˘ع تجر˘فأا
ق˘˘˘ح ،صسمأا لوأا ا˘˘˘ه˘˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب ي˘˘˘ف
ةباقر يف ةيرو˘ت˘صسد˘لا ة˘م˘كح˘م˘لا
ة˘لا˘ح˘لا ءا˘ن˘ثأا ةذ˘خ˘ت˘م˘لا تارار˘ق˘لا
،ةقيثولا تاذ تحلأاو ،ةيئانثتصسلا

ي˘˘ف ز˘˘ي˘˘ي˘˘م˘˘ت˘˘˘لا ةرور˘˘˘صض ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةيناملربلا ةناصصحلا نم ةدافتصسلا
ةصسراممب ةطبترم˘لا لا˘م˘عألا ن˘ي˘ب
ةجراخلا كلتو ةيناملر˘ب˘لا ةد˘ه˘ع˘لا

رماوأاب عيرصشتلا قح تغلأاو ،اهنع
لطعلا لÓخ ،ةيروهمجلا صسيئرل
قح ىلع ظافح˘لا ع˘م ة˘ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لا
روغصش ةدم لÓخ رماوأاب عيرصشتلا
يفو ينطو˘لا ي˘ب˘ع˘صشلا صسل˘ج˘م˘لا

،ةيئانثت˘صسلا ة˘لا˘ح˘لا ةد˘م نو˘صضغ
يف ناملربلل اهميدقت ةرورصض عم
ةدوصسم تمزلأاو ،ةبول˘ط˘م˘لا ةد˘م˘لا

،رو˘˘ت˘˘˘صسد˘˘˘لا ل˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘ت عور˘˘˘صشم
نيناوقلا عيراصشم قافرإاب ةموكحلا
ةيقيب˘ط˘ت˘لا صصو˘صصن˘لا ع˘يرا˘صشم˘ب
تادنتصسملا ميدقت نع Óصضف ،اهل
ناملربلا ىلإا ةيرورصضلا قئاثولاو
.ةيباقرلا هماهم ةصسراممل
ةدو˘صسم تا˘حر˘ت˘ق˘م تل˘م˘˘حو اذ˘˘ه
ة˘ي˘صسا˘ي˘صس تا˘حÓ˘صصإا ،رو˘ت˘صسد˘˘لا

ةيطارقميدلا زيزعت اهنأاصش نم ةماه
ة˘م˘كح˘م ثاد˘ح˘ت˘صسا رار˘غ ى˘˘ل˘˘ع
صسلجملا لح˘م ل˘ح˘ت˘ل ،ة˘يرو˘ت˘صسد
ىلوتت ثيح ،ي˘لا˘ح˘لا يرو˘ت˘صسد˘لا

ةيروهمجلا صسيئر تارارق ةبقارم
.برحلاك ةيئانثتصسلا فورظلا يف

نم لدعلا ريزو داعبتصسا

عنمو ءاصضقلل ىلعألا صسلجملا
مكاحملا نم ةاصضقلا لقن

د˘يد˘ج˘لا رو˘ت˘صسد˘لا ن˘م˘صضت ا˘˘م˘˘ك
نم ،ةلادعلا ةيلÓقتصسا أادبم زيزعت

اهنم ةيروتصسد تاءارجإا ةدع لÓخ
ماعلا بئانلاو لدعلا ريزو داعبتصسا
ن˘م ًا˘ي˘ئا˘ه˘ن ا˘ي˘ل˘ع˘˘لا ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘ل˘˘ل
امدعب ،ءاصضقل˘ل ى˘ل˘عألا صسل˘ج˘م˘لا

صسي˘˘˘ئر و˘˘˘ه لد˘˘˘ع˘˘˘لا ر˘˘˘يزو نا˘˘˘ك
صسي˘ئر ن˘ع ة˘با˘ي˘˘ن˘˘لا˘˘ب صسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
صسلجملا ةصسائر لقنو ،ةيروهمجلا
،ايلعلا ةمكحملا صسيئر ىلإا ةباينلاب
اهمصضي يتلا ة˘ل˘ي˘كصشت˘لا ةر˘ت˘صسدو
ةاصضقلا لقن عنم اذكو ،صسلجملا

بعÓ˘ت يأا ع˘ن˘م˘ل ،م˘كا˘ح˘م˘˘لا ن˘˘م
.ةاصضقلا ةيامحو اياصضقلاب

عامتجلا قح مارتحإا
ةفاحصصلا ةيرحو رهاظتلاو

ىلع ةيلبقلا ةباقرلا عنمو
مÓعإلا لئاصسو

ًا˘ما˘كحأا ةدو˘صسم˘لا تن˘م˘صضت ا˘˘م˘˘ك
ةيمومعلا تاطلصسلا مازلإاب قلعتت
،ة˘ي˘˘صسا˘˘صسألا قو˘˘ق˘˘ح˘˘لا مار˘˘ت˘˘حا˘˘ب

ة˘˘ير˘˘صسو بيذ˘˘ع˘˘ت˘˘لا م˘˘˘ير˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ك
ة˘صصا˘خ˘لاو ة˘ير˘صسلا تÓ˘صسار˘˘م˘˘لا

ع˘˘با˘˘˘ط˘˘˘لا تاذ تا˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لاو
ة˘صسرا˘م˘م ة˘˘يا˘˘م˘˘حو ،ي˘˘صصخ˘˘صشلا
ق˘˘حو ،ز˘˘ي˘˘ي˘˘م˘˘ت نود تادا˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘لا
ة˘˘ير˘˘حو ر˘˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘لاو عا˘˘م˘˘ت˘˘˘جلا
ةيلب˘ق˘لا ة˘با˘قر˘لا ع˘ن˘مو ة˘فا˘ح˘صصلا

بنا˘ج ى˘لإا ،مÓ˘عإلا ل˘ئا˘صسو ى˘ل˘ع
ل˘كب ة˘˘فا˘˘ح˘˘صصلا ة˘˘ير˘˘ح ةر˘˘ت˘˘صسد
يف نطاوملا قح رارقإاو ،اهلاكصشأا
قئاثولاو تامولعملا ىلإا لوصصولا

ا˘˘ه˘˘˘با˘˘˘صست˘˘˘كاو تا˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘صصحإلاو
ءا˘صشنإا ق˘ح ن˘ع Ó˘صضف ،ا˘ه˘لواد˘˘تو
حيرصصت ميدقت درجمب تايعمجلا

ام ،يئاصضق رارقب لإا اهلح عنمو
طوغصضلا ن˘ع تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا د˘ع˘ب˘ي
روتصسدلا حرتقيو ةطلصسلل ةيرادإلا
يبعصشلا كارحلاب فارتعلا ديدجلا
،هترتصسدو9102 يرفيف22 مويل
ل˘ق˘نو ،ة˘ي˘هار˘كلا با˘ط˘خ ر˘ظ˘˘حو
داوملا ةلمج ىلإا ةيغيزامألا ةغللا
نو˘كت ل ي˘ت˘لاو ة˘ت˘با˘ث˘لا ءا˘م˘صصلا

يرو˘ت˘صسد ل˘يد˘ع˘˘ت يأا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م
بعÓت يأا عنم˘ل اذ˘هو ،Óً˘ب˘ق˘ت˘صسم
ةدوصسملا هذه حرتقتو ،اهب يصسايصس

ر˘ي˘تا˘صسد˘لا خ˘˘يرا˘˘ت ي˘˘ف ةر˘˘م لوأل
حامصسلا لÓقتصسلا ذنم ةيرئازجلا
ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا صشي˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل
ظف˘ح تا˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ة˘كرا˘صشم˘لا˘ب
.ناملربلا ةقفاوم دعب مÓصسلا

 ح.ميلصس / ر.نوراه

ثلثلا نع يلختلاو صسيئرلا نم رماوأاب عيرصشتلا قح ءاغلإا
ةيناملربلا ةناصصحلا ماظن ليدعتو «انيصسلا» يف يصسائرلا

ريخأÓل طقف ناتدهعو ةيروهمجلا شسيئرل بئان
روتسسدلا ةدوسسم تاحرتقم زربأا بعسشلا باونلو

ةقفاوم دعب مÓسس تامهم يف ةكراسشملاب ششيجلل حامسسلا ^
ةيروتسسد ةمكحم ءاسشنإاو كارحلا ةرتسسد .. ناملربلا

،رئازجلاب نيصصلا ةرافصس تدكأا
نادعاصسيو نادناصستي نيدلبلا نأا
نامصسا˘ق˘ت˘يو صضع˘ب˘لا ا˘م˘ه˘صضع˘ب
ن˘˘يو˘˘خألا˘˘ك ،ءار˘˘˘صضلاو ءار˘˘˘صسلا
نيزيزعلا نيقيدصصلاو نيميمحلا

،ن˘˘ي˘˘قو˘˘ثو˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘كير˘˘˘صشلاو
يف ءاج امل اقفو نآلا نافتاكتتو
ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘صص ى˘ل˘ع ا˘˘ه˘˘ل رو˘˘صشن˘˘م
يف ،«كوبصسيافلا» ي˘ف ة˘ي˘م˘صسر˘لا

.�91‐ديفوك» ةحفاكم
لوأا ءا˘صسم ر˘ئاز˘ج˘لا تق˘ل˘تو اذ˘˘ه
ن˘˘˘م ةد˘˘˘يد˘˘˘˘ج ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘ح˘˘˘˘صش ،صسمأا
ةيبطلا تادعملاو تامز˘ل˘ت˘صسم˘لا

ن˘م نو˘كت˘ت ،ن˘ي˘صصلا ن˘م ة˘ب˘ه˘ك
فصشكلل تاد˘ع˘مو ة˘ي˘ب˘ط ة˘ع˘ن˘قأا

،ةيئاقو ةيبط ةصسبلأاو تامامكو

صسوريف ةحفاكم راطإا يف كلذو
.«انوروك»
،ةفاحصصلل هب ىلدأا حيرصصت يفو
،دمحاب نب يفطل لاق ،ةبصسانملاب
ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا بد˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘يزو˘˘˘لا
ىد˘ل ،ة˘ي˘نلد˘ي˘صصلا ة˘عا˘ن˘˘صصلا˘˘ب
هذه يقلت ة˘ي˘ل˘م˘ع ى˘ل˘ع ه˘فار˘صشإا
راط˘م˘ب ،ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘مز˘ل˘ت˘صسم˘لا

روصضحب ،ةيلودلا نيدموب يروه
يل ،رئازج˘لا˘ب ي˘ن˘ي˘صصلا ر˘ي˘ف˘صسلا
هذه يقلت مويلا ينرصسي» ،يهنايل
تءاج يتلا ةيبطلا تامزلتصسملا

تاو˘ق˘ل˘ل ن˘ي˘تر˘ئا˘ط ن˘ت˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
يف ةلثمتملاو ةيرئازجلا ةيوجلا

065و ،ةمامك نييÓم5 قوفي ام
عون نم ةيبطلا ةعنقألا نم فلأا

2PFF،تاد˘ع˘م ف˘لأا001و
تارا˘ظ˘ن ف˘˘لأا51و ف˘˘صشكل˘˘ل
ة˘صسب˘لأاو تا˘مز˘ل˘ت˘صسمو ة˘ي˘˘ئا˘˘قو
.«ةيئاقو ةيبط
،ينيصصلا ريفصسلا دكأا هتهج نم
ة˘ع˘فد˘لا هذ˘ه م˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ل هزاز˘˘ت˘˘عا
،ةينيصصلا تا˘ب˘ه˘لا ن˘م ةد˘يد˘ج˘لا

ن˘˘م ة˘˘ل˘˘صسل˘˘صس را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف كلذو
ا˘ه˘ب مد˘ق˘ت˘ت ي˘ت˘لا تاد˘˘عا˘˘صسم˘˘لا
رئازجلا ىلإا ةين˘ي˘صصلا ة˘مو˘كح˘لا
صسور˘˘ي˘˘ف ة˘˘ح˘˘فا˘˘˘كم را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف
تاقÓع ى˘لإا ار˘ي˘صشم ،«ا˘نورو˘ك»
نيب ةزيمتملا ةوخألاو ةقادصصلا
.نيدلبلا

ـه.داوج

ةينيصصلا ةيبطلا تادعاصسملا نم ةديدج ةنحصش ملصستت اندÓب

ناميمح ناوخأا رئازجلاو نيكب» :رئازجلاب نيسصلا ةرافسس
«ناقوثوم ناكيرسشو نازيزع ناقيدسصو

صسي˘ئر ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ر˘˘مأا
ى˘ل˘عألا د˘ئا˘˘ق˘˘لا ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
عافدلا ريزو ،ةح˘ل˘صسم˘لا تاو˘ق˘ل˘ل
صشيجلل ايل˘ع˘لا ةدا˘ي˘ق˘لا ،ي˘ن˘طو˘لا
ف˘ي˘ل˘˘كت˘˘ب ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

،ة˘ير˘˘كصسع˘˘لا ة˘˘ح˘˘صصلا ح˘˘لا˘˘صصم
بع˘˘صشلا فر˘˘صصت تح˘˘ت ع˘˘صضو˘˘˘ب
،يناديم ى˘ف˘صشت˘صسم يوار˘ح˘صصلا
تا˘مد˘خ˘لا ع˘ي˘م˘ج ر˘ي˘فو˘˘ت د˘˘صصق
ةيرورصضلا ةيبطلا تاد˘عا˘صسم˘لاو
يتلا «انوروك» ةحئاج ةرتف ةليط
.ملاعلا نادلب فلتخم اهفرعت
،ينطولا عافدلا ةرازو تحصضوأا
تم˘˘ل˘˘صست صسمأا ا˘˘ه˘˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب ي˘˘˘ف
اذ˘˘ه نأا ،ه˘˘ن˘˘م ة˘˘خ˘˘صسن «مÓ˘˘صسلا»

دوهج معد راطإا يف جردني رارقلا
ط˘˘باور˘˘لا ز˘˘يز˘˘ع˘˘تو ن˘˘ما˘˘صضت˘˘˘لا
نيبعصشلا نيب ةيوخألاو ةيناصسنإلا
اميصسل ،يوارح˘صصلاو ير˘ئاز˘ج˘لا
نهارلا يحصصلا عصضولا لظ يف
 .«انوروك» ءابو راصشتناب قلعتملا

دق تناك رئازجلا نأا ،ركذلاب ريدج
موي ،يوارحصصلا بعصشلل تمدق
تادعاصسم ،يصضا˘م˘لا ل˘ير˘فأا03
ةيئاذغ داوم يف لث˘م˘ت˘ت ة˘ي˘نا˘صسنإا

ا˘ه˘ت˘ل˘ق˘ن ،ة˘ي˘نلد˘˘ي˘˘صص تاد˘˘ع˘˘مو
ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نا ة˘ير˘كصسع تار˘ئا˘˘ط
كيرا˘˘فو˘˘ب˘˘ب ة˘˘يو˘˘ج˘˘لا ةد˘˘عا˘˘ق˘˘˘لا
.ىلوألا ةيركصسعلا ةيحانلاب

ر.نوراه

ةيبطلا تادعاصسملاو تامدخلا عيمج مهل مدقي
«انوروك» ةحئاج ةرتف ةليط ةيرورصضلا

ىفسشتسسم عسضوب ششيجلا ةسسسسؤوم فلكي نوبت شسيئرلا
 يوارحسصلا بعسشلا فرسصت تحت يناديم

،ة˘ن˘ير˘ق ن˘ب ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع ر˘ب˘ت˘˘عإا
،ي˘ن˘طو˘لا ءا˘ن˘ب˘لا ة˘كر˘ح صسي˘˘ئر
عور˘˘˘˘صشم ةدو˘˘˘˘صسم م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘صست
لو˘ل˘ح ع˘م د˘يد˘ج˘˘لا رو˘˘ت˘˘صسد˘˘لا
،5491 يا˘م8 رزا˘ج˘م ىر˘كذ
ة˘ي˘لوأا ةو˘ط˘خو ،ة˘˘يز˘˘مر ةرا˘˘صشإا
ر˘ئاز˘ج˘لا ءا˘ن˘ب و˘˘ح˘˘ن ،ة˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘صس
.ءادهصشلا اهب ملح يتلا ةديدجلا
21 تاي˘صسا˘ئر˘ل ح˘صشر˘ت˘م˘لا د˘كأا
ه˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف  ،9102 ريم˘صسيد
ى˘˘ل˘˘ع «مÓ˘˘صسلا» زو˘˘˘ح˘˘˘ت صسمأا
عورصشم ميلصست نأا ،هنم ةخصسن

نع ريبعت وه روتصسدلا ةدوصسم
ةدارإلاو ا˘˘ياو˘˘ن˘˘لا قد˘˘صص ىد˘˘م
يذ˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا ي˘ف ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا
،يرئازجلا بعصشلا هي˘لإا ع˘ل˘ط˘ت˘ي
لÓ˘˘خ ن˘˘م ه˘˘ن˘˘ع ر˘˘ّب˘˘ع يذ˘˘˘لاو
هكارح يف ةيراصضحلا هتصضافتنا
رظتني عيمجلا نأا زربأاو ،كرابملا
لامكتصسل ة˘مدا˘ق˘لا تاو˘ط˘خ˘لا
يذلا لماصشلا حÓصصإلا جمانرب
ةدا˘˘ي˘˘صس صسير˘˘كت ى˘˘لإا فد˘˘˘ه˘˘˘ي
ه˘˘˘تد˘˘˘حو ة˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘حو ،بع˘˘˘˘صشلا
ه˘˘ت˘˘يو˘˘ه نو˘˘صصو ،ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

د˘يد˘ج˘ت لÓ˘خ ن˘م ،ة˘ي˘ت˘˘باو˘˘ث˘˘لا
ةصسرا˘م˘م˘ل˘ل ة˘م˘ظا˘ن˘لا د˘عاو˘ق˘لا
تاصسصسؤوملا ءا˘ن˘بو ،ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا
ةلود مئا˘عد ن˘ي˘ت˘م˘تو ،ةد˘يد˘ج˘لا
ع˘م˘ت˘ج˘م ي˘ف نو˘نا˘ق˘˘لاو ق˘˘ح˘˘لا

تايرحلا هيف لصصأاتت ،كصسامتم
،طصسبنتو ةيعا˘م˘ج˘لاو ة˘يدر˘ف˘لا
نم ةربعلا ما˘ه˘ل˘ت˘صسا ى˘لإا ا˘ي˘عاد
را˘م˘غ صضو˘خ˘ل ،ىر˘˘كذ˘˘لا هذ˘˘ه
رئازجلا ءانبل ةمدا˘ق˘لا ةر˘ي˘صسم˘لا
.ةدوصشنملا ةديدجلا

ـه.داوج

بعصشلا هيلإا علطتي يذلا رييغتلا يف ةيصسايصسلا ةدارإلاو اياونلا قدصص ىدم نع ريبعت اهنأا دكأا

ةوــطخ روـــتسسدلا عورـــسشم ةدّوـــسسم مـــيلسست» :ةــــنيرق نب
«ةدــيدجلا رـــــــئازجلا ءاـــنبل ةـــــميلسس

د˘˘ب˘˘˘ع ،لوألا ر˘˘˘يزو˘˘˘لا لا˘˘˘ق
ءايحإا ةبصسانمب ،دارج زيزعلا
8 رزاجم˘ل57 ـلا ىر˘كذ˘˘لا

ىلإا ءامتنلا نإا ،5491 يام
ل˘ك ى˘ل˘ع صضر˘˘ف˘˘ي ن˘˘طو˘˘لا

هذ˘ه د˘ن˘ع ف˘قو˘ت˘لا ير˘ئاز˘ج
،محرتلل ةيخيراتلا ةط˘ح˘م˘لا

يف بتكو ،ةربعللو لمأاتلل
صسمأا لوأا ءاصسم هل ةديرغت

يف صصخ˘صشلا ه˘با˘صسح ى˘ل˘ع
5491 يا˘˘˘م8» ،«ر˘ت˘يو˘ت»
فلأا54 تف˘˘ل˘˘خ رزا˘˘ج˘˘˘م
،تادودع˘م ما˘يأا ي˘ف د˘ي˘ه˘صش

،دمصصنصسو صسمألاب اندمصص

ان˘نأا ن˘ي˘ق˘ي ي˘ل˘ك مو˘ي˘لا ا˘نأاو
ة˘ح˘ئا˘ج˘لا هذ˘ه زوا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘صس
تا˘يد˘ح˘ت˘لا ل˘ك ه˘جاو˘ن˘˘صسو
دولخ˘لاو د˘ج˘م˘لا..ه˘ل˘لا نذإا˘ب
ل ي˘ك ،رار˘بألا ا˘ن˘˘ئاد˘˘ه˘˘صشل
.«ىصسنن

ح.نيدلا رمق

5491 يام8 رزاجم ةطحم دنع فقوتلا انيلع صضرفي نطولا ىلإا ءامتنلا نإا لاق
«انوروك ةحئاج زواجتنو مويلا دمسصنسسو شسمأ’اب اندمسص» :دارج



يمييقت˘لا عا˘م˘ت˘جإلا لÓ˘خو
ماعلا نيمألاب ريزولا عمج يذلا
ة˘˘˘˘صسي˘˘˘˘ئر ،ن˘˘˘˘˘كصسلا ةرازو˘˘˘˘˘ل
ءاردملا ،ماعلا صشتفملا ،ناويدلا
ءاردمو ن˘ي˘يز˘كر˘م˘لا ن˘ي˘ما˘ع˘لا
،ةيا˘صصو˘لا تح˘ت تا˘صسصسؤو˘م˘لا

عاطقلل نييعباتلا ءاردملا اذكو
،ريزولا ركذ ،بونجلا تايلول
تاراطإا هجاوت يتلا تايدحتلاب
لا˘˘˘م˘˘˘كت˘˘˘صسا ي˘˘˘ف عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘˘لا
تفرع اهنأاو ةصصاخ عيراصشملا
دي˘فو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج بب˘صسب ا˘ف˘قو˘ت
لÓ˘˘˘خ ير˘˘˘صصا˘˘˘ن دد˘˘˘صشو ،91
رظنلل صصصصخ يذلا عامتجإلا
ة˘ي˘ن˘˘كصسلا ج˘˘مار˘˘ب˘˘لا ل˘˘ك ي˘˘ف
،تا˘يلو˘لا هذ˘ه˘ب ةد˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا
مل ي˘ت˘لاو ة˘ي˘ه˘ت˘ن˘م˘لا ج˘مار˘ب˘لا
كلت ىلإا ةفاصضإلاب دعب ملصست

اذك ،زاجنإلا روط يف يه يتلا
ى˘ل˘ع ،د˘ع˘ب ق˘ل˘ط˘ن˘ت م˘˘ل ي˘˘ت˘˘لا

تاطلصسلا عم لمعلا ةرورصض
م˘ئاو˘ق˘لا ر˘ي˘صضح˘ت˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لا
ةصصاخ ني˘ب˘ت˘ت˘كم˘ل˘ل ة˘ي˘م˘صسإلا
يوقرتلا تانكصسب قلعتي اميف
ىلع اهرفوت عمAPL معدملا

ا˘ه˘ت˘ي˘عوأاو ة˘ي˘لا˘م˘لا ا˘ه˘ت˘فر˘˘ظأا
ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإلا˘˘ب ،ة˘˘يرا˘˘ق˘˘ع˘˘˘لا
تائزجتلاو ةيفير˘لا تا˘ن˘كصسلا
مدق هبنا˘ج ن˘مو ،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا
«لد˘ع» ة˘لا˘كو˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا
ةغي˘صص تا˘ن˘كصس صصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف
اصضرع،LDAA ع˘ي˘˘ب˘˘لا

ل˘كب ةد˘جاو˘ت˘م˘لا ه˘ع˘يرا˘˘صشم˘˘ل
يتلاو تايلولا هذه نم ةيلو
ىلع زاجنإلا يف امدقت فرعت
قر˘ط˘˘ت˘˘لا م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك ،مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
لاغصشألا تهتنا يتلا عيراصشملل
ا˘ه˘ط˘بر مد˘ع˘ل م˘ل˘صست م˘لو ا˘ه˘˘ب
،زا˘غ˘لاو ءا˘بر˘ه˘˘كلا تا˘˘كب˘˘صشب

تاميلع˘ت ر˘يزو˘لا ىد˘صسأا ثي˘ح
ةصسصسؤوم عم قيصسنتلا ةرورصضب
تاكب˘صشب ا˘ه˘ط˘بر˘ل زا˘غ˘ل˘نو˘صس
.ءابرهكلاو زاغلا

˘ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا مد˘˘ق ا˘˘م˘˘ك
،ءانبلاو ةيرامع˘م˘لا ة˘صسد˘ن˘ه˘ل˘ل

يتلا ق˘ئاو˘ع˘لا ن˘م˘صضت ا˘صضر˘ع
لاجم يف تايلولا هذه اهفرعت
˘مد˘قو ى˘صصوأا ثي˘ح ،ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا
ةيناديملا تا˘جر˘خ˘لا ف˘ي˘ث˘كت˘ب

هذ˘ه ر˘ب˘ع ن˘ي˘ل˘هؤو˘م˘˘لا ناو˘˘عأل
ة˘˘ب˘˘قار˘˘˘م˘˘˘ل اذ˘˘˘هو تا˘˘˘يلو˘˘˘لا
،ة˘صصخر˘م˘لا ر˘˘ي˘˘غ تا˘˘يا˘˘ن˘˘ب˘˘لا
ة˘ق˘لا˘ع˘˘لا تا˘˘ف˘˘ل˘˘م˘˘لا ة˘˘يو˘˘صست
47431 ـب ةرد˘ق˘م˘لاو80/51
اذك ،تا˘يلو˘لا ر˘ب˘ع ة˘عزو˘م˘لا
ىلع ةقداصصملا ي˘ف ل˘ي˘ج˘ع˘ت˘لا
نم ن˘كم˘ت˘ل˘ل ر˘ي˘م˘ع˘ت˘لا تاودأا
جماربلل هجوملا راقع˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت
تاز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘كصسلا
جيصسنلا مارتحا عم ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

ةقطنملل يرام˘ع˘م˘لا ع˘با˘ط˘لاو
،تا˘ن˘كصسلا ا˘ه˘ب د˘˘ي˘˘صشت ي˘˘ت˘˘لا

ةئيهتلا زاج˘نا ةر˘ي˘تو ع˘ير˘صستو
ةيمومعلا تائزجتلل ةيجراخلا

هذ˘ه˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ن˘˘كصسلاو
.ةيلولا

ثدحلا4 9372ددعلا ^1441 ناصضمر61ـل قفاوملا0202 يام90تبصسلا

watan@essalamonline.com

ةغيصصلا هذه زاجنإل ةيراقعلا ةيعوألاو ةيلاملا فرظألا رفوت دكأا

APL يبتتكم مئاوق ريسضحتل وعدي نكسسلا ريزو

ز.لامج

مئاوقلا ريصضحتل ةيلحملا تاطلصسلا عم لمعلا ةرورصض ىلإا ،ةنيدملاو نارمعلاو نكصسلا ريزو ،يرصصان لامك اعد
ةيلاملا اهتفرظأا ىلع اهرفوت عمAPL معدملا يوقرتلا تانكصسب قلعتي اميف ةصصاخ ،نيبتتكملل ةيمصسإلا

.ةيعامتجلا تائزجتلاو ةيفيرلا تانكصسلا ىلإا ةفاصضإلاب ،ةيراقعلا اهتيعوأاو

ةيداصصتقا ةعاجن نامصضل
ةماهلا تارامثتصسلا نيمثتو

ةيتحتلا ةينبلا يف
تاعاطقلا يثÓث يرازو عامتجا

تينرتنإ’ا قفدت نيسسحتل
فتاهلا تامدخ ةيعونو

ريزو ،رازموب ميهاربإا فرصشأا
ةيكلصسلا تÓصصاوملاو ديربلا

عامتجا دقع ىلع ،ةيكلصسÓلاو
يثÓث يرواصشت يقيصسنت
قفدت نيصسحتل تاعاطقلا
تامدخ ةيعونو تينرتنإلا
.تباثلاو لاقنلا فتاهلا

عامتجلا نأا ،رازموب فصشكو
قفدت نيصسحت ىلإا فدهي
ةيفتاهلا ةكبصشلاو تينرتنإلا

يف ةيمومعلا ةمدخلاو
قطانم يفو ىربكلا قطانملا
نيب قيصسنتلا قيرط نع لظلا
عامتجلا ىرجو ،تاعاطقلا

روصضحب ةقلغم ةصسلج يف
،ةقاطلا ريزو ،باقرع دـمحم
دراوملا ريزو ،يقارب يقزرأاو
نأا ريزولا فاصضأاو ،ةيئاملا
نيمثت هنأاصش نم ءاقللا
ةينبلا يف ةماهلا تارامثتصسلا
فايلألا لÓغتصساو ،ةيتحتلا
عاطقل ةصصصصخملا ةيرصصبلا
ةيئاملا تلوحتلاو ةقاطلا
ةدوجبو لاع قفدت نامصضل

نيصسحتو ،تينرتنإÓل ةديج
ةيفتاهلا ةكبصشلا ةيطغت
ةعاجن اصضيأا نامصضو
ىدبأا امهتهج نمو.ةيداصصتقا

دراوملاو ةقاطلا اريزو
لمعلل امهدادعتصسا ،ةيئاملا
لÓغتصساب راطإلا اذه يف ايوصس
ةزهجألاو ةيتحتلا ةينبلا
ةكرتصشم ةقيرطب ،ةرفوتملا

ةثÓثلا تاعاطقلا نيب
تينرتنلا تامدخ نيصسحتل
لماك يف ةيفتاهلا ةكبصشلاو
 .نطولا عوبر

ع.لÓب

ر˘يزو ،ق˘يزر لا˘م˘ك ىد˘بأا
ر˘ئاز˘ج˘لا بي˘حر˘ت ،ةرا˘ج˘˘ت˘˘لا
تاكرصشلاو تارام˘ث˘ت˘صسإلا˘ب
حبار ةدعاق قفو ةيكيرمألا

ةرورصض ىلع ادكؤوم ،حبار
تا˘قÓ˘ع˘لا ة˘يو˘ق˘تو ة˘ي˘م˘ن˘ت
ن˘يد˘ل˘ب˘لا ن˘ي˘ب ة˘يدا˘صصت˘˘قلا

.ةنيتم صسصسأا ىلع اهئانبو
ةرا˘ج˘ت˘لا ر˘يزو ثدا˘˘ح˘˘تو

تايلولا ريف˘صس ع˘م ا˘ي˘ف˘تا˘ه
ة˘˘˘ي˘˘˘كير˘˘˘مألا ةد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
،ر˘صشور˘يد نو˘ج ،ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب
صشقا˘˘ن ثي˘˘ح ه˘˘ن˘˘م بل˘˘˘ط˘˘˘ب
هذ˘˘ه لÓ˘˘خ ن˘˘م نا˘˘فر˘˘ط˘˘˘لا
اياصضقلا نم ةلمج ةثداحملا
د˘˘ع˘˘ب˘˘لا تاذ ة˘˘يدا˘˘صصت˘˘˘قإلا
يلودلاو يميلقإلاو يلحملا

يف نيدلبلا نيب تاقÓعلاو
هو˘نو ،يدا˘صصت˘˘قإلا ا˘˘ه˘˘ق˘˘صش
ى˘ل˘ع ه˘ث˘˘يد˘˘ح ي˘˘ف ر˘˘يزو˘˘لا

ة˘يو˘ق˘˘تو ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت ةرور˘˘صض
نيب ةيدا˘صصت˘قلا تا˘قÓ˘ع˘لا
صسصسأا ىلع اهئانبو نيدلبلا

رار˘م˘ت˘صسا ازر˘˘ب˘˘م ،ة˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘م
ةيرئاز˘ج˘لا ة˘لود˘لا ي˘عا˘صسم
خا˘ن˘م ن˘ي˘صسح˘˘ت ي˘˘ف مو˘˘ي˘˘لا
كلذ ىلع ليلدلاو لامعألا
يف لإا15/94 ةدعاق ءاغلإا
تا˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا صضع˘˘˘˘˘˘ب
بيحرت ايدبم ،ةيجيتارتصسإلا
تارا˘م˘ث˘ت˘˘صسإلا˘˘ب ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

قفو ةيكيرمألا تاكرصشلاو
ا˘˘م˘˘ك ،ح˘˘بار ح˘˘˘بار ةد˘˘˘عا˘˘˘ق

ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘˘ب ق˘˘˘يزر فا˘˘˘صضأا
ةدحتملا تايلولا ةكراصشمل

صضر˘ع˘م˘˘ل فر˘˘صش ف˘˘ي˘˘صضك
متيصس يذلا يلودلا رئازجلا
فر˘ظ˘لا ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب ه˘ل˘ي˘جأا˘ت
يذ˘لا ي˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ي˘˘ح˘˘صصلا
رارغ ىلع ر˘ئاز˘ج˘لا ه˘صشي˘ع˘ت
نأا ،م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا لود ي˘˘˘˘قا˘˘˘˘ب
ةد˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘يلو˘˘˘˘لا
فيصض ى˘ق˘ب˘ت˘صس ة˘ي˘كير˘مألا
ةلبقملا ة˘ع˘ب˘ط˘لا ي˘ف فر˘صش
فرطلا ايعاد ،تدقعنإا ىتم
ةوقب ةكراصشم˘ل˘ل ي˘كير˘مألا

تاكرصشلا فلتخم لÓخ نم
ةعبطلا هذه ي˘ف ة˘ي˘كير˘مألا
ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘˘ح ة˘˘صصر˘˘ف نو˘˘كت˘˘ل
ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘ع˘˘جا˘˘˘ن تا˘˘˘كار˘˘˘صشل
نييداصصت˘قإلا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا
رئازجلا نأاو ةصصاخ نيدلبلل
ةي˘ل˘م˘ع ي˘ف ار˘خؤو˘م تعر˘صش
يتلا تايقافتلا ل˘ك م˘ي˘ي˘ق˘ت
ع˘˘م ا˘˘ه˘˘ت˘˘مر˘˘˘بأا نأاو ق˘˘˘ب˘˘˘صس
كلذو ءا˘˘كر˘˘صشلا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ةذ˘تا˘صسأاو ءار˘ب˘خ ة˘م˘ها˘صسم˘ب

ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘مو ن˘˘ي˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج
.نييداصصتقا نيلماعتمو

لاغصشنا لوح ،قيزر درو
صصخ˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف ر˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘صسلا
ط˘بر˘لا بتا˘كم تادا˘˘م˘˘ت˘˘عا
نأا ،تا˘˘˘˘كر˘˘˘˘صشلا صضع˘˘˘˘ب˘˘˘˘ل
ة˘˘يو˘˘صست˘˘ب مو˘˘˘ق˘˘˘ت ةرازو˘˘˘لا
،ةلاحب ةلاح ةقلاعلا تافلملا
اذ˘ه ل˘يو˘˘ح˘˘ت را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا ي˘˘ف

ةفلكملا ةرازولا ىلإا فلملا
ل˘ف˘كت˘ت˘صس ي˘˘ت˘˘لاو ا˘˘ث˘˘يد˘˘ح
ف˘ل˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ب Ó˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسم
ق˘يزر بلا˘طو ،Ó˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسم
تارود م˘ي˘ظ˘ن˘˘ت˘˘ب ر˘˘ي˘˘ف˘˘صسلا

ةصصاخ ةي˘ن˘يو˘كت تا˘صشروو
صصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ن˘يرد˘صصم˘لا˘ب
˘ما˘ع˘لا ي˘ل˘صضا˘ف˘ت˘لا ما˘ظ˘ن˘˘لا
بلط ىلإا ةفاصضإا ،يكيرمألا
ة˘م˘ئا˘ق ن˘م ر˘ئاز˘ج˘لا بح˘˘صس
نم برق نع ةبقارملا لودلا

ة˘ي˘كل˘م˘لا ي˘˘ئا˘˘صصخأا فر˘˘ط
.«103 ريرقتلا» ةيركفلا

لوألا لوؤوصسملا زربأا امك
ي˘˘ف ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق ن˘˘˘ع
تا˘˘˘˘نا˘˘˘˘هر˘˘˘˘لا نأا ،دÓ˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا
ا˘ه˘ع˘فر˘ت ي˘ت˘لا ة˘يدا˘صصت˘قلا
يف اريبك ايدحت دعت رئازجلا

ة˘يدا˘صصت˘قلا فور˘ظ˘لا ل˘˘ظ
يصشفت دعب ةصصاخ ةيملاعلا

هريثأاتو انوروك صسوريف ءابو
ى˘˘ح˘˘ن˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘صسلا
ادكؤوم ،يم˘لا˘ع˘لا دا˘صصت˘قلا
ةلمج تذختا دق رئازجلا نأا

ديدعلا ىلع تاءارجإلا نم
ي˘˘فو تا˘˘يو˘˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لا ن˘˘˘م
تا˘˘عا˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م
اذ˘ه ة˘ه˘با˘ج˘م˘ل ن˘يدا˘ي˘˘م˘˘لاو
ثع˘ب ةدا˘عإل ا˘صضيأاو ءا˘بو˘˘لا
دعب ةيداصصتقإلا ةيكيمانيدلا
ءا˘بو˘لا اذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘صضق˘˘لا

.ةيداعلا ةايحلل ةدوعلاو
ك.اصضر

ةنيتم صسصسأا ىلع اهئانبو نيدلبلا نيب ةيداصصتقلا تاقÓعلا ةيمنت ةرورصض ىلع دكأا

حبار حبار ةدعاق قفو ةيكيرمأ’ا تارامثتسس’اب رئازجلا بيحرت دكؤوي قيزر

ر˘يزو ،با˘قر˘ع دـم˘ح˘م ى˘˘ط˘˘عأا
ة˘˘كر˘˘˘صشل ه˘˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘فاو˘˘˘م ة˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا
˘˘مو˘˘ي˘˘لور˘˘ت˘˘ي˘˘˘ب لد˘˘˘ت˘˘˘ناد˘˘˘ي˘˘˘صسكأا»
ءاقب ىلع،«(يصسكأا) ن˘صشيارو˘برو˘ك
ا˘˘˘ير˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘لأا و˘˘˘كراد˘˘˘˘نأا ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘صش
ي˘ف ،(ي˘صس ي˘صس أا) ن˘صشيارو˘˘برو˘˘ك
لوح «كارطانوصس عم ةكارصشلا دقع
.نيكرب صضوح لÓغتصسا

ي˘ف ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا ةرازو تح˘˘صضوأاو
ةديدجلا رصصانعلل ارظن هنأا ،اهل نايب
ل˘ت˘ناد˘ي˘صسكأا» ءار˘صش د˘˘ع˘˘ب ةدراو˘˘لا
لوصصأل «نصشياروبروك مويلورتيب
ة˘قا˘˘ط˘˘لا ر˘˘يزو ى˘˘ط˘˘عأا ،و˘˘كراد˘˘نأا

وكرادنأا» ةكرصش ءاقب ىلع هتقفاوم
راطإا يف ،«نصشياروبرو˘ك ا˘ير˘ي˘ج˘لأا

كار˘طا˘˘نو˘˘صس ع˘˘م ة˘˘كار˘˘صشلا د˘˘ق˘˘ع
تاذ را˘˘˘صشأاو ،ىر˘˘˘خأا تا˘˘˘كار˘˘˘صشو
مصض ةكارصشلا دقع نأا ىلإا ،ردصصملا
تا˘˘˘قور˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘ع ثح˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا

دقاعتملا صضوحلا يف اهلÓغتصساو
404 ني˘ت˘ل˘ت˘كلا ي˘ف ع˘قاو˘لا ه˘لو˘ح
،نايبلا فاصضأاو ،نيكرب يف802و
مويلورتيب لت˘ناد˘ي˘صسكأا» ة˘كر˘صش نأا

ي˘˘ت˘˘لا ،«(ي˘˘صسكأا) ن˘˘صشيارو˘˘برو˘˘ك
وكرادنأا» ىلع تذوحتصسا دق تناك
ي˘صس أا) ن˘صشيارو˘˘برو˘˘ك ا˘˘ير˘˘ي˘˘ج˘˘لأا
و˘˘˘كراد˘˘˘نأا» ءار˘˘˘صش د˘˘˘ع˘˘˘ب ،«(ي˘˘˘صس
تملعأا «نصشياروبروك موي˘لور˘ت˘ي˘ب

ا˘ه˘ت˘برا˘ق˘م˘ب ة˘قا˘ط˘لا ر˘يزو كلذ˘˘ك
اهمازتلاو ةديدج˘لا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صسإلا
«يصس يصس أا» تاطاصشن ةلصصاومب
.رئازجلا يف

اذه نأا ،ةقاطلا ةرازو نايب دكأاو
ةرمثم تاثداحم بقع يتأاي مازتللا

مويلورتيب لتناديصسكأا» ةكرصش عم
اميصس ل ،«(يصسكأا) نصشياروبروك
ةحلصصملاو ةموميدلا ةلأاصسم لوح
ريو˘ط˘ت ة˘ل˘صصاو˘م ي˘ف ة˘كر˘ت˘صشم˘لا

ي˘ف ،ن˘ي˘كر˘ب عور˘صشم لÓ˘غ˘ت˘˘صساو
اذكو لوع˘ف˘م˘لا يرا˘صس د˘ق˘ع را˘طإا
ةكارصشلل ةديدج صصرف نع ثحبلا

.رئازجلا يف
ر˘˘يزو ،با˘˘قر˘˘ع دـم˘˘ح˘˘˘م دد˘˘˘ج

قو˘صسلا نأا ى˘ل˘ع هد˘ي˘كأا˘ت ،ة˘قا˘˘ط˘˘لا
لÓخ اهنزاوت˘ل دو˘ع˘ت˘صس ة˘ي˘ط˘ف˘ن˘لا
،ةنصسلا هذه ن˘م ي˘نا˘ث˘لا ي˘صساد˘صسلا

يف لودلا ديدع عورصش دعب كلذو
يذلا ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘لا دو˘ي˘ق ع˘فر
.ءابولا هصضرف

صشما˘ه ى˘ل˘ع ،با˘قر˘ع فا˘˘صضأاو
ن˘ي˘صسح˘ت˘ل ي˘ثÓ˘ث يرازو عا˘م˘ت˘جا
عفر تاءارجإا نأاب ،تينرتنألا قفدت
صشاعتنإا ايجيردت ه˘ع˘ب˘ت˘ي˘صس دو˘ي˘ق˘لا
تاعاطقلا صضعب عاجرتصسإاب بلطلا
فاصضأاو ،يعيبطلا اهطاصشن ملاعلاب
ةدو˘ع ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك ا˘ن˘لؤوا˘ف˘ت »:Ó˘˘ئا˘˘ق
لÓ˘˘خ ط˘˘ف˘˘ن˘˘لا قو˘˘صسل نزاو˘˘˘ت˘˘˘لا
اًصصوصصخ ،0202 يناثلا يصسادصسلا

تارا˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘م لود˘˘˘˘لا صضع˘˘˘˘ب ّنأاو
اهيلتصسو ابوروأاو ايصسآا لثم ةفلتخم
ر˘ج˘ح˘لا ع˘فر ي˘ف تعر˘صش ،ا˘كير˘مأا
هعبت˘ي˘صس ا˘م˘م ،ا˘ًي˘ج˘يرد˘ت ي˘ح˘صصلا
ريزو حصضوأاو ،«بلطلا يف صشاعتنا
ر˘ج˘ح˘لا ع˘فر د˘ع˘بو ه˘نأا˘ب ،ة˘قا˘˘ط˘˘لا
ع˘جر˘ت˘صست˘صس ،بق˘تر˘م˘لا ي˘˘ح˘˘صصلا
يعيبطلا اهطاصشن تاعاطقلا صضعب
ىلع يباج˘يا ر˘ي˘ثأا˘ت ا˘ه˘ل نو˘كي˘صسو
ةيملاعلا قوصسلا نأا افيصضم ،بلطلا
نم ةربتعم تايمك قفدت تدهصش
نيب ام ةدتمملا ةرتفلا لÓخ لورتبلا
نأا ا˘م˘ك ،ل˘ير˘˘فأاو صسرا˘˘م ير˘˘ه˘˘صش
ةلاح ثادحإا ىلإا ىدأا ءابولا يصشفت
،قو˘˘صسلا ي˘˘ف نزاو˘˘ت˘˘لا مد˘˘˘ع ن˘˘˘م
ن˘ي˘ب ا˘م ر˘ي˘ب˘ك لÓ˘ت˘خا ي˘لا˘ت˘˘لا˘˘بو
بلطلاو صضرعلا

عم انمازت ريزولا حيرصصت يتأايو
،طفنلا راعصسأا يف صشاعتنا ليجصست

،رلود03 تنرب رعصس غلب ثيح
عورصش عم ربكأا عافتراب لامآا طصسو
يحصصلا رجحلا دويق عفر يف لود
.اهداصصتقا ىلع

ز.لامج

0202 يناثلا يصسادصسلا لÓخ طفنلا قوصسل نزاوتلا ةدوعب لئافتم ةقاطلا ريزو
نيكرب شضوحب اهطاسشن «وكرادنأا» ةلسصاوم دكؤوت «كارطانوسس»

ريزو ،يرامع فيرصش فصشك
نأا ،ةيفيرلا ةيمن˘ت˘لاو ة˘حÓ˘ف˘لا
ي˘حÓ˘ف˘˘لا جو˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘م˘˘ي˘˘ق
رايلم92 تزواجت ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب
كا˘˘˘ن˘˘˘ه نأا ا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘صضم ،رلود
عا˘ط˘ق˘لا ة˘نر˘صصع˘˘ل ط˘˘ط˘˘خ˘˘م
ة˘˘ي˘˘جا˘˘ت˘˘نإلا تارد˘˘ق˘˘لا ع˘˘فرو
.Óبقتصسم

هعاط˘ق نأا˘ب ،ر˘يزو˘لا ح˘صضوأا
ليعفتل ةيجيتارتصسإا ىلع لمعي
يد˘ح˘ت˘ل ة˘ي˘جا˘ت˘نإلا تارد˘ق˘˘لا
د˘˘ي˘˘صشر˘˘تو ،ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘˘لا ن˘˘˘مألا
داو˘م˘˘لا صضع˘˘ب ي˘˘ف تادراو˘˘لا

حمقلا تويزلا نم ةيعانصصلا
،ةحÓفلا ريزو راصشأاو ،ىرذلا
ة˘ل˘با˘ق برا˘ج˘ت كا˘˘ن˘˘ه نأا ى˘˘لإا
تاقاطلا ليعفت مت ول جاتنإÓل
،ةيعيبطلاو ةيرصشبلا ةيجاتنإلا

ة˘عارز˘˘لا نأا يرا˘˘م˘˘ع حر˘˘صصو
نم رث˘كأا˘ب رد˘ق˘ت ة˘يوار˘ح˘صصلا

جو˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م ة˘ئا˘م˘˘لا˘˘ب02
ة˘ن˘صس ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا

جوتنملا ة˘م˘ي˘ق ارد˘ق˘م ،9102
ءار˘ح˘صصلا ق˘طا˘ن˘م˘ب ي˘حÓ˘ف˘لا
يأا رانيد رايلم557 يلاوحب
امك ،رلود رايلم4.6 لداعي ام

ن˘˘ع يرا˘˘م˘˘ع ف˘˘ير˘˘صش ن˘˘ل˘˘عأا
ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف ة˘˘صسرد˘˘م صسي˘˘صسأا˘˘˘ت

نيوكتلاب ي˘ن˘ت˘ع˘ت ة˘يوار˘ح˘صص
.يقيبطتلا ثحبلاو يلاعلا

نأاب ،يرامع فرصش زربأا امك
جو˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ة˘˘ي˘˘ل˘˘كلا ة˘˘م˘˘ي˘˘ق˘˘لا
ر˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا
رلود را˘ي˘ل˘م1.92تزواجت
ة˘˘ل˘˘با˘˘قو ة˘˘ما˘˘ه ة˘˘م˘˘ي˘˘ق ي˘˘هو
ي˘ف ن˘ي˘م˘ث˘ت˘˘لاو ن˘˘ي˘˘صسح˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ل˘جأا ن˘م بير˘ق˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘صسم˘لا
.ينطولا داصصتقلا صشاعنإا

ز.لامج

يقيبطتلا ثحبلاو يلاعلا نيوكتلاب ينتعت ةيوارحصص ةيحÓف ةصسردم صسيصسأات نع نلعأا

«ر’ود رايلم92 تزواجت رئازجلاب يحÓفلا جوتنملا ةميق» :ةحÓفلا ريزو

لÓخ ،ةيروهمج ةلو ردصصأا
تاميلعت ،ةري˘خألا ة˘عا˘صس84 ـ˘لا
ةمامكلا ءادترا ةيرابجإاب يصضقت
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ،ة˘ي˘ب˘ط˘لا

صضرف عم ،ءاوصس دح ىلع راجتلاو
نويلم2 ىلإا لصصت ةيلام تامارغ
وأا ةركف ،نيفلاخملا ىلع ميتنصس
لك صسميل ميمعتلل هجتي ىعصسم
ىوتصسم عفر فدهب ،نطولا ةيلو
«انوروك» صسور˘ي˘ف ن˘م ة˘ي˘ئا˘قو˘لا

.ءابولا اذ˘ه˘ب تا˘با˘صصإلا ل˘ي˘ل˘ق˘تو
صسمأا لوأا ،ةنيطنصسق يلاو قربأا
ن˘م م˘ه˘مز˘ل˘ي ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ب را˘˘ي˘˘مألا

ءاد˘ترا ة˘يرا˘ب˘جإا صضر˘ف˘ب ا˘ه˘لÓ˘˘خ
زكارملاو تÓحملا يف تامامكلا
ة˘يرادإلا تار˘ق˘م˘˘لاو ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا

2 ى˘˘لإا ل˘˘صصت تا˘˘مار˘˘غ صضر˘˘فو
اذه فلاخي ن˘م˘ل م˘ي˘ت˘ن˘صس نو˘ي˘ل˘م
اهتاذ ة˘ق˘ي˘ثو˘لا ي˘ف ءا˘جو ،ءار˘جإلا
ةخصسن ىلع «مÓصسلا» زوحت يتلا

نيدفاوتملا نينطاوملا نأا» ،اهنم
ةيراجتلا زكارملاو تÓحملا ىلع
راجتلا اذكو ،ةيرادإلا حلاصصملاو
ةيراجتلا زكارملا هذهب ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لا

تارادإلاب نيفظوملاو تÓحملاو
ءادتراب ايرابجإا نومزلم ،ةيمومعلا
تفا˘صضأاو ،«ة˘ي˘قاو˘لا تا˘˘ما˘˘م˘˘كلا
ز˘كار˘م˘لاو تÓ˘ح˘م˘لا با˘ح˘˘صصأا»
،كلذ نع نوعنتمي نيذلا ةيراجتلا
ة˘يرادإا تا˘بو˘ق˘ع˘ل نو˘صضر˘ع˘ت˘ي˘صس
Óصضف يرادإلا قلغلا يف ةلثمتم
امك ،«ةيئاصضق˘لا تا˘ع˘با˘ت˘م˘لا ن˘ع
تابوق˘ع ى˘ل˘ع ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا تصصن
01 نم حوار˘ت˘ت ة˘ي˘لا˘م تا˘مار˘غ˘ب
يرئازج رانيد فلأا02 ىلإا فلآا
نم  .ءارجإلا اذه فلاخي نم لكل

ارارق ،ةزابيت يلاو ردصصأا هبناج
ا˘عا˘م˘ت˘جا ه˘صسأار˘ت لÓ˘خ ،Ó˘ثا˘م˘˘م
طاصشنلا قيصسنتل ةيئلو˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘ل
را˘صشت˘نا ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل ي˘عا˘ط˘ق˘˘لا
تاءار˘جإلا ة˘صشقا˘ن˘م˘ل ،«ا˘نورو˘ك»

˘مار˘ت˘حا صضر˘ف د˘يد˘صشت˘ل ة˘ي˘مار˘˘لا
صصو˘صصخ˘ب ةرر˘ق˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا
راصشتنا نم دحلاو يحصصلا رجحلا

ةرورصض ىلع ددصشو ،ءابولا اذه
ةيصسيصسح˘ت˘لا تÓ˘م˘ح˘لا ف˘ي˘ث˘كت
ن˘م ا˘يرا˘ب˘جإا تا˘ما˘م˘كلا ع˘صضو˘˘ل

با˘ح˘صصأاو ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا فر˘˘ط
دعابتلا ةفاصسم مارتحا عم ،نهملا
را˘˘ج˘˘ت˘˘لا ماز˘˘لإاو ،ي˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا
طور˘صشب د˘ي˘ق˘ت˘لاو ا˘ه˘لا˘م˘ع˘ت˘صسا˘ب
فلا˘خ˘ي ن˘م ل˘ك عدرو ،ة˘فا˘ظ˘ن˘لا

تءا˘جو .ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا هذ˘ه
،طقف تاعاصس هذه ةلولا ةجرخ
ن˘ب نا˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع ح˘ير˘صصت د˘ع˘ب
ءادترا نأاب ،ةحصصلا ريزو ،ديزوب
حملو ،ايرابجإا حبصصيصس ةمامكلا
نونا˘ق ي˘ن˘ب˘ت ة˘مو˘كح˘لا ة˘ي˘ن ى˘لإا
ءاد˘ترا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ر˘ب˘ج˘˘ي
،ةيمومعلا نكامألا يف تامامكلا
حبصصت نأا وجرأا اًيصصخصش» Óئاق
ي˘˘ف نا˘˘مألا ماز˘˘ح˘˘ك ة˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘كلا
ا˘ه˘ع˘صضي ل ن˘˘م ع˘˘فد˘˘ي ةرا˘˘ي˘˘صسلا

ـل رفوت امل اقفوو .«ةيلام ةمارغ
هج˘ت˘ي ،تا˘مو˘ل˘ع˘م ن˘م «مÓ˘صسلا»
لÓ˘˘خ نور˘˘خآا ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘˘ج ةلو
ينبت ىلإا ،ةمداقلا ةيلقلا تاعاصسلا
تا˘ما˘م˘كلا ءاد˘ترإا ة˘يرا˘ب˘جإا رار˘ق
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘صصا˘خ ة˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
يف اعافترإا فرعت يتلا تايلولا

ـب ةد˘˘كؤو˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘با˘˘˘صصإلا دد˘˘˘ع
.«انوروك»

ةنجللا هجتت ،هتاذ قايصسلا يف
،«انوروك» يصشفت دصصرل ةيملعلا
ة˘مو˘كح˘لا ى˘لإا حر˘ت˘ق˘م ع˘فر ى˘لإا
تÓ˘˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘لا ةو˘˘˘عد˘˘˘ب ي˘˘˘صضق˘˘˘˘ي
تامامكلا ةطاخإا ى˘لإا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

ربع ثبت قرط قفو صشامقلا نم
تا˘صضمو ل˘كصش ي˘ف نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا

ةرازو ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع فر˘˘صشت ةز˘˘جو˘˘˘م
.نيينهملا ميلعتللو نيوكتلا

ر.نوراه

نيفلاخملا دصض ميتنصس نويلم2 ىلإا لصصت ةيلام تامارغ

نينطاوملل تامامكلا ءادترا ةيرابجإا نورقي ة’و
ميمعتلل هجتت ةركفلاو ..راجتلاو



تماق يتلا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه
كردلل ةيميلقإلا ةبيتكلا اهب
اصضيأا تنكم ،ةنتابب ينطولا

ةيهتنم ةيلوأا داوم زجح نم
ىلإا ة˘فا˘صضإلا˘ب ،ة˘ي˘حÓ˘صصلا

ة˘ئ˘ب˘ع˘ت˘لاو ط˘ل˘خ˘لا تاد˘ع˘م
ف˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘˘لا تاد˘˘˘˘ع˘˘˘˘مو
تا˘˘مÓ˘˘ع˘˘لا تا˘˘˘صصا˘˘˘صصقو
تنا˘ك ،ةد˘ل˘ق˘م˘لا ة˘يرا˘ج˘ت˘˘لا

ربخم ىوتصسم ىلع ةأابخم
موقي ة˘ن˘تا˘ب ة˘ن˘يد˘م˘ب صصا˘خ
ة˘ي˘نلد˘˘ي˘˘صص داو˘˘م جا˘˘ت˘˘نإا˘˘ب
ةقيرط˘ب ة˘ي˘نلد˘ي˘صص ه˘ب˘صشو
.ةينوناق ريغ

قايصسلا تاذ يف حمصسو
قيوصستو عيزوت تايلمع عبتت
ىد˘˘˘ل تا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه
نم ديزأا زجح˘ب تا˘ي˘لد˘ي˘صصلا

ةدا˘˘˘˘م ن˘˘˘˘م ةد˘˘˘˘حو0031

لولحملاو رهطملا ن˘ي˘لزا˘ف˘لا
.يلوحكلا

ة˘ي˘صضق˘˘ب ر˘˘مألا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘يو
نم كلهتصسملا عادخ ةلواحم
ةي˘حÓ˘صص ةد˘مو خ˘يرا˘ت ثي˘ح

ةيمازلإا مارتحا مدعو جوتنملا
كÓ˘ه˘ت˘صسلا ن˘هر جو˘ت˘ن˘˘م˘˘لا
تا˘˘نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا ماد˘˘˘ع˘˘˘نا بب˘˘˘صسب
ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘˘ب ،ة˘˘يرا˘˘ب˘˘جإلا
ةيلوألا داوملل ةرتوفلا مادعنا

ر˘ب˘خ˘م˘لا بحا˘صصل ة˘ب˘صسن˘˘لا˘˘ب
ةبقارملا ةيمازلإا مارتحا مدعو
جوتنملا صضرع لبق ةقبصسملا
فر˘˘˘ط ن˘˘˘م كÓ˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘صسÓ˘˘˘ل
.ةلدايصصلا

watan@essalamonline.com

5 9372ددعلا ^1441 ناسضمر61ـل قفاوملا0202 يام90تبسسلاثدحلا

ةينوناق ريغ قرطب شصاخ ربخم نم اقÓطنا تايلديسصلاب قيوسستلل ةهجوم تناك

ةين’ديسصلا داوملا نم ةدحو فلأا37 نم ديزأا زجح
ةنتابب ةدلقملاو ةدسسافلا ةين’ديسصلا هبسشو

شش.لامك

هبسشو ةين’ديسصلا داوملا فلتخم نم ةدحو00937 قيوسست ةيلمع ،ةنتابب ينطولا كردلا حلاسصم تطبحأا
.ةفلتخم ةيراجت تامÓعو ماجحأا نم ةدلقمو ةيحÓسصلا ةيهتنم ةين’ديسصلا

ةينطو ةكبسش كيكفت بقع
بيرهتلا يف ةسصتخم

مومسسلا هذهب ةرجاتملاو
شصرق فلأا11 براقي ام زجح

شسارهأا قوسسب شسولهم
ةعومجملا تادحو تنكمت
ينطولا كردلل ةيميلقإ’ا

كيكفت نم ،شسارهأا قوسسب
يف ةسصتخم ةينطو ةكبسش
يف ةرجاتملاو بيرهتلا
زجحو ،ةين’ديسصلا داوملا

نم شصرق219و ف’آا01
تارثؤومك ةفنسصملا ةيودأ’ا

هذه ديسسجت مت.ةيلقع
دورو دعب ةيعونلا ةيلمعلا

تاهجلا تاذ ىلإا تامولعم
دوجو اهدافم ،ةينمأ’ا

لمعتسست ةيحايسس ةبكرم
نم تايمك لقنل ةليسسوك
شصئاسصخلا تاذ داوملا
مت هيلعو ،ايلقع ةرثؤوملا

شضرغل ةسسوردم ةطخ عسضو
ةكبسشلا دارفأا لماكب عاقيإ’ا

ةبكرملا فيقوت مت ثيح
شصخسش اهنتم ىلع ناك يتلا

ةنسس23 رمعلا نم غلبي
ةيودأ’ا نم ةيمك هتزوحبو
،ةيلقع تارثؤومك ةفنسصملا

قيقحتلا يف قمعتلا دعبو
ينعملا يكيرسش فيقوت مت
14و73 رمعلا نم نيغلابلا
طبسض ،يلاوتلا ىلع ةنسس
ف’آا01 ىلع مهتزوحب
فلتخم نم شصرق219و
اهردق ةيلام ةميقب عاونأ’ا

جد فلأا005و نييÓم5
،عيزوتلل ةدعم تناك
تابكرم3 ىلإا ةفاسضإ’اب
فرط نم لغتسست ةيحايسس
فتاوه3و ،ةكبسشلا دارفأا
951 هردق يلام غلبمو ةلاقن
قبسس ام ءوسض ىلعو.جد فلأا

هبتسشملا ميدقت متيسس ،هركذ
نم ءاهتن’ا روف مهيف
ليكو مامأا قيقحتلا
ةمكحم ىدل ةيروهمجلا
ةمهتب ،شسارهأا قوسس
رسضملا يلودلا بيرهتلا

اذكو ،ةيمومعلا ةحسصلاب
داوملاب ةرجاتملا
ريغ ةقيرطب ةين’ديسصلا

.ةعورسشم
 يمÓسس رونلا دبع

دحلا ةينثب ةيراجتلا تÓحملا ةقرسس يف ةسصتخم ةباسصعب ةحاطإ’ا

تليسسمسسيت يف شصاخسشأا3 فيقوتو شسولهم شصرق012 زجحت ةطرسشلا
ثح˘˘ب˘˘لا ة˘˘قر˘˘˘ف تن˘˘˘كم˘˘˘ت

ةيئلولا ةحلصصملاب يرحتلاو
ن˘مأا˘ب ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ة˘˘طر˘˘صشل˘˘ل
ن˘˘م ،تل˘˘ي˘˘صسم˘˘˘صسي˘˘˘ت ة˘˘˘يلو
ي˘ف صصا˘˘خ˘˘صشأا3 ف˘ي˘˘قو˘˘ت
ىلع رمعلا ن˘م تا˘ن˘ير˘صشع˘لا

ةيصضق يف م˘ه˘طرو˘ت ة˘ي˘ف˘ل˘خ
صضرغل ةيلقع تارثؤوم ةزايح
ي˘˘ف ج˘˘يور˘˘ت˘˘لاو ةر˘˘جا˘˘ت˘˘م˘˘لا
.يرصضحلا طصسولا

دورو د˘ع˘ب تم˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
دوجوب ديفت ةيلوأا تامولعم
ج˘يور˘ت˘ب نو˘مو˘ق˘ي صصا˘خ˘صشأا
ط˘˘˘صسو˘˘˘لا˘˘˘ب تارد˘˘˘˘خ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ن˘كا˘صسم˘لا د˘حأا˘˘ب ير˘˘صضح˘˘لا
دعب نكصسم˘لا ة˘م˘هاد˘م م˘ت˘ي˘ل
،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘˘كو نذإا

ىلع رو˘ث˘ع˘لا م˘ت ه˘صشي˘ت˘ف˘ت˘بو
عون نم صسولهم صصرق012
،«غلم003 ‐ني˘لا˘با˘غ˘ير˘ب»
عو˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘م غرا˘˘˘˘ف ط˘˘˘˘صشمو
3و ،«غلم003 ‐نيلاباغيرب»
عي˘ط˘ق˘ت ي˘ف ل˘م˘ع˘ت˘صست تلآا
غ˘ل˘ب˘م ن˘ع Ó˘صضف ،صصار˘˘قألا

ج˘يور˘ت˘لا تاد˘ئا˘ع ن˘م ي˘لا˘م
مت هيلعو ،جد000552 هردق
د˘صض ي˘ئا˘صضق ف˘˘ل˘˘م زا˘˘ج˘˘نإا
مامأا مهميدق˘تو ن˘ي˘طرو˘ت˘م˘لا

ىد˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘كو

ي˘ف تل˘ي˘صسم˘صسي˘ت ة˘˘م˘˘كح˘˘م
ه˘˘ي˘˘ف لاز˘˘˘ي ل يذ˘˘˘لا تقو˘˘˘لا
.رارف ةلاح يف عبارلا مهتملا

تن˘كم˘ت ،ىر˘خأا ة˘ه˘˘ج ن˘˘م
ةرئاد نمأاب ةطرصشلا رصصانع
ة˘˘˘˘يلو˘˘˘˘ب د˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ث
ة˘يرود لÓ˘خ ،تل˘ي˘صسم˘˘صسي˘˘ت
طاصشنل دح عصضو نم ةلجار
4 نم ةنوكتم ةيمارجإا ةكبصش
ام مهرامعأا حوارتت صصاخصشأا
تانيثÓثلاو تانيرصشعلا نيب
ةقرصسب موقت تناك رمعلا نم
عرزو ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘˘لا
،ا˘˘ه˘˘با˘˘ح˘˘صصأا ط˘˘صسو بعر˘˘لا

ةلاح ي˘ف م˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ثي˘ح
مهو ةنيد˘م˘لا ط˘صسو˘ب صسب˘ل˘ت
ي˘˘ف ةو˘˘ج˘˘ف ثاد˘˘˘حإا دد˘˘˘صصب
د˘صصق يرا˘ج˘ت ل˘ح˘م ح˘ط˘˘صس
ىلع ءÓيتصسلاو هيلإا لوخدلا
دقو ،هلخاد ةدوجوملا ةعلصسلا
˘ما˘مأا ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا م˘يد˘ق˘ت م˘˘ت
ىد˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘كو
ةمهت˘ب ،د˘ح˘لا ة˘ي˘ن˘ث ة˘م˘كح˘م
رار˘˘صشأا ة˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج ن˘˘˘يو˘˘˘كت
.ةفوصصوملا ةقرصسلاو

تن˘كم˘ت ،ر˘خآا قا˘ي˘صس ي˘فو
ةرئاد نمأاب ةطرصشلا رصصانع
فيقوت نم ،امئاد دحلا ةينث
ن˘م تا˘ي˘ن˘ثÓ˘ث˘˘لا ي˘˘ف با˘˘صش

ن˘يز˘خ˘ت˘ب مو˘ق˘ي نا˘˘ك هر˘˘م˘˘ع
بيل˘ح˘لا ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك
ي˘ف ا˘ه˘˘ب ة˘˘برا˘˘صضم˘˘لا د˘˘صصق
تÓحملاو ةيلحملا قاوصسألا
فرعت يتلا ةيلخادلا ةيراجتلا
نم ةيهانتم ل ريباوط ايموي
ل˘جأا ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق
ةدا˘م˘لا هذ˘ه ى˘ل˘ع لو˘˘صصح˘˘لا

ا˘ق˘فوو ،كÓ˘ه˘ت˘صسإلا ة˘ع˘صساو
ن˘م «مÓ˘صسلا» ـل ر˘˘فو˘˘ت ا˘˘م˘˘ل
ـل رفوت امل اقفو ،تامولعم
نإاف ،تامولعم نم «مÓصسلا»
بيلحلا نزخ˘ي نا˘ك ي˘ن˘ع˘م˘لا
رقتفي هلز˘ن˘م˘ب عدو˘ت˘صسم ي˘ف
،ديرب˘ت˘لاو ة˘فا˘ظ˘ن˘لا طور˘صشل
نذإا دعب هتمهادم رثإا يذلاو
رثع ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو ن˘م
ن˘م صسي˘ك048 ى˘ل˘ع ه˘ي˘˘ف
.عيبلل ةأايهم بيلحلا

لاو˘قأل عا˘م˘ت˘˘صسلا د˘˘ع˘˘بو
ف˘ل˘˘م زا˘˘ج˘˘نإا م˘˘ت ،م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا
ىلإا هميد˘ق˘تو هد˘صض ي˘ئا˘صضق
مت يذ˘لا تقو˘لا ي˘ف ة˘لاد˘ع˘لا
ة˘˘ي˘˘م˘˘كلا هذ˘˘ه ز˘˘ج˘˘˘ح ه˘˘˘ي˘˘˘ف
بيلحلا صسايكأا نم ةربتعملا
تاو˘˘ق رو˘˘صضح˘˘ب ،م˘˘عد˘˘م˘˘˘لا
ة˘ب˘قار˘م˘لا ناو˘˘عأاو ة˘˘طر˘˘صشلا
.ةراجتلا ةيريدمب

ز.دمحأا

ةطرصشلا حلا˘صصم تن˘كم˘ت
ن˘˘م ،م˘˘نا˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘صسم ة˘˘˘يلو˘˘˘ب
م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل ة˘كب˘˘صشب ة˘˘حا˘˘طإلا
نع ة˘ي˘عر˘صشلا ر˘ي˘غ ةر˘ج˘ه˘لا

ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ،ر˘ح˘ب˘لا ق˘˘ير˘˘ط
ة˘ي˘ل˘ي˘˘ل ة˘˘يرود د˘˘ع˘˘ب تءا˘˘ج
د˘ب˘ع ن˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘طر˘˘صشل˘˘ل
م˘ت ثي˘˘ح ،نا˘˘صضمر كلا˘˘م˘˘لا
هب هب˘ت˘صشم صصخ˘صش ف˘ي˘قو˘ت
ف˘ل˘صشلا ة˘يلو ن˘م رد˘˘ح˘˘ن˘˘ي
ةردا˘غ˘م مز˘ت˘ع˘ي ه˘نأا ن˘ي˘˘ب˘˘تو
قيرط نع ي˘ن˘طو˘لا م˘ي˘ل˘قإلا
صصا˘خ˘صشأا ة˘ق˘فر «ة˘قر˘˘ح˘˘لا»
.نيرخآا

تا˘ير˘ح˘˘ت˘˘لا تصضفأاو اذ˘˘ه
نأا ،ةطرصشلا اهب تماق يتلا
ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا دار˘˘فأا ي˘˘قا˘˘˘ب
دحأا ىوتصسم ىلع نيدجاوتم
ءاهتنلا راظتنا يف نكاصسملا

راحبإلا اذه ميظنت ةيلمع نم
صشي˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ت د˘˘˘ع˘˘˘بو ،ير˘˘˘صسلا
4 ف˘˘ي˘˘قو˘˘˘ت م˘˘˘ت ن˘˘˘كصسم˘˘˘لا
ام مهرامعأا حوارتت صصاخصشأا
،ةنصس53و12 ن˘˘˘ي˘˘˘˘ب
تا˘˘˘يلو ن˘˘˘م نورد˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘˘ي
،فراطلا ،ةزابي˘ت ،م˘نا˘غ˘ت˘صسم
ا˘م˘ك ،ة˘م˘صصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘˘ج˘˘لاو
ر˘˘˘بد˘˘˘م˘˘˘لا ف˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت ىر˘˘˘ج
ىلع ةلحرلا هذ˘ه˘ل ي˘صسي˘ئر˘لا

يف ةراكدلا ئطاصش ىوتصسم
نب ةيدلب˘ل ي˘بر˘غ˘لا ل˘حا˘صسلا

رثعو ،ناصضمر كلاملا دبع
ن˘م ة˘ع˘ط˘ق ى˘ل˘ع ه˘˘تزو˘˘ح˘˘ب
.تاردخملا

تاقيقحتلا لÓ˘خ م˘ت ا˘م˘ك
ةر˘ج˘ه˘لا ة˘ط˘خ ن˘ع ف˘صشكلا

عاجر˘ت˘صساو ،ة˘ي˘عر˘صشلا ر˘ي˘غ
هكلام ديدحتو ديصص براق
ينطو˘لا بار˘ت˘لا ردا˘غ يذ˘لا
ة˘˘ي˘˘عر˘˘صش ر˘˘ي˘˘غ ة˘˘ق˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘ب
را˘ح˘˘بإÓ˘˘ل ىر˘˘خأا تاد˘˘ع˘˘مو
.يرصسلا

ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لا م˘يد˘ق˘˘ت م˘˘تو
ل˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘كو ما˘˘˘˘˘مأا ة˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘صسلا
ةم˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
عاديإاب رمأا يذلا ،يلع يديصس
هبتصشملاو يصسي˘ئر˘لا ر˘بد˘م˘لا
،تقؤوملا صسبحلا لوألا هيف
ةعومجملا ةي˘ق˘ب ءا˘عد˘ت˘صساو
 .ةمكحملا ىلإا ةرصشابم

ن˘كم˘ت ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ةيمي˘ل˘ق˘ت˘لا ة˘قر˘ف˘لا ر˘صصا˘ن˘ع
ريخلا يداوب ينطولا كردلل
لÓخ نم ،مناغ˘ت˘صسم ة˘يلو˘ب
تلصصو تامولعم لÓغتصسا

5501 ر˘صضخألا م˘قر˘لا ر˘ب˘˘ع
نيصسبلتم نيصصخصش ف˘ي˘قو˘ت
رغاصش لزن˘م ى˘ل˘ع و˘ط˘صسلا˘ب
دعبو ،لاجعلا يديصس راودب
يف لزنملا بحاصص ءاعدتصسا
نأا ح˘صضتإا ي˘˘لاو˘˘م˘˘لا مو˘˘ي˘˘لا
اغلبم اوقرصس مهيف هبتصشملا

ة˘ل˘م˘ع˘لا ن˘م ار˘ب˘ت˘ع˘م ا˘ي˘لا˘˘م
رد˘ق˘ي ة˘ي˘ب˘ن˘جألاو ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا
ميتنصس نويلم005و رايلمب
.تارهوجمو

مت تايرحتلا فيثكت دعبو
ةكبصشلا دارفأا ي˘قا˘ب ف˘ي˘قو˘ت
يقاب عاجر˘ت˘صساو ة˘ي˘مار˘جإلا
يف ةل˘ث˘م˘ت˘م˘لا تا˘قور˘صسم˘لا
.صشيطارخو ديصص ةيقدنب

ن.ةيدعسس نب

ةقرسس ةباسصع طاسشنل ادح عسضي ريخلا داو كرد
ميتنسس نويلم005و رايلم عجرتسسيو

تÓحر ميظنتل ةكبسشب ةحاطإ’ا
مناغتسسمب توملا براوق يف «ةقرحلا»

زرا˘ف˘م لوألا صسمأا تن˘كم˘˘ت
ي˘ن˘طو˘لا صشي˘ج˘ل˘ل ة˘˘كر˘˘ت˘˘صشم
35 قوفي ام زجح نم ،يبعصشلا

جلاعملا فيكلا نم امارغوليك
تاردخ˘م را˘ج˘ت7 ف˘ي˘قو˘تو
،ناصسم˘ل˘ت ،ةد˘كي˘كصس ن˘م ل˘كب
ةرازو تف˘صشك.راردأاو ،ة˘˘ل˘˘قرو
اهل ناي˘ب ي˘ف ،ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘لا
«مÓ˘˘صسلا» تم˘˘ل˘˘˘صست صسمأا لوأا
كردلا رصصانع نأا ،هنم ةخصسن
او˘ككف ،م˘نا˘غ˘ت˘صسم˘ب ي˘ن˘طو˘˘لا

4 نم ةنوكم ةيمارجإا ةكبصش
ريوزت يف ةصصتخم ،صصاخصشأا
ة˘ل˘م˘˘ع˘˘لا˘˘ب ة˘˘يد˘˘ق˘˘ن˘˘لا قاروألا
رانيد0002 ةئف نم ةينطولا

ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م ز˘ج˘حو ،ير˘ئاز˘˘ج
نويلم026 ـب رد˘˘ق˘˘˘ي روز˘˘˘م
تادعم ىلإا ةفاصضإلاب ،ميتنصس
،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م.ي˘لآا مÓ˘عإا
صشيجلل ةكرتصشم زرافم تفقوأا
جرب نم لكب ،يبعصشلا ينطولا
،ماز˘ق ن˘ي˘˘عو را˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘جا˘˘ب

تابكرم8 تزجحو نيصصخصش
01 ـب ة˘ل˘م˘ح˘م ع˘فد˘لا ة˘ي˘عا˘بر
،ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لا ن˘˘م نا˘˘ن˘˘طأا

فيظنتلا داوم نم نط1.7و
ىلعو.بيرهتل˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لا

صسر˘˘ح ط˘˘ب˘˘حأا ،ر˘˘خآا د˘˘ي˘˘ع˘˘˘صص
ريغ ةرجه ةلوا˘ح˘م ،ل˘حاو˘صسلا
اوناك صصا˘خ˘صشأا9 ـل ة˘ي˘عر˘˘صش
يد˘ي˘ل˘ق˘˘ت برا˘˘ق ن˘˘ت˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
.ةلاقلاب عنصصلا

 ط.ةراسص

بونجلا يف ةيئاذغلا داوملا نم نانطأا01و تابكرم8 زجحو نيبرهم فيقوت

تاي’و ةدعب «ةلطز» غلك35 نم ديزأا زجحو تاردخم راجت7 ـب ةحاطإ’ا
رقمب ،لوألا صسمأا بيصصأا

فزي˘ف˘صسل ير˘صضح˘لا ن˘مألا
يدي˘صس ة˘يلو ن˘مأل ع˘با˘ت˘لا
لوأا ظ˘˘˘فا˘˘˘ح ،صسا˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘˘ب
نم يران ق˘ل˘ط˘ب ،ة˘طر˘صشل˘ل
هعم لمعت هل ةليمز حÓصس
.ةحلصصملا تاذب

ةماعلا ةيريدملا تحصضوأا
اهل نايب يف ،ينطولا نمأÓل
تم˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صست صسمأا لوأا
نأا ،ه˘ن˘م ة˘خ˘˘صسن «مÓ˘˘صسلا»

ىلع بيصصأا يذلا ةيحصضلا
ىلإا هلقن مت ،لجرلا ىوتصسم
ي˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لا
ردا˘˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘ع رو˘˘ت˘˘˘كد˘˘˘لا»
،صسابعلب يدي˘صسب «ي˘نا˘صسح
جÓ˘ع˘لا ه˘ي˘ق˘ل˘ت د˘˘ع˘˘ب ثي˘˘ح
،ةيحصصلا ه˘ت˘لا˘ح تر˘ق˘ت˘صسا

ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا نأا ى˘˘لإا ةر˘˘ي˘˘صشم
ة˘با˘ي˘ن˘لا فر˘ط ن˘م حو˘ت˘ف˘م
.ايميلقإا ةصصتخملا

ح.يحتف

ةثداحلا لوح اقيقحت حتفت ايميلقإا ةسصتخملا ةباينلا

يران قلطب ةطرسشلل لوأا ظفاح ةباسصإا
شسابعلب يف فزيفسسب ةليمز حÓسس نم

ناو˘عأا صسمأا لوأا ل˘˘صشت˘˘نا
ةدحول˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
يتث˘ج ،ترا˘ي˘ت˘ب ة˘ي˘صسي˘ئر˘لا

اقرغ اتام نيقيق˘صش ن˘ي˘ل˘ف˘ط
ةعماج نيب عقت ،ةكرب يف
عور˘˘˘˘˘˘˘˘صشمو نا˘˘˘˘˘˘˘˘مرا˘˘˘˘˘˘˘˘ك
،لدعل ةد˘يد˘ج˘لا تا˘ن˘كصسلا
ة˘˘ي˘˘˘قر˘˘˘صشلا ة˘˘˘ي˘˘˘حا˘˘˘صضلا˘˘˘ب
.ةيلولا ةمصصاعل

نم ناغلا˘ب˘لا نا˘ت˘ي˘ح˘صضلا
نانطقي ،ةنصس71و51 رمعلا
عقاولا يريد˘صصق˘لا ي˘ح˘لا˘ب
ا˘م˘ه˘ع˘˘فد ة˘˘كر˘˘ب˘˘لا راو˘˘ج˘˘ب

يف ةرارحلا تاجرد عافترا
هجوت˘لا ى˘لإا ةر˘ي˘خألا ما˘يألا
ع˘قو˘م˘لا اذ˘˘ه˘˘ب ة˘˘حا˘˘ب˘˘صسل˘˘ل
.ريطخلا

تاصسبل˘م دد˘ح˘ت م˘لو اذ˘ه
نا˘ك اذإا ا˘˘م ،ة˘˘ثدا˘˘ح˘˘لا هذ˘˘ه
لوا˘˘حو ح˘˘ب˘˘صسي ا˘˘˘م˘˘˘هد˘˘˘حأا
وهو قرغلا نم هذاقنإا يناثلا

براقأا طصسو هلوادت مت ام
ا˘مأا ،ن˘ي˘ت˘ي˘ح˘صضلا نار˘˘ي˘˘جو
ا˘ع˘م نا˘ح˘ب˘صسي ا˘نا˘ك ا˘م˘ه˘˘نأا

.اعم اقرغو
شش.دامع

 رخآ’ا ذاقنإا امهدحأا لواح امدعب

ترايتب ةكرب يف اقرغ نيقيقسش ةافو
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ثـــــب ةدوـــــع اوــــــبقرـت
اـــــبيرق مÓـــسسلا ةاـــــــنق
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ةر˘ي˘˘صصق ة˘˘ياور «ًار˘˘عا˘˘صش ِر˘˘ت˘˘صشن ا˘˘ّي˘˘ه»
و˘صسنو˘فأا ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا بتا˘كل˘ل «Ó˘˘ي˘˘فو˘˘ن»
يصسنوتلا مجرت˘م˘لا ة˘م˘جر˘ت ن˘مو ،صشور˘ك
لقأا يف ةياورلا عقت .يبرعلا ليلجلا دبع
تاحفصص ددع ناك نإاو ،ةحفصص (07) نم
يف ينايلكصسم راد نع ةرداصصلا ةعبطلا
ا˘م اذإاو ،ة˘ح˘ف˘˘صص (97) ى˘لإا د˘ت˘م˘ت صسنو˘ت
باتكلا نم ىلوألا تاحفصصلا ا˘ن˘ي˘ن˘ث˘ت˘صسا

هبصشي ام» يئاورلا ريغ ريخألا ناونعلاو
عارصص فلؤوملا هيف حرصشي يذلا «ةمتاخلا
اهنمو ،رصضاحلا رصصعلا يف ةفاقثلاو لاملا
ةداملا ىلع ةثيدحلا ةايحلا موقت ذإا ،رعصشلا
ى˘ت˘ح ،ة˘ياور˘لا ن˘ي˘ب˘ت ا˘م˘ك ءي˘صش ل˘ك ي˘ف
˘ما˘قرأاو ة˘يو˘ئ˘م بصسن ي˘ه تا˘˘ي˘˘صصخ˘˘صشلا

ةقيقد ،ةيواميك تابكرم اهنأاك ،فورحو
هجت˘ن˘ي وأا ه˘كل˘ه˘ت˘صسي ا˘م ل˘كو ،ن˘يو˘كت˘لا

.بصسنلا كلتب ردقم
ّدتمي لو ،ن˘يوا˘ن˘ع˘لا ة˘ياور˘لا ي˘ف ر˘ث˘كت

ةحفصص نم رثكأل ةحاصسم ربكألا ناونعلا
ناونعلا ءانثت˘صسا˘ب ،ط˘ق˘ف ر˘ط˘صسأا ة˘ع˘صضبو
يف ءاج يذلا «ةمتاخلا هبصشي ام» ريخألا
ثادحألا ّصصقت .(67‐07) تاحفصص عبصس

،اهرمع نم ةرصشع ةيناثلا زواجتت ل ةلفط
يذلا رعاصشلاو ،خألاو مألاو ،بألا كانهو
تايصصخصشلاف كلذ ادع امو .ةاتفلا هترتصشا
اهل صسيل ،ةرّفصشم تابكرمو فورحو بصسن
.حمÓم وأا تافصص وأا ءامصسأا

رخصسي بتاكلا نأا ىلوألا ةلهولل ودبي
لظ يف ةدئا˘ف˘لا م˘يد˘ع و˘ه˘ف ،ر˘عا˘صشلا ن˘م
اناكم هل ةرصسألا دعت ،ةرصصاعملا عاصضوألا

ىدعتت ل ةحا˘صسم ،ه˘ي˘ف ن˘كصسي˘ل ا˘ي˘صشما˘ه
لصصف˘يو ،جرد˘لا تح˘ت ف˘صصنو ن˘ير˘ت˘م˘لا
نا˘كم˘لا اذ˘هو ةر˘صسألا صشي˘˘ع نا˘˘كم ن˘˘ي˘˘ب
كلذ نأاك ،ليوط جرد رعاصشلل صصّصصخملا
هذهو ،ملاحلا رعا˘صشلا ن˘ي˘ب قر˘ف˘لا˘ب ءا˘ح˘يإا
نمثب اهدنع ءيصش لك يتلا ةيداملا ةرصسألا

.كلذك رادقمبو
رعاصشلا تÓيمزلاو خألاو بألا لماعي

،رد˘ن˘ت˘لاو ةو˘صسق˘لاو ءا˘˘ف˘˘ج˘˘لا ن˘˘م ءي˘˘صشب
يه اهنوك اصضيأا ةاتفلا ةيرخصسلا لاطتو
اهيلإا تلقتناو ،رعاصشلا ءارصش ةركف ةبحاصص
ى˘لإا ل˘ل˘صست˘ي را˘صصو ،ر˘ع˘˘صشلا بح ىود˘˘ع
ةيرعصشلا لمجلا صضعب اهقطنمو اهناصسل
لّثمي .ةيردنت ةجرحم فقوم يف اهعقوأا ام
ةر˘كف˘لا ،ةا˘ت˘ف˘لا اد˘ع ،صصا˘˘خ˘˘صشألا ءلؤو˘˘ه
ى˘ل˘ع ا˘ه˘ما˘م˘ت˘ها ز˘ي˘˘كر˘˘تو ة˘˘يدا˘˘صصت˘˘قلا
.طقف ةيداملا بناوجلا

رعاصشل «ءارصشلا» ةركف نم قÓطنلا نإا
ىواصست دقف ،يمكهت دعب نم رثكأا لمحت
ةيناكمإا يف بÓكلاو ططقلا عم رعاصشلا
ىتح ،بلطلاو صضرعلل عوصضخلاو ،ءارصشلا

ةمغرم رعاصشلا نع ةاتفلا ىلختت امدنع
بهذتو ةرايصسلا يف رعاصشلا ةرصسألا عصضت
دهصشملا اذه .ةرجصش تحت هكرتتل اديعب هب
ر˘صسألا ةا˘ي˘ح ي˘˘ف رر˘˘كت د˘˘ه˘˘صشم تاذ˘˘لا˘˘ب
،يصضاملا نرقلا يف نيطصسلف يف ةيفيرلا

،قطانملا صضعب يف ادوجوم لاز ام هلعلو
،ّطق وأا ٌبلك رصسألا كلتب صسنأاتصسا املكف
هت˘مرو ناو˘ي˘ح˘لا كلذ ر˘صسألا كل˘ت تل˘م˘ح
رعاصشلا لماعي .اهنكصس ناكم نع اديعب
ديزي «بلك» وأا «طق» هنأاك ةياورلا يف
اهلاوحأا روهدت دعب ةيداملا ةرصسألا ءابعأا
.بألا عنصصم حابرأا عجارتو ةيداصصتقلا

نم ًاريثك عفد ام وه هصسفن قطنملا اذه
رجحلا» لظ يف فصسأÓل ةيبرغلا رصسألا
ل˘˘ع˘˘ف˘˘ب ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا «ي˘˘لز˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ح˘˘صصلا
صسور˘˘يا˘˘ف ن˘˘م ة˘˘˘يزار˘˘˘ت˘˘˘حلا تاءار˘˘˘جإلا

،ةفيلألا مهتاناويح نع يلختلا ىلإا انوروك
ي˘ف تما˘ه˘ف ،ط˘ط˘ق˘لاو بÓ˘كلا ة˘صصا˘خو
كلذ ن˘˘˘م د˘˘˘لو˘˘˘ت˘˘˘ف ،ة˘˘˘˘قزألاو عراو˘˘˘˘صشلا
نم رثكأا امبرو ة˘ي˘ئ˘ي˘ب ل˘كا˘صشم فر˘صصت˘لا
ةينانألا ديكأا˘ت˘لا˘ب ف˘صشكي كو˘ل˘صس ،ة˘ي˘ئ˘ي˘ب
.رصصاعملا ناصسنإÓل ةطرفملا

ة˘ياور˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف ءار˘˘ع˘˘صشلا ةرو˘˘صص نإا
ىلع ثعبت لب ،اهرهظم يف ةنصسح تصسيل
يف رعاصشلا ره˘ظو ،ءاز˘ه˘ت˘صسلاو ة˘ق˘ف˘صشلا
هنأاكو ،امامت عقاولا نع Óصصفنم هكولصس
صسانلا مÓحأا نيب ةوهلا مدرب طقف فّلكُم
،مهولا يف مهصشّيعي هنأا ينعي ام ،مهعقاوو
يه لهو ؟رادجلا ىلع ةذفانلا ىنعم امف
ةعطق مصسر لهو ؟رحبلا ىلع ةذفان حتفت
محللا نع ينغي يتيغبصسلا قبطب محللا
ءارعصشلا هقّوصسي مهولا نم ائيصش نإا ؟هصسفن
باطخ اذه .اصضيأا مهتايكولصسو مهلمج يف
ّلحم وهو ،كلذك ةياورلا نم ىعدتصسم
.صصيحمتو ةلءاصسم

نم ّيئاور رخصسي نأا لقعي له نكلو
نم ًاذإا رخآا رمأا ةمث ؟ةقيرطلا هذهب ءارعصشلا

ام ةوهلا بتاكلا قّمع دقل .كلذ لك ءارو
ة˘يرور˘صض ة˘جا˘ح ا˘ه˘ف˘صصو˘ب ة˘فا˘ق˘ث˘لا ن˘ي˘ب
تاجاحلا ن˘ي˘بو ،ة˘صسو˘م˘ل˘م ر˘ي˘غ ا˘ه˘ن˘كلو
درفأاو ،ماعطلا ةصصاخو ةصسوململا ةيداملا
ريخألا لصصفلا ةلأاصسملا هذه نايبل يئاورلا
ه˘ب˘˘صشي ا˘˘م» ناو˘˘ن˘˘ع ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ق˘˘ل˘˘طأا يذ˘˘لا
دقو ،هلاق ام ديعأل يعاد Óف «ةمتاخلا
.قبصس اميف هنومصضم تنيب

يئاورلا اهحرصش يتلا ةلأاصسملا هذه ادع
،هدÓب يف ةيداصصتقلا عاصضوألا لÓخ نم
ةياور˘لا هذ˘ه ي˘ف ة˘م˘ه˘م ىر˘خأا رو˘مأا ة˘م˘ث
ةايح يف «رعصشلا» دوجو ةيمهأا نع فصشكت
نم بألا ذقني ملف ،هنم دب ل هنأاو صسانلا
،رعاصشلا اذه نم رعصش تيب ىوصس هصسÓفإا

ءاردزاب رعاصشلا ىلإا رظني ناك يذلا خألاو
كلذ ن˘م بصسا˘كم˘لا صضع˘ب ق˘ق˘˘ح ح˘˘صضاو
هاطعأاو ةقرو ىلع هل هبتك يذلا تيبلا
ةلف˘ط˘لا ي˘ف ح˘صضاو˘لا هر˘ي˘ثأا˘ت اد˘عو ،ا˘ها˘يإا
يف مهاصس دقف ،افنآا ترصشأا امك ةدراصسلا
،بألا ى˘ل˘ع مألا ةرو˘ث ،ةرو˘ث˘˘لا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
نع عنتمتو ،لزنملا جراخ هدرطب موقتف

هعنصصت نأا اهناكمإابف اهتنبل ماعطلا عنصص
مألا ةيصصخصش يف ريغتلا كلذ لك ،يه
تناك يتلا لم˘ج˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘ك ل˘ع˘ف˘ب نا˘ك
اهلعج دقل ،ه˘صسف˘ن ر˘عا˘صشلا ن˘م ا˘ه˘ع˘م˘صست
،ا˘ه˘ل˘كصشو ،ا˘ه˘تاذ ى˘لإا تف˘ت˘ل˘˘ت «ر˘˘ع˘˘صشلا»
رثألا نأا ظحÓملا ن˘مو .ا˘ه˘صسف˘ن˘ب م˘ت˘ه˘تو
،تيبلا نم هدرط دعب ناك رعاصشلل ربكألا

رعصشلا ةركف دكؤوي نأا ديري بتاكلا نأاك
كلذ دعب رثألا ناك دقف ،رعاصشلا صسيلو
،و˘ه ه˘صصخ˘صشب صسي˘لو ،ر˘عا˘صشلا تا˘م˘ل˘كل
رصضح ،ىرخألا تايصصخصشلاك ،هنإاف كلذل
وأا ،هابت˘نلا ي˘عر˘ت˘صست ح˘مÓ˘م Ó˘بو ا˘ت˘ها˘ب
تعاطتصسا اذهبو .اهيلع زيكرتلا ىلإا وعدت
ع˘م د˘ير˘ج˘ت˘لا ى˘ح˘ن˘م و˘ح˘˘ن˘˘ت نأا ة˘˘ياور˘˘لا
عوقولا نودو قيوصشتلا رصصنعب اهظافتحا
.رّفنملا ريظنتلا كرصش يف

مامتإا دعب ىرخأا ةرم ناونعلا ةءارق ّلعل

ٌلولدم صسفن˘لا ي˘ف ه˘ل ح˘ب˘صصي˘صس ،ة˘ياور˘لا
م˘كه˘ت˘لا ى˘ن˘ع˘م ل˘م˘ح˘˘ت د˘˘ع˘˘ت م˘˘ل˘˘ف ،ر˘˘خآا

ل˘ب ،ءار˘ع˘صشلاو ر˘˘ع˘˘صشلا ن˘˘م ة˘˘ير˘˘خ˘˘صسلاو
ىنعم «ارعاصش ِرتصشن ايه» ينعت تحبصصأا
«كÓ˘ت˘ملا» ى˘ن˘ع˘م ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب ،ا˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإا
مامتهلا ىنعمب لب ،ّيلامصسأارلا موهفملاب
ى˘ن˘ع˘م ي˘ف ا˘م˘ك ،هدو˘جو ى˘ل˘ع صصر˘ح˘لاو
هلإا ام يللا» ينيطصسلفلا يبعصشلا لثملا

نأا ىلع ةللد ،«ري˘ب˘ك ه˘ل ير˘ت˘صشي˘ب ر˘ي˘ب˘ك
ريغب وأا ،رعاصشلا ريغب ميقتصست ل ةايحلا
،اهيلع Óيلد رعا˘صشلا ل˘ع˘ُج ي˘ت˘لا ة˘فا˘ق˘ث˘لا

رعاصشلا بصستكي كلذبو ،اهتيزمر لمحيو
ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا م˘ي˘ق˘لا م˘ل˘صس ي˘ف ا˘ي˘ل˘ع ة˘˘لز˘˘ن˘˘م
.ءاوصسلا ىلع ةيدرفلاو ةيعمتجملا

امومع ةفاقثلا نأا ىلإا يدؤوي كلذ لك
نزاوتللو يرصشبلا روطتلل ةمهم ةجاح يه
يتلا ةجيتنلا يهو ،يكولصسلاو يفطاعلا
يئاورلا اهيلإا دنتصسا يتلا ثاحبألا اهتدكأا
ًائي˘صش صضر˘عو ،«ة˘م˘تا˘خ˘لا ه˘ب˘صشي ا˘م» ي˘ف
.اهنم

نع ةياورلا تفصشك رخآا ديعصص ىلعو
ةا˘ي˘˘ح˘˘لا ل˘˘ظ ي˘˘ف ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘ل˘˘ل ر˘˘خآا قزأا˘˘م
اهيف قرغت يتلا ةيلامصسأارلا ةيكÓهتصسلا
م˘ت˘ي ا˘م لوأا ة˘فا˘ق˘˘ث˘˘لا˘˘ف ،تا˘˘ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا
،فورظ˘لا هذ˘ه ل˘ث˘م ي˘ف ه˘ن˘ع ءا˘ن˘غ˘ت˘صسلا

لكصشت ملف .رعاصشلا درط عم ثدح املثم
امئاد امنإاو ،رارقلا عناصص نهذ يف ةيولوأا
،ةيلصستلاو هيفرتلا باب يف ةفاقثلا جردنت
دب ل ،لام صسأار عم ةفاقث تصضراعت نإاو
رمأا اذه .ةفاقثلا يه ةيحصضلا نوكت نأا نم
وه لب ،رخآا نود ماظن ىلع ارصصتقم صسيل
،يلامصسأارلا ماظنلا يف اهدجت ةماع ةمصس
يف يه امك ،يعويصشلا ماظنلا يف امك
.يمÓصسإلا ماظنلا

ة˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا عو˘˘صضو˘˘م ي˘˘ف ادار˘˘ط˘˘ت˘˘صساو
اجورخو ،ةيلامصسأارلا ةمظنألاب اهتقÓعو
نإا˘˘ف ،ة˘˘ياور˘˘˘لا عو˘˘˘صضو˘˘˘م ن˘˘˘ع Ó˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق
ثارتلا مرتحت ل لمجملا يف ةيلامصسأارلا
يلختلل ةدعتصسم يهف ،ةفاقثلا لو يفاقثلا

ا˘م˘بر ل˘ب ،ةلا˘ب˘مÓ˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا˘ب ا˘ه˘ن˘ع
اهحلاصصم˘ل ن˘ي˘ف˘ق˘ث˘م˘لاو ة˘فا˘ق˘ث˘لا تف˘ظو
رعصش ة˘ل˘ج˘م ع˘م ل˘صصح ا˘م˘ك ،ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا
،ةيكيرمألا تارباخملاب اهتقÓعو ةينانبللا
ريثكل ةيكيرمألا تارباخملا ةياعرو لب
لود صضع˘ب ي˘ف ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا ة˘˘ط˘˘صشنألا ن˘˘م

دا˘˘˘ح˘˘˘تلا ما˘˘˘يأا ي˘˘˘قر˘˘˘صشلا ر˘˘˘˘كصسع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
قايصس يف ة˘فا˘ق˘ث˘لا تل˘خدأاو ،ي˘تا˘ي˘فو˘صسلا
ثيدحلا يف صضافأا دقو ،ةدرابلا برحلا

يف (زردنوصس .صس .ف) ةيصضقلا هذه نع
مل امبر .«ةيفاقثلا ةدرابلا برحلا» هباتك
ل˘كصشب ة˘ياور˘لا ي˘ف ةر˘كف˘لا هذ˘ه ر˘˘ه˘˘ظ˘˘ت
اذإا اصضيأا اهؤواعدتصسا نكمي نكلو ،حصضاو
ءارو اميف ثحبلا ةرئاد عيصسوت ءرملا دارأا
.ةياورلا نم قمعألا ةركفلا

ةر˘كف ة˘˘ياور «Ó˘˘ي˘˘فو˘˘ن˘˘لا» هذ˘˘ه تءا˘˘ج
ةينقت ىلع يئاورلا د˘م˘ت˘عا د˘قو ،زا˘ي˘ت˘ما˘ب
رّرمو ،ةيئاورلا ةينبلل ددع˘ت˘م˘لا ءيز˘ج˘ت˘لا
ملو ،ةريبك ةصسÓصسب نيوانعلا نيب هراكفأا
ةريبك ةيمهأا تايصصخصشلاو ثادحأÓل نكي
ر˘صصا˘ن˘ع˘لا ل˘ك تءا˘ج ا˘م˘نإاو ،در˘˘صسلا ي˘˘ف
ةا˘ي˘ح ي˘ف ة˘فا˘ق˘ث˘لا ة˘ي˘م˘هأا ةر˘كف مد˘˘خ˘˘ت˘˘ل
راكفألا كلت لك زّزع دقو ،تاعمتجملا
ذإا ،«ةمتاخلا هبصشي ام» ريخألا ناونعلا يف
اءزج ناونعلا اذه تحت بتُك ام حبصصي
لجأا نم امبرو ،ةياورلا ةينب نم Óيصصأا
ام» لتاخملا ناونعلا اذه هيلع قلطأا كلذ
بتا˘كلا حر˘صش ثي˘˘ح ،«ة˘˘م˘˘تا˘˘خ˘˘لا ه˘˘ب˘˘صشي
ى˘ل˘ع ا˘هر˘صصق˘ي م˘لو ا˘˘ه˘˘م˘˘م˘˘عو ةر˘˘كف˘˘لا
ة˘فا˘ق˘ث˘لا ثيد˘ح˘لا ي˘ف ل˘خدأا ل˘ب ،ر˘عا˘صشلا

ةركفل ةرا˘ع˘ت˘صسا ر˘عا˘صشلا ل˘ّث˘م˘ف ،ًا˘مو˘م˘ع
.رثكأا صسيل ةياورلا

ل˘كل ل˘ما˘صشلا م˘ي˘م˘ع˘ت˘لا اذ˘ه ع˘ن˘م˘˘ي م˘˘ل
يئاورلا دهصشتصسي نأا نم ةفاقثلا بناوج
راصشأا رابك ءارعصش رعصشب ةياورلا هذه يف
ةعبرأا مهددع غلبو ،ةحفصص رخآا يف مهيلإا

.صس .ت م˘ه˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م نا˘˘ك ار˘˘عا˘˘صش ر˘˘صشع
ءاج دقو ،نامتيو تلاوو ،صستييو ،تويلإا

Óمج اصسبتقم ،ارهاظ امإا داهصشتصسلا اذه
ءلؤوهل نوكي نأا امإاو ،مهراعصشأا نم ةلماك
،روطصسلا نيب روصضح مهرعصشو ءارعصشلا
:هتياور يف هّطخ ام رخآا يف بتاكلا لوقيف
مهب أاجافتن نأا نكمي ،انهبتنا نإا ،نكلو»
.«باتكلا اذه تاملك نيب انيلإا نوعلطتي

رعاصشلاو رع˘صشلا˘ب ءا˘ف˘ت˘حلا ة˘ياور ا˘ه˘نإا
يف ،ميقلا كلتل راصصتناو امومع ةفاقثلابو
ّلك ىرتصشا اّلهف ،لاملاو ةداملا ميق لباقم هتا˘ي˘ح˘ل Ó˘ي˘لد هذ˘خ˘ت˘ي ،ار˘عا˘صش ا˘ن˘م ٍد˘حاو
؟كلذك ةدئافو ةعتم ةايحلل لعجيل

ةجا◊ا نع ادئاز ىنعم اموي رعاسشلا نكي ⁄
نيطسسلف /دمحم جح سسارف



دق فولخ ثحابلا ذاتصسألا ناكو
ي˘صضار˘˘ت˘˘فلا ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لا ح˘˘ت˘˘ت˘˘فا
ي˘ف ة˘ي˘نا˘صضمر˘لا تار˘صضا˘˘ح˘˘م˘˘ل˘˘ل
ناصضمر رهصش نم لوألا عوبصسألا
ي˘حر˘صسم˘لا د˘قا˘ن˘لا فا˘صضت˘صسا ن˘يأا
نم ة˘لا˘ت˘خ د˘ي˘م˘ح˘لا د˘ب˘ع ذا˘ت˘صسألا

يف ،ةلصشنخ رورغل صسابع ةعماج
ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا ةر˘ها˘ظ˘لا ل˘ي˘ع˘ف˘˘ت را˘˘طا
ّنأا ا˘ن˘ل ف˘صشك ثي˘ح˘ب ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب ةحفصص رب˘ع ةر˘صشا˘ب˘م˘لا صصصصح˘لا
فلتخمب ةق˘ل˘ع˘ت˘م˘لاو كو˘ب˘صسيا˘ف˘لا
رهصش لÓخ دعب نع تارصضاحملا

ةياهن ةياغ ىلإا لصصاوتتصس ناصضمر
نيثحابلاو ةذتاصسألا ةدئا˘ف˘ل ر˘ه˘صشلا

نودعقي نمم نيمته˘م˘لا ة˘ب˘ل˘ط˘لاو
لئاط تحت مهتويب يف مايألا هذه
. يلزنملا رجحلا

ي˘˘ت˘˘لا ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا دد˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘صصح
وهو اديدج اقيصض اهيف فاصضتصسا
ةعماج ن˘م ى˘ل˘ع˘ل ةدا˘ع˘صس ذا˘ت˘صسألا

نا˘كو ،ةر˘كصسب˘ب ر˘صضي˘˘خ د˘˘م˘˘ح˘˘م
ةرو˘˘˘صصلا لو˘˘˘ح دد˘˘˘ع˘˘˘لا صشا˘˘˘ق˘˘˘˘ن
يو˘ب˘ن˘لا ثيد˘ح˘لا ي˘ف ة˘يد˘ه˘صشم˘لا
لاق فولخ ةصصحلا مدقم ،فيرصشلا
يف يلامجلا ين˘ف˘لا ر˘يو˘صصت˘لا نأا˘ب
لت˘ح˘ي ف˘ير˘صشلا يو˘ب˘ن˘لا ثيد˘ح˘لا

بولصسألا نأل ةيمهألا ةغلاب ةناكم
ر˘هو˘ج و˘˘ه ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا ير˘˘يو˘˘صصت˘˘لا
ةينفلا ه˘ترؤو˘بو ،ف˘ير˘صشلا ثيد˘ح˘لا

ثيد˘˘ح˘˘لا نأا ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘ج˘˘لاو
،غ˘ي˘ل˘ب ير˘يو˘صصت عاد˘با ف˘˘ير˘˘صشلا
ليصصوتلاو غيلبتلل ةروصصلا رخصسي
نم ءانبلاو ليكصشتلاو ريبعتلا يفو
وأا ابلصس يقلتملا ىلع ريثأاتلاو ،ةهج
ل˘صضف˘ب ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘˘م ا˘˘با˘˘ج˘˘يإا
بولصسألاف ،ةيلامجلاو ةينفلا اهتايلآا
قاطن هل ةنصسلا يف يلامجلا ينفلا

ى˘˘لإا م˘˘كت˘˘ح˘˘ي لو ،ع˘˘˘صساوو بحر
يتأاي لب ،ةيديلقتلا ةغÓبلا صسيياقم
هللا باتك دعب ةيناثلا ةبترملا يف
ةيلامجلا هريياعم ددعتل ،لجو زع
هتايلآا بجوتصست ي˘ت˘لا ة˘ي˘ف˘صصو˘لاو
فيصصوت˘لاو م˘ه˘ف˘لا ي˘ف ل˘ي˘ل˘ح˘ت˘لا

.ريصسفتلاو
ةداع˘صس رو˘ت˘كد˘لا دد˘ع˘لا ف˘ي˘صض

،يوبنلا ثيدحلاب ده˘صشت˘صسا ى˘ل˘ع˘ل
يصضر يرعصشألا ىصسوم يبأا نع
ىلصص هللا لوصسر لاق :لاق هنع هللا
يد˘ي ن˘ي˘ب نإا )) :م˘ل˘صسو ه˘ي˘ل˘ع ه˘ل˘لا
،ملظملا ليللا عطقك انتف ةعاصسلا
يصسميو ًانمؤوم اهيف لجرلا حبصصي

ح˘ب˘صصيو ًا˘ن˘مؤو˘م ي˘صسم˘يو ،ًار˘فا˘˘ك
ز˘كرو ،يذ˘ي˘مر˘ت˘لا هاور (( ...ًار˘فا˘ك
ةعاصسلا يدي نيب نإا ‐ ةلمج ىلع
ةملكف ‐ ملظملا ليللا عطقك انتف
اهدرفمو عمجلا ةغيصصب تءاج انتف
بئاصصملاو تابكنلا اهانعمو ، ةنتف
لز˘ن˘ت ي˘ت˘˘لا ا˘˘يÓ˘˘ب˘˘لاو مو˘˘م˘˘ه˘˘لاو
هلامو هصسفن يف هبيصصتف ناصسنإلاب
،ليللا عطقب نتفلا هبصش ذإا ،هتايحو
ةعباتتمو ةقحÓتم نتفلا هذه يتأاتو
مدقت املكف ،ليللا ءازجأا يتأات امك
ةروصص انهو ،مÓ˘ظ˘لا د˘ت˘صشا ل˘ي˘ل˘لا

ةكرحلا اهيف تدصسجت ةينف ةيلامج
ناكملاو نامزلا ةكرح ،ةيدهصشملا

يذلا يحور˘لا ع˘فاد˘لا ي˘ف ة˘كر˘حو
وهو ةروصصلا هذه ءازجأا لك كرحي
حا˘ب˘صصلا ن˘ي˘ب ه˘بذ˘˘بذ˘˘تو نا˘˘م˘˘يلا

يبنلا لكصش ذإا ،صسكعلاو ءاصسملاو
ة˘حو˘ل م˘˘ل˘˘صسو ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ه˘˘ل˘˘لا ل˘˘صص

نامزلاو نا˘كم˘لا ا˘يا˘ن˘ث˘ب ة˘يد˘ه˘صشم
هذهل يدؤوملا صصخصشلاو ةكرحلاو
.ةكرحلا

د˘ب˘ع ة˘لا˘ت˘خ ي˘حر˘صسم˘لا د˘قا˘ن˘لا
هتباجإا يف ءيصش لك صصخل ديمحلا

يهام ،هل هجو يذلا لاؤوصسلا نع
ةرو˘˘˘صصلا ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ل كتءار˘˘˘˘ق
يو˘ب˘ن˘لا ثيد˘ح˘لا ي˘ف ة˘يد˘ه˘صشم˘لا

وأا ة˘يد˘ه˘صشم˘لا ةرو˘صصلا نأا˘ب :لا˘قو
ي˘ف ي˘لا˘م˘ج˘لا ي˘ن˘ف˘لا ر˘˘يو˘˘صصت˘˘لا
ةفصصب ف˘ير˘صشلا يو˘ب˘ن˘لا ثيد˘ح˘لا

ي˘ل˘ق˘عو يو˘غ˘˘ل ر˘˘يو˘˘صصت ،ة˘˘ما˘˘ع
مهأا نكل ،يصسحو يلايخو ينهذو
ةيوبنلا ةيدهصشملا ةروصصلا يف ام
ة˘ي˘ن˘ف˘لاو ة˘يو˘غ˘ل˘لا ا˘ه˘ت˘ع˘ي˘ب˘ط و˘˘ه
اهطا˘ب˘تراو ،ة˘صصا˘خ˘لا ة˘ي˘لا˘م˘ج˘لاو
نأا امك ،ةير˘ثو ة˘ي˘ن˘غ تÓ˘ي˘خ˘ت˘م˘ب
زواجتت دق ةيريبعت تايلآا ةروصصلل
ةيديلقتلا ةيبرعلا ةيغÓبلا روصصلا
،ةعصسوم ةيماردو ةيدرصس روصص ىلإا
املاع ةروصصلا ثحبم نم لعجت
.ابصصخو احتفنم

ريوصصتلا) دامتعا نأاب لاق ةلاتخ
ر˘ظ˘ن˘لا ي˘˘ف ( ي˘˘لا˘˘م˘˘ج˘˘لا ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا

هت˘ف˘ي˘ظو ل˘ي˘ل˘ح˘ت˘لاو ة˘ج˘لا˘ع˘م˘لاو
ة˘ي˘لا˘م˘ج˘لا تا˘ي˘لآلا ن˘˘ع ف˘˘صشكلا
يغÓب˘لا جا˘ت˘نإلا ي˘ف ة˘م˘كح˘ت˘م˘لا

ام لكل يفصصولاو يلامجلا ينفلاو
ملصسو هيلع هللا لصص يبنلا نع درو
زجاوحلا صصيلقتل لعف وأا لوق نم
ةروصصلا نأاب افيصضم .ةعنطصصملا
يئرم ليثمت ،ماعلا ا˘ه˘مو˘ه˘ف˘م ي˘ف
رصشابم كاردإا وأا ،يرصصب وأا ينهذ
ي˘عو˘صضو˘م˘لا ي˘جرا˘خ˘لا م˘لا˘ع˘˘ل˘˘ل
اذه مصستيو ،ةيؤورو اصسحو اديصسجت
را˘صصت˘خلاو لاز˘ت˘خلا˘ب ل˘ي˘ث˘م˘ت˘˘لا

،ة˘ه˘ج ن˘م ل˘يو˘ح˘ت˘لاو ل˘ي˘ي˘خ˘ت˘لاو
ع˘قاو˘لا˘ب ةرو˘صصلا ة˘قÓ˘ع نو˘˘كت˘˘ل
وأا ،ةرصشابم ةاكاحم ةقÓع يليثمتلا

يف ةروصصلا نوكتو لثامت ةقÓع
و ،ةرات ةيوغل ةروصص ةيوبنلا ةنصسلا

،ىرخأا ةرات ةيرصصب ةيئرم ةروصص
ةيظفل ةروصصلا نوكت ،رخآا ريبعتبو
نو˘كت ا˘م˘˘ك ،ة˘˘يراو˘˘حو ة˘˘يو˘˘غ˘˘لو
ادكؤوم ،ةيظفل ريغ ةيرصصب ةروصص
ن˘م ةرو˘صصل˘ل ا˘م ه˘تاذ تقو˘˘لا ي˘˘ف
يعوصضوملا لقنلا يف ةريبك ةيمهأا
نأا ذإا ،ازاجيإاو اراصصتخا يلك لكصشب
كلت نم عصسوأا ةيدهصشملا ةروصصلا
دمتعت يتلاو نآارقلا يف تءاج يتلا
.فيثكتلا

ى˘لإا را˘صشأا ي˘˘حر˘˘صسم˘˘لا د˘˘قا˘˘ن˘˘لا

لاد نم فلأاتت اهنأا ىلع ةروصصلا
ةرو˘˘صصلا يأا ع˘˘˘جر˘˘˘مو لو˘˘˘لد˘˘˘مو
ةرو˘˘˘صصلاو (لاد˘˘˘لا) ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘صسلا
،امهلخادتبو (لولدملا) ةيموه˘ف˘م˘لا
لكصشتي ،يقافتاو يطابتعا لكصشب
ة˘مÓ˘ع˘لا وأا ةرو˘صصلا˘ب ى˘م˘˘صسي ا˘˘م
يئايميصسلا وأا يناصسل˘لا مو˘ه˘ف˘م˘لا˘ب

.ريصسوصسود دنع امك
نإا لا˘ق ى˘ل˘ع˘ل ةدا˘ع˘صس رو˘ت˘كد˘لا

ى˘ل˘ع ة˘م˘ئا˘˘ق ةرا˘˘ع˘˘ت˘˘صسا ةرو˘˘صصلا
نيفرط˘لا ن˘ي˘ب ه˘با˘صشت˘لاو ل˘ثا˘م˘ت˘لا
وه هيبصشتلاف ،هب هبصشملاو هبصشملا
Óيلق اهنع فلتخي هنأا لإا ،ةراعتصسا

نيب نإا» لوقي امدنع ةقيقحلا يفو
ز˘جو˘م ثيد˘ح و˘ه «ة˘˘عا˘˘صسلا يد˘˘ي
وأا قئارطلا فلتخمب روصصي نكلو
يت˘لا ة˘لا˘ح˘لا غ˘ي˘صصلا وأا ل˘ئا˘صسو˘لا
نيعم ن˘مز ي˘ف نا˘صسنلا ا˘ه˘صشي˘ع˘ي
ثيح ةراعتصسا يهو ،ةايحلا هذه نم
ملصسو هيلع هللا لصص لوصسرلا هبصش
هب هبصشملا فذحف لجرلاب ةعاصسلا

«يدي» ظفل وه ءيصشب هل زمرو
ةينكم˘لا ةرا˘ع˘ت˘صسلا ل˘ي˘ب˘صس ى˘ل˘ع
ان˘ت˘ف» ظ˘ف˘ل ى˘لإا ةرا˘ع˘ت˘صسلا ن˘م˘ف
هبصش ،هيبصشت اذ˘ه˘ف «ل˘ي˘ل˘لا ع˘ط˘ق˘ك
نتفلا ملصسو هيلع هللا لصص لوصسرلا
ل˘ها˘ك ل˘ق˘ث˘ت ي˘ت˘لا ة˘˘ق˘˘حÓ˘˘ت˘˘م˘˘لا
لي˘ل˘لا ع˘ط˘ق˘ب ةا˘ي˘ح˘لا ي˘ف نا˘صسنإلا
ام دنع ليللاب اههبصش يأا ،ملظملا
ةأا˘˘طو د˘˘ت˘˘صشت وأا هر˘˘ئا˘˘ت˘˘صس لد˘˘˘صسي

ا˘˘هداو˘˘صسب ن˘˘ت˘˘ف˘˘لا هذ˘˘ه ،ه˘˘˘مÓ˘˘˘ظ
ناصسنلا ةايح ىلع يبلصسلا اهريثأاتو
ل ،هداوصس دادصشا دنع ليللا هبصشت
هيبصشتلا اذهو ريصسي ناصسنلا داكي

لصسرم هبصشتت وه نييغÓبلا دنع
ه˘ب˘صشلا ه˘جو نأل ،ل˘صصف˘˘م ا˘˘صضيأاو
تمتو هيف تركذ دق ةملظلا وهو
يف رخآا ثيثأات اصضيأا كانهو ،ناكرألا
ح˘˘ب˘˘صصي» ظ˘˘ف˘˘ل د˘˘ن˘˘ع ثيد˘˘˘ح˘˘˘لا

ارفاكو انمؤوم » هلوق يفو «يصسميو
فر˘ع ي˘فو ل˘با˘ق˘ت˘لا ى˘م˘صسي اذ˘ه»
دق امك ،قابطلا ىمصسي نييغÓبلا
«يصسميو حبصصي» لعفلا يف نوكي
«ارفاكو انمؤوم»  مصسلا يف اصضيأاو
نهيلع يذلا لثم نهلو«فرحلاو
وأا ةيغÓبلا ةروصصلاف «فورعملاب
يو˘ب˘ن˘لا ثيد˘ح˘لا ي˘ف ة˘ي˘با˘ط˘خ˘˘لا
ه˘ي˘ب˘صشت˘لا ى˘ل˘ع ة˘م˘˘ئا˘˘ق ف˘˘ير˘˘صشلا

ناتروصصلا كرت˘صشتو ،ةرا˘ع˘ت˘صسلاو
لثامتلاو ةهباصشملا رصصنع يف اعم
ل˘ق˘ع˘لاو صسح˘لا د˘لو˘م˘ب ط˘ب˘تر˘˘تو
.لايخلاو

ةروصصلا نأاب دكأا ىلعل ذاتصسألا
ىلجتت يوبنلا ثيدحلا يف ةينفلا
ىلع ةمئاقلا ةهباصشملا ةقÓع يف
زاكترلا نود ،ةراعتصسلاو هيبصشتلا

زا˘ج˘م˘لا) ةروا˘ج˘م˘لا ة˘قÓ˘ع ى˘ل˘˘ع
نميه˘ت ي˘ت˘لا (ة˘يا˘ن˘كلاو ل˘صسر˘م˘لا

تفل ل˘كصشب در˘صسلاو ر˘ث˘ن˘لا ى˘ل˘ع
ةيلعفلا ةيغÓبلا ةروصصلاف ،هابتنÓل
نم ةط˘ي˘صسب يو˘ب˘ن˘لا ثيد˘ح˘لا ي˘ف
صصÓ˘خ˘ت˘صسلا ة˘˘ل˘˘ه˘˘صسو ،ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن
نم يقلت˘م˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ا˘هد˘يد˘ح˘تو
ةيقيقحلا ةروصصلا نذإا ،ىرخأا ةيحان
.ةهباصشملا ةروصص يه

ي˘˘ه ةرو˘˘صصلا نأا اذ˘˘ه ي˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘ي
لمعتصسمو فولأام وه امل ليوحت
ة˘˘يزا˘˘ج˘˘م ة˘˘غ˘˘ل ى˘˘لإا مÓ˘˘كلا ن˘˘˘م
وه امل ةقراخ ةيغÓبو ةيراعتصساو
ي˘˘ه ةرو˘˘صصلا˘˘ف ،م˘˘ث ن˘˘مو ،يدا˘˘ع
صضيوعتو رييغتو ليو˘ح˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
م˘˘ي˘˘˘ها˘˘˘ف˘˘˘م˘˘˘لا نأا ذإا ،لاد˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘صساو
ةروصصلل ةيرظن˘لاو ة˘ي˘حÓ˘ط˘صصلا

مهف˘لاو  ل˘ي˘ل˘ح˘ت˘لاو ف˘صصو˘لا ي˘ه
لقنت يتلا يه ةروصصلاف ،ريصسفتلاو
ةرصشابم ةيفرح ةقيرطب امإا ملاعلا انل
،ة˘ي˘لا˘م˘˘ج ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب ا˘˘مإاو
ةينايب ةيوغل نوكت دق ةروصصلاف
نم ةيغÓبلا روصصلا لاح وه امك
دقو ... ،زاجمو ،ةراعتصساو ،هيبصشت
ة˘˘ير˘˘صصب ة˘˘ي˘˘صسح ةرو˘˘˘صص نو˘˘˘كت
قا˘صسنأا ن˘˘ع ةرا˘˘ب˘˘ع وأا ،ة˘˘ي˘˘نو˘˘ق˘˘يأا
دصسجتت ،ة˘ي˘ظ˘ف˘ل ر˘ي˘غ ة˘ي˘ئا˘ي˘م˘ي˘صس
امنيصسلاو دصسجلا يف يلج لكصشب
،ا˘˘ي˘˘فار˘˘غو˘˘˘تو˘˘˘ف˘˘˘لاو حر˘˘˘صسم˘˘˘لاو
ىلع ةملكلا نم لصضفأا ةروصصلاف
ل˘صصاو˘ت˘˘لاو غ˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘ت˘˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم
لقنت دق ةروصصلا رابتعاب ماهفإلاو
دق وأا ،راصصتخاو ءاحيإاو زاجيإاب انل
ايلجو ا˘ح˘صضاو Ó˘صصف˘م ا˘ن˘ل ل˘ق˘ن˘ت
.ايصسحو ايئرمو ايرصصب

ثحا˘ب˘لا لا˘ق قا˘ي˘صسلا صسف˘ن ي˘˘ف
يف ةروصصلا نأاب ةلاتخ يحرصسملا

ينفو يوغل ريوصصت يه اهموهفم
ن˘ع ر˘ب˘ع˘ت ،ي˘ل˘ي˘ي˘خ˘تو ي˘˘لا˘˘م˘˘جو
ي˘˘˘نا˘˘˘صسنإلا عاد˘˘˘بإلاو را˘˘˘˘كت˘˘˘˘بلا

،ةيصصن :ةدع تاقايصس نم لكصشتتو
ام اذهو ،ةيغÓبو ،ةيوغلو ،ةينهذو
ة˘ن˘صسلاو م˘ير˘كلا نآار˘ق˘لا ه˘˘ب در˘˘ف˘˘ت
نأا ى˘ن˘ع˘م˘ب ،ة˘˘ف˘˘ير˘˘صشلا ة˘˘يو˘˘ب˘˘ن˘˘لا
˘مأا ة˘ي˘ئز˘ج تنا˘كأا ءاو˘˘صس ،ةرو˘˘صصلا

يلييختو يوغل ريب˘ع˘ت ي˘ه ،ة˘ي˘ل˘ك
ة˘ي˘صسح˘لا ا˘ه˘ت˘باو˘ث ا˘˘ه˘˘ل ي˘˘غÓ˘˘بو
،ي˘لا˘ي˘خ˘لا ا˘ه˘ع˘با˘طو ،ة˘ي˘لا˘م˘ج˘لاو
يجراخلا عقاولا ن˘ي˘ب ع˘صضو˘م˘ت˘لاو
نأا ى˘لإا ار˘ي˘صشم ،ي˘ق˘ل˘˘ت˘˘م˘˘لا ن˘˘هذو
نهذ ي˘ف ر˘ي˘ث˘ت ل ة˘ي˘ن˘ف˘لا ةرو˘صصلا
لب ،بصسحف ةيرصصب اروصص يقلتملا
ل˘˘كب ة˘˘ل˘˘صص ا˘˘ه˘˘ل ارو˘˘صص ر˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘ت
نوكتي يتلا ةنكمملا تاصساصسحإلا

،هتاذ يناصسنإلا كاردإلا جيصسن اهنم
يه ،هبصسح ةماع ةفصصب ةروصصلاف
ةي˘غÓ˘ب˘لا تا˘ي˘لآلا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م
عاتمإلاو ريثأات˘لا ة˘ي˘غ˘ب ة˘ير˘صصب˘لاو
:لثم ،يقلتم˘لا ه˘يو˘م˘تو ،عا˘ن˘قإلاو
زا˘ج˘م˘˘لاو ،ه˘˘ي˘˘ب˘˘صشت˘˘لاو ،رار˘˘كت˘˘لا
،دا˘صضت˘لاو ،ل˘با˘ق˘˘ت˘˘لاو ،ل˘˘صسر˘˘م˘˘لا

ةغلابملاو ،ةراعت˘صسلاو ،صسا˘ن˘ج˘لاو
ل˘ي˘كصشت˘لاو ،ل˘ثا˘م˘ت˘لاو،زا˘ج˘˘يإلاو
تا˘ي˘لآلا ى˘صسن˘ن نأا نود‐ير˘صصب˘لا
لخاد نم ط˘ب˘ن˘ت˘صست ي˘ت˘لا ىر˘خألا
.اهصسفن صصوصصنلا
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ةيلوب ئطاوصشلا لج دهصشت
لبق نم اريبك لابقإا مناغتصسم
عافترلا عم اميصس ،نينطاوملا
هذه ةرارحلا ةجردل لصصاوتملا
لو˘˘˘ط لو˘˘˘ح˘˘˘ت ثي˘˘˘ح .ما˘˘˘يألا
ىلا ةيلولاب يلحاصسلا طيرصشلا

داورو تÓ˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ل أا˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘م
با˘˘˘˘ب˘˘˘˘صش ن˘˘˘˘م ئ˘˘˘˘˘طاو˘˘˘˘˘صشلا

،لا˘ف˘طألا ى˘ت˘حو ن˘˘يدا˘˘ي˘˘صصو
و˘ه ها˘ب˘ت˘˘نÓ˘˘ل تف˘˘ل˘˘م˘˘لا ن˘˘كل
نينطاوم˘ل˘ل د˘ياز˘ت˘م˘لا لا˘ب˘قلا

قل˘خ ا˘م ئ˘طاو˘صشلا كل˘ت ى˘ل˘ع
،ظاظتكلاو محازتلا نم اعون

صسو˘قا˘ن قد˘ي صضع˘˘ب˘˘لا ل˘˘ع˘˘ج
ةينعملا تاهجلا لخدتل رطخلا
ن˘م ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل
ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘˘ف˘˘ب ة˘˘با˘˘صصإلا

ئ˘طاو˘صشلا هذ˘ه˘˘ف ،91 دي˘فو˘ك
انتديرج˘ل او˘ثد˘ح˘ت ن˘م ع˘م˘ج˘ي
تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لا ل˘˘ث˘˘م تح˘˘ب˘˘˘صصأا
.اهقلغ ةداعا مت يتلا ةيراجتلا
ىلا نوعرهي اوحبصصأا صسانلاف
ءاو˘ه˘لا ن˘ع ا˘ث˘ح˘˘ب ئ˘˘طاو˘˘صشلا
رجحلا نيتور رصسكو صشعنملا
نيلابم ريغ يلزنملا يحصصلا
يف ةصصاخ ،عصضو˘لا ةرو˘ط˘خ˘ب

نيرصشتنملا لافطألا دوجو لظ
را˘ت˘˘خا ا˘˘م˘˘ك ،نا˘˘كم ل˘˘ك ي˘˘ف
ز˘˘ع ي˘˘ف ة˘˘حا˘˘ب˘˘صسلا صضع˘˘ب˘˘˘لا

.ناصضمر
ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لا بو˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت تنأاو

دت˘م˘ي يذ˘لا11 م˘قر ي˘ن˘˘طو˘˘لا
نم ئطاوصشلا كلت لوط ىلع
نارغزم ىلا اقرصش ملاغوب لوأا

تارا˘ي˘صسلا كف˘قو˘ت˘˘صست ا˘˘بر˘˘غ
انه ةيرصشبلا دوصشحلاو ةريثكلا

انوروك صسوريف نأاكو كانهو
يف نكامألا كلت نم برتقي ل
را˘ت˘ه˘ت˘صسلاو ة˘نا˘ه˘ت˘صسلا ل˘ظ
رارمت˘صسا .ل˘تا˘ق˘لا ءا˘بو˘لا اذ˘ه˘ب
ددع ةدا˘يز ه˘نأا˘صش ن˘م ع˘صضو˘لا

يتلا ةيلولاب ةباصصإلا تلاح
يف ارارقتصسا مايألا هذه فرعت
.ةدكؤوملا تلاحلا

هذه ددج ،رياغم قايصس يفو
مناغتصسم ةيلو ونطاوم مايألا

لÓغت˘صسا ةرور˘صضب م˘ه˘ب˘ل˘ط˘م
ديدجلا ريرصس042 ىفصشتصسم
ة˘˘بور˘˘خ ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ب ن˘˘ئا˘˘˘كلا
ةمصصا˘ع˘ل ي˘قر˘صشلا جر˘خ˘م˘لا˘ب
يحصصلا لكيهلا اذه ،ةيلولا
ةمدخلا لاجم لخدي مل يذلا

ام وأا اذه انموي ىلإا6002 ذنم
ـ ىفصشتصسم˘لا˘ب ا˘ي˘ل˘ح˘م فر˘ع˘ي
هيلع لوادت يذلاو ـ ةلكصشملا

ن˘˘˘˘م ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ث˘˘˘˘كلاو ةلو ةد˘˘˘˘ع
لازل ،زا˘˘ج˘˘˘نإلا تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م
ع˘˘˘فد ا˘˘˘م ،باو˘˘˘بألا د˘˘˘صصو˘˘˘˘م
ي˘ف ل˘ي˘ج˘ع˘˘ت˘˘لا ى˘˘لإا نا˘˘كصسلا
ءا˘ه˘ت˘نا د˘ع˘ب ة˘˘صصا˘˘خ ،ه˘˘ح˘˘ت˘˘ف
هزيهجت يف عورصشلاو لاغصشألا

اميصس ،ةر˘ي˘خلا ر˘ه˘صشألا لÓ˘خ
بع˘˘˘صصلا فر˘˘˘ظ˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف
ديفوك ا˘نورو˘ك ءا˘بو ي˘صشف˘تو
تلاح ةدع ليجصست عمو91ـ
دايدزاو ةيلولاب ةدكؤوم ةباصصإا

.ناكصسلا فواخم
نم اوناع نيذلا نونطاوملا

ذنم ةيحصصلا تامدخلا يندت
لكايهلا مغر نمزلا نم دوقع
نوب˘لا˘ط˘ي ،ةر˘ي˘ث˘كلا ة˘ي˘ح˘صصلا
ىفصشت˘صسم˘لا اذ˘ه صصي˘صصخ˘ت˘ب
عم ىصضرملل يحصصلا ءÓجإÓل
ةيفاكلا صشاعنلا ةزهجأا ريفوت
ثيح ،مزÓلا يب˘ط˘لا م˘قا˘ط˘لاو
م˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا ةر˘˘˘˘˘صسألا دد˘˘˘˘˘ع
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ا˘ه˘صصي˘˘صصخ˘˘ت
ة˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘صشت˘˘صسلا ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا
ةحارج ةحلصصم˘ب ارا˘ف ي˘غ˘ي˘صش
ـب ةرد˘ق˘م˘لاو ا˘ق˘با˘صس لا˘ف˘˘طألا

ى˘ق˘ب˘˘ي صشا˘˘ع˘˘نÓ˘˘ل ر˘˘ير˘˘صس21
لا˘˘ج˘˘م˘˘ب ن˘˘ي˘˘˘فرا˘˘˘ع˘˘˘لا بصسح
لمعلا عم ،يفاك ريغ ةحصصلا

صشاعنإلا ةزهجأا ددع ةدايز ىلع
تاذ ثÓثلا تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘لا˘ب
،ةرصسام نم لك يف ريرصس06
لفكتلل تاريقو˘بو ة˘صشا˘ع˘صشع
.نيباصصملاب لثمألا

ن.ةيدعصس نب

محارتلاو لفاكتلا رهاظم نم
يتلا ليصضفلا رهصشلا اذه لÓخ
مصسر يف ننفتي بابصشلا تاب
ةحول ،نطولا اذه ءانبأا اهتاحول
صصÓخإلا ةيعمج بابصش عدبأا

ى˘صضر˘م˘لا ة˘يا˘عر˘ل نوا˘ع˘ت˘˘لاو
ي˘ف ل˘ج˘ح˘لا ن˘˘ي˘˘ع ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ل
ا˘م˘نإاو م˘ه˘ل˘ما˘نأا˘˘ب ل ا˘˘ه˘˘م˘˘صسر
،يناصسنإلا مهعفادو م˘ه˘قÓ˘خأا˘ب
صصÓ˘˘خإلا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج تردا˘˘˘ب
ى˘صضر˘م˘لا ة˘يا˘عر˘ل نوا˘ع˘ت˘˘لاو
صضع˘˘ب ة˘˘م˘˘ها˘˘صسم˘˘بو ار˘˘خؤو˘˘م
ناتخ ةيلمع ي˘ف ،ن˘ي˘ن˘صسح˘م˘لا

ءانبأا  نم اددع تصسم يعامج
ةمورحملاو ةزوعملا تÓئاعلا

،ف˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘صضلا ل˘˘˘خد˘˘˘لا يوذو
نوحاّرج اهيلع فرصشأا ةيلمعلا

يف ةصصاخ ةدايعب يبط مقاطو
لهألا روصضحب ،ىصسيع يديصس
ّمل اهّزيم ءاوجأا يف براقألاو يف ،ةمورحملا تÓئاعلا لمصش
نعو ،ةيريخو ةينماصضت ةيلمع
اهنأا نومظن˘م˘لا د˘كأا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

ةيعمجلا اهييحت ةداع تحبصصأا
ميدقت لجأا نم ةبصسانم لك عم
ةد˘˘˘عا˘˘˘صسم˘˘˘˘لاو نو˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا د˘˘˘˘ي
يوذو ةزو˘ع˘م˘˘لا تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘ل˘˘ل
لا˘˘خدإاو ف˘˘ي˘˘ع˘˘˘صضلا ل˘˘˘خد˘˘˘لا
تÓئا˘ع˘ل˘ل ة˘حر˘ف˘لاو ة˘م˘صسب˘لا

. لافطألا ىتحو
د˘حأا د˘كأا ا˘ن˘ل ح˘ير˘صصت ي˘فو

موقت يتلا تاردابملا ،نيلعافلا
لك بجاو نم يه ةيعمجلا اهب
ىعصسيو ريخلا بحي صصخصش
،ة˘مزألا هذ˘ه ي˘ف ة˘صصا˘خ ه˘ي˘˘لإا
ىغ˘ط˘ت نأا رد˘ج˘ت ة˘ي˘نا˘صسنإلا˘ف
ةيعمجلا يف وصضع لك ىلع
نوع˘لا د˘ي د˘م˘ل ل˘فا˘كت˘ي ى˘ت˘ح
تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا ن˘˘م دد˘˘ع ر˘˘ب˘˘كأل
اذه نأا ،ركذلاب ريدج.ةجاتحملا
هذ˘˘هو ير˘˘ي˘˘خ˘˘˘لا عور˘˘˘صشم˘˘˘لا
اريبك اناصسحتصسا تيقل ةردابملا

ىلع ةنيدملا ناكصس لبق نم
.مهفايطأا فÓتخا

فصسوي نب . رصضÿ . أا
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يف ثدحتملا تاذ فاصضأاو
ه˘˘˘نأا ،«مÓ˘˘˘˘صسلا»ـل ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘صصت
ميلعتلا ةقيرطل امامت صضفار
لحل دوجو ل هنأا لإا دعب نع
ةصساردلا ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ف˘ف˘خ˘ي
بج˘ي ل ا˘م˘ك ،هر˘ي˘غ ا˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن
ذ˘ق˘ن˘˘م˘˘لا كل˘˘صسم˘˘لا هرا˘˘ب˘˘ت˘˘عا
ىلا ارظن يعما˘ج˘لا م˘صسو˘م˘ل˘ل
مدعو ةبلطلل ةيداملا تاردقلا
اصضيأاو مهني˘ب صصر˘ف˘لا ؤو˘فا˘كت

ةذ˘˘تا˘˘صسألا ر˘˘ي˘˘طأا˘˘˘ت ف˘˘˘ع˘˘˘صض
ن˘م عو˘ن˘لا اذ˘ه ي˘ف ة˘ب˘ل˘ط˘لاو
ف˘ع˘صض بنا˘ج ى˘لا م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كما
.بناجلا اذه يف ةيعماجلا

نأا دلاخ نب رداقلا دبع ىري
ا˘م˘ي˘ف ة˘ي˘صصو˘لا ةرازو˘لا رار˘˘ق
م˘صسو˘م˘لا لا˘˘م˘˘كت˘˘صسإا صصخ˘˘ي
بجي0202‐9102 يعماجلا
عقاو˘لا ى˘ل˘ع ا˘ي˘ن˘ب˘م نو˘كي نا

فور˘ظ˘لا ل˘ك ى˘لإا ر˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘بو
ةروا˘˘صشم˘˘بو تا˘˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لاو

رابتعلا نيع˘ب ذ˘خأاو ع˘ي˘م˘ج˘لا
وجلا ةرارحو بو˘ن˘ج˘لا ة˘ب˘ل˘ط
ام نع كيهان ق˘طا˘ن˘م˘لا هذ˘ه˘ب
انوروك دعب ام ةجومب ىمصسي
.ةعاصسلا دحل اهفرعن ل يتلا

نأا ثد˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا تاذ ىر˘˘˘يو
تا˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘˘لا ى˘˘˘لإا عو˘˘˘جر˘˘˘لا

˘مدا˘ق˘لا ي˘ع˘ما˘ج˘لا م˘صسو˘م˘˘لاو
م˘ت ا˘م د˘ع˘ب ا˘ن˘خا˘˘صس نو˘˘كي˘˘صس
ةيبÓطلا تامي˘ظ˘ن˘ت˘لا ءا˘صصقإا

ن˘˘مو راو˘˘ح˘˘لا تا˘˘صسل˘˘ج ن˘˘˘م
ريصصم ريرق˘ت ي˘ف ة˘كرا˘صشم˘لا
ىلإا ةفاصضإا يعماجلا مصسوملا
نم ردصصت يت˘لا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

ل ثي˘˘ح ة˘˘ي˘˘˘صصو˘˘˘لا ةرازو˘˘˘لا
ة˘ي˘عو˘صضو˘م˘لا˘ب ا˘˘ه˘˘ل ة˘˘قÓ˘˘ع
دق ام˘م ة˘ي˘لا˘ج˘ترإلا˘ب م˘صست˘تو
د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ي ل ارار˘˘˘صضأا بب˘˘˘صسي

.عاطقلا ىلع اهابقع

Êاسسملت Ëركلا دبع

mahali@essalamonline.com

937209ددعلا ^1441 ناسضمر61ـل قفاوملا0202 يام90تبسسلايلحم
:«مÓسسلا»ـل ناسسملتب Úيرئاز÷ا ةبلطلل ةيئلولا ةطبارلا صسيئر دلاخ نب رداقلا دبع

ميلعتلاو ايروسضح يعما÷ا مسسوŸا لامكتسساب بلاطن»
« Óح شسيل دعب نع

ةسشه تانكسس يف نطقت
ةينثب مكاحلا يحب ةلئاع02 نم رثكأا
اهليحرتب بلاطت تليسسمسسيت يف دحلا

دÓبلا اهب ر“ يتلا ةيئانثتسسلا ةيحسصلا ةيعسضولا نم مغرلاب
ينماسضتلا اهطاسشن ددŒ ةيÒخ تايعمج

ةنتابب ةزوعŸا تÓئاعلا عم

ةبلطلل يسساردلا ريسصملا نأاسشب دلاخ نب رداقلا دبع ناسسملتب نييرئازجلا ةبلطلل ةينطولا ةطبارلا صسيئر لاق
ىتحو بيرق نع لوزي نأا ىنمتن يذلا ءابولا اذه ءاهتنا دعب ايروسضح يعماجلا مسسوملا لامكتسسإا عم نحن» ،نييعماجلا

ةقلعتملا كانه وا انه نم اهعمسسن يتلا ىرخألا تاحارتقلا لك نع اديعبو لمكتسسي نأا دبل ةينمزلا هتدم تلاط نإاو
.«دعب نع ميلعتلا قيرط نع يعماجلا مسسوملا لامكتسساب

ةلئاع02 براقي ام تبلاط
ةينث ةيدلبب مكاحلا يحب نطقت
تاطلصسلا تل˘ي˘صسم˘صسي˘ت˘ب د˘ح˘لا
يف عارصسإلا ةرورصضب ةيئلولا

اهب تدعو يتلا ليحرتلا ةيلمع
ي˘ف يو˘ح˘ي يذ˘لاو ،ي˘ح˘˘لا اذ˘˘ه
يف ةصشه تانكصس ىلع همظعم
ءلؤو˘ه م˘صسر ن˘يأا ةر˘م ن˘م ر˘ث˘˘كأا

هاجتا ةصضماغ ماه˘ف˘ت˘صسا ة˘مÓ˘ع
مهتمرح يتلا ةيلحملا تاطلصسلا

ن˘˘˘˘كصسلا ي˘˘˘˘ف م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ق˘˘˘˘ح ن˘˘˘˘م
صصئاق˘ن˘لا ل˘ظ ي˘ف ي˘عا˘م˘ت˘جلا
اذه اهن˘م ي˘نا˘ع˘ي ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا
تا˘˘قر˘˘ط˘˘لا رو˘˘هد˘˘ت˘˘ك ي˘˘˘ح˘˘˘لا

ءايحألا يقاب صسكع ةفصصرألاو
نم تدا˘ف˘ت˘صسا ي˘ت˘لا ةروا˘ج˘م˘لا
نم مغرلاب ،ةير˘صضح˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا
تلصصو يتلا ةديدعلا ىواكصشلا

نيلوؤوصسملا بتاكم ىلإا اهادصص
ناكصس بصسحو اذه .ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

مدقأا نم دعي يذلاو يحلا اذه
اعقاو نوصشيعي مهف ةيدلبلا ءايحأا
ماد˘ع˘نا ل˘ظ ي˘ف ار˘م ا˘ي˘عا˘م˘ت˘جا
ن˘يأا ي˘ح˘صصلا فر˘صصلا تاو˘˘ن˘˘ق
ىلع ي˘ح˘لا اذ˘ه نا˘كصس د˘م˘ت˘ع˘ي
ارطخ لكصشي ام وهو ريماطملا
يحلا اذه ى˘ل˘ع ا˘ي˘ح˘صصو ا˘ي˘ئ˘ي˘ب
تا˘قر˘ط˘لا رو˘هد˘ت ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن
ةرانإلا مادعناو يح˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘خاد˘لا
لكصشت تحبصصأا يتلا ةيمومعلا

نيذلا ناكصسلل ا˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ا˘صسجا˘ه
اركاب صضوهنلا نوبنجتي اوحصضأا

يف ةقرصسلل مهصضرعت نم افوخ
ناكصسلا هيف يناعي يذلا تقولا

ة˘ح˘لا˘صصلا ها˘ي˘م˘˘لا ل˘˘كصشم ن˘˘م

اذه يلاهأا دم˘ت˘ع˘ي ن˘يأا ،بر˘صشل˘ل
ةلقنتملا جيراهصصلا ىلع يحلا
رمألا وهو مهلهاك تلقثأا يتلا
يحلا اذه ناكصس نم لعج يذلا
ة˘˘مÓ˘˘ع ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا نو˘˘حر˘˘ط˘˘ي
بار˘عإا ل˘ح˘م لو˘ح ما˘˘ه˘˘ف˘˘ت˘˘صسا
ةيلحملا ةيمنتلا عقاو نم يحلا
دعبي ل يحلا اذه نأا نم مغرلاب

صضعب ىو˘صس ة˘يد˘ل˘ب˘لا ر˘ق˘م ن˘ع
و˘ن˘طاو˘م بلا˘ط ا˘˘م˘˘ك ،را˘˘ت˘˘مألا
نييلحملا نيلوؤوصسملا نم يحلا
يئيبلا رطخلا نم يحلا ةيامحب
لظ يف مهب قدحي حبصصأا يذلا
نيأا ةيمو˘م˘ع˘لا غرا˘ف˘م˘لا ماد˘ع˘نا
تا˘˘ما˘˘م˘˘ق˘˘لا ي˘˘ح˘˘لا ر˘˘صصا˘˘ح˘˘ت
ام وهو ،بناج لك نم خاصسوألاو
نوكت دق ةيحصص ةثراكب رذني

تاطلصسلا ىلع ةميخو اهبقاوع
ةيدج ةتافتلا راظتنا يف ةيلحملا

ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا ل˘ب˘ق ن˘˘م
تقو يف ناكصسلا تدعو يتلاو
لكاصشمب لفكتلا ةرورصضب قباصس
تقو برقأا يف اهلحو يحلا اذه
يحلا ةئ˘ي˘ه˘ت لÓ˘خ ن˘م ن˘كم˘م
ىلإا هليحرت وأا هتانكصس ةيوصستو
ةصصاخ ةقئل ةيعامتجا تانكصس
صضعب ليحرت مت هنأا انملع ام اذإا
تانكصس ىلإا يحلا اذه ينطاق
لازت ل نيح يف ةديدج ةيعامتجا

يف اهقح رظتنت ىرخأا تÓئاع
ل˘خد˘ت را˘ظ˘ت˘نا ي˘˘ف ل˘˘ي˘˘حر˘˘ت˘˘لا
ةيقب ليحرتو ةيصصولا تاهجلا
مهتانكصس ىلإا يحلا اذه ينطاق
.ةديدجلا

ز.دمحأا

ةيو˘ع˘م˘ج˘لا ة˘كر˘ح˘لا ف˘كع˘ت
رهصش لول˘ح ذ˘ن˘م ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘يلو˘ب
اهطاصشن ل˘ي˘ع˘ف˘ت ى˘ل˘ع نا˘صضمر
يف هيلع تبأاد يذلا ينماصضتلا

نم مغرلاب ،يناصضمر دعوم لك
ةيئانثتصسلا ةيحصصلا ة˘ي˘ع˘صضو˘لا
يصشفت ءارج دÓبلا اهب رمت يتلا
.انوروك صسوريف

تردا˘˘˘ب نأا˘˘˘˘صشلا اذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘فو
نييفرح˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا

ميظنت ىلإا تارهو˘ج˘م˘لا را˘ج˘تو
ل˘مألا» را˘ع˘صش تح˘ت ة˘ي˘ن˘ما˘صضت
ةد˘ئا˘ف˘˘ل ته˘˘جو ،«ن˘˘ما˘˘صضت˘˘لاو
تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لاو ة˘˘صشه˘˘لا تا˘˘ئ˘˘ف˘˘لا
01 رث˘كأا˘ب ة˘ن˘طا˘ق˘لا ة˘جا˘ت˘ح˘م˘لا
ىلع ةيلولا رئاود نم تايدلب

،دباعلا ةينث ،تمخلات ،ةنتاب رارغ
،ةر˘˘˘م˘˘˘صشلا صسوا˘˘˘ق˘˘˘ن ،ة˘˘˘˘كير˘˘˘˘ب
اهصصيصصخت لÓخ نم ،ةناورمو
ة˘ع˘صساو ة˘ي˘ئاذ˘غ ة˘ف˘ق0001ـل
ىلع اهعيزوت متيصس كÓهتصسلا

ره˘صشلا اذ˘ه ة˘ل˘ي˘ط ا˘ه˘ي˘ق˘ح˘ت˘صسم
صضع˘˘ب ة˘˘ق˘˘فار˘˘م˘˘˘ب ل˘˘˘ي˘˘˘صضف˘˘˘لا
تائ˘ي˘هو ة˘ير˘ي˘خ˘لا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
حرصص ثيح ،يندم˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا

ى˘˘صسي˘˘ع ة˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا صسي˘˘˘ئر
يتأات ةردابملا هذه نأا صشوصشغمأا
ة˘ي˘ن˘ما˘صضت˘لا ة˘ب˘ه˘ل˘ل ة˘با˘ج˘˘ت˘˘صسا
زيزعتل ا˘ه˘ن˘م ا˘ي˘ع˘صسو ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ن˘˘ما˘˘صضت˘˘˘لا ر˘˘˘صصاوأا

ليلذتو ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘فا˘كت˘لاو
ا˘م˘ي˘ف ،ي˘˘ح˘˘صصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا را˘˘ثآا
ي˘قا˘ب ة˘ل˘فا˘ق˘لا هذ˘˘ه بو˘˘ج˘˘ت˘˘صس
˘˘ما˘˘يألا لÓ˘˘خ ن˘˘طو˘˘لا تا˘˘يلو
.ةمداقلا

تد˘ن˘ج ج˘ه˘ن˘لا صسف˘ن ى˘ل˘˘عو
ةيريخلا «ميتيلا ل˘فا˘ك» ة˘ي˘ع˘م˘ج
تÓمحلا نم تفثكو اهءاصضعأا
ع˘يزو˘ت لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘ن˘ما˘˘صضت˘˘لا

،ماتيألا رصسأا ةدئافل ةيئاذغ دورط
ن˘م د˘يزأا ع˘يزو˘ت˘˘ب تما˘˘ق ثي˘˘ح
ةيادب ذ˘ن˘م ة˘ي˘ئاذ˘غ ة˘نا˘عإا276
ءاصصحإا اهقفاري ،ليصضفلا رهصشلا
نيجاتحملاو ماتيألا رصسأل يرود
عصسوأا ىلع مهب لفكتلا فدهب
ة˘ي˘ع˘م˘ج تفر˘صشأا ا˘م˘˘ك.قاطن
صسأار ة˘يد˘ل˘ب˘ب «ر˘ي˘˘خ˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج»
،ةفق051 عيزوت ىلع نويعلا

ةزوعم˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا ى˘ل˘ع كلذو
نإا ةي˘ع˘م˘ج˘لا تلا˘قو ،ةر˘ي˘ق˘ف˘لاو
ةزوعملا تÓئاعلا تصسم ةيلمعلا
دق يتلا ةيئانلا ىرقلا يف ةنطاقلا

وأا ةيدام تادعاصسم ةيأا اهلصصت ل
ةيعم˘ج˘لا نأا ة˘ف˘ي˘صضم ،ة˘يو˘ن˘ع˘م
بابصش ىلع اهل˘م˘ع ي˘ف د˘ن˘ت˘صست
ىلع ىلع زكترت لب نيعوطتم
ريخلا لعف يف نيبغارلا تاعربت
نو˘صضفر˘ي ن˘ي˘يدا˘ع صسا˘˘نأا م˘˘ه˘˘ف
اذه لÓخ نيزوعملا نع يلختلا
اه˘ت˘ه˘ج ن˘مو .ل˘ي˘صضف˘لا ر˘ه˘صشلا
ى˘ل˘ع ىر˘خأا تا˘ي˘ع˘م˘ج ف˘كع˘˘ت

ة˘ي˘ع˘م˘ج«،«ر˘ي˘خ˘ب ا˘ي˘ند˘لا» رار˘غ
ة˘ي˘ع˘م˘ج» «حÓ˘صصإلاو دا˘˘صشرإلا
«ن˘طاو˘م˘لا عو˘ط˘ت˘م˘لا با˘ب˘صشلا

ينماصضت جمانرب د˘ي˘صسج˘ت ى˘ل˘ع
ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ت ى˘˘لإا فد˘˘ه˘˘ي كر˘˘ت˘˘صشم
ىماتيلل ةيرورصضلا تاجايتحلا

ةيئاذغلا داوملا نم نيجاتحملاو
اصضيأا تردا˘ب ي˘ت˘لاو ة˘ي˘صسا˘صسألا
ةيصسيصسحت تÓمح قÓطإا ىلإا
هذ˘ه˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا غÓ˘بإا ة˘ي˘غ˘˘ب
نوموقي يتلا ةيناصسنإلا لامعألا
بصسك ة˘لوا˘ح˘م بنا˘ج ى˘لإا ا˘ه˘˘ب
ح˘ن˘م˘لا ن˘م ن˘كم˘م رد˘ق ى˘صصقأا

دوجي يتلا تاعربتلاو تابهلاو
.ةرم لك يف نونصسحملا اهب

م.ءامسسأا

اهراعسسأا يواهت يف تببسست
رانيد002 دودح ىلإا
دحاولا مارغوليكلل

نجاودلا وبرم
نم نوكتسشي ةياجبب
يتلا ةيبلسسلا راثآ’ا

انوروك ةمزأا اهتفلخ
نجاودلا وبرم يكتسشي
تاعبتلا نم ةياجب ةيلوب
ةمزأا اهتفلخ يتلا ةيبلسسلا

ةريخألا هذه ثيح ،انوروك
راعسسأا يواهت يف تببسست
دودح تلسصو يتلاو نجاودلا

،دحاولا مارغوليكلل جد002
نيبرملا ءلؤوه عقوتيو
دقو جاتنإلا يف اعجارت
يف مهنم صضعبلا تلسصوأا

ىلإا ةيلولا قطانم ديدع
ينهم بسسحو ،قÓغإلا دح
ةيعسضولا نإاف ةبعسشلا هذه

اقÓطإا عجسشت ل ةيلاحلا
هذه طاسشن رارمتسسا ىلع

بابسسألا اوعجرأاو ،ةبعسشلا
نجاودلا ءاذغ ءÓغ ىلإا
بئارسضلا ىلإا ةفاسضإا
نولمأايو ،مهيلع ةسضورفملا
مهبلاطم ةلودلا ذخأات نأا

قفنلا اذه نم مهجارخإاب
يتلا ةلاحلا نم مهذاقنإاو
صضيفختب مهب طيحت
نيسسحتو ةهج نم بئارسضلا
ةيعامتجلا مهعاسضوأا

جاتنإلا ةلجع عفد فدهب
ةداملا هذهب قاوسسألا نيومتو
رهسش لÓخ ةسصاخ ةيويحلا

هذه نأا امك ،ميركلا ناسضمر
نم ديزملا بلطتت ةبعسشلا
ةلوذبملا تادوهجملا

ىلع ظافحلل Óبقتسسم
اذه صشاعناو لغسشلا بسصانم
.عاطقلا

ت . ميرك

ةيحسصلاو ةيرادإلا طورسشلا  ىلع مهرفوت مدعل خلسسم001 ـل صصيخرتلا صضفر

قرغت شسابعلب يديسس بونج تاباسصق
ةباقرلل بايغو..ىسضوفلا يف

ةرطي˘ب˘لا ة˘ي˘صشت˘ف˘م تصضفر
ارخؤوم صسابعلب يديصس ةيلوب
خلصسم99ـل صصي˘˘˘خر˘˘˘ت˘˘˘لا
ىلع مهرفوت مد˘ع˘ل يو˘صضو˘ف
،ةيحصصلاو ةيرادإلا طورصشلا

قايصسلا تاذ يف تدمتعا امك
لÓخ خ˘ل˘صسم14و نيح˘بذ˘م
ي˘ف ،ط˘ق˘ف ة˘ي˘صضا˘م˘لا ة˘ن˘˘صسلا

دحاو خلصسم قلغب تماق نيح
طور˘˘صشل˘˘ل ه˘˘مار˘˘ت˘˘حا مد˘˘˘ع˘˘˘ل
˘مد˘عو ة˘بو˘ل˘ط˘م˘لا ة˘ي˘˘ح˘˘صصلا
ة˘ي˘مو˘ي˘لا ةرد˘˘ق˘˘ل˘˘ل ه˘˘مار˘˘ت˘˘حا
خلصسلل

هذ˘ه ل˘ك ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘عو
ي˘ت˘لا تاءار˘جإلاو تاو˘ط˘خ˘لا
لإا ةينعملا تاهجلا اهب موقت
بونجب عقت ةديدع قطانم نأا
ن˘ع ةد˘˘ي˘˘ع˘˘ب تلازل ة˘˘يلو˘˘لا
ر˘فو˘ت˘ت ل ن˘يأا ،ة˘با˘قر˘لا ن˘ي˘عأا

ح˘باذ˘م ى˘ل˘ع تا˘يد˘ل˘ب˘˘لا هذ˘˘ه
با˘˘˘ي˘˘˘غ ى˘˘˘ت˘˘˘حو خ˘˘˘˘لا˘˘˘˘صسمو
يف مهاصس ةيرطيب˘لا ة˘ب˘قار˘م˘لا
ر˘ي˘غ ح˘بذ˘˘لا ةر˘˘ها˘˘ظ را˘˘صشت˘˘نا
ةحصص ددهي تاب ام ،يعرصشلا
ة˘ظ˘ح˘ل ة˘يأا ي˘ف ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا

ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘لا ر˘ئاود˘لا˘ب ة˘˘صصا˘˘خ
مامحلا رئب اهيتيدلبب موحرمك
تا˘يد˘ل˘بو بي˘˘ع˘˘صش يد˘˘ي˘˘صسو
تومدوات لث˘م ن˘ير˘م˘ب ىر˘خأا

ثي˘˘ح ،ةر˘˘يروا˘˘تو رو˘˘صسفا˘˘تو
ةر˘ث˘كب تا˘با˘صصق˘لا تر˘صشت˘˘نإا
تاهجلا نم ةباقر نودب نكل
ع˘فد يذ˘لا ر˘مألا ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
ىوتصسم ىلع ةحÓفلا ةنجلب

ي˘ئلو˘لا  ي˘ب˘ع˘صشلا صسل˘ج˘م˘لا
ن˘˘˘م د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا  ع˘˘˘˘فر ى˘˘˘˘لإا
يف ةم˘ها˘صسم˘ل˘ل  تا˘ي˘صصو˘ت˘لا

تثحو .ةرهاظلا هذه ةبراحم
ا˘ه˘تا˘ي˘صصو˘ت ن˘م˘صض  ة˘ن˘ج˘ل˘˘لا

ح˘باذ˘م ءا˘صشنإا ةرور˘صض ى˘˘ل˘˘ع
صسيياقملاو طورصشلل عصضخت
يترئاد ي˘ف ا˘م˘ي˘صس ،ة˘ي˘ح˘صصلا
ىلع ءاملا صسأارو صسيداب نبا
تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا هذ˘ه نأا را˘˘ب˘˘ت˘˘عا
ا˘عا˘ف˘ترا د˘˘ه˘˘صشت ة˘˘ير˘˘صضح˘˘لا
تعد ا˘م˘ك ،ار˘ي˘˘ب˘˘ك ا˘˘ي˘˘نا˘˘كصس
ةيلحم˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا  ة˘ن˘ج˘ل˘لا

نييداصصتقلا نير˘م˘ث˘ت˘صسم˘لاو
صصا˘˘˘خ ح˘˘˘بذ˘˘˘م ءا˘˘˘˘صشنإا ى˘˘˘˘لإا
طورصشلا هيف رفوتت  نجاودلاب
ىل˘ع د˘يد˘صشت˘لا ع˘م ة˘ي˘ح˘صصلا

نع حباذملا هذه دعب ةرورصض
.ةيرصضحلا ةجصسنألا

ةريروات داو ناكسسو..
زاجنإاب نوبلاطي

ةطسسوتم
يداو ةيدلب ناكصس صشيعي

نيرم ةرئادل ةعبا˘ت˘لا ةر˘يروا˘ت
يديصس ةيلو بونج ملك57
نم ةيرزم ا˘عا˘صضوأا صسا˘ب˘ع˘ل˘ب

مهئانبأل ةطصسوتم بايغ ءارج
رقمب مهتصسارد نولوازي نيذلا
ملك52 د˘ع˘ب ى˘ل˘˘ع ةر˘˘ئاد˘˘لا

م˘هد˘ع˘ب˘ت ي˘ت˘لا غÓ˘ت˘ب ى˘ت˘حو
ر˘مألا و˘هو ،م˘ل˘˘ك53 وح˘ن˘ب
رثكأا ءايلوألا قلقي تاب يذلا

ة˘˘صصا˘˘خ ى˘˘صضم تقو يأا ن˘˘م

ربتعت ةريروات داو ةيدلب ناو
ي˘ف ة˘م˘يد˘ق˘لا تا˘يد˘ل˘ب˘˘لا ن˘˘م
نيب نم اهنوك اذكو ةيلولا
م˘ل ي˘ت˘لا ل˘ئÓ˘ق˘لا تا˘يد˘ل˘ب˘˘لا
زا˘ج˘نإل عور˘صشم ن˘م د˘ف˘ت˘صست
لك ذيمÓتلا ي˘ق˘ت ة˘ط˘صسو˘ت˘م
اذ˘˘ه ي˘˘فو ثي˘˘ح ،ر˘˘طا˘˘خ˘˘م˘˘لا
م˘˘ه˘˘ن˘˘م د˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا قد نأا˘˘˘صشلا
نأاو اصصوصصخ رطخلا صسوقان
ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘م تار˘˘˘صشع˘˘˘لا
،اديعب ةصساردلل ايموي نولقنتي

فوز˘ع ي˘ف كلذ بب˘صست ا˘˘م˘˘ك
،تايتفلا اميصسل مهنم ديدعلا

رمجلا تاونصس كلذ ىلإا فصض
يف ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ا˘ه˘ت˘فر˘ع ي˘ت˘لا
كلذك لعلو ةريخألا ماوعألا
ىرخألا يه ةيخانملا فورظلا
صضع˘ب˘لا ي˘ل˘خ˘ت ي˘ف تم˘ها˘صس
ة˘صسارد˘لا د˘عا˘ق˘م ن˘ع م˘ه˘˘ن˘˘م
طصسوتملا ميلعتلا وحن ءاوصس
ةقطنملا زيمتت ذإا ،يوناثلا وأا
ل˘˘صصت ن˘˘يأا ة˘˘ي˘˘صسا˘˘ق ةدور˘˘ب˘˘ب
ى˘˘ندأا ى˘˘لإا ةرار˘˘ح˘˘لا تا˘˘جرد
،ءاتصشلا لصصف يف اهتايوتصسم
ةقطنملا ناكصس دصشان هيلعو
فÓ˘˘ت˘˘خا ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘صسلا

كرحتلا لجأا ن˘م ا˘ه˘تا˘يو˘ت˘صسم
دجلا ذخأام بلطملا اذه ذخأل
ة˘ط˘صسو˘ت˘م عور˘˘صشم زا˘˘ج˘˘نإاو
لك نم ذيمÓتلا ءلؤوه يقت
بر˘صست˘لا ة˘صصا˘خ ر˘˘طا˘˘خ˘˘م˘˘لا
م˘˘ل˘˘ح نأا مادا˘˘˘م ي˘˘˘صسرد˘˘˘م˘˘˘لا
.ادوجوم دعي مل ةيوناثلا
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يرودلا فقوم
لاح يزيل‚إ’ا

ÚبعÓل دحأا شضرعت
انوروك شسوÒفل

ةر˘كلا ى˘ل˘˘ع نو˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا ل˘˘صصاو˘˘ي
ليغصشت ةداعإا ططخ عصضو ةيزيلجنإلا
كانه نأا ثيح اًددجم زاتمملا يردلا
نيذلا نيبعÓلا لزع متي نأاب حارتقا
صسور˘ي˘ف˘ب م˘ه˘ت˘با˘صصإا تا˘˘ب˘˘ثإا م˘˘ت˘˘ي˘˘صس
.لماكلاب قيرفلا لزع نم اًلدب انوروك

فارغليت ةفيحصص هترصشن امل اًقفو
‐ ديفوك صسوريفب بعÓلا بيصصأا اذإا

نإاف ،بيردتلا فانئتصسا ءدب درجمب91
نولزعيصس طقف هتلئاعو بعÓلا اذه
رجحلا اذ˘ه ر˘م˘ت˘صسي˘صس.مهلزن˘م ي˘ف
حمصسُي نأا لبق اًموي41 ةدمل يحصصلا
ةر˘م م˘ه˘ئÓ˘مز ى˘لإا ما˘م˘صضنلا˘ب م˘ه˘˘ل
،ةقد رثكأا نوكتل ةلواحم يف.ىرخأا
اًبعل53 ي˘لاو˘ح را˘˘ب˘˘ت˘˘خا م˘˘ت˘˘ي˘˘صس
ي˘ف ن˘ي˘˘تر˘˘م ل˘˘م˘˘ع ق˘˘ير˘˘ف ءا˘˘صضعأاو
ة˘لأا˘صسم˘˘لا تر˘˘ي˘˘ثأا د˘˘قو.عوبصسألا
فلتخم نيب عوصضوملا اذهب ةطيحملا
،زاتمملا يرودلا بناج ىلإا تائيهلا

نأا د˘ق˘ت˘ع˘ي ن˘˘كلو ،ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا ل˘˘ث˘˘م
نوكيصس ارتلج˘نإا ي˘ف ة˘ما˘ع˘لا ة˘ح˘صصلا
عوب˘صسألا ي˘ف.ةريخألا ة˘م˘ل˘كلا ا˘ه˘ل
يزيلجنإلا يرودلا كراصشيصس ،لبقملا
داحتا عم يفتاه رمتؤوم يف زاتمملا

ن˘ي˘˘فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك ي˘˘ب˘˘عل
ثي˘ح ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘ت˘با˘ك ة˘عو˘م˘ج˘˘مو
ةصضايرلا تلوكوتور˘ب ع˘صضو م˘ت˘ي˘صس
امدق زاتمملا يرودلا يصضمي.ةدوعلل
لي˘غ˘صشت˘لا ةدا˘عإا عور˘صشم ط˘ط˘خ ي˘ف
يف اًددجم مصسوم˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا فد˘ه˘ب
يف ةق˘ل˘غ˘م باو˘بأا ف˘ل˘خ و˘ي˘نو˘ي21
نم ةليوط ةمئاق عمو ةدياحم نكامأا
ةعوصضوملا ةمÓصسلاو ةحصصلا ريبادت
ىقبي.نيب˘عÓ˘لا ة˘ي˘ها˘فر ة˘يا˘م˘ح˘ل
اذإا ه˘˘ل˘˘ع˘˘˘ف بج˘˘˘ي ا˘˘˘م لو˘˘˘ح لاؤو˘˘˘صسلا
ةدحاو ةرم بعÓلا تارابتخا تفنأاتصسا
ل˘مأا˘ت ن˘كلو تا˘يرا˘ب˘م˘لا فا˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘صسا
كلذ ي˘ن˘ع˘ي لأا ة˘يو˘˘ج ة˘˘ل˘˘حر ل˘˘صضفأا
.ىرخأا ةرم ةصضايرلا قÓغإا

هنأا زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا لمأاي
ةفاظ˘ن˘لا تاءار˘جإا صضر˘ف˘ي نأا در˘ج˘م˘ب
ف˘ف˘خ˘ي˘صس اذ˘ه نإا˘ف ،ه˘ي˘ل˘ع ة˘مرا˘صصلا

مدع عم ،نيبعÓلا نم ديدعلا فواخم
،وينوي فصصتنم ىتح تايرابملا ءدب

ةموكحلا عفرت نأا يف نولمأاي ثيح
دو˘˘ي˘˘ق صضع˘˘ب تقو˘˘لا كلذ لو˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘ب
ةيلقع فيفخت يف ةدعاصسملل قÓغإلا
.اًصضيأا نيبعÓلا
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ةنولسشرب بردŸ ةلاسسر هجويو ..لسضفŸا هبع’و هتودق راتخي يرديب

’’شسوتنفويل هبح نع ÈÊخأا ودلانور’’ :اريدام ‘ هقيفر

..محرتو ىركذ
ناف اهيلع نم لك
ه˘˘˘˘˘جو ىق˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘يو
لÓ˘˘÷ا وذ ك˘˘بر
9ـلا ‘..ماركإلاو
تر˘˘˘م د˘˘˘˘ق ،يا˘˘˘˘م
ىلع ةل˘ما˘ك ة˘ن˘صس
ةد÷ا ل˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘حر
ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘˘غ˘˘˘˘لا مألاو
يرياصش‚أا»
ة˘م˘حر «ة˘ج˘ل˘ع˘لا
انزحو اب˘ي˘هر ا˘غار˘ف ة˘كرا˘ت ا˘ه˘ي˘ل˘ع ه˘ل˘لا

ناÁإلا ىوصس ا˘م˘ه˘ن˘ع ف˘ف˘خ˘ي ل ا˘ق˘ي˘م˘ع
ة˘م˘ي˘لألا ة˘ب˘صسا˘نŸا هذ˘ه˘بو ‐ه˘ل˘لا ءا˘صضق˘˘ب
ليمزلا مهصسأار ىلع يرصسيإا ةلئاع اوجرت
نيذلا لك نم ةمطاف يديردو ىفطصصم

ا˘˘˘ه˘˘˘ل او˘˘˘عد˘˘˘ي نا ا˘˘˘هو˘˘˘ب˘˘˘حأاو ا˘˘˘˘هو˘˘˘˘فر˘˘˘˘ع
اهÈق ل˘ع˘ج˘ي نأاو ،ةر˘ف˘غŸاو ة˘م˘حر˘لا˘ب
عم اهرصشحي و ةن÷ا صضاير نم ةصضور
ا˘˘ه˘˘ن˘˘˘ك˘˘˘صسي نأاو Ú◊ا˘˘˘صصلاو Úق˘˘˘يد˘˘˘صصلا

..ميعنلا ةنج ةعصساولا هتمحرب
نوعجار هيلإا انا و هلل انا

د˘فاو˘لا صسي˘لاز˘نو˘˘غ يرد˘˘ي˘˘ب ف˘˘صشك
هلثم نع ينابصسإلا ةنو˘ل˘صشر˘ب˘ل د˘يد˘ج˘لا
نم ديدعلاو لصضفملا هبعلو ىلعألا
ا˘ًير˘صصح اًراو˘ح لÓ˘خ ىر˘خألا رار˘صسألا

ةانق ىلع ًةرصشابم هثب مت ويديفلا ربع
 .ينولاتاكلا يدانلا

يف ة˘نو˘ل˘صشر˘ب ع˘م يرد˘ي˘ب ع˘قو د˘قو
هكرت اصصرابلا نكل يصضاملا فيصصلا

اًدحاو اًمصسوم ةدمل ةراعإلا ليبصس ىلع
د˘يد˘م˘ت را˘ي˘خ ع˘م ،صسا˘˘م˘˘لا˘˘ب صسل ي˘˘ف
 .رخآا مصسومل ةراعإلا

يت˘لا ه˘تا˘ح˘ير˘صصت ي˘ف يرد˘ي˘ب لا˘قو
‘‘وفيتروبيد ودنوم‘‘ ةفيح˘صص ا˘ه˘ت˘ل˘ق˘ن
ل˘كصشُأا˘صس ي˘ن˘نإا رو˘صصتأا‘‘ :ة˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘صسإلا
.‘‘جنوي يد يكنيرف عم ةعئار ةيئانث

:يرديب لاق ،ي˘لز˘ن˘م˘لا ر˘ج˘ح˘لا ن˘عو
تنكمت ،ديج لكصشب هعم تصشياعت دقل‘‘
،ةلئاعلا عم يفيرينيت ىلإا باهذلا نم
لمعن اًديج اًنيتور بردُملا انل دعأا دقل

ر˘ه˘ظ ة˘ب˘ي˘ق˘ح اً̆ل˘˘ث˘˘م لز˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘ب
نازوأا كيدل نكي مل اذإا هايم تاجاجزو
لاق ،ةنولصشربل عيقوتلا نعو.‘‘اهلمحتل
ةنولصشرب عم عيقوتلا تفصشتكا‘‘ :يرديب
اًموي ناك دق˘ل ،ي˘ئÓ˘كوو ي˘ت˘ل˘ئا˘ع ن˘م
هنأا تلق املاطل ،يل ةبصسنلاب اًدج اًصصاخ
امدنع ،اًريغصص تنك نأا ذنم يقيرف ناك
ةرايز نعو.‘‘كلذ قدصصأا مل ينوربخأا

لا˘ق ،ي˘نو˘لا˘تا˘˘كلا يدا˘˘ن˘˘لا تا˘˘ئ˘˘صشن˘˘ُم
اهنأل ةياغلل ةزيمم تناك دقل‘‘ :يرديب

نيبعÓلا ةيؤور ،يتلئاع عم اًصضيأا تناك
نع نويزفلتلا ةصشاصش ىلع مهارت نيذلا
تناك ،يصصخصش لكصشب مهتيؤورو برق
اًصضيأا ،لاديبأا ىلإا تثدحت ،ةعئار ةبرجت
بختنملا ن˘م ه˘فر˘عأا يذ˘لا ا˘ب˘يرو˘م ع˘م
نع ءايصشأا لعفلاب ينربخي ناك ،ينطولا
.‘‘ةنولصشرب

لاق ،ني˘ت˘ي˘صس ي˘كي˘ك برد˘م˘لا ن˘عو
ع˘ل˘خ ة˘فر˘غ ي˘ف ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا‘‘ :يرد˘˘ي˘˘ب

يل نولوقي صساملاب صسل يف صسبÓملا
،ا˘ه˘مد˘قُأا ي˘ت˘لا مد˘ق˘لا ةر˘ك بح˘ُي˘صس ه˘˘نإا

نعو.‘‘ينبصساني ةنول˘صشر˘ب بو˘ل˘صسأاو
دقل‘‘ :يرديب لاق ،بعÓملا يف هتودق
مغرلا ىلع ،اًمئاد يتودق اتصسيينإا ناك
نأا ا˘م˘ك ة˘نو˘ل˘صشر˘ب ي˘ف د˘ع˘ي م˘ل ه˘نأا ن˘م
تا˘هو˘يد˘ي˘ف ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘ي نا˘˘ك يد˘˘لاو
نعو.‘‘اهيلع ةرظن يقلأل بوردوÓل
ةرُكلا ىقبت نأا بحأا‘‘ :لاق ،هبعل بولصسأا
رعصشأا ةركلا يدل نكت مل اذإا ،يمدق نيب
نيصسحت نم يل دب ل نأا دقتعأاو للملاب
.‘‘ة˘يدر˘ف˘لا تا˘ه˘جاو˘م˘لا ي˘ف ي˘تارا˘ه˘م
وه ون بماكلا يف بعللا‘‘ :لصصاوو
تنك دقل ،اًمئاد يملح هنإا ،لوألا يملح
اًري˘غ˘صص تن˘ك د˘ق˘ل ،كا˘ن˘ه تار˘م ع˘صضب

.‘‘اهنيح اًبقل عفر لويوب نأا ركذتأا ،اًدج
نإا‘‘ :يرديب لاق ،يصسيم لينويل نعو
يف ،عيمجلا ىلإا هابتنلا بذجت هتفرعم
.‘‘اًصضيأا هارأا تنك افيتروبصسإا تاتويصس

قÓغإ’ا دعاوقل هقرخ مغر ششيليرغ مسضب كسسمتم دتيانوي Îسسسشنام
ةفيحصص اهتزربأا يتلا ريراقتلا تدافأا

دعتصسم دتيانوي رتصسصشنام نأاب ليم يليد
كاج Óيف نوتصسأا دئاقل هتقحÓم فيثكتل

رمعلا نم غلابلا بعÓلا طبترا.صشيليرغ
ذنم دروفارت دلوأا ىلإا لاقتنلاب اًماع42
فل˘كي نأا ن˘كم˘ي يذ˘لاو م˘صسو˘م˘لا ة˘ياد˘ب
هين˘ج نو˘ي˘ل˘م08 ر˘م˘ح˘لا ن˘ي˘طا˘ي˘˘صشلا
.فيصصلا اذه هودارأا اذإا ينيلرتصسإا

عصضوم ةوطخلا هذه صشيليرغ عصضو
كه˘ت˘نا نأا د˘ع˘ب صسرا˘م ة˘يا˘˘ه˘˘ن ي˘˘ف كصش
ةلفح روصضحل ة˘مو˘كح˘لا قÓ˘غإا د˘عاو˘ق
هليمز ةقصش يف ليللا نم رخأاتم تقو يف
مطحي نأا لبق ،كامروكام صسور قباصسلا
.ةزيجو ةرتف دعب رفور جنير هترايصس

000.051 غلب˘م صشي˘ل˘ير˘غ م˘ير˘غ˘ت م˘ت
ىلع ربجأاو هلاعفأا ببصسب ينيلرتصسإا هينج
هلصشف نم طقف تاعاصس دعب راذتعا ميدقت
لوح ةصصاخلا هتحيصصنل ةباجتصسلا يف

ن˘ع رذ˘ت˘ع˘ي نأا ل˘ب˘ق ل˘خاد˘لا ي˘ف ءا˘ق˘˘ب˘˘لا
يف لاقو.يبغلاب هفصصو يذلا هفرصصت
ةلاصسرب موقأا نأا طقف ديرأا‘‘ :ويديف عطقم
ي˘جار˘حإا ىد˘م لو˘قأل ة˘ع˘˘ير˘˘صس و˘˘يد˘˘ي˘˘ف
اذ˘˘ه ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ي˘˘ف ثد˘˘ح ا˘˘م˘˘م د˘˘يد˘˘˘صشلا
تقو ه˘نأا م˘˘ل˘˘عأا‘‘ :فا˘˘صضأاو.‘‘عوبصسألا

،يلاحلا تقولا يف عيمجلا ىلع بعصص
ةر˘ت˘ف˘ل ل˘خاد˘لا ي˘ف م˘ه˘صسب˘ح م˘˘ت˘˘ي ثي˘˘ح
نم ةم˘لا˘كم و˘ت˘ل˘ل تي˘ق˘ل˘ت د˘قو ،ة˘ل˘يو˘ط
دقلو ،هلزنم ىلإا باهذلا بلطي قيدصص
بكتري نأا ديرأا ل ،كلذ ىلع ءابغب تقفاو
،هتبكترا يذلا أاطخلا صسفن صصخصش يأا
لزنملا يف ءاقبلا ىلع عيمجلا ثحأا كلذل
انم بلُط امل تاداصشرإلاو دعاوقلا عابتاو
لعفأاصس ين˘نأا م˘ل˘عأا‘‘ :ع˘با˘تو.‘‘هب مايق˘لا
امكو ،نآلا بيرقلا لبقتصسملا يف كلذ
صسفن اولعفي نأا ىلع عيمجلا ثحأا ،تلق
عيمجلا نكمتي نأا لمآا‘‘ :متأاو.‘‘ءيصشلا

اًمدق يصضملا اننكميو يراذتعا لوبق نم
نأا ،بيرقلا لبقتصسملا يف لمأانو ،اذه نم
،ىر˘خأا ةر˘م ا˘ن˘صسف˘نأا˘ب ع˘ت˘م˘ت˘صسنو جر˘خ˘˘ن
نإاف ،كلذ عمو.‘‘اذه لك يهتني نأا درجمب
بدألاو طا˘ب˘صضنÓ˘ل صشي˘ل˘ير˘˘غ را˘˘ق˘˘ت˘˘فا
يأار ر˘ي˘غ˘ي م˘ل بع˘ل˘م˘˘لا جرا˘˘خ بير˘˘غ˘˘لا

رانوغ ي˘لوأا د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘صسصشنا˘م برد˘م
هذ˘ه ي˘ف ا˘ًمد˘ق ي˘صضم˘لا ن˘م ر˘يا˘˘صشلو˘˘صس
ةديج ءايصشأا طقف تعمصس يتلا ،ةوطخلا

اذ ة˘ف˘ي˘ح˘صصل ا˘ًق˘فو ،ه˘صسف˘ن بعÓ˘لا ن˘˘ع
ةددرتم Óيف نأا ىلإا ريرقتلا ريصشيو.نصص
دق نكلو باهذلاب اهدئاقل حامصسلا يف
بلغتلا يف اولصشف اذإا كلذب مايقلل رطصضي

يف دولوملا مجنلا لج˘صس.طو˘ب˘ه˘لا ى˘ل˘ع
مدقو مصسوملا اذه فادهأا ةعصست ماهغنمرب
قيرف يف هئÓمزل ةمصساح تاريرمت ةينامث
.تاقباصسملا عيمج يف ئفاكتم Óيف

‘‘ترو˘ب˘صس و˘تو˘ت‘‘ ة˘ف˘ي˘ح˘صص تر˘صشن
صسراح زيفلازنو˘ج ي˘ب˘ي˘ل˘ي˘ف تا˘ح˘ير˘صصت
ماع91 تحت اريدا˘م لا˘نو˘ي˘صسا˘ن ى˘مر˘م
ي˘ف ود˘لا˘نور و˘نا˘ي˘ت˘صسير˘ك ق˘فار يذ˘˘لاو
ةقباصسلا ةرتفلا لÓخ اريدام يف هتابيردت
.ايلاطيإا ي˘ف ةر˘ي˘خألا ف˘قو˘ت˘لا ةر˘ت˘ف ءا˘ن˘ثأا

ورديب‘‘ :هتاحيرصصت يف صسراحلا لاقو
ي˘˘ف ا˘˘ن˘˘ع˘˘م ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف أاد˘˘˘ب يدارد˘˘˘نأا
هنكلو ىمرم صسراح صسيل هنإا ،تابيردتلا

تايصضرعلاو ةريخألا ةصسمللا نم بعل
صشتينايب ميلاريم رودب ماق ثيح ،ةنقتملا

يف ونايتصسيرك ةدعاصسم يف لابيد ولوابو
ونا˘ي˘ت˘صسير˘ك‘‘ :فا˘صضأاو.‘‘تابيردتلا

يف هتبرجتب ةياغلل اًديعصس ناك ودلانور
صسوت˘ن˘فو˘ي ع˘مو و˘ن˘يرو˘ت ي˘فو ،ا˘ي˘لا˘ط˘يإا
نع تارم ةدع يف ينربخأا دقل ،صصخألاب
:فاصضأاو.‘‘ةياغلل ريبك ٍدان صسوتنفوي نأا
ي˘˘ف ءاو˘˘جألا نأا ي˘˘˘نر˘˘˘ب˘˘˘خأا ود˘˘˘لا˘˘˘نور‘‘

ةصسصسؤوم هنأاو ة˘يا˘غ˘ل˘ل ة˘ع˘ئار صسو˘ت˘ن˘فو˘ي
قصشعت ةر˘ي˘ب˘ك ر˘ي˘ها˘م˘ج ه˘يد˘لو ة˘م˘ظ˘ن˘م
ودلانور نأا ركذي‘‘ودلانور ونايتصسيرك
مايألا لÓخ ىرخأا ةرم ايلاطيإا ىلإا داع
عم دجاوت˘لا ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘صضا˘م˘لا ةر˘ي˘خألا
ةرتف بقع تابيردتلا ةدوع دعب قيرفلا
ن˘ير˘ه˘صشلا ن˘م ر˘ث˘كأل تر˘م˘ت˘صسا ف˘قو˘ت
ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ا˘˘نورو˘˘ك صسور˘˘˘ي˘˘˘ف بب˘˘˘صسب
.دجتصسملا

زايد ميهاربإا
شسكع Òسسي
ناديز ةبغر

زيÒبو
ة˘ي˘ف˘ح˘صص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘˘صشك

حانج˘لا ف˘قو˘م ن˘ع ة˘ي˘نا˘ب˘صسإا
بعل زا˘يد م˘˘ي˘˘هار˘˘بإا با˘˘صشلا

ةردا˘˘غ˘˘م ن˘˘م د˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير
وتاكريملا يف يكلملا قيرفلا
 .لبقملا يفيصصلا

ىلإا زايد ميهاربإا لصصو دقو
ماع˘ل ر˘يا˘ن˘ي ي˘ف د˘يرد˘م لا˘ير
رتصسصشنا˘م ن˘م ا˘ًمدا˘ق9102
ه˘˘جاو˘˘ي ،كلذ ع˘˘مو ،ي˘˘ت˘˘ي˘˘˘صس
02 رمعلا نم غلابلا حانجلا

ي˘ف ةد˘ق˘ع˘˘م ةر˘˘ما˘˘غ˘˘م ا˘˘ًما˘˘ع
نأا ن˘˘˘كم˘˘˘ي كلذ˘˘˘ل ،د˘˘˘يرد˘˘˘˘م
ٍدان نم اًءزج هلبقتصسم حبصصي

ةبغر نم مغرلا ىلعو.ديدج
لا˘˘˘صسرإا ي˘˘˘ف د˘˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير
ل˘ي˘ب˘صس ى˘ل˘˘ع زا˘˘يد م˘˘ي˘˘هار˘˘بإا
نإا˘˘ف ،ف˘˘ي˘˘صصلا اذ˘˘ه ةرا˘˘˘عإلا
نل باصشلا ينابصسإلا حانجلا
ةرداغم يف ةبغرلا هيدل نوكي
 .ناديز نيدلا نيز قيرف

تا˘˘˘مو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘م بصسح˘˘˘˘بو
‘‘لايصسنيديفنوكلا‘‘ ةفيحصص
ةدع تر˘صسف˘ت˘صسا ،ة˘ي˘نا˘ب˘صسإلا
لا˘يرو ي˘فا˘ت˘ي˘خ ل˘ث˘م ة˘˘يد˘˘نأا
نع صسيتيب لايرو داديصسوصس
زايد ميهار˘بإا ن˘م˘صض ة˘ي˘نا˘كمإا

 .فيصصلا يف ديردم لاير نم
زيريب و˘ن˘ي˘ت˘نرو˘ل˘ف بغر˘يو

بردملاو ،ديردم لاير صسيئر
ناديز ن˘يد˘لا ن˘يز ي˘صسنر˘ف˘لا
ي˘ف زا˘يد م˘ي˘هار˘بإا ةرا˘˘عإا ي˘˘ف
لاز˘ي ل ،كلذ ع˘مو ،ف˘˘ي˘˘صصلا
كصسم˘˘˘ت˘˘˘م با˘˘˘صشلا بعÓ˘˘˘لا
،ويبانرب وجايتناصس يف ءاقبلاب
ي˘ف ه˘تا˘ف˘صص تب˘˘ث˘˘ي نأا دو˘˘يو
نأا ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ،د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير
هيلع ةياغلل ةبعصص ةصسفانملا
ي˘ف ا˘ًي˘صسا˘صسأا ا˘ًنا˘˘كم ز˘˘ج˘˘ح˘˘ل
دو˘˘جو ع˘˘م حا˘˘ن˘˘ج˘˘لا ز˘˘كر˘˘˘م
رو˘˘ي˘˘نو˘˘˘ج صسو˘˘˘ي˘˘˘صسي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ف
صسوغ وغيردورو

اًدبأا رركتت نل ديردم ‘ هتازا‚إاو ..ةركلاب اًرحاسس ناك ناديز :ورافاناك
لاير مجن ورافاناك ويباف فرتعا

ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘˘لاو ق˘˘با˘˘صسلا د˘˘يرد˘˘م
ينيصصلا دنارغرفيإا وزناوغل يلاحلا
طصسولا طخ مجنب اًدج اًمرغم هنإاب
 .ناديز نيدلا نيز قباصسلا يصسنرفلا

ى˘لإا ورا˘˘فا˘˘نا˘˘ك و˘˘ي˘˘با˘˘ف ل˘˘صصوو
نم تاونصس ثÓ˘ث د˘ع˘ب صسو˘ت˘ن˘فو˘ي
ىلإا مصضناو ،ناديز نيدلا نيز ليحر
نم ةليلق عيباصسأا دعب ديردم لاير
لاو˘طو ،ناد˘يز ن˘يد˘لا ن˘يز لاز˘ت˘عا

وزيز ،ورافاناك هجاو ،ةينهملا هتايح
،مصصخك بعلملا صضرأا ىلع طقف
هريدقت نم هعنمي مل يذلا رمألا وهو
 .ريبك بعÓك

ه˘تا˘ح˘ير˘صصت ي˘ف ورا˘فا˘نا˘ك لا˘قو
تنوم و˘يدار‘‘ ة˘عاذإا ا˘ه˘ت˘ل˘ق˘ن ي˘ت˘لا

بعل لصضفأا‘‘ :ةيصسنرفلا ‘‘ولراك
اًصضيأا ينكل ،ودلانور وه هعم تبعل
 .‘‘اًريثك ناديز مرتحأا

ةياغلل اًقينأا ناك ناديز‘‘ :فاصضأاو
أاد˘ب ا˘مد˘ن˘ع ،ا˘ًي˘ناد˘ي˘˘م اًد˘˘ئا˘˘ق نا˘˘كو

ىلإا اًعيمج انداق ،ةركلا عم صصقرلا
عم اًرحاصس ناك ،بعلملا يف نونجلا
 .‘‘ةركلا

ناديز نيدلا نيز يف هيأار نعو
ه˘ل ع˘فرأا برد˘م˘ك‘‘ :لا˘ق ،برد˘م˘ك

امو ،باجعإÓل ريثم هلمع ،ةعبقلا
نل ابوروأا لاطبأا يرود يف هققح
صسانلا صضعب هب نمؤوي مل ،اًدبأا رركتي
عيطتصسي ل هنإا اولاقو ،ايتصساك يف
بجي كلذ عمو ،لوألا قيرفلا ةدايق

علخ ةفرغ ةرادإا ىلع هئنهن نأا انيلع
ةرادإا د˘ي˘ج˘ي د˘حأا ل ا˘ًق˘ح ،صسبÓ˘م˘˘لا

،ناديز لعف˘ي ا˘م˘ك صسبÓ˘م˘لا ة˘فر˘غ
ا˘ًم˘ئاد نا˘ك ،تا˘ظ˘ح˘ل˘لا بع˘صصأا ي˘ف
.‘‘ةحيحصصلا تارايخلا ذختي
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ود˘˘˘نو˘˘˘م) ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صص تف˘˘˘˘صشك
ةنولصشرب مامتها ةقيقح (وفيتروبيد
ا˘˘ي˘˘صشير˘˘ب م˘˘ج˘˘ن م˘˘صضب ي˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘صسإلا
.يلانوت وردناصس يلاطيإلا

ل) ةفيحصص نأا ىلإا كلذ دوعيو
دق ةيلاطيإلا (تروبصس ولليد اتيزاغ
دقاعتلا فدهتصسي اصسرابلا نأا تدروأا

يف هصسفانُيو ،اًماع02ـلا بحاصص عم
،نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا ل˘ث˘م ة˘˘يد˘˘نأا ةد˘˘ع كلذ
نا˘مر˘ي˘ج نا˘صس صسيرا˘ب ،صسو˘ت˘ن˘˘فو˘˘ي
ي˘˘ت˘˘ي˘˘صس ر˘˘ت˘˘صسصشنا˘˘مو ي˘˘صسنر˘˘˘ف˘˘˘لا

.يزيلجنإلا
ىلإا ودنوم ةفيحصص ريصشُت نيح يف

يلانوت ةقفصص نأا دقتعي ةنولصشرب نأا
ببصسب اًيلمع ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ل˘ل ة˘ل˘با˘ق ر˘ي˘غ
يتلاو ،هنع لزانتلل ايصشيرب بلاطم
.وروي نويلم06 اهنأا ركُذ

هنأا ةينابصسإلا ةفيحصصلا تفاصضأاو
ينولاتاكلا يدانلا نأا نم مغرلا ىلع
ق˘ير˘ف˘لا ءا˘مد د˘يد˘ج˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘˘ع˘˘ي
ة˘˘مزألا نأا لإا ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘لا
ببصسب اهنم يناعي يتلا ةيداصصتقلا

يف هتاكرحت تلعج انوروك صسوريف
ةرصصتقُمو ةيا˘غ˘ل˘ل ةدود˘ح˘م قو˘صسلا

هذهل ا˘ًق˘فوو .ة˘ن˘ي˘ع˘م فاد˘هأا ى˘ل˘ع
نل يلانوت ة˘ه˘جو نإا˘ف ،تارا˘ب˘ت˘علا
.(ون بماك) يف حجرألا ىلع نوكت

ناديم طصسوتم نأا ركذلاب ريدجلا
عم ةارابم42 بعل يلودلا يروزألا
م˘صسو˘˘م˘˘لا قÓ˘˘ط˘˘نا ذ˘˘ن˘˘م ا˘˘ي˘˘صشير˘˘ب
لجصسو تاقباصسملا عيمج باصسحل

صسم˘خ مد˘قو اًد˘حاو ا˘ًفد˘ه م˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ
.هئÓمزل ةمصساح تاريرمت

يتلا ةد˘ئا˘ف˘لا (و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد ود˘نو˘م) ة˘ف˘ي˘ح˘صص تزر˘بأا
ءار˘ج د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأاو د˘يرد˘˘م لا˘˘ير ى˘˘ل˘˘ع دو˘˘ع˘˘ت˘˘صس
ةنيدم صسلجم اهب موقيصس يتلا ةيبيرصضلا تاصضيفختلا
اديملأا زينيترام صسيول هيصسوخ ةدايقب ةينابصسإلا ةمصصاعلا
.انوروك صسوريف اهببصسي يتلا ةمزألا ببصسب

يخورلاو يغنريملا نأا ةينابصسإلا ةفيحصصلا تحصضوأاو
ديردم ةنيدم صسلجم رارق نم ناديفتصسيصس صسوكنÓب
ةيداصصتقلا ةطصشنألا ةبيرصض ىل˘ع تا˘صضي˘ف˘خ˘ت ة˘ما˘قإا˘ب
.٪52 ةبصسنب ةيصضايرلاو

يبيرصضلا زايتملا اذه نأا ودنوم ةفيحصص تفاصضأاو
ةبيرصض صضيفخت كلذكو روصشنملا ىلع مصصخ نم فلأاتي
.تاراقعلاو كÓمألا

ىرخآا ةيدنأا كانه ىلإا ةينولاتاكلا ةفيحصصلا تراصشأاو
لوصصحلل اًبلط مدقت نأا نكمي ةينابصسإلا ةمصصاعلا يف
متي نأا عقوتيو ،وناكيياف ويار لثم ةدعاصسملا هذه ىلع
وكيتلتأاو ديردم لاير عم لاحلا وه امك ،بلطلا لوبق
.ديردم

ةيدنألا نأا ديردم ةنيدم صسلجم فقوم ريصسفت نكميو
،انوروك صسوريف يصشفت ببصسب ةيداصصتقا ةمزأا نم يناعت
.ةدعاصسملا ميدقتل بصسنألا وه تقولا كلذ نأاو

د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأاو د˘يرد˘م لا˘ير نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘˘يد˘˘ج˘˘لا
دعب ،ةمداقلا ةليلقلا مايألا يف امهتابيردت نافنأاتصسيصس
ا˘غ˘ي˘ل˘لا ة˘ط˘بار ن˘م ر˘˘صضحألا ءو˘˘صضلا ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘صصح˘˘لا

.مدقلا ةركل ينابصسإلا داحتلاو

ةديد÷ا ةيبيرسضلا تارارقلا نم ناديفتسسي ديردم وكيتلتأاو ديردم لاي

و˘لوا˘ب تا˘ح˘ير˘صصت ‘‘و˘تا˘كر˘ي˘م و˘تو˘˘ت‘‘ ع˘˘قو˘˘م ر˘˘صشن
لصصاوتلا عقوم ىلع يصصخصشلا هباصسح ىلع ينيدلام
نع اهلÓخ نم ثدحت يذلاو ‘‘مارغتصسنا‘‘ يعامتجإلا

.ةمداقلا ةرتفلا يف نÓيم عم هلبقتصسم
ريدملا نوكأاصس يننأا قثأا انأا‘‘ :ةيادبلا يف ينيدلام لاقو

يأا يف ةمهملا هذهب مايقلا نم نكمتأا نل ،طقف نÓيم يف
ىلع ئيصش لك قيقحت كيلع بجي ريدمك ،رخأا ناكم
.‘‘لاثملا ليبصس ىلع بعلملا لخاد كتمهم صسكع

نأا كيلع بجي ثيح ،اًيفاك صسيل ءلولا‘‘ :فاصضأاو
يف فيطللا ،قيرفلا لجأا نم تقولا لاوط اًحاتم حبصصت

انك امدنع نيريدملا هلعفي ناك ام فرعت نأا وه رمألا
.‘‘قباصسلا يف مدقلا ةرك بعلن

ل يننأا ملعأا تنك ؟بيردتلا ةنهم نأاصشب‘‘ :ولواب عبتأاو
يف بغرأا تنك ،ةلحرملا هذه ىلإا لوخدلا يف بغرأا
ل˘صضفألا ه˘نأل يرادإلا را˘صسم˘لا ي˘لو˘تو يد˘لاو د˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت
.‘‘يلاحلا تقولا يف يل ةبصسنلاب

تقو˘لا ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك تا˘فÓ˘خ ه˘جاو˘ي نÓ˘ي˘م نأا ر˘˘كذ˘˘ي
يذيفنتلا ريدملا صسيديزاغ نافيإاو ينيدلام نيب يلاحلا
نم برتقي ينيدلام نأا ةيفاحصصلا ريراقتلا ريصشتو يدانلل
.مداقلا فيصصلا يف يرينوصسورلا نع ليحرلا

نم ةطخل لوصصولا ىلإا نامريج ناصس صسيراب ةرادإا ىعصست
ينيتنجرألا ،نÓيم رتنإا يدان بعل ىلع لوصصحلا لجأا

تلا˘ق˘ت˘نلا ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ة˘ي˘ئا˘ه˘ن ة˘ف˘صصب ،يدرا˘كيإا وروا˘˘م
.ةمداقلا ةيفيصصلا

ىلإا ‘‘تروبصس ولليد اتيزاغ ل‘‘ ةفيحصص ريراقت تراصشأاو
لصصاوت نامريج ناصس صسيرابل يصضايرلا ريدملا ودرانويل نأا

ىلع لوصصحلل ةيداملا ةميقلا صضيفخت لجأا نم رتنإا عم
لقتنا.ةمداقلا ةيف˘ي˘صصلا تلا˘ق˘ت˘نلا ةر˘ت˘ف لÓ˘خ يدرا˘كيإا
ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م نا˘مر˘ي˘ج نا˘صس صسيرا˘ب فو˘ف˘˘صص ى˘˘لإا يدرا˘˘كيإا
رتنإا يدان نم اًمداق ةراعإلا ليبصس ىلع يلاحلا مصسوملا

ءارصشلا ةيقحأا دنب صسيراب كلميو ،دحاو مصسوم ةدمل نÓيم
.وروي نويلم07 لباقم بعÓلا دقع يف

ىلع لوصصحلاب نÓي˘م ر˘ت˘نإا عا˘ن˘قإا صسيرا˘ب لوا˘ح˘ي ا˘م˘ي˘ف
ةقفاوملا لجأا نم ،رلصسكارد نايلوج يناملألا ،قيرفلا بعل
كراصش.صسيراب حلاصصل يدراكيإا ءارصش ةميق صضيفخت ىلع

ةقفرب ةاراب˘م02 لÓ˘خ ي˘صسنر˘ف˘لا يرود˘لا ي˘˘ف يدرا˘˘كيإا
مجاهملا اهلÓخ نكمت ،مصسوملا اذه نامريج ناصس صسيراب
يف حجن امك ،اًفده رصشع ينثإا ليجصست نم ينيتنجرألا

صسيراب ثحبي ىرخأا ٍةيحان نم.نيرخأا فادهأا ةثÓث ةعانصص
هتبغر لجأا نم يدراكيإا ىلع لوصصحلا نع نامريج ناصس
مصض لجأا نم صسوتنفوي عم ةيلدابت ةقفصص يف هماحقإا يف
.اتصسوك صسÓغودو صشتينايب ميلاريم

’’طقف نÓيم حلاسصل نوكيسس يئ’و’’ :ينيدلام

يدراكيإا ىلع لوسصحلل نامÒج ناسس شسيراب ةطخ

’’ةيراحتنا ةمهم نÓيم ةدايق’’ :كين‚ار
يب رأا يدانل يصضايرلا ريدملا تاحيرصصت ‘‘وتاكريم وتوت‘‘ عقوم رصشن
هتامدخ ىلع لوصصحلاب نÓيم مامتها نع ،كينجنار فلار يناملألا ،غزبيل
.لبقملا مصسوملا نم ًةيادب قيرفلا ةدايق يلوتل

لوصصحلا ةيناكما نع نÓيم يلوؤوصسم ينلأاصس دقل‘‘ :كينجنار لاقو
نكلو غزبيل يف نيلوؤوصسملا عم تثدحتو ةمداقلا ةرتفلا يف يتامدخ ىلع
.‘‘يلاحلا تقولا يف قيرفلا نع لحرأاصس يننأا نظأا ل

ةريبك ةمزأا يلاطيإلا يرودلاو يدانلا هجاوي ىرخأا ٍةيحان نم‘‘ :فاصضأاو
نم ٍموي يف نÓيم لثم ريبك قيرف بيردت ىنمتأا عبطلاب ،يلاحلا تقولا يف
يف ةيراحتنا ةمهم نوكت نأا بجي ل نكلو ةديدج ةبرجت صضوخو مايألا
.‘‘يلاحلا تقولا

نع ةدصشب ثحبي يرينوصسورلل يذيفنتلا ريدملا صسيديزاغ نافيإا نأا ركذي
ءوصس دعب ةمداقلا ةرتفلا يف نÓيم ةدايقل كينجنار تامدخ ىلع لوصصحلا
تحت يلاطيإلا يرودلا يف ةريخألا ةرتفلا يف قيرفلا اهب رمي يذلا جئاتنلا
.نÓيمل يلاحلا بردملا يلويب ونافيتصس ةدايق

عجارتي نÓيم رتنإاو هبعل ةميق نلعي اتنلاتأا
يوق ءادأاب اتنلاتأا يدانل يناملألا رصسيألا ريهظلا صسنيصسوج نيبور رهظ

.يلاحلا مصسوملا ةيادب ذنم قيرفلا عم
˘مو˘ق˘ي ن˘ل ه˘نأا ن˘ل˘عأا ا˘ت˘نلا˘تأا نأا ‘‘و˘تا˘كر˘ي˘م و˘ي˘صشت˘لا˘ك‘‘ ع˘قو˘م ر˘˘صشنو

لÓخ وروي نويلم03 ىلع لوصصحلا ةلاح يف لإا بعÓلا نع ءانغتصسلاب
نع ءانغت˘صسÓ˘ل ا˘ت˘نلا˘تأا ى˘ع˘صسي لو.ةمداقلا ةيفيصصلا تلا˘ق˘ت˘نلا ةر˘ت˘ف
لجأا نم ةريبكلا هتايناكماو هتامدخب دافتصسلا لجأا نم ًةصصاخ بعÓلا

.مداقلا مصسوملا يف ابوروأا لاطبأا يرود يف ةكراصشملا دنع قيرفلا ةدعاصسم
ةرتفلا يف نيبور ىلع لوصصحلل برقألا وه يتيصس رتصسيل يدان دعُيو

دعب ةقفصصلا نم يصسليصشتو نÓيم رتنإا نم Óًك بحصسني امنيب ةلبقملا
ليحر ىلع ةقفاوملا ل˘جأا ن˘م و˘ما˘غر˘ي˘ب ة˘ن˘يد˘م يدا˘ن˘ل ة˘يدا˘م˘لا ةلا˘غ˘ُم˘لا
.بعÓلا

اذه يلاطيإلا يرودلا يف ةارابم22 يف اتنلاتأا عم صسنيصسوج كراصش
ةعانصصو فادهأا ةعبصس ليجصست نم يناملألا ريهظلا اهلÓخ نكمت ،مصسوملا

.نيرخأا ةصسمخ
ةهبجلا م˘ي˘عد˘ت ى˘لإا يروز˘تار˘ي˘ن˘لا و˘لوؤو˘صسم ى˘ع˘صسي ىر˘خأا ٍة˘ي˘حا˘ن ن˘م

صسوكرام ينابصسإلا ،يصسليصشت يدان بعل لظي امنيب قيرفلل ىرصسيلا
يبيصسوج بعلم ىلإا لاقتنÓل ةحصشرملاو ةحاتملا ءامصسألا نم ،وصسنولأا

.نÓيم رتنإا صصيمقب بعللاو ازتايم
هزتوغ مسضل ويسست’و امور مامأا بابلا حتفي شسين بردم

يدا˘˘ن بعل د˘˘ق˘˘ع ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘ي
يناملألا ،دنو˘م˘ترود ا˘ي˘صسورو˘ب
مصسوملا ةياه˘ن˘ب ،هز˘تو˘غ و˘يرا˘م
ن˘˘ل˘˘عأاو ،ه˘˘يدا˘˘ن ع˘˘م ي˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لا
موقي نل هنأا دنومترود ايصسوروب
ةر˘ت˘ف˘ل بعÓ˘لا د˘ق˘ع د˘يد˘ج˘˘ت˘˘ب
امم يلاحلا تقولا يف ةيفاصضإا
لي˘حر˘ل˘ل ة˘صصر˘ف هز˘تو˘ج ح˘ن˘م˘ي
.قيرفلا فوفصص نع اًناجم

ر˘˘˘˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘˘ت تر˘˘˘˘˘˘˘˘صشنو
نأا ‘‘وتاكريم ويصشتلاك‘‘ عقوم
همامتها مدع نلعأا صسين بردم
د˘ع˘ب اذ˘ه ي˘تأا˘ي ،بعÓ˘˘لا م˘˘صضب
لÓخ ترصشتنا يتلا تاعئاصشلا
.هزتوغل عيقوتلا مصسح نم صسين بارتقا نع ةريخألا ةرتفلا

كلميو ريبك بعل هزتوغ ويرام‘‘ :هتاحيرصصت يف صسين بردم لاقو
يف هيلثمم نم دحأا وأا بعÓلا عم لصصاوتن مل نكلو ،ةعئار تايناكما
.‘‘قيرفلا فوفصصل همصض يف بغرن لو ةريخألا ةرتفلا

صضوافتلا لجأا نم امورو ويصستل مامأا قيرطلا تاحيرصصتلا هذه حتفتو
.ةمداقلا ةيفيصصلا تلاقتنلا ةرتف لÓخ بعÓلا ىلع لوصصحلا نأاصشب

امنيب ،مداقلا مصسوملا ةيادب عم قيرفلا موجه طخ ميعدتل امور ىعصسيو
يذلاو لبقملا مصسوملا يف ابوروأا لاطبأا يرود يف دجاوتلل ويصستل دعتصسي
ةرتفلا يف ةيوق تاقفصصب قيرفلا موجه طخ ميعدت يف ةبغرلا هحنمي
.ةمداقلا

ي˘ف ةارا˘ب˘م ةر˘صشع ثÓ˘ث ي˘ف د˘نو˘م˘ترود ا˘ي˘صسورو˘ب ع˘م هز˘تو˘غ كرا˘صش
عم طقف فادهأا ةثÓث ليجصست يف حجنو ،مصسوملا اذه يناملألا يرودلا
.قيرفلا

شسيراب بع’ Òسصم نابقÎي Îنإاو شسوتنفوي
،هيينوم صساموت يكيجلبلا ،نامريج ناصس صسيراب يدان بعل دقع يهتني

.هدقع ءاهتنا روف يدانلا نع هليحر بعÓلا نلعأاو يلاحلا مصسوملا ةياهنب
نابقرتي نÓيم رتنإاو صسوتنفوي نأا ‘‘وتاكريم ويصشتلاك‘‘ عقوم رصشنو

لÓخ يلاطيإلا يرودلا ىلإا همصض ةيناكما لجأا نم هيينوم صساموت فقوم
مصض فلخ ةيدنألا نم ديدعلا ىعصست.ةمداقلا ةيفيصصلا تلاقتنلا ةرتف
ايناملأا يف دنومترود ايصسوروب اهزربأا ةمداقلا ةرتفلا يف يكيجلبلا ريهظلا

صساموت.مداقلا وتاكريملا يف بعÓلا ىلع لوصصحلل برقألا دعُي يذلاو
نم اًمداق6102 ماع يف نامريج ناصس صسيراب فوفصص ىلإا لقتنا هيينوم
.وروي نييÓم ةينامث لباقم يكيجلبلا جورب بولك يدان

يصسنرفلا يرودلا يف صسيراب عم ةارابم رصشع ةتصس يف هيينوم كراصشو
نم نكمت اميف فادهألا ليجصست يف اهلÓخ بعÓلا حجني مل ،مصسوملا اذه
.ديحو فده ةعانصص

›انوتب ةنولسشرب مامتها ةقيقح فسشك



مداقلا ناوج حتافلا يف فنأاتصست ةينابصسإلا ةلوطبلا

تابيردتلل ةدوعلا لبق تاسصوحفلل عسضخ يدنام
لاير مجن ،يلودلا يروحملا عفادملا يدنام ىصسيع ،صسمأا عصضخ

،هيدان عم تابيردتلا فانئتصسا لبق ةيبط تاصصوحفل ينابصسإلا صسيتيب
.دجتصسملا «انوروك» صسوريفل هصضرعت مدع نم دكأاتلل

لصصاوتلا عقاوم ىلع ايقيرفا لطبل اروصص يصسلدنألا يدانلا رصشنو
ةدوع˘لا ل˘ب˘ق ،ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘صصو˘ح˘ف˘لا ه˘ئار˘جا د˘ع˘بو لÓ˘خ ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا
.ةمداقلا ةليلقلا تاعاصسلا يف تابيردتلل

ىلإا ةدوعلل مداقلا ناوج حتافلا خيرات ددح دق ينابصسلا داحتلا ناكو
.ديج لكصشب رومألا تراصس لاح يف ةيمصسرلا ةصسفانملا ءاوجأا

ب.م.يرصسيإا
اقئاع نوكي نل يونصسلا بتارلا

رسصان نب يرغت «يج.شسأا.يبلا» ةرادإا
«غيلزنيبماسشتلا» يف ةكراسشملاب

نب ليعامصسإا عم دقاعتلا يف لمألا نامريج ناصس صسيراب ةرادإا دقفت مل
قوصس لÓخ ،يلاطيلا نÓيم يدان مجن يرئازجلا يلودلا بعÓلا رصصان
ةلمج ةركفلا يلاطيإلا يدانلا ةرادإا صضفر مغر ،ةمداقلا تÓيوحتلا

.قيرفلل ةيصساصسألا زئاكرلا نم ايقيرفإا لطب ربتعت اهنأا امب Óيصصفتو
ريدملا ةدايقب نامريج ناصس صسيرابّ نأا ،ةيصسنرف ةيمÓعإا ريراقت تفصشكو
نيب نم دحاو عم دقاعتلا ةركف عزن ديري ل ودرانويل يليزاربلا يصضايرلا
نم يلاطيإلا يرودلا يف ناديملا طصسو زكرم يف نيبعÓلا لصضفأا

نع ثحبلاب بعÓلا عم دقاعتلا يف هتبغر ددجي ةرم لك يف ثيح ،هصسأار
ىلع ةرملا هذه رودلا ءاجو ،قباصسلا لانصسرأا فيدر بعل ءارغإل ليح
يدانلا لÓغتصسل «يج.صسأا.يبلا» ةرادإا ىعصست ثيح ،ةيراقلا ةكراصشملا
رييغتب رصضخلا مجن عانقإل ديدجلا مصسوملا يف ابوروأا لاطبأا يرود يف
نل نÓيملا نأاو اميصسل ةيصسنرفلا ةمصصاعلا يدان ىلإا لاقتنلاو ناولألا
.يرودلا فاقيإا لاح يف كراصشي

يلوبميا بعل هيلع لصصحيصس يذلا بتارلا نأا هتاذ ردصصملا فاصضأاو
لإا ،لاملا كلمت اهنأا امب ،يصسيرابلا يدانلا دنع اقئاع لكصشي نل قباصسلا
ةمئاق يف بعÓلا عصضو نÓيم ةرادإا صضفر يف ىقبي لكصشملا اهنأا
.عيبلل نيصضورعملا نيبعÓلا

ب.م.يرصسيإا
رئازجلا ةيدولوم

ةيجراخو ةيلحم اصضورع كلمي

هليحرو ةرادإ’ا ديب يعيبر ريسصم
بعسص ديمعلا نع

صضورعلا نم اددع رئازجلا ةيدولوم ناديم طصسو دوليم يعيبر كلمي
نأا لإا ،0202 يفيصصلا وتاكريملا قÓطنا ىتح لبق ،ةيجراخلاو ةيلحملا
لازي ل بعÓلا نأا امب ،ديمعلا ةرادإا ديب نوكيصس ريخألاو لوألا رارقلا

يوني هنأا لإا ،صضورعلا نم اددع كلمي هنأا يعيبر فصشكو.اطبترم
ريكفتلاو ةيلاحلا ةرتفلا يف ةوقب بردتلا لÓخ نم ريخأÓل هدقع فيرصشت
لادصسإا دعب هريصصم يف ركفي نأا ىلع ،ديمعلا عم مصسوملا ءاهنإا يف
.يراجلا مصسوملا ىلع راتصسلا

ةرادإلا نوك ،هدقع عيب لÓخ نم يعيبر حيرصست ادعبتصسم ىقبيو اذه
اذه يصسفانت قيرف ءانب يف يدج لكصشب ركفت صساملأا رصصانلا دبع ةدايقب
ةيدنألا ديمع صسيصسأات نم001ـلا ىركذلاب لافتحلا لجأا نم مصسوملا
.ةيلاثم ةقيرطب ةيرئازجلا

ب.م.يرصسيإا
لئابقلا ةبيبصش

يراجلا مصسوملا ةياهن يهتني هدقع

بوبيسش ينادوسسلا عم دقاعتلا ىلع رسصي لÓم
ام ،ديدجلا مصسوملا يف ريكفتلا يف لئابقلا ةبيبصش قيرف ةرادإا تعرصش

عناصص ينادوصسلا يلودلا بعÓلا ،بوبيصش نيدلا فرصش عصضت اهلعج
نأا انرداصصم نم انملعو.ا˘ه˘تر˘كف˘م ي˘ف ي˘ناز˘ن˘ت˘لا ا˘ب˘م˘ي˘صس يدا˘ن با˘ع˘لأا

نم بعÓلا لامعأا ليكوب مهتلاصصتا اوطبر يلئابقلا يدانلا يلوؤوصسم
.لبقملا يفيصصلا وتاكريملا لÓخ هعم دقاعتلا لبق هصضبن صسج لجأا

مصسوملا ةياهن ارح نوكيصس هنوك بعÓلاب يرانكلا مامتها ءاجو
دقعلا ةدمو ةميق ىلع هلامعأا ليكو عم قافتلا نأا ينعي ام ،يراجلا
.ديدجلا مصسوملا يف رفصصألاو رصضخألا نينوللا لمح نم هبرقتصس

،ةيدنألا نم ديدعلا ناولأا لمح هل قبصس بوبيصش نأا ركذلاب ريدجلاو
.ينادوصسلا لÓهلا ،ناوريقلا ةبيبصش ،ينادوصسلا خيرملا رارغ ىلع

ب.م.يرصسيإا
 رصضخلا مجن عم بعللاب روخف هنأا دكأا

بعلاب روخفو ةريبك ةبهوم زوبدوب » :ايسسنلاب
 «هبناج ىلإا

نايتإا تناصس بعلو قباصسلا يرئازجلا يلودلا زوبدوب صضاير ىقلت
يذلا ،يدانلا يف هليمز ايصسنلاب يجريصس نم ريدقتلاو ةداصشإلا يصسنرفلا
.ةزيمم تاراهمو تايناكمإاب عتمتي يرئازجلا ناديملا طصسو نأا دكأا

«تكف˘˘يا» ع˘˘قو˘˘م ع˘˘م  هراو˘˘ح ي˘˘ف ي˘˘نا˘˘ب˘˘صسإلا بعÓ˘˘لا  ثد˘˘ح˘˘تو
عتمتي يتلا تاراهملاو قباصسلا هيليبنوم بعل ةبهوم لوح صصصصختملا
»: لاق ثيح ناديملا جراخو لخاد اهب عتمتي يتلا هتافصص ةفاصضإلاب اهب
لÓخ هميدقت هنكمي ام روصصت نكمي ل ،ةلئاه ةبهوم هيدل زوبدوب
»:فيصضيل «هب ةماتلا كتقث عصضو عيطتصستو قيرفلا ةدايق هنكمي بيردتلا
 «هعم بعلأا و بردتأا نأا يل رخف و ةبهوملا اقح هيدل

ز.صس
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ةقباصسملا فانئتصسل تاطلصسلا نم رصضخألا ءوصضلا رظتني يلارديفلا بتكملا نأا دكأا

نيÒسسŸاو ÚبعÓلا ةمÓسس نامسض انفدهو ةرازولا عم ادغ عمتجنسس :لولهب

تامولعملا رييصست ىلع تلمع «فافلا» نأا دكأا

«swenekaf» وه ليق ام لكو زاراكلأا ةيسضق يف يئاهن مكح ىلع لسصحن مل :دوبع

«رم◊ا Úطايصشلا» لوانتم ‘ ةيقوصسلا هتميق

ةمحر نب مسض نم بÎقي دتيانوي Îسسسشنام

1202 «ناكلا» صضوخل خيراوت3 حرتقت «فاكلا»
ليجأاتلل هجتت مهبقل نع رسضخلا عافد ةلمح

،دو˘˘ب˘˘ع يا˘˘ب ح˘˘˘لا˘˘˘صص لازأا
داحتلا ىدل مÓعإلاب فلكملا
،صسبللا ،مدقلا ةركل يرئازجلا

يف ريثأا يذلا ريبكلا طغللاو
،ةيصضاملا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا تا˘عا˘صسلا
ينطولا بخانلا ةيصضق ببصسب
،زارا˘˘كلأا صسا˘˘كو˘˘˘ل ق˘˘˘با˘˘˘صسلا

قرطتت مل «فافلا» نأا احصضوم
ردصصت مل افيفلا نوك ،ةيصضقلل

دوبع ح˘صضوأاو.ايئاهن ام˘كح
»: ة˘ي˘ف˘ح˘صص تا˘ح˘ير˘صصت ي˘ف
ةيصضق يف صضوخلا مدع انررق
ىلع لصصحن مل اننأل ،زاراكلأا

امدنع» :عباتو ،»:يئاهن مكح

ل˘˘ثا˘˘م˘˘م ع˘˘˘صضو ي˘˘˘ف نو˘˘˘كن
،تامول˘ع˘م˘لا ر˘ي˘ي˘صست ل˘صضف˘ن
ن˘م را˘ع ه˘لواد˘ت م˘ت ا˘˘م ل˘˘كو
swen ekaf و˘هو ة˘ح˘˘صصلا
.«انل ةبصسنلاب

ب.م.يرصسيإا

ة˘م˘حر ن˘ب د˘ي˘ع˘صس نو˘كي˘صس
م˘˘ج˘˘نو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘˘لود˘˘˘لا
˘ما˘مأا يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا درو˘ف˘ت˘نر˘ي˘˘ب
دحأل عي˘قو˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ب˘هذ ة˘صصر˘ف
ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ير˘ب˘˘كلا ة˘˘يد˘˘نلا
،لبقملا ي˘ف˘ي˘صصلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘˘لا ة˘˘مزألا بب˘˘صسب
ءارج ةيدنألا مظعم اهنم يناعت
ة˘م˘ي˘صسج˘لا ة˘يدا˘م˘˘لا رار˘˘صضألا
.انوروك صسوريف ببصسب

رداصصم هنع تنلعأا ام قفوو
يدا˘ن نأا ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإا ة˘ي˘ف˘ح˘˘صص

ثيرتي فوصس دتيانوي رتصسصشنام
،تلاقتنإلا قوصسل لوخدلا لبق
ةرادإا ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع نو˘˘˘˘˘˘كي˘˘˘˘˘˘صس ذإا
ةن˘يا˘ع˘م «ر˘م˘ح˘لا ن˘ي˘طا˘ي˘صشلا»
يت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا ر˘ئا˘صسخ˘لا م˘ج˘ح
ةرتف لÓخ اصصوصصخ اهتدبكت
فقوت ىنعي ام يرودلا قيلعت
صسف˘ن ق˘فوو ،يدا˘ن˘لا ل˘ي˘خاد˘م
«وي ناملا» ةرادإا نإاف رداصصملا
مادقتصسإا ىلع ةرداق نوكت نل

ايصسورب م˘ج˘ن و˘صشنا˘صس نود˘ي˘ج
يتلا هتمي˘ق بب˘صسب د˘نو˘م˘ترود

وروأا نويل˘م031 ى˘لإا ل˘˘صصت
يدا˘ن˘لا ى˘ل˘ع م˘ت˘ح˘ت˘صس ي˘ت˘لاو
فيصص ىتح هعم دقاعتلا ليجأات
ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘ب ل˘ب˘ق˘م˘لا ما˘ع˘لا

ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘˘م دد˘˘ع ةردا˘˘غ˘˘م
م˘صسو˘م˘لا ة˘يا˘˘ه˘˘ن ع˘˘م يدا˘˘ن˘˘لا
ةحلصصم يف بصصي ام ،ىلاحلا
نوكيصس يذلا يرئازجلا مجنلا
صضيو˘ع˘ت˘ل ن˘ي˘ح˘صشر˘˘م˘˘لا د˘˘حأا

لاقتنإلاو دراغنيل يصسيج ليحر
.دروفارت دلوأا بعلمل

ز.صس

ي˘ق˘ير˘فإلا دا˘ح˘تلا ه˘˘ج˘˘ت˘˘ي
ليجأاتل «فاكلا» ،مدقلا ةركل
ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا صسأا˘ك تا˘ي˘لا˘ع˘ف
«نور˘˘˘ي˘˘˘ما˘˘˘˘كلا ي˘˘˘˘ف ،1202
اهفرعي يتلا ةيعصضولا ببصسب
ي˘صشف˘ت ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع م˘لا˘ع˘˘لا
تفصشكو.«انوروك» صسوريف
نأا ة˘ير˘صصم ة˘ي˘مÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت
ي˘صشا˘غ˘ل˘م˘لا ةدا˘ي˘ق˘ب «فا˘كلا»
يدج لكصشب ركفي دمحأا دمحأا
رر˘ق˘م˘لا «نا˘كلا» ل˘ي˘جأا˘ت ي˘˘ف
،مداقلا يفناج رهصش يف اهتماقإا

نأاو اصصوصصخ ،قحل خيراتل
ثي˘ح ه˘ت˘ن˘ت م˘ل تا˘˘ي˘˘ف˘˘صصت˘˘لا

نيتلوج تابخ˘ت˘ن˘م˘لا تصضا˘خ
فاصضأاو.6 ل˘صصأا ن˘م ط˘ق˘˘ف
«فا˘˘كلا» نأا ه˘˘تاذ رد˘˘˘صصم˘˘˘لا

تارا˘˘˘ي˘˘˘خ ة˘˘˘ثÓ˘˘˘ث تع˘˘˘˘صضو
نو˘˘كي˘˘صسو نا˘˘كلا صضو˘˘˘خ˘˘˘ل
صضوخ لÓخ نم لوألا رايخلا
وهو ،1202 فيصص ةقباصسملا

يبراحم عافد ليجأات ينعي ام
يذ˘لا م˘ه˘ب˘ق˘ل ن˘ع ءار˘˘ح˘˘صصلا
ر˘صصم نا˘ك لÓ˘خ ه˘˘ب او˘˘جو˘˘ت

ى˘ق˘ب˘ي را˘˘ي˘˘خ˘˘لا نأا لإا ،9102
ةرار˘ح˘لا بب˘صسب ،اد˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘صسم
ا˘˘ه˘˘فر˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘˘لا ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘كلا
،تقو˘لا كلذ ي˘ف نور˘ي˘ما˘˘كلا
ي˘نا˘ث˘لا را˘ي˘خ˘لا نأا ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف
ظا˘ف˘ت˘حلا لÓ˘˘خ ن˘˘م نو˘˘كي
ف˘ي˘˘صص يأا خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا صسف˘˘ن˘˘ب
ر˘خآا د˘ل˘ب را˘ي˘˘ت˘˘خا ع˘˘م ،1202
رايخلاو ،ةقباصسملا ةفاصضتصسل
يف «ناكلا» بعل وه ثلاثلا
.2202 ءاتصش
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و˘صضع لو˘ل˘ه˘ب را˘م˘ع د˘˘كأا
تمت هنأا ،يلارديفلا بتكملا
ة˘˘طرا˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘قدا˘˘صصم˘˘لا
ا˘ه˘ت˘حر˘˘ت˘˘قا ي˘˘ت˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا
مدقلا ةركل ةينطولا ةطبارلا

بت˘˘˘˘كم˘˘˘˘لا نأا ا˘˘˘˘ح˘˘˘˘صضو˘˘˘˘˘م
ءو˘صضلا ر˘ظ˘ت˘ن˘ي ي˘لارد˘ي˘˘ف˘˘لا
تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘صسلا ن˘˘˘م ر˘˘˘صضخألا

نأا ىلع ،ةلوطبلا فانئتصسل
نم ةرازولا عم ،ادغ اوعمتجي
تا˘صسم˘ل˘˘لا ر˘˘خآا ع˘˘صضو ل˘˘جأا
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ة˘˘ح˘˘صص نا˘˘م˘˘صضل
.نيريصسملاو

›ارديفلا بتكŸا»
ةطيرخ ىلع قداصص

رارق رظتننو قيرطلا
فانئتصسل تاطلصسلا

«ةلوطبلا
ي˘ف لو˘ل˘ه˘˘ب ر˘˘م˘˘ع ف˘˘صشك

ةعاذإلا اهب صصخ تاحيرصصت
رظتني عي˘م˘ج˘لا نأا ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ل˘˘جأا ن˘˘م تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا رار˘˘˘ق
اميصسل ،ةلو˘ط˘ب˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا

يذلا يلاردفلا بتكملا ناو
،ةيصضاملا تاعاصسلا يف دقع
،ةطبارلا حرتقم ىلع قداصص
بتكملا» :ددصصلا اذهب لاقو
حرتقم ىلع عقو ي˘لارد˘ي˘ف˘لا

ة˘ق˘ير˘ط˘لا ة˘طرا˘خو ة˘ط˘بار˘لا
نآلا ن˘كل ،ا˘ه˘ت˘ع˘˘صضو ي˘˘ت˘˘لا
نحنو تاطل˘صسلا د˘ي˘ب رار˘ق˘لا
نم ر˘صضخألا ءو˘صضلا ر˘ظ˘ت˘ن˘ن
،«ة˘لو˘ط˘ب˘لا فا˘ن˘ئ˘˘ت˘˘صسا ل˘˘جأا

لامكإا ديري نم كانه »:عباتو
ر˘˘خآلا صضع˘˘ب˘˘لاو م˘˘صسو˘˘م˘˘˘لا
اذهو مصسو˘م˘لا ءا˘ه˘نإا ل˘صضف˘ي

«يداع
عفري يبر هللا ءاصش نإا»

كل‰و ءابولا اذه انع
«مصسوŸا ءاهنإل تقولا

بتكملا وصضع ددصشو اذه

كلمت ةطبارلا نأا ي˘لارد˘ي˘ف˘لا
ابلاط ،مصسوملا مامتل تقولا

عفري نا لجو زع ىلوملا نم
ل »:درطتصساو ،ءÓبلا اذه انع
نأل ،ءي˘صش يأا ل˘ع˘ف ا˘ن˘ن˘كم˘ي
ءاصش ناو انيلع طلصس ءابولا
،ءÓبلا اذه انع عفري يبر هللا

يفاكلا تقو˘لا كل˘م˘ن ن˘ح˘نو
.«ةلوطبلا مامتإل
ادغ ةرازولاب عمتجنصس»

ةمÓصس نامصض انفدهو
«نيÒصسŸاو ÚبعÓلا

نأا ،لولهب دكأا ،ريخألا يفو

ي˘لارد˘ف˘لا بت˘كم˘˘لا ءا˘˘صضعأا
عامتجا عم ،ادغ دعوم ىلع
با˘˘ب˘˘صشلا ةرازو ع˘˘م م˘˘صسا˘˘ح
ة˘صسارد ل˘جأا ن˘م ة˘صضا˘ير˘˘لاو
ةقير˘ط˘لا د˘يد˘ح˘تو عا˘صضوألا
ةمÓصس ىلع ظافحلل ةيلاثملا
دنع ن˘ير˘ي˘صسم˘لاو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
لا˘قو ،ة˘صسفا˘ن˘م˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘˘صسا
ى˘ل˘˘ع ن˘˘ح˘˘ن »:نأا˘˘صشلا اذ˘˘ه˘˘ب
د˘ق˘ع ع˘م ،د˘حألا د˘˘غ د˘˘عو˘˘م
لجأا نم ةرازولا عم عامتجا
ة˘ي˘لا˘ث˘م˘لا ة˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا دا˘˘ج˘˘يإا

ة˘ح˘صص نا˘م˘صضل ة˘ي˘˘ح˘˘صصلاو
.«نيريصسملاو نيبعÓلا

رزاجم ءادهصش ىلع محرت
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عسضخي يلوغيف
لبق شصاخ جمانربل

ةلوطبلا لامكتسسا
يلوغي˘ف نا˘ي˘ف˘صس نو˘كي˘صس

ط˘˘صسوو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
مامأا يكرتلا يارصس ةطلغ ناديم
ليبق صصاخ يريصضحت جمانرب
ن˘م كلذو ،يرود˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘˘صسا
ة˘لو˘ط˘ب د˘ق˘ع لا˘م˘˘كت˘˘صسإا ل˘˘جأا
صضوخب كلذو يلاحلا مصسوملا
ماتتخا لبق  ةيقبتملا تايرابملا

ي˘كر˘ت˘لا يرود˘˘لا تا˘˘صسفا˘˘ن˘˘م
ف˘˘قو˘˘ت نا ود˘˘ب˘˘˘يو.زاتمملا

ي˘ل˘ح˘م˘لا يرود˘لا تا˘صسفا˘˘ن˘˘م
فوا˘خ˘م را˘ثأا ن˘ير˘ه˘صش ة˘بار˘ق˘ل
ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا زا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا
«وصسوصس» ءادأا رثأات صصوصصخب
وهو ةصسفانملا نع هبايغ ببصسب
ميدقت ل˘جأا ن˘م ه˘ي˘ل˘ع لو˘ع˘م˘لا
نم ىقبت ام يف هل ءادأا لصضفأا

نأاو اصصوصصخ ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا ر˘م˘ع
ام امئاد قبا˘صسلا ا˘ي˘صسن˘لا˘ف م˘ج˘ن

ةرثعتم تاقÓطنإا لجصسي ناك
ةيادب ي˘ف غ˘صضاو˘ت˘م ىو˘ت˘صسمو
ةدوع ليجصست لبق ةلوطب لك
يذلاو ،ةدوعلا ةلحرم يف ةيوق
راصصنأا فواخم ةراثإا نم ديزي
دصصح دو˘ت ي˘ت˘لا «مو˘ب م˘ي˘صسلا»
نم.مصسوملا اذه يرودلا بقل

،رصضخلا مجن محرت ،رخآا بناج
يام8ـلا ةرزجم ءادهصش ىلع
ر˘ب˘ع ي˘لو˘غ˘˘ي˘˘ف ر˘˘صشنو ،5491
:«رتيوتلا» يف يمصسرلا هباصسح
م˘حر˘ي ه˘ل˘˘لا ..5491 يا˘˘م8»
ة˘˘م˘˘لا˘˘ق ف˘˘ي˘˘ط˘˘صس ..ءاد˘˘ه˘˘صشلا

.«ةطارخ
ز.صس

ب.م.يرصسيإا

sport@essalamonline.com
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ناشضمر رهششو انوروكلا لظ ‘ Òما
 ؟ هتايموي يشضقي فيك ليشضفلا

ة˘ملا ل˘كو ا˘يو˘˘خ م˘˘كنا˘˘صضمر ح˘˘صص
ءا˘صضق ة˘ي˘ف˘ي˘ك صصو˘صصخ˘ب ا˘ما ة˘م˘ل˘صسم˘لا
ل ةقيرطلا صسفنب متت ابيرقت اهلكف يمايا
ىل˘ع بظاوأا ة˘ي˘صسمألا ي˘ف كي˘ل˘ع ى˘ف˘خ˘ي

مقاطلا جمانربب ةصصاخلا نيرامتلا صضوخ
عيونتلل رخل نيح نم ىعصسا امك ينفلا
تي˘ب˘لا تا˘مز˘ل˘ت˘صسم ي˘صضقا ا˘هد˘ع˘ب ا˘ه˘ي˘ف
 .ةميركلا ةلئاعلا ةقفرب ىقباو

انوروكلا ءابوب ÚباشصŸا ةليشصح
حشصنت اذاÃ ةعفترمو ةلشصاوتم

 ؟ بعششلا
ر˘ي˘غ بع˘صشلا نا ف˘صسؤو˘م ءي˘صش ه˘˘ل˘˘لاو

حئاصصنلاو ريباد˘ت˘لا˘ب مز˘ت˘ل˘م ر˘ي˘غو ي˘عاو
رملا صصاصصتخلا ل˘ها ا˘ه˘ب ا˘ن˘ب˘لا˘ط ي˘ت˘لا
بيهر عافترا ي˘ف ة˘ل˘ي˘صصح˘لا ل˘ع˘ج يذ˘لا

امومع

لÓخ نم انتاف ام كرادت يف صسفنلا ينمن
لا جور˘خ˘لا يدا˘ف˘تو تو˘ي˘ب˘لا ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لا
تا˘ي˘جا˘ح˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ءا˘صضقو ةرور˘صضل˘˘ل
 .ةيلزنملا

افيفلاو ⁄اعلا ‘ ةفقوتم ةركلا
مغر ةلشصاوŸا ىلع ةيدنألا تÈجأا
ىرت اذامف شسكعلا ذختا شضعبلا نا

 ؟تنا
ةصسفانملا ىلا ةدوعلا ىنمتأا ايصصخصش

بعل لجا نم صسفانن انلزل انناو اميصسل
نا ا˘م˘ب بق˘˘ل˘˘لا ة˘˘قروو ى˘˘لوألا بتار˘˘م˘˘لا
نود نم ددحتصس ةيقبتملا تلوج ينامثلا
ا˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘لا رار˘˘ق ع˘˘م ا˘˘نا˘˘ف ءي˘˘صش ل˘˘ك كصش
 .ريخألا يلاردفلا بتكملاو

لمع جمانرب تحنم قرفلا لك
‘ دجاوتلا لجا نم اهيبعÓل

لمعت ايشصخشش تنا لهف ةمروفلا
 ؟ هيلع

اهقبطا كل لوقأا امدنع كيلع بدكن
اهب مزتل˘م ي˘نا د˘ق˘ت˘عا ن˘كلو ا˘هر˘ي˘فاذ˘ح˘ب
امهم كيلع ىفخي Óف عيونتلا ىلع لمعاو
ل اهنا لا ةيفاصضإا لامعاو تابيردتب موقن
يعامجلا لمعلا عم فصصنلا ةجردل لصصت
ع˘م تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ي˘ف ه˘ب مو˘ق˘ن ا˘ن˘˘ك يذ˘˘لا
 .قيرفلا

مكحنم ررق ارخؤوم ›اردفلا بتكŸا
دعوم ديد– لبق لمعلل ةÎف

 ؟ ةلوطبلل
رملا اذه يف تركف اهنا ديج ءيصش

ارهصش نوكت نا ىنمتأا ةدملا صصوصصخبو
ي˘ل˘كلا كراد˘ت˘لا م˘ت˘ي ى˘˘ت˘˘ح ل˘˘قألا ى˘˘ل˘˘ع
يف يواصست˘م ع˘ي˘م˘ج˘لا نو˘كيو ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل
غلبي صسفانت˘لا ل˘ع˘ج˘ي˘صس ا˘م ل˘م˘ع˘لا ة˘جرد
 .اهدعب هدصشا

ةشصرفو ةدتششم لازت ل ةشسفانŸا
ىقبت ةفاشصولا وا بقللا مكلين

 ؟ ةدراو
كل لوقأا ينلعج يذلا رملا كلذك وهو

ينامث كانهف مصسوملا لامكا ديرا ايصصخصش
نا امبو نيزاوملا بلق ىلع ةرداق تلوج
ا˘صضيأا م˘صسو˘م˘˘لا اذ˘˘ه ة˘˘ي˘˘تاو˘˘م ة˘˘صصر˘˘ف˘˘لا
ىلا لوصصو˘ل˘ل ل˘كلا ي˘ف ل˘كلا بع˘ل˘ن˘صسف
امك اهبيجي يبر ريخ اهيف يللاو ىغتبملا
 .لاقي

‘ مكتكراششم تفرع مشسوŸا اذه
ناك لهو اهميقت فيك لاطبألا يرود

 ؟ لشضفألا قيق– ناكمإلاب
يف قرحت ىقبت» اهركذتا امل حيحصص

قيقحت ىلع نيرداق انك انناو ةصصاخ «يبلق
انمرح مكحلاف ءاجرلا ماما لهأاتلا ةريصشأات
تنا˘ك ة˘ي˘عر˘˘صش ءاز˘˘ج ة˘˘ل˘˘كر نÓ˘˘عا ن˘˘م
ةفاصضإلاب ةمدقتم دج راودأا ىلا اندوقتل
رابتعاب ةربخلا صصقنف ىصسنت ل كلذ ىلا

ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ج نا
نيبعÓلا
نوكراصشي

ةر˘˘˘˘˘م لوأل
يف
ةصسفانملا

قيقحت يف قفخن انلعج ام وهو ةيقيرفلا
 . راصصنألا تاحومطو لاما

ةيجيلÿا شضورعلا شضعب كلت“
لهف «انوروك» لبق ةيشسنوتلاو

 ؟اهدعب ددجتتشس
كلذ نع ثيدحلا تقو دعب نحي مل

تلصضف نكلو يدقع ةياهن يف انا حيحصص
دبع يريجان˘م ة˘ق˘فر˘ب رو˘مألا ل˘ك ل˘ي˘جأا˘ت
.صسامخ قحلا

ةنياك صضورعلا هلل دمحلا ديكأات لكب
ةراجلا وا ةينطولا ةلوطبلا يف ايلحم ءاوصس
انوروكلا نكلو جيلخلا يف ىتحو صسنوت
ا˘ن˘ل˘صضف ا˘صضيأا ن˘ح˘نو ءي˘˘صش ل˘˘ك تف˘˘قوأا
اهدعبو مصسوملا ة˘يا˘ه˘ن ة˘يا˘غ ى˘لا ثير˘ت˘لا
ينو˘ك ن˘م م˘غر˘لا˘ب رو˘مألا ل˘ك ج˘لا˘ع˘ن˘صس
 .يرانكلا يف حاترم ينا كل دكؤوأا

يرانكلل كعيقوت ةشصق ¤ا دوعن ول
¤ا مامشضنلا نم ادج ابيرق تنك

 ؟ Òغت اذام ةرواشسلا ةبيبشش
بوتكم اهلك بعÓلا ةايح ءيصش لوا

اما اهل ريصسملا وهف نيملاعلا بر دنع نم
ي˘ع˘ي˘قو˘تو ةروا˘صسلا ة˘ي˘˘صضق صصو˘˘صصخ˘˘ب
دادعتصسا ىلع تنك دقف ةبيبصشلا يف اهدعب
ةرئا˘ط˘لا ي˘ف لا˘ق˘ت˘نلا ل˘جا ن˘م د˘غ مو˘ي˘ل
نكلو ةرواصسلا ةبيبصش قيرف يف عيقوتلاو
ة˘ق˘فر˘ب ي˘ن˘ل˘ع˘ج ط˘خ˘لا يرا˘˘ن˘˘كلا لو˘˘خد
ةصصاخ وزو يزي˘ت ى˘لا ه˘جو˘ت˘ن ير˘ي˘جا˘ن˘م
انلعج ام وهو ةبغرلاو ةيدجلا انصسمل انناو

يف
ةياهنلا
موقن
رييغتب
 .ةهجولا

موي ‘ ناك كعيقوت نا اديج ركذتأا
 ؟احابشص ةثلاثلا ىلعو Êاشضمر
رهصش يف ناك معن كلذ اديج ركذتأا

ةثلاثلا دودح يف ناكو ليصضفلا ناصضمر
هلل دمحلا ةليلق تاظحلب كاصسمإلا لبق يأا

 .لاح لك ىلع
ديري ناك يشس شسا يشسلا ىتح

 ؟... نكلو ةليوط مشساوŸو كتامدخ
بوتكملا كل تلقو ليلق ذنم تثدحت

ر˘˘ملا صسف˘˘ن و˘˘هو ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك رود بع˘˘ل˘˘ي
بابصش عم يتلاصصتا لك عم لصصحي
نو˘كأا ةر˘م ل˘ك ي˘ف ثي˘ح ة˘ن˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘صسق
لعجت رومألا صضعب ثدحتو لا تبيرق
 .فقوتت تابيترتلا لك

مشسوŸا اذه كارن نا نكÁ له
لهو ةروشضÿا شصيمقل Óماح

 ؟ كلذل حمطت
صسا يصسلا صضفري نم لاحلا ةعيبطب

يتنيدم يف قيرف كلذ ىلا فصض يصس
امومع تيبلا ماما بعلأاصس يننا ينعي
نكلو ةروصضخلل بعللا ةحارصص ىنمتأا

ق˘ير˘ف˘˘لا تا˘˘ي˘˘جا˘˘ح˘˘ل دو˘˘ع˘˘ي كلذ ل˘˘ك
ق˘ي˘فو˘ت˘لا ى˘ن˘م˘تأا ا˘ي˘صصخ˘صش ه˘˘فور˘˘ظو
 .رفانصسللو يدانلل

نع اديعب كاندهاشش مشسوŸا اذه
كلذ عجري ام ¤ا تÓباقŸا شضعب

كلذ ‘ لخد ةيرادإلا لكاششملل لهو
 ؟

يأا كل˘ما ل ا˘ما˘م˘˘ت صسكع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ل
ثدح ام نكلو قيرفلا عم يرادا لكصشم
ام دوليف ترابيه قباصسلا بردملا نا وه
لو «ي˘لا˘ه˘يرا˘صش» نا˘˘ك صشت˘˘م˘˘ه˘˘ف
هلل دمحلاو يتامدخ ىلع دمتعي

هتارارق مارتحا تلصضفو تربصص
ر˘˘صضت د˘˘ق لا˘˘م˘˘عا يأا يدا˘˘˘ف˘˘˘تو
بعلا اناو هترداغم ذنمو يدانلا
ا˘˘مود ى˘˘˘ع˘˘˘صساو يدا˘˘˘ع ل˘˘˘كصشب
ىلع يدان˘لا ةد˘عا˘صسمو يد˘ق˘ع ف˘ير˘صشت˘ل
 .جئاتنلا لصضفا قيقحت

شسل‹ ىلع كتلاحإا ارخؤوم ”
‘ ترج يتلا ثادحلا دعب بيدأاتلا
 ؟ طبشضلاب ثدح اذام ايقيرفا لاغدا

ةراصسخلا ةيطغتل ناك رملا نا دقتعا
نكي مل ثدح امف ةيعابرب اهموي ةيصساقلا
ةثداحلا امومع ةلبلبلا كلت لك يعدتصسي

ملو رفصسلا لبق ةمصصاعلا راطم يف ترج
لخد يليÓب نا لب اقÓطا اهيف افرط نكا
يليمز ةقفرب تنك يرابتعاب ةيصضقلا يف
 .يبرغلب

دادزولب بابشش ‘ كتبرŒ ¤ا دوعن
 ؟ اهميقت فيك

باوبأا يل حتف قيرفلا اذهف ادج ةحجان
ةبرجتلا هذهب رخ˘ت˘فاو د˘ي˘ع˘صس ا˘ناو ق˘لأا˘ت˘لا

هيف ةيوركلا يمايا ىهباو نصسحا تصشع
ةصصلاخ ةيحتو مهل امئاد قيفوتلا ىنمتأاو
 .ةبيقعل قاصشع لكل

متناو ةيروهم÷ا شسأاكب تجوت
نم رهشش ولو اوقلتت ⁄ ÚبعÓك

 ؟ كلذ فيك مكتاقحتشسم
ةيروهمجلا صسأاكب انجوت معن هارصسح اي

ه˘ل˘ل د˘م˘ح˘لا م˘ي˘ت˘ن˘صس يأا ق˘ل˘ت˘ن م˘ل ن˘ح˘˘نو
يف انتبغرو انب راصصنألا قلعتو ةعومجملا
نم انلقث لكب يمرن انلعج ام وه مهداعصسا
 . رخا ءيصش كل فيصضاو مهداعصسا لجا

 ؟ لشضفت
انودعو ةيروهمجلا صسأا˘ك ا˘ن˘ل˘ي˘ن د˘ع˘ب

نكلو يلاولاب ةصصاخ نويلم05 ةحنمب
 . اهيلع لصصحتن ملو انجوت

كيدلاو تدعو يئاهنلا لبق نا لاقي
¤ا امهلشسرت شسأاكلاب جيوتتلا لاح ‘

 ؟ كلذ قق– لهف ةرمعلا
يل امه يدلاو يواعد هلل دمحلا معن

تقولا ناحو يراصسم يف حجنن ينوÓخ
ليل˘ق˘لا و˘لو م˘ه˘ح˘ن˘م ل˘جا ن˘م لا˘ق˘ي ا˘م˘ك
دمحلا امهنم لكل ةرمع اهنيب نم يتلاو
 . لاح لك ىلع هلل

 ؟ لوقت اذام شصفحوب نع ثدحتن ول
نو˘كي نا ق˘ح˘ت˘˘صسي لو صسي˘˘ئر أاو˘˘صسأا

ديزن باح صشينم ناصضمر ناصضمر صسيئر
 ءيصشلا اذه قوف

 ؟يكاز وداب يبرغŸا ينقتلاو
هنم تملعت ةريبك ةءافك وذ بردم

روخف ينا دقتعا ةبصسانملاب هييحا ريثكلا
 . هتدايق تحت لمعلاب ادج

لجا نم بابششلا ‘71 مقرلا تلمح
شصمقت يذلاو » ومحري يبر» بانوب

ابيرق ناك هنا انملع ناولألا شسفن
 ؟ كنم ادج

ةنجلا هاوثم لعجيو ومحري يبر بانوب
فانصصألا يف يتريصسم يف اريثك ينمعد
ناكو حئاصصنلا نم ديدعلا تيقلت ىرغصصلا

رملا يئÓمز ىلع لو يلع ل لخبي ل
اريثك زتعاو هصصيمق يدترا ينلعج يذلا
 . هتقفارمب

هتيب تراز ةيروهم÷ا شسأاك نا ىتح
 ؟ اذاŸ اهب كتدوع دعب ةرششابم

اهذخا تلصضف صسأاكلاب انجيوتت دعب معن
لزنم لوا هلل دمحلاو يعم ةنيطنصسق ىلا
يبر ايوخ بانوب تيب ناك هترايزب تماق
ةلئاعلا تدعصس دقو هيلع عصسويو ومحري

 . اهب تمق يتلا ةوطخلاب اريثك
لحرت كتلعج يتلا بابشسألا يه ام

 ؟ دادزولب بابشش نم
ي˘تردا˘غ˘م بب˘صس نا م˘ل˘ع˘ي نا˘ك ل˘كلا

ام ببصسب ناك يئÓمز نم صضعبلا ىتحو
اريثك انيف ترثا ةقناخ ةمزا نم هانصشع
ىقبا امومع قيرفلا رييغت ررقن انتلعجو
 . ةليمج تايركذب ظفتحا

ةيدولوم قيرف عم كتايركذ
 ؟ ةنيطنشسق

دوصسا امصسوم انصشع دقف اهركذت دوا ل

 . طوقصسلاب ىهتنا
نوركف Úع بابشش راشصنا شسنت ⁄

 ؟ اهيف كتبرŒ نع انثدح
ينودعا˘صس د˘ق˘ف ي˘ل˘ع ر˘ي˘ب˘ك م˘هر˘ي˘خ

ام لك ركذتأا ينلعجي ام وهو ينومعدو
قيفوتلا مهل ىنمتأا امومع يحلاصصل هولعف
 .ةمداقلا مصساوملا يف دوعصصلاو

وه نم مجاهمك طششنت تنك
 ؟بشصنŸا كل Òغ يذلا بردŸا

ن˘ي˘ع ي˘ف كلذ نا˘˘ك ح˘˘ي˘˘ح˘˘صص
يريصضحت صصبرتب انمق نيا نوركف
برد˘م˘لا ةدا˘ي˘˘ق تح˘˘ت صسنو˘˘ت ي˘˘ف
ءاقل انل نا˘ك ا˘ن˘تدو˘ع د˘ع˘بو صسا˘ب˘ع

توا02 بعلم يف دادزولب بابصش ماما
دجنتصساو نميا عفادم ىلا ةجاح يف انكو
تقفاو ثي˘ح ي˘تا˘مد˘خ˘ب صشتو˘كلا ا˘هد˘ع˘ب

تيدا نيا ةياهنلا يف تقفوو هبلط ىلع
ةرياد يئانثلا نا امك ىوتصسملا يف ءاقل
ةرورصض ىلع يناعجصش نم امه يدعصسو
 .بصصنملا كلذ يف ةلصصاوملا

عراوشش ‘ يشضاŸا مشسوŸا تدهشش
ةيعمج دوعشصل ديعشس تناو بورÿا

 ؟ بورÿا
ةي˘ع˘م˘ج ق˘ير˘ف ى˘صسن˘ت ل كلذ˘ك و˘هو

يذلاو هيف تيبرت يل بلقلا قيرف بورخلا
ىرغصصلا فانصصألا يف باوبألا يل حتف
رركأاصسو مصسوملا اذه دوعصصلا هل ىنمتأاو
 .ريهامجلا ةقفرب رملا صسفن

نم موي ‘ هل ةدوعلا ‘ ركفت له
 ؟مايألا

نوكأاصس ينا دقتعا ل املو هللا ءاصش نا
قيرفلا عم ةديدج ةبرجت صضوخب اديعصس
 .يتنيدمب امئاد يرخفف

نم تنا له ناصضمر رهصش صصوصصخب
ءار˘˘˘صش نور˘˘˘ث˘˘˘كي ن˘˘˘يذ˘˘˘لا صصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘صشألا

 ؟ تيبلا تامزلتصسم
يرتصشا انايحأا «لوطم كحصضي» اريثك

ليلقلا لا اهنم لكا ل نكلو ءيصش لك
يرصشي فخصسي يرئازجلا ةايح يه يذه
 » صشلكاي امو

؟ ةÒخأا ةملك
˘ما˘صشه ي˘خا كع˘م ل˘صصاو˘ت˘لا˘ب د˘ي˘ع˘˘صس

انقتصشا ةديرجلا مقاط لكلو كل يتايحت
زع هللا ن˘م ى˘ن˘م˘ت˘ن ةر˘كلا ءاو˘جل ار˘ي˘ث˘ك
ةايحلا دوعت ناو ءابولا اذه انرداغي نا لجو
عيمجلل كرابم ناصضمر اهدهع قباصس ىلا

 .ءيصش لك ىلع هلل دمحلاو

 يعام÷ا لمعلا شضوعي نأا نكÁ لو ادج ابعشص دارفنا ىلع بردتلا نأا دكأا

 « دعب مسسحي ⁄ ةلوطبلا بقلو شسأاكلا ةحنم ‘ انوÓك ..ةسسائرلل حلسصي ’ شصفحوب » :يليÓب Òمأا
يتلا هبراجتو هراوششم نع هيف ثدحت راوحب «مÓشسلا ةديرج» يليÓب ريما لئابقلا ةبيبشش عفادم شصخ

هعم ششاعو هل مشضنا قيرف نشسحا نع ثدحت امك اهناولا شصمقت يتلا ةيدنألا فلتخم عم اهششاع ناو قبشس
ترابيه قباشسلا بردملا عم هاناع امو ةبيبششلا نع ثدحت امك هرداغ هنوك نم مغرلاب ةليمج اتاقوأا

.رابكلا ةريظح ىلا دوعشصلا هل ىنمتو هيف عرعرت يذلا قيرفلا ىلا نينحلا هدوار امك دوليف

ششامر ماششه هرواح

نم ناك يبرغلب عم بيدأاتلا شسل‹ ىلع يتلاحا »
» ةيعابرب ةيسساقلا ةÁزهلا ةبيخ ةيطغت لجا

Úينقتلا ةÒخ نم يكاز وداب »
» هب رختفاو مهعم تلمع نيذلا

Úب دتسشت ةسسفانŸا لعجتسس ةلوطبلا ةدوع »
» قمر رخآ’ ةلوطبلا بعليسس يرانكلاو ةيدنأ’ا

يرانكلا يف حاترم ايجراخو ايلحم شضورعلا شضعب يدل »
» همدع نم يئاقب ةفرعمب ةليفك مسسوملا ةياهنو

» ششلكاي امو يرسشي فخسسي يرئاز÷ا ناسضمر ‘و اهيف كليكحن ام يدنع ام ةدلاولا ةخوسشخسش »



ةــــنصصرق

«يسس.شسأا.يسسلا» نم ةراطسسوسس وتاكÒم
هيصشعت ريبك طغصض

ي˘صضا˘ير˘لا يدا˘˘ن˘˘لا ةرادإا
فرط ن˘م ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق˘لا
ناو ة˘صصا˘خ ر˘ي˘ها˘م˘˘ج˘˘لا

ة˘صسا˘ي˘صسلا صضفر م˘ه˘ل˘˘ج
فر˘˘ط ن˘˘م ة˘˘ع˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
ري˘ي˘صست ى˘ل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لا
ىلع اوعمجا ثيح يدانلا

بعÓب ءافتكلا ةرورصض
م˘˘صسق ن˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عل وا
م˘ه˘ب˘ل˘˘ج صسي˘˘لو ةاو˘˘ه˘˘لا

د˘ق يذ˘لا ر˘ملا ا˘ع˘ي˘˘م˘˘ج
ةصسايصسلا رييغ˘ت˘ب ل˘ج˘ع˘ي
ةدايع نبو دادح» ةمهم زئاكر ةثÓث ناو ةصصاخ ريبك جرح يف ةرادإلا نوكتصسو اذه ةعبتملا

. «ةراطصسوصس» ةرادإا نم ةيرغم دج اصضورع تقلت «يمصساقلبو

؟هيروت عيب يف لحلا
ة˘يد˘نأا ن˘م ة˘يد˘ج صضور˘ع

صشي˘ج˘˘لا ا˘˘هزر˘˘بأا ة˘˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘م
ى˘ل˘ع ر˘صصي يذ˘لا ،ي˘كل˘م˘لا
بعل يرو˘ت ع˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا

ةرادإا لعج ام فيطصس قافو
ينعملا عم لصصاوتت  ،يدانلا
دصصق ةريخألا تاعاصسلا يف
ا˘ه˘ناو ة˘صصا˘˘خ ه˘˘صضب˘˘ن صسج
ة˘ي˘لا˘م ة˘ق˘ئا˘صض ن˘م ي˘نا˘ع˘˘ت
نع ثحبت اهلعج يذلا رملا

لعلو ةديدج ليومت رداصصم
كفي دق هعيب يف رامثتصسلا
ة˘˘˘˘مزلا ن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا
نيتر˘جا د˘يد˘صست صصو˘صصخ˘ب
يبعل صصوصصخب ثÓث وا
.قافولا

ولديز حيلم يديسس»
«حيرلاو ءاوهلا

قافتا ىلا ةركصسب داحتا ةرادإا لصصوتت مل
ل˘ح ى˘لا يوا˘ن˘˘كل ق˘˘با˘˘صسلا برد˘˘م˘˘لا ع˘˘م
يتلاو اهب نيدي يتلا هتاقحتصسم صصوصصخب

بصسحو ثيح ليحرلا لجا نم اهب بلاط
ةنوآلا ي˘ف ه˘ت˘ح˘تا˘ف ةرادلا˘ف تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا
ىدحا هي˘ل˘ع تصضر˘عو د˘يد˘ج ن˘م ةر˘ي˘خألا
هتاقحت˘صسم ذ˘خا˘ب ه˘ل ح˘م˘صست ي˘ت˘لا قر˘ط˘لا

ادكؤوم ةركفلل اصضفار لظ ريخألا نكلو
ام وهو اهعيمج هتا˘ق˘ح˘ت˘صسم د˘يد˘صست ى˘ل˘ع
. ةريح يفو ةطرو يف ةرادإلا عصضو

رارقل ريبك بقرت
ةرازولا

عامتجلا ةريدتصسملا قاصشع عيمج رظتني
ولوؤوصسم هيف قرطتيصس يذلاو ادغ رظتنملا
مدقلا ةرك اديدحتو رئازجلا يف ةصضايرلا
ةيداح˘تلا صسي˘ئرو ر˘يزو˘لا ع˘م˘ت˘ج˘ي˘صس ن˘يا
متي˘صسو ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘بار˘لا صسي˘ئر ة˘ي˘ع˘م˘ب
يلوؤوصسم ةقفرب ايا˘صضق˘لا د˘يد˘ع˘ل قر˘ط˘ت˘لا
ةيناكمإا ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا م˘ت˘ي˘صس ه˘ن˘مو ة˘ح˘صصلا

اهفانئتصسا دعوم ديدحتو ةلوطبلا ةرصشابم
.ةيئاهن ةفصصب اهئاغلا وا

؟اذام دعب

يلودلا بعÓلا يلÓملا ديرف طروت بقع
ةيصضق يف يصسنرفلا يجنأا حانجو يرئازجلا
ج˘ير˘خ مد˘ق˘ت ،ة˘ي˘صضا˘م˘لا ما˘يألا ي˘ف ة˘ي˘˘قÓ˘˘خأا

لكو ،قيرفلا ريهامجل راذتعاب وداراب ةصسردم
،ةيصسنرفلا ةطرصشلا تناكو ،هيديؤومو هراصصنأا
تاعاصس يصضاملا ءاثÓثلا بعÓلا تلقتعا دق
،يصسنرفلا يدانلا عم هدقع ديدمت دعب ةليلق
ةمه˘ت˘ب ،هد˘صض ىو˘كصشب ه˘نار˘ي˘ج مد˘ق˘ت ا˘مد˘ع˘ب
مارتحا مدعو ،ءا˘ي˘ح˘لا˘ب ة˘ل˘خ˘م لا˘ع˘فأا˘ب ما˘ي˘ق˘لا

.مهتايصصوصصخ

ةعئاسض لاومأا

،ة˘ي˘ف˘ي˘صصلا تلا˘ق˘ت˘نلا قو˘صس بار˘ت˘قا ع˘˘م
وتاكريملا ىلع ءوصضلا «ةروووك» عقوم طلصس
فلك يذلاو ةيرئازجلا ةيدنألا هب تماق يتلا
عم ةيادبلاو ،ةدئاف نود ةريبك لاومأا قرفلا
يناتيروملا عم دقاعت يذلا ياد نيصسح رصصن
ر˘ي˘خألا ى˘كت˘صشا ثي˘ح ،ي˘هلد ي˘لا˘ي د˘˘م˘˘ح˘˘م
رييÓم3ـب امكح ذخأاو «ا˘ف˘ي˘ف˘لا»ـل ة˘ير˘صصن˘لا

ةرادإا نأا ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘˘ف ،نو˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘م056و
لو˘ب˘ما˘هو˘ب ع˘م تد˘قا˘˘ع˘˘ت «ي˘˘صس.صسأا.ي˘˘صسلا»
وه عصضولا ةبوعصص نم دازامو ،ةيلايخ لاومأاب
فلأا021 ى˘ل˘ع لو˘صصح˘ل˘ل ىو˘كصشب ه˘مد˘ق˘ت
نيح ،رمألا صسفنب تنانجات عافد ماق امك ،وروأا
،ينادوصس هللا دبع دمحم يناتيروملا عم دقاعت

.وروأا فلأا003ـب ريخألا نيدي ثيح

qarsana@essalamonline.com

9372ددعلا ^1441 ناصضمر61ـل قفاوملا0202 يام90تبصسلا

«غيل ÈÁÒلا ‘ فادهأ’اب ةيعامج ت’افتحا ’
ثحبت ةيزيلجنإلا ةطبارلا لازت ام

لبق ةمزÓلا ةيئاقولا تاءارجإلا لك
ا˘م فا˘ن˘ئ˘ت˘صسإا د˘عو˘˘م ن˘˘ع نÓ˘˘علا
يرود˘˘لا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘˘م ن˘˘˘م ى˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘ت
ةطبارلا لمعتصس يتلاو ،يزيلجنإلا

ةيامحل ةمارصص لكب اهقيبطت ىلع
رارق دعبف ،ةينفلا مقطلاو نيبعÓلا

بعلملا ةيصضرأا لخاد قصصبلا عنم
ةياهن دع˘ب  نا˘صصم˘ق˘لا لدا˘ب˘ت ع˘ن˘مو
ءاغلإا ة˘صسارد˘ب نآلا مو˘ق˘ت ،ةارا˘ب˘م˘لا
نم  ءÓمزلا ةفقر فدهلاب لافتحإلا
يتلا تاءارجإلا يهو قيرفلا صسفن
لاد˘صسا ى˘ت˘ح د˘م˘ت˘ع˘ت˘صس ا˘ه˘نأا ود˘ب˘ت
«غيلرميربلا» ةصسفانم ىلع راتصسلا
.مصسوملا اذهل

15

Êازولا ملح نيوكتلا زكرم
ا˘هد˘ق˘ع˘ت ةر˘ي˘˘ب˘˘ك لا˘˘مأا

نار˘˘هو ة˘˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘م ةرادإا
فيرصش رهاطلا يصس ىلع
˘ما˘ع˘لا ر˘يد˘˘م˘˘لا ي˘˘نازو˘˘لا
عا˘ن˘قإا ل˘جأا ن˘م يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل
ءارصشل «كورب˘ي˘ه» ة˘كر˘صش
،يدا˘ن˘لا م˘ه˘صسا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘غأا

ز˘كر˘م عور˘˘صشم قÓ˘˘طاو
نأا ادكؤوم ،يدانلل نيوكت
ى˘ل˘ع د˘م˘˘ت˘˘ع˘˘ت˘˘صس ةرادإلا
ريي˘صست˘لا ي˘ف ة˘ي˘فار˘ت˘حلا

تاموقملا لك دوجو عم
،عورصشملا حاجنل ةمزÓلا

ىلع ءاصضقلا دعب اميصسل
.يلاملا لكصشملا
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ةÓسصلا تيقاوم

ةمحر نب مسض نم بÎقي دتيانوي Îسسسشنام ^
«غيلزنيبماسشتلا» ‘ ةكراسشŸاب رسصان نب يرغت «يج.شسأا.يبلا» ةرادإا ^

اذه انع عفري يبر هللا ءاسش نإا»
«مسسوŸا ءاهنإ’ تقولا كل‰و ءابولا

ىلع لسصحن ⁄ :دوبع
ةيسضق ‘ يئاهن مكح
ليق ام لكو زاراكلأا
«swen ekaf» وه

ةيجراخو ةيلحم اصضورع كلمي

ةرادإ’ا ديب يعيبر ريسصم
بعسص ديمعلا نع هليحرو

يرا÷ا مصسوŸا ةياهن يهتني هدقع

دقاعتلا ىلع رسصي لÓم
بوبيسش Êادوسسلا عم

نأا نكÁ لو ادج بعصص دارفنا ىلع بردتلا نأا دكأا
يعام÷ا لمعلا صضوعي

حلسصي ’ شصفحوب »:يليÓب Òما
شسأاكلا ةحنم ‘ انوÓك ..ةسسائرلل

«دعب مسسحي ⁄ ةلوطبلا بقلو

تامولعملا رييصست ىلع تلمع «فافلا» نأا دكأا

9372ددعلا ^1441 ناصضمر61ـل قفاوملا0202 يام90تبصسلا

ةقباصسملا فانئتصسل تاطلصسلا نم رصضخألا ءوصضلا رظتني يلارديفلا بتكملا نأا دكأا

ادغ عمتجنسس:لولهب
نامسض انفدهو ةرازولا عم
نيÒسسŸاو ÚبعÓلا ةمÓسس

رئاز÷ا ةيدولوملئابقلا ةبيبصش


