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ةئاملاب08 ـب تاباصصإ’ا ددع عجارت ةيناكمإا دكأا
ةمارصصب يحصصلا رجحلا قيبطت لاح يف

صضراعتي ’ ةّيداصصتق’ا تاطاصشنلا ةدوع ّنأا تدكأا
ةياقولا طورصشب مازتل’ا عم ’و رجحلا تاءارجإا عم

«نيكورولكلا» يجÓعلا لوكوتوربلا فصصو
«لاعفلا» ـب ةلودلا هتدمتعا يذلا

رأرقتسسأ دكؤوي ينيسصلأ يبطلأ دفولأ
رئأزجلأ يف يئابولأ عسضولأ

40 صص

ةيدلبلا تاذب تامدخلا ةددعتملا ةدايعلا مامأا ةيمرم تناكةيقرلل اهعاصضخإا ءانثأا اهقرحو ديدصش فنعب اهبرصض نارهوب جلاعملا فيكلل ةمخصض جيورت ةيلمع طابحإا

ةسصتخم ةيلود ةكبسش كيكفت
راسشبب تأردخملأ بيرهت يف

50صص

را˘ج˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا تب˘˘لا˘˘ط
ةراجت˘لا تاّ̆ل˘ح˘م ح˘ت˘ف˘ب ،ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لاو
تاطاصشنلا ةدوعو تامدخلاو فرحلاو
ن˘م ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘لا فد˘ه˘ب ،ة˘ّيدا˘صصت˘˘ق’ا
ةظفاحملاو ّةي˘عا˘م˘ت˘ج’ا بعا˘صصم˘لا

ة˘˘˘˘يا˘˘˘˘م˘˘˘˘حو ل˘˘˘˘غ˘˘˘ّ̆صشلا بصصا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م ىل˘˘˘˘ع
ةدو˘˘˘˘˘عّ نأا ةد˘˘˘˘˘كؤو˘˘˘˘˘م ،تا˘˘˘˘˘صس˘˘˘˘ّ̆صسؤو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
صضراعتي ’ ،ة˘ّيدا˘صصت˘ق’ا تا˘طا˘صشن˘لا

ماز˘ت˘ل’ا ع˘م ’و ر˘ج˘ح˘لا تاءار˘جإا ع˘م
.ةياقولا طورصشب

ايركسسع أداتع ملسست رئأزجلأ
يف ةدعاسسملل يلاملأ سشيجلل

فرطتلأو باهرإ’أ ةحفاكم

50صص
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«اندÓب يف انوروك ريسصم
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بلاطت نييفرحلأو راجتلأ ةيعمج
ةيراجتلأ تّالحملأ حتفب
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نيروطلل ماسسقأ’أ سسلاجم دقع يف عورسشلأ
طاـقنلأ فوـسشك ئلمل يوـناثلأو طسسوــتملأ
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ةاتف ةثج ىلع روثعلأ
فلسشلأ يف ةياغزوبب
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ةـــــظحÓم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ’
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
؟.. أذه لقعي له

،نوبت سسيئرلا نم لك ددسشي تقو يف
نامحرلا دبع اذكو ،دارج ،لوألا ريزولاو
ةرورسض ىلع ،ةحسصلا ريزو ،ديزوب نب
لك لمع نمسضت يتلا لئاسسولا لك ريفوت
يف ا˘ندÓ˘ب ي˘ف ة˘ح˘سصلا عا˘ط˘ق ي˘ب˘سست˘ن˘م
دسض ةسسرسشلا مهبرح يف فورظلا نسسحأا

ةحسصلا ومدختسسم مه اه ،«انوروك» ءابو
،ركسسع˘م˘ب «بي˘ط˘لا م˘ل˘سسم» ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب
اديدنت ل˘م˘ع˘لا ن˘ع بار˘سضإا ي˘ف نو˘ل˘خد˘ي
ةهج نم ،ةيامحلاو ةياقولا لئاسسو بايغب
يذلا طغسضلاب ،ىرخأا ةهج نم اديدنتو
ىفسشتسسملا ةرادإا فسسعت ةجيتن هنوسشيعي
مهتلاغسشناو م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م لا˘ي˘ح ا˘ه˘ت˘م˘سصو
،د˘يزو˘ب ن˘ب ل˘˘خد˘˘ت˘˘ي ل˘˘ه˘˘ف.. ة˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا

.؟.. مهفاسصنإل

ةباجتسسم مولظŸأ ةوعد

،نيمولظملا «ليلÓ˘لا» ةو˘عد ر˘خأا˘ت˘ت م˘ل
يديسس ةيلو تايدلب ىدحإا ريم ةباسصإا نع
،ملظلاو «ةرڤحلا» يف طرفأا يذلا ،سسابعلب

ةهج مامأا لوثملل مايأا لبق يعدتسسا ثيح
،داسسفلا ةيسضق يف هعم ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘مأا
ةينوناق تازواجت نع هغÓبإا مدعب قلعتت

تاب ىتح ربخلا راسشتنا درجمبو ،ةريطخ
هذ˘ه ي˘ف˘ظو˘مو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا لا˘˘ح نا˘˘سسل
لو ل˘ه˘م˘ي ه˘ل˘لا نإا» ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘عا˘م˘ج˘˘لا
مول˘ظ˘م˘لا ةو˘عد» او˘لا˘ق نور˘خآاو ،«ل˘م˘ه˘ي
.«ةباجتسسم

هيلع نيد ر◊أ دعو

ثادحإا ىلإا ةيمارلا اهدوهجل رارمتسسإا يف
اهسسرك يتلا «ةيبلسسلا ةيلقعلا» عم ةعيطقلا

نيسسحتو ،عاطقلا اذه سسأار ىلع اهوقبسس نم
،عاطقلل نيب˘سست˘ن˘م˘لاو ةرازو˘لا ن˘ي˘ب ة˘قÓ˘ع˘لا

لثمملا ،ةفاقثلا ةريزو ،ةدود نب ةكيلم تدعو
ايبعسش فورعملا ،يميدخوب دمحم يديموكلا
،«رسشاعلا روسشاع» ةلسسلسس يف «نبينب» رودب
كلذو ،بعسصلا ي˘ح˘سصلا ه˘ع˘سضو˘ب ل˘ف˘كت˘لا˘ب

يذلا ،ينعملا لزنم ىلإا اهتداق ةرايز لÓخ
،ايسصخسش نوبت سسيئرلاو اهسصرح هل تدكأا

.ةيحسصلا هتاناعم ءاهنإا ىلع

بيجتسسي له
؟.. ةفرسش

،نييكوبسسيافلا ءاطسشنلا نم فلآلا قلطأا
،«ءادهسشلا دهعل ءايفوألا» ناونع لمحت ةردابم
دمحم ىلإا يمسسر بلطب اهلÓخ نم اومدقت
ةروسص ةداعإاب يسضقي ،ةمسصاعلا يلاو ،ةفرسش
ىلإا ،ديعلوب نب ىفطسصم زمرلا ديهسشلا لطبلا

قيقحت حت˘ف ع˘م ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا ط˘سسو˘ب ا˘ه˘نا˘كم
ن˘ع ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا د˘يد˘ح˘ت˘ل ي˘˘ئا˘˘سضقو يرادإا

تاموسسرب اه˘لاد˘ب˘ت˘سساو ةرو˘سصلا هذ˘ه سسم˘ط
يرئازجلا عمتجملا ميقل ةئيسسم «تاسشبرخ»و
.ةيخيراتلا هزومرب روخفلا

qarsana@essalamonline.com
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! .. «وقاف واي»
ناو˘˘˘عأا ن˘˘˘ط˘˘˘ف˘˘˘ت

ن˘م د˘يد˘ع˘لا˘ب ن˘مألا
ربع ةبقار˘م˘لا طا˘ق˘ن
ءو˘ج˘ل ى˘لإا ،ن˘طو˘˘لا
ن˘˘˘˘˘م ر˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘˘كلا
ةليح ىلإا نينطاوملا
سضر˘م˘لا˘ب ر˘ها˘ظ˘ت˘لا

مهل حامسسلا لجأا نم
ةرتف لÓخ رورملاب
،ي˘ح˘˘سصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا

تاب سضعبلا ّنأا املع
تافسصو هعم لمحي
رمتسسم لكسشب ءاود
رجحلل هرسسك ريربتل
.ءاودلا نع هثحبب

! .. «Úيوأدنرأ’أ» طسسو بعُر
سشاع

نيذلا «نويوادنرألا»
سسمأا لوأا او˘˘˘كرا˘˘˘˘سش
ر˘˘˘˘م˘˘˘˘تؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘ف
،بزحلل يئان˘ث˘ت˘سسإلا
بر˘˘˘˘˘غ قد˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ب
ا˘˘مو˘˘ي ،ة˘˘م˘˘سصا˘˘˘ع˘˘˘لا

تلخدت امدعب ابعرم
فا˘˘ع˘˘سسإلا ح˘˘لا˘˘سصم
نيبودنملا دحأا لقنل
وهو ىفسشتسسملا ىلإا
،بز˘ح˘لا ي˘ف يدا˘ي˘˘ق
عا˘˘ف˘˘ترا ن˘˘م ى˘˘نا˘˘˘ع
،لا˘˘ه˘˘سسإاو ى˘˘م˘˘ح˘˘˘لا

كو˘˘˘˘˘كسش تدا˘˘˘˘˘˘سسو
ـب ه˘˘˘ت˘˘˘با˘˘˘˘سصإا لو˘˘˘˘ح
ن˘˘˘˘كل ،«ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘ك»
تت˘ب˘ثأا تا˘سصو˘ح˘ف˘لا
.ميلسس ينعملا نأا

«ولرخب وتي◊ نم»
ن˘˘ي˘˘ف˘˘˘ظو˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘ع جذو˘˘˘م˘˘˘ن

يذ˘لا ،ن˘ي˘يزا˘ه˘ت˘نإلا ن˘يد˘سسا˘˘ف˘˘لا
فلتخ˘م˘ب تا˘ير˘ط˘ف˘لا˘ك اور˘سشت˘نإا
تا˘ئ˘ي˘ه˘لا ل˘ج ي˘فو ،تا˘عا˘ط˘ق˘لا

ىدحإاب لمعي فظوم ،تارادإلاو
نمسض ،ناسسملت ةيلوب تايريدملا
لوا˘ق˘م لو˘سصح ر˘خآا˘˘ب وأا ل˘˘كسشب

رجأاتسسي نأا لباقم عورسشم ىلع
فظوملا اهكلمي تانحاسش ريخألا

يذلا عورسشملا يف هل اهلغسشيو
امو طيسسب لاثم ةثداحلا .. هب رفظ
.! .. مظعأا ناك يفخ

SMS  ـب Úيرئأز÷أ بطاخي دأرج
نم ىلوألا يه ةقباسس يف

ن˘˘ي˘˘يÓ˘˘م ى˘˘ق˘˘ل˘˘˘ت ،ا˘˘˘ه˘˘˘عو˘˘˘ن
ة˘ي˘سصن ة˘لا˘سسر ن˘ي˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
حلاسصم ن˘مsms ةري˘سصق
ز˘يز˘ع˘لا د˘˘ب˘˘ع ،لوألا ر˘˘يزو˘˘لا

ءادترا ىلع اهيف مهثحت ،دارج
ىود˘ع يدا˘ف˘ت˘˘ل تا˘˘ما˘˘م˘˘كلا
اهنسسحتسسإا ةجرخ ،«انوروك»
ا˘هر˘ب˘ت˘عإاو ي˘ل˘ح˘م˘لا عرا˘سشلا

بعسشلا نأا لدي ايباجيإا ارسشؤوم
سسي˘ئر˘لا د˘ه˘˘ع ي˘˘ف دا˘˘ع˘˘ت˘˘سسإا
.هب قيلت يتلا هتناكم ،نوبت



watan@essalamonline.com
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نيبقارملا راظنأا مويلا هجوتت
ر˘˘سصق ى˘˘لإا ن˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سسلا
ر˘ئاز˘ج˘لا بر˘غ تار˘م˘تؤو˘˘م˘˘لا
ن˘سضت˘ح˘ي يذ˘لا ،ة˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا
ةن˘ج˘ل˘ل ا˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا ا˘عا˘م˘ت˘جا
،«نÓ˘˘˘فألا» ـل ة˘˘˘يز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘˘لا
رابتعلا ةداعإا ىلع سصيرحلا
ةدهع˘لا طا˘ق˘سسإا د˘ع˘ب ه˘سسف˘ن˘ل
،ق˘با˘سسلا سسي˘ئر˘ل˘ل ة˘سسما˘خ˘لا

اذكو ،ةقيلفتو˘ب ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع
ة˘حا˘سسلا ي˘ف ع˘قو˘م˘ت˘لا ةدا˘˘عإا
برا˘ق˘ع˘ل ا˘ق˘فو ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا
ة˘˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا تاد˘˘˘˘ن˘˘˘˘جألا
ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘م ي˘فو ،ة˘ب˘ق˘˘تر˘˘م˘˘لا
ريسضحتلاو روتسسد˘لا ل˘يد˘ع˘ت
 .ةمداقلا تايعيرسشتلل
بل˘˘˘˘˘˘غأا لءا˘˘˘˘˘˘سست˘˘˘˘˘˘يو اذ˘˘˘˘˘˘ه
داقعنا رايتخا نع ،نيعبتتملا

يف ،ماهلا يبزحلا دعوملا اذه
هذ˘ه˘بو تاذ˘لا˘ب فر˘ظ˘˘لا اذ˘˘ه
ا˘ندÓ˘ب نأاو ة˘سصا˘خ ،ة˘عر˘˘سسلا

ملاعلا لود ةفاك رارغ ىلعو
دسض ةسسرسش برح يف لازت ل
ى˘˘ق˘˘ب˘˘˘يو ،«ا˘˘˘نورو˘˘˘ك» ءا˘˘˘بو
لبق تاعاسس دراولا ءانتثسسإلا
ة˘يز˘كر˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا عا˘م˘ت˘˘جإا
نÓعإا مدع وه ،ديتعلا بزحلل
ا˘˘ي˘˘م˘˘سسر ه˘˘ح˘˘سشر˘˘ت م˘˘سسا يأا
ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘نا˘˘مألا بسصن˘˘م˘˘˘ل
ذنم ارغاسش لظ يذلا بزحلل
ق˘با˘سسلا ما˘ع˘لا ه˘ن˘ي˘مأا ن˘ج˘˘سس
يلع يلوتو ،يعيم˘ج د˘م˘ح˘م
بسصن˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ،ي˘˘˘ق˘˘˘يد˘˘˘سص
،طرافلا ربمتبسس ذنم ةباينلاب

اذه ريسضحت سسيلاوك نأا ريغ
دو˘جو ن˘ع تف˘سشك د˘عو˘˘م˘˘لا
اهتين تدبأا ءامسسأا6 نم رثكأا
و˘˘ح˘˘ن قا˘˘˘ب˘˘˘سسلا لو˘˘˘خد ي˘˘˘ف
بزحلل ماعلا نيمألا بسصنم
ةلحرم سشي˘ع˘ي يذ˘لا ،د˘ي˘ت˘ع˘لا

ه˘˘ل˘˘ي˘˘م˘˘ح˘˘ت بب˘˘سسب ة˘˘ب˘˘ع˘˘سص
ةد˘ه˘ع˘لا عور˘سشم ة˘ي˘لوؤو˘˘سسم
هئافلح لا˘ح ه˘لا˘ح ،ة˘سسما˘خ˘لا

ع˘م˘ج˘ت˘˘لا م˘˘ه˘˘ت˘˘مد˘˘ق˘˘م ي˘˘فو
.يطارقميدلا ينطولا
لامج ىدترإا ،هتاذ قايسسلا يف

،قباسسلا يفحسصلا ،ةدومح نب
،ة˘يز˘كر˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا و˘˘سضعو
«نÓ˘فألا» ا˘سضيأا ل˘ث˘م يذ˘لاو
جر˘ب ة˘يلو ن˘ع نا˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لا˘˘ب
ةد˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘ف جر˘˘˘ير˘˘˘عو˘˘˘ب
،(7991/2002) ةيعيرسشتلا

سسولجل˘ل ا˘ظ˘ح ر˘فوألا ةءا˘ب˘ع
ـل ةماعلا ةنامألا يسسرك ىلع
لÓ˘˘خ ه˘˘تدا˘˘˘ي˘˘˘قو «نÓ˘˘˘فألا»
ل˘جر˘لا˘ف ،ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ل˘حر˘˘م˘˘لا
ءامسسألا سضعب ةق˘ث˘ب ى˘ظ˘ح˘ي
ي˘˘ف ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا عا˘˘ب˘˘لا ن˘˘م
نيمألا حانج لاثمأا نم بزحلا
ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع ق˘ب˘سسألا ما˘˘ع˘˘لا
د˘ب˘˘ع «ة˘˘عا˘˘م˘˘ج»و ،مدا˘˘خ˘˘ل˘˘ب
نأا ا˘م˘ل˘ع ،طا˘ي˘ع˘ل˘ب نا˘م˘حر˘لا

حسشرت يذلا ،ةدومح نب لامج
ةفئاسص ي˘ف بسصن˘م˘لا سسف˘ن˘ل
،يعيمج د˘م˘ح˘م ما˘مأا9102
حا˘˘ن˘˘ج ن˘˘˘م ا˘˘˘سضيأا مو˘˘˘عد˘˘˘م
بزحلل قباسسلا ماعلا قسسنملا

. براسشوب ذاعم
ل˘م˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا ءا˘˘م˘˘سسألا ن˘˘مو
ةنامألا قابسسل اسضيأا اهحسشرت
،د˘ي˘ت˘˘ع˘˘لا بز˘˘ح˘˘ل˘˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا
قباسسلا يفحسصلاو روتانيسسلا
د˘˘ب˘˘ع اذ˘˘كو ،ة˘˘تو˘˘ب˘˘سس داؤو˘˘˘ف
و˘˘سضع ،م˘˘ي˘˘عز ن˘˘ب با˘˘هو˘˘لا

فر˘˘ع يذ˘˘لا ،ة˘˘مألا سسل˘˘ج˘˘م
رييسستل ةد˘يد˘سشلا ه˘تادا˘ق˘ت˘نا˘ب
دلو لا˘م˘ج ةر˘ت˘ف ي˘ف بز˘ح˘لا

لسضف وبأا نع Óسضف ،سسابع
او˘سضع نا˘˘ك يذ˘˘لا ،ي˘˘ج˘˘ع˘˘ب
يسسايسسلا بتكملا يف ازراب

را˘˘م˘˘ع ي˘˘لو˘˘ت ةر˘˘˘ت˘˘˘ف لÓ˘˘˘خ
ن˘ي˘˘مألا بسصن˘˘م ،ي˘˘ناد˘˘ع˘˘سس
ن˘يد˘لا رو˘ن بنا˘ج ى˘لإا ،ما˘ع˘لا
ة˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘سسلا ر˘˘˘يزو ،راو˘˘˘نو˘˘˘ب
قباسسلا يدايقلا اذكو ،قباسسلا

نأاسشبو ،يزوزع˘م ى˘ف˘ط˘سصم
تقؤوملا ماعلا نيمألا ريسصم
،يقيدسص يلع ايلاح بزحلل
هبسصنم يف هسسفن دجو يذلا
˘ما˘ع˘لا ن˘˘ي˘˘مألا ن˘˘ج˘˘سس د˘˘ع˘˘ب
،ي˘ع˘ي˘م˘ج د˘˘م˘˘ح˘˘م تقؤو˘˘م˘˘لا
هحسشرت نأا ،انرداسصم تدافأا
ىظ˘ح˘ي ه˘نأاو ،مو˘سسح˘م ه˘ب˘سش
تادا˘ي˘ق˘لا ن˘م سسأا˘ب ل م˘عد˘˘ب
.بزحلل ةيلاحلا

سصو˘˘˘سصخ˘˘˘ب ظ˘˘˘حÓ˘˘˘ي ا˘˘˘مو
ة˘ن˘ج˘ل˘لا عا˘˘م˘˘ت˘˘جا سسي˘˘لاو˘˘ك
يتلا ،ديتعلا بزحلل ةيزكرملا
ني˘ب ةد˘ي˘سس ة˘ئ˘ي˘ه ى˘ل˘عأا د˘ع˘ت
ءامسسألا با˘ي˘غ ،ن˘ير˘م˘تؤو˘م˘لا
فسصو˘ت تنا˘ك ي˘ت˘لا ة˘نزاو˘لا

«تارو˘˘˘˘سصا˘˘˘˘ن˘˘˘˘يد» ـب ةدا˘˘˘˘˘ع
ن˘˘م ةدا˘˘˘ع م˘˘˘هو  ،«نÓ˘˘˘فألا»
وأا يقيلفتو˘ب˘لا ما˘ظ˘ن˘لا ءارزو
،د˘حاو˘لا بز˘ح˘لا ن˘مز زو˘˘مر
مدق مهنم ديدعلا نأاو اميسسل
ةيزكرملا ةنجللا نم هتلاقتسسا
يبعسشلا كارحلا دعب ،بزحلل

ةدهعلا عورسشمب حاطأا يذلا
دبع قباسسلا سسيئرلل ةقباسسلا
ناك يذلا ،ةقيل˘ف˘تو˘ب ز˘يز˘ع˘لا
.بزحلا اذهل سسيئر اسضيأا
ة˘يز˘كر˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا عا˘م˘ت˘˘جا
بيغتسس يذلا ،ديتعلا بزحلل

ةر˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ه˘˘ت˘˘سسد˘˘ن˘˘ه ن˘˘ع
ـب فسصوت تناك يتلا ءامسسألا
بب˘سسل بز˘ح˘لا˘ب «ة˘ل˘ي˘ق˘˘ث˘˘لا»
ا˘ه˘˘سضفر و˘˘هو لأا ي˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م
ىلإا ةدوعلل ا˘ي˘بز˘ح وأا ا˘ي˘ب˘ع˘سش
كلذ ى˘˘لإا ف˘˘سض ،ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘لا
تادايق نم د˘يد˘ع˘لا ة˘لا˘ق˘ت˘سسا
بب˘سسب ة˘يز˘كر˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا
يب˘ع˘سشلا كار˘ح˘لا تا˘سصا˘هرإا
يرفيف22 يف ق˘ل˘ط˘نا يذ˘لا

ل˘ع˘ج˘ي˘سس لا˘ح ع˘˘قاو ،9102
احوتفم بقترملا دعوملا اذه
.تلامتحلا ةفاك ىلع

ادج ةدراو قودنسصلا ىلع رورملا نود بسصنملل حسشرم ةيكزت ةيناكمإا

«نÓفأ’أ» ـل ديدج ماع نيمأأ رايتخإ’ مسسحلأ موي

ح.ميلسس

ماع نيمأا باختن’ ةيئانثتسسا فورظ يف ةيزكرملا هتنجل عامتجا ،ينطولا ريرحتلا ةهبج بزح مويلا دقعي
ةنامأ’ا يسسرك ىلع شسلجي يذلا عبارلا نوكيل ،بسصنملا اذه ىلع نوسسفانتي نيحسشرتم6 نم رثكأا نيب نم ديدج
قودنسصلا ىلع رورملا نود بسصنملل حسشرم ةيكزت ةيناكمإا تتابو اذه ،تاونسس5 فرظ يف «نÓفأ’ا» ـل ةماعلا

.بزحلا راوسسأا جراخ هريسصم مسسحي نأا ةداعلا ترج هنأا املع ،ادج ةدراو

ةبكرم35 ـب قلعتي رمأ’ا
ةيركسسع ةنحاسشو

أداتع ملسست رئأزجلأ
يلاملأ سشيجلل ايركسسع
ةحفاكم يف ةدعاسسملل

فرطتلأو باهرإ’أ
’ ام ،يرئازجلا ششيجلا مدق
ةنحاسشو ةبكرم35 نع لقي

يف ،يلاملا ششيجلل ةيركسسع
رئازجلا نيب نماسضتلا راطإا

يف ماهسسإ’ا شضرغبو يلامو
دلبلا اذه يف رارقتسس’ا نامسض

يف هتدعاسسم لÓخ نم ،راجلا
.فرطلاو باهرإ’ا ةحفاكم
نأا ،يمومعلا نويزفلتلا حسضوأا
تابكرمل اديدحت قلعتي رمأ’ا
يف ةمدختسسم ةيتسسيجول
ىرخأاو ،ةيلاتقلا تايلمعلا

تارايسس ،ت’اسصت’اب ةسصاخ
ةهجوم تابكرمو ،فاعسسإا
هذه نأا ازربم ،تادحولا لقنل
نواعتلا معدل يتأات ةوطخلا
،نيدلبلا نيب يئانثلا

يف مÓسسلا راسسم ديسسجتلو
.وكاماب

وريهاد ميهاربا لاقو اذه
ءامدقو عافدلا ريزو ،يليبميد
يف ،يلاملا نيبراحملا

اهب ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت
مÓعإا لئاسسو اهتلقانت ،شسمأا

تادعملا هذه نأاسش نم» ،ةيلحم
ةيتايلمعلا تاردقلا ةيوقت
نيمأات يف يلاملا ششيجلل
ةحفاكم يفو هبعسشو هبارت
.«باهرإ’ا

ر.نوراه

،دادزولب نامثع دهاجملا ربع
22 ـلا ةعومجم ءاسضعأا رخآا
ةروثلا ترجف يتلا ةيخيراتلا
ن˘ع ،ةد˘ي˘ج˘م˘لا ة˘ير˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا
سسي˘˘ئر مز˘˘ع ءازإا ه˘˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘ترا
د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا
ةدا˘ي˘سسلا ة˘يا˘م˘ح ى˘ل˘ع ،نو˘ب˘ت
تباوث نع عافد˘لاو ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ة˘˘˘˘لاد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘سشنو ،ة˘˘˘˘˘مألا
ءا˘˘ن˘˘ت˘˘علاو ة˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا
ىلإا اريسشم ،ةينطولا ةركاذلاب
˘ماز˘ت˘لإلا ى˘ل˘ع Ó˘ي˘˘لد كلذ نأا
ءادهسشلا تايح˘سضت˘ل ءا˘فو˘لا˘ب
رارحألا نيدها˘ج˘م˘لاو رار˘بألا

.يخيراتلا ربمفون لوأا نايبو
نع ،نوبت سسيئرلا ربعو اذه

دهاجملا هلابق˘ت˘سسإا˘ب ه˘تدا˘ع˘سس
د˘حأا ه˘نو˘ك ،دادزو˘ل˘ب نا˘م˘˘ث˘˘ع
ةكرابملا ريرحتلا ةروث زومر
ه˘قا˘فر ع˘م ه˘ب˘˘جاو ىدأا يذ˘˘لا
نم نطولا ريرحت يف رايخألا
سضيغ˘ب˘لا را˘م˘ع˘ت˘سسلا ن˘ثار˘ب
نأا لÓ˘ق˘ت˘˘سسلا د˘˘ع˘˘ب سضفرو
ي˘ف ة˘ي˘لوؤو˘˘سسم ة˘˘يأا د˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘ي
فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا Ó˘سضف˘˘م ،ة˘˘لود˘˘لا

ن˘طاو˘م˘˘ك ة˘˘يدا˘˘ع˘˘لا ه˘˘تا˘˘ي˘˘ح
‐ هفسسأا نع ربع امك ،طيسسب
ةسسائرل نايب يف ءاج امل اقفو
يف هنكمت مدعل ‐ةيروهمجلا

لا˘ط˘بأا ءا˘ق˘ل ن˘م ما˘ق˘م˘˘لا اذ˘˘ه
نيذلا نيرخآلا22 ةعومجم
م˘˘ه˘˘بر راو˘˘ج ى˘˘لإا او˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘˘نا

د˘ب˘ع د˘ها˘ج˘م˘لا نا˘ك م˘هر˘خآاو
هللا مهمحر ،يدومعلا رداقلا

سسي˘˘ئر ع˘˘ل˘˘طأا م˘˘ث ،ا˘˘ع˘˘ي˘˘م˘˘˘ج
ى˘ل˘ع ه˘ف˘ي˘سض ،ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا
دÓ˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ما˘˘ع˘˘لا ع˘˘سضو˘˘˘لا

ير˘˘ج˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا تاو˘˘ط˘˘خ˘˘لاو
ةيروه˘م˘ج˘لا ءا˘ن˘ب˘ل ا˘هذ˘ي˘ف˘ن˘ت
˘مار˘ت˘حلا را˘طإا ي˘ف ةد˘يد˘ج˘لا
ر˘ب˘م˘فو˘ن لوأا نا˘ي˘ب˘ل ل˘ما˘˘كلا

ه˘يد˘ع˘ب ي˘ف ا˘م˘˘ي˘˘سسل ،4591
،يعا˘م˘ت˘جلاو ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا

ةدافتسسÓل هئارآا ىلإا عمتسساو
ة˘˘ي˘˘لا˘˘سضن˘˘لا ه˘˘ت˘˘بر˘˘ج˘˘˘ت ن˘˘˘م
.ةليوطلا

 ح.ميلسس

ةديدجلا ةيروهمجلا ءانبل اهذيفنت يرجي يتلا تاوطخلاو دÓبلا يف ماعلا عسضولا ىلع هفيسض علطأا شسيئرلا

ةيامح يف نوبت سسيئرلأ يعاسسم نمثي دأدزولب نامثع دهاجملأ
ةمأ’أ تبأوث نع عافدلأو ةينطولأ ةدايسسلأ

بيطلا ةيكزت ،سسمأا لوأا مت
بزحل اماع ان˘ي˘مأا ،ي˘نو˘ت˘يز
ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
لÓ˘خ كلذو ،ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا
سسدا˘سسلا ر˘م˘تؤو˘م˘لا لا˘غ˘˘سشأا
لوأا ي˘ف ا˘عد ن˘يأا ،بز˘˘ح˘˘ل˘˘ل

فلتخم ،هل ةي˘مÓ˘عإا ة˘جر˘خ
ى˘لإا ن˘ي˘ي˘سسا˘ي˘سسلا ءا˘كر˘سشلا
نيسصحتل ةيلخاد ةهبج ءانب
.تاديدهتلا لك نم رئازجلا
ى˘ل˘ع د˘يد˘ج˘لا د˘فاو˘˘لا زر˘˘بأا

لÓ˘˘˘˘˘˘خ ،«يد˘˘˘˘˘˘نرألا» سسأار
يئانثتسسلا رمتؤوملا لاغسشأا
هلÓخ ةقداسصملا تمت يذلا

ىلإا ه˘ل˘يو˘ح˘ت˘ل ة˘ح˘ئل ى˘ل˘ع
سسدا˘˘˘سس يدا˘˘˘ع ر˘˘˘˘م˘˘˘˘تؤو˘˘˘˘م
ي˘˘˘˘لود˘˘˘˘˘لا ز˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب
ةرظن لمحي هنأا ،تارمتؤوملل
ج˘ه˘ت˘ن˘ت ةد˘يد˘ج ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سس
لوؤوسسملا قفاو˘ت˘لا ة˘سسا˘ي˘سس
ا˘ي˘ل˘ع˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا ةد˘ئا˘˘ف˘˘ل
م˘عد ى˘ل˘ع اد˘كؤو˘م ،دÓ˘ب˘˘ل˘˘ل
ةلودلل ةيجراخ˘لا ة˘سسا˘ي˘سسلا
دا˘˘سشأا ي˘˘ت˘˘لا ،ة˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ل˘ما˘ح˘ت ها˘˘ج˘˘ت ا˘˘ه˘˘ف˘˘قو˘˘م˘˘ب
،يمسسرلا يسسنرفلا مÓعإلا

رفاسسلا لخدت˘لا تلوا˘ح˘مو
تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘˘ب سسا˘˘˘سسم˘˘˘لاو
بع˘˘سشلا ةدا˘˘ي˘˘˘سسو ة˘˘˘لود˘˘˘لا
.يرئازجلا

ةر˘ظ˘ن˘ل˘ل ه˘˘ل˘˘ي˘˘سصف˘˘ت ىد˘˘لو
حسضوأا ،ةديد˘ج˘لا ة˘سسا˘ي˘سسلا

ىل˘ع ز˘كتر˘ت ا˘ه˘نأا ،ي˘نو˘ت˘يز
داد˘عإل ي˘ل˘˘خاد˘˘لا سشا˘˘ق˘˘ن˘˘لا

ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل ة˘لوؤو˘سسم لو˘ل˘ح
ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب كلذو ا˘يا˘˘سضق˘˘لا
دينجت لÓخ نم ،ةيبوعسشلا
ن˘م د˘ح˘لاو ن˘˘ي˘˘ل˘˘سضا˘˘ن˘˘م˘˘لا
ع˘م سشي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘لاو ءا˘˘سصقإلا
ي˘ت˘لا تا˘قا˘ط˘لا عا˘˘جر˘˘ت˘˘سسا
نع ا˘ن˘ل˘ع˘م ،بز˘ح˘لا ا˘هد˘ق˘ف

ز˘يز˘ع˘ت˘ل ة˘ي˘ناد˘ي˘م تاو˘ط˘˘خ
بز˘˘ح˘˘لا ل˘˘˘خاد م˘˘˘حÓ˘˘˘ت˘˘˘لا

تارا˘˘˘˘˘˘˘طإلا ن˘˘˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘˘˘˘كتو
لمعلاب دهعتو ،نيلسضانملاو
نيلسضانم˘لا ل˘م˘سش م˘ل ى˘ل˘ع
ل˘ماو˘ع ل˘ك ن˘ع دا˘ع˘ت˘˘بلاو
ر˘ئاز˘ج˘لا ل˘ظ ي˘ف ة˘قر˘ف˘˘ت˘˘لا
.ةديدجلا

نأا˘سشلا ى˘لإا ه˘˘قر˘˘ط˘˘ت ىد˘˘لو
ماعلا نيمألا داسشأا ،يسسايسسلا
تارار˘˘ق˘˘لا˘˘ب ،«يد˘˘˘نرألا» ـل
ا˘هذ˘خ˘تا ي˘ت˘لا «ة˘˘ئ˘˘ير˘˘ج˘˘لا»
د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر
،هباختنا ذنم ،نوبت ديجملا

عورسشم ةدوسسم ىلإا اريسشم
ي˘˘ت˘˘لا رو˘˘ت˘˘سسد˘˘لا ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت

.سشاقنلل ةسسائرلا اهتسضرع
،يداسصتقلا بناجلا يف امأا
بسسح‐ بزحلا سصرحيسسف
داد˘عإا ى˘ل˘ع ،‐ما˘ع˘لا ه˘ن˘˘ي˘˘مأا
عÓ˘˘قإÓ˘˘˘ل ةد˘˘˘يد˘˘˘ج ةر˘˘˘ظ˘˘˘ن
د˘˘˘ي˘˘˘سسج˘˘˘تو يدا˘˘˘سصت˘˘˘˘قلا

دا˘سصت˘قلا ة˘ن˘م˘قر عور˘˘سشم
تاقبطلا معد عم ،ينطولا
بيسصنت نع افسشاك ،ةسشهلا

ي˘ف ر˘ظ˘ن˘ل˘˘ل ءار˘˘ب˘˘خ ة˘˘سشرو
ةيلاحلا معدلا تامزي˘نا˘كي˘م
.اهتعاجن مدع تتبثأا يتلا
ة˘ف˘ل˘كم˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا نأا ر˘كذ˘ي
فلم تقلت ،رمتؤوملا ميظنتب
نيمألا بسصنمل دحاو حسشرت
رمألا قلعتيو ،بزحلل ماعلا
ام بسسح ،ينوتيز بيطلاب

ن˘˘يد˘˘˘لا ز˘˘˘ع ه˘˘˘ن˘˘˘ع ف˘˘˘سشك
˘ما˘ع˘لا ن˘˘ي˘˘مألا ،ي˘˘بو˘˘ه˘˘ي˘˘م
ىد˘ل ن˘ل˘عأا يذ˘لا ،ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب
نع ،رمتؤوملا لاغسشأا هحاتتفا
ة˘ي˘لوؤو˘سسم يأا ن˘م ه˘ي˘ح˘˘ن˘˘ت
ةدوعلاو بزحلا يف ةيدايق
.نيلسضانملا فوفسص ىلإا

ح.نيدلا رمق

لماوع لك نع داعتب’او نيلسضانملا لمسش ملب دهعت
 ةديدجلا رئازجلا لظ يف ةقرفتلا

«يدنرأ’أ» ـل اماع انيمأأ ينوتيز بيطلأ

د˘˘ب˘˘ع ،لوألا ر˘˘يزو˘˘لا رر˘˘˘ق
ةراسشتسسا دعب ،دارج زيزعلا
ةطلسسلاو ةيمل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا
رو˘˘ط˘˘ت لو˘˘˘ح ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘˘بو˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سضو˘˘˘لا
،«انوروك» ءابوب ةطبترملا

سسي˘˘˘ئر ة˘˘˘ق˘˘˘فاو˘˘˘م د˘˘˘ع˘˘˘بو
لمعلا ديدمت ،ةيروه˘م˘ج˘لا
ي˘ئز˘ج˘لا ر˘ج˘˘ح˘˘لا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘ب
مويلا ن˘م ءاد˘ت˘با ي˘لز˘ن˘مـلا
31 ـلا ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإا تب˘˘˘سسلا

.لخادلا ناوج
ر˘يزو˘لا ح˘لا˘سصم تح˘سضوأا
لوأا ا˘ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف ،لوألا
عفرلا اسضيأا ررقت هنأا ،سسمأا
ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘ل˘˘ل ي˘˘ل˘˘كلا

،ةد˘˘ي˘˘ع˘˘سس تا˘˘يلو ى˘˘˘ل˘˘˘ع
،تسسارنمتو يزيلإا ،فودنت
ج˘˘ئا˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘ل ار˘˘˘ظ˘˘˘ن كلذو
يف تلجسس يتلا ةيباجيإلا
تلا˘˘ح˘˘لا دد˘˘ع رار˘˘ق˘˘ت˘˘سسا
اهؤواسصحإا مت يتلا ةديدجلا

يسساسسألا رثا˘كت˘لا لد˘ع˘مو
اذه راسشتنا ىودعل ةبسسنلاب
.1 نع لقي يذلا سسوريفلا

رجح قيبطت يرجيسسو اذه
ةعاسسلا نم ي˘لز˘ن˘م ي˘ئز˘ج
ى˘˘لإا ءا˘˘˘سسم00:71 ـ˘˘˘˘˘لا
نم00:70 ـلا ة˘˘˘عا˘˘˘˘سسلا

،ي˘لاو˘˘مـلا مو˘˘ي˘˘لا حا˘˘ب˘˘سص
،ةياجب ،ةنتاب تايلو ىلع
،ترايت ،ناسسم˘ل˘ت ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا
،ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘˘لا ،وزو يز˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت
،سسابعلب يد˘ي˘سس ،ف˘ي˘ط˘سس
،ةيدملا ،ةبانع ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق
،ج˘ير˘ير˘˘عو˘˘ب جر˘˘ب ،نار˘˘هو
،ىلفدلا ني اذك وع ،ةزابيت
51 ا˘ه˘تد˘˘م ةر˘˘ت˘˘ف˘˘ل  كلذو
.ةيفاسضإا اموي

في˘سضي‐ ا˘سضيأا رر˘ق˘ت ا˘م˘ك
د˘˘يد˘˘م˘˘ت ‐ ه˘˘تاذ رد˘˘سصم˘˘لا
ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘ب ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ةبسسنلاب يلزنمـلا ي˘ئز˘ج˘لا
ةعاسسلا نم تايلولا يقابل
ى˘لإا ءا˘˘سسم00:91 ـ˘˘˘لا
نم00:70 ـلا ة˘˘˘عا˘˘˘˘سسلا

،ي˘لاو˘˘مـلا مو˘˘ي˘˘لا حا˘˘ب˘˘سص
اًموي51 ا˘ه˘تد˘˘م ةر˘˘ت˘˘ف˘˘ل
.ةيفاسضإا

ر.نوراه

تاي’و4 ىلع ايلك هعفر

لخأدلأ نأوج31 ةياغ ىلإأ يحسصلأ رجحلأ ديدمت



ذيمÓ˘ت˘لا ءا˘ي˘لوأا ن˘كم˘ت˘ي˘سسو
فو˘˘˘سشكلا ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع عÓ˘˘˘˘طلا
لاقتنإا نمسضتت ي˘ت˘لا طا˘ق˘ن˘لا
لÓخ نم اذهو ،ل مأا ذيمÓتلا
ن˘ي˘ل˘سصف˘لا طا˘ق˘˘ن با˘˘سست˘˘حا
مت هنأا امب دقف يناثلاو لوألا
رو˘ف ،ثلا˘ث˘لا ل˘سصف˘˘لا ءا˘˘غ˘˘لإا
.ماسسقألا سسلاجم نم ءاهتنلا

سسلا˘ج˘˘م ي˘˘ف  م˘˘ت˘˘ي˘˘سس ا˘˘م˘˘ك
طسسوتملا نيروطلل ماسسقألا

ى˘ل˘ع دا˘م˘˘ت˘˘علا ،يو˘˘نا˘˘ث˘˘لاو
اهترقأا يت˘لا ذا˘ق˘نإلا تلد˘ع˘م
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘˘لا ةرازو
لÓخ02 نم9 ب ةردقملاو
تناكو ،ديدجلا طاقنلا فسشك
تعد˘ت˘سسا د˘ق ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو
تقو ي˘ف ،ة˘ي˘بر˘ت˘لا ي˘˘فر˘˘سشم

هيجوت ةيلمعب لفكتلل قباسس
عذج نوسسردي نيذلا ذيمÓتلا

هيجوت ىلإا ةفاسضإلاب ،كرتسشم
ةداهسش ىلع نيلبقملا ذيمÓت

ىلإا ءاوسس ،طسسوتملا ميلعتلا
وأا ةيملعلا وأا ةيبدألا بعسشلا
.ينهملا نيوكتلا زكارم ىلإا

ذيمÓتلا ءايلوأل نكميو اذه
تلدعم˘لا ى˘ل˘ع او˘فر˘ع˘ت˘ي نأا
ةيسضرألا لÓخ ن˘م ،م˘ه˘ئا˘ن˘بأا
ل˘˘كب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘˘قر˘˘˘لا

مقرلا لاخدإاب ،ةيوبرت ةسسسسؤوم
ه˘ن˘مو ذ˘ي˘م˘ل˘ت˘ل˘ل ي˘ف˘ير˘ع˘˘ت˘˘لا
لاقتنلا لدعم ىل˘ع فر˘ع˘ت˘لا

.هجوتلا ةبعسشو

ثدحلا4 4572ددعلا ^1441 لاوسش70ـل قفاوملا0202 يام03تبسسلا

watan@essalamonline.com

02 نم9 ـب ةردقملاو ةرازولا اهترقأا يتلا ذاقنإ’ا ت’دعم ىلع دامتع’ا

طاقنلأ فوسشك ئلمل يوناثلأو طسسوتملأ نيروطلل ماسسقأ’أ سسلاجم دقع يف عورسشلأ
NITLUB ـلأ ىلع لوسصحلأو لاقتنإ’أ ت’دعم نع فسشكلأ دعوم أذه ^

ك.اسضر

فوسشك ءلمل ،يوناثلاو طسسوتملا نيروطلل ،ماسسقأ’ا شسلاجم دقع ةيلمع يف ،ةيوبرتلا تاسسسسؤوملا تعرسش
.يوناثلاو طسسوتم ةثلاثلاو ةيناثلاو ىلوأ’ا ذيمÓتل ةسصاخلا طاقنلا

يف غلبملا بُسص ينعم786531
ةسصاخلا مهتاباسسح

01 ةحنم نم ديفتسسم فلأأ223
«انوروك» ـب ةسصاخلأ رانيد ف’آأ

ةيلخادلا ةرازو تفسشك
ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
ددع نأاب ،ةينارمعلا
يتل ةحنملا نم نيديفتسسملا

ديجملا دبع اهرقأا دق ناك
،ةيروهمجلا شسيئر ،نوبت
ةحئاج نم نيررسضتملل
شصخسش فلأا223 غلب ،«انوروك»

.ينطولا ىوتسسملا ىلع
لامك ،ريزولا حلاسصم تحسضوأا

نأا ،شسمأا اهل نايب يف ،دوجلب
ةحنم نم نيديفتسسملا ددع
يف نيلجسسملا ،رانيد ف’آا01
اهيلع ريسشأاتلا مت يتلا مئاوقلا

نييلحملا ءاردملا فرط نم
يام72 ةياغ ىلإا نيينعملا

ريهطت ةيلمع دعب ،0202
559.123 غلب دق ،مئاوقلا

ددع نأا تفاسضأاو ،ديفتسسم
مهل تبسص نيذلا نيديفتسسملا
ددعو786.531 غلب ةحنملا
ىلع ةدوجوملا تافلملا

ريغ حلاسصملا ىوتسسم
تايريدملا) ةلودلل ةيزكرملا
امأا ،476.67 غلب ،(ةيذيفنتلا

ىلع ةدوجوملا تافلملا ددع
نم ةي’ولا حلاسصم ىوتسسم
ةيبسساحملا تاءارجإ’ا لجأا

.437.92 ـلا لسصو دق
ددع نأا ىلإا ،نايبلا راسشأاو
ىلع ةدوجوملا تافلملا

نئازخلا ءانمأا حلاسصم ىوتسسم
ةيلمع لجأا نم تاي’ولل
اميف808.46 غلب دقف ،عفدلا

ةدوجوملا تافلملا ددع لسصو
وأا ديربلا حلاسصم ىوتسسم ىلع

بسص ةيلمع لجأا نم كنبلا
تاباسسحلا يف ةحنملا
وأا ةيراجلا ةيديربلا
.250.51 ةيكنبلا تاباسسحلا

ع.لÓب

و˘سضع ،ي˘نا˘كر˘ب طا˘ق˘ب ع˘قو˘˘ت
يسشفت دسصرل ةيملعلا ةنجللا

دد˘ع ع˘جار˘ت ،«ا˘˘نورو˘˘ك» ءا˘˘بو
انورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب تا˘با˘سصإلا
مت لاح يف ،ةئاملاب08 ةبسسنب
ي˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا مار˘˘˘ت˘˘˘حا
اموي51 لÓ˘˘˘خ ة˘˘˘مار˘˘˘˘سصب
˘ماز˘˘ت˘˘لا نأا اد˘˘كؤو˘˘م ،ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا
رجحلا تاءارجإاب ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا

ر˘ي˘سصم دد˘ح˘ي˘سس ه˘ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘تو
.دÓبلا يف انوروك ءابو راسشتنا

ةدا˘˘˘م˘˘˘ع سسي˘˘˘ئر را˘˘˘سشأاو اذ˘˘˘ه
تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘˘ف ،ءا˘˘˘ب˘˘˘طألا

ىلإا ،سسمأا اه˘ب ى˘لدأا ة˘ي˘ف˘ح˘سص
تاباسصإلا ددع عجارت لامتحإا
نم رثكأا ىلإا انوروك سسوريفب
˘ماز˘ت˘لإا لا˘ح ي˘ف ة˘ئا˘م˘لا˘ب08
تاءار˘˘جإلا˘˘ب ن˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا
يف امويÓ، «51ئاق ،ةيحسصلا

ةليوطلا ةدملاب تسسيل ةمأا ةايح
ى˘ل˘ع ر˘ب˘ج˘م ل˘كلا˘ف ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو
ةيدرفلا ةحلسصملاب ةي˘ح˘سضت˘لا

،«ة˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا با˘˘سسح ى˘˘˘ل˘˘˘ع
رار˘˘˘˘ق نأا ،طا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ب ح˘˘˘˘˘سضوأاو

تاءار˘جإا د˘يد˘˘م˘˘ت ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا
اموي51 ةدمل يحسصلا رجحلا
نأاو ة˘سصا˘خ ،بئا˘سص ة˘ي˘فا˘˘سضإا

ل سسوريفلاب ةباسصإلا تلاح
ةلاح001 لدعم زواجتت لازت
بل˘ط˘ت˘ي يذ˘لا ر˘˘مألا ،ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي
ةمار˘سص ر˘ث˘كأا تاءار˘جإا سضر˘ف
عقوتم ريغ عافترا يأا يدافتل
ةدملا نأا ا˘ح˘سضو˘م ،Ó˘ب˘ق˘ت˘سسم
يفناج31 ةياغ ىلإا ةيفاسضإلا
نوكتسس ،ةموكحلا اهترقأا يتلا
لا˘ح ي˘ف ة˘ي˘با˘ج˘يا ج˘ئا˘ت˘ن ا˘ه˘˘ل
تاءارجإلا نين˘طاو˘م˘لا مار˘ت˘حا
ةيمازلإا رارغ ىلع ،ةسضورفملا
ةفاسسم مارتحاو ةمامكلا ءادترا
تامقعملا لا˘م˘ع˘ت˘سساو نا˘مألا
لماوع˘لا ن˘عو ،ة˘يرود ة˘ف˘سصب
رجح˘لا ع˘فر ي˘ف م˘ها˘سست ي˘ت˘لا
،يناكرب روتكدلا زربأا ،ايئاهن
˘مد˘ق˘ت ة˘ي˘م˘ل˘ع˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا نأا
ن˘كل ،ما˘قرألاو تا˘˘ي˘˘سصو˘˘ت˘˘لا
نأاسشب تاروسصت اهل ةموكحلا

ع˘˘˘˘سضو˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت ىد˘˘˘˘م
ةدمل يعامتجلاو يداسصتقلا

نع ابرعم ،رجحلا نم ةيفاسضإا
تلاح ددع سصيلقت يف هلمأا
ةايحلا ى˘لإا عو˘جر˘ل˘ل ة˘با˘سصإلا
،ةسصاخ ةيراجتلاو ةيداسصتقلا

ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست م˘˘ت اذإا ه˘˘نأا اد˘˘كؤو˘˘م
تلاح01 د˘ن˘˘ع رار˘˘ق˘˘ت˘˘سسا

0 ليجسست عم ،ايموي ةدكؤوم
ءادتراب نينطاوملا مازتلاو ةافو
ع˘فر˘ي نأا ن˘كم˘ي ،تا˘˘ما˘˘م˘˘كلا
.رجحلا

تاطلسسلا نأا ،يناكرب دكأا امك
فقوم تذخأا دÓبلا يف ايلعلا
فرظلا نم مغرلاب ،اهل بسسحي
،ه˘سشي˘˘ع˘˘ن يذ˘˘لا يدا˘˘سصت˘˘قلا

رجحلا نع ةمجانلا رئاسسخلاو
تذخأا ةلودلا نأا لإا ،يحسصلا

ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم ا˘˘ه˘˘ق˘˘تا˘˘˘ع ى˘˘˘ل˘˘˘ع
،ءي˘سش ل˘ك ل˘ب˘ق ا˘ه˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م
نم ديدعلا يف ثدح ام سسكع
ن˘م˘سض ف˘ن˘سصت ي˘˘ت˘˘لا لود˘˘لا
يتلا ،ملاعلا تايداسصتقا يوقا
ىلع ةيلاملا اهتحلسصم تلسضف
.اهينطاوم ةحسص باسسح

ز.لامج

ةمارسصب يحسصلا رجحلا قيبطت لاح يف ةئاملاب08ـب تاباسصإ’ا ددع عجارت ةيناكمإا دكأا

«انوروك ءابو ريسصم ديدحتل اموي51 ةلهم مامأأ نويرئأزجلأ» :يناكرب طاقب

ق˘˘ير˘˘ف سسي˘˘ئر ،ن˘˘ي˘˘ل و˘˘˘سشت د˘˘˘كأا
ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘سصلا ن˘ي˘ي˘ب˘ط˘لا ءار˘˘ب˘˘خ˘˘لا
نأا ،«91˘‐د˘ي˘فو˘ك» ة˘ح˘فا˘كم˘ل
رطيسسمو رقتسسم يئابولا عسضولا

ل˘˘سضف˘˘ب ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع
ة˘سصا˘خ ا˘هذ˘خ˘تا ي˘ت˘لا تاءار˘جإلا

لوألا ريزولاو ةيروهمجلا سسيئر
قيرف ردا˘غو ،ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لاو
رئازجلا ينيسصلا نييبطلا ءاربخلا
نأا دعب ،نطولا سضرأا سسمأا لوأا
تماد يتلا رئازجلاب هتمهم ىهنأا
نوا˘ع˘ت˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘عو˘˘ب˘˘سسأا
ةحفاكم يف ،ينيسصلا يرئازجلا

قيرفلا حسضوأا .«انوروك» ةحئاج
اريبخ02 نم نوكتملا ينيسصلا

سسور˘ي˘ف ة˘ح˘فا˘كم ي˘ف ا˘سصت˘خ˘˘م
ه˘˘˘˘تارا˘˘˘˘يز د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب ،«ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘ك»
،نطولا بارت ربع تايفسشتسسملل
ة˘سصر˘ف تنا˘ك تارا˘˘يز˘˘لا هذ˘˘ه نأا
ءا˘ب˘طأا ن˘˘ي˘˘ب تار˘˘ب˘˘خ˘˘لا لدا˘˘ب˘˘ت˘˘ل
ةرور˘سض ى˘ل˘ع ادد˘سشم ،ن˘يد˘ل˘ب˘˘لا
ر˘ي˘باد˘ت˘لا مار˘ت˘حا ي˘ف رار˘م˘ت˘سسلا
طور˘˘سش ا˘˘م˘˘ي˘˘سس لو ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا
،يعا˘م˘ت˘جلا د˘عا˘ب˘ت˘لاو ة˘فا˘ظ˘ن˘لا

ق˘ير˘ف سسي˘ئر ،ن˘ي˘ل و˘˘سشت را˘˘سشأاو
ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘سصلا ن˘ي˘ي˘ب˘ط˘لا ءار˘˘ب˘˘خ˘˘لا
نأا ى˘˘˘˘لإا ،«91‐ديفوك» ةحفا˘كم˘ل
هيأار نمسضتت ةلسسارم هجو هقيرف
يتلاو ،رئازجلا يف هترافسس ىلإا
ةرازو ى˘لإا ا˘هرود˘ب ا˘ه˘˘ل˘˘ي˘˘ح˘˘ت˘˘سس

افيسضم ،ةيملعلا ةنجللاو ةحسصلا
ريزولا لبق نم مهراسسفتسسا مت هنأا

م˘ت˘ي˘˘سسو عو˘˘سضو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه لو˘˘ح
نأا ا˘˘ح˘˘سضو˘˘م ،ًا˘˘ي˘˘با˘˘ت˘˘ك ه˘˘ت˘˘با˘˘جإا
ي˘˘˘˘جÓ˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا لو˘˘˘˘كو˘˘˘˘تور˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
ه˘تد˘م˘ت˘عا يذ˘لا «ن˘ي˘كورو˘ل˘كلا»
سسور˘˘ي˘˘ف نأاو ،لا˘˘ع˘˘ف ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

،رئازجلا يف ف˘سشت˘كم˘لا ا˘نورو˘ك
هفاسشتكا مت يذلا هسسفن وه سسيل
نيسسوريفلا نأا اًدكؤوم ،نيسصلا يف
فسشتكملا سسوريفلا نأاو نافلتخم
فسشتكملا كلذ هبسشي رئازجلا يف
قيرف˘لا ر˘ب˘ت˘ع˘يو اذ˘ه .ا˘سسنر˘ف ي˘ف
ءابطأا مسضي يذلا ،ينيسصلا يبطلا

جÓ˘ع ي˘ف ا˘م˘ي˘سس ن˘ي˘سصسصخ˘ت˘˘م
ة˘يا˘ن˘ع˘لاو ة˘ي˘سسف˘ن˘˘ت˘˘لا سضار˘˘مألا
ة˘يد˘ع˘م˘˘لا سضار˘˘مألاو ةز˘˘كر˘˘م˘˘لا

نم ،يديل˘ق˘ت˘لا ي˘ن˘ي˘سصلا بط˘لاو
مهدين˘ج˘ت م˘ت ن˘يذ˘لا ل˘ئاوألا ن˘ي˘ب

يف انوروك سسوريف روهظ دنع
ةماقإا ن˘م فد˘ه˘لا نا˘كو ،ن˘ي˘سصلا
ذنم رئازجلاب نيين˘ي˘سصلا ءار˘ب˘خ˘لا

و˘ه ،يرا˘ج˘لا ر˘ه˘˘سشلا ف˘˘سصت˘˘ن˘˘م
نييرئازجلا مه˘ئار˘ظ˘ن ع˘م ل˘م˘ع˘لا
اذه ءاوتحا ىلع دÓبلا ةدعاسسمل
اذ˘ه نأا ر˘ي˘كذ˘ت˘لا رد˘ج˘يو ،ءا˘بو˘˘لا
نيسصلا هلسسرت يبط قيرف يناث
يذلا ق˘ير˘ف˘لا د˘ع˘ب ،ر˘ئاز˘ج˘لا ى˘لإا
.يسضاملا سسرام رهسش يف لسسرأا

ع.لÓب

«لاعفلا» ـب ةلودلا هتدمتعا يذلا «نيكورولكلا» يجÓعلا لوكوتوربلا فسصو

رئأزجلأ يف يئابولأ عسضولأ رأرقتسسأ دكؤوي ينيسصلأ يبطلأ دفولأ

سسي˘ئر ،ر˘ي˘سشب˘لا ي˘ب˘ير˘ع˘ل بلا˘˘ط
ميلعت سسرادمل ةينطولا ةيداحتلا
نوبت ديجم˘لا د˘ب˘ع ن˘م ،ة˘قا˘ي˘سسلا

ل˘خد˘ت˘˘لا ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر
مهطاسشن فانئتسسل نذإلا مهحنمل

ل˘ما˘ك ذا˘˘خ˘˘تا ع˘˘م رو˘˘ف˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ىلإا ةفا˘سضإا ،ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإلا
ببسسب ررسضلا نع يدام سضيوعت
ة˘ثÓ˘ث˘لا ةد˘م م˘ه˘طا˘سشن ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
نويد حسسم عم ،ةيسضاملا رهسشأا
.ةيسضاملا ةيبيرسضلا
،اههجو ةلاسسر يف ،يبيرعل راسشأا
سسي˘ئر ،نو˘ب˘˘ت د˘˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لا د˘˘ب˘˘ع˘˘ل
«مÓ˘سسلا» زو˘ح˘ت ،ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ءافعإا ةرورسض ىلإا ،اهنم ةخسسن
ةقايسسلا ميلع˘ت سسراد˘م با˘ح˘سصأا

اذهل «سصونسصاك» تاكارتسشا نم
ةيمسسر تاعام˘ت˘جا د˘ق˘عو ،ما˘ع˘لا
ةغايسص ةداعإل انوروك ةمزأا دعب
ةرازو فارسشإا نود طورسشلا رتفد
اهنأل لقنلاو ةيموم˘ع˘لا لا˘غ˘سشألا
،كلذ ي˘ف ما˘ت˘˘لا ا˘˘ه˘˘ل˘˘سشف تت˘˘ب˘˘ثأا

يلزنملا رجحلاب مهمازتلا ادكؤوم
،ة˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م
ذ˘ن˘م ة˘لود˘لا تارار˘ق˘ل ا˘مار˘ت˘˘حاو
دعب نكلو ،طرافلا سسرام رهسش
لاحلا هذه ىلع رهسشأا ةثÓث رورم
سسرادم ةئفف ،اءوسس رمألا دادزا

و˘ح˘ن تا˘ماز˘ت˘لا م˘ه˘يد˘ل ة˘قا˘ي˘سسلا
كانهف ،عمتجملا وحنو مهتÓئاع
عفدلا بجوتسست طاسسقأا هيدل نم
نمثو ،تÓحملا ءارك يف لثمتت
بتاورو ةمدختسسملا تا˘ب˘كر˘م˘لا
نع كيهان ،نيفظوملاو نينرمملا

يف ةسصا˘خ ة˘سشي˘ع˘م˘لا ف˘يرا˘سصم
.مظعملا ناسضمر رهسش
ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تلا سسي˘˘ئر ح˘˘سضأا ا˘˘˘م˘˘˘ك
،ةقايسسلا ميلعت سسرادمل ةينطولا
سسراد˘م ي˘ل˘غ˘˘ت˘˘سسم وأا ءارد˘˘م نأا
ةرازو˘ل˘ل و˘ل˘ح˘˘ي ا˘˘م˘˘ك ة˘˘قا˘˘ي˘˘سسلا
،مهنأاسش نم لي˘ل˘ق˘ت˘ل˘ل م˘ه˘ت˘ي˘م˘سست
م˘ه˘سسراد˘م ق˘ل˘˘غ ءار˘˘ج نو˘˘نا˘˘ع˘˘ي
ف˘˘ي˘˘قو˘˘تو م˘˘ه˘˘قازرأا عا˘˘ط˘˘ق˘˘˘ناو
ةطسشنأا رارمتسسا مغر ،مهتاناحتما
ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘لاو قاو˘˘سسألا
سسكع ىل˘ع ،دار˘فألا˘ب ج˘ع˘ت ي˘ت˘لا
ءاوهلاب ىر˘ج˘ت ي˘ت˘لا ا˘ن˘تا˘نا˘ح˘ت˘ما
نم ر˘ي˘ث˘كب ل˘قأا داد˘عأا˘بو ،ق˘ل˘ط˘لا
،ة˘يرا˘ج˘ت˘˘لا لا˘˘ح˘˘م˘˘لاو قاو˘˘سسألا

تاحرتقم اومدق مهنأا ىلإا اريسشم
قلعتت51/30/0202 خ˘يرا˘˘ت˘˘ب
لظ يف ،تاناحتملا ءارجإا ةيفيكب
ن˘كم˘ي ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف را˘سشت˘نا
ن˘˘م ي˘˘ق˘˘ت نأا تاءار˘˘˘جإلا هذ˘˘˘ه˘˘˘ل
.سسوريفلا راسشتنا

ز.لامج

ةلماك رهسشأا3 ـل مهفيقوت ببسسب مهب قحل يذلا ررسضلا نع يدام شضيوعتب اوبلاط
نودسشاني ةقايسسلأ ميلعت سسرأدم باحسصأأ

 مهطاسشن فانئتسسأ نوبت سسيئرلأ

راجتلل ةينطولا ةيعمجلا تبلاط
تا˘ّل˘ح˘م ح˘ت˘˘ف˘˘ب ،ن˘˘ي˘˘ي˘˘فر˘˘ح˘˘لاو
تا˘مد˘خ˘لاو فر˘ح˘لاو ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا

،ةّيداسصتقلا تا˘طا˘سشن˘لا ةدو˘عو
بعاسصملا نم فيف˘خ˘ت˘لا فد˘ه˘ب
ىل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لاو ة˘ّي˘عا˘م˘ت˘جلا

ة˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘حو ل˘˘˘غ˘˘˘ّسشلا بسصا˘˘˘ن˘˘˘م
ةدو˘ع ّنأا ةد˘كؤو˘م ،تا˘سس˘ّسسؤو˘م˘˘لا
ل ،ة˘˘ّيدا˘˘سصت˘˘˘قلا تا˘˘˘طا˘˘˘سشن˘˘˘لا
لو رجحلا تاءارجإا عم سضراعتي
.ةياقولا طورسشب مازتللا عم
ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا تد˘˘كأا
ى˘˘ل˘˘˘ع «مÓ˘˘˘سسلا» زو˘˘˘ح˘˘˘ت سسمأا
تاّيلم˘ع ة˘ل˘سصاو˘م ،ه˘ن˘م ة˘خ˘سسن
عور˘ف ل˘ما˘ك ر˘ب˘˘ع سسي˘˘سسح˘˘ّت˘˘لا
ّدسض تايلولا عيمج يف ةّيعمجلا

،91 د˘ي˘˘فو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف را˘˘سشت˘˘نا
ةّسصاخ ةياقولا طورسشب دّيقتلاو
دعابتلاو ة˘ي˘قاو˘لا ة˘ع˘ن˘قألا سسب˘ل
ي˘ف رار˘م˘ت˘سسلاو ،ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
ةّيمسسّرلا تا˘ئ˘ي˘ه˘لا ع˘م نوا˘ع˘ت˘لا

امك ،يندملا عمتجملا تاّيعمجو
ة˘ع˘ن˘قألا ة˘عا˘˘ن˘˘سص ن˘˘ع تن˘˘ل˘˘عأا
ناو˘ج ر˘ه˘سش ن˘م ة˘ياد˘ب ،ة˘ي˘قاو˘لا

ع˘˘ي˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كمإا ع˘˘˘م ،0202
ةّيراجتلا تÓحملا يفو رسشابملا
نو˘كت نأا ى˘ل˘ع ،ا˘ه˘ل سص˘ّخر˘˘م˘˘لا
سسي˘يا˘ق˘م˘لا بسسح ة˘ع˘ن˘قألا كل˘ت
بسسانم˘لا ر˘ع˘ّسسلا˘بو ة˘بو˘ل˘ط˘م˘لا

ر˘˘˘ب˘˘˘ع كلذو ،جد03 ط˘سسو˘ت˘م
.ةطايخلا تاسشرو ةنجل

ز.لامج

عم شضراعتي ’ ةّيداسصتق’ا تاطاسشنلا ةدوع ّنأا تدكأا
ةياقولا طورسشب مازتل’ا عم ’و رجحلا تاءارجإا

ةيراجتلأ تاّلحملأ حتفب بلاطت نييفرحلأو راجتلأ ةيعمج

،ىوتفلل ةيرازولا ةنجللا تتفأا
مهل ببسس نيذلا ىسضرملا نأا
ري˘غ ،ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ق˘سشم مو˘سصلا

نيباسصملا ىسضرملاك ةدا˘ت˘ع˘م
،(91 ديفوك) انوروك سسوريفب
اورطفأاف مهمكح يف ناك نمو
بجو ،نا˘˘˘سضمر ر˘˘˘ه˘˘˘سش ي˘˘˘˘ف
لثامت˘لا د˘ع˘ب ءا˘سضق˘لا م˘ه˘ي˘ل˘ع
،سسمأا ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘فو.ءا˘ف˘سشل˘ل
،ه˘ن˘م ة˘خ˘سسن «مÓ˘سسلا» تق˘ل˘ت
سصوسصخ˘ب ة˘ن˘ج˘ل˘لا تح˘سضوأا
با˘˘˘ح˘˘˘سصأل مو˘˘˘سصلا ءا˘˘˘˘سضق
ن˘˘يذ˘˘لا ى˘˘سضر˘˘م˘˘لاو راذ˘˘عألا
سضر˘م ن˘م ءا˘ف˘سشل˘ل او˘ل˘ثا˘˘م˘˘ت
نيزجاعلا نأا ،انوروك سسوريف
نسسلا را˘ب˘ك ل˘ث˘م مو˘سصلا ن˘ع
ةنمزم˘لا سضار˘مألا با˘ح˘سصأاو
بجي لو موسصلا مهنع طقسسي

مهيلع بترتتو ءاسضقلا مهيلع

هللا لوقل لاثتما ،طقف ةيدفلا
نيذلا ىلعو» :ىلاعتو هناحبسس
،«نيكسسم ماعط ةيدف هنوقيطي
مهل ببسس نيذلا ىسضرملا امأا
ر˘ي˘غ ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ق˘سشم مو˘˘سصلا

نيباسصملا ىسضرملاك ةدا˘ت˘ع˘م
ي˘ف نا˘˘ك ن˘˘مو ،سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘ب

تد˘˘كأا ،اور˘˘ط˘˘فأا˘˘ف م˘˘ه˘˘م˘˘كح
ءاسضقلا مهيلع بجي هنأا ةنجللا
:ى˘لا˘ع˘ت ه˘لو˘ق˘ل ،ءا˘ف˘سشلا د˘ع˘˘ب
ى˘ل˘ع وأا ا˘سضير˘˘م نا˘˘ك ن˘˘مو»
ديري رخأا مايأا نم ةدعف رفسس
مكب ديري لو رسسيلا مكب هللا
ىوتفلا ةنجل تركذو ،«رسسعلا
لاوسش نم مايأا ةتسس موسص نأاب
،لام˘عألا ل˘ئا˘سضف ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘ي
هللا ىل˘سص ه˘ل˘لا لو˘سسر لو˘ق˘ل

˘˘ما˘˘سص ن˘˘م» :م˘˘ل˘˘سسو ه˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع
ن˘م ا˘ت˘سس ه˘ع˘˘ب˘˘تأا م˘˘ث نا˘˘سضمر

،«ر˘هد˘لا ما˘ي˘سصك نا˘˘ك لاو˘˘سش
هلف اهماسص نم نأا ىلإا ةريسشم
مثإا Óف اهمسصي مل نمو رجأا

هذ˘ه ما˘سصت نأا زو˘ج˘يو ،ه˘ي˘ل˘˘ع
وأا ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘ت˘˘م ة˘˘ت˘˘سسلا ما˘˘˘يألا

مايأا ىلع اه˘قر˘ف نإاو ،ة˘قر˘ف˘ت˘م
بغر ي˘ت˘لا ما˘يألا ي˘ف ر˘ه˘سشلا
نينثلاك ،اهموسص يف عرسشلا

،سضي˘ب˘لا ما˘˘يألاو سسي˘˘م˘˘خ˘˘لاو
.عيمجلا نع رجألا هل لسصح
نأا ،اهتاذ ةنجللا تحسضوأا امك
بجاو نا˘˘˘سضمر ن˘˘˘يد ءا˘˘˘˘سضق
عسستم هت˘قوو ،ي˘خار˘ت˘لا ى˘ل˘ع
نا˘سضمر لو˘خد ل˘˘ب˘˘ق ا˘˘م ى˘˘لإا
ينعي ل اذه نأا ةدكؤوم ،لبقملا
لسضفألا لب هري˘خأا˘ت˘ب نوا˘ه˘ت˘لا

ى˘لإا ةردا˘ب˘˘م˘˘لا و˘˘ه ل˘˘م˘˘كألاو
.موسصلا ءاسضق ليجعت

ز.لامج

ةنمزملا شضارمأ’ا باحسصأاو نسسلا رابك ىلع ةيدفلا

مهئافسش دعب «انوروك» ببسسب أورطفأأ نم ىلع ناسضمر ءاسضق بوجوب ىوتف



ة˘˘˘ه˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا تاذ تح˘˘˘˘سضوأا
سسمأا اهل نايب يف ،ةيئاسضقلا
اهنإا ،«مÓسسلا» هي˘ل˘ع تع˘ل˘طإا
ح˘لا˘سصم ن˘م ارا˘ط˘˘خإا تق˘˘ل˘˘ت
ةا˘فو ،هدا˘ف˘م ي˘˘ئلو˘˘لا ن˘˘مألا

01 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘ت ة˘ل˘˘ف˘˘ط
ميكحلا» ىفسشتسسمب تاونسس
رمألا قلعتيو ،ةملاقب «يبقع
،«لفلفوب سسامير» ةامسسملاب
تسضرعت يذلا فينعتلا ةجيتن
يف اهل تعسضخأا ةيقر ءانثأا هل
وعدملا دي ىلع يلئاعلا اهتيب
82 رمعلا نم غلابلا (ي‐ط)
راثآا ةنيا˘ع˘م تم˘ت د˘قو ،ة˘ن˘سس
ى˘˘˘ل˘˘˘ع قر˘˘˘ح˘˘˘˘لاو بر˘˘˘˘سضلا

م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘˘ت د˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘هد˘˘˘˘سسج
.اهل ةيلاجعتسسإلا تافاعسسإلا

،هركذ قبسس ام ءوسض ىلعو
حيرسشتب ةماعلا ةباينلا ترمأا

ءاد˘سسإا ع˘˘م ،ة˘˘ي˘˘ح˘˘سضلا ة˘˘ث˘˘ج
ةيئاسضقلا ةيطبسضلل تاميلعت
،ع˘ئا˘قو˘لا ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف˘ب
،ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘˘سشم˘˘˘لا فا˘˘˘ق˘˘˘يإاو
تح˘ت ز˘ج˘ح˘لا ي˘˘ف ه˘˘ع˘˘سضوو
روف فارطألا ميدقت عم رظنلا
.تاءارجإلا لامكتسسا

watan@essalamonline.com
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ةيقرلل اهعاصضخإا ءانثأا اهقرحو ديدصش فنعب اهبرصض

تقؤوملأ سسبحلأ ةملاقب تأونسس01 تأذ ةلفط لتق قأر عأديإأ

قزروب ةميعن

يذلا فينعتلا ةجيتن ،تاونصس01 رمعلا نم غلبت ةلفط ةافو نع ،ةملاق ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ةباين تنلعأا
.ةيقرل اهعاصضخإا ءانثأا هل تصضرعت

تاهجلا ةقفاوم مغر
ىلع ةصصتخملا ةيئاصضقلا

هب مدقت قباصس بلط
 :ةزابيت ءاصضق صسلجم
سضحمب سضفر وباط ميرك»

«ةيفتاه ةملاكم ءأرجإأ هتدأرإأ
ءاصضق صسلجم صسمأا لوأا دكأا

،وباط ميرك نأا ،ةزابيت
ةملاكم ءارجإا صضفر
دارفأا دحأ’ ةيفتاه
ةقفاوم مغر ،هتلئاع

ةيئاصضقلا تاهجلا
قباصس بلط ىلع ةصصتخملا

.ينعملا هب مدقت
لوأا ردصص نايب نمصضتو
ةهجلا تاذ نع صسمأا
هيلع تعلطإا ،ةيئاصضقلا
ةباينلا تاديكأات ،«مÓصسلا»
،وباط ميرك نأا ،ةماعلا

ءارجإ’ ابلط Óعف مدق
دحأا عم ةيفتاه ةملاكم
ليحأا يذلا هتلئاع دارفأا

ةصسصسؤوملا فرط نم
ةهجلا ىلإا ةيباقعلا
يتلا ةصصتخملا ةيئاصضقلا

،هتصسارد دعب هيلع تقفاو
ةصسارد دعبو» هيف ءاجو

تاهجلا تقفاو ،هبلط
هيلع ةصصتخملا ةيئاصضقلا

ينعملل حامصسلاب كلذو
هنأا ريغ هتلئاعب لاصصتÓل

،وباط ميرك غÓبإا دنع
هتوعدو ةقفاوملاب

صضفر ،فتاهلا لامعتصس’
نع اعجارتم صضرعلا اذه
يأا ءارجإا اصضفار ،هبلط
ةراصشتصسا دعب ’إا ةملاكم
ددصصلا اذه يفو ،«هيماحم
ةزابيت ءاصضق صسلجم دنف
يتلا رابخأ’ا «اعطق»
مÓعإا لئاصسو اهتلوادت
ةباجتصس’ا مدع صصوصصخب
لامعتصساب ،وباط بلطل
هتلئاعب لاصصتÓل فتاهلا
هدوجو ةرتف ءانثأا

ميلقإاب ةيباقع ةصسصسؤومب
.صسلجملا تاذ صصاصصتخا

صش.مركأا

نارهوب جلاعملا فيكلل ةمخصض جيورت ةيلمع طابحإا

راسشبب تأردخملأ بيرهت يف ةسصتخم ةيلود ةكبسش كيكفت
ة˘˘˘˘˘طر˘˘˘˘˘سشلا دار˘˘˘˘˘فأا ع˘˘˘˘˘سضو

ادح ،راسشب ةيلو نمأاب ةيئاسضقلا
ةيلود ةي˘مار˘جإا ة˘كب˘سش طا˘سشن˘ل
نم غلك5.08 اوزجحو ةمظنم
ف˘ي˘قو˘ت ع˘م ،ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا
.امهيف هبتسشم نيسصخسش

دو˘˘˘ع˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘سضق˘˘˘لا ع˘˘˘ئا˘˘˘قو
د˘ي˘ف˘ُت تا˘مو˘ل˘ع˘م لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسل
طسشنت ةيمار˘جإا ة˘كب˘سش دو˘جو˘ب
تاردخملاب ةرجاتملا لاجم يف
ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نا ،(ج˘لا˘˘ع˘˘م ف˘˘ي˘˘ك)
،ن˘˘طو˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘لا دود˘˘ح˘˘˘لا

بار˘ت˘˘ل˘˘ل ا˘˘ه˘˘لا˘˘خدإا ة˘˘لوا˘˘ح˘˘مو
  .اهعيب دسصق ينطولا

ي˘ت˘لا ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا تا˘ير˘ح˘ت˘لا
ةي˘ئلو˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا ا˘ه˘تر˘سشا˘ب
فلتخ˘م˘ب ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘طر˘سشل˘ل
،ةيتاي˘ل˘م˘ع˘لا ا˘ه˘تاد˘حوو ا˘ه˘قر˘ف
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ع˘˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘˘بو
نم تنكم ،ةسصتخملا ةيئاسضقلا
دقعلا يف) امهيف هبتسشم فيقوت
عا˘ط˘ق˘˘ب (ر˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘م ثلا˘˘ث˘˘لا
ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح ع˘م ،سصا˘سصت˘خلا

راظنم ،ركذلا ةفلاسسلا «ةلطزلا»
ةجاردو ةيحايسس ةبكرم ،ناديم
لقن يف نÓمعتسست اتناك ،ةيران
فلم بجو˘م˘بو.موم˘سسلا هذ˘ه
ل˘ق˘ن ،ةزا˘ي˘ح˘˘ل ي˘˘ئا˘˘سضق ءار˘˘جإا

ف˘ي˘ك) تارuد˘خ˘م˘˘لا ن˘˘يز˘˘خ˘˘تو
يف ،ةيعرسش ريغ ةقيرطب (جلاعم
،ةمظنم ة˘ي˘مار˘جإا ة˘عا˘م˘ج را˘طإا
،لقن ةليسسو لامعتسساب بيرهتلا
ن˘˘م ة˘˘جرد ى˘˘ل˘˘˘ع بير˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لا
،ينطولا نمألا ددهت ةروطخلا
ة˘ح˘سصلاو ي˘ن˘طو˘لا دا˘˘سصت˘˘قلا
هبتسشملا ميد˘ق˘ت م˘ت ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ةيروهمجلا ل˘ي˘كو ما˘مأا ا˘م˘ه˘ي˘ف
.راسشب ةمكحم ىدل

ناوعأا طبحأا ،ىرخأا ةهج نم
ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘طر˘سشلا ة˘ح˘ل˘˘سصم
ئ˘˘طا˘˘سشب ير˘˘سضح˘˘˘لا ن˘˘˘مأÓ˘˘˘ل
نيع ةرئاد نمأل عباتلا رفسسوب
جيور˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع ،نار˘هو˘ب كر˘ت˘لا

نم جلا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كل˘ل ة˘م˘خ˘سض
ةنوكتم ةي˘ن˘طو ة˘با˘سصع فر˘ط
غلك04 زجح عم ،نيسصخسش نم

ىلع تطبسض يدنهلا بنقلا نم
ن˘م ة˘مدا˘ق ةر˘خا˘ف ةرا˘ي˘سس ن˘ت˘م
،ة˘˘يدود˘˘ح˘˘لا تا˘˘يلو˘˘لا ىد˘˘حإا

امهيف هبتسشملا ليوحت مت هيلعو
يرحتلل ةسصتخملا تاهجلا ىلإا

.مهءاكرسش نع فرعتلاو
يف ةصصتخم ةبصصاعب ةحاطإ’ا

نيعب تاردخملاب ةرجاتملا
ةريوبلا يف ماصسب

ةرجاتمل˘ل ة˘كب˘سش كي˘كف˘ت م˘ت
ي˘ف ما˘سسب ن˘ي˘ع˘ب تارد˘خ˘م˘لا˘˘ب
،اسصخسش41 نم نوكتت ةريوبلا

ةقرف اهتذفن ةيعون ةيلمع لÓخ
ةي˘م˘ك ز˘ج˘حو ،ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا
،جلاعملا فكلا نم غلك2 قوفت
سصار˘˘قألا ن˘˘م ة˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ع04و
ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘˘سسأا ،ة˘˘˘˘سسو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ه˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
يلام غلبمو ةلاقن فتاوه،ءاسضيب
عم ،ميتنسس نو˘ي˘ل˘م062 هرد˘ق
.ةقورسسم ةيران ةجارد عاجرتسسإا

ر.ن / ب.خ /ع

ي˘˘˘˘سضا˘˘˘˘ق سسمأا لوأا ع˘˘˘˘سضو
،نارهو ةمكحم ىدل قيقحتلا

«تينيز» قدن˘ف˘ب ن˘ي˘ير˘سسم5
ي˘ف ،ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘با˘قر˘لا تح˘ت
رهاسس ينف لفح ميظنت ةيسضق
ةانق ه˘ت˘ث˘ب ر˘ط˘ف˘لا د˘ي˘ع ة˘ي˘سشع
اهرقم نئاك ةسصاخ ةينويزفلت
نم لكب رمألا قلعتيو.نارهوب

نسضتحا يذلا ،قدنفلا بحاسص
ةجمرب يلوؤوسسم اذكو ،لفحلا
ن˘ي˘ل˘غ˘ت˘سشم˘لا ة˘ي˘ن˘ف˘لا ةر˘ه˘سسلا
ةينويزفلتلا ةانقلا هذه حلاسصل
اهب˘حا˘سص لو˘ث˘م ر˘ظ˘ت˘ن˘ي ي˘ت˘لا

يسضاق مامأا اق˘حل ا˘ه˘تر˘ي˘سسمو
ة˘˘با˘˘ي˘˘ن تنا˘˘كو.ق˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا

لوأا ةحيبسص تلاحأا دق ،نارهو
لفح ميظنت ةيسضق فلم ،سسمأا
ة˘ن˘يد˘م˘لا قدا˘ن˘ف د˘حأا˘˘ب ر˘˘ها˘˘سس
ر˘ي˘باد˘˘ت˘˘لاو ى˘˘فا˘˘ن˘˘ت˘˘ي ل˘˘كسشب
فر˘ط ن˘م ةذ˘خ˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا
ءابو  يسشفت نم دحلل ةلودلا
،قيقحتلا يسضاق ىلإا «انوروك»
ة˘ئ˘ي˘ه˘لا تاذ˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ءا˘˘جو
سسيمخلا مويلا مت» ،ةيئاسضقلا
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا فار˘˘طألا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت

يتلا تايرحتلا ةجيتن ةيسضقلاب
يتلاو نمألا حلاسصم اهترسشاب
نيمظن˘م˘لا عا˘م˘سس ى˘لإا تسضفأا
اهنسضت˘حا ي˘ت˘لا ة˘ل˘ف˘ح˘لا هذ˘ه˘ل
د˘ي˘ع ة˘ي˘سشع (تي˘˘ن˘˘يز) قد˘˘ن˘˘ف
يف (ةيهابلا) ةانق اهتثبو رطفلا
نود د˘ي˘ع˘لا ن˘م ي˘نا˘ث˘لا مو˘ي˘˘لا
يف ةيئاقولا تاءارجإلا مارتحا

ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو را˘˘˘سشت˘˘˘نا ل˘˘˘ظ
تا˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘˘مو
ام ءو˘سض ى˘ل˘عو .«م˘ي˘سسار˘م˘لاو
ءلؤو˘ه م˘يد˘ق˘ت م˘ت ،هر˘كذ ق˘ب˘˘سس
قيقح˘ت ءار˘جإا د˘ع˘ب سصا˘خ˘سشألا

ة˘ي˘ط˘ب˘سضلا ل˘ب˘ق ن˘م ي˘˘ئد˘˘ب˘˘م
رمأاب يئلولا نمأÓل ةيئاسضقلا

ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو ن˘م
عا˘م˘سس اذ˘كو نار˘هو ة˘م˘كح˘˘م
.ةيسضقلا نأاسشب نيينعملا

د˘ب˘˘ع رر˘˘ق نأاو ق˘˘ب˘˘سسو اذ˘˘ه
،نار˘هو ي˘لاو ،يوÓ˘ج ردا˘˘ق˘˘لا
فلاسسلا قدنفلل يروفلا قلغلا
يف قيق˘ح˘ت ح˘ت˘ف اذ˘كو ،ر˘كذ˘لا

تثد˘˘حأا ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا هذ˘˘ه
ل ،ل˘ع˘ف˘لا دودر ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا
لسصاوت˘لا ل˘ئا˘سسو ر˘ب˘ع ا˘م˘ي˘سس
.يعامتجلا

ب.دلاخ

قيقحتلا يصضاق مامأا اقح’ اهتريصسمو ةيمÓعإ’ا ةليصسولا هذه بحاصص لوثم

4و نأرهوب «تينيز» قدنف ريدم عسضو
ةيئاسضقلأ ةباقرلأ تحت ةيهابلأ ةانقب نيلوؤوسسم

،لوألا سسمأا ترمدو تفسشك
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل ةزر˘˘˘ف˘˘˘م
ةيديلق˘ت ل˘با˘ن˘ق9 ،ي˘ب˘ع˘˘سشلا
ي˘ف ،سسي˘ت˘ن˘غ ح˘ط˘سسب ع˘ن˘سصلا

،ىرخأا ة˘ه˘ج ن˘م .ة˘سسب˘ت ة˘يلو
ينطولا سشيجلل زرافم تفقوأا
نيع،فودنت نم لكب ،يبعسشلا
41 ،راتخم يجاب جربو ،مازق
تابكرم6 تزج˘حو ا˘سصخ˘سش
نم رتل0762و ،عفدلا ةيعابر
نط5.5  نع Óسضف ،دوقولا

ةفاسضإلاب،ةيئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لا ن˘م
3و ،ط˘غ˘سض قرا˘ط˘˘م5 ى˘˘لإا

امل اقفو ‐ ةيئابرهك تادلوم
عا˘فد˘لا ةرازو˘ل نا˘ي˘˘ب ي˘˘ف ءا˘˘ج
«مÓ˘سسلا» تم˘ل˘سست ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ةزرفم تفقوأا امك .‐هنم ةخسسن

مأاب ،يبعسشلا ين˘طو˘لا سشي˘ج˘ل˘ل
حلاسصم عم قيسسنتلاب ،يقاوبلا
تاردخم رجات ،ينطولا نمألا
،سسولهم سصرق7251 هتزوحب
كرد˘لا ر˘سصا˘ن˘˘ع ف˘˘قوأا ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
نيبرهم3 ،ةركسسب˘ب ي˘ن˘طو˘لا

0742 ىلع مهتزوحب اوطبسض
ةدحو0841و ،رئاج˘سس ة˘ب˘ل˘ع
نم .تابورسشملا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م
سسر˘˘ح ط˘˘ب˘˘حأا ،ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج
ريغ ةرج˘ه ة˘لوا˘ح˘م ل˘حاو˘سسلا
اونا˘ك سصا˘خ˘سشأا6ـل ة˘ي˘عر˘سش
عنسصلا يديلقت براق نتم ىلع
8 فيقوت مت نيح يف ،ةبانعب
نم ني˘ي˘عر˘سش ر˘ي˘غ ن˘ير˘جا˘ه˘م
ن˘م ل˘كب ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م تا˘ي˘سسن˘ج
.راسشبو ناسسملت

ط.ةراصص

يقاوبلا مأاب صسولهم صصرق7251 زجحو تاردخم نورابب ةحاطإ’ا

ةسسبتب عنسصلأ ةيديلقت لبانق9 ريمدتو فسشك

كردلل ثاحبألا ةليسصف تفن
رابخألا ،د˘يد˘ج با˘ب˘ب ي˘ن˘طو˘لا
ن˘ع ة˘لواد˘ت˘م˘لا «ة˘طو˘ل˘غ˘م˘˘لا»
ة˘ي˘لوألا تا˘ير˘ح˘ت˘لا تا˘ير˘ج˘م
يف قيقحتلا فلم˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
،يوارحسص كلاملا دبع ةيسضق
لوأا ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘˘ف تح˘˘سضوأاو
نإا ،«مÓسسلا» هيلع تعلطإا سسمأا

ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘˘ي˘˘ط˘˘ب˘˘سضلا
تح˘˘ت ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا ي˘˘ف تق˘˘ق˘˘ح
ةيئاسضقلا ةهجلل رسشابم فارسشإا
ف˘ل˘م نأا˘ب د˘كؤو˘ت ،ة˘سصت˘خ˘˘م˘˘لا
دجاوتم وهو هزاجنإا مت قيقحتلا

ةيئاسضقلا ةهجلا ىوتسسم ىلع
.هيف لسصفلا اهل ةلوخملا

ب.نيرصسن

ءاصضقلا ىلع هفلم ةلاحإا دكؤوت ةيئاصضقلا ةيطبصضلا

«ةطولغملأ» رابخأ’أ يفني ديدج باب كرد
يوأرحسص كلاملأ دبع عم قيقحتلأ لوح ةلوأدتملأ

يراجلا يام ةياهن ىلإا يفناج1 نم اقيرغ92 يصصحت ةيندملا ةيامحلا

9102 لÓخ راتكه فلأأ12 نم ديزأأ فلتأأ قيرح0003 ةبأرق ليجسست
ة˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم تسصحأا

وحن9102 ةنسس لÓخ ةيندملا
تسسم ق˘˘˘ير˘˘˘ح ةرؤو˘˘˘˘ب8722
ـب ترد˘˘ق ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘جإا ة˘˘حا˘˘˘سسم
ىلع تعزوت ،راتكه840.12
،تا˘با˘غ˘لا ن˘م را˘ت˘كه540.6
،سشار˘حألا ن˘م را˘ت˘˘كه824.4
ن˘˘˘م را˘˘˘˘ت˘˘˘˘كه575.01و
ةيريدملا تحسضوأا.سشئاسشحلا
داقعنا لÓ˘خ ،تا˘با˘غ˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا
،تاباغلا ةيامحل ةينطولا ةنجللا
ي˘ت˘لا ة˘حا˘˘سسم˘˘لا ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م ّنأا

ة˘ن˘سس لÓ˘خ ق˘ئار˘ح˘لا ا˘˘ه˘˘ت˘˘سسم
ةحاسسملا طسسوتم نود9102
لجسسملا نارين˘لا ا˘ه˘ت˘سسم ي˘ت˘لا

ةيسضاملا تاونسس رسشعلا لÓخ
م˘غر˘لا˘˘ب كلذو (8102‐9002)
،ةراحلا ةيخا˘ن˘م˘لا فور˘ظ˘لا ن˘م
يلسصفلا اهلدعم زواجت ثيحب
تا˘ع˘ف˘تر˘م˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘جرد44
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘جرد04 ي˘˘˘لاو˘˘˘حو
ة˘ي˘ل˘حا˘سسلا ق˘طا˘ن˘م˘لا ىو˘ت˘˘سسم
ميعدت مت ةنسس لككو ،ةيبرغلا
تاياغلا قئار˘ح ة˘ح˘فا˘كم ما˘ظ˘ن

ةيرسشب تازيزعتب اهنم ةياقولاو
جرب704 اهنم ةر˘ي˘ب˘ك ة˘يدا˘مو
عم ،راذنإلاو ةعباتملل  ةبقارم
069 نم نوكتت ةلماع دي دسشح
ةئيهلا فيسضت ‐ مت امك ،رسصنع
ةلقنتم ةقرف874 دينجت ‐اهتاذ
ن˘˘ع لوؤو˘˘سسم نو˘˘ع783.2و
ى˘ل˘ع ةوÓ˘ع ،ي˘لوألا ل˘خد˘˘ت˘˘لا
لاغسشأا عقو˘م143 سصيسصخ˘ت
ةعباتلا ةيمنتلا جمارب راطإا يف
ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحÓفلا عاطقل
،لماع985.3 ن˘˘˘م نو˘˘˘كت˘˘˘ت
ةعبات ةسشرو514 ىلإا ةفاسضإلاب
لخاد ةدوجوم ىرخأا تاعاطقل
ف˘ظو˘ت ة˘با˘غ˘لا ن˘م بر˘ق˘لا˘ب وأا

زر˘بأا ا˘˘م˘˘ك.لماع498.3
نا˘م˘سضلو ه˘˘نأا ،ه˘˘تاذ رد˘˘سصم˘˘لا
مت قئارحلا ةهباجمل ربكأا ةيلاعف
لÓخ نم ةيئاملا دراوملا ةئبعت
عقت هايم ة˘ط˘ق˘ن028.2 ريفو˘ت
،اهن˘م بر˘ق˘لا˘ب وأا تا˘با˘غ˘لا ي˘ف
دوزتلل اهمادختسسا متيسس يتلاو
تانحاسشب لخدتلا ءان˘ثأا ها˘ي˘م˘لا˘ب
م˘ت˘ي˘˘سس ا˘˘م˘˘ك ،ج˘˘يرا˘˘ه˘˘سص تاذ

تلا˘سصتلا ة˘كب˘سش ماد˘خ˘˘ت˘˘سسا
000.2 قيرط ن˘ع ة˘ي˘كل˘سسÓ˘لا

ادج لاع ددرت تاذ ويدار زاهج
ر˘˘كب˘˘م˘˘لا راذ˘˘نإلا ح˘˘ي˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘م
ز˘يز˘ع˘تو ة˘ئ˘سشا˘ن˘لا ق˘˘ئار˘˘ح˘˘لا˘˘ب
نيلخدتملا فلتخم نيب قيسسنتلا

يفو.ةحفاكملا لئاسسو ةئبعتو
92 ي˘˘ق˘˘ل ،ة˘˘ل˘˘˘سص يذ قا˘˘˘ي˘˘˘سس
ى˘ل˘ع ا˘قر˘غ م˘ه˘ف˘ت˘˘ح ا˘˘سصخ˘˘سش
لÓخ كلذو ينطولا ىوتسسملا
يفناج1 نيب ام ةدتمملا ةرتفلا
يف ،يراجلا يام رهسش ةياغ ىلإا

ةيريدملا اهنع تفسشك ةليسصح
،ةيندملا ةيامحلا ةيامحلل ةماعلا
مت ةافو ةلاح02 نأا تحسضوأا
ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ل˘˘ي˘˘ج˘˘˘سست
نيتلاحو ،ةيئام˘لا تا˘ح˘ط˘سسم˘لا

ةدحاوو ،دودسسلا ىوتسسم ىلع
يف6و ،ةيدوألا ىوتسسم ىلع
نيح يف ،كربلاك ىرخأا نكامأا
يام رهسش يف ىقرغلا ددع غلب
ىلع مهنم61 ،اقيرغ81 طقف
،ةيئاملا تاح˘ط˘سسم˘لا ىو˘ت˘سسم
.دودسسلا ىوتسسم ىلع2و

ر.رجاه

ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘سصم سسمأا تر˘˘˘˘ث˘˘˘˘ع
ةثج ىلع ،ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
ةنسس52 رمعلا نم غلبت ةاتف
ةددعتملا ةدايع˘لا ما˘مأا ة˘ي˘مر˘م
ة˘يا˘غزو˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ب تا˘مد˘خ˘لا
م˘˘ت ثي˘˘ح ،ف˘˘˘ل˘˘˘سشلا لا˘˘˘م˘˘˘سش

ظفح ةحلسصم ىلإا ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت
ةيمومعلا ةسسسسؤوملا˘ب ثث˘ج˘لا
اميف ،ةيطسشلاب ةي˘ئا˘ف˘سشت˘سسلا
ة˘ي˘ن˘˘مألا ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا تح˘˘ت˘˘ف
ةفرعم˘ل ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ة˘سصت˘خ˘م˘لا
 .ةيسضقلا تاسسبÓمو بابسسأا

ل.حلاصص

ةيدلبلا تاذب تامدخلا ةددعتملا ةدايعلا مامأا ةيمرم تناك

فلسشلأ يف ةياغزوبب ةاتف ةثج ىلع روثعلأ
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ا˘ه˘سضا˘خ ي˘ت˘لا برا˘ج˘ت˘˘لا تت˘˘ب˘˘ثا د˘˘ق˘˘ل
هقيرط فرع يذ˘لا ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا

لاسضنلا ةلحر لÓخ نم ديري ام ددحيو
تناك يتلا ه˘تا˘ي˘ح˘سضت ة˘م˘ظ˘عو ي˘ن˘طو˘لا
نأا نيينيطسسلفلا نحن انل قحي ةروطسسأا
لسصاوتي يذلا لاسضنلابو اهب زتعنو رخفن
ل˘ك ي˘فو ةد˘ع˘سصلا ة˘فا˘ك ي˘˘ل˘˘ع ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي
ةلودلا را˘ي˘خ ق˘ي˘ق˘ح˘ت ل˘جا ن˘م ن˘يدا˘ي˘م˘لا
لاسضنلاب دمع يذلا ةلقتسسملا ةينيطسسلفلا

ر˘ب˘ع ة˘م˘ي˘ظ˘ع˘لا تا˘ي˘ح˘سضت˘لاو ءا˘مد˘لا˘˘بو
ناكو لاسضنلا ن˘م ة˘قا˘سش ة˘ل˘يو˘ط ةر˘ي˘سسم
رايخ وه اهتماقإاو ةينيطسسلفلا ةلودلا رايخ
ةيحسضتلا ةريسسم لÓخ نم ءافرسشلا لك
ن˘م ر˘ث˘كا ذ˘ن˘م تل˘سصاو˘ت ي˘˘ت˘˘لا ءاد˘˘ف˘˘لاو
ةينيطسسلفلا ةروثلا تنا˘كو ًا˘ما˘ع نو˘نا˘م˘ث
ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا لا˘˘سضن˘˘لا ة˘˘ي˘˘ما˘˘˘ح ي˘˘˘ه
بع˘سشلا اذ˘ه ةد˘حو ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م˘˘لاو
ة˘ط˘ب˘ح˘مو لÓ˘ت˘حÓ˘ل ة˘يد˘سصت˘م ه˘˘سضرأاو
 . ءاوتحلاو ةيعبتلاو ةيفسصتلا تارماؤوم

ن˘˘يذ˘˘لا ءلؤو˘˘ه م˘˘حر˘˘ي ن˘˘ل خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا نإا
نم محري نل ينيطسسلفلا مدلاب نورجاتي
ءاوتحلاو ة˘ي˘ع˘ب˘ت˘لا را˘ي˘خ ى˘ل˘ع نو˘ن˘هار˘ي
نلو ةينطولا فقاوملاو لاسضنلاو ةروثلل
نع زفقلا يف ركفي نأا لواحي نم محري

ةيعرسشلا نع فافتللا وأا بعسشلا لاسضن
رار˘ق˘لاو ة˘م˘ل˘كلا ة˘ي˘عر˘سش ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ةراسضحو ة˘لا˘سصأا ن˘ع ر˘ب˘ع˘م˘لا ل˘ق˘ت˘سسم˘لا
ةلحرم˘لا هذ˘ه ل˘ظ ي˘فو ن˘ي˘ط˘سسل˘ف بع˘سش
ينطولا انبجاو تاب تارماؤوملا دادتسشاو
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ىو˘˘ق˘˘لا ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج كرا˘˘˘سشت نا

ة˘ل˘م˘ح˘لا ي˘ف ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ل˘˘ئا˘˘سصف˘˘لاو
˘˘ما˘˘سسق˘˘نلا ءا˘˘ه˘˘نإل ير˘˘ب˘˘كلا ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

يف تاميظنتو ادارفا عيمجلا ةكراسشمو
نمو ماسسقنلا رارمتسسا دسض ةلمحلا هذه
ةلقتسسملا ة˘لود˘لاو ن˘ي˘ط˘سسل˘ف ةد˘حو ل˘جا
توسصلا وه يني˘ط˘سسل˘ف˘لا ا˘ن˘تو˘سص ن˘كي˘ل
فادها زاجنا ي˘ل˘ع ردا˘ق˘لا ر˘ح˘لا ي˘ن˘طو˘لا
 .ةلماكتملا ةينيطسسلفلا ةروثلا

يف رجاتي نم لك محري نل خيراتلا نأا
يلع مواسسي نم ل˘كو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا مد˘لا

ةدحوو ةلقتسسملا ةينيطسسلفلا ةلودلا رايخ
ة˘م˘سسق˘ل را˘ي˘خ ل˘ك ناو ن˘ي˘ط˘سسل˘ف بع˘سش
سضوفرم رايخ وه ني˘ن˘ثا ي˘ل˘ع ن˘ي˘ط˘سسل˘ف
نيط˘سسل˘ف ن˘م لا˘ن˘ي نأا ن˘كم˘ي لو ر˘با˘عو
ي˘ت˘لا ةرا˘سضح˘لاو خ˘يرا˘ت˘لاو ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘˘لا
 . لايجلا ربع تدتما

وه ةيني˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘لود˘لا را˘ي˘خ ى˘ق˘ب˘يو
˘مو˘عد˘مو ًار˘ي˘خأاو ًلوأا ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف را˘ي˘˘خ

بعسشلا ىقبيو يلودلاو يبرعلا فقوملاب
ه˘ت˘ل˘سصو˘ب و˘ح˘ن ًا˘ه˘ج˘ت˘م ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
ينطولا هرايخو هقيرط ًاكردم ةيلاسضنلا

لين لجأا نم تايحسضتلاب هلاسضن ًادمعمو
ة˘ي˘ع˘ب˘ت˘لا سضفرو لÓ˘ق˘ت˘˘سسلاو ة˘˘ير˘˘ح˘˘لا

˘مÓ˘سسلا م˘عد ي˘ل˘ع ل˘م˘ع˘˘لاو ا˘˘يا˘˘سصو˘˘لاو
ي˘ف ة˘لود˘لا سسير˘كتو ل˘ما˘˘سشلاو لدا˘˘ع˘˘لا

راي˘خ نإاو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ةا˘ي˘ح˘لا مو˘ه˘ف˘م
تاسسسسؤوم ةينطو˘لا ه˘تا˘سسسسؤو˘مو ا˘ن˘ب˘ع˘سش
ًارايخ ناك ةينيطسسلفلا ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘لود˘لا ة˘˘ما˘˘قإا˘˘ب ًا˘˘ح˘˘سضاو
انسضرأا نم ربسش وأا ةعقب يأا ىلع ةلقتسسملا
لÓتحلا تاوق باحسسنا وأا هريرحت متي
 .هنم يليئارسسإلا

رزاجملا عسشبأا بكترا يذلا لÓتحلا
ةينيطسسلفلا يسضارألا ىلع هدجاوت لÓخ
عاو˘نأا ل˘ك ق˘˘ح ه˘˘جو نود سسرا˘˘م يذ˘˘لاو
بيرختلاو ريمدتلاو بيذ˘ع˘ت˘لاو ل˘ي˘كن˘ت˘لا
سضوفرم لÓتحا وه انبعسشو انسضرأا قحب
فقوتتو يهتني نأا لÓتحلا ىلع بجيو
ق˘ح˘ب بكتر˘ت ي˘ت˘لا رزا˘˘ج˘˘م˘˘لا ه˘˘ل˘˘سسل˘˘سس
ةينيطسسلف˘لا قو˘ق˘ح˘لاو بع˘سشلاو سضرلا

سشيعيلو ميحج˘لا ى˘لإا لÓ˘ت˘حلا بهذ˘ي˘لو
ىلع ًاديسس ًايبأا ًارح ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ا˘ن˘ب˘ع˘سش

ظافحلا لجأا نم ىوقلا لك دحتتلو هسضرأا
ل˘جأا ن˘م ا˘نر˘ي˘سصمو ا˘ن˘ب˘ع˘سش ةد˘حو ى˘ل˘˘ع
رايخ ىقبيلو ةلقتسسملا ةينيطسسلفلا انتلود
دو˘م˘سصلاو ةد˘˘حو˘˘لا را˘˘ي˘˘خ و˘˘ه ا˘˘ن˘˘ب˘˘ع˘˘سش
ةلوط˘ب˘لا رار˘م˘ت˘سساو لÓ˘ت˘حلا ة˘موا˘ق˘مو
نيطسسلف سشي˘ع˘ت˘ل ءاد˘ف˘لاو تا˘ي˘ح˘سضت˘لاو
 .ةلقتسسم ةيبرع ةرح

يلع رمثيسس نيطسسلف بعسش لاسضن نأا
بع˘سش عار˘سص ناو ن˘ي˘ط˘سسل˘ف ة˘لود ما˘˘ي˘˘ق
لولا هود˘ع ع˘˘م عار˘˘سص و˘˘ه ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف
قرا˘سسلاو ا˘ن˘˘سضرأل بسصا˘˘غ˘˘لا لÓ˘˘ت˘˘حلا
هاجت نيطسسلف ةلسصوب يق˘ب˘ت˘سسو ا˘ن˘ن˘طو˘ل
لو انتلود نم اولاني نلو ةرمتسسم نطولا

يوق تب˘لا˘كت ا˘م˘ه˘م ا˘ن˘ب˘ع˘سش دو˘م˘سص ن˘م
عÓق طقسست نلو رمآاتلاو ملظلاو ناودعلا
ما˘ي˘ق ى˘ت˘ح ر˘م˘ت˘سست˘سسو حا˘ف˘كلاو ةرو˘ث˘لا
قوف ةدحوم هدحاو ةي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘لود˘لا
اهتمسصاعو ينيطسسلف˘لا ي˘ن˘طو˘لا بار˘ت˘لا
 . فيرسشلا سسدقلا

نيطسسلف يف ةنسسحلا اياونلا ريفسس
حا˘˘˘ب˘˘˘سصلا ةد˘˘˘ير˘˘˘ج ر˘˘˘ير˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت سسي˘˘˘˘ئر

ةينيطسسلفلا

ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا لÓ˘ت˘حلا ة˘مو˘كح لوا˘ح˘˘ت
بع˘سشل˘ل ة˘يدا˘ع˘م˘لا ا˘ه˘تا˘ط˘ط˘خ˘م ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت
ةطلسسلا ةيهجنع نم ًاقÓطنا ينيطسسلفلا
ن˘م ة˘مو˘عد˘م˘لا ، لÓ˘ت˘حلا ةو˘ق˘ب ة˘م˘ئا˘ق˘لا
˘مو˘ي ل˘ك تب˘ث˘ت ي˘ت˘لا ، ة˘ي˘كير˘˘مألا ةرادإلا

يف اه˘ت˘ير˘سصن˘عو ا˘ه˘ت˘ي˘سشا˘فو ا˘ه˘ت˘ي˘ناود˘ع
تازجنمو تابسستكمو قوقح ىلع اهيدعت
ريرقت يف بعسش يأا قحو ملاعلا بوعسش
. ةيلودلا فارعألاو قيثاوملل ًاقفو هريسصم

ينيميلا فÓتئلا عم ىعسسي » وهاينتن »
دياهتربألا ماظن يف فرطتملاو يرسصنعلا
ءاز˘جأا م˘سض ط˘ط˘خ˘م سضر˘ف˘ل ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا

ةلتحملا نيطسسلف ةلود يسضارأا نم ةعسساو
ةيرمآات ةيلقعو ةيخيرات داقحأا نم ًاقÓطنا

ف˘ي˘˘يز˘˘تو عاد˘˘خو بذ˘˘ك ن˘˘مو ة˘˘ي˘˘ناود˘˘ع
رييغت˘ل ةرر˘كت˘م ة˘لوا˘ح˘م ي˘ف ، ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘ل˘ل
ةيوهلاو ينيطسسل˘ف˘لاو ّي˘خ˘يرا˘ت˘لا ع˘با˘ط˘لا
مامأا ، نيطسسلف سضرأل ةينيطسسلفلا ةيبرعلا

نم ةلابمÓلاو بيرملا تمسصلا نم ةلاح
ل˘حو ي˘ف ة˘قرا˘غ˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ة˘˘مألا ل˘˘ب˘˘ق
ةيلهألا بورحلاو تامذرسشلاو تاماسسقنلا

ةسشحوتملا ةيريفكتلاو ةي˘مÓ˘ظ˘لا ي˘سشف˘تو
. ةيملاعلا ةيلايربملاو ةينويهسصلا ةعينسص

‐ سسيئرلا ) ةينيطسسلفلا ةدايقلا اهدحو
( ينطولا لمعلا لئاسصف ‐ ةيذيفنتلا ةنجللا
تا˘سسا˘ي˘˘سسو تا˘˘ط˘˘ط˘˘خ˘˘م ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ي˘˘ف
سضع˘˘˘ب ع˘˘˘م ، ي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ئر˘˘˘سسلا لÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘حلا
، ندرألا » يبرعلا فقوملا يف تاءانثتسسلا
ةيدج ةفقو تفقو يتلا  » ًلاثم ‐ رئازجلا

» مسضلا » ةيسضق هاجتا ةسضفارو ةلوؤوسسمو
» راطإا يف لÓتحلا ةموكح اهب حولت يتلا

» مسساب ةفورعملا » وهاينتن ‐ بمارت ةطخ
ًادنب » مسضلا » لكسشي يتلاو » نرقلا ةقفسص
. اهدونب نم

نم دحومو بلسص يبرع فقوم دجوي ل
دوجو عم ، يبرعلا يمسسرلا ماظنلا لبق
انه نم تجرخ ، ةيبرعلا تاوسصألا سضعب
ة˘مو˘كح˘لا رار˘ق˘ل ًا˘سضفرو ًاد˘يد˘ن˘ت كا˘˘ن˘˘هو
تم˘سصلا نأا˘ب ير˘يد˘ق˘ت˘بو ، ة˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإلا
لÓتحÓل ةحسضاو ةلاسسر وه ماعلا يبرعلا

ّنأاو هتا˘ط˘ط˘خ˘م˘ب ي˘سضم˘ي نأا˘ب ه˘ت˘مو˘كحو
در يأا كانه نوكي نلو ةحناسس ةسصرفلا

سضفر درجم كلانه نوكي نل لب ، يبرع
ةينيطسسلفلا سضرألا ىلع يرجي امل يبرع
!!

زيلاهد يف كاحي امو عقاولا اذه لظ يف
ةيعجرلا ‐ ةينويهسصلا ‐ ةيلايربملا مÓظلا
راع˘لاو ر˘ه˘ع˘لا ل˘فا˘ح˘م ي˘ف ط˘ط˘خ˘ي ا˘مو ،

بع˘سش ى˘ل˘ع سضا˘سضق˘˘نÓ˘˘ل ة˘˘سسر˘˘ط˘˘غ˘˘لاو
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ه˘تاز˘ج˘ن˘مو ه˘تدا˘ي˘قو ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف
سسمطو بيوذتو لب ، فاعسضإا ةلواحمو
راسضحتسساو تباثلا ينيط˘سسل˘ف˘لا ف˘قو˘م˘لا
تاودأاو ءÓمعك لمعلل ةزهاج ةليدب تادايق
Óًيدب لتحملل بانذأاك ل˘م˘ع˘لاو لÓ˘ت˘حÓ˘ل

ربُع امك ةينيطسسلفلا ةلودلا تاسسسسؤوم نع
تÓباقملاو تاحيرسصتلا سضعبب كلذ نع
بع˘˘˘سشلا نأا˘˘˘كو ، ًار˘˘˘خؤو˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا
هتيسضق نع خلسسنمو فيعسض ينيطسسلفلا

Óًيدب ءلؤوه لثمب لوبقلا دح ىلإا ةيوه Óبو
ةمظنم نعو ةيعرسشلا ةينطولا مهتدايق نع
يعرسشلا لثم˘م˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا

تعفد يتلاو ، ينيطسسلفلا بعسشلل ديحولاو
ًاعافد ، نيلسضانملا ءامد نم ةظهاب نامثأا

ينطولا عورسشملاو ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘يو˘ه˘لا ن˘ع
ته˘جاوو ، ل˘ق˘ت˘سسم˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا رار˘˘ق˘˘لاو
ةلوطبو دومسصب اهبعسش ريسصمو اهريسصم
ام لك مغرو مويلا ةرداق يهو ، تابثو
اهرودل فاعسضإا وأا / فعسض نم هتدهسش
ةلسصاوم ىلع نيي˘سضا˘م˘لا ن˘يد˘ق˘ع˘لا لÓ˘خ
ةيام˘حو ة˘ي˘حا˘ف˘كلاو ة˘ي˘لا˘سضن˘لا ةر˘ي˘سسم˘لا
وأا ا˘ه˘ط˘ق˘سست ن˘ل ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا تباو˘˘ث˘˘لا
. اهيلع مواسست وأا اهنع عجارتت

ة˘مو˘كح كا˘ن˘ه ، ًا˘ح˘سضاو تا˘ب ف˘قو˘م˘˘لا
ناطيتسسلا ةديق˘ع ى˘ل˘ع مو˘ق˘ت ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإا

يهو ، اهديوهتو سضرألا بهنو ةنسصرقلاو
فقوتت مل ي˘ت˘لا ا˘ه˘تلوا˘ح˘م ي˘ف ةر˘م˘ت˘سسم
، ينويهسصلا نايكلا ةماقإا ذنم ًاموي اهنع
، ف˘˘قو˘˘ت˘˘ي م˘˘ل سضرألا به˘˘ن ل˘˘سسل˘˘˘سسم˘˘˘ف
ًاموي فقوتي مل اسضيأا ينيطسسلفلا بعسشلاو
زهاجو ، ةيحسضتلل زهاج وهو ، لاسضنلا نع

ة˘ي˘لÓ˘ت˘حلا عا˘م˘طألا ة˘موا˘ق˘مو لا˘سضن˘ل˘˘ل
سضي˘˘بألا تي˘˘ب˘˘لا ة˘˘سسر˘˘ط˘˘غ˘˘ب ةدو˘˘ن˘˘سسم˘˘لا
. يكيرمألا

ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف كر˘˘ح˘˘ت˘˘ل ةرور˘˘سض كا˘˘ن˘˘ه
، سضرألا ىلع ًايريهامجو ًايبعسش لسصاوتم
ةيلودلا لفاحملا يف ًايسسامولبدو ًايسسايسسو
امو لÓتحلا تاسسرامم حسضفل ةفلتخملا
ةفاك سسمت تاسسا˘ي˘سس ن˘م ه˘ت˘مو˘كح مو˘ق˘ت
ل˘ك قر˘خ˘تو ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘˘عر˘˘سشلا تارار˘˘ق
. ةيلودلا قيثاوملاو تايقافتلا

ن˘م ة˘مزأا ة˘ي˘ل˘˘خ كا˘˘ن˘˘ه نو˘˘كت نأا بج˘˘ي
فقوملا ة˘ه˘جاو˘م˘ل ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ةدا˘ي˘ق˘لا

ىلعو ةبسسانملا ريبادتلاو تاءارجإلا ذاختاو
لود ةفاك عم لمعلاو ، تايوتسسملا ةفاك
ةينيطسسلفلا ةي˘سضق˘لا ة˘لاد˘ع م˘عد˘ل م˘لا˘ع˘لا

تاططخ˘م سضفر˘ل لود˘لا ة˘فا˘ك د˘ي˘سشح˘تو
ىلع عاسضوألا ريجفت ىلإا ةيمارلا لÓتحلا

ل˘ك ف˘سسنو ، ل˘كك ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم
نم ىقبت ام ريمدتو ، ةيسسايسسلا دوهجلا
!! ةيقب اهل تيقب نإا ةيملسسلا ةيلمعلا

تا˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا هذ˘˘هو ع˘˘قاو˘˘لا اذ˘˘ه ما˘˘˘مأاو
ل˘كسشب ل˘م˘ع˘لا نآلا بجاو˘لا˘ف ة˘ير˘ي˘سصم˘لا

ةينطولا ةدحولا ةداعتسسا لجا نم لوؤوسسم
ريرحت˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م ة˘يار تح˘ت ة˘ي˘ج˘ما˘نر˘ب˘لا
ءا˘ه˘نإاو ، ا˘هر˘ي˘غ را˘طإا لو ، ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ة˘قار˘ب˘لا تارا˘ع˘سشلا ن˘ع ًاد˘ي˘ع˘ب ما˘˘سسق˘˘نلا

تا˘˘م˘˘˘ل˘˘˘كلا˘˘˘ب بعÓ˘˘˘ت˘˘˘لاو ظ˘˘˘عاو˘˘˘م˘˘˘لاو
انبعسش ا˘هار˘ع ي˘ت˘لا ءا˘فو˘ج˘لا تا˘با˘ط˘خ˘لاو
موي˘لا بلا˘ط˘ي و˘هو ا˘ه˘ل ه˘سضفر ن˘ع ر˘ب˘عو
ا˘م˘ف ، د˘حو˘م˘لا ي˘ن˘طو˘لا ل˘م˘ع˘لا ةرور˘سضب
ةدحولاو ، انقرفي ام لك نم ربكا انعمجي
لب ، ةوعد درجم دعي مل ماسسقنلا ءاهنإاو
لئا˘سصف˘لاو ىو˘ق˘لا ع˘ي˘م˘ج˘ل يرا˘ب˘جإا ر˘م˘م
بلطتي يتلا سسامح ةكرح اهسسأار ىلعو
ىلإا ةدوعلاو ةيخيراتلا ةظحللا طاقتلا اهنم
بسصي نأا بجي يذلا ينيطسسلفلا اهعبنم
نأاو ، ةينيطسسلفلا ةينطولا ةكرحلا رهن يف
، سضي˘˘غ˘˘ب˘˘لا ما˘˘سسق˘˘نلا ة˘˘ح˘˘ف˘˘سص يو˘˘ط˘˘ن
ةفاك يف يسساسسأا لكسشب دمتعي لÓتحلاف
ل˘ع˘ف˘ب م˘ئا˘ق˘لا ع˘قاو˘لا ى˘ل˘ع ه˘˘تا˘˘ط˘˘ط˘˘خ˘˘م
ىلع ةسصرفلا توفن نأا انيلعو ، ماسسقنلا
تي˘ب˘لا بي˘تر˘ت ةدا˘عإا لÓ˘خ ن˘˘م لÓ˘˘ت˘˘حلا
يذلا ين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا تي˘ب˘لا ، ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
لمعلاو ةكارسشلا ةدعاق ىلع عيمجلل عسستي
دحوتن ناو ةيسسايسسلا ةيددعتلاو يوهبجلا
ر˘˘ي˘˘سصم˘˘لا ة˘˘كر˘˘ع˘˘م ي˘˘ف ًلوأاو كلذ ل˘˘ب˘˘ق
قوقح˘لا ن˘ع عا˘فد˘لا ة˘كر˘ع˘م ‐ كر˘ت˘سشم˘لا

سضرألا ة˘كر˘ع˘مو ‐ ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا تباو˘˘ث˘˘لاو
 . ةلقتسسملا ةينيطسسلفلا ةلودلا عورسشمو

لاسضنلا ةهبجل ةيزكرملا ةنجللا وسضع
ينيطسسلفلا يبعسشلا

 ماسسقن’أ ءاهنإ’ يÈكلأ ةينطولأ ةلم◊أ

عيمجلل عسستي نأأو هتناكم ينيطسسلفلأ تيبلل ديعت نأأ بجي ةيÒسصŸأ تايدحتلأ

 ةودقلا يرصس  : ملقب

 صشولع دمحم : ملقب
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؟كتبهوم تفصشتكا فيك
ى˘ل˘ع ة˘سضف˘˘سضف˘˘لا تد˘˘ت˘˘عا
˘ما˘يأا ذ˘ن˘˘م ي˘˘قاروأا تا˘˘ح˘˘ف˘˘سص
كلذ ر˘عأا م˘ل ي˘ن˘˘كل ة˘˘يو˘˘نا˘˘ث˘˘لا
،ةسساردلاب ي˘لا˘غ˘سشنل ا˘ما˘م˘ت˘ها
حاترأل بتكأا ةحيرسص نوكأاسس
نأا ديري عئاجك ءيسش لك لبق
،مايسص لوط دعب لكألا مهتلي
عنسصيل بتكي هنأا كل لاق نمو
ط˘˘لا˘˘غ˘˘ي و˘˘ه درو كو˘˘سشلا ن˘˘م
نكت مل ،حا˘تر˘ن˘ل بت˘كن ،ه˘سسف˘ن
ة˘˘غ˘˘ل يد˘˘ن˘˘ع ة˘˘با˘˘ت˘˘كلا ا˘˘مو˘˘˘ي
سسا˘سسحإلا ة˘غ˘ل ل˘˘ب ة˘˘سضو˘˘م˘˘لا

تا˘˘قوأل ر˘˘ه˘˘سسلا ،ة˘˘ف˘˘طا˘˘ع˘˘لاو
نونف ي˘ن˘م˘ل˘ع ن˘م و˘ه ةر˘خأا˘ت˘م
.ةباتكلا

يف معدلا تيقلت له
؟’ مأا ينفلا كراوصشم
ربح يهف يتدلاو ينمعد نم

،يملق باغ يمأا تباغ نإا يملق
كاو˘˘سشأا ر˘˘سصع˘˘ي يذ˘˘لا يد˘˘˘لاو
ق˘ي˘˘حر˘˘لا ا˘˘نأا بر˘˘سشأل ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا

مهتاهيجو˘ت˘ب ي˘تذ˘تا˘سسأا سضع˘بو
ى˘˘˘سسنأا ل ا˘˘˘م˘˘˘ك ة˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘ج˘˘˘يإلا

يف انأا يه لب ةيزوف يتقيدسص
. رخآا لكسش

يتلا تابوعصصلا مهأا ام
،كتايادب تصضرتعا

؟اهتزواجت فيكو
ة˘با˘ت˘كلا نأا تا˘ق˘ي˘ع˘م˘˘لا م˘˘هأا

ع˘ي˘فر ي˘˘فر˘˘ع˘˘م داز˘˘ل ة˘˘جا˘˘ح˘˘ب
ة˘ياد˘ب ي˘ف ن˘˘ح˘˘نو ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
ن˘م تا˘ت˘ق˘˘ن ا˘˘ن˘˘لزل راو˘˘سشم˘˘لا
كلذ ىلع دز ،نيوانع ةيدجبألا

لكسشب ةيبدألا لفا˘ح˘م˘لا با˘ي˘غ
ي˘˘ف ط˘˘ق˘˘ف ا˘˘هد˘˘ج˘˘ن ر˘˘م˘˘ت˘˘سسم
ا˘˘هدو˘˘جو ل˘˘ب ،تا˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

ةربخلا بسستكن ىتح يرورسض
سسر˘م˘ت˘نو را˘ب˘كلا با˘ت˘كلا ن˘م
سصقن ،نحن ها˘ق˘ل˘ت˘ن م˘لا˘م ى˘ل˘ع
ةردقلاو مءÓتت يتلا رسشنلا رود
 . ةيلاملا

انتعدبم تراتخا اذامل
اهريغ ىلع «رطاوخلا»
؟يبرعلا بدأ’ا عاونأا نم
نأا يغبني ةباتكلاب ئسشان يأا

ءدتبمل فيك جيرد˘ت˘لا˘ب ئد˘ت˘ب˘ي
ىلع رمي نأا نود ةياور بتكي

ة˘˘سصق˘˘لا وأا ةر˘˘طا˘˘خ˘˘لا ة˘˘با˘˘ت˘˘ك
تنا˘˘ك و˘˘لو ى˘˘ت˘˘ح ةر˘˘ي˘˘سصق˘˘˘لا

نارد˘˘ج˘˘لا ة˘˘سسي˘˘ب˘˘ح هر˘˘˘طاو˘˘˘خ
وأا ةرطاخلا نم هتايادبو هتبرجت
عونلا اذه ترتخا ،ةسضفسضفلا

طا˘ق˘ن فر˘ع˘ن˘ل ة˘ئد˘ت˘ب˘م ي˘نو˘ك
ي˘ف ا˘ن˘ه˘جو˘ت را˘سسمو ا˘ن˘ئا˘ط˘˘خأا
ي˘˘ف كاذ ح˘˘ح˘˘سصن˘˘ل ة˘˘با˘˘˘ت˘˘˘كلا
اهلسضفأا ر˘طاو˘خ˘لا ،ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لا

يفطاعلا سسح˘لا ا˘ه˘نو˘ك ار˘ي˘ث˘ك
قيرب ىقبي يكلو اعم يعقاولاو
.نويعلا مأا ناولألاب

كتعومجم ناونع
صصوصصن ،«روهزلا فطق»

كعاجوأا صضعب يكحت
توصص تبهذ اصضيأا نكل

صضبن بوصصو رخآ’او انأ’ا

قمعأا لكصشب ةيناصسنإ’ا
ىتمو نيأا كيأارب ،فثكأاو

هقفأا بتاكلا دجي
؟بحرأ’ا

او˘نو˘كت ل لو˘ق˘ت ا˘˘ن˘˘تد˘˘عا˘˘ق
فطق Óعفو ،نيوا˘ن˘ع˘ل˘ل ىر˘سسأا
يكحي ةرات اهنبب عمجي روهزلا
يدانيو سسمÓي ةراتو انعاجوأا
عقاولا نم ة˘ي˘نا˘سسنإا ع˘ي˘سضاو˘م˘ب
ق˘ب˘ت يذ˘˘لا بتا˘˘كلا ،سشا˘˘ع˘˘م˘˘لا

هريسصم طقف لايخلا نع هتباتك
وه نزتملا بتاكلا ،لÓحمسضلا

ةادانملا اهنيب عمجلل ىعسسي نم
ةيناسسنإلا عيسضاومب ءادنلا لك
يف ةب˘ي˘غ˘م˘لا ى˘ت˘حو ة˘سشا˘ع˘م˘لا
هعا˘جوأا سضع˘ب در˘سسيو ا˘ن˘نا˘طوأا
 .ديري وه ةقيرط يأاب

تاعوصضوملا مهأا ام
اذه يف ةحورطملا

تاعوصضوم لهو رادصص’ا
؟ةبلاغلا يه تاذلاو انأ’ا

م˘غر ة˘عو˘ن˘ت˘م تا˘عو˘سضو˘م
نيب عونتت اهب ةيدجبألا رسصق
لاح ةمجرت نيبو تاذلاو انألا
ةراتو مألا نع انبتك ةرات عقاولا

انكاكتحل توملا براوق نع
ة˘˘ي˘˘سضق˘˘˘لا ن˘˘˘ع ،ة˘˘˘قار˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘ب
ةيناسسنإا ةيسضقك ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
هنادجو يف يبرعلا ملاعلا مهت
ةرم تابسشلا نع ءيسش يأا لبق
بع˘سشلا ن˘ع ،م˘ه˘تو˘ي˘حو ىر˘خأا
لج ي˘ف ءا˘ط˘ع˘م˘لا ن˘ما˘سضت˘م˘لا
بحلا نعو ،دماسص وه فورظلا

.ىرخأا ةرم لزغلاو
نم بولطم معدلا له

عدبملا مأا عادب’ا لجأا
تابثا ىلع رداق هصسفنب

؟تاذلا
ا˘عد˘ب˘م عد˘ب˘م˘لا ن˘كي ا˘م˘ه˘م

نإا ،عد˘ب˘ي ي˘كل ءي˘سش ه˘سصق˘ن˘˘ي
بحاسص وأا ينف مأا يعانسص ناك
. ملق

مأا اقح ةرورصض ةرطاخلا
ةيلامج ةعتم دّرجم يه

 ؟مودت ’ ةينآا
نمل بتكت نول يأاب ةرطاخلا

سسف˘ن˘لا ن˘م نا˘ع˘م ا˘ه˘ل ف˘ي˘˘كو
،حور˘لا وا بل˘ق˘لا ن˘م مأا ة˘˘عد˘˘ب
˘ما˘يألا هذ˘ه˘ب ةرور˘سض ةر˘طا˘خ˘لا

ةيلامج ةعتم تقولا سسفن يفو
.اهسضرأاب تومت امبر
Óب كيتأات ىتلا ةرطاخلا

ريغو ءاجرع امئاد عقاو
ثبع درجم اهنأ’ ةبذهم

نأا نيرت ’أا ،تاملكلاب
يفو ةرطاخلاو فرحلا
لايخلا نم يتأات اهبلغأا

لبق لايخلا ةنبا اهنأ’
؟عقاولا

بتكي ل وه امومع بتاكلا
ه˘ت˘بر˘˘ج˘˘ت بت˘˘كي ل˘˘ب ه˘˘سسف˘˘ن˘˘ل
اهنو˘ك ن˘م ل˘ق˘ت˘ن˘ت˘ل ة˘ي˘عاد˘بإلا

نإا ،ءارقلل اكلم حبسصتل ةسصاخ
ى˘˘˘لإا قر˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘ي بتا˘˘˘كلا نا˘˘˘ك
اهيمسسن فيك ةسشاعملا عيسضاوم
ن˘م ةر˘كف˘لا تأا˘˘ت م˘˘ل وأا لا˘˘ي˘˘خ
ي˘ف بتا˘كلا ا˘هرو˘ل˘ب˘ي˘ل ع˘قاو˘˘لا
ريغ وأا ةسصق وأا ةرطاخ لكسش
م˘ي˘˘ق˘˘لا ن˘˘ع بت˘˘كي ن˘˘مو ،كلذ
ن˘طو˘˘لاو ر˘˘ي˘˘خ˘˘لا .ة˘˘ي˘˘نا˘˘سسنإلا

لو لا˘ي˘خ ا˘ه˘ي˘م˘سسن ل بح˘˘لاو
عباط ىفسضت نأا ليمج ،ءاجرع
دومجلا خف يف عقت نكل لايخلا
انل بتكن ،عقاولا سسمÓت مل نإا

ن˘ير˘˘خآÓ˘˘ل تقو˘˘لا سسف˘˘ن ي˘˘فو
برا˘ج˘ت ن˘م ع˘ب˘ن˘ت ا˘ن˘˘ت˘˘يد˘˘ج˘˘بأا
ن˘م ل˘ه˘ن˘ت ا˘نا˘ي˘حأاو ة˘ي˘˘سصخ˘˘سش
سسمÓن انلع˘ل ن˘ير˘خآلا برا˘ج˘ت

د˘ج˘ي˘ل ي˘ن˘ع بت˘كأاو م˘ه˘حور˘˘ج
ي˘تا˘با˘ت˘ك ي˘˘ف ه˘˘سسف˘˘ن ئرا˘˘ق˘˘لا

مهسسفنأا اودج˘ي˘ل م˘ه˘ن˘ع بت˘كأاو
ةءارقلا بتاكلل دبل ،يتيدجبأاب
ظ˘حÓ˘ن ا˘ن˘نأا م˘غر ة˘ماد˘ت˘سسم˘˘لا

ةءار˘ق˘لا ن˘ع ا˘ي˘ل˘ك ه˘ب˘سش ا˘فوز˘ع
ىتحو أارقت ل ممأا اننأل نكمم
كلت هل نكت مل يقرولا باتكلا
اقباسس هيل˘ع نا˘ك ا˘م˘ك ة˘نا˘كم˘لا

باتكلا هلحم لح امدعب نكمم
يف عقت ل ىكلو ينورتكلإلا
نأا ل˘ب˘ق ا˘ئرا˘ق ن˘ك لا˘ي˘خ˘لا خ˘˘ف
درجمل بتكت لو افلؤوم نوكت
كبلطت امدنع بتكأا لب ،ةباتكلا
اوسشحم نوكتسس اهنيح ةباتكلا
،كنهذ ي˘ف ج˘سضن˘ت˘سس را˘كفألا˘ب
اننكل روهزلا فطقن نأا انناكمإاب

.عيبرلا فحز عيطتسسن ل
لمع نم لهو كتاحومط

 ؟ديدج
مكجئاوح اوسضقا كنم ارذع

ل د˘يد˘ج˘لا ،نا˘م˘ت˘˘كلاو ر˘˘سسلا˘˘ب
سسف˘ن ه˘سسف˘ن ع˘ن˘سصي ل˘ب ر˘كذ˘˘ي
.فقاوملا

 ةريخأا ةملك
جو˘لو دو˘ي ن˘م ط˘ق˘ف ح˘˘سصنأا
ةحوتفم باوبألا ة˘با˘ت˘كلا م˘لا˘ع

نيطبثملا نع كانيع قلغا طقف
ىل˘ع ر˘كسشلا ل˘ك ،ن˘ي˘ي˘ب˘ل˘سسلاو
هلئامخ يف انرسس يذلا راوحلا
ل˘كو ا˘نراد˘سصإا ن˘ع حا˘سصفإلا˘ب
.عيمجلل قيفوتلا

ةفئاصصلا لÓخ ÚنطاوŸا ةاناعم فيفختل

بورسشلأ ءاŸاب دوزتلأ عيراسشم قÓطإأ
ةسسبتب رتاعلأ رئبو ةعيرسشلاب

ءابرهكلل ةرركتŸا تاعاطقن’ا ببصسب

نوبلاطيو نوؤواتسسم سسابعلب يديسس ناكسس
ايدام مهسضيوعتب «زاغلنوسس»

سسل˘ج˘م˘لا ار˘خؤو˘˘م ع˘˘م˘˘ت˘˘جا
سسراد˘ت˘ل ي˘ئلو˘لا يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا

ةيمومعلا تامدخ˘لا ة˘ي˘ع˘سضو
،ةسسبت ة˘يلو˘لا تا˘يد˘ل˘ب ل˘ج˘ب

يذلا عامتجإلا نع قثبنا ثيح
يتلوم ة˘يلو˘لا ي˘لاو ه˘سسأار˘ت

يل˘ث˘م˘مو ءارد˘م ع˘م ه˘ل˘لا˘ط˘ع
م˘˘˘هأا قÓ˘˘˘طإا تا˘˘˘عا˘˘˘ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
نيسسحتل ةيوي˘ح˘لا ع˘يرا˘سشم˘لا
ىد˘ل ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا
ة˘ي˘لا˘كسشإا كلذ ن˘م ن˘طاو˘م˘˘لا
ة˘ح˘لا˘سصلا ها˘ي˘م˘لا˘ب ن˘يو˘م˘ت˘لا
فر˘ع˘ت دا˘كلا˘ب ي˘ت˘لا بر˘سشل˘˘ل
لو˘˘˘ل˘˘˘ح ع˘˘˘م ادا˘˘˘ح ا˘˘˘بذ˘˘˘بذ˘˘˘˘ت
عاط˘ق ج˘مر˘ب ثي˘ح ،ة˘ف˘ئا˘سصلا
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘˘م˘˘˘لا دراو˘˘˘م˘˘˘لاو ير˘˘˘لا

ى˘ل˘ع ة˘˘مزألا ل˘˘ح˘˘ل عور˘˘سشم
ةطحم زاجناب بيرقلا ىدملا

» ا˘˘˘ث/ل06 » ة˘˘˘ع˘˘˘سسب خ˘˘˘سض
ة˘يد˘ل˘ب˘ب «د˘لا˘خ مأا» ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘ب
هئاهتنا لاجآا تددحو ةعيرسشلا
 .0202 ربمتبسس رهسش يف

راطإلا اذه يف يلاولا رمأاو
سصاو˘˘خ را˘˘بآا40 ر˘ي˘خ˘سست˘ب
دوزتلا ميعدتل ةعيرسشلا ةيدلبب
امك ةقطنملاب ةنكاسسلل هايملاب
ةسشقانم عامتجلا اذه لÓخ مت
را˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘علا ةدا˘˘˘˘عإا عور˘˘˘˘سشم
برسشلا هايم˘ب دوز˘ت˘لا ة˘كب˘سشل
ة˘˘ع˘˘ير˘˘سشلا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ط˘˘سسو˘˘ب
نيرئب زاجنا ةسشقانم كلذكو
«ناجيلث» ة˘يد˘ل˘ب˘ب ن˘ي˘ت˘ق˘ي˘م˘ع
ةعيرسشلا ةيدلب ميعدت ةدئافل
65 ا˘ه˘ب لا˘˘غ˘˘سشألا تزوا˘˘ج˘˘ت
زاجنا ةسشقانم متو اذه ،ةئاملاب
اث/ل021» ةعسسب خسض ةطحم
ةيدلبب «ةرا˘كذ˘لا» ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب »
ةبسسنب «ىرسسو˘لا فا˘سصف˘سص»

نيسسحتل ، %56 تغلب زاجنا
، «رتاعلا رئب » ةيدلبب ةمدخلا

تاونق زاجنا عورسشم ةسشقانم
نم ّدحلل »DHPE » عون نم
ةيدلبب هايملا ةقر˘سسو ر˘يذ˘ب˘ّت˘لا
 .«رتاعلا رئب»

فسشك ،رياغم قلايسس يفو
ه˘ل˘لا˘ط˘ع ة˘سسب˘˘ت ة˘˘يلو ي˘˘لاو
ةيلمع ل˘ي˘ج˘سست ن˘ع ي˘تلو˘م
ن˘ي˘ل˘جار˘ل˘ل ن˘˘ير˘˘م˘˘م زا˘˘ج˘˘نل
ةيع˘ما˘ج˘لا د˘ها˘ع˘م˘لا نا˘ط˘بر˘ي
قيرطلاب ةيعماجلا تاماقلاو
نيكم˘ت˘ل «01» م˘قر ي˘ن˘طو˘لا
وحن نامأاب رورملا نم ةبلطلا

نود ،مهتماقإاو مهدهاعم رقم
ثداوحل˘ل ة˘سضر˘ع او˘نو˘كي نأا
اياحسض تفلخ يتلا ق˘ير˘ط˘لا˘ب
ي˘˘ف د˘˘كأاو ،ق˘˘با˘˘سس تقو ي˘˘˘ف
ءاد˘˘سسإا ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا
ةينعملا تاهجلا ىلإا هتاميلعت
ط˘ي˘ح˘ي رو˘˘سس زا˘˘ج˘˘نا ة˘˘ي˘˘غ˘˘ب
ةّيعما˘ج˘لا تا˘ما˘قلا ع˘م˘ج˘م˘ب
ن˘ه˘ت˘مÓ˘سس نا˘م˘سضل تا˘ن˘ب˘ل˘ل
ثادحأا ةدع رركت دعب نهنمأاو
ل˘خاد ى˘لإا ءا˘بر˘˘غ˘˘ل ل˘˘ل˘˘سست˘˘لا
ةرطقلا يهو ،يماقإلا مرحلا
تعدو سسأا˘كلا تسضا˘فأا ي˘ت˘˘لا
ن˘˘م تا˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا ن˘˘سش ى˘˘˘لإا
اذ˘ه˘بو تا˘با˘ق˘ن˘لاو تا˘ب˘ل˘ط˘لا
هذهل دح عسضو نكمي رارقلا
ءاهنإاو ة˘ن˘ي˘سشم˘لا تا˘فر˘سصت˘لا
تاماقإلا ماحتقا بابسسأا دحأا

اذإا ة˘سصا˘خ ءا˘بر˘غ˘لا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م
با˘ب˘سشلا جو˘لو˘ب ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت
تا˘ما˘قإا ى˘لإا ن˘ي˘˘قو˘˘ب˘˘سسم˘˘لاو
 .ثانإÓل ةيبÓط

نوراه يحابصصم

تا˘˘˘˘عا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘نلا ترا˘˘˘˘ثأا
ءا˘˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘كل˘˘˘˘ل ةرر˘˘˘˘كت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ر˘ه˘سشأا ذ˘˘ن˘˘م ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘م˘˘لاو
ةيدلب ناكسس طخسسو بسضغ
6 وحنب ةديعبلا ميهاربإا يديسس
يد˘˘ي˘˘سس ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ن˘˘˘ع م˘˘˘ل˘˘˘ك
يف مهل ببسست امم ،سسابعلب

مهتعفد ةميسسج ةيدام رئاسسخ
ةيمومعلا ة˘كر˘سشلا ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ب
زا˘غ˘˘لاو ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا ع˘˘يزو˘˘ت˘˘ل
مجح ن˘ع ا˘يدا˘م م˘ه˘سضيو˘ع˘ت˘ب
ءارج اهودبكت يتلا رارسضألا

.تاعاطقنلا هذه
ىدم نع ناكسسلا ربع دقو

تا˘عا˘ط˘ق˘نلا ن˘م م˘ه˘ئا˘ي˘ت˘سسا
ي˘˘ت˘˘لا ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كل˘˘ل ةد˘˘يد˘˘ع˘˘لا
ة˘ي˘لا˘ت˘ت˘م تا˘عا˘سسل ل˘سصاو˘ت˘ت
لسصف لجا نم  مهراذنإا نود
ر˘مألا ،ة˘ي˘نور˘ت˘كللا ةز˘ه˘جألا
م˘ه˘ي˘ل˘˘ع سصغ˘˘ن˘˘ي تا˘˘ب يذ˘˘لا

رئاسسخ م˘هد˘ب˘ك ا˘م˘ك م˘ه˘تا˘ي˘ح
بب˘سست ثي˘ح ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘يدا˘˘م
ءابرهكلل ئجاف˘م˘لا عا˘ط˘ق˘نلا
ةأا˘˘ج˘˘ف ه˘˘تدو˘˘ع ن˘˘˘ع كي˘˘˘ها˘˘˘ن
بيرخت يف عف˘تر˘م ط˘غ˘سضبو
نويزفلتلا تاسشاسش نم ديدعلا

،تلاسسغلا اذكو تاجÓثلا و
ا˘˘˘˘عد قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا تاذ ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ف
ةينعملا ةسسسسؤوملا نوكتسشملا

باعيتسسا ةقاط عيسسوت ةداعإل

ا˘ها˘يإا ن˘ي˘ل˘م˘ح˘م تلو˘ح˘˘م˘˘لا
يدا˘م˘˘لا رر˘˘سضلا ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم
اذه ناو ةسصاخ مهب قحل يذلا
ةر˘م ل˘˘ك دد˘˘ج˘˘ت˘˘ي ل˘˘كسشم˘˘لا

ل˘ك ة˘˘ياد˘˘ب ع˘˘م ف˘˘عا˘˘سضت˘˘يو
ر˘˘ث˘˘˘كي ن˘˘˘يأا ف˘˘˘ي˘˘˘سص ل˘˘˘سصف
،ةيئاوهلا تافيكملا لامعتسسا

ه˘تاذ تقو˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م
ة˘ن˘ج˘ل ل˘ي˘كسشت˘ب زا˘غ˘ل˘˘نو˘˘سسل
رارسضألا مجح ديدحتل ةينقت
مهسضيوعتو مهب تقحل يتلا

هذ˘ه نأاو ا˘م˘ي˘سس ،ا˘يدا˘م ا˘ه˘ن˘˘ع
ىتح اهسسفن فلكت مل ةريخألا
با˘ط˘علا هذ˘ه ن˘ع راذ˘ت˘˘علا

يد˘˘ي˘˘سس نا˘˘كسس بلا˘˘ط ا˘˘م˘˘ك
«زا˘˘غ˘˘ل˘˘نو˘˘سس» ن˘˘م م˘˘ي˘˘هار˘˘˘بإا
لح داج˘يإا ل˘جا ن˘م كر˘ح˘ت˘لا˘ب
ةسصاخ ايئا˘ه˘ن ل˘كسشم˘لا اذ˘ه˘ل
ة˘ياد˘ب فرا˘سشم ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘نأاو
هيف رثكي نيا فيسصلا لسصف
،ءاو˘ه˘لا تا˘ف˘ي˘كم لا˘م˘ع˘ت˘˘سسا

م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م نأا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ح˘˘سضو˘˘م
هذ˘ه تا˘ع˘ب˘˘ت ن˘˘م تف˘˘عا˘˘سضت
لÓغتسسلا ةجيتن تاعاطقنلا
ةينورتكلإلا ةزهجأÓ˘ل ر˘ي˘ب˘كلا

لزنملا يف ءاقبلا ةيمازلإا عم
لافطألا مظعم نأا رابتعا ىلع
ا˘ه˘تا˘قوأا ي˘سضق˘ت تÓ˘ئا˘ع˘˘لاو
.نويزفلتلا تاسشاسش مامأا

ودبع.صص
mahali@essalamonline.com

ةيريدم لصصاوت راطإا يف
نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا

ةيوعوتلا اهتÓمح
ةينماصضتلاو

فلأأ001 سصيسصخت
ةيناجم ةمامك
مناغتسسمب نينطأوملل
نيوكتلا ةيريدم لصصاوت
ةي’وب نيينهملا ميلعتلاو
اهتÓمح مناغتصسم
ذنم ةينماصضتلاو ةيوعوتلا
انوروك ةحئاج راصشتنا

ترداب ثيح ،91 ديفوك
22 عيزوت ىلإا ةرملا هذه

ربع ةيئاقو ةمامك فلأا
،ةي’ولا تايدلب فلتخم

ريخ ،ةكانرف رارغ ىلع
ةهجلاب صسلدات نيع ،نيدلا
ةصشاعصشعو ةيبونجلا

لمصشتصس امك ،رصضخل يديصسو
تايدلبلا لج ةيلمعلا
.ىرخأ’ا

ةيريدم تماق ،اهتهج نم
ةي’ولاب ةصضايرلاو بابصشلا

ةكرحلا ةكراصشمبو
ةيلخ ءاصضعأاو ةيوعمجلا
ةعباتملاو ةياقولا ةمزأ’ا
انوروك صسوريف ةحفاكمل
0001 عيزوتب ةي’ولاب
ىلع ىلوأا ةعفدك ةمامك
ةنيدم طصسوب نينطاوملا

لامع اذكو ،مناغتصسم
ناوعأا بناج ىلإا ،ديربلا
ةعاذإاو يمومعلا نم’ا

.ةيوهحلا مناغتصسم
مناغتصسم ةي’و تناكو اذه
ديع لبق تصصصصخ دق
هعومجم ام كرابملا رطفلا

اناجم ةمامك فلأا001
،ةي’ولا تايدلب ىلع تعزو
ةيامحلاو ةينمأ’ا ةزهجأ’ا
عم قيصسنتلاب ،ةيندملا
اذكو ةينعملا حلاصصملا
تاميظنتو تائيهلا
ةلوليحلل يندملا عمتجملا

صسوريف راصشتنا نود
فرعت يتلا ةي’ولاب
ت’اح يف ارارقتصسا
.مايأا ةدع ذنم ةباصص’ا

نيدلارون.ب

فصسوي نب . رصضÿ . أا :اهرواح



ة˘˘ير˘˘يد˘˘˘م بسسح ر˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘يو
نم رثكأا عمج ةيحÓفلا حلاسصملا

ربع را˘ط˘ن˘ق ف˘لا008و نوي˘ل˘م
ةلسشنخ زيمتت ثيح ةيلولا بارت
ةيوارحسص ةي˘بو˘ن˘ج ن˘ي˘ت˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
ةيبهسس ة˘ي˘ل˘ت ة˘ي˘لا˘م˘سش ة˘ق˘ط˘ن˘مو
ةيلولا يلاو داسشأا .ةيلمعلا لÓخ
ناو˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ل ما˘˘˘ع˘˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو
فرط نم ةلوذبملا تادوهجملاب

راديسسوك ةكرسش يريسسم نم لك
ن˘يذ˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ي˘حÓ˘˘ف اذ˘˘كو
تاو˘ن˘سسلا هذ˘ه ة˘ل˘ي˘˘ط او˘˘م˘˘ها˘˘سس
لمعلاو جاتنإلا ةرفو يف ةريخألا

ةرطسسملا فادهألا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘ل˘ع
نمألا يف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا ة˘لود˘لا ن˘م
مغرلاب يتاذلا ءافتكلاو يئاذغلا

ةوا˘سسقو ة˘ب˘ع˘سصلا فور˘ظ˘لا ن˘˘م
ةيلمع قÓ˘ط˘نا د˘ع˘بو .ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا
ديدعلا اهل ترخسس يتلا داسصحلا

يلع ماق تانحاسشلاو تللا نم
دحأا دقفتب ةلسشنخ يلاو يديزوب
ةدجاوتملا ةسصاخلا تارمثتسسملا

راو˘غ˘لا ط˘ي˘ح˘م ىو˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
لÓ˘ظ تح˘ت ا˘ه˘ل˘خاد˘˘ب ى˘˘ق˘˘ت˘˘لاو
نم ةعومجم اهراجسشأاو ا˘ه˘ل˘ي˘خ˘ن
عمتسسا «ةيافيلح«طي˘ح˘م ي˘حÓ˘ف
ادعاو مهتلاغسشنإا ىلإا اهلÓخ نم
ةيسساسسألا بلاطملاب لفكتلا مهايإا

ح˘ت˘ف˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘˘لا كل˘˘ت ة˘˘سصا˘˘خ
،اهليهأات ةداعإاو ةيحÓفلا كلاسسملا
ىلع لمعلا ،ةي˘حÓ˘ف˘لا ءا˘بر˘ه˘كلا
زاجنا˘ب ة˘سصا˘خ ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘ي˘ج˘سست
،ةيئانلا قطانملاب ةيئادتبا ةسسردم
عيمجت ةطقنل ءاقللا دعب جرعيل
فقو نيأا ،ةراعبل ةلقعب بوبحلا

ريباوطلاو نيحÓفلا ةاناعم ىلع
ىلإا انا˘ي˘حأا ل˘سصت ي˘ت˘لا ة˘ل˘يو˘ط˘لا
م˘ي˘ل˘سست˘ل را˘ظ˘ت˘نإلا ن˘م ن˘˘ي˘˘مو˘˘ي
يف لثمتملا يحÓف˘لا م˘ه˘جو˘ت˘ن˘م
ةيلولا يلاو دهعت انه ،حمقلا ةدام
اذ˘ه ل˘ح˘ل ا˘ي˘سصخ˘سش ه˘ت˘ع˘با˘ت˘˘م˘˘ب
ناويدلاslcc - ريدم عم لكسشملا
ديدمت لجأا نم ‐ بوبحلل ينطولا
ءاسضقلل ةيمويلا ل˘م˘ع˘لا تا˘عا˘سس
يتلا ةيبلسسلا ةرهاظلا هذه ىلع
تحبسصأاو ،حÓفلا لهاك تقهرا
ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا ى˘ل˘ع ا˘ق˘˘ئا˘˘ع ل˘˘كسشت
ميلسستل يرخا نكامأا نع ثحبلاو
ادكؤوم ةيلو˘لا جرا˘خ م˘ه˘جو˘ت˘ن˘م

ريبادتلا˘ب ماز˘ت˘للا ع˘ي˘م˘ج˘لا ى˘ل˘ع
.ةيحسصلا ةيئاقولا

ةيامحل يئ’ولا بتكملا
ىلع جتحي كلهتصسملا

عيزوت ةيلمع نم هءاصصقا
تامامكلا

ي˘ئلو˘لا بت˘كم˘لا سسي˘ئر ه˘جو
ةلسشنخ ةيلوب كلهتسسملا ةيامحل
فلتخمو ةيلولا يلاول ىوكسش
ا˘ه˘ي˘ف دد˘ن˘ي ،ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘˘ج˘˘لا
ة˘ي˘ل˘م˘˘ع ن˘˘م بت˘˘كم˘˘لا ءا˘˘سصقإا˘˘ب
تامامكلا عيزوت يف ةكراسشملا

نم ةسصسصخملا نينطاوملا ىلع
ة˘يلو˘لا نا˘كسسل ة˘مو˘كح˘لا ل˘ب˘˘ق
فلا001 ا˘هدد˘˘ع غ˘˘ل˘˘ب ي˘˘ت˘˘لاو
بخسشل حابسصم فاسضأاو ،ةمامك
نأا ه˘ت˘لا˘سسر ي˘ف بت˘كم˘لا سسي˘˘ئر
قطانمو تايدلب ةدعب نينطاوملا
تامامكلا نم اوديفتسسي مل لظلا

فسصتت م˘ل ع˘يزو˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ناو
ن˘ي˘ف˘ل˘كم˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ة˘˘هاز˘˘ن˘˘لا˘˘ب
قر˘ط˘ب سصا˘خ˘سشا ا˘ه˘ب دا˘ف˘˘ت˘˘سساو
فيسضت عيزو˘ت˘لا ر˘سصت˘قاو ىر˘خأا
نيينعم سصاخ˘سشأا ى˘ل˘ع ة˘لا˘سسر˘لا

،نيزوعملا نينطاوملل لسصت ملو
عمتجملا لثمت ةي˘ع˘م˘ج˘ك ن˘ح˘نو
ةي˘ل˘م˘ع ة˘يا ن˘م ا˘نءا˘سصقا سضفر˘ن
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا سصخ˘ت ة˘كرا˘˘سشم˘˘لا

سضع˘ب ا˘م˘˘ه˘˘ت˘˘م ،كل˘˘ه˘˘ت˘˘سسم˘˘لاو
ري˘ي˘سست ن˘ع ة˘لوؤو˘سسم˘لا فار˘طلا

ل˘م˘ع˘لاو ن˘ما˘˘سضت˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ن˘م دد˘ع ءا˘سصقا ي˘ف ي˘كرا˘سشت˘لا
رسصتقيو ةكراسشملل تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
ل˘ه˘ج˘ي سضع˘ب˘لا ي˘ل˘ع رو˘سضح˘لا
.مهليثمت ةفسص ام وا مهدامتعا

دقع خصسفب رمأاي يلاولاو..
ةمزتلم ريغ ت’واقملا

ررقملا ةصصحلا ميلصستو
 اهعيزوت

ةيلو يلاو يديزوب يلع رمأا
ة˘يا˘ه˘˘ن هد˘˘ق˘˘ف˘˘ت لÓ˘˘خ ة˘˘ل˘˘سشن˘˘خ
زا˘˘˘˘ج˘˘˘˘نا عور˘˘˘˘سشم عو˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سسلا
ة˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘جلا تا˘˘˘˘ن˘˘˘˘كسسلا

خ˘سسف˘˘ب ،ةد˘˘حو0002+0002
مل يتلا ةلوانملا تلواقملا دوقع
لا˘م˘كت˘˘سسا˘˘ب ا˘˘هدو˘˘عو˘˘ب مز˘˘ت˘˘ل˘˘ت
لبق ن˘م ا˘ه˘ل ةد˘ن˘سسم˘لا لا˘غ˘سشلا
يراقعلا رييسستلاو ةيقرتلا ناويد
طبرو ةيجراخلا ةئيهتلاب ةسصاخلا
ي˘ثÓ˘ث˘لا تا˘كب˘سشلا˘ب تا˘ن˘˘كسسلا
نم زجنم˘لا ي˘ن˘كسسلا عور˘سشم˘ل˘ل
ىر˘ب˘كلا ءا˘ن˘ب˘˘لا ة˘˘سسسسؤو˘˘م ل˘˘ب˘˘ق
لاغسشلا لك تهنا يتلا راديسسوك
اهعيزوت عمزملا تانكسسلا لخاد
اهميلسستب تماقو اهيقحتسسم يلع
ةيقرتلا ناويد عورسشملا بحاسصل
،روهسش ذنم يرا˘ق˘ع˘لا ر˘ي˘ي˘سست˘لاو
ةئيهتلا لا˘م˘كت˘سسا ر˘خأا˘ت˘ل ار˘ظ˘نو
يلاو..اهعيزو˘ت ل˘جأا˘ت ة˘ي˘جرا˘خ˘لا
تار˘ير˘ب˘ت˘˘لا ل˘˘ك سضفر ة˘˘يلو˘˘لا
تانكسسلا ع˘يزو˘ت م˘ي˘ل˘سست ر˘خأا˘ت˘ل

ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لا ا˘ه˘با˘ح˘سصا ي˘ل˘˘ع
ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م .ة˘ق˘ب˘˘سسم تارار˘˘ق˘˘ب
راد˘ي˘سسو˘ك ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘ب تارا˘˘طا

لطعت بابسسا تعجرا تلواقمو
لا˘˘˘م˘˘˘كت˘˘˘سسا مد˘˘˘عو لا˘˘˘غ˘˘˘˘سشلا
ةرادا مازتلا مدعو رخأاتل لاغسشلا
نو˘يد˘لا ة˘يو˘سست˘ب ة˘ي˘قر˘ت˘لا ناو˘يد
ةيهتنملا تايعسضولا نع ةقلاعلا

ىدا ا˘م ر˘ه˘سشا6 ن˘م ر˘ث˘كا ذ˘ن˘م

يلام زجع يف تلواقملا لوخدب
ديلا سصقنو لامعلا روجا ديدسستو
ر˘ط˘سضي ا˘م ة˘ل˘هؤو˘م˘˘لا ة˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘لا
جرا˘خ ن˘م ا˘ه˘ب˘˘ل˘˘ج تلوا˘˘ق˘˘م˘˘لا
ل˘˘˘ك ا˘˘˘ه˘˘˘ل ر˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘تو ة˘˘˘يلو˘˘˘لا
ة˘ي˘لا˘م˘لاو ة˘يدا˘م˘لا تا˘ي˘˘نا˘˘كملا

ة˘ه˘ج˘لا˘بو .عور˘سشم˘لا لا˘م˘˘ت˘˘كل
ىلع ةيلولا يلاو جرع ةلباقملا

ددسش نيا لدع تانكسس عورسشم
زا˘غ˘ل˘نو˘سس ة˘سسسسؤو˘م ر˘يد˘م ى˘ل˘ع
تاظفحتلا لك عفر يف عارسسإلاب
ة˘ي˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا تا˘˘ن˘˘كسسلا ط˘˘برو
اهعيزوت ةحمربل زاغلاو ءابرهكلاب
اسضيا لبقي نلو .ةمداقلا مايلا يف
يلع لوقي عيمجلا لكو ريربت يا
يف هتايلوؤو˘سسم ل˘م˘ح˘ت يد˘يزو˘ب

متو ةجمربم ةيلمع يا رخأات ةلاح
نينطاوملل دوعو ا˘ه˘نأا˘سشب م˘يد˘ق˘ت

ي˘˘ف نود ا˘˘م ل˘˘كب مز˘˘ت˘˘ل˘˘م ه˘˘نأل
.ةمدقم تادهعتو ةقباسس رسضاحم

 يداعصس. يون

mahali@essalamonline.com
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 ةلسشنخب بوبحلأ نم راطنق فلأأ008و نويلم نم رثكأأ عمج وحن
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يتسسيمخب ةيدعÓبلأ رأود ناكسس
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دجاوتي نيأا ةحيفصصلا طاقرق طيحمب طبصضلابو ةي’ولل ةيبونجلا ةقطنملاب صسردلاو داصصحلا تايلمع قÓطنا
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راود˘ب ة˘ن˘طا˘ق˘˘لا تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا
يتسسيمخ ةيدلب˘ب ة˘يد˘عÓ˘ب˘لا

ةيلولا ةمسصاع قرسش مك81
يمارلا اهبلطم تلي˘سسم˘سسي˘ت
ةرئاد نم ناكسسلا لاسشتنا ىلإا
ديب˘ع˘تو يو˘م˘ن˘ت˘لا ف˘ل˘خ˘ت˘لا
د˘ي˘حو˘لا ي˘بار˘˘ت˘˘لا كل˘˘سسم˘˘لا
ي˘قا˘بو راود˘لا ن˘ي˘ب ط˘˘بار˘˘لا
بلاط نيأا ،ةرواجملا قطانملا
تا˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سسلا ن˘˘˘م نا˘˘˘كسسلا
ةر˘م ن˘م ر˘ث˘كأا ي˘ف ة˘ي˘ئلو˘˘لا
ى˘˘لإا تا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘للا ةرور˘˘˘سضب

ةدقعملا ةيعامتجلا م˘ه˘ت˘لا˘ح
ناكسسلا فسصن دمع نأا دعب
ةيفيرلا مهتق˘ط˘ن˘م ر˘ج˘ه ى˘لإا

نع اثحب ندملا ىلإا نيهجتم
ةمدع˘ن˘م˘لا ة˘م˘ير˘كلا ةا˘ي˘ح˘لا
ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب راود˘˘لا اذ˘˘ه˘˘˘ب
ةرورسض ىلع ةلودلا ةنهارم
ةيفيرلا قطانملا ليهأات ةداعإا

اذه. اهيف نينطاوملا ناكسسإاو
و˘ن˘طاو˘م ع˘˘م˘˘ج ءا˘˘ق˘˘ل ي˘˘فو
برعأا مÓسسلا ةيمويب راودلا
م˘ه˘سضا˘ع˘ت˘ما ن˘ع ءلؤو˘ه ا˘ن˘˘ل
سشيمهت˘لا ة˘سسا˘ي˘سسل د˘يد˘سشلا

سسرامملا يومنتلا ءاسصقإلاو
ةيفيرلا ةقطنملا هذه قح يف
ةلاح روهدت ليلدب ةلوزعملا
راودلا نيب ةط˘بار˘لا ق˘ير˘ط˘لا

،ةرواجم˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا ي˘قا˘بو
ةا˘ي˘ح لو˘ح يذ˘لا ر˘مألا و˘هو
قاطي ل ميحج ىلإا ناكسسلا
ناكسسلا فسصن رجه نأا دعب
نع اثحب ندملا ىلإا ةقطنملا
˘مد˘ع˘ن˘ي ن˘يأا م˘ير˘كلا سشي˘ع˘لا
تاب˘ل˘ط˘ت˘م ل˘ك راود˘لا اذ˘ه˘ب
قفارم ن˘م ة˘م˘ير˘كلا ةا˘ي˘ح˘لا

ةايحلاو ى˘سشا˘م˘ت˘ت ة˘يرور˘سض
بسسحو ،ة˘˘˘ي˘˘˘˘عا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘جلا
د˘ق˘ف نا˘˘كسسلا تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت

نيلوؤوسسملا نم ءلؤوه بلاط
ديبع˘ت ةرور˘سضب ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
راودلا ني˘ب ط˘بار˘لا ق˘ير˘ط˘لا

ارورم ةرواجم˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لاو
م˘˘نا˘˘غ يد˘˘ي˘˘سس ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘˘ب
دلوأا تايدلب ىلإا لوسصوو
ن˘م اذ˘هو ي˘ت˘سسي˘م˘خو ما˘سسب
لقنتلا ةي˘ل˘م˘ع ل˘ي˘ه˘سست ل˘جأا

ط˘˘قا˘˘سست د˘˘ن˘˘ع ا˘˘˘سصو˘˘˘سصخ
قيرطلا لوحتت نيأا راطمألا
بعسصي لاحوأا ىلإا ةديحولا
يذلا رمألا وهو ،اهيف لقنتلا
ن˘م م˘غر˘لا˘ب سضفر˘لا˘ب ل˘بو˘ق
ي˘ت˘لا ةرر˘كت˘˘م˘˘لا تاءاد˘˘ن˘˘لا

بتاكم ىلإا اهادسص تلسصو
نيلئاسستم ةينع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا
ببسسلا نع تقولا تاذ يف
ءارو نمكي يذلا ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا
ى˘ل˘ع راود˘لا اذ˘˘ه سشي˘˘م˘˘ه˘˘ت

ىر˘˘˘˘˘˘خأا ر˘˘˘˘˘˘يواود با˘˘˘˘˘˘سسح
ةيفيرلا ةيمنتلا نم تدافتسسا
نم ةيدج ةتافتلا راظتنا يف
طبرلاو لحلا باحسصأا لبق
راود˘لا اذ˘ه نا˘كسس لا˘سشت˘ناو
ءاسصقإلاو سشيمهتلا ةرئاد نم
ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ج˘مار˘ب ل˘ما˘˘ك ن˘˘م
.ةيفيرلا

صسيئرلا تÓحم
يمرل نكامأا ىلإا لوحتت

تاروذاقلاو خاصسوأ’ا
 تايدلبلا ديدعب

ن˘˘˘م سضع˘˘˘ب˘˘˘لا تلو˘˘˘ح˘˘˘ت
ةيروهمج˘لا سسي˘ئر تÓ˘ح˘م
ة˘يلو˘ب تا˘يد˘ل˘ب˘لا م˘ظ˘ع˘˘م˘˘ب
يف ةزجن˘م˘لاو تل˘ي˘سسم˘سسي˘ت
لحم001 عور˘˘˘سشم را˘˘˘طإا
نا˘˘˘كم ى˘˘˘لإا ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب ل˘˘˘كب
ىوسس اهنم قبي ملو ،روجهم
ىلإا تلوحت نأا دعب لكيهلا
هذه ءاقب ببسسب داسسفلل راكوأا
نأا ذ˘ن˘م ة˘ق˘ل˘غ˘م تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لا
بابسشلا سضعب اهنم دافتسسا
ن˘م م˘غر˘لا˘بو تاو˘ن˘سس ل˘ب˘˘ق
يتلا ةريبكلا ةيلام˘لا ة˘م˘ي˘ق˘لا

تÓحمل ةلودلا ا˘ه˘ت˘سصسصخ
ّنأا ّلإا ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر
ةسضرع لازت ل اهنم ريثكلا
ىلإا اهليوحت ىرج وأا لامهإÓل
ىوأامو ن˘ي˘فر˘ح˘ن˘م˘ل˘ل را˘كوأا
مكار˘ت ط˘سسوو تا˘ناو˘ي˘ح˘ل˘ل
ن˘˘يأا بير˘˘خ˘˘ت˘˘˘لاو خا˘˘˘سسوألا

تاهجاو ميطحتلا ةلآا تلاط
ّسسمو تÓ˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘˘ه لقن مل نإا اهفسصن بيرختلا
بسسحو اذ˘˘˘ه.ا˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘ع˘˘˘م
نم ديدعلل ةيناديملا انتنياعم
ةدجاوتم˘لا سسي˘ئر˘لا تÓ˘ح˘م
ة˘˘يلو˘˘لا تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب سضع˘˘ب˘˘ب
يثراكلا عقاولا˘ب ا˘ن˘مد˘ط˘سصا
تÓحملا هذه هيلإا تلآا يذلا

اهذفاو˘ن بير˘خ˘ت ىر˘ج ثي˘ح
ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا ل˘باو˘كلا اذ˘˘كو
نيح يف اهذفاون ىلإا ةفاسضإا
اهنم سضعبلا باوبأا تعلتقا
نود ةيئزج ةفسصب وأا لماكلاب
تا˘ط˘ل˘سسل˘ل ق˘ل˘ط˘˘م كر˘˘ح˘˘ت
ي˘ف لاز˘ت ل ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لا

يأا مدقت ملو جرفتملا فقوم
مظعم فوزع لظ يف ليدب
ة˘˘سسرا˘˘˘م˘˘˘م ن˘˘˘ع با˘˘˘ب˘˘˘سشلا
تÓحم˘لا هذ˘ه˘ب م˘ه˘تا˘طا˘سشن
˘مد˘ع ا˘ه˘م˘هأا با˘ب˘˘سسأا ةد˘˘ع˘˘ل
لعفب طاسشن يأل ا˘ه˘ت˘م˘ئÓ˘م
ةروجهم نكامأا يف اهدوجو
ة˘˘ي˘˘كر˘˘ح˘˘لا ن˘˘ع ا˘˘˘هد˘˘˘ع˘˘˘بو
ةلوازمب حم˘سست ل ة˘يرا˘ج˘ت˘لا
ة˘ج˘ي˘ت˘ن طا˘سشن وأا ة˘˘فر˘˘ح يأا
تاقحلملاو لكايهلل اهراقتفا

اذ˘˘كو ا˘˘ه˘˘ب ن˘˘مألا ماد˘˘ع˘˘˘ناو
˘مد˘عو ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘ل˘ل ا˘هرا˘ق˘ت˘فل
ءام نم اهب لاغسشألا لامتكا

ر˘ه˘ظ˘م˘لا هو˘سشتو ءا˘بر˘˘ه˘˘كو
تÓ˘ح˘م˘لا هذ˘ه˘ل ي˘جرا˘خ˘˘لا

ريغو ةيمهو تارربم يهو
نولاطبلا اهر˘ب˘ت˘عا ة˘ي˘ق˘ط˘ن˘م
ن˘˘م ن˘˘يد˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘سسم ر˘˘˘ي˘˘˘غ
ن˘م˘م ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘˘لا
نأا اوأار ن˘يذ˘لاو م˘ها˘ن˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘لا
هذه نم نيديفتسسملا سضعب
يروسسيم نم مه تÓحملا
اوسسيلو نيلاطب ريغو لاحلا
اهلج نأا ليلدب ا˘ه˘ي˘لإا ة˘جا˘ح˘ب
ة˘سضر˘عو ة˘ق˘ل˘غ˘م تح˘ب˘˘سصأا
لخدت راظتنا ي˘ف بير˘خ˘ت˘ل˘ل
ةداعإاو ةلوؤو˘سسم˘لا تا˘ه˘ج˘ل˘ل
سسي˘ئر˘لا تÓ˘ح˘م˘ل ة˘ب˘ي˘˘ه˘˘لا

يراجتلا طاسشنلا حور ثعبو
 .اهيف

ز.دمحأا

ءابرهكلا عيزوت ةيريدم تهنأا
اهنئابز ملع ىلإا ةيادرغب زاغلاو
نم ةعومجم ارخؤوم تذختا اهنأا
ىلإا فدهت ،ةيئانثتسسلا ريبادتلا
ة˘ح˘ئا˘˘ج را˘˘سشت˘˘نا ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا

يعاسسم نمسض جردنتو انوروك
ع˘يزو˘ت˘ل ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘كر˘˘سشلا
ى˘لإا ة˘ي˘ماّر˘لا زا˘غ˘لاو ءا˘بر˘˘ه˘˘كلا
ةمÓسسو ة˘ح˘سص ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا
دح ىل˘ع ن˘ئا˘بز˘لاو ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا
.ءاوسس

ربع اهنئابز ةيريدملا تملعأاو
ة˘˘يادر˘˘غ ة˘˘يلو م˘˘ي˘˘ل˘˘قإا ل˘˘ما˘˘˘ك
ةمدخلا ةيعون نامسضب اهمازتلاب
،ة˘قا˘ط˘لا ع˘يزو˘ت ة˘يرار˘˘م˘˘ت˘˘سساو

د˘˘سصر تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ق˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘تو
ليجأاتو تادادعلا نم كÓهتسسلا
نم ّدحلل اذهو ،ريتاوفلا عيزوت
ىلع اظا˘ف˘ح ا˘ه˘ناو˘عأا تا˘كر˘ح˘ت
رجحلا ةدم ةليط عيمجلا ةمÓسس
.يحّسصلا

د˘كؤو˘ت قا˘ي˘ّسسلا اذ˘ه ن˘˘م˘˘سضو
زاغلاو ءابرهكلا عيزوت ةيريدم
ري˘باد˘ت˘لا تذ˘خ˘تا ا˘ه˘نأا ة˘يادر˘غ˘ب
ةمانزر مارتحا لجأا نم ةمزÓلا
مكارت يدافت˘ل ة˘يرود˘لا ةر˘تو˘ف˘لا
ةدا˘ف˘ت˘سسا نا˘م˘سضو كÓ˘ه˘ت˘˘سسلا
تايوتسسم فلتخ˘م ن˘م ن˘ئا˘بز˘لا
ريتاوفلا ريدقت متي ذإا ،تافيرعتلا
لك كÓهتسسا لدعم قفوو ايلآا

.نوبز
ع˘يزو˘˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م و˘˘عد˘˘تو

عÓطلا يف ني˘ب˘غار˘لا ا˘ه˘ن˘ئا˘بز
عقوملا ةرا˘يز˘ل م˘هر˘ي˘تاو˘ف ى˘ل˘ع
ة˘˘˘كر˘˘˘سشل˘˘˘ل ي˘˘˘نور˘˘˘˘ت˘˘˘˘كي˘˘˘˘لإلا

zd.gedas.www،نكمُي يذلا
ريتاوفلا ديدسستب مايقلا هلÓخ نم
ن˘م م˘ه˘ن˘كم˘ُي ا˘م˘ك .ا˘ي˘نور˘ت˘˘كلإا
يلامجإلا غلب˘م˘لا ى˘ل˘ع فّر˘ع˘ت˘لا
ز˘كر˘م ر˘ب˘ع ا˘˘ي˘˘لآا م˘˘هر˘˘ي˘˘تاو˘˘ف˘˘ل
م˘قر˘لا ى˘ل˘ع ي˘ن˘طو˘لا لا˘˘سصتلا

ةمدخلا يف ىقبي يذلا3033
لفكتلل ة˘عا˘سس42 راد˘م ى˘ل˘˘ع
.نئابزلا تلاغسشنا فلتخمب

ز.دمحأا

ةعانصصو ةطايخلا رارغ ىلع
ةيديلقتلا تÓكأ’او تايولحلا

ةددهم ةيوسسن تاطاسشن
يديسس يف لأوزلاب

ةليسسملاب سسرجه
صضعب يف تاطصشانلا ءاصسنلا ،لازت ’

ةعانصصو ةطايخلاك ت’اجملا
ةيديلقتلا تÓكأ’او تايولحلا

،ةليصسملا يف صسرجه يديصسب ةيدلبب
ةداعإاو تاطلصسلا ةتافتلا نرظتنت
ةينهملا تÓحملا ةيعصضو يف رظنلا
تحبصصأا يتلاو ،ةرتف ذنم ةقلغملا

ىلع ىتا يذلا لامهإÓل ةصضرع
،بارخ ىلا اهصضعب لوحو اهنم ءازجا

ةدع ناف تايناكم’ا ةلق مغرو
صضرفت نا تعاطتصسا ةيوصسن تاصشرو
ةدع تنكمت اهلÓخ نمو اهدوجو

،اهبلاطم دصس يف ةمهاصسملا تÓئاع
اهيلع فرصشت ةروكذملا تاصشرولا
نم تنكمتو تويب تابرو تاديصس
لوصصحلل تاباصشلا تارصشع باطقتصسا

ت’اجم يف ةفرحو ةنهم ىلع
تايولحلاو خبطلاو يلحلاو ةطايخلا

لاثم ،ليدبلا بطلاب جÓعلا ىتحو
مل يتلا يدوعصسم ةديصسلا كلذ نع
صضرعل اهتلئاع عدوتصسم ىوصس دجت
طصسو ةباصش53 يلاوح تاجوتنم

بقرتتو ةبعصص اهنأاب تلاق فورظ
ريوطتل ةدعاصسم تاونصس70 ذنم
دعي مل يذلا اهلحم عيصسوتو اهطاصشن
ىلا تراصشا انهو صضرغلاب يفي
لغتصست مل يتلا ةينهملا تÓحملا

عيمجلا هرظتني يذلا لكصشلاب
همهاد رخ’ا صضعبلاو قلغم اهصضعيف
انيقتلا نمم فيصضي ديك’او بارخلا

اهلمحتي كلذ يف ةيلوؤوصسملا نا مهب
نم ،نطاوملا كلذ يف امب عيمجلا

نهلبق نم تحرط رخأا بناج
صصرف نهحنم صصخت ت’ؤواصست
فخت ملو ،نجتني امب فيرعتلل
ههجاوت نهطاصشن ةلوازم نأا نهصضعب

بايغ ىلإا ةراصشإا يف بعاصصم ةدع
نم يونعملا ىتحو يداملا معدلا

دمتعت ثيح ،ةلصصلا تاذ تاهجلا لبق
ةطيصسبلا نهتايناكمإا ىلع نهبلغا

صسجاه حبصصا نهيأارب اذهو
فيصضت كلذ يف زربأ’او نهدراطي
ددهم حبصصأا نهطاصشن نأا نهادحا

ام ىلع عصضولا ءاقب لاح يف لاوزلاب
نهتاطاصشن نا نم مغرلاب ،هيلع وه
تاي’و ىلإا اهادصص لصصو نهتاعادبإاو

،اهجراخ ىتحو نطولا نم ةديدع
عيمج ندصشاني نهكرت يذلا رم’ا
اهناصش نم جمارب يف ريكفتلل تاهجلا
تاطاصشنلاو فرحلا ىلع ةظفاحملا
دومعلا نهصضعب يأارب لكصشت يتلا
 .ةيلحملا ةيمنتلا يف يرقفلا

ع. دلاخ

انوروك ةحئاج راصشتنا نم ةياقولا ¤إا فدهت

ةيأدرغب زاغلأو ءابرهكلأ عيزوت ةيريدم نئابز ةدئافل ةسصاخ Òبأدت
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يلابيلوك ـب لسصتي بولك
لوبرفيلل لاقتن’اب هعانقإ’
رايعلا نم ةأاجافم ةيفاحسص ريراقت ترجف

بو˘ل˘ك ن˘غرو˘ي نأا تد˘كأا ا˘مد˘ع˘ب ل˘ي˘ق˘ث˘˘لا
يلابيلو˘كود˘ي˘لا˘ك ي˘لا˘غ˘ن˘سسلا ى˘لإا ثد˘ح˘ت
.لوبرفيل ىلإا لمتحملا لاقتنلا نأاسشب

يناملألا ريدملا ثدحت درو ام بسسحبو
سضعب ىسضقو فتاهلا ربع يلابيلوك عم
،لبق˘م˘لا ما˘ع˘ل˘ل ه˘ط˘ط˘خ ع˘سضو ي˘ف تقو˘لا

عم بسسانتيسس يلابيلوك نأا فيك حسضوأاو
.كياد ناف ليجريف بناج ىلإا هعافد

82 رمعلا نم غلابلا بعÓلا فادهتسسا مت
د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م لا˘ث˘مأا ل˘ب˘ق ن˘م ا˘ًما˘˘ع
لايرو ة˘نو˘ل˘سشر˘بو نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس سسيرا˘بو
.ةريخألا رهسشألا يف ديردم

تروبسس01 ول عقوم هدكأا امل اًقفو نكل
بعÓلا مامتها قرسس لوبرفيل نإاف ،يسسنرفلا
بولك نغروي اهارجأا يتلا ةملاكملا دعب
،ديج لكسشب بولك مدخت ةزيم اهنإا.هعم
وم˘ي˘ت ى˘لإا ل˘ب˘ق ن˘م ثد˘ح˘ت ه˘نأا درو ا˘م˘كف
اًسصيرح تاب يذلا غ˘يز˘ب˘يل م˘جا˘ه˘م ر˘نر˘ي˘ف
.اًسضيأا دليفنآا ىلا لاقتنلا ىلع

اذه اًبعسص امهنم يأل كرحتلا نوكي دق
مدقلا ةرك ربع ةيلاملا دويقلل اًرظن ،فيسصلا

.يجاتلا انوروك سسوريف ةمزأا طسسو
نويلم09 وحنب يلابيلوك فينسصت مت

يلوبان نأا نم مغرلا ىلع ،ينيلرتسسا هينج
بب˘سسب ف˘ي˘سصلا اذ˘ه ل˘قأا ل˘ب˘ق˘ت نأا ن˘˘كم˘˘ي
56 ىلإا لسصي نأا لمتحملا نمو ،خانملا

.ينيلرتسسا هينج نويلم
،لوبرفيلل ةبسسنلاب اًريثك اذه نوكي دق

غلابلا رنريف قÓطإا دنب ةيبلت نوسضفري نيذلا
.غيزبيل يف ينيلرتسسا هينج نويلم05

ا˘يرد˘نأا ق˘با˘سسلا لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل ع˘˘فاد˘˘م ثح
يلابيلوك عم دقاعتلا ىلع بولك انيسسود
ا˘ًيد˘سسج يو˘ق ه˘نإا‘‘ :اً̆ل˘ئا˘ق سسي˘˘م˘˘خ˘˘لا مو˘˘ي
ن˘˘ي˘˘ع˘˘فاد˘˘م˘˘لا ل˘˘سضفأا د˘˘حأا ه˘˘نإا ،ع˘˘˘ير˘˘˘سسو
هل نوكي نأا هنكميو ملاعلا يف نييزكرملا

.‘‘اًسضيأا زاتمملا يرودلا يف يأار
ةدحاو ةعط˘ق بو˘ل˘ك د˘ق˘ت˘ف˘ي‘‘ :فا˘سضأاو

ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘قر˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف لا˘˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘˘كإل ط˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف
حبسصي نأا نكمي يلابيلوكوريفسسوتارتسسلا

يفلخلا طخلا هتكراسشم لاح وعطقلا هذه
.‘‘كياد ناف عم

عفدت وراتو’ نأاسشب ويليسسوأأ تاملك
ةديدج ةيجيتأرتسسإ’ ةنولسشرب
(وفيترو˘ب˘يد ود˘نو˘م) ة˘ف˘ي˘ح˘سص تط˘ل˘سس

يو˘ن˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسلا ى˘ل˘ع ءو˘سضلا
عم دقاعت˘ل˘ل ا˘ه˘عا˘ب˘تا ي˘نا˘ب˘سسإلا ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
وراتول ين˘ي˘ت˘ن˘جرألا ،نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا م˘جا˘ه˘م
ريدملا ،وي˘ل˘ي˘سسوأاور˘ي˘ي˘ب نا˘كو.زينيترام
نل مهنأا دكأا دق ،يلاطيإلا يدانلل يسضايرلا
ىوسس ا˘ًما˘ع22ـلا بحا˘سص ن˘ع او˘لزا˘ن˘ت˘˘ي
111ـب ردقُي يذلا ،يئازجلا طرسشلا دادسسب
لوأا يف طقف هرسسك نكميو ،وروي نويلم
.لبقملا ةيليوج رهسش نم نيعوبسسأا

نأا ىلإا ودنوم ةفيحسص ريسشُت نيح يف
طر˘سشلا ة˘م˘ي˘ق ع˘فد يو˘˘ن˘˘ي ل ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب
حومسسملا ةرتفلا ءاهتنا رظتنيسسو ،يئازجلا
.ىربكلا هتاروانم قلطُيل ،دنبلا رسسكب اهب

يدانلا نأا ةينابسسإلا ةفيحسصلا تحسضوأاو
ةسصرف هيدل نوكيسس هنأا دقتعي ينولاتاكلا
رورمب لقأا رعسسب وراتول ىلع لوسصحلل
ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا تلا˘ق˘ت˘نلا ةر˘ت˘ف لÓ˘خ تقو˘لا
سضرتفملا سضافخنلا ةيفلخ ىلع ،ةمداقلا
،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ع˘ي˘م˘ج˘ل ة˘ي˘قو˘˘سسلا ة˘˘م˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ل

.انوروك سسوريف يسشفتل تايعادتك
ةنولسشرب نأا ود˘نو˘م ة˘ف˘ي˘ح˘سص تفا˘سضأاو

مجاهم نع لزانتلا نÓيم رتنإا لبقي نأا عقوتي
طر˘سشلا ن˘م ل˘قأا ر˘ع˘سسب ي˘ت˘سسي˘ل˘ي˘سسي˘ب˘لألا
ويليسسوأا تاملك نأا اًسضيأا دقتعيو ،يئازجلا

.نيرخآلا نيرتسشملا سضبن سسج لإا يه ام
نأا ة˘ي˘نو˘˘لا˘˘تا˘˘كلا ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا تدروأاو

نويلم07 ةميقب اًسضر˘ع مد˘ق˘ُي˘سس ا˘سسرا˘ب˘لا
ىلع لوسصحلل بعل ىلإا ةفاسضإلاب وروي

حارتقلا نأا دقتعيو ،ةيليوج51 دعب وراتول
.ةيلمعلا مامتإل اًيفاك نوكيسس

ةارابم13 بعل وراتول نأا ركذلاب ريدجلا
باسسحل مسسوملا قÓطنا ذنم نÓيم رتنإا عم
اًفده61 مهلÓخ لجسسو تاقباسسملا عيمج
.هئÓمزل ةمسساح تاريرمت عبرأا مدقو
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’’يرودلاب زوفلأ قحتسسيو مسسوŸأ أذه اًعئأر ناك لوبرفيل’’ :زغيغ
لوبرفي˘ل ى˘ل˘ع ز˘غ˘ي˘غ نا˘ير ى˘ن˘ثأا

ريدمك مهنم مهلتسسا هنأاب فرتعاو
يليد ةفيحسص هتزربأا امل اًقفو زليو
.ليم

يف هتري˘سسم ل˘ما˘ك ز˘غ˘ي˘غ ى˘سضق
ن˘ي˘سسر˘سشلا ه˘ي˘سسفا˘˘ن˘˘م ع˘˘م بع˘˘ل˘˘لا

ىلإا نآلا رظنيو ،دتيانوي رتسسسشنام
دروفارت دلوأا يدانل عجسشمك هسسفن
بناجلا يف اًماع42 ىسضق نأا دعب
.يبرغلا يلامسشلا

لوبرفيل دوعسصب رثأات ىتح هنكل
نأا لا˘م˘ت˘حا ع˘م ،بي˘تر˘ت˘لا ة˘م˘ق ى˘˘لإا
نآلا بو˘ل˘ك ن˘غرو˘ي ق˘ير˘ف ي˘˘ه˘˘ن˘˘ي
م˘سسو˘م ف˘˘نأا˘˘ت˘˘سسي ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع بق˘˘ل˘˘لا
71 يف زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا
.وينوي

لود˘ج لو˘بر˘ف˘ي˘ل ق˘ير˘ف رد˘˘سصت˘˘ي
برقأا نع ةطقن52 قرافب بيترتلا

عسست عم يتيسس رتسسسشنام هيسسفانم
.بعلل ةيقبتم تايرابم

64 رمعلا نم غلابلا زغيغ بقاريو
يفناج ذنم زليو ريدي يذلاو ،اًماع
.مهبولسسأا بثك نع ،8102

هانيأار ام نأا دقتعأا‘‘ :زغيغ لاقو
،عئار قيرف لوبرفيل وه ماعلا اذه
،بولك ن˘غرو˘ي ع˘ئار برد˘م هر˘يد˘ي
ع˘ج˘سشم˘ك كلذ لو˘قأا نأا ي˘ن˘م˘˘لؤو˘˘يو
اذه نيعئار اونا˘ك م˘ه˘ن˘كل ،د˘ت˘يا˘نو˘ي
.‘‘مسسوملا

م˘˘ه˘˘نأا ح˘˘سضاو˘˘لا ن˘˘م‘‘ :فا˘˘˘سضأاو
ن˘ع ر˘ظ˘ن˘لا سضغ˘بو ،نور˘م˘ت˘˘سسي˘˘سس

،ا˘ه˘ب اوزو˘˘ف˘˘ي˘˘سس ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا
.‘‘هنوقحتسسيو يرودلاب نوزوفيسس

ن˘ي˘م˘سسو˘م˘ب اور˘م د˘ق˘˘ل‘‘ :ع˘˘با˘˘تو
يسضاملا مسسوملا ،عقاولا يف نيعئار
ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م ةدرا˘ط˘˘م ل˘˘طاو
ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ى˘˘ت˘˘ح م˘˘سسو˘˘م˘˘˘لا لاو˘˘˘ط
.‘‘ةريخألا

ع˘˘ئار ق˘˘˘ير˘˘˘ف م˘˘˘ه˘˘˘نإا‘‘ :ل˘˘˘سصاوو

سضع˘˘ب كا˘˘ن˘˘ه تنا˘˘ك ،ه˘˘تد˘˘ها˘˘سشم˘˘ل
ةقيرط نم ا˘ه˘ت˘جر˘خأا ي˘ت˘لا ءا˘ي˘سشألا
ةقير˘ط˘لا˘ب ا˘هذ˘خأاو ،لو˘بر˘ف˘ي˘ل بع˘ل
لمأانو ،زليو عم اهب مايقلا ديرأا يتلا
ةو˘˘ج˘˘ف˘˘لا هذ˘˘ه د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘˘ي د˘˘˘سسي نأا

يطعت نأا كيلع ن˘كلو ،ا˘ه˘ط˘ق˘ت˘ل˘يو
نامتئلا قاقحتسسا ناكم يف لسضفلا

.‘‘مسسوملا اذه اًعئار لوبرفيل ناكو

رأرمتصساب بعللأ ىلع رصصي دعاصصلأ يبرغŸأ مجنلأ نأأ دكأأ

ديردم لاير نع أÒًثك داعتب’أ ديرن ’ :يميكح ليكو
ليكو وناماك وردنا˘خ˘ي˘لأا ثد˘ح˘ت

فر˘سشأا ي˘بر˘غ˘م˘˘لا بعÓ˘˘لا لا˘˘م˘˘عأا
ةرك بعل ل˘ب˘ق˘ت˘سسم ن˘ع ي˘م˘ي˘كح
ايسسوروب يف اًيلاح دوجوملا مدقلا
 .يناملألا دنومترود

لازي ل يميكح فرسشأا لبقتسسم
بعÓ˘لا د˘جاو˘ت˘ي ثي˘˘ح ،ا˘˘ًلو˘˘ه˘˘ج˘˘م
ديرد˘م لا˘ير ط˘ط˘خ ي˘ف ي˘بر˘غ˘م˘لا
ىلع نيماع دعب ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘سسو˘م˘ل˘ل
ا˘˘ي˘˘سسورو˘˘ب ي˘˘ف ةرا˘˘عإلا ل˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘سس
دنومترود

لي˘كو و˘نا˘ما˘ك ورد˘نا˘خ˘ي˘لأا لا˘قو
ي˘˘˘ف ي˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘كح فر˘˘˘˘سشأا لا˘˘˘˘م˘˘˘˘عأا
ع˘قو˘م ا˘ه˘ل˘ق˘ن ي˘˘ت˘˘لا ه˘˘تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت
ا˘˘م‘‘ :ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإلا ‘‘و˘˘ي˘˘با˘˘نر˘˘˘ب˘˘˘لا‘‘
فرسشأا نأا وه رارمتسساب هب ينوربخي
نوجاتحي نيذلا ني˘ب˘عÓ˘لا ن˘ي˘ب ن˘م
،روطتلا و ومنلا لجأا نم بعللا ىلإا

ديج لكسشب كلذب موقي ديردم لاير
ىلع نيبعÓلا نولسسري ثيح ،ةياغلل
ىر˘خأا ن˘كا˘مأا ى˘لإا ةرا˘عإلا ل˘˘ي˘˘ب˘˘سس
ناك ،اًجسضن رثكأا نيبعÓك اودوعيل

لاخافراك عم نمازتي نأا فرسشأا ىلع
ةدوج كلتمي يذلا وهو ملاعلا لطب
.‘‘ةعئار

اوربت˘عا بب˘سسلا اذ˘ه˘ل‘‘ :فا˘سضأاو
هل ثدحي نأا نكمي ءيسش لسضفأا نأا

نأاو بع˘ل˘ي نأاو ه˘ترا˘عإا م˘ت˘˘ت نأا و˘˘ه
تب˘ثأا د˘ق˘ل ،ة˘يرار˘م˘ت˘سسلا كل˘˘ت˘˘م˘˘ي
ماق دقو ،فلتخم بعل هنأا فرسشأا

،ةيئانثتسسا تايرابم ميدقتب ماعلا اذه
تارا˘ي˘خ˘لا ل˘ك ه˘يد˘ل ا˘م ة˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب
كانه نأا ملعلا عم ديردم ىلإا ةدوعلل
.‘‘ملاعلا يف ةرهظألا لسضفأا دحأا

هنأاب ديفت تامولعم انيدل‘‘ :عباتو
لاير ى˘لإا دو˘ع˘ي ه˘ترا˘عإا ءا˘ه˘ت˘نإا ع˘م
.‘‘ديردم

ام‘‘ :وناماك لاق ،لبقتسسملا نعو
،تايراب˘م˘لا بع˘ل و˘ه فر˘سشأا هد˘ير˘ي

يذ˘لا د˘نو˘م˘ترود ن˘م د˘ي˘حو˘لا و˘هو
للحن نأا انيلع ،اًيسساسسأا اًمئاد ناك
باسش هنإا ،عفدنن نأا بجي ل ،عسضولا

نأا كيلع نكل ،اًدج ديج وه و اًدج
كانه ديردم عم ،تايرابملا بعلت
نأا ا˘م˘ئاد نود˘ير˘˘يو ع˘˘ئار ل˘˘سصاو˘˘ت
.‘‘مهراظنأا تحت نوكي

داعتبلا وه هديرن ل ام‘‘ :لسصاوو
لسصوتنسس ،ديردم لاير نع اًريثك
ن˘كل ،ر˘مألا نا˘ك ا˘م˘ه˘م قا˘ف˘تا ى˘˘لإا
هل ةبسسنلاب ،مهألا ةبعللا يف ريكفتلا
يف قيرف لسضفأا وه ديردم لاير نإاف
.‘‘ملاعلا

عم هروهظ فرسشأا أادب‘‘ :حسضوأاو
نم ةرسشع ةنماثلا يف وهو برغملا

تناك ا˘ي˘نا˘م˘لأا ي˘ف ة˘بر˘ج˘ت˘لا، هر˘م˘ع
دنومترود يل ادب دقل ،ةياغلل ةديج
تسسيل ةنيدم يف ،هل يلاثملا ناكملا

ءودهلا كلذ هحنم دقل ،اًدج ةريبك

دقل ةياغلل نون˘ت˘م˘م ن˘ح˘نو ة˘ق˘ث˘لاو
.‘‘اًلجر حبسصأا

ة˘˘بر˘˘ج˘˘˘ت تنا˘˘˘ك د˘˘˘ق˘˘˘ل‘‘ :فدرأاو
ةمÓع ايناملأا يف ةقباسسلا لاخافراك
ديدعلا حبسصأا نآلاو لبق نم ،ةزيمم
.‘‘ايناملأا ىلإا نوبهذي نابسسإلا نم

:وناماك لاق ،دقعلا ديدجت نعو
،2202 ما˘˘ع ى˘˘ت˘˘ح د˘˘ق˘˘ع ه˘˘˘يد˘˘˘ل‘‘
مل ،ةياغلل ةينهم ديردم عم ةقÓعلا
ل˘˘جأا ن˘˘م ءي˘˘سش يأا˘˘ب ي˘˘نور˘˘ب˘˘خ˘˘˘ي
ينوربخ˘ي ا˘مد˘ن˘ع ن˘كلو ،د˘يد˘ج˘ت˘لا
ام ىلع دمتعي ل ،كلذب موقن فوسس
وه ام ىلع لب دقعلا يف دوجوم وه
.‘‘هلبقتسسم لجأا نم لسضفأا

اًديج ه˘فر˘ع˘ي ناد˘يز‘‘ :در˘ط˘ت˘سساو
ةقÓع هب هط˘بر˘تو ،ه˘ع˘م ثد˘ح˘ت˘يو
وه ديردم فرسشأل ةبسسنلاب ،ةعئار
نوكيسس كلذ دعب ثدحي ام ،لزنملا
.‘‘عيمجلا حلاسصل

فر˘˘سشأا ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت ي˘˘ف‘‘ :ل˘˘م˘˘˘كأاو
كر˘ت˘سشم ءي˘سش كا˘ن˘ه لوزو˘يردوأاو
ديدعلاب فرسشأا ماق ،لاخافراك وهو
و˘ه ا˘م ى˘لإا لو˘سصو˘ل˘ل ءا˘ي˘سشألا ن˘م
،نونجملا لثم دجب لمع دقف ،هيلع
ل اذه  نكل ،نييسصخسش نيبردم عم
ديردم لاير ىلإا دوعيسس هنأا ينعي

لاير يف بعل هنأا ملعن نحن ،اًدغ
،ةايحلا ىدم كلذك ىقبيسسو ديردم
ه˘˘ت˘˘كرا˘˘سشم ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ن˘˘˘سس ا˘˘˘ن˘˘˘ن˘˘˘كل
.‘‘ةيرارمتسسإاب

وناماك متخ ،ديجلا همسسوم نعو
لثم ىلع زكري ديردم لاير‘‘ :هلوقب
ةيلقعب هليكسشت مت دقل ،ءايسشألا هذه
عم بع˘ل˘لا فد˘ه˘ب ا˘ًما˘م˘ت ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
ىلع روطت دقل ،ملاعلا يف لسضفألا

باهذلل ةزيرغ هيدلو لامتحلا اذه
د˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج ى˘˘˘˘ت˘˘˘˘ف ه˘˘˘˘نإا ،ما˘˘˘˘مألا ى˘˘˘˘لإا

.‘‘عسضاوتمو

سسردي سسوتنفوج
ةيلدابت ةقفسص مأربإأ
ةنولسشرب عم ةجودزم

ةيفح˘سص ر˘يرا˘ق˘ت تر˘ج˘ف
يدان ما˘م˘ت˘ها ن˘ع ة˘ي˘نو˘لا˘تا˘ك
ة˘ق˘ف˘سص مار˘بإا˘ب سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج
ةنولسشرب عم ةجودزم ةيلدابت

تلا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نلا ةر˘˘˘ت˘˘˘ف لÓ˘˘˘خ
.ةلبقملا ةيفيسصلا

ة˘عاذإا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘ل ا˘˘ًق˘˘فوو
نإا˘ف ،ة˘ي˘˘نو˘˘لا˘˘تا˘˘كلا ‘‘1كار‘‘
دقاعتلا ديري سسوتنفوي يدان
يسسنرفلا ،ةنولسشرب يئانث عم
يليسشت˘لاو ي˘ل˘ي˘ب˘م˘يد نا˘م˘ث˘ع
وتاكريملا يف ،لاديف وروترآا
.لبقملا يفيسصلا

ةنولسشرب ديري ،لباقملا يف
بعل ،سسوتنفوي يئانث مسض
ميلاريم ينسسوبلا طسسولا طخ
يد ايتام يلاطيإلاو سشتينايب
ما˘مأا يد˘ح˘ت˘لا ،نآلا.ويليسشت

يليبميد عانقإا وه سسوتنفوج
سصي˘م˘ق˘˘ب بع˘˘ل˘˘لا˘˘ب لاد˘˘ي˘˘فو
.«زوجعلا ةديسسلا»

فد˘˘ه نأا ةرا˘˘˘سشإلا رد˘˘˘ج˘˘˘ت
نا˘ك ي˘سسي˘ئر˘˘لا سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ي
نمسض وليم رثرآا عم دقاعتلا

،سشتينايب عم ةي˘لدا˘ب˘ت ة˘ق˘ف˘سص
ديري يليزاربلا بعÓلا نكل
ة˘نو˘ل˘سشر˘ب سصي˘م˘ق˘ب حا˘ج˘ن˘˘لا

ةرداغم˘ل ة˘ي˘ن يأا ه˘يد˘ل سسي˘لو
.ةيلاحلا ةرتفلا يف ون بماك



عا˘ن˘قإا ر˘غ˘يدور و˘ي˘نو˘ط˘نأا لوا˘ح˘ي
يسسليسشت ىلإا مامسضنلاب رنريف وميت
ا˘˘ًق˘˘فو ،ىر˘˘خألا سضور˘˘ع˘˘˘لا سضفرو
.ريراقتلل

يرودلا قرف نم ددعل فده رنريف
يف غيزبيل عم هقلأات دعب زاتمملا
ثيح ،مسسوملا اذه يناملألا يرودلا
ن˘م ل˘ك ها˘ب˘ت˘نا تف˘ل ي˘ف ح˘˘ج˘˘ن ه˘˘نأا
ر˘ت˘˘سسسشنا˘˘مو لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘لو زو˘˘ل˘˘ب˘˘لا
.دتيانوي

سسئاي يناملألا مجاهملا نأا دقتعي
،كلذ م˘غر لو˘بر˘ف˘ي˘ل ى˘لإا لا˘ق˘ت˘نÓ˘ل
ةدراطملا نودوقي مهنأا دقتعي ناكو
94 غلابلا هحارسس قÓطإا دنب ليعفتل
.ينيلرتسسإا هينج نويلم

ءارو˘لا ى˘لإا ةو˘ط˘خ اوذ˘خأا م˘ه˘ن˘كل
رثكأا عفدل نآلا نيدعتسسم اودعي ملو
هل ينيلرتسسإا هين˘ج نو˘ي˘ل˘م03 ن˘م
نع ةمجانلا ة˘ي˘لا˘م˘لا دو˘ي˘ق˘لا بب˘سسب
.انوروك سسوريف ةمزأا

ة˘لوا˘ح˘م نآلا ي˘سسل˘ي˘سشت ق˘˘ل˘˘ط˘˘ي
،رغيدور قيرط نع ةرحاسس ةيموجه
.تراغتوتسش يف رنريف عم بعل يذلا

نإاف ،ةيناملألا دليب ةفيحسصل اًقفو
بلطيو نابر˘ق˘م نا˘ق˘يد˘سص ي˘ئا˘ن˘ث˘لا

مامسضنلا رنريف نم رغيدور عفادملا
.جديرب دوفماتسس يف هيلإا

نأا ى˘لإا ا˘ًسضيأا ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا ر˘ي˘سشتو
اًريبك اًمامتها ىدبأا دق درابمل كنارف
.روهسش ذنم رنريف تامدخب

ةيزكرم ةيسصخسش هلعجي نأا ديري
ه˘نأا فور˘ع˘م˘لا ن˘مو ،ه˘˘مو˘˘ج˘˘ه ي˘˘ف
ه˘تارا˘ي˘˘خ ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع سصير˘˘ح
.ةمداقلا تلاقتنلا ةرتف يف ةتفÓلا

ع˘م ة˘لو˘ط˘˘ب˘˘لا رود ر˘˘نر˘˘ي˘˘ف بع˘˘ل
13 لجسس ثيح ،مسسوملا اذه غيزبيل

ع˘ي˘م˘ج ي˘ف ةارا˘ب˘م04 ي˘˘ف ًا˘˘فد˘˘ه
.اغيلسسدنوبلا قيرفل تاقباسسملا

رمعلا نم غلابلا بعÓلا لخد امك
ينام˘لألا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ى˘لإا ا˘ًما˘ع42
ثيح ،ةريخألا مسساوملا يف ريبكلا

7102 ما˘˘˘ع ي˘˘˘ف ةر˘˘˘م لوأل ر˘˘˘ه˘˘˘ظ
ةارابم92 لÓخ اًفده11 لجسسو
.تقولا كلذ يف ةيلود

3102 ن˘ي˘ب ترا˘غ˘˘تو˘˘ت˘˘سشل بع˘˘ل
.غيزبيل ىلإا لقتني نأا لبق6102و

ود˘˘نو˘˘م) ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص تر˘˘˘كذ
يلاطيإلا نÓيم رتنإا نأا (وفيتروبيد
ةيناكمإا ينابسسإلا ةنولسشرب عم ثحب
ي˘سسنر˘ف˘لا ع˘فاد˘˘م˘˘لا ع˘˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا

.هيلغنيلتنوميلك
نأا ةينابسسإلا ةفيحسصلا تفاسضأاو

ي˘ف ءا˘ج يروز˘تار˘ي˘˘ن˘˘لا را˘˘سسف˘˘ت˘˘سسا
اسصرابلا عم اهارجأا يتلا تاثداحملا
ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا نأا˘˘سشب ءا˘˘ع˘˘برألا مو˘˘ي

.زينيترام وراتول

هجوت ود˘نو˘م ة˘ف˘ي˘ح˘سص تع˘جرأاو
ا˘ًل˘يد˘ب ز˘ه˘ج˘ُي ه˘نأا ى˘لإا نÓ˘ي˘˘م ر˘˘ت˘˘نإا
نÓ˘˘ي˘˘م ي˘˘كا˘˘فو˘˘ل˘˘سسلا ه˘˘ع˘˘فاد˘˘م˘˘˘ل
سضع˘ب مو˘ح˘ت يذ˘لا ،يرا˘ي˘˘ن˘˘ير˘˘كسس
ع˘م ة˘سصا˘خ ،ه˘ل˘ي˘حر لو˘ح كو˘كسشلا
.هيلع ابوروأا ةقلامع تفاهت

ه˘ي˘ل˘غ˘ن˘ي˘ل نأا نÓ˘ي˘˘م ر˘˘ت˘˘نإا ىر˘˘يو
ـل ي˘˘لا˘˘ث˘˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘يد˘˘˘ب˘˘˘لا نو˘˘˘كي˘˘˘سس
اًرارق ريخآلا ذختا لاح ،راينيركسس
.ليحرلاب

ىلإا ودنوم ةفيحسص ريسشُت نيح يف
نع لزانتلا يف ركفُي ل ةنولسشرب نأا
نم هنوك ،أادبملا ثيح نم ،هيلغنيل
.قيرفلا يف نييسساسسألا نيبعÓلا

42ـلا بحاسص نأا ركذلاب ريدجلا
قيرف˘لا ع˘م ةارا˘ب˘م92 بع˘ل ا˘ًما˘˘ع
مسسو˘م˘لا قÓ˘ط˘نا ذ˘ن˘م ي˘نو˘لا˘تا˘كلا
لجسسو تاقباسسملا عيمج باسسحل

ةريرمت مدقو فاد˘هأا ة˘ثÓ˘ث م˘ه˘لÓ˘خ
.هئÓمزل ةدحاو ةمسساح
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،ة˘˘نو˘˘˘ل˘˘˘سشر˘˘˘ب م˘˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘م ط˘˘˘ل˘˘˘سس
،ز˘˘يراو˘˘سس سسيو˘˘ل ي˘˘نا˘˘يو˘˘˘غوروألا
ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف رود ى˘ل˘ع ءو˘سضلا
.همسسوم ذاقنإا يف

ىرجأا د˘ق «ور˘ي˘لو˘ت˘سسي˘ب˘لا» نا˘كو
فور˘سضغ˘لا ي˘ف ة˘ي˘˘حار˘˘ج ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
،يفناج يف ىنميلا ةبكرلل يلسصفملا

ن˘كل ،ر˘ه˘سشأا ع˘برأا ه˘با˘ي˘غ سصخ˘˘ُسشو
سسور˘˘ي˘˘ف بب˘˘سسب طا˘˘سشن˘˘لا ف˘˘قو˘˘˘ت

ه˘تو˘ف˘ي ل ز˘يراو˘سس ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘نورو˘˘ك
.تايرابملا نم ليلقلا ىوسس

(ترو˘ب˘سس) ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘سصل ثد˘˘ح˘˘تو
رجح˘لا ن˘ع ة˘ياد˘ب˘لا ي˘ف ة˘ي˘نا˘ب˘سسإلا

داتعم ري˘غ ا˘ًع˘سضو نا˘ك‘‘ :ي˘لز˘ن˘م˘لا
عم ديج لكسشب ريسسن اننكل ،ةياغلل
ربع دعُب نع لمعنو ةقايللا بردم
انل لسسري ثيح ،لو˘م˘ح˘م˘لا ف˘تا˘ه˘لا
.‘‘ويديف ةملاكم قيرط نع نيرامت

ةقيقحلا‘‘ :هيفاعت ةيلمع نع لاقو
ة˘ياد˘ب˘لا ي˘ف ،ة˘يا˘غ˘ل˘ل د˘ي˘ع˘سس ي˘˘ن˘˘نأا
ةقايللا بردم عم مايأا ةعسضب تيسضق
اًئيسش ةعومج˘م˘لا ى˘لإا تم˘م˘سضنا م˘ث
عم لماك بيردتب موقأا نآلا ،اًئيسشف
.‘‘مايأا ةعسضب ذنم ةعومجملا

يف «انوروك» رود زاربإل قرطتو
ى˘ل˘ع ي˘ند˘عا˘سس‘‘ :ه˘م˘˘سسو˘˘م ذا˘˘ق˘˘نإا

نوكأا نأاو ،يئافسش يف تقولا بسسك
ن˘كأا م˘ل تا˘يرا˘ب˘م بع˘ل ى˘ل˘ع اًردا˘ق

اذهب اًدج دي˘ع˘سس ،ا˘ه˘ب˘ع˘ل ع˘ي˘ط˘ت˘سسأل
ءزجلا ىرت نأا كيلع نكلو ءزجلا
لماكلا ع˘سضو˘لا ع˘م ا˘ًسضيأا ي˘ب˘ل˘سسلا
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ه˘˘ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘˘ي يذ˘˘˘لا
.‘‘مويلا سصاخسشألا

فاد˘هأا ن˘ع ل˘ئ˘ُسس ا˘م˘ن˘ي˘ح با˘جأاو
،اهسسفن يه تاحومطلا‘‘ :ةنولسشرب
ن˘˘م ن˘˘كم˘˘م رد˘˘ق ر˘˘ب˘˘كأا˘˘˘ب زو˘˘˘ف˘˘˘لا
ديج عسضو يف اننأا دقتعأاو تايرابملا
،كلذب ماي˘ق˘لا ى˘ل˘ع ن˘يردا˘ق نو˘كن˘ل
.‘‘اًسسمحتمو اًديج قيرفلا ىرأا

اغنيفاماك رعسس ديردم لايرل ددحُي نير
يسسنرفلا همجن عيبل اًرعسس ددح نير يدان نأا (سسآا) ةفيحسص تدافأا

.ينابسسإلا ديردم لاير يف ةوقب بولطملا ،اغنيفاماكودراودإا
لوسصحلا يف بغري يسسنرفلا يدانلا نأا ةينابسسإلا ةفيحسصلا تحسضوأاو

.اًماع71ـلا بحاسص نع لزانتلل وروي نويلم05 ىلع
اغنيفاماك راسضحإا يف بغري ديردم لاير نأا عسساو قاطن ىلع ركُذو

سسولراك يليزاربلا ىلع لم˘ح˘لا ف˘ي˘ف˘خ˘تو ق˘ير˘ف˘لا ط˘سسو ط˘خ ز˘يز˘ع˘ت˘ل
.نير بلاطم ةيبلت اًلوأا هيلع نوكيسس نكل ،وريميسساك

نامري˘ج نا˘سس سسيرا˘ب ن˘م ا˘ًسضيأا ر˘ي˘ب˘ك ما˘م˘ت˘ها˘ب ا˘غ˘ن˘ي˘فا˘ما˘ك ى˘ظ˘ح˘يو
 .يزيلجنإلا دتيانوي رتسسسشنامو يلاطيإلا سسوتنفوي ،يسسنرفلا

مسسوملا قÓطنا ذنم نير عم ةارابم63 بعل اغنيفاماك نأا ركذلاب ريدجلا
نيتريرمت مدقو اًدحاو اًفده مهلÓخ لجسسو تاقباسسملا عيمج باسسحل

.هئÓمزل نيتمسساح
ناسس سسيراب نم سشتينايب برقُي رثرآأ

نامÒج
وتوت) ةفيحسص تراسشأا

طسسوتم نأا ىلإا (تروبسس
،سسو˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘فو˘˘˘ي ناد˘˘˘˘ي˘˘˘˘م
ينسسوبلا

حبسصأا ،سشتينايب˘م˘ي˘لار˘ي˘م
ىلإا لاقتنلا ىلع اًحتفنم
نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘˘سس سسيرا˘˘˘ب
.يسسنرفلا

ةيفلخ ىلع كلذ دوعيو
اههجاوي يتلا تابوعسصلا

ى˘˘لإا ه˘˘لا˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نا ما˘˘˘م˘˘˘تإل
سضفر امد˘ع˘ب ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
و˘ل˘ي˘م ر˘˘ثرآا ي˘˘ل˘˘يزار˘˘ب˘˘لا
ةقف˘سصلا ى˘ل˘ع ة˘ق˘فاو˘م˘لا
ىلإا لّو˘ح˘ت˘لاو ة˘ي˘لدا˘ب˘ت˘لا
نم مغرلا ى˘ل˘ع ،ي˘فو˘ي˘لا
ينابسسإلا يدان˘لا ل˘سصو˘ت

.سشتينايب عم قافتل
ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘سص تح˘˘سضوأاو

راسضحإل عسضولا اذه لÓغتسسا ديري نامريج ناسس سسيراب نأا تروبسس وتوت
.ءارمآلا ةقيدح ىلإا سشتينايب

لاقتنلا مامأا بابلا قلغي ل سشتينايب نأا ةيلاطيإلا ةفيحسصلا تفاسضأاو
.ةمداقلا تلاقتنلا ةذفان يف يج سسإا يب ىلإا

03ـلا بحاسص نأا ةيسسنرفلا ةمسصاعلا يدان تاعلطت نم ززعُي نأا نكميو
اًمامتها ىدبأا يذلا ،يزيلجنإلا يسسليسشت ىلإا لاقتنÓل اًبذجنم سسيل اًماع
.همسضب اًسضيأا

قÓطنا ذنم سسوتنفوي عم ةارابم23 بعل سشتينايب نأا ركذلاب ريدجلا
عبرأا مدقو فادهأا ةثÓث مهلÓخ لجسسو تاقباسسملا عيمج باسسحل مسسوملا
.هئÓمزل ةمسساح تاريرمت

مامته’أ ةدايز عقوتي ماهغنمرب بردم
تايرابŸأ ةدوع دعب هبع’ فطخب

ماهغنيلب دوجب مامتهلا نم ديزملا كانه نوكيسس هنأا هيتولك بيب دقتعي
.بيرقلا لبقتسسملا يف لمعلا ىلإا ماهغنمرب تداع اذإا

دتيانوي رتسسسشنامل اًفده اًماع61 رمعلا نم غلابلا بعÓلا نأا دقتعُي
ةمخسض ةيفيسص ةوطخ ذاختل دادعتسسا ىلع ادبو دنومترود ايسسوروبو
.مسسوملا قيلعت مت ىتح

تلاقتنلا ةرتف يف قلطنتسس قرفلا تناك اذإا ام لوح كوكسش كانه
.يجاتلا انوروك سسوريف ةمزأل يلاملا ريثأاتلا ىلإا رظنلاب ،ةيفيسصلا

ةيليوج رخاوأا يف ةدوعلا وحن ةيلوألا اهتاوطخ ىلوأا ةلوطبلا وطختو
دنع راظنألا تفليسس ماهغ˘ن˘ي˘ل˘ي˘ب نأا ما˘ه˘غ˘ن˘مر˘ب برد˘م ه˘ي˘تو˘ل˘ك ع˘ن˘ت˘ق˘يو
.تايرابملا فانئتسسا

يذلا يلاحلا عسضولا ببسسب‘‘ :تروبسس ياكسس ةكبسشل هيتولك لاقو
.‘‘ةيليوج ىتح باعلألا بعلنو سسفانتنسس اننأا دقتعن امبر ،نآلا هسشيعن

نيقيلا مدع نم ريثكلا كانهو رسضاحلا ىلع ةدسشب زكرن نحن‘ :فاسضأاو
،لبقملا مسسوملا يف ريكفتلا اًدج بعسصلا نم نوكي ثيحب ةلاحلا هذه يف
انه نيبعÓلا عيمجو انعم انه دوج نأا وه نآلا هنأاسشب ةياغلل ديعسس انأا امو
.‘‘اًسضيأا انعم

ديزملا كانه نوكيسس هنأا مهفأا يننكل ،اًقح كلذ ىلع زكرن نحن‘‘ :عباتو
عم لماعتأا ل ،يسسيئر بردمكو ،تايرابملا دوعت امدنع تانهكتلا نم
عيمج قلق ريثي عسضولا نأا ليختأا نأا يننكمي نكل ،يدانلا هنإا ،تلاقتنلا
يف مسسوملا اذه ريثأات وه امو مسسوملا اذه ءاهنإا ةيفيك نأاسشب ةيدنألا
.‘‘لبقملا مسسوملا

نوكيسس امبر ،ةيدنألا لبقتسسم نم ريثكلا ريغي نأا نكمي اذه‘‘ :لسصاوو
يذلا ريثأاتلا فرعن ل انلز ام ،اًماحدزا لقأا نوكيسس امبرو ،اًمحدزم اًفيسص
.‘‘هثدحيسس

سسمخ مهيدل ىقبتو ،مسسوملا ةيقب يف ايلام اسصقن ماهغنمرب هجاوت
.ةقلغم باوبأا فلخ نوبعليسس مهنكل ةيلزنم تايرابم

ةسسفانŸا فانئتسسل ازهاج تاب Êايوغورألا مجنلا

همسسوم ذاقنإأ ‘ «انوروك» سسوÒف رود زÈُي زيرأوسس

فيسصلأ ‘ لوبرفيل لبق رنÒف فطÿ يسسليسشت ةطخ

هيلغنول نع رسسفتسسي نÓيم Îنإأ



 مصسوملا اذه اديج ءادأا مدق

 هييلبنوم عم هل يفأرتحأ دقع لوأأ عقوي ةماسش نب
دقع لوأا ىلع ةيرئازجلا لوسصألا وذ بعÓلا ةماسش نب يماسس عقو

.قيرفلا رباكأا ىلإا هتيقرت تمت امدعب ،يسسنرفلا هييلبنوم يدانب هطبري
لمحي وهو ةماسش نب ـل ةروسص يدانلل يمسسرلا عقوملا رسشنو

بعÓلا بعليسس هيلعو ،يدانلا سسيئر بناج ىلإا62 مقر سصيمقلا
قحتلي دقو ،روليد يدنأا لتاقملا بناج ىلإا ديدجلا مسسوملا يف باسشلا
 .قباسسلا هيدان ىلإا ةدوعلل ةوقب حسشرملا زوبدوب سضاير امهب

ب.م.يرصسيإا
،قباصسلا يصسنوتلا يلودلا عفادملا يقح ميرك راتخا

 بختنملا عفادم ينيعبصس نب يمار

أدغ هعامتجأ دقعي يلأرديفلأ بتكملأ
 ويديفلأ ةينقتب

ةركل يرئازجلا داحتÓل عباتلا يلاردفلا بتكملا ءاسضعأا نوكيسس
دقع عم ،00:11ـلا ةعاسسلا نم ةيادب ،دحألا ةحيبسص دعوم ىلع ،مدقلا
ةلوطبلا سصخت يتلا اياسضقلاو رومألا نم ددع نع ثيدحلل عامتجا
.ةينطولا

عامتجلا نأا ،ةركل يرئازج˘لا دا˘ح˘تÓ˘ل ي˘م˘سسر˘لا ع˘قو˘م˘لا ف˘سشكو
لظ يف ،ءاسضعألا ةمÓسس ىلع اظافح ويديفلا ةينقت ربع دقعيسس
.تايلولا ىلع سضورفملا يحسصلا رجحلا

ب.م.يرصسيإا
 داحت’ا بعلم ىلإا هلقنب ةليفك وروأا نويلم4

سسيراب نم سشيسشوع فطخل ططخي لانسسرأأ
 نامريج ناسس

سشيسشوع لداع عم دقاعتلا قابسس يزيلجنلا لانسسرأا يدان لخد
ناسس سسيراب قيرفل دعاسصلا مجنلا ،ةيرئازجلا لوسصألا وذ بعÓلا

.يسسنرفلا نامريج
بحاسص طبرل زهاج يزيلجنلا يدانلا نأا ةيمÓعإا ريراقت تفسشكو

نوكت نل ةمهملا نأا لإا ،هراوسشم يف يفارتحا دقع لوأاب ،اعيبر71ـلا
رارغ ىلع هعم دقاعتلا يف ةبغارلا قرفلا نم ددع دجاوت لظ يف ةلهسس
.ودروبو ليل ،نايتإا تناسس

لوسصحلا طرتسشي بعÓلا لامعأا ليكو نأا ،هتاذ ردسصملا فاسضأاو
.ايرهسش وروأا فلأا52 رجأاو وروأا نويلم4 ىلع

نم هجورخ نأا لإا هلثميسس يذلا بختنملا دعب سشيسشوع رتخي ملو
 .رسضخلا نم رثكأا هبرقي ةيسسنرفلا ةلوطبلا

ب.م.يرصسيإا
 اهدصض كاحي ام ىلع ةينوناق ةقيرطب درتصس اهنأا تدكأا

 يسشطز دسض ةسسرسشلأ ةلمحلاب ددنت «فافلأ»
سضرعتي يتلا ةسسرسشلا ةلمحلاب ،مدقلا ةركل يرئازجلا داحتلا ددن

ىعسست يتلا فارطألا سضعب لبق نم ،يسشطز نيدلا ريخ سسيئرلا اهل
.هتروسص هيوسشتل

سسفن عبتي نل هنا هيف دكأا انايب «فافلا»ـل يمسسرلا عقوملا رسشنو
،«ةقزترملا»ـب اهفسصو يتلا فارطألا سضعب اهلمعتسست يتلا بيلاسسألا

نا ناي˘ب˘لا فا˘سضأاو.عيمجلا ىلع ة˘ي˘نو˘نا˘ق قر˘ط˘ب در˘ي˘سس ه˘نا ادد˘سشم
ةيرئازجلا ةيداحتلا سسيئر ةروسص هيوسشت ىلع لمعت يتلا فارطألا
تازاجنلا ةلقرع اهفده سصاخسشألا سضعب لبق نم ةريسسم ،مدقلا ةركل
 .ارخؤوم رئازجلا اهتققح يتلا

ب.م.يرصسيإا
 «انوروك» ءابو ةبراحم يف ةمهاصسملل

 «فافلأ»ـل ميتنسس رايلم8.3 حنمت «فاكلأ»
لبق نم ةدعاسسم ىلع «فافلا» ،مدقلا ةركل رئازجلا داحتلا لسصحت

رايلم8.3ـلا لداعي ام ،رلود فلأا002ـب ةردقم ةبعلل يقيرفإلا داحتلا
نم تءاج اهب تماق يتلا ةوطخلا نأا «فاكلا» عقوم فسشكو.ميتنسس
ءا˘بو ة˘برا˘ح˘م ى˘ل˘ع45ـلا ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا تادا˘ح˘تلا تاد˘˘عا˘˘سسم ل˘˘جأا
ةيورك ةئيه ىلعأا سسيئر دمحا دمحأا يسشاغلملا عزو ثيح ،«انوروك»
.رلود نويلم8.01 «ءارمسسلا ةراقلا يف

ةبعلل يلودلا داحتلا جهن ىلع مدقلا ةركل يقيرفإلا داحتلا راسسو
غلابم نم ةيقيرفإلا تاداحتلا ةدافتسسا ىسضم تقو يف ررق يذلا

 .ةحئاجلا ةبراحم يف ةمهاسسملل ةيلام
ب.م.يرصسيإا

 لئابقلا ةبيبصش
 ةيلاملا تامزأ’ا يدافتو ةلويصسلا ريفوت لجأا نم

 ديدجلأ يرامثتسس’أ هعورسشم سضرعي «يرانكلأ»
يرامثتسسلا عورسشملا نع ماثللا ،لئابقلا ةبيبسش يدان ةرادإا تطامأا

قيرفلا ريوطتل عقاولا سضرأا ىلع هعسضو يونت يذلا ،قيرفلل ديدجلا
ةيلاملا ةمزألا حبسش نم بورهلاب حمسست ةديدج ةيلام لولح داجيإاو
سضرعو.رسضخألاو رفسصألا نينول˘لا با˘ح˘سصأا ا˘ه˘ي˘ف ط˘ب˘خ˘ت˘ي ي˘ت˘لا
عباط لمحي ،ريبك جرب يف لثمتملا ،عورسشملا ماجديك سسدنهملا
يذلاو ،يلئابقلا يدانلل يرادإلا مقاطلا ىلع ،يهيفرتو ،يحايسس ،راجت
، ةيقدنف ققسش ، يراجت زكرم ،ةفرغ052 ةعسسب اقدنف كلذك مسضيسس
،معاطم3 ،ةسضايرلل ناتعاق ،ناحبسسم ، بتاكم ، تاعامتجا ةفرغو
004 ة˘ع˘سسب ق˘باو˘ط ة˘ثÓ˘ث˘ب تارا˘ي˘سس ف˘قو˘م ،«لا˘سص تو˘ف» بع˘ل˘م
 .ةرايسس

ب.م.يرصسيإا

4572ددعلا ^1441 لاوصش70ـل قفاوملا0202 يام03تبصسلاةصضايرلا

 ةيبطلا تارارقلاب مازتل’ا ىلع ةرداق ريغ ةيرئازجلا ةيدنأ’ا نأا دكأا

’و ليحتسسم ايلاح ةسسفانŸأ فانئتسسأ نع ثيد◊أ :رأودم
Áكلأ ةيبروأ’أ تايرودلاب ةينطولأ ةلوطبلأ ةنراقم نكÈى 

 ةيبوروأ’ا بعÓملا يف صشايزو حÓصصو زرحم همدقي امب داصشأا

 يلاحلأ تقولأ يف يبرع عفأدم لسضفأأ ينيعبسس نب :يقح
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راودم ميركلا دبع فرتعا
ةركل ةينطولا ةطبارلا سسيئر
فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا ة˘بو˘ع˘سصب ،مد˘ق˘˘لا
بب˘سسب ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘˘ب˘˘لا
،ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف را˘˘سشت˘˘نا

ةنراقم نكمي ل هنأا احسضوم
تايرودلاب ةينطولا ةلوطبلا
ىر˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘كلا ة˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘بوروألا

اهزوح˘ت ي˘ت˘لا تا˘ي˘نا˘كمإلاو
.ةيدنألا

يف «غيلل» سسيئر حسضوأاو
ةعاذإلا اهب سصخ تاحيرسصت
ي˘˘˘يأار بسسح »:ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘˘لا
فا˘ن˘ئ˘ت˘˘سسا نإا˘˘ف ي˘˘سصخ˘˘سشلا
،نكمم ريغ ،اي˘لا˘ح ة˘لو˘ط˘ب˘لا

ةردا˘ق ر˘ي˘غ ة˘يد˘˘نألا نأا ا˘˘م˘˘ك
تارار˘ق˘˘لا˘˘ب ماز˘˘ت˘˘للا ى˘˘ل˘˘ع
رارق˘لا˘ف اذ˘ه م˘غرو ،ة˘ي˘ب˘ط˘لا
تاطلسسلا ديب ريخألاو لوألا
،«ة˘ح˘˘سصلا ةرازوو ،ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا

ل مد˘˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘˘ك »:فا˘˘˘˘سضأاو

انيلعو ،ةسضاير اهنوك ىدعتت
،نابسسحلاب ءيسش لك عسضو
د˘يد˘ع كا˘ن˘ه ناو ا˘˘سصو˘˘سصخ
،«ا˘ند˘ل˘ب د˘سض كا˘˘ح˘˘ت رو˘˘مألا

ن˘˘˘˘ع ثيد˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا »:ع˘˘˘˘با˘˘˘˘˘تو
Óف ،هناوأل قباسس فانئتسسلا
،ءابولا يهتني ىتم ملعي دحأا

ءاهتنا را˘ظ˘ت˘نا دد˘سصب ن˘ح˘نو
ا˘هد˘ع˘بو ي˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا
،«ةمداقلا تاوطخل˘ل قر˘ط˘ت˘ن
ي˘م˘سسر˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘لا ل˘˘م˘˘كأاو
ف˘ل˘سشلا ة˘ي˘ع˘م˘˘ج˘˘ل ق˘˘با˘˘سسلا

نرا˘ق˘ي ن˘م كا˘ن˘˘ه »:ه˘˘ث˘˘يد˘˘ح
يرودلاب ةي˘ن˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا
ي˘˘˘نا˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسلا ،ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘م˘˘˘˘لألا

نوكلم˘ي م˘ه˘ف ،يز˘ي˘ل˘ج˘نلاو
يتلا تآاسشنملاو تايناكمإلا
فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سسا ن˘˘م م˘˘ه˘˘ن˘˘كم˘˘ت
 .«تلوطبلا

مدق يوادعصس»
تايطعم

اهجو نوكيصس..ةديدج
ةيافلح مامأا هجول

ةنجل اوكرتاو
 «لمعت طابصضن’ا
ةطبارلا سسيئر جرع امك

ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست˘˘لا ة˘˘ي˘˘سضق ى˘˘˘ل˘˘˘ع

تع˘˘ن˘˘سص ي˘˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘تو˘˘˘سصلا
،ةيسضاملا ةرتفلا يف ثدحلا

نيبعÓلا ليكو نأا احسضوم
تايطعم مدق يوادعسس ميسسن

ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘˘م ،ةد˘˘˘يد˘˘˘ج
ه˘˘ع˘˘سضو رر˘˘ق˘˘ت طا˘˘ب˘˘˘سضنلا

،ةيافلح دهف مامأا هجول اهجو
˘مد˘ق يواد˘ع˘سس »:در˘ط˘ت˘˘سساو
ة˘ن˘ج˘ل˘ل ةد˘يد˘˘ج تا˘˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘م
ه˘جو ل˘ث˘م˘ي˘سسو ،طا˘ب˘˘سضنلا
،«اد˘غ ة˘يا˘˘ف˘˘ل˘˘ح ما˘˘مأا ه˘˘جو˘˘ل
طا˘ب˘سضنلا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل »:ع˘˘با˘˘تو
م˘ه˘فو ،اد˘ي˘ج ا˘ه˘ل˘م˘ع فر˘ع˘˘ت
ةرازولا ركسشأاو..نوناق لاجر
انيلعو ،ىوكسش ميد˘ق˘ت ى˘ل˘ع
 «نولمعي مهكرت

ةيصسنرفلاب ملكتأا نل»
جاتروبورب اديدنت

 «5 صسنارف
لوألا لجرلا سضفرو اذه

ةئيه ى˘ل˘عا ي˘نا˘ث سسأار ى˘ل˘ع
ثيدحلا رئاز˘ج˘لا ي˘ف ة˘يور˘ك
اد˘يد˘ن˘ت ،ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا ة˘غ˘ل˘˘لا˘˘ب
ةا˘ن˘ق ه˘تد˘عأا يذ˘لا ر˘ير˘ق˘ت˘لا˘ب
ن˘˘ل »:ح˘˘˘سضوأاو ،«5 سسنار˘˘ف»
،مو˘ي˘لا ة˘ي˘سسنر˘˘ف˘˘لا˘˘ب م˘˘ل˘˘كتأا
هتثب يذلا جاتروبورلاب اديدنت

تلمع ثيح ،5 سسنارف ةانق
 .«رئازجلا ةروسص هيوسشت ىلع

لقن نم وه يوادعصس»
ةيدولوم ىلإا يناورم
مامأا نحنو رئازجلا

ةيفصصت لكصشم
 «تاباصسح

ةسصرفلا راودم ل˘غ˘ت˘سساو
اسصوسصخ ،رومألا ح˘ي˘سضو˘ت˘ل
ى˘ع˘سست فار˘طألا سضع˘˘ب نأاو
،ةركعلا هايملا يف دايطسصÓل

ة˘˘ي˘˘˘سضق ن˘˘˘ع م˘˘˘ل˘˘˘كت ثي˘˘˘ح
يوادعسس نأا احسضوم يناورم
ى˘˘لإا ر˘˘ي˘˘خألا ل˘˘ق˘˘ن ن˘˘˘م و˘˘˘ه
»:لا˘قو ،ر˘ئاز˘ج˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م
ينوارم لقن نم وه يوادعسس
كانهو ،رئازجلا ةيدولوم ىلإا

سسا˘˘˘سسم˘˘˘ل˘˘˘ل ى˘˘˘ع˘˘˘˘سسي ن˘˘˘˘م
ةيفسصت مامأا نحن ،يتروسصب

فرعأا انأا »:عباتو ،«تاباسسح
ي˘ف ا˘˘ب˘˘عل نا˘˘ك ،يواد˘˘ع˘˘سس
هد˘˘لاوو ف˘˘ل˘˘سشلا ة˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج
ينكل ،ةنسس02 ذنم يقيدسص
ةيع˘م˘ج˘لا رو˘سضح˘ل ه˘عدأا م˘ل
،يسضاملا مسسوملا يف ةماعلا

يت˘لا فار˘طألا د˘يد˘ع كا˘ن˘هو
 .«ترسضح

فانئتصساب بلاط امدعب
 ةلوطبلا

ىلع دري روليد
سس’وأأ تاحيرسصت

 نويل سسيئر
مجاه˘م رو˘ل˘يد يد˘نأا د˘كأا

يدانو يرئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ادر ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘˘نو˘˘˘˘م
لا˘سشي˘م نو˘˘ج تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت
،نو˘˘ي˘˘ل يدا˘˘ن سسي˘˘ئر سسلوأا

ر˘˘ي˘˘خألا اذ˘˘˘ه بلا˘˘˘ط ن˘˘˘ي˘˘˘ح
يرودلا تاسسفانم فانئتسساب
ا˘هؤوا˘غ˘لإا م˘ت ي˘ت˘لا ي˘سسنر˘ف˘لا
.مسسوملا اذه يمسسر لكسشب

يف يرئازجلا يلودلا لاقو
لسصاوتلا عقوم ربع هديرغت
لو˘ح «ر˘ت˘يو˘ت» ي˘عا˘م˘ت˘˘جلا
يد˘ي˘سس »:Ó˘ئا˘ق عو˘سضو˘م˘˘لا
د˘ق ي˘ئÓ˘مز د˘˘حأا ..سسي˘˘ئر˘˘لا
اّنك ،انوروك سسوريفب بيسصأا

هيلع ن˘ي˘ف˘ئا˘خو ن˘ي˘مود˘سصم
،«انبراقأا ىلعو انسسفنأا ىلعو
د˘ي˘فو˘ك ى˘سضر˘م »:ف˘ي˘سضي˘ل
ي˘˘˘˘˘˘ف نو˘˘˘˘˘˘برا˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘ي ،91
ل˘˘جأا ن˘˘م تا˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘˘لا
ركسش نم نكمتن نلو ،ةايحلا
لا˘˘م˘˘عو ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا م˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا
.«ىفسشملا

ةلوطبلا نأا ركذلاب ريدجلا
ا˘هؤوا˘غ˘لإا م˘ت د˘ق ة˘˘ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا
رار˘ق د˘˘ع˘˘ب ي˘˘م˘˘سسر ل˘˘كسشب
ف˘قو˘ب ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا ة˘ط˘˘بار˘˘لا
ع˘م قا˘ف˘تإا د˘ع˘ب ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا
ءاج يذلاو ،ةيسسنرفلا ةيدنألا

ي˘ئا˘قوو يزار˘˘ت˘˘حا ءار˘˘جإا˘˘ك
ريهامجلاو نيبعÓلا ةيامحل
انوروك ةحئاج راسشتنإا ببسسب
 .اسسنرف يف

طيمز.ع

ا˘˘˘ي˘˘˘سسيرو˘˘˘˘ب يدا˘˘˘˘ن م˘˘˘˘ج˘˘˘˘نو ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا
ع˘فاد˘م ل˘سضفأا˘ك ،ي˘نا˘م˘لألا خا˘بدÓ˘غ˘ن˘سشنو˘˘م
،زرحم يثÓثلا ىلع ىنثأا امك ،ايلاح يبرع
.سشايزو حÓسص

ع˘قو˘م ه˘ب سصخ ح˘ير˘سصت ي˘˘ف ي˘˘ق˘˘ح لا˘˘قو
يرئازجلا يل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب» :ي˘بر˘ع˘لا «ةرووو˘ك»
.«ايلاح يبرع عفادم لسضفأا ،ينيعبسس نب يمار

ل˘سضفأا ة˘يو˘ه لو˘ح لاؤو˘سس ى˘˘ل˘˘ع هدر ي˘˘فو

،سشا˘يزو حÓ˘سص ،زر˘ح˘م ي˘ثÓ˘ث˘لا ن˘ي˘ب بعل
نزو˘كر˘ف˘ي˘ل نر˘يا˘ب˘ل ق˘با˘سسلا ع˘فاد˘م˘˘لا سضفر
:ددسصلا اذهب لاقو ،مهني˘ب ز˘ي˘ي˘م˘ت˘لا ي˘نا˘م˘لألا
،برعلا لكل ريبك فرسش وه يثÓثلا اذه قلأات»

ةلسصاومل مهعجسشأا انأا ،مهنيب زييمتلا ديرأا ل
نع ةيباجيا ةروسص ءاطعإاو مهنادلب فيرسشت
 .«يبرعلا بعÓلا

ر.ق

 مداقلا ناوج71ـلا يف

 لانسسرأأ ةهجأومب غيلريميربلأ فانئتسسأ طيرسش سصقي زرحم
بخ˘ت˘ن˘م˘لا د˘ئا˘ق زر˘˘ح˘˘م سضا˘˘ير نو˘˘كي˘˘سس

يزيلجنإلا يتيسس رتسسسشنام مجنو يرئازجلا
يرودلا تاسسفانم فانئتسسا عم دعوم ىلع
نÓعإا دعب ه˘يدا˘ن ة˘ق˘فر زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا
«غيلرميربلا«تايرابم ةدوع دعوم نع ةطبارلا
.لبقملا ناوج رهسش فسصتنم نم ةيادب

يرودلا تايرابم ىلوأا «زورح» سضوخيو
اهفان˘ئ˘ت˘سسا د˘ع˘ب نز˘ت˘ي˘سسلا ة˘ق˘فر يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا

،لبقملا ناوج يف لانسسرا يدان هجاوي امدنع

سسوريف يسشفت ءارج ةليوطلا فقوتلا ةرتف دعب
لطب نأا ملعلل .ارتلجنإا يف ديدجلا انوروك
ايقيرفإا سسا˘كب ر˘سضخ˘لا ع˘م جو˘ت˘م˘لا ا˘ي˘ق˘ير˘فإا
ةقفر تابيردتلا ءاوجأا ىلإا داع دق ناك رسصمب
نم˘سض ل˘خد˘ت ي˘ت˘لا ،ن˘ي˘عو˘ب˘سسأا ل˘ب˘ق ه˘ق˘ير˘ف
نم ىقب˘ت ا˘م فا˘ن˘ئ˘ت˘سسل يدا˘ن˘لا تار˘ي˘سضح˘ت
ةطبارلا رارق دعب يوركلا مسسوملا تاسسفانم
.ةسسفانملل ةدوعلاب ةيدنأÓل حامسسلا ةيزيلجنإلا

طيمز .ع

ب.م.يرصسيإا

sport@essalamonline.com
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يه فيك دأؤوف كديع حشص
 ؟ كلأوحأأ

متناو ماع لكو كرابم مكديع
ريهامجلا لك ديعو ةيفاعو ريخب
هداعأا رفانسسلا ةسصاخو ةيرئازجلا
اما هللا ءاسش نا ريخلاب انيلع هللا

ل˘ك ه˘ل˘ل د˘م˘ح˘لا˘ف ي˘˘لاو˘˘حا ن˘˘ع
 . ديج لكسش يف ريسست رومألا

أذه رطفلأ ديعو ناشضمر
ةديدج تايطعمب مشسوملأ
امهتيشضق فيك .. انوروك عم

 ؟

نا˘سضمر لو˘ق˘˘ت ا˘˘م ح˘˘ي˘˘ح˘˘سص
ءا˘ج م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه ر˘ط˘ف˘لا د˘ي˘عو
«انوروك» ءابو نم يناعن نحنو
انع هللا هعفري نا ىنمتن يذلا

 . Óيمج ادر هيلا اندري ناو
انوروك ءابو ىلع كقيلعت ام

بعششلل كحئاشصن يه امو
 ؟يرئأزجلأ

ةديدع بابسسأا نم نكت امهم
هللا دنع نم ءÓتبا ىقبي هنا لا
بونذلا نع فكنو قيفتسسن يكل
انتايح يف اهانبكترا يتلا ةريثكلا
ة˘˘بو˘˘ت˘˘لا ىو˘˘سس ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع ا˘˘م اذ˘˘ل
تمز˘ت˘˘لا ا˘˘ي˘˘سصخ˘˘سشف حو˘˘سصن˘˘لا
لا جر˘خا لو ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا˘˘ب
سضعب ءاسضق لجا نم ةرورسضلل
حسصنا اذهلو تيبلا تا˘مز˘ل˘ت˘سسم
عابتا ةرورسضب يرئازجلا بعسشلا
تيب˘لا ي˘ف ثو˘كم˘لاو ح˘ئا˘سصن˘لا

ءابولا ىلع بلغتلا عيطتسسن يك
ى˘ل˘ع بع˘سص ه˘نا م˘ل˘عا ح˘ي˘ح˘˘سص
ةرور˘سضم˘لا ةر˘ي˘ق˘ف˘لا تÓ˘ئا˘ع˘˘لا
ا˘مو˘م˘ع ة˘سشي˘ع˘م˘لا ءÓ˘غ م˘كح˘˘ب
ل ثيح نم مهقزري نا هللا لأاسسا
 . نوبسستحي

يشضايرلأ روهمجلأو رفانشسلأ
 ؟كديدج ةفرعم ديري
ندعبي مل ةركلا نع يلازتعا

ءاو˘جأاو ن˘يدا˘˘ي˘˘م˘˘لا ن˘˘ع ا˘˘قÓ˘˘طا
ةرازو ىدل راطا ينوك ةسضايرلا
لمعا ثيح ةسضا˘ير˘لاو ة˘ب˘ي˘ب˘سشلا

ة˘عا˘ق ي˘ف ة˘سضا˘˘ير˘˘ل˘˘ل ي˘˘بر˘˘م˘˘ك
لمعا ينا امك ناميلسس يغاوز
مئاد ين˘ل˘ع˘ج˘ي ا˘م و˘هو برد˘م˘ك
ام لكب املم ىقبا ثيح دوجولا
ي˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لا بنا˘˘˘ج˘˘˘˘لا سصخ˘˘˘˘ي
 . يوركلاو

شضعب يف بردمك تلمع
فيك ةنيطنشسق ةنيدم قرف

 ؟ كبراجت ميقت
تمق يتلا يتبرجت هلل دمحلا

يف ةيباجيإا ىقبت ةعاسسلا دحل اهب
اذهو اهل تلمع يتلا قرفلا لماك
يف يئÓ˘مز˘ب ي˘كا˘كت˘حا ل˘سضف˘ب
ذ˘خلا لÓ˘خ ن˘م كلذو ة˘ن˘ه˘˘م˘˘لا
 . اهب لمعلاو مهحئاسصنب

تناك ةمأرع ةرأدإأ نأأ لاقي
تامدخ يف رامثتشس’أ ديرت

نيقباشسلأ نيبعÓلأ شضعب
مت Óعف له تنأ مهنيب نمو
بردمك نوكتل كب لاشصت’أ

 ؟ ةينابششلأ تائفلأ يف
ى˘˘ت˘˘حو ة˘˘مار˘˘ع ةرادإا م˘˘ع˘˘ن

ل˘م˘ع˘لا ي˘ل˘ع تسضر˘ع ة˘نذ˘˘خو˘˘ب
ةي˘نا˘ب˘سشلا تا˘ئ˘ف˘لا ي˘ف برد˘م˘ك
لماوع ةدعل كلذ تسضفر نكلو
كعد˘ت ل ا˘ه˘نو˘كل ا˘هزر˘˘با ل˘˘ع˘˘ل
ه˘جو ل˘م˘كا ى˘ل˘ع كل˘م˘ع˘ب مو˘ق˘ت
ثدحي ام ملعي سصاخلاو ماعلاف
ل˘كا˘سشم ن˘م ق˘ير˘˘ف˘˘لا تي˘˘ب ي˘˘ف
ل ن˘ي˘برد˘م˘لا ل˘ع˘˘ج˘˘ت ة˘˘سصيو˘˘ع
فور˘˘ظ نود˘˘ج˘˘ي لو نو˘˘ق˘˘فو˘˘˘ي
حاجنلاب مهل حمسست يتلا ةحارلا
 . مهيدل بوبحملا مهقيرف يف
تائفلأ يف لمعلأ لشضفت نيأأ

 ؟رباكأ’أ عم مأأ ةينابششلأ
ق˘ير˘ف ع˘˘م ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ل˘˘سضفأا

قر˘˘ف ي˘˘ف د˘˘عا˘˘سسم وا ف˘˘˘يدر˘˘˘لا
ا˘م˘ل˘ث˘م ي˘سس سسا ي˘سسل˘ل ر˘با˘كلا
نيقباسسلا نيبعÓلا ديدع سشيعي

ثدحي ام سسكع ىلع مهقرف يف
ن˘˘˘يذ˘˘˘لا ي˘˘˘˘سس سسا ي˘˘˘˘سسلا ي˘˘˘˘ف
يدانلا ءانبأا عم لمعلا نوسشاحتي
ةمÓع حرطا ىقبا ينلعج ام وهو
رييسستلا ةق˘ير˘ط ى˘ل˘ع ما˘ه˘ف˘ت˘سسا
 . يدانلا دوسست يتلا

ببشسب ةفقوتم ةلوطبلأ
رأرق عم تنأأ له انوروك ءابو

 ؟ اهلامكإأ عم وأأ اهفيقوت
ةدعل ةلوطبلا فقوت لسضفا

ة˘˘مÓ˘˘سس ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ر˘˘كذا با˘˘˘ب˘˘˘سسأا
هتحسصف ءيسش لك لبق ناسسنلا
هذ˘˘خ˘˘ت˘˘ي د˘˘ق ر˘˘ما يأا ن˘˘˘م ى˘˘˘لوأا
ا˘ن˘ل سسي˘ل ه˘نا ا˘م˘ك نو˘لوؤو˘سسم˘˘لا
ة˘˘ما˘˘قإل ة˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘لا فور˘˘ظ˘˘لا
نم ا˘هءار˘جا نا ا˘م˘ك تا˘يرا˘ب˘م˘لا
نم ماعطلاك ىقبت روهمج نود
كيلع ىفخي لو اذه حلم نود
تاريسضحت دعب تاءاقللا ءارجاف

سضر˘ع˘ت ى˘لا يدؤو˘ي˘˘سس ة˘˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘ط

ام وهو تا˘با˘سصإا ى˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
ةرور˘سض ى˘ل˘ع د˘كؤوأا ي˘ن˘ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي
مسسوملل ريسضحتلا ع˘م ا˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت
 . فورظلا لسضفا يف لبقملا

امو قيرفلأ رابخأأ عباتت له
يف يدانلأ هققحي اميف كيأأر

 ؟ ةريخأ’أ مشسأوملأ
رابخأا عبا˘تأا لا˘ح˘لا ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘ب

ل˘ك ى˘ل˘ع ع˘ل˘ط˘مو بل˘ق˘لا ق˘ير˘ف
ا˘مأا ه˘سصخ˘ت ةر˘˘ي˘˘غ˘˘سصو ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
علطتأا تنكف ج˘ئا˘ت˘ن˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
تاناكمإلا ىلإا رظنلاب نسسحأÓل
ة˘كر˘سشلا فر˘ط ن˘˘م ةر˘˘فو˘˘ت˘˘م˘˘لا
ةد˘˘نا˘˘˘سسمو «را˘˘˘بلا» ة˘˘˘كلا˘˘˘م˘˘˘لا
 . هل ليثم ل يذلا روهمجلا

ةريخأ’أ مشسأوملأ يف
ابيرقت يلك بايغ انظح’

 ؟قلعت أذامب ةنيدملأ ءانبأ’
قيرفلا ءانبأا ةرابعلا حيرسصب

مهل حنمت م˘لو ا˘ما˘م˘ت ن˘ي˘سشم˘ه˘م
تحنم نا ىتحو لمعلل ةسصرفلا

رملا اقÓطا مهيلع نوربسصي ل
ةرورسضب بلاطأا ي˘ن˘ل˘ع˘ج˘ي يذ˘لا

ى˘ل˘ع ز˘ي˘كر˘ت˘لاو ة˘ق˘ث˘لا م˘ه˘ح˘ن˘م
لجا نم د˘ي˘ع˘ب˘لا ىد˘م˘ل˘ل ل˘م˘ع˘لا

ةبيط جئاتنو ريفو داسصح ةيؤور
ورابد˘ت ة˘ل˘ي˘ل جاوز» لا˘ق˘ي ا˘م˘كف
 .«ةليل ةئام

تناك فيك كيلأ دوعن
كقاحتلأو ةركلأ عم كتايأدب

 ؟ةنيطنشسق بابششب
ةنسس قلطنا يوركلا يراوسشم

ر˘غا˘˘سصا ع˘˘م9891‐8891
نيا ينيطنسسقلا يسضايرلا يدانلا
فانسصألا فل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع تجرد˘ت
رباكلا ةئفل لوسصولا ةياغ ىلا

تب˘ع˘ل ا˘م˘ك
اسضيأا
بختنملل
يف ينطولا

يفنسص
لابسشلا

ر˘˘م˘˘ع ةدا˘˘ي˘˘ق تح˘˘˘ت ط˘˘˘سساولاو
 . ميركلا دبع ةريبو ينورطب

عم ةيأدبلأ يف زربت مل
جوجم ةقفر تلقنتو رفانشسلأ

ميقت فيك ،ةيواششلأ ىلإأ
 ؟كانه كتبرجت

م˘سسو˘م د˘ع˘ب ق˘ير˘ف˘˘لا تردا˘˘غ
اذهو ةيواسشلا داحتا وحن ةلوطبلا

ه˘ل˘ل د˘م˘ح˘لاو ر˘˘ث˘˘كا زر˘˘با ى˘˘ت˘˘ح
بردم˘لا ءا˘ج كلذ د˘ع˘ب ةر˘سشا˘ب˘م
ي˘ندا˘عاو ناد˘ع˘سس ح˘بار ر˘يد˘˘ق˘˘لا
كلذو جوجم رسصان يليمز ةقفرب
 .ةوق عقوم نم

يف ةيشساشسأأ ةزيكر تحبشصأأ
مشسأومل بابششلأ ةليكششت

بشصنم ناك نيأأ ،ةديدع
أزوجحم رشسيأ’أ عفأدملأ

 ؟كقيلعت ام ..يتأردشسل
ةزيكر اهدعب تحبسصأا معن

مسساومل ةليكسشت˘لا ي˘ف ة˘ي˘سسا˘سسأا
فارطألا سضعب فنا مغر ةديدع
ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘نا˘˘ف˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل كلذو
يفرط نم ناك يذلا داهتجلاو
 . ناديملا يف

ماع Óيمج أدوعشص تققح
عم ديدشش عأرشص دعب4002

انل يورت فيك ،كوملأ
 ؟كلذ

مسسوم نسسحا ناك4002 ماع
هل ناك ثيح قÓطلا ىلع يل

انققح انناو ةسصاخ سصاخ معط
ةر˘ي˘ظ˘ح ى˘لا ا˘ه˘˘مو˘˘ي دو˘˘ع˘˘سصلا
ثيد˘˘ح ى˘˘سسنا ل ا˘˘م˘˘ك را˘˘ب˘˘˘كلا
يل لا˘ق ن˘ي˘ح ي˘سشتار˘ب برد˘م˘لا
دو˘˘عا و˘˘ل» د˘˘˘حاو˘˘˘لا فر˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘ب
كل˘ق˘نأا˘سس ا˘سسنر˘ف ي˘ف بيرد˘ت˘˘ل˘˘ل
ىأار ه˘نو˘كل ع˘جار كلذو «ي˘˘ع˘˘م
ينوكل فارت˘حلا ق˘ح˘ت˘سسا ي˘نأا˘ب

ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا ي˘˘ف اد˘˘ه˘˘ت˘˘ج˘˘م تن˘˘ك
 . هجراخو

نم ريثكلأ تبعل يتأردشس
ششيعت تنك فيك ،تايبرأدلأ

 ؟ةشصاخلأ تايرابملأ كلت
ل˘ك سشي˘ع˘ن ا˘ن˘ك ر˘فا˘ن˘سسلا ع˘˘م

ا˘˘ن˘˘ك ثي˘˘ح د˘˘ي˘˘ج ل˘˘كسشب ءي˘˘سش
تا˘ي˘براد˘لا˘ب زو˘ف˘لا ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘ن

 . مهبولق ىلا ةحرفلا لاخدإل
ةرسشابملا كتافلاخمب تزيمت

 ؟ كلذ يف رسسلا ام ةيوقلا
جراخ اريثك اهيلع نرمتا تنك

ام وهو قيرفلل ةماعلا تابيردتلا
تارملا ديدع يف حجنا ينلعج
تلعج يتلا فادهألا ليجسست يف
 . اهب نودعسسي رفانسسلا

نولعافتي أوناك رفانشسلأ
كروعشش وه ام .. اهعم أريثك

 ؟ مهدعشست تنأأو
ىلع لسصحتي انقيرف ناك امل

نيذلا نيبردملا لك ناك ةفلاخم
يترتف يف يدانلا ى˘ل˘ع او˘ب˘قا˘ع˘ت
تافلاخملا ذيفنت ي˘ن˘م نو˘ب˘ل˘ط˘ي
يندعسسي ناك يذلا ءيسشلا لعلو
اهايإا ينلدابي ناك يتلا ةقثلا وه
يأا دو˘˘جو ع˘˘م ثي˘˘ح ر˘˘˘فا˘˘˘ن˘˘˘سسلا

لا تايلمعلا ةقطنم برق ةفلاخم
يمسساب نونغتي ر˘فا˘ن˘سسلا ز˘ت˘ه˘يو
يترد˘ق˘م˘ب نو˘ن˘قو˘ي او˘نا˘ك ثي˘ح
سصو˘سصخ˘ب ا˘ما ف˘يد˘ه˘ت˘لا ى˘ل˘˘ع
هفسصو نكمي Óف ةحرفلا روعسش
ايريتسسيه ةلاح سشيعن انك اننوك
تاهاجتلا لك يف يرجن اندجتف
. 

شضورعلأ نم ريثكلأ كتءاج
 ؟ أذامل ليحرلأ تشضفرو

سضور˘ع ي˘ن˘تءا˘ج ي˘ن˘قد˘سص
هاسضاقتا تنك امم ريثكب نسسحا
لك يف تنك نكلو قيرفلا يف
ىو˘˘سس ءي˘˘سشل ل ا˘˘ه˘˘سضفرا ةر˘˘م
يدانلا اذهب ي˘نا˘ن˘ت˘ماو ي˘ق˘ل˘ع˘ت˘ل
لاقي املثم زونك لاجرلا ةفرعمف
يتميق نوفرعي رفانسسلا نا امك
روعسشلا سسفن مهلدابا تنك اناو
م˘ه˘ف مار˘ت˘˘حلا ل˘˘ك م˘˘ه˘˘ل ن˘˘كاو
. ريدقتلا لك نوقحتسسي

أريثك كنومرتحي رفانشسلأ
نم أدحأو كنوربتعيو

 ؟ ديمعلأ ءايفوأأ
ي˘ل ر˘ي˘ب˘ك فر˘سش اذ˘ه˘ف م˘ع˘˘ن

ىلع هلل دمحلا ةميركلا ةلئاعللو
لواح فيعسضلا دبعلاف لاح لك

ه˘ق˘ير˘ف˘˘ل ةد˘˘ي˘˘ج ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت ع˘˘سضو
د˘ع˘سسا تن˘كو هد˘˘ق˘˘ع ف˘˘ير˘˘سشتو
ىتح يل رفانسسلا مارتحاب اريثك
ةيحت هجوأا ةبسسانملا هذهبو نلا

ق˘ي˘فو˘ت˘لا ى˘ن˘م˘تأاو م˘ه˘ل ة˘سصلا˘خ
 . مسسوم نم ىقبت اميف يدانلل

اهحور تدقتفإأ ةنيدملأ
 ؟كلذك شسيلأأ يبرأدلأ بايغب

ةنيطنسسقف لوقأا يناسسع ام
يبرادلا روسضحل مانت ل تناك
ءيسش كل لوقأا ةبسسانملا هذهبو
ربت˘ع˘ي ل ي˘براد˘لا بع˘ل˘ي م˘ل ن˘م
ءاو˘˘جأا˘˘ف ا˘˘قÓ˘˘˘طا بع˘˘˘ل ه˘˘˘سسف˘˘˘ن

ا˘يو ا˘ه˘عو˘ن ن˘م ةد˘ير˘ف ي˘براد˘˘لا
دعسست ىتح Óبقتسسم دوعت اهتيل
 . ةنيدملا هذه

ششيعت تناك يتأردشس ةلئاع
مكحب ةلئاعلأ لخأد يبرأدلأ

ابع’ ناك ريهز كقيقشش نأأ
متنك فيك ،كوملأ يف

 ؟ةلئاعلأ طشسو كلذ نوششيعت
ةيسضاير ءاوجأا يف هسشيعن انك

دح ىلا ةيسضاير ةميركلا ةلئاعلاف
ءاسضرإا نع ثحبن انكو عاخنلا

اندوقع فيرسشتو يدانلا ريهامج
لوقأا نيح دلاولا نا اديج ركذتأاو
ل˘ك » ي˘ل لو˘ق˘ي ع˘ج˘سشت ن˘˘م ه˘˘ل
ىلع » اودارق ىلع برسضي دحاو
 . هزايحنا رابتعا

بابشش كترداغم ءأرو ناك نم
نأأ حيحشص لهو ،ةنيطنشسق
 ؟كب ظافتح’أ شضفر رأزام

... رازام دارم سسيئرلا مدق امل
لو˘ق˘يو » مÓ˘كلا ن˘ع ف˘قو˘ت˘˘ي »
ثدحتلا ديرا نكا مل .. ةرسسحب
ينعد نكلو عوسضوملا اذه يف
يف اببسس ناك نم نا كل لوقأا

د˘ق˘ف ي˘لا نو˘بر˘قا م˘ه ي˘تردا˘غ˘˘م
ل ىتح مهعسسو يف ام لك اولمع
ا˘ن˘هو ا˘ه˘مو˘ي ق˘ير˘ف˘لا ي˘ف نو˘˘كأا

ر˘كذ د˘يرا ل ثي˘ح كح˘م˘˘سست˘˘سسا
م˘ه˘كر˘تا نا ل˘˘سضفاو م˘˘هءا˘˘م˘˘سسأا
 . مهريمسضل

نع ايلك باغ يتأردشس أذامل
 ؟هلأزتعإأ ذنم قيرفلأ طيحم

يلع حرطي مئاد لاؤوسسلا اذه
يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا را˘˘˘˘سصنا فر˘˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘˘م
ام وهو ين˘ي˘ط˘ن˘سسق˘لا ي˘سضا˘ير˘لا
قيرفلل يمودق نا دكؤوأا ينلعجي
سصخسشلا نوكي امدنع نوكيسس
بسسانملا نا˘كم˘لا ي˘ف بسسا˘ن˘م˘لا
ميقيو ينميقي يذلا لوؤوسسملاف
لمعلاب دي˘ع˘سس نو˘كأا˘سس ه˘ي˘برد˘م
 . هبناج ىلا

يلوتل شضرع كل مدقي ول
له ةرأدإ’أ يف بشصنم

 ؟ لبقتشس
اناف ةرادإلا يف لمعلا ديرا ل

ي˘ف ل˘م˘ع˘لا د˘يراو ناد˘ي˘˘م ل˘˘جر
ق˘ير˘ع ق˘ير˘ف ر˘ي˘ي˘سست˘ف ناد˘ي˘م˘˘لا

ينيطنسسقلا يسضا˘ير˘لا يدا˘ن˘لا˘ك
ي˘ف ءا˘ف˘كا ا˘˘سصا˘˘خ˘˘سشا بل˘˘ط˘˘ت˘˘ي
 . هل نيسصلخمو رييسستلا

هتلجشس فده لمجأأ وه ام
 ؟يشس شسآأ يشسلأ نأولأاب

يفده وه هتلجسس فده نسسحا
ارتم04 ـلا نم فلسشلا ةيعمج ماما

كر˘تا ا˘م˘ك ة˘خود سسرا˘ح˘لا ى˘˘ل˘˘ع
نوركذتي نيذلا رفانسسلل رايتخلا
يتلا ةليمجلا يفادها ديج لكسشب

مهتداع˘سسل د˘ع˘سساو ا˘ه˘ع˘قوا تن˘ك
 . تاجردملا يف

 ؟ هعم تلماعت شسيئر نشسحأأ
زيمتي ه˘نو˘كل ار˘ظ˘ن ي˘با˘ط˘خ

ق˘ير˘ف˘لا بح˘˘ب ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
 . نيبعÓلا عم هقدسصو

 ؟ ةريخأأ ةملك
اذه انع هللا عفري نا ىنمتأا

Óيمج ادر هيلا اندري ناو ءابولا
ركسشا امك انع سضار نوكي ناو
هذه ىلع » مويلا مÓسسلا » ةديرج
ديزملا ىنمتأاو ةبيط˘لا ة˘تا˘ف˘ت˘للا

باق˘لألا ق˘ي˘ق˘ح˘تو ق˘ي˘فو˘ت˘لا ن˘م
فا˘ف˘ت˘لا˘ب اذ˘˘هو بل˘˘ق˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل

رفانسسلل نوعلا دي دمو عيمجلا
نم ريثكلا نو˘ق˘ح˘ت˘سسي م˘ه˘نو˘كل
ىسسنا ل امك ريدقتلاو مارتحلا
ىلا فقو نم لكل ركسشلا هيجوت

يتريسسم يف ي˘ند˘عا˘سسو ي˘ب˘نا˘ج
. ةيوركلا

ىرشسيلأ لجرلأ بحاشصو «مويلأ مÓشسلأ» ةديرجل يتأردشس دأؤوف ينيطنشسقلأ يشضايرلأ يدانلأ ءايفوأأ نم دحأو عم رأوح يف
نمزلأ ىلإأ انب داع ثيح ةينطولأ ةلوطبلأ يف ةريدتشسملأ قاششع اهعم لعافت يتلأو اهفأدهأاب عيمجلأ ترحشس يتلأو ةيبهذلأ

يبرأدلأ ةدوع ىنمت امك «يشس.شسأأ.يشسلأ» عم هرأوششم ةيقبو ةيواششلأ داحتأ عم امشسوم هيف شضاخ يذلأ هرأوششمو ليمجلأ
. تأونشس ةدع ذنم اهتدقتفأ يتلأ اهتيويح روشسجلأ ةنيدم ديعتشستل

 فورظلأ رفوت دنع «ةروشضخلأ» ةدعاشسمل زهاج هنأأ دكأأ

بلطتي..قيرع قيرف يسس سسأ يسسلأ»
« رفانسسلأ داعسسإ’ هل نيسصلخمو رييسستلأ يف ءافكأأ سصاخسشأأ

¤وأأ ناسسنإ’أ ةمÓسس..يرورسض ةلوطبلأ فيقوت »
» ةلوطبلأ فانئتسساب حمسست ’ تايناكمإ’أ بايغو

ÚلوؤوسسŸأ ىلعو نوسشمهم قيرفلأ ءانبأأ »
» مهلمع ىلع Èسصلأو ةقثلأ مهحنم

« Œأ قرف ‘ بردمك يبراŸامود ىعسسأأو ةحجان تناك ةنيد
» Êوقبسس نم تأÈخ نم ةدافتسس’أو يتاناكمإأ ريوطتل

لجر انأأ يرأدإأ بسصنم يأاب لبقأ نل »
» Óبقتسسم يقيرف ةمدخ ىن“أأو نأديم

تائفلأ ‘ لمعلأ يلع اتسضرع ةندخوبو ةمأرع اترأدإأ »
» سضفرأ ينتلعج لكاسشŸأو فورظلأ نكلو ةينابسشلأ

ششامر ماششه هرواح



ةــــنصصرق

يرمعلأ كتمÓسس ىلع
ي9ÑاMرلا يدا°لا د(اE ىر/&ا

يرمåلا يõ> د©6Ñ ي°©ïÄÑ°Üلا
ىõ> ةHÄÑkåqõ ة©0ار/ ة©õم>
HÄÑkرلا ىوFgة KJ{ا +åد DÅÑل
ر8Ñ&ا o©0 ي/ولوMز©íلا جåœلا
ن&اK ة8Ñا1 ا§(ار/)ا ىõ> ي°åملا
اد©å+ ة40õو̆+ 4و˘F̆kد˘لا د̆/او˘-

˘†ا˘M&لا ي˘D̆ ى˘ÄÑ˘˘kÅÑ̆˘í̆م˘˘لا ن˘˘>
ا§(ار/)ا لMÄÑkåq هåõ/ ةر©1&لا

J{ا KEا د&Fملا دå°ي <õى Iqحا
ه-دو> لMÄÑq ن&ا ىõ> ة©õمåلا
ة8Ñا1 لïgملا م6Ñوملا نH اءد+
KاI˘6 هÑ˘©̆رF˘ا˘م˘ل ة˘0ار˘لا ى˘ل)ا ن
Mïلا ب4اÅÑ§رMن KIÇÑì .

«سشوينرطتنن ام» ’و مهأردلأ
ةد6Ñò©ò ة7Ñg©g وg>ل

4DÉÑاو H8اوÑõلا ةk4دMgتا
0©o 8&اÑرKا <õ9 ىÑرK4ة
Ĭ©˘ءز˘/ ل H˘ن HÄÑ˘k̆tïم§-ا
اوo Hõ©0 ا§+ نو°MدM يkلا

H˘˘لا ن˘˘è˘˘©˘˘م˘˘لا با˘˘k̆˘å̆˘د˘˘م
ي}˘لاK ي4ا˘Ĕ©˘Ü سÄ©̆(ر˘õ̆˘˘ل
̆†اM̆&لا لاو̆: ه˘í˘-ا˘J ق˘˘õ˘˘=&ا
ءا4Dï عم/ا دKE ا}J ةر©1&لا
+̆˘õ̆˘t˘˘6وÑ̆˘©̆˘ن <̆õ˘4 ىDÉس
ة˘MوÄÑ̆- ةM̆ا˘= ى˘ل)ا ةدو˘å̆˘˘لا

HÄÑktïم§-ا M{Fن&ا ر +åÉس
ءوõ̆q˘لا˘+ تددJ̆ ر8Ñ̆ا̆°˘å˘لا
يD تا>5ا̆°˘م˘لا ة˘°q̆˘ل ى˘ل)ا

ىõ> درلا †د> ل8Ñاو- لا0
46Ñ˘˘ا)̆˘õ̆˘§˘˘م Kا-ÇÑ̆˘م˘§˘̆-لا
. سÄ©(رõل ة4رkòملا

ءايحأ’أ ‘ بعللأ
ليدب لح

D˘ر˘©˘= ة̆/ر˘1 ي H˘k˘وE˘å˘ة، Dا/ا& Hب4د
يD دF&ا ام°©0 ع̆©˘م˘q˘لا بKر˘w˘لا ة˘©˘å˘م̆/
ي˘œ<˘g˘ل هg˘k̆˘لا˘˘H˘˘Ü ه˘˘-ا˘˘M˘˘tر˘˘ÇÑ- ىد˘˘0ا
تاMدولا سåÉ+ س9و1 ةK4رÉÑ+ ة©åمqلا
D˘ي D̆ءا̆©˘0&لا قر KJ̆{0 اÄÑ˘g˘ل ه˘õ˘g˘ï˘ءا Dي
ن©-4K ن> داk̆å˘+لاK ة˘§˘/ ن˘H ة˘DÄÑا˘°˘م˘لا
ةوwÜلا يKJ دارIíا ىõ> يHو©لا لمåلا
ة©+اMq)ا ا§I&ا سÅ-وòلا ا§8ÑوwÇÑ+ دFا يkلا
ى˘õ˘> ر˘MÇÑ ه˘Iو˘F ن˘H م˘=ر˘لا˘+ ن˘©˘œ<˘˘g˘˘ل

9ÑرK4ة K9Ñع KدMتا +å©ن> ةد Hا -ÄÑgب
لامFا نوMÉÑ©å م§qåõ- دE تا+ا8Ñ)ا م§ل
H6وÑم§م Hلا عíرMق .

«ماسص’»ـل Òخأأ لح

4)©Äم/ سå©ن©> ة Hõ©õ8 ن+ ةÑ©مل د
Mqلا دtل لõkwõÇس H5&لا نHلا ة©لاملا ةkي
MåاIي H°§لا اíرMق، Kا&Fا ن&ا د&Hيدا°لا لاو
ر©©ÄÑ- ل/ا نH يòí- ل ت9Ñt&ا يKا§لا
بلا˘H˘Ü ق˘Mر˘í˘لا نا ى˘õ˘> اد˘F'و˘˘H يدا˘˘°˘˘لا
+ÉÑرK46لا ةÑk4امث D©ه Hر: نî 4/لا
يدا°õل uمMÄÑ ى0k ا}KJ ه0ÄÑg لام>لا
+kÄÑ©©ر IíÄÑه +ÅÑòد©/ ل M{Fرلا نا ر)©Äس
هداد6Ñ˘kåا ق̆+ا˘6Ñ تKE ي˘D د˘Fا ي˘Iار˘م˘å˘لا
يدا°õل ة©9ÑاMرلا ةFرÅÑلا لاH س6&اíku 4ل
H˘˘لو˘˘1د ل˘˘/ا ن +˘˘åÉم˘˘لا سÄÑ˘˘k˘˘ر˘˘م˘˘ثM˘˘ن
ة©0ا°لا نH يدا°لا ةد>اHÄÑ ىõ> ن4Mداïلا
. ة©لاملا

ةيرئأز÷أ ةلوطبلأ
مويدوبلأ ‘

D˘ا ر˘1%ا ي(0ÇÑ̆ا)̆©˘تا H˘8رÑ̆د F̆لا ةر˘ï˘د†̆
زFرملا يD ة©°:ولا ةلوgÜلا تءا/ ،يملاåلا
ةلاE)اK ةلا6Ñkïا ةo IÄÑg©0 نH ،ا©ملا> oلاثلا
ةرíkلا يD ةDرt˘k̆˘م˘لا ةM̆دĬ&لا ي˘D ن̆©˘+4د˘م˘لا
ن&ا دå+ ا}KJ ،9102 ىل)ا5102 نH ةدkمملا
6Ñ̆q˘õت H˘å̆9.7 لدH˘˘ل ب4دò˘˘ل I˘يدا D̆ي
با7Ñg نH لF د/او- o©0 ة4وF}ملا  ةرíkلا
EÄÑ˘˘°˘˘Ü˘˘©˘°̆ة KIÇÑ˘0 رÄÑ˘©̆ياد ن D˘ي H̆ï̆دH˘ة
ةMدولوH هدå+ ي-&ا©ل ،ا+4د11H عEاو+ ب©-رkلا
ام©D ،ا+4دC 01H̆+ ةK4اÄÑلا ة˘K7Ñ̆g˘©̆g ر̆(از˘q˘لا
ا©ملا> ةHÄÑاwلا ةg-رملا ل(اïgلا ة7Ñg©g ت0kõا
+C 31-ï°©ا، K/دلا ءاK4لا يgلو©íي Dا ي&Kل
ق˘Mر˘D ل˘òل ب4د1.9H̆  ةkÇÑ˘°̆©˘ì +˘°ÄÑ˘g˘لا

Hkgلا+ ا>وgÜلا ةلوkوIÄÑ©م+  ةåلد Hب4د Dي
.3.8 ة©Iاثلا ةg-رملا

..فÎعي يوبابÁز م‚

Hا M8 لازÑلا^ قل&ا- ىدwÉÑر] Dي Fس6&ا
دا7Ñ&ا p 0©oدtلا ع°MÇÑ ةر©1&لا ا©MïرD)ا مH&ا
ةوï+ يو+اğ˘م˘Mز˘لا م˘/ا˘§˘م˘لا اKH˘ğدا6Ñ̆ د4اKد)ا
،ة©8Ñtí تاMtرÇÑ- يD ير(ازqلا بkw°ملا

0©o 7&اÑدا +ïةو ^Htلا ي+4اÇÑtءار]، Håkgار
تEولا يD يMïرD)ا بH°kw ىوE&ا ا©MïرD)ا لاÜ+&ا
دمMåk ير(ازqلا قMرí̆˘لا ن&ا اHÉÑ˘©̆í̆ ،ي˘لا˘t˘لا

<õلا ىqاIلا بkòk©òي Kلاí°9)لا+ يÑاDىل)ا ة
.يIدgلا بIاqلا

qarsana@essalamonline.com

4572ددعلا ^1441 لاوصش70ـل قفاوملا0202 يام03تبصسلا

تاحيرسصتلأ برح
تا>از°لا ة°qل ن&ا ام+

لíÇÑ- مل îا˘õ˘í˘ل ةå̆̆+اk̆˘لا
+̆å˘د D̆ي EÉÑ˘©˘لا ةkÄÑq©ل
ى˘õ̆> برÄÑ̆م˘لا ي˘-و˘ÇÑ̆لا

H˘˘˘˘˘اوE˘˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘k˘˘˘˘˘8اوÑ˘˘˘˘˘ل
ةMا0õí د§D ن©+ ي>امk/لا
قاKD قMرíل †اå̆˘لا ر˘Mد˘م˘لا
6Ñ̆Ü˘©˘ì KIÄÑ˘©6 مÑåادKي
KF̆˘©˘لا لا˘م̆>&ا ل˘œ<˘ğ©˘ن،
IÅÑ˘gبر0 ي(ا°˘ث˘لا ن̆©˘+ ت
-ÇÑرMtتا KFل Hةر Mk§م
D©§ا Kر1%لا د0ا، KلاèرMب
ه˘Iا د˘F'وM̆ ا˘م˘§˘°˘˘H ل˘˘F ن&ا
ن̆> Moد˘t˘˘لا م˘˘=4 ءير˘̆+
.تاءاïل ب©-ر-

15

«ونأديد ىلع ولأز ام»
يÇÑtلا رtqلا م=4

Kلا+˘k˘å˘م˘لا ن˘> دا˘œ<ب
Kلاk4دMgلا تاqل)ا ،ة©>ام
م˘˘˘/ا˘˘˘§˘˘˘H ي˘˘˘œM˘˘˘˘õ˘˘˘̆+ ن&ا
ي˘˘°˘˘:و˘˘لا بk˘˘˘w˘˘̆°˘˘˘م˘˘˘لا
يJõ&لا ب>لK ير(ازqلا

8Ñ°لا عtدp Dىد0)ا ي
،ءا̆©˘0&لا ي˘D تا˘4Mاğ˘م˘لا
+˘˘å̆˘دH˘˘ا4 اKلا غ˘˘q̆˘ع˘©˘˘م
K6Ñqل JدDا4 ا)åو©ل ا'Fد
^+̆˘œM˘˘õ˘˘لا ي˘˘å˘˘7اÑ˘ا [ر&I˘ه
M˘م˘õô ا(Hò˘اI˘©˘د˘+ تاI˘©˘ة
KD˘°˘©˘ة -˘q˘å˘õ˘ه H˘ن˘©˘+ ن
ىوÄÑkملا ى˘õ˘> ل˘DÉÑ&لا
.ي+رåلاK ي°:ولا
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رصصعلا
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رهظـلارجفلا
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برغŸا

19:38

ءاصشعلا

21:12

ةÓسصلأ تيقأوم

نامÒج ناسس سسيراب نم سشيسشوع فطÿ ططخي لانسسرأأ ^
ويديفلأ ةينقتب أدغ هعامتجأ دقعي ›أرديفلأ بتكŸأ ^

تايطعم مدق يوأدعسس»^
مامأأ هجول اهجو نوكيسس..ةديدج

«لمعت طابسضن’أ ةنجل أوكرتأو ةيافلح

أديدنت ةيسسنرفلاب ملكتأأ نل»^
«5 سسنأرف جاتروبورب

ينأورم لقن نم وه يوأدعسس»^
لكسشم مامأأ نحنو رئأزجلأ ةيدولوم ىلإأ

 «تاباسسح ةيفسصت

ينيعبسس نب :يقح
يبرع عفأدم لسضفأأ

›ا◊أ تقولأ ‘

 ةيلاŸا تامزأ’ا يدافتو ةلويصسلا Òفوت لجأا نم

هعورسشم سضرعي «يرانكلأ»
ديد÷أ يرامثتسس’أ

 فورظلا رفوت دنع «ةروصضخلا» ةدعاصسمل زهاج هنأا دكأا

قيرف يسس سسأ يسسلأ »: يتأردسس
يف ءافكأأ سصاخسشأأ بلطتي..قيرع

» رفانسسلأ داعسسإ’ هل نيسصلخمو رييسستلأ

صشايزو حÓصصو زرحم همدقي امب داصشأا
 ةيبوروأ’ا بعÓملا يف

4572ددعلا ^1441 لاوصش70ـل قفاوملا0202 يام03تبصسلا

 ةيبطلا تارارقلاب مازتل’ا ىلع ةرداق Òغ ةيرئاز÷ا ةيدنأ’ا نأا دكأا

ةسسفانŸأ فانئتسسأ نع ثيد◊أ:رأودم
ةلوطبلأ ةنراقم نكÁ ’و ليحتسسم ايلاح

ىÈكلأ ةيبروأ’أ تايرودلاب ةينطولأ

 «انوروك» ءابو ةبراحم يف ةمهاصسملل

رايلم8.3 حنمت «فاكلأ»
«فافلأ»ـل ميتنسس

 لئابقلا ةبيبصش


