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داوملاو ةيحÓفلا داوملا راعسسأا عافترا
ةعنسصملا ةيئاذغلا

ىلإإ يدصشإربو لماه ةمكاحم ليجأات
ةصسماخلإ ةرملل يراجلإ نإوج52 ـلإ
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زكرملل ماعلا ريدملا ماهم يهني دارج
ةياجب ةنيدمل يعماجلا يئافسشتسسإلا

تاكسسإل دهجب اهلمعو اهسصرح تدكأا
ءارمسسلا ةراقلا يف قدانبلا توسص

:دكؤوي راطقلا ىفسشتسسمل ماعلا ريدملا ريرقت

ءإرجإإ سضفر ةدومح نب لامج»
عوــصضخلإو ةــــقمعم تإرابتخإإ
«نـــيموي ةدـمل يـلزنم رـجحل

30 صص

قبسسألا ماعلا ريدملا ةيسضق يف فانئتسسلا ةسسلج
رهسشلا صسفن نم82 ـلا يف هتلئاع دارفأاوNSGDـل

ةقلاعلا داسسفلا تافلم راطإا يف رمحألا خيطبلا راجتو نيحÓف ىلع نودتعي
مهلاومأا مهنوبلسسيو1 مقر ينطولا قيرطلاب

ةقطنمب قرط عاطق01 فيقوت
ةــــــيإدرغب لــــحفل يـــصساح

50صص

،ا˘با˘˘بأا صسيدأا ي˘˘ف ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا صسأار˘˘ت˘˘ت
صسل˘ج˘م ،يرا˘ج˘لا ناو˘ج ر˘ه˘سش لÓ˘˘خ

دا˘˘˘ح˘˘˘تÓ˘˘˘ل ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘مألاو م˘˘˘ل˘˘˘سسلا
يز˘كر˘م˘لا زا˘ه˘ج˘لا و˘هو ،ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلا
ف˘ل˘ك˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل
ةرا˘ق˘لا ي˘ف ن˘˘مألاو م˘˘ل˘˘سسلا ا˘˘يا˘˘سضق˘˘ب
.ءارمسسلا

لدــــــعم رإرــــقتصسإ
رئإزجلإ يف مـخصضتلإ

ةــــئاملاب8.1 دــنع

50صص

ةيحايصسلإ تإرايصسلإ ىلع مصسرلإ سضيفختو ينطولإ بإرتلإ ةرداغم دنع وروأإ0001 ـب حيرصصتلإ ةيمإزلإإ طاقصسإإ
30 صص0202 يليمكتلا ةيلاملا نوناق عورسشم ىلع ةيبلغألاب نوقداسصي ناملربلا باون

بئانلإ ماهم يهني نوبت سسيئرلإ
سسلجم ىدــل يرـــكصسعلإ ماــعلإ
ةدـيلبلاب يرــكصسعلإ فانئتصسإلإ

30صص

ملصسلإ سسلجم سسأإرتت رئإزجلإ
يقيرفإلإ داــحتÓل نـــمألإو
يراـجلإ نإوــج رــهصش لÓـــخ

30 صص

تـلجصس يتلإتاــيلولاب يـئابو قـيقحت
«انوروك» ـب تاباصصإلإ ددعيف اعافترإ

ةحسصلا ريزو ىلإا عفرت ريراقتب جوتي ناديملا يف ةيبطلا قرفلل قيقد لمع

ةمكحم ىدل قيقحتلإ يصضاق
عــمتصسي دـــمحمأإ يدــيصس
فاــــنينوك ةوـخإلإ لإوـقأل

40صص

ددعلاو ءافسش ةلاح991  ليجسست
9455 ىلإا زفقي نيفاعتملل يلامجإلا

ةباصصإإ721و تايفو7
«انوروــــك» ـبةدــيدج
رــــــئإزـــجلإ يــــف

40 صص
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ةـــــظحÓم
روشصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لشصت يتلا

اهباحشصأا ¤إا درت ل
 ترششن ءاوشس
رششنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ىتح .. ةداعلاك
! .. ةثراكلإ ثد–

ةلجصسم ةمÓع تتا˘ب ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘ل ا˘صسير˘كت
ّ’إا رييغت ’ ،ابعصشو ةموكح رئازجلا مصسإاب
اذ˘ه لا˘ح˘لا ع˘قاو ،ة˘˘ثرا˘˘كلا ثود˘˘ح د˘˘ع˘˘ب
مأ’ا» ىفصشتصسم ةلكيه ةداعإا يف ىلجتي
ثداح دعب ةيملاع سسيياقم قفو  «لفطلاو
،يصضاملا ماعلا هفرع يذلا ميلأ’ا قيرحلا

مغر .. عصضر8 محفت نع رفصسأا يذلاو
اماع ترخأا˘ت ل˘ي˘هأا˘ت˘لا ةدا˘عإا ة˘ي˘ل˘م˘ع كلذ
.! .. Óماك

حبكي «انوروك»
تاقرطلإ باهرإإ

ىلوملا لاق امك وأا .. ةعفان ةراصض بر
ريخ وهو ائيصش اوهركت نأا ىصسع» ّلج و ّزع
ةا˘ي˘ح˘ب ىدوأا «ا˘نورو˘ك» ءا˘بو م˘ع˘˘ن ،«م˘˘كل
اندÓب يف هيصشفت ةيادب ذنم اصصخصش646
لباقملا يف هنأا ّ’إا ،رهصشأا  يلاوح ذنم يأا

ناك يذ˘لا تا˘قر˘ط˘لا با˘هرإا حا˘م˘ج ح˘ب˘ك
،نيعوبصسأا ي˘ف ا˘نا˘ي˘حأا م˘قر˘لا اذ˘ه د˘صصح˘ي
ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘لا تاءار˘جإا ل˘صضف˘ب كلذو
.لاوجتلا رظحو

! .. ةصسوحنŸإ ةيلولإ

نحن  ،«ةصسوحنملا ةي’ولا» ـب بقلُت تتاب
نم ةبيرقلا تاي’ولا ىدحإا نع ثدحتن انه
عصضوو ّ’إا ة’و ةكرح تناك املك ،ةمصصاعلا

اهداق ةرمف ،راوطأ’ا بيرغ ٍلاو اهصسأار ىلع
هد˘كأا ا˘م˘ك ة˘ئا˘م˘˘لا˘˘ب001 نو˘˘ن˘˘ج˘˘م د˘˘˘حاو
هنأ’ ،«لعتصشملا» ـب هوفصصو نيذلا نونطاوملا
،خار˘صصلاو بصضغ˘لا ع˘ير˘صسو ءا˘ي˘˘ت˘˘صسإ’ا م˘˘ئاد
ن˘ي˘ح ي˘ف ،بي˘هر ل˘كصشب ل˘كا˘صشم˘ل˘ل ر˘ي˘ث˘˘مو
«لقا˘ع» ي˘لاو ،ةر˘ي˘خأ’ا ة’و˘لا ة˘كر˘ح تزر˘فأا
’و كرحتي ’ تمصصلا مئاد ،دومجلا ةجرد ىلإا
ةرورصضلا دنع ’إا رارق يأا ذاختا يف بغري
لوقلاب نوقلعي نينطاوملا لعج ام ،ىوصصقلا
.«سسانلا يك يلاو انلوبيج»

يديصس ‘ «لجنŸإ»
سسابعلب

3 نم رثكأا تماد قيقحت تاصسلج هبصشي اميف
سسابعلب يديصس ةي’و يلاو ىعدتصسا ،تاعاصس
رثكأا لوح تاحيصضوت مهنم بلطو ،هتاراطإا

زاجنإ’ا ديق اهصضعب ايومنت اعورصشم08 نم
قلطنت مل ىرخأاو هميلصست رخأات رخآ’ا سضعبلاو
تارير˘ب˘ت عا˘م˘صس د˘ع˘بو ،Ó˘صصأا لا˘غ˘صشأ’ا ا˘ه˘ب
يلاولا دده نيينعملا نيلوؤوصسملا نم ةيهاو
مل لاح يف مههجو يف جاجحلا فيصس راهصشإاب
 .لاجآ’ا عرصسأا يف عصضولا اوكرادتي

qarsana@essalamonline.com
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 إوعو إوعمصسإإ
ي˘ف ا˘ن˘م ر˘ي˘ث˘ك ئز˘ه˘ت˘صسي تقو ي˘ف

ةيقاولا تاما˘م˘كلا ماد˘خ˘ت˘صسإا ة˘ي˘ف˘ي˘ك
يف سصتخملا فصشك اهنم سصلختلاو
ي˘ح˘ت˘ف رو˘˘ت˘˘كد˘˘لا ،ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا بط˘˘لا
ةئيب حبصصت اهلامعتصسا دعب هنأا ،فيرصش
تا˘˘صسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ل ة˘˘ب˘˘صصخ
ةاعارم نأا ىلع اددصشم ،تابوركيملاو
دنع ةيئاقولا ريبادتلاو ةفاظنلا طورصش
ن˘ع ة˘ي˘م˘هأا ل˘ق˘ت ’ ا˘ه˘ن˘م سصل˘˘خ˘˘ت˘˘لا
كلذو ،اهلامع˘ت˘صساو ا˘ه˘ئاد˘ترا طور˘صش
ءانثأا ءاو˘ه˘لا قا˘صشن˘ت˘صسا ة˘ي˘ل˘م˘ع نو˘ك
ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘م˘ك ل˘ع˘ج˘ي ،سسف˘˘ن˘˘ت˘˘لا
زكرمتت وجلا يف ةرثانتملا تانوكملا
ة˘با˘ث˘م˘ب ح˘ب˘صصت ي˘ت˘لا ة˘ما˘م˘كلا قو˘ف
.«ميثارجلا فلتخم يوأاي سشع»

 يهتنت نل «نÓفألإ» ىصضوف
عيمج نظي ناك تقو يف

ع˘˘صضو˘˘ل˘˘ل ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
نأا ،ا˘ندÓ˘ب ي˘˘ف ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلا
ـل ديدج ما˘ع ن˘ي˘مأا با˘خ˘ت˘نا
رود ه˘ل نو˘كي˘صس «نÓ˘˘فأ’ا»
ولو بزحلا جارخإا يف ماه
ىصضوفلا ةلاح نم ايجيردت
اهصشيعي يتلا رارقتصسإاÓلا و
وه اه ،ةريخأ’ا تاونصسلا يف
،ي˘ج˘ع˘ب ل˘صضف˘لا و˘بأا مود˘˘ق
د˘ي˘ت˘ع˘لا بز˘ح˘لا سسأار ى˘ل˘ع
بز˘˘ح˘˘لا تادا˘˘˘ي˘˘˘ق م˘˘˘صسق˘˘˘ي
ن˘ي˘ب ة˘ي˘لا˘˘صضن˘˘لا هد˘˘عاو˘˘قو
،هل سضفار و لجرلاب بحرم
ه˘نأا لو˘ق˘ت ى˘لوأ’ا ة˘ه˘ب˘˘ج˘˘لا
مدقيصس طصشن راطإا و باصش
تكبح ةديكم دعب ءاج ةماعلا ةنامأ’ا يصسركب هزوف نأا لوقت ةيناثلا ةهبجلا و ،ريثكلا بزحلل

،ةمداقلا ةلحرملا يف «نÓفأ’ا» سسأار ىلع نوكيل اظح رفوأ’ا ناك يذلا ،ةدومح نب لامج دصض
.ديتعلا بزحلا برصضت نأا كصشو ىلع ةديدج ةماود رداوبب حولي لاح عقاو

 ةلماكلإ ةمÓعلإ .. ةلودلإ
لكبو نآ’ا ىلإا لصصاوتت

تاميلعت ىلع ًءانب ،ةمارصص
دبع ،ةيروهمجلا سسيئر نم
تا˘ي˘ل˘م˘ع ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘˘م˘˘لا
نيير˘ئاز˘ج˘لا ا˘يا˘عر˘لا ءÓ˘جإا
لود ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ن˘ي˘ق˘لا˘˘ع˘˘لا
اندÓب تنكمت ثيح ،ملاعلا

000.8 نم رثكأا ءÓجإا نم
ة˘مزأ’ا ة˘ياد˘ب ذ˘˘ن˘˘م ة˘˘ي˘˘عر
ءابو يصشفت ببصسب ةيحصصلا
يلختلا متي ملو ،«انوروك»
.ناك امنيأا دحأا نع

! .. دعي ⁄و بهذ
،هتاكلتمم  ةيفصصتب ماق نأا دعب

ةي’و ن˘م لا˘م˘عأا ل˘جر˘ل ا˘ه˘ع˘ي˘ب˘ب
لجر رهصشأا ةدع لبق رداغ ،يداولا
،ي˘ل˘ع ل˘ما˘ه ر˘ي˘˘ه˘˘صشلا لا˘˘م˘˘عأ’ا
و˘صضعو ،«نÓ˘فأ’ا» ي˘ف يدا˘ي˘ق˘˘لا
نود ا˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب ى˘لإا ،نا˘م˘لر˘ب˘˘لا˘˘ب
مدع نم هدكأات دعب كلذو ،ةعجر
وأا هدصض ةيئاصضق ةعباتم يأا دوجو
امم مغرلاب ،هفدهتصست تاقيقحت
لوح ةيصضام˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ع˘ي˘صشأا

ةريبك داصسف اياصضق يف هعولصض
.يرئازجلا بونجلا يف
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ةينازيملاو ةيلاملا ةنجل ترقأا
ينطولا يـب˘ع˘صشلا سسل˘ج˘م˘ل˘ل

عورصشم ىلع تÓيدعت ةدع
ةنصسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق
غلابم ةعجارم امهمهأا0202
،تارايصسلا ىلع عـباطلا مصسر
تا˘صشقا˘ن˘م ى˘ل˘ع ءا˘˘ن˘˘ب كلذو
سسي˘˘م˘˘خ˘˘لا ي˘˘مو˘˘˘ي تم˘˘˘ي˘˘˘قأا

روصضحب نييصضاملا ةعمجلاو
نامحر˘لا د˘ب˘ع ة˘ي˘لا˘م˘لا ر˘يزو
،ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا ل˘˘ث˘˘م˘˘م ،ة˘˘يوار
م˘جا˘ن˘م˘لاو ة˘عا˘ن˘صصلا ر˘˘يزوو
،م˘˘هار˘˘ب ي˘˘ل˘˘ع تيآا تا˘˘حر˘˘˘ف
ع˘˘˘م تا˘˘˘˘قÓ˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ةر˘˘˘˘يزوو
،راوز˘˘ع ة˘˘م˘˘صسـب نا˘˘م˘˘لرـب˘˘˘لا

با˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘صصأا يـبود˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘مو
ةر˘يد˘م˘لا اذ˘كو ،تÓ˘يد˘ع˘˘ت˘˘لا
ر˘يد˘م˘لاو بئار˘صضل˘ل ة˘ما˘˘ع˘˘لا
اذ˘ه ي˘فو ،كرا˘م˘ج˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا
91 ةداملا ليدعت مت ،راطإ’ا

يذ˘لاو نو˘نا˘ق˘لا عور˘صشم ن˘م
يف ةدايز ةموكحلا هيف حرتقت
ى˘ل˘ع ة˘صضور˘ف˘م˘˘لا مو˘˘صسر˘˘لا
ريصسلا يف لوأ’ا لا˘م˘ع˘ت˘صس’ا
ةيحايصسلا تارايصسلل ةبصسنلاب
تاذو ن˘يز˘ن˘ب‐كر˘ح˘م˘˘لا تاذ
ةد˘يد˘˘ج˘˘لا ،لاز˘˘يد‐كر˘˘ح˘˘م˘˘لا
،ايلحم ةانتقملا وأا ةدروتصسملا

ة˘˘ع˘˘جار˘˘˘م لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م كلذو
بصسح تاراي˘صسلا تا˘يو˘ت˘صسم
ة˘ع˘جار˘مو ة˘ناو˘ط˘صسأ’ا ة˘ع˘صس
،اهيلع ةقـبطملا مصسرلا غلاـبم
ةرد˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ظا˘˘˘ف˘˘˘ح كلذو
،ا˘ه˘ئا˘ن˘ت˘قا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

تارا˘˘˘ي˘˘˘صسلا نإا˘˘˘ف ،ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘عو
˘‐ كر˘ح˘م˘لا تاذ ة˘ي˘˘حا˘˘ي˘˘صسلا
ردقي مصسرل عصضختصس نيزنب
ةعصس تناك اذإا جد فلأا001ـب
008 قو˘˘ف˘˘ت ’ ة˘˘ناو˘˘ط˘˘صسأ’ا
’دب) جد فلأا051 ـبو ،3مصس
نا˘ك ا˘م˘ك جد ف˘لأا052 ن˘م
(ةموكحلا فرط نم احرتقم
’ ةيناوطصس’ا ةعصس تناك اذإا

ـ˘بو ،3مصس006.1 زواجت˘ت
054 نم ’دب) جد فلأا052
ةناوطصسأ’ا ةعصس اذإا (جد فلأا

،3مصس008.1 زوا˘˘ج˘˘ت˘˘˘ت ’
ةعصس تناك اذإا جد فلأا054و
000.2 زواجتت ’ ةناوطصسأ’ا
1.2 ةميقب مصسر ىلإاو ،3مصس
(نويلم1 نم ’دب) جد نويلم
ةع˘صسب تارا˘ي˘صسل˘ل ةـب˘صسن˘لاـب
005.2 زواجتت ’ ةناوطصسا
جد نوي˘ل˘م1.6 ـ˘˘˘˘˘بو ،3مصس
(جد نوي˘ل˘م1.5 ن˘˘م ’د˘˘˘ب)
ة˘ع˘صسب تارا˘ي˘صسل˘ل ةـب˘صسن˘لا˘ب
.3مصس005.2 قوفت ةناوطصسا
تارا˘˘ي˘˘صسل˘˘ل ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لاـب ا˘˘˘مأا

˘˘‐كر˘˘ح˘˘م تاذ ة˘˘ي˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘صسلا
˘مو˘صسر˘لا ة˘م˘ي˘ق نإا˘˘ف ،لازا˘˘يد
’دب) جد فلأا001ـب تددح
تناك اذإا (جد فلأا002 نم
زواجت˘ت ’ ة˘ناو˘ط˘صسأ’ا ة˘ع˘صس
فلأا052ـبو،3مصس002.1
ةناوطصسأ’ا ةعصس تناك اذإا جد

و،3مصس006.1 زوا˘ج˘ت˘ت ’
008 نم ’دب) جد فلأا004ـب
ة˘˘˘ع˘˘˘˘صس تنا˘˘˘˘ك اذإا (جد ف˘˘˘˘لأا
000.2 زواجتت ’ ةناوطصسأ’ا
اذإا جد نويلم5,1ـبو،3مصس
’ ة˘ناو˘ط˘˘صسأ’ا ة˘˘ع˘˘صس تنا˘˘ك
ـ˘˘˘بو ،3مصس005.2 زوا˘ج˘ت˘ت
2 نم ’دب) جد نويلم2.5
ة˘ع˘صس تنا˘ك اذإا (جد نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
005.2 قو˘˘ف˘˘ت ة˘˘ناو˘˘ط˘˘صسأ’ا
.3مصس

تاونسس3 ةلهم ىلع ءاقبإلا
عفدلIGPO تانكسس ينطاقل

راجيإلا تاقحتسسم
نم94 ةدا˘م˘لا تي˘غ˘لأا ا˘˘م˘˘ك
ي˘ل˘ي˘م˘كت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق
ى˘˘ل˘˘ع سصن˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو ،0202
ةحون˘م˘م˘لا ة˘ل˘ه˘م˘لا سصي˘ل˘ق˘ت
ن˘يواود تا˘ن˘كصس ي˘˘ن˘˘طا˘˘ق˘˘ل
،يراقعلا ري˘ي˘صست˘لاو ة˘ي˘قر˘ت˘لا

ىلع ءاقبإ’اب ح˘م˘صسي˘صس ثي˘ح
اهينطاق˘ل تاو˘ن˘صس3 ة˘ل˘ه˘م
.راجيإ’ا تاقحتصسم عفدل

ينطولا بارتلا ةرداغم دنع وروأا0001 غلبمب حيرسصتلا ةيمازلإا طاقسسإا

0202يليمكتلإ ةيلاملإ نوناق عورصشم ىلع نوقداصصي ناملربلإ بإون
فلأإ001 ىلإإ رانيد فلأإ052 نم ةيحايصسلإ تإرايصسلإ ىلع مصسرلإ سضيفخت
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دعب لاخدإا عم ،0202 يليمكتلا ةيلاملا نوناق عورسشم ىلع ،ينطولا يبعسشلا صسلجملا باون صسمأا ءاسسم قداسص
ىلإا ،رانيد فلأا001 ىلإا رانيد فلأا052 نم ةيحايسسلا تارايسسلا ىلع مسسرلا صضيفخت اهزربأا ،هسصن ىلع تÓيدعتلا

.وروأا0005 غلبمب حيرسصتلا ءاقبإاو ينطولا بارتلا ةرداغم دنع وروأا0001 غلبمب حيرسصتلا ةيمازلإا ءاغلإا بناج

ءارزولا صسلجم لبق نم هرارقإا دعب
رإرق ردصصي ةيبرتلإ ريزو
«مايكناصسلإ» ناحتمإ ءاغلإإ

،طوعجاو دمحم صسمأا ردسصأا
رارقلا ،ةينطولا ةيبرتلا ريزو
ةياهن ناحتما ءاغلإا نمسضتملا

يئادتبلا ميلعتلا ةلحرم
كلذو ،0202 ناوج ةرود
صسلجم تارارقل اقيبطت
01 خيراتب دقعنملا ءارزولا

ةقلعتملا ،يسضاملا يام
ءاهنإل ةمزÓلا ريبادتلاب
،9102/0202 ةيسساردلا ةنسسلا

ريبادت راطإا يف ةذختملاو
ءابو راسشتنا نم ةياقولا
صصني ذإا ،هتحفاكمو «انوروك»
لوبق متي هنأا ىلع رارقلا

ةسسماخلا ةنسسلا ذيمÓت
ىلوألا ةنسسلا يف يئادتبا

ةيئانثتسسا ةفسصب ،طسسوتم
يف مهجئاتن ىلع ءانب
نم يناثلاو لوألا نيلسصفلا
.9102/0202 ةيسساردلا ةنسسلا

ـه.داوج

،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘˘ع ى˘˘ه˘˘نأا
ر˘يزو ،ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر
ىلعأ’ا دئاقلا ،ينطولا عافدلا
˘ما˘ه˘م ،ة˘ح˘ل˘صسم˘لا تاو˘˘ق˘˘ل˘˘ل
،يد˘م˘ح˘م د˘م˘ح˘˘م د˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘لا
ايركصسع اماع ا˘ب˘ئا˘ن ه˘ت˘ف˘صصب
فا˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘صسإ’ا سسل˘˘ج˘˘م ىد˘˘ل
ةيحانلاب ةديلب˘لا˘ب ير˘كصسع˘لا
ن˘ي˘عو ،ى˘لوأ’ا ة˘˘ير˘˘كصسع˘˘لا
ي˘˘صسا˘˘ئر مو˘˘صسر˘˘م بجو˘˘م˘˘ب
يام41 خ˘˘يرا˘˘ت˘˘ب ع˘˘قو˘˘˘م
ددعلا يف رد˘صص ،ي˘صضق˘ن˘م˘لا
،ةيمصسرلا ةديرجلا نم ريخأ’ا
.هل افلخ ،سشيروب دلاخ ديقعلا

،لوأ’ا ريزولا ىهنأا هتهج نم
ريدملا ماهم ،دارج زيزعلا دبع
يئافصشت˘صسإ’ا ز˘كر˘م˘ل˘ل ما˘ع˘لا
ة˘يا˘ج˘ب ة˘ن˘يد˘م˘ل ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا

ًءا˘ن˘ب ،«كلا˘م˘لا د˘˘ب˘˘ع نو˘˘ناد»
هعقو يذيفن˘ت مو˘صسر˘م ى˘ل˘ع
،يصضام˘لا يا˘م21 خيرا˘ت˘ب

نم ر˘ي˘خأ’ا دد˘ع˘لا ي˘ف رد˘صص
.ةيمصسرلا ةديرجلا

ديمحلا دبع ءاوللا عقوو اذه
ةرازول ماعلا نيمأ’ا ،سسيرغ
رار˘ق لوأا ،ي˘ن˘˘طو˘˘لا عا˘˘فد˘˘لا

يترازو نيب كرتصشم يرازو
دعب ،لدعلاو ،ينطولا عافدلا
سضعب ىلإا هتايحÓصص عيصسوت
ريزوب ةصصاخلا تايحÓصصلا
رمأ’ا قلعتيو ،ينطولا عافدلا
يف فصصلا طا˘ب˘صض ن˘ي˘ي˘ع˘ت˘ب
م˘ه˘ت˘ف˘صصب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لا

.ةيئاصضقلا ةطرصشلا طابصض
د˘ي˘م˘ح˘لا د˘ب˘ع ءاو˘ل˘لا ل˘˘ث˘˘مو
،ينطولا عافدلا ريزو ،سسيرغ

،كرتصشملا يرازولا رارقلا يف
ع˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صسو˘˘˘˘˘ت د˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ب كلذو
سسيئر نم رارقب ،هتايحÓصص
عا˘فد˘لا ر˘يزو ،ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا
ى˘˘ل˘˘عأ’ا د˘˘ئا˘˘ق˘˘لا ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
د˘ب˘ع ،ة˘ح˘˘ل˘˘صسم˘˘لا تاو˘˘ق˘˘ل˘˘ل
موصسر˘م ي˘ف ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا

8 خ˘يرا˘˘ت˘˘ب ردا˘˘صص ،ي˘˘صسا˘˘ئر
تا˘˘˘˘ب ثي˘˘˘˘ح ،0202 ل˘˘ير˘˘فأا
عافدلا ةرازول ماعلا نيمأÓل
دود˘˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘˘ف ،ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘لا

ة˘ط˘ل˘صس تح˘تو ه˘تا˘ي˘˘حÓ˘˘صص
،ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا عا˘˘˘فد˘˘˘لا ر˘˘˘يزو
ىلع ،ريخأ’ا مصساب ءاصضمإ’ا

امب تاررقملاو دوقعلا عيمج
.تارارقلا اهيف
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 ةياجب ةنيدمل يعماجلا يئافسشتسسإلا زكرملل ماعلا ريدملا ماهم يهني لوألا ريزولا

ةديلبلاب يركصسعلإ فانئتصسإلإ سسلجم ىدل يركصسعلإ ماعلإ بئانلإ ماهم يهني نوبت سسيئرلإ
ةيئاصضقلإ ةطرصشلإ طابصض مهتفصصب ينطولإ كردلإ طابصض نيعي عافدلإ ةرإزول ماعلإ نيمألإ ^

سسيئر ،ليجوق حلاصص سسمأا سسأارت
اعامتجا ،ةبا˘ي˘ن˘لا˘ب ة˘مأ’ا سسل˘ج˘م
ًا˘˘ع˘˘صسو˘˘م ،سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا بت˘˘كم˘˘˘ل
،ةيناملربلا تاعومجملا ءاصسؤورل
ينمزلا لودجلا طبصض لجأا نم
ةصصصصخملا ة˘ما˘ع˘لا تا˘صسل˘ج˘ل˘ل
نوناق عورصشم ةصشقانمو ةصساردل
،0202 ةنصسل يليمكتلا ةيلاملا

ة˘˘ل˘˘ئ˘˘صسأ’ا ة˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘صضو ة˘˘˘صساردو
ىلع ةلاحملا ةيباتكلاو ةيوفصشلا

ديدجت ةيلمعو ،سسلجملا بتكم
ناونعب سسلجملا لكايهو ةزهجأا
تا˘ه˘˘جُو لدا˘˘ب˘˘تو ،0202 ة˘ن˘˘صس
ىلع تادج˘ت˘صسم˘لا لو˘ح ر˘ظ˘ن˘لا
.ةينطولا ةحاصسلا

‐ عامتج’ا اذه لÓخ ررقت دقو
،«انيصسلا» ـل نايب يف ءاج امل اقفو
،ه˘ن˘م ة˘خ˘صسن «مÓ˘صسلا» تم˘ل˘صست
ة˘ي˘لا˘م˘لا نو˘نا˘ق عور˘˘صشم ة˘˘لا˘˘حإا
ىلع0202 ة˘ن˘صسل ي˘ل˘ي˘م˘كت˘لا
ة˘˘يدا˘˘صصت˘˘ق’ا نوؤو˘˘صشلا ة˘˘ن˘˘ج˘˘˘ل
مويلا عمتصست نأا ىلع ،ةيلاملاو
ل˘˘ث˘˘م˘˘م ه˘˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘ي سضر˘˘˘ع ى˘˘˘لإا
،ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘يزو ،ة˘˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لا
،عو˘˘˘˘صضو˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا سصو˘˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘˘ب
ءا˘ثÓ˘ث˘لا د˘غ ة˘صسل˘ج سصصصخ˘ت˘˘ل
اذه عورصشم ةصشقان˘م ة˘ل˘صصاو˘م˘ل
ءا˘صسؤور ل˘خد˘ت ه˘ي˘˘ل˘˘ي ،نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
ّدر مث ،ةيناملر˘ب˘لا تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا

تÓ˘خد˘ت ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘لا˘˘م˘˘لا ر˘˘يزو
،سسل˘ج˘م˘لا ءا˘صضعأا ت’ا˘˘غ˘˘صشناو

نو˘نا˘ق˘لا سصن ا˘هد˘ع˘ب سضر˘˘ع˘˘ي˘˘ل
دقعُت ةماع ةصسلج يف تيوصصتلل

.مويلا سسفن ةيصشع
بتكم سسمأا در ىرخأا ةهج نم
ىو˘ت˘ح˘م ى˘ل˘˘ع ،ة˘˘مأ’ا سسل˘˘ج˘˘م
اهتّثب يت˘لا ة˘ي˘ق˘ئا˘ثو˘لا ة˘طر˘صشأ’ا

ةيمومع ةيمÓعإا قاوبأا اهتلقانتو
برعأاو ،رئازج˘لا نأا˘صشب ة˘ي˘صسنر˘ف
د˘˘˘˘يد˘˘˘˘صشلا هرا˘˘˘˘كن˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسا ن˘˘˘˘˘ع
هتنّمصضت امل غلابلا ه˘نا˘ج˘ه˘ت˘صساو
تاجاتنتصساو بذكو تاقيفلت نم
هذ˘˘˘ه˘˘˘ب دد˘˘˘ن ا˘˘˘م˘˘˘ك ،ة˘˘˘˘ئ˘˘˘˘طا˘˘˘˘خ
ابيهم ،«ةر˘ي˘ط˘خ˘لا تا˘فار˘ح˘ن’ا»
ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لاو تا˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا˘˘ب
م˘˘ي˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘ب كصسم˘˘˘ت˘˘˘لا ةرور˘˘˘صضب
انامصض ،ة˘ير˘ب˘م˘فو˘ن˘لا ئدا˘ب˘م˘لاو
اعدو ،اهلبقتصسمو دÓبلا رصضاحل
ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ف˘˘˘˘صصلا ّسصر ى˘˘˘˘لإا

محÓتلاو كصسامتلا نم ديزملاو
.دحاولا نطولا ءانبأا نيب

اذه يف ،ةمأ’ا سسلجم دكأا امك
قرت مل تاهجلا هذه نأاب ،ددصصلا
ا˘هو˘ط˘خ˘ت ي˘ت˘لا تاو˘ط˘خ˘لا ا˘ه˘ل
تابثو مزعب ةديدجلا ةيروهمجلا
وحن ،ةيروهم˘ج˘لا سسي˘ئر ةدا˘ي˘ق˘ب
تاعل˘ط˘ت˘ل˘ل ي˘ل˘ع˘ف˘لا د˘ي˘صسج˘ت˘لا
ربعملا ا˘ه˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل ة˘عور˘صشم˘لا

يف ،يبع˘صشلا كار˘ح˘لا ي˘ف ا˘ه˘ن˘ع
ل˘ث˘م˘ل ر˘م˘ت˘˘صسم˘˘لا ءا˘˘فو˘˘لا را˘˘طإا

.ربمفون لوأا نايب ئدابمو
ح.نيدلا رمق

ةسسماخلا ةيسسنرفلا ةانقلا يقئاثوب ددني «انيسسلا»
 بذكو تاقيفلت نم هنمسضت ام ركنتسسيو

0202 يليمكتلإ ةيلاملإ نوناق عورصشم سضرع
 إدغ ةمألإ سسلجمب تيوصصتلل

ريدملا هدعأا ،يبط ريرقت فصشك
راطقلاب ةئبوأ’ا ىفصشتصسمل ماعلا
ن˘ب لا˘˘م˘˘ج نأا ،ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف
ةنامأÓل قباصسلا حصشرملا ،ةدومح
ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘ه˘ب˘ج بز˘ح˘ل ة˘ما˘ع˘لا
تارابتخإا ءارجإا سضفر ،ينطولا

،«انوروك» ءابوب ةصصا˘خ ة˘ق˘م˘ع˘م
ةدمل يلزن˘م ر˘ج˘ح˘ل عو˘صضخ˘لاو
نأا ،هتاذ ردصصملا حصضوأا .نيموي
،سسمأا لوأا مد˘˘ق˘˘˘ت ،ةدو˘˘˘م˘˘˘ح ن˘˘˘ب
عنم امدعب ،راط˘ق˘لا ى˘ف˘صشت˘صسم˘ل
تنصضتحإا يتلا ةعاقلا لوخد نم
ـل ة˘يز˘كر˘م˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا لا˘˘غ˘˘صشأا
تار˘م˘تؤو˘م˘لا ر˘صصق˘˘ب ،«نÓ˘˘فأ’ا»
بب˘صسب ،«لا˘حر ف˘ي˘ط˘ل˘لا د˘˘ب˘˘ع»
ق˘ل˘طأا ا˘م ه˘ترار˘ح ة˘جرد عا˘ف˘ترٍإا
سسوريفب هت˘با˘صصإا لو˘ح ا˘كو˘كصش

نم هصصحف مت ثيح ،«انوروك»
دكأاتو ،ف.قاورب ةروتكدلا فرط
اذهب ةباصصإ’ا سضارعأا نم لاخ هنأا
‐ هنم بلط هنأا ريغ ،سسوريفلا
مايقلا ‐يبط˘لا ر˘ير˘ق˘ت˘لا ف˘ي˘صضي
ة˘ق˘م˘ع˘م ة˘ير˘ب˘خ˘م تارا˘ب˘˘ت˘˘خإا˘˘ب
ةدمل يلزنملا رجحلاب مازتل’او
سضفر ينع˘م˘لا ن˘كل ة˘عا˘صس84
ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت ما˘˘ت˘˘خ ي˘˘˘ف ءا˘˘˘جو .كلذ
نأا ،ركذلا ف˘لا˘صسلا ى˘ف˘صشت˘صسم˘لا
ةئربت وه حيصضوتلا اذه نم ةياغلا
ي˘ف ي˘ح˘صصلا ل˘كي˘ه˘لا اذ˘ه ة˘˘مذ
ةيحصص تافعاصضم  لوصصح لاح
ىود˘ع˘لا ه˘ل˘ق˘˘نو ،ةدو˘˘م˘˘ح ن˘˘ب˘˘ل

.نيرخآ’
ح.ميلسس

 :دكؤوي راطقلا ىفسشتسسمل ماعلا ريدملا ريرقت

ةقمعم تإرابتخإ ءإرجإإ سضفر ةدومح نب لامج»
«نيموي ةدمل يلزنم رجحل عوصضخلإو

،ابابأا سسيدأا يف رئازجلا سسأارتت
،يرا˘˘ج˘˘لا ناو˘˘ج ر˘˘ه˘˘˘صش لÓ˘˘˘خ
ع˘با˘ت˘لا ن˘مأ’او م˘ل˘صسلا سسل˘˘ج˘˘م
زاهجلا وهو ،يقيرفإ’ا داحتÓل
ةيقيرفإ’ا ةم˘ظ˘ن˘م˘ل˘ل يز˘كر˘م˘لا
نمأ’او ملصسلا اياصضقب فلكملا
.ءارمصسلا ةراقلا يف
نوؤوصشلا ةرازول نايب يف ءاجو
ةيفولا رئازجلا» ،سسمأا ةيجراخلا
نم لمعتصس ةيقيرفإ’ا اهديلاقتل
ملصسلا ةدنجأا يف مدقت زارحإا لجأا

يف اميصس ’ ايقيرفإا يف نمأ’او
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘جر˘˘ح˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
سسور˘˘ي˘˘ف ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج ا˘˘ه˘˘ت˘˘صضر˘˘˘ف
ىلع سصرحت نأا ىلع ،«انوروك
ة˘قرا˘فأ’ا ا˘ه˘ئار˘ظ˘ن ع˘˘م ة˘˘صسارد
م˘ل˘˘صسلا سسل˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ءا˘˘صضعأ’ا

ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا تاءار˘جإ’ا ،ن˘˘مأ’او
ل˘م˘ع ز˘يز˘ع˘ت ا˘ه˘نأا˘صش ن˘م ي˘ت˘˘لا

ة˘ه˘جاو˘م˘لاو ي˘ق˘ير˘فأ’ا دا˘ح˘ت’ا
،قا˘˘ي˘˘صسلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف ة˘˘˘يرا˘˘˘ق˘˘˘لا

ةعباتمو ةصسارد ىلإا ةفاصضإ’ابو
نإا˘ف ،ةرا˘ق˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘مزأ’ا رؤو˘˘ب
لمعيصس ن˘مأ’او م˘ل˘صسلا سسل˘ج˘م
ىلع ةير˘ئاز˘ج˘لا ة˘صسا˘ئر˘لا تح˘ت
عم ىصشامتي امب هتطصشنأا جاردإا

يقيرفأ’ا داحت’ا قيرط ةطراخ
قدانبلا توصص تاكصسإا لجأا نم
ل˘˘كصشي يذ˘˘لا ا˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإا ي˘˘˘ف
ماعلل يقيرفأ’ا داحت’ا عوصضوم
ح˘لا˘صصم تر˘كذو اذ˘ه.ي˘لا˘˘ح˘˘لا
،مودا˘˘˘قو˘˘˘ب ير˘˘˘ب˘˘˘صص ر˘˘˘يزو˘˘˘˘لا
يرفيف رهصش رئاز˘ج˘لا با˘خ˘ت˘نا˘ب
ةدهعل ،ةقحاصس ةيبلغأاب ،9102
سسلج˘م ي˘ف تاو˘ن˘صس3 اه˘تد˘م
ناو ق˘ب˘صس يذ˘لا ن˘مأ’او م˘ل˘صسلا
.يصضاملا ربمفون رهصش هتصسأارت

ـه.داوج

ءارمسسلا ةراقلا يف قدانبلا توسص تاكسسإل دهجب اهلمعو اهسصرح تدكأا
داحتÓل نمألإو ملصسلإ سسلجم سسأإرتت رئإزجلإ

يراجلإ نإوج رهصش لÓخ يقيرفألإ

،مÓ˘صسلا د˘ب˘ع ن˘ب لا˘م˘ج د˘كأا
رئاز˘ج˘لا ة˘ه˘ب˘ج بز˘ح سسي˘ئر
سسي˘˘ئر دو˘˘جو نإا ،ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا
رئازجلا ن˘كم ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘ل˘ل
تا˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ن˘˘م
ءا˘˘بو ي˘˘صشف˘˘ت˘˘ل ةر˘˘ي˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘لا
ن˘˘˘م د˘˘˘˘ح˘˘˘˘لاو ،«ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك»
رايهن’ ةيب˘ل˘صسلا تا˘ي˘عاد˘ت˘لا
داصصتق’ا ىلع طفنلا راعصسأا
د˘˘ب˘˘ع ن˘˘ب ح˘˘صضوأا.ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
تا˘˘ح˘˘ير˘˘˘صصت ي˘˘˘ف ،مÓ˘˘˘صسلا

ّنأا ،سسمأا اه˘ب ى˘لدأا ة˘ي˘ف˘ح˘صص
لامكتصسا يف تعرصش دÓبلا
قيرط ىلع ةث˘لا˘ث˘لا ةو˘ط˘خ˘لا
يهو ،«ةديدجلا رئازجلا» ءانب
ةوطخ دعب روت˘صسد˘لا ل˘يد˘ع˘ت
قلطنإا يذلا يبعصشلا كارحلا
م˘˘ث ،9102 يرف˘ي˘ف22 ي˘˘ف
21 يف ةيصسائرلا تاباختن’ا
.اهتاذ ةنصسلا نم ربمصسيد
يذلا يقئا˘ثو˘لا سصو˘صصخ˘بو
ة˘˘صسما˘˘خ˘˘لا ةا˘˘ن˘˘ق˘˘˘لا ه˘˘˘ت˘˘˘ث˘˘˘ب

بزح سسيئر لا˘ق ،ة˘ي˘صسنر˘ف˘لا
ام» ،ةديدجلا ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘ه˘ب˘ج
ن˘ع م˘ن˘ي ي˘ق˘ئا˘ثو˘لا ه˘ن˘م˘صضت
ةلود ن˘م ة˘ج˘ه˘ت˘ن˘م ة˘صسا˘ي˘صس
ة˘˘لود ها˘˘ج˘˘ت ة˘˘يرا˘˘م˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صسا

غ˘صست˘صست م˘ل ثي˘ح ،ة˘ل˘ق˘ت˘صسم
ةيناثلا نأا مويلا ىتح ىلوأ’ا

ريغ ىلإا اهيصضارأا نم اهتدرط
.«ةعجر

ح.نيدلا رمق

 ةلقتسسم ةلود هاجت ةيرامعتسسا ةلود نم ةجهتنم ةسسايسسب ةسسماخلا ةيسسنرفلا ةانقلا يقئاثو طبر

«انوروك ةهجإوم نم رئإزجلإ نكم ةيروهمجلإ سسيئر دوجو» :مÓصسلإ دبع نب لامج



ي˘˘ف تا˘˘ي’و˘˘لا سضع˘˘ب تد˘˘ه˘˘صش
راجتلل انايلغ ،نيريخأ’ا نيمويلا
ر˘ج˘ح˘لا ل˘صصاو˘ت او˘صضفر ن˘يذ˘˘لا
م˘ظ˘ن ن˘يأا ،م˘ه˘ند˘م ي˘ف ي˘˘ئز˘˘ج˘˘لا

تا˘˘ي’و ن˘˘م را˘˘ج˘˘ت˘˘لا تار˘˘˘صشع
تافقو يف ،ةنتابو ةياجب ،ةيادرغ
ةي’و˘لا تار˘ق˘م ما˘مأا ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا

نع ريبعتلل ،ةراج˘ت˘لا تا˘ير˘يد˘مو
رارمتصسا ن˘م د˘يد˘صشلا م˘ه˘ئا˘ي˘ت˘صسا
قح يف رر˘ق˘م˘لا ،ق˘ل˘غ˘لا تاءار˘جإا
لبق تأادب ي˘ت˘لا ة˘يرا˘ج˘ت ة˘ط˘صشنأا
نأا ن˘يد˘كؤو˘م ،ن˘ير˘ه˘صش ن˘م ر˘ث˘كأا
نم ر˘ظ˘ن ةدا˘عإ’ جا˘ت˘ح˘ي ع˘صضو˘لا
،دÓبلا يف ايلعلا تاطلصسلا لبق

تÓ˘ح˘م˘لا ق˘˘ل˘˘غ رار˘˘م˘˘ت˘˘صسا نأ’
،ةبصسنلاب ةثراك ي˘ن˘ع˘ي ة˘يرا˘ج˘ت˘لا
ة˘ئز˘ج˘ت˘˘لا را˘˘ج˘˘ت ن˘˘م تا˘˘ئ˘˘م˘˘ل˘˘ل
ن˘م ف’آ’ا م˘ه˘˘ع˘˘مو ة˘˘ل˘˘م˘˘ج˘˘لاو
،يراجتلا طاصشنلا ي˘ف ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لا

ي˘ف ة˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘يد˘م تفر˘ع ا˘م˘˘ك
ا˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا ،سسمأا لوأا ،ف˘˘ي˘˘ط˘˘صس
رجات002 ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأ’ ا˘˘ع˘˘صساو
،ة˘ن˘يد˘م˘لا ل˘خد˘م˘ب ي˘˘بد عرا˘˘صشب
ح˘ت˘ف˘ل سصي˘خر˘ت˘لا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م
ن˘يد˘كؤو˘˘م ،ة˘˘صصا˘˘خ م˘˘ه˘˘تÓ˘˘ح˘˘م
ة˘يا˘˘قو˘˘لا تاءار˘˘جإا˘˘ب م˘˘ه˘˘ماز˘˘ت˘˘لإا

تا˘م˘ق˘ع˘م˘لا ر˘ي˘فو˘تو د˘عا˘ب˘˘ت˘˘لاو
باحصصأا سضعب هجوو ،تÓحملاب
ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي’و˘ب ةر˘ح˘˘لا ن˘˘ه˘˘م˘˘لا
،نوبت ديجملا دبعل ءادن ،ةمصصاعلا

يف رظ˘ن˘ل˘ل ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر
فاقيإا بصسب ةقلا˘ع˘لا م˘ه˘ت˘ي˘ع˘صضو
يذلا ديدمتلا رارق دعب ،ليخادم
ناوج رهصش نم31 ةياغل لصصاوتي
لو˘ح را˘ج˘ت˘لا لءا˘صستو ،يرا˘˘ج˘˘لا

مهيوذو مه˘تÓ˘ئا˘ع ة˘لا˘عإا ة˘ي˘ف˘ي˘ك
ليخادملا بايغ لظ يف ،مهرصسأاو
ءا˘بو بب˘صسب م˘˘ه˘˘طا˘˘صشن فا˘˘ق˘˘يإاو
افورظ راج˘ت˘لا سشي˘ع˘يو ،ا˘نورو˘ك
˘ماد˘ع˘ناو ر˘ج˘ح˘لا بب˘صسب ة˘ب˘ع˘صص
او˘˘ب˘˘لا˘˘طو ،ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م ل˘˘˘ي˘˘˘خاد˘˘˘م
يف مهطاصشن ةصسراممل سصيخرتلاب

مهنأا ىلع نيدكؤوم ،لاجآ’ا برقأا
عيمجب ديقت˘لا ى˘ل˘ع نو˘مز˘ت˘ل˘ي˘صس
ن˘م ة˘ي˘ح˘صصلا ة˘يا˘قو˘˘لا تاءار˘˘جإا
.هراصشتنا نم دحلاو ءابولا

نأا ،ةيلحملا تاطلصسلا دكؤوتو اذه
وهو مهتاي˘حÓ˘صص زوا˘ج˘ت˘ي ر˘مأ’ا
ريزولا ،دارج نم رمأاب ينطو رارق
ىلع هذيفنت مت ءارجإ’ا نأاو ،لوأ’ا

ديحولا هفد˘هو يز˘كر˘م ىو˘ت˘صسم
ةماعلا ةحصصلا ىلع ظافحلا وه
لخدتلا مهنكمي ’و ،نينطاوملل
ح˘ت˘ف˘ل ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صسا سصخر ح˘ن˘م˘ل
راظتناب راجتلا ىقبيو ،تÓحملا
يذلا ،راجتلا داحتا سسيئر لخدت
ى˘لوأ’ا ةرازو˘لا ة˘ل˘صسار˘˘م˘˘ب د˘˘عو
.رارقلا يف رظنلا ةداعإ’

نوددهي ةرجألا تارايسس وقئاسس
مهنامرح دعب عراسشلا ىلإا جورخلاب

ميتنسس نويلم1 ةحنم نم
ةر˘˘جأ’ا تارا˘˘ي˘˘صس و˘˘ق˘˘ئا˘˘صس دد˘˘ه
ن˘م م˘ه˘˘نا˘˘مر˘˘ح˘˘ل ،جا˘˘ج˘˘ت˘˘ح’ا˘˘ب
نويلم1 ة˘ح˘ن˘م ن˘م ةدا˘ف˘ت˘صس’ا
حتفب ليجعتلاب اوب˘لا˘طو ،م˘ي˘ت˘ن˘صس
سصي˘خار˘ت م˘ه˘ح˘ن˘مو ،م˘˘ه˘˘طا˘˘صشن
يقئاصس حبصصأاو ،مهلمع ةلوازمل
ت’اح نوصشيعي ةرجأ’ا تارايصس

،جا˘˘ج˘˘ت˘˘حاو نا˘˘ي˘˘ل˘˘غو نا˘˘ق˘˘ت˘˘˘حا
نع ريخأ’ا نÓعإ’ا دعب اصصوصصخ
ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘لا ةر˘ت˘˘ف د˘˘يد˘˘م˘˘ت
.يلاحلا ناوج31 ةياغل يئزجلا

سسي˘ئر ،بن˘يز ن˘ب دـم˘˘ح˘˘م د˘˘كأاو
،ةرجأ’ا تارايصس يقئاصس ةيلارديف
ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘مأ’او
مهنأا ،راجتلا داحتا ىدل ميظنتلاب

طاصشنلا ةدوع يف نولمأاي اوناك
نأاب ازربم ،ناوج نم حتافلا يف
،ريبك لكصشب تررصضت مهتحيرصش
،د˘يد˘ح˘ت˘لا ه˘جو ى˘ل˘ع ةد˘ي˘ل˘ب˘˘لا˘˘ب

تÓ˘فا˘ح˘لا و˘˘ق˘˘ئا˘˘صس ا˘˘صصو˘˘صصخ
طوطخلاب نولماعلاو نوصضباقلاو
يأا نم مهتدافتصسا مدعل ،ةيفيرلا

ةيادب عم ’ ،ة˘ي˘ن˘ما˘صضت ةد˘عا˘صسم
رهصشلا لÓخ ’و ةيحصصلا ةمزأ’ا
نويلم1 ةحنم نم ’و ،ليصضفلا
Ó˘خد˘ت نو˘ع˘قو˘ت˘ي م˘هو ،م˘ي˘ت˘ن˘˘صس
،لجاع˘لا بير˘ق˘لا ي˘ف تا˘ط˘ل˘صسل˘ل
مهطاصسوأا يف عصضولا راجفنا لبق
،لوؤو˘˘صسم˘˘لا تاذ دد˘˘نو ،ة˘˘صشه˘˘˘لا
،ل˘ق˘ن˘لا تا˘ير˘يد˘م سضع˘ب رار˘˘ق˘˘ب
ةحنم نم مهنم ماه ددع ءاصصقإا
تاطلصسلا اهترقأا يتلا ،نماصضتلا
ة˘˘مزأ’ا بب˘˘صسب رر˘˘صضل˘˘ل ا˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘ت
،انوروك سسوريف ةحئاجل ةيحصصلا

تا˘˘ق˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘صسم اودد˘˘˘صسي م˘˘˘ل ا˘˘˘م
قود˘˘ن˘˘صص ىد˘˘ل تا˘˘˘كار˘˘˘ت˘˘˘صش’ا
ي˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ج’ا نا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘صضلا
.«سصونصصاك»
و˘ح˘ن ع˘صضو م˘ت ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا ي˘˘فو
رصشحملاب يصسكاط ةرايصس0051
اوقرخ نم دصض تافلاخم ريرحتو
،مهطاصشن ةصسراممل اوداعو رجحلا
تارا˘ي˘صس طا˘صشن سشع˘ت˘نا ا˘م˘ن˘˘ي˘˘ب
ف˘عا˘صضتو ،«نا˘˘ت˘˘صسيد˘˘نو˘˘ل˘˘كلا»

نأا˘ب ا˘˘ح˘˘صضو˘˘م ،ة˘˘ل˘˘هذ˘˘م ما˘˘قرأ’
ىلع ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ي˘ف ع˘ف˘ترا م˘هدد˘ع
،ف’آا5 ـل لصصيل لاثملا ليبصس
ةيمصسر ةرجأا ةرايصس0052 اهلباقت
اعيجصشت هربتعا ام وهو ،ةنوكرم
ن˘م عو˘ن˘لا اذ˘˘ه˘˘ل ر˘˘صشا˘˘ب˘˘م ر˘˘ي˘˘غ
. يوصضوفلا طاصشنلا

ثدحلا4 6572ددعلا ^1441 لاوسش90ـل قفاوملا0202 ناوج10نينثإلا
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مهتÓئاع توق ريفوت نع مهسضعب زجعو ةريبك ةيلام ءابعأاو رئاسسخل مهلمحت اودكأا

مهتاطاصشن ثعب ةداعإاب ةبلاطملإ ةرحلإ نهملإ باحصصأإو راجتلإ تاجاجتحإ ةعقر عاصستإإ
إررصضت رثكألإ ةرجؤوم تÓحم يف نوطصشني نيذلإ^

ز.لامج

ثعب ةداعإاب ةبلاطملا ،نطولا ربع ةرحلا نهملا باحسصأاو راجتلا تاجاجتحإا ،ةريخألا ةعاسس84 ـلا لÓخ تعسستإا
،مهتÓئاع توق ريفوت يف ىتح تابوعسص دجي مهسضعب تلعج ةريبك ةيدام ءابعأا مهلمحت نيدكؤوم ،مهتاطاسشن

 .دÓبلا يف ايلعلا تاطلسسلا فرط نم رظن ةداعإا يعدتسسي تاب عسضولا نأا نيزربم

ناديملا يف ةيبطلا قرفلل قيقد لمع
ةحسصلا ريزو ىلإا عفرت ريراقتب جوتي
يتلإ تايلولاب يئابو قيقحت

ددع يف اعافترإ تلجصس
«انوروك» ـب تاباصصإلإ

،لاحر صسايلإا روسسفوربلا نلعأا
ةحسصلل ينطولا دهعملا ريدم
ةنجللا وسضعو ،ةيمومعلا
يسشفت ةعباتمو دسصرل ةينطولا

قÓطإا نع ،انوروك صسوريف
يتلا تايلولاب ةيئابو تاقيقحت
ةباسصإا ةبسسن ىلعأا لجسست
.انوروك ةحئاجب
حيرسصت يف ريبخلا تاذ دكأاو
صسلجملا نأا ،صسمأا ،يمÓعإا
دبع ىلع حرتقا يملعلا
ريزو ،ديزوب نب نامحرلا
حÓسصإاو ناكسسلاو ةحسصلا
قيقحت ءارجإا ،تايفسشتسسملا

فرعت تايلو رسشعب يئابو
تاباسصإلا ددع يف اعافترا

نم اهريغب ةنراقم انوروكب
ةنراقم هنأا احسضوم ،قطانملا

مت دقف ،ءابولا روهظ ةيادبب
ددع يف صضافخنا ليجسست
8 ىلإا6 نيب) ايموي تايفولا

دجوت لباقملاب نكل ،(ةافو
تلازل يتلا تايلولا صضعب
ددع يف ةعفترم ةبسسن لجسست
ىلإا8 نيب) ةديدجلا تاباسصإلا

تايلوب ةنراقم ،(ةيلو21
عفد امم نطولا نم ىرخأا

مامتهلا ىلإا ةيملعلا ةنجللاب
قÓطإا لÓخ نم ،بناجلا اذهب
هذهب ءابولا راسشتنا لوح قيقحت
.قطانملا

قرفلا نأا ىلإا ،ريبخلا تاذ راسشأاو
يف قيقد لمعب موقتسس ةيبطلا
،قيقحتلا اذه راطإا يف ناديملا

مييقتب مايقلا دعب هنأاب ادكؤوم
صضرع متيسس ،لمعلا اذه جئاتنل
ىلع ةيئابولا ةيعسضولا ريراقت
.ةحسصلا ريزو

ز.لامج

ةرتاكدلل ين˘طو˘لا دا˘ح˘تإ’ا مد˘ق
نم ةلمج ،نييرئازجلا نيثحابلاو
ا˘ه˘نأا˘صش ن˘م ي˘ت˘لا تا˘حر˘ت˘˘ق˘˘م˘˘لا
تا˘صسا˘كع˘ن’ا ن˘˘م ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت˘˘لا
ىلع يحصصلا ر˘ج˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘ب˘ل˘صسلا
،نينطاوم˘ل˘ل ة˘ي˘ح˘صصلا ة˘مÓ˘صسلا

ة˘يدا˘صصت˘ق’ا ة˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘عو
بن˘ج˘ت ل˘جأا ن˘م ،ة˘ي˘عا˘م˘˘ت˘˘ج’او
د˘صشأا ،ىر˘خأا تا˘مزأا ي˘ف لو˘خد˘لا

طي˘صسب˘لا ن˘طاو˘م˘لا ى˘ل˘ع ارر˘صض
عجارت لظ يف ةلودلا رارقتصساو
.طفنلا راعصسأا
اههجو ةلاصسر يف داحتإ’ا حصضوأا
،لوأ’ا ريزولا ،دارج زيزعلا دبعل
ة˘خ˘صسن ى˘ل˘˘ع «مÓ˘˘صسلا» زو˘˘ح˘˘ت
ةقلعتملا هتا˘حر˘ت˘ق˘م لو˘ح ،ا˘ه˘ن˘م
هنأا ،يحصصلا رجحلا ةيجيتارتصسإاب
ي˘ت˘لا ة˘ب˘ع˘صصلا فور˘ظ˘ل˘ل ار˘˘ظ˘˘ن
ي˘صشف˘ت ءار˘˘ج دÓ˘˘ب˘˘لا ا˘˘هد˘˘ه˘˘صشت
يبلصسلا اهرثأاو ،انوروك سسوريف
يدا˘˘˘صصت˘˘˘ق’ا ع˘˘˘˘قاو˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ارظنو ،دÓ˘ب˘لا ي˘ف ي˘عا˘م˘ت˘ج’او
تاعاط˘ق˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا رر˘صضت˘ل
ن˘م ة˘˘ع˘˘صساو ة˘˘ئ˘˘فو ،ة˘˘يو˘˘ي˘˘ح˘˘لا
ةرجأ’اب نولمعي نيذلا نينطاوملا
فيعصضلا لخدلا يوذو ،ةيمويلا

ر˘ي˘غو ةر˘ح˘لا ن˘ه˘م˘لا با˘ح˘صصأاو
ن˘م ة˘ل˘م˘ج ا˘حر˘ت˘ق˘م ،ةر˘ق˘ت˘صسم˘لا
نأا اه˘نأا˘صش ن˘م ي˘ت˘لا تا˘حار˘ت˘ق’ا
ةيبلصسلا تاصساكعن’ا نم ففخت
ةمÓصسلا ىلع ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘ل˘ل
ىلعو ،’وأا نينطاوملل ةيحصصلا
ةيعامتج’او ةيداصصتق’ا ةيمنتلا
يف لوخدلا بنجت لجأا نم ،ايناث
ىلع اررصض دصشأا ،ىرخأا تامزأا
رار˘ق˘ت˘صساو ط˘ي˘صسب˘لا ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
را˘ع˘صسأا ع˘جار˘ت ل˘ظ ي˘˘ف ة˘˘لود˘˘لا
نيثحابلاو ةرتاكدلا اعدو ،طفنلا
ى˘ل˘ع لو˘˘صصح˘˘لا ل˘˘ي˘˘ه˘˘صست ى˘˘لإا
نيلماعتملل ةيئانث˘ت˘صسإ’ا سصخر˘لا
،ن˘ي˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’او ن˘ي˘يدا˘صصت˘˘ق’ا
ةقلعتملا ،نييمومع˘لاو سصاو˘خ˘لا
،ةجتن˘م˘لا ت’ا˘ج˘م˘لا˘ب م˘ه˘لا˘م˘عأا
لكصشب كلذ نوكي نأا طرصش نكل
،ةمراصص طورصش قفوو ،يجيردت
ة˘با˘قر˘لا ل˘ي˘ه˘صست ل˘جأا ن˘م اذ˘˘هو
تا˘ط˘ل˘˘صسلا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
لÓخإا يأا نوكي ثيحب ،ةيلحملا
نم ةصصخر˘لا بح˘صست طور˘صشلا˘ب

ءاهت˘نا ة˘يا˘غ ى˘لإا ارو˘ف ا˘ه˘ب˘حا˘صص
ةلمح قÓطإا عم ،يحصصلا رجحلا
تارا˘˘ع˘˘صشب ة˘˘ع˘˘صساو ة˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘عإا

تاونق فلت˘خ˘م ل˘م˘صشت ،ةد˘حو˘م
ل˘صصاو˘ت˘˘لاو لا˘˘صصت’او مÓ˘˘عإ’ا
ع˘˘م نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب ،ي˘˘عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا
عمتجملاو ةي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لا
تاو˘˘ن˘˘ق سصخأ’ا˘˘˘بو ،ي˘˘˘ند˘˘˘م˘˘˘لا
.ةصصاخلا مÓعإ’ا

،نوثحابلاو ةرتا˘كد˘لا حر˘ت˘قإا ا˘م˘ك
ةتقؤوم ةي˘نور˘ت˘كلا ة˘صصن˘م ع˘صضو
،ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ةرازو ع˘˘قو˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
نييداصصتق’ا نيلماعتملل ةهجوم
مهبيردت لجأا نمو ،مهصسيصسحتل
ة˘˘˘صصصصخ˘˘˘ت˘˘˘م ت’ا˘˘˘ج˘˘˘م ي˘˘˘˘ف
،ةمزأ’ا ةهجاوم ىل˘ع م˘هد˘عا˘صست
ةراجتلا ع˘ي˘ج˘صشت ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب
ق˘فو ،ا˘ه˘ل˘ي˘ه˘صستو ة˘ي˘نور˘ت˘˘كلإ’ا
ن˘م˘˘صضت ة˘˘ي˘˘عو˘˘صضو˘˘م طور˘˘صش
نم ،كلهتصسملا قوقحو ةمÓصس
ةقلعتملا تامولعملا كÓتما لجأا
ي˘˘˘˘عا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ج’ا طا˘˘˘˘صشن˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب
ني˘كم˘ت˘ل ،دار˘فأÓ˘ل يدا˘صصت˘ق’او
تارارق ذاخ˘تا ن˘م رار˘ق˘لا ذ˘خ˘ت˘م
ة˘˘˘لاد˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘م˘˘˘˘صضت ةد˘˘˘˘ي˘˘˘˘صشر
قو˘ق˘ح ل˘˘ف˘˘كتو ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
تا˘˘مزأا يأا ن˘˘م ن˘˘يرر˘˘صضت˘˘˘م˘˘˘لا

.ةيلبقتصسم لكاصشمو
ك.اسضر

طيسسبلا نطاوملا ىلع ةأاطو دسشأا ىرخأا تامزأا يف لوخدلا بنجت ىلإا فدهت

يحصصلإ رجحلإ تاصساكعنإ نم فيفختلل نيثحابلإو ةرتاكدلإ داحتإإ تاحإرتقإ هذه

ي˘ن˘طو˘˘لا ناو˘˘يد˘˘لا ف˘˘صشك
لد˘ع˘م˘˘لا نأا ،تا˘˘ي˘˘ئا˘˘صصحإÓ˘˘ل
يف مخصضتلا ةبصسنل يونصسلا
لÓخ ةئاملاب1,8 غلب رئازجلا
سسفن يأا ،يصضاملا ليرفأا رهصش
لÓ˘خ تل˘ج˘ُصس ي˘ت˘لا ة˘ب˘صسن˘˘لا
يرفيف نيي˘صضا˘م˘لا ن˘ير˘ه˘صشلا

حصضوأا.0202 سسرا˘˘˘˘˘˘˘˘مو
رو˘˘˘ط˘˘˘ت نأا ،ه˘˘˘تاذ رد˘˘˘صصم˘˘˘لا
،كÓ˘ه˘ت˘صس’ا د˘˘ن˘˘ع را˘˘ع˘˘صسأ’ا
ةياغ ى˘لإا ة˘يو˘ن˘صسلا ةر˘ي˘تو˘لا˘ب
لد˘ع˘م˘لا و˘ه0202 ل˘˘ير˘˘فأا
بوصسحم مخ˘صضت˘ل˘ل يو˘ن˘صسلا

نم يأا ،ارهصش21 سساصسأا ىلع
ليرفأا ىلإا9102 ليرفأا رهصش
ةرتفلا سسفن˘ب ة˘نرا˘ق˘م0202
8102 يا˘م ر˘ه˘صش ن˘م ءاد˘ت˘˘با
اد˘˘كؤو˘˘م ،9102 ل˘˘ير˘˘˘فأا ى˘˘˘لإا
دنع راعصسأÓل يرهصشلا رُيغتلا
روطت ربتعي يذلا ،كÓهتصس’ا

ل˘ير˘فأا ر˘˘ه˘˘صش ر˘˘ع˘˘صس ر˘˘صشؤو˘˘م
ره˘صش ر˘ع˘صسب ة˘نرا˘ق˘م0202
اعافترا فرع ،يصضاملا سسرام
تفرعو ،ةئام˘لا˘ب0,3 ةب˘صسن˘ب
ة˘جزا˘ط˘لا ة˘ي˘حÓ˘˘ف˘˘لا داو˘˘م˘˘لا
،ةئاملاب0,6 ةبصسن˘ب ا˘عا˘ف˘ترا

وح˘ن ر˘ي˘غ˘ت˘لا اذ˘ه ل˘ج˘ُصس د˘قو
سضعب عافترا ببصسب عافتر’ا
9,0+) هكاوفلا اميصس’ داوملا
4,1+) ر˘˘صضخ˘˘لاو (ة˘˘ئا˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
م˘ح˘ل ل˘قا ة˘جرد˘بو (ة˘ئا˘م˘˘لا˘˘ب
لÓخو.(ةئاملاب0,7+) جاجدلا
ن˘˘م ى˘˘لوأ’ا ر˘˘ه˘˘صشأا ة˘˘ع˘˘برأ’ا
ديدعلا تفرع ،ةيراجلا ةنصسلا

،اصضافخنا ةيئاذغلا داوملا نم
مح˘ل˘ب ة˘صصا˘خ ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘يو
(ةئاملاب12,45˘‐) جا˘˘جد˘˘لا

(ةئاملاب4,35˘‐) ا˘طا˘ط˘ب˘لاو
3,17˘‐) ة˘جزا˘ط˘لا ر˘˘صضخ˘˘لاو
ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘مو ،(ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
ىر˘خأا ة˘ي˘ئاذ˘غ داو˘م تل˘˘ج˘˘صس
سضي˘ب˘˘لا ا˘˘م˘˘ي˘˘صس ’ ا˘˘عا˘˘ف˘˘ترا
كامصسأ’او (ةئام˘لا˘ب41,15+)
(ةئاملاب7,68+) ة˘جزا˘˘ط˘˘لا

،(ةئاملاب1,05+) راقب’ا محلو
ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘˘بو
ةبصسنب تعفترا دقف ةيعانصصلا

داو˘م˘لاو ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب0,12
(ةئاملاب4,49+) ة˘ع˘ن˘صصم˘لا

3,04+) ب تامد˘خ˘لا ار˘ي˘خأاو
.(ةئاملاب

ع.لÓب

ةعنسصملا ةيئاذغلا داوملاو ةيحÓفلا داوملا راعسسأا عافترا

ةئاملاب8.1 دنع رئإزجلإ يف مخصضتلإ لدعم رإرقتصسإ

فل˘كم˘لا ،ي˘صسلد˘نأا ن˘ي˘مأا د˘كأا
طوطخلا ةكرصش ىدل مÓعإ’اب
ةرئاط نأا ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يو˘ج˘لا
رئازجلاب تطح ةكرصشلل ةعبات
ءاصضيبلا رادلا راطم نم ةمداق
922 اهن˘ت˘م ى˘ل˘ع ،بر˘غ˘م˘لا˘ب
ا˘يا˘عر˘لا ن˘م ير˘ئاز˘ج ر˘فا˘˘صسم
،ةيبرغلا ةراجلا يف ن˘ي˘ق˘لا˘ع˘لا
ةكرح مامأا ءاوجأ’ا قلغ ببصسب
.يصضاملا سسرام ذنم ناريطلا

نأا ،ي˘˘صسلد˘˘نأا ن˘˘ي˘˘مأا ح˘˘صضوأاو
ة˘ي˘صضرأا ى˘ل˘ع تط˘ح ة˘ل˘حر˘˘لا

يلودلا نيدموب يراوه راطم
ة˘ي˘نا˘ث˘˘لا ة˘˘عا˘˘صسلا دود˘˘ح ي˘˘ف
اهنتم ىلعو احابصص فصصنلاو
عون نم ةرئاط يف ،ابكار922
تناكو،033A سصا˘˘˘بر˘˘˘يإا
تماق د˘ق ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يو˘ج˘لا
وحن ءÓجإاب يصضاملا تبصسلا

ن˘م ير˘ئاز˘˘ج ر˘˘فا˘˘صسم006
نيتيوج نيت˘ل˘حر ر˘ب˘ع ا˘صسنر˘ف
لرا˘˘صش را˘˘ط˘˘م ن˘˘م ا˘˘قÓ˘˘ط˘˘نا
هذه جردنتو ،سسيرابب لوغيد
ج˘ما˘نر˘ب را˘طإا ي˘˘ف تÓ˘˘حر˘˘لا
نييرئازجلا نين˘طاو˘م˘لا ءÓ˘جإا
ةجيتن جراخ˘لا ي˘ف ن˘ي˘ق˘لا˘ع˘لا

،يو˘ج˘لا ل˘ق˘ن˘لا ة˘كر˘ح ف˘˘قو
اهاطعا يتلا تاميلعتلل اقبط
د˘˘ب˘˘ع ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر
ءÓجإا ةرورصضب نوبت ديجملا

ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ا˘˘يا˘˘عر˘˘لا ل˘˘ك
ببصسب جراخلا ي˘ف ن˘ي˘ق˘لا˘ع˘لا
،دجتصسملا انوروك ءابو يصشفت
يام رهصش نم72 يف هنأا ركذي
003 ةبارق ءÓجإا مت يراجلا

نيقلاع اوناك يرئازج نطاوم
رئاز˘ج˘لا تن˘كم˘تو ،ند˘ن˘ل ي˘ف

000.8 ن˘م ر˘ث˘˘كأا ءÓ˘˘جإا ن˘˘م
ة˘˘مزأ’ا ة˘˘ياد˘˘ب ذ˘˘ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘عر
ي˘˘صشف˘˘ت بب˘˘˘صسب ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا
.انوروك سسوريف
ةريد˘م ،ة˘ح˘ي˘ت˘ف ما˘ي˘ل’ تد˘كأا
ة˘˘ي’و˘˘ب نا˘˘كصسلاو ة˘˘˘ح˘˘˘صصلا
613 ع˘˘صضو ن˘˘ع ،سسادر˘˘مو˘˘ب
نم اهؤوÓجإا مت ،ةيرئازج ةيعر
،يصضاملا تبصسلا ةليل اصسنرف
يراوه ي˘لود˘لا را˘ط˘م˘لا ر˘ب˘ع
يحصصلا رجحلا يف ،نيدموب
قدنف ىوتصسم ىلع (اموي41)
لورت˘ب˘ل˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا د˘ه˘ع˘م˘لا
مايل’ تحصضوأا امك.ةي’ولاب
نييرئازجلا اياعرلا نأاب ،ةحيتف
اصسنرف يف نيقلاع اوناك نيذلا

ىلإا مهل˘ق˘ن˘ب ة˘لود˘لا تل˘ف˘كتو
ة˘ل˘ي˘ل او˘ل˘ح ،ر˘ئاز˘ج˘لا م˘هد˘˘ل˘˘ب
نيدموب يراوه راطمب تبصسلا

نع مهلقنو مهلابقتصسا مت ثيح
وحن ةيمومع تÓفاح قيرط
ير˘ئاز˘ج˘لا د˘˘ه˘˘ع˘˘م˘˘لا قد˘˘ن˘˘ف
نيأا ،سسادرموب ةنيدمب لورتبلل
ر˘ج˘ح˘لا تح˘˘ت م˘˘ه˘˘ع˘˘صضو م˘˘ت
يذ˘˘لا يزار˘˘ت˘˘ح’ا ي˘˘ح˘˘˘صصلا
مهتيام˘ح˘ل ،ا˘مو˘ي41 مود˘˘˘˘ي
اذ˘˘˘ه ىود˘˘˘ع ن˘˘˘م م˘˘˘ه˘˘˘˘يوذو
تد˘˘˘˘كأاو اذ˘˘˘˘˘ه.سسوريفلا

ي˘ح˘صصلا عا˘ط˘ق˘˘لا ة˘˘لوؤو˘˘صسم
تاينا˘كمإ’ا ل˘ك نأا ،ة˘ي’و˘لا˘ب
يف تعصضُو ةيداملاو ةيرصشبلا
ل˘ف˘كت˘لا ل˘جأا ن˘م لوا˘ن˘ت˘˘م˘˘لا
نيدفاولا نييرئاز˘ج˘لا˘ب د˘ي˘ج˘لا

م˘ت ه˘نأا ةد˘كؤو˘م ،جرا˘˘خ˘˘لا ن˘˘م
فورظ يف مهلابقتصساو مهلقن

.ةنصسح
ز.لامج

يحسصلا رجحلا يف اسسنرف نم مهؤوÓجإا مت نيذلا613 عسضو
 برغملإ ةراجلإ يف نيقلاع إوناك يرئإزج ةيعر922 ءÓجإإ

ةدكؤوملا ةباصصإ’ا ت’اح تغلب
رئازجلا يف «انوروك» سسوريفب
اهني˘ب ن˘م ة˘با˘صصإا4939 ى˘˘لإا

ىلإا فاعتم9455و ،ةافو356
ليجصست دعب ،سسمأا ءاصسم ةياغ
،تايفو7و ،ةديدج ةباصصإا721

42 ـلا لÓخ ءافصش ةلاح991و
فصشك ام بصسح ،ةريخأ’ا ةعاصس
،رارو˘ف لا˘م˘ج رو˘ت˘كد˘˘لا ه˘˘ن˘˘ع
دصصر ةن˘ج˘ل م˘صسا˘ب ثد˘ح˘ت˘م˘لا

.ءابولا ةعباتمو
ح.نيدلا رمق

9455 ىلإا زفقي نيفاعتملل يلامجإلا ددعلاو ءافسش ةلاح991 ليجسست
رئإزجلإ يف «انوروك» ـب ةديدج ةباصصإإ721و تايفو7



د˘ق نا˘م˘ه˘ت˘˘م˘˘لا نا˘˘كو اذ˘˘ه
يصضقنملا يام3 يف اصضفر
رثإا دعب نع ةمكاحملا ءارجإا

ة˘ئ˘ي˘ه ى˘ل˘ع ي˘صضا˘ق˘لا سضر˘ع
يف كلذو ،حارتق’ا اذه عافدلا
ن˘˘˘م د˘˘˘ح˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإا را˘˘˘˘طإا
اذيفنت ،«انوروك» ءابو راصشتنا
ام˘ك ،لد˘ع˘لا ةرازو ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل
جارفإ’ا ةصسلجلا يصضاق سضفر
،يدصشارب مهتملا نع تقؤوملا
عافدلا ةئيه هتمدق بلط دعب

.ريخأ’ا نع
مصسا˘ق˘ل˘ب نأا ،ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج

ظفاح لدعلا ر˘يزو ،ي˘تا˘م˘غز
61 ـلا ي˘˘ف رد˘˘صصأا ،ما˘˘˘ت˘˘˘خأ’ا

Óمع ةميلعت يصضاملا سسرام
،ةيروهمج˘لا سسي˘ئر تارار˘ق˘ب

ىلع سصنت ،نوبت ديجملا دبع
ر˘ي˘باد˘ت˘لا ن˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ج ذا˘˘خ˘˘تا
را˘صشت˘ن’ ا˘ب˘ن˘˘ج˘˘ت ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا
قلعتت ،«91‐ديفوك» سسوريف
تا˘صسل˘ج ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘ب ا˘˘صسا˘˘صسأا

ةمكحمو تايان˘ج˘لا ة˘م˘كح˘م
تاهجلا ىوتصسم ىلع حنجلا
جارخ˘ت˘صسا مد˘عو ،ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا
تاصسصسؤوملا نم نيصسوبحملا
ةا˘صضق فر˘ط ن˘م ة˘ي˘˘با˘˘ق˘˘ع˘˘لا
ت’ا˘˘ح ي˘˘ف ’إا ،ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘˘لا

ةطبترملا ىوصصقلا ةرورصضلا
ة˘ن˘ل˘ق˘عو ،تقؤو˘م˘لا سسب˘ح˘لا˘˘ب
لوثملا تاءار˘جإا ى˘لإا ءو˘ج˘ل˘لا
ءÓ˘˘كو فر˘˘ط ن˘˘م يرو˘˘˘ف˘˘˘لا
.ةيروهمجلا

ل˘ما˘ه نا˘م˘ه˘ت˘م˘لا ع˘با˘˘ت˘˘ُيو
ءو˘˘صس ة˘˘ح˘˘ن˘˘ج˘˘ب ،يد˘˘صشار˘˘بو
سضر˘غ˘ب ة˘ف˘ي˘ظو˘لا لÓ˘غ˘ت˘˘صسا
ر˘ي˘غ ع˘فا˘ن˘م ى˘ل˘ع لو˘صصح˘˘لا

ين˘ه˘م ع˘با˘ط تاذ ة˘ق˘ح˘ت˘صسم
ىلع ةظ˘فا˘ح˘م˘لا ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت
ن˘˘مأÓ˘˘ل ما˘˘ع ر˘˘يد˘˘م بصصن˘˘م
ى˘ل˘عأا بصصن˘˘م وأا ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

نوناق نم33 ةداملا بجومب
.هتحفاكمو داصسفلا نم ةياقولا

ل˘جأا ،ىر˘˘خأا ة˘˘ي˘˘صضق ي˘˘فو
،رئازجلا ءاصضق سسلجم سسمأا

ةصصا˘خ˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘صس’ا ة˘صسل˘ج
دار˘فأاو ،ل˘ما˘ه ي˘ن˘غ˘لا د˘˘ب˘˘ع˘˘ب

نيلوؤوصسملا نم ددعو هتلئاع
82 خ˘يرا˘ت ى˘˘لإا ،ن˘˘ي˘˘ق˘˘با˘˘صسلا

ى˘ل˘˘ع كلذو ،يرا˘˘ج˘˘لا ناو˘˘ج
ن˘ي˘م˘ه˘ت˘˘م˘˘لا سضفر ة˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ
مدع عم دع˘ب ن˘ع ة˘م˘كا˘ح˘م˘لا
ةصسصسؤوم˘لا ن˘م م˘ه˘جار˘خ˘ت˘صسا

.ةيباقعلا
ةمكحمب ،لماه نيدأاو اذه

يد˘ي˘صسب ة˘ي˘ئاد˘ت˘ب’ا ح˘˘ن˘˘ج˘˘لا
اصسبح ةنصس51 ةبوقعب دمحمأا
ا˘هرد˘ق ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غو اذ˘فا˘˘ن
تابوقعو ،ميتنصس نويلم008
ن˘ي˘ب ا˘˘م تحوار˘˘ت ة˘˘توا˘˘ف˘˘ت˘˘م
اصسبح تاو˘ن˘صس01و ةءار˘ب˘لا
.نيمهتملا يقاب قح يف اذفان

watan@essalamonline.com

5 6572ددعلا ^1441 لاوسش90ـل قفاوملا0202 ناوج10نينثإلاثدحلا

كلذك ارسضحي مل نيذللا نيمهتملا اذكو دوهسشلا راسضحإل

ةصسماخلإ ةرملل يراجلإ نإوج52 ـلإ ىلإإ يدصشإربو لماه ةمكاحم ليجأات
نإوج82 ىلإإ هتلئاع دإرفأإوNSGDـل قبصسألإ ماعلإ ريدملإ ةيصضق يف فانئتصسلإ ةصسلج ليجأات ^

ب.نيرسسن

نمأÓل قبسسألا ماعلا ريدملا ،لماه ينغلا دبع ةمكاحم ةسسلج ليجأات ،ةديلبلا ةمكحم يسضاق صسمأا ررق
ىلإا يلاوتلا ىلع ةسسماخلا ةرملل ،ةمسصاعلا رئازجلا ةيلو نمأل قبسسألا صسيئرلا ،يدسشارب نيدلا رونو ،ينطولا

.كلذك ارسضحي مل نيذللا نيمهتملا اذكو دوهسشلا راسضحإل ،يراجلا ناوج52 ـلا

ةماقإا لحمك نيناونع لغتسسي ناك
دÓبلا قرسش يف نيتيلوب لوألا
سصخصش فقوي ةنيطنصسق نمأإ
تايلو ةدع يف هنع ثوحبم
 سسبحلاب ةيئاهن ماكحأإ ذيفنتل

تاسضيوفتلا ةقرف تنكمت
عم قيسسنتلاب ةيئاسضقلا

لخدتلاو ثحبلا ةقرف
«IRB» ةيلو نمأاب

فيقوت نم ،ةنيطنسسق
85 رمعلا نم غلبي صصخسش
ثاحبألا ديدع لحم ةنسس
نييئاهن نيمكح ذيفنتل
.صضبقلاب نيرمأاو صسبحلاب

دوعت ةيسضقلا هذه تايثيح
يرحتلاو ثحبلا ةيلمع ىلإا
ةقرف اهتداق يتلا
ةيئاسضقلا تاسضيوفتلا

لحم صصاخسشألا صصوسصخب
تنكم يتلاو ،ةيئاسضق رماوأا

ديجلا لÓغتسسلا دعب
ناكم ديدحت نم تامولعملل
نيبولطملا دحأا دجاوت
لÓغتسساب موقي ناك يذلاو

لوألا ةماقإا لحمك نيناونع
يناثلاو ،ةنيطنسسق ةيلوب

تايلولا ىدحإا ىوتسسم ىلع
متيل ةرواجملا ةيقرسشلا

ةطخ عسضو دعب هفيقوت
.ةمكحم ةيلمع
هعم تاقيقحتلا ةرسشابمبو
يف هنع ثوحبم هنأا نيبت

لحم اذكو ،تايلو ةدع
نييئاهن نيمكح ذيفنت
ةمهت نع امهدحأا صسبحلاب

رخآلاو ،ةقفنلا ديدسست مدع
،ةنامألا ةنايخ ةمهت نع
نع صضبقلاب نيرمأا اذكو
.بسصنلا ةمهت
دعبو ،هتاذ قايسسلا يف
تاءارجإلا نم ءاهتنلا
مت ،ينعملا دسض ةينوناقلا

ةباينلا مامأا هميدقت
.ةيلحملا

ناوتسش ةÒسصن

راتخم يجاب جربو تسسارنمتو تناج يف بهذلا نع نيبقنم5 ـب ةحاطإلا

نإزيلغو ةماعنلاب جلاعم فيك راطنق نم ديزأإ زجحو تإردخم راجت3 فيقوت
دود˘˘ح˘˘˘لا سسار˘˘˘ح ن˘˘˘كم˘˘˘ت

رصصانع اذكو ،ةماعنلا ةي’وب
،نازيلغ ةي’وب ينطولا كردلا

،تاردخم راجت3 فيقوت نم
نم ةر˘ب˘ت˘ع˘م تا˘ي˘م˘ك ز˘ج˘حو
.جلاعملا فيكلا

عا˘˘˘فد˘˘˘لا ةرازو تح˘˘˘˘صضوأا
سسمأا اه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ،ي˘ن˘طو˘لا
ة˘˘خ˘˘صسن «مÓ˘˘صسلا» تم˘˘ل˘˘صست
ةبراحم راطإا يف و هنأا ،هنم
قايصس يفو ةمظنملا ةميرجلا
دصصل ةفداهلا ةثيثحلا دوهجلا

،تاردخملا˘ب را˘ج˘ت’ا ةر˘ها˘ظ
لوأا دود˘˘ح˘˘لا سسار˘˘˘ح ف˘˘˘قوأا

ىل˘ع تارد˘خ˘م ير˘جا˘ت سسمأا
ـب نيتلمح˘م ن˘ي˘ت˘ب˘كر˘م ن˘ت˘م
فيكلا نم مارغو˘ل˘ي˘ك2.89
ةيلمع لÓخ كلذو ،جلاعملا
ءارفصصلا نيعب سشيتفتو ثحب
.ةماعنلا ةي’و يف

ف˘˘قوأا ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘صسلا ي˘˘ف
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لا ر˘˘صصا˘˘˘ن˘˘˘ع
تارد˘خ˘م ر˘˘جا˘˘ت ،ناز˘˘ي˘˘ل˘˘غ˘˘ب
نم مارغوليك21.2 هتزوحب
اوزجح اميف ،جلاعملا فيكلا

،ر˘ئا˘ج˘˘صس ة˘˘ب˘˘ل˘˘ع0054
باعلأ’ا نم ةدحو006102و
.ةلقروب ةيرانلا

تف˘˘قوأا ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م
ي˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل زرا˘˘ف˘˘م
تا˘ي˘ل˘م˘˘ع لÓ˘˘خ ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا

،تنا˘˘ج ن˘˘م ل˘˘كب ة˘˘قر˘˘ف˘˘ت˘˘˘م
ي˘˘جا˘˘ب جر˘˘˘بو ،تصسار˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ت
تزجحو سصاخصشأا5 ،راتخم
6و ،ا˘ي˘ئا˘بر˘ه˘˘ك اد˘˘لو˘˘م31
يف لمعتصست طغصض قراطم
ر˘ي˘˘غ بي˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
،بهذ˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘˘عر˘˘˘˘˘صشلا
تابكرم4 ى˘لإا ة˘فا˘˘صضإ’ا˘˘ب
انط9.3 اذكو ،عفدلا ةيعابر
ةهجوملا ةيئاذغلا داوملا نم
.بيرهتلل

ط.ةراسص

ر˘صصق ن˘˘مأا ح˘˘لا˘˘صصم تن˘˘كم˘˘ت
عوبصسأ’ا ةياهن ،ةيدملاب يراخبلا
نيصصخصش في˘قو˘ت ن˘م ،ي˘صضا˘م˘لا
ةيئادتبا ةصسردم ىلع وطصسلاب اماق
عاجرتصساو ،يراخبلا رصصق ةنيدمب
ةأا˘ب˘خ˘م تنا˘ك ي˘ت˘لا تا˘قور˘صسم˘لا

ةيلمع.ةصسصسؤوملا ط˘ي˘ح˘م جرا˘خ
نيذلا نيصصخ˘صشلا ن˘يذ˘ه ف˘ي˘قو˘ت
33و82 نيب ا˘م˘هرا˘م˘عأا حوار˘ت˘ت
نم يفتاه لاصصتإا دعب تمت ،ةنصس

مهتدهاصشم اودكأا نينطاوم فرط
رادج قلصستب نامو˘ق˘ي ن˘ي˘صصخ˘صشل
،ةربزلا يحب ةعقاولا سسرادملا دحأا

ةطرصشلا ر˘صصا˘ن˘ع تل˘ق˘ن˘ت ه˘ي˘ل˘عو
نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع ى˘˘لإا رو˘˘ف˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
رارف عنمل هطيحم قيوطتب تماقو
’وا˘ح ن˘يذ˘ل˘لا ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘˘صشم˘˘لا

ةصسصسؤوملا رادج قلصستو بورهلا
ا˘م˘˘ه˘˘ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘ت ذإا ،ىود˘˘ج نود
ي˘ت˘لا تا˘قور˘صسم˘˘لا عا˘˘جر˘˘ت˘˘صساو
ط˘˘ي˘˘ح˘˘م جرا˘˘خ ةأا˘˘ب˘˘خ˘˘˘م تنا˘˘˘ك
زاهج يف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لاو ،ة˘صسرد˘م˘لا
زاهجو ،هقحاول عيمجب يلآا مÓعإا
اهتقرصس مت ىرخأا سضارغأاو ،زافلت
م˘تو اذ˘˘ه.ة˘صسرد˘م˘لا نز˘خ˘م ن˘م
رقم ىلإا ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا دا˘ي˘ت˘قا
زاجناو ،ةربز˘لا˘ب ير˘صضح˘لا ن˘مأ’ا

امهميدقتو امهدصض يئاصضق فلم
،يراخبلا رصصق ةمكحم ةباين مامأا
تقؤوملا سسبحلا امهعاديإا مت نيأا

ةنرتقم ددعتلاب ةقرصسلا ةيصضق نع
.قلصستلاو رصسكلا يفرظب

يوارمع ماسشه

قلسستلاو رسسكلا يفرظب ةنرتقم ددعتلاب ةقرسسلا ةيسضق نع تقؤوملا صسبحلا اعدوأا

ةيدملاب ةيئإدتبإ ةصسردم ىلع وطصسلاب اماق نيصصخصش فيقوت

ةد˘˘حو ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع سسمأا ل˘˘˘خد˘˘˘ت
،را˘صشب ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘˘لا

ىوتصسم ىلع مهئارظنب نيمعدم
ز˘كار˘˘م˘˘لاو ة˘˘يو˘˘نا˘˘ث˘˘لا تاد˘˘حو˘˘لا
قيرح دا˘م˘خإا ل˘جأا ن˘م ،ة˘مد˘ق˘ت˘م˘لا

عدو˘˘˘ت˘˘˘صسم ل˘˘˘خاد بصش لو˘˘˘˘ه˘˘˘˘م
،مÓصسلا يحب دا˘ت˘ع˘لاو تارا˘ي˘صسل˘ل
تانحاصش01 ريخصست هدامخإا بلطت
ةنحاصش ،فاع˘صسإا ي˘ترا˘ي˘صسو ءا˘ف˘طإا
.لاصصتإا ةرايصسو ،يكيناكيم ملصس
بصش قيرح ببصست ،ىرخأا ةهج نم
ةتصشمب يصشاوملا ةيبرت˘ل ل˘ب˘ط˘صسإا˘ب

لامصش ةيامصشنلا ةيدلبب ةحيصش د’وأا
منغلا نم اصسأار62 قوفن يف ،ةملاق
امك ،نبتلا نم ةمزح06 فÓتإاو
ى˘ل˘ع ي˘ل˘ك ل˘˘كصشب نار˘˘ي˘˘ن˘˘لا تتأا
حئافصص نم عون˘صصم˘لا ل˘ب˘ط˘صسإ’ا
عيرصسلا لخدتلا لاحو اذه ،كنزلا
ةنصسلأا دادتمإا نود ةيامحلا رصصانعل
راوجلاب «غراف» لبطصسإا ىلإا بهللا

ةدعو نجاود˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘ل سصصصخ˘م
عم ةيوعر ةقطنمو ةرمثم راجصشأا
.منغلا سسوؤور سضعب ذاقنإا

ب.Òسشب / خ.ميسسن

 ةملاق يف ةيامسشنلا ةيدلبب قيرح يف منغلا نم اسسأار62 قوفن

راصشب يف تإرايصس عدوتصسم ىلع يتأاي قيرح

مهلاومأا مهنوبلسسيو1 مقر ينطولا قيرطلاب رمحألا خيطبلا راجتو نيحÓف ىلع نودتعي

ةيإدرغب لحفل يصساح ةقطنمب قرط عاطق01 فيقوت
كرد˘˘˘لا ر˘˘˘صصا˘˘˘ن˘˘˘ع ف˘˘˘قوأا

هبتصشي سصاخصشأا01 ،ينطولا
قرط عاطق اونوكي نأا مهيف
بونج لحفل ىصساح ةقطنمب
م˘˘˘ت ثي˘˘˘ح ،ة˘˘˘يادر˘˘˘˘غ ة˘˘˘˘ي’و
تاهجلا مامأا سسمأا مهميدقت
.ةيئاصضقلا

د˘ع˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه تذ˘ف˘ن
اياحصض دحأا نم ىوكصش يقلت
تكرحت ثيح ،ةباصصعلا هذه
ي˘˘صسا˘˘ح˘˘ب كرد˘˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘صصم
ا˘ه˘ل ح˘م˘صس ا˘م ارو˘ف ،ل˘˘ح˘˘ف˘˘ل
،رصصق3و نيغلاب7 فيقوتب
نو˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘صسي م˘˘ه˘˘نأا ح˘˘صضتإا

را˘˘ج˘˘˘صشأا عوذ˘˘˘ج˘˘˘ب ز˘˘˘جاو˘˘˘ح
رورملا ةكرح عنمل سسيراتمو

ق˘ير˘ط˘لا ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسم ما˘˘مأا
هنم ربعي يذلا1 مقر ينطولا
خ˘ي˘ط˘ب˘لا را˘ج˘تو نو˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
قطانم ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ر˘م˘حأ’ا
لا˘م˘عأا نو˘صسرا˘م˘يو ،ن˘طو˘˘لا
م˘ه˘تا˘كل˘ت˘م˘م ى˘ل˘˘ع و˘˘ط˘˘صسلا

ي˘ف لا˘م˘ع˘ت˘˘صسا˘˘ب م˘˘ه˘˘لاو˘˘مأاو
تاءاد˘ت˘عإ’ا ت’ا˘ح˘لا سضع˘ب
.سضيبأ’ا حÓصسلاب ةيدصسجلا

سصاخصشأ’ا ء’ؤو˘ه ر˘ب˘ت˘ع˘يو
ةطصشان ةباصصع دارفأا نيب نم
يتلا ،لحفل يصساح ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
’ يحÓفلا اهطاصشنب رهتصشت
،رمحأ’ا خيطبلا ةعارز اميصس
نم ارا˘ج˘ت بط˘ق˘ت˘صست ي˘ت˘لاو
.نطولا تاي’و ىتصش

ى˘ل˘ع سضب˘ق˘لا ح˘م˘صسو اذ˘ه
ز˘ج˘ح˘ب ة˘با˘صصع˘لا هذ˘˘ه دار˘˘فأا

000.043 هردق ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م
نم ةقورصسم لاومأا يهو ،جد
ةحلصسأا زج˘حو ا˘يا˘ح˘صضلا د˘حأا
ر˘جا˘ن˘خ ا˘ه˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م)ءا˘˘صضي˘˘ب
فتاوه ىلإا ةفاصضإا (سسوؤوفو
م˘يد˘ق˘ت سسمأا م˘ت ثي˘ح ،ة˘لا˘ق˘ن
مهو ةلادعلا مامأا نيفوقوملا

ة˘ي˘ع˘م˘ج ن˘يو˘كت˘ب ن˘ي˘ع˘با˘ت˘˘م
ةفوصصوملا ة˘قر˘صسلاو ،رار˘صشأا

لاحت˘ناو ،حر˘ج˘لاو بر˘صضلاو
.ءاصضيب ةحلصسأا لمحو ،ةيوه

صشاعسشع نيدلا رون

تاينيعبرأ’ا يف سصخصش يقل
ه˘ت˘با˘صصإا بق˘ع ه˘ف˘ت˘ح ر˘م˘ع˘لا ن˘م
لاغصشأا ءانثأا ،ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك ة˘ق˘ع˘صصب
.ةصضفلا يداو ةيدلبب لزنم دييصشت
ـلا ةعاصسلا دودح يف عقو ثداحلا

نأا دعب ،سسمأا حابصص نم54:01
موقي ناك يذلا ةيحصضلا سسم’
ج˘˘ه˘˘ن˘˘ب ن˘˘كصسم ءا˘˘ن˘˘ب لا˘˘غ˘˘صشأا˘˘ب
يداو ةيدلب يف ميدقلا ةيميركلا
تاذ ةيئابرهكلا طويخلا ةصضفلا
طلوف0003 طصسوتم˘لا ر˘تو˘ت˘لا
نكصسملا اذه حطصس قوف ةراملا

هتافو يف ببصست ام ،زاجن’ا روط
تل˘خد˘˘ت ثي˘˘ح ،نا˘˘كم˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب
ءÓجإ’ ةيندملا ة˘يا˘م˘ح˘لا تاد˘حو

ثثجلا ظفح ةحلصصم ىلإا هتثج
ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘˘ب
.دمحم د’وأاب ةيئافصشتصسإ’ا

ةد˘حو تما˘ق ،ىر˘خأا ة˘ه˘˘ج ن˘˘م
،نار˘م ن˘ي˘ع˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘˘ح˘˘لا

ليوحت لجأا نم ،سسمأا لوأا حابصص
ايفوتم دجو ءانبأا4 ـل بأا نامثج
ادجاوتم ناك يذلا يلئاعلا هلزنمب
حلاصصملا تحتفو اذه ،هدرفمب هيف
فوقولل اقيقحت ةصصتخملا ةينمأ’ا

يتلا ةافولا هذه تاصسبÓم ىلع
ن˘ي˘ب حوار˘ت˘˘تو ة˘˘صضما˘˘غ ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت
،لتقلل ةيحصضلا سضر˘ع˘ت ة˘ي˘صضر˘ف
.يعيبط لكصشب هتافوو

ل.حلاسص

 نارم نيعب هلزنم لخاد يفوتم ءانبأا ةعبرأل بأا ىلع روثعلا

فلصشلإ يف ةيئابرهك ةقعصصب ينيعيبرأإ ةافو

يف سصصصختم يصضاير كله
رثإا ة˘ي˘ئاو˘ه˘لا تÓ˘ظ˘م˘لا˘ب ز˘ف˘ق˘لا
05 ىلإا لصصي عافترا نم هطوقصس
لابج دحأاب تابيردتلا ءانثأا ارتم
لا˘م˘صش دو˘م˘ح˘م ي˘تا˘عو˘ب ة˘يد˘ل˘ب

نم غلابلا ةيحصضلا.ةملاق برغ
هصساف˘نأا ظ˘ف˘ل ،ة˘ن˘صس64 رم˘ع˘لا
م˘ي˘كح˘لا» ى˘ف˘صشت˘صسم˘ب ةر˘˘ي˘˘خأ’ا

حورجلاب ارثأاتم ة˘م˘لا˘ق˘ب «ي˘ب˘ق˘ع
ءار˘ج ا˘ه˘ب بي˘صصأا ي˘ت˘لا ة˘غ˘ي˘ل˘ب˘لا
ناك يتلا تابيردتلا ءانثأا هطوقصس

ةتصشمب جولصسعوب لبجب اهيرجي
اذه نأا املع ،ةيدلبلا تاذب ةليصس
يف طصشن˘ي ى˘فو˘ت˘م˘لا ي˘صضا˘ير˘لا

تارئاطلل يديارصس يدان فوفصص
ثداحلا.ةبانع ةي’ول ةيعارصشلا
ةد˘حو˘لا ر˘صصا˘ن˘ع ه˘ل˘˘جأ’ ل˘˘خد˘˘ت
عم ةيندملا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘صسي˘ئر˘لا
نكامأ’اب فرعتلاو لخدتلا ةقرف
ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا˘˘ب ةر˘˘عو˘˘لا
.ةيندملا ةيامحلل

يروسشاع ةÁرك

ةبانع ةيلول ةيعارسشلا تارئاطلل يديارسس يدان فوفسص يف طسشني

هطوقصس رثإإ يلظملإ زفقلإ يف يصضاير كÓه
ةملاقب تابيردتلإ ءانثأإ إرتم05 ولع نم

قيقحتلا يصضاق سسمأا عمتصسا
د˘م˘ح˘مأا يد˘ي˘صس ة˘م˘˘كح˘˘م ىد˘˘ل
ة˘ثÓ˘ث˘لا ةو˘خإÓ˘˘ل ،ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا˘˘ب

داصسفلا تافلم راطإا يف ،فانينوك
عاد˘يإا م˘˘ت ه˘˘نأا ا˘˘م˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘ق˘˘لا˘˘ع˘˘لا
ميرك ،رداقلا دبع ،اصضر نيينعملا

9102 لير˘فأا42 مو˘ي ،قرا˘˘طو
ةرملل مهلوثم دعب سسبحلا نهر

ةيروه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو ما˘مأا ى˘لوأ’ا
ثي˘˘ح ،ة˘˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م˘˘˘لا تاذ ىد˘˘˘ل
ق˘ل˘ع˘ت˘ت م˘˘ه˘˘ت ةد˘˘ع˘˘ب نو˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘ي
ل˘يو˘ح˘˘ت ،ذو˘˘ف˘˘ن˘˘لا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صسإا˘˘ب

ءافولا مدعو ،تازايتماو تاراقع
زاجنا دنع ةيدقاعتلا تامازتل’اب
.ةيمومع عيراصشم

ب.نيرسسن

ةقلاعلا داسسفلا تافلم راطإا يف
دمحمأإ يديصس ةمكحم ىدل قيقحتلإ يصضاق

فانينوك ةوخإلإ لإوقأل عمتصسي
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لمحت يذلا ليجلا وه بصضاغلا ليجلا اذه
عراوصشلا يف ةر˘ي˘خأ’ا ا˘ما˘ع ن˘ير˘صشع˘لا ة˘نا˘ه˘م
سشياع ليج وه سسرادملا يفو زجاوحلا ىلعو
عمصسو رابخ’ا تارصشن عباتو ولصسوا تايقافتا

قا˘˘˘فأ’ رداو˘˘˘ب يا ىر˘˘˘ي نا نود مÓ˘˘˘صسلا ن˘˘˘˘ع
عمقلا تاودا دهاصشيو عمصسيو ىري لب لولحلا

ندملا ماحتقاو لزانملا مده ىريو ناودعلاو
ةمقل ىلع ه˘لو˘صصح ع˘با˘ت˘يو ءاد˘ه˘صشلا ع˘ي˘صشيو
دهاصشي ملو لبقتصسملل قافا يا َري ملو سشيعلا
ولصسوا نمز يف سشاع ليج هنا هتايحل روطت يا

نمزب سشاع ليجو ةصسكنلا نمزب سشاع ليجو
ينيطصسلفلا بعصشلا ةاصسأام لصصاو˘ت˘ت˘ل ة˘ب˘كن˘لا
تايطعم عم لماعتي وا دحا اهب رعصشي نا نود
لÓ˘ت˘ح’ا ةدا˘ق ح˘ج˘ب˘ت˘˘ي ل˘˘ب م˘˘لؤو˘˘م˘˘لا ع˘˘قاو˘˘لا

نوديريو ينيطصسلفلا بعصشلا ىلع نولواطتيو
قح هجو نودبو ملؤوم لكصشب هقوقح باصصتغا

يتلا ةميخولا بقاوعلاو جئاتن˘ل˘ل ن˘ي˘لا˘ب˘م ر˘ي˘غ
م˘هو لÓ˘ت˘ح’ا ة˘صسا˘ي˘صس ءارو ن˘˘م ثد˘˘ح˘˘ت˘˘صس
ةينيطصسلف قوقح نم يقبت ام عازتن’ نوعصسي
اهي˘ل˘ع نو˘صشي˘ع˘ي سضرا ن˘م ى˘ق˘ب˘ت ا˘م ة˘قر˘صسو

.هورظتنا املاط ادغو هب نوملحي نطوو
لÓتح’ا ةموكح تصضفر يذلا ليجلا اذه

تمدق ام مغرو مÓصسلا مغر هريدقتو همارتحا
ة˘م˘لؤو˘م ت’زا˘ن˘ت ن˘م ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ةدا˘ي˘˘ق˘˘لا

تاكاهتن’ا نم ديزمب لباقت تناك ةميصسجو
قوقحلاو ةماركلا ىلع ناودعلاو ةيليئارصس’ا
اذه ةايحلا نم انبعصش ءانبا نامرحو ةينيطصسلفلا
هعاونا لكب توملا دهصش يذلا بصضاغلا ليجلا

دونجو نينطوتصسملا لبق نم سصاصصرلابو اقرح
بل˘˘صستو به˘˘ن˘˘ت ه˘˘صضرا د˘˘ها˘˘˘صشو لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا

.قح هجو نود هقوقح بصصتغتو
ءابرهكلا هلصصت مل يذلا بصضاغلا ليجلا اذه

ةايحلاب معني ملو تاونصس ةرصشع نم رثكا ذنم
ملو ةلاطبلا هقحÓت يذلا ليجلا اذه ةميركلا
د˘ه˘صشي يذ˘لاو ةا˘ي˘ح˘لاو ل˘م˘ع˘ل˘ل ة˘صصر˘ف د˘ج˘ي
ةقحÓمو ايليئارصسا اتنعتو اصضفرو افئاز امÓصس
ايرادا مهلاق˘ت˘عاو م˘ه˘تدرا˘ط˘مو با˘ب˘صشل ة˘م˘ئاد
قح هجو نودب مهيلع ةيربجلا ةماق’ا سضرفو
هرمع نم فاجع تاونصس سشاع يذلا ليجلا اذه
سضرعت يذلاو ينيطصسلفلا ماصسقن’ا لظ يف

طصسبا نم هنامرحو هتدارإ’ تاكاهتنا يلا اهيف
رو˘صسج تقز˘م˘ت ثي˘ح ة˘مار˘كب سشي˘ع˘لا قو˘ق˘ح
ةدار’ا تب˘ل˘صسو تا˘ير˘ح˘لا تكه˘˘ت˘˘ناو ة˘˘ق˘˘ث˘˘لا

.قوقحلا تنهتماو
تا˘كا˘ه˘ت˘ن’ا د˘ها˘صشي يذ˘˘لا ل˘˘ي˘˘ج˘˘لا اذ˘˘ه

ديوه˘تو ى˘صصق’ا د˘ج˘صسم˘لا ي˘ف ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘صس’ا
’و نيكتصسي ’ يذ˘لاو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا سضر’ا
لثمي ليج وه ةيبعصش ةدارا لكب لمعيو لكي
ة˘ي˘ب˘ع˘صشلا ةدار’ا ل˘ي˘ج ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا بع˘صشلا
ماما لامآ’او قحلا لمحي هنأ’ ةايحلا يلا علطتي

سشي˘جو با˘هر’ا سسرا˘م˘ت ة˘ير˘صصن˘ع ة˘مو˘˘كح
لÓ˘ت˘ح’ا رار˘م˘ت˘صسا ل˘˘جأا ن˘˘م ط˘˘ق˘˘ف ل˘˘تا˘˘ق˘˘ي
.ناطيتصس’او

ءارو هجوم رمتصست نيطصسلف بعصش ةدارا نا
انت˘لود ة˘ما˘قإاو ا˘ن˘ب˘ع˘صش ة˘ير˘ح ل˘جا ن˘م ه˘جو˘م
اهنع ربعي يتلا يدحتلا ةرو˘ثو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا

لينل ىعصسي يذلا ينيطصسلفلا بصضغلا ليج
ليج ناو ريصصملا ريرقتو لÓقتصس’او ةيرحلا
هتلود ةيامح ىلع رداقل ينيطصسلفلا بصضغلا

لÓ˘˘ت˘˘ح’ا ة˘˘صسا˘˘ي˘˘صسل يد˘˘˘صصت˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م

لوح فافتل’او هقوقح رداصصت يتلا يرصصنعلا
ينيط˘صسل˘ف˘لا دو˘م˘صصلا ز˘يز˘ع˘تو م˘عدو ه˘تدا˘ي˘ق
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةد˘˘حو˘˘لا د˘˘ي˘˘صسج˘˘تو
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا تازا˘ج˘ن’ا ى˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لاو
ةينيطصسلفلا ندملا يف انبعصش ةلاصسرو تققحت
هدجاوت نكاما ع˘ي˘م˘ج ي˘فو ل˘ت˘ح˘م˘لا ل˘خاد˘لا˘ب
تباوثلا ىلع دكؤوت يهو اهيف بير ’و ةحصضاو
ه˘ت˘ير˘ح ل˘ي˘ن ي˘ف ا˘˘ن˘˘ب˘˘ع˘˘صش ق˘˘حو ة˘˘ي˘˘حا˘˘ف˘˘كلا

يتلا تارماؤوملا ل˘كل يد˘صصت˘لاو ه˘لÓ˘ق˘ت˘صساو
نم لكل دح عصضوو هتدارإا نم لينلل كاحت
انتيصضق يلع نيرمآاتملاو رمآاتلا تادنجأا لثمي
د˘ق ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا بع˘صشلا ة˘لا˘˘صسرو ة˘˘لدا˘˘ع˘˘لا

لك دين˘ج˘ت ي˘ل˘ع ردا˘ق˘ل ه˘نا ع˘ي˘م˘ج˘ل˘ل تل˘صصو
ينطولا فقوملا ةدحو لÓخ نم تايناكمإ’ا

لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’او داد˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘˘صس’او مÓ˘˘˘˘ظ˘˘˘˘لا د˘˘˘˘صض
بعصشب ةرجاتملل ’اجم دعي ملف ناطيتصس’او
مهلب˘ق˘ت˘صسمو ة˘ي˘ن˘طو˘لا م˘ه˘قو˘ق˘حو ن˘ي˘ط˘صسل˘ف
.يصسايصسلا

نيطصسلف يف ةنصسحلا اياونلا ريفصس
ةينيطصسلفلا حابصصلا ةديرج ريرحت سسيئر

رجحلا عفر ملاعلا لود سضعب  نÓعإا عم
بصسح ‐ هنم فيفختلا وأا ،ايجيردت يحصصلا
تط˘صشن ‐ ة˘ي˘بوروأ’ا تا˘ه˘˘ج˘˘لا و ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا

تاح˘ير˘صصت˘ب ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘صصاو˘ت˘لا ل˘ئا˘صسو
برغلا يف يمÓصسإ’ا لمعلا ىلع نيفرصشملا

ةيمÓصسإ’ا زكارملاو دجاصسملا حتف ةيصضق لوح
ةÓ˘صص ى˘لإا ةدو˘ع˘لاو ،ا˘ه˘مد˘ع ن˘م ا˘˘بوروأا ي˘˘ف
تاطلصس نأا املع .مايأ’ا هذه  ةعمجلاو ةعامجلا

ةيلوؤوصسم لمحتب ترمأا ةيبورو’ا لودلا لج
همدع نم ي˘ج˘يرد˘ت˘لا ح˘ت˘ف˘لا ن˘ع ن˘ي˘فر˘صشم˘لا
ىلع اهنم ،ةريصسع طباوصضو ةدقعم طورصشب
ءا˘م˘صسإا ل˘ي˘ج˘صست :ر˘صصح˘لا ’ لا˘ث˘م˘لا ل˘˘ي˘˘ب˘˘صس
نأاو ىلصصملل لوخدلا لبق ةمئاق يف نيلصصملا
عبتتل ابصسحت مهفتاوه ماقرأا نولصصملا كرتي
نصس لقي ’أاو ،ىودع ثودح ةلاح يف فقوملا

ةداجصس راصضحا عم ،اماع21 نع دجاصسملا داور
’ ةفاصسم ءاقبإا ،هتيب نم يلصصم لكب ةصصاخ
سسب˘ل ،ر˘خآاو ي˘ل˘صصم ن˘ي˘ب ن˘˘ير˘˘ت˘˘م ن˘˘ع ل˘˘ق˘˘ت
،تازا˘ف˘ق˘لا ع˘م يرا˘ب˘جإا ة˘ي˘صشا˘م˘ق˘لا ة˘ما˘م˘كلا
هايم تارود لامعتصسا مدعو تيبلا يف ءوصضولا
مي˘ق˘ع˘ت ،ءو˘صضو˘لا ن˘كا˘مأا ى˘ت˘ح ’و د˘جا˘صسم˘لا

اهريغو ،لامعتصس’ا دعبو لبق ةÓصصلا ناكم
بقاعي يتلا ةيحصصلا ةيزيجعتلا  طورصشلا نم
يندملا نوناقلا اهصضعبب وأا اهب لÓخ’ا ىلع
ةبوقعلا نم انلاب امف ةتوافتم ةيلام تامارغب
انصسفنأاب يقلن ،نيملصسمك  ةيعرصشلا ةيحانلا نم
.. هللا ردق ’ ةكلهتلل

با˘ب ن˘م لو˘خد˘˘لا د˘˘ه˘˘صشم كلذ ى˘˘لإا ف˘˘صض
ريصس قيعي ليوط روباط يف باب نم جورخلاو
ةدا˘˘ع ن˘˘م نا˘˘مر˘˘ح˘˘لاو ،تارا˘˘ي˘˘صسلا و ةرا˘˘م˘˘لا
ةÓصصلا لبق ةصسناؤوملاو ةقناعملاو ةحفاصصملا

،لعاصسو سسطاع لك ن˘م ظ˘ف˘ح˘ت˘لاو ،ا˘هد˘ع˘بو
نيلصصملا رارطصضاو ،ةيصضرم ةيصساصسح يذو
نم ةصصاخ ليدانموأا ةريغصص تاداجصس بلجل
يف اه˘نا˘ي˘حأا ا˘ه˘نا˘ي˘صسنو ةÓ˘صص ل˘كل  م˘ه˘تو˘ي˘ب
كلذ عبتي ام عم ،لامعتصس’ا دعب تايلصصملا

نأا نود ،مهوو ةصسوصسوو ،ميقعتو ديقعت نم
ى˘لإا سضير˘م ي˘ل˘صصم بر˘صست لا˘م˘ت˘حا ل˘˘ف˘˘غ˘˘ن
’و ،سضرملا سضارعأا هيلع رهظت ’ ،فوفصصلا
’و ،كلذ يفخي وأا ،سضيرم هنأا وه ىتح ملعي
ىلع حتف˘ي ا˘م˘م ،سضير˘م˘ك ل˘ما˘ع˘ُي نأا ى˘صضر˘ي
رفا˘ن˘ت˘لاو عزا˘ن˘ت˘لا باو˘بأا ن˘م ا˘با˘ب ن˘ي˘ل˘صصم˘لا

ةر˘صسع تقو ي˘ف م˘هو ،ه˘ل˘لا رد˘ق ’ ،ة˘ن˘˘ت˘˘ف˘˘لاو
..ةنحمو

ديدعلا يف ةمئأ’او  خياصشملا سضعب ىعد امم

ي˘ف ة˘ي˘مÓ˘صسإ’ا تا˘صسصسؤو˘م˘لاو تا˘ئ˘ي˘ه˘لا ن˘م
ة˘˘ي˘˘ه˘˘ق˘˘ف ة˘˘صسارد ة˘˘لزا˘˘ن˘˘لا ة˘˘صسارد˘˘˘ل ا˘˘˘بوروأا

ل˘ك ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب ،ة˘ي˘نأا˘ت˘م ة˘ل˘ما˘صش ،ة˘يد˘صصا˘ق˘˘م
ن˘ي˘ق˘ف˘˘صشم ،ة˘˘ي˘˘فر˘˘صضلا ءاو˘˘هأ’او ف˘˘طاو˘˘ع˘˘لا

موقأا يه يتلاب مه˘ناو˘خإ’ ن˘ي˘ظ˘عاو ن˘يد˘صشر˘م
ي˘بوروأ’ا سسل˘ج˘م˘لا نا˘ي˘ب ي˘ف كلذ ءا˘ج ا˘˘م˘˘ك
سسل˘ج˘م˘لا نا˘ي˘ب ه˘ل˘ب˘ق و ة˘برا˘غ˘م˘لا ءا˘م˘˘ل˘˘ع˘˘ل˘˘ل
..امهريغ و ثوحبلا و ءاتفإÓل يبوروأ’ا

نم ىرخأا تاهيبنت و ىواتف تردصص امك
يمÓصسإ’ا ملاعلا يف ةدمتعملا ءاتفإ’ا تائيه
نم ةياقو ،اي˘ل˘حر˘م د˘جا˘صسم˘لا قÓ˘غإا بو˘جو˘ب
مازتلا ةرورصض و ؛هل ةرصصاحمو ءابولا راصشتنا
لاجملا اذه يف ةرداصصلا تارارقلاب نيملصسملا

سضعب نكل .. لاكصشإا وأا لادج نود ،مهلود نم
نيفرصشملا هاركإا اودارأا ،هللا مهحماصس ةوخ’ا

،بقاوعلا تناك امهم ا˘ه˘ح˘ت˘ف˘ب ز˘كار˘م˘لا ى˘ل˘ع
،توبكنعلا تيب نم نهوأا راذعأاب نيججحتم
تيبلا» و «يقاولا و يفاصشلا» وه هللا نأا اهنم
با˘هذ˘لا˘ب ه˘ل˘لا ءاد˘ن ي˘ب˘ل˘ن ن˘˘ح˘˘نو ه˘˘ل˘˘لا تي˘˘ب
رومأ’ا نم ديدعلا نيصسانتم ،اهريغ و «دجصسملل
ِرَدَق ىلإا هللا ِرَدَق نِم tرِفَن » انsنإا اهرخأا ،نيعرصشلا
يصضر رمع انديصس نع رثأ’ا يف ءاج امك «هللا
..هنع هللا

اوداو عيباصسأا ةعصضب موقلا ء’ؤوه ثيرت ولو
ةصصخرلاب Óمع) اتقؤوم مهتويب يف مهتÓصص
وأا ،لاجعتصس’ا اذه يف اوعقو امل (ةيعرصشلا
’ ،ءانعلا اذه مهصسفنأا اوفلك املو ،لاجتر’ا
نيصسمحتملا سضعب ءاصضرإا دصصق  ’إا ءيصشل
وأا ،ةصصاخ ددجلا مÓصسإ’ا يقنتعم نم بابصشلا
سشيطو نيروهتملا  ظاعولا سضعب مÓكب ارثأات
رد˘ق˘ي م˘ل ن˘يذ˘لا ،ن˘ي˘برد˘ت˘م˘لا لا˘ه˘ج˘لا سضع˘˘ب
.اهردق قح رومأ’ا

ن˘˘كم˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ه˘˘ق˘˘ف˘˘لا د˘˘عاو˘˘ق˘˘لا ن˘˘مو
يف ءاج امك ‐ اهب ل’دتصس’او اهراصضحتصسا
،ع˘ئارذ˘لا د˘صس يأار م˘عد ي˘ف ‐ ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا نا˘˘ي˘˘ب
ح˘ت˘ف˘ب ةر˘ما˘غ˘م˘لا مد˘عو ،را˘ظ˘ت˘˘ن’ا ح˘˘ي˘˘جر˘˘تو
نم ىلوأا دصسافملا ءرد» :ةدعاق ،ايلاح دجاصسملا

ة˘ي˘ب˘هذ ة˘ي˘ل˘ك ةد˘عا˘ق ي˘هو ،» ح˘لا˘صصم˘لا بل˘ج
’ ،رصصم و رصصع لكل ةحلاصص ،ةعنام ةعماج
تايولوأ’او تا˘نزاو˘م˘لا با˘ب ي˘ف ا˘ه˘ن˘ع ى˘ن˘غ
نأا :اهانعم ةصصÓخو ،(نيملصسملا ريغل ىتح)
ه˘ما˘م˘ت˘ها ن˘م sد˘صشأا تا˘sي˘ه˘ن˘م˘لا˘ب م˘ت˘ها عر˘صشلا
،سضع˘ب˘لا هد˘ق˘ت˘ع˘ي ا˘م˘ل ا˘فÓ˘خ ،تارو˘˘مأا˘˘م˘˘لا˘˘ب
وأا ققحملا ررصضلل ر˘ي˘غ˘لاو سسف˘ن˘لا سضير˘ع˘ت˘ف
اقلطم اهنع يهنم ٌةدصسفم نظلا ىلع بلاغلا

ةÓصص امأاو ،ةعاطتصساب دييقت نود :يأا ،اعرصش
ةحلصصم˘ف ن˘يد˘ي˘ع˘لا وأا ة˘ع˘م˘ج˘لا وأا ة˘عا˘م˘ج˘لا

ديقم رمأ’ا اذه نكلو ؛اهيف بغرمو اهب رومأام
ه˘˘ل˘˘˘لا لو˘˘˘ق˘˘˘ل ،ةرد˘˘˘ق˘˘˘لا وأا ة˘˘˘عا˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘صس’ا˘˘˘ب
˘‐ ﴾ ْم˘ُت˘ْع˘َط˘َت˘ْصسا ا˘َم َه˘sل˘لا او˘ُق˘˘sتا˘˘َف ﴿ :ى˘˘لا˘˘ع˘˘ت
61:نباغتلا

هجام ن˘با ن˘ن˘صسو د˘م˘حأا ما˘مإ’ا د˘ن˘صسم ي˘فو
هلآاو هيلع هللا ىلصص هللا لوصسر نأا امهريغو
هنم اوذخف ،ءيصشب مكُترمأا اذإاف ...» :لاق ملصسو
«اوهتناف ءيصش نع مكُتيهن اذإاو ،متعطتصسا ام
ٍرمأاب مكترمأا اذإا »:ملصسمو يراخبلل ةياور يفو
.«متعطتصسا ام هنم اوتأاف

‐هللا مهحماصس ‐ء’ؤوه نوعرصستملا ةوخ’ا و
اددع رثكأ’ا نكامأ’ا نأا ،مهريغ لبق نوملعي
،ة˘حا˘صسم ق˘ي˘صضأ’او ، ن˘ي˘ل˘صصم˘لا˘˘ب ا˘˘ًما˘˘حدزاو
اذه راصشتن’ ةصضرع رثكأ’ا يه ،ةيوهت لقأ’او
هدكؤوت ام قفو ،(انوروك ةحئاج ءابو )ءابولا
،ةيملاعلا ةحصصلا ةمظ˘ن˘م˘ل ة˘ي˘ب˘ط˘لا ر˘يرا˘ق˘ت˘لا

تا˘˘ق˘˘ث˘˘لا ءا˘˘ب˘˘طأ’ا ا˘˘ه˘˘ب حر˘˘صص ا˘˘م ار˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كو
بلغأا نأا ميلا انيلع بيغي ’ و ..نوصصصصختملا
اذ˘ه ن˘م ا˘بوروأا ي˘ف تا˘ي˘ل˘صصم˘لاو د˘جا˘˘صسم˘˘لا
امك ،ةيصضرأ’ا ةيبق’ا هبصشي اهصضعبو ،عونلا
رذحلا و طايتح’ا بجو sمث نمو ،عيمجلا ملعي
عنمل عئارذلا دصسو ،حاورأ’ا ىلع ةظفاحملل
ءاذيإا ةفاخم ،لتاقلا سسوريفلا ىودع راصشتنا
ن˘ي˘ن˘مآ’ا  ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ع˘يور˘˘تو ،ن˘˘ي˘˘ل˘˘صصم˘˘لا

دمحت ’ رومأ’ ىلاعت هللا تويب سضيرعتو
.هللا ردق ’ ،اهابقع

و ةحلصصملا ميدقتو ةدصسفملا عفد لجأا نمو
ن˘مز˘لا ي˘ف تط˘ق˘صسُأا» حاورأ’ا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ظا˘˘ف˘˘ح
بر˘غ˘م˘لا ل˘هأا ن˘ع ج˘ح˘لا ة˘صضير˘ف ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا
ءاملع نم ةدع ىواتفب سسلدنأ’او يمÓصس’ا

،هللا همحر دصشر نبا ىوتف اهزربأا ،برغملا
ةبارق اهب اولمعو ،اريثك سسانلا اهلوادت يتلا
ةصضيرف طاقصسإا ي˘ف ه˘ق˘فاو و ،ا˘ما˘ع ن˘ي˘نا˘م˘ث˘لا
،يمخللاو نيديمح نبا سسلدنأ’ا لهأا نع جحلا

ن˘مأا ى˘ل˘ع ا˘ظا˘ف˘ح ه˘ل˘ك كلذو ،ه˘ل˘لا ا˘م˘ه˘م˘حر
ر˘ب˘لا ي˘ف قر˘ط˘لا عا˘ّط˘ق ن˘م سسا˘ن˘لا ة˘مÓ˘˘صسو
ترعتصسا بورح نم سسفنلل اظفح وأا ،رحبلاو
يف ءاج ام بصسح ،«مولعم وه امك ،قرصشملا يف
.ةئيهلا نايب

يغبني يتلا ةيلكلا ة˘ي˘ه˘ق˘ف˘لا د˘عاو˘ق˘لا ن˘مو
هذه يف اهب سسانئتصس’ا وأا ل’دتصس’ا اصضيأا
Óمع «ريصسيتلا بلجت ةقصشملا» :ةدعاق ةلزانلا
ُديِرُي اَلَو َرْصسُيْلا ُمُكِب ُهsللا ُديِرُي ﴿ ىلاعت هلوقب
ةد˘عا˘ق˘لا هذ˘ه ن˘ع عر˘ف˘ت˘يو . ﴾ َر˘ْصس˘ُع˘ْلا ُم˘˘ُك˘˘ِب
.«زجعلا عم بجاو ’» :يه ىرخأا ةدعاق ،ةيلكلا

يف ‐ ءابطأ’او ءاربخلا يأار ىلإا عوجرلابو
نأا ىلع ٌةعمجم مهتملك نإاف ‐يبوروأ’ا انعقاو
،ا˘˘م˘˘ثا˘˘جو ،ار˘˘صضا˘˘˘ح لاز˘˘˘ي ’ ا˘˘˘نورو˘˘˘ك ءا˘˘˘بو
،بجاو هنم طايتح’او ،ا˘ي˘ف˘ت˘خ˘مو ،ا˘صصبر˘ت˘مو
ءاربخلا كلذ دكؤوي امك ..ةكلهم هيف عوقولاو
ءابولا اذه رطخل اصضرعت سسانلا رثكأا نأا اصضيأا
رابك مه ‐ ةيفاعو وفعلا هللا لأاصسن ‐لتاقلا
م˘هو ،ة˘ن˘مز˘م˘لا سضار˘˘مأ’ا با˘˘ح˘˘صصأاو ،ن˘˘صسلا
،دجاصسملا رامع رثكأا ‐ بلاغلا يف ‐ نولثمي
سسمخلا تاولصصلا يف اصصوصصخو

بلج ىلع مدقم دصسافملا ءرد نإاف يلاتلاب و
ي˘فو ،جÓ˘ع˘لا ن˘م ر˘ي˘خ ة˘يا˘قو˘لاو ،ح˘لا˘صصم˘˘لا
رطاخملا لكل ابنجت ،ةعصس ةيعرصشلا ةصصخرلا
اندجاصسم ىلإا ةنئمطم ةنمآا ةدوع راظتنا يف
ءارو نم هللاو ،زيزعب هللا ىلع كلذ امو ،ابيرق
.ليبصسلا يدهي وهو ،دصصقلا

راسصتن’ا ةيمتحو ينيطسسلفلا بسضغلا ليج

ابوروأا ‘ دجاسسŸا حتف ةداعإا صصوسصخب Òخألا لاد÷او لاجسسلا دعب

انوروك دسض ةيئاقولا Òبادتلاب مازتل’ا ةرورسضل وعدت ةيمÓسس’ا تائيهلا

ةودقلا يرسس  :  ملقب
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:«ملضسلأ»ـل ةبقعوب اينأر ةبتاكلأ

ىلع»و عمتÛإ تاهجوتو Òكفتب ديقم مويلإ عدبŸإ فصسأÓل
ابيرق رونلإ ىÎصس «كإركذ ديق

ةيلÙأ تاطلضسلأ لخدت ةرورضضب بلاطتو رطÿأ شسوقان قدت ةئيبلاب ةينعŸأ تاه÷أ

ءإرصضÿإ تاحاصسŸإ ىلع نولوتصسي راقعلإ تانورابو ةنصض◊إ ةمصصاع وزغي حلصسŸإ تنمصسإلإ

ملع شصضصخت ةبلاط »sgnileef dna sthguoht » باتكو «كأركذ ديق ىلع» ةيأور ةبحاضص ةبقعوب اينأر
.كتايح بتر ةرود يف ةبردمو ىوتحم ةعناضص ،مومضسلأ

ة˘ن˘صضح˘˘لا ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع تلو˘˘ح
تنمصس’ا ة˘ن˘يد˘م ى˘لإا ة˘ل˘ي˘صسم˘لا
نارمعلا عصسو˘ت˘ل ار˘ظ˘ن ح˘ل˘صسم˘لا
را˘˘ب˘˘ت˘˘ع’ا ن˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ب ذ˘˘˘خأ’ا نود
تاحا˘صسم˘ل˘ل ة˘ي˘لود˘لا ر˘ي˘يا˘ع˘م˘لا
ناكصسلل ةصصصصخم˘لا ءار˘صضخ˘لا
ىلإا01 ن˘ي˘˘ب ا˘˘م حوار˘˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

ة˘ن˘يد˘م ا˘م˘ن˘ي˘ب ،در˘ف˘ل˘˘ل2م02
ريثكب لقأا ةبصسن لثمت ةليصسملا

سضع˘˘بو نا˘˘كصسلا ل˘˘ع˘˘˘ج ا˘˘˘م˘˘˘م
قدت ةئيبلا˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا
ن˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م ر˘˘ط˘˘خ˘˘لا سسو˘˘قا˘˘ن
تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا ل˘˘خد˘˘˘ت ةرور˘˘˘صضب
ع˘صضو˘ل عار˘˘صسإ’ا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
ةبيرق لمع ةطخو ةي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صسإا

تن˘م˘صس’ا ف˘حز˘˘ل د˘˘ح ع˘˘صضو˘˘ل
ءا˘جرأا ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع ح˘˘ل˘˘صسم˘˘لا
ثيح ،اهطصسوو اهلخادمب ةنيدملا
ةر˘˘ي˘˘خأ’ا تاو˘˘ن˘˘صسلا ي˘˘ف تما˘˘ق
ةنيدملل يصسيئرلا لخدملا ةئيهتب

نم نانطأ’ا سصيصصخت مت ثيح
ى˘˘ل˘˘˘ع ح˘˘˘ل˘˘˘صسم˘˘˘لا تن˘˘˘م˘˘˘صس’ا
،نيل˘جار˘لا˘ب ة˘صصا˘خ˘لا ة˘ف˘صصرأ’ا

ن˘ي˘ب ة˘ل˘صصا˘ف˘لا ة˘ف˘صصرأ’ا اذ˘كو
ن˘˘م يذ˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف قر˘˘ط˘˘لا
لقأ’ا ىلع نوكت نأا سضورفملا
رظن˘م ءا˘ط˘عإ’ ءار˘صضخ تا˘تا˘ب˘ن

اهقنور عجرتصستل ةنيدملل يلامج
تا˘˘حا˘˘صسم˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘صضإ’ا˘˘˘ب
،وجلا ءاقن نمصضت يتلا ءارصضخلا

اهب دجاوتت ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا نأا ة˘صصا˘خ
ي˘هو ع˘˘نا˘˘صصم˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا

ام يعانطصص’ا ثولتلل ةصضرع
نم نوبلاطي نيصصت˘خ˘م˘لا ل˘ع˘ج
ذخأ’ا ةرورصضب ةينعملا تاهجلا
ةر˘ها˘ظ˘لا هذ˘ه را˘ب˘ت˘ع’ا ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب
ارطخ لكصشت تتاب يتلا ةريطخلا

يناكصسلا ديازتل˘ل ار˘ظ˘ن ا˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح
˘مد˘عو ي˘˘نار˘˘م˘˘ع˘˘لا ع˘˘صسو˘˘ت˘˘لاو
ع˘ي˘صسو˘تو زا˘ج˘نإا ي˘ف ر˘ي˘˘كف˘˘ت˘˘لا
تناك يتلا ءارصضخلا تاحاصسملا

ى˘ل˘ع بير˘ق˘لا سسمأ’ا˘ب ةدو˘جو˘م
ءÓيتصس’ا لبق ةنيدملا ىوتصسم
.تايانب ةماقإ’ اهيلع

ششيغم ب

،ملقلأ عم ةيأدبلأ تناك فيك
؟كيف ةبهوملأ فضشتكأ نمو

7 رمعب تناك ملقلا عم يتيادب
ةباتكلل أاجلأا امئاد تنك تاونصس
،سصاخلا ي˘م˘لا˘ع ا˘ه˘ي˘ف د˘جأا ثي˘ح
ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘لا˘ب ار˘ي˘ث˘ك ع˘ت˘م˘ت˘صسأا تن˘ك
ة˘ل˘ي˘˘صسو هد˘˘جأا تن˘˘كو ي˘˘با˘˘ت˘˘كلا
ة˘غ˘ل˘˘لا ةذ˘˘تا˘˘صسأا ىد˘˘حا ،عاد˘˘بإÓ˘˘ل
يننأا لو˘ق˘ت ا˘م˘ئاد تنا˘ك ة˘ي˘بر˘ع˘لا
.ام اموي ةبتاك حبصصأاصس

رايخ وحن كعيراضشم هجتت
عورضشم رايخ وه له ،ةيأورلأ

عم ايضشامت مأأ يدرضس
وحن هجتي يذلأ ةيئورقملأ

؟ةيأورلأ
نأا ىرأا يننأ’ ةياورلا ترتخا

نأا حصصأ’ا بتاكلا راوصشم ةيادب
كلذ˘ب˘ف ة˘ياور ق˘ير˘ط ن˘ع نو˘˘كت
ةزاتمم ةروصصب هصسفن نع فرعي
ءارقلا علطيف ةيبدأ’ا ةحاصسلا يف
ميظنت يف هتقيرطو هبولصسأا ىلع
يرظن ةهجو نمف ،راكفأ’ا درصسو
ى˘م˘صسأا˘ب ر˘ه˘ظ˘ت بتا˘˘كلا تارد˘˘ق

يه ةياورلا ،تاياورلا يف اهروصص
وأا ةلاصسر لاصصيإ’ ةزاتمم ةليصسو
ئراقلل سسفنتم يهف كلذك ةركف
بتاكلا اهب قلخي ،اعم بتاكلاو
هصشيعي عقاولل ايزاوم اديدج املاع
. هليصصافت لكب ئراقلا

ةيأورلل كترظن يه فيك
تاقايضسلأو حململأ يهامو

كتيأور تعبط يتلأ ةزرابلأ
يتلأ «كأركذ ديق ىلع»

؟ابيرق اهرودضص نع تنلعأأ
يه «كار˘كذ د˘ي˘ق ى˘ل˘ع» ة˘ياور

بدأ’ا ن˘˘˘م˘˘˘صض جرد˘˘˘ن˘˘˘ت ة˘˘˘˘ياور
بدأ’ا نم سضعب اهيف ،يصسنامورلا
جيزم اهنأا اهيف زيمملا ،يعامتج’ا
ةيزيلجن’او ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘غ˘ل˘لا ن˘ي˘ب

لايخلا ن˘ي˘ب ا˘ج˘يز˘م تنا˘ك كلذ˘ك
ن˘ع ثد˘ح˘˘ت˘˘ن ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع ع˘˘قاو˘˘لاو
.سصوخصشلاو ثادحأ’ا

بدأ’أ ملاعل كجولو ناك
ايف ،ةيأورلأ باب نم ةباتكلأو

دهضشي رعضشلأ نأ’ له ىرت
عجأرتو داضسكو ةرجه

يه ةيأورلأ نأأ مأأ ظوحلم

؟غيلبتلل بضسنأ’أ ءاعولأ
وحن ةريبك ةروصصب ءارقلا هجتي

اهروهمجل عجري كلذو تاياورلا
يف ة˘با˘ت˘كلا نا˘ف كلذ˘ك ،ع˘صساو˘لا
نم ةليلق ةئفو دقعم رمأا رعصشلا
نأا تهو˘ن نأاو ق˘ب˘˘صس د˘˘قو ،هأار˘˘ق˘˘ت
لكل ةقفوملا ةيادبلا يه ةياورلا

.بتاك
انل يرهجت نأأ ناكمإ’اب له
يتلأ كراكفأأ تانب شضعبب

ديق ىلع كتيأور يف اهتفظو
لخأد عقأولأ ششيعيل كأركذ

هعاجوأاب كضصوضصن
؟هتاضضقانتو

اهيف تثدحت كاركذ ديق ىلع
ا˘ن˘ب˘ل˘صست نأا تا˘ير˘كذ˘لا ةرد˘ق ن˘ع
ح˘ب˘صصي˘ف ا˘ن˘ل˘ب˘ق˘ت˘صسمو ا˘نر˘صضا˘˘ح
تصشقان ،يصضا˘م˘لا ر˘ي˘صسأا نا˘صسن’ا
كلت قفاري يذلا مدنلاو ملأ’ا اهيف
ن˘م ه˘نأا م˘ل˘ع˘ن ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ير˘˘كذ˘˘لا
.اموي دوعت نأا بعصصلا

مويلأ عدبملأ له كيأأر يف
خانمو ةلماك ةيرحب عتمتي

نأأ مأأ ،عأدبإلل نيبضسانم
ةيركفلأ تايفلخلأ

ةيجولويديأ’أ تاهجوتلأو
ءاضضفلأ ديدحت يف رود امهل

؟هيف لوجتلأ حومضسملأ
عتمتي ’ مويلا عدبملا فصسأÓل

يتلا عيصضاوملا يف ةلماك ةيرحب
ر˘ي˘كف˘ت˘ب د˘ي˘ق˘م و˘ه˘ف ا˘˘ه˘˘صشقا˘˘ن˘˘ي
قيصضت يتلا عمتجملا تاهجوتو
قا˘ط˘نو هر˘ي˘كف˘˘ت قا˘˘ط˘˘ن ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع

،اهتصشقانم نكمي يتلا عيصضاوملا
متي اميف راركتلا نم ديدعلا دجنف
.تاباتكلا يف هلوانت

ديق ىلع كتياورل نآ’ا دوعن
را˘ي˘ت˘خ’ا اذ˘ه ي˘عاود ا˘م ،كار˘˘كذ
؟هاوصس نود كاركذ ديق ىلع اذاملو

ةايح يف انب رحبت اهنأ’ ةطاصسبب
د˘˘ي˘˘ق˘˘م ا˘˘م˘˘˘هÓ˘˘˘ك ن˘˘˘ي˘˘˘صصخ˘˘˘صش
.تايركذلاب

بابضشلأ دنع ةباتكلأ ةبرجت
هبضشت له ،رئأزجلأ يف

ةيبرعلأ لودلأ يف اهتأريظن
؟اهتايضصوضصخ يه امو

يف اهتاريظن هبصشت ’ اعبط يه
ة˘بر˘ج˘ت ثي˘˘ح ،ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا لود˘˘لا
ديدعلا اهبوصشت رئازجلا يف ةباتكلا

معدلا بايغ اهمهأا سصئاقنلا نم
.باتكلا سشيمهتو

عأدبإ’أو دقنلأ نيب ةقلعلأ
،كرحتملاب تباثلأ ةقلع
؟ةقلعلأ هذه نيرت فيك

نيب ةيلماكت ةقÓع كانه اعبط
ءانبلا دقنلا ،عادبإ’او ءانبلا دقنلا
سسي˘يا˘ق˘˘مو سسصسأا ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا

ن˘م بتا˘كلا ن˘˘كم˘˘ي ة˘˘ح˘˘ي˘˘ح˘˘صص
،ه˘ل˘م˘ع ي˘˘ف سصئا˘˘ق˘˘ن˘˘لا ي˘˘صصق˘˘ت
كيرحتو لصضفأ’ا ميدقت يلاتلابو
.عادب’ا ةلجع

ةيلبقتضسملأ كعيراضشم
؟كتاحومطو

ديدجلا يباتك رصشن ددصصب انأا
» ناونع تحت ةيزيلجن’ا ةغللاب

sgnileef dna sthguoht»
ي˘ت˘˘ياور ءا˘˘ه˘˘نا ى˘˘ل˘˘ع تفرا˘˘صشو
.ةديدجلا

ةديرجلل ةريخأأ ةملك
ءأرقلأو

يفحصصلل ركصشلا ليزجب هجوتأا
ف˘صسو˘˘ي ن˘˘ب ر˘˘صضخ˘˘ل ق˘˘لأا˘˘ت˘˘م˘˘لا

’ هنأا اوركذت ،ةمرتحملا ةديرجللو
ناوأ’ا تا˘ف ه˘م˘صسا ءي˘˘صش د˘˘جو˘˘ي
.فادهأ’ا قيقحتل تقو امئاد كانه

Úحلفلأ نع Íغلأ عفر اهنأاضش نم

ةيومنت عيراصشم ةدع ليجصست
Ãصص ةقطنÈةصسبتب رتاعلإ رئبب إ

ةيلحملا تاطلصسلا تلجصس
لظلا قطانم ةيمنت راطإا يف
عيراصشم ةدع ،ةصسبت ةي’وب
ةقطنم ينطاق ةدئافل ةيومنت

ةعباتلا ،ةي’ولا بونج اربصص
ر˘تا˘ع˘لا ر˘ئ˘ب ةر˘ئاد˘ل ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإا
فور˘˘ظ˘˘لا ن˘˘ي˘˘صسح˘˘ت د˘˘˘صصق
لّفكتلاو اهينطاقل ةيصشيعملا
لمعلاو ،مهتاجايتحاب لثمأ’ا

يرصشبلا رصصنعلا تيبثت ىلع
عيج˘صشتو ي˘ف˘يّر˘لا ط˘صسو˘لا˘ب
اصصوصصخ ةّيحÓفلا ةطصشنأ’ا

اود˘بأا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا نا˘˘كصس نأاو
سضرأ’ا ةمد˘خ ي˘ف م˘ه˘ت˘ب˘غر
طا˘˘صش˘˘˘ّن˘˘˘لا˘˘˘ب لا˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘صش’او
،ةيصشا˘م˘لا ة˘ي˘بر˘تو ي˘حÓ˘ف˘لا

ةي’ولا يلاو هصسمل ام اذهو
ىلإا هتداق ةيدقفت ةرايز دعب
بثك نع فوقولل ،ةقطنملا

ةلاحلاو ةي˘م˘ن˘ت˘لا ع˘قاو لو˘ح
كانه ةصشاع˘ُم˘لا ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جإ’ا

ليجصست مت راطإ’ا اذه يفو
يف تلثمت ،ةيومنت عيراصشم
ءابرهكلاب ةق˘ط˘ن˘م˘لا م˘ي˘عد˘ت
را˘بآ’ا ر˘˘ف˘˘ح˘˘ب سصي˘˘خر˘˘ّت˘˘لاو
،يحÓفلا يقصسلا هايم ريفوتل
،يف˘ير˘لا ن˘ك˘ّصسلا˘ب م˘ي˘عد˘ّت˘لا

نو˘ت˘يّز˘لا را˘˘ج˘˘صشأا ر˘˘ي˘˘فو˘˘تو
ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘˘صضإا ،ة˘˘˘صسار˘˘˘غ˘˘˘ل˘˘˘ل
ةيناث ةقيمع رئ˘ب˘ب ا˘ه˘م˘ي˘عد˘ت
دراو˘م˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصم دا˘˘ن˘˘صسإا˘˘ب
ىلإا زاج˘ن’ا ة˘ّم˘ه˘م ة˘ي˘ئا˘م˘لا

ر˘ئ˘ب˘لا ،ة˘ّي˘مو˘م˘˘ع ة˘˘صسصسؤو˘˘م
اهنأاصش نم ةي˘نا˘ث˘لا ة˘ق˘ي˘م˘ع˘لا
ها˘ي˘مو بر˘ّصشلا ها˘ي˘م ر˘ي˘˘فو˘˘ت
ر˘˘ئ˘˘ب˘˘لا ز˘˘يز˘˘ع˘˘˘تو ،ي˘˘˘ق˘˘˘ّصسلا
ي˘ت˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب ةد˘˘ي˘˘حو˘˘لا
رتاعلارئب ةيدلب ايلاح اهريصست
قيرط نع اه˘لÓ˘غ˘ت˘صسا م˘ت˘يو
نيرتل لدعمب يئابرهك دلوم
اههايم نم ءزج ،ةيناّثلا يف
.ة˘˘˘ي˘˘˘صشا˘˘˘م˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘˘م در˘˘˘˘ت
م˘˘˘ي˘˘˘عد˘˘˘ت˘˘˘لا سصو˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘بو
طبرو ،ة˘ّي˘ف˘ير˘لا ءا˘بر˘ه˘كلا˘ب
ةديفت˘صسم˘لا ر˘ي˘غ تا˘ن˘ك˘ّصسلا
م˘ت د˘ق˘ف ،ءا˘بر˘ه˘كلا ة˘˘كب˘˘صشب
نمصض سضرغلل ةّيلمع ةجمرب
،ةبيرقلا ةّيلبقتصسملا جماربلا
نع ديمجّتلا عفر راظتنا يف
ىلإا ةفاصضإا ،يحÓفلا معّدلا
ي˘ف˘يّر˘لا ءا˘ن˘ب˘لا˘ب م˘ه˘م˘ي˘عد˘ت
نيحÓّفلا ديوزت يف ديوزتو
.ةصسارغلل نو˘ت˘يّز˘لا را˘ج˘صشأا˘ب
ة˘˘˘يو˘˘˘صست سصخ˘˘˘ي ا˘˘˘م ي˘˘˘˘فو
ةلزعلا كفل ةلأاصسملاو قرطلا

ة˘˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا نا˘˘˘كصس ن˘˘˘˘ع
ة˘˘ّي˘˘ف˘˘ير˘˘لا تا˘˘ع˘˘˘ّم˘˘˘ج˘˘˘ّت˘˘˘لاو
كلذ˘ك م˘ت د˘ق˘ف ،ة˘قّر˘ف˘˘ت˘˘م˘˘لا
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘ل ة˘ي˘ل˘م˘˘ع ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست
اربصص ةقطنم طبارلا قيرطلا
10 م˘قر ي˘ئ’و˘لا ق˘ير˘ط˘لا˘˘ب

، م˘˘ل˘˘ك50 ة˘˘فا˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع
زاج˘نإا ة˘ي˘نا˘كمإا ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لاو
ة˘˘ّي˘˘ع˘˘صسو˘˘˘ت ما˘˘˘صسقأا ة˘˘˘ثÓ˘˘˘ث
ذيمÓّتلا نيكمتل ،ةقطن˘م˘لا˘ب
م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘صسارد ة˘˘˘لواز˘˘˘˘م ن˘˘˘˘م
ىلإا لقنتلا ءانع م˘ه˘ب˘ي˘ن˘ج˘تو
.ةليوط تافاصسم

ريخلأ ريد ةيعمجو..
اعورضشم قلطت هاضسنأأو

ةرايضس ءانتق’ ايريخ

شضيبأ’أ ءاملاب فاعضسإأ
ريخلا ريد » ةيعمج تقلطأا

سضيبأ’ا ءاملا ةيدلبب «هاصسنأاو
ة˘صسب˘ت ة˘ي’و قر˘˘صش بو˘˘ن˘˘ج
ة˘ع˘صساو ة˘ي˘ن˘ما˘˘صضت ةردا˘˘ب˘˘م
ةرايصس ءان˘ت˘قا ل˘جأ’ قا˘ط˘ن˘لا
ةدئافل سصصصخ˘ُت˘صس ،فا˘ع˘صسإا
،سضيبأ’ا ءاملا ةيدلب ناكصس
ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘ب تأاد˘˘ب ةردا˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘˘ع˘˘˘صساو ة˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘عإا
،ةيعمجلل ةيمصسرلا ةحفصصلا

ن˘م دد˘ع ر˘ب˘كأا با˘ط˘ق˘ت˘صس’
ر˘˘ب˘˘لا يوذو ن˘˘ي˘˘م˘˘ها˘˘صسم˘˘لا

نم نكمتلا دصصق ،ناصسحإ’او
ءارصشل يفاكلا غ˘ل˘ب˘م˘لا ع˘م˘ج
003 ـب رد˘˘ق˘˘م˘˘˘لا ةرا˘˘˘ي˘˘˘صسلا

يقل ام وهو م˘ي˘ت˘ن˘صس نو˘ي˘ل˘م
.عيم˘ج˘لا ن˘م ر˘ي˘ب˘ك بوا˘ج˘ت
يد˘لا˘˘خ ه˘˘ب دا˘˘فأا ا˘˘م بصسحو
د˘حأاو ط˘صشا˘ن و˘صضع كور˘ب˘م
» ةي˘مو˘ي˘ل ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ةد˘م˘عأا
عورصشملا اذه نأا » مÓصسلا
فيفخت ىلإا فدهي يناصسنإ’ا
،ةقطنملا ناكصس نع ءبعلا

ذ˘ن˘م نو˘نا˘ع˘ي ن˘يذ˘لا ة˘صصا˘خ
سصق˘ن ن˘م ةد˘يد˘˘ع تاو˘˘ن˘˘صس
فاعصسإ’ا تارايصس يف حداف
تاي˘ف˘صشت˘صسم˘لا ن˘ع د˘ع˘ب˘لاو
ةمصصاعب ةيحصصلا زكارملاو
يف مهب رطصضي ام ،ةي’ولا

غلابم عفدل نايحأ’ا نم ريثك
تارايصسلا باحصصأ’ ة˘ظ˘ها˘ب
ل˘˘ق˘˘ن ل˘˘جأا ن˘˘م ،ة˘˘صصا˘˘˘خ˘˘˘لا
ىلإا ن˘ي˘با˘صصم˘لاو ى˘صضر˘م˘لا
ز˘كار˘م˘لاو تا˘ي˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لا
ةيذاحملاو ةبيرقلا ة˘ي˘ح˘صصلا
تاذ ف˘˘ي˘˘صضيو ،ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل˘˘˘ل
ةرا˘˘˘ي˘˘˘صس نأا ثد˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ة˘قد˘صص نو˘كت˘صس فا˘˘ع˘˘صس’ا

ل˘ك فر˘صصت تح˘˘تو ة˘˘يرا˘˘ج
د˘ي˘ع˘ب وأا بير˘ق ن˘م جا˘ت˘ح˘˘م
ليللا يف ةصصاخ ،لÓغتصسإÓل
ةلجع˘ت˘صسم˘لا ت’ا˘ح˘لا ي˘فو
ثداو˘ح˘لا ل˘˘ث˘˘م ة˘˘ئرا˘˘ط˘˘لاو
،ز˘ئا˘ن˘ج˘لا ل˘ق˘˘نو تاد’و˘˘لاو
ءادن هتاذ قايصسلا يف اهجوم
نينصسح˘م˘لا ر˘ي˘خ˘لا ل˘هأا ى˘لإا

ةقطنم ءانبأا نم نيعربتملاو
تايدلب يقابو سضيبأ’ا ءاملا
ا˘م˘˘ب ة˘˘م˘˘ها˘˘صسم˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي’و˘˘لا
هذ˘ه حا˘ج˘نإا ي˘ف او˘عا˘ط˘ت˘˘صسا
نأا اهنأاصش ن˘م ي˘ت˘لا ة˘ل˘م˘ح˘لا
ءا˘˘ن˘˘بأا ةا˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘م ن˘˘˘م د˘˘˘ح˘˘˘ت
نأا ركذلاب ريدجو .ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

ها˘صسنأاو ر˘ي˘خ˘لا ر˘يد ة˘ي˘ع˘م˘˘ج
ذ˘ن˘م سضي˘بأ’ا ءا˘م˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ل
،2102 ة˘ن˘صس ي˘ف ا˘ه˘تأا˘˘صشن
ىلع ةعصساو ةرهصش تبصستكا
ى˘ت˘حو ي˘ل˘ح˘م˘لا ىو˘ت˘صسم˘لا
ى˘لإا دو˘˘ع˘˘ي اذ˘˘هو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘لا دو˘˘˘ه˘˘˘ج ر˘˘˘فا˘˘˘صضت
ةد˘˘عا˘˘صسم ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ي˘˘نا˘˘ف˘˘˘تو
تم˘صسر ن˘يأا ن˘˘ي˘˘جا˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
ي˘ف م˘هو˘جو ى˘ل˘ع ة˘م˘˘صسب˘˘لا
،ل˘˘ي˘˘صضف˘˘لا نا˘˘صضمر ر˘˘ه˘˘صش
ةيناصضمر ةفق001 عيزوتب
،ةزوعم ة˘ل˘ئا˘ع26 ة˘نا˘˘عإاو
ميتي66 ةوصسك ىلإا ةفاصضإا
.كرابملا رطفلا ديع ةبصسانمب

نوراه يحابضصم
mahali@essalamonline.com

ةورثلأ ىلع ظافحلأ فدهب
ةيباغلأ

ةقرف21دينجت
قئإرحب لفكتلل
ناصسملتب تاباغلإ
يفو رحلأ ةجوم بأرتقإأ عم

ططخم ذيفنت راطإأ
ةحفاكمل0202فيضص

فدهبو تاباغلأ قئأرح
ةيباغلأ ةورثلأ ةيامح

نم ناضسملت ةي’و ميلقإاب
ليكضشت مت ،قئأرحلأ رطخ
عاطقل ةلقنتم ةقرف21
انوع14 ءاهز مضضت تاباغلأ

فلتخم يف نولخدتي
ةي’ولاب ةيباغلأ تاعاطقلأ
تاباغ ةيامح اهل لكوملأ

104091 قوفت اهتحاضسم
راتكه6512اهنم ،راتكه
ترخضس دقو ةيعيبط تاباغ
أذيفنت تاباغلأ حلاضصم
ةدع لخدتلأ ططخمل
جيراهضصب ةزهجم تأرايضس
ريفوتل طاقن ةدع أذكو
ةبقأرمل جأربأأو هايملأ
كلذ ىلع ةدايز قئأرحلأ

نأوعأأ ةدع تدنج دقف
مهب ةناعتضسإ’أ نييمضسوم

،ةراضشإلل .ةرورضضلأ دنع
تناك تاباغلأ قئأرح نإاف
ماعلأ للخ تفلتأأ دق
تأرضشع يضضقنملأ
ششئاضشحلأ نم تأراتكهلأ

طولبلاك تاباغلأو
راجضشأ’أ ىتحو ربونضصلأو
بلطتي كلذلو ةرمثملأ

تاباغلأ ةظفاحم ىلع
ةورثلأ هذه ةيامحل ةظقيلأ

يف ايضساضسأأ لماع دعت يتلأو
.يئيبلأ نزأوتلأ

ششاتيلتوب ع

فضسوي نب . رضضÿ . أأ :اهرواح



م˘صسا˘ب ن˘˘ي˘˘ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م بصسحو
سضفر د˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ف لد˘˘˘˘˘ع نا˘˘˘˘˘كصس
مهققصش ىلإا لقنت˘لا م˘ه˘ت˘ي˘ب˘لا˘غ
تاهجلا رخأا˘ت بب˘صسب ةد˘يد˘ج˘لا
ط˘برو ل˘ي˘صصو˘ت ي˘ف ة˘ي˘صصو˘لا
نيحصضوم ،زاغلا ةكبصشب يحلا
ن˘م ةرر˘˘كت˘˘م دو˘˘عو كا˘˘ن˘˘ه نأا
ة˘ي˘نا˘كمإا˘ب ة˘ي˘صصو˘لا تا˘ه˘ج˘˘لا

لاغصشأا قÓطنا روف يحلا طبر
سصصصخ˘˘م˘˘لا زا˘˘غ˘˘˘لا عور˘˘˘صشم
مل كلذ نأا ريغ ،ةرفاعجلا ةيرقل
دعب عقاولا سضرأا ىلع دصسجتي
˘˘˘مÓ˘˘˘ت˘˘˘˘صسا ن˘˘˘˘م ما˘˘˘˘ع رور˘˘˘˘م
نم ديزأا تلقنت ثيح ،مهتانكصس
005 لصصأا نم طقف ةلئاع05
د˘يد˘ج˘لا ا˘ه˘تا˘ن˘كصسل د˘ي˘ف˘ت˘صسم
راتخا ام˘ي˘ف ةر˘ها˘ق˘لا ا˘ه˘فور˘ظ˘ل
تان˘كصسلا ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لا م˘ه˘ب˘ل˘غا
ىلإا مهبراقأا دنع وأا ةرجأاتصسملا

،ةيو˘ي˘ح˘لا ةدا˘م˘لا ر˘ي˘فو˘ت ة˘يا˘غ
ن˘ل م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م نأا ن˘ي˘ح˘˘صضو˘˘م
زاغ ةروراق ريفوت عم يهتنت
ة˘ل˘ي˘صسو ن˘ع ثح˘ب˘لاو نا˘تو˘ب˘لا
جرخملا ىلإا ا˘ه˘ل˘ي˘صصو˘ت˘ل ل˘ق˘ن
ناكصسلا بلاط اميف ،يبونجلا
عمجملا لاغصشأا قÓطناب اصضيأا
لبق ة˘ط˘صسو˘ت˘م˘لاو ي˘صسرد˘م˘لا
،ةديدجلا ةيصساردلا ةنصسلا ةيادب

رديح ةطصسوتم فرعتصس ثيح
002 ي˘لاو˘ح د˘فاو˘ت م˘صسا˘˘ق˘˘ل˘˘ب
ةيصساردلا ةن˘صسلا ة˘ياد˘ب ذ˘ي˘م˘ل˘ت
ة˘˘قا˘˘ط ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘˘ف ةد˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا
005 ىد˘ع˘ت˘ت ’ ا˘ه˘با˘˘ع˘˘ي˘˘ت˘˘صسا
بل˘˘˘˘غا ىر˘˘˘˘˘يو ،ذ˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ت
لدع تانكصس نم نيديفتصسملا
ةبوعصص دادزتصس مهتايعصضو نأا
ى˘ل˘ع ع˘م˘ج˘م˘لا ءا˘ق˘ب لا˘˘ح ي˘˘ف
دعب اءوصس عصضولا دادزيو ،هلاح
ة˘ي˘بار˘ت˘لا تا˘ئز˘˘ج˘˘ت˘˘لا ع˘˘يزو˘˘ت
سضرا ةعطق005 ب ةردقملا
وهو ،ءانبلل ةحلاصص ةيعامتجا

قزأام يف نيلوئصسملا عصضي ام
ةصصا˘خ ،ه˘ن˘م جور˘خ˘لا بع˘صصي
يذ˘لا ي˘فار˘غ˘ج˘لا ع˘صسو˘ت˘لا ع˘م

ديصسج˘ت نود ة˘ن˘يد˘م˘لا هد˘ه˘صشت
ىلع ةيرورصضلا قفارملا ىندأا
نورخآا فخي ملو ،عقاولا سضرأا

ةيفاصضإ’ا ةمئاقلا يف نولجصسم
او˘م˘ئ˘صس م˘ه˘نأا لد˘ع تا˘˘ن˘˘كصسل
ةرا˘صشإا ي˘ف ،را˘ظ˘ت˘ن’ا ة˘صسا˘ي˘صس
ةصصح قÓطنا رخأات ىلإا مهنم
دعب ،يفاصضإا لدع نكصسم001
ة˘يرادإ’ا رو˘مأ’ا ن˘م ءا˘˘ه˘˘ت˘˘ن’ا

بحا˘˘˘˘˘˘˘صص ن˘˘˘˘˘˘˘ع نÓ˘˘˘˘˘˘˘˘عإ’او
تا˘ه˘ج˘لا ل˘ب˘ق ن˘م عور˘˘صشم˘˘لا
لد˘˘˘ع نا˘˘˘كصس ،ة˘˘˘صصت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا
تايريدملاو يلاو˘لا نود˘صشا˘ن˘ي
ل˘خد˘ت˘لا ةرور˘صضب ،ة˘ي˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا

عم زاغلا ةكبصشب مهييح طبرو
ة˘يرادإاو ة˘يو˘بر˘ت ق˘فار˘م زا˘ج˘نا

ىلإا لقنتلا ءانع مهنع ففخت
.ةنيدملا طصسو

ع دلاخ

mahali@essalamonline.com

657209ددعلا ^1441 لاوسش90ـل قفاوملا0202 ناوج10نينثإ’ايلحم
مهتانكسس مÓتسسا نم ماع رورم مغر

ةيرإدإ قفإرمو ةيوبرت تاصسصسؤوم زا‚إإو زاغلاب طبرلإ
ةليصسŸإ ‘ ىصسيع يديصسب لدع ناكصس بلاطم

ذنم جرفتملا عقوم يف ىقبت ةيلحملا تاطلسسلا
عسضولا رييغتل انكاسس كيرحت نود تاونسس

نودجنتصسي ةصسبت يف ةعيرصشلاب نكصس961يح ناكصس
       ةماصسلإ فحإوزلإ رطخ نم مهلاصشتنل يلإولاب

3102 ماع ذنم اهنم اودافتسسا
عطق باحصصأل ءانبلإ سصخر حنمب بلاطم

تليصسمصسيت يف يرإوهلإ يديصسب ةيصضرأإ

تاطلسسلاو ÚلوؤوسسŸا دوعو ديسسŒ نورظتني ،ةليسسŸا ‘ ىسسيع يديسسب لدع تانكسس نم ديفتسسم005 لازي ’
ةطسسوتŸاو يئادتب’ا نيروطلا ‘ ةيوبرت تاسسسسؤوم زا‚إاو زاغلا ةكبسشب مهتانكسس طبر ‘ لثمتŸاو ،ةيلÙا

.ةنيدŸا طسسو وحن لقنتلا ءانع مهنع ففخت ةيرادا قفارمو

ن˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا لÓ˘˘˘˘خ جر˘˘˘˘خ
بكرملا يح ناكصس ،نيطرافلا
نكصس961يراوجلا يصضاير˘لا
ة˘˘˘كر˘˘˘ح ي˘˘˘ف ة˘˘˘ع˘˘˘ير˘˘˘صشلا ي˘˘˘ف
ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م او˘قد ة˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا
يذلا رطخلا ءارج رطخلا سسوقان
ببصسب مهدابكأا تاذلفب سصبرتي
ف˘حاوز˘لاو تار˘صشح˘لا را˘˘صشت˘˘نا
ن˘ي˘با˘ع˘ث˘لا ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ،ة˘˘ما˘˘صسلا

ى˘ت˘حو سسو˘ما˘ن˘لاو برا˘ق˘˘ع˘˘لاو
يذ˘لا ي˘ح˘لا ل˘˘خاد ر˘˘يزا˘˘ن˘˘خ˘˘لا
كر˘˘ب˘˘لاو خا˘˘صسوأ’ا هر˘˘˘صصا˘˘˘ح˘˘˘ت
تا˘˘˘˘با˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘لاو سشئا˘˘˘˘˘صشح˘˘˘˘˘لاو
يذلا ريبكلا يداولا اهطصسوتيو
ةرذقلا هايملل بصصم ربكا دعي
ا˘م ة˘يد˘ل˘ب˘˘لا˘˘ب را˘˘ط˘˘مأ’ا ها˘˘ي˘˘مو
نيب ةميخو لكاصشم يف ببصستي
˘مد˘ع لا˘ح ي˘ف ىر˘خأاو ة˘˘ظ˘˘ح˘˘ل
يلاو وأا ةيدلبلا حلاصصم لخدت
.ةي’ولا

مهتاحيرصصت يف ناكصسلا لاقو
م˘˘˘˘˘ل نا˘˘˘˘˘كصسلا نأا «مÓ˘˘˘˘˘˘صسلا»ـل
تاطلصسلا نم لخدت يأا اوصسملي
ن˘م م˘غر˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
تاءاد˘˘˘ن˘˘˘لاو تا˘˘˘جا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘˘ح’ا
يف ا˘ه˘ب او˘ما˘ق ي˘ت˘لا ةرر˘كت˘م˘لا
نيب˘لا˘ط˘م ،تار˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
نأا اهنأاصش نم يتلا لولحلا داجيإاب
راصشت˘نا ءار˘ج م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م ف˘قو˘ت
تار˘صشح˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘مو ناذر˘ج˘لا
فر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ما˘صسلاو ةرا˘˘صضلا
مقافتيو اهلخاد˘ب ار˘ي˘ب˘ك ارا˘صشت˘نا
خا˘صسوأ’ا ة˘فا˘ث˘ك ع˘م ا˘˘هد˘˘جاو˘˘ت
،يصضايرلا بكرم˘لا˘ب را˘ج˘صشأ’او
لامعتصسا ىلإا ناكصسلا رطصضي ذإا
ةفاك لامعتصساو لئاصسولا ىتصش
يدافت لجأا نم تاودأ’او قرطلا

ى˘لإا تار˘˘صشح˘˘لا هد˘˘ه لو˘˘صصوو
يناعي ىرخأا ةه˘ج ن˘م ،م˘ه˘تو˘ي˘ب
ةيبقأ’ا هذه ين˘طا˘ق ن˘م د˘يد˘ع˘لا

،وبرلاو ةيصساصسحلا سضارمأا نم

يف ايلاغ نمثلا ءايلوأ’ا فّلك امم
غ˘لا˘ب˘م˘ب م˘ه˘ئا˘ن˘بأا ى˘ل˘ع قا˘ف˘نإ’ا

،ةيصساصسحلا نم جÓعلل ةربتعم
لا˘ف˘طأا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا˘ف ف˘صسأÓ˘لو
ة˘ير˘ق˘لا هذ˘ه ي˘ن˘طا˘ق ن˘م ي˘ح˘لا
بب˘˘صسب ن˘˘يدد˘˘ه˘˘˘م او˘˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘صصأا
نكصسلا ةجيتن ةنمزملا سضارمأ’ا
’ تتا˘ب ي˘ت˘لا ة˘ير˘ق˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف
فا˘صضأاو ر˘صشب˘لا ءاو˘يإ’ ح˘˘ل˘˘صصت
دوعولا نم اومئصس مهنأا ء’ؤوه
فار˘طأ’ا د˘يد˘ع ا˘ه˘ق˘ل˘ط˘ت ي˘ت˘˘لا

نم قم˘ع ا˘م ةر˘م ل˘كك ا˘ي˘ل˘ح˘م
ةا˘ي˘ح˘لا ةرار˘م بب˘صسب م˘ه˘حار˘˘ج
ةدع ذنم اهيف نو˘ط˘ب˘خ˘ت˘ي ي˘ت˘لا
تاطلصسلا ىقبت ا˘م˘ي˘ف ،تاو˘ن˘صس
نود جرفتملا عقوم يف ةيلحملا
وأا يحلا ةرايز ىتح وأا لخدتلا
نأا اهنأاصش نم ةردابم يأاب مايقلا
يذلا مئاقلا عصضولا نم مهجرخت
.تاو˘˘ن˘˘صس ذ˘˘ن˘˘˘م ه˘˘˘نو˘˘˘صشي˘˘˘ع˘˘˘ي
ة˘ي’و˘لا ي˘لاو نا˘˘كصسلا بلا˘˘طو
ةيد˘ل˘ب˘لا ح˘لا˘صصم ىد˘ل ل˘خد˘ت˘لا
لكاصشم اهين˘ع˘ي ’ ح˘ب˘صصأا ي˘ت˘لا

رقم نع دعبي ’ يذلا يحلا اذه
ىوصس ةنيدملا ط˘صسوو ة˘يد˘ل˘ب˘لا
فيظنت لجا نم ةدودعم راتمأاب
سشئا˘˘˘˘صشح˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘فرو ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا

ة˘˘ما˘˘م˘˘ق˘˘لا ا˘˘يا˘˘ق˘˘بو خا˘˘˘صسوأ’او
ا˘ع˘تر˘م تح˘ب˘صصأا ي˘ت˘لا مودر˘لاو
ة˘ما˘صسلاو ةرا˘˘صضلا تار˘˘صشح˘˘ل˘˘ل
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ةرا˘˘نإ’ا ح˘˘ي˘˘ل˘˘صصتو
ي˘صضا˘ير˘لا بكر˘م˘لا ر˘ي˘˘ه˘˘ط˘˘تو
ن˘ي˘˘فر˘˘ح˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘م يراو˘˘ج˘˘لا

ن˘يذ˘لا ا˘ي˘ئا˘صضق ن˘ي˘قو˘ب˘صسم˘˘لاو
ع˘ل˘هو ق˘ل˘ق رد˘˘صصم او˘˘ح˘˘ب˘˘صصأا
روصسلا ءانبب كلذو يحلا ناكصسل
نوكتل هميده˘ت وأا ه˘ب ط˘ي˘ح˘م˘لا

نم مهلاصشتن’ ةحوتفم ةحاصسم
لولح داجيإاو ،ةايحلا هذه ميحج
.مهلكاصشمل ةيصضرم

بيطلا تاديبع

ن˘˘˘˘م تار˘˘˘˘˘صشع˘˘˘˘˘لا م˘˘˘˘˘صسر
ة˘ي˘صضرأ’ا ع˘ط˘˘ق˘˘لا با˘˘ح˘˘صصأا
يد˘ي˘صس ةر˘ب˘ق˘م˘˘ل ة˘˘يذا˘˘ح˘˘م˘˘لا
ة˘ي’و˘لا ة˘م˘صصا˘ع˘ب يراو˘˘ه˘˘لا
ةمÓع نم رثكأا ،تليصسمصسيت
ريصصم لوح ةمهبم ماهفتصسا
اوماق ي˘ت˘لا ة˘ب˘صضرأ’ا ع˘ط˘ق˘لا
ةباتك دح ىلإاو يتلاو اهئارصشب
مهح˘ن˘م م˘ت˘ي م˘ل ر˘ط˘صسأ’ا هذ˘ه
يراقعلا رتفدلاو ءانبلا سصخر
ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ءا˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘لا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م
ن˘م م˘غر˘˘لا˘˘ب ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صساو
تا˘ق˘ح˘ت˘˘صسم˘˘لا ل˘˘ك د˘˘يد˘˘صست
ةيلعفلا ةدافتصس’ا نود ةيلاملا

م˘˘ل ي˘˘ت˘˘لا ع˘˘ط˘˘ق˘˘لا هذ˘˘ه ن˘˘˘م
ة˘صصخر Ó˘صصأا ا˘ه˘ل سصصصخ˘ي
هذه ءارصش خ˘يرا˘ت ذ˘ن˘م ءا˘ن˘ب˘ل˘ل
ي˘ف ،3102 ةيصضرأ’ا ع˘ط˘ق˘لا

نم ’إا ء’ؤوه دفتصسي مل نيح
ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت˘˘ل مÓ˘˘˘ت˘˘˘صس’ا ل˘˘˘صصو
نود ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘هو ةدا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘˘صس’ا
ءانبلا سصخر ى˘ل˘ع لو˘صصح˘لا
يف ةيصضرأ’ا عطقلاب ةصصاخلا
يراقعلا رت˘فد˘لا اذ˘كو ع˘قاو˘لا
ةيمهو˘لا دو˘عو˘لا ن˘م م˘غر˘لا˘ب
ء’ؤو˘ه ا˘ها˘ق˘ل˘˘ت˘˘ي ا˘˘مود ي˘˘ت˘˘لا
ن˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘صس’ا سصو˘˘صصخ˘˘ب
لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صساو ءا˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘لا سصخر
،اهيلع ءانبلاو ةيصضرأ’ا عطقلا

همصضهي مل يذلا رمأ’ا وهو

’ نيذلا نيدي˘ف˘ت˘صسم˘لا ء’ؤو˘ه
ثح˘˘˘ب ة˘˘˘ل˘˘˘حر ي˘˘˘ف نو˘˘˘لاز˘˘˘ي
عطقلا هذه ريصصم نع يرحتو
تاونصس60 ذ˘ن˘م ة˘˘ي˘˘صضرأ’ا

ء’ؤوه بلاط دقو اذه .ةلماك
ة˘˘˘ف˘˘˘ير˘˘˘كز ‐ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا ي˘˘˘لاو
لخدتلا ةرور˘صضب ‐ ظو˘ف˘ح˘م
ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘˘لا ىد˘˘ل يرو˘˘ف˘˘لا
سضف˘ن ل˘جأا ن˘م ن˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
عطقلا هذه ريصصم نع رابغلا
اهئارصشب اوماق يتلا ةيصضرأ’ا

ةدا˘ف˘ت˘صس’ا نود قرو˘لا ى˘ل˘˘ع
ر˘ت˘فد˘˘لاو ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لا سصخر ن˘˘م
م˘ه˘ل ح˘م˘صسي يذ˘لا يرا˘ق˘˘ع˘˘لا
نوجتحملا انل دكأا نيأا ،ءانبلاب
مل مÓتصس’ا لصصو ادعام هنأا
ىر˘خأا ة˘ق˘ي˘ثو يأا او˘˘م˘˘ل˘˘صست˘˘ي
عطقلا هذهل م˘ه˘ت˘ي˘كل˘م تب˘ث˘ت
م˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘جا˘˘م و˘˘هو ة˘˘ي˘˘صضرأ’ا
هذ˘ه ر˘ي˘صصم ن˘ع نو˘ل˘ئا˘˘صست˘˘ي
ل˘ظ ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘صضرأ’ا ع˘˘ط˘˘ق˘˘لا
هذه فن˘ت˘كي يذ˘لا سضو˘م˘غ˘لا
تاءادنلا نم مغرلاب ةيصضقلا
تل˘˘صصو ي˘˘ت˘˘˘لا ةرر˘˘˘كت˘˘˘م˘˘˘لا

بتا˘˘˘˘˘˘كم ى˘˘˘˘˘˘لإا ا˘˘˘˘˘˘هاد˘˘˘˘˘˘˘صص
يأا نود نييلحملا نيلوؤوصسملا
باحصصأا لبق نم ةيدج ةتافتلا
.طبرلاو لحلا

ز.دمحأا

مت يتلا تاءانبلا باحصصأا دجو
ة˘ي˘ئاو˘صشع ة˘ق˘ير˘ط˘˘ب ا˘˘هد˘˘ي˘˘ي˘˘صشت
تانيعصستلا تاو˘ن˘صس ة˘يو˘صضو˘فو
يد˘ي˘˘صس ة˘˘ي’و˘˘ب سصي˘˘خار˘˘ت نود
ةل˘صضع˘م ي˘ف ،م˘ه˘صسف˘نأا سسا˘ب˘ع˘ل˘ب

ىلع تاطلصسلا رذعت دعب ةيقيقح
يف ةيرادإ’ا م˘ه˘ت˘ي˘ع˘صضو ة˘يو˘صست
ه˘˘˘ي˘˘˘ف ترد˘˘˘˘صص يذ˘˘˘˘لا تقو˘˘˘˘لا
ةينطولا ةيقاطبلا نمصض مهئامصسأا
درجمب تاراقعل كÓمك نكصسلل
ا˘م ة˘يو˘صست˘لا تا˘ب˘ل˘ط˘ل م˘ه˘عاد˘˘يإا

ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘صس’ا ن˘˘م م˘˘ه˘˘˘مر˘˘˘ح
نود غيصصلا فلتخم يف تانكصس
م˘ه˘تا˘ن˘كصسل ة˘ي˘ل˘ع˘ف˘لا ة˘يو˘˘صست˘˘لا
ام ،ةق˘ل˘ع˘م ى˘ق˘ب˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘ح˘لا
سسيئرلا لخدت مهبصسح ىعدتصسي
ل˘˘كصشم˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘˘ف ل˘˘˘صصف˘˘˘ل˘˘˘ل
.سصيوعلا

تاءانب˘لا با˘ح˘صصأا بلا˘ط د˘قو
ة˘ق˘ير˘ط˘˘ب ا˘˘هد˘˘ي˘˘ي˘˘صشت م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

سصخر نود ةيوصضوفو ةيئاوصشع
ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر ن˘˘م ءا˘˘ن˘˘ب
مهتيعصضو˘ل ل˘ح دا˘ج˘يإ’ ل˘خد˘ت˘لا
تاهجلا ىدل تاونصس ذنم ةقلاعلا
يف مهبصسح لطامتت يتلا ةينعملا
مغر مهتانكصسل ةيرادإ’ا ةيوصستلا

8‐51 نو˘نا˘ق˘لا ه˘ي˘ل˘˘ع سصن˘˘ي ا˘˘م
يذلا8002 ةيليوج يف خرؤوملا
ىلع لوصصحلا يف قحلا مهيطعي

ي˘ت˘لا تا˘ن˘˘كصسلا ،ة˘˘ي˘˘كل˘˘م كصص
ي˘ف ءا˘ن˘ب سصخر نود˘ب ا˘هوز˘ج˘˘نأا
ماكحأا قفو ةيوصستلا ةيلمع راطإا

او˘ئ˘جا˘ف˘ت م˘ه˘نأا ’إا ،نو˘نا˘ق˘˘لا اذ˘˘ه
ي˘ف م˘ه˘ئا˘˘م˘˘صسأا دو˘˘جو˘˘ب ار˘˘خؤو˘˘م
نود نكصسلل ةين˘طو˘لا ة˘ي˘قا˘ط˘ب˘لا

لب˘ق ن˘م م˘ه˘تا˘ف˘ل˘م ة˘صسارد ى˘ت˘ح
ي˘ت˘لا ر˘ي˘م˘ع˘ت˘لاو ءا˘ن˘ب˘لا ة˘ير˘يد˘م
درلا نود طقف مهتابلط تلبقتصسا

هر˘˘ب˘˘ت˘˘عا يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا .ا˘˘ه˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع
هنوك يقطنملا ريغب نوكتصشملا

لوصصحلا يف مهقح نم مهمرح
˘ماد˘قإا بق˘ع ا˘م˘ي˘صس ن˘كصس ى˘˘ل˘˘ع
ل˘ي˘حر˘ت ى˘ل˘ع ةر˘˘ئاد˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصم
ىلإا ةيوصضوفلا تاءانبلا باحصصأا
ة˘يرا˘ج˘ياو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جا تا˘˘ن˘˘كصس
.ةيلمعلا هذه نم مه مهئانثتصساو
لءا˘˘˘صست ،قا˘˘˘ي˘˘˘˘صسلا تاذ ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ف
م˘˘هر˘˘ي˘˘صصم ن˘˘˘ع نو˘˘˘كت˘˘˘صشم˘˘˘لا
يذلا سضومغلا ببصسب لوهجملا
ةيعصضولا ةيوصست ةيلمع فنتكي
مه˘تا˘ن˘كصسل ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لاو ة˘يرادإ’ا

ن˘م ه˘تاذ تقو˘لا ي˘˘ف ن˘˘يءا˘˘ت˘˘صسم
ة˘ي˘قا˘ط˘ب˘لا ي˘ف م˘ه˘˘ئا˘˘م˘˘صسأا جاردإا
مهلوصصح نود نكصسلل ةينطولا

ةي˘ئد˘ب˘م˘لا ة˘ق˘فاو˘م˘لا ى˘ل˘ع ى˘ت˘ح
ءا˘ف˘ي˘ت˘صسا ة˘لا˘ح ي˘ف ة˘˘يو˘˘صست˘˘لا˘˘ب
يفف .ةينوناقلا طورصشلل مهتافلم
ء’ؤو˘˘˘˘˘ه د˘˘˘˘˘صشا˘˘˘˘˘ن دد˘˘˘˘˘صصلا تاذ
ي˘ف لوأ’ا ي˘صضا˘ق˘لا نو˘كت˘صشم˘لا
فلم˘لا اذ˘ه ح˘ت˘ف ل˘جا ن˘م دÓ˘ب˘لا
نيلئاق مهيصضرت لولح داجيإا دصصق
يف مهق˘ح ن˘ع ن˘ي˘لزا˘ن˘ت˘م م˘ه˘نأا˘ب
يعامتجا ن˘كصس ى˘ل˘ع لو˘صصح˘لا
ة˘˘˘˘يرادإ’ا ة˘˘˘˘يو˘˘˘˘صست˘˘˘˘لا طر˘˘˘˘صشب

ي˘ت˘لا م˘ه˘تا˘ن˘كصسل ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لاو
مهتارخدم عيم˘ج ا˘ه˘ي˘ل˘ع او˘فر˘صص
ىتح اهد˘ي˘ي˘صشت ل˘جا ن˘م ة˘يدا˘م˘لا

نمو ،ةيوصضوف ةقيرطب تناك ناو
ةحلصصم سسيئر دكأا ىرخأا ةهج
يراقعلا رييصستلاو ةيقرتلا ناويدب
نأاصشب ايلاح ةمئاقلا ةلكصشملا ناب

تانكصسلل ةيرادإ’ا ةيوصستلا مدع
جاردإا بق˘ع ة˘صصا˘خ ة˘يو˘صضو˘ف˘˘لا
ةيقاطبلا نمصض اهباحصصأا ءامصسأا
ىد˘˘ع˘˘ت˘˘ت ن˘˘كصسل˘˘ل ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

اذ˘ه نا˘بو ناو˘يد˘˘لا تا˘˘ي˘˘حÓ˘˘صص
هنا ىلع ةدايز ينطو وه لكصشملا

ريمعتلاو ءا˘ن˘ب˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ب سصا˘خ
ا˘˘ه˘˘نأا سضور˘˘˘ف˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م ي˘˘˘ت˘˘˘لا
لابقتصسا ىلع ةديحولا ةلوؤوصسملا
نأا ’إا ،اهتصسارد نمث نمو تافلملا
بصسح ايلاح حورطملا لكصشملا
يلآ’ا جاردإ’ا وه هتاذ ثدحتملا

بلط فلم عدوي نم لك ءامصسأ’
نكصسلا ةيقاطبلا نمصض ةيوصستلا

مرح امم فلملا ةصسارد لبق ىتح
هذ˘˘˘ه با˘˘˘ح˘˘˘صصأا ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا
اهتافلم تصضفر ي˘ت˘لا تا˘ن˘كصسلا

.ن˘˘كصس ى˘˘˘ل˘˘˘ع لو˘˘˘صصح˘˘˘لا ن˘˘˘م
بصسح ي˘˘˘عد˘˘˘ت˘˘˘صست ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘˘صضو
سسي˘˘˘ئر ل˘˘˘خد˘˘˘ت ثد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ت’ا˘ح˘لا ة˘صسارد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا
ي˘ت˘˘لا تاو˘˘ن˘˘صس ذ˘˘ن˘˘م ة˘˘ق˘˘لا˘˘ع˘˘لا
ة˘يأا وأا ناو˘يد˘لا ى˘ل˘ع ى˘صصع˘ت˘صسي

.اهتجلاعمو لح ىرخأا ةهج
ودبع.شص

لسضفأا ةايحل نوعلطتي اهناكسس

ةيحÓفلإ نديقم ةيرق
نإونع..نوميميتب
سشيمهتلإو نايصسنلل
نع ملك041 وحن نديقم ةيرق عقت
لامسش نوميميت ةراروق ةمسصاع

طبارلا قيرطلا ةفاح ىلع راردأا
ةيحÓفلا ةيرقلا هذه ،ةعينملاب
لظلا قطانم دحأا ربتعت يتلاو

ةيعامتج’ا فورظلا ءارج
ةجيتن اهناكسس اهسشيعي يتلا ةبعسصلا

ةايحلا تايرورسض طسسبا بايغ
ةبكاوم ةيدعاق لكايه بايغك
ناكسس هيناعيام نيب نمو ،رسصعلل

بايغ وه ،ءاطسسبلا ةيرقلا هذه
مهيلإا برقأ’ا نأا ثيح ،ةطسسوتم
امم ،ملك041 ةفاسسم ىلع دجاوتت

ةلسصاومب ذيمÓتلا نم ديدعلا مرح
قحتلي نم ادج ليلقلاو مهتسسارد
ماظنلل عسضخيو ةطسسوتملاب
نم ةيرقلا يناعت امك نيلخادلا

هيفرت قفرمو جÓع ةعاق بايغ
ىلع لوسصحلا ةبوعسص يلإا ةفاسضإ’اب
نم ’إا رسضخلاو ةيئاذغلا داوملا

لوسصحلل ةليوط ةفاسسم عطقي
ةيرقلا هذه بابسش نع امأا ،اهيلع

نم ششيمهتلاو نايسسنلا اهسشياع يتلا
مهتيبلغأاف ةيلحملا تاطلسسلا فرط
اثحب يرخأا قطانم يلإا اهورجاه
ءارأا بسسحب رطخأ’او ،Óمع نع
نع نوربعي مهو ناكسسلا نم ددع
يناعت ةأارملا نأا ةبعسصلا مهتاناعم
يتاوللا ،لماوحلا ةسصاخ نيرمأ’ا

وحن ملك041 ةفاسسم ىلع نلقنتي
لاقي ام لقا فورظ يف نوميميت

هذه يقبتو ةبعسصو ةملؤوم اهنع
نيبقاعتملا رايمأ’ا ةيحسض ةيرقلا

يتلاو ،نوميميت ةيدلب رييسست ىلع
ةيراوج عيراسشم زاجنا نم تمرح

نكلو ةنكاسسلا فورظ نسسحت اهلعل
،ةاناعملا قمع امم ثدحي مل اذه
ةيسصحم لظ ةقطنم اهنا امب مويلاو
تاطلسسلا اهل بيجتسسيو رظني لهف
ةروسص يف شسئابلا اههجو رييغت يف
ء’ؤوه اهيف ششياعتي ةيئادب
نيلمأا ،ربسصلاب نيحلسستم نينطاوملا
ناو ةسصاخ لسضفأا ةايح يف ششيعلا
يتلاو ةرفوتم ةيداملا تايناكمإ’ا

ةيوقلا ةدارإ’ا اهنع بيغي
ةيرقلا هذه لعج ىلإا نيلوؤوسسملل

اهنأاو اسصوسصخ ازيمم ايحÓف ابطق
نيب طبارلا قيرطلا طسسوتت
هربعي يتلاو ،ةيادرغو نوميمت
نأا نكمي امم نيرفاسسملا تائم ايموي
ت’اجملا يتسش يف اهيف رمثتسسي
نيذلا اهئانبأ’ قافأ’ا حتفت انهو
ةيويح عيراسشم زاجناب نوبلاطي

.نامرحلاو شسؤوبلا نوقلطي ىتح
مسساقلب يفيرسشوب

مهتيعسضو ةيوسست نود نكسسلل ةينطولا ةيقاطبلا نمسض مهءامسسأا اودجو

لصصفلل ةيروهم÷إ سسيئر نودصشاني ةيوصضوفلإ تانكصسلإ باحصصأإ
سسابعلب يديصسب مهتافلم ‘
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تايفسشتسسŸا حÓسصإاو ناكسسإلاو ةحسصلا ةرازو
صسوسسم ينبل يعما÷ا يئافسشتسسلا زكرŸا



فعاصضت ةراصس ءابنأإ
فانئتصسإ سصرف
«غيلÈÁÒلإ»

يرود˘˘لا ة˘˘يد˘˘نأا ة˘˘ط˘˘بار تن˘˘ل˘˘˘عأا
جئاتن نع ،اًيمصسر زاتم˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا
سسوريف تارابتخا نم ة˘ع˘بار˘لا ة˘لو˘ج˘لا

قر˘˘˘ف˘˘˘˘ل ىر˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ،ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك
فان˘ئ˘ت˘صس’ اداد˘ع˘ت˘صسا «غ˘ي˘لر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا»
ي˘˘م˘˘˘صسر نا˘˘˘ي˘˘˘ب بصسح˘˘˘بو ،طا˘˘˘صشن˘˘˘لا
ةعبارلا ةلوجلا نإا˘ف ،ة˘ط˘بار˘لا ه˘ترد˘صصأا

ت’اح يأا دهصشت مل ،تارابتخ’ا نم
يف ،ةيباجيإا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ة˘با˘صصإا

طاصشنلا فانئتصسا ةيناكمإ’ زيمم رصشؤوم
،لبقملا ناوج فصصتنم ددحم وه امك
ة˘ع˘بار˘لا ة˘لو˘ج˘لا نأا ،نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا ح˘˘صضوأاو
سسي˘م˘خ˘لا ي˘مو˘˘ي راد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع تير˘˘جأا

ىلع ،يراجلا يام92و82 ةعمجلاو
ةيدنأا ن˘ي˘ب ن˘م ا˘ف˘ظو˘مو ا˘ب˘ع’0311
 .«غيلريميربلا»

دقاعتلل ىعصسي ماهنتوت
وينيتوك عم

نع يناب˘صسإا ي˘ف˘ح˘صص ر˘ير˘ق˘ت ف˘صشك
يليزاربلا مجنلا فقوم يف ديدج روطت
ةنولصشرب طصسو بع’ ،وينيتوك بيليف
ةراعإا يهتنتو ،خنويم نرياب ىلإا راعملا

مصسوملا ة˘يا˘ه˘ن˘ب نر˘يا˘ب ى˘لإا و˘ي˘ن˘ي˘تو˘ك
،ةنولصشرب ىلإا اهدعب دوعيصسو ،يراجلا
ليعفت مدعب يرافابلا قيرفلا رارق دعب

ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صص بصسح˘˘˘بو ،هءار˘˘˘صش را˘˘˘ي˘˘˘خ
يف وينيتوك نإاف ،ةينولاتكلا «تروبصس»

ثيح ،ما˘ه˘ن˘تو˘ت ى˘لإا لا˘ق˘ت˘نÓ˘ل ه˘ق˘ير˘ط
ع˘م نا˘ي˘صشبارو˘ج ا˘ي˘ك ه˘ل˘ي˘كو ل˘صصاو˘˘ت
ةبغر اودبأا نيذلاو ،زريبصسلا يلوؤوصسم
،ةفيحصصلا تحصضوأاو ،بعÓلا مصض يف
وين˘ي˘تو˘ك م˘صض ي˘ف بغر˘ي ما˘ه˘ن˘تو˘ت نأا

ةنولصشرب طرتصشيو ،ةراعإ’ا ليبصس ىلع
مامتإ’ وروي نييÓم01 ىلع لوصصحلا
بعÓ˘لا بتار˘ب ل˘ف˘كت˘لا ع˘م ،ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
222 سضرع ماهنتوت يونيو ،لماكلاب
يأا ،وينيتوك ىلع اًيعروبصسأا وروي فلأا

يف ورو˘ي نو˘ي˘ل˘م21 ن˘م بر˘˘ق˘˘ي ا˘˘م
.مصسوملا

ةمهم دقعُي يكصسفودنافيل
يصسيمو ونايتصسيرك
تر˘˘بور يد˘˘˘ن˘˘˘لو˘˘˘ب˘˘˘لا ى˘˘˘ه˘˘˘نأا

،خنويم نرياب مجا˘ه˘م ،ي˘كصسفود˘نا˘ف˘ي˘ل
زهب ،فرودلصسود انوتروف مامأا هتدقع
ةارابم لÓخ ةيئانثب ةرم لوأ’ هكابصش
تاصسفان˘م ن˘م˘صض ة˘يرا˘ج˘لا ن˘ي˘ق˘ير˘ف˘لا
،ي˘نا˘م˘لأ’ا يرود˘لا ن˘م92ـلا ةلو˘ج˘لا
ىلإا لوصصولا عاطتصسا يدنلوبلا يلودلا

اذ˘ه ت’و˘ط˘ب˘لا ة˘فا˘˘كب34ـلا ه˘فد˘˘ه
يفيدهت لجصس لصضفأا لداعيل ،مصسوملا
ح˘˘˘ج˘˘˘ن ،كلذ˘˘˘بو قÓ˘˘˘طإ’ا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘˘ل
ة˘فا˘ك كا˘ب˘صش ز˘ه ي˘ف ي˘كصسفود˘نا˘ف˘˘ي˘˘ل
اذه اغيلصسدنوبلا يف ةكراصشملا قرفلا
اًماع13ـلا بحا˘صص ع˘˘فرو ،م˘˘صسو˘˘م˘˘لا

اًفده92 ىلإا «اغيلصسدنوبلا» يف هديصصر
ةرادصص يف هعقوم ززعيل ،مصسوملا اذه
فادهأا5 قرافب ،ةقباصسملا يفاده ةمئاق
امك ،غيزبي’ مجاهم ،رنريف وميت نع
دارفن’ا يف يد˘ن˘لو˘ب˘لا م˘جا˘ه˘م˘لا ح˘ج˘ن
،يب˘هذ˘لا ءاذ˘ح˘لا ز˘ئا˘ج قا˘ب˘صس ةراد˘صصب
ةيبوروأ’ا تايرودلا فادهل حنمُت يتلا

هنيب ةكارصشلا سضف امدعب ،مصسوم لك
ويز’ مجاهم ،ي˘ل˘ي˘بو˘م˘يإا ور˘ي˘صش ن˘ي˘بو
كلذب يكصسفودنافيل قوفتيو ،يلاطيإ’ا

،ودلانور ونايتصسير˘ك ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا ى˘ل˘ع
،فادهأا8 قرا˘ف˘ب ،سسو˘ت˘ن˘˘فو˘˘ج م˘˘ج˘˘ن
،ةنولصشرب دئاق ،يصسيم لينويل كلذكو
 فادهأا01 قرافب
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نأا ،يناملأا يفحصص ريرقت فصشك
بع’ ارا˘ت˘نا˘كلأا و˘غا˘ي˘˘ت ي˘˘نا˘˘ب˘˘صسإ’ا

ةدوعلا نيب رئاح ،خنويم نرياب طصسو
ديد˘م˘ت وأا ه˘تر˘صسأاو و˘ه ا˘ي˘نا˘ب˘صسإا ى˘لإا
بصسحبو ،«يرافابلا» يدانلاب هطابترا

وغايت نإاف ،ةيناملأ’ا «دليب» ةفيحصص
وه يلاحلا تقولا ناربتعي هتجوزو
ةًصصاخ ،نطولا ىلإا ةدوعلل بصسانملا
ع˘م ،ا˘غ˘ي˘ل˘˘لا ن˘˘م ا˘˘ًصضر˘˘ع ى˘˘ق˘˘ل˘˘ت اذإا
،ةنو˘ل˘صشر˘ب ق˘با˘صسلا ه˘ق˘ير˘ف ل˘ي˘صضف˘ت
نكمي هاجت’ا» :ةفيحصصلا تفاصضأاو
نأا ىري خنويم نرياب نأ’ ،ريغتي نأا
،ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل م˘˘ه˘˘م بع’ ارا˘˘˘ت˘˘˘نا˘˘˘كلأا

ي˘ف ه˘˘ت˘˘ي˘˘ن ر˘˘ه˘˘ظأا ه˘˘صسف˘˘ن بعÓ˘˘لاو
ةفرغ ي˘ف ه˘ث˘يد˘ح لÓ˘خ ،رار˘م˘ت˘صس’ا
تف˘˘˘قو˘˘˘تو ،«سسبÓ˘˘˘م˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘يد˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت
ه˘ب˘˘ع’و نر˘˘يا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ب تا˘˘ثدا˘˘ح˘˘م˘˘لا
اماع92 رمعلا نم غلابلا ينابصسإ’ا
اقفو نكل ،ارخؤوم ديدجلا دقعلا نأاصشب
تا˘ثدا˘ح˘م˘لا نإا˘ف «د˘ل˘ي˘ب» ة˘ف˘ي˘ح˘صصل

ن˘˘˘ي˘˘˘ب ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا ما˘˘˘يأ’ا ي˘˘˘ف تدا˘˘˘ع
ةدوع ىنمتأا» كيل˘ف لا˘قو ،ن˘ي˘فر˘ط˘لا
ىرنو رظتنن نأا اني˘ل˘ع ،ا˘ب˘ير˘ق و˘غا˘ي˘ت

سسيل ،جÓعلل هتباصصإا ةباجتصسا ةيفيك
سضع˘ب بل˘ط˘ت˘ي جÓ˘ع˘لا ،د˘ع˘ب از˘ها˘˘ج
اروطت وغايت ىوتصسم دهصشو،«تقولا

يت˘لا ة˘ت˘صسلا رو˘ه˘صشلا لÓ˘خ ا˘صشهد˘م
يذلا كيلف ةدايق تحت قيرفلا اهاصضق
و˘˘كي˘˘ن ي˘˘تاور˘˘كل˘˘ل اد˘˘˘عا˘˘˘صسم نا˘˘˘ك
ق˘با˘صسلا ي˘ن˘ف˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا سشتا˘˘فو˘˘ك
كيلف نأا ىلإا ،ريرقتلا راصشأاو ،قيرفلل
ىريو ،هططخ نمصض اراتناكلأا عصضي
ا˘م ،ن˘ي˘ي˘لا˘ح˘لا ق˘ير˘ف˘لا ةدا˘ق د˘حأا ه˘نأا
ةيا˘ه˘ن ى˘ت˘ح هرار˘م˘ت˘صسا ي˘ف د˘عا˘صس˘ُي

بلطت اذإا ديدمتلا وأا ،لقأ’ا ىلع هدقع
خنويم نريابل اراتناكلأا عقوو ،رمأ’ا
سصي˘م˘ق˘ب بع˘لو ،3102 ف˘ي˘صص ي˘˘ف
هدقع يهتن˘يو ،تاو˘ن˘صس7 يرافاب˘لا
.1202 فيصص يف يلاحلا

ششتينايب ةقفصصل ليدبلإ داجيإإ ديرت ةرإدإإ

زيور عم دقاعتلل ديردم لاير مامأإ Òثم وكيصسÓك ‘ ةنولصشرب

 خنويم نرياب ‘ ءاقبلإو «اغيللإ» Úب رئاح إراتناكلأإ

يدا˘ن نإا ،ة˘ي˘ف˘ح˘صص ر˘يرا˘ق˘˘ت تلا˘˘ق
همامته’ دا˘ع يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا لو˘بر˘ف˘ي˘ل
قيرف بع’ يل˘ي˘ب˘م˘يد نا˘م˘ث˘ع م˘صضب
ى˘لإا زد˘ير˘لا ر˘ظ˘ن˘ي ثي˘ح ،ة˘نو˘ل˘صشر˘ب

ليدب رايخك ينولاتكلا قيرفلا حانج
حمصسُي نأا حجرملا نمو ،رنريف وميتل
ةرداغمب يليبميد يلود˘لا ي˘صسنر˘ف˘ل˘ل
ىناع نأا دعب ،فيصصلا اذه ةنولصشرب
تدافأاو ،بماك ون يف ةطبحم ةرتف

نأا ،«و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد ود˘نو˘م» ة˘ف˘ي˘ح˘صص
،يليبميد مصض يف ةبغر هيدل لوبرفيل
اذه همصضل ةوطخ ذاختا يف ركفيو
يذلاو ،رنريف غيزبي’ مجاهم،فيصصلا
ةارابم82 ي˘˘ف ًا˘˘فد˘˘˘ه42 ل˘ج˘˘صس

وه ،مصسوملا اذه يناملأ’ا يرودلاب
مصسوم يف لوبرفيل فادهأا لصضفأا دحأا
نأا بج˘ي زد˘ير˘لا ن˘˘كل ،ت’ا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا
هينج نويلم55 نم برقي ام اوعفدي
اذإاو ،هعم دقاعتلا لبا˘ق˘م ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘صسإا

دقاعتلا ىلع رداق ريغ لوبرفيل ناك
ليوحتل نودعتصسم مهنإاف ،رنريف عم
لوبرفيل ناك ،يليبميد ىلإا مههابتنا

ماع يف يليبميد عم عيقوتب اًمتهم
ا˘ي˘صسورو˘ب ي˘ف نا˘ك ا˘مد˘ن˘˘ع7102
ةنولصشرب ىلإا لقتنا هنكل ،دنومترود
بجعم بولك نغروي ،كلذ نم ’دب
نوكي دقو ،يليب˘م˘يد˘ب ر˘ي˘ب˘ك ل˘كصشب
ن˘˘م ل˘˘˘صضفأ’ا جار˘˘˘خإا ى˘˘˘ل˘˘˘ع اًردا˘˘˘ق

،،اًماع32 رمعلا نم غلابلا بعÓلا
مامتها كانه نوكي نأا حجرملا نمو
ثيح ،رخآا ناكم نم يليبمدب ريبك
دقاعتلا يف اًصضيأا سسوتنفوج بغري
ىلع هنأا ىلإا ر˘يرا˘ق˘ت˘لا ر˘ي˘صشتو ،ه˘ع˘م
لباق˘م ي˘ل˘ي˘ب˘م˘يد ع˘ي˘قو˘ت ن˘م م˘غر˘لا

نإاف ،ينيلرتصسإا ه˘ي˘ن˘ج نو˘ي˘ل˘م8.69
ه˘˘ل ح˘˘م˘˘صسي نأا ن˘˘كم˘˘ي ة˘˘نو˘˘ل˘˘˘صشر˘˘˘ب
هينج نوي˘ل˘م73 لباق˘م ةردا˘غ˘م˘لا˘ب
تد˘˘ي˘˘ق د˘˘ق˘˘ل ،ط˘˘ق˘˘ف ي˘˘ن˘˘ي˘˘لر˘˘˘ت˘˘˘صسإا
ةرتف لÓخ يليبميد مدقت تاباصصإ’ا

ينامث سضاخو ،ةنولصشرب يف هدوجو
طقف ةقيقد09 ةدمل ةلماك تايرابم
.فصصنو نيمصسوم لÓخ

زيغيردور ورديب ينابصسإ’ا ددجي مل
ي˘صسل˘ي˘صشت يدا˘ن ع˘˘م نآ’ا ى˘˘لإا هد˘˘ق˘˘ع
،فيصصلا اذه يهتنيصس يذلا يزيلجنإ’ا

بعÓلا نأا ىلإا لئ’دلا ةفاك ريصشُتو
مصسوملا ءاهتنا دعب زولبلا نع لحريصس
رهصش فصصتنم ذنم فقوتملا يراجلا

سسور˘˘ي˘˘ف بب˘˘صسب ي˘˘صضا˘˘˘م˘˘˘لا سسرا˘˘˘م
ي˘نا˘ب˘صسإ’ا م˘ج˘ن˘لا ع˘صضي˘صسو ،ا˘نورو˘ك
هتياهن ةطقن اًماع23 رمعلا نم غلابلا

5 د˘ع˘ب ف˘ي˘صصلا اذ˘˘ه ي˘˘صسل˘˘ي˘˘صشت ع˘˘م
اهلÓخ ققح زولبلا عم اهاصضق تاونصس
دا˘ح˘ت’ا سسأا˘كو يز˘ي˘ل˘ج˘˘نإ’ا يرود˘˘لا
،ي˘˘بوروأ’ا يرود˘˘لاو يز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نإ’ا

ةلصصاوم يف ورديب ةبغر نم مغرلابو
ةرادإ’ا نأا ’إا ؛زو˘˘ل˘˘ب˘˘لا ع˘˘م ه˘˘تر˘˘ي˘˘صسم
ميدقتل دادعتصسا ىلع تصسيل ةيزيلجنإ’ا

ورديب نإاف اذل ،ينابصسإÓل ديدجت سضرع
سضورعل عامتصس’ا ىلع اًمامت حتفنم
ورديب مصسا طبتراو ،،جراخلا نم ةمداق
ةيدنأ’ا نم ٍددعب ةريخأ’ا مايأ’ا لÓخ
ة˘ي˘ل˘ي˘ب˘صشإا ،سسي˘ت˘ي˘ب لا˘ير˘ك ة˘ي˘نا˘ب˘صسإ’ا

ةينابصسإ’ا ةيدنأ’ا نكت ملو ،ايصسنلافو
كانهف ،بعÓلا مصضب ةمتهملا ةديحولا
كلذك هصسفن رمأ’ا تدبأا ةيلاطيإا ةيدنأا

تناكو ،ةيصضاملا ةليلقلا مايأ’ا لÓخ
ى˘لوأا و˘ي˘صست’و ا˘مور سسإا ه˘يإا˘ك ة˘يد˘نأا

ورديب عم دقاعت˘لا˘ب ة˘م˘ت˘ه˘م˘لا ة˘يد˘نأ’ا
اهل رهظ نكلو ،فيصصلا اذه زيغيردور
اًقفوو ،ةياغل˘ل ا˘ًب˘ع˘صص ا˘ًصسفا˘ن˘م اًر˘خؤو˘م
ةفيحصصلا نع ةردا˘صصلا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘ل˘ل
ورديب يف ىري يراصس نإاف ؛ةيلاطيإ’ا
ةرادإا عنامت ’ اذل ،هيحانجل اًديج اًليدب

بعÓلا عم دقاعتلا ةلأاصسم سسوتنفوج
ىلإا مصضنيصس هنأاو ةصصاخ ،فيصصلا اذه
نم ثدح امك ،يناجم ٍلكصشب قيرفلا
يرميإاك ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘م ٍدد˘ع ع˘م ل˘ب˘ق
ةر˘ي˘صضخ ي˘ما˘صس ،سشي˘˘ف˘˘لأا ي˘˘ناد ،نا˘˘ك
.سستنيروي ودنانريفو

لوبرفيل ةركفم ‘ يليبÁد نامثع

زيغيردور ورديب مصضب ÚمتهŸإ ةمئاق ¤إإ مصضني سسوتنفوج

ة˘ل˘يد˘ب ة˘ط˘خ ة˘˘نو˘˘ل˘˘صشر˘˘ب ع˘˘صضو
ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ي˘ف ه˘ل˘صشف˘˘ل ا˘˘ًب˘˘صسح˘˘ت
مجن ،سشتينا˘ي˘ب م˘ي˘لار˘ي˘م ي˘ن˘صسو˘ب˘لا

يفيصصلا وتاكريملا يف ،سسوتنفوج
ا˘ًفد˘ه سشت˘ي˘نا˘ي˘ب ر˘ب˘ت˘ع˘يو ،ل˘ب˘ق˘م˘˘لا
نأا ’إا ،ف˘ي˘˘صصلا اذ˘˘ه ة˘˘نو˘˘ل˘˘صشر˘˘ب˘˘ل
،تابوعصصلا سضعب هجاوت ةقفصصلا
ىلع وليم رثرآا ةقفاوم مدع لظ يف
سضفرو ،سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ي˘˘ل لا˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ن’ا
،يتاف وصسنأا ي˘ف ط˘ير˘ف˘ت˘لا ا˘صسرا˘ب˘لا

ود˘˘˘نو˘˘˘م» ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘˘صص بصسح˘˘˘˘بو
سشتينايب نإاف ،ةينابصسإ’ا «وفيتروبيد
ة˘نو˘ل˘صشر˘ب˘ل ي˘صسي˘ئر˘لا فد˘ه˘˘لا و˘˘ه
،فيصصلا اذ˘ه ه˘ط˘صسو ط˘خ ز˘يز˘ع˘ت˘ل
،ه˘م˘صض ي˘ف ه˘ل˘صشف ة˘لا˘˘ح ي˘˘ف ن˘˘كل
يف ةلثمتملا ةليدبلا ةطخلل هجتيصس
تدكأاو ،يلوبان بع’ ،زيور نايباف
نأا ،ةنولصشرب نم ةبرقملا ةفيحصصلا

،ةنولصشرب رادار ىلع لازي ’ زيور
ع˘م قا˘ف˘ت’ ل˘صصو˘ت˘˘لا م˘˘ت˘˘ي م˘˘ل ذإاو
وه يلو˘با˘ن بع’ نإا˘ف ،سسو˘ت˘ن˘فو˘ج
،نيتيصس يكي˘كل ل˘صضف˘م˘لا را˘ي˘خ˘لا

هفرعي هنأاو ةصصاخ ،اصسرابلا بردم

،سسيتيب لاير يف هبيردت ذنم ،اًديج
تاصضوافم كانه نأا ريرقتلا حصضوأاو
ٍتقو يف زيورو ةنولصشرب نيب ترج
ل˘خد˘ت د˘ع˘ب تف˘قو˘ت ا˘ه˘ن˘كل ،ق˘با˘صس

اًدهاج يلوبان لواحيو ،ديردم لاير
زيور دقع ديدمت ةرتفلا هذه لÓخ
م˘˘˘˘˘˘ل ذإاو ،5202 ى˘˘˘لإا3202 ن˘˘˘م
ويليروأا بلط˘ي˘صس كلذ ن˘م ن˘كم˘ت˘ي

06 ،يدانلا سسيئر ،سسيتنيرول يد
،ف˘ي˘صصلا اذ˘ه ه˘ع˘ي˘ب˘ل وروأا نو˘ي˘ل˘م
ىلع سسيل ةنولصشرب نإاف كلذ مغرو
.مقرلا اذه عفدل دادعتصسا

وليصسرامو وÒميصساك
ويرانيصس نإرركي

Òنير عم سسويصسينيف
لا˘˘ير يدا˘˘ن ى˘˘عد˘˘ت˘˘صسا

ءاثÓثلا موي ينابصسإ’ا ديردم
يليزار˘ب˘لا با˘صشلا ي˘صضا˘م˘لا

ءار˘˘جإ’ سسو˘˘صسي˘˘خ ر˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ير
سصا˘خ˘˘لا ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا سصح˘˘ف˘˘لا
اًديهم˘ت «ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘ف˘ب

تا˘ب˘يرد˘ت ى˘˘لإا ه˘˘ما˘˘م˘˘صضن’
ع˘˘˘˘صضخو ،لوأ’ا ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا
سصحفلا اذهل لعفلاب بعÓلا

امم ،ةيبلصس ةجيتنلا تءاجو
همÓحأا مهأا دحأا قيقحتل هاعد
تحت برد˘ت˘لا :و˘ه ،ة˘ي˘لا˘ح˘لا
نيز يصسنرفلا بردملا ةدايق
وبع’ لبقتصساو ،ناديز نيدلا

ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘صس ’ ،د˘˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير
ور˘ي˘م˘ي˘صسا˘˘ك نا˘˘ي˘˘ل˘˘يزار˘˘ب˘˘لا

م˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘مز ،و˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘صسرا˘˘˘مو
ل˘˘كب ر˘˘ي˘˘ن˘˘ير م˘˘ه˘˘ن˘˘طاو˘˘˘مو
اًريثك مهصسي˘صس ا˘م˘م ،با˘حر˘ت
بحاصص يليزاربلا ملقأات يف
رصشنو ،قيرفلا عم اًماع81 ـلا

ىلع ةروصص سسوصسيخ رينير
ع˘قو˘م˘˘ب ي˘˘م˘˘صسر˘˘لا ه˘˘با˘˘صسح
ي˘˘عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا ل˘˘˘صصاو˘˘˘ت˘˘˘لا
ه˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ت «مار˘˘˘غ˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسنإا»
ىدحإا يف امهو وريميصساكب

نيذلا ن˘ي˘ي˘ل˘يزار˘ب˘لا ا˘م˘ي˘صس’
د˘يرد˘م لا˘ير ى˘لإا نو˘م˘صضن˘ي
ىناعو ،ريغصص نصس يف مهو
يف وغيردورو سسو˘ي˘صسي˘ن˘ي˘ف
امدق امهنأ’ ى˘لوأ’ا ا˘م˘ه˘ما˘يأا

ا˘ي˘نا˘ب˘صسإا ى˘لإا ل˘يزار˘ب˘˘لا ن˘˘م
رد˘يإا سسكع ى˘ل˘ع ،ةر˘صشا˘˘ب˘˘م
ةكراصشملا ى˘ل˘ع دا˘ت˘عا يذ˘لا
ذ˘ن˘م ة˘ي˘بوروأا تا˘يرا˘ب˘م ي˘ف
م˘صضناو،و˘ترو˘ب ع˘م ه˘ت˘ل˘حر˘م
فو˘ف˘صص ى˘لإا سسو˘ي˘صسي˘˘ن˘˘ي˘˘ف
لاير دقاعت روف ايتصساك قيرف
هب ق˘ثو ن˘كلو ،ه˘ع˘م د˘يرد˘م
يذ˘لا ي’رو˘صس و˘غا˘ي˘ت˘˘نا˘˘صس
دعب قيرفلا ةدايق ةمهم ىلوت
يجيتيبول نيلوج ليحر



قباصسلا يزيلجنإ’ا ةرك بع’ لاق
ةد˘˘˘ها˘˘˘صشم نإا ر˘˘˘˘كي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل يرا˘˘˘˘غ
ديدج نم يصسيم لينويل ينيتنجرأ’ا

يتلا ةلي˘ل˘ق˘لا رو˘مأ’ا ن˘م د˘ع˘ت ا˘م˘بر
مدقلا ةرك يف اهب عاتمتصس’ا نكمي
يف ركيني˘ل حر˘صصو ،رو˘ه˘م˘ج نود˘ب
ةعاذإ’ا ةئيه يصسيم نع هتدعأا ريرقت
لمعي يتلا «يصس يب يب» ةيناطيربلا
هارأا ةرم لك يف ،امدقم ايلاح اهب
لعفي فيك: انايحأا لءاصستأا بعلي اهيف
يف ءايصشأا ةعبرأا وأا ةثÓث لعفي ؟اذه
عطتصسا مل ابيرقت انأا ةدحاو ةارابم
لعفي .يتريصسم لك يف اهب مايقلا
،اهلعفي نأا هريغ دحأ’ نكمي ’ ءايصشأا

ةرك ةروطصسأاب يصسيم ركينيل نراقو
نكمي ،Óئاق نادروج لكيام ةلصسلا

اهل ةنوقيأا هنأا ىلع يصسيم فصصو

نأا كيلع سسيل .انتصضاير يف ريثأات
،نادروج ر˘يد˘ق˘ت˘ل ة˘ل˘صسلا ةر˘ك بح˘ت
قاصشع نم نوكت نأا بجي ’ املثم
ةد˘ها˘صشم˘ب ع˘ت˘م˘ت˘˘صست˘˘ل مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك
و˘ه ي˘صسي˘م ، نادرو˘ج ل˘ث˘م .ي˘صسي˘م
هذ˘˘ه ي˘˘ف قÓ˘˘طإ’ا ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘صضفأ’ا
ن˘ع ر˘كي˘˘ن˘˘ي˘˘ل فا˘˘صضأاو ،ة˘˘صضا˘˘ير˘˘لا

ن˘˘يذ˘˘ه ي˘˘ف هد˘˘ها˘˘صشن م˘˘ل ،ي˘˘˘صسي˘˘˘م
،ا˘نورو˘ك ءا˘بو˘لا بب˘صسب ن˘˘ير˘˘ه˘˘صشلا

ي˘نا˘ب˘صسإ’ا يرود˘لا نأا ود˘ب˘ي ن˘˘كلو
.ابيرق روهمج نودب هفانئتصسا متيصس
رومأ’ا ن˘م نو˘كي˘صس ا˘م˘بر ي˘صسي˘مو
اهب عاتمتصس’ا نكمي ي˘ت˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا
.روهمج نودب مدقلا ةرك يف

نمث عفدب اًددهم ديردم لاير تاب
دجتصسملا انوروك سسوريف ةمزأ’ ٍلاغ
،لبق˘م˘لا ي˘ف˘ي˘صصلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا لÓ˘خ
،ةينابصسإ’ا «اكرا˘م» ة˘ف˘ي˘ح˘صصل ا˘ًق˘فوو
ىلإا لاقتن’اب ددهم ديردم لاير نإاف
يف تادقاعت يأا نود لبقملا مصسوملا
ةيلاحلا ةيلاملا دويقلا ببصسب ،فيصصلا
ةراصسخ بقع ،انوروك ةمزأا نع ةجتانلا

،فحتملا تاداريإاو ر˘كاذ˘ت˘لا تا˘ع˘ي˘ب˘م
لح نع ثحبت ةرادإ’ا نأا ىلإا تراصشأاو
ذاقنإا ة˘ي˘نا˘كمإا ىد˘م سسرد˘تو ،ة˘مزأÓ˘ل
بتاور سضف˘˘خ لÓ˘˘خ ن˘˘م ر˘˘ئا˘˘صسخ˘˘لا
نأا تح˘صضوأاو ن˘ير˘يد˘م˘لاو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

لبقملا مصسوملا يف «يغنريملا» رئاصسخ
ةلاح يف ،وروأا نويلم051 غلبت دق
تلاقو ،اًصضيأا ةقلغم باوبأا فلخ بعللا

عباتي ناك ديردم لاير نإا ةفيحصصلا
«يغنريملا» نأا ’إا ،نيبعÓلا نم ديدعلا
سضورعل اوعمتصسي نأاب مهمظعم ربخأا
،ما˘ع ةد˘م˘˘ل اور˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي وأا نآ’ا ىر˘˘خأا

،ي˘˘كل˘˘م˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا سصي˘˘م˘˘ق ءاد˘˘تر’
ايصسوروب دن’اه‐ غنيلريإا نأا تفاصضأاو
‐نير‐ اغنيفاماك ودراودإاو ‐دنومترود
،لاير˘لا فاد˘هأا ة˘ح˘ئ’ ي˘ف زر˘بأ’ا ا˘م˘ه
نأا تركذو ،نيديحو˘لا ا˘صسي˘ل ا˘م˘ه˘ن˘كل
اذإا ’إا وتاكريملا يف كرحتي نل ديردم
،نيبعÓلا نم ريبك ددع عيب يف حجن
ةدعتصسم نآ’ا ةليلق ةيدنأا كانه نكل
اذإا اميصس ’ ،تاقفصصلا ىلع قافنإÓل

،ةمخصض بتاور نوصضاقتي ء’ؤوه ناك
يف نيراعملا نيبعÓلا عصضو مت اذإاو
ع˘م نو˘ج˘مد˘ن˘ي د˘ق ن˘يذ˘لا ي˘غ˘نر˘ي˘م˘لا

أاد˘ب˘ي د˘ق ي˘كل˘م˘لا نإا˘ف ،لوأ’ا ق˘ير˘ف˘˘لا
تددصشو ،اًبع’04ـب لبقملا مصسوملا
يف ةمزأا دجوت ’ هنأا ىلع ةفيحصصلا
،بابصشلا نيبعÓلا سضعبل ةيدنأا داجيإا
ديري ’ يذ˘لا زا˘يد م˘ي˘هار˘بإا ءا˘ن˘ث˘ت˘صسا˘ب
ةيلآا يف ةلكصشملا لظت نكل ،ةرداغملا
سسأار ىلع يتأايو ،رابكلا نم سصلختلا
ز˘ي˘غ˘يردور سسي˘ما˘خ را˘˘ب˘˘كلا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق

لي˘ب ثيرا˘غ ،ظ˘ها˘ب˘لا بتار˘لا بحا˘صص
و˘ل˘ي˘صسرا˘مو ،ةردا˘غ˘م˘لا سضفر˘ي يذ˘˘لا
ن˘م اًءز˘ج ه˘˘صسف˘˘ن ىر˘˘ي لاز˘˘ي ’ يذ˘˘لا
ةفيحصصلا تمتأاو ،يصساصسأ’ا ليكصشتلا
ديردم لاير نأا ىلع ديكأاتلاب ريرقتلا
حجن اذإا ،وتاكريملا يف طقف كرحتيصس
تاعيبم نم وروأا نويلم051 عمج يف
.نيبعÓلا
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ىرخأا ةرم ،مدقلا ةركل ةايحلا دوعت
ر˘مأ’ا ،ة˘ق˘ل˘غ˘م باو˘بأا ف˘ل˘˘خ ن˘˘كلو
نيبعÓلا ىل˘ع ا˘ب˘ير˘غ و˘كي˘صس يذ˘لا

ةايحلا تفقوت امدعب ،ن˘ي˘ع˘ج˘صشم˘لاو
يصشفتل ارظن ةليوط ةرتفل ةيوركلا

ررقملا نمو ،«انوروك» سسوريف ءابو
ي˘˘ف ي˘˘نا˘˘ب˘˘صسإ’ا يرود˘˘لا دو˘˘ع˘˘ي نأا
و˘ي˘˘نو˘˘ي ر˘˘ه˘˘صش ن˘˘م ر˘˘صشع يدا˘˘ح˘˘لا
ة˘ط˘بار تن˘ل˘عأا ا˘م˘˘ب˘˘صسح ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
ةدو˘˘ع˘˘لا نو˘˘كت˘˘صس ثي˘˘˘ح ،يرود˘˘˘لا
ةر˘ك تف˘قو˘˘تو ،ةدد˘˘ح˘˘م ط˘˘باو˘˘صضب
ببصسب ،يصضاملا سسرام ذنم مدقلا
ا˘˘نورو˘˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف ءا˘˘˘بو ي˘˘˘صشف˘˘˘ت

،ملاعلا ءاح˘نأا ع˘ي˘م˘ج ي˘ف د˘ج˘ت˘صسم˘لا
نأاصشب ةريب˘ك ة˘عر˘صسب رو˘مأ’ا ر˘ي˘صست

ريغ نم هنأا ةجردل ةصضايرلا ةدوع
يف ويرانيصسلا نوكي دق ام فورعملا
سسي˘ئر ف˘صشكو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘صسو˘˘م˘˘لا

مصسوملا نأا ينابصسإ’ا يرودلا ةطبار
21 يف أادبيصس ةقباصسملا نم ديدجلا

ديدعلا ريصشتو ،لبقملا ربمتبصس نم
كلذ لولحب هنأا ىلإا تاوصصأ’ا نم
نيعجصشملا ناكمإاب نوكيصس تقولا
قفو بعÓملا تابنج ءلم لعفلاب
اينابصسإا يف ءابولا روطت ،تاينمتلا

ىلإا نيمئاصشتملا ربكأا وعدي ابوروأاو

‐0202 مصسومل ططخلاو ،لؤوافتلا
ةدو˘˘ع ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا ي˘˘ف ر˘˘˘كف˘˘˘ت12
ا˘ًي˘ئز˘ج ل˘قأ’ا ى˘ل˘ع ،ن˘˘ي˘˘ع˘˘ج˘˘صشم˘˘لا
،عقاولا يف ،ةحصصلا ةرازو ةقفاومب
اًريدق˘ت «سسي˘ي˘ب لا» ة˘ف˘ي˘ح˘صص مد˘ق˘ت
مهنكمي نيذلا نيعجصشملا ددعل اًيلوأا
21 ن˘م تا˘جرد˘م˘لا ى˘لإا لو˘˘صصو˘˘لا
ي˘ف %03 نوكيصس ثيح ر˘ب˘م˘ت˘ب˘صس
ةوطخ نوكتصس يتلاو ،مصسوملا ةيادب
نوكتل يئا˘ه˘ن˘لا فد˘ه˘لا و˘ح˘ن ى˘لوأا
يف بعÓملا عيمج ءلم ىلع ةرداق
ر˘ه˘صشأا ة˘ع˘برأا د˘ع˘ب يأا ،1202 ريان˘ي
.طقف

Îصسصشنام يبطق ددهي قاهرإلإ حبصش
يف ،قاهرإ’ا رطخل ناصضرعم ،دتيانوي رتصسصشنامو يتيصس رتصسصشنام تاب

،مصسوملا اذه ةيبوروأ’ا تاقباصسملا ديعصص ىلع امهيراوصشم Óصصاو لاح
نم71 موي زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلا تاصسفانم لمكتصست نأا ررقملا نمو
سسأاك تاصسفانم لامكتصسا لبق ،ةيليوج رخاوأا متتخت نأا ىلع ،لبقملا رهصشلا
21 يف ،1202‐0202 ديدجلا مصسوملا أادبيصس اميف ،توأا يف ارتلجنإا
نيعوبصسأا دعب يتأاي ،ديدجلا مصسوملا قÓطنا دعومو ،حجرأ’ا ىلع ربمتبصس
يتلاو ،يبوروأ’ا يرودلاو ابوروأا لاطبأا يرود يتقباصسم ماتخ نم طقف
نأا ررقملا نمو ،ةظحللا هذه ىتح امدق رتصسصشنام ابطق امهيف يصضمي
ع˘صسا˘ت˘لا مو˘ي ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود ة˘ق˘با˘صسم˘ل ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ةارا˘ب˘م˘لا ير˘ج˘˘ت
اذ» ةفيحصص هيلع تزكر يذلا رمأ’ا وهو ،لبقملا توأا  نم نيرصشعلاو
دق هنإاف ،لاطبأ’ا يرود يئاهن ىلإا يتيصس رتصسصشنام لصصو لاح يفو «نصص
ةحار ىلع لوصصحلا نود ،ةيوقلا تاصسفانملا نم Óماك اماع يصضمي
يذلا لوبرفيل حلاصص يف بصصي دق رمأ’ا اذه نأا ةفيحصصلا تفاصضأاو ،ةيلعف
همصسوم يهني نأا عقوتملا نمو ،ارتلجنإا سسأاكو لاطبأا يرود يتقباصسم عدو
امأا ،لبقملا ناوج52 موي اهتماقإا عمزملاو يرودلا نم ةريخأ’ا ةلوجلا يف
يرود˘لا بق˘ل˘ب زو˘ف˘لا ي˘ف ا˘حو˘م˘ط كل˘م˘ي لاز ا˘م˘ف ،د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘صسصشنا˘˘م
ناوج52 موي ةيئاهنلا اهتارابم ماقت نأا حجرملا نم يتلاو ،يبوروأ’ا
هنأا ديب ،ابوروأا لاطبأا يرود ةقباصسم يف اصضيأا يصسلصشت كراصشيو ,لبقملا

،يئاهنلا نمث باهذ يف ةفيظن ةيثÓثب خنويم نرياب مامأا هصضرأا ىلع رصسخ
 .بايإ’ا ءاقل يف ةجيتنلا بلق عيطتصسي نأا دعبتصسملا نمو

ÊوÎكلإإ زوفل يإوغوروأإ دوقي يدÒفلاف
ايخيرات ارا˘صصت˘نا يدر˘ي˘ف˘لا˘ف يد˘ي˘ف ،د˘يرد˘م لا˘ير ط˘صسو بع’ ق˘ق˘ح

هزوفب «tropSe» ةينورتكلإ’ا ةصضايرلا ىلع ياوغوروأا هدÓب بختنمل
رهظأا ثيح «02 افيف» ةارابم يف0‐2 زيبول سسوكرام يناوريبلا ىلع
لوأ’ا روهظلا تلثم يتلا ،ىلوأ’ا ةارابملا يفو ،ويديفلا باعلأا يف هتاراهم
رصصتنا ، ةينورتكلإ’ا ةصضايرلا ملاع يف ةيدولا تايرابملا يف ياوجوروأ’
داحت’ا اهثب يتلا ،ةيناثلا ةارابملا يفو ،در نود فدهب زيراوصس يناوريبلا
ذنم يدريفلاف نميه ، (بويتوي) ىلع هتانق ربع مدقلا ةركل يئاوغوروأ’ا
بختنم هب حنم ناث فدهب ةياهنلا يف زوفلا مصسح مث فدهب ىلوأ’ا ةقيقدلا
اكحاصض ديردم لاير بع’ لاق ، ةارابملا لبقو ، ةيخيرات طاقن ثÓث هدÓب
.نصشيتصس يÓبلا ىلع ياوغوروأ’ بعللا نم نكمتأا نأا ةديرف ةبرجت اهنإا»
ثدحت ،ءاقللا دعبو ،«يتراهم راهظإا نم نكمتأا نأا لمآاو ادج ةعئار اهنإا

نإاف ، «ارتوتم» ناك هنأا نم مغرلا ىلع هنأا دكأاو يمصسرلا ثبلا يف اددجم
سصيم˘ق˘لا يد˘تر˘ي ا˘مد˘ن˘ع ا˘م˘ي˘صس’ «اد˘بأا مÓ˘صست˘صس’ا ه˘ن˘كم˘ي ’» بعÓ˘لا
.يوامصسلا

لاقتنإإ ةقفصص دقعيو نÓيم Îنإإ سضفري تيزاكل
 وراتول

نÓ˘ي˘م ر˘ت˘˘نإا ق˘˘ير˘˘ف نأا ود˘˘ب˘˘ي
نع ثحبلا لصصاويصس يلاطيإ’ا
يني˘ت˘ن˘جرأ’ا ه˘م˘ه˘جا˘ه˘م˘ل ل˘يد˘ب

لمت˘ح˘م˘لاو ،ز˘ي˘ن˘ي˘ترا˘م ورا˘تو’
ةنولصشرب قيرف فوفصصل هليحر
ةيفيصصلا ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا قو˘صس ي˘ف
بغري نÓيم رتنإا ناكو ،لبقملا
رد˘نا˘صسكلأا ي˘صسنر˘ف˘لا م˘˘صض ي˘˘ف

لا˘ن˘صسرآا ق˘ير˘˘ف بع’ تيزا˘˘ك’
همجاهم لحم لحيل يزيلجنإ’ا
نأا ود˘˘ب˘˘ي ن˘˘كل ،ي˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘جرأ’ا
تف˘صشكو ،تر˘خ˘ب˘ت د˘ق ه˘˘مÓ˘˘حأا
نم يزيلجنإ’ا قيرفلا نع ليحرلا ةركف سضفر تيزاك’ نأا ةيفحصص ريراقت
مصضنا يذلا قيرفلا عم رارمتصس’ا لصضفو ،نÓيم رتنإا قيرفل مامصضن’ا لجأا
تلاقو ،ينيلرتصسإا هينج نويلم4.64 لباقم نويل نم امداق7102 ماع هل

قيرف فوفصصل لاقتن’ا سضفر تيزاك’ نإا ،ةيصسنرفلا «بيكيل«ةفيحصص
مامتها دوجو دكؤوت يتلا ءابنأ’ا نم ديدعلا دوجو نم مغرلاب نÓيم رتنإا

.يصسنرفلا مجنلا مصضل «يروزتارينلا» بناج نم ريبك
عيمج سسردي افيوي ..ابوروأإ لاطبأإ يرود ةدوع

تإرايÿإ
تارايخلا عيمج سسردي هنأا «افيوي» مدقلا ةركل يبوروأ’ا داحت’ا دكأا

ببصسب يصضاملا سسرام ذنم ةقّلعملا لاطبأ’ا يرود ةقباصسم ةغيصص نأاصشب
ديفت ةيفاحصص ريراقت طصسو ،«91‐ديفوك» دجتصسملا انوروك سسوريف ةمزأا

،لوبنطصسإا يف ررقملا اهناكم نم ةيئاهنلا ةارابملا لقن لامتحا هثحب نع
ىلع يام03 يف يئاهنلا ةيكرتلا ةنيدملا فيصضتصست نأا ررقملا نم ناكو
ةيصضايرلا ثادحأ’ا ىلع «91‐ديفوك» ريثأات نكل .يبملوأ’ا كروتاتأا بعلم
«افيوي» لمأايو ،رخآا راعصشإا ىتح ةقباصسملا قيلعت ىلإا عفد ،ملاعلا لوح
دق اهنكل ، توأا ةياهن لولحب اهئاهنإاو ،ةيدنأÓل مهأ’ا هتقباصسم فانئتصساب
فلخ اهتايرابم ماقت نا حجرأ’او ،اهتغيصص يف ةعصساو تارييغت دهصشت
لك يف ثحبن» :ةعمجلا «افيوي» مصساب ثدحتم دافأاو ،ةدصصوم باوبأا
لمع ةعومجم يف ةقباصسملا لكصشو ينمزلا لودجلاب ةقلعتملا تارايخلا
يأا ذاختا متي مل» هنأا دكأاو ،«ةينطولا تاداحت’او تاطبارلاو ةيدنأ’ا مصضت
71 يف ةيذيفنتلا ةنجللا عامتجا لÓخ كلذ متي نأا حجري نكل ،دعب رارق
.ناوج

ديدجلا مصسوملا يف بعÓملا نولخدي راصصنألا نم طقف03%

يرودلإ Òهامج ةدوعل ةعقوتŸإ خيرإوتلإ
تاجردŸإ ¤إإ Êابصسإلإ

Êابصسإلإ يرودلإ ةدوع بإÎقإ عم يصسيم حدتÁ إÎل‚إإ ةروطصسأإ

يرفصص وتاكÃÒ ددهم ديردم لاير



 رارقتسسلا لسضف هنأا لإا صضورعلا نم اددع ىقلت هنأا دكأا

زتيم يدانو يرئازجلا يلودلا سسراحلا اجديكوأا ردنصسكلأا ملحي
لكب لمعي هلعجي يذلاو ،رطق لايدنوم يف ةكراصشملا يف يصسنرفلا

حاجن ةلاح يف دعوملا اذهل هتيزهاج ىلعأا يف نوكي نأا لجأا نم دج
سسرعلا يف ةكراصشملاو لهأاتلا ةقرو فطخ يف يرئازجلا بختنملا
لصضفأا دكأا ةيصسنرفلا «طصسولا» ةفيحصص عم هراوح يفو.يملاعلا

»:Óئاق هيدان ةقفر هدقع ديدمت رارق لوح مصسوملا اذه زتيم يف بع’
ديجلا يمصسوم دعب ىرخأا قرف نم سضورع راظتنا ىلع ارداق تنك
..اطيصسب ناك يرارق »:افيصضم ،«ديدجتلا تلصضف يننكل زتيم عم
نأا امك رارقلا ذاختا لبق طقف ةيناث نيثÓث ةدمل يتجوز عم تثدحت
سسأاك بعل لمأاي هنأا ريخأ’ا يف اريصشم .«ةنيدملا هذه يف حاترم ينبإا
تددج »:لوقلاب احرصصم «ءارحصصلا يبراحم» ةقفر لبقملا ملاعلا
حمطأا يننأا امك يوركلا يراوصشم يف عرصستلا ديرأا ’ يننأ’ زتيمل
يف رصضخلا عم ةكراصشملا وه مداقلا يملحو ةوطخب ةوطخ باهذلل
 .«2202 لايدنوم

طيمز .ع
 رورم ثداحل هسضرعت دعب ةيحارج ةيلمعل عسضخ

 إددجم ىرصسيلإ هدي مإدختصسإ مدعب ددهم ةيز نب
يف طصشانلا ينطولا بختنملا ناديم طصسو ةيز نب نيصساي دجاوتي

دعب ،اهيلع دصسحي ’ ةيعصضو يف ،ةراعإ’ا ليبصس ىلع نوجيد يدان
ةيلمعل هعوصضخ ىعدتصسا يذلاو هل سضرعت يذلا رورملا ثداح
يدان سسيئر روكليد ييفيلوأا فصشكو.ديلا ىوتصسم ىلع ةيحارج
هدي لامعتصسا مدعب اددهم تاب ،بصصانملا ددعتُم بعÓلا نأا ،نوجيد
نيصساي» :ةيفحصص تاحيرصصت يف حصضوأاو لبقتصسُملا يف ىرصسُيلا

بناج نم.«رومأ’ا روطت رظتننو ،نيفوروملا ريثأات تحت ىقبي ايلاح
ليصصافت ةيأا هتيلمع ىلع اوفرصشأا نيذلا نوحارجلا فصشكي مل ،رخآا
 .نويل كيبملوأا ةصسردم جيرخ ةلاح نأاصشب

ب.م.يرسسيإا
 ةقفسصلا ددهي يلوبان ةلاغم

 عافدلإ نم ىرصسيلإ ةهجلإ ميعدتل مÓغ ديري انيتنرويف
رصسيأا ريهظ مÓغ يزوف عم دقاعتلا قابصس انيتنرويف يدان لخد

ريراق˘ت تف˘صشكو.يلاطيإ’ا يلوبان يدا˘ن م˘ج˘ن ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
تناصس رصسيأا ريهظ عم دقاعتلل ىعصسي «’ويفلا» نأا ،ةيلاطيا ةيمÓعإا
ىرصسيلا ةهجلا معدل ،لخادلا يفيصصلا وتاكريملا يف ،يصسنرفلا نايتإا

فاصضأاو ،ةمدقتم زكارم ىلع عارصصلل قيرفلا ةدايقل ،يدانلا عافد نم
ليبصس ىلع مÓغ عم دقاعتلل ىعصست ’ويف ةرادإا نأا هتاذ ردصصملا
.سسيتنرول يد سسيئرلا دايقب يلوبان يدان ة’اغم لظ يف ،ةراعإ’ا

نا لبق ،سسراف دمحم عم دقاعتلا ىلع رصصت «’ويفلا» ةرادإا تناكو
 .مÓغ عم دقاعتلا قابصس لخدتو ةهجلا ريغت

ب.م.يرسسيإا

 ةإوهلل مدقلإ ةرك ريوطت جمانرب يف لجصست «فافلإ»
مدقلا ةرك ريوطت جمانرب يف ،مدقلا ةركل يرئازجلا داحت’ا لجصس

اهريدي يتلا ةفلتخملا جمار˘ب˘لا لÓ˘خ ن˘م ،ةاو˘ه˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا˘ب ة˘صصا˘خ˘لا
.عوصضوملا اذه لوح لصسر˘م˘لا «ا˘ف˘ي˘ف˘لا» نا˘ي˘ب˘ت˘صس’ بي˘ج˘ت˘صسي فو˘صسو
اهنأا ،سسمأا رصشن نايب بصسح «فافلا» ،مدقلا ةركل يرئازجلا داحت’ا فصشكو
حرصشل يلودلا داحت’ا دفو لابقتصس’ ،ةيحصصلا فورظلا نصسحت رظتنت
مدعو ءابولا ببصسب كلذ رذعت لاح يفو ليصصفتلاب جمانربلاو طاقنلا زربأا
 .ويديفلا ةينقت ربع متيصس جمانربلا نإاف ،ةيوجلا تÓحرلا فانئتصسا

ر.ق
 دادزولب بابسش

نامصضل نيوكت زكرمب نوبلاطي راصصنألإ
 «ةبيقعلإ لبقتصسم

ةكلاملا «رادم» ةكرصش نم دادزولب بابصش قيرف راصصنأا بلط
لعجيو Óبقتصسم قيرفلا نازخ نوكيل نيوكت زكرم ءانبب قيرفلل
لبقتصسم نامصضل ةريبك غلابمب تادقاعت ءارجإ’ جاتحم ريغ يدانلا
تاعاصسلا ي˘ف سضي˘بأ’او ر˘م˘حأ’ا ن˘ي˘نو˘ل˘لا قا˘صشع ع˘م˘ت˘جاو.يدانلا
اهايا نيبلاطم ةكلاملا ةكرصشلل مهتوصص لاصصيا لجأا نم ةيصضاملا
ةياغر يف مهل ةحونمملا سضرأ’ا لÓغتصس’ تقو برقأا يف كرحتلاب
مهينكمتو نابصشلا باعيتصسا ىلع ارداق نوكي نيوكت زكرم دييصشتل
ريصسلل ةمكحم ةطخ تعصضو ةرادإ’ا نأاو اميصس’ رثكأا روطتلا نم
 .مامأ’ا وحن قيرفلاب

 نارهو ةيدولوم
 هعم دقاعتلا مدهل ةيلاملا هبلاطمب ججحتت افارطأا نأا دكأا

 «ةوإرم◊إ» نإولأإ لمحب ملحي Ìيخلب
بع’و ،ينطولا بختنملا نميأا ري˘ه˘ظ ر˘ث˘ي˘خ˘ل˘ب را˘ت˘خ˘م ف˘صشك

هنا احصضوم ،نارهو ةيدولوم ناولأا لمحب ملحي هنأا يصسنوتلا يقيرفإ’ا
يف رثيخلب لاقو.بلقلا قيرف ىلإا ةدوعلل بصسانملا سضرعلا رظتني
انأاو يصسنوتلا يقيرفإ’ا عم يدقع تخصسف دقل »:ةيفحصص تاحيرصصت

نع ليق ام لك »:عباتو ،«نارهو ةيدولوم ناولأا لمحب ملحأاو ،نآ’ا رح
فارطأاو ةحصصلا نم راع يصضقنملا مصسوملا يف يلايخ رجأا بلط
نكمي ’ انأا ،يعم دقاعتلا يف هتبغر مدعو يتروصص هيوصشتل ىعصست
لكصشب يميقت ةرادإ’ا ىلع نكل ،بلقلا قيرف نم ليحتصسملا بلطا نأا

 .«ديج
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ر˘صصا˘ن ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘صسإا لازا˘م
نÓيم مجنو يرئازجلا يلودلا
ن˘م ةد˘صشب ا˘بو˘ل˘ط˘م ي˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا

يذلا ،يصسنرفلا قÓمعلا فرط
ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ة˘لوا˘ح˘م ل˘صصاو˘˘ي
حبصصأا يذلا ةيرئازجلا ةبهوملا
يفيلخلا رصصان تامامتها زربا

نا˘˘˘˘صس سسيرا˘˘˘˘ب يدا˘˘˘˘ن سسي˘˘˘˘˘ئر
.نامرج

ة˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت بصسحو
«ترو˘˘ب˘˘صس و˘˘ل˘˘يد ا˘˘ت˘˘˘يزا˘˘˘غ’»
ريدملا ودرانويل نإاف ةيلاطيإ’ا
زهاج يصسنرفلا يدانلل يصضايرلا
دودح ىلإا يلاملا سضرعلا  عفرل
م˘ج˘ن  م˘صضل وروأا نو˘˘ي˘˘ل˘˘م05
مجرتي ام وهو ،قباصسلا يلوبمإا
يصسنرفلا يرودلا لطب رارصصإا

،نمث يأاب رصصان نب فطخ ىلع
ج˘ير˘خ نأا ود˘ب˘ي ر˘خآا بنا˘˘ج ن˘˘م
ر˘ي˘ي˘غ˘ت ي˘ف ر˘˘كف˘˘ي ’ لا˘˘ن˘˘صسرأا
لÓ˘˘˘خ ل˘˘˘قأ’ا ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع ءاو˘˘˘˘جأ’ا
دكأا يذلا وهو مداقلا مصسوملا
ديعصس هنأا تارملا نم ديدعلا يف
د˘˘ير˘˘يو «ير˘˘ي˘˘نو˘˘صسور˘˘لا» ع˘˘˘م
قيرفلا ة˘ق˘فر با˘ق˘لأ’ا ق˘ي˘ق˘ح˘ت
 .يلاطيإ’ا

عانقإاب ليفك غلبŸا
 نÓيم ةرادإا

نÓ˘ي˘م يدا˘ن ةرادإ’ ق˘ب˘صسو

وروأا نويلم03ـلا غلبم سضفر
يدا˘˘ن˘˘لا ةرادإا ه˘˘ت˘˘ع˘˘صضو يذ˘˘˘لا
بع’ ل˘صضفأا م˘صضل ي˘صسيرا˘ب˘˘لا
يتلا9102 ايقيرفإا مم سسأاك يف
ع˘فر نأا ’إا ،ر˘صضخ˘لا ا˘˘ه˘˘ب جو˘˘ت
05 ىلإا مدق˘م˘لا سضر˘ع˘لا ة˘م˘ي˘ق
Ó˘ي˘ف˘ك نو˘كي د˘ق وروأا نو˘ي˘ل˘م
«يدرابمللا» يدانلا ةرادإا عانقإاب
ى˘˘˘˘˘لإا بعÓ˘˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘صست˘˘˘˘˘˘ب
نأاو اصصو˘صصخ «ي˘ج.سسأا.ي˘ب˘لا»
ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت ى˘˘لإا ة˘˘جا˘˘ح˘˘ب يدا˘˘ن˘˘لا
سضع˘ب مار˘بإا ل˘جأا ن˘م ة˘لو˘ي˘صسلا
قو˘˘˘˘صس ي˘˘˘˘ف تاد˘˘˘˘قا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
م˘ي˘عد˘ت˘ل ة˘مدا˘ق˘لا تÓ˘يو˘ح˘ت˘لا
ىلع نيرداق ن˘ي˘ب˘عÓ˘ب ق˘ير˘ف˘لا

.ةفاصضإ’ا ميدقت
د˘˘˘˘ق نÓ˘˘˘˘ي˘˘˘˘م ةرادإا تنا˘˘˘˘كو

61 لباقم رصصان نب عم تدقاعت
ى˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإ’ا˘˘ب وروأا نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
نأا لب˘ق ،تآا˘فا˘كم وروأا نو˘ي˘ل˘م
نويلم05ـلا ى˘لإا هر˘ع˘صس ز˘ف˘ق˘ي
يقارلا ءادأ’ا ةفيلخ ىلع ،وروأا
 .لوأ’ا همصسوم يف مدقملا

صضفري ديد÷ا بردŸا
‘ بعل لسضفأا حيرسست
ءانب ىلع رسصيو «ناكلا»

 هيلع ةطÿا
يدانلا دجيصس ،رخآا بناج نم

يف ةريب˘ك ة˘بو˘ع˘صص ي˘صسيرا˘ب˘لا

نأا امب ،رصصان نب ةقفصص مامتإا
طرتصشا نÓيم ـل مداقلا بردملا
ممأا سسأاك يف بع’ لصضفأا ءاقب
ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘˘صصأاو ،9102 اي˘ق˘ير˘فإا
مصسوملا ةطخ ءانب لجأا نم هئاقب
نأاو ا˘صصو˘صصخ ،ه˘ي˘ل˘ع د˘يد˘ج˘˘لا

لا˘˘˘ن˘˘˘صسرأا يدا˘˘˘ن ف˘˘˘˘يدر بع’
ةيندب تاينا˘كمإا كل˘م˘ي ق˘با˘صسلا

لغصش نم هنكمت ةريبك ةينفو
ناديم طصسو يف زكرم نم رثكأا
 .نÓيملا

صسماخ نوكيل هجتي
‘ يقيرفإا بعل ىلغأا

Êاثلاو خيراتلا
 ايرئازج

نإاف ةقفصصلا مامتإا لاح يفو
يلوبميإا يدان بع’ رصصان نب
نوكيل هجتي قبصسأ’ا يلاطيإ’ا

ي˘ف ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا بع’ ى˘˘ل˘˘غأا5
سس’وكين نم لك دعب خيراتلا
لقتنا يذلا لانصسرأا بع’ يبيب
08ـب ةردق ةقفصص يف ليل نم
زرحم سضاير هيلي ،وروأا نويلم
،وروأا نويلم86ـب رصضخلا دئاق
يبانو نويلم36ـب غنايمابوأا مث

ي˘ف ،وروأا نو˘ي˘ل˘˘م25ـب اتا˘ي˘ك
يناث رصضخلا مجن نوكيصس نيح
رصضخلا خيرات يف بع’ ىلغأا
 .زرحم سضاير دئاقلا دعب

يارسس ةطلغ ةرادإا
 وروأا نويلم01 طرتسشت

نم برتقي يلوغيف
 يدوعصسلإ يرودلإ

ي˘لو˘غ˘ي˘ف نا˘ي˘ف˘صس تا˘ب
بع’و ير˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا

ىلع يكر˘ت˘لا يار˘صس ة˘ط˘ل˘غ
اذ˘ه ه˘يدا˘˘ن ةردا˘˘غ˘˘م با˘˘ت˘˘عأا
ةرادإا تررق نأا دعب ،فيصصلا
نمصض هعصضو يكرتلا يدانلا
نيرداغملا ني˘ب˘عÓ˘لا ة˘م˘ئا˘ق
تاد˘˘ئا˘˘ع ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘صسإ’او
ةمزأ’ا ةأاطو فيفختل هلاقتنإا
.قيرفلا اهب رمي يتلا ةيلاملا

ر˘˘˘يرا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘خآا بصسحو
ي˘ت˘لا ة˘ي˘كر˘ت˘لا ة˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘صصلا
ع˘م ت’ا˘صصتإا دو˘جو تد˘˘كأا
يدو˘˘ع˘˘˘صسلا ر˘˘˘صصن˘˘˘لا يدا˘˘˘ن
يار˘˘˘˘˘صس ة˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘غ ةرادإاو
،يرئازجلا مجنلا سصوصصخب
ر˘صصن˘لا يدا˘˘ن ةرادإا سسرد˘˘تو
«وصسوصس» دقع ءارصش ةيناكمإا
هرعصس سضيفخت طرصشب نكل
م˘ي˘صسلا» ةرادإا ه˘˘تدد˘˘ح يذ˘˘لا
.وروأا نوي˘ل˘م01 ـب «مو˘˘˘˘˘ب
م˘ج˘ن نأا ةرا˘صشإ’ا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج˘˘لا
نمصض لخدي قباصسلا ايصسنلاف
يف ةطصشا˘ن˘لا ة˘يد˘نأ’ا سضع˘ب
يذ˘لاو ،ي˘نا˘ب˘˘صسإ’ا يرود˘˘لا

ن˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘ف حر˘˘˘صص
ةلصصاوم ديري هنأا تابصسانملا
تا˘˘˘يرود˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف بع˘˘˘˘ل˘˘˘˘لا
ثيدحلا نأا ادكؤوم ةيبوروأ’ا

خيلخلا يف بعلل هلاقتنإا نع
 .هناوأ’ قباصس

طيمز .ع

 مهنيب ةنراقملا صضفرو حÓسصو صشايزو زرحم ـب داسشأا

 ايلاح «اغيللإ» يف يبرع بعل لصضفأإ يدنام :يكإز وداب
ق˘با˘صسلا ي˘بر˘غ˘م˘لا سسرا˘ح˘لا ي˘كاز ودا˘˘ب ر˘˘ب˘˘ت˘˘عا

يلودلا بعÓلا يد˘نا˘م ى˘صسي˘ع ،ي˘لا˘ح˘لا برد˘م˘لاو
نيبعÓلا لصضفأا ينابصس’ا سسيتب لاير مجن يرئازجلا
.«اغيللا» يف نيفرتحملا برعلا

عقوم عم هارجأا لوطم راوح يف يكاز حصضوأاو
يف هنيعب بع’ رايتخا نكمي ’» :يبرعلا «ةروووك»
مدقي ،يرئازجلا عفادملا يدنام نكل ،يلاحلا تقولا
نيبعÓلا سصقني ام وهو ،تباث هاوتصسمو اريبك ءادأا
،قباصسلا دادزولب بابصش بردم داع امك.«ةبراغملا
بخانلا رجام عم اهكلمي يتلا ةديجلا ةقÓعلا ىلإا
امدنع ةوخأ’اك اناك امهنأا احصضوم قباصسلا ينطولا
لثم رجام »:يكاز لاقو ،ينابصس’ا يرودلا يف ابعل
،«اغيللا يف انبعل امدنع مئاد لاصصتا ىلع انكو ،يخأا

تنكو ،لجصسيصس هنأا دكأا تايرابملا ىدحإا يف »:عباتو

اميلع اوبلق مهنأا ’إا ،انمدقت مغرو ،هعنم نم اقثاو
 .«زوفلا فده لجصس رجامو ةلواطلا

لو نوزيمم حÓسصو صشايزو زرحم»
 «مهنيب ةنراقملا ديرأا

بع’ لصضفأا ةيوه لوح ،لاؤوصس ىلع هدر يفو
سشا˘يز م˘ي˘كح ،زر˘ح˘م سضا˘ير ي˘ثÓ˘ث˘لا ن˘ي˘ب ي˘˘بر˘˘ع
احصضوم ،درلا يبرغملا ينقتلا سضفر ،حÓصص دمحمو
’ انأا »:لاقو ،مهنيب رايتخ’ا ديري ’و زيمم يثÓثلا نأا
نوفرصشيو ازيمم ءادأا مدقي يثÓثلاو تانراقملا بحأا
مهنم بلطأاو مهتعباتمب عتمتصسا انأاو مهنادلبو برعلا
مدقلا ةرك ءارفصس م˘ه˘ف ،ق˘لأا˘ت˘لاو ل˘م˘ع˘لا ن˘م د˘يز˘م˘لا
 .«ةيقيرفإ’او ةيبرعلا

ب.م.يرسسيإا

ىلإا ةنيطنصسق بابصش عفادم ةدايع نب نيصسح داع
يف بغري هنا دكأا ثيح ،هلبقتصسم سصوصصخب ثيدحلا

يذلاو ةينطولا ةلوطبلا جراخ ةيفارتحإا ةبرجت سضوخ
يف ةديدج تاربخ ةفاصضإاو هاوتصسم عفر ىلإا حمطي
نارهو ةيعمج بع’ فصشك دقو.يوركلا هراوصشم
هنأا ةيدوعصسلا فحصصلا ىدحإ’ هتاحيرصصت يف قباصسلا
بعلي يذلا يدوعصسلا يلهأ’ا يدانل عيقوتلا نم بيرق
هنأا ىلإا اريصشم ،يرئازجلا مجنلا يليÓب فصسوي هل
دق يلهأ’ا»:لاق ثي˘ح ي˘صسفا˘ن˘ت ق˘ير˘ف˘ل بع˘ل˘لا د˘ير˘ي
ن˘م ن˘كم˘تأا ى˘ت˘ح كلذو ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ي˘˘ت˘˘ه˘˘جو نو˘˘كي

،«يرئازجلا بختنملا ليثمتل ةصصرف ىلع لوصصحلا
سضوخ وه لبقملا مصسوملا لوأ’ا يفده »:فيصضيل
ىلع رداقو حومطلا كلتمي قيرف عم ةيفارتحإا ةبرجت
داحتإا جيرخ نا ريكذتلل.«ت’وطبلا ىلع ةصسفانملا
باب˘صش يدا˘ن ة˘ق˘فر هد˘ق˘ع د˘يد˘م˘ت سضفر ة˘م˘صصا˘ع˘لا
ةياهن قيرفلا ةردا˘غ˘م ى˘ل˘ع ر˘صصأا يذ˘لاو ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق
ديدعلا نارهو ةنيدم نبإا كلميو اذه ،يلاحلا مصسوملا

نييرصصملا كلامزلاو يلهأ’ا اهرخآا ناك سضورعلا نم
 .ةيجيلخلا ةيدنأ’ا نم ديدعلا ىلإا ةفاصضإ’اب

طيمز .ع

ب.م.يرسسيإا

sport@essalamonline.com

 رسضÿا ‘ ناكم نامسضل ةوقب لمعلا ىلع رسصي

يدوعصسلإ يلهألإ ‘ يليÓب ةلمإزŸ هجتي ةدايع نب

ةÒخألا ةÎفلا ‘ تجار يتلا ةÒثكلا تاعئاسشلل ادح عسضو

ةصسفانŸإ فانئتصسإ دكؤويو مصسوŸإ ءاهنإإ سضفري ›إرديفلإ بتكŸإ
يحصصلإ رج◊إ عفر دعب

امدعب ،ويديفلا ةينقتب ،سسما دقع يذلا هعامتجا لÓخ تاعئاصشلل ادح يلارديفلا بتكملا عصضو
.سضيبأا مصسومل دوجو ’او يحصصلا رجحلا عفر دعب لمكتصسيصس يلاحلا مصسوملا نأا دكأا

رصضخأ’ا ءوصضلا يقلت دعب مصسوملا لامكإا ىلع اوقفتا ءاصضعأ’ا نأا ةصصاخلا انرداصصم نم انملعو
.ةينعملا تاطلصسلا لبق نم
رهصشأا3 ماد ففوت دعب مصسوملا ءاهنا ةيناكمت مدع ىلع ةيصضاملا تاعاصسلا يف ثيدحلا رثكو
.يلاحلا مصسوملا ءاهنا يلارديفلا بتكملا ءاصضعأا ررقي نأا لبق
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فيكو كلاوحأا يه فيك
رج◊ا عم كمايأا Òشست

 ؟يحشصلا
بع˘صشلا لا˘ح˘˘ك ي˘˘لاو˘˘حأا

رجحلا رياصسن نحن يرئازجلا
ح˘˘ئا˘˘صصن عا˘˘ب˘˘تا˘˘˘ب ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا
ثي˘ح ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘لاو ءا˘˘ب˘˘طأ’ا
ردق داعتبÓل نيدهاج ىعصسن
طÓتخ’ا نكامأا نع ناكمإ’ا

لقن يف اببصس نوكن ’ ىتح

لاوز ىنمت˘ن ا˘مو˘م˘ع ىود˘ع˘لا
لجو زع هللا وعدنو ءابولا اذه
 .انع هعفرل

ىلع اموادم تلز ام له
نأا مأا تاÒشضحتلا
ةدئاشسلا ةيبابشضلا

 ؟ فقوتت كتلعج
لكصشب لمعأا لاحلا ةعيبطب

ىلع ظافحلا لجأا نم يموي
ى˘ت˘ح كلذو ي˘تا˘ب˘يرد˘ت ط˘م˘ن
ابصسحت لقأ’ا ىلع ازهاج نوكأا
نل حيحصص ة˘صسفا˘ن˘م˘لا ةدو˘ع˘ل
ة˘ئا˘م ة˘ب˘صسن˘ب ن˘يز˘ها˘ج نو˘˘كن
نحن لقأ’ا ىلع نكلو ةئاملاب
ىوتصسملا يف نوكنل رصضحن
’ ر˘˘مأ’ا اذ˘˘هو بو˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لا
ىتح لب طق˘ف ي˘ل˘ع ر˘صصت˘ق˘ي

 .يئÓمز عيمج
نيرامتلا شصوشصخبو

مقاطلاب ةشصاخ يه له
اهنأا مأا قيرفلل ينفلا

 ؟كب ةشصاخ
ةثدحتصسم ةعومجم انيدل

«با˘˘صستاو» ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘˘ع
ىلع ينفلا مقاطلا اهيف لمعي
نحنو لمعلا جما˘نر˘ب ا˘ن˘ح˘ن˘م
ايلعف رمأ’اب موقنو اهب ديقتن

ةصصح لك ةياهن دنع اننأا امك
سضع˘˘˘˘ب لا˘˘˘˘صسرإا˘˘˘˘˘ب مو˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ن
سشتو˘كلا ى˘لإا تا˘هو˘يد˘ي˘˘ف˘˘لا

ةريبك لكب املم نوكي ىتح
 .ةريغصصو

ةلوطبلا تداع لاح ‘
مأا فاك كلذ ىرت له

¤إا ةشسام ةجاح ‘ مكنأا
ةدمو يعامج لمع

 ؟ىرخأا
ا˘ن˘ح˘ن˘م م˘ت˘ي نأا يرور˘˘صض

ةداعتصسا لجأا نم تقولا سضعب
ة˘ي˘ند˘ب˘لا تا˘يرور˘صضلا سضع˘˘ب

كيلع ىفخي Óف ةينفلا ىتحو
هلث˘م سسي˘ل ا˘يدر˘ف ه˘ب مو˘ق˘ن ا˘م
طا˘ق˘ن˘لا د˘يد˘ع ي˘فو ا˘ي˘عا˘م˘ج
نيبلاطم ان˘ل˘ع˘ج˘ي يذ˘لا ر˘مأ’ا
˘ما˘ظ˘ن ق˘فو ل˘م˘ع˘لا ةرور˘˘صضب
د˘ي˘ع˘ت˘صسن ى˘ت˘ح ة˘عو˘م˘ج˘˘م˘˘لا

انك املثم رثكأاف رثكأا انتيفاع
 . ءابولا اذه راصشتنا لبق

ةركلا ولوؤوشسم
نع نوزجاع ةيرئاز÷ا

لامكإاب ءاوشس رارق ذاختا
اذام اهفيقوت وأا ةلوطبلا

 ؟لوقت
مهفأا مل لوقت ام حيحصص

تم˘˘˘˘صص بب˘˘˘˘صس نآ’ا د˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ل
ن˘ع م˘هز˘ج˘عو ن˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا
لام˘كإا˘ب ءاو˘صس رار˘ق يأا ذا˘خ˘تا
نكلو اهف˘ي˘قو˘ت وأا ة˘صسفا˘ن˘م˘لا
تامولعملا بصسحو هنا ديكأ’ا
دوعي دق ريخأ’او لوأ’ا رارقلاف
نود نم يتلاو ةحصصلا ةرازول
لÓ˘˘˘خ كلذ ذ˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘صس كصش
 .ةمداقلا تاعاصسلا

تاناكمإ’ا رئازجلل لهو
ةدوعب اهل حمشست يتلا
 ؟يداع لكششب ةشسفانŸا

ادج بعصصلا نم هنا دقتعا
ي˘ف ة˘صسفا˘ن˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لا
ع˘˘جار كلذو ن˘˘هار˘˘˘لا تقو˘˘˘لا
ءاو˘˘صس تا˘˘نا˘˘كمإ’ا با˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ل
قر˘ف˘ل˘ل وأا دا˘ح˘تÓ˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب
طصسبا يناعت يتلاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
طور˘˘صش كلا˘˘˘ب ا˘˘˘م˘˘˘ف رو˘˘˘مأ’ا
ا˘م˘كف سسور˘ي˘ف˘لا ن˘م ة˘يا˘قو˘لا

ةقيرطو ايناملأا يف اعيمج انيأار
انيلوؤوصسم نأا دق˘ت˘عا ل˘ما˘ع˘ت˘لا
يف ةمج تابوعصص نودجيصس
 .ةصسفانملل ةدوعلا رارق ذاختا

باحشصأا نع نودعتبت
طاقن شسمخب طوقشسلا

نيديعب مكنأا ىرت له
 ؟طوقشسلا تاباشسح نع

ة˘نرا˘ق˘م ة˘ي˘ل˘صضفأ’ا ا˘˘ن˘˘ل
انل ناو ةصصاخ قرفلا سضعبب
بعلتصس يتلا تاءاقللا سضعب
يفو ان˘ت˘ه˘ج ن˘م را˘يد˘لا ل˘خاد
يمرنصس ةصسفانملا ةدوع لاح
ا˘نءا˘ق˘ب نا˘م˘صضل ا˘ن˘˘ل˘˘ق˘˘ث ل˘˘كب
ة˘غ˘˘ل ناو ة˘˘صصا˘˘خ ة˘˘ي˘˘ح˘˘يرأا˘˘ب
بصسح امامت ةديعب تاباصسحلا
سضع˘˘ب˘˘ب ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م يدا˘˘ق˘˘ت˘˘عا
 .ىرخأ’ا ةيدنأ’ا

باهذ ‘ لداعت دعب
شسأاك نم يئاهنلا عبرلا
قافولا مامأا ةيروهم÷ا

مكظوظح نأا ىرت له
 ؟ةدوعلا ‘ ةÒفو ىقبت

ةيصضرأا يف انلداعت حيحصص
مل ةدوعلا ءاقل نكلو انناديم
سصر˘˘ف˘˘لا ل˘˘كو د˘˘ع˘˘ب بع˘˘ل˘˘˘ي
لجا نم ا˘ن˘ل ة˘ي˘تاو˘م نو˘كت˘صس
يل لو˘ق˘ت د˘ق ا˘ن˘تا˘ف ا˘م كراد˘ت
م˘ث˘ير ي˘ف نود˘جاو˘ت˘ي قا˘فو˘˘لا

لاقت ةقيقحلا نكلو دعاصصتم
عيمجلا دا˘عأا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ف˘قو˘ت
ا˘˘م و˘˘هو ر˘˘ف˘˘صصلا ة˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘ل

انقاروأا نع ثحب˘ن ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘ي˘صس
رودل˘ل ل˘هأا˘ت˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت د˘صصق
 .لبقملا

اهتفرع ةفشسؤوم ثادحأا
تببشستو ةهجاوŸا

Ãرفشصأ’ا دار÷ا ةبقاع
تابوقعب ةيفياطشسلاو

 ؟كقيلعت ام ةيشساق
دهاصش دقف ائ˘ي˘صش م˘ه˘ف˘ن م˘ل

نأا˘ب ه˘ل˘ك ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا بع˘˘صشلا
ي˘ف ر˘ي˘صست تنا˘ك ة˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا

حور ي˘˘˘˘فو ةد˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج فور˘˘˘˘ظ

نيبعÓلا نيب ةيلاع ةيصضاير
دحا هذبحي ’ ثدح ام فصسأÓل
هذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م لاوز ى˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘نو
يأا د˘ي˘ف˘ت ن˘ل ي˘ت˘˘لا لا˘˘م˘˘عأ’ا

دو˘˘ع˘˘ت نأا بجو ا˘˘م˘˘˘ك فر˘˘˘ط
اهدهع ق˘با˘صس ى˘لإا تا˘قÓ˘ع˘لا

ةريخأ’ا مصساوملا ناو ةصصاخ
ي˘ف ر˘ي˘صست تنا˘ك رو˘مأ’ا ل˘ك
 .ديج لكصش

امايأا تششع كنا لاقي
نبا كناو ةشصاخ ةبعشص

 ؟فيطشس
دودحلا دع˘ت˘ت م˘ل ح˘ي˘ح˘صص

ا˘ي˘˘ف˘˘يا˘˘ط˘˘صس نو˘˘كت نأا ن˘˘كلو
اصضيأا سسكعلا وأا جربلل بعلتو
سضع˘˘˘˘ب د˘˘˘˘جو˘˘˘˘ت د˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘كأا˘˘˘˘˘ف
ن˘كم˘ي ن˘كلو تا˘˘ق˘˘يا˘˘صضم˘˘لا
اندافأا يلزنملا رجحلا نأا لوقلا

بج˘˘ن˘˘ت ناو ة˘˘صصا˘˘خ ار˘˘ي˘˘ث˘˘˘ك
ةأا˘˘˘طو ن˘˘˘م ل˘˘˘ل˘˘˘ق جور˘˘˘خ˘˘˘˘لا
را˘˘˘˘صصنأ’ا ع˘˘˘˘˘م كا˘˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘ح’ا

 .ةارابملا كلت نع ثيدحلاو
كراوششم ¤إا دوعن

تناك فيك يوركلا

عم كتقÓطنا
لبق ةريدتشسŸا

؟ودارابب قاحتل’ا

قا˘˘فو ع˘˘م تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘ياد˘˘˘ب
لئاوأ’ا نم تنك ثيح فيطصس
ز˘˘كر˘˘م ي˘˘ف او˘˘ط˘˘صشن ن˘˘˘يذ˘˘˘لا
ةصسردملا ن˘م قا˘فو˘لا ن˘يو˘كت
نأا لوق˘لا ن˘كم˘ي ف˘يدر˘لا ى˘لإا
انه اهتم˘ل˘ع˘ت ةر˘كلا تا˘يد˘ج˘بأا
ى˘ق˘ل˘تأا نأا ل˘ب˘ق ي˘ت˘ن˘يد˘˘م ي˘˘ف
بعلل وداراب يدان نم اصضرع
ا˘م و˘هو ر˘با˘˘كأ’ا ف˘˘ن˘˘صص ي˘˘ف
 .اهدعب ايلعف ققحت

دا–ا ¤إا تلقتنا اهدعب
¤إا مث نمو شسابعلب

ميقت فيك يرانكلا
Œنيذه ‘ كتبر

 ؟Úقيرفلا
داحتا ىلا تلقتنا حيحصص

بردملا بلط نأا دعب سسابعلب
ثيح يتامدخ فراصش مÓعوب
ا˘ه˘مو˘ي كا˘ب˘لا و˘لوؤو˘صسم ق˘فاو
اريثك هللا دمحاو يلاقتنا ىلع
ناو ةصصاخ كانه يتبرجت ىلع
ر˘ي˘غ˘صص أا˘ناو ا˘ه˘مو˘ي ي˘لا˘ق˘ت˘نا

نأا ’إا كلذ ن˘˘˘˘م م˘˘˘˘غر˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘بو
ةد˘ي˘ج تنا˘ك ي˘ل م˘ه˘ت˘ل˘ما˘˘ع˘˘م
كلذ ىلع ةبصسانملاب مهركصشا
ن˘م ’ا˘صصتا تي˘˘ق˘˘ل˘˘ت ا˘˘هد˘˘ع˘˘ب
ام و˘هو ي˘ب˘م˘لوأ’ا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

نم امهم اصضرع ىقلتأا ينلعج

كلذل تبجتصسا ثيح يرانكلا
تب˘˘ع˘˘ل ي˘˘نأا لو˘˘ق˘˘لا ن˘˘كم˘˘يو
ا˘˘مأا كا˘˘˘ن˘˘˘ه ط˘˘˘ق˘˘˘ف با˘˘˘هذ˘˘˘لا

م˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا سصو˘˘˘صصخ˘˘˘ب
مل ةبيب˘صشلا ي˘ف ي˘ت˘بر˘ج˘ت˘ف
ة˘نرا˘ق˘م ا˘ه˘ن˘˘ع سضار ن˘˘كأا
كراصشأا مل ينوك سسابعلبب

 .اريثك
ةباشصإا ¤إا تشضرعت
بختنŸا عم ةÒطخ
يبŸوأ’ا ينطولا
ةرداغŸ كترطشضا

تششياع فيك يرانكلا
 ؟رمأ’ا

ع˘˘م ي˘˘ت˘˘با˘˘صصإا م˘˘ع˘˘˘ن
ي˘ف ي˘ب˘م˘لوأ’ا بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا

اريثك ينتداعأا ايقيرفإا سسأاك
ا˘˘م ن˘˘كلو ف˘˘˘ل˘˘˘خ˘˘˘لا ى˘˘˘لإا

ه˘ل˘ل د˘م˘ح˘لا لو˘قأا ي˘نا˘صسع
رد˘˘ق اذ˘˘ه ءي˘˘˘صش ل˘˘˘ك ى˘˘˘ل˘˘˘ع
اهنأا لوقلا نكميو بوتكمو

ةطقن ىلإا ةدوعلل ةصصرف تناك
ديدج نم قÓ˘ط˘ن’او ر˘ف˘صصلا

 .رخآا ائيصش كل فيصضأاو
 ؟لشضفت

ة˘ب˘ي˘ب˘صش ي˘تردا˘غ˘م ل˘ب˘˘ق

ةرادإ’ا ن˘م تب˘ل˘˘ط ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لا
مل نكلو يتاقحتصسم ديدصست
ين˘ع˘فد ا˘م و˘هو كلذ ل˘صصح˘ي
تا˘˘عزا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل ى˘˘˘لإا
يتاق˘ح˘ت˘صسم ى˘ل˘ع لو˘صصح˘ل˘ل
ثي˘ح ةأا˘جا˘ف˘م˘لا تنا˘˘ك كا˘˘ن˘˘ه
نيدأا تنك ينوك نم مغرلابو
وه يرانكلا نأا ’إا رهصشأا6 ـب
ةيصضقلاب ةياهنلا يف زاف نم
ةعاصسلا دحل ملعا ’ كلذ فيك
نم ةريح يف ينلعج ام وهو
 .اذه انموي ىلإا يرمأا

نم وداراب ¤إا تدع
تلقتنا مث نمو ديدج

فيك يشس شسا يشسلا ¤إا
 ؟كتبرŒ ميقت

يف يتباصصإا د˘ع˘ب ح˘ي˘ح˘صص
لمحأا تنك يبملوأ’ا بختنملا
اهدعب ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘صش ناو˘لأا

ن˘يأا ودارا˘˘ب يدا˘˘ن ى˘˘لإا تد˘˘ع
ةرتفل ينتدعبأا ةيلمع تيرجأا
تب˘ع˘ل ثي˘ح ةو˘˘ق˘˘ب تد˘˘ع م˘˘ث
ي˘ف تاءا˘ق˘ل˘لا ل˘ما˘ك ا˘ب˘ير˘˘ق˘˘ت
يف اندع˘صصو ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘جرد˘لا
ةريظح ىلإا مصسوملا كلذ ةياهن
م˘صسو˘م˘لا ي˘ف ا˘هد˘ع˘˘ب را˘˘ب˘˘كلا
اصصاخ ءاقل51 تبعل يلاوملا
ىقلتأا ينلعج ام وهو باهذلاب
ي˘˘صس سسا ي˘˘صسلا ن˘˘م ’ا˘˘صصتا
ق˘فاوأا ي˘˘ن˘˘ل˘˘ع˘˘ج يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا

نم بعلي قيرفلا ناو ةصصاخ
ه˘ل˘ل د˘م˘ح˘لاو ة˘لو˘ط˘˘ب˘˘لا ل˘˘جا
بعلا نكأا مل ينوك نم مغرلاب

ي˘ف ي˘ت˘كرا˘صشم نأا ’إا ار˘ي˘˘ث˘˘ك
تناك يت˘لاو تاءا˘ق˘ل˘لا سضع˘ب

انجيو˘ت˘ت ر˘ي˘صصم ي˘ف ة˘م˘صسا˘ح
كلذب رخفا ينلعجي ةلوطبلاب
تاءاقل تبعل كيلع ىفخي Óف

ىتحو ةراط˘صسو˘صسو يرا˘ن˘كلا
تنا˘ك تاءا˘ق˘ل ي˘هو ةد˘ي˘ل˘˘ب˘˘لا

وهو بقللاب انجيوتتل ةددحم
يف اهموي يتايونعم لعج ام
.لاقي املثم يلÓعلا

عبتي....

فلت� ‘ اهششياع براŒو ةيشصخشش رومأا ةدع نع ثد–و مويلا مÓشسلل هبلق جÈلا يلهأا بع’ عقعق دمحأا حتف
Œا عم هبراŸوأ’ا بختنŸبكلا ةيدنأ’او يبÒعلا ةعيبطل قرطت امك هنشس رغشص مغر اهل بعل يتلا ةÓيتلا ةق

‘ هيأار نع Óشضف شسأاكلا لين ‘ اهظوظحو ةلوطبلا ‘ «اباكلا«ÒشصŸ هتيؤورو ةيجياÈلاو ةيفياطشسلا طبرت
.لوطŸا راو◊ا اذه ‘ انوفششتكت ىرخأا عيشضاوم ةدعو يشضاملب ينطولا بخانلاو Êارمعو يريزد

 شسأاكلا ‘ قافولا زواŒو ءاقبلا «اباكلا» قيق– نم اقثاو ادب

ةباصصإلإو يريزد لصضفب ةيعون ةدوع انققح »:عقعق
 «رفصصلإ ةطقنل ينتداعأإ يبŸوألإ بختنŸإ عم

اهيلإإ تأاجل نأإ دعب ينتمدصص تاعزانملإ ةنجل »
«لئابقلإ ةبيبصش نم رهصشأإ6 تاقحتصسم ليصصحتل

ةيفياطصسلإو ةيجيإÈلإ Úب ةيوخألإ تاقÓعلإ ةدوع بجي»
«جÈلل بعلتو ايفياطصس نوكت نأإ Óهصس سسيلو

ءاقبلإ ةقرو ىلع انيصسفانÃ ةنراقم ةيلصضفألإ انل»
«سسأاكلإ ‘ قافولإ زواجتل ةيتإوم ةصصرفلإو

ةيدا–لإ راقتفإ لظ ‘ ةصسفانملل ةدوعلإ بعصصلإ نم»
«انوروك نم ةياقولإ تايناكمإإ طصسبأل ةيدنألإو

ششامر ماششه هرواح



ةــــنصصرق

 بئاغ ›وغيف رصضاح رجام
،ةعقوتم ريغ ةقرافم يف

بعÓلا يلوغيف نايفصس باغ
يدان بع’ ،يرئازجلا يلودلا

يلاحلا يكرتلا يارصس ةطلغ
ني˘ب˘عÓ˘لا ل˘صضفأا ة˘م˘ئا˘ق ن˘ع
،«ا˘˘غ˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘لا» ي˘˘˘ف ة˘˘˘قرا˘˘˘فأ’ا

رجام حبار مصسا نأا بيرغلاو
دجاوت ،ةيرئاز˘ج˘لا ةرو˘ط˘صسأ’ا
بعلي مل هنا مغر ،ةمئاقلا يف
امك ،ايصسنلاف يدان عم اريثك
،ةمئاق˘لا ن˘ع ي˘م˘ي˘هار˘ب با˘غ
يوق ءادأا ميدقت مغر يدنامو
لا˘يرو ة˘طا˘نر˘غ ن˘م ل˘˘ك ع˘˘م
.يلاوتلا ىلع سسيتب

 هجول اهجو
لقنتي نأا رظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م

ةيافلح فيطصس قافو سسيئر
يواد˘ع˘صس ر˘ي˘جا˘ن˘م˘لا اذ˘كو
طا˘˘ب˘˘صضن’ا ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل ى˘˘˘لا

˘مو˘ي˘لا ة˘ح˘ي˘ب˘صص ة˘عا˘ط˘لاو
ة˘عا˘صسلا ة˘ي˘صضق ة˘صشقا˘ن˘م˘ل
رودي ام لك نع ثيدحلاو
ي˘˘˘م˘˘˘صس ا˘˘˘م سصو˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘ب
بير˘˘˘˘صست˘˘˘˘لا» ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘صضق˘˘˘˘˘ب
نأا رظت˘ن˘ي ثي˘ح «ي˘تو˘صصلا
هت˘ه˘جو فر˘ط ل˘ك ح˘صضو˘ي

نم لك رم نأا دعب ةصصاخ
اذكو ةركصسب داحتا سسيئر
جر˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘هأا سسي˘˘˘˘˘ئر
ثد˘˘ح ا˘˘م ا˘˘ح˘˘صضو˘˘˘ت˘˘˘صساو
ةريدتصسم˘لا قا˘صشع ى˘ق˘ب˘ي˘ل
. ديدجلا نورظتني

رصسخ «بوŸإ»
 ةيصضقلإ

قيرف اهيف دجاوتي ةياغلل ةبعصص ةيعصضو
ة˘ي˘صضق˘لا ر˘صسخ ا˘مد˘ع˘ب ،ة˘يا˘ج˘ب ة˘يدو˘˘لو˘˘م
بع˘ل˘م˘لا يدا˘ن ل˘ب˘ق ن˘م هد˘صض ة˘عو˘فر˘م˘لا
كاج بعÓلا ةيصضق سصخي اميف ،يصسنوتلا
ريخأ’ا عم دقاعت دق بوملا» ناكو ،ناصسيب

ة˘˘م˘˘ي˘˘ق دد˘˘صسي م˘˘˘ل ه˘˘˘نأا ’إا ،7102 ف˘ي˘صص
ىدل ةيصضق يصسنوتلا يدانلا عفريل لاقتن’ا
مامأا «بوملا» لعجي ام اهبصسكو «افيفلا»
يصسنوتلا قيرفلل وروأا ف’آا6 عفد ةيمتح
.يصضاقتلل موصسرك يرصسيوصس كنرف فلأاو

لخدت نورظتني
 ›إولإ

يلاو لخدت ةبانع داحتا وبع’ لجعتصسا
ةصصاخ م˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘صسم ة˘ي˘صضق ي˘ف ة˘ي’و˘لا

اذه داحتÓل ةريبك غلا˘ب˘م˘ب نو˘ن˘يد˘ي م˘ه˘نأاو
نوب˘عÓ˘لا ل˘كو د˘ق˘ف تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لا بصسحو
مهم˘صسا˘ب ثيد˘ح˘ل˘ل ةز˘ي˘ع˘م لدا˘ع م˘ه˘ل˘ي˘مز
رمأ’ا نع اهيديا تعفر ةرادإ’ا نأاو ةصصاخ
نم اهتلاقتصسا ميدقتل نمزلا عراصست اهنأا امب

ي˘ت˘لا ةو˘ط˘خ˘لا ي˘˘هو يدا˘˘ن˘˘لا سسأار ى˘˘ل˘˘ع
هنيدت ام لظ يف رثكأا ةبيتكلا طروتصس
. تاقحتصسم نم يدانلل

«ماصصل» وبعل
 ل◊إ سشواقلم

مهبردم ةليلم نيع ةيعمج وبع’ رصسفتصسا
ه˘ب نو˘ن˘يد˘ي ا˘م سصو˘صصخ˘ب ةرار˘غو˘ب ن˘ي˘ما˘ي˘ل

سصوصصخب «ماصص’» ةيعصضو مزأات نأاو ةصصاخ
ديزيصس لايناد يبرصصلا بردملا روجأا ةيصضق
يتلا فيراصصملا نأا ا˘م˘ب م˘ه˘ب˘عا˘ت˘م م˘ج˘ح ن˘م
ةر˘جأا د˘˘يد˘˘صست ي˘˘ف و˘˘لو بغر˘˘ت ةرادإ’ا تنا˘˘ك
ا˘هد˘يد˘صست˘ل ر˘ط˘صضت˘صس ة˘عو˘م˘ج˘˘م˘˘ل˘˘ل ةد˘˘حاو
ي˘ن˘ق˘ت˘لا ل˘ع˘ج ا˘م و˘˘هو ي˘˘بر˘˘صصلا سشتو˘˘كل˘˘ل
عوبصسأ’ا اذه رحب عامتجا لجعتصسي ةرارغوب
. راصسفتصسÓل ةرادإ’ا عم

 سضاير اي كصسإر ةمÓصس

هينج فلأا005 ابيرقت ةميقب تاقورصسم
سضاير اهدق˘ف ي˘ت˘لا ة˘م˘ي˘ق˘لا ي˘ه ،ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘صسا

رتصسصشنام مجن ينطولا بختنملا دئاق زرحم
وطصسلل هلزنم سضرعت ،امدعب يزيلجن’ا يتيصس
،دحأ’ا ىلإا تبصسلا ةليل سصوصصللا لبق نم
تاعاصس3 ،رصضخلا ع˘م ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ل˘ط˘ب د˘ق˘فو
هين˘ج ف˘لأا003 مهتميق غل˘ب˘ت ن˘م˘ث˘لا ة˘ظ˘ها˘ب
فلأا05 يلام غلبم ىلإا ةفاصضإ’اب ،ينيلرتصسإا

رواصسأاو يني˘لر˘ت˘صسإا ه˘ي˘ن˘ج ف˘لأا051و هي˘ن˘ج
.ةيودي

qarsana@essalamonline.com
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 ةمقن ¤إإ ةمعن نم يقوزرم
سضعب تافرصصت

،طخصس راثأا ةيدنأ’ا
ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘صش ةرادإا
ا˘م˘ي˘صس’ ةد˘كي˘كصس
لك يف ثحبت اهنأاو
ة˘˘عز˘˘عز ن˘˘ع ةر˘˘م
ق˘ير˘ف˘لا رار˘˘ق˘˘ت˘˘صسا

د˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘بو ثي˘˘˘˘˘˘˘ح
ي˘˘ت˘˘لا ت’ا˘˘صصت’ا

قبا˘صسلا ي˘ف تثد˘ح
اه دادح عفادملا عم
قر˘ف˘لا سضع˘˘ب ي˘˘ه
تاعزانملا ةنجل ىلإا يقوزرم بعÓلا رج لجا نم ةيداملا ةبيبصشلا ةيعصضو لÓغتصس’ ىعصست
ىلع تدكأا يتلا ةرادإ’ا بصسح يزخملا رمأ’ا وهو هل عيقوتلاو قيرفلا نم هحيرصست لجا نم
. لاكصشإ’ا ةيوصست ىلع لمعتصس اهنأا
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 ةيز نب اي هللإ ءاصش نإإ تامÓصس
هل سضرعت فصسؤوم ثداح

ي˘˘لود˘˘لا ة˘˘˘يز ن˘˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘صسا˘˘˘ي
سسي˘˘م˘˘خ˘˘لا مو˘˘ي ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
تفصشك ام بصسحو ،يصضاملا

بع’ نأا «ككياي˘ب» ة˘ف˘ي˘ح˘صص
سضرعت د˘ق ي˘صسنر˘ف˘لا نو˘ج˘يد

ىوتصسم ىلع ةريطخ ةباصصإ’
اذه ،ارصس رمأ’ا ىقبأا يذلاو هدي
نويل كيبملوأا جيرخ يناعيو
ىقبت يتلاو ةباصصإ’ا راثآا نم
اصصو˘صصخ ،ة˘صضما˘غ ا˘ه˘با˘ب˘صسأا
بعÓ˘˘˘˘لا م˘˘˘˘ت˘˘˘˘كت ل˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘˘ف
ا˘م ة˘ثدا˘ح˘لا ى˘ل˘ع ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ت’ؤواصستلا نم ديدعلا حرطي

.ةثداحلا ةقيقح لوح
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ةÓصصلإ تيقإوم

لايدنوŸإ ‘ رصضÿإ عم ةكراصشŸاب ملحأإ :اجديكوأإ^
ايلاح «اغيللإ» ‘ يبرع بعل لصضفأإ يدنام :يكإز وداب^

نÓيم ةرإدإإ عانقإاب ليفك غلبŸإ^

بعل لصضفأإ حيرصست سضفري ديد÷إ بردŸإ^
هيلع ةطÿإ ءانب ىلع رصصيو «ناكلإ» ‘

يقيرفإإ بعل ىلغأإ سسماخ نوكيل هجتي^
«ايرئإزج Êاثلإو خيراتلإ ‘

مدعب ددهم ةيز نب
هدـــي مإدــختصسإ
إددــ‹ ىرــصسيلإ

نيوكت زكرÃ نوبلاطي راصصنألإ
«ةبيقعلإ لبقتصسم نامصضل

هعم دقاعتلا مدهل ةيلاŸا هبلاطÃ ججحتت افارطأا نأا دكأا

لمحب ملحي Ìيخلب
«ةوإرم◊إ» نإولأإ

رورم ثدا◊ هسضرعت دعب ةيحارج ةيلمعل عسضخ
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ايقيرفإا لطب عم دقاعتلا لمأا دقفي مل ودرانويل

دــصصري «يــج.سسأإ.يــبلإ»
عــم دقاعتلل وروأإ نوـيلم05

يفيصصلإ وتاكريملإ يف رصصان نب

نارهو ةيدولوم
صسأاكلا ‘ قافولا زواŒو ءاقبلا «اباكلا» قيق– نم اقثاو ادب

لصضفب ةيعون ةدوع انققح »:عقعق
بختنŸإ عم ةباصصإلإو يريزد

«رفصصلإ ةطقنل ينتداعأإ يبŸوألإ

ةمسصاعلا دا–إادادزولب بابسش


