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إديدج اماع إريدم اسسيئر يمÓعل لامج بسصن
طبإرم دمحأل افلخ ءاسسملإ ةديرجل

ىلع اوــلوتضسا سصاــخضشأا3 فـيقوت
بضساحم ةزوـحب تـناك نويلم025

ةـــمضصاعلاب ناـينب نيع يـف ةــكرضش
50صص
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حورو ةليبنلإ ةيناسسنإلإ ميقلإ لسضفب
رئإزجلإ ءانبأإ لك نيب ةبحملإ

صسبجلاب ققسشلإ صسيبلت لدب لزاعلإ رإدجلإ
«ةلياحتملإ» زاجنإلإ تاكرسش دوقع خسسفو

ةثيدحلإ تايجولونكتلإ دامتعإ ىلإإ إوعد
ةيمومعلإ لاغسشألإو ءانبلإ عاطق يف

نوبلاطي نولواقملاو لمعلا بابرأا
ةـنضس ةدــمل بـئارضضلا لــيجأاتب

«اــنوروــك» ببضسب لــقألا ىـلع
40 صص

نيتيلمع يف صسولهم صصرق007 ةبإرق زجح
دمحمأإ يديسس ةيدلبب نيتقرفتم

ةماعنلاب جلاعم فيك ريطانق8 نم ديزأإ زجح ةلمعلإ نم ميتنسس رايلم فسصنو رايلم ةبإرق زجح
ةروزم وروأإ00609و ةينطولإ

ةضصتخم ةــينطو ةــكبضش كيكفت
ىلفدلا نيعب ةلمعلا ريوزت يف

50صص

ر˘يد˘م˘لإ ،ي˘ب˘ير˘ع˘ل˘ب قرا˘ط دـم˘ح˘م د˘ق˘ع
نكسسلإ نيسسحتل ةينطولإ ةلاكولل ماعلإ

عم ايقيسسنت اعامتجإ ،«لدع» هريوطتو
ماعلإ ريدملإ صسيئرلإ ،نيدموب يسساقوأإ
ءانبلل ةينقتلإ ةباقرلل ةينطولإ ةئيهلل

CTCنع رسضاحتلإ ةينقت قيرط نع
ةباقر˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لإ ة˘ئ˘ي˘ه˘لإ ر˘ق˘م˘ب ،د˘ع˘ب
ىلع ةباقرلإ ديدسشتل ،ءانب˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لإ
ا˘ق˘ب˘ط إذ˘هو ،تا˘ن˘ك˘سسلإ ةدو˘جو ة˘ي˘˘عو˘˘ن
نكسسلإ ر˘يزو ،ير˘سصا˘ن لا˘م˘ك تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل
.نإرمعلإو

عـــضضنضس» : لاــضصتإلا رــيزو
ةيمÓعإا ةضسضسؤوم لك سسأار ىلع
«عاــطقلا يينهم نم ءاـفكألا

50صص

«عيباضسأا لÓخ انوروك يضشفت يف يلكلا مكحتلا»
30 صص :ءابولإ يسشيفت ةعباتمل ةيملعلإ ةنجللاب وسضع ،ةيئاقولإ تإءإرجإلاب نينطإوملإ مإزتلإإ ةطيرسش

ةـــينطولا ةفاقثلا» :دارـج
دقحلا هجاوت نأا تعاطتضسإا

«ةـــنتفلاو ةـــيرــضصنعلاو

30صص

ةدوـجب «لدــع» تاـنكضس
ادـعاضصف مويلا نم ةـيلاع

40 صص

ةيوبرتلا تاضسضسؤوملاب نوقحتلي ةرادإلا لامعو ةذتاضسألا
ةنسسلإ ةياهن لامعأإ مامتإإو ةددحملإ لاجآلإ يف اهدقعل صسلاجملإ فلتخم ةمانزر ىلع عÓطإلإ لجأإ نم

مـعد رـضصنع فــيقوت
ةـيباهرإلا تاعاـمجلل
جــــيرـيرعوـب جرــبب

يلامجإإ و ءافسش ةلاح28ليجسست
9976 ىلإإ لسصي نيفاعتملإ

ةـباضصإا111و تايفو8
«اـــنوروــك» ــب ةدــيدج

 رــــئازـــجلا يــــف
40 صص

ةراعملا بتكلا عاجرتضسإا يف عورضشلل رضضخألا ءوضضلا سسرادملا ءاردم يطعت ةيبرتلا ةرازو ^
مداقلا توأا فضصتنم رـجحلا نولخدي «مايبلا» و «كابلا» ةلئضسأا ودعم ^

راعت لو عابت يريضضحتلا فضصلا بتك ^

30صص



م.م.ذ.شش نع ردشصت
عيزوتلاو رششنلل راشسŸا

رششنلا لوؤوشسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طشسولا عبطلا
قرششلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راشسŸا م.م.ذ.شش :طشسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرششلا عيزوتلا

(ةخشسن0512)4272 ددعلابحشس
moc.enilnomalasse@bup:راهششإ’ا

 ،Òفشس رداقلا دبع ،ةفاحشصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،ششويوز ديرف عراشش2

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

moc.enilnomalasse@ofni
قرششلاب»مويلا مÓشسلا»ـل يوهجلا بتكملا

ةنيطنشسق  –  ةيعانشصلا ةقطنملا ةفاحشصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روشصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لشصت يتلا

اهباحشصأا ¤إا درت ’
 ترششن ءاوشس
رششنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
! .. اورذحإا

نيع ةيدلبب تÓقنم ريروأا ةيرق تدهسش
ةرسشح روهظ ،وزو يزيت ةي’و يف مامحلا
حلاسصملاب عفد يذلا رمأ’ا ،رمنلا ضضوعب
تاءار˘جإ’ا ذا˘خ˘تا ى˘لإا ة˘ي’و˘لا˘ب ة˘ي˘ب˘˘ط˘˘لا
يتلا ةقطنملاب اهراسشتنإا يدافتل ةيئاقولا
نأا ا˘م˘ل˘ع ،بعر ة˘لا˘˘ح ا˘˘ه˘˘نا˘˘كسس ضشي˘˘ع˘˘ي
ةيلحملا ةعامجلا تاذب ةفاظنلا حلاسصم
لزانم فيظن˘ت˘ل ة˘ي˘ئا˘قو ة˘ي˘ل˘م˘ع تر˘سشا˘ب
.اهيلع ءاسضقلل اهعراوسشو ةيرقلا

نم حبقأا رذع بُر
! .. بنذ

ةوسشرلا يسضاقت مدع ىلع فظوم مسسقأا
قرطب لاح يأا ىلع اهسضاقتي هنكل ،هيديب
يفختملا فظوملا ةسصق يف رسسلا ،ىرخأا
نأا يه ،ةقيمعلا رئازجلا تارادإا ىدحإا يف
ه˘ل ه˘جو ر˘ي˘ه˘سش د˘ج˘سسم ما˘˘مإا نا˘˘ك هد˘˘لاو
نم ةوسشر هديب كسسمأا وه نإا «رسش ةوعد»
يقلت ىلع انبحاسص جرد اذهل ،ضصخسش يأا
نع اديعب ،(يجاوهق) طيسسو ربع ةوسشرلا

برتقي يذلا فظوملا اذه ملعلل .. هبتكم
كلمي وهف ارينوي˘ل˘م ح˘ب˘سصأا د˘عا˘ق˘ت˘لا ن˘م
نيزنب ةط˘ح˘م˘ب ة˘ق˘ح˘ل˘م تا˘مد˘خ ة˘ط˘ح˘م
.Óيفو ةعرزمو

! .. ةمقن ¤إا ةمعن نم

اديعبو ،راذنإا قباسس يأا نود ةئجافم ةجرخ يف
ة˘˘ح˘˘˘سصلا ةرازو تقر˘˘˘بأا ،تارر˘˘˘ب˘˘˘م ة˘˘˘يأا ن˘˘˘ع
لك ءاردم ،تايفسشتسسملا حÓسصإاو ناكسسلاو
عزنب ،نطولا ربع ةيمومعلا ةيحسصلا لكايهلا

اهتروطخل ارظن اهتاباوب نم ميقعتلا تارمم
ريزولا حلاسصم ّنأا املع ،نينطاوملا ةحسص ىلع
ضصرحلا ةديدسش تناك ،ديزوب نب نامحرلا دبع
ىلع ،اندÓب يف «انوروك» ءابو راسشتنإا ةيادب يف
لك ىوتسسم ى˘ل˘ع م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا تار˘م˘م بي˘سصن˘ت
.روهمجلل ةبطقتسسملا ةيمومعلا لكايهلا

حول Úب ةيرضس برح
! .. فايضضوبو

اق˘ل˘ع˘م ،كلا˘م˘لا د˘ب˘ع فا˘ي˘سضو˘ب بل˘ق ي˘ق˘ب
لبق ج˘سسن ن˘يأا ،ير˘ئاز˘ج˘لا بر˘غ˘لا ة˘م˘سصا˘ع˘ب
لكسشب ةيوق تاقÓع ةكبسش ةي’ولا هترداغم
لك ،ينطولا ريرحتلا ةهبج بزح لخاد ضصاخ
ريزو ،حول بيطلا ةبقارم تحت يرجي ناك اذه
ه˘عا˘ب˘تأا ضضع˘ب كر˘˘ح يذ˘˘لا ،ق˘˘ب˘˘سسأ’ا لد˘˘ع˘˘لا
يف هليمزل ديازتملا يسسايسسلا ذوفنلا ةهجاومل

نيب تاعازنلا تغلبو ،اهتقو ةقيلفتوب ةموكح
ريراقتلا هيجوتو ةهجاوملا دح ،نيلجرلا عابتأا
«ةكرعملا» هذه لك ،ة˘ي˘مو˘ي˘لا ه˘ب˘سش ة˘يد˘ي˘كلا

دلو لامج حلاسصل ةياهنلا يف بسصت تناك
ةيموي ريراقت لقني هرودب ناك يذلا ،ضسابع
برغ˘لا ة˘م˘سصا˘ع ي˘ف بز˘ح˘لا ة˘ي˘ع˘سضو لو˘ح
يذلا ،ةقيل˘ف˘تو˘ب د˘ي˘ع˘سس ل˘ظ˘لا ل˘جر ح˘لا˘سصل
يفو .. ديعب نم هذه ةيرسسلا برحلا بقار
.نجسسلا يف مويلا لكلا ةدئاف Óب ريخأ’ا

qarsana@essalamonline.com
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اكيرمأا هابتنإا تفلي يرئازج
ةيرئازج ةغمدأاو تاءافك عم ثدح امك

تاي’ولا ةرافسس تثدحت .. لبق نم ةريثك
مايق نع ،رئازجلا˘ب ة˘ي˘كير˘مأ’ا ةد˘ح˘ت˘م˘لا

نم جرخت نطنسشاوب ميقم يرئازج بيبط
،8002 يف رئازجلا ةعماجب بطلا ةيلك
،«انوروك» ضسوريف ن˘ع ةر˘م˘ث˘م ثا˘ح˘بأا˘ب
يف اهتحفسص ىلع روسشنم يف تبتكو
روتكدلاب نوروخف نحن» ،«كوبسسيافلا»
د˘عا˘سسم ذا˘ت˘سسأا ،يد˘م˘ح˘م ردا˘˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
ةعماجب ةعسشأ’ا دهعمل يبطلا زكرملاب
ماق يتلا ةسساردلل هرسشن دعب ،يتانيسسنسس
هتجوز لم˘سشي يذ˘لا ي˘ب˘ط˘لا ه˘ق˘ير˘ف ا˘ه˘ب
ةلجم يف ،يدمحم ريسشب ىهسس ةروتكدلا

رهسشلا ةرداسصلا ة˘قو˘مر˘م˘لا ي˘جو˘لو˘يدار
.«يسضاملا

مهنوع ‘ هللا ناك
ضشي˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ه˘˘˘˘جاو˘˘˘˘˘ي

ة˘˘ياد˘˘ب ذ˘˘ن˘˘م ،ضضي˘˘˘بأ’ا
ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ج را˘˘˘˘˘سشت˘˘˘˘˘نا
،ا˘ندÓ˘ب ي˘ف «ا˘نورو˘˘ك»

م˘ه˘ف ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك ا˘˘ط˘˘غ˘˘سض
ذا˘ق˘نإا ى˘ل˘ع نو˘سصير˘˘ح
دحلاو ،ىسضر˘م˘لا ةا˘ي˘ح
،ءا˘˘بو˘˘لا را˘˘˘سشت˘˘˘نا ن˘˘˘م
ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م ن˘˘˘ع Ó˘˘˘سضف
،ت’اح˘لا ل˘كل ة˘ي˘مو˘ي

يتلا كلت اهنم ةسصاخ
ا˘˘ه˘˘با˘˘ح˘˘˘سصأا ي˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘ي
كئلوأا وأا ةنمزم اسضارمأا
م˘ه˘يد˘˘ل تع˘˘قو ن˘˘يذ˘˘لا

ة˘ي˘ح˘˘سص تا˘˘ف˘˘عا˘˘سضم
ثي˘ح ،ىود˘ع˘لا بب˘˘سسب
،ىودعلا نم فوخلا نوناعي ىسضرملا تارسشع ةيؤورو ةيلوؤوسسملا لمحت ةيثÓث مامأا ء’ؤوه فقي
دعب مهتيسسفن ىلع ابلسس رثأا ام وهو ،مهترايز لاح يف مهيوذ ىلإا ضضرملا لقن ةيناكمإا بناج ىلإا

.كاتفلا ضسوريفلا اذه عم ضسورسض برح نم رهسشأا3

؟.. ءلؤوه لاثمأا لازامأا
تايدلب نم ةينغ ةيدلب يف نولوؤوسسم فقو

ةيلمع ىلع جرفتملا عقوم يف ،ةيادرغ ةي’و
تناك ضضرأا ة˘ع˘ط˘ق˘ل ي˘ن˘ل˘ع به˘نو ءÓ˘ي˘ت˘سسا

دحأا يف  ،ءارسضخ ةحاسسم زاجنإ’ ةسصسصخم
،يمومعلا راقعلا ىلع يدتعملا ،ةيدلبلا ءايحأا

،د˘حأا ه˘لأا˘سسي م˘لو ة˘ي˘مو˘م˘ع لا˘غ˘سشأا ة˘لآا بل˘ج
لكسشب ليخنلا راجسشأا عÓتقا لاغسشأا رسشابو
˘ما˘ق م˘ث ،«كن˘ي˘ع ي˘ن˘ي˘ع» را˘ه˘ن˘˘لا ي˘˘ف يدا˘˘ع
ضضرأ’ا لو˘˘˘ح كئا˘˘˘سشلا كل˘˘˘سسلا بي˘˘˘كر˘˘˘ت˘˘˘˘ب
يف ام ضصخسش نم دونسسم هنأ’ امبر ،ةبوهنملا
يف ةيم˘سسر ىوا˘كسش ن˘م م˘غر˘لا˘بو ،ة˘يد˘ل˘ب˘لا
.دحأا كرحتي مل عوسضوملا

! نوعرف ىده اهمضسإا ةمهت
ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ع˘˘قو ا˘˘م بر˘˘˘غأا ن˘˘˘م

ت’ا˘سصتاو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا د˘˘ير˘˘ب ي˘˘ت˘˘ير˘˘يد˘˘م
ةلوهجملا لئاسسرلا نم اددع نأا ،رئازجلا
نع تثدحت ،دير˘ب˘لا ر˘يزو ى˘لإا ة˘ه˘جو˘م˘لا

ناميإا ىده ةقباسسلا ةريزولا عابتأا دوجو
يف ةمهم ةيلوؤوسسم بسصانم يف ،نوعرف
نم اددع نإاف ةقيقحلا يفو ،نيتيريدملا
ن˘ي˘ت˘سسسسؤو˘م˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع تارا˘˘طإ’ا
ىلع لعفلاب ن˘ي˘بو˘سسح˘م ن˘ي˘ت˘يدا˘سصت˘ق’ا
ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا ن˘˘كل ،ة˘˘ق˘˘با˘˘سسلا ةر˘˘يزو˘˘لا
اهسضعب ثدحتي يتلا لئاسسرلاو ىواكسشلا

.ةيديك داسسف تاهبسش نع



watan@essalamonline.com
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ناو˘˘يد˘˘لا ضسي˘˘˘ئر دد˘˘˘سشو اذ˘˘˘ه
يف ،ةي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو˘ب
ل˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع تعزو ة˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
ر˘ب˘ع ة˘يو˘بر˘ت˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
ا˘˘ه˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع تع˘˘˘ل˘˘˘طإا ،ن˘˘˘طو˘˘˘لا
يأا رخأات مدع ىلع ،«مÓسسلا»
اذهب مازتلإ’ا يف نيينعملا نم
ضضر˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ي نأا ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع ر˘˘˘˘مأ’ا
،ةيباقع تاءارجإ’ نوف˘لا˘خ˘م˘لا

نأا ىلإا ،اهتاذ ةقيثولا تراسشأاو
بي˘تر˘ت ةدا˘عإ’ نا˘ح د˘˘ق ناوأ’ا
فقوتلا دعب ةيبرتلا عاطق تيب
ة˘˘˘ح˘˘˘ئا˘˘˘ج ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘سضر˘˘˘˘ف يذ˘˘˘˘لا
.«انوروك»
تر˘مأا ،ة˘ل˘سص يذ قا˘ي˘سس ي˘فو
د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م ر˘˘˘يزو˘˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم
تاسسسسؤوملا ءاردم  ،طوعجاو
ةثÓثلا راو˘طأ’ا ي˘ف ة˘يو˘بر˘ت˘لا
عاجرتسسا ةيلمع يف عورسشلاب
تمت يت˘لا ة˘ي˘سسرد˘م˘لا بت˘كلا
ةفسصب ةيسضاملا ةنسسلا اهتراعإا

اهن˘م د˘ي˘ف˘ت˘سسي ى˘ت˘ح ة˘ي˘نا˘ج˘م

ى˘لإا او˘ل˘ق˘ت˘نا ن˘يذ˘لا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا
.ىلعأ’ا ماسسقأ’ا

هذهب ةينعملا تائف˘لا ل˘ث˘م˘ت˘تو
ذيمÓت يف ةي˘نا˘ج˘م˘لا ة˘مد˘خ˘لا
ذيمÓتلا ،يئادتبا ىلوأ’ا ةنسسلا
مئاوق يف نيلجسسملا نيزوعملا
5 ـب ةردقملا ةيسسردملا ةحنملا
ذ˘ي˘مÓ˘ت˘˘لا اذ˘˘كو ،را˘˘ن˘˘يد ف’آا
ي˘ف ن˘ي˘ل˘ج˘سسم˘لا ن˘يزو˘˘ع˘˘م˘˘لا

ة˘سصسصخ˘ت˘م˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
ي˘ن˘˘طو˘˘لا ن˘˘ما˘˘سضت˘˘لا ةرازو˘˘ل
ءانبأاو ،ةأارملا اياسضقو ةرسسأ’او
مت اميف ،ةينطولا ةيبرتلا عاطق
ة˘ي˘بر˘ت˘لا لا˘م˘˘ع ءا˘˘ن˘˘بأا ءا˘˘سصقإا
.نيدعاقتملا

ةرازولا تررق ،ىرخأا ةهج نم
با˘˘ت˘˘كلا ع˘˘يزو˘˘ت ة˘˘˘ل˘˘˘سصاو˘˘˘م
ةيناجملا را˘طإا ي˘ف ي˘سسرد˘م˘لا

لوعفملا ةيرا˘سسلا ة˘غ˘ي˘سصلا˘بو
تاو˘ن˘سسل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘˘ب ا˘˘ق˘˘با˘˘سس
ة˘ع˘بار˘لاو ي˘ئاد˘ت˘با ة˘سسما˘˘خ˘˘لا

روطلا تاونسس لكو طسسوتم
ا˘سضيأا ترر˘˘ق ا˘˘م˘˘ك،يو˘˘نا˘˘ث˘˘لا

بت˘˘˘كلا ع˘˘˘يزو˘˘˘ت ة˘˘˘ل˘˘˘سصاو˘˘˘˘م
ةغ˘ي˘سصب ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ي˘سسرد˘م˘لا
تاو˘ن˘˘سسل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب ةرا˘˘عإ’ا
ة˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘لاو ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لاو ى˘˘لوأ’ا

تاونسسلاو ،ي˘ئاد˘ت˘با ة˘ع˘بار˘لاو
ة˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘لاو ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لاو ى˘˘لوأ’ا

.طسسوتم
يريصضحتلا فصصلا بتك

راعت لو عابت
ف˘سصلا بت˘˘ك ضصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو
ةرازولا تدكأا˘ف ،ير˘ي˘سضح˘ت˘لا
يأ’ اهتراعإا متي ’و عابت اهنأا
امأاو ،ءانث˘ت˘سسا نود ن˘م ذ˘ي˘م˘ل˘ت
ةيبرعلاو ةءارقلا بتكل ةبسسنلاب
يهف ىلوأا ةنسسلل تايسضايرلاو
ع˘م تا˘ئ˘ف˘لا ع˘ي˘م˘ج˘ل ة˘ي˘نا˘ج˘م
ةياهن يف اهعاجرتسسا ةرورسض
.ةنسسلا

ةنصسلا ةياهن لامعأا مامتإاو ةددحملا لاجآلا يف اهدقعل سسلاجملا فلتخم ةمانزر ىلع عÓطإلا لجأا نم

 ةيوبرتلا تاضسضسؤوملاب نوقحتلي ةرادإلا لامعو ةذتاضسألا
ةراعملا بتكلا عاجرتضسا يف عورضشلل رضضخألا ءوضضلا سسرادملا ءاردم يطعت ةيبرتلا ةرازو ^

ر.نوراه

ةرادإلا لامع اذكو ،(يوناث ،طصسوتم ،يئادتبإا) ةثÓثلا راوطألا يف ةذتاصسألا ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو ترمأا
لاجآلا يف اهدقعل سسلاجملا فلتخم ةمانزر ىلع عÓطإلا لجأا نم ،اهل نيعباتلا ةيوبرتلا تاصسصسؤوملاب قاحتلإلاب

.ةددحملا طباوصضلا قفو ةنصسلا ةياهن لامعأا مامتإاو ةددحملا

ةيناصسنإلا ميقلا لصضفب
لك Úب ةبÙا حورو ةليبنلا

رئاز÷ا ءانبأا
ةينطولا ةفاقثلا» :دارج

دق◊ا هجاوت نأا تعاطتضسا
«ةنتفلاو ةيرضصنعلاو

دبع ،لوألا ريزولا دكأا
ةفاقثلا نأا ،دارج زيزعلا
اهثاÎب تعاطتصسا ةينطولا
دق◊ا هجاوت نأا يÌلا

بتكو ،ةنتفلاو ةيرصصنعلاو
‘ هباصسح ىلع ةديرغت ‘

Úنانفلا اهيف أانه «Îيوت»
Ãينطولا مهموي ةبصسان،

ةليبنلا ةيناصسنإلا ميقلاب»
ءانبأا لك Úب ةبÙا حورو
،ةنمآلا ةبيب◊ا رئاز÷ا
ةينطولا ةفاقثلا تعاطتصسا
ةيرصصنعلاو دق◊ا هجاوت نأا

ةركنŸا راكفألا لكو ةنتفلاو
ةداصسلا اهيأا» فاصضأاو ،«ةدصشب
Úعدبمو Úنانف نم ماركلا

¤إا Úمداق ابابصشو Úمركم
مككراصشأا ةوقب ‘اقثلا دهصشŸا
ينطولا مكمويب لافتحلا
ليÁ ناصسنإا لك موي وه يذلا
ميقلاو ةير◊ا ¤إا
ظفاحي ناصسنإا ةيناصسنإلا

ائينه .. هتمأا تباوث ىلع
.«رودلا اذهب مكل

ح.نيدلا رمق

ضسايلإا روتكدلا دعبتسسي مل
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا و˘˘سضع ،كو˘˘ما˘˘خأا
يسشيفت ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا
مكحتلا ةيناكمإا ،«انوروك»
لÓ˘خ ءا˘بو˘لا اذ˘ه ي˘ف ا˘ي˘ل˘ك
،ةمداقلا ةل˘ي˘ل˘ق˘لا ع˘ي˘با˘سسأ’ا
نون˘طاو˘م˘لا مز˘ت˘لا لا˘ح ي˘ف
ارذحم ،ةيئاقولا تاءارجإ’اب
ي˘˘˘˘مر˘˘˘˘˘لا ةرو˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘˘م
ة˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘كل˘˘˘ل ي˘˘˘ئاو˘˘˘سشع˘˘˘لا
.ةلمعتسسملا
رمت رئازج˘لا» ،كو˘ما˘خأا لا˘ق
يف ه˘نأاو ة˘سسا˘سسح ة˘ل˘حر˘م˘ب

م˘˘ت˘˘ي˘˘سس ع˘˘ي˘˘با˘˘سسأا نو˘˘˘سضغ
را˘سشت˘نا ي˘ف ا˘ي˘ل˘ك م˘كح˘ت˘˘لا
رار˘م˘ت˘سسا لا˘˘ح ي˘˘ف ءا˘˘بو˘˘لا
ه˘ي˘ل˘ع و˘ه ا˘م ى˘ل˘ع ع˘سضو˘لا
˘˘˘ماز˘˘˘ت˘˘˘˘لا» فا˘˘˘˘سضأاو ،«نآ’ا
02 ـلا لÓ˘خ ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
ر˘ي˘باد˘ت˘لا˘ب ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا ا˘˘مو˘˘ي
.«ادج مهم ةمزÓلا

ةنج˘ل˘لا و˘سضع ح˘سضوأا ا˘م˘ك
ي˘سشف˘ت ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا
تاحير˘سصت ي˘ف ،«ا˘نورو˘ك»

ىلع ضسمأا اهب ىلدأا ةيفحسص
ي˘˘قاو˘˘˘ب˘˘˘لا مأا ة˘˘˘عاذإا ر˘˘˘ي˘˘˘ثأا
˘˘˘ماز˘˘˘ت˘˘˘لا نأا ،ة˘˘˘يو˘˘˘ه˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ي˘ف م˘ها˘سسي˘سس ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ر˘ج˘ح˘لا ةر˘ت˘ف د˘يد˘م˘˘ت مد˘˘ع
،ىرخأا رهسشأا ةدمل يحسصلا

مل» ددسصلا اذه يف فدرأاو
ءا˘بو ى˘ل˘ع بر˘˘ح˘˘لا بسسكن

كانه نوكيسسو دعب انوروك
ةدعل ضسوري˘ف˘لا ع˘م ضشيا˘ع˘ت
نأا ىلإا اريسشم ،«ىرخأا رهسشأا
يدافت نم تنكمت رئازجلا

نم ةيحسص ة˘ي˘نا˘سسنإا ة˘ثرا˘ك
راسشتنا ةريتو فيفخت لÓخ
ة˘ياد˘ب ي˘ف ة˘ع˘ير˘سسلا ءا˘بو˘لا
نأا دكأا امك ،ةحئاجلا يسشفت
دÓ˘ب˘ل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا
ة˘ع˘˘ير˘˘سس تارار˘˘ق تذ˘˘خ˘˘تا

ةهجاوم ضصخي اميف ةئيرجو
اهنيب نم ،كاتفلا ءابولا اذه
لو˘˘˘كو˘˘˘تور˘˘˘ب˘˘˘لا دا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘عا
ي˘˘سسكورد˘˘ي˘˘ه ي˘˘˘جÓ˘˘˘ع˘˘˘لا

‐ دع˘ي يذ˘لاو ،ن˘ي˘كورو˘ل˘ك
ارار˘ق ‐ثد˘ح˘ت˘م˘لا ف˘ي˘˘سضي

ضصيل˘ق˘ت ن˘م ن˘كم ا˘عا˘ج˘سش
ةر˘˘˘سسأاو تا˘˘˘ي˘˘˘˘فو˘˘˘˘لا دد˘˘˘˘ع
ا˘م˘ل˘ك» فا˘سضأاو ،ضشا˘˘ع˘˘نإ’ا
تا˘˘با˘˘سصإ’ا دد˘˘˘ع ضصل˘˘˘ق˘˘˘ت
تا˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘لا دد˘˘˘ع ضصل˘˘˘ق˘˘˘ت
.«لاحلا ةعيبطب
ع˘˘˘فر˘˘˘لا ضصخ˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘فو
،ر˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل ي˘˘˘ج˘˘˘يرد˘˘˘ت˘˘˘لا

ةطسشنأ’ا ضضعب فان˘ئ˘ت˘سساو
رو˘ت˘كد˘لا دد˘سش ،ة˘يرا˘ج˘˘ت˘˘لا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،كو˘˘˘ما˘˘˘خأا ضسا˘˘˘ي˘˘˘لإا

ن˘طاو˘م˘˘لا ماز˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘سض
اهرابتعاب ةما˘م˘كلا ءاد˘ترا˘ب
نم دحلل ع˘ج˘نأ’ا ة˘ل˘ي˘سسو˘لا
،«انورو˘ك» ضسور˘ي˘ف ي˘سشف˘ت

وأا اموي51 ةدمل لقأ’ا ىلع
ءاسضقلا فدهب كلذو ،رهسشل

بر˘قأا ي˘ف ضسور˘ي˘ف˘لا ى˘ل˘˘ع
اذه يف لاقو ،نكمم تقو
اهل ة˘ما˘م˘كلا» ،ضصو˘سصخ˘لا
تناك نإاو ىتح ىربك ةيمهأا

.«لزنملا يف ةعونسصم
زربأا ،ةلسص يذ قايسس يفو
ي˘˘˘مر˘˘˘لا نأا ،ثد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘˘لا
ة˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘كل˘˘˘ل ي˘˘˘ئاو˘˘˘سشع˘˘˘لا
ارطخ ل˘كسشي ة˘ل˘م˘ع˘ت˘سسم˘لا

ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ار˘˘ي˘˘ب˘˘˘ك
جاتح˘ت ا˘ه˘نأاو ي˘جو˘لو˘كي’ا

،ايعيبط اهلوحتل ةنسس004
ءاد˘ترا لا˘ح ي˘ف ا˘˘سصو˘˘سصخ
يتلاو ةلمعتسسملا ةمامكلا
تاسسوريفلاب ةلمحم نوكت
اذ˘ه˘لو ،لا˘ف˘˘طأ’ا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م
اهيل˘م˘ع˘ت˘سسم ى˘ل˘ع بجو˘ت˘ي
ضسا˘˘˘ي˘˘˘كأا ل˘˘˘خاد ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘مر
ددسش امدعب اذه ،ةيكيتسسÓب

ةمامكلا ءادترا ةيمهأا ىلع
مازتل’او عي˘م˘ج˘لا ل˘ب˘ق ن˘م
د˘˘˘˘عا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘˘جإا˘˘˘˘˘ب
ىلع ةموادملاو يعامتج’ا
ةد˘ع˘ل ل˘˘سسغ˘˘لاو ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لا

ةفاسضإ’اب ،مويلا يف تارم
’إا جور˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا مد˘˘˘˘˘ع ى˘˘˘˘˘لإا
ىو˘˘˘˘˘˘˘سصق˘˘˘˘˘˘˘لا ةرور˘˘˘˘˘˘˘˘سضل
ع˘˘م ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘لا با˘˘ن˘˘ت˘˘˘جاو
ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘سسم˘˘˘لا ضصا˘˘˘خ˘˘˘سشأ’ا

.ةيلئاعلا ةسصاخ تاعمجتلاو
ح.نيدلا رمق

وصضع ،ةيئاقولا تاءارجإلاب مازتللا ىلإا نينطاوملا اعد
:ءابولا يصشفت ةعباتمل ةيملعلا ةنجللاب

«انوروك يضشفت يف ايلك مكحتلا عيباضسأا نوضضغ يف متيضس »

،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو تهجو
ي˘ن˘طو˘لا ناو˘يد˘لا ق˘ير˘ط ن˘˘ع
،تا˘ق˘با˘سسم˘لاو تا˘نا˘ح˘ت˘مÓ˘˘ل
ًءاعدتسسا061 ن˘˘˘م ر˘˘˘˘ث˘˘˘˘كأا
ةي˘بر˘ت˘لا ي˘سشت˘ف˘مو ةذ˘تا˘سسأÓ˘ل
ةم˘ه˘م م˘ه˘ي˘لإا ل˘كو˘ت˘سس ن˘يذ˘لا
«كابلا» يناحتمإا ةلئسسأا دادعإا

اهميظنت متيسس يتلا «مايبلا»و
لوأ’ا ن˘˘˘ي˘˘˘عو˘˘˘ب˘˘˘سسأ’ا لÓ˘˘˘˘خ
،رب˘م˘ت˘ب˘سس ر˘ه˘سش ن˘م ي˘نا˘ث˘لاو
ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا او˘˘ل˘˘˘خد˘˘˘ي نأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
لب˘ق˘م˘لا توأا ر˘ه˘سش ف˘سصت˘ن˘م
عبط ةيلمع يف عورسشلا دسصق
اورداغ˘ي نأا ى˘ل˘ع ،ع˘ي˘سضاو˘م˘لا
هؤوار˘جإا م˘ت˘ي نا˘ح˘ت˘ما ر˘خآا د˘ع˘ب
،ةدا˘ع˘لا ه˘ي˘ل˘ع تر˘˘ج ا˘˘م˘˘ل˘˘ث˘˘م
ليعفت ةرتفلا هذه لÓخ متيسسو
اهدا˘م˘ت˘عا م˘ت ي˘ت˘لا تاءار˘ج’ا

اميف ةيسضاملا تاونسسلا لÓخ
ع˘ي˘˘سضاو˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘مأا˘˘ت ضصخ˘˘ي
يأا يدافتل ةسسارح˘لاو ا˘ه˘ل˘ق˘نو
ضساسسملا اهنأاسش نم تازواجت
نيناحتم’ا نيذاه ة˘ي˘قاد˘سصم˘ب
.نييرسصملا

CENO ه˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘جوو اذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه
نيذلا ةذتاسسأÓل تاءاعدتسسإ’ا
01 م˘˘˘ه˘˘˘سسيرد˘˘˘ت ةد˘˘˘م تقا˘˘˘ف
ضضع˘˘ب ن˘˘ع Ó˘˘سضف ،تاو˘˘ن˘˘سس
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘˘لا ي˘˘سشت˘˘ف˘˘م
ىلع فارسشإÓل ،داوم ضصسصخت
ة˘ط˘ب˘تر˘م˘لا لا˘م˘عأ’او ما˘ه˘م˘لا
عيسضاوم ةءار˘ق ةدا˘عإا˘ب ا˘سسا˘سسأا
ق˘ي˘˘قد ل˘˘كسشب تا˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘م’ا

نإا ءاطخأ’ا حيحسصت ،لماسشو
كارد˘ت˘سساو ة˘ج˘لا˘ع˘م ،تد˘˘جو
ىدم نم د˘كأا˘ت˘ل˘ل ت’Ó˘ت˘خ’ا
ن˘م ة˘ل˘م˘ج˘ل نا˘ج˘˘ل˘˘لا مار˘˘ت˘˘حا
ق˘با˘ط˘ت ثي˘ح ن˘م ،ر˘ي˘يا˘ع˘˘م˘˘لا
رر˘˘ق˘˘م˘˘لا ع˘˘˘م ع˘˘˘ي˘˘˘سضاو˘˘˘م˘˘˘لا
ا˘ه˘مار˘˘ت˘˘حا ىد˘˘مو ي˘˘سسارد˘˘لا
نا˘ح˘ت˘مÓ˘ل ي˘م˘سسر˘لا تقو˘˘ل˘˘ل

ةدا˘م ل˘ك ة˘˘ي˘˘سصو˘˘سصخ بسسح
ى˘˘ل˘˘ع ةوÓ˘˘ع ،ة˘˘ب˘˘ع˘˘سش ل˘˘˘كو
ن˘م ع˘ي˘سضاو˘م˘لا ي˘ف ق˘ي˘قد˘ت˘لا

اهلامتحا مدعو حوسضولا ثيح
لوانتم يف نوكت نأاو ليوأاتلل
ع˘م ،ط˘سسو˘ت˘˘م˘˘لا ح˘˘سشر˘˘ت˘˘م˘˘لا
تاحلطسصم دامتعا نم دكأاتلا

جمانربلا يف ةلوادتم ميهافمو
تاءار˘˘جإ’ا ي˘˘˘هو ي˘˘˘سسارد˘˘˘لا
يسسارد مسسوم لك ةد˘م˘ت˘ع˘م˘لا

ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘سضاو˘˘˘˘م داد˘˘˘˘˘عإا لÓ˘˘˘˘˘خ
.ةيئاهنلا تاناحتم’ا

ة˘˘˘ل˘˘˘ئ˘˘˘سسأا ر˘˘˘سصح م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسو
‐ ةيراجلا ةرودلل تاناحتم’ا

نم «مÓسسلا» ـل رفوت امل اقفو
ضسورد ي˘˘˘ف ‐تا˘˘˘˘مو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘م
،ي˘˘نا˘˘ث˘˘لاو لوأ’ا ن˘˘ي˘˘ل˘˘سصف˘˘لا
ةل˘ئ˘سسأ’ا ة˘فا˘ك ءا˘غ˘لإا ى˘ن˘ع˘م˘ب
ل˘˘سصف˘˘˘لا ن˘˘˘م ةد˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا
اقيبطت كلذو ثلاثلا يسساردلا
ضسلجم تاميلعتو تاهيجوتل
يام01ـلا يف دقعنملا ءارزولا
ءارجإ’ ابسسحت كلذو مرسصنملا
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ي˘تدا˘ه˘سش ي˘نا˘ح˘ت˘ما
يف ،ايرولا˘كب˘لاو ،ط˘سسو˘ت˘م˘لا
ثلا˘ث˘لاو ي˘نا˘ث˘لا ن˘ي˘عو˘ب˘سسأ’ا

ربمتبسس رهسش نم يلاوتلا ىلع
 .مداقلا

ر.نوراه

CENOةنصسلا ةياهن تاناحتما حاجنإل ريبادتلا لك طبصضي

مداقلا توأا فضصتنم رـجحلا نولخدي «مايبلا»و «كابلا» ةلئضسأا ودعم

ىلإا اير˘ئاز˘ج21 ءÓ˘˘جإا م˘˘ت
تنا˘˘ج˘˘ب «ا˘˘كسسي˘˘ت» را˘˘ط˘˘˘م
ة˘ل˘حر ر˘ب˘ع يز˘ي˘ل˘يإا ة˘ي’و˘ب

ن˘م ة˘˘مدا˘˘ق ة˘˘سصا˘˘خ ة˘˘يو˘˘ج
،دا˘سشت˘ب ا˘ن˘˘ي˘˘ما˘˘ج˘˘نأا را˘˘ط˘˘م
ءÓ˘˘جإا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ن˘˘˘م˘˘˘سض
ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
دعب جرا˘خ˘لا ي˘ف ن˘ي˘ق˘لا˘ع˘لا
يوجلا لقنلا ةكرح فقوت
ة˘˘˘ح˘˘˘ئا˘˘˘ج ي˘˘˘سشف˘˘˘ت بب˘˘˘سسب
.«انوروك»
ضصح˘ف˘ل˘ل ا˘يا˘عر˘لا ع˘سضخأاو
رو˘ف ة˘ي˘ب˘˘ط˘˘لا ة˘˘ب˘˘قار˘˘م˘˘لاو
ءارجإاك ةرئاطلا نم مهلوزن
دعب مهليوحت متيل ،يزارتحا
ىدل ملع ام بسسح ‐ كلذ
ةيرادإ’ا ةعطاقم˘لا ح˘لا˘سصم
ضصا˘خ قد˘ن˘ف ى˘لإا ‐تنا˘ج˘˘ب
رجحلا ةر˘ت˘ف ه˘ب نو˘سضق˘ي˘سس
اموي41 ةد˘˘م˘˘ل ي˘˘ح˘˘سصلا

ة˘ي˘ح˘سصلا ر˘ي˘باد˘ت˘لا ن˘م˘˘سض
نم ةياقو˘ل˘ل ا˘ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لا
،«انورو˘ك» ضسور˘ي˘ف ي˘سشف˘ت
فورظلا ةفاك ترخسسو اذه
ة˘يا˘ن˘ع˘لا نا˘م˘سضل ة˘˘مزÓ˘˘لا

ى˘ل˘ع ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘˘يا˘˘عر˘˘لاو
ق˘˘˘فر˘˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ىو˘˘˘ت˘˘˘˘سسم
ضصسصخ يذ˘˘لا ي˘˘قد˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘لا

ر˘˘ج˘˘ح˘˘لاو لز˘˘ع˘˘ل˘˘ل ا˘˘نا˘˘˘كم
.يحسصلا

ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه ي˘˘تأا˘˘تو اذ˘˘ه
ضسيئر تامي˘ل˘ع˘ت˘ل ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت
ديجم˘لا د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ءÓ˘˘جإا ضصو˘˘سصخ˘˘ب ،نو˘˘ب˘˘˘ت
نيقلاعلا نييرئازجلا اياعرلا
قÓ˘غإا ة˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن جرا˘˘خ˘˘لا˘˘ب

ببسسب يلودلا لقنلا ةكرح
«ا˘نورو˘ك» ة˘ح˘ئا˘ج ي˘˘سشف˘˘ت

.ملاعلا ربع
ـه.داوج

راطم ىلإا داصشتب نيقلاع اوناك انطاوم21 لوصصو
يزيليإا ةيلو يف تناجب «اكصسيت»

جراخلا نم اهاياعر ءÓجإا لضصاوت رئازجلا

ر˘يزو ،ر˘م˘ي˘ح˘˘ل˘˘ب را˘˘م˘˘ع دد˘˘ج
ي˘م˘سسر˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘لا لا˘˘سصت’ا
ةداعإا ىلع هسصرح ،ةموكحلل
،ةبوت˘كم˘لا ة˘فا˘ح˘سصلا ة˘ل˘كي˘ه
لك ضسأار ىلع لعجب دهعتو
ي˘ي˘ن˘ه˘م ة˘ي˘˘مÓ˘˘عإا ة˘˘سسسسؤو˘˘م
نوز˘˘ي˘˘م˘˘ت˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا
رايت˘خإ’ا ّنأا اد˘كؤو˘م ،ةءا˘ف˘كلا˘ب
وأا ء’ولا ضساسسأا ىلع نوكي نل
.ة’اوملا

ضشماه ىلع ،ريزولا زربأا امك
بي˘سصن˘ت ى˘ل˘˘ع ضسمأا ه˘˘فار˘˘سشإا

اريدم اسسي˘ئر ،ي˘مÓ˘ع˘ل لا˘م˘ج
،ءاسسملا ةد˘ير˘ج˘ل اد˘يد˘ج ا˘ما˘ع

ليحأا يذلا ،طبارم دمحأ’ افلخ
ءا˘سضعأا اذ˘كو د˘عا˘ق˘ت˘لا ى˘˘ل˘˘ع
طر˘˘˘سشلا نأا ،ةرادإ’ا ضسل˘˘˘ج˘˘˘˘م
تاسسسسؤوم˘لا ة˘ل˘كي˘ه˘ل ي˘نا˘ث˘لا
،ةبوتكملا ةفاحسصلل ةيمومعلا
ضسا˘˘˘سسأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘سضيأا نو˘˘˘كي
ينهملا رييسستلا نيب ضشياعتلا
ط˘م˘نو ة˘سسسسؤو˘م˘ل˘ل ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا

ضصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ،د˘يد˘ج ة˘م˘كو˘˘ح
حمسسي يذلاو ةرادإ’ا ضسلجم
يمويلا لمعلا نيب ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب
اريسشم ،ةعماج˘لاو ة˘سسسسؤو˘م˘ل˘ل
ةرور˘سض ى˘لإا دد˘سصلا اذ˘ه ي˘˘ف

نيسسنجلا نيب ةاواسسملا نامسض

رييسستل ةيرادإ’ا تا˘ئ˘ي˘ه˘لا ي˘ف
ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
فسشكو ،ةبوتكملا ة˘فا˘ح˘سصل˘ل
56 نم رثكأا نلثمي ءاسسنلا نأا
.عاطقلا يينهم نم ةئاملاب
هنأا ،ي˘مÓ˘ع˘ل د˘كأا ،ه˘ب˘نا˘ج ن˘م
يفحسصلا مقاطلا عم لمعيسس
يوخأا راطإا يف ءاسسملا ةديرجل
وأا ءا˘سصقإ’ا مد˘ع ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ئا˘˘ق
،مارت˘ح’ا نا˘م˘سضو ضشي˘م˘ه˘ت˘لا

’إا ققحتي ’ حاجنلا نأا ربتعاو
اميسس’ عيمجلا دوهج رفاسضتب
ضساسسأا مهرابتعاب ،نييفحسصلا
.ةيمÓعإ’ا ةسسسسؤوملا

ر.نوراه

طبارم دمحأل افلخ ءاصسملا ةديرجل اديدج اماع اريدم اصسيئر يمÓعل لامج بصصن

«عاطقلا يينهم نم ءافكألا ةيمÓعإا ةضسضسؤوم لك سسأار ىلع عضضنضس» :لاضصتلا ريزو



ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ة˘لا˘كو˘لا تح˘سضوأا
ةخسسن ىلع «مÓسسلا» زوحت ضسمأا

ءاردملا هرسضح عامتج’ا نأا ،هنم
ءاردمو «لدع» ةلاكول نييوهجلا
تا˘ي’و˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ع˘يرا˘˘سشم˘˘لا

ءارد˘˘م ،ن˘˘ي˘˘يو˘˘ه˘˘ج˘˘لا ءارد˘˘م˘˘لاو
ةينطولا ةئيهلل ةعباتلا ت’اكولا
تسضرعو ،ءانبلل ةينقت˘لا ة˘با˘قر˘ل˘ل
ةينقتلا ةباقرل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا
تايناكمإ’او لئاسسولا مهأا ءانبلل
ىلع ةباقرلا ديدسشتل ،اهرفوت يتلا
اق˘ب˘ط ،تا˘ن˘كسسلا ةدو˘جو ة˘ي˘عو˘ن
10/8102 مقر ةيرازولا ةميلعتلل
ى˘ل˘ع ة˘ل˘ج˘سسم˘لا تا˘ظ˘ف˘ح˘ت˘˘لاو ،
،«لدع» عيراسشم فلتخم ىوتسسم

لجسست يتلا تاسشرولا ديدحت عم
م˘˘˘هأا زار˘˘˘بإاو ل˘˘˘كا˘˘˘سشم ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف

قرا˘˘ط ن˘˘ل˘˘عأاو ،تا˘˘ظ˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا
ةيريدم ثادحتسسا نع ،يب˘ير˘ع˘ل˘ب

ة˘ي˘عو˘نو ةدو˘ج ة˘ع˘با˘ت˘م˘ب ة˘سصا˘خ
ةماعلا ةيريدملل ةعبات عيراسشملا
ءاقللا لÓخ ددسشو ،«لدع» ةلاكول

ةعمسس ىلع ظافحلا ةرورسض ىلع
ر˘ب˘كأا ا˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب «لد˘ع» ة˘˘لا˘˘كو
ضضيبأ’ا رحبلا ةقطنم يف ةلاكو
يف ةلاكو˘لا تد˘كأاو ،ط˘سسو˘ت˘م˘لا
ة˘لا˘كو˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا نأا ا˘ه˘نا˘ي˘ب
ةمراسص تاميلعت ىطعأا ،«لدع»
ءارد˘مو ن˘˘ي˘˘يو˘˘ه˘˘ج˘˘لا ءارد˘˘م˘˘ل˘˘ل
ةرور˘سض ي˘ف تل˘ث˘م˘ت ،ع˘يرا˘سشم˘لا
نييوهجلا ءاردملا ني˘ب ق˘ي˘سسن˘ت˘لا

ةئيهلا يلثمم عيراسشملا ءاردمو
،ءانبلل ةينقت˘لا ة˘با˘قر˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

تانكسس مي˘ل˘سست˘ب حا˘م˘سسلا مد˘عو
لاجآا اهيف تددح ناو ىتح ةئيدر
.ميلسستلا

ي˘ف ،ي˘ب˘ير˘ع˘ل˘ب قرا˘ط مز˘لأا ا˘˘م˘˘ك
ةينطولا ةئيهلل ة˘ه˘جو˘م ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
نيلواقملا ،ءانبلل ةينقت˘لا ة˘با˘قر˘ل˘ل
ءادتبا ،تانكسسلا زاجنإا تاكرسشو
لا˘م˘ع˘ت˘سسا ةرور˘سضب ،مو˘˘ي˘˘لا ن˘˘م
ضسي˘ب˘ل˘ت ن˘م ’د˘ب لزا˘ع˘لا راد˘ج˘لا
دوقعلا خسسفو ،ضسبجلاب ناردجلا

مرتحت ’ يتلا زاجنإ’ا ةكرسش عم
،تانكسسلا ةيعونو ةدوج ريياعم
ةينقتلا ةقباطملا ةداهسش لاسسرإاو
ةيريدملا ىلإاCTC اهمدقت يتلا
عيراسشملا ءاردم لبق نم ،ةماعلا

.نييوهجلا ءاردملاو

ثدحلا4 3672ددعلا ^1441 لاوشش71ـل قفاوملا0202 ناوج90ءاثÓثلا

watan@essalamonline.com

«ةلياحتملا» زاجنإ’ا تاكرشش دوقع خشسفو شسبجلاب ققششلا شسيبلت لدب لزاعلا رادجلا

ادعاضصف مويلا نم ةيلاع ةدوجب «لدع» تانكضس
ةغيضصلا هذه عيراضشم ةيعونو ةدوج ةعباتمب ةضصاخ ةيريدم ثادحتضسا ^

ز.لامج

ايقيشسنت اعامتجا ،«لدع» هريوطتو نكشسلا نيشسحتل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا ،يبيرعلب قراط دـمحم دقع
ةينقت قيرط نعCTC ءانبلل ةينقتلا ةباقرلل ةينطولا ةئيهلل ماعلا ريدملا شسيئرلا ،نيدموب يشساقوأا عم

،تانكشسلا ةدوجو ةيعون ىلع ةباقرلا ديدششتل ،ءانبلل ةينقتلا ةباقرلل ةينطولا ةئيهلا رقمب ،دعب نع رشضاحتلا
.نارمعلاو نكشسلا ريزو ،يرشصان لامك تاميلعتل اقبط اذهو

31.1 هردق افيفط اعافترا تلجشس
9102 ـب ةنراقم ةئاملاب
مجح رانيد رايلم072

لÓخ ةيكرمجلا تادئاعلا
0202 نم لوألا يثÓثلا

،كرامجلل ةماعلا ةيريدملا تنلعأا
رئازجلل ةيكرمجلا تادئاعلا نأا

لÓخ جد رايلم53,072 تغلب
لباقم  ،0202 نم لوأ’ا يثÓثلا

شسفن لÓخ جد رايلم33,762
.ةلجشسم ،9102 ةنشس نم ةرتفلا
ةماعلا ةيريدملا تحشضوأا
نأا ،شسمأا اهل نايب يف ،كرامجلل
لشصحملا ةيكرمجلا تادئاعلا

نم لوأ’ا يثÓثلا لÓخ اهيلع
ديوزت يف تمدختشسا ،0202
رايلم26,722 ـب ةلودلا ةينازيم
لÓخ جد رايلم71,922 لباقم ،جد
،ةيشضاملا ةنشسلا نم اهشسفن ةرتفلا

هردق افيفط اشضافخنا Óجشسم
تادئاعلا نأا ةفيشضم ،ةئاملاب86,0
تغلب ةلودلا ةينازيمل ةهجوملا

عومجم نم ،ةئاملاب2,48
كرامجلا اهترجأا يتلا تÓيشصحتلا

،0202 نم لوأ’ا يثÓثلا لÓخ
ةهجوملا تادئاعلا ةشصح تردقو
نماشضتلاو نامشضلا قودنشصل
براقي ام ،ةيلحملا تاعامجلل
52,32 لباقم جد رايلم66,12
هردق اشضافخنا ةلجشسم ،جد رايلم
.ةئاملاب28,6
نأا ىلإا ،هتاذ ردشصملا راششأا امك
قودنشصلل ةهجوملا تادئاعلا
دنع ترقتشسا ،دعاقتلل ينطولا

22,31 لباقم جد رايلم52,91
ةبارقب  اعافترا ةلجشسم جد رايلم
تادئاعلاو ،ةئاملاب86,54
شصيشصختلا تاباشسحل ةهجوملا
ام دنع ترقتشسا دقف ،شصاخلا

14,1 لباقم جد رايلم95,1 براقي
هردق اعافترا ةلجشسم ،جد رايلم
يثÓثلا لÓخو ،ةئاملاب09,21
تغلب ،0202 ةنشس نم لوأ’ا
ةميق تايدلبلل ةهجوملا تادئاعلا

90,982 لباقم جد نويلم97,222
ـب اشضافخنا ةلجشسم ،جد نويلم
شسفنب ةنراقم ةئاملاب31,22
.9102 ةنشس نم ةرتفلا

ز.لامج

ضسي˘ئر ،زوز˘ع˘˘م ى˘˘ف˘˘ط˘˘سصم ا˘˘عد
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘يرا˘سشت˘سس’ا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا
ا˘يا˘سضقو ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تا˘˘سسارد˘˘ل˘˘ل
ي˘ن˘طو˘لا دا˘ح˘ت’ا˘ب تا˘˘عزا˘˘ن˘˘م˘˘لا

ىلإا ،ني˘لوا˘ق˘م˘لاو ل˘م˘ع˘لا با˘برأ’
ي˘ف ل˘ها˘سست˘لاو ة˘يا˘ب˘ج˘˘لا ر˘˘ي˘˘خأا˘˘ت
اهلي˘جأا˘تو بئار˘سضلا ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لا
تاعبت ةجلاعمل ،لقأ’ا ىلع ةنسس
،داسصتق’ا ى˘ل˘ع ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف
تايجولونكتلا دا˘م˘ت˘عا ى˘لإا ا˘ي˘عاد
لاغسشأ’او ءانبلا عاطق يف ةثيدحلا
ميلسست يف ر˘خأا˘ت يذ˘لا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

نأا ،زوزع˘م د˘كأا .ة˘ي˘ن˘كسس تاد˘حو
يعد˘ت˘سست ل˘م˘ع˘لا تا˘سشرو ةدو˘ع
ميظنتو لق˘ن˘لا ر˘ي˘فو˘ت ةرور˘سضلا˘ب
ريخأات عم ،لاّمعلل لمعلا تيقاوم
كلذو ةلما˘ك ة˘ن˘سس ةد˘م ة˘ي˘ئا˘ب˘ج˘لا
ماد عاطقنا دعب اهيف طاسشنلا ّثبل

ايعاد ،يحسصلا رجحلا ةّدم ةليط
اهب ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت يف
لاغسشأ’او ءانبلا تاسسسسؤوم ،ضسمأا
مازتل’ا ةرور˘سض ى˘لإا ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ضصوسصنم˘لا ة˘ي˘ح˘سصلا ر˘ي˘باد˘ت˘لا˘ب

،انوروك ءابو نم ة˘يا˘قو˘ل˘ل ا˘ه˘ي˘ل˘ع
ضضعب ةدوع عم انمازت هنا احسضوم
ةيراجتلا تاطاسشنلاو تاسسسسؤوملا
تاسسسسؤوم ّنإاف ،اي˘ج˘يرد˘ت ل˘م˘ع˘ل˘ل
زكترت ةيمومعلا لاغسشأ’او ءانبلا

تا˘˘˘طا˘˘˘سشن˘˘˘˘لا كّر˘˘˘˘ح˘˘˘˘م ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
لقنلا ل˘ئا˘سسو ي˘هو ،ة˘يدا˘سصت˘ق’ا
ةسصاخو علسسلا ل˘ق˘ن ل˘ّه˘سست ي˘ت˘لا
ةاعارم عم ةرملا هذه نكل ،لامعلا

،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘سض
دع˘ب ءا˘ن˘ب˘لا طا˘سشن ةدو˘ع نا˘م˘سضل
.عاطقلا اهدهسش ي˘ت˘لا تا˘ي˘عاد˘ت˘لا

ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘لا ضسي˘˘˘˘ئر زر˘˘˘˘بأا ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك

تاسساردلل ةين˘طو˘لا ة˘يرا˘سشت˘سس’ا
تا˘عزا˘ن˘م˘لا ا˘يا˘سضقو ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘˘لا
لمعلا با˘برأ’ ي˘ن˘طو˘لا دا˘ح˘ت’ا˘ب
يف ءانب˘لا عا˘ط˘ق نأا ،ن˘ي˘لوا˘ق˘م˘لاو
لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سس’ ة˘˘˘سسا˘˘˘˘م ة˘˘˘˘جا˘˘˘˘ح
لمعلا تايلآا ريوطتل ،ايجولونكتلا

ةيرئازجلا تاءافكلل ضصرف ءاطعإاو
نا˘م˘سضل ،ءا˘ن˘ب˘لا داو˘م ي˘ج˘ت˘ن˘م˘لو
ىلإا ةفاسضإا ،لمعلا ةلوهسسو روطت
ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘ك ة˘عر˘سسلا ي˘˘ف م˘˘كح˘˘ت˘˘لا
يتلا ،ةقباسسلا لكاسشملا ةهباجمل
ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘ف˘˘ع˘˘سض تد˘˘بأا

ةرورسض ىلإا ايعاد ،ءانبلا عيراسشم
د˘ي˘لا ةرد˘ن˘ل ة˘ل˘يد˘ب تا˘ي˘˘لآا دا˘˘ج˘˘يإا
ظافحلل ءانبلا عاط˘ق ي˘ف ة˘ل˘ما˘ع˘لا

.عيراسشملا ةيرارمتسسا ىلع
ز.لامج

ةيمومعلا لاغششأ’او ءانبلا عاطق يف ةثيدحلا تايجولونكتلا دامتعا ىلإا اوعد

«انوروك» ببضسب لقألا ىلع ةنضس ةدمل بئارضضلا ليجأاتب نوبلاطي نولواقملاو لمعلا بابرأا

ر˘˘يزو ،با˘˘قر˘˘ع دـم˘˘ح˘˘م د˘˘كأا
تارارقلا ةيمهأا ىلع ،ةقاطلا
،«+كبوأا» عامتجا يف ةذختملا

،ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا˘˘ب ا˘˘ها˘˘يإا ا˘˘ف˘˘سصاو
يف مهاسستسس اهنأا ىلع اددسشم
را˘ع˘سسأا رار˘˘ق˘˘ت˘˘سسا رار˘˘م˘˘ت˘˘سسا
ة˘ي˘نا˘كمإا ى˘لإا ار˘ي˘سشم ،ط˘ف˘ن˘لا
مزتلا اذإا ىرخأا تاءارجإا ذاختا
.رمأ’ا

ضسي˘˘ئر ،با˘˘قر˘˘ع دا˘˘سشأاو اذ˘˘˘ه
هءا˘ق˘ل لÓ˘خ ،«كبوأا» ة˘م˘ظ˘ن˘م
ة˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘سضعأا ع˘˘˘˘م
ة˘ي˘ن˘ق˘ت ر˘˘ب˘˘ع ،ن˘˘ي˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لاو
حور˘لا˘ب ،د˘ع˘ب ن˘ع ر˘سضا˘ح˘˘ت˘˘لا
دوفولا ءاسسؤور لكل ةيباجيإ’ا
كبوأا عامتجا يف نيكراسشملا

داجيإ’ مهدادعتسساو ،«+كبوأاو
لÓخ اسصوسصخ ةيقفاوت لولح
يت˘لا ة˘ف˘ث˘كم˘لا تا˘سضوا˘ف˘م˘لا
ة˘ق˘با˘سسلا ةر˘ت˘ف˘˘لا ي˘˘ف تير˘˘جأا
تلو˘ح ي˘ت˘لاو ،تا˘عا˘م˘ت˘جÓ˘˘ل
نم دحاو ىلإا تبسسلا عامتجا
ةءا˘˘ف˘˘ك تا˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا ر˘˘ث˘˘كأا

نأا ى˘˘ل˘˘ع اد˘˘كؤو˘˘م ،ا˘˘˘حا˘˘˘ج˘˘˘نو
ي˘˘˘ف ةذ˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا تارار˘˘˘ق˘˘˘لا
ى˘لإا ى˘قر˘ت ،ر˘ي˘خأ’ا عا˘م˘ت˘ج’ا

هجاوت يتلا تايدحتلا ىوتسسم
تاقوأ’ا هذه يف طفنلا قوسس
ديدمت نأاب اديفم ،ةيداعلا ريغ
ةيقا˘ف˘تا ن˘م ى˘لوأ’ا ة˘ل˘حر˘م˘لا
يدؤوتسس ،ةيليوج ىلإا ليدعتلا

ضشا˘ع˘ت˘˘نا ن˘˘م ع˘˘ير˘˘سست˘˘لا ى˘˘لإا
ةري˘تو ل˘ي˘ل˘ق˘تو ط˘ف˘ن˘لا قو˘سس
ةمهاسسملاو نوز˘خ˘م˘لا ة˘ئ˘ب˘ع˘ت
ةل˘ي˘كسشت ي˘ف ي˘با˘ج˘يإا ل˘كسشب
ددسشو ،بسسانملا قوسسلا ةئيه
نأا ةقيق˘ح ى˘ل˘ع ة˘قا˘ط˘لا ر˘يزو
ةيلآا تمعد يتلا نادلبلا عيمج
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ل˘˘˘ي˘˘˘لد ،ضضيو˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ةيقافت’ا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ل ا˘هداد˘ع˘ت˘سسا
ىلوأ’ا ةر˘م˘لا ي˘هو ،ل˘ما˘كلا˘ب
هذه لثم عسضو اهيف متي يتلا
ع˘˘˘سضي˘˘˘سس ر˘˘˘مأ’ا نأاو ة˘˘˘ي˘˘˘لآ’ا

كبوأا»و كبوأ’ ربكأا ةيقادسصم
+».
نأا ىلع ،ةقاطلا ريزو ددج امك
نأا˘˘ب ظ˘˘ف˘˘ت˘˘ح˘˘ي˘˘سس خ˘˘˘يرا˘˘˘ت˘˘˘لا
تدقع يتلا كبوأا تاعامتجا
د˘حأا ي˘ه ي˘سضق˘ن˘˘م˘˘لا تب˘˘سسلا
م˘ت ي˘ت˘لا تا˘عا˘م˘ت˘ج’ا ح˘ج˘˘نأا

تب˘سسلا مو˘ي م˘تو اذ˘ه ،ا˘هد˘ق˘ع
م˘˘هأا ن˘˘ي˘˘ب قا˘˘ف˘˘ت’ا طرا˘˘˘ف˘˘˘لا

يف ،نييملاعلا طفنلا يجتنم
د˘يد˘م˘ت ى˘ل˘ع ،«+ كبوأا» را˘˘طإا
نويلم7.9ـب جاتنإ’ا ضضيفخت
رهسش ةياغ ى˘لإا ا˘ي˘مو˘ي ل˘ي˘مر˘ب

7.7ـب ضضيفخت اذكو ،ةيليوج
رهسش نم ءادتبا ليمرب نويلم
اذكو ،ربمسسيد ةياغ ىلإا توأا
يفناج نم8.5ـب رخآا ضضيفخت
.2202 ليرفأا ىلإا1202

ك.اشضر

قوشسلا رارقتشسا نامشضل ىرخأا تاءارجإا حارتقا ىلع دكأا

يخيرات ريخألا «+كبوأا» عامتجا» :باقرع
«احاجنو ةءافك رثكألاو

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا تب˘لا˘˘ط
لامعلاو ةكرتسشم˘لا كÓ˘سسأÓ˘ل
ريزو ،ةيبرتلا عاطقل نيينهملا
ل˘خد˘ت˘لا˘ب ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا
ى˘لإا رو˘مأ’ا عا˘جرإ’ ل˘جا˘˘ع˘˘لا
ءارجإا دعب ،يعيب˘ط˘لا ا˘ه˘با˘سصن
ن˘م ة˘م˘ه˘ب˘م˘لا تا˘عا˘˘ط˘˘ت˘˘ق’ا
ة˘ح˘˘ن˘˘مو ة˘˘ير˘˘ه˘˘سشلا بتاور˘˘لا
ا˘˘˘نو˘˘˘سص اذ˘˘˘هو ،ة˘˘˘يدودر˘˘˘م˘˘˘لا
اوناك نيذلل افاسصنإاو قوقحلل
ي˘ف ة˘ي˘ما˘مأ’ا فو˘˘ف˘˘سصلا ي˘˘ف
.انوروك ةحئاج نمز
ةلاسسر يف ،ة˘با˘ق˘ن˘لا تح˘سضوأا

ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ر˘˘يزو˘˘ل ا˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘˘جو
«مÓ˘سسلا» تق˘˘ل˘˘ت ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب ه˘نأا ،ا˘ه˘ن˘م ة˘˘خ˘˘سسن
،ةيئ’و˘لا بتا˘كم˘لا تارا˘ط˘خإا
ةيزكرملا ةموادملاب ةلجسسملا
تاعاطتقا ضصوسصخب ةباقنلل
ةيرهسشلا بتاورلا نم ةمهبم
ي˘ت˘ئ˘ف˘ل ،ة˘يدودر˘م˘لا ة˘ح˘˘ن˘˘مو
لامعلاو ةكر˘ت˘سشم˘لا كÓ˘سسأ’ا
،يلاحلا ناوج رهسشل نيينهملا

يتأاي ءارجإ’ا اذه نأا ةفيسضم
ه˘˘ي˘˘ف نا˘˘ك يذ˘˘لا تقو˘˘˘لا ي˘˘˘ف
نيعلا نيتئفلا هذه نم لامعلا
ة˘˘˘˘˘سسرا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لاو ةر˘˘˘˘˘ها˘˘˘˘˘˘سسلا
يف ةيم˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘ل˘ل
،ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا عو˘بر ف˘ل˘ت˘خ˘م
ي˘ف ع˘ي˘م˘ج˘لا ر˘ق˘ت˘سسا ا˘مد˘˘ن˘˘ع
يحسصلا رجحلا ةجيتن مهتويب

ءانبو ،انوروك ءابو نم ةياقولل
تا˘ط˘ل˘سسلا تا˘م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
راسشأا ،نأاسشلا اذه يف ةلوخملا
كÓ˘˘سسأ’ا نأا ى˘˘لإا م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘˘لا
ا˘ي˘ح ’ا˘ث˘م تنا˘ك ة˘كر˘ت˘سشم˘˘لا

تا˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ة˘˘يرار˘˘م˘˘ت˘˘سس’
،ة˘بوا˘ن˘˘م˘˘لا ثي˘˘ح ن˘˘م ،ا˘˘يرادإا

ن˘˘م ى˘˘ندأ’ا د˘˘ح˘˘لا نا˘˘˘م˘˘˘سضو
نا˘˘ك ثي˘˘ح ،يرادإ’ا ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لا
ةظقي زيزعتل ةأافاكملا رظتني
،ي˘ع˘م˘ج˘لا ي˘ن˘ه˘م˘لا ر˘ي˘م˘سضلا
ةيلام تاعاطتقا ليجسست نكل

ضسكعت ’ يتلاو ةموهفم ريغ
ضسي˘˘˘ئر تا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘جو˘˘˘˘ت اد˘˘˘˘بأا
ضصو˘˘سصخ˘˘ب ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
مه˘تا˘سسسسؤو˘م ي˘ف ن˘ي˘ط˘بار˘م˘لا

ةر˘ت˘ف لÓ˘خ م˘˘ه˘˘ع˘˘قاو˘˘م ي˘˘فو
ه˘نأا ا˘م˘˘ك ،ي˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا
ثلا˘ث˘لا د˘ن˘ب˘ل˘ل ح˘ير˘سص لÓ˘خإا
ةسصاخلا قو˘ق˘ح˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
لامعلاو نييرادإ’ا نيفظوملاب
عاطق تاي˘قÓ˘خأ’ ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘لا
.ةينطولا ةيبرتلا

ةيبرتلا ريزو ،ةباقنلا تبلاطو
ل˘جا˘ع˘لا ل˘خد˘ت˘لا˘ب ،ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا

ا˘ه˘با˘سصن ى˘لإا رو˘مأ’ا عا˘˘جرإ’
قو˘ق˘ح˘ل˘ل ا˘نو˘سص ،ي˘ع˘ي˘ب˘˘ط˘˘لا

اناونع اوناك ن˘يذ˘ل˘ل ا˘فا˘سصنإاو
ةيحسضتلاو ضصÓ˘خإ’او د˘ج˘ل˘ل
.انوروك ةحئاج نمز يف

ز.لامج

بتاورلا نم «ةمهبملا» ـب اهتفشصو يتلا تاعاطتق’اب تددن
ةيدودرملا ةحنمو ةيرهششلا

نيينهملا لامعلاو ةكرتضشملا كÓضسألا ةباقن
ةيبرتلا ريزو ثيغتضست

ن˘م ن˘ير˘فا˘سسم˘لا و˘˘ل˘˘قا˘˘ن ف˘˘كع˘˘ي
يف ،ضصاخلاو يمومعلا نيعاطقلا
ل˘ك ر˘ي˘فو˘ت ى˘ل˘˘ع ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ما˘˘يأ’ا
مهمازتلا نامسضب ةليفكلا لئاسسولا
ن˘م ة˘يا˘قو˘لا تاءار˘جإا ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب
كلذو ،«انورو˘ك» ضسور˘ي˘ف را˘سشت˘نا
يف م˘ه˘طا˘سشن فا˘ن˘ئ˘ت˘سس’ ا˘ب˘سسح˘ت
عفر˘لا ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا را˘طإا
يتلا يحسصلا رج˘ح˘ل˘ل ي˘ج˘يرد˘ت˘لا
دكأاو .يراجلا ناوج41 ـلا يف أادبت

ضسي˘ئر ،ط˘˘ير˘˘سشو˘˘ب ردا˘˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
ل˘˘ق˘˘ن˘˘ل ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدا˘˘˘ح˘˘˘ت’ا
ةيامح نأا ،ع˘ئا˘سضب˘لاو ن˘ير˘فا˘سسم˘لا
دح ىلع ن˘ير˘فا˘سسم˘لاو ن˘ي˘ق˘ئا˘سسلا
نم ،ةيولوأا ةباثمب نوكتسس ءاوسس

ي˘ت˘لا تاءار˘جإ’ا ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م لÓ˘˘خ
ة˘ي˘ح˘سصلا تا˘ئ˘ي˘˘ه˘˘لا ا˘˘ه˘˘ب تسصوأا
ق˘ي˘ب˘ط˘ت ى˘˘ل˘˘ع ادد˘˘سشم ،ن˘˘طو˘˘ل˘˘ل
ة˘يرور˘سضلا ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا
ءابولا اذهل د˘يد˘ج را˘سشت˘نا يدا˘ف˘ت˘ل
ىوتسسملا ىلع نيرفاسسملا طسسو
تا˘˘ما˘˘م˘˘كلا ع˘˘سضو˘˘ك ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

دعابتلاو يلوحكلا مقعملا ريفوتو
ةيداحت’ا لمعت يتلا ،يعامتج’ا

ع˘فر˘لا را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ا˘ه˘سضر˘ف ى˘ل˘ع
ىلع يحسصلا رج˘ح˘ل˘ل ي˘ج˘يرد˘ت˘لا
دـمحم حرسص ،هتهج نمو .عاطقلا
ةينطولا ةيداحت’ا ضسيئر ،ضصوخلب
ددع نأا ،ةرجأ’ا تارايسس يقئاسسل
ةرايسس نوطتم˘ي˘سس ن˘يذ˘لا با˘كر˘لا

نأا نود لقأا نوكيسس ،ةدحاو ةرجأا
نأا ى˘لإا ر˘ي˘سشم ،دد˘ع˘˘لا اذ˘˘ه دد˘˘ح˘˘ي
ايرابجإا نوكيسس تامامكلا عسضو
،تاب˘كر˘م˘ل˘ل م˘ظ˘ت˘ن˘م ر˘ي˘ه˘ط˘ت ع˘م
لجسسملا ريخأاتلل ضصوخلب فسسأاتو
ةرد˘ق˘˘م˘˘لا ةد˘˘عا˘˘سسم˘˘لا ح˘˘ن˘˘م ي˘˘ف

يقئاسسل ةهجوملا جد000.01ب
مت ه˘نأا ا˘ح˘سضو˘م ،ةر˘جأ’ا تارا˘ي˘سس
هذ˘˘ه ن˘˘ما˘˘سضت˘˘لا ةد˘˘عا˘˘سسم ح˘˘ن˘˘م
نع فقوت˘لا ضضيو˘ع˘ت˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لا
يف ةرجأ’ا تارايسس يقئاسسل لمعلا

ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘غ ىر˘˘˘خأا تا˘˘˘ي’و
.«راظتن’ا يف نحنو ةمسصاعلا

ك.اشضر

ةيحشصلا تائيهلا اهب تشصوأا يتلا «انوروك» نم ةيئاقولا تاءارجإ’ا قيبطت ىلع ديدشش شصرح

طاضشنلا فانئتضسل نورضضحي سصاخلاو يمومعلا نيعاطقلا نم نيرفاضسملا ولقان

42 ـلا لÓخ رئازجلا تلجسس
111و تايفو8 ،ةريخأ’ا ةعاسس
،«ا˘نورو˘ك» ـب ةد˘يد˘˘ج ة˘˘با˘˘سصإا
،ءافسش ةلاح28 تسصحأا اميف
روتكدلا هنع فسشك امل اقفو
م˘سسا˘ب ق˘طا˘ن˘لا ،رارو˘ف لا˘˘م˘˘ج
يسشفت ة˘ع˘با˘ت˘مو د˘سصر ة˘ن˘ج˘ل

دد˘ع˘لا نأا ف˘سشك يذ˘لا ،ءا˘بو˘لا
اندÓب يف تاباسصإÓل لامجإ’ا
ل˘˘سصو ا˘˘م˘˘ي˘˘˘ف ،56201 غ˘˘ل˘˘ب
امأا ،517 ىلإا تايفولا يلامجإا
ىلإا زفق دقف نيفاعتملا يلامجإا

9976.
ع.لÓب

9976 ىلإا لشصي نيفاعتملا يلامجإاو ءافشش ةلاح28 ليجشست
رئازجلا يف «انوروك» ـب ةديدج ةباضصإا111و تايفو8

لّث˘م˘م ،ضسار˘لا بيا˘سش لا˘م˘ك د˘كأا
تا˘˘سشرو˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا
ة˘طا˘ي˘خ˘لا تا˘سشرو ّنأا ،ة˘طا˘ي˘خ˘لا
راجتلل ةينطولا ةيعمجلل ةعباتلا

رثكأا اهددع غلابلاو ،ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لاو
اي˘لا˘ح ع˘ن˘سصت ،ة˘سشرو004 ن˘˘م
اّيموي ةمام˘ك000.003 يلاو˘ح
ىلإا ر˘ه˘سشلا ة˘يا˘ه˘ن لو˘سصو˘لا ع˘م
ةيعمجلا تحسضوأا.ةمامك نويلم
يف ،نييفرحلاو راجتل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ى˘ل˘ع «مÓ˘سسلا» زو˘ح˘ت ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب
لوح ةودن دقع مت هنأا ،هنم ةخسسن

ة˘˘ي˘˘قاو˘˘لا ة˘˘˘ع˘˘˘ن˘˘˘قأ’ا ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘سص
ضسيئر ،يموت نب حبار ،ةكراسشمب
،را˘م˘ث˘ت˘سسÓ˘ل ة˘ّي˘ن˘طو˘لا ة˘ن˘ج˘˘ل˘˘لا

ل˘˘ّث˘˘م˘˘م ،ضسار˘˘لا بيا˘˘سش لا˘˘م˘˘كو
تا˘˘سشرو˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا
نأا ،يموت نب ركذ ثيح ،ةطايخلا

ت’ا˘م˘ت˘حا ة˘ثÓ˘ث ه˘جاو˘ت دÓ˘˘ب˘˘لا
ىلإا ةدو˘ع˘لاو ءا˘بو˘لا ة˘يا˘ه˘ن ي˘هو
ة˘جو˘م رو˘ه˘ظو ،ة˘يدا˘ع˘لا ةا˘ي˘ح˘لا

،ةّيمهأا لقأا انوروك ةحئاجل ةديدج
لوخدلا عم ءابولل رطخأا ةدوع عم
د˘ّكأاو ،ي˘سسرد˘م˘لاو ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’ا

ة˘˘˘ّي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘لا ضسي˘˘˘ئر
عو˘جر˘لا ة˘لا˘ح˘ت˘سسا ،را˘م˘ث˘ت˘سسÓ˘ل
ق˘˘ل˘˘غ˘˘لاو ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ث
بج˘˘˘˘˘ي كلذ˘˘˘˘˘ل ،يدا˘˘˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘˘ق’ا
ذا˘˘خ˘˘تا˘˘ب ءو˘˘سسأÓ˘˘ل ر˘˘ي˘˘سضح˘˘˘ّت˘˘˘لا
ن˘˘˘ي˘˘˘˘مأا˘˘˘˘ت ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘م تاءار˘˘˘˘جإ’ا
ةع˘ن˘قأÓ˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘ح’ا
عانق نويلم051 لّدعمب ةيقاولا
جاتنإا تاسسسسؤوم ليوحت ،اّيرهسش
ضسا˘˘ي˘˘كأ’ا اذ˘˘˘كو تا˘˘˘ظا˘˘˘ّف˘˘˘ح˘˘˘لا
ةعنقأ’ا جاتنإا ى˘لإا ة˘ي˘كي˘ت˘سسÓ˘ب˘لا
ل˘ي˘ه˘سست ى˘ل˘ع ةوÓ˘˘ع ،ة˘˘ي˘˘قاو˘˘لا

ر˘ب˘ع ة˘ي˘قاو˘لا ة˘ع˘˘ن˘˘قأ’ا ق˘˘يو˘˘سست
ة˘˘˘ّيدا˘˘˘سصت˘˘˘ق’ا تا˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ةّيفرحلاو ةّيراج˘ت˘لا تا˘طا˘سشن˘لاو
.ةلّهؤوملا

بيا˘سش لا˘م˘ك بلا˘ط ه˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ةين˘طو˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ل˘ّث˘م˘م ،ضسار˘لا
داوملا ريفوتب ،ةطايخلا تاسشرول
طيخلاو ضشامقلا ةسصاخ ةيلّوأ’ا
اهراعسسأا تعفترا يذلا ،يطاطملا
لÓخ ةئا˘م˘لا˘ب001 ن˘م ر˘ث˘˘كأا˘˘ب
ّنأا ن˘ل˘عأا ا˘م˘ك ،ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا

ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا ة˘˘طا˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘لا تا˘˘˘سشرو
004 نم رثكأا اهددعو ةيعمجلل
ي˘لاو˘˘ح ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح ع˘˘ن˘˘سصت ،ة˘˘سشرو
ع˘م ا˘ّي˘مو˘ي ة˘ما˘˘م˘˘ك000.003
نويلم ىلإا رهسشلا ةياهن لوسصولا

.ةمامك
ع.لÓب

يطاطملا طيخلاو ششامقلا ةشصاخ ةيلّوأ’ا داوملا ريفوتب تبلاط

يراجلا ناوج ةياهن ايموي ةمامك نويلم جاتنإا نع نلعت نييفرحلاو راجتلا ةيعمج



زرا˘˘˘˘ف˘˘˘˘م تف˘˘˘˘قوأاو اذ˘˘˘˘˘ه
راجت7 ىر˘˘خأا ة˘˘كر˘˘ت˘˘سشم
تط˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سضو تارد˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘م
ن˘م مار˘غو˘ل˘ي˘˘ك053.73
مارغ005و ،جلاعملا فيكلا

1611و ،نيياكوكلا ةدام نم
ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘م ةد˘˘˘˘˘حو
تايلمع لÓ˘خ تا˘بور˘سشم˘لا

،نار˘هو ن˘م ل˘كب ة˘˘قر˘˘ف˘˘ت˘˘م
جرببو ،ضسادرمو˘ب ،نا˘سسم˘ل˘ت
ءاج ا˘م˘ل ا˘ق˘فو ‐ ج˘ير˘ير˘عو˘ب
عافدلا ةرازول نايب يف ضسمأا
«مÓسسلا» تملسست ،ي˘ن˘طو˘لا
.‐هنم ةخسسن

ف˘˘قوأا ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع

ةرجهلل نيحسشرم6 نارهوب
م˘ت ا˘م˘ي˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘عر˘˘سشلا ر˘˘ي˘˘غ

ري˘غ ار˘جا˘ه˘م41 ف˘ي˘قو˘˘ت
تا˘˘˘ي˘˘˘سسن˘˘˘ج ن˘˘˘م ي˘˘˘عر˘˘˘سش

.مازق نيعب ةفلتخم

watan@essalamonline.com

5 3672ددعلإ ^1441 لإوسش71ـل قفإوملإ0202 نإوج90ءاثÓثلإثدحلا

ةماعنلاب جلاعم فيك ريطانق8 نم ديزأإ زجح

جيريرعوب جربب ةيباهرإلا تاعامجلل معد رضصنع فيقوت

ط.ةراسص

تطبسض اميف ،جيريرعوب جربب ةيباهرإلإ تاعامجلل معد رسصنع ،ينطولإ كردلإ دإرفأإ صسمأإ لوأإ فقوأإ
،مإرغوليك33و ريطانق8 ـب ردقت جلاعملإ فيكلإ نم ةريبك ةيمك ،يبعسشلإ ينطولإ صشيجلل ةكرتسشم ةزرفم

.ةماعنلإ ةيلو يف قزروب نينج ةيدلب برق ثحب ةيرود لÓخ كلذو

نم ةربتعم ةيمك عاجرتسسإ
 جد0001و005 يتئف

ةينطو ةيمارجإا ةباضصع كيكفت
وضصروقب ةروزم ةيدقن اقاروأا جورت

سسادرموب يف
يف وسصروق نمأإ حلاسصم تككف
ةيمإرجإإ ةباسصع ،صسإدرموب
صصاخسشأإ4 نم ةنوكتم ةينطو
ةيدقن قإروأإ جيورتب موقت
دحأإ طبسض ثيح ،ةروزم
ةيمك هتزوحبو اسسبلتم اهدإرفأإ

نم ةروزملإ ةيدقنلإ قإروألإ نم
قيمعتل ةجيتنو ،جد005 ةئف
مت ،ةيسضقلإ يف تايرحتلإ

نيرخآإ ءاكرسش ةثÓث فيقوت
ناك يراجت لحم بحاسص مهدحأإ

قإروألإ كلت جيورتب موقي
نيرسصنعو ةروزملإ ةيدقنلإ
ةيدقن قإروأإ امهتزوحب نيرخآإ

ناموقي اناك جد0001 ةئف نم
ىوتسسم ىلع ريوزتلإ ةيلمعب
رئإزجلاب نافيكلإ جرب ةيدلب
.ةمسصاعلإ

ةيلمعلإ هذه لÓخ نم متو إذه
ةينورتكلإإ ةزهجأإ عاجرتسسإإ

يلآإ مÓعإإ ةزهجأإ يف لثمتت
دعبو ،ةلاقن فتإوهو تاعباطو
،ةينوناقلإ تإءإرجإلإ لامكتسسإ

مامأإ نيفوقوملإ ميدقت مت
.ةسصتخملإ ةيئاسضقلإ تاهجلإ

ع.نيدلإ رون

ةفلاخم ةمهتب اهبحاسص فيقوت
مإرتحإ نود تإرهوجم ةزايح

ةرتوفلإ مدعو يئابجلإ عيرسشتلإ
نم ةربتعم ةيمك زجح

ركضسعمب ةضضفلاو بهذلا
ةيـميلقإلإ ةبيتكلإ دإرفأإ نكمت
نـم ،ركسسعمب ينطولإ كردلل

ندعم نـم مإرغ4.81 زجح
بهذلإ نم مإرغ1.901و ةسضفلإ

ـب تردق ةيلامجإإ ةيلام ةميقب
فيقوتو ،ميتنسس نويلم37
ةزايح ةفلاخم ةمهتب اهبحاسص
عيرسشتلإ مإرتحإ نود تإرهوجم
. ةرتوفلإ مدعو يئابجلإ
تامولعم رثإإ ىلع تمت ةيلمعلإ

ةقرفلإ دإرفأÓل تلسصو
ينطولإ كردلل ةيميلقإلإ

صصخسش دوجو اهدافم ،يزيتب
ندعملإ نم ةيمك ريرمت ددسصب
ةرايسس نتم ىلع (بهذ ) رفسصألإ
نم ةمداق «ايك» عون ةيحايسس
هاجتإ يف صسابعلب يديسس ةنيدم
روحم ىلع ركسسعم ةنيدم
طبإرلإ71 مقر ينطولإ قيرطلإ

،ركسسعمو ةيفينحوب يتندم نيب
ةبقإرم ةطقن عسضو دعبو
ةبكرملإ ةدهاسشم مت ةرسشابم
اهفيقوت مت نيأإ ،تامولعملإ لحم
،صشيتفتلإو ةبقإرملاب مايقلإو

روثعلإ ىلإإ ةيلمعلإ تسضفأإ ثيح
ركذلإ ةفلاسسلإ تإزوجحملإ

فيقوت عم ةعاسضبلإ زجحو
.طروتملإ

نإوتسش ةميسسن

دمحمأإ يديسس ةيدلبب نيتقرفتم نيتيلمع يف صسولهم صصرق007 ةبإرق زجح

ةمضصاعلاب ناينب نيع يف ةكرضش بضساحم ةزوحب تناك نويلم025 ىلع اولوتضسا سصاخضشأا3 فيقوت
ن˘˘مأ’ا ح˘˘لا˘˘سصم تف˘˘قوأا

ن˘˘ي˘˘ع ثلا˘˘ث˘˘لا ير˘˘سضح˘˘˘لا
3 ،ة˘م˘سصا˘ع˘˘لا˘˘ب نا˘˘ي˘˘ن˘˘ب˘˘لا
يف مهيف هبتسشم ضصاخسشأا
ة˘ي˘ع˘م˘˘ج ن˘˘يو˘˘كت ة˘˘ي˘˘سضق
025 ىلع اولوتسسا رارسشأا

ي˘ف تنا˘ك م˘ي˘ت˘ن˘سس نو˘ي˘ل˘م
لمعي بسساحم رهظ ةبيقح
د˘ع˘بو ،ة˘سصا˘خ ة˘كر˘سش ي˘ف
تاءار˘˘˘˘جإ’ا لا˘˘˘˘م˘˘˘˘كت˘˘˘˘سسا
مت ،اهب لومعملا ةينوناقلا

مامأا مهيف هبتسشملا ميدقت
ة˘˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا ل˘˘˘ي˘˘˘˘كو
رمأا نيأا ،ايميلقإا ضصتخملا
 .تقؤوملا ضسبحلا مهعاديإاب

تزجح ،ىرخأا ةهج نم
رئازجلا ةي’و نمأا حلاسصم
ةلقنتملا ةقرفلا يف ةلثمم
ة˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سضق˘˘˘لا ة˘˘˘طر˘˘˘سشل˘˘˘ل
007 ـلا براقي ام ،ةيرقملا
لÓ˘خ ي˘ل˘ق˘ع ر˘ثؤو˘م ضصر˘ق
نيتقرفتم نيتيسضق ةجلاعم

بوبحلا ةزايحب نيتقلعتم
جيورتلا ضضرغل ةسسولهملا
ىو˘ت˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘م˘˘هاد˘˘حإا
يلعوب ن˘ب ة˘ب˘ي˘سسح عرا˘سش
،د˘م˘ح˘مأا يد˘ي˘سس ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب
م˘ت ضصا˘خ˘سشأا3 ف˘ي˘قو˘تو
ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘كو ما˘˘˘˘مأا م˘˘˘˘يد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت
ضصت˘خ˘م˘لا ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ر˘˘˘مأا يذ˘˘˘لاو ا˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘˘قإا
.تقؤوملا ضسبحلا مهعاديإاب

ب.نيرسسن

ةطر˘سشلا ر˘سصا˘ن˘ع تن˘كم˘ت
ةي’وب دحلا ةينث ةرئاد نمأاب
ة˘يرود لÓ˘خ ،تل˘ي˘˘سسم˘˘سسي˘˘ت
طاسشنل دح عسضو نم ةلجار
4 نم ةنوكتم ةيمارجإا ةكبسش
ام مهرامعأا حوارتت ضصاخسشأا
،تانيثÓثلاو تانيرسشعلا نيب

تÓحملا ةقرسسب موقت تناك
طسسو بعرلا عرزو ةيراجتلا
في˘قو˘ت م˘ت ثي˘ح ،ا˘ه˘با˘ح˘سصأا
ضسبلت ةلاح يف مهيف هبتسشملا
.دحلا ةينث ةنيدم طسسوب

ماق م˘ه˘ل ة˘ي˘ل˘م˘ع ر˘خآا ي˘فو
يف ةوجف ثادحإاب نومهتملا
ه˘ي˘لإا او˘ل˘˘خدو ل˘˘ح˘˘م ح˘˘ط˘˘سس
ة˘˘ع˘˘ل˘˘سسلا ى˘˘ل˘˘ع او˘˘لو˘˘ت˘˘سساو
م˘ت ي˘˘ت˘˘لاو ه˘˘ي˘˘ف ةدو˘˘جو˘˘م˘˘لا
رسصانع لبق نم اهعاجرتسسا
ي˘ف ة˘ل˘ث˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لاو ،ة˘˘طر˘˘سشلا
نم بئا˘ق˘حو ة˘يذ˘حأاو ة˘سسب˘لأا

،تاكراملاو عاونأ’ا فلتخم
نيمهت˘م˘لا م˘يد˘ق˘ت م˘ت ه˘ي˘ل˘عو
ىدل ةيروهمجلا ليكو مامأا

ةم˘ه˘ت˘ب د˘ح˘لا ة˘ي˘ن˘ث ة˘م˘كح˘م
رار˘˘سشأا ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج ن˘˘˘يو˘˘˘كت
.ةفوسصوملا ةقرسسلاو

تنكمت ،ىرخأا ةيلمع يفو
ير˘˘ح˘˘ت˘˘لاو ثح˘˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘قر˘˘˘ف
ةطرسشلل ةيئ’ولا ةحلسصملاب
ة˘˘ي’و ن˘˘˘مأا˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سضق˘˘˘لا
3 في˘قو˘ت ن˘م ،تل˘ي˘سسم˘سسي˘ت
نم تانيرسشعلا يف ضصاخسشأا
مهطروت ةيفلخ ى˘ل˘ع ،ر˘م˘ع˘لا
تار˘ثؤو˘م ةزا˘ي˘ح ة˘ي˘˘سضق ي˘˘ف
ةر˘جا˘ت˘م˘لا ضضر˘˘غ˘˘ل ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع
ط˘˘˘سسو˘˘˘لا ي˘˘˘ف ج˘˘˘يور˘˘˘ت˘˘˘˘لاو

د˘حأا˘ب اد˘يد˘˘ح˘˘تو ،ير˘˘سضح˘˘لا
هتمهادم تمت يذلا لزانملا
،ةيروهمج˘لا ل˘ي˘كو ن˘م نذإا˘ب
رو˘ث˘ع˘لا م˘ت ه˘سشي˘ت˘ف˘ت بق˘˘عو
نم ضسولهم ضصرق012 ىلع
،«غلم003 ‐نيلاباغيرب» عون
ضسف˘˘˘ن ن˘˘˘˘م غرا˘˘˘˘ف ط˘˘˘˘سشمو
لمع˘ت˘سست ت’آا30و ،عو˘ن˘لا
غلبمو ضصار˘قأ’ا ع˘ي˘ط˘ق˘ت ي˘ف
هذه جيورت تادئاع نم يلام
حلاسصملا تاذ هتردق مومسسلا
م˘ت ه˘ي˘ل˘عو ،جد000552 ـ˘˘ب
د˘سض ي˘ئا˘˘سضق ف˘˘ل˘˘م زا˘˘ج˘˘نإا
مامأا مهميدق˘تو ن˘ي˘طرو˘ت˘م˘لا

ىد˘˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘كو
ي˘ف تل˘ي˘سسم˘سسي˘˘ت ة˘˘م˘˘كح˘˘م
ه˘˘ي˘˘˘ف لاز˘˘˘ي ’ يذ˘˘˘لا تقو˘˘˘لا
.رارف ةلاح يف عبارلا مهتملا

مارغ921 نم رثكأا زجح
ي˘˘ف ج˘˘لا˘˘ع˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘كلا ن˘˘م
تليسسمسسيت

ةطر˘سشلا ر˘سصا˘ن˘ع تن˘كم˘ت
ة˘˘ي’و ن˘˘˘مأا˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سضق˘˘˘لا
را˘˘طإا ي˘˘فو ،تل˘˘ي˘˘سسم˘˘˘سسي˘˘˘ت
فلتخ˘م˘ب ة˘م˘ير˘ج˘لا ة˘برا˘ح˘م
ل˘ظ ي˘˘ف ة˘˘سصا˘˘خ ا˘˘ه˘˘لا˘˘كسشأا
ن˘م ،«ا˘نورو˘ك» ءا˘بو را˘سشت˘نا

فيكلا نم مارغ7.921 زجح
ضصاخسشأا3 فيقوتو ،جلاعملا

ج˘˘يور˘˘ت˘˘ب نو˘˘مو˘˘ق˘˘ي او˘˘˘نا˘˘˘ك
ط˘˘˘سسو˘˘˘لا˘˘˘˘ب تارد˘˘˘˘خ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘كو ر˘˘˘˘مأا ،ير˘˘˘˘سضح˘˘˘˘˘لا
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا
ضسبحلا مهعاديإاب تليسسمسسيت
.تقؤوملا

ز.دمحأإ

فقوتو صسولهم صصرق012 زجحت ةطرسشلإ
ةيلولإ ةمسصاعب صصاخسشأإ3

تÓحملا ةقرضس يف ةضصتخم ةباضصعب ةحاطإلا
تليضسمضسيت يف دحلا ةينثب ةيراجتلا

دا˘˘م˘˘خإا ضسمأا لوأا ءا˘˘سسم م˘˘ت
بكر˘م˘˘ب بسش لو˘˘ه˘˘م ق˘˘ير˘˘ح
ةقطنملاب ةيعانسصلا ةجسسنأ’ا
ةنيدمب ةديسشك يحب ةيعانسصلا
ف’آا4 ىلع ىتأا نأا دعب ،ةنتاب
يذلا ن˘ط˘ق˘لا ا˘يا˘ق˘ب ن˘م ة˘مزر
ة˘˘عا˘˘ن˘˘˘سص ي˘˘˘ف ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسي
ناوعأا.ةيسضرأ’ا تاحا˘سسم˘لا
او˘ل˘ج˘سس ة˘ي˘ند˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا
ع˘˘ن˘˘سصم˘˘لا˘˘ب ل˘˘ما˘˘ع ضضر˘˘ع˘˘ت
م˘ت ضسف˘˘ن˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘بو˘˘ع˘˘سصل
هلقن لبق ناكملا نيعب هفاعسسإا

ق˘ير˘ط ن˘ع ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا ى˘˘لإا
امك ،ةسسسسؤوملل فاعسسإا ةرايسس
نم ةلسسلسس ذاقنإا نم اونكمت
عدوتسسملا لخاد طبرلا ت’آا

ىلع عبر˘ت˘م˘لا ع˘ن˘سصم˘لا اذ˘كو
رخسس ةيلمع يف ،اراتكه02
ةرايسسو ءافطإا ةنحاسش21 اهل
ل˘خد˘ت نو˘˘ع83و فا˘˘ع˘˘سسإا
ضسمخل نيلثمم بترلا فلتخمب
ةد˘˘˘حو˘˘˘لا) ل˘˘˘˘خد˘˘˘˘ت تاد˘˘˘˘حو
ع˘برأا ن˘م م˘عد˘بو ة˘˘ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لا

نيع نم لكل ةيوناث تادحو

نيعو رذعملاو ةلمحو ةتوتلا
01 ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘˘ب ،(تو˘˘قا˘˘ي
امم عنسصملل نيعبات نمأا ناوعأا

ةنسسلأا ىلع ةرطيسسلا نم نكم
ي˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘ق تقو ي˘˘˘ف به˘˘˘ل˘˘˘لا

ىلإا اهدادت˘ما نود ة˘لو˘ل˘ي˘ح˘لاو
ىرخأا ءازجأاو تاسشرولا يقاب
،اه˘ت˘ه˘ج ن˘م.ع˘ن˘سصم˘لا ن˘م
ةسصت˘خ˘م˘لا ح˘لا˘سصم˘لا تح˘ت˘ف
با˘ب˘سسأا ة˘فر˘ع˘˘م˘˘ل ا˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
 .قيرحلا تاسسبÓمو

م.نيدلإ زع

عنسصملإ إذكو عدوتسسملإ لخإد طبرلإ تلآإ نم ةلسسلسس ذقنأإ ةيندملإ ةيامحلإ نإوعأل عيرسسلإ لخدتلإ

بكرمب نطقلا اياقب نم ةمزر فلآا4 ىلع يتأاي قيرح
ةنتاب يف ةيعانضصلا ةجضسنألا

مارجإ’ا عمق ةقرف تنكمت
ةطرسشلل ةيئ’ولا ةحلسصملاب
نم ،يقاوب˘لا مأا˘ب ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا

ن˘˘م ةد˘˘˘حو4992 ز˘˘ج˘˘˘ح
ة˘˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘كلا تا˘˘بور˘˘سشم˘˘لا

فلتخم نم ةيبنجأاو ةيلحم
Ó˘˘سضف ،ما˘˘ج˘˘حأ’او عاو˘˘نأ’ا

نم ربت˘ع˘م ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م ن˘ع
.اهب ةرجاتملا تادئاع

رثإا ى˘ل˘ع تءا˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
رسصانع اهتقتسسا تا˘مو˘ل˘ع˘م
اهدافم ،اهتاذ ةينمأ’ا ةقرفلا
نيزختب ضصاخسشأ’ا دحأا مايق
ن˘˘˘م ةر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘م ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ك
ىلع ةيلوحكلا تابورسشملا

تا˘˘˘عدو˘˘˘ت˘˘˘سسم ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم
م˘˘ي˘˘ل˘˘قإ’ا جرا˘˘خ ةد˘˘جاو˘˘ت˘˘˘م
ىمسسملا ناكملاب يرسضحلا
ةنيد˘م˘لا ل˘خد˘م˘ب ،(ن˘ي˘م˘كل)
د˘˘˘ع˘˘˘بو ،ع˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا ضضر˘˘˘غ˘˘˘˘ل
نم ضشيتفتلاب نذإا رادسصتسسا
،يقاوبلا مأ’ ةيلحملا ةباينلا
متيل ضشيتفتلاب رمأ’ا ذيفنت مت

ن˘˘م ةد˘˘˘حو1992 ز˘˘ج˘˘˘ح
عاو˘نأ’او ما˘ج˘حأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م
عم عنسصلا ةيبن˘جأاو ة˘ي˘ل˘ح˘م
غلابلا هيف هبت˘سشم˘لا ف˘ي˘قو˘ت

ىلع ،ة˘ن˘سس33 ر˘م˘ع˘لا ن˘م
ة˘ب˘قار˘م˘˘لا ز˘˘جا˘˘ح ىو˘˘ت˘˘سسم
،يقاوب˘لا مأا ة˘ن˘يد˘م جر˘خ˘م˘ب
ىل˘ع رار˘ف˘لا ه˘ت˘لوا˘ح˘م د˘ع˘ب
،ة˘ي˘حا˘ي˘سسلا ه˘ت˘ب˘كر˘˘م ن˘˘ت˘˘م
ردقي يلام غ˘ل˘ب˘م ه˘تزو˘ح˘بو
ميتنسس نوي˘ل˘م58 يلاو˘ح˘ب
ةر˘˘جا˘˘ت˘˘م˘˘˘لا تاد˘˘˘ئا˘˘˘ع ن˘˘˘م
.ةيلوحكلا تابورسشملاب

هبتسشملا دسض زجنأا هيلعو
اياسضق نع يئازج فلم هيف
ع˘˘ي˘˘ب ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ةزا˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘لا

نود ة˘ي˘لو˘˘ح˘˘ك تا˘˘بور˘˘سشم
يبيرسضلا ضصلمتلا ،ضصيخرت
يف عورسشلا ،ةيلايتحإا قرطب
،ةعورسشملا ريغ ة˘برا˘سضم˘لا

ة˘ي˘ل˘˘ح˘˘م ة˘˘عا˘˘سضب ةزا˘˘ي˘˘حو
هميدقت متو ،ضشغلل ةسساسسح
ة˘ي˘ئا˘سضق˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ما˘˘مأا
.ةسصتخملا

ةقرفلا تنكمت اهتهج نم
د’وأاب كرام˘ج˘ل˘ل ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا

زجح نم ،ناسسمل˘ت˘ب نو˘م˘ي˘م
ن˘˘˘˘˘˘م ةرورا˘˘˘˘˘˘ق2115
.ةيلوحكلا تابورسشملا

يحرإوسش مثيه / ع.لامك

ناسسملتب رمخ ةروراق2115 زجح

عيبو نيزخت اياضضقب هيف هبتضشملا فيقوت
يقاوبلا مأاب ةدحو4992 زجحو رومخلا

ةطر˘سشلا ح˘لا˘سصم تن˘كم˘ت
نيع ة˘ي’و ن˘مأ’ ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا
عو˘ب˘سسأ’ا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ،ى˘˘ل˘˘فد˘˘لا
د˘˘ح ع˘˘سضو ن˘˘م ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘˘لا
طسشنت ةينطو ةكبسش طاسشنل

،نطولا تاي’و فلتخم ربع
د˘ي˘ل˘ق˘ت˘ب ا˘˘هر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع مو˘˘ق˘˘ي
ر˘ع˘سس تاذ ة˘يد˘ق˘ن˘لا قاروأ’ا
ةينطولا ةلمع˘لا ن˘م ي˘نو˘نا˘ق
ا˘ه˘حر˘ط د˘˘سصق ة˘˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأ’او
ةينطولا قوسسلا يف لوادتلل
زجح ع˘م ،لاو˘مأ’ا ضضي˘ي˘ب˘تو
راي˘ل˘م ف˘سصنو را˘ي˘ل˘م ة˘بار˘ق
،ةينطولا ةلمعلا ن˘م م˘ي˘ت˘ن˘سس

.ةروزم وروأا00609و
ر˘ثا ى˘ل˘ع تءا˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

تلسصحت تامولعم لÓغتسسا
لوح ح˘لا˘سصم˘لا تاذ ا˘ه˘ي˘ل˘ع
ةعومجمل يمارجإ’ا طاسشنلا
ديلقت ىل˘ع ل˘م˘ع˘ت ضصا˘خ˘سشأا

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ل˘م˘˘ع˘˘لا ر˘˘يوز˘˘تو
تاذ ترسشاب ثيح ،ةيبنجأ’او
ةقمعملا اهتايرحت ح˘لا˘سصم˘لا
ةيئاسضقلا تاهجلا ةرادإا تحت
ىلإا تسضفأا يتلا ،ةسصتخملا
مهيف هبتسشملا ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت
ى˘˘ل˘˘˘ع م˘˘˘هد˘˘˘جاو˘˘˘ت نا˘˘˘كمو
ن˘˘كا˘˘سسم˘˘لا د˘˘˘حأا ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم

مت نيأا ،ةنايلم ضسيمخ ةنيدمب
عم ،ضسبلت ةلاح يف مهفيقوت

ةيلاملا قاروأ’ا زجحو طبسض
،هÓ˘عأا ةرو˘كذ˘م˘˘لا ةروز˘˘م˘˘لا
تاز˘ي˘ه˘ج˘ت  ى˘لإا ة˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب
،ةسصاخ لئاسسوو ة˘ي˘نور˘ت˘كلإا

ةلومحم فتاو˘ه5و ةبكر˘م
ةكبسشلا دارفأا اهمدختسسي ناك
ة˘سسرا˘˘م˘˘مو ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف
د˘ع˘بو .رو˘ظ˘ح˘م˘لا م˘ه˘طا˘سشن
م˘˘ت تاءار˘˘جإ’ا لا˘˘˘م˘˘˘كت˘˘˘سسا
مامأا م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا م˘يد˘ق˘ت
.ايميلقإا ةسصتخملا ةباينلا

خ.ةÒخ

ةروزم وروأإ00609و ةينطولإ ةلمعلإ نم ميتنسس رايلم فسصنو رايلم ةبإرق زجح

 ىلفدلا نيعب ةلمعلا ريوزت يف ةضصتخم ةينطو ةكبضش كيكفت
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ثـــــب ةدوـــــع اوــــــبقرـت
اـــــبيرق مÓـــضسلا ةاـــــــنق



نم ًايسساسسأا ًاموقمو ًازكترم ةيطارقميدلا دعت
نم Óًماع اهرابتعاب ، عمتجملا مئاعدو تاموقم
. ًاسضيأا هئانب لوعمو هب ضضوهنلاو هروطت لماوع

ةيطارقميدلا موهفمل ةيقيقحلا ةسسرامملا نإا
عمتجملا ءانب يف عئار لكسشب مهسست Óًعفو ً’وق
ة˘فا˘ك ن˘ي˘ب ه˘ت˘نا˘كم˘ب يو˘ق˘لا كسسا˘م˘ت˘م˘لا يو˘ق˘˘لا
عمتجملل ةيامح ةادأا لكسشت اهنأ’و ، تاعمتجملا

ةيلخادلا هتاقÓع يف ضسلكتلاو دومجلا لاكسشأا نم
ديد˘ج˘ت˘لاو ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا تاودأا ن˘م ةادأاو ة˘ي˘جرا˘خ˘لاو
ضشي˘م˘ه˘ت˘لاو ءا˘سصق’ا ر˘ها˘ظ˘م ل˘ك ع˘م ى˘فا˘ن˘ت˘˘تو
ةسسايسسلاو ةرادإ’ا يف ت’اجملا لك يف درفتلاو
ة˘ب˘سسا˘ح˘م˘ل˘ل ةادأا ه˘سسف˘˘ن تقو˘˘لا ي˘˘فو ، م˘˘كح˘˘لاو
لكلو ةهازنلاو ةي˘فا˘ف˘سشل˘ل ًاز˘يز˘ع˘تو ، ة˘لءا˘سسم˘لاو
هومن همدقت قيعت يتلا داسسفلاو لهرتلا لاكسشأا

ةدحاو ةدحوك ةيطارقميدلا ةسسرامم نإا ، هدسسفتو
اهنوك ةيمسسوملاو ةيئاق˘ت˘ن’او ة˘ئز˘ج˘ت˘لا ل˘ب˘ق˘ت ’
نم عمتجم يأا يف ةايحلا يحانم يف جهنو ليبسس

.تاعمتجملا
ةعيبطو ةيهام ىلع زيكرتلا دون راطإ’ا اذه يفو

ةجردلاب دنتسست يتلاو ، ديرن يتلا ةيطارقميدلا
م˘˘سسرو م˘˘كح˘˘لا˘˘ب بع˘˘سشلا كار˘˘سشا ى˘˘لا ضسا˘˘سسأ’ا
هتناكمو هرودل ًازيزعت اذهو ، ةماعلا تاسسايسسلا

ةماعلا تايرحلا ةنايسصو ، ناسسنإ’ا قوقح ةيامحو
امم ، اهريغو عمجتلاو ميظنتلاو ريبعتلا ةيرحك
، ةياعرو ةي˘سسد˘قو ة˘ي˘م˘هأا نا˘سسنإ’ا ءا˘ط˘عإا ي˘ن˘ع˘ي
بازحأ’ا لمع مظني ، مدقتمو يرسصع نوناقو
لك ضصرحي ناو ، ريهامجلاو ةلودلا اهنيب ةقÓعلاو
ةيلخادلا ةيطارقم˘يد˘لا ة˘سسرا˘م˘م˘لا ى˘ل˘ع ضصر˘ح˘لا

، يبزحلا د˘يد˘ج˘ت˘لاو كسسا˘م˘ت˘لا ي˘ف كلذ ة˘ي˘م˘هأ’
راطإا يف هب طونملا رودلا بعلي يندم عمتجمو
تابا˘خ˘ت˘ن’ا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ة˘ي˘م˘هأاو ، ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا

اهقوقحو ةأارملا اياسضقب مامته’ا ءÓياو ، اهتيرودو
. مهمومهو بابسشلا كلذكو ،

يف تايطارقميدلا نم ديدعلا يف ضسرامي ام نإا

لكسشت يتلا اياسضقلا نم ريثكلا عم ضضقانتت  ملاعلا
قوقح كاهتنا لاثمك يطارقميدلا ماظنلا بلسص
يف كلذكو ، ابوروأا لود نم ديدعلا يف ناسسن’ا
يف ةيسشافلاو ةيرسصن˘ع˘لا ي˘ما˘ن˘تو د˘عا˘سصت  ةر˘ت˘ف
ىلع اهترطيسسو اهتنميه رخآا راطإا يفو ، اكيرمأا
ا˘هدراو˘م به˘نو بو˘ع˘سشلاو لود˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا

ةيركسسعلا اهدعاوقو اهرامعتسساو اهتاورث ةقرسسو
لسصاوتملا اهمعدو ، ملاعلا ءاحنا لك يف ةرسشتنملا

ضشطبت يتلا لÓتح’ا ةلود ليئارسسإ’ دودحمÓلاو
باهرإا لاكسشأا لك ضسرامتو ، ينيطسسلفلا بعسشلاب
ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘˘لا بع˘˘سشلا د˘˘سض م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘لود˘˘لا

ي˘لود˘لا نو˘نا˘ق˘ل˘ل ة˘ل˘سصاو˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘كا˘˘ه˘˘ت˘˘ن’او
ىفانتي اذهو ، ناسسنإ’ا قوقح نوناقو يناسسن’او
لوسصأاو ةيطار˘ق˘م˘يد˘لا مو˘ه˘ف˘م ع˘م د˘ي˘كأا˘ت ل˘كبو
ناسسن’ا ىلع ضساسسأ’اب دنتسست يتلاو ، اهتسسرامم
. هقوقحو

ةسسرامملل حسضاو بايغ ظحلن راطإ’ا اذه يف

، يبرعلا ديعسصلا ىلع ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا
لاقتع’ا ةسسراممو ةماعلا تايرحلل مادعنا كانهف
ةيفلخ ىلع ني˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلاو ي˘سسا˘ي˘سسلا
تاباختن’ا ةيرود˘ل با˘ي˘غو ، يأار˘لا ن˘ع ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘لا

ةسسايسسلا يف اهت˘ي˘م˘هأ’ ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا ة˘كرا˘سشم˘ل˘لو
˘مد˘ع ى˘˘لإا يدؤو˘˘ي اذ˘˘هو ، م˘˘كح˘˘لا ةرادإاو ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا
. كلذ يف روطتلاو رارقتسس’ا

ةر˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف مد˘˘˘ق˘˘˘ت ا˘˘˘م لÓ˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘م
كانه نأا حسضاولا نم ، هيلع ءانبو  ةيسصيخسشتلا
ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا را˘سسم˘˘لا ن˘˘ع فار˘˘ح˘˘نا وا حا˘˘يز˘˘نا
عم ضضقانتلا ةلاح ىلإا لسصو يذلاو ، يقيقحلا
ةيطارق˘م˘يد˘لا ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا ما˘كحأاو د˘عاو˘ق ط˘سسبأا

هب ءاقتر’او عمتجملا ةيمنت يف يقيقحلا اهرودو
ليل˘ق˘ت ي˘ف ا˘ه˘ما˘ه˘سسإاو ، تا˘يو˘ت˘سسم˘لا ى˘ل˘عأا ى˘لإا
ةيامح يفو ، هتانوكم لك نيب ةيعمتجملا ةوجفلا
ةدحو ضساسسأا يهو ، ينطولاو يعامتج’ا جيسسنلا
. هتبÓسصو هكسسامتو عمتجملا

؟؟ ديرن ةيطارقÁد يأا
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‘ ة˘ي˘لا˘ت˘تŸا ثاد˘حأÓ˘ل ا˘ن˘ع˘ب˘ت˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م
ل˘ت˘ق˘م بب˘سسب ة˘ي˘كير˘مأ’ا ةد˘ح˘˘تŸا تا˘˘ي’و˘˘لا
نوللا دوسسأا » ، ديولف جروج  يكيرمأ’ا نطاوŸا
» نم دارفأا لبق نم ةيقيرفا لوسصأا نم ، »
ي˘سشحو˘˘لا م˘˘ه˘˘ئاد˘˘ت˘˘عا˘˘ب » ضضي˘˘ب˘˘لا ة˘˘طر˘˘سشلا

ة˘ير˘˘سصن˘˘ع ةÁر˘˘ج م˘˘ه˘˘با˘˘كتراو Êا˘˘سسنإاÓ˘˘لاو
ةعباتلا ضسلوبا˘ن˘ي˘م ة˘ن˘يد˘م ‘ ⁄ا˘عŸا ة˘ح˘سضاو
ًاببسس تناك يتلاو ، ةيكيرمأ’ا اتوسسينيم ةي’ول

هذه دسض تاكرحتلاو تاجاجتح’ا ع’دنا ‘
تلو–و ، ىرخأا ¤إا ةي’و نم اهلاقتناو ةÁر÷ا
ةطرسشلا زكارŸ قرحو بغسشو فنع لامعأا ¤إا

ءادأاو بو˘˘ل˘˘سسأا بب˘˘سسب فا˘˘ع˘˘سسإ’ا تارا˘˘ي˘˘سسو
عمقلا لئاسسو لك تمدختسسا يتلاو ، ةطرسشلا

، ف’آÓل ت’اقتع’او  لوجتلا رظحو فنعلاو
لظ ‘و ، ةاي◊ا يحانم لك ‘ للسش ¤إا ىدأا ام
ةرادإا بولسسأاو انوروك ةحئاج تاخانمو ءاوجأا
م˘ه˘ف˘سصوو Úج˘تÙا ع˘م ا˘ه˘ل˘ما˘˘ع˘˘ت ‘ بمار˘˘ت
مادختسساب تبلاطو ، ةيسصوسصللاو ةيوسضوفلاب
ةرادإ’ا تب˘˘لا˘˘طو ، م˘˘هد˘˘سض ة˘˘طر˘˘˘فŸا ةو˘˘˘ق˘˘˘لا
عم ةوسسقب لماعتلاب تاي’ولا ماكح ةيكيرمأ’ا
اهماهتاو ، ةيركسسعلا ةوقلا مادختسساو ÚجتÙا
امكو ، ثادحأ’ا ةيلوؤوسسم اهليم–و Úسصلل

!! انوروك يسشفت اقباسس اهتلمح
ينعي ، ثادحأا نم هسصيخسشت ” اŸ ادانتسسا

ة˘ير˘سصن˘ع˘لا د˘عا˘سصتو م˘˘قا˘˘ف˘˘ت ىد˘˘م ¤إا كلذ
ةينب ‘ اهيمانتو ا˘ه˘ل˘غ˘ل˘غ˘ت ىد˘مو ة˘ي˘سشا˘ف˘لاو

، لدعلاو ةاواسسŸا مادعناو يكيرمأ’ا عمتÛا
ءاسصقإ’او  ضشيمهتلا تاسسايسس لÓخ نم اذهو
، قر˘ع˘لاو نو˘ل˘لا ضسا˘سسأا ى˘ل˘ع تا˘ي˘ل˘قأ’ا د˘سض
ةحسصلاو لمعلا ‘  اهدسض زييمتلا ةسسرا‡و
داسسفلا راسشتناو ، ت’اÛا لك ‘و نكسسلاو
ة˘ي˘ق˘ب˘ط˘لا ةو˘ج˘ف˘لاو  ككف˘˘ت˘˘لاو ى˘˘سضو˘˘ف˘˘لاو
يعمتÛا جيسسنلا برسض ‘ ةرادإ’ا تاسسايسسو
ددهت ي˘ت˘لا ةو˘ج˘ف˘لا ق˘ي˘م˘ع˘ت ‘و ، ي˘كير˘مأ’ا
. عمتÛا نماو رارقتسسا

ى˘فا˘ن˘ت˘ي ا˘كير˘˘مأا ‘ ثد˘˘ح˘˘ي ا˘˘م ا˘˘ن˘˘ل Úب˘˘ت
ةيطارقÁدلا ماكحأاو دعاوق طسسبأا عم ضضقانتيو
ناسسنإÓل ةميق يأا ءاطعإا مدع ‘ كلذ  دسسŒو
ل˘ما˘ع˘ت لÓ˘خ ن˘م اذ˘هو ، ه˘تا˘ير˘حو ه˘قو˘˘ق˘˘حو
عزاو Óبو Êاسسنإا Òغلاو يهجنعلا ةطرسشلا
نوبلاطي نيذلا ÚجتÙا عم يراسضحو يقÓخأا
اه˘ما˘ظ˘ن حÓ˘سصإاو ة˘لاد˘ع˘لا ق˘ي˘ق–و ةاوا˘سسŸا˘ب
‘ مهاسس نم لك قحب لتقلا ةمهت هيجوتو
د˘ع˘ت ي˘ت˘لاو ة˘ير˘سصن˘ع˘˘لا ةÁر÷ا هذ˘˘ه با˘˘كترا
›ودلا نو˘نا˘ق˘ل˘ل ا˘ح˘ير˘سصو ا˘ح˘سضاو ا˘كا˘ه˘ت˘نا

نÓعإ’او ناسسنإ’ا قوقح نوناقو Êاسسنإ’او
Úناوقلا نأا هينعي ا‡ ، ناسسنإ’ا قوق◊ يŸاعلا
’و طقف يرظن عباط تاذ ةعبتŸا  ةيطارقÁدلا
نم كلذ دسسŒو ، عقاولا ضضرأا ىلع اهل قيبطت

Úجتحملل ةلداعلا بلاطŸا ىلع اهفافتلا لÓخ
كلذ˘ب ة˘كه˘ت˘ن˘م ، م˘ه˘ل ا˘ه˘ع˘م˘قو ا˘ه˘ت˘ه˘جاو˘مو
Úناوقلا هذه لبق نم ةناسصŸا ةماعلا تاير◊ا

تقولا ‘و ، خلا... رهاظتلاو عمجتلا ةيرح لثم
مازتل’اب ةيبرعلا لودلاو ⁄اعلا بلاطت هسسفن
Ãد˘لا ئدا˘بÁة˘يا˘م˘حو ا˘ه˘ي˘ل˘ع ظا˘ف◊او ة˘ي˘طار˘ق
، اهب ضساسسŸا مدعو هتايرحو ناسسنإ’ا قوقح
ة˘˘ير˘˘كسسع ت’Ó˘˘˘ت˘˘˘حاو بور˘˘˘ح ضضو˘˘˘خ˘˘˘تو
ت– ا˘هÒغو ا˘يرو˘سسو قار˘ع˘لاو نا˘ت˘سسنا˘غ˘˘فأ’
اهتسسرا‡و ناسسنإ’ا قوقحو ةيطارقÁدلا راعسش
، هتاردقم بهنو ⁄اعلا ىلع ةنميهلا ةسسايسسل
اهتاودأا مهأا دحأاك يليئارسسإ’ا لÓتح’ا معدتو
بع˘سشلا ق˘ح˘ب ة˘ي˘مو˘ي˘˘لا رزاÛا بكتر˘˘ي يذ˘˘لا
، هتايرحو ناسسنإ’ا قوقح قحبو ينيطسسلفلا
ا˘ه˘ي˘ل˘ع بسسا˘ح˘ي م˘ئار˘ج ىو˘ت˘سسم ¤إا ي˘ق˘تر˘˘ت
عطاقتو ةماع تامسس كانهو ، ›ودلا نوناقلا

‘ ة˘ي˘سشا˘ف˘لاو ة˘ير˘سصن˘ع˘لا ي˘ما˘ن˘تو ىد˘˘م ‘
.يليئارسسإ’او يكيرمأ’ا ÚعمتÛا

” ا˘م ثي˘ح ن˘م لءا˘˘سستأا كلذ ن˘˘م ا˘˘قÓ˘˘ط˘˘نا
ة˘ي˘سشا˘ف˘لا ةر˘ها˘ظ˘ل ي˘ما˘ن˘ت ن˘˘م ه˘˘سضار˘˘ع˘˘ت˘˘سسا

اهرود ذخأا نم ةدحتŸا ∙أ’ا نيأا .. ةيرسصنعلاو
اكيرمأا ‘ لسصحي اŸ ةيلاع ةيلوؤوسسÃ فوقولاو
ناسسنإ’ا هاŒ ةحسضاوو ةحسضاف تاكاهتنا نم
ضسسسأا ‘ ضس“ ي˘˘ت˘˘لاو ، ه˘˘تا˘˘ير˘˘حو ه˘˘قو˘˘ق˘˘حو
يتلا ةيناسسنإ’او ةيلودلا Úناوقلا تازكترمو
راعسش ع˘فر˘ت ي˘ت˘لاو ، نا˘سسنإ’ا قو˘ق˘ح˘ب ي˘ن˘ع˘ت
كلذكو ، ةماعلا تاير◊ا ةنايسصو ةيطارقÁدلا
هاŒا ةيناسسنإ’او ةيŸاعلا ةيقوق◊ا تامظنŸا نيأا

تاكاهتنا نم اكيرمأا ‘ لسصحي ام

ةينيطسسلفلا لئاسصفلا قتاع ىلع ةاقلŸا ماهŸا نإا
تقولا ضسفن ‘ ةحيرسصو ةحسضاو ماهم تتاب
هجوتلا ةيقادسصم ‘ كيكسشتلل لا‹ كانه ضسيلف
ةيام◊ فداه يعوسضوم ضساسسأا ةغايسصل ينطولا
ل˘ب˘ق˘ت˘سسŸا ن˘ع عا˘فد˘لاو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘˘لا قو˘˘ق◊ا
اÁرك ارح ينيطسسلفلا ناسسنإ’ا ضشيعيل ينيطسسلفلا

ةلودلا ⁄اعم تابثب خسسريو هبعسش Úبو هسضرأا ‘
‘ لمعلا تايوتسسم نمسض اهتيامحو ةينيطسسلفلا
ةفعاسضم ع˘ي˘م÷ا ن˘م بل˘ط˘ت˘ي ا‡ ة˘ل˘ب˘قŸا ة˘ل˘حرŸا
دحوم فقوم ليكسشتل تايناكمإ’ا ديحوتل ده÷ا

ةينيطسسلفلا ةقÓعلا زيزعت وحن لماسش عامجإاو
ةدحولا ةدعا˘ق ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نا ل˘ب˘ق˘ت˘سسŸا ة˘غا˘ي˘سصل
ينيطسسلف˘لا بع˘سشلا تازا‚إا ة˘يا˘م˘حو ة˘ي˘ن˘طو˘لا
.رابتعا يأا قوف يه يتلا

ين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ي˘ل˘خاد˘لا ع˘سضو˘لا بي˘تر˘ت ةدا˘عإا
ةه˘جاوŸ ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا تا˘سسسسؤوŸا ءادأا ر˘يو˘ط˘تو
نم ةلسسلسس ذيفنت ‘ ءدبلاو لÓتح’ا ةيسسايسس
ة˘˘سسسسؤوŸاو نا˘˘سسنإ’ا ءا˘˘ن˘˘ب˘˘ل ة˘˘ما˘˘ه˘˘لا تاو˘˘˘طÿا
هجوتلا ضسسسأا ةغايسص ىلع ةرداقلا ةينيطسسلفلا
مÎ– يتلا تاسسسسؤوŸا ةلود ةماقإاو ينيطسسلفلا

يفيظولا ءادأ’او نوناقلا ززعتو ةماعلا تاير◊ا
انتروث تازا‚إا ةيامحو ناسسنإ’ا قوق◊ اماÎحا
ينطولا راو◊ا ليعفتل قÓطن’او ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

بع˘سشلا ة˘يا˘˘م◊ ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو ة˘˘ه˘˘ب˘˘ج ع˘˘سسوأا ءا˘˘ن˘˘بو
تباوثلل ًاخيسسرت هقوقح نع عافدلاو ينيطسسلفلا
ةدوعلا قح نامسض اه˘ت˘مد˘ق˘م ‘و ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

.ينيطسسلفلا بعسشلا Òسصم ريرقتو
ىلع ةينيطسسل˘ف˘لا ل˘ئا˘سصف˘لا ع˘ي˘م˘ج ضصر˘ح نإا
عيم÷ا ىلع م˘ت˘ح˘ي يذ˘لا و˘ه ل˘ب˘ق˘ت˘سسŸا ة˘غا˘ي˘سص
ةد˘عا˘ق ى˘ل˘ع ل˘ما˘سش ي˘ن˘طو راو˘ح ح˘ت˘ف ةرور˘سض
ىلع لمعلاو ينيطسسلفلا بعسشلا تازا‚إا ةيامح
قافت’او ةعسسوم ةيمÓسسإا ةينطو ةهبج ليكسشت

انبعسش تازا‚إا ةيام◊ دحوم جمانرب عسضو ىلع
نمسض ين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ي˘ن˘طو˘لا ق◊ا ن˘ع عا˘فد˘لاو
ةءار˘˘ق ل˘˘جأا ن˘˘مو ›ا˘˘سضن˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘يو˘˘لوأا

قفو هتابلطتمو عقاولا ليعفتو لسضفأا ةيلبقتسسم
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ضضرأ’ا ة˘يا˘م◊ ة˘ي˘˘لو˘˘م˘˘سش ة˘˘يؤور
ةدوعلا ‘ ينيطسسلفلا بعسشلا قح ىلع ديكأاتلاو
تا˘يو˘لوأا ن˘م˘سض ق◊ا اذ˘ه ع˘˘سضوو ه˘˘ي˘˘سضارأا ¤إا
ل˘ئا˘سصف˘لا ق˘تا˘ع ى˘ل˘ع ةا˘ق˘˘لŸا ما˘˘هŸا نإا.لمعلا

يه ةينيطسسلفلا ريرحتلا ةمظن˘مو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
تايناكمإ’او دوه÷ا دسشح بلطتتو ةحسضاو ماهم
ةلحرŸا هذهب ةيخيراتلا ةيلوؤوسسŸا عيم÷ا لمحتيل
ينيطسسلفلا بعسشلا ةايح نم ةقيقدلاو ةسساسس◊ا
هدومسص نم لينلل رسشلا ىوق اهيف بلاكتت يتلا

هتلود ةماقإاو هسضرأ’ ةدوعلا ‘ ضسدقŸا هقحو
.ةلقتسسŸا ةينيطسسلفلا

قيق– ‘ ةينيطسسل˘ف˘لا ةدا˘ي˘ق˘لا ة˘يؤور د˘سسج˘ت˘ت
ةغايسص ‘ ينيطسسلفلا انبعسش تاعلطتو Êامأا

حورل Óًيسصأات ةيني˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘نو˘ن˘ي˘كلاو ا˘ندو˘جو
مظعأا ان˘ترو˘ث تازا‚إا ل˘م‹و ي˘ن˘طو˘لا حا˘ف˘كلا
ةيعقاو ةيؤور ققحتل رسصاعŸا خيراتلا ‘ ةروث
نا˘سسنإ’ا ى˘ل˘ع ظا˘˘ف◊او لا˘˘ي˘˘جأ’ا ءا˘˘ن˘˘ب ا˘˘ه˘˘فد˘˘ه
ضضرأا هسضرأا عوبر ‘ ًاطبارم ًادماسص ينيطسسلفلا
ةيؤور تناك دقلو مÓسسلا دهمو خيراتلاو ةراسض◊ا
لÓخ نم ةبقاث ةيخيرات ةيؤور ةينيطسسلفلا ةدايقلا

عيمج ةكراسشمو ةلسصاوم ىلع ديدسشلا اهسصرح
ع˘قاو˘لا ة˘غا˘ي˘سص ‘ ي˘ن˘طو˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ل˘˘ئا˘˘سصف
نطولا ⁄اعم مسسÒل هتاسضقانت لكب ينيطسسلفلا

Úطسسلف دهسشت˘لو ة˘ي˘لا˘سضن˘لا ةرو˘سصلا ل˘م˘ت˘كتو

انبعسش خيرات ‘ ةمهم ةلحرم Èع اددجتم ادÓيم
رارمتسساو يسسايسسلا عقاولا كباسشت لظ ‘ يتأات
نر˘ق˘لا ة˘ق˘ف˘سص ى˘م˘سسي ا˘˘م ضضر˘˘ف ‘ لÓ˘˘ت˘˘ح’ا
تادايق قلÿ ةفداهلا هطورسش ضضرفو ةيكيرم’ا
ينيطسسلفلا بعسشلل ةيخيراتلا ةدايقلا نع ةليدب
انتيوه ناونع ةينيطسسلفلا ريرحتلا ةمظنم ةدايق
‘ ةينيطسسلفلا ةدايقلل ةيؤورلا تلŒ دقل .ةينطولا

Œتايقافتا ءاغلا د˘ع˘ب ي˘حا˘ف˘كلا ا˘ه‹ا˘نر˘ب د˘ي˘سس
نم ةينيطسسلفلا ةلودلا جمانرب ةغايسص ‘ ولسسوا
يسسا˘ي˘سسلا غار˘ف˘لا ئ˘ل˘مو ل˘سصاو˘ت˘لا ق˘ي˘ق– ل˘جا

ةوعدو عيم÷ا ة˘كرا˘سشم ى˘ل˘ع ةدا˘ي˘ق˘لا تسصر˘حو
رير˘ح˘ت˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م رود ل˘ي˘ع˘ف˘تو ي˘ن˘طو˘لا ل˘كلا
بعسشل ديحو˘لاو ي˘عر˘سشلا ل˘ث˘مŸا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ي˘سسا˘ي˘سسلا ا˘ه‹ا˘˘نر˘˘ب د˘˘يد–و ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا

›ود˘لاو ي˘ن˘طو˘لا يو˘ت˘سسŸا ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘حا˘˘ف˘˘كلاو
Úطسسلف ة˘لود تا˘سسسسؤو˘م ءا˘ن˘ب ى˘ل˘ع ا˘ه˘سصر˘حو
ءو˘سض ‘ ة˘ل˘ب˘˘قŸا ة˘˘ل˘˘حرŸا ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب ة˘˘غا˘˘ي˘˘سصو
 .مئاقلا عقاولاو ةديد÷ا تاروطتلا

Úطسسلف ‘ ةنسس◊ا اياونلا Òفسس
ةينيطسسلفلا حابسصلا ةديرج رير– ضسيئر

 ةيرضصنعلا يهتنÃ لماعتتو يكيرمألا ناضسنإÓل ةميق يأا يطعت ل ةيكيرمألا ةرادإلا

ةينيطضسلفلا ةلودلا ءانب ةيجيتاÎضساو ةينيطضسلفلا لئاضصفلا

 بلاط مكح : ملقب
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:«مÓسسلإ»ـل صشيرعم دمحم ةراسس ةّباسشلإ ةبتاكلإ

لمع يل نوكي نأا بغرأاو ةياورلا يف يضسفن دجأا
لجر ناضسلب روضشنم يبدأا دولوم «ةدئاز ةعرج«و..دلاخ

يهف ،رخآإ ملاع يه نيرخآل ةبسسنلاب نكلو ،يمويلإ كلمع يف هب موقت ينيتور ءيسش نع ةرابع ةباتكلإ نوكت نأإ نكمي
نأإ عيطتسسن ام إذهو ،اهلوح رودي ام لكو صسفنلإ نع ريبعتلل ةليسسوو فغسش يه ،ةيإوه درجم نم رثكأإ ءلؤوهل ةبسسنلاب
،جيريرعوب جرب ةيلو نم ردحنت ةباسش ةبتاك نيرسشعلإو ةعبإرلإ ةنبإ » صشيرعم دمحم ةراسس» دنع ةباتكلإ هب فسصن
تررقف ،اهيف اهسسفن تدجوو ةباتكلإ تبحأإ ،لاسصتإو مÓعإإ ةثلاث ةنسس ةبلاط ، لامعأإ ةرإدإ صسناسسيل ةداهسش ىلع ةلسصاح
باتكلإ تايإور بناجب ،ام ًاموي اهبتك دحأإ عسضوُي نأإ ملحت ،نيريثكلإ لثم اهلثم «ةدئإز ةعرج» ـف عقإو ىلإإ اهملح ليوحت

.اهيلع فرعتلل ،اهعم رإوحلإ إذه اهعم انيرجأإ دقو نيفورعملإ

ةركفِ كل ترطخ فيك
ِكعفد يذلإ ام وأإ ةباتكلإ

لوأإ كملق نّود ىتمو ،اهيلإإ
؟صصن

دد˘˘حأا نأا ّي˘˘ل˘˘ع بع˘˘سصلا ن˘˘˘م
...ةباتكلا ةركف˘ل ي˘ل˘ع˘ف˘لا تقو˘لا
دقع نم رثكأا ىسضم دق هّنأا كلذ
ر˘ب˘ت˘عأا ي˘ن˘كل ... سصن لوأا ى˘˘ل˘˘ع
ى˘لوأ’ا ي˘ف ة˘ّي˘ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا ي˘˘ت˘˘ياد˘˘ب
نأا دعبف ،رطاو˘خ˘لا ع˘م ط˘سسو˘ت˘م
نم اهقايسس ددحتي يتاملك تناك
ي˘ف ةّر˘ح تر˘سص ذا˘ت˘˘سسأ’ا فر˘˘ط
نانعلا تقلطأاو عيسضاوملا رايتخا
.قرولاو ملقلاو لايخلا ةفيلوتل

يف تابوعسص كتهجإو له
امِ كيأإربو ،كتبهوم لقسص

دق يتلإ بابسسألإ مهأإ يه
؟ةماع ةروسصب ةأإرملإ ديقت

يف راسسم لك لاحلا ةعيبطب
ا˘سشور˘ف˘م هد˘ج˘ن ’ ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا هذ˘˘ه
نود رورملا اّنم رظتنيو روهزلاب
ناديم يأاف ..بسسكن وأا دقفن نأا
..تابوعسص انهجاوتو ّ’إا همحتقن
قلعتمو تقؤوم وه ام اهنم كانه
رمتسسي ام اهنم كانهو ،تايادبلاب
نأا ثبلي ’و ةأاجف يفتخيل انعم
تنك ة˘ياد˘ب˘لا ي˘ف Ó˘ث˘م˘ف ، دو˘ع˘ي
كلذ مهدحأا يل أارقي نأا نم لجخأا
ه˘ب˘سش تنا˘˘ك ي˘˘سصن˘˘ب ي˘˘ت˘˘ق˘˘ث نأا

يلاقتنا عم لاز رمأ’ا اذه ،ةمدعنم
ةلحرملا هذه يف ينأا ريغ ةيوناثلل

نأا عم امامت رسشنلا سضفرأا تنك
بولسسأ’اب ديسشي يل أارقي نم ّلك
تن˘ك ... ر˘خأا ر˘˘مأا ،عو˘˘سضو˘˘م˘˘لاو
دقف بدأ’ا سصسصخت نع ةديعب

ة˘ع˘ما˘ج˘لا ي˘˘فو ة˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ع تن˘˘ك
ر˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘سست˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف تسصسصخ˘˘˘˘ت
جوازأا ينلعج ام اذه .. داسصتق’او
،ةيبدأ’او ةيمل˘ع˘لا ة˘فر˘ع˘م˘لا ن˘ي˘ب
سضع˘˘˘˘˘ب ته˘˘˘˘˘˘جاو ةأار˘˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘˘كو
ىوتسسم ىلع ءاوسس تابوعسصلا
روسضحلا ىوتسسم ىلع وأا سصنلا
نو˘كي نأا ه˘ي˘ل˘ع سصن˘لا˘ف ،ي˘بدأ’ا

ينأاو ةسصاخ ةأارملا ةيتاذ نم ايلاخ
ل˘جر نا˘سسل ى˘ل˘ع ة˘با˘ت˘كلا ذ˘ب˘حأا
بت˘كت نأا ل˘ه˘سسلا ر˘مأ’ا˘ب سسي˘ل˘ف
نأا نود ر˘˘خآ’ا سسن˘˘ج˘˘لا نا˘˘˘سسل˘˘˘ب
،تاملكلا ةيوثنأاب ئراقلا رعسشي
ىلجتيف يبدأ’ا روسضحلا نع امأا
ثيح ةينطولا سضراعملا يف كلذ
يدر˘ف˘م˘ب ل˘ق˘ن˘ت˘لا ي˘ل˘ع بع˘سصي
ةماع ةفسصب ،ةدي˘ع˘ب˘لا تا˘ي’و˘ل˘ل
فلتخت ’ ةبتاكلا ةأارملا نأا ىرأا

در˘ي ن˘˘مو..ل˘˘جر˘˘لا ن˘˘ع ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك
.هسسنج نع رظنلا سضغب عيطتسسي

ةبسسنلاب ةباتكلإ تناك إذإإ
امف ،ةيإوه درجم تسسيلِ كل

ِ؟كتايإوه يه
تاياوه˘لا يدد˘ع˘ت˘م ن˘م تسسل

يتسسارد يف ةكمه˘ن˘م ي˘ند˘ج˘ت˘ف
لا˘˘م˘˘عأا ي˘˘ف ا˘˘نأا ’إاو ي˘˘ثو˘˘ح˘˘˘بو
تقولا سضعب تدجو اذإاو..لزنملا
سصسصختلا يف اباتك علاطأا ينإاف

ه˘˘ب ى˘˘ل˘˘سستأا ا˘˘ناو˘˘يد وا ة˘˘˘ياور وأا
.هسسفن تقولا يف ديفتسسأاو

كجاتنإإ نعً Óيلق انيثدح
،ةيبدألإ كتاعإدبإإو

ةعرج» كإرإدسصإ إديدحتو
تاعوسضوملإ يه ام ،«ةدئإز

؟اهيلإإِ تقرطت يتلإ
ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا تب˘˘ت˘˘ك ي˘˘نأا ع˘˘م

ّ’إا ةريسصقلا سصسصقلاو رطاوخلا
.. ا˘هر˘سشنو ا˘ه˘ع˘م˘ج˘ب م˘قأا م˘ل ي˘نأا
ا˘ه˘ت˘ب˘ت˘ك مو˘ي ي˘ت˘ب˘غر˘ل ا˘سسيد˘ق˘ت
تاذلو يسسف˘ن˘ل ا˘ه˘ب ظا˘ف˘ت˘ح’ا˘ب
ىلوأ’ا يتياور رسشنأا مل ببسسلا

ءا˘قد˘سصأÓ˘ل ا˘ه˘ئاد˘هإا˘ب تي˘ف˘ت˘كاو
ىلع ينوعّجسش مهّلك ... اهيمييقتل
لوأا نوكي نأا تدرأا ينكل رسشنلا

لجر ناسسلب روسشنم يبدأا دولوم
.ناك ام وهو

«ةدئاز ة˘عر˘ج» ناو˘ن˘ع تح˘ت˘ف
ىلع ةينبم ثادحأ’ا نم ريثكلا
ةلواحمو لف˘ط˘لا ة˘ي˘سسف˘ن ة˘سسارد
نم اهب بغري ’ ةئيب عم هملقأات
ىلإا رمنتلا ىلإا ةريغلا ىلإا متيلا
ةسساردلا ىوتسسم عجارت بابسسأا
مث ،نيد˘لاو˘لا لا˘م˘هإا ءو˘سض تح˘ت
اهتاق’زناو ةقهارملا ىلإا ل˘ق˘ن˘ت˘لا
بابسشلا ةرتفل املعم مسسرت يتلا
ةرو˘سص ح˘سضت˘تو ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ىر˘ن˘ف
اذ˘˘كه ي˘˘ف نو˘˘كت يذ˘˘لا در˘˘˘ف˘˘˘لا

رعاسشم ةياورلا للخ˘ت˘ت..ع˘م˘ت˘ج˘م
نيفرطلا Óك اهب فرتعي مل بح
يف عقو يذلا نمدملا وه نوكيل

نم ريثكلا كا˘ن˘ه ،ة˘ي˘سضا˘ق˘لا بح
ئجافتو عراسستت يتلا ثادحأ’ا
تا˘ي˘سصخ˘سش ي˘ف˘ت˘خ˘ت˘ل ئرا˘˘ق˘˘لا

د˘˘يد˘˘ج ن˘˘م رو˘˘ه˘˘ظ˘˘لا دوا˘˘ع˘˘˘تو
نوكي نأا هيلع تسصرح بولسسأاب

.اقوسشمو Óيمج
مومهلإو ناكملإ نامزلإ

إذام ،ةددعتم ميلاقأإ ةايحلإو
؟كل لثمت

رمأ’ا هربتعأاف نامزلا نع امأا
بحن نم عم انعمجي يذلا ديحولا
سسفن انيلع ّرمت نأا ينجهبيف ..
،ر˘ط˘ف˘لا د˘ي˘ع سسف˘˘ن ، م˘˘سساو˘˘م˘˘لا

سسف˘˘ن .. ر˘˘سصن˘˘˘لا د˘˘˘ي˘˘˘ع سسف˘˘˘نو
ءاتسشلا سسفن سشيعن وأا .. لوسصفلا
ةيسسايسسلا ثادحأ’ا سسفن عباتن ...

مغر ةيلاحلا عيسضاوملا سشقاننو

مهملا ،مهعم رودي ’ سشاقنلا نأا
اننأا ولو فورظلا سسفنب طاحن نأا
امأا ،ِقتلن ’و ةفلتخم نكامأا يف
ةركاذلل ركبلا نب’ا وهف ناكملا
ثدحلا عنسصن ىلوأ’ا ةرملا يف
ر˘ّكذ˘ت˘ن ا˘ن˘تا˘ي˘ح ة˘ي˘ق˘ب ي˘فو ه˘ي˘˘ف
،مدنو نزحب وأا حرفب اّمإا ثدحلا

اذ˘ه ة˘ي˘ن˘مأا نا˘كم˘˘لا نو˘˘كي د˘˘قو
دقري ةريغ˘سص ة˘حا˘سسم وأا ل˘ي˘ج˘لا
زو˘ج˘ي د˘قو مÓ˘سسب ز˘يز˘ع ا˘ه˘˘ي˘˘ف
ناسسنإ’ا ءازج نإا تلق ول يمÓك
وه لئا˘سضف˘لا بحا˘سص ن˘سسح˘م˘لا

ىلع رطخي ملو نيع هرت مل ناكم
ةرتف يهف مومهلا امأا ،رسشب سسنج
نأا انيلع عطقتسسم تقو .. رمتو
، لجو زع ىلوملا ىلإا هيف هجّتن

نأا ىرأا ت’احلا لك يف يّنأا ريغ
مومهلاو ناكملاو نامزلا ةفيلوت
.دحاو سصخسش يف ىلجتت

فيك ،ةيإورلإ صصوخسش
،صصنلإ لخإد لخإد اهتفظو

يتلإ ةيجهنملإ يهامو
،كلذ يف اهيلع تدمتعإ

نم جسسن مأإ ةيعقإو يه لهو
؟لايخلإ

يئÓمز نم بلطأا نأا يلع امّبر
حلطسصم وأا ة˘م˘ل˘ك او˘عر˘ت˘خ˘ي نأا
بتا˘كلا ن˘ي˘ب ة˘قÓ˘ع˘˘لا ف˘˘سصو˘˘ل
’و ةبارق يه Óف ،ةيسصخسشلاو
وأا  سصم˘ق˘˘ت ى˘˘ت˘˘ح ’و ة˘˘قاد˘˘سص
تا˘˘ي˘˘سصخ˘˘سشلا˘˘ف  ،را˘˘سضح˘˘ت˘˘سسا
اّنم تاتقتو اني˘فو ا˘ن˘ي˘ل˘ع سشي˘ع˘ت
جسسن˘نو ا˘ه˘ل˘م˘كن ن˘ح˘ن ا˘نرود˘بو
نحنف اذه نم رثكأاو  اهليسصافت
...امار ،اهتاقÓعو اهريسصم دّدحن
م˘ع˘لا.. ا˘ن˘˘يدور ... ن˘˘م˘˘يأا .. م˘˘ه˘˘يأا
ه˘م˘سسا ن˘م ل˘كل ،با˘يذ.. قورا˘˘ف
ة˘عر˘ج تي˘ه˘نأا ا˘مد˘ن˘ع˘ف ،بي˘˘سصن
نأا˘كو  غار˘ف˘˘لا˘˘ب تسسسسحأا ةد˘˘ئاز
،اّقح ا˘ه˘ت˘سشع تا˘ي˘سصخ˘سشلا هذ˘ه
سضر˘ف˘ي ن˘م و˘ه ثد˘˘ح˘˘لا نا˘˘كف
دّدحي نم وه فقوملاو فيظوتلا
،اهم˘لا˘ع˘مو ة˘ي˘سصخ˘سشلا تا˘م˘سس
سضع˘ب˘ل ا˘نا˘ي˘حأا دو˘عا ي˘نّ̆نأا ا˘˘م˘˘ك
عامتج’او سسف˘ن˘لا م˘ل˘ع ت’ا˘ق˘م
ةيقط˘ن˘م ل˘ع˘ف دودر ا˘ه˘ل ل˘ع˘جأ’
ي˘ع˘قاو  ي˘عا˘م˘ت˘جا قا˘ي˘سس ي˘فو
ةيلايخ ثادحأ’ا˘ف ،ة˘يو˘ق ة˘كب˘حو
’ ةجردل عقاولا عم هبتسشت نكل

.لايخ مأا عقاو يهأا زيمت داكت
تابوعسص ةراسس ىّقلتت لأإ
كراعملإ هذه دوقت يهو
صسنج يأإ يفو ،ّةيباتكلإ

؟رثكأإ اهسسفن دجت يبدأإ
ن˘م ،تا˘بو˘ع˘سص كا˘ن˘ه .. د˘ي˘كأا

عجرأا امئاد .. بولسسأ’ا ىلإا ةغللا
ريسشتسسأاو ةغ˘ل˘لا ي˘ف ع˘جار˘م ى˘لإا
اريثك يسسفن دجأا ..ةربخلا يوذ
تقّمعت ينأ’ ةياورلا لاجم يف
نم هريغ نم رثكأا هيف ثحبلا يف
سسنجلا هنأا امك ،ةيبدأ’ا سسانجأ’ا
ر˘˘˘طاو˘˘˘خ˘˘˘لا ن˘˘˘م ةءار˘˘˘ق ر˘˘˘ث˘˘˘˘كأا

.ةريسصقلا سصسصقلاو
ةيسسإرِ كتنيفسس ىرنسس له
رخآإ ئطاسش ىلع ام موي يف

؟ً Óثم رعسشلاك
نأاو اهل قبسس يتنيفسس ةحارسصب

رطاوخلاو رعسشلا ءانيم يف تسسر
ي˘نّ̆نأا ّ’إا ،ةر˘ي˘˘سصق˘˘لا سصسصق˘˘لاو
رقتسسأاو يتاسسرم لزنأا نأا ّ’إا تيبأا

ةباتك ينّدسشت اهّنأ’ ةياورلا ىلع
زجاوح نع ًاديعب ةغلو ابولسسأاو
زجاحو ةرطا˘خ˘لا ي˘ف تÓ˘يوأا˘ت˘لا
ز˘˘˘جا˘˘˘حو ر˘˘˘ع˘˘˘سشلا ي˘˘˘˘ف نزو˘˘˘˘لا

يف ةكبحلاو تاملكلا ةيدودحم
.. Óبقت˘سسم، ةر˘ي˘سصق˘لا سصسصق˘لا

اددجم دوعأا دق ،يردي نم امبر
.اهل

ىلع كتاحومط يه ام
؟ةباتكلإ ديعسص

...ةبتاكلا ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك ي˘حو˘م˘ط
’ ،دلاخ لمع يل نوكي نأا بغرأا
بسسحو يليج يف احاجن قّقحي
،هللا ءاسش نإا ةمداق لايجأ’ امّنإاو
’ ا˘مّ̆نإاو ةر˘ه˘سشلا سضر˘غ˘˘ب سسي˘˘ل
درجمب ناسسنإ’ا تومي نأا بغرأا
.هلجأا هافوتي نأا

ءإرقلل ةريخأإ ةملك
ةديرجلإو

نم لكل اركسش ،ةريخأا ةملكك
اذه ىلع اركسش .. هذه يتاملك  أارق
وعدت نأا اوسسنت ’ .. عئارلا راوحلا
.. ءابولاو ءÓبلا اّنع ليزي نأا هللا
مكتقو اولغتسساو ني˘ق˘فو˘م م˘ت˘مد
اوكرتت ’و يحسصلا رجحلا يف
.ةدئاف نود عيسضي تقولا

ÚنطإوŸإ يلث‡ عم لسصإوتلإو رإو◊إ تإونق حتف لÓخ نم

ناكضس تلاغضشناب لفكتلا ‘ عورضشلا
ÂاغتضسÃ لظلا قطانم

تاطلسسلا مايأ’ا هذه عرسشت
يف مناغتسسم ةي’وب ةيلحملا
ناكسسلا ت’اغ˘سشنا˘ب ل˘ف˘كت˘لا

فلتخمب لظلا قطانمب ةسصاخ
حتف لÓخ نم ،ةي’ولا عوبر
ل˘سصاو˘ت˘لاو راو˘ح˘˘لا تاو˘˘ن˘˘ق
ريواود˘لا ي˘ل˘ث˘م˘م لا˘ب˘ق˘ت˘سسا˘ب
حر˘˘˘ط˘˘˘ل ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا كل˘˘˘تو
را˘طإ’ا اذ˘ه ي˘فو .م˘ه˘ل˘كا˘سشم
م˘نا˘غ˘˘ت˘˘سسم ي˘˘لاو ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسا
ع˘˘ي˘˘م˘˘سسلا د˘˘ب˘˘ع نود˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سس
ناكسس نع نيلثم˘م ه˘سسل˘ج˘م˘ب
نيأا ،ةيلفاوسسلا ةيدلب ريواودو
ي˘ت˘لا م˘ه˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م˘˘ل ع˘˘م˘˘ت˘˘سسا
ة˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا لو˘˘ح ترو˘˘ح˘˘م˘˘ت
،ةيرسضحلا ةئيهت˘لا ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
نييسسردملا ما˘ع˘طإ’او ل˘ق˘ن˘لا

.برسشلل ةحلاسصلا هايملا اذكو
ي˘لاو˘لا ر˘˘مأا ا˘˘هر˘˘ثإا ى˘˘ل˘˘عو

نييÓم50 غلبم سصيسصختب
ةرا˘نإ’ا ة˘كب˘سش ة˘ع˘سسو˘˘ت˘˘ل جد
ديوزت˘ب ر˘مأا ا˘م˘ك ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ءا˘˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا نا˘˘˘كسس
م˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘˘م ل˘˘˘كسشب بور˘˘˘سشلا

انوروك ةحئاج لظ يف ةسصاخ
ل˘سصف بار˘ت˘قاو91 د˘ي˘فو˘ك
ى˘˘ل˘˘ع دد˘˘سش ا˘˘م˘˘ك .ف˘˘ي˘˘˘سصلا
لا˘˘˘م˘˘˘كت˘˘˘˘سسا ي˘˘˘˘ف عار˘˘˘˘سس’ا

يذ˘لا ي˘ئا˘م˘ل˘ل ناز˘خ عور˘سشم
سصقن لكسشم ىلع يسضقيسس
يتيدلب ريواودب برسشلا هايم
عم ،فاسصفسصلاو ة˘ي˘ل˘فاو˘سسلا

تا˘خ˘سضم ءا˘˘ن˘˘ت˘˘قا˘˘ب نا˘˘م˘˘سض
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ةد˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل ةد˘˘˘يد˘˘˘ج
با˘ط˘عأ’ا بب˘سسب ة˘ي˘ل˘فاو˘سسلا
اهنم ي˘نا˘ع˘ت ي˘ت˘لا ةرر˘كت˘م˘لا
ةهج نم .ةيلاحلا تاخسضملا
ةيدلبلا تاطلسس بلاط ،ىرخأا
تÓفاح ءارك تاءارجإاب مايقلا
ار˘ي˘سضح˘ت ي˘سسرد˘م˘لا ل˘ق˘˘ن˘˘لا
عم ،لبقملا يسساردلا مسسوملل
دا˘˘ت˘˘ع˘˘لا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘˘ب ي˘˘˘ع˘˘˘سسلا
سسرادملا˘ب مزÓ˘لا ي˘سسرد˘م˘لا
قÓ˘˘ط˘˘نا ل˘˘ب˘˘ق ة˘˘ي˘˘ئاد˘˘˘ت˘˘˘ب’ا
.ديدجلا يسساردلا مسسوملا

نا˘ك ى˘ع˘سسم˘لا سسف˘˘ن ي˘˘فو
ع˘˘م ءا˘˘ق˘˘˘ل ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا ي˘˘˘لاو˘˘˘ل
ريواود ينطاوم نم ةعومجم

نب ةيدلبب ةيبياع˘سشلا ة˘ق˘ط˘ن˘م
ن˘˘يأا ،نا˘˘سضمر كلا˘˘م˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
ة˘سسارد˘ل تا˘م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت ى˘˘ط˘˘عا

ها˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا سصق˘˘˘ن ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘˘سضو
هذ˘˘ه˘˘ب بر˘˘سشل˘˘ل ة˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘سصلا
ى˘˘ل˘˘ع ادد˘˘سشم ،ة˘˘ق˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
30 ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست ي˘˘˘ف عار˘˘˘سسإ’ا

يلام فÓغب ةيومنت عيراسشم
هذ˘ه .جد ن˘ي˘يÓ˘˘م70 هرد˘˘ق
ة˘˘يو˘˘م˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
70 ر˘ب˘ع ة˘ل˘ئا˘ع006دوزتسس
امأا ،بورسشلا ءاملاب  ريواود
ن˘ع ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م  ع˘م ه˘ئا˘ق˘ل ي˘ف
ةيبرت يف رمثتسسمو نيدايسصلا
يد˘ي˘سس ءا˘ن˘ي˘م˘لا˘ب تا˘ي˘ئا˘˘م˘˘لا
ة˘ي˘قر˘سشلا ة˘ه˘˘ج˘˘لا˘˘ب ر˘˘سضخ˘˘ل
يتلا سصئاقنلا ىلع فوقوللو
ةسصاخ ،ءاني˘م˘لا ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ي
بو˘˘سسن˘˘˘م عا˘˘˘ف˘˘˘ترا ل˘˘˘كسشم
لخدم دنع «ل˘مر˘ت˘لا» لا˘مر˘لا
يلاولا رمأا ،يرحبلا فيسصرلا
ة˘سسسسؤو˘م  ل˘ئا˘سسو ر˘ي˘خ˘سست˘˘ب
ةسسسسؤوم اذ˘كو ي˘ن˘ق˘ت˘لا مدر˘لا

يديسس ةيدلبو برغلا رجاحم
نم لامرلا ةحازإا لجأا نم يلع
بنا˘ج ى˘لإا ،ءا˘ن˘˘ي˘˘م˘˘لا ل˘˘خد˘˘م
ةي˘ل˘م˘ع ل˘ي˘ج˘سست˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا

ةيلمع ةفلكت ةسساردل ةديدج
عورسشملا اذه نم لامرلا ةلازإا
.ةهجلا ناكسسل يويحلا

سشيع˘لا فور˘ظ ن˘ي˘سسح˘ت˘لو
ي˘لاو˘لا فر˘سشأا نا˘كسسلا ىد˘˘ل

طبرلا عورسشم نيسشدت ىلع
ةتسشم راودل يعيبطلا زاغلاب
ناسضمر كلاملا دبع نب ةيدلبب

م˘˘˘˘ت اراود41 ن˘م ة˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘ك
زا˘غ˘لا˘ب م˘ه˘ط˘بر ن˘م ءا˘ه˘ت˘ن’ا

يلام ةيلام ةفلكتب ءابرهكلاو
تلمسش ،جد نويلم332اهردق
نم ءاهتن’ا عم ،ةلئاع0184
ىرخأا طبر ةيلمع83 ليجسست
قطانم نم  اراود83 سسمت
لامكت˘سسا را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ،ل˘ظ˘لا

.ريواودلا يقاب  طبر ةيلمع
نيدلإرون.ب

mahali@essalamonline.com

فسسوي نب . رسضÿ.أإ :اهرواح

ةيلولاب صسردلإو داسصحلإ ةلمحل يلعفلإ قÓطنلإ عم انمإزت

اهباوبأا حتفت ةنتابب ةفاجلا لوقبلاو بوبحلا ةينواعت
0202 ةلمحل ةلضصحملا بوبحلا جوتنم ءانتقل

ن˘م مÓ˘سسلا ةد˘ير˘ج ،تم˘˘ل˘˘ع
ن˘˘م عÓ˘˘ط’ا ة˘˘ن˘˘سسح ردا˘˘سصم
لوقبلاو بوبحلا ةينواعت لخاد
ع˘مو ةر˘ي˘خأ’ا ه˘تا˘ه نأا ،ة˘فا˘ج˘˘لا
ة˘ل˘م˘ح˘ل ي˘م˘˘سسر˘˘لا قÓ˘˘ط˘˘ن’ا
،ةنتاب ةي’وب سسردلاو داسصحلا
ع˘ي˘م˘ج˘˘ل ا˘˘ه˘˘باو˘˘بأا تح˘˘ت˘˘ف د˘˘ق
مهتاجتنم لابقت˘سس’ ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا

ح˘م˘ق˘لا ة˘فا˘ج˘لا بو˘ب˘˘ح˘˘لا ن˘˘م
اهئانتقا دسصق ةنيرفلاو ريعسشلاو
ةنسس لك ي˘ف ا˘ه˘تدا˘ع˘ك م˘ه˘ي˘ل˘ع
مهتاجتنم ةيامح لجأا نم اذهو
نم ةيرورسضلا داوملا هتاه نم
.عايسضلاو داسسكلا

ةينواعتلا تاذ تعسضو دقو
اتيقوت نيحÓفلا فرسصت تحت
ىلا احابسص ةع˘با˘سسلا ن˘م د˘ت˘م˘ي
مهنكمت˘ل لاوز˘لا د˘ع˘ب ة˘ع˘با˘سسلا

نا دعب اذهو مهتاجتنم بلج نم

ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ع˘˘م م˘˘ه˘˘ل تط˘˘سسو˘˘ت
مهح˘ن˘م˘ل ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ح˘لا˘سصم˘لا

نم مهنكمت ةي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا سصخر
ر˘ج˘ح˘لا تا˘قوأا جرا˘خ ل˘ق˘ن˘˘ت˘˘لا
.يحسصلا

ةينواعت نأا ،ريخأ’ا يف ركذي
تسصسصخ دق ة˘ن˘تا˘ب˘ب بو˘ب˘ح˘لا

ةيلو’ا ةداملا نم نامأا نوزخم
يفكت نيللاو بلسصلا حمقلا نم
نوكي يكل ةلماك رهسشأا ةدعل
ة˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘يرأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا
عم ةداملا هتاهل هكÓهتسس’ةمات
تقولا يف انوروك ةحئاج مودق
ةيمك ريفوت هيف ترهسس يذلا
ايمو˘ي ن˘ط0058 ى˘لا تغ˘˘ل˘˘ب
ربع ةرسشتنملا نحاطملا ةفاكل
ةقاط عفر لجأا نم اذهو ةي’ولا
دي˘م˘سسلا ةدا˘م نا˘م˘سضو جا˘ت˘ن’ا
.ةي’ولا ةنكاسسل

ينامحد دمحم. نامثع راعرع



ةرر˘kò̆˘˘م˘˘لا ىوا˘ÅÑò̆لا م˘˘̆=ر
ة©tõملا تاõÄÑ̆õ̆Ü̆˘ل ة̆>وD̆ر˘م˘لا

يõثمH̆ لĔğ نH̆ ن̆©k̆w̆ğ̆°˘م˘لاو
د˘M̆˘˘q̆ م˘˘˘ل كل3 نأا ’)ا ،نا˘˘ÄÑò̆لا
-qا+وا Hن Egل Hثمõلا يÅÑåب
H̆t̆õ̆©̆ل ،ا̆©̆(’وو ا˘k̆ğï̆ى HåاIةا
يtلا ضÅ©م§̆-و ة˘م̆(اĔ ناÄÑò̆لا

Hk8اوÑÓ ر©= ل/ا ىل)ا HÄÑىم،
6Ñòلا ناtلا يïدMيذلاو م Måkgر
H̆ا نF̆ğلا ر˘k̆q̆مåلا تاÄÑòاI©ة
F̆ا˘ثD̆د˘م̆+ ةM°6و+ ةÑåر ،ةداDåاو
لÅÑòملا+ ةMاد+ بلاÜملا دMد>
لÄÑqم˘لا زå̆q̆˘لا عH̆ لÄÑ̆q̆م˘لا
MوH©ا Dلا يkلا ةداملا+ دوزt©وMة
ع˘̆/رأا ث©˘0̆ ،بور˘˘ÅÑ̆لا ءا˘˘˘م˘˘˘لا
ناز˘˘w̆˘˘˘لا ط˘˘˘̆+ر ى˘˘˘˘ل)ا بÄÑ̆˘˘˘gلا
بر7Ñ ةÅÑgò+ يõtل ضwÇÑÇملا

لا0̆ اذ˘J̆ ى˘˘ل)ا فا˘MÉÑ̆ ،ةد˘M̆د˘̆/
ق˘M̆ر˘Ü̆˘˘لاو عراو˘ÅÑ̆لا تا˘Ĕر˘̆:
لوt- يذلاو يt̆˘لا̆+ يÄÑ̆©̆(ر˘لا
ل©8Ñو- لا7Ñèأا بÄÑg+ ر0í ىل)ا
7Ñgòلاو ها©ملا ةÇÑلا فرÇÑtي،
قا̆°k̆˘1̆ا ة˘˘لا˘0̆ ل˘7Ñò̆ ا˘H̆ و˘J̆و
Hو يرورD9وÑرا> ىHة +ÅÑòل
MوHي، Fر امDلا عÄÑòنا HÜõب

ة̆©H̆و˘˘م˘å̆˘˘لا ق˘D̆ار˘˘م˘˘لا با˘̆©˘̆=
’ 3)ا ،تاراد)’او ة˘˘˘˘M̆رور˘˘˘˘˘ÉÑ̆لا

-ÄÑ̆k̆ب>و Ĕلا ة̆>اåÓلاو جíعر
دد> دMرgلا بHòk عرDو يدgõلا
Eõ©ل H9رملاو ن©°:اوملا نÑى
ىõ> م§õ̆ğ=ا رq̆ğ̆©˘ل ،ن̆(ا̆+ز˘لاو
ة7Ñåأا تt- رïملا جرا1 راIkâ’ا
تا˘1̆ز ع˘H̆و ا˘8Ñ̆˘©̆˘í̆ ضÄم˘˘ÅÑ̆لا
لÅÑò- ن©0 يD ،ءا7Ñk راHÜأ’ا
ن> اHا- ا+ا©= ةMرtÉÑلا ةk§©cلا
تا>ولا+ ’و ةDÓ -§©c دو/ولا

لوkt- ث©0 ،ها©مõل يراHq ’و
يtلا نا6Ñò د°> ءاÅÑkلا راHÜأا

Hن Iåىل)ا ةم Iïةم، H1 نÓل
-ÄÑو لزا°ملا ل1اد ىل)ا ا§+رHا
MÉÑ̆˘ف̆>ا H̆ن H̆k̆ا<̆ğ§̆م M̆ï̆لو

+̆åÉلا ضÄÑò̆ا ناĬå̆لا ماد˘k̆§̆©cة
،ة8Ñíرأاو ط©gõ- نH ةMرtÉÑلا

لءا˘M̆˘kÄÑ̆ ه˘̆-ا3 قا˘˘̆©˘˘ÄÑ̆لا ي˘˘D̆و
ت©+ ءاIÅÑ)ا عورHÅÑ ن> ناÄÑòلا
ةMراوq̆˘لا ب>Ó˘م˘لاو باõÅÑ̆ğ˘ل
اوğ˘˘لا˘̆: 3)ا ،ة˘9Ñ̆ا˘M̆ر˘˘لا ة˘̆>ا˘Ĕو
ةرور9Ñ̆ ،ة̆©̆°å̆˘م˘لا تاÄÑ̆˘õ̆˘Ü̆لا
ي°§ملا نM̆وõ̆kò̆˘ل زF̆رH̆ ءاIÅÑ̆)ا
ةDاÄÑملا دå+ ةIk©q ثاI)’ا ةícل

˘مادĬå̆او نM̆وkò̆˘لا ز˘F̆ر˘H̆ ن˘̆>
7Ñ̆˘gò̆ة Ĭï̆ل H̆°̆â̆او  ة˘م-ÄÑ̆عا
،نا˘ÄÑò̆لا دد˘̆> ةدا˘M̆زو ي˘˘t̆˘˘˘لا

ى˘˘˘ل)ا نا˘˘˘ÄÑò̆لا ضåÉ˘˘˘̆+ را˘˘˘7Ñ̆أاو
تtÓملا عMزو- يD̆ ل̆©k̆å̆q̆˘لا

عورD ىل)ا ا§Mõوt- وأا ةMراkqلا
ر1أا بIا/ نH ،تاHõtï وأا ةMراد)ا
-̆˘˘t̆˘˘ب§˘̆°˘˘لا ن˘˘̆> نور˘˘1̆%ا ثد
ضwÇÑÇملا راõåï˘ل ل8Ñ̆اوk̆˘م˘لا

’(IÅÑءا HارFوم> زH©ة.

نا6Ñò ضHÄأا لوأا ة8Ñg©t مدEأا
+õدMرد ةE©°و+ ة’Mة +qاMة <õى

=õلا قÜرMر ي°:ولا قE90 م
ةM̆اq̆̆+ ي˘M̆˘k̆’و ن˘̆©˘̆+ ط˘̆+ار˘˘لا

يD ناد6Ñå ةÜï̆°˘م̆+ ف̆©6Ñ̆Ü̆و
كل3و ،رور˘˘م˘˘˘لا ة˘˘F̆ر˘˘0̆ ه˘˘̆/و
ءاز)ا ر©ògلا مJرHذ- ن> ر©õkågل
HåاIم§-ا Hزأا نHة H©لا هاÅÑبر
ا°Hاز- ،ماMأ’ا هذJ م§Hkز’ يkلا

H̆˘˘0̆ ع˘˘õ̆˘لو H̆˘6وÑ̆˘لا مÇÑ̆˘©̆˘ف
دĔو ،ةرارt̆˘لا ة˘̆/رد عا˘í̆˘̆-راو
-̆í̆م˘لا أا̆/اÄÑ̆اD̆و نورHÄÑkåمõو
J̆لا اذ˘Ü̆رM̆ذ˘لا قM̆ن <̆gT̆ن> اور
مل يذلا قèõلا رارïل م§(ا©6Ñkا
M̆˘å̆˘ا دH̆˘8 ارÑ̆˘ا)̆˘ğاو ’و اĔå̆©̆ا
يأا مدM̆˘w̆ ’ كل3 نا را˘k̆˘ğ˘̆>ا˘̆+
HÇÑõtل+ ة MزMلا دÜ©ن +õة، Fام
M6 ر.'وÑõgا <õملا ى°íåلا ةåاHة
يD ،ن̆©̆°̆:او˘م˘لا̆+ ةÇÑ̆õ̆لا تا3
ىõ> ةلودلا ر§ÄÑ- يذلا تEولا
رواkÅÑلاو راوtلا قاIÜ ع©6Ñو-
+̆Ü̆رM̆ï̆0 ةÉÑ̆راM̆6ا̆+ ةÑ̆k̆èÓل
Ĕ˘°̆˘لا تاو˘˘t̆م˘لا راوÄÑ̆k̆t̆ة̆.د

ة0ورÜملا لFاÅÑملا ةq̆˘لاå̆˘م˘ل
فï- يkلا ل©Eارåلا ةDاF ةلاز)او
D̆˘˘ه˘˘̆/و ي HÄÑ̆˘˘ض9و˘̆§˘˘̆°˘˘˘لا را
ىوHÄÑk ىõ> ة©tõملا ة©م°kلا+
.ةMرtÉÑلاو ة©Míرلا ق:ا°ملا

أا˘̆/ا˘í̆˘̆- ،ر˘1̆%ا قا˘˘̆©˘˘6Ñ̆ ي˘˘D̆و
فH̆w̆kõو تارا̆©ÄÑ̆لا با8Ñ̆t̆أا
ى˘لا او̆§̆/و̆- نM̆ذ˘لا تا̆+ر˘å̆˘˘لا

H̆t̆Ü̆و˘لا تاĔو̆+ دو’Mة +qاMة
نMز°+ نH دوEولا ةر©ÄÑå- عDر+
،زا̆=ر̆©6Ñ̆ ءا̆°˘ث6Ñ̆k̆ا̆+ توزا˘H̆و
نH̆ ءار̆/’ا اذ˘J̆ نا اور˘k̆˘ğ˘̆>او
7Ñ̆˘أاĬنأا ه M̆°̆åòÄ6 ضÑ̆õ̆ğا <̆õ̆ى
اH يkلا ة©>امk̆̆/’ا ة̆©9Ñ̆å̆و˘لا
ةHزأا تا©ğå̆̆- نH̆ يĬاå̆̆- لاز̆-

F̆˘وروĬا، H̆7 نÑ̆õ̆ل D̆ي ĔÜ̆عا
،ة©(ارÅÑلا ةردïلا روJد-و لمåلا

ل1دلا تا3 تÓ̆(اå̆˘لا ةاĬاH̆å̆و
ىõ̆̆> ا̆§̆-ردĔ مد̆>و دودt̆˘م˘لا

HÄÑ̆˘اM̆˘تا̆©˘ث̆©0̆ ةر J̆زأ’ا هذH̆ة
å˘لو.. ةĬï̆اw̆˘لا T˘ل H̆6ا اÑ̆k̆è̆ه̆+ر
يD عDرلا رارE نأا وJ نو°:اوملا
-ÄÑ̆å̆©̆و˘لا ةرĔدو Ĕ0̆ ل1̆د د©T̆ز

ن> ف©kwíلا ل̆; يD̆ ذ̆©k̆°̆í̆˘لا
يkلا يÇÑ̆tلا رt̆q̆˘لا تاءار̆/)ا
ا˘م̆+رو ناو̆/41 ى˘ل)ا د˘k̆˘˘م˘̆-
6Ñ̆k̆k̆8اوÑ̆0 لÄÑلا ب˘k̆ï̆دMتار
ر̆§7Ñ̆ ر1̆اوأا وأا فH̆˘°̆˘kÇÑ̆ ى˘˘ل)ا

نوJ̆رH̆ كل3و مداï̆˘لا ة̆©M̆õ̆و˘̆/
يk̆˘لا ة̆©ÇÑ̆t̆لا تار7Ñ̆'و˘˘م˘˘لا˘̆+
-ÄÑ̆q̆ل <̆õ̆لا ىÄÑ̆و ،ة0̆اJاذ Hا
Må°6 كل3 نأا يÑ©òو هل نوEع

F̆ğ©̆ر <̆õ̆ا ة©0ا°˘لا ى’/kة©>ام
دوEولا يD ةداMز يأا نأا راkg>ا+
M̆q̆ز ه̆©˘ل)ا رM̆تادا H̆k̆íة-وا Dي
H̆˘w̆˘k̆˘õ̆˘لا فÄÑ̆˘õ̆˘لاو ع˘gÉÑ̆ع̆(ا
ف©لاò-و ة©6Ñk§ÓF’ا داوملاو
ام0k يد'و©6Ñو ،اJر̆©̆=و لï̆̆°˘لا
يkلا ءèÓلا ةرJا; لا6Ñkítا ىل)ا

F̆اIت D̆7أ’ا يÑ̆§̆م˘لا ر˘°ÇÑ̆رHة
H̆t̆ل H̆°̆7اÑ̆ن©°̆:او˘م˘لا ةد Hن
نH ف©kwíلاو ا§qkلاåمل ةلودلا
يو3 تÓ̆(ا˘å̆˘˘لا ى˘õ̆˘̆> ا˘J̆را˘̆.أا
.ط6Ñوkملاو دودtملا ل1دلا

ت.Ëرك

ضHÄأا لوأا حا˘˘˘˘8Ñ˘˘˘˘˘ğ مد˘˘˘˘˘˘Eأا
ةH̆°˘Üï نا6Ñò̆ نH̆ تار˘åÅÑ˘لا
ةM̆دg˘õ̆˘˘ل ة˘å̆˘̆+ا˘˘k˘˘لا ت6Ñ˘˘©˘˘íا˘˘-
ةMدgõلا رHï قõ= ىõ> ،ر©JاÜلا

H°لا ذÄÑلا ة>اk6اÑå8 ةÑgا0ا،
ة˘©˘م̆°˘k˘لا با̆©˘= بÄÑ˘g+ كل3و
ض9رMkå يذلا ر©ògلا لامJ)’او

ةد§> ةõ©: م§0ÄÑg  ،م§©0 هل
J̆˘م˘˘لا اذ˘˘q˘˘õÄو ضJ˘و H˘لو0̆ ا
،بارwلا+ هMÅÑg اH ىل)ا يtلا

ما/و م§6ÑwÜ ن> اورg> ث©0
=ÉÑ˘˘g˘˘§̆˘م H̆˘8)ا مد˘˘> نÑ˘˘Óح
ذ̆°˘H يõ˘t̆˘ل يد'و˘م˘لا قM̆رÜ̆˘لا
وJو ،تاو°6Ñ رÅÑ> نH رثFأا

D9و يÑå©ة Fة©.را، IاJ©ن> ك
-åíو ن-õيذلا داولا ثو Mرم

<õملا ى°Üï0 ةkى /åلا لtي
E˘˘g˘˘õ˘˘ل ة˘˘õ̆˘ğå˘و ض9وH̆w̆k˘õ˘ف
اH̆ وJ̆و ةر̆©˘w˘Ü˘لا تارtÅÑ̆˘لا
IèÇض <õ©§لا مt©0 ةاÄÑg§م.

ميهإرب.ع

ع.دلاخ

mahali@essalamonline.com
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ةتافتلا رظتني ةليضسŸا ‘ ةداعضسوبب ناميلضس يديضس يح
ÚيلÙا ÚبختنŸا

ةيلولإ تاطحمب دوقولإ ريعسست عفر بقع ريبك ءايتسسإ

ببضسب ةياجبب ةنيقرد ىوتضسم ىلع90 مقر ينطولا قيرطلا قلغ
برضشلا هايم ةمزأا

ةيمنتلإ بايغ ببسسب

Òهاطلا ةيدلب رقم نوقلغي تفيضسات ةقطنم ناكضس

رسشؤوم يأإ روهظ نودو ÚلوؤوسسŸإ بايغ لظ ‘
اهيلع ءاسضقلل يباجيإإ

يضضارألا وزغت ةيوضضوفلا تانكضسلا
تليضسمضسيت تايدلب فلتخÃ ةيحÓفلا
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تاMدgõلا فH̆w̆k̆õ̆ لاز̆- ’
يIاå̆-  تÄÑ̆©̆õمÄÑ̆©̆- ةM̆’و̆+
H̆˘ن -ÅÑ̆˘وM̆˘ه <̆õ̆ى HÄÑ̆k̆ىو
IÄÑ̆©̆q̆§̆لا ا˘å̆ار˘مĬل̆©˘لد̆+ ي
يk̆˘لا ةM̆و9Ñ̆وí̆˘لا تاM̆ا̆°ğ˘˘لا
تار˘˘H̆˘˘Ó3 <ÅÑ̆ ت8Ñ̆˘˘˘ğ˘˘˘tأا
يD̆ ا̆§̆+ ة̆°̆:اï̆˘لا تÓ̆(اå̆˘لا
رار= ىõ> ،ةMرزH د/ عا9Ñوأا
+̆õ̆دM̆لا ة©̆°̆. تاtم1 د©ÄÑkي
ن˘H̆ ا˘J̆ر˘̆©˘˘̆=و ما˘˘ÄÑ̆+ د’وأاو
ا§̆+ ت8Ñ̆õو يk̆˘لا تاM̆دğõ̆˘لا

ةõ(ا>051 ىل)ا تÓ(اåلا دد>
Htkة©م -t6 تÑïا°+91 فMة
D̆9وÑ̆وM̆ة D̆ي F̆ل +̆õ̆دM̆ة ’
-̆˘k̆˘وD̆˘ر <̆˘õ̆دأا ىĬ7 ىÑ̆طور
نH م=ر˘لا̆+ ة˘مM̆رò̆لا ةا̆©t̆˘لا
نH ة©°6Ñò عMراHÅÑ̆ ةH̆q̆ر̆+
Ĕğم˘لا لÄÑ̆م˘لا ن̆©˘لو'و˘t̆õ©ن
ةHزأا ىõ> ءاïÉÑلا ىل)ا فد§-
هذ˘̆§˘̆+ ة˘8Ñ̆˘õ̆ا˘t̆˘˘لا ن˘˘ÄÑò̆لا
عM̆راHÅÑ̆ كا̆°̆§D̆ تاM̆دğ˘õ̆˘˘لا
6Ñò°©ة Hkåةدد H°§مل ا -°kه
مMk مل ا§°Hو دå+ لا7Ñèأ’ا ا§+
ةددtملا ا§لا/%ا يD ا§6ÑkÓHا

ا˘̆§˘˘̆+ لا˘˘7Ñ̆˘˘è̆أ’ا ة˘˘M̆اد˘˘̆+ ’و
’ ىر1̆أا ة̆©̆°6Ñò̆ عM̆را˘HÅÑ̆و
مل اH وJو ،راIkâ’ا د©E لاز-
M§ÉÑ6 همÑòنا Jلا هذg°اMتا
تاMدgõلا مåâم+ ةMرMدïÇÑلا
يD ار©Fg ازq> يIاå- يkلا
اوgلا: نMذلاو يراåïلا ءا>ولا

كرktلا+ ة©tõ˘م˘لا تاÄÑ̆õ̆Ü̆لا
راègلا ضIíÉ ل/أا نH يروíلا

ذ°H ة©H̆و̆©˘لا م̆§̆-اĬاH̆å̆ ن̆>
6Ñ°د> تاوMةد. Jو اذEأا دFد
يD̆ ن̆©w̆kÇÑ̆˘م˘لا ضåÉ̆+ ا̆°˘ل
م̆- و˘ل هĬأا ي˘t̆˘õ̆˘˘م˘˘لا نأا˘ÅÑ̆لا
ة©°ÄÑòلا عM̆راÅÑ̆م˘لا م6Ñ̆k̆Óا
D̆˘م˘لا ا̆§˘˘لا˘̆/%ا ي˘t̆ل ةددò̆نا
ئg> نH ف©kwíلا ناHò)’ا+
هذJ̆ ىõ̆̆> ءاïÉÑ̆˘˘لاو ة˘H̆زأ’ا
ح8Ñgأا يkلا ةMgرèلا ةرJاâلا
+åÉلا ضÄÑ6امÑةر MÄÑkèõوI§ا
H̆˘˘لا ع˘˘̆©˘˘̆+ ل˘˘̆/أا نÄÑò̆˘°̆˘تا
ددqلا ن©0زا°õ˘ل ةM̆و9Ñ̆وí̆˘لا
+̆å̆نأا د M̆ï̆وH̆او +̆kÅÑ̆©©د Jهذ
ي˘9Ñ̆ارأ’ا قو˘D̆ تا˘M̆ا˘̆°˘ğ˘˘˘لا
ةلودõل كHõ ىر1أاو ة©íÓ0لا

ةMرHè را6Ñåأا+و ا§å©+ م. نHو
ل; يD ة©IوIاE ر©= قرÜ+و
دامk>او ن̆©˘لو'وÄÑ̆م˘لا با̆©̆=
Jلا هذÄÑò°تا FروEار ة+tة
ي+اMq)ا ر7Ñ'وH يأا رو§; نود
MÄÑ̆k̆Ü̆©̆ع H̆1 نÓلا هلïÉÑءا

<õى HÅÑòلا لg°لا ءاí9وÑيو
ىõ̆̆> ف0̆زM̆ ح8Ñ̆˘ğأا يذ˘˘لاو
فwkõم+ ة©í̆Ó0˘لا ي9Ñ̆ارأ’ا
نأا ي̆°M̆å̆ اH̆ وJ̆و تاM̆دğõ̆˘لا

H̆å̆اĬلا ةاÄÑò̆نا H̆لا عg°اMتا
ةرمHÄÑk ى6Ñkgï ةMرMدïÇÑلا
.ىمHÄÑ ر©= ل/أا ىل)ا

ز.دمحأإ

ي-’وH ةgÄÑ- يلاو ح9Ñوأا
<Üلا اõنأا ه H°tملا ةõ©لا نوkي
ةد(اíل ةMرو§مqلا ضÄ©(ر اJرEأا
ر˘t̆˘q̆˘˘لا ن˘H̆ ن˘M̆رر˘kÉÑ̆˘˘م˘˘لا
طD̆ï̆ ض6Ñ̆kُ̆wÇÑÇ ،ي˘ÇÑ̆˘t̆لا
وأا ا©>امk/)ا ة°Hs̆'و˘م˘لا تاõ̆í̆c̆˘ل
يD̆ ن˘̆©˘F̆ر˘ÅÑ̆˘k̆م˘˘لا لا˘˘م˘å̆˘˘لا
نود ي˘̆>ا˘˘م˘k̆˘̆/’ا نا˘˘م˘˘ÉÑ̆لا

ردHÇÑ اودD̆ï نأا دå̆̆+ مJ̆ر̆©̆=
ةt(ا/ بÄÑg+ د̆©0̆و˘لا م̆§Ĕزر
D̆˘©̆˘ض6ور F̆˘وروĬو ،اĔتا3 لا
م©6ÑارH ضHÅاJ ىõ> ثدktملا
ت>رg- فا6Ñå)ا ةرا©6Ñ م6ÑkÓا
نأا+ ،ةM’وõل ماHوÇÑلا ة°Hõg ا§+
J̆م˘لا هذ˘°̆t̆ة HwÇÑÇÑة Dïط
فا̆°˘8Ñ̆أ’ا ن˘H̆ ة˘̆>و˘˘م˘q̆˘˘م˘˘ل
نأا ةMÜر7Ñ اJر©= نود ةHõاåلا
Mò̆8أا نوÑ̆t̆ا̆§̆+ا H̆°̆w̆ن©̆:ر
نا˘˘˘م˘˘ÉÑ̆لا قود˘˘˘̆°˘˘˘8Ñ̆ ىد˘˘˘˘ل
ن̆©̆©D̆رt̆˘˘لا˘F̆ ،ي˘̆>ا˘˘م˘k̆˘̆/’ا

يï̆̆(ا6Ñ̆و راÇÑ̆è̆لا را˘k̆˘q̆˘˘لاو
6Ñ©ا°لاو ةر/أ’ا تاراEõ©و نFاذ
ة˘̆©˘H̆و˘˘˘م˘˘å̆˘˘˘لا ت’وا˘˘ï̆˘˘˘م˘˘˘لا

هذJ دM̆دt̆̆- مM̆k̆و ،ة8Ñ̆اw̆˘لاو
يمEر ماIâ قMر: ن> تاícلا

نMزوåملا نأا+ اHÉÑ©í ،ي°:و
ررÉÑلا ةt°˘م̆+ ن̆©̆©̆°H̆å̆ ر̆©̆=
ةt°م+ ا§ل ةÓE> ’و يÇÑtلا

ه˘˘لواد˘̆- ا˘˘H̆ ل˘˘˘ث˘˘H̆ ،نا˘˘HÉÑ̆ر
نأا+ يلاولا دFأا امF .نو°:اوملا
Ĕرار -ÄÑ̆õ̆©̆م J̆م˘لا هذ˘°̆t̆م˘ل ة
M̆˘˘k̆˘˘w̆˘˘لو ة’و˘˘˘لا هذ˘˘©Äض H̆˘ن

8ÑÓ0©او يلاولا تا(Iام Mòنو
<õى HÄÑkرملا ةراد)’ا ىوFزMة،
ا©>امk/ا ةر.أاkملا ر6ÑأÓل ام>د
ر©+اد- تا©>اد- نH اMداEkÇÑاو

ض6ور˘̆©˘D̆ ءا˘̆+و ن˘H̆ ة˘M̆ا˘Ĕو˘˘˘لا
FوروIا ، HÅÑ©0)ا نأا ىل)ا ارÇÑءا
ن> مMk ،اIí%ا ةروFذملا تاícلا

ة©Hو˘مå̆˘لا تا̆>اï̆Ü̆˘لا قM̆ر̆:
ح̆©9Ñ̆و̆- ءا˘̆/و .ة˘ÇÑ̆˘õ̆لا تا3
ة˘M̆’و˘˘˘لا˘˘̆+ لوأ’ا لو'و˘˘ÄÑ̆م˘˘˘لا
كíل ،ة©tõملا مÓ>)’ا ل(ا6Ñول
˘ماå̆˘لا يأار˘لا رM̆و̆°˘̆-و ضõُ̆˘gÄ˘˘لا
،ة©õمåلا ةرور©6Ñ لو0 يtõملا

1ÇÑ̆8وÑ̆ا +̆å̆0̆’ا دk̆q̆تا/ا
تارåÅÑلا ا§+ ماE يkلا ةر©1أ’ا

Hأا ن©°:اوملا نHما Hïر +õدMة
-̆˘˘gÄÑ̆˘˘6أ’ا ةÑ̆˘˘ğ˘˘لا عو˘˘í̆˘طرا،
H̆˘Ü̆˘لا˘˘ğ˘©̆ن D̆©̆§̆لا اÄÑ̆õ̆Ü̆تا
ةاواÄÑم˘لا ق̆©k̆t̆ï̆̆+ ة̆©t̆õ̆˘م˘لا

ةH̆°t عM̆زو̆- يD̆ م̆§D̆اIÇÑ̆)او
ةدا˘˘̆>)او ل˘˘8Ñ̆ا˘˘t̆˘˘˘لا رر˘˘˘ÉÑ̆لا

Hار/åة Eملا م(اوÄÑkí©دMن. Dي
6Ñ©ر1%ا قا Iíا يلاولا ى(<Üءا
-åõ©لا ىل)ا ةمgõدM0)’ تاÇÑءا

ةM’ولا م©Eõ)ا+ نM̆زوå̆˘م˘لا دد̆>
-tÄÑgل اÇÑب H°tملا ةõ©نو،
هذJ ف©Eوk+ روíلا ىõ> رHأاو
يD̆ ،ة̆©̆(اوåÅÑ̆˘لا تا̆©õ̆˘˘م˘å̆˘˘لا
تا̆©8Ñ̆و̆- ىد˘6Ñ̆أا ل˘̆+ا˘ï̆˘˘م˘˘لا
ءا0ÇÑ̆)ا̆+ تاM̆دğ˘õ̆˘˘لا ءا˘6Ñ̆'ور˘˘ل
ض8ا˘˘7Ñ̆˘˘˘w̆أ’او تÓ˘˘˘̆(ا˘˘˘å̆˘˘˘˘لا
م§MÄÑåí مل نM̆ذ˘لا نM̆زوå̆˘م˘لا
ةH°t نH ةدا6Ñkí)’ا يtä Dلا
7Ñ§ر رHÉÑنا، +å6 نأا دÑïÜاو
6Ñ§او Hلا نï6’ا م(اوÑأا ،ة©مMن
6Ñ̆˘©̆k̆9و˘لا كراد̆- مÑ̆å̆©̆ة D̆ي
ةدا>)ا ل1Ó نH ،ةïgõملا ة°ÄÑلا
نم9Ñ نMزوåملا ء’'وJ جارد)ا
.ةt°ملا هذ§+ ة©°åملا م(اوïلا

نوراه يحابسصم

بلاطت نÓليليتب ءايحأإ تايعمج
ةطسسوتم زاجنإل ةيسضرأإ رايتخاب

نولضساري راردأا وفقثم
ةيفلخ ىلع ةفاقثلا ةريزو
بتاكم ىلإا تاضشرو ليوحت
ةيروهمجلا طيضسول
نيفقثملإو نينانفلإ تإرسشع مظن
ةفقو تاسصاسصتخلإ فلتخم يف
طسسوب ةفاقثلإ رإد مامأإ ةيجاجتحإ

رإرق ةيفلخ ىلع ،رإردأإ ةنيدم
بتكم ىلإإ تاسشرولإ حانج ليوحت
،ةيروهمجلإ طيسسو بودنمل
رإرقلإ إذهب هنإ نيجتحملإ بسسحبو
يفاقثلإ طاسشنلإ فقوتي فوسس
إذه يدافت نكميو لماكلاب
رإد يف حانجو بتكم صصيسصختب
بتاكم اهبو ةريبك اهنأل ةفاقثلإ

نيقباط نم ةنوكم اهنوك تاعاقو
نأل رخأإ ناكم صصيسصخت نكميو
تلسسإر امك ،ةقلغم لكايه اهب رإردإ
مهنم يدإونلإو ةيفاقثلإ تايعمجلإ
ينفلإو يفاقثلإ عإدبإلإ تإوت يدان
لجإ نم ةفاقثلإ ةرإزوو يلإولإ
عيمجلإ بسساني لح داجيإإو لخدتلإ

يفاقثلإ طيسشنتلإ هيف مرحيل
عم لافطألإ تاسشرو ةسصاخ

طيسسو بودنمل بتكم صصيسصخت
هنييعت بقترملإ ةيروهمجلإ

.ابنج لمعلل ةيلولاب هبيسصنتو
رسشع تلسسإر ،رياغم قايسس يفو

يلإو نÓليليت ءايحأإ نم تايعمج
ةيسضرأإ رايتخإ هنم ةبلاطم ،رإردأإ

ديهسشلإ يحب ةطسسوتم زاجنإل
ةيسضرأإ تحرتقإو ،يبرعل يرفعج
رإون يرإون ديهسشلإ ةيئإدتبإ برق
،مÓعوب طورق ديهسشلإ ةيوناثو
نÓليليتب ىوقتلإ دجسسم رإوجبو
ءانبل يجيتإرتسسإإ ناكم اهنإإ تلاقو
امك ،اهب بلاطت يتلإ ةطسسوتملإ

تلسسإر اهنأإ تايعمجلإ تلاق
لبق نم ىلع تحلأإو تبلاطو
،ةيلمعلاب ةقÓع اهل يتلإ تاهجلإ
ةيسضرألإ رايتخاب تأاجافت اهنكل
طابحإإ راثأإ ام تانكسس ءانبل
ءاسشنإإ نأل ،ناكسسلإ ىدل ءايتسسإو
روكذملإ ناكملإ يف ةطسسوتم
بيرقتل ةحلم ةرورسض حبسصأإ
كلذل ،مهئانبأإ نم ةطسسوتملإ

لخدتلإ ةرورسضب يلإولإ نودسشاني
ءانبو رخأإ ناكمل تانكسسلإ ليوحتل
.حرتقملإ ناكملإ يف ةطسسوتم

يفإولب .مسساقلب يفيرسشوب
نمحرلإدبع

:حسضوي ةسسبت يلإو ةريخألإ تاجاجتحلإ ةيفلخ ىلع

تائفلل طقف ةضصضصخم نويلملا ةحنم
ؤوملا ايعامتجا ةنّمَ



pub@essalamonline.com

راهصشإا3672ددعلإ ^1441 لإوسش71ـل قفإوملإ0202 نإوج90ءاثÓثلإ 10

(6372) (رـئإزجلإ) حإرـج صشابب قثوملإ يناقر مجان ذاتسسألإ بتكم
«قايرف وبرتنإ» :ةامسسملإ  م م ذ ةكرسشلإ

(فراطلإ ةيلو) يديهم نبCAZ ةيراجتلإ ةقطنملإ46 مقر :اهرقم
  جد00,000.000.05 :اهلامسسأإر

00/63‐2523630 ب10 :مقر يراجتلإ لجسسلإ
ةيداعلإ ريغ ةماعلإ ةيعمجلإ رسضحم عإديإ

ةيعمجلإ رسضحم نم ةخسسن بتكملاب عإديإإ مت0202 نإوج30 يف بتكملاب ررحم دقع بجومب
ةدهع ديدجت ‐ :يلاتلإ رإرقلإ ةنمسضتملإو ،0202 يام82 خيراتب ةدقعنملإو ةيداعلإ ريغ ةماعلإ
حتافلإ نم ءإدتبإ رهسش21 اهردق ىرخأإ ةدمل ةكرسشلإ يفسصم هتفسصب ديمحلإ دبع يلاب :ديسسلإ

.0202 نإوج
نÓعإÓل 0939006102 PENA 0202 نإوج90مÓسسلإ



ةينابضسإلا ةموكحلا سسيئر
ريهامجلا ةدوع ةيضضق سشقاني
ورديب ،ةينا˘ب˘سسإ’ا ة˘مو˘كح˘لا ضسي˘ئر لا˘ق

ةباجتسس’ا نع اولخ˘ت˘ي ن˘ل» م˘ه˘نإا ز˘ي˘سشنا˘سس
قاف˘تا ى˘لإا ةرا˘سشإا ي˘ف كلذو ،«ة˘سسنا˘ج˘ت˘م˘لا

ةسضايرلل ىلعأ’ا ضسلجملاو ةحسصلا ةرازو
نع ريهامجلا بايغب ةر˘ثأا˘ت˘م˘لا تا˘يرود˘لاو
ةدوع بقع ةلسسلا ةركو مدقلا ةرك بعÓم
لÓخ ةموكحلا ضسيئر قّلعو ،تاقباسسملا

دوأا» اول˘كنو˘م ر˘سصق ن˘م ي˘ف˘ح˘سص ر˘م˘تؤو˘م
يتلا ة˘فا˘سسم˘لا ن˘م د˘ع˘بأ’ ي˘ت˘جارد بو˘كر
نأا ىلإا زيسشناسس راسشأاو ،«اهعطق داتعم تنك
ةركو مدقلا ةرك عم لمعت ةحسصلا ةرازو
مت اديدحت مويلاو ،تاجاردلا بوكرو ةلسسلا
،بعÓملا ي˘ف ن˘ي˘ع˘ج˘سشم˘لا لو˘ح ثيد˘ح˘لا

ىلعأ’ا ضسلجملاو ةحسصلا ةرازو نأا دكأاو
لمع˘ت تادا˘ح˘ت’او تا˘يرود˘لاو ة˘سضا˘ير˘ل˘ل
،ةكرتسشم ةباجتسس’ لسصوتلا ةيناكمإا ثحبل
كا˘ن˘ه نو˘كت نأا ن˘كم˘ي ’ ه˘نأا ى˘˘لإا اًر˘˘ي˘˘سشم
ةباجتسس’ا نع اولختي نل مهنأاو تافÓخ
Óئاق هثيدح زي˘سشنا˘سس م˘ت˘ت˘خاو ،ة˘كر˘ت˘سشم˘لا
يف نوعجسشملا دجاوتي نأا لدعلا نم ضسيل»
.«طقف بعÓملا ضضعب

نوبيجتضسي نيلرب نوينوي وبعل
ريهامجلا بلطل

مهيديأاب نيلرب نوينوي قيرف وبع’ حول
لداعتلا بقع مهبعلم جراخ اعجسشم03ـل
نم03 ةلحرملا يف ،هكلاسش قيرف عم1‐1
تميقأا يتلا ةارابملا يهو ،يناملأ’ا يرودلا
،انوروك ضسوريف ءابو ببسسب روهمج نود
عامسس ن˘كم˘م˘لا ن˘م نا˘ك ةارا˘ب˘م˘لا لÓ˘خو
نيذلا نوينوي ريهامج ةعومجم نم يناغأ’ا
تا˘جرد˘م˘لا ف˘ل˘خ ة˘با˘غ˘˘لا ي˘˘ف او˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ت
،ف˘ي˘سضم˘لا ق˘ير˘ف˘لا ر˘ي˘ها˘م˘ج˘ل ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا

«ق˘ير˘ف˘لا ة˘يؤور د˘ير˘ن» :ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا تددرو
هجوتو ،نوبعÓلا باجتسساو ةارابملا ةياهنب
نم رخآا ددعو ضشتيفيكيج ليافار ضسراحلا
جايسسلا ى˘لإا بع˘ل˘م˘لا ضضرأا ن˘م ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

اعيرسس ركسشلا هيجوتل ت’واط ىلع اوفقوو
فدهب لافتح’ا متو ،مهمعد ىلع ريهامجلل
تأارو نيلرب نوينوي بع’ ضشيردنأا تربور
دعاوق حمسستو ،لخدتلل عاد ’ هنأا ةطرسشلا
تاعم˘ج˘ت˘لا˘ب ن˘ي˘لر˘ب ي˘ف ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف
جرا˘خ اود˘جاو˘ت ن˘يذ˘لا ء’ؤو˘هو ةر˘˘ي˘˘غ˘˘سصلا
د˘عا˘ب˘ت˘لا د˘عاو˘ق ى˘ل˘ع او˘ظ˘فا˘˘ح بع˘˘ل˘˘م˘˘لا
يدافت ضضرت˘ف˘م˘لا ن˘م ن˘كلو ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
تايرابملا لÓخ بعÓملا يف تاعمجتلا
ة˘ط˘بار تمد˘قو ،رو˘ه˘م˘ج نود ما˘ق˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ايحسص اموهفم مدقلا ةركل يناملأ’ا يرودلا

فان˘ئ˘ت˘سسا ل˘جأا ن˘م ن˘ي˘ي˘سسا˘ي˘سسل˘ل Ó˘سصف˘م
فقوتلا نم نيرهسش دعب روهمج نود بعللا
.ضسرام فسصتنم يف

طضسو هتنحم ركذتي وفاك
ملاعلا ةاضسأام

،ةيليزارب˘لا مد˘ق˘لا ةر˘ك ةرو˘ط˘سسأا ف˘سصو
دنع اهب رم يتلا ةبيسصعلا ةبرجتلا ،وفاك
،«ضسوباك» اهنأاب ،يسضاملا ماعلا ،هلجن ةافو
ن˘ع ح˘سصف˘ي˘ل ،تقو˘لا نا˘ح د˘ق ه˘نأا ر˘ب˘ت˘˘عاو
يتلاو ،اهسشاع يتلا ىسسأ’او دقفلا رعاسشم
،ملاعلا ءاحنأا لك يف ايلاح نييÓملا دوارت
ةرتفلا نعو ،انوروك ءابو يسشفت لظ يف
ببسسب ةسضورفملا ةديدعلا دويقلاو ،ةيلاحلا
نم ديفت˘سسأا» :و˘فا˘ك لا˘ق ،ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف
عم تاعاسسلا نم ديزملا ءاسضق يف تقولا
دقو ،ايموي مهنرمأاو نرمتأا ..يل نيبرقملا
ثعبي يموي يلئاع طاسشن ىلإا كلذ لوحت

،ايموي يسسفن ركذأا» :فاسضأاو ،«حرملا ىلع
نل هنأاب ،يسضاملا ماعلا يناعأا تنك امنيحو
ىلإا ةيبلسسلا رومأ’ا هذهو ملأ’ا اذه رمتسسي
ىسسنن نل اننأا نم دكأاتم يننأا مغرو ،دبأ’ا

:فدرأاو ،«رمتسس امتح اهنأا ’إا ؛تاقوأ’ا هذه
انتايحل دوعن˘سس ه˘ل˘ك كلذ ي˘ه˘ت˘ن˘ي ا˘م˘ن˘ي˘ح»
ةطيسسبلا ءايسشأ’ا ردقنل دوعنسس ،ةيعيبطلا
اهنيبو ،انل ةبسسن˘لا˘ب تا˘م˘ل˘سسم تنا˘ك ي˘ت˘لا

يهو ،ةيناثلا يتياو˘ه ،لا˘ث˘م˘لا ل˘ي˘ب˘سس ى˘ل˘ع
يننأا ملعأا» :متخو ،«ةيرانلا تاجاردلا ةدايق
امبرل ،قير˘ط ى˘ل˘ع ا˘ه˘تدا˘ي˘ق˘ل دو˘عأا ا˘م˘ن˘ي˘ح
ريثكب عتمأا ةلحرلا نوكتسس ،ةرم فلأا هتكلسس
.«لبق يذ نم
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ريدملا ،يلوت˘ن˘ي˘غو˘نا˘ي˘ت˘سسير˘ك ف˘سشك
ليحر نم هيدان فقوم ،يلوبانل يسضايرلا
ود˘ي˘لا˘كو كي˘ل˘ي˘م زو˘˘يدا˘˘كرأا ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا

لÓخ ليحرلاب ناطبتري نيذللا ،يلابيلوك
،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا ت’ا˘ق˘ت˘˘ن’ا ةر˘˘ت˘˘ف
ي˘ف ل˘م˘ت˘ح˘م ل˘ي˘حر˘ب كي˘ل˘ي˘م ط˘˘ب˘˘تراو
لثم ةديدع ةيدنأا ةبغر لظ يف ،فيسصلا

،ه˘م˘سضب ،لا˘ن˘سسرآاو نÓ˘ي˘م ،ضسو˘ت˘ن˘فو˘˘ج
،1202 فيسص يف يهتني هدقع نأا ةسصاخ
ةكبسشل تاحيرسصت يف ي˘لو˘ت˘ن˘ي˘غ لا˘قو
يف بغرن» :«ا˘ي˘لا˘ط˘يإا ترو˘ب˘سس يا˘كسس»
نحن كلذل ،كي˘ل˘ي˘م ع˘م ضضوا˘ف˘ت˘لا ةدا˘عإا

ل˘ح و˘ه فد˘ه˘لا ،ه˘ئÓ˘كو ع˘م ثد˘˘ح˘˘ت˘˘ن
بغري مل اذإا ،ىرخأاب وأا ةقيرطب عسضولا
،«ت’اقتن’ا قوسسل بهذيسسف ءاقبلا يف
املاط ءاقب˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل ن˘كم˘ي» :فا˘سضأاو
،ةحيحسصلا ةيلقع˘لا˘ب كلذ نو˘ل˘ع˘ف˘ي م˘ه˘نأا
وأا كي˘ل˘ي˘م ع˘م ا˘ًمد˘ق ي˘سضم˘ي˘سس ي˘لو˘با˘ن
،كيليم ةفÓخل نيحسشرملا لوحو ،«هنود
نو˘مزأا راردر˘سس ،ضشت˘ي˘فو˘˘ي ا˘˘كو˘˘ل ل˘˘ث˘˘م
:ي˘لو˘ت˘ن˘ي˘غ حر˘سص ،ن˘ه˘ي˘سسوأا رو˘ت˘كي˘فو
ردا˘غ اذإا ،نو˘بو˘ل˘ط˘مو نو˘ب˘هو˘م م˘ه˘ل˘ك»
ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا قو˘سسل ل˘ق˘ت˘ن˘ن˘سسف كي˘ل˘˘ي˘˘م
ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ي˘˘ف بع’ ن˘˘˘ع ثح˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ل

،«ةربخ اذ وأا اًباسش ناك ءاوسس ،بسسانملا
رتسسسشنام لثم ةيدنأاب يلابيلوك طبتراو
.نامريج ناسس ضسيرابو لوبرفيل ،دتيانوي
:ي˘لو˘با˘ن ر˘يد˘م حر˘سص ،دد˘سصلا اذ˘ه ي˘فو
ليوط دقع هيدلو عئار بع’ وديلاك»
،هعيبن نأا انيلع ناك اذإا» :Óئاق دازو ،«انعم
بع’ ،اًريبك اًغلبم بلطي نأا يدانلل نكمي
يف ىتح هتميق رييغت نكمي ’ اذه لثم
ليلقت ىلع قفاون نل نحن كلذل ،تامزأ’ا
؟ونازول غنيفريه ليحر» :متتخاو ،«انمييقت

يهنن يكل تايرابم01 كانه لازت ’
.«ثدحيسس ام ىرنسس كلذل ،مسسوملا

يد يكنيرف يدنلوهلا مجنلا ثدحت
ن˘ع ،ة˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب ط˘˘سسو بع’ ،غ˘˘نو˘˘ي

لي˘نو˘ي˘ل ا˘نار˘غو˘ل˘ب ةرو˘ط˘سسأا˘ب ه˘ت˘قÓ˘ع
ناك اسصابلل بعللا نأا ادكؤوم ،يسسيم
يف غنوي يد لاقو ،رغسصلا ذنم هملح
«اكرام ةف˘ي˘ح˘سص ا˘ه˘ت˘ل˘ق˘ن تا˘ح˘ير˘سصت
ةيؤورل ةجا˘ح ي˘ف ا˘ن˘ك د˘ق˘ل» :ة˘ي˘نا˘ب˘سسإ’ا
،«بيردتلا ىلإا ةدوعلاو ضضعبلا انسضعب
ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع ءي˘˘سش بع˘˘سصأا نا˘˘ك» :فدرأاو
تاعو˘م˘ج˘م ي˘ف بيرد˘ت˘ل˘ل ا˘نرر˘ط˘سضا

امأا ،ةبعسص دويق كانه تناك ،ةريغسص
لسضفأا نحنو ،اًدج ديج ءاوجأا كانهف نآ’ا

نأاب رعسشأا ،فقوتلا لبق هيلع انك امم
:فا˘˘سضأاو ،«مدا˘˘ق ضصا˘˘خ ءي˘˘سش كا˘˘ن˘˘˘ه

ىلع ريسست رومأ’ا ،نسسحتأا نأا يننكمي»
لكو قيرفلاب ةياغلل ديعسس انأاو ،ماري ام
يف بعللا يننكمي ،ماع لكسشب ءيسش
يأا يف ةياغلل حاترم انأاو ،ةفلتخم زكارم
ةدوع نعو ،«طسسولا طخ يف ناكم
ضضعب تدهاسش» :لاق ،يناملأ’ا يرودلا
اًفلتخم ودبي وجلا نأا دقتعأاو ،تايرابملا
ةرم مدقلا ةرك ةيؤورب ديعسس ينكل ،اًمامت
:لاقف يسسيم ل˘ي˘نو˘ي˘ل حد˘ت˘ماو ،«ىر˘خأا
ي˘˘ف بع’ ل˘˘سضفأا ه˘˘نأا ح˘˘سضاو˘˘لا ن˘˘م»
يهف ،ةحيسصنلا ينيطعي امدنع ،ملاعلا
لوأ’ا همسسوم نعو ،«ةياغلل ةديفم اًمئاد
،انه ةياغلل ديعسس انأا» :لاق ،ون بماك يف
نأا ذنم اًملح ناك ةنولسشرب يف بعللا

جراخ لسضفملا ايدان هنأ’ ،اًريغسص تنك
نيمتهم اوناكو اوءاج امدنعو ،ادنلوه
:عباتو ،اًلهسس رايتخ’ا ناك ،اًريثك يب
لكسشب بعللا وه فدهلا ةنولسشرب يف»
انه تاحومطلا ،ءيسش لكب زوفلاو ،ديج
لكب زوفلا كيلع بجيو ،ةياغلل ةعفترم
:دكأاو ،«كلذ بحأا انأاو ،ةنكمملا باقلأ’ا
اًد˘ج نا˘ه˘با˘سشت˘م ة˘نو˘ل˘˘سشر˘˘بو ضسكا˘˘يأا»
اهب ىرن يتلا ةقيرطلا يف يل ةبسسنلاب

هيجوتب هثيدح غنوي يد متأاو ،«مدقلا ةرك
نحن» :اً̆ل˘ئا˘ق ،ة˘ير˘سصن˘ع˘لا د˘سض ة˘لا˘سسر
،انترسشب نول مهي ’و ،نوواسستم اًعيمج
اًميظع اًرود بعلت ،نأا ةسضايرلل نكمي
.«ةيرسصنعلا ةحفاكم يف

نأا ة˘ي˘نا˘م˘لأا ة˘ي˘ف˘ح˘سص ر˘يرا˘ق˘ت تر˘˘كذ
تبرتقا ةنو˘ب˘سشل ة˘ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا ة˘م˘سصا˘ع˘لا
رود تايلاعف ةفاسضتسسا نم ريبك لكسشب
ايلاح ةف˘قو˘ت˘م˘لا ة˘خ˘سسن˘لا ن˘م ة˘ي˘نا˘م˘ث˘لا
بسسحبو ،ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود ة˘لو˘ط˘ب˘ل

ىلع تقوفت ةنوبسشل نإاف ،«دليب» ةفيحسص
تروفكنارف اهزربأا ،ةحسشرم ىرخأا ندم
«دليب» تراسشأاو ،لوب˘ن˘ط˘سسإاو و˘كسسو˘مو

لود˘لا ل˘قأا ن˘م تنا˘ك لا˘غ˘تر˘ب˘˘لا نأا ى˘˘لإا
ى˘ل˘ع ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘˘ف ة˘˘مزأا˘˘ب ارر˘˘سضت
مهاسس لماعلا اذه نأاو ،ابوروأا ىوتسسم
يف ىرخأ’ا ندملا ىلع اهقوفت يف اريثك
نم ةينامثلا رود لابقتسسا وحن قيرطلا
ديدعلا ةنوبسشل كلتمتو ،يراقلا ةلوطبلا

ة˘فا˘˘سضت˘˘سس’ ةز˘˘ها˘˘ج˘˘لا بعÓ˘˘م˘˘لا ن˘˘م
اماع61 لبق تنسضتحا يتلاو ،تايرابملا

دا˘ح˘تا أا˘ج˘ل˘ي د˘˘قو ،4002 ورو˘ي ة˘لو˘ط˘ب
لا˘م˘كت˘سس’ ‐ا˘ف˘يو˘˘ي‐ ي˘˘بوروأ’ا ةر˘˘كلا

،رسشع ةتسسلا رود يف بايإ’ا تايرابم
لبق ،انوروك ةحئاج ببسسب ؛مقت مل يتلاو
نم يبهذلا عبرملاو ةينامثلا رود ةماقإا

با˘هذ ي˘تارا˘ب˘م ضسي˘لو ةد˘حاو ة˘ه˘جاو˘˘م
.ةداعلا ترج امك بايإاو

بقللإ قيق– نم تإوطخ دعب ىلع لوبرفل

«ÚناÛاب انوفضصو ول ىتح غيلÈÁÒلاب لفتحنضس «بولك

كيليمو ›ابيلوك ليحر نم هفقوم مضسحي ›وبان

ةيبهذلا يضسيم حئاضصنو همايأا بعضصأا نع فضشكي غنوي يد

ابوروأا لاطبأا يرود ةمزأا ل– ةنوبضشل

،بو˘ل˘˘ك ن˘˘غرو˘˘ي ي˘˘نا˘˘م˘˘لأ’ا د˘˘كأا
لفتحي امبر هقيرف نأا ،لوبرفيل بردم
،زاتم˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا يرود˘لا بق˘ل˘ب

مت لاح ي˘ف ،ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا لÓ˘خ
ى˘ل˘ع ة˘سضور˘ف˘م˘لا دو˘ي˘ق˘لا ف˘ي˘ف˘خ˘˘ت
،انوروك ضسوريف بب˘سسب تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا

ن˘م ة˘يا˘غ˘ل˘ل ا˘ًب˘ير˘ق لو˘بر˘ف˘˘ي˘˘ل تا˘˘بو
يزي˘ل˘ج˘نإ’ا يرود˘لا بق˘ل˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘لا
ثيح ،ا˘ًما˘ع03 ذ˘ن˘م ى˘لوأ’ا ةر˘م˘ل˘ل
نم طا˘ق˘ن6 عم˘ج˘ل زد˘ير˘لا جا˘ت˘ح˘ي
رفظلل ةي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا ع˘سست˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا
دو˘ع˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘مو ،بق˘˘ل˘˘لا˘˘ب
71 موي ديدج نم يزيلجنإ’ا يرودلا

يلاتلابو ،ريهامج نودب لبقمل ناوج
ن˘م لو˘بر˘ف˘ي˘ل ر˘ي˘ها˘م˘ج ن˘كم˘ت˘ت ن˘˘ل
لافتحÓل دليفنأ’ا بعلم يف دجاوتلا
عمجتلاب مهل حمسسي نل امك ،بقللاب
لاقو :رظت˘ن˘ُم˘لا مو˘ي˘لاةنيدم˘لا ي˘ف
يا˘كسس»ـل تا˘ح˘ير˘˘سصت ي˘˘ف بو˘˘ل˘˘ك
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ن˘˘ترد˘˘ق مد˘˘ع» :«ضسترو˘˘ب˘˘سس
تملح املاط يتلا ةقيرطلاب لافتح’ا
،كلذب رعسشأا ،فيطل ريغ رمأا وه ،اهب
ي˘ف كد˘حو ل˘ف˘ت˘ح˘ت نأا ا˘ي˘لا˘ث˘م ضسي˘˘ل
،لزنملا ى˘لإا دو˘ع˘ت م˘ث ن˘مو ،بع˘ل˘م˘لا

،نآ’ا هرييغت نكمي ’ رمأ’ا» :فاسضأاو
ةايحلا اهيف دوعتسس مايأا يتأاتسس نكلو
ضصخسش لسصوتي امدنع ،اهتعيبط ىلإا

كل˘ت˘ل Ó˘ح د˘ج˘˘ي وأا حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ى˘˘لإا ا˘˘م
بسسن ح˘ب˘سصت ا˘مد˘˘ن˘˘عو ،ة˘˘ل˘˘كسشم˘˘لا
،مو˘ي˘لا اذ˘ه ي˘تأا˘ي˘سس ،ر˘ف˘سص ىود˘ع˘˘لا

ي˘ف ق˘ح˘لا ل˘ك كل˘˘م˘˘ن˘˘سس ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘حو

كلذ ىتأا اذإا» :بولك عباتو ،«لافتح’ا
نم31ـلا وأا21ـلا ةلوجلا يف مويلا
نم ،لافتح’ا اندرأاو لبقملا مسسوملا
نوكيسس اه˘ن˘ي˘ح» :فدرأاو،«ا˘ن˘ف˘قو˘ي˘سس
ةنيدملا يف هب لوجتنسسو ضسأاكلا انيدل
اننأا دحأا نظ اذإا ،ةلفاحلا يف فقنسسو
كلذ ىقبيسس له ،متهأا نلف ،نيناجم
،فلتخم وه عبط˘لا˘ب ؟ا˘ًسصا˘خ ’ا˘ف˘ت˘حا
نا˘ي˘حأ’ا ضضع˘ب ي˘ف فÓ˘ت˘˘خ’ا ن˘˘كل
حجنو :يخيرات زاجنإا.«اديج نوكي
92 نم ةطقن28 عمج يف لوبرفيل
رهسش يف يرودلا فقوت لبق ةارابم
يف قيرفلا لداعتو ،يسضاملا ضسرام
ه˘نا˘كمإا˘بو ،ر˘خآا ر˘سسخو د˘˘ي˘˘حو ءا˘˘ق˘˘ل

يسسايقلا يتيسس رتسسسشنام مقر ميطحت
مسسوم ي˘ف ة˘ط˘ق˘ن001 ع˘م˘ج يذ˘˘لا

ق˘˘˘ل˘˘˘˘ع كلذ ن˘˘˘˘عو8102 ‐7102
ي˘ف ة˘ل˘كسشم˘لا» :ي˘نا˘م˘لأ’ا برد˘˘م˘˘لا
نأا ي˘ف بغر˘ن ا˘ن˘نأا ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘ظ˘ح˘ل˘لا
ا˘ن˘ه ضسل˘جأا ’ ،ا˘ًلوأا لا˘ط˘˘بأ’ا ح˘˘ب˘˘سصن
اننأا كردأا ينكلو ،كلذ يف ككسشأاو
ضسي˘ل ،تا˘يرا˘ب˘م˘لا˘ب زو˘ف˘ل˘ل ة˘˘جا˘˘ح˘˘ب
،«تايرابم9 نكمأا اذإا لب نيتارابم
كلذ نوكيسس :زديرلا بردم لسصاوو
كلذ ن˘ع ثد˘ح˘ت˘لا ي˘ل˘ع ،ا˘˘ًي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت
طقف يدانلل اًيخيرات ضسيل ،حوسضوب
عم˘ج ة˘سصر˘ف كل˘م˘ن ،ما˘ع ل˘كسشب ل˘ب

يلاتلابو ،طاقنلا نم قدسصي ’ ددع

اذام ىر˘ن˘سسو ،كلذ˘ل ا˘ن˘سسف˘نأا ر˘سضح˘ن
معد نعو :ةيرسصنعلا دسض«ثدحيسس
«مهت دوسسلا ةايح» ة˘كر˘ح˘ل لو˘بر˘ف˘ي˘ل
يف مهتبكر ىلع نيبعÓلا ضسولجب
انل ةبسسنلاب» :بولك لاق ،تابيردتلا
كل˘ت ع˘مو ن˘˘ير˘˘خآ’ا ع˘˘م ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا
اذإا» :م˘ت˘خو ،«ي˘ع˘ي˘ب˘ط ر˘مأا ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا
كلمن اننأا دجتسس ،انقيرف ىلإا ترظن

ار˘ت˘ل˘ج˘نإا ن˘مو ا˘ي˘ق˘ير˘فأا ن˘م ن˘ي˘ب˘˘ع’
’أا يعيبطلا نم ناك يلاتلابو ،اهريغو
كل˘ت ا˘ن˘لا˘سسرإا د˘ن˘ع ة˘ظ˘ح˘˘ل˘˘ل ر˘˘كف˘˘ن
انأا ،ةياغلل يعيبط رمأا اذه ،ةلاسسرلا
ةظحل كلت تناكو ،نيبعÓلاب روخف
.«ةمهم تناك ةلاسسرلا ،ةيئانثتسسا

ىلع رقتضسي Êافاك
ديد÷ا هيدان

يلاطيإا يفحسص ريرقت فسشك
ل˘ب˘ق˘ت˘˘سسم تارو˘˘ط˘˘ت ر˘˘خآا ن˘˘ع
ي˘˘˘نا˘˘˘يو˘˘˘غوروأ’ا م˘˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا
ضسيراب مج˘ن ،ي˘نا˘فا˘ك نو˘سسن˘يدإا
و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘ف ،نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس
دقع يهتنيو ،لبقم˘لا ي˘ف˘ي˘سصلا

نا˘سس ع˘م (ا˘˘ًما˘˘ع33) ي˘نا˘فا˘ك
يف تابو ،فيسصلا اذه نامريج
ةقيدح نع هليحر دكؤوملا مكح
حجن ةليوط تاونسس دعب ءارمأ’ا

فاد˘ه˘لا ح˘ب˘سصي نأا ي˘ف ا˘ه˘لÓ˘خ
ة˘م˘سصا˘ع˘لا يدا˘ن˘˘ل ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا
ة˘ف˘ي˘ح˘سص بسسح˘بو ،ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا
نإاف ،ةيلاطيإ’ا «تروبسس وتوت»
نم ةياغ˘ل˘ل ا˘ًب˘ير˘ق تا˘ب ي˘نا˘فا˘ك
،ديرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأا ى˘لإا لا˘ق˘ت˘ن’ا

لبق ن˘م ر˘ي˘ب˘كلا ما˘م˘ت˘ه’ا م˘غر
تح˘˘˘˘سضوأاو ،نÓ˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘م ر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘نإا
يف بغري ينافاك نأا ةفيحسصلا

ي˘˘ف ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘˘بر˘˘˘ج˘˘˘ت ضضو˘˘˘خ
بعل امدع˘ب ،ي˘نا˘ب˘سسإ’ا يرود˘لا
لبق نم يلاطيإ’ا يرودلا يف
،ي˘لو˘با˘نو و˘مر˘ي˘لا˘ب ي˘سصي˘م˘ق˘ب
م˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا نأا ى˘˘˘لإا ترا˘˘˘سشأاو
قافت’ لسصو˘ت ي˘نا˘ياو˘جوروأ’ا

ىلع ضصني ديردم وكيتلتأا عم
ي˘ف ورو˘ي ن˘ي˘يÓ˘م7 يسضا˘ق˘ت
ينافاك رطخأاو ،دحاولا مسسوملا

مسضني نل هنأاب وكيتلتأا يلوؤوسسم
مسسو˘م ءا˘ه˘ت˘نا د˘ع˘ب ’إا ق˘ير˘ف˘ل˘ل
لاطبأا يرود يف نامريج ناسس
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ب م˘ل˘ح˘˘ي ثي˘˘ح ،ا˘˘بوروأا
نا˘كو ،ه˘ل لوأ’ا يرا˘ق˘لا بق˘ل˘˘لا
ينافاك مسض نم اًبيرق وكيتلتأا
لسشف هنأا ’إا ،يسضاملا يفناج يف
ع˘˘م قا˘˘˘ف˘˘˘ت’ ل˘˘˘سصو˘˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘ف
 .نييسسيرابلا



مجن ’ابيد ولواب ينيتنجرأ’ا دكأا
،ريبك نسسحتب رعسشي هنأا ،ضسوتنفوج
ضسوريفب ةبا˘سصإ’ا ن˘م ه˘ي˘فا˘ع˘ت د˘ع˘ب

لسصي مل هن˘كل ،د˘ج˘ت˘سسم˘لا ا˘نورو˘ك
،نآ’ا ى˘ت˘ح ة˘ما˘ت˘˘لا ه˘˘ت˘˘يز˘˘ها˘˘ج ى˘˘لإا

و˘˘تو˘˘ت» ع˘˘قو˘˘˘م˘˘˘ل ’ا˘˘˘ب˘˘˘يد حر˘˘˘سصو
ي˘لا˘ط˘يإ’ا ي˘نور˘ت˘كلإ’ا «ترو˘˘ب˘˘سس
ضسوريفب اباسصم تنك» :دحأ’ا مويلا

نسسحتب نآ’ا رعسشأا ينكلو انوروك
%001 ة˘ب˘سسن˘ب از˘ها˘ج تسسل .ر˘ي˘˘ب˘˘ك
فا˘سضأاو ،«مار˘ي ا˘م ى˘ل˘˘ع ي˘˘ن˘˘ن˘˘كلو
تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ى˘لإا ا˘ند˘ع د˘ق˘ل» ’ا˘ب˘˘يد

ام لعفنسس ابيرق .مدقلا ةرك تداعو
يوركلا طاسشنلا دوعيو ،«رثكأا هبحن
ءاقلب ،لبقملا ةعمجلا موي ايلاطيإا يف
ي˘ف نÓ˘ي˘م ه˘ف˘ي˘سض ع˘م ضسو˘ت˘ن˘فو˘ج
ةلوط˘ب˘ل ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ل˘ب˘ق رود˘لا با˘يإا

يف هفقوت بقع كلذو ،ايلاطيإا ضسأاك
ي˘˘سشف˘˘ت بب˘˘سسب ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا ضسرا˘˘˘م
د˘كأاو ،دÓ˘ب˘لا ي˘ف ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘˘ف
عاتمتسس’ا نم نكمتن نأا لمآا» ’ابيد
رمأ’ا نوكيسس هنأا دقتعأا ،ةيلسستلاو
نم ديدع˘لا ضضو˘خ˘ن˘سس ا˘ن˘نأ’ اد˘ي˘ف˘م
حا˘ت˘ت˘سسو ،ة˘ي˘لا˘ت˘ت˘م˘لا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا

ةارابم ةدهاسشمل ع˘ي˘م˘ج˘ل˘ل ة˘سصر˘ف˘لا
ءاوجأ’ا نوكتسس .مو˘ي ل˘ك ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
ردسصتي ضسوتنفوج نأا ركذي ،«ةعئار
يذ˘لا ،ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا يرود˘˘لا بي˘˘تر˘˘ت
و ناو˘˘˘ج02 ي˘˘ف ه˘˘طا˘˘سشن دوا˘˘ع˘˘ي
ةطقن36 كل˘ت˘م˘ي ثي˘ح ،ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا
هي˘ق˘حÓ˘م بر˘قأا ما˘مأا ة˘ط˘ق˘ن قرا˘ف˘ب

ةياهن ىلع ةلحرم21 لبق ،ويسست’
ةديسسلا قيرف اهب جوت يتلا ةلوطبلا
ة˘ي˘نا˘م˘ث˘لا م˘سساو˘م˘˘لا ي˘˘ف زو˘˘ج˘˘ع˘˘لا
.ةريخأ’ا

ينفلا ريدملا ،فول ميخاوي ىنثأا
نرياب بع’ ىلع ،يناملأ’ا بختنملل
هتايوتسسم لسضفأا مدقي يذلا ،خنويم
يف فول لاقو ،ةريخأ’ا ةرتفلا يف
«ركيك» ة˘ل˘ج˘م ا˘هر˘سشن˘ت˘سس ة˘ل˘با˘ق˘م
قÓمعلا طسسو بع’ نع اثدحتم
روطت» :اكسستيروج نويل ،يرافابلا
ىلع ثعبي ةريخأ’ا ةرتفلا يف هئادأا
تقو˘لا ي˘ف ..ر˘ي˘ب˘ك د˘ح ى˘لإا ا˘سضر˘˘لا
هنأا ةسصاخ ،حايتر’اب رعسشي يلاحلا

،«فتاهلا ربع اذه لوقي ناك ام اردان
كنكمي لجر اكسستيروج» :لسصاوو
..ضصخسشو بعÓك ،هي˘ل˘ع دا˘م˘ت˘ع’ا
فر˘ت˘ح˘م بع’ ،ن˘ي˘ع˘م ق˘م˘ع ه˘يد˘ل
حسضاو ،ديدسش يعوب ضشيعي ،ةياغلل
يف هب ىذتحي لاثمو ،هرود نأاسشب
نم ضسيل عبطلاب» :فاسضأاو ،«هكولسس
نيغلابلا ضصاخسشأ’ا نوكي نأا مهملا

نع نوربع˘يو ،ن˘يد˘ما˘سص ا˘ما˘ع52
يفو ،«ماز˘ت˘لا˘بو حو˘سضو˘ب م˘ه˘سسف˘نأا

قلطأا ،انوروك ضسوريف راسشتنا ةورذ
اوسشوج قيرفلاب هليمزو اكسستيروج
لكرن نحن» ةثاغإا ة˘ل˘م˘ح ضشت˘ي˘م˘ي˘ك
رثكأا ايلاح تعمج يتلاو ،«انوروك
عر˘˘ب˘˘تو ،وروأا ن˘˘ي˘˘يÓ˘˘˘م5 ن˘˘˘˘˘م
غلبمب ايوسس ضشتيميكو اكسستيروج
ذختا امك ،وروأا نويلم هردق يلوأا

ةريخأ’ا تاجاجتحÓل اد˘يؤو˘م ا˘ف˘قو˘م
.ةيرسصنعلا دسض
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قيرف بردم ،نيتيسس يكيك دكأا
مهملا ءيسشلا نأا ،ينابسسإ’ا ةنولسشرب
فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا و˘ه ي˘لا˘ح˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف
لمأاي ناك هنأا ىلإا اًريسشم ،طاسشنلا
لبق لوطأا ةرت˘ف˘ل ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا بيرد˘ت
نيتيسس ىرجأاو ،تايرا˘ب˘م˘ل˘ل ةدو˘ع˘لا

«وزادي˘ترا˘ب˘لا» ج˘ما˘نر˘ب ع˘م ة˘ل˘با˘ق˘م
لوانت‐ضسوماب‐ ةانق ىلع ثبُي يذلا

هد˘ئا˘ق ة˘لا˘ح ن˘ع ثيد˘ح˘˘لا ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ
ه˘˘م˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘مو ي˘˘˘سسي˘˘˘م ل˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘ل
،ز˘˘يراو˘˘سس ضسيو˘˘ل ي˘˘نا˘˘يو˘˘˘غوروأ’ا

بايغ ،طاسشنلا فانئتسسا يف هتبغر
بولسسأا يف ءيسش رييغت ،روهمجلا
يرودلاب ج˘يو˘ت˘ت˘لا ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب بع˘ل
،مسسوملا لا˘م˘كت˘سسا نود ي˘نا˘ب˘سسإ’ا
ضشتيتيكار نافيإا رارمتسسا ةيلامتحا
عم انارغولبلا دقاع˘ت ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ي˘ف

ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ي˘ف ،ز˘ي˘ن˘ي˘ترا˘˘م ورا˘˘تو’
م˘˘ه˘˘م˘˘لا ءي˘˘سشلا ي˘˘ه ة˘˘سسفا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
،ةيلاحلا فور˘ظ˘لا ي˘ف ة˘سصا˘خو،نآ’ا
نم ةريغسص ةلاح كانه نوكي ام اًمئاد
ةدو˘ع˘لا ي˘ف بغر˘ن ا˘˘ن˘˘ن˘˘كلو ،كسشلا
ةرتفل قيرفلا بيردت دون انك ،بعلل
.بعÓملل ةدوعلا لبق لوطأا

كانه ناك: زيراوسس و يسسيم ةلاح
،تابيردتلا يف كراسشُي مل رخآا اًبع’
تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ن˘ع ي˘سسي˘م با˘غ د˘ق˘˘ل

نم ريثكل ثدح امك طقف رذحلل
ضشا˘م˘كنا در˘ج˘˘م نا˘˘ك ،ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
،ام ةقيرطب هيلع انرطيسسو طيسسب
نود بعلل زهاجو لاح ريخب يسسيم
ظ˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘˘حأا نأا ل˘˘˘˘سضُفأا ،تÓ˘˘˘˘كسشم
،تقولا لاوط بعلملا لخادب يسسيمب
ةرتفلا يف ثدحيسس ام ىرنسس نكلو
يتلا كسشلا ةلاح يه هذه  ،ةلبقملا
دقل ،ريخب و˘ه ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ي˘ف ،ا˘ن˘يد˘ل
،ةديج ةيندبلا هت˘لا˘حو اًر˘ي˘ث˘ك برد˘ت
ةلكسشملا ،عقوتن انك امم لسضفأا وه
ام اًمئاد ةيلمع يأا ءارجإا دعب هنأا وه
اذه لÓخ ىرنسس ،ام كسش انرواسسي
ى˘˘ل˘˘ع اًردا˘˘ق نا˘˘ك ا˘˘م اذإا عو˘˘ب˘˘سسأ’ا
يف ليدبك مأا يسساسسأاك ةكراسشملا
.ةارابم لوأا

تبعل دقل»:رو˘ه˘م˘ج نود˘ب بع˘ل˘لا
ملو روهمج ةنودب ةارابم ةرم تاذ
بعÓلا زكرُي ،اًريثك انيلع رمأ’ا رثؤوي
دي˘كأا˘ت˘لا˘ب ،بع˘ل˘م˘لا ل˘خاد و˘ه ا˘م˘ي˘ف
نكلو ،روه˘م˘ج˘لا با˘ي˘غ˘ب ر˘ع˘سشن˘سس
انبعل ةقيرط ىلع اذه رثؤوي ’أا لمأان
نأا بج˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ءا˘˘ي˘˘سشأ’ا ى˘˘˘ل˘˘˘ع وأا
عيمج لاح وه امك نكلو ،اهمدقن
ع˘˘˘˘˘سضو˘˘˘˘˘لا نو˘˘˘˘˘كي˘˘˘˘˘سس ؛قر˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا

ريغت ة˘ي˘نا˘كمإا لو˘ح با˘جأاو،«ا˘ًب˘ير˘غ
’»:؟ةنولسشرب بعل بولسسأا يف اًئيسش

لواحنسس ام ،ثدحيسس اذه نأا دقتعأا
ةق˘ير˘ط˘ب رو˘مأ’ا˘ب ما˘ي˘ق˘لا و˘ه ه˘ل˘ع˘ف
لو˘˘˘ح ا˘˘˘ما ،«ق˘˘˘ب˘˘˘سس ا˘˘˘م˘˘˘م ل˘˘˘˘سضفأا

يرود˘لا بق˘ل˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘لا ضصو˘˘سصخ
»: د˘˘كأا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا لا˘˘م˘˘كت˘˘˘سسا نود
نود بقللاب جوتُن دق اننأا تدقتعا
عاسضوأ’ا ببسسب مسسوملا لامكتسسا
هنأا تننظ ،اهسشيعن انك يتلا ةيحسصلا
مسسوملا لامكتسسا نكمملا نم ضسيل
لاطبأا يرود يف ىقبت ام ضضوخ وأا
تÓ˘˘كسشم دو˘˘جو كلذ˘˘˘كو ا˘˘˘بوروأا
نآ’ا ،ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘سسو˘م˘˘لا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت
يننكلو ،اًحوسضو رث˘كأا ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لا

ءي˘سسلا ع˘سضو˘لا ر˘م˘ت˘سسي نأا تي˘سشخ
لا˘˘˘م˘˘˘كت˘˘˘سسا ن˘˘˘˘م ن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن ’أاو
رارمتسسا ديرأا »: فاسضا مك.ةسسفانملا

اًدوقع مهيدل نيذلا نيبعÓلا عيمج
،مهن˘م ه˘ب˘ل˘ط˘ن ا˘م او˘مد˘ق˘ي نأا د˘يرأاو
،عيمجلا امنإاو ضشتيتيكار طقف ضسيل
قيقحتل نيبعÓلا عيمج ىلإا جاتحن
ةقفسص نع ثيدحلل دوعيل ،«انفده
نم نيبع’ نع ثدحتأا ’»:،وراتول

ّي˘˘ل˘˘ع ي˘˘ن˘˘نأا ا˘˘م˘˘ك ،ي˘˘يدا˘˘˘ن جرا˘˘˘خ
عيمج بحأا ،طقف ّيدل امب لاغسشن’ا
.«نيديجلا نيبعÓلا

لوألا هفده ددحي وينيروم
وتاكريملا يف

طخ زيزعت هنكمي يذلا بعÓلا ،وينيروم هيزوج ،ماهنتوت بردم ددح
،يزيلجنإا يفحسص ريرقتل اقفو ،لبقملا مسسوملا قÓطنا لبق ،هقيرف طسسو
طسسو بع’ عسضو وينيروم نأا ةيناطيربلا «نسص اذ» ةفيحسص تركذ دقف
هتارايخ ضسأار ىلع ،ضسيفين نبور ،يلاغتربلا بختنملاو نوتبماهرفلوو
تامدخ نادقفل ضضرعم هنأا ملعي ،نوتبماهرفلوو نأا تفاسضأاو ،ةيفيسصلا
نمسض عسضي ه˘نإا˘ف اذ˘ه˘لو ،ىر˘خأا ة˘يد˘نأا ما˘م˘ت˘ها˘ب ى˘ظ˘ح˘ي يذ˘لا ،ضسي˘ف˘ي˘ن
،يلاغنسسلا بختنملاو نامريج ناسس ضسيراب بع’ عم دقاعتلا هتارابتعا
،زفلوولا ىلإا همامسضنا ذنم ةعئار تايوتسسم ضسيفين مدقو ،ياج اسسيردإا
لبق ،بيسشنويبماسشتلاب زوفلل هداق ثيح ،ماوعأا ةثÓث لبق وتروب نم امداق
لÓخ ،غيلريميربلا يف طسسولا يبع’ لسضفأا دحأاك هتمسصب كرتي نأا
،هنطاوم تاردقب نيبجعملا دسشأا نم وينيروم دعيو ,نيريخأ’ا نيمسسوملا

،ماهنتوت بع’ لبقتسسم عسضي ام ،همسضل ضضرعب مدقتلا ىلع مزاع وهو
.كحملا ىلع ،يليبمودن يوجنات

ةنولضشرب باوبأا ىلع وراتول عضضي عطاق رارق
ينيتنجرأ’ا لاقتنا فلم تاروطت رخآا نع يلاطيإا يفحسص ريرقت فسشك

وتاكريملا يف ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ى˘لإا ،نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا م˘جا˘ه˘م ،ز˘ي˘ن˘ي˘ترا˘م ورا˘تو’
اذه ةنولسشر˘ب ى˘لإا لا˘ق˘ت˘ن’ا˘ب ورا˘تو’ م˘سسا ط˘ب˘تراو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ي˘ف˘ي˘سصلا
هقحÓت تأادبو ،رمعلا يف مدقت يذلا ،زيراوسس ضسيول ةفÓخل ،فيسصلا
نإاف ،ةيلاطيإ’ا «تروبسس وليد اتيزاغ’» ةفيحسص بسسحبو ،تاباسصإ’ا
عم ءاقبلاب وراتو’ عانقإا يف لسشف ،نÓيم رتنإا بردم ،يتنوك وينوطنأا
ذإا عطاق رارقب هتبغر بعÓلا مسسح ثيح ،لبقملا مسسوملا يروزتارينلا
06 عفد ةنولسشرب يوني ،هبناج نم ،يسسيم لينويل ةلمازم ديري هنأا دكأا

نينثا وأا بع’ نيمسضت ىلإا ةفاسضإ’اب ،نÓيم رتنإ’ اًدقن وروي نويلم
،هيلع قافت’ا متيسس يذلا يئاهنلا غلبملا ىلع اًدامتعا ،ةقفسصلا نمسض
لوخدلل نيحسشرملا دحأا ،وبريف روينوج باسشلا ينابسسإ’ا ريهظلا ربتعيو
نوسسلين لاخدإا ةنولسشرب هيف دعبتسسي مل يذلا تقولا يف ،ةقفسصلا يف
رتنإا ةرادإا در ةنولسشرب رظتنيو ،وبريف راوج ىلإا حاتم رايخك وديميسس
عيمج ىلإا لسصوتلا لجأا نم كلذو ،لبقملا عوبسسأ’ا اهعامتجا بقع نÓيم
ةفاك ىلع قافت’ا لاح يفو ،يراجلا ناوج رهسش لÓخ ةمزÓلا تاقافت’ا
1 نم اًرابتعا ةقفسصلا ىلع ةريخأ’ا تاسسمللا عسضو متيسس ليسصافتلا

،وراتو’ دقع يف يئازجلا طرسشلا رسسك ليعفت دعوم نيحي امدنع ةيليوج
09 يسضاقت ىلع رتنإا رارسصإاو ،نآ’ا ىتح قافت’ لسصوتلا مدع مغرو
يلوؤوسسم نأا ىلإا ،ةنولسشرب نم بع’ ىلإا ةفاسضإ’اب ،اًدقن وروي نويلم
.اًبيرق مسساح قافت’ لسصوتلاو ،هبلاطم نع رتنإا عجارت يف نوقثي اسصرابلا

 غيلرميربلا ةيدنأا نم نم بولطم ويبار
ليحرلل اًبولطم تاب يلاطيإ’ا ضسوتنفوج بع’ نأا يفحسص ريرقت ركذ

،لبقملا يفيسصلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا لÓ˘خ ،زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا يرود˘لا ى˘لإا
نايردأا مسض وحن قابسسلا دوقي نوترفيإا نإاف ،«نسص اذ» ةفيحسص بسسحبو
لسشف ويبار نأا تفاسضأاو ،فيسصلا اذه ضسوتنفوج طسسو طخ بع’ ويبار
ةارابم11 يف كراسش امدعب ،يلاحلا مسسوملا لاوط ضسوتنفوج عانقإا يف
تعباتو ،زوجعلا ةديسسلا نع هليحرل دهمي امم ،يلاطيإ’ا يرودلاب طقف
دتيانوي رتسسسشنام نم ضصاخ مامتهاب عتمتي ويبار نايردأا نأا ةفيحسصلا

ناسس ضسيراب يف لبق نم لمع ويبار نأا تهونو ،همسض لجأا نم لانسسرآاو
تقولا يف نوترفيإا بردي يذلا يتوليسشنأا ولراك بردملا عم نامريج
وغايت مسض ىلع اًسضيأا ضصيرح نوترفيإا نأا ىلإا ةفيحسصلا تراسشأاو ،يلاحلا
.فيسصلا اذه رح لاقتنا ةقفسص يف ،نامريج ناسس ضسيراب عفادم افليسس

«انوروكلا لثم ةيرضصنعلا » غنيلريتضس
تاجاجتحا ،ارتلجنإا بختنمو يتيسس رتسسسشنام بع’ غنيلرتسس ميحر ديأا

جروج وه لزعأا دوسسأا لجر لتقم دعب ،ايناطيرب يف ةيرسصنعلا ةحفاكم
،ضسيلوباينم يف ةيكيرمأ’ا ةطرسشلا نم زاجتح’ا ديق ناك امنيب ،ديولف
متيسس «يسس.يب.يب» ةيناطيربلا ةعاذإ’ا ةئيه عم ةلباقم يف غنيلرتسس لاقو
يتلا ةيرسصنعلا وه يلاحلا تقولا يف ديحولا ضضرملا» نينثإ’ا مويلا اهثب
ىلإا جاتحن نحن ،انوروك ضسوريف ةحئاجل ةبسسنلاب لاحلا وه امك .اهحفاكن

هذه لك هلعفت ام اذهف ،هتاذ تقولا يف» فاسضأاو ،«كلذ فاقيإ’ لح
فاقيإ’ ليبسس ىلإا لوسصولاو لح ىلإا لوسصولا نولواحي مه .تاجاجتح’ا
ثدحي املاط» عباتو ،«رمأ’ا اذه لجأا نم نولتاقي مهو هنوري يذلا ملظلا
،رجاتم يأا ميطحت وأا ضصخسش يأا ةباسصإا نودو نمآاو يملسس لكسشب كلذ
تاريسسم ي˘ف ف’آ’ا كرا˘سشو ،«ة˘ي˘م˘ل˘سس ة˘ق˘ير˘ط˘ب كلذ ة˘ل˘سصاو˘م ن˘كم˘ي
لتقم دعب ىرخأ’ا ةيناطيربلا ندملا ضضعبو ندنل يف دوسسلا نع عافدلل
يف تاجاجتحا ع’دنا يف ةعقاولا هذه تببسستو ،يام52 يف ديولف
،ةيقرعلا تايلقأÓل ةطرسشلا ةلماعم دسض ملاعلا لوح ندملا نم ديدعلا

هقنع ىلع هتبكر˘ب ضضي˘بأا ة˘طر˘سش ل˘جر ط˘غ˘سضب ار˘ثأا˘ت˘م د˘يو˘ل˘ف ي˘فو˘تو
مدق ةرك بعÓك هتفيظو نأا لوح لاؤوسس ىلع ادرو ،قئاقد عسست يلاوحل
ةرسشبلا بحاسص بعÓلا لاق ،رمأ’ا اذه يف ثيدحلا ةبوعسص نم ديزت
يف ركفأا ’ انأا ءيسش لك لبقو ’وأا» اماع52 هرمع غلابلاو ءارمسسلا

،«حيحسصلا ءيسشلا يف ركفأا .ءايسشأ’ا هذه لثم ثدحت امدنع يتفيظو
رارمتسسا ىلع تاونسسلا تائم ترم دقل» قباسسلا لوبرفيل بع’ فاسضأاو
نحن .رييغتلل نودعتسسم نآ’ا مهو رجسضلاب ضسانلا رعسش دقلو كلذ ثودح
.«رييغتلا ىلإا جاتحت يتلا نكامأ’ا حيسضوتو رييغتلا ذيفنت ىلإا جاتحن

 ةينابصسإإ ةانقل ةينويزفلت تاحيرصصت ‘

ةنولضشرب موجه طخ ةدايقل زيراوضسو يضسيم ةيزهاج دكؤوي Úتيضس

خنويم نرياب مجنل حيدŸا ليكي فول

«%001 ةبضسنب اًزهاج تضسل» لابيد



 ةيلاعلإ ةيندبلإ هتقايلب عيمجلإ أاجاف رسضخلإ دئاق

لبق «يتيضسلا» نم ءانثلا يقلتي زرحم
 ةضسفانملا فانئتضسا

يتيسس رتسسسشنام مجنو يرئازجلا بختنملا دئاق زرحم ضضاير ىقلت
تاريسضحتلا يف رمتسسي يذلاو ،هيدان لبق نم ءانثلاو ةداسشإ’ا يزيلجنإ’ا

يتلا زاتمملا يزيلجن’ا يرودلا تاسسفانمل ةيوق ةدوع ليجسست لجأا نم
يمسسرلا باسسحلا ماقو .انوروك ةحئاج راسشتنإا ببسسب افقوت تفرع
ةروسص رسشنب «رتيوت» يعامتجإ’ا لسصاوتلا عقوم يلع يتيسس رتسسسشنامل
يف ةتباث ىطخب »:ةلمجب هتقفرأاو ،تابيردتلا لÓخ يرئازجلا مجنلا

تابيردتلا فانئتسس’ قباسسلا يتيسس رتسسيل بع’ داعو ،«ةدوعلا قيرط
ةرتف نم ةدوعلا دعب ةيلاعلا ةيندبلا ةقايللاب عيمجلا أاجافو ةيعامجلا
ىقبت ام ءاهنإا رسضخلا عم ايقيرفإا لطب ديريو ،يرابجإ’ا يحسصلا رجحلا

نوكيسس «زورح» نأا ركذلاب ريدجلا.ةقيرط لسضفأاب ةلوطبلا تايرابم نم
«’ويدروغ» ةليكسشت يف ةيسساسسأا ةناكم فطخل ةيوق ةسسفانم نم مامأا

يتلا ةبا˘سصإ’ا ن˘م ي˘فا˘ع˘ت يذ˘لا ي˘نا˘سس بعÓ˘لا ةدو˘ع د˘ع˘ب ا˘سصو˘سصخ
نيدايملا نع هداعبإا يف تببسست يتلاو ةبكرلا ىوتسسم ىلع اهل ضضرعت
 .يدانلا موجن نيب اهدسشأا ىلع ةسسفانملا لعجيسس يذلاو ،مسسوملا ةبارق

طيمز .ع
 بعÓلاب ةرإدإلإ مامتهاب ءإدعسس «موب ميسسلإ» راسصنأإ

 يكرتلا يارضس ةطلغ ـب هقاحتلا برق ىلإا حملي يليÓب
يدان مجن يرئازجلا يلودلا بعÓلا يليÓب فسسوي لسسلسسم لسصاوتي

يفيسصلا وتاكريملا يف يدانلا نع ليحرلاو ءاقبلا نيب ،يدوعسسلا يلهأ’ا
يسسنوتلا يسضايرلا يجرتلا يدان مجن ليحر مهسسأا تعفتراو.مداقلا
هباسسح ربع يكرتلا يارسس ةطلغ يدان باسسح ريخأ’ا عبات امدعب ،قباسسلا

نيسسوق باق تاب ايقيرفإا لطب نأا ضضعبلا هربتعا ام وهو ،«مارغتسسنا ىلع
نايفسس بختنملا يف هليمز ةفÓخو يكرتلا يدانلل لاقتن’ا نم ىندأا وأا
ةيسضايرلا عقاوملا ديدع تدكأا ،رخآا بناج نم.ليحرلل حسشرملا يلوغيف
،يسضاملا مسسوملا ايقيرفإا يف يلحم بع’ لسضفأا هب ماق ام نأا ةيكرتلا
اذه.«موب ميسسلا» عم ةديدج ةبرجت هسضوخ برق ىلإا ةحسضاو ةراسشإا دعي
فسسوي قاحتلا برق عنسص ثيح ،ةسصرفلا يدانلا ريهامج توفت ملو
حانجلا ضصخي اميف ديدجلا نورظتني نيذلا قيرفلا راسصنأا طسسو ثدحلا
 .رسضخلل رئاطلا

ب.م.يرسسيإإ
يف ةبغإرلإ قرفلإ ىلع قيرطلإ تعطق نÓيملإ ةرإدإإ

 رسضخلإ مجن عم دقاعتلإ

1202 لبق لعفي نل رضصان نب دقع يف يئازجلا طرضشلا
دقاعتلا يف ةبغارلا قرفلا لك ىلع قيرطلا نÓيم يدان ةرادإا تعطق

وتاكريملا لÓخ ينطولا بختنملا ناديم طسسو رسصان نب ليعامسسإا عم
يلاطي’ا يفحسصلا ويزيرام يد اكولنايج فسشكو.لخادلا يفيسصلا
بعÓلا دقع يف ايئازج اطرسش تعسضو ةريخأ’ا نأا نÓيم ةرادإا نم بيرقلا

نم لك نأا ينعي ام1202 لبق لعفي نل هنأا ’ا ،وروأا نويلم05ـب ردقم
نم اونكمتي نل يتيسس رتسسسشنامو نامريج ناسس ضسيراب ،ديردم لاير
ةرادإا لبق نم مدقملا ضضرعلا لوبق لاح يف ىوسس بعÓلا عم دقاعتلا
يناملأ’ا ينفلا ريدملاو ةرادإ’ا نأاو اميسس’ دعبتسسم رمأا وه نÓيملا
نم9102 ايقيرفإا ممأا ضسأاك يف بع’ لسضفأا ربتعي كيجنار بقترملا
يدانلا ةبيكرت يف ة˘ي˘سسا˘سسأا ةز˘ي˘كرو ق˘ير˘ف˘لا ي˘ف ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا زر˘بأا ن˘ي˘ب
لوسصحلا تطرتسشا يدانلا ةرادإا نأا هتاذ ردسصملا فاسضأاو.«يدرابمللا»
،1202 ةنسس عيبلا دنب ليعفت لجأا نم وروأا نويلمÓ 05ماك غلبملا ىلع
عم ةراعإ’ا ماظنب رسصان نب تامدخ ىلع لوسصحلا نكمي ’ هنأا ينعي ام
ناديم طسسو ليحر ةبوعسص نم ديزي ام ،ءارسشلا ةيناكمإا وأا ءارسشلا ةيقحأا

 .قباسسلا لانسسرأا فيدر
 ةنيطنسسق بابسش

 نيمسسومل دتمي ديدجلإ بردملإ هدقع

«يضس.سسأا.يضسلا» ةرادإا عم قفتي ينارمع
 دقعلا ىلع عيقوتلا راظتنا يف

ةدمو ةميق ىلع ةنيطنسسق بابسش ةرادإا عم ينارمع رداقلا دبع قفتا
دوعيل ،ةنيطنسسق بابسش قيرف عم ةرطسسملا فادهأ’ا ىلإا ةفاسضإ’اب دقعلا
ةرداغم نم طقف نيمسسوم دعب ينيطنسسقلا يسضايرلا يدانلل بردملا
يذلا لوأ’ا لجرلا نأا ةسصاخلا انرداسصم نم انملعو.يدانلا راوسسأا
يف عقويسس ،يدانلل ةينفلا ةسضراعلا ضسأار ىلع ةذوخ ميكح فلخيسس
«يسس.ضسأا.يسسلا»ـب هطبري يذلا دقعلا ىلع ةمداقلا ةليلقلا تاعاسسلا
 .ةرادإ’ا عم رومأ’ا لك ىلع قفتا امدعب

ب.م.يرسسيإإ
 فيطسس قافو

 ةيسضاملإ ةرتفلإ يف ةديج جئاتن «دوسسألإ رسسنلإ» ققح امدعب

فقوتلاب هيبعل رثأات نم فوختم يكوكلا
 ةيافلح ةيضضقو يلاحلا

اهيلع دسسحي ’ ةيعسضو يف يسسنوتلا بردملا يكوكلا ليبن دجاوتي
ةدعل يدا˘ن˘لا ضضر˘ع˘ت بب˘سسب ،ه˘ي˘ل˘ع ضضور˘ف˘م˘لا ر˘ي˘ب˘كلا ط˘غ˘سضلا بب˘سسب

يكوكلا نأا ةسصاخلا انرداسصم نم انملعو.ةيلاحلا ةرتفلا يف تابرسض
21 ضضاخ قيرفلا ناو اميسس’ يلاحلا فقوتلاب نيبعÓلا رثأات نم فوختم
،ةدحاو ةارابم يف لداعتو11 يف زاف ةينفلا ةسضراعلا ريخأ’ا يلوت ذنم ءاقل

دهف ماعلا ريدملا ةيسضقب نيبعÓلا رثأات نم هفوخ نع هيبرقمل ربع هنأا امك
 .ةيسضاملا ةليلقلا تاعاسسلا يف يطايتح’ا نجسسلا يف عسضو يذلا ةيافلح

ب.م.يرسسيإإ
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يد˘لا˘خ ي˘ل˘ع د˘ي˘سس دد˘˘سش
،ة˘سضا˘ير˘لاو با˘ب˘˘سشلا ر˘˘يزو
يف ديد˘ج د˘ه˘ع ة˘ياد˘ب ى˘ل˘ع
لÓخ نم ةينطولا ةسضايرلا
داسسفلا ةحفاكم ىلع لمعلا
ةقفر يسضايرلا لاجملا يف
.ةياقولل ةينطولا ةئيهلا

ضشماه ىلع يدلاخ دكأاو
ة˘ح˘فا˘كم ة˘ي˘قا˘ف˘˘تا ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت
يسسيئرلا فدهلا نأا داسسفلا

ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع ءا˘˘˘˘˘˘سضق˘˘˘˘˘˘لا و˘˘˘˘˘˘ه
يتلا ةق˘با˘سسلا تا˘سسرا˘م˘م˘لا
،ةيرئازجلا ةسضايرلا اهتدهسش
يتلا ةي˘قا˘ف˘ت’ا »:در˘ط˘ت˘سساو
ا˘ن˘ل ح˘م˘سست ا˘ه˘ي˘ل˘ع ا˘˘ن˘˘ع˘˘قو
انفدهو ،د˘يد˘ج د˘ه˘ع ة˘ياد˘ب˘ب
،ي˘سضا˘ير˘لا لا˘ج˘م˘لا ة˘ق˘ل˘˘خأا

ضسي˘˘˘ئر تا˘˘˘ي˘˘˘سصو˘˘˘ت بسسح
ع˘ي˘˘م˘˘ج ي˘˘ف ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
فقنسس »:عباتو ،«ت’اجملا
لوسست ضصخسش لك هجو يف
،نو˘نا˘ق˘لا زوا˘ج˘ت ه˘سسف˘˘ن ه˘˘ل

ةلمج قيبطت ىلع لمعنسسو
ةحفاكمل ةيل˘م˘ع˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا
 .«كلذ

يأإ عم لهاسستن نل»
ىطختي صصخسش

 «نوناقلإ
نأا يلع ديسس يدلاخ دكأاو

ةحفاكمب ةسصاخلا ةيقافت’ا
ءاسضق˘لا فد˘ه˘ت˘سست ،دا˘سسف˘لا

يت˘لا تا˘فر˘سصت˘لا ل˘ك ى˘ل˘ع
يف ةيوركلا ةحاسسلا اهتفرع
»:لاقو ،ةيسضام˘لا تاو˘ن˘سسلا
تفر˘ع ة˘ي˘سضا˘ير˘لا ة˘˘حا˘˘سسلا
يف تازواج˘ت˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا
نح˘نو ة˘ي˘سضا˘م˘لا تاو˘ن˘سسلا

هذه ىلع ءاسضقلا فدهتسسن
يأا عم حماسستن نلو رومأ’ا
،«نونا˘ق˘لا زوا˘ج˘ت˘ي ضصخ˘سش
ة˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل ى˘˘ع˘˘سسن »:م˘˘ت˘˘خو
ةهيزنلاو ةفيرسشلا ةسسفانملا
تا˘˘سسفا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ل
ل˘˘˘ك ي˘˘˘˘فو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘سضا˘˘˘˘ير˘˘˘˘لا
 ..«فانسصأ’ا

ةرإدإإ تمسصخ امدعب
 هبتإر نم%05 يدانلإ

يكتضشي يرمعلا نب
يدوعضسلا بابضشلا

 «افيفلا» ىدل
عفادم يرمعلب لامج ماق

يدانو يرئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
ع˘فر˘˘ب يدو˘˘ع˘˘سسلا با˘˘ب˘˘سشلا
دسض افيفلل ةيمسسر ىوكسش
ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘˘ل˘˘ع كلذو ،ه˘˘يدا˘˘ن

فرط نم هبتار فسصن مسصخ
ة˘مزأ’ا بب˘سسب ق˘ير˘ف˘لا ةرادإا
اه˘ب ر˘م˘ب نا˘ك ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا
تاسساكعنا ةهباج˘م˘ل يدا˘ن˘لا
.«انوروك» ضسوريف

ه˘ن˘ع تف˘سشك ا˘م بسسح˘بو
ةيدوعسسلا «ظاكع» ةفيحسص
ضشار˘˘ح˘˘لا دا˘˘ح˘˘تإا ع˘˘فاد˘˘م نأا
ةيمسسر ىوكسش مدق قباسسلا

بت˘˘˘كم ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
،اف˘ي˘ف˘ل˘ل ع˘با˘ت˘لا تا˘عزا˘ن˘م˘لا

ي˘لود˘لا نأا رد˘˘سصم˘˘لا د˘˘كأاو
ةرادإا رارق لبقتي مل يرئازجلا
05 مسصخب «بابسشلا» يدان
ةراسشتسسإا مدعو ،هبتار نم %
لبق ةيرسصنلا جيرخل ةرادإ’ا
ام بتارلا ضصيلقت رارف ذاختإا
هذهب مايقلل ريخأ’ا اذهب عفد
عاجرت˘سسا ل˘جأا ن˘م ةو˘ط˘خ˘لا

.هقوقح
نأا ةرا˘˘˘سشإ’ا˘˘˘ب ر˘˘˘يد˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
«ر˘˘سضخ˘˘لا» عا˘˘˘فد ةر˘˘˘خ˘˘˘سص
لكاسشملا نم ديدعلا دهسشي
ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م ه˘ق˘ير˘ف ةرادإا ع˘˘م
بب˘˘سسب ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا

يتلاو ،ةي˘لا˘م˘لا ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘سسم
يدانلا كرت يف ركفي هتلعج
ت’ا˘˘ق˘˘ت˘˘˘ن’ا ةر˘˘˘ت˘˘˘ف لÓ˘˘˘خ
رييغ˘تو ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا
لازا˘˘˘م ه˘˘˘˘نا م˘˘˘˘غر ءاو˘˘˘˘جأ’ا

ناوج ىتح قيرفلا عم اطبترم
1202.

طيمز .ع

 رسضÿإ حانج عم دقاعتلإ قابسس لخدي لانسسرأإ

 ةمحر نب تاظ◊ لمجأا ركذتضست دروفتنيرب

 ةسسفانŸإ ¤إإ ةدوعلاب ةÒبكلإ هتداعسس نع Èع

 «بيرغ رمأا روهمج نود بعللا » :بلاط نب

 صسيتب رإوسسأإ جراخ تاب ايقيرفإإ لطب Òسصم
 يدنام عم دقاعتلل ةنولضشربو ديردم وكيتيلتأا Úب يوق عارضص

ب.م.يرسسيإإ

sport@essalamonline.com

دعسسأا ركذتل يزيلجنإ’ا دروفتنيرب يدان داع
ةمحر نب ديعسس اهمجن اهب رم يتلا تاقوأ’ا
يتلاو ،يلاحلا مسسوملا لÓخ يرئازجلا يلودلا
نم دعي يذلاو قيرفلا لخاد بعÓلا ةميق دكؤوت
هتمهاسسمو ةليكسشتلا يف نيمهملا نيبعÓلا زربا
اذه ة˘ل˘هذ˘م ج˘ئا˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ق˘ير˘ف˘لا ةدا˘ي˘ق ي˘ف
.مسسوملا

يف دروفتنيرب يدانل يمسسرلا باسسحلا رسشنو
نع ربعت يت˘لا رو˘سصلا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م «ر˘ت˘يو˘ت»
يرئازجلا مجنلا اهسشا˘ع ي˘ت˘لا تا˘ظ˘ح˘ل˘لا ل˘م˘جأا

هب ظافتح’ا يف ةرادإ’ا ملحت يذلاو ،هيدان ةقفر
ريغ قيرفلل ةيمامأ’ا ةرطاقلا كرحم دعي هنأا امب
زرحم» عان˘قإا ة˘بو˘ع˘سص ع˘قاو˘ب او˘مد˘ط˘سصا م˘ه˘نا
ةيرغملا ضضورعلا لطاهت لظ يف ءاقبلاب «ديدجلا

تدكأا ل˘سصت˘م قا˘ي˘سس ي˘ف.لو’ا اهمج˘ن ى˘ل˘ع
ةمحر نب نأا ةيناطيربلا «ضسيربسسك’ا» ةفيحسص

مسسوملا «لانسسرا» موجه ميعدتل ةوقب بولطم
«زرناغ˘لا» ةرادإا نا ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا تفا˘سضأاو ،مدا˘ق˘لا
نيبع’ بلج لÓخ نم قيرفلا ءامد ديدجت ديرت
ةرطاق˘ل˘ل ة˘فا˘سضإ’ا م˘يد˘ق˘ت ى˘ل˘ع ن˘يردا˘ق نا˘ب˘سش
يف يزيلجنإ’ا يدانلا ةبغرل ةفاسضإ’اب ،ةيمامأ’ا
ليزوأاو غنايمابوا رارغ ىلع قيرفلا موجن عيب
نم ةدافتسس’او ةمخسض بتاور ن’اني ناذللاو
ردجت.ةديدج تادقاعت ماربإ’ امهلاقتنا تادئاع
ةمحر نب يسسنرفلا ضسين جيرخ نأا ىلإا ةراسشإ’ا
ة˘يد˘نأا ن˘م د˘يد˘ع˘لا تا˘ما˘م˘ت˘˘ها ن˘˘م˘˘سض ل˘˘خد˘˘ي
قوسس لÓخ همسضل ىعسست يتلاو ،«غيلرميربلا»
ةرو˘سص ي˘ف ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘سصلا ت’ا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا
ىلإا ةفاسضإ’اب Óيف نوتسسا ،ماهتسسيو ،يسسليسشت
03 غل˘ب˘م درو˘ف˘ت˘ن˘ير˘ب ةرادإا تع˘سضوو ،لا˘ن˘سسرا

.يرئازجلا اهمجن نع يلختلل وروأا نويلم
طيمز .ع

ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا بلا˘ط ن˘ب ل˘˘ي˘˘ب˘˘ن حر˘˘سص
ضصوسصخب يزيلجنإ’ا لسساكوين ناديم طسسوو
احسضوم ،يزيلجنإ’ا يرودلا تاسسفانم فانئتسسإا
بعل نأا اريسشم نيدايملا ىلإا ةدوعلاب ديعسس هنأا
بيرغ رمأا ريهام˘ج˘لا رو˘سضح نود˘ب تا˘يرا˘ب˘م˘لا
يدانل يمسسرلا عقوملل هتاحيرسصت يفو.Óعف
هتداعسس ماهن˘تو˘ت ج˘ير˘خ ف˘خ˘ي م˘ل «ل˘سسا˘كو˘ي˘ن»
ديعسس انأا »: يرودلا تايرابم فانئتسسإاب ةغلابلا
تنا˘سس ة˘ي˘سضرأا قو˘ف طا˘سشن˘ل˘ل ادد˘ج˘ُم ةدو˘ع˘لا˘ب

ناك روهمج نود بعللا نكلو ،كراب ضسمياج
يتلا ةيزهاجلل هحايترا بلاط نب دكأاو ،«ابيرغ

يتلا ةليوطلا فقوتلا ةرتف د˘ع˘ب ا˘ه˘ي˘ل˘ع د˘جاو˘ت˘ي
،ةيحسصلا ةمزأ’ا ببسسب نيرهسش نم رثكأا تماد
نم ىقبت ام ءاهنإا يف يرئازجلا مجنلا لمأايو
ةراسشإÓل.ةروسص لسضفأاب «غيلرميربلا» تايرابم
ىلع «زيبكاملا» قيرفل بعلي ةنسس52 بحاسص نأا
يذ˘لاو ي˘نا˘م˘لأ’ا كلا˘سش يدا˘ن ن˘م ةرا˘عإا ل˘كسش
ةرتف لÓخ يزيلجنإ’ا يدانلا فوفسص ىلإا مسضنا
،دقعلا ءارسش دنب عم يسضاملا يوتسشلا وتاكريملا

بعÓلا دقع ءارسش ىلإا لسساكوين ةرادإا هجتتو
يذلا بردملا بلط دعب مسسوملا ةياهن يرئازجلا
 .هاوتسسمب اريثك بجعا

طيمز .ع

يرئازجلا يلودلا عفادملا يدنام ىسسيع تاب
ةوقب احسشرم ينابسس’ا ضسيتب لاير يدان بع’
دهب يفيسصلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ةردا˘غ˘م˘ل
فسشكو.يلاحلا مسسوم˘لا ى˘ل˘ع را˘ت˘سسلا لاد˘سسإا

دجاوتي يد˘نا˘م نأا ي˘نا˘ب˘سس’ا «ترو˘ب˘سس» ع˘قو˘م
ديرد˘م و˘كي˘ت˘ي˘ل˘تأا ن˘ي˘ب اد˘ج يو˘ق عار˘سص ل˘ح˘م
عافدلا روحم ميعدتل نايعسسي ناذللا ةنولسشربو
.«اغيللا» يف ةبرجتلاو ةربخلا كلمي يوق عفادمب

برد˘م ي˘نو˘ي˘م˘ي˘سس نأا ،ه˘تاذ رد˘سصم˘لا فا˘˘سضأاو
ىلع نارسصي «اسصربلا» بردم نيتيسسو ،يتيلتأ’ا
ىلع رداق بعÓب عافدلا معدل ،يدنام عم دقاعتلا

نÓمعي امهلعج ام ،عافدلا يف قرافلا ةعانسص
نم.رسضخلا عم ايقيرفإا لطب عم دقاعتلا ىلع
يدنا˘م ة˘ي˘ع˘سضو نو˘ي˘ل يدا˘ن بقار˘ي ،ر˘خآا بنا˘ج
 .هعم دقاعتلا ىلع ريخأ’ا رسصي ثيح

ب.م.يرسسيإا

ةيادب اهفده داضسفلا ةحفاكم ةقيثو ىلع عيقوتلا :يدلاخ
 ةهيزنلاو ةفيرضشلا ةضسفانŸا عم ديدج دهع
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يه فيك ةرامع كب ابحرم
؟كلاوحا

H0رgلا ي1ا اtل دمõأ’ا هHرو -ÄÑ©ر
<õ0ا ىÄÑن Hا Mمار.
فيك انوروك ءابو عقو ىلع ششيعن

رجحلا لظ يف كمايا يشضقت

؟يحشصلا
يEا+ لثH يõثH اد/ يدا> هõلا و

لمåلاو لز°ملا ن©+ ير(ازqلا بÅÑåلا
ر©IÄÑ نD̆°t ،ك©˘لاود اذJò̆و ةõ̆̆(اå̆˘لاو
ىõ> ضå©Åلاو هïgõ- بMÇÑå ن©-ور قDو
.هEåو

ةفرعم ديري يشضايرلا روهمجلا
؟كديدج

ءا+وD فEوHk ءي7Ñ لF ة>اÄÑلا دtل
FوروIوأا اEف Fلا لktرFل/او تا Fل
ا§©õ> لمåلا ددÇÑ+ ت°F يkلا روHأ’ا

ض6ار0 بردH ةدا§ÅÑ+ قåõ- اH ة8Ñا1
م6Ñوملا ةMاد+ عH ا§©õ> لم>أا6Ñ يkلاو
.لïgملا

ملاع عم كتايادب ىلا دوعن
؟اهيلع قلعت فيك ةريدتشسملا
نòلو ة8Ñåg نوò- اH ام(اد تاMادgلا

ير©= ه+ حIÇÑا نا ب/اولا د©0ولا رH’ا
J̆˘و -̆˘í̆˘لا يدا˘˘íÅÑ̆˘ل، D̆˘لا˘˘å̆لا ل˘م˘q̆دا
6Ñ©ÄÑل حمÓ(IÄÑ8ولا+ ناÑفد§لا ىلا لو

.ةMا§°لا يD دوÅÑ°ملا
لوحتت نا لبق طشسو بع’ تنك

؟كلذ مت فيك ،ىمرم شسراح ىلا
 ̂MÉÑ̆˘˘tك H̆˘˘Ü̆˘˘و’  ̂D̆˘˘ىد˘˘0̆ا ي

-°ïÓت DرMï°ل اwل ىد0ا ض9وïتاءا
قMرí̆˘لا ي6Ñ̆را0̆ رM̆tÉÑ̆ م˘ل ة˘لوğÜ̆˘لا

نوF̆أا نا برد˘م˘لا نH̆ تõ̆ğ: ا˘̆§˘Ĕ˘k̆و
ث©0̆ ،لí̆å̆˘لا̆+ ناF̆ اH̆ وJ̆و ض6راt̆˘˘لا
EدHت HÄÑkوMتا :©gة /åõلا تòو-Åض
M̆˘و'F̆˘د D̆˘و˘˘لا كل3 يEا تĬ˘ه H̆˘ن J̆˘°̆˘ا
DÇÑ9 اد>اÑ©6 فÑ©òلا ض6را0 نوíرMق.

ةبانع ءارمح عم كقلأات دعب
فيك ،ناعرذلا لاطيم ىلا تلقتنا

؟كانه كتبرجت ميقت
H̆˘°̆˘8 ذÑ̆˘è̆˘او يرĬ˘لا ا˘˘åل بÇÑ̆ح˘لا

DرMïا يذلاو ة+ا°> ءارم0 ي<kgهر DرMق
ةMا= ىلا هDا°8Ñا يD ت/رد- دEو بïõلا
يدا°H نH ا9Ñر> ت©õï- نMا لا7Ñg’ا

ت°F ث©0 ،م6Ñوملا كل3 يD ر©8Ñè اIاو

دمtلاو ر+اF’ا ف°ÇÑل تågلو ط6Ñاوأا
ث©0 اد/ ةز©مH م6ÑاوH ة+را ت©EÉÑ هõل

FاIدل تM°ا Hq0 ةد©/ ة>ومïïت D©§ا
مïÄÑلا ىلا يو§qلا مïÄÑلا نH دوÇÑåلا
نH̆ ةدM̆رD̆ ة̆+رq̆̆- تIاF̆ دĔو يĬا˘ث˘˘لا
Iا§>و Fوأا ام'Fا كل دI6ا يÑkíتد Fار©ث
H̆ن J̆لا ه̆-ا˘k̆q̆و ة̆+رM̆مò̆لا نïا لوI§ا

FاIلا تÄÑgب Dا يIÜÓEة HÅÑيراو.
يشس شسا يشسلا يف براجتلا ءارجا
عم فيشض ةريشسم ةقÓطنا اهدعبو

؟فارتح’ا ملاع
Hلا نÇÑåنا اد/ ب -qير -qبرا

Dيأا ي DرM8ا1 قÑة Hا3ا ا -åõيدا°+ ق
F̆ğ©̆ر F̆لاÄÑ̆6 ض6ا يÑ̆6’ يÑ̆©̆او ا˘مĬه
M̆م˘k̆õك Ĕا˘م̆/ ةد̆>اJ̆©̆رM̆ة H§ةم <õى
تÅÑ> اد©/ رFذ-أا ي̆°̆:و˘لا ىوÄÑ̆k̆م˘لا
-q7 براÑاEاد ةH02 ل تMلاو موtدم
ي;وtâ+ ت°H̆او ي̆-اردï̆̆+ ت°H̆ا هõ̆˘ل
عH̆ دå̆ï̆˘˘لا ع˘̆©˘Ĕو˘̆- فر˘7Ñ̆ ي˘˘ل نا˘F̆و
تEõ امFو ،م6Ñوملا كل3 يD ةروwÉÑلا
Mمòلا نïا لوI§ا اIÜÓEkي Dملا> ي
.فار0k’ا

كلت لشضفب ازيمم امشسوم متمدق
ام دوعشصلا متعيشض نكلو ةليكششتلا

؟كلذ ءارو بابشسأ’ا يه
-ÅÑò©õ6وملا كل3 ةÑم /õ§تءا/ ا

ا°gk.ا هõل دمtلاو براkqلا قMر: ن>

تازåqملا ق©tï- ىõ> ا°-ردHï ع©مõqل
D6وملا كل3 يÑو ث©0 مEí°ا Dه/و ي
F̆˘أ’ا لĬ˘دM̆و ةĔدH̆°̆ض9ور̆> ا F̆ورM̆ة
7Ñ̆˘©̆˘ï̆˘ا ةH̆k̆å̆°̆ا H̆1̆ نÓلا ا̆§˘لÄÑ̆°̆اD̆ر
،يوÓم0̆ يD̆ ةJ̆©̆ğر ءاو̆/أا ا̆°MÅÑ̆ا̆>و
تIاF يk˘لا تاءاõ̆ï̆˘لا كõ̆- يD̆ ة8Ñ̆ا1̆
-qل ىر©Ó <ومH0ا اkõ©°و اEk§رملا ا-gة
ىو6Ñ ءيÅÑل ’ دوÇÑåلا ا°9Ñ©åو ة©Iاثلا
دMرا ’و رازاH ضÄ©(رلا وJو د0او بÄÑgل
.رFgا ل©8Ñاí- يD لو1دلا

نيبو كنيب لكاششم تثدح
ديري ناك نيأا ،شسينوا شسيئرلا
مت فيكو اهببشس ام كقئاثو عيب

؟ «نويلم001ـ لا ةيشضق » اهلح
’ <õلا ىåòÄام- ضHرلا نا ل+ ا)©Äض

Fنا MوH§ل/ار ا Håث©0 ي H°t°ي Hا
Ĕ©̆م˘k̆001 هH̆˘õ̆˘©̆˘و نوJ̆˘لا وÄÑ̆gب
ي9ÑاMرلا يدا°لا يD ي(اï+ يD يÄÑ©(رلا
001 لا ض8وwÇÑ̆+ اH̆ا ،ي̆°̆©ïÄÑ̆°̆Ü̆˘لا

Hõ©نو D§9 يÑل نامgïي(ا Dلا يíرMق
D§ي FاIة+اثم+ ت -ÄÑg©8 قÑt©نا ح

نòلو ا§Ekو قMg مل ضI©Äوا ضÄ©(رلا
قMرíلا تا+ا0ÄÑ يD ا§°Mود- م- ةم©ïلا

FوIي -õï©ت -ÄÑg©ïو اDïط.
ةرادإا ةقفرب اريبك ادوعشص متققح
اهتقو ةحرفلا متدعا بيبحلاوب

امشسوم اوششياع نيذلا رفانشسلل
؟كلذ ىلع قلعت فيك ،ازيمم

8Ñt©ح Hا -ï0 لوïï°ا H6وÑار ام)åا
نأاو ا˘م̆©6Ñ̆’ ضM̆©Äاï̆˘م˘لا لF̆ ن˘H̆ اد˘̆/
يD ا°Igا/ ىلا ةEíاو تIاF ا§Ekو ةراد)’ا
دا6Ñå)ا+ ا°ل حم6Ñ اH وJو م6Ñوملا كل3
ق©ktï̆+ ،م6Ñ̆و˘م˘لا ةM̆ا̆§Ĭ عH̆ رD̆ا̆°ÄÑ̆لا
دوM̆å̆ قM̆رí̆˘لا ل˘å̆˘̆/ يذ˘˘لا دو˘ÇÑ̆˘å̆لا
.راògلا ةر©tâل

كنيب ثدح اذام ةحارشص لكب
ةدر ىرت فيكو باك بعÓلا نيبو

تررق نيح بيبحلاوب ةرادإا لعف
يف كيقبت ىتح همادقتشسا مدع

؟قيرفلا
ن©+و ي°©+ ءي7Ñ يأا ثدMt مل ’

Fبا <õن©مل ي D§ز وH©8 يل لÑt©ح
Eد -tثد +åÉ1’ا ضkÓDلو تاòمل ن
-kqأ’ا زواHنا د0 ىلا رو -ïةراد)ا مو
نا دkï>ا يÄÑgg+ هõg/ مدå+ ب©tgلاو+
Jا اذ’Hلوا ر H6ا ةرÑاو ه+ عمIمو©لا ا
ثدMt مل فل’ا ةرمõل ا§لوEاو ح9Ñوأا
.باF ن©+و ي°©+ ءي7Ñ يأا

ماما يئاهنلا فشصنلا ءاقل يف
نم افده تيقلت دادزولب بابشش

بيترتب كمهتا اهتقو لكلاو حيبر
؟كلذ ىلع قلعت فيك ،ةلباقملا

8ÑدE°لوأ’ ي H6ا ةرÑعم Hلث Jاذ
اIراوHÅÑ ن> ثدIkt ول ى0kو مòÓلا
D̆˘لا يò̆6و˘م˘لا كل3 ض6أاÑ̆م D̆ï̆د <ÅÑ̆°̆ا
نMا ،ناÄÑمõ- يD ا§Egõ اد/ ةJ©gر ءاو/أا

0̆ï̆ï̆°̆أا̆- اJ̆Ó F̆ğ©̆و ارE7 دÑاJم-د -õك
يD اJا°8Ñ°å يkلا ةMرو6ÑÜأ’ا ة0رíلا
نا لوåïم˘لا ر̆©̆= ن˘مD̆ اĬراIÇÑ̆ا ضĬíÄا
-g©3 عHkو كEk§ا Hïل+ا +åÉاردلا ضJم
،ا§õمF̆أا̆+ ة̆°M̆دH̆ ة0̆رD̆ يí̆̆- ن˘ل يk̆˘لا

8Ñ̆دĔ°̆ا يĬ§̆ا H̆q̆در F̆Óم M̆°̆k̆r H̆ن
+̆˘åÉا ض’Ĭ˘k̆˘§̆˘زاM̆˘©̆ن ’DÄÑ̆دا <̆ÓĔة
ير©م9Ñ اIا طDï و م§Eرí+ ن©Ó<gلا

Hلاو حا-رtل دمõم> هõت Fل Hا Dي
م6Ñاوملا يD رD̆ا̆°ÄÑ̆لا دا6Ñ̆å̆’ ي6Ñ̆å̆و
.ةروõwÉÑل ا§©D تågل يkلا

كتعفد يتلا بابشسأ’ا يه ام
ةرادإا رارشصإا مغر ةرداغملل

اهنا ىتح كئاقبا ىلع بيبحلاوب
يف ةدايزلا كيلع تشضرع

؟ةرجأ’ا
ءارو يÄÑ̆©̆(ر˘˘لا بÄÑ̆˘gلا ي˘J̆ ةراد)’ا

Hèل ي-رداõÄÑ6 ض6ا يÑلاو+و يtg©ب
Jلا وÅÑwÇد يذلا ضDå°ث©0 كلذل ي
Eما +ÅÑkو ي-دلاو مJو Hز0 ا Dي IíÄÑي
..ر1%ا ءي7Ñ كل ف©9Ñاو

..لشضفت
ة˘̆°˘̆©˘EÄÑ̆˘°̆˘Ü̆ ى˘˘لا ي˘H̆ود˘Ĕ د˘˘̆°˘˘̆>

تد̆/و قM̆رí̆˘لا رH̆ï̆ ى˘لا طÉÑ̆˘ğلا˘̆+و
حMرkÄÑلا ةï©.و زاIq)ا+ ماE دE ب©tgلاو+
ناF اH وJو ،ةMدgõلا يD ا§©õ> قدا8Ñو
Mو'Fد <õى I©لا ةkÄÑرMلا+و حkيلا D§و
6Ñg0ر ب©õي <õلا ىíرMق.

تدجوو ةراطشسوشس ىلا تلقنت
شسراحلا عم ةديدشش ةشسفانم
؟ كلذ تششع فيك ،ششومامز
؟كانه كتبرجت ميقت فيكو
ةرا6ÑÜو6Ñ ىلا يلاĬk̆ï̆اD̆ ضåòÄ˘لا̆+

F̆نا +ÅÑò̆0̆ يدا̆> لk̆ا̆°˘م˘لا نا ىDÄÑة
F̆˘اI7 تÑ̆˘رM̆í̆لا ن̆©̆+و ي̆°̆©̆+ ة˘t̆ض6را
اHا يروH°ÇÑ ا°H©õز ى0kو ض7وHاHز
+̆wÇÑ̆ض8و -̆ï̆©̆©̆ل ي˘م˘õkqة+ر D©مòن
اIا©0أاو ةد̆©̆/ تIاF̆ اĬا̆©0̆أا ا̆§Ĭا لوï̆˘لا
.’ ىر1أا

تاهبجلا نم ديدعلا ىلع تبعل
ةليكششتلا عم كتاكراششم لكو

كنا ىتح ةيباجيإا تناك ةيشساشسأ’ا
قيرفلا لهأات يف تمهاشس

؟ةيراقلا ةشسفانملل
8Ñt©ح <ÅÑ°ا°-و ةد©/ ءاو/أا اDÄض

Fg©لا ن©+ رt6 ث©0 ض6ارÑå©°ل اkÅÑرMف
<ïدوIو اFل H°ا Fنا Måلم <õى -ïدMم
لDÉÑأ’ا ق©ktï+ حمÄÑ- ةد©/ تاءاïل
كل3 يD ك©õ> ىDÓ Mwí ةرا6ÑÜوÄÑل
تا§q̆ğ˘لا ىõ̆̆> ضDÄا̆°Ĭ ا̆°F̆ م6Ñ̆و˘م˘لا
يD يkمJ̆اHÄÑ̆ ض8وwÇÑ̆̆+ اH̆ا ،ع̆+رأ’ا
-tï©لا قkأاJل لõا°مDÄÑلا ةïراMة Dكلذ

F̆نا Ĭk̆©̆q̆او ل˘م̆> ة/̆k̆§̆دا Hفر: ن
.هد0و ف©9Ñ ضÄ©لو ع©مqلا

شسأاكو ةيروهمجلا شسأاك تلن
؟تاظحللا كلت تششع فيك برعلا

تIاF م6Ñو˘م˘لا ةM̆ا̆§̆°D̆ كلذF̆ وJ̆و
Fí©õة +kkوMq°ا +òلا ض6أاqرو§مMو ةFاذ
ة8Ñا1 كلذ+ د©6Ñå اIاو ة©+رåلا ض6أاòلا

.اH ا>وI ةلوHïg تIاF ة+رkqلا ناو
ىلا لاقتن’ا تررق اهدعب

؟كلذ يف ببشسلا ام فلششلا ةيعمج
رورH دå+ ةم8Ñاåلا داt-ا يD ءاو/أ’ا

تررE كلذل نåqg- مل لوأ’ا م6Ñوملا
-è©©و ،ة§/ولا رJو Hا /åõ°ا ي-íق Hع
HÄÑ̆م̆/ ي˘لو'و˘å̆©̆لا ةÅÑ̆õ̆لاو ف˘k̆t̆ïت
+åدJا +ÇÑíوD§م.

ءاقل يف كراوششم ترشسك ةباشصإ’ا
عم ريغتي كراوششم تلعجو ةياجب

؟حراوجلا
0ïïا تIÜÓEد/ ة HوDïة Hع DرMق

تاMراH̆g تMدا ث©0̆ ،فÅÑ̆õ̆لا ة̆©å̆˘م̆/
ار©ثF يMïرD ا§©D تد>ا6Ñ ةMوEو ةõ©م/
Egا نا ل-õïى -õ8)’ا كÑلاو ة+اkتر.ا ي
F̆ار̆©˘ث D̆ي HÅÑ̆و يراو/̆å̆õ̆k̆°ب©=ا ي
.نMر§ÅÑلا وt°ل

عم ةديدشش تناك ةشسفانملا اهدعب
نم للق ام وهو يحلاشص شسراحلا

؟كتاكراششم ددع
+̆Ü̆ğ©̆å̆لا ة˘t̆8)’ا لاÑ̆تر.ا ة̆+ا Dي

رمثMÄÑk يtلا8Ñ ض6راtلا لå/ ي+ا©=و
D©و هJو Hا Hò°ه Hن +õوë لاkÅÑò©õة
ةg©: د/ تاMوHÄÑk مدE ث©0 ة©6Ñا6Ñأ’ا
6Ñمt0 هل تkل’ا+ ىktملا+ قا°kwب
هل اد/ اد©6Ñå ت°F ا§Ekو اIاو ،ي°:ولا

بkw°ملا ة+اوgل لو8Ñولا ناو ة8Ñا1
ى°م-أا اHوم> ن©§لا رH’ا+ ضÄ©ل ي°:ولا
.ا©لا0 ق©Dوkلا هل

عم ةديدج ةبرجت شضوخ تررق
فيك ،ةياجب ةيدولوم قيرف

؟اهميقت
-̆q̆ة̆+ر H̆م˘k̆ةزا EÉÑ̆©ت H̆6وÑ̆ن©˘م

فاòلا ض6أاF ي̆(ا̆§̆°˘ل ا̆°8Ñ̆õ̆و ن̆©å̆̆(ار
د©qلا+ نMò مل يIاثلا م6Ñوملا نòلو

يD ز0 ث©0 ا°6ÑïÜ ا°Iاو ة8Ñا1 ،اÓE:ا
Ĭ˘íÄÑ̆˘و˘˘م˘̆> كل3 يH̆˘ا اIÇÑ̆بو˘م˘لا را
Måõ6أا نومÑgلا باÄÑïطو.

يدؤوت تنك كنوك نم مغرلاب
دجت تنك كنا ’إا ،ةديج تÓباقم

ببشس ام يطايتحا اهدعب كشسفن
؟كلذ

اذJ ض8وwÇÑ+ باو/ يأا كHõا ’
بردملا تارا©1kا يJ اHوم> لا'وÄÑلا
D§نم+ ىردا و Jا/ وJل ز©Äدل ضMك Hا
-ï8 هلوÑt©ح Eيد'وا د HgراMةد©/ تا
Hثõام Dåõا+و ت<kلا فارqلو ،رو§مòن
+åدJا F°د/ا ام(اد ت IíÄÑي Dي F6رÑي
د/ا مل ة>اÄÑلا دtل اHوم> طا©0k’ا
.رH’ا اذJ ىõ> باوqلا

بوملا عم كل ءاقل لوا نع انثدح
ينامحر تشضوع نا دعب اناغ يف

ءاقللا تششع فيكو باشصملا
؟اهموي

F̆اIت H̆ï̆ا+̆õ̆ة H̆م˘k̆ةزا D̆ار ي+Üة
ةMوE ة§̆/اوH̆ تHدĔو ا̆©M̆ï̆رD̆ا لاÜ̆̆+ا
6Ñمtلا+ ا°ل تkأاJل Dا§°لا يMلو ةÓ6أÑف
0̆k̆ا̆§̆°˘لا ىM̆م˘ل ة -ò̆6 نÑ̆å̆©̆و ةدĔk§ا
FوIي -õï©8)ا تÑة+ا Dي -õة§/اوملا ك.

دعب ثÓثلا كبراجتل عبتتملا
دكأاتي يشس شسا يشسلا نم كجورخ

ششومامز عم تابوعشص تدجو كنا
ةناكم بشسكل ينامحرو يحلاشص

؟ةيشساشسأا
8Ñ˘˘t˘©˘ح -˘è˘©˘©˘لا رÄÑ˘6 ض6ا يÑ˘ي

MوH§ا Fلا نا°ïÜلا ةÄÑلو ءادوòن ’
M˘مò˘لا ن˘t˘دMن˘> ث F˘وI˘تد/و ي

8Ñ˘å˘تا˘+و H˘لا ع˘t˘ثلا ض6ارÓ.ل+ ،ة
<õلا ىåòÄا°ملا ضDÄÑة FاI7 تÑرMíة
اH لF مMدï- ا°H لF لوا0و ةMدا>و
تIاDò لFاÅÑملا ض8وwÇÑ+ اHا هMدل
Hع +åÉلو ن©+ردملا ض©Äلا ضtض6ار
Dم§-ا3 د0 ي.

ىلع تمدن له ةحارشص لكب
ناو ةشصاخ ،يشس شسا يشسلا ةرداغم

نوكتل كيلع نهار نم كانه
؟ةلوطبلا شسارح لشضفا نم دحاو

Hمòن IدHت <õى Hèلا ي-رداÄÑي
مل ف©9Ñ ررFاو د©>ا نòلو ي6Ñ ض6ا
M̆è̆لا ردا˘í̆رM̆ا̆=را م̆- ل̆+ قH̆ه Hل/ا ن
.ل©0رلا

شسارح ىوتشسم ىرت فيك
؟ةينطولا ةلوطبلا

HÄÑkه+ ض6أا+ ’ ىو Ikى°م -tÄÑ°§م
.رثFاD رثFا

يحلوبم همدقي ام يف كيأار ام

قلأات مدع يف ببشس هربتعت لهو
؟بختنملا يف شسارحلا شضعب
8Ñ̆˘t̆˘©̆˘ح M̆˘مò̆˘لا ن˘˘ï̆˘ق˘لأا˘̆- نا لو

H̆˘ğ˘لو˘˘t̆ي F̆6 ناÑ̆gب D̆زور̆+ مد̆> ي
ناو ة8Ñا1̆ ،بk̆w̆°˘م˘لا عH̆ نM̆ر̆©˘ثò̆لا

Hملا ي+رد°kw9ا بÑtاو MÉÑåنو Fل
.ïk§م Dد1 يH8ا1 ه-اÑاو ةIه Mïمد Fل
Hا Jل©م/ و Hلا عwÉÑر.

بابششلا شسارحلا نم مهارت نم
Óبقتشسم لعششملا لمح ىلع رداق

؟رشضخلا ةشسارح يف
ة©°:ولا ةلوgÜل ار©ثF عHkkg تÄÑل

ض6ار˘t̆˘˘لا ل˘F̆ كل3 ى˘˘لا ة˘˘D̆ا˘˘9Ñ̆)’ا˘˘̆+
نH رMåkg م§õ/ ةلوgÜلا يD نود/اوkملا
ض6راtلا نا ىرأا اHوم> ،مMدïلا ض6رtلا
M6اÑ©6 نÑ©8 يدÑض6را0 حلا DرMن+ ق

<ò̆°̆8 نوÑ̆å̆اود J̆6و˘م˘لا اذÑ̆ل مõïÄÑم

.زاkمH لHÄÑkïg هل نو6Ñ©òو يIاثلا
؟هل تبعل قيرف نشسحأا

.ي°©ïÄÑ°Üلا ي9ÑاMرلا يدا°لا
؟هباهت تنك يذلا مجاهملا
.ةMاMز

؟هعم كتحار دجت يذلا عفادملا
يMÄÑ̆ا˘م˘لو يراwÉÑ̆˘لو يواå̆©̆í̆˘˘لا

FاIد©/ اوMا ىلا ن+å6و د0 دÑود>اIي
Fار©ث Dي HÅÑيراو.

؟كل ةبشسنلاب روهمج لشضفأا
يHار0kا عH عزا°H نود نH رDا°ÄÑلا

م§ل ه/وا ،ا§ل تågل يkلا قرíلا لòل
-t©6ا°ملا+ ي-اÑgلا م§ل ى°م-أاو ةkوD©ق.

؟ةريخأا ةملك
7Ñòار <õى Jل’ا هذkíي+رو ة-ا MرDع

ا°Mدلاو ا°ل Mtíä ي+رو ءا+ولا اذJ ا°>
.يلاèلا ن:ولاو

رشضÿا لبقتشسم ‘ شسار◊ا زربأا Úب نم ادحاو نوكيل نونكع نب شسراح حششر

يترداغم ببضس وه بيب◊اوب» :فيضض ةرامع
عم تاجيوتتو دوعضص نم هتققح امو

«يراوضشم ‘ نضسحألا ىقبي ةراطضسوضس
،ةبانع ةنيدم نبا قباشسلا شسراحلا ةرامع فيشض ـب ةرملا هذه انلاشصتا
ناعرذلا لاطيمو ةبانع ءارمح ةيدنا نيب براجتلا ديدع شضاخ يذلاو

ىلا لقتني نا لبق «ةراطشسوشس»ـل اهدعبو ،«يشس.شسا.يشسلا» ىلا مث نمو
نع راوحلا اذه يف ثدحت دقو ةياجب ةيدولوم عم هتريشسم يهنيو فلششلا

.قرفلا يف هششاع امو هبراجت فلتخم

سضعبو ةباضصإلا سسار◊ا لك عم ةفيرضش تناك ةضسفانŸا»
«اÒثك يقلأات مدع ببضس يه ÚبردŸا عم لكاضشŸا

لمعأاضسو انتاططخم لك تدضسفأا انوروك»
» Óبقتضسم بيردتلا تاداهضش دادعا ىلع

يتدلاو متضشو اهتقو نمÎحي ⁄ سسيئرلا»
«ناضسنا يأا هلبقتي ل ءيضش

«ىضسني ل ناعرذلاو ءارم◊ا عم يراوضشمو ةضسار◊ا ¤ا لو–ا نا لبق ناديم طضسو بعل تنك»

عم دوعضصلاو ةيبرعلاو ةيروهم÷ا سسأاك»
«يتايح تايركذ عورأا نم رفانضسلا

ششامر ماششه هرواح



ةــــنصصرق

دقع برغأا
م˘ل ،ة˘ب˘ير˘غ ة˘جر˘˘خ ي˘˘ف

ددج ،لبق نم اهنع عمسسن
بعÓ˘لا بو˘˘ل˘˘سسم د˘˘ي˘˘لو
قباسسلا يرئازجلا يلودلا

يز˘˘˘ع بو˘˘˘يأا ه˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘˘مزو
˘مأا يدا˘ن ع˘م ا˘˘م˘˘ه˘˘يد˘˘ق˘˘ع
نأا ’إا ،ير˘˘ط˘˘ق˘˘لا لÓ˘˘˘سص
د˘ق˘ع˘لا ةد˘م و˘˘ه بير˘˘غ˘˘لا
طقف نيرهسش د˘ت˘م˘ت ي˘ت˘لا

،مداقلا توأا رهسش يهتنيو
ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا نأا ي˘˘ن˘˘ع˘˘ي ا˘˘˘م
نم ى˘ق˘ب˘ت ا˘م نÓ˘م˘كي˘سس
اد˘ج˘ي نا ل˘˘ب˘˘ق م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
.قيرف نود امهيسسفن

 يديدجلا عم لفتحي ةخيضش نب
دبع فارسشإا مغر

ة˘خ˘ي˘˘سش ن˘˘ب ق˘˘ح˘˘لا
يرئازج˘لا برد˘م˘لا

يدا˘ن بيرد˘ت ى˘ل˘˘ع
يف ةدجو ة˘يدو˘لو˘م
’إا ،ي˘لا˘ح˘لا تقو˘˘لا
ةسصرف توفي مل هنأا
ىركذ˘لا˘ب ءا˘ف˘ت˘ح’ا
ضسيسسأاتل46ـلا
عا˘˘˘˘˘˘فد˘˘˘˘˘˘لا يدا˘˘˘˘˘˘ن
،يديدجلا ينسسح˘لا
نأاو ق˘˘˘ب˘˘˘˘سس يذ˘˘˘˘لا
تقو ي˘˘˘˘˘˘ف ه˘˘˘˘˘˘˘برد
هل ناك امك ىسضم
ةدا˘ي˘˘ق ي˘˘ف فر˘˘سشلا
بق˘ل لوأ’ ةر˘ي˘˘خأ’ا
.هخيرات يف

 قلعم مÓغ Òضصم

اهيف دجاوتي ا˘ه˘ي˘ل˘ع د˘سسح˘ي ’ ة˘ي˘ع˘سضو
ينطولا بختنملا رسسيأا ريهظ مÓغ يزوف
بب˘سسب ،ي˘لا˘ط˘يإ’ا ي˘˘لو˘˘با˘˘ن يدا˘˘ن بع’و
نأا ثيح ،ريخأ’ا راوسسأا هترداغم ةبوعسص
اهبلاطم يف يلاغت «يبون يترابلا» ةرادإا
نيح يف ةباسصإ’ا نم دئاع بع’ حيرسستل
عيقوتلل يلاع يدام لباقم طرتسشي مÓغ نأا

.همسض يف ةبغارلا قرفلا دحأ’

 ةلهم رخآا

ضشاعتنÓل هجتت ياد نيسسح رسصن ةنيزخ
داحت’ا حنم امدعب ،يلاحلا رهسشلا ةياهن عم
ةريخأا ةلهم «ا˘ف˘ي˘ف˘لا» مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘لود˘لا
ديدسست لجأا نم يلحاسسلا مجنلا يلوؤوسسمل
فلأا003ـب ةردقملا ةيلاملا تاقحتسسملا
ة˘ير˘سصن˘لا ن˘م مودرز لا˘ق˘ت˘نا ر˘ي˘ظ˘˘ن وروأا
خيرات «افيفلا» تددحو ،يسسنوتلا يدانلل
ديدسست˘ل ل˘جأا ر˘خآا˘ك يرا˘ج˘لا ناو˘ج42ـلا
ىلع ةيلام ةبوقع طيلسست وأا ةيلاملا ةميقلا
.يسسنوتلا يدانلا

لجؤوي يريزد
لضصفلا

رجحلا عفر دعب ةسسفانملا ةدوع رارق دعب
ريخأات يريزد لÓب بردملا لسضف ،يحسصلا
ناو ةسصاخ رسصانعلا ضضعب ليحر دعوم نÓعا
يتلا تايدح˘ت˘لا ضضع˘ب ما˘ما نو˘كي˘سس ي˘ل˘هأ’ا
،ةديعسس ةياهن ىلا اهيف لوسصولا يف بغري
قح’ دعوم ىلا هليجأات مت رارقلاف يلاتلابو
نم ةرادإ’ا ىلا هتمئاق ضشتوكلا حنمي نا ىلع
تاق˘ف˘سص نا˘م˘سض ى˘ل˘ع ن’ا ن˘م ل˘م˘ع˘لا ل˘جا

نا ا˘م˘ب ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘سسو˘م˘˘ل˘˘ل ا˘˘ب˘˘سسح˘˘ت ةد˘˘يد˘˘ج
.«رفسصأ’ا دارجلا» داعسسإ’ ةريبك تاحومطلا

ةديدج دوعو

مقاطلا ةيعمب دارسش ةرقم مجن بردم عرسش
ةطراخ دادعا يف ةر˘ق˘م م˘ج˘ن ق˘ير˘ف˘ل ر˘ي˘سسم˘لا
نم ةسصا˘خ ة˘سسفا˘ن˘م˘لا ى˘لا د˘يد˘ج ن˘م ةدو˘ع˘لا
كانه نوكي ىتح يندبلا لمعلا مثر عفر ةيحان
تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا بسسحو اذ˘ه ،كراد˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘˘ل˘˘با˘˘ق
دوعو ميدقت ىل˘ع تل˘م˘ع ةرادإ’ا˘ف ةا˘ق˘ت˘سسم˘لا

راسسم حيحسصت لجا نم يجارد ءاقفرل ةديدج
قيرفلا ناو ةسصاخ ةيلاملا ةيحانلا نم قيرفلا

نامسض ل˘جا ن˘م ه˘ل˘ق˘ث ل˘كب ي˘مر˘لا˘ب بلا˘ط˘م
.يوركلا مسسوملا ةياهن عم ءاقبلا

qarsana@essalamonline.com
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ةديدج ءامضسأا طوقضس
ةلادعلا قيق˘ح˘ت ل˘سسل˘سسم

ةيسضق ضصوسصخب ةيرئازجلا
«ي˘˘˘˘تو˘˘˘˘سصلا بير˘˘˘˘سست˘˘˘˘لا»
عاد˘˘يإا د˘˘ع˘˘بو ،ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘م
ماع ريد˘م ة˘يا˘ف˘ل˘ح ي˘ئا˘ن˘ث˘لا

ليكولا اذكو فيطسس قافو
ع˘˘سضوو م˘˘ي˘˘سسن يواد˘˘ع˘˘˘سس
ن˘˘ب ةر˘˘كسسب دا˘˘ح˘˘تا ضسي˘˘˘ئر
ة˘با˘قر˘لا د˘ي˘ق تح˘ت ى˘سسي˘˘ع
عيمجلا رظ˘ت˘ن˘ي ،ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا

يدامح نب يئانثلا لوسصو
اذ˘كو جر˘ب˘˘لا ي˘˘ل˘˘ها ضسي˘˘ئر
ن˘ب ضسا˘ب˘ع˘ل˘ب دا˘ح˘˘تا ضسي˘˘ئر
يف ؤوطاوتلا ضصوسصخب تاماهت’او تابيرسستلاو تÓيجسستلا ةقيقح ةفرعم لجا نم دايع
.يئانثلا اذه لوثم نيح ىلا لجأاتيسس لسصفلا يلاتلابو تايرابملا بيترت
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ةروتضسم ةقث
ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج برد˘˘م ل˘˘سضف

ثدحتلا ةرو˘ت˘سسم بور˘خ˘لا
دسصق ةيبا˘ج˘يإا˘ب ه˘ي˘ب˘ع’ ع˘م
مداقلا كرتع˘م˘ل˘ل م˘هز˘ي˘ه˘ج˘ت
رو˘ه˘ظ ه˘ي˘ف بق˘تر˘˘ي يذ˘˘لاو
ع˘سست˘لا ي˘ف دو˘ع˘˘سصلا لÓ˘˘ه
ينمي ثيح ،ةمداقلا ت’وج
قيقح˘ت ي˘ف ه˘سسف˘ن ضشتو˘كلا

ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل فر˘˘سشم دو˘˘ع˘˘سص
ناو ة˘˘˘˘سصا˘˘˘˘˘خ بور˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘لا
ةو˘ق˘بو ةدو˘جو˘م ة˘ي˘نا˘˘كم’ا

لواحي هلعج يذلا رم’ا وهو
ىلع ديكأاتلاب هرسصانع نحسش
ة˘˘ي˘˘تاو˘˘م فور˘˘ظ˘˘لا ل˘˘˘ك نا
.فدهلا وحن امدق يسضملاو داهتج’ا ةطيرسش مسسوملا ةياهن عم دوعسصلا قيقحتل
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ةÓضصلا تيقاوم

يكÎلا يارضس ةطلغ ـب هقاحتلا برق ¤إا حملي يليÓب ^
1202 لبق لعفي نل رضصان نب دقع يف يئازجلا طرضشلا ^

ءانثلا ىقلتي زرحم
لبق «يتيضسلا» نم
ةضسفانملا فانئتضسا

 ةيسضاŸإ ةÎفلإ ‘ ةديج جئاتن «دوسسألإ رسسنلإ» ققح امدعب

رثأات نم فوختم يكوكلا
›ا◊ا فقوتلاب هيبعل

ةيافلح ةيضضقو

 ÚمسسوŸ دتÁ هدقع

ةرادإا عم قفتي Êارمع
راظتنا ‘ «يضس.سسأا.يضسلا»

دقعلا ىلع عيقوتلا

هتقايلب عيمجلإ أاجاف رسضخلإ دئاق
 ةيلاعلإ ةيندبلإ
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 تإزواجتلإ ىلع ءاسضقلل ةيلمعلإ ريبإدتلإ قيبطت ىلع ددسش

ةحفاكم ةقيثو ىلع عيقوتلا:يدلاخ
ديدج دهع ةيادب اهفده داضسفلا

ةهيزنلاو ةفيرضشلا ةضسفانŸا عم

زربأإ Úب نم إدحإو نوكيل نونكع نب صسراح حسشر:ةنيطنسسق بابسش
 رسضÿإ لبقتسسم ‘ صسإر◊إ

يترداغم ببضس وه بيب◊اوب» :فيضض ةرامع
تاجيوتتو دوعضص نم هتققح امو

«يراوضشم ‘ نضسحألا ىقبي ةراطضسوضس عم

 فيطسس قافو

«نوناقلا ىطختي سصخضش يأا عم لهاضستن نل»


