
30 صص

تإداسشرإلإ مإرتحإإ مدع لاح يف
ةيئاقولإ ةيحسصلإ

ةــيرورم ةرزـجم
ةــــليصسملا يــــف

50صص
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يبيللإ بإونلإ صسلجم صسيئر لبقتسسإإ

جد063و081 نيب ام تحوإرت
ةثÓثلإ رإوطألإ يف

بزحلإ نع رداسصلإ نايبلإ ءإرو اهفوقو دكأإ
دإرج لوألإ ريزولإو نوبت صسيئرلإ صصوسصخب

ةدايقلا» :لصضفلا وبأا يجعب
رواــنت نلــفألل ةــقباصسلا
«طلــختلل اــيلاح ىـعصستو

30 صص

فينع مإدطسصإإ رثإإ رخآإ ةباسصإإ و صصاخسشأإ4 ةافو
ةروطقم فسصن ةنحاسش و ةيحايسس ةرايسس نيب

ةنسس13 رمعلإ نم غلبي ريدختلإ يف صصسصختمب قلعتي رمألإ رايط نودب تإرئاط8 هتزوحب طبسض صصخسش فيقوت
ةديعسسب فانسصألإ ةفلتخم

فصصنو نيراطنق ةبارق زجح
 ةماعنلاب جلاعملا فيكلا نم

50صص

تا˘˘عو˘˘ب˘˘ط˘˘م˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لإ نإو˘˘يد˘˘لإ ف˘˘˘سشك
بت˘˘ك˘˘لإ را˘˘˘ع˘˘˘سسأإ ل˘˘˘ي˘˘˘لد ن˘˘˘ع ،ة˘˘˘ي˘˘˘سسرد˘˘˘م˘˘˘لإ
،0202 ةنسسل ةيسسردم هبسشلإو ةيسسردملإ

يف جد063و081 نيب ام تحوإرت ثيح
راعسسأإ ديد˘ح˘ت م˘تو إذ˘ه ،ة˘ثÓ˘ث˘لإ رإو˘طألإ

بت˘˘˘ك˘˘˘لإ ف˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘مو ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘سشنألإ ر˘˘˘˘تا˘˘˘˘فد
جد081 نيب يئإدتبلإ روطلل ةيسسردملإ

ة˘ن˘سسلإ بت˘ك ة˘م˘ي˘˘ق تزوا˘˘ج˘˘تو ،جد062و
،جد84,9062 ن˘م د˘يزأإ ط˘سسو˘ت˘م ة˘ع˘بإر˘˘لإ

جد44.241 ن˘م بت˘˘ك˘˘لإ را˘˘ع˘˘سسأإ تحوإر˘˘تو
.جد003و

تصسيل رــئازــــجلا
ةجوم نع ىأانم يف
«انوروك» نم ةـيناث

50صص

مداقلا ةيليوج فصصتنم ىلإا تاعماجلاب جرختلا تاركذم ةصشقانم لاجآا ديدمت
30 صص«انوروك» ةحئاج ببسسب تاسسسسؤوملاب همامتإإ ةيبلغألإ ىلع رذعت يذلإ يقيبطتلإ بناجلإ ءاغلإإ

رئازجلا فقوم ددجي نوبت ضسيئرلا
ءاقصشأ’ا نيب راوحلا ىلإا يعادلا
يصسايصس لح ىلإا لوصصولل نييبيللا

30صص

بتكلا راــعصسأا هذــه
مــصسوملل ةــيصسردملا
مداـــقلا يصساردـــلا

40 صص

ةـي’و91 نــع اـيلك رــجحلا عـــفر
ىرخأا ةي’و91 يف هتيقوت ليدعتو

مويلإ نم ةيإدب ذيفنتلإ زيح لخدي ءإرجإلإ

ةثج ضضرمم ىلع روثعلا
ىـفصشتصسم لـخاد ةدـماه
ضسادرـموب يــف ةـــينثلا

يلامجإإو ءافسش ةلاح89 ليجسست
0247 ىلإإ لسصي نيفاعتملإ

ةباصصإا211و تايفو9
«اـنوروـك» ـــب ةدــيدج
رـــــئازــــجلا يـــــف

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

رششنلا لوؤوشسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
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:راهششإلا

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

(320)07 ـ49 ـ44 :فتاهلا/ريرحتلا مشسق
 (320)07 ـ49 ـ14:فتاهلا/ةرادإلا

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإ’ا ديÈلا

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

ةنيطنشسق  –  ةيعانشصلا ةقطنملا ةفاحشصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحلم
روشصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لشصت يتلا

اهباحشصأا ¤إا درت ل
 ترششن ءاوشس
رششنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
عاب يذلا ›اولا

! .. ةي’و

بعÓ˘ت˘لا ا˘يا˘شضق˘˘ب نو˘˘فرا˘˘ع ثد˘˘ح˘˘ت˘˘ي
ة˘ي’و˘ب تع˘قو ي˘ت˘لا را˘ق˘˘ع˘˘لا˘˘ب ر˘˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘لا

ردق ول ه˘نإا ،ة˘ئدا˘ه˘لا ة˘ي˘ل˘حا˘شسلا م˘نا˘غ˘ت˘شسم
ىلع طقف نيرخآا نيماع ءاقبلا قبشسأا يلاول
ةشصاخ ةيكلم اهلعج ،«مئانغلا كشسم» ضسأار
نولوؤوشسمو لامعأاو لام لاجر اهمشساقتي
ق˘ل˘ع˘ت˘ي˘ف بب˘شسلا ا˘مأا .. بتر˘لا ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب
اه˘ع˘قو ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ث˘كلا لزا˘ن˘ت˘لا تارر˘ق˘م˘ب
نيلوؤوشسمو لامعأا لاجر ح˘لا˘شصل ي˘ن˘ع˘م˘لا
ىلع ءادت˘ع’ا ة˘جرد˘ل ،م˘ه˘ئا˘ن˘بأاو ن˘ي˘ق˘با˘شس
ةيومنت عيراششمل ةشصشصخم تناك تاراقع
ةجردم ىرخأا تاراقعو ،ةيمومع ىرخأاو
يشضارأا نع Óشضف ،ةلودلا كÓمأا نمشض
مل بلطي ناك نم لك مهملا ،ةبشصخ ةيحÓف
.ابئاخ دوعي نكي

! .. لاجر نمز لكل

اهدشسج˘ي ة˘ق˘ي˘ق˘ح .. «لا˘جر ن˘مز ل˘كل»
ةلودلا يلوؤوشسم نم ديدجلا ليجلا كولشس
ظ˘ح’ د˘ق˘ف ،م˘ه˘ن˘˘م ءز˘˘ج وأا ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ي˘ف ن˘ير˘يزو بتا˘كم ى˘˘ل˘˘ع نوددر˘˘ت˘˘م˘˘لا

ناعشضي امهنأا ،دارج زيزعلا دبع ةموكح
حرششل تاروبشس تاعامتج’ا تاعاق يف
امهيترئاد تاراطإ’ امهراكفأاو امهجمارب
ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ة’و ن˘م دد˘ع ،ن˘ي˘ت˘يرازو˘لا
يف مهئÓمز برد ىلع اوراشس امهب اودتقإا
زيهجت يف اوأادبو ،ةلودلل يذيفنتلا زاهجلا

ضصشصخ˘ت ي˘ت˘لا تارو˘ب˘شسلا˘ب م˘ه˘˘ب˘˘تا˘˘كم
.راكفأ’ا حرششو ميدقتل

ضشفني يجعب
! .. هصشير

اماع انيمأا ةيلخادلا ةرازو هب تفرتعإا امدعب
عامتجإا تاجرخم ىلع اهتقفاومب «نÓفأ’ا» ـل
03 ـلا يف دقعنملا بزحلل ةيزكرملا ةرودلا

اذ˘ه˘ل ها˘كز يذ˘لا ي˘شضا˘م˘˘لا يا˘˘م ر˘˘ه˘˘شش ن˘˘م
اذه رحب ،لشضفلا وبأا يجعب قحتلي ،بشصنملا
ةرد˘ي˘ح ي˘ف رار˘حأ’ا ة˘ت˘شسلا ر˘ق˘م˘ب عو˘˘ب˘˘شسأ’ا
هجو يف هششير ضشفان وهو ،ةمشصاعلا يلاعأاب
ءاول تحت نيوشضنملا مهنم ةشصاخ هيشضراعم
اهدوقي يتلا بزح˘لا ل˘ي˘شصأا˘تو م˘يو˘ق˘ت ة˘كر˘ح
هب فارتعإ’ا اوشضفر نيذلا ،ةدابع ميركلا دبع
ةنجللا ةيعرشش يف اونعطو بزحلل اماع انيمأا
.ةيزكرملا

 اونئمطإا

يذلا لدجلا ةيملاعلا ةحشصلا ةمظنم تهنأا
يف «انوروك» ءابو يششفت ةيادب ذنم امئاق لظ
اذه حاقل نوكيشس اذإا ام ضصوشصخب ،ملاعلا
مأا ايناجم ،هيلإا لشصوتلا مت لاح يف ضسوريفلا
بلاط ثيح ،هعيبتشس هركتبتشس يتلا ةلودلا نأا

SMO،ضسور˘ي˘ف حا˘ق˘ل˘ل لدا˘ع˘لا ع˘يزو˘ت˘لا˘ب
ة˘ما˘ع ة˘ع˘ل˘شس هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ،د˘ج˘ت˘شسم˘لا ا˘نورو˘ك
ع˘ي˘م˘ج˘ل˘ل ا˘ه˘لو˘˘شصو ن˘˘م˘˘شضي ا˘˘م ،ة˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع
.يواشستلاب

qarsana@essalamonline.com
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اوعو اوعمصسإا
ل˘˘ما˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ي تقو ي˘˘˘ف

ا˘˘ندÓ˘˘ب ي˘˘ف نور˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘ك
ع˘م ر˘ي˘ب˘ك را˘˘ت˘˘ه˘˘ت˘˘شسإا˘˘ب
،ةمامكلا ءادترإا ةيرابجإا
ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘شسارد ر˘˘ي˘˘˘ششت
ة˘˘˘˘˘يرود ي˘˘˘˘˘ف تر˘˘˘˘˘˘ششن
˘˘˘˘˘˘‐ ضسإا.ه˘˘˘˘˘˘يإا.نإا.ي˘˘˘˘˘˘˘ب»
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘يدا˘˘كأ’ا
تا˘ي’و˘لا ي˘ف مو˘ل˘˘ع˘˘ل˘˘ل
ضضرف نأا ىلإا،«ةد˘ح˘ت˘م˘لا
دحلل ةمامكلا مادختشسا

ضسور˘˘ي˘˘ف را˘˘˘ششت˘˘˘نإا ن˘˘˘م
ق˘طا˘ن˘م ي˘ف ،«ا˘نورو˘˘ك»
اودعأا نيذلا نيثحابلا نإا لب ،ىودعلاب ف’آ’ا تارششع ةباشصإا نود لاح ،ةحئاجلل ارؤوب تربتعا

.لزنملا يف ءاقبلاو يعامتج’ا دعابتلا دعاوق نم مهأا ةمامكلا مادختشسا نإا ،اودكأا ةشساردلا هذه

ءاينغألل ماعط ¤إا «ةلواوزلا» ماعط نم
را˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘شسأا تفر˘˘˘˘˘˘ع

˘ما˘يأ’ا ي˘ف «ن˘يدر˘˘شسلا»
ابيهر ا˘عا˘ف˘ترا ةر˘ي˘خأ’ا

عوبر لك ىوتشسم ىلع
ند˘م˘لا˘ب ى˘ت˘ح ،ن˘طو˘˘لا
تغلب ثيح ،ة˘ي˘ل˘حا˘شسلا
غلبم وهو‐ جد008 ـلا
يف ةشصاخ نيهلاب ضسيل

يدا˘˘م˘˘لا ع˘˘شضو˘˘لا ل˘˘ظ
طبخ˘ت˘ي يذ˘لا بع˘شصلا
ة˘ج˘ي˘ت˘ن نور˘ي˘ث˘˘ك ه˘˘ي˘˘ف
رداشصم فقوتو رجحلا

˘˘˘مر˘˘˘ح ا˘˘˘م ،‐م˘˘˘˘ه˘˘˘˘قزر
،هئانتقا نم نين˘طاو˘م˘لا

لماوح˘لا ءا˘شسن˘لا ى˘ت˘ح
ضضرعلا ةلق ببشسب اذه ثدحي ،هنم نمرح لاحلا يروشسيم نهجاوزأا يتاوللا «تامحوتملا»
ولو ىتح ءارثلا نع نيثحابلا نيدايشصلاو راجتلا لج ىدل ةفورعملا ةجحلا يهو بلطلا ةرثكو
ةلكأا «نيدرشسلا» ناك تشضم دوقع يف ملعلل ،رحبلا يف هوداطشصإا ام فشصن يمر ىلإا اورطشضا
.! .. طقف ءاينغأÓل ماعط ىلإا لوحتي مويلا وه اه ،«ةيلاوزلا»

! .. طقف حاورأ’ا دصصحي ’ تاقرطلا باهرإا
حاورأا هد˘˘˘˘شصح بنا˘˘˘˘˘ج ى˘˘˘˘˘لإا

،ا˘يو˘ن˘شس ا˘˘يا˘˘ح˘˘شضلا ن˘˘م ف’آ’ا
ةبشسن تاقرطلا باهرإا فزنتشسي

نم هب عربتملا مدلا نم ةريبك
ذاقنإا لجأا ن˘م ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ل˘ب˘ق
ضضع˘˘ب ي˘˘ف˘˘ف ،ها˘˘يا˘˘ح˘˘شض ةا˘˘ي˘˘ح
ةرزجم اياحشضب لفكتلا نايحأ’ا

لÓ˘غ˘ت˘شسا ي˘عد˘˘ت˘˘شسي ة˘˘يرور˘˘م
ن˘م ى˘ف˘ششت˘شسم نوز˘خ˘م ل˘ما˘˘ك
م˘ت˘ي نا˘ي˘حأ’ا ضضع˘ب ي˘˘فو ،مد˘˘لا
ن˘˘م تا˘˘ي˘˘˘م˘˘˘كب ة˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شسإ’ا

.ةرواجم ةيحشص تاشسشسؤوم

«Îصسلا ‘ اهيلخ»
ن˘م˘لا يدا˘ف˘ت ق˘˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘م ن˘˘م

ةيروهمج ة’و ددشش .. ءايرلاو
او˘˘عر˘˘ب˘˘ت ن˘˘˘يذ˘˘˘لا ن˘˘˘م ءارزوو
م˘ه˘˘ب˘˘تاورو ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘م غ˘˘لا˘˘ب˘˘م˘˘ب
ي˘ف ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ءز˘˘ج وأا ة˘˘ير˘˘ه˘˘ششلا

ا˘م˘عد ،«91 ‐د˘ي˘فو˘ك» با˘˘شسح
ةهجاوم يف ةلودلا دوهجل مهنم
مهيبرقم ىلع ،«انوروك» ةحئاج
’و بيرق نم ’ ثيدحلا مدع
،ه˘ب او˘ما˘ق ا˘م ى˘ل˘ع د˘ي˘˘ع˘˘ب ن˘˘م
مÓعإ’ا لئاشسول هركذ يدافتو
 .«رتشسلا يف اهولخ» مهل اولاقو



watan@essalamonline.com
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نم ،لشضف˘لا و˘بأا أار˘ب˘ت ا˘مد˘ع˘بو
هب هل ةلشص يأا ىفنو ،نايبلا اذه
دكأا ،ديعب نم ’و بيرق نم ’
ضسمأا اهطششن ةيفحشص ةودن يف
ةرديح يف رارحأ’ا ةتشسلا رقمب
ضسي˘ئر نأا ،ة˘م˘شصا˘ع˘لا ي˘لا˘عأا˘ب
،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا
،ةريخأ’ا تايشسائرلل ارح حششرت
زيزعلا دبع ،لوأ’ا ريزولا نأاو
ةليوط ةدم ذنم بحشسنا ،دارج
.«نÓفأ’ا» نم
ىلع ديدجلا دفاولا قرطتو اذه
ى˘˘لإا ،د˘˘ي˘˘ت˘˘ع˘˘لا بز˘˘ح˘˘˘لا ضسأار
ا˘˘ه˘˘ششع˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘˘شضو˘˘˘لا
ةهبج بزح » لاقو ،«نÓفأ’ا»
ضضرمي يوق ينطولا ريرحتلا

تÓيكششت امهتم ،«تومي ’و
هبزح برشض ةلواحمب ةيشسايشس
فدرأاو ،ع˘˘قو˘˘م˘˘ت˘˘لا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م
ناك .. ملظ˘ل˘ل ضضر˘ع˘ت ا˘ن˘بز˘ح»
نا˘ك تقو ي˘˘ف ف˘˘قاو˘˘م ه˘˘يد˘˘ل

ادكؤوم ،«تمشصلا مزتلي عيمجلا
بزحلا ةيمشست رييغت متي نل هنأا

.هشسأار ىلع مادام
،يجعب زربأا ،هتاذ قايشسلا يف
ةدهعلا دناشسي مل «نÓفأ’ا» نأا
ز˘ع ح˘ششر˘ت˘م˘لا ’و ،ة˘شسما˘خ˘˘لا

ام لك» لاقو ،يبوهيم نيدلا
ل˘˘ب ة˘˘ه˘˘ب˘˘ج˘˘لا مز˘˘ل˘˘ي ’ ىر˘˘˘ج
.«ضصاخششأا

ليد˘ع˘ت ةدو˘شسم ضصخ˘ي ا˘م˘ي˘فو
،ثدح˘ت˘م˘لا ف˘ششك ،رو˘ت˘شسد˘لا

بزحلا لخاد ةنجل ليكششت نع

،يرذو˘˘خ ا˘˘هدو˘˘ق˘˘ي ،ا˘˘هءار˘˘˘ثإ’
ةشسائر˘ل ا˘ه˘تا˘حر˘ت˘ق˘م  ع˘فر˘ت˘شس
.نيعوبشسأا دعب ةيروهمجلا

ديدجلا ماعلا نيمأ’ا منتغا امك
درو ،ة˘ب˘شسا˘ن˘˘م˘˘لا «نÓ˘˘فأ’ا» ـل

لو˘ح ار˘˘خؤو˘˘م ل˘˘ي˘˘ق ا˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
،ةيبرغملا ة˘كل˘م˘م˘لا˘ب ه˘ت˘قÓ˘ع
تناك برغملاب يتقÓع » لاقو
رثكأا ’ ةيمشسر ةحنم راطإا يف
.«لقأا ’و

دإرج لوألإ ريزولإو نوبت صسيئرلإ صصوسصخب بزحلإ نع رداسصلإ نايبلإ ءإرو اهفوقو دكأإ

 «طلختلل ايلاح ىعصستو روانت نلفألل ةقباصسلا ةدايقلا» :لصضفلا وبأا يجعب
بزحلا مصسا ريغن نلو يبوهيم حصشرتملا ’و ةصسماخلا ةدهعلا دناصسي مل «نلفأ’ا» ^

لقأا ’و رثكأا ’ ةيمصسر ةحنم راطإا يف تناك برغملاب يتقلع ^

ر.نوراه

«ةروانملإ» ـب «نÓفألإ» ـل ةقباسسلإ ةدايقلإ ،ينطولإ ريرحتلإ ةهبج بزحل ديدجلإ ماعلإ نيمألإ ،لسضفلإ وبأإ يجعب مهتإإ
،دإرج لوألإ ريزولإو ،نوبت صسيئرلإ صصوسصخب بزحلإ نع رداسصلإ نايبلإ ءإرو اهفوقو إدكؤوم ،«تاباسسحلإ طلخ ةلواحم»و

.يسضاملإ يام03 خيراتب ةيزكرملإ ةنجلل ةيئانثتسسإلإ ةرودلإ  داقعنإ بقع

اهنع جإرفإلإ ريخأات نإإ لاق
ذيمÓتلإ ةحلسصمب رسضم

 مهيلع طغسضلإ ديزيو
بلاطت ناملربلاب ةيبرتلا ةنجل
نيلبقملل ةبتعلا ديدحتب طوعجاو

«كابلا»و «مايبلا» ىلع
وسضع ،يوإرمع دوعسسم بلاط

صسلجملاب ةيبرتلإ ةنجل
دمحم ،ينطولإ يبعسشلإ

ةيبرتلإ ريزو ،طوعجإو
ديدحت ةرورسضب ،ةينطولإ
اهيف نحتمي يتلإ صسوردلإ
ىلع نولبقملإ ذيمÓتلإ
ميلعتلإ يتداهسش يناحتمإإ
،ايرولاكبلإو طسسوتملإ

،هتإذ تقولإ يف ابرغتسسم
ىلإإ ةيسصولإ ةرإزولإ لطامت

ةبتعلإ طبسض يف ةعاسسلإ دح
.اهنع جإرفإلإو
ريغ نم» ،يورمع لاقو إذه

ةيبرتلإ ةرإزو ءاقب لوبقملإ
نÓعإلإ نود ةعاسسلإ دح ىلإإ

ةذمÓتل ةبسسنلاب ةبتعلإ نع
طسسوتملإ ميلعتلإ يتداهسش
يف راسشأإو ،«ايرولاكبلإو
اهب ىلدأإ ةيفحسص تاحيرسصت
ذيمÓتلإ نأإ ىلإإ ،صسمأإ

يف ةذتاسسأإ إوسسيل مهئايلوأإو
وأإ ،تاطسسوتملإو تايوناثلإ
تاسسسسؤوملإ يف ةيرإدإإ تإراطإإ
دودح إوفرعيل ،ةيوبرتلإ
يثÓثلل يسسإردلإ ررقملإ
إذه يف فاسضأإو ،«يناثلإ
ملعي عيمجلإ نأإ امك» ددسصلإ

نومدقتم ةذتاسسأإ كانه نأاب
نورخآإو ،صسوردلإ يف
بسسح اهيف نورخأاتم
بجوتسسي ام إذهو ،فورظلإ
رخآإ يأإ ،ةبتعلإ نع نÓعإلإ

زربأإو ،«ةدام لك يف صسرد
يف ةيبرتلإ ةنجل وسضع

نأإ ،ناملربلل ىلفسسلإ ةفرغلإ
عيمجلل صصرفلإ ؤوفاكت أإدبم
يسضتقي ةفاسسملإ صسفنبو
،إروف ةبتعلإ نع نÓعإلإ

رسضم وهف ريخأات يأإ ّنأإ إدكؤوم
ديزيو ذيمÓتلإ ةحلسصمب
.مهئايلوأإ ىلعو مهيلع طغسضلإ

ح.نيدلإ رمق

ءا˘شضعأا عا˘م˘ت˘جا ضسمأا ضصل˘خ
ةعباتمو دشصرل ةيملعلا ةنجللا
ىلإا ،«انوروك» ةحئاج راششتنا
حتف ةيناكمإا يف ثحبلا ليجأات
ةيربلا دودحلاو يوجلا لاجملا

ره˘ششلا ع˘ل˘ط˘م ى˘لإا ة˘ير˘ح˘ب˘لاو
ةشسائر˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ءا˘جو.مدا˘ق˘لا
اذ˘ه ضصشصخ» ،ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ةي˘ع˘شضو˘لا م˘ي˘ي˘ق˘ت˘ل عا˘م˘ت˘جإ’ا
ةحئاج˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م˘لا ة˘ي˘ح˘شصلا

ةششقان˘مو ،دÓ˘ب˘لا ي˘ف ا˘نورو˘ك
نم ةحرتقملا ةيملعلا ةبراقملا
ن˘م ي˘ج˘يرد˘ت˘لا جور˘خ˘لا ل˘جأا
ا˘ع˘ب˘ت ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا ما˘˘ظ˘˘ن
ثحبلا لجأاتو ،ةي’و لك ةلاحل
لا˘ج˘م˘˘لا ح˘˘ت˘˘ف ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا ي˘˘ف
ة˘˘ير˘˘ب˘˘لا دود˘˘˘ح˘˘˘لاو يو˘˘˘ج˘˘˘لا

ره˘ششلا ع˘ل˘ط˘م ى˘لإا ة˘ير˘ح˘ب˘لاو
برغتشسا ،ةبشسانملابو .«مداقلا
دشصرل ةيملعلا ةنجللا ءاشضعأا

ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج را˘˘ششت˘˘نا ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘˘مو
ةر˘˘يد˘˘م ح˘˘ير˘˘شصت ،«ا˘˘نورو˘˘ك»
ا˘ي˘ق˘ير˘فإ’ ي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا بت˘كم˘لا
ة˘ح˘˘شصلا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘ل ع˘˘با˘˘ت˘˘لا
هيف تب˘عÓ˘ت يذ˘لا ،ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا
ةلا˘ح ن˘ع ة˘ي˘مو˘ي˘لا ا˘ه˘تا˘نا˘ي˘ب˘ب
تدنفو ،رئازجلا يف تاباشصإ’ا
تاجاتنتشسا ايلك ةيملعلا ةنجللا

تربتعاو ،ةيم˘ي˘ل˘قإ’ا ةر˘يد˘م˘لا
،اهتايحÓشصل ازواج˘ت ا˘ه˘ف˘قو˘م
تارابتعاب اعوفدم نوكي دقو
Ó˘كشش ة˘شضو˘فر˘˘م ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ق˘˘ت˘˘نا

ة˘˘يا˘˘˘ه˘˘˘ن ي˘˘˘فو .ا˘˘˘نو˘˘˘م˘˘˘شضمو
ضسي˘˘˘˘ئر بشصن ،عا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ج’ا
ةجردب ةذتاشسأ’ا ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
،يجاهن˘شص لا˘م˘ك رو˘شسي˘فور˘ب
نمأÓل ةينطولا ةلاكولل اشسيئر
حابشصم ليعا˘م˘شسإاو ،ي˘ح˘شصلا
،ي˘نو˘هرز ضسا˘ي˘لإاو ،ه˘˘ل ا˘˘ب˘˘ئا˘˘ن
ة˘لا˘كو˘˘ل˘˘ل ا˘˘شصا˘˘خ ارا˘˘ششت˘˘شسم
ةيملع تايشصخشش نم ةنوكملا

ةءافك يوذ نييئاشصخأاو ءاربخو
لا˘˘˘ج˘˘˘م ي˘˘˘ف ل˘˘˘ك ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘ع
رد˘˘شصم˘˘لا ر˘˘كذو ،ه˘˘شصشصخ˘˘ت
رودب علطشضت ةلاكولا نأا ،هتاذ
ضسي˘ئر˘ل ي˘م˘ل˘ع˘لا را˘ششت˘˘شسم˘˘لا
ن˘˘مأ’ا ي˘˘˘ف ،ة˘˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
ةموظنملا حÓ˘شصإاو ،ي˘ح˘شصلا
،ةيمومع˘لا ة˘ح˘شصل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

عشضو ،ةيشساشسأ’ا اهماهم نمو
نمأÓل ةينطولا ةيج˘ي˘تار˘ت˘شس’ا
لكايهلا عم رواششتلاب ،يحشصلا
ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ه˘˘شسلاو ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
ق˘ي˘شسن˘ت كلذ˘كو ،ا˘ه˘ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت
ة˘يا˘قو˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ج˘˘مار˘˘ب˘˘لا

رطاخمو تاديدهتل يدشصتلاو

.ةيحشصلا تامزأ’ا
،ةيروهمجلا ضسيئر ىطعأا دقو
ة˘ي˘قر˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م تا˘˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت
ى˘˘˘ت˘˘˘ح ي˘˘˘ح˘˘˘شصلا عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا
عورششملا حومطل˘ل بي˘ج˘ت˘شسي
ة˘مو˘ظ˘ن˘م ى˘لإا ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘ل˘˘ل

ةياعر نمشضت ةروطتم ةيحشص
.ةيملاع ضسيياقمب ةيعون
ضسل˘˘ج˘˘م مو˘˘ي˘˘لا د˘˘ق˘˘ع˘˘يو اذ˘˘ه
يرود˘˘لا ه˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا ،ءارزو˘˘لا
نع يئرملا لشصاو˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘ب
،نوبت ديجملا دبع ةشسائرب دعب
د˘ئا˘ق˘لا ،ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ضسي˘˘ئر
،ة˘ح˘ل˘شسم˘لا تاو˘ق˘ل˘ل ى˘˘ل˘˘عأ’ا

،ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘˘لا عا˘˘˘˘فد˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘يزو
اقفو هلام˘عأا لود˘ج ن˘م˘شضت˘يو
ةشسائرل نايب يف ضسمأا ءاج امل
نم ددع ة˘شسارد ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
تاعاطقب ةلشصلا تاذ طاقنلا
ثح˘ب˘لاو ي˘˘لا˘˘ع˘˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ير˘ح˘ب˘لا د˘ي˘شصلاو ،ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا

،ة˘˘يد˘˘ي˘˘شصلا تا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لاو
ةعانشصلاو ،ةقاطلاو ،ةي˘لا˘م˘لاو
ةيمنتلاو ةحÓف˘لاو ،م˘جا˘ن˘م˘لاو
رو˘ط˘تو ،ةرا˘ج˘ت˘لاو ،ة˘ي˘ف˘˘ير˘˘لا
ةطبترملا ةيح˘شصلا ة˘ي˘ع˘شضو˘لا
.«انوروك» ةحئاجب

ـه.دإوج

مداقلإ ةيليوج علطم رمألإ يف لسصفلإ

قح’ دعوم ىلإا لجؤوم ةيرحبلاو ةيربلا دودحلاو يوجلا لاجملا حتف

ع˘فر ة˘مو˘كح˘لا ضسمأا ترر˘ق
91 نع ايلك يلزنملا رجحلا

ي˘ف ه˘ت˘ي˘قو˘ت ل˘يد˘ع˘˘تو ،ة˘˘ي’و
ن˘م ح˘ب˘شصي˘ل ،تا˘ي’و˘لا ي˘قا˘ب
ة˘شسما˘خ˘لا ى˘لإا Ó˘ي˘ل ة˘ن˘ما˘˘ث˘˘لا

ح˘لا˘شصم تح˘˘شضوأا.احابشص
ا˘ه˘ل نا˘ي˘˘ب ي˘˘ف ،لوأ’ا ر˘˘يزو˘˘لا
ا˘ي˘ل˘˘ك ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا ع˘˘فر نأا ،ضسمأا
،تشسار˘ن˘م˘ت ،تا˘ي’و˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي
،ةد˘ي˘˘ع˘˘شس ،يز˘˘ي˘˘ل˘˘يإا ،فود˘˘ن˘˘ت

،ضضي˘ب˘لا ،ة˘˘ما˘˘ع˘˘ن˘˘لا ،ة˘˘يادر˘˘غ
،ةد˘كي˘˘كشس ،ة˘˘م˘˘لا˘˘ق ،ترا˘˘ي˘˘ت

،ة˘شسب˘ت ،م˘نا˘˘غ˘˘ت˘˘شسم ،ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج
،تن˘ششو˘م˘ي˘ت ن˘ي˘ع ،نا˘˘شسم˘˘ل˘˘ت
ن˘˘ي˘˘ع ،وزو يز˘˘ي˘˘ت ،فرا˘˘ط˘˘لا
ا˘˘مأا.ة˘˘ل˘˘ي˘˘˘م اذ˘˘˘كو ،ى˘˘˘ل˘˘˘فد˘˘˘لا
ل˘يد˘ع˘ت˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘˘ي’و˘˘لا

ن˘م ي˘لز˘ن˘م˘لا ر˘ج˘ح˘لا تي˘قو˘ت
ةياغ ىلإا ءاشسم ةنماثلا ةعاشسلا
،ي˘˘ه ،ا˘˘˘حا˘˘˘ب˘˘˘شص ة˘˘˘شسما˘˘˘خ˘˘˘لا
،ضسار˘˘˘هأا قو˘˘˘شس ،ضسادر˘˘˘˘مو˘˘˘˘ب
،ركشسعم ،ةفلجلا ،تليشسمشسيت
،ةر˘يو˘ب˘لا ،ة˘ن˘تا˘ب ،ي˘˘قاو˘˘ب˘˘لا مأا

،ة˘˘ل˘˘ششن˘˘خ ،ةر˘˘كشسب ،ناز˘˘ي˘˘ل˘˘غ
يد˘ي˘شس ،ف˘ل˘˘ششلا ،ة˘˘ل˘˘ي˘˘شسم˘˘لا
،ةديلب˘لاو ،ة˘يد˘م˘لاو ،ضسا˘ب˘ع˘ل˘ب
،ةلقرو ،ةزابيت ،جيريرعوب جرب
،ة˘م˘شصا˘˘ع˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ،را˘˘ششب
،ف˘ي˘ط˘شس ،نار˘هو ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق
طاوغأ’ا،راردأا ،ةيا˘ج˘ب ،ة˘با˘ن˘ع
.يداولا اذكو
زيح تاءارجإ’ا هذه لخدتو اذه
هتاذ ردشصملا فيشضي ‐ ذيفنتلا
.دحأ’ا مويلا نم ةيادب ‐

ر.نوراه

مويلإ نم ةيإدب ذيفنتلإ زيح لخدي ءإرجإلإ
ىرخأا ةي’و91 يف هتيقوت ليدعتو ةي’و91 نع ايلك رجحلا عفر

ضسيئر ضسمأا ر˘شصع ل˘ب˘ق˘ت˘شسا
،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا
اهلذبت يتلا دوهجلا راطإا يف
يشساي˘شس ل˘ح دا˘ج˘يإ’ ر˘ئاز˘ج˘لا
حلاشص ةليقع ،ةيب˘ي˘ل˘لا ة˘مزأÓ˘ل

باونلا ضسلجم ضسيئر ،ىشسيع
لمع ةرايزب موقي يذلا ،يبيللا
.ماه دفو ضسأار ىلع رئازجلل
دد˘ج ،ة˘ل˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه لÓ˘˘خو
رئازجلا فقوم ،نوبت ضسيئرلا
نيب راوحلا ىلإا يعادلا تباثلا

ل˘جأا ن˘م ن˘ي˘ي˘ب˘ي˘ل˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ششأ’ا
ي˘شسا˘ي˘شس ل˘ح ى˘˘لإا لو˘˘شصو˘˘لا
د˘ي˘حو˘لا ل˘ي˘˘ب˘˘شسلا هرا˘˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘ب
ةلودلا ةدايشس نامشضب ليفكلا
اديعب ،ةيبارتلا اهتدحوو ةيبيللا

ة˘ير˘كشسع˘˘لا تÓ˘˘خد˘˘ت˘˘لا ن˘˘ع
ضسيئر هون ،هرودبو.ةيبنجأ’ا

رودلاب ،يبيللا باونلا ضسلجم
ثحبلا يف رئازجلل يروحملا

هدÓب ةمزأ’ دوششنملا لحلا نع
.ةقيقششلا

ر.نوراه

يبيللإ بإونلإ صسلجم صسيئر لبقتسسإ
ىلإا يعادلا رئازجلا فقوم ددجي نوبت ضسيئرلا

يصسايصس لح ىلإا لوصصولل نييبيللا ءاقصشأ’ا نيب راوحلا

يلاعلا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةرازو تن˘ل˘عأا
ديدم˘ت ن˘ع ،ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو
جرختلا تاركذم ةششقانم لاجآا
ة˘ي˘ل˘يو˘ج ر˘ه˘شش ف˘شصت˘ن˘م ى˘لإا
ـلا خ˘يرا˘ت تدد˘ح ا˘م˘ك ،مدا˘ق˘لا

ادعوم ،لبقم˘لا ر˘ب˘م˘ت˘ب˘شس01
ة˘ب˘شسن˘لا˘ب تار˘كذ˘˘م˘˘لا عاد˘˘يإ’
˘مد˘ع اورر˘ق ن˘يذ˘لا ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘ل˘˘ل
مهيلع نيعتي ثيح ،اهتششقانم

د˘˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘لا ر˘˘˘ب˘˘˘ع ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘لا˘˘˘˘شسرإا
لكل ضصشصخم˘لا ي˘نور˘ت˘كلإ’ا
نم ديدعلا تنلعأاو اذه . مشسق
رار˘غ ى˘ل˘ع ،ن˘طو˘لا تا˘ع˘ما˘ج
نع ،ةزابيتب يعماجلا زكرملا
نم ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا بنا˘ج˘لا ءا˘غ˘لإا
ءابو ببشسب تار˘كذ˘م˘لا ضضع˘ب
نايب يف دروأا ثيح ،«انوروك»
ه˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع تع˘˘˘˘ل˘˘˘˘طا ضسمأا ه˘˘˘˘ل

بناجلا ضصخي اميف» ،«مÓشسلا»
رذعت نيذلا ةبلطلل يقيبطتلا

م˘ه˘˘تار˘˘كذ˘˘م ما˘˘م˘˘تإا م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
فورظلل ارظنو ،تاشسشسؤوملاب
مهنكمت مل يتلا تابوعشصلاو
مهف بناجلا اذه لامكتشسا نم
نكمي هيلعو ،هب نيمزلم ريغ
.«يرظنلا بناجلاب ءافتك’ا

ر.نوراه

«انوروك» ةحئاج ببسسب تاسسسسؤوملاب همامتإإ ةيبلغألإ ىلع رذعت امدعب يقيبطتلإ بناجلإ ءاغلإإ

مداقلا ةيليوج فصصتنم ىلإا تاعماجلاب جرختلا تاركذم ةصشقانم لاجآا ديدمت
مصسق لكل ضصصصخملا «لياميإ’ا» ربع مهتاركذم لاصسرإ’ لبقملا ربمتبصس01 ـلا ىلإا ةصشقانملاب نيينعملا ريغ لاهمإا ^

ماعلا ريدملا ،رارد يزوف رذح
نم ،رئازجلا رو˘ت˘شسا˘ب د˘ه˘ع˘م˘ل

تادا˘˘˘˘ششرإ’ا مار˘˘˘˘ت˘˘˘˘حا مد˘˘˘˘˘ع
ىلإا ةيمارلا ةيئاقولا ةيحشصلا
،«ا˘نورو˘ك» ي˘ششف˘ت ن˘م د˘˘ح˘˘لا

هنع رجني دق رمأ’ا نأا ادكؤوم
دق ءابولا اذه نم ةيناث ةجوم
   .اندÓب برشضت
يف52 نأا ،رارد فششكو اذه
تافوششكلا عومجم نم ةئاملا
ضسوريف نع فششكلاب ةشصاخلا
يف ازربم ،ةي˘با˘ج˘يا «ا˘نورو˘ك»
اهب ىلدأا ةيفحشص تاحيرشصت
ىلوأ’ا رهششأ’ا لÓخ هنأا ،ضسمأا

يف54 ،ضسوريفلا روهظ نم

تافوششكلا عومجم نم ةئاملا
اذه ي˘ف لا˘قو ،ة˘ي˘با˘ج˘يإا تنا˘ك
ة˘ل˘حر˘م˘˘ب ر˘˘م˘˘ن ا˘˘ن˘˘نأا» دد˘˘شصلا
ءا˘بو˘لا ي˘ششف˘ت ي˘ف ضضا˘ف˘˘خ˘˘نا

ةياهن نأا ادكؤوم ،«ءطبب نكلو
˘˘مار˘˘ت˘˘حا˘˘ب ة˘˘نو˘˘هر˘˘م ءا˘˘˘بو˘˘˘لا
.ةيئاقولا تاداششرإ’ا

˘ما˘ع˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ح˘˘شضوأا ا˘˘م˘˘ك
نأا ،ر˘ئاز˘ج˘لا رو˘ت˘شسا˘ب د˘ه˘ع˘م˘ل
مدع ينعي ’ ماتلا رجحلا عفر
اريششم ،ةيباجيا ت’اح ليجشست
ددع يف ضسيل لكششملا نأا ىلإا
ةيفيك يف وه ام ردقب ت’احلا
.اهرشصحو اهعم لماعتلا

ر.نوراه

ةيئاقولإ ةيحسصلإ تإداسشرإلإ مإرتحإإ مدع لاح يف

«انوروك» نم ةيناث ةجوم نع ىأانم يف تصسيل رئازجلا
«ةيباجيإا تافوصشكلا عومجم نم ةئاملاب52» : روتصساب دهعم ريدم ^

ةيباجيإا ت’اح ليجصست مدع ينعي ’ ماتلا رجحلا عفر ^

ة˘ي˘ما˘شسلا ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا تحر˘ت˘قا
مشضت ةق˘ي˘ثو ي˘ف ،ة˘ي˘غ˘يزا˘مأÓ˘ل
تا˘˘˘حار˘˘˘ت˘˘˘قاو تا˘˘˘˘ظ˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘م
يديهمتلا عورششملا ضصوشصخب
ءا˘ششنا ،رو˘˘ت˘˘شسد˘˘لا ة˘˘ع˘˘جار˘˘م˘˘ل
،ةيغيزامأÓ˘ل ى˘ل˘عأ’ا ضسل˘ج˘م˘لا

ضسيئر ىلإا ار˘ير˘ق˘ت تع˘فر ا˘م˘ك
،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا

.ةنهارلا اهتيعشضو نع هعÓطإ’
نيمأ’ا ،دا˘شصع ي˘م˘ششا˘ه˘لا لا˘ق
ة˘ي˘ما˘شسلا ة˘ظ˘فا˘ح˘˘م˘˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا
ه˘ل ح˘ير˘شصت ي˘ف ،ة˘ي˘غ˘يزا˘مأÓ˘˘ل
ىد˘˘ت˘˘ن˘˘م ضشما˘˘˘ه ى˘˘˘ل˘˘˘ع ضسمأا
ربتع˘ي يذ˘لا «ارو˘ت تغ˘يزا˘ما˘ت»
ة˘˘شصشصخ˘˘م ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع ة˘˘˘ششرو
ةيغيزا˘مأ’ا ضصشصق˘لا دا˘م˘ت˘ع’
يف عبطلل ةهجوملاو ةعّمجملا

ة˘يو˘غ˘ل˘لا تا˘عو˘ن˘ت˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م

ي˘ف ة˘ل˘م˘ع˘ت˘شسم˘لا ة˘ي˘غ˘يزا˘˘مأ’ا
ةيماشسلا ةظ˘فا˘ح˘م˘لا» ،ر˘ئاز˘ج˘لا
ةادأا˘ك ةدو˘جو˘م ة˘˘ي˘˘غ˘˘يزا˘˘مأÓ˘˘ل
اهمعد بجي ن˘كل ة˘ي˘تا˘شسشسؤو˘م
ة˘˘شسشسؤو˘˘م ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘ل˘˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘تو
ءاششنإا لÓخ نم اذهو ةيروتشسد
ةيغ˘يزا˘مأÓ˘ل ى˘ل˘عأ’ا ضسل˘ج˘م˘لا

ةغلل ةبشسنلاب لاحلا وه املثم
يمÓشسإ’ا ضسلج˘م˘لاو ة˘ي˘بر˘ع˘لا
م˘˘ل˘˘شس ه˘˘نأا ا˘˘ف˘˘ششا˘˘ك ،«ى˘˘ل˘˘عأ’ا
71 موي ةظ˘فا˘ح˘م˘لا تا˘حار˘ت˘قا

ة˘˘شسا˘˘ئر ى˘˘˘لا ،طرا˘˘˘ف˘˘˘لا يا˘˘˘م
نأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘شضم ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا

جمد كلذك تحرتقا هتشسشسؤوم
يف روتشسدلا نم4و3 نيتداملا

نأا ىلع ضصنت يتلاو ةدحاو ةدام
نيتيمشسرلا نيتينطولا نيتغللا»
 .«ةيغيزامأ’او ةيبرعلا امه

ـه.دإوج

ةنهإرلإ اهتيعسضو نع هعÓطإل ةيروهمجلإ صسيئر ىلإإ Óسصفم إريرقت تعفر
ةيغيزامألل ىلعأ’ا ضسلجملا ءاصشنإا حرتقت ةيغيزامألل ةيماصسلا ةظفاحملا



را˘ع˘شسأا د˘يد˘ح˘˘ت م˘˘تو اذ˘˘ه
فلتخ˘مو ة˘ط˘ششنأ’ا ر˘تا˘فد
روطلل ةي˘شسرد˘م˘لا بت˘كلا
جد081 ن˘ي˘ب ي˘ئاد˘ت˘˘ب’ا

تزوا˘˘ج˘˘˘تو ،جد062و
ةعبارلا ةنشسلا بتك ةميق
ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘يزأا ط˘˘˘˘شسو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘م
تحوارتو ،جد84,9062
ن˘˘˘˘˘م بت˘˘˘˘˘كلا را˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘شسأا

.جد003و جد44.241
تحوارت ،هتاذ قايشسلا يف
ىلوأ’ا ةنشسلا بتك راعشسأا

جد522 ن˘ي˘ب ،ط˘شسو˘ت˘˘م
يونا˘ث˘لا رو˘ط˘لا˘ب تل˘ج˘شسا˘ب˘ير˘ق˘ت را˘˘ع˘˘شسأ’ا ضسف˘˘نو،جد0403 تزوا˘˘˘ج˘˘˘˘تة˘ي˘ل˘ك ة˘م˘ي˘ق˘ب جد072و

بتكلا ر˘ع˘شس حوار˘ت ي˘ت˘لا
با˘ت˘كل˘˘ل جد052 ن˘˘ي˘˘ب
ا˘م˘ي˘ف  ،جد063و دحاو˘لا

ر˘˘˘˘ت˘˘˘˘فد˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘ع˘˘˘˘شس دد˘˘˘˘ح
رو˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘شسرد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ا˘مأا ،جد03 ـب ي˘ئاد˘ت˘ب’ا
ددحف ةلشسارملا رتفد رعشس
ضسف˘˘˘˘نو جد05 ة˘م˘ي˘ق˘ب
ي˘ح˘شصلا ر˘ت˘فد˘ل˘ل ر˘ع˘˘شسلا
ةميق ديدحت ع˘م ذ˘ي˘م˘ل˘ت˘ل˘ل
.ريناند5

ثدحلا4 7672ددعلا ^1441 لاوشش22ـل قفاوملا0202 ناوج41دحألا

watan@essalamonline.com

ةثÓثلا راوطألا يف جد063و081 نيب ام تحوارت

مداقلا يصساردلا مصسوملل ةيصسردملا بتكلا راعصسأا هذه

ز.لامج

ةنشسل ةيشسردم هبششلاو ةيشسردملا بتكلا راعشسأا ليلد نع ،ةيشسردملا تاعوبطملل ينطولا ناويدلا فششك
.ةثÓثلا راوطألا يف جد063و081 نيب ام تحوارت ثيح ،0202

ـل رجحلا ةرتف ءاهتنا
نيمداق رفاشسم303

اشسنرف نم
اياعرلا ءلجإا

نيقلاعلا نييرئازجلا
ايكرتب

لوأا ءاشسم تطح
رئازجلا راطمب ،شسمأا
ةعبات ةرئاط ،يلودلا
طوطخلا ةكرششل
،ةيرئازجلا ةيوجلا

792 اهنتم ىلع
اوناك ايرئازج ارفاشسم

ببشسب ايكرتب نيقلاع
يوجلا لاجملا قلغ

ناريطلا ةكرح مامأا
ةيادب ذنم ةيلودلا

ةحئاج يششفت
ربتعتو ،«انوروك»

ةيناثلا ةلحرلا هذه
نوشضغ يف اهعون نم
نم اقÓطنا ةعاشس42
نأا املع ،دلبلا شسفن
اهنتم ىلع ناك ىلوألا

.ارفاشسم203
،ةلشص يذ قايشس يفو

303 شسمأا رداغ
نم نيمداق يرئازج
رجحلا ،اشسنرف
pai دهعمب يحشصلا

،شسادرموب ةيلوب
مهل تمدق نيأا
ةيحشصلا ةياعرلا

ةيشسفنلا ةحارلاو
41 ةليط نيتمزÓلا

دكأاتلا ةياغ ىلإا ،اموي
ةيأا ليجشست مدع نم
شسوريفب ةباشصإا
.مهنيب «انوروك»

ك.اشضر

ةذتا˘شسأا ضسل˘ج˘م ة˘با˘ق˘ن تعد
،«Óكلا» ةيرئازجلا تايوناثلا

تا˘ع˘با˘ت˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج لا˘ط˘˘بإ’
عيمج تشسم يتلا ةيئاشضقلا
لك نع جارفإ’او ،نييباقنلا

ضضر˘غ˘ب ه˘يأار ن˘ع ر˘˘ب˘˘ع ن˘˘م
ةملك ءÓعإاو قئاقحلا راهظإا
زوحت اهل نايب يفو.قحلا
،هنم ة˘خ˘شسن ى˘ل˘ع «مÓ˘شسلا»
ةعباتملا «Óكلا» تنجهتشسا
اهيلإا ضضرعت يتلا ةيئاشضقلا
ة˘با˘ق˘ن˘˘ل˘˘ل ي˘˘ئ’و˘˘لا ن˘˘ي˘˘مأ’ا
يف روششنم بب˘شسب ،ة˘ل˘قرو˘ب
هرششن يف كراشش كوبشسيافلا
ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا˘˘˘˘ك ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘ف
نم مغرلابو ،ن˘ي˘ح˘ف˘شصت˘م˘لا
ارو˘ششن˘م كلذ د˘ع˘ب ر˘ششن ه˘˘نا
ر˘ي˘غ ة˘ق˘ي˘ثو˘لا نأا ه˘ي˘ف ن˘ي˘ب˘ي

،ة˘ي˘م˘شسر ر˘ي˘غو ة˘ح˘˘ي˘˘ح˘˘شص
يأا نود ةيبرتلا ريدم ردابف
دشض ىوكشش عفر يف ددرت
ةينلا نيبي ام يئ’ولا نيمأ’ا

هينبتل هتا˘كشسإا ي˘ف ة˘ت˘ي˘ب˘م˘لا
ةي’ولا يف عاطقلا لكاششم
،ة˘˘ي˘˘قاد˘˘شصمو ة˘˘هاز˘˘ن ل˘˘˘كب
ي˘˘فو ه˘˘نأا ،نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا فا˘˘شضأاو
ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا تاو˘شصأ’ا ف˘ن˘ك
تارا˘ع˘شش كا˘ن˘ه ر˘ي˘ي˘غ˘˘ت˘˘لا˘˘ب
’ عقاوب لايخلا يف عنشصت
مغر ،ةحشصلا نم هل ضساشسأا
ذنم بعششلل يلاعلا توشصلا

يشضملا هيف ابلاط رهششأا ةدع
نطاوم˘ل˘ل ظ˘ف˘ح˘ي د˘ل˘ب و˘ح˘ن

هتير˘ح ي˘ف˘ح˘شصلاو ه˘ت˘مار˘ك
تلاز ’ ،ه˘طا˘ششن ي˘با˘ق˘ن˘˘لاو
ضضرف˘ت تا˘شسرا˘م˘م˘لا ضضع˘ب
يباقنلا لمعلا ىلع اهتطلشس
عيمج ىأارم ىلع رئازجلا يف
ما˘مأاو ،ة˘لود˘لا ي˘ف تا˘ه˘ج˘لا

ضسي˘˘ل يذ˘˘لاو ع˘˘شضو˘˘لا اذ˘˘˘ه
عم كلذ لبق ثدح ،ديدجلاب

،ي˘ن˘˘طو˘˘لا بت˘˘كم˘˘لا و˘˘شضع
ركشسعم يف يشضاملا ماعلا

ةباقنلل يئ’ولا نيمأ’ا عمو

نلعي هيلعو ،نازيلغ ةي’ول
ه˘˘˘م˘˘˘عد «Ó˘˘˘˘كلا«ضسل˘˘˘˘ج˘˘˘˘م
ل˘˘˘˘˘ك ع˘˘˘˘˘م طور˘˘˘˘˘ششمÓ˘˘˘˘˘لا
ىلإا نورجي نيذلا نييباقنلا
‐ ببشس نود ةلادعلا ةقورأا

.اهبشسح
تاه˘ج˘لا «Ó˘كلا» تعد ا˘م˘ك
ى˘ل˘ع ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لاو ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

كرحتلل ،ةدع˘شصأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ة˘م˘ه˘ت ة˘كر˘ب˘ف˘ل د˘ح ع˘شضو˘˘ل
نود ةي˘نور˘ت˘كلإ’ا ة˘م˘ير˘ج˘لا

،ر˘ي˘ه˘ششت) ة˘ح˘شضاو ر˘ي˘يا˘ع˘˘م
ل˘˘˘ئا˘˘˘˘شسو ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع ( .‐فذ˘˘˘˘ق
اذهو ،يعامت˘ج’ا ل˘شصاو˘ت˘لا

ضضعب دي يف اشصع حبشصأا ام
اهنوطشسب˘ي ة˘ي˘بر˘ت˘لا ير˘يد˘م
يباقنلا م˘ل˘كت˘ي ةر˘م ل˘ك ي˘ف
تازوا˘ج˘ت˘لاو ،عا˘ط˘ق˘لا ن˘˘ع
نع ةيطغتلل هيف ثدحت يتلا

ي˘˘ف م˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘ششفو م˘˘˘هز˘˘˘ج˘˘˘ع
.رييشستلا

ع.لÓب

عاطقلا يف يباقنلا لمعلا ةلقرعب ةيبرتلا يريدم مهتا

نييباقنلا لاطت يتلا ةيئاصضقلا تاعباتملا لاطبإ’ وعدي «لكلا»

ريدملا ضسيئرلا ،راكح قيفوت دكأا
نأا ،«كار˘طا˘نو˘شس» ع˘م˘ج˘م˘ل ما˘ع˘˘لا
عم ضضوافت˘ي ي˘لور˘ت˘ب˘لا ع˘م˘ج˘م˘لا
«ي˘جرو˘تا˘ن» ة˘ي˘نا˘ب˘شس’ا ة˘كر˘˘ششلا

نأا ازر˘˘ب˘˘م ،زا˘˘غ˘˘لا را˘˘ع˘˘˘شسأا لو˘˘˘ح
يلودلا ميكحتلل ةدعتشسم ةكرششلا
لبق قفاوت ىلإا لشصوتلا متي مل اذإا
.لبقملا ةيليوج ةياهن
بقع يفحشص ءاقل يف ،راكح راششأا
لوأا ءاشسم ةيدقفتلا هترايز ةياهن
ةيطفنلا تآاششنملا نم ديدعلل ضسمأا

،يزيلإا يف ضسانمأا نيعب ةيزاغلاو
ل˘شصو˘ت˘ن م˘ل ا˘م لا˘ح ي˘ف ه˘˘نأا ى˘˘لإا

عم تاشضوافملا ةياهن دنع قافت’
را˘ع˘شسأا لو˘ح ي˘نا˘ب˘شس’ا ا˘ن˘كير˘شش
ءو˘ج˘ل˘لا ى˘ششخ˘ن ’ ا˘˘ن˘˘نإا˘˘ف زا˘˘غ˘˘لا
ار˘˘كذ˘˘م ،ي˘˘لود˘˘˘لا م˘˘˘ي˘˘˘كح˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
عمجم˘لا ط˘بر˘ت ي˘ت˘لا تا˘قÓ˘ع˘لا˘ب
يف ةينابشس’ا تاكرششلاب ينطولا

ديزت ي˘ت˘لاو زا˘غ˘لا ق˘يو˘شست لا˘ج˘م
دون˘ب˘لا نأا اد˘كؤو˘م ،ة˘ن˘شس05 ن˘˘ع
حمشست ني˘فر˘ط˘لا ن˘ي˘ب ة˘يد˘قا˘ع˘ت˘لا
بشسح راعشسأÓ˘ل ة˘يرود ة˘ع˘جار˘م˘ب
راكح فاشضأاو ،ةقاطلا قوشس روطت
داجيإاب حمشست ىرخأا ادونب كانه نأا

لÓ˘˘خ ن˘˘م ،تا˘˘عاز˘˘ن˘˘ل˘˘ل لو˘˘˘ل˘˘˘ح
ءوجللاو نيفرطلا نيب تاشضوافملا
متي مل لاح يف يلودلا ميكحتلل
نيفرطلا نيب قفاوت ىلإا لشصوتلا
ةدد˘˘ح˘˘م˘˘لا لا˘˘جآ’ا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ل˘˘˘ب˘˘˘ق
ميكحتلا نأا افيشضم ،تاشضوافملل
نأا اربت˘ع˘م ،ة˘ي˘م˘ت˘ح ضسي˘ل ي˘لود˘لا
لول˘ح˘لا ن˘م د˘حاو˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ر˘مأ’ا
نم يتلاو دو˘ق˘ع˘لا ي˘ف ة˘شسر˘كم˘لا
ريدملا راششأاو ،عازنلا ةيوشست اهنأاشش
تحبر دق كارطانوشس نأا ىلإا ماعلا
اياشضقلا نم ديدعلا يشضاملا يف
’ ا˘ه˘نأاو ،ءار˘˘جإ’ا اذ˘˘ه لÓ˘˘خ ن˘˘م
أاجلتشس يذلا ءارجإ’ا اذه ىششخت
.ةوقلا عشضوم نم هيلإا

اذ˘ه نأا ،ثد˘ح˘ت˘م˘˘لا ح˘˘شضوأا ا˘˘م˘˘ك
هيلع عيقوتلا متي دوقعلا نم عونلا
هنكل ،ةنشس03 ىلا لشصت دق ةدمل
حمشست ةنورم˘لا ن˘م عو˘ن˘ب ز˘ي˘م˘ت˘ي
ةر˘فو˘م˘˘لا تا˘˘ي˘˘م˘˘كلا ة˘˘ع˘˘جار˘˘م˘˘ب
ةعجارم متي هنا ازربم ،راعشسأ’او
وأا نيتنشس لك ةيئاقلت ةفشصب دونبلا
حامشسلا لجا نم ،تاونشس ثÓث
تايطعملا عم فيكتلاب فارطأÓل
ن˘ع عا˘فد˘لاو ،قو˘شسل˘ل ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا

ا˘˘ه˘˘تا˘˘˘ب˘˘˘شست˘˘˘كمو ا˘˘˘ه˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘شصم
.ةيداشصتق’ا

ضسي˘ئر˘لا د˘كأا ،ر˘يا˘غ˘م قا˘ي˘شس ي˘فو
،«كارطانوشس» عمجمل ماعلا ريدملا
ي˘لور˘ت˘˘ب˘˘لا جا˘˘ت˘˘نإ’ا تا˘˘ي˘˘م˘˘ك نأا

ع˘جار˘ت˘ت م˘ل ع˘م˘ج˘م˘˘ل˘˘ل يزا˘˘غ˘˘لاو
،اهتايوتشسم ضسف˘ن ى˘ل˘ع تظ˘فا˘حو
لامعلا دد˘ع ضصي˘ل˘ق˘ت ن˘م م˘غر˘لا˘ب

،جاتنإ’ا زكارم ىوتشسم ىلع ىتح
ءا˘بو ي˘ششف˘ت د˘شض ي˘ئا˘قو ءار˘جإا˘˘ك
هنا ،لوؤوشسملا تاذ دكأاو.انوروك
ةبع˘شصلا ة˘ي˘ح˘شصلا فور˘ظ˘لا م˘غر
يششفت ببشسب ملاعلا اهب رمي يتلا

ددع ضصيلقت كلذكو ،انوروك ءابو
يدا˘ف˘ت˘ل ي˘ئا˘قو ءار˘جإا˘ك لا˘˘م˘˘ع˘˘لا
جاتنإ’ا تايمك نأا ’إا ،ءابولا يششفت
مل ع˘م˘ج˘م˘ل˘ل يزا˘غ˘لاو ي˘لور˘ت˘ب˘لا
ضسف˘ن ى˘˘ل˘˘ع تظ˘˘فا˘˘حو ع˘˘جار˘˘ت˘˘ت
نأا ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘ششم ،ا˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘يو˘˘˘ت˘˘˘شسم
نيعب ةيزاغلاو ةيطفنلا تاشصنملا
ضسف˘ن˘ب ا˘ه˘جا˘ت˘نإا ل˘شصاو˘ت ،ضسا˘ن˘˘ما
ةئاملاب53 دينجتب اذهو تايمكلا
هذ˘˘ه نأاو ،لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘م ط˘˘˘ق˘˘˘ف
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘هذا˘˘˘خ˘˘˘تا م˘˘˘ت تاءار˘˘˘جإ’ا

احشضوم ،ةماعلا ةيريدملا ىوتشسم
000.3 ن˘م ر˘ث˘كأا م˘ي˘ظ˘ن˘ت م˘˘ت ه˘˘نا
ةينقت ربع ،يجراخو يلخاد عامتجا
قاف˘ت’ا م˘تو ،د˘ع˘ب ن˘ع ر˘شضا˘ح˘ت˘لا

عم تايقافتا ةدع ىلع ءاشضمإ’او
زرباو ،ةقيرطلا هذهب بناجأا ءاكرشش

تناك كارطانوشس نأا ،ماعلا ريدملا
تأاششنأا رئازجلا يف ةشسشسؤوم لوأا

ءابو تايدحت ةهجاومل ةمزأا ةيلخ
مت انوروك ةلاح لوأا نأ’ ،انوروك
لمعي يبنجأا ةيعر ىدل اهليجشست
كلذ ذ˘ن˘مو ،كار˘طا˘نو˘˘شس ح˘˘لا˘˘شصل
،ةمزÓلا تاءارجإ’ا ذاختا مت نيحلا

تح˘ت لا˘م˘ع˘˘لا ع˘˘شضو ا˘˘شصو˘˘شصخ
عورششلا لبق اموي51 ةدمل رجحلا
.عقوم يأا يف لمعلا يف
ع˘م˘ج˘م˘لا نأا ،را˘كح ح˘˘شضوأاو اذ˘˘ه
وحن هتيجيتارتشسا لÓخ نم هجوت
ضسنوتب  د˘جاو˘ت˘ي ثي˘ح ،ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا

قيرط نع وريبلاو يلاملاو ايبيلو
تا˘ج˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ق˘˘يو˘˘شست تا˘˘كر˘˘شش
ا˘بوروأا ي˘ف ة˘يزا˘غ˘لاو ة˘ي˘لور˘ت˘˘ب˘˘لا
،(ار˘ت˘ل˘ج˘نإاو ا˘ي˘نا˘ب˘˘شساو ا˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإا)
،ايكرت يف يواميكورتيب عورششمو
ثحبلا ي˘ف ر˘م˘ت˘شسي ع˘م˘ج˘م˘لا نأاو
رام˘ث˘ت˘شسÓ˘ل ة˘ح˘بر˘م ضصر˘ف ى˘ل˘ع
.يلودلا ىوتشسملا ىلع

يف عرششت  «كارطانوشس»
ةيلورتب عيراششم ديشسجت

ةديدج ةيواميكورتيبو
ةشساردلا ديق ىرخأاو

ريدملا ضسيئرلا ،راكح قيفوت دكأا
نأا ،كار˘طا˘نو˘شس ع˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا
ريركتلا ةطحمل ةينقتلا تاشسرادلا
نويلم5 ةقاطب دوعشسم يشساحب

ءا˘شضمإ’ا م˘ت يذ˘لاو ،ا˘يو˘ن˘˘شس ن˘˘ط
ة˘ياد˘ب ي˘ف ا˘هزا˘ج˘نإا قا˘˘ف˘˘تا ى˘˘ل˘˘ع
ىلع ،ايلاح زاجنإ’ا ددشصب ،0202
زا˘˘ج˘˘˘نإ’ا ي˘˘˘ف عور˘˘˘ششلا م˘˘˘ت˘˘˘ي نأا
،ةلبقملا ةنشسلا ةيادب عم يلكيهلا

عيراششملا نم د˘يد˘ع˘لا نأا ا˘ف˘ي˘شضم
ددشصب ةيواميكورتيبلا ة˘ي˘لور˘ت˘ب˘لا
.ةشساردلا ديق ىرخأاو زاجنإ’ا
،كارطانوشسل ماعلا ر˘يد˘م˘لا ح˘شضوأا
دوعشسم يشساحب ريركتلا ةطحم نأا
ءا˘ف˘ت˘˘ك’ا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ى˘˘لإا فد˘˘ه˘˘ت
Ó˘ب˘ق˘ت˘شسم م˘ت˘˘ي˘˘شسو ،بو˘˘ن˘˘ج˘˘لا˘˘ب
ىر˘˘خأا ع˘˘يرا˘˘ششم ي˘˘ف قÓ˘˘ط˘˘˘ن’ا

،ةد˘كي˘كشسو ترا˘˘ي˘˘ت˘˘ب ة˘˘ه˘˘با˘˘ششم
ىل˘ع زو˘ح˘ي ع˘م˘ج˘م˘لا نأا ا˘ف˘ي˘شضم
داو˘م˘لا ل˘يو˘ح˘ت˘ل ىر˘خأا ع˘يرا˘˘ششم
مت ثيح ،كيتشسÓب ىلإا ةيلورتبلا
يبنجأا كيرشش عم عورششم ءاشضمإا
و˘يزرا ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع «لا˘˘تو˘˘ت»
ةكارششلاب يناث عورششمو ،نارهوب
،ناد˘ي˘م˘˘لا ضسف˘˘ن ي˘˘ف كار˘˘تأ’ا ع˘˘م
عيراششم دوجو نع راكح نلعأاو
عور˘ششم˘ك ،ة˘شسارد˘لا د˘˘ي˘˘ق ىر˘˘خأا
داوم ىلإا طفن˘لاو زا˘غ˘لا ل˘يو˘ح˘ت˘ل
ة˘فا˘شضم ة˘م˘ي˘ق تاذ ة˘ي˘كي˘ت˘شسÓ˘ب

،ةد˘كي˘كشس ة˘ي’و ىو˘ت˘شسم ى˘˘ل˘˘ع
تارواششملا ةلحرم يف نآ’ا وهو
رايلم6 ةميقب يبنجأا كيرشش عم
لونا˘ت˘ي˘م˘ل˘ل ر˘خآا عور˘ششمو ،ر’ود
كيرشش عم لونات˘ي˘م˘لا تا˘ق˘ت˘ششمو
عورششم كا˘ن˘ه ه˘نأا ا˘ف˘ي˘شضم ،ي˘نا˘ث
لثمتم ،ةعانشصلا ةرازول عبات ثلاث
هليوحتو تافشسوفلا جارختشسا يف
وهو ،كارطا˘نو˘شس ه˘ي˘ف كرا˘ششت˘شسو
ةياهن ل˘ب˘ق م˘ت˘ي˘شسو ة˘شسارد˘لا د˘ي˘ق
كير˘˘˘شش ع˘˘˘م ءا˘˘˘˘شضمإ’ا ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘شسلا
.هزاجنإا ةرششابمل
ق˘ي˘فو˘ت ا˘عد ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘شسلا ي˘˘فو
ىلإا ،كارطانوشس يلوؤوشسم ،راكح
عجرتشسملا زاغلا ةبشسن نم عفرلا

ةئاملاب04 ىلإا ة˘ئا˘م˘لا˘ب52 ن˘˘م
،ةثيدحلا تايجولونكتلا لامعتشساب
نم ضصيلقتلا ةرورشض ىلع اددششم
يف اشصوشصخ رام˘ث˘ت˘شس’ا تا˘ق˘ف˘ن
ءو˘˘ج˘˘ل˘˘لاو ،تاد˘˘حو˘˘˘لا د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘ت
حمشست يتلا ة˘ث˘يد˘ح˘لا تا˘ي˘ن˘ق˘ت˘ل˘ل
لث˘ما لÓ˘غ˘ت˘شساو ل˘قا را˘م˘ث˘ت˘شسا˘ب
.ةحاتملا تايناكمإÓل

ز.لامج

ةكرششلا جاتنإا عجارت مدع دكأا راكح قيفوت
يف يلودلا ميكحتلل ةدعتصسم «كارطانوصس»

راعصسأ’ا لوح «يجروتان» عم اهقفاوت مدع ةلاح

د˘˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘˘لا ةرازو تن˘˘˘˘ل˘˘˘˘عأا
ة˘ي˘كل˘شسلا تÓ˘˘شصاو˘˘م˘˘لاو
دد˘˘˘˘ع نأا ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘كل˘˘˘˘˘شس’او
ينورتكلإ’ا عفدلا تايلمع
ت’ا˘˘˘شصت’ا عا˘˘˘ط˘˘˘ق ي˘˘˘˘ف
ـل ىلوأ’ا رهششأا4ـلا لÓخ
419.976 تغ˘˘˘ل˘˘˘ب ،0202
493.827 نيب نم ةيلمع
يأا ،تا˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ل˘˘ك ي˘˘ف
،ةئاملاب43.39 لد˘ع˘˘م˘˘ب
يششفت ع˘م تن˘ماز˘ت ي˘ت˘لاو
.نطولا يف انوروك ةحئاج
ي˘˘˘˘˘ف ،ةرازو˘˘˘˘˘˘لا تف˘˘˘˘˘˘ششك
اهتحفشص ىلع اهل روششنم

،«كوبشسيافلا» يف ةيمشسرلا
ع˘فد˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع دد˘˘ع نأا
عا˘˘ط˘˘ق ي˘˘ف ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإ’ا
ع˘فدو ة˘ئ˘ب˘ع˘˘ت ت’ا˘˘شصت’ا
،تنرتنأ’او فتاهلا ر˘ي˘تاو˘ف
رهششأا ةعبرأ’ا لÓخ تغلب
،ة˘يرا˘ج˘لا ة˘ن˘˘شسل˘˘ل ى˘˘لوأ’ا

يششفت ع˘م تن˘ماز˘ت ي˘ت˘لاو
419.976 ،انوروك ةحئاج
493.827 نيب نم ةيلمع
يأا ،تا˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ل˘˘ك ي˘˘ف
،ةئاملاب43.39 لد˘ع˘˘م˘˘ب
تا˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘شصحإÓ˘˘˘ل ا˘˘˘˘ق˘˘˘˘فو
فرط نم ارخؤوم ةروششنملا

.يلآ’ا دقنلا عمجت
،هتاذ ردشصملا حشضوأا امك
ددع نم ةئاملاب43.39 نأا

ع˘˘˘˘˘فد˘˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ع
ي˘˘ف تم˘˘ت ،ي˘˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘كلإ’ا
ةزرب˘م ،ت’ا˘شصتإ’ا عا˘ط˘ق
ضسكع˘˘ي لد˘˘ع˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘ه نأا
لاجم يف عاطقلا ةشسايشس
ينورتكلإ’ا عفدلا عيجششت
ف˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م لÓ˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘م
نم ةعوشضوملا تاشصنملا

ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘م فر˘˘˘˘˘ط
.ت’اشصت’ا

ز.لامج

تلاشصتلا عاطق يف تمت اهنم ةئاملاب39

0202 نم ىلوأ’ا رهصشأا4 للخ ةينورتكلإا عفد ةيلمع فلأا976

42 ـلا لÓخ رئازجلا تلجشس
،تايفو9 ةر˘ي˘˘خأ’ا ة˘˘عا˘˘شس
ـب ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘˘با˘˘˘شصإا211و
89 ءا˘˘شصحإا ع˘˘م ،«ا˘˘نورو˘˘ك»
فششك امل اقفو ،ءافشش ةلاح
لا˘م˘ج رو˘ت˘˘كد˘˘لا ضسمأا ه˘˘ن˘˘ع

ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘لا ،رارو˘˘ف
يششفت ةعباتمو دشصر ةنجلل
ردشصملا فششك امك.ءابولا
لا˘˘˘م˘˘˘جإ’ا دد˘˘˘ع˘˘˘لا نأا ،ه˘˘˘˘تاذ
يف ءابو˘لا اذ˘ه˘ب ن˘ي˘با˘شصم˘ل˘ل
ماقرأ’ا ءوشض ىلع غلب اندÓب
ةعاشس42 ـلا لÓخ ةلجشسملا

اميف ،ةلاح01801 ،ةريخأ’ا
ىلإا تايفولا ي˘لا˘م˘جإا ل˘شصو
ددعلا زفق لباقملا يف ،067
ى˘لإا ن˘ي˘فا˘ع˘ت˘م˘ل˘ل ي˘لا˘م˘˘جإ’ا

0247.
ك.اشضر

0247 ىلإا لشصي نيفاعتملا يلامجإاو ءافشش ةلاح89 ليجشست

رئازجلا يف «انوروك» ـب ةديدج ةباصصإا211و تايفو9



ىلإا اياحشضلا لقُن دقو اذه
،ةي’ولا ةم˘شصا˘ع ى˘ف˘ششت˘شسم
ةينمأ’ا حلاشصملا تحتف اميف
اقيقحت ،ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإا ة˘شصت˘خ˘م˘لا
تاشسبÓمو با˘ب˘شسأا د˘يد˘ح˘ت˘ل
.ثداحلا

ةليشسملا ةي’و تدهشش دقو
ةريخأ’ا ة˘عا˘شس84ـلا لÓ˘˘خ
يف اببشست رورم يثداح عوقو
.ضصاخششأا7 كÓه

ةباضصإاو اضصخضش31 ةافو
ثداوح رثإا نيرخآا092
ةعاضس84 فرظ يف رورم
ة˘يا˘م˘ح˘˘لا تاد˘˘حو تشصحأا

ةعاشس84 ـلا لÓخ ة˘ي˘ند˘م˘لا
اشصخشش31 ةافو ،ة˘ي˘شضا˘م˘لا

حورجب نيرخآا092 ةباشصإاو
ثداوح رثإا ةروطخلا ةتوافتم
،نطو˘لا ر˘ب˘ع ة˘قر˘ف˘ت˘م رور˘م

ةافوب ةليشصح لقثأا تلجشسو
نيرخآا5 ةباشصإاو ضصاخششأا7
ن˘ي˘ثدا˘ح عو˘قو ر˘˘ثإا حور˘˘ج˘˘ب

ةليشسملا يتيدلب يف نيرورم
ا˘˘˘نر˘˘˘كذ ا˘˘˘م˘˘˘ك رور˘˘˘شس ن˘˘˘بو
.هÓعأا ليشصفتلاب

watan@essalamonline.com

5 7672ددعلا ^1441 لاوضش22ـل قفاوملا0202 ناوج41دحألاثدحلا

ةروطقم فضصن ةنحاضشو ةيحايضس ةرايضس نيب فينع مادطضصا رثإا رخآا ةباضصإاو صصاخضشأا4 ةافو

ةــــليصسملا يـــف ةـــيرورــم ةرزـــجم

صص.رتنع

ميلقإاب «فافدلا» ىمضسملا ناكملاب صسمأا عقو عورم ريضس ثداح يف حورجب رخآا بيضصأاو صصاخضشأا ةعبرأا كله
يف لثمت ،جيريرعوب جربو ةليضسملا نيب طبارلا54 مقر ينطولا قيرطلا روحم ىلع اديدحتو ،ةليضسملا ةيدلب

.ةروطقم فضصن ةنحاضشو نوفوتملا ةعبرألا صصاخضشألا اهنتم ىلع ناك ةيحايضس ةرايضس نيب فينع مادطضصا

ةديعضسب فانضصألا ةفلتخم رايط نودب تارئاط8 هتزوحب طبضض صصخضش فيقوت

ةماعنلاب جلاعملا فيكلا نم فصصنو نيراطنق ةبارق زجح
ةزرفم ضسمأا لوأا تطبشض

ي˘ن˘طو˘لا ضشي˘ج˘ل˘ل ة˘كر˘ت˘˘ششم
ع˘م ق˘ي˘˘شسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لا ر˘˘شصا˘˘˘ن˘˘˘ع
ني˘ن˘ج ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ،كرا˘م˘ج˘لاو
5.842 ،ة˘ما˘˘ع˘˘ن˘˘لا˘˘ب قزرو˘˘ب

،جلاعملا فيكلا نم مارغوليك
كردلا رشصانع زجح نيح يف
لكب دودحلا ضسرحو ينطولا

،نا˘شسم˘ل˘ت ،ى˘ل˘فد˘لا ن˘ي˘ع ن˘م
نم امارغو˘ل˘ي˘ك41 ة˘شسب˘˘تو
.ةداملا ضسفن

زرا˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘م تف˘˘˘˘˘قوأاو اذ˘˘˘˘˘ه
ي˘ن˘طو˘لا ضشي˘ج˘ل˘ل ة˘كر˘ت˘˘ششم
ع˘م ق˘ي˘˘شسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا

ن˘˘˘مأ’او كرد˘˘˘لا ر˘˘˘˘شصا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع
تا˘ي˘ل˘م˘˘ع ر˘˘ثإا ،ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

،ة˘ل˘قرو ن˘˘م ل˘˘كب ة˘˘قر˘˘ف˘˘ت˘˘م
،يقاوبلا مأا ،ةركشسب ،طاوغأ’ا

اشصخشش11 ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘˘شسقو
5996و ،نيت˘ن˘حا˘شش اوز˘ج˘حو
ةدحو2781و ضسولهم ضصرق

،تا˘بور˘ششم˘لا ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م
،رئاجشسلا نم ةبلع00043و
ت’وا˘ح˘م طا˘ب˘حإا م˘ت ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك بير˘˘ه˘˘ت
رتل9717 ـب رد˘ق˘˘ت دو˘˘قو˘˘لا
ةشسبت ،ضسارهأا قوشس نم لكب
ه˘تدروأا ا˘م˘ل ا˘ق˘فو ،فرا˘ط˘˘لاو
نايب يف ،نطولا عافدلا ةرازو
«مÓ˘شسلا» تم˘ل˘شست ضسمأا ا˘ه˘ل
،ىرخأا ةهج نم.هنم ةخشسن
ينطولا كردلا رشصانع فقوأا
اوزجحو ضصاخششأا3 ،فودنتب
تناك ةبكرم21و نيتنحاشش
تاراظن9و ة˘˘قر˘˘شس ل˘˘ح˘˘م
ر˘ب˘ع لا˘شصتا زا˘ه˘جو ،ناد˘ي˘˘م
نيح يف ،ةي˘عا˘ن˘شصلا را˘م˘قأ’ا
8 زجحو ضصخشش فيقوت مت

ن˘˘م را˘˘ي˘˘ط نود˘˘ب تار˘˘˘ئا˘˘˘ط
.ةديعشسب فانشصأ’ا فلتخم

تطبشض ،هشسفن قايشسلا يف
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ضشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل زرا˘˘ف˘˘م
ع˘م ق˘ي˘˘شسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لا ر˘˘شصا˘˘˘ن˘˘˘ع
،طغشض قراطم6 ،كرامجلاو
عطق8و ،ةيئابرهك تادلوم4
ضضارغأاو تيمانيدلا ةدام نم
.تشسارنمتب ريجفتلل ىرخأا

كردلا رشصان˘ع ط˘ب˘حأا ا˘م˘ك
ت’وا˘ح˘م ،ة˘با˘ن˘ع˘ب ي˘ن˘طو˘لا

81  ـل ة˘ي˘عر˘شش ر˘˘ي˘˘غ ةر˘˘ج˘˘ه
ن˘ت˘م ى˘ل˘˘ع او˘˘نا˘˘ك ا˘˘شصخ˘˘شش
اميف ،عنشصلا ةيديلقت براوق
ضشي˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل ةزر˘˘˘ف˘˘˘م تف˘˘˘قوأا
ريغ ارجاه˘م62 ،تشسارنمت˘ب
.ةفلتخم تايشسنج نم يعرشش

تنكمت ،ةدجن ءادنل اعبتو
،ل˘˘حاو˘˘شسلا ضسار˘˘ح˘˘˘ل ةد˘˘˘حو
ذا˘ق˘نإاو ثح˘ب ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع لÓ˘˘خ
ل˘˘˘حاو˘˘˘شس ة˘˘˘لا˘˘˘ب˘˘˘ق ير˘˘˘ح˘˘˘˘ب
نم ،ةزابيت ةي’وب ،نوراهوب
’ ام˘ي˘ف ،ق˘ير˘غ ة˘ث˘ج لا˘ششت˘نا
ن˘˘˘ع ا˘˘˘يرا˘˘˘ج ثح˘˘˘ب˘˘˘لا لاز˘˘˘ي
.رخآا ضصخشش

ط.ةراضص

04 ى˘ل˘ع لو˘ه˘م ق˘˘ير˘˘ح ى˘˘تأا
نم ددعو بو˘ب˘ح˘لا ن˘م ارا˘ت˘كه
نيع ةيدل˘ب˘ب ةر˘م˘ث˘م˘لا را˘ج˘ششأ’ا

حمشس اميف ،ة˘م˘لا˘ق ي˘ف فو˘ل˘خ˘م
ءافطإ’ا لاجرل ع˘ير˘شسلا ل˘خد˘ت˘لا

ىرخأا ةعشساو تاحاشسم ذاقنإا نم
.يفير لزنمو

دودح يف بشش يذلا قيرحلا
لوأا راهن نم03:31 ـلا ةعاشسلا
تاذ˘˘˘ب ي˘˘˘قازر ة˘˘˘ت˘˘˘ششم˘˘˘ب ضسمأا
92 فÓ˘تإا ي˘ف بب˘شست ،ة˘يد˘ل˘ب˘˘لا

،مئاقلا نيللا حمقلا نم اراتكه
حمق˘لا ن˘م ىر˘خأا ارا˘ط˘ن˘ق11و
ددع ىلإا ةفاشضإا ،مئاقلا بلشصلا

،ةعونتملا ةر˘م˘ث˘لا را˘ج˘ششأ’ا ن˘م
قرفل عيرشسلا لخدتلا لاحو اذه
ةيندملا ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا
ةنشسلأا دادتمإا نود ،فولخم نيعب
054 ه˘ت˘حا˘شسم ا˘˘م ى˘˘لإا به˘˘ل˘˘لا

ةيعارزلا ليشصاحملا نم اراتكه
نأا املع ،راوجلاب يفير نكشسو
يلاوح تماد يتلا ءافطإ’ا ةيلمع
ن˘˘˘مز˘˘˘لا ن˘˘˘م ف˘˘˘شصنو ة˘˘˘عا˘˘˘شس
 .ءافطإا يتنحاشش اهل ترخشس

تازيهجت مهتلي قيرح
ةينقتلا تاضساردلا بتكمب

ةنتابب ةيداضصتقلاو
ضسمأا حابشص بشش قيرح ىتأا

تاشساردلا بتكم لخاد ةعاق يف
ةنيد˘م˘ب ة˘يدا˘شصت˘ق’او ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا
تازيهج˘ت˘لا ضضع˘ب ى˘ل˘ع ،ة˘ن˘تا˘ب
تا˘ششا˘شش ا˘ه˘ن˘˘م ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإ’ا

ح˘م˘شسو ،بتا˘كمو ر˘تو˘ي˘˘ب˘˘مو˘˘ك
ةيامحلا ناوعأ’ عيرشسلا لخدتلا
ق˘ير˘ح˘لا ةر˘شصا˘ح˘م˘ب ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا

يقاب ىلإا هدادتما نود ةلوليحلاو
بت˘˘كم˘˘لا˘˘ب ىر˘˘خأ’ا تا˘˘عا˘˘ق˘˘˘لا
م˘يد˘ق˘لا يرادإ’ا ي˘ح˘لا˘ب ن˘ئا˘كلا
ر˘خ˘شس ثي˘ح ،ة˘ي’و˘لا ة˘م˘شصا˘ع˘ب
ءافطإا تانحاشش4 ةيلمعلا هذهل
12 بناج ىلإا ،فاعشسإا ةرايشسو
،بترلا فلتخم نم لخدت نوع
ةشصتخملا حلاشصملا اهتهج نم
بابشسأا ةفرعمل ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت تح˘ت˘ف
 .ثداحلا تاشسبÓمو

صش.ةرهز / يرداق مÓضسلا دبع

يفير لزنمو ىرخأا ةعضساو تاحاضسم ذقنأا ءافطإلا لاجرل عيرضسلا لخدتلا
ةملاق يف فولخم نيعب بوبحلا نم اراتكه04 ىلع يتأاي لوهم قيرح

ديمعلا ،مور˘ع˘ل ر˘م˘عأا ف˘ششك
ة˘ي˘ل˘خ ضسي˘ئر ،ة˘طر˘˘ششل˘˘ل لوأ’ا
ةيريدملاب ةفاحشصلاو لاشصتإ’ا
يقلت نع ،ينطولا نمأÓل ةماعلا

بارت˘لا ر˘ب˘ع ة˘طر˘ششلا ح˘لا˘شصم
نم ةدتمملا ةرتفلا يف ،ينطولا

يام13 ى˘˘˘˘لإا ضسرا˘˘˘˘م10
503236 ـل ،ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘شضا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

نينطاوملا نم ةيفتاه ةملاكم
8451 ةيناجملا اهطوطخ ربع
ام ،401 طخلاو ةدجنلا71و
ن˘م ة˘˘طر˘˘ششلا ح˘˘لا˘˘شصم ن˘˘كم
ةد˘ج˘ن˘لاو ةد˘عا˘˘شسم˘˘لا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
.نطاوملل هيجوتلاو

تا˘م˘لا˘كم˘˘لا هذ˘˘ه رد˘˘شصت˘˘ت
تا˘عا˘ق ى˘لإا ةدراو˘لا ة˘ي˘ف˘تا˘ه˘˘لا
،ةي’و نمأا84 ربع تايلمعلا

˘مÓ˘ع˘ت˘شس’او ةد˘ج˘ن˘لا تا˘ب˘ل˘ط
378242 عومجمب ه˘ي˘جو˘ت˘لاو
ثداوح نع غيلب˘ت˘لاو ،ة˘م˘لا˘كم
،ةملاكم33862 رور˘˘˘م˘˘˘˘لا

05122 تاقرشسلا نع غيلبتلا
قئارحلا نع غيلبتلاو ،ةملاكم
د˘ي م˘يد˘ق˘تو ،ة˘م˘لا˘كم2661
28526 ة˘ثا˘غإ’او ةد˘˘عا˘˘شسم˘˘لا

ددع ليجشست مت امك.ةملاكم
ةدراولا تاملاكملا ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘م
116781 لشصو نينطاوملا نم
ةفلتخم لئاشسمب قلعتت ةملاكم
نع غي˘ل˘ب˘ت˘لا ا˘ه˘ن˘م ،ة˘عو˘ن˘ت˘مو
ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا تا˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م
نم ةيا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘ب لÓ˘خإ’او
ام ،«ا˘نورو˘ك» ضسور˘ي˘ف ي˘ششف˘ت
نطاوملا ةكراششم ىدم ضسكعي
ة˘˘˘طر˘˘˘ششلا دو˘˘˘ه˘˘˘ج م˘˘˘عد ي˘˘˘ف
اذه نم ةياقولا يف ةمهاشسملل
ضساشسملا نع غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘لاو ،ءا˘بو˘لا
ق˘فر˘لاو ،نار˘م˘ع˘لاو ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘ب
نع غيلب˘ت˘لا ا˘شضيأاو ،ناو˘ي˘ح˘لا˘ب
وأا ج˘يور˘ت˘لا ا˘ه˘ن˘م ،ة˘˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لا
تارد˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب ةر˘˘˘جا˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا

غيلبتلاو ،ةشسولهملا ضصارقأ’او

ة˘يرور˘م˘لا تا˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م˘˘لا ن˘˘ع
اذه.ةريط˘خ˘لا تاروا˘ن˘م˘لاو
نايب يفNSGD ـلا تزربأاو
«مÓ˘شسلا» تم˘˘ل˘˘شست ضسمأا ا˘˘ه˘˘ل
ىلإا ةفاشضإ’اب و هنأا ،هنم ةخشسن

يعامتج’ا لشصاوتلا تاحفشص
ى˘ق˘ب˘ت ،ي˘م˘شسر˘˘لا ا˘˘ه˘˘ع˘˘قو˘˘مو
ة˘˘طر˘˘ششل˘˘ل ءار˘˘شضخ˘˘لا ما˘˘قرأ’ا

ة˘طر˘شش م˘قرو401و8451
ف˘تا˘ه˘لا ة˘كب˘شش ى˘ل˘ع ةد˘ج˘ن˘˘لا
ع˘˘ج˘˘نأا ن˘˘م ،71 م˘قر˘لا تبا˘˘ث˘˘لا
ة˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘كت˘˘لا ل˘˘˘ئا˘˘˘شسو˘˘˘لا
ززعت يتلا ةثيدحلاو ةيرشصعلا
،نطاوملا عم لشصاوتلا تاونق
امب ،ةيعمتجمو ةيراوج ةبراقمب
نطاوملا» ةركف ايناديم ضسركي

ة˘لدا˘ع˘م˘لا ي˘ف ة˘ي˘شسا˘شسأا ة˘ق˘ل˘ح
اذه لÓخ ن˘م ه˘نو˘ك ،«ة˘ي˘ن˘مأ’ا
مهاشسي مئادلا يلاشصت’ا لعافتلا
.هنمأاو عمتجملا رارقتشسا يف

ب.نيرضسن

ةطرضشلل ءارضضخلا ماقرألا ربع

ةريخأ’ا ةثلثلا رهصشأ’ا للخ ينطولا نمأ’ا اهلبقتصسإا يفتاه ءادن فلأا036 نم رثكأا

عو˘˘ب˘˘شسأ’ا ة˘˘˘يا˘˘˘ه˘˘˘ن تق˘˘˘ط˘˘˘ن
ح˘ن˘ج˘لا ة˘م˘كح˘˘م ،ي˘˘شضق˘˘ن˘˘م˘˘لا
مكحلاب ضسابعل˘ب يد˘ي˘شس ة˘ي’و˘ب
ة˘عو˘م˘ج˘م˘ل اذ˘فا˘ن ار˘˘ه˘˘شش81
ةمشصاعلا نم اوه˘جو˘ت ن˘ي˘قرا˘شس
لزنم ةقرشسل ضسابعلب ةي’و وحن
، ميهاربإا يديشس ةيدلبب برتغم
«م.ه «و˘عد˘م˘لا˘ب ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘˘يو
52 «ك.ب »و ،ةنشس02 غلابلا
،ةنشس14 غلابلا «م.ب »و ،ةنشس
«أا.ف» و˘عد˘˘م˘˘لا ر˘˘شصا˘˘ق˘˘لا «أا.و»
.ةنشس71 غلابلا

ى˘لإا دو˘ع˘ت ة˘ع˘قاو˘لا تا˘ي˘ث˘ي˘ح
ضصوشصللا نم ة˘عو˘م˘ج˘م ل˘ق˘ن˘ت
نم مهلج ردحني رشصاق مهنيب نم
ة˘ي’و ى˘لإا ،ة˘م˘شصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘˘لا
ةقرشس لجأا نم ضسابعلب يديشس
د˘ع˘ب ،بر˘˘ت˘˘غ˘˘م زو˘˘ج˘˘ع لز˘˘ن˘˘م
ةلماك رهششأا ةثÓث ةدمل هتبقارم
ةيدل˘ب˘ب ن˘ط˘ق˘ي م˘هد˘حأا ل˘ب˘ق ن˘م
رقأا ري˘خأ’ا اذ˘ه ،م˘ي˘هار˘بإا يد˘ي˘شس
لشصتا هنأا ةمكح˘م˘لا ة˘ئ˘ي˘ه ما˘مأا
ىلع (بويأا) ر˘شصا˘ق˘لا ه˘ق˘يد˘شصب
ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘شصاو˘ت˘لا ة˘˘كب˘˘شش
ميتنشس رايلم غلبم دوجوب هملعُي
جرخي برت˘غ˘م زو˘ج˘ع تي˘ب ي˘ف
ـلا ةعاشسلا ىلع اركاب هتيب نم
ىلع هيلإا دوعيو احابشص00:60
اهنيح ،ءاشسم00:02 ـلا ةعاشسلا
ةرا˘ي˘شس بحا˘شصب (بو˘يأا) ل˘شصتإا
ن˘ب) و˘عد˘م˘لا «نا˘ت˘˘شسيد˘˘نو˘˘ل˘˘ك»
ى˘لإا ه˘ل˘ق˘ي نأا ل˘جأا ن˘م ،(نا˘م˘˘حد
ل˘با˘ق˘م ضسا˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘شس ة˘˘ي’و
راشضحإا لجأا نم جد0053 غلبم
وعدملا ةقفرو لاملا نم ةبيقح
رئاز˘ج˘لا ن˘م او˘ق˘ل˘ط˘ن˘ي˘ل (بو˘يأا)
ناوج6 ـلا خ˘يرا˘ت˘ب ة˘م˘شصا˘ع˘˘لا
ة˘ي˘ل˘م˘ع ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ة˘ي˘غ˘ب ،يرا˘ج˘˘لا
زو˘˘ج˘˘ع˘˘لا تي˘˘ب ى˘˘ل˘˘ع و˘˘ط˘˘شسلا

مهلوشصو نكلو ،ركذلا فلاشسلا
لزنملا مامأا مهلوجتو ناوأ’ا لبق
كردلا حلاشصم لعج فدهتشسملا
نطفتت ،ميهاربإا يديشسب ينطولا
عون نم ةهو˘ب˘ششم˘لا م˘ه˘ترا˘ي˘شسل
(ةشسيلف نب) اهنتم ىلع «يدوأا»
،(ةد˘يد ن˘ب)و  ،(ي˘فاو) و˘عد˘م˘لاو
زوجعلا جورخ نورظ˘ت˘ن˘ي او˘نا˘ك
ي˘ف او˘ما˘ن م˘ه˘نأا ’إا ،ه˘لز˘ن˘˘م ن˘˘م
ر˘ج˘ح˘لا ن˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘خ˘˘م ةرا˘˘ي˘˘شسلا
ه˘˘ي˘˘ف بهذ تقو ي˘˘ف ،ي˘˘ح˘˘شصلا
يذلاو (يمششاهلا) ةقفر (بويأا)
افوخ ةقرشسلا ةيلمع نع عجارت
مهنوك هل ةقفارملا ةعامجلا نم
دهاششلا ماق اهنيح ،انشس هنم ربكأا
ةقÓحلا لحم بحاشص (ءايركز)
لماع ناك يذلا يمششاه برشضب
ا˘م˘ب ه˘ل حو˘ب˘لا˘ب ه˘ما˘غرإاو ه˘يد˘˘ل
ه˘ب˘ح˘ط˘˘شصا ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ح ،ه˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘ي
طبحتل ،ينطولا كردلا حلاشصمل
.ةقرشسلا ةيلمع اهدعب

،هر˘كذ ق˘ب˘شس ا˘م ءو˘شض ى˘ل˘عو
انجشس تاونشس3 ةباينلا تشسمتلا

ع˘م ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘˘غ ف˘˘لأا001و
لخدت ام˘ي˘ف ،ة˘ب˘كر˘م˘لا ةردا˘شصم
بحاشص قح يف عافدلا يماحم
ن˘ب) و˘عد˘˘م˘˘لا «يدوأا» ةرا˘˘ي˘˘شسلا
يف ضسيل هلكوم نأا زربأاو (نامحد
اقفو كلذو ،ةيلقعلا هاوق لماك
يذلا ءاودلاو ةيبطلا تاداهششلل
،«نود˘˘لأا» عو˘˘ن ن˘˘م ه˘˘لوا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ي
اهريغو... «لوزير» ،«لاتنكراب»
’إا حنمت ’ يتلا ضصارقأ’ا نم
لتخم ةقاطب هلو ايلقع ضضيرملل

ةئيه قطنتل ،ةئاملاب001 ةيلقع
ارهشش81 م˘كح˘لا˘ب ة˘م˘كح˘م˘لا
.نيمهتملا عيمج قح يف اذفان

ودبع.صص

اذفان اضسبح ارهضش81 ـب ةلادعلا مهتنادأا
تلواح ةمصصاعلا نم رارصشأا ةعامجب ةحاطإ’ا

ضسابعلب يديصسب برتغم زوجع لزنم ةقرصس

ح˘˘˘لا˘˘˘˘شصم ضسمأا لوأا تف˘˘˘˘قوأا
ة˘ي’و ن˘مأ’ ة˘ع˘با˘˘ت˘˘لا ة˘˘طر˘˘ششلا

امهيف هبتششم نيشصخشش ،نارهو
ن˘˘م ةد˘˘˘حو3674 تز˘˘ج˘˘˘حو
اغلبمو ،ةيلوح˘كلا تا˘بور˘ششم˘لا

ـب ردق جيورتلا تادئاع نم ايلام
ةيلمعلا تايثي˘ح.جد006.69
ىلإا تامو˘ل˘ع˘م دورو ى˘لإا دو˘ع˘ت
مايق اهدافم ،ةينمأ’ا ةهجلا تاذ
تابورششملا جيور˘ت˘ب ن˘ي˘شصخ˘شش

ةيعرشش ريغ ةقيرط˘ب ة˘ي˘لو˘ح˘كلا
ارقم امه˘ي˘ن˘كشسم ن˘م ن˘يذ˘خ˘ت˘م
ذاختا مت هيلعو ،عيبلاو نيزختلل
عم قيشسنتلاب ةمزÓلا تاءارجإ’ا
،ةشصتخملا ةي˘ئا˘شضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا
هب˘ت˘ششم˘لا ف˘ي˘قو˘ت ن˘ع تر˘ف˘شسأا
تابورششملا ةيمك زجحو امهيف
ي˘لا˘م˘لا غ˘ل˘ب˘˘م˘˘لاو ة˘˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘كلا
.ركذلا يفلاشسلا

ب.دلاخ

عيبلاو نيزختلل ارقم امهينكضسم نم اذختا
0074 نم ديزأا زجحو نيصصخصش فيقوت
نارهوب ةيلوحكلا تابورصشملا نم ةدحو

ةعطق12 عيب ددضصب وهو اضسبلتم طبضض
جلاعملا فيكلا نم مجحلا ةطضسوتم
02و اذفان اصسبح تاونصس70

جورمل ةيلام ةمارغ نويلم
ةصسبت يف ةعيرصشلاب تاردخملا
طرافلا عوبضسألا ةياهن تضضق
تاونضس7 ـب ةعيرضشلا ةمكحم

ميتنضس نويلم02و اذفان اضسبح
باضش دضض ،ةيلام ةمارغ

يف تاردخملا جيورت فرتحا
.ةقطنملا بابضش طاضسوأا

يقلت ىلإا دوعت ةيضضقلا عئاقو
نمأل ةعباتلا ةطرضشلا رضصانع
تامولعمل ،ةعيرضشلا ةرئاد
باضش دوجوب ديفت ةدكؤوم
ةنضس72 رمعلا نم غلبي هوبضشم
تاردخملا جيورتب موقي
متيل ،ةنيدملا ءايحأا فلتخمب
ةطخ عضضو كلذ ىلع ءانب
عبتتو دضصرت تلمضش ةمكحم
ىلإا هيف هبتضشملا تاكرحت

روثعلاو ،هفيقوت ةياغ
ةعطق12 ىلع هتزوحب
ةدعم (جلاعم فيك) تاردخم
ةقÓح ةرفضشو ،جيورتلل
ةئزجتو عيطقت يف لمعتضست
غلبم ىلإا ةفاضضإلاب ،تاردخملا

لثمي جد0522 هردق يلام
،مومضسلا هذه عيب تادئاع
هبتضشملا ليوحت مت هيلعو
ةرئادلا نمأا رقم ىلإا هيف
،ةيضضقلا يف قيقحت حتفو
تاءارجإلا ةفاك مامتإا دعبو
ميدقت مت ةمزÓلا ةينوناقلا
ىدل ةلادعلا مامأا ينعملا

تردضصأا يتلا ةعيرضشلا ةمكحم
.افنآا روكذملا مكحلا هقح يف

 نوراه يحابضصم

يف صصضصختمب قلعتي رمألا
 ةنضس13 رمعلا نم غلبي ريدختلا

ةثج ضضرمم ىلع روثعلا
ىفصشتصسم لخاد ةدماه
ضسادرموب يف ةينثلا

صضرمم ىلع صسمأا حابضص رثُع
غلبي ريدختلا يف صصضصختم
ةدماه ةثج ةنضس13 رمعلا نم
ةيبطلا ةبقارملا ةحلضصم يف
يف ةينثلا ىفضشتضسمب
اهب لمعي ناك يتلا ،صسادرموب
ىقبتو ،صسمأا لوأا ةليل ذنم
ةلوهجم ةيحضضلا ةافو بابضس�ا
رطضسألا هذه ةباتك ةياغ ىلإا

بطلا جئاتن راظتنا يف
.يعرضشلا

ي◊اضص ىضسيع
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ام تاعجارم نم بتكي امو ،بعشص دقنلا نأا ىرأا انايحأا
ةيأاب ةيدقنلا تايلمعلل تمت ’ تاميوهتو ٍلاشست ’إا وه
يبدأ’ا لمعلا نع ثّدحت نم لك نأا ىرأا انايحأاو ،ةلشص
هلك اذه ضسايق يف نمكت ةلكششملا ،ام عون نم ادقن مدقي
نأا ضضرتفي يذلا يجهنملا يميداكأ’ا دقانلا ضسايقمب
يعوبو ،ةنيعم ةيجهنم نمشض اوبتكي نأا بجي داقنلا

’» ،«يجهنم ’» دقن ةمث .ةيجهنملا هذه ىلع لماك
يجهنم دقن ةمثو ،هفادهأا يدؤويو ادج حجان «يميداكأا
فر˘غ˘لا ضسي˘ب˘ح ل˘ظو ،ه˘تا˘ير˘ظ˘ن ’إا ه˘ل ضسي˘ل ي˘م˘˘يدا˘˘كأا
ثاحبأ’او ةيجهنملا ةيرظنلا بتكلاو ةيعماجلا ةيفشصلا
وأا رعاشش وأا ضصشصختم وأا يداع ئراق نم مك .ةمّكحملا

أارقيو ،ة˘ير˘شصم˘لا «لو˘شصف» ة˘ل˘ج˘م ى˘ل˘ع ع˘ل˘ط˘ي ي˘ئاور
دا˘ق˘ن˘لاو ا˘ي˘ل˘ع˘˘لا تا˘˘شسراد˘˘لا بÓ˘˘ط ىو˘˘شس ا˘˘ه˘˘ثا˘˘ح˘˘بأا
.ةددعتم ةلثمأا نم لاثم اذهو ؟نييجهنملا

يداني يتلا ةيجهنملا ةمراشصلا ةرظنلا كلت ىلع ءانبو
جهنملا عايشض ىلع نوكابتيو ،نويميداكأ’ا داقنلا اهب
ناشسغ Óثم هبتك ام له .تاباتكلا نم ريثك يف يدقنلا

هبتكي ام له ؟ادقن دعي «ضسراف ضسراف» باتك يف ينافنك

اهنورششنيو تاءارق نم «داقنلا ريغ» نويئاورلاو ءارعششلا
نم ةعبرأ’ا طامنأ’ا تبهذ نيأا ؟ادقن دعت ناكم لك يف
ملاعلا» هباتك يف ديعشس دراودإا اهنع ثدحت يتلا دقنلا

تاعجارمو يفح˘شصلا د˘ق˘ن˘لا ل˘ع˘جو ،«د˘قا˘ن˘لاو ضصن˘لاو
د˘ق˘ن˘لا ن˘يأا ؟ة˘يد˘ق˘ن˘لا لا˘كششأ’ا كل˘ت ن˘˘م ا˘˘عو˘˘ن بت˘˘كلا
دقانلا تامأاف دلانودكام نانور هنع ثّدحت يذلا يلعافتلا
يف نآ’ا هدهششن يذلا يشضارتف’ا دقانلا نيأا ؟يميداكأ’ا
؟رّثؤويو عباتُيو أارقُيو ابولطم حبشصأاو ةينورتكلإ’ا عقاوملا
،ءي˘شش ل˘ك نودّ̆ق˘ع˘ي دا˘ق˘ن˘لا ن˘م ن˘يّ̆ي˘ج˘ه˘ن˘م˘لا نأا ن˘˘ظأا

،بيلاودلا يف ّيشصعلاو ،بوردلا يف ليقارعلا نوعشضيو
ضصنلا يف ،ءيشش لك يف اريبك Óششف ةمث نأا نورّوشصيو
،ةرادإ’او ،ةشسايشسلا يف وه امك ،دقنلا يفو ،يعادبإ’ا

،ءاعد’ا كلذ لك يف ةحشصلا نع راع وه ام ةمث .ميلعتلاو
نم ةيبرعلا ةيفاقثلا ةايحلا يف ام لك ىلع ٍنجت ’إا وه امو
يف اريثك ددششتلا لعل.راطإ’ا اذه يف ّيباتك طاششن
طبحم ةمراشصلا ةيجهنملا عاب˘تاو ة˘يد˘ق˘ن˘لا ة˘شسرا˘م˘م˘لا

نم ،ةءارقلا يف طبحم :ىلوأ’ا ؛نيتيحان نم لقأ’ا ىلع
باّت˘كل˘ل ط˘ب˘ح˘م :ىر˘خأ’او ،يدا˘ع˘لا ئرا˘ق˘لاو عد˘ب˘م˘لا

ايقوذت ناك ول ىتح دقن ةباتك نوديري نيذلا مهشسفنأا
عونلا اذه نأا كردي دقنلا يف لمعي نم لكو ،ايعابطناو
.نوربتعملا هداّقن هلو ةشسردم لكششيو ،ربتعم دقنلا نم
فغششلا لتقي هنإا لب ،ايح ضسيل دقنلا نم عونلا اذه نإا

يهو ضسفنلا حامج حبك ةجحب ،بتاكلا ىدل بحلاو
حورل يجهنملا دقنلا نم لتقأا ىرأا تشسلف .دقنلا بتكت
نع عفادأا يننأا ضضعبلا دقتعي دق.ةجهوتملا ةيحلا دقنلا

رمأ’ا نأا دكوأا نأا دوأاو ،يدقنلا لاقملا ةباتك يف يتيجهنم
ر˘ي˘ثأا˘ت˘لا ة˘ظ˘حÓ˘م ي˘ه ل˘ب ،ق˘ل˘ط˘م˘لا˘ب ا˘ي˘شصخ˘شش ضسي˘˘ل
رثأا ’ لب ،نويجهنم مهنأاب نيفوشصوملا داقنلل عشضاوتملا
دقنلاف ،عدبمللو ئراقلل ماعلا جازملا ةعانشص يف مهل
وأا ،برح ةحاشس يف كنأاك ،ةدّقعملا طئارخلا وذ يشسدنهلا
ءان˘ب وأا ،ة˘يّر˘شس ة˘ي˘لود تا˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘شسا م˘شسر˘ل ة˘عا˘ق ي˘ف
اذه نأا ماد ام ،هلك هنم عفن ’ لمع ،ةيلكيه تاططخم
ئراقلاو عدبملا مهفي نأا يف مهاشسي مل يدقنلا «لغtششلا»
كلت لمح نع زجعو ،هتاودأاو هتركفو يبدأ’ا لمعلا
.«ةينفلا» ـب فرعي ام وأا ،ينف وحن ىلع ةركفلل تاودأ’ا
تلخدأاو ،ةلاشسرلا نم ةيواخ تايشسدنهلا هذه تدغ دقل

’ ،ىفاعم اهنم جرخي نل ،ةهاتم يف ئراقلاو عدبملا
ضسيل رمأ’ا نأا رركأاو.بدأ’اب ’و ،دقنلاب ’و ،ركفلاب
ةيرشصبتلا دقانلا ةمهم تكردأا ذنم تبنجت دقف ،ايشصخشش
ةدئاف يذ ريغو دقعم دقنلا نم عونلا اذه نأا ةيريشصبتلا

ضسيل دقنلاف ،هتيعرشش يف كوكششم لب ،دحأا هؤورقي ’و
ةباتك نع مجحأا كلذل .ملع هنأا داقنلا مهوتي ناك نإاو املع
عييشضت اهنأ’ ،كلذ ىلع يتردق عم ةمكحم ةيدقن ثاحبأا
نأا بجي دقنلاف ؛فدهلا نع ايناث فارحناو ،’وأا تقولل
عدبملل هتلاشسر يدؤوي ،ام ةجردب ايميلعت ارششابم نوكي
يتلا تاباتكلا كلت ةمهمل اقيقحت يداعلا ئراقلل مث ’وأا
راهششإا يف لثمتتو ،ةيزاوملا ضصوشصنلا مشسا اهيلع قلطي
يدقنلا ضصنلا نوكي نأا ’ .هعم لعافتلاو يبدأ’ا لمعلا

وأا ئراقكلا ثحبيل ،كيكفتلا ىلإا جاتحي ،ايمشسلط Óمع
تايمشسلطلا كلت هل رشسفيل حراشش وأا دقان نع عدبملا
يف ريفششتلاو ةغللا يف زيغلتلا ىوشس ائيشش لوقت ’ يتلا
نم هل اي .يجهنم دقان ميظعلا دقانلا نأ’ ،تايطعملا

!نوعدبملا اهيأا ريبك بشسكم
0202 ناريزح

ضضرأ’ا يقتلت ثيح ،جلثم فشصاع رطام راهن يف
رجحلاو رششبلا ،خيراتلا يف ةرم لوأ’ ءامشسلا عم
42/21 موي تدلو ،نيوكتلا تايادبو رانلاو ءاملاو
بيلشصلا نع لزن وه ،مÓشسلا هيلع حيشسملا ديشسلا عم
انأاو ،ءاشضفلا يف هيدي اطشساب هيحانجب قلح اتوكلم
عبتا هتمجن ىد˘ه ى˘ل˘ع ا˘ي˘ششا˘م ي˘ب˘ي˘ل˘شص ن˘ع تلز˘ن

نا˘كو ،نا˘كم ل˘ك ي˘˘ف ه˘˘م’آا ع˘˘م˘˘شسا تن˘˘ك ،ها˘˘ط˘˘خ
هتراششب يلع ىق˘لأا ا˘مد˘ن˘ع ي˘ت˘ناز˘نز ي˘ف ي˘ن˘ع˘م˘شسي
نجشس نم هنوداتقي Óبكم هارأا تنكو ،دويقلا حاتفمو
يلجا نم يلشصيو ءامدلا فزني ابورشضم ،رخا ىلإا

.ةايحلا تقاشضو توملا برتقا املك
موي يف حيشسملا عم تدلو ،ضسنوي ميرك ريشسأ’ا انأا

رحبلا فقشس تحت ،ةي˘نا˘ع˘ن˘كلا ن˘ي˘ط˘شسل˘ف ي˘ف د˘حاو
ةعشساو لوقحو نيتراغمو نيلبج نيبو طشسوتملا
اكع عراوشش يف Óف˘ط ي˘نودرا˘ط ا˘مد˘ن˘عو ،ةا˘عر˘ل˘ل
لشسعلاو زبخلا يناطعأاو يندمعو ينأابخ ،ليلجلاو
يمادلا كمشسج عد :Óئاق يحور كراب ،ةراجحلاو
ع˘شست˘ت فو˘شس ،ا˘شسار˘جأا ة˘˘ع˘˘برأ’ا لو˘˘شصف˘˘لا كر˘˘ح˘˘ي
.يراظتناب ضسدقلا يف اموي نوكتشسو ،يراربلا

موي يف حيشسملا عم تدلو ،ضسنوي ميرك ريشسأ’ا انأا
تناك ،ءاششعلا كلذ يف ةدحاو ةدئام لع انشسلج ،دحاو
انيلع رم ،ةشسدقملا ةينيط˘شسل˘ف˘لا ة˘ل˘ئا˘ع˘لا ل˘ك ا˘ن˘ع˘م
مهدراط نيذلا لافطأ’ا ف’آا ،ينيطشسلف ريشسأا نويلم
نم مهوظقيأا ،نويليئارشسإ’او نويناطيربلاو نامورلا
انيلع رم ،بارحلا ىلع مهوقلعو مهمÓحأاو مهمون
،ارهقو اشضرمو ابيذعت نيزانزلا يف نيمودعملا ف’آا
راجششأ’ا ف’آا ،ةيركشسعلا زجاوحلا ىلع نيلوتقملا
نينطوتشسملا دي ىلع انماشسجأا لوقح يف تعلق يتلا
كÓ˘شسأ’ا ا˘ن˘قور˘ع ي˘ف تشصا˘˘غ ى˘˘ت˘˘ح ن˘˘يد˘˘قا˘˘ح˘˘لا
يرتافد ،ةلحارلا ءامشسأ’اب ة˘ئ˘ي˘ل˘م ير˘تا˘فد ,ة˘كئا˘ششلا

رو˘خ˘شص تح˘ت ل˘ي˘ج˘نإ’ا قرو˘˘ك ءار˘˘ف˘˘شص ءار˘˘ف˘˘شص
.ةشسبايلا يعÓشضأا

موي يف حيشسملا عم تدلو ،ضسنوي ميرك ريشسأ’ا انأا
يف اعم نحن اه ،ةشسينكلا يف اعم نحن اه ،دحاو
ايادهلا عزون ،دÓيملا ةرجشش ءيشضن ،محل تيب ةنيدم
نا رعششا مويلا ،ةحاشسلا يف راغشصلا د’وأ’ا ىلع
ينررح ،ةد’و˘لا ى˘ل˘ع ا˘ن˘ير˘م˘ت تنا˘ك ا˘ه˘ل˘ك ي˘تا˘ي˘ح
حرفلا بوث ين˘شسب˘لأا ،ة˘ق˘ن˘ششم˘لا ل˘ب˘ح ن˘م ح˘ي˘شسم˘لا
ينذأا يف لزنت ةلادعلاو ةب˘ح˘م˘لاو ة˘ير˘ح˘لا ،م˘ي˘ظ˘ع˘لا

ربقو يتيبو يمأا ىلإا حيشسملا ينذخأا ،ءامشسلا توشص
،ةرشصانلاو ةزغو ليلخلا ىلإا ينذخأا ،ضشيورد دومحم
نار˘ط˘م˘لاو ار˘ب˘ج م˘ي˘هار˘بإا ار˘ب˘ج رو˘ب˘ق ى˘˘لإا ي˘˘نذ˘˘خأا

انارقو ةيدمح وبأا ةرشسيمو دايع ميهاربإاو يششتوبك
وبأا يماشس ديهششلا تيب ىلإا حيشسملا ينذخأا ،ةحتافلا
دوراب ضسرافو تادرج تافرعو حياشسلا ماشسبو كايد
نم اراجششأا تدجو ،يبردلا يدافو مشساقلا رمعو
،يلاع’ا ىلإا دعشصت بكاوك تدجو ،ةنجلا راجششأا
ي˘ت˘لا م’آ’ا هذ˘ه ا˘م ،بار˘ت˘لا تح˘ت ةر˘ي˘ث˘ك تا˘شضب˘ن

بع˘شش ضضا˘خ˘م و˘ه ،يدÓ˘ي˘م ي˘ف قور˘ب˘˘لا ن˘˘ح˘˘ششت
حيشسملا لاق انرشسكي ءيشش ’ ،تاماركلاو ت’اشسرلا
.ةفشصاع بقنلا نجشس يف تبه اهنيحو ،يل

ادبأا ،اديدج ادÓيم لخدا ،ضسنوي ميرك ريشسأ’ا انأا
،يليئارشسإ’ا لÓ˘ت˘ح’ا نو˘ج˘شس ل˘خاد93ـلا ةنشسلا˘ب
هولتي ضضاخملا ،ةد’ولاو نجشسلا نيب ةقÓع كانه
مهتايشصو اونفد ىرشسأ’ا لكو ربكي تقولا ،اشضاخم
رشصتنا امل يعم حيشسملا نكي مل ول ،يدبعم يف
امل يعم حيشسملا نكي مل ول ،ديدحلا ىلع حلملا
ن’ا يرمع تل˘م˘كأا ،نا˘ج˘شسلا ى˘ل˘ع عو˘ج˘لا ر˘شصت˘نا

ةبحمو ةدرو يتداشسو تحت ،يراجفنا تغرفأاو افقاو
.يراشسإا كفي نيقيو مÓشسو

اماع93 ذنم ،دحاو موي يف حيشسملا عم تدلو
ةمكحملا ىلإا بهذنشس ن’ا ،ضصÓخلا رظتنن نحنو
ن’ا ،ةياور˘لا ل˘ك در˘شسن˘شس ن’ا ،ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لا
ةمظنم ةميرج يه ،ناردجلا قطنتو روبقلا حتفنشس
يف ضسمششلا ،عوشسيلا نيع يف ضسمششلا ،ةرمتشسم
ه˘مد ،ة˘ب˘ششخ˘لا قو˘ف لاز ’ ضسد˘ق˘م˘لا ه˘مد ،ي˘˘ن˘˘ي˘˘ع
ةحفنو نÓقشسع نوجشس يف انخاشس اجزاط ضسدقملا

بحشس كانه ،قوف ىلا دابعلا اهيا اورظناف ،ميرادهو
بحشس كانه ،ةشسارحلا جارباو رادجلا زواجتت ةلولبم
.ةدئاع ةرح

موي يف حيشسملا عم تدلو ،ضسنوي ميرك ريشسأ’ا انا
Óيوط ًاميدتشسم لÓتح’ا ىقبيشس ىتم ىلا ،دحاو
ت’Óتح’ا لك ؟ةيقابلا ا˘نرا˘م˘عا ل˘م˘ت˘ح˘ت ا˘م رد˘ق˘ب
يف اهرفاظا تب˘ششن ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘شس’ا ة˘ي˘ششا˘ف˘لا ،ة˘ت˘قؤو˘م
،ةيلودلا مكاحملا ماما لÓتح’ا ةلود مكاحنشس ،انمحل
،ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘عر˘ششلاو ي˘لود˘لا نو˘نا˘ق˘لا تل˘ت˘ق ة˘˘لود
لشصفلا ة˘م˘ير˘ج ضسرا˘م˘ت د˘يا˘ه˘تر˘با ة˘لود م˘كا˘ح˘ن˘شس
ةيزانلا ىمحب ةباشصم انتايمويو انتايح يف يرشصنعلا

.ةيربربلاو
لا˘ف˘ط’ا ،ا˘˘يا˘˘ح˘˘شضلا ل˘˘ك تو˘˘شص و˘˘ه يدÓ˘˘ي˘˘م

ءاشسنلاو ىشضرملاو نويرادأ’ا ىرشسأ’او نولقتعملا
نونوفدم˘لاو نود˘ع˘ب˘م˘لاو نو˘بو˘كن˘م˘لاو ءاد˘ه˘ششلاو
ىلكثلا ضضر’ا توشص ،ةزغ عاطق يف ماكرلا تحت
لمحيو اشسرج عرق˘ي ح˘ي˘شسم˘لا تو˘شص ،ة˘ب˘شصت˘غ˘م˘لا

.ةقنششملا لبح عطقيو ًارون ةملظلا يف قششي ،’وعم
انيلشص حيشسملاو انا محل تيب يف دÓيملا ةحاشس يف

ءاهقف˘لاو ءار˘ق˘لاو ن˘ي˘ن˘مؤو˘م˘لا ن˘م ر˘ي˘ب˘ك د˘ششح ما˘ما
:جيجحلاو

تا˘ي’ا ذ˘ق˘ن˘ن˘شس ،ا˘ن˘ل ءا˘م˘شسلا با˘ششعا ، ي˘ه˘˘لا ا˘˘ي
حمقو ةدارا نم انيفامو انتدحوو اننامياب تاكرابملا

راشصحلا اذه قرتخن يك انمهلا ،ةءوبن يه ،دومشصو
يهلا اي ،ضسدقلا يف ةيرحلا رجف بتكن فيك فرعنو
ىتوملا محدزاو انمادقا يف لشسÓشسلا ترثك امهم
رابجلا رداقلا تناف ،ةحبذملا ترمتشساو انشضرا قوف
.نيمآا ،ةرخ’ا ديشسو ايندلا ديشس لداعلا

ملاعلا يف ريشسأا مدقأا

امو دشسجلا كهنأا ..رشسأ’اب اماع83 ضسنوي ميرك
ةميزعلا تن’

تدادزاو ،هشسأار بيششلا ازغو ،هحمÓم تريغت»
هتابث ريغتي ملو ،ةميزع هل تن’ امو ،ههجو ديعاجت
اذكه ،«ةينيطشسلفلا ةيشضقلا ةلادعب هناميإاو هدومشصو
ةيزكرملا ةنجللا وشضع هقيقشش ضسنوي ميدن فشصو
ريشسأ’ا نيينيطشسلفلا ىرشسأ’ا ديمع «حتف» ةكرحل

يناثلا نوناك6 ،ضسما موي لثم يف .ضسنوي ميرك
ل˘خاد ةرا˘ع ة˘˘ير˘˘ق ن˘˘م ضسنو˘˘ي م˘˘ير˘˘ك ع˘˘قو ،3891
كلذب وهو ،رشسأ’ا يف ،8491 ماع ةلتحملا يشضارأ’ا
نبا هيلي ،لÓتح’ا نوجشس يفو ملاعلا يف ريشسأا مدقأا

لئان ريشسأ’او ،ضسنوي رهام «حتف» يف يدايقلا همع
لدعمب يأا ،ىرخأ’او ةرتفلا نيب هروزأا» .يثوغربلا

،يتدلاو ةقفرب هروزأا قباشسلا يف تنك .رهشش لك ةرم
اهع˘شضو˘ل ار˘ظ˘ن ةرا˘يز˘لا ى˘ل˘ع و˘ق˘ت م˘ل اًر˘خؤو˘م ن˘كل
لبق هروزن انك يذلا باششلا كلذ دعي مل .يحشصلا
مايأا هتروشص كشسمأا هترايز نم دوعأا املكو ،ماوعأا
.ميد˘ن لو˘ق˘ي ،«ا˘ًث˘يد˘ح ه˘ت˘يأار ا˘م˘ب ا˘ه˘نرا˘قأاو با˘ب˘ششلا

،اهيف هرظتنأا تنك يتلا ةفرغلل ءاج امدنع» :فيشضيو
يف م’آا نم يناعيو ،ةيعيبط ريغ ةقيرطب ىششمي ناك
ةرتفلا نيب بهذيو ،فوقولا هبعتيو ،هرهظو ،هيمدق
،عبشسلا رئب نجشس ةدايع يف جÓعلا يقلتل ىرخأ’او
فورظلا ببشسب ،ةرم لك يف رثكأا اكهنم دوعي هنا ’إا
يف» :لوقيو .«ةطشسوبلا» يف اههجاوي يتلا ةبعشصلا
نأاو ،جÓعلل ىرخأا ةرم دوعي نل هنأا ينربخأا ةرايز رخآا
كلذ ىلإا باهذلا نم ريثكب محرأا نجشسلا يف ءاقبلا
ةايحلا تريغت» :فيشضيو .«ةطشسوبلا»ـب ىفششتشسملا

يف اوريغت ءاشسؤور01 ،تلدبتو اماع83 رادم ىلع
«ليئارشسا» يف ةلمعلا تريغتو ،ةدحتملا تاي’ولا

قرشش يف لود تررحتو ،نيلرب روشس طقشسو ،نيترم
نو˘ج˘شس ل˘خاد م˘ير˘ك لاز˘ي ا˘مو ،م˘لا˘ع˘لا ر˘ي˘غ˘ت .ا˘ي˘شسآا
ىرشسأ’او لئاشصفلا لك نم عامجإا كانه» .«لÓتح’ا

يو˘ق و˘ه م˘ك كرد˘ي ه˘فر˘ع˘ي ن˘م ل˘كف ،م˘ير˘ك ى˘˘ل˘˘ع
ضضر˘˘ف˘˘ي ،ماو˘˘عأ’ا كل˘˘ت ل˘˘ك م˘˘˘غر ةدار’ا بل˘˘˘شصو
بارشضإا يف» .ميد˘ن ع˘با˘ت˘ي «ع˘ي˘م˘ج˘لا ى˘ل˘ع ه˘مار˘ت˘حا
عم بارشض’ا ضسدنهم ميرك ناك ،7102 ماع ةماركلا

رمتشساو ،يثو˘غر˘ب˘لا ناور˘م «ح˘ت˘ف» ة˘يز˘كر˘م و˘شضع
يف امهمد˘ق˘ت م˘غر اد˘م˘شصو ،ا˘مو˘ي14ـل امهبار˘شضإا
يف مهبلاطم قيقحت اعاطتشساو ،نابششلا امك رمعلا
.«ا˘هر˘ي˘غو ،تارا˘يز˘لاو ،ن˘ج˘شسلا فور˘˘ظ ن˘˘ي˘˘شسح˘˘ت
ررحتي دق هنأا ميرك نمؤوي ،كلذ لك مغر» :فيشضيو
،هلبقتشسمل ططخي هنأاب ينربخي امئادو ،ةظحل ةيأا يف
ضضرتفملا نم ناكو .«هنع جارفإ’ا ةظحل رظتني لكلا
ةعفدلا نمشض ضسنوي نع لÓتح’ا تاطلشس جرفت نأا
دومحم ضسيئرلا اهمربأا يتلا تامهافتلا قفو ةعبارلا

ي˘شضق˘ت ي˘ت˘لاو ،3102 ما˘ع لÓ˘ت˘ح’ا ع˘˘م ضسا˘˘ب˘˘ع
لبق نيلقتعملا ىمادقلا ىرشسأ’ا ةفاك نع جارفإ’اب
رخّدت ’و ،كلذ نم تلشصنت اهنكل ،ولشسوأا تاقافتا

نيناوق نشس لÓخ نم ،ىرشس’ا ةبراحم يف ادهج
قييشضتل˘ل «تشسي˘ن˘كلا» ي˘ف ة˘ير˘شصن˘ع تا˘ع˘ير˘ششتو
هذه رخآا .مهمادعإاب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا ى˘لإا ’و˘شصو ،م˘ه˘ي˘ل˘ع
ءاد˘ه˘ششلا تا˘شصشصخ˘م ة˘م˘ي˘ق عا˘ط˘ت˘˘قا ،تاءار˘˘جإ’ا

،ةينيطشسلفلا بئارشضلا تادئاع لاومأا نم ىرشسأ’او
.ينيطشسلف ضضفرب لبوق ام وهو

طابنأ’ا عقوم نع Óقن
دايإا ما ضضوعي نم .. قÓحلا دايإا ديهششلا
رقشش’ا ةماشسا / ريشسأ’ا ملقب
اهبكتري نأا نكمي يتلا مئارجلا عششبأا لتقلا ضسيل

ةشصاخلا تاجايتح’ا يوذ نم ٍناشسنإا قحب لÓتح’ا
،كلذ ىلع ةردقلا هيدل ضسيلف دارأا نإاو ًادحأا يذؤوي ’
ًانيه ًامرج حبشصي رارشصإ’ا قبشس عم دمعتملا لتقلاف
عم  يناشسناÓلا مرجلا اذه نمازت ام اذإا ً’وقعمو
ةيحشضلا قح ركنت يتلا تاشسايشسلا نم ةعومجم
لتقب لÓتح’ا ةطرشش  مايقف .خارشصلا وأا موللاب ىتح
مدب ًاعيبر نيثÓثلاو ةيناثلا نبا قÓحلا دايإا باششلا
لÓ˘ت˘ح’ا ة˘م˘ير˘ج ضسي˘ل ه˘ب˘كترا مر˘˘ج يأا Ó˘˘ب درا˘˘ب
لاعفأ’ا هذه لثم ءارمتشسا لÓتح’ا داتعا دقف ،ىلوأ’ا

نع جراخلا مارجإ’ا فارتحا ىوتشسمل ىقرت يتلاو
تفراعت يتلا ةيمدآ’ا ةايحلا طورششو دعاوق طشسبأا
عفاودلا تناك امهم اهب ديدنتلاو اهتنادإا ىلع ةيرششبلا

.بابشسأ’او
رثكأاو هنم عششبأا لتق عم قفارت يذلا لتقلا اذه

ةايحب ةناهتشس’ا يف ًاناعمإاو لب ًاراتهتشساو ةيرشصنع
لتقلا نع اهيف نلعُأا يتلا ةظحللا ضسفن يفف رششبلا
ضصاخلا ا˘هارار˘ق لÓ˘ت˘ح’ا ة˘م˘كح˘م تن˘ل˘عأا ع˘ششب˘لا
ةششباود ةلئاع لتاق يباهرإ’ا مرجملا ةجوز ضضيوعتب
عمجأا ملاعلا دهشش يتلا ةميرجلا هذه ، امود ةيرق يف
اهتنادإا ىلع ملاعلا باطقأا لك قفتاو اهتعاششب ىلع
لقعل كرتت ملو لوقعمÓلا دودح لك تزواجت دقف
نيذ˘لا نو˘ي˘با˘هرإ’ا ء’ؤو˘ه ه˘ل˘ع˘ف ا˘م قد˘شصي نأا ٍر˘ششب
’إا اهنم ملشسي ملو ًاقرح اهولتقف اهلمكأاب ةرشسأا اورمد

ًادهاشش ةميرجلاو قورحلا راثآا تيقب ريغشص لفط
ىلع اودهششا عمجأا ملاعللو انل لوقت يك هدشسج ىلع
لعفلا اذه ،اهب اوماق نم ةراذق ىلعو ةميرجلا ةعاششب
ةمكحم هلباقت ريمشضو لقع يذ لك نم نادملا
ريبك ٍغلبمب لتاقلا ةجوز ضضيوعتب مويلا لÓتح’ا

لتاق ةجوز فيقوت ناك اذإاف ، دحاو ٍمويل اهفيقوت ىلع
ميدقت لشصاوتو تادقتعملاو راكفأ’ا هكراششت مرجم
نم˘ف اذ˘ه˘ك ًارار˘ق ذ˘خأا˘ت ة˘م˘كح˘م˘لا ل˘ع˘ج ه˘ل م˘عد˘لا
دراب ٍمدب اولتق نيذلا ف’آ’ا تاهمُأاو دايإا مُأا ضضوعيشس
ل˘ق˘ت˘عا ن˘م ضضو˘ع˘ي˘شس ن˘مو بي˘شسح وأا بي˘˘قر Ó˘˘ب
ف’آ’ا ضضوعيشس نمو ةنادإا ’و ٍبنذ Óب ٍتاونشسل
بنذ ىندأا وأا ةم˘ه˘ت Ó˘ب لا˘ق˘ت˘عÓ˘ل او˘شضر˘ع˘ت ن˘يذ˘لا
.هوبكترا

نوعدبŸا اهيأا Òبك بصسكم نم هل اي :يجهنŸا دقنلا

ةينويهسصلإ ةيسشافلإ نوجسسلإ ىف ىنيطسسلفلإ ريسسألإ توسص فلم

نيطصسلف يفَ نيزانزلا ُءيصضت رئازجلا
تاغللا لكبو ملاعلا ىلا انارصسأا توصص رئازجلا

نيطسسلف /دمحم جح صسإرف
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  :«مÓضسلأ» ـل رأوح ‘ ةورم يوطع ةفوضسليفلأ ةذيملتلأو ةباضشلأ ةبتاكلأ

نم رطاوخ ةعوم‹ نع ةرابع «ةيجازم ةيدجبأا»
عمتÛا ةبارغ نم اهتقرصس ىنعمّللا

ابيرقو ةيجأزم ةيدجبأ باتك ةبحاضص ،اعيبر رضشع ةعباضسلأ ةنبأ ،«ةريغضصلأ ةفوضسليفلأ » ـب ةبقلملأ يوطع ىورم ةبتاكلأ
هللأ باتكل ةظفاح ،(ةيئابرهك ةضسدنه)يضضاير ينقت ةبعضش يوناث ةيناث ةنضسلأ يكرت دمحم ةيوناثب ةذيملت ،سسجأوه

أاطوملأ باتك نم فيرضش يوبن ثيدح0082ـل ةظفاح ،رئاضصبلأ عرف ةلابقل يدع د’وأأ ةيدلبب نيملضسملأ ءاملعلأ ةيعمجب
ةلجملاب ةطضشان ،ةليضسملأ ةي’و ةلابقل يدع د’وأأ ةيدلبب باتكو ةركف يدانب وضضع ،يراخبلأ حيحضص باتك نم003و

ىلع ةفرضشم ،نيعماج نيباتك يف ةكراضشم ،ت’اجم ةدع يف تاباتكب ةكراضشم،milezügةيكرتلأ يتليمج  ةينورتكل’أ
.تابجحم ءايزأأ ميمضصتلllocoramةيراجتلأ ةمÓعلأ ةبحاضصو تابجحم ةضسبلأ ةممضصم ،«ملقلاب ةيضسأوضس» عماج باتك

يف كتيأدب تناك فيك
؟ةباتكلأ ملاع

تناك اهقششعأا يتلاو يتيادب
تنك ذإا ،يرمع نم ةرششاعلا يف
ا˘م اذ˘ه» ة˘ي˘قار ر˘ي˘با˘˘ع˘˘ت بت˘˘كأا
تف˘ششت˘كا ةذا˘ت˘˘شسأا لوأا ه˘˘تر˘˘كذ
يتيادب تناك ،»م .ر» يتبهوم
رعششلا مث يمأ’ بح لئاشسر عم
رع˘ششلا ى˘لإا ترو˘ط˘ت م˘ث ،ر˘ح˘لا
هتايشسا˘شسأا تم˘ل˘ع˘تو يدو˘م˘ع˘لا

رديح نشسحم رعاششلا دي ىلع
بحا˘شص ير˘شصم˘˘لا ي˘˘ع˘˘ي˘˘بر˘˘لا
ظفحأا  تنك ،رطملا تحت ناويد
ةير˘ع˘ششلا تا˘ي˘بأ’ا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
تكرا˘ششو ءار˘ع˘ششلا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل
لو˘˘شسر˘˘لا ر˘˘عا˘˘شش ة˘˘ق˘˘با˘˘شسم˘˘˘ب
فشسأÓلو يتديشصق مهت˘ب˘ج˘عأاو
’ يذ˘لا ير˘م˘ع بب˘شسب تي˘غ˘لأا
تروط م˘ث ،ة˘ن˘شس81 زواجت˘ي
ر˘طاو˘خ ى˘لإا ا˘هد˘ع˘ب ي˘˘بو˘˘ل˘˘شسأا

نا˘˘˘˘˘كو ..تا˘˘˘˘˘˘ياورو ضصشصقو
ةحاشصف نأا ي˘نر˘ب˘خ˘ي  ع˘ي˘م˘ج˘لا
باتكل يظفح ىلإا دوعت يناشسل
لهأ’ا ناك ةلحرم لك ىفو هللا

ى˘˘ل˘˘عو د˘˘ن˘˘شس ي˘˘ل با˘˘ب˘˘حأ’او
.يمأا مهشسأار
راضصتخاب انيثدح ةيأدب

موضسوملأ كباتك نع
وه ام ،«ةيجأزم ةيدجبأأ»

باتكلأ يتفد نومضضم
نع ةرابع هنأ ةضصاخ

؟أدج ةريضصق سصوضصن
ة˘عو˘م˘ج˘م ن˘ع ةرا˘ب˘ع و˘ه

اهتقرشس ،ىنعمÓّلا نم رطاوخ
تاوذ ،ع˘م˘ت˘ج˘م˘˘لا ة˘˘بار˘˘غ ن˘˘م
ة˘قا˘ع˘م˘لا لو˘ق˘˘ع˘˘لاو ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘م
ىلع لهشسيل انه اهب تيمتراو
هشسفن ’ هتايبلشس يمر ناشسن’ا
ىنعمب ،تارفشش لمحت تاملكب

ةل’د هل انه بوتكم ءيشش لك
.نيعم موهفمو

،اهلمجم يف كضصضصق
مهفتو فطاعتب مضستت
يف ةيرضشبلأ رعاضشملل
عأرضص اياضضق لأزتخأ
امف ،رخآ’أ عم تأذلأ

؟كقيلعت
م˘ه˘ف˘ت˘ب ل˘ع˘ف˘لا˘ب م˘شست˘ت م˘ع˘ن

لاز˘ت˘خاو ة˘ير˘˘ششب˘˘لا ر˘˘عا˘˘ششم˘˘ل
،رخآ’ا عم تاذلا عارشص اياشضق
نيب هشسفن دجيشس ريثكلا نأا ملعأا
هذ˘˘ه أار˘˘ق˘˘ي˘˘شس ن˘˘م ،رو˘˘˘ط˘˘˘شسلا
ايوق اروشضح دجيشس ةعومجملا
ضصشصقلا جاتحت لهف ،ىثنأÓل
لو˘ق˘ت ي˘ك ا˘هرو˘شضح˘˘ل ا˘˘م˘˘ئاد
؟كرظن يف فلتخملا

ى˘˘˘لإا جا˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ت ،ح˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شص
ضسكع˘˘˘˘˘ي اذ˘˘˘˘˘ه ،ا˘˘˘˘˘هرو˘˘˘˘˘˘شضح
يطعت يتلا بتاكلا ةيشصخشش
.ئراقلا ةيشصخشش ىلع اعابطنا

كريثتضسي يذلأ ام
ةروضص مأأ ثدح ،ةباتكلل

تأذلل ةاناعم ةلاح مأأ
؟رخآÓلو

بتكأا ينلعج  يذلا ببشسلا
باحشصأاو ،هفاتلا عمتجملا وه
ةا˘نا˘ع˘˘مو ة˘˘قا˘˘ع˘˘م˘˘لا لو˘˘ق˘˘ع˘˘لا
تاوذ˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘يؤورو ن˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘خآ’ا
.مطحت ةيقارلاو ةقداشصلا

انيثدحتو نيلضضفتت ول
يتلأ ةيجهنملأ نع

،باتكلأ يف اهتعبتت
تاعوضضوملأ مهأأ يهامو
نيب اهيلإأ تقرطت يتلأ
يهامو ،كرأدضصأ يتفد

؟ةيبدأ’أ كتلاضسر
،يراد˘˘شصا ي˘˘˘ف تد˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘عا

ةركفلا نع ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘لا ة˘ي˘ج˘ه˘ن˘م
ا˘ه˘ب تل˘˘م˘˘ع ي˘˘ت˘˘لا رو˘˘ع˘˘ششلاو
ف˘قاو˘˘م˘˘لا ن˘˘يا˘˘ب˘˘ت˘˘ب ن˘˘يا˘˘ب˘˘ت˘˘ت
ع˘ب˘تأا ’ ي˘ن˘نا يأا ع˘ي˘شضاو˘م˘˘لاو
ينّمهي ام ّلك ،ةدّدحم ةيجهنم
لوا˘حأا ا˘م˘ك ،ةر˘كف˘˘لا ل˘˘شصت نأا

نع ةيزع˘ت˘لا ي˘بو˘ل˘شسأا˘ب ةد˘ها˘ج
يف انم ّلك هيناعي يذلا ملأ’ا

.هتايح
ةلابقلأ يدع د’وأأ نم

رأدو ةنتاب ىلإأ ةليضسملاب
ول ،فقثملأ رضشنلأ

عم كتبرجت نع انيملكت
؟فقثملأ رأد

ة˘ف˘ق˘ث˘م˘لا راد ع˘م ي˘ت˘بر˘˘ج˘˘ت
،اهعون نم ةديرف ةبرجت تناك
ةرهشش رثكأ’ا رادلا اهنأاو ةشصاخ
ي˘ف ي˘فا˘ق˘ث˘˘لا لد˘˘ج˘˘ل˘˘ل ةرا˘˘ثإاو
لابقإا ةرثك اهزّيم امو ،رئازجلا
حاجنو ةفاحشصلا دفاوتو ءارقلا
اهحا˘ج˘ن بب˘شس دو˘ع˘ي ،لا˘م˘عأ’ا
مهداهتجاو اهمقاط عشضاوت ىلإا

ثحبأا تن˘ك ،ع˘ي˘م˘ج˘لا ءا˘شضرإ’
رود ي˘ف ة˘˘شصا˘˘خ تاز˘˘ي˘˘م ن˘˘ع
فق˘ث˘م˘لا ي˘ف ا˘ه˘تد˘جوو ر˘ششن˘لا
. عيزوتلاو رششنلل

يف رود كلهأ’ ناك له
لهو ... ةبتاك كنوك
ينوكت نأأ عنامي دحأأ

 ؟ةبتاك
ببشس نإاف ام اموي تحجن نإا

مع˘ن ،ي˘ل˘هأا ى˘لإا دو˘ع˘ي ي˘حا˘ج˘ن
ن˘ي˘ع’أاو ءاد˘عأ’ا ن˘م ل˘فا˘ح˘˘ج
نأا ةركف م˘ه˘ب˘عر˘ت ة˘ي˘نا˘ط˘ي˘ششلا
....يعنم نولواحيو ةبتاك نوكأا

ّدح uيأأ ىلإأ كيأأر يف
،عقأولأ ىلإأ بتاكلأ زاحني

رعضشي يتلأ ةظحللأ امو
كضشو ىلع هنأأ اهيف
،يلخأدلأ راجفن’أ

،عقأولأ أذه ىلع دّرمتلأو
هلايخل نانعلأ قÓطإاب
جاتنإأ ةداعإأ - يلاتلابو

؟ديدج نم مَلاعلأ
بتاكلا ءامتنا نأا ييأار بشسح

،ا˘ّي˘ل˘ك ءا˘م˘ت˘نا م˘لا˘ع˘لا اذ˘˘ه ى˘˘لإا
ي˘ت˘˘لا ف˘˘قاو˘˘م˘˘لاو ثاد˘˘حأ’ا˘˘ف
هلعجت يتلا يه عقاولاب طبترت
كششو ىلع يننأا ترعشش ،بتكي
امدنع ا˘ّق˘ح ي˘ل˘خاد˘لا را˘ج˘ف˘ن’ا

وجنأ’ تبتكف تاهافتلا ترثك
.اذه ّلك نم

رششنلا ديق يناث رادشصا كيدل
انيطعت ول اذام ،ضسجاوه ناونعب
ير˘˘كف˘˘ت ل˘˘هو ،ه˘˘ن˘˘ع ة˘˘ح˘˘م˘˘ل
ة˘ي˘بدأا ضسا˘ن˘جأا ى˘ل˘ع حا˘ت˘ف˘ن’ا˘ب
ر˘ي˘ب˘˘ع˘˘ت باو˘˘بأا قر˘˘طو ،ىر˘˘خأا

؟ةرياغم
ى˘ل˘ع حا˘ت˘ف˘ن’ا˘ب ر˘كفأا م˘˘ع˘˘ن

ضسجاوهو ةرياغم ةيبدأا ضسانجأا
اعبط ةياور نع ةرابع نوكتشس
.رياغم بولشسأاب

عدبملأ حمÓم يهام
مزتلملأ يعأولأ فقثملأ

؟ئراقلأ مامأأ
ف˘ق˘ث˘م˘لا عد˘˘ب˘˘م˘˘لا ح˘˘مÓ˘˘م

ئراقلا مامأا مز˘ت˘ل˘م˘لا ي˘عاو˘لاو
˘مز˘ت˘ل˘ي نأا ي˘يأار بشسح ا˘ه˘˘ّم˘˘هأا
د˘ق˘ن ل˘ب˘ق˘ت ،ة˘قد˘لاو قد˘˘شصلا˘˘ب
دو˘ع˘ت نأا ،ن˘ير˘خآ’ا تادا˘ق˘ت˘˘ناو
،ءارقلا ىلع باجيإ’ا˘ب ه˘تا˘با˘ت˘ك
يتلا ةركفلا لجأا نم ةبراحملا
.اهلشصوي نأا دوي

ةيفاقث عيراضشم كل له
ةضصق وأأ ةيأورك..ابيرق

وأأ لاقم وأأ ويرانيضس وأأ
؟اهريغو رطأوخ

ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا د˘˘جو˘˘ت  م˘˘ع˘˘˘ن
اهمهأاو ابيرق ةيفاقثلا عيراششملا
.ويرانيشسلا

 ةريخأأ ةملك
راو˘ح˘لا اذ˘ه ى˘ل˘ع م˘كر˘˘كششأا

ر˘˘كشش ف˘˘لأا ،ير˘˘ث˘˘˘لاو ع˘˘˘ئار˘˘˘لا
ضضب˘ن مادو م˘˘ت˘˘مد ،ةد˘˘ير˘˘ج˘˘ل˘˘ل
.ةرطع مكتعباتم تمادو مكملق

 رهطلأ جرب ةيدلب سسأأر ىلع ديد÷أ ŸÒأ بيضصنت

يÈلا ديصصلا ضصخر حنم ‘ عورصشلا
‘ ÚطرخنŸا نيدايصصلاو تايعمجلل

لجيجب نيدايصصلا ةيلاردف

مهتايموي عبطي حبضصأأ يذلأ يومنتلأ فلختلأ ةرئأد نم مهلاضشتنأ لجأأ نم

نيلوؤوصسملا دصشانت تلئاعلا تارصشع
تليصسمصسيت يف30 مقر ناصسح يح ةئيهتب

تابا˘غ˘لا ة˘ظ˘فا˘ح˘م تق˘ل˘ط˘نإا
عم قيشسنتلا˘بو ،ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و˘ل
روشضحبو ،نيداي˘شصلا ة˘ي˘لارد˘ف
ة˘ي˘ئ’و˘لا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ي˘ل˘ث˘م˘م
،ةيلاردفلا ءاول تحت ةيوشضنملا
يربلا ديشصلا ضصخر ميلشست يف
ثيح ،ىلوأا ةعفد˘ك ن˘يدا˘ي˘شصل˘ل
د˘ي˘شصلا ة˘˘شصخر ن˘˘م دا˘˘ف˘˘ت˘˘شسا
ل˘شصأا ن˘م دا˘ي˘شص991 ير˘ب˘لا

فلتخمل اوع˘شضخ دا˘ي˘شص143
ىلع لوشصحلل بيردتلا عاونأا

ز˘كر˘م˘˘ب كلذو ،ة˘˘شصخر˘˘لا هذ˘˘ه
،ريشسكب تاباغلا ناوعأا نيوكت

يف نيوكت نم اودافتشسا ثيح
ةيفيكو دئارط˘لا ة˘فر˘ع˘م لا˘ج˘م
يتلا تايقÓخأ’ا اذكو ديشصلا
يذلا دايشصلا اهب عتمتي نأا بجي
اشضيأاو ،د˘ي˘شصلا ة˘ياو˘ه ضسرا˘م˘ي
تاعيرششتلاو نيناوقلا فل˘ت˘خ˘م
ن˘م عو˘ن˘لا  اذ˘˘ه م˘˘كح˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ةيفيك ىلإا ةفاشضإ’اب ،تايلمعلا
فلتخ˘مو ة˘ح˘ل˘شسأ’ا لا˘م˘ع˘ت˘شسا
يف لمعتشست يتلا ةيحلا رئاخدلا

عوشضخلا مت امك ،ديشصلا ةيلمع
لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ن˘˘يو˘˘˘كت˘˘˘ل ا˘˘˘شضيأا
بجي ثيح ،ةيلوأ’ا تافاعشسإ’ا
لوشصحلا لجأا نم اذه لك كاردإا

نم كلذو دايشصلا ةشصخر ىلع
لكب ةياوهلا هذه ةشسرامم لجأا
. ةيحيرأاو ةفرعمو ناقتإا

فر˘ششأا ،ر˘يا˘غ˘م قا˘ي˘˘شس ي˘˘فو
ا˘قو˘فر˘م ،ل˘ج˘ي˘˘ج ة˘˘ي’و ي˘˘لاو
ي˘ب˘˘ع˘˘ششلا ضسل˘˘ج˘˘م˘˘لا ضسي˘˘ئر˘˘ب
ري˘م˘لا بي˘شصن˘ت ى˘ل˘ع ،ي˘ئ’و˘لا
،ر˘ه˘ط˘لا جر˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ل د˘يد˘˘ج˘˘لا

قباشسلا ريملا فيقوت دعب كلذو
مايأا لبق ،هشسفن يلاولا لبق نم
لشصاحلا دادشسن’ا ببشسب ،طقف
برا˘ق˘ي ا˘م ذ˘ن˘م ضسل˘ج˘م˘لا ي˘˘ف
ة˘ل˘ج˘ع ل˘ط˘ع ا˘م و˘هو ،ة˘˘ن˘˘شسلا
مت ثيح ،ةيدلبلا تاذ يف ةيمنتلا
ءا˘ير˘كز ضسو˘˘ف˘˘كو˘˘ب بي˘˘شصن˘˘ت
يدلبلا يبعششلا ضسلجملل اشسيئر
اذه ،ةدومح نب ضسابع ـل افلخ
اهاقلأا ةملك يف يلاولا ثح دقو
بيلغت ةرورشض ىلع ةبشسانملاب
كراد˘تو ن˘طاو˘˘م˘˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘شصم
ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ة˘ل˘˘ج˘˘ع ي˘˘ف ر˘˘خأا˘˘ت˘˘لا
قباشسلا دادشسنإ’ا لعفب لشصاحلا

دوهجلا رفاشضتو فيثكت اذكو
رابتعإ’ا در لجأا نم عيمجلا نيب
بكر وحن اهب ريشسلاو ةيدلبلل
لÓغ˘ت˘شسإاو را˘هدزإ’او رو˘ط˘ت˘لا

. ةيعيبطلاو ةيرششبلا اهدراوم
ميهأرب.ع

ناكشس ن˘م تار˘ششع˘لا د˘ششا˘ن
عقاولاو30 م˘˘قر نا˘˘شسح ي˘˘ح
،تل˘ي˘شسم˘شسي˘ت ة˘ن˘يد˘م ي˘لا˘عأا˘ب
ى˘ل˘عو ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا

ةرورشضب ةي’ولا يلاو اهشسأار
لاششتنا لجأا نم يروفلا لخدتلا
ف˘˘ل˘˘خ˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ئاد ن˘˘م ي˘˘˘ح˘˘˘لا
عب˘ط˘ي ح˘ب˘شصأا يذ˘لا يو˘م˘ن˘ت˘لا
ي˘ح˘˘لا اذ˘˘ه نا˘˘كشس تا˘˘ي˘˘مو˘˘ي
رو˘˘هد˘˘ت ل˘˘ظ ي˘˘ف ي˘˘˘شسن˘˘˘م˘˘˘لا
˘ماد˘ع˘ناو ة˘ي˘ل˘خاد˘لا تا˘قر˘˘ط˘˘لا
يرا˘ج˘م˘لا با˘ي˘غو ة˘˘ف˘˘شصرأ’ا
مايقلا اهنأاشش نم ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘م˘لا
ن˘يأا را˘ط˘مأ’ا ها˘ي˘م ف˘ير˘˘شصت˘˘ب
يحلل ةيلخادلا تاقرطلا لوحتت
بعشصت ةيئام كربو لاحوأا ىلإا

اشصوشصخ ،اهب لق˘ن˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
مغرلا˘ب را˘ط˘مأ’ا ط˘قا˘شست د˘ن˘ع
ي˘ت˘لا ةرر˘كت˘م˘لا تاءاد˘ن˘لا ن˘م
بتا˘كم ى˘˘لإا ا˘˘هاد˘˘شص تل˘˘شصو
نيذلاو نييلحملا ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا
ءانع ىتح مه˘شسف˘نأا او˘ف˘ل˘كي م˘ل
ءاوتحاو يحلا اذه ىلإا لقنتلا
طبختي لازي ’ يتلا لكاششملا
اذإا ةشصاخ ناكشسلا ء’ؤوه اهيف
دعبي ’ يحلا اذه نأا انملع ام
راتمأا عشضبب ’إا ةي’ولا رقم نع
تاحيرشصت بشسحو اذه .طقف
دق˘ف نا˘كشسلا ن˘م ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لا
تاهجلا لبق نم ادوعو اوقلت
ةئيهتب مهتدعو يتلاو ةيشصولا
ءاتششلا لشصف لولح لبق يحلا

ىلع لازت ’ نامقل راد نأا ريغ
لوحت يذلاو يحلا اذهب اهلاح
ه˘ل˘م˘ح˘ت ا˘م ل˘كب ح˘˘ب˘˘شسم ى˘˘لإا
ت’’دو نا˘ع˘˘م ن˘˘م ةرا˘˘ب˘˘ع˘˘لا
تا˘˘عو˘˘لا˘˘ب˘˘لا با˘˘ي˘˘غ ل˘˘ي˘˘لد˘˘ب
فيرشصتب ةشصاخلا يرا˘ج˘م˘لاو

كيهان ةطقاشستملا راطمأ’ا هايم
يحلا حبشصأا يتلا لاحوأ’ا نع
تط˘قا˘شست ا˘م˘ل˘ك ا˘ه˘ي˘ف قر˘˘غ˘˘ي
،ةبرتأ’ا مكارت ببشسب راطمأ’ا

م˘˘˘ه˘˘˘˘نأا نا˘˘˘˘كشسلا د˘˘˘˘كأا ثي˘˘˘˘ح
مهتارايشس نكر ىلإا نورطشضي
يف يحل˘ل ة˘ي˘ما˘مأ’ا ة˘ه˘جاو˘لا˘ب

ةيل˘خاد˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا با˘ي˘غ ل˘ظ
كلاشسم دوجو مدعو مهتهجاول
تارايشسلل حمشست نأا اهنأاشش نم
تارا˘˘ي˘˘شس ى˘˘ت˘˘حو لو˘˘خد˘˘لا˘˘˘ب
ةعونمم ىرخأ’ا يه فاعشسإ’ا

˘مد˘ع˘ن˘ت ا˘م˘ك ي˘ح˘لا لو˘خد ن˘م
يحشصلا فرشصلا تاونق يحلاب
ني˘ح ي˘ف ءا˘بر˘ه˘كلا تا˘كب˘ششو
عو˘قو ن˘م ي˘ح˘لا نا˘كشس رذ˘˘ح
را˘ي˘ه˘نا ر˘ط˘خ ل˘ظ ي˘ف ة˘˘ثرا˘˘ك
ددهي لازي ’ يذلا تانكشسلا
رمأ’ا وهو تÓئاعلا نم ديدعلا
ناكشسلا ء’ؤوه همشضهي مل يذلا
بب˘شسلا ن˘ع او˘˘ل˘˘ئا˘˘شست ن˘˘يذ˘˘لا
مدع ءارو نمكي يذلا يقيقحلا
ن˘ي˘ه˘جو˘م ،ي˘ح˘لا اذ˘ه ة˘ئ˘ي˘ه˘˘ت
تاطلشسلا ى˘لإا ما˘ه˘ت’ا ع˘با˘شصأا
ترادأا مهبشسح ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب م˘˘ه˘˘ل ا˘˘هر˘˘˘ه˘˘˘ظ
تلشصو يتلا ةديدعلا ىواكششلا

ريغ ء’ؤوه بتاكم ىلإا اهادشص
ةيعرششلا مهبلاطم لازت ’ هنأا

بتا˘˘˘˘˘كم جاردأا ة˘˘˘˘˘شسي˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘ح
عفر را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا
يحلا اذه تÓ˘ئا˘ع ن˘ع ن˘ب˘غ˘لا

نوقلعي يذلاو يلاولا لبق نم
نم ةريبك ’امآا نونطاوملا هيلع
يف قحلا يحلا ينطاق حنم لجأا
.ةيرشضحلا ةئيهتلا

ز.دمحأأ
mahali@essalamonline.com

تاطلضسلأ ريراقت ىلع ءانب
ةهجأوم يف سسعاقتلأو ةيلحملأ

انوروك ءابو

ريدم ماهم ءاهنإا
راردأاب تاوت قدنف
تاعانضصلأو ةحايضسلأ ريزو ماق
يلئاعلأ لمعلأو ةيديلقتلأ

ماهم  ءاهنإاب يرومرم نضسح
دأدضسنأ دعب ،تأوت قدنف ريدم
لامعلأ عم رأوحلأ تأونق
ةدع أومظن نيذلأ نيفظوملأو
نيبلاطم ،ةيجاجتحأ تافقو
هوفضصو ام ببضسب هيلحرب
مهقح يف فضسعتلأ هتضسراممب
هضسعاقتو هت’ابم’و
نم ةياقولأ ريبأدتو تأءأرجإاب
ثيح ،انوروك سسوريف يضشفت
لبق تاعاضس نوينعملأ مظن
ةيجاجتحأ ةفقو هماهم ءاهنإأ
طضسوب عقأولأ قدنفلأ مامأأ

عرفلأ رأدضصإأ عم رأردأأ ةنيدم
انايب ةضسضسؤوملأ هذهل يباقنلأ
ىلإأ هيف قرطت ايمÓعإأ
فرط نم رييضستلأ يف سصئاقنلأ
يف ةقثلأ دقف يذلأ ريدملأ
ءاهنإأ رأرق نأأ لامعلأ عم لماعتلأ

ءانب اضضيأأ ءاج ينعملأ ماهم
ةيلحملأ تاطلضسلأ ريراقت ىلع
فعضضل أرظنو ،هتافرضصت لوح

هثأرتكأ مدعو ينعملأ ءأدأأ
قدنفلأ لامع ةمÓضسو ةحضصب
ةياقولأ ريبأدتب همأزتلأ مدعو
مجن ام وهو انوروك ءابو نم

يف تابأرطضضأ ليجضست هنع
ىوتضسم ىلع ةمدقملأ تامدخلأ
أذه ،ةيقدنفلأ ةضسضسؤوملأ

تاميلعت يرومرم ىدضسأأو
ماعلأ ريدملأ سسيئرلل ةمراضص
ةحايضس ةقدنف عمجمل
حيحضصتل  ةيندعم تامامحو
ينعملأ فيقوتب  ةيعضضولأ

يف ليضصفتلأ ةياغ ىلإأ ايظفحت
رأوحلأ تأونق حتفو عوضضوملأ
عم ةقلاعلأ اياضضقلأ لك ةيوضستل
نيذلأ نيفظوملأو لامعلأ

اهوربتعأو ةوطخلأ أوكراب
لكاضشملأ ةفاك ةيوضستل ةضصرف
ءأدأ’ ةضسضسؤوملأ ةدوعو ةقلاعلأ

لاجآ’أ يف اهب طونملأ اهرود
نضسحأأ فورظ يف ةبيرقلأ

يباقنلأ عرفلأ نايب بضسحب
.ةيقدنفلأ ةضسضسؤوملأ تأذل

مضساقلب يفيرضشوب

فضسوي نب . رضضÿ . أأ :اهرواح



د˘ق ة˘لا˘كو˘لا ح˘لا˘شصم تنا˘كو
ير˘˘ي˘˘شسم˘˘ب لا˘˘شصتإ’ا˘˘ب تردا˘˘ب

،ةد’و˘لا˘ب ن˘ي˘ت˘شصا˘خ ن˘ي˘تدا˘ي˘˘ع
ةرادإ’ا ن˘˘˘م بر˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا د˘˘˘˘شصق
تا˘ي˘ف˘ي˘˘ك لو˘˘ح مÓ˘˘ع˘˘ت˘˘شسÓ˘˘ل
اذكو ة˘ي˘قا˘ف˘ت’ا مار˘با طور˘ششو
،طور˘ششلا ر˘ت˘فد ى˘ل˘ع عÓ˘˘ط’ا
ي˘˘شضر˘˘ي قا˘˘ف˘˘تا˘˘˘ب جور˘˘˘خ˘˘˘ل˘˘˘ل
غلاب˘م˘لا نأاو ة˘شصا˘خ ،ن˘ي˘فر˘ط˘لا
نأا ر˘˘ي˘˘غ ،ة˘˘شسورد˘˘م ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘˘لا

ة˘شصا˘خ˘لا تادا˘ي˘˘ع˘˘لا ير˘˘ي˘˘شسم
ليعف˘ت ي˘ف م˘هددر˘ت ن˘ع او˘بر˘عأا

يشسيئرلا ببشسلاو ةيقافت’ا هذه
غ˘لا˘ب˘م˘لا ى˘˘لإا دو˘˘ع˘˘ي م˘˘ه˘˘ب˘˘شسح
،ةيقاف˘ت’ا دو˘ن˘ب ي˘ف ة˘حر˘ت˘ق˘م˘لا

ة˘ح˘˘ل˘˘شصم˘˘لا مد˘˘خ˘˘ت ’ ي˘˘ت˘˘لاو
ة˘ي˘ط˘غ˘ت ى˘ت˘˘ح ’و ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ن˘م عو˘ن˘لا اذ˘ه ل˘ث˘م ف˘˘ي˘˘لا˘˘كت
52 ىلإا لشصت ثيح ،تايلمعلا
ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ير˘ئاز˘ج را˘˘ن˘˘يد ف˘˘لأا
رانيد فلأا06و ةيداعلا ةد’ولل

تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ير˘ئاز˘ج
يف نيدكؤوم ،ةدقعملا ةيرشصيقلا
مزلي مل نوناقلا نأا هتاذ تقولا
مهاطعأا لب ،دقاع˘ت˘لا˘ب ضصاو˘خ˘لا

 .رايتخ’ا ةيرح
ةلاكولا ريدم نأامط هتهج نم

نأا ىلع نينطاوملا ، ةلازب ديرف
تلاز ’ ضضوا˘˘ف˘˘ت˘˘لا ي˘˘˘عا˘˘˘شسم
با˘˘˘˘ح˘˘˘˘شصأا ع˘˘˘˘م ةر˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسم
ة˘ي˘ئا˘˘ف˘˘ششت˘˘شس’ا تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا
ل˘جأا ن˘م ،د˘ي˘لو˘ت˘لا˘ب ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا

ني˘كم˘ت˘ل ،تا˘ي˘قا˘ف˘ت’ا ل˘ي˘ع˘ف˘ت
ن˘م ا˘ي˘عا˘م˘ت˘جإا ن˘ه˘˘ل ن˘˘sمَؤو˘˘م˘˘لا
ةيحشص تامدخ ىلع لوشصحلا
كلذو ف˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘كت˘˘˘لا ع˘˘˘˘فد نود
لبق ن˘م ع˘فد˘لا ما˘ظ˘ن ة˘ط˘شساو˘ب
تاديفتشسملا يفعي يذلا ،ريغلا

ع˘فد ن˘˘م ة˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘ت’ا هذ˘˘ه ن˘˘م
ىوتشسم ىل˘ع ةد’و˘لا ف˘ي˘لا˘كت
عم ةدقاعتملا ،ةشصاخلا تادايعلا

،يعا˘م˘ت˘ج’ا نا˘م˘شضلا ح˘لا˘شصم
ة˘ي˘ما˘ح˘م˘لا ةأار˘م˘لا رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
ة˘˘شسد˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘فر˘˘˘ح˘˘˘لاو
ى˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإ’ا˘˘ب ة˘˘يرا˘˘م˘˘ع˘˘م˘˘لا
جوز˘˘لا فر˘˘ط ن˘˘م ة˘˘ن˘˘˘sمَؤو˘˘˘م˘˘˘لا
فانشصأ’ا هذه نوكت نأا ةطيرشش
، قود˘˘ن˘˘شصلا ىد˘˘ل ة˘˘طر˘˘خ˘˘ن˘˘م
ى˘لإا قا˘ي˘˘شسلا تاذ ي˘˘ف ار˘˘ي˘˘ششم
ةر˘ئاد ن˘م ع˘˘ي˘˘شسو˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘شض
ل˘ي˘ج˘شست˘لاو طار˘خ˘نإ’ا ة˘فا˘˘ق˘˘ث
نيذلا ةوعدو لام˘ع˘ل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب

غ˘لا˘ب˘م د˘يد˘شست ي˘˘ف او˘˘ل˘˘طا˘˘م˘˘ت
ي˘˘ف عار˘˘شسإ’ا ى˘˘˘لإا كار˘˘˘ت˘˘˘شش’ا
ءار˘جإ’ا اذ˘ه ي˘تأا˘يو  ،ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا
راطإ’ا ةيقافت’ا دونب˘ل ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت
قودنشصلا نم لك نيب ةمربملا
ةيعامتج’ا تانيمأاتل˘ل ي˘ن˘طو˘لا
SANC ءار˘˘˘جأ’ا لا˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
نامشضل˘ل ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘شصلاو
-SAC ءارجأ’ا ريغل يعامتج’ا

SONتاشسشسؤوملا نم ددع عم
لفكتلل ةشصاخلا ةي˘ئا˘ف˘ششت˘شس’ا
ماظن) دقاعتلا راطا يف ،ةد’ولاب
ثي˘ح  ،(ر˘ي˘غ˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ع˘˘فد˘˘لا
راطإا يف  ةيقافت’ا هذه جردنت
مقر يذيفنتلا موشسرملا قيبطت
ضسرام41 ي˘˘ف خرؤو˘˘م˘˘˘لا ‐02
ةلشسلشس م˘ي˘عد˘ت د˘شصق ،0202
نم اهماربا مت يتلا تايقافت’ا

ليغششتلاو لم˘ع˘لا عا˘ط˘ق فر˘ط
ينهم عم يعامتج’ا نامشضلاو

عا˘ط˘ق˘ل˘ل ن˘ي˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا ة˘˘ح˘˘شصلا
ز˘˘كار˘˘م رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ضصا˘˘خ˘˘˘لا
بل˘ق˘لا ة˘حار˘ج و مد˘لا ة˘ي˘ف˘˘شصت
ج˘لا˘ع˘م˘لا بي˘ب˘ط˘لا زا˘ه˘ج اذ˘كو
ايعامتجا مهل نينمؤو˘م˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل
 .مهقوقح يوذو

دد˘˘˘ع نأا ر˘˘˘كذ˘˘˘لا˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج
ىلع ايلاح ةاشضمملا تايقافت’ا

ىلإا تلشصو ،ي˘ن˘طو˘لا ىو˘ت˘شسم
يشصحت لباقملا يف ،ةيقافتا52
ن˘ي˘تدا˘ي˘ع ط˘ق˘˘ف ة˘˘شسب˘˘ت ة˘˘ي’و
ةيرشصيقلا تايلمعلاب نيتشصاخ
 .ديلوتلاو

قوشس ةيرق ناكشس يكتششي
ةجوت ةيدلبل ةعبا˘ت˘لا ة˘ع˘م˘ج˘لا
نم ما˘يأ’ا هذ˘ه ة˘يا˘ج˘ب ة˘ي’و˘ب

ة˘˘ل˘˘˘شصلا تاذ ضصئا˘˘˘ق˘˘˘ن ةّد˘˘˘ع
،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا لا˘˘ج˘˘م˘˘ب
رو˘˘هد˘˘ت ي˘˘ف ةرو˘˘شصح˘˘˘م˘˘˘لاو
رار˘م˘ت˘شساو تا˘قر˘ط˘لا ة˘كب˘شش
ثي˘˘˘ح بر˘˘˘ششلا ها˘˘˘ي˘˘˘˘م ة˘˘˘˘مزأا
جيراهشصلاب ةدم ذنم نودوزتي
’و ةهج نم ةيفاك دعت مل يتلا

ع˘م ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م ة˘ي˘ح˘˘شص
ةرا˘˘˘ن’ا با˘˘˘ي˘˘˘غ ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج˘˘˘˘شست
اهمّدق بلاطملا هذه ،ةيمومعلا
ةيلح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسل˘ل نا˘كشسلا

جار˘˘خإاو ا˘˘ه˘˘ت˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م د˘˘شصق
ضشيمهتلا ةرئاد نم مهتقطنم
ايبلشس رثؤوت داكت يتلا يومنتلا

مامأاو ، ةيمويلا مهتايح ىلع
مهنإاف ، ةاناعملا هذه رارمتشسا
ى˘ل˘ع ن˘ي˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا نود˘˘ششا˘˘ن˘˘ي
عارشسإ’اب ةي˘ل˘ح˘م˘لا م˘ه˘نوؤو˘شش
ل˘م˘ع˘لاو م˘ه˘ل˘كا˘ششم ل˘ح ي˘˘ف
م˘˘˘هرا˘˘˘طإا ن˘˘˘ي˘˘˘شسح˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ناكشس عمجت امك. يششيعملا
ةيدلبل ةعبا˘ت˘لا ة˘ي˘با˘ج˘لا ة˘ير˘ق
يششيت ةرئاد رقم مامأا ةفيلخوب
كلذو ار˘خؤو˘م ة˘يا˘ج˘˘ب ة˘˘ي’و˘˘ب
دوعو˘لا د˘ي˘شسج˘ت˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل

ل˘ح˘م تنا˘ك ي˘ت˘˘لا ة˘˘ق˘˘با˘˘شسلا
ةق˘ط˘ن˘م˘لا نا˘كشس ن˘ي˘ب م˘ها˘ف˘ت
،ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘شسلاو
ةدع ي˘ف بلا˘ط˘م˘لا ر˘شصح˘ن˘تو
روهدت يف ةلثمتملاو ضصئاقن
ي˘˘ح˘˘˘شصلا فر˘˘˘شصلا ة˘˘˘كب˘˘˘شش
ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ج تا˘˘˘˘يرود با˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘غو
ىلا فشض ،ةيلزنملا تامامقلا
ق˘ير˘ط˘لا ة˘ي˘حÓ˘شص مد˘˘ع كلذ
ءولمملاو مهتيرق ىلإا يدؤوملا
ةرششتن˘م˘لاو ةد˘يد˘ع˘لا ر˘ف˘ح˘لا˘ب
تا˘بر˘ع˘لا ر˘ي˘شس ق˘ي˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

  .نيلجارلا ىتحو تارايشسلاو
ت . Ëرك

 نوراه يحابسصم
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ةصسبتب اهعم دقاعتلاب ةصصاخلا ديلوتلا تادايع عانقإ’SONSAC ـل ةثيثح يعاصسم

ةيلÙا تاطلسسلل ةقباسسلا دوعولا ديسسجتب نوبلاطي ةفيلخوبب ةيبا÷ا ونطاق

ةّدع ةيومنت ضصئاقن نم نوكتصشي ةياجبب ةجوت ةيدلبب ةعم÷ا قوصس ةيرق ناكصس

ضسؤو˘˘ب˘˘لا ر˘˘ها˘˘ظ˘˘م ى˘˘ل˘˘ج˘˘ت˘˘ت
نا˘كشس ه˘ي˘نا˘ع˘ي يذ˘لا خرا˘˘شصلا
فور˘˘ع˘˘م˘˘لا ق˘˘ي˘˘ت˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘ح˘˘˘لا

يلع يديشس ةيدلبب » ةبارقلا»ب
ضسابعلب يديشس ةي’وب يديشسوب
مدعنت ثيح ،ىلوأ’ا ةلهولا ذنم
اذه˘ب ة˘م˘ير˘كلا ةا˘ي˘ح˘لا طور˘شش
نيعأا نع اديعب تاب يذلا يحلا
هيناع˘ي ا˘م بب˘شسب ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا
ةمكارت˘م ل˘كا˘ششم ن˘م هو˘ن˘طا˘ق
يحلا ناكشس ىدبأا ،لزأ’ا ذنم
نم ديدششلا مهفو˘خ˘ت رو˘كذ˘م˘لا
تلظ يتلا يعافأ’او تارششحلا
ةشصاخ رخآ’ نيح نم مهقرؤوت

يذلا فيشصلا لشصف لوخد دعب
خا˘شسوأ’ا ة˘ج˘ي˘˘ت˘˘ن ه˘˘ي˘˘ف ر˘˘ث˘˘كت
اريثك ذإا ،كانهو نه ةمكارتملا

بعرلا ةقطنملا يلاهأا ضشاع ام
اوبلا˘ط ن˘يأا ،ي˘عا˘فأ’ا ءار˘ج ن˘م
ةرور˘شضب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا
تا˘˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لا ة˘˘˘لازإ’ ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لا
تقو عر˘شسأا ي˘˘ف ة˘˘م˘˘كار˘˘ت˘˘م˘˘لا

بب˘شسلا تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لاو ن˘˘كم˘˘م
ناذر˘˘˘ج˘˘˘لا رو˘˘˘ه˘˘˘ظ ي˘˘˘ف لوأ’ا

مهتبلاطم نع كيهان ،يعافأ’او
ةششهلا تانكشسلا ىلع ءاشضقلاب
،مهّيح ةروشص هوششت تتاب يتلا

ةرركتملا تاءادنلا مغرو ثيح

نام˘ق˘ل راد نأا ’إا ن˘ي˘لؤوو˘شسم˘ل˘ل
ء’ؤوه ججحتو اهلاح ىلع تلظ
ءاعولا بايغب نينطاوملا بشسح
دكأا اميف ،ةيدلبلا هذهب يراقعلا

ءي˘˘شش ’ نأا ي˘˘ح˘˘لا و˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م
ضسي˘ئر ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو ،ر˘˘فو˘˘ت˘˘م
يتلا ضصئاقنلاب فرتعا ةيدلبلا
اريششم ةبارقلا يح اهنم يناعب
ا˘˘ه˘˘ل ضسي˘˘ل ة˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا نأا ى˘˘˘لإا
ة˘مزÓ˘لا ة˘يدا˘م˘لا تا˘ي˘نا˘˘كمإ’ا
ني˘ن˘طاو˘م˘لا بلا˘ط˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل

  اهلك
ودبع.سص

لزأ’ا ذنم ةمكاÎم لكاسشم نم هونطاق هيناعي ام ببسسب ÚلوؤوسسŸا Úعأا نع اديعب تاب

نامر◊ا نوصشيعي ضسابعلب يديصسب يديصسوب يلع يديصسب ةبارقلا يح ناكصس

ةي’ولاب سسوÒفلاب تاباسص’ا ةجوم ةدوع ببسسب

انوروك راصشتنا نم دحلل ةرابج تادوهجم
مناغتصسمب ةمامك فلأا31 عيزوتو

برقأا ‘ دقاعتلا ¤إا ،ةسسبت ةلاكوSONSAC ءارجأ’ا Òغل يعامتج’ا نامسضلل ينطولا قودنسصلا ىعسسي
ةمومأÓل يمومعلا ىفسشتسسŸا نأاو اسصوسصخ ،انا‹ ةد’ولا تايلمعب لفكتلل ةسصاÿا تادايعلا عم لاجآ’ا

 لماو◊ا ءاسسنلل اÒبك اطاظتكا تاونسس ذنم فرعي ،ةي’ولا ةمسصاعب دجاوتŸا ةلوفطلاو

فلتخم مايأ’ا هذه عرششت
ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لاو ح˘˘لا˘˘شصم˘˘˘لا
تا˘ئ˘ف˘لا ي˘˘قا˘˘بو ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
م˘نا˘غ˘ت˘شسم ة˘ي’و˘ب ىر˘خأ’ا
ة˘˘بو˘˘˘عو˘˘˘ت تÓ˘˘˘م˘˘˘ح ي˘˘˘ف
تا˘ي˘ل˘م˘عو ة˘˘ي˘˘شسي˘˘شسح˘˘تو
نم دحلل نيتع˘شساو م˘ي˘ق˘ع˘ت
ديفوك انوروك ءابو راششتنا

ةدو˘ع د˘˘ع˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ ،91
ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘با˘˘شصإ’ا ة˘˘جو˘˘˘م
يف ةي’ولا اهفرعت تحبشصأا
ل˘ع˘ج ا˘˘م ،ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ة˘˘نوآ’ا
هذه ةهباجمل دن˘ج˘ت˘ي ل˘كلا
ت’احل ةدوع˘لاو ة˘ح˘ئا˘ج˘لا
تل˘˘ظ ي˘˘ت˘˘لا رار˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘شس’ا
ةيادب عم مناغتشسم اهفرعت
يا˘م ر˘˘ه˘˘شش ر˘˘خاوأا ى˘˘ت˘˘حو
ةحشصلا ةيريدم ،يشضقنملا

ةرششابم تعراشس ناكشسلاو
مكحت˘لاو ع˘شضو˘لا ءاو˘ت˘ح’
ةشصاخ ،ةيئابولا ةلاحلا يف
ةد˘يد˘ج رؤو˘ب فا˘ششت˘كا د˘ع˘ب
ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘˘ب ن˘˘م ل˘˘ك ي˘˘ف
ةيل˘خ ا˘مأا .ة˘كا˘نر˘فو ضسلدا˘ت
ةعباتم˘لاو ة˘يا˘قو˘ل˘ل ة˘مزأ’ا
انوروك ضسوريف ة˘ح˘فا˘كم˘ل
لك عم قيشسنتلابو  ةي’ولاب
ة˘˘حا˘˘ي˘˘شسلا ة˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م ن˘˘˘م
،ة˘يد˘ي˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا ة˘˘عا˘˘ن˘˘شصلاو
ميلعتلاو نيو˘كت˘لا ة˘ير˘يد˘م
ة˘كرا˘ششم˘بو ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘ئ’و˘˘˘لا ة˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ز˘كار˘م ر˘ي˘شست˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ةيريدم اذكو ينقتلا مدرلا
ل˘شصاو˘ت تلاز Ó˘ف ة˘ئ˘ي˘ب˘˘لا

ة˘ي˘شسي˘شسح˘˘ت˘˘لا ا˘˘ه˘˘تÓ˘˘م˘˘ح
را˘ششت˘نا ع˘ن˘م˘ل ة˘يو˘˘عو˘˘ت˘˘لا

تشسم ةيل˘م˘ع˘لا ،ضسور˘ي˘ف˘لا
اهر˘يواودو  ة˘كا˘نر˘ف ة˘يد˘ل˘ب
راششتنا رؤوب ىدحإا اهرابتعاب
ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ءا˘بو˘لا اذ˘˘ه
عيزوتب تماق نيأا ،ةي’ولا

ىلع ةيقاو ة˘ما˘م˘ك0004
را˘ج˘ت˘لا اذ˘كو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ةرور˘˘شضب م˘˘ه˘˘شسي˘˘˘شسح˘˘˘تو
تاءار˘˘ج’ا ة˘˘˘فا˘˘˘ك عا˘˘˘ب˘˘˘تا

ةمزÓلا ةيئاقولا ر˘ي˘باد˘ت˘لاو
بنجتو تامامكلا ءادتراك
مارتحاو ةريثكلا تاعمجتلا

يعامتج’ا دعابت˘لا ة˘فا˘شسم
ل˘˘ق˘˘ن بن˘˘ج˘˘ت˘˘ل يد˘˘شسج˘˘لا
هذه تل˘م˘شش ا˘م˘ك ،ىود˘ع˘لا
م˘ي˘ق˘ع˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع ة˘ل˘م˘ح˘لا

تاقحلمو تارقمل ريهطتو
يلاوملا مويلا يفو .ةيرادإا

ةيلمع ةمزأ’ا ةيلخ تلشصاو
ضسلدات نيع ةرئادب ةلثامم
ضسوريفلل ةرؤو˘ب ر˘ب˘كأا ي˘نا˘ث
ف’آا50 ع˘˘يزو˘˘ت م˘˘ت ن˘˘يأا

مأ’ا هيدلبلاب ىرخا ةمامك
ع˘م ،رو˘شصلا ة˘يد˘ل˘ب˘ب اذ˘كو
فيظنتو م˘ي˘ق˘ع˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع
تارادإÓ˘˘˘˘˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘شساو
،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘˘م˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصم˘˘لاو
تشسم ةلثامم ةلمح اهعبتتل
نيدلا ريخ ةرئاد ةرملا هذه
عيزوت اهب مت نيأا ةرواجملا

ن˘م ل˘كب ة˘ما˘˘م˘˘ك0004
ريخو  رانيدوب نيع يتيدلب
ةي˘ل˘م˘ع ن˘ع Ó˘شضف ،ن˘يد˘لا
ق˘فار˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م م˘ي˘ق˘ع˘˘ت
 .ةيئافششتشس’او ةيمومعلا

نيدلا رون.ب

ة˘˘˘˘ي’و ي˘˘˘˘لاو ى˘˘˘˘ط˘˘˘˘عأا
قÓ˘ط˘˘نا ةرا˘˘ششإا نا˘˘شسم˘˘ل˘˘ت

ضسرد˘لاو دا˘شصح˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا م˘˘˘شسو˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ىلع0202/1202
ة˘عرز˘م˘لا لو˘ق˘ح ىو˘ت˘˘شسم
قيرطب ةنئاكلا ةي˘جذو˘م˘ن˘لا
،ناوتشش ةيدلب » ةديÓششلا»
نأا لمأ’ا ةنشسلا هذه ىقبيو
ريخلا رئاششب ا˘ه˘ع˘م ل˘م˘ح˘ت
دا˘شصت˘قÓ˘˘لو ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘ل˘˘ل
ةرفول رظنلاب كلذو ينطولا
هجاتنإا عقوتملا لوشصحملا

ةنراقملاب بوبحلا ةدام نم
ارظن ،ةيشضا˘م˘لا ة˘ن˘شسلا ع˘م
ة˘˘ل˘˘غ˘˘ت˘˘شسم˘˘لا ة˘˘حا˘˘شسم˘˘ل˘˘ل
ـب ةرد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لاو
.راتكه002671

عا˘˘ط˘˘ق ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت د˘˘˘شصقو
ةي’ول ةيحÓف˘لا ح˘لا˘شصم˘لا
لك تذختا د˘ق˘ف ،نا˘شسم˘ل˘ت
لجأا ن˘م ة˘مزÓ˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا
ززعت ذإا ،ةيلمعلا هذه حاجنإا
داشصح ةلآا633 ـب عاطقلا

ي˘طا˘ط˘˘م رار˘˘ج6135و
ىلإا ةفاشضإا ،ةنحاشش9301و
ىلإا ن˘يز˘خ˘ت˘لا تارد˘ق ع˘فر
لفكتت راط˘ن˘ق0000081
.نيزختلا ةطقن12 اهب

هعا˘م˘ت˘شسا ضضر˘ع˘م ي˘فو
تا˘ح˘˘ي˘˘شضو˘˘ت˘˘لا ة˘˘ل˘˘م˘˘ج˘˘ل
لو˘ح ل˘شصف˘م˘لا ضضر˘ع˘˘لاو
يلاو هون ،ةي’ولاب عاطقلا
ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا ر˘˘ثأ’ا˘˘ب ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا

يذ˘لا م˘عد˘ل˘ل ضسو˘م˘ل˘م˘˘لاو
ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ة˘˘لود˘˘لا ه˘˘ت˘˘مد˘˘˘ق
،نيرمث˘ت˘شسم˘لاو ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا
وأا ارششابم امعد ناك ءاوشس
ةبغرلا اذ˘ك و ر˘ششا˘ب˘م ر˘ي˘غ
ةيقرتو ريوطت يف ةريبكلا
ي˘ف ةدا˘يز˘لا ة˘ي˘غ˘ب عا˘ط˘ق˘لا
ن˘˘ع ر˘˘ب˘˘ع ا˘˘م˘˘ك ،جا˘˘˘ت˘˘˘نإ’ا
يحÓف تايناكمإ’ هنا˘ن˘ت˘ما
ةقفر اومهاشس نيذلا ةي’ولا

قيقحت يف ةلودلا يعاشسم
ا˘م˘ي˘شس ةر˘ط˘شسم˘لا فاد˘هأ’ا

يتلا ةي’ولا ىوتشسم ىلع
.ازاتمم ايحÓف اعونت فرعت

ر˘خآا قا˘ي˘شس ي˘˘ف ا˘˘عد ا˘˘م˘˘ك
فور˘˘˘ظ˘˘˘˘لاو ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ششا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت
اهششيعت يتلا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شسإ’ا
ةرور˘˘˘شض ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،دÓ˘˘˘ب˘˘˘˘لا
ةي˘عو˘ت˘لا تÓ˘م˘ح ف˘ي˘ث˘كت
ن˘م ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا ط˘شسو ي˘˘ف
تاءار˘جإ’ا˘ب د˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘لا ل˘˘جأا
يششف˘ت ن˘م د˘ح˘ل˘ل ة˘مزÓ˘لا

 .انوروك ءابو
سشاتيلتوب ع

تايلمعلل ةبسسنلاب ةسصاخ
تاونسس ذنم ةجمربملا ةيومنتلا

فصسوي عارذ ةيرق ناكصس
ةليصسملا يف فيصسماب
ديصسجت نورظتني
نيلوؤوصسملا دوعو
عارذ ةقطنم ناكسس ،بلاط

رئب ةيرق نيب ةعقاولا فسسوي
فيسسما ةيدلبلا رقمو يبرعلا

نيبختنملا ،ةليسسملا بونج
يف ليجعتلا نيلوؤوسسملاو
تايلمعلاو عيراسشملا ديسسجت
،تاونسس ذنم ةلجسسملا ةيومنتلا
قلزنت ملو ةجمربملا كلت اميسس
سضعب لوقي اذه انموي ىلإا
،ناكسسلا ،ةقطنملا نم ناكسسلا
تارملا نم ديدعلا يف اوجتحا

اهتبوعسصو ةايحلا فورظ ىلع
،ائيسش اهيف ريغتي مل ةقطنمب
يتلا ةيناكسسلا ةفاثكلا مغرو
ب فسسوي عارذ ةيرق اهيسصحت
عقوملاو ةمسسن0021
ىوتسسم ىلع يجيتارتسس’ا
يف90 مقر يئابولا قيرطلا
ةداعسسوب نيب دتمملا هرطسش
ناكسسلا بلاطم  ،فيسسماو
عمجتلا طبر لوح تروحمت
يحسصلا فرسصلا ةكبسشب يناكسسلا

،زاغلاو ءابرهكلاو برسشلا هايمو
سصخت لاغسشأا كانه نأا نيحسضوم
لمتكت مل برسشلا هايم ةكبسش

نم ريثكلا تراثأا بابسسأ’
نأا نورخآا حسضوأا اميف ،لدجلا
قلطنت ملو ةلجسسم عيراسشملا
مهطسسو دلو ام اذه انموي ىلإا
اميسس ،نيريبك ءايتسساو  اطخسس
افورظ نوناعي ناكسسلا لك ناو
ىلع مهتربجأا ةرهاق ةيسشيعم
وحن ةرجهلا يف ايموي ريكفتلا
ةايح ىلع اثحب ةرواجملا ندملا
.لسضفأا

ع. دلاخ

ميسسارم ىلع فرسشت ةيئ’ولا تاطلسسلا
ةديÓسشلاب سسردلاو داسصحلا ةيلمع قÓطنا

ةطقن12و داصصحلل ةلآا633 ريفوت
ناصسملتب نيزختلل
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عم دقاعتلل ططخي نويل
نليم Îنإا ةرخصص

ن˘ع ة˘ي˘فا˘ح˘شصلا ر˘يرا˘ق˘ت˘لا تف˘ششك
يف يشسنرف˘لا نو˘ي˘ل ي˘لوؤو˘شسم ة˘ب˘غر
رتنإا عفادم نيدوغ وغييد عم دقاعتلا

ف˘˘ي˘˘شصلا لÓ˘˘خ ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا نÓ˘˘ي˘˘˘م
ةيفاحشصلا ريراقتلا تناكو.يراجلا
ى˘ل˘ع تا˘ب ن˘˘يدو˘˘غ نأا˘˘ب ترا˘˘ششأا د˘˘ق
ةياهنب نÓيم رتنإا نع ليحرلا فراششم
ها˘شضق د˘ي˘حو م˘شسو˘م بق˘ع م˘شسو˘م˘˘لا
ر˘ت˘نإا نا˘كو.يروزتارينلا ضصي˘م˘ق˘ب
فيشصلا نيدوغ عم دقاعت دق نÓيم
بقع رح لاقتنا ةقفشص يف يشضاملا

ىشضق يذلا ديردم وكيتلتأا نع هليحر
مل هنكل ةلماك تاونشس9 هناردج نيب
.قيرفلا تايرابمب ماظتناب كراششي

ةقفر ةارابم52 يف نيدوغ كراششو
مل ه˘ن˘كل م˘شسو˘م˘لا اذ˘ه يروز˘تار˘ي˘ن˘لا
ورد˘نا˘شسي˘لأا ة˘نا˘كم ل˘ي˘ن ي˘ف ح˘˘ج˘˘ن˘˘ي
.يتنوك وينوطنأا ططخب ينوتشساب

ةيملاعلا فحشصلا هتلقن ام بشسحبو
ن˘ع را˘شسف˘ت˘شس’ا ي˘ف أاد˘ب نو˘˘ي˘˘ل نإا˘˘ف
ة˘ي˘نا˘˘كمإا ىد˘˘مو ن˘˘يدو˘˘غ ة˘˘ي˘˘ع˘˘شضو
.يراجلا فيشصلا لÓخ هعم دقاعتلا

رتنإ’ا يلوؤوشسم نأا ريراقتلا تدافأاو
لبقتشسمب تبلا يف ةلجعلا نوني ’
نم˘كت ن˘ي˘ح ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ع˘م ن˘يدو˘غ
ثيح ريبكلا بعÓلا بتار يف ةمزأ’ا
.اًيونشس ورو˘ي نو˘ي˘ل˘م5.5 ىشضاق˘ت˘ي
ع˘م ةر˘ي˘ب˘ك ةر˘ي˘شسم ن˘يدو˘غ كل˘ت˘م˘يو
رتنإÓل هلا˘ق˘ت˘نا ل˘ب˘ق د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأا

يبوروأ’ا يرودلا ةلوطب ققح ثيح
ع˘˘م ا˘˘غ˘˘ي˘˘ل˘˘لاو ي˘˘بوروأ’ا ر˘˘بو˘˘˘شسلاو
عم هراوششم لÓخ ضسوكنÓب يخورلا

.ةينابشسإ’ا ةمشصاعلا ريبك
Êافاك حصصني ودلافير

نليم Îنإا ضضرع لهاجتب
ةروطشسأا ود˘لا˘ف˘ير ي˘ل˘يزار˘ب˘لا ثح

فادهلا قبا˘شسلا ي˘نا˘ب˘شسإ’ا ة˘نو˘ل˘ششر˘ب
ي˘نا˘فا˘ك نو˘شسن˘يد˘يإا ي˘نا˘ياو˘˘غوروأ’ا

ى˘ل˘ع نا˘مر˘ي˘ج نا˘شس ضسيرا˘ب م˘جا˘˘ه˘˘م
يلاطيإ’ا نÓيم رتنإ’ لاقتن’ا لهاجت
ي˘ه˘ن˘˘ي نأا ل˘˘شضفأ’ا ن˘˘م ه˘˘نأا اًد˘˘كؤو˘˘م
.ينابشسإ’ا يرودلاب هتريشسم

د˘ق ة˘ي˘فا˘ح˘شصلا ر˘يرا˘ق˘˘ت˘˘لا تنا˘˘كو
اًشضرع ى˘ق˘ل˘ت د˘ق ي˘نا˘فا˘ك نأا˘ب تد˘كأا
في˘شصلا اذ˘ه نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإ’ لا˘ق˘ت˘نÓ˘ل
ي˘ف د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘˘تأا ة˘˘ب˘˘غر ط˘˘شسو
.اًشضيأا هعم دقاعتلا

لبقتشسم ىلع اًقيلعت ودلافير لاقو
:ةيفاحشص تاح˘ير˘شصت لÓ˘خ ي˘نا˘فا˘ك
رتنإا تاشضوافم نع تاعئاشش كانه’’
.’’فيشصلا اذه ينافاك مشضل نÓيم

ريكفتلا ينافاك ىلع نيعتي’’ :عباتو
نوكيشس ديردم وكيتلتأ’ لاقتن’ا يف
ل˘˘شضفأا را˘˘ي˘˘خ ضسو˘˘كنÓ˘˘ب ي˘˘خور˘˘˘لا
.’’هل ةبشسنلاب

وكيتلتأ’ هلاقتنا لاح يف’’ :فاشضأاو
لتاقي ٍدانل لقتني فوشس هنإاف ديردم
ت’و˘ط˘ب˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ل˘جأا ن˘˘م ا˘˘ًم˘˘ئاد
لاطبأا يرودل ا˘ًم˘ئاد هد˘ع˘ق˘م ز˘ج˘ح˘يو
نأا يف ةوقب ينويميشس بغريو ابوروأا
يف ي˘نا˘فا˘ك ل˘ث˘م ا˘ًب˘ع’ ه˘يد˘ل نو˘كي
يف هتريشس ءاهنإا لشضفأ’ا نم هقيرف
.’’ايلاطيإا نع ديردم

ديردم وكيتلتأ’ اًفده ينافاك ناكو
يف هت’اغم نأا ’إا يشضاملا ءاتششلا ذنم
ي˘لوؤو˘شسم تر˘ب˘جأا ة˘ي˘لا˘م˘لا ه˘تا˘ب˘˘ل˘˘ط
ةركف ليجأات نع ضسوكنÓب يخورلا
.هعم دقاعتلا

ضسيراب عم ي˘نا˘فا˘ك د˘ق˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘يو
يراجلا مشسوملا ةياهنب نامريج ناشس
دقاعت˘لا د˘يد˘ج˘ت ي˘ف ه˘يدا˘ن بغر˘ي ’و
ىلع ةيدنأ’ا نم ديدعلا ربجأا امم هعم
.همشض لوح ضضوافتلا
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را˘ت˘شس ي˘ل˘يد ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘شص تف˘˘ششك
بي˘˘ب ف˘˘قو˘˘م ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘نا˘˘˘ط˘˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘لا

ق˘ير˘ف˘ل ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘˘لا ’و˘˘يدراو˘˘غ
ن˘م يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘˘م
نم يفرشش رمم زيهجت ىلع ةقفاوملا
يف م˘ه˘ئار˘ظ˘ن˘ل ه˘ق˘ير˘ف ي˘ب˘ع’ ل˘ب˘ق
.بقللاب جيوتتلا لاح لوبرفيل

جيوتتلا نم ةدششب اوبرتقا زديرلا
بايغ بقع يزيلجن’ا يرودلا بقلب
لوشصحلا مه˘ي˘ف˘كي ثي˘ح ،ا˘ما˘ع03
نامشض لجأا نم طقف طاقن6 ىلع
.ةلوطبلاب زوفلا

نو˘ن˘م˘شضي˘شس م˘ه˘نأا كلذ ي˘˘ن˘˘ع˘˘يو
زوفلا لاح ةلوطبلا ىلع لوشصحلا

،ضس’ا˘ب لا˘ت˘شسير˘كو نو˘تر˘ف˘يإا ى˘ل˘˘ع
بق˘ع ق˘ير˘ف˘ل˘ل ن˘ي˘ترا˘ب˘م لوأا ا˘م˘˘هو
عوبشسأ’ا رظتنملا ةلوطبلا فانئتشسا
ةحئاجل ارظن اهفقوت بقع ،لبقملا
.دجتشسملا انوروك ضسوريف يششفت

بقع ةيلاتلا م˘ه˘تارا˘ب˘م نو˘كت˘شسو
ق˘˘ير˘˘ف ما˘˘مأا ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا ج˘˘يو˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘لا

ع˘˘نا˘˘م˘˘ي ’و ،ي˘˘ت˘˘ي˘˘شس ر˘˘˘ت˘˘˘شسششنا˘˘˘م
ةفيحشصلا هتركذ امل اقفو ’ويدراوغ
،يفرشش رمم لمعب هيبع’ مايق نم

قيشسنتلاب متيو ،يمازلإا ريغ هنأا مغر
.نييدانلا نيب

ةبيطلا ة˘قÓ˘ع˘ل˘ل ار˘ظ˘ن كلذ ي˘تأا˘ي
ن˘غرو˘ي˘ب ،’و˘يدراو˘غ ع˘م˘ج˘ت ي˘ت˘˘لا

.لوبرفيل قيرفل ينفلا ريدملا بولك
يف ةيفرششلا تارمملا رهششأا دعيو

يذلا كلت ،يزيلجن’ا يرودلا خيرات
حلاشصل لانشسرآا قيرف وبع’ اهب ماق
يزيلجن’ا دتيانوي ر˘ت˘شسششنا˘م ق˘ير˘ف
.3102 ماع

مويلا ديج لكصشب انبعلو ةقيرطلا كلتب نليم جرخي نأا فصسؤوم رمأ’ هنأا :›ويب

لوبرفيلل ‘رصشلا رمŸا نم هفقوم نع فصشكي ’ويدراوغ

وينيتو˘ك بي˘ل˘ي˘ف ل˘ب˘ق˘ت˘شسم لاز˘ي ’
نل ثيح ،ةظحللا هذه ىتح اًلوهجم
خ˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب ع˘˘م بعÓ˘˘لا ر˘˘م˘˘ت˘˘شسي
ةنولششرب فدهي امنيب ،لبقملا مشسوملا
ت’ا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا قو˘˘شس ي˘˘ف ه˘˘ع˘˘ي˘˘ب ى˘˘˘لإا
.ةيفيشصلا

تروبشس01 ول ةف˘ي˘ح˘شص تح˘ت˘فو
ةرم وينيتوك لاقتنا ةيناكمإا ،ةيشسنرفلا
،زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلا ىلإا ىرخأا

ع˘م ل˘ب˘ق ن˘م ه˘ي˘ف بع˘ل˘ي نا˘˘ك يذ˘˘لاو
.لوبرفيل

يدا˘˘ن نأا ،ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شصلا تفا˘˘˘شضأاو
اًنكمم اًرايخ نوكي دق يتيشس رتشسششنام

بيب بردملا م˘ت˘ه˘ي ثي˘ح ،و˘ي˘ن˘ي˘تو˘كل
يليزاربلا بعÓلا راشضحإاب ’ويدراوغ
.لبقملا مشسوملا داحت’ا بعلم ىلإا

’ويدراوغ نأا ،ةفيحشصلا تحشضوأاو
يف وينيتوك عم دقاعتلا يف بغري ناك
م˘ل ه˘ن˘˘كل ،ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا ما˘˘ع˘˘لا ف˘˘ي˘˘شص
رتشسششنام ةردق مدع ببشسب عيطتشسي
تفدرأاو.كاذ˘نآا ة˘ي˘لا˘˘م˘˘لا ي˘˘ت˘˘ي˘˘شس
ةبشسنلاب ةيداملا رومأ’ا نأا ،ةفيحشصلا
لÓخ نشسحت˘ت˘شس ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘م˘ل
ليحرلا طشسو كلذو ،ةلبقملا عيباشسأ’ا
،خ˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب ى˘لإا ي˘نا˘شسل ع˘قو˘ت˘م˘لا
ليرباج ليحر ةيلامتحا ىلإا ةفاشضإ’اب

.اًشضيأا ضسوشسيخ
رارق نأا ،اهلوق ةفيحشصلا تلشصاوو

نأا˘ششب مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘بوروأ’ا دا˘ح˘˘ت’ا
ر˘ت˘شسششنا˘م نا˘مر˘ح ة˘بو˘ق˘ع فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا
لاطبأا يرود يف ةكراششملا نم يتيشس
هنأاشش نم ،نيلبقملا نيمشسوملل ابوروأا
يدانلا قوشس يف ةريثك رومأا ددحي نأا
ةفيحشصلا تمتأاو.لبقملا يزيلجنإ’ا
يف يتيشس رتشسششنام ةمهم نأا ،اهلوق
،ةبعشص نوكتشس وينيتوك عم دقاعتلا

يف اًشضيأا لانشسرأا ةبغر لظ يف كلذو
بع˘ل˘م ى˘لإا ي˘ل˘يزار˘ب˘لا ي˘لود˘لا بل˘˘ج
.تارامإ’ا

بيردتلا ةروطشسأا ولليباك ويباف ىري
د˘ه˘ششت˘شس مد˘ق˘لا ةر˘ك نأا ا˘ي˘لا˘ط˘˘يإا ي˘˘ف
فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا بق˘ع ةر˘ي˘˘ب˘˘ك تار˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت
ىل˘ع ءا˘شضق˘لا م˘ت ه˘نأا ىر˘يو ة˘ط˘ششنأ’ا

ىلع تايراب˘م˘لا ة˘يد˘نأ’ا ضضو˘خ ةز˘ي˘م
دكأا اميف روهمجلا بايغ ببشسب اهبعلم
نو˘ثد˘ح˘ي˘شس را˘ب˘كلا قر˘˘ف˘˘لا ةدا˘˘ق نأا˘˘ب
.قرافلا

ر˘ه˘ششأا ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘ل ماد ف˘˘قو˘˘ت بق˘˘عو
قاششع دعتشسي انوروك ضسوريف ببشسب
ضسأاك ةقباشسم فان˘ئ˘ت˘شس’ و˘ي˘ششت˘لا˘كلا
ةعمجلا ةرهشس تناك ةيادبلاو ايلاطيإا
يف نÓيم دشض ضسو˘ت˘ن˘فو˘ي ة˘ه˘جاو˘م˘ب
ا˘ه˘ي˘ف ل˘هأا˘ت ي˘ت˘لا و ي˘ئا˘ه˘˘ن˘˘لا ف˘˘شصن

. يفويلا
تا˘ح˘ير˘شصت لÓ˘خ و˘ل˘ل˘ي˘با˘ك لا˘˘قو

اهاشضق ي˘ت˘لا ر˘ه˘ششأ’ا نإا’’ :ة˘ي˘فا˘ح˘شص
ضسوريف ببشسب مهلزانم لخاد نيبعÓلا

مهيلع ري˘ب˘ك ل˘كششب ر˘ثؤو˘ت˘شس ا˘نورو˘ك
ة˘شسير˘ف م˘ه˘عو˘قو ى˘ل˘ع د˘˘عا˘˘شست˘˘شسو
رار˘شضأ’ا ن˘ي˘ب ن˘م هذ˘هو تا˘با˘˘شصإÓ˘˘ل
.ضسوريفلا اهفلخ يتلا ةديدعلا

ة˘يد˘نأ’ا ظو˘ظ˘ح تلاز ا˘م’’ :ع˘با˘˘تو
ءاوشس زوفلا يف حجرأ’ا يه ةريبكلا

ىرنشس اننكل ’ مأا انوروك كانه ناك
يف لعفلاب انيأار امك تارييغتلا ضضعب
ضضوخ ةزيم ىلع ءاشضقلا مت دقل ايناملأا
ببشسب ةيدنأ’ا بعÓم ىلع تايرابملا

ةدا˘ق˘لا نإا˘ف كلذ˘ل ر˘ي˘ها˘م˘˘ج˘˘لا با˘˘ي˘˘غ
نو˘ثد˘ح˘ي˘شس ن˘˘م م˘˘ه ن˘˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لا
لودج ضسوت˘ن˘فو˘ي رد˘شصت˘يو.’’قرا˘ف˘لا
ةطقن قرافب ويششتلاكلا ةلوطب بيترت
رتنإا لتحي نيح يف ويشست’ نع ةديحو
ي˘ف ا˘ت˘نÓ˘تأاو ثلا˘ث˘لا ز˘كر˘م˘لا نÓ˘˘ي˘˘م
اًقيلعت ولل˘ي˘با˘ك لا˘قو.عبارلا زكر˘م˘لا

:و˘˘ي˘˘ششت˘˘لا˘˘كلا˘˘ب ة˘˘شسفا˘˘ن˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
بقلل ربكأ’ا حششرملا وه ضسوتنفوي’’

نكلو ر˘ب˘كأا ةدو˘ج˘ب نو˘ع˘ت˘م˘ت˘ي م˘ه˘نأ’
ىد˘م ا˘ًما˘م˘ت فر˘ع˘يو د˘ي˘ن˘ع و˘˘ي˘˘شست’
ىو˘ت˘˘شسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع’’ :م˘˘تأاو.’’هتوق
م˘ه˘يد˘ل نأ’ ا˘ت˘نÓ˘˘تأا بحأا ي˘˘شصخ˘˘ششلا
.’’اًمامت ةمهملا كلتل ةبشسانملا ةيلقعلا

وينيتوك قفأا ‘ حولت ةعقوتم Òغ ةهجو

ويصشتلاكلاب جيوتتلل ضسوتنفوي حصشري ولليباك

ينفلا ريدملا ،يلويب ونافيتشس دقتعي
هقيرف ةارابم نأا ،نÓيم يشس يإا يدانل
يف ةع˘م˘ج˘لا ةر˘ه˘شس ضسو˘ت˘ن˘فو˘ي ما˘مأا
،ا˘ي˘لا˘ط˘يإا ضسأا˘ك ي˘ئا˘ه˘ن ف˘˘شصن با˘˘يإا

هقيرف نأا اًريششم ،ةياغلل ةئفاكتم تناك
.باهذلا ءاقل نم لهأاتلا يف طرف

دعب ي˘ئا˘ه˘ن˘ل˘ل ضسو˘ت˘ن˘فو˘ي د˘ع˘شصو
نود˘ب نÓ˘ي˘م ع˘م ي˘ب˘ل˘شسلا لدا˘˘ع˘˘ت˘˘لا
يرينوكناي˘ب˘لا ل˘غ˘ت˘شسا ثي˘ح ،فاد˘هأا
ضضرأ’ا جراخ فده ليجشست ةيلشضفأا
وريشس ناشس بعلم ىلع لداعتلا دعب
.هلثمل فدهب باهذلا ءاقل يف

يف تابايغ ةدع نم نÓيم ىناعو
نم اًلك دجاوت مدع اهزربأا ناكو ،هءاقل
بب˘˘شسب ضشت˘˘ي˘˘فو˘˘م˘˘˘ي˘˘˘هار˘˘˘بإا نا˘˘˘ت’ز
و˘ي˘ث ن˘م ا˘ًل˘ك ى˘لإا ة˘فا˘شضإا ،ة˘˘با˘˘شصإ’ا

،وخييتشسا˘ك ل˘يو˘ما˘شصو ،ز˘يد˘نا˘نر˘ي˘ه
.فاقيإÓل اباغ نيذللاو

اهلقن تاحيرشصت يف يلويب لاقو
بيخملا نم :ايلا˘ط˘يإا لو˘ب˘تو˘ف ع˘قو˘م
ءازج ةلكر نكل ، كلذ لوقأا نأا لامآÓل
وريشس ناشس يف اهلجشس يتلا ودلانور
.ةياغلل ةمشساح تناك

ا˘˘˘ًشضيأا ا˘˘˘نر˘˘˘ع˘˘˘شش د˘˘˘ق˘˘˘ل :فا˘˘˘شضأاو
يفو˘ي˘لا ذاو˘ح˘ت˘شسا بب˘شسب ط˘غ˘شضلا˘ب
نيجذاشس انكو ةركلا ى˘ل˘ع ر˘م˘ت˘شسم˘لا
در˘˘طو ءاز˘˘ج ة˘˘ل˘˘كر ي˘˘ف بب˘˘شست˘˘لا˘˘ب

ديج لكششب ا˘ن˘ب˘ع˘ل ا˘ن˘ن˘كل  ،ضشت˘ي˘ب˘ير
ةثÓث وأا ناتشصرف انيدل ناكو ةياغلل
دق رمأ’ا ناكل اولجشس اذإاو ،ليجشستلل
.فلتخأا

اذه نأ’ فشسؤوم رمأ’ هنإا :حشضوأاو
كلذل هلعف يف حجنن مل ،انفده ناك
ى˘˘لإا ل˘˘هأا˘˘ت˘˘˘لا نآ’ا ا˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع بج˘˘˘ي
ة˘باو˘ب ن˘م ة˘ي˘˘بوروأ’ا تا˘˘ق˘˘با˘˘شسم˘˘لا
.يلاطيإ’ا يرودلا

ةبعشص رومأ’ا تناك دقل :فدرأاو
،لداعتلا˘ب ن˘ي˘تارا˘ب˘م˘لا ا˘ت˘ل˘ك ته˘ت˘ناو
ءا˘˘ق˘˘ل ي˘˘ف ثد˘˘ح ا˘˘م بب˘˘˘شسب ن˘˘˘كلو
ءارو ي˘ع˘شسلا ى˘ل˘ع ا˘نر˘ب˘˘جأا با˘˘هذ˘˘لا
.بايإ’ا ءاقل يف ليجشستلا

ل˘˘كششب ا˘˘ن˘˘ب˘˘ع˘˘˘ل د˘˘˘ق˘˘˘ل :ل˘˘˘شصاوو
يبلق ةًشصاخو عافد˘لا ي˘ف ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شسا
حشضوي نأا بجيو  ،نييزكرملا عافدلا
، ءايوقأا نوكن نأا نكمي اننأا كلذ انل

تارا˘ه˘م˘لا هذ˘ه ى˘˘لإا ة˘˘جا˘˘ح˘˘ب ا˘˘ن˘˘نأ’
.مشسوملا ةيقبل اًمدق يشضملل

اننأ’ لامآÓل بيخم رمأ’ هنإا :متأاو
ام ،ةيئاهنلا ةارابملا بعلن نأا اًقح اندرأا
اًقاشستا رثكأا نوكن نأا وه نآ’ا هجاتحن
ذ˘خأا˘ن م˘ل ،م˘شسو˘م˘لا اذ˘˘ه نآ’ا ى˘˘ت˘˘حو
،انبعلم يف  اهقح˘ت˘شسن ي˘ت˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا

ضصرفلا نم يفكي ام لوحن مل اننأ’
.فادهأا ىلإا اهيلع لشصحن يتلا

يصسنرفلا تنان
بع’ مصضي

ايمصسر لوبرفيل
تنا˘ن ق˘ير˘ف و˘لو˘ئ˘شسم ن˘ل˘˘عأا

ورد˘˘ي˘˘ب م˘˘شض ن˘˘ع ي˘˘شسنر˘˘˘ف˘˘˘لا
لوبرفيل قيرف بع’ Óيفريشش
دتم˘ت ة˘ق˘ف˘شص ي˘ف ،يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا
.ةلبقم تاونشس ةثÓثل

01 و˘ل ع˘قو˘م ر˘كذ ا˘م˘ب˘شسحو
يدانلا يلو˘ئ˘شسم نإا˘ف ترو˘ب˘شس
قيب˘ط˘ت او˘مد˘خ˘ت˘شسا ي˘شسنر˘ف˘لا

مشض ةقفشص نع نÓعإÓل ،مووز
. ضسما ايمشسر ينابشسأ’ا بعÓلا

م˘ل ،ا˘ما˘ع32 ـلا بحا˘˘˘˘˘˘˘شص
ع˘˘˘˘ب˘˘˘˘شس ي˘˘˘˘ف ىو˘˘˘˘شس كرا˘˘˘˘ششي
ضصيمقب مشسوملا اذه تايرابم
يدا˘ن˘ل˘˘ل ل˘˘ق˘˘ت˘˘ناو ،لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل
،رح لاقتنا ةقفشص يف يشسنرفلا
.زديرلا عم هدقاعت ةياهن دعب

م˘˘˘شضنا د˘˘˘ق بعÓ˘˘˘˘لا نا˘˘˘˘كو
ماع يزيلجن’ا قيرفلا فوفشصل
نم رثكأ’ هتراعإا تمتو ،3102
تا˘˘ب˘˘ثإا ع˘˘ط˘˘ت˘˘شسي م˘˘˘لو ،يدا˘˘˘ن

ايشساشسأا ةكراششملا يف هترادج
˘˘مو˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘لا ة˘˘˘ب˘˘˘كو˘˘˘ك ط˘˘˘شسو
فو˘ف˘شصب ا˘ي˘˘لا˘˘ح ةد˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا
ةياغلل ابيرق تاب يذلا لوبرفيل
يرود˘˘˘لا˘˘˘ب ج˘˘˘يو˘˘˘˘ت˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م
.يزيلجن’ا

ن˘˘م ل˘˘قأا بق˘˘˘ع كلذ ي˘˘˘تأا˘˘˘ي
ي˘لو˘ئ˘شسم نÓ˘عإا ن˘˘م عو˘˘ب˘˘شسأا
مهحاجن ن˘ع ي˘شسنر˘ف˘لا يدا˘ن˘لا
ط˘˘˘˘˘شسو˘˘˘˘˘لا بع’ م˘˘˘˘˘شض ي˘˘˘˘˘ف
.ينابيشش لÓب باششلا يرئازجلا

قيرف نأا ىلإا ةراششإ’ا ردجتو
زكر˘م˘لا ل˘ت˘حا ي˘شسنر˘ف˘لا تنا˘ن
،ةطقن73 ديشصرب رششع ثلاثلا
اذ˘˘ه ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا يرود˘˘˘لا ي˘˘˘ف
ببشسب هئاغلإا مت يذلا ،مشسوملا

انوروك ضسوريف راششتنا ةحئاج
ناشس ضسيراب قيرفل هبقل حنمو
.نامريج
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برد˘م ،يدر˘ي˘ف˘لا˘ف و˘ت˘شسنرإا د˘˘كأا
ةبر˘ج˘ت نأا ،ق˘با˘شسلا ة˘نو˘ل˘ششر˘ب يدا˘ن
لينويل ين˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا م˘ج˘ن˘لا بيرد˘ت
في˘كت˘لا بع˘شصلا ن˘م نا˘ك ،ي˘شسي˘م
يذلا يداع ريغلا ءاكذلا ازربم ،اهعم
.ينولاتكلا قيرفلا دئاق هب عتمتي

ع˘م ه˘ت˘قÓ˘ع يدر˘˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘ف فر˘˘عو
،ةيكيت˘كت ر˘ظ˘ن ة˘ه˘جو ن˘م ،ي˘شسي˘م
يف لاق ثيح ،ةياغلل ةطيشسب اهنأاب
ضسآا ةف˘ي˘ح˘شص ا˘ه˘تر˘ششن تا˘ح˘ير˘شصت

ةياغلل يكذ بع’ يشسيم :ةينابشسإ’ا
م˘ه˘ف˘ي ، ة˘ي˘كي˘ت˘كت˘لا ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن˘˘لا ن˘˘م
اًمامت كرديو ، ءيشش لك بعوتشسيو
هيدل ،همشصخو هقيرف فعشض طاقن
.ددشصلا اذه يف ةعشساو ةيؤور

ثدحت يذلا ، يدريفلاف فاشضأاو
يف ةمدختشسملا ةيجهنملا نع اًشضيأا
ي˘ت˘لا تا˘بو˘ع˘شصلا ي˘فو ة˘نو˘ل˘ششر˘˘ب
راشسم يه ةيجهنملا :اهيلع بلغتت
كتر˘ي˘شسم ي˘ف كمد˘ق˘ت ع˘˘م ، ع˘˘شساو

،ر˘خآا وأا ق˘ير˘ف بيرد˘ت وأا ة˘ي˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا
نيبعÓلا ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘ع’ا ل˘شضف˘ت˘شس
،هيلإا بهذ˘ت˘شس يذ˘لا يدا˘ن˘لاو كيد˘ل
:لشصاوو.ضصاخلا هجذومن يدان لكل
فيكتلا كيلع ،ت’احلا ضضعب يف
وه امك ،ةياغلل حشضاو جذومن عم
خانم م˘ه˘يد˘ل ،ة˘نو˘ل˘ششر˘ب ي˘ف لا˘ح˘لا

زيمت يتلا ءايششأ’ا نم ديدعلاو نيعم
مل نكلو ،قيرفلا اذه بعل بولشسأا
.يل ةبشسنلاب اًبعشص كلذ نكي

ويصست’ فاده فطخل ططخي دتيانوي رتصسصشنام
وريششت ويشست’ مجاهم حلاشصل كرحتلا ىلع دتيانوي رتشسششنام ضصرحي

.ريراقتلل اًقفو ،فيشصلا اذه قلأاتملا يليبوميإا
دعب ،تاهبج ةدع ربع اًريزغ اًمشسوم مدق اًماع03 رمعلا نم غلابلا بعÓلا

،ايلاطيإا ابوكو ،يلاطيإ’ا يرودلا نم ةارابم33 يف اًفده03 لجشس نأا
.يلاطيإ’ا ربوشسلاو يبوروأ’ا يرودلاو

ويششتلاك’’ عقوم دافأا ثيح ،دحأا اهظحÓي نأا نود رمي مل ىمرملا مامأا هريثأات
لÓخ ةلمتحم ةبرشض ىلإا نوعلطتي دروفارت دلوأا بعلم يلوئشسم نأا ’’وتاكريم
.ةمداقلا رهششأ’ا

فادهأÓل ديدج يشسايق مقر قيقحتل حيحشصلا قيرطلا ىلع ريشسي يليبوميإا
امك ،هدحو يرودلا يف ةرم72 لجشس نأا دعب ،زاتمملا يلاطيإ’ا يرودلا يف
.يلوبانو لوبرفيل نم لكب هطبر مت

بولك نغروي دنومترود ايشسوروب يف قباشسلا هبردم عم مجاهملا عمتجيشس
ضسأار طقشسم يدان هنوكل اًرظن لاقتن’ا يف اًشضيأا يلوبان ركفيو ،دليفنأا يف
.يليبوميإا

رداغي نأا لمتحملا ريغ نم ،ريرقتلا ضسفن يف حرتقم وه امك ،كلذ عمو
لوشصحلا كششو ىلع يلاطيإ’ا يرودلا ةقلامع عم نآ’ا ويشست’  يليبوميإا

.ابوروأا لاطبأا يرود تايفشصت ىلع
لبقتشسملا يف ةيلاطيإ’ا ةمشصاعلا يف ءاقبلل هدادعتشسا دكأا هنأا موهفملا نم

.روظنملا
،هدقع يف ةيقبتم تاونشس ثÓث اًشضيأا يلاطيإ’ا يلودلا بعÓلا ىدل يقب

.ةنيمثلا مهلوشصأاب ظافتح’ا ىلع اًمزاع ويشست’ لازي ’و
يشضاملا فيشصلا يف نÓيم رتنإ’ وكاكول وليمورل دتيانوي عيب نإا لاقي

عم ،ةمداقلا ت’اقتن’ا ةرتف يف رخآا مجاهم نع طاششنب ثحبي يدانلا نأا ينعي
.ةرشصتخملا مهتمئاق يف يليبوميإا جاردإا

ام لوح تاشضوافم يأا أادبت مل ،ةلمتحملا مهتحلشصم نم مغرلا ىلع نكلو
.ةبعشص ةقفشص نوكي نأا نكمي

ةيعافد ةقفصص ىلع وتروبو لانصسرآا نيب ةصسرصش ةصسفانم
اهدهششيشس ةشسرشش ةشسفانم نع ،ةيناطيربلا راتشس يليد ةفيحشص تفششك

وتروب يف مهئارظنو ،يزيلجن’ا لانشسرآا يلوئشسم نيب ،ت’اقتن’ا قوشس
.يلاغتربلا

،ضشعرم توموأا يكرتلا بعÓلا فطخل ناقيرفلا ولوئشسم ىعشسي ضسيح
ةيناثلا ةجردلا يرود يف كراششي يذلا ،يشسنرفلا رفاهول قيرف رشسيأا ريهظ
.يشسنرفلا

،ايلام اشضرع نوزهجي ،لانشسرآا يلوئشسم نإاف ،ةيزيلجن’ا ةفيحشصلل اقفوو
بحاشص بعÓلا تامدخ ىلع لوشصحلا لجأا نم ،رفاهول يلوئشسمل هلاشسرإ’
.اماع42 ـلا

هنأا نوري ثيح ،بعÓلا فطخ ىلإا وتروب ولوئشسم ىعشسي هشسفن تقولا يفو
قيرفلا رشسيأا ريهظ ضسيليت ضسكيلأا عيب ةقفشص مامتإا لاح عئار ليدب نوكيشس
.يزيلجن’ا يشسليششت ىلإا

ةديدشش ةمدشص ةباثمب كلذ نوكيشسف ،ةيجعفدملل ضشعرم مامشضنا لاح امأا
لانشسرآ’ مشضناو رشسيأ’ا ريهظلا زكرم لغششي يذلا ينريت ناريك يدنلتكشسأÓل
.يدنلتكشسأ’ا كتليشس نم امداق يشضاملا فيشصلا علطم
’ةنولصشرب نم ويثام مودقب متهم تصسل’ :ةنوبصشل بردم

عفادم داعبتشسا نأا ،ةنوبششل غينتروبشس قيرف بردم ميرومأا نيبور دكأا
’ هنأاو ،ايداع ارمأا ةيشساشسأ’ا ةليكششتلا نم ،ويتام يميريج قباشسلا ةنولششرب
.رخآا قيرف يأا نم وأا ةنولششرب نم امداق بعÓلا ناك اذإا متهي

ا˘ه˘نإا ا˘ًم˘ئاد لو˘قأا :ضسآا ة˘ف˘ي˘ح˘شص ا˘ه˘تر˘ششن تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف برد˘م˘لا لا˘قو
يقب ،أاطخ اذه ،ةبوقع اهنإا اهيلع ثدحتأا نأا بحأا ’ ،لماوعلا نم ةعومجم
اذإا متهأا ’ انأا ،كراششي ىتح ازهاج نوكي نأا هيلع ناك امهم هنأ’ اًجراخ ويتام
.رخآا قيرف يأا وأا ةنولششرب نم تيتأا

ةارابم لك فورظ ىلع دمتعيو ةطخ هيدل غنيتروبشس ، يل ةبشسنلاب :فاشضأا
.نوبعلي نل نيرخآ’ا اولتاقي مل اذإا لاتقلا عيمجلا ىلع نيعتيشس ،اهدحو

يدانلا عدوي نأا عقوتملا نمو ، نيثÓثلاو ةشسداشسلا ضسنل ويثام لشصوو
.هدقاعت ءاهتنا بقع يراجلا مشسوملا ةياهن يلاغتربلا

يدان اديدحتو هدÓب ىلإا ةدوعلا لوح رابخأا ترششتنا ةريخأ’ا ةرتفلا يف
هءاذح قلعي نا ىرخأا ريراقت تعجر ثيح ،اشضماغ هلبقتشسم لازي ’و ، وششوشس
.يراجلا مشسوملا ةياهن

نوتبماهرفلوو يئانث مصضل ينيلرتصسا نويلم011 دصصري لوبرفيل
ريدملا بولك نغروي ططخم نع ،ةيناطيربلا نشص اذ ةفيحشص تفششك

.نوتبماهرفلوو قيرف يئانث مشضل يزيلجن’ا لوبرفيل قيرفل ينفلا
لوشصحلا يف Óمأا ،ينيلرتشسا نويلم011 غلبم زديرلا ولوئشسم دشصر ثيح

ةيفيشصلا ت’اقتن’ا ةرتف لÓخ يروارت امادأاو زيفين نبور نم لك عيقوت ىلع
.ةلبقملا

يف ،اماع32 ـلا بحاشص زيفينب هقيرف طشسو طخ ميعدتل بولك ىعشسيو
تابث مدعو ،مودلانيف ونيجروج نأاششب ةيلبقتشسملا ةيؤورلا حوشضو مدع لظ
.اتيك يبان ىوتشسم

يلاوح زديرلا ةنيزخ فلكيشس ،زيفين مشض نإاف ،ةفيحشصلا تركذ امبشسحو
نويلم06 يلاوح يروارت مشض مهف˘ل˘كي د˘ق ا˘م˘ي˘ف ،ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘شسا نو˘ي˘ل˘م05
.ينيلرتشسا

اذهل يزيلجن’ا يرودلا ةقباشسم ردشصتي لوبرفيل نأا ىلإا ةراششإ’ا ردجتو
عردب جيوتتلا نامشض لجأا نم طقف طاقن6 ىلع لوشصحلا هيفكيو ،مشسوملا
.ةيشضاملا اماع03 ـلا ةليط زديرلا نع باغ يذلا ،غيلريميربلا

’’يصسيم عم فيكتلا بعصصلا نم ناك’’:يدÒفلاف

˘ما˘ه˘ن˘تو˘ت يدا˘ن و˘لو˘˘ئ˘˘شسم ر˘˘ب˘˘خأا
اونوكي نأا نود˘ير˘ي م˘ه˘نأا ة˘مو˘كح˘لا
ثاد˘حأ’ا ى˘لإا ةدو˘ع˘لا ة˘ع˘˘ي˘˘ل˘˘ط ي˘˘ف
،ة˘ي˘ح˘لا ة˘ي˘ه˘ي˘فر˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘شضا˘˘ير˘˘لا

مهبع˘ل˘م ماد˘خ˘ت˘شسا˘ب نو˘ح˘م˘شسي˘شسو
هتزربأا ا˘م˘ل ا˘ًق˘فو ،را˘ب˘ت˘خا جذو˘م˘ن˘ك
.’’ليم يليد’’ ةفيحشص

لثم زاتمملا يرودلا ةيدنأا زكرت
ى˘ل˘˘ع ي˘˘شسا˘˘شسأا ل˘˘كششب ما˘˘ه˘˘ن˘˘تو˘˘ت
يرود˘˘لا ل˘˘ي˘˘غ˘˘ششت ةدا˘˘عإا عور˘˘˘ششم
عو˘ب˘شسأ’ا ة˘شسفا˘ن˘م˘لا ى˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لاو
.لبقملا

ضسيلاوكلا فلخ نولمعي مهنأا امك
ف˘ي˘ي˘كت˘˘ل ةر˘˘كت˘˘ب˘˘م قر˘˘ط دا˘˘ج˘˘يإ’
،ةيمشسوم ركاذ˘ت ر˘ي˘فو˘تو ،م˘ه˘ب˘ع˘ل˘م
رر˘ق˘ت نأا در˘ج˘م˘˘ب دو˘˘ششح˘˘لا ةدا˘˘عإاو
ةماعلا تاعمجتلل ةنمآا اهنأا ةموكحلا
.ةريبكلا

نوكي نل اذه نأا نم مغرلا ىلع
برقأا ىل˘ع ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘شسو˘م˘لا ى˘ت˘ح
اذه تاثداحملا قÓطإا مت دقف ،ريدقت
ةفاقثلاو ةيمقرلا مشسق نيب عوبشسأ’ا

تا˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لاو ة˘˘شضا˘˘ير˘˘لاو مÓ˘˘عإ’او
.تاشضايرلا فلتخمل ةيرادإ’ا

ةدنجأ’ا ةدايق ىلع ممشصم ماهنتوت
ع˘˘م بث˘˘ك ن˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لا تشضر˘˘˘عو
لو˘ل˘ح˘˘لا فا˘˘ششكت˘˘شس’ ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا
غلبت يذلا مهب˘ع˘ل˘م ي˘ف ة˘ل˘م˘ت˘ح˘م˘لا
يذلاو ينيلرتشسا هينج رايلم هتميق

.يشضاملا ماعلا حتتفا
ددع˘ت˘م ح˘ي˘شسفو ثيد˘ح نا˘كم ه˘نإا

ن˘م مد˘ق˘˘ت˘˘م عا˘˘ط˘˘ق ع˘˘م ضضار˘˘غأ’ا
تار˘م˘˘تؤو˘˘م˘˘لا ق˘˘فار˘˘مو تا˘˘كر˘˘ششلا

نم ةجرد ىلع ظافحلل اًديج زهجمو
ن˘ي˘ب ن˘مو ،ي˘عا˘م˘˘ت˘˘ج’ا د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لا
عوبشسأ’ا اذه اهثحب مت يتلا راكفأ’ا

ي˘˘ف ة˘˘عا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘كاذ˘˘˘ت˘˘˘لا تنا˘˘˘ك
.ةيلئاع تاعومجم

دعب ،يفيل لييناد ماهنتوت ضسيئر
تاذ اوششوج ينوتنأا ةكرعم رشسخ نأا
تابيكرت نم نينثاو يلاملا نارودلا
ع˘مو مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘ن˘طو˘لا يرود˘لا

ضسمخلا زاتم˘م˘لا يرود˘لا تا˘يرا˘ب˘م
باو˘بأا ف˘ل˘خ ل˘قأ’ا ى˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا

ريهامجلا ةيؤور ىلع ضصرحي ،ةقلغم
اذإا ىتح ،اًبيرق هبعلم لخاد ىرخأا ةرم
ةعشس نم ءزج يف ريهامجلا دششح مت
30326.

اذه نم قباشس تقو يف ،يفيل لاق
لمعن نأا يرورشضلا نم هنإا ،رهششلا

نيي˘ن˘ق˘ت˘لاو ءا˘م˘ل˘ع˘لا ‐ ا˘ًع˘م ا˘ًع˘ي˘م˘ج
‐ ةيحلا ثادحأ’ا عاطقو ةموكحلاو
ةدا˘˘˘عإ’ ة˘˘˘ن˘˘˘مآا ة˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ط دا˘˘˘ج˘˘˘˘يإ’
ه˘ي˘فر˘ت˘لا ن˘كا˘مأا ى˘لإا ن˘ي˘جر˘ف˘˘ت˘˘م˘˘لا
.يشضايرلا

انيدل ي˘عا˘م˘ج ل˘كششب’’ :فا˘شضأاو
تاي˘ن˘ق˘ت ر˘يو˘ط˘ت م˘عد ى˘ل˘ع ةرد˘ق˘لا

ةبرجتو اًن˘كم˘م كلذ ل˘ع˘ج˘ل ةد˘يد˘ج

ي˘ف ىر˘خأا ةر˘م ن˘ي˘ب˘ج˘ع˘م˘لا ف˘غ˘˘شش
.’’ةرششابملا ثادحأ’ا

ماهنتوت بعل˘م ل˘يد˘ع˘ت لÓ˘خ ن˘م
ع˘م بشسا˘ن˘ت˘ي˘˘ل ة˘˘عر˘˘شسب ر˘˘ب˘˘شستو˘˘ه
ل˘مأا˘ي ،ه˘ئاد˘غ د˘ع˘ب ة˘ي˘ح˘لا ثاد˘حأ’ا
نا˘كم˘لا ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘ف˘˘ي˘˘ل
ةيشضايرلا تاكرششلا ن˘م بو˘ل˘ط˘م˘لا

.ىرخأ’ا ةيهيفرتلاو
قيرفلا دئاق رشصي ،ءانثأ’ا هذه يف

ةحارت˘شس’ا نأا ى˘ل˘ع ضسيرو˘ل و˘غو˘ه
د˘ع˘ب زر˘ي˘ب˘شس د˘عا˘شست˘شس ة˘˘ير˘˘شسق˘˘لا
نأا نود تايرابم تشس نم ةلشسلشس
.يرودلا فقوت لبق زوفي

م˘شسو˘م ل˘ث˘م ه˘˘نإا’’ :ضسيرو˘˘ل لا˘˘ق
اننأا لوقن نأا حيحشصو ،أادبيشس ديدج
هن˘كلو ا˘ن˘ت’ا˘ح ل˘شضفأا ي˘ف ن˘كن م˘ل
قيرفلا ودبيشسو ،يشضاملا ىلإا يمتني
وأا لكششب نو˘ق˘ئ’ ن˘ح˘نو ،ا˘ًف˘ل˘ت˘خ˘م
.’’ريبك قرف اذهو ،رخآاب

،ضضيوعتلل ةيشضرأا هيدل ماهنتوت
يشسليششت نع طاقن عبشس قرافب مه
فلخ طاقن عبرأاو عبارلا زكرملا يف
رتشسششنام لبقم˘لا ة˘ع˘م˘ج˘لا ضسفا˘ن˘م
.دتيانوي

ىرخأا ةرم أادبنشس’’ :ضسيرول لاق
قابشسلا اهنإا ،ةياغل˘ل ة˘م˘ه˘م ةارا˘ب˘م˘ب
ام ىشصقأاب يهتنن نأا ديرنو ريخأ’ا
.’’عيطتشسن

Òهام÷ا ةدوع رابتخ’ ناكمك هبعلم مادختصسا حÎقي ماهنتوت

ح˘لا˘شصل ر˘ي˘˘شست رو˘˘مأ’ا نأا ود˘˘ب˘˘ي
يناملأ’ا د˘نو˘م˘ترود ا˘ي˘شسور˘ب ق˘ير˘ف
دو˘˘ج م˘˘شض ى˘˘ل˘˘ع عار˘˘شصلا م˘˘شسح˘˘ل
ماهغن˘مر˘ب ق˘ير˘ف بع’ ما˘ه˘غ˘ن˘ي˘ل˘ي˘ب
.يزيلجن’ا

دوجو نم مغرلا ىلع كلذ يتأاي
يدا˘ن ي˘لو˘ئ˘شسم ن˘م ة˘مرا˘ع ة˘˘ب˘˘غر
يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي ر˘˘ت˘˘شسششنا˘˘م
بعÓ˘لا ع˘ي˘قو˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘شصح˘˘ل˘˘ل

.اماع61 ـلا بحاشص

يل˘يد ة˘ف˘ي˘ح˘شص تر˘كذ ا˘م˘ب˘شسحو
بعÓ˘لا نإا˘ف ،ة˘˘يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘ن’ا را˘˘ت˘˘شس
يرود˘ل˘ل ل˘ي˘حر˘لا ل˘شضف˘ي ر˘˘م˘˘شسأ’ا
ه˘ق˘فاو˘ت ه˘ت˘ل˘ئا˘ع نأا ا˘م˘ك ،ي˘نا˘م˘˘لأ’ا
لشصحيشس هنأاب مهتاعانقل ارظن ،يأارلا

ة˘كرا˘˘ششم˘˘ل˘˘ل ر˘˘ب˘˘كأا ة˘˘شصر˘˘ف ى˘˘ل˘˘ع
هناكمإاب هنأا بعÓلا ىريو.ايشساشسأا
،قح’ تقو يف غيلريميربلل ةدوعلا
ي˘ف ا˘ه˘ي˘شضق˘ي ة˘ل˘ي˘ل˘ق م˘شساو˘م د˘˘ع˘˘ب
ا˘ه˘لÓ˘خ كرا˘ششي ي˘نا˘م˘لأ’ا يرود˘˘لا

.ىربكلا لفاحملا يف ايشساشسأا
˘˘ما˘˘شس ىر˘˘ي ه˘˘شسف˘˘ن تقو˘˘لا ي˘˘فو

قباشسلا بابششلا بردم يروششونام
رداق ماهغنيليب نأا ماهجنمرب قيرفب

ق˘ير˘ف يأا ي˘ف ه˘شسف˘˘ن تا˘˘ب˘˘ثإا ى˘˘ل˘˘ع
ة˘ي˘ل˘ق˘ع نأا اد˘كؤو˘م ،ه˘ي˘لإا م˘˘شضن˘˘ي˘˘شس
ىلع هدعا˘شست˘شس ة˘ج˘شضا˘ن˘لا بعÓ˘لا
.قيرف يأا عم ملقأاتلا

ماهجنيليب ةقفصص مصسح نم بÎقي دنو“رود



31ـلأ فسصلأ يف زرحمو مويدوبلأ يف بلحد..ةفاسصولأ يف رجام
نيبعللا لصضفأا ةمئاق ىلع ةيرئازج ةرطيصس

ايقيرفإا لامصش خيرات يف
لامشش يف نيبعÓلا لشضفأا ةمئا˘ق ى˘ل˘ع نو˘ير˘ئاز˘ج˘لا نو˘ب˘عÓ˘لا ر˘ط˘ي˘شس

ةنوكملا ةمئاقلا يف اناكم ايرئازج ابع’31 زجح امدعب خيراتلا يف ايقيرفإا
نيبعÓلا زربأا مشضت ةمئاق «تن تروبشس كيرفأا» عقوم عشضوو.ابع’43 نم
ءاج نيح يف كرابم نب يبرعلا يبرغملا ةمئاقلا ردشصتو ،ايقيرفإا لامشش يف
ديدع ةمئاقلا تمشضو.بلحد ىفطشصم هدعبو يناثلا زكرملا يف رجام حبار
يمولب ،7ـلا زكرملا لتحا يذلا يفولخم ديششر رارغ ىلع ةيرئازجلا ءامشسأ’ا
دب˘ع ،31ـلا فشصلا ي˘لا˘ح˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا د˘ئا˘ق زر˘ح˘م ضضا˘ير ،11ـلا زكرم˘لا
،42ـلا ضسامل’ نشسح ،22ـلا فشصلا دانم لامج ،61ـلا توافشسات ظيفحلا

ضصخو اذه.13ـلا ىيحي رتنع ،03ـلا خيشش نب يلع  ،72ـلا ةرقوب ديجم
.نييرشصملاو نييشسنوتلا نييبيللا ،ةبراغملا ،نييرئازجلا نيبعÓلا فينشصتلا

ب.م.يرسسيإأ
زاتمملأ يكرتلأ يرودلأ نم72ـلأ ةلوجلأ تايلاعفل

هجاوت يتلا يارصس ةطلغ ةمئاق نمصض يلوغيف
روبصس ازير روكياصشت مويلا

يارشس ةطلغ يدان مجن يرئازجلا يلودلا بعÓلا يلوغيف نايفشس زجح
ازير روكياششت يدان اهيف يقÓي يتلا مويلا ءاقلب ةينعملا هيدان ةمئاق يف اناكم
روطاربم’ا نلعأاو.زاتمملا يكرتلا يرودلا نم72ـلا ةلوجلا راطإا يف ،روبشس
دجاوت تفرع ثيح ،مويلا ءاقلب ةينعملا ةمئاقلا نع يارشس ةطلغ بردم ميريت
ةيشساشسأا ةعطق تاب هنأاو اميشس’ ايشساشسأا كراششي دق يذلا ،يلوغيف نايفشس مشسا
.ةرادشصلا فطخ نم بارتق’او ،ءاقللا طاقن دشصح لجا نم هيدان ةبيكرت يف

ب.م.يرسسيإأ
ايقيرفإأ ممأأ ضسأاك ضضوخ خيراتب ثبسشتت «فاكلأ»

تايفصصت نم ةيقبتملا ت’وج4ـلا نوبعلي رصضخلا
ربمفونو ربوتكأا يرهصش نوريماكلا «ناك»

دعوم ىلع ،9102 ايقيرفإا لطب يرئازجلا ينطولا بختنملا نوكيشس
يقيرفإ’ا داحت’ا ددشش امدعب ،هبقل نع عافدلا ةلمح عم1202 يفناج رهشش
.ريغتي نل ةيراقلا ةشسفانملا ضضوخل ددحملا خيراتلا نأا «فاكلا مدقلا ةركل
نع ،مدقلا ةركل يقيرفإ’ا داحتÓل ماعلا نيمأ’ا هاب نمؤوملا دبع فششكو
يف «ناكلا»ـل ةلهؤوملا تايفشصتلا نم ةيقبتملا4ـلا تايرابملا ءارجإا دعوم
ربوتكأا يرهشش بعلتشس4ـلا ت’وجلا نا احشضوم ،ةيفحشص تاحيرشصت
ددششو اذه.1202 يفناج رهشش يف «ناكلا» ماقت نأا ىلع ،نيمداقلا ربمفونو
نع عباتت ةريخأ’ا نأا «ءارمشسلا ةراقلا يف ةيورك ةئيه ىلعأ’ ماعلا نيمأ’ا

.نوريماكلا ةرود ليجأات ادج دعبتشست اهنكلو ،انوروك ءابو تادجتشسم بثك
يف نيتارابمو ربوتكأا رهشش يف نيتارابم ينطولا بختنملا ضضوخيشسو اذه
.ناكلا يف ةكراششملاو تايفشصتلا مامتا لجأا نم ربمفون رهشش

ب.م.يرسسيإأ
يزيلجنلأ يدانلأ عم أريبك ءأدأأ مدق40 كلاسش نم راعملأ نأديم طسسو

بلاط نب لبقتصسم لوح ضضومغلا ديزي لصساكوين
لشساكوين ناديم طشسو ،يرئازجلا يلودلا بلاط نب ليبن لبقتشسم لازام

ءارشش ةيشضق يف يزيلجنإ’ا يدانلا ةرادإا مشسح مدع لظ يف ،ضضومغلا هدوشسي
هنع تفششك ام بشسحبو.ةعاشسلا دحل همدع نم يرئازجلا بعÓلا دقع
هجتي «زياب كاملا» نأا دكؤوت تارششؤوملا لك نأا ةيناطيرب ةيفحشص ريراقت
تايوتشسملا دعب يدانلا ىريشسم باجعإا لان يذلا ماهنتوت جيرخ دقع ءارششل
دنب ليعفت ضصوشصخب يئاهنلا رارقلا نأا ’إا ،هقاحتلإا ذنم اهب رهظ يتلا ةعئارلا
هيف لشصفلا متي مل يناملأ’ا هكلاشش يدان نم ةيئاهن ةفشصب همشضو ءارششلا
نأا ركذلاب ريدجلا.بلاط نب لبقتشسم ضضومغ نم ديزي ام اذهو ،نآ’ا دحل
مشسوملا ةياهن عم هتراعإا ةرتف ةياهن نم برتقي «رشضخلا» ناديم طشسو
،يئاهن لكششب همشضو بعÓلا دقع ءارشش قح لشساكوين كلميو ،يلاحلا

يف يكلملا قرزأ’ا ةبغر لظ يف بلاط نبل لح نشسحأا ىقبي يذلاو
نيب تثدح يتلا لكاششملا دعب اشصوشصخ ةقيرط يأاب بعÓلا نم ضصلختلا

.قيرفلل هتدوعب بحرت ’ يتلاو هكلاشش ةرادإاو ماهنتوت جيرخ
طيمز.ع

ةنيطنسسق بابسش

دقعلا ديدمتب يمصساقلب عانقإ’ نلمعي جارجرو جوجم
فارتح’ا مدع لاح يف «يشس.ضسأا.يشسلا»ـل ةيولوأ’ا حنمي ةدايع نب
ةرادإا تلشصاو ،قيرفلل ةدوعلاب ينارمع رداقلا دبع بردملا عانقإا دعب

قيرفلل يشضايرلا ريدملا جوجم رشصان يف ةلثمتملا ةنيطنشسق بابشش قيرف
ةنيدم ىلإا ،ضسمأا لوأا Óقتنا ثيح ،اهتاكرحت ماعلا ريدملا جارجر ديششرو
يذلا دقعلا ديدمتب هعانقإاو ةدايع نب نيشسح عم عامتج’ا لجأا نم نارهو
عم قفتا ةدايع نب نأا ةشصاخلا انرداشصم نم انملعو.يلاحلا فيشصلا يهتني
بابشش قيرفل ةيولوأ’ا نإاف رئازجلا جراخ فارتح’ا مدع لاح يف هنأا ةرادإ’ا
بناج نم.بعÓلاب ظافتح’ا ديرت يتلا ةرادإ’ا حارأا يذلا رمأ’ا ةنيطنشسق
عم عامتج’ا لجأا نم ن’زغلا روشص ىلإا لاقتن’ا عم ،ضسٍمأا دعوملا ناك ،رخآا
.ةنيطنشسق بابشش يف ءاقبلاو دقعلا ديدمتب رخآ’ا وه هعانقإ’ يمشساقلب

دأدزولب بابسش
قفألأ يف حولت تاسضوافملأ نم ةديدج ةلوج

بتاورلا ضضفخ ةركف اصضفر نابع’
ديدجلا تاشضوافملا نم ةلوج يف لوخدلل دادزولب بابشش قيرف ةرادإا هجتت

ىلع يدانلا ةدعاشسمل ،بتاورلا ضضفخب امهعانقإ’ قيرفلا نم نيبع’ عم
قيفوت فششكو.ملاعلا قرف لك اهب رمت يتلا ةيلاحلا ةبعشصلا ةرتفلا رييشست
ءوشضلا اوحنم نيبعÓلا لج نأا دادزولب بابشش قيرفل يشضايرلا ريدملا يششيرق
ةرادإ’ا لعجي ام ةركفلا نانثا نابع’ ضضفر نيح يف بتاورلا ضضخل رشضخأ’ا
.قافتا ةيشضرأا ىلإا لوشصولل اددجم امهعم ضضوافتلا ةيمتح مامأا

ب.م.يرسسيإأ
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و˘شضع ةدار˘ه ضسار˘ع ح˘˘ت˘˘ف
مدقلا ةركل ةينطولا ةطبارلا
«مويلا مÓشسلا» ةديرجل هبلق
اياشضقلا ديد˘ع ن˘ع ثيد˘ح˘ل˘ل
ةركلا اهفرعت يتلا ةكئاششلا
مامتإا اهزربأا ةيرئازجلا مدقلا
ةيناكمإا ،همدع نم ة˘لو˘ط˘ب˘لا
،اهفيقشستو روجأ’ا ضضي˘ف˘خ˘ت
ل˘ي˘ج˘شست˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإ’ا˘˘ب
ةيا˘ف˘ل˘ح د˘ه˘ف ن˘ي˘ب ي˘تو˘شصلا
فيطشس قافول ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا

ل˘˘ي˘˘كو يواد˘˘ع˘˘شس م˘˘˘ي˘˘˘شسنو
..نيبعÓلا لامعأا

كقيلعت ام ،ةيأدبلأ يف
ليجسستلأ ةحيسضف ىلع

تزه يتلأ يتوسصلأ
مدقلأ ةرك ةروسص

؟ةيرئأزجلأ
يتلا ةربخلاو ييأار بشسح

بير˘˘˘شست نإا˘˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘كل˘˘˘˘ت˘˘˘˘مأا
ربتعي ’ يتوشصلا ليجشستلا
ضسيل هنأاو اشصوشصخ ةحيشضف
نأا نكمي ’و هعون نم لوأ’ا
’ اذ˘ه ن˘˘كل ،ر˘˘ي˘˘خأ’ا نو˘˘كي
ةيشضقلا يف لها˘شست˘لا ي˘ن˘ع˘ي
ديب برشضلا تاطلشسلا ىلعو
لماعتلا لÓخ نم ديدح نم
فرط نم ةيشضقلا عم ةيدجب
ةلثمم ةيمو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا
با˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘ششلا ةرازو ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف
.ةشضايرلاو

ماكحألأ ىرت فيك
قح يف ةرداسصلأ
ةيافلح نيمهتملأ

؟يوأدعسسو
ءامشسأ’ا ركذ دشض انأا ’وأا

نأا امك ،م˘ه˘تÓ˘ئا˘ع˘ل ا˘مار˘ت˘حا
تب˘ث˘ت ى˘ت˘ح ءير˘ب م˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا
لا˘م˘ع˘ت˘˘شسا ل˘˘شضفأاو ،ه˘˘ت˘˘نادإا
ماعلا ريدملا Óثم ،تافشصلا
،نيبعÓلا طيشسوو فيطشس ـل
مل مه˘ق˘ح ي˘ف م˘كح˘لا ا˘ي˘نا˘ثو
لازي ’ قيقحتلاو دعب ردشصي
تا˘ح˘ير˘شصت بشسح ا˘حو˘ت˘ف˘م
.ةيروهمجلا ليكو

نأأ حيحسص له
قلتت ⁄ ةطبأرلأ

ىوكسش عفرل اسصيخرت
لهو ،ÚمهتŸأ دسض

؟Êدم فرطك تسسسسأات
نأ’ ،ن˘˘˘كم˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘غ اذ˘˘˘˘ه

يأ’ جا˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ت ’ ة˘˘˘ط˘˘˘بار˘˘˘لا
د˘قو ،ة˘ه˘ج يأا ن˘م ح˘˘ير˘˘شصت
ي˘ف ي˘ند˘م فر˘ط˘ك تشسشسأا˘ت
.ةيشضقلا

يه طابسضنلأ ةنجل
اهتأرأرق ردسصتسس ىرخألأ

نم له ،ةيسضقلأ هذه يف
؟رثكأأ ليسصفت

د˘حأا ’و بنا˘ج˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف
ةنجل ن’ ،تامولعملا كلمي

ة˘ي˘نو˘نا˘ق ة˘ئ˘˘ي˘˘ه طا˘˘ب˘˘شضن’ا
ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق بشسح ة˘˘ل˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘شسم
هذختت يذلا رارقلاو «افيفلا»
.اهدحو اهشصخي

ددهم قافولأ له
ةيافلح نأأمأأ ةبوقعلاب

يدانلأ لثمي ل
رثكأأ ل يرأدإأ هبسصنمو

؟لقأأ لو
لاؤوشسب كلاؤوشس ىلع درأاشس

طابشضن’ا ةنجلل فيك ،رخآا
قر˘˘ف˘˘˘لا را˘˘˘شصنأا بقا˘˘˘ع˘˘˘ت نأا
يف دجاو˘ت˘لا ن˘م م˘ه˘نا˘مر˘ح˘ب
ضسي˘ل ن˘ي˘ح ي˘ف تا˘˘جرد˘˘م˘˘لا
ريدملا ةبقاعم يف قحلا اهيدل
ةبقاعم نأا امك ،يدانلل ماعلا
ة˘˘ب˘˘قا˘˘ع˘˘م ي˘˘ن˘˘ع˘˘ي را˘˘شصنأ’ا
نإا˘˘ف ي˘˘يأار بشسحو ،يدا˘˘ن˘˘˘لا

يأارلا طيلغتل لمعي نم كانه
.طقفو ماعلا

ةطبأرلأو «فافلأ»
نع يسضاغتلاب نامهتم

رومألأ نأأ مأأ داسسفلأ
؟امهزواجتت

ي˘ف دا˘شسف˘لا ن˘ع ثيد˘˘ح˘˘لا
ل˘غ˘ششلا تا˘ب ن˘هار˘لا تقو˘˘لا
ن˘˘كل ،ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل ل˘˘غا˘˘ششلا
دحأا ’ هنأا يقيقحلا لكششملا
عشضولا رييغتل ةأارجلا كلمي
ن˘˘مو ،رو˘˘ت˘˘شسم˘˘لا ف˘˘ششك وأا

ر˘˘يزو ّي˘˘ي˘˘حأا اذ˘˘ه ير˘˘ب˘˘˘ن˘˘˘م

عفر يذلا ةشضايرلاو بابششلا
ح˘˘ن˘˘م د˘˘˘ق نو˘˘˘كيو ىو˘˘˘كشش
ة˘برا˘ح˘م˘˘ل ر˘˘شضخأ’ا ءو˘˘شضلا
يلحتلا عيمجلا ىلعو داشسفلا
.ةعاجششلاب

ةلحرملل أروسصت نوكل“ له
؟ةلوطبلأ نم ةلبقŸأ

نيلعافلا مهدحو نأا دقتعأا
ناديملا باحشصأا نييقي˘ق˘ح˘لا

ن˘˘ي˘˘ب˘˘ع’و ن˘˘ير˘˘˘ي˘˘˘شسم ن˘˘˘م
نو˘ع˘ي˘ط˘ت˘شسي ن˘م ن˘ي˘برد˘مو
˘ما˘م˘تإا م˘ه˘نا˘كمإا˘˘ب نأا لو˘˘ق˘˘لا
تارواششم انحرتقاو مشسوملا

اذ˘˘ه ق˘˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘ت˘˘˘شس ،ة˘˘˘ع˘˘˘شساو
ءا˘˘˘˘˘شسؤور ع˘˘˘˘˘م عو˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘شسأ’ا

ا˘م˘˘برو يداو˘˘ن˘˘لا ير˘˘ي˘˘شسمو
.لولحلا داجيإ’ عشستتشس

ضضفخ نع ثيد◊أ Ìك
دوقع ديد“و روجألأ

؟ل◊أ ام ،ÚبعÓلأ
لخدتلا اهنكمي ’ ةطبارلا

’و ة˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘شسلا كل˘˘˘م˘˘˘˘ت ’و
ن˘م ا˘ه˘ن˘كم˘ت ي˘˘ت˘˘لا تاودأ’ا
نأا امك ،ةوطخلا هذه قيبطت
،نيدقاعت˘م˘لا ة˘ع˘ير˘شش د˘ق˘ع˘لا
«غيل’» نوكت نأا نكمي نكل

ريخ رشضحم ىتح وأا طيشسوك
يداو˘ن˘لاو ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب
ة˘غ˘ي˘˘شص ي˘˘ف ر˘˘كف˘˘ن ن˘˘ح˘˘نو
يجذوم˘ن م˘ها˘ف˘ت لو˘كو˘تور˘ب
.ةطبارلا هيلع فرششت

02 ديرت يلوبان ةرأدإأ
انويلم

21 دصصري ضسين
وروأا نويلم

ضسانو عم دقاعتلل
ا˘شضر˘˘ع ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا ضسي˘˘ن

نم وروأا نويلم21ـب اردقم
ضسا˘نو مدأا ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ل˘جا
بشصانملا دد˘ع˘ت˘م˘لا بعÓ˘لا
طششانلا ينطو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل
.يلاطيإ’ا يلوبان يدان يف

ةيمÓعإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘ششكو
ى˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘شسي ضسي˘˘˘˘˘ن يدا˘˘˘˘˘ن نأا

يف يلوبان ةبغر لÓغتشس’
ل˘جا ن˘م ،بعÓ˘لا د˘ق˘ع ع˘ي˘ب
ام ،ةريخأ’ا بلاطم ضضيفخت

ءارششلا دنب ل˘ع˘ف˘ت ’ ا˘ه˘ل˘ع˘ج
غلبي يذلا بعÓلا دقع يف
ضسانو مدقو.وروأا نويلم02
نأا ’إا ،ضسي˘˘ن ع˘˘م اد˘˘˘ي˘˘˘ج ءادأا
ط˘غ˘شضلا د˘ير˘ت يدا˘ن˘لا ةرادإا

ر˘ف˘ظ˘ل˘ل ي˘لو˘با˘ن ةرادإا ى˘ل˘˘ع
رعشسب ايقيرفإا لطب تامدخب
.اهل بشسانم

ةرادإا بقارت ،رخآا بناج نم
ضسا˘نو ة˘ي˘ع˘شضو ل˘˘ي˘˘ل يدا˘˘ن
نأا ’إا ،هعم دقاعتلل ىعشستو
يف هلاخدإا ديرت يلوبان ةرادإا

.ةيلدابت ةقفشص
ب.م.يرسسيإأ

ايقيرفإأ لطب عم دقاعتلأ قابسس لخدي لانسسرأأ

ايلاطيإا ضسأاك عدويو رابتخا لوأا ‘ Ìعتي رصصان نب

ب.م.يرسسيإأ

sport@essalamonline.com

يرئازجلا يلودلا رشصان نب ليعامشسإا ىقلت
تاداقتنإ’ا نم Óباو يلاطيإ’ا نÓيم طشسوو
يف ،هب رهظ يذلا عشضاوتملا ىوتشسملا ببشسب
ضسوتنفوج ما˘مأا ه˘يدا˘ن تع˘م˘ج ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا

.ايلاطيإا ضسأاك يئاهن فشصن بايإا نمشض
نأا ىلع ةيلاطيإ’ا فحشصلا عيمج تقفتإاو

هاو˘ت˘˘شسم ن˘˘ع اد˘˘ي˘˘ع˘˘ب نا˘˘ك لا˘˘ن˘˘شسرأا ج˘˘ير˘˘خ
يف ًءاوشس هنم بولطملا ميدقت مدعل ةفاشضإ’اب

اشصوشصخ ،تاركلا عاجرتشسإا وأا بعللا ةعانشص
دعب نيب˘ع’ ةر˘ششع˘ب بع˘ل ير˘ي˘نو˘شسور˘لا نأاو
يرييروك» ةفيح˘شص تح˘ن˘مو ،ضشت˘ي˘ب˘ير در˘ط
«رشضخلا» مجنل5/01 طيقنت «تروبشس وليد
بناج نم ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا أاو˘شسأا ن˘م ر˘ب˘ت˘عأا يذ˘لاو
يذلا ضشتي˘ب˘ير ي˘ت˘نأا م˘جا˘ه˘م˘لا د˘ع˘ب نÓ˘ي˘م˘لا
ى˘ل˘ع ه˘لو˘شصح د˘ع˘ب ًار˘كب˘م در˘˘ط˘˘لا ضضر˘˘ع˘˘ت
.ءارمحلا ةقاطبلا

عم دقاعتلأ قابسس لخدي لانسسرأأ
ايقيرفإأ لطب

دقاعتلا قابشس يزيلجن’ا لانشسرأا يدان لخد
،نÓيم ناديم طيشسو رشصان نب ليعامشسإا عم
نمشض رشضخلا مج˘ن ي˘ند˘ن˘ل˘لا يدا˘ن˘لا ع˘شضوو
قوشسلا يف ناديملا طشسو معدل هططخ زربأا
نأا ةيناطيرب ةيمÓعإا ريراقت تفششكو.ةمداقلا
ناك امهم رشضخلا مجن مشض ديرت لانشسرأا ةرادإا
لم˘ح نأاو ق˘ب˘شس ر˘ي˘خأ’ا نأاو ا˘م˘ي˘شس’ ،ن˘م˘ث˘لا
5102 نيب ام ةدتمملا ةرتفلا يف يدانلا ناولأا

.ليحرلا دشصق7102و
«زرناغلا» ةمهم نوكت نل رخآا بناج نم

ةبغارلا قرفلا نم ددع دجاوت لظ يف ةلهشس
نÓيم ةرادإا رارشصإاو ةهج نم هعم دقاعتلا يف
.ىرخأا ةهج نم بعÓلاب ظافتح’ا ىلع

طيمز.ع

برصضلا تاطلصسلا ىلع ..Òخأ’ا نوكي نل برصسŸا يتوصصلا ليجصستلا :ةداره
داصسفلا ةبراÙ رصضخأ’ا ءوصضلا حنم ةرازولا لخدتو ديدح نم ديب
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ريشست فيك لاكوا كب ابحرم
رجحلا لظ يف كتايموي

 ؟ يحشصلا
رياشسن نحن هلل دمحلا يخأا Óهأا

انيلع ةشضورفملا ةديدجلا ةايحلا طمن
لكب ديقتنو يحشصلا رجحلا لظ يف
فر˘ط ن˘م ة˘حو˘ن˘م˘م˘لا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لا

يدا˘ف˘ت ل˘مأا ى˘ل˘ع ة˘لود˘لا ي˘لوؤو˘˘شسم

نو˘˘كي جور˘˘خ˘˘لا˘˘ف ءا˘˘بو˘˘لا را˘˘ششت˘˘˘نا
ل˘جا ن˘م ءاو˘˘شس ط˘˘ق˘˘فو ةرور˘˘شضل˘˘ل
ةشسرامم وأا تايجاحلا ضضعب ءاشضق
ن˘م ة˘ياد˘ب نو˘كت ي˘ت˘لاو ن˘يرا˘˘م˘˘ت˘˘لا
ىلع رجحلا» ءاشسم فشصنو ةشسماخلا
 .«ةعباشسلا

بتكملاو ةفقوتم ةلوطبلا
ةدوعلا ةرورشضب رقأا يلاردفلا

 ؟كلذ ىلع قلعت فيك
ةفشصب ءابولا باهذ ىنمتن ’وأا

فورظ يف ةدوعلا نوكت ىتح ةيئاهن
متو ءابولا يقب لاح يف ايناثو ةديج
ام لك مدقي نل بعÓلاف ةدوعلا رارقإا
ى˘ق˘˘ب˘˘ي فو˘˘خ˘˘لا ناو ة˘˘شصا˘˘خ ه˘˘يد˘˘ل
بعشصلا نم ينقدشص امومع هدشصرتي

يف ةلوطبلا فانئتشس’ دوعن نا ادج
تايناكمإ’ا ناو ةشصاخ نهارلا تقولا
لماك ذا˘خ˘تاو ةدو˘ع˘لا˘ب ح˘م˘شست ي˘ت˘لا
يف ةدوجوم ريغ ىقبت ةياقولا طورشش
 . رئازجلا

افيفلا تارارق بقرتي لكلا

طاقنلا مشصخ ةيشضق شصوشصخب
 ؟ةيدولوملا ءاقلو

رظتن˘ي ل˘كلا˘ف لا˘ح˘لا ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘ب
لمأان نيبعÓك نحنف افيفلا تارارق
Ó˘ف ر˘ث˘كأا ا˘ن˘ت˘ي˘ع˘شضو ح˘ي˘ح˘شصت ي˘˘ف
طا˘ق˘ن˘ل˘ل ا˘ن˘تدا˘ع˘ت˘شسا كي˘ل˘ع ى˘ف˘خ˘˘ي
ائيشش نوكيشس ةلباقملا ةداعإا اهدعبو
تاباشسح نم رثكأا انبرقي انل ايباجيإا
انفا˘شصنإا م˘ت˘ي و˘ل ي˘ن˘قد˘شص ة˘مد˘ق˘م˘لا
ةلوطبلا تايطعم نم ريثكلا ريغيشس
 . انتملك لوقل ىعشسنشسو

اذه داحت’ا راوششم يف كيأار ام
ام نع شضار تنأا لهو مشسوملا

 ؟ هتمدق
ارظنو داحت’ا راوششم ضصوشصخب

م˘شسو˘م˘لا ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م ا˘˘ن˘˘ت˘˘ي˘˘ع˘˘شضو˘˘ل
راوششملاف اهانيناع يتلا تابوعشصلاو
نم مغربلا˘ف ا˘م ا˘عو˘ن لو˘ب˘ق˘م ى˘ق˘ب˘ي
انلواح ا˘ن˘نأا ’إا ل˘كا˘ششم˘لاو ل˘ي˘قار˘ع˘لا

هلل دمح˘لاو يدا˘ن˘ل˘ل ل˘شضفأ’ا م˘يد˘ق˘ت
ةبكو˘ك ن˘م˘شض د˘جاو˘ت˘ت ةرا˘ط˘شسو˘شس
دحلف هتمدق ام ضصوشصخب امأا ةعيلطلا
كلذ ملعي لكلاو ضضار تشسل ةعاشسلا
يذ˘لا تا˘با˘شصإ’ا ل˘كششم نا د˘ق˘˘ت˘˘عا

يئÓمز نم ضضعبلا ةقفرب هنم تيناع
مثيرلا رشسك يذلا وه رخأ’ نيح نم
 . هقفو ريشسأا تنك يذلا

ىرت له ةحارشص لكب
ام كرادت ىلع ةرداق ةراطشسوشس

ةبترم ىلع شسفانتلاو اهتاف
 ؟ةيراق

بتارملا ن˘م ا˘ن˘بر˘ق ى˘لا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب
دراو ءي˘˘شش ل˘˘ك نا د˘˘ق˘˘ت˘˘عا ى˘˘˘لوأ’ا

بايغ يف نوكتشس ةدوعلا ناو ةشصاخ
يف نوكتشس لماوع ةدعو روهمجلا

عمطن نا انقح نم ةيدنأ’ا لك حلاشص
ن˘ح˘نو ة˘يرا˘ق ة˘ب˘تر˘م ضصا˘ن˘˘ت˘˘قا ي˘˘ف
لك ناو ةشصاخ اهقيقحت ىلع نورداق

نودحتمو نوقثاو ةراطشسوشس يبع’
ةدوع دنع امومع رمأ’ا اذه لجا نم
نإا ىرخأا ةملك انل نوكتشس ةلوطبلا
 . هللا ءاشش

يتوشصلا بيرشستلا يف كيأار ام
حطشسلا ىلإا تفط يتلا ةيشضقلاو

 ؟ارخؤوم
لثم يف ضضوخلا ديرأا ’ ينقدشص

ضصا˘شصت˘خ’ا ل˘هأا كر˘ت˘ن رو˘مأ’ا هذ˘ه
 .طقفو مهبجاوب نوموقي

ملاع عم كتبرجت ىلإا دوعن
فيكو تأادب نيأا نم ةريدتشسملا

؟ةعاشسلا دحل اهميقت
جرب ةشسردم يف مدقلا ةرك تأادب

تلقتنا مث طشساوأ’ا ةئف ىتح ليانم
مشسوم دعبو لئابقلا ةبيبشش لاما ىلا
تي˘شضمأاو ر˘با˘كأÓ˘ل تد˘ع˘شص ط˘˘ق˘˘ف
 . تاونشس ثÓث

عم يرانكلا عم كمشساوم لوأا يف
يدوج تيا عم بعلت مل رباكأ’ا

؟ اذامل
لئابقلا ةبيب˘شش ف˘يدر ع˘م ي˘ت˘ياد˘ب

رباكأ’ا فنشص ىلا يتيقرتب تحمشس
ةليكششت˘لا ة˘ق˘فر˘ب نر˘م˘تأا تن˘ك ثي˘ح
يتيقرت ررقت هتمدق يوق مشسوم دعبو
ينل˘ع˘ج ا˘م و˘هو ر˘با˘كأ’ا ف˘ن˘شص ى˘لا
ي˘ف ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا ن˘˘م ةدا˘˘مرا˘˘ب كت˘˘حا

لاير يلعو يرمعلا نب لامج ةروشص
يتلا ءامشسأ’ا نم ديدعلاو ةفيرشش نبو

ةيرئاز˘ج˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف ة˘نا˘كم ا˘ه˘ل
انشضخو ةيناثلا ةبترملا انيلتحا اهتقو
دنع امومع ةيروهمجلا ضسأاك يئاهن
ىلا تشضرعت دادعتلا عم يملقأات ةيادب
نع داعتب’ا ىلا ينترج ةيوق ةباشصإا
تدهتجا ينوك نم مغرلابو نيدايملا

ضسف˘ن نا ’ا ةدو˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع تل˘˘م˘˘عو
ينا اد˘ي˘ج ر˘كذ˘تأا ي˘ن˘تدوا˘ع ة˘با˘شصإ’ا
 . مدقلا ةرك لازتعا يف ىتح تركف

شسأاك يئاهن ىلإا ةبيبششلا لهأات
ةمدشص تيقلت اهلبقو ةيروهمجلا

؟ كقيقشش ةافوب ةريبك
يخا «هللا ءاشش نا ومحري يبر»

نم نيموي لبق كلذ ثدح حيحشص
اهتقو ءيشش لك تيشسن ثيح يئاهنلا

يفخا ’ ضسأاكلا يف ىتح ركفا ملو
دقف خأ’ا نادقفل اريثك ترثأات كيلع
يذلا خأ’ا وهف اريثك يلع ازيزع ناك
انزتجا ضضعب عم انربك ثيح ينيلي
ضضع˘ب ع˘م ةا˘ي˘ح˘لا رو˘مأا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا
.. يل يقيقحلا دنشسلا ناك هنا دقتعا
لك ىلع هلل دمحلا  ‐ : لوقيو دهنتي
 . ‐ ءيشش

فقوتلا يف تركف كنأا لاقي
 ؟ةركلا ةشسرامم نع

هركا ينلعج يقيقشش ةافو ينقدشص
تيشسنو ةبيبششلا ترداغف ءيشش لك
تلق امك ينا ىتح ةريدتشسملا ملاع
لشضفأا تيحشضأاو لازتع’ا يف تركف
ضسانلا نع اديعب ةلزعلاو اديحو ءاقبلا

كلت يف اهتششع ةريبك ةمدشص ةقيقح
ه˘ل˘لا ءا˘شش نا و˘م˘حر˘ي ي˘بر ... ةر˘ت˘ف˘˘لا

 . ةنجلا لهأا نم هلعجيو
خشسف دعب روزيما ىلإا تممشضنا

مث نمو يرانكلا عم دقعلا
عم ىرخأا ةبرجت تشضخ

 ؟ اهيلع قلعت فيك ةيرشضخ’ا
تدع قيمع ريكفت دعب حيحشص

تلوا˘حو روز˘˘ي˘˘ما يدا˘˘ن ة˘˘باو˘˘ب ن˘˘م
ه˘ل˘ل د˘م˘ح˘لاو ي˘تا˘يو˘ت˘شسم ةدا˘ع˘ت˘˘شسا

ينتلعج ةريبك ربشص ةوق هللا ينحنم
اعد يذلا رم’ا ةبيط تايوتشسم ققحا

يعم عيقوت˘ل˘ل ة˘ير˘شضخ’ا ي˘لوؤو˘شسم
ام كرادتا يناتلعج نيتبرجت امومع
ربكا تقول بعلاو يرانكلا عم ينتاف
نم يبشصنم ليوحتب تمق ينا امك
ع˘˘فاد˘˘م ى˘˘لا ناد˘˘˘ي˘˘˘م ط˘˘˘شسو بع’
 . يروحم

ةاوهلا مشسق يف نيمشسوم دعب
ةباوب نم فرتحملل تدع

كلت ميقت فيك بورخلا ةيعمج
 ؟ةبرجتلا

اباوبأا يل تحتف بورخلا ةبرجت
م˘شسو˘م˘لاو ل˘كا˘ششم˘لا م˘غر˘ف ةر˘ي˘ث˘˘ك
ىلا ةياهنلا يف انرج يذلاو بعشصلا
اديج ناك ايشصخشش يل نكل طوقشسلا
وهو تÓباقملا لك يف تكراشش نيا

 . ةيرشصنلل مامشضن’اب يل حمشس ام

ياد نيشسح رشصن ىلا تلقتنا
فيك برعلا شسأاك يف تكراششو

 ؟ ةبرجتلا هذه تششياع
ة˘ير˘شصن˘لا ى˘لا ي˘ما˘م˘شضنا م˘ع˘ن

يف قيرفلا عم ةرششابم لخدا ينلعج
ا˘ن˘ششيا˘˘ع ثي˘˘ح عو˘˘شضو˘˘م˘˘لا بل˘˘شص
ىلع لمعلا انلواحو ةيبرعلا ضسأاكلا

نكلو ةبيط جئاتن ققحي قيرفلا لعج
Ó˘يو˘ط ر˘م˘ت˘شست م˘ل ة˘ل˘حر˘لا ف˘شسأÓ˘ل
تاكرا˘ششم˘لا هذ˘ه ل˘ث˘م ن˘م م˘ه˘م˘لاو
ديج كاكتح’اف ةربخلا بشسك ىقبت
اما كروطت ىدم ةفرعمب كل حمشسيو
˘˘ما˘˘ما نا˘˘كف ءا˘˘شصق’ا ضصو˘˘˘شصخ˘˘˘ب
ثد˘ح˘ن ا˘˘ند˘˘كو ير˘˘شصم˘˘لا ي˘˘ل˘˘هأ’ا
 . تاديوعلوب فده دعب ةأاجافملا

ةيرشصنلا راشصنأا للدم تحبشصأا
ديدجلا ششيلحب كهبشش شضعبلاو

 ؟لوقت اذام
راشصنا للدم نوكأا نا ريبك فرشش

اريبك امارتحا مهل نكا نيذلا ةيرشصنلا
يف اريثك ي˘نود˘عا˘شس د˘ق˘ف ي˘ن˘قد˘شص
ي˘ه˘ي˘ب˘ششت ضصو˘شصخ˘ب ا˘ما يراو˘ششم
ار˘ي˘ث˘ك ي˘ن˘فر˘ششي ر˘ما اذ˘ه˘ف ضشي˘ل˘ح˘ب
 . كلذب رختفا ينلعجيو

ةباشصإا ىلا تشضرعت اهدعب
ةبكرلا ىوتشسم ىلع ةريطخ

 ؟ لماك مشسومل بايغلل كترطشضا
تناك اهل تشضرعت يتلا ةباشصإ’ا

مجاهملا عم كاكتحا دعب ادج ةريطخ
بايغلل ىرخأا ةرم ينترطشضا حوناب
 . لماك مشسومل ةرملا هذه نكلو

ىلا كعم تفقو ةرادإ’ا نا لاقي
 ؟ لوقت اذام ةطحم رخا
ي˘˘ع˘˘م تف˘˘قو ة˘˘ير˘˘شصن˘˘لا ةرادإا

ي˘ع˘م جر˘خ ي˘لر˘ي˘مز د˘لو ضسي˘ئر˘˘لاو
 .ةبشسانملا هذهب هييحاو لجار

ةمشصاعلا داحتا يف تنا مويلا
يفلخلا طخلا لاطت تاداقتن’او

 ؟درلا ديرت اذامب
نا ح˘ي˘ح˘شص يأار˘لا م˘هر˘طا˘˘ششا ’

لاح يف فدهتشسملا وه ىقبي عافدلا
ةعجارم لشضفأ’ا نكلو فادهأ’ا يقلت
بجو طا˘ق˘ن كا˘ن˘˘ه˘˘ف رو˘˘مأ’ا ضضع˘˘ب
بعللا ةقيرط اهنيب نمو اهيلا قرطتلا

عافدلا لÓخ نم بعللا ماظن اذكو
نكمي ةريث˘ك طا˘ق˘ن كا˘ن˘ه مو˘ج˘ه˘لاو
تشسل ينقد˘شص ا˘شضيأا ا˘ه˘ي˘لا قر˘ط˘ت˘لا
ةيلوؤوشسم وا يتيلوؤوشسم نم برهتا

نح˘ن ح˘ي˘ح˘شص ن˘ي˘ع˘فاد˘م˘لا ي˘ئÓ˘مز
ةلتاقلا ءاطخأ’ا ضضعب بكترن اشضيأا
تثدح ةيقيرف’ا ةشسفانملا يف Óثمف
ءاقل ةروشص يف ءاطخأ’ا ضضعب يل
ىلا تشضر˘ع˘ت ن˘ي˘ح و˘كي˘ت˘ي˘ل˘تا ور˘ت˘ب
هجو م˘جا˘ه˘م˘لا جور˘خ˘ب تدأا ة˘ق˘ل˘حز
ءاقل يف اشضيأا تأاطخأا ينا امك هجول
ة˘˘ئ˘˘ي˘˘شس ةدو˘˘ع˘˘ب تم˘˘ق ن˘˘ي˘˘ح دادو˘˘لا
 . ضشومامز ضسراحلل

يف بعلي اقيقشش كلمت كنا لاقي
يف بعلي وهو رئازجلا ةيدولوم

ارداق هارت له كبشصنم شسفن
 ؟ حاجنلا ىلع

فنشص يف طششني ايلاح وه معن
ةمشصا˘ع˘لا ة˘يدو˘لو˘م ق˘ير˘ف˘ل ف˘يدر˘لا
كلتمي تÓباقملا ضضعب يف هتدهاشش
يف دجاوتلاب هل حمشست ةديج تاناكمإا
قيرفل ادئاق نوكت نا دقتعا ىلعا مشسق
ينعي كلذف ةمشصاعلا ةيدولومك ريبك
هحاجنو دهت˘ج˘ي و˘ه ا˘مو˘م˘ع ر˘ي˘ث˘كلا
 . » وقرعب ينعي» هفرط نم نوكيشس

يف بغرت يتلا حئاشصنلا يه ام
 ؟هل اههيجوت

ة˘ح˘ي˘شصن د˘جو˘ت مد˘ق˘لا ةر˘ك ي˘ف

مويلاف لانتشسو بعتتف دهتجت ةدحاو
ى˘˘ع˘˘شسي ن˘˘م كا˘˘ن˘˘ه ى˘˘ع˘˘˘شست ’ تنا

ىوشس هيلع امف ىدل كرود ذخأايشسو
 . لوشصولل داهتج’ا

دعي بيد بعÓلا نا لاقي
 ؟كيلإا نيبرقملا مهأا نم ادحاو

يف يل خأاك ربتعي بيد ميهاربإا
نيبرقملا نم ضسيلو ةريدتشسملا ملاع
لجار ناشسنا «ولاب كيهزي» اينقت يل
اذه نم ةيحتلا هل هجوأا ةيليماف ديلو
 . ةميركلا ةلئاعللو هل يمÓشس راوحلا

له هعم كل ةثداح تعقو
روهمجلل اهيورت نأا نكمي

؟ يشضايرلا
ضصشصق ةدع » ’وطم كحشضي»

م˘شسو˘م˘لا ي˘ف˘ف ةد˘حاو ة˘شصق ضسي˘˘لو
رشصن ي˘ف بع˘ل˘ن ا˘ن˘ك ا˘م˘ل ي˘شضا˘م˘لا

نكلو جاوزلا ميهاربإا ررق ياد نيشسح
كلذ ي˘ف ا˘ن˘ح˘˘ير˘˘شست تشضفر ةرادإ’ا
ضسرعلا رشضحن ’ انلعج ام وهو مويلا
انشضيوعت ةرور˘شضب ها˘ن˘ب˘لا˘ط ا˘هد˘ع˘ب
نكلو «كوربم» انل ددشسي نا ررقف
رو˘شضح˘لا نا د˘ق˘ت˘ع˘ي نا˘ك ي˘ن˘ع˘م˘˘لا
نيبع’ ةثÓث وا نينثا ىلع رشصتقيشس
لئاه دد˘ع رو˘شضح˘ب أا˘جا˘ف˘ت˘ي˘ل ط˘ق˘ف
ةريحو ةششهد يف هلعج يذلا رم’ا

 . هرما نم
ىهنا يذلاو ةراطشسوشس ىلا دوعن
ةكرشش ذاوحتشساب ةيلاملا هتمزا

نا لوقلا نكمي له «روبراشس»
 ؟تهتنا ةمز’ا

يذلا ءيششلا دعبو ةعاشسلا دحل
لوقلا نكمي مشسوملا ةيادب يف هانيناع
ا˘ي˘شسف˘ن مو˘ي˘لا ن˘ح˘ن˘˘ف ه˘˘ل˘˘ل د˘˘م˘˘ح˘˘لا

Óف ةديج ةروشص يف دجاوتن ايشضايرو

مايأ’ا ضضعب يف انلشصو مكيلع ىفخي
دوجو مد˘ع ة˘ج˘ح˘ب ق˘ل˘ع˘م ر˘ف˘شسلا نا
قيرف˘لا ءا˘ي˘فوأا ل˘خد˘ت ن˘كلو لاو˘مأ’ا

امومع فقوملا ذقني ةرم لك يف ناك
انني˘ب نوا˘ع˘ت˘لا نو˘كي˘شس ه˘ل˘لا ءا˘شش نا

داحت’ا راشصنأ’ دارملا ققحنل مهنيبو
 . ريخلا لك نوقحتشسي نيذلا

عورششم عشضو يف بغرت ةكرششلا
ةراطشسوشسل ةجهبلا ديعي يشضاير
 ؟ تاجيوتتلا ةشصنم ىلع اهعشضيو

لمعل˘ل ي˘تأا˘ت ة˘كر˘شش ل˘كف د˘ي˘كا
افادها رطشستشسو لمع جمانرب عشضتشس
ءاوشس اهيلا لوشصولا لجا نم لمعت

طشسوتم˘لا وا ر˘ي˘شصق˘لا ىد˘م˘لا ى˘ل˘ع
ه˘ل˘لا ءا˘شش نا كل تل˘ق ا˘م˘ك ا˘˘مو˘˘م˘˘ع

داحت’ا ريهامج ىلا ةمشسبلا دوعتشس
هعشضوو هتدايقل ىعشسنشس انتهج نمو
 . تاجيوتتلا ةشصنم يف ديدج نم

؟ ةراطشسوشس يف حاترم تنا له
دحا نوكت نا يف بغرت لهو

يف نيمهاشسملا نيبعÓلا
 ؟ داحت’ا عورششم

يف بغري بع’ يأا لاحلا ةعيبطب
بعلي يذلا قيرفلا يف هتمشصب عشضو
ي˘ف م˘شسو˘م˘لا ل˘م˘كن ه˘ل˘لا ءا˘شش نا ه˘ل
نوكيشس ياجلا ماعلاو ىوتشسم نشسحا

د˘ع˘ب ة˘شصا˘خ ه˘ل˘لا ءا˘شش نا ر˘خا مÓ˘˘ك
 . ةيقيقحلا ةمروفلا ىلا ةدوعلا

 ؟ كل ىركذ نشسحأا
يتدوع كل لوقأا نيح أاجافتت دق

ي˘ل ىر˘كذ ن˘شسحا ي˘ه ة˘با˘شصإ’ا ن˘˘م
تا˘˘قوأ’ا ن˘˘م تقو ي˘˘ف ي˘˘ن˘˘˘قد˘˘˘شص
رداق ريغ ينأابو ةياهنلا اهنأاب ترعشش
ركذتأا ديدج نم يششملل ةدوعلا ىلع
تاءاقللا دحا يفو يتدوع دعب اديج
ةمجهب تمق جربلا يلها ماما ةيمشسرلا
ءانثاو موجهلا ىلا عافدلا نم ةعيرشس
كلذ ىلع اريثك هللا تدمح يتدوع
هفشصو نكمي ’ روعششب تشسشسحاو
 . ن’ا

 ؟ كل ىركذ أاوشسأا
هيلع ه˘ل˘لا ة˘م˘حر ي˘ق˘ي˘ق˘شش ةا˘فو

 . هللا ءاشش نا ةنجلا هاوثم لعجو
 ؟ ةريخأا ةملك

ةتافتل’ا هذه ىلع اريثك كركششا
دوعتو انع ءابولا اذه لوزي نا ىنمتأاو
ييحا امك اهدهع قباشس ىلا ةايحلا
راشصنا لكو ةمشصاعلا داحتا راشصنا
. ةيرئازجلا قرفلا

  عيم÷ا ةتغابم ىلع «ةراطشسوشس» ةردقم نم قثاو بعÓلا

نم ءزج تحصضأا ةباصصإ’ا» :لاكوا ضسايلا
يحا‚ رصس امه يتدارإاو يداهتجا..يتايح
 « اعيرصس جيوتتلا ةصصنم ¤إا دوعيصس دا–’او

لوح ثد–و «مويلا مÓشسل» هبلق حتف لاكوا شسايلا ةمشصاعلا دا–ا عافد بلق عم راوح ‘
اذكو مدقلا ةركل هتشسرا‡ ةيادب ذنم هراشسم لاوط اهششياع يتلا قئاوعلاو يوركلا هراوششم

رارق ذاخت’ هرطشضتو هبشسح ةÒطخ تناك يتلاو اهنم ىكتششا يتلا ةديدعلا تاباشصإÓل
ةموشصıا طاقنلا هقيرف ديعتشسي نأا بعÓلا ىن“ دقو اذه ةدوعلا مث نمو لازتع’ا

. ¤وأ’ا راودأ’ا ىلع ديدج نم ةشسفانملل دا–’ا دوعي ىتح يبرادلا ةداعإا اذكو

اÒثك يبناج ¤إا اوفقو ةيرصصنلا راصصنأا »
» رخفلاب Êرعصشي ضشيلحب يهيبصشتو

تركفو اÒثك نزحأا ينلعج يقيقصش ةافو »
« اهتقو ةريدتصسŸا ⁄اع لازتعا ‘

Òبك لبقتصسم هل ‐ ةبح ةبح ‐ ياج يقيقصش »
» ‐ لانتصس بعتاو دهتجا ‐ هل لوقأا نكلو

» ةلوطبلا لينل يدحتلا عفÔصس ... يبرادلا ءاقل ةداعإا ررقتيو ةموصصıا طاقنلا ‐ افيفلا ‐ ديعت ول»

رظنلاب لوبقم مصسوŸا اذه ةراطصسوصس راوصشم »
» مصسوŸا لاوط اهانيناع يتلا تابوعصصلا ¤إا

ششامر ماششه هرواح



ةــــنصصرق

 ! ةيصضايرلا حورلا راصصنأا
ةرك را˘شصنأا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م

لÓخ نم تعد ةيرئازجلا مدقلا
ةدجاوتملا ةيشضايرلا تاحفشصلا

كوبشسياف عقوم ىوتشسم ىلع
ة˘˘˘م˘˘˘كح˘˘˘لا ذا˘˘˘خ˘˘˘تا ةرور˘˘˘شضب
يمشس ا˘م ضصو˘شصخ˘ب ة˘نازر˘لاو
ي˘تو˘شصلا بير˘شست˘لا ة˘˘ي˘˘شضق˘˘ب
مارتحا ةرورشض ىلع نيدكؤوم
كرتو ضضعبلا مهشضعبل عيمجلا
ة˘ي˘شضق˘لا ي˘ف ل˘شصف˘ت ة˘لاد˘ع˘˘لا
ن˘ي˘ب ل˘كا˘˘ششم يأا ن˘˘ع اد˘˘ي˘˘ع˘˘ب
ف˘قو˘م˘لا و˘هو قر˘˘ف˘˘لا را˘˘شصنأا
را˘شصنأا ل˘ج د˘ن˘ع ى˘ل˘ج˘ت يذ˘˘لا
. ةفرتحملا ىلوأ’ا ةجردلا

 Êاثلا مصسقلا ‘ نوركفي «كوŸا»
ضسيئر ةغيمد قحلا دبع

ةني˘ط˘ن˘شسق ة˘يدو˘لو˘م ق˘ير˘ف
ضضعب نا˘م˘شض ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ي
ى˘ل˘ع ن˘يردا˘ق˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا

قيقحت يف قيرفلا ةدعاشسم
ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘شسو˘˘م˘˘لا ه˘˘فاد˘˘هأا

ربت˘ع˘ي ضسي˘ئر˘لا ناو ة˘شصا˘خ
59 ةبشسنب دعشص دق هقيرف
هنوك ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ة˘ئا˘م˘لا˘ب
بحا˘˘شص ن˘˘ع اد˘˘ج د˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ب
اذ˘˘ه ة˘˘شسدا˘˘شسلا ة˘˘ب˘˘تر˘˘˘م˘˘˘لا

تا˘˘˘مو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا بشسحو
طبشض نم برتقي ضسيئرلاف
ل˘ب˘ق˘م˘˘لا م˘˘شسو˘˘م˘˘لا داد˘˘ع˘˘ت
رششابم لشصاوت يف دجاوتيو
دوق˘ي˘شس يذ˘لا برد˘م˘لا ع˘م
. ةينفلا ةشضراعلا

ولديزو حيلم مجنلا
 ... حيرلاو اوهل

ةيقيقح ةمزأا ضشي˘ع˘ي ةر˘ق˘م م˘ج˘ن ق˘ير˘ف
مد˘عو لاو˘مأ’ا ة˘مزأا ى˘لإا ة˘فا˘شضإ’ا˘ب ثي˘ح
حرط رخآا لكششمف نيبعÓلا روجأا ديدشست

يهو نيريخأ’ا ن˘ي˘مو˘ي˘لا ي˘ف ط˘خ˘لا ى˘ل˘ع
قيرفلا زئاكر عم ءاشسؤورلا ضضعب ت’اشصتا

وهو يجاردو عجقل يئانثلا مهزربأا لعلو
نم ضضعب نادقفب مجنلا ددهي دق يذلا رمأ’ا

لجا نم اريثك اهيلع لوعي يتلاو هرشصانع
ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لا نا˘م˘شضل ةو˘ق˘ب م˘شسو˘م˘لا ءا˘ه˘˘نإا
ةريظح يف لبقملا مشسوملا بعلو ةياهنلا
. رابكلا

 ÚككصشŸا ىلع درلل

ةركشسب داحتا وبع’ هادبأا ريبك لؤوافت
كلذو مشسوم نم ىقبت ام يف مهأ’ا قيقحتب
مت ام ضصوشصخب ثدحت نم ضضعب ىلع ادر
اذه تاءاقللا ضضعب نم مهبشسح هتشسلوك
نيككششملا ىلع درلا يف نوبعÓلا بغريو
يف لهأاتلا قي˘ق˘ح˘ت ثح˘ب ع˘م ناد˘ي˘م˘لا ي˘ف
وهو كيرافوب دادو مامأا ةيروهمجلا ضسأاك
ةركشسب داحتا راشصنأا ىنمتي يذلا ناهرلا
ةعومجم كلتمي قيرفلا ناو ةشصاخ هقيقحت
. يدحتلا عفر ىلع ةرداق

 رثؤوي نل ليجأاتلا

ماعلا ريدملا ضسÓيإا ميلشس تاحيرشصت يف
يذلا2202 طشسوتملا ضضيبأ’ا رحبلا باعلأ’
رارق˘ب ر˘ثا˘ت˘ت ن˘ل ةر˘ها˘ظ˘ت˘لا ة˘ي˘ناز˘ي˘م نأا را˘ششأا
نأا ميظ˘ن˘ت˘لا ة˘ن˘ج˘ل ضسي˘ئر ح˘شضوأاو ،ل˘ي˘جأا˘ت˘لا
رانيد راي˘ل˘م3.1 غلبم ن˘م تدا˘ف˘ت˘شسا ة˘ن˘ج˘ل˘لا

ىلع اهميشسقت ىلع ة˘ن˘ج˘ل˘لا ل˘م˘ع˘ت˘شس ي˘ت˘لاو
بشسح ل˘خد˘ت ي˘ت˘لاو ،ن˘ي˘ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ما˘˘ع˘˘لا
ةيشصولا تاطلشسلا تايشصوت نمشض ثدحتملا
نأا ىلع ادكؤوم ،تاقفنلا ديششرتل وعدت يتلا
م˘غر ي˘لا˘م˘لا بنا˘ج˘لا ن˘م ر˘ثؤو˘ي ن˘ل ل˘ي˘جأا˘ت˘لا
ضسوري˘ف بب˘شسب دÓ˘ب˘لا ا˘ه˘ب ر˘م˘ت ي˘ت˘لا ة˘مزأ’ا

                                                                               .ًانوروك

 Êاميح ىلع محÎي Êادوصس

يناميح ليبن ةافول ةشسداشسلا ىركذلا يف
،لئابقلا ةب˘ي˘ب˘ششو ق˘با˘شسلا ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا
«رشضخلا«فاده ينادوشس يبرعلا لÓه محرت
حور ى˘ل˘ع ي˘نا˘نو˘ي˘لا ضسو˘كا˘ي˘ب˘˘م˘˘لوأا بع’و
طوقشس دعب ثداح يف هفتح يقل يذلا ديقفلا

ديق تناك ةرامعل ثلاثلا قباطلا نم تيمم
قباشسلا برغز ومانيد مجن ماق ثيح ،زاجنإ’ا
هباشسح ىرو˘ت˘شس ي˘ف مو˘حر˘م˘لا ةرو˘شص ر˘ششن˘ب
ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘شصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م ي˘ف ي˘م˘شسر˘˘لا
6 ترم دقل»:ةرابعب اهايإا اقفرم «مارغتشسنإ’ا»
ءاشش نإا كمحري يبر .. كتافو ىلع تاونشس
.«ايوخ هللا

qarsana@essalamonline.com
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 ! طقف ةنصس51
طقف ةنشس51ـلا نشس يف

بعÓلا وكوكوم افوشسوي زجح
ا˘˘ي˘˘شسيرو˘˘ب ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘ل با˘˘˘ششلا
قير˘ف˘لا ع˘م ا˘نا˘كم د˘نو˘م˘ترود
،«لافي˘ت˘شسي˘ف˘لا دو˘شسأا» ـل لوأ’ا

ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإا ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تف˘˘ششكو
با˘˘ششلا بعÓ˘˘لا نأا ة˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘لأا
ع˘˘م برد˘˘ت˘˘لا ي˘˘˘ف عر˘˘˘ششي˘˘˘شس
رهشش ن˘م ة˘ياد˘ب لوأ’ا ق˘ير˘ف˘لا

˘ما˘قرأ’ا د˘ع˘ب مدا˘ق˘لا ة˘ي˘ل˘˘يو˘˘ج
لجشس ثيح اهققح يتلا ةديجلا

71 نم لقأا ةئف عم افده05
افده83و ةارابم82 يف ةنشس
يف ةنشس91 نم لقأا ةئف يف
.تايرابملا نم ددعلا ضسفن
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 ةيرصصنعلا براحي زرحم
جرو˘ج ل˘ت˘˘ق˘˘م د˘˘ع˘˘ب

زرحم ضضاير ربع ،ديولف
ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا د˘ئا˘ق
ر˘˘ت˘˘شسششنا˘˘م يدا˘˘ن م˘˘˘ج˘˘˘ن
ن˘ع يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا ي˘˘ت˘˘ي˘˘شس
،ةيرشصنعلا ةبراحمل همعد
ي˘ف ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ل˘˘ط˘˘ب د˘˘كأاو
ه˘ت˘ح˘ف˘شص ى˘ل˘ع رو˘˘ششن˘˘م
ءاششنإ’ لمعي هنأا ةيمشسرلا

لم˘ع˘ت ة˘ي˘م˘لا˘ع ة˘شسشسؤو˘م
نيب ةاواشسملا خيشسرت ىلع
رظ˘ن˘لا ضضغ˘ب ضصا˘خ˘ششأ’ا

اذ˘كو م˘ه˘تر˘ششب نو˘˘ل ن˘˘ع
ضصرفلا ؤوفاكت ىلع لمعت
.عيمجلا نيب
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ةلصصلا تيقاوم

ربمفونو ربوتكأا يرهصش نوريماكلا «ناك» تايفصصت نم ةيقبتملا ت’وج4ـلا نوبعلي رصضخلا^
روبصس ازير روكياصشت مويلا هجاوت يتلا يارصس ةطلغ ةمئاق نمصض يلوغيف^

ةيرئازج ةرطيصس
لصضفأا ةمئاق ىلع

خيرات ‘ Úبعللا
ايقيرفإا لامصش

قفألإ ‘ حولت تاسضوافŸإ نم ةديدج ةلوج

ةركف اصضفر نابع’
 بتاورلا ضضفخ

دقعلإ ديدمتب يمسساقلب عانقإل نÓمعي جإرجرو جو‹

ةيولوأ’ا حنÁ ةدايع نب
لاح ‘ «يصس.ضسأا.يصسلا»ـل

فاÎح’ا مدع

يف بلحد..ةفاسصولإ يف رجام
31ـلإ فسصلإ يف زرحمو مويدوبلإ
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ةلوطبلإ ريسصم ديدحتل ةيدنألإ ءاسسؤور عم رواسشتلإ يف عرسشتسس ةطبإرلإ نأإ دكأإ

تاطلصسلا ىلع ..Òخأ’ا نوكي نل برصسŸا يتوصصلا ليجصستلا:ةداره
داصسفلا ةبراÙ رصضخأ’ا ءوصضلا حنم ةرازولا لخدتو ديدح نم ديب برصضلا

 عيمجلإ ةتغابم ىلع «ةراطسسوسس» ةردقم نم قثإو بعÓلإ

نم اءزج تحصضأا ةباصصإ’ا »: لاكوا ضسايلا
يحاجن رصس امه يتدارإاو يداهتجا..يتايح
» اعيرصس جيوتتلا ةصصنم ىلإا دوعيصس داحت’او

دإدزولب بابسش ةنيطنسسق بابسش

«اهعنم هل قحي دحأا ’..تصسصسأات ةطبارلا»^
«داصسفلا ةبراحمل هيعصس ىلع ريزولا ييحأا»^


