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اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
!..بدو به نم

ريياعملا دحأا فرعي ل اذه انموي  ىلإا
،راجح رهاطلا دهع يف ةدمتعم تناك يتلا

نييع˘ت˘ل ،ق˘ب˘شسألا ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ر˘يزو
،ةيعماج˘لا تا˘ما˘قإلاو تا˘مد˘خ˘لا ير˘يد˘م
تازواجت تاني˘ي˘ع˘ت˘لا هذ˘ه تد˘ه˘شش ثي˘ح
اقفوو ،تايلولا بلغأا يف نوناقلل ةريطخ
01 ن˘م د˘يزأا نإا˘ف تا˘˘ب˘˘ير˘˘شست˘˘لا سضع˘˘ب˘˘ل
ل ةدع تايلو يف ةيعماج ةماقإا يريدم
اذه لغششل ةينوناقلا طورششلا نوفوتشسي
تاه˘ج˘لا ح˘ت˘ف م˘ت˘ح لا˘ح ع˘قاو ،بشصن˘م˘لا
فرعتشس ،فلملا اذه لوح اقيقحت ةينمألا
.ةمداقلا ةليلقلا مايألا يف ةيلوألا هجئاتن

نإرهوب ةباصصعلإ اياقب

ن˘يذ˘لا ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا بل˘غأا دو˘جو م˘˘غر
دبع لثم ،نجشسلا يف نارهو ةيلو اوريشس
،فايشضو˘ب كلا˘م˘لا د˘ب˘عو ،نÓ˘عز ي˘ن˘غ˘لا

وه هعم قيقحتلا مت يذلا ،يفيرشش دولومو
،لماه ي˘ن˘غ˘لا د˘ب˘ع ق˘ي˘ق˘شش دو˘جوو ر˘خآلا

«ةباشصعلا» اياقب نإاف ،نجشسلا يف هئانبأاو
تشضم دوقع ةليط اهتشضبق تمكحأا يتلا

لقت ل ،يرئازج˘لا بر˘غ˘لا ة˘م˘شصا˘ع ى˘ل˘ع
ةقيلفتوب ديعشسلا «ةباشصع» نع ةروطخ
ايلاح نيعباقلا لامعألا لاجرو ءارزولاو
ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م م˘شضت ثي˘ح ،ن˘ج˘شسلا ي˘˘ف

ة˘ح˘ل˘شصم سسي˘ئر˘ك ن˘ي˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘لا را˘˘غ˘˘شص
يف اوثع ،راجتلا نم ددعو ،بتكم سسيئرو
ةعاشسلا دح ىلإا نولازي لو اداشسف نارهو
«لجنملا» لاطيشس ىتمف ،لقأا ةجردب نكل
م˘ه˘نأا مأا .. نار˘هو ي˘ف «ة˘با˘شصع˘لا» ا˘˘يا˘˘ق˘˘ب
.؟ باقعلا نم نوذفنيشس

ةيهإدلإ إذه عقوم ام
؟..اندÓب ‘

ءى˘ن˘ه˘ت ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘كير˘˘مألا ةرا˘˘ف˘˘شسلا
ليجشست ىلع ،ةبح مشساقلب يرئازجلا عرتخملا
يف005 اهنيب نم0051 مقر عارتخا ةءارب
ل˘جر˘لا اذ˘ه ،ة˘ي˘كير˘مألا ةد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘يلو˘˘لا
هفشصي امك ي˘ب˘هذ˘لا ل˘ق˘ع˘لا بحا˘شص ة˘ي˘هاد˘لا

يقل نيأا ماشس معلا دلبب هتاردق رجف ،نوريثك
تقو˘لا ن˘ح˘ي م˘لأا ،ر˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘لاو ة˘˘يا˘˘عر˘˘لا ل˘˘ك
،ةبح رارغ ىلع ةرجاهملا انتغمدأا لÓغتشسإل
رمأا ،نوبت سسيئرلا نأا املع ،اندلب ةحلشصمل
لك ر˘ي˘فو˘تو او˘نا˘ك ا˘م˘ن˘يأا م˘ه˘ع˘م ل˘شصاو˘ت˘لا˘ب
نطولا سضرأا ىلإا مهتدوعل ةمزÓلا فورظلا

ل˘ي˘ه˘شست˘ل تا˘ي˘نا˘كمإلا ل˘ك نا˘م˘شضب د˘ه˘ع˘تو
.مهطاششن

ÚنطإوŸإ ملع ‘ نكيل

ل˘ب˘ق ن˘م ر˘مألا ع˘م ل˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘لا م˘˘ت ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
ءاوشس دح ىلع نطاوملاو ةيمومعلا تاطلشسلا
يف ببشست ام ،يخارتلاو راتهتشسإلا نم عونب
ل˘ج ر˘ب˘ع «ا˘نورو˘ك» ـب تا˘با˘شصإلا دد˘˘ع ع˘˘فر
،ةيروهمجلا ةلو نم ددع ررق ،نطولا تايلو
يشضفار عم ادعاشصف مويلا نم لهاشستلا مدع
تايرود دينجت متيشس ثيح ،ةمامكلا ءادترإا
د˘ي˘ق˘ت ة˘ل˘جار ىر˘خأاو تا˘ب˘كر˘م˘لا ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘مأا

عراششلا يف لوجتي نم لك ىلع ةيدام ةفلاخم
.يقاولا عانقلا نودب

qarsana@essalamonline.com
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بيقر Óب رايمألإ
،نو˘ب˘ت سسي˘˘ئر˘˘لا تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت م˘˘غر

مهدوهج ف˘ي˘ث˘كت˘ب ة˘ل˘ئا˘ق˘لا ة˘مرا˘شصلا
اذه لÓخ نطاوملا تلاغششنإا ةيبلتل
رمت يذلا يئانثتشسإلا يحشصلا فرظلا
ملاعلا لود لج رارغ ىلع اندÓب اهب
نأا ّلإا ،«انوروك» ءابو يششفت ببشسب

تا˘يد˘ل˘ب ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع را˘˘ي˘˘مألا ل˘˘ج
يذ˘لا ن˘طاو˘م˘لا م˘ه˘م˘ه ر˘˘خآا ،ن˘˘طو˘˘لا
ىلع اهزربأا ةدع لكاششم يف طبختي
سشطعلا ةمزأا ،رشصحلا ل لاثملا ليبشس
اهيف امب تايدلبلا تارششع تشسم يتلا
مغرو ،ةمشصاعلا ي˘ف ةد˘جاو˘ت˘م˘لا كل˘ت
ىلإا لقنتلاو ،تÓشسارملا عيقوتو ةمهملا تاعامتجلا روشضحب طقف نيفلكم رايمأا دجن كلذ
نوؤوشش نوريشسي نورخآاو ،هتيب يف ةمهملا قئاثولا عقوي مهشضعب نأا لب ،ةرورشضلل ةيلولا رقم
.؟.. رايمألا بقاري نم دجوي لأا .. طقف فتاهلاب مهتايدلب

! ..«ةينوروك» لبانق .. إورذحإإ

قاوشسأا تحبشصأا ،كرابملا ىحشضألا ديع دعوم بارتقإا عم اهحتفل ةموكحلا تشصخر امدعب
ترجفنإا اذإا ،«انوروك» سسوريفب ةئبعم ةتوقوم لبانق ةباثمب ،نطولا عوبر لج ربع ةيششاملا
نم ةياقولا طورششل اهلخدي نم لك مارتحا نود اهيلع اريبك لابقإا فرعت ثيح ،ةثراك ثدحتشس
عقاوم ،ةريثك كلذ حشضوت يتلا روشصلاو ،ةمامكلا ءادترإاب قلعت ام ةشصاخ ،«91‐ديفوك»
لامتحا نم نورذحي نيشصتخملاو ءاربخلا لعج لاح عقاو ،اهب سصغت يعامتجإلا لشصاوتلا
.هللا اي كفطل ..كاتفلا ءابولا اذه راششتنإل ةرؤوب ىلإا اهلوحت

؟ يفيظولإ نكصسلإ فلŸ ةرفصش نم له
تارا˘طإا ن˘م تار˘ششع˘لا د˘˘جو˘˘ي ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب

نامرح ةلاح يف ،ةيادرغ ةيلو يفظومو
قبشسألا ةيلولا يلاو ىشضمأا ،نكشسلا نم
نم ةدافتشسا ررقم02 نم رثكأا تاونشس لبق
اهيقحتشسم ريغل تحنم ةيفيظو تانكشس
ةشصشصخم تناك تانكشس اهنيب نم ،انوناق
تانكشسلا ،فطعلا ةيدلب يوامشس يح يف
ةردا˘˘غ˘˘م بب˘˘شسب  ق˘˘ل˘˘غ˘˘م ا˘˘ه˘˘شضع˘˘˘ب هذ˘˘˘ه
رخآلا سضعبلاو ،ةيلولا نم ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘لا

هذ˘˘ه ر˘˘ي˘˘شصم فر˘˘ع˘˘ي د˘˘حأا لو ،لو˘˘˘غ˘˘˘ششم
حلاشصل اهنع لزانتلا مت لهف ،تانكشسلا
.؟اقباشس نيديفتشسملا

! .. إورذحإ
مهد˘ير˘ب ر˘ب˘ع ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا تار˘ششع ى˘ق˘ل˘ت

ةلاشسر ةيشضاملا ةليلقلا مايألا يف ،ينورتكلإلا
ةلود يف عقت ةشصاخ ةدايع نم ينورتكلا ديرب
ن˘ع ثح˘ب˘ت تن˘ك اذإا» ،ا˘ه˘شصن اذ˘هو ،ة˘ي˘ب˘ن˘˘جأا
بب˘شسب لا˘م˘لا ل˘با˘ق˘م كت˘ي˘ل˘ك ع˘ي˘ب˘˘ل ة˘˘شصر˘˘ف
،لعف˘ت اذا˘م فر˘ع˘ت ل تنأاو ي˘لا˘م˘لا را˘ي˘ه˘نلا
نم ةديج ةيمك كل مدقنشسو مويلا انب لشصتا
لاح عقاو ،«كتيلكل رلود000005 لاملا
نيناوقلا همرجت طاششنل اريطخ اروطت سسكعي
تا˘ه˘ج˘لا ل˘خد˘ت ي˘عد˘ت˘شسي ا˘م˘م ،ا˘ندÓ˘ب ي˘˘ف
اذه لايح ةمزÓلا تاطايتحإلا ذخأل ةينمألا
.ةيرششبلا ءاشضعألا راجتل بيرملا كرحتلا
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ى˘ل˘ع د˘يد˘ج˘لا د˘فاو˘لا لا˘˘ق
ي˘ف ،د˘ي˘˘ت˘˘ع˘˘لا بز˘˘ح˘˘لا سسأار
سسمأا هئاقل لÓخ اهاقلأا ةملك
ي˘˘ف رار˘˘حألا ة˘˘ت˘˘شسلا ر˘˘ق˘˘م˘˘ب

،ة˘م˘شصا˘ع˘لا ي˘لا˘عأا˘ب ةرد˘˘ي˘˘ح
ءاشسؤورو «نÓفألا» يظفاحمب
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا نا˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘لا
ى˘ل˘ع نو˘شصير˘ح» ،تا˘يلو˘لا
ةد˘يد˘˘ج ة˘˘قÓ˘˘ط˘˘نإا د˘˘ي˘˘شسج˘˘ت
حا˘ج˘ن˘لا نو˘كي˘شسو بز˘ح˘˘ل˘˘ل

بز˘ح نأا اد˘كؤو˘م ،«ا˘ن˘˘ف˘˘ي˘˘ل˘˘ح
جرخ ،ينطولا ريرحتلا ةهبج
نأاو بع˘˘˘˘˘ششلا بل˘˘˘˘˘شص ن˘˘˘˘˘˘م
هتادا˘ي˘ق ى˘ل˘ع ي˘ل˘م˘ي بجاو˘لا
ة˘مد˘خو ه˘˘ت˘˘مد˘˘خ˘˘ل دا˘˘ح˘˘تلا
ددشصلا اذه يف لاقو ،رئازجلا
ةريبك ينطولا ريرحتلا ةهبج»
فدرأاو ،«هئانبأا عيمجل عشستتو
،ن˘˘ير˘˘شضا˘˘˘ح˘˘˘لا ا˘˘˘ب˘˘˘طا˘˘˘خ˘˘˘م

لا˘˘شصئ˘˘ت˘˘شسل ي˘˘نود˘˘˘عا˘˘˘شس»
نأا بجي ،بزحلا نم داشسفلا
ن˘م ل˘كل دا˘شصر˘م˘لا˘˘ب نو˘˘كن
ي˘˘ف ككششيو نÓ˘˘فألا مز˘˘ق˘˘ي

امدعب اذه ،«هيلشضانم ةينطو
نأا ،ل˘شضف˘لا و˘بأا ي˘ج˘ع˘ب زر˘بأا
ل˘ها˘ك تل˘˘ق˘˘ثأا تا˘˘م˘˘كار˘˘ت˘˘لا
ةجا˘ح ي˘ف و˘ه يذ˘لا ،بز˘ح˘لا

ة˘˘حو˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘م تا˘˘˘ششرو˘˘˘ل نآلا
ع˘˘ي˘˘م˘˘˘ج ى˘˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘حÓ˘˘˘شصإل
.ةدعشصألا

ةيسسايسسلا ةحاسسلا ‘ هتناكم ةداعتسساو بز◊ا طاسشن ثعب ةداعإا ىلع هسصرح دكأا

«تإدايقلإ سضعب تإوزنل ةنيهر ناك نÓفألإ» :يجعب

ـه.داوج

ةسصاخ اهتاوزنل ةنيهر بزحلا تلعج اهنأا دكأا ،ةقباسس تادايق ىلع رانلا ،ينطولا ريرحتلا ةهبج بزحل ماعلا نيمأ’ا ،يجعب لسضفلا وبأا حتف
.ةيسسايسسلا ةحاسسلا يف هتناكم ةداعتسساو «نلفأ’ا» طاسشن ثعب ةداعإا وه يسسيئرلا هفده نأا ازربم ،ةقباسسلا تايسسائرلا للخ

نع لزانتلا هسضفر دعب
ةيسسنرفلا ةيسسنجلا

ةنباعصش ريمصس داعبإإ
ةموكحلإ نم
،ةيروهمجلا سسيئر ىغلأا

نييعت ،نوبت ديجملا دبع
ريزوك ،ةنباعسش ريمسس
ةيلاجلاب فلكم بدتنم
امدعب ،جراخلا يف ةينطولا

ةيسسنجلا نع لزانتلا سضفر
.ةيسسنرفلا

حلاسصم تحسضوأاو اذه
اهل نايب يف ،ىلوأ’ا ةرازولا
لبق ،ةنباعسش نأا ،سسمأا

لجأا نم تارواسشملا للخ
ةبيقح ،ةموكحلا ليكسشت
فلكم بدتنم ريزو
يف ةينطولا ةيلاجلاب
حرسصي نأا نود نم ،جراخلا
ةيسسنج ىلع زوحي هنأا

هنم بلط ثيح ،ةجودزم
ىلإا لاثتم’ا كلذ رثإا ىلع

اهيلع سصوسصنملا ماكحأ’ا
71-10 مقر نوناقلا يف
يفناج01 يف خرؤوملا

ةمئاقل ةددحملا7102
ايلعلا تايلوؤوسسملا

يتلاو ةيسسايسسلا فئاظولاو
اهيلع لوسصح طرتسشي
نود ةيرئازجلا ةيسسنجلا
نع يلختلاو اهاوسس
هنأا ّ’إا ،ةيبنجأ’ا ةيسسنجلا

رارقبو هيلعو ،كلذ سضفر
مت ،ةيروهمجلا سسيئر نم
بدتنم ريزوك هنييعت ءاغلإا

ةينطولا ةيلاجلاب فلكم
كلذل اعبتو ،جراخلا يف
يف اوسضع دعي ملف
نوبت سسيئرلا.ةموكحلا

ةفلكم حارم ةكيلم نيعي
سصيخلتلاو تاسساردلاب
ةيروهمجلا ةسسائرب
نيع ،ىرخأا ةهج نم
ًءانب ،ةيروهمجلا سسيئر

هعقو يسسائر موسسرم ىلع
،يراجلا ناوج8 ـلا يف
ريخأ’ا ددعلا يف ردسص
ةكيلم ،ةيمسسرلا ةديرجلل
ةسساردلاب ةفلكم حارم
ةسسائرب سصيخلتلاو
.ةيروهمجلا

ح.نيدلا رمق

،ي˘˘نو˘˘ت˘˘˘يز بي˘˘˘ط˘˘˘لا د˘˘˘كأا
عمجتلا بزحل ماعلا نيمألا
نأا ،ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
نم رثكأا ةفده˘ت˘شسم ر˘ئاز˘ج˘لا
اهتارايخ يف ،ىشضم تقو يأا
لÓ˘ق˘ت˘شساو ،ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘شسإلا
ترطشس هنأا ازربم ،اهتارارق
تا˘˘هو˘˘يرا˘˘ن˘˘ي˘˘شس ةد˘˘ع ا˘˘ه˘˘˘ل
.اهرارقتشسإا برشضل

ةودن يف ،ينوتيز حشضوأا
رقملاب سسمأا اهطششن ةيفحشص
نب يف «يدنرألا» ـل ينطولا

نأا ،ة˘م˘شصا˘ع˘لا ي˘˘ف نو˘˘ن˘˘كع
،اندÓب ىلع ةنلعملا برحلا
لمعت تاربتخم اهيلع رهشست

ةيلخادلا ةهبجلا تيتفت ىلع
عقاولا لÓ˘خ ن˘م ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

،ةليمعو ةدمتعم تام˘ظ˘ن˘مو
ق˘ير˘ط ة˘قرو˘ب ا˘هرود بع˘ل˘˘ت
ءاشضقلا ىلإا ىعشست ،ةموشسرم
ةديد˘ج ة˘لود ءا˘ن˘ب م˘ل˘ح ى˘ل˘ع
ل˘ك ه˘يو˘ششت ى˘ل˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو
لمع˘لاو ةذ˘خ˘ت˘م˘لا تارار˘ق˘لا

اذ˘˘ه ي˘˘فو ،ا˘˘ه˘˘لا˘˘ششفإا ى˘˘ل˘˘ع
نأا ،ثد˘ح˘ت˘م˘لا زر˘˘بأا ،نأا˘˘ششلا
ربتعت ةي˘شسا˘ي˘شسلا ه˘ت˘ل˘ي˘كششت
،رمحأا اطخ رئازجلا رارقتشسا

ل˘ك ع˘م قد˘ن˘خ˘ت˘ت˘˘شس ا˘˘ه˘˘نأاو
نم ةيروتشسدلا تا˘شسشسؤو˘م˘لا
ءا˘ن˘ب ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ها˘˘شسم˘˘لا ل˘˘جأا
.ةديدجلا رئازجلا

نع ،ثدحتملا فششكو اذه
د˘˘شصر˘˘م بي˘˘شصن˘˘ت عور˘˘ششم
تا˘˘شسارد˘˘لاو فار˘˘˘ششت˘˘˘شسلا
راطإا يف ابيرق ةيجيتارتشسلا
ءاربخ عمجي ،بزحلا جمانرب
بز˘˘ح˘˘لا ن˘˘م ن˘˘ي˘˘شصت˘˘خ˘˘مو
             .ةيلمع تاحارتقا ميدقتل

ةرود˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو
ـل ينطولا سسلجملل ةيداعلا
نأا ،ينوتيز دكأا ،«يدنرألا»
سضع˘ب سسرد˘ي˘شس ءا˘ق˘ل˘لا اذ˘˘ه
ةيشسايشسلاو ةيماظنلا طاقنلا

ةينطولا ةحاشسلا تادجتشسمو
ة˘ع˘جار˘م ف˘ل˘˘م رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
نم ديدعلا ةشساردو ،روتشسدلا
كل˘˘ت ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م ح˘˘ئاو˘˘ل˘˘لا
ل˘م˘ع ج˘ما˘نر˘ب˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
.ةمداقلا ةنشسلل بزحلا

ـل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألا ا˘ي˘ح ا˘م˘˘ك
،ة˘˘ب˘˘شسا˘˘ن˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب «يد˘˘˘نرألا»
،ي˘ب˘ع˘ششلا ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘˘لا
ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا سشي˘˘˘ج ل˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘شس
يف هرود˘ب اد˘ي˘ششم ،ي˘ن˘طو˘لا

دÓ˘ب˘لا ةد˘حو ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا
يف اه˘ت˘يا˘م˘حو ا˘هرار˘ق˘ت˘شساو
ي˘فو تا˘ط˘ح˘م˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
.تاديدهتلا لكل يدشصتلا

د˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘شصلا ى˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘عو
،ثدحتملا نمث ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا
اذه يف ةقق˘ح˘م˘لا بشسا˘كم˘لا
تارارقلا رارغ ىلع لاجملا
ةرد˘˘ق˘˘لا ع˘˘فر ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘مار˘˘لا
ةدئاف˘ل تا˘نا˘عإلاو ة˘ي˘ئار˘ششلا
.دودحملا لخدلا باحشصأا

بناجلاب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘مأا
،ي˘نو˘ت˘يز ا˘˘عد ،يدا˘˘شصت˘˘قلا
ة˘ل˘كي˘ه ةدا˘˘عإا ةرور˘˘شض ى˘˘لإا
ه˘ل˘شصفو ي˘ن˘طو˘لا دا˘شصت˘قلا

ءا˘ن˘˘ب لÓ˘˘خ ن˘˘م ةرادإلا ن˘˘ع
عيرلا ىلع دمتعي ل داشصتقا
لباق˘م˘لا˘ب ز˘كر˘يو ي˘لور˘ت˘ب˘لا

ةريغشصلا تاشسشسؤو˘م˘لا ى˘ل˘ع
ةورثلل ةقÓخلا ةطشسو˘ت˘م˘لاو
ع˘˘˘م ل˘˘˘˘غ˘˘˘˘ششلا بشصا˘˘˘˘ن˘˘˘˘مو
ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ةدا˘˘عإا ةرور˘˘شض
ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘مو˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

.ةيبيرشضلاو
ح.نيدلا رمق

،ي˘˘فر˘˘شش د˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م بل˘˘˘ط
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا سسي˘˘ئر
نم ،تاباختنÓل ة˘ل˘ق˘ت˘شسم˘لا

عاجرتشساب تايلولا يقشسنم
ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا ة˘˘لود˘˘˘لا ما˘˘˘ت˘˘˘خأا
ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا تا˘˘ي˘˘بود˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب
ى˘ل˘ع ا˘ظا˘˘ف˘˘ح ،ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘مأا˘˘تو
ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘يدا˘م˘لا ل˘ئا˘شسو˘˘لا
ابشسحتو ،ة˘ه˘ج ن˘م ه˘ت˘ئ˘ي˘ه˘ل
نم ةلبقملا تاقا˘ق˘ح˘ت˘شسÓ˘ل

.ىرخأا ةهج
ي˘ق˘˘شسن˘˘م ،ي˘˘فر˘˘شش قر˘˘بأا

ةميلعتب ،تايلولا يف هتئيه
ناوج42 ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘خرؤو˘˘˘˘م
،اهلÓخ نم مهمزلي ،يراجلا
ماتخأا ةدا˘عإا ي˘ف ل˘ي˘ج˘ع˘ت˘لا˘ب
ة˘˘˘˘حو˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘لود˘˘˘˘لا
،ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا تا˘˘ي˘˘بود˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل
ل˘ب˘ق ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ن˘م غار˘ف˘لاو
.يراجلا رهششلا ةياهن

م˘˘ت ه˘˘نأا ،ر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘˘ج
ةي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘ل˘شسلا سسي˘شسأا˘ت
يف ،تاباختنÓل ة˘ل˘ق˘ت˘شسم˘لا
9102 ر˘ب˘م˘ت˘ب˘شس51 ـ˘˘˘˘˘لا

م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع تفر˘˘˘ششأاو
ربمشسيد21 تا˘˘ي˘˘شسا˘˘˘ئر
.يشضاملا

ة˘ن˘ج˘ل تحر˘ت˘قا ةرا˘ششإÓ˘˘ل
ةغايشصب ة˘ف˘ل˘كم˘لا ءار˘ب˘خ˘لا

رو˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘شسد˘˘˘˘˘˘˘لا ةدو˘˘˘˘˘˘˘شسم
،ايلاح سشاقن˘ل˘ل ة˘شضور˘ع˘م˘لا

روشسيفوربلا اهشسأار˘ي ي˘ت˘لاو
ةطلشس ةرتشسد ،ةبارعل دمحأا
اهدام˘ت˘عا ر˘ب˘ع تا˘با˘خ˘ت˘نإلا

.ةباقرلا تاشسشسؤوم نمشض
ـه.داوج

ىوتشسم ىلع مويلا ق˘ل˘ط˘ن˘ت
ةيلم˘ع ،دÓ˘ب˘لا تا˘ي˘لا˘م˘كإا ل˘ك
ةشصاخلا ماشسقألا سسلاجم دقع
ة˘˘ع˘˘بار˘˘لا ة˘˘ن˘˘شسلا ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘˘ت˘˘˘ب
تلد˘ع˘م ط˘ب˘شضل ،ط˘شسو˘˘ت˘˘م
،يوناث ىلوأا ةنشسلا ىلإا لاقتنلا

عذ˘ج ى˘لإا ه˘ي˘جو˘ت˘لا د˘يد˘˘ح˘˘تو
˘˘˘˘مو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع وأا بادآا كر˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ششم
.ةيجولونكت

«مÓشسلا» هتملع ا˘م˘ل ا˘ق˘فوو
ة˘ي˘لا˘م˘كإلا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م ن˘˘م
ةيلو يف ةر˘قو˘ب˘ب2 ةديدج˘لا
سسلاجم دقع ةيلمع نإاف ،ةديلبلا
،Óماك اعوبشسأا مودتشس ماشسقألا

ذيمÓتلا اهدعب نكمتي نأا ىلع
ىل˘ع فر˘ع˘ت˘لا ن˘م م˘ه˘ئا˘ي˘لوأاو
ربع لاقتنÓل يئاهن˘لا لد˘ع˘م˘لا
ة˘شصا˘خ˘لا ة˘ي˘م˘قر˘لا ة˘˘شصن˘˘م˘˘لا
متيل ،ةينطو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو˘ب
ى˘ل˘ع طا˘ق˘ن˘لا فو˘ششك ع˘يزو˘ت
لÓ˘خ م˘ت˘ي˘شس ا˘م˘ك ،ذ˘ي˘مÓ˘˘ت˘˘لا

ط˘˘˘ب˘˘˘شض ما˘˘˘شسقألا سسلا˘˘˘ج˘˘˘˘م
حيحشصتو ةيئاهن˘لا تلد˘ع˘م˘لا
يف تدرو يتلا ءاطخألا سضعب

لوألا نيلشصفلا طاقن فوششك
نيذلا ذيمÓتلل ةبشسنلاب يناثلاو
.مهتلدعم لوح انوعط اومدق

ر˘يزو˘˘لا نأا ر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج
نلعأا ،دارج ديدجلا دبع ،لوألا
طشسوتملا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةدا˘ه˘شش نأا
ةيراب˘جإا ل ة˘يرا˘ي˘ت˘خإا نو˘كت˘شس
،ىلعأا ىو˘ت˘شسم ى˘لإا لا˘ق˘ت˘نÓ˘ل
نيل˘شصف˘لا ي˘لد˘ع˘م با˘شست˘حا˘ب
ةيشساردلا ةنشسلل يناثلاو لوألا

ن˘كم˘ي ا˘م˘ك ،9102/0202
اولشصح˘ي م˘ل ن˘يذ˘لا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل˘ل

زايتجا ،02 نم9 لدعم ىلع
يذ˘˘˘لا «ما˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا» نا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘˘ما
ةيلمع يف ه˘لد˘ع˘م بشست˘ح˘ُي˘شس
،ىلعألا ىوتشسملا ىلإا لاقتنلا
ريغ نيحششرتمل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ا˘مأا
غل˘ب˘ي ن˘يذ˘لاو ،ن˘ي˘شسرد˘م˘ت˘م˘لا
ةداهشش نإاف ،000.32 مهدادعت
ر˘ب˘ت˘ع˘ُت ط˘شسو˘ت˘م˘لا م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ة˘ق˘ير˘ط˘لا ا˘ه˘ت˘ف˘شصب ة˘يرا˘˘ب˘˘جإا
يأا ةلوازمل ةنكم˘م˘لا ةد˘ي˘حو˘لا
.يلاع ينهم نيوكت

ـه.داوج

سسي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ئر سسمأا ىر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘جأا
د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ع˘م ة˘ي˘ف˘تا˘ه ة˘م˘لا˘كم ،نو˘ب˘˘ت
ليونا˘م˘يإا ،ي˘شسنر˘ف˘لا هر˘ي˘ظ˘ن
ءاج ام بشسح ترج ،نوركام
،ةيروهمجلا ةشسائرل نايب يف
،ةقادشصلاو دولا نم وج يف
ناشسيئرلا اهلÓ˘خ سضر˘ع˘ت˘شسا
د˘شصق ة˘ي˘ئا˘ن˘˘ث˘˘لا تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا
ى˘ل˘ع تلا˘شصتلا فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا

ع˘فد ةدا˘عإاو ىو˘ت˘شسم ى˘˘ل˘˘عأا
،تلاجملا عيمج يف نواعتلا

لو˘˘˘ح ءارآلا لدا˘˘˘ب˘˘˘˘ت ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك
تاذ ة˘ي˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإلا ل˘˘ئا˘˘شسم˘˘لا
ي˘ف ة˘كر˘ت˘ششم˘لا ة˘ح˘ل˘شصم˘˘لا

عشضولا تارو˘ط˘ت ر˘خآا ءو˘شض
،ايبيل يفو لحاشسلا يف مئاقلا

ف˘ي˘شضي ‐ ا˘ه˘˘نأا˘˘ششب ل˘˘شصحو
ي˘ف ق˘با˘ط˘ت ‐ ه˘تاذ رد˘شصم˘لا

.رظنلا تاهجو
ر.نوراه

،ءارزولا سسلجم مويلا دقعي
ة˘شسا˘ئر˘ب يرود˘لا ه˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا

د˘ئا˘ق˘لا ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر
،ةح˘ل˘شسم˘لا تاو˘ق˘ل˘ل ى˘ل˘عألا

د˘ب˘ع ،ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘لا ر˘يزو
سسرديشس ثيح ،نوبت ديجملا

ةشسائرل نايب يف ءاج امل اقفو
ن˘˘م ادد˘˘ع ،ة˘˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق م˘˘ه˘˘ت سضور˘˘ع˘˘˘لا
ةيمومعلا لا˘غ˘ششألاو ة˘قا˘ط˘لا

.ةحشصلاو
ـه.داوج

،لوألا ريزولا نم لك مدق
را˘م˘عو ،دار˘ج ز˘يز˘˘ع˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
لا˘˘شصتإلا ر˘˘يزو ،ر˘˘م˘˘ي˘˘ح˘˘ل˘˘ب
،ةموكحلل ي˘م˘شسر˘لا ق˘طا˘ن˘لا

ة˘ل˘ئا˘ع˘ل ،ا˘م˘ه˘يزا˘ع˘˘ت سصلا˘˘خ
ة˘مو˘كح˘لا سسي˘˘ئر ،د˘˘ي˘˘ق˘˘ف˘˘لا
،مÓشسلا دبع ديعلب ،قبشسألا
29ـلا زهان رمع نع هتافو دعب
ىلع ،دارج درغو اذه.ةنشس
تي˘ق˘ل˘ت«،«ر˘ت˘يو˘ت» ـب ه˘با˘˘شسح
ةافو أابن ىشسألاو نزحلا غلابب
سسيئرو دهاجملا ،هل روفغملا
موحر˘م˘لا ،ا˘ق˘با˘شس ة˘مو˘كح˘لا
فاشضأاو ،«مÓشسلا دبع ديعلب
،ل˘ل˘ج˘لا با˘شصم˘˘لا اذ˘˘ه ر˘˘ثإا»
د˘˘ي˘˘ق˘˘ف˘˘لا ةر˘˘شسأا ى˘˘لإا مد˘˘ق˘˘تأا
،ة˘يز˘ع˘ت˘لا تارا˘ب˘ع سصلا˘خ˘˘ب

نأا ل˘جو ز˘ع ه˘ل˘لا ن˘م ا˘˘ي˘˘جار
،ناولشسلاو ربشصلا هيوذ مهلي
ة˘ن˘ج ي˘ف ه˘حور د˘م˘غ˘ت˘˘ي نأاو
نايب يف ءاج امك.«ناوشضرلا
ار˘˘ثأا˘˘ت˘˘م» ،لا˘˘شصتإلا ةرازو˘˘˘ل
سسي˘˘ئرو د˘˘ها˘˘ج˘˘م˘˘لا ةا˘˘˘فو˘˘˘ب
دبع ديعلب قبشسألا ،ةموكحلا
لاشصتإلا ريزو مدقتي ،مÓشسلا
،ةموكحلل ي˘م˘شسر˘لا ق˘طا˘ن˘لا
،رميحلب را˘م˘ع رو˘شسي˘فور˘ب˘لا
قدا˘شصو يزا˘ع˘ت˘˘لا سصلا˘˘خ˘˘ب
ايجار ،ديقفلا ةلئاعل ةاشساوملا

م˘ه˘ل˘ي نأا ل˘جو ز˘ع ه˘˘ل˘˘لا ن˘˘م
ناولشسلاو ربشصلا ليمج هيوذ
ه˘ت˘م˘حر ع˘شساو˘˘ب هد˘˘م˘˘غ˘˘ت˘˘يو
.«هنارفغو

ـه.داوج

عذج ¤إا هيجوتلا ديد–و يوناثلا ¤إا لاقتن’ا ت’دعم طبسضل
ةيجولونكت مولع وأا بادآا كÎسشم

مويلإ نم ةيإدب «مايبلإ» ماصسقأإ سسلا‹ دقع

ةقاطلا تاعاطق مهت سضورعلا نم اددع سسردي
ةحسصلاو ةيمومعلا لاغسشأ’او

ءإرزولإ سسلÛ اعامتجإ مويلإ سسأإÎي ةيروهم÷إ سسيئر

اهرارقتسسا برسضل تاهويرانيسس ةدع اهل ترطسس هنإا لاق

ةيجيتإÎصسإلإ اهتإرايخ ‘ ةفدهتصسم رئإز÷إ» :Êوتيز
«اهتإرإرق لÓقتصسإو

ةلبقŸا تاقاقحتسسإلل ابسس–و ‘رسش ةئيهل ةعباتلا ةيداŸا لئاسسولا ىلع اظافح

ةلودلإ ماتخأإ ةداعإاب ةبلاطم تاباختنلإ ةطلصسل ةيدلبلإ تايبودنŸإ

ةنسس29 ـلا زهان رمع نع ةينملا هتفاو

سسيئرو دهاجملإ ةلئاع نايزعي رميحلبو دإرج
مÓصسلإ دبع ديعلب قبصسألإ ةموكحلإ

ت’اÛا عيمج ‘ يئانثلا نواعتلا عفد ةداعإا اررق

ناقفتي نوركام يصسنرفلإ هÒظنو نوبت سسيئرلإ
ىوتصسم ىلعأإ ىلع تلاصصتلإ فانئتصسإ ىلع



يف «لدع» ةلاكو تحشضوأا
ى˘ل˘ع سسمأا ه˘تر˘ششن ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب

عقومب ة˘ي˘م˘شسر˘لا ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘شص
ي˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا ل˘˘˘شصاو˘˘˘ت˘˘˘لا
ماعلا ريدملا نأا ،«كوبشسياف»
نيشسحت˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘ل˘ل
لÓ˘˘خ ،هر˘˘يو˘˘˘ط˘˘˘تو ن˘˘˘كشسلا

ى˘لإا ه˘˘تدا˘˘ق ة˘˘يد˘˘ق˘˘ف˘˘ت ةرا˘˘يز
ع˘˘ي˘˘ب˘˘لا ة˘˘غ˘˘ي˘˘˘شص ع˘˘˘يرا˘˘˘ششم
ءا˘ي˘حألاو ،نار˘هو˘ب را˘ج˘يإلا˘˘ب
ريدملا ةقفر ،لدعل ةينكشسلا
ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘كم˘˘˘˘لا د˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘شسم˘˘˘˘˘لا
لك ى˘ل˘ع ف˘قو ،ع˘يرا˘ششم˘لا˘ب
مدق˘ت ه˘جاو˘ت ي˘ت˘لا ل˘ي˘قار˘ع˘لا
،زاج˘نإلا تا˘ششرو˘ب لا˘غ˘ششألا

سضورعلل هعامتشسا لÓخ نم
ة˘˘ي˘˘ع˘˘شضو لو˘˘ح ة˘˘مد˘˘ق˘˘م˘˘˘لا
ى˘˘˘ط˘˘˘عأا ن˘˘˘يأا ،ع˘˘˘يرا˘˘˘ششم˘˘˘˘لا
نيمئاقلل ةمرا˘شص تا˘ه˘ي˘جو˘ت

ر˘ث˘كأا ع˘فد˘لا ل˘˘جأل ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ى˘لإا ا˘ي˘عاد ،زا˘ج˘نإلا ةر˘ي˘˘تو˘˘ب

ن˘˘ي˘˘ب ق˘˘˘ي˘˘˘شسن˘˘˘ت˘˘˘لا ةرور˘˘˘شض
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا تا˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا
،ةزهاجلا تانكشسلاب لاغششألا
لا˘˘جآلا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘شست˘˘˘ل
عي˘م˘ج كارد˘ت˘شساو ،ةدد˘ح˘م˘لا
ي˘ف ،ة˘ل˘˘ج˘˘شسم˘˘لا سصئا˘˘ق˘˘ن˘˘لا
،ميلشستلل ةجمربملا عيراششملا

نايبلا دكأا هتاذ قايشسلا يفو
ىلع ددشش يبيرعل قراط نأا

تام˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ةرور˘شض
هعامت˘جا لÓ˘خ ا˘هاد˘شسأا ي˘ت˘لا

ةباقرلل ةي˘ن˘طو˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا ع˘م
ع˘فر˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ،ة˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا
اذكو ،ةلجشسم˘لا تا˘ظ˘ف˘ح˘ت˘لا

ة˘شسشسؤو˘م˘لا ق˘ي˘شسن˘ت ةرور˘شض
زا˘ج˘نإا˘ب ة˘ف˘ّل˘كم˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘شصلا

ةينكشس ةدحو0003 عورششم
تا˘ط˘ل˘شسلا ع˘م ،ن˘ي˘غر˘˘شسم˘˘ب
تويبلا ةلكششم لحل ةيلحملا
مدقت قيعت يتلا ،ةيريدشصقلا
يف هميل˘شست فد˘ه˘ب لا˘غ˘ششألا
نأا˘˘م˘˘طو ،ةدد˘˘ح˘˘م˘˘لا لا˘˘˘جآلا
ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘˘م ما˘˘˘ع˘˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا
لدع ة˘لا˘كو نأا ،ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘لا
تارر˘˘ق˘˘م بشص ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘شس
ي˘ت˘لا ع˘قاو˘م˘ل˘ل سصي˘شصخ˘ت˘لا

لا˘غ˘ششألا ة˘ب˘شسن ا˘ه˘ب تل˘شصو
مامتإا ةيا˘غ ى˘لإا ،ة˘ئ˘م˘لا˘ب07
.ةيلمعلا هذه

،ي˘ب˘ير˘ع˘˘ل˘˘ب ى˘˘ط˘˘عأاو اذ˘˘ه
ع˘فد˘ل˘ل ة˘مرا˘شص تا˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت
عرف مازلإا عم لاغششألا ةريتوب
عورششلاب يراق˘ع˘لا ر˘ي˘ي˘شست˘لا
،لدع ءايحأل فيظنت ةلمح يف
ةيلو ىلإا هتداق ةرايز لÓخ
ىلع فوقولل سسابعلب يديشس

ةغ˘ي˘شص ع˘يرا˘ششم مد˘ق˘ت ىد˘م
،ة˘يلو˘لا˘ب را˘ج˘˘يإلا˘˘ب ع˘˘ي˘˘ب˘˘لا

سصئا˘ق˘ن˘لا ع˘ي˘م˘ج كارد˘ت˘شسل
ع˘يرا˘ششم˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ج˘˘شسم˘˘لا
ىلعو ،مي˘ل˘شست˘ل˘ل ة˘ج˘مر˘ب˘م˘لا
064 زاجنإاب ةفلكملا ةكرششلا

يف عيرشستلا ةرورشض نكشسم
ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘لا لا˘˘غ˘˘˘ششأا ةر˘˘˘ي˘˘˘تو
ى˘˘ل˘˘ع اد˘˘كؤو˘˘م ،ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘˘لا

˘˘ما˘˘ظ˘˘ن˘˘ب ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ةرور˘˘˘شض
لاغششألا ءاهنإا فدهب ةبوانملا
،ةدد˘˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘˘جآلا ي˘˘˘˘˘ف
لاغششألا ةريتو يف عيرشستلاو
.لدع نكشسم0002 عقومب

˘˘مز˘˘لأا ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘˘شسلا ي˘˘˘ف
،لد˘ع ة˘لا˘كو˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا

ءا˘شسؤورو تا˘شسارد˘لا بتا˘˘كم
زاجنإلا تاكرششو عيراششملا
عشضوي لمع ططخم ميدقتب
ر˘˘مأا ا˘˘م˘˘ك ،لا˘˘غ˘˘ششألا مد˘˘ق˘˘˘ت
ةفلكملا تاكرششلا بيشصنتب
نم ةيقبتملا ةشصح˘لا زا˘ج˘نإا˘ب

ةردقملا ةيلولاب لدع جمانرب
.ةينكشس ةدحو0521 ـب

ثدحلا4 9772ددعلا ^1441 ةدعقلا يذ7ـل قفاوملا0202 ناوج82دحأ’ا

watan@essalamonline.com

«يضس.يت.يضس» عم هعامتجا لÓخ اهادضسأا يتلا تاميلعتلا ديضسŒ ةرورضض ىلع ددضش يبيرعلب

لاغصشأإ ‘ ىوصصقلإ ةعرصسلإ ¤إإ ر“ زا‚إلإ تاكرصش
«لدع» تانكصسل ةيجراÿإ ةئيهتلإ

ز.لامج

عيراضشملا يريدم ىلع ،«لدع» هريوطتو نكضسلا نيضسحتل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا ،يبيرعلب قراط ددضش
لمع فقوت نع مجانلا رخأاتلا كرادتل ةيجراخلا ةئيهتلا لاغضشأا زاجنإا ةريتو عفرل ،زاجنإ’ا تاكرضش يلثممو
ديضسجت ةرورضضو ،تانكضسلا ميلضستل ةددحملا ديعاوملاب مازتل’ا ىلع اددضشم ،يحضصلا رجحلا ببضسب تاضشرولا
سصخي اميف ،«يضس يت يضس» ءانبلل ةينقتلا ةباقرلل ةينطولا ةئيهلا عم هعامتجا لÓخ اهادضسأا يتلا تاميلعتلا

.عيراضشملا سضعب لوح ةمدقملا تاظفحتلا

تحت لازي ’ عضضولا نأا دكأا
ةرطيضسلا

بعصصلإ نم» :رإروف
رجحلإ ىلع ءاقبإلإ
«مئإدلإ يحصصلإ
قطانلا ،راروف لامج روتكدلا دكأا
ةعباتمو دضصر ةنجلل يمضسرلا

ءاقبلا ةبوعضص ،«انوروك» سسوريف
يف مئادلا يحضصلا رجحلا يف
دعوم نأا مكحب ،نهارلا تقولا
رودلا ازربم ،لوهجم ءابولا ءاهتنا
هبعلي نأا نكمي يذلا ريبكلا
اذه راضشتنا سصيلقت يف نطاوملا
لÓخ نم كلذو ،سسوريفلا
ةضصاخ ،ةيئاقولا ربادتلاب مازتل’ا

حضضوأا.ةمامكلا عضضوب قلعت ام
ىلع ءافضشتضس’ا ةبضسن نإا ،راروف
56 تغلب تايفضشتضسملا ىوتضسم
5.53و ،ةماعلا ةرضسأ’ا نم ةئاملاب
نلعأاو ،سشاعنإ’ا ةرضسأا نم ةئاملاب
لوأا ةرهضس اهب ىلدأا تاحيرضصت يف
نأا ،يمومعلا نويزفلتلل ،سسمأا

ةلحرم تغلب تايفضشتضسملا سضعب
ةيناكمإا دوجو نع افيضضم ،عبضشتلا
وأا ةماعلا ءاوضس ةرضسأ’ا ددع ةدايزل
لاح يف سشاعنإ’اب ةضصاخلا
ثدحتملا نأامطو ،ةرورضضلا
لاز ’ عضضولا نأا دكأاو ،نينطاوملا

قطانلا دكأا امك.ةرطيضسلا تحت
ةعباتمو دضصر ةنجلل يمضسرلا

ةرتف دعب هنأا ،«انوروك» سسوريف
ةديدجلا ت’احلا سصلقتو رارقتضسا
001  نود ام ىلإا تضضفخنا يتلا

مايأ’ا يف ظحول ،ايموي ةلاح
يف اضسوضسحم اعافترا ةريخأ’ا
نأا افيضضم ،ةلجضسملا تاباضصإ’ا
لب طقف رئازجلا سصخي ’ رمأ’ا
،ملاعلا يف نادلبلا نم ديدعلا لمضش
رجحلا عفر عم انمازت كلذو
تÓحملا حتف ةداعإاو يحضصلا

مدع لظ يف ،لقنلا لئاضسوو
ةضصاخ ةيئاقولا ريبادتلا مارتحا
نأا فاضضأاو ،يقاولا عانقلا ءادترا

اررضضت رثكأ’ا ربتعت تاي’و01
،سسادرموب ،فيطضس يه ارخؤوم
،ةلقرو ،ةديلبلا ،ةمضصاعلا رئازجلا

ةنتاب ،ةبانع ،نارهو ،راضشب
روتضساب دهعم نأا ادكؤوم ،ترايتو
فلأا04 نم رثكأا ىرجأا هدحول
نود ،نآ’ا ىتح «انوروك» ليلحت
ةيوهجلا رباخملا نع ثيدحلا
.تاي’و ةدع يف اهئاضشنإا مت يتلا

ـه.داوج

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘˘لا تب˘˘لا˘˘ط
رجح سضرفب ،كلهتشسملا ةيامحل

ل˘ق˘ت ن˘يذ˘لا با˘ب˘ششلا ى˘ل˘ع ي˘ل˘ك
راب˘كو ة˘ن˘شس61 ن˘ع م˘هرا˘˘م˘˘عأا
ع˘ن˘مو ،ة˘ن˘شس56 قو˘˘˘˘ف ن˘˘˘˘شسلا

لإا لزا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م م˘˘˘ه˘˘˘جور˘˘˘˘خ
،ءابولا رشصح لجأا نم ةرورشضلل
ددع يف ريبك عافترا ليجشست دعب
يف انوروك سسور˘ي˘ف˘ب تا˘با˘شصإلا
.ةريخألا مايألا

سسيئر ،يدبز ىفطشصم حشضوأا
ECOPA،ة˘ن˘ج˘ل˘لا ى˘ل˘˘ع ه˘˘نأا

ءا˘بو د˘شصرو ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
عنمل ةعرشسب كرحتت نأا ،«انوروك»
ن˘م ،ع˘شضو˘لا م˘قا˘ف˘˘تو ف˘˘عا˘˘شضت

ر˘ج˘ح˘لا تاءار˘جإا د˘˘يد˘˘ششت لÓ˘˘خ
ر˘˘ي˘˘غ عا˘˘ف˘˘ترا د˘˘˘ع˘˘˘ب ي˘˘˘ح˘˘˘شصلا
تاباشصإلا لد˘ع˘م ي˘ف قو˘ب˘شسم˘لا
ي˘ف د˘ع˘ب˘ت˘شسي م˘لو ،سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘ب
ا˘ه˘ب ى˘لدأا ة˘ي˘ف˘ح˘شص تا˘ح˘ير˘شصت
ي˘ل˘ك ر˘ج˘ح سضر˘ف م˘˘ت˘˘ي نأا ،سسمأا

اميشس ،نطولا تايلو سضعب ىلع
ي˘ت˘لا ةر˘ي˘خألا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘لا نأاو
نع تفششك ةعباتملا ةيلخ اهترجأا

اريششم ،ءابولل ةديدج رؤوب روهظ
اذه ةياهن ةلجشسملا ماقرألا نأا ىلإا
ار˘ظ˘ن ،ة˘ع˘قو˘ت˘م تنا˘ك عو˘ب˘˘شسألا
جردنت يتلا تايكولشسلا سضعبل
سضعب ىدل رات˘ه˘ت˘شسلا ة˘نا˘خ ي˘ف
فوقولا مت هنأا افيشضم ،نينطاوملا

دعب ةشصاخ تازواجت ةدع ىلع
طا˘ششن˘ل˘ل سصا˘خ˘لا ل˘ق˘˘ن˘˘لا ةدو˘˘ع
،ةياقولا طور˘ششل ه˘مار˘ت˘حا مد˘عو
ة˘يو˘ق ةدو˘˘ع ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
تا˘˘عا˘˘ق ق˘˘ل˘˘غ م˘˘غر سسار˘˘عأÓ˘˘˘ل
هذ˘˘ه تح˘˘ب˘˘شصأا ن˘˘يأا ،تÓ˘˘ف˘˘ح˘˘لا
تاحاشسم يف مظ˘ن˘ت تا˘ب˘شسا˘ن˘م˘لا

تاذ ي˘˘فو.لزانملا ي˘ف ة˘ق˘ي˘شض
ل˘ئا˘˘شسو ،يد˘˘بز ل˘˘م˘˘ح قا˘˘ي˘˘شسلا
،ة˘ير˘˘شصب˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘شسلا مÓ˘˘عإلا

سسي˘شسح˘ت˘لا ف˘ع˘˘شض ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم
كانه نأا اد˘كؤو˘م ،ءا˘بو˘لا ر˘طا˘خ˘م˘ب
نونمؤوي ل ةعاشسلا دحل سصاخششأا
بجو كلذ˘˘ل ،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك دو˘˘˘جو˘˘˘ب
تايفششتشسملا لخاد ىلإا باهذلا

.ىشضرملا ةاناعم لقنو
ز.لامج

ةÒخأ’ا مايأ’ا ‘ «انوروك» ـب تاباضصإ’ا ددع ‘ Òبك عافترا ليجضست دعب

لوهكلإو بابصشلل ›زنŸإ رج◊اب بلاطت كلهتصسŸإ ةيامح

«انوروك» ةمزأا ءارج ةقلغم تناك يتلا ةيبوروأ’ا دود◊ا حتف دعب

دا–إلإ لود ¤إإ لوخدلإ Úيرئإز÷إ ناكمإاب
مداقلإ ءاعبرألإ نم ةيإدب يبوروألإ

2029 ىلإا لضصي نيفاعتملا يلامجإاو ءافضش ةلاح631 ليجضست
رئإزجلإ يف «انوروك» ـب ةديدج ةباصصإإ382و تايفو7

ريزو ،طوعجاو دـمحم دكأا
تابا˘ق˘ن نأا ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا
ا˘ه˘ل نو˘كت˘شس ة˘ي˘بر˘ت˘لا عا˘˘ط˘˘ق
نيلعافلا عومجم عم ا˘ه˘ت˘م˘ل˘ك
تايوتشسم فلتخم يف نيرخآلا
نم ،ةيوبرتلا ةشسا˘ي˘شسلا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت

ةيشصيخششتلا تاشسل˘ج˘لا لÓ˘خ
ة˘ي˘ج˘ه˘ن˘م لو˘ح ة˘ي˘م˘يو˘ق˘ت˘˘لاو
،ةيوبرت˘لا ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا حÓ˘شصإا
سصي˘˘خ˘˘ششت ى˘˘˘لإا لو˘˘˘شصو˘˘˘ل˘˘˘ل
ة˘ن˘هار˘لا ة˘ي˘ع˘شضو˘ل˘ل كر˘˘ت˘˘ششم
ن˘طاو˘م ة˘فر˘ع˘مو ،ة˘شسرد˘م˘ل˘ل
ميدقت مث نمو فعشضلاو ةوقلا
رو˘˘˘شصتو تا˘˘˘˘حار˘˘˘˘ت˘˘˘˘قاو ءارآا
.اهيلإا وبشصن يتلا ةشسردملل

ءا˘˘ق˘˘ل ي˘˘ف ،ر˘˘يزو˘˘لا ح˘˘شضوأا
يلثممب سسمأا ه˘ع˘م˘ج ي˘فرا˘ع˘ت
،دامتعلا ةثيدح تاباقن ةينامث
ءا˘شسرإا ى˘لإا ع˘ل˘ط˘ت˘ت ةرازو˘لا نأا
يف ةيلعفلا ةكراششم˘لا د˘ي˘لا˘ق˘ت
،ةديدج ةيوبر˘ت ة˘مو˘ظ˘ن˘م ءا˘ن˘ب

عونت˘لا بعو˘ت˘شست ر˘طأا ن˘م˘شض
ةموظنم قيقح˘ت˘ل ،فÓ˘ت˘خإلاو
فاشضأاو ،ةيقفاوت ةعماج ةيوبرت
مامأا مويلا نحن» :Óئاق ريزولا

˘ماز˘ت˘لاو ة˘ي˘خ˘يرا˘ت ة˘ي˘لوؤو˘˘شسم
ا˘˘ن˘˘ت˘˘شسرد˘˘م ها˘˘ج˘˘˘ت ي˘˘˘قÓ˘˘˘خأا

سضعب عم لم˘ع˘ل˘ل ،ا˘نذ˘ي˘مÓ˘تو
ةبشسانملا فورظلا ةئيهت ىلع
عورششم قيق˘ح˘ت ي˘ف عور˘ششل˘ل
نم ،ةيرئازجلا ةشسردملا ةشضهن

ماظنلا نيشسحتو ديوجت لÓخ
ى˘˘ششا˘˘م˘˘ت˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ب ي˘˘˘شسارد˘˘˘لا

ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘مو
نأا ىل˘ع ادد˘ششم ،«ة˘ماد˘ت˘شسم˘لا
يف اهل نوكتشس عاطقلا تاباقن
ى˘لا ا˘ه˘ت˘م˘ل˘ك تا˘شسل˘ج˘لا هذ˘˘ه
نود ،نيلعافلا عومجم بناج
ن˘ي˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ةذ˘تا˘شسألا ءا˘شصقإا

يلاعلا ميلعتلا عاطق يلثممو
نيينهملا نيوكتلاو م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو
ة˘يدا˘˘شصت˘˘قلا تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لاو
ة˘˘ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘شصلاو
لوؤوشسملا دكأاو ،ةي˘عا˘م˘ت˘جلاو
نأا ،ة˘ي˘بر˘ت˘لا عا˘ط˘˘ق ن˘˘ع لوألا
ة˘فا˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ف˘˘ق˘˘ت ةرازو˘˘لا

تا˘با˘ق˘ن˘لا ع˘ي˘م˘˘ج ن˘˘م ةد˘˘حاو
اهنكمي ةدحاو لكو ةدمتعملا
ةو˘ق ل˘كششتو ة˘فا˘شضإا مد˘ق˘ت نأا
اددجم ،اهب ناهتشسي ل حارتقا

دادعتشساو يشصخششلا هدادعتشسا
ة˘˘فا˘˘ك ع˘˘م ل˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ل ةرازو˘˘لا
دحل مهددع غلب يذلا ءاكرششلا
ةيفافشش لكب ،ة˘با˘ق˘ن02 نآلا

ىلا عامتشسلا لÓخ نم ةهازنو
ا˘˘˘يا˘˘˘˘شضق˘˘˘˘لاو تلا˘˘˘˘غ˘˘˘˘ششنلا
ثح˘ب˘لا ة˘يا˘غ˘˘ل ،ة˘˘حور˘˘ط˘˘م˘˘لا
لو˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘لا ن˘˘˘ع كر˘˘˘ت˘˘˘ششم˘˘˘لا
داج راوح راطإا يف اهتجلاعمل
.لوؤوشسمو

ولوؤوشسم ر˘ب˘ع ،م˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
ن˘ع ن˘ير˘شضا˘˘ح˘˘لا تا˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا
ام˘ل ر˘يزو˘لا ة˘م˘ل˘كل م˘هر˘يد˘ق˘ت
ة˘ن˘˘شسح ة˘˘ي˘˘ن ن˘˘م ه˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘شضت
فو˘ف˘˘شص سصر ي˘˘ف ة˘˘قدا˘˘شصو
ة˘يو˘بر˘ت˘لا ةر˘شسألا دار˘فأا ة˘˘فا˘˘ك
كير˘˘˘ششلا ع˘˘˘م ل˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
ي˘ت˘لا ة˘نا˘كم˘لاو ،ي˘عا˘م˘ت˘˘جلا
ةطراخ نمشض اه˘ي˘ل˘ع ل˘شصح˘ي

نم ني˘شسم˘ت˘ل˘م ،ه˘ل˘م˘ع ق˘ير˘ط
ة˘ي˘ئا˘ن˘ث تا˘شسل˘ج د˘ق˘ع ر˘يزو˘لا
ة˘شصا˘خ˘لا تلا˘غ˘ششنلا حر˘ط˘ل
.ميظنت لكب

ز.لامج

Úيعامتج’ا ءاكرضشلا عيمج نم ةدحاو ةفاضسم ىلع فقت ه◊اضصم نأا دكأا طوعجاو

ةصسردملل ةنهإرلإ ةيعصضولإ سصيخصشت ‘ ةيبÎلإ عاطق تاباقنل يصسيئر رود

ةحئل يبوروألا داحتإلا ددح
لوخدلا اهينطاومل حاتيشس لودل
تح˘ت ة˘يو˘شضن˘˘م˘˘لا لود˘˘لا ى˘˘لإا
ةي˘ل˘يو˘ج ن˘م ح˘تا˘ف˘لا ي˘ف ،هءاو˘ل
دود˘ح˘لا ح˘˘ت˘˘ف د˘˘ع˘˘ب ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
ة˘ق˘ل˘غ˘م تنا˘ك ي˘ت˘لا ة˘ي˘بوروألا

.«انوروك» ةمزأا ءارج
ن˘˘م Ó˘˘ك ة˘˘ح˘˘ئÓ˘˘˘لا م˘˘˘شضتو

،بر˘غ˘˘م˘˘لاو سسنو˘˘تو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ىلع ىرخأا لود ىلإا ةفاشضإلاب

،نابا˘ي˘لا ،اد˘ن˘ك ،ا˘ي˘لار˘ت˘شسأا رار˘غ
،ياوغوروألا ،دنÓيات ،ا˘ي˘جرو˘ج
،ةيبونجلا ايروك اذكو ،ايبرشص
ةبقارم ةي˘حÓ˘شص دو˘ع˘ت˘شس ثي˘ح
دا˘˘˘ح˘˘˘تإلا لود ى˘˘˘˘لإا دود˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا
عشضولا نأا دكأا يذلا ،يبوروألا

ةيوشضنملا لود˘لا ي˘ف ي˘ح˘شصلا
.ةر˘ط˘ي˘شسلا تح˘˘ت ه˘˘ت˘˘يار تح˘˘ت
ةيكيرمأا مÓعإا لئاشسو تحشضوأا
ّنأا ،ةيشسامولبد رداشصم نع Óقن
ىلإا ى˘ع˘شسي ،ي˘بوروألا دا˘ح˘تإلا
نأا˘ششب نا˘كمإلا رد˘ق ق˘ي˘شسن˘˘ت˘˘لا
مهل لوخيشس نيذلا نيرفاشسملا

ةيفلخ ىلع كلذو ،هلود ةرايز
لود ن˘ي˘ب ل˘ق˘ن˘ت˘لا ة˘ير˘˘ح ةدو˘˘ع
ف˘ي˘ف˘خ˘ت ع˘م ،«ن˘غ˘ن˘شش» ءا˘˘شضف
امدعب اهارار˘قإا م˘ت ي˘ت˘لا دو˘ي˘ق˘لا
ةرا˘ق˘لا «ا˘نورو˘ك» ءا˘بو ح˘شست˘كإا
تايرفشسلا تعنم ثيح ،زوجعلا

دا˘ح˘تلا ى˘لإا ة˘˘ي˘˘شسا˘˘شسألا ر˘˘ي˘˘غ
.سسرام فشصتنم يف يبوروألا

ح.نيدلا رمق
اهتاناكمإا Òجفتل ةمزÓلا ةيانعلا اهءÓيإاو اهب لفكتلا ةرورضض ىلع ددضش

اهتناكمو ةيرصشبلإ درإوŸإ ةيمهأإ ىلع دكؤوي راكح
«كإرطانوصس» ـل ةديد÷إ ةيؤورلإ ‘

سسي˘˘ئر˘˘لا ،را˘˘كح ق˘˘ي˘˘فو˘˘ت د˘˘كأا
،«كارطانوشس» عمجمل ماعلا ريدملا

ة˘ير˘ششب˘لا دراو˘م˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا ى˘˘ل˘˘ع
ة˘يؤور˘لا ي˘ف ة˘ما˘˘ه˘˘لا ا˘˘ه˘˘ت˘˘نا˘˘كمو
فر˘ط ن˘م ةد˘م˘ت˘ع˘˘م˘˘لا ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا
ىلع ددشش هيلعو ،ةماعلا ةيريدملا

ا˘هءÓ˘يإاو ا˘ه˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا ةرور˘˘شض
.اهتاناكمإا ريجفتل ةمزÓل ةيانعلا
نا˘ي˘ب ي˘ف «كار˘طا˘نو˘شس» تح˘شضوأا
عمجملل ماعلا ريدملا نأا ،سسمأا اهل
قفارملا دفولا ةقفر راز ،يلورتبلا
،ة˘يا˘ج˘ب˘ل تا˘قور˘ح˘م˘لا ءا˘ن˘ي˘˘م ه˘˘ل
لوشصولا ةطحمل ةبقارملا ةعاقو
1BOن˘ح˘ششلا ة˘ماو˘˘عو MPS
طفنلا تÓقان نحششب حمشست يتلا
لوخدلا نود ر˘ي˘ب˘كلا م˘ج˘ح˘لا تاذ
ىقتلا راكح نأا افيشضم ،ءانيملا ىلا

تارا˘˘طإا ع˘˘م ةرا˘˘يز˘˘لا هذ˘˘ه لÓ˘˘خ
ةشصرف˘لا ه˘ل تنا˘ك ن˘يأا ،ة˘ير˘يد˘م˘لا
رظ˘ن˘لا تا˘ه˘جو لدا˘ب˘تو ثيد˘ح˘ل˘ل
ة˘ي˘م˘هأا ى˘ل˘ع د˘˘كأا ثي˘˘ح ،م˘˘ه˘˘ع˘˘م
ةماهلا اهتناكمو ةيرششبلا دراوملا
نم ةدمتعملا ةديدجلا ةيؤورلا يف

مدقتو اذه.ةماعلا ةيريدملا فرط
ةي˘ن˘طو˘لا ة˘كر˘ششل˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا
ركششلاب ةبشسانملا˘ب ،تا˘قور˘ح˘م˘ل˘ل
ةحشصلا ناوعأا ع˘ي˘م˘ج˘ل نا˘فر˘ع˘لاو
،ةيعام˘ت˘جلا تا˘مد˘خ˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ل
يف ةلوذبم˘لا تادو˘ه˘ج˘م˘لا ر˘ي˘ظ˘ن
،لامعلا ةحشص ىلع ظافحلا راطإا
ي˘ت˘لا ة˘جر˘ح˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا هذ˘ه ي˘ف
سسور˘˘ي˘˘ف ءا˘˘بو ي˘˘ششف˘˘ت تد˘˘ه˘˘شش
.«انوروك»

ز.لامج

42 ـلا لÓ˘خ ر˘ئاز˘ج˘لا تل˘˘ج˘˘شس
382و ،تاي˘فو7 ةري˘خألا ة˘عا˘شس
ع˘م ،«ا˘نورو˘ك» ـب ةد˘يد˘˘ج ة˘˘با˘˘شصإا
امل اقفو ،ءافشش ةلاح631 ءاشصحإا

لامج رو˘ت˘كد˘لا سسمأا ه˘ن˘ع ف˘ششك
ةن˘ج˘ل˘ل ي˘م˘شسر˘لا ق˘طا˘ن˘لا ،رارو˘ف
امك.ءابولا يششفت ةعباتمو دشصر
دد˘ع˘لا نأا ،ه˘˘تاذ رد˘˘شصم˘˘لا ف˘˘ششك

ءابولا اذهب ني˘با˘شصم˘ل˘ل ي˘لا˘م˘جإلا
ماقرألا ءوشض ىلع غلب اندÓب يف
ةعاشس42 ـلا لÓ˘˘خ ة˘˘ل˘˘ج˘˘شسم˘˘لا
لشصو اميف ،ةلاح86921 ،ةريخألا
ي˘˘ف ،298 ى˘لإا تا˘ي˘فو˘لا ي˘لا˘م˘جإا
ي˘لا˘م˘جإلا دد˘ع˘لا ز˘ف˘˘ق ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا
.2029 ىلإا نيفاعتملل

ك.اضضر



ريقز يماحملا لءاشستو اذه
ن˘ع ه˘˘ت˘˘ع˘˘فار˘˘م لÓ˘˘خ ،دار˘˘م
ة˘م˘كح˘م ي˘ف ،لو˘غ م˘ه˘ت˘م˘˘لا
مدع ببشس نع ،دمحمأا يديشس
ز˘˘يز˘˘ع˘˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع ءا˘˘˘عد˘˘˘ت˘˘˘شسا
متي ل اذامل» ،Óئاق ،ةقيلفتوب
زيزعلا دبع نطاوملا راشضحإا
ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل ة˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ف˘˘˘تو˘˘˘ب
لاق لباقم˘لا˘بو ،«ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا

لÓ˘خ ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘كو
يننإا» ،ة˘م˘كا˘ح˘م˘لا تا˘ير˘ج˘م
سصوشصخب مو˘ي˘لا بر˘غ˘ت˘شسم
جار˘خ˘ت˘شسا عا˘فد˘˘لا تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط
ةداهششو ،ةقي˘ل˘ف˘تو˘ب د˘ي˘ع˘شسلا

مل اذامل ..ةقيلفتوب زيزعلا دبع
داهششإا يف تابلطلا كلت نكت
اذامل ة˘م˘كا˘ح˘م˘لا ة˘ياد˘ب ل˘ب˘ق
.«ةعفارملا يف اهومتكرت

ديد˘ب˘ت ة˘م˘ه˘ت سصو˘شصخ˘بو
،ةيمومع لاومأل ،لوغ رامع
،نايز يبلا˘طو˘ب ذا˘ت˘شسألا لا˘ق
ريزو نع عافدلا ةئيه وشضع

لقن˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘ششألا
ديدبت سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف«،ق˘ب˘شسألا
مل يلكو˘م ..ة˘ي˘مو˘م˘ع لاو˘مأا
هب ماق يذلا لمعلا .. اهشسملي
ءارو ناكو نطولل ةمدخ وه
،«ةظهاب لاومأا ةنيزخلا بشسك
لÓغتشسا ةم˘ه˘ت سصو˘شصخ˘بو
،ثدحتملا فا˘شضأا ،ة˘ف˘ي˘ظو˘لا
ل˘˘˘˘كب ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘كو˘˘˘˘م»
،نطولل سصÓخإاو ةيعوشضوم

يلكوم اهب عباتملا لاعفألاو
ةموكحلا رييشست سصخت لاعفأا

ةءار˘˘˘ب˘˘˘لا سسم˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ن اذ˘˘˘ه˘˘˘لو
.«يلكومل

عورششمب قل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘مأا
،نيدموب يراوه راطم ةئيهت
ةئ˘ي˘ه˘ت» ،ه˘تاذ ي˘ما˘ح˘م˘لا لا˘ق
ةربخلا ريرقت يف ءاج راطملا
ن˘˘م ار˘˘˘مأا تن˘˘˘م˘˘˘شضت ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ي˘ف را˘ط˘م˘لا ح˘ت˘ف˘ب سسي˘˘ئر˘˘لا

سسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘˘لو تقو بر˘˘˘˘قأا
راط˘م˘لا ح˘ت˘ف˘ب ر˘مأا ،يرازو˘لا

نا˘كو ة˘عر˘شسلا حا˘ن˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع
لا˘غ˘ششألا ر˘يد˘م ر˘˘مأا ر˘˘يزو˘˘لا
ملو كلذب لفكتلا ةيمومعلا
دادح ةكرشش را˘ي˘ت˘خا˘ب ه˘ف˘ل˘كي
ةشسشسؤوملا اهنأل اهرايتخا متو
.«ةلهؤوملا

watan@essalamonline.com
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اصضيأا ديعصسلا هقيقصش راصضحإا ةرورصض ىلع ددصش لوغ رامع عافد

دإدح يلع ةيصضق ‘ دهاصشك بولطم ةقيلفتوب زيزعلإ دبع

ب.نيرصسن

لامعألا لجر ةيصضق يف عباتملا ،قبصسألا لقنلاو ةيمومعلا لاغصشألا ريزو ،لوغ رامع نع عافدلا ةئيه تبلاط
نيدهاصشك ،ديعصسلا هقيقصشو ،ةقيلفتوب زيزعلا دبع قباصسلا ةيروهمجلا شسيئر راصضحإا ةرورصضب ،دادح يلع

رشصانع سسمأا لوأا تنكمت.نيمكاحملا نيمهتملا ةهجاوم لجأا نم ،دمحمأا يديصس ةمكحمل
ةطرششل˘ل ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا ة˘قر˘ف˘لا
،لجيج ةيلو نمأاب ةيئاشضقلا

ةشصتخم ةكبشش كيكفت نم
ةينطولا ة˘ل˘م˘ع˘لا ر˘يوز˘ت ي˘ف
عم سصاخششأا3 نم نوكتت

ةروز˘م ة˘يد˘ق˘ن قاروأا ز˘˘ج˘˘ح
.جد فلأا08 نع اهتميق ديزت

،ورور˘ج ةز˘يز˘ع تح˘شضوأا
ةلوؤوشسم ،ةطرششلا ةظفاحم
تا˘قÓ˘ع˘لاو لا˘شصتلا ة˘ي˘ل˘خ
،ينمألا كلشسلا تاذب ةماعلا
ة˘ي˘ف˘ح˘شص تا˘ح˘˘ير˘˘شصت ي˘˘ف
ديشسجت نأاب ،سسمأا اهب تلدأا

ر˘˘˘ثإا م˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه
تامولعمل ديجلا لÓغتشسلا
ن˘م سصا˘خ˘ششأا مود˘ق˘ب د˘ي˘ف˘˘ت
ة˘ن˘يد˘م ى˘لإا ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد ة˘˘يلو
قاروأا جيورت سضرغب لجيج
عشضو مت ثيح ،ةروزم ةيدقن

تنكم ةمكحم ة˘ي˘ن˘مأا ة˘ط˘خ
ىلع سصاخششأا3 فيقوت نم
ة˘˘ب˘˘قار˘˘م ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن ىو˘˘ت˘˘˘شسم
ة˘ن˘يد˘م˘ل ي˘بر˘غ˘لا ل˘خد˘م˘لا˘ب

ة˘ب˘كر˘م ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ل˘ج˘˘ي˘˘ج
غلبم اهلخادب طبُشض ةيحايشس
ة˘ل˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘م جد ف˘˘لأا08
ة˘فا˘شضإا ،ةروز˘م˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا
ـب ردق رخآا يلام غلبم ىلإا

تاد˘˘ئا˘˘ع ن˘˘م جد ف˘˘لأا66
امك ،ةروزملا ةلمعلا جيورت
اشضيأا ةيلمعلا سسفن ترفشسأا

ن˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م ز˘˘ج˘˘ح ن˘˘ع
ي˘ف ة˘ل˘م˘ع˘ت˘شسم˘لا ل˘ئا˘شسو˘لا

ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ر˘يوز˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
.قرولا عطقل ةلآاو ةعباط

نأا تاقيقحتلا تنيبو اذه
ج˘يور˘ت˘ب او˘ما˘ق ن˘ي˘ي˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
ن˘˘م ةروز˘˘م ة˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ن قاروأا
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

نيترواجم نيتيلو ىوتشسم
د˘˘˘ع˘˘˘بو ،ل˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘ج ة˘˘˘يلو˘˘˘ل
تاءار˘˘˘˘جإلا لا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘شسا
˘مد˘ق ،ة˘مزÓ˘˘لا ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
تا˘ه˘ج˘لا ما˘مأا ن˘ي˘فو˘قو˘م˘˘لا
ن˘ع ة˘شصت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘شضق˘˘لا

رارششأا ةي˘ع˘م˘ج ن˘يو˘كت مر˘ج
ة˘يا˘˘ن˘˘ج˘˘ل داد˘˘عإلا ل˘˘جأا ن˘˘م
ن˘م ة˘˘يد˘˘ق˘˘ن قاروأا د˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت
رعشس تاذ ةي˘ن˘طو˘لا ة˘ل˘م˘ع˘لا
ي˘ن˘طو˘لا م˘ي˘ل˘قإلا˘ب ي˘نو˘نا˘˘ق
ملعلا عم لواد˘ت˘ل˘ل ا˘ه˘حر˘طو
يف ردشص ثيح ،اهبيعي امب

عاديإلاب رمأا مهنم نينثا قح
عشضو مت اميف ،سسبحلا يف
تح˘˘˘ت ثلا˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا سصخ˘˘˘˘ششلا
.ةيئاشضقلا ةباقرلا

ب.نيدلا رون

ةيئلولا ةحلشصملا تنكمت
فلتخمو ةيئاشضقلا ة˘طر˘ششل˘ل
ر˘˘˘ئاود˘˘˘لا ن˘˘˘مأا˘˘˘ب ا˘˘˘ه˘˘˘عور˘˘˘ف
ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا اذ˘˘كو ر˘˘شضاو˘˘ح˘˘لاو
ةيئاشضقلا ةطرششلل ةل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا
علطم ذنم ،ةليم ةيلو نمأاب
63.1 زجح نم0202 ةنشس
9281و ،تاردخملا نم غلك
،ةيلقعلا تارثؤوملا نم سصرق
نم ةن˘ي˘ن˘ق82 ن˘˘˘ع Ó˘˘˘شضف
كلذو ،ة˘شسو˘ل˘ه˘م˘لا ل˘ئاو˘شسلا

يف ةيشضق951 ةجلاعم بقع
تارد˘خ˘م˘لا˘ب را˘ج˘تإلا لا˘ج˘م
طروت ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لاو
.اشصخشش811 اهيف

يتلا اياشضقلا نع جتنو اذه
نأا˘ششب ،ة˘لاد˘˘ع˘˘لا ما˘˘مأا تع˘˘فُر

تارد˘˘˘˘خ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ك
ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا تار˘˘˘ثؤو˘˘˘م˘˘˘˘لاو
اشصخشش79 عاديإا ،ةزوجحملا
.سسبحلا

ة˘˘˘ن˘˘˘شسلا لÓ˘˘˘خ م˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك
422 ل˘ي˘ج˘شست ة˘˘مر˘˘شصن˘˘م˘˘لا
يف ةرجاتملاب ةقلعتم ةيشضق
تار˘˘ثؤو˘˘م˘˘˘لاو تارد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا
793 ا˘ه˘ي˘ف طرو˘ت ة˘ي˘ل˘ق˘˘ع˘˘لا
سسبح˘لا م˘ه˘ن˘م عدوأا ا˘شصخ˘شش
ز˘˘ج˘˘ح ع˘˘م ،ا˘˘شصخ˘˘شش832
،تاردخملا نم غلك827.4
نم سصر˘ق336و ف˘لأا61و
01و ،ة˘ي˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘لا تار˘˘ثؤو˘˘م˘˘لا
ل˘˘˘ئاو˘˘˘شسلا ن˘˘˘م تا˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘˘ق
.ةشسولهملا

حيتصش ماصصع

ة˘˘يلو ن˘˘مأا تاو˘˘ق تف˘˘قوأا
ن˘˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا لÓ˘˘خ ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
اشصخشش29 ،ن˘ي˘ي˘شضا˘˘م˘˘لا
،ةيمارجإا لامعأاب مايقلا ةهبششب

ةرجاتملاو ةزايحلا رارغ ىلع
تار˘ثؤو˘م˘لاو تارد˘خ˘م˘لا ي˘ف
ءاشضيب ةحلشسأا لمحو ،ةيلقعلا

،يعرشش ببشس نود ةروظحم
ف˘ي˘كلا ن˘م ة˘ي˘م˘ك تز˘ج˘حو
سصرق2083و ج˘لا˘˘ع˘˘م˘˘لا

افيشسو ارجنخ92و ،سسولهم
.ماجحألاو عاونألا فتخم نم

تاوق تماق ،ىرخأا ةهج نم
ةيلو نمأاب ةيئاشضقلا ةطرششلا

سصخشش  فيقوت˘ب ،م˘نا˘غ˘ت˘شسم
ي˘ف ه˘طرو˘ت˘˘ل ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘ششم
ةيعرششلا ريغ ةرجاتملا ةيشضق
زجحو ةيلقعلا تارثؤوملا يف
.سسولهم سصرق8013

ج.ىصسيع

ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم ة˘˘قر˘˘ف تشصحأا
عور˘˘ششم˘˘لا ر˘˘ي˘˘˘غ را˘˘˘ج˘˘˘تإلا
ة˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘لا تارد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
ةطرششلل ةيئلولا ةحلشصملل
نمأا ىوتشسم ىلع ةيئاشضقلا

ةرتف˘لا لÓ˘خ ،ة˘يادر˘غ ة˘يلو
ناوجو9102 ناوج نيب ام
ةيشضق421 ةجلاعم ،0202
تاردخملا ةبراحمب ةقلعتم
،ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا تار˘˘˘ثؤو˘˘˘م˘˘˘لاو
ا˘يا˘شضق˘لا ل˘م˘ج˘م تحوار˘تو
ة˘ئا˘م ة˘˘ب˘˘شسن˘˘ب ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م˘˘لا
،ةزايح اياشضق نيب ام ،ةئاملاب
ن˘˘يأا ،ج˘˘يور˘˘تو كÓ˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘شسا
ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘شصم˘˘˘˘لا تاذ تف˘˘˘˘قوأا
ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م ع˘˘م ق˘˘ي˘˘شسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ة˘˘ي˘˘تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصم˘˘لا
ةفاك ربع ةيئاشضقلا ةطرششلل
اطروتم912 ةيلولا بارت
تاه˘ج˘لا ى˘لإا م˘ه˘م˘يد˘ق˘ت م˘ت
نم رثكأا زجح عم ،ةيئاشضقلا

،تارد˘خ˘م˘لا ن˘م غ˘ل˘˘ك02
21و سسولهم سصرق1761
ل˘˘˘˘˘ئاو˘˘˘˘˘شسلا ن˘˘˘˘˘م ةرورا˘˘˘˘˘ق
تمشسقنا ثي˘ح ،ة˘شسو˘ل˘ه˘م˘لا
66 ىلإا ةجلا˘ع˘م˘لا ا˘يا˘شضق˘لا
ةزا˘ي˘ح˘ب ة˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م ة˘˘ي˘˘شضق
تار˘˘ثؤو˘˘م˘˘لاو تارد˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا

،كÓهتشسإلا سضرغل ةيلقعلا
جيورتب ةقلعتم ةيشضق85و
تار˘˘ثؤو˘˘م˘˘لاو تارد˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا
.ةيلقعلا

ارود نطاوملا بعلو اذه
اذه لثم ةجلاعم يف لاعف
اذ˘هو ،ا˘يا˘شضق˘لا ن˘˘م عو˘˘ن˘˘لا
غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘لا تاردا˘ب˘م ل˘˘شضف˘˘ب
˘˘ما˘˘˘قرألا ر˘˘˘ب˘˘˘ع لا˘˘˘شصتإلاو
تم˘ها˘˘شس ي˘˘ت˘˘لا ،ءار˘˘شضخ˘˘لا
ل˘خد˘ت˘لا ي˘˘ف لا˘˘ع˘˘ف ل˘˘كششب
ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘شصم˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل يرو˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا
لÓغتشسا د˘ع˘ب ،ة˘ي˘تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘لوألا تا˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ةوÓ˘˘ع ،ةا˘˘ق˘˘ت˘˘˘شسم˘˘˘لا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘لا تا˘˘يرود˘˘لا
نم ةيناديملا قرفلا اهذفنت

طا˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘خآل ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح
اجاور فرعت يتلا ةهوبششملا
امم ،تاعونمملا هذه لثمل
ة˘˘˘˘˘طر˘˘˘˘˘ششلا دار˘˘˘˘˘˘فأا ن˘˘˘˘˘˘كم
اياشضق ةجلاعم نم ةيئاشضقلا
ع˘˘م ة˘˘ي˘˘شصخ˘˘شش كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘شسا
تا˘˘كب˘˘شش ةد˘˘ع˘˘˘ب ة˘˘˘حا˘˘˘طإلا

تادادتما اهل ىرخأاو ةيلحم
.ةينطو

ىعشست يتلا تايلمعلا هذه
ةطرششلا حلاشصم اهئارو نم

قانخلا قييشضت ىلإا ةيادرغب
،مومشسلا هذه يجورم ىلع
ةقرفتم تايلمع ةجيتن يه
ة˘طر˘˘ششلا قر˘˘ف ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ل
ةفاك ربع ةيادرغب ةيئاشضقلا
اذ˘˘ه ،سصا˘˘شصت˘˘خلا م˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘قإا

حلاشصملا تاذ امود ىعشستو
هذه فلتخم نم ليلقتلا ىلإا
مـي˘˘عد˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م تاـفآلا

لمعب ةي˘ناد˘ي˘م˘لا ا˘ه˘ي˘عا˘شسم
م˘ي˘ظ˘ن˘ت ر˘ب˘˘ع زاو˘˘م ي˘˘ئا˘˘قو
تÓ˘˘م˘˘ح˘˘˘لا ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا
لÓ˘غ˘ت˘شسا˘ب ة˘˘ي˘˘شسي˘˘شسح˘˘ت˘˘لا

تاءا˘˘˘شضف˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م
ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م ع˘˘م ق˘˘ي˘˘شسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ن˘˘ي˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا ءا˘˘كر˘˘ششلا
ةيلخ تشصحأا نيأا ،ناديملاب
ةماعلا تاقÓ˘ع˘لاو لا˘شصتإلا
ةرتفلا سسف˘ن˘ب ة˘يلو˘لا ن˘مأا˘ب
هجوم ا˘ي˘لا˘شصتا ا˘طا˘ششن46
ن˘م ة˘يا˘قو˘لاو سسي˘شسح˘˘ت˘˘ل˘˘ل
فدهتشسا هبلغأا ،تارد˘خ˘م˘لا
ةوÓع ،نيشسردمت˘م˘لا تا˘ئ˘ف
ة˘ي˘عاذإلا تÓ˘خد˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ةيادرغ ةعاذإا عم ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب
.ةيلحملا

زوزع لامك

مهفت˘ح سصا˘خ˘ششأا3 ي˘ق˘˘ل
ي˘ف ي˘ئا˘م ر˘ج˘ح˘م ي˘ف ا˘قر˘˘غ
نم00:01 ـلا ةعاشسلا دودح
نا˘˘˘˘كم˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب سسمأا حا˘˘˘˘ب˘˘˘˘شص
م˘ي˘ل˘قإا˘ب ،«طاو˘ق˘ل» ى˘م˘شسم˘˘لا
يقر˘شش ى˘شصقأا باو˘ج ة˘يد˘ل˘ب

لفطب رمألا قلع˘ت˘يو ،ة˘يد˘م˘لا
رمعلا نم غلبي «ع.ل» ىعدي
28 «سس.ل» هدجو تاونشس9
84 «خ.غ» ىلإا ةفاشضإا ،ةنشس
ةيلخ نم غÓب بشسحبو ،ةنشس
ة˘ي˘ئلو˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا مÓ˘˘عإا

لخدت دقف ،ةيندملا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل
تاذ˘˘˘ل سسط˘˘˘غ˘˘˘لا ر˘˘˘شصا˘˘˘ن˘˘˘ع
ثث˘˘ج لا˘˘ششت˘˘نإل ح˘˘لا˘˘شصم˘˘˘لا
ىلإا مهلقنو ثÓثلا اياحشضلا

.ناميلشس ينب ىفششتشسم
يدارم Úمأا

تحت نيرخآا عصضوو تقؤوملا شسبحلا اهدارفأا عاديإا
ةيئاصضقلا ةباقرلا

ريوزت يف ةصصتخم ةكبصش كيكفت
لجيجب ةينطولإ ةلمعلإ

هذهب راجتلاب ةصصاخ ةيصضق951 ةجلاعم بقع
اصصخصش811 اهيف طروت مومصسلا

تإردخملإ نم غلك1 نم ديزأإ زجح
ةليمب سسولهم سصرق9281و

شسولهم شصرق2083و «ةلطزلا» نم ةيمك زجح
اصضيبأا احÓصس92و

مإرجإلاب هيف اهبتصشم29 فيقوت
ةمصصاعلاب

بيرق عدوتصسم لخاد ناك
قيرط» يفيرلا عمجتلا نم
هب نطقي يذلا «ةحليوم

لفطلإ ىلع روثعلإ
تليصسمصسيتب يفتخملإ

دارفأا ،شسمأا لوأا ءاصسم رثع
ةيميلقإلا ةعومجملا
ةيلول ينطولا كردلل
لفطلا ىلع ،تليصسمصسيت
(ةنصس11 – ديحو.شس)
غÓب لحم ناك يذلا
شسيمخلا ذنم ءافتخا
هرثأا دقف امدعب ،يصضاملا

قيرط» ةقطنم نم برقلاب
ةباغ نم ةبيرقلا «ةحليوم
ةينث ةيدلبب «ةنورمع»
.دحلا
ةيميلقإلا ةعومجملا
اهيقلت روفو ،افنآا ةروكذملا

رصضخألا مقرلا ربع اغÓب
(55.01) ينطولا كردلل
نع يصضاملا شسيمخلا ةليل
لفطلا ءافتخا

تدنج (ديحو.شس)
هنع ثحبلل اهدارفأا

نم رصصانعب نيموعدم
ةيندملا ةيامحلا

ةيلمع تللكو ،نينطاومو
لوأا ءاصسم حاجنلاب ثحبلا
ىلع رثع ثيح ،شسمأا
ودبي وهو يفتخملا لفطلا

لخاد ةديج ةحصص يف
عمجتلا نم بيرق عدوتصسم
هب نطقي يذلا يفيرلا

ةنيدم نع دعبي يذلاو
،ملك3 يلاوحب دحلا ةينث
ةصسصسؤوملا ىلإا لفطلا لقنو
ةيئافصشتصسلا ةيمومعلا
فدهب دحلا ةينثل
تاصصوحفلل هعاصضخإا
هتلاح نم دكأاتلل ةيبطلا
.ةيحصصلا

يوابرع ءامصسأا

ةلادعلا مامأا مهميدقتو شصخصش9102 فيقوت

سصرق1761و تإردخملإ نم غلك02 نم رثكأإ زجح
ةيإدرغب سسولهم

ينيعبرأاو ةنصس28 رمعلا نم غلابلا هدجو تاونصس9 يذ لفطب قلعتي رمألا

ةيدملاب يئام رجحم يف اقرغ سصاخصشأإ3 كÓه
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ىل˘ع ا˘مود د˘كؤو˘ن ي˘ق˘ب˘ن˘شسو ا˘ند˘كا
ح˘شضاو ج˘ما˘˘نر˘˘ب قÓ˘˘ط˘˘نا ة˘˘ي˘˘م˘˘ها
م˘ملا ذا˘خ˘تاو ي˘لود˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘˘ل˘˘ل
تارار˘ق ن˘ملا سسل˘ج˘مو ةد˘ح˘ت˘م˘لا

لÓ˘ت˘حلا ة˘مو˘˘كح ة˘˘لءا˘˘شسم لو˘˘ح
ا˘هذ˘ي˘ف˘ن˘ت مد˘ع ى˘ل˘ع ي˘ل˘ي˘˘ئار˘˘شسلا
سسل˘ج˘مو ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘˘ملا تارار˘˘ق
ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن˘˘لا كلذ را˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عا˘˘˘ب ن˘˘˘مألا
ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘لا ي˘˘ع˘˘شس ي˘˘ف ة˘˘ير˘˘هو˘˘ج˘˘لا
اههجوتو اهبلا˘ط˘مو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
بع˘ششلا ناو ة˘ي˘لود˘لا ة˘م˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل
نو˘ب˘لا˘ط˘ي ه˘تدا˘ي˘قو ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘˘ف˘˘لا
قو˘ق˘ح˘لا˘˘بو نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘ب
يخيراتلا قحلاب ةتبثملا ةعورششملا

م˘ت ي˘ت˘لاو ي˘˘لود˘˘لاو ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شسلاو
ةي˘لود˘لا ة˘ي˘عر˘ششلا ن˘م˘شض ا˘هرار˘قا

م˘˘مألاو ن˘˘ملا سسل˘˘ج˘˘˘م تارار˘˘˘قو
نم ريبك ردق ىلع يهو ةدحتملا
بعششلا حنم ديعشص ىلع ةيمهلا
هريشصم ريرقتو هقوقح ينيطشسلفلا

ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا ه˘˘ت˘˘لود ة˘˘˘ما˘˘˘قإاو
.ةلقتشسملا
ةد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘يلو˘لا ماد˘˘خ˘˘ت˘˘شسا نأا
و˘ت˘ي˘ف˘لا˘ب ى˘م˘شسي ا˘م˘ل ة˘˘ي˘˘كير˘˘ملا
اهدحول يشسايشس قزأام يف اهعشضي
ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘عر˘˘ششلا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ي˘˘ف
ةزاحنملا اهفقاوم ديازت عم ةشصاخو
ةقÓع ا˘ه˘ل سسي˘ل ي˘ت˘لاو لÓ˘ت˘حÓ˘ل
مادختشسا تابو ةيلودلا ةيعرششلاب
ةشسا˘ي˘شسلا ق˘ح˘ب بي˘ع˘م رار˘ق˘لا اذ˘ه
ة˘˘مزلا ىد˘˘م سسكع˘˘يو ة˘˘ي˘˘˘لود˘˘˘لا
ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘˘ع˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شسلا
ع˘م سضقا˘ن˘ت˘يو ي˘لود˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا

ةشسرا˘م˘م ئدا˘ب˘مو نا˘شسنلا قو˘ق˘ح

نو˘نا˘ق˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘تو ة˘ي˘طار˘ق˘م˘˘يد˘˘لا
بو˘ع˘ششلا ن˘ي˘˘ب ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘شسو
م˘لا˘ع˘لا ق˘طا˘ن˘م ف˘ل˘ت˘خ˘م˘˘ب م˘˘مألاو
اهيلع عزانتم˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا ة˘شصا˘خو
سسلجمو دحتملا مملا ذخأات ثيح
ةشصاخلا ةيريشصملا تارارقلا نملا
ي˘ف م˘ئا˘ق˘لا ع˘شضو˘لا و˘ه ا˘˘م˘˘ك ا˘˘ه˘˘ب
وتيفلل ىنع˘م Ó˘ف ا˘ي˘لا˘ح ن˘ي˘ط˘شسل˘ف
اذهو مشضلا ططخ هاجت يكيرملا
ة˘˘شسا˘˘ي˘˘شسلا م˘˘ق˘˘ع ادد˘˘ج˘˘م د˘˘˘كؤو˘˘˘ي
هذه حشضف˘يو ف˘ششكيو ة˘ي˘كير˘ملا
نع ربعت ل يتلا ةيلابلا تاططخملا
ي˘ع˘ي˘ب˘ط وا ي˘ق˘ط˘ن˘م ىو˘ت˘˘ح˘˘م يا

.هتشسرامم نكمم
ف˘قاو˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ع˘با˘ت˘˘ن ا˘˘ن˘˘نا

د˘ي˘ع˘˘شص ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ما˘˘ه˘˘لا ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا
ة˘ي˘شضق˘لا˘ب ة˘شصا˘˘خ˘˘لا تارو˘˘ط˘˘ت˘˘لا
مظعم فافتلا دهششنو ةينيطشسلفلا
ةدايقلا فقاومل اهمعدو ملاعلا لود
بع˘˘ششلا ق˘˘حو ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘شسل˘˘˘ف˘˘˘لا
نمشض هتلود ةماقا يف ينيطشسلفلا
ة˘ي˘ن˘ب˘م˘لاو ا˘ه˘ب فر˘ت˘ع˘م˘لا دود˘ح˘˘لا
ناو نيتلودلا لح أادبم ىلع اشساشسا

نمشض حوشضوب ىلجتي فقوملا اذه
سضفار˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘بورولا ف˘˘˘˘قو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
تارارقب مزتلم˘لاو م˘شضلا ة˘شسا˘ي˘شسل
تقولا ناح ثيح ةيلودلا ةيعرششلا
ةل˘حر˘م ى˘لا لا˘ق˘ت˘نلا ةرور˘شض ي˘لا

ذيفنت مدع ىلع لÓتحلا ةلءاشسم
لÓخ نم ةيلودلا ةيعرششلا تارارق

تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا ماد˘˘خ˘˘ت˘˘شسا ة˘˘ي˘˘نا˘˘˘كما
ة˘˘لود˘˘ب فار˘˘ت˘˘علاو ة˘˘يدا˘˘شصت˘˘قلا
ن˘م ع˘بار˘لا دود˘ح ى˘ل˘ع ن˘ي˘ط˘شسل˘˘ف
ة˘ي˘˘عر˘˘ششلا تارار˘˘ق ق˘˘فو نار˘˘يز˘˘ح
.ةيلودلا
يفو ةحوتفم تارايخلا لك تتاب

ىلع لÓتحلا ةموكح تمدقأا لاح
نوكتشسف مشضلا تاطط˘خ˘م ذ˘ي˘ف˘ن˘ت
ة˘م˘ه˘م ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف تارار˘ق كا˘ن˘ه
نلو اهنمث عيمجلا عفديشس ةيشساقو
ةيحشض ينيطشسلفلا بعششلا نوكي
لكبو هدحول يج˘م˘ه˘لا ل˘م˘ع˘لا اذ˘ه
اذه ن˘م˘ث ع˘ي˘م˘ج˘لا ع˘فد˘ي˘شس د˘ي˘كأا˘ت
يل˘ي˘ئار˘شسلا را˘ت˘ه˘ت˘شسلاو زاز˘ت˘بلا
ه˘ل˘ت˘كتو و˘˘ها˘˘ي˘˘ن˘˘ت˘˘ن هدو˘˘ق˘˘ي يذ˘˘لا

عمتجملا ناو مومشسملا يرشصنعلا
ذإا هلمكأاب ليج ذاقنإاب بلاطم يلودلا
ة˘˘˘مد˘˘˘˘شصلاو ع˘˘˘˘ل˘˘˘˘ه˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘لا˘˘˘˘ح نأا

لÓتحلا تا˘شسرا˘م˘م تا˘شسا˘كع˘ناو
ةشساي˘شس ا˘ه˘ف˘ل˘خ˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ناود˘ع˘لا
ينيطشسلفلا بعششلا ىلع لÓتحلا

قيعت ةدعاشصلا لايجلا اشصوشصخو
نم فدهتشستو يع˘م˘ت˘ج˘م˘لا و˘م˘ن˘لا

بع˘˘˘ششلا ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘شسم ا˘˘˘ه˘˘˘˘لÓ˘˘˘˘خ
.ينيطشسلفلا
تشسيل ةيليئارشسلا مشضلا ططخ نإا

ط˘ط˘خ˘م ي˘ه ا˘م˘نإاو مو˘ي˘˘لا ةد˘˘ي˘˘لو
ربكأا رداشصم ىلع مئاق يناطيتشسا
ة˘˘لود ي˘˘شضارأا ن˘˘˘م ن˘˘˘كم˘˘˘م رد˘˘˘ق
ملح ىلع ًايئاهن يشضقيل نيطشسلف
دجتشسا ام نكلو ةينيطشسلفلا ةلودلا
ةداي˘ق˘ب ةد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘يلو˘لا نأا نآلا
ر˘˘˘شضخألا ءو˘˘˘شضلا تط˘˘˘عأا بمار˘˘˘ت
ة˘لور˘هو ه˘ت˘ط˘خ ذ˘ف˘ن˘ي˘ل لÓ˘ت˘حÓ˘˘ل
ماشسقنلاو ع˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا و˘ح˘ن سضع˘ب˘لا

يلودلا فقو˘م˘لا م˘ظا˘ع˘ت ل˘ظ ى˘فو
ةدايق˘لا ف˘قاو˘م˘ل ر˘ي˘ب˘كلا د˘ي˘يأا˘ت˘لاو
ي˘ت˘لا تارار˘ق˘لاو ة˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا
لÓ˘ح˘نلا˘ب ة˘شصا˘خ˘˘لاو ا˘˘ه˘˘تذ˘˘خ˘˘تا

ف˘˘قوو لÓ˘˘ت˘˘حلا ن˘˘ع ككف˘˘ت˘˘˘لاو
نا ىرن ولشسا تا˘ي˘قا˘ف˘تا˘ب ل˘ما˘ع˘ت˘لا
اينيطشسلف نوكي نا سضفري سضعبلا

ل˘كلا بنا˘ج˘ب فو˘قو˘لا نا سضفر˘يو
نع عافدلا يف ينيطشسلفلا ينطولا

ةهجاو˘م ي˘فو ة˘عور˘ششم˘لا ه˘قو˘ق˘ح
ةينطو ةموظنم راطا يف لÓتحلا

لمعلاب رارمتشسلا لجا نم ةلماكتم
ا˘ن˘قو˘ق˘ح ى˘لا لو˘شصو˘ل˘ل ي˘لا˘شضن˘لا
.ةعورششملا ةينطولا

ةيلودلإ ةيعرصشلاب راتهتصسإ يكيرمألإ وتيفلإ

ةديدجلا ةيليئارشسإلا تاءارجإلا نأا ودبي ل
يلودلا عمتجم˘لا ن˘م ًلو˘ب˘قو ًىو˘ه ى˘ق˘ل˘ت

ه˘˘˘جو ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘بوروأا لود ن˘˘˘مو ،ًة˘˘˘˘ما˘˘˘˘ع
،اهؤوامعزو اهتداق نلعأا يتلا ،سصوشصخلا
،ي˘˘بوروألا دا˘˘ح˘˘تلا ة˘˘شسا˘˘ئر ن˘˘ع Óً˘˘˘شضف
نأا هنأاشش نم يليئارشسإا ءارجإا يأا مهشضفر
ر˘شضيو ،ة˘ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا قو˘˘ق˘˘ح˘˘لا سسم˘˘ي
ثيح ،هليكششت قي˘ع˘ي وأا د˘ي˘ت˘ع˘لا م˘ه˘نا˘ي˘كب
ل˘ح ى˘ل˘ع ة˘ي˘˘بوروألا لود˘˘لا بل˘˘غأا ر˘˘شصت
سسا˘˘شسم˘˘لا مد˘˘ع˘˘ب بلا˘˘ط˘˘تو ،ن˘˘ي˘˘ت˘˘˘لود˘˘˘لا
نكمملا نم يتلا ةينيطشسلفلا يشضارألاب
،ةايحلل ةلباق ةينيطشسلف ًةلود لكششت نأا

تا˘˘ط˘˘ط˘˘خ˘˘م˘˘لا نأا نور˘˘ي م˘˘ه˘˘نإا˘˘ف اذ˘˘ه˘˘˘لو
،نيتلودلا لح ى˘ل˘ع ي˘شضق˘ت ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإلا

،ن˘ي˘ب˘ع˘ششلا ن˘ي˘˘ب مÓ˘˘شسلا سصر˘˘ف ي˘˘ه˘˘ن˘˘تو
ى˘شضو˘ف˘لا ن˘م ٍةد˘يد˘ج ٍة˘ل˘حر˘م˘ل سسشسؤو˘˘تو
.رارقتشسلا مدعو بارطشضلاو
نم ديدعلا اهعمو ةيبوروألا لودلا سضفرت
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘عر˘˘˘˘ششب فار˘˘˘˘ت˘˘˘˘علا م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا لود
ثيح ،ةيبرغلا ة˘ف˘شضلا ي˘ف تا˘ن˘طو˘ت˘شسم˘لا
ىلع7691 ماع ةلتحملا سضرألا ىلإا رظنت
سضفرتو ،ةينيطشسلفلا ةلودلا يشضارأا اهنأا
يف يرهوج رييغت يأا ءارجإاب ليئارشسإا مايق
هلقأا ،يئاهنلا لحلا ىلع رثؤوي امب ةقطنملا
،ةينيطشسلفلا ة˘ط˘ل˘شسلا ع˘م سضوا˘ف˘ت˘لا نود
تا˘ن˘طو˘ت˘شسم˘لا ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ت ا˘˘ه˘˘نإا˘˘ف ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو
ةيبرغلا ةفشضلا يف ةدا˘ششم˘لا ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإلا

سضفر˘˘تو ،ة˘˘ي˘˘عر˘˘شش ر˘˘ي˘˘غ ٌتا˘˘ن˘˘طو˘˘ت˘˘˘شسم
عون اهيلع تشضرف ًاريخأاو ،اهب فارتعلا

دروتشست Óف ،ة˘يدا˘شصت˘قلا ة˘ع˘طا˘ق˘م˘لا ن˘م
ًايفاقث اهعم نواعتت لو ،ةيعارزلا اهتاجتنم
ن˘م ل˘كشش يأا م˘يد˘ق˘ت سضفر˘تو ،ًا˘يو˘م˘˘ن˘˘تو
يأا ربتعتو ،اهل ليومتلا وأا معدلا لاكششأا

ًاخراشص ًاكاهتنا اهمشضل ةيليئارشسإا ةلواحم
ةفشضلا يف دجوي هنأا ًاملع ،يلودلا نوناقلل

نم %01 لكششت ،ةنطوتشسم031 ةيبرغلا
.اهتحاشسم
دنع نيبوروألا لودلا ةشضراعم فقوتت ل
ة˘ف˘شضلا ي˘˘ف تا˘˘ن˘˘طو˘˘ت˘˘شسم˘˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘كششإا
يشضارألاب سساشسم يأا سضراعت لب ،ةيبرغلا
ثÓ˘ث˘لا ق˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا

C+B+A،ي˘ف ر˘ي˘ي˘غ˘ت نأا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘شصتو
ٍراو˘ح˘ل ع˘شضخ˘ي نأا بج˘ي ي˘لا˘ح˘˘لا ع˘˘قاو˘˘لا

لو ،ةينيط˘شسل˘ف˘لا ة˘ط˘ل˘شسلا ع˘م ٍسضوا˘ف˘تو
اهن˘ل˘ع˘ت ل˘ب ،ا˘ه˘ف˘قاو˘م ا˘بوروأا لود ي˘ف˘خ˘ت
ًا˘خا˘ن˘م ق˘ل˘خ˘ت نأا لوا˘ح˘تو ،ا˘ه˘˘ب ر˘˘ها˘˘ج˘˘تو
ًاديؤومو اهتيؤورل ًامعاد ًايشسايشس ًايليئارشسإا
ىلع ًاشسا˘شسأا مو˘ق˘ي يذ˘لا ،ن˘ي˘ت˘لود˘لا ل˘ح˘ل
ابوروأا لودل ناك يتلا ةيعابرلا تاررقم
ليكششت ي˘ف ة˘ي˘لا˘ع ة˘م˘ها˘شسمو ر˘ي˘ب˘ك ٌرود
ة˘ي˘شسا˘مو˘ل˘˘بد˘˘لا تف˘˘ث˘˘ك اذ˘˘ه˘˘لو ،ا˘˘هدو˘˘ن˘˘ب
يف وهاينتن كيرششب اهتلاشصتا ةيبوروألا
سضفر ىلع هثحت ،سستناغ ينيب ةموكحلا

ٍلو˘˘ل˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع رار˘˘شصإلاو ،م˘˘شضلا ط˘˘˘ط˘˘˘خ
ةلباق نوكت ،نيفرطلا نم ةلوبقم ةيقطنم
.رارمتشسلاو دومشصلاو ةايحلل
ٍةدششب تشضفر ةيليئارشسإلا ةموكحلا نأا لإا
،ة˘ي˘بوروألا تار˘˘يذ˘˘ح˘˘ت˘˘لا ى˘˘لإا ءا˘˘غ˘˘شصإلا

ر˘ي˘غ ءا˘شضف˘لا ة˘ي˘شسا˘مو˘ل˘بد نأا تر˘˘ب˘˘ت˘˘عاو
ة˘ي˘ن˘ل˘˘ع˘˘لا تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت˘˘لا نأاو ،ة˘˘لو˘˘ب˘˘ق˘˘م
مدخت ل ةزاحن˘م˘لا ة˘يدا˘حألا تاد˘يد˘ه˘ت˘لاو
،يئاهنلا لحلا تاراشسمب رشضتو ،نيبعششلا

كلشست نأا ةيبوروألا تاموكحلا تبلاطو
ريبعتلا يف ةيمشسرلا ةيشسامولبدلا لبشسلا

لخدتلا ةبغم نم اهترذح امك ،اهفقاوم نع
ي˘˘ف كلذو ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘شسإلا نوؤو˘˘˘ششلا ي˘˘˘ف
ا˘ه˘شضع˘ب تلوا˘ح˘م ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘هدر سضر˘˘ع˘˘م
،ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإلا ما˘ع˘لا يأار˘لا ى˘ل˘ع ر˘ي˘˘ثأا˘˘ت˘˘لا

،ةيراشسي˘لاو ة˘ي˘نا˘م˘ل˘ع˘لا تارا˘ي˘ت˘لا ة˘شصا˘خ
هلثميو هيلإا يمتني يذلا طشسولا نيميو

.سستناغ ينيب
ةيبوروألا تا˘مو˘كح˘لا نأا و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن كرد˘ي
م˘عدو سست˘نا˘غ ي˘ن˘ي˘ب ن˘م بر˘ق˘ت˘لا لوا˘ح˘ت
يف هبناج ىلإا فوقولاو ،ةيشسايشسلا هفقاوم
،ةيل˘ي˘ئار˘شسإلا ة˘مو˘كح˘لا ة˘شسا˘ئر˘ل ه˘ع˘ل˘ط˘ت
،هيلع طغشضلا نم ديزملا ةشسراممل هعفدل
هما˘ي˘ق˘ب ًا˘ط˘بر ،م˘شضلا ةر˘كف ن˘ع ع˘جار˘ت˘ل˘ل
ة˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا ع˘˘م ر˘˘ششا˘˘ب˘˘م˘˘لا سضوا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
يئاهنلا لحلا لكشش ديدحتل ،ةينيطشسلفلا
رثؤوي دق ام وهو ،ام˘ه˘ن˘ي˘ب م˘ئا˘ق˘لا عار˘شصل˘ل

ررق لاح يف ةمداقلا تاباختنلا يف هيلع
ي˘ف˘˘خ˘˘ي ل ذإا ،ٍةر˘˘كب˘˘م ٍتا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نا ءار˘˘جإا
رومألا نطاوبب نوملاعلاو هنم نوبرقملا
ةشسائر هكيرشش ملشسي نل هنأا ،ةيليئارشسإلا
قاقحتشسلا لبق هنم همرحيشسو ،ةموكحلا
.هيلع قفتملا
يتلا ايناطيرب مهعمو ًامومع نويبوروألا
،ينيطشسلفلا بعششلا ة˘ب˘كن سسا˘شسأا ر˘ب˘ت˘ع˘ت
ة˘˘˘ي˘˘˘شضق˘˘˘لا ن˘˘˘ع ى˘˘˘لوألا ة˘˘˘لوؤو˘˘˘˘شسم˘˘˘˘لاو
،ني˘ت˘لود˘لا ل˘ح˘ب نو˘ن˘مؤو˘ي ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا

سضرأا يه ةيبر˘غ˘لا ة˘ف˘شضلا نأا نود˘ق˘ت˘ع˘يو
نأا ي˘غ˘ب˘ن˘ي ه˘نأاو ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا ة˘˘لود˘˘لا
تا˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘ت˘˘˘شسم˘˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘خ نو˘˘˘˘كت
سضوافتلا ىلإا راشصي نأا لإا ،ةيليئارشسإلا
ي˘˘شضارألا ي˘˘ف لدا˘˘ب˘˘ت ءار˘˘جإاو ،ا˘˘ه˘˘˘نأا˘˘˘ششب
سسيئر حرشص دقو ،نيفرطلا نيب قفاوتلاب
نآا ه˘نأا ،نو˘شسنو˘ج ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا ة˘مو˘كح˘لا
،ةملك ايناطيرب ةموكحل نوكت نأل ناوآلا

نوشسنوج تاحيرشصت سضع˘ب˘لا ر˘ب˘ت˘عا د˘قو
نم هتأادب ام حيحشصتل هدÓب نم ةلواحم
ظا˘˘غأا يذ˘˘لا ر˘˘مألا و˘˘˘هو ،رو˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ب د˘˘˘عو
ًاريشسفت تبلط يتلا ،ةيليئارشسإلا ةموكحلا
.هتاحيرشصتل
ٍة˘قرو˘ب ة˘ي˘بوروألا لود˘لا سضع˘ب ظ˘ف˘ت˘ح˘˘ت
اهبحشس ىلإا رطشضت دق ،اهبيج يف ٍةحبار

يهو ،ةريخألا ةظ˘ح˘ل˘لا ي˘ف ا˘ه˘ماد˘خ˘ت˘شساو
،ةيليئارشسإلا ةموكحلا اهنم ىششخت يتلا

ةبغ˘م ن˘م ة˘ي˘بوروألا تا˘مو˘كح˘لا رذ˘ح˘تو
ةلودلاب فارتعلاب ددهت ذإا ،اهيلع مادقإلا
ناريزح نم عبارلا دودح ىلع ةينيطشسلفلا
،ًةريبك ةبقع اهل لكششيشس امم ،6791 ماعل
فارتعلاب قلعتي اميف ،ةينوناقو ةيشسايشس
ل˘ب˘شسو ،ا˘ه˘م˘شض يو˘ن˘ت ي˘ت˘˘لا ي˘˘شضارألا˘˘ب
يوقتشس ا˘ه˘نأا ن˘ع Óً˘شضف ،ا˘ه˘ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لا
ى˘ل˘ع ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ي˘شسا˘ي˘شسلا ف˘قو˘˘م˘˘لا

ة˘ي˘كير˘مألا ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإلا ة˘يؤور˘˘لا با˘˘شسح
يف ًاببشس نوكت دقو ،نيبعششلا نيب مÓشسلل
.ًايلك اهرايهنا
امدنع ،بجعلاو بارغتشسÓل ٌريثم ٌرمأل هنإا
د˘شض ًاد˘حو˘م ًا˘ي˘بر˘غ ًا˘ي˘بوروأا ًا˘ق˘فاو˘ت د˘ج˘ن

بمارت تاحرت˘ق˘م˘ل ًا˘شضفرو ،م˘شضلا ط˘ط˘خ
ن˘ع ر˘ظ˘ن˘لا سضغ˘ب ،و˘ها˘˘ي˘˘ن˘˘ت˘˘ن ع˘˘يرا˘˘ششمو
ف˘˘˘قاو˘˘˘م˘˘˘لا ءارو ف˘˘˘ق˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا فاد˘˘˘هألا
ريثت فقاوم كشش Óب اهنكلو ،ةيبوروألا

مهقلقتو ،مهجعزتو نيي˘ل˘ي˘ئار˘شسإلا بشضغ
دق مه˘نا˘ي˘ك ي˘ف ًا˘ع˘قاو ق˘ل˘خ˘تو ،م˘ه˘كبر˘تو
.ىوقيو ربكي
،ًايمشسر ًايبرع ًامذرششت دجن لباقملا يفو
˘˘مد˘˘عو ،رار˘˘ق˘˘لاو ة˘˘يؤور˘˘لا ي˘˘ف ًا˘˘عا˘˘ي˘˘شضو
دجن مل ذإا ،بجاولاو ةنامألا يف ةيلوؤوشسم
ى˘لإا ى˘قر˘ت ة˘ي˘بر˘˘ع ف˘˘قاو˘˘م مو˘˘ي˘˘لا ى˘˘ت˘˘ح
ةروطخ عم بشسانتتو ،ةيلوؤوشسملا ىوتشسم
دجن ،كلذ نم سسكعلا ىلع لب ،ثدحي ام
تاط˘ط˘خ˘م˘لا ع˘م ًا˘ح˘شضا˘ف ًا˘ي˘بر˘ع ًا˘قوا˘شست
نكي مل نإا ،اهعم ًاماجشسناو ،ةيليئارشسإلا
و˘ه اذ˘ه سسي˘لأا ،ًة˘يا˘عرو ًة˘كرا˘ب˘مو ًاد˘ي˘يأا˘˘ت
ق˘˘عا˘˘شصلا مدا˘˘شصلاو با˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘لا بج˘˘˘ع˘˘˘لا
،ناد˘لو˘لا ه˘˘لو˘˘ه˘˘ل بي˘˘ششي يذ˘˘لا ،بير˘˘غ˘˘لا

.ءÓقعلا لجأاو ءامكحلا مكحأا همامأا راحيو
.. عبتي
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 ةي’ولإ يف ةيناكسس ةفاثك ءايحأ’إ ربكأإ نم إدحإو ربتعي

نوثيغتصسي هونطاقو ةريطخ ةيمإرجإإ ةرؤوب ىلإإ لوحتي لجيجب نثإرح ينكصسلإ عمجملإ
بايغ ببسسب كلذو ،ةريخأ’إ ةدملإ يف ةسصاخ ،ةرملاب ةعيبط ريغ ةايح ،نثإرحب يناكسسلإ عمجملإ ناكسس صشيعي

لك صسرامت يتلإ ،ةمظنملإ تاباسصعلإو تإءإدتعإ’إو تإراجسشلل اعترم حبسصأإ ثيح ،مهيح لخإد نامأ’إو نمأ’إ
عمتجملإ حئإرسش فلتخم نمو ،إدج ةريبك هيف ةيناكسسلإ ةفاثكلإ نأإو ةسصاخ ،تاعونمملإو ةميرجلإ لاكسشأإ

وهف ،معدملإ يوقرتلإو يمهاسستلإ ةغيسصب تإرامعو يعامتجإ’إ نكسسلإ تإرامع مسضي عمجملإ نأإ مكحب كلذو
،موي لك رركتت تحبسصأإ يتلإ تاكابتسش’إو كراعملل ةحاسس هلعج امم تايوتسسملإو صسانجأ’إ لك نم طيلخ

.تإرتموليكلإ صضعبب ىوسس ينطولإ كردلإ رقم نع دعبي ’ يذلإ يفإرغجلإ هعقوم نم مغرلاب

 بعكم رتم نويلم56 ىلإإ هباعيتسسإ ةقاط لسصت
يقإوبلإ مأاب ةيقرصشلإ تايدلبلإ ناكصس

 ةطبابصشلإ دصس ديصسجت يف عإرصسإلاب نوبلاطي
نو˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘شسم˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘ع˘˘˘˘شسي
او˘نا˘˘ك ءو˘˘شس نو˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
ريدم مهشسأار ىلعو نييرادإا
نو˘ب˘خ˘ت˘ن˘م وأا ير˘لا عا˘ط˘˘ق
ة˘˘˘˘شصا˘˘˘˘خ ،نو˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘م
ى˘لإا م˘ه˘ن˘م ن˘ي˘ي˘نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لا
د˘˘˘شس عور˘˘˘ششم د˘˘˘ي˘˘˘˘شسج˘˘˘˘ت
لذ˘ب لÓ˘خ ن˘م ة˘ط˘با˘ب˘˘ششلا

ة˘ي˘˘غ˘˘ب تادو˘˘ه˘˘ج˘˘م˘˘لا ل˘˘ك
ي˘ف قÓ˘ط˘نلاو ه˘ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست

دع˘ب اذ˘هو زا˘ج˘نلا ة˘ي˘ل˘م˘ع
ةرركتملا تا˘ب˘ل˘طو حا˘ح˘لإا
ة˘ع˘قاو˘˘لا ر˘˘ئاود˘˘لا نا˘˘كشسل
˘مأا ة˘يلو˘لا ة˘م˘شصا˘ع قر˘شش
رار˘˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘قاو˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا

ءا˘شضي˘ب˘لا ن˘ي˘ع ة˘نا˘˘ي˘˘كشسم
د˘ششا˘ن .ة˘ن˘ير˘كفو ة˘ع˘ل˘شضلا
ن˘م تا˘يد˘ل˘ب˘لا هذ˘ه نا˘˘كشس
دÓبلا يف ايلعلا تاطلشسلا

ةرازو سصو˘شصخ˘˘لا ى˘˘ل˘˘عو
ةلاكو˘لاو ة˘ي˘ئا˘م˘لا دراو˘م˘لا
عار˘شسإلا دود˘شسل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
د˘شس د˘ي˘شسج˘ت ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف
هزاج˘نا رر˘ق˘م˘لا ة˘ط˘با˘ب˘ششلا

يتيدلب مي˘ل˘قإاو بار˘ت ى˘ل˘ع
اذ˘هو ،ة˘نا˘ي˘كشسمو ة˘لÓ˘ب˘لا
نو˘˘شسد˘˘ن˘˘ه˘˘م ما˘˘ق نأا د˘˘ع˘˘ب
نم تاشسارد بتكم نولثمي

نم رخآاو ة˘ي˘شسنر˘ف ة˘ي˘شسن˘ج
لاغششألاب ةيرئاز˘ج ة˘ي˘شسن˘ج
م˘˘هأا د˘˘ي˘˘شسج˘˘˘ت˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘لوألا

ةقطنم˘لا هر˘ظ˘ت˘ن˘ت عور˘ششم
ةشصاخ ةيلو نم ةيقرششلا
ةعبات˘لا تا˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل ة˘ب˘شسن˘ب
قلعتيو ركذ ةفنألا رئاودل
ثيح ،ةطبابششلا دشسب رمألا
ن˘ي˘شسد˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا ءلؤو˘˘ه ما˘˘ق
ن˘˘ير˘˘خآا ءا˘˘شضعأا ة˘˘ي˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ب
ةلاكولا نم تاراطإا نولثمي
ع˘˘فر˘˘ب دود˘˘شسل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا
نم ةقطنملل ي˘فار˘غو˘ب˘ط˘لا

تا˘ي˘ثاد˘حإلا ن˘˘ي˘˘ع˘˘ت لÓ˘˘خ
ةوÓ˘ع د˘شسلا اذ˘ه م˘˘لا˘˘ع˘˘مو
ىلع ةبرتلا نم تانيع ذخأا

م001وحنل لشصي دق قمع
ة˘ي˘عو˘˘ن د˘˘يد˘˘ح˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م
عم اهمؤوÓ˘ت ىد˘مو ة˘بر˘ت˘لا

يذلا مخشضلا عورششملا اذه
سشوراب دلوأا يحاوشضب عقي
ينطولا قيرط نم بيرقلاو
ن˘˘ي˘˘˘ب ط˘˘˘بر˘˘˘لا88 م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘قر
ةيلوب تانيوعلو ةنايكشسم
قبشس اميف ماق دقو ،ةشسبت
تاشسارد بتاكم ةعو˘م˘ج˘م

نأاو تا˘˘ي˘˘شسن˘˘˘ج ةد˘˘˘ع ن˘˘˘م
ل˘ك ذ˘خاو ع˘قو˘م˘لا او˘ن˘يا˘˘ع
نأا ىل˘ع ه˘ي˘ل˘ع ل˘ي˘شصا˘ف˘ت˘لا
تا˘˘˘شسارد بت˘˘˘˘كم دو˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي
ي˘شسنر˘ف ير˘ئاز˘ج كر˘˘ت˘˘ششم
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ءد˘ب˘ل˘˘ل

ملح د˘ي˘شسج˘ت ي˘ف قÓ˘ط˘نل
بشسحو ،ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب11ناكشس
نأا لمتح˘م˘لا ن˘م˘ف ردا˘شصم
ىلإا زاجنلا ة˘ي˘ل˘م˘ع د˘ن˘شست
يف ةشصتخم ايبرشص ةكرشش
ام رارغ ىلع دودشسلا زاجنا

سسي˘˘˘كرو د˘˘˘شس ع˘˘˘م ثد˘˘˘ح
تاذ بشسحو ،نوركف نيعب
ةقاط وأا ةعشس نإاف رداشصملا
زواجتت دشسلا اذه باعيتشسا

دقو بعكم رتم نويلم56
ملك4 ه˘˘ت˘˘حا˘˘شسم زوا˘˘ج˘˘ت˘˘ت
هزا˘ج˘نا ةد˘م مود˘˘تو ع˘˘بر˘˘م
رمألا ،تاونشس01و5 نيب
نم تارششعلا حتفيشس يذلا

نا˘كشسل ل˘غ˘˘ششلا بشصا˘˘ن˘˘م
ةيطغت ىلع ةوÓع ةقطنملا
ءاشضيبلا نيع رئاود ناكشس
ىتحو ةعلشضلاو ة˘نا˘ي˘كشسم
بور˘ششلا ءا˘م˘لا˘ب ة˘˘ن˘˘ير˘˘كف
ي˘لاو˘ح ي˘ق˘شس ى˘لإا ة˘فا˘شضإا

ن˘˘˘م تارا˘˘˘ت˘˘˘كه˘˘˘˘لا فلآا5
د˘ع˘ب ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ي˘˘شضرألا
مث ن˘م ه˘ب لا˘غ˘ششألا ءا˘ه˘ت˘نا
ي˘ت˘لا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا ة˘˘مزأا ءا˘˘ه˘˘نإا

ني˘ع سصو˘شصخ˘لا˘ب تبر˘شض
ع˘˘جار˘˘ت بب˘˘شسب ءا˘˘شضي˘˘ب˘˘˘لا

ن˘ي˘ع د˘˘شس ها˘˘ي˘˘م بو˘˘شسن˘˘م
،سسارهأا قوشس ةيلوب ةلادلا
ةايحو فافجلا ىلإا ةفاشضإا
ناكشس اهششيعي يتلا سسؤوبلا
ىر˘˘˘غ˘˘˘شصلا تا˘˘˘يد˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
با˘ي˘غ بب˘˘شسب ة˘˘لوز˘˘ع˘˘م˘˘لا

ةيداشصتقا وأا ةيراجت ةكرح
ينطاقل لمع بشصانم رفوت
رخآا بشسحو ،قطانملا هذه
نم ةاقتشسم˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا

نإا˘ف ير˘لا ة˘ير˘يد˘م ط˘ي˘ح˘م
اذه˘ب ة˘شصا˘خ˘لا رو˘مألا ل˘ك
ا˘مو ،ته˘ت˘نا د˘ق عور˘ششم˘˘لا
ىلع ديشسج˘ت˘لا ىو˘شس ي˘ق˘ب
حاحلا لظ يف عقاولا سضرأا
نأا ليلدب ة˘يد˘ل˘ب11 نا˘كشس
هحرط مت دق عورششملا اذه
ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘˘ح ءارزو ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
م˘ه˘ترا˘يز د˘ن˘ع ن˘ي˘˘ق˘˘با˘˘شسو
.يقاوبلا مأا ةيلول

ع.رامع

مهتلكسشم نأاب مهنئمطت ةيلحملإ تاطلسسلإ
قلقلل يعإد ’و ابيرق اهتجلاعم متتسس
ةياجب يف روزيماب نصشوإ يزيت ناكصس

مهتيرق ىلإإ يدؤوملإ قيرطلإ ديبعتب نولجعتصسي
يز˘˘ي˘˘ت ة˘˘ير˘˘ق نا˘˘˘كشس دد˘˘˘ج
روزيما ةيدلبل ةعباتلا نششوا

م˘˘ه˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘م ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب ة˘˘˘يلو
ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘م˘˘لاو ي˘˘شسا˘˘شسألا
تا˘ط˘ل˘شسلا ى˘ل˘ع م˘ه˘حا˘ح˘˘لا
قير˘ط˘لا د˘ي˘ب˘ع˘ت˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
اذ˘ه ،م˘ه˘ت˘ير˘ق ى˘لا يدؤو˘م˘˘لا
حلاشص دعي مل يذلا ريخألا
هدكأا ام بشسح لامعتشسÓل
،ةيرقلا هذ˘ه ي˘ن˘كا˘شس سضع˘ب
تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا اود˘˘ششا˘˘˘ن د˘˘˘قو
يشسيئر ديدحتلابو ةيلحملا

يلاو ىتحو ةرئادلاو ةيدلبلا
ل˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لا د˘˘˘شصق ة˘˘˘يلو˘˘˘لا

ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت عور˘˘ششم ة˘˘ج˘˘مر˘˘بو
نا نيلمآا ،قيرطلا اذه ديبعتو
ةينعملا تاهجلا مهيلا تفتلت
ي˘ف ،ن˘كم˘˘م تقو بر˘˘قأا ي˘˘ف
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ي˘˘لوؤو˘˘شسم نأا ن˘˘ي˘˘˘ح
ة˘ن˘كا˘شس او˘نأا˘م˘ط د˘ق روز˘˘ي˘˘ما
م˘ه˘ت˘ل˘كششم نأا˘ب ن˘ششوا يز˘ي˘ت
لو اب˘ير˘ق ا˘ه˘ت˘ج˘لا˘ع˘م م˘ت˘ت˘شس
 .قلقلل يعاد

ت . ميرك

دوقع لامع نم تارششع مظن
ة˘كب˘˘ششلاو ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا جا˘˘مدإلا
،تليشسمشسيت ةيلوب ةيعامتجلا

ر˘ق˘م ما˘مأا ة˘ي˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا ة˘˘ف˘˘قو
ى˘ل˘ع م˘ه˘ن˘م اد˘˘يد˘˘ن˘˘ت ة˘˘يلو˘˘لا
سسرامملا ءاشصقإلاو سشيم˘ه˘ت˘لا

ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ة˘˘ئ˘˘ف˘˘˘لا هذ˘˘˘ه د˘˘˘شض
لاز˘ت ل ي˘ت˘˘لاو ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم˘˘لا
لكا˘ششم˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘نا˘ع˘ت
لظ يف ةينهملاو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا
فيظوتلاب ةلشصاحلا تابعÓتلا

هذ˘ه بلا˘ط˘م˘ب ل˘ف˘كت˘˘لا مد˘˘عو
تاطلشسلا ىدل ةعوفرملا ةئفلا
.مهل ةيغاشص ناذآا يأا داجيإا نود
نو˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا ع˘˘فر د˘˘قو اذ˘˘ه
ةرور˘˘˘شضب بلا˘˘˘ط˘˘˘ت تا˘˘˘ت˘˘˘فل
طورشش نود ر˘ششا˘ب˘م˘لا جا˘مدإلا

يعجر رثأاب روجألا يف ةدايزلاو

هيف مت يذلا مويلا بشسح لك
هذ˘ه تح˘˘ت ل˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ل جو˘˘لو˘˘لا
دو˘ق˘ع لا˘م˘ع ءاو˘شس ة˘˘غ˘˘ي˘˘شصلا
لا˘˘م˘˘ع وأا ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘˘لا جا˘˘˘مدإلا
ا˘م˘ك ،ة˘ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا ة˘˘كب˘˘ششلا

باشستحا ةرورشضب اشضيأا اوبلاط
د˘عا˘ق˘ت˘لا ي˘ف ل˘م˘ع˘لا تاو˘ن˘˘شس
ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لا ف˘˘ي˘˘ظو˘˘ت ةدا˘˘عإاو
نأا انملع ام اذإا اشصوشصخ ايفشسعت

رثكأا اوشضمأا دق نيجتحملا لج
دوقع راطإا يف تاونشس60 نم
ثيح عايشضلا دوقعب اهومشسأا ام
قفاوتي يعاشس مج˘ح˘ب نو˘ل˘م˘ع˘ي
وهو ،نيمشسرملا لامعلا يقاب عم
ءلؤوه اعد هلÓخ نم يذلا رمألا
دÓ˘ب˘لا ي˘ف ا˘ي˘ل˘ع˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا
بشصانم يف مهجامدإا ةرورشضب

يتلا دوعولا قيبطتو ةمئاد لمع

نم رثكأا يف تاطلشسلا اهتقلطأا
سضرأا ىلع ا˘ه˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت نود ةر˘م
رششن ةرورشضب اوبلاط امك عقاولا
ةيلمع نم نيد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘لا م˘ئاو˘ق
ةيلمعلا ءاطعإا لجأا نم جامدإلا
بشصانملا ءاشصحإاو ةيفافشش رثكأا
ل˘ك ىو˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘غا˘˘ششلا
ل˘خد˘ت را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف تا˘عا˘ط˘ق˘لا
ل˘ف˘كت˘لاو ة˘ي˘شصو˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا
تناع يتلا ةئفلا ءلؤوه بلاطمب
سشي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘لا ي˘˘نا˘˘ع˘˘ت لاز˘˘ت لو
تلاجملا ىتشش يف ءاشصقإلاو
ة˘غ˘ل د˘ي˘ع˘شصت˘ب اودد˘ه˘ي نأا ل˘ب˘ق
رومألا ءاقب لاح يف جاجتحلا

ل˘ف˘كت˘˘لا مد˘˘عو ا˘˘ه˘˘لا˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع
تقو بر˘قأا ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م˘˘ب
.نكمم

ز.دمحأإ

تاطلسسلإ ىدل ةعوفرملإ مهبلاطمب لفكتلإ مدعو فيظوتلاب ةلسصاحلإ تابعÓتلإ لظ يف
تليصسمصسيت يف نوجتحي ةيعامتجلإ ةكبصشلإو ينهملإ جامدإلإ دوقع لامع

ةيموي تإراجسش
ةمظنم تاباسصعو

ةميرجلإ عإونأإ لك صسرامت
تارا˘ج˘شش ،ن˘ثار˘ح ي˘ح د˘˘ه˘˘ششي
تاباشصع اهلاطبأا ةرركتم ةيموي
سسوفن يف بعرلا عرزت ،ةمظنم
مه˘ي˘ل˘ع تشصغ˘نو ي˘ح˘لا نا˘كشس
ةنيهر مهتلعجو ةيمويلا مهتايح
ه˘نأا ذإا ،رار˘ششألا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م˘ل
هعم أادبي ،مÓظلا لولح درجمبو
ثيح ،بعرلا مÓفأا تاهويرانيشس
نومشسق˘ن˘م ي˘ح˘لا تا˘با˘شصع نأا
ةعومجم لكو تاعومجم ىلإا
ا˘˘ه˘˘تر˘˘ط˘˘ي˘˘شس سضر˘˘˘ف لوا˘˘˘ح˘˘˘ت
ام وهو ي˘ح˘لا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ق˘ط˘ن˘مو
ةرار˘˘˘˘شش بو˘˘˘˘ششن ى˘˘˘˘لإا يدؤو˘˘˘˘˘ي
مادطشصا ببشسب مهنيب كراعملا
،اهشضراعتو ةيمارجإلا حلاشصملا

نوششيعي ناكشسلا لعج ام وهو
ى˘ل˘ع مو˘ي ل˘ك ر˘عد˘لاو فو˘خ˘لا

كيهان ،م˘هدلوأا ةا˘ي˘حو م˘ه˘تا˘ي˘ح
ةرا˘ج˘ت˘ل بي˘هر˘لا را˘ششت˘نلا ن˘˘ع
ة˘˘˘˘شسو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا سصار˘˘˘˘˘قألا

ه˘ل˘ع˘ج ا˘˘م و˘˘هو ،تارد˘˘خ˘˘م˘˘لاو
ناكرأا لم˘ت˘كم ي˘ن˘كشس ع˘م˘ج˘م
.ةميرجلا

باحسصأإ عمجي يحلإ
ةينكسسلإ غيسصلإ فلتخم
قطانم لك نم هونطاقو

 ةي’ولإ
،ةلب نيطلا نم داز يذلا ءيششلا

نأا و˘˘˘ه ،ر˘˘˘ث˘˘˘كأا ع˘˘˘˘شضو˘˘˘˘لا مزأاو
يذلاو ،ي˘ح˘لا نا˘كشس تاءا˘م˘ت˘نا

تا˘ي˘ل˘˘م˘˘ع د˘˘يد˘˘ع ه˘˘ي˘˘ف تب˘˘شص
تا˘ه˘ج ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ل˘ي˘حر˘ت˘لا
فÓ˘ت˘خإا ى˘˘ل˘˘ع كلذو ،ة˘˘يلو˘˘لا
طا˘م˘نأاو م˘ه˘تادا˘عو م˘ه˘تا˘˘فا˘˘ق˘˘ث

ى˘ل˘ع م˘ه˘ترد˘ق مد˘عو م˘ه˘ششي˘˘ع
ةفاقث طشسو ماجشسنإلاو سشيعلا
نم ةلاح دلو ام وهو ،رخآلا لبقت
مهشضعب هاجتا ةنيغشضلاو دقحلا

تاهجلا نم ةهج لكو ،سضعبلا
اهتوقو اهت˘ن˘م˘ي˘ه ط˘شسب لوا˘ح˘ت

ىلإا كلذك ةفاشضإلاب ،يحلا ىلع
ن˘ي˘ب ،ة˘ي˘ن˘كشسلا غ˘ي˘˘شصلا دد˘˘ع˘˘ت
ي˘م˘ها˘شست˘لا ى˘˘لإا ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جإلا

د˘لو يذ˘لا م˘عد˘م˘لا يو˘قر˘˘ت˘˘لاو
ة˘˘ي˘˘ق˘˘ب˘˘ط˘˘لا ن˘˘م ا˘˘˘عو˘˘˘ن ا˘˘˘شضيأا

ن˘ي˘ب ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جإلا توا˘˘ف˘˘ت˘˘لاو
تا˘كو˘ل˘شس د˘˘لو ا˘˘م˘˘م ،ه˘˘نا˘˘كشس
تءاد˘˘˘˘ت˘˘˘˘عإلاو ة˘˘˘˘˘قر˘˘˘˘˘شسلا˘˘˘˘˘ك
يشضمي داكي ل يتلا لكاششملاو
ةي˘ح˘شض كلا˘ن˘ه نو˘كيو لإا مو˘ي
وأا ي˘شضف˘ل ءاد˘ت˘عإل وأا ة˘قر˘شسل˘˘ل

.يدشسج
ديدعلل ةيعامج ةرجه
ىلع افوخ تÓئاعلإ نم

مهد’وأإو مهحإورأإ
رركتت يتلا ةيمارجإلا دهاششملا

ن˘م د˘يد˘ع˘لا˘ب تع˘˘فد ،مو˘˘ي ل˘˘ك
كر˘تو بور˘ه˘لا ى˘لإا تÓ˘ئا˘˘ع˘˘لا

ى˘ل˘ع ا˘فو˘خ ة˘ق˘ل˘غ˘م م˘ه˘˘لزا˘˘ن˘˘م
مدع ا˘شضيأاو م˘هدلوأاو م˘ه˘حاورأا
كلا˘ن˘ه ةا˘ي˘ح˘لا ط˘غ˘شض ل˘م˘ح˘˘ت
لكاششملاو فو˘خ˘لا ر˘ي˘ثأا˘ت تح˘ت
ناكشس دحأا لوقي ثيح ،ةيمويلا
هنأا ،ةعماجلا يف راطإا وهو يحلا
اقل˘غ˘م ه˘لز˘ن˘م كر˘ت ى˘لإا ر˘ط˘شضا

ثيح ،يحلا نم هدلجب بورهلاو

دحأاب رخآا لزنم ءارك ىلإا أاجل هنأا
ن˘˘م ا˘˘بور˘˘ه ،ىر˘˘خألا ءا˘˘˘ي˘˘˘حألا
ةيمويلا تاءادتعلاو ل˘كا˘ششم˘لا

دقو هتجوزو لمعي هنأاو ةشصاخ
نم ري˘ث˘كلا ي˘ف ه˘لز˘ن˘م سضر˘ع˘ت
ةقرشسلا تلوا˘ح˘م ى˘لإا تار˘م˘لا
نيريثكلا لاح وهو ،امهبايغ يف
سشيعلا ةرارم اوقيطي مل نيذلا

عا˘˘شضوألا نأاو ة˘˘شصا˘˘خ كلا˘˘ن˘˘ه
.رخآل موي نم رثكأا ئشست

ططخم عسضو ةرورسض
ثودح لبق لجاع ينمأإ

ربكأإ ثرإوك
يف يحلا عوقو نم مغرلا ىلع
ن˘م ر˘ث˘كأا˘ب د˘ع˘˘ب˘˘ت ل ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م
كردلل ةشسردم ىلع نيرتموليك
ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا تاد˘˘حوو ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا
نم هعنمي مل اذه نأا لإا ،عيرشسلا
ي˘ح ر˘ب˘˘كأا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق رد˘˘شصت˘˘ي نأا
ةرؤو˘˘بو ة˘˘يلو˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘˘مار˘˘˘جإا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع بجو اذ˘˘˘ه˘˘˘لو ،ءادو˘˘˘˘شس
رظنلا ةدا˘عإا ة˘ي˘ن˘مألا تا˘ط˘ل˘شسلا
لك لخاد ينمألا ططخملا يف
تاو˘ف ل˘ب˘ق ي˘ن˘كشسلا ع˘م˘ج˘م˘لا
ثراو˘˘ك لو˘˘ل˘˘ح ل˘˘˘ب˘˘˘قو ناوألا
ه˘˘˘ي˘˘˘ف مو˘˘˘ي ل˘˘˘ك ه˘˘˘˘نأل ،ىر˘˘˘˘خأا
عراو˘˘˘شش بر˘˘˘˘حو تاءاد˘˘˘˘ت˘˘˘˘عا
ة˘ح˘ل˘شسألا عاو˘نأا ل˘ك ة˘ط˘˘شساو˘˘ب

فوي˘شسو ر˘جا˘ن˘خ ن˘م ءا˘شضي˘ب˘لا
ا˘˘˘يا˘˘˘ح˘˘˘شض ه˘˘˘ي˘˘˘ف مو˘˘˘˘ي ل˘˘˘˘كو
قهزت نأا لبق كلذو ،نيحورجم
كلذ نأا ديكألاو كلانه حاورألا
ءوشست عاشضوألا نأل ديعبب سسيل
˘مو˘ي د˘ع˘ب ا˘مو˘ي مزأا˘ت˘˘تو ر˘˘ث˘˘كأا

لك نودامتي سصوشصللا ءلؤوهو
 .رثكأا موي

ميهإرب.ع

ةيويحلإ تاكبسشلإ ميمعتب إوبلاط
ةيحسصلإ ةمدخلإ نيسسحتو

ةغونو يف دإولإ لهأإ ناكصس
يلإولإ نودصشاني ةليصسملاب

 ةقلاعلإ مهلكاصشمل لح داجيإاب
دإو˘˘˘˘لإ ل˘˘˘˘هأإ ي˘˘˘˘ح نا˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘سس ،بلا˘˘˘˘˘ط

،ة˘ل˘˘ي˘˘سسم˘˘لإ ي˘˘ف ة˘˘غو˘˘نو ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب
نيبخ˘ت˘ن˘م˘لإو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لإ تا˘ط˘ل˘سسلإ

ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لإ ن˘˘˘ي˘˘˘سسح˘˘˘ت ةرور˘˘˘˘سض
ةقلاعلإ ل˘كا˘سشم˘لإ ل˘حو صصئا˘ق˘ن˘لإ

ن˘ع نو˘ل˘ث˘م˘م ،ة˘ي˘ن˘مز دو˘ق˘˘ع ذ˘˘ن˘˘م
يف ىربكلإ تاعمجتلإ دحإ ناكسس
ةرور˘˘˘˘سض ىلإإ إو˘˘˘˘قر˘˘˘˘ط˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘غو˘˘˘˘نو
تا˘مد˘خ˘لإ ن˘ي˘سسح˘ت ي˘ف ل˘ي˘ج˘ع˘˘ت˘˘لإ
ةزجنملإ جÓ˘ع˘لإ ة˘عا˘ق˘ب ة˘ي˘ح˘سصلإ

،ي˘نا˘ك˘سسلإ م˘ه˘ع˘م˘ج˘ت ىو˘ت˘سسم ىل˘ع
نيب لقنتلإ ىسضرملإ رطسضي ثيح
ميدقت لجإ نم ةقطنملإ تإدايع

داجيإإ ىلإإ ،ةيبطلإ تامدخلإ ىندأإ
ة˘˘ل˘˘يآ’إ ءا˘˘بر˘˘ه˘˘ك˘˘لإ ةد˘˘م˘˘˘عأ’ ل˘˘˘ح

مهئانبأإ ةايح ددهت يتلإو طوقسسلل
ذ˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘˘˘سصا˘˘˘˘˘˘خ مو˘˘˘˘˘˘ي ل˘˘˘˘˘˘˘ك
ىلإإ بب˘سسلإ ع˘جرأإو ،تا˘ي˘˘ئإد˘˘ت˘˘ب’إ
ىلإإ لجسست ي˘ت˘لإ ة˘ي˘سضرأ’إ تإز˘ه˘لإ

ىلإإ ،ىر˘خأ’ ةر˘ت˘ف ن˘م إذ˘ه ا˘ن˘مو˘ي
ةل˘م˘ك˘تو يرإو˘ج˘لإ بع˘ل˘م˘لإ ة˘ئ˘ي˘ه˘ت
،ةر˘ت˘ف ذ˘ن˘م ه˘ب ة˘يرا˘ج˘لإ لا˘غ˘˘سشأ’إ
˘˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘لإ ةر˘˘˘ك ق˘˘˘ير˘˘˘ف نأإو ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘˘سس
ربجي ةليسسملإ ةطبإرب طرخنملإ

بع˘ل˘م˘ب ه˘ي˘سسفا˘ن˘م لا˘ب˘ق˘ت˘˘سسإ ىل˘˘ع
ح˘ت˘ف ىلإإ ةرا˘˘سشإإ ي˘˘ف ،نا˘˘م˘˘ل˘˘ي ي˘˘ن˘˘ب
ةسصسصخملإ ةفلكتلإ لوح قيقحت
يذلإ ،دإولإ صسأإر دسس إذكو بعلملل

ا˘ظ˘ها˘ب ا˘ي˘لا˘م ا˘فÓ˘غ ا˘م˘ه˘˘ل صصسصخ
،ا˘م˘ه˘تا˘˘مد˘˘خ ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘سس’إ نود
م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م نإإ نو˘حÓ˘ف لا˘˘ق ا˘˘ن˘˘هو
فا˘˘ف˘˘ج˘˘˘لإ ة˘˘˘لا˘˘˘ح ع˘˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘سصإو˘˘˘ت˘˘˘م
،ةرم˘ث˘م˘لإ را˘ج˘سشأ’إ ةور˘ث لا˘م˘هإإو
ذيمÓتب ةسصاخ تإرمم زاجنإ ىلإإ
ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م˘˘لإو يو˘˘نا˘˘ث˘˘لإ ن˘˘يرو˘˘ط˘˘˘لإ
مقر ينطو˘لإ ق˘ير˘ط˘ل˘ل ن˘يذا˘ح˘م˘لإ

ءا˘ه˘ت˘˘ن’إ مد˘˘ع ىلإإ ةرا˘˘سشإإ ي˘˘ف ،06
روسسجلإ زاجنإو ةئيهتلإ لاغسشأإ نم
يرا˘ج˘م˘لإ ىلإإ ة˘يدؤو˘م˘لإ ةر˘˘ي˘˘غ˘˘سصلإ
فلاسس قيرطلإ روحم ىلع ةيئاملإ
رو˘˘كذ˘˘م˘˘لإ ي˘˘ح˘˘˘لإ ي˘˘˘لا˘˘˘هأإ ،ر˘˘˘كذ˘˘˘لإ

ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘˘م˘˘لإو ي˘˘لإو˘˘لإ نود˘˘سشا˘˘ن˘˘ي
مهلكاسشمل لح دا˘ج˘يإا˘ب ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لإ
.ةينمز دوقع ذنم ةقلاعلإ

ع دلاخ
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ح˘˘ير˘˘شصت ي˘˘˘ف ي˘˘˘لاو˘˘˘لا د˘˘˘كأا
يلاحلا عشضولا نأاب ،يفحشص
اشصوشصخ ق˘ل˘ق˘لا ى˘ل˘ع ثع˘ب˘ي
ةد˘˘˘كؤو˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘با˘˘˘شصإلا نأاو
يتئملا فقشس مايأا ذنم تطخت

ةينا˘كمإا نأا ى˘لإا ار˘ي˘ششم ،ة˘لا˘ح
ي˘ح˘شص ر˘ج˘ح سضر˘ف حار˘˘ت˘˘قا
،ةدراو ىقبت ةيلولا ىلع يناث
وهام ىلع عشضولا رمتشسا اذإا

تاذ ع˘˘جر˘˘يو ،مو˘˘ي˘˘لا ه˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع
ةيقيقحلا بابشسألا ثدح˘ت˘م˘لا

ل˘˘كششب ءا˘˘بو˘˘لا رو˘˘˘ط˘˘˘ت ءارو
سضعب مازتلا مدع ىلإا ،فيخم
تا˘ن˘طاو˘م˘˘لاو ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
د˘شض ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا˘˘ب
سضعب تلازل ثيح ،سسوريفلا
ة˘مو˘ه˘ف˘م˘لا ر˘ي˘غ تا˘كو˘ل˘شسلا
ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ب˘˘˘ك ل˘˘˘كششب ير˘˘˘شست
روشضحك ،نطاو˘م˘لا تا˘ي˘مو˘ي
وأا سسارعألاو مئلولاو زئانجلا
ىرخأا ىلإا ة˘يد˘ل˘ب ن˘م ل˘ق˘ن˘ت˘لا
ةا˘˘قÓ˘˘م وأا ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ب
نأا ي˘لاو˘لا فا˘˘شضأاو ،برا˘˘قألا
يف ددر˘ت˘ت ن˘ل ح˘لا˘شصم˘لا تاذ
ف˘˘لا˘˘خ طا˘˘ششن يأا ف˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت
راششتنا دشض ةيئاقو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا

هذ˘ه ل˘ث˘م نأل ،ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو
ىلع ارطخ لكششُت تاكولشسلا

 .نينطاوملا ةحشص
7 لاطي انوروك صسوريف

 ةي’ولاب ةيمومع تإرإدإإ
ا˘ط˘ع ي˘تلو˘م ي˘لاو˘لا بر˘˘عأا
ءازإا د˘يد˘ششلا هر˘مذ˘ت ن˘ع ،ه˘ل˘لا
ةيلولا˘ب ة˘ي˘ئا˘بو˘لا ة˘ي˘ع˘شضو˘لا

تارادإلا ى˘ت˘ح تلا˘ط ي˘˘ت˘˘لاو
دح ىلإا تلجشس نيأا ةيمومعلا
ةدكؤوم ني˘ب تا˘با˘شصإا ة˘عا˘شسلا

ىوتشسم ىل˘ع ا˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششمو
اهنم ،ةيمو˘م˘ع تارادإا ة˘ع˘ب˘شس
ن˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘ل تا˘˘ي˘˘فو ثÓ˘˘ث
تاذ لاقو ،ة˘ي˘نا˘ب˘شش تارا˘طإاو
هنأا ددشصلا اذه يف ثدحتملا
ىلإا ىرخأا ةميلعت هيجوت متيشس
نييذيفنتلاو نييئلولا ءاردملا
د˘يد˘ششت ى˘ل˘ع ا˘ه˘ي˘ف م˘ه˘˘ث˘˘ح˘˘ي
ةمزÓلا ر˘ي˘باد˘ت˘لاو تاءار˘جإلا

‐ديفوك سسوريف يششفت عنمل
ق˘˘فار˘˘م˘˘لا ه˘˘تا˘˘ه ل˘˘خاد91
في˘ث˘كت ا˘م˘ي˘شسل ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

عم اهلخاد مي˘ق˘ع˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع
تا˘ما˘م˘˘كلا ع˘˘شضو ة˘˘يرا˘˘ب˘˘جإا
ر˘مألا ق˘ل˘ع˘˘ت ءاو˘˘شس ة˘˘ي˘˘قاو˘˘لا
جرا˘خ ن˘م وأا ن˘˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘لا˘˘ب
ى˘˘˘ل˘˘˘ع بج˘˘˘ي ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك ،ةرادإلا
حور˘ب ي˘ل˘ح˘ت˘لا ن˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘لا
اعم مهاشسن ىتح ،ةيلوؤوشسملا
ءا˘شضق˘لاو ءا˘˘بو˘˘لا ر˘˘شصح ي˘˘ف
.هيلع
باعيتسسإ ةقاط ةدايز ةيناكمإإ

 ةدرإو ةيراكب ىفسشتسسم
تا˘با˘شصإلا دد˘ع د˘ياز˘˘ت ما˘˘مأاو
ي˘لاو لا˘ق ،ة˘شسب˘ت˘ب ةد˘كؤو˘˘م˘˘لا
نأا نأا˘˘ششلا اذ˘˘ه ي˘˘˘ف ة˘˘˘يلو˘˘˘لا
ة˘˘قا˘˘ط ة˘˘ف˘˘عا˘˘شضم ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا
ةيعجرملا ةحلشصملا باعيتشسا
سسارعلوب ةر˘قو˘ب ى˘ف˘ششت˘شسم˘ب
ن˘˘م ،اد˘˘ج دراو ر˘˘مأا ة˘˘˘يرا˘˘˘كب

ةر˘˘شسأا˘˘ب ا˘˘ه˘˘م˘˘˘ي˘˘˘عد˘˘˘ت لÓ˘˘˘خ
نأا ادكؤوم ،ةديدج تازيهجتو
هتشسارد مت قبشسم حارتقا كانه
ز˘˘كار˘˘م ع˘˘شضو ي˘˘˘ف ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘ت
ةلاح يف ةشصشصخم ةيطايتحا

ة˘يلو˘لا˘ب ع˘شضو˘لا م˘˘قا˘˘ف˘˘ت ا˘˘م
نيوكتلا دهاعم يف ةلثمتملاو
تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘˘لاو ي˘˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا
انثإلا رئاودلا ربع ةيئافششتشسلا

ةفاك يلاولا اعدو اذه .رششع

ذاختا ةرورشض ىلإا نينطاوملا
عا˘˘ب˘˘تإا˘˘ب رذ˘˘ح˘˘لاو ة˘˘ط˘˘ي˘˘ح˘˘لا
ةيئاقولا تاداششرإلاو حئاشصنلا
م˘ق˘طألا فر˘ط ن˘م ة˘مد˘ق˘˘م˘˘لا
ا˘ي˘م˘ت˘ح را˘شص ه˘نأاو ،ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
ةيئابو˘لا ة˘مزألا ع˘م سشيا˘ع˘ت˘لا

ن˘˘كم˘˘ي ل ه˘˘˘نأا كرد˘˘˘ن ا˘˘˘ن˘˘˘نأل
ءار˘ج ن˘ي˘˘يÓ˘˘م˘˘لا˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا
د˘ن˘ع ل˘خد˘لا ي˘ف تا˘عا˘ط˘ق˘˘نا
ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا تاءار˘˘جإا ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘˘ت
لح دجوي ل هنإا لاقو يحشصلا
ةروطخب نطاو˘م˘لا عا˘ن˘قإا˘ب لإا
د˘عاو˘ق˘˘ب ه˘˘ماز˘˘ت˘˘لاو ع˘˘شضو˘˘لا
ةر˘ت˘ف˘ل ي˘عا˘م˘ت˘جلا د˘عا˘ب˘˘ت˘˘لا
نا˘ن˘ئ˘م˘˘طلا ا˘˘هد˘˘ن˘˘ع ن˘˘كم˘˘ي
.ةورذلا زواجتو

رسسأÓل ةينماسضتلإ تابهلإ
 ةرمتسسم تلإز ’ ةزوعملإ
ي˘لاو د˘كأا ،ر˘˘خآا قا˘˘ي˘˘شس ي˘˘فو
حنم ةيرارمتشسا ىلع ةيلولا
ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ي˘ن˘ما˘شضت˘لا تا˘ب˘ه˘˘لا
ةزو˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا تÓ˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا

ر˘ج˘ح˘لا ن˘م ن˘˘يرر˘˘شضت˘˘م˘˘لاو
نوز˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا نأاو ،ي˘˘˘ح˘˘˘˘شصلا
يبلي لاز ل ةيلولاب يئاذغلا

ن˘˘ي˘˘˘جا˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ط
ع˘يزو˘ت م˘ت ن˘يأا ،ن˘يزو˘ع˘˘م˘˘لاو
دورط˘لا ن˘م ف˘لأا02 يلاو˘ح
تلازل ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لاو ة˘ي˘ئاذ˘˘غ˘˘لا

نم رثكأا دافتشسا اميف ،ةرمتشسم
فلتخم ر˘ب˘ع سصخ˘شش0004

نويلملا ةحنم نم تاطاششنلا
تا˘˘˘ئ˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘شصشصخ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ر˘˘ج˘˘ح˘˘˘لا ن˘˘˘م ةرر˘˘˘شضت˘˘˘م˘˘˘لا
هتاذ تقولا يف انمثم ،يحشصلا

يندملا عـمتجم˘لا تادو˘ه˘ج˘م
،ة˘˘ير˘˘ي˘˘خ˘˘لا تا˘˘ي˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لاو
لا˘م˘عألا لا˘جرو ن˘ي˘ن˘شسح˘م˘لا

ةمهاشسملا يف نيلعافلا لكو
يتلا انوروك ةحئاجل يدشصتلل

ع˘ل˘ط˘م ذ˘ن˘م دÓ˘ب˘لا˘ب تف˘شصع
.طرافلا سسرام رهشش

ةيئإدتبإ ةسسردم ىلإإ صصفحوب خيسشلإ ةطسسوتم ليوحت ررقت امدعب
 يندملإ عمتجملإ ولثمم

 ةيلحملإ تاطلصسلإ دصض نوصضفتني
سسابعلب يديصس يف موحرمب

تاي˘ع˘م˘ج ةد˘ع ،تشضف˘ت˘نا
˘مو˘حر˘م ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘ي˘ل˘˘ح˘˘م
يد˘˘ي˘˘شس ة˘˘يلو ي˘˘بو˘˘˘ن˘˘˘ج
دشض ةيناثلا ةرملل سسابعلب
ةيلح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا رار˘ق
ل˘˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ب ي˘˘˘شضا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا

سصفحوب خيششلا ةطشسوتم
ثيح ،ةيئادتبا ةشسردم ىلإا

ة˘˘ثا˘˘غ˘˘ت˘˘شسا ءاد˘˘˘ن ته˘˘˘جو
ل˘خد˘لا ل˘جأا ن˘م ي˘لاو˘˘ل˘˘ل
تا˘˘ب ا˘˘م لا˘˘ي˘˘ح يرو˘˘ف˘˘˘لا
دعب ةرششابم اذهو ،ثدحي
ريدم اهب ماق يتلا ةشسلجلا
سسي˘˘ئر ة˘˘ق˘˘فر ة˘˘ي˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا
موحرمب ةيدل˘ب˘لاو ةر˘ئاد˘لا

سسراد˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ير˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘مو
سشتفم ةي˘ع˘م˘ب ة˘ي˘ئاد˘ت˘بلا
يشضاملا سسيمخلا ةيبرتلا
كارششإا نود ةرئادلا رقمب
يذ˘لا ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا

ي˘ف ل˘ح˘ب بلا˘˘ط د˘˘ق نا˘˘ك
ه˘جو .تا˘ه˘ي˘ه ن˘كل نا˘ي˘˘ب
ة˘˘ل˘˘جا˘˘ع ة˘˘خر˘˘˘شص ءلؤو˘˘˘ه
ن˘˘˘ع لوألا لوؤو˘˘˘شسم˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
لجأا نم يذيفنتلا زاهجلا

اذ˘˘˘˘˘ه نو˘˘˘˘˘ك كلذ ع˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م
ةحلشصم مدخي ل ليوحتلا
ن˘˘˘˘يذ˘˘˘˘˘لا ذ˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
ةطشسوتملا˘ب نو˘شسرد˘م˘ت˘ي
ن˘˘˘˘م ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
اوجرخ نأا دعب ظاظتكلا

باق˘عأا ي˘ف م˘ه˘ت˘م˘شص ن˘ع
مل ام وهو ليوحتلا رارق
اوبلاط نيأا،ءلؤوه همشضهي
تم˘˘˘ل˘˘˘شست ة˘˘˘˘لا˘˘˘˘شسر ي˘˘˘˘ف
ا˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘خ˘˘شسن «مÓ˘˘شسلا»
ةطشسوتم نوك كلذ عنمب
نم يناعت سصفحوب خيششلا
ل˘شصو ثي˘ح ، ظا˘ظ˘ت˘˘كلا
53 ىلإا ذيمÓتلا ددع اهب
،د˘حاو˘لا م˘شسق˘لا˘ب اذ˘ي˘م˘ل˘˘ت

51 ىلع يوتحت اهنأا امك
ةدحو71و سسيردت ةعاق
ن˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘شسق كا˘˘˘ن˘˘˘˘ه نا يأا

ربكألا لكششملاو نيلقنتم
ربخم يف مهبشسح لثمتي

ةششروو ةيعيبطلا مو˘ل˘ع˘لا
ة˘ي˘جو˘لو˘˘ن˘˘كت˘˘لا مو˘˘ل˘˘ع˘˘لا

امم ،يلآلا مÓعإلا ربخمو
ة˘فا˘شضإا لا˘ح ي˘ف بب˘شست˘˘ي
نا˘مر˘ح ي˘˘ف ىر˘˘خأا ةد˘˘حو
يف ةشساردلا نم ذيمÓتلا

ةيعيبطلا مولعلا سصشصح
ة˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا مو˘ل˘˘ع˘˘لاو
ي˘˘˘˘˘لآلا مÓ˘˘˘˘˘˘عإلا اذ˘˘˘˘˘˘كو
ة˘شصشصخ˘م˘لا تا˘عا˘˘ق˘˘لا˘˘ب
ةيدلب نأا ينعي اذهو ،اهل
ة˘˘شسا˘˘م ة˘˘جا˘˘ح˘˘ب مو˘˘حر˘˘م
ي˘˘ف ىر˘˘خأا ة˘˘ط˘˘شسو˘˘ت˘˘م˘˘ل
كلذل ،بيرقلا لبق˘ت˘شسم˘لا

نع ةقطنملا ناكشس حرط
ةرورشضب مهيلث˘م˘م ق˘ير˘ط
لÓع حايرب ةيوناث ليوحت
ةشصاخ ةيناث ةطشسوتم ىلإا

تنا˘ك ل˘شصألا ي˘ف ا˘˘ه˘˘نأاو
دوجو ل˘ظ ي˘ف ة˘ط˘شسو˘ت˘م
ة˘˘يو˘˘نا˘˘ث˘˘˘لا ح˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ب ل˘˘˘مأا
اهب ر˘ي˘شست ي˘ت˘لا ةد˘يد˘ج˘لا
،قاشسو مدق ىلع لاغششألا

نأا ىلإا نوجتحملا راششأاو
تداف˘ت˘شسا مو˘حر˘م ة˘يد˘ل˘ب
مت ماشسقأا60 عورششم نم
30 ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘ه˘˘˘˘ع˘˘˘˘يزو˘˘˘˘ت
اهزاجنإا متي ملو تايئادتبإا
ا˘م˘ك ،اذ˘ه ا˘ن˘مو˘˘ي ة˘˘يا˘˘غ˘˘ل
زا˘˘˘ج˘˘˘˘نإا ءلؤو˘˘˘˘ه حر˘˘˘˘ت˘˘˘˘قا
ل˘ظ ي˘ف ةد˘يد˘ج ة˘ي˘ئاد˘ت˘با
يذلا ي˘نار˘م˘ع˘لا ع˘شسو˘ت˘لا
اذ˘كو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘لا ه˘˘فر˘˘ع˘˘ت
اذ˘ه ،ي˘˘نا˘˘كشسلا د˘˘ياز˘˘ت˘˘لا

عمتج˘م˘لا و˘ل˘ث˘م˘م با˘عأاو
تا˘ط˘ل˘شسلا ى˘ل˘ع ي˘ند˘م˘لا
مهرواششت مل يتلا ةيلحملا
م˘˘ه˘˘نو˘˘ك م˘˘غر ر˘˘مألا ي˘˘ف
ذي˘مÓ˘ت˘لا ح˘لا˘شصم˘ب ىردأا

با˘ي˘غ ن˘˘م او˘˘بر˘˘غ˘˘ت˘˘شساو
ةدع˘ب ير˘ي˘شضح˘ت˘لا ما˘شسقأا

م˘ه˘ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو ،سسراد˘م
ةعجارم ةرورشضب نوبلاطي

عاطقب قل˘ع˘ت˘ت طا˘ق˘ن ةد˘ع
.ةقطنملاب ةيبرتلا

ودبع.صص

ةيمومع ةقيدح عورسشم فقوت لوح ت’ؤواسست
قفإرم زاجنل رييÓم01

رإردأاب يلاصس ةيدلبب ةيرصضح ةئيهتو
ي˘لا˘شس ة˘يد˘ل˘ب تدا˘ف˘˘ت˘˘شسا

ن˘˘م راردأا ة˘˘يلو بو˘˘ن˘˘˘ج
01 يلا لشصو يلام غلبم
ليومت نم ،ميتنشس رييÓم
زاجنلLCCF قود˘˘ن˘˘˘شص
ة˘ير˘شضح ة˘ئ˘ي˘ه˘تو ق˘فار˘˘م
تقل˘ط˘نا ع˘يرا˘ششم˘لا ل˘كو
لإا ،ةبشسانم ةريتوب ريشستو
ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا عور˘˘˘˘˘ششم
هب تفقوت يذلا ةيمومعلا
ناكشسلا لعج ام ،لاغششألا
تا˘ح˘ي˘شضو˘ت˘ب نو˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘ي
لا˘م˘كت˘شسا ي˘ف عار˘˘شسإلاو
بكرملل ةلباقملا ةقيدحلا
فر˘˘˘ط ن˘˘˘م ي˘˘˘شضا˘˘˘˘ير˘˘˘˘لا
ربع امك ،ةينعملا تاهجلا

يفو نينطاوملا نم ددع
اومهفتي مل مه˘نأا م˘ه˘ث˘يد˘ح
اذه مÓ˘ت˘شسا ر˘ي˘خأا˘ت بب˘شس

ديحولا يهيفرتلا ءاشضفلا
ن˘˘كا˘˘مأا ماد˘˘ع˘˘نا ل˘˘ظ ي˘˘ف
مغرلابو ،ىرخألا ةيلشستلا

ة˘˘ق˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘لا هذ˘˘˘ه نأا ن˘˘˘م
ا˘ه˘مÓ˘ت˘شسا ج˘مر˘˘ب˘˘م نا˘˘ك
ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ة˘˘ف˘˘˘ئا˘˘˘شصلا هذ˘˘˘ه
لا˘غ˘˘ششألا ا˘˘ه˘˘ب تق˘˘ل˘˘ط˘˘نا
ن˘م˘شض ة˘˘ي˘˘لا˘˘م ة˘˘ف˘˘ل˘˘كت˘˘ب
ط˘شسو˘ل ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘ت عور˘˘ششم
رايلم01 ةميقب ةن˘يد˘م˘لا
زا˘ج˘نإا م˘ت ثي˘ح ،م˘ي˘ت˘˘ن˘˘شس
ةرا˘˘˘˘˘˘نإلاو ة˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘شصرألا
بعÓم4و ة˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا

ف˘شسأÓ˘ل ن˘˘كلو ،ة˘˘يراو˘˘ج
ام ،ةششوششغم اهنأا نأا ليق
اذ˘˘˘ه مÓ˘˘˘ت˘˘˘شسا ل˘˘˘ع˘˘˘˘ج˘˘˘˘ي
ار˘خأا˘ت فر˘˘ع˘˘ي عور˘˘ششم˘˘لا

.ىرخأا رهششأل
مسساقلب يفيرسشوب

رحلإ ةجومو انمإزت
ةقطنملإ اهفرعت يتلإ

تÓمح يف عورصشلإ
قئإرح لوح ةيصسيصسحت
يلÓيج يديصسب تاباغلإ

ناصسملت يف
ح˘˘لا˘˘شصم ما˘˘يأا ذ˘˘ن˘˘˘م تعر˘˘˘شش
يديشس ةرئادب ةيندملا ةيامحلا

سسيشسحتلا ةيلمع يف يلÓيج
،تاباغلا قئارح لوح ةيعوتلاو
اهفرعت يتلا رحلا ةجومو انمازت
تاذ تما˘˘ق د˘˘قو ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘˘لا
نيحÓفلا ة˘ق˘فار˘م˘ب ح˘لا˘شصم˘لا

داشصحلا تلآا باحشصأا اذكو
يف ءلؤوه˘ل ح˘ئا˘شصن˘لا م˘يد˘ق˘ت˘ل

ا˘م˘ي˘شسل ،ق˘ير˘ح بو˘˘ششن لا˘˘ح
تارورا˘˘˘˘ق ر˘˘˘˘فو˘˘˘˘ت ةرور˘˘˘˘شض
ها˘ي˘م˘لا ج˘˘يرا˘˘ه˘˘شصو ءا˘˘ف˘˘طإلا

بي˘ط ةد˘حو˘˘لا سسي˘˘ئر بشسحو
ىلع هحلا˘شصم نإا˘ف يرو˘ششا˘ع
،ئرا˘ط يأل داد˘ع˘ت˘˘شسإاو ة˘˘ب˘˘هأا
لÓ˘˘خ د˘˘كأا ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا تاذ
ة˘ي˘مو˘ي˘ل بشضت˘ق˘م˘لا ه˘˘ث˘˘يد˘˘ح
ة˘يا˘م˘ح˘لا ناو˘˘عأا نأا «مÓ˘˘شسلا»
ىلع نولمعي ةرئادلاب ةيندملا

ءابو سصوشصخب ةيعوتلا ةيلمع
ة˘ق˘فار˘م˘لا لÓ˘خ ن˘م ا˘نورو˘˘ك
ةمتهملا تايعمجلل ةرمتشسملا
ح˘لا˘شصم اذ˘كو ،لا˘ج˘م˘لا اذ˘ه˘˘ب
ع˘˘يزو˘˘˘ت ع˘˘˘م ن˘˘˘مألاو كرد˘˘˘لا
اذه ،تا˘ما˘م˘كلاو تا˘يو˘ط˘م˘لا

حلاشصم تمظن نأاو قبشس دقو
يد˘ي˘شسب ة˘ي˘ند˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا

ا˘ه˘ن˘م ة˘ط˘ششنأا ةد˘ع ي˘˘لÓ˘˘ي˘˘ج
حر˘ششو ة˘ي˘شضار˘ت˘فا تاروا˘˘ن˘˘م
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل ل˘خد˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ك
رور˘م˘لا ثداو˘ح˘˘ك ثداو˘˘ح˘˘لا

 .اهريغو
صشاتيلتوب ع

نوراه يحابسصم

يو˘˘ه˘˘ج˘˘لا قود˘˘ن˘˘شصلا م˘˘ظ˘˘ن
(AMRC) يحÓفلا نواعتلل
ةيئلولا ةير˘يد˘م˘لا ة˘كرا˘ششم˘ب
،ار˘خؤو˘م ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل˘˘ل

يف ةيلثامت ةيق˘ي˘ب˘ط˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
ةقطنمب قئارحلا نارين دامخإا
قوشس ةيدلبب ةدجاوتملا ةطول
كلذو ةيا˘ج˘ب ة˘يلو˘ب ن˘ي˘ن˘ثلا
،ةقطنملا هذه ي˘حÓ˘ف ةد˘ئا˘ف˘ل
ةقيقد ةروشصب ةيلمعلا ترجو
ا˘ه˘ي˘ف تل˘م˘ع˘ت˘شسا ة˘م˘˘كح˘˘مو
ة˘˘˘˘يرور˘˘˘˘شضلا ل˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘شسو˘˘˘˘˘لا

تلا˘ح˘لا ي˘ف ة˘ل˘م˘ع˘ت˘شسم˘˘لاو
عيرشسلا لخدتلا بلطتت يتلا

ةيامح ىلإا فداهلا رششابملاو
يتابنلا ءاطغلاو ةيباغلا ةورثلا

دراوملاب ةقÓع هلام ةشصاخو
را˘˘ج˘˘ششألا ل˘˘ث˘˘م ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘˘لا
،بوبحلا ن˘ي˘تا˘شسبو ةر˘م˘ث˘م˘لا

قود˘ن˘˘شصلا ة˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م بشسحو
هذه نإا تدكأا يتلا يحÓفلا
را˘˘طا ي˘˘ف ل˘˘خد˘˘ت ةردا˘˘ب˘˘م˘˘˘لا
ة˘˘˘˘يدا˘˘˘˘ششرلا تÓ˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا
ع˘با˘˘ط˘˘لا تاذ ة˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لا
ي˘˘شسي˘˘شسح˘˘ت˘˘لاو يو˘˘عو˘˘˘ت˘˘˘لا
نأاو ةشصاخ نيحÓفلل ةهجوملا
لولح نم انمازت يتأات اهتيمهأا

رايتخا ببشسو ،فيشصلا مشسوم
عبرتت ا˘ه˘نو˘ك ة˘طو˘ل ة˘ق˘ط˘ن˘م
لقت ل ةيحÓف ةحاشسم ىلع
051 اهن˘م را˘ت˘كه054 ن˘ع
يقابلاو را˘ج˘ششألا ن˘م را˘ت˘كه

‐ بوبحلل لوقح نع ةرابع
هذه لثمو ‐ ريعششلاو حمقلا
زيكرتلا ىلإا يمرت تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

ن˘م ي˘ئا˘قو˘لا بنا˘˘ج˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ر˘˘˘شصن˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘يو˘˘˘كت لÓ˘˘˘˘خ
ه˘ي˘ل˘ع لّو˘ع˘ي يذ˘˘لا ير˘˘ششب˘˘لا

ةرو˘شصب ة˘كرا˘ششم˘ل˘ل ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك
نو˘شصو ة˘يا˘م˘ح ي˘ف ة˘ي˘با˘ج˘˘يإا
ي˘ه ي˘ت˘لا ءار˘شضخ˘لا ة˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا
ةيشساشسألا ةيومن˘ت˘لا  ةز˘ي˘كر˘لا
م˘ها˘شست نا ا˘˘ه˘˘نا˘˘كمإا˘˘ب ي˘˘ت˘˘لا
م˘˘˘عد ي˘˘˘ف ر˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ك ل˘˘˘˘كششب
عاطق يف ةلودلا ةيجيتارتشسا
ة˘ئ˘ي˘˘ب˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘حو ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا

.طيحملاو
ت . Ëرك

ةقطنملإ يحÓف ةدئافل
ةياجب يف ةطولب قئإرحلإ نإرين دامخإإ تايلمع يف يلثامت قيبطت
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وتاكريملإ يف ةنولصشرب دناعي وينيروم
مويلا ،ينابشسإا يفحشص ريرقت فششك
نأا˘˘ششب د˘˘يد˘˘ج رو˘˘ط˘˘˘ت ن˘˘˘ع ،تب˘˘˘شسلا
يدانل لب˘ق˘م˘لا ي˘ف˘ي˘شصلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا
.ةنولششرب
«وفيتروبيد ودنوم» ةفيحشصل اًقفوو
اًمتهم لازي ل ةنولششرب نإاف ،ةينابشسإلا
ي˘ج˘نا˘˘ت ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا ع˘˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب
˘ما˘ه˘ن˘تو˘ت ط˘شسو بعل ي˘ل˘ي˘˘ب˘˘مود˘˘ن
.ريبشستوه
ة˘نو˘ل˘ششر˘ب ،ر˘يرا˘ق˘ت˘لا سضع˘ب تط˘برو
ماه˘ن˘تو˘ت ع˘م ة˘ي˘لدا˘ب˘ت ة˘ق˘ف˘شص د˘ق˘ع˘ب
،يليبمود˘ن تا˘مد˘خ ى˘ل˘ع لو˘شصح˘ل˘ل
وينيتوك بيليف يليزاربلا لاقتنا ريظن
.لبقملا مشسوملا لÓخ زريبشسلا ىلإا

نأا ىلإا ةينابشسإلا ةفيحشصلا تراششأاو
ركني ،ماهنتوت بردم وينيروم هيزوج
،يليبمودن عم ةئيشس ةقÓعب هطابترا

ةنولششرب ىلإا بعÓلا لاقتنا سضفريو
.لبقملا يفيشصلا وتاكريملا لÓخ
دا˘ق˘ت˘نا ه˘ل ق˘ب˘شس و˘ي˘ن˘يرو˘م نأا ر˘˘كذ˘˘ي
لئاشسو يف ينلع ل˘كششب ي˘ل˘ي˘ب˘مود˘ن
بعÓ˘لا ة˘كرا˘˘ششم نأا ا˘˘م˘˘ك ،مÓ˘˘عإلا
بردملا يلوت ذنم تعجارت يشسنرفلا
.مشسوملا اذه ماهنتوت ةدايق ،يلاغتربلا

كلامزلإ يف اًبعل برصضي «انوروك»
د˘ج˘ت˘شسم˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف بر˘˘شض
يرودلا يف اًديدج اًبعل ،«91 ديفوك»
.سسمأا لوأا ،يرشصملا

،داوع دمحم كلامزلا سسراح عشضخو
هتباشصإا تبثأا يذلا ،يبطلا فششكلل
نلعأا ام بشسحب ،ي˘جا˘ت˘لا سسور˘ي˘ف˘لا˘ب
ى˘ل˘ع ه˘ت˘ح˘ف˘شص ر˘ب˘ع ه˘شسف˘ن بعÓ˘˘لا

.«رتيوت» يعامتجلا لشصاوتلا عقوم
ي˘با˘ج˘يإا ل˘ي˘ل˘ح˘˘ت«» :سسرا˘˘ح˘˘لا لا˘˘قو
.«مكتاوعد .. انوروك
قباشس تقو يف نلعأا ،كلامزلا ناك
تا˘ح˘شسم˘ل ه˘ي˘ب˘عل عو˘˘شضخ ه˘˘شضفر
فانئتشسل اشضفر ةركلا داحتاب انوروك
.يرودلا ةقباشسم
هذه لÓخ ،ةيرشصملا ةيدنألا عشضختو
داحتلا اهيرجي يتلا تاحشسملل ةرتفلا
ةلوطب فانئتشسل اًد˘ي˘ه˘م˘ت ،ير˘شصم˘لا
ةيادب وأا ،ةي˘ل˘يو˘ج ة˘يا˘ه˘ن ع˘م يرود˘لا
.نيلبقملا توأا

ةقفصصل ةيئاهنلإ ةغيصصلإ
ةيلدابتلإ سسوتنفوجو ةنولصشرب
،تبشسلا مويلا ،يفحشص ريرقت فششك
ة˘ق˘ف˘شصل˘ل ة˘ي˘ئا˘ه˘˘ن˘˘لا ة˘˘غ˘˘ي˘˘شصلا ن˘˘ع
ةنول˘ششر˘ب ن˘ي˘ب ةر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ة˘ي˘لدا˘ب˘ت˘لا

و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا لÓ˘˘خ ،سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘جو
.لبقملا يفيشصلا

ي˘ن˘شسو˘ب˘لا م˘شضن˘ي نأا ع˘قو˘ت˘م˘لا ن˘مو
ريظن ،ةنولششرب ىلإا سشتينايب ميلاريم
سصيمقل وليم رثرآا يليزاربلا ءادترا
.لبقملا مشسوملا يف زوجعلا ةديشسلا

نإا˘ف ،«ترو˘ب˘شس» ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘شصل ا˘˘ًق˘˘فوو
اد˘˘ق˘˘ع سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘˘جو ة˘˘˘نو˘˘˘ل˘˘˘ششر˘˘˘ب
ةق˘ف˘شصلا لو˘ح ة˘مد˘ق˘ت˘م تا˘شضوا˘ف˘م
ءو˘شضلا ر˘ثرآا ح˘˘ن˘˘م نأا د˘˘ع˘˘ب ،اًر˘˘خؤو˘˘م
ةد˘˘ي˘˘شسلا ى˘˘لإا ما˘˘م˘˘شضنÓ˘˘ل ر˘˘˘شضخألا
.زوجعلا

قافتل نييدانلا لشصوت ىلإا تراششأاو
حابشص نم ىلوألا تاعاشسلا يف يئاهن
ر˘ي˘ظ˘ن ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا لدا˘ب˘ت لو˘ح ،مو˘ي˘لا

نييÓم01 ىل˘ع ة˘نو˘ل˘ششر˘ب لو˘شصح
لشضف ةنولششرب نأا تحشضوأاو.وروأا
ىلإا اهتفاشضإل لاومألا ىلع لوشصحلا
يد ا˘ي˘تا˘م ما˘ح˘قإا ن˘˘م ا˘˘ًلد˘˘ب ،ه˘˘حا˘˘برأا
ي˘ف ،سسو˘ت˘ن˘فو˘˘ج ر˘˘ي˘˘ه˘˘ظ و˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ششت
.ةقفشصلا
ةينابشسإلا ريراقتلا سضعب نأا ركذي
،سسوتنفوج ىلإا رثرآا رفشس تمعز
يبطلا فششكلا ءارجإل ،دحألا اًدغ
.ونيروت يف
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،ر˘يا˘كشسلو˘شس را˘نو˘غ ي˘˘لوأا د˘˘كأا
نأا ،د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘˘شسششنا˘˘م برد˘˘م
ةيلام ةبرشض ى˘ق˘ل˘ت ا˘م˘بر يدا˘ن˘لا
ةحئاج ءارج ه˘ي˘شسفا˘ن˘م ن˘م ر˘ب˘كأا
ن˘˘م سسي˘˘لو ،ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف
حا˘ت˘م˘لا غ˘ل˘ب˘م˘لا ة˘م˘ي˘ق ح˘شضاو˘˘لا
ةرتف يف ددج نيبعل عم دقاعتلل
.ةلبقملا تلاقتنلا

ه˘ط˘ط˘خ ن˘ع د˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي ع˘˘جار˘˘تو
دعب ،يام يف ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘يو˘ن˘شسلا

ه˘ي˘ن˘ج نو˘ي˘˘ل˘˘م32 ةرا˘˘˘˘˘˘˘˘شسخ
يف (رلود نويلم82) ينيلرتشسإا
فقوت دعب ،ةيونشس عبر تاداريإا
.انوروك سسوريف ببشسب مشسوملا

ي˘شضا˘م˘لا ر˘ه˘ششلا يرود˘لا دا˘˘عو
لا˘قو ،ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا رو˘شضح نود˘˘ب
يذ˘لا ،د˘ت˘يا˘نو˘ي نإا ر˘يا˘˘كشسلو˘˘شس
هينج نوي˘ل˘م924 ه˘نو˘يد غ˘ل˘ب˘ت
ارذح اجهن ع˘ب˘ت˘ي˘شس ،ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘شسإا
.قافنإلاب قلعتي اميف
سشتيرو˘ن ة˘ه˘جاو˘م ل˘ب˘ق فا˘شضأاو
سسأاكب ةينا˘م˘ث˘لا رود ي˘ف ي˘ت˘ي˘شس
:تبشسلا مويلا ،يزيلجنإلا داحتلا

رومألا ىلع ربكأا ةرظن يقلنشس»
.«رثأاتلا ىدم ةفرعمل انشسفنأاب
ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع لوؤو˘˘˘˘˘˘˘˘˘شسم تشسل» :دازو
هقفننشس يذلا غلبملا نع ثيدحلا

يوق دان نحن .اقح ملعأا ل يننأل
ام˘بر ن˘كل ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا ن˘م

.«انريغ نم رثكأا انرثأات
سسماخلا زكرملا دتيانوي لتحيو
طاقن سسمخب ارخأاتم يرودلا يف
ز˘كر˘م˘لا بحا˘شص ي˘شسل˘ي˘ششت ن˘˘ع
.ةياهنلا نم تلوج7 لبق عبارلا

نم يتي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘م ع˘ن˘م ع˘مو

تلو˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘كرا˘˘˘ششم˘˘˘لا
حئاول كا˘ه˘ت˘نا بب˘شسب ة˘ي˘بوروألا
داحتÓل فيظ˘ن˘لا ي˘لا˘م˘لا بع˘ل˘لا
(ا˘˘ف˘˘يو˘˘ي˘˘لا) ة˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘˘ل ي˘˘˘بوروألا
ايفاك سسماخ˘لا ز˘كر˘م˘لا نو˘كي˘شس
و˘ل لإا لا˘ط˘بألا يرود˘ل ل˘هأا˘ت˘ل˘˘ل
د˘شض ه˘ن˘ع˘ط ي˘ف ي˘ت˘ي˘شس ر˘شصت˘˘نا
ميكح˘ت˘لا ة˘م˘كح˘م ي˘ف ة˘بو˘ق˘ع˘لا
.ةيشضايرلا

رهششلا هريشصم يتيشس فرعيشسو
دتيانويل ن˘كم˘ي ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ل˘ب˘ق˘م˘لا
لان ول ةيراق ةلوطب زربأل لهأاتلا
اذ˘˘˘ه ي˘˘˘بوروألا يرود˘˘˘˘لا بق˘˘˘˘ل
.مشسوملا

ىرن انوعد» :رياكشسلوشس فدرأاو
ىلإا ريهامجلا ةدوع نكمي ىتم
.«بعÓملا

مدع نم ةلاح كانه» :درطتشساو
لكو رهششأا4 وأا3 كانهو نيقيلا

ل˘كو م˘لا˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف لا˘˘م˘˘عأا ل˘˘جر
نأا د˘˘ق˘˘ت˘˘عأا .م˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘ف بعل
نم نيدكأاتم ريغ اولاز ام عيمجلا

.«ريثأاتلا ىدم

اماع03 بايغ دعب بقللاب جوتي «رفيللإ»

9102 ةخصسنو يلاحلإ لوبرفيل عمجت تبإوث3 ..«غيلريميربلإ» لطب

دتيانوي رتصسصشنامل بّيخم وتاكريمب أابنتي رياكصسلوصس

ليشصافت نع ،يلاطيإا يفحشص ريرقت فششك
لاير ريهظ ،يميكح فرششأا يبرغملا بارتقا

نم ،دنومترود ايشسوروب ىلإا راعملا ديردم
وتاكري˘م˘لا لÓ˘خ ،نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا ى˘لإا لا˘ق˘ت˘نلا
.لبقملا يفيشصلا

يفحشصلا ،«ويزرام يد ا˘كو˘ل˘نا˘ي˘ج»ـل ا˘ق˘فوو
،«ايلاطيإا تروبشس ياكشس» ةكبششب ريهششلا
خ˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب ى˘ل˘ع ه˘قو˘ف˘ت م˘شسح ر˘ت˘نإا نإا˘˘ف

.يميكح ةقفشص يف يتيشس رتشسششنامو
ه˘˘نأا ،ه˘˘ع˘˘قو˘˘م ر˘˘ب˘˘ع ،و˘˘يزرا˘˘˘م يد ح˘˘˘شضوأاو
لا˘يرو ر˘ت˘نإلا تا˘شضوا˘ف˘م مو˘ي˘لا م˘ت˘ت˘˘خ˘˘ت˘˘شس
04 اهتميق غلبت يتلا ةقفشصلا لوح ،ديردم
5 غلبت تآافاكم ىلإا ةفاشضإلاب ،وروي نويلم
.وروأا نييÓم
عفد ةيفيك ىلع ،مويلا تاشضوافم زكرتتشسو
يدا˘ن˘ل˘ل ة˘ق˘˘ف˘˘شصلا لاو˘˘مأا ،«يروز˘˘تار˘˘ي˘˘ن˘˘لا»

رتشسششنامو خ˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب نأا د˘كأاو.ي˘كل˘م˘لا
وروأا نويلم06 عفدل نْيدعتشسم اناك يتيشس
بتار ى˘لإا ة˘فا˘شضإلا˘ب ،ي˘م˘ي˘كح م˘شض ر˘ي˘˘ظ˘˘ن
بعÓلا هيلع ل˘شصح˘ي˘شس ا˘م زوا˘ج˘ت˘ي يو˘ن˘شس
.(وروأا نييÓم5) رتنإا يف يبرغملا

نرياب يشضرع سضفر يميكح نأا ىلع ددششو
ر˘ت˘نإا سصي˘م˘ق ءاد˘ترا نأا ىر˘ي ه˘نأل ؛ي˘ت˘˘ي˘˘شسو
.هلبقتشسم يف ةيلاثم ةوطخ نوكيشس ،نÓيم

رتنإلإ ىلإإ يميكح لاقتنإ ليصصافت نع فصشكلإ

ف˘شصو˘لا و˘ه «ة˘لو˘˘ط˘˘ب Ó˘˘ب ل˘˘ط˘˘ب»
ة˘خ˘شسن˘لا ي˘ف ،لو˘بر˘ف˘ي˘˘ل˘˘ل ل˘˘ث˘˘مألا
يزي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا ن˘م ة˘ي˘شضا˘م˘لا
79ـل زدير˘لا ل˘شصو ثي˘ح ،زا˘ت˘م˘م˘لا
م˘شسح د˘ق˘ف ،ج˘يو˘˘ت˘˘ت˘˘لا نود ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن
هحلاشصل عارشصلا يتيشس رتشسششنام
.ةدحاو ةطقن قرافب
ة˘ب˘ي˘ت˘ك جر˘خ˘ت م˘˘ل ،كلذ م˘˘غر ن˘˘كل
مشسوملا نم ةطبحم بولك نغروي
يرود بقلب تجوت ثيح ،يشضاملا
.ماهنتوت باشسح ىلع ابوروأا لاطبأا

قيقحتل م˘شسو˘م˘لا اذ˘ه زد˘ير˘لا دا˘عو
ذإا ،ا˘ًما˘˘ع03 ذ˘ن˘م بئا˘غ˘لا م˘ل˘˘ح˘˘لا

لبق «غ˘ي˘لر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا» بق˘ل اود˘شصح
.تلوج7ـب هتياهن
رو˘ط˘شسلا ي˘ف «ةرووو˘ك» د˘˘شصر˘˘يو
لو˘بر˘ف˘ي˘ل ن˘ي˘ب تباو˘˘ث3 ،ة˘ي˘لا˘ت˘لا
:يشضاملا مشسوملا ةخشسنو يلاحلا

حÓسصو ينام
ي˘˘نا˘˘م و˘˘يدا˘˘شس ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث نأا كشش ل
رطخ ر˘ب˘كأا ل˘ث˘م˘ت ،حÓ˘شص د˘م˘ح˘مو
ه˘˘جاو˘˘ي سسفا˘˘˘ن˘˘˘م يأا عا˘˘˘فد ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةو˘ق˘لاو ة˘عر˘شسلا بب˘شسب ،لو˘بر˘ف˘ي˘˘ل
يف ةشصاخ ،نابعÓلا ا˘ه˘كل˘م˘ي ي˘ت˘لا
.ةدترملا تامجهلا

يلاغنشسلاو يرشصملا دجاوت مغرو
حا˘ن˘ج˘لا يز˘كر˘م ي˘ف ،تقو˘لا بل˘غأا
ربكأا امهيدل نأا لإا ،رشسيألاو نميألا

نيقوفتم ،قيرفلا يف يفيدهت لدعم
و˘تر˘بور ،ح˘ير˘شصلا م˘جا˘ه˘م˘لا ى˘˘ل˘˘ع
.ونيمريف
‐8102) ة˘خ˘شسن ى˘˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لا˘˘بو
ي˘نا˘مو حÓ˘شص نأا د˘ج˘ن˘˘شس ،(9102
«غيلريميرب˘لا» فاد˘ه بق˘ل ا˘م˘شسا˘ق˘ت

كير˘ي˘م˘يإا ر˘ي˘˘ي˘˘ب ع˘˘م ،ا˘˘ًفد˘˘ه22ـب
.لانشسرآا مجن ،غنايمابوأا

نامجنلا لظ ،يلاحلا مشسوملا يفو
لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل ي˘˘فاد˘˘˘ه ة˘˘˘م˘˘˘ق ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ثيح ،نآلا ىت˘ح ،«غ˘ي˘لر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا»ـب
51 لباقم اًفده71 حÓشص كلتمي
.ينامل

نوسستربورو دلونرأإ
با˘ع˘لأا ع˘نا˘شص لو˘بر˘ف˘ي˘ل كل˘ت˘م˘ي ل
ن˘˘ير˘˘ي˘˘ه˘˘ظ˘˘لا ن˘˘كل ،ي˘˘كي˘˘˘شسÓ˘˘˘ك
يدنآاو دلونرأا ردنشسكلأا ،نيقلأاتملا

اذ˘ه˘ب مو˘ق˘ي ن˘م ا˘˘م˘˘ه ،نو˘˘شستر˘˘بور
.لعفلاب رودلا
دلونرأا مدق ،يشضاملا مشسوملا يفف

ر˘ث˘كأا تا˘بو ،ة˘م˘شسا˘ح ةر˘ير˘م˘ت21
م˘شسو˘م ي˘ف ا˘ًفاد˘هأا ع˘˘ن˘˘شصي ع˘˘فاد˘˘م
.«غيلريميربلا» خيرات لاوط ،دحاو
مل يدنلتكشسلا هليمز ماقرأا نأا امك
.اًفده11ـل هتعانشصب ،اًريثك فلتخت
اذه ،ا˘م˘ه˘ج˘هو˘ت نا˘م˘ج˘ن˘لا ل˘شصاوو
ةريرمت21 دلونرأا مدق ذإا ،مشسوملا

8 ل˘˘با˘˘ق˘˘م ،نآلا ى˘˘ت˘˘ح ،ة˘˘˘م˘˘˘شسا˘˘˘ح
.نوشستربورل

عينم دسس
نامدقتي لوبرف˘ي˘ل ير˘ي˘ه˘ظ نأا م˘غر
ل اننأا لإا ،موجهلل مئاد هبشش لكششب
.امهفلخ ةرغث دوجوب رعششن
رودلا ىلإا كلذ يف لشضفلا دوعيو

ناف ل˘ي˘جر˘ي˘ف ه˘ب˘ع˘ل˘ي يذ˘لا ر˘ي˘ب˘كلا
ةدترم تامجه يأا ليطعت يف ،كياد
.سسفانملل
ةيعون ةلقن كياد ناف لكشش امكو
هيلإا لقتنا امدعب ،قيرفلا عافد يف
،(8102‐7102) م˘شسو˘م ءا˘ت˘شش ي˘˘ف
هليمز ىلع كلذك قبطني رمألا نإاف
فاشضأا يذلا ،ركيب نوشسيلأا سسراحلا
ذن˘م ،«زد˘ير˘لا»ـل ةو˘ق˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا

.8102 فيشص
عينملا دشسلا ةباثمب نوشسيلأا ناكو
،«غ˘ي˘لر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا» ي˘ف م˘شسو˘م˘لا اذ˘ه
ةدهاششم دنع كلذ ةظحÓم اننكميو
ببشسب ،اهنع بيغت يتلا تايرابملا
.نايردأا هنم اًلدب كراششو ،ةباشصإلا

ر .ق ^
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02 مقر ةيحصضلإ يصشتيل
«ويصشتلاكلإ» يف ودلانورل

و˘نا˘ي˘ت˘شسير˘ك ي˘لا˘˘غ˘˘تر˘˘ب˘˘لا ل˘˘ج˘˘شس
نم اًفده ،سسوتنفوج مجن ،ودلانور
ه˘ق˘ير˘ف مد˘ق˘ت ه˘ب زز˘ع ،ءاز˘ج ة˘ل˘˘كر
،سسمأا لوأا ،ي˘ششت˘ي˘ل با˘˘شسح ى˘˘ل˘˘ع
نمشض ،مويداتشس زنايلأا بعلم ىلع
يرودلل82 ة˘لو˘ج˘˘لا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م
.يلاطيإلا

فادهألا نم هديشصر ودلانور عفرو
،اًفده32 ىلإا يلاطيإلا يرودلا يف
ور˘˘ي˘˘ششت ن˘˘˘ع فاد˘˘˘هأا4 قرا˘˘ف˘˘˘ب
ردشصتملا ويزل مجاهم ،يليبوميإا
.(اًفده72)ـب
«ا˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘بوأا» ة˘˘˘˘˘˘كب˘˘˘˘˘˘شش بشسح˘˘˘˘˘˘بو
و˘ه ي˘ششت˘ي˘ل نإا˘˘ف ،تا˘˘ي˘˘ئا˘˘شصحإÓ˘˘ل
هيف لجشسي يذلا02 مقر قيرفلا

ي˘ف بع˘ل˘ل ه˘لا˘ق˘ت˘نا ذ˘ن˘˘م ود˘˘لا˘˘نور
12 ل˘شصأا ن˘م ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلا يرود˘˘لا
.اقيرف
«ا˘˘˘˘˘˘˘كاو˘˘˘˘˘˘˘كشس» ة˘˘˘˘˘˘˘كب˘˘˘˘˘˘˘شش ا˘˘˘˘˘˘˘مأا
نأا ىلإا تراششأا دقف ،تايئاشصحإÓل
بعل ر˘˘ث˘˘كأا ي˘˘نا˘˘ث و˘˘˘ه ود˘˘˘لا˘˘˘نور
ي˘˘ف ءاز˘˘ج˘˘لا تÓ˘˘كر˘˘ل ا˘˘ًل˘˘ي˘˘ج˘˘˘شست
اذ˘ه ىر˘ب˘˘كلا5 ـلا تا˘˘˘˘يرود˘˘˘˘˘لا
.تÓكر9 ديشصرب ،مشسوملا

ور˘˘ي˘˘˘ششت و˘˘˘ه لوألا نأا تح˘˘˘شضوأاو
ديشصرب ،ويزل م˘جا˘ه˘م ،ي˘ل˘ي˘بو˘م˘يإا

و˘˘˘ه ثلا˘˘˘ث˘˘˘لا ا˘˘˘˘مأا ،تÓ˘˘˘˘كر01
،ىونج عفادم ،وتيششيرك وكينيمود
.تÓكر7 ديشصرب

ةريح ديزت لإومألإ
خنويم نرياب مجن

ديفيد ريشصم لوح سضومغلا لشصاوتي
يهتني يذلا ،خنويم نرياب عفادم ،ابلأا
فيشص يف يناملألا يدانلا عم هدقاعت
1202.
ترو˘ب˘شس يا˘كشس» ة˘˘كب˘˘شش تف˘˘ششكو
ابلأا ليكو نيب مت عامتجا نع «ايناملأا

«يرا˘فا˘ب˘˘لا» يدا˘˘ن˘˘لا ي˘˘لوؤو˘˘شسم ع˘˘م
مل هنكل ،خنويم يف يشضاملا ءاعبرألا
.مشساح رارق يأا نع رفشسي

يلودلا رارقتشسا مدع ىلإا تراششأاو
نأاششب يئاهنلا هرارق ىلع يواشسمنلا
هيدا˘ن ع˘م د˘يد˘ج د˘ق˘ع ى˘ل˘ع ع˘ي˘قو˘ت˘لا
.همدع نم يلاحلا

،ن˘ير˘مأا ن˘ي˘ب ر˘ئا˘ح ا˘˘بلأا نأا تد˘˘كأاو
،«يرافابلا» قيرفلا عم ءاقبلا وه لوألا
عرعرتو تاونشس01 هيف ىشضمأا يذلا
هيقبُي د˘ق˘ع ى˘ل˘ع ع˘ي˘قو˘ت˘لا˘ب ،ه˘ل˘خاد˘ب
ز˘نا˘ي˘لأا» بع˘ل˘م ل˘خاد لاو˘˘طأا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘ل
.«انيرأا
ريكفتب ق˘ل˘ع˘ت˘ي˘ف ،ي˘نا˘ث˘لا را˘ي˘خ˘لا ا˘مأا

ىلع لوشصحلا يف اًماع82ـلا بحاشص
،خ˘نو˘ي˘˘م نر˘˘يا˘˘ب جرا˘˘خ ر˘˘ث˘˘كأا لاو˘˘مأا

ة˘نو˘ل˘ششر˘ب ما˘م˘ت˘ها ل˘ظ ي˘ف ا˘م˘ي˘˘شسل
.همشضب نامريج ناشس سسيرابو
يف ةدراو تلا˘م˘ت˘حلا ة˘فا˘ك ى˘ق˘ب˘تو
هرارق ابلأا ذختي ىتح ،ةمداقلا ةرتفلا
.ةنكمم ةشصرف برقأا يف يئاهنلا

ججؤوي ويصشتلاكلإ م‚
يتيصسلإو لايرلإ عإرصص

،ينا˘ب˘شسإا ي˘ف˘ح˘شص ر˘ير˘ق˘ت ف˘ششك
بقترم عارشص نع ،ةعمجلا مويلا
ر˘ت˘شسششنا˘˘مو د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير ن˘˘ي˘˘ب
يرودلا موج˘ن د˘حأا ى˘ل˘ع ،ي˘ت˘ي˘شس
يفيشصلا وتاكريملا يف ،يلاطيإلا
.لبقملا

يتلا ة˘يدا˘شصت˘قلا ة˘مزألا م˘غرو
نأا لإا ،انورو˘ك سسور˘ي˘ف ا˘ه˘ثد˘حأا
ا˘˘بوروأا ي˘˘ف ىر˘˘ب˘˘˘كلا ة˘˘˘يد˘˘˘نألا
ردق اهتاجايتحا ةي˘ب˘ل˘ت لوا˘ح˘ت˘شس
ع˘˘˘قو˘˘˘م بشسح˘˘˘˘بو.ناكمإلا
،ينابشسإلا «لارتني˘شس ا˘شسن˘ي˘ف˘يد»
،يلابيلوك وديلاك يلاغنشسلا نإاف
روحم نو˘كي˘شس ،ي˘لو˘با˘ن ع˘فاد˘م
اذه يتيشسلاو لايرلا نيب عارشصلا
.فيشصلا

يف نييدانلا ةبغر نأا ىلإا راششأاو
ة˘ب˘غر ا˘ه˘ل˘با˘ق˘ت ،ي˘لا˘ب˘ي˘لو˘ك م˘شض
،يلوبان ةرداغم يف هشسفن بعÓلا

ددحو.ةد˘يد˘ج ة˘بر˘ج˘˘ت سضو˘˘خو
ع˘ي˘ب˘ل ا˘˘ًي˘˘ئد˘˘ب˘˘م اًر˘˘ع˘˘شس ي˘˘لو˘˘با˘˘ن

،وروأا نوي˘ل˘م08 غلب يلا˘ب˘ي˘لو˘ك
ديدعلا لوانتم يف سسيل مقر وهو
.ةيدنألا نم

يلاغتربلا داحت’اب مئاد لصصاوت ىلع يبوروأ’ا داحت’ا سسيئر

ةنوبصشل يف لاطبألإ يرود ريصصم ىلع نئمطي «افيويلإ»

ةرك يف تايشصخششلا رابك داششأا
كلذ ي˘ف ا˘م˘ب ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘لألا مد˘˘ق˘˘لا
ي˘ن˘˘ف˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ،فو˘˘ل م˘˘ي˘˘خاو˘˘ي
ن˘غرو˘ي˘ب ،ي˘نا˘م˘لألا بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل

هزوف دعب ،لوبرفيل بردم بولك
ةرمل˘ل يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا بق˘ل˘ب
.اماع03 بايغ دعب ىلوألا

ن˘ع ردا˘شص نا˘ي˘ب ي˘ف ،فو˘˘ل لا˘˘قو
هلعف ام» :ةبعلل يناملألا داحتلا

.«ريدقتلا قحتشسي كانه
ا˘ع˘م ن˘ي˘ق˘فاو˘ت˘م او˘نا˘ك» :فا˘شضأاو
نأا نوقحتشسيو قدشصي ل لكششب
اذام ةيؤور كنكمي ،لاطبألا اونوكي
نم طقف هل ةبشسنلاب كلذ ينعي

ع˘فرأا ،ي˘ف˘طا˘ع˘لا ه˘ل˘ع˘˘ف در لÓ˘˘خ
.«نغرويل ةعبقلا

بق˘ل˘ب لو˘بر˘ف˘ي˘ل ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت د˘˘كأا˘˘تو
ىلوألا ةرملل يزيلجنإلا يرودلا
،(غ˘ي˘لر˘ي˘م˘ير˘ب) د˘يد˘ج˘لا ما˘ظ˘ن˘˘لا˘˘ب
ةراشسخ بقع ،يشضا˘م˘لا سسي˘م˘خ˘لا

يتيشس رتشسششنام رششابملا هقحÓم
.يشسليششت مامأا1‐2
زاجنإا دعب ،يلحملا بقللا يتأايو
لا˘ط˘˘بأا يرود˘˘ب زو˘˘ف˘˘لا˘˘ب بو˘˘ل˘˘ك
،لوبرفيل ع˘م9102 ما˘ع ا˘˘بوروأا

يناملألا يرودلاب زوفلا كلذكو
ايشسوروب عم نيترم (اغيلشسدنوب)
.دنومترود
ين˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا ،كي˘ل˘ف ز˘نا˘ه لا˘قو
ع˘ئار ل˘م˘ع ه˘نإا» :خ˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب˘˘ل

نم ،لوبر˘ف˘ي˘ل ي˘ف ه˘ب مو˘ق˘ي يذ˘لا
نوبعلي يتلا ةقيرطلا ةيؤور عئارلا
يدانلا دششح فيكو ،مدقلا ةرك اهب
رعاششم كانه ،هبولشسأاب ريهامجلاو
.«كانه ةلئاه
ن˘ي˘ب بو˘˘ل˘˘ك ة˘˘نا˘˘كم نأا فا˘˘شضأاو
،نآلا تد˘˘كأا˘˘ت ة˘˘ب˘˘خ˘˘ن˘˘لا ي˘˘برد˘˘م
يف حاجنب لمع» هنأا ىلإا اريششم
د˘نو˘م˘ترود ع˘م ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘˘م فور˘˘ظ
يف ري˘ث˘م ل˘كششب كلذ˘كو ز˘ن˘يا˘مو
.«لوبرفيل
ريدم ،فوهر˘ي˘ب ر˘ي˘ف˘ي˘لوأا ح˘شضوأاو
؛هلجأل ديعشس انأا» :يناملألا داحتلا

باغ يذلا بقللا اذه ققح هنأل
.«لوبرفيل نع Óيوط
ةر˘˘كلا ل˘˘ث˘˘م˘˘ي ن˘˘غرو˘˘ي» :ع˘˘با˘˘تو
ل ل˘كششب جرا˘خ˘لا ي˘ف ة˘ي˘نا˘م˘˘لألا

ىظحي و˘ه˘ف ي˘لا˘ت˘لا˘بو ،ه˘ل ل˘ي˘ث˘م
نو˘ن˘ت˘م˘م ن˘ح˘ن ،ر˘ي˘˘ب˘˘ك مار˘˘ت˘˘حا˘˘ب
.«كلذك هدوهجل

بولك نغرويل ةعبقلإ ناعفري كيلفو فول

ر˘يد˘م˘لا ،يرا˘شس و˘ي˘شسيروا˘˘م ر˘˘ب˘˘ع
يف هتبغر نع ،سسوتنفوجل ينفلا
،سشتينا˘ي˘ب م˘لار˘ي˘م ي˘ن˘شسو˘ب˘لا ءا˘ق˘ب

ن˘م ةر˘ت˘ف˘ل ،ق˘ير˘˘ف˘˘لا ط˘˘شسو بعل
يف ،«يرينوكنا˘ي˘ب˘لا» ل˘خاد ن˘مز˘لا

ىلإا ليحرلاب هطبرت يتلا ءابنألا لظ
.ةنولششرب
ي˘ف ة˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘شص ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تجر˘˘خو
بارتقا تدكأا ،ةيشضاملا تاعاشسلا
ةنولششربل مامشضنلا ن˘م سشت˘ي˘نا˘ي˘ب
ل˘ق˘˘ت˘˘ن˘˘ي ،ة˘˘ي˘˘لدا˘˘ب˘˘ت ة˘˘ق˘˘ف˘˘شص ي˘˘ف
.يفويلل وليم رثرآا اهاشضتقمب
بقع تاحيرشصت يف يراشس لاقو
وتوت» عقوم اهلقن يششتيل ةهجاوم
نا˘ك اذإا ا˘م فر˘عأا ل» :«و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م
سسوتنفوج يف بعلي نل سشتينايب
يأا قلتأا مل ،يراجلا مشسوملا دعب
.«يدانلا نم لاشصتا

انعم سشتي˘نا˘ي˘ب ى˘ق˘ب˘ي˘شس» :فا˘شضأاو
نأا ىن˘م˘تأاو ،م˘شسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ى˘ت˘ح
هذه ذختنشس اننكل ،رخآا تقول لظي
امدنع ةقحل ةلحرم يف تارارقلا
ىتف ميلاريم ،تلاقتنلا قوشس أادبي
.«فيكتي فيك فرعي يكذ
ةرتف ىشضق دقل ؟نياوغيه» :عباتو

ىو˘ت˘شسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ءاو˘˘شس ة˘˘ب˘˘ع˘˘شص
ا˘نو˘عد ،ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا وأا ي˘˘شصخ˘˘ششلا
ةو˘ق˘ب ه˘بر˘شض ءي˘شش ن˘ع ثد˘˘ح˘˘ت˘˘ن
.«ةيوق ةمÓع هيف كرتو
ةرك بعل نأا دقتعي ناك» :فدرأاو
،هعم لماعتلا بجي ل ءيشش مدقلا

بعشص ةرتف ه˘يد˘ل تنا˘ك ي˘لا˘ت˘لا˘بو
ىلع لجشس هنأل ديعشس انأا ،ةياغلل

مه˘م بعل د˘ي˘كأا˘ت˘لا˘ب و˘ه˘ف ،رو˘ف˘لا
 .«ريثكلا انل مدقيشسو ،انل ةبشسنلاب
حÓشس اتشسو˘ك سسÓ˘غود» :م˘ت˘ت˘خاو
دعاقم ىلع نوكي امدنع يداع ريغ
ة˘˘قا˘˘ط فاز˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘شسا ع˘˘˘م ،ءلد˘˘˘ب˘˘˘لا
ناد˘ي˘م˘ل˘ل ه˘˘لو˘˘خد نإا˘˘ف ،مو˘˘شصخ˘˘لا
هيقب˘ن نأا ا˘ن˘ي˘ل˘ع ،ا˘جا˘عزإا بب˘شسي˘شس
.«اشسمحتم

ةبعصص تاظحلب رم نيإوغيهو ..سشتينايب ءاقب ىنمتأإ :يراصس

ي˘بوروألا دا˘ح˘تلا ىر˘˘ي ل
نم ىقبت ام نأا ،مدقلا ةركل
ابوروأا لاطبأا يرود ةلوطب
ةنو˘ب˘ششل ي˘ف ما˘ق˘ت˘شس ي˘ت˘لا

ة˘مو˘كح˘لا نأا م˘غر ،دد˘ه˘˘ُم
قÓغإاب تما˘ق ة˘ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا

بب˘شسب ة˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ل˘˘ل ي˘˘ئز˘˘ج
.«انوروك» سسوريف
مشساب يمشسر ثدحتم لاقو
˘مو˘ي˘لا ،ي˘بوروألا دا˘ح˘˘تلا
بب˘شس د˘جو˘ي ل»: ة˘ع˘م˘ج˘لا

ةط˘خ ا˘ن˘يد˘ل نو˘كي˘ل ا˘ي˘لا˘ح
عشضولا ميقن اننكلو ،ةليدب
فيكت˘ن˘شسو ي˘مو˘ي ل˘كششب

اذإا تقو˘لا ن˘ي˘ح˘˘ي ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع
.«رمألا بلطت
داد˘˘˘˘عأا د˘˘˘˘ياز˘˘˘˘ت بب˘˘˘˘˘شسبو
سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘شصم˘˘˘لا

ءازجأا ىلع يغبني ،انوروك
دوعت نأا ةنوبششل ةنيدم نم
ةيادب نيعوبشسأا ةدمل قلغلل

اقفو ،ةيليوج نم لوألا نم
اتشسوك وينوط˘نأا هر˘كذ ا˘م˘ل
ءا˘˘شسم لا˘˘غ˘˘تر˘˘ب˘˘لا سسي˘˘˘ئر

.يشضاملا سسيمخلا
ي˘ف ن˘ي˘م˘ي˘ق˘م˘لا نا˘˘كمإا˘˘بو
ةنيدملا ن˘م91ـلا ءاز˘جألا

قوشستلل طقف مهلزانم كرت
رو˘˘˘شضح˘˘˘˘لو ،ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لاو
رثأاتي ملو ،ةيبطلا ديعاوملا

.ىودعلاب ةنيدملا طشسو
:يمشسرلا ثد˘ح˘ت˘م˘لا لا˘قو
ى˘ل˘ع ي˘˘بوروألا دا˘˘ح˘˘تلا»
دا˘ح˘تلا ع˘م م˘ئاد ل˘˘شصاو˘˘ت
ىلع ه˘نأا ا˘م˘ك ،ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا
تا˘ط˘ل˘˘شسلا˘˘ب م˘˘ئاد لا˘˘شصتا
.«ةيلاغتربلا

نوكي نأا ىنمتن» :فاشضأاو
نوكي نأاو ديج ءيشش لك
ىقبت ام ميظنت نكمملا نم
.«لاغتربلا يف ةلوطبلا نم
يرود تاشسفانم فنأاتشستو
لبقملا توأا علطم لاطبألا
يف ةريثم تايرابم ةماقإاب
ءدب عم نكلو ،61ـلا رود
ل˘ق˘ت˘ن˘ت˘شس ة˘ي˘˘نا˘˘م˘˘ث˘˘لا رود
ى˘ت˘ح ة˘نو˘ب˘ششل˘ل ة˘لو˘ط˘ب˘˘لا
.ماتخلا

ما˘ظ˘ن˘ب ة˘لو˘ط˘ب˘لا ما˘ق˘ت˘شسو
رود ن˘م بو˘ل˘غ˘م˘لا جور˘خ
لÓ˘خ ن˘ي˘ب˘ع˘ل˘م ي˘˘ف د˘˘حاو
32 ى˘˘˘لإا21 ن˘م ةر˘ت˘˘ف˘˘لا
.توأا



نيلوهجم لبق نم بيرختل صضرعت امدعب

قرح يف نيببصستملإ ةبصساحمب دعوتي يدلاخ
ةفلجلإ بعلم

نم لك ةبشساحمب ،ةشضايرلاو بابششلا ريزو يدلاخ يلع ديشس دعوت
.ةفلجلا ةنيدمب دعشسم ةنيدم بعلم قرح يف ةقÓع هل

لشصاوتلا عقوم ىلع يمشسرلا هباشسح ربع يدلاخ يلع ديشس لاق
بعششلا كÓمأا دشض عينششلا لعفلا اذه نأا» :«كوب سسياف» يعامتجلا

،نييرئازجلا قÓخأل ةلشص يأاب تمي ل نييشضايرلاو بابششلا قفارمو
بعلم يف ثدح امع تكشست نل ةشضايرلاو بابششلا ةرازو عباتو
وجني نلو ،بعلملا اذه قرح يف نيطروتملا بشساحتشسو ،«ةششوششلا»
يف ةلوؤوشسملا تاهجلل تاميلعت يطعأاشس» :متخو.«هذه هتلعف نم دحأا

.«ةثداحلا هذه يف هفÓتإا مت ام حÓشصإا لجأا نم ةفلجلا ةيلو
ديعسس اسضر

فإدهأ’إ ليجسست نع امئإد ثحبي رسضخلإ دئاق نأإ دكأإ
ةركلإ كÓتمإ دنع

عيرصسو يراهم..عئإر بعل زرحم :نإديز
ةركلاب ةصصاخ

،ديردم لاير قيرفل يشسنرفلا بردملا ناديز نيدلا نيز قدغأا
يتيشس رتشسششنام يدان مجن ينطولا بختنملا دئاق زرحم سضاير
ةنشس رشضخلا عم ايقيرفإا لطب نأا احشضوم ،حيدملاو ءانثلاب يزيلجنإلا

.ةركلاب اميشسل ةعرشسلاو ةراهملا كلتمي ،9102
ةيفحشصلا ةودنلا لÓخ زرحم سضاير لوح لاؤوشس نع ناديز درو

هيف يقÓي يذلا مويلا ءاق˘ل˘ل ا˘ب˘شسح˘ت ،سسمأا ة˘ح˘ي˘ب˘شص ا˘ه˘ط˘ششن ي˘ت˘لا
ابوروأا لاطبأا يرودب جوتملا بردملا لاقو ،لوينابشسا يدان يكلملا

ةيحانلا نم اميشسل ،ادج عئار بعل زرحم» :يلاوتلا ىلع تارم3
،ةياغلل ارطخ نوكي يشضرع لكششب ةركلا كلمي امدنعو ،ةينفلا

هنكل ،ةركلا عم سصاخ لكششب عيرشس وهو..ليجشستلا نع امئاد ثحبيو
.«يبعل دحأا سسيل

ب.م.يرسسيإإ

خابدÓغنصشنوم ايصسروبو ينيعبصس نب
لاطبألإ ةطبإرل نÓهأاتي

خابدÓغنششنوم ايشسوروب هيدان ة˘ق˘فر ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘شس ن˘ب ي˘مار ع˘ط˘ق
هزوف بقع ،لاطبأا ةطبار ىلإا لهأاتلا ةريششأات سسمأا ةريهظ يناملألا

ةلوطبلا نم ةريخألا ةلوجلا راطإا يف (1 ـ2)ـب نيلرب اتريه قيرف ىلع
ةريهظ ينطولا بختنملا عفادم ينيعبشس نب يمار كراشش.ةيناملألا
اتريه هفيشض ىلع خابدÓغنششنوم ايشسوروب هقيرف زوف يف سسمأا
قيرفلا ناك امدعب ،لاطبألا ةطبارل لهأاتلا ةريششأات فطخو ،نيلرب
ةراششإÓلو.ةرودلا هذه يف ةكراششملا نامشضل ةدحاو ةطقن ىلإا ةجاحب
يف4 زكرملا Óتحا ،خابدÓغنششنوم هقيرفو ينيعبشس نب يمار نإاف
.ةطقن56 ـب يناملألا يرودلا بيترت

رئإزجلإ ةيدولوم

بيرغ نييعت إوصضفر نومهاصسملإ
ديمعلا يف ماعلا ريدملا بشصنم لغششل ةداعلا قوف حششرم يجاب
رئازجلا ةيدولوم قيرفل نيمهاشسملل ةماعلا ةيعمجلا مويلا عمتجت

لشصفلا متيشس امك ،يبدألاو يلاملا نيريرقتلا ىلع ةقداشصملا لجأا نم
نم انملعو.رئازجلا ةيدولوم يدانل ديدجلا ماعلا ريدملا ةيوه يف
ةيدنألا ديمعل قباشسلا بعÓلا يجاب لشصيف نأا ةشصاخلا انرداشصم
نأاو اميشسل بشصنملا اذه لغششل قاور نشسحأا يف دجاوتي ةيرئازجلا
نيمهاشسملا عفد ،رمع بيرغ نييعت نع ةيشضاملا ةرتفلا يف ثيدحلا

يف مهبشصانم نم مهتلاقتشسا ميدقت يف ةلثمتملا تاديدهتلا قÓطإل
يف كارطانوشسلا ولثممو  ةرادإلا سسلجم لعج ام ،كلذ مت ام لاح
.ىرخألا تارايخلا سضعب ةشسارد ىلع نورشصي ديمعلا

صس.اسضر
جرفتم ف’آإ5 روسضحب بعلي ءاقللإ

ةهجإوم دعوم ىلع فرعتي زوبدوب
اصسنرف سسأاك يئاهن يف «يج.سسأإ.يبلإ»

نايتإا تناشس مجنو قباشسلا يرئازجلا يلودلا زوبدوب سضاير فرعت
يتلاو ،اشسنرف سسأاك يئاهن ءارجإل يمشسرلا دعوملا ىلع يشسنرفلا
«سسنرف ود داتشس» بعلم ىلع نامريج ناشس سسيراب يدان عم هعمجتشس
هيدان ةقفر لهأات دق زوبدوب ناكو.ةيئاهنلا ةارابملا نشضتحيشس يذلا
رخآا يف زوفلا فدهل هزارحإا دعب ةريثم ةارابم يف نير يدان زواجت دعب
،نويل كيبملوأا باشسح ىلع «يجشسايبلا» لهأات اميف ةارابملا سسافنأا

موي بعليشس يئاهنلا نأا يشسنرفلا داحتإلا سسيئر تيارغ ول لاون دكأاو
يف لوألا لجرلا فاشضأا امك ،«اشسنرف بعلم»  ىلع لبقملا ةيليوج42
طقف جرفتم فلآا5 روشضحب بعليشس يئاهنلا نأا يشسنرفلا داحتلا
عم لشصاوتت هتئيه نأا ىلإا اريششم ،انوروك سسوريف رطاخم ببشسب
ثلث عيب لجأا نم فلأا52 دودحل راشصنألا ددع عفرل ةموكحلا

سسيتيب لاير مجن نأا ،ملعلاب ريدجلا.يئاهنلاب ةشصاخلا ركاذتلا عومجم
ةبوعشص مغر اشسنرف سسأاك بقل دشصحل ةيبهذ ةشصرف مامأا قباشسلا
ىهتنا يذلا همشسوم ذاقنإاو ،يشسيرابلا قÓمعلا ةهجاوم يف ةيرومأاملا

يشسنرفلا يرودلا تاشسفانم ءاغلإا ةيشسنرفلا ةطبارلا رارق دعب اركبم
.انوروك ةحئاج راششتنا ببشسب

طيمز.ع
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بت˘كم˘لا ءا˘شضعأا نو˘كي˘شس
دا˘ح˘تÓ˘ل ع˘با˘ت˘لا ي˘لارد˘ي˘ف˘˘لا
ىلع ،مدق˘لا ةر˘كل ير˘ئاز˘ج˘لا

عم مداقلا ءاثÓثلا موي دعوم
ير˘˘ه˘˘ششلا عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا د˘˘ق˘˘ع
ةيدا˘ح˘تلا ر˘ق˘م ي˘ف ،يدا˘ع˘لا
ةعاشسلا نم ة˘ياد˘ب ير˘ئاز˘ج˘لا
.00:11ـلا

يرئازجلا داحتلا فششكو
عقوم˘لا ى˘ل˘ع ر˘ششن نا˘ي˘ب ي˘ف
بت˘˘˘˘كم˘˘˘˘لا نأا ي˘˘˘˘م˘˘˘˘شسر˘˘˘˘˘لا
ى˘لإا قر˘ط˘ت˘ي˘شس ي˘لارد˘ي˘˘ف˘˘لا

ريراقت اهزربأا اياشضقلا ديدع
ةيوركلا تاط˘بار˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
،«فافلا» ـل ةعبا˘ت˘لا نا˘ج˘ل˘لاو
ىلع ةقدا˘شصم˘لا م˘ت˘ي˘شس ا˘م˘ك
13 ـب سصاخلا يبدألا ريرقتلا

.يشضام يام
إولم نوبعÓلإو ةيدنأ’إ

‘ نولمأايو راظتن’إ نم
يئاهنلإ لسصفلإ

نوكت˘شس ة˘ط˘بار˘لا نأا ا˘م˘بو

دحاو مويب اهلبق دعوم ىلع
عامتجا دقع عم دعوم ىلع
نإاف ،طشسولا ةيدنأا ءاشسؤور عم
ةلوطبلا ريشصم نع ثيدحلا

بت˘˘كم˘˘لا عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جا لÓ˘˘˘خ
،اد˘˘ج دراو ر˘˘مأا ي˘˘لارد˘˘ي˘˘ف˘˘لا

ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘نألا نأاو ا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شسل
راظتنلا نم اولم نيبعÓلاو
يئاهنلا لشصفلا يف نولمأايو
نم ةلوطبلا ىلإا ةدوعلا يف
ةحفشص يط لجأا نم همدع
يف ريكفتلاو يلاحلا مشسوملا
اشصو˘شصخ د˘يد˘ج˘لا م˘شسو˘م˘لا

تاطاششنلاو تا˘يرا˘ب˘م˘لا نأاو
ذ˘ن˘م ة˘ف˘˘قو˘˘ت˘˘م ة˘˘ي˘˘شضا˘˘ير˘˘لا

سسرا˘˘˘م ر˘˘˘ه˘˘˘شش ف˘˘˘شصت˘˘˘ن˘˘˘م
.يشضاملا

بتكŸإ ءاسضعأإ
نومركي ›إرديفلإ

يهإزم قباسسلإ مك◊إ
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا و˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘˘م مر˘˘˘ك

يرئازجلا داحتلاب ةيزكرملا
يلارديفلا بت˘كم˘لا ءا˘شضعأاو
،يهازم دمحم قباشسلا مكحلا

.ةنيطنشسقب هشسأار طقشسمب
يرئازجلا داحتلا فششكو

هع˘قو˘م ى˘ل˘ع ر˘ششن نا˘ي˘ب ي˘ف
م˘˘ير˘˘كت ن˘˘ع ي˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘كلإلا
ىشضق يذلا يشسيئرلا مكحلا

نم بعÓ˘م˘لا ي˘ف ة˘ن˘شس52
هل ناكو ،2791 ىلإا7491
ةلوطبل يئاهنلاو ةرادإا فرشش
نيب3691 ة˘ن˘شس ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ة˘م˘شصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ن˘˘يرا˘˘ج˘˘لا

يذ˘لا ،ر˘ئاز˘ج˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘مو
.داحتلا جيوتتب ىهتنا

يلودلا ي˘ب˘ير˘ع م˘ير˘ك ل˘خد
يدا˘˘ن˘˘˘لا بعلو ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ن˘م˘شض ،ي˘شسنو˘ت˘لا ي˘ق˘˘ير˘˘فإلا
يدوعشسلا قافتلا يدان فادهأا
ءادألا˘˘ب ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك بج˘˘عأا يذ˘˘˘لا
هقيرف ةقفر همدقي يذلا ريبكلا

يرود˘˘لا تا˘˘شسفا˘˘ن˘˘م ن˘˘م˘˘شض
.يشسنوتلا

ةي˘ف˘ح˘شص ردا˘شصم بشسح˘بو
د˘˘ير˘˘ي «ي˘˘تألا» نأا ة˘˘يدو˘˘ع˘˘˘شس
يرئازجلا مجاهملا عم دقاعتلا

دنب عشضو عم ةراعإا لكشش ىلع
ةياهن يف هدقع ءارشش ةيناكمإا
ةبغر نأا ريغ ،مداقلا مشسوملا
د˘˘ق «زود˘˘˘نا˘˘˘مو˘˘˘كلا» ق˘˘˘ير˘˘˘ف
بابشش بعل سضفرب مدطشصت

ل يذ˘˘˘لا ق˘˘˘با˘˘˘شسلا دادزو˘˘˘ل˘˘˘˘ب
يف فارتحلا ةركف هيوهتشست
ل ي˘ت˘لاو يدو˘ع˘˘شسلا يرود˘˘لا
راظتنا Óشضفم ،هتاحومط يبلت
يرودلا ةيدنأا نم سضورعلا دحأا
.همشض ديرت يتلا يشسنرفلا

قيرف بلط ،رخآا قايشس يف
ةيدوعشسلا تا˘ط˘ل˘شسلا قا˘ف˘تلا
ل˘ي˘ه˘˘شست ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘تد˘˘عا˘˘شسم˘˘ب
بناجألا هيبعل ةدوع بيترتو
با˘هو سسيار م˘ه˘ت˘مد˘˘ق˘˘م ي˘˘ف
تفششك ام بشسحبو ،يحلوبم
ةيدوعشسلا «ةيشضايرلا» ةفيحشص
تمد˘˘ق˘˘ت د˘˘ق «ي˘˘˘تألا» ةرادإا نأا
ةيدوع˘شسلا تا˘ط˘ل˘شسل˘ل بل˘ط˘ب
ةدوع ةيلمع عيرشست لجأا نم

بر˘قأا ي˘ف يدا˘ن˘ل˘ل ي˘ح˘لو˘˘ب˘˘م
ةرادإا تد˘˘˘كأاو ،ن˘˘˘كم˘˘˘˘م تقو
سسرا˘˘˘ح با˘˘˘ي˘˘˘غ نأا يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا
ريبك لكششب رثؤويشس «رشضخلا»
ير˘ي˘شضح˘ت˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘لا ى˘ل˘˘ع
فا˘ن˘ئ˘ت˘شسل ا˘ب˘شسح˘ت سصا˘˘خ˘˘لا
نأا ،ركذلاب ر˘يد˘ج˘لا.ةشسفانملا
ةلي˘ط اد˘جاو˘ت˘م نا˘ك «سسيار˘لا»
يوركلا طاششنلا قي˘ل˘ع˘ت ةر˘ت˘ف
سسيراب ةيشسنرفلا ةمشصاعلا يف
لا˘˘ج˘˘م˘˘لا ح˘˘ت˘˘ف ةدا˘˘عإا م˘˘˘غرو
م˘˘ل ه˘˘نأا لإا ا˘˘شسنر˘˘ف˘˘ب يو˘˘ج˘˘˘لا
ببشسب ةكلمملل ةدوعلا عطتشسي
تÓ˘حر˘لا ق˘ي˘ل˘ع˘˘ت رار˘˘م˘˘ت˘˘شسا
.يدوعشسلا هاجتاب

طيمز.ع

ي˘ل˘يÓ˘ب ف˘˘شسو˘˘ي نو˘˘كي˘˘شس
بعلو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘˘لود˘˘˘لا
دعوم ىلع يدوعشسلا يلهألا
ل˘جأا ن˘م ،ة˘كل˘م˘م˘ل˘ل ةدو˘ع˘˘ل˘˘ل
ةيعامجلا تابيردتلا فانئتشسا

ةدو˘ع˘ل ا˘ب˘شسح˘ت ق˘ير˘ف˘لا ة˘ق˘فر
.يدوعشسلا يرودلا ةشسفانم

عشضوب يلهألا ةرادإا تماقو
يجرتلا مجن نيكمتل ططخم

ةكلمملاب قاحتللا نم قباشسلا
قيلعت ببشسب ةلبقملا مايألا يف
ام بشسحبو ،دلبلا يف تÓحرلا
قر˘˘ششلا» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘˘شص تر˘˘˘كذ
ى˘ل˘ع نو˘كي˘شس ه˘˘نا «ط˘˘شسوألا
ىلإا رئازجلا نم لقنتلا يليÓب
ىلإا ريطيشس كلذ دعب سسيراب
ةمشصاعلا ىلإا هجوتلا لبق يبد
قاحتللاو سضايرلا ة˘يدو˘ع˘شسلا

فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا ل˘جأا ن˘م ق˘ير˘ف˘˘لا˘˘ب
ريدجلا.ةيعامجلا تابيرد˘ت˘لا
يدو˘ع˘شسلا دا˘ح˘تلا نأا ر˘كذ˘لا˘ب
فانئتشسا تررق دق مدقلا ةركل
حن˘م د˘ع˘ب ،يدو˘ع˘شسلا يرود˘لا
ءارجإÓل ةدوعلاب ةيدنأÓل ءوشضلا
نود˘ب ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لا تا˘ب˘يرد˘ت˘لا
.طورشش يأا سضرف

طيمز.ع

بعÓلا سسراف دمحم ىقلت
لابشس يدانو يرئازجلا يلودلا
نم ا˘ي˘م˘شسر ا˘شضر˘ع ي˘لا˘ط˘يإلا
يتلاو ،يلاطيإلا ونيروت يدان
وتاكريملا ةرتف يف هبادتنا ديرت
.يلاحلا يفيشصلا

ريراقت تفششك ام بشسحبو
ةرادإا در نأا ،ةي˘لا˘ط˘يإا ة˘ي˘ف˘ح˘شص
ي˘˘ت˘˘لاو ا˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘شس ءا˘˘ج لا˘˘ب˘˘˘شس
هحرتقا يذلا غلبملا نأا تحشضوأا

قر˘˘ي م˘˘ل و˘˘˘ن˘˘˘يرو˘˘˘ت ور˘˘˘ي˘˘˘شسم
ل˘جأا ن˘˘م ةرادإلا تا˘˘ع˘˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘ل

اذه ،يرئاز˘ج˘لا م˘ج˘ن˘لا ح˘ير˘شست
غل˘ب˘م˘لا ر˘يرا˘ق˘ت˘لا ف˘ششكت م˘لو
و˘˘˘لوؤو˘˘˘شسم ه˘˘˘ب مد˘˘˘ق˘˘˘ت يذ˘˘˘˘لا
˘ماد˘ق˘ت˘شسا ل˘جأا ن˘˘م «ورو˘˘ت˘˘لا»
يذ˘لا ر˘ع˘شسلا ى˘˘ت˘˘حو بعÓ˘˘لا

«يروزا وكنايبلا» ةرادإا هتددح
ودبيو ،يرئازجلا اهعفادم عيبل
نم عشستم هيدل لابشس يدان نأا
لوح سضور˘ع˘لا ي˘ق˘ل˘ت˘ل تقو˘لا
لو˘شصو ر˘ظ˘ت˘ن˘ت ي˘ت˘لاو سسرا˘ف
يلختل˘ل بشسا˘ن˘م ي˘لا˘م سضر˘ع
لاح يف هب ظافتحلا وأا هنع

.ةز˘ي˘م˘˘م سضور˘˘ع ر˘˘فو˘˘ت مد˘˘ع
ايقيرفإا لطب نأا ةراششإلا ردجت
ممأا سسأاكب رشضخلا عم جوتملا
لح˘م تا˘ب ر˘شصم ي˘ف ا˘ي˘ق˘ير˘فإا
يتلا ةيدنألا نم ديدعلا مامتهإا
ةر˘˘ت˘˘˘ف لÓ˘˘˘خ ه˘˘˘م˘˘˘شض د˘˘˘ير˘˘˘ت
ةدوعلا دعب ةيفيشصلا تلاقتنلا
،ةباشصإلا نم هيفاعت دعب ةيوقلا

،نÓ˘ي˘م ي˘ب˘ط˘˘ق ا˘˘هزر˘˘بأا ن˘˘مو
ةفاشضإÓ˘ب ا˘ن˘ي˘ت˘نورو˘ي˘ف ،و˘يزل
.يلوبانل

طيمز.ع

ددهم رسضÿإ Òهظ
طوقسسلاب

نافز ةيعصضو
هيدان ةقفر

 ةبوعصص دإدزت
نافز يدهم ةيعشضو دادزت

ع˘فاد˘مو ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘˘لا
اراما˘شس فو˘ت˘ي˘فو˘شس ا˘ي˘ل˘ير˘ك
،هيدان ةقفر اديقعت يشسورلا
فيشضملا مامأا مزهنإا نأا دعب
1‐2 ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب تي˘ن˘˘يز يدا˘˘ن

42 ةلوجلا تايرابم نمشض
يرود˘˘˘لا تا˘˘˘شسفا˘˘˘ن˘˘˘م ن˘˘˘˘م
.يشسورلا

ق˘با˘˘شسلا ع˘˘فاد˘˘م˘˘لا ل˘˘خدو
يف كراششو ءاقللا يف ايشساشسأا

ردشصتم مامأا ةهجاوملا لماك
ع˘شسو يذ˘لا تي˘ن˘يز يرود˘˘لا
21 ىلإا زوفلا اذه دعب قرافلا
رششابملا هق˘حÓ˘م ن˘ع ة˘ط˘ق˘ن
ابرتقم وكشسوم فوتوموكول
اميف ،بق˘ل˘لا م˘شسح ن˘م ر˘ث˘كأا
فوتيفوشس ايليراك يدان دعي
لوز˘ن˘لا˘ب ن˘يدد˘˘ه˘˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘كأا
حبشصأا يذلاو يناثلا مشسقلل
ه˘ي˘ق˘˘ل˘˘ت د˘˘ع˘˘ب د˘˘كؤو˘˘م ه˘˘ب˘˘شش
ام ا˘ي˘لاو˘ت ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘م˘يز˘ه˘ل˘ل
طوقشسلا يدافت ةمهم لعجي
تشس لبق ليح˘ت˘شسم˘ل˘ل بر˘قأا

را˘ت˘شسلا لاد˘شسإا ن˘˘م تلو˘˘ج
.ةيشسورلا ةلوطبلا ىلع

دمج˘ت ماز˘ه˘نإلا اذ˘ه د˘ع˘بو
ا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘يرا˘˘˘ك يدا˘˘˘ن د˘˘˘ي˘˘˘شصر
د˘ن˘ع ارا˘˘ما˘˘شس فو˘˘ت˘˘ي˘˘فو˘˘شس
61 زكر˘م˘لا ي˘ف22 ةطقن˘لا

ق˘ير˘ف ع˘فر ا˘م˘˘ي˘˘ف ،ر˘˘ي˘˘خألاو
65 ةطقنل˘ل هد˘ي˘شصر تي˘ن˘يز
برتقيو بيترتلا ةمدقم يف
يرودلا بقل مشسح نم رثكأا
.مشسوملا اذهل

طيمز.ع

بايغلإ لسصإوي ي◊وبم

يفيصصلإ وتاكŸÒإ ‘ يبيرع ديري قافتلإ

يدوعسسلإ ¤إإ لاقتن’إ لبق يبد مث اسسنرف ¤إإ رفاسسي رسضÿإ م‚

فانئتصسلإ لبق يليÓب قاحتلل ةطخ عصضي يلهألإ

رسضخلإ ريهظ حيرسستل نويلم01 تطرتسشإ

سسراف مصضل وينيروت نم مدقملإ سضرعلإ سضفرت لابصس ةرإدإإ

ب.م.يرسسيإإ

sport@essalamonline.com

ميهإرب ›إدب «فافلإ» رقÃ مداقلإ ءاثÓثلإ عمتجي ›إرديفلإ بتكŸإ
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..انعم كب ابحرم̂ 
ةتافتللا ىلعو لاشصتلا ىلع اركشش مكيلع مÓشس
 .لشضفت ةبيطلا

 ؟ايلاح لعفت إذام̂ 
يننأا مغر ةشضايرلا ىلع نهارلا تقولا يف ديعب انأا
،1991 ةنشس اهيلع تلشصحت بيردت ةداهشش كلتما

،نارهو ةيدولوم قيرف عم ىشضم تقو يف تلمعو
،رثكأا وأا نيرهشش تملعو ،يرابج سسيئرلا تقو يف
اولمعي مل نيدوجوملا سسارحلا نأا امب يتحار دجأا ملو
ام ،ةرادإلا اهتددح يتلا ةيلاعلا ةرجألا لظ يف ،ةوقب

يذلا رمألا ،تابيردتلا يف ادوهجم نولذبي ل مهتلعج
تقولا كلذ يف ريجانملا نم تبلطو ،ليحرلل ينعفد
.ديدج سسارح بردم نع ثحبي نأا يلوم ودح
ةلوط˘ب˘لإ ي˘ف صسإر˘ح˘لإ ىو˘ت˘سسم˘ل كم˘ي˘ي˘ق˘ت ا˘م̂ 

؟ةينطولإ
ببشسلاو ،ريبك لكششب عجارت ةلوطبلا سسارح ىوتشسم
ءاشسؤور هددحي تاب يذلا عفترملا بتارلا وه يشسيئرلا
يف ريبك لمعب نوموقي ل سسارحلا لعجي ام ،يداونلا
هيلع سسرا˘ح˘لاو ،ة˘نو˘م˘شضم ةر˘جألا نأل ،تا˘ب˘يرد˘ت˘لا
يفو فادهألا يقلت مدع يفو هلبقتشسم يف ،ريكفتلا

اذكهو يناثلا فدهلا يدافت هيلع ،افده ىقلت لاح
ن˘كل ،ةدو˘جو˘م ة˘ما˘خ˘لا ةدا˘م˘لا نأا بير˘غ˘لاو..كي˘˘لود
مزÓلا نيوكتلا يقلت مدع يف دجاوتي يناثلا لكششملا

لشصحي رباكألا فنشص يف بعÓلا وأا سسراحلا نأل
ملعتي نأا نيح يف ،لماعتلل ةينقتلاو تاميلعتلا ىلع
..فيشضأاو..ةباششلا تائفلا يف ءيشش لك
 ..لسضفت̂ 
دعتشسم انأاو موهفم ريغ ءيشش نيوكتلا سسرادم بايغ
ةهج نم يننأل ،سسارحلا نيوكتو يلاحلا يلمع كرتل
ريوطت لشضفأا ىرخأا ةهج نمو ،ريخ ةوعد ىلع لشصحأا
بايغ ،بابششلا سسارحلا
ل˘˘˘ع˘˘˘ج تا˘˘˘ي˘˘˘شسا˘˘˘شسألا
Óثمف عجارتي ىوتشسملا

يف ،ةركلا كاشسمإا ىلع لمعأا تنك بعلأا تنك امدنع
 .طقفو ةركلا داعبإا ديري عيمجلا نهارلا تقولا

فا˘ن˘ئ˘ت˘سسإ ن˘ك˘م˘ي ل˘ه ،ي˘لا˘ح˘لإ ف˘قو˘ت˘لإ د˘ع˘˘ب̂ 
 ؟ةلوطبلإ
محري هللاو ،ىشضرملا لكل ءافششلا بيجي هللا لوأا

لو ،ةياغلل بعشص يلاحلا فقوتلا ،ايناث..بر اي انتوم
دارفنا ىلع لمعلا نأا نيح يف ،نيبعÓلا ةعباتم نكمي
بعÓ˘لا نأل ،ن˘يز˘ها˘ج ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ل˘ع˘ج˘ي نأا ن˘كم˘˘ي
ىلع هلعفي ام وهو ،يندبلا لمعلل ةجاحب يراهملا
لمع اذهو ،ين˘ق˘ت˘لاو ي˘ن˘ف˘لا بنا˘ج˘لا ى˘ق˘ب˘يو دار˘ف˘نا
نمو ةوبشصلا ىلع لمعلا ىلع زكري يذلا بردملا

،يشسفنلا بناجلا كانه نا امك يعامجلا لمعلا لÓخ
عيمجلا نكل ،بعشص يلاحلا فقوتلا نأا ييأار بشسحو
ديدحت يف نوكيشس لكششملا نأل فانئتشسÓل ةجاحب
ةشسفانملا يف ناكمب ،ةزئافلا قرفلاو بقللاب زئافلا
هلÓخ ن˘م م˘ل˘ظ˘ي˘شس سضي˘بأا م˘شسو˘م نÓ˘عإاو ،ة˘يرا˘ق˘لا
يف ةلوطبلا تفقوت نأاو قبشسو ،قرفلا نم ريثكلا
،ةلوطبلا ل˘م˘كن م˘ل ةر˘م ر˘كذ˘تأاو ،ءادو˘شسلا ة˘ير˘ششع˘لا
 .هقح قح يذ لك حنمل مشسوملا مامتإا عم ينكل

ىلع إريثك رثؤويسس يلاحلإ فقوتلإ نأإ ىرت ’أإ̂ 
؟ىمرملإ صسإرح
هنأل ،ةركب لمعلل ة˘جا˘ح˘ب ى˘مر˘م˘لا سسرا˘ح ح˘ي˘ح˘شص
نم ر˘ث˘كأا ةر˘كلا ع˘م ي˘ق˘ت˘ل˘ي˘شس
،نايحألا سضع˘ب ي˘ف ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

ي˘˘ف ل˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ل ة˘˘جا˘˘ح˘˘ب و˘˘˘هو
نكل ،هل ةشصشصخملا ةحاشسملا
سسرا˘˘ح نأا ي˘˘با˘˘ج˘˘يلا ءي˘˘ششلا
نأل ،دحاو عوبشسأا يف هتايناكمإا عجرتشسي دق ،ىمرملا
،سسارحلا تابيردت ىلع فلتخت سسراحلا تابيردت
دق سسراحلا نيح يف ةدحاو ةركب لمعي بعÓلاف
عنشصت ةيشصخششلاو ،دحاو بيردت يف ةرك06ـب لمعي
دجي هلعجت يتلا ةينهذلا ةردقلا ىلإا ةفاشضإلاب قرافلا

.هملاعم
ةيدنأÓل ةطبإرلإ راسسفتسسإ رإرق ىرت فيك̂ 
؟همدع نم ةلوطبلإ لامكإإ نأاسشب
ةبشسنلاب ي˘شصخ˘ششلا با˘ي˘غ˘لا د˘كؤو˘ي ل˘ثا˘م˘م فر˘شصت
ةركلا تحنم اهنأاكو اهفرشصتبف ،ةطبارلاو «فافلا»ـل
فرشصتلا اهيلع ناكو ،ررقت نم يهو قرفلا لجرأا يف
نم عيمج يف مكحتيو ءاقللا ريدي نم وه مكحلا لثم

مدخي لك لعجي ةيدنأÓل رارقلا حنمف ،بعلملا يف
هدجت بقللا لجأا نم بعلي نمف ،ةشصاخلا هتحلشصم
جئا˘ت˘ن˘لا با˘شست˘حاو ه˘فا˘ق˘يإا وأا م˘شسو˘م˘لا لا˘م˘كإا د˘ير˘ي
يف دجاوتت يتلا قرفلل ةبشسنلاب رمألا سسفنو ،ةيلاحلا

نولمأاي بيترتلا يليذتم نأا نيح يف بيترتلا فشصتنم
«فا˘ف˘لا»و ،م˘شسو˘م˘لا ة˘ل˘شصاو˘م وأا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ءا˘غ˘لإا ي˘ف
ءاغلإلا نأل ،ةبع˘شص ة˘ي˘ع˘شضو ي˘ف د˘جاو˘ت˘ت ة˘ط˘بار˘لاو
لكششب تلمعو تبعت يتلا اميشسل قرفلا ىلع رثؤويشس
9 وأا تايرابم8 نأا دقتعأاو ،دوعشصلا قيقحتل ريبك
.دحاو رهشش يف اهبعل نكمي

يتلإ لولحلإ يه ام ،ايدام يناعت ةيدنأ’إ لك̂ 
؟اهحإرتقإ نكمي
يتلا ةيدنألا لع˘ج˘ي تا˘شسشسؤو˘م˘لا˘ب سصا˘خ فار˘ت˘حلا

،لاملا كلمت ل يتلاو لمعت
معدل رومأا جاتنإا ىلإا ةجاحب
سسراحلا لاملا دجتو ،ةنيزخلا

قÓطنا ذنمو ،هحبر متي امم ربكأا يدانلا ةنيزخ نم
لاملا لاخدإل ةقيرط سسيئر لو ركفي مل فارتحلا
هيف سسأاك وأا ،مÓقأا وأا ،ةشصمقأا عيب Óثم ،يدانلا معدل

اوشسردي نأا ءا˘شسؤور˘لا ى˘ل˘عو ،يدا˘ن˘لا را˘ع˘ششو ة˘مÓ˘ع
بلج يف طقف ريجانملا نوكي نأا بجي لو رييشستلا
لاومأا قرفلا رظتنت نأا لوقعملا ريغ نمف ،نيبعÓلا
.يلاحلا مشسوملا ءاهنإل ىتح وأا قÓطنÓل تاناعإلا

،ءاهتن’إ نم ةبيرق نإرهو بعلمب لاغسشأ’إ̂ 
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل نو˘˘ك˘˘ي˘˘سس ه˘˘نأإ تد˘˘كأإ ةرإزو˘˘˘لإ نأإ ’إإ
؟كيأإر ام ،ةيملاعلإو ةيراقلإ باعلأ’إ وأإ ينطولإ
بعلملا حنم لاح يفف ،دحاو بعلم ءانب مت نارهو يف
يف نارهو ةيدولوم ىوشس دجوي Óف ،نارهو ةيدولومل
ديرت يداونلا نم ا˘هر˘ي˘غو نار˘هو ة˘ي˘ع˘م˘جو ،بر˘غ˘لا
نارهو ةيدولوم قيرفل هحنم متي ول هنأا امك ،هيف بعللا
ديدع اهديرت يتلا ةيرارد وأا يقارب بعلم ىتح وأا
،هب ينتعت نأا نكمي ل ةيرئازجلا يداونلا نأا لإا ،ةيدنألا

يف بعلم˘لا لÓ˘غ˘ت˘شسا م˘ت˘ي˘شس ثي˘ح ،رار˘ق˘لا ع˘م ا˘نأاو
نكل ،ةفحت دعي نارهو بعلمو ،ةريبكلا تايرابملا
هلÓغتشسا نكمي لو هنم ديفتشسي نم ملعي ل نآلا دحل
 ..فيشضأاو..ينطولا بختنملا نم طقف

..لسضفت̂ 
يراقع ةيعوأا حنمب تدعو لودلا فارتحلا ةيادب يف

نيوكتلا زكارم ءانبل ةيدنأÓل
نآلا دحل نكل ،بعÓملاو
قرو ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ب˘˘˘ح لاز˘˘˘ي ل
ةيدنألا نا مغر مÓك درجمو
ةردقلا كل˘م˘ت ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

بعÓملا ىلإا ةجاحب مهنكل ،ةوطخلا هذهب مايقلا ىلع
.مهب ةشصاخلا

ىوتسسمل كمييقت ام ،بخ˘ت˘ن˘م˘لإ ن˘ع م˘ل˘ك˘ت˘ن˘ل̂ 
 ؟صسإروب صسإرحلإ بردم هب موقي يذلإ لمعلإ
لمعب موقي وهو هفرعن نحنو ريبك بردم سساروب

نكل ،اريبك ادوهجم بلطتي سسارحلا بيردتو ،ريبك
نكل ،تاينقتلا هحنم نكمي ل يحلوبم لثم سسراح
نم ،ريبك لمعب مو˘ق˘ي بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ي˘لا˘ح˘لا برد˘م˘لا
تايرابملل ،يحلوبم زيهجتل ةينهذلاو ةيشسفنلا ةيحانلا

جئاتن دشصحل رشضخلا ةدايقو ريبك ءادأا ميدقت لجأا نم
ةيحان نم ،هب موقي يذلا لمعلا ىلع هييحأا انأاو ةديج
داجيإا لجأا نم يدعاق لمع ىلع ةجاحب نحن ،ىرخأا

اننكل دحاو مقر سسارحلا كلمن اننأل ،يحلوبمل ةفيلخ
نوكيشسو اذه ،2 مقر سسرحلا ةعاشسلا دحل كلمن ل
لاخدإل سصاخو ريبك لمعب مايقلا ةيمتح مامأا سساروب

ةرتفلل ابشسحت تاريشضحتلا ءاوجأا يف رشضخلا سسراح
نوكيل لمعلا اذ˘ه˘ب ما˘ي˘ق˘لا ى˘ل˘ع ردا˘ق و˘هو ة˘مدا˘ق˘لا

.ةمداقلا ةرتفلل ازهاج يحلوبم
انموي ىلإإ0102 ذنم يحلوبم قلأات يف رسسلإ ام̂ 
؟إذه
وهو ،دودحلا دعبأل طبشضنمو يبرتم ناشسنإا يحلوبم
هب مقي يذلا لمعلا عم حماشستي نأا لبقي ل هلعجي ام
،هب موقي ام ناقتإا لجأا نم ةارابم لك بعلي هنأا ثيح
،قرفلا لك يف تعبل انأا Óثم
ةفاشضإلا مدقأا تنك ةرم لكو
نم قيرفلا عم يشسفن دجأاو
ن˘ير˘ع ي˘ما˘ح ح˘ششرأا ا˘نأاو ،مد˘ق˘ت˘م ن˘شسل بع˘ل˘لا ل˘جأا
.04ـلا نشس ىلإا بعلل رشضخلا

لايدنو˘م ي˘ف ق˘لأا˘ت˘لإ ىل˘ع ردا˘ق ي˘ح˘لو˘ب˘م ل˘ه̂ 
؟لهأاتلإ لاح يف رطق
طبشضنم هنأل ،قلأاتلا ىلع رداق وه لاحلا ةعيبطب
،مدقتم نشسل بعللا ىلع ارداق هلعجي ام ،يبرتمو
يف يشساشسأا ناكم زجحل هحششرأاو ىوتشسملا سسفنب
ةرم لك يف هنأل ،رطق لايدنوم لÓخ رشضخلا ةبيكرت
.هيلع ام مدقي

ن˘م ي˘ق˘ب˘ت˘م˘˘لإ تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لإ بع˘˘ل ن˘˘ع ثيد˘˘ح̂ 
ام ،رب˘م˘فو˘نو ر˘بو˘ت˘كأإ ير˘ه˘سش «نا˘ك˘لإ» تا˘ي˘ف˘سصت
؟إذه ىلع كقيلعت
،ءابولا ءاهتنا خيرات ملعي دحأا لو ةيملعلا ةيحانلا نم
ىتح ،ل˘ب˘ق˘ت˘شسم˘ل˘ل ط˘ي˘ط˘خ˘تو تاءار˘جإا كا˘ن˘ه ن˘كل
نكمي ييأار بشسحو ،ةيلاحلا ةيعشضولا عم ىششامتت
ةرك نأا مغر روهمجلا روشضح نود تايفشصتلا بعل
ىرن ثيح ،بعششلا ىلإا ةجاحبو ةيبعشش ةبعل مدقلا
ل اذه نكل ،حور نود ةيناملألا وأا ةينابشسلا ةلوطبلا
دق روهمجلا روشضحب بعلتشس تايفشصتلا نأا ينعي
 .مهنود بعلت

رو˘˘˘سضح نود «نا˘˘˘ك˘˘˘لإ» صضو˘˘˘خ ن˘˘˘˘ك˘˘˘˘م˘˘˘˘ي ل˘˘˘˘ه̂ 
؟روهمجلإ

نأل ،روهمجلا روشضح نود «ناكلا» بعل نكمي ل ،ل
روشضح نأل ،ربكألا رشساخلا نوكيشس مظنملا دلبلا
سشعنتو ،ليخادملا نم ديفتشست دلبلا لعجي ريهامجلا
بعلت نأا نكمي تايفشصتلاف ،سسكعلا ىلع ،اهداشصتقا
ممأا سسأاك لثم ةيراق ةشسفانم نكل روهمجلا بايغب
م˘ي˘ظ˘ن˘ت بب˘شس م˘ه را˘شصنألا نأل ن˘كم˘ي ل ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا
.تارودلا

صسأا˘ك ي˘ف تق˘لأا˘ت ر˘ئإز˘ج˘لإ̂ 
رسصمب9102 ا˘ي˘ق˘ير˘فإإ م˘˘مأإ

؟ديدج قلأات ىلع نورداق نحن له
يناثلا بقللا لين ىلع نورداق نحن لاحلا ةعيبطب
جيوتتلا دعب˘ف ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘ع لوأا م˘ل˘كت˘ن˘شس ،ا˘ي˘لاو˘ت
Óثم ذخأان ،حاجنلا نم ديزملا دشصح ديري عيمجلا
يف هدجت بقللاب جوتملا قيرفلا ةيرئازجلا ةلوطبلا
ىتح وأا ديدج بق˘ل ل˘ي˘ن˘ل ى˘ع˘شسي ي˘لاو˘م˘لا م˘شسو˘م˘لا
يف ةينطولا ناولألا فيرششتو مويدوبلا لجأا نم بعللا
اوبشستكا رشضخلا وبعل انبناج نمو ،يراقلا لفحملا
ةرم تايئاهنلا سضوخ نورظتني مهو ةبغرلاو ،ةقثلا
يذلا يشضاملب ،بردملا دجوي ىرخأا ةهج نم ،ةيناث

ةباثمب اوتابو نيبعÓلا عم ةيوق ةقÓع قلخ نم نكمت
،راغشصلا هتوخإا مهو ربكألا مهوخأا هنأاكو ةدحاو ةلئاع
ىلع ،مهنم هوبلطي ام قيقحتل ليحتشسملا نولمعيشسو
مناغتشسم يف ةلثامم ةيعشضو تششع لاثملا ليبشس
8 ةدمل انلاومأا قلتن مل ثيح ،فوغر بردملا ناكو
يف بقللا انعيشضو ةفاشصولا انلتحا اذه مغرو رهششأا
يحشضي نإاف ،بردملا بحأا اذإا بعÓلاو ،جرعنم رخآا

ةعومجملا نأاو اشصوشصخ ،همÓك عمشسيو ،هلجأا نم
ةعومجملا ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘لا لا˘ق ا˘م˘كو ،ة˘ط˘ب˘شضن˘م
..فيشضأاو..فوخ نود ملاعلا سسأاك اهب لخدن ةيلاحلا

..لسضفت̂ 
نكل ،دوجوم قيرفلاو ،ةدم ذنم نودوجوم نوبعÓلا

ىلع ،ةرداق ريغ رئازجلا لعج ينطولا بخانلا بايغ
بلق يشضاملب مودق نكل ،ةديعب ةدم ذنم اذهو ،قلأاتلا

.ازهاج عيمجلا لعجو ءيشش لك
ماعلا ريدملا نيب يتوشصلا ليجشستلا ىلع كقيلعت ام
؟نيبعÓلا طيشسوو فيطشس قافول

ينعي ل اذهو ،ةيرئازجلا مدقلا ةرك ىلع داشسفلا ىغط
ن˘كل ،ة˘ل˘ثا˘م˘م رو˘مأا نو˘كت م˘ل ى˘شضم تقو ي˘˘ف ه˘˘نأا
يف نكل ،مولعملا لشصت نكت مل ثيح ،تريغت رومألا
عم انأاو ،نايعلل ارهاظ ءيشش لك تاب نهارلا تقولا

ل يتلا سسانلا داعبإل ،ديدح نم ديب تاطلشسلا برشض
 .اهب مهل ةقÓع
؟’ وأإ بنذم فيطسس قافو له̂ 
فارتحلاو ،ةشسشسؤوملا لثمي وه ،يدانلل ماعلا ريدملا

عيطتشسي رشصانملا نأا لوقعملا ريغ نمو ،ةشسشسؤوم يه
يف عقي ماعلا ريدملا Óثمف ،ةشسشسؤوم ىلع بلغتلا
أاطخأا فيطشس ،تأاطخأا لكك ةشسشسؤوملا نإاف روظحملا

لوقي فارتحلا نأل ،بقاعت نأا بجي ،ماعلا اهريدم
تمت ،3991 ةنشس أاطخأا يباب ،ايليشسرام قيرف ،اذكه

هطاقشسإا متو يدانلا ةبقاعم
فيط˘شسف ،ي˘نا˘ث˘لا م˘شسق˘ل˘ل
نأا بجي لو قيرع قيرف

بلطأا اذهلو ةقيرطلا هذهب يدانلا اذه عم لماعتلا متي
ىلع نيرداق سصاخششأا مودق لجأا نم يدانلا ةبقاعم
قيرف هنأل ،يدانلا ة˘ب˘ي˘ه ةدا˘عإاو ة˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا ل˘م˘ح˘ت

.همامأا بعللا ىششخن انكو قيرع
ةلمحل اهسضرعت دكؤوت ةرم لك يف ةيداحت’إ̂ 
؟كقيلعت ام ،ةسسرسش
لثمي وهو ،يرئازجلا ملعلا لثمي يرئازجلا داحتلا

وأا نويلاحلا سصاخششألا يقب ءاوشس ،ةلودلا سسيئر
سصاخششأا نييعت متيشسو ةيقاب ةيداحتلا نإاف اولحر
يف ةلودلا ةهجاو يه «فافلا» ،اهرييشستل نيرخآا

جراخ بعلل قيرف لاقتنا لاح يفف ،مدقلا ةرك
مل رئازجلا ملعو ،رئازجلا ملع لمحت اهنإاف رئازجلا
ق˘ي˘ل˘ع˘ت م˘ت د˘ق˘ف ،ءادو˘شسلا ة˘ير˘ششع˘لا ي˘ف ط˘ق˘شسي
نم انكمت دقلو ،دوعت نأا لبق مشسومل اهطاششن
فرتعي نأا عيمجلا ىلعو ،ايقيرفإا سسأاكب جيوتتلا
ن˘م اذ˘هو ه˘ت˘لا˘ق˘ت˘شسا ع˘شضو لÓ˘خ ن˘م ،ه˘ئ˘ط˘˘خ˘˘ب
ى˘ل˘ع ردا˘ق ر˘ي˘غ ه˘نأا لو˘ق˘ي ن˘م ى˘ل˘عو ،ة˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا
كانه ليحرلاو هتلاقتشسا ع˘شضو ه˘ي˘ل˘ع ة˘ل˘شصاو˘م˘لا
..ةطبارلا وأا ةيداحتلا رييشستل زهاج سصخشش امئاد

؟اهب ظفتحت ىركذ نسسحأإ يه ام̂ 
تشضخ ي˘ن˘نأا ا˘م˘ب ،تا˘ير˘كذ˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا كا˘ن˘˘ه
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ن˘م تن˘كم˘تو ،برا˘ج˘ت˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا
سصي˘م˘ق ل˘م˘ح و˘˘ه ها˘˘شسنأا ل ا˘˘م ن˘˘كل ،دو˘˘ع˘˘شصلا
يوركلا يراوششم يف ةرم لوأل ينطولا بختنملا

ديششنلا فزع ةيادب ذنم ،ةريرعششقلاب ترعشش ثيح
جيوتتلا كانه نأا امك ،هتياهن ةياغ ىلإا ينطولا
01 د˘ع˘ب رو˘ث ي˘ن˘ب با˘ب˘شش ع˘˘م ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا سسأا˘˘كب
لإا ،نيهلا رمألاب سسيل يدانلا سسيشسأات نم تاونشس

دا˘ع˘˘شسإا ن˘˘م ا˘˘ن˘˘كم˘˘ت˘˘ت نأا
،بقللا دشصحو ري˘ها˘م˘ج˘لا

ةشسفانملا يف ةكراششملاو
ققح يذلا ءارحشصلا يف ديحولا قيرفلاو ةيراقلا
مل هنأا لإا هققح ام مغر ةرواشسلا ةبيبششف ،بقللا
ةيعمج قيرف ىتحو بقللاب جيوتتلا نم نكمتي
مغر بقل يأا ىلع لوشصحلا نم نكمتي مل ،نارهو
.ةريبك ةشسردم اهنأا

..ةريخأإ ةملك̂ 
نع ريبعتلل ةشصرفلا يحنمو يركذت ىلع مكركششأا

ءاشش نإاو قيفوتلاو حاجنلا مكتديرجل ىنمتأاو ييأار
م˘كي˘ف ه˘ل˘لا كرا˘بو ،حا˘ج˘ن˘لاو ق˘لأا˘ت˘لا ن˘م د˘يز˘م ه˘ل˘لا

..اركششو
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..ينطولإ بختنملإو ةينطولإ ةلوطبلإ صصخت يتلإ اياسضقلإ

قيبطت لجأإ نم ءيصشب مقت مل ةيدنألإ»
«فإرتحلإ

لمعو مهألإ يه ةيندبلإ ةيزهاجلإ»
ىلع رصصتقيصس فانئتصسلإ يف نيبردملإ

«ينقتلإو ينهذلإ بناجلإ

ليوأاتلإ يدافتل ةلوطبلإ فانئتصسإ عم انأإ»
«لكاصشملإو

سصاخ لمعل نوجاتحيو إوناعي نل سسإرحلإ»
«مهملاعم ةداعتصسل طقف عوبصسأإ ةدمل



ةــــنصصرق

 زرحم ـل ةبصسنلاب ةزئاج لصضفأإ
زرحم سضاير داع تÓباقملا ىدحإا يف
ثيدحلل يزيلجنإلا يتيشس رتشسششنام مجن

هراوششم يف ةيشصخشش ةزئاج لشضفٱا نع
ل˘شضفأا ةز˘˘ئا˘˘ج نأا د˘˘كأا يذ˘˘لاو ،يور˘˘كلا

زات˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا ي˘ف بعل
يف تاظحللا لمجأا نم ربتعت6102 ةنشس
ةيفحشص تاحيرشصت يف لاق ثيح هتايح
يف بعل لشضفأا ةزئاج» :عوشضوملا لوح
ي˘ت˘˘لا زا˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا يرود˘˘لا
لشضفألا يه6102 ةنشس اهيلع تلشصحت
ز˘ئاو˘ج˘لا ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ي˘˘ل ة˘˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب
دعب قحتشسملا جيوتتلا اذه ءاجو ،«ةيدرفلا

قباشسلا هيدان جيوتت يف ةريبكلا هتمهاشسم
.هخيرات يف ةرم لوأل غيلريميربلا بقلب

 رصضÿإ نويعل
ع˘˘˘م ءا˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م
ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘˘ل˘˘شصاو˘˘مو ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا
رطق لايدنوم وحن قيرطلا

نيدلا لامج سضفر ،2202
6 ةميقب اشضرع يشضاملب
ن˘م ،ا˘يو˘ن˘شس وروأا نو˘ي˘ل˘م
ي˘تارا˘مإلا دا˘˘ح˘˘تلا ل˘˘ب˘˘ق
اذه بيرد˘ت˘ل ،مد˘ق˘لا ةر˘كل
ر˘˘˘˘جألا م˘˘˘˘غرو ،ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خألا
سسد˘ن˘ه˘م نأا لإا ي˘لا˘ي˘˘خ˘˘لا
بق˘ل˘لا˘ب ر˘شضخ˘لا ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت
ي˘˘˘ف ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘˘لا يرا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
ءاد˘˘ن ل˘˘شضف ،م˘˘ه˘˘خ˘˘˘يرا˘˘˘ت
لاو˘˘˘˘مأا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع بل˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا
.نييتارامإلا

«يرانكلإ» حرتقم

ريشصم لوح سضو˘م˘غ˘لا رار˘م˘ت˘شسا ل˘ظ ي˘ف
ةح˘ئا˘ج بب˘شسب ي˘لا˘ح˘لا يور˘كلا م˘شسو˘م˘لا
ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘شش ةرادإا تمد˘ق ،«ا˘˘نورو˘˘ك»
نع مدقلا ةركل ةفرتحملا ةطبارلل احرتقم
تاشسفانملل ةلهأاتملا قرفلا رايتخا ةيفيك
ءاغلإا ةلا˘ح ي˘ف ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘شسو˘م˘لا ة˘يرا˘ق˘لا
ةرادإا ترششن ثيح ،يمشسر لكششب ةلوطبلا
اهحارتقا يمشسرلا اهباشسح ربع «يرانكلا»
بيترت دا˘م˘ت˘عا لÓ˘خ ن˘م نو˘كي˘شس يذ˘لاو
ةلوج رخآا يهو22 ةلوجلا ىتح ةيدنألا
.ةشسفانملا قيلعت لبق

«ناكلإ» ليجأات دكؤوي لوهجم

ةر˘كل ي˘ق˘˘ير˘˘فلا دا˘˘ح˘˘تلا رار˘˘شصا م˘˘غر
1202 ايقيرفا ممأا سسأاك بعل ىلع ،مدقلا
ريبك لوؤوشسم نأا لإا ،ددحملا اهخيرات يف
ءا˘˘ب˘˘نألا ة˘˘لا˘˘كو˘˘ل ف˘˘ششك «فا˘˘كلا» ي˘˘˘ف
ممأا سسأاك تايئاهن ليجأات نع «زرتيور»
ىلإا نوريماكلا يف ىرجتشس يتلا ايقيرفإا

هذه عم ا˘ق˘ف˘ت˘م2202 ما˘ع ن˘م ع˘ل˘ط˘˘م
ن˘مو اذ˘ه ،ه˘˘م˘˘شسا ر˘˘كذ مد˘˘ع˘˘ب ةر˘˘ي˘˘خألا
فاكلل ةيذيفنتلا ةنجللا عامتجا ررقملا

نم تافلم ةدع ىلع مشسحل ءاثÓثلا اذه
.«ناكلا» دعوم اهنيب

 ..إريخأإو

برد˘م˘لا ير˘كز ن˘˘يد˘˘لا رو˘˘ن ل˘˘ح ار˘˘ي˘˘خأاو
ـب ،يدو˘ع˘شسلا كم˘˘شض برد˘˘م ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

نم امداق ،ينفلا همقاط ةقفر ،ةدج ةظفاحم
ةيشضاملا ةرتفلا يف اقلاع ناك امدعب ايلاطيإا
ىلع نانئمطÓل ايلا˘ط˘يإل ه˘لا˘ق˘ت˘نا ل˘ظ ي˘ف
عر˘ششي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘مو اذ˘˘ه ،ه˘˘ت˘˘ل˘˘ئا˘˘ع
ريشضحتل مويلا هلمع يف يرئازجلا بردملا
ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لا نا˘م˘شض ى˘ل˘ع عار˘شصل˘ل يدا˘ن˘لا
.يدوعشسلا يرودلا

 ةبعصص ةلداعم

ببشسب ملاعلا اهب رمي يتلا فورظلا لظ يف
فانئتشساب ةريبك ةئف بلاطت «انوروك» سسوريف
يذلا ر˘ي˘ب˘كلا ر˘ط˘خ˘لا م˘غر ،ر˘ئاز˘ج˘لا يرود˘لا
زواجت نيذ˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ة˘ح˘شص ى˘ل˘ع ه˘ل˘ث˘م˘ي

195 يف نوطششني ابعل فلأا001 ـلا مهددع
،تايوتشسملاو تلوطب˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ق˘ير˘ف
طورشش ىلا ةيدنألا هذه بلغأا داقتفل رظنلاب
.ةيبطلا ةمÓشسلا

qarsana@essalamonline.com

9772ددعلإ ^1441 ةدعقلإ يذ7ـل قفإوملإ0202 نإوج82دحأ’إ

مويلإ إذه لثم يف

يف ميقأا يذلا4102 لايدنوم يف ينطولا بختنملا هققح يذلا زاجنإلا ىلع تاونشس6 رورمب
تلافتحل اروشص «رتيوت «لشصاوتلا عقوم ىلع يمشسرلا اهباشسح ىلع «افيفلا» ترششن ،ليزاربلا
لثم يف تلاقو يناثلا يرودلا ىلإا رورملاو ايشسور بختنم عم لداعتلا بقع سشتيزوليلاح لابششأا

.خيراتلا يف ةرم لوأل يناثلا رودلا ىلإا ايخيرات Óهأات رشضخلا ققح ماع4102 نم مويلا اذه

15

«انوروكلإ» نمز يف عإدبإلإ

عنشص «انوروك» ةمزأا مغر ،يشسورلا يرودلا يف بعلملا لوخد نم راشصنألا نيكمت دعب
عراشصي وهو بيبطل زيمم «وفيت» اوعنشص امدعب ثدحلا غروبشسرتيب ناشس تينز يدان راشصنأا
اميركت يشسورلا يدانلا قاششع هب ماق ةتافتلا يهو هيلع ءاشضقلا نم هنكمت لبق ءابولا
.لكك ملاعلا ىوتشسم ىلع ةيشضاملا ةرتفلا يف ءابطألا هب ماق يذلا ريبكلا دوهجملل
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درإو ةلوطبلإ Òسصم ¤إإ قرطتلإ

ميهإرب ›إدب «فافلإ» رقÃ مداقلإ ءاثÓثلإ عمتجي ›إرديفلإ بتكŸإ

يهإزم قباصسلإ مك◊إ نومركي ›إرديفلإ بتكŸإ ءاصضعأإ
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