
30 صص

ىندأ’ا ينطولا رجأ’ا عفر وGRI ءاغلإا
لبقملا ناوج نم ةيادب جد فلأا02 ىلإا نومصضملا

ةـــلبنق91 رــيمدتو فسشك
أابخموةسسبتب عنسصلآ ةيديلقت
ةفلجلاب ةيباهرإلآ تاعامجلل

50صص
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ريياعم مهأا صصÓخإ’او ةيفارتحإ’ا نإا لاق
تايلوؤوصسملا ىمصسأا دلقتو بتارملا ىلعأا غولب

لدعم صضيفخت دصض ةذتاصسأ’ا نم ةئاملاب05
«كابلا» ليجأات رايخ عم و لاقتن’ا

يحصصلا عصضولا لغتصست ةصضرغم تاوصصأا نأا تدكأا
صشيجلا ةعمصسب صساصسملاو تاءارتفإ’ا جيورتل

تآءاــعدإآ بذـــكت عاـــفدلآ ةرآزو
نيمدختسسملآ ةياقو تآءآرجإآ لوح

«اــــنوروك» نــــــــــم نييركسسعلآ
30 صص

«ةلطز» غلك5.35 زجحو تاردخم راجت8 فيقوت
تاي’و ةدعب صسولهم صصرق79801و

اهفصشكل ققحت نمأ’ا حلاصصمو ةلوهجم ىقبت ةعجافلا بابصسأا ةدوجو ةيطغتلا تابلطتمل لاثتمإ’اب مهتبلاط
عبارلا ليجلا ةكبصش ةمدخ

هــجوت طــبسضلآ ةـــــطلسس
يلماـــــعتمل تآرآذــــعإآ
ةــــثÓثلآ لاقنلآ فتاهلآ

30صص

ءا˘˘ي˘˘لوأ’ ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا تعد
ىلإا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو ،ذ˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا
ءارجإ’ نيحرتقم رابتعإ’ا نيعب ذخأ’ا
نوكيصس يذلاو ناوج ر˘ه˘صش ي˘ف ا˘يرو˘لا˘ك˘ب˘لا

ةزربم ،ربمتبصس رهصش وأا ،عيمجلا حلاصص يف
اذ˘ه ي˘ف ه˘ئار˘جإا ن˘م د˘˘يد˘˘صشلا ا˘˘ه˘˘ظ˘˘ف˘˘ح˘˘ت
تا˘قو˘ع˘م ن˘م ه˘ن˘˘ع بتر˘˘ت˘˘ي˘˘صس ا˘˘م˘˘ل ر˘˘ه˘˘صشلا
لوخدلا تايرجم ىلع هريثأات نع كيهان
يصسردم˘لا لو˘خد˘لاو ا˘مو˘م˘ع ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

.صصوصصخلا ىلع

ةنسسلآ ريسصم يف لسصفلآ
لبقملآ دحألآ ةسسآردلآ

50صص

ملاعلاب ةيئآدعلآ لامعأÓل يروفلآ فقولآ ىلإآ يلودلآ نمألآ صسلجم وعدي نوبت صسيئرلآ
30 صصÓعاف ايلود افرط زايحن’ا مدع ةكرح حبصصت نأا ةرورصضل  عفار

ةلحرملآ» :ةحيرقنسش ءآوللآ
تآراطإلآ نم بلطتت ةديدجلآ

«حجانلآ دئاقلآ ةفسصب يلحتلآ

30صص

ةيعمج تاحآرتقإآ هذه
ءآرجإل ذيمÓتلآ ءايلوأآ
ايرولاكبلآ ةداهسش ناحتمآ

كاـسسمإلاو راـطفإلا تيقاوم
اهيحاوصضو ةمصصاـــــعلا رئازجلا

30:40:كاــسسمإلا
34:91:راـطفإلا

40 صص

ةددهم تاسسسسؤوملآ نم ةئاملاب08
«اـــنوروـك» ةمزأآ ببسسب صسÓفإلاب

ECFطإاو اهمعد ىلإا ةموكحلا وعديÓب صضورق قÓ لغصشلا بصصانم ىلع ظافحلل دئاوف

هراـــج لتقي ينيسسمخ
صصاسصرلاب اـيمر باــسشلآ

ةــــــيدملآ يـــف

40صص

«طفنلآ راعسسأآ رايهنإآ ةمزأآ نم هجآرخإآو داسصتقلآ ليومتب حمسستسس ةيمÓسسإلآ كونبلآ» : يلكآآ يماسس ^



م.م.ذ.شش نع ردضصت
عيزوتلاو رضشنلل راضسŸا

رضشنلا لوؤوضسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طضسولا عبطلا
قرضشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راضسŸا م.م.ذ.شش :طضسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرضشلا عيزوتلا

(ةخضسن0512)4272 ددعلابحضس
moc.enilnomalasse@bup:راهضشإ’ا

 ،Òفضس رداقلا دبع ،ةفاحضصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،ششويوز ديرف عراضش2

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلآ ديÈلآ

moc.enilnomalasse@ofni
قرضشلاب»مويلا مÓضسلا»ـل يوهجلا بتكملا

ةنيطنضسق  –  ةيعانضصلا ةقطنملا ةفاحضصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روضصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لضصت يتلا

اهباحضصأا ¤إا درت ’
 ترضشن ءاوضس
رضشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
عاطتسسآ نŸ كمسسلآ

Óيبسس هيلإآ

عجارتت نأا قطنملا نم ناك تقو يف
ا˘ندل˘ب ي˘ف ه˘عاو˘نأا ل˘كب كم˘˘صسلا را˘˘ع˘˘صسأا
ة˘نوآلا ي˘˘ف ة˘˘يو˘˘ج˘˘لا لاو˘˘حألا نأا م˘˘كح˘˘ب
لكب نيدا˘ي˘صصلا جور˘خ˘ل ة˘ي˘تاو˘م ةر˘ي˘خألا
شسكع˘لا نأا ّلإا ،ر˘ح˘˘ب˘˘لا شضر˘˘ع ى˘˘لإا نا˘˘مأا

فرعت ةينطولا قوصسلا نأا مغرف .. ثدح
ذ˘ن˘م تفر˘ع كم˘صسلا را˘ع˘˘صسأا نأا ّلإا ،ةر˘˘فو
يف ا˘ب˘ي˘هر ا˘عا˘ف˘ترا نا˘صضمر ر˘ه˘صش لو˘خد
نييرئازجلا دئاوم نع اهدعبأا ام ،راعصسألا
ةمزأا تا˘ي˘عاد˘ت ن˘م ا˘يدا˘م نو˘نا˘ع˘ي ن˘يذ˘لا
.«انوروك»

.. هآآآآرسصح اي»
!..«Òغتن نلأآ

6 ع˘م˘ج يرازو طا˘صشن رو˘صص ر˘˘م˘˘ت م˘˘ل
ةجلاعملا زكرم يف ،دحاو ناكم يف ءارزو
رورم ،ةمصصاعلا رئازجلا يف رحبلا هايمب
ل˘صصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م يدا˘تر˘م ى˘˘ل˘˘ع مار˘˘كلا
عا˘م˘ت˘جا ءلؤو˘ه د˘ق˘ت˘نا ثي˘ح ،ي˘عا˘م˘ت˘جإلا
تي˘قو˘تو د˘حاو نا˘كم ي˘ف ة˘ت˘صسلا ءارزو˘لا

برصضو ،«ادج يداع» طاصشن لوح دحاو
يذلا ،ةيروهمجلا شسيئرب لثملا نوقلعملا

د˘ق˘ع رر˘ق ه˘نأا لإا ،ثد˘ح˘لا ة˘ي˘˘م˘˘هأا م˘˘غرو
رصضاحتلا ةينقتب ءارزولا شسلجم عامتجا

د˘ب˘ع ىر˘خأا ةر˘م ل˘خد˘ت˘ي ل˘ه˘ف ،د˘ع˘˘ب ن˘˘ع
طصسو طابصضنلا شضرف˘ل ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا

.؟دارج ةموكح ءارزو

نوقحتسسي ام لقأآ

ريبعتلا ةير˘ح˘ل ي˘م˘لا˘ع˘لا مو˘ي˘لا ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘ب
تمظن ،ةنصس لك نم يام3 ـل فداصصملا
فرصش ىلع ايمير˘كت ل˘ف˘ح ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘عاذإلا
،يبع˘صش ي˘ن˘طو ششي˘ج ن˘م ة˘ي˘ن˘مألا كل˘صسألا

ةماعلا ةيريدملا اذكو ،ينطولا كردلا ةدايقو
،ةيندملا ةيامحلا بناج ىلإا ،ينطولا نمألل
ملعإلا لئاصسو ة˘ق˘فار˘م ي˘ف ا˘هدو˘ه˘ج ر˘ي˘ظ˘ن

تا˘مزألا لل˘خ ا˘˘ه˘˘ن˘˘م عو˘˘م˘˘صسم˘˘لا ة˘˘صصا˘˘خ
ىلع ،رئازجلا اهب رمتو ترم يتلا نحملاو
اندلب برصضت يتلا «انوروك» ةحئاج رارغ
ةيح˘ت ف˘لأا˘ف .. م˘لا˘ع˘لا لود ة˘فا˘ك رار˘غ ى˘ل˘ع
.مهل ريدقتلا لكو .. ركصشو

! ..ىسصع نŸ اسصعلآ

تايدلب اهتدهصش تاجاجتحإلا نم ةجوم دعب
ررق ،فلصشلاو ةجوبز ،نارم نيع ،دصشار ينب
ريياعم لوح قيقحت حتف ايمصسر ،فلصش يلاو
ةحنم نم نيديفت˘صسم˘لا م˘ئاو˘ق داد˘عإا ة˘ق˘ير˘طو
لوؤوصسملا لجنم لاطيصس لهف ،ميتنصس نويلملا
.؟ ةدصسافلا شسوؤورلا ةيلولا نع لوألا

qarsana@essalamonline.com

6372ددعلا ^1441 ناضضمر21ـل قفاوملا0202 يام50ءاثÓثلا

! ..تÓباقلآ ىلع «قبلآ آوحيط»
شسور˘˘ي˘˘ف ي˘˘صشف˘˘˘ت نأا ود˘˘˘ب˘˘˘ي

ل˘ع˘ج ،ن˘طو˘˘لا ي˘˘ف «ا˘˘نورو˘˘ك»
ةدلولا نذبحي لماوحلا ءاصسنلا
با˘هذ˘لا شضو˘ع ن˘ه˘لزا˘ن˘م ي˘˘ف
ديلوتلا تادايعو تايفصشتصسملل

ا˘م˘م ،ءا˘بو˘لا ىود˘ع ن˘م ا˘˘فو˘˘خ
،ةيندملا ةيامحلا رصصانع رطصضا

ىلإا نطولا عوبر فلتخم ربع
ءاوصس نهدي˘لو˘ت ى˘ل˘ع فار˘صشإلا
تارايصس لخاد وأا نهلزانم يف
ل˘˘كب ةز˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا فا˘˘˘ع˘˘˘صسإلا
لظ يفو ،ةيرورصضلا لئاصسولا
˘˘ما˘˘ه˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف م˘˘ه˘˘حا˘˘ج˘˘ن
لا˘˘ح نا˘˘صسل را˘˘صص ،زا˘˘ي˘˘ت˘˘مإا˘˘بو
.«زايتمإاب تلباقلا اوصضوع ةيندملا ةيامحلا» يعامتجإلا لصصاوتلا عقاوم ىلع يلحملا عراصشلا

! .. «كان◊ تجوعم اي كآوسسلآ Òغ كسصخ»
تقو ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف

ا˘ه˘ن˘ئا˘بز ي˘كت˘˘صشي
عوبر فلتخم ربع
ةءادر ن˘م ،ن˘طو˘لا

تنر˘˘ت˘˘نإلا ة˘˘مد˘˘خ
ـب ا˘˘˘˘هو˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘صصوو
يه اه ،«ةيثراكلا»
ةصسصسؤوم
رئازج˘لا تلا˘صصتإا
ا˘˘صضر˘˘˘ع ق˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘ت
moodI اي˘ج˘يور˘ت
exiFةبصسانمب
،نا˘˘˘صضمر ر˘˘˘ه˘˘˘˘صش
ايرح ناك نم لدب
طصسبأا نيصسحت اهب

ةدئاف ل ةديدج شضورع نع جارفإلا يف ريكفتلا ةمث نمو ،نئابزلا تلاغصشنإا ةجلاعمو اهتامدخ
قوصسلا يف اهنع ليدب رفوت ولو ةصسصسؤوملا يف ةقثلا دقف نوبزلا نأا مكحب نهارلا تقولا يف اهنم
ريغ كصصخ» لئاقلا ريهصشلا يبعصشلا لثملاب انركذي ةصسصسؤوملا لاح عقاو ،ةيلك اهعطاقل ةينطولا
.«كانحل تجوعم اي كاوصسلا

!..ةÓسصلل يŸاع موي
ةو˘خأل˘˘ل ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا تن˘˘ل˘˘عأا

ي˘م˘لا˘ع مو˘ي م˘ي˘ظ˘ن˘ت ن˘˘ع ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘صسنإلا
عمجي ،يراجلا يام41 خيراتب ةلصصلل

نأا لجو زع هلل عرصضتلل ،تانايدلا لك
اهيلإا ديعيو ةيناصسنإلا نع ءابولا عفري
يف ،ةنجللا تهجوو ،رارقتصسلاو نمألا
شسانلا عيمج ىلإا ايملاع ءادن اهل نايب

م˘ه˘ناو˘˘لأاو م˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘صسلأا فل˘˘ت˘˘خا ى˘˘ل˘˘ع
يف هللا ىلإا اوهجوتي نأاب مهتادقتعمو
مو˘صصلاو ةل˘صصلاو ءا˘عد˘لا˘ب مو˘ي˘لا اذ˘ه
ه˘نا˘كم ي˘ف در˘ف ل˘˘ك ر˘˘ي˘˘خ˘˘لا لا˘˘م˘˘عأاو
.هدقتعمو هنيد بصسحو

صضيبألآ صشي÷آ معد رمتسسيو
فا˘ف˘ت˘لا ر˘ها˘˘ظ˘˘م˘˘ل ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘م

هح˘ئار˘صش ل˘كب ي˘ل˘ح˘م˘لا عرا˘صشلا
ل˘جأا ن˘م شضي˘بألا ششي˘˘ج˘˘لا لو˘˘ح
هتقيرطب لك هدوهج نيمثتو همعد
رداب ،«انوروك» ءابو دصض هبرح يف
ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ءاو˘ل تح˘ت نوو˘صضن˘م
ةيقرتل يندملا عمتجملل ةينطولا
نو˘م˘ئا˘ق˘لا م˘ه˘مد˘ق˘ت˘ي ة˘ن˘طاو˘م˘˘لا

يف ةيبطلا مقطألا ميركتب ،اهيلع
ىلع مهعيجصشتل ةبقلا ىفصشتصسم
بلغتلل دوه˘ج˘لا ن˘م د˘يز˘م˘لا لذ˘ب

.كاتفلا ءابولا اذه ىلع



watan@essalamonline.com
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هل ةملك يف ،نوبت شسيئرلا دكأا
ءاصسؤورل ةيصضارتفلا ةمقلا مامأا

˘˘˘مد˘˘˘ع ة˘˘˘كر˘˘˘ح تا˘˘˘مو˘˘˘كحو
لمعلا ةرورصض ىلع ،زايحنلا

ام ثيح ةصصرفلا ءاطعإا ىلع
ل˘˘˘كل تا˘˘˘عار˘˘˘˘صصلا تد˘˘˘˘جو
ل˘جأا ن˘م ل˘م˘ع˘ل˘ل ن˘ي˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لا
91‐ ديفوك» ةحئاجل يدصصتلا
نآلا نم ريكفتلا حرتقا امك ،»
حمصست لمع ةطخ ةرولب يف
نم ةجرد ىصصقأا ىلإا ليلقتلاب

ءا˘بو˘لا اذ˘ه تا˘صسا˘˘كع˘˘نا ةد˘˘ح
ايقيرفإاو ة˘ي˘ما˘ن˘لا لود˘لا ى˘ل˘ع
» لاقو ،شصوصصخلا هجو ىلع
ةخصسار ةعانق اهوذحت رئازجلا
هذ˘˘ه ل˘˘ك ز˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘ت ةرور˘˘˘صضب
ةيلود ريبادتب ةينطولا دوهجلا
نوا˘ع˘ت˘لا ى˘ل˘ع ة˘م˘˘ئا˘˘ق ىر˘˘خأا

اذ˘ه ي˘˘ف  تار˘˘ب˘˘خ˘˘لا لدا˘˘ب˘˘تو
رصصاوأا زيزعت حيتي امب ،لاجملا
اننادلب نيب نماصضتلاو ةوخألا

نيب ةيلودلا دوه˘ج˘لا د˘ي˘حو˘تو
،ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا ناد˘˘ل˘˘˘ب
ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قلا تا˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لاو
نييلودلا نيلعافلاو ةيوهجلاو

.«ىرخأا ةهج نم
،ةيروهمج˘لا شسي˘ئر زر˘بأا ا˘م˘ك
يعد˘ت˘صست ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘مزألا نأا
نوا˘ع˘ت˘لاو ق˘ي˘صسن˘ت˘لا ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت
ةكرحلا لود ن˘ي˘ب ن˘ما˘صضت˘لاو
دحلل ةيلاجعتصسا ريبادت ذاختاو
ام وهو ،ةميخولا اهتايعادت نم
ةكرحلا لود نم هبصسح بلطتي
فيكتلا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ترد˘ق د˘ي˘كأا˘ت
˘ما˘ظ˘ن˘˘لا ي˘˘ف ل˘˘عا˘˘ف نو˘˘كت˘˘ل
.يلودلا

شسيئر˘لا زر˘بأا ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م

نأا ،ة˘م˘ق˘لا هذ˘ه لل˘˘خ ،نو˘˘ب˘˘ت
تا˘ي˘لآا ةد˘ع تع˘صضو ر˘ئاز˘ج˘لا
تائفلل ةيلاجعتصساو ةينماصضت
عصضولا اذ˘ه ءار˘ج ةرر˘صضت˘م˘لا

تاد˘عا˘صسم د˘˘صصر لل˘˘خ ن˘˘م
تائفلاب مات˘لا ل˘ف˘كت˘ل˘ل ة˘ي˘لا˘م
دامتعاو عمتجم˘لا ن˘م ة˘صشه˘لا

ةحئاجلا را˘ثأا شصي˘ل˘ق˘ت˘ل ة˘ط˘خ
ام˘ب ي˘ن˘طو˘لا دا˘صصت˘قلا ى˘ل˘ع
ىلا ةعيرصسلا ةدو˘ع˘لا˘ب ح˘م˘صسي
لصضف ،ةيعيبطلا جاتنلا ةريتو
تايناكمإلا ةفاك ريخصست نع

ا˘˘يا˘˘عر˘˘لا ءل˘˘جإل ة˘˘حا˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
لود ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ن˘ي˘ق˘لا˘˘ع˘˘لا
شسوردم ططخم قفو ملاعلا
ة˘يزار˘ت˘حلا ر˘ي˘باد˘ت˘لا ه˘م˘عد˘ت
نأا ح˘صضوأا ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘يرور˘˘صضلا
ةد˘˘ع ذا˘˘خ˘˘تا˘˘ب تما˘˘ق ا˘˘˘ندل˘˘˘ب
ةدافت˘صسلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل تاءار˘جا
ةيرصشبلا دراوم˘لا ن˘م ى˘ل˘ث˘م˘لا

ذإا ةحاتملا ةي˘ن˘طو˘لا ة˘يدا˘م˘لاو
امك‐ ايونصس رئازجلا شصصصخت
اهتادئاع ثلث نم رثكأا‐ فاصضأا
نم ام وهو ةيرصشبلا ةيمنتلل
مي˘عد˘ت ي˘ف ة˘م˘ها˘صسم˘لا ه˘نأا˘صش
د˘˘صصق ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا تارد˘˘˘ق˘˘˘لا
،»91 ديفوك» راصشتنا شصيلقت
،ءا˘بو˘لا تا˘ي˘عاد˘ت ن˘م د˘ح˘˘لاو
شسي˘˘˘˘˘˘ئر دد˘˘˘˘˘˘ج نأا د˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘بو
هنانتماو ه˘م˘عد ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
لمعت يتلا ىلولا فوفصصلل
ةهبا˘ج˘م˘ل ل˘ل˘كو ةداو˘ه نود˘ب
ركذ ،يئانثتصسلا يدحتلا اذه
ذ˘ن˘مو تعر˘˘صش ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا نأا˘˘ب

ي˘ف تا˘با˘صصإلا ى˘لوأا رو˘˘ه˘˘ظ
زيزعتو يحصصلا رجحلا قيبطت
فيثكتو ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جلا
هاجت ةي˘صسي˘صسح˘ت˘لا تل˘م˘ح˘لا
ع˘فر ل˘˘جا ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

ي˘˘ح˘˘صصلا ي˘˘عو˘˘لا ىو˘˘ت˘˘˘صسم
قحلا ناو‐ لاق امك‐ ةصصاخ
ة˘˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘ت˘˘˘لاو ة˘˘˘ح˘˘˘صصلا ي˘˘˘ف
شسر˘كم ة˘ل˘ما˘˘صشلا ة˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا
مئاق يروتصسد قحك رئازجلاب
ة˘˘صسا˘˘ي˘˘صس ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ن˘˘ب ه˘˘تاذ˘˘ب
تائفلا عيمج لمصشت ةيعوطت
.ءانثتصسا وأا زييمت نود

Óعاف ايلود افرط زايحن’ا مدع ةكرح حبصصت نأا ةرورصضل عفار

ملاعلاب ةيئآدعلآ لامعأÓل يروفلآ فقولل يلودلآ نمألآ صسلجم وعدي نوبت صسيئرلآ
تآربخلآ لدابتو نواعتلآ ىلع ةمئاق ةيلود ريبآدتب «انوروك» ةحفاكمل ةينطولآ اهدوهج زيزعت ىلع ةسصيرح رئآزجلآ^
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يروفلا فقولل لاجآ’ا برقأا يف عامتج’ا ىلإا ،يلودلا نمأ’ا صسلجم ،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا صسيئر اعد
عفارو ،ةيبرغلا ءارحصصلاو نيطصسلف ،نميلا ،ايبيل يف ةلصصاحلا اميصس’ ملاعلا ربع ةيئادعلا لامعأ’ا لكل

.Óعاف ايلود افرط زايحن’ا مدع ةكرح حبصصت نأا ةرورصضل

ريبادتلا فلتخمب امازتلا
نم دحلا ىلإا ةيمارلا ةياقولا

«انوروك» ءابو راصشتنا

لجؤوي ةلودلآ صسلجم
7 يموي ةررقملآ تاسسلجلآ
قحل خيرات ىلآ يام41و

ليجأات نع ،ةلودلا صسلجم نلعأا
يف موي اهداقعنا ررقملا تاصسلجلا
ةفرغلاب ةصصاخلا يراجلا يام7 ـلا
اذكو ،ةثÓثلا اهماصسقأاب ىلوأ’ا

اهيمصسقب ةيناثلا ةفرغلا تاصسلج
نم41 ـلا يف اهداقعنا ررقملا
،قح’ خيرات ىلإا رهصشلا صسفن
فلتخمب مازتلإ’ا راطإا يف كلذو
ىلإا ةيمارلا ةياقولا ريبادتلا
.«انوروك» ءابو راصشتنا نم دحلا

ح.نيدلا رمق

،ةحيرڤنصش ديعصسلا ءاوللا ثح
ينطو˘لا ششي˘ج˘لا نا˘كرأا شسي˘ئر
تارا˘طإا ،ة˘با˘ي˘ن˘˘لا˘˘ب ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا

ممهلا عفر ىلع ششيجلا دارفأاو
نأا اربت˘ع˘م ،ما˘ي˘صصلا ل˘صصف ي˘ف
،ةدابـع لم˘ع˘لاو ةدا˘ب˘ع مو˘صصلا

ا˘ي˘عاد ،ر˘خآلا ل˘م˘كي ا˘م˘هل˘كو
تا˘ف˘صصب ي˘ل˘ح˘ت˘˘لا ى˘˘لا م˘˘ها˘˘يإا
نأا ازر˘˘ب˘˘م ،ح˘˘جا˘˘ن˘˘˘لا د˘˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘لا
م˘˘هأا شصل˘˘خإلاو ة˘˘ي˘˘فار˘˘ت˘˘حإلا

بتار˘م˘لا ى˘ل˘عأا غو˘ل˘ب ر˘ي˘يا˘ع˘˘م
.تايلوؤوصسملا ىمصسأا دلقتو
نا˘˘كرأا شسي˘˘ئر أا˘˘ن˘˘ه ا˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘بو
ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ششي˘˘ج˘˘لا
ىلإا هترايز لهتصسم يف ،ةباينلاب
يف ،ةثلاثلا ةيركصسعلا ةيحانلا

عيمج ىلإا تثب ةيهيجوت ةملك
ي˘مد˘خ˘ت˘صسم ،عا˘ط˘ق˘لا تاد˘حو
ةفاك ىلإا مهللخ نمو عاطقلا
،يبعصشلا ينطولا ششيجلا دارفأا
ناصضمر رهصش لولح ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘ب
نأا˘ب م˘˘ها˘˘يإا ار˘˘كذ˘˘م ،كرا˘˘ب˘˘م˘˘لا

اـهـنـكـمي ل ،موـصصـلا ةداـبـع
عـم شضـقاـ˘ن˘ـ˘ت˘ـ˘ت نأا ،ا˘ـ˘قل˘ـ˘طإا

ي˘ف ن˘ي˘صسأا˘ت˘م ،ل˘˘م˘˘عـلا ةداـبـع
ةداـبـع نأا يف مهفلصسأاب كلذ
ا˘ـ˘ه˘ـ˘ن˘ـكـ˘م˘ـ˘ي ل ،مو˘ـ˘˘صص˘˘ـ˘˘ـ˘˘لا
عـم شضـقاـ˘ن˘ـ˘ت˘ـ˘ت نأا ،ا˘ـ˘قل˘ـ˘طإا

ةدابع موصصلاف ،لمعـلا ةداـبـع
ا˘˘م˘˘هل˘˘كو ،ةداـبـع ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لاو
ى˘˘ل˘˘ع ادد˘˘صشم ،ر˘˘خآلا ل˘˘˘م˘˘˘كي

امك‐ مكمايصص جيوتت ةرورصض
نوديفت ،ةرم˘ث˘م لا˘م˘عأا˘ب ‐ لا˘ق
نوعطقتو ،نطولاو ششيجلا اهب
ديزملا وحن ىرخأا اطاوصشأا اهب
اهربع نوحتفت ،تاحاجنلا نم
مامأا رار˘ق˘ت˘صسلاو ل˘مألا باو˘بأا
ءاوللا فاصضأاو ةديدجلا رئازجلا
ر˘ه˘صش ا˘˘ن˘˘ل نا˘˘ك ا˘˘م˘˘لا˘˘ط˘˘ل ه˘˘نأا

ششيج˘لا ي˘ف م˘ظ˘ع˘م˘لا نا˘صضمر
لمعلا رهصش ،يبعصشلا ينطولا

ا˘م˘ئاد نا˘ك ا˘م˘˘ك ،تازا˘˘ج˘˘نإلاو
ىرجم ىلع رثألا غيلب ازفحم
جئاتن قيقحت للخ نم ،انلامعأا

تا˘˘˘ف˘˘˘صصاو˘˘˘م ي˘˘˘˘هو ،ل˘˘˘˘صضفأا
ه˘فل˘صسأا ن˘ع ا˘ن˘صشي˘ج ا˘ه˘ثراو˘˘ت
ريرحت˘لا ششي˘ج ي˘ف ،ن˘ي˘ما˘ي˘م˘لا
نم لعجي ناك يذلا ،ينطولا
ر˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘صش نا˘˘˘˘˘˘صضمر ر˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘صش
،ود˘˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع تارا˘˘˘صصت˘˘˘نلا

ل˘ب˘ن ي˘ف را˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صسلا ر˘˘ه˘˘صشو
يذ˘لا ،ما˘ي˘صصلا ر˘ه˘صش د˘صصا˘ق˘˘م
ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘صشلا ىد˘ل د˘˘ج˘˘ي
بلقلا يف ةيماصس ةناكم هتمرب
.شسفنلاو
د˘˘ي˘˘ع˘˘صسلا ءاو˘˘ل˘˘˘لا زر˘˘˘بأاو اذ˘˘˘ه
بجي ام مهأا نم نأا ،ةحيرقنصش
هتءافك وه دئاقلا  هب زيمتي نأا

ريياعم نأا دكؤوم ،هتنهمل هبحو
ىل˘ع ز˘كتر˘ت تارا˘طإلا م˘ي˘ي˘ق˘ت
أادبم نم لعجت يتلا ةيفارتحلا
وه ،هيف ينافتلاو لمعلا شسيدقت
ىلعأا غو˘ل˘ب˘ل د˘ي˘حو˘لا ج˘ه˘ن˘م˘لا
فئاظولا ىمصسأا دلقتو بتارملا

ن˘˘ع ل˘˘صضف ،تا˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لاو
ة˘يد˘ج˘لاو ةرد˘ق˘م˘˘لاو ةءا˘˘ف˘˘كلا

ششيجل˘ل شصل˘خإلاو ،ة˘هاز˘ن˘لاو
يه هذه» :لوقي عباتو نطوللو
ىدل اهدصشنن ي˘ت˘لا ة˘ي˘فار˘ت˘حلا

ششي˘˘ج˘˘لا ي˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘صسم ة˘˘فا˘˘ك
ةيفارت˘حلا ،ي˘ب˘ع˘صشلا ي˘ن˘طو˘لا
شسيدقت أاد˘ب˘م ن˘م ل˘ع˘ج˘ت ي˘ت˘لا
جهنملا وه ،هيف ينافتلاو لمعلا
غولبل ،نتمألا ةليصسولاو ديحولا
ى˘م˘صسأا د˘ل˘ق˘تو بتار˘م˘لا ى˘ل˘عأا
لصضف ،تايلوؤوصسملاو فئاظولا

ةيدجلاو ةردقملاو ةءافكلا نع
ششيجل˘ل شصل˘خإلاو ،ة˘هاز˘ن˘لاو
:لوقي ءاوللا عباتو ،» نطوللو
ةيصساصسألا ريياعملا يه مكلت»
،تارا˘طإلا م˘ي˘ي˘ق˘ت ي˘ف يد˘˘ن˘˘ع
ق˘ير˘˘ط˘˘لا ة˘˘ط˘˘ير˘˘خ ي˘˘ه هذ˘˘هو
لمعن يتلا ،ةد˘يد˘ج˘لا ةر˘ظ˘ن˘لاو
ى˘ل˘ع ،ا˘ي˘ل˘ع ةدا˘ي˘ق˘ك ن˘يد˘˘ها˘˘ج
نا˘هذأا ي˘ف ا˘ه˘م˘لا˘ع˘م خ˘˘ي˘˘صسر˘˘ت
تادحوو تائيه ةفاك يلوؤوصسم
.«يبعصشلا ينطولا ششيجلا
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ىلعأا غولب ريياعم مهأا صصÓخإ’او ةيفارتحإ’ا نإا لاق
تايلوؤوصسملا ىمصسأا دلقتو بتارملا

نم بلطتت ةديدجلآ ةلحرملآ» :ةحيرقنسش ءآوللآ
«حجانلآ دئاقلآ ةفسصب يلحتلآ تآراطإلآ

عمتجملا ءارزولا شسلجم ررق
لصصاو˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘ب شسمأا لوأا

دب˘ع ة˘صسا˘ئر تح˘ت ،د˘ع˘ب ن˘ع
شسي˘˘˘ئر ،نو˘˘˘ب˘˘˘ت د˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
ةنجل ل˘ي˘كصشت ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ةفلؤوم ،لوألا ريزولا اهصسأاري
،ةينطو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ءارزو ن˘م
ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لاو
ميلعتلاو نيوكتلاو ،ي˘م˘ل˘ع˘لا
م˘يد˘ق˘ت ى˘لو˘ت˘ت ،ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘˘م˘˘لا
ءاه˘نإل ة˘مزل˘لا تا˘حار˘ت˘قلا
نمصضي امب ةيصساردلا ةنصسلا

،ةبلطلاو ذي˘مل˘ت˘لا ة˘ح˘ل˘صصم
يئاهنلا رارقلا ذختي نأا ىلع
ءانثأا مداقلا دحألا موي اهلوح
شسل˘˘ج˘˘م˘˘ل د˘˘يد˘˘ج عا˘˘م˘˘ت˘˘˘جا
.ءارزولا

د˘ع˘˘ب ،شسل˘˘ج˘˘م˘˘لا رر˘˘ق ا˘˘م˘˘ك
،ةيلاملا ريزول شضرع ةصشقانم
يديهمتلا عورصشملاب شصاخلا
ة˘ي˘لا˘˘م˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق˘˘ب شصا˘˘خ˘˘لا
عفر ،0202 ةنصسل يليمكتلا
نم رييصستلا ةينازيم شضيفخت
لمصشيو ،ةئاملاب05 ىلإا03
ة˘لود˘لا تا˘ق˘ف˘ن شضي˘ف˘خ˘˘ت˘˘لا

ىلا ،اهل ةعباتلا تاصسصسؤوملاو
ىلع ة˘ب˘ير˘صضلا ءا˘غ˘لإا ،بنا˘ج
وأا ل˘˘ق˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ل˘˘ي˘˘خاد˘˘م˘˘˘لا
لصضف ،جد فلأا03 يواصست

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ر˘˘˘جألا ع˘˘˘فر ن˘˘˘ع
02 ى˘لإا نو˘م˘˘صضم˘˘لا ى˘˘ندألا
ـب رد˘ق˘˘ت ةدا˘˘يز˘˘ب يأا جد ف˘˘لأا

نم ءادتبا كلذو ،جد0002
رقأا امك ،مداقلا ناوج حتافلا
˘ما˘ظ˘ن ءا˘غ˘لإا ا˘صضيأا شسل˘ج˘م˘لا

ى˘ل˘˘ع بقار˘˘م˘˘لا ح˘˘ير˘˘صصت˘˘لا
دا˘˘م˘˘ت˘˘عاو ،ةر˘˘ح˘˘لا ن˘˘ه˘˘م˘˘˘لا
ة˘عا˘ن˘صصلا ةرازو تا˘حار˘˘ت˘˘قا

ششاعنإاب ةقلعت˘م˘لا م˘جا˘ن˘م˘لاو
.يعانصصلا عاطقلا

ىلع ةقداصصملا ليجأات
يليمكتلا ةيلاملا نوناق

عوبصسأ’ا ىلإا0202
لبقملا

لامكتصسا ،نوبت شسيئرلا ررق
ةيلاملا نو˘نا˘ق لو˘ح ششا˘ق˘ن˘لا
عامتجا يف0202 يليمكتلا

اذهو ،مداقلا عوبصسألا لبقم
ليدع˘تو ءار˘ثإا ى˘ن˘صست˘ي ى˘ت˘ح
لكصشب يديهمت˘لا عور˘صشم˘لا
نايب يف ءاجام بصسح‐ لصضفأا

.‐ءارزولا شسلجم
وعدي نوبت صسيئرلا
ةنمقرلا ميمعت ىلإا

نم جورخلل
ةيبيرقتلا تاءاصصحإ’ا
ىلا ،ةيروهمجلا شسيئر اعد
عيمج ىلع ة˘ن˘م˘قر˘لا م˘ي˘م˘ع˘ت
نم جورخلا دصصق تاعاطقلا
ل يتلا ةيبيرقتلا تاءاصصحلا
دا˘صصت˘قا ق˘ل˘خ ى˘ل˘ع د˘عا˘˘صست
ى˘˘˘ل˘˘˘ع لو ،ثيد˘˘˘˘حو يو˘˘˘˘ق
تل˘ما˘ع˘م˘لا ي˘ف ة˘ي˘فا˘ف˘˘صشلا
،لكصشت اهنإا لب ،ةيداصصتقإلا

يف ةي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘ل˘قر˘ع ،ه˘ب˘صسح
يدا˘صصت˘˘قإلا رو˘˘ط˘˘ت˘˘لا ه˘˘جو
لاقو ،دراوملاو دهجلل اردهو
شضوهنلل ةيمت˘ح ة˘نر˘صصع˘لا»

ا˘م˘ك لا˘ع˘ف ي˘ن˘طو دا˘صصت˘قا˘ب
را˘˘ي˘˘خ ي˘˘هو ه˘˘˘ي˘˘˘لإا و˘˘˘ب˘˘˘صصن
نم دبلو ،ةلودلل يجيتارتصسا
.«لاح هذيفنت
قافآ’ا مصسر تقو ىهتنا

ميدقت تقو ناحو
جئاتنلا

شضرع ى˘لإا ه˘عا˘م˘ت˘صسا د˘ع˘بو
م˘عد زا˘ه˘ج ثع˘ب ةدا˘عإا لو˘ح
،(JESNA) بابصشلا ليغصشت
تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا ر˘˘يزو ه˘˘مّد˘˘˘ق
تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لاو ةر˘˘ي˘˘غ˘˘˘صصلا
،ةفرعملا دا˘صصت˘قاو ة˘ئ˘صشا˘ن˘لا
رود˘ب ،نو˘˘ب˘˘ت شسي˘˘ئر˘˘لا ر˘˘كذ
ا˘˘ه˘˘لا˘˘كصشأا˘˘ب تا˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
ةيلمعب عفدلا يف ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا
ءا˘ن˘ب˘ل يدا˘صصت˘قلا ششا˘ع˘˘نإلا
نأاب لا˘قو ،ةد˘يد˘ج˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا
قافآلا مصسرل دعي مل تقولا

حلأا انهو ،جئاتنلا ميدقتل امنإاو
بيلاصسألا نم شصلختلا ىلع
ل˘ب˘كت ي˘ت˘لا ة˘ي˘طار˘قور˘ي˘ب˘˘لا
ىت˘ح ،تاردا˘ب˘م˘لاو تادارإلا
ديدحت يف عار˘صسإلا ى˘ن˘صست˘ي
ن˘˘˘م ةدا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘صسلا تاءار˘˘˘جإا
م˘عد˘˘ل شصا˘˘خ˘˘لا قود˘˘ن˘˘صصلا
ةر˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘صصلا تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لا

ديزملا ى˘لإا ا˘عدو ،ة˘ئ˘صشا˘ن˘لاو
ر˘ئاود˘لا ن˘ي˘ب ق˘ي˘صسن˘˘ت˘˘لا ن˘˘م
تافل˘م˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ة˘يرازو˘لا
ةينطولا ةلا˘كو˘لاو ،ة˘ن˘م˘قر˘لا
،با˘˘ب˘˘صشلا ل˘˘ي˘˘غ˘˘صشت م˘˘˘عد˘˘˘ل
.ةئصشانلا تاصسصسؤوملاو

ر.نوراه

لبقملا ناوج نم ةيادب جد فلأا02 ىلإا نومصضملا ىندأ’ا ينطولا رجأ’ا عفروGRI ءاغلإا

لبقملآ دحألآ ةيسسآردلآ ةنسسلآ ريسصم يف لسصفلآ
جد فلأآ03 يواسست وأآ لقت يتلآ ليخآدملآ ىلع ةبيرسضلآ ءاغلإآ ^

اهل ةعباتلآ تاسسسسؤوملآو ةلودلآ تاقفن لمسشيل ةئاملاب05 ىلإآ03 نم رييسستلآ ةينآزيم صضيفخت عفر ^

،ينطولا عافدلا ةرازو تبذك
لوح تاءارتفاو ةلطاب تاءاعدا
نيمدخ˘ت˘صسم˘لا ة˘يا˘قو تاءار˘جا
،«انوروك» ءابو نم نييركصسعلا

ة˘صضر˘غ˘م تاو˘˘صصأا نأا ةد˘˘كؤو˘˘م
ي˘˘ح˘˘صصلا ع˘˘صضو˘˘لا ل˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘صست
شساصسملاو تاءارت˘فإلا ج˘يور˘ت˘ل
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ششي˘˘ج˘˘لا ة˘˘ع˘˘˘م˘˘˘صسب
ةرازول نايب يف ءاج .يبعصشلا
ىر˘خأا ةر˘م» ،ي˘ن˘طو˘لا عا˘˘فد˘˘لا

تاو˘˘˘˘˘صصألا شضع˘˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘˘ها˘˘˘˘˘ه
ىلع تدوعت ي˘ت˘لا ،ة˘صضر˘غ˘م˘لا
،ةركعلا هاي˘م˘لا ي˘ف دا˘ي˘ط˘صصلا
تاءار˘ت˘فاو بيذا˘كأا ثب لوا˘ح˘ت
ةعمصسب شساصسمل˘ل ا˘ه˘ن˘م ا˘ي˘ع˘صس
،ي˘ب˘ع˘˘صشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ششي˘˘ج˘˘لا

ع˘˘صضو˘˘لا كلذ ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘غ˘˘ت˘˘˘صسم
هصشيعت يذلا شصاخلا يحصصلا
،ملاعلا لود رارغ ىلع ،اندلب

شسور˘ي˘ف ة˘ح˘ئا˘ج را˘صشت˘نا ءاّر˘˘ج
فا˘صضأاو ،«د˘ج˘ت˘صسم˘لا ا˘نورو˘˘ك
طيلغتل ىعصست فارطألا هذه»
كانه نأاب ءاعدإلاو ماعلا يأارلا
ة˘يا˘˘قو تاءار˘˘جإا ي˘˘ف ا˘˘ف˘˘صسع˘˘ت
نم نييركصسعلا نيمدخ˘ت˘صسم˘لا

رجحلا يف مهعصضوو ءابولا اذه

ام ،مهتلئاع نع اديعب يحصصلا
طصسو رمذت يلا˘ت˘لا˘ب ه˘ن˘ع ج˘ت˘ن
هذ˘˘ه ما˘˘˘مأاو .«ن˘˘˘ي˘˘˘ير˘˘˘كصسع˘˘˘لا
ةرازو نإاف ،ةل˘طا˘ب˘لا تاءا˘عدلا
لكصشبو ،دكؤوت ينطولا عافدلا
تاءارتفلا هذه لثم نأا ،يعطق

نأاو ،ةحصصلا نم اهل شساصسأا ل
ةذ˘خ˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإلا
م˘˘ت˘˘ي ءا˘˘بو˘˘لا اذ˘˘ه ة˘˘ه˘˘جاو˘˘˘م˘˘˘ل
نم ن˘ك˘ّم˘ُي ل˘كصشب ،ا˘ه˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت

ا˘ن˘تاو˘ق ي˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘صسم ة˘˘يا˘˘م˘˘ح
نم مهتلئاع ةيامحو ةحلصسملا
شسور˘˘ي˘˘ف˘˘˘لا اذ˘˘˘ه˘˘˘ب ة˘˘˘با˘˘˘صصإلا
ةصسصسؤوملا تدكأاو اذه ،ريطخلا
يف ءاج ام لك نأا ،ةيركصسعلا

ل ةصضرغملا تاحيرصصتلا هذه
ة˘يدا˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘˘لا لإا مد˘˘خ˘˘ت
يمدخت˘صسم ل˘ك نأاو ،ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل
،ي˘ب˘ع˘˘صشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ششي˘˘ج˘˘لا
ةليبنلا ماهملا مجحل نوكردملا
نوعاو ،مهق˘تا˘ع ى˘ل˘ع ةا˘ق˘ل˘م˘لا

هذ˘˘˘ه ىود˘˘˘ج˘˘˘ب ي˘˘˘عو˘˘˘لا ل˘˘˘˘ك
ة˘فدا˘ه˘لا ،ة˘ي˘ئا˘قو˘˘لا تاءار˘˘جإلا
اذه ن˘م م˘ه˘ت˘يا˘م˘ح ى˘لإا ا˘صسا˘صسأا
.ءابولا

ح.نيدلا رمق

يحصصلا عصضولا لغتصست ةصضرغم تاوصصأا نأا تدكأا
صشيجلا ةعمصسب صساصسملاو تاءارتفإ’ا جيورتل
ةياقو تآءآرجإآ لوح تآءاعدإآ بذكت عافدلآ ةرآزو

«انوروك» نم نييركسسعلآ نيمدختسسملآ



ى˘ل˘ع لوألا ل˘جر˘لا ح˘صضوأا
ءا˘˘˘˘˘صسؤور ىد˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘م شسأار
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا نأا ،تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘˘لا

ي˘ف عار˘صسإلا˘ب نآلا ة˘ب˘لا˘˘ط˘˘م
،ةيكنبلا ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا حل˘صصإا

ةيدقنلا ة˘ل˘ت˘كلا با˘ط˘ق˘ت˘صسل
ي˘ت˘لا ة˘يزاو˘م˘لا قو˘˘صسلا ن˘˘م
08ىلإا06 ن˘ي˘˘ب ا˘˘م ا˘˘هرد˘˘ق
ثعب نأا افيصضم ،رلود رايلم
حتفو ةيدا˘صصت˘قا ة˘ي˘كي˘ما˘ن˘يد
كونبلا كي˘با˘ب˘صش ن˘م د˘يز˘م˘لا
ا˘˘ه˘˘نأا˘˘صش ن˘˘˘م ،ة˘˘˘ي˘˘˘مل˘˘˘صسإلا
ي˘ت˘لا ة˘ل˘ت˘كلا هذ˘ه ةدا˘ع˘˘ت˘˘صسا
ل˘يو˘م˘ت˘ب ا˘هرود˘ب ح˘م˘˘صست˘˘صس
هتمزأا نم هجارخإاو داصصتقلا
راع˘صسأا را˘ي˘ه˘نا ا˘ه˘ب˘ب˘صس ي˘ت˘لا
91 د˘˘ي˘˘فو˘˘ك ءا˘˘بوو ط˘˘ف˘˘ن˘˘لا
.يملاعلا

ىلإا ،يلكا يماصس اعدو اذه
را˘˘م˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘صسلا شصر˘˘˘ف ح˘˘˘ت˘˘˘ف
ءا˘˘˘ه˘˘˘نإا˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘ق˘˘˘˘فار˘˘˘˘مو

ع˘˘ير˘˘صستو ة˘˘ي˘˘طار˘˘قور˘˘ي˘˘ب˘˘˘لا
،ةي˘كن˘ب˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا حل˘صصإا

ةبطقتصسم تازايت˘ما م˘يد˘ق˘تو
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا لاو˘مألا شسوؤور˘˘ل
نأا˘˘ب ا˘˘ف˘˘ي˘˘صضم ،ة˘˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘˘جألاو
احارتقا03 تمدق ه˘ت˘م˘ظ˘ن˘م
.ديدج يداصصتقا جذومن ثعبل

ثدحلا4 6372ددعلإ ^1441 ناسضمر21ـل قفإوملإ0202 يام50ءاثÓثلإ

watan@essalamonline.com

ECFطإ’ ةموكحلإ وعديÓب ضضورق قÓ لغسشلإ بسصانم ىلع ظافحلل دئإوف

انوروك ةمزأآ ببسسب امعد جاتحت تاسسسسؤوملآ نم ةئاملاب08
«طفنلآ راعسسأآ رايهنإآ ةمزأآ نم هجآرخإآو داسصتقلآ ليومتب حمسستسس ةيمÓسسإلآ كونبلآ» :يلكآآ يماسس ^

ز.لامج

ةررسضتملإ تاسسسسؤوملإو تاكرسشلل كونبلإ ةقفإرم ةرورسضل ،تاسسسسؤوملإ ءاسسؤور ىدتنم ضسيئر ،يلكإ يماسس عفإر
دئإوف Óب ضضورق دامتعإ ىلإإ ايعإد ،انوروك ةمزأإ نم تررسضت تاكرسشلإ نم ةئملاب08 نأإ إدكؤوم ،انوروك ءابو نم

يداسصتقإ جذومن ىلإإ باهذلإ يف عإرسسإ’إ ةرورسض ىلع إددسشم ،تاسسسسؤوملإ هذهب لغسشلإ بسصانم ىلع ظافحلل
.ةيكنبلإ ةموظنملإ حÓسصإإو عاطقلإ ةنمقرو ،ةيطإرقوريبلإ دويقلإ عفرو رامثتسس’إ ريرحت ربع ديدج

ايكلف قيقدلاب هفسصو
ايعرسشو ايهقفو

نيككسشملآ ىلع دري يدهملب فسسوي
رجفلآ نآذآآ تيقوت يف

ريزو ،يدهملب فسسوي دكأإ
نأإ ،فاقوأ’إو ةينيدلإ نوؤوسشلإ

ايكلف ةقيقد نإذآ’إ تيقإوم
ضضعبلإ امهتم ،ايهقفو
نيمئاسصلإ ىلع ضشيوسشتلاب
.مهليلسضتو
هل حيرسصت يف يدهملب نلعأإ
ةيملع ةودن ضشماه ىلع ،ضسمأإ
يمÓسسإ’إ ضسلجملإ اهمظن
يتلإ ىوعدلإ ضصوسصخب ،ىلعأ’إ

رجفلإ ةÓسص نإذآإ تقو نأإ معزت
يف ةقيقد03 وأإ02 ـب مدقتم
نإذآ’إ تيقإوم نأإ ،رئإزجلإ

ايعرسشو ايكلف ةقيقدو ةدحإو
نإذآ’إ تيقإوم نأإ إدكؤوم ،ايهقفو
ام بسسح ةيعرسشو ةدحإو
تاسسإردلإ لك هيلع تعمجأإ
نيككسشملإ ريزولإ اعدو ،ةيكلفلإ

نودب نوثدحتي نيذلإو
مهسسفنأإ ةعجإرم ىلإإ ،ةيعجرم
ةينطولإ ةيعجرملاب مإزتل’إو
تناك ركذتلل ،رئإزجلل ةينيدلإ

ةيرإزولإ ةنجللإ تدكأإو دق
ىوعدلإ نأإ اهل نايب يف ىوتفلل
يف رجفلإ تقو نأاب معزت يتلإ
03 وأإ02ب مدقتم رئإزجلإ

ريغو بإوسصلل ةبناجم ةقيقد
ءاهقفلإ نأاب نايبلإ دكأإو ،ةلوبقم
أإدبي رجفلإ تقو نأإ ىلع إوقفتإ

يذلإ قداسصلإ رجفلإ عولطب
ةيعرسش ماكحأإ هتيؤورب طبترت
فاسضأإو ،مايسصلإو ةÓسصلاب قلعتت
رجفلإ نيبت نكمي ’ هنأإ ،ريزولإ
’إإ ،ةدرجملإ ةيؤورلاب قداسصلإ

ةنيعم ةيعيبط فورظ يف
ناكملإو وجلإ ءافسصك
ضسيراسضتلإ) ضصوسصخملإ
يئإرلإ رظن ةدحو (ةبسسانملإ

،كلذ ريغو لئاحلإ دوجو مدعو
تيقإوملل يعرسشلإ ميوقتلإ نأإو
وه ،رئإزجلإ هيلع دمتعت يذلإ
ةفاك يف هب ذوخأاملإ ميوقتلإ

وهو ،يمÓسسإ’إ ملاعلإ دÓب
ةيكلف تائيه نع رداسص ميوقت
،اهتنامأإو اهملع يف قوثوم
ةيعرسشلإ تايطعملإ ىلع ينبمو
دقو تيقإوملإ ديدحت يف
ةيهقفلإ ةربخلإ هيف تعمتجإ

.ةيكلفلإو
ز.لامج

ر˘ي˘ب˘خ˘لا ،ناو˘ل˘ع د˘ي˘م˘ح د˘˘كأا
عاجرتصسا ةمهم نأا ،يداصصتقلا
قاوصسألا يف ةلوادتملا لاومألا
ي˘ف ا˘ه˘خ˘صض ةدا˘عإاو ة˘يزاو˘م˘˘لا
ي˘˘ت˘˘لاو ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا دا˘˘صصت˘˘قلا
ادا˘˘ن˘˘ت˘˘صسا ،ا˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘ي˘˘ق حوار˘˘ت˘˘ت
،ةيروهمجلا شسيئر تاحيرصصتل

ىلإا6 نيب ،نوبت ديجملا دبع
ةم˘ه˘م ،را˘ن˘يد را˘ي˘ل˘م فلآا01
ةبصسنلاب ةليحتصسم هبصشو ةبعصص
يف ،دارج زيزعلا دبع ةموكحل

نييرئازجلا نيب ةقثلا مادعنا لظ
ي˘فر˘صصم˘لا ي˘كن˘ب˘لا ما˘ظ˘˘ن˘˘لاو
ىلإا ايعاد ،فافصشلا ريغ ينطولا
راصسم حيحصصت يف لاجعتصسلا
تحصضأا يتلا ةيكنبلا ةموظنملا
.«ةيديلقتو ةنفعتم»

ي˘˘˘˘˘˘ف ،ناو˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع ف˘˘˘˘˘˘˘صشك
اهب ىلدأا ةيف˘ح˘صص تا˘ح˘ير˘صصت
،ةبقاعتملا تاموكحلا نأا  ،شسمأا

تليهصستلاو تازيفحتلا مغرو
ا˘ه˘ت˘ح˘˘ن˘˘م ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ير˘˘صضلا

،«ةرا˘كصشلا لاو˘˘مأا» با˘˘ح˘˘صصأل
لاو˘مأا با˘ط˘ق˘ت˘صسا ي˘˘ف تل˘˘صشف
ىلإا اريصشم ،ةيزاوملا قاوصسألا
ل لودلا تايداصصتقا ليومت نأا
ريغ قاوصسألا ىلإا ءوجللاب متي
ىلع دامتعلاب امنإاو ،ةيمصسرلا

ة˘ي˘مو˘كح˘لا ة˘لود˘لا تار˘˘خد˘˘م
وأا ،ة˘ي˘ل˘ئا˘ع˘لاو ة˘ي˘تا˘صسصسؤو˘م˘لاو
نم ةيتأاتملا دراوملا ىلإا ءوجللاب
ر˘˘ي˘˘غو ةر˘˘صشا˘˘ب˘˘م˘˘لا بئار˘˘صضلا
،هتاذ قا˘ي˘صسلا ي˘فو ،ةر˘صشا˘ب˘م˘لا
تانامصضلا نع ر˘ي˘ب˘خ˘لا لءا˘صست
ا˘ه˘صضر˘ع˘ت˘صس ي˘˘ت˘˘لا ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا
با˘˘ح˘˘صصأا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لا
،مهلاومأا باط˘ق˘ت˘صسل ةرا˘كصشلا

ددح˘ت˘صس ي˘ت˘لا ر˘ي˘يا˘ع˘م˘لا ن˘عو
لاجر نيب ز˘ي˘ي˘م˘ت˘ل˘ل ل˘ب˘ق˘ت˘صسم
ر˘ي˘˘غ» وأا «ءا˘˘هز˘˘ن˘˘لا» لا˘˘م˘˘عألا
ةق˘ل˘ح˘لا م˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ،«ءا˘هز˘ن˘لا
ة˘ي˘ل˘م˘ع حا˘ج˘نإا ي˘ف ة˘ي˘صسا˘صسألا
يف ةلوادتملا لاومألا عاجرتصسا
ح˘صضوأاو ،ة˘˘يزاو˘˘م˘˘لا قاو˘˘صسألا

تار˘خد˘م˘لا نأا ناو˘ل˘˘ع د˘˘ي˘˘م˘˘ح
ةجيتن اعيرصس لكآاتت ةيموكحلا
ةصصاخ ،ط˘ف˘ن˘لا را˘ع˘صسأا را˘ي˘ه˘نا
ة˘مزألا د˘ع˘ب ،ةر˘ي˘خألا ر˘˘ه˘˘صشألا
تببصست يتلا ةيملاعلا ةيطفنلا
لعج ام ،انورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ا˘ه˘ي˘ف
ءزج خصض نع زجعت ةموكحلا

،ي˘ن˘طو˘لا دا˘صصت˘قلا ي˘ف ا˘ه˘ن˘م
هبصش تاصسصسؤوملا راخدا اربتعم
،كارطانوصس ءان˘ث˘ت˘صسا˘ب ،مد˘ع˘ن˘م
تاصسصسؤوملا عيمج لجصست ثيح
ايلام ازجع ةصصاخلا ةيمومعلا

ةفاصضم ةميق قيقحت نم اهعنمي
داصصتقلا ىل˘ع ا˘ه˘ع˘يزو˘ت دا˘ع˘ي
وأا رو˘جأا ل˘˘كصش ي˘˘ف ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

هصسفن ءيصشلا ،حابرأا وأا بئارصض
نم ة˘لود˘لا تادار˘يإل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب
يتلا ةيلورتبلا اميصسل ،ةيابجلا
ا˘صسو˘صسح˘˘م ا˘˘ع˘˘جار˘˘ت تل˘˘ج˘˘صس
جا˘ت˘نإلا م˘ج˘˘ح شصل˘˘ق˘˘ت بب˘˘صسب
،طفنلا نم رئاز˘ج˘لا تا˘ع˘ي˘ب˘مو
ى˘ق˘ب˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا نإا˘ف ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘˘ل
ثيح ن˘م ف˘ع˘صضألا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
ة˘ي˘ئا˘ب˘ج˘لا تادار˘يإلا ل˘ي˘صصح˘ت
هلدعم امب ،ةيلورت˘ب˘لاو ة˘يدا˘ع˘لا

يلامجإا نم ط˘ق˘ف ة˘ئا˘م˘لا˘ب04
.ةحاتملا تاداريإلا

نأا ناو˘˘ل˘˘˘ع د˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ح ىر˘˘˘يو
ةيداصصتقلا ةمزألا نم جورخلا

اه˘ي˘ف ط˘ب˘خ˘ت˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لاو
بل˘ط˘ت˘ي ،4102 ذ˘ن˘م ر˘ئاز˘ج˘˘لا
ن˘˘م˘˘صضي ي˘˘لا˘˘م قو˘˘˘صس ءا˘˘˘صشنإا
فلت˘خ˘م˘ل ة˘فا˘ف˘صشلا ة˘صسفا˘ن˘م˘لا
ىلإا ،نييداصصتقلا نيل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا

ةموظنملا يف رظنلا ةداعإا بناج
اهتنمقرو ةيبيرصضلا ةيعيرصشتلا

اهب لومعملا ةقيرطلا حيحصصتو
.ةينطولا ةلمعلا مييقتل

ع.لÓب

ينطولإ يفرسصملإ يكنبلإ ماظنلإو نييرئإزجلإ نيب ةقثلإ مإدعنإ لظ يف

«ةليحتسسم هبسش ةمهملآ» ـب يزآوملآ قوسسلآ لآومأآ عاجرتسسآ نوفسصي ءآربخ

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘م˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا تعد
ةيبرتلا ةرازو ،ذيملتلا ءايلوأل
ن˘ي˘ع˘ب ذ˘˘خألا ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ءار˘جإل ن˘ي˘حر˘ت˘ق˘م را˘˘ب˘˘ت˘˘عإلا
ناو˘ج ر˘ه˘صش ي˘ف ا˘يرو˘لا˘˘كب˘˘لا

ح˘لا˘صص ي˘˘ف نو˘˘كي˘˘صس يذ˘˘لاو
،ر˘ب˘م˘ت˘ب˘صس ر˘ه˘صش وأا ،ع˘ي˘م˘ج˘لا

نم ديد˘صشلا ا˘ه˘ظ˘ف˘ح˘ت ةزر˘ب˘م
ا˘م˘ل ر˘ه˘صشلا اذ˘˘ه ي˘˘ف ه˘˘ئار˘˘جإا
تا˘قو˘ع˘م ن˘م ه˘ن˘ع بتر˘ت˘ي˘صس
ى˘˘ل˘˘ع هر˘˘ي˘˘ثأا˘˘˘ت ن˘˘˘ع كي˘˘˘ها˘˘˘ن
يعامتجلا لوخد˘لا تا˘ير˘ج˘م
ي˘صسرد˘م˘لا لو˘خد˘لاو ا˘مو˘م˘ع
.شصوصصخلا ىلع

نايب يف ،ةمظ˘ن˘م˘لا تن˘م˘ثو
ةيروهم˘ج˘لا شسي˘ئر رار˘ق ،ا˘ه˘ل
نوكتت ةيرازو ةنجل ليكصشتب
ريزو ةينطولا ةيبرتلا ريزو نم
نيوكتلا ريزو ،يلاعلا ميلعتلا
روصصت ىلإا لوصصولل ينهملا
،ذ˘ي˘مل˘ت˘لا ح˘لا˘صص ي˘ف نو˘˘كي
قيصسنت ةرورصض ى˘ل˘ع ةد˘كؤو˘م
شضع˘ب ع˘م ،ة˘ي˘صصو˘لا ةرازو˘˘لا
ة˘˘˘ح˘˘˘صصلا˘˘˘ك تا˘˘˘عا˘˘˘ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
تددجو ،ةيلحملا تا˘عا˘م˘ج˘لا
شصوصصخب اهحرتقم ةمظنملا
رهصش ي˘ف ا˘يرو˘لا˘كب˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت

ز˘كار˘م˘لا ة˘ف˘˘عا˘˘صضم˘˘ب ،ناو˘˘ج
نيح˘صشر˘ت˘م˘لا دد˘ع ف˘ي˘ف˘خ˘تو
ىلإا01 ن˘م تار˘ج˘ح˘لا ل˘خاد
ةدعل عجار اذهو ،حصشرتم51
نأا اهنم ،ةيعوصضوم تارربم
ميلعتلا نم ةثلاثلا ةنصسلا ذيملت
ميلعتلا ىلع لبقملاو يوناثلا
ام يعولا نم كلمي يعماجلا
ع˘م ي˘˘طا˘˘ع˘˘ت˘˘لا ن˘˘م ه˘˘ن˘˘كم˘˘ي
ةا˘˘عار˘˘˘م ،نزاو˘˘˘ت˘˘˘ب ع˘˘˘صضو˘˘˘لا

ايدافتو تام˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ة˘ي˘ع˘صضو
لوط لاح يف نايصسنلا لماعل
ةيصسفنلا ةلاحلا ةاعارم ،ةدملا

راظت˘نلا ءار˘ج ن˘م ط˘غ˘صضلاو
ل˘ع˘لو ءار˘جإلا مو˘ي ة˘يا˘غ ى˘˘لإا
،برقألا يه ناوج رهصش ةياهن
حصسفي حارتقإلا اذه نأا ةريصشم
تقو˘˘لا˘˘ب ةرازو˘˘ل˘˘ل لا˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
لم˘ع˘لاو ح˘ي˘ح˘صصت˘ل˘ل ي˘فا˘كلا

لو˘˘˘خد˘˘˘ل˘˘˘˘ل داد˘˘˘˘عإلا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
اصصوصصخ ةيحيرأاب يصسردملا
،ة˘ي˘ئا˘˘بو˘˘لا ة˘˘مزألا هذ˘˘ه د˘˘ع˘˘ب
نو˘كي د˘ق ل˘م˘ع˘لا نأا ةد˘˘كؤو˘˘م
ناو˘يد˘ل˘ل ا˘صصو˘˘صصخ ا˘˘ب˘˘ع˘˘ت˘˘م
تا˘˘نا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘مل˘˘˘ل ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

فر˘ظ˘لا ن˘كل تا˘˘ق˘˘با˘˘صسم˘˘لاو
هتايصصوصصخ ه˘ل ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صسلا

قد˘صصت نأا ي˘ف˘كيو ه˘ق˘ط˘ن˘مو
.يدحتلا ةدارإا رفوتتو ةينلا

ةينطولا ةمظنملا تدصشانو
˘ما˘مز˘ب ذ˘خألا˘ب ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو
ل˘ف˘كي ا˘م˘ب ا˘ع˘ب˘طو ةردا˘ب˘م˘˘لا

ذيملتلا ةا˘ي˘حو ة˘ح˘صص ع˘صضو
اه˘ل˘ع˘ج˘ي ا˘م˘م تا˘يو˘لوألا ن˘م
نييئا˘صصخألا رود ى˘ل˘ع د˘كؤو˘ت
يف ءابطألاو ةئبوألا ملع يف
تدكأاو ،لصصافلا يأارلا ءاطعإا
ديدصشلا اهظفحت ىلع ةمظنملا

ةدا˘ه˘صش نا˘ح˘˘ت˘˘ما ءار˘˘جإا لو˘˘ح
ربمتبصس رهصش يف ايرولاكابلا
،تاقوعم نم هنع بترتيصس امل

لو˘خد˘لا ر˘ث˘ع˘ت ا˘ه˘˘صسأار ى˘˘ل˘˘ع
شسار˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘صسرد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ءار˘جإلا د˘ع˘ب نو˘ح˘ح˘˘صصم˘˘لاو
قر˘غ˘ت˘صسي يذ˘لا ح˘ي˘ح˘صصت˘˘لاو
ذيملتلا ليطعت يف ديزي اتقو
ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت ل˘˘هو ة˘˘صسارد˘˘˘لا ن˘˘˘ع
ناهذأا يف ةخصسار تامي˘ل˘ع˘ت˘لا
براقت عاطقنا ةرتفل ذيملتلا
ابلصس رثؤويصس ام ،رهصشأا ةتصسلا

فيك ةلئاصستم ،ذيملتلا ىلع
ةمجصسن˘م ة˘ط˘خ ع˘صضو م˘ت˘ي˘صس
ي˘˘ف نو˘˘ب˘˘صسر˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب
ةداعإلل نوحرتقيو ايرولاكبلا

دق او˘نو˘كي ن˘يذ˘لا م˘ه˘ئل˘مزو
،ة˘˘˘˘صسارد˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف او˘˘˘˘˘عر˘˘˘˘˘صش
ميلعتلا ليطعت ىلإا ةفاصضإلاب
ن˘يو˘˘كت˘˘لا اذ˘˘كو ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا
تللتخإا ثدحي امم ينهملا

ىن˘غ ي˘ف دل˘ب˘لا ة˘ي˘تا˘صسصسؤو˘م
ليكصشت رظت˘ن˘م˘لا ن˘مو.اهنع
ر˘يزو˘لا ة˘صسا˘ئر تح˘˘ت ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل
ءارزو ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘لؤو˘˘˘˘م ،لوألا
مي˘ل˘ع˘ت˘لاو ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا
،ي˘م˘ل˘ع˘˘لا ثح˘˘ب˘˘لاو ي˘˘لا˘˘ع˘˘لا

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاو
تا˘حار˘ت˘قإلا م˘يد˘ق˘˘ت ى˘˘ّلو˘˘ت˘˘ت
ة˘˘˘ن˘˘˘صسلا ءا˘˘˘˘ه˘˘˘˘نإل ة˘˘˘˘مزل˘˘˘˘لا
ةحلصصم نمصضي امب ةيصساردلا
ذختُيصسو ،ة˘ب˘ل˘ط˘لاو ذ˘ي˘مل˘ت˘لا
˘مو˘ي ا˘ه˘لو˘ح ي˘ئا˘ه˘ن˘لا رار˘ق˘˘لا
عا˘م˘ت˘جإا ءا˘˘ن˘˘ثأا مدا˘˘ق˘˘لا د˘˘حألا

.ءارزولا شسلجم
ةيقيصسنتلا ترجأا اهتهج نم

م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةذ˘تا˘صسأل ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
هيف كراصش ءاتفتصسا ،يئادتبلا
،ذا˘ت˘˘صسأا فلأا01 ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا

ءاغ˘لإا ن˘ع ة˘ي˘ب˘ل˘غألا˘ب او˘تو˘صص
5.4 وأا4 ىلإا لاقتنلا لدعم
ميلعتل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب01 ن˘˘˘˘˘م
02 نم5.9 وأا9و يئادتبلا
طصسوتملا مي˘ل˘ع˘ت˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب
ءاتفتصسلا لصصو˘تو.يوناثلاو
ة˘صسارد˘لا ءا˘ه˘نإا ةرور˘˘صض ى˘˘لإا
لدع˘م با˘صست˘حاو ،ناو˘ج ل˘ب˘ق
ةرود عم لاقت˘نل˘ل ن˘ي˘ل˘صصف˘لا
يناح˘ت˘ما ءا˘غ˘لإاو ة˘ي˘كارد˘ت˘صسا
طصسوتملا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ي˘تدا˘ه˘صش
ليجأات ةرورصض عم ،يئادتبلاو
.ربمتبصس رهصش ىلإا ايرولاكبلا

ك.اسضر

لاقتن’إ لدعم ضضيفخت دسض ةذتاسسأ’إ نم ةئاملاب05
«كابلإ» ليجأات رايخ عمو

ذيمÓتلآ ءايلوأآ ةيعمج تاحآرتقآ هذه
ايرولاكبلآ ةداهسش ناحتمآ ءآرجإل

راج˘ت˘ل˘ل ما˘ع˘لا دا˘ح˘تلا ن˘م˘ث
شسل˘ج˘م تارار˘ق ،ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘˘لاو
عفرب ق˘ل˘ع˘ت ا˘م ة˘صصا˘خ ءارزو˘لا
ىلإا يدعاقلا رجألل ىندألا دحلا

ءا˘˘˘غ˘˘˘لإا كلذ˘˘˘˘كو ،جد ف˘˘˘˘لا02
لقي يتلا لخدلا ىلع ةبيرصضلا
اريصشم ،جد فلا03 يواصسي وأا
ةعاجصشلا تارارقلا هذه نأا ىلإا

ةردقلا نيصسحتو عفر اهنأاصش نم
ماعلا داحتلا حصضوأا.ةيئارصشلا
هل نايب يف نييفرحلاو راجتلل
ة˘خ˘صسن ى˘ل˘ع «مل˘صسلا» زو˘ح˘˘ت
مهاصستصس تارارقلا هذه نأا ،هنم

ةيئار˘صشلا ةرد˘ق˘لا ن˘ي˘صسح˘ت ي˘ف
يوق عفد ءاطعإاو ،ني˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل
طيصشنتو ةيراجتلا تلدا˘ب˘م˘ل˘ل
امل هحايترا نع اربعم ،قوصسلا

تارار˘˘قو نو˘˘م˘˘صضم ي˘˘ف ءا˘˘˘ج
،نماثلا ءارزولا شسلجم عامتجا

شسيئر تاهجوت داحتإلا نمثو
لوألا ر˘يزو˘لاو ،ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
،ةموكح» ةيثلثلا عامتجا دقعل
ي˘˘ف «ل˘˘م˘˘ع با˘˘برأا ،تا˘˘با˘˘ق˘˘˘ن
اذه نأا اربتعم ،ةلبقملا عيباصسألا
هناصش نم يذلاو بئاصصلا رارقلا
ة˘مزل˘ل ل˘ئاد˘بو لو˘ل˘ح دا˘˘ج˘˘يإا

ةنهارلا لكاصشملاو ةيداصصتقلا
ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘صضق˘˘لا د˘˘ع˘˘ب كلذ˘˘كو
.انروك شسوريف

ماظن ءاغلإاب داحتلا داصشأا امك
،ةرح˘لا ن˘ه˘م˘لا ى˘ل˘ع ة˘ب˘قار˘م˘لا

دا˘ح˘تلا ةد˘نا˘˘صسم ن˘˘ع ار˘˘ب˘˘ع˘˘م
تارارقلا لم˘ج˘م ي˘ف شسي˘ئر˘ل˘ل
ءارزو˘لا شسل˘ج˘م ي˘˘ف ةردا˘˘صصلا
اراجت) ع˘ي˘م˘ج˘لا ا˘ي˘عاد ،ن˘ما˘ث˘لا

دنجتلا ى˘لإا (ن˘ي˘حل˘فو ل˘م˘عو
ةديدجلا رئاز˘ج˘لا ءا˘ن˘ب ل˘جا ن˘م
.اعيمج اهيلإا اوبصصن يتلا

ز.لامج

قوسسلإ طيسشنتو ةيراجتلإ ت’دابملل ايوق اعفد يطعيسس هنإإ لاق

ةيئآرسشلآ ةردقلآ نيسسحت يف مهاسسيسس يدعاقلآ رجأÓل ىندألآ دحلآ عفر نأآ دكؤوي راجتلآ داحتإآ
،«كارطانوصس» ةكرصش تنلعأا

عم مهاف˘ت ةر˘كذ˘م ع˘ي˘قو˘ت ن˘ع
،«ليوكول» ةيصسور˘لا ة˘كر˘صشلا
ديدحت فدهب تاصشقانملا ءدبل
رامثتصسلل نيفرطلا تايناكمإا
تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف ،كر˘˘ت˘˘˘صشم˘˘˘لا
جا˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘نإاو فا˘˘˘˘˘˘صشكت˘˘˘˘˘˘صسلا
يف ،رئازجلا ي˘ف تا˘قور˘ح˘م˘لا

اهب ءاج يتلا تازيفحتلا لظ
.ديدجلا تاقورحملا نوناق

ة˘˘˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا تف˘˘˘˘˘˘صشك
نايب يف ،ةيوقاطلا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
لمصشت ةركذملا نأا ،شسمأا اهل

شصر˘˘˘˘ف د˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت شصح˘˘˘˘˘ف
يلودلا جاتنإلاو فاصشكتصسلا
ةكرصشلا دعتو ،ن˘ي˘فر˘ط˘لا ن˘ي˘ب
نم ةدحاو ليو˘كو˘ل ة˘ي˘صسور˘لا
زاغلاو ط˘ف˘ن˘لا تا˘كر˘صش ر˘ب˘كأا
ة˘˘صصرو˘˘ب˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘جرد˘˘˘م˘˘˘لا
،ملاعلا يف ايدومع ةلماكتملا

ةئاملاب2 نم رثكأا لثمت ثيح
ي˘م˘لا˘ع˘لا ط˘ف˘ن˘˘لا جا˘˘ت˘˘نإا ن˘˘م
ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘˘ب1 ي˘˘˘لاو˘˘˘حو
زا˘غ˘لاو ط˘ف˘ن˘لا تا˘ي˘طا˘˘ي˘˘ت˘˘حا
.ةتبثملا

ز.لامج

كرتسشملإ رامثتسسÓل نيفرطلإ تايناكمإإ ديدحت فدهب

«ليوكول» ةيسسورلآ ةكرسشلآ عم مهافت ةركذم عقوت «كآرطانوسس»



تف˘صشك ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
يف ،ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘لا ةرازو
تم˘˘ل˘˘صست شسمأا ا˘˘ه˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب
نأا ،ه˘ن˘˘م ة˘˘خ˘˘صسن «مل˘˘صسلا»
،ي˘ن˘طو˘لا كرد˘˘لا ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع
تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع لل˘˘خ  او˘˘ف˘˘قوأا

،ةماعنلا نم لكب ة˘ل˘صصف˘ن˘م
راجت7 ،ناصسملتو ،ناز˘ي˘ل˘غ
5.35 م˘ه˘تزو˘ح˘ب تارد˘خ˘م
ف˘˘ي˘˘كلا ن˘˘م مار˘˘غو˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ك
ر˘˘خآا نورا˘˘˘بو ،ج˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
شصرق79801 ه˘تزو˘˘ح˘˘ب
.شسارهأا قوصسب شسولهم

ةزر˘˘˘˘ف˘˘˘˘م تف˘˘˘˘قوأاو اذ˘˘˘˘ه
،يبعصشلا ي˘ن˘طو˘لا ششي˘ج˘ل˘ل
8 ،را˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘جا˘˘˘ب جر˘˘˘ب˘˘˘ب

انط51 تزجحو ،شصاخصشأا
مت اميف ،ةيئاذغلا داوملا نم

ري˘غ ار˘جا˘ه˘م21 ف˘ي˘قو˘˘ت
تا˘˘ي˘˘˘صسن˘˘˘ج ن˘˘˘م ي˘˘˘عر˘˘˘صش

ناصسملت ن˘م ل˘كب ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
.ةيادرغو

watan@essalamonline.com

5 6372ددعلا ^1441 ناضضمر21ـل قفاوملا0202 يام50ءاثÓثلاثدحلا

تايلو ةدعب سسولهم سصرق79801و «ةلطز» غلك5.35 زجحو تاردخم راجت8 فيقوت

ةفلجلاب ةيباهرإلآ تاعامجلل أابخموةسسبتب عنسصلآ ةيديلقت ةلبنق91 ريمدتو فسشك

ط.ةراضص

تفضشك نيح يف ،عنضصلا ةيديلقت ةلبنق91 ةضسبتب ،يبعضشلا ينطولا سشيجلل ةزرفم سسمأا لوأا ترمدو تفضشك
.ةفلجلاب ديضص ةيقدنبو ةيباهرإلا تاعامجلل أابخم ىرخأا ةزرفم ترمدو

ىقبت ةعجافلا بابضسأا
نمألا حلاضصمو ةلوهجم

اهفضشكل ققحت
باسشلآ هراج لتقي ينيسسمخ

ةيدملآ يف صصاسصرلاب ايمر
دلوأا ةيدلب ناكضس زتها

ةليل ةيدملا يقرضش ميهاربإا
ةميرج عقو ىلع ،سسمأا لوأا
مادقإا يف تلثمت ءاعنضش

هراج نبا لتق ىلع ينيضسمخ
ايمر ةنضس32 رمعلا نم غلابلا

ديضص ةيقدنب نم سصاضصرلاب
بقع Óيل ةرضشاعلا دودح يف
هتيب نع ديعب ريغو راطفإلا
طيحملا لخاد عقاولا
.ةيدلبلا تاذل ينارمعلا

،(ب.ف) ةيحضضلا يقلو اذه
ىلع هفتح ،يعماج باضش وهو
،ةيرانلا ةقلطلاب ارثأاتم روفلا
ةيدلبلا ناكضس لوهذ مامأا
ناكم ىلإا اوعره نيذلا
.ةميرجلا

ةثج ليوحت مت اميفو
ةيراوجلا ةحضصملا ىلإا ليتقلا
ةقرف رضصانع تعراضس ،ظفحلل
يف ةلماعلا ينطولا كردلا
يناجلا فيقوت ىلإا ،ميلقإلا

نع فضشكلل قيقحت حتفو
.ةعجافلا تاضسبÓم

دارضش رمع

بلاط ةيروهمجلا ليكو
انجضس نيماع ةبوقع طيلضستب

ةمارغ ميتنضس نويلم01و ةذفان
يحاير كيلم طسشانلآ ةنآدإآ
ةذفان انجسس آرهسش81ـب

يف طضشانلا ةنادإا تمت
81ـب يحاير كيلم كارحلا
امبضسح ،اذفان انجضس ارهضش
سسمأا لوأا ءاضسم هب تدافأا
حارضس قÓطإل ةينطولا ةنجللا
اهل روضشنم يف ،نينوجضسملا

عقومب ةيمضسرلا اهتحفضص ىلع
يعامتجلا لضصاوتلا
نأا هيف تركذ ،«كوبضسياف»
ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو

بلاط دق ناك ،تنضشومت نيع
نجضس نيماع ةبوقع طيلضستب
،يحاير كيلم قح يف ةذفان
عم ،ميتنضس نويلم01 ةمارغو
.ةيروفلا ةمكاحملا

ب.نيرضسن

سسبحلا اهبحاضص عاديإاو ةمضصاعلا يف ةتوت رئبب دضسافلا سصمحلا نم راطنق054 زجح

يقآوبلآ مأآ يف ةليلم نيعب ةلجسسم ةيراجت تامÓع ديلقتل ةيرسس ةسشرو كيكفت
ةرئاد نمأا رصصا˘ن˘ع ن˘كم˘ت

ةيلو نمأل عباتلا ةليلم نيع
كي˘˘كف˘˘ت ن˘˘م ،ي˘˘قاو˘˘˘ب˘˘˘لا مأا

تاملع ديلقتل ةيرصس ةصشرو
يف ةصصتخم ةلجصسم ةيراجت

هجوملا ديربتلا ءام ةعانصص
.تابكرملا تاكرحمل

ةيل˘م˘ع˘لا هذ˘ه د˘ي˘صسج˘ت م˘ت
ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع لل˘˘غ˘˘ت˘˘صسا د˘˘ع˘˘˘ب
ن˘مأا˘ب ة˘ي˘ئا˘صضق˘˘لا ة˘˘طر˘˘صشلا
تامولعمل ،ةليلم نيع ةرئاد
شصاخصشألا دحأا ماي˘ق˘ب د˘ي˘ف˘ت
ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘صس ة˘˘˘˘صشرو ءا˘˘˘˘صشنإا˘˘˘˘ب
تاملع ديلقت يف ةصصتخم
دعبو ،ةنيدملا تاذب ةيراجت
،ةمكحم ةين˘مأا ة˘ط˘خ ع˘صضو
ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا ف˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘ت
،ةنصس35 رمع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘لا

يذ˘لا ه˘عدو˘ت˘صسم ششي˘ت˘ف˘˘تو
ةيرصس ةصشرو هلخادب تميقأا
ةصصاخلا تادعملا لماك اهب
د˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘ت ءا˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘صضح˘˘˘ت˘˘˘ب
ةيراجت تاملعل تاكرحملا

اولد4112 ز˘ج˘حو ،ةد˘ل˘ق˘م
نيءولمم ر˘ت˘ل5 ة˘ع˘صس ن˘˘م
،ششو˘˘صشغ˘˘م د˘˘ير˘˘ب˘˘˘ت ءا˘˘˘م˘˘˘ب
بي˘صضو˘ت ة˘ب˘˘ل˘˘ع0052و
م˘ج˘ح˘لا ةر˘ي˘ب˘˘ك ة˘˘ي˘˘نو˘˘تر˘˘ك
لفق0003و ،ةد˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘˘م
،ءلدلا˘ب شصا˘خ ي˘كي˘ت˘صسل˘ب
ةعصس تانازخ3 نع لصضف
يو˘ح˘ي ل˘ي˘مر˘بو ر˘ت˘ل008
لو˘ه˘ج˘م ا˘ي˘ئا˘ي˘م˘ي˘ك ل˘ئا˘˘صس

قاروأاو ة˘نو˘ل˘م ق˘ي˘˘حا˘˘صسمو
ة˘فا˘صضإلا˘ب ،ةد˘ل˘ق˘م ة˘ق˘˘صصل
.يئام كرحم ىلإا

ق˘˘ب˘˘صس ا˘˘م ءو˘˘صض ى˘˘ل˘˘˘عو
ي˘ئاز˘ج ف˘˘ل˘˘م ز˘˘ج˘˘نأا ،هر˘˘كذ
˘مر˘ج ن˘ع ة˘صشرو˘لا بحا˘صصل
ديلق˘ت˘ل ة˘ير˘صس ة˘صشرو ءا˘صشنإا

،ةل˘ج˘صسم ة˘يرا˘ج˘ت تا˘مل˘ع
ةد˘ل˘ق˘م داو˘م ع˘ي˘بو ةزا˘˘ي˘˘حو
ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت ة˘˘مل˘˘ع ل˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ت
نود ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ل˘˘ج˘˘صسم
،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘˘م .ةر˘تو˘ف
ة˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘كلا دار˘˘˘فأا ن˘˘˘كم˘˘˘ت
ين˘طو˘لا كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا
نم ،ةمصصاعلا يف ةتوت رئبب
ذ˘خ˘ت˘ي عدو˘˘ت˘˘صسم فا˘˘صشت˘˘كا

ةدا˘م˘˘ل ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ت ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن˘˘ك
ةيحلصصلا ةيهتن˘م شصم˘ح˘لا
ةداملا نم ارا˘ط˘ن˘ق054 ه˘ب

يو˘˘˘ن˘˘˘ي ا˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘حا˘˘˘صص نا˘˘˘˘ك
ةيلمعلا تمتو اذه.اهقيوصست
ةدكؤوم تامولعم ىلع ءانب
ح˘لا˘صصم ع˘م ق˘˘ي˘˘صسن˘˘ت˘˘لا˘˘بو
ةيرادإلا ةعطاقم˘ل˘ل ةرا˘ج˘ت˘لا
ةيمكلا زجح مت ،ةتوت رئبل
شصمحلا نم ركذلا ةفلاصسلا
شسا˘ي˘كأا ي˘ف ةأا˘ب˘ع˘م د˘صسا˘ف˘لا
متي ثيح ،غلك10 ةعصس تاذ
عدوتصسملا اذه ىوتصسم ىلع
شسايكأا يف اهبيصضوت ةداعإا
نودب غ˘ل˘ك52 ة˘˘ع˘˘صس تاذ
 .مصسو لو ةيوه

تاذ تن˘˘˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘˘˘ت د˘˘˘˘˘˘˘˘قو

ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘م ،ح˘˘˘لا˘˘˘صصم˘˘˘لا
ي˘˘ف طرو˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا شصخ˘˘˘صشلا
كلا˘م و˘˘هو لا˘˘ح˘˘لا ة˘˘ي˘˘صضق
˘ما˘˘مأا ه˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘تو ة˘˘ع˘˘ل˘˘صسلا
ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘صضق˘˘˘لا تا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
داوم ةزايح مهتب ةصصتخملا

ةصشوصشغم اهنأا ملعي ةيئاذغ
داو˘˘م ي˘˘ف ششغ˘˘لا ،ةد˘˘صسا˘˘فو
،نا˘صسنإلا ة˘يذ˘غ˘ت˘ل ة˘ح˘لا˘˘صص
خيرات يف كلهتصسملا عادخ
،جو˘ت˘ن˘م˘لا ة˘ي˘حل˘˘صص ةد˘˘مو
راق يراجت طاصشن ةصسراممو
ل˘˘ج˘˘صسلا ي˘˘˘ف د˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘لا نود
ه˘عاد˘يإا م˘ت د˘˘قو ،يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا

.شسبحلا نهر
نط002 نم ديزأا زجح

ةيئاذغلا داوملا نم
سسيار دارم رئبب

ةباقرلا ناوعأا نكمتو اذه
ةراجتلل ةيميلقإلا ةيصشتفملل
رئازجلا يف  شسيار دارم رئبب
002 ز˘ج˘ح ن˘م ،ة˘م˘صصا˘ع˘˘لا

ة˘˘˘ي˘˘˘ئاذ˘˘˘غ داو˘˘˘م ن˘˘˘˘م ن˘˘˘˘ط
ة˘ح˘لا˘صص ر˘ي˘˘غ تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘مو
˘˘ماد˘˘ع˘˘نلو كل˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘صسل˘˘˘ل
ر˘صشن مد˘˘ع اذ˘˘كو ،ةر˘˘تو˘˘ف˘˘لا
ة˘ي˘لا˘م˘جإا ة˘م˘ي˘ق˘˘ب را˘˘ع˘˘صسألا
للخ جد نويلم03 قوفت

ى˘ت˘حو «ا˘˘نورو˘˘ك» ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج
نا˘˘˘˘صضمر ر˘˘˘˘ه˘˘˘˘صش لو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ح
.كرابملا

ح.نيدلا سسمضش /ن.ةينع

كرد˘˘لا ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع ز˘˘ج˘˘˘ح
ن˘ي˘ع ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
اقاروأا ،ةبانع ةيلوب ةدرابلا
ة˘ل˘م˘ع˘˘لا˘˘ب ةروز˘˘م ة˘˘يد˘˘ق˘˘ن
001 لدا˘ع˘ي ا˘م) ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا
3 ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘تو (جد ف˘˘˘˘˘لأا
هذه تنكم دقو.شصاخصشأا
تف˘صصو ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
دح عصضو نم «ةيعونلا»ـب
ةيمارجإا ةعوم˘ج˘م طا˘صشن˘ل
ةيد˘ق˘ن قاروأا حر˘ط˘ب مو˘ق˘ت
ا˘˘˘ه˘˘˘لواد˘˘˘ت د˘˘˘صصق ةروز˘˘˘˘م
فيقو˘ت م˘ت ثي˘ح ،قو˘صسلا˘ب
حوار˘˘ت˘˘ت ن˘˘يذ˘˘˘لا ا˘˘˘هدار˘˘˘فأا
84و62 نيب ام مهرامعأا
زجاح ىوت˘صسم ى˘ل˘ع ،ة˘ن˘صس
ينطولا كردلل تباث ينمأا
دعب ةدرابلا ني˘ع ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
كلذو م˘ه˘تا˘كر˘ح˘ت د˘˘صصر˘˘ت
نم م˘ه˘تا˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت د˘ع˘ب

ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا ة˘قر˘˘ف˘˘لا فر˘˘ط

ة˘يد˘ل˘ب˘ب ي˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘ل˘˘ل
تل˘غ˘ت˘˘صسا ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا

هذه طاصشن نأاصشب تامولعم
،رار˘صشألا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م˘˘لا
تايرحت قيصسنت د˘ع˘ب م˘ت˘ي˘ل
فيقوت ينطولا كردلا قرف
زجاحلا تاذب مهب هبتصشملا
مهتزوحبو تبا˘ث˘لا ي˘ن˘مألا

قاروألا نم جد فلأا001
ةئ˘ف ن˘م ةروز˘م˘لا ة˘يد˘ق˘ن˘لا

.جد0001
م˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت م˘˘˘˘˘˘تو اذ˘˘˘˘˘˘ه

ل˘ي˘كو ما˘مأا ن˘ي˘˘فو˘˘قو˘˘م˘˘لا
ةمكحم ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ي˘ف رد˘صصأا يذ˘لا ،را˘ج˘ح˘لا

نأا دعب عاديإا رماوأا مهقح
ن˘يو˘كت م˘ه˘ت م˘˘ه˘˘ل ته˘˘جو
ةزا˘ي˘حو رار˘صشأا ة˘عو˘م˘ج˘˘م
ةروزم ةيدقن قاروأا حرطو
.قوصسلاب اهلوادت دصصق

 خ.رضصان

تقؤوملا سسبحلا ةثÓثلا اهدارفأا عاديإا

قآروأآ زجحو ةيمآرجإآ ةعومجم كيكفت
ةبانعب ةروزم ةيدقن

شسمأا لوأا ءا˘˘صسم تل˘˘خد˘˘˘ت
ةيندملا ةيا˘م˘ح˘لا تا˘فا˘ع˘صسإا
لجأا ن˘م ،ة˘ير˘ح˘ب˘لا ةد˘حو˘ل˘ل
ةجارد يف بصش قيرح دامخإا
ر˘ي˘ب˘كلا م˘ج˘ح˘لا ن˘˘م ة˘˘يرا˘˘ن
عراصشب دجاوتم بآارم لخاد
يف نارغزم ةيدلبب ىواصسيع
ةباصصإا يف ببصست ،مناغتصسم
11 رمعلا نم ناغلبي نيلفط
تمدق ،قورحب  ةنصس41و
متو ةيلوألا تافاعصسإلا امهل
ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم ى˘˘لإا ا˘˘م˘˘هؤول˘˘جإا

ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا تلا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘˘صسلا
ةعرصس لصضفبو ،منا˘غ˘ت˘صسم˘ب
،ةيندملا ةيامحلا ةقرف لخدت
ةه˘ج ن˘م.لزنم˘لا ذا˘ق˘نإا م˘ت
شسمأا لوأا كل˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه ىر˘˘˘˘˘˘˘˘˘خأا
16 رم˘ع˘لا ن˘م غ˘ب˘ي شصخ˘صش
مث فارحنا ثداح يف ةنصس
جيرهصص تاذ ةنحاصش بلقنا

نم رتل فلأا02 ـب ةلمحم
ن˘م ر˘ت˘˘ل فلآا7و ،نيزن˘ب˘لا
رصصق ةيدلب ميلقإاب ،توزاملا
،يقاوب˘لا مأا ي˘ف ي˘ح˘ي˘ب˘صصلا

ةيوناثلا ةدحولا تلخدت ثيح
ةع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل
نم معدب يحيبصصلا رصصقل
م˘ت ثي˘ح ،ىر˘خأا تاد˘˘حو3
ىفوتملا شصخصشلا ةثج لقن
د˘˘م˘˘ح˘˘م» ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم ى˘˘˘لإا
.ةيلولا ةمصصاعب «فايصضوب

تح˘˘˘ت˘˘˘ف ،ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
ةصصتخملا ةينمألا حلاصصملا
ثداحلا يف اقيقحت ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإا
 .هعوقو بابصسأا فصشكل

سش.ةراون / ب.دلاخ

سسارهأا قوضسب يحيبضصلا رضصق ةيدلبب جيرهضص تاذ ةنحاضش بÓقنا ثداح يف سصخضش كÓه

مناغتسسمب بآآرم لخآد بسش قيرح يف نيلفط ةباسصإآ

ن˘˘مألا ح˘˘لا˘˘صصم تن˘˘˘كم˘˘˘ت
كيكفت نم ةماعنلل يئلولا
را˘ج˘تإلا فر˘ت˘˘ح˘˘ت ة˘˘كب˘˘صش
ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف تارد˘خ˘˘م˘˘لا˘˘ب
غلك9 ز˘˘ج˘˘ح ن˘˘م تن˘˘كم
ف˘ي˘˘كلا ن˘˘م مار˘˘غ077و
.جلاعملا
فرط نم ةيلمعلا هذه تمت
ةطرصشلل ةلق˘ن˘ت˘م˘لا ة˘قر˘ف˘لا
ةر˘˘ئاد ن˘˘مأل ة˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘صضق˘˘˘لا

لل˘˘غ˘˘ت˘˘صسا د˘˘ع˘˘ب ،رار˘˘˘غ˘˘˘م
دحأا مايقب ديف˘ت تا˘مو˘ل˘ع˘م
ةيمك لق˘ن˘ب ة˘كب˘صشلا دار˘فأا

نتم ى˘ل˘ع تارد˘خ˘م˘لا ن˘م
هفي˘قو˘ت م˘ت يذ˘لاو ة˘ب˘كر˘م
ى˘ل˘ع ة˘˘ب˘˘قار˘˘م ز˘˘جا˘˘ح ي˘˘ف
ينطو˘لا ق˘ير˘ط˘لا ىو˘ت˘صسم
ششي˘˘ت˘˘ف˘˘ت د˘˘ع˘˘˘بو ،6 م˘˘˘˘˘قر
ةيمكلا ىلع ر˘ث˘ع ه˘ت˘ب˘كر˘م
ف˘˘ي˘˘كلا ن˘˘م ةرو˘˘˘كذ˘˘˘م˘˘˘لا

حئافصص لكصش يف جلاعملا
.ماكحإاب ةهوممو ةأابخم
ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل ة˘ل˘صصاو˘مو
4 فيقوت مت ةيصضقلا تاذ
ءا˘كر˘صش ن˘ير˘خآا شصا˘˘خ˘˘صشأا
يف مت امك ،لوألا فوقوملا
5 زجح ةيصضقلا شسفن راطإا

يلام غلبمو ة˘لا˘ق˘ن ف˘تاو˘ه
ج˘˘˘˘يور˘˘˘˘ت تاد˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘˘م
2 زوا˘˘ج˘˘ت˘˘ي تارد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا

.جد فلأا052و نويلم
يئاصضق فل˘م زا˘ج˘نإا د˘ع˘بو
م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘˘صشم˘˘لا ق˘˘ح ي˘˘ف
م˘ه˘صضر˘ع م˘ت ،ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لا
شصا˘صصت˘˘خإلا ة˘˘با˘˘ي˘˘ن ما˘˘مأا
لقنو نيزختو نحصش ةمهتب
يف تاردخ˘م˘لا˘ب را˘ج˘تلاو
ة˘˘ي˘˘مار˘˘جإا ة˘˘عا˘˘م˘˘˘ج را˘˘˘طإا

.ةمظنم
ب.دامع

نويلم002نم ديزأاو جلاعملا فيكلا نم مارغ077و غلك9 زجح

تآردخملاب راـــجتÓل ةــــكبسش كـــيكفت
ةـــــماعنلآ يــــف

ة˘˘قر˘˘ف ر˘˘صصا˘˘ن˘˘˘ع تف˘˘˘قوأا
ة˘صشه˘لا شصا˘خ˘صشألا ة˘يا˘م˘˘ح
ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لا ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘صصم˘˘˘لا˘˘˘ب
ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘صضق˘˘˘لا ة˘˘˘˘طر˘˘˘˘صشل˘˘˘˘ل
71 غل˘ب˘ي ر˘صصا˘ق ،ر˘كصسع˘م˘ب
ي˘˘ف طرو˘˘˘ت˘˘˘م هر˘˘˘م˘˘˘ع ن˘˘˘م
.هقيدصص لتق ةلواحم

غل˘ب ر˘ثإا تم˘ت ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا
باصصم شصخصش دوجو لوح
ي˘ح˘ب شضرألا ى˘ل˘ع ى˘˘ق˘˘ل˘˘م
ةق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب ن˘كصسم003
ىلع روثع˘لا م˘ت˘ي˘ل ةر˘صشا˘ع˘لا

تا˘˘ن˘˘ع˘˘ط˘˘ل شضر˘˘ع˘˘ت ل˘˘ف˘˘ط
ةادأاب همصسج ءاحنأاب ةفلتخم
حلاصصملا ىلإا هلقن مت ةداح
ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘صشت˘˘˘صسإلا
ن˘يأا ،ة˘ي˘ب˘ط˘˘لا تا˘˘فا˘˘ع˘˘صسإلا
ح˘˘لا˘˘˘صصم˘˘˘لا تاذ تر˘˘˘صشا˘˘˘ب
ة˘ي˘صضق˘لا ي˘ف تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘لا

ثي˘ح ،ا˘ه˘تا˘صسبل˘˘م ف˘˘صشكل
في˘قو˘ت ن˘م ه˘لل˘خ تن˘كم˘ت
.رصصاق وهو هيف هبتصشملا

ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ن˘ي˘˘ب ا˘˘م˘˘ك
تاصشوانم اهببصس نأا ةيصضقلا

،ن˘ي˘˘فر˘˘ط˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘ي˘˘مل˘˘ك
ه˘جو را˘ج˘صش ى˘˘لإا ترو˘˘ط˘˘ت

تانعط هيف هبتصشملا هللخ
نم ةفلتخم ءاحنأاب ةيحصضلل

ر˘مألا ى˘عد˘˘ت˘˘صسإاو ،ه˘˘م˘˘صسج
ح˘˘˘لا˘˘˘صصم˘˘˘لا ى˘˘˘لإا ه˘˘˘˘ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن
تحت يقب نيأا ،ةيئافصشتصسإلا
.ةيبطلا ةياعرلا

تاءارجإا لامكتصسإا بقعو
زجنأا ،ةيصضقلا يف قيقحتلا
هبتصشملا دصض يئاصضق ءارجإا
يتلا ةلادعلا مامأا مدقو هيف
.شسبحلا نهر هعصضوب ترمأا

Êابعضش لامك

سسبحلا نهر هعضضوب ترمأا ةلادعلا

هقيدسص لتق لواح لفط فيقوت
ركسسعمب نيكسس تانعطب
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نم ةرربملا ريغو ةصسرصشلا ةمجهلا كلت نإا
برصض فدهتصست يتلاو ةطباه تلصسلصسم لبق
ىتعأا هجاوي يذلا ينيطصسلفلا بعصشلا لاصضن
نم ةبرغتصسم ةمجه يه ملاعلا هفرع للتحا
يتلا تاهجلاو ةيبر˘ع˘لا تاو˘ن˘ق˘لا شضع˘ب ل˘ب˘ق
تلصسلصسملا هذه رارقإا ىلع ةقفاوملاب تماق
رهصش يف امهصضرع متي نلصسلصسم راثأا ثيح
دعاصست لماوع قلخ فدهب كرابملا ناصضمر
ةقرصس ىلا ةفاصضإلاب للتحلا عم عيبطتلا ىلع
للتحاب ةصصاخلا ةيخ˘يرا˘ت˘لا ع˘ئا˘قو˘لا ر˘يوز˘تو
لظ يف ني˘ل˘صسل˘صسم  جا˘ت˘نا ي˘تأا˘يو ن˘ي˘ط˘صسل˘ف
ةلواحمو يليئارصسلا يبرعلا عارصصلا رارمتصسا
نرقلا ةقفصص رارقإل مئادلا هيعصسو للتحلا
ةيبرغلا ةفصضلا مصض نع هنلعإاو ةيكيرملا

ىلا لمعلا اذه ىلع نومئاقلا ىعصسي اذهبو
اذه لثم روهظ امو ةيبرعلا ةياورلا هيوصشت
ريثأاتو معد لا تلصسلصسملا نم طباهلا عونلا

ةطباهلا لامعألا كلتف يبرعلا دهاصشملا ىلع
ن˘ع ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘ي˘مو˘ق˘˘لا ة˘˘ياور˘˘لا ى˘˘لإا ءي˘˘صست
ءارو ا˘˘فار˘˘ج˘˘ناو ا˘˘قوا˘˘صست ل˘˘˘كصشتو عار˘˘˘صصلا

 .هعم عيبطتلاو للتحلا دصصاقم

هميدقتو لمعلا اذه لكصشي شسيياقملا لكبو
تايلمع معدي يذلاو بيرملا وحنلا اذه ىلع
هيوصشت ىلا فدا˘ه˘لاو لل˘ت˘حلا ع˘م ع˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا

هلاصضنو هخيراتو ينيطصسلفلا بعصشلا ةروصص
شضاهجإل نيطصسل˘ف ي˘ف ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا ه˘قو˘ق˘حو
يبرعلا عارصصلا ةقيقحو ةيخيراتلا تاياورلا
ةفورعملاو شضرلا ىلع ةمئاقلا يليئارصسلا
خيراتلا اذه نم أازجتي ل ءزج يهو عيمجلل
ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ةرا˘˘صضح˘˘لاو ل˘˘ي˘˘صصلا ي˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لا

اهدعب يف تاموقملا كلتمت يتلا ةيملصسإلاو
يناصسنإلاو يح˘ي˘صسم˘لاو ي˘مل˘صسإلاو ي˘بر˘ع˘لا

كلت رظتنت لو عمجا ةيرصشبلل اجذومن لكصشتو
ر˘يوز˘ت˘لا ى˘ل˘ع ة˘م˘ئا˘ق˘لا ة˘˘ط˘˘با˘˘ه˘˘لا لا˘˘م˘˘علا

لظ˘ت˘صسو تنا˘ك ن˘ي˘ط˘صسل˘فو ذا˘صشلا كو˘ل˘صسلاو
للت˘حلا ع˘قاو ناو ة˘ل˘ي˘صصا ة˘ي˘مل˘صسا ة˘ي˘بر˘ع
بعصش ترجهو تلتق ةلتحم ةوق وه بصصاغلا
يا ناو هقوقح بصصتغاو هصضرأا نم هلمكأاب
ىل˘ع ة˘صضو˘فر˘م ع˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا لا˘كصشا ن˘م ل˘كصش
 . يبرعلا ىوتصسملا

دصض كاحت يتلا تارماؤوملا كلت لظ يفو
شضعب جورخ برغتصسن ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا بع˘صشلا

يذلا طباهلا لكصشلا اذهب ةيماردلا لامعلا
ة˘ي˘بر˘ع˘لا تارد˘ق˘لا˘ب كي˘صشت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ي
ةياورل˘ل ج˘يور˘ت˘لا˘ب ي˘بر˘ع˘لا ي˘عو˘لا كي˘كف˘تو
ي˘بر˘ع˘لا عار˘صصلا ل˘صصأا لو˘ح ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘صسإلا
اذ˘ه˘ل ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا تا˘ي˘ف˘ل˘خ˘لاو ي˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘صسلا
دوعولاو تارماؤوملا كل˘ت ن˘ي˘صسا˘ن˘ت˘م عار˘صصلا
ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘صصلا ة˘كر˘ح˘ل˘ل تر˘˘فو ي˘˘ت˘˘لا
ىلع ني˘ط˘صسل˘ف ي˘ف ا˘ه˘تا˘ط˘ط˘خ˘مو ا˘ه˘عا˘م˘طا

هخيراتو ينيطصسلفلا يبرعلا بعصشلا باصسح
 . نيطصسلف يف هتيقحأاو

تاونصسلا للخ لصصاحلا بيغتلا ةقيقح نا
ن˘ي˘ما˘˘صضم ن˘˘ع ثيد˘˘ح˘˘لا مد˘˘عو ة˘˘ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا
عونلا اذه لثم جاتنا يلا عفد ةيبرعلا تاياورلا

لمعلا باغ ثيح ةيراجتلا تلصسلصسملا نم
يموقلا رود˘لا ل˘ي˘ع˘ف˘ت ي˘لا فدا˘ه˘لا ي˘مارد˘لا

ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘ي˘صصخ˘صشل˘ل ي˘خ˘يرا˘ت˘لا رو˘صضح˘لاو
يتلا ةفداهلا ةيخيرا˘ت˘لا ا˘ه˘تارا˘صضحو ا˘هد˘ع˘ب˘ب
رادم ىلع ىربك تاراصضح ءانب يف تمهاصس
ةرا˘ثلا ل˘ث˘م˘ي ي˘مارد ل˘م˘ع يا ناو خ˘يرا˘˘ت˘˘لا

بعصشلل ةيخ˘يرا˘ت˘لا قو˘ق˘ح˘لا ي˘ف كي˘كصشت˘لاو
وحن طوقصسلاو راثدنلا هريصصم ينيطصسلفلا

ةليصصأا بوعصش ةيبرعلا بوعصشلا نل ةيواهلا
نلو ميقلا لادبتصسا لو ةيعبتلاب ادبأا لبقت ل
نيروجأاملا نيعبطملا رايت ةوق مامأا ملصستصست
ي˘ن˘طو˘لاو ي˘مو˘ق˘لا عا˘م˘جلا ن˘ع ن˘ي˘جرا˘خ˘لا
 .يبرعلا

ناف اماردلا لمعو ة˘ي˘ن˘ف˘لا شسي˘يا˘ق˘م˘لا ل˘كب
ةديعبو ةيعقاولا ىلإا دقتفت لامعألا هذه لثم
يتلا ةيمويلا ةايحلاو فورظلا نع دعبلا لك
تحت عصضاخلا ينيطصسل˘ف˘لا بع˘صشلا ا˘ه˘صشي˘ع˘ي
ةلمح لكصشت لامعألا هذه لثم ناو للتحلا

با˘ط˘خو شضير˘ح˘ت˘لا ة˘صسرا˘م˘م˘ل ة˘˘ج˘˘ه˘˘ن˘˘م˘˘م
للخ نم ينيطصسلفلا بعصشلا دصض ةيهاركلا
ناصضمر رهصش يف اهصضرع متي ةيمارد لامعأا

يت˘لا ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا فور˘ظ˘لا كل˘ت ي˘ف ة˘صصا˘خو
ةفصضلا مصضو للتحلا تاططخمل دهمت تأادب
ىلع للتحلا عم عيبطتلا باب حتفو ةيبرغلا

ه˘تا˘ي˘ح˘صضتو ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘صشلا با˘˘صسح
ةيرحلا لين لجا نم اهعفد يتلا مدلا ةبيرصضو
 . ريصصملا ريرقتو للقتصسلاو

نيطصسلف يف ةنصسحلا اياونلا ريفصس
ةينيطصسلفلا حابصصلا ةديرج ريرحت شسيئر

 ينيطشسلفلا بعششلا دشض ةيهاركلا باطخو ضضيرحتلا ةلمح
 ةودقلا يرصس : ملقب

ماع نم ناصسين رهصش نم نيثلثلا مويلا اذه يف
رازن ليحر ىلع ىصضم دق نوكي نيرصشعو نيفلأا
،اءورقم لاز ام هنكل ،اماع نورصشعو نانثا ينابق
ل لعف شسانلا لغاصشو ايندلا ئلام ،ًاّعصشم ،ارصضاح
نكت مل يتلا ىركذلا يف لاقت ةرباع ةلمج درجم
رابكلا نيردانلا ءارعصشلا ءلؤوه ةرمز نم هنإا .ةرباع
يع˘م˘ج˘لا ناد˘جو˘لا ي˘ف م˘هءا˘م˘صسأا اور˘ف˘ح ن˘يذ˘لا
مي˘عز لاز ا˘م ه˘نإا .ى˘صسن˘ُت ن˘ل ر˘ي˘با˘ع˘تو د˘ئا˘صصق˘ب

نطولا ي˘ف عزا˘ن˘م ل˘ب لوألا ر˘ع˘صشلا ة˘يرو˘ه˘م˘ج
ةير˘ع˘صشلا ءا˘م˘صسألا ةر˘ث˘ك ع˘ط˘ت˘صست م˘لو ،ي˘بر˘ع˘لا
ةناكملا كلت حزحزت نأا ةحاصسلا ىلع ةرصضاحلا
لاز ام هنإا .قينألا ّيقصشمدلا رعاصشلل ةقومرملا
ليجلا ذنم ،ةفاك لايجألا ىدل اعاعصشإاو اقلأا رثكألا
فرعي مل يذلا ديدجلا ليجلا ىتحو هرصصاع يذلا
نم امف ،يناغألاو ىقيصسوملاو رعصشلا يف لإا ارازن

لصستغي نأا امإاف ،رازن رهن يف ّرم دقو لإا ّيبرع
ةدحاو ةفرُغ ولو اهنم برصشي نأا امإاو ،ههايمب
ةصصلاخلا ةعتملاب يفتكي نأا امإاو ،هصسحو هلقعب
ىلع رعاصش ّيأاك شسيلو ،رعاصش ارازن نإا .نفلا هجول
.قلطإلا

نإا ذإا ،كلذ نظأا ل .هيف اغلابم رمألا ودبي امبر
ةديصصقلا تلقن يتلا ةيلزغلا هراعصشأاب ّيح ارازن
ةيعقاو ىلإا ةموهوملا ةيرذعلا اهتيلاثم نم ةيلزغلا
يف ةي˘ب˘ع˘صشلا ة˘غ˘ل˘لا تا˘يد˘ج˘بأاو ّي˘صسح˘لا لز˘غ˘لا
ن˘ي˘ب ششي˘ع˘م˘لا ي˘نا˘صسنإلا بح˘لا ن˘˘ع ر˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ت˘˘لا
،اصصخاصشو ،اداح بحلا نع ر˘ب˘ع˘ي ه˘نإا .ن˘ي˘ب˘ي˘ب˘ح˘لا

وأا زاجم وأا ةبراوم نود وه امك اجزاط ايراعو
نكت مل ةيرعصشلا روصصلا كلت ىتح .تاراعتصسا
لمكملا يغلبلا شضرعلل ايهيبصشت ايزاجم اصضئاف
هب شسحي ديصسجت ناك هنإا لب ،ةيرازنلا ةيرعصشلل
اهتيعقاو ىلإا «تازاج˘م˘لا» كل˘ت ل˘ق˘ن˘ي˘ف ر˘عا˘صشلا
نييلم هعم اهصشيعيو ،وه اهصشيعي امك ةيقيقحلا
.ءارقلا

ينابق رازن ليحر نم اماع نيرصشعو نينثا دعب
ةيصسايصسلا هراعصشأا لب ،طقف ةيلزغلا هراعصشأا قبت مل
دئاصصق ةنصسلألا ىلعو لابلا يف تلاز امف ،اصضيأا

شسّردم لتق نم»و «رمقو ششيصشحو زبخ» لثم
ششماوه»و «؟برعلا ةافو نونلعي ىتم»و «؟خيراتلا

ةدلاخلا هتديصصق نع كيهان ،«ةصسكنلا رتفد ىلع
رئاثلاو يفطاعلا رازن لك تعمج يتلا «شسيقلب»
لاز ام نمزلل رباع دحاو شصن نتم يف بصضاغلا
ةيلقع˘لاو ر˘كف˘لاو ما˘ع˘لا ي˘بر˘ع˘لا ي˘عو˘لا ل˘ئا˘صسي
مهناو˘هو م˘ه˘ف˘ع˘صض ما˘مأا م˘ه˘ع˘صضيو ،ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا

ىتح مهولا يف م˘ه˘قر˘غو ،م˘ه˘بار˘ت˘غاو م˘ه˘ت˘بر˘غو
.نينذألا

اهري˘غو ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا د˘ئا˘صصق˘لا كل˘ت تصص˘ّخ˘صش
رعاصشلا نيعب طقف شسيل ،ةيبرعلا ةلاحلا ريثكلا
ف˘ق˘ث˘م˘لاو د˘قا˘ن˘لا ةر˘ي˘صصب˘ب ا˘صضيأا ل˘ب ،بصضا˘غ˘لا

يصسايصسلا ارازن ّيلزغلا ٌرازن ملظ امبرو .يئارلاو
لف ،ًاماع نيصسمخ نم رثكأل ةدتمملا هتريصسم ربع
مت ىتح ،اهؤوايصشأاو ةأارملا ركذُتو لإا رازن ركذُي

ادج ردنيو ،«ةأارملا رعاصش» بقل يف رعاصشلا رصصح
لإا ينابق رازن رعاصشلل يصسايصسلا بناجلا ركذي نأا
راصص امبر .يملعلا ثحبلاو ةيميداكألا رئاودلا يف
اوديعي نأا ة˘ير˘ع˘صشلا راز˘ن ة˘يرو˘ه˘م˘ج دار˘فأا ى˘ل˘ع
،هتدقر نم هوصضِهنُيو ،يصسايصسلا رازنل رابتعلا
ششرحتلا ىلع ةرداق تلاز ام ةيصسايصسلا هدئاصصقف
لقعلاو يبرعلا رو˘تا˘ت˘كيد˘لاو ي˘بر˘ع˘لا م˘كا˘ح˘لا˘ب
ملو ريغتي مل وه وه ءيصش لكف ،يبرعلا يعجرلا
ةفاك هتاصسصسؤومب يبرعلا ماظنلا دلو ذنمف ،لدبتي
هتابنج يف مدقتي ملو ،ركف هئايفأا يف روطتي مل
يف تلكأاو رثكأا ةيلبقلا ترعرت دقل لب ،عادبإا

ريطصساب اهتصسادو ةيبرعلا مدقتلا تاتابن اهقيرط
رويطلا لك تحنجأا ةمثآلا اهيديأا تّصصقو ةيعجرلا
هتمتع يف اقراغ يبرعلا ملاعلا لظو ،ةدرغملا

ملاعلا ألم يذلا «زاكلا رصصع» نم مغرلا ىلع
لإا ةروطتم ةيندمو امدقتو ةعفرو ءايصضو ارون
ششي˘صشح˘لاو شسن˘ج˘لا˘ب ي˘بر˘ع˘لا م˘لا˘ع˘لا قر˘غأا ه˘نأا

طا˘ط˘ح˘نلاو شضر˘م˘لاو ف˘ل˘خ˘ت˘لاو تا˘ي˘ب˘ي˘غ˘˘لاو
ة˘˘ي˘˘مد˘˘ع˘˘لاو يدا˘˘صصت˘˘قلا يدر˘˘ت˘˘˘لاو ير˘˘˘كف˘˘˘لا
مويلا يصسايصسلا ارارن نأا ىرأا يننإا لب .ةيصسايصسلا
تاينيعبصسلاو تاينيتصسلا دهع نم ةمءلم رثكأا

مذرصشت نم هيلع انحبصصأا امل ،تاينيعصستلا ىتحو
داز ل ،ءارحصصلا ىلإا اندع دقل لب ،ةحابتصساو لتقو
ق˘ير˘ط ى˘لإا ا˘ند˘صشر˘ت ة˘ل˘صصو˘ب لو ،ءا˘م لو ا˘ن˘ع˘م
.شصلخلا

يف وهو هتايح مايأا رخآا ىتح ينابق رازن يقب دقل
،هر˘˘˘ع˘˘˘صشلو ،كل˘˘˘ت هرا˘˘˘كفأل ا˘˘˘ّي˘˘˘فو ى˘˘˘ف˘˘˘صشم˘˘˘˘لا

نييلملل ارعاصش اهيف راصص ي˘ت˘لا ه˘ت˘يرو˘ه˘م˘ج˘لو
هد˘ئا˘صصق كلذ ى˘ل˘ع د˘ه˘صشتو ،ا˘ه˘م˘صسا˘ب ا˘ق˘˘طا˘˘نو
يف تعمجو ،شضرملا ةرتف يف اهبتك يتلا ةريخألا
رصشعب هتافو دعب رصشنو «نيمصسايلا ةيدجبأا» ناويد
.8002 ماع تاونصس

اورد˘صصأا ن˘يذ˘لا ي˘نا˘ب˘ق راز˘ن دلوأا ظ˘فا˘ح د˘ق˘ل
،رعاصشلا دي طخب دئاصصقلا لظت نأا ىلع ناويدلا
ىلإا برقأا رعاصشلا نوكي نأل ةاعدم كلذ لعل
رازن نم ازيمم ا˘ي˘صصو˘صصخ ا˘ئ˘ي˘صش اور˘ي˘ل ه˘ي˘ب˘ح˘م
طخب رعاصشلا رعصش نيب ريبك قراف ةمثف ،ينابق
ط˘خ˘لا˘ف ،عو˘ب˘ط˘م˘لا ط˘خ˘لا˘ب هر˘ع˘صش ن˘˘ي˘˘بو هد˘˘ي
،بيدأا وأا رعاصشب شصاخ ريغ ،دياحم طخ عوبطملا

،هدي طخ وه ةيصصوصصخلا يف هيلع لّوعملا امنإا
هنإا .رخآا دي طخ يأا عم قفاوتي ل يذلا طخلا اذه
كلت حنمي اصضيأا كلذ نإا .ةمصصبلا هبصشي كلذ ىلع
.اهئراقو اهرعاصش نيب ايصسفن ابرق دئاصصقلا

باحصصأل ةيد˘ق˘ن ة˘ي˘م˘هأا ناو˘يد˘لا اذ˘ه˘ل نأا اد˘ع
تادوصسم ىلع لمعي يذلا ينيوكتلا دقنلا بهذم
يت˘لا رو˘مألا كل˘ت ل˘كو تل˘يد˘ع˘ت˘لاو د˘ئا˘صصق˘لا
هذه .ةدلولا كلت لحارمو رعصشلا ةدلو يف مهاصست
انه ةللد رثكأا ىرخأا ةيحان نم ةمهم ودبت ةراصشإلا

ةلاصسر نم هلمحت ام يهو ةيدقنلا ةيحانلا نم
تأارق يتلا ريهامجلل ةحفاصصم اهنأاكف ةينادجو
.اهعم تلعافتو باتكلا اذه دئاصصق

،يه يه ناويدلا يف ينابق رازن ةروصص ودبت
نا˘كصس ا˘هد˘ه˘ع ا˘م˘ك ،ا˘نا˘صسنإاو ا˘ف˘ق˘˘ث˘˘مو ار˘˘عا˘˘صش
،ه˘تا˘ي˘ن˘طو ي˘ف راز˘ن ه˘نإا ،ة˘ير˘ع˘صشلا ه˘ت˘يرو˘ه˘م˘˘ج
هصسفن مدقُي ،هتاي˘لز˘غ ي˘ف و˘ه ا˘م˘ك ،ه˘تا˘ي˘صسا˘ي˘صسو
طقصسُي مل رمعلا رخآا ىتح هنإا مهل لوقيل ءارقلل
،رعصشلا ةهلآا عم لصصتم ّلظو ،هدي نم ةصشيرلا
يذلا رعاصشلا رهاوج هيدي نيب عنصصتو ،هيلإا يحوت

.تومي ل
ةعنصص نم اماع نيصسمخ دعب ينابق رازن نإا

نم شسيل» كلذلو ،رعصشلا ىنعم كردي ةباتكلا

اذه رازن لوقي ل .«ْرعاصش ُءرملا حبصصي نأا لهصسلا
ي˘لا˘ع˘ت˘لا وأا رور˘غ˘لا ع˘فاد˘ب ر˘ع˘صشلا ن˘˘م ر˘˘ط˘˘صشلا
رادم ىلع اهدباك ةقيقح رولبي امنإاو ،فوجألا
هدصشرمو ديحولا هحابصصم رعصشلا ناك ،نرق فصصن
ةبر هتلاق امو ،ةنيمثلا رعصشلا ةمكح اهنإا .ديكألا
اهيلإا لصصي ةصصلخ ،نيردانلا اهلصسر دحأل رعصشلا
رمعلا اذه دع˘ب ة˘صشيا˘ع˘م˘لاو نار˘م˘لاو ةد˘با˘كم˘لا˘ب
نع لاق نم لكل ةلاصسر يهو ،ةباتكلا نم ليوطلا
نم ليل˘ق ه˘صسف˘ن˘ل ح˘ن˘م˘ي˘ل˘ف ،«ر˘عا˘صش» ه˘نأا ه˘صسف˘ن
:ٍلهم ىلع أارقيلو لمأاتلا نم اديزمو ،ربصصلا

ًاماع نيصسمخ ُذنم َرعصشلا ُفزنأا
ْرعاصش ُءرملا حبصصي نأا ًلهصس شسيل
ِشضرألا يف نيناجملا ةنهم هذه
ْرهاب معط ِنونجلا معطو
يرجت َيئامد يف ليواوملا
ْرجاهأاصس يمد نم نيأا ىلإاف
ًافزن َةقيقحلا فزنأا يننإا

ْرجاحملا َعومدلا فزنت املثم
ف˘ق˘ث˘م˘لاو ر˘عا˘صشلا ،ي˘˘نا˘˘ب˘˘ق راز˘˘ن ه˘˘ل˘˘لا م˘˘حر

دّدجم ،ةيدج˘بألاو ن˘ي˘م˘صسا˘ي˘لا ق˘صشا˘ع ،نا˘صسنإلاو
ة˘ير˘ع˘˘صشلا ة˘˘يرو˘˘ث˘˘لا بحا˘˘صصو ةأار˘˘م˘˘لا ةرا˘˘صضح
.اهراكفأا ّلجأاو اهيناعم ىمصسأاب ةيصسايصسلاو

«ًارعاصش ءرŸا حبصصي نأا Óهصس صسيل»

Êابق رازن ليحر ىلع اماع نيرششعو Úنثا رورم ىركذ ‘
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جا˘ت˘نإا ة˘ف˘عا˘صضم ن˘م م˘غر˘لا˘بو
نم ةردنلا هذه ةهباجمل بيلحلا

رت˘ل ف˘لأا32 جا˘ت˘نا ةدا˘˘يز لل˘˘خ
فلأا75 ةيمك اهيلإا فاصضت ايموي
ةدحو اهجتني ناك يتلا ىرخا رتل

ة˘م˘صصا˘ع˘ب رد˘ن˘مل˘صصب ي˘ل˘ب˘˘ي˘˘ج
نم ةيفاصضإا رتل فلأا02و ةيلولا

يلكلا جاتنإلا لصصيل ،ىرخأا ةنبلم
ارتل فلأا001 ىلإا بيلحلا ةدامل
ىر˘خأا ة˘ي˘م˘ك ةدا˘يز ع˘˘م ،ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي
رتل فلأا52 جوتنمب ةرقبلا بيلحل
نب˘ل˘لا ن˘م ي˘مو˘ي ر˘ت˘ل ف˘لأا21و
عزوت يتلا ةيمكلا نأا لإا ،بئارلاو
يف ىقبت مايألا هذه راجتلا ىلع
«ملصسلا»ـل اوثدحت نم ريثكلا رظن

ذفنت تحبصصأا امدعب ،ةيفاك ريغ
،ةيراجتلا تلحم˘لا ن˘م ةر˘صشا˘ب˘م
ةفهل˘لا رار˘م˘ت˘صسا ل˘ظ ي˘ف ا˘م˘ي˘صس
شضع˘ب ىد˘ل ي˘مو˘ي˘لا تفا˘ه˘˘ت˘˘لاو
نونتقي اوحبصصأا نيذلا شصاخصشألا

ةدحاو ةعفد شسايكأا6 ىلإا4 نم
شضعب عجرأا اميف ،ةردنلا نم افوخ
يف شضرعلا ةلق ىلإا ببصسلا ةعابلا

شصصصحلاف ،معدملا بيلحلا ةدام
دعت مل نورخآا فيصضي ةحونمملا

ىلع ديازت˘م˘لا بل˘ط˘لا ع˘م ة˘ي˘فا˘ك
يف كلهتصسلا ريثك ةداملا هذه
ع˘مو .كرا˘˘ب˘˘م˘˘لا نا˘˘صضمر ر˘˘ه˘˘صش
دوزتلا يف بذبذتلا اذه رارمتصسا
ةاناعم ىقبت ةيصساصسألا ةداملا هذهب
راعصشإا ىلإا ةلصصاوتم نينطاوملل
عم شضعبلا لوقي لوطي دق رخآا
.ءابولا اذه رارمتصسا

ريثكلا قباصستت ،رخآا قايصس يفو
عوبرب ة˘ط˘صشن˘لا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ن˘م
نوعلا دي دم يف مناغتصسم ةيلو
ةزو˘ع˘م˘لا تل˘ئا˘ع˘˘لا ةد˘˘عا˘˘صسمو
ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ي˘˘صشف˘˘ت بب˘˘صسب

رارمتصسا نم اهعبت امو91 ديفوك
يذلاو يحصصلا رجحلا ةرتف يف
با˘برأا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ه˘˘ن˘˘م رر˘˘صضت
،لخد˘لا يدود˘ح˘م ة˘صصا˘خ ر˘صسلا
تنمازت انوروك ةحئاج نأاو اميصس

ام ،ليصضفلا ناصضمر رهصش لولحو
ىد˘˘ل ع˘˘صضو˘˘˘لا مزأا˘˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘ف داز
نيمأات عيطتصست مل يتلا نيريثكلا
مغرلابو .اهراغصصل ششي˘ع˘لا ة˘م˘ق˘ل
يتلا ةين˘ما˘صضت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ن˘م
طاصشنلا ةيريدم اهب ردابت تلازل
ةيلولاب نما˘صضت˘لاو ي˘عا˘م˘ت˘جلا

ناك ةيري˘خ˘لا ا˘ه˘ل˘فاو˘ق لل˘خ ن˘م
ايئاذغ ادرط0065 عيزوت اهرخآا

تايلمع اهتقبصسو ةيدلب51 ربع
ةلئاع فلآا8 وحن تصسم ةلثامم
،ةيئانلا تايدلبلاو لظلا ق˘طا˘ن˘م˘ب
يف ةجاتحملا تلئاعلا ةرثك نكل
ةيعمج لعج بعصصلا فرظلا اذه
ةرصسام ةيدلبب حلصصإلاو داصشرإلا
ردابت ةيلولا نم ةيبونجلا ةهجلاب
م˘ت ةد˘يد˘ج ة˘ي˘ن˘ما˘صضت ة˘ل˘م˘ح ي˘ف
ةعفدك ةفق001 عيزوت اهللخ
ءار˘˘ق˘˘ف˘˘لاو ن˘˘يزو˘˘ع˘˘م˘˘ل˘˘˘ل ى˘˘˘لوأا
ةفق002 ل˘صصأا ن˘م ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب
˘ما˘ت˘يألاو ل˘مارلا ى˘ل˘ع عزو˘ت˘˘صس
ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حلا يوذو
نمصضتت ةفق˘لا .ةزو˘ع˘م˘لا ر˘صسألاو
نم ةيمكو ةيئاذغلا داوملا فلتخم
ةنجل تماق ،ديعب ريغو .اطاطبلا

ةيدلبب ة˘ي˘ف˘يار˘ظ˘لا راود˘ب د˘ج˘صسم
ةفق001 عيزوتو عمجب ةروصصنم
ة˘ه˘ج˘لا˘ب ا˘مأا ،ن˘ي˘جا˘ت˘ح˘م˘لا ى˘ل˘˘ع
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب اد˘˘يد˘˘ح˘˘تو ة˘˘ي˘˘قر˘˘˘صشلا

ربلا ةيعمج تماق دقف ةصشاعصشع
084 نم ديزأا عيزوتب ناصسحإلاو
ى˘ل˘ع ة˘عزو˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘ما˘˘صضت ة˘˘ف˘˘ق
لوأا ،ةر˘ئاد˘لا˘ب ع˘برلا تا˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
ة˘˘يرا˘˘م˘˘كن˘˘لا ،ةر˘˘صضخ ،م˘˘لا˘˘غو˘˘ب
 .ملا ةيدلبلا ةصشاعصشعو

لصصاوي ةي’ولا نمأا
ةيصسيصسحتلا ةتÓمح

تÓحملا باحصصأ’
راصشتنإا نم دحلل ةيراجتلا

انوروك صسوريف
ةيرادإلا ةطرصشلا قرف لصصاوت

،مناغتصسم ةيلو ن˘مأل ةر˘صشت˘ن˘م˘لا
ا˘ه˘˘تل˘˘م˘˘ح ،ا˘˘هد˘˘جاو˘˘ت قا˘˘ط˘˘ن˘˘ب
تلحملا باحصصأل ةيصسيصسحتلا
بطقتصست يتلا ة˘صصا˘خ ة˘يرا˘ج˘ت˘لا
نم ةياقولل نئابزلا نم ةريبك دادعأا

.انوروك ةحئاج راصشتنإا رطخ
ىلع زكترت ةجهتن˘م˘لا ة˘ط˘خ˘لا

ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا تا˘جر˘خ˘˘لا ف˘˘ي˘˘ث˘˘كت
ة˘ب˘قار˘م˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ة˘طر˘صشل˘ل
د˘عاو˘ق˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت ى˘ل˘ع ر˘ه˘صسلاو
با˘ح˘˘صصأا فر˘˘ط ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا
تايلمعب اءدب ،ةيراجتلا تلحملا
ىلإا لوصصوو شسيصسحتلاو ةيعوتلا
مهدصض ةيعدرلا تاءارجإلا قيبطت
نيناوقلاو تاميلع˘ت˘لا ه˘ي˘ل˘م˘ت ا˘م˘ب

يأا ل˘ي˘ج˘صست ة˘لا˘ح ي˘˘ف ةردا˘˘صصلا
تاءارجإلا كلتب للخا وأا ةفلاخم
لوخد عنم˘ك ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لاو
لحم˘ل˘ل ن˘ئا˘بز30 ن˘˘م ر˘˘˘ث˘˘˘كأا
يدافت اذكو .ةدحاو ةعفد يراجتلا

طاصضتكإلاو عمجتلا لاكصشأا لك
يتلا ةيراجتلا لحملا كلت جراخ
تحبصصأا امدعب ارخؤوم اهحتف مت
لبق نم هدهصشت مل ادفاوت فرعت
.اهربغو شسبل˘م˘لا ع˘ي˘ب تاءا˘صضف
كل˘ت با˘˘ح˘˘صصأا ماز˘˘لا بنا˘˘ج ى˘˘لإا
ل˘ك ر˘ي˘فو˘ت ةرور˘صضب تل˘ح˘م˘˘لا

ميقعتلا ليلاحمو ةياقولا لئاصسو
ة˘فا˘صسم مار˘ت˘˘حا ىد˘˘م ة˘˘ب˘˘قار˘˘مو
ىلع ةدايز ن˘ئا˘بز˘لا ن˘ي˘ب د˘عا˘ب˘ت˘لا

ةيوعوت ةيصسيصسحت تاتفل عصضو
وأا مدا˘صصت يأا ع˘ن˘م˘ل ل˘ح˘م˘لا ما˘ما
.نئابزلا نيب كاكتحا

ي˘ف تل˘م˘صش ة˘ب˘قار˘م˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
،ةيراجتلا زكارملا ىلوألا اهتلحرم
داوملل ةئز˘ج˘ت˘لا˘ب ع˘ي˘ب˘لا تل˘ح˘م
شسبل˘م ع˘ي˘ب تل˘ح˘م ،ة˘ي˘ئاذ˘غ˘˘لا
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تصسم ثي˘˘ح ،لا˘˘ف˘˘طألا

مغرلابو .ايراجت لحم61 يلاوح
ةلصصاوتملا تادوهجملا هذه نم
يصشفتب ةناهتصسلا رهاظم نا لإا
.ةرمتصسم ىقبت ءابولا
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ÂاغتسسÃ ديدج نم دوعت صسايكألآ بيلح ةمزأآ
نم ةيقرصشلا ةهجلاب ةصصاخ معدملا صسايكأ’ا بيلح يف ةمزأا ،ليصضفلا ناصضمر رهصش ةيادب عم مناغتصسم ةي’و دهصشت

رجاتملا مامأا محازتلا ىلإا نينطاوملاب عفدي ام ،اهل ةرواجملا قطانملاو ةصشاعصشع ،ملاغوب ’وأا تايدلب رارغ ىلع ةي’ولا
بابرأا قرؤوي صسوباك ىلإا لوحت ةمزأا هذه ددجت ،رتصسبملا بيلحلا صسيكب رفظلل ةيرورصضلا ةداملا هذه عيب طاقنو

،يلزنملا يحصصلا رجحلا ةرتف رارمتصساو دجتصسملا انوروك صسوريف راصشتنا ببصسب بعصصلا فرظلا اذه يف اميصس تÓئاعلا
دعت مل ةعفترم راعصسأاب ىرخأ’ا بيلحلا قوحصسم عاونأا ءانتقا ىلإا مهنم صضعبلا ربجأاو مهنم ريثكلا ءايتصسا يف داز ام وهو

.يمويلا لخدلا ىلع اهدامتعا ءارج انوروك ةحئاجب اريثك تررصضت يتلا ةصصاخ ،تÓئاعلا نم ريثكلا لوانتم يف
                                  ن. ةيدعصس نب

انوروك نم ةياقولا طورصش ماÎحا مدعل

ةنتابب ةيراجتلآ تÙÓآ قلغ ةداعإآ

عصضخت مهتداهصش نأاب رارقإ’او ةئفلا هذهل رابتعإ’ا درب
يملعلا ثحبلاو ›اعلا ميلعتلا ةياصصول

ةعماج يجيرخو ةبلط قوقحب ةبلاطŸآ
صضيبلاب لسصآوتŸآ نيوكتلآ

ةياقولا تاءارجإا عم يطاعتلا ‘ يخاÎلاو ةيئابولا ةيعصضولل ارظن ةيراجتلا تÙÓا قلغ ررق

ÚيمÓعإÓل ةيعامتجلآو ةينهŸآ فورظلآ Úسسحتب دهعتي رآردأآ ›آو

،ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب ي˘˘لاو شسمأا لوأا رر˘˘ق
ددع قلغ ةدا˘عإا ،دو˘هز˘م ق˘ي˘فو˘ت
ببصسب ةيراجت˘لا تل˘ح˘م˘لا ن˘م
تاءار˘˘جإل˘˘ل ا˘˘ه˘˘مار˘˘ت˘˘˘حا مد˘˘˘ع
شسور˘ي˘ف لا˘ق˘ت˘نا ن˘م ة˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا

.انوروك
ه˘نأا ة˘يلو˘ل˘ل نا˘ي˘˘ب ي˘˘ف ءا˘˘جو

طور˘صشب ماز˘ت˘لإلا مد˘ع˘ل ار˘ظ˘˘نو
مارتحا مدعو ة˘ي˘ح˘صصلا ة˘يا˘قو˘لا
ريباد˘ت˘لاو ي˘عا˘م˘ت˘جلا د˘عا˘ب˘ت˘لا
ي˘ح˘صصلا ر˘ي˘طأا˘ت˘لا˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا
تا˘طا˘صشن˘لا شضع˘ب فا˘ن˘ئ˘ت˘˘صسا˘˘ب
نين˘طاو˘م˘لا تفا˘ه˘تو ة˘يرا˘ج˘ت˘لا

عافترا ليجصستب ببصستام اهيلع
ي˘ف ة˘با˘صصإلا تلا˘˘ح دد˘˘ع ي˘˘ف
ةداعإا ررقت د˘ق˘ف ةر˘ي˘خألا ةر˘ت˘ف˘لا

تلحم ،ةقل˘ح˘لا تا˘عا˘ق ق˘ل˘غ
تا˘يو˘ل˘ح˘لاو تا˘يو˘ل˘ح˘لا ع˘ن˘صص
ة˘صسب˘لألا تل˘ح˘م ،ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘˘ت˘˘لا

ة˘˘˘صشم˘˘˘قألا ع˘˘˘ي˘˘˘بو ة˘˘˘يذ˘˘˘˘حألاو
ةرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ،ة˘˘˘˘طا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘لاو
تاودألا ةراجت ،ةي˘لز˘ن˘مور˘ه˘كلا

ةرا˘˘ج˘˘ت ،ة˘˘ي˘˘لز˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ناوألاو
ل˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘˘لا تار˘˘˘صضح˘˘˘ت˘˘˘صسم
ل˘˘ظ˘˘ت ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ،رو˘˘ط˘˘˘ع˘˘˘لاو
عو˘ن ن˘م ة˘ع˘م˘ج˘م˘لا تا˘˘طا˘˘صشن
.اهحتفب ةصصخرم لظت «رازاب»

تلحم˘لا بل˘غأا مر˘ت˘ح˘ت م˘لو
ةصضورفملا طور˘صشلا ة˘يرا˘ج˘ت˘لا

ريبادتلا ذاختا اذكو طاصشنلا ىلع
لامتحا نم ةيئا˘قو˘لاو ة˘ي˘ح˘صصلا
ميظنتك انوروك شسوريف لاقتنا
ى˘لإا جور˘خ˘لاو لو˘خد˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت
مارتحلا عم ةاطغملا تلحملا
،د˘عا˘ب˘ت˘لا تا˘يرور˘صضل مرا˘صصلا

جراخ راظتنلا ريباوط ميظنتو
عصضوب ةحوتفملا عيبلا تلحم
تاتفل لمحي نمأا مازح وأا طيخ
مازتلا بوجو نمصضتت ةبوتكم
،ر˘ي˘بد˘ت˘لا اذ˘ه مار˘ت˘حا˘ب ن˘ئا˘بز˘˘لا

ل˘ح˘م˘لا ى˘لإا جو˘لو˘لا را˘صصت˘˘قاو
ةثلث وأا نينوبز ىلع يراجتلا

شسف˘ن ي˘ف ر˘ث˘كألا ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘ق˘˘ف
شصخ˘ت ىر˘خأا تاءار˘جإاو تقو˘˘لا
تدهصش ثيح.ميقعتلاو ة˘فا˘ظ˘ن˘لا

ام وهو ،نئابزلل اعفادتو ريباوط
ة˘ي˘ب˘لا˘غ ن˘م نا˘ج˘˘ه˘˘ت˘˘صسا ي˘˘ق˘˘ل
نم اوفوخ˘ت ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
انوروك شسوريف لاقتنا ةيناكمإا
مارتحا مدع ببصسب عرصسأا لكصشب
.يعامتجلا دعابتلا

راطإا يفو قايصسلا تاذ يفو
ة˘يزار˘ت˘حإلا تاءار˘˘جإلا ة˘˘ل˘˘م˘˘ج
ءابولا اذه يصشفت نود ةلوليحلل
تاميلع˘ت ي˘لاو˘لا ى˘ط˘عأا رد˘صصأا
ىل˘ع ءا˘صضق˘ل˘ل ن˘مألا ح˘لا˘صصم˘ل
ةبراح˘مو ة˘يو˘صضو˘ف˘لا قاو˘صسألا
شصخرم ريغ ةيراجتلا ةطصشنألا
تفلم لكصشب ترصشتنا يتلاو اهل
ةر˘ت˘ف لل˘خ ة˘صصا˘خ ،ها˘˘ب˘˘ت˘˘نل˘˘ل
ق˘ل˘غ ةر˘ت˘فو ،ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘˘لا
شسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل قاو˘صسألا

ةا˘˘˘˘˘˘عار˘˘˘˘˘˘˘م نود ،ا˘˘˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘˘˘ك
امك .كلذل ةيبلصسلا تاصساكعنلا
لقعتلا ىلإا ةيلولا ناكصس اعد
ةملصسلا دعاوقب يلكلا مازتللا

يف ءاقبلاو ،انوروك شسوريف نم
درف جورخب ءافتكلاو ،لزانملا

ة˘لا˘ح ي˘ف لإا ة˘ل˘ئا˘ع˘لا ن˘م د˘حاو
رمألا نوك ،ىوصصقلا ةرورصضلا
ة˘ظ˘ق˘ي˘لا ن˘م اد˘يز˘م ي˘عد˘˘ت˘˘صسي
اذ˘ه ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘ل˘˘ل شصر˘˘ح˘˘لاو
تلجصس دقف ةراصشإلل.شسوريفلا
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘صصلا ح˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘صصم˘˘˘˘˘لا
دد˘˘ع ي˘˘ف ا˘˘عا˘˘ف˘˘ترا،ة˘˘يلو˘˘لا˘˘˘ب
شسور˘ي˘ف˘ل ةد˘كؤو˘م˘لا تا˘با˘صصلا

تقاف يتلاو ،دجتصسملا انوروك
ن˘ي˘˘ح ي˘˘ف ،ةد˘˘كؤو˘˘م ة˘˘لا˘˘ح001
ق˘ير˘ط ن˘ع شصي˘خ˘صشت˘لا ف˘صشك
621 ن˘ع ر˘ي˘نا˘كصسلاو ة˘˘ع˘˘صشلا

061 لصصأا ن˘م ة˘م˘ل˘ت˘ح˘م ة˘لا˘ح
نم عو˘ن˘لا اذ˘ه˘ل تع˘صضخا ة˘لا˘ح
.شصيخصشتلا

م.ءامصسأا

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا ته˘˘جو
ة˘ع˘ما˘˘ج ة˘˘ب˘˘ل˘˘طو ي˘˘ج˘˘ير˘˘خ˘˘ل
خيرات˘ب ل˘صصاو˘ت˘م˘لا ن˘يو˘كت˘لا

تح˘˘˘˘˘˘˘تو م82/40/0202
ةينطولا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘ل˘ل ق˘ي˘صسن˘ت˘لا
تاءا˘˘˘ف˘˘˘كلا يوذ با˘˘˘ب˘˘˘صشل˘˘˘˘ل
ل˘جا ن˘م ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لاو ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا
ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا را˘طا ي˘ف ،ر˘ئاز˘ج˘لا
ةعماج ةبلطو يجيرخ نيكمتب
لماك نم لصصاوتملا نيوكتلا

تلصسارم ةدع دع˘ب ،م˘ه˘قو˘ق˘ح
تارازولل ةينطولا ةنجللا نم
نأاب رارقإلاب ةبلاطملل ةيصصولا
ةي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘صسارد˘لا ةدا˘ه˘صش
بجومب ةثدحم˘لا ة˘ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا
09.912 يذيفن˘ت˘لا مو˘صسر˘م˘لا
ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘م˘ي˘ق˘˘لا شسف˘˘ن ا˘˘ه˘˘ل
لثم اهلثم ةينوناقلاو ةيوبرتلاو
ميلعتلا تاعماج اهحنمت يتلا
ىلعو رئازج˘لا ي˘ف ي˘م˘يدا˘كألا

م˘قر يرازو˘لا نو˘نا˘˘ق˘˘لا بصسح
1991 يام82 خرؤوملا482
ل˘ي˘لد كا˘ن˘ه شسي˘ل ه˘نا˘˘ف كلذ˘˘ل
دو˘جو˘ب ءا˘عدإلا ى˘ل˘ع ي˘نو˘نا˘ق
ر˘ي˘غ ىر˘خأاو ة˘ي˘ع˘ما˘ج ةدا˘ه˘صش
ةداهصش) مصسأا نلمح˘ت ة˘ي˘ع˘ما˘ج
ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘صسارد˘˘˘˘لا
.(ةيقيبطتلا

ةنجللا بلاطم نإاف يلاتلابو

ر˘يزو˘ل ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘ه˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا
يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا
ة˘صسارد ع˘ير˘صست ي˘ف تد˘صسج˘˘ت
يه يتلا ةحيرصشلا هذه بلاطم
ةوقب ةبصستكم قوقح نع ةرابع
ا˘ه˘ي˘ل˘ع ي˘ل˘خ˘ت˘لا م˘تو نو˘نا˘ق˘لا
.قح ةهجو نود اقباصس

ة˘ن˘ج˘ل˘لا شسي˘ئر ا˘ندا˘فأا ا˘˘م˘˘ك
يجيرخو ةبلطل ةيبرغلا ةهجلل

لصصاو˘ت˘م˘لا ن˘يو˘كت˘لا ة˘ع˘ما˘ج
را˘صصت˘خإا˘ب ،را˘م˘ع ة˘حا˘م˘˘صسو˘˘ب
ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ب ر˘يزو˘لا ى˘لا ه˘تو˘˘عد
ينيوكتلا نيقصشلا يف نوناقلا

درب بلاطت ثيح ،يفيظوتلاو
ينيوكتلا عصضولا يف اهرابتعإا

تاصساردلا ةداهصش نأاب رارقإلاو
ةدحاو يه ةيقيبطتلا ةيعماجلا

ميلعتلا ةياصصول عصضخت املاط
يفو .يملعلا ثحبلاو يلاعلا

تاراصسملاو ف˘ي˘ظو˘ت˘لا ع˘صضو
ةرورصضب ةبلا˘ط˘م˘لا ،ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا
هذه يجيرخ ةيقحأاب فارتعلا
ةئف يف في˘ن˘صصت˘لا˘ب ة˘ع˘ما˘ج˘لا
ن˘˘ي˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ي˘˘˘ف تارا˘˘˘طلا
عاطقلا و يمو˘م˘ع˘لا ف˘ي˘ظو˘لا
جا˘مدلا نو˘كيو ،يدا˘صصت˘˘قلا
.لداع لكصشب

نيصسح دمحأا جاحلب

ما˘مأا راردا ة˘يلو ي˘لاو لو˘ل˘ه˘ب ي˘بر˘ع˘لا د˘كأا
يملاعلا مويلا ءايحإا للخ ،ةيملعإلا ةرصسألا
يام3ـل فداصصملا ريبعتلاو ةفاحصصلا ةيرحل
هنا ،ةيوهجلا ةعاذإلا رقمب اذهو ةنصس لك نم
يف ةيملعإلا ةر˘صسألا ة˘ق˘فار˘م˘ل اد˘ها˘ج ى˘ع˘صسي
ىتح ةحيحصصلا ةمولعملاب ا˘هد˘يوز˘تو ا˘ه˘ما˘ه˘م
نيصسحت ةيغب رظنلاب دهعت امك تاعئاصشلا قلطن
نيذلا نييملعإل ةيعامتجلاو ةينهملا فورظلا
لك يف باوبألا حتف عم ناديملا يف نولمعي
نوربتعي نيذلا نييفحصصلا نيلصسارملا مامأا تقو
ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ر˘يو˘ن˘ت ي˘ف ن˘ي˘ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا ءا˘˘كر˘˘صش
ناكصسلا تلاغصشنا عفرو قئاقحلاو تامولعملاب
نأا يلاولا فا˘صضأاو ،ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا ما˘مأا ةر˘صشا˘ب˘م
اننوك رومألا شضعبل حمصسيل يلاحلا تقولا

دعوت ثيح انوروك ةح˘ئا˘ج˘ب ن˘ي˘ل˘غ˘صشن˘م ا˘ن˘ل˘ك
لمعو ءاقلل ءاصضف نوكيل ديدج رقم ريفوتب
ىلع رهصست هحلاصصم نأاب فصشك امك نييملعإلا
تا˘ف˘ل˘˘م˘˘لا ة˘˘صسارد˘˘ل ة˘˘ي˘˘صضار˘˘ت˘˘فا ةرادإا ءا˘˘صشنإا

لكل دعب نع ةمولعملا ءاطعإا ةيغب اهرييصستو

يلإا ةفاصضإلاب عاطق يأا يف رصسفتصسي نطاوم
تايد˘ل˘ب˘لاو تا˘ير˘يد˘م˘لا ل˘ك ى˘لإا ر˘ماوأا ءا˘ط˘عإا
يه نوكت˘ل لا˘صصتلاو مل˘عإل˘ل ا˘يل˘خ ءا˘صشنإا˘ب
لكب نييملعإلا د˘يوز˘ت˘ل ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا رد˘صصم˘لا
نم ددع حرط لافتحلا رخآا يفو ،تامولعملا
تلاغصشنلا نم ةلمج نييفحصصلا نيلصسارملا

حرط عم يموي˘لا م˘ه˘ل˘م˘ع لو˘ح تا˘ما˘م˘ت˘هلاو
نودعتصسم اننأاب يلاولا اهيلع در نيأا تاردابم
لمعت ملعإلا ةرصسأا لعجو تابقعلا لك لحب
. ةيملعإلا اهتلاصسر ميدقتل ةحيرم فورظ يف

راردا يلاو شسمأا لوأا ررق ،رياغم قايصس يفو
ةرورصض ىلع يملعإا نايب يف لولهب يبرعلا
اذهو ةيراجتلا تلحملا قلغ ديدج نم ةداعإا

انوروك شسوريفل ةيئابولا ةيعصضولا ءوصض ىلع
تاباصصإلا ددع يف اديازت ارخؤوم تدهصش يتلا
يطاعتلا ي˘ف ي˘خار˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘ب
ةيئاقولا تاءارجإلا ريبادت قيبطت عم بصسانملا
مهصسفنأا راجتلا ثيح نم ءاوصس ةمزلملاو ةمزأللا

ي˘مو˘ي˘لا ظا˘ظ˘ت˘كلا لل˘خ ن˘م ن˘ي˘قو˘صست˘م˘لاو

نود ةيراجتلا تلحملا فلتخم يف ظحلملا
نم اوج قلخ امم ةياقولا طورصش ىندأا ريفوت
يف ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘عإا تا˘ب˘ل˘ط د˘ياز˘تو ما˘ع˘لا ق˘ل˘ق˘لا
شسيئر ناصسل ىلع ارخؤوم تءاج يتلاو تلحملا
رطصضن فوصس عيمجلا مزتلي مل اذإا ةيروهمجلا
ن˘ي˘ب ن˘مو د˘يد˘ج ن˘م تاءار˘˘جإلا د˘˘يد˘˘صشت ي˘˘لإا
اروف ا˘ه˘ق˘ل˘غ راردا ي˘لاو رر˘ق ي˘ت˘لا تل˘ح˘م˘لا

تل˘ح˘مو ة˘يذ˘حألاو ة˘صسب˘˘لألا ع˘˘ي˘˘ب تل˘˘ح˘˘م
تانولاصصو روط˘ع˘لاو ل˘ي˘م˘ج˘ت˘لا تا˘مز˘ل˘ت˘صسم
ةينورت˘كلإلا ةز˘ه˘جألا ع˘ي˘ب تل˘ح˘مو ة˘قل˘ح˘لا

عيب تلح˘م ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘ب ة˘ي˘لز˘ن˘مور˘ه˘كلاو
ه˘ن˘صسح˘ت˘صسا ءار˘جإلا اذ˘هو ا˘هر˘ي˘غو تا˘يو˘ل˘ح˘لا
يف اعيمج ماهصسإلا ةيغب نونطاوملاو ءاطصشنلا

تلحملا حتف دعب نل ءابولا اذه راصشتنا رصصح
دد˘ع ي˘ف د˘ياز˘ت ظ˘حو˘ل ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا ة˘يرا˘ج˘ت˘˘لا
ةيلوؤوصسملا لمحت مدعو بايغ ةجيتن تاباصصإلا
ةيدرفلا ةيئاقولا تازارتحلا قيبطتو مارتحا يف
.ةيعامجلاو

مصساقلب يفيرصشوب
mahali@essalamonline.com



ل˘˘ك د˘˘يد˘˘صست ن˘˘م م˘˘غر˘˘˘لا˘˘˘ب
نود ة˘ي˘لا˘م˘˘لا تا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
هذ˘ه ن˘م ة˘ي˘ل˘ع˘ف˘لا ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘صسلا
اه˘ل شصصصخ˘ي م˘ل ي˘ت˘لا ع˘ط˘ق˘لا
ءانبلل ةصصصصخم ةيصضرأا لصصأا

تاقحتصسملا ديدصست خيرات ذنم
مل نيح يف2002 ةنصس ةيلاملا
ل˘صصو ن˘م لإا ءلؤو˘˘ه د˘˘ف˘˘ت˘˘صسي
ةدا˘ف˘ت˘صسلا ى˘ق˘ب˘ت˘˘ل مل˘˘ت˘˘صسلا

ى˘ل˘ع لو˘صصح˘˘لا نود ة˘˘ي˘˘م˘˘هو
ع˘قاو˘لا ي˘ف ة˘ي˘صضرألا ع˘˘ط˘˘ق˘˘لا
ة˘ي˘م˘هو˘لا دو˘عو˘لا ن˘م م˘غر˘لا˘ب
ءلؤو˘˘ه ا˘˘ها˘˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘ي ا˘˘مود ي˘˘ت˘˘لا
رايتخا شصوصصخب نيديفتصسملا
هذ˘ه˘ل ة˘صصصصخ˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘صضرألا
رو˘˘صضح مد˘˘ع بب˘˘صسب ع˘˘ط˘˘ق˘˘لا

لك ةيراقع˘لا ة˘لا˘كو˘لا ي˘ل˘ث˘م˘م
همصضهي مل يذلا رمألا وهو ةرم
نولازي ل نيذلا نود˘ي˘ف˘ت˘صسم˘لا
ن˘ع ير˘ح˘تو ثح˘ب ة˘˘ل˘˘حر ي˘˘ف
ع˘ط˘ق˘˘لا هذ˘˘ه ر˘˘ي˘˘صصمو ع˘˘قو˘˘م
دقو اذه .تاونصس ذنم ةيصضرألا

˘‐ة˘يلو˘˘لا ي˘˘لاو ءلؤو˘˘ه بلا˘˘ط
ةرور˘صضب ‐ ظو˘ف˘ح˘م ة˘ف˘ير˘كز
ىد˘˘˘˘ل يرو˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘خد˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
لجأا نم نيينعملا نيلوؤوصسملا
هذه ر˘ي˘صصم ن˘ع را˘ب˘غ˘لا شضف˘ن
اودافتصسا يتلا ةيصضرألا عطقلا

دكأا نيأا قرولا ىلع طقف اهنم
لصصو ادعام هنأا نوجتحملا انل
ةقيثو يأا اوملصستي مل ملتصسلا
عط˘ق˘لا هذ˘ه˘ل م˘ه˘ت˘ي˘كل˘م تب˘ث˘ت
م˘˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘جا˘˘م و˘˘˘هو ة˘˘˘ي˘˘˘صضرألا
هذ˘ه ر˘ي˘˘صصم ن˘˘ع نو˘˘ل˘˘ئا˘˘صست˘˘ي
ل˘˘ظ ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘صضرألا ع˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا
هذ˘ه ف˘ن˘ت˘كي يذ˘لا شضو˘م˘˘غ˘˘لا
مغرلاب اما˘ع81 ذنم ة˘ي˘صضق˘لا

ي˘ت˘لا ةرر˘كت˘م˘لا تاءاد˘ن˘لا ن˘م
بتا˘كم ى˘˘لإا ا˘˘هاد˘˘صص تل˘˘صصو
يأا نود نييلحملا نيلوؤوصسملا
باحصصأا لبق نم ةيدج ةتافتلا
رومألا دازا˘مو ،ط˘بر˘لاو ل˘ح˘لا
وه مهتاحيرصصت بصسح اديقعت

ة˘˘ي˘˘صضرأا يأا شصي˘˘صصخ˘˘ت مد˘˘˘ع
ذنم اهئانب لجأا نم عطقلا هذهل
ام وهو2002 ةنصس اهميلصست
ماهفتصسا ةملع نم رثكأا حرطي

حنم نم ىودجلا نع ةصضماغ
تارصشعلل ةيمهو ةيصضرأا عطق
ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘˘م
اوحبصصأا نيذلاو عمتجملا تائف
ن˘ع ير˘ح˘تو ثح˘ب ة˘˘ل˘˘حر ي˘˘ف
يتلا ةيصضرألا مهعطق ريصصم
ا˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘صسم د˘يد˘صست˘ب او˘˘ما˘˘ق
ا˘ه˘نا˘كم ة˘فر˘ع˘م نود ة˘ي˘لا˘˘م˘˘لا
لصصأا ةدافتصسلا نودو يلصصألا

يهنت دق يتلا عطقلا هذه نم
يتلا ءاركلا ةلحر عم مهبعاتم
لخدت راظتنا يف مهلهاك تلقثأا

نو˘ق˘ل˘ع˘ي ن˘يذ˘لا ة˘يلو˘لا ي˘˘لاو
ةريبكلا مهلامأا نوجتحملا هيلع
هذ˘˘ه˘˘ل ل˘˘˘ح دا˘˘˘ج˘˘˘يإا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م
مهتايح تصصغن يتلا ةلكصشملا
نع نوثحبي مهتلعجو ةيمويلا
ةدو˘جو˘م˘لا ة˘ي˘صضرألا م˘ه˘ع˘ط˘ق
ى˘ل˘ع ة˘ب˘ئا˘˘غ˘˘لاو قرو˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
.عقاولا شضرأا

يلعوب د’وأا راود ناكصس
لحم نع نولءاصستي

ةيمنتلا نم مهبارعإا
 ماجرلب ةيفيرلا

دلوأا راود نا˘˘˘كصس ل˘˘˘ئا˘˘˘˘صست
ةيلوب ما˘جر˘ل ة˘يد˘ل˘ب˘ب ي˘ل˘عو˘ب
ل˘˘ح˘˘م ن˘˘ع تل˘˘ي˘˘˘صسم˘˘˘صسصسي˘˘˘ت
ةيفير˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ن˘م م˘ه˘بار˘عإا
ل يتلاو ةقطنملا هذهب ةبيغملا
ي˘ف لإا نو˘لوؤو˘صسم˘لا ا˘هر˘كذ˘ت˘ي
ل ثيح ةي˘با˘خ˘ت˘نلا د˘ي˘عاو˘م˘لا
ششيمهت˘لا نو˘نا˘ع˘ي ءلؤو˘ه لاز˘ي
ل˘ك ن˘م يو˘م˘ن˘˘ت˘˘لا ءا˘˘صصقإلاو
يتلا ة˘ي˘ف˘ير˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ج˘مار˘ب
نم رثكأا يف ةلودلا اهب تدان
ةق˘ط˘ن˘م˘لا هذ˘ه˘ب تلو˘ح˘تو ةر˘م
در˘ج˘م ى˘لإا ة˘ي˘صسن˘م˘لا ة˘ي˘ف˘ير˘لا
ين˘غ˘ت لو ن˘م˘صست ل تارا˘ع˘صش
حبصش مهلاط نأا دعب عوج نم
نود تاو˘ن˘صس ذ˘ن˘م ششي˘م˘ه˘˘ت˘˘لا
باحصصأا لبق نم ةيدج ةتافتلا
اذ˘ه لا˘صشت˘نل ط˘˘بر˘˘لاو ل˘˘ح˘˘لا
تار˘صشع˘لا م˘صضي يذ˘˘لا راود˘˘لا

فلختلا ةرئاد نم تلئاعلا نم
ناكصس ينا˘ع˘يو اذ˘ه .يو˘م˘ن˘ت˘لا

ةديدع لكاصشم نم راودلا اذه
م˘˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘ي˘˘˘ح و˘˘˘˘ف˘˘˘˘صص تر˘˘˘˘كع
˘ماد˘ع˘نا ل˘ي˘لد˘ب ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
يذ˘˘لا ة˘˘يرور˘˘صضلا ق˘˘˘فار˘˘˘م˘˘˘لا
ن˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع بجو˘˘ت˘˘ي
رارغ ىلع اهريفوت ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ىر˘˘˘ق˘˘˘˘لاو ر˘˘˘˘يواود˘˘˘˘لا شضع˘˘˘˘ب
نم تداف˘ت˘صسا ي˘ت˘لا ةروا˘ج˘م˘لا

ن˘˘˘ع كي˘˘˘ها˘˘˘ن ق˘˘˘فار˘˘˘˘م اذ˘˘˘˘كه
طبر˘ي يذ˘لا ي˘بار˘ت˘لا كل˘صسم˘لا
ق˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘قا˘˘˘ب˘˘˘ب راود˘˘˘لا

بلاط نيأا ةرواجملا تايدلبلاو
ح˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ف ةرور˘˘˘˘˘˘صضب نا˘˘˘˘˘˘كصسلا
كف لجأا نم ةيفيرلا كلاصسملا
لو˘ح˘ت˘ت ثي˘ح م˘ه˘ن˘˘ع ة˘˘لز˘˘ع˘˘لا
لاحوأا ىلإا ةي˘ل˘خاد˘لا كلا˘صسم˘لا

ام وهو راطمألا تطقاصست املك
لزع˘تو رور˘م˘لا ة˘كر˘ح ل˘قر˘ع˘ي
،ي˘جرا˘خ˘لا م˘لا˘ع˘لا ن˘ع راود˘˘لا

اذ˘˘ه و˘˘ن˘˘طاو˘˘م ر˘˘ط˘˘صضي ثي˘˘˘ح
لئاصسوب ةناعتصسلا ىلإا راودلا
م˘ها˘˘صضر˘˘م ل˘˘ق˘˘ن˘˘ل ة˘˘يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت
ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لا ى˘˘˘˘لإا لو˘˘˘˘صصو˘˘˘˘لاو
ر˘ق˘م ى˘لإا يدؤو˘˘م˘˘لا ي˘˘صسي˘˘ئر˘˘لا
تلا˘ح˘لا ي˘ف ة˘صصا˘خ ة˘يد˘ل˘ب˘˘لا
امك ،ةي˘صصع˘ت˘صسم˘لا ة˘ي˘صضر˘م˘لا

ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا ءلؤو˘˘˘ه د˘˘˘صشا˘˘˘ن
ةحلاصصلا هايملا ريفوت ةرورصضب
هذ˘ه˘ب ة˘˘مد˘˘ع˘˘ن˘˘م˘˘لاو بر˘˘صشل˘˘ل
يلاهأا ر˘ط˘صضي ثي˘ح ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
ةدا˘م˘لا هذ˘ه ءار˘˘صش ى˘˘لإا راود˘˘لا
با˘˘˘ح˘˘˘صصأا ن˘˘˘م ة˘˘˘يو˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا
ةلقنتملا ة˘صصا˘خ˘لا ج˘يرا˘ه˘صصلا
رخآلا شضعبلا لصضفي نيح يف
ةد˘ي˘ع˘ب د˘ج ن˘كا˘مأا ن˘˘م ه˘˘ب˘˘ل˘˘ج
ةنيدملا زاغ مادعنا نع كيهان
نودمتعي ناكصسلا لازي ل نيأا

نا˘تو˘ب˘لا زا˘˘غ تارورا˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع
ة˘ي˘ح˘صصلا ة˘ي˘ط˘غ˘˘ت˘˘لا ماد˘˘ع˘˘ناو
رطصضي ثيح ،يصسردملا لقنلاو
تا˘فا˘صسم ع˘ط˘ق ى˘لإا ذ˘ي˘مل˘ت˘˘لا

ىلإا لوصصولا لجأا نم ةليوط
ة˘ل˘م˘ج ي˘هو ة˘صسارد˘لا د˘عا˘˘ق˘˘م
تل˘˘˘خدأا ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘كا˘˘˘˘صشم˘˘˘˘لا
ةنطاقلا تلئاعلا نم تارصشعلا
ة˘˘˘فر˘˘˘غ ل˘˘˘خاد راود˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب
راظتنا يف يو˘م˘ن˘ت˘لا ششا˘ع˘نإلا
ة˘ي˘˘ئلو˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا ل˘˘خد˘˘ت
اذه ناكصس تلاغصشناب لفكتلل
ي˘˘ف ق˘˘ح˘˘لا ه˘˘ئا˘˘ط˘˘عإاو راود˘˘لا
ةماد˘ت˘صسم˘لا ة˘ي˘ف˘ير˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا

ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا هذ˘ه˘ب ة˘مد˘ع˘˘ن˘˘م˘˘لاو
.ةيصسنملا

ةصسردم حتفب بلاطم
01 ذنم ةقلغم ةيئادتبا

ىلإا تلوحت تاونصس
يصشاوملا ةيبرتل لبطصسإا

 نويعلاب
ن˘˘˘˘م تار˘˘˘˘صشع˘˘˘˘˘لا د˘˘˘˘˘صشا˘˘˘˘˘ن

راود˘ب ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ة˘يد˘ل˘ب˘ل ع˘با˘ت˘لا را˘ح˘ن˘لا ق˘ي˘ن˘خ
تل˘ي˘صسم˘صسي˘ت ة˘يلو˘ب نو˘ي˘˘ع˘˘لا
ى˘ل˘˘عو ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا

ةفيركز ‐ ةيلولا يلاو اهصسأار
حتف ةداعإا ةرورصضب ‐ ظوفحم
ةقلغم˘لا ة˘ي˘ئاد˘ت˘بلا ة˘صسرد˘م˘لا

راودلا اذه˘ب تاو˘ن˘صس01 ذن˘م
شصاخ ناكم ىلإا تلوحت نأا دعب
يف يصشاوملا ةيبرتل لبطصسإاو
ىدم شسكعت ةيواصسأام ةروصص
ششي˘م˘ه˘ت˘˘لاو يرادإلا لا˘˘م˘˘هإلا
ل˘ك ن˘م ءا˘صصقإلاو يو˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا
ة˘ي˘ف˘ير˘لا ة˘يو˘م˘ن˘ت˘˘لا ج˘˘مار˘˘ب˘˘لا
راودلا اذه قح يف ةصسرامملا
ناكصسلا نم هينطاقو لوزعملا
بب˘صسلا ن˘˘ع او˘˘ل˘˘ئا˘˘صست ن˘˘يذ˘˘لا

قلغ ءارو نمكي يذلا يقيقحلا
لبطصسإل اهليو˘ح˘تو ة˘صسرد˘م˘لا

تاحيرصصت بصسحو اذه .شصاخ
نم ءلؤوه ءاتصسا دقف نينطاوملا
شصا˘˘خ˘˘صشألا د˘˘حأا لل˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘صسا
نم ةصسردملاب ةرواجم ةحاصسمل
دهصشم يف يصشاوملا ةيبرت لجأا
لكب يئادب هنأا هنع لاقي ام لقأا

نا˘ع˘م ن˘م ةرا˘ب˘ع˘لا ه˘ل˘م˘ح˘ت ا˘م
ءا˘˘ن˘˘ب˘˘ب ما˘˘ق نأا د˘˘˘ع˘˘˘ب تللدو
تا˘حا˘صسم˘لا ىد˘حإا˘ب ل˘˘ب˘˘ط˘˘صسإا
لك ةيبرتو ةصسردملل ةرواجملا
نم مغرلاب اهيف يصشاوملا عاونأا
ي˘˘ت˘˘لا ةرر˘˘كت˘˘م˘˘˘لا تاءاد˘˘˘ن˘˘˘لا

بتا˘كم ى˘˘لإا ا˘˘هاد˘˘صص تل˘˘صصو
حتف ةداعإا لجأا نم نيلوؤوصسملا
يف ةقلغملا ةيئادتبلا ةصسردملا

ن˘˘يذ˘˘لا راود˘˘لا ذ˘˘ي˘˘مل˘˘ت ه˘˘˘جو
نم ةليوط تافا˘صسم نو˘ع˘ط˘ق˘ي
د˘˘عا˘˘ق˘˘م ى˘˘لإا لو˘˘صصو˘˘لا ل˘˘˘جأا
كر˘˘˘ت ن˘˘˘ي˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف ،ة˘˘˘˘صسارد˘˘˘˘لا

دعب ببصسب ةصساردلا مهمظعم
تا˘نا˘كمإلا ة˘ل˘قو تا˘˘فا˘˘صسم˘˘لا
نأا انملع ام اذإا ةصصاخ ةيداملا

نيذلا راودلا اذه ينطاوم لج
اودا˘ع ق˘با˘صس تقو ي˘ف هور˘ج˘ه
اوررقو ةيلصصألا مهنكاصسم ىلإا
م˘ه˘نأا ر˘ي˘غ م˘ه˘˘صضرأا˘˘ب ششي˘˘ع˘˘لا
شسرامملا ششيمهت˘لا˘ب او˘ئ˘جا˘ف˘ت
تابلطتم لك بايغو مهقح يف
راود˘لا اذ˘ه˘ب ة˘م˘ير˘كلا ةا˘ي˘ح˘˘لا

يقيقحلا رودلا نع نيلئاصستم
ي˘ف نو˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا ه˘ب˘ع˘ل˘ي يذ˘لا
تا˘˘˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘˘˘كمإلا ر˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘فو˘˘˘˘˘˘˘ت
ةقطن˘م˘لا هذ˘ه˘ب تا˘يرور˘صضلاو
ع˘قاو ى˘ل˘ع نا˘هر˘لاو ة˘ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا
نم لقن˘لاو ة˘ح˘صصلاو م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
يقابك ةميرك ةايح ششيع لجأا
ةروا˘ج˘م˘لا ة˘ي˘ف˘ير˘لا ق˘طا˘ن˘م˘˘لا
ىلإا مهءادن ريخألا يف اوددجيل
ح˘ت˘˘ف ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘يلو˘˘لا ي˘˘لاو
ةقلغم˘لا ة˘ي˘ئاد˘ت˘بلا ة˘صسرد˘م˘لا

ذيملت شسيرد˘ت˘ل ا˘ه˘لل˘غ˘ت˘صساو
يصشاوملا ةيبرتل شسيلو راودلا

يومنتلا قحلا ةقطنملا حنمو
ن˘م تح˘ب˘صصأا ي˘ت˘لاو ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا
ل ثي˘ح ة˘ي˘صسن˘م˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا
ي˘ف لإا نو˘لوؤو˘صسم˘لا ا˘هر˘كذ˘ت˘ي
.ةيباختنلا ديعاوملا

.ز.دمحأا

mahali@essalamonline.com
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ديدجلآ يلآولآ نوبلاطي ةيسضرأآ ةعطق04 نم نوديفتسسم
تليسسمسسيت يف يتسسيمخب لخدتلاب

تÙÓا قÓغإاو يحصصلا رج◊ا ةلودلا ترقأا نأا ذنم امات ادوكر Êاعي

انوروك ةحئاج ببسسب آررسضت Ìكألآ ةياجبب ةحايسسلآ عاطق

ةيلÙا تاطلصسلل يروفلا لخدتلاب اوبلاط
ةيئا‰’ا عيراصشŸا نم مهنيك“و

ةيدلبل ةيبرغلآ ةه÷آ ريوآود ناكسس
ةيطغتلآ لا‹ جراخ نآزيلغب نآزيرآو

ةمصصاع قرصش مك71 يتصسيمخ ةيدلبب ءانبلاب ةصصاخ صضرأا ةعطق04 نم نيديفتصسملا نم تارصشعلا مصسر
مل رطصسأ’ا هذه ةباتك دح ىلإاو يتلا عطقلا ريصصم لوح ةمهبم ماهفتصسا ةمÓع نم رثكأا ،تليصسمصسيت ةي’ولا

 عقاولا صضرأا ىلع ايلعف اناكم اهل صصصصخي

ي˘حا˘ي˘صسلا عا˘ط˘ق˘لا ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي
نأا ذنم امات ادوكر ،ةياجب ةيلوب
يحصصلا ر˘ج˘ح˘لا ة˘لود˘لا تر˘قا

ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تل˘ح˘م˘لا قل˘˘غإاو
اهنم ةيمويلا ةيلحملا قاوصسألاو
تا˘صسصسؤو˘م˘لاو ة˘˘ي˘˘عو˘˘ب˘˘صسألاو
معاطمو قدان˘ف ن˘م ة˘ي˘حا˘ي˘صسلا

يف ةي˘ثار˘تو ة˘ي˘خ˘يرا˘ت ع˘قاو˘مو
مأا اراوز اوناك نينطاوملا هجو
حبكل ةلودلا نم ايعصس ،احايصس
انوروك شسوريف راصشتنا حامج
هذ˘˘ه تلو˘˘ح˘˘تو ،د˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لا
لوطلا ى˘ل˘ع ة˘ع˘قاو˘لا ق˘فار˘م˘لا
،ي˘صشي˘ت) ي˘˘قر˘˘صشلا ي˘˘ل˘˘حا˘˘صسلا
ة˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘لاو (.. و˘˘ب˘˘ل˘˘م ،شسا˘˘قوأا
،طا˘م˘ي˘˘لو˘˘ب) ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘يلو˘˘ل˘˘ل
ي˘˘ن˘˘ب ... تكا˘˘صسلا ،تمر˘˘غ˘˘˘ي˘˘˘ت

،ةروجهم نكامأا ىلإا ( ةليصسك
ن˘م م˘ل˘صست م˘ل ئ˘طاو˘صشلا ى˘ت˘ح
رئازلا ثيح ،ةحئاجلا هذه تاعبت
تاوصصأا ىوصس عمصسي ل اهيلإا
ن˘ي˘ح ا˘ه˘ع˘ن˘صصت ي˘ت˘لا جاو˘˘مألا
،ل˘حا˘صسلا رو˘خ˘صص ع˘م م˘ط˘تر˘˘ت
للصش ةيعصضولا هذه تفّلخ دقو
ةيبلغأا دجو نيأا لمعلا عاطق يف
ة˘لا˘ط˘ب ي˘ف م˘ه˘صسف˘˘نأا لا˘˘م˘˘ع˘˘لا

جارف˘نا نو˘ب˘قر˘ت˘ي م˘هو ،ة˘مز˘ل˘م
لجاعلا بيرق˘لا ي˘ف ة˘ي˘ع˘صضو˘لا
ينهملا مهطاصشن فانئتصسا ةيغب
ىلإا يحا˘ي˘صسلا طا˘صشن˘لا ةدو˘عو
شضعب نإاف ةراصشإللو ،ةهجاولا
دق ةيلولا ةمصصاع يف قدانفلا
لا˘م˘ع ءاو˘يإل ا˘ه˘˘باو˘˘بأا تح˘˘ت˘˘ف
ءا˘˘ب˘˘طأا ن˘˘م ة˘˘ح˘˘˘صصلا عا˘˘˘ط˘˘˘ق
يف نودجاوتي نيذلا نيصضرممو
اذه ةبراحمل ىلوألا طوطخلا
منتغي هتاذ تقولا يفو ،ءابولا
تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘˘لا با˘˘˘برأا شضع˘˘˘ب
مايقلل ةدملا هذه للخ ةيقدنفلا
م˘ي˘˘عد˘˘تو ة˘˘نا˘˘ي˘˘صصلا لا˘˘م˘˘عأا˘˘ب
لئاصسولاب مهتآاصشن˘مو م˘ه˘ق˘فار˘م
ي˘ف م˘ها˘صست ي˘ت˘˘لا ة˘˘يرور˘˘صضلا
ة˘ي˘قد˘ن˘ف˘لا ة˘مد˘خ˘˘لا ن˘˘ي˘˘صسح˘˘ت

راظنأا بلجل ةيقابتصسا ةوطخك
لل˘خ ن˘ي˘فا˘ط˘صصم˘لاو حا˘ي˘صسلا
د˘يد˘ج˘لا فا˘ي˘ط˘صصلا م˘صسو˘م˘لا

نم شصلختلا مت ام اذإا0202
،روظنملا ىدملا ىلع ءابولا اذه
اذه فقوت ةفلكت نأا كصش لو
ةياغلل ةريبك يو˘ي˘ح˘لا عا˘ط˘ق˘لا
ر˘ي˘فو˘˘ت ي˘˘ف ه˘˘ما˘˘ه˘˘صسإل ار˘˘ظ˘˘ن
ةيمصسومو ةمئاد لغصش بصصانم

تاطاصشن قلخ يف كراصشي امك
ديدحتلا هجو ىلع اهنم ةيوناث
ةيديل˘ق˘ت˘لا ن˘ه˘م˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م
يذلا تقولا يف اذهو ،ةيفرحلاو
عاطقلا اذه ىلع ةلودلا لّوعت
ليدب˘لا نو˘كي˘ل ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صسلا
ط˘ف˘˘ن˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق˘˘ل ير˘˘هو˘˘ج˘˘لا

هب ر˘خز˘ت ا˘م˘ل ار˘ظ˘ن ،ل˘ب˘ق˘ت˘صسم
ةيعيبط تاينا˘كمإا ن˘م ر˘ئاز˘ج˘لا

ا˘ه˘ل˘هؤو˘ت ة˘ي˘خ˘يرا˘˘تو ة˘˘ي˘˘ثار˘˘تو
ةبطقتصسم˘لا لود˘لا ن˘م نو˘كت˘ل
اذ˘˘ه ي˘˘فو ،بنا˘˘جألا حا˘˘ي˘˘صسل˘˘ل
يتلا ةياجب ةيلو نإاف قايصسلا
ر˘خز˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا ةؤو˘لؤو˘ل ى˘˘م˘˘صست
ة˘يرا˘صضحو ة˘ي˘خ˘يرا˘ت م˘لا˘ع˘م˘˘ب
ة˘عور ي˘ف ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط ق˘طا˘ن˘˘مو
تانونكم ني˘ب ع˘م˘ج˘ت لا˘م˘ج˘لا
ءا˘ط˘غ˘لا تاذ ة˘ي˘با˘˘غ˘˘لا ةور˘˘ث˘˘لا
د˘صشي يذ˘لا عو˘ن˘ت˘م˘لا ي˘تا˘ب˘ن˘˘لا
اه˘تا˘ب˘ن˘ج أل˘م˘ي˘ل ا˘ه˘ي˘لإا شسف˘نألا
جيرأاب جوزمملا يق˘ن˘لا ءاو˘ه˘لا˘ب
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘مو را˘˘ج˘˘صشألا را˘˘˘هزأا
،ةي˘ب˘ط˘لاو ة˘ير˘ط˘ع˘لا تا˘تا˘ب˘ن˘لا
مانت زونك نم ديدعلا ىلإا ةفاصضإا

ايروق ملعم اهنم ةيلولا اهيلع
006 ن˘ع ه˘عا˘ف˘ترا د˘يز˘ي يذ˘لا

احرصص دعي يذلا رحبلا نع رتم
ةعئار ةهجاو هل ليمج ايحايصس
،طصسوتملا رح˘ب˘لا ى˘ل˘ع ة˘ل˘ط˘م
يذ˘˘لا نو˘˘بر˘˘كلا شسأار نأا ا˘˘م˘˘ك
ثيح نم ملاعلا يف لوألا ربتعي
نع كيهان .. رظنملاو عافترلا
نيب عزوتت يتلا قطانملا كلت
لامرلا تاذ ئطاوصشلا فلتخم
نم رثكأا اهدصصقي يتلاو ةيبهذلا

مصسوملا يف فاطصصم نييلم8
هذ˘˘ه ن˘˘م ارا˘˘ب˘˘ت˘˘عاو ،د˘˘˘حاو˘˘˘لا
نم دعت ةياجب نإاف تايطعملا

ن˘كم˘ي ي˘ت˘لا ن˘˘طو˘˘لا تا˘˘يلو
شضو˘ه˘ن˘ل˘ل ا˘ه˘ي˘ل˘ع ل˘˘يو˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ىلإا هليوحتو يحايصسلا عاطقلاب
ة˘˘لود˘˘لا ة˘˘ن˘˘يز˘˘خ رد˘˘ي رد˘˘صصم
ليدبلا نوكيل ةبعصصلا ةلمعلاب
دع˘ب ا˘م ة˘ل˘حر˘م ا˘م˘ل ي˘صسا˘صسألا
د˘صسج˘ت˘ت نأا ة˘ط˘ير˘صش ،ط˘˘ف˘˘ن˘˘لا
تا˘˘ي˘˘كو˘˘ل˘˘صس ي˘˘ف ة˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘صسلا
ة˘ه˘جاو˘م˘ل ا˘ه˘ي˘ل˘ع ن˘ي˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا
شسفانتو ةيلبقتصسملا تايدحتلا
يتلا ةيعونلاو ةدوجلاب اهتريظن
لكصشب عا˘ط˘ق˘لا رو˘ط˘ت بكاو˘ت

 .ماع
ت.Ëرك

ر˘˘˘˘يواود نا˘˘˘˘كصس د˘˘˘˘˘صشا˘˘˘˘˘ن
،ة˘˘ي˘˘ت˘˘يا˘˘خ˘˘˘ب˘˘˘لا ،ة˘˘˘جرار˘˘˘صسلا
ن˘م ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو ة˘˘ي˘˘صشيا˘˘ع˘˘م˘˘لا
،ناز˘يراو ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب ر˘˘يواود˘˘لا
ةيلح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسل˘ل ل˘خد˘ت˘ب
ع˘يرا˘صشم˘لا ن˘م م˘ه˘ن˘˘ي˘˘كم˘˘تو
قل˘ع˘ت ا˘م ا˘م˘ي˘صس ل ة˘ي˘ئا˘م˘نلا
فر˘˘صصلا ة˘˘˘كب˘˘˘صش ل˘˘˘كصشم˘˘˘ب
ةيلمع يف بذبذتو يحصصلا
ريغ ةيم˘كب م˘ت˘ت ي˘ت˘لا ع˘يزو˘ت

ةد˘م تصصل˘ق˘ت ي˘ت˘لاو ة˘ي˘˘فا˘˘ك
لدب ةدحاو ةعاصس ىلا عيزوتلا

هيلع تناك املثم تاعاصس30
ةولع ةيصضام عيباصسا روملا

،يعيبطلا زاغلا لكصشم ىلع
ن˘ع اور˘ب˘ع ر˘يواود˘˘لا نا˘˘كصس
تلآا امل مهر˘مذ˘تو م˘ه˘ئا˘ي˘ت˘صسا
ةي˘عا˘م˘ت˘جلا م˘ه˘عا˘صضوأا ه˘ي˘لإا
لكا˘صشم˘لاو شصئا˘ق˘ن˘لا بب˘صسب
يلاولا نيب˘لا˘ط˘م ة˘حور˘ط˘م˘لا
ىدم ىلع فوقول˘ل ل˘خد˘ت˘لا˘ب

ر˘يواود نا˘كصس ةا˘نا˘ع˘م م˘˘ج˘˘ح
،نازيراو ةيدلبل ةيبرغلا ةهجلا

ردا˘صصم تدا˘فأا ا˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
نأا ،«مل˘˘˘صسلا»ـل ة˘˘˘ع˘˘˘˘ل˘˘˘˘ط˘˘˘˘م
ةقاطب تدعا ةيدلبلا حلاصصم
ريواود ناكصس ديوز˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘ق˘ت
ناز˘يراو˘ب ة˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘لا ة˘˘ه˘˘ج˘˘لا

فر˘صصلا ة˘˘كب˘˘صشب م˘˘ه˘˘ط˘˘برو
يتلا ةيل˘م˘ع˘لا ي˘هو ي˘ح˘صصلا

ديزي يلام غلبم اهل شصصصخ
اميف امأا ،ميتنصس رايلم53 نع
بورصشلا ءاملا لكصشمب قلعتي
نأا حلاصصملا تاذ تدكأا دقف
درو˘م˘لا اذ˘ه˘ب دوز˘ت ر˘يواود˘˘لا
ىلع ةمظتنم ةروصصب يويحلا

،ناكصسلا هب ىعدا ام شسكع
نا ردا˘˘صصم˘˘˘لا تاذ بصسح˘˘˘بو
ىقبتصس ةجمربم˘لا ع˘يرا˘صشم˘لا

روملا ةدوع نيح ىلا ةقلاع
.اهيراجم ىلا

بويا  صس
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5587006102 PENA 0202 يام50مÓصسلا
(6372) (رـئازجلا) حارـج صشابب قثوملا يناقر مجان ذاتصسأ’ا بتكم

.«رئازجلا امرافويل » :ةامصسملا  م م ذ ةكرصشلا
.(رئازجلا) ميهاربا يلاد ةيدلب50 مقر ةعطق ميهاربا يلاد بعلم ،63 مقر ينطولا قيرطلا :اهرقم

.جد00,000.000.2 :اهلامصسأار
.00/61‐6490200 ب20 :مقر يراجتلا لجصسلا

ةيداعلآ ريغ ةماعلآ ةيعمجلآ رسضحم عآديآ
 ةماعلا ةيعمجلا رصضحم نم ةخصسن بتكملاب عاديإا مت  ،0202 ليرفأا62 يف بتكملاب ررحم دقع بجومب

:ةيلاتلا تارارقلا ةنمصضتملاو ،0202 ليرفأا50 خيراتب ةدقعنملاو ةيداعلا ريغ
هرييصست ةرتف نع ظفحت نودو لماكلا ءارب’ا هنحنمو ةكرصشلل ريصسمك هبصصنم نم ديلو يدهم ناميلصس نب :ديصسلا ةلاقتصسا (1
.ةكرصشلل
اهردق ةيفاصضإا ةدمل ةكرصشلل ةريجأا ةريصسم اهتفصصب ةنيهك رداقلا دبع :ةديصسلا ةقباصسلا ةريصسملا ةدهع ديدمتو ديدجت (2
.0202 ربمصسيد13 ةياغ ىلا رهصشأا90
.9102 ربمصسيد51 يف ةدقعنملا ةماعلا ةيعمجلا يف ةذختملا تارارقلا لك ءاغلاو لادبتصسا (3
.ةكرصشلل يصساصسأ’ا نوناقلا ليدعت (4
.انوناق ةددحملا تاءارج’ا عيمجب مايقلا لجأا نم ةنيهك رداقلا دبع  :ةديصسلل تاطلصسلا لك حنم (5

نÓعإÓل

(6372) (رـئازجلا) حارـج صشابب قثوملا يناقر مجان ذاتصسأ’ا بتكم
«رئازجلا اكينيزارتصسأا » :ةامصسملا  مهصسأ’ا ةكرصش

(رئازجلا) صسداصسلا قباطلا ، ةنيدملا راد ةرديح ةرغصصملا تاطاصشنلا ةقطنم02 مقر ةرديح ةيدلب :اهرقم
جد00,000.000.044.1 :اهلامصسأار

00/61‐7071990 ب51 :مقر يراجتلا لجصسلا
 ةيداعلآ ريغ ةماعلآ ةيعمجلآ رسضحم عآديإآ

 ةماعلا ةيعمجلا عامتجا رصضحم نم ةخصسن بتكملاب عاديإا مت ،0202 يام30 يف بتكملاب ررحم دقع بجومب
:ةيلاتلا تارارقلا ةنمصضتملاو ،0202 ليرفأا91 خيراتب ةدقعنملاو ةيداعلا ريغ
.ينوناقلا ءاعدتصس’ا نع لزانتلا (1
.ةكرصشلا ةيفصصتو قبصسملا لحلا (2
.تاونصس ثÓث ةدمل ةكرصشلل يفصصم هتفصصب يليصشلب فصسوي :ديصسلا نييعت (3
.يفصصملا تاطلصس (4
.انوناق ةددحملا تاءارجإ’ا لكب مايقلا لجأا نم رصضحملا اذه لماحل تاطلصسلا لك حنم (5

نÓعإÓل

(6372) (رـئازجلا) حارـج صشابب قثوملا يناقر مجان ذاتصسأ’ا بتكم
«رئازجلا اكينيزارتصسأا » :ةامصسملا  مهصسأ’ا ةكرصش

، ةنيدملا راد ةرديح ةرغصصملا تاطاصشنلا ةقطنم02 مقر ةرديح ةيدلب :اهرقم
(رئازجلا) صسداصسلا قباطلا

جد00,000.000.044.1 :اهلامصسأار
00/61‐7071990 ب51 :مقر يراجتلا لجصسلا

ةكرسشلآ لح نمسضتي ةيداعلآ ريغ ةماعلآ ةيعمجلآ رسضحم ذيفنت
ريغ ةماعلا ةيعمجلا رارق ذيفنت مت ،0202 يام30 يف بتكملاب ررحم دقع بجومب
ةكرصشلا لح ةنم˘صضت˘م˘لا0202 لير˘فأا91 خيراتب ةكرصشلا رقم˘ب ةد˘ق˘ع˘ن˘م˘لاو ة˘يدا˘ع˘لا

ةكرصشلل ايفصصم هتفصصب فصسوي يليصشلب :ديصسلا نييعتو
نÓعإÓل
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ةركل ةيكيجلبلآ ةطبآرلآ
يف مسسحلآ لجؤوت مدقلآ

مسسوملآ ريسصم
يرود˘لا ة˘ط˘بار ةرادإا شسل˘ج˘˘م رر˘˘ق

ءا˘جرإا شسمأا ،مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘كي˘˘ج˘˘ل˘˘ب˘˘لا
م˘صسو˘م˘لا ءا˘ه˘نإا رار˘ق ى˘ل˘ع تيو˘˘صصت˘˘لا
رهصشلا فصصتنم ىتح همدع نم يوركلا
ةيادبلا يف اررقم ناك نأا دعبو ،يراجلا
ليجأات مت ،مويلا رارقلا ىلع تيوصصتلا
ن˘مألا شسل˘ج˘م رار˘ق را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ،ر˘مألا
نا˘ي˘ب ي˘ف ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا تلا˘˘قو ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

را˘طإا ي˘ف ه˘نأا ا˘ما˘م˘ت م˘ه˘ف˘ت˘ن» :ي˘˘م˘˘صسر
،تاءارجإلا فيفخت نم ىلوألا ةلحرملا

ةصضايرلا بنا˘ج˘ب ىر˘خأا تا˘يو˘لوأا كا˘ن˘ه
.شصاخ لكصشب مدقلا ةركو ،ماع لكصشب
رارق ى˘ل˘ع لو˘صصح˘لا ي˘ف ل˘مأا˘ن ا˘ن˘نأا لإا
ن˘مألا شسل˘ج˘م ن˘م ح˘ي˘صضو˘˘ت˘˘ب ع˘˘ير˘˘صس
د˘ق ،ة˘ط˘بار˘لا شسل˘ج˘م نا˘كو ،«ي˘ن˘طو˘لا
ءاهنإاب يصضام˘لا ل˘ير˘فأا2 ي˘ف ى˘˘صصوأا
ي˘صشف˘ت بب˘صسب ؛هد˘عو˘م ل˘˘ب˘˘ق يرود˘˘لا
رارقلا وهو ،دجتصسملا انوروك شسوريف
فصصتنم شسلجملا هيلع توصصيصس يذلا

ي˘ف رار˘ق˘لا اذ˘˘ه بب˘˘صستو ،ر˘˘ه˘˘صشلا اذ˘˘ه
دا˘ح˘تلا شسي˘ئر ن˘م ة˘ع˘صساو تادا˘ق˘˘ت˘˘نا
ي˘ن˘ي˘فو˘ل˘صسلا ، مد˘ق˘˘لا ةر˘˘كب ي˘˘بوروألا
نأا نم رذح يذلا ،نيرفيصشت ردنصسكلأا

ة˘كرا˘صشم ى˘ل˘ع ر˘ثؤو˘˘ي د˘˘ق ءار˘˘جإلا اذ˘˘ه
ةيراقلا تلوطبلا يف ةيكيجلبلا ةيدنألا

.لبقتصسم
:صسلاب لاتسسيرك صسيئر

«لوهجملآ هجآوي غيلريميربلآ»
لاتصسيرك شسيئر ،ششيراب فيتصس لاق

يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا ة˘˘يد˘˘نأا نإا ،شسلا˘˘ب
،ةلئاط لاومأا رصسخت مدقلا ةركل زاتمملا

ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘عا˘˘صضوأا ل˘˘صصت˘˘صسو
م˘صسو˘م˘لا ل˘م˘ت˘كي م˘ل و˘ل ،«لو˘ه˘ج˘م˘لا»
،انوروك شسوريف ةحئاج ببصسب فقوتملا

ط˘˘ط˘˘خ˘˘لا نأا ع˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘م ه˘˘˘نأا ح˘˘˘صضوأاو
رفوتصس ،ةلوطبلا فانئتصسل ةعوصضوملا
،ماكحلاو نيفظوملاو نيبعلل ةملصسلا

يف ةيدنألل ةئيصسلا ةيلاملا ةلاحلا نأاو
ذاختا د˘ن˘ع ا˘ه˘ل˘ها˘ج˘ت ن˘كم˘ي ل ،دل˘ب˘لا
بتكو ،مصسوملا لامكتصسا نأاصشب رارقلا

يادنصص» ة˘ف˘ي˘ح˘صص ي˘ف ،شسلا˘ب شسي˘ئر
ما˘م˘ت˘هلا ا˘ن˘ل˘ك ا˘ن˘ي˘ل˘ع بج˘ي» :«ز˘م˘يا˘ت
زوفي نل هنأل ..اذامل مكل لوقأاصس ،لاملاب
ى˘ل˘ع يرود˘لا ة˘ط˘بار تل˘صصح و˘ل د˘˘حأا
دحأل نكمي ل رئاصسخ هجاون ،لقأا لاومأا
لصصنصس مصسوملا لمكن مل ولو ،اهلمحت
˘مد˘ق˘لا ةر˘ك» فا˘صضأاو ،«لو˘ه˘ج˘م˘لا ى˘لإا

ردت يتلا ،تاعانصصلا رثكأا نم ةدحاو
انلك عفدن ...ايناطيرب يف بئارصضلا لاومأا
ين˘ي˘لر˘ت˘صسإا ه˘ي˘ن˘ج را˘ي˘ل˘م3.3 و˘˘ح˘˘˘ن

يرود˘˘˘لاو ،ما˘˘˘ع ل˘˘˘ك ي˘˘˘ف بئار˘˘˘˘صضك
ةرك عاطق لومي نم رثكأا وه زاتمملا
،شسابيت رييفاخ لاق ،اينابصسإا يفو ،«مدقلا

نإا ،ىلوألا ةجردلا يرود ةطبار شسيئر
ىلإا لصصتصس مصسوملا لامكإا مدع رئاصسخ
كرحم» مدقلا ةرك نإاو ،وروي رايلم وحن
راصشأاو ،هليغصشت ةداعإا بجي «يداصصتقا
ناح هنأاو ،شسابيت عم قفتي هنأا ىلإا ششيراب
فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا ة˘ي˘نا˘˘كمإا د˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘ل تقو˘˘لا
ة˘ما˘قإا˘ب كلذ نا˘ك و˘ل ى˘˘ت˘˘ح ،م˘˘صسو˘˘م˘˘لا
نودبو ةدياحم بعلم يف تايرابملا

ىرخأا ةعانصص مدقلا ةرك» عباتو ،ريهامج
ا˘ن˘ن˘كل ...ل˘م˘ع˘ل˘ل ةدو˘ع˘لا ل˘ب˘صس ثح˘ب˘ت
نلف رمألا ثدحي امدنعو ،كلذ لواحن
فاصضأاو ،«قباصسلا لثم مدقلا ةرك دوعت
تاعاطقلا دعت مل ول ،شسابيت لاق امك»
ءاوجأا يف لمعل˘ل ة˘م˘ه˘م˘لا ة˘يدا˘صصت˘قلا
اذه ..ةياهنلا يف رثدنت نأا نكميف ،ةنمآا
ى˘ل˘ع مد˘ق˘لا ةر˘˘كل ثد˘˘ح˘˘ي نأا ن˘˘كم˘˘ي
.«يفارتحلا ىوتصسملا
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 لسضفألآ هÈتعي و لوبرفيل عفآدÃ ديسشي وريوغأآ

Óبقتسسم ةيبهذلآ ةركلآ ىلع يبابم صسفانيسس دروفسشآر نأآ دكؤوي نايمرآد

نÓيم عم يئاهنلآ هفقوم ددحي امورانود

و˘ي˘جر˘ي˘˘صس ي˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘جرألا دا˘˘صشأا
،يتيصس رتصسصشنام م˘جا˘ه˘م ،ور˘يو˘غأا
نا˘ف ل˘ي˘جر˘ي˘ف يد˘ن˘لو˘ه˘لا تارد˘ق˘ب
نأا اًد˘كؤو˘م ،لو˘بر˘ف˘ي˘ل ع˘فاد˘م ،كياد

كا˘ن˘ه ل˘ع˘ج˘ت ة˘يد˘صسج˘لا ه˘˘تا˘˘ف˘˘صص
بع˘ل˘لا ي˘ف م˘جا˘ه˘م يأل ة˘˘بو˘˘ع˘˘صص
ى˘˘˘لإا كياد نا˘˘˘ف ل˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ناو ،هد˘˘˘˘صض
اًمداق ،8102 يفناج يف لوبرفيل
ع˘م م˘ها˘صسو ،نو˘ت˘ب˘ما˘ه˘˘ثوا˘˘صس ن˘˘م
لاطبأا يرود قيقحت يف «زديرلا»
شسأاكو يبوروألا ربوصسلاو ابوروأا
ةزئاج دصصح ا˘م˘ك ،ة˘يد˘نأل˘ل م˘لا˘ع˘لا
لا˘˘˘قو ،ا˘˘˘بوروأا ي˘˘˘ف بعل ل˘˘˘صضفأا
لإا» جمانربل تاحيرصصت يف وريوغأا
اًعيمج ملعن» :ينابصسإلا «وتيغنيريصش

ل˘˘˘˘˘صضفأا د˘˘˘˘˘حأا و˘˘˘˘˘ه كياد نا˘˘˘˘˘ف نأا
يو˘ق ه˘نإا ،م˘لا˘ع˘لا ي˘ف ن˘ي˘ع˘فاد˘˘م˘˘لا

،«ع˘˘˘ئار د˘˘˘صسج ه˘˘˘يد˘˘˘لو ل˘˘˘˘يو˘˘˘˘طو
ي˘˘˘˘ف اًد˘˘˘˘ج يو˘˘˘˘ق و˘˘˘˘ه» :فا˘˘˘˘صضأاو
هدصسجب بعليو ،ةيدرفلا تاهجاوملا
ودبيف ،عرافلا هلوطل اًرظن ،اًصضيأا

كلذك ه˘ن˘كل ،ا˘ًع˘ير˘صس شسي˘ل ه˘نأا˘كو
ناتوطخف ،نيتليوطلا هيقاصس ببصسب
:عباتو ،«!يل ةبصسنلاب05 ةباثمب هنم
يف ديدصش ءاكذب عتمتي كياد ناف»
وهف ،هيف هبحأا ءيصش وهو ،عافدلا

دقعي اذهو ،روبصصو ةياغلل شصيرح
:م˘تأاو ،«ن˘ي˘م˘جا˘ه˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘مألا
،ةياغلل ع˘ير˘صس ا˘نأا˘ف ،ي˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب»
ينهجاوي نأا جاتحأاو ،ددصسأا نأا بحأاو

،ا˘˘ًئدا˘˘ه نا˘˘ك اذإا ن˘˘كلو ،ع˘˘فاد˘˘˘م˘˘˘لا
عفادم نم ةدعاصسملا راظتنا هنكميف
.«اذه يف اًدج ديج هنإا ،رخآا

،ةيلاطيإا ةيفح˘صص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘صشك
شسراح امورانود يجيو˘ل˘نا˘ي˘ج ف˘قو˘م
وأا ءا˘ق˘ب˘لا ن˘م ،نل˘ي˘م ق˘˘ير˘˘ف ى˘˘مر˘˘م
ةرتف للخ «يرينوصسورلا» نع ليحرلا
تركذو ،ةلبقملا ةيفيصصلا تلاقتنلا
نأا ،«تصسا˘˘يد˘˘ي˘˘م ترو˘˘ب˘˘صس» ة˘˘كب˘˘صش
ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا تا˘عا˘صسلا لل˘˘خ ا˘˘مورا˘˘نود
قيرفلا يف هئلمزل فصشك ،ةيصضاملا

تفاصضأاو ،نليم فوفصصب ءاقبلا همزع

˘مد˘عو تاد˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا ن˘م م˘غر˘˘لا˘˘ب ه˘˘نأا
،دعب قافتل نليمو امورانود لصصوت
هقيرط يف نوكي دق امورانود نأا لإا
ماع يف يهتنيصس يذلا هدقع ديدمتل
نأا ى˘˘˘لإا ة˘˘˘كب˘˘˘صشلا ترا˘˘˘˘صشأاو ،1202
ريصست نأا لمتحملا نم ديدجتلا ةيلمع
ة˘يد˘نألا نأا ا˘صصو˘˘صصخ ،د˘˘ي˘˘ج ل˘˘كصشب
شسيرا˘ب) ا˘مورا˘نود م˘صض ي˘ف ة˘ب˘غار˘˘لا
نوكت نل (ديردم لايرو نامريج ناصس

نويلم05 ن˘م ر˘ث˘كأا ع˘فد˘ل ةد˘ع˘ت˘صسم
ةمزألا لظ يف ،باصشلا شسراحلل وروي
ي˘صشف˘ت ن˘ع ة˘م˘˘جا˘˘ن˘˘لا ة˘˘يدا˘˘صصت˘˘قلا
لوصصو نأاب تمتخو ،انوروك شسوريف
تا˘˘قل˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘˘م ،كي˘˘˘كنار ف˘˘˘لار
،لو˘ب د˘ير ة˘يد˘نأا ي˘˘ف فا˘˘صشكت˘˘صسلاو
اًرود بعلي دق ،نليم ىلإا لمتحملا
ةر˘ت˘ف˘لا˘ب ا˘مورا˘نود يأار ر˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت ي˘˘ف
.ةلبقملا

نايمراد ويتا˘م ي˘لا˘ط˘يإلا د˘ق˘ت˘ع˘ي
يف قباصسلا هليمز نأا امراب بعل
شسو˘˘كرا˘˘م د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي ر˘˘ت˘˘صسصشنا˘˘م
يتلا تاي˘نا˘كمإلا كل˘م˘ي درو˘ف˘صشار
باصشلا يصسنرفلا ة˘صسفا˘ن˘م˘ل ه˘ل˘هؤو˘ت

ناصس شسيراب حا˘ن˘ج ي˘با˘ب˘م نا˘ي˘ل˘ي˘ك
ةيبهذلا ةركلا ةزئاج ىلع نامريج
ر˘ب˘ت˘ع˘يو ،بير˘ق˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘صسم˘لا ي˘˘ف
ة˘ي˘م˘يدا˘كأا ر˘صصا˘ن˘ع د˘حأا درو˘ف˘صشار
تمصضنا ي˘ت˘لا د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘صسصشنا˘م
نأا عا˘ط˘ت˘صسا ثي˘ح ،لوألا ق˘ير˘ف˘˘ل˘˘ل
يمجاهم لصضفأا دحأاك همادقأا تبثي
ذن˘م زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا
،6102 ماع د˘ه˘صشم˘لا ى˘لإا ه˘عا˘فد˘نا

ةفيحصص هعم اهترجأا ةلباقم للخو
ر˘كذ˘ت  ،ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا «نا˘˘يدرا˘˘غ˘˘لا»
نيب دتيانوي يف بعل يذلا نايمراد

هباجعإا ىدم ،9102و5102 يماع
هل ةيبيردت ةصصح لوأا يف دروفصشارب
ثيح ،يدانلاب نوتجنيراك ةدعاق يف
ق˘با˘صسلا ه˘ل˘ي˘˘مز ل˘˘صصي نأا ع˘˘قو˘˘ت˘˘ي
ع˘م جو˘ت يذ˘لا ،ي˘با˘ب˘م ىو˘˘ت˘˘صسم˘˘ل
م˘˘لا˘˘ع˘˘لا شسأا˘˘كب ا˘˘صسنر˘˘ف بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م
،نيماع لب˘ق ا˘ي˘صسور ي˘ف ة˘ي˘صضا˘م˘لا

ةيناطيربلا ةفيحصصلل نايمراد لاقو
بيرد˘ت ة˘صصح لوأا ر˘كذ˘˘تأا تلزا˘˘م»
ق˘ير˘ف˘لا ع˘م درو˘ف˘صشار شسو˘كرا˘م˘˘ل
تبجعأا .شسمألاب تناك امك لوألا
اذه يصسفنل تلقو روفلا ىلع هئادأاب

˘˘ما˘˘ق د˘˘ق˘˘ل» فا˘˘صضأاو ،«ع˘˘ئار بعل
ةر˘ي˘ث˘˘م˘˘لا ءا˘˘ي˘˘صشألا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا˘˘ب
هنصس يف بعلل ةبصسنلاب باجعإلل
لك يف اهب روطت يتلا ةقيرطلاو
رمتصسا اذإا .اًقح ينبجعأا ليصصافتلا

نأا عنتق˘م ي˘ن˘نإا˘ف ،ج˘ه˘ن˘لا اذ˘ه ى˘ل˘ع
ةز˘ئا˘ج˘ب ز˘ئا˘ف˘لا نو˘كي نأا ه˘نا˘˘كمإا˘˘ب
حصضوأاو ،«لبقتصسم ةيبهذلا ةركلا

ينبجعأا دقل» قباصسلا دتيانوي بعل
.قيرفلا يف نيبعللا عيمج نم رثكأا
هناكمإاب لازي لو ةياغلل ريغصص هنإا
ه˘ن˘كم˘ي ي˘ل ة˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب .ن˘˘صسح˘˘ت˘˘لا
يبابم نايليك ىوتصسم ىلإا لوصصولا

ةيبهذلا ةركلا ىلع هعم شسفانتلاو
تاونصسل ملاعلا يف بعل لصضفأاك
03 غلاب˘لا نا˘ي˘مراد كر˘تو ،«ة˘ل˘ب˘ق˘م
فيصصلا «دروفارت دلوأا» بعلم ةنصس
ع˘برأا ةد˘م˘ل اد˘ق˘ع ع˘قوو ي˘صضا˘˘م˘˘لا
ىلإا دوعيل ،امراب قيرف عم تاونصس
هليحر نم ماوعأا ةعبرأا دعب هدلب
.ارتلجنإا ىلإا

نود بعŸÓآ» :وينيروم
«ةغراف نوكت نل Òهامج

ه˘يزو˘ج ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘˘لا فر˘˘ت˘˘ع˘˘ي
،ريبصستوه ماهنتوت بردم ،وينيروم
نأا ديري ل هنكل ،مدقلا ةرك دقتفي هنأاب
للخ ،وينيروم لاقو ،«اينانأا» نوكي

ياكصس» ةكبصش هتعاذأا روصصم راوح
ىتح» :شسمأا ،ةي˘صضا˘ير˘لا «شسترو˘ب˘صس
روفلا ىل˘ع (ا˘ن˘ي˘ع˘صس) ،قل˘غإلا ل˘ب˘ق
فورظ˘لا ن˘ي˘ب˘عل˘لا ح˘ن˘م ة˘لوا˘ح˘م˘ل
دعب رهظي لمتحم قلغإل ،ةبصسانملا
ن˘م ،ع˘ي˘با˘صسأا ة˘ع˘صضب وأا ما˘يأا ة˘ع˘صضب

ثيح تادعملاب مهلزانم زيهجت للخ
ما˘ق»: ح˘صضوأاو ،«بيرد˘ت˘لا م˘ه˘ن˘كم˘ي
نيذلا ،تامولعملا ايجولو˘ن˘كت و˘ي˘ن˘ف
،بيرد˘ت˘لا ي˘ف ءي˘صش ل˘ك نو˘م˘ظ˘ن˘˘ي
ةبصسنلاب لاحلا وه امك ،قاصش لمعب
دار˘فألا˘ب ا˘ق˘ح رو˘خ˘ف ا˘نأا ..ع˘ي˘م˘ج˘˘ل˘˘ل
يف دجب نولمعي نيذلا ،نيبعللاو
ةفاصضإلابو ،«ةيا˘غ˘ل˘ل ة˘ب˘ير˘غ فور˘ظ
و˘ي˘ن˘يرو˘م مو˘ق˘ي ،ه˘ي˘ب˘عل ة˘ب˘قار˘˘م˘˘ل
،يلحملا عمتج˘م˘لا ل˘جأا ن˘م ه˘ب˘جاو˘ب

ماعطلا دورط ل˘ي˘صصو˘ت˘ب مو˘ق˘ي ثي˘ح
لقني ام˘ك ،ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا نا˘كصسلا ى˘لإا
،ة˘جزا˘ط˘لا تاور˘صضخ˘لاو ه˘˘كاو˘˘ف˘˘لا
،ماهنتوت بيردت بعلم يف ةعورزملا
هيل˘ع ما˘ق˘ت يذ˘لا يدا˘ن˘لا بع˘ل˘م ى˘لإا
ا˘ه˘ت˘ئ˘ب˘ع˘ت م˘ت˘˘ي ثي˘˘ح ،تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا

متو ،ن˘ي˘جا˘ت˘ح˘م˘لا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ع˘يزو˘تو
ةداعإا مت يذلا ،ماهنتوت بعلم ليوحت
،تقؤوم ىفصشتصسم ىلإا ،ارخؤوم هئانب

تادا˘˘ي˘˘ع˘˘لا تا˘˘مد˘˘˘خ مد˘˘˘ق˘˘˘ت ثي˘˘˘ح
ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘ب ،ءا˘صسن˘ل˘ل ة˘ي˘جرا˘خ˘˘لا

،ا˘نورو˘ك شسور˘˘ي˘˘ف را˘˘ب˘˘ت˘˘خا ز˘˘كر˘˘م
هلعفي امب هرخف نع وينيروم برعأاو
يف ،ءابولا ءانثأا ةدعاصسم˘ل˘ل ما˘ه˘ن˘تو˘ت
نأا˘˘صش ن˘˘م ه˘˘ي˘˘ف ل˘˘ل˘˘ق يذ˘˘لا تقو˘˘˘لا

،فورظلا كلت يف ةيدرفلا هتمهاصسم
هلعفي ام لايح رخفلاب رعصشأا» فاصضأاو
يدانلا ..ا˘ئ˘ي˘صش ل˘ع˘فأا ل ا˘نأاو ،يدا˘ن˘لا

شسانلا نأا يف كصشأا ،ةياغلل ششهدم
امو ،ماهنتوت هلعفي امع ةركف مهيدل
ع˘با˘تو ،«بع˘ل˘م˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف ثد˘˘ح˘˘ي
جاتحت ل ،ةديج ءايصشأاب موقت امدنع»
رمألا اذهب موقت تنأا ،ةماع اهلعج ىلإا

ا˘م اذ˘هو ،كب˘ل˘ق˘˘ب كلذ ل˘˘ع˘˘ف˘˘ت كنأل
.«هلعفي يدانلا نأا رعصشأا

«يكلŸا» عم يبرو’ا بقللا ىلع عارسصلل ىعسسي يسسنرفلا ›ودلا بعÓلا

لايرلآ لجأآ نم صسيراب تآءآرغإآ صضفري يبابم
،ةيصسنرف ةيفحصص ريراقت تفصشك

لاقتنا فلم يف ةديدج شسيلاوك نع
،يبابم نايل˘ي˘ك ي˘صسنر˘ف˘لا ي˘لود˘لا
لاير ىلإا ،نامريج ناصس شسيراب مجن
فادهألا دحأا يبابم دعيو ،ديردم
ثي˘ح ،د˘يرد˘م لا˘˘ير˘˘ل ة˘˘ي˘˘صسي˘˘ئر˘˘لا
و˘غا˘ي˘ت˘نا˘صس ي˘ف ع˘ي˘م˘ج˘لا هر˘ب˘ت˘ع˘˘ي
ى˘ل˘ع ردا˘ق˘˘لا د˘˘ي˘˘حو˘˘لا ،و˘˘ي˘˘با˘˘نر˘˘ب
و˘˘نا˘˘ي˘˘ت˘˘صسير˘˘ك ل˘˘ي˘˘حر شضيو˘˘˘ع˘˘˘ت
ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘˘صص بصسح˘˘˘بو ،ود˘˘˘لا˘˘˘نور
ي˘با˘ب˘م نإا˘ف ،ة˘ي˘صسنر˘ف˘لا «بي˘كي˘ل»

نامريج ناصس شسيراب ةرادإا نم بلط
لا˘ير ى˘لإا ل˘ي˘حر˘˘لا˘˘ب ه˘˘ل حا˘˘م˘˘صسلا

ي˘ف˘ي˘صصلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘ف د˘يرد˘م
مايق ببصس نأا تحصضوأاو ،يصضاملا

جورخلا وه ،ةوطخلا كلتب يبابم
دي ىلع لاطبألا يرود نم بيخملا

نمث رودلا نم دتيانوي رتصسصشنام
ىلإا ةفيحصصلا ترا˘صشأاو ،ي˘ئا˘ه˘ن˘لا
،رودلا اذه نم ةلوطبلا عيدوت نأا
شسيرا˘ب نأا˘ب ي˘با˘ب˘م˘ل اًرو˘ع˘صش ل˘ق˘ن
ةصسفانملا عيطتصسي ل نامريج ناصس
يذلا رمألا ،يبوروألا بقللا ىلع
لينل هظو˘ظ˘ح ل˘ل˘ق˘ي نأا ه˘نأا˘صش ن˘م

شضفر ،هبنا˘ج ن˘م ،ة˘ي˘ب˘هذ˘لا ةر˘كلا
،يبابم بلط نامريج ناصس شسيراب
نو˘كي نأا ه˘نود˘ير˘ي م˘ه˘نأا هور˘ب˘خأاو
،قيرفلل ديد˘ج˘لا عور˘صشم˘لا رو˘ح˘م

ط˘˘ط˘˘خ ن˘˘م ر˘˘ي˘˘غ˘˘ي م˘˘ل كلذ نأا لإا
ىلإا لاقتنلا ي˘ف هر˘ي˘كف˘تو ي˘با˘ب˘م
يبابم دقع يهتنيو ،ديردم لاير
فيصص يف نامريج ناصس شسيراب عم

ديردم لاير ططخي ثيح ،2202
ي˘ف نا˘مر˘ي˘ج نا˘صس ع˘م شضوا˘ف˘ت˘ل˘ل

هعيب ىلع مهرابجإل ،1202 فيصص
.هدقع ةياهن يف اًناجم هليحر لبق
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،ايناملأا يف ةيفحصص ريراقت تفصشك
ةيدنألا اهترجأا تارابتخا لوأا جئاتن نأا
شسور˘ي˘ف ن˘˘ع ف˘˘صشكل˘˘ل ة˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘لألا

،ني˘يرادإلاو ن˘ي˘ب˘عل˘لا ن˘ي˘ب ا˘نورو˘ك
ايدان41 ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘صس تءا˘˘˘˘ج
نأا ،نلوك يدان نلعأاو ،اغيلصسدنوبلاب
ىلع انوروك شسوريف راب˘ت˘خا ة˘ج˘ي˘ت˘ن
جلع يئا˘صصخأاو ه˘ي˘ب˘عل ن˘م ن˘ي˘ن˘ثا

نأاو ،ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإا تءا˘˘ج ،ي˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط
ديق مهعصضو م˘ت ة˘ثل˘ث˘لا شصا˘خ˘صشألا
ةلجم تبتكو ،اموي41 ةدمل لزعلا

نأا ة˘ي˘صضا˘ير˘لا ة˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘لألا «ر˘˘كي˘˘ك»
يف ةيباجيإلا جئا˘ت˘ن˘لا د˘ع˘ب ،ف˘قو˘م˘لا

3 يف دعب حصضاو ريغ لازي ل» نلوك
ي˘ف ج˘ئا˘ت˘ن˘لا نأا ى˘لإا ةر˘ي˘صشم ،«ة˘يد˘˘نأا
،دعب اهنع نلعإلا متي مل غروبصسغوأا

ايصسوروب ييدان نأا ةلجملا تفاصضأاو
نابغري ل غيزبيلو خا˘بدل˘غ˘ن˘صشنو˘م
ىنعمب» ،ةيلوأا جئاتن نع نلعإلا يف
،«يعوبصسأا لكصشب طقف انلعيصس امهنأا

ةحصصلا بتاكم تام˘ي˘ل˘ع˘ت ي˘صضق˘تو
ة˘صصا˘˘خ˘˘لا يرود˘˘لا ة˘˘ط˘˘بار ة˘˘ط˘˘خو

ةيدنألا ماز˘لإا˘ب ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا˘ب
يتلا ةيباجيإلا تلاحلا نع غلبإلاب
ذا˘خ˘تا ن˘كم˘ي ى˘ت˘ح ا˘ه˘˘يد˘˘ل ر˘˘ه˘˘ظ˘˘ت
ةجردلا ةيدنأا تناك ،ةيروف تاءارجإا
يرودلا يف ةيناثلا ةجردلاو ىلوألا
يصضاملا شسيمخلا موي تأادب يناملألا
ن˘ع ف˘صشكل˘ل تارا˘ب˘ت˘˘خا ءار˘˘جإا ي˘˘ف
نيبعل ةكراصشم يدا˘ف˘ت˘ل ؛شسور˘ي˘ف˘لا
يف أادبتصس يتلا قرفلا تابيردت يف
ةق˘فاو˘م ة˘ط˘ير˘صش ل˘ب˘ق˘م˘لا عو˘ب˘صسألا
.تاطلصسلا

نليم رتنإا مجن وت˘ي˘ل˘ي˘م و˘غ˘ي˘يد ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا فر˘ت˘عا
م˘جا˘ه˘م ز˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ترا˘˘م ورا˘˘تول ه˘˘ن˘˘طاو˘˘م نأا˘˘ب ،ق˘˘با˘˘صسلا
لينويل بناجب بعللاب ةزاتمم ةصصرف هيدل ،يروزتارينلا

رتنإا نع ليحرلاب زينيترام طبتراو ةنولصشرب دئاق يصسيم
ةبغر لظ يف ،ةلبقم˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘صصلا تلا˘ق˘ت˘نلا ةر˘ت˘ف ي˘ف
ي˘ف ز˘يراو˘صس شسيو˘ل ة˘ف˘ي˘ل˘خ نو˘كي˘ل ه˘م˘صضل ة˘نو˘ل˘صشر˘ب
اهتزر˘بأا تا˘ح˘ير˘صصت لل˘خ و˘ت˘ي˘ل˘ي˘م لا˘قو ،ل˘ب˘ق˘ت˘صسم˘لا

يف شسيل وراتول » :«تروبصس ولليد اتييزاغل» ةفيحصص
ديعصس هنأا دقتعأا» فاصضأاو ،«عئار بعل وه ،يلصضفب رتنإا
هيدل نأا حصضاولا نم نكل ،ديج لكصشب يدؤويو رتنإا يف
هونو ،يصسيم راوجب ةنولصشرب عم بعلل ةزاتمم ةصصرف
ام فرعأا ل يننأا يه ةقيقحلا ،لماكتم بعل وراتول»
.«هلوح تاعئاصشلا نم ديدعلا كانه نأا تعمصس ،ثدحيصس

ايكافولصس بختنم بردم ،كيصسام فلصسيناتصس ىرجأا
ديدعلا نع اهللخ ثدحت ةيفحصص ةلباقم ،ةنصس81 تحت
يجيورنلاب ةصصاخلا ةينهملاو ةيصصخصشلا ليصصافتلا نم
،يناملألا دنومترود ايصسوروب قيرف بعل ،دنلاه غنيلريإا

لو˘ب د˘ير ق˘ير˘ف فو˘ف˘صصب ا˘ًب˘˘عل لاز˘˘ي ل نا˘˘ك ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع
دنلاه» :هتاح˘ير˘صصت ي˘ف ءا˘جو ،يوا˘صسم˘ن˘لا غرو˘بز˘لا˘صس

يف ناك امدنع ،هنع ةفرط مكل يكحأاصس ،ديري ام فرعي
بهذ ج˘يور˘ن˘لا ي˘ف ة˘ق˘يد˘صص ه˘˘يد˘˘ل تنا˘˘ك غرو˘˘بز˘˘لا˘˘صس
بجوتي ناك هنأاب لاق هنأل داع ةليلق مايأا دعبو ،اهترايزل

مصضنا دق نا˘كو ،«مد˘ق˘لا ةر˘ك ي˘ف ز˘ي˘كر˘ت˘لا ط˘ق˘ف ه˘ي˘ل˘ع
ةدم˘ل ه˘ب ل˘ظو غرو˘بز˘لا˘صس لو˘ب د˘ير ى˘لإا فل˘صسي˘نا˘ت˘صس
اهتقو ،ةفلتخم بيردت بيلاصسأا ملعتيل ةصشياعمك عوبصسأا
تصشهدنا هتيأار نأا درجمب» :عباتو ،دنلاه ىلع فرعت

اًمامت يعي ،اًفرتحم ناك ول امك لمعي اًلفط ناك ،اًريثك
لاق هنكلو ،بعصص هنأاب يعي امك ،مدقلا ةرك يف هفده
ةدصشب امنإاو اًعيرصس لمعلا ّيلع شسيل لصصأا يكل»:يل

ىتأا امدنع ،رظنا ،ةحار نودب لمعي دنلاه ناك ،«ةريبك
،«ةرها˘ظ ح˘ب˘صصأا نآلاو ،بع˘ل˘ي ن˘كي م˘ل غرو˘بز˘لا˘صس ى˘لإا

عيمجلا ينربخأا دقل ،اًريثك هلمع مرتحي دنلاه» :فاصضأاو
نأاب لصصو دقل ،غروبزلاصس يف ناك امدنع رمألا اذهب
طغصض ةّدع003و نطب ةّدع فلأاب موقي ناك هنأا يل لوقي
تلعي هتدهاصش شسرام يف» :فدرأاو ،«موي لك هلزنم يف
بخ˘ت˘ن˘م د˘صض ة˘ن˘صس02 تح˘ت ج˘يور˘ن˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م ع˘˘م
اًيدرف ًءادأا دهاصشأا مل يننأا˘ب لو˘ق˘لا ي˘ن˘ن˘كم˘ي ،ا˘ي˘كا˘فو˘ل˘صس
وه عاطتصساو0‐2 اورصصتنا دقل ،دنلاه ءادأاك باصشل
تنا˘˘˘ك ه˘˘˘تارا˘˘˘ب˘˘˘˘م ن˘˘˘˘كلو ،د˘˘˘˘حاو فد˘˘˘˘ه ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج˘˘˘˘صست
هتاحيرصصت يف يكافولصسلا بردملا راصشأاو،«ةيئانثتصسا
قوفتيو لب ،ششتوميهاربإا ناتلز هبصشُي دنلاه نأا ىلإا

مجن نأا ى˘لإا اًر˘ي˘صشم ،تا˘كر˘ح˘ت˘لا ي˘ف ي˘ج˘يور˘ن˘لا ه˘ي˘ل˘ع
.ةريبك ةيلقع كلتمي دنومترود

 يسسيم عم بعللآ و ةنولسشرب ¤إآ مامسضنإلاب وراتول زفحُي وتيليم

دنلاه هب موقي يذلآ لهذŸآ Êدبلآ لمعلآ فسشكي يكافولسس بردم

هرسسك ببسسب هبعل كولسس دقتني دتيانوي Îسسسشنام
 يحسصلآ رج÷آ

،وخور شسوكرام ينيتنجرألا هبعل كولصس ،دتيانوي رتصسصشنام يدان دقتنا
،يحصصلا رجحلا دعاوق رصسك امدعب ،شستنايدوتصسإا حلاصصل اًيلاح راعملا

رهظ يتلا روصصلا شضعب هل رصشُن وخور نإاف ،«يصس يب يب» ةكبصش بصسحبو
شصاخصشأا01 عم دجاوتو ،هئاقدصصأا ةقفر نخديو ركوبلا بعلي وهو اهيف
عم ثدحتيصس دتيانوي رتصسصشنام نأا تفاصضأاو ،دحاو ناكم يف لقألا ىلع
يف يحصصلا رجحلا دعاوقب فختصسا امدعب ،هكولصس لوح ،وخور عفادملا
،يحصصلا رجحلا اولهاجت نيذلا نيبعللا ثدحأا وخور دعيو ،نيتنجرألا
،يتيصس رتصسصشنام عفادم ركلاو لياكو ،ليف نوتصسأا مجن ششيليرج كاج دعب
.نوترفيإا مجاهم نيك شسيومو

ايروغيرت ىلع نودفآوتي امور وبعل
،شسمأا ،قيرفلا تابيردت رقم ايروغيرت ىلع دفاوتلا يف امور وبعل أادب

أادب امور نإاف ،«وتاكريم وتوت» عقوم بصسحبو ،ةيبطلا تاصصوحفلا ءارجإل
تاصصوحفلا ءارجإل ،ايروغيرتلل نو˘ب˘عل˘لا دا˘ع ا˘مد˘ع˘ب ،ي˘فا˘ع˘ت˘لا ة˘ل˘حر˘م
فاصضأاو ،ةلبقملا ةليلقلا مايألا يف تابيردتلل ةدوعلا لبق ةمزللا ةيبطلا
نأا ىلع ،لبقملا ءاعبرألا ىتح رمتصست نأا ررقملا نم ةيبطلا تاصصوحفلا نأا
واب ناكو ،شسيمخلا نم ةيادب ةيدرفلا تابيردتلا ءارجإل نوبعللا جرخي
هعبت اميف ،ايروجيرت ىلإا لصصو نم لوأا وه ،امور ىمرم شسراح زيبول
ة˘مو˘كح˘لا تنا˘كو ،و˘كيزد ن˘يد˘يإا ق˘ير˘ف˘لا م˘جا˘ه˘مو ،ي˘ت˘نار˘ي˘م شسرا˘ح˘لا
ةاعارم عم تابيردتلا فانئتصسا ىلع ةقفاوملا نايب تردصصأا دق ةيلاطيإلا
انوروك شسوريف يصشفت نم ةيئاقولا تاءارجإلا نمصض ،يعامتجلا دعابتلا
.دجتصسملا

وحنو Úتماعد بيكرت دعب ناموك ةلاح رآرقتسسإآ
 ىفسشتسسŸآ ةرداغم

لامعأا ريدم نصسناي بور لاق
برد˘˘˘م نا˘˘˘مو˘˘˘ك د˘˘˘˘لا˘˘˘˘نور
عقوتي هنإا ،ادنلوه بختنم
،نا˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘ك ردا˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘ي نأا
دعب ، مويلا ىفصشتصسملا
ي˘ف ة˘ل˘كصشم˘ل ه˘صضر˘˘ع˘˘ت
ن˘صسنا˘ي فا˘صضأاو ،بل˘ق˘لا
ةرقتصسم ناموك ةلاح نأا
هل نيتما˘عد بي˘كر˘ت د˘ع˘ب
شضع˘ب ي˘ف داد˘˘صسنا بب˘˘صسب
نا˘˘كو ،ة˘˘يو˘˘مد˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘عوألا

ىفصشتصسملا ىلإا لقن دق ناموك
ةيدنلوهلا ةمصصاع˘لا ي˘ف ه˘لز˘ن˘م ن˘م
ة˘ي˘صضر˘م شضار˘عأا˘ب هرو˘ع˘صش د˘ع˘ب ،د˘˘حألا شسمأا

،مدقلا ةركل يدنلوهلا داحتلا ىنمتو ،اًحابصص ةجاردلا ىلع ةلوج بقع
هنكل ،ةمدصص ةباثمب تاروطتلا هذه تناك» لئاق لجاعلا ءافصشلا ناموكل
ذنم هدلب بختنم بيردت ناموك ىلوتو ،«نآلا اريثك لصضفأا ظحلا نصسحل
تلجأات يتلا0202 ابوروأا ةلوطب تايئاهنل لهأاتلل هداقو ،نيماع نم رثكأا
.انوروك شسوريف ةحئاج ببصسب لبقملا ماعلل

خابدÓغنسشنوم ايسسوروب عم ءاقبلآ ىنمتي لييافآر
يف هتبغر مدع نع ،خابدلغنصشنوم ايصسوروب بعل لييافار برعأا

عم ةلباقم يف لييافار لاقو ،بعلك هتريصسم ءاهتنا بقع ليزاربلل ةدوعلا
هذه ،دبألا ىلإا ايناملأا يف ءاقبلا ديرن انأاو يتلئاع» تصسوب هصشتينير ةفيحصص
ةريبك ةحارب رعصشن يتجوزو انأا ،انه اودلو ةعبرألا انلافطأا«عباتو ،«انتطخ
امك ،ايناملأا رفصس زاوج ،ليزاربلا يف دولوملا بعللا كلميو ،«ايناملأا يف
فيصصلا بعللا دقع يهتنيو ،خابدلغنصشنوم ةقطنم يف لزنم كلتمي هنأا
ايصسوروب نم ديدج دقع ىلع لصصحيصس ناك اذإا ام دعب حصضتي ملو ،لبقملا
نيلبقم نيماع ةدمل بعلك رمتصسي نأا ديري يذلا لييافار لاقو.ل مأا
.«ءاقبلا نم تنكمت اذإا اديعصس نوكأاصس»

ماك◊آ ةمهم لهسسي تايرابŸآ نع روهم÷آ بايغ
ىلع ةبعصص ،ةقلغملا باوبألا فلخ مدقلا ةرك تايرابم ةماقإا دعت

لقأا لمعلا حبصصي ماكحلل ةبصسنلاب نكلو ،اًصضيأا نيبعللا ىلعو ريهامجلا
يرودلا اهنيب نمو ،ةيبوروألا تايرودلا نم ديدعلا ططختو ،ةبوعصص
نم ،انوروك شسوريف ءابو ببصسب فقوتلا دعب ،اهمصسوم فانئتصسل ،يناملألا

علطتيو ،ىودعلا رطاخم نم دحلل روهمج نودب تايرابملا ةماقإا للخ
،ةيلاخلا بعلملا دهصشم ىلإا ،تريبيصس ليناد ريبكلا يبوروألا مكحلا

افلتخم نوكيصس» نينثإلا مويلا ةيملعإلا يكنوف ةعومجمل تريبيصس لاقو
مدقلا نطاب ،قاصسلاب قاصسلا ،تاماحتللا عمصست» فاصضأاو ،«لهصسأا نكلو
ةبردم نذأا يدل ،مكحكو .ةياغلل اقيقد اتوصص هنع جتني اذه .مدقلا نطابب
لظت يتلا تاماحتللاو دعاوقلا دصض نوكت يتلا تاماحتللا ةفرعمل

اذه نيتيلود نيتارابم ةرادإاب لعفلاب تريبيصس ماقو ،«ةلداعلا دعاوقلا نمصض
روصضح نود˘ب ل˘قأا ف˘طاو˘ع˘لا» لا˘قو ،رو˘ه˘م˘ج˘لا رو˘صضح نود˘ب م˘صسو˘م˘لا
عبطلاب» فاصضأاو ،«مدقلا ةرك بع˘ل ى˘ل˘ع نوز˘كر˘ي نو˘ب˘عل˘لا ،رو˘ه˘م˘ج˘لا
ل اهنكلو ،تاقوألا شضعب يف لدجلل ةريثم ةيدرف فقاوم كانه نوكت
يتلا ،ريهامجلا اهرصضحت يتلا تايرابملا يف ثدحي املثم اريثك رجفنت
.«طوغصضلا نم ديزتو تارفاصصلا مدختصست

ةسسفإنملا فإنئتسس’ ةيبإجي’ا ت’إحلا نع غÓبإإب ةمزلم قرفلا



 «يدرابمللا» يدانلا نم هبرقت رصصان نب عم ةزيمملا هتقÓع

لÓغتسسل ىعسسيو لاطع بقآري نÓيم
 هعم دقاعتلل ةيلاحلآ ةرتفلآ

يلودلا بعللا لاطع فصسوي بقاري يصس يأا نليم قيرف لازي ل
نم ىنميلا ةهجلا معد لجأا نم يصسنرفلا شسين يدان مجن ،يرئازجلا
.عافدلا

عم دقاعتلا ديري نليم نأا ،شسمأا ةيلاطيإا ةيملعإا ريراقت تفصشكو
فقوتو اهل شضرعت يتلا ةباصصإلا لغتصسم ،مداقلا وتاكريملا يف لاطع
رمألا ،عجارتت ةيقوصسلا هتميق لعجي ام «انوروك» ببصسب تلوطبلا
يف اهتددح يتلا ةميقلا نم لقأا هدقع عيبل هيدان ةرادإا عفدي دق يذلا

.وروأا نويلم04ـب ةردقملاو ىصضم تقو
نيب نم دحاو اهكلتمي يتلا ةريبكلا تاردقلاب ردصصملا تاذ داصشأاو

ةمزللا ةوقلا نليملا حنميصس هنأا احصضوم ،ملاعلا يف ةرهظألا لصضفأا
ىلع زيدنانريه ويث عم ةرادإلا تدقاعت امدعب اميصسل ىنميلا ةهجلا نم
.ىرصسيلا ةهجلا

زفحي دق نليم يف رصصان نب دجاوت نأا هتاذ ردصصملا دكأا ريخألا يفو
يف رهظ هنأاو اميصسل «ويصشتلاكلا» يف ةديدج ةبرجت شضوخ ىلع لاطع
.نليم عم رصصان نب شصيمق شسبلي وهو ويديف عطقم

ب.م.يرصسيإا
 ءاقل82 يف ىمرملا وحن ةرك58 هجو

آديدسست رثكألآ نيبعÓلآ ةفاسصو يف روليد
 يسسنرفلآ يرودلآ يف ىمرملآ ىلع

يف هييلبنوم يدان مجن يرئازجلا يلودلا بعللا روليد يدنأا ءاج
يصسنرفلا يرودلا يف ،ىمرملا ىلع اديدصست رثكألا نيبعللا ةفاصصو
.يصضقنملا مصسوملا يف

58 ددصس ايقيرفا لطب نأا ةيصسنرفلا ةطبارلل يمصسرلا عقوملا فصشكو
روتكيف ةقفر يناثلا زكرملا يف يتأايل مصسوملا اذه ،ىمرملا ىلع ةرم
نايلك بيصصن نم ةرادصصلا تناك نيح يف ،ليل يدان بعل ناهمصسأا

.ةلوطبلا فاده بقلب جوتملا نامريج ناصس شسيراب يدان بعل يبابم
ب.م.يرصسيإا

 هحيرصستل وروأا نويلم9 ديرت رتصسيل ةرادإا

 يناميلسس عم دقاعتلآ لجأآ نم يوق يسسنرف عآرسص
يرئازجلا بختنملا فاده يناميلصس ملصسإا ةمزأا رداوب نا ودبي

ةيصسنرف ةيدنأا لوخد دعب ،يصشلتلاب تادب دق يصسنرفلا وكانوم يدانو
يتيصس رتصسيل هيدان نم هتراعإا دقع نأاو اصصوصصخ ،همصضل ةصسفانملا
.ايمصسر يصسنرفلا يرودلا ءاغلإا دعب اميصس يهتنا دق وكانومل

غنيتروبصس فاده نأا «لوبتوف شسنارف» ةلجم تركذ ام بصسحبو
ديرت يتلا ،«غيللا» ةيدنأا نم ديدعلا نمصض دجاوتي قبصسألا ةنوبصشل
ايليصسرام كيبملواو نويل ،ليل رارغ ىلع يرئازجلا مجاهملا عم دقاعتلا
لبق «ميلصس ربوصسلا» رابخأاو تادجتصسم لك مامتهاب نوعباتي نيذلا
هرارق يف «ةرامإلا» يدان لصصفي نا دعب ،همصضل يمصسر شضرع ميدقت
دق رتصسيل ةرادإا تناكو ،همدع نم ءارصشلا دنب ليعفت شصوصصخب يئاهنلا
 .ةمداقلا قوصسلا يف اهبعل حيرصستل وروأا نويلم9 تطرتصشا

ع.ز
فيطصس قافو

ىلع ةيافلح تزفح ةققحملآ جئاتنلآ
 يسسنوتلآ ينقتلاب ظافتحلآ

 يكوكلا دقع ديدمتو ةيدنألا ىلع قيرطلا عطقل كرحتت ةرادإلا
بردملا عم فيطصس قافو قيرف اهققح يتلا ةزيمملا جئاتنلا تعفد

نم اددع نأاو اميصسل ،هدقع ديدمت يف ريكفتلل ،يكوكلا ليبن يصسنوتلا
عصضو يذلا بردملا عم دقاعتلا يف بغرت اهنم ةيصسنوتلا اميصسل قرفلا
ىلع اهنم ىناع يتلا ةرتفلا دعب حيحصصلا راصسملا ىلع دوصسألا رصسنلا

قيرف شسيئر ةيافلح دهف نا ةيملعإا ريراقت تفصشكو .يحاونلا عيمج
قلغو يصسنوتلا بردملا دقع ديدجت نم ادج ابيرق تاب فيطصس قافو
رصسنلا داعأا يذلا بردملا عم دقاعتلا يف ةبغارلا قرفلا ىلع قيرطلا
،يوق قيرف ىلإا زوفلا ىلع رداق ريغ زوزهم قيرف نم هلعجو دوصسألا
لظ يف بقللا لع ةصسفانملا ىلع رداقو شسبايلاو رصضخألا دصصحي
يذلا ردصصتملا نع طاقن3 دعب ىلع ةطقن73ـب ةفاصصولا يف هدجاوت
.ةرخأاتم ةارابم كلمي

ب.م.يرصسيإا
 دادزولب بابصش

صضيفخت ىلع نيبعÓلآ عم قفتت «رآدم»
 تابيردتلل ةدوعلآ نيح ىلإآ،%05ـب روجألآ

ىلع قيرفلا يبعل عم ةلوطبلا ردصصتم دادزولب بابصش ةرادإا تقفتا
نأا امب ،ةمداقلا ةليلقلا تاعاصسلا يف ،%05 ةبصسنب بتاورلا شضيفخت
ةحئاج يصشفت ببصسب ،يلاحلا تقولا يف فقوتم يصضايرلا طاصشنلا
.«انوروك»

شضيبألاو رمحألا نينوللا باحصصأل ةكلاملا «رادم» ةكرصش تفصشكو
ىلإا قيرفلا ةدوع ةياغ ىلإا ،فصصنلا ىلإا روجألا شضيفخت ددصصب اهنا
ءوصضلا ىلع لوصصحلاو يحصصلا رجحلا عفر دعب تابيردتلا ءاوجأا
.ةيرئازجلا تاطلصسلا لبق نم رصضخألا

ام ،ليخادملا بايغ ببصسب ةيلام تامزأا نم ةيدنألا بلغأا يناعتو
مهزربأا روجألا شضفخ ىلع نيبعللا عم قفتت قرفلا نم اددع لعج
.دادزولب بابصش

ب.م.يرصسيإا

6372ددعلا ^1441 ناصضمر21ـل قفاوملا0202 يام50ءاثÓثلاةصضايرلا

 «نازول»ـب ةيصضايرلا ةمكحملل هجوتلا ررق يصشطز نيدلا ريخ

بخانلآ دسض اهتيسضق فنأاتسستو تاعئاسشلآ ىلع درت «فافلآ»
 هيدعاسسمو زآراكلأآ قبسسألآ

 Îصسيل قباصسلا هقيرف ىمرم ‘ هنود يذلا فدهلاب صصاخ ويديف رصشن

 تابيردتلآ فانئتسسآ لبق زرحÃ ديسشي يتيسس Îسسسشنام

 فعاصضتت «انارغولبلا» صصيمق لمح ‘ ايقيرفإا لطب ظوظح

 يكيبو يتيتموأآ ةفÓخ لجأآ نم طقف يدنام ديري Úتسس

ر˘ت˘صسصشنا˘˘م يدا˘˘ن دا˘˘صشأا
مجن زرحم شضاير ـب يتيصس
بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا د˘˘ئا˘˘قو ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
ل˘ب˘ق ،ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
يزيلجنإلا يرودلا فانئتصسا
رصشنو.ةلبقملا عيباصسألا يف
يمصسرلا «ي˘ت˘ي˘صسلا» با˘صسح
فدهل ويديف «رتيو˘ت˘لا» ر˘ب˘ع
ى˘مر˘م ي˘ف ع˘ئار˘لا «زر˘˘ح˘˘م»
ديرغتب هقفرأاو ،يتيصس رتصسيل
،ةغوارم ،ملتصسا »: اهيف لاق
..ع˘˘˘˘ئار فد˘˘˘˘˘ه ،ةد˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘صست

يف عدبأا ءارحصصلا براحم
ي˘˘ف فد˘˘ه˘˘لا اذ˘˘ه ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست
 .«قباصسلا هقيرف ىمرم

ةمئاق جراخ زرحم
يف ابع’05 لصضفأا
 «غيل ريميربلا» خيرات

جراخ زرحم شضاير دجاوت
يف ابعل05 لصضفأا ةمئاق
مغر ،«غيل ريم˘ير˘ب˘لا» خ˘يرا˘ت
ءادأا مدقي يتيصسلا بعل نأا

يدانب هقاحتلا ذنم ادج اريبك
داق ثيح ،4102 ةنصس رتصسيل
يرود ي˘ف ءا˘˘ق˘˘ب˘˘ل˘˘ل ر˘˘ي˘˘خألا
ققح اهدعبو ىلوألا ةجردلا
لينل هدو˘ق˘ي˘ل ه˘ع˘م دو˘ع˘صصلا
قر˘˘˘ف ل˘˘˘˘ك للذإاو بق˘˘˘˘ل˘˘˘˘لا
زاتمملا يزي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا
مل اذه نأا لإا ،ةجيتنلاو ءادألاب
عقوم ررق ثيح ،ايفاك نكي
عصضو يزي˘ل˘ج˘نلا «2‐4‐4»
 .ةمئاقلا جراخ رصضخلا دئاق

ة˘˘˘قورأا ي˘˘˘ف مل˘˘˘كلا دا˘˘˘ع
يدنام ىصسيع لوح ةنولصشرب
ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘˘لا بعل˘˘لا
شسي˘˘ت˘˘ي˘˘ب لا˘˘ير يدا˘˘ن م˘˘ج˘˘˘ن
نأاو ا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘صسل ي˘˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘صسلا

ى˘ع˘صسي ة˘لو˘ط˘ب˘˘لا رد˘˘صصت˘˘م
ل˘˘ي˘˘حر˘˘ل˘˘ل ل˘˘˘يد˘˘˘ب دا˘˘˘ج˘˘˘يإل
يتيتمأا ليوماصص ـل بقترملا
نم يصسنرفلا يلودلا بعللا

ىوتصسم عجارت ببصسبو ةهج
33ـلا غلب يذلا يكيب دراريج
.ىرخأا ةهج نم ةنصس

نود» ع˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘م ف˘˘˘˘˘صشكو
برد˘˘م˘˘˘لا نأا شسمأا «نو˘˘˘لا˘˘˘ب

دير˘ي ل ة˘نو˘ل˘صشر˘ب˘ل د˘يد˘ج˘لا
ريغ روحملا يف ارخآا ابعل
هفرع˘ي ه˘نأاو ا˘م˘ي˘صسل يد˘نا˘م
تح˘˘ت بع˘˘ل ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب اد˘˘˘ي˘˘˘ج
،يصسلدنألا يدانلا يف هفارصشإا

روحملا لكصشم لح لجا نم
يف اعادصص لكصشي تاب يذلا

.هصسأار
نأا ردصصملا تاذ فاصضأاو

ن˘ع ار˘ي˘ث˘ك م˘ل˘كت˘ي ن˘ي˘ت˘ي˘˘صس
نوكيصس ه˘نأا فر˘ع˘يو يد˘نا˘م
يفلخلا طخلا يف ايلاثم لح
نأاو ا˘˘صصو˘˘صصخ ،ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل
هكلمي يذلا يئازجلا طرصشلا

هد˘ق˘˘ع ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا ل˘˘ط˘˘ب
وروأا نوي˘ل˘م03ـب ردق˘م˘لاو
ةرادإا لوا˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘˘˘˘ف
د˘جاو˘ت نأا لإا ،«ا˘نار˘غو˘ل˘ب˘˘لا»
يف ةب˘غار˘لا قر˘ف˘لا ن˘م دد˘ع
ن˘ي˘ب ن˘م د˘حاو ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘˘لا
ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ع˘˘˘فاد˘˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘صضفأا
ة˘م˘ه˘م ل˘ع˘ج˘ي˘صس «ا˘غ˘˘ي˘˘ل˘˘لا»
قلع˘ت˘يو ،ة˘ب˘ع˘صص ة˘نو˘ل˘صشر˘ب
و˘كي˘ت˘ي˘˘ل˘˘تأا ن˘˘م ل˘˘كب ر˘˘مألا

نو˘ي˘ل ،ل˘صسا˘كو˘˘ي˘˘ن ،د˘˘يرد˘˘م
ة˘˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘˘˘نأا ن˘˘˘˘˘˘˘˘م ادد˘˘˘˘˘˘˘˘عو
.«اغيلصسدنوبلا»

ب.م.يرصسيإا
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ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘تلا در
ةوق˘ب «فا˘ف˘لا» ،مد˘ق˘لا ةر˘كل

يف ريثأا يذلا ملكلا ىلع
ةيصضاملا ةليل˘ق˘لا تا˘عا˘صسلا
ا˘˘˘ه˘˘˘ترا˘˘˘˘صسخ شصو˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘ب
بخا˘˘ن˘˘لا د˘˘صض ا˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘صضق
شسا˘كو˘ل ق˘ب˘صسألا ي˘ن˘˘طو˘˘لا
.زاراكلأا

يرئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تلا ر˘صشنو
هعقوم ىلع انايب مدقلا ةركل
ام لك هيف بذك ،يمصسرلا
لصصاوتلا عقاو˘م ى˘ل˘ع ل˘ي˘ق
شضع˘ب ى˘ل˘عو ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جلا
لقنب ة˘صصا˘خ˘لا تا˘ح˘ف˘صصلا
احصضوم ،مد˘ق˘لا ةر˘ك را˘ب˘خأا
ه˘˘تذ˘˘خ˘˘تا يذ˘˘لا رار˘˘˘ق˘˘˘لا نأا
ردا˘صصلاو ة˘ي˘لود˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘˘لا
،42/90/9102 خ˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب
ى˘ل˘عأا ه˘ب غل˘˘بإا م˘˘ت يذ˘˘لاو
ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ة˘يور˘ك ة˘ئ˘ي˘˘ه
شسيل40/11/9102 خيراتب
يرئازجلا داحتلا ناو ايئاهن
،هيف نعطلا يف قحلا كلمي
ةمكحملا ىدل فانئتصسلاو
.«شساتلا» نازول ـب ةيصضايرلا

يصشطز نيدلا ريخ ناكو
برد˘م˘لا زارا˘˘كلأا لا˘˘قأا د˘˘ق
ن˘م ه˘يد˘عا˘صسمو ي˘نا˘ب˘صسلا

ةينفلا ةصضراعلا شسأار ىلع
ببصسب ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل
ريخألا مدقتيل ،جئاتنلا ءوصس
نأا امب «افيفلا ىدل ىوكصشب

لعج ام ،دعب هتني مل هدقع
ي˘˘˘ف نو˘˘˘كي لوألا م˘˘˘كح˘˘˘لا

ع˘فد يذ˘لا ر˘˘مألا ه˘˘ح˘˘لا˘˘صص
ي˘صشطز ن˘يد˘لا ر˘ي˘خ ة˘ئ˘˘ي˘˘ه
يدافتو فانئتصسلل كرحتلل
اذهل وروأا نويلم3.1 عفد
72ـلا برا˘˘ق˘˘ي ا˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘خألا

 .ميتنصس رايلم
ردصصت مل «صساتلا»

 يئاهنلا اهرارق
رصشن يذلا نايبلا فصشكو

ي˘نور˘ت˘كلإلا ع˘قو˘م˘لا ى˘ل˘ع
ةر˘كل ير˘ئاز˘ج˘˘لا دا˘˘ح˘˘تل˘˘ل
ةمكحملا نأا «فافلا» مدقلا
ردصصت مل نازولب ةيصضايرلا

شصخي اميف ريخألا اهمكح
بخانلا اهعفر يتلا ةيصضقلا
ق˘ح ي˘ف ق˘با˘˘صسلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

خصسف دعب يرئازجلا داحتلا
ةر˘ي˘خألا ح˘ن˘م˘˘ي ا˘˘م د˘˘ق˘˘ع˘˘لا
حنم رارق فانئتصسل ةصصرف
ةقلاعلا هتاقحتصسم بردملا

،هيدعاصسمو و˘ه ه˘صضيو˘ع˘تو
«فا˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا» يو˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت ثي˘˘˘˘ح
قر˘˘˘ط˘˘˘لا ل˘˘˘ك لل˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘صسا
شضيفخت ل˘جا ن˘م ة˘حا˘ت˘م˘لا
رارقلا ءاغلإا ىتح وأا ةميقلا

هتردصصأا يذلا يئاهنلا ريغ
 .«افيفلا»

ىلع رصصت «فافلا»
هجتتو اهقح دادرتصسا

رصشن نم دصض ءاصضقلل
 ةبذاكلا رابخأ’ا
داحتلا دكأا ،ريخألا يفو

هنأا ،مد˘ق˘لا ةر˘كل ير˘ئاز˘ج˘لا
للخ نم ءا˘صضق˘ل˘ل أا˘ج˘ل˘ي˘صس

يف ةيمصسر ىوكصشب مدقتلا
لقن يف مهاصس نم لك قح
ببصست ام اهدصض تاعئاصشلا
نم ةميصسج رارصضأا يف اهل
.ةيونعملا ةيحانلا

ة˘˘˘˘يدا˘˘˘˘ح˘˘˘˘تلا تدد˘˘˘˘˘صشو
ىلع ،مدقلا ةركل ةيرئازجلا

نيي˘ف˘ح˘صصلا د˘ي˘ق˘ت ةرور˘صض
ة˘ي˘فار˘ت˘˘حلاو ة˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا˘˘ب

ن˘ماز˘ت˘ي ر˘مألا ناو ا˘م˘ي˘صسل
مويلاب لا˘ف˘ت˘حلا ىر˘كذ ع˘م
،ة˘˘فا˘˘ح˘˘صصل˘˘˘ل ي˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا

ربخلا رصشن نم نأا ةحصضوم
برقتلاب ققحتلا هيلع ناك
،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘تلا ن˘˘˘م
نم راب˘خألا ى˘ل˘ع عل˘طل˘ل
ر˘˘˘˘صشن مد˘˘˘˘عو ا˘˘˘˘هردا˘˘˘˘صصم
ةط˘لا˘غ˘م˘ل ة˘بذا˘كلا را˘ب˘خألا
.ماعلا يأارلا

عنامي ’ بابصشلا
 وتاكريملا يف هترداغم

لÓهلآ
متهم يدوعسسلآ
 يرمعلآ نب مسضب

ن˘ب ن˘يد˘لا لا˘م˘ج ى˘ق˘ل˘˘ت
ي˘لود˘لا ع˘فاد˘م˘˘لا ير˘˘م˘˘ع˘˘لا
يدا˘˘˘ن بعلو ير˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ارا˘ب˘خأا يدو˘ع˘˘صسلا با˘˘ب˘˘صشلا

اذهو ،هلبقتصسم لوح ةديدج
ديمع مامتهإا ةرئاد هلوخد دعب
ركفي يذلا ةيدوعصسلا ةيدنلا
م˘ي˘عد˘تو ه˘ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘˘لا ي˘˘ف
مصسومل˘ل ا˘ب˘صسح˘ت ه˘ت˘ل˘ي˘كصشت
.لبقملا

ردا˘صصم تر˘كذ ا˘˘م ق˘˘فوو
ىدبأا دقف ةيدوعصس ةيفحصص
يف ةداج ةبغر «ميعزلا» يدان

،«رصضخلا» عافد ةرخصص مصض
تايناكمإا ىلع رفوتي هنا امب

م˘يد˘ق˘ت ع˘ي˘ط˘˘ت˘˘صسيو ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع
جو˘م˘˘لا» ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل ة˘˘فا˘˘صضإلا
تاذ تد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كاو ،«قرزألا
ل بابصشلا ةرادا نأا رداصصملا
بعل ةرداغم ا˘قل˘طإا ع˘نا˘م˘ت
يف قباصسلا ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘صش
وهو ،ديج شضرع لوصصو لاح
للهلا ةرادإا هيلع لمعت ام
ي˘م˘صسر شضر˘ع م˘يد˘ق˘ت ل˘ب˘˘ق
بعل˘˘˘˘˘˘˘لا شصو˘˘˘˘˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘˘˘˘˘ب
.يرئازجلا

ع.ز

ب.م.يرصسيإا

sport@essalamonline.com
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رهششو يحشصلا رجحلا يف يلولم
؟همايأا يشضقي فيك ناشضمر

لك تقو يف ءاج ةرملا هتاه ناصضمر
ءا˘بو ع˘قو ى˘ل˘ع ششي˘˘ع˘˘ت م˘˘لا˘˘ع˘˘لا بو˘˘ع˘˘صش
اذه دعبي نأاو هللا انيفاعي نا لمأان «انوروك»
بع˘صشلا لا˘ح˘ك ه˘ي˘صضقا ا˘مو˘م˘ع ،ا˘ن˘ع ءاد˘لا
وأا يحصصلا رجحلاب مازتللا نيب يرئازجلا
ءا˘˘صضق ل˘˘جأا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘صصق تقو˘˘ل جور˘˘خ˘˘لا

.ةصضايرلا ءارجا ىتح وأا لزنملا تايجاح
مغر ةريدتشسملا ملاع لزتعا يلولم

؟ةلشصاوملا ىلع ارداق لازي ل هنا
نا˘˘ك لاز˘˘˘ت˘˘˘علا ل

م˘˘لو ةدارلا شضح˘˘م˘˘ب
لف اتاتب شسوردم نكي
ببصسلا كيل˘ع ى˘ف˘خ˘ي
تنا˘˘˘˘ك ي˘˘˘˘صسي˘˘˘˘ئر˘˘˘˘لا

ةصصاخ قافولا ةيعصضو
ينلعج يذلا رمألا ،ةريبك تناك ةمزلا ناو
دصصق يدانلل نيبحملا نم ةعومجم كراصشأا
ةرخ ةروصص يف كلذو هذاقنإا ىلع لمعلا

.ةعومجملا يقابو بارعاو يربمدو ةيافلحو
لك يف تاباشصإلا لكششم نأا نظت له
ذاختل كعفد يذلا ببشسلا وه ةرم

؟رارقلا اذه
ملاعلا يبعل لكف ةباصصإا لكصشم شسيل ل

ةريخألا ةنوآلا يف حيحصص كلذل نيصضرعم
نكلو ،ةفيفخلا تاباصصإلا شضعبل تصضرعت
.قافولا ةيعصضو ىقبي يصسيئرلا ببصسلا

داحتا عم ناك تاجيوتتلا عم كتيادب
تناو ةيروهمجلا شسأاك يف فيطشس

؟اباشش ابعل تنك اهتقو

نم في˘ط˘صس دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف ي˘ف تعر˘عر˘ت
شسأاك يئاهن ناك ثيح رباكلا ىلا رغاصصلا
،قير˘ف˘لا ع˘م ي˘ل ة˘ط˘ح˘م ر˘خآا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

شسأا˘كب ة˘يا˘ه˘ن˘لا ي˘ف ا˘ن˘جو˘ت ه˘ل˘˘ل د˘˘م˘˘ح˘˘لاو
با˘صسح ى˘ل˘ع5002 ة˘ن˘صس ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
.فلصشلا يبملوا

ىلا مث نمو رشصانعلا ىلا تلقتنا
؟كتبرجت ميقت فيك ةملعلا

ينلعج فيطصس داحتا قيرف عم يجيوتت
طقصس يذلا رصصانعلا يبملوا قيرف عم عقوأا
ةقفرب تدهتجا هلل دمحلا مصسوملا كلذ يف
ةريظح ىلا دوعصصلا انققحو اهتقو يئلمز
تلم˘كأا م˘ث5002/6002 م˘صسو˘م را˘ب˘˘كلا

نا لبق نيمصسومل يدانلا اذه ةقفرب يتريصسم
ثيح ،ةملع˘لا ة˘يدو˘لو˘م ن˘م ا˘صضر˘ع ى˘ق˘ل˘تا

كلذ يف قيرفلا ناو اميصسل ةرصشابم تقفاو
نيمصسوم˘ل تب˘ع˘ل دو˘ع˘صصلا ق˘ق˘ح م˘صسو˘م˘لا

ةئام ةحجانو ةيبا˘ج˘يإا د˘ج تنا˘ك ة˘بر˘ج˘ت˘لاو
عنصصا تأادب كانه نم لوقلا نكميو ةئاملاب
.رئازجلاب ةريدتصسملا ملاع يف مصسا يصسفنل

تجوتو فلششلا ىلا تلقنت اهدعب
؟يدانلا اذهل ةلوطب لوأاب

قيرف ىلا لاقتنلا ترتخا0102 ةنصس
ادج ديعصس تنكو فلصشلا يبملوا ةيعمج
لوا انققح مصسوملا ةياهن يف انناو ةصصاخ
ةيعمجلا قيرفل ةلوطب لواو ةفرتحم ةلوطب
ديحولا بعللا ينإا ،اهتقو فرصشلا يل ناكو
شسأاكلاو ةلوطبلا تاءاقل لك شضاخ يذلا
تع˘ي˘صض ثي˘ح ا˘ب˘ير˘ق˘ت م˘صسو˘˘م˘˘لا كلذ ي˘˘ف
هيف انمزهنا يتلاو طقف ىلوألا ةهجاوملا
نكميو در نود فدهب ةياجب ةبيبصش ماما
.كانه يمايا لمجا تصشع ينا لوقلا

ةلوهشسلاب نكت مل فلششلل كترداغم

يف تحمشس كنا لاقي ثيح ،ةرظتنملا
؟قافولا ىلا لاقتنÓل رايلم هتميق ام

هذ˘ه ششي˘عأا نا ع˘قو˘تأا ن˘˘كا م˘˘ل ة˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح
دقع عيقوت ىلع انقفتا ثيح اهنيح ةبوعصصلا
ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘ل˘˘ل ترر˘˘ط˘˘صضا ن˘˘كلو م˘˘صسو˘˘م˘˘ب
ي˘فا˘صضإا د˘ق˘ع تع˘قو ا˘هد˘ع˘بو ن˘ي˘م˘صسو˘م˘ل
يذلا رمألا ،هيف للخ كانه رهظ اهتقو نكلو
رطصضل جورخلا يف ةبوعصص دجأا ينلعج
ينيلخ وا رايلم يف حامصسلا ىلا كلذ دعب
هلل دمحلاو رايلم يف «ينولك» كل لوقأا

قافولا ىلا يلاقتنا ناك اهدعب لاح لك ىلع
.ةيعيبط ةروصصب
كنا امب كلذ ىلع مدنت مل كنأا ديكألا

لاطبا ةطبار شسأاكب قافولا عم تجوت

؟ايقيرفا
يتيلو ىلا تدع ينوكل لاحلا ةعيبطب

انلمكا هلل دمحلا يتلئاعو فيطصسب يتيبو
ملحي ةيلاغ شسأاكب نيجوتم تلق امك مصسوملا
فيك ةياغلل ديعصس تنك ةقيقح نيريثكلا اهب

ةصصاخ هفصصو نكمي ل جيوتتلا روعصشو ل
انظوظحب نونمؤوي اونوكي مل نيريثكلا ناو
.ةيلاغلا شسأاكلاب جيوتتلا يف

ةيقيرفلا كتبرجت نع Óيلق انثدح
ةرتف متششياع فيك» قافولا عم

يف مكظوظحب متنما لهو ةشسفانملا
؟«اهب جيوتتلا

اهعقاوب ةصصقلا انصشع هللاو
شضعبلا لوق˘ي د˘ق ح˘ي˘ح˘صص
كل˘ت˘م˘˘ي ن˘˘كي م˘˘ل قا˘˘فو˘˘لا
ديكألا نكلو ةيوق ةليكصشت
ة˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا حور نا

لكصشب انتدعاصس فورظلاو
قلخب ا˘ن˘ل تح˘م˘صسو ر˘ي˘ب˘ك

راودألا لك يف انباهي لكلا تلعج ةفصصو
ةيقيرفلا شسأاكلا هلل دمحلا ،اهانصضخ يتلا

كاذنآا جيوتتلا انقق˘ح˘ت˘صساو «ة˘ي˘ن˘لا˘ب» تءا˘ج
ع˘م ة˘صسر˘صش تنا˘ك ة˘صسفا˘ن˘م˘لا ناو ة˘˘صصا˘˘خ
ةصسفان˘م˘لا ي˘ف عا˘ب ا˘ه˘ل ي˘ت˘لا قر˘ف˘لا شضع˘ب
.ةيقيرفلا

يرودلا ىلإا لاقتنلا تررق اهدعب
تنك كنا مغر كلذ مت اذامل ،يدوعشسلا

؟قافولل دئاق

اهلبقو قافولا عم دقع ةياهن يف تنك
ناو ةصصاخ ءاتصش ةرداغملا يف بغرا تنك
يتامدخ ىلع رصصي ناك يتيوكلا تيوكلا

يلع طغصض ا˘ه˘ن˘ي˘ح ن˘كلو ششت˘ب˘ت˘ك ا˘مو
ءاقبلا ةرورصضب ين˘ب˘لا˘طو را˘م˘ح شسي˘ئر˘لا
ربوصسلا ى˘ل˘ع شسفا˘ن˘ي نا˘ك يدا˘ن˘لا نو˘كل
شسأا˘˘كو ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا اذ˘˘كو ة˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فلا
يف خصضرا ينلعج ام وهو ،ةيروهمجلا
مت اهدعبو يد˘ق˘ع تل˘م˘كأا ثي˘ح ة˘يا˘ه˘ن˘لا
.يدوعصسلا يرودلا ىلا لاقتنلا

ةيشسداقلا يف رهششأا6ـ ل تماد ةبرجت
اذام ،كانه ادئاق تنك كلذ مغرو

؟رومألا تناك فيكو قلعت
يدوعصسلا ةيصسدا˘ق˘لا ع˘م ي˘ت˘بر˘ج˘ت

ثيح ةئاملاب ةئام ةحجانو ةبيط دج تناك
نا˘ك ل˘كلاو ةدا˘ي˘ق˘لا ةرا˘صش ل˘˘م˘˘حا تن˘˘ك
ىلا ةدوعلا تلصضف نكلو ،كانه ينمرتحي

اذه يلوؤوصسم رارصصإا نم مغرلاب ةلوطبلا
.يدانلا

ىلإا ةدوعلا تررق
تيقلتو رئازجلا

نم ريثكلا
كنا لإا شضورعلا

لاقتنلا تلشضف
؟يشس شسا يشسلل

رئازجلا ىلا ةدوعلا تلصضف كلذك وهو
نكلو شضور˘ع˘لا شضع˘ب يد˘ل ا˘ه˘مو˘ي نا˘كو
يصس شسا يصسلل عيقوتلاب عنتقم تنك اهموي

يتلا قرفلا لك باصسح ىلع هترتخا ثيح
يصساصسحإل ىوصس ءيصشل ل اهموي ينتبلط
ناك قيرفلا نا امك ،ةديج ةبرجت يصضوخب
ةرب˘خ˘لا كل˘ت˘م˘ي ع˘فاد˘م ى˘لا ة˘صسا˘م ة˘جا˘ح˘ب
ا˘م و˘هو ة˘فا˘صضإلا م˘يد˘ق˘ت ى˘ل˘ع ةرد˘ق˘م˘˘لاو
عم اهموي قافتا ةيصضرأا ىلا لصصا ينلعج
تيبل اهموي كيلع ىفخي لو نيلوؤوصسملا

ى˘ت˘حو ي˘لا ن˘ي˘بر˘ق˘م˘˘لا ة˘˘ب˘˘غرو ي˘˘ت˘˘ب˘˘غر
ي˘نو˘فو˘صشي ن˘ي˘با˘ح او˘نا˘ك ي˘˘ل ي˘˘ئا˘˘قد˘˘صصأا
ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق˘لا ي˘صضا˘ير˘لا يدا˘ن˘لا شصي˘م˘ق˘ب
تدع اهدعب و مصسوم ةيصضق هلل دمحلاو
.قافولل

كبلط ببشس وه ام ةحارشص لكب
تيقل لهو يشس شسا يشسلا نم ةرداغملا

ىلع نيمئاقلا فرط نم تÓيهشست
؟يدانلا

قل˘ط˘نا ذ˘ن˘م تق˘˘ل˘˘ط˘˘نا تل˘˘ي˘˘ه˘˘صست˘˘لا
عم يصس شسا يصسلا ىلا يئيجم تاصضوافم
هذ˘ه˘ب اور˘كصشن ي˘لو ةد˘يدو˘ب ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘˘لا
اما هعم لماعلا مقاطلا لكو وه ةبصسانملا

ناك يتلا لكاصشملا ببصسب تناكف يترداغم
ريي˘غ˘ت فر˘غ ي˘ف ا˘ه˘مو˘ي ق˘ير˘ف˘لا ا˘ه˘صشي˘ع˘ي
نوك نم مغرلاب لخدت دحا لو شسبلملا
ركذتأاو ،ءاصسؤور4 كلتمي ناك اهموي قيرفلا

ةدايق تحت ةديدجلا ةرادإلا ءيجم نا اديج
تداعاو رومألا مامز تكصسما يه ةمارع
ناو ىتح هلل دمحلاو اهباصصن ىلا رومألا

جيوتتل ديعصس تنك ينا لإا قيرفلا ترداغ
.يناثلا اهبقلب مصسومب اهدعب يصس شسا يصسلا

ةيبابلا ىلا ىرخأا ةرم لاقتنلا
تاعزانملا ةنجلب ةشصقلا ءاهتناو
ىلا تلقتنا يصس شسا يصسلا ةبرجت دعب

ي˘ه ي˘ت˘لاو ةر˘كصسب ى˘لا م˘ث ن˘مو ف˘ي˘ط˘˘صس
ام وهو لكاصشملا شضعب اهيف تصشع ىرخألا

نم مغرلاب ةملعلا ىلا اهدعب لقنتا ينلعج
ديرت تناك ىلوألا ةجردلا ةيدنا شضعب نوك
داحتاو نارهو ةيدولوم ةروصص يف يتامدخ

ةجردلا نم ةياجب ة˘ب˘ي˘ب˘صش ى˘ت˘حو شسا˘ب˘ع˘ل˘ب
ريثكب رثكا تناك لاومألا نا مغرو ةيناثلا

ريخ ركنا ل نا تلصضف ينا لا ةيبابلا نم
ىلع انلمع هلل دمح˘لاو ا˘ي˘ل˘ع ة˘م˘ل˘ع˘لا شسا˘ن

ةنجل ةصصق شصو˘صصخ˘ب ا˘ما ،ءا˘ق˘ب˘لا نا˘م˘صض
نم تجرخ دقف يمتح رما وهف تاعزانملا
تربصص دقف رهصش11 ب نيدا اناو قيرفلا

.اريثك
تنان˘جا˘ت ن˘م شضور˘ع˘لا شضع˘ب تي˘ق˘ل˘ت

ةرك ةصصق ءاهنإا تلصضف كنكلو بوملاو
؟مدقلا

ةيدولوم عم يتبرجت دعب كلذك وهو
نكلو شضورعلا نم ديدعلا تيقلت ةملعلا

ينتلعج هتمزاو قافولا طغصض كل تلق امك
ىلا لوخدلاو ي˘تر˘ي˘صسم ف˘قو˘ب ارار˘ق ذ˘خ˘تا

يذلا يدانلل معدلا م˘يد˘ق˘تو ر˘ي˘ي˘صست˘لا م˘لا˘ع
هناو ةصصاخ ،يتايح مايأا ىلحا هعم تصشع
هب نوفقي لاجر ىلا ةصسام ةجاح يف ناك
فتلاو ةح˘ي˘ح˘صصلا ة˘كصسلا ي˘ف ه˘نو˘ع˘صضيو
ديري ناك املثم هان˘ع˘صضوو ا˘ه˘ت˘قو ع˘ي˘م˘ج˘لا
.ءايفولا انراصصنا

نأاو كل قبصس لهو دامع كل لثمي اذام
؟هتهجاو

هتهجاو ريخألاو لوألا يدنصسو يخا وه
يف طصشنا تنك امدنعف ةديدع تارم يف
ةملعلا ةيدولوم يف  ناك وه فيطصس داحتا

يف اناو نيصسح رصصن يف ناك امدنع كلذكو
.ةريدتصسملا يه هذه فلصشلا ةيعمج

يف رثؤويشس هارت له ةلوطبلا فقوت
يف ةيداحتلا ةين عم ةشصاخ قيرفلا

؟مشسوملا لامكا
بجو ام نكلو ءابولا اذه رظتنن نكن مل

جمانرب ءاول تحت نولمعي نيبعللا نأا هلوق
،مهلزانم يف ينفلا مقاطلا
ءيصش لك ىلع هلل دمحلا
ءا˘بو˘˘لا اذ˘˘ه لاوز ى˘˘ن˘˘م˘˘ت˘˘ن
تلصصاوت لاح يفو هئاهتناو
ل˘˘ك بع˘˘ل˘˘ن˘˘صس ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا

ةلوطبلا بعل يف انظوظح
دقتعاف اهفيقوت ررقت لاح يف امأا ،شسأاكلاو
ةصسفانملل ةلهؤو˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ب˘تر˘م˘لا ي˘ف ا˘ن˘نا
.انل ةبصسنلاب ليمج ءيصش اذهو ةيقيرفلا

مغر جربلا نم نيمث لداعتب متدع
ةفشسؤوملا ثادحألاو زوفلا مكعييشضت
نيقيرفلا ىلع تطلشس يتلا تابوقعلاو

؟قلعت اذام
هيف تثدحو نيمث لداعتب اندع حيحصص

ديدج نم اهيلا قرطتلا دون ل ةفصسؤوم ثادحا
تاقلعلا دوعت هللا ءاصش نا مويلا هلوقأا ام
لو نيراج امهنوكل ،نيقيرفلا نيب ةبيطلا
.بعلم يأا يف اهثودح ديرن
ىرت له «يلبودلاب» نوبلاطي راشصنألا

فدهلا قيقحت ىلع رداق قافولا
؟دوششنملا

يفو يدعاصصت ىحنم يف ناك قيرفلا
ناك ام وهو ،ةيباجيإلا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ة˘ي˘كي˘ما˘ن˘يد
لجا نم لقألا ىلع ديج قاور يف انعصضي
.مصسوملا اذه باقلألا دحأاب جيوتتلا

نم ةبيتكلل يفاك رهشش نأا ىرت له
؟ةيندبلا ةيزهاجلا كرادت لجأا
نا امب ليوط ربتعي ةدمك رهصش نا دقتعا

ربع مهيبردم ةقفرب نولمعي ايلاح نيبعللا
ءابولا ةرداغم انل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب م˘ه˘م˘لا و˘يد˘ي˘ف˘لا

ا˘هد˘ع˘بو ،ة˘ه˘جاو˘لا ى˘لا ة˘صسفا˘ن˘م˘˘لا ةدو˘˘عو
.لاقم ماقم لكل نوكيصس

مأا بيردتلا يف يلولم ىرنشس له
؟رييشستلا يف لشصاوتشس

تاداهصش دادعا ىلع لمعاو شسردا ايلاح
«غيزبيل» يف ىقتلم يل ناك دقو بيردتلا
فور˘ظ˘˘ل ن˘˘كلو ناو˘˘ج ر˘˘ه˘˘صش ة˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘لألا
يف نكلو ،رومألا لك تلطعت «انوروكلا»
املو يل ةياوه وه بيردتلا نا دقتعا ةياهنلا

.لبقتصسملا يف ابردم نوكأا ل
قافولا ةشسائر حومط كلمت لأا

؟Óبقتشسم
ةيلوؤو˘صسمو ر˘ي˘ب˘ك ق˘ير˘ف ف˘ي˘ط˘صس قا˘فو

شسي˘لو ف˘ي˘ل˘كت ي˘ه ة˘ي˘لوؤو˘صسم˘لاو ةر˘ي˘ب˘˘ك
ةريبك ةجاح يذه كحراصصا نكلو فيرصشت

تقولا يف يتامامتها نم تصسيلو فازب ايلع
ملا˘ع ي˘ف ل˘صصاوأا˘صس ه˘ل˘لا ءا˘صش ناو ،ن˘هار˘لا
.بيردتلا

كيبحملو ءاشضيبلاو ةلحكلا قاششعل ةملك
؟اهل تبعل يتلا قرفلا لك ربع

ءاصش نا مهلوقن ءاصضيبلاو ةلحكلا قاصشع
نصسحا نوكي حيارو شسابل امئاد قافولا هللا

ح˘˘صصو م˘˘كنا˘˘صضمر ح˘˘˘صص تا˘˘˘ف ي˘˘˘ل ن˘˘˘م
بار˘ت˘لا ر˘ب˘ع ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م ل˘˘كل م˘˘كرو˘˘ط˘˘ف
.ينطولا

؟ةريخأا ةملك
ىنمتنو ءاقل˘لا اذ˘ه ى˘ل˘ع ار˘ي˘ث˘ك كر˘كصشا

م˘كنا˘صضمر ح˘صص ...و˘لاو تي˘ب˘˘خ ا˘˘م نو˘˘كن
نم انلعجي يبرو ءانهلاو ةحصصلاب وموصصت
.رانلا نم نيقوتعملا

يوركلا هراوششŸ ادح عشضي هتلعج «دوشسألا رشسنلا» ةيعشضو نكل شضورعلا شضعب ىقلت هنأا دكأا

قافولآ ةيعسضوو يرآوسشم نع صضآر..باقلألآ ىلغأاب تجوت» :›ولم ديرف
«ةريدتسسŸآ ⁄اع ›آزتعآ ‘ ببسس

ةرتفلا يف فيطشس قافو ةشسائر يف هتبغر اهدافم يتلا رابخألا لك ،قباشسلا يلودلا بعÓلا يلولم ديرف ىفن
قرطت امك ،اهب رم يتلا ةبعشصلا ةيعشضولا ببشسب طقفو قيرفلا ةدعاشسم ىلع لمعي هنأا احشضوم ،ةمداقلا
.قيششلاو ريثملا راوحلا اذه يف يوركلا هراوششم شصخت يتلا طاقنلا ديدع ىلإا قبشسألا ةملعلا ةيدولوم بعل

ششامر ماششه هرواح

ةيسسداقلآ عم يتبرŒ صشهاسسنن ام ةيبابلآ Òخ»
«ÿÒآ Òغ مهنم تفسش رفانسسلآو ةحجان

يدعاسصت ىنحنم ‘ قافولآ »
«ابقل انمسضل انوروكلآ  لولو

بيردتلآ ⁄اع ‘ ايلاح صسردأآ»
«لبقتسسŸآ ‘ ابردم نوكأل ىعسسأآو

عم يجيوتتو رايلم ‘ ÊوÓك فلسشلآ ‘»
«كلذ Êاسسنأآ لاطبألآ ةطبآر صسأاكب قافولآ

‘ قافولآ عسضول يمتح رمأآ ءاج Òيسستلآ»
«يدانلآ ةسسائر ‘ اقÓطآ ركفأآ لو ةكسسلآ

«ىرخأآ باقلأآ نع ثحبلآ ةمهم مامأآ انعسضيسس اهلامكتسسآو لاطبألآ ةطبآر بعلب انل حمسسيسس ةلوطبلآ فيقوت..ةدئافلآ ‘ انآر»



ةــــنصصرق

جÈلآ ‘ قاب دانزوب
يف تجار ةريث˘ك تا˘مو˘ل˘ع˘م

ريذن ليحر اهدافم ،ةريخألا ةرتفلا
جربلا يلهأا ةرادإا نأا لإا ،دانزوب
نع ليق ام لك تفنو تكرحت
،دانزوب ريذن ماعلا ريدملا  ةرداغم
هماهم ءادأا ةلصصاوم تدكأا ثيح
ة˘يا˘ه˘˘ن ة˘˘يا˘˘غ˘˘ل ة˘˘يدا˘˘ع ةرو˘˘صصب
يف يدانلا نأاو ةصصاخ مصسوملا
لظ يف هتامدخ ىلإا ةجاحلا شسمأا
ي˘ف ة˘ق˘لا˘ع˘لا ة˘يرادإلا تا˘ف˘ل˘م˘˘لا

ىلع لاوط شسراحلا فلم ةروصص
ة˘ي˘صضا˘ير˘لا ة˘م˘كح˘م˘لا ىو˘ت˘صسم
نم ريثكلاو » شساتلا » ةيلودلا
ىوتصسم ىلع ة˘ق˘لا˘ع˘لا ا˘يا˘صضق˘لا
.تاعزانملا ةنجل

ىسسيع نب نوطآرام
داجيإا لجأا نم

ىلث˘م˘لا ة˘ق˘ير˘ط˘لا
نم اهن˘كم˘ت ي˘ت˘لا
ن˘˘˘م شصل˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘لا
ن˘ي˘ب˘˘عل˘˘لا نو˘˘يد

ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘ث˘˘˘˘ت تلازل
بب˘صستو ا˘ه˘ل˘ها˘˘ك
،ا˘˘˘عاد˘˘˘˘صص ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ل
شسي˘˘˘ئر ق˘˘˘با˘˘˘˘صسي
نب ةر˘كصسب دا˘ح˘تا

ن˘˘مز˘˘لا ى˘˘˘صسي˘˘˘ع
ا˘ه˘ل˘ع˘ج ا˘م ي˘˘ت˘˘لا
اه˘ي˘عا˘صسم ف˘ث˘كت
ن˘˘م شصل˘˘خ˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
قيرفلا اهلتحي يتلا ةبعصصلا ةيعصضولا يف رصشابملا ببصسلا نوريثك هربتعا يذلا لكصشملا

.يناثلا مصسقلا ىلإا طوقصسلاب اددهم هلعج ام وهو بيترتلا لودج نمصض

مغر نولئافتم
ةمزألآ

ةرقم م˘ج˘ن قا˘صشع هاد˘با ر˘ي˘ب˘ك لءا˘ف˘ت
لل˘خ ن˘م ي˘لارد˘ف˘˘لا بت˘˘كم˘˘لا تارار˘˘ق˘˘ل
دامتعا مدعو مصسوملا لامكا ىلع ديكأاتلا
ق˘ير˘ف˘لا بن˘ج˘ي ه˘نو˘ك ة˘ي˘لا˘ح˘لا ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لا
برد˘م˘لا ل˘مأا˘يو اذ˘ه ،ر˘صشا˘ب˘م˘لا طو˘ق˘صسلا
دعب ةيعامجلا تابيردتلا ءارجإا يف دارصش
تا˘طا˘صشن˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘ل˘ع ر˘ظ˘˘ح˘˘لا ع˘˘فر
هنوك هملاعم ىلع دوعتلل قيلصشوب بعلمب
ةيقبتملا ةعبرألا تاءاقللا ناصضتحل حصشرم
بعلل هقيرف دادعتصسا نع اربعم رايدلا لخاد
.شسقطلا ةرارح مغر فيصصلا زع يف ىتح

ةيفياطسسلآ قلق

اهح˘ن˘م ي˘ت˘لا تا˘ن˘ي˘م˘ط˘ت˘لا ن˘م م˘غر˘لا˘ب
،قافولا ةرادإل يكوكلا يصسنوتلا بردملا
ي˘˘لوؤو˘˘صسم شسما او˘˘ب˘˘لا˘˘ط را˘˘صصنألا نا لإا
قرف نأاو ةصصاخ رذحلا ةرورصض نم يدانلا
تاصضوافم ديدج دصصرتت ةقيرع ةيصسنوت
ةميقلا دكؤوي يذلا رملا وهو ،قافولا ةرادإا
يف يكوكلا اهيل˘ع د˘جاو˘ت˘ي ى˘ح˘صضا ي˘ت˘لا
همدقي ىحصضا ام˘ل ة˘ج˘ي˘ت˘ن ةر˘ي˘خألا ة˘نوآلا
.شسأاكلاو ةلوطبلا يف قافولا

آرسضحم002 رثكأآ
آوكراسش اينقتو

هتمظن يذلا رمتؤوملا هفرع ريبك بواجت
،يصضاملا ةعمجلا ،ةينطولا ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا
ف˘صشكو ،ن˘ي˘ي˘ند˘ب˘لا ن˘ير˘صضح˘م˘لا˘˘ب شصا˘˘خ˘˘لا
ةر˘كل ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تإل˘ل ي˘م˘صسر˘لا ع˘قو˘م˘˘لا
قيرط نع ىرج يذلا رمتؤوملا اذه نأا ،مدقلا
002 نم ديزأا ةكراصشم فرع ،ويديفلا ةينقت
يندبلا رصضحملا ناكو ،يبنجأاو يرئازج ينقت
،رمتؤوملا رادأا نم وه نويد شسلوكين يصسنرفلا
لوؤوصسم ،احيصش داؤوف روصسيفوربلا فارصشا تحت
.نييندبلا نيرصضحملا نيوكت يف يلارديف

ودلانور ةدوع
ةبعسص ايلاطيل

ودلانور ونايتصسيرك اهدجو ةريبك ةبوعصص
يدا˘˘ن م˘˘ج˘˘ن ي˘˘لا˘˘غ˘˘تر˘˘ب˘˘لا ي˘˘لود˘˘˘لا بعل˘˘˘لا

يف عورصشلل ايلاطيا ى˘لإا ةدو˘ع˘ل˘ل شسو˘ت˘ن˘فو˘ج
علقإلاب نذإلا بعللا قلتي مل ثيح ،بردتلا
نأا نيح يف ،ديرد˘م ي˘ف ةدو˘جو˘م˘لا ةر˘ئا˘ط˘لا˘ب
لوخد ةرورصض تددح دق ةيلاطيإلا نيناوقلا
رجحل ايلاطيا جراخ ن˘م ن˘يد˘ئا˘ع˘لا ن˘ي˘ب˘عل˘لا
ىلع برد˘ت˘لا ل˘ب˘ق ا˘مو˘ي41 ةد˘م˘ل ي˘ح˘صصلا
نم اوديزي˘ل ،ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ع˘م ا˘هد˘ع˘بو دار˘ف˘نا

.«نودلا» بعاتم

qarsana@essalamonline.com
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ليسسراسس يف زرحم عم هتايركذ ىلإآ دوعي ردي نب
وكانوم مجاهم ردي نب ماصسو نا ودبي

تايركذو ةلوفطلا مايأا شسني مل يصسنرفلا
ةقلعلا نع ثيدحلل داع نيأا ،مدقلا ةرك
بختنملا دئاق زرحم شضايرب هطبرت يتلا
ا˘م˘ه˘نا ا˘م˘ب «ي˘ت˘ي˘صسلا» م˘ج˘نو ي˘ن˘˘طو˘˘لا
نأا ىلإا اريصشم ،يحلا شسفن نم ناردحني
أاد˘ب ه˘نأا ا˘م˘ب اد˘ي˘˘ج «زور˘˘ح» فر˘˘ع˘˘ي ه˘˘نأا

ةقفر عرا˘صشلا ي˘ف مد˘ق˘لا ةر˘ك ة˘صسرا˘م˘م
لل˘˘خ ن˘˘م اذ˘˘هو ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا

و تاصسفانم نم ديدعلا يف امهتكراصشم
ل˘ط˘ب نأا ى˘ل˘ع اد˘كؤو˘م ،ءا˘˘ي˘˘حألا تارود
كل˘م˘ي ر˘صضخ˘لا ع˘م جو˘ت˘˘م˘˘لا ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا
رخآا رخفلاب رعصشي هلعج ام اذه و ةبهوملا
ل˘صضف˘ب ة˘ي˘مو˘ج˘ن˘لا ى˘لإا ه˘لو˘˘صصو د˘˘ع˘˘ب
.هداهتجإاو هترباثم
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جيلÿآ وحن ÚبعÓلآ ةرجه ببسس وه آذه
ةيجيلخلا تايرودلا دهصشت

ن˘ي˘ب˘عل˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا د˘˘فاو˘˘ت
اهي˘ف ن˘ي˘ط˘صشا˘ن˘لا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا

ششاتان فوؤورلا دبع رارغ ىلع
د˘˘˘حأا يدا˘˘˘˘ن ي˘˘˘˘مر˘˘˘˘م شسرا˘˘˘˘ح
م˘˘˘ها زر˘˘˘بأا يذ˘˘˘لا ،يدو˘˘˘ع˘˘˘صسلا
يب˘عل˘ب ع˘فد˘ت ي˘ت˘لا با˘ب˘صسألا
ىلإا ةرجهلل ةين˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا
بعل ل˘كل »:ل˘ئا˘˘ق ج˘˘ي˘˘ل˘˘خ˘˘لا

ن˘م كا˘ن˘ه ،ة˘صصا˘˘خ˘˘لا ه˘˘فور˘˘ظ
كانهو ،لاومألا لجأا نم رداغي
،ةرملا ةقيقحلا اهنإا »:فاصضأاو ،«ةيرئازجلا ةلوطبلا يف اههجاو يتلا لكاصشملا ببصسب لحر نم
دكأا امك ،«ةرداغملا يف ركفت نأا يهيدبلا نم ،كتبهومو كاوتصسم ردقي نم دجت ل امدنعف
ةلوطبلاو ةيجيلخلا تايرودلا نيب ادج ريبك قرفلا نأا ينصسح قباصسلا نارهو ةيدولوم شسراح
.ةيلاملا تايناكملاو قفارملاو بعلملا ،تازيهجتلا ةيحان نم ةيرئازجلا
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ةÓسصلآ تيقآوم

يكيبو يتيتموأآ ةفÓخ لجأآ نم طقف يدنام ديري Úتسس^
Êاميلسس عم دقاعتلآ لجأآ نم يوق يسسنرف عآرسص^

لاطع بقآري نÓيم
لÓغتسسل ىعسسيو

ةيلا◊آ ةÎفلآ
هعم دقاعتلل

ظافتح’ا ىلع ةيافلح تزفح ةققÙا جئاتنلا
يصسنوتلا ينقتلاب

عطقل كرحتت ةرآدإلآ
ديد“و ةيدنألآ ىلع قيرطلآ

يكوكلآ دقع

ىلع نيبعÓلآ عم قفتت «رآدم»
ةئاملاب05ـب روجألآ صضيفخت

تابيردتلل ةدوعلآ نيح ىلإآ

رصسنلا» ةيعصضو نكل صضورعلا صضعب ىقلت هنأا دكأا
يوركلا هراوصشŸ ادح عصضي هتلعج «دوصسأ’ا

ىلغأاب تجوت»:›ولم ديرف
ةيعسضوو يرآوسشم نع صضآر..باقلألآ

«ةريدتسسŸآ ⁄اع ›آزتعآ ‘ ببسس قافولآ

رصصان نب عم ةزيمملا هتقÓع
«يدرابمللا» يدانلا نم هبرقت
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«نازول»ـب ةيصضايرلا ةمكحملل هجوتلا ررق يصشطز نيدلا ريخ

اهتيسضق فنأاتسستو تاعئاسشلآ ىلع درت «فافلآ»
هيدعاسسمو زآراكلأآ قبسسألآ بخانلآ دسض

يئاهنلآ اهرآرق ردسصت مل «صساتلآ»^
ةبذاكلآ رابخألآ رسشن نم دسض ءاسضقلل هجتتو اهقح دآدرتسسآ ىلع رسصت ةيداحتلآ^

فيطصس قافودادزولب بابصش


