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رهشش ذنم ةحوتفملا ةلطعلا مغر
«انوروك» ءابو ببشسب صسرام

يتيديلقت نيتلبنق ريمدت
صسادرــــموبب عــــنشصلا
50صصةمشصاعلاب ىشسوم يديشسو
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نوناق ىلع ةقداشصملاو ةشساردلا لمكي
0202 ةنشسل يليمكتلا ةيلاملا

رثكأا اهنيح نوكتشس فورظلا نأا دكأا
ايجوغاديبو ايحشص ةمئÓم

ةيبرتلاك تاعاطقلا صضعب ءانثتشساب
لظلا قطانمل ةهجوملا عيراششملاو ةحشصلاو

تاــقفنلا عــفد دـــيمجت
ةـــقلعتملا تاـــمازتللاو
يمومعلا زيهجتلا عيراششمب

40 صص

غلك62 نم ديزأا زجحو تاردخم راجت8 فيقوت
ىلفدلا نيعو ةنتابو ناشسملتب «ةلطز»

ةدئار ةيلحم ةمÓعل ةيلزنمورهك ةزهجأا طيشسقتلاب هعيب يعدي ةروطخلا ةتوافتم تاباشصإل نيرخآا813 صضرعت يف ببشست

يدوي تاقرطلا باهرإا
للخ صصاخششأا8 ةايحب

ةريخألا ةعاشس84 ـلا
50صص

ديدحت ،روتشسدلا ليدعت ةدوشسم تحرتقا
وأا نيتيلاتتم نيتدهع˘ب ة˘ي˘شسا˘ئر˘لا تاد˘ه˘ع˘لا

صسي˘ئر ن˘ي˘ي˘ع˘ت ة˘ي˘نا˘ك˘مإا ع˘م ،ن˘˘ي˘˘ت˘˘ل˘˘شصف˘˘ن˘˘م
صسيئر زكرم زيزعتو ،هل بئانل ةيروهمجلا
باون تادهع ديدحت نع Óشضف ،ةموكحلا
ثلثلا ةطوك ءاغلإاو ،طقف نيتدهعب بعششلا
ن˘˘ع Ó˘˘شضف ،ة˘˘مألا صسل˘˘˘ج˘˘˘م ي˘˘˘ف ي˘˘˘شسا˘˘˘ئر˘˘˘لا
مÓشس تامهم يف ةكراششملاب صشيجلل حامشسلا

كار˘ح˘لا ةر˘ت˘شسد ،نا˘م˘لر˘ب˘لا ة˘˘ق˘˘فاو˘˘م د˘˘ع˘˘ب
.ةيروتشسد ةمكحم ءاششنإاو ،يبعششلا

ةيدودرملا ةحنم بشص
رهششلا اذه ةذتاشسألل

50صص

ةديدجلا رئازجلا ءانب يف ةيشساشسأا ةنبل هربتعت و روتشسدلا ليدعت عورششم نمثت ةيشسايشسلا ةقبطلا
30 صصهتدوشسم ةششقانمل يزكرملاو يلحملا ىوتشسملا ىلع تاششرو حتف يف عرششت بازحأا

مويلا يئانثتشسإا ءارزو صسلجم
ةــنشسلا رـــيشصم يف لــشصفلل

ةــــيعماجلاو ةـــــيشساردلا

30صص

AENUليجأاتب بلاطي
ةيعماجلا تاـــناحتملا

مداــــقلا ربمتبشس ىلإا

كاـسسمإلاو راـطفإلا تيقاوم
اهيحاوشضو ةمشصاـــــعلا رئازجلا

45:30:كاــسسمإلا
84:91:راـطفإلا

40 صص

ةئاملاب7 ىلإا2 نيب ام دعاقتلا حنمو تاششاعم عفر
يعجر رثأاب يام رهشش باشستحا عم لبقملا ناوج رهشش نم ءادتبا

لاـــتحإا صصــخششب ةــــحاطإلا
مهلاومأا مهبلشسو نينطاوم ىلع
ةلششنخب تنرتنألا قيرط نع

جد فلأا02 يواشست وأا لقت يتلا حنملاو تاششاعملل ةئاملاب7 ـب ةدايز ^
جد فلأا05 يواشستو جد فلأا02 قوفت يتلا حنملاو تاششاعملل ةئاملاب4 ـب ةدايز ^
جد فلأا08 يواشستو جد فلأا05 قوفت يتلا حنملاو تاششاعملل ةئاملاب3 ـب ةدايز ^

جد فلأا08 قوفت يتلا حنملاو تاششاعملل ةئاملاب2 ـب ةدايز ^

40صص



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

رضشنلا لوؤوضسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
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قرضشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راضسŸا م.م.ذ.شش :طضسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرضشلا عيزوتلا
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ةـــــظحلم
روضصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لضصت يتلا

اهباحضصأا ¤إا درت ل
 ترضشن ءاوضس
رضشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
رود ناح

! .. «ةنوطلا»

يف رودلا ءاج ،ةيبلزلاو ،ديمسسلا دعب
كمسس ريباوط ىلع ةيسضاملا ةليلقلا مايألا
زع يف لوبقم ريغو بيهر عفادت ،ةنوطلا
ىلع نينطاوم فرط نم «انوروك» ةمزأا

عطقب رفظلل ةيلحاسسلا ندملا لك ىوتسسم
ن˘م ي˘ه˘سشلا عو˘˘ن˘˘لا اذ˘˘ه ن˘˘م «ةر˘˘ب˘˘ه» وأا
ليبسس ىلع انيديأا نيب ةروسصلاو ،كمسسلا
،سسادرموب ةنيدم نم ،رسصحلا ل لاثملا

هتمدقم يفو عراسشلا لءاسستي ةمث نمو
دد˘˘ع اذا˘˘م˘˘ل» .. ن˘˘ير˘˘ت˘˘ه˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا ءلؤو˘˘˘ه
ا˘ندÓ˘ب ي˘ف ع˘ف˘تر˘ُم ا˘نورو˘˘كب تا˘˘با˘˘سصإلا

.«! .. ارخؤوُم

«بجاو عات» Òم
! ..  مأا

ة˘يلو˘ب م˘ه˘م لوؤو˘سسم د˘˘لاو ةا˘˘فو د˘˘ع˘˘ب
ري˘م ر˘ب˘ع ،ير˘ئاز˘ج˘لا بر˘غ˘لا ي˘ف ة˘ي˘ل˘خاد
عم هنماسضت نع ةيلولا تاذب ىربك ةيدلب
ةعفد افورخ51 لقن نيأا ،لوؤوسسملا اذه
يلئاعلا نكسسم˘لا ى˘لإا ه˘ت˘يد˘ل˘ب ن˘م ةد˘حاو
تاءارجإا لكب انبحاسص لفكتو ،لوؤوسسملل
لوؤوسسملل ائينهف ،برسشو لكأا نم ،ءازعلا
.» ةدايزو بجاولاب مياق يل» ريملا اذهب

اي مهتمهف له
! .. «ةرقامزلا»

ا˘سسنر˘ف ةرا˘ف˘سس تعد ،ة˘˘ب˘˘ير˘˘غ ة˘˘جر˘˘خ ي˘˘ف
ىلإا ،ةيسسنجلا يجودزم نم اهاياعر رئازجلاب
ىلإا م˘ه˘تدو˘ع سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ر˘ب˘سصلا˘ب ي˘ل˘ح˘ت˘لا
لكاسشم نوه˘جاو˘ي ل م˘ه˘نأاو ا˘م˘ي˘سسل ،سسيرا˘ب

يف ءاجو ،رمألا اذه يف ةلجعلا سضرفت ةيحسص
مكيلع» ،ينورتكلإلا اهعقوم ىلع هترسشن نايب
نوكلمت دلب يف متنأاف ةيلوؤوسسملاب يلحتلاب

ة˘ي˘بر˘ع˘لا˘ب يأا ،«ن˘ي˘لوز˘ع˘م م˘ت˘سسلو ه˘ت˘ي˘سسن˘˘ج
امك و ،«اينارب سشمكارم مكدÓب يف اودعقأا»
نا˘م˘حد ل˘حار˘ل˘ل ةر˘ي˘ه˘سشلا ة˘ي˘ن˘˘غألا ي˘˘ف ءا˘˘ج
ىيعت حورت رفاسسم نيو حيارلا اي» ،يسشارحلا

.«يلوتو

؟ .. ةحشصلا ريزو نيأا

،رئازجلا يف ثدحي نأا نكمي ام برغأا نم
«ا˘نورو˘ك» ة˘مزأا ز˘ع ي˘ف ة˘˘لود˘˘لا د˘˘ق˘˘ت˘˘ف˘˘ت نأا
004 يلاوح هزاجنا ىلع تقفنأا ىفسشتسسمل
ىفسشتسسملا نع انه ثدحتن نحن ،ميتنسس رايلم
ام ،مناغتسسم ةيلوب «ريرسس042» يعماجلا
،6002 ذنم قلغمو روجهم ىنبم درجم لازي
عقاوم نولغتسسي بابسشلا نم ةعومجم لعج ام
اذه نيسشدتب ةبلاطملل ،يعامتجلا لسصاوتلا
اسسفنتم نوكي˘سسو ،ر˘ي˘ب˘كلا ي˘ح˘سصلا ق˘فر˘م˘لا
تايلول نولقنتي اوناك نيذللا ةيلولا ناكسسل
.جÓعلا يقلتل ةرواجم

qarsana@essalamonline.com
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! .. «صشاشسني ام» يرئاز÷ا
ح˘˘سضاو ل˘˘˘ي˘˘˘لد˘˘˘ك

ىد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع يو˘˘˘قو
لا˘˘˘˘ي˘˘˘˘جألا ط˘˘˘˘بار˘˘˘˘ت
اهكسسمتو ،ةيرئازجلا
،اهتدحوو اه˘خ˘يرا˘ت˘ب
ىر˘˘˘˘˘كذ ترد˘˘˘˘˘˘سصت
5491 يام8 رزاجم
ني˘ير˘ئاز˘ج˘لا «د˘نر˘ت»
لسصاوت˘لا ع˘قو˘م ي˘ف
،«رتيوت» يعام˘ت˘جإلا
ريظنلا عطقنم لعافت
يذ˘˘لا ثد˘˘ح˘˘˘لا ع˘˘˘م
تر˘˘ج ا˘˘م˘˘ك ه˘˘ق˘˘˘فار
نل ادبأا ابعسشو ةموكح رئازجلاو .. «ىسسنن ل ىتح» راعسش ،ةريخألا تاونسسلا يف ةداعلا هيلع
.ةنسس031 ةليط لزعأا بعسش دسض رزاجم نم يسسنرفلا رامعتسسإلا هفرتقإا ام ىسسنت

ةهجاولل مداخلب ديعُت روتشسدلا ةدوشسُم

لك رارغ ىلع تلسسرأا ،ةيروهمجلا ةسسائر حلاسصم نأا ،«مÓسسلا» ـل ةعلطم دج رداسصم ترسسأا
ليدعت ةدوسسم نم ةخسسن ،ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا تا˘ي˘لا˘ع˘فو ة˘ي˘ن˘طو˘لا تا˘ي˘سصخ˘سشلاو باز˘حألا
،«نÓفألا» ـل قبسسألا ماعلا نيمألاو ،قبسسألا ةموكحلا سسيئر ،مداخلب زيزعلا دبع ىلإا ،روتسسدلا

ةحاسسلا نع ةونع بِيُغ امدعب ىرخأا ةرم مداخلب زوربل ةسصرف نوكت نأا اهنأاسش نم ةوطخ
 .ةقيلفتوب زيزعلا دبع قبسسألا سسيئرلل ةعبارلا ةدهعلا ةيادب ذنم ةينطولا ةيسسايسسلا

! .. ءانثتشسلا ةراقلا .. «اكيتكراتنأا»
م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ل˘˘ك ه˘˘با˘˘ج˘˘ي ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘˘ب

فلآا ف˘˘˘ل˘˘˘خ يذ˘˘˘لا ،«ا˘˘˘نورو˘˘˘˘ك»
،تا˘با˘سصإلا ن˘ي˘يÓ˘مو تا˘˘ي˘˘فو˘˘لا
يف ةيبونجلا ةيبطقلا ةراقلا ىقبت
،نآلا دح ىلإا ءابولا اذه نع ىأانم
نا˘كم در˘بأا «ا˘كي˘ت˘كرا˘ت˘نأا» تتا˘بو
ي˘ف ا˘˘نا˘˘مأا ر˘˘ث˘˘كألا ،سضرألا قو˘˘ف
يأا لجسست مل ثيح ،مويلا ملاعلا
ميقي ه˘نأا ا˘م˘ل˘ع ،ةد˘كؤو˘م تا˘با˘سصإا
مهّلج ،سصخسش فلآا5 يلاوح اهيف
08 وحن يف ءاملعلاو نيثحابلا نم
.ثحب زكرمو ةدعاق

؟.. «انوروك» عم ⁄اعلا ملقأات له
لو˘ح ةر˘ي˘ث˘˘ك لود مد˘˘ق˘˘ت˘˘ت

ةر˘ت˘ف˘˘لا ي˘˘ف رذ˘˘ح˘˘ب م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
رجحلا عفر هاجتا يف ةريخألا
طسسو اهينطاوم نع يلزنملا

ة˘جو˘م لو˘سصح ن˘م فوا˘خ˘˘م
سسوريفب تاباسصإلا نم ةيناث
ةراجت ،دجت˘سس˘ُم˘لا «ا˘نورو˘ك»
قفارمو ئطبب ةا˘ي˘ح˘ل˘ل دو˘ع˘ت
ةدمجم تناك ةماع لكايهو
اهتايح نم ل˘ي˘ل˘ق˘لا د˘ي˘ع˘ت˘سست
عم ملقأات ملاعلا نأاكو ،رذحب
 .هعم سشياعتي أادبو ءابولا اذه



watan@essalamonline.com
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ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘ه˘ب˘˘ج بز˘˘ح ن˘˘م˘˘ث
سسي˘˘˘ئر ماز˘˘˘ت˘˘˘لإا ،ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا
،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا
ليدعت نونا˘ق عور˘سشم ل˘ع˘ج˘ب
ايقفاوت اعباط لمحي ،روتسسدلا

اهسساسسأا ة˘ل˘ما˘سش ة˘برا˘ق˘م ق˘فو
سسكعيو ،ةعسساولا ةراسشتسسلا
،يرئاز˘ج˘لا بع˘سشلا تا˘ع˘ل˘ط˘ت
ىلع تاسشرو حتفيسس هنأا انلعم
يزكرملاو يلحملا ىوتسسملا

ليدعت ةدوسسم ةسشقانم لجأا نم
يف «نÓفألا» دروأاو ،روتسسدلا
«مÓ˘سسلا زو˘ح˘ت سسمأا ه˘ل نا˘ي˘ب

هذ˘˘ه» ،ه˘˘ن˘˘˘م ة˘˘˘خ˘˘˘سسن ى˘˘˘ل˘˘˘ع
سسي˘ئر ل˘ب˘˘ق ن˘˘م ةرا˘˘سشت˘˘سسإلا
ليدعت سصوسصخب ،ةيروهمجلا
ةيباجيا ةوطخ ربتعت ،روتسسدلا
ج˘˘ه˘˘ن˘˘لا ز˘˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘ت را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف
را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف ي˘˘˘طار˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘يد˘˘˘لا
اندÓب نأا حسضوتو ،تارواسشملا
نم ديدج طمن قيقحت ددسصب
روا˘سشت˘لا ى˘ل˘ع مو˘ق˘ي ،م˘كح˘˘لا

بلاطم عم بواجتلاو راوحلاو
.«ةعورسشملا بعسشلا

عمجتلا بزح ربتعا هتهج نم
نايب يف ،يطارقميدلا ينطولا
تع˘˘ل˘˘طإا ،سسمأا لوأا ءا˘˘سسم ه˘˘˘ل

عورسشم˘لا نأا ،«مÓ˘سسلا» ه˘ي˘ل˘ع
روتسسدلا ليد˘ع˘ت˘ل يد˘ي˘ه˘م˘ت˘لا
ة˘˘˘˘˘سسا˘˘˘˘˘ئر ه˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘عزو يذ˘˘˘˘˘لا
ة˘ق˘ب˘ط˘لا ى˘ل˘ع ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
يندملا عمتجم˘لاو ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا

فدهب ةينطولا تايسصخسشلاو
ة˘˘ن˘˘ب˘˘ل ،ة˘˘سشقا˘˘ن˘˘م˘˘لاو ءار˘˘˘ثإلا
ر˘ئاز˘ج˘لا ءا˘˘ن˘˘ب ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘سسا˘˘سسأا
ا˘ه˘ي˘لإا ح˘م˘ط˘ي ي˘ت˘لا ةد˘يد˘ج˘˘لا
،«يدنرألا» ل˘ج˘سسو ،ع˘ي˘م˘ج˘لا

هذ˘ه˘ل ة˘˘ي˘˘لوألا ةءار˘˘ق˘˘لا بق˘˘ع
سسي˘˘˘ئر ة˘˘˘ب˘˘˘غر ،ة˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ثو˘˘˘˘لا
سسفن ءاطعإا يف ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

ة˘˘لود˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘ل د˘˘يد˘˘ج
سسبللا ةلازإاو تايرحلا زيزعتو
نيب ام لسصفلا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف
.تاطلسسلا

ةليكسشت˘لا هذ˘ه تح˘سضوأا ا˘م˘ك
ليدعت عورسشم نأا ،ةيسسايسسلا
ي˘˘ف ي˘˘تأا˘˘ي يذ˘˘لا ،رو˘˘ت˘˘سسد˘˘لا

دن˘ج˘ت سضر˘ف˘ت ةز˘ي˘م˘م فور˘ظ
روتسسد رارقإا لجأا نم عيمجلا
ي˘ن˘طو عا˘م˘˘جإا ى˘˘ل˘˘ع زو˘˘ح˘˘ي
ن˘ي˘ع˘ب اذ˘خأا ،ي˘˘لود فار˘˘ت˘˘عاو
كار˘˘ح˘˘لا بلا˘˘ط˘˘م را˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘علا
د˘˘ي˘˘ع˘˘سصلا ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘سشلا
رو˘˘ط˘˘ت˘˘˘لا اذ˘˘˘كو ،ي˘˘˘ل˘˘˘خاد˘˘˘لا
ة˘مو˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ل˘˘سصا˘˘ح˘˘لا
تزربأاو ،ةيملاعلا ةيرو˘ت˘سسد˘لا
تد˘˘˘ع˘˘˘ت ةدو˘˘˘سسم˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه نأا
ن˘م ا˘ه˘ن˘ع ر˘ب˘ع˘م˘لا بلا˘ط˘م˘˘لا

ن˘ي˘ي˘سسا˘ي˘˘سس ن˘˘ي˘˘ل˘˘عا˘˘ف فر˘˘ط
ةمكحم رارقإاك ،نيي˘عا˘م˘ت˘جاو
ةموظن˘م ع˘ي˘سسو˘تو ة˘يرو˘ت˘سسد
زيزع˘تو ،تا˘ير˘ح˘لاو قو˘ق˘ح˘لا

،ة˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر ز˘˘˘كر˘˘˘م
يطارقميدلا لواد˘ت˘لا نا˘م˘سضو
،ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نلا بسصا˘ن˘م˘لا ى˘ل˘ع
ىلإا ،يوعمجلا لمعلا ريرحتو
ءاسضقلا ةيلÓقتسسا زيزعت بناج
ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘˘لا بنا˘˘ج ى˘˘لإا
ا˘هدا˘ع˘بأا˘ب ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘يو˘˘ه˘˘لا

«يدنرألا» ررق هيلعو ،ةثÓثلا
˘˘‐ ه˘˘تاذ رد˘˘سصم˘˘لا ف˘˘ي˘˘سضي ‐
ن˘م ة˘ل˘كسشم ة˘ن˘ج˘˘ل ف˘˘ي˘˘ل˘˘كت
ي˘ف بز˘ح˘لا ءار˘ب˘˘خو تارا˘˘طإا
ةربخلا يوذو ينوناقلا لاجملا
ةسساردل يرادإلا ر˘ي˘ي˘سست˘لا ي˘ف
ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت ةدو˘˘سسم ىو˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘م
تاحرتق˘م م˘يد˘ق˘تو ،رو˘ت˘سسد˘لا

ة˘˘˘˘سسا˘˘˘˘ئر˘˘˘˘ل تا˘˘˘˘ظ˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘مو
.اهسصوسصخب ةيروهمجلا

يه تدكأا ،لب˘ق˘ت˘سسم˘لا ة˘ه˘ب˘ج
سسمأا ا˘ه˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف ،ىر˘˘خألا
،هنم ةخسسن «مÓسسلا» تملسست
نم ةنجل بيسصنتب تماق اهنأا

تارا˘طإلاو رداو˘كلا ف˘ل˘ت˘خ˘م
سشاق˘ن˘ب ى˘ن˘ع˘ت ن˘ي˘سصت˘خ˘م˘لاو
ع˘˘فر˘˘ت˘˘ل ،رو˘˘ت˘˘سسد˘˘لا ةدو˘˘˘سسم
ينطولا بتكملا ىلإا اهريرقت

˘ما˘يألا ي˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا ه˘˘يأار ءاد˘˘بإل
ة˘سسا˘ئر ى˘لإا ع˘فر˘ي˘ل ة˘ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا
عيزوت تربتعإاو ،ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا

هذ˘˘ه ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ة˘˘سسا˘˘ئر
،ةسشقانم˘لاو ءار˘ثإÓ˘ل ةدو˘سسم˘لا

مازتلإل اديسسجت ةيباجيإا ةوطخ
د˘عو˘لا˘ب ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر
تابا˘خ˘ت˘نلا ءا˘ن˘ثأا ه˘مد˘ق يذ˘لا
مغر كلذو ،ةريخألا ة˘ي˘سسا˘ئر˘لا
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘سصلا فور˘˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘˘لا

ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلاو ة˘يدا˘˘سصت˘˘قلاو
رئازجلا اهسشيعت يتلا ةبعسصلا

،ةرومعملا لود ةيقب رارغ ىلع
ةليكسشتلا هذه نايب يف ءاجو
هذ˘˘ه نأا د˘˘ي˘˘كأا» ،ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘˘سسلا
ةيانع˘لا˘ب ى˘ظ˘ح˘ت˘سس ةدو˘سسم˘لا
ةدا˘˘ي˘˘˘ق فر˘˘˘ط ن˘˘˘م ة˘˘˘مزÓ˘˘˘لا

بزح˘لا ي˘ل˘سضا˘ن˘مو تارا˘طإاو
نم تايو˘ت˘سسم˘لا ة˘فا˘ك ى˘ل˘عو
قيمعلاو عسساولا سشاقنلا لÓخ
يأارلا ءادبإل اهلوح لوؤوسسملاو
ا˘ه˘تا˘يو˘ت˘ح˘مو ا˘˘هدو˘˘ن˘˘ب لو˘˘ح
ع˘م ،ا˘ب˘ل˘سس وأا ا˘با˘ج˘يإا ا˘هءار˘˘ثإاو
نم ديدعلاب تءا˘ج ا˘ه˘نأا م˘ل˘ع˘لا
اهتحرطو اهتنبت ي˘ت˘لا طا˘ق˘ن˘لا

ا˘ق˘با˘سس ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ة˘˘ه˘˘ب˘˘ج
ربتعإاو ،«ةيبا˘ج˘يإلا بناو˘ج˘لاو
اذه ،ديعل˘ب ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع بز˘ح
ةسصرف ،يرو˘ت˘سسد˘لا ل˘يد˘ع˘ت˘لا
راو˘ح˘لاو سشا˘ق˘ن˘لا ق˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘ل
رئازجلا ملاعم ثعبل قافتإلاو
.ةديدجلا

ليدعت ةدوشسم» :«صسمح»
«ةشضماغو ةمهبم روتشسدلا

ة˘كر˘ح تد˘ق˘ت˘نإا ا˘ه˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
اهل نا˘ي˘ب ي˘ف ،م˘ل˘سسلا ع˘م˘ت˘ج˘م
ى˘ل˘˘ع «مÓ˘˘سسلا» زو˘˘ح˘˘ت سسمأا

ةدوسسم تاحرتقم ،هنم ةخسسن
نأا ةحسضوم ،روتسسدلا ليدعت
ةغيسصب تءاج ريبادتلا سضعب
ىر˘˘خأاو ة˘˘سضما˘˘غو ة˘˘م˘˘ه˘˘ب˘˘م
ا˘ه˘م˘ي˘ي˘ق˘ت ي˘فو ،«ة˘يو˘ب˘˘ع˘˘سش»
ة˘حر˘ت˘ق˘م˘لا ة˘ق˘ي˘ثو˘ل˘˘ل ي˘˘لوألا
ة˘سسا˘ئر فر˘ط ن˘˘م سشا˘˘ق˘˘ن˘˘ل˘˘ل
«سسمح» تدكأا  ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
،ينطولا اهبتكمل عامتجا يف
ة˘ن˘ج˘ل˘لا ه˘ي˘لإا تل˘سصو˘ت ا˘م نأا˘ب
ةي˘سضرألا داد˘عإا˘ب تف˘ل˘ك ي˘ت˘لا
،ةوجرملا تاحومطلا نع ديعب

فايطأا هنع تربع ام اميسس ل
بلاطمو ،كارحلا يف بعسشلا
،ا˘ه˘ي˘ل˘ع ع˘م˘ج˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘لا

ةدوسسم ل˘سصف مد˘ع تد˘ق˘ت˘ناو
يف اددجم ةحرتقملا روتسسدلا

ذإا ي˘سسا˘ي˘سسلا ما˘ظ˘ن˘لا ة˘ع˘ي˘ب˘ط
لكسش يأا لثمي ل انيجه هتقبأا

ةفورعملا ةمظنألا لاكسشأا نم
وأا ة˘ي˘سسا˘ئر˘لا ن˘م م˘لا˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف
،ةي˘سسا˘ئر ه˘ب˘سش وأا ة˘ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لا

ةيبلغألا ة˘ق˘ي˘ثو˘لا مر˘ح˘ت ثي˘ح
مزلُت لو ،رييسستلا يف اهقح نم
نم ة˘مو˘كح˘لا سسي˘ئر ة˘ي˘م˘سست
ةيلك سضقاني رمأا وهو ةيبلغألا
عم ‐ هتاذ ردسصملا فيسضي ‐
ةيليثمتلا ةيطارق˘م˘يد˘لا ى˘ن˘ع˘م
ايرهوجو ايسساسسأا ءزج يغليو
ر˘ب˘ع˘م˘لا ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا ةدارإلا ن˘م
تا˘˘با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘نلا ي˘˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ع
ةلاح ىلع ةوÓع ،ة˘ي˘ع˘ير˘سشت˘لا
بسصنمب ةقلع˘ت˘م˘لا سضو˘م˘غ˘لا
هرود ثي˘ح ن˘م سسي˘ئر˘لا بئا˘˘ن
.هنييعت ةقيرطو هتايحÓسصو
ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘نأا ،«سسم˘˘˘˘˘ح» تف˘˘˘˘˘سشكو
اهتسسارد قيمع˘ت ي˘ف عر˘سشت˘سس
د˘يد˘˘ح˘˘ت سضر˘˘غ˘˘ب ةدو˘˘سسم˘˘ل˘˘ل
ةد˘ع ى˘ل˘ع ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ا˘ه˘ف˘قو˘˘م
كار˘˘سشإاو ،ا˘˘ه˘˘ن˘˘م تا˘˘يو˘˘ت˘˘سسم
ا˘ه˘تا˘ئ˘ي˘هو ة˘كر˘˘ح˘˘لا ل˘˘كا˘˘ي˘˘ه
ا˘ه˘تا˘˘سسسسؤو˘˘مو ة˘˘يرا˘˘سشت˘˘سسلا

ىلإا ةفاسضإلاب ،ايلحمو ايزكرم
نيسصتخملاو ءاربخلا ةراسشتسسا

ةيتاعوسضوم تاود˘ن م˘ي˘ظ˘ن˘تو
.عوسضوملا يف

ليدبلا ىوق
صضفرت يطارقميدلا

ةيروتشسدلا تاحÓشصإلا
ىوق لتكت سضفر لباقملا يف
،ي˘˘˘طار˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘يد˘˘˘لا ل˘˘˘يد˘˘˘ب˘˘˘لا
يتلا ةيروتسسد˘لا تا˘حÓ˘سصإلا
ة˘˘˘سسا˘˘˘ئر ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع تن˘˘˘˘ل˘˘˘˘عأا
لحلا نأا ةربتعم ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
،ي˘ن˘طو˘لا عا˘م˘جإلا ي˘ف نو˘كي

لوأا ،ل˘ت˘كت˘ل˘ل نا˘ي˘ب ي˘˘ف ءا˘˘جو
،«مÓسسلا» هي˘ل˘ع تع˘ل˘طإا سسمأا
دسض» يئانثتسسلا هعامتجإا جوت
تررق ،نييرئازجلا ةيبلاغ ةدارإا
قيرطلا ةطراخ رسشن ةموكحلا
ع˘˘سضو ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘˘ب ة˘˘˘سصا˘˘˘خ˘˘˘لا
بعسشلا داع˘ب˘ت˘سسل ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا
رايتخا نم ىرخأا ةرم يرئازجلا

ردسصملا رب˘ت˘عاو ،«ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسم
ةيروتسسدلا تاحÓسصإلا ،هتاذ
يتلاو «ةيدار˘ف˘نلا»ـب ة˘يرا˘ج˘لا
ة˘˘فا˘˘ق˘˘˘ث ىر˘˘˘خأا ةر˘˘˘م سسر˘˘˘كت
ي˘ف تب˘ب˘سست ي˘ت˘لا داد˘ب˘ت˘˘سسلا
.دÓبلا هسشيعت يذلا عسضولا

ل˘يد˘ب˘لا ىو˘˘ق د˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘تو اذ˘˘ه
سسف˘ن بسسح‐ ي˘طار˘˘ق˘˘م˘˘يد˘˘لا
يتلا ةيعرسشلا ةمزأا نأا ‐نايبلا

لÓقتسسلا ذنم ماظنلا تبرسض
سشا˘ق˘ن نود˘ب ا˘ه˘ل˘ح ن˘˘كم˘˘ي ل
ىلإا يدؤوي قاطنلا عسساو يبعسش
،ةدايسس تاذ ةيسسيسسأا˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
سسير˘˘˘˘˘˘˘˘˘كت ى˘˘˘˘˘˘˘˘˘لإا يدؤو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت
.ةيقيقحلا ةيطارقميدلا

هتدوشسم ةششقانمل يزكرملاو يلحملا ىوتشسملا ىلع تاششرو حتف يف عرششت بازحأا

ةديدجلا رئازجلا ءانب يف ةيشساشسأا ةنبل هربتعتو روتشسدلا ليدعت عورششم نمثت ةيشسايشسلا ةقبطلا

ح.ميلشس / ر.نوراه

ىلع Óيلد هتربتعإاو ،هتدوشسم ىلع تعلطإا امدعب روتشسدلا ليدعت عورششم تنمثو ةيشسايشسلا ةقبطلا تبحر
بازحأا تعرششو ،بعششلا اهيلإا حمطيو اوبشصي يتلا ةديدجلا رئازجلا ءانب ىلع اهشصرحو ةطلشسلا اياون قدشص

.هتدوشسم ةششقانمل يزكرملاو يلحملا ىوتشسملا ىلع تاششرو حتف يف ةدع ةيشسايشس

صسورد ةعجارم نم ةياغلا نأا دكأا
تايحشضتلاب ريكذتلا وه يشضاملا

لÓقتشسإلا لين لجأا نم
بابششلا وعدي لاورز نيمايلا

مئارج نايشسن مدع ىلإا
يشسنرفلا رامعتشسلا

صسيئر ،لاورز نيمايلا دكأا
ةياغلا نأا ،قبشسألا ةيروهمجلا

صسورد ةعجارم نم فدهلاو
ةريشسملاب ريكذتلا وه ،يشضاملا
لجأا نم رئازجلا اهتعطق يتلا
نم ةنشس231 دعب اهلÓقتشسا لين
مدع ىلإا بابششلا ايعاد ،ةاناعملا
رامعتشسلا مئارج نايشسن
ةروثلا ليجب ءادتقإلاو ،يشسنرفلا

.نطولا بحو ةيحشضتلا يف
ةيمشسرلا هتحفشص يف ،لاورز بتك
ةبشسانمب ،«كوبشسيافلا» ىلع

يام8 رزاجمل57 ـلا ىركذلا
صسورد ةعجارم نم ةياغلا» ،5491
دايعألا اهيلإا انوعدت يتلا يشضاملا
ريكذتلا وه اهب لفتحن يتلا

اندÓب اهتعطق يتلا ةريشسملاب
نأا انل حيتي امب لÓقتشسلا ذنم
ةققحملا تازاجنإلا صسيقن
ءاطخألا نم لشصح ام بنجتنو
ةميزعلا نم ديزمب حلشستلاو
،«رشصعلا تايدحت ةهجاومل
ىشسنت لأا انتبيبشش ىلعف» فاشضأاو
لاوط تÓيو نم انبعشش هدبكت ام
يتلا تÓيولا كلت ،ةنشس231
تلواحمو رزاجملا يف تلثمت
نم مهديرجتو انلهأا ةدابإا
صسمط ىلع ميمشصتو مهيشضارأا

يف انلعجو انتيوه وحمو انتفاقث
.«ناك ربخ

ح.ميلشس

د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع مو˘ي˘˘لا سسأار˘˘ت˘˘ي
،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر ،نو˘˘ب˘˘ت
تاو˘˘ق˘˘ل˘˘ل ى˘˘˘ل˘˘˘عألا د˘˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘لا
عا˘˘فد˘˘لا ر˘˘يزو ،ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سسم˘˘˘لا
ايئان˘ث˘ت˘سسا ا˘عا˘م˘ت˘جا ،ي˘ن˘طو˘لا
د˘يد˘ح˘ت˘˘ل ،ءارزو˘˘لا سسل˘˘ج˘˘م˘˘ل
ل˘جأا ن˘م ةذ˘خ˘ت˘م˘لا تاءار˘جإلا
ة˘ن˘سسلا ة˘يا˘ه˘ن م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ةدا˘˘عإا
،ةيراجلا ةيعماجلاو ةيسساردلا

ءاج امل اقفو ‐ لمكتسسي امك
‐ةيروهمجلا ةسسائرل نايب يف
ى˘ل˘ع ة˘قدا˘˘سصم˘˘لاو ة˘˘سسارد˘˘لا
ةنسسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق
ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت م˘˘ت ا˘˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘ب ،0202
،يسضام˘لا عو˘ب˘سسألا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

ل˘يد˘ع˘تو ءار˘ثإا ى˘ن˘سست˘ي ى˘ت˘˘ح
لكسشب يد˘ي˘ه˘م˘ت˘لا عور˘سشم˘لا
سسل˘ج˘˘م رر˘˘قو اذ˘˘ه.لسضفأا
مايأا6 ذنم عم˘ت˘ج˘م˘لا ءارزو˘لا
تحت ،دعب نع لسصاوتلا ةينقتب
،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ة˘˘سسا˘˘ئر
لي˘كسشت ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر
،لوألا ر˘يزو˘لا ا˘ه˘سسأار˘ي ة˘ن˘ج˘ل
ة˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ءارزو ن˘˘م ة˘˘ف˘˘لؤو˘˘م
ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو ،ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا

نيو˘كت˘لاو ،ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو
ىلوتت ،ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو
ة˘مزÓ˘لا تا˘حار˘ت˘قلا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت

ا˘م˘ب ة˘ي˘سسارد˘لا ة˘ن˘سسلا ءا˘ه˘˘نإل
ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ة˘ح˘˘ل˘˘سصم ن˘˘م˘˘سضي
ظيفحلا د˘ب˘ع د˘كأاو.ةبلطلاو
ي˘ن˘طو˘˘لا ق˘˘سسن˘˘م˘˘لا ،طÓ˘˘ي˘˘م
ي˘ن˘طو˘لا سسل˘ج˘˘م˘˘لا ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘ل

ذنم ،يلاعلا مي˘ل˘ع˘ت˘لا ةذ˘تا˘سسأل
ةنسسلا لامكإا ىلع ،ةليلق مايأا
ادعبتسسم ،ةيعماجلا ة˘ي˘سسارد˘لا
ة˘ن˘سس ثود˘ح ة˘ي˘نا˘كمإا ا˘ما˘م˘˘ت
م˘˘˘سسو˘˘˘م˘˘˘˘لا لÓ˘˘˘˘خ ءا˘˘˘˘سضي˘˘˘˘ب
ةدوع طبرو ،يلاحلا يسساردلا
تاروطتب ةعماجلا ىلإا ةبلطلا

،دÓ˘ب˘لا ي˘ف ي˘ح˘سصلا ع˘سضو˘لا
ادعوم يام51 خيرات احرتقم
رار˘م˘ت˘سسا ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘فو ،كلذ˘˘ل
لجؤوي ،«انوروك» ءابو راسشتنا

ر˘ب˘م˘ت˘ب˘سس ى˘˘لإا خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا اذ˘˘ه
ددسصلا اذه يف لاقو ،لبقملا
ة˘لأا˘˘سسم ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘خألا رار˘˘ق˘˘لا»
ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘سسارد˘ل˘ل ةدو˘˘ع˘˘لا
،ةيروهمجلا سسيئر ىلإا دوعي

.«نوبت ديجملا دبع
،نوبت سسيئرلا نأا ،ركذلاب ريدج
ةيفحسصلا ةلباق˘م˘لا لÓ˘خ د˘كأا
عوبسسألا اهارجأا يتلا ةيرودلا
لئاسسو يلوؤوسسم عم يسضاملا
ناح˘ت˘ما نأا ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا مÓ˘عإلا
م˘سسو˘م˘ل˘ل ا˘يرو˘لا˘كب˘لا ةدا˘ه˘سش
م˘˘ت˘˘ي˘˘سس ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا ي˘˘˘سسارد˘˘˘لا
كانه نوكت نل هنأا امك ،هزايتجا
نأا ى˘لإا ار˘ي˘سشم ،ءا˘سضي˘ب ة˘˘ن˘˘سس
اذه يف ذختتسس يتلا ريبادتلا
ىحنملاب ةطبترم ىقبت هاجتلا
سسور˘˘ي˘˘ف ة˘˘مزأا هذ˘˘خأا˘˘ت يذ˘˘˘لا
،ةلبقملا ةرتفلا لÓخ «انوروك»
˘ما˘قرألا تسضف˘˘خ˘˘نا اذإا» لا˘˘قو
(سسوريفلا يسشفتب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا)
ي˘ف ن˘كل ل˘ح كا˘ن˘ه نو˘˘كي˘˘سس
نوكتسس سسكعلا ثودح ةلاح
فا˘سضأاو ،«ىر˘خأا لو˘ل˘ح كا˘ن˘ه
ة˘˘ن˘˘سسلا ع˘˘ي˘˘سضن ن˘˘ل ا˘˘ن˘˘ن˘˘كل»
ةبل˘ط˘لا زا˘ت˘ج˘ي˘سسو ة˘ي˘سسارد˘لا
يتلا سسوردلل اقفو ناحتملا
اذ˘˘ه ي˘˘ف فدرأاو ،«ا˘˘˘هو˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ت
ةعيبط يف لخدتأا نل » ددسصلا

رمألا قلعت ءاوسس ريبادتلا هذه
ريغ وأا سسوردلل ةبتع ديدحتب
نكمي ي˘ت˘لا لو˘ل˘ح˘لا ن˘م كلذ
ى˘ق˘ب˘ي ر˘مألا .. ا˘ه˘ي˘لإا ءو˘ج˘˘ل˘˘لا

يري˘سسمو ةذ˘تا˘سسأÓ˘ل ا˘كور˘ت˘م
.«عاطقلا

ر.نوراه

ةيلاملا نوناق ىلع ةقداشصملاو ةشساردلا لمكي
0202 ةنشسل يليمكتلا

ريشصم يف لشصفلل مويلا يئانثتشسإا ءارزو صسلجم
ةيعماجلاو ةيشساردلا ةنشسلا

،ينطولا ءانبلا ةكرح تفسشك
تا˘حر˘˘ت˘˘ق˘˘م˘˘ل ا˘˘هد˘˘ي˘˘يأا˘˘ت ن˘˘ع
ةلثمتملا نييعامتجلا ءاكرسشلا
رار˘˘˘ق ذا˘˘˘خ˘˘˘˘تا ةرور˘˘˘˘سض ي˘˘˘˘ف
م˘سسو˘م˘لا ءا˘ه˘ت˘نا ن˘ع نÓ˘عإلا
9102/0202 ي˘˘˘˘˘˘˘˘سسارد˘˘˘˘˘˘˘˘لا
سسور˘˘˘ي˘˘˘ف ة˘˘˘ح˘˘˘ئا˘˘˘˘ج بب˘˘˘˘سسب
.«انوروك»
ةيسسايسسلا ةليكسشتلا تحسضوأا
تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا رار˘˘˘ق نأا ،ا˘˘˘ه˘˘˘تاذ
تاءار˘جإا د˘يد˘م˘ت˘ب ة˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا
ىلإا دÓبلا يف يحسصلا رجحلا

دكؤوي ،يراجلا يام41 ةياغ
لكسشي لازي ل ءابولا اذه نأا
،نينطاوملا ةحسص ىلع اديدهت
بعسصلا نم حبسصأا انه نمو
ىلإا ذيمÓتلا ةدوع اهبسسح ادج
لظ ي˘ف ة˘ي˘سسارد˘لا م˘هد˘عا˘ق˘م
ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا فور˘˘˘ظ˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه
ةبو˘ع˘سص ع˘م اذ˘كو ،ةر˘ي˘ط˘خ˘لا
ي˘ف ة˘يا˘قو˘لا تاءار˘جإا ذ˘ي˘ف˘˘ن˘˘ت
،ةيوبرت˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا سضع˘ب

ىرخأا ةهج نم نكمي ل امك
،م˘ه˘ل˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘ب ة˘˘ي˘˘ح˘˘سضت˘˘لا

يأا تاسساكعنا نم مهتيسسفنو
ءاسضيبلا ةنسسلا ىلإا وعدي رارق
ج˘˘ما˘˘نر˘˘˘ب˘˘˘لا نأاو ،ا˘˘˘سصو˘˘˘سصخ
ا˘˘مد˘˘ق˘˘ت فر˘˘ع د˘˘ق ي˘˘سسارد˘˘لا

ن˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘سصف˘˘˘لا ي˘˘˘ف لو˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م

تح˘سضوأا ه˘ي˘ل˘عو ،ن˘ي˘ق˘با˘˘سسلا
سسمأا ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘˘ف ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا
ةخ˘سسن ى˘ل˘ع «مÓ˘سسلا» زو˘ح˘ت
تارارقلا لك يعارت نأاب ،هنم
ة˘ح˘ل˘سصم ،ا˘هذا˘خ˘˘تا ع˘˘مز˘˘م˘˘لا
اذكو ،ذيمÓتلا ةحسصو ،نطولا
عا˘ط˘˘ق˘˘لا لا˘˘م˘˘عو ،ةذ˘˘تا˘˘سسألا
هذ˘˘ه نو˘˘كت نأاو ،ما˘˘ع ل˘˘كسشب
ة˘˘˘ي˘˘˘حا˘˘˘ن˘˘˘لا ن˘˘˘م تارار˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
ة˘ح˘ل˘سصم ي˘ف ة˘ي˘جو˘غاد˘˘ي˘˘ب˘˘لا
راوطألا لك يف نيسسردمتملا
.ةيميلعتلا

ي˘ت˘لا ،ة˘كر˘˘ح˘˘لا تن˘˘م˘˘ثو اذ˘˘ه
،ةنيرق نب رداقلا دبع اهسسأاري
ةينطولا ةيبرتلا ةرازو يعاسسم
اهئاكرسش ةفاك عم اهتاراوحو
تا˘ي˘ع˘م˘ج ن˘م ن˘ي˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا
تا˘با˘ق˘˘نو ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا ءا˘˘ي˘˘لوأا
لك د˘ي˘ي˘ق˘ت ل˘جأا ن˘م ،عا˘ط˘ق˘لا
تارو˘سصت˘˘لاو تا˘˘حر˘˘ت˘˘ق˘˘م˘˘لا
،ا˘هاو˘سس ا˘مو ة˘˘ي˘˘جو˘˘غاد˘˘ي˘˘ب˘˘لا
م˘سسو˘م˘لا ر˘ي˘سصم˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
ل˘˘˘كو ،يرا˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘سسارد˘˘˘˘لا

،ةيمسسرلا هتاناحتماو هتاقباسسم
ىلثملا ةغيسصلا طبسضل كلذو
ع˘˘˘م ا˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘كت ا˘˘˘ه˘˘˘˘ئار˘˘˘˘جإل
يتلا فورظ˘لاو تاد˘ج˘ت˘سسم˘لا
اندÓب ىلع ءابولا اذه اهسضرف
.ملاعلا نادلب نم اهريغ ىلعو

ـه.داوج

لكو نيشسردمتملا ةحلشصم يف تارارق ذاختل تعفار
ةيبرتلا عاطق لامع

يراجلا يشساردلا مشسوملا ءاهنإا رايخ عم ءانبلا ةكرح



ر˘يزو˘لا ح˘˘لا˘˘سصم تح˘˘سضوأا
نايب يف ،فسسوي قسشاع يقوسش
ىلع «مÓسسلا» زوحت سسمأا اهل
عفر راطإا يفو هنأاب ،هنم ةخسسن
ة˘ي˘ئار˘سشلا ةرد˘ق˘لا ن˘˘ي˘˘سسح˘˘تو
ةموكحلا تررق ،نيدعاقت˘م˘ل˘ل
دعاقتلا حنمو تاسشاعم نيمثت
ة˘ب˘سسن˘ب ،0202 ة˘ن˘سس ناو˘ن˘ع˘˘ب
70 ىلإا ةئاملاب20 نيب حوارتت
حتافلا نم ءادتبا كلذو ةئاملاب
هذه نأاب ةحسضوم ،0202 يام
تلدعم بسسح متتسس تادايزلا

رابتعلا نيع˘ب ذ˘خأا˘ت ة˘توا˘ف˘ت˘م
تاسشاع˘م˘ل ي˘لا˘م˘جإلا غ˘ل˘ب˘م˘لا

هذه ي˘عار˘تو ،د˘عا˘ق˘ت˘لا ح˘ن˘مو
حنم˘لاو تا˘سشا˘ع˘م˘لا تادا˘يز˘لا
،ة˘سصا˘خ ةرو˘˘سصب ة˘˘ف˘˘ي˘˘ع˘˘سضلا

70 ـب ةدايز سصسصختسس ثيح
تاسشاعمل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ة˘ئا˘م˘لا˘ب
يواسست وأا ل˘ق˘ت ي˘ت˘لا ح˘ن˘م˘لاو

40 ـب ةدا˘˘˘˘˘˘˘يزو ،جد000.02
تاسشاعمل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ة˘ئا˘م˘لا˘ب
000.02 قوف˘ت ي˘ت˘لا ح˘ن˘م˘لاو

.جد000.05 يواسستو جد
با˘ح˘سصأا د˘ي˘ف˘ت˘سسي˘سس ا˘˘م˘˘ك

قوفت يتلا حنملاو تاسشاعملل
يوا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سستو جد000.05
30 ــب ةدايز نم ،جد000.08
ــب ةدايز ىلإا ةفاسضإلاب ةئاملاب
تاسشاعملل ةبسسنلاب ةئاملاب20
000.08 قوف˘ت ي˘ت˘لا ح˘ن˘م˘لاو
نأاب لمعلا ةرازو تفسشكو ،جد

نم ءادتبا تادايزلا هذه بسص
باسستحا عم0202 ناوج رهسش
.يعجر رثأاب يام رهسش

ثدحلا4 0472ددعلا ^1441 ناشضمر71ـل قفاوملا0202 يام01دحألا

watan@essalamonline.com

يعجر رثأاب يام رهشش باشستحا عم لبقملا ناوج رهشش نم ءادتبا

ةئاملاب7ىلإا2 نيب ام دعاقتلا حنمو تاششاعم عفر

ع.لÓب

حوارتتشس يتلاو ،نيدعاقتملا تاششاعم يف تادايزلا عفر ،يعامتجلا نامشضلاو ليغششتلاو لمعلا ةرازو تررق
.رانيد فلأا08 ىدعتت يتلا تاششاعملا باحشصأل ،قوف ام رانيد0061 ىلإا رانيد فلألا نيب

ةيئاقولا تاءارجإلا رارمتشسا بشسب
 «انوروك» ءابو يششفت نم دحلل ةيمارلا

لاجآا ددمي يمومعلا فيظولا

ةيونشسلا تاططخملا
ةيرششبلا دراوملا ريشستل

0202 ناونعب
فيظولل ةماعلا ةيريدملا تررق
ةفشصب ،يرادإلا حÓشصإلاو يمومعلا
عاديإا لاجأا ديدمت ةيئانثتشسإا
دراوملا ريشستل ،ةيونشسلا تاططخملا
ناونعب يمومعلا فيظولل ةيرششبلا

،0202 ةيليوج13 خيرات ىلإا ،0202
خيراتب اهيلع ةقداشصملا متي نأا ىلع
ةحئاج بشسب اذهو ،ربمتبشس03
.دÓبلا اهب رمت يتلا انوروك
لÓخ نم ،اهتاذ ةئيهلا تحشضوأا

نيماعلا ءانمأÓل اهتقربأا ةيقرب
تايششتفم ءاشسؤورو ةلولاو تارازولل
لاجأا صصوشصخب ،ةيمومعلا ةفيظولا
رييشستل ةيونشسلا تاططخملا عاديإا
هنأا ،0202 ناونعب ةيرششبلا دراوملا

يتلا ةيئانثتشسإلا فورظلل رظنلاب
ماكحأاب Óمعو ،دÓبلا اهب رمت
96‐02 مقر ،يذيفنتلا موشسرملا
،0202 ةنشس صسرام12 يف خرؤوملا
راششتنإا نم ةياقولا ريبادتب قلعتملا

دجتشسملا انوروك صسوريف
ةلمكملا ميشسارملا اذكو ،هتحفاكمو
،لوألا ريزولا ةميلعتب Óمعو ،هل

صسرام41 يف ةخرؤوملا09 مقر
ةيئاقولا ريبادتلاب ةقلعتملا ،0202
ليجأات مت ،صسوريفلاب ةشصاخلا
لبق نم ةجمربملا ةطششنألا
ةيمومعلا تارادإلاو تاشسشسؤوملا
بعشصي امم ،ةيلحملاو ةيزكرملا

ليجأات مارتحإا ةريخألا هذه ىلع
ةيرششبلا دراوملا رييشست تاططخم
.اهيلع ةقداشصملاو0202 ناونعب
ةماعلا ةيريدملا  تزربأا امك
حÓشصإلاو يمومعلا فيظولل
ةميلعتلا ماكحأل اقفو هنأا ،يرادإلا

يرفيف42 يف ةخرؤوملا60 مقر
ىلع ةقداشصملاب ةقلعتملا ،0202
رييشستل ةيونشسلا تاططخملا
يتلا ،0202 ناونعب ةيرششبلا دراوملا

رخأاك0202 يام2 خيرات تددح
تاططخملا هذه عاديإل لاجأا

لجأا رخأاك ،ناوج03 خيراتو
ةفشصب ررقت ،اهيلع ةقداشصملل
خيرات ىلإا لاجآلا ديدمت ةيئانثتشسإا

عاديإل ،0202 ةيليوج13
ربمتبشس03 خيراتو ،تاططخملا
.اهيلع ةقداشصملل

ز.لامج

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا دا˘˘ح˘˘˘تلا بلا˘˘˘ط
ليجأا˘ت ،ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ب˘ل˘ط˘ل˘ل
ر˘ه˘سش ة˘يا˘غ ى˘لإا تا˘نا˘ح˘ت˘ملا
فورظلا نوكت ثيح ربمتبسس
ا˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سص ة˘˘˘م˘˘˘ئÓ˘˘˘م ر˘˘˘˘ث˘˘˘˘كأا

ةبلطلا مييقت عم ،ايجوغاديبو
ذخأا ةقيرطو ىسشامتي لكسشب
كانه نوكي ل ىتح سسوردلا

ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ل ا˘˘˘يا˘˘˘ح˘˘˘سض
كلمي ل يتلاو ،ةيرارطسضلا
دعب اذهو ،بنذ يأا ةبلطلا اهيف
ةيدودرم يف بذبذ˘ت ل˘ي˘ج˘سست
تينر˘ت˘نلا ر˘ب˘ع سسورد˘لا ذ˘خأا

بع˘سشلا ي˘قا˘ب ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘˘ع
.تاسصاسصتخلاو

هل نايب يفAENU حسضوأا
ةخسسن ،«مÓسسلا» تقلت سسمأا

رار˘غ ى˘ل˘ع بقر˘ت˘ي ه˘˘نأا ،ه˘˘ن˘˘م
رارقلا رود˘سص ة˘ب˘ل˘ط˘لا ع˘ي˘م˘ج
ءا˘ه˘˘نإا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ك دد˘˘ح˘˘ي يذ˘˘لا
مكحتت يذلا يسساردلا مسسوملا
ىنمتي يتلا ةرهاق فورظ هيف
،لا˘˘جآلا بر˘˘قأا ي˘˘ف حاز˘˘ن˘˘ت نأا

مييقت دعب هنأا ،داحتلا فاسضأاو
ظحل دعب نع ميلعتلا ةيلمع

با˘˘˘ح˘˘˘سصأا ة˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘لا ر˘˘˘ثأا˘˘˘ت
ة˘ي˘ب˘ير˘ج˘ت˘لا تا˘˘سصا˘˘سصت˘˘خلا

ةعيبط ببسسب ابل˘سس ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لاو
بل˘ط˘˘ت˘˘ي يذ˘˘لا سصا˘˘سصت˘˘خلا
ليجسست عم ،يندبلا روسضحلا
ذ˘˘خا ة˘˘يدودر˘˘م ي˘˘ف بذ˘˘˘بذ˘˘˘ت
ىلع تينرتنلا ربع سسوردلا

بع˘˘˘˘سشلا ي˘˘˘˘قا˘˘˘˘ب ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم
عجري اذ˘هو ،تا˘سصا˘سصت˘خلاو
نيوكتلاو نكمتلا مدعل اسساسسأا
،ةق˘ير˘ط˘لا هذ˘ه لا˘م˘ع˘ت˘سسا ي˘ف
سضعب يينقت فرط نم ءاوسس
،ةذتاسسألا سضعب وأا تاعماجلا

لك ن˘كم˘ت مد˘ع ى˘ل˘ع اد˘كؤو˘م
ارظن سسوردلا ذخأا نم ةبلطلا

وأا مهيدل تايناكمإلا مادعنل
ةكبسشلا ةي˘ط˘غ˘ت لو˘سصو مد˘ع
بلا˘طو ،سسا˘سسألا ن˘م م˘هد˘ن˘ع
ة˘ب˘ل˘ط˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا دا˘˘ح˘˘تلا
مدقت ةيلمع مييقتب نييرئازجلا
ل˘ك ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘˘ع سسورد˘˘لا

ل˘˘كسشب ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج ة˘˘سسسسؤو˘˘˘م
تاناحتملا ليجأات عم ،يدرف
ثيح ربمتبسس رهسش ةياغ ىلإا
ةمئÓم رث˘كأا ،فور˘ظ˘لا نو˘كت

ةوÓ˘ع ،ا˘ي˘جو˘غاد˘ي˘بو ا˘ي˘ح˘˘سص
ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا ءا˘˘ف˘˘ي˘˘ت˘˘سسا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
يوذ ة˘ب˘ل˘ط˘ل˘ل ي˘جو˘غاد˘˘ي˘˘ب˘˘لا
ة˘ي˘ب˘ير˘ج˘ت˘لا تا˘˘سصا˘˘سصت˘˘خلا

ءار˘˘˘جإا ل˘˘˘ب˘˘˘ق ة˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
ةبلط˘لا م˘ي˘ي˘ق˘تو ،تا˘نا˘ح˘ت˘ملا
ذخا ةقيرطو ىسشامتي لكسشب
كانه نوكي ل ىتح سسوردلا

ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ل ا˘˘˘يا˘˘˘ح˘˘˘سض
كلمي ل ي˘ت˘لاو ة˘يرار˘ط˘سضلا
.بنذ يأا ةبلطلا اهيف

م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا ف˘˘˘سسأا˘˘˘تو اذ˘˘˘ه
عيمج رارغ ىلع ،هتاذ يبÓطلا
ةنجللا نييعت دعب ،تاميظنتلا

ةيروهم˘ج˘لا سسي˘ئر فر˘ط ن˘م
يف ةراسشتسسÓ˘ل ه˘تو˘عد مد˘ع˘ل
ةبلط˘لا سصخ˘ي ير˘ي˘سصم رار˘ق
Ó˘م˘ح˘م ،ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘˘ن˘˘سسلاو
ر˘يزو˘ل ة˘ل˘ما˘˘ك ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا
يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

بجي يذلا رارقلا تاعبت نم
لدا˘˘˘عو ا˘˘˘ف˘˘˘سصن˘˘˘م نو˘˘˘كي نأا

.ةبلطلا ةحلسصم يف بسصيو
ز.لامج

ايجوغاديبو ايحشص ةمئÓم رثكأا اهنيح نوكتشس فورظلا نأا دكأا

AENUمداقلا ربمتبشس ىلإا ةيعماجلا تاناحتملا ليجأاتب بلاطي

ن˘ب نا˘م˘˘حر˘˘لا د˘˘ب˘˘ع بلا˘˘ط
ناكسسلاو ةحسصلا ريزو ،ديزوب
،تا˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘˘لا حÓ˘˘˘سصإاو
تايفسشتسسملاب لمعلا فانئتسسا
تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ءار˘جإاو ،ا˘ي˘ج˘يرد˘ت
اهديمجت ررقت نأا دعب ةيحارجلا
اربتعم «انوروك» ةحئاج ببسسب
.«رقتسسم«ايلاح عسضولا نأا

عسضولا نأا ،ريزولا دكأاو اذه
ىلع بجوتيو ،ر˘ق˘ت˘سسم ا˘ي˘لا˘ح
تاي˘ف˘سشت˘سسم˘لا˘ب ءÓ˘مز˘لا ل˘ك
ةفسصب يداعلا لمعلا فانئتسسا
يف رارمت˘سسلا ع˘م ،ة˘ي˘ج˘يرد˘ت
ةيئاقولا تاءارجإلا لك مارتحا
ءابو ةهجاوم راطإا يف ةررقملا
حيرسصت يف اريسشم ،«انوروك»
ةحسصلا» ةحفسص هتلقن رسشابم
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا نأا ى˘˘˘لإا ،«مو˘˘˘ك

تلا˘˘ح م˘˘ه˘˘ن˘˘˘م ى˘˘˘سضر˘˘˘م˘˘˘لا
فقوت ببسسب اورثأات ةيلاجعتسسا
ح˘لا˘سصم˘لا سضع˘ب ي˘ف ل˘م˘ع˘˘لا
ل˘˘ك ن˘˘م بلا˘˘طو ،ة˘˘ي˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا
لمعلا فانئتسسا تايفسشتسسملا

ى˘˘سضر˘˘م˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا نأل
.جÓع نوجاتحي

نأا˘ب ،د˘يزو˘ب ن˘ب ر˘كذو ا˘م˘˘ك
سضع˘ب˘ب ل˘م˘ع˘لا د˘ي˘م˘ج˘ت رار˘ق
ة˘˘˘سصا˘˘˘خ تا˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسم˘˘˘لا
ا˘يدا˘ف˘ت ة˘ي˘حار˘ج˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
نأا ا˘ح˘سضو˘م ،ءا˘بو˘لا ي˘سشف˘˘ت˘˘ل
رور˘م د˘ع˘بو ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح ع˘˘سضو˘˘لا
،ن˘سسح˘ت˘لا ي˘˘ف أاد˘˘ب ن˘˘ير˘˘ه˘˘سش
تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا مار˘ت˘˘حا ل˘˘سضف˘˘ب
ءاربخلا لمع لسضفبو ةيئاقولا

دسصر˘لا ة˘ن˘ج˘ل ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
.ةعباتملاو

ز.لامج

رقتشسم عشضولا نأا مكحب ايجيردت يعيبطلا لمعلا ىلإا ةدوعلل اهاعد

تايفششتشسملا نم بلطي ةحشصلا ريزو
ةيحارجلا تايلمعلا ءارجإا فانئتشسا

ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ةرازو ترر˘˘˘˘ق
ة˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘م ّبسص ،ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا
ر˘ه˘سشلا  ر˘جأا ع˘˘م ة˘˘يدودر˘˘م˘˘لا
با˘˘سست˘˘حا˘˘ب اذ˘˘هو ،ي˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لا
،04/04 يأا ةلماكلا ةمÓعلا
ي˘ف م˘ي˘ت˘ن˘˘سس يأا سصا˘˘ق˘˘نإا نود
اهن˘م د˘ي˘ف˘ت˘سسي ي˘ت˘لا ة˘ح˘ن˘م˘لا
. رهسشأا ةثÓث لك ةذتاسسألا

دمحم ريزولا حلاسصم ترمأا
ةي˘بر˘ت˘لا تا˘ير˘يد˘م ،طو˘ع˘جاو
ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘م بسص ةرور˘˘˘˘˘˘سضب
تا˘˘با˘˘˘سسح ي˘˘˘ف ة˘˘˘يدودر˘˘˘م˘˘˘لا
نم اودافتسسا مهنأا امب ةذتاسسألا
يأا نود ة˘˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘˘ك م˘˘˘˘هرو˘˘˘˘جأا
سصنت نأاسشلا اذه يفو ،ناسصقن
اهيلع تعلطأا يت˘لا ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
بج˘˘ي ه˘˘˘نأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،«مÓ˘˘˘سسلا»
ىتح نيفظوملا ع˘ي˘م˘ج را˘ه˘ظإا
˘ما˘يأا دد˘ع وأا ر˘ف˘سص ة˘لا˘˘ح ي˘˘ف
ر˘ي˘كذ˘ت˘لا ع˘م ،مو˘ي0 ل˘م˘ع˘لا
،تاظحÓم˘لا ي˘ف ة˘ي˘ع˘سضو˘لا˘ب

با˘˘˘ب ق˘˘˘ل˘˘˘غ˘˘˘ل اذ˘˘˘ه ي˘˘˘˘تأا˘˘˘˘يو
سضعب اهتحتف يتلا ،تÓيوأاتلا
تا˘سصن˘م ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘ح˘˘ف˘˘سصلا
يتلاو ،يعا˘م˘ت˘جلا ل˘سصاو˘ت˘لا
ةذ˘تا˘سسألا جور˘خ ذ˘ن˘م تعر˘سش
سس را˘˘م ر˘˘ه˘˘سش ة˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘ع ي˘˘˘ف
معزت رابخأا رسشن يف ،يسضاملا
م˘ت˘ي˘سس ة˘يدودر˘م˘لا ة˘˘ح˘˘ن˘˘م نأا
ذاتسسألا دجاوت ببسسب اهديمجت
يأاب فلكم ريغ وهو ةلطع يف
طا˘ق˘ن˘لا نإا˘ف ي˘لا˘ت˘لا˘˘ب ،ل˘˘م˘˘ع
ةبظاوملاو تابايغلاب ةسصاخلا

ل تايقتلملا يف ةكراسشملاو
ذاتسسألا نأا ام˘ب ا˘ه˘ت˘فر˘ع˘م م˘ت˘ي
. يحسصلا رجحلا يف دوجوم

ةحنم طيقنت ملسس ناكو اذه
ى˘˘ل˘˘ع بسست˘˘ح˘˘ي ة˘˘يدودر˘˘م˘˘لا
0 نم ةبظاوملا: يلاتلا لكسشلا
0 نم تابايغلا ،ةطقن61 ىلإا
بايغ لك نع ةطقن21 ىلإا

بايغ نع ةطقن21 مسصختو

ر˘ه˘سشلا ي˘˘ف ر˘˘ث˘˘كأا˘˘ف ن˘˘ي˘˘مو˘˘ي
61 ةبظاوملا طاقن نم مرحيو
لطع نم دافتسسا فظوم لك
7 اهمايأا ددع قوفي  ةيسضرم
ةبسسنلاب امأا ،رهسشلا يف رثكأاف
21 ىلإا0 نم طقنيف نيوكتلل
تاودنلا ى˘ل˘ع ة˘عزو˘م ة˘ط˘ق˘ن
اهنم مرحيو طاقن6 ىلإا0 نم
روسضح نع بيغي فظوم لك
،رهسشلا يف ةدحاو ةيوبرت  ةودن
طقني˘ف يو˘بر˘ت˘لا طا˘سشن˘لا ا˘مأا

ديفتسسيو طاقن6 ىلا0 نم
تب˘˘ث˘˘ي ف˘˘ظو˘˘م ل˘˘ك ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م
ةيوبرتلا طاسشنلا يف هتكراسشم
ر˘ي˘سضح˘ت˘لاو ة˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
هذ˘ه ل˘ك نأا ا˘˘م˘˘بو ،سسورد˘˘ل˘˘ل
ةفسصب هنإاف ،ةدمجم تاطاسشنلا
تامÓ˘ع˘لا ل˘ك ح˘ن˘م م˘ت˘ي ة˘ي˘لآا
.ةذتاسسأÓل

ك.اشضر

«انوروك» ءابو ببشسب صسرام رهشش ذنم ةحوتفملا ةلطعلا مغر

رهششلا اذه ةذتاشسألل ةيدودرملا ةحنم بشص

،ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘˘لا ةرازو تر˘˘˘˘مأا
ن˘˘ي˘˘ي˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘قار˘˘˘م˘˘˘لا

لك نييمومعلا ني˘ب˘سسا˘ح˘م˘لاو
سضفرب هسصاسصتخا لاجم يف
تا˘ماز˘ت˘للاو تا˘ق˘ف˘˘ن˘˘لا ع˘˘فد
زيهجتلا عيرا˘سشم˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
سضع˘ب ءا˘ن˘ث˘ت˘سسا˘ب ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا
ع˘يرا˘سشم ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا
ةع˘با˘ت˘لا ي˘مو˘م˘ع˘لا ز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا
،،ةحسصلاو ةيبرت˘لا تا˘عا˘ط˘ق˘ل

ة˘˘ه˘˘جو˘˘م˘˘لا ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا اذ˘˘ك
د˘ع˘ب اذ˘هو ،ل˘˘ظ˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘ل
ر˘ي˘ي˘سست˘لا ة˘ي˘ناز˘ي˘م سضي˘ف˘خ˘˘ت
ةمزألا ءارج ةئاملاب05 ةبسسنب
.ةيملاعلا ةيداسصتقإلا

ر˘يزو˘لا ح˘لا˘˘سصم تح˘˘سضوأا
اهب تقربأا ةميلعت ربع ،ةيوار
ن˘˘ي˘˘ي˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘قار˘˘˘م˘˘˘لا

لوح ،نييمومعلا نيبسساحملاو
مكحتلاب ةقلع˘ت˘م˘لا تاءار˘جإلا
،يمومعلا زيهجتلا تاقفن يف
تاقفنلا عم لماعتلا تايفيكو
د˘˘ع˘˘ب ،0202 ة˘˘˘ن˘˘˘سسلا لÓ˘˘˘خ
ر˘ي˘ي˘سست˘لا ة˘ي˘ناز˘ي˘م سضي˘ف˘خ˘˘ت
يف ه˘نأا ،ة˘ئا˘م˘لا˘ب05 ةب˘سسن˘ب
ر˘ي˘غ ة˘ي˘م˘لا˘ع ة˘مزأا ة˘ه˘˘جاو˘˘م
داح سشامكنإاب زيمتت ،ةقوبسسم
ةجيتن ،يملاعلا داسصتقإلا يف
،بلطلاو سضرعلا تابارطسضإا

˘مد˘ع ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ي˘˘ف كلذ˘˘كو
قا˘فأا˘ب ط˘ي˘ح˘ي يذ˘لا ن˘ي˘ق˘˘ي˘˘لا
،ي˘م˘لا˘ع˘لا دا˘سصت˘قإلا سشا˘ع˘ت˘نا

تاقورحملا قو˘سس رار˘ق˘ت˘سسإاو
ةيحسصلا ةيعسضولا بناج ىلإا
يف ببسست ا˘م˘م ،ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسإلا
يدا˘سصت˘قإلا طا˘سشن˘لا ؤو˘طا˘˘ب˘˘ت
ة˘ماد˘ت˘سسإا ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘تا˘˘ي˘˘عاد˘˘تو
زيهجتلا عيرا˘سشم˘ل ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘لا
˘˘مزل را˘˘سص اذ˘˘ل ،ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
ذاختإاب Óجاع يعامجلا مازتلإلا
ريخأات نود ةبسسان˘م˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا
ةددحملا بقاوعلا نم فيفختلل

اهتاردقو دÓبلا داسصتقإا ىلع
.ةيلاملا

،ةيلا˘م˘لا ةرازو تزر˘بأا ا˘م˘ك
ريزولا تاميلعت˘ل ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت ه˘نأا
ءارزولا سسلجم رارق رثا ،لوألا
ةينازيم سضيفخت عفرب نماثلا
05 ىلإا ةئاملاب03 نم رييسستلا
نييلاملا نيبقارملا نإاف ،ةئاملاب
لك نييمومعلا ني˘ب˘سسا˘ح˘م˘لاو
نومزلم هسصاسصتخا لاجم يف
تا˘˘˘ق˘˘˘˘ف˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘فد سضفر˘˘˘˘ب
ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘ماز˘˘˘ت˘˘˘للاو
يمومعلا زيه˘ج˘ت˘لا ع˘يرا˘سشم˘ب
زيهج˘ت˘لا ع˘يرا˘سشم ،ءا˘ن˘ث˘ت˘سسا˘ب
تاعاطقل ة˘ع˘با˘ت˘لا ي˘مو˘م˘ع˘لا
عورسشم˘لا ،ة˘ح˘سصلاو ة˘ي˘بر˘ت˘لا
ةعباتملاو ةسساردلا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

ة˘ح˘فا˘كم ز˘˘كر˘˘م˘˘ل زا˘˘ج˘˘نلاو
ي˘ف ر˘ير˘˘سس021 نا˘˘طر˘˘سسلا

عيراسشملا اذك ،ة˘ف˘ل˘ج˘لا ة˘يلو
.لظلا قطانمل ةهجوملا

ز.لامج

لظلا قطانمل ةهجوملا عيراششملاو ةحشصلاو ةيبرتلاك تاعاطقلا صضعب ءانثتشساب

تاقفنلا عفد صضفرب رمأات ةيلاملا ةرازو
يمومعلا زيهجتلا عيراششمب ةقلعتملا تامازتللاو

ةرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘˘م ف˘˘˘˘سشك
ة˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘˘ت˘˘˘˘مو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘جرا˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا
ديدحلا بكرم˘ل تارا˘م˘ث˘ت˘سسلا

ةويطبل «ي˘لا˘ي˘سسو˘ت» بل˘سصلاو
فلأا81 ريد˘سصت ن˘ع ،نار˘هو˘ب

ادنك ىلإا ءانبلا ديدح نم نط
.ةيكيرمألا ةدحتملا تايلولاو

ة˘˘لو˘˘م˘˘ح˘˘لا هذ˘˘ه ل˘˘ق˘˘ن م˘˘˘تو
وحن مناغتسسم ءانيم نم اقÓطنا

ة˘ع˘م˘ج˘لا اد˘ن˘كب اوا˘سشوأا ءا˘ن˘ي˘م
لوؤوسسملا تاذ راسشأاو ،ةيسضاملا
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع نأا ى˘˘لإا ،بكر˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
نم ةثلاثلا دعت هتاه ريدسصتلا
امك ،يراجلا ماعلا مسسرب اهعون

يا˘م ر˘ه˘سش ة˘يا˘ه˘ن ع˘م بق˘˘تر˘˘ي
نط فلأا01 ريدسصت يراجلا

تايلولا ىلإا ءانبلا ديدح نم
نم اقÓطنا ةيكيرمألا ةدحتملا

دقف ريكذت˘ل˘ل.مناغتسسم ءان˘ي˘م
لÓ˘خ رو˘كذ˘م˘لا بكر˘م˘˘لا ما˘˘ق
050.3 ريدسصتب يراجلا ماعلا

ى˘˘لإا ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لا د˘˘يد˘˘ح ن˘˘˘م ن˘˘˘ط
نم نط فلآا3 ءاهزو ،ايناطيرب
،لوغنأا وحن ةيديدحلا بيبانألا

جاتنإا «يلايسسوت» بكرم غلبو
نييÓم3 وح˘ن˘ب رد˘ق ي˘لا˘م˘جإا

.9102 لÓخ نط
ز.لامج

 نارهوب ةويطبل «يلايشسوت» بلشصلاو ديدحلا بكرم اهجتنأا

اكيرمأاو ادنكل ءانبلا ديدح نم نط فلأا82 ردشصت رئازجلا



تفسشك ،ىرخأا ةهج نم
يف ،ينطولا عافدلا ةرازو
تم˘ل˘˘سست سسمأا ا˘˘ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب
ّنأا ،ه˘ن˘م ة˘خ˘سسن «مÓ˘˘سسلا»
سشيج˘ل˘ل ة˘كر˘ت˘سشم ةزر˘ف˘م
تفقوأا ،يب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا
ح˘لا˘سصم ع˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب
راجت3 ،ناسسملتب كرامجلا

ةبكرم نتم ىلع تاردخم
12 ـب ة˘ل˘م˘ح˘م ة˘˘ي˘˘حا˘˘ي˘˘سس
ف˘ي˘كلا ن˘م ا˘مار˘˘غو˘˘ل˘˘ي˘˘ك
تف˘قوأا ا˘م˘˘ي˘˘ف ،ج˘˘لا˘˘ع˘˘م˘˘لا

سشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل ىر˘˘خأا زرا˘˘˘ف˘˘˘م
،ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘˘سشلا ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا
ح˘لا˘سصم ع˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب
راجت5 ،ي˘ن˘طو˘˘لا ن˘˘مألا

6.5 م˘ه˘تزو˘ح˘ب تارد˘خ˘˘م
،ةداملا سسفن نم مارغوليك
نيعو ،ةنتاب نم لكب كلذو
.ىلفدلا

زرا˘˘ف˘˘م تط˘˘˘ب˘˘˘سضو اذ˘˘˘ه

ينطولا سشي˘ج˘ل˘ل ة˘كر˘ت˘سشم
تا˘ي˘ل˘م˘ع لÓ˘خ ،ي˘ب˘˘ع˘˘سشلا

مازق نيع نم لكب ةقرفتم
،را˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ي˘˘˘˘جا˘˘˘˘ب جر˘˘˘˘بو
4 تز˘˘˘ج˘˘˘حو ن˘˘˘ي˘˘˘سصخ˘˘˘سش

027 ،عفدلا ةيعابر تابكرم
ةفا˘سضإلا˘ب ،دو˘قو˘لا ن˘م ر˘ت˘ل
ن˘ع بي˘ق˘ن˘ت˘ل˘ل تاد˘ع˘م ى˘لإا
طابحإا مت نيح يف ،بهذلا

رتل5736 بيرهت تلواحم

ن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘كب دو˘˘˘˘قو˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م
قو˘˘˘سسو ة˘˘˘سسب˘˘˘ت،فرا˘˘˘ط˘˘˘لا
.سسارهأا

watan@essalamonline.com

5 0472ددعلأ ^1441 ناسضمر71ـل قفأوملأ0202 يام01دحألأثدحلا

ىلفدلأ نيعو ةنتابو ناسسملتب «ةلطز» غلك62 نم ديزأأ زجحو تأردخم راجت8 فيقوت

ةمشصاعلاب ىشسوم يديشسو صسادرموبب عنشصلا يتيديلقت نيتلبنق ريمدت

ط.ةراسص

،شسأدرموب ةيلوب دحلأ قوسس يتيدلب نم لكب ،يبعسشلأ ينطولأ ششيجلل ةكرتسشم زرافم شسمأأ لوأأ تنكمت
.عنسصلأ يتيديلقت  نيتلبنق ريمدتو فسشك نم ،ةمسصاعلأ رئأزجلأ ةيلوب ىسسوم يديسسو

جيورتل ةبكسشب ةحاطإلأ
ةبأرق زجحو جلاعملأ فيكلأ

 مومسسلأ هذه نم مأرغ031
اشصخشش11 فيقوت
صصرق962 زجحو

نازيلغب صسولهم
ةلقنتملأ قرفلأ تفقوأأ
نمأاب ةيئاسضقلأ ةطرسشلل
،ويهرأأ يدأو رئأود
،يلع نب دمحمأأ يديسسو
،اسصخسش11،لليو
شصرق962 تزجحو
.شسولهم
ىلع ءانب تءاج ةيلمعلأ

تدرو ةدكؤوم تامولعم
ةينمألأ حلاسصملأ ىلإأ

دوجو اهدافم ،اهتأذ
جيورتب نوموقي شصاخسشأأ
،ةسسولهملأ شصأرقألأ

ةمكحم ةطخ ىلع ًءانبو
هبتسشملأ فيقوت مت
تافلم زاجنإأو ،مهيف
مهقح يف ةيئاسضق
ةلأدعلأ مامأأ مهميدقتو

ةزايح ةمهت نع
دسصق ةسسولهملأ شصأرقألأ
.عيبلأ

حلاسصم تنكمتو أذه
يف ةلثمملأ ةطرسشلأ

لخدتلأو ثحبلأ ةقرف
«IRB»،يدأو ةرئأد نمأاب
،للي ةرئأد نمأأو ،ويهرأأ

شصاخسشأأ4 فيقوت نم
نم مأرغ4.921 زجحو
يف ،جلاعملأ فيكلأ

ىلع ًءانب تمت ةيلمع
ديج لÓغتسسإأو تايرحت
زاجنإأ متو ،تامولعمل
يف يئاسضق ءأرجإأ فلم

،ركذلأ يفلاسسلأ قح
ةلأدعلأ مامأأ مهميدقتو

ةزايح ةمهت نع
- جنيتر» تأردخملأ
دسصق «يدنهلأ بنقلأ
.عيبلأ

بويأأ.شس

ناميلسس يسس دلوأاب ةدلقملأ «ةمسشلأ»و رئاجسسلأ نم ةربتعم ةيمك طبسض

ةنتابب ةشسولهم صصارقأاو تاردخم زجحو صصاخششأا4 فيقوت
ثح˘˘ب˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف تن˘˘كم˘˘˘ت

ة˘ع˘با˘ت˘لا «IRB» ل˘خد˘ت˘˘لاو
،ةنتاب ةيلوب نمألا حلاسصمل
سصاخسشأا3 ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘م
32 نيب ام مهرامعأا حوارتت
نم ديزأا زجحو ،ةنسس03و
ف˘˘ي˘˘كلا ن˘˘م غ˘˘˘ل˘˘˘ك5.1
سصرق551و ،ج˘لا˘˘ع˘˘م˘˘لا

ةحلسسأا بناج ىلإا ،سسولهم
ة˘فا˘سضإلا˘ب ،ءا˘سضي˘بو ة˘يرا˘ن
45 ـب ردقي يلام غلبم ىلإا

.ميتنسس فلأا004و نويلم
ف˘˘قوأا ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م

ة˘ح˘فا˘˘كم ة˘˘قر˘˘ف ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع
عور˘˘سشم˘˘لا ر˘˘ي˘˘غ را˘˘ج˘˘˘تإلا
تار˘ثؤو˘م˘لاو تارد˘خ˘˘م˘˘لا˘˘ب
نم غلبي اسصخ˘سش ،ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا
قيرط يحب ةنسس22 رمعلا
ج˘يور˘ت˘ب ا˘سسب˘ل˘ت˘م ،تلوزا˘˘ت
مت نيأا ،ةسسولهملا سصارقألا
551 ىلع هتزوح˘ب رو˘ث˘ع˘لا
يعو˘ن ن˘م سسو˘ل˘ه˘م سصر˘ق
،«ن˘ي˘لا˘با˘غ˘ير˘ب»و «ا˘كير˘ي˘ل»
نم ةقرفلا تاذ تنكمت امك
نم غلبي رخآا سصخسش فيقوت
ىل˘ع نا˘ك ة˘ن˘سس42 رم˘ع˘لا

ن˘م ة˘˘مدا˘˘ق ة˘˘ن˘˘حا˘˘سش ن˘˘ت˘˘م
مارغ474 اهلخادب بونجلا

غلبمو ،جلاعملا فيكلا نم
،جد000.041 ـب ردقي يلام

ةيئازج تاف˘ل˘م زا˘ج˘نإا م˘ت˘ي˘ل
ا˘˘م˘˘ه˘˘˘ب ه˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘سشم˘˘˘لا د˘˘˘سض
ة˘با˘ي˘ن˘لا ما˘مأا ا˘م˘ه˘م˘يد˘˘ق˘˘تو
.ةيلحملا

تنكم˘ت ر˘خآا قا˘ي˘سس ي˘فو
،رازج˘لا ةر˘ئاد ن˘مأا ح˘لا˘سصم
نم غلبي سصخسش فيقوت نم
ىل˘ع نا˘ك ة˘ن˘سس22 رم˘ع˘لا

ـب ةلمحم ةيعفن ةبكرم نتم
˘مو˘ح˘ل˘لا ن˘م را˘ط˘ن˘ق4.5
ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘˘ب ،ءا˘˘سضي˘˘ب˘˘لا
زعاملا محل نم ةدحاو ةحيبذ
ةحلاسص ريغ ،غلك02 نزوب
اهفÓتإا مت نيأا ،كÓهتسسÓل
ير˘˘ط˘˘ي˘˘˘ب بي˘˘˘ب˘˘˘ط ة˘˘˘ق˘˘˘فر
ح˘لا˘سصم˘لا ن˘ع ن˘ي˘ل˘˘ث˘˘م˘˘مو
.ةيحÓفلا

ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا تن˘˘كم˘˘تو اذ˘˘˘ه
ينطو˘لا كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا
ي˘ف نا˘م˘ي˘˘ل˘˘سس ي˘˘سس دلوأا˘˘ب
ز˘˘ج˘˘ح ن˘˘م ،ة˘˘ن˘˘تا˘˘˘ب ة˘˘˘يلو
رئاجسسلا نم ةربتعم تايمك
ي˘˘ب˘˘˘ن˘˘˘جألا أا˘˘˘سشن˘˘˘م˘˘˘لا تاذ
«ةمسشلا»و يلحملا عنسصلاو
ة˘ه˘جو˘˘م تنا˘˘ك ،ةد˘˘ل˘˘ق˘˘م˘˘لا
،ينوناق دنسس نود قيوسستلل
نم غلبي سصخسش فيقوت عم
نم ذخ˘ت˘ي ة˘ن˘سس23 رم˘ع˘لا

ةيعرسشلا ري˘غ ةرا˘ج˘ت˘لا هذ˘ه
.هل احبرم اطاسشن

مايق ءان˘ثأا تم˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
،ة˘ي˘ن˘مألا ة˘قر˘ف˘لا تاذ دار˘فأا
ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘يرود˘˘˘ب
87 م˘قر ي˘ن˘طو˘لا ق˘ير˘ط˘˘لا

نا˘˘˘كم˘˘˘لا˘˘˘ب ط˘˘˘˘ب˘˘˘˘سضلا˘˘˘˘بو
ة˘نا˘ت˘˘ح˘˘ل ة˘˘ير˘˘ق ى˘˘م˘˘سسم˘˘لا
ي˘سس دلوأا ة˘يد˘ل˘ب˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا
مههابتنا تفل ن˘يأا نا˘م˘ي˘ل˘سس
˘‐و˘ج˘ي˘ب» عو˘ن ن˘˘م ةرا˘˘ي˘˘سس
غلبي باسش اهدوقي «رانتراب
،ةنسس23 ر˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘˘م
ا˘ه˘سشي˘ت˘ف˘تو ا˘˘ه˘˘ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘بو
ىلع اهلخاد˘ب ر˘ث˘ع ا˘سشي˘ت˘ف˘ت
026و رئا˘ج˘سس ة˘ب˘ل˘ع0371
،«ة˘م˘سشلا» ةدا˘˘م ن˘˘م سسي˘˘ك
ةدحو0534 ىلإا ةفاسضإلاب
راسسفتسسلا دعبو ،«ةسصام»
كلمي ل هنأا نيبت قئاسسلا عم
ري˘تاو˘فو يرا˘ج˘ت˘لا ل˘ج˘سسلا
ةعاسضبلا زجح متيل ،ءارسشلا

رقم ىلإا اهبحاسص ليوحتو
تاءارجإا ءا˘ه˘ت˘نا˘بو ،ة˘قر˘ف˘لا
فل˘م ن˘يو˘كت م˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا

فو˘˘قو˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘سض ي˘˘˘ئاز˘˘˘ج
راق يراجت طاسشن ةسسراممب
لجسسلا يف ليجسستلا نود
ةر˘تو˘ف˘˘لا مد˘˘عو يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا

ةيغبت داوم قيوسستو ةزايحو
.ةدلقم

أأ.يئامهم

بيسصأاو سصاخسشأا8 يفوت
842 عوقو رثإا نورخآا813
84 ـلا لÓ˘˘˘خ رور˘˘˘˘م ثدا˘˘˘˘ح
ىوتسسم ىلع ةريخألا ةعاسس
،ن˘طو˘لا تا˘يلو ن˘م د˘يد˘ع˘لا

ىلع ةلي˘سصح ل˘ق˘ثأا تل˘ج˘سسو
ةا˘فو˘ب ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو ىو˘ت˘سسم
رثإا نيرخأا9 ةباسصإاو سصخسش
ن˘˘ي˘˘ترا˘˘ي˘˘سس ن˘˘ي˘˘ب ماد˘˘ط˘˘سصا
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ن˘ي˘ت˘ي˘˘حا˘˘ي˘˘سس
ةيدلب65 مقر يئلولا قيرطلا

.ينوبلا ةرئادو
تا˘طا˘سشن˘لا سصخ˘ي ا˘م˘ي˘˘فو

راسشتنإا نم ةياقولاب ةقلعتملا
تحسضوأا ،«انوروك» سسوريف
ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘˘لا
نأا ،سسمأا اهل نايب يف ،ةيندملا

نيمويلا لÓخ تماق اهتادحو
بارت˘لا ة˘فا˘ك ر˘ب˘ع ن˘ير˘ي˘خألا
ةيلمع524 ـب ي˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا
نينطاوملا ةدئافل ةي˘سسي˘سسح˘ت

،(ةيدلب292) ةيلو53 ربع
ةرور˘سضب م˘هر˘كذ˘تو م˘ه˘ث˘ح˘ت
يحسصلا رجحلا دعاوق مارتحإا

امك ،يعامتجإلا دعابتلا اذكو
945ـب ح˘لا˘سصم˘لا تاذ تما˘˘ق
24 ربع ةماع مي˘ق˘ع˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع

تسسم ،(ةيدل˘ب713 ) ة˘˘˘يلو
ةيمومع لكايهو تآاسشنم ةدع
ةينكسسلا تاعمجملا ،ةسصاخو
تسصسصخ ن˘˘˘˘يأا ،عراو˘˘˘˘˘سشلاو
ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘˘لا
0062 سضرغلا اذهل ةيندملا

فلتخمب ةي˘ند˘م ة˘يا˘م˘ح نو˘ع
عسضو ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب ،بتر˘لا
نكامأا6 ةيطغتل ةينمأا ةزهجأا
ر˘ج˘ح˘ل˘ل ة˘˘ه˘˘جو˘˘م ة˘˘ما˘˘قإÓ˘˘ل
،ةلسشنخ تايلو ربع يحسصلا
ر˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لاو ،تسسار˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘ت
.ةمسصاعلا

ح˘˘لا˘˘˘سصم تل˘˘˘خد˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك
ل˘جأا ن˘م ،ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘˘لا
،ة˘ير˘سضح ق˘ئار˘ح6 دا˘˘م˘˘خإا

ى˘ل˘ع ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘مو ة˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘سص
،ةنتاب ،ةلقرو تايلو ىوتسسم
ف˘ي˘ط˘سس ،ر˘˘كسسع˘˘م ،ةر˘˘كسسب
يف تب˘ب˘سست ي˘ت˘لاو ،ترا˘ي˘تو
يف قيسضب سصاخسشأا4 ةباسصإا
ىلع تراي˘ت ة˘يلو˘ب سسف˘ن˘ت˘لا
يدرف لزنمب بسش قيرح رثإا

نئاكلا فر˘غ3 ن˘م نو˘كت˘م
يد˘ي˘سس) ى˘م˘سسم˘لا نا˘كم˘لا˘˘ب
ن˘ي˘ع ةر˘ئادو ة˘يد˘˘ل˘˘ب (د˘˘عا˘˘سس
.بهذلا

ب.نيرسسن

ةروطخلأ ةتوافتم تاباسصإل نيرخآأ813 شضرعت يف ببسست

صصاخششأا8 ةايحب يدوي تاقرطلا باهرإا
ةريخألا ةعاشس84 ـلا للخ

ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا قر˘˘˘ف تن˘˘˘كم˘˘˘ت
ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘سصم˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا
دا˘م˘خإا ن˘م ،ة˘ن˘تا˘ب˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا

سسمأا ءاسسم بسش لوهم قيرح
سصا˘˘˘خ عدو˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘˘ب ،لوألا
ديربتلا لئاسسوو تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘ب
م0003 ةحاسسم ىلع عبرتي
اذه.تلوزات ق˘ير˘ط˘ب ع˘بر˘م

ةيا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘سصم تر˘خ˘سسو
،قيرحلا اذه دامخإل ،ةيندملا

31 ـب ل˘˘˘خد˘˘˘˘ت تاد˘˘˘˘حو9
فاعسسإا ةرايسس ،ءافطإا ةنحاسش

3و ،ةرا˘˘نإا ةرا˘˘ي˘˘سس ،ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط
65 دادع˘ت˘ب لا˘سصتإا تارا˘ي˘سس
،بترلا فلتخمب لخدت نوع
ىلع ةر˘ط˘ي˘سسلا ن˘م ن˘كم ا˘م

ي˘سسا˘ي˘ق تقو ي˘˘ف ق˘˘ير˘˘ح˘˘لا
ةنسسلأا لاقتنا نود ةلوليحلاو
ىقبت اميف ،راوجلا ىلإا بهللا
ةثداحلل ةيق˘ي˘ق˘ح˘لا با˘ب˘سسألا

ة˘ل˘ج˘سسم˘لا ر˘ئا˘سسخ˘لا م˘ج˘حو
فر˘ط ن˘˘م ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ل˘˘ح˘˘م
.ةسصتخملا تاهجلا

أأ.يئامهم

هيلع ةرطيسسلل ةيندملأ ةيامحلل لخدت تأدحو9 ريخسست

ةنتابب ديربتلا لئاشسو تازيهجت عدوتشسم ىلع يتأاي لوهم قيرح

لوأا ةيئابرهك ةقعسص تدوأا
ةر˘ي˘غ˘سص ة˘ل˘ف˘ط ةا˘ي˘ح˘ب ،سسمأا
يداو ةيد˘ل˘ب˘ب ءاد˘ه˘سشلا ي˘ح˘ب
تلخدتو ،ناز˘ي˘ل˘غ ي˘ف و˘ي˘هرأا

لقنل ةيندملا ةيامحلا حلاسصم

ةح˘ل˘سصم ى˘لإا ة˘ي˘ح˘سضلا ة˘ث˘ج
ة˘سسسسؤو˘م˘لا˘ب ثث˘˘ج˘˘لا ظ˘˘ف˘˘ح
د˘˘˘م˘˘˘حأا» ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘˘سشت˘˘˘˘سسإلا
.«سسيسسنارف

شش.مرك

ىفسشتسسملأ ىلإأ اهلقن لبق ةريخألأ اهاسسفنأأ تظفل

نازيلغب ةيبشص لتقت ةيئابرهك ةقعشص

ة˘˘قر˘˘˘ف ر˘˘˘سصا˘˘˘ن˘˘˘ع تف˘˘˘قوأا
ة˘˘˘˘م˘˘˘˘ير˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘كم
ة˘ح˘ل˘سصم˘لا˘ب ،ة˘ي˘تا˘مو˘ل˘ع˘م˘˘لا
ةيئاسضقلا ة˘طر˘سشل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا
اسصخسش ،ةلسشن˘خ ة˘يلو ن˘مأا˘ب
ىلع لايتحإلاو بسصنلا نهتمإا
ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع ن˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا
 .تنرتنإلا

ىلإا دوعت ةيسضقلا تايثيح
بتكم ىلإا اياحسضلا دحأا مدقت
ة˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لا ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم ة˘˘قر˘˘ف
ميسسرت لجأا نم ،ةيتامولعملا
هسضر˘ع˘ت سصو˘سصخ˘ب ىو˘كسش
قيرط نع لايتحلاو بسصنلل
بحا˘سص ل˘ب˘˘ق ن˘˘م تنر˘˘ت˘˘نلا
ى˘˘ل˘˘˘ع تا˘˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘سصلا ىد˘˘˘حإا
م˘سسا ل˘م˘ح˘ت «كو˘˘ب˘˘سسيا˘˘ف˘˘لا»
ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تا˘مÓ˘ع˘˘لا ىد˘˘حإا
لا˘ج˘م ي˘ف ةد˘ئار˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا
،ةي˘لز˘ن˘مور˘ه˘كلا تا˘عا˘ن˘سصلا

سضرع ىلع همادقإا لÓخ نم
ةز˘ه˘جأل سضي˘ف˘خ˘ت˘لا˘ب ع˘ي˘ب˘ل˘ل

˘ما˘ق ه˘ي˘ل˘عو ،ة˘ي˘لز˘ن˘˘مور˘˘ه˘˘ك
ريسسم عم لسصاوتلاب ةيحسضلا
ةيمسسر اهنأا هداقتعاب ةحفسصلا

ر˘˘˘ي˘˘˘سسم ه˘˘˘ن˘˘˘م بل˘˘˘ط ثي˘˘˘˘ح
عيم˘ج˘ب ه˘ي˘فاو˘ي نأا ة˘ح˘ف˘سصلا

اهدعب ةيسصخ˘سشلا ه˘تا˘مو˘ل˘ع˘م
ا˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘تا˘˘˘ه لا˘˘˘سصتلا˘˘˘˘ب ما˘˘˘˘ق
م˘قر ه˘ل ل˘سسرأاو ة˘˘ي˘˘ح˘˘سضلا˘˘ب

،يرا˘ج˘لا يد˘˘ير˘˘ب˘˘لا ه˘˘با˘˘سسح

غلبم هل لسسري نأا هنم ابلاط
ةميق جد005.28 هردق يلام
ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا تا˘ير˘ت˘سشم˘˘لا
،زا˘˘ف˘˘ل˘˘ت ،زا˘˘غ نر˘˘ف ،ة˘˘˘جÓ˘˘˘ث
ةيلمع تمت امدعبو ،فيكمو
ةحفسصلا بحاسص عم ءارسشلا
ه˘نأا ه˘ت˘ي˘ح˘سض ر˘ي˘˘خألا ر˘˘ط˘˘خأا
نم ايف˘تا˘ه لا˘سصتا ى˘ق˘ل˘ت˘ي˘سس
˘˘مو˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘سس يذ˘˘˘لا سصخ˘˘˘سشلا
مت ا˘م و˘هو ه˘ت˘عا˘سضب ن˘ح˘سشب
ىلإا مداق هنأاب هملعأا ثيح Óعف
جرب ةيلو نم ةلسشنخ ةيلو
د˘ع˘ب ه˘˘نأا ر˘˘ي˘˘غ ،ج˘˘ير˘˘ير˘˘عو˘˘ب
لا˘سصتلا ة˘ي˘ح˘سضلا ة˘لوا˘ح˘˘م
نحسشلاب فلكملاب تارم ةدعل
هلاح قلغم لاقنلا هفتاه دجو
ىل˘ع ة˘ح˘ف˘سصلا بحا˘سص لا˘ح
لÓخ نم متيل ،«كوبسسيافلا»
ل˘ب˘ق ن˘م ة˘مد˘ق˘م˘لا ىو˘كسشلا
قمعم قيقح˘ت ح˘ت˘ف ة˘ي˘ح˘سضلا
ي˘ف ى˘سضفأا ا˘م ،ة˘ي˘سضق˘لا ي˘˘ف
ةيوه ديدحت ىلإا زيجو تقو
هنأا نيبت يذلا ،هنم وكسشملا

تايلولا ديدع يف ثحب لحم
لا˘ي˘ت˘حلا ة˘ي˘ل˘م˘ع ه˘نا˘ه˘ت˘ما˘˘ب
دعبو ،تنرتنألا ربع بسصنلاو
قيقحت˘لا تاءار˘جإا لا˘م˘كت˘سسإا
ليكو ى˘لإا ف˘ل˘م˘لا لا˘سسرإا م˘ت
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا

                                      .ةلسشنخ
يداعسس يون

ةدئأر ةيلحم ةمÓعل ةيلزنمورهك ةزهجأأ طيسسقتلاب هعيب يعدي

نينطاوم ىلع لاتحإا صصخششب ةحاطإلا
ةلششنخب تنرتنألا قيرط نع مهلاومأا مهبلشسو
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تدا˘ت˘عا ي˘ت˘لا لا˘كسشألاو رو˘سصلا تف˘سشك
ن˘ف˘لا ة˘سصح ي˘ف ا˘ه˘م˘سسر د˘ير˘ف حÓ˘سص لا˘ن˘˘م
،اهتاملعم هابتنا تتفل ،ةبهوم نع اهتسسردمب

ىلع اهتعجسش يتلا ةينفلا ةيبرتلا ةيبرم ةسصاخ
نيب اهتقو لانم تمسسقف ،اهزيزعتو اهريوطت
ققحت يذلا ،ربكألا اهحومط ،مسسرلاو ةسساردلا
حاجنلا ةعماج يف يليكسشتلا نفلا اهتسساردب
يذلا ينفلا اهراوسشم ي˘ف ق˘ل˘ط˘ن˘ت˘ل ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ًازيح م˘ه˘تا˘نا˘ع˘مو ىر˘سسلا ة˘ي˘سضق˘ل تسصسصخ
نم ًا˘م˘سسق ا˘ه˘سسير˘كت ن˘ع Óً˘سضف ،ه˘ي˘ف ًا˘سصا˘خ
.ةعيبطلل اهلامعأا

ديرف حÓسص لانم ةيليكسشتلا ةنانفلا تدلو
،ن˘ي˘ن˘ج ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘ب ة˘بار˘ع ةد˘ل˘ب ي˘ف (ءÓ˘ع مأا)
،اهسسرادم يف تملعتو ،اهيف تعرعرتو تبرتو
ةعماجل تبسستناو ،ًازيمتو ًاقوفت ترهظأا اهيفو
«ي˘ل˘ي˘كسشت ن˘ف» سصسصخ˘ت ة˘ي˘ن˘طو˘لا حا˘ج˘ن˘˘لا

.سسويرولا˘كب˘لا ةدا˘ه˘سش ى˘ل˘ع تل˘سصح ا˘ه˘ن˘مو
:اهراوسشم تايادب نع ديرف لانم ةنانفلا لوقتو
تدتعاو ،ًاريثك نفلا ةسصحو مسسرلا بحأا تنك»
ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب ءا˘˘ي˘˘سشلاو لا˘˘كسشلا م˘˘سسر ى˘˘ل˘˘˘ع
مامتها تعرتسسا يتلا ،(تاسشتكسسا) تاسشبرخلا

ةيبرتلاو ةيبرعلا ةغللا يتيبرم ةسصاخ ،يتاملعم
نفلا ةسسارد ىلع ينوعج˘سش ع˘ي˘م˘ج˘لا .ة˘ي˘ن˘ف˘لا
ًاحاتم نكي مل نكل ،يتاموسسرو يتاحول زيمتل
يف سصرفلاو حاتفنلا اذه لك كاذنآا انملاع يف
يف يتاذ ىلع تدمتعاف ،ةفرعملاو لسصاوتلا
يتلا نينانفلا لامعأاو براجت ىلع عÓطلا
،يتبهوم زيزعتو يتاردق ريوطت يف تمهاسس
اذه يف سصسصختلاب يملحو يتبغر تدادزاف
.«لاجملا

قيرطلا ىلع تاوطخ
فقوم˘ب ا˘هزاز˘ت˘عا ن˘ع لا˘ن˘م ة˘نا˘ن˘ف˘لا ر˘ب˘ع˘ت

اهتبغر يف اهتدناسس يتلاو اهل معادلا اهترسسُأا
فقوتأا مل» :لوقتو ،يليكسشتلا نفلا ةسساردب

،ةسسردملا يف يميلعت ةرتف لÓخ مسسرلا نع
اهتمسسر يتلا ةلماكتملا لمجلا يتحول تناكو
همحر يدلاول ةسساردلا دعاقم ىلع يتايادب يف
اهنل ،يجاتنإا نم اهنأا نوريثك قدسصُي مل .هللا

.«ًادج يدلاو هبسشت تناك
يفغسشو يتاحول زيمتو يرارسصإا» :فيسضتو

يعيجسشت ىلع يتلئا˘ع ز˘ف˘ح ،م˘سسر˘لا˘ب ر˘ي˘ب˘كلا
ةسساردل يعيجسشتو لاجملا اذه يف رارمتسسÓل
قسشعب يتبهومب تقل˘ط˘نا˘ف ،ي˘ل˘ي˘كسشت˘لا ن˘ف˘لا

ي˘˘ت˘˘م˘˘سصب كر˘˘تأا نأا ى˘˘ل˘˘ع سصر˘˘˘حو نا˘˘˘م˘˘˘يإاو
يجيردت لكسشب زربت تأادب يتلا ،ةيسصخسشلا
ر˘ظا˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م تم˘˘سسر ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
،ةتماسصلا ةعيبطلا نع ةئيبلا نم ةاحوتسسملا

.«عيمجلا ريدقتو باجعإاب تيظح يتلاو
حاجنو زيمت

ىلا اهلاقتناو ،ةماعلا ةيوناثلا يف اهحاجن دعب
ن˘ف˘لا ة˘سسارد˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا حا˘˘ج˘˘ن˘˘لا ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج
ًاريبك ًاطوسش تعط˘ق لا˘ن˘م تنا˘ك ،ي˘ل˘ي˘كسشت˘لا

دعت مل» :لوقتو .زيمتلاو حاجنلا قيرط ىلع
ءيسشب تبجعُأا املكو ،مسسرلا تاودأا ينقرافت

تحبسصأاو ،ةربعم ةيتف ةحول ىلا هلوحأا تنك
م˘سسر˘لا نو˘ن˘فو لا˘كسشأا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ة˘˘ن˘˘كم˘˘ت˘˘م
ةطحم لك يفو ،ةليمجلا ءايسشلاب ةطبترملا
يف ددرتأا نكأا مل ديدج ءيسش اهيف ينبجعي

،لاجملا نا˘ك ًا˘يأا م˘سسر˘لا ة˘بر˘ج˘ت را˘م˘غ سضو˘خ
ريو˘ط˘ت ي˘ف تم˘ها˘سس ،سصسصخ˘ت˘ل˘ل ي˘ت˘سساردو
ف˘ي˘ظو˘ت˘لا ق˘ير˘ط ي˘˘ما˘˘مأا تح˘˘ت˘˘فو ي˘˘تارد˘˘ق
يف رار˘م˘ت˘سسلا ،ه˘سسف˘ن تقو˘لا ي˘فو ،ل˘م˘ع˘لاو
تابسسانملاب ةسصاخلا تاحوللا ميمسصتو جاتنإا
موي يف ةكراسشملاك ،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلاو ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ىر˘سسألا ة˘ي˘سضق ن˘ع ر˘ب˘ع˘ت تا˘حو˘ل˘ب ر˘˘ي˘˘سسألا

.«مهتاناعمو مهدومسصو
عادبإاو روطت
،ءاطعلاو ةر˘با˘ث˘م˘لاو ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ة˘سسرا˘م˘م˘لا˘ب

ةراهملاو ةبرجتلاو ةربخلا لانم ةنانفلا تكلتما
ةكراسشملل ةديد˘ع ًا˘سصر˘ف ا˘ه˘ما˘مأا تأا˘ي˘ه ي˘ت˘لا
امنإاو ،مسسرلاب طقف سسيل ،تابسسانملا فلتخمب
اهنونف تنقتاو تملعت ،ةمسسجم تاحول زاجناب
يف ةكراسشملاب ةسصرفب تيظحو ،اهب تزيمتو
ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو ا˘ه˘م˘ظ˘ن˘ت ي˘ت˘لا تا˘˘ق˘˘با˘˘سسم˘˘لا

درجم نفلا نكي مل» :لانم لوقتو .ميلعتلاو
هتيمهأاب نام˘يإاو ة˘ف˘سسل˘ف و˘ه ل˘ب ،ةر˘با˘ع ة˘ياو˘ه
ف˘قاو˘م˘لا ة˘م˘جر˘ت ي˘فو ر˘ي˘ب˘˘ع˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف هرودو
ة˘حو˘ل˘لا ى˘ل˘ع ةرو˘˘سصلا˘˘ف ،تو˘˘سصلا لا˘˘سصيإاو
نمو ،ةيقيقح تاملكب ةقطان حبسصتل كرحتت

اهنم ،ةديدج بيلاسسأا تملعت ،براجتلا لÓخ
ءاسسفيسسف˘لا˘بو ر˘ف˘ح˘لا˘ب ة˘م˘سسج˘م˘لا تا˘حو˘ل˘لا
ماع لك كراسشأا تحبسصأاو ،اهتيلامجو اهزيمتل
ةرازو اهمظنت يتلا سضراعملا تاقباسسم يف
ر˘˘يد˘˘ق˘˘تو با˘˘ج˘˘عإا˘˘ب ى˘˘ظ˘˘˘ح˘˘˘تو ،ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا
،تار˘م˘لا ىد˘حإا ي˘ف» :ف˘ي˘سضتو.«رو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
تبلطو ًايئاول ًاسضرعم ميلعتلاو ةيبرتلا تمظن
،ةزيمم ءاسسفيسسف ةحول زاجنإا ملعم لك نم
ةايحلا لثمت ،ًادج ةبعسص تناك ةحولب تكراسشف
طيح ةفطاحم يهو ةينيطسسلف ةديسسل ةميدقلا
تزيمت اهنكل ،ةميدقلا لزانملا نم ةعومجمب
راكفأاب تكراسش دقو ،ريبعتلا ةقدو اهتيلامجب

سضرا˘ع˘م˘لا ي˘ف ما˘ع ل˘ك ة˘ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘مو ةد˘˘يد˘˘ج
.«ةيئاوللا

ىرخُأا روسص
ةنانفلا نإاف ،زيمتو حاجن نم هتققح ام مغر

ن˘ع ثح˘ب˘لا راو˘سشم تل˘سصاو لا˘ن˘م ة˘ي˘بر˘م˘لاو
تارا˘ه˘م˘لاو تار˘ب˘خ˘لاو ر˘يو˘ط˘ت˘لا ن˘م د˘˘يز˘˘م
تملعتف ،ةينفلا اهتمسصب زيزع˘ت˘لو ا˘ه˘كÓ˘ت˘مل

فارسشاب دلجلا نم تاحول ىلع مسسرلا بولسسأا
نا˘ن˘ف˘لا» :نأا˘سشلا اذ˘ه˘ب لو˘˘ق˘˘تو ،ة˘˘سصسصخ˘˘ت˘˘م
روطُي يكل ةريبك ةيلوؤوسسم لمحتي ،حجانلا
دقف ،ةديد˘ج را˘كفأاو نو˘ن˘ف˘ب ا˘هد˘فر˘يو ه˘تارد˘ق
ىلع دلجلا تاسصاسصقب مسسرلا ةقيرط تملعت
ديهسشلل ةحول ،يتازاجنا مهأا نم تناكو ،ةحول
سسبجلا نم ةحول تزجنأا كلذك ،نوع وبا دايز
ز˘ي˘م˘ت» :ف˘ي˘سضتو.«ة˘م˘يد˘ق ة˘ي˘ثار˘ت ءا˘ي˘سشأا ن˘ع
لكسشب ةسضورعم ىقبتل ةسصرف اهحنم يتاحول
انل تمدق يتلا ميلعتلاو ةيبرتلا رقم يف مئاد
نيح ًاددجم ىلجت يذلا ،عيجسشتلاو معدلا لك
تكراسش ثيح جاجزلا ىلع مسسرلا نف تنقتأا
ءاوجلا نيب اهتاموسسر تعونت ،تاحول تسسب
لكو ،سسدقلا ةنيدم نع ةسصاخ ،ةينيطسسلفلا

ةيعادبإا بيلا˘سسأا ى˘ل˘ع تا˘ب˘يرد˘ت ى˘ق˘ل˘ت˘ن ،ما˘ع
ام ،ةديدج تاماخ˘ب تا˘حو˘ل جا˘ت˘نإاو م˘ي˘م˘سصت˘ل
،ةديد˘ج تارد˘قو تار˘ب˘خ ا˘ن˘با˘سسكإا ي˘ف م˘ها˘سس
ىلع ةحو˘ل ل˘سضفأا ى˘ل˘ع ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م تل˘سصح
.» ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو ىوتسسم

ناقوط ىودف ةحول
ىلع نيماع رادم ىلع لانم ةنانفلا تفكعو

،ناقوط ىودف ةلحارلا ةرعاسشلل ةحول ميمسصت
ل˘ك تسسردو تع˘˘با˘˘ت» :لو˘˘ق˘˘ت نأا˘˘سشلا اذ˘˘ه˘˘بو
ن˘ي˘ط˘سسل˘ف ةر˘عا˘سشل تز˘ج˘نأا ي˘ت˘لا تا˘˘حو˘˘ل˘˘لا
جاتنإا ىلع تممسصو ،ناقوط ىودف ةريبكلا
يتبرجتل ًادانتسسا ،فلتخمو ربعمو زيمم ءيسش
دعبو ،جا˘جز˘لا ى˘ل˘ع م˘سسر˘لا بو˘ل˘سسأا ة˘سسارد˘ب

ةيسصخسش تدسسج يتلا ةحوللا تلمتكا ،نيماع
ن˘ع ةذ˘ب˘ن ا˘ه˘ي˘لا ف˘ي˘سضأاو ،نا˘˘قو˘˘ط ةر˘˘عا˘˘سشلا

تبتك امك ،سسلبان ةنيدم ملاعم دحأاو ،اهتايح
تلسصح دقو ،ةدلاخلا اهراعسشأا نم ًاسضعب اهيلع
ماعلا لÓخو ،ىلولا ةبتر˘م˘لاو ر˘يد˘ق˘ت˘لا ى˘ل˘ع
،ملعملا موي لوح ةقباسسمب تكراسش ،مرسصنملا

يبرمو ملعملا د˘ي ر˘ه˘ظ˘ت ة˘حو˘ل ا˘ه˘ي˘ف تمد˘قو
ترهظأاو ،باتكلل روبع رسسج اهنأاك لايجلا
هل˘خد˘ي يذ˘لا نا˘كم˘لا ر˘ي˘ن˘ت ة˘ع˘م˘سشك م˘ل˘ع˘م˘لا
تز˘ف ،ه˘ل˘˘لا د˘˘م˘˘ح˘˘لاو ،(ي˘˘سسرد˘˘م˘˘لا ف˘˘سصلا)
.«يناثلا ماعلل ةقباسسملاب

تاينمأاو حاجن
حاجن لك ديرف لانم ةيبرملا ةنانفلا ربتعت

ةرمثو ةريبكلا اهتا˘حو˘م˘ط˘ل ًاد˘ي˘سسج˘ت ه˘ق˘ق˘ح˘ت
يه ةيلاتتملا يتاحاجن» :لوقتو نونفلل اهبحل
لك يف يعادبإاو نفلا ملاعل ريبكلا يبح ةجيتن
ةدارإاو حافك نود يتأاي ل حاجنلاف ،همسسرأا ام
ى˘ل˘ع ي˘ل ع˘ي˘ج˘سشت ر˘ب˘كأا و˘هو ،د˘˘ح˘˘تو بع˘˘تو
ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘˘لاو ي˘˘ق˘˘ير˘˘ط ي˘˘ف رار˘˘م˘˘ت˘˘سسلا
را˘م˘ث ف˘ط˘ق˘ل ا˘ن˘ل˘سصو˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ق˘˘با˘˘سسم˘˘لا
يف نيطسسلف ليثمت ىنمتأا» :فيسضتو.«حاجنلا

،جراخلل ةلا˘سسر لا˘سصيإاو ،ل˘فا˘ح˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ى˘ل˘ع ا˘ن˘ب˘ع˘سش تا˘ي˘نا˘كمإاو تارد˘ق ن˘ع ر˘ب˘ع˘˘ت

ل˘ك را˘م˘ث˘ت˘سسا ل˘سصاو˘ن˘ل ،ة˘˘كر˘˘ع˘˘م˘˘لا سضو˘˘خ
ىقرأا ربتعي يذلا نفلا اهيف امب ،تايناكملا

م˘˘˘ملا ن˘˘˘ي˘˘˘ب ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘لا لا˘˘˘˘كسشأا ل˘˘˘˘سضفاو
ا˘˘ن˘˘سضرأا ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘قا˘˘ب ن˘˘ح˘˘ن˘˘ف ،بو˘˘ع˘˘˘سشلاو
نم لÓتحلا سسرام امهم ،اهيلع نودماسصو
مامأا انحÓسس وه انملعو انتاحاجنو ،تاسسايسس
،نور˘سصا˘ح˘م ن˘ح˘ن .را˘سصح˘لاو لÓ˘ت˘حلا اذ˘˘ه
ا˘ن˘مÓ˘قأاو ة˘يو˘ق ا˘ن˘تدارإاو ةر˘ح ا˘ن˘لو˘ق˘ع ن˘كلو
انتلاسصأا نع ربع˘تو ا˘ن˘خ˘يرا˘ت خرؤو˘ت ا˘ن˘تا˘حو˘لو
نورسسأاي م˘ه˘ف ،ةا˘ي˘ح˘لاو رار˘م˘ت˘سسلا˘ب ا˘ن˘تداراو
رسسأاو دييقت نم اونكمتي نل مهنكل سضرلا
ن˘طو˘لا تا˘حو˘لو مÓ˘قلاو را˘كفلاو لو˘ق˘ع˘لا
. «Óًمأاو ةلادعو ةيرح سضيفت يتلا ةليمجلا

ةا˘نا˘ع˘م ..نو˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا نو˘ي˘فا˘ح˘سصلا
لÓتحلا ةقحÓم لعفب ةلسصاوتم

ينباب ركفُأا راهن ليل ،نفج يل سضمغي ل»
ذنم مهرابخأا تعطقنا نيذلا ىرسسألا عاسضوأاو
سسوريف يسشفت دعب مكاحملاو تارايزلا ءاغلإا
يف ،نينج ةنيدم نم ،«رئاث مُأا» تلاق ،«انوروك»
نيسسح رئاث ريسسألا اهلجن نع اهثيدح لهتسسم
ةسسلج دقع ررقملا نم ناك يذلا ،ةسصعاسصع
اهلسصت ملو ،يسضاملا نينثلا هتمكاحمل ةديدج
.هريسصم نع رابخأا ّيأا

ىلع سضرُع ،ه˘لا˘ق˘ت˘عا ذ˘ن˘م» :ر˘ئا˘ث مُأا لو˘ق˘تو
تناكو ، ةرم51 ملاسس يف ةيركسسعلا ةمكحملا

‐42 خيراتب لزعلا ةرتف لÓخ ةسسلج هل ةررقم
مويلا ّرمو ،0202‐5‐5 ىتح ًايبايغ تددُمو ،3
ريسصم نع تامولعم انلسصت نأا نود نم هلمكأاب
اهيف هتدهاسش ةرم رخآا» :فيسضتو.«ينبا ةمكاحم
مت اهدعبو ،2/0202 /3 يف ةرايزلا لÓخ تناك
ببسسب مكاحملاو ني˘ما˘ح˘م˘لاو تارا˘يز˘لا ءا˘غ˘لإا
مهتايح ددهتي رطخلا» :عباتتو.«انوروك سسوريف

نارمتسسم باذعو عجو انتايحو ،ةظحل لك يف
رومأا ريسست ف˘ي˘كو ،م˘ه˘عا˘سضوأا˘ب ر˘كف˘ن ن˘ح˘نو
يلسصنو ،مهقوقح نم ريثكلا بحسس دعب مهتايح
لك نم مهظفحيو مهيمحي نأا نيملاعلا برل
،نينج ةنيدم يف ًاماع81 لبق رئاث دلُو.«هوركم
ف˘سصلا ى˘ت˘ح ا˘ه˘سسراد˘م˘ب م˘ل˘ع˘تو سشا˘عو أا˘˘سشن
قارف ىلع نيزح يبلق» :هتدلاو لوقتو ،رسشاعلا
بي˘ط˘لا بل˘ق˘لا بحا˘سص ،را˘ب˘لاو قو˘ل˘خ˘لا ر˘ئا˘˘ث
رغسص مغر ةيلوؤوسسم˘لا ل˘م˘ح˘ت د˘قو ،نو˘ن˘ح˘لاو
،ا˘ن˘تر˘سسُأا ة˘يا˘عر˘ب ي˘ند˘عا˘سسي˘ل ى˘ح˘سضو ه˘˘ن˘˘سس
ربك ،هميلعت لمكي مل ةبعسصلا فورظلا ببسسبف
.«ةفلتخم نهم يف لمعو هناوأا لبق

..قيقحتلاو لاقتعلا
ناك اهركب نأا رئاث مأا ةينيعبرألا ةدلاولا يورت

تسشا˘ع ي˘ت˘لا ه˘تر˘سسُأاو ه˘ل˘م˘ع˘ل ه˘تا˘ي˘˘ح سسر˘˘كي
امدنع ،9102‐2‐4 خيرات رجف ةريبك ةمدسص
لز˘ن˘م لÓ˘ت˘حلا دو˘ن˘ج ن˘م تار˘سشع˘لا م˘ح˘˘ت˘˘قا

ةنكث ىلإا اهلزنم اولوح مهنأا ًةحسضوم ،ةلئاعلا
سشيتفتلل فرغلا نيب دونجلا عsزوتو ،ةيركسسع
:رئاث مُأا لوقتو .رئاث اولزع ةأاجفو ،بيرختلاو
اوماق ةعاسس دعبو ،فرغلا ىدحإا ىلإا هوداتقا»
مل يتايح لوطف ،اننيب نم هوعزتناو هيدي دييقتب
.«ملؤوملا دهسشملا اذهب هتيؤور عقوتأا

رظتنن نحنو ريبك ملأاب مايألا ترم» :فيسضتو
اميف ،نيرهسش رادم ىلع انع ةعوطقملا هرابخأا
،ةملجلا نج˘سسب بيذ˘ع˘ت˘لا ن˘يزا˘نز ي˘ف ز˘ج˘ُت˘حا

نود لزع˘لاو طو˘غ˘سضلاو ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل سضر˘ع˘تو
.«هنسس رغسص ةاعارم

ناسضمرو مكاحملا
نيديلا لبكم هتدهاسشم ةظحل اهانيع تعمد

ةسسلج لÓخ دو˘ن˘ج˘لا˘ب ًار˘سصا˘ح˘مو ،ن˘ي˘مد˘ق˘لاو
ًاريثك تحرف» رئاث مأا لوقتو ،ملاسس يف ةمكحملا
ءاهتناو ودجم نجسس ىلإا هلقنب تملع امدنع ،

نكل ،هتمكاحم دعوم تبقرتو ،قيقحتلا ةلحر

ثيدحلاو هنم بارت˘قلا ن˘م ي˘نو˘ع˘ن˘م دو˘ن˘ج˘لا
هارأا ىتح ةعاسسلا براقع فقوتت نأا تينمت ،هيلإا
هوداعأاو ،اننيب اولسصف مهنكل ،نكمم تقو لوطأا
.«ةنيزح يلزنم ىلإا تدعو ،نجسسلا ىلإا

لك يف هدقتفأا ،يتايح لك رئاث» :فيسضتو
تنك ،كرابملا ر˘ه˘سشلا لÓ˘خ ا˘م˘ي˘سس ل ،ة˘ظ˘ح˘ل
رهسشلاب حرفن˘ل ا˘ن˘ع˘مو ا˘ن˘ن˘ي˘ب نو˘كي نأا ى˘ن˘م˘تأا

هفيقوت ددمي لاز ام لÓتحلا نكل ،هسسوقطو
ةسسلج لك يف» :رئاث مُأا لمكُتو.«هتيرح عزتنيو
يف انباسصعأا ىلع سشيعن ىتح هفيقوت نوددمي
ر˘ئا˘ث مُأا م˘ت˘ت˘خ˘تو.«ةيلاتلا ةم˘كح˘م˘لا را˘ظ˘ت˘نا

يذلا ديحولا ءاعدلا» :لوقلاب «سسدقلا»ـل اهثيدح
،هبرك نيملاعلا بر جرفُي نأا ناسضمر يف هددرُأا

دوعيو ،انتايح نم ءادوسسلا مايألا هذه يهتنتو
ناسضحأا ىلإا ىرسسألا يقابو ،يناسضحأا ىلإا رئاث
بر انذقنأا دقو لبقملا ديعلا لبقتسسنو ،مهتاهمُأا
.«هنوجسسو لÓتحلاو «انوروك» نم نيملاعلا

راكفألاو لوقعلا دييقت نع ٌزجاع هنكل انشضرأا رشسأا ىلع رداق للتحلا :ديرف لانم ةيليكششتلا
يدومشس يلع :ريرقت

رئاث ريشسألا ةدلاو ،ةرم51 هفيقوت ديدمت

ةريخألا ةمكاحملا دعب لوهجملا هريشصم ىلع نوقلق
يدومشس يلع :ريرقت



تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ن˘˘يد˘˘˘سشا˘˘˘ن˘˘˘م
يلاو اهسسأار ىلعو ةيئلولا
‐ ظوفحم ةفيركز ‐ةيلولا
ل˘جا˘ع˘لا ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘سضب

ةر˘˘ئاد ن˘˘م ي˘˘ح˘˘لا لا˘˘سشت˘˘˘نل
يومنتلا ءاسصقإلاو سشيمهتلا
هذ˘˘˘ه ق˘˘˘ح ي˘˘˘ف سسرا˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا
ل يتلا ةيناكسسلا تاعمجتلا
ةيمنتلا نم اهقح رظتنت لازت
مل بابسسأل ةبيغملا ةيلحملا
،نينطاوملا ءلؤوه ا˘ه˘م˘سضه˘ي
تقو˘لا تاذ ي˘ف ن˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م
ىلإا تافتللاب ةيلولا يلاو
ةينارمعلا ةقطنملا هذه لاح
ىرقلا نم دعت تحبسصأا يتلا
ل˘ك ماد˘ع˘نا ل˘ظ ي˘ف ة˘ي˘ئا˘ن˘لا

،ةميركلا ةا˘ي˘ح˘لا تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م
نو˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘سشا˘˘˘ن ن˘˘˘يأا
ديبعت ةرورسضب ني˘لوؤو˘سسم˘لا
ةيرقلا ىلإا يدؤو˘م˘لا ق˘ير˘ط˘لا

ح˘ل˘سصت ل تح˘˘ب˘˘سصأا ي˘˘ت˘˘لاو
ا˘م˘ل˘ك لو˘ح˘ت˘ت ثي˘ح ر˘ي˘سسل˘˘ل
لاحوأا ىلإا راطمألا تطقاسست
ا˘ه˘ل˘خاد˘˘ب ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا بع˘˘سصي
ةبرتألا اهب ر˘يا˘ط˘ت˘ت ا˘ف˘ي˘سصو
لكسشي حبسصأا يذلا رابغلاو
،ناكسسلا ىدل ايقيقح اسسجاه
ها˘ي˘م˘˘لا ماد˘˘ع˘˘نا ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن
لازت ل نيأا برسشلل ةحلاسصلا

اذهب ةنطاقلا تÓئاعلا مظعم
ةرطق بلج ىلع دمتعت يحلا
يف ةد˘ي˘ع˘ب ن˘كا˘مأا ن˘م ءا˘م˘لا

سسر˘˘˘˘كي ي˘˘˘˘ئاد˘˘˘˘ب د˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘سشم
يومنتلا ءاسصقإلاو سشيمهتلا
اذه ينطاق ي˘ل˘ع سضور˘ف˘م˘لا
ن˘ي˘ح ي˘˘ف ي˘˘سسن˘˘م˘˘لا ي˘˘ح˘˘لا
ج˘يرا˘ه˘سصلا نور˘خآا ر˘ظ˘ت˘˘ن˘˘ي
هذه ءارسش لجأا نم ةلقنتملا
امك  ،ةماهلا ةيويحلا ةداملا
مادع˘نا ن˘م نا˘كسسلا ى˘كت˘سشا
امم يحسصلا فرسصلا تاونق
ر˘˘ف˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع نا˘˘كسسلا ر˘˘ب˘˘جأا

نم تداز ةيدي˘ل˘ق˘ت ر˘ي˘ما˘ط˘م
لاقت˘ناو ة˘ي˘مو˘ي˘لا م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م
بب˘سسب ة˘ي˘سسا˘سسح˘لا سضار˘˘مأا
نيلئاسستم ،ةهير˘كلا ح˘ئاور˘لا

يذ˘لا ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا رود˘˘لا ن˘˘ع
لفكتلا يف نوبختنملا هبعلي
اذه ناكسس تلاغسشناب ماتلا
ا˘يو˘˘م˘˘ن˘˘ت لوز˘˘ع˘˘م˘˘لا ي˘˘ح˘˘لا

تانكسسلا طوقسسب دد˘ه˘م˘لاو
ن˘مو ،ه˘ي˘ن˘طا˘ق سسوؤور ى˘ل˘ع
ي˘ح نا˘كسس قد ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج
سسو˘˘قا˘˘ن ةر˘˘م˘˘ت ن˘˘ب يد˘˘ي˘˘سس
ر˘˘ط˘˘خ˘˘لا ل˘˘ظ ي˘˘ف ر˘˘ط˘˘خ˘˘˘لا
ددهي حبسصأا يذلا ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا
يف رايهنÓل ةليآلا مهتانكسس

يذلا ينكسسلا عورسشملا لظ
يعامتجا ن˘كسس006 م˘سضي
لاغسشأا تببسست نيأا يراجيإا
بناو˘ج˘ب ة˘ط˘ي˘ح˘م˘لا ر˘ف˘˘ح˘˘لا
ن˘كا˘سسم رر˘˘سضت ي˘˘ف ي˘˘ح˘˘لا
تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا ن˘˘م تار˘˘˘سشع˘˘˘لا
يذلاو ي˘ح˘لا اذ˘ه˘ب ة˘ن˘طا˘ق˘لا
يأا يف رايهنلاب ددهم حبسصأا

قلز˘˘˘˘˘نلا ل˘˘˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘˘˘ف تقو

فاوح ىلع ةبر˘ت˘ل˘ل ر˘ي˘ط˘خ˘لا
يذ˘لا ر˘مألا و˘هو ،تا˘ن˘كسسلا

ى˘˘ل˘˘ع بجو˘˘ت˘˘ي ه˘˘لÓ˘˘خ ن˘˘˘م
لجأا نم لخدتلا نيلوؤوسسملا

ةيرزملا ةيعسضولل دح عسضو
ي˘ح˘˘لا اذ˘˘ه ا˘˘ه˘˘ي˘˘لإا لآا ي˘˘ت˘˘لا
مورحم˘لاو م˘يد˘ق˘لا ي˘ن˘كسسلا

ة˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا لا˘˘كسشأا ل˘˘ك ن˘˘م
لاز˘˘ي ل ثي˘˘ح ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
مادعنا نم نوكتسشي ناكسسلا
امم ،يحسصلا فرسصلا تاونق
ر˘˘ف˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع نا˘˘كسسلا ر˘˘ب˘˘جأا

نم تداز ةيدي˘ل˘ق˘ت ر˘ي˘ما˘ط˘م
لاقت˘ناو ة˘ي˘مو˘ي˘لا م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م
بب˘سسب ة˘ي˘سسا˘سسح˘لا سضار˘˘مأا
نع كيهان ةهيركلا حئاورلا
ل ثيح ةنيدملا زاغ مادعنا
نا˘تو˘ب˘لا زا˘غ تارورا˘ق لاز˘ت
ةليوط ريباوط ايموي لكسشت
لئاسستيل اهب رفظلا لجأا نم
يقيقحلا رودلا نع ناكسسلا
نو˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا ه˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ي يذ˘˘لا
ماتلا لفكتلا ي˘ف نو˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
يحلا اذه ناكسس تلاغسشناب
ن˘يذ˘لاو ا˘يو˘م˘˘ن˘˘ت لوز˘˘ع˘˘م˘˘لا
ةيلحم˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا اود˘سشا˘ن
ل˘جأا ن˘م ةر˘م ن˘م ر˘˘ث˘˘كأا ي˘˘ف
هنأا ريغ ،مهتلاغسشناب لفكتلا

ا˘ه˘لا˘ح ى˘ل˘ع رو˘مألا لاز˘˘ت ل
ءاسشنإا خيرات0791 ةنسس ذنم
فور˘ظ˘لا ى˘ق˘ب˘ت˘ل ي˘ح˘لا اذ˘ه
تا˘ي˘مو˘ي ع˘ب˘˘ط˘˘ت ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ق˘˘لا
ل˘خد˘ت را˘ظ˘ت˘نا ي˘˘ف نا˘˘كسسلا
ع˘فرو ة˘ي˘ئلو˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا
طلسسملا يعا˘م˘ت˘جلا ن˘ي˘غ˘لا

تاعمجتلا هذه ينطاق ىلع
نو˘لاز˘ي ل ن˘يذ˘لا ة˘ي˘نا˘˘كسسلا
نيلوؤوسسم˘لا رار˘ق نور˘ظ˘ت˘ن˘ي
تا˘ن˘كسس ى˘لإا م˘ه˘ل˘ي˘حر˘ت ي˘ف
.ةقئل ةيعامتجا

دلوأأ رأود ناكشسو..
نولوزعم ةفلخ نب
تحÓ“ دشس ببشسب

ةماعنوب جÈب
ن˘˘م تار˘˘سشع˘˘لا ق˘˘ل˘˘˘طأا

راودب نينطاق˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ميلقإاب عقاولا ةفلخ نب دلوأا
ةيلوب ة˘ما˘ع˘نو˘ب جر˘ب ة˘يد˘ل˘ب
ة˘˘˘خر˘˘˘سص ،تل˘˘˘ي˘˘˘˘سسم˘˘˘˘سسي˘˘˘˘ت
ها˘ج˘تا ة˘ثا˘غ˘ت˘سساو دا˘ج˘ن˘ت˘˘سسا
لجأا نم ةي˘ئلو˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
ل˘ظ ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ي˘˘لإا تا˘˘ف˘˘ت˘˘للا
يتلا ةي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘كا˘سشم˘لا

ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا ةا˘˘ي˘˘ح تسصغ˘˘ن
م˘ع˘ط نو˘قوذ˘ت˘ي م˘ه˘ت˘˘ل˘˘ع˘˘جو
د˘ع˘ب ءا˘˘سصقإلاو سشي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘لا

هايم يف لزانملا مظعم قرغ
تا˘ن˘كسسل˘ل ة˘يذا˘ح˘م˘لا د˘˘سسلا

ة˘يد˘عر˘لا را˘ط˘مألا ر˘ثإا ى˘ل˘˘ع
لÓخ ةقطنملا اهتدهسش يتلا
ةمرسصنم˘لا ةر˘ي˘خألا ر˘ه˘سشألا

ةرم لك يف تحبسصأا يتلاو
ىلع ايقيق˘ح اد˘يد˘ه˘ت ل˘كسشت
ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م
اذه ناسضيف ببسسب ةلوزعملا
تب˘˘˘ب˘˘˘سست د˘˘˘قو اذ˘˘˘ه .د˘˘˘˘سسلا
ة˘ن˘سسلا لÓ˘˘خ تا˘˘نا˘˘سضي˘˘ف˘˘لا
قيرطلا ع˘ط˘ق ي˘ف ة˘ي˘سضا˘م˘لا
ة˘يد˘ل˘بو راود˘لا ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا
تارسشعلا لزعو ةماعنوب جرب
ذيمÓتلا عنمو تÓئاعلا نم
د˘˘عا˘˘ق˘˘م˘˘˘ب قا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘للا ن˘˘˘م
ذيمÓتلا لظ ثيح ،ةسساردلا
ن˘˘ي˘˘ق˘˘لا˘˘ع ن˘˘ي˘˘سسرد˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لا
نور˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي م˘˘هو تا˘˘عا˘˘سسل
دسسلا هايم بوسسنم سضافخنا
قيرطلا عط˘ق ن˘م او˘ن˘كم˘ت˘ي˘ل
ى˘˘˘لإا با˘˘˘هذ˘˘˘لاو ةد˘˘˘ي˘˘˘حو˘˘˘لا
رفوت مدع لظ يف ةسسردملا
نم هنكمي رسسج ىلع قيرطلا
ل˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘ت ة˘˘˘كر˘˘˘ح ل˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘سست
قطانملا يقاب ىلإا نينطاوملا
مل يذلا رمألا وهو ،ةرواجملا
نا˘˘كسسلا ءلؤو˘˘˘ه ه˘˘˘م˘˘˘سضه˘˘˘ي
ل˘ح˘م ن˘ع او˘˘ل˘˘ئا˘˘سست ن˘˘يذ˘˘لا
ج˘˘مار˘˘ب ل˘˘ك ن˘˘م م˘˘ه˘˘˘بار˘˘˘عإا
رييÓملاو ة˘ي˘ف˘ير˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا
عيراسشم يف اهفرسص مت يتلا

ام˘ل˘ك دو˘م˘سصلا ع˘ي˘ط˘ت˘سست ل
ر˘˘˘ط˘˘˘م تا˘˘˘˘خز تط˘˘˘˘قا˘˘˘˘سست
ناسضيف ثادحإا يف ة˘ب˘ب˘سست˘م
ي˘ت˘لاو ة˘يذا˘˘ح˘˘م˘˘لا نا˘˘يدو˘˘لا

سضعب فرج يف ببسسلا تناك
ةر˘م ن˘م ر˘ث˘˘كأا ي˘˘ف رو˘˘ب˘˘ق˘˘لا
داو نا˘سضي˘ف د˘ه˘سشم ى˘ق˘ب˘ي˘˘ل
تحÓمت دسسو ةفلخ نب دلوأا
ادد˘ه˘م ،م˘سسو˘م ل˘˘ك رر˘˘كت˘˘ي
ذ˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘ت˘˘˘لا ةا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح كلذ˘˘˘˘ب
نوربعي نمم ن˘ي˘سسرد˘م˘ت˘م˘لا

با˘˘ي˘˘غ ل˘˘ظ ي˘˘ف د˘˘سسلا اذ˘˘˘ه
نأا هنأاسش نم يلحم ططخم
ر˘ط˘خ ن˘م د˘ح˘لا ي˘ف م˘ها˘˘سسي
ه˘جو ى˘ل˘˘ع د˘˘سسلاو نا˘˘يدو˘˘لا
اسضيأا حبسصأا يذ˘لاو مو˘م˘ع˘لا
سضع˘ب ى˘ل˘˘ع ار˘˘ط˘˘خ ل˘˘كسشي
لظ يف هل نيذاحملا ناكسسلا
ا˘˘م˘˘ل˘˘ك ه˘˘بو˘˘˘سسن˘˘˘م عا˘˘˘ف˘˘˘ترا

دق ام وهو راطمألا تطقاسست
تارسشعلا قارغإا يف ببسستي
راظتنا يف نكاسسملا هذه نم
ة˘ي˘سصو˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ل˘˘خد˘˘ت
لكسشمل ي˘ئا˘ه˘ن ل˘ح دا˘ج˘يإاو
ةقطن˘م˘لا هذ˘ه˘ب تا˘نا˘سضي˘ف˘لا

ل˘˘˘كسشت تح˘˘˘ب˘˘˘سصأا ي˘˘˘ت˘˘˘لاو
ىدل فواخمو ايقيقح اسسجاه
.راودلا ينطاق
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فشسوي نب . رشضÿ . أأ :

«كتايح ــ كتيب» راعشش تحت

مناغتشسمب ءابطأا
ةلمح نوقلطي
ةياقولل ةيوعوت
انوروك ةحئاج نم
ءابطأأ نم ةعومجم قلطأأ
ةيدعملأ ضضأرمألأ ةحلشصمب
ةيمومعلأ ةشسشسؤوملاب
أراف يغيشش ةيئافششتشسلأ

مناغتشسم ةيلولأ ةمشصاعب
ةيوعوت ةيشسيشسحت ةلمح

تحت انوروك ءابو ةروطخب
ثيح ،«كتايح ــ كتيب» راعشش
ءابطلأ ءلؤوه اعد
ديفوك ةحلشصمب نيطبأرملأ

ةرورشض نينطأوملأ91
مدعو تويبلأ ةمزÓم
ةرورشضلل لإأ جورخلأ
ريبأدت مأرتحأ عم ىوشصقلأ
يلزنملأ يحشصلأ رجحلأ

يعولاب  يلحتلأو
حئاشصن عابتأ يف ةيلوؤوشسملأو
قلعت ام ةشصاخ ،نيشصتخملأ

نم ةيئاقولأ تأءأرجإلاب
دعابتلاك ضسوريفلأ
محأزتلأ بنجتو يعامتجلأ

رابك ةشصاخ ظاظتكلأو
ضضأرمألأ باحشصأأو نشسلأ
مدع عم ،لافطألأو ةنمزملأ
أذهب راتهتشسلأو ةناهتشسلأ
فششكلأو لتاقلأ ءابولأ
يأأ روهظ  ةلاح يف ركبملأ
امك .ضضرملأ أذهل ضضأرعأأ

نينطأوملأ ءلؤوه اعد
يذلأ عشضولأ ةروطخ ةفرعم
يقابو ءابطألأ ءلؤوه هششيعي
أذكو ىرخألأ كÓشسلأ
ةينملأ حلاشصملأ نأوعأأ

ةيندملأ ةيامحلأ رشصانعو
ةمدقملأ يف ىقبت يتلأ
،ءابولأ أذه ةهباجمل

يف ةكرتششم ةيلوؤوشسملاف
.ضسوريفلأ راششتنأ نم دحلأ

ن. ةيدعشس نب

تارتفب يواجبلا عمتجملا رمي
ة˘ح˘ئا˘ج تأا˘طو نأا ذ˘ن˘م ة˘ب˘ي˘سصع
،اندÓب سضرا ىلع اهمادقأا انوروك
ةايح طمن نم رّيغ يذلا ءابولا اذه
ىلع سضرفو ،دارفألاو تÓئاعلا
نيب عمجي اسصاخ اعسضو عمتجملا

،ةينهمو ةيعامتجاو ةيسسفن ةاناعم
ةد˘يد˘ع تا˘ي˘ب˘˘ل˘˘سس ه˘˘ع˘˘م Ó˘˘ما˘˘ح
زوع ّمث ىلوألا ةجردلاب ةيحسص
كلذ يف ريطخلاو ،.. ةلاطبو رقفو
يف ةحئاجلا هذه ترمتسسا ام اذإا

سشسشعتل  اهنم ةلواحم اهراسسم
ةدارإلا نأا لإا ،سسانلا طاسسوأا يف
ر˘سصا˘ن˘ع ةر˘با˘ث˘م˘لاو ةر˘با˘سصم˘لاو
قيرطلا لهسست نأا اهناكمإاب ةيباجيإا
سسور˘ي˘ف˘لا اذ˘ه ى˘ل˘ع را˘سصت˘نÓ˘˘ل
هتدلو دهم يف هرحدتو ،لتاقلا
،Óجآا مأا لجاع دوجولا نع لوزيل
اهدسسجت يتلا تار˘سشؤو˘م˘لا ل˘ّع˘لو
ةحاسسلا ىلع موي دعب اموي ماقرألا
اذه ةيا˘ه˘ن بر˘ق˘ب أا˘ب˘ن˘ي ة˘ي˘ح˘سصلا
ا˘ب˘ل˘سس ر˘ثأا يذ˘لا ءاد˘لا اذ˘ه ،ءا˘بو˘لا

تÓئاعلل ةيمويلا تايرجم ىلع
اعسضو دارفألا سسوفن يف قلخو
ي˘ف ا˘ي˘سسي˘ئر ا˘ب˘˘ب˘˘سس نا˘˘ك ا˘˘جر˘˘ح
زور˘بو ة˘ي˘مو˘˘ي˘˘لا تا˘˘ن˘˘حا˘˘سشم˘˘لا

مل ةديدج ةيسسفن ةيحسص رهاظم
فوخ˘لاو سسو˘ه˘لا˘ك ا˘ق˘با˘سس ن˘كت
ن˘˘ع ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا سضغ˘˘ب .. نز˘˘ح˘˘˘لاو
يف سسانلا قحÓت يتلا سسجاوهلا
،سسي˘باو˘ك ل˘كسش ى˘ل˘ع م˘ه˘مÓ˘حأا
ني˘مأا˘ت ي˘ف ة˘بو˘ع˘سص ى˘لإا ة˘فا˘سضإا

ن˘˘م تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا تا˘˘مز˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘سسم
اهنإا .. ءاودلاو ءاذغلاك تايرورسض
ةياغلل ةبعسص ةيعامتجا ةيعسضو
مهتائف فلتخمب لامعلا نم تلعج
يف نوعب˘ق˘ي م˘ه˘طا˘سشنو م˘ه˘ب˘ترو
نيببسسل ةيمازلإا ةرو˘سصب م˘ه˘تو˘ي˘ب
ىود˘˘ع˘˘لا لا˘˘ق˘˘ت˘˘نا ع˘˘ن˘˘م˘˘˘ل لوألا

عي˘م˘ج˘لا ة˘ح˘سص ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لاو
اذه تاعبت نم فوخلا وه يناثلاو
دجاوتف .حاورأÓل كاتفلا سضرملا
ةحاسسم يف ةدحاولا ةلئاعلا دارفأا

تاعاسس رادم ىلع ةياغلل ةقيسض
تارتو˘ت˘ل˘ل ءا˘سضف ق˘ل˘خ˘ي ة˘ل˘يو˘ط
يف ىدؤوي امم ةيلئاعلاو ةيسسفنلا
ةيسسكع راثآا ىلإا تلاحلا ةيبلغأا
ام اذإا ام ةلاح يف  ةدح  دادزت يتلا

يف نÓماع ةجوزلاو جوزلا ناك
لافطألاو دلوألا نع امأا ،قباسسلا
ة˘سصيو˘ع ىر˘خأا ة˘ل˘˘كسشم كل˘˘ت˘˘ف
نم نومورح˘م م˘ه˘نو˘ك جر˘خ˘م˘لا
هيفرتلاو بعللا لئاسسو رفوت ىندأا

نم تÓئاعلا هتاه هكلمت ام مغر
فرسصب اد˘ج ةدود˘ح˘م تا˘ي˘نا˘كمإا
ل˘سصاو˘ت˘لا ة˘كب˘˘سش  ن˘˘ع ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا
،تنر˘ت˘نلا با˘ع˘لأا ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا

ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ي˘˘ف مÓ˘˘فألا ةد˘˘ها˘˘سشم
يوقلا رثؤو˘م˘لا ل˘ّع˘لو ،..تاو˘ن˘ق˘لا

و˘˘ه ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘سسف˘˘ن ى˘˘ل˘˘˘ع
يف ةسساردلا دعا˘ق˘م˘ل م˘ه˘تردا˘غ˘م
،نا˘˘ب˘˘سسح˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘˘كي م˘˘˘ل تقو
ة˘سسارد˘لا ع˘م ة˘ع˘ي˘ط˘˘ق˘˘لا تنا˘˘كف
،ف˘ي˘سسلا˘ب ة˘ع˘جو˘م˘لا ة˘بر˘سضلا˘˘ك
ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف نأا ظ˘˘حÓ˘˘م˘˘˘لاو
لغلغت ىدم نع تفسشك يحسصلا
،يعا˘م˘ت˘جلا ط˘سسو˘لا ي˘ف ر˘ق˘ف˘لا

مهفو ءارقتسسا لواحن امنيح ثيح
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ما˘˘سضت˘˘لا تÓ˘˘م˘˘ح˘˘لا كل˘˘ت
ا˘ي˘مو˘ي م˘ظ˘ن˘ت ي˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘ي˘˘خ˘˘لاو
،عا˘ط˘ق˘نا نود ةر˘م˘ت˘سسم ةرو˘˘سصب
ةيقيقح˘لا ةا˘نا˘ع˘م˘لا ا˘ن˘ل ف˘سشكن˘ت
ا˘مود ى˘ع˘سسي تما˘سص ع˘م˘ت˘ج˘م˘˘ل
،سسفنلا ةفعو فافكلا يف سشيعلا

ةقبطلا نأا احيسضوت ديزي ام وهو
ل˘ب ةدو˘جو˘م د˘ع˘ت م˘ل ى˘ط˘˘سسو˘˘لا
ذنم عمتجملا دسسج نم تخلسسنا

ةرو˘˘سصلا هذ˘˘ه نإا ،د˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ب ن˘˘˘مز

ر˘ي˘كف˘ت˘لا ي˘عد˘˘ت˘˘سست ة˘˘م˘˘لؤو˘˘م˘˘لا
ءاملع لبق نم ةسساردلاو لمأاتلاو
ن˘ي˘ي˘جو˘لو˘ي˘سسو˘سسلاو عا˘م˘ت˘˘جلا

سسف˘ن˘لا م˘ل˘ع ي˘ف ن˘ي˘سصت˘خ˘م˘˘لاو
عمتجملا اذه ذاقنإل ايوسس لمعلل
ة˘ي˘نا˘˘سسنإا تا˘˘ف˘˘سص كل˘˘م˘˘ي يذ˘˘لا
تافسص ني˘بو ة˘ي˘كئÓ˘م ة˘م˘سسو˘ب
نم ناسسحإلاو ريخلا نيب عمجت

لمحتلا ةوق نم كلتمي امو ةهج
،ىرخأا ةهج نم فافعلاو ربسصلاو
سشيعلل  ‐ عمتجملا ‐ هنم ةلواحم
هذه ،مÓ˘سسو ن˘مأاو رار˘ق˘ت˘سسا ي˘ف
عمتجملا نايك دمت يتلا يه ةياغلا
عفرت يتلا ةيونعملا ةوقلا رسصانعب
سسر˘غ˘تو دار˘فألا تا˘يو˘ن˘ع˘˘م ن˘˘م
ة˘يو˘ق˘لا ةدارإلاو ر˘˘ب˘˘سصلا م˘˘ه˘˘ي˘˘ف
،ادسسجو احور نطولل سصÓخإلاو
انماهلتسساو ةمهلا دلت ةمزألا نإا
رثكأا عمتجملا لعجي اهنم ةربعلل
باسستكا نأا ثيح ،لبق يذ نم ةوق
ىل˘ع را˘سصت˘نلاو ةو˘ق˘لا ر˘سصا˘ن˘ع
ارسشؤوم هتاذ دحب لكسشي ةحئاجلا
ديدحت يف م˘ها˘سسي يذ˘لا ا˘ي˘با˘ج˘يإا
نإا ،ةمداقلا لايجألا ةيسصخسش ةوق
يف يسضملاو ةمكحلا  طابنتسسا

عيجسشتو سسوفنلا يف لمألا عرز
ر˘ي˘ج˘ف˘تو بهاو˘م˘لاو تا˘˘كل˘˘م˘˘لا
ع˘˘قاو˘˘لا سضرأا ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘قا˘˘ط˘˘˘لا
قاطنلا عسساو دادتما هل نوكيسس
ثيح ،ديعبلاو بيرقلا ىدملا ىلع
ةيعامتجا ةدعاق  ءانب يف مهاسستسس
ةيادب نوكت ةيمل˘عو ة˘يدا˘سصت˘قاو
يباجيإلا ريغتلاب مسستي ديدج دهعل
ةيويحلا تلاج˘م˘لا ل˘م˘سشي يذ˘لا
ل˘˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م ،نا˘˘سسنإÓ˘˘˘ل
ع˘ن˘سص ي˘ف ة˘ي˘ن˘هذ˘لا ة˘ير˘˘ق˘˘ب˘˘ع˘˘لا
تارا˘˘˘كت˘˘˘بلاو  تاز˘˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘˘لا
ةمهاسسم نأا كسش لو ،ةروطتملا
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ع˘ن˘سص ي˘ف با˘˘ب˘˘سشلا
ةزه˘جأا˘ك ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘مز˘ل˘ت˘سسم˘لا
داو˘مو ي˘كذ˘لا ق˘ف˘ن˘لاو سسف˘ن˘˘ت˘˘لا
ءدبلل ةزفحم حمÓم يه .ىرخأا
ىل˘ع ة˘ي˘ن˘ب˘م ةد˘يد˘ج ة˘ل˘حر˘م ي˘ف
عمتجملا ةدايق˘ل بخ˘ن˘لا ع˘ي˘ج˘سشت
لهجلا قفن نم يئاهنلا جورخلاو
تارسشؤوملا نإا ،..فل˘خ˘ت˘لا ن˘ثار˘بو
فارسشتسسلا لÓخ نم ةيلبقتسسملا
تا˘˘˘قا˘˘˘ط دو˘˘˘جو ن˘˘˘˘ع ف˘˘˘˘سشكي
مهاسست نأا اهناكمإاب ةلئاه ةيعامتجا
روط˘ت˘لا لا˘ج˘م ي˘ف ر˘ب˘كأا ل˘كسشب
ةيرسشبلا ةيمنتلا ىقبتو يومنتلا
ةقÓطنا يأا يف لعافلا رسصنعلا
ي˘قر˘لاو را˘هدزلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت و˘˘ح˘˘ن
ط˘ب˘تر˘م اذ˘ه ن˘كل ،ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جلا
ةيسصخسشلا تاردق  ةيمنت ىدمب
ن˘طو˘ل˘ل سصÓ˘˘خإلاو ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

تا˘ب˘سست˘كم˘لا ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لاو
يتلا ةيعسضولا هذه مامأاو ،ةينطولا
نم ةمجا˘ن˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا˘ب ط˘ي˘ح˘ت
يسضتقت91 ديفوك ةمزأا تايعادت
لك ليعف˘تو ي˘عا˘م˘ج˘لا نوا˘ع˘ت˘لا
اهعيجسشتو ةينا˘سسنإلا تاردا˘ب˘م˘لا

اياونلا باحسصأل سصرفلا ةحاتإاو
ةحاسسلا ىل˘ع رو˘ه˘ظ˘ل˘ل ة˘ن˘سسح˘لا
تÓئاعلل نوعلا دي ميدقت فدهب
اذه لظ يف اه˘ت˘ق˘فار˘مو ةر˘ي˘ق˘ف˘لا
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب ما˘˘ه˘˘سسلاو ،ءا˘˘بو˘˘لا
نسسحت نأا نكمي  يتلا تاناكمإلا
ا˘˘˘ي˘˘˘سسف˘˘˘ن تÓ˘˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘لا عا˘˘˘˘سضوأا

ةيماسسلا ةفسصلا هذهو ،ايداسصتقاو
عمتج˘م˘لا كو˘ل˘سس ي˘ف ة˘سسر˘كم˘لا
ة˘خ˘سسار ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت˘˘سس  ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

لا˘˘ي˘˘جألا برد ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘سضا˘˘˘مو
ةمألا ةدحو ىلع اظافح ،ةمداقلا

ا˘ه˘تو˘ق ن˘ي˘ت˘م˘تو ا˘ه˘ل˘م˘سش ع˘م˘جو
ةزع نطومو ةرخفم امود نوكتل
.ةماركو

تميملقت Ëرك
mahali@essalamonline.com



ةرا˘يز˘˘لا لÓ˘˘خ ا˘˘ن˘˘ف˘˘قو ن˘˘يأا
تاسشرو ن˘م د˘يد˘ع˘ل˘ل ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا
ديدجلا ينارمعلا بطقلاب زاجنلا
ةد˘˘حو فلآا4 زاجنا ن˘م˘سضت˘م˘لا
سضعب دوجو ىدع ةفقوتم ةينكسس
،ة˘سسار˘ح˘لا˘ب ن˘ي˘ف˘ل˘كم˘لا لا˘م˘ع˘˘لا

لواقملاب انيقتلا بابسسألا ةفرعملو
نع فقوتم هنأا انل دكأا نيأا ،(ب.ع)
بابسسا ةدعل نيرهسش ذنم لمعلا
بب˘سسب ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘˘ح˘˘لا ا˘˘ه˘˘لوأا

لامعلا نم ددع رداغ نيأا ،انوروك
انتايعسضو ةيوسست مدعو ،مهتيلول
سصقن ،ةرادلا فر˘ط ن˘م ة˘ي˘لا˘م˘لا
اهبلجب موقن ثيح ةيلولا ةداملا

سصقنل ارظنو ةديعب تايلو نم
لقنتلا دنعو اهراعسسا عفرو لقنلا
،قوسسلا يف ا˘هر˘ي˘فو˘ت ن˘م ي˘نا˘ع˘ن

لواقملا قايسسلا سسفن يف دكأا امك
مامتإاو لمعلا نع هفقوت (ت.ر.ع)
ه˘ي˘لا د˘ن˘سسم˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘˘لا عور˘˘سشم
ف˘قو˘تو ة˘ل˘ما˘ع˘˘لا د˘˘ي˘˘لا سصق˘˘ن˘˘ل
ة˘با˘˘سصلا ن˘˘م ا˘˘فو˘˘خ˘˘ت سضع˘˘ب˘˘لا
ديلا نم سضعبو ،انوروك سسوريفب
مهتÓئاعل ةدوعلاو تفقوت ةلماعلا
رهسش مهعم ءاسضقل ىرخأا تايلوب
ةدد˘ع˘˘ت˘˘م با˘˘ب˘˘سسا ي˘˘ه نا˘˘سضمر
،ىرخأا ىلإا ةلواقم نم ةفلتخمو
ربجا يذلا ريطخلا ثولاثلا اهمهأا

تاسسسسؤوملاو تلواقملا نم ددع
عجارت وأا فقوتلا نع ةيداسصتقلا
ام وه ةئملاب05 ـب اهلاغسشا ةبسسن
ريدم ز. يدا˘ه˘لا د˘م˘ح˘م ا˘ن˘ل هد˘كا

ةدنسسملا ةلسشنخ ةيلوب راديسسوك
ةيلوب عيراسشملا ربكا زاجنا اهل

ةرداغم دعب ،تاونسس ذنم ةلسشنخ

تا˘سشرو ة˘ل˘هؤو˘م˘لا ة˘ل˘ما˘ع˘لا د˘ي˘لا
،ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج بب˘سسب زا˘ج˘نلا

لامعلل ةيئاقو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا سضر˘فو
لمعلا مدعو د˘عا˘ب˘ت˘لا˘ك ن˘ير˘خلا

،دحاو ناكم يف لامع3 نم رثكأل
ع˘م˘ج˘˘ت˘˘لا مد˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع سصر˘˘ح˘˘لا

ءانثا سضعبلا مهسضعبب كاكتحلاو
ته˘جاو ة˘بو˘ع˘سص ر˘ث˘كأاو ،ل˘م˘ع˘لا
رخأاتو ،ةقلاعلا نويدلا ةسسسسؤوملا
تايريد˘م˘لا فر˘ط ن˘م ا˘ه˘ت˘يو˘سست
ةيقرتلا ناويدو ،زيهجتلاك ةينعملا

تزواجت ثيح يراقعلا رييسستلاو
ةفاسضا ،متنسس رايلم021 نويدلا
بت˘˘˘كم تن˘˘˘ع˘˘˘تو با˘˘˘ي˘˘˘˘غ ى˘˘˘˘لإا
ة˘ع˘با˘ت˘م˘ب ف˘ل˘˘كم˘˘لا تا˘˘سسارد˘˘لا
برق نع ع˘يرا˘سشم˘لاو تا˘سشرو˘لا

ق˘˘˘ئا˘˘˘ثو ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘قدا˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لاو
اهميدقتل ةيه˘ت˘ن˘م˘لا تا˘ي˘ع˘سضو˘لا
ة˘˘سسسسؤو˘˘م نا م˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ل ،ةرادإÓ˘˘˘ل

رقم اهل ةدنسسم ةلسشنخب راديسسوك
،ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل ل˘خد˘ت˘لا ة˘قر˘˘ف
،ةم˘كح˘م˘لا ،ي˘ئا˘سضق˘لا سسل˘ج˘م˘لا

نيعب ةينطولا قرفلا بيردت زكرم
˘ما˘م˘ح بع˘ل˘م ة˘ع˘سسو˘ت ،نÓ˘ي˘سسلا

يعا˘م˘ت˘جا ن˘كسس فلآا4 ،را˘م˘ع
يعماجلا بطقلا ةعسسوت ،يراجيإا
ط˘˘غ˘˘سضلا ل˘˘ظ ي˘˘فو ،د˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا
نم ة˘سسسسؤو˘م˘لا ي˘ل˘ع سضور˘ف˘م˘لا
مهتانكسس ميلسستل نينطاوملا لبق
،ةقبسسم تارارق˘ب اودا˘ف˘ت˘سسا ي˘ت˘لا
قيرط نع لمعلل ةسسسسؤوملا تأاجل
0004 عورسشمب ةسصاخ ةلوانملا
421 ع˘م يا˘غ˘˘ب ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب ن˘˘كسس
زاجنل ةريغسصو ةطسسوتم ةلواقم
،جاجزلاو نهدلاك ،لاغسشلا سضعب
،بسشخ˘لا ،ي˘ح˘سصلا سصي˘سصر˘˘ت˘˘لا
ن˘م ا˘هذا˘ق˘نل ،ة˘كا˘سسم˘لا ،فز˘خ˘لا
لاغسشألا هتاه اهحنم ربع سسÓفإلا
ة˘سسسسؤو˘م ل˘ف˘كت د˘ع˘ب ة˘˘يو˘˘نا˘˘ث˘˘لا

لا˘˘غ˘˘سشلا زا˘˘ج˘˘نا˘˘ب راد˘˘ي˘˘˘سسو˘˘˘ك
ع˘يرا˘سشم˘لا تن˘كم د˘قو ،ىر˘ب˘كلا
هذ˘˘ه˘˘ل ة˘˘حو˘˘ن˘˘م˘˘م˘˘لا ة˘˘يو˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لا
ن˘م تلوا˘ق˘م˘˘لاو تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
ةفاح ى˘ل˘ع تنا˘ك نأا د˘ع˘ب ا˘هذا˘ق˘نإا

لظ يف اهلامع حيرسستو سسÓفإلا
ة˘يلو˘لا˘ب ع˘يرا˘سشم˘لا دد˘ع ع˘جار˘ت
جمارب راطإا يف تأاسشنأا اهبلغأا يتلا
،جاسسنوأا) باب˘سشلا ل˘ي˘غ˘سشتو م˘عد
يلاو بسسح متيسسو ،(ماجنوأا ،كانك
ع˘يزو˘ت ة˘يلو˘لا ي˘لاو تا˘م˘ي˘ل˘ع˘˘ت
ةدحو006 برا˘ق˘ي ا˘م ح˘ي˘تا˘ف˘˘م
ةئيهتلا لاغسشا ءاهنا دعب ةينكسس
ليرفا رهسش اهعيزوت ررقم تناكو
فور˘ظ˘لا بب˘سسب ن˘كل ي˘سضا˘م˘˘لا
ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج˘ل ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘˘ت˘˘سسلا

تاسسسسؤومو تلوا˘ق˘م˘لا ف˘قو˘تو
حيرسست ببسسب لمعلا نع زاجنلا
لامعلا ةرداغ˘مو ،ا˘ه˘لا˘م˘ع ف˘سصن
جرا˘خ ن˘م ن˘ي˘مدا˘ق˘لا ن˘ي˘ل˘هؤو˘م˘˘لا
فقوتب يدأا ام ،تاسشرولا ةيلولا
اذه ة˘ياد˘ب ف˘نأا˘ت˘سست˘ل ،ي˘ل˘ك ه˘ب˘سش
تاسشرولا قÓطناو لمعلا رهسشلا

رخأاتلا كاردتسسل ةعرسسب ديدج نم
،تاطل˘سسلا ه˘ي˘ل˘ع ن˘هار˘ت ا˘م و˘هو
 .تاجاجتحلا يدافتل

يداعشس. يون

mahali@essalamonline.com

047209ددعلا ^1441 ناشضمر71ـل قفاوملا0202 يام01دحألايلحم
زاجنإلا تاشسشسؤوم ةقفارمو مهتيعشضو ةيوشستب رمأاي ةيلولا يلاو

ثولاث ةلهؤوملا ديلا بايغو ةقلاعلا نويدلا ..انوروكلا
ةلششنخ تلواقم ددهي

ةنشس21ـلا اهدييششت ىلع رمي مل يتلا اهتلاح روهدت لظ يف
ةنايشصب نوبلاطي لدع تانكشس ونطاق

صسابعلب يديشس يف مهتارامع

تاشسشسؤوم ةقفارمب ةينكشسلاو ىربكلا عيراششملا باحشصأا ةيذيفنتلا تايريدملا ةلششنخ ةيلو يلاو يديزوب يلع رمأا
ةقيقد تايعشضو ميدقتب نيينعملا بلاط امك ،لاجآلا برقأا يف ةلمتكملا تايعشضولل ةقلاعلا اهنويد ةيوشستو ،ءانبلا

ءانبلا تاشسشسؤومو تلواقم نم ديدعلا فقوت بابشسأاو عيراششملا زاجنا ةبشسنل

لدع تان˘كسس و˘ن˘طا˘ق ع˘فر
ةر˘˘خ˘˘سصلا ي˘˘ح˘˘ب ة˘˘˘ع˘˘˘قاو˘˘˘لا
ةنيد˘م˘ل ي˘لا˘م˘سشلا جر˘خ˘م˘لا˘ب
ن˘م ة˘ل˘م˘ج سسا˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘˘سس
سصغنت تحسضأا ،تلاغسشنلا

لظ يف ةيمويلا مهتايح مهيلع
تا˘ن˘كسسلا هذ˘ه ة˘لا˘ح رو˘هد˘ت
اهدي˘ي˘سشت ى˘ل˘ع ر˘م˘ي م˘ل ي˘ت˘لا
اود˘سشا˘ن ثي˘˘ح ،ة˘˘ن˘˘سس21ـلا
لخدتلا ةي˘ل˘ح˘م˘لا  تا˘ط˘ل˘سسلا

ءار˘جإا ى˘ل˘ع ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا ماز˘˘لإل
ميمرت˘لاو ة˘نا˘ي˘سصلا تا˘ي˘ل˘م˘ع
فورظل ان˘ي˘سسح˘ت تارا˘م˘ع˘ل˘ل
.مهئاويإا

ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ج ترد˘˘˘سصت د˘˘˘˘قو
نع ثحبت يتلا تلاغسشنلا

ةلكسشم ،تاون˘سس ذ˘ن˘م لو˘ل˘ح
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘˘كلا د˘˘˘عا˘˘˘سصم˘˘˘لا
رثكأا ذنم لمعلا نع ةفقوتملا

ي˘˘ف بب˘˘سست ا˘˘م˘˘م ة˘˘ن˘˘سس ن˘˘م
ن˘م د˘يد˘ع˘ل˘ل ة˘ي˘ح˘سص تا˘مزأا
ن˘˘سسلا ي˘˘ف را˘˘ب˘˘كلا نا˘˘˘كسسلا
نيربجم مهسسفنأا اودجو نيذلا

يف نيسسو˘ب˘ح˘م ءا˘ق˘ب˘لا  ى˘ل˘ع
ىل˘ع م˘ه˘ترد˘ق مد˘ع˘ل لز˘ن˘م˘لا

اميسس ملÓسسلا لوزن وأا دوعسص
ي˘ف نو˘ن˘ط˘ق˘ي ن˘˘يذ˘˘لا كئ˘˘لوأا
ة˘ن˘ما˘ث˘لاو ة˘ع˘با˘سسلا ق˘باو˘ط˘لا

ق˘˘˘ل˘˘˘ت م˘˘˘ل ذإا ،ة˘˘˘ع˘˘˘سسا˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
ةد˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا م˘˘˘ه˘˘˘تÓ˘˘˘˘سسار˘˘˘˘م
لدع ةلاكو ىلإا  ةرركتملاو
لكسشملا اذهب لفكتلا لجا نم
اسضيأا حرط امك  ةباجتسسا ةيأا
ةلكسشم لدع تانكسس ونطاق
ةيبقألا ءÓتما˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ىر˘خأا
اهنع رجني امو ةرذقلا هايملاب
ناذرج˘لاو ة˘ه˘ير˘ك ح˘ئاور ن˘م
ددهي حبسصأا امم اهئلمت يتلا
هذ˘ه نا˘كسس ة˘˘ح˘˘سص ة˘˘مÓ˘˘سس
بويعلا اهئلمت يتلا تارامعلا
ةيرودلا ةنايسصلا بايغ ةجيتن
ة˘ي˘فا˘سضإلا ف˘يرا˘سصم˘لا م˘غر
ديدعلا ريظن اهنوددسسي يتلا

دعت مل يتلا  تامدخلا  نم
ى˘˘ل˘˘ع ةردا˘˘˘ق لد˘˘˘ع ة˘˘˘لا˘˘˘كو
روهدت يف ببسست ام ،اهريفوت
هذ˘˘ه˘˘ل ي˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا ط˘˘ي˘˘ح˘˘م˘˘˘لا
ا˘˘سضيأا لءا˘˘سستو  ،تا˘˘ن˘˘˘كسسلا
لدع ينكسسلا عمجتلا بابسش
تÓحملا لÓغتسسا مدع نع
تح˘ت ةد˘جاو˘ت˘م˘لا  ة˘يرا˘ج˘ت˘˘لا
ةلفقم ىقب˘ت ي˘ت˘لا تارا˘م˘ع˘لا

م˘غر ة˘ل˘يو˘ط تاو˘˘ن˘˘سس ذ˘˘ن˘˘م
لجا نم ةلا˘كو˘لا م˘ه˘تد˘سشا˘ن˘م
مهنم نيلاطبلا ىلع اهعيزوت

اهلÓغتسسا مهل ى˘ن˘سست˘ي ى˘ت˘ح
مه˘ع˘م˘ج˘ت ي˘ف ةا˘ي˘ح˘لا بد˘لو
لإا  ةنيدملا جرخمب عقي يذلا
،يدا˘˘ن˘˘ت ن˘˘م˘˘ل ةا˘˘˘ي˘˘˘ح ل ه˘˘˘نا
ددرت نم ل˘ك ح˘ن˘م ءا˘ن˘ث˘ت˘سسا˘ب

ةسساردب ادوعو ة˘لا˘كو˘لا ى˘ل˘ع
مل يتلا ةيلمعلا هذه مهتافلم
بلطتت يحلا ةيعسضو ادبأارجت

ل˘خد˘ت ه˘ب ن˘ي˘م˘ي˘ق˘م˘˘لا بسسح
ما˘غرإل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا

˘ماز˘ت˘للا ى˘ل˘˘ع لد˘˘ع ة˘˘لا˘˘كو
اهعم نيبتتكملا  عم اهدوقعب
هذ˘˘ه ن˘˘م ن˘˘يد˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا
ىقرت دعت مل يتلا  تانكسسلا

.تÓئاعلا  ناسضتحل
نم رثكأا صصيشصختو..

لزعلل اريرشس0582
ةرورشضلا دنع يحشصلا

ةيئاقولا ريبادتلا  نع Óسضف
ايلعلا تاطلسسلا ا˘ه˘تر˘قأا ي˘ت˘لا
تاميلعت˘ل ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘تو ،دÓ˘ب˘ل˘ل
،سسابعل˘ب يد˘ي˘سس ة˘يلو ي˘لاو
را˘طإا ي˘˘ف ة˘˘يلو˘˘لا تسصسصخ
ة˘˘˘˘يزار˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘حلا تاءار˘˘˘˘˘جإلا
سسور˘ي˘ف ي˘سشف˘ت ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم˘˘ل

هعومجم ام دجتسسملا انوروك
يحسصلا لزعلل اريرسس4582
تلا˘˘ح˘˘ل˘˘ل ةرور˘˘سضلا د˘˘˘ن˘˘˘ع
امك. اهيف هبتسشملا وأا ةباسصملا
نيب ام ةعزوم ةرسسألا هذه نأا

نيعاطقلل تائ˘ي˘ه˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ريفوت مت ثيح سصاخلاو ماعلا

رارغ ىلع تايرورسضلا ةفاك
يبط هبسشلاو ي˘ب˘ط˘لا م˘قا˘ط˘لا

اذ˘ه ي˘فو .ة˘ي˘ب˘ط˘لا ةز˘ه˘جألاو
ةيريدم تسصسصخ دقف نأاسشلا
اريرسس89 ناكسسلاو ةحسصلا

ز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘ب˘˘˘ع ة˘˘˘˘عزو˘˘˘˘م
دبع» يعماجلا ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسلا
ةسسسسؤو˘م˘لاو «ي˘نا˘سسح ردا˘ق˘لا
سضار˘˘مأÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘سشت˘˘˘سسلا
تا˘سسسسؤو˘م ع˘برأاو ة˘ي˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘لا

نم لكب ةيئافسشتسسا ةيمومع
غÓ˘˘تو سسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘˘ب يد˘˘˘ي˘˘˘سس
ى˘لإا سسيدا˘ب ن˘˘بو فز˘˘ي˘˘ف˘˘سسو
ةيمومع تاسسسسؤوم7 بناج
م˘ت ا˘م˘ك.ة˘يراو˘ج˘لا ة˘ح˘˘سصل˘˘ل
فرط نم اريرسس064 ريفوت
ام ةعزو˘م ة˘حا˘ي˘سسلا ة˘ير˘يد˘م
تا˘سسسسؤو˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ن˘˘ي˘˘ب
ىلإا ةيلولا ةمسصاعب ةيقدنفلا

نم ريرسس001 ريفوت بناج
ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م فر˘˘˘ط
ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
ة˘حÓ˘ف˘ل˘ل يو˘ه˘ج˘لا د˘ه˘ع˘م˘لا

ةيريدم فرط نم ريرسس084و
كلذو ي˘عا˘م˘ت˘˘جلا طا˘˘سشن˘˘لا

زكارملا فلتخم ىوتسسم ىلع
اهل ةعباتلا ةيجوغاديبلا ةيبطلا

ن˘ي˘ن˘سسم˘˘لا سصا˘˘خ˘˘سشألا رادو
لافطألا ة˘سسرد˘مو سشو˘ط˘ع˘لا
.ءاملا سسأارب ايعمسس نيقاعملا

ر˘ي˘فو˘ت قا˘ي˘سسلا تاذ ي˘ف م˘تو
فر˘˘ط ن˘˘م ر˘˘˘ير˘˘˘سس0021
ربع ةعزوم ة˘ي˘بر˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م
بناج ىلإا تايوناثلا فلتخم
اهسصيسصخ˘ت م˘ت ر˘ير˘سس003
ن˘يو˘كت˘لا ة˘ير˘يد˘م فر˘ط ن˘م
ر˘ب˘ع ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘لا م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لاو
ن˘يو˘كت˘لا ز˘كار˘˘م ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ريرسس612و ي˘˘ن˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا

ةيريدم فرط نم ةسصسصخم
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘سضا˘˘ير˘˘لاو با˘˘ب˘˘سشلا

بابسشلا رودو تويب ىوتسسم
عمجتلل ةيوهج˘لا ة˘سسرد˘م˘لاو
يف امئادو ،ةيسضايرلا بخنلا
ة˘يزار˘ت˘حلا تاءار˘˘جإلا را˘˘طإا
سسور˘ي˘ف را˘سشت˘نا ة˘ح˘˘فا˘˘كم˘˘ل

تد˘ن˘ج د˘ج˘ت˘سسم˘˘لا ا˘˘نورو˘˘ك
يديسس ةيلول ةحسصلا ةيريدم
7331و بيبط155 سسابعلب
64 ريفوت بناج ىلإا سضرمم
ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف فا˘˘ع˘˘سسإا ةرا˘˘ي˘˘˘سس
ةيريدم اهتهج نم تسصسصخ
7 ةيند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘سصم
.فاعسسإا ةرايسس13و ءابطأا

ودبع.صص

ريبادتب مازتللا ىلإا ناكشسلا اعد
ةياقولاو يحشصلا رجحلا

صصخششي راردأاب ةحشصلا ريدم
ةيلولاب ةيئابولا ةيعشضولا
ةيلول ناكشسلاو ةحشصلا ريدم دكأا
ةيعشضولا نأا ،يريمع رداقلا دبع راردأا
صسوريف يششفت لظ يف ةيئابولا

نم عمجلا ةيلوؤوشسم مويلا يه انوروك
ريبادتلا قيبطتو مازتللا ثيح

ةيمومعلا تاطلشسلا فرط نم ةذختملا
،صسوريفلا راششتنا نم دحلا فدهب
فرط نم مئادلا رهشسلا نأا افيشضم
لوشصولا انل حمشس ةيحشصلا تادحولا
لثامت باشصم اشصخشش11 ليجشست يلإا
راششتنا بابشسأا نأا احشضوم ،ءافششلل

نم لامع دوجول دوعي راردا يف انوروك
ةدع يف تايلولاو تايشسنجلا فلتخم
لوأا ليجشست مت ثيح ةيلورتب تاكرشش

ىلإا داع يناريإا صصخشش ىدل ةلاح
نم ناقر لامشش لقحب لمعلل ةقطنملا
تاداعلا ىلإا ةفاشضإلاب اينابشسا

ةيعامتجلا تايكولشسلاو ديلاقتلاو
ةيونشسلا تادعولاو صسارعألاك
دعبتشسيل ىرخأا ةيعامتجا تابشسانمو
ءابولا راششتنا يف اببشس نوكت نأا يف

تفرع صسرام رهشش رخاوأا يف ةشصاخ
ةلابمل نع Óشضف اهل ةطششنأا ةدع
اودقتعا نيذلا نينطاوملا ءازهتشساو
هنكميلو نيشصلا يف رششتنا صضرملا نأا
ىلإا تاطلشسلاب ىدأا ام ،رئازجلل لوشصولا

تايعمجلاو روشصقلا تاعامج ةوعد
صسارعألا ءاغلإا ىلإا ءايحألا ناجلو
ةيونشسلا تادعولاو ةيعامجلا

ةيقاولا ريبادتو دعاوقب مازتللاو
هنا ىلإا اريششم ءابولا راششتنا دشض
نم دحلاو ريخألا قيوطت فدهبو
مت ىشضرملاب لفكتلا لجألو هيششفت
ءارجإل ريرشس042ىفششتشسم صصيشصخت
ديوزت مت امك ،ريناكشسلاب صصوحفلا

ةزهجأاو لئاشسوب ةيلولا تايفششتشسم
نيوكتلا زكارم تدنج اميف صصحفلا

لئاشسو جاتنإا لجا نم تايعمج ةدعو
ةعنقألاو ةشسبلألاو تامامكلاك ةياقولا
ةازاوملاب ةمقعم تارممو ةيقاولا
ةيعوتلاو صسيشسحتلا تÓمحب مايقلا

يتلا ميقعتلاو ريهطتلا تايلمعو
تايعمجو تاعاطقلا لج اهف طرخنا

يمويلا صسيشسحتلا نع كيهان ،ةيندم
تاشصنم ةدع ربع ءابطألا لبق نم
ةحشصلا ريدم اعد امك ،ةيمÓعإا
يحشصلا رجحلاب مازتللا يلإا ناكشسلا

ةيلوؤوشسمب ةياقولا تاوطخ عابتإاو
نم نكمتن ىتح ةيدرفو ةيعامج
.ءابولا اذه راششتنا رشصح

مشساقلب يفيرششوب

ناذآلاو Ëركلا نآارقلا ‘ ةيناشضمرلا ةقباشسŸا «دُعب» نع تميقأا

يثلث جيوتتو..يعادبإا جهوو قلأا زيمتلاو عادبإلا بورشض نم برشض لج◊ا Úع
،ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا تم˘ظ˘˘ن

«ة˘˘لاو˘˘ج˘˘˘لا» ي˘˘˘ئلو˘˘˘لا م˘˘˘سسق˘˘˘لا
ةيرئاز˘ج˘لا ة˘ي˘مÓ˘سسلا ة˘فا˘سشكل˘ل
ة˘سصا˘خ˘لا ة˘ق˘با˘سسم˘لا تا˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف
نا˘سضمر ر˘ه˘سشل ناذآلاو نآار˘ق˘˘لا˘˘ب
نع ةيرجه1441 ماعل كرابملا
ل˘˘ئا˘˘سسو لÓ˘˘خ ن˘˘م كلذو ،د˘˘ع˘˘ب
نم دحلل ي˘نور˘ت˘كلإلا ل˘سصاو˘ت˘لا
.انوروك سسوري˘ف ة˘ح˘ئا˘ج را˘سشت˘نا
لÓ˘غ˘ت˘سسا ى˘لإا تفد˘ه ة˘ق˘با˘سسم˘لا
عمتجملا دارفأا ىدل غارفلا تاقوأا

ميركلا نآارقلا لاجمب نيمتهملاو
ليسضفلا رهسشلا مايأا لÓخ ناذآلاو
ة˘˘فا˘˘˘سشكلا رود را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف كلذو
ي˘نا˘حور˘لا بنا˘˘ج˘˘لا˘˘ب ما˘˘م˘˘ت˘˘هلا

ديدع ي˘ف ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا بهاو˘م˘لاو
ة˘ق˘با˘سسم . ج˘مار˘ب˘لاو تا˘طا˘سشن˘لا
ةنسسلا هذه تميقأا ناذآلاو ديوجتلا

لÓ˘خ ن˘م تي˘ب˘˘لا ن˘˘م د˘˘ع˘˘ب ن˘˘ع
ينورت˘كلإلا ل˘سصاو˘ت˘لا تا˘سصن˘م
ة˘ي˘ماز˘لإا ا˘ه˘طور˘سش ن˘م ،ة˘حا˘ت˘م˘لا
ةكراسشم تفرع ، يفسشكلا سسابللا

قطان˘م ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م لاو˘ج52
يتلا جماربلا مهأا دحأا دعت ، ةيلولا
ة˘ي˘مÓ˘سسلا ة˘فا˘سشكلا ا˘ه˘˘حر˘˘ط˘˘ت
امب اهت˘ط˘خ را˘طإا ي˘ف  ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

ر˘ه˘سش تا˘ي˘نا˘حور ع˘م بسسا˘˘ن˘˘ت˘˘ي
ى˘لإا ة˘ي˘مار˘لاو كرا˘ب˘م˘لا نا˘˘سضمر
ا˘ه˘ي˘طر˘خ˘ن˘مو ا˘ه˘ي˘ب˘سست˘ن˘م ط˘بر
نع Óسضف لجو زع هللا باتكب
لا˘ج˘م˘لا ي˘ف م˘ه˘ب˘هاو˘م فا˘سشت˘كا
زيمتلا وه عادبإلا نألو. ينيدلا

تلا˘ج˘م ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف در˘ف˘ت˘˘لاو
تا˘ياو˘ه˘لاو لو˘˘ي˘˘م˘˘لا فو˘˘ن˘˘سصو
ن˘م حا˘ج˘ن˘لا ق˘ل˘˘خو ،بهاو˘˘م˘˘لاو
ى˘ل˘عأا ى˘لإا ه˘ب لو˘سصو˘لاو مد˘˘ع˘˘لا
لجحلا نيع تناك ،زيمتلا تاجرد
يتلا ةقباسسملا هذه يف دعوم ىلع
ةبهوم فلألا ةن˘يد˘م ءا˘ن˘بأا ا˘ه˘ل˘خد
ةبغر ةوقو ةميزع لكب ،ةبهومو
لاجم يف مهبعك ولع تابثا يف
يهو ل فيك ،مهسصاسصتخا دعي
يلع ةقراسشلا دسشنم تمدق يتلا

ي˘ن˘˘هو ي˘˘نا˘˘م˘˘حرو ،يوار˘˘ح˘˘سص
لجح˘لا ن˘ي˘ع ،م˘هر˘ي˘غو ل˘ي˘ب˘ق˘نو
تنكمتو اسضرعو لوط ترطيسس
ي˘ف ى˘لوألا ة˘ب˘تر˘م˘لا د˘˘سصح ن˘˘م
لاوجلا ىلإا تداع يتلاو ديوجتلا
ةبترملا يف ءاجو سضاير ةيفاعوب
يداد˘غ˘ب لاو˘ج˘لا ة˘ل˘ي˘مز ة˘ث˘لا˘ث˘˘لا

» مÓسسلا » جوفلا سسفن نم  دمحم
تداعو ،لجح˘لا ن˘ي˘ع˘ل ي˘ف˘سشكلا

ةنح ءايركز لاوجلل ةيناثلا ةبترملا
يف امأا ،رماع يديسس ةيارلا جوف
بي˘˘سصن ة˘˘ل˘˘ي˘˘ج˘˘ح˘˘˘ل نا˘˘˘ك ناذآلا
نم قزروب دمحم لاوجلا لسضفب
اميف ،اي˘نا˘ث ه˘لو˘ل˘ح˘ب مÓ˘سسلا جو˘ف
ن˘ب ى˘لإا ى˘لوألا ة˘ب˘تر˘˘م˘˘لا تدا˘˘ع
ن˘ب را˘ن˘م˘لا جو˘ف د˘م˘حأا ة˘˘سشو˘˘سص
يناملسس ةثلاث˘لا ة˘ب˘تر˘م˘لاو رور˘سس
. ويناب داسشرلا جوف دمحم

جوف دئاق دكأا انل حيرسصت يفو
جيوتتلا اذه دعب يفسشكلا مÓسسلا
ةموميد ىلع سصرحلا يغبني:Óئاق
،مهب مامتهلاو ةيا˘ن˘ع˘لاو م˘ه˘م˘عد
ةعجسشملا ءاوجألاو ةئيبلا ريفوتو
،زيمتلاو عادبإلا ىل˘ع ةز˘ف˘ح˘م˘لاو
معد˘لاو ما˘م˘ت˘هلا ر˘فو˘ت˘ي ا˘مد˘ن˘ع
بهاوم˘لا با˘ح˘سصأل ع˘ي˘ج˘سشت˘لاو
تلاجملا ىتسش يف ن˘ي˘عد˘ب˘م˘لاو
ع˘ي˘با˘ن˘ي ر˘ج˘ف˘ت˘ت تا˘سصسصخ˘ت˘˘لاو
روطتلا دهاسشنو ز˘ي˘م˘ت˘لاو عاد˘بإلا
ر˘يد˘ج .تلا˘ج˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘˘ف
مهل مدقت˘سس ن˘يز˘ئا˘ف˘لا نأا ر˘كذ˘لا˘ب

را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا ي˘˘ف ، ة˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ق ز˘˘˘ئاو˘˘˘ج
‐ ي˘نا˘ث˘لا رود˘لا ي˘ف م˘ه˘ت˘كرا˘سشم
.مايأا دعب ‐ ينطولا

ÿفشسوي نب . رشض
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راضشب ةيلو
شسابع ينب ةيرادإلا ةعطاقملا

ريضضخ دلوأا ةرئاد
يباضصق ةيدلب

10611930991804890 :يئابجلا مقرلا
ةقفشصلل تقؤوملا حنملا نع نلعإلا

يف خرؤوملا51/742 مقر يضسائرلا موضسرملا نم20 ةرقفلا56 ةداملا ماكحأاب Óمع
.ماعلا قفرملا تاضضيوفتو ةيمومعلا تاقفضصلا ميظنت نمضضتملا5102 ربمتبضس61
ة˘فا˘ك م˘ل˘ع ىلإا ي˘با˘ضصق ة˘يد˘ل˘ب˘ل يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘ضشلا شسل˘ج˘˘م˘˘لا شسي˘˘ئر د˘˘ي˘˘ضسلا ي˘˘ه˘˘ن˘˘ي
تاردق طارتضشإا عم حوتفملا شضورعلا بلط نع نÓعإلا يف ةكراضشملا تاضسضسؤوملا

60/0202 :مقر ايند
صصشصحب برششلل ةحلاشصلا هايملا ةكبششل رابتعإلا ةداعإا ‐

. نيراقميتب برضشلل ةحلاضصلا هايملا ةكبضشل رابتعإلا ةداعإا :10 مقر ةضصح
.روضصقلا ربع برضشلل ةحلاضصلا هايملا ةكبضشل رابتعإلا ةداعإا :20 مقر ةضصح

ةيلمعلا تحنم طورضشلا رتفد يف ةددحملا ريياعملل اقبط شضورعلا ليلحت دعب هنأا
:يلاتلاك اتقؤوم

ةنجل ىدل نعط ميدقت رايتخلا اذه ىلع نيضضرتعملا نيضضراعلا ناكمإاب
يبعضشلا شسلجم˘لا شسي˘ئر د˘ي˘ضسلا ىلإا ل˘ضسر˘يو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ق˘ف˘ضصل˘ل ة˘يد˘ل˘ب˘لا
اذه رضشن نم ءادتبإا مايأا ةرضشع (01) هاضصقأا لجأا يف يباضصق ةيدلبل يدلبلا
يضسائرلا موضسرم˘لا28 م˘قر ةداــــم˘ل˘ل ا˘ق˘فو ةـي˘ن˘طو˘لا دــئار˘ج˘لا ي˘ف نÓ˘عإلا

تاقفضصلا ميظنت نمضضتملا5102 ربمتبضس61 يف خرؤوملا742 /51 مقر
.ماعلا قفرملا تاضضيوفتو ةيمومعلا

مييقتل ةلضصفملا جئاتنلا ىلع عÓطإلا يف نيبغارلا نيدهاعتملل نكمي امك
تا˘ق˘ف˘ضصلا بت˘ك˘م˘ب لا˘ضصتإلا ة˘ي˘لا˘م˘لاو ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا م˘ه˘ضضور˘عو م˘ه˘تا˘˘ح˘˘ي˘˘ضشر˘˘ت
اذه رضشنل لوألا مويلا نم ءادتبإا مايأا ةثÓث (30) هاضصقأا لجأا يف ةيمومعلا
.نÓعإلا
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ةداعإا –
رابتعإلا

ةكبضشل
هايملا

ةحلاضصلا
برضشلل
شصضصحب

ةيلمعلا ناونع

رابتعإلا ةداعإا :10 مقر ةضصح
برضشلل ةحلاضصلا هايملا ةكبضشل

. نيراقميتب

رابتعلا ةداعإا :20 مقر ةضصح
برضشلل ةحلاضصلا هايملا ةكبضشل

.روضصقلا ربع

دهاعتملا

لاغضشألا ةضسضسؤوم
ىربكلا ةيمومعلا

رفحلا يرلاو
ةيفيرلا لاغضشألاو
– راضشب – رمع دادح

يئابجلا مقرلا

971858001080581

شضرعلا غلبم
لكب حرتقملا

موضسرلا

جد02.439.506.4

جد00.341.552.8

رايعم
رايتخلا

لقأا
شضرع
يلام

ةدم
زاجنإلا

رهضشأا30

رهضشأا40

ةطقن
شضرعلا
ينقتلا

44.13

00.23

جد02.77047821 :عومجملا



مشض نم نليم Îنإا فقوم
نامÒج ناشس صسيراب Òهظ
مويلا ،يسسنرف يفحسص ريرقت فسشك

دقاعتلا سسني مل نÓيم رتنإا نأا،تبسسلا
ر˘سسيألا ر˘ي˘ه˘ظ˘لا اوازرو˘ك ن˘˘ف˘˘يل ع˘˘م
وتاكريملا لÓخ نامريج ناسس سسيرابل
 .لبقملا يفيسصلا

نم غلابلا اوازروك دقع يهتنيسسو
نامريج ناسس سسيراب عم اًماع72 رمعلا
دجي˘سسو ،ي˘لا˘ح˘لا م˘سسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف
يف ٍدان يأا عم سضوافتلا يف اًرح هسسفن
 .لبقملا يفيسصلا قوسسلا

مهدقع ةياهن يف نيبعÓلا نيب نمو
نفيل نوكيسس ،نامريج ناسس سسيراب عم
ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ل˘ي˘حر˘ل˘ل بر˘قألا و˘ه اوازرو˘˘ك
تلا˘˘ح لو˘˘ح ة˘˘يرا˘˘ج تا˘˘˘سشقا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ىلعو ،افليسس وغايتو ينافاك نوسسنيدإا
ريدملا ر˘يد˘ق˘ت˘ب ى˘ظ˘ح˘ي ه˘نأا ن˘م م˘غر˘لا
هنأا لإا ،ليخوت سساموت يناملألا ينفلا
ودرانويل عم ريد˘ق˘ت˘لا سسف˘ن˘ب ظ˘ح˘ي م˘ل
 .سسيرابل يسضايرلا ريدملا وجاورأا

’’بي˘كي˘ل’’ ة˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص بسسح˘˘بو
نم اًبيرق سسيل اوازروك نإاف ،ةيسسنرفلا
سسيراب ةرداغم دعب ةنولسشربل لاقتنلا
تو˘ف˘ي ن˘ل ،كلذ ع˘مو ،نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘سس

ةر˘ي˘ب˘ك ا˘ًسصر˘ف ق˘با˘سسلا و˘كا˘نو˘م بعل
نسس يف هنأا ةسصاخ ،رخآا ريبك ٍدانل بعلل
نع اًديعب لازي لو ،نيرسشعلاو ةعباسسلا
 .ةينهملا هتايح ةياهن

،ددجلا هيراسشتسسم لسضفب ،اذكهو
ديج مييقت ىلع اوازروك نفيل لسصح
ةسصاخو زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا نم
هءÓكو عتم˘ت˘ي ثي˘ح لا˘ن˘سسرآا ل˘ب˘ق ن˘م
راسسملا ن˘كل ،ة˘يا˘غ˘ل˘ل ة˘يو˘ق تا˘قÓ˘ع˘ب
رتنإا ىلإا يدؤوي هل ةبسسنلاب ةراثإا رثكألا

 .نÓيم
ةروكذ˘م˘لا ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا تح˘سضوأاو

ةمئاقلا نمسض ناك اوازروك نأا هÓعأا
رياني رهسش يف نÓيم رتنإل ةرسصتخملا
برد˘م˘لا ةدا˘ي˘ق تح˘ت بع˘ل˘ل ي˘سضا˘م˘لا
رايخلا اذه لازي لو ،يتنوك وينوطنأا
سسيل ،كلذل ،لبقملا فيسصلا يف اًطسشن

.هلبقتسسم نأاسشب اًريثك قلقي نأا هيلع
ةيام◊ ىعشسي ويشستل
صسيراب نم يغازنإا

نامÒج ناشس
مويلا ،يلاطيإا يفحسص ريرقت فسشك

ةيامحل ىعسسي ويسستل يدان نأا ،تبسسلا
تامجه نم يغاز˘نإا ي˘نو˘م˘ي˘سس ه˘برد˘م
 .يسسنرفلا نامريج ناسس سسيراب

سساموت يناملألا بردملا نكي ملو
يف حا˘ج˘ن˘ل˘ل ل˘سضفألا را˘ي˘خ˘لا ل˘ي˘خو˘ت
نم نامريج ناسس سسيراب بيردت ةمهم
ريد˘م˘لا و˘جاورأا ودرا˘نو˘ي˘ل ر˘ظ˘ن ة˘ه˘جو
،كلذ˘ل ،ي˘سسيرا˘ب˘لا يدا˘ن˘ل˘ل ي˘سضا˘ير˘˘لا
هلاد˘ب˘ت˘سسل طا˘سشن˘ب ودرا˘نو˘ي˘ل ى˘ع˘سسي
 .لبقملا مسسوملل ديدج بردمب

Óيد يرييروك’’ ةفيحسص بسسحب امأا
عسضو ودرانويل نإاف ،ةيلاطيإلا ’’اريسس
ةفÓخل يغازنإا ينوميسس هينيع بسصن
عمو ،نامريج ناسس سسيراب يف ليخوت
هيلع بجي هنأا ىلإا ءيسش لك ريسشي  كلذ
بردم نع ثحبلاو راسسملا اذه نايسسن
 .رخآا

هÓعأا ةروكذملا ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا تر˘كذو
دقع ديدمتل اًسضرع لسسرأا ويسستل نأا
تامجه نم هتيامحل يغازنإا ينوميسس
ن˘كت م˘ل ثي˘ح ،نا˘مر˘ي˘˘ج نا˘˘سس سسيرا˘˘ب
تقو يأا ن˘˘م ل˘˘سضفأا و˘˘ي˘˘سستل ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن
كلذو ،نمزلا نم دقع نم رثكأل ىسضم
ىلإا ويسستل داعأا يذلا يغازنإا لسضفب
.ىرخأا ةرم ةمقلا

بيردتب ي˘غاز˘نإا م˘سسا ط˘ب˘ترا ا˘م˘ن˘ي˘ب
ثيح نامريج ناسس سسيرابو ةنولسشرب
عم نكلو ،1202 ماع هدقع يهتنيسس
ه˘ج˘ت˘ي˘سسف ،هد˘ق˘ع د˘يد˘م˘ت ن˘م ه˘بار˘˘ت˘˘قا
.هريغ رخآا بردم نع ثحبلل سسيراب
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وبيدوت Òشصم مشسحي Úتيشس

’’ةيبهذلا ةركلاب زوفلا قحتشست تنك’’ :وÒيب ليدل ودلانور
د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير يدا˘˘ن بعل ر˘˘˘ه˘˘˘ظ

ودلانور قباسسلا يليزاربلا بختنملاو
هباسسح ىلع رسشابم ثب يف اميل يد
ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م ى˘ل˘˘ع ي˘˘سصخ˘˘سشلا
بعل ةقفرب ’’مارغتسسنا’’ يعامتجإلا
ي˘لا˘ط˘يإلا بخ˘ت˘ن˘م˘˘لاو سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ي
.ورييب ليد وردناسسيلأا قباسسلا

ناك’’ :ورييب ليدل ودلانور لاقو
زوفلا نوقحتسسي نيبعل ةسسمخ كانه
مهو قباسسلا يف ةيبهذلا ةركلا ةزئاجب
ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا˘˘م و˘˘˘لوا˘˘˘بو ور˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ب ل˘˘˘يد
لوؤوارو ي˘˘˘˘تو˘˘˘˘ت و˘˘˘˘كسسي˘˘˘˘سشنار˘˘˘˘فو
ركذتأا نأا بجي ع˘ب˘ط˘لا˘بو ،ز˘ي˘لاز˘نو˘غ
ى˘ه˘˘نأا يذ˘˘لاو سسو˘˘لرا˘˘ك و˘˘تر˘˘ي˘˘بور
.’’يناثلا زكرملا يف نيترم ةسسفانملا

ه˘˘ث˘˘يد˘˘ح ود˘˘لا˘˘نور ه˘˘جو ا˘˘هد˘˘˘ع˘˘˘ب
تنأا’’ :اًلئاق ورييب ليد ىلإا اًيسصخسش
ة˘يا˘غ˘ل˘ل ا˘ًع˘ئار ًءادأا مد˘ق˘ت ا˘ًم˘ئاد تن˘˘ك
نم ةزئاج˘لا˘ب زو˘ف˘لا ق˘ح˘ت˘سست تن˘كو
.’’يرظن ةهجو

ر˘كسشلا ه˘ي˘جو˘ت˘ب ور˘ي˘ي˘ب ل˘يد أاد˘˘بو

بحأا تنك ديكأاتلاب’’ :اًلئاق ودلانورل
تسسل ن˘كلو ةز˘ئا˘ج˘لا هذ˘ه˘˘ب زو˘˘فأا نأا
هذه يف ،اهب زوفلا مدع ىلع اًمدان
ثدح امك ،رسسختو زوفت تنأا ةايحلا

وأا ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا يرود ي˘˘ف ي˘˘ع˘˘˘م
.’’ةيبوروألا ةلوطبلا

يف اًبعل ناك ورييب ليد نأا ركذي
3991 ماع ذن˘م سسو˘ت˘ن˘فو˘ي فو˘ف˘سص
ىلإا لحري نأا لبق2102 ماع ىتحو
رر˘قو ،ا˘ي˘لار˘ت˘سسأا ي˘ف ي˘ند˘ي˘˘سس يدا˘˘ن
˘ما˘ع ي˘ف ا˘ًي˘ئا˘ه˘ن مد˘ق˘لا ةر˘ك لاز˘ت˘˘عا

5102.

(وفيتروبيد ودنوم) ةفيحسص تركذ
،قيرفلل ينفلا ريدملا حنم ةنولسشرب نأا

ريسصم رير˘ق˘ت ة˘ير˘ح ،ن˘ي˘ت˘ي˘سس ي˘كي˘ك
يسسنرفلا ،هكلاسش ىلإا راعُملا عفادملا

.وبيدوت ريÓك ناج
ى˘لإا ا˘ًما˘ع02ـلا بحا˘˘˘سص م˘˘˘سضناو

ليبسس ىلع رياني يف يناملألا يدانلا
رايخ عم ،مسسوملا ةياهن ىتح ةراعإلا
.وروي نويلم52 لباقم ءارسشلا

ى˘ل˘ع ل˘ّع˘ف˘ُي ن˘˘ل ه˘˘كلا˘˘سش نأا ر˘˘كُذو
ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ،ءار˘˘سشلا را˘˘ي˘˘خ ح˘˘جرألا
ةجيتن هتلاط يتلا ةيداسصتقلا ةمزألا
ةنولسشرب نأاو ،انوروك سسوريف يسشفت

تلاقتنلا ةذفان يف هعيب ديري لازي ل
نويلم52 لباقم ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا
ددع مامأا بابلا هجوتلا اذه حتفو وروي
وبيدوت مسضب مامتها ءادبإل ةيدنألا نم
،نÓيم يسس يإا ،نوترفيإا رارِغ ىلع
،درو˘˘˘ف˘˘˘˘تاو ،نزو˘˘˘˘كر˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل ر˘˘˘˘يا˘˘˘˘ب
ناكو ،امورو وكانوم ،نوت˘ب˘ما˘ه˘ثوا˘سس

نيح يف.هنع لأاسس نم رثكأا ريخآلا
ةرادإا نأا ى˘لإا ود˘نو˘م ة˘ف˘ي˘ح˘سص ر˘ي˘سش˘˘ُت
نأا لسضفألا نم ه˘نأا د˘ق˘ت˘ع˘ت ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
،فلملا اذه نأاسشب اًرارق نيتيسس ذختي

هنوك ،وبيدوت عم لمعي مل هنأاو ةسصاخ
بقع قيرفلل ةي˘ن˘ف˘لا ة˘سضرا˘ع˘لا ى˘لو˘ت
.هكلاسش ىلإا هتراعإا

نأا ةي˘نا˘ب˘سسإلا ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا تفا˘سضأاو

امدنع قيرفلا عم هاري نأا ديري نيتيسس
هاوتسسم ىلع فوقولل هتراعإا نم دوعي
اهمدقُي نأا نكمي يتلا ةفاسضإلا ىدمو
.ينولاتاكلا يدانلا عافد طخل

عم دقاعت ةنولسشرب نأا ركذلاب ريدجلا
زولوت نم يسضا˘م˘لا ف˘ي˘سصلا و˘ب˘يدو˘ت
عقوو ،وروي نويل˘م ل˘با˘ق˘م ي˘سسنر˘ف˘لا

.3202 ماع ىتح (ون بماك) يف اًدقع

اتيترأا عم لانشسرأا ‘ صسويابيشس قلأات عقوتي يرÁإا
سسويابيسس يناد يرميإا يانوأا معد

ليكي˘م ع˘م ا˘ًي˘سسي˘ئر ا˘ًب˘عل نو˘كي˘ل
م˘سسو˘م فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا در˘ج˘م˘ب ا˘˘ت˘˘ي˘˘ترأا
ي˘ف زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘˘لا
.لانسسرأا

ىلع سسويابيسس عم دقاعتلا متو
د˘يرد˘م لا˘ير ن˘˘م ةرا˘˘عإلا ل˘˘ي˘˘ب˘˘سس
يرميإا بعل ثيح يسضاملا فيسصلا
طخ بعل عانقإا يف اًيسسيئر اًرود
يرود˘لا ى˘لإا لا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا˘˘ب ط˘˘سسو˘˘لا
.زاتمملا يزيلجنإلا

نم غ˘لا˘ب˘لا بعÓ˘لا أاد˘ب ن˘ي˘ح ي˘ف
هترتفل ةعئار ةيادب اًماع32 رمعلا
راتوأا يف ةباسصإا نكل لانسسرأا يف
ى˘ل˘ع ه˘ت˘ق˘بأا ر˘ب˘م˘فو˘ن ي˘ف ة˘˘ب˘˘كر˘˘لا
.اًبيرقت رهسشأا ةثÓث ةدمل سشماهلا

نم ءلدبلا دعاقم ىلع هكرت دعب
ةيلاتتم تايرابم ثÓثل اتيترأا لبق
مت ،زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا يف
قيرفلا ىلإا سسويابيسس ميدقت ةداعإا

يف تاهجاوم ثÓث رخآا يف أادبو
دع˘ب م˘سسو˘م˘لا ف˘قو˘ت ل˘ب˘ق يرود˘لا
.يجاتلا سسوريفلا يسشفت

01 نآلا ا˘ت˘ي˘ترأا ق˘ير˘ف كل˘˘ت˘˘م˘˘يو
يرود˘لا ي˘ف ة˘ي˘ق˘˘ب˘˘ت˘˘م تا˘˘يارا˘˘ب˘˘م
يرميإا دقتعيو ،زاتمملا يزيلجنإلا
اًيسسيئر ًءزج نوكيسس سسويابيسس نأا

ن˘ي˘مأا˘ت˘ل ا˘ت˘ي˘ترأا ه˘ن˘طاو˘م فد˘ه ن˘م
.زكارم ةعبرأا لسضفأا

ع˘م ة˘ل˘˘با˘˘ق˘˘م ي˘˘ف ير˘˘م˘˘يإا لا˘˘قو
يناد’’ :ةينابسسإلا ’’سسآا’’ ةفيحسص
ةزا˘ت˘م˘˘م تا˘˘ف˘˘سصب ع˘˘ت˘˘م˘˘ت˘˘ي بعل
،حاجنلا د˘ير˘يو قد˘سصت ل ة˘ي˘ل˘ق˘عو
ةسصر˘ف تنا˘ك لا˘ن˘سسرأل ة˘ب˘سسن˘لا˘بو
.’’تلاقتنلا يف ةعئار

مث ،يعم بعل دقل’’ :فاسضأا مث
ىفاعتو ةليوط ةرتفل جرخو ،بيسصأا

،يرود˘لا ف˘˘نأا˘˘ت˘˘سسي ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع نآلاو
ةر˘م ه˘تا˘ف˘سص د˘ي˘كأا˘ت˘لا˘ب ر˘˘ه˘˘ظ˘˘ي˘˘سس
.’’ىرخأا

لمعلا نع اًلطاع يرميإا لازي ل و
يف لانسسرأا بيردت نم هتلاقإا دعب
بردملا طبترا امنيب.ربمفون ةياهن
ةدوعلاب اًماع84 رمعلا نم غلابلا
حر˘ت˘ق˘يو ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإلا يرود˘˘لا ى˘˘لإا
ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإلا يرود˘˘لا ى˘˘لإا ةدو˘˘ع˘˘˘لا

:يرم˘يإا لا˘قو.هل ة˘ه˘جو ل˘سضفأا˘ك

ريثكلا دهاسشأا ،يلاحلا تقولا يف’’
قÓغإلا ةرتف لÓخ ،مدقلا ةرك نم
،ةينابسسإلا ةركلا نم ديزملا ةسصاخو
.’’ءيسش يأا دعبتسسأا ل يننكل

ثي˘˘ح نو˘˘كأا˘˘سس’’ :ع˘˘با˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف
ثي˘˘ح ،ي˘˘ل اور˘˘ه˘˘ظأاو ي˘˘ن˘˘نود˘˘ير˘˘ي
اَردا˘ق نو˘كأل ،باذ˘ج˘˘لا عور˘˘سشم˘˘لا

وأا ابوروأا لاطبأا يف نوكأا نأا ىلع
قلغأا ل يننكل ،يبوروألا يرودلا
 .’’ءيسش يأا مامأا بابلا

مشسحي صسوتنفوي
لاقتنا نم هفقوم

ةنولششرب ¤إا صشتينايب
ودنو˘م) ة˘ف˘ي˘ح˘سص تط˘ل˘سس

ى˘ل˘ع ءو˘سضلا (و˘˘ف˘˘ي˘˘ترو˘˘ب˘˘يد
يلاط˘يإلا سسو˘ت˘ن˘فو˘ي ف˘قو˘م
ينسسوبلا همجن لاقتنا نأاسشب
ةنولسشرب ىلإا سشتينايب ميلاريم
.ينابسسإلا

اتيزاغ ل) ةفيحسص تركذو
يف ةيلاطيإلا (تروبسس ولليد
03ـلا بحاسص نأا قباسس تقو
لاقتنÓل هتقفاوم ىطعأا اًماع
ةركفب نوتفمو ،اسسرابلا ىلإا

بما˘ك) ي˘ف ة˘بر˘ج˘ت˘لا سضو˘خ
لمعي ةنولسشرب نأا درُوو.(ون

نافيإا يتاوركلا نيمسضت ىلع
ي˘˘ل˘˘ي˘˘سشت˘˘لا وأا سشت˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘˘كار
ميدقت عم ،ةيلمعلا يف وروترأا

،لا˘م˘˘لا ن˘˘م ي˘˘فا˘˘سضإا غ˘˘ل˘˘ب˘˘م
ةقفاوملاب سسو˘ت˘ن˘فو˘ي عا˘ن˘قإل
بماك) ىلإا سشتينايب لقن ىلع
ةفيحسص ريسشُت نيح يف.(ون
سسي˘ل ي˘فو˘ي˘لا نأا ى˘لإا ود˘نو˘م
،انارغوÓبلا حارتقا˘ب ا˘ًع˘ن˘ت˘ق˘م
ل لاد˘ي˘فو سشت˘ي˘ت˘ي˘كار نو˘˘ك
.همامتها ناريثُي

يذلا تقولا يف كلذ يتأايو
،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب بعل ه˘ي˘ف سضفر
ى˘˘لإا لا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا ،و˘˘ل˘˘ي˘˘م ر˘˘ثرآا
ةيلدابت ةقفسص يف سسوتنفوي
نأا ر˘كُذ ثي˘ح ،سشت˘ي˘نا˘ي˘˘ب ع˘˘م
ريث˘ُي ا˘م ر˘ث˘كأا و˘ه ي˘ل˘يزار˘ب˘لا
.ايلاطيإا لامسش يدان مامتها

،تارا˘ب˘ت˘علا هذ˘ه˘ل ا˘ًق˘˘فوو
ي˘˘نو˘˘لا˘˘تا˘˘كلا يدا˘˘˘ن˘˘˘لا نإا˘˘˘ف
حارتقا ميدق˘ت ه˘ي˘ل˘ع نو˘كي˘سس
ة˘ي˘ل˘م˘ع ما˘م˘تإا دارأا ا˘م اذإا ر˘خآا
.سشتينايب

سشتينايب نأا ركذلاب ريدجلا
سسوتنفوي عم ةارابم23 بعل
باسسحل مسسوملا قÓطنا ذنم
ل˘ج˘سسو تا˘ق˘با˘سسم˘لا ع˘ي˘م˘ج
4 مد˘˘قو فاد˘˘˘هأا3 مه˘لÓ˘خ
.هئÓمزل ةمسساح تاريرمت
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عم يأارلا يف سسنيإا لوب فلتخي
رتسسسشنام لامآا نأاسشب ليفين يراغ
لو˘بر˘ف˘ي˘ل˘ب قا˘ح˘ل˘˘لا ي˘˘ف د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي
.يزيلجنإلا يرودلا ردسصتم

نيطايسشلا قيرف دئاق ،ليفين لاقو
رثكأا هنإا ثيدح يف ،قباسسلا رمحلا
لك ةسسفانم ىلع هقيرف ةردق يف ةقث
ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘مو لو˘بر˘ف˘ي˘˘ل ن˘˘م
.لبقملا مسسوملا

رانوغ يلوأا قيرف فلختي نيح يف
قرافب لوبرفيل نع اًيلاح رياسشلوسس
،يرودلا بيترت لودج يف ةطقن73
د˘ت˘يا˘نو˘ي نأا د˘ق˘ت˘ع˘˘ي ل˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ن ن˘˘كل
ة˘يد˘نألا د˘حأا ه˘نو˘ك ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘سسي˘سس
ًلاومأا قفنت نأا نكمي يتلا ةليلقلا

ةيلاتلا تلاق˘ت˘نلا ةر˘ت˘ف ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك
.ةيجاتلا تاسسوريفلا ةمزأا طسسو

انيدل نكي مل ول’’ :ليفين حسضوأاو
رتسسسشنام نأا دق˘ت˘عأا ،سسور˘ي˘ف˘لا اذ˘ه
ىلع نوكي نأا نكمي ناك دتيانوي
.ماوعأا ةثÓث وأا نيماع دعب

اًرييغت كانه نأا دقتعأا’’ :فاسضأا مث
تنك اذإا ،ةيسسفانت اهلعج يف اًريبك
هذ˘ه ي˘ف ا˘˘بوروأا ي˘˘ف ا˘˘ًع˘˘ئار ا˘˘ًب˘˘عل
رايخ كيدل ناكو ،نمزلا نم ةظحللا

سسوتنفويو ةنولسشربو ديردم لاير
عيمجو يتيسس رتسسسشنامو لوبرفيلو
رسسخي نأا لمتحملا نم ،ةيدنألا كلت
نيبعÓلا ءلؤوه دت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م
.’’يلاحلا مهناكم ببسسب

هذه نيب نم ،نآلا دقتعأا’’ :عباتو
اهنم ةتسس نأا دقتعأا ،ةينامثلا ةيدنألا
ي˘ف ا˘ًما˘م˘ت ةد˘˘ئاز نو˘˘كت نأا ن˘˘كم˘˘ي
06 قافنإا ثيح نم تلاقتنلا قوسس
نويلم08و ،ينيلرتسسإا هينج نويلم
ةردق ى˘ق˘ب˘ت˘سسو ،ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘سسإا ه˘ي˘ن˘ج
.’’ةدوجوم دتيانوي رتسسسشنام

ر˘ت˘سسسشنا˘م ع˘فاد˘م ل˘م˘كأا ا˘م˘ن˘˘ي˘˘ب
ى˘ل˘ع ق˘با˘سسلا ار˘ت˘ل˘ج˘نإاو د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي
ببسس فرعأا ل’’ :سستروبسس ياكسس
ي˘ف ر˘ب˘كأا ة˘ق˘ث˘ب ر˘ع˘سشأا ي˘ن˘˘كل ،كلذ
ى˘ل˘ع د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م ةرد˘˘ق
ببسسب طقف لبقملا مسسوملا يدحتلا

بعللا اوأادب مهنأا ةقيقحو ،ثدح ام
.’’يرودلا فقوت لبق ريثكب لسضفأا

ريهامج نإا سسنيإا لوقي ،كلذ عمو
نوحزمي دتيانوي رتسسسشنام يبحمو
كا˘سسمإلا م˘ه˘ن˘كم˘ي ه˘نأا اود˘ق˘ت˘˘عا اذإا
.نيلبقملا نيماعلا يف لوبرفيلب

تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف’’ :فا˘سضأا ا˘م˘˘ي˘˘ف

قرغتسسيسس’’ :ورتم ةفيحسص اهتزربأا
،بكرلاب قا˘ح˘ل˘ل Óً˘يو˘ط ا˘ًت˘قو ر˘مألا

د˘˘لوأا ي˘˘ف سصخ˘˘سش يأا د˘˘ق˘˘ت˘˘˘عا اذإاو
يف كلذب مايقلا نكمي هنأا دروفارت

تاقفسصلا سضعب عم نيماع نوسضغ
.’’نوحزمي مهنإاف ،ةريبكلا ةيلاملا

نم ريثكلا كانه ناك دقل’’ :عباتو
رارقتسسلا مدع نع مجانلا ررسضلا
تاو˘ن˘سسلا ىد˘م ى˘ل˘˘ع يدا˘˘ن˘˘لا ي˘˘ف
،هسسفن تقولا يفو ةيسضاملا تسسلا

،رارقتسسلا˘ب ع˘ت˘م˘ت˘ي لو˘بر˘ف˘ي˘ل نا˘ك
.’’بولك لوخد ذنم ةسصاخ

لو˘بر˘ف˘ي˘ل ىد˘ل نا˘ك’’ :ل˘سصاو م˘ث
مل امدنع ىتح اهب اوكسسمتو ،ةطخ
ةب˘سسن˘لا˘ب د˘ي˘ج ل˘كسشب رو˘مألا ر˘سست
نآلاو لوألا ه˘˘˘ما˘˘˘ع ي˘˘˘ف بو˘˘˘ل˘˘˘˘كل
يف نكلو ،تآافاكملا ىلع نولسصحي
،او˘ب˘هذو نو˘برد˘م˘لا ءا˘ج ،د˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي
لو˘ح ة˘سصا˘خ˘لا م˘هرا˘˘كفأا م˘˘ه˘˘يد˘˘لو
ى˘ل˘ع تاور˘ث او˘ق˘ف˘نأاو ،ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
كلذ بب˘سسبو ،ة˘ب˘ي˘هر˘لا تاد˘قا˘ع˘ت˘لا

ةطقن03 قرا˘ف˘ب م˘ه˘سسف˘˘نأا اود˘˘جو
،مسسوملا فسصتنم يف لوبرفيل فلخ
.’’دتيانويل ةبسسنلاب جرحم رمأا وهو

نأا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘˘سص ر˘˘˘يرا˘˘˘ق˘˘˘ت تد˘˘˘كأا
ه˘ما˘م˘ت˘ها دد˘ج د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘˘م
وسسيلاسس دمحم دي˘لو˘لا د˘ل˘ب ع˘فاد˘م˘ب

نم بعل ن˘ع نو˘ث˘ح˘ب˘ي م˘ه˘نأا ثي˘ح
يف فولدنيل روتكيف ةسسفانم لجأا
.يسساسسألا ليكسشتلا

ر˘م˘ح˘لا ن˘ي˘طا˘ي˘سشلا ط˘بر م˘ت د˘قو
يناغلا بعÓلا عم دقا˘ع˘ت˘لا˘ب ا˘ًق˘با˘سس
مهنأا ودبيو اًماع12 رمعلا نم غلابلا
.مهمامتها نم نآلا اودعسص دق

ه˘˘تزر˘˘بأا ا˘˘م˘˘ل ا˘˘˘ًق˘˘˘فو ن˘˘˘ي˘˘˘ح ي˘˘˘ف
،ةيكريمألا ’’نإا يب سسا يإا’’ ةكبسش
يف هعافد زيزعتل فهلتم دتيانوي نإاف
فواخم دوجو رارمتسسا دعب فيسصلا
.فولدنيل نأاسشب

اور˘˘جأا م˘˘ه˘˘نأا ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت˘˘لا ي˘˘عد˘˘يو
نأا˘سشب د˘˘ي˘˘لو˘˘لا د˘˘ل˘˘ب ع˘˘م تلا˘˘سصتا
.وسسيلاسس عيقوت لامتحا

رايخك بعÓلا ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘ُي ا˘م˘ن˘ي˘ب
قÓطإا دنب دوجول اًرظن ةياغلل باذج
هينج نويلم54.01 ةميقب هحارسس
دادعتسسا عمو ،هدقع يف ينيلرتسسإا
ءاحنأا عيمج يف ةيدنألا نم ديدعلا
ةح˘ئا˘ج د˘ع˘ب ا˘ًيدا˘م لا˘سضن˘ل˘ل ا˘بوروأا
اًحارتقا نوكي دق ،يجاتلا سسوريفلا

.اًباذج
هلثمي يذلا ،وسسيلاسس فينسصت متو

لسضفأا نم دحاوك ،اتام ناوخ دلاو
يرود˘لا ي˘ف با˘ب˘سشلا ن˘ي˘ع˘˘فاد˘˘م˘˘لا
اذ˘ه ع˘˘ئار˘˘لا ه˘˘ئادأا د˘˘ع˘˘ب ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإلا
.مسسوملا

اًسضيأا اًمتهم ديردم لاير دعُي اميف
اتام ناوخ فرتعا نيح يف ،عفادملاب
نأا نكمي عفادملا نأاب لعفلاب لاير
تلاقتنلا ةرت˘ف ي˘ف ة˘يد˘نألا كر˘ح˘ي
.ةيلاتلا

يرذجلا نسسحتلا نع هثيدح يفو
قباسس تقو يف وسسيلاسس هدهسش يذلا

ر˘˘يد˘˘م˘˘لا لا˘˘ق ،م˘˘سسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘˘ه ن˘˘˘م
ل˘ي˘غ˘ي˘م د˘ي˘لو˘لا د˘ل˘ب ي˘ف ي˘سضا˘ير˘لا
انيلإا وسسيلاسس ءاج’’ :زيموج ليجنأا
ي˘˘˘ف تن˘˘˘˘ك ،با˘˘˘˘ب˘˘˘˘سشلا ن˘˘˘˘سس ي˘˘˘˘ف
هئارسشب انمقو ةيقيرفإلا ةيميداكألا

.’’وروي000,05 لباقم
ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا ي˘˘تأا˘˘ي’’ :فا˘˘سضأا م˘˘ث

يف هتيؤورل ةيبنجألا ةيدنألاو قرفلا
،ةيقن ةبهوم هنإا ،عوبسسأا لك ةياهن
ريثكلا كانه نوكي نأا يعيبطلا نمو
ع˘ت˘م˘ت˘ي ه˘نأل ه˘نو˘ع˘با˘ت˘ي سسا˘ن˘لا ن˘˘م
نأا ىلإا ةفاسضإلاب ،ةيسشحو تاردقب
.’’ملعتلا ىلع ةيلاع ةردق هيدل

بردم نأا اًسضيأا ةكبسشلا تدافأاو
ر˘يا˘سشلو˘سس را˘نو˘غ ي˘˘لوأا د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي
ديدج مجاهمل لاقتنÓل ةيولوأا يطعي

و˘هو ة˘ي˘لا˘ت˘لا تلا˘ق˘ت˘نلا ةر˘ت˘ف ي˘˘ف
.ديدج حانجل قوسسلا يف اًسضيأا

او˘ما˘ق م˘ه˘نأا ا˘ًسضيأا حر˘ت˘قا ا˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب
،نيرخآا نيبعل لوح تاراسسفتسساب

فسشكي مل ريرقتلا نأا نم مغرلا ىلع
.دارفألا ةيوه نع

،دنومترود ايسسوروب مجن لازي لو
د˘حأا ،و˘سشنا˘سس نودا˘˘ج يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا
م˘ت ن˘ي˘ح ي˘ف ،يدا˘ن˘لا فاد˘هأا ل˘سضفأا
فاد˘˘هألا ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا د˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘ت
.ةيموجهلا

Îشسششنام ..ديردم لاير مامتها دعب
ديلولا دلب عفادم فطخ لواحي دتيانوي

صصلختلل نليم Îنإا عفدي ›انوت
وراتول نم

يف يسسيئرلا مهفده نأاسشب ةعئار ءابنأا ينابسسإلا ةنولسشرب يدان ىقلت
 .يلاطيإلا نÓيم رتنإا مجاهم زينيترام وراتول فيسصلا وتاكريم

ورا˘تول ع˘ي˘قو˘ت ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا ي˘ف رو˘ه˘سش ذ˘ن˘م ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ح˘فا˘كيو
ىتح ،ةعرسسب فلملا اذه قÓغإا نÓيم رتنإا لواحي نأا نكميو ،زينيترام
 .تلاقتنلا قوسس يف وروي نييÓم ةعسضب رامثتسسا ةداعإا نم نكمتي

لمعي ،ةيلاطيإلا ’’تروبسس ولليد اتيزاجل’’ ةفيحسص هتدروأا ام بسسحو
ديدحت ىلع اًيلاح اتورام يبيسسوج نÓيم رتنإا يدانل يذيفنتلا ريدملا

تلاقتنلا قوسس يف لاومألا رامثتسسا ةداعإاب حامسسلل ،قيرفلا تاعيبم
 .يفيسصلا

عيب لواحي دق نÓيم رتنإا نأا هÓعأا ةروكذملا ةفيحسصلا تحسضوأاو
فلم ىلع لمعلا لجأا نم نكمم تقو عرسسأاب ةنولسشرب ىلإا وراتول
مادختسساب يروزتارينلا موقيسس ثيح ،ايسشيرب طسسو بعل يلانوت وردناسس
يلانوت ةقفسص يف رامثتسسÓل اسسرابلا نم اهيلع لسصحيسس يتلا لاومألا
يسس هياو سسوتنفوي لاثمأا هب ةمتهملا قرفلا نم ددعب اًطاحم لازي ل يذلا

 .نامريج ناسس سسيرابو يلوبانو نÓيم
يف طسسولا طخ زيزعتل وريسس ناسس ىلإا يلانوت بلج نÓيم رتنإا لمأايو

.لبقملا مسسوملا يف يتنوك وينوطنأا بردملا ةليكسشت
ديردم لاير نع ابغوب دعبُي لويار

صسوتنفوي نم هبرقُيو
نأا (كنيل ركوسس) عقوم دكأا

ل˘ي˘كو لو˘يار و˘ن˘ي˘م ي˘لا˘ط˘يإلا
ر˘ت˘˘سسسشنا˘˘م ط˘˘سسو ط˘˘خ م˘˘ج˘˘ن
،ابغوب لوب يسسنر˘ف˘لا ،د˘ت˘يا˘نو˘ي
.سسوتنفوي ىلإا هلقن ىلع لمعي

نأا يسسنرفلا عقوملا فاسضأاو
عم تاسشقانم لعفلاب أادب لويار
ر˘يد˘˘م˘˘لا ،ي˘˘سشت˘˘ي˘˘ترا˘˘ب و˘˘ي˘˘با˘˘ف
،ي˘لا˘ط˘يإلا يدا˘ن˘ل˘ل ي˘سضا˘˘ير˘˘لا
لق˘ن ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل سسا˘سسألا ع˘سضو˘ل

.اًماع72ـلا بحاسص
كلذ ع˘قو نو˘كي˘سس ن˘ي˘ح ي˘ف

ديردم لاير عماسسم ىلع اًبعسص
نيز يسسنرف˘لا ،ي˘ن˘ف˘لا هر˘يد˘مو
ه˘نأا ر˘كُذ يذ˘لاو ،ناد˘يز ن˘˘يد˘˘لا

ىلإا ابغوب راسضحإاب ةدسشب متهم
.(ويبانريب وغايتناسس)

يف كنيل ركوسس عقوم راسشأاو
لو˘يار نأا ى˘لإا ل˘سصت˘˘م قا˘˘ي˘˘سس
ىلع ابغوب تامدخ اًسضيأا سضرع
رايخ وهو ،نامريج ناسس سسيراب
ةم˘سصا˘ع˘لا يدا˘ن ما˘م˘ت˘ها ر˘ي˘ث˘ُي
.ةيسسنرفلا

روكذملا عقوملا دروأا امنيب
سسأاك ل˘ط˘ب لا˘ق˘ت˘نا ة˘ق˘ف˘سص نأا
ددُحو ،تأافاكم ىلإا ةفاسضإلاب وروي نويلم08 لباقم متت نأا نكمي ملاعلا

فيسص يف دتيانوي رتسسسشنام عم هدقع ءاهتنا ةيسضرف ىلع ًءانب رعسسلا اذه
1202.

ذنم رمحلا نيطايسشلا عم طقف تايارابم8 بعل ابغوب نأا ركذلاب ريدجلا
تاباسصإل هسضرعت ببسسب ،تاقباسسملا عيمج باسسحل مسسوملا قÓطنا

.نميألا هلحاك يف ةفلتخم
صسيراب نم وكوياكاب برقُي ديدج رششؤوم
بعل بيرقت هنأاسش نم اًديدج اًرسشؤوم (تروبسس01ول) عقوم سضرعتسسا

ىلإا لاقتنلا نم ،وكوياكاب يوميت يسسنرفلا ،يسسليسشت راعُملا وكانوم
.نامريج ناسس سسيراب

ركُذو ،فيسصلا اذه ةرامإلا يدان عم اًماع52ـلا بحاسص ةراعإا يهتنتو
ىلإا لاقتنلا يف هرودب بعÓلا بغريو ،هعم دقاعتلا ديري يج سسإا يب نأا

.ءارمآلا ةقيدح
هيعاسسم يف دمتعي وكوياكاب نأا ىلإا تروبسس01ول عقوم راسشأا نيح يف

،(نامتيو ريجور) ةكرسش دوهج ىلع نامريج ناسس سسيراب ىلإا لاقتنÓل
يدان ةرادإا عم زات˘م˘م ة˘قÓ˘ع˘ب ط˘ب˘تر˘تو ،ة˘ي˘سضا˘ير˘لا ه˘نو˘ئ˘سش ر˘يد˘ت ي˘ت˘لا
.ةيسسنرفلا ةمسصاعلا

لاقتنا ىلع تفرسشأا نامتيو ةكرسش نأاب ملعلا دنع كلذ ريسسفت نكميو
نايلوج ،مهو ةريخآلا تاونسسلا يف نامريج ناسس سسيراب ىلإا نيبعل ةثÓث
.ريرهيك وميتو غنيتوم وبوسشت ميسسكام كيرإا ،رلسسكارد

لاقتنا ةقفسص نأا قباسس تقو يف ةيسسنرف ةيفحسص ريراقت تركذ امنيب
نويلم03‐02 لباقم متت نأا نكمي نامريج ناسس سسيراب ىلإا وكوياكاب
.وروي

قÓطنا ذنم وكانوم عم ةارابم32 بعل وكوياكاب نأا ركذلاب ريدجلا
مدقو اًدحاو اًفده مهلÓخ لج˘سسو تا˘ق˘با˘سسم˘لا ع˘ي˘م˘ج با˘سسح˘ل م˘سسو˘م˘لا
.هئÓمزل نيتمسساح نيتريرمت

لوبرفيلب قاحللا ‘ دتيانوي Îشسششنام لامآا لوح ليفين عم فلتخي صسنيإا



 وكانوم ـل ةراعإلا ةرتف ءاهتناو يشسنرفلا يرودلا فقوت دعب

 رتشسيل عم مشسوملا ءاهنإل حششرم يناميلشس
وكانوم يدان بعل ينطولا بختنملا مجاهم يناميلسس مÓسسإا تاب

دعب يتيسس رتسسيل هيدان عم يراجلا مسسوملا ءاهنإل احسشرم يسسنرفلا
.ةراعإلا ةرتف ءاهتناو ايمسسر ةيسسنرفلا ةلوطبلا فقوت

دوقع يهتنت ابعل361 نأا «غيلريميرب وتاكريم» عقوم فسشكو
نأا امبو ،يناميلسس مÓسسإا مهنيب نم ،0202 ناوج03ـلا يف مهتراعإا
ةطبارلا نإاف ،خ˘يرا˘ت˘لا اذ˘ه د˘ع˘ب ف˘نأا˘ت˘سست د˘ق ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نلا ة˘لو˘ط˘ب˘لا
مهقرف عم مسسوملا ءاهنإل ةسصرف نيبعÓلا حنم تررق يزيلجنلا
.ةيسساسسألا

ب.م.يرشسيإا
 قحل خيراتل لجأاتي دق ةلوطبلا فانئتشسا

دعب رشصان نب قحلي «انوروك»
 نليملا فوفشص يف تاباشصإا ليجشست

ناديم طسسو رسصان نب ليعامسسإا ددهي انوروك سسوريف لازي ل
،يدانلا يف هئÓمزو يلاطيإلا نÓيم يسسآا يدانو يرئازجلا بختنملا

ي˘ب˘عل ن˘˘م دد˘˘ع ة˘˘با˘˘سصإا لو˘˘ح را˘˘ب˘˘خأا را˘˘سشت˘˘نا د˘˘ع˘˘ب ا˘˘سصو˘˘سصخ
.ةيسضاملا ةليلقلا مايألا يف ديدجلا سسوريفلاب «يرينوسسورلا»

يف تاباسصإا دوجوب  نÓيم يدان سسيئر ينوراكسس ولواب فرتعأاو
نيباسصملا نأا دكأا ريخألا اذه نا ريغ ،انوروك سسوريفب قيرفلا فوفسص
ق˘ل˘ع يذ˘لاو ،ي˘فا˘ع˘ت˘لا ة˘ل˘حر˘م ي˘ف ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا ي˘˘ف نود˘˘جاو˘˘ت˘˘ي
مهو ،نيباسصملا نيبعÓلا سضعب انيدل»:لوقلاب نأاسشلا اذه سصوسصخب

مجن ناكو ،«ةديج ةحسصب نآلا ينيدلام لآاو ..ءافسشلا ةلحرم يف ايلاح
يدانلا يف هئÓمز ةقفر ةيبطلا تاسصوحفلا ءارجإاب ماق دق يلوبمأا
ليبق ةيئاقوو ةيطايتحإا ةوطخك يتأات يتلاو يسضاملا عوبسسألا رحب
تاسسفانم نم ىقبت ام فانئتسسل اريسضحت ،تابيردتلا ىلإا ةدوعلا
.يلاحلا مسسوملل «ويسشتلاكلا»

طيمز .ع
 وروأا نويلم03 نم لقأاب هحيرشست صضفري صسيتيب

 همشض ىلع رشصيو يدنام ـب بجعم صسلوأا
معد ىلع يسسنرفلا نويل يدان سسيئر سسلوأا لاسشيم نوج لمعي

يف حيحسصلا راسسملا ىلع يدانلا عسضو ىلع نيرداق نيبعÓب قيرفلا
اذه ةيبوروألا ةكراسشملا ةقاطب عييسضت دعب اميسسل ديدجلا مسسوملا
.مسسوملا

لكسشب بجعم سسلوأا نأا ،سسمأا ةيسسنرف ةيمÓعإا ريراقت تفسشكو
سسيتيب لاير مجن يرئازجلا يلودلا بعÓلا يدنام ىسسيع ـب ريبك
.ةمداقلا ةرتفلا لÓخ همسض يف ريبك لكسشب ركفي هلعج ام ،ينابسسلا

ةرتفلا لÓغتسسل ىعسست يدانلا ةرادإا نأا هتاذ ردسصملا فاسضأاو
لجأا نم يسسلدنألا يدانلا ةرادإا عم تاسضوافم يف لوخدلل ةيلاحلا

اددع نأا امب ةلهسس نوكت نل ةمهملا نأا لا ،9102 ايقيرفا لطب مسض
لسساكوين ،ةنول˘سشر˘ب رار˘غ ى˘ل˘ع ه˘ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘ل˘ل ى˘ع˘سست قر˘ف˘لا ن˘م
ةميق وروأا نويلم03 ديرت سسيتيب ةرادإا نأا امك ،ديردم وكيتيلتأاو
 .هحيرسستل يئازجلا طرسشلا

ب.م.يرشسيإا
 ةرواشسلا ةبيبشش

 Óهشس نوكي نل همشضو ةريثك اشضورع كلمي

 ميدروب ةداعتشسا نوديري «بونجلا روشسن»
يف يسسفانت قيرف ءانب ىلع ةرواسسلا ةبيبسش قيرف ةرادإا لمعت

يتلا ءامسسألا يف ريكفتلا يف عورسشلا لÓخ نم ديدجلا مسسوملا
بونجلا روسسن ةرادإا نأا انملعو ،ةمداقلا ةرتفلا يف اهعم دقاعتلا بجو
زربأا نمسض ،رئازجلا ةيدولوم قيرف بعل ميدروب نمحرلا دبع عسضت
.بعللا ةعانسص بسصنم معد لجأا نم ،يفيسصلا وتاكريملا يف اهفادهأا

رداغي نا لبق ،ازيمم ءادأا مدقو ةرواسسلا يف بعل دق ميدروب ناكو
ةرادإا لعج ام ،هسسفن سضرف نم نكمتي ملو ،رئازجلا ةيدولوم وحن
هحنمو بعÓلا مسض لجأا نم طخلا لوخد ررقت يرئازجلا بونجلا
.ةديج جئاتن دسصحل يدانلا ةدايقل ديدج نم قلأاتلا ةسصرف

لجا نم امرتحم اغلبم تدسصر ةرادإلا نأا ردسصملا تاذ فاسضأاو
هدقع ةياهن يف هنأاو اسصوسصخ ،ةرواسسلا ىلإا لاقتنلاب ميدروب عانقإا

.هعم دقاعتلل ىعسست قرفلا نم ددعو
 فيطشس قافو

 صسنوت يف دجاوتي «دوشسألا رشسنلا» بردم

يحشصلا رجحلا ةياهن دعب :ةيافلح
 هدقع ديدمتل يكوكلا عم صضوافتنشس

ليبن ليحرب حمسسي نل هنأا ،فيطسس قافو سسيئر ةيافلح دهف دكأا
لسضفب ةهجاولل دوسسألا رسسنلا داعأا يذلا يسسنوتلا بردملا يكوكلا
يذلا هدقع ديدمت ىلع لمعي هنأا احسضوم ،هب ماق يذلا ريبكلا لمعلا
.يلاحلا مسسوملا ةياهنب يهتني

رجحلا ءاهتنا دع˘ب »:ة˘ي˘ف˘ح˘سص تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف ة˘يا˘ف˘ل˘ح ح˘سضوأاو
ةياهن دعب ةرسشابم رفاسس ثيح سسنوت نم يكوكلا ةدوعو ،يحسصلا

هعم سضوافتلا ىلع لمعأاسس ،لئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘سش ما˘مأا ف˘ي˘ط˘سس ةارا˘ب˘م
.«رخآا مسسومل قافولا عم هدقع ديدمتل

ب.م.يرشسيإا

0472ددعلا ^1441 ناشضمر71ـل قفاوملا0202 يام01دحألاةصضايرلا

 اينامورو «صسأا.لأا.مأا» يكيرمألا يرودلا يف ةبرجت دعب

       مداقلا وتاكريملا يف «1 غيللا»ـب لاحرلا طحل ناحششرم ينارمعو رديات

 يام61 تبشسلا تروفكنارف تخارتنأا هجاوي

 ةشسفانملل ةدوعلل دعتشسيو تابيردتلا فنأاتشسي ينيعبشس نب

 يدانلا لبقتشسم «كابلا» جيرخ ‘ ىرت

 يوادوب ‘ طيرفتلا صضفرت صسين ةرادإا

ين˘ي˘ع˘ب˘سس ن˘ب ي˘مار ل˘ج˘سس
ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ع˘˘فاد˘˘م
خابدÓغسشنوم ا˘ي˘سسور˘ب يدا˘نو
هيدان ةقفر تابيردتلل هتدوع
د˘ع˘ب تنا˘ك ي˘ت˘لاو ،ي˘نا˘˘م˘˘لألا
ةبعلل ينا˘م˘لألا دا˘ح˘تإلا نÓ˘عإا

تا˘سسفا˘ن˘م˘لا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سسإا ن˘˘ع
ا˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘ن˘˘م نأا د˘˘ع˘˘ب ة˘˘يور˘˘كلا
ءو˘سضلا ة˘ي˘نا˘م˘لألا ة˘مو˘˘كح˘˘لا
ةسسفانم ةدوع لجأا نم رسضخألا
.«اغيلسسدنوبلا»

ودارا˘˘ب يدا˘˘ن ج˘˘ير˘˘˘خ اد˘˘˘بو
ءاو˘جأا ى˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لا˘˘ب اد˘˘ي˘˘ع˘˘سس
ةبارق ماد بايغ دعب تابيردتلا
يحسصلا رحجلا ببسسب نيرهسش

يدا˘ف˘ت˘ل ا˘سضور˘ف˘م نا˘ك يذ˘˘لا
نب ماق ثيح ،سسوريفلا راسشتنا
ن˘م رو˘سص ر˘سشن˘ب ي˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب˘˘سس
ىلع ا˘هار˘جأا ي˘ت˘لا تا˘ب˘يرد˘ت˘لا

ى˘ل˘ع ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا ه˘˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘سص
ا˘ه˘ي˘ل˘ع ا˘ق˘ل˘ع˘م «مار˘غ˘ت˘سسنلا»
.«لمعلا ى˘لإا ةدو˘ع˘لا »:ة˘ل˘م˘ج˘ب
تف˘سشك قا˘˘ي˘˘سسلا سسف˘˘ن ي˘˘فو
نأا ةينام˘لألا «د˘ل˘ي˘ب» ة˘ف˘ي˘ح˘سص
نأا تد˘˘˘كأا يرود˘˘˘لا ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘بار
يرود˘لا تا˘يرا˘ب˘م فا˘ن˘ئ˘˘ت˘˘سسإا
61 نم ةيادب نوكتسس يناملألا

رو˘سضح نود˘˘ب يرا˘˘ج˘˘لا يا˘˘م
اهنأا ىلإا ةفا˘سضإلا˘ب ،رو˘ه˘م˘ج˘لا

تاميلعتلا نم ديدعلا تعسضو

ةقناعم˘لا مد˘ع ل˘ث˘م ة˘مرا˘سصلا
ل˘ي˘ج˘سست د˘ع˘ب ة˘ح˘˘فا˘˘سصم˘˘لاو
،تارييغت ءارجإا ءانثا وا فادهلا

ة˘ي˘سضرأا ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘سصب˘˘لا مد˘˘ع
روسصلا طاقت˘لا ع˘ن˘م ،بع˘ل˘م˘لا
˘ماز˘لاو ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل ة˘ي˘عا˘م˘˘ج˘˘لا
ءلدبلا دعاقم ىل˘ع ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
نيب دعابتلاو تامامكلا ءادترإاب
ن˘م ة˘ل˘م˘ج˘لا هذ˘ه ،سصا˘خ˘سشألا
اهرقأا يتلا ةيئاقولا تاءارجإلا

ل˘جا ن˘م ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا و˘˘لوؤو˘˘سسم
ىلع ةيدنلاو نيبعÓلا ةيامح
سضر˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘م ءاو˘˘˘سس د˘˘˘˘ح
.دجتسسملا سسوريفلل

طيمز .ع

سسين يدان ةرادإا تسضفر
ماسشه يف طيرفتلا يسسنرفلا
ناد˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘م ط˘˘˘˘˘سسو يوادو˘˘˘˘˘ب
يف باسشلا ينطولا بختنملا
هنأاو اسصوسصخ ،ةمداقلا ةرتفلا
ي˘ف ة˘˘ي˘˘سسا˘˘سسأا ةز˘˘ي˘˘كر تا˘˘ب

كير˘تا˘ب برد˘م˘˘لا ة˘˘ب˘˘ي˘˘كر˘˘ت
نا˘ي˘˘لو˘˘ج ف˘˘سشكو.ارييف
تا˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف ي˘˘ي˘˘نور˘˘ف
جيرخ نأا ،ةيسسنرفلا ةفاحسصلل
ايمسسر قاب ودارا˘ب ة˘ي˘م˘يدا˘كأا

يسسنرفلا بو˘ن˘ج˘لا يدا˘ن ع˘م

و˘هو ،د˘يد˘ج˘لا م˘سسو˘م˘˘لا ي˘˘ف
ه˘˘ترر˘˘˘ق يذ˘˘˘لا ر˘˘˘مألا سسف˘˘˘ن
مغر لاطعل ةبسسنلاب ةرادإلا
ر˘سصت يداو˘ن˘˘لا ن˘˘م ادد˘˘ع نأا

.هعم دقاعتلا ىلع
ب.م.يرشسيإا
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رديات ريف˘سس ي˘ئا˘ن˘ث˘لا تا˘ب
لا˘˘ير˘˘˘نو˘˘˘م تكا˘˘˘ب˘˘˘مأا بعل
بعل ينارمع لÓبو يدنكلا

نا˘ح˘سشر˘م ي˘نا˘مور˘لا جو˘ل˘˘ك
1غيللا ىلإا ةدوعلل ةداعلا قوف
فيسصلا نم ةيادب ةيسسنرفلا
.مداقلا

سسنار˘ف» ة˘ل˘ج˘م تط˘˘ل˘˘سسو
ءو˘سضلا ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا «لا˘ب˘تو˘ف
ة˘برا˘غ˘م˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ة˘يد˘نأا م˘عد ى˘ل˘ع ن˘˘يردا˘˘ق˘˘لا
،مداقلا وتاكريملا يف1غيللا

يئا˘ن˘ث˘لا ة˘مد˘ق˘م˘لا ي˘ف ءا˘جو
رد˘˘يا˘˘ت ر˘˘ي˘˘ف˘˘سس ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا
يدا˘˘˘ن˘˘˘ل ق˘˘˘با˘˘˘˘سسلا بعÓ˘˘˘˘لا
بعÓ˘لا ي˘نار˘م˘عو ا˘ي˘نو˘لو˘˘ب
.ايليسسرام يدانل قباسسلا

ة˘˘م˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘لا تم˘˘˘سضو اذ˘˘˘ه
نيبعلو رئازجلا نم نيبعل
ثيح ،يسسنوتو برغملا نم
ينارمعو رديات ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ءا˘ج
ىلإا ةفاسضإلا˘ب ة˘مد˘ق˘م˘لا ي˘ف
سسيا˘˘˘˘سس نا˘˘˘˘مور ن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘ك
ي˘بر˘غ˘م˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا بعÓ˘˘لا
،نوتبماهرفلوو يف ط˘سشا˘ن˘لا

تناسس بعل يرزخلا باهو
حا˘˘ن˘˘ج كاو˘˘ع يدا˘˘بو نا˘˘ي˘˘تا
 .يبرغملا يواسضيبلا دادولا

حوارتت ينارمع ةميق
 وروأا نييÓم و2 نيب ام

يف ةريسصق ةبرجت دعبو
ي˘سسنر˘ف˘لا ا˘ي˘ل˘ي˘سسرا˘˘م يدا˘˘ن
ررق ،اسسليب كرام ةدايق تحت

ةديدج ةبرجت سضوخ ينارمع
ذن˘م ،ي˘نا˘مور˘لا يرود˘لا ي˘ف
بعÓلا نكمتو ،6102 ةنسس
داق ثيح ،ديج ءادأا ميدقت نم
ن˘˘ي˘˘ب˘˘ق˘˘ل د˘˘˘سصح˘˘˘ل يدا˘˘˘ن˘˘˘لا
،(ر˘بو˘سسلا سسأا˘كو ة˘لو˘ط˘ب˘˘لا)

بسصانملا ددعتم هنأاو اميسسل
˘مو˘ج˘ه بل˘ق˘ك بع˘˘ل˘˘ي ثي˘˘ح
ى˘ل˘ع ط˘سشن˘ي ا˘˘م˘˘ك ح˘˘ير˘˘سص
،موجهلا نم ىرسسيلا ةهجلا

لوسصألا وذ بعÓلا فطخو
اذ˘˘ه را˘˘ظ˘˘نألا ة˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
راودألا ي˘˘˘˘˘ف م˘˘˘˘˘سسو˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا
لاطبأا ةطبار نم ةيد˘ي˘ه˘م˘ت˘لا
فادهأا6 لجسس امدعب ،ابوروأا
هلعج˘ي ا˘م تا˘يرا˘ب˘م8 ي˘˘ف
ةيدنألا نم ددعل ايلاثم ارايخ
دقاعتلا يف ةبغارلا ةيسسنرفلا

تا˘ي˘نا˘كمإا˘ب د˘ي˘˘ج بعل ع˘˘م
.ةنسس62ـلا زواجتي مل ةريبك

سسنار˘ف» ة˘ل˘ج˘˘م تف˘˘سشكو
ـل ةيقوسسلا ةميقلا نأا «لابتوف

3و2 نيب ام حوارتت ينارمع
يف هلع˘ج˘ي ا˘م وروأا ن˘ي˘يÓ˘م
 .ةيسسنرفلا قرفلا لوانتم

ةليفك وروأا نويلم1
 «1غيللا» ىلإا رديات ةداعإاب

نإاف ،رديات سصخي اميفو
ة˘ل˘ي˘ف˘ك وروأا نو˘˘ل˘˘ي˘˘م د˘˘حاو
زوجع˘لا ةرا˘ق˘لا ى˘لإا ه˘تدا˘عإا˘ب
،ةيسسنرفلا ةلوطبلا ةباوب نم
يردلا يف لاحرلا طح امدعب
ة˘ن˘سس «سسأا.لأا.مأا» ي˘كير˘˘مألا

يدا˘˘ن ن˘˘˘م ا˘˘˘مدا˘˘˘ق8102
23 يف كراسش ثيح ،اينولوب
7 حنمو فادهأا9 لجسس ءاقل
كل˘م˘يو ،ة˘م˘سسا˘ح تار˘ير˘م˘˘ت
ليلدب ،ةريبك تايناكمإا رديات
يرود˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ه˘˘˘˘مد˘˘˘˘ق ا˘˘˘˘˘م
،ءاوجألا رييغت لبق يلاطيإلا

يف اريغسص لازي ل هنأا امك
هنو˘ك ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب ،ن˘سسلا

ه˘ن˘كم˘يو بسصا˘ن˘م˘لا دد˘ع˘ت˘م
ي˘ف ز˘كر˘م ن˘م ر˘ث˘˘كأا ل˘˘غ˘˘سش
ه˘ل˘ع˘ج˘ي ا˘م ناد˘ي˘م˘˘لا ط˘˘سسو
ةبغارلا ةيدنأÓل ايلاثم ارايخ
ابسسح اهناديم طسسو معد يف
 .ديدجلا مسسوملل

ةلوطبلا ىلإا ةدوعلا
امهبرقت ةيشسنرفلا

 رشضخلا نم
يئانثلا نكمت لاح يفو

يرودلا يف ناكمب رفظلا نم
ةدوع ظوظح نإاف ،يسسنرفلا
ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل رد˘˘يا˘˘ت
هنأاو اميسسل ةريبك نوكتسس
مغر بختن˘م˘ل˘ل ر˘ي˘ث˘كلا مد˘ق
ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف هاو˘ت˘سسم ع˘˘جار˘˘ت
ى˘ل˘ع ردا˘˘ق ه˘˘نأا لإا ،ةر˘˘ي˘˘خألا
ةجاحب رسضخلا نا امك ةدوعلا
م˘يد˘˘ق˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ردا˘˘ق بعÓ˘˘ل
ناديملا طسسو يف ةفاسضإلا
نم ةرويدق نسس مدقت ببسسب

ل˘ئاد˘ب˘لا دو˘جو مد˘˘عو ة˘˘ه˘˘ج
ةهج نم سصئا˘سصخ˘لا سسف˘ن˘ب
ظو˘ظ˘ح نأا ن˘ي˘ح ي˘ف ،ىر˘خأا

˘مو˘ج˘ه˘لا م˘عد ي˘ف ي˘نار˘م˘˘ع
ه˘نأاو ا˘م˘ي˘سسل ة˘ي˘لا˘ع ى˘ق˘˘ب˘˘ت
ن˘˘سس مد˘˘˘ق˘˘˘ت ع˘˘˘مو سصا˘˘˘ن˘˘˘ق
ة˘جا˘ح˘ب ن˘ح˘ن˘ف ،ي˘نا˘م˘˘ي˘˘ل˘˘سس
ميد˘ق˘ت ى˘ل˘ع ردا˘ق˘لا ل˘يد˘ب˘ل˘ل
حا˘ج˘نو˘ب ةد˘عا˘سسمو د˘يز˘م˘˘لا

تاقاقحتسسلا يف بختنملاو
 .ةمداقلا

ةيلدابت ةقفشص ‘
 ›وبان عم

بÎقي صسانو
عيقوتلا نم

 ليل ‘
يلودلا سسانو مدأا ريسسي

سسي˘˘˘ن بعلو ير˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
نمسض ءاق˘ب˘لا ى˘لإا ي˘سسنر˘ف˘لا
م˘سسو˘م˘لا ي˘سسنر˘ف˘لا يرود˘لا
ةر˘ت˘ف ءا˘ه˘ت˘نا م˘غر ،ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا
نأا لإا سسي˘ن ق˘ير˘˘ف˘˘ل ه˘˘ترا˘˘عإا
دوي ي˘لا˘ط˘يإلا ي˘لو˘با˘ن يدا˘ن
د˘حا ن˘م˘سض ه˘ن˘م ةدا˘ف˘ت˘˘سسلا
اهماربإا دوي ي˘ت˘لا تا˘ق˘ف˘سصلا

يف ةيسسنرفلا يداونلا دحا عم
ي˘ف˘ي˘سصلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ةر˘ت˘˘ف
.لبقملا

عقوم هنع فسشك امبسسحو
ن˘م بر˘ق˘م˘لا «ي˘لو˘با˘ن ا˘يرأا»
مزع يلاطيإلا بونجلا يدان
جيرخ لاخدإا ىلع ريخألا اذه
ة˘ق˘ف˘سص ن˘م˘سض ودرو˘ب يدا˘ن
ل˘˘ي˘˘ل يدا˘˘ن ع˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘لدا˘˘˘ب˘˘˘ت
فا˘˘سضأا ا˘˘˘م˘˘˘ك ،ي˘˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لا
مدق يلوبان يدان نأا ردسصملا

وروأا نوي˘ل˘م ة˘م˘ي˘ق˘ب ا˘سضر˘ع
ريظن ،سسانوأا ىلإا ةفاسضإلاب
لك تامدخ ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا

سسي˘˘لا˘˘غا˘˘م لا˘˘˘ير˘˘˘با˘˘˘غ ن˘˘˘م
لÓ˘خ يرا˘مو˘سس يرا˘كبو˘بو
ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا تلا˘ق˘ت˘نلا ةر˘ت˘ف
نأا ي˘ن˘ع˘ي يذ˘لاو ،ة˘ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
لسصاويسس يرئازجلا حا˘ن˘ج˘لا

يرود˘˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘˘˘ف هراو˘˘˘˘˘˘˘سشم
 .يسسنرفلا

طيمز .ع

ب.م.يرشسيإا

sport@essalamonline.com
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ناشضمر رهشش مايأا يشضقت فيك
 ؟انوروك ءابو لظ يف

لك روطفو ايوخ مكروطف حسص
ءانبأا لكو ةماع يرئازجلا بعسشلا

سصوسصخب ةسصاخ روسسجلا ةنيدم
نا˘˘سضمر ر˘˘ه˘˘سشو ا˘˘˘نورو˘˘˘ك ءا˘˘˘بو
بعل يأا لثم هيسضقا ايسصخسشف
مايقلا ر˘ب˘ع ر˘م˘ي ه˘نا لو˘ق˘لا ن˘كم˘ي
ل˘كسشب برد˘ت˘لا اذ˘كو تادا˘ب˘ع˘لا˘ب
تيبلا تامزلتسسم ءارسش عم يموي
ةرور˘سضل˘ل نو˘˘كي جور˘˘خ˘˘لا نا يأا

 .سسوريفلا لقنل ايدافت اذهو
بردتت عيمجلا كدهاشش

فقوت مغر ةريبك ةيدجب
 ؟ةلوطبلا

نم ةيدجب بردتا لاحلا ةعيبطب
ةسسفانملا مثير ىلع ظافحلا لجا

يفكت ل تابيردتلا هذه حيحسص
هتدم ام لقألا ىلع ةفاسضإا بجيو
ةيعامجلا تاري˘سضح˘ت˘لا ن˘م ر˘ه˘سش
ةوق رثكأا ةدوعلاب انل حمسست ىتح
 .ةلوطبلا فانئتسسا دنع

عم تنأا له ةحارشص لكب
 ؟ل مأا ةشسفانملا ةدوع

لوقأا يقيرفو يسسفن مدخا ىتح
امل نكلو ةسسفانملا ةدوع عم كل
نا د˘ق˘ت˘عا ةد˘ئا˘سسلا فور˘ظ˘لا ىر˘ت

ةلسصاوم نم ريثكب مها دارفلا ةايح
لوقأا يناسسع ام نكلو ةسسفانملا
عابتا انيلع نهارلا تقولا نا دقتعا
ةجردل هب مازتللاو يحسصلا رجحلا

نا ىرنسس اهدعبو ىوسصقو ةريبك
نم ةدوعلا ىلع ةردق كانه تناك
 .اهمدع

له دوعشصلا ىلع نوشسفانتت
 ؟هقيقحت ىلع نورداق متنا

يذلا راوسشملا يخا ديكأات لكب
دوعسصلا قحتسسن ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘ي ها˘ن˘مد˘ق
ةدي˘ج ة˘ب˘تر˘م ل˘ت˘ح˘ن ا˘ن˘ناو ة˘سصا˘خ
ديلا عسضوف كلذ نم ةبرقم ىلعو
نيبعÓلاو نيلوؤوسسملا نيب ديلا يف
ىتحو ريهامجلاو ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لاو
قيقحتب انل حمسسيسس تاطلسسلا معد

ى˘ع˘سسن يذ˘لا دو˘˘سشن˘˘م˘˘لا فد˘˘ه˘˘لا
 .هيلا لوسصولل

ةيادبلا نم كراشسم ىلإا دوعن
كزورب يف لشضفلا هل ناك نم

 ؟كوملل ةينابششلا تائفلا يف
ديدعلا ةدايق تحت تبردت هللاو

ينر˘طا ن˘م ن˘كلو ن˘ي˘برد˘م˘لا ن˘م
نيدلا رون بردملا لسضفا لكسشب
ريبكلا لسضفلا هلف «وريق» وعدملا

يند˘عا˘سس ثي˘ح كاذ˘نآا يزور˘ب ي˘ف
نمؤوي ناكو تاهيجوتلاو حئاسصنلاب
يف اديج ابعل نوكأا نا يتردقمب
 .لبقتسسملا

يف لشضفملا كبعل
تنك امل ايلحمو ةيدولوملا

 ؟اباشش ابعل
ديمح بعÓلا ربتعا كوملا يف

ايلحم اما «ويدروق» ـب بقلملا حبارب
د˘ع˘سسي م˘جا˘ه˘م˘لا˘ب ا˘ق˘ل˘ع˘ت˘م تن˘˘ك
 .يلحروب

كراوششم ىلع صضار تنأا له
نم هولخ مغر كوملا رباكأا عم

 ؟زاجنإا يأا

ع˘˘˘˘م يراو˘˘˘˘سشم سصو˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘˘ب
نكي مل حيحسص ةنيطنسسق ةيدولوم
يذلا رمألا وهو هعم زاجنا يأا يدل

قيرف هناو ةسصاخ يسسفن يف زح
ام نا دقتعا نكلو نسسحألا قحتسسي
ا˘ي˘با˘ج˘يإا نا˘ك كو˘م˘لا ع˘م ه˘˘ت˘˘مد˘˘ق
فيرسشتل يدل ام لك حنم تلواحو
 .كلذ لك ىلع هلل دمحلاو يدقع

ةيدولوم يف تعقو كنأا لاقي
مث6002 فيشص رئازجلا

تدعو كدقع تخشسف
يه امو حيحشص له ،كوملل

 ؟بابشسألا
ة˘يدو˘˘لو˘˘م ي˘˘ف تع˘˘قو م˘˘ع˘˘ن

سسيئرلا عم6002 فيسص ةمسصاعلا
ا˘ه˘مو˘ي ر˘كذ˘تأا ثي˘ح بير˘غ ر˘˘م˘˘ع
تا˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا د˘يد˘ع ي˘ف ي˘ن˘ع˘˘با˘˘ت
د˘ع˘ب ة˘سصا˘خ ي˘م˘سض رر˘ق ا˘هد˘ع˘بو
فرط نم اهاقلت يتلا تايسصوتلا

ي˘ل˘ع ن˘ب ر˘ما˘ع ق˘با˘˘سسلا ي˘˘ل˘˘ي˘˘مز
ـل كوملا يف انبناج ىلا بعل يذلاو
يندعو ريخألا ناو ةسصاخ رهسشا6
ةياهنلا يف هدعو دنع ناكو كلذب

ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘˘م د˘˘˘ن˘˘˘عو تع˘˘˘قو ثي˘˘˘ح
ع˘جار˘ت˘لا تل˘˘سضف تار˘˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘لا

د˘ع˘ب ة˘سصا˘خ كو˘م˘لا ى˘لا ةدو˘ع˘˘لاو
فرط نم اهتيقلت يتلا طوغسضلا
ي˘˘ند˘˘عو يذ˘˘لا ع˘˘فرو˘˘ب سسي˘˘ئر˘˘˘لا

سضعب نا امك ءيسش لك يحنمب
ىرخألا ي˘ه ل˘كا˘سشم˘لاو فور˘ظ˘لا
لو كوملا ىلا يتدوع يف تمهاسس
يف اريغسص تنك تقولا كلذ ىسسنت
ركذتأا امدن˘ع مو˘م˘ع˘لا ى˘ل˘ع ن˘سسلا
داعت ولو اريثك مدنا ةثداحلا كلت
 .اهرركأا نل ىرخأا ةرم

ةنيطنشسق بابششب تقحتلإا
اذه له ،كوملا نم ةرششابم

راشصنأا عم اجرح كل لكشش

 ؟ةيدولوملا
ةيدولوملا نم يتدوع دعب معن

م˘ث ا˘م˘سسو˘م تي˘˘سضق كو˘˘م˘˘لا ى˘˘لا
تسضخ ن˘يا جر˘˘ب˘˘لا ى˘˘لا تل˘˘ق˘˘ت˘˘نا
اعيرسس تدع اهدعبو كانه ةبرجت
ىلا لاقتنلا ررقا نا لبق كوملا ىلا
ةرادإا ناو ةسصاخ يسس سسا يسسلا

ينعن˘ق˘ت ف˘ي˘ك تفر˘ع يدا˘ن˘لا اذ˘ه
افيظن يسضر˘ع تكر˘ت ه˘ل˘ل د˘م˘ح˘لا

ن˘ي˘ب˘ح˘م˘لاو كو˘م˘˘لا را˘˘سصنا د˘˘ن˘˘ع
نا˘ك ه˘نو˘كل يرا˘ي˘ت˘˘خا او˘˘م˘˘ه˘˘ف˘˘ت
ةايح يه هذهو دح دعبا ىلا ايسضاير
˘ما˘ق ن˘م د˘ي˘˘حو˘˘لا تسسلو بعÓ˘˘لا
ةدع نيبعل كانهف ةوطخلا هذهب
 .فرسصتلا سسفنب اوماق

عم كراوششم مييقت وه ام
 ؟رفانشسلا

ينيطنسسقلا يسضاير˘لا يدا˘ن˘لا
تحنسس نيا قلأاتلا باوبأا يل حتف
يتاردق زاربا لجا نم ةسصرف يل
ة˘ل˘˘ي˘˘ط ل˘˘سضفألا م˘˘يد˘˘ق˘˘تو ر˘˘ث˘˘كا
ارومأا تمدق حيح˘سص ن˘ي˘م˘سسو˘م˘لا

نكلو ةيباجيإا ع˘ي˘م˘ج˘لا ا˘هار˘ي نا˘ك
كلذ˘ب ح˘ج˘نا م˘ل ي˘سسف˘ن ةرار˘ق ي˘ف
ناك ثيح ديرا تنك يذلا لكسشلا
ن˘كلو ل˘سضفألا م˘يد˘ق˘ت ي˘نا˘˘كمإا˘˘ب
كل˘ت ر˘ي˘ي˘سست ن˘سسحا م˘ل ا˘ي˘سصخ˘˘سش
 .ةلحرملا

اهتعيشض يتلا ءازجلا ةلكر له
يوÓمح يف ناشسملت دادو مامأا

كترداغم ببشس تناك
 ؟يشسايشسلا

امامت سسكعلا ىلع يخأا اي ل
ل˘˘كسشب يراو˘˘سشم تل˘˘سصاو د˘˘ق˘˘ف
د˘˘ع˘˘ب ي˘˘سس سسا ي˘˘سسلا ع˘˘م يدا˘˘ع
ر˘ي˘ثأا˘ت يأا ا˘ه˘ل ن˘كي م˘لو ة˘˘بر˘˘سضلا

لكسشب ناك قيرفلا نم يجورخو
دقع ةياهن يف ينوكل ادج يداع
عم ةديج تناك ةبرجتلا نا مهملا
ةياغ ىلا لدابتم مارتحلاو رفانسسلا
ديعسسو ديع˘سس ي˘نا د˘ق˘ت˘عاو مو˘ي˘لا

ةيدنألا ديمع ءاول تحت بعللاب ادج
 .ةيرئازجلا

فانشصأا عيمج يف تجردت
وباج ةقفر ينطولا بختنملا
بويأا اذامل ،قرششلا نم نومعنو

 ؟يئانثلا اذه لثم زربي مل
يف بعللا فرسش يل ناك معن
ينطولا بختن˘م˘لا فا˘ن˘سصأا ل˘ك
سضع˘ب ع˘م ة˘بر˘ج˘˘ت ي˘˘ل تنا˘˘كو
طسساولا فنسص ي˘ف ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
و˘˘با˘˘˘جو ة˘˘˘يدو˘˘˘ع ةرو˘˘˘سص ي˘˘˘ف
تناك ةقيقح يواكمو نومعنو
مدع ببسس نع اما ىسسنت ل مايأا

˘مزÓ˘لا ل˘كسشلا˘ب يزور˘بو ي˘ق˘لأا˘ت
كل تلق املثم يسصخسش ىلا دوعيف
لكسشلاب ةلحرم˘لا ر˘ي˘سسا م˘ل ا˘ق˘با˘سس
ةسصرف يسسفن ىلع تعسضاو مزÓلا

 .ابوروأا ىلا لاقتنلا ىتح
راوششم تعيشض كنا ىرت لأا

 ؟ريبك بعل
تع˘ي˘سض تل˘ق ا˘م˘˘ك ف˘˘سسأÓ˘˘ل

يسسفنل ينبا ينلعجيل ناك اراوسشم

م˘˘لا˘˘ع ي˘˘ف ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك Ó˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسم
عا˘˘سضوألا ن˘˘كلو ةر˘˘يد˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا

بعÓك كقيعت ا˘نا˘ي˘حأا فور˘ظ˘لاو
وجرم و˘ه ا˘م ق˘ق˘ح˘ت ل كل˘ع˘ج˘تو
 .كنم

يدولا ءاقللا يف صسين بردم
عقوت يشس صسا يشسلا ماما

 ؟ ابوروأا ىلا كلاقتنا
ةلباق˘م˘لا كل˘ت ي˘ف اد˘ي˘ج ر˘كذ˘تأا

تلعج ةبيط دج تايوتسسم تمدق
ديسشي يسسنرفلا سسين قيرف بردم
قير˘ف˘لا ةرادل د˘كؤو˘يو ي˘تا˘مد˘خ˘ب
ةرورسض ىلع اهموي مÓعÓل اذكو
ن˘كلو ا˘بوروأا ي˘ف فر˘ت˘حا ي˘كر˘ت
ي˘ن˘ل˘ع˘ج ر˘ي˘ي˘سست˘لا ءو˘سسو ظ˘ح˘˘لا
بوتكم اذه مهملا ريثكلا عيسضا

 . هتداهسشب اريثك زتعا ىقبا يبر
ديششر بردملا كل ينعي اذام
يجور يشسنرفلاو  ةطارعوب

 ؟ريمول

بردملا
ةطارعوب
ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘˘م
نسسحا
ىقبا نيذلا رئازجلا يف ةينفلا رطألا
تحت تررم ي˘نو˘كب ار˘ي˘ث˘ك ز˘ت˘عا
ةديج تاظحل تسشع امومع هتدايق
ا˘˘ما ة˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب ه˘˘ي˘˘ي˘˘حا ه˘˘ع˘˘م
نسسحا هنا دقتعأاف ريمول سصوسصخب
ةيرئازجلا ةلوطبلل هبادتنا مت يبنجا

بعللا يف ةيفارتحلا سسملت هيفو
 .هعم لمعلاب اريثك فرسشتاو

مكحب اشسوفيا نع لوقت اذام
 ؟ كنم ابرقم ناك هنا

بعÓلا عم ةعتمم اتاقوأا انيسضق
بعل ةقيقح اسسوفيا

انا هعم ا˘ن˘سشع ر˘ي˘ب˘ك
ى˘˘˘ت˘˘˘˘حو يوا˘˘˘˘كمو
ىسسنت ل امايأا لولهب
نا˘˘˘˘˘˘˘سسنا و˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘˘ف
بح˘˘˘ي «ي˘˘˘˘ناو˘˘˘˘هز»
سشياعت˘ن ا˘ن˘ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو كح˘سضلا
تابيردتلا يف ءاوسس لسضفا لكسشب
كلعجي وهف تاءاقللا يف ىتح وا
 . ةبسسانملاب هييحا ةركلاب عتمتسست

ةباشصإلا لكششم نأا ىرت له
 ؟ كحومط رشسك يذلا وه
تسضرعت يوركلا يراوسشم يف

6002 ة˘ن˘˘سس ن˘˘ي˘˘تر˘˘م ة˘˘با˘˘سصإÓ˘˘ل
ةرتفلا كل˘ت ي˘ف ح˘ي˘ح˘سص7002و
ةيلمع تيرجأا نيا اريثك يف ترثا

فورسضغلا ىوتسسم ىلع ةيحارج
يبيلسصلا طابرلا نع اديعب طقفو
راوسشم ةيدأات يف قفوا ل ينتلعجو
مت كلذ لك نا دقتعا نكلو يباجيإا
لك ىلع هلل دمحلاو يداع لكسشب
 .ققحت ام

يف كعيقوت لبق هنا انملع
دشض عيمجلا ناك «اكشسيل»

 ؟ ةركفلا
يعيقوت لبق «لوطم كحسضي»

عيمجلا ناك بورخلا ةيعمج يف
ريغ هنا لاق نم كانهف يعيقوت دسض
ل˘˘كا˘˘سشم عا˘˘˘ت ه˘˘˘ناو ط˘˘˘ب˘˘˘سضن˘˘˘م
لاق نم كانه نأا رمألا يف بيجعلاو
نم مغرلاب «ونانج باط»و ربك هنا

92 كاذنآا تنك تعقو موي ينوك
لوا˘ح ن˘م كا˘ن˘ه بلا˘غ ه˘ل˘لا ة˘ن˘˘سس
لك نا تنهرب هلل دمحلاو يهيوسشت
ةحسصلا نم هل سساسسأا ل ليق ام
روفغ ه˘ل˘لا نا» :ى˘لا˘ع˘ت لا˘ق ا˘م˘كو
 .«ميحر

تعشس يتلا فارطألا يه نم

 ؟كتعمشس هيوششت ىلإا
لثم يف سصوغلا ديرا ل هللاو

ي˘نا م˘هألاو م˘ه˘م˘لا˘˘ف رو˘˘مألا هذ˘˘ه
فيرسشت ىلع لمعا ايلاحو تنهرب

 .«اكسسيل» عم ديج لكسشب يدقع
تحبشصأا زيجو فرظ يف

 ؟راشصنألا «وششوشش»
ى˘ت˘ح مد˘ق˘لا ةر˘ك ي˘ف نا˘سسنلا

ىلع لمعي نا بجي ريهامجلا هبحي
هيدل ام لك مدقي ناو هدقع فيرسشت
قيقحت ىلع هيدان ةدعاسسم لجا نم
موي نم بويأا هلل دمحلاو لسضفألا
د˘ج˘ب ل˘م˘ع˘ي و˘هو ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل˘ل ى˘تا

لك ىلع هلل دمحلا ةداسشإلا ىقليو
يل بور˘خ˘لا را˘سصنا ة˘ب˘ح˘م˘ف كلذ
 .كلذب رخفا ينلعجت

تايرابملا ىدحإا يف ينارمع
وهار سشاو» : لاق يسضاملا مسسوملا
 ؟ «ةاوهلاف اذه ريدي

بردملا ةدا˘ه˘سشب ار˘ي˘ث˘ك ز˘ت˘عا
بلاغ هللا ن˘كلو ي˘نار˘م˘ع ر˘يد˘ق˘لا

.ه˘ي˘ف اور˘ي˘سسن ا˘نارو بو˘ت˘˘كم اذ˘˘ه
ة˘˘ع˘˘ئار كئÓ˘˘مز ع˘˘م كت˘˘قÓ˘˘ع
 ؟لوقت اذام

ةيباجيإا دج يتقÓع هلل دمحلا
لحرا امنيأا اناف رسصانعلا لك عم
ر˘ي˘سسي ي˘ط˘ي˘ح˘م ل˘ع˘˘ج˘˘ل ى˘˘ع˘˘سسا
ة˘ي˘حا˘ن ن˘م ة˘˘سصا˘˘خ د˘˘ي˘˘ج ل˘˘كسشب
وهو كحسضلا ذبحا نيا تايونعملا

لك عم اريثك حا˘تر˘م ي˘ن˘ل˘ع˘ج˘ي ا˘م
ة˘سصر˘ف˘لا ل˘غ˘ت˘سسا ا˘م˘ك ر˘سصا˘ن˘ع˘لا

حسص مهل لوقأاو اع˘ي˘م˘ج م˘ه˘ي˘ي˘حأل
 . مكناسضمر

ةليل منت مل دوعشصلا مشسوم
 ؟ اهنع انثدح نوركفلا ةارابم

تب˘ع˘ل ما˘سشه ي˘خا ي˘ن˘˘قد˘˘سص
ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك تاءا˘ق˘لو تا˘˘ي˘˘براد˘˘لا

لثم نكلو يناثلا وا لوألا مسسقلا
دقف اقÓطا هسشعا مل طغسضلا كلذ
Óف ط˘ق˘فو زو˘ف˘لا ا˘ن˘ل ر˘ي˘خ˘م نا˘ك
مانا ل ينلعج يذلا رملا هنع ليدب
طغسضلا داعبل ىعسساو ةليللا كلت

 . يسسفن نع
 ؟ اهذبحت يتلا ةلكألا يه ام

ام ةدلاولا عات كاروبلاو يراجلا
 . ايوخ سشوسضوعتي

يف هيلع تمدن يذلا رارقلا
 ؟يوركلا كراوششم

وه هيلع تمدن يذلا ءيسشلا
ى˘˘لا ةدو˘˘ع˘˘لا˘˘ب ذ˘˘خ˘˘ت˘˘م˘˘لا يرار˘˘ق
بعللا مدعو ةن˘ي˘ط˘ن˘سسق ة˘يدو˘لو˘م
ةم˘سصا˘ع˘لا ة˘يدو˘لو˘م فو˘ف˘سص ي˘ف
أاطخ ربكا هنا دقتعاو6002 ةنسس
 .يوركلا يراوسشم يف هتبكترا

 ؟ ةريخأا ةملك
يرئازجلا بعسشلا ناسضمر حسص

ه˘ل˘لا ءا˘سش ناو ة˘ي˘مÓ˘˘سسإلا ة˘˘ملاو
ىت˘ح ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا˘ب او˘مز˘ت˘ل˘ن
.ءابولا اذه بهذيو يبر جرفي

 نيينفلا ربكأا ةداششإا ىقلتو اعئار اراوششم عيشض ةريبك تايناكمإاب بعل

رظتناو6002 فيشص ةمشصاعلا ةيدولوم ةرداغم ىلع تمدن»:تاــحرف بوـيأا
 «‐ اكشسيل ‐ عم دوعشصلا قيقحتل ةلوطبلا لامكتشسا

روشسجلا ةنيدم يف بعللا عانشص مهأا نم ادحاو ربتعي يذلاو بويأا تاحرف بورخلا ةيعمج بعل عم راوح يف
نوينفلا عقوت..نوركف نيع بابشش ىتحو «كوملا»و «يشس.صسا.يشسلا»و جربلا يلهأا قرف يف لاجو لاشص ةقلعملا
نوكت نأا اينمتم هفارتعابو هفرط نم رييشست ءوشس ببشسب كلذ لك عيشض ينعملا نكلو ابوروأا ىلإا هلاقتناو هزورب

.رابكلا ةريظح ىلا ةيعمجلا عم دوعشصلا قيقحتب هل ةديعشس مشسوملا اذه ةياهن

صشامر ماششه هرواح

اشضفار ناك لكلا ‐ اكشسيل ‐ ‘ يعيقوت لبق»
«راشصنألا ‐ وششوشش ‐ تحبشصأا مويلاو ةركفلا

صسا يشسلا ‘ تقلأاتو كوŸا ‘ تعرعرت»
«صشهاشسنن ام نوركفلاو جÈلا Òخو يشس

ةمشصاعلا ةيدولوم ‘ ءاقبلا مدع ىلع تمدن»
«يوركلا يراوششم ‘ أاطخ Èكا هÈتعاو

نم ىقبي Òمولو يدلاو ةباثÃ ناك ةطارعوب»
«رئاز÷اب اولح نيذلا بناجألا ÚبردŸا ةÒخ

«› رخف ىقبت صسين بردمو Êارمع ةداهششو Òبك راوششÃ › نوأابنتي اوناك Úينفلا نم Òثكلا»



ةــــنصصرق

ةداهشش كلÁ ل بردŸ صضيوعت نارايلم
ة˘ي˘ع˘م˘ج ةرادإا ل˘م˘˘ع˘˘ت

ةيفيك ىلع ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع
بردم˘لا ة˘ي˘سضق ط˘ب˘سض
سشت˘˘ي˘˘فو˘˘كا˘˘نا˘˘ي لا˘˘ي˘˘ناد
ة˘يدا˘˘ح˘˘تلا ناو ة˘˘سصا˘˘خ
ةرادإلا تمز˘لا ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا

هت˘م˘ي˘ق ا˘م د˘يد˘سست ى˘ل˘ع
يهو ني˘ل˘ما˘ك ن˘يرا˘ي˘ل˘م
ىعسستو اذه ةريبك ةميق
ف˘ل˘م داد˘˘عا ى˘˘لا ةرادإلا
يف نعطلا لجا نم ليقث
ناو ة˘˘سصا˘˘خ ة˘˘ي˘˘˘سضق˘˘˘لا
ق˘ير˘ف˘لا برد ي˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا

ببسسب اهتقو ةرادإلا بلط تسضفر ةطبارلا نا ركذي ةطبارلا ىدل دقع يأا كلتمي نكي مل نكلو
. رئازجلا يف لمعلاب هل حمسسي ل يبرسصلا ينقتلا مولبيد نا

«ةحبار ةقفشص»
دودغز رينم ،هاد˘بأا ر˘ي˘ب˘ك لؤوا˘ف˘ت

دعب ةمسصاعلا داحتإا يدان بردم
ي˘لود˘لا ى˘ي˘˘ح˘˘ي ر˘˘ت˘˘ن˘˘ع ن˘˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ت
بسصن˘م ي˘˘ف ق˘˘با˘˘سسلا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
يمسسرلا قطانلاو يسضايرلا ريدملا
ه˘نأا اد˘كؤو˘م ،«ةرا˘ط˘سسو˘سس» ق˘ير˘ف˘ل
عا˘˘فد ةر˘˘خ˘˘سص تارد˘˘ق ي˘˘ف ق˘˘ث˘˘˘ي
م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ي˘˘ف ق˘˘ب˘˘سسألا «ر˘˘سضخ˘˘لا»
عتمتي امل يدانلل ةوجرملا ةفاسضإلا
لمعلا هل قبسس هنأا امب ةربخ نم هب
طسشني يدان يف بسصنملا سسفن يف
فوسس يتلاو ،يسسنرفلا يرودلا يف
بردملا يأار بسسح امتح هنكمت
هنأا امب ةمزÓلا ةفاسضإلا حنم نم
اهل علطتي يتلاو ةينغ ةبرجت كلمي
.يمسصاعلا يدانلا لخاد عيمجلا

ءاتشسم ةيليم

ق˘با˘سسلا سسي˘ئر˘لا لءا˘سست˘ي ةر˘م ل˘˘ك ي˘˘ف
ببسس نع ةيليم ناسسح بورخلا ةيعمجل
هتاباتك نم ةيعمجلل ةيلاحلا ةرادإلا ءايتسسا

يعامتجلا لسصاوتلا عقاوم ىوتسسم ىلع
لعجي يذلا ببسسلا مهفي مل هنا ىلع ادكؤوم
ىلا اهنم نيبرقملا سصاخسشألا وا ةرادإلا
يتلاو يدانلل هتدايق ةرتف يف هب ماق ام مزقت

لوألا مسسقلا ةريظح يف ةديج اماقرا تفرع
. ةلوطبلا يف فعسضألا تناك ةينازيمبو

تاقحتشسم ديدشست ةيلمع
قلطنت ›افك

برد˘م˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘سسم د˘يد˘سست ل˘جأا ن˘م
سسلجم رسشاب ،يلافاك لاسشيم نوج قباسسلا
ر˘ها˘ط ي˘سس ةدا˘ي˘ق˘ب نار˘هو ة˘يدو˘لو˘˘م ةرادإا
ةيلمعلا مامتل ،هتاكرحت ينازولا فيرسش
ينازولا فيرسش فثك دقو ةبوقعلا يدافتو
ةيوسستل لو˘سصو˘لا ل˘جأا ن˘م ه˘تا˘كر˘ح˘ت ن˘م
ركذي تابوقع يأا يدافتل ةيسضقلل ةيئاهن
يمحي ةقيثو يأا دجي مل هنا دكا ريخألا نا
. قيرفلا اهب

ويديفلا ةينقت
ل◊ا يه

ليل˘ح˘تو بيرد˘ت˘لا ة˘ي˘ج˘ه˘ن˘م لو˘ح ر˘م˘تؤو˘م
ةينقتب نوكيسسو ،عوبسسألا اذه دقعيسس ويديفلا
ةينطولا ةينفلا ةيريدملا فارسشإا تحت ويديفلا
..مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتإلا عم قيسسنتلاب
نيبردملا حلاسصل رمتؤوملا «فافلا» تسصسصخو
،ةين˘طو˘لا تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا ي˘برد˘مو ن˘ي˘نو˘كم˘لا
ة˘ح˘ئا˘ج م˘غر ل˘م˘ع˘˘لا ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تلا ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘ل
.ويديفلا ةينقت ىلع دامتعلاب «انوروك»

محرت ةلبقلب
ءادهششلا ىلع

حار يتلاو ،5491 يام8ـلا ىركذ ةبسسانمب
محرت ،يرئازج ديهسش فلأا54 رثكأا اهتيحسض
يدان بعل يرئازجلا يلودلا ةلبقلب سسيراح
بت˘كو ،ن˘طو˘لا ءاد˘ه˘سش ى˘ل˘ع تسسير˘ب دا˘˘ت˘˘سس
Óئاق «مارغتسسنإا» ىلع هيدانل سضبانلا بلقلا
دكؤويل ،«راربألا انئاد˘ه˘سشل دو˘ل˘خ˘لاو د˘ج˘م˘لا»:
ىلع هلوسصأاب ق˘ل˘ع˘ت˘م ه˘نأا ير˘ئاز˘ج˘لا بعÓ˘لا

جهن سسفن ىلع راسس امدعب ،نيبعÓلا لك رارغ
.بختنملا يف هئÓمز

qarsana@essalamonline.com

0472ددعلا ^1441 ناشضمر71ـل قفاوملا0202 يام01دحألا

..ةف–
د˘˘كأا˘˘ت˘˘ي ،ر˘˘خآل مو˘˘ي ن˘˘˘م

نار˘هو بع˘ل˘م نأا ع˘ي˘م˘˘ج˘˘لا
ىلع ةفحت نوكيسس ديدجلا

نأاو اميسسل ةدعسصألا عيمج
نو˘ل˘لا˘ب تسست˘كا ة˘ي˘˘سضرألا
ا˘ه˘تر˘ب˘ت˘عا ي˘ت˘˘لا ،ر˘˘سضخألا
،يلاعلا زارطلا نم «فافلا»
ي˘م˘سسر˘˘لا ع˘˘قو˘˘م˘˘لا ر˘˘سشنو
ى˘˘ل˘˘˘ع ارو˘˘˘سص «فا˘˘˘ف˘˘˘لا»ـل
بعل˘م˘لا˘ب ة˘سصا˘خ ا˘ه˘ع˘قو˘م
غلب بسشعلا نأا رهظ يذلاو
دكؤوي ام وهو زجلا ةلحرم
هب موقي يذلا ريبكلا لمعلا

ازهاج هلعجل بعلملا لامع
ةمداقلا ةرتفلل

15

ءاغلإلا ديؤوت ةبيقعلا
يمسسر ءيسش ل نأا مغر

ةرادإا نأا لا ،ة˘عا˘˘سسلا د˘˘ح˘˘ل
رد˘سصت˘م دادزو˘˘ل˘˘ب با˘˘ب˘˘سش
يلاحلا تقولا يف ةلوطبلا
،يرودلا فاقيإا ةيلمع ديؤوت
بقللا اهحنميسس اذه نأا امب
تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘˘لا سضو˘˘˘خ نود
يتلاو ةلوطبلا نم ةيقبتملا
لظ ي˘ف ،ة˘ل˘ه˘سس نو˘كت ن˘ل
نم ددع نيب مئاقلا عارسصلا
ي˘سشير˘ق ف˘سشكو ،ة˘˘يد˘˘نألا
رثكأا يف ي˘م˘سسر˘لا ق˘طا˘ن˘لا

ل˘سضف˘ي ه˘نأا ة˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م ن˘˘م
ج˘˘يو˘˘ت˘˘تو يرود˘˘لا فا˘˘ق˘˘يإا
.بقللاب هقيرف
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ةشسفانملل ةدوعلل دعتشسيو تابيردتلا فنأاتشسي ينيعبشس نب ^
همشض ىلع رشصيو يدنام ـب بجعم صسلوأا ^

ام حوارتت ينارمع ةميق^
وروأا نييلم3ـلاو2ـلا نيب

ةداعإاب ةليفك وروأا نويلم1^
«1غيللا» ىلإا رديات
ةلوطبلا ىلإا ةدوعلا^

رشضخلا نم امهبرقت ةيشسنرفلا

حششرم Êاميلشس
مشسوŸا ءاهنإل

Îشسيل عم

صسنوت ‘ دجاوتي «دوشسألا رشسنلا» بردم

يحشصلا رج◊ا ةياهن دعب :ةيافلح
هدقع ديدمتل يكوكلا عم صضوافتنشس

Áثك اشضورع كلÒهشس نوكي نل همشضو ةÓ

نوديري «بون÷ا روشسن»
Ëدروب ةداعتشسا

نيينفلا ربكأا ةداششإا ىقلتو اعئار اراوششم عيشض ةريبك تايناكمإاب بعل

ةيدولوم ةرداغم ىلع تمدن»:تاحرف بويأا
لامكتشسا رظتناو6002 فيشص ةمشصاعلا
« ‐ اكشسيل ‐ عم دوعشصلا قيقحتل ةلوطبلا

يشسنرفلا يرودلا فقوت دعب
وكانوم ـل ةراعإلا ةÎف ءاهتناو

0472ددعلا ^1441 ناشضمر71ـل قفاوملا0202 يام01دحألا

اينامورو «صسأا.لأا.مأا» يكيريمألا يرودلا يف ةبرجت دعب

ناحششرم ينارمعو رديات
«1 غيللا»ـب لاحرلا طحل

      مداقلا وتاكريملا يف

فيطشس قافوةرواشسلا ةبيبشش


