
30 صص

رئازجلا نيملعلا نمصضتت «رتيؤت» ىلع ةرؤصص ترصشن
صضعبلا امهصضعب نع نيلصصفنم نينايك امهنأاكو يغيزامألاو

ابختنم22و راـصشب ةيدلب رـــيم
تحت اــفظومو اراــطإاو اــيلحم

ةــــــــيئاصضقلا ةــــــــباقرلا
50صص
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دغ مؤي نم ةيادب راجتلا ىلع اهتيرابجإا رقأا قيزر

يلاملا زجعلا مجح رايلم فلأا4
«انورؤك» ببصسب ةكرصشلل

رؤصضحلا راصصتقاو مكاحملاب تاصسلجلا فانئتصسا رارق تفصصو
ءاصضقلا خيرات يف «قؤبصسملا ريغ فارحنإلا» ـب نيماحملا ىلع

دقتنت ةاصضقلا ةـــباقن
لدـــعلا ريزو اددــجم

30 صص

ةءاصسإاو عيرصشتلل ةفلاخم تاقفصص ماربإا ةمهتب
ةيمؤمع لاؤمأا ديدبتو ةفيظؤلا لÓغتصسا

تقؤؤملا صسبحلا مهعاديإا و صصاخصشأا4 فيقؤت ةمخصض تايمك طبصضو تاردخم راجتب ةحاطإلا
ةصسؤلهملا صصارقألا نم

رــيطانق7 نــم رــثكأا زـــجح
قطانمب جـــلاعملا فيكلا نـــم
نــــــــــطولا نـــــم ةــــفلتخم

50صص

طؤ˘˘ط˘˘خ˘˘لا ة˘˘˘كر˘˘˘صش ةرادإا ي˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘ت
ا˘ي˘لا˘م از˘ج˘ع ،ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يؤ˘˘ج˘˘لا

لداعي امب رانيد رايلم04 ىلإا لصصي
ةياهن عم ميتنصس رايلم فلأا ةعبرأا
تÓ˘˘حر˘˘لا ف˘˘قؤ˘˘ت بب˘˘˘صسب ،ة˘˘˘ن˘˘˘صسلا
ءارج ةيلود˘لاو ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ة˘يؤ˘ج˘لا
ملاعلا برصض يذلا صسوريف «انورؤك»
.يصضاملا صسرام ذنم

ريفصسلا يعدتصست ةيجراخلا ةرازو
ةدايق ةلواحم ىلع اجاجتحإا يصسنرفلا
ةينطولا انتدحوب ضساصسملا هدÓب ناكرأا

50صص

نارهو يف ةكلمملا لصصنق ةطقصس ىلع يبرغملا عراصشلا در .. «ةوادع انتانيب ام ةواخ ةواخ»
30 صصنيدلبلا تاقÓع ىلع ةثداحلا ريثأاتل ايدافت ةمزÓلا ريبادتلا ذاختإاب بلاطيو رئازجلاب برغملا ريفصس يعدتصسي موداقؤب

ءادترإا ضضرف وحن ةموكحلا
مكحتلل نوناقلا ةوقب ةمامكلا

 «اـــــــنوروك» يــــصشفت يـــف

30صص

«يريجلآا ريإا» وراـــيط
ضضــيفخت نوــــصضفري
ةئاملاب05ـب مهبتاور

كاـسسمإلاو راـطفإلا تيقاوم
اهيحاؤصضو ةمصصاـــــعلا رئازجلا

84:30:كاــسسمإلا
25:91:راـطفإلا

40 صص

تايفصشتصسملا يف لماوحلا ةاناعمل اعادو
ايعامتجا مهل نمؤؤملل فيلاكتلاب يعامتجلا نامصضلا قيدانصص لفكتو نهلابقتصسإل ةصصاخلا تادايعلا حتف

راـجحألا نم ةـعطق89 زجح
نم اـــمارغ09و ةـــميركلا
فراـــطلاب ضضيبألا قــــبئزلا

40صص«ةديدجلا رئازجلا يف لوبقم ريغ رمأا دحاو ريرصس يف ةوصسن3 عصضو »: ةحصصلا ريزو
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ةـــــظحÓم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ’
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
نم ولو ديع ديعلا

! .. ديعب

هذه نوكيصس كرابملا رطفلا ديع ّنأا مغر
ن˘ي˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا نو˘˘ك يدا˘˘ع ر˘˘ي˘˘غ ة˘˘ن˘˘صسلا
تاءارجإا ببصسب مهلزانم يف هنوصضقيصس
اديع ىقبي ديعلا نأا ّلإا ،يحصصلا رجحلا

ىلع نوريثكلا قلع امك ،ديعب نم ولو
نأا مكح˘ب ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘صصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م
ري˘صضح˘ت˘لا ى˘ل˘ع نو˘صصير˘ح ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا

نأا ليلدب ،ةداعلا هيلع ترج امك هلابقتصسل
ة˘˘عا˘˘ن˘˘صص تا˘˘مز˘˘ل˘˘ت˘˘صسم ع˘˘ي˘˘ب تÓ˘˘ح˘˘˘م
،ريظنلا عطقن˘م لا˘ب˘قإا فر˘ع˘ت تا˘يو˘ل˘ح˘لا
ل˘ي˘صصو˘ت˘لا˘ب ع˘ي˘ب˘لا سشا˘ع˘ت˘˘نإا ن˘˘ع Ó˘˘صضف
ق˘˘ل˘˘غ ل˘˘ظ ي˘˘ف ة˘˘˘يذ˘˘˘حألاو سسبÓ˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
.تÓحملا

ةقارعلا نوصصل

نكامأا ةقارع نوصص يعاصسمل اصسيركت
قبعب حو˘ف˘ت ا˘ندÓ˘ب ي˘ف ةر˘ي˘ث˘ك ة˘ي˘خ˘يرا˘ت

ةنايل˘م ة˘ن˘يد˘م ف˘ن˘صصت˘صس ،ير˘ث يرا˘صضح
ندملا مدقأا نم يهو ،ىلفدلا نيع ةيلوب
ةظوفحملا تاعاطقلا ن˘م˘صض ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
.22 ايلاح اهددع غلبي يّتلاو ،رئازجلا يف

يأارلا ليلصضتل
! .. ماعلا

يأارلا ليلصضت اهفد˘ه ة˘ي˘قا˘ب˘ت˘صسإا ةو˘ط˘خ ي˘ف
قباصسلا سسيئرلا نم برقم راصشتصسم أاجل ،ماعلا

ةيم˘ن˘ه˘ج ة˘ل˘ي˘ح ى˘لإا ،ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع
ددع اهررحي دق يتلا ىواكصشلا نم تÓفإÓل
قلطأا نيأا ،هدصض نيلوؤوصسملاو نينطاوملا نم
ن˘م ر˘مأا˘ب ن˘ج˘صسلا ل˘خدأا ه˘نأا ا˘هدا˘ف˘م ة˘˘ع˘˘ئا˘˘صش
و˘هو ،دا˘صسف ة˘ي˘صضق ي˘ف ة˘م˘صصا˘ع˘لا˘ب ة˘م˘كح˘م
رهصش عصساو قاطن ىلع هلوادت مت يذلا ربخلا

يف ةصصاخلا هتايحب معني امنيب ،يصضاملا ناوج
،ةمصصاعلا يحاوصض دحأا يف ةيصصخصشلا هتماقإا

ةراثإا مدع لواحم ،ليللا يف لإا اهرداغي لو
.هابتنلا

! .. «كادأا ضشاو»

ريدم حبصصأا ،قلقلاو مونلا ةلقو قرألا ةرثكل
اعون71 لوانتي ةفورعم ةيمومع ةكرصش ماع
ببصسب ،تائدهم اه˘ب˘ل˘غأا ة˘يودألا ن˘م ا˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
اياصضقب مغلملا ينهملا هراصسم سشبن نم هفوخت
ينعملا نكي ملو اذه ،ىصصحت لو دعت ل داصسف
،سضرم يأا نم يناعي9102 ليرفأا رهصش لبق
يف ،زايتمإاب ايصضاير اصصخصش ناك سسكعلا لب
ي˘عد˘ي ه˘نأا ه˘مو˘صصخ لو˘ق˘ي ،ىر˘˘خألا ة˘˘ه˘˘ج˘˘لا
يف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ن˘م تÓ˘فإلا ل˘جأا ن˘م سضر˘م˘لا
ةيصضق اهنم ،قباصسلا يف اهيف طروت اياصضق
اهكلمي ةكرصش نم تارايلم ةدعب داتع ريجأات
.نيجصس قباصس ريزو نبإا

qarsana@essalamonline.com

5472ددعلا ^1441 ناسضمر32ـل قفاوملا0202 يام61تبسسلا

! .. انلتقي اننواهت
تا˘ي˘ن˘ح˘ن˘˘م تفر˘˘ع تقو ي˘˘ف

سسوريفب تا˘ي˘فو˘لاو تا˘با˘صصإلا
اع˘جار˘ت م˘لا˘ع˘لا لو˘ح «ا˘نورو˘ك»
،ةريخألا ةرتف˘لا لÓ˘خ ا˘ظو˘ح˘ل˘م
كلذو ،اندÓب يف سسكعلا ثدحي
يذلا انراتهتصساو اننواهت ببصسب
،ة˘˘يوا˘˘ه˘˘لا ى˘˘لإا ا˘˘ندو˘˘˘ق˘˘˘ي تا˘˘˘ب
تمزتلإا ةل˘ي˘ل˘ق ة˘ل˘ق ءا˘ن˘ث˘ت˘صسإا˘ب˘ف
نم ةيقبلا ،يغبني امك رجحلاب
ا˘ه˘نأا˘كو ي˘لا˘ب˘ت ل ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا
تا˘ب يذ˘لا ءا˘بو˘لا ع˘م تم˘˘ل˘˘قأا˘˘ت
عقاو .. اهل ةبصسنلاب ايداع ائيصش
ةجوم رداوبب حولي ىحصضأا لاح
ا˘˘م˘˘بر ءا˘˘بو˘˘لا اذ˘˘ه ن˘˘م ة˘˘ي˘˘نا˘˘˘ث
.هللا ردق نإا انبرصضتصس

عراصشلا در
مامأا ذفانملا دصسو ةنتفلا دأاول

،اهران لاعصشإا يف نيبغارلا لك
ة˘برا˘غ˘م˘˘لا ن˘˘م فلآلا عرا˘˘صس
مهدÓ˘ب ل˘صصن˘ق ة˘ط˘ق˘صس بق˘ع
ف˘˘˘صصو يذ˘˘˘˘لا ،نار˘˘˘˘هو ي˘˘˘˘ف
ىلإا ،«ودعلا دلبلا» ـب رئازجلا

،يعامت˘جإلا ل˘صصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م
قلز˘˘نإلا اذ˘˘ه˘˘˘ب د˘˘˘يد˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
اوردابو ،ريطخلا يصسامولبدلا
ىرخأاو ةطخاصس تاقيلعت رصشنب
ع˘م˘˘ج˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ةو˘˘خألا د˘˘كؤو˘˘ت
،يبرغملاو يرئازجلا نيبعصشلا
رو˘˘˘˘˘صص ر˘˘˘˘˘صشن ن˘˘˘˘˘ع Ó˘˘˘˘˘صضف
نولمحي نيدلبلا نم نينطاومل
ةيرئازجلا نيتينطولا ني˘ت˘يار˘لا

هريظنل يبرغملا بعصشلا اهنكي يتلا مارتحإلاو ةبحملا سسكعت تاهويديف نع Óصضف ،ةيبرغملاو
يف نوددري مهو ءاجرلا يرصصانم نم فلآلا هيف رهظ يذلا كلذ اهزربأا لعل ،يرئازجلا
اهيف نودكؤويو اهبعصشو رئازجلاب اهب نوديصشي ةينغأل مهقيرف تايرابم ىدحإا لÓخ تاجردملا
.نيدلبلا يبعصش عمجت يتلا ةبحملا دصسفت نل ةنتفلا نأا اصضيأا

! .. ةيرغم دعت ⁄ ايلعلا بصصانŸا
ام ةصصا˘خ ،ي˘ب˘ع˘صشلا كار˘ح˘لا تازار˘فإا نأا ود˘ب˘ي

لك ةبصساحمو «لجن˘م˘لا» ة˘صسا˘ي˘صس سضر˘ف˘ب ق˘ل˘ع˘ت
بصصانملا تلعج ،ةريغصصو ةريبك لك نع لوؤوصسم
،اقباصس رمألا هيلع ناك ام سسكع ةيرغم ريغ ايلعلا
لاغصشألا ةرازول عبات اقباصس ايئلو اريدم نأا ليلدب
ا˘صضر˘ع ل˘قألا ى˘ل˘ع ن˘ي˘تر˘م سضفر ،ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
،يزكرم ريدم بصصنم ىلإا ىلوألا ةرملا ،هتيقرتل
،نكصسلا ةرازو يف ما˘ع ن˘ي˘مأا بصصن˘م˘ل ة˘ي˘نا˘ث˘لاو
وأا ماع نيمأا بصصنم نم مهأا هبصصنم نأا ادقتعم
لصصت ىواصشرو تلومع ىلع لصصحي هنأل ،ريزو
ةيلوؤوصسم نود ةنصس لك تارلودلا نييÓم ىلإا

. «ىنفي ل زنك ةوصشرلا» Óعف ،سسأار عجو لو

نوتيزلا تيز ةلطب .. رئاز÷ا
4 رئازجلا تدصصح

ا˘ه˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م ،ز˘˘ئاو˘˘ج
نيتيبهذ ن˘ي˘ت˘ي˘لاد˘ي˘م
ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘˘يز˘˘˘˘˘نور˘˘˘˘˘بو
ـلا ةيلودلا ةقباصسملا

ملا˘ع˘لا تو˘يز˘ل81
ي˘˘˘ف ة˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ةيصسنرفلا ة˘م˘صصا˘ع˘لا
فر˘˘˘ط ن˘˘˘م سسيرا˘˘˘˘ب
ن˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت ة˘˘˘˘لا˘˘˘˘كو
ةيحÓفلا تاج˘ت˘ن˘م˘لا
(AVPA).



watan@essalamonline.com

3 5472ددعلا ^1441 ناصضمر32ـل قفاؤملا0202 يام61تبصسلاثدحلا

رو˘˘˘˘صص ر˘˘˘˘صشن ن˘˘˘˘ع Ó˘˘˘˘˘صضف
ن˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘ل
نيتينطولا نيتيارلا نو˘ل˘م˘ح˘ي
اذكو ،ةيبرغ˘م˘لاو ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ةب˘ح˘م˘لا سسكع˘ت تا˘هو˘يد˘ي˘ف
ا˘م˘ه˘ن˘كي ن˘يذ˘ل˘لا مار˘˘ت˘˘حإلاو
هر˘ي˘ظ˘ن˘ل ي˘بر˘غ˘˘م˘˘لا بع˘˘صشلا
يذلا كلذ اهزربأا ،يرئازجلا

يرصصانم نم فلآلا هيف رهظ
مهو يواصضيبلا ءاجرلا قيرف
لÓخ تاجردملا يف نوددري
م˘ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م ىد˘˘حإا

رئازجلاب اهب نوديصشي ةينغأل
اصضيأا اهيف نودكؤويو اهبعصشو
ةبحملا د˘صسف˘ت ن˘ل ة˘ن˘ت˘ف˘لا نأا
.نيدلبلا يبعصش عمجت يتلا

ير˘˘ب˘˘˘صص ى˘˘˘عد˘˘˘ت˘˘˘صساو اذ˘˘˘ه
نوؤو˘˘˘صشلا ر˘˘˘يزو ،مودا˘˘˘˘قو˘˘˘˘ب
ةكلم˘مـلا ر˘ي˘ف˘صس ،ة˘ي˘جرا˘خ˘لا
تمت يذلا ،رئازجلاب ةيبرغملا

ةرداصصلا لاو˘قألا˘ب ه˘ت˘ه˘جاو˘م
برغملل ما˘ع˘لا ل˘صصن˘ق˘لا ن˘ع
يذلا سشاق˘ن˘لا لÓ˘خ ،نار˘هو˘ب
ن˘ي˘ن˘طاو˘م ن˘˘ي˘˘بو ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب راد
.ةبراغم
امل اقفو ‐ ريفصسلا ةدافإا تمتو
ةرازو˘˘˘˘ل نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘˘ف ءا˘˘˘˘˘ج
ف˘ي˘صصو˘ت نأا˘˘ب ‐ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا
يف يبرغم˘لا ما˘ع˘لا ل˘صصن˘ق˘لا

دكأا˘ت ا˘م اذإا ،ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل نار˘هو
د˘ل˘ب» ا˘˘ه˘˘نأا ى˘˘ل˘˘ع ،ه˘˘لو˘˘صصح
ر˘˘ي˘˘ط˘˘خ لÓ˘˘˘خإا و˘˘˘ه ،«ود˘˘˘ع

د˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو فار˘˘˘˘عألا˘˘˘˘ب
يأاب ن˘كم˘ي ل ة˘ي˘صسا˘مو˘ل˘بد˘لا

وهو ،هلوبق لاوحألا نم لاح
سسا˘˘˘صسم تقو˘˘˘لا سسف˘˘˘ن ي˘˘˘˘ف
نيتلود نيب تاقÓعلا ةعيبطب

،نيقيقصش ن˘ي˘ب˘ع˘صشو ن˘ي˘ترا˘ج
تاطلصسلا ىلع بجوتصسي امم
ردصصملا فيصضي ‐ ةيبرغملا
ةبصسانملا ريبادتلا ذاختا ‐ هتاذ
اذ˘ه˘ل تا˘ي˘عاد˘ت ة˘يأا يدا˘ف˘˘ت˘˘ل
تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ثدا˘˘ح˘˘˘لا
.نيدلبلا نيب ةيئانثلا

بلاطت ةيصسايصسلا ةقبطلا
يبرغملا لصصنقلا درطب

ةيبرغملا تاطلصسلا راذتعإاو
،نينصش ناميلصس در هتهج نم

ي˘ب˘ع˘˘صشلا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا سسي˘˘ئر
ويديفلا طيرصش ىلع ،ينطولا
يبرغملا لصصنقلا رهظي يذلا
ف˘˘˘˘صصي و˘˘˘˘هو نار˘˘˘˘هو ي˘˘˘˘˘ف
لاقو ،«ودعلا دلبلا» ـب رئازجلا

حر˘ط˘ل ة˘صسل˘ج سشما˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع
،سسمأا لوأا ةيوفصشلا ةلئصسألا
بحو ،مÓصسلا ةاعد نم نحن»
باح˘صصأاو ةو˘خأاو سشيا˘ع˘ت˘لاو
بحر˘˘˘ن ،ةو˘˘˘˘خ˘˘˘˘نو «ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن»
سساصسملا لبقن لو فيصضلاب
.«انتاموقمو انتدايصسب
عم˘ج˘ت˘لا بز˘ح ر˘ب˘ع ا˘مد˘ع˘بو
ن˘ع ،ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا ي˘ن˘طو˘لا

يمصسرلا فقو˘م˘ل˘ل ه˘تد˘نا˘صسم
لا˘ي˘ح ،ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘لود˘˘ل˘˘ل
،يبر˘غ˘م˘لا ل˘صصن˘ق˘لا ة˘ط˘ق˘صس

سسمأا لوأا هل نايب يف بلاط
ةخصسن ىلع «مÓصسلا» زوحت
قح يف تاءارجإا ذاختاب ،هنم
عم رئازجلا نم هدرطب ينعملا
ةيبر˘غ˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا م˘يد˘ق˘ت

.يمصسر راذتعل

نيدلبلا تاقÓع ىلع ةثداحلا ريثأاتل ايدافت ةمزÓلا ريبادتلا ذاختاب بلاطيو رئازجلاب برغملا ريفصس يعدتصسي موداقؤب

يبرغملا عراصشلا در .. «ةوادع انتانيب ام ةواخ ةواخ»
نارهو يف ةكلمملا لصصنق ةطقصس ىلع

يعامتجإلا لصصاوتلا عقاوم حصستكت نيبعصشلا نيب ةبحملا رهاظمل تاهويديفو روصص .. تاقيلعت ^

ر.نوراه

لصصنق ةطقصس بقع ةبراغملا نم فلآلا عراصس ،اهران لاعصشإا يف نيبغارلا لك مامأا ذفانملا دصسو ةنتفلا دأاؤل
اذهب ديدنتلل ،يعامتجإلا لصصاؤتلا عقاؤم ىلإا ،«ودعلا دلبلا» ـب رئازجلا فصصو يذلا ،نارهو يف مهدÓب

نيبعصشلا عمجت يتلا ةؤخألا دكؤؤت ىرخأاو ةطخاصس تاقيلعت رصشنب اوردابو ،ريطخلا يصسامؤلبدلا قلزنإلا
«ةوادع انتانيب ام ةواخ ةواخ» رارغ ىلع يبرغملاو يرئازجلا

ىلع ةرؤصص ترصشن
نيملعلا نمصضتت «رتيؤت»

يغيزامألاو رئازجلا
نيلصصفنم نينايك امهنأاكو

صضعبلا امهصضعب نع
يعدتصست ةيجراخلا ةرازو

ىلع اجاجتحا يصسنرفلا ريفصسلا
هدÓب ناكرأا ةدايق ةلواحم
 ةينطولا انتدحوب ضساصسملا

،ةيجراخلا نوؤؤصشلا ةرازو تعدتصسإا
ريفصسلا ،رؤكنايد يفازك ارخؤؤم
اجاجتحا ،رئازجلا يف يصسنرفلا

ناكرألا ةدايق اهترصشن ةرؤصص ىلع
لصصاؤتلا تاكبصش ىلع ةيصسنرفلا
،رئازجلا ملع نمصضتت ،يعامتجلا

نينايك امهنأاكو ،يغيزامألا ملعلاو
يف صضعبلا امهصضعب نع نيلصصفنم
.ةلقتصسملا ةدحؤملا رئازجلا

«نؤينيبؤل» ةفيحصص تلاقو
ةيجراخلا ةرازو نإا ،ةيصسنرفلا
ريفصسلا تعدتصسا ،ةيرئازجلا
ةرؤصصلا ىلع جاجتحÓل ،يصسنرفلا
ىلع ايصسنرف ادقحو Óغ لمحت يتلا
دعب ةرصشابم هنا ةزربم ،رئازجلا

ةدايق  تعراصس ءاعدتصسلا اذه
ؤحم ىلإا يصسنرفلا صشيجلاب ناكرألا
،هتثدحأا يذلا لدجلا دعب ،ةرؤصصلا

ىلع يمصسرلا اهباصسح نم اهتبحصسو
يتلا ةرؤصصلا نمصضتتو.«رتيؤت»
قيرط ةراصشإا رئازجلا تبصضغأا

اهملعو ،رئازجلا مصسا نمصضتت
مصساو ،يغيزامألا ملعلاو يمصسرلا

قلعتي رمألا نأاكو ،لئابقلا ةقطنم
دودر راثأا ام نيفلتخم نينايكب
ةرؤصصلا ناو اميصسل ةبصضاغ لاعفأا

نع ثورؤملا دقحلا نم ريثكلا اهيف
يذلاو ،صضيغبلا يصسنرفلا لÓتحلا

ةدحؤلا كيكفت تلواحمب رهجي
عصضو ىلإا تدمع ثيح ،ةينطؤلا
ملع نمصضتي ،هتهجو ىلإا ريصشي مهصس
اقؤفرم ،يلودلا اهزمرو ،رئازجلا

يزيت ةملكو ،ةيغيزامألا ةيارلاب
نيمصضتب ةلصشاف ةلواحم يف  وزو
تصسيل لئابقلا ةقطنم نأاب تاءاحيإا

.ةيرئازجلا ةدايصسلا نم اءزج
ريفصسل ءاعدتصسا يناث اذه ربتعيو
ةرازو لبق نم رئازجلاب اصسنرف
صسيئرلا لؤصصو ذنم ،ةيجراخلا

ةياهن مكحلا ىلا ،نؤبت ديجملا دبع
. طرافلا ربمصسيد

ح.ميلصس

ةينطولا ةبا˘ق˘ن˘لا تف˘صصو
ةا˘صضق عو˘م˘ج˘˘مو ةا˘˘صضق˘˘ل˘˘ل
ةر˘˘كذ˘˘م˘˘لا ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
م˘˘˘صسا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ب ن˘˘˘˘ع ةردا˘˘˘˘صصلا

،لد˘˘ع˘˘˘لا ر˘˘˘يزو ،ي˘˘˘تا˘˘˘م˘˘˘غز
تاصسلجلا فانئتصساب ةلئاقلاو
روصضحلا راصصتقاو مكاحملاب

ةئجافملا» ـب ،نيماحملا ىلع
ا˘ه˘˘يإا ةر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م ،«ة˘˘ب˘˘ير˘˘غ˘˘لا
يف قو˘ب˘صسم ر˘ي˘غ «ا˘فار˘ح˘نا»
.ءاصضقلا خيرات

لوأا اهتاذ ةباقنلل نايب يف ءاج
ى˘ل˘ع«مÓ˘صسلا» زو˘ح˘˘ت ،سسمأا
ةباقنلا تأاجافت» ،هنم ةخصسن
ا˘ه˘ع˘مو ةا˘صضق˘ل˘ل ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ةيروهم˘ج˘لا ةا˘صضق عو˘م˘ج˘م
ةبيرغلاو ةئجافملا ةركذ˘م˘لا˘ب
يف لدعلا ريزو نع ةرداصصلا
،0202 يا˘˘˘˘˘م31 خ˘˘يرا˘˘˘ت
ة˘ق˘با˘صس ةر˘كذ˘م˘ل ة˘˘لد˘˘ع˘˘م˘˘لا
يئاصضقلا لمعلا فقو سصخت
يتلاو ،انوروك ةحئاج ببصسب
فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘صسلا ا˘˘ه˘˘نو˘˘˘م˘˘˘صضم
ةيندملا تا˘صسل˘ج˘ل˘ل يرو˘ف˘لا

ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘يرادإلاو
سسلا˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لاو م˘˘˘كا˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘˘لا

،ةيرادإلا مكاحملاو ةيئاصضقلا
اياصضقلا يف لصصفلا لجأا نم
نوماحملا اهيف سسصسأات يتلا
عم ،اه˘نود ا˘م ل˘ي˘جأا˘تو ط˘ق˘ف
ى˘ل˘ع رو˘˘صضح˘˘لا ق˘˘ح ر˘˘صصق
،«نيصضاقتملا نود نيماحملا

ةركذملا نومصضم» تفاصضأاو
قوبصسم ريغ افارحنا لكصشي
ح˘ن˘م˘ب ءا˘˘صضق˘˘لا خ˘˘يرا˘˘ت ي˘˘ف
ىلع فرطل يصضاقتلا زايتما

د˘˘˘˘˘صسج˘˘˘˘˘يو ،ر˘˘˘˘˘خآا با˘˘˘˘˘صسح
ةاوا˘˘صسم أاد˘˘ب˘˘م˘˘ل ا˘˘با˘˘صصت˘˘˘غا
Óصضف ،ءاصضقلا مامأا عيمجلا

ةركذملا سسفن يصضاغت ىلع
دق يتلا ةميخولا بقاوعلا نع
ىلع ا˘م˘ي˘صسل ،ا˘ه˘ن˘ع بتر˘ت˘ت

تاد˘ي˘صسلا ة˘مÓ˘˘صسو ة˘˘ح˘˘صص
ءا˘˘ن˘˘˘مأاو ةا˘˘˘صضق˘˘˘لا ةدا˘˘˘صسلاو
،ن˘˘ي˘˘˘ما˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لاو ط˘˘˘ب˘˘˘صضلا

تا˘صسل˘ج ي˘ف ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لاو
ق˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘صصلا
انملع اذإا ةصصاخ ،يصصخصشلا
ةيئاصضقلا تاهجلا تارقم نأا
ةيامحلا لئاصسو ىندأل رقتفت
سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا ن˘˘م ة˘˘يا˘˘˘قو˘˘˘لاو
.«لتاقلا

نإا ،ةاصضقلا نايب دكأاو تذه
ن˘ي˘˘ب ة˘˘ل˘˘صضا˘˘ف˘˘م˘˘لا ق˘˘ط˘˘ن˘˘م
رايعم سساصسأا ى˘ل˘ع ا˘يا˘صضق˘لا
فلاخم ،اهيف عافدلا سسصسأات
لفكت يتلا ةيملاعلا ئدابملل

نود عيمجل˘ل ي˘صضا˘ق˘ت˘لا ق˘ح
˘˘ما˘˘كحأا قر˘˘خ˘˘يو ،ز˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ت
هصسيركتب ي˘لا˘ح˘لا رو˘ت˘صسد˘لا
ع˘با˘ط تاذ ة˘يو˘˘ئ˘˘ف ة˘˘لاد˘˘ع˘˘ل
ا˘ه˘ب ى˘صضر˘ي ل ي˘جو˘غا˘م˘˘يد
ةا˘صضق˘لاو ةا˘ما˘ح˘م˘لا ءا˘فر˘˘صش
ا˘م ى˘لإا را˘صشأا ا˘مد˘ع˘بو ،ا˘˘ع˘˘م
ذختملا رارقلا هيل˘ع يو˘ط˘ن˘ي
ن˘م ،لد˘ع˘لا ر˘يزو فر˘ط ن˘˘م
ةحصص ى˘ل˘ع ةر˘ي˘ب˘ك ةرو˘ط˘خ
نيفظوملاو ةاصضقلا ةمÓصسو
اذ˘ه نأا د˘كأا ،ن˘ي˘صضا˘ق˘ت˘˘م˘˘لاو
ر˘ي˘˘ي˘˘صست د˘˘صسج˘˘ي بو˘˘ل˘˘صسألا
عاطقل «يلاعتم»و «يدارفنا»
تعدوو ،سسا˘˘˘صسح يدا˘˘˘ي˘˘˘˘صس
،ةا˘صضق˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘˘لا

ريزولاو ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر
ةلجاع ةروصصب لخدتلل ،لوألا
يذلا عصضو˘لا اذ˘ه ة˘ج˘لا˘ع˘م˘ل
.«ذاصشلا» ـب هتفصصو

ـه.داؤج

ـب نيماحملا ىلع رؤصضحلا راصصتقاو مكاحملاب تاصسلجلا فانئتصسا رارق تفصصو
ءاصضقلا خيرات يف «قؤبصسملا ريغ فارحنإلا»

لدعلا ريزو اددجم دقتنت ةاصضقلا ةباقن

ريزو ،ديزوب نب نامحرلا دبع دكأا
حÓ˘˘˘˘صصإاو نا˘˘˘˘كصسلاو ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘صصلا
ةيرابجإا سضر˘ف نأا ،تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘لا

نوناقلا ةوقب ةيقاولا ةمامكلا عصضو
رارمتصسا لاح يف نينطاوملا ىلع
اندÓ˘ب ي˘ف «ا˘نورو˘ك» ءا˘بو ي˘صشف˘ت
.ادج دراو رمأا هيف مكحتلا مدعو
تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت ي˘˘ف ،ر˘˘˘يزو˘˘˘لا لا˘˘˘ق

سشما˘ه ى˘ل˘ع ا˘ه˘ب ى˘لدأا ة˘ي˘ف˘˘ح˘˘صص
ة˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘صسلا ر˘˘˘يزو˘˘˘ل ه˘˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘فار˘˘˘م
لمعلاو ةيدي˘ل˘ق˘ت˘لاو تا˘عا˘ن˘صصلاو
لوأا ةزابيت ةيلو راز يذلا ،يلئاعلا
لصصاو˘ت ل˘ي˘ج˘صست لا˘ح ي˘ف» ،سسمأا
،هيف م˘كح˘ت˘ن م˘لو ا˘نورو˘ك را˘صشت˘نا
ةعبا˘ت˘م˘ل ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘ل ن˘كم˘ي
بلط˘ت نأا ،ءا˘بو˘لا را˘صشت˘ناو ي˘صشف˘ت
سسابل ةيرابجإا سضرف تاطلصسلا نم
هنأا ازربم ،«نوناقلا ةوقب ةمامكلا
دد˘˘˘ع نو˘˘˘كي نأا ا˘˘˘صضيأا طر˘˘˘ت˘˘˘صشي
ٍفا˘˘ك ة˘˘عو˘˘ن˘˘صصم˘˘لا تا˘˘ما˘˘م˘˘˘كلا
نأا ددصصلا اذه يف عقوتو ،عيمجلل
نييÓم01 ةعانصصل ةجاحب رئازجلا

د˘ب˘ع دد˘˘جو اذ˘˘ه.ايموي ة˘ما˘م˘ك
ةو˘˘˘عد ،د˘˘˘يزو˘˘˘ب ن˘˘˘ب نا˘˘˘م˘˘˘˘حر˘˘˘˘لا
ريبادتب مراصصلا ديقتلل نينطاوملا
د˘عا˘ب˘ت˘لاو ر˘˘ي˘˘ه˘˘ط˘˘ت˘˘لاو ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا
ةياقولا لئاصسو عصضوو يعامتجلا
يدافتل ل˘ئا˘صسو˘لا ع˘ج˘نأا د˘ع˘ت ي˘ت˘لا
،هتهج نم.«انوروك» ـب ةباصصإلا
،ةراجتلا ريزو ،قيزر لامك نلعأا

تامامكلل راجتلا ءادترا سضرف نع
دغ موي نم ةيادب «ايرابجإا» ةيقاولا
ءا˘˘بو را˘˘صشت˘˘نإا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘˘ل د˘˘˘حألا
تاحيرصصت يف ادكؤوم ،«انوروك»

ىلع سسمأا لوأا اهب ىلدأا ةيفحصص
يتلا دقفتلاو لمعلا ةرايز سشماه
تابوقع نأا ،نارهو ةيلو ىلإا هتداق
يف طلصست˘صس ر˘ه˘صش ةد˘م˘ل ق˘ل˘غ˘لا˘ب

،ءار˘جإلا اذ˘ه˘ب ماز˘ت˘للا مد˘ع ة˘لا˘˘ح
راتخي نأا رجاتلا ىلع نيعتي» لاقو
وأا ة˘ي˘قاو˘لا ة˘ما˘م˘˘كلا ءاد˘˘ترا ن˘˘ي˘˘ب
.«قلغلا

ر.نوراه

 دغ مؤي نم ةيادب راجتلا ىلع اهتيرابجإا رقأا قيزر
نوناقلا ةوقب ةمامكلا ءادترا ضضرف وحن ةموكحلا

«انوروك» يصشفت يف مكحتلل
ةرفولا نامصضل ايموي ةمامك نييÓم01 ةعانصص ىلإا ةجاحب رئازجلا ^

دبع ،لوألا ريزولا سسمأا لوأا ىقلت
هر˘ي˘ظ˘ن ن˘م ة˘لا˘صسر ،دار˘ج ز˘يز˘ع˘˘لا

ةيروهمجل ة˘لود˘لا سسل˘ج˘م سسي˘ئر
دكأا ،غنايصشتك يل ،ةيبعصشلا نيصصلا
هعم لمعلل هدادعتصسا اهلÓخ نم هل

نيب ةيئانثلا تاقÓعلا زيزعت ىلع
.نيصصلاو رئازجلا

يف نيصصلا ريفصس ددج هتهج نم
يف ديكأات˘لا ،ي˘نا˘ي˘ي˘ل ي˘ل ،ر˘ئاز˘ج˘لا

ة˘فا˘ح˘صصلا ى˘لإا ه˘ل˘˘صسرأا ه˘˘ل لا˘˘ق˘˘م
ر˘ئاز˘ج˘لاو ن˘ي˘˘صصلا نأا ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
امه˘ط˘بر˘ت «ن˘يز˘ي˘م˘ت˘م ن˘ي˘كير˘صش»

،ةلدابتم ةقثو ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صسا ة˘قاد˘صص
ةيمهأا ا˘م˘ئاد ي˘لو˘ي هد˘ل˘ب نأا اد˘كؤو˘م
دصض ةكرتصشملا ةحفاكم˘ل˘ل ةر˘ي˘ب˘ك
ن˘يأا ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف «ا˘نورو˘˘ك» ءا˘˘بو
 .ارقتصسم  عصضولا ىقبي

نييبطلا ءاربخلا نم قيرف
رئازجلاب لحي نيينيصصلا

ءاربخلا نم قيرف ،سسمأا لوأا لح اذه
ىلع ،رئازجلاب نيينيصصلا نييبطلا

تاد˘ع˘م ا˘صضيأا ل˘ق˘ن˘ت ةر˘ئا˘ط ن˘ت˘˘م
يرئازجلا نواعتلا راطإا يف ،ةيبط

ة˘ح˘ئا˘ج ة˘ح˘فا˘˘كم ي˘˘ف ي˘˘ن˘˘ي˘˘صصلا
حرصص ،ددصصلا اذه يفو ،«انوروك»
ح˘لا˘صصم˘لا ر˘يد˘م ،جا˘ح˘لا د˘˘م˘˘ح˘˘م
ناكصسلاو ةحصصلا ةرازوب ةيحصصلا

فدهلا نأا ،تايفصشتصسملا حÓصصإاو
ي˘ب˘ط˘لا ق˘ير˘˘ف˘˘لا اذ˘˘ه لا˘˘صسرإا ن˘˘م
‐ديفوك» ة˘ح˘فا˘كم ي˘ف سصت˘خ˘م˘لا

تارب˘خ م˘صسا˘ق˘ت ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ي  ،«91
سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ن˘يد˘ل˘ب˘˘لا برا˘˘ج˘˘تو
سضار˘مألا جÓ˘ع قر˘طو تا˘ي˘ف˘ي˘ك
.ءابولا اذهب ةطبترملا

ن˘ي˘صصلا ر˘ي˘ف˘˘صس د˘˘كأا ه˘˘ب˘˘نا˘˘ج ن˘˘م
ي˘ب˘ط˘لا ق˘ير˘ف˘لا اذ˘ه نأا ،ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب
سصتخم ،اصصخصش02 نم نوكتملا
ةيصسف˘ن˘ت˘لا سضار˘مألا ة˘ج˘لا˘ع˘م ي˘ف
سضار˘مألاو ةز˘˘كر˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘ن˘˘ع˘˘لاو
يدي˘ل˘ق˘ت˘لا بط˘لا اذ˘كو ،ة˘يد˘ع˘م˘لا
ءاربخلا ءلؤوه نأا ازربم ،ينيصصلا

مهدينجت مت نيذلا لئاوألا نم اوناك
يف «انوروك» سسوريف روهظ ىدل
باصستكا نم مهنكم امم ،نيصصلا
لاج˘م ي˘ف ،ة˘ي˘فا˘ك ةر˘ب˘خو ة˘بر˘ج˘ت
.نيباصصملا ىصضرملا ةجلاعم

ح.نيدلا رمق

نيصصلاو رئازجلا نأا ىلع ديكأاتلا ددجي اندÓب يف نيكب ريفصس
«91‐ديفؤك» ايؤصس ناحفاكي نيزيمتم نيكيرصش

اهيف هل دكأا ينيصصلا هريظن نم ةلاصسر ىقلتي دارج
نيدلبلا نيب تاقÓعلا زيزعتل هعم لمعلل هدادعتصسا

،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر سسمأا ثع˘˘ب
ةيزعت ةيقرب ،نوب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع
د˘ها˘ج˘م˘لا ة˘ل˘ئا˘ع ى˘˘لإا ةا˘˘صساو˘˘مو
مÓصسلا د˘ب˘ع ،د˘عا˘ق˘ت˘م˘لا ءاو˘ل˘لاو
لوأا ةينملا هتفاو يذلا ،براصشوب
ينافتو سصÓخإاب اهيف داصشأا ،سسمأا
يف ادها˘ج˘م نا˘ك ا˘مد˘ن˘ع د˘ي˘ق˘ف˘لا

،ينطولا ريرحتلا سشيج فوفصص
ينطولا سشيجلاب ايماصس اطباصضو
اجذومن هنم لع˘ج ا˘م˘م ،ي˘ب˘ع˘صشلا
ن˘˘ي˘˘صصل˘˘خ˘˘م˘˘لا ن˘˘يد˘˘ها˘˘ج˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
ن˘يذ˘لا ن˘ي˘قدا˘صصلا ن˘ي˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لاو
لجألا مهافاو ىتح نطولا اومدخ

.ادحأا ئطخي ل يذلا
سسي˘ئر˘لا ثع˘ب ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ىلإا ةاصساومو ةيزعت ةلاصسرب ،نوبت
،دي˘ع˘صس سسي˘ق ،ي˘صسنو˘ت˘لا هر˘ي˘ظ˘ن

،يبيلقلا يلذاصشلا ةافو رثإا ىلع
ة˘ع˘ما˘ج˘ل ق˘ب˘صسألا ما˘ع˘لا ن˘˘ي˘˘مألا
فقاومب اهيف داصشأا ،ةيبرعلا لودلا
اياصضقلا ن˘ع عا˘فد˘لا ي˘ف د˘ي˘ق˘ف˘لا
لمعلا زيزعتو ةيبرعلاو ةيميلقإلا
هدروأا ام بصسح ،كرتصشملا يبرعلا
ة˘˘˘˘˘صسا˘˘˘˘˘ئر˘˘˘˘˘ل نا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ب سسمأا لوأا
.ةيروهمجلا

ـه.داؤج

يبيلقلا يلذاصشلا ةافو يف يصسنؤتلا هريظن ىلإا ةاصساؤمو ةيزعت ةلاصسرب ثعب

براصشوب مÓصسلا دبع دهاجملا ديقفلا ةلئاع يزعي ةيروهمجلا ضسيئر

د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ن˘ي˘˘ع
روصشا˘ع د˘ي˘ق˘ع˘لا ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا
،يركصسعلا ءاصضقلل اريدم ،ةرقوب

ءاجو ،سسيصسوب رامع ءاولل افلخ
71 يف خرؤوم يصسائر موصسرم يف
يام01 ـل ق˘˘فاو˘˘م˘˘˘لا نا˘˘˘صضمر
نم ريخألا ددعلا يف ردصص0202
ماهم يهنت» ،ة˘ي˘م˘صسر˘لا ةد˘ير˘ج˘لا

ه˘ت˘ف˘صصب سسي˘صسو˘ي را˘م˘ع ءاو˘˘ل˘˘لا
ةرازوب يركصسعلا ءاصضقلل اريدم
يام3 نم ءادتبا ينطولا عافدلا
روصشاع ديقعلا نيعيو  ،يراجلا
يركصسعلا ءاصضقلل اريدم ،ةرقوب
يام4 نم ءادتبا عافدلا ةرازوب
.«يراجلا

ـه.داؤج

صسيصسؤب رامع ءاؤلل افلخ
يركصسعلا ءاصضقلل اديدج اريدم ةرقوب ديقعلا نيعي نوبت ضسيئرلا



ر˘يزو تا˘ح˘ير˘˘صصت تءا˘˘جو
عقاولا اذه سصوصصخب ،ةحصصلا
نيب ةيقافتا عيقوت لÓخ ريرملا

لجأا نم ،لمعلا ةرازوو هترازو
ةصصاخ تادايع ل˘ف˘كت نا˘م˘صض
ةرتف يف ل˘ماو˘ح˘لا لا˘ب˘ق˘ت˘صسا˘ب
ق˘يدا˘ن˘صص ل˘ف˘كت ع˘˘م ،ةدلو˘˘لا
فيلاكتلاب يعامتجلا نامصضلا
فدهب ،ايعامتجا نهل نمؤوملل
،ةدلو˘˘˘لا فور˘˘˘ظ ن˘˘˘ي˘˘˘صسح˘˘˘˘ت
هذ˘˘ه نأا د˘˘يزو˘˘ب ن˘˘˘ب ح˘˘˘صضوأاو
ةز˘ف˘ق ة˘با˘ث˘م˘ب د˘ع˘ت ة˘ي˘قا˘ف˘˘تلا
ل˘ف˘كت˘لا ن˘ي˘˘صسح˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘عو˘˘ن
ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘˘ع تادلو˘˘˘لا˘˘˘ب
ىلإا فده˘تو ،ي˘ن˘طو˘لا بار˘ت˘لا
تا˘ي˘ف˘ي˘˘كو طور˘˘صش د˘˘يد˘˘ح˘˘ت
تادلو˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘ب ل˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘˘لا
نا˘م˘صضلا ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘˘ل˘˘ل
تاصسصسؤو˘م˘لا ي˘ف ي˘عا˘م˘ت˘جلا
قلعتيو ،ةصصاخلا ةيئافصشتصسلا
ايعامتجا نه˘ل ن˘مؤو˘م˘لا˘ب ر˘مألا

.ايعامت˘جا ه˘ل ن˘مؤو˘م˘لا ة˘جوزو
ديزوب نب لاق راطإلا اذه يفو
سسي˘˘ئر ي˘˘عا˘˘صسم ن˘˘م˘˘صض ه˘˘نأا
ىلإا فدهي يذلا ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج لو˘˘˘˘صصح نا˘˘˘˘م˘˘˘˘صض
ةيحصص ةياعر ىلع نينطاوملا
مجح˘ل ر˘ظ˘ن˘لا˘بو ،ة˘ي˘عو˘ن تاذ
ا˘˘ه˘˘فر˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا سصئا˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا
،ةينطولا ةيحصصلا ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا

ةيعون ىلع ابلصس ترثأا يتلاو
،نينطاوملل ةمدقملا تامدخلا
لÓ˘˘خ ة˘˘ح˘˘صصلا عا˘˘ط˘˘˘ق مد˘˘˘ق
يف دقعنملا ةموكحلا عامتجا

اططخم0202 ي˘ف˘نا˘ج51
ثادحإا ىلإا فدهي اي˘لا˘ج˘ع˘ت˘صسا
نينطاوملا هصسملي يعون رييغت

راصشأا امك.ريصصقلا ىدملا ىلع
هذ˘˘ه نأا ى˘˘لإا ،ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ر˘˘˘يزو
راطإا ي˘ف جرد˘ن˘ت ،تا˘ي˘قا˘ف˘تلا
مقر يذيفنتلا موصسرملا قيبطت
سسرام41 يف خرؤوملا06‐02
ى˘لإا فد˘ه˘ت ي˘ت˘لاو ،ي˘صضا˘م˘˘لا
يتلا تايقافتلا ةلصسلصس ميعدت
عا˘ط˘ق فر˘ط ن˘م ا˘ه˘˘مار˘˘بإا م˘˘ت
نامصضلاو ل˘ي˘غ˘صشت˘لاو ل˘م˘ع˘لا
ةحصصلا ينهم عم يعامتجلا

ىلع ،سصاخلا عاطقلل نيعباتلا
˘مد˘لا ة˘˘ي˘˘ف˘˘صصت ز˘˘كار˘˘م رار˘˘غ
زا˘ه˘ج اذ˘كو ،بل˘ق˘لا ة˘˘حار˘˘جو
ةد˘ئا˘ف˘˘ل ج˘˘لا˘˘ع˘˘م˘˘لا بي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
يوذو ايعامتجا مهل نينمؤوملا

نمؤوملا نكمتي˘صسو ،م˘ه˘قو˘ق˘ح
لوصصح˘لا ن˘م ا˘ي˘عا˘م˘ت˘جا م˘ه˘ل

عفد نود ةيحصص تامدخ ىلع
ماظن ةطصساوب كلذو فيلاكتلا
فاصضأاو ،ريغلا لبق نم عفدلا
مل عافترلا اذه عم هنأا ريزولا
يف ةصصصصختملا حلاصصملا دعت
د˘˘ي˘˘لو˘˘ت˘˘لاو ءا˘˘صسن˘˘˘لا سضار˘˘˘مأا
ةعباتلا ةيحصصلا تاصسصسؤوملاب
ى˘ل˘ع ةردا˘ق ،ما˘ع˘لا عا˘˘ط˘˘ق˘˘ل˘˘ل
ي˘ف ل˘ما˘ح˘لا ةأار˘م˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘لا

اهتمارك ظفحت ةيناصسنإا فورظ

ببصسلا اعجرم ،اهجÓع نمؤوتو
دراوملا ةيدودحم ىلإا يصسيئرلا
ي˘ف ة˘صصصصخ˘ت˘م˘لا ة˘˘ير˘˘صشب˘˘لا
ةرد˘ق مد˘عو ،ما˘˘ع˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا

با˘ع˘ي˘ت˘صسا د˘ي˘لو˘ت˘لا ح˘˘لا˘˘صصم
ءا˘صسن˘لا ن˘م ع˘ف˘تر˘˘م˘˘لا دد˘˘ع˘˘لا
.لماوحلا

ة˘ي˘قا˘ف˘تلا هذ˘ه ى˘ل˘ع ع˘˘قوو
ريدملا ،ةيافح˘ل نا˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع
ي˘ن˘طو˘˘لا قود˘˘ن˘˘صصل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا
لامعلل ةيعامتجلا تاني˘مأا˘ت˘ل˘ل
ريدملا ،نونح قيفوتو ،ءارجألا
ي˘ن˘طو˘˘لا قود˘˘ن˘˘صصل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا
ر˘ي˘غ˘ل ي˘عا˘م˘ت˘جلا نا˘م˘˘صضل˘˘ل
ن˘˘م دد˘˘ع ير˘˘ي˘˘صسمو ،ءار˘˘جألا
ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘صسلا تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا
ةدلو˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘ل˘˘ل ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا
،سسار˘˘˘˘هأا قو˘˘˘˘صس تا˘˘˘˘˘يلو˘˘˘˘˘ب
،ةمصصاعلا رئازجلا ،تليصسمصسيت
ناصسملت ،ةلصشنخ ،ةلقرو ،ةياجب
ةيلمعلا لمصشتل ،ىلفدلا نيعو
ربع ىر˘خأا تا˘يلو د˘ع˘ب ا˘م˘ي˘ف
.ينطولا بارتلا

ثدحلا4 5472ددعلا ^1441 ناصضمر32ـل قفاؤملا0202 يام61تبصسلا
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ايعامتجا نهل نمؤؤملل فيلاكتلاب يعامتجلا نامصضلا قيدانصص لفكتو نهلابقتصسإل ةصصاخلا تادايعلا حتف

تايفصشتصسملا يف لماوحلا ةاناعمل اعادو
«ةديدجلا رئازجلا يف لوبقم ريغ رمأا دحاو ريرصس يف ةوصسن3 عصضو »:ةحصصلا ريزو ^

ح.ميلصس

يف لماؤح ءاصسن ثÓث عصضو نأا ،تايفصشتصسملا حÓصصإاو ناكصسلاو ةحصصلا ريزو ،ديزؤب نب نامحرلا دبع دكأا
ريغتيصس رمألا نأا احصضؤم ،ةديدجلا رئازجلا يف لؤبقم ريغ رمأا ،تايفصشتصسملاب ديلؤتلا حلاصصمب دحاو ريرصس

.ةلئاط لاؤمأا ىلإا جاتحي لو Óبقتصسم

اهتيلاعف نم عفرلا دصصق
تافلملا ةجلاعم يف

ةنمقر يف عورصشلا
ةلودلا كÓمأا ةرادإا

ريزو ،ةيوار نمحرلا دبع نلعأا
يف عورصشلا مت هنأا ةيلاملا

ةلودلا كÓمأا ةرادإا ةنرصصع
نم عفرلا دصصق اهتنمقرو
.تافلملا ةجلاعم يف اهتيلاعف
ةصسلج يف ،ريزؤلا حصضوأا

لوأا ،ينطؤلا يبعصشلا صسلجملاب
ةلئصسألا ىلع درلل تصصصصخ صسمأا
لاغصشألا لك نأا ةيؤفصشلا
كÓمأا ةرادإا ةنمقرب ةقلعتملا
نأاب فاصضأاو ،تقلطنا دق ةلودلا
ءانتقاب ايلعف تماق ةرادإلا

ةيرورصضلا تازيهجتلا عيمج
يصستكت يتلا ،ةيلمعلا هذهل

صسيئر جمانرب يف اماه اعباط
حصسم صصؤصصخبو ،ةيرؤهمجلا
هيلع فرصشت يذلا ماعلا يصضارألا

نأا ةيوار فصشك ،ةرادإلا هذه
مدقت ةبصسن فرعت ةيلمعلا هذه
ةئاملاب89 براقت ةربتعم
امب صصاخلا لكصشملا نأاب افيصضم
قلعتي ةيلمعلا نم ىقبت
تافلم رخأات لؤحو.ندملاب
كÓمأل ةعباتلا تاراقعلا ةيؤصست
نينطاؤملا تافلم اذكو ةلودلا

قلعتملاو80/51 نؤناق راطإا يف
،ةلمتكم ريغ تايانبلا ةيؤصستب
رخدت ل ةرادإلا نأا ريزؤلا دكأا
،تافلملا ةجلاعم يف دهج يأا
ناجللا ةقفاؤمب ىظحت يتلا
تافلملا هذه ةصساردب ةينعملا

.اهريغو رئاودلا ىؤتصسم ىلع
ك.اصضر

سسأارت يتلا رئازجلا تصصلق
ةردصصملا لودلا ةمظنم رمتؤوم
يطفنلا اهجاتنإا ،(كبوأا) طفنلل
عقوم˘لا «+كبوأا» قا˘ف˘تل ا˘ق˘فو
ةبرعم ،يصضاملا ليرفأا21 يف
نأا يف اهتقث نع هتاذ تقولا يف
ةعقوملا لود˘لا ع˘ي˘م˘ج مر˘ت˘ح˘ت

ي˘ف ا˘ه˘تا˘ماز˘ت˘لا قا˘ف˘تلا ى˘ل˘˘ع
.جاتنإلا سضفخ

ةقاطلا ةرازول نايب يف ءاجو
تصضف˘خ ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا نأا˘˘ب تد˘˘كأا
ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت ط˘ف˘ن˘لا ن˘م ا˘ه˘جا˘ت˘˘نإا

ـلا تنا˘كو ،ل˘ير˘فأا21 قاف˘تل
ةمظنم  يف ةوصضع ةلود31
ءا˘صضعأا ر˘ي˘˘غ لود01و ك˘˘بوا
،نواعتلا نÓعإا ىل˘ع ة˘ع˘قو˘م˘لا
ليرفا21 ي˘˘˘ف او˘˘˘مر˘˘˘با د˘˘˘˘ق
عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا لÓ˘˘˘خ ،طرا˘˘˘ف˘˘˘لا
«+كبوأÓل»01 ـلا يرازو˘˘˘˘˘˘لا
ف˘صصو جا˘ت˘نإلا سضف˘خ قا˘˘ف˘˘تا

اذ˘ه ل˘˘خد د˘˘قو ،ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لاـب
يام1 يف ذيفنتلا زيح قافتلا
رم˘تؤو˘م سسي˘ئر دد˘جو ،يرا˘ج˘لا
،هديكأات سصوصصخلا اذهب كبوأا
و˘˘ه ي˘˘صسا˘˘˘صسألا فد˘˘˘ه˘˘˘لا نأا˘˘˘ب
ة˘ب˘صسن ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘لإا لو˘صصو˘˘لا
ةئاملاب001 ـلا قو˘ف˘ت لا˘ث˘ت˘ما
،ةبصسانملا هذهبو ،لودلا عيمجل
يتلا ةجتنملا لودلا ريزولا أانه
تاصضيفخت نع ًارخؤوم تنلعأا

،جا˘ت˘نإلا ي˘ف ة˘ي˘فا˘صضإا ة˘ي˘عو˘ط
ةيعوطلا تاءارجإلا هذه اربتعم
اريثأات كصش نودب اهل نوكيصس
حمصستصسو ،قوصسلا ىلع ايباجيإا
،اهرارقت˘صسا ةدا˘ع˘ت˘صسا ع˘ير˘صست˘ب
ىرخأا ةرم هلؤوافت  نع ابرعم
نإا :Ó˘˘ئا˘˘ق ع˘˘صضو˘˘لا ن˘˘صسح˘˘ت˘˘ب
د˘˘˘ق بع˘˘˘˘صصألا ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘حر˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
قوصسلا عصضو نأاو ،اهانزواجت
ل˘صضف˘ب ة˘عر˘صسب ن˘˘صسح˘˘ت˘˘ي˘˘صس

يداصصتقلا طاصشنلا فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا
.«+ كبوأا» لود لمعو

«+كبوا» قا˘˘˘ف˘˘˘تا ل˘˘˘م˘˘˘صشيو
9,7 ع˘˘قاو˘˘˘ب جا˘˘˘ت˘˘˘نإلا سضف˘˘˘خ
يام لوا نم ةيادب ليمرب نويلم
ناوج03 ة˘يا˘غ ى˘لا ،طرا˘ف˘˘لا
نأا ىلع ،ىلوأا ةلحرمك لبقملا
نويلم7,7 ـب تاصضيفخت اهيلت
ةيليوج1 نيب مويلا يف ليمرب
ب سضيفخت مث ،ربمصسيد ةياهنو
مويلا يف ليمرب نويلم5 ،8
1 ن˘م ءاد˘ت˘با ار˘ه˘صش61 ةدم˘ل

ة˘صصح غ˘ل˘ب˘˘تو ،1202 يف˘نا˘ج
يف تاصضيفخ˘ت˘لا ن˘م ر˘ئاز˘ج˘لا
فلا042 ى˘لوألا ة˘ل˘˘حر˘˘م˘˘لا
فلا391 اهيلت مويلا يف ليمرب
ي˘ف ل˘صصت˘ل مو˘ي˘لا ي˘ف ل˘ي˘مر˘ب
كبوا قافتا نم ةريخألا ةلحرملا
.مويلا يف ليمرب فلا541 ىلا

ك.اصضر

هيف ءاج امب مازتلإلا ةينعملا لودلا عيمج تعد

«+كبوأا» قافتل اقفو طفنلل اهجاتنإا ضضفخت رئازجلا

طوطخلا ةكرصش ةرادإا يناعت
ايلام ازجع ،ةير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يو˘ج˘لا
امب رانيد رايلم04 ىلإا لصصي
ميتنصس رايلم فلأا ةعبرأا لداعي
فقوت ببصسب ،ةنصسلا ةياهن عم
ة˘ي˘ل˘خاد˘˘لا ة˘˘يو˘˘ج˘˘لا تÓ˘˘حر˘˘لا

«ا˘˘نورو˘˘˘ك» ءار˘˘˘ج ة˘˘˘ي˘˘˘لود˘˘˘لاو
ذنم ملاعلا برصض يذلا سسوريف
.يصضاملا سسرام

،سشÓ˘˘˘˘ع سشو˘˘˘˘خ˘˘˘˘ب ف˘˘˘˘˘صشك
ةيوج˘ل˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا سسي˘ئر˘لا
زجعلا تاعقوت ن˘ع ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ءاق˘ل˘لا لÓ˘خ ،ة˘كر˘صشل˘ل ي˘لا˘م˘لا
ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘ب ه˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج يذ˘˘˘لا
ةحلصصملاب ةيباقنلا تÓيكصشتلا
را˘ط˘م ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا

سصصصخو ،ن˘˘˘يد˘˘˘مو˘˘˘ب يارو˘˘˘˘ه
ءاكرصشلا عÓطاو ةصشقانمل ءاقللا
ة˘ق˘ي˘ق˘ح ى˘ل˘ع ن˘ي˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
ةصسصسؤوملا هب رمت يذلا عصضولا
يذلا عصضولا وهو ،ماقرألا ةغلب

ة˘˘˘كر˘˘˘صشلا ي˘˘˘لوؤو˘˘˘صسم ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ج
ة˘كب˘صش سضي˘ف˘خ˘ت ي˘ف نور˘كف˘ي
ى˘˘لإا ل˘˘˘صصت ة˘˘˘ب˘˘˘صسن˘˘˘ب رو˘˘˘جألا

ةظفاحملل ةئا˘م˘لا ن˘م ن˘ي˘صسم˘خ
ةكرصشلل ي˘لا˘م˘لا نزاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع
ةيرئازجلا ةيوجلا ةنيزخ نأا املع
فلأا ة˘˘˘ت˘˘˘صس ى˘˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘˘فو˘˘˘˘ت˘˘˘˘ت
،م˘ي˘ت˘ن˘صس را˘ي˘˘ل˘˘م ة˘˘ئا˘˘م˘˘صسم˘˘خو
يلاملا زجعلا تاعقوت تءاجو
د˘ع˘˘ب ،0202 ة˘يا˘ه˘ن˘ب ة˘كر˘صشل˘ل
ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم ا˘˘ه˘˘ب تما˘˘ق ة˘˘˘صسارد
تلصصوت ة˘ب˘صسا˘ح˘م˘لاو ة˘ي˘لا˘م˘لا

ةم˘ي˘ق˘لا د˘يد˘ح˘ت ى˘لإا ا˘ه˘ب˘جو˘م˘ب
اهدقتفت مي˘ت˘ن˘صس را˘ي˘ل˘م ة˘ع˘برأا˘ب
اهريفوت اهيلع بجوتيو ةكرصشلا

تÓحرلا ىلع اهفرصص لجأا نم
.ةيوجلا

ةباقنلا تصضفر ا˘ه˘ب˘نا˘ج ن˘مو
ة˘كر˘صش يرا˘ي˘ط˘˘ل ة˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يو˘ج˘لا طو˘ط˘خ˘لا

ة˘صسصسؤو˘م˘لا ي˘لوؤو˘صسم حر˘ت˘˘ق˘˘م
ىلع سضيفخت ءارجإا ىلإا يمارلا
نيصسمخ ةب˘صسن˘ب رو˘جألا ة˘كب˘صش
م˘˘ير˘˘ك ح˘˘صضوأاو ،ة˘˘ئا˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م
نأا ،ن˘يرا˘ي˘ط˘لا بي˘ق˘ن ،ناو˘˘غ˘˘صس
نل روجألا ةكبصش يف سضيفختلا
عا˘˘ط˘˘ت˘˘قا ل˘˘كصش ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘˘كي
ةباث˘م˘ب نو˘كي˘صس ا˘م˘نإاو ،ي˘ئا˘ه˘ن
˘˘مو˘˘ق˘˘ت ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘صس
نعو ةيجيردت ةفصصب اهديدصستب

بصسح ،ة˘˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘م بصسن ق˘˘ير˘˘˘ط
هد˘ه˘صشت يذ˘لا ع˘صضو˘لا ن˘˘صسح˘˘ت
باقعأا يف ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يو˘ج˘لا
ىلع دكأاو ،تÓحرلا فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا
قافتلا متي ديدصستلا قيرط نأا

.اقبصسم اهيلع
ر˘يد˘م˘لا سسي˘ئر˘لا د˘ه˘ع˘ت د˘˘قو

ةيوجلا طوطخلا ةكرصشل ماعلا
حنمب ،سشÓع سشوخب ةيرئازجلا
يذلا عصضولا نع ةفصشاك ةخصسن
ماقرألا ةغلب ةصسصسؤوملا هب رمت
نيذلا ،نيي˘عا˘م˘ت˘جلا ءا˘كر˘صشل˘ل

لجأا نم ،سسمأا لوأا ءاقل اورصضح
لو˘˘ل˘˘ح دا˘˘ج˘˘يإا ى˘˘لإا ل˘˘صصو˘˘ت˘˘لا
.ماقرألا ةفاك يصضرت

ز.لامج

«انورؤك» ببصسب ةكرصشلل يلاملا زجعلا مجح رايلم فلآا4

ةئاملاب05ـب مهبتاور ضضيفخت نوصضفري «يريجلآا ريإا» ورايط

نيمألا ،يصسونصس سسايلإا رذح
تلاكو ةباق˘ن˘ل ي˘ن˘طو˘لا ما˘ع˘لا
عصضولا نم ،رافصسألاو ةحايصسلا
فلأا03 دد˘ه˘ي يذ˘لا ي˘ثرا˘˘كلا

ادكؤوم ،رصشابم لكصشب بصصنم
ي˘ف ي˘حا˘ي˘صسلا طا˘صشن˘لا رر˘صضت
ة˘ئا˘م˘لا˘ب ة˘ئا˘م ة˘ب˘صسن˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا
ا˘ي˘عاد ،ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج بب˘˘صسب
ءا˘ف˘عإا ةرور˘صض ى˘لإا ة˘مو˘˘كح˘˘لا
بئار˘صضلا ة˘فا˘ك ن˘م تلا˘كو˘˘لا

نامصضلا تاكارت˘صشاو مو˘صسر˘لاو
ةدعاصسمب لفكتلاو ،يعامتجلا
اهئافعإاو ريجأاتلا يف تلاكولا

.سضورقلا نم
عا˘˘ط˘˘ق نإا ،ي˘˘صسو˘˘ن˘˘صس زر˘˘˘بأا

تا˘عا˘ط˘ق˘ل˘ل ا˘فÓ˘˘خ ة˘˘حا˘˘ي˘˘صسلا
ة˘ئا˘م ة˘˘ب˘˘صسن˘˘ب رر˘˘صضت ىر˘˘خألا
،انوروك ةحئاج بب˘صسب ة˘ئا˘م˘لا˘ب
تاطاصشنلا عيمج فقوت ادكؤوم
وهو ،ير˘ف˘ي˘ف ر˘ه˘صش ر˘خاوأا ذ˘ن˘م
فلأا03 دد˘ه˘ي يذ˘˘لا ع˘˘صضو˘˘لا

يلاوح ةلاحإا دعب ،ةيرئازج ةلئاع
ىلإا عاطقلا يف لماع فلأا3
ن˘ي˘مألا ف˘صشكو.ةينقت ة˘لا˘ط˘ب
تلاكو ةباق˘ن˘ل ي˘ن˘طو˘لا ما˘ع˘لا
ي˘˘˘ف ،را˘˘˘ف˘˘˘صسألاو ة˘˘˘˘حا˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسلا
اهب ىلدأا ةي˘ف˘ح˘صص تا˘ح˘ير˘صصت
تاهجلا ةلصسارم نع ،سسمأا لوأا
ةرازولا اهصسأار ىلعو ةصصتخملا
لقنلاو ةحايصسلا ةرازوو ىلوألا
ي˘ف ن˘ي˘ط˘صشا˘˘ن˘˘لا تلا˘˘غ˘˘صشنا˘˘ب
ه˘ت˘با˘ق˘ن نأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘صضم ،عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا
ةموكحلا ىلع حاحلإاب تحرتقا
ل˘˘˘ك ن˘˘˘م تلا˘˘˘كو˘˘˘لا ءا˘˘˘˘ف˘˘˘˘عإا
معد ميدقتو موصسرلاو بئارصضلا

،لا˘م˘ع˘لا رو˘جأا ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘ل ي˘لا˘˘م
يذلا لاوزلا نم اهيلع ظافحلل
ةزجاع تحبصصأا امدعب ،اهددهتي

تاكارت˘صشلاو رو˘جألا ع˘فد ن˘ع
امد˘ق˘م ،نا˘م˘صضلا ق˘يدا˘ن˘صص ي˘ف
.عاطقلا ذاقنإل اططخم

ز.لامج

يرفيف رهصش رخاوأا ذنم تاطاصشنلا عيمج فقؤت

ةحايصسلا عاطق يف بصصنم فلآا3ددهي «انوروك»

ةكرصش نأا ،ةقاطلا ريزو ،باقرع دـمحم دكأا
اهنئابزل ءابرهكلا عط˘ق˘ب مو˘ق˘ت ن˘ل «زا˘غ˘ل˘نو˘صس»
رجحلا ةرتف لÓخ ،مهريتاوف اوددصسي مل نيذلا
ةينماصضتلا تاءارجإلا راطإا يف كلذو ،يحصصلا
يحصصلا فرظلا اذه لÓخ عمجملا اهذختا يتلا
يصشفت ببصسب دÓبلا هب رمت يذلا يئانثتصسإلا

زاغلنوصس نأا ىلإا ،ريزولا راصشأاو.«انوروك» ءابو
ةحصص نأل ،ددصصلا اذه يف تاءارجإا تذختا دق
ةردا˘ب˘م˘ب ا˘هو˘˘ن˘˘م ،تا˘˘يو˘˘لوألا ن˘˘م ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
ةمزألا ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ا˘ه˘ن˘ئا˘بز ها˘ج˘تا˘ب زا˘غ˘ل˘نو˘صس

تايدلب فلتخم طبر مت هنأا احصضوم ،ةيحصصلا
ىلع اميصس ،زا˘غ˘لاو ءا˘بر˘ه˘كلا تا˘كب˘صشب دÓ˘ب˘لا

حصضوأا ،رخأا قايصس يفو.لظلا قطانم ىوتصسم
ءاطعإا ىلع ةممصصم ىقبت كارطانوصس نأا ريزولا
،ليغصشتلا لاجم يف يرئازجلا بابصشلل ةصصرفلا

لكل ةيرورصضلا بصصانملا ددع دودح يف كلذو
كارطانوصس نأا اد˘كؤو˘م ،عور˘صشم ل˘كلو ة˘ق˘ط˘ن˘م
مارتحا لظ يف فيظوت تايلمعب ايونصس موقت
.لاجملا اذه يف ةيروهمجلا نيناوق

ع.لÓب

«زاغلنؤصس» اهتذختا يتلا ةينماصضتلا تاءارجإلا راطإا يف
 يحصصلا رجحلا عفر دعب ءابرهكلا ريتاوف ديدصست

ريزو ،ف˘ير˘صش يرا˘م˘ع ن˘ل˘عأا
نع ،يرحبلا د˘ي˘صصلاو ة˘حÓ˘ف˘لا

ن˘م را˘ط˘˘ن˘˘ق ف˘˘لأا06 ع˘˘˘˘صضو
ادر ،قاوصسألاب اهحرطل جاجدلا

را˘˘ج˘˘تو ن˘˘ي˘˘برا˘˘صضم˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
را˘˘˘ع˘˘˘صسألا ر˘˘˘صسكل ،را˘˘˘كت˘˘˘حلا
موحل يف مايألا هذ˘ه ة˘ب˘ه˘ت˘ل˘م˘لا
نم قايصسلا يف اددصشم ،رويطلا
ةلصصاوم ىلع ةمزاع ةلودلا نأا
نامصضل بيلحلا يجتنمل اهمعد
.رارقتصسلاو ةرفولا

نأا˘ب ،ة˘حÓ˘ف˘لا ر˘يزو فا˘صضأاو
ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت ه˘˘ترازو ح˘˘لا˘˘صصم
موحل نم ةي˘فا˘صضإا ة˘ي˘م˘ك حر˘ط
ة˘صسا˘ي˘صس بر˘صض ل˘جأل ،جا˘جد˘لا
ن˘يذ˘˘ل˘˘لا را˘˘ج˘˘ت ن˘˘م را˘˘كت˘˘حلا
لÓغتصسا م˘ه˘ل ادو˘ه˘صشم ح˘ب˘صصأا
م˘ه˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م سضر˘˘ف˘˘ل فور˘˘ظ˘˘لا
نأاو ،ة˘برا˘صضم˘لا ي˘ف يرا˘ج˘ت˘˘لا

ةدو˘ع˘ب ح˘صسم˘ت˘صس ة˘ي˘م˘˘كلا هذ˘˘ه
نامصضو راعصسألا يف رارقتصسلا

ع˘˘م ل˘˘صصح ا˘˘م ل˘˘ث˘˘م ،ةر˘˘˘فو˘˘˘لا
قوصس اهده˘صش ي˘ت˘لا ة˘برا˘صضم˘لا
رخأا قايصس يفو ،اقباصس راصضخلا
نل رئازجلا نأا ىلع ريزولا دكأا
لب ،حمقلا نم ةيمك يأا دروتصست
ةرازولل ةعبا˘ت˘لا ح˘لا˘صصم تما˘ق
نوزخملا نم ةيفاك ةيمك خصضب
نامصضل ،قاوصسألا يف دوجوملا
اصصوصصخ ،رار˘ق˘ت˘صسلاو ةر˘فو˘لا

مايألا يف رهظ يذلا تفاهتلا عم
،ة˘ي˘ح˘˘صصلا ة˘˘مزألا ن˘˘م ى˘˘لوألا

ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘صسإلا ي˘˘هو
 اهتيلاعف تنيبو ةلودلا اهدمتعت

ر˘˘يزو لا˘˘ق ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ل˘صصاو˘ت ة˘لود˘لا نأا˘ب ،ة˘حÓ˘˘ف˘˘لا
،بيلحلا يجتنمل اهمعد ميدقت
،تادراو˘لا ةرو˘تا˘ف سضي˘˘ف˘˘خ˘˘ت˘˘ل
ينطولا جاتنإلا ىلع زيكرتلاو
ة˘˘ي˘˘ع˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘ع ي˘˘˘ل˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘لاو
.داريتصسلاو

ز.لامج

ةرفؤلا نامصضل بيلحلا يجتنم معد ةلصصاؤم ىلع ةلودلا مزع دكأا ةحÓفلا ريزو

قاوصسألا يف ةبراصضملا رصسكل جاجدلا نم راطنق فلأا06



4 دودحلا سسارح فقوأا امك
ن˘ت˘م ى˘˘ل˘˘ع تارد˘˘خ˘˘م را˘˘ج˘˘ت
9.01 ـب ة˘˘ل˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م ة˘˘˘ب˘˘˘كر˘˘˘م
،جلاعملا فيكلا نم مارغوليك
كرد˘لا ر˘صصا˘ن˘˘ع ف˘˘قوأا ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
ة˘˘يلو ي˘˘ف و˘˘ل˘˘فأا˘˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا
ه˘تدروأا ا˘م˘˘ل ا˘˘ق˘˘فو ‐ طاو˘˘غألا

نايب يف ينطولا عافدلا ةرازو
«مÓصسلا» تملصست سسمأا لوأا اهل
تاردخم يرجات  ‐ هنم ةخصسن
سصرق05401 ا˘م˘ه˘تزو˘ح˘˘ب
ط˘˘ب˘˘صض م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك ،سسو˘˘ل˘˘˘ه˘˘˘م
.ةلقروب رئاجصس ةبلع00002

ن˘˘كم˘˘ت ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘صسلا ي˘˘ف
ديعصسوب ينب ةرئاد نمأا رصصانع
ن˘م ار˘خؤو˘م ،نا˘صسم˘ل˘˘ت ة˘˘يلو˘˘ب

نم غلك54و ريطانق4 زجح
ينب ة˘يد˘ل˘ب˘ب ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا
تم˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ،د˘˘ي˘˘ع˘˘صسو˘˘ب
سشيجلل ةزرف˘م ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب
لÓغتصسا رثإا ،يبعصشلا ينطولا

روثع˘لا ن˘م تن˘كم تا˘مو˘ل˘ع˘م
ن˘م ةرو˘كذ˘م˘لا ة˘ي˘م˘كلا ى˘ل˘˘ع
لقنلاو نحصشلل ةأايهم «ةلطزلا»

ج˘˘يور˘˘˘ت˘˘˘لاو را˘˘˘ج˘˘˘تلا د˘˘˘صصق
«سشيماصشملا» ىمصسملا ناكملاب
ي˘ن˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ب رو˘ف˘صصع ل˘ب˘ج˘ب
فلم زاجنإا مت هيلعو ،ديعصسوب
ةي˘صضق˘لا هذ˘ه˘ب سصا˘خ ي˘ئا˘صضق
ةمكح˘م ة˘با˘ي˘ن ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب
.ةينغم ةرئاد

نيتقرفلا رصصانع نكمتو اذه
كرا˘م˘ج˘ل˘ل ما˘ه˘م˘لا ةدد˘ع˘ت˘˘م˘˘لا
يديصسو سسيدا˘ب ن˘با ي˘ت˘يد˘ل˘ب˘ل

ةزرفم عم قيصسنتلا˘ب ،سسا˘ب˘ع˘ل˘ب
ىلع ،يبعصشلا ينطولا سشيجلل
قرصش رايصسلا قيرطلا ىوتصسم
يديصس ةيلو لخدم دنع ،برغ
ةبكر˘م ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ،سسا˘ب˘ع˘ل˘ب
روثعلاو سشيتفتل˘ل ا˘ه˘عا˘صضخإاو
مارغوليك9.32 ىلع اهلخادب
فيقوت عم ،جلاعملا فيكلا نم
ىل˘ع م˘ه˘ت˘لا˘حإاو سصا˘خ˘صشأا4
 .ةصصتخملا ةيئاصضقلا تاهجلا

ديزأا زجحو ةيمارجإا ةكبضش كيكفت
ركضسعمب «ةلطز» مارغوليك نم
لخدتلاو ثحبلا ةقرف تنكمت

«IRB»،ركصسعم ةيلو نمأاب،
،ةيمارجإا ةعومجم كيكفت نم
تاردخملا جيورت يف ةصصتخم
حوارتت سصاخصشأا7 نم نوكتت
،ةنصس16و32 ني˘ب م˘هرا˘م˘عأا

نم مارغوليك نم رثكأا زجحو
يلام غل˘ب˘مو ،ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا
نم م˘ي˘ت˘ن˘صس نو˘ي˘ل˘م57 قا˘˘˘ف
.مومصسلا هذه جيورت تادئاع

watan@essalamonline.com
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 ةضسولهملا صصارقأ’ا نم ةمخضض تايمك طبضضو تاردخم راجتب ةحاطإ’ا

نطولا نم ةفلتخم قطانمب جلاعملا فيكلا نم ريطانق7 نم رثكأا زجح

نولضسارم / ط.ةراضص

فيكلا نم مارغوليك452و ريطانق3 ،ينطولا كردلا حلاضصم عم قيضسنتلاب دودحلا صسارح لوأ’ا صسمأا زجح
ةيدلب يف خيضشلا يديضس داو ةقطنمب صشيتفتو ثحب ةيلمع لÓخ ،ةضسولهملا صصارقأ’ا نم ةربتعم ةيمكو ،جلاعملا

.راضشب ةي’و يف فينو ينب

مهعاديإاو صصاخضشأا4 فيقوت
تقؤوملا صسبحلا

راجحألا نم ةعطق89 زجح
قبئزلا نم امارغ09و ةميركلا

فراطلاب ضضيبألا
ثحبلا ةقرف رضصانع زجح
ةيئاضضقلا ةطرضشلل لخدتلاو
89 ،فراطلا ةي’و نمأاب
،ةميركلا راجحأ’ا نم ةعطق
قبئزلا نم امارغ09و
صصاخضشأا4 اوفقوأاو ،صضيبأ’ا

ريغ لÓغتضس’اب اوماق
نم عونلا اذهل يعرضشلا
ميرك دمحم حضضوأا.نداعملا
صسيئر ظفاحم ،يديبعل
لاضصت’اب فلكملا ،ةطرضشلا

كلضسلا اذهب ةماعلا تاقÓعلاو
تاحيرضصت يف ،ينمأ’ا

،صسمأا لوأا اهب ىلدأا ةيفحضص
لÓغتضسا رثإا ىلعو هنأا

ةعومجملا هذه لوح تامولعم
نيذلا صصاخضشأ’ا نم
ةيدودح تاي’و نم نوردحني
حلاضصم تحتف ،دÓبلا قرضشب
نم نكم اقيقحت ةطرضشلا
مهب هبتضشملا ىلع فرعتلا

حوارتت مهنم3 فيقوت لبق
،ةنضس06و02 نيب مهرامعأا

ةبقارم زجاحب كلذو
ةنيدمل يبرغلا لخدملاب
ىلع مهتزوحب رثعو ،فراطلا
،ركذلا ةفلاضسلا تازوجحملا

ةبكرملا زجح اضضيأا مت امك
يف اهنولمعتضسي اوناك يتلا

دوهجلا فيثكتبو ،مهتÓقنت
هبتضشملا فيقوت مت ،ةينمأ’ا

هذه راطإا يف عبارلا هب
هبتضشملا عبوت دقو.ةيضضقلا

عيبلا مهت نع ةعبرأ’ا مهب
راجحأÓل يعرضشلا ريغ

صضيبأ’ا قبئزلاو ةميركلا
هب لومعملا عيرضشتلا ةفلاخمو
يف ردضصيل ،فرضصلا لاجم يف

ىدل قيقحتلا يضضاق مهقح
.عاديإا رمأا فراطلا ةمكحم

يرامع ةميضسن

 ةذفان انجضس ةنضس02 ىلإا لضصت ةيئاضضق ماكحأا هقح يف تردضص

ةلصشنخب ةلادعلا نم راف مرجم فيقوت
ثحبلا ةقرف رصصانع نكمت

ة˘يلو ن˘مأا˘ب «IRB» لخدت˘لاو
سصخصش ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ،ة˘ل˘صشن˘خ
ناك رمعلا نم يناثلا دقعلا يف
ل˘ح˘م و˘هو ة˘لاد˘ع˘˘لا ن˘˘م ارا˘˘ف
ة˘ي˘ئا˘صضق ما˘كحأاو ثح˘ب ر˘˘ماوأا
اذفان انجصس ةنصس02 ىلإا لصصت

اهر˘خآا ،م˘ه˘تو ا˘يا˘صضق ةد˘ع ن˘ع
يف روزملا لامعتصسإاو ريوزتلا

ةرادإلا ا˘˘˘هرد˘˘˘˘صصت ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘ي˘˘˘˘ثو
.ريغلا مصسا لاحتنإاو ةيمومعلا

ىلإا ةيصضقلا تاي˘ث˘ي˘ح دو˘ع˘ت
تاذ رصصانعل تامولعم دورو
دوجو اهدافم ،ة˘ي˘ن˘مألا ة˘قر˘ف˘لا
ةيئاصضق ماكحأا لحم سصخصش
نم تÓفإÓل ريغلا ةيوه لحتني
متيل ،ةينمألا حلاصصملا ةصضبق
ىد˘˘حإا˘˘ب ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘قو˘˘˘ت
ة˘˘ل˘˘صشن˘˘خ ة˘˘يلو˘˘ب تادا˘˘ي˘˘ع˘˘لا

ةيوه مصساب ايبط افلم هتزوحبو
ىلإا هداي˘ت˘قا م˘ت˘ي˘ل ر˘خآا سصخ˘صش

قيقحتلا لامكتصسإل ةقرفلا رقم
.هعم

تا˘ه˘ج˘لا ع˘م ق˘ي˘صسن˘˘ت˘˘لا˘˘بو
ذا˘˘خ˘˘تإا د˘˘˘ع˘˘˘بو ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘صضق˘˘˘لا
سشيتفت مت ،ةمزÓلا تاءارجإلا

رثُع يذلاو ،هب هبتصشملا نكصسم
ةيلصصأا ةقايصس ةصصخر ىلع هب
ةيصسمصش ةروصص ا˘ه˘ي˘ل˘ع تب˘ث˘م
ةيوه ةنمصضتمو ه˘ب ه˘ب˘ت˘صشم˘ل˘ل
.رخآا سصخصش

ىلإا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ى˘صضفأاو اذ˘ه
لحم ناك ينعملا نأا نم دكأاتلا

ذفا˘ن˘لا ن˘ج˘صسلا˘ب ي˘ئا˘ه˘ن م˘كح
ن˘ع ةردا˘صص ة˘ن˘˘صس02 ةد˘م˘ل
ةمهت نع ةي˘ئا˘صضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا
سضرغل رارصشأا ةيعمج نيوكت
زجحلاو ديدهتلا ةيانجل دادعإلا
ا˘م˘ك ،تا˘ط˘ل˘صسلا ن˘م ر˘مأا نود
يئاهن مكح لحم ناك هنأا نيبت
تاونصس5 ةدمل ذفانلا نجصسلاب

ةيئاصضقلا تاهجلا نع رداصص

ةمه˘ت ن˘ع ،ي˘قاو˘ب˘لا مأا ة˘يلو˘ب
فورظ دحأاب ةنرتقملا ةقرصسلا
ر˘مأا ى˘لإا ة˘فا˘˘صضإلا˘˘ب ،دد˘˘صشت˘˘لا
تاهج˘لا ن˘ع ردا˘صص سضب˘ق˘لا˘ب
نع ،يداولا ةيلو˘ب ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا
رارصشأا ة˘ي˘ع˘م˘ج ن˘يو˘كت ة˘م˘ه˘ت
لاحتناو ةيانجل دادعإلا سضرغل
حرجلاو بر˘صضلاو ر˘ي˘غ˘لا م˘صسا
حÓ˘صس لا˘م˘ع˘ت˘صسا˘ب يد˘˘م˘˘ع˘˘لا

.لتقلاب ديدهتلاو
،هركذ قبصس ام ءوصض ىلعو

،ينعملا دصض يئاصضق فلم دعُأا
ر˘˘يوز˘˘˘ت˘˘˘لا م˘˘˘ه˘˘˘ت ن˘˘˘م˘˘˘صضت˘˘˘ي
ةقيثو يف روز˘م˘لا لا˘م˘ع˘ت˘صساو
ة˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا ةرادإلا ا˘˘هرد˘˘صصت
هبجومب مت ،ريغلا مصسا لاحتنإاو
ةيروهمجلا ليكو مامأا هميدقت
لاحأا يذلا ةلصشنخ ةمكحم ىدل
تاذب مكحلا ي˘صضا˘ق˘ل ف˘ل˘م˘لا
.ةمكحملا

ع.ماضشه

قيق˘ح˘ت˘لا ي˘صضا˘ق رّر˘ق
،ة˘لدا˘ب˘ع˘لا ة˘˘م˘˘كح˘˘م ىد˘˘ل
،راصشب ةيدلب سسيئر عصضو
ددعو نيب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا سضع˘بو
ي˘˘ف˘˘ظو˘˘˘مو تارا˘˘˘طإا ن˘˘˘م
بقارملا نم لكو ،ةيدلبلا
ن˘ي˘مأاو ،ة˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل ي˘لا˘˘م˘˘لا
7 بنا˘˘ج ى˘˘لإا ،ة˘˘ن˘˘يز˘˘˘خ˘˘˘لا

ة˘با˘قر˘لا تح˘˘ت ،ن˘˘ي˘˘نو˘˘م˘˘م
˘مار˘بإا ة˘م˘ه˘ت˘ب ،ة˘ي˘ئا˘˘صضق˘˘لا

عيرصشتلل ةفلاخم تاقفصص
ريغ تازايتما حنم سضرغب
ةءا˘˘˘˘˘˘˘صسإاو ،ة˘˘˘˘˘˘˘˘عور˘˘˘˘˘˘˘˘صشم
ديدبتو ،ةفيظولا لÓغتصسا
.ةيمومع لاومأا

ة˘˘يدا˘˘صصت˘˘˘قلا ة˘˘˘قر˘˘˘ف˘˘˘لا
ةيئلولا ةحلصصملل ةعباتلا
نمأاب ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ة˘طر˘صشل˘ل
تدعأا نم يه ،راصشب ةيلو
تر˘صشا˘بو ة˘ي˘صضق˘˘لا ف˘˘ل˘˘م
نأا لبق رمألا يف اهتاقيقحت
ةمكحم ىلإا ف˘ل˘م˘لا م˘ل˘صست
ةهجلا يهو ،ةلدابعلا ةرئاد
اهيلع عقو يتلا ةيئاصضقلا
سسلجم فرط نم رايتخإلا
ر˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘ل ،را˘˘˘صشب ءا˘˘˘˘صضق
،فل˘م˘لا اذ˘ه ي˘ف ل˘صصف˘لاو
ةينو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإلا نو˘ك
ة˘ه˘ج˘لا ر˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت مز˘˘ل˘˘ت˘˘صست
ي˘ف ع˘ق˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘صضق˘˘لا
سسيئر طاصشن اه˘صصا˘صصت˘خا
.ةيدلبلا

ن˘˘م ر˘˘فو˘˘ت ا˘˘م˘˘ل ا˘˘ق˘˘˘فوو
تا˘صسل˘ج نإا˘ف تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م
ا˘هر˘صشا˘ب ي˘ت˘لا عا˘˘م˘˘ت˘˘صسلا
نم لك ،يصضاملا ءاعبرألا

يصضاقو ةيروهمجلا ليكو
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ةيدلب سسيئر عم ، ةلدابعلا

لوح تزكرت ،اصصخصش22و

م˘عا˘ط˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘صست ف˘˘ل˘˘م
ف˘ل˘م˘لا و˘هو ،ة˘ي˘صسرد˘˘م˘˘لا
ة˘˘˘قر˘˘˘ف˘˘˘لا ه˘˘˘˘تد˘˘˘˘عأا يذ˘˘˘˘لا
ة˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘يدا˘˘˘صصت˘˘˘قلا
ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لا ة˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘صصم˘˘˘ل˘˘˘ل
نمأاب ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ة˘طر˘صشل˘ل
تا˘صسل˘ج د˘ع˘ب را˘صشب ة˘يلو
نأا ثيح ،ة˘لو˘ط˘م عا˘م˘ت˘صسا

م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ا˘صصخ˘˘صش51
سضع˘˘بو ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا سسي˘˘˘ئر
ن˘م دد˘عو ن˘˘ي˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
ةيدلبلا ي˘ف˘ظو˘مو تارا˘طإا

يلا˘م˘لا بقار˘م˘لا ن˘م ل˘كو
ىلإا ،ةنيزخلا نيمأاو ةيدلبلل

تدرو ني˘نو˘م˘م7 بنا˘˘˘ج
نيدهاعتم ةفصصب مهئامصسأا

نمصض ةصصح ىلع نيزئاح
ةيصسردملا معاطملا ديوزت
داوملاو هكاوفلاو رصضخلاب
اوعصضخ ،ةنبلملاو ةيئاذغلا

ن˘ع ق˘م˘˘ع˘˘م باو˘˘ج˘˘ت˘˘صسل
ف˘˘ل˘˘م ر˘˘ي˘˘ي˘˘صست ة˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ك
اذه ،ةي˘صسرد˘م˘لا م˘عا˘ط˘م˘لا

تا˘ه˘ج˘˘لا سضع˘˘ب نا˘˘ك نإاو
ف˘ل˘م˘لا اذ˘ه˘ب ة˘ل˘˘صص ى˘˘ل˘˘ع
ل˘ل˘خ˘لا نأا ى˘ل˘ع ثد˘˘ح˘˘ت˘˘ت
ةعباتمل يصسيئرلا ببصسلاو
دوعي نيمهتملا ءلؤوه لك
ي˘˘˘ف تحر˘˘˘ط تلÓ˘˘˘ت˘˘˘خإل
ي˘ف تا˘ق˘ف˘صصلا هذ˘˘ه مار˘˘بإا
مدع يف تببصستو ،اهتيادب

ى˘ل˘ع ن˘ي˘نو˘م˘م˘˘لا لو˘˘صصح
ة˘ي˘لا˘˘م˘˘لا م˘˘ه˘˘تا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘صسم
هذ˘˘˘˘ه بب˘˘˘˘صسب ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘كلا
عفر اوررق˘ي˘ل ،تلÓ˘ت˘خإلا
تا˘ه˘˘ج ةد˘˘ع ى˘˘لإا ىو˘˘كصش
ة˘˘ياد˘˘ب˘˘لا ة˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ن تنا˘˘˘كف
هذه يف قيقحتلا ةرصشابمل
.ةيصضقلا

يعفاضش مÓضسإا

ةءاضسإاو عيرضشتلل ةفلاخم تاقفضص ماربإا ةمهتب
ةيمومع لاومأا ديدبتو ةفيظولا لÓغتضسا

ايلحم ابختنم22و راصشب ةيدلب ريم
ةيئاصضقلا ةباقرلا تحت افظومو اراطإاو

 ميتنضس نويلم005 نم ديزأا عاجرتضسا

وزو يزيتب ةميجوب ديرب بتكم ىلع وطصس ةلواحم طابحإا
كرد˘˘لا ر˘˘˘صصا˘˘˘ن˘˘˘ع ن˘˘˘كم˘˘˘ت

تريز˘ق˘ي˘ت ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ي˘ن˘طو˘لا
ن˘˘˘˘م ،وزو يز˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘يلو˘˘˘˘ب
005 قو˘ف˘ي غ˘ل˘ب˘م عا˘جر˘˘ت˘˘صسا

هيلع وطصسلا مت ،ميتنصس نويلم
ي˘ف يرا˘ن حÓ˘صس لا˘م˘ع˘ت˘˘صسا˘˘ب
،ة˘م˘ي˘جو˘ب ة˘يد˘ل˘ب د˘ير˘ب بت˘كم
نيصصخصشلا ىلع سضبقلا ءاقلإاو
.ةميرجلا هذه يف نيطروتملا

ىلإا دوعت ةيلم˘ع˘لا تا˘ي˘ث˘ي˘ح
دحأا نم ةيفتاه ةملاكم يقلت
مقر˘لا ق˘ير˘ط ن˘ع ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا كرد˘˘˘ل˘˘˘ل ر˘˘˘صضخألا
زكرم سضرعت اهدافم ،(55.01)
ة˘يلو˘ب ة˘م˘ي˘جو˘ب ة˘يد˘ل˘ب د˘ير˘˘ب

وطصس ةيلمع ىلإا ،وزو يزيت
،نيحلصسم نيصصخصش فرط نم
ططخم ليعفت روفلا ىلع مت
ة˘ع˘با˘ت˘لا تاد˘حو˘ل˘˘ل ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا
كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا ة˘ب˘ي˘˘ت˘˘كل˘˘ل
ثي˘ح ،تر˘يز˘ق˘ي˘˘ت˘˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
قيثو نواع˘ت˘بو ا˘هدار˘فأا ن˘كم˘ت
ىرقلا ناجلو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ع˘م
ةيلمع طابحإا نم ةيدلبلا سسفنب
ى˘ل˘ع سضب˘ق˘لا ءا˘ق˘لإاو و˘ط˘˘صسلا
يف ن˘ي˘طرو˘ت˘م˘لا ن˘ي˘صصخ˘صشلا
ر˘˘ي˘˘صصق تقو ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لا

قورصسملا غل˘ب˘م˘لا عا˘جر˘ت˘صساو
نويلم005 قو˘˘ف˘˘˘ي يذ˘˘˘لاو
يران حÓصس ىلإا ةفاصضإا ،ميتنصس

ر˘˘ه˘˘ظأا ي˘˘ت˘˘لا ةرا˘˘ي˘˘صسلا اذ˘˘كو
حابصص تقر˘صس ا˘ه˘نأا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
تحت اهبحاصص نم مويلا سسفن

يف مدختصستل د˘يد˘ه˘ت˘لا ة˘ل˘ئا˘ط
ز˘كر˘م ى˘ل˘ع و˘ط˘صسلا ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع
ةفاك ءا˘ف˘ي˘ت˘صسإا د˘ع˘بو.ديربلا
م˘ت˘ي˘صس ،ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘˘جإلا
تاهجلا مامأا نيفوقوملا ميدقت
م˘ه˘ت˘ب ة˘صصت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘صضق˘˘لا
سضرغل رارصشأا ةيعمج نيوكت
ع˘م ة˘قر˘صسلاو ة˘يا˘ن˘ج˘ل داد˘عإلا

ةزا˘ي˘حو ر˘˘ها˘˘ظ حÓ˘˘صس ل˘˘م˘˘ح
ف˘ن˘صصلا ن˘م ةر˘ي˘خذو ة˘ح˘ل˘صسأا
.ةصصخر نودب سسماخلا

صص.ناÁإا

ةطرصشلا ر˘صصا˘ن˘ع تف˘قوأا
،اصصخصش0241 ةبانع نمأاب
99و ةبكرم98 تعصضوو
،رصشحملا ي˘ف ة˘يرا˘ن ة˘جارد
ر˘ي˘باد˘ت˘لا ة˘ف˘لا˘˘خ˘˘م بب˘˘صسب
ةذ˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘يزار˘˘˘ت˘˘˘حلا
.«انوروك» ءابو ةهباجمل

ة˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا تاذ تح˘˘˘صضوأا
،سسمأا اهل نايب يف ةينمألا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع «مÓ˘˘˘صسلا» زو˘˘˘ح˘˘˘˘ت
ةيلمعلا هذه نأا ،هنم ةخصسن
ةدتمملا ةرتفلا يف تلجصس
،يراجلا يام41و8 نيب

عا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ترا ظ˘˘˘˘حو˘˘˘˘ل ثي˘˘˘˘ح
دد˘˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘˘ف سسو˘˘˘˘˘˘صسح˘˘˘˘˘˘م
ة˘˘نرا˘˘ق˘˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘قو˘˘˘م˘˘˘لا
ءدب ذنم ةيصضاملا عيباصسألاب
ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت نا˘˘ير˘˘˘صس
ليرفأا سسماخلا يف يئزجلا
ردصصملا اعدو ،ي˘صضق˘ن˘م˘لا

ى˘˘لإا ن˘˘ي˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا ،ه˘˘˘تاذ
˘˘˘˘˘˘ماز˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘للا ةرور˘˘˘˘˘˘˘صض
اظافح ريبادتلاو تاءارجإلاب

ة˘ح˘صصو م˘˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘صص ى˘˘ل˘˘ع
يصشفت نم دحلاو ،مهتÓئاع
«91˘˘‐د˘˘ي˘˘فو˘˘ك» سسور˘˘˘ي˘˘˘ف
.كاتفلا

تل˘˘ج˘˘صس ةرا˘˘˘صشإÓ˘˘˘ل
ةحصصلا ةرازو تا˘ي˘ئا˘صصحإا

حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كصسلاو
ر˘خآا ي˘ف ،تا˘˘ي˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لا

ةبا˘صصإا تلا˘ح5 ةل˘ي˘صصح
يف «انوروك» ءابوب ةديدج
دد˘˘ع ع˘˘˘ف˘˘˘تر˘˘˘ي˘˘˘ل ة˘˘˘يلو˘˘˘لا
ةلاح511 ى˘لإا تا˘با˘صصإلا

سضع˘˘ب نأا ا˘˘م˘˘ل˘˘ع ،ةد˘˘كؤو˘˘م
لثامت نع تنلعأا رداصصملا

سصلقتو ءاف˘صشل˘ل ة˘لا˘ح55
ن˘م ةءو˘بو˘م˘لا رؤو˘ب˘˘لا دد˘˘ع
.نيتنثا

يدعج لامج

ةيدلبلا رضشاحملا يف ةيران ةجارد99و ةبكرم98 عضضو
مهتفلاخمل اصصخصش0241 فيقوت

ةبانعب يحصصلا رجحلا ريبادت
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˘ما˘يألا هذ˘ه ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا بع˘صشلا ي˘ي˘ح˘ي
8491 ماع هب تلحأا يتلا ةميلألا ىركذلا
ةيصشحولا ةينويهصصلا تاباصصعلا مئارج لعفب
برعلا قحب ةعورم رزاجم نم هتبكترا امو
تلاز ام ةينيطصسلفلا ةركاذلاو ، نيينيطصسلفلا
يتلاو8491 ماع ةب˘كن˘لا لو˘صصف د˘ي˘ع˘ت˘صست
اهتاباصصعو ةينويهصصلا ةكرحلا اهيف تماق
، ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لا رزا˘ج˘م˘لا با˘كترا˘ب ة˘ي˘صشا˘˘ف˘˘لا

نم هلمكأاب ًابعصش تدرصشو تدرطو تعلتقاو
ر˘ي˘ه˘ط˘ت ة˘م˘ير˘ج ع˘صشبأا ي˘ف ، ه˘ن˘طوو ه˘صضرأا

لاز ام يتلاو ، ثيدحلا خيراتلا اهفرع يقرع
عر˘ج˘ت˘يو ا˘هرا˘ثآا سشي˘ع˘ي ن˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف بع˘˘صش
تاميخ˘م ل˘خاد ، اذ˘ه ا˘ن˘مو˘ي ى˘ت˘ح ا˘ه˘ترار˘م
ًاديعب تاتصشلاو ءوجللا تاميخم يفو نطولا

. نيطصسلف اننطو سضرأا نع
ةا˘˘صسأا˘˘م˘˘لا ىر˘˘كذ ، ة˘˘ب˘˘كن˘˘لا ىر˘˘كذ ا˘˘ه˘˘نإا

ملاعلا نيبج اهل ىدني يتلا ىربكلا ةيناصسنإلا
، ناصسنإلا قوقحو ةيطارقميدلا يعدي يذل

هلحم ل˘ح˘ي˘ل ه˘صضرأا ن˘م بع˘صش ع˘ل˘ت˘قا ثي˘ح
ىلع دوجولاب مهل قح ل ةنياهصص نولتحم
. خيراتلا مكحب نيطصسلف سضرأا

ل˘ظ ي˘ف ما˘ع˘لا اذ˘ه ة˘ب˘كن˘لا ىر˘˘كذ ي˘˘تأا˘˘ت
ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘صسإلا لÓ˘˘ت˘˘حلا م˘˘ئار˘˘ج ل˘˘˘صصاو˘˘˘ت
ة˘ي˘ف˘صصت˘ل ة˘فدا˘ه˘لا ه˘تا˘ط˘ط˘خ˘م رار˘م˘˘ت˘˘صساو
سضيوقت هتلواحمو ، ةينيطصسلفلا ةيصضقلا
ةلقتصسملا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ة˘لود˘لا ما˘ي˘ق ةر˘كف
ي˘ت˘لا ة˘ي˘كير˘مألا ةرادإلا ن˘م ر˘صشا˘ب˘م م˘عد˘˘ب
عم كيرصشلا رود ىلإا زاحنملا رود نم تلقتنا
تاءار˘جإلا ن˘م ل˘˘صسل˘˘صسم ر˘˘ب˘˘ع ، لÓ˘˘ت˘˘حلا

يلاملا راصصحلاو ة˘ي˘ناود˘ع˘لا تا˘صسرا˘م˘م˘لاو
ةي˘ف˘صصت تلوا˘ح˘مو ، يدا˘صصت˘قلا ق˘ن˘خ˘لاو
ةقفصص  «ىمصسي ام ربع ةينيطصسلفلا ةيصضقلا
ةصسايصسب ءدبلا نع لÓتحلا نÓعإاو » نرقلا
ة˘لر˘صسأاو ة˘ف˘صضلا ن˘م ة˘ع˘صساو ءاز˘جأل م˘˘صضلا
نم لصصنتلاو ، تيملا رحبلا لامصشو راوغألا
برحلا راطإا يف ، ةيلودلا ةيعرصشلا تارارق
، انبعصش ىلع لÓتحلا اهنصشي يتلا ةلماصشلا

سضرأÓ˘ل به˘نو لا˘ق˘ت˘عاو را˘صصحو ل˘ت˘ق ن˘م
در˘ط˘لا ة˘صسا˘ي˘صس رار˘م˘ت˘˘صساو نا˘˘ط˘˘ي˘˘ت˘˘صسلاو
ةموكح تاقلطنمو اياون لظ يف ، ريجهتلاو
سستناغ ‐ وهاينتن ةماعزب ةديدجلا لÓتحلا
ه˘جو˘لا تلذ ا˘ه˘ج˘ما˘نر˘˘ب ن˘˘م ح˘˘صضت˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا
مهنيناوق لظ يف ، اهل يرصصنعلاو يناودعلا
، ةيناودعلاو ةفرطتملا مهتاءارجإاو ةيرصصنعلا

م˘عد˘لا˘ب ى˘ظ˘ح˘ت ي˘ت˘لا م˘صضلا تا˘ط˘ط˘˘خ˘˘مو
ي˘لÓ˘ت˘حلا ج˘ه˘ن˘˘لا ل˘˘صصاو˘˘تو ، ي˘˘كير˘˘مألا
» ةنطاوملا » نوناقب ىمصسي اميف يرصصنعلا

ةبكنلا  » نوناقو » ةيدوهيلا ةلودلل ءلولا »و
لخادلا ي˘ف ا˘ن˘ب˘ع˘صش ءا˘ن˘بأا فد˘ه˘ت˘صسي يذ˘لا »
ينيطصسلفلا مهئامت˘ناو ة˘ي˘ن˘طو˘لا م˘ه˘ت˘فا˘ق˘ثو
يليئارصسإلا ديعصصتلا بناج ىلإا ، ليصصألا
اياونلا جاهتنا ةلصصاومو انبعصش ىلع يجمهلا
غيرفت˘ل ى˘ع˘صسي يذ˘لا لÓ˘ت˘حÓ˘ل ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا
نييلصصألا اهناكصس نم ةينيطصسلفلا سضرألا

لوصصفل ًلامكتصسا تانطو˘ت˘صسم˘لا ع˘ي˘صسو˘تو
8491 ما˘ع ا˘ن˘ب˘˘ع˘˘صشب تل˘˘ح ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ب˘˘كن˘˘لا

ة˘لود˘لا ما˘ي˘ق ما˘مأا ق˘ير˘ط˘لا ع˘ط˘ق ة˘لوا˘ح˘˘مو
ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا تازا˘ج˘نلا د˘ع˘ب ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘˘لا

ةمظنم اهتققح يتلا ةمهملا ةيصسامولبدلاو
ةينيطصسلفلا ةدايقلاو ةيني˘ط˘صسل˘ف˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا

ةلودلاب ة˘ي˘لا˘ت˘ت˘م˘لا م˘لا˘ع˘لا لود تا˘فار˘ت˘عاو
نم عبارلا دودح ىلع ةلقتصسملا ةينيطصسلفلا

7691 ناريزح
ةدهاصش اهتاحفصص تلاز ام ةاصسأاملا هذه نإا
هتا˘با˘صصعو لÓ˘ت˘حلا رزا˘ج˘مو م˘ئار˘ج ى˘ل˘ع
م˘ئار˘ج تب˘كترا ي˘ت˘لا ة˘فر˘ط˘ت˘م˘لا ة˘ي˘صشا˘ف˘˘لا

دانصسإاو معدو ةيامحب تقولا كلذ يف ةمظنم
، ي˘نا˘˘ط˘˘ير˘˘ب˘˘لا باد˘˘ت˘˘نلا تاو˘˘قو ة˘˘ط˘˘ل˘˘صس
قوقحو ةيطارقميدلا يعدت يتلا ايناطيربف
بب˘صسلا ي˘ه ة˘ي˘ند˘م˘لاو ر˘صضح˘ت˘لاو نا˘˘صسنإلا
ةجيتن ينيطصسلفلا بعصشلا ةبكن يف رصشابملا
اهتيجراخ ريزو لبق نم موؤوصشملا دعولا كلذ
!! » روفلب دعو » مصساب فرع يذلاو

ن˘ي˘ن˘ثا د˘ع˘بو ، ة˘م˘ي˘لألا ىر˘كذ˘لا هذ˘ه ي˘˘ف
لصصاو˘ن نأا ا˘ن˘ي˘ل˘ع ، ا˘ه˘ي˘ل˘ع ًا˘ما˘ع ن˘ي˘ع˘ب˘صسو
ايناطيرب مازلإل تايوتصسملا لك ىلع كرحتلا
نع ريفكتلاو ينيطصسلفلا بعصشلل راذتعلاب
انمامأا ةصصخاصش تلاز ام يتلا ةميرجلا كلت

عاونأا نم عونكو ، ةيناصسنإلا قحب ةميرجك
نأا ملاعلا لك ، ملاعلا ىلعو ، يقرعلا ريهطتلا
لÓ˘ت˘حلا را˘ب˘جإل ه˘ت˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم ما˘˘مأا ف˘˘ق˘˘ي
ةيعرصشلا تارارقل لاثتملا ىلع يليئارصسإلا
. ةينيطصسلفلا ةيصضقلاب ةلصصلا تاذ ةيلودلا

( ةيكيرمألا ةرادإلا ةيجراخ ريزو ) يتأاي
ليكصشت عقو ىلع لÓتحلا ةلود روزي يذلا

نيمي˘لا ف˘لا˘ح˘ت˘ب ةد˘يد˘ج ة˘ي˘لÓ˘ت˘حا ة˘مو˘كح
هعم لمحيو ، ليئارصسإا يف فرطتملا نيميلاو
دادبتصسلاو رهقلا عيراصشمو ناودعلا عيراصشم

ة˘يا˘صصو˘لاو ة˘ن˘م˘ي˘ه˘لا سضر˘ف˘ل ة˘لوا˘ح˘˘م ي˘˘ف
لÓتحلا ةمو˘كح دا˘ن˘صسإاو م˘عدو ة˘ي˘كير˘مألا
زاحنملا عقوم نم ةيكيرمألا ةرادإلا لوحتتل
، لÓتحلا ع˘م ي˘ل˘ع˘ف˘لا كير˘صشلا ع˘قو˘م ى˘لإا
تصسيل ةنو˘ن˘ج˘م˘لاو ة˘ت˘ل˘ف˘ن˘م˘لا ةرادإلا هذ˘ه˘ف
ةفاك نع ًاديعب دبرعت ايفام ةباصصع ىوصس
. ةيلودلا فارعألاو نيناوقلاو تايعجرملا

سصل˘خ˘ت˘صسن نأا ا˘ن˘ي˘ل˘ع ة˘ب˘كن˘لا ىر˘كذ ي˘˘ف
ةيجيتارتصسإا كانه نوكي ناو ربعلاو سسوردلا

تاصسايصس ةهجاومل ةدحوم ةينيطصسلف ةينطو
ءاهنإا وحن ًايلعف هجوتلاو ، لÓتحلا تاءارجإاو
ل˘ما˘صش ي˘ن˘˘طو عا˘˘م˘˘ت˘˘جا د˘˘ق˘˘عو ما˘˘صسق˘˘نلا
ةيصضقلا هجاوت يتلا تايدحتلا يف ثحابتلل
ةكراصشملا نع فل˘خ˘ت˘ي ن˘مو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا

ةمÓع فلأا عصضيصس تارربملا تناك امهمو
هتاطابتراو هتايلوؤوصسمو هرود لوح ماهفتصسا
!!

ةرباع ىركذ درجم تصسيل ةبكنلا ىركذ
ى˘ل˘عو ي˘ن˘ي˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘صشلا خ˘˘يرا˘˘ت ي˘˘ف
نأا ةفاك ةينيط˘صسل˘ف˘لا ىو˘ق˘لاو تا˘صسصسؤو˘م˘لا
هذ˘ه د˘ي˘ف˘ي ا˘م ا˘ه˘لا˘م˘عأا لود˘ج ى˘ل˘˘ع نو˘˘كي
ةينطولا تباوثلا ةناكم نم ززعي امو ةيصضقلا

لاي˘جألا ل˘كل ة˘ي˘ن˘طو ة˘فا˘ق˘ث˘ك ا˘ه˘خ˘ي˘صسر˘تو
دعب Óًيج ةدوعلا قح ثيروتو ةينيطصسلفلا

يتلا تباثلا قحلا اذه ققحتي نأا ىلإا ليج
ر˘هو˘˘جو ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا تباو˘˘ث˘˘لا سسأار ل˘˘كصشي
. ةينيطصسلفلا ةيصضقلا سساصسأاو

تاءارجإا ذاختا يف ًادبأا ددرتلا مدع بجي
راطإا يف ةينيطصسلفلا ةدايقلا لبق نم ةديدج
عاصضوألا لم˘ج˘م˘ل ة˘ل˘ما˘صشو ة˘يد˘ج ة˘ع˘جار˘م
ةقلعتملا تارارقلا ة˘ع˘جار˘مو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
ةفاكب لÓتحلا عم ةيدقاعتلا تاقÓعلا ءاهنإاب
نوكتل ًاينماو ًايداصصتقاو ًايصسايصس اهتايوتصسم
ةهجاوم يف ةدحاو ةينيطصسلف ةلاصسر كانه
ىلع دكؤوي دحاو يصسايصس باطخو ، لتحملا
داجيإاو ينيطصسلفلا بعصشلل ةينطولا تباوثلا
ةيرحلا ةكرعم سضو˘خ˘ل ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا تا˘ي˘لآلا

يدرت لظ يف ةصصاخبو لÓقتصسلاو ةدوعلاو
ىو˘ق˘لا بلا˘كتو ي˘لود˘لاو ي˘بر˘˘ع˘˘لا ع˘˘قاو˘˘لا
ةردق مدعو ىوقلا نيزاوم لÓتخاو ةنميهملا
» ليئارصسإا » مجل ىلع هتمرب يلودلا عمتجملا
اهعمو م˘ظ˘ن˘لا ة˘لود˘لا با˘هرإا سسرا˘م˘ت ي˘ت˘لا

ة˘ج˘ت˘ن˘مو ة˘ي˘عار ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صسإلا ا˘ه˘ت˘ف˘ي˘ل˘ح
. ةيكيرمألا ةرادإلا يملاعلا باهرإلا

ا˘ه˘تا˘ي˘عاد˘تو ة˘ب˘كن˘لا لو˘صصف ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل
انبعصش ةياورو خيرات ىلع ًاظافحو ةرمتصسملا
د˘ي˘ع˘صص ى˘ل˘ع ة˘م˘ه˘م ة˘ياور˘لا ة˘كر˘˘ع˘˘م نا˘˘ف
اه˘صضحدو سضي˘ق˘ن˘لا / ر˘خآلا ة˘ياور ة˘ه˘با˘ج˘م
ن˘ي˘ث˘حا˘ب˘لاو ن˘ي˘خرؤو˘م˘لا ن˘م بل˘ط˘˘ت˘˘ي اذ˘˘هو
اومهصسي نأا نيينيطصسلفلاو برعلا باّتكلاو
ةياورلا قيثوتو عمج يف لصصاوتم لكصشب
يذلا يوفصشلا خيراتلا˘ب ما˘م˘ت˘هلاو ا˘هر˘صشنو
مئارجلاو عيرصشتلاو در˘ط˘لا رزا˘ج˘م˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي
ىقب˘ت˘ل كا˘ن˘هو ا˘ن˘ه تب˘كترا ي˘ت˘لا ة˘عور˘م˘لا
ةدينعو ةرصضاحو ةّيح ةين˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ة˘ياور˘لا
ر˘يوز˘ت˘˘لاو ه˘˘يو˘˘صشت˘˘لا تلوا˘˘ح˘˘م ل˘˘ك ما˘˘مأا

ةهوصشم تاياور سضرفل للصستلا تلواحمو
ى˘ل˘ع ىر˘ن ا˘م˘ك لÓ˘ت˘حلا ع˘م ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لاو
. برعلا سضعب تاصشاصش

ا˘ه˘ل ىر˘كذ ل˘كو ىر˘كذ ءارو ىر˘كذ ر˘م˘˘ت
عجولا ىركذ ةبكنلا ىركذ ىقبتصسو تايركذ
» ةيني˘ط˘صسل˘ف˘لا ة˘ب˘ير˘غ˘ت˘لا » ىر˘كذ ، ر˘ب˘كألا
رايدلا ىلإا نوئجÓلا دوعي نأا ىلإا ةرمتصسملا
ىركذ درجم نوكتو ةحفصصلا هذه يوطنل
 . خيراتلا فحتم يفو ينيطصسلفلا رفصسلا يف

ينيطصسلف رعاصشو بتاك

ةباثمب بذكلا ةعانصصو تاعئاصشلا تحبصصأا
ءاطصشن نم ريبك عاطق اهانبتي ىتلا ةليصسولا
مهفادهأاو ةيصسايصسلا مهبرآام قيقحتل ىصضوفلا
نتف˘لا ثب ي˘ف م˘ه˘عا˘م˘طإاو ة˘ق˘ي˘صضلا ة˘ي˘بز˘ح˘لا

مهفادهأا ةمدخل رارقتصسلا مدع نم ةلاح قلخو
ربع عمتجملا يف ىصضوفلا رصشن اهصسأار ىلعو
د˘حاو˘لا بع˘˘صشلا ءا˘˘ن˘˘با ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘ق˘˘ث˘˘لا ة˘˘عز˘˘عز
ربع ءارآلا لدابتو راوح˘لا ة˘حا˘صسم ن˘ي˘ل˘غ˘ت˘صسم
 .ىعامتجلا لصصاوتلا عقاومو لئاصسو

تاعئاصشلا ىودع نأا هابتنÓل تفلملا لعلو
اهنكلو ددحم ناكم وا نامز ىلع رصصتقت مل
ثيح ةايحلا بناوج نم ديدعلا لمصشتل تدتما
اهئÓمعو لÓت˘حلا تار˘با˘خ˘م ةز˘ه˘جأا ى˘ع˘صست

ة˘˘حا˘˘صسلا˘˘ب ثب˘˘ع˘˘لاو كار˘˘ح˘˘لا ج˘˘ي˘˘جأا˘˘ت ى˘˘ل˘˘˘ع
طبترت ةطولغم راب˘خأا ثب ر˘ب˘ع ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
م˘ت˘ي ف˘قاو˘مو ة˘ب˘ق˘تر˘˘م ة˘˘ي˘˘مو˘˘كح تارار˘˘ق˘˘ب
ط˘برو ة˘صصا˘خ تاد˘ن˘جأا˘ب ا˘ه˘ط˘برو ا˘هر˘ي˘صسف˘˘ت
ر˘ظ˘ن˘لا ة˘ه˘جو ءا˘ف˘صضإاو ا˘ه˘ي˘ل˘ي˘ح˘˘تو ثاد˘˘حلا
م˘˘صسد˘˘لا ي˘˘ف م˘˘صسلا سسدو ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا

روطتلاو يصسايصسلا حÓصصلا ةيمها نيلغتصسم
ة˘م˘صسد تا˘ب˘جو م˘يد˘ق˘ت ل˘جا ن˘م يدا˘˘صصت˘˘قلا

نم ديدج وه ام لك ىلا رظنيو رظتني ئراقل
ينيطصسلفلا ينطولا عورصشملا نم لينلا لجا

تادن˘جلا ة˘مد˘خو ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةد˘حو˘لا بر˘صضو
سضعب ىلع مهترطيصس لÓخ نم مهب ةصصاخلا
عصضوو ةطولغم قئاقح ميدقتو تاعومجملا
ةينمألا مهتدنجأا مدخت ةلمتحم تاهويرانيصس
يليئارصسإلا لÓت˘حلا ع˘م قوا˘صست˘تو ة˘صصا˘خ˘لا

 .هتارباخم هزهجأاو
فادها مدخت ةئ˘ي˘ند˘لا تا˘ط˘ط˘خ˘م˘لا كل˘ت نا

هططخم رارم˘ت˘صسا ن˘م ي˘ل˘ي˘ئار˘صسلا لÓ˘ت˘حلا
ر˘كن˘ت˘تو ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا بع˘صشل˘˘ل يو˘˘ف˘˘صصت˘˘لا
قاقصشنلا روزب معدتو ةينيطصسل˘ف˘لا قو˘ق˘ح˘ل˘ل
نولمعي مهف ينيطصسلفلا ديعصصلا ىلع ةقرفلاو
ينطو˘لا ىو˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ق˘حÓ˘مو ة˘برا˘ح˘م ى˘ل˘ع
ه˘صسف˘ن تقو˘لا˘بو ي˘ن˘ي˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا ي˘˘لا˘˘صضن˘˘لاو
يتلا ةثيبخلا راكفلا كلت نوكراصشيو نوممعي
عايصضلاو ىصضوفلا ةلاح رارمتصسا يف مهاصست
را˘˘ب˘˘خإلاو ة˘˘بذا˘˘كلا تا˘˘ع˘˘ئا˘˘صشلا نو˘˘م˘˘عد˘˘يو
نورطيصسيو مهل عبتت تاعومجم ربع ةكربفملا

هذهف مهترطيصس ماكحإل مومصسلا رصشنل اهيلع
لوانتم يف نلا تحبصصا ةميدقلا بيلاصسلا

لئاصسو ربع روطتلا لÓغتصسا متي لب عيمجلا
تاعاصشلا ثب بيلاصسأا ريوطتل ديدجلا مÓعلا

ىلع كابرلا ةلاح قلخو نتفلا نارين لاعصشإاو
موهفم برصضو ينيطصسلفلا يعولا ىوتصسم
 .دعاصصلا ليجلا ءانبا نيب ةصصاخو ةينطولا

ة˘عز˘عز˘ل تا˘˘ع˘˘ئا˘˘صشلا ماد˘˘خ˘˘ت˘˘صسا ل˘˘ث˘˘م˘˘يو
ديعصصلا ىلع يصسا˘ي˘صسلاو ي˘ن˘ملا رار˘ق˘ت˘صسلا
ةزهجأل رصشابملا لخدتلا لÓخ نم ينيطصسلفلا

لئاصسو ىلع اهتر˘ط˘ي˘صسو لÓ˘ت˘حلا تار˘با˘خ˘م
ىف ايصسيئر اببصس تناك ثيح ديدجلا مÓعلا
ىتلاو ينيط˘صسل˘ف˘لا ما˘صسق˘نلا ة˘لا˘ح رار˘م˘ت˘صسا
ةصصاخلا تادنجلا باحصصأاو سضعبلاب تعفد
ة˘˘يو˘˘مد˘˘لا تا˘˘عار˘˘˘صصلا ثب رار˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘صسا ي˘˘˘لا

رايهنا ن˘م كلذ ى˘ل˘ع بتر˘ت˘ي ا˘م˘م ى˘صضو˘ف˘لاو
بايغ ة˘ج˘ي˘ت˘ن ى˘ع˘م˘ت˘ج˘مو ي˘ن˘طوو ي˘صسا˘ي˘صس
دحاولا بعصشلا ءانبا نيب يعامتجلا لصصاوتلا

لمعلا تايرجم ىلع ةهوبصشم تائف ةرطيصسو
عمو ةيجراخ تادن˘جا ل˘م˘ح˘ت ي˘ت˘لاو ي˘ن˘طو˘لا
ةعباتم لÓخ نمو هنا هابتنلاو هيونتلا ةيمها

با سستاولاو يعامتجلا لصصاوتلا تاعومجم
ةدايقلا هيوصشتل ةريبك ةلمح كانه نا انل حصضتي

رابخإاو نيوختو ري˘ب˘ك مو˘ج˘هو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
عبتت ةروجأام ةهوبصشم عقاوم نم ةبذاك ةكربفم
بع˘˘صشلا ن˘˘م ل˘˘ي˘˘ن˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘˘جرا˘˘˘خ تاد˘˘˘ن˘˘˘جأل
اذ˘ه ي˘فو .ةيخيراتلا هتداي˘قو ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
ن˘م را˘ب˘خلا ة˘ع˘با˘ت˘م ةرور˘صض د˘كؤو˘ن قا˘ط˘ن˘˘لا

ىلعو اهتحصص نم دكأاتلاو ةيمصسرلا اهرداصصم
ةيمصسرلا اهرداصصم نم تامولعملا ذخأا ةيمهأا

جور˘ت ي˘ت˘لا تا˘ع˘ئا˘صشلا ءارو قا˘ي˘صسنلا مد˘عو
ةءاصسإلاو هيوصشت˘لا فد˘ه˘ب ة˘بذا˘ك تا˘مو˘ل˘ع˘م˘ل
مدخت يتلاو ينيطصسلف˘لا ي˘ن˘طو˘لا عور˘صشم˘ل˘ل
عيمجلل ةفورعمو ةحصضاو تتاب ةنيعم تائف
يطاعتلا مدعو ديدصشلا رذحلا نم دب ل كلذلو
نم بذكلا ةعانصصو ةكربفلا نم عونلا اذه عم
سضعب اهريد˘ي ي˘ت˘لا ة˘هو˘ب˘صشم˘لا ع˘قاو˘م˘لا هذ˘ه
ينطولا عا˘م˘جلا ن˘ع ن˘ي˘جرا˘خ˘لاو ة˘قز˘تر˘م˘لا

ةلاح رارمتصسا يف ةصصيخر فادها نولمحيو
امل ثارتكلا مدعو ةلصصوبلا نادقفو عايصضلا
رطاخم نم ةينيطصسلفلا ةحاصسلا ىلع ثدحي
 .ةينيطصسلفلا قوقحلا ةرداصصمو ديوهتلا

نيطصسلف يف ةنصسحلا اياونلا ريفصس
ةينيطصسلفلا حابصصلا ةديرج ريرحت سسيئر

Ÿةبكنلا لؤصصف ةهجاؤ ..

 ضضيقنلا / رخآلا ةهجاوم ‘ ةينيطسسلفلا ةياورلا
صشؤلع دمحم : ملقب

 بذكلا ةعانسصو تاعئاسشلا برحو ينيطسسلفلا عقاولا
 ةودقلا يرصس  :  ملفب
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ةدافتصسÓلو ةعتŸا لبق ةÈعلل رطاوخ..«ةاي◊ا راطق»
ضشاعŸا انعقاو نم اÈع لم– ةدافإلا لبق

هئأÎهأ ببضسب هيداترم ىلع رطخ ¤إأ لو– نأأ دعب
رف◊أ ةÌكو

قيرطلا ديبعت ةداعإاب بلاطم
ينبو ناميلصس يديصس Úب طبارلا

تليصسمصسيت ‘ بيعصش رعضشلاك ةيبدأ’أ ةباتكلاب ةمتهم ،ةملاق ةنيدم9991ةنضس ديلأوم نم ةأاضشنلأو نطوملأ ةيرئأزج ةقأرف ةميرك
ةي’ول يعماجلأ حرضسملأ يدان ةضسيئر ،و ةضضايرلأو مضسرلأ لاجمب اهمامتهأ بناج ىلإأ ةيأورلأو ةضصقلأو رثنلأو

لامكتضسأ ىلع لمعت اهنأأ ىلإأ ةفاضضإ’اب «ةايحلأ راطق يف» نأونع تحت يناثلأ اهباتك عبط عيباضسأأ ذنم تهنأأ ،ةملاق
.دعب اهيمضست مل ةيأور نع ةرابع وهو ثلاثلأ لمعلأ ةعابط تأءأرجأ

يمومعلأ نمأÓل ةيئ’ولأ ةحلضصملأ ةليضصح يف

راردأاب ليرفأا رهصش لÓخ تايلمعلا ةفرغب ةملاكم356 عم ةيرورم ةحنج49
ن˘مأÓ˘ل ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم˘˘لا تل˘˘ج˘˘صس

ليرفأا رهصش لÓخ راردأا ةيلو نمأاب يمومعلا
رورم ثداوح80 ،0202 ةيراجلا ةنصسلا نم
تاباصصإا80 ليجصست نع ترفصسأا ،ةينامصسج
بلاغلا يف دوعت بابصسأل ةروطخلا ةتوافتم
تاذ تن˘˘كم˘˘تو ،ير˘˘صشب˘˘لا ر˘˘صصن˘˘˘ع˘˘˘لا ى˘˘˘لإا
ة˘ب˘قار˘م˘لا ز˘˘جاو˘˘ح لÓ˘˘خ ن˘˘م ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم˘˘لا
جراخمو لخاد˘م ر˘ب˘ع ةر˘صشت˘ن˘م˘لا ة˘يرور˘م˘لا

ةبكارلا تايرودلا كلذ يف امب ،راردأا ةنيدم
نم سصاصصتخلا ميلقإا ىوتصسم ىلع ةلجارلاو
ي˘ف تق˘ل˘ع˘ت ة˘يرور˘˘م ة˘˘ح˘˘ن˘˘ج49ليجصست
ةزايحلا نود ةيرانلا تاجرادلا ةدايقب اهلمجم
ةدا˘ه˘صش ماد˘ع˘نا ع˘م ة˘قا˘ي˘صسلا ة˘˘صصخر ى˘˘ل˘˘ع
ة˘ب˘قار˘م˘لا ر˘صضا˘ح˘م نا˘ير˘صس مد˘عو ن˘ي˘مأا˘ت˘لا
اهتدايق يف رارمتصسلاو تابكرم˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا

،ة˘قا˘ي˘صسلا ة˘صصخر بح˘˘صسب غ˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘ت˘˘لا م˘˘غر
سسفنو ،ةيقيصسنت ة˘ح˘ن˘ج81 ىلإا ة˘فا˘صضإلا˘ب

ةفلاخم152 ليجصستب تحمصس تايئاصصحإلا
فيقو˘ت ة˘لا˘ح112 ءا˘صصحإا ع˘م ،ة˘عو˘˘ن˘˘ت˘˘م
تبجوتصسا ة˘يرا˘ن˘لا تا˘جارد˘لاو تا˘ب˘كر˘م˘ل˘ل
33 ليجصستو ،ةريظحلا يف ةلاح07 عصضو
،قيلعتلا سضرغل ةقايصسلا سصخرل بحصس ةلاح
ةطرصش ةقرف تلجصس دقف كلذ ىلع ةوÓع
تافلاخملا نم اددع ةئيبلا ةيامحو نارمعلا

ة˘ي˘ناد˘ي˘˘م˘˘لا تادو˘˘ه˘˘ج˘˘م˘˘لا ل˘˘ظ ي˘˘ف كلذو
تاف˘لا˘خ˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘برا˘ح˘م˘ل ة˘لوذ˘ب˘م˘لا
ليجصست يف تلثمت نارمعلاو ةئيبلاب ةصساملا

ىعصسيو اذه ،نارمعلاب ةقلعتم تافلاخم50
ةيئلولا ةحلصصملا يف Óثمم راردأا ةيلو نمأا
تادوهجملا في˘ث˘كت ى˘لإا ي˘مو˘م˘ع˘لا ن˘مأÓ˘ل
ىلع ر˘ه˘صسلا˘ب رور˘م˘لا ثداو˘ح ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘ل
نينطاوملا سسيصسحتو رورملا ةكرح ميظنت

يلم˘ع˘ت˘صسم˘ل ة˘ي˘عو˘ت تÓ˘م˘ح م˘ي˘ظ˘ن˘ت ر˘ب˘ع

ةعاق تلبقتصساو ،نيلجارو قاوصس نم قيرطلا
نم ليرفأا رهصش لÓخ ةيلولا نمأل تايلمعلا
نم ةدراو ةيفتاه ةملاكم356 ةيراجلا ةنصسلا
˘ما˘قرألا ى˘ل˘ع ة˘عزو˘م ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق
ة˘˘˘طر˘˘˘صش ط˘˘˘خو401 و51/84ءارصضخلا
تاملاكملا فلتخم تحمصس ثيح ،71ةدجنلا
تلمصشو اياصضقلا ديدع ةجلاعم نم ةدراولا

ميدقتب ةصصا˘خ ة˘م˘لا˘كم47 ،تاءاد˘ن˘لا هذ˘˘ه
ةقلعتم ة˘م˘لا˘كم731،ةثاغإلاو ةد˘عا˘صسم˘لا
ةملاكم08،هي˘جو˘ت˘لاو مÓ˘ع˘ت˘صسلا بل˘ط˘ب

˘‐رور˘م˘لا ثداو˘ح ) ن˘ع غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘˘لا˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خ
امك ،( ءاف˘ت˘خلا تلا˘ح ‐ق˘ئار˘ح˘لا ‐ة˘قر˘صسلا
ةيفتاه ةملاكم313 حلاصصملا تاذ تلجصس
ىلإا تÓخدتلا فلتخم بلطب ةلصصلا تاذ
 .ىرخأا ةملاكم94 دورو بناج

نمحرلأدبع ‘أولب

عم كتيأدب تناك فيك
تفضشتكأ ىتمو ةباتكلأ
لهو ،كتبهومو كتأردق

،كتبأدب ‘ تاقوعم تفداضص
؟اهتهجأو فيكو

ة˘با˘ت˘˘كلا ع˘˘م ي˘˘ت˘˘ياد˘˘ب تنا˘˘ك
اهتدولومل مأا ناصضت˘حا˘ب ة˘ه˘ي˘ب˘صش
تعطتصسا ام تيعصس انأاف ىلوألا
ةعلاطملاب غرافلا يتقو نمثأا نأا
ى˘˘لإا ل˘˘صصت ثي˘˘ح ،ة˘˘˘ف˘˘˘ث˘˘˘كم˘˘˘لا

مايأا دحاو رهصش يف اباتك نيصسمخ
تنصضتحاف يوناثلاو ط˘صسو˘ت˘م˘لا

بح˘˘لا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘ن˘˘مو ي˘˘تر˘˘كذ˘˘˘م
تناكو ةبتكملا فوفر تبحاصصو
تأادب يتلحر نإاف مث ،سسيلج ريخ
،ةنصس رصشع ةيناثلا رمع يف انأاو
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘ف تكرا˘˘صش ثي˘˘ح
مÓقأا ةقباصسم اه˘ن˘م تا˘ق˘با˘صسم˘لا
ن˘ي˘تر˘م˘ل ةز˘ئا˘ف˘لا تن˘˘كو يدÓ˘˘ب
دوعي لصضف˘لا نا˘كو ن˘ي˘ت˘ي˘لا˘ت˘ت˘م
لصضافلا ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘غ˘ل˘لا ذا˘ت˘صسأل
بجعتأا» يل لوقي امئاد ناك يذلا

ةيا˘ن˘ع˘ب ةرا˘ت˘خ˘م˘لا كتا˘م˘ل˘ك ن˘م
سضع˘˘˘ب˘˘˘ل ق˘˘˘ي˘˘˘قد˘˘˘لا كف˘˘˘˘صصوو
بولصسأاب اهيف كراحبإاو ليصصافتلا
اذ˘˘ه نإا˘˘ف م˘˘ث ،» ة˘˘يا˘˘غ˘˘ل˘˘ل سسل˘˘صس
ن˘˘م و˘˘ل˘˘خ˘˘ي ل دا˘˘كي راو˘˘صشم˘˘˘لا
ناصسنإلا لعجت ي˘ت˘لا تا˘قو˘ع˘م˘لا
تلكوتو تربصص ينكلو لصشفي

ل˘ب ي˘ن˘ظ بخ˘ي م˘لو ه˘ل˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
تابوعصصلا لك تمواق سسكعلاب
.ةيديدح ةأارما تنكو

عجو تفرع نأأ قبضس له
فور◊أ كيتأات مأأ ةباتكلأ

لم÷أ كل ين–و ةعئاط
أدقع مظتنتل ¤ذج اهتاماه

؟كملق قنع ‘
ةبغر˘لا ع˘م فور˘ح˘لا تجز˘ت˘ما

نأا ،ا˘ي˘ل˘خاد ا˘م رو˘ع˘صش غو˘ل˘ب ي˘˘ف
ي˘ف ن˘ن˘ف˘تأاو ي˘ت˘ب˘ع˘ج˘ب ا˘م جر˘خأا
،ةدا˘ع˘صسلاو نز˘ح˘لا ن˘˘ي˘˘ب جز˘˘م˘˘لا

لوجي ام نع ربعي ادقع مظنأل
يتلا ةلحرم˘لا ف˘صصيو ير˘طا˘خ˘ب
ر˘خآا سصخ˘صش ا˘ه˘ب ر˘م وأا ا˘ه˘ب ر˘˘مأا
ريثكلا يف ةهباصشتم اهلك انتايحف

ةبا˘ت˘كلا˘ف اذ˘ه˘ل ،ل˘ي˘صصا˘ف˘ت˘لا ن˘م
يبلق سشرع ى˘ل˘ع تع˘بر˘ت ة˘كل˘م
.ينحنت نأا تبأاو

صصوضصن ةعوم‹ كل ردضص
راطق » نأونعب ةموضسوم

Êاثلأ كلمع وهو » ةاي◊أ
،«حوبلأ افضش ىلع» لوأ’أ دعب

هذه نع Ìكأأ انيثدح
،ئراقلل ةيرغŸأ ةعومÛأ

اهتأزكترمو اهتاعوضضوم
؟ةيلام÷أو ةينفلأ

را˘ط˘ق ي˘ف ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا يدو˘˘لو˘˘م
ة˘عو˘م˘ج˘م ن˘ع ةرا˘˘ب˘˘ع ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا

ي˘صضا˘م˘لا ن˘ي˘ب ع˘م˘˘ج˘˘ت ر˘˘طاو˘˘خ
ةتيملا انرئامصض نيب ، رصضاحلاو
ناو˘يد و˘ه ،ة˘نو˘فد˘م˘لا ا˘ن˘قÓ˘˘خأاو
ةدافتصسÓل .. ةعتملا لبق ةربعلل
انلاوحأاو انرومأا فصصي ةدافإلا لبق
نم ديد˘ع˘لا ه˘تا˘ي˘ط ن˘ي˘ب ل˘م˘ح˘ي،
ف˘˘قاو˘˘م˘˘لاو سسورد˘˘لاو ر˘˘ب˘˘ع˘˘˘لا
ثيح ،ايلا˘ح ة˘صشا˘ع˘م˘لا ة˘ي˘ع˘قاو˘لا

ا˘م ا˘ه˘ن˘م ر˘طاو˘˘خ ه˘˘ي˘˘ف تع˘˘م˘˘ج
نم اهنمو ةقارحلا نع ثدحتي
ةمألا هذه تاب˘ل˘ق˘ت ن˘ع ثد˘ح˘ت˘ي
.اهريغو قÓخألا مادعناو

كتباتكب قلعتي اميف
Ÿةركف كترضضح له ،كفلؤو

عوضضوم مث ’وأأ ةباتكلأ
عوضضوŸأ نأأ مأأ ،ايناث ةباتكلأ

ةباتكلأ ¤إأ ِكعفد يذلأ وه
؟هلوح

عوصضو˘م˘لا ي˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب لوأا
نأا كن˘كم˘ي Ó˘ف ة˘˘با˘˘ت˘˘كلا د˘˘ي˘˘لو
فر˘˘ع˘˘ت ل تنأاو ا˘˘با˘˘ت˘˘˘ك بت˘˘˘كت
،نومصضملا لمحت لو عوصضوملا

اهصسفن ءاقلت نم يتأات يتاباتك لج
ا˘˘˘م ق˘˘˘ير˘˘˘ط ي˘˘˘ف ي˘˘˘˘صشمأا نأا˘˘˘˘ك
سصا˘ع ل˘جر دو˘˘جو˘˘ب فدا˘˘صصتأاو
،ا˘ه˘ي˘ل˘ع خر˘صصي وأا ه˘˘مأا بر˘˘صضي
تيبلل يلوصصو روفو اعبط رثأاتأاف
ثد˘ح ا˘م ى˘ل˘ع ز˘ي˘كر˘ت˘˘لا لوا˘˘حأا

يتلا ل˘ي˘صصا˘ف˘ت˘لا ل˘ك ي˘ف ق˘قدأاو
.رهاوظلا هذه لثم ىلإا تدأا

أذه أذاŸ ةاي◊أ راطق
امو ،هÒغ نود رايتخ’أ

؟ةيمضستلأ نم فدهلأ
لك يف راطق نع ةرابع انتايح

نم ريثكلا ةايحلا انملعت ةطحم
اهنم مل˘ع˘ت˘ن˘صس ا˘مإا ي˘ت˘لا ءا˘ي˘صشألا

يعدنو ىباغتنصس وأا اهدنع فقنو
يذلا يفاكلا يعولاب تكن مل اننأا
ف˘قو˘م ل˘ك ن˘ع ف˘ق˘ن ا˘ن˘ل˘ع˘˘ج˘˘ي
˘˘مو˘˘ق˘˘نو ا˘˘˘نءا˘˘˘ط˘˘˘خأا كراد˘˘˘ت˘˘˘نو
ر˘صصت˘خأا˘صس اذ˘ل ،ا˘ه˘˘ح˘˘ي˘˘ح˘˘صصت˘˘ب
نم تايبألا هذه يف هنع ثيدحلا

يباتك
رابتخا ىوــــصس تصسيل انتايح
رارصصإا لكب اهصشيعن نأا انيلع

راطقلا قئاصس تنأا نـــــــــــك
رارـــــقلا بحاصص تنأا نك و
ىصضم اـــــــم ىلع يكبت لو
ىصضم دق ىصضم اــــــــــــمف
كدضشت يتلأ عيضضأوŸأ يهام
يتلأ ةلاضسرلأ امو ،ةباتكلأ ‘

؟يقلتملل اهلاضصيأ نيدوت
اريثك ليمأا انأاف اقباصس تلق امك

دجأا انأاف هلقنو عقاولا عيقوت ىلإا
هيلإا تلآا ام نع ةباتكلا يف يصسفن
يف اببصس نوكأا امبرل.. انتاعمتجم
ام كرد˘ت ة˘مدا˘ق˘لا لا˘ي˘جألا ل˘ع˘ج
امو اهلبق يتلا لايجألا هب ترم
،فور˘ظو ر˘هاو˘˘ظ ن˘˘م ه˘˘ت˘˘صشا˘˘ع
لمحت ةحصضاو ةلاصسر يتلاصسرف
رييغتلاو ديدجتلا ي˘نا˘ع˘م ى˘م˘صسأا
.لصضفألا وحن

كتاحومطو كعيراضشم
ÚيوتضسŸأ ىلع ةيلبقتضسŸأ

؟ يعأدب’أو يضصخضشلأ
يراوصشم يهنأا نأا حمطأا لوأا

تاب يذلا ملحلا ققحأاو يصساردلا
وهو يرفاظأا ةموعن ذنم ينبعادي
ىعصسأا يننإاف مث ةيماحم حبصصأا نأا
ىلع بردتلاو يصسفن ريوطت ىلإا
ةطصشنم ينوك طيصشنتلاو ءاقلإلا

ةغللا ملعتأا نأا اصضيأا ... تايقتلم
روطأا نأا ،اديج اهنقتأاو ةيزيلجنلا
ءايزألا ميمصصت لاجم يف يصسفن
ي˘م˘صسإا˘ب ة˘عو˘م˘ج˘م ي˘ل نو˘˘كتو
.عيراصشملا نم اهريغو

ءأرقلل ةÒخأأ ةملك
ةدير÷أو

فا˘صشت˘كا و˘ح˘ن ا˘م˘˘ئاد او˘˘ع˘˘صسا
لك نع اديعب اوروطتو مكصسفنأا
امهم ريصسلا اولصصاوو نيطبحملا

فور˘˘ظ˘˘لا نأل ،فور˘˘ظ˘˘لا تنا˘˘ك
ع˘ن˘صصت ن˘م ا˘˘ق˘˘ح ي˘˘ه ة˘˘ئ˘˘ي˘˘صسلا
˘مد˘قأا ا˘م˘ك ،يذلو˘ف˘لا سصخ˘˘صشلا
هذه ىلع نيمئاقلا لكل يركصش
هذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع ار˘˘كصشو ةد˘˘˘ير˘˘˘ج˘˘˘لا
.ةبيطلا ةتافتللا

ي˘ئلو˘لا ق˘ير˘˘ط˘˘لا لو˘˘ح˘˘ت
يديصس يت˘يد˘ل˘ب ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا
بي˘˘ع˘˘صش ي˘˘ن˘˘بو نا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘صس
ر˘˘ط˘˘خ ى˘˘لإا تل˘˘ي˘˘صسم˘˘صسي˘˘ت˘˘ب

ثيح ،هيداترم ى˘ل˘ع ي˘ق˘ي˘ق˘ح
يق˘ئا˘صس ن˘م تار˘صشع˘لا م˘صسر
ة˘صصا˘خ˘لا ا˘ه˘˘ن˘˘م تارا˘˘ي˘˘صسلا
ل˘˘ق˘˘ن˘˘لاو ةر˘˘جألا تارا˘˘ي˘˘صسب
ة˘مÓ˘ع ا˘هر˘ي˘غو ي˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا
ها˘ج˘˘تا ة˘˘م˘˘ه˘˘ب˘˘م ما˘˘ه˘˘ف˘˘ت˘˘صسا
رو˘هد˘ت بب˘صسب ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا
يديصس ني˘ب ط˘بار˘لا ق˘ير˘ط˘لا
ثيح بيعصش ين˘بو نا˘م˘ي˘ل˘صس

ةيلولا يلاو نم ءلؤوه بلاط
نم يروفلا لخدتلا ةرورصضب
راصصحلا ن˘م م˘ه˘لا˘صشت˘نا ل˘جأا
ل˘ظ ي˘ف م˘ه˘ي˘ل˘ع سضور˘ف˘م˘لا
لماك نم يلك هبصش ءاصصقإلا
يتلا ةيلحملا ةيمنتلا جمارب
نم رثكأا يف ةلودلا اهب تدان
ببصسلا نع ن˘ي˘ل˘ئا˘صست˘م ،ةر˘م
ءارو نم˘كي يذ˘لا ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا
ى˘ل˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘لا هذ˘ه سشي˘م˘ه˘ت

ىر˘˘˘خأا تا˘˘˘˘يد˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب با˘˘˘˘صسح
اذكه نم تدافتصسا ةرواجم
روهدت لظ يف ةيومنت جمارب
ةقطنملا طبرت يتلا قيرطلا
نا˘م˘ي˘ل˘˘صس يد˘˘ي˘˘صس ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب
دلوأا راودب ارورم ةيحايصسلا
ا˘م اذإا ا˘صصو˘صصخ فا˘˘ي˘˘صضو˘˘ب

نم دعي قيرطلا اذه نأا انملع
ةماهلا ةي˘ئلو˘لا قر˘ط˘لا ن˘ي˘ب
نم د˘يد˘ع˘لا ى˘لإا يدؤو˘ت ي˘ت˘لا
ةروا˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘˘يد˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا

ف˘ل˘صشلا ة˘يلو˘ك تا˘يلو˘˘لاو
دئاقوبو ةماعنوب جربب ارورم
ىلإا قيرطلا اذه لوحت ثيح
بب˘صسب ه˘يدا˘تر˘م ى˘ل˘ع ر˘ط˘˘خ
ا˘م˘م ه˘ئار˘ت˘هاو ر˘ف˘ح˘لا ةر˘ث˘˘ك
ثداوح عوقول ةصضرع هلعج
ا˘ه˘˘ب˘˘قاو˘˘ع نو˘˘كت د˘˘ق رور˘˘م
لخدت مد˘ع لا˘ح ي˘ف ة˘م˘ي˘خو
ةدا˘عإاو ة˘ي˘˘صصو˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا
يئلولا قير˘ط˘لا اذ˘ه ة˘ئ˘ي˘ه˘ت
.ريصسلل حلصصي ل حبصصأا يذلا

و˘ن˘˘طاو˘˘م ل˘˘ئا˘˘صست د˘˘قو اذ˘˘ه
يقيقحلا ببصسلا نع ةيدلبلا
ةداعإا مدع ءارو نمكي يذلا
ي˘ت˘لا ق˘ير˘ط˘لا هذ˘ه ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت
ار˘˘˘ط˘˘˘خ ل˘˘˘كصشت تح˘˘˘ب˘˘˘˘صصأا

با˘˘ح˘˘صصأا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘˘ح
ايموي نيرفاصسملاو تابكرملا

ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب ه˘˘ن˘˘ت˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ي˘ت˘لا ةرر˘˘كت˘˘م˘˘لا تاءاد˘˘ن˘˘لا

بتا˘كم ى˘لإا ا˘هاد˘صص تل˘صصو
يف ني˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا

ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ط˘˘خ˘˘صس ل˘˘˘ظ
دعب سشيمهتلا نم مهئايتصساو
حبصش ىلإا قيرطلا تلوحت نأا

سضعبلا ربجي ام وهو يقيقح
نوديري نمم نينطاوملا نم
ةماعنوب جرب ة˘يد˘ل˘ب˘ل ر˘ف˘صسلا

رييغت ىلإا نام˘ي˘ل˘صس يد˘ي˘صسو
قيرطلا ربع ريصسلاو قيرطلا
ماصسب دلوأا ةيدلب ىلإا يدؤوملا

مهبصسح ةديعب دج قيرط يهو
ة˘يد˘ل˘ب˘لا هذ˘ه نا˘كصس ه˘جو˘ي˘ل
نيلوؤوصسملا ىلإا ةثاغتصسا ءادن
ن˘˘˘˘ب˘˘˘˘غ˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘فر ل˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ةدا˘عإاو ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جلا

عوقول ابنجت يئلولا قيرطلا
لقنت ليهصستلو رورم ثداوح
يقا˘ب ى˘لإا ة˘يد˘ل˘ب˘لا ي˘ن˘طاو˘م
هذه ربع ةرواجم˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا
.قيرطلا

ينطاق نم تأرضشعلأو..
لÓغ ةوخ’أ يح

ةيكلŸأ دوقعب نوبلاطي
بيعضش ينبب

ن˘˘˘م تار˘˘˘صشع˘˘˘˘لا لاز˘˘˘˘ي ل
ي˘ح˘˘ب ن˘˘ي˘˘ن˘˘طا˘˘ق˘˘لا نا˘˘كصسلا
ي˘ن˘ب ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ب لÓ˘˘غ ةو˘˘خإلا
ة˘تا˘ف˘ت˘لا نور˘ظ˘ت˘ن˘ي ،بي˘ع˘˘صش
ى˘ل˘عو ة˘ي˘ئلو˘لا تا˘ط˘˘ل˘˘صسلا

ةفيركز ‐ةيلولا يلاو اهصسأار
ل˘خد˘˘ت˘˘لا د˘˘صصق ‐ظو˘˘ف˘˘ح˘˘م
ل˘ف˘كت˘لا ل˘جأا ن˘˘م ،ل˘˘جا˘˘ع˘˘لا
لاصشتنا ىلإا يمارلا مهبلطمب
سشي˘م˘ه˘ت˘لا ةر˘ئاد ن˘˘م ي˘˘ح˘˘لا

رظن˘لاو يو˘م˘ن˘ت˘لا ءا˘صصقإلاو
ةعوفرملا بلاطملا ةلمج يف
و يحلا اذه ينطاق لبق نم
نور˘ظ˘ت˘ن˘ي نو˘لاز˘ي ل ن˘يذ˘˘لا
ي˘ح˘لا اذ˘ه ة˘ي˘ع˘صضو ة˘يو˘صست
مهحنم لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا

د˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘كل˘م˘ل˘ل ادو˘ق˘ع
نا˘كصسل ي˘صسي˘ئر˘لا بل˘ط˘م˘˘لا

نم مغرلاب ميدقلا يحلا اذه
ي˘ت˘لا ةرر˘˘كت˘˘م˘˘لا تاءاد˘˘ن˘˘لا

بتا˘كم ى˘لا ا˘هاد˘صص تل˘صصو
يف ني˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا
لازت ل هنأا ريغ ةرم نم رثكأا
دقو اذه. اهلاح ىلع رومألا
ن˘ع ي˘ح˘لا و˘˘ن˘˘طاو˘˘م بر˘˘عأا
ن˘˘˘م د˘˘˘˘يد˘˘˘˘صشلا م˘˘˘˘هر˘˘˘˘مذ˘˘˘˘ت
لآا يتلا ة˘يرز˘م˘لا ة˘ي˘ع˘صضو˘لا
يف نيد˘صشا˘ن˘م ،م˘ه˘ي˘ح ا˘ه˘ي˘لإا
ة˘˘يلو˘˘˘لا ي˘˘˘لاو تقو˘˘˘لا تاذ
نم يروفلا لخدتلا ةرورصضب
يحلا اذهل رابتعلا در لجأا

مدقأا ن˘ي˘ب ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘ي يذ˘لاو
دو˘ع˘ي ن˘يأا ة˘يد˘ل˘ب˘لا˘ب ءا˘ي˘حألا
بصسح هءا˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘ب خ˘˘˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘˘˘ت
ىلإا نين˘طاو˘م˘لا تا˘ح˘ير˘صصت
يذلا رمألا وهو8691 ةنصس
نا˘˘كصسلا بلا˘˘ط ه˘˘لÓ˘˘خ ن˘˘م
ن˘ي˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا
ي˘˘ح˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘صضو ة˘˘يو˘˘صست˘˘ب
دو˘ق˘ع م˘˘ه˘˘ح˘˘ن˘˘مو ا˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق
رتفدلاو مهب ةصصاخلا ةيكلملا
مهح˘ن˘م م˘ت ا˘مد˘ع˘ب يرا˘ق˘ع˘لا
07 ب تردق ةيلام تاناعإا

اهلÓخ نم مت متينصس نويلم
ةليلا تانكصسلا مظعم ميمرت
سضعبلا ءانب ةداعإاو رايهنÓل
هذ˘ه لاز˘ت ل ه˘نأا ر˘ي˘غ ،ا˘ه˘ن˘˘م
نودب يح˘لا اذ˘ه˘ب تا˘ن˘كصسلا

ر˘ت˘فد˘لاو ة˘ي˘˘كل˘˘م˘˘ل˘˘ل دو˘˘ق˘˘ع
ن˘˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘لا˘˘˘ب يرا˘˘˘ق˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
ي˘˘ت˘˘لا ةد˘˘يد˘˘ع˘˘˘لا ىوا˘˘˘كصشلا

بتا˘كم ى˘لإا ا˘هاد˘صص تل˘صصو
ريغ نييل˘ح˘م˘لا ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا
اهلاح ىلع رومألا لازت ل هنأا
ي˘˘لاو ل˘˘خد˘˘ت را˘˘ظ˘˘ت˘˘˘نا ي˘˘˘ف
ع˘˘صضو˘˘لا ءاو˘˘ت˘˘حاو ة˘˘يلو˘˘˘لا

ناكصس تلاغصشناب ل˘ف˘كت˘لاو
.يحلا اذه

 ز.دمحأأ
mahali@essalamonline.com
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سضع˘˘˘˘˘˘˘ب تحر˘˘˘˘˘˘˘صص د˘˘˘˘˘˘˘˘قو
تجردأا ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ن˘˘م˘˘˘صض ا˘˘˘ه˘˘˘ئا˘˘˘م˘˘˘صسأا
ميمرتلاب ةين˘ع˘م˘لا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا

ةيعصضولا ىلع عÓطلا بقع
فرصشت يتلا دجاصسملل ةيثراكلا

رهصشأا ذنم رظتن˘ت ا˘ه˘نأا˘ب ،ه˘ي˘ل˘ع
تادعا˘صسم˘لا هذ˘ه˘ل ا˘ه˘مÓ˘ت˘صسا
لاغصشأاب ما˘ي˘ق˘لا د˘صصق ة˘ي˘لا˘م˘لا
يتلا هللا تويب عيصسوتو ميمرت
فورظلاو نمزلا لعفب تلكآات
تاذ يفف .ةبعصصلا ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا
نم ناك هنأاب تحصضوأا قايصسلا
هذ˘˘˘ه نو˘˘˘كت نأا سضور˘˘˘ف˘˘˘م˘˘˘˘لا
ة˘ياد˘ب ل˘ب˘ق ة˘ي˘ه˘ت˘ن˘م لا˘غ˘صشألا
ىنصستي ىتح ل˘ي˘صضف˘لا ر˘ه˘صشلا
ةÓ˘صص ا˘ه˘ي˘ف ءادأا ن˘ي˘˘ل˘˘صصم˘˘ل˘˘ل
يحصصلا فرظلا نأا لإا حيوارتلا
دÓ˘ب˘لا ه˘ب ر˘م˘ت يذ˘˘لا بع˘˘صصلا
ى˘لإا ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا˘ب ع˘˘فد
تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج د˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ت
تعد فرظلا اذ˘ه˘ل لÓ˘غ˘ت˘صساو
ةيصصولا تاه˘ج˘لا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
م˘ه˘ح˘ن˘مو د˘ي˘م˘ج˘ت˘لا ع˘فر ى˘˘لإا
مايقلا لجا نم يلاملا دامتعلا
تمادا˘˘م م˘˘ي˘˘مر˘˘ت˘˘لا لا˘˘غ˘˘صشأا˘˘˘ب
،نيلصصملا نم ةغراف دجاصسملا
يف هللا تويب سضعب نأاب ةلئاق
يناعي نم اهنمف ةيثراك ةلاح
ف˘˘ق˘˘صسألا˘˘˘ب تا˘˘˘ق˘˘˘ق˘˘˘صشت ن˘˘˘م
نم يناعي نم اهنمو ناردجلاو
ى˘ل˘ع ةرد˘ق˘م˘لا مد˘عو ق˘ي˘صضلا
م˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘لا م˘˘˘كلا با˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘صسا
سضع˘ب ي˘ف ا˘م˘ي˘صس ن˘ي˘ل˘صصم˘ل˘˘ل
مت يتلا ةي˘ن˘كصسلا تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا
تاو˘˘ن˘˘صسلا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘صسو˘˘˘ت
دو˘˘جو ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن ،ةر˘˘ي˘˘˘خألا

ىتح ةزهجم ريغ ىرخأا دجاصسم
سسراد˘م˘بو ءو˘صضو˘ل˘ل تو˘ي˘˘ب˘˘ب

باتك ظيفحتو ميلعت˘ل ة˘ي˘نآار˘ق
ن˘مو ،را˘ب˘كلاو را˘غ˘صصل˘ل ه˘ل˘˘لا

فا˘قوألا ل˘ي˘كو ف˘صشك ه˘ت˘ه˘˘ج
ناب ةينيد˘لا نوؤو˘صشلا ة˘ير˘يد˘م˘ب
ةيعمج42 تصصحأا ه˘ح˘لا˘صصم
ن˘˘م د˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘صست˘˘˘صس ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘يد
بب˘صسب ة˘ي˘لا˘م˘لا تاد˘عا˘˘صسم˘˘لا

يتلا ةيدرتم˘لا د˘جا˘صسم˘لا ة˘لا˘ح
اهل حنمتصس ثيح اهيلع فرصشت
ىر˘˘خأاو ة˘˘˘يرازو تاد˘˘˘عا˘˘˘صسم
ةيلمع ليومت لجا نم ةيئلو
نأا ثي˘ح ،ة˘نا˘ي˘صصلاو م˘ي˘مر˘˘ت˘˘لا
نو˘˘كت˘˘صس تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا بل˘˘غا

م˘ت ي˘ت˘لا د˘جا˘صسم˘ل˘˘ل ة˘˘ه˘˘جو˘˘م
د˘صصق سسئا˘ن˘ك ن˘م ا˘ه˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت
ة˘ي˘لا˘م˘ج˘لا ة˘صسم˘ل˘لا ا˘ه˘ئا˘ط˘˘عإا
تي˘قو˘ت سصو˘صصخ˘ب .ة˘ي˘ن˘˘يد˘˘لا
حر˘صص تا˘نا˘عإلا هذ˘˘ه ع˘˘يزو˘˘ت
مت ةيلمعلا ناب هتاذ ثدحتملا
ىمصسم ريغ لجا ىلإا اهقيلعت
.انوروك سسوريف راصشتنا ببصسب

عورششم ميلشستو..
بون÷ا تايدلب ديوزت

Ãيقرششلا طششلا هاي
مداقلا ناوج رخاوأا

ة˘˘يلو˘˘لا ي˘˘˘لاو ى˘˘˘ط˘˘˘عأا
زاجنإاب ني˘ف˘ل˘كم˘ل˘ل ه˘تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
ىرب˘كلا تÓ˘يو˘ح˘ت˘لا عور˘صشم
لجأا نم يقرصشلا طصشلا هايمل
زا˘˘ج˘˘نإلا ةر˘˘ي˘˘تو ن˘˘˘م ع˘˘˘فر˘˘˘لا

ماهلا عورصشملا اذه لامكتصساو
حامصسلل ،ةدد˘ح˘م˘لا لا˘جآلا ي˘ف
ة˘ح˘لا˘صصلا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ب د˘˘يوز˘˘ت˘˘ب
تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب سسم˘˘خ˘˘˘ل بر˘˘˘صشل˘˘˘ل
يد˘˘ي˘˘صس ة˘˘˘يلو˘˘˘لا بو˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ب
ن˘م ل˘ك رار˘غ ى˘ل˘ع ،سسا˘ب˘ع˘ل˘ب
رو˘˘˘صسا˘˘˘ف˘˘˘تو ن˘˘˘ير˘˘˘˘مو غÓ˘˘˘˘ت
Óصضف ،تا˘م˘لا˘غ˘ي˘تو ورواز˘مو
ة˘ي˘ن˘˘كصسلا تا˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا ن˘˘ع
رهوجلا نيع نم لكل ةيوناثلا

تحمصس د˘قو .نا˘ط˘ل˘صسلا تن˘بو

اهداق ي˘ت˘لا ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا ةرا˘يز˘لا
ني˘مألا ة˘ق˘فر˘ب ي˘لاو˘لا ،ار˘خؤو˘م
ةبصسن ةن˘يا˘ع˘م˘ب ة˘يلو˘ل˘ل ما˘ع˘لا
ةصسصسؤوملا ثحو لاغصشألا مدقت
عورصشملا ميلصست ىلع ةزجنملا
امك ،لبقملا ناوج رهصش رخاوأا
طاقن ةدع د˘ن˘ع ي˘لاو˘لا ف˘قو˘ت
نم اقÓ˘ط˘نا عور˘صشم˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت
ىلإا ة˘ي˘صسي˘ئر˘لا خ˘صضلا ة˘ط˘ح˘م
،ةيو˘نا˘ث ىر˘خأا تا˘ط˘ح˘م ة˘يا˘غ
م˘يد˘ق˘ت ةرا˘يز˘لا تل˘˘ل˘˘خ˘˘ت د˘˘قو
ريصس لوح ة˘ل˘صصف˘م تا˘حور˘صش
نيمئاق˘لا فر˘ط ن˘م عور˘صشم˘لا

ةيو˘م˘ن˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا اذ˘ه ى˘ل˘ع
.ةمهملا

ودبع.صص

mahali@essalamonline.com
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انوروك ءابو ببشسب يحشصلا رج◊ا تاءارجا لظ ‘ اهقلغ رارقل للغتشسا

ةيلام تاناعإاب بلاطت ضسابعلب يديصسب ةينيدلا تايعم÷ا
ةئÎهŸا دجاصسŸا ميمÎل

ةيشساردلا ةنشسلا ميظنت ةداعإا صصوشصخب

نوحاترم ةياجبب ذيمÓتلا ءايلوأا
ةيبÎلا ةرازو تارارقل

قاحتللل نيشسردمتملا لافطألل حامشسلا ةيغب
ةنشسح فورظ يف مهشسرادمب

يصسردملا لقنلل ةلفاح02 ميلصست
ضسابعلب يديصسب ةيئانلا قطانملاب

Áا ةيبرتو ةحلفلا يطاششن مهلج نوشسراŸةيششا

ناكصس بلاطم ءابرهكلاو برصشلا هايم ةحصصلا ةئيهتلا
ةليصسŸا ‘ لج◊ا Úعب ةرفصصلا ةرج◊ا

جارفإلا فاقوألاو ةينيدلا نوؤوششلا ةيريدم نم ،صسابعلب يديشس ةيلوب ةينيدلا تايعمجلا نم ديدعلا تبلاط
،انوروك ةحناج ببشسب اهعيزوت ةيلمع قيلعت مت يتلا دجاشسملا ميمرتل ةشصشصخملا ةيلاملا تاناعإلا نع

ةقلغم دجاشسملا باوبأا تمادام لاغششألا هذه قلطإا مهل ىنشستي ىتح

ةيلوب ذيمÓتلا ءايلوأا رّبع
،ريبكلا مهحايترا نع ةياجب

ءارزو˘لا سسل˘ج˘م رار˘ق بق˘˘ع
ر˘ي˘باد˘ت˘لا ى˘ل˘ع قدا˘صص يذ˘لا
ا˘ه˘ت˘حر˘ت˘قا ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘ئار˘˘جإلا

ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ةرازو
م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ةدا˘˘عإا سصو˘˘صصخ˘˘ب
ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘ي˘صسارد˘˘لا ة˘˘ن˘˘صسلا
عصضولا عم بصسانتي لكصشب
ةحئاج هتصضرف يذلا نهارلا

ءاغلا يف لثمتملاو ،انوروك
ة˘صسما˘خ˘لا ة˘˘ن˘˘صسلا نا˘˘ح˘˘ت˘˘ما
ذيمÓتل حامصسلا عم يئادتبا
يوناثلاو طصسوتملا مي˘ل˘ع˘ت˘لا
ىلعألا مصسقلا ىلا لاقتنلاب
نم05.40و90/02 لدعمب
،يئادتبلا روطلا ذيمÓتل01
ءا˘˘ق˘˘بإا م˘˘ت ه˘˘تاذ تقو˘˘˘لا ي˘˘˘ف
طصسوتملا ميلع˘ت˘لا ي˘تدا˘ه˘صش
اهئارجإل ناتل˘لا ا˘يرو˘لا˘كب˘لاو
0202 ربمتبصس رهصش رحب يف
تد˘ق˘˘ع دد˘˘صصلا اذ˘˘ه ي˘˘فو ،
ةياجب ةيلول ةيبرتلا ةيريدم
تاباقن ولثمم هرصضح اعامتجا
ا˘هراو˘طأا˘ب م˘ي˘ل˘ع˘˘ت˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق
ة˘˘صسارد م˘˘˘ت ن˘˘˘يأا ،ة˘˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لا
يتلا ةي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا تاءار˘جإلا
يف ةيصصولا ةرازولا اهتذختا
اهداعبا حرصشل يوبرتلا نأاصشلا

رمألا وهو ،اهقيبطت ةيفيكو
ىلع نيلعافلا هب بحر يذلا
،ةيباقنلاو ة˘يو˘بر˘ت˘لا ة˘حا˘صسلا

هذه للكت نا رظتنملا نمو
ي˘ت˘لا حا˘ج˘ن˘لا˘ب تاو˘˘ط˘˘خ˘˘لا
ذيمÓتلا ةحلصصم يف بصصت
نأا نولمأايو ،ىلوألا ةجردلاب
عرصسا يف ءابولا اذه هللا عفري
ىلا ةايحلا دوعتل نكمم تقو
ة˘صشكرز˘م ة˘ل˘ح˘ب ا˘ه˘ت˘ع˘ي˘ب˘˘ط
ثعبنت ي˘ت˘لا ف˘ي˘ط˘لا ناو˘لأا˘ب
ةنينأامط˘لا راو˘نا ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م
.راهدزلاو رارقتصسلاو

ماموشصلا ةيعمجو..
مظنت وبقأا ةنيدمل

مدلاب عربتلل ةلمح
ماموصصلا ةيعمج ترداب

مدلاب عربتلل ةلمح ميظنت ىلا
وبقأا ةنيدمب نئاكلا اهرقم يف

ة˘ي˘ع˘م˘˘ب ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب ة˘˘يلو ي˘˘ف
عيمجت زكرم ىلع نيفرصشملا
،ةحصصلا عاط˘ق˘ل ع˘با˘ت˘لا مد˘لا

ع˘م˘ج˘ل ا˘ه˘ن˘˘م ا˘˘ي˘˘ع˘˘صس كلذو
نكمي يتلا مدلا نم تايمك
ةا˘ي˘˘ح ذا˘˘ق˘˘نإا ي˘˘ف م˘˘ها˘˘صست نأا
ي˘ف ن˘ي˘ط˘بار˘م˘لا ى˘صضر˘˘م˘˘لا

،وبقأاب يلع لولقأا ىفصشتصسم
داح سصقن ليجصست دعب اذهو
يجيتارت˘صسلا نوز˘خ˘م˘لا ي˘ف
تايف˘صشت˘صسم ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع
ة˘يلو˘ب ة˘ي˘ح˘صصلا ز˘كار˘م˘لاو
رارمتصسا لظ يف اذهو ،ةياجب
ة˘ن˘˘هار˘˘لا ة˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا ة˘˘مزألا

نم ةديازتم دادعأا ليجصستو
،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘˘ف ى˘˘صضر˘˘م
نيمئاقلا نم اكاردإاو هيلعو
هذه ةيمهأاب ةيعمجلا هذه ىلع
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘صسنإلا ةو˘˘˘˘ط˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘لا

هذه لÓخ نمو ةينماصضتلاو
ن˘م تن˘كم˘ت د˘ق˘ف ةردا˘ب˘˘م˘˘لا

سسيك08 نع لقي ل ام عمج
يف دحاو موي لÓخ مدلا نم
يف ةيلمعلا لامكتصسا راظتنا
رهصش نم نيرصشعلاو عباصسلا

،يرا˘˘ج˘˘لا م˘˘ير˘˘كلا نا˘˘صضمر
ع˘م˘ج ى˘لا لو˘صصو˘لا فد˘˘ه˘˘ب
،ةهج نم ةنكمم ةيمك ربكا

ن˘ير˘ها˘صسلا ل˘م˘ع ل˘ي˘ه˘˘صستو
مقا˘ط˘لا ن˘م ى˘صضر˘م˘لا ى˘ل˘ع
ذاقنا يف يبطلا هبصشو يبطلا

تا˘ئ˘ف˘لاو سصا˘خ˘صشألا ةا˘˘ي˘˘ح
،ىرخأا ة˘ه˘ج ن˘م ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا

يذلا داحلا سصقنلا اذه مامأاو
تا˘صسصسؤو˘م˘لا ه˘˘ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ت
بلطلا مامأاو ،ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘صسلا
مد˘لا˘ب عر˘ب˘ت˘لا نإا˘ف د˘ياز˘ت˘م˘لا
ةيرورصضو ةنيمث ةوطخ ىقبت
قار كول˘صس و˘ه ا˘م˘ك ة˘يا˘غ˘ل˘ل
ق˘˘˘م˘˘˘ع سسر˘˘˘كي يرا˘˘˘صضحو
يذ˘لا ي˘نا˘˘صسنإلا ن˘˘ما˘˘صضت˘˘لا
ة˘ي˘كز˘ت هر˘هو˘ج ي˘ف د˘˘صسج˘˘ي
ءايحإل ريخلل ةقاوتلا سسوفنلا
عيم˘ج˘لا ن˘م ر˘ظ˘ت˘ن˘ت سسو˘ف˘ن
اهتاناعم نم اهذاقنإل مد ةرطق
.ةيحصصلا

ت . Ëرك

ة˘˘˘˘˘يلو ي˘˘˘˘˘لاو فر˘˘˘˘˘˘صشأا
مصسارم ىلع سسابعلب يديصس
لقنلل ة˘ل˘فا˘ح02 م˘ي˘ل˘صست
،ةيدلب81 ةدئافل يصسردملا
لا˘ف˘طأÓ˘ل حا˘م˘˘صسلا ة˘˘ي˘˘غ˘˘ب
قطانملا يف نيصسردم˘ت˘م˘لا
مهصسرادمب قاحتلÓل ةيئانلا
تنا˘كو ة˘ن˘صسح فور˘ظ ي˘ف
دق سسا˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘صس ة˘يلو
ةلفاح02 ارخؤوم تملتصسا

يصسردملا ل˘ق˘ن˘ل˘ل ة˘ه˘جو˘م
ى˘لوأا ة˘صصح˘ك ا˘ه˘ت˘صصصصخ
تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا
ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ن˘˘˘لا تا˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ل
ة˘ي˘نا˘كصسلا تا˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لاو
هذه يتأاتو .ةيلولل ةيوناثلا

ةا˘نا˘ع˘م ءا˘˘ه˘˘نإل ةردا˘˘ب˘˘م˘˘لا
او˘˘نا˘˘˘ك ن˘˘˘يذ˘˘˘لا لا˘˘˘ف˘˘˘طألا
يف ةلمج تابوعصص نودجي
ةصساردلا دعاقم˘ب قا˘ح˘ت˘للا
رو˘ط˘لا ن˘م م˘هءا˘ه˘ت˘نا د˘ع˘ب
دا˘ف˘ت˘صسا ه˘ي˘ل˘عو ي˘ئاد˘ت˘بلا
ةيدلب نم لك يف ذيمÓتلا
ةبيصشع نب ةيدلبو ينوملت
نيتنثا نيتلفاح نم ةيليصشلا
اذ˘هو ا˘م˘ه˘ن˘م ةد˘˘حاو ل˘˘كل
ن˘ي˘ت˘يد˘ل˘ب˘لا ءاو˘ت˘حل ار˘ظ˘ن

ن˘˘م ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م دد˘˘ع ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ة˘˘ي˘˘ن˘˘كصسلا تا˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
.ىرقلاو ةيوناثلا

ودبع.سص
صسابعلب يديشس

ةر˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا نا˘˘˘كصس ،ل˘˘˘مأا˘˘˘ي
برغ لامصش ملك50 ةرفصصلا
،ةليصسملا يف لجحلا نيع ةيدلب
ةي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا ي˘لو˘ت نأا

ة˘غ˘لا˘ب ة˘ي˘م˘هأا ن˘ي˘ب˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لاو
ةرركتملاو ةعوفرملا مهبلاطمل

دعوم لكو ماع لكو ةدهع لك
غلابلا ةقطنملا يلاهأا ،يباختنا

ةمصسن008 ن˘م د˘يزأا م˘هدد˘˘ع
ي˘˘طا˘˘صشن م˘˘ه˘˘ل˘˘ج نو˘˘صسرا˘˘م˘˘ي
طصسو ،ةيصشاملا ةيبرتو ةحÓفلا

ع˘م ة˘ي˘مو˘ي ل˘كا˘صشمو بعا˘ت˘˘م
ةا˘ي˘ح˘˘لا طور˘˘صش ى˘˘ندأا با˘˘ي˘˘غ
دعبت ي˘ت˘لا م˘ه˘ت˘ير˘ق˘ف ،ة˘يدا˘ع˘لا
ةيدلبلا زكرم نع تارتموليكب
Óف ،ةايحلا رهاظم اهيف بيغت
ف˘˘صصو ذإا ة˘˘ي˘˘ح˘˘صص ة˘˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘ت
ناردجلاب جÓعلا ةعاق ناكصسلا
،ةيحصص تا˘مد˘خ نود ة˘م˘ئا˘ق˘لا

سضرمم لو بي˘ب˘ط ل ى˘ن˘ع˘م˘ب
لكيهلا زاجنا ذنم ةعاقلا روزي
ةلاحلا ىلإا ،ربتعم يلام فÓغب
نيب طبارلا قيرط˘ل˘ل ة˘ي˘ثرا˘كلا
مقر ينطولا ق˘ير˘ط˘لاو ة˘ير˘ق˘لا

تÓ˘ق˘ن˘ت ى˘ل˘ع ر˘ثا يذ˘لاو ،80
طصسو و˘ح˘ن ة˘ي˘مو˘ي˘لا نا˘كصسلا
،ةرواج˘م˘لا ند˘م˘لا وأا ة˘ن˘يد˘م˘لا

لح املك مهتاناعم ربكت انهو
بع˘˘صصت ن˘˘يأا ءا˘˘˘ت˘˘˘صشلا ل˘˘˘صصف
ل˘كصشت د˘ع˘ب ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا ة˘˘كر˘˘ح
ةيئاملا كربلاو ةينيطلا لاوحألا
نم ،يف˘ير˘لا كل˘صسم˘لا ط˘صسو˘ب

لاز˘˘˘˘˘˘˘ي ل ىر˘˘˘˘˘˘˘خأا ة˘˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘˘ج
ن˘˘كصسلا ن˘˘م نود˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘صسم˘˘˘لا
ط˘˘بر نور˘˘ظ˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ي ي˘˘˘ف˘˘˘ير˘˘˘لا
لازت ل ذإا ،ءابرهكلاب مهتانكصس
ىل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ت تÓ˘ئا˘ع˘لا بل˘غا
لئاصسولا وأا ي˘ئاو˘صشع˘لا ط˘بر˘لا

سسي˘ئر ف˘خ˘ي م˘˘لو ،ة˘˘ي˘˘ئاد˘˘ب˘˘لا
يف » ع ،طبارم» ةيرقلا ةيعمج
ل˘˘˘˘كل ة˘˘˘˘عو˘˘˘˘فر˘˘˘˘م ىوا˘˘˘˘كصش
ةرجحلا راود يلاهأا نأا ،تاهجلا
ي˘ه˘ت˘ن˘ت نأا نو˘ل˘˘مأا˘˘ي ةر˘˘ف˘˘صصلا

زا˘غ ةرورا˘˘ق ع˘˘م م˘˘ه˘˘تا˘˘نا˘˘ع˘˘م
اهنع ثحبلا تÓحرو ناتوبلا
ى˘لإا ةرا˘صشإا ي˘˘ف ،را˘˘ظ˘˘ت˘˘نلا وأا

يتلا زاغلا ةكبصشب راودلا طبر
ام طقف ملك30 وحنب مهدعبت
سسكع ط˘بر˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘ه˘˘صسي
،ىر˘ق˘لاو تا˘ع˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا سضع˘˘ب
نور˘ظ˘ت˘ن˘ي ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘لا˘˘هأا
ىلع بلاطم˘لا سضع˘ب د˘ي˘صسج˘ت
ىلع مهعيجصشتل عقاولا سضرا
ن˘˘˘م بر˘˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘ب رار˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صسلا
.ةيحÓفلا مهيصضارأا

ع. دلاخ

يلآلا ميقعتلل رممب تعربت
دارـفأا ميركتب تماقو صصاخششألل
«صضيبألا صشيجلا»

نيع يف ضصÓخلا ةيعمج
نيب لصصاوت رصسج لجحلا
جاتحملاو نصسحملا

صصلخلا ةيعمج تماق
يف ىشضرملا ةياعرل نواعتلاو

ةيلحملا تاطـلشسلا روشضح
نيلعافلا صضعبو ةينمألاو
رمم عشضوب ننييعامتجلا
لخدمب صصاخششألل يلآلا ميقعتلل
مقر تامدخلا ةددعتملا ةدايعلا

ةنيدم طشسو ،نوناف صسنارف30
هعنشصب نشسحم ماق ،لجحلا نيع
يتلا ةيعمجلا ىلإا هب عربتلاو
ةدايعلل هب تعربت اهرودب
راطإا يف ،هلعأا ةروكذملا

نم يقوتلل اهتادوهجم ةدشضاعم
لوخدلا دنع انوروك صسوريف
يذلا ميقعتلا رمم ،هنم جورخلاو
ةمدخو فرشصت تحت هعشضو مت
مت ،تامدخلا ةددعتم ةدايعلا

تعّوطت ةيلحم دايأاب هعينشصت
،ةطيشسب تايناكمإابو هعنشصل
بحاشص هللا دبع يدمح حشضوأاو
ةرابع وه زاهجلا اذه نأا لمعلا

نمو نيبناجلا نم قلغم ّرمم نع
مامألا نم حوتفمو ىلعألا

يوتحي ءاعوب زّهجمو فلخلاو
يأا رورم دنعو ميقعتلا ةدام
ةراششإا ايلآا زاهجلا طقتلي صصخشش
هّششرب موقيو رمملا ىلإا هلوخد
هدادعتشسا نع ابرعم ،مقعملاب
زاهجلا اذه لثم عينشصتل
تاشسشسؤوملا ىلع هميمعتو
ةبغارلا تارادإلاو ةيئافششتشسلا

تمدقأا رخآا بناج نم.كلذ يف
مـقاطلا ميركت ىلع ةيعمجلا
لزعلا ةحلشصمب لـماعلا يبطلا
اذهو ىشسيع يديشس يحشصلا

نم ةلوذبملا تادوهجملاب انافرع
ةحفاكم ليبشس يف مـهفرط
ىعشست ةردابملا ،انوروك ةحئاج

يـمدختشسم تايونعم عفرو معدل
تربع ذإا ،يحشصلا عاطقلا

اهريدقتو اهنانتما نع ةبشسانملاب
دارـفأا فرط نم ةلوذبملا دوهجلل
ليبشس يف «صضيبألا صشيجلا»
انوروك صسوريف ىلع ءاشضقلا
ىدل تيقل ةتافتللا ،دجتشسملا

ةشصشصخملا ةشسشسؤوملا يفظوم
صسوريفب نيباشصملا ةجلاعمل

ثيح ،اناشسحتشسا91-ديفوك
،نيدلازع يدمح نم لك ميركت
ةماشسأا تاومل ،ميلشس يردوك
ريدقتو ركشش ةداهشش مهل ميدقتب
.فحشصم ىلإا ةفاشضإلاب

فشسوي نب . رشضخل . أا
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ذختي ةنولصشرب
ةقفصص نيمأاتل ةوطخ

وديميصس ليدب
(وفيتروبيد ودنوم) ة˘ف˘ي˘ح˘صص تدا˘فأا

ةوطخلا ذ˘خ˘تا ي˘نا˘ب˘صسإلا ة˘نو˘ل˘صشر˘ب نأا
نم˘يألا ر˘ي˘ه˘ظ˘لا ع˘م ع˘ي˘قو˘ت˘ل˘ل ى˘لوألا
ي˘كير˘مألا ،مادر˘ت˘˘صسمأا سسكا˘˘يآا يدا˘˘ن˘˘ل
.تصسد ونيجريصس يدنلوهلا

نأاب اصسرابلا يعاصسم ريصسفت نكميو
نو˘صسل˘ي˘ن ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا ن˘م˘يألا هر˘ي˘˘ه˘˘ظ
اذ˘ه ل˘ي˘حر˘ل˘ل ه˘ق˘ير˘ط ي˘ف ود˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘صس
تا˘صضوا˘ف˘م ف˘قوأا ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ،ف˘˘ي˘˘صصلا
نم اًمامتها بطق˘ت˘صساو ،هد˘ق˘ع د˘يد˘ج˘ت
سسيرابو يزيلجنإلا ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسصشنا˘م
.يصسنرفلا نامريج ناصس

نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإاو سسو˘ت˘ن˘فو˘ي سسفا˘ن˘ت˘يو
ى˘ل˘ع لو˘صصح˘˘ل˘˘ل ا˘˘ًصضيأا نا˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلا

لقن ّيتيلمع نمصض وديميصس تامدخ
ينيتنجرألاو سشتينايب ميلاريم ينصسوبلا

.ةنولصشرب ىلإا زينيترام وراتول
عرصش دقف ،تارابتعلا هذهل اًقفوو

ىلوألا هتاكرحت يف ينولاتاكلا يدانلا
دق ناك ريخآلا نأاو ةصصاخ ،تصسد مصضل
.ةنولصشرب يف بعللاب ملحي هنأا فرتعا

نأا انارغوÓبلا تاع˘ل˘ط˘ت ن˘م زز˘ع˘ُيو
اًصضرع اًرخؤوم سضفر اًماع91ـلا بحاصص
لجأا نم ،ينام˘لألا خ˘ي˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب ن˘م
.(ون بماك) ىلإا لاقتنلاب هصصرف زيزعت

02 بع˘ل تصسد نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘˘ج˘˘لا
يدنلوهلا يرودلا يف سسكايآا عم ةارابم
سسم˘خ م˘ه˘لÓ˘˘خ مد˘˘قو م˘˘صسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه
.هئÓمزل ةمصساح تاريرمت

دصصري ديردم لاير
ةدوع يف دنلاه

اغيلصسدنوبلا
(وفيتروبيد ودنوم) ةفيحصص تركذ

هدوهج زكرُيصس ينابصسإلا ديردم لاير نأا
،د˘نو˘م˘ترود ا˘ي˘صسورو˘ب م˘ج˘ن ة˘ب˘قار˘م˘˘ل
نم ىقبت اميف ،دنلاه غنيلريإا يغيورنلا
لبق هاو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع فو˘قو˘ل˘ل م˘صسو˘م˘لا
.همصضل كرحتلا

نأا ة˘ي˘نا˘ب˘صسإلا ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘صصلا تر˘˘كذو
اًماع91ـلا بحاصص مصض ديري يغنريملا
ة˘جا˘ح˘ل اًر˘ظ˘ن ،ن˘كم˘م تقو بر˘قأا ي˘ف
ن˘يد˘لا ن˘يز ي˘صسنر˘ف˘لا ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘˘لا

وهو ،يفيدهت قبصش هيدل مجاهمل ناديز
ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا ل˘˘ي˘˘حر ذ˘˘ن˘˘م هد˘˘ق˘˘ت˘˘فا ا˘˘م
.ودلانور ونايتصسيرك

ىلإا ودنوم ةفيحصص تراصشأا نيح يف
لا˘ير ى˘ل˘ع بع˘صصلا ن˘م نو˘كي˘˘صس ه˘˘نأا

د˘نو˘م˘ترود ا˘ي˘صسورو˘˘ب عا˘˘ن˘˘قإا د˘˘يرد˘˘م
نوك ،فيصصلا اذه دنلاه نع لزانتلاب
ىتحو ،رياني يف وتلل لصصو دق بعÓلا
.هعيبل اًريبك اًغلبم بلطيصسف لبق نإا

يف هنأا ةينابصسإلا ةفيحصصلا تفاصضأاو
م˘صض ي˘ف ي˘كل˘م˘لا يدا˘ن˘لا ل˘صشف ة˘لا˘ح
،عقوت˘م و˘ه ا˘م˘ك ،ف˘ي˘صصلا اذ˘ه د˘نلا˘ه
˘ما˘ع˘لا ي˘ف ه˘ل˘جأا ن˘م اًدد˘ج˘م دو˘˘ع˘˘ي˘˘صس
رصسك رايخ ليعفت نكمي ىتم ،لبقملا
نويلم57 رد˘ق˘م˘لا ي˘ئاز˘ج˘لا ه˘طر˘˘صش
.وروي

قابصسلا يف ديردم لاير نوكي نلو
،يفاندنكصسلا م˘جا˘ه˘م˘لا و˘ح˘ن هدر˘ف˘م˘ب

ددع اًصضيأا مامتهاب ريخآلا ىظحي ثيح
رارِغ ىلع ابوروأا يف ةبخنلا ةيدنأا نم
يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي ر˘˘ت˘˘˘صسصشنا˘˘˘م
.يلاطيإلا سسوتنفويو

11 بعل د˘نلا˘ه نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لا
باصسحل دنومترود ايصسوروب عم ةارابم
رياني يف هلوصصو ذنم تاقباصسملا عيمج
.اًفده21 مهلÓخ لجصسو
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نويل مجاهم ىلع دتيانوي Îصسصشنامو يصسليصشت محازي نÓيم Îنإا

ةيران تآاجافم طصسو همÓحأا قيرف راتخي ضساغيرباف
بعل سسا˘غ˘ير˘با˘ف كصسي˘صس ف˘˘صشك

قيرف ،يصسنرفلا وكانوم طصسو طخ
نيذلا ،نيبعل5 نم نوكملا همÓحأا

.ةينهملا هتايح لاوط مهرواج
ود˘˘˘نو˘˘˘م‘‘ ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صصل ا˘˘˘ًق˘˘˘فوو

بعل راتخا ،ةينابصسإلا ‘‘وفيتروبيد
يموجه يصسامخ وكانوم طصسو طخ
مل ثيح ،ةيران تآاجافم طصسو ةياغلل
،عفادم يأا ةيلاثملا هتليكصشت نمصضتت

ةصسارح يف سسايصساك ركيإا راتخا ثيح
ديفيد ي˘عا˘بر˘ل˘ل ة˘فا˘صضإلا˘ب ى˘مر˘م˘لا
سسيرد˘نأاو ير˘ن˘ه ير˘ي˘ي˘˘تو ا˘˘ف˘˘ل˘˘ي˘˘صس
 .يصسيم لينويلو اتصسيينإا

ثيح ،هتارا˘ي˘ت˘خا سسا˘غ˘ير˘با˘ف رر˘بو
ا˘ًع˘م ة˘بر˘ج˘ت˘لا ن˘م ه˘نأا د˘ق˘ت˘عأا‘‘ :لا˘ق
،اهب انررم يتلا ة˘ع˘ئار˘لا تا˘ظ˘ح˘ل˘لاو
،اينابصسإا بختنم عم باقلألاب زوفلاب
ر˘˘كيإا ع˘˘م ى˘˘ق˘˘بأا˘˘صس ي˘˘ن˘˘نأا د˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘عأا

.‘‘سسايصساك
را˘ي˘ت˘˘خا ن˘˘م د˘˘ب لو‘‘ :فا˘˘صضأا م˘˘ث

ن˘م˘صض ا˘ًم˘ئاد ه˘˘ع˘˘صضأا تن˘˘ك ،ير˘˘ن˘˘ه
،تقولا لاوط اًبعل رصشع دحأا لصضفأا

هنيب ٪001 ،يصسيم عصضأا نأا ّيلع مث
.‘‘فادهألا سضعب زرحنصس يرنه نيبو

ذنم هعم تبعل رخآا بعل‘‘ :عباتو
ديفيد و˘ه ة˘ن˘صس61 ير˘م˘˘ع نا˘˘ك نأا
ل ،هعم مغانت يدل ناك املاطل ،افليصس
ل نوبعل كانه ،ببصسلا نع ينلأاصست
يدل نكل ،اًريثك مهنع ثدحتلا متي
.‘‘هب سصاخ روعصش

ناذه ،افليصسو ات˘صسي˘ي˘نإا‘‘ :ل˘صصاوو
ترعصش املاطل ناذللا نابعÓلا امه

كرحتلاو ةركلا ريرمت مهنكمي ،امهب
ةفرعمل ءاكذلا مهيدلو ،ناكم يأا يف
 .‘‘اهنولغصشي يتلا نكامألا

ي˘˘˘ف نو˘˘˘كي نأا بج˘˘˘ي‘‘ :ل˘˘˘م˘˘˘كأاو
يننأا ملعأا ،افل˘ي˘صسو ا˘ت˘صسي˘ي˘نإا ي˘ق˘ير˘ف
.‘‘متهأا ل يننكل ،عافد Óب بعلأا

:هلوقب هث˘يد˘ح سسا˘غ˘ير˘با˘ف م˘ت˘ت˘خاو
لك فقوي ىمرم سسراح عم بهذأاصس‘‘
ةر˘ح˘صسلا ن˘م ن˘ي˘ن˘ثاو ،ا˘ًب˘ير˘ق˘ت ءي˘صش
.‘‘قÓطإلا ىلع لصضفألا نم نينثاو

نيب عارصصلا نأا ةيفحصص ريراقت تدكأا
ى˘ل˘ع د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘صسصشنا˘مو ي˘صسل˘ي˘˘صشت
يليبميد ىصسوم نويل مجاهم عم دقاعتلا
ةصسفانملا نÓيم رتنإا لوخد دعب لعتصشا
.هتامدخب زوفلل

يزيلجنإلا يرودلا يف اقيرف رابتعا مت
بغرت يتلا ةيدنألا ةرادصص يف زاتمملا
اذه يصسنرفلا بعÓلا تامدخب زوفلا يف
ةدوعلا لصضفي هنأا دقتعي يذلاو ،فيصصلا
.نويل رداغ اذإا ارتلجنإا ىلإا

ينفلا ريدملا رياصشلوصس رانوغ ىلوأا
نع ثحب˘ي د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘صسصشنا˘م ق˘ير˘ف˘ل
لادبتصسا ىلإا ىعصسي ثيح ديدج مجاهم
دلوأا رداغ يذلا ،وكاكول وليمورل مئاد
.يصضاملا ماعلا رتنإا ىلإا دروفارت

ي˘صسل˘ي˘صشت برد˘م ،ءا˘˘ن˘˘ثألا هذ˘˘ه ي˘˘ف
قوصسلا يف اًصضيأا دوجوم درابمل كنارف
ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا دارأاو ر˘خآا م˘جا˘ه˘˘م ل˘˘جر˘˘ل
يف اًماع32 رمعلا نم غلابلا بعÓلا
.رياني

و˘ل˘يد ير˘يرو˘ك ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صصل ا˘˘ًق˘˘فوو
يتنوك وينوطنأا نإاف ،ةيلاطيإلا تروبصس
ىلع رخآلا وه سصيرح نÓيم رتنإا بردم
ى˘لإا جا˘ت˘حا اذإا ي˘ل˘ي˘ب˘م˘يد ع˘م د˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا
.زينيترام وراتول لادبتصسا

بعÓ˘لا م˘صضن˘˘ي نأا ع˘˘قو˘˘ت˘˘م˘˘لا ن˘˘مو
ى˘لإا ز˘ي˘ن˘ي˘ترا˘م ي˘لود˘لا ي˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘جرألا
لاومألا ىلع رتنإا لصصحيصسو ةنولصشرب
.رخآا بعل عم دقاعتلل

نأا ر˘يا˘ن˘ي ي˘ف ر˘يرا˘ق˘ت˘لا سضع˘ب تدا˘فأا
08 ي˘لاو˘ح˘ب ي˘ل˘ي˘ب˘م˘يد ع˘ي˘ب دارأا نو˘ي˘˘ل
حجرملا نم نكلو ينيلرتصسإا هينج نويلم
اذ˘ه ر˘ي˘˘ث˘˘كب ل˘˘قأا م˘˘قر˘˘لا اذ˘˘ه نو˘˘كي نأا
.فيصصلا

موصسر سضيفخت متي نأا عقوتملا نم
ءابول ةيلاملا تايعادتلا ببصسب ليوحتلا
نم ديدعلا دادعتصسا عم ،انوروك سسوريف
.كلذ دعب تقولا سضعبل لاصضنلل قرفلا

ةدافتصسلا ىلإا ىتح نويل رطصضي دق
مهنأاو ةصصاخ قيرفلا موجن سضعب عيب نم
مصسوملا ةيبوروألا مدقلا ةرك نودقتفيصس
يرودلا مصسوم سصيلقتل ةجيتن لبقملا
.انوروك ةحئاج ببصسب يصسنرفلا

سسيئر ،سسلوأا ليصشيم ناج فرتعاو
را˘ي˘خ ه˘ما˘مأا نو˘كي ل د˘ق ه˘نأا˘ب ،يدا˘˘ن˘˘لا
.موجنلا هيبعل عيب ىوصس

ظافح˘ل˘ل ءي˘صش ل˘ك ل˘ع˘فأا˘صس‘‘ :لا˘قو
ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ن˘˘كل ،ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع
نوبغري دق ابوروأا يف بعلل نيجمربملا
كلمن ل اننأل رخآا ناكم ىلإا باهذلا يف

.‘‘ةيبوروأا مدق ةرك
ي˘ل˘ي˘ب˘م˘يد نأا ة˘ث˘يد˘ح ر˘يرا˘ق˘ت م˘˘عز˘˘ت

06 نم برقي ام لباقم اًحاتم نوكيصس
.فيصصلا اذه ينيلرتصسإا هينج نويلم

ةرادصصلا ى˘لإا هدو˘ع˘صص ي˘صسنر˘ف˘لا أاد˘ب
46 يف ًافده91 لجصس ثيح ،ماهلوف يف
ماع يف كيتلصس ىلإا لاقتنلا لبق ةارابم
6102.

ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا ع˘˘˘م هر˘˘˘يو˘˘˘ط˘˘˘˘ت ل˘˘˘˘صصاو
يف ةرم15 لجصس ثيح ،يدنلتكصسإلا

7.91 ىلع لصصحي نأا لبق ،ةارابم49
.نويل نم ينيلرتصسإا هينج نويلم

لاطبألا يرودب زوفن نل ببصسلا اذهلو ..يمهف ءاصسأا Úتيصس :يصسيم
ةنولصشرب دئاق يصسيم لينويل ىلدأا

ة˘ف˘ي˘ح˘صصل ة˘ير˘صصح تا˘ح˘ير˘˘صصت˘˘ب
ةراصشإا يف ةينولاتاكلا ‘‘تروبصس‘‘
ا˘ه˘ق˘ل˘طأا ي˘ت˘لا تا˘ح˘˘ير˘˘صصت˘˘لا ى˘˘لإا

لزعلا لÓخ نيتيصس يكيك هبردم
نأاصشب اًلؤواف˘ت ر˘ه˘ظأا يذ˘لا ي˘لز˘ن˘م˘لا

لا˘ط˘بأا يرود ي˘ف ق˘ير˘ف˘˘لا ف˘˘قو˘˘م
ل˘ب˘ق لا˘ق د˘ق ي˘صسي˘م نا˘كو.ا˘˘بوروأا
بب˘صسب يرا˘ب˘˘جإلا ف˘˘قو˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف
انيفكي ل انيدل ام‘‘ :انوروك سسوريف
 .‘‘ابوروأا لاطب يرودب زوفلل

ظ˘ف˘ت˘ح˘ت تلز ا˘م ل˘ه ،ه˘لاؤو˘˘صسبو
لاق ام˘ك د˘ق˘ت˘ع˘ت مأا ،دا˘ق˘ت˘علا اذ˘ه˘ب
نأا ،اًرخؤوم نيتيصس يكيك بردملا
يرود بق˘˘ل˘˘ب زو˘˘ف˘˘لا م˘˘˘كنا˘˘˘كمإا˘˘˘ب
اذه يهتني دق‘‘ :ويل باجأا ،؟لاطبألا
ىرنصس اننكل ،انيلع ةدئافلاب لزعلا

فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘صسا نا˘˘كمإلا˘˘ب نا˘˘ك اذإا ا˘˘م
نم ققحتن نأا انيلعو ،تاقباصسملا
ف˘ي˘كو ،ا˘˘ن˘˘يد˘˘ل يذ˘˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
 .‘‘بعللا أادبن امدنع اًيندب نوكنصس

ءاصسأا نيتيصس نأا دقتعأا‘‘ :فاصضأاو
ديري ام مهف ءاصسأا وأا هتلق ام مهف
انك امك بعللا نأا وه هتلق ام ،هلوق
ل˘ب˘ق ةر˘ي˘خألا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا بع˘˘ل˘˘ن
ن˘كي م˘ل ه˘نأا ا˘ًح˘صضاو اد˘ب ،ف˘قو˘ت˘˘لا

 .‘‘لاطبألاب زوفلل انل ةبصسنلاب اًيفاك
قيرفلا يف اًدبأا كصشأا مل‘‘ :عباتو

ان˘ترد˘ق ي˘ف كصشأا م˘لو ،ا˘ن˘يد˘ل يذ˘لا
نكلو ،ى˘ق˘ب˘ت ا˘م ل˘كب زو˘ف˘لا ى˘ل˘ع
انك يتلا ةقيرطلا لÓخ نم سسيل
 .‘‘اهب بعلن

لك‘‘ :اًلئاق هثيدح يصسيم متتخاو
اًعيمج ىظحيو هيأار هيدل سصخصش
يتاحيرصصت دمتع˘ت ،ر˘ي˘ب˘ك مار˘ت˘حا˘ب

اًظوظحم تنك ي˘ن˘نأا ة˘ق˘ي˘ق˘ح ى˘ل˘ع
ل˘˘ك ي˘˘˘ف لا˘˘˘ط˘˘˘بألا يرود بع˘˘˘ل˘˘˘ب
يتلا ةقيرطلاو ،ة˘ق˘با˘صسلا م˘صساو˘م˘لا

سسوري˘ف ة˘مزأا ل˘ب˘ق ا˘ه˘ب بع˘ل˘ن ا˘ن˘ك
زو˘ف˘ن˘ل ة˘ي˘فا˘ك نو˘كت ن˘ل ،ا˘نورو˘˘ك
.‘‘بقللاب

..عيبلل هصضرع دعب
غلبي يتيتموأا

مهم رارقب ةنولصشرب
ة˘ي˘ف˘ح˘صص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘˘صشك

ل˘ي˘حر ف˘قو˘م ن˘ع ة˘ي˘˘صسنر˘˘ف
ع˘فاد˘م ي˘ت˘ي˘ت˘موأا ل˘يو˘˘ما˘˘صص
يف انارجولبلا ن˘ع ة˘نو˘ل˘صشر˘ب
 .يلاحلا مصسوملا ةياهن

يتيتموأا ليوماصص رمي لو
ه˘˘تا˘˘ي˘˘ح ن˘˘م ةر˘˘ت˘˘ف ل˘˘صضفأا˘˘ب
سسأاك بقلب هزوف ذنم ةينهملا
بخت˘ن˘م ع˘م8102 م˘لا˘ع˘لا
ةرخصص سضرعت ثيح ،اصسنرف
نم ةلصسلصسل يصسنرفلا عافدلا
حفا˘كو ة˘ب˘كر˘لا ي˘ف ة˘با˘صصإلا

ي˘˘ف ا˘˘ًنا˘˘كم ز˘˘ج˘˘ح ل˘˘جأا ن˘˘م
ينولاتا˘كلا يدا˘ن˘لا ة˘ل˘ي˘كصشت
لصضفأا نم اًدحاو ناك نأا دعب
ي˘ف م˘لا˘ع˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا

 .هزكرم
يت˘ي˘ت˘موأا ل˘يو˘ما˘صص د˘ع˘يو

مت نيذلا ةنولصشرب يبعل دحأا
تاعيبملا ةمئاق ىلع مهعصضو
طابترا مت ثيح ،فيصصلا اذه
ة˘يد˘نألا ن˘م د˘يد˘ع˘لا˘ب ه˘م˘˘صسا
ي˘˘لو˘˘با˘˘ن ل˘˘ث˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘بوروألا

نÓ˘˘ي˘˘م ر˘˘ت˘˘نإاو ما˘˘ه˘˘ن˘˘˘تو˘˘˘تو
نكلو ،نامريج ناصس سسيرابو
 .فلتخم عقاولا نأا ودبي

ع˘قو˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م˘ل ا˘ًق˘فوو
،يصسنرفلا ‘‘تروبصس01ول‘‘
،اصسنرف ع˘م م˘لا˘ع˘لا ل˘ط˘ب نإا˘ف

د˘ير˘ي ل ي˘ت˘ي˘ت˘موأا ل˘يو˘ما˘صص
بغريو ،ةنولصشرب نع ليحرلا
ةر˘˘ما˘˘غ˘˘م˘˘لا ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘˘م ي˘˘˘ف
لجأا نم لاتقلاو ةينولاتاكلا
ةليكصشت يف هزكرم ةداعتصسا
 .انارجولبلا

يتي˘ت˘موأا نأا ع˘قو˘م˘لا د˘كأاو
ةيلمع يف همصسا جاردإا سضفر
زينيترام وراتول عم ةيلدابت
ةفاصضإلاب ،نÓيم رتنإا مجاهم
هم˘صسا ط˘ب˘ترا د˘ق˘ف ،كلذ ى˘لإا
روينوج رامين ةدوع ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب
نامريج نا˘صس سسيرا˘ب م˘جا˘ه˘م
ر˘˘ع˘˘صس سضي˘˘ف˘˘خ˘˘ت ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م
ىل˘ع ر˘صص˘ُي ه˘نإا لإا ،ة˘ق˘ف˘صصلا
.ون بماك ةرداغم مدعب هرارق
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ةينابصسإا ةيفحصص ريراقت تفصشك
لا˘ير˘ل ي˘صضا˘ير˘لا ط˘ي˘ط˘خ˘ت˘˘لا ن˘˘ع
تلا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا ةر˘˘˘ت˘˘˘ف ي˘˘˘ف د˘˘˘يرد˘˘˘م
 ةلبقملا ةيفيصصلا

‘‘ور˘˘ي˘˘ث اد˘˘نوأا‘‘ ة˘˘عاذإل ا˘˘ًق˘˘˘فوو
ديردم لاير ةيولوأا نإاف ،ةينابصسإلا
ددع سصيلقتو عيب يه فيصصلا يف
م˘صضب او˘مو˘ق˘ي نأا ل˘ب˘ق ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا

بعل عيبب اوموقي نأا مهيلعف بعل
.يدانلا يف

ه˘نأا نو˘ع˘قو˘ت˘ي يدا˘ن˘لا ي˘ف كلذ˘ل
رثكألاو نيبعل5 عيب نكمي اًيلمع
يميكح فرصشأا وه مه˘ن˘ي˘ب ا˘ًلا˘م˘ت˘حا

.وروي نويلم05 هرعصس غلبي يذلاو
سسيماخ يتأاي يميكح فرصشأا دعب

يذلاو ةيناثلا ةبترملا يف زيغيردور
رعصسب هعيب متي نأا سضرتفملا نم
.وروي نويلم52 ىلإا لصصي

يذلا ليب ثيراج يتأاي كلذ دعب
يف لا˘حر˘لا ط˘ح˘ي نأا ن˘كم˘م˘لا ن˘م

ديدجلا دئاق˘لا ح˘ب˘صصيو ل˘صسا˘كو˘ي˘ن
.ونيتيصشتوب ويصسيروام عورصشمل

ي˘˘تأا˘˘ي ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ءلؤو˘˘ه د˘˘ع˘˘˘ب
نأا نكمملا نمو زيغيردور راكصسوأا
،وروي ني˘يÓ˘م01‐8 ن˘ي˘ب بل˘ج˘ي
اخروب يتأاي ةري˘خألا ة˘ب˘تر˘م˘لا ي˘فو
بل˘ج˘ي نأا ن˘كم˘˘ي يذ˘˘لا ،لارو˘˘يا˘˘م
نييÓم5‐4 ني˘ب يدا˘ن˘لا ة˘ن˘يز˘خ˘ل
.يدانلل وروي

ةفاقثلا ريزو ندود رفيلوأا ىطعأا
رصضخألا ءوصضلا ةصضايرلاو مÓعإلاو
دÓبلا يف يصضايرلا طاصشنلا ةدوعل
عم ةقفصص ماربإا عم ،وينوي رهصش يف
ةدهاصشم نامصضل نويزفلتلا تاكرصش
فنأاتصست ا˘مد˘ن˘ع ا˘ًنا˘ج˘م تا˘يرا˘ب˘م˘لا
.ىرخأا ةرم تاقباصسملا

‘‘رور˘˘ي˘˘م‘‘ ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صصل ا˘˘˘ًق˘˘˘فوو
ءاصسم ،ندود رفيلوأا نلعأا ،ةيزيلجنإلا
حتفت ةموكحلا نإا ،سسيمخلا مويلا
˘˘مد˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘ك ةدو˘˘˘ع ما˘˘˘مأا با˘˘˘ب˘˘˘لا
 .وينوي يف نامأاب ةيصسفانتلا

ماربإا متيصس امك‘‘ :ندود فاصضأاو
نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا تا˘كر˘صش ع˘˘م ة˘˘ق˘˘ف˘˘صص
ةد˘˘ها˘˘صشم ر˘˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل ن˘˘م˘˘صضن˘˘ل

فنأاتصست ا˘مد˘ن˘ع ا˘ًنا˘ج˘م تا˘يرا˘ب˘م˘لا
.‘‘ىرخأا ةرم تاقباصسملا

ا˘عا˘م˘˘ت˘˘جا ندود فا˘˘صضت˘˘صسا د˘˘قو
نييذيفن˘ت˘لا ءا˘صسؤور˘لا ع˘م و˘يد˘ي˘ف˘لا˘ب
داحتلاو زاتمملا يزيلجنإلا يرودلل
˘˘مو˘˘˘ي˘˘˘لا ،مد˘˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘كل ي˘˘˘بوروألا
دÓبلا دادعتصسا مهل دكأاو ،سسيمخلا
.لبقملا رهصشلا لمعلا ىلإا ةدوعلل

نآلا كورتم رمألا‘‘ :ندود عباتو
ىلع ةقفاوملل مدقلا ةرك تاطلصسل
تاصسمللا عصضوو مهططخ ليصصافت
.‘‘اهيلع ةريخألا

ة˘˘ي˘˘ن˘˘لا ن˘˘صسح كا˘˘ن˘˘ه‘‘ :ل˘˘صصاوو
مهيعجصشمل كلذ قيقحت˘ل ة˘ع˘م˘ت˘ج˘م
.‘‘لكك ةمألاو مدقلا ةرك عمتجمو

ة˘مو˘كح˘لا ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘صس‘‘ :فدرأاو
هيجوتلا ميدق˘ت نو˘ي˘ب˘ط˘لا ا˘نؤوار˘ب˘خو
يئاهن رارق يأا ل˘ب˘ق ة˘ب˘ع˘ل˘ل م˘عد˘لاو
ع˘˘صضو˘˘م ط˘˘ط˘˘خ˘˘لا هذ˘˘ه ع˘˘˘صضي˘˘˘صس
.‘‘ذيفنتلا

دقل‘‘ :هلوقب هثيدح ندود متتخاو
يصضمن نل اننأا ىلع ا˘ًع˘ي˘م˘ج ا˘ن˘ق˘ف˘تا
ي˘تأا˘تو ،ا˘ًن˘مآا كلذ نا˘˘ك اذإا لإا ا˘˘ًمد˘˘ق

نيبردملاو نيبعÓلا ةيهافرو ةحصص
 .‘‘اًلوأا نيفظوملاو

راصس أابن ّفز ندود نإاف ،يلاتلابو
ةدوع ىنمتي يذلا لوبرفيلل ةياغلل
جاتحي ثيح ،جيلري˘م˘ير˘ب˘لا ة˘ق˘با˘صسم
لجأا ن˘م ط˘ق˘ف ن˘يرا˘صصت˘نل زد˘ير˘لا

.يرودلا بقل دصصح

،زاتمملا يرودلا يبعل نإا لاقي
،ا˘كا˘صسي˘˘ب ناو نورآا كلذ ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ب
ةراغلا دعب ةصسارح بÓك نورتصشي

.يلآا يليد لزنم ىلع
ماهنتوت مجن لزنم ةمهادم تمت

عوبصسألا اذه نم قباصس تقو يف
مهنأا موعزملا سصوصصللا لبق نم
ينيلرتصسا هين˘ج000.053 اوذ˘خأا

تاكلتمم نم تاعاصس نع ةرابع
.ماهنتوت مجن

ي˘ف لز˘ن˘م˘لا ي˘ف ي˘لآا ي˘ل˘يد نا˘ك
سضر˘ع˘ت ه˘نأا د˘ق˘ت˘ع˘˘يو تقو˘˘لا كلذ
.سصوصصللا عم ةداصشم لÓخ مكلل

‘‘نصص اذ‘‘ ةفيحصص يعدت نآلاو
اًبÓك نورتصشي مدقلا ةرك قافر نأا
هينج00051 ىلإا ا˘ه˘ت˘م˘ي˘ق ل˘صصت
.مهصسفنأا ةيامحل ينيلرتصسإا

ناو ر˘˘˘˘˘صشن درو ا˘˘˘˘˘˘م بصسح˘˘˘˘˘˘بو
رتصسصشنام قيرف يف هليمزو اكاصسيب
ربع اًروصص دراغنيل يصسيغ دتيانوي
.ةصسارحلا بÓك عم تنرتنإلا

بÓ˘كل˘ل ةا˘عر˘لا ة˘كر˘صشلا مو˘ق˘ت
لباقم مهعيبتو يكيجلبلاو ناملألا

ع˘م ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘صسإا ه˘ي˘˘ن˘˘ج00051
لماعتلل ماع ةدمل ةكرصشلا بيردت
كلذ ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ب تاد˘˘يد˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘م
.ماحتقلا تايلمع

ل˘ي˘مز ،سسيرو˘ل و˘غو˘ه ىر˘˘ت˘˘صشا
اًبلك اًرخؤوم ،زريبصسلا يف يلآا يليد
ه˘صسف˘ن ة˘يا˘م˘ح˘ل ع˘ل˘ط˘ت˘ي ه˘نأل ا˘ًن˘مأا

.هتاكلتممو هتلئاعو
تاريماك نم تاطقل يلآا ملصسو

هصضرعت دعب ةطرصشلا ىلإا ةبقارملا
لÓخ هجولا يف ةفيفط تاباصصإل
.راجصشلا

ة˘˘˘˘˘˘˘طر˘˘˘˘˘˘˘صشل نا˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ب لا˘˘˘˘˘˘˘˘قو
ةطرصشلا ءاعدتصسا م˘ت‘‘ :ة˘م˘صصا˘ع˘لا
نع غÓبإÓل ويام31 ءاعبرألا موي
.ينكصس ناونع يف ةقرصس

ى˘˘˘لإا نÓ˘˘˘جر ل˘˘˘خد‘‘ :فا˘˘˘˘صضأاو
ن˘˘م ءا˘˘˘ي˘˘˘صشأا او˘˘˘قر˘˘˘صسو را˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا
كلذ ي˘˘˘ف ا˘˘˘م˘˘˘ب ،تار˘˘˘هو˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

بيصصأاو ،اورفي نأا لبق ،تاعاصسلا
نا˘كم ي˘ف ن˘ي˘م˘ي˘ق˘م˘˘لا ن˘˘م نا˘˘ن˘˘ثا
هجولا يف ةفيفط حورجب ةماقإلا
اوجاتحي ملو ،مهيلع ءادتعلا دعب
.‘‘ىفصشتصسملا يف جÓع ىلإا

،تلاقتعا كانه نكت مل‘‘ :عباتو
.‘‘فورظلا يف ةرمتصسم تاقيقحتلا

دقل‘‘ :ماهنتوت هيدان فاصضأا امنيب
نيميق˘م˘لاو بعÓ˘ل ا˘ن˘م˘عد   ا˘ن˘مد˘ق
سصخ˘صش يأا ع˘ج˘صشن ن˘ح˘˘نو ،ه˘˘ع˘˘م
ةد˘عا˘صسم˘˘ل تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م يأا ه˘˘يد˘˘ل
ى˘ل˘ع م˘ه˘تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت ي˘˘ف ة˘˘طر˘˘صشلا
.‘‘امدق يصضملا

سسيمخلا مو˘ي ي˘ل˘ع د˘هو˘صش د˘قو
ا˘م˘ن˘ي˘˘ب ه˘˘تا˘˘كل˘˘ت˘˘م˘˘م ردا˘˘غ˘˘ي و˘˘هو
ي˘˘ف ا˘˘˘صضيأا ة˘˘˘طر˘˘˘صشلا تد˘˘˘هو˘˘˘صش
.لزنملا

اركصش‘‘ :اًلئاق بعÓلا درغ دقو
تناك د˘ق˘ل ،ل˘ئا˘صسر˘لا ع˘ي˘م˘ج ى˘ل˘ع
ريخب اعيمج انن˘كل ة˘عور˘م ة˘بر˘ج˘ت
.‘‘معدلا ردقنو ،نآلا

غيلÈÁÒلا ةدوع دعوم ديد– ..لوبرفيلل راصس Èخ

نوهجوتي يزيل‚إلا يرودلا مو‚ ..›آا يليد ةقرصس دعب
ةصسارح بÓك ءارصشل

ءارصش نأاصشب هفقوم مصسحي خينويم نرياب
ضشتيصسيÒب

ىلع سسيل خينويم نرياب نأا ودبي
وروي نو˘ي˘ل˘م02 ع˘فد˘ل داد˘ع˘˘ت˘˘صسا
نا˘ف˘يإا ع˘˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘بو˘˘ل˘˘ط˘˘م˘˘لا
ر˘ت˘نإا ن˘م ه˘ي˘لإا را˘ع˘م˘لا سشت˘ي˘صسير˘˘ي˘˘ب
يف فيصصلا اذه ةمئاد ةقفصص حبصصيل

.هفوفصص
ار˘ي˘صش ي˘لو˘كي˘ن ي˘ف˘ح˘صصلا ى˘˘عدا

ايلاطيإا لوبتوف عقوم هزربا امل اًقفو
ليع˘ف˘ت مد˘ع رر˘ق خ˘ي˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب نأا
ع˘˘م هد˘˘ق˘˘ع ي˘˘ف د˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا د˘˘ن˘˘ب˘˘لا
ىلع سضوافت˘ت فو˘صسو يروزار˘ي˘ن˘لا
.يلودلا يتاوركلا بعÓلا نمث

نكمتي نل نرياب نأا ريرقتلا معزي
مت اذإا لإا حانجلا ىلع ظافحلا نم
02 ـلا نأا اجيلصسدنوبلا ةقلامع ربتعا ثيح ،رتنإا لبق نم رعصسلا سضيفخت
.ريبك مقر يصضاملا فيصصلا يف نايدانلا اهيلع قفتا يتلا وروي نويلم

نم اًءزج ناكو ايتاورك بختنم عم ةارابم88 يف سشتيصسيريب كراصشو
تارم عبرأا لجصسو ،8102 ملاعلا سسأاك يئاهنل لصصو يذلا بختنملا

يناملألا يرودلا يف51ـلا هتايرابم يف ةمصساح تاريرمت سسمخب مهاصسو
.مصسوملا اذه

تحت نوكيصسو ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘لا ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ة˘با˘صصإا ن˘م ى˘فا˘ع˘ت د˘قو
نوينوي دصض لمعلا ىلإا نرياب دوعي امدنع كيلف يصسناه بردملا فرصصت
.دحألا موي نيلرب

Îصسصشنام ىلع بجي اذاŸ فصشكي دنانيدرف وير
؟وصشناصس عم دقاعتلا دتيانوي

يدانلل سسئاي هنأاب دنانيدر˘ف و˘ير د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘صسصشنا˘م ةرو˘ط˘صسأا فر˘ت˘ع˘ي
بلجي نأا نكمي دنومترود حانج نأا دقتعي ثيح وصشناصس نوداج عم دقاعتلل
.رياصشلوصس رانوغ يلوأا قيرف ىلإا لايخلاو قوذلا سضعب

نودوقيو اًرهصش81 نم لقأا ذنم وصشناصس مدقت رمحلا نيطايصشلا عبتتي
.فيصصلا اذه اًماع02 رمعلا نم غلابلا بعÓلا عيقوتل قابصسلا

لازي ل ،يجاتلا سسوريفلا ءابول ةريطخلا ةيلاملا راثآلا نم مغرلا ىلع
كلذ ذنم ةيدنألا تبحصسنا دقو وصشناصس عم عيقوتلا ىلع اًمزاع دتيانوي
.رمحلا نيطايصشلا سصرف نم داز امم ،هعيقوتل قابصسلا نم نيحلا

رمألا داعأا دقو دتيانوي يف وصشناصس ةيؤور يف هتبغر دنانيدرف فخي مل
.دروفارت دلوأا ئيصضتصس بعÓلا تاردق نأا ايعدم ،اًرخؤوم

دنومترود مجن ةيؤور ديري هنأاب وير فرتعا ،مارغتصسنا ةلع هل ثيدح يف
.‘‘وصشناصس عم دقاعتلا يف اوحجني نأا لم ‘‘ :اًلئاق يدانلا يف

لثم اًبيرقت ،مومهلا نم ةيلاخلا حورلا كلت ،لايخلا اذه هيدل‘‘ :فاصضأاو
ءيصش لك لقني وهو ،بعلملا يف مدقلا ةرك بعل اهبحأا يتلا ءاوجألا كلت
.‘‘ريبكلا حرصسملا ىلإا

يذلا رعصسلا سضيفختب هعانقإاو دنومترود عم ثدحتلا يف دتيانوي لمأاي
يف لوبق كانهو ينيلرتصسا هينج نويلم021 غلابلا بعÓلا ىلع هعصضو
ببصسب فيصصلا اذه سضفخنتصس ليوحتلا موصسر نأاب ابوروأا ءاحنأا عيمج
.ءابولا

ردقلا سسفنب سسيمخلا موي رميرك نيتصسراك دنومترود سسيئر فرتعا
.وصشناصس ءاقبإا مزتعي اجيلصسدنوبلا يدان نأا حصضاولا نم نكلو

،ةنكمم ةرتف لوطأل دنومترود يف انيبعل ءاقبإا ديرن‘‘ :رميرك لاقو
.‘‘يكتصشن املق ،نوداجب ةمتهملا ةيدنألا ددع لق املك

يأا دوعي نل اغيلصسدنوبلا رمتصسي ⁄ اذإا» :ضسورك
«رخآا يرود

يناملألا يرودلا نأا ،ينابصسإلا ديردم لاير مجن ،سسورك ينوت دقتعي
لامكتصسا ةيناكمإا ىد˘م سسا˘ي˘ق˘ل ىر˘خآلا تا˘يرود˘لا ع˘ي˘م˘ج˘ل ةآار˘م ل˘ث˘م˘ي
.مصسوملا

سسوريف ببصسب نيرهصش نم رثكأا فقوت دعب اًدغ اغيلصسدنوبلا فنأاتصسُيصسو
هذه ذختي يذلا ىربكلا تايرود ةصسمخلا نم يرود لوأا وهو ،انوروك
.ةوطخلا

(اكرام) ةفيحصص اهترصشن تاحيرصصت يف ددصصلا اذه نأاصشب سسورك لاقو
بعل نم ناملألا نكمتي مل اذإا هنأاب عابطنا هيدل عيمجلا‘‘ :ةينابصسإلا
.‘‘كلذ لعف نم دحأا نكمتي نلف ،يرودلا

سسوريفب نيفوتملاو نيباصصملا نم ددع لقأا ناملألا ىدل ناك‘‘ :فاصضأاو
ديكأاتلاب ؟كلذ لعفيصس نمف ،يرودلا ءاهنإا نم اونكمتي مل اذإا ،انوروك
.‘‘يناملألا يرودلا ريصس ةيفيك اًعيمج عباتنصس

رجح˘لا ي˘ف ه˘مو˘ي ءا˘صضق ة˘ي˘ف˘ي˘ك ن˘ع ا˘ًصضيأا ثيد˘ح˘ل˘ل سسور˘ك قر˘ط˘تو
.‘‘ةيدرف ططخب ةليوط ةرتفل لزنملا يف انبردت دقل‘‘ :يلزنملا

لك نأا دقتعأا ،فيصصلا لثم ،ةليوط ةزاجإا ةباثمب تناك دقل‘‘ :لصصاوو
.‘‘ام تقو يف يعيبطلا هعصضو ىلإا دوعيصس ءيصش

،ديردم لاير يف هئÓمز ةقفر تابيردتلل ةدوعلا نع اًصضيأا ثدحتو
نحن‘‘ :يدرف لكصشب لمعلا عم ،ةريغصصلا تاعومجملا ماظنب أادبت يتلاو
،تاقباصسملا فانئتصسا نم عيباصسأا ةصسمخ وأا ةعبرأا لبق ىرخأا ةرم أادبن نآلا

ةريغصصلا تاعومجملا ماظنب ةيدنألا تأادب ثيح ،ايناملأا يف ثدح املثم
.‘‘تابيردتلا يف

ةمئاق ىلع نيبعل5 عصضي ديردم لاير
ةيفيصصلا هتاعيبم



 ليحرلا يف ريكفتلل هتعفد هيدان عم ةريثكلا لكاصشملا

لاقتنلاو يلهألا ةرداغم ىلع مزاع يليÓب
 يرطقلا يرودلل

يلهألا بعلو يرئازجلا يلودلا يليÓب فصسوي كرت ةيصضرف دادزت
ودبيو ،ةديدج ةبرجت سضوخل لاقتنإلاو يدوعصسلا يرودلل يدوعصسلا
مجن تطبر يتلا ةريثكلا رابخألا دعب برقألا وه رطق موجن يرود نا
.ةيرطقلا ةيدنلا ديدعب قباصسلا يصسنوتلا يجرتلا

ةمصصاعلا داحتا مجن نأا تدكأا يتلا ةيرطق ةيفحصص رداصصم بصسحو
مصسوملا يرطقلا يرودلا ةيدنأا دحأاب قاحتلÓل رثكأا برتقي قبصسألا
دعب ًاصصوصصخ يلهألا يدان راصصنأا تبصضغأا يتلا رابخألا ىهو ،مداقلا
هتاقحتصسمب هتبلاطمو يدانلا ةرادإا نيبو هنيب تثدح يتلا لكاصشملا
ىلع مزاع يليÓب نا ودبيو ،قيرفلا ةرداغمب ديدهتلاو ةقلاعلا ةيلاملا
 .يداونلا دحأل عيقوتلاو يرطقلا يرودلا هاجتاب ةرداغملا

طيمز.ع
 يبرغملا يئانثلا ىؤتصسم نم صصقني ل بختنملا يف هليمز قؤفت نأا دكأا

لاطعو ضشايز نم لصضفأا زرحم » :ةمحر نب
 » ةريبك ةبهوم

دروفتنارب يدان بعلو يرئازجلا يلودلا ةمحر نب ديعصس داع
رتصسصشنام مجن نأا ادكؤوم ،يرئازجلا بختنملا دئاق ىلع ءانثلل يزيلجنإلا
لصصاوي يذلاو ،ملاعلا يف ةقرافألا نيبعÓلا لصضفأا نم لظي يتيصس
.اهبعلي ةارابم لك يف لصضفألا ميدقتو عادبإلا

سشايز ميكحو » زورح» نيب ةنراقملا لوح هيأار نع ةمحر نب دكأاو
» ى˘ل˘ع ي˘م˘صسر˘لا ه˘با˘صسح ى˘ف ر˘صشا˘ب˘م ثب لÓ˘خ ي˘بر˘غ˘˘م˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
هيدل سضاير نكل ،بعللا ةقيرط سسفن امهيدل »: لاق ثيح  «مارغتصسنإلا
قيقحتل هدÓب داق بعل نع ثدحتن نحن »: عباتو ،«رحصسلا نم ءيصش
زرحم »: Óئاق متخيل ،«ءازج ةلكر عاصضأا رخآا بعلو ايقيرفإا سسأاك
يبرغملا ةميق نم سصقني ل اذهو ..سشايز نم ربكأا ىوتصسمل لصصو
حانج لاطع فصسوي نع دروفتناربب مجن  عفاد رخآا قايصس يفو.«ادبأا
قوفت هتبهوم نأا دكأا نيأا ،ينطولا بختنملا يف هليمزو يصسنرفلا سسين
..ايعوصضوم نوكأاصس »:Óئاق يبرغملا يلودلا يميكح فرصشأا ةبهوم
كانهو ،تايوتصسملا هذه مدقيو ديردم لاير يف نوكت بعل كانه
ملكتن نحن »: فدريل ،«ةريبك تايوتصسم مدقيو دÓبلا يف نوكت بعل
 .«..يقيدصص اي ابوروأا يف غوارم لصضفأا ثلاث ربتعي عفادم نع

طيمز .ع
 مداقلا ناؤج حتافلا نم ةيادب

 «غيلريميربلا» ةصسفانم فانئتصسل دعتصسي زرحم
زاتمملا يزيلجنلا يرودلا تاصسفانم ةلجع ةدوع برق ربخ حارأا

دعب ،يزيلجنإلا يتيصس رتصسصشنام مجنو يرئازجلا يلودلا زرحم سضاير
ناوج رهصش نم ةيادب ةلوطبلا فانئتصسإا ىلع ايمصسر ةموكحلا ةقفاوم
.مداقلا

ىلع نوكيصس هنا ةيناطيربلا «روريملا» ةفيحصص تركذ ام بصسحو
ةيئاقولا تاءارجإلا عابتإا ىلع اربجم قيرفلا يف هئÓمزو «زورح»
ةيامحو ةصسفانملا فانئتصسإل طرصشك ةموكحلا اهترقأا يتلا م ةمزÓلا
نأا ة˘ف˘ي˘ح˘صصلا تفا˘صضأا ا˘م˘ك ،ة˘يرادإلاو ة˘ي˘ن˘ف˘لا م˘قاو˘ط˘لاو ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا
رصشابملا ىلع تÓباقملا نم ددع ربكأا ثبب اصضيأا تبلط ةموكحلا
 .ةصسفانملا فانئتصسإا دنع اناجم تايرابملا سضعب لقن ىلإا ةفاصضإا

طيمز .ع

 يصسنرفلا يوهجلا2 مصسقلا يف دان عم ادقع عقوي يلذاصش
يوركلا هراوصشم قباصسلا يرئازجلا يلودلا يلذاصش ىرمع لصصاوي

يصسنرفلا توه غروبموه قيرف ةقفر ديدجلا  هدقع ىصضمأا نا دعب
توه غروبموه يدان ناك وةبعلل ديدصشلا هبح دكؤوي ام ،دحاو مصسومل
ي˘عا˘م˘ت˘جإلا ل˘صصاو˘ت˘لا ة˘كب˘صشب ة˘ي˘م˘صسر˘لا ه˘ت˘ح˘ف˘صص ى˘ل˘ع ن˘ل˘عأا د˘ق
«رصضخلا» بعل ةقفر يدانلا سسيئرل ةروصص رصشن دعب  «كوبصسيف»
يوهجلا نم ةاوهلا مصسق يف طصشانلا يصسنرفلا يدانلا نلعأا امك ،قباصسلا
.دحاو مصسومل دقعلا نا ةيصسنرفلا ةلوطبلل يناثلا

ي˘لذا˘صش  مد˘ق˘ي نا ي˘ف ا˘ه˘ل˘مأا ن˘ع ي˘صسنر˘ف˘لا يدا˘ن˘˘لا ةرادإا تبر˘˘عأاو
يف ةيفارتحإا ةبرجتو ةربخ نم هكلتمي امل ،قيرفلل ةمزÓلا ةفاصضإلا
نيبعÓل ةدئاف تاذ كصش نود نم نوكتصس يتلاو ،ةيدنألا نم ديدعلا

 .ءاوصس دح ىلع ينفلا زاهجلاو
ع.طيمز

 ةمصصاعلا داحتإا
 «ةراطصسؤصس»ـل ةبصسنلاب ةيؤلوأا نيبعÓلا نيؤكت نأا دكأا

ليحتصسملا لمعأاصسو ايصضاير اعورصشم كلمأا :ىيحي رتنع
 ةمصصاعلا داحتاك ريبك قيرف عم حاجنلل

قطانلاو يصضايرلا ريدملاو ،قباصسلا يلودلا بعÓلا ىيحي رتنع ددصش
ريصسمكو بعÓك هتربخ عصضيصس هنأا ،ةمصصاعلا داحتإا قيرفل يمصسرلا
.ديدجلا هعورصشم يف حاجنلا لجأا نم قيرفلا يف

:ةينطولا ةعاذإلا اهب سصخ ةيفحصص تاحيرصصت يف ىيحي حصضوأاو
نآلا انأا ،لمعلا ةرظن سسفن كلمن نحنو ،روصشاع لولج عم تقفتا»
مايقلا يونأا ام حصضوأاصس رئازجلاب لحأا امدنعو ،عورصشملا عصضو ددصصب
ام حاجنإل كلمأا ام لك ميدقتل ليحتصسملا لمعأاصسو يدÓب يف انأاف ،هب
نايصسن انيلعو ،ريبك قيرف ةمصصاعلا داحتا نأاو اصصوصصخ ،هب موقأا
.«لبقتصسملا يف ريكفتلاو يصضاملا

ماقملا يف نيوكتلا عصضي هنأا ،نامرد مأا ةمحلم لطب دكأا ،ريخألا يفو
 .يوقو يصسفانت قيرف ءانب لجأا نم لوألا

ب.م.يرصسيإا

5472ددعلا ^1441 ناصضمر32ـل قفاؤملا0202 يام61تبصسلاةصضايرلا

ءيصش يأا نم مهأا يرئازجلا بعصشلاو نييصضايرلا ةمÓصس نأا دكأا

روطتب نوهرم ةيصضايرلا تاصسفانŸا فانئتصسا :يدلاخ
ةديد÷ا رئاز÷ا ‘ داصسفلا براحنصسو عاصضوألا

 ةرطصسŸا فادهألا غؤلب لجأا نم تايناكمإلا لك عصضو هنأا دكأا... مؤهرب دا–ا

 يصضايرلا مصسوŸا ةياهن انراصصنأا حرفنصسو Òنم بود بردŸا ‘ ةÒبك انتقث :Êامحر
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ريزو ،يدلاخ يلع ديصس لازأا
اميف سسبللا ةصضايرلاو بابصشلا
نم ةلوط˘ب˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا سصخ˘ي

يتلا ةيعصضولا لظ يف ،اهمدع
نأا ا˘ح˘صضو˘م ،ر˘ئاز˘ج˘لا ا˘ه˘فر˘ع˘ت
اذهب رارق يأا ذختت مل تاطلصسلا
.نأاصشلا

حيرصصت يف يدلاخ حصضوأاو
ذنم انلم˘ع» :ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘عاذإÓ˘ل
ةمزÓلا ريبادتلا ذخأا ىلع ةيادبلا

دعب نييصضايرلا ةيامح لجأا نم
ة˘˘˘ح˘˘˘˘صصف ،ءا˘˘˘˘بو˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘صشف˘˘˘˘ت
يرئازجلا بعصشلاو نييصضايرلا
»:ع˘با˘˘تو ،«ءي˘˘صش ل˘˘ك ن˘˘م م˘˘هأا
تقولا ي˘ف ؟ة˘صسفا˘ن˘م˘ل˘ل ةدو˘ع˘لا
رو˘ط˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م ءي˘صش ن˘هار˘˘لا
ذختن نأا نكمي لو ،عاصضوألا
ى˘˘لإا ةدو˘˘ع˘˘ل˘˘ل ا˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘˘ن ارار˘˘˘ق
لجأا نم ،ةيصضايرلا تاصسفانملا
ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ة˘˘ح˘˘صص ن˘˘˘ي˘˘˘مأا˘˘˘ت
 .«ريهامجلاو

نؤناقلا قيبطت انفده»
ةبراحمل ةؤقب برصضنصسو

 «هيلع ءاصضقلاو داصسفلا
ل˘ي˘ج˘صست˘لا سصخ˘ي ا˘م˘ي˘فو

ثد˘ح˘لا ع˘ن˘صص يذ˘لا ي˘تو˘صصلا
،ةيصضاملا ةليلقلا تاعاصسلا يف
امب ةصضايرلاو بابصشلا ريزو ددن

ةرور˘˘صض ى˘˘ل˘˘ع ادد˘˘صشم ثد˘˘ح
هر˘ي˘فاذ˘ح˘ب نو˘نا˘˘ق˘˘لا ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت
ريزو لاقو.داصسفلا ىلع ءاصضقلل
دكأاتلا انيلع»:ةصضايرلاو بابصشلا
ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست˘˘لا ة˘˘ح˘˘˘صص ن˘˘˘م لوأا
لم˘ع˘ن ا˘ن˘ب˘نا˘ج ن˘مو ،ي˘تو˘صصلا

هريفاذحب نوناقلا قي˘ب˘ط˘ت ى˘ل˘ع
كلمن..ةديدجلا ةيروهمجلا يف
ة˘˘برا˘˘ح˘˘˘مو ءا˘˘˘صضق˘˘˘ل˘˘˘ل ةدارإلا
ي˘ف ةو˘ق˘ب بر˘صضن˘صسو ،دا˘صسف˘لا

 .«لاجملا اذه
رظتنن :دؤبع ياب حلاصص

ةحصص نم دكأاتلا
فاصصنإل ليجصستلا
 ةينعملا فارطألا
دو˘ب˘ع يا˘˘ب ح˘˘لا˘˘صص سضفر

،«فافلا» ىدل مÓعإلاب فلكملا
ة˘ي˘صضق سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف سضو˘خ˘˘لا
بوصسنملا يتو˘صصلا ل˘ي˘ج˘صست˘لا
قا˘فو سسي˘ئر ة˘˘يا˘˘ف˘˘ل˘˘ح د˘˘ه˘˘فـل
دا˘ح˘تلا نأا ا˘ح˘صضو˘م ،ف˘ي˘ط˘صس
امارتحا ظفحتب لمعي يرئازجلا
.ةينعملا قرفلل

ي˘ف دو˘ب˘ع يا˘ب ح˘لا˘صص لا˘قو
ة˘ي˘عاذإلا ةا˘ن˘ق˘ل˘ل تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت
اديدج سسيل ثدح ام»: ىلوألا

ثدح امو ،ةيرئازجلا ةركلا ىلع
با˘˘ب˘˘صشلا ةرازو ل˘˘ع˘˘ف در را˘˘˘ثأا

ل˘ما˘ع˘ت˘ت فا˘ف˘لاو..ة˘˘صضا˘˘ير˘˘لاو
ةينعملا قرفلل امارتحا ظفحتب
ا˘˘ن˘˘ف˘˘قاو˘˘م »:ع˘˘با˘˘تو ،«ر˘˘˘مألا˘˘˘ب
ر˘ظ˘ت˘ن˘نو ،ة˘˘لوؤو˘˘صسم نو˘˘كت˘˘صس
ل˘ي˘ج˘صست˘لا ة˘ح˘صص ن˘م د˘كأا˘ت˘˘لا

»:ع˘با˘تو ،«فر˘ط ل˘˘ك فا˘˘صصنإل
مرتحُم ناصسنإا نييعت ددصصب نحن

د˘ع˘ب ة˘هاز˘ن˘لا م˘صسق سسأار ى˘˘ل˘˘ع
يف م˘ها˘صسي˘صسو ،نا˘صضمر ر˘ه˘صش
ل˘ي˘ج˘صست˘لا ة˘ي˘صضق تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت
 .«يتوصصلا

فقؤت طابصضنلا ةنجل
هلؤثم ةياغ ىلإا ةيافلح
ليجصستلا ببصسب اهمامأا

 يتؤصصلا
طا˘ب˘صضنلا ة˘ن˘ج˘ل تف˘˘قوأا

ةركل ةينطولا ةطبار˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا
ماعلا ريدملا ةيافلح دهف ،مدقلا
فيطصس قافو قيرفل يصضايرلا
˘مدا˘ق˘لا ن˘ي˘ن˘ثلا مو˘ي ة˘يا˘غ ى˘لإا
هلاوقأا ذخأل اهمامأا هلوثم خيرات
يتوصصلا ليجصستلا سصخي اميف
.برصسملا

انايب ةينطولا ةطبارلا ترصشنو
فيقوت هيف تدكأا اهعقوم ىلع
،فيطصس قافول يصضايرلا ريدملا
ل˘ي˘ج˘˘صست بير˘˘صست م˘˘ت ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب

.ةرجانملا دحأاب هعمجي يتوصص
نأا رد˘˘˘صصم˘˘˘لا تاذ فا˘˘˘صضأاو

ف˘ي˘ط˘صس قا˘فو˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا
نم مداقلا ني˘ن˘ثلا مو˘ي ر˘ظ˘ت˘ن˘م
ةطبار˘لا ر˘ق˘م˘ب ه˘لاو˘قأا ذ˘خأا ل˘جأا
لبق ،00:11ـلا ةعاصسلا نم ةيادب
ةطلصسملا ةبوق˘ع˘لا ي˘ف ل˘صصف˘لا

 .هيلع
نع تكصسن نل :دانزؤب
نم دكأاتلا رظتنن..انقح
انيماحمو ليجصستلا ةحصص

 ةيصضقلا عباتي
ماعلا ريدملا ،دانزوب ريذن دكأا

نأا ،جيريرعوب جرب يلهأا يدانل
ة˘ي˘صضق ع˘با˘ت˘ي يدا˘ن˘لا ي˘ما˘ح˘م
بوصسنملا يتو˘صصلا ل˘ي˘ج˘صست˘لا
دهف ،فيطصس قافو يدان سسيئرل

ةرورصض ى˘ل˘ع ادد˘صشم ،ة˘يا˘ف˘ل˘ح
.نوناقلا ىلع ىدعت نم ةبقاعم

تاحيرصصت يف دانزوب لاقو
ن˘ل يدا˘ن˘لا ةرادإا نأا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص
امدعب اهقيرف قح نع تكصست
ريغ ةقيرطب ليجصستلا يف ركذ
ن˘ح˘ن »:در˘ط˘ت˘صساو ،ة˘˘مر˘˘ت˘˘ح˘˘م
ة˘ح˘˘صص ن˘˘م د˘˘كأا˘˘ت˘˘لا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ن
ل˘ج˘خ˘˘م˘˘لا ن˘˘مو..ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست˘˘لا

انيماحمو ،ةلثامم رومأا ثودح
 .«ةيصضقلا عباتي

تلواح فارطأا :يصشيرق
قرطب بقللا نم اننامرح

نؤكنصسو ةيعرصش ريغ
 ةيصضقلا يف ايندم افرط
ريجانملا يصشيرق قيفوت دكأا

هقيرف نا ،دادزولب بابصشل ماعلا
ليجصست˘لا ة˘ي˘صضق ي˘ف نو˘كي˘صس
ه˘ب˘˘ير˘˘صست م˘˘ت يذ˘˘لا ي˘˘تو˘˘صصلا

ركذ م˘ت ا˘مد˘ع˘ب ،ي˘ند˘م فر˘ط˘ك
لمعلاو ،ةلوطبلا ردصصتم مصسا

قرطب بقللا نم هنامرح ىلع
.ةيعرصش ريغ

ي˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘˘صشير˘˘˘˘˘ق ح˘˘˘˘˘صضوأاو
رظتنن »:ة˘ي˘ف˘ح˘صص تا˘ح˘ير˘صصت
يتوصصلا ليجصست˘لا ن˘م د˘كأا˘ت˘لا

ي˘ف ي˘ند˘م فر˘ط˘ك نو˘˘كن˘˘صسو
نم انمصسا ركذ مت ثيح ،ةيصضقلا

نم اننمرح ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا لÓ˘خ
ر˘ي˘غ قر˘ط˘ب بق˘ل˘لا˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘˘لا
 .«ةيعرصش

يقÓي رصضخلا ريهظ
ترؤفكنارف تخارتنيا

03:81 ـلا نم ةيادب مؤيلا
ينيعبصس نب

رادار ىلع
 نويل كيبملوأا

وتاكري˘م˘لا ةر˘ت˘ف نو˘كت˘صس
نب يمارل ةبصسنلاب ادج ةمهم
بخ˘ت˘ن˘م˘لا ع˘فاد˘م ي˘ن˘ي˘˘ع˘˘ب˘˘صس
ا˘˘ي˘˘صسور˘˘ب يدا˘˘نو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

يذلاو ،يناملألا خابدÓغصشنوم
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ما˘م˘ت˘ها˘ب ى˘ظ˘ح˘ي
هعم دقاعتلا دوت يتلا ةيدنألا

م˘عد˘ل ة˘مدا˘ق˘لا ةر˘ت˘˘ف˘˘لا لÓ˘˘خ
مصسوملل ابصسحت يعافدلا اهطخ
هنع فصشك ام بصسحو.لبقملا

يصسنرفلا «روبصس01 ول» عقوم
يدان جيرخ نأا ،هرابخأا رخآا يف
تامامت˘هإا ن˘م˘صض ل˘خد ودارا˘ب
،يصسنرفلا نويل كيبملوأا قيرف
ةرادإا نأا رداصصملا تاذ تدكأاو
ي˘لود˘لا م˘صسإا تع˘صضو يدا˘ن˘˘لا
ا˘ه˘تا˘يو˘لوأا ن˘م˘صض ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا

لÓ˘خ ه˘م˘صضل ى˘ع˘صست ي˘˘ت˘˘لاو
.ة˘ي˘ف˘ي˘صصلا تلا˘ق˘ت˘نلا قو˘صس
سصو˘صصخ˘ب ع˘قو˘م˘˘لا فا˘˘صضأاو
كل˘˘م˘˘ي ه˘˘نأا «ر˘˘صضخ˘˘˘لا» بعل
ةيلاثملا تافصصلاو تامو˘ق˘م˘لا
يدور ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘˘ي ي˘˘˘ت˘˘˘لا

هناقتإاو ،«لاول» بردم ايصسراغ
ع˘فاد˘˘م يز˘˘كر˘˘م ي˘˘ف بع˘˘ل˘˘لا

بصصن˘م ي˘ف ا˘صضيأاو يرو˘˘ح˘˘م
تارايخ يطعي ام رصسيأا حانج
،ر˘خآا بنا˘ج ن˘م.هبردمل رث˘كأا
ى˘ل˘ع ر˘صضخ˘لا م˘ج˘ن نو˘˘كي˘˘صس
فانئتصسا عم مويلا ةيصشع دعوم
يدان يقÓي امدنع اغيلصسدنوبلا
ةيادب تروفكنارف تن˘خار˘ت˘ن˘يا

نم03:81ـلا ة˘˘عا˘˘˘صسلا ن˘˘˘م
 .يناملألا يرودلا

طيمز .ع

موهرب داحتا قيرف سسيئر دارم ينامحر فصشك
ةعومجم تاه˘ج˘لا ن˘ي˘ب ا˘م ة˘لو˘ط˘ب ي˘ف ط˘صشا˘ن˘لا

وه مصسوملا اذه رطصسملا فدهلا نأا ، قرصش طصسو
مصسقلا ةريظ˘ح ى˘لإا ي˘خ˘يرا˘ت˘لا دو˘ع˘صصلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت
عاو ل˘˘˘كلا نأا دار˘˘˘م فا˘˘˘˘صضأاو ،ةاو˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا
ريصسم بتكم نم هقتاع ىلع ةاقلملا ةيلوؤوصسملاب
مهتفقو نل ،راصصنألا ىتحو نيبعلو ينف مقاطو
مصسوملا ةيادب ذنم اذه ريثكلا تفاصضأا يدانلا عم
،انوروك ءابو ببصسب ةلوطبلا فقوت لبق يراجلا

هتقو يف ءاج بردملا رييغت  نأا انثدحم فخي ملو
بردملا هب ماق يذلا رابجلا لمعلا ناركن نود
عم ريصسملا بتكملا قفتا نيأا ،ةرامكط قباصسلا
ةر˘ب˘خ˘لا بحا˘صص بود ر˘ي˘ن˘م برد˘˘م˘˘لاو بعÓ˘˘لا
مغر دكأات ام وهو ،مدقلا ةرك نيدايم يف ةليوطلا
ىلع لانملا ةبعصص قرف مامأا طاقنلا سضعب عييصضت

سسادرموب بابصش ،ليانم جرب بابصش دئارلا رارغ
،ووو ةريوب ةيدولومو فيطصس داحتا ،مرارقل مجنو

موهرب داحتا قوفت ةيدنا نم يوقلا عارصصلا مغرو
ةميزع نم نثي مل كلذ نأا لإا ،تايناكمإاو ةربخ
ةصسداصسلا ةبترملا قيرفلا لتحيل رينم بود ءانبأا
ةبعصص تاهجاوم هر˘ظ˘ت˘ن˘تو ،ة˘ط˘ق˘ن24 دي˘صصر˘ب

،لاقعوبو ريدغلا جرب نم لك مامأا رايدلا جراخ
ةيدامحلا بابصشو فيطصس داحتا يقيرف لبقتصسيو
نيب ام مصسق يف ةدودعم همايأا تتاب ريخألا اذه
لك تعصضو ةرادإلا نأا سسيئرلا لوقيو ،تاطبارلا
ةيلاملا ةمزألا مغر نيبعÓلا ةدئافل تايناكمإلا
عصضو اميف ،تاونصس ذنم يدانلا اهيف طبختي يتلا
ببصسب اهفقوت دعب هيبعÓل اجمانرب ينفلا مقاطلا

سسيئرلا لاق ةليكصشتلا لوحو ،انوروك سسوريف ءابو
جراخ نم نيبعل60 مصسوملا اذه بدتنا يدانلا نأا
دوعصصلا ملح ققحتي نأا ريخألا يف Óمأا ،ةنيدملا
نم لكو راصصنألا لكل هيدهيو هراظتنا لاط يذلا

 . قيرفلا عم فقو
ع / دلاخ

ب.م.يرصسيإا/طيمز .ع

sport@essalamonline.com
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ا˘˘يو˘˘خ م˘˘كرو˘˘ط˘˘˘ف ح˘˘˘صص لوأا
ة˘ملا ل˘ك رو˘ط˘ف ح˘˘صصو ما˘˘صشه
ا˘ه˘ي˘صضقا ي˘تا˘ي˘مو˘ي ة˘م˘˘ل˘˘صسم˘˘لا
بر يناو ةصصاخ يداع لكصشب
ىلع ظافحلا يلع بجاوو ةرصسا

نا˘كمإلا رد˘ق ى˘ع˘صسا ي˘˘ت˘˘ل˘˘ئا˘˘ع
لو يلزن˘م˘لا ر˘ج˘ح˘لا˘ب ماز˘ت˘لÓ˘ل
 . ىوصصقلا ةرورصضلل لا جرخا

قرفلآ راشصنأآو رفانشسلآ
نوديري ةيرئآز÷آ

ةدلآولآ ىلع نانئمط’آ
 ؟ةÁركلآ

لك ركصشا يبر اي هلل دمحلا
ف˘قو يذ˘لا ير˘ئاز˘ج˘˘لا بع˘˘صشلا
يصسلا راصصنا ةصصاخو يبناج ىلا
با˘˘˘˘ب˘˘˘˘حلا ى˘˘˘˘ت˘˘˘˘حو ي˘˘˘˘صس سسا

رمتصسملا مهئاعد ىلع يناريجو
ةبصسانمبو ىفاعتت ىتح ةدلاولل
ن˘˘˘ئ˘˘˘م˘˘˘طا نا دوا راو˘˘˘ح˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
ةدلاولا نأاب يرئازجلا رو˘ه˘م˘ج˘لا
تفاعت دقو ريبك لكصشب تنصسحت

ن˘˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘جار˘˘˘خا˘˘˘ب تم˘˘˘ق ثي˘˘˘ح
تا˘˘عا˘˘صسلا ي˘˘ف ى˘˘ف˘˘صشت˘˘˘صسم˘˘˘لا
 . ةريخألا

ةفقوتم ةلوطبلآ
¤إآ آولشصي ⁄ نولوؤوشسŸآو

ةدوع شصوشصخب لولح
 ؟اهمدع نم ةلوطبلآ
ةوقب رصشتنا انوروك ءابو هللاو

ل˘˘˘ع˘˘˘ج ا˘˘˘م و˘˘˘هو ا˘˘˘ندÓ˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘ف
ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا
ةرك ى˘ت˘ح وا ا˘ي˘ل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا
لولح داجيإا نع نوزجعي مدقلا

ن˘م ة˘لو˘ط˘ب˘لا قÓ˘ط˘نا ل˘جا ن˘م

فور˘˘ظ˘˘لا ناو ة˘˘صصا˘˘˘خ د˘˘˘يد˘˘˘ج
امومع كلذب حمصست ل ةيلاحلا
نم ايعو˘ن لوأا ا˘م˘ي˘عد˘ت ى˘ن˘م˘ت˘ن
تايلآلا نم ديد˘ع˘لا˘ب تا˘ط˘ل˘صسلا
ةلوطبلا فانئتصساب ح˘م˘صست ي˘ت˘لا

تلو˘ط˘ب ي˘ف ثد˘ح˘˘ي ا˘˘م ل˘˘ث˘˘م
ا˘ه˘ت˘ي˘ب˘لا˘غ ترر˘ق ن˘يا ة˘ي˘م˘لا˘˘ع
نا لمأان امومع ايجيردت ةدوعلا
 . ةلوطبلا لصصاوتت

كقيرفو ةيدŸآ ‘ بعلت
ررقت ول آذام ةدايرلآ لتحي
نوكتشس فيك شضيبآ مشسوم

 ؟مكلعف ةدر
مصسوم لبقت ادج بعصصلا نم

يتلا قر˘ف˘لا كل˘ت ة˘صصا˘خ سضي˘با
ا˘˘ه˘˘ع˘˘صسو ي˘˘ف ا˘˘م ل˘˘ك تل˘˘˘م˘˘˘ع
ى˘لوألا بتار˘م˘لا ى˘لا لو˘صصو˘ل˘ل
ةيدم˘لا ي˘ب˘م˘لوا ق˘ير˘ف˘ك ن˘ح˘ن˘ف
سصبرتلا ةرتف نم ار˘ي˘ث˘ك ا˘ن˘ي˘نا˘ع

انداهتجا ه˘ل˘ل د˘م˘ح˘لاو ن˘ي˘ح ى˘لا
بيترتلا ةدايرب ةياهنلا يف للك
نا دقتعا قاقحتصساو ةرادج نع
ى˘ل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لاو ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘˘لا
نوبلاطم رئاز˘ج˘لا ي˘ف ة˘صضا˘ير˘لا
ةمزÓلا لولحلا داجيإا ةرورصضب
راو˘˘صشم ثع˘˘˘ب ةدا˘˘˘عإا ل˘˘˘جا ن˘˘˘م
قب˘ت˘ي م˘ل ه˘ناو ة˘صصا˘خ ة˘لو˘ط˘ب˘لا
يتلا تلوجلا نم ليلقلا ىوصس
ن˘م ل˘قا ي˘ف ا˘ه˘ت˘يو˘˘صست ن˘˘كم˘˘ي
د˘ير˘ن كي˘ل˘ع ى˘ف˘خ˘ي ل ن˘ير˘ه˘صش

دوعصصلا ةحرف انراصصنا ةكراصشم
 . ةدايرلا يف ةصصاخ

ÚلوؤوشسŸآ ىلع حÎقت آذام
لامتكآ ىنمتت لهو

 ؟ةلوطبلآ
نكلو رمألا اذهل لهأاب تصسل

و˘˘˘ه ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘لإا ةرا˘˘˘˘صشإلا بجو ا˘˘˘˘م
ةريبك لك ىلع فوقولا ةرورصض
ةحصصلا ةرازو ةيع˘م˘ب ةر˘ي˘غ˘صصو
ة˘ي˘ئا˘قو لو˘ل˘ح ثح˘ب لÓ˘˘خ ن˘˘م
ءا˘ق˘بإا اذ˘كو ة˘ه˘ج ن˘م ة˘ي˘جÓ˘عو
ة˘ي˘ق˘˘ب˘˘ت˘˘م˘˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘لا تلو˘˘ج
ع˘م رو˘ه˘م˘ج نود ن˘م ا˘ه˘ئار˘جاو
ةدوعلا تا˘مز˘ل˘ت˘صسم ل˘ك ر˘ي˘فو˘ت
اديعب ىقب˘ي ءا˘بو˘لا ل˘ع˘ج˘ت ي˘ت˘لا

ا˘م˘ل˘ث˘م مد˘ق˘لا ةر˘ك ن˘يدا˘ي˘م ن˘˘ع
 . ارخؤوم ايناملاو اينابصسا تلعف

لمعت تنآ له ةحآرشص لكب
مقاطلآ جمانرب قيبطت ىلع

 ؟يموي لكششب ينفلآ
بردتأا تنك ةمزألا ةيادب دنع

يذلا جمانربلا قفو يموي لكصشب
مقاطلا فرط نم هايإا انحنم مت

يل˘ق˘بو ير˘ماو˘ع ةدا˘ي˘ق˘ب ي˘ن˘ف˘لا
يف نكلو «ةبصسانملاب مهييحن»
تبذ˘˘بذ˘˘ت ةر˘˘ي˘˘خألا ع˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘صسألا
اذهو يب ةصصاخلا تار˘ي˘صضح˘ت˘لا

Óف ةدلاولا ةقفرب يفوقول عجار
ل˘كصشب ل˘ق˘ن˘ت˘لا كي˘ل˘ع ى˘˘ف˘˘خ˘˘ي
ين˘ل˘ع˘ج ءا˘صسمو ا˘حا˘ب˘صص ي˘مو˘ي
ةصصاخلا نيرامتلا سضعبب يفتكا
ي˘ف ى˘ت˘˘ح وا تي˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ءاو˘˘صس
ىلع ةريصصق ةدم يف نكل ةباغلا
نلف ايدرف انل˘م˘ع ا˘م˘ه˘م مو˘م˘ع˘لا
 . يعامجلا لمعلا سضوعت

ابيط آرآوششم متققح
فيك ةرآدشصلآ ‘ مكلعج

 ؟مكمشسوم ميقت
ة˘يو˘ق تنا˘ك م˘صسو˘م˘لا ة˘˘ياد˘˘ب

انل حم˘صس ا˘م و˘هو ا˘ن˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب
ىتحو انبعلم طاقن لك نامصضب

ثي˘ح ا˘ن˘ب˘ع˘ل˘م جرا˘خ طا˘ق˘ن ل˘ج

يتلا طاقنلا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ا˘ن˘ب˘ل˘ج
لكصشب سضاصضقنلاب انل تحمصس
اذهو بيترتلا ةداير ىلع يلك
انعصضخ يذلا لمعلل عجار هلك
ع˘˘م ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا م˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا ع˘˘˘م ه˘˘˘ل
انل ريهامجلاو ةرادإلا تاميعدت

نمثي نا بجي هانققح ام امومع
ى˘لا ع˘ل˘ط˘ت˘ن ثي˘ح ة˘يا˘ه˘ن˘لا ي˘˘ف
كل تل˘ق ا˘م˘ك م˘صسو˘م˘لا لا˘˘م˘˘كا
ة˘˘كرا˘˘˘صشم ل˘˘˘جا ن˘˘˘م ا˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘صس
ي˘ف ز˘ي˘م˘م لا˘ف˘ت˘حا˘ب ا˘نر˘ي˘ها˘م˘ج
 . دوعصصلا قيقحت دنع ةياهنلا

نيذلآ نوبردŸآ مه نم
¤إآ كتيقرت ‘ آومهاشس

 ؟رباكأ’آ فنشص
ي˘ع˘فد˘ب ما˘ق يذ˘لا برد˘م˘لا

يذلاو مÓيصس وه رباكلا فنصصل
يف نيبرد˘م˘لا ةر˘ي˘خ ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘ي
تمل˘ع˘ت ثي˘ح ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق ة˘يلو
ةبصسانملاب ه˘ي˘ي˘حاو ر˘ي˘ث˘كلا ه˘ن˘م
ا˘˘ما ي˘˘ل ه˘˘مد˘˘ق ا˘˘˘م ل˘˘˘ك ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ناكف رباكلا بردم سصوصصخب
سسلي نب ريدقلا بردملا اهتقو
ن˘ي˘ب ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت ءا˘ق˘ل ي˘ف يذ˘لاو
رر˘˘˘˘˘ق ط˘˘˘˘˘˘صساولاو ر˘˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘كلا
نم4 ة˘ق˘فر˘ب ي˘ب دا˘ج˘˘ن˘˘ت˘˘صسلا

تق˘ل˘ط˘نا كا˘˘ن˘˘ه ن˘˘مو ي˘˘ئÓ˘˘مز
ي˘صضا˘ير˘لا يدا˘ن˘لا ي˘˘ف ي˘˘ت˘˘صصق
 . ينيطنصسقلا

يشضايرلآ يدانلآ ‘ بعلت نآ
ـلآ نشس ‘ تنآو ينيطنشسقلآ

 ؟Úهلآ رم’اب شسيل آذه71
اد˘˘ج رو˘˘خ˘˘ف ا˘˘نا كلذ˘˘ك و˘˘هو

ر˘˘غ˘˘صصا ن˘˘م ر˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عا ي˘˘˘نو˘˘˘كب
ناولا اوصصمقت نيذ˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
ةنصس71 ـلا نصس يف اناو ديمعلا

تلواح هل˘ل د˘م˘ح˘لاو ر˘ه˘صشا9و
يدقع فيرصشت ةلهولا كلت ذنم
تحت انك انناو ةصصاخ قيرفلا عم
يف ةنيدملاو قيرفلا ءانبأا ريطأات

جوجم نيدلا رصصن دئاقلا ةروصص
ىتحو سسيادملوب لصصيف اذكو
نوكلتمي اوناك نيذلا يليحن
ريصسن ا˘ن˘ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو ةر˘ب˘خ˘لا

 . مهتاميلعتو مهحئاصصن قفو
قيق– ‘ رفانشسلآ تكراشش
قيقحتل Òشستو دوعشصلآ

نع ةملك ةيدŸآ عم Êاثلآ
 ؟كلذ

دوعصصلا تققح ينا يل فرصش
ينيطنصسقلا يصضايرلا يدانلا عم
تنك اه˘ل˘م˘كأا˘ب ة˘ن˘يد˘م ا˘ن˘حر˘فاو
يف تمهاصس ينوك اهتقو اديعصس
ينا امب ةهج نم دوعصصلا قيقحت
تاءا˘ق˘ل˘˘لا د˘˘يد˘˘ع ي˘˘ف تكرا˘˘صش
ق˘ير˘ف˘ل˘ل ر˘صصا˘˘ن˘˘م˘˘ك تد˘˘ع˘˘صسو
اهتقو ىناع يدانلا ناو ةصصاخ
د˘ع˘صصي م˘ل فا˘ج˘ع تاو˘ن˘صس ن˘م
دمحلاو رابكلا ةريظح ىلا اهيف
ذنم طقصسي مل يدانلا اصضيأا هلل
عفري نا ىنمتأا امك نيحلا كلذ
اذ˘ه ل˘˘م˘˘كنو ءا˘˘بو˘˘لا اذ˘˘ه ه˘˘ل˘˘لا
ع˘م ي˘ل ي˘نا˘ث دو˘ع˘صصب م˘صسو˘م˘لا
 . ةيدملا يبملوا قيرف

قافو ¤آ تلقتنآ اهدعب
كعنقآ نآ دعب فيطشس

ميقت فيك رآرشس شسيئرلآ
Œ؟كانه كتبر 

تاو˘˘ن˘˘صس ثÓ˘˘ث د˘˘ع˘˘ب م˘˘˘ع˘˘˘ن
يصضاير˘لا يدا˘ن˘لا ع˘م ا˘ه˘ت˘ي˘صضق
را˘ي˘ت˘خا ل˘ع˘ف˘بو ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘˘صسق˘˘لا
ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘علا ا˘˘ه˘˘ت˘˘قو ةرادإلا
تررق موجنلا باد˘ت˘نا ة˘صسا˘ي˘صس
بلطلا دعب قافولا ىلا لاقتنلا
د˘ب˘ع سسي˘˘ئر˘˘لا ه˘˘ب مد˘˘ق˘˘ت يذ˘˘لا
ه˘ل˘ل د˘م˘˘ح˘˘لاو رار˘˘صس م˘˘ي˘˘كح˘˘لا
رخا ىلا ريبك قيرف نم تلقتنا

امك ةديج ةبرجت تناك دقو ريبك
اهناو ةصصاخ ريثكلا ينتملع اهنا

ي˘ف ي˘ل ى˘لوألا ة˘جر˘خ˘لا تنا˘˘ك
ةبرجتلاف اي˘صضا˘ير ا˘ما يراو˘صشم
ماع˘لا ا˘ه˘م˘ل˘ع˘ي با˘ب˘صسل تل˘صشف
 . سصاخلاو

شسيئرلآ ةشسايشس نآ لاقي
مهبلج نم لك داعباب رامح
رآوشسآ جراخ كتلعج رآرشس

 ؟ قافولآ
د˘ب˘ع سسي˘ئر˘˘لا ما˘˘ق نا د˘˘ع˘˘ب

لصضف تابادتنلاب رارصس ميركلا
ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو ق˘ير˘ف˘˘لا ةردا˘˘غ˘˘م
دلقتي رامح ناصسح ه˘ب˘ئا˘ن ا˘ه˘ت˘قو
ررقي هلعج ام وهو رومألا مامز
يتلا رصصانعلا لك داعبا تلق امك
رارصس قباصسلا يف اهبلج دق ناك
يف يصسفن دجا ينلعج ام وهو
موم˘ع˘لا ى˘ل˘ع ة˘ب˘ع˘صص ة˘ي˘ع˘صضو
ةرقحلا نم تيناع يناو ةصصاخ
ي˘ف ي˘حا˘ج˘ن مد˘ع با˘ب˘صسأا ي˘هو
ءيصش لك موم˘ع˘لا ى˘ل˘ع قا˘فو˘لا
ىلع هلل دمحلاو يبر بوتكمب

 . ءيصش لك
ةنيطنشسق ¤آ تدع

ةيدولوم ¤آ طبشضلابو
ميقت فيك ةنيطنشسق

Œ؟هعم كتبر 
دحاو مصسوم دعب كلذك وهو

ةرداغملا ترر˘ق ة˘ن˘يد˘م˘لا جرا˘خ
رو˘صسج˘لا ة˘ن˘يد˘م ى˘˘لا ةدو˘˘ع˘˘لاو
ىقلتا ينلع˘ج ا˘م و˘هو ة˘ق˘ل˘ع˘م˘لا
دقو ةغيمد سسيئرلا نم لاصصتا

كلذ ي˘ف د˘ي˘˘ج ل˘˘كصشب ا˘˘ن˘˘ل˘˘م˘˘ع
تا˘باد˘ت˘نا ناو ة˘صصا˘خ م˘صسو˘م˘˘لا
ا˘م و˘˘هو ةد˘˘ي˘˘ج تنا˘˘ك سسي˘˘ئر˘˘لا

مغرلاب اديج امصسوم ققحن انلعج
قيرف ماما دوعصصلا عييصضت نم
نأا˘ب كل د˘كؤوأاو تنا˘˘ن˘˘جا˘˘ت عا˘˘فد
اهربتعا اه˘ت˘قو كو˘م˘لا ة˘ل˘ي˘كصشت
ءا˘˘قرز˘˘لا قا˘˘صشع ن˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كلا

ر˘صشع˘لا ي˘ف ن˘صسحلا ءا˘صضي˘ب˘لاو
 . ةريخألا تاونصس

ةباتك نم Úشسوق باق متنك
 ؟شسأاكلآ ‘ خيراتلآ
م˘صسو˘م˘لا كلذ ي˘ف ح˘ي˘ح˘˘صص

نيع ماما ةغلاب ةبوعصصب انيصصقا
بعلم يف فدهل نيفدهب نوركف
ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م و˘˘هو ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘م ن˘˘ي˘˘˘ع
را˘صسم˘لا نو˘ل˘صصاو˘ي ف˘˘حÓ˘˘صسلا
مهلعج يذلاو يئاهنلا فصصنلل

 . يرانكلا ماما نوصصقي
‘ براŒ كل تناك اهدعب

فيك روث ينبو ديعلآ موغلشش
 ؟ىرخأ’آ يه اهميقت

تيدا تلقتنا امنيأا هلل دمحلا
ديعلا موغلصش يفف ةديج مصساوم
اهيف تفر˘عو ن˘ي˘م˘صسو˘م˘ل تب˘ع˘ل
ا˘م ل˘ك م˘يد˘ق˘ت تلوا˘حو لا˘جر˘˘لا
روث ينب يف ءيصشلا سسفنو يدل

اناو ةبيط تايوتصسم تمدق ثيح
 . نييدانلا Óك يف يبراجتب روخف

Úع ¤آ ةهجولآ مث
 ؟ نوركفلآ

مغرلاب مصسوملا كلذ يف معن
نم اديج امصسوم انيدا اننوك نم
قيرفلا نا لا ةيصضايرلا ةيحانلا
ة˘مزلا ن˘ع ج˘تا˘˘ن كلذو ط˘˘ق˘˘صس
مدقنو بعلن انك اهتقو ةيلاملا

تناك قرفلا لكو اديج ادودرم
هيناعن ام قحتصسن ل اننا انل دكؤوت
. 

قافو ‘ كتاط� لشصآوتل
آذه عيقوتلآ مث نمو ةليشسŸآ

 ؟ةيدŸآ ‘ مشسوŸآ

لمع˘لا ل˘صصاو˘ت كلذ˘ك و˘هو
ةليصسم˘لا قا˘فو ق˘ير˘ف ي˘ف دا˘ج˘لا

نكلو دوعصصلا قيقحت انلواحو
ام وهو كلذ ققحتي مل فصسأÓل

ىلا مصسوملا اذه لق˘ت˘نا ي˘ن˘ل˘ع˘ج
عم سشيعن ثيح ةيدملا يبملوا
 . لاقي املثم «ةيهاز» امايأا قيرفلا

بعÓلآ نآ ىرت له
ششيعي ينيطنشسقلآ
 ؟هقيرف ‘ «ةرق◊آ»
ةنيدملا نبا لاح˘لا ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘ب

ناو ةصصا˘خ ه˘ق˘ير˘ف ي˘ف رو˘ق˘ح˘م
لكصشب ترثا ةعبتملا ةصسايصسلا

كانه كيلع ىفخي Óف مهيف ريبك
اه˘نا˘كمإا˘بو ةردا˘ق ر˘صصا˘ن˘ع ةد˘ع

اهل ح˘ن˘م˘ت و˘ل ا˘هدو˘ق˘ع ف˘ير˘صشت
مولعم وه امكف ديكأاتلا ةصصرف
ى˘لا ا˘˘مود ى˘˘ع˘˘صسي يدا˘˘ن˘˘لا ن˘˘با
هتاناكمإا نم ةئاملاب002 ميدقت

لصضفألا قيقحتب هل حمصسي ىتح
ىلع لمعي نا لوقعملا ريغ نمف
ق˘ير˘ف ي˘ف ه˘˘تاءا˘˘ط˘˘ع سصي˘˘ل˘˘ق˘˘ت
م˘˘صساو˘˘م˘˘لا ي˘˘فو ه˘˘ي˘˘ف عر˘˘عر˘˘˘ت
ري˘ي˘غ˘ت كا˘ن˘ه نا د˘ق˘ت˘عا ةر˘ي˘خألا

دجاوت وه ءيصش مها لعلو فيفط
هل ى˘ن˘م˘تأا يذ˘لا ي˘ح˘ي ن˘ب و˘ن˘يز
يتاينمت عم قيرفلا عم قيفوتلا
 . ديدج نم ةصسردملا ةدوعب

شسآ يشسلآ ‘ اهتششع تاظ◊
‘ ةخشسآر تيقبو يشس

 ؟كتركآذ
ى˘صسن˘ي ل دو˘ع˘صصلا م˘˘صسو˘˘م

ىنمتأاو تاقوألا ىلحا هيف انصشع
تا˘˘ير˘˘كذ ر˘˘فا˘˘ن˘˘صسلا سشي˘˘ع˘˘ي نا
ثدح املثم قيرفلا عم ةديعصس
 .8102 بقل عم

كنآو ةشصاخ رفانشسلل ةملك
 ؟ ةرم لك ‘ مهيلع ينثت

ه˘عو˘ن ن˘م د˘ير˘˘ف رو˘˘ه˘˘م˘˘ج

روهمج لصضفا وه يل ةبصسنلاب
لا˘م˘صش ي˘ف ى˘ت˘حو ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘ف
قيرفلا ةلماجم نود نم ايقيرفا

Óثمف هل د˘ي˘حو˘لا سسف˘ن˘ت˘م˘لا و˘ه
يف نوطرف˘ي ن˘ير˘صصا˘ن˘م˘لا د˘ج˘ت

مهييحا قيرفلا لجا نم مهتايح
باقلألا نم ديزملا ىنمتأاو اريثك
 . مهعم دعصسنو اودعصسي ىتح

 ؟ ةÒخأآ ةملك
ءÓ˘ب˘لا ا˘ن˘ي˘ل˘˘ع ع˘˘فر˘˘ي ي˘˘بر

اي˘صضا˘ير دÓ˘ب˘لا لاو˘حأا لد˘ع˘ت˘تو
بجوف انل سسرد اذهو ايصسايصسو
اذهف هصسفن ةعجارم درف لك ىلع
راصسملا حيحصصتل ةصصرف ءÓبلا
عجر˘ت ه˘ل˘لا ءا˘صش نا ا˘ي˘صضا˘ير ا˘ما
ة˘يا˘ه˘ن˘لا ي˘ف حر˘ف˘نو ة˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا
ةر˘ي˘ظ˘ح ى˘لا ة˘˘يد˘˘م˘˘لا دو˘˘ع˘˘صصب
   . رابكلا

 دوعشصلآ ةحرف ةيدملآ راشصنأآ ةكراششمل ةلوطبلآ ةلشصآوم ىنمت

ضسيل71 ـلا نصس يف يصس ضسا يصسلا رباكأل بعلت نأا» :حيتصش نيدلا فيصس
 « مصسوم لك جيوتتلا نوقحتصسي رفانصسلاو نيهلا رمألاب

دوعشصلآ قيقحت نم برتقي يذلآو ةيدملآ يبملوآ عفآدم حيتشش نيدلآ فيشس بعÓلآ عم آرآوح «مويلآ مÓشسلآ» ةديرج ترجآآ
عم هتايآدب ىلآ ةدوعلآ بعÓلآ لشضف دقو آذه دوعشصلآ ةحرف ةيدملآ راشصنأآ كراششي ىتح ةلوطبلآ ةلشصآوم لمأاي ثيح

ديعلآ موغلشش ىلآ ىتحو كوملآ ىلآ مث نمو فيطشس ىلآ يشس شسآ يشسلآ نم ةيآدب اهشضاخ يتلآ هبراجت فلتخمو ةريدتشسملآ
. نوركفلآو روث ينبو ةليشسملآو

ششامر ماششه هرواح

رج◊ا لظ ‘ كمايأا يصضقت فيك
 ؟ ليصضفلا ناصضمر رهصشو يحصصلا

« Œتنكو رامح اهببصس فيطصس ‘ ةلصشافلا يتبر
» لصضفألا Ëدقت ىن“أا

فقو نم لك ركصشاو ةيفاعو Òخب ةدلاولا »
» اهصضرم ‘ يبناج ¤ا

انك ضضرعلاو لوطلاب ةلوطبلا ىلع انرطيصس »
» تلوج نم ىقبت ام لامكإا ىنمتنو نصسحألا

» انÒطأات ىلع يليحنو ضسيادŸوبو جو‹ ةروصص ‘ Úبعلو مهتقث ىلع ضسلي نبو مÓيصس ركصشا »



ةــــنصصرق

ديد÷ا رظتني يفياطصسلا عراصشلا
ي9ÑÿاMÿرÿلا عراÅÑÿلا لا~Mÿ ل

» نا©õ= » ةلا0 يD يMíاÄÑÜلا
0©o Mgtد/ ن> نوثMد EÉÑ©ة
يÿkÿلا ةÿ©ÿ-وÇÑÿلا تاMÿgÿرÿkÄÑÿلا

يD تر.ا يkلاو ار1'وH تر§;
ة8Ñا1 ر©Jامqلا يDو يدا°لا

لÿÿمÿÿ> يورòÿÿلا عراÅÑÿÿلا ناو
<ÿÿõÿÿى -ÉÑÿÿwÿÿ©ÿمÿ§ÿا Mÿ{Fÿنا ر
تررEÿÿ ةÿÿ°ÿÿ©ÿÿ:وÿÿلا ةÿÿÜÿÿ+ارÿÿلا
ىلا ةMا0õí سÄ©(رلا ءا>د6Ñkا

Hòkg§ل اtÉÑا رو/kعام J{ا
نÿ> رÿثFÿا Moدÿõÿtÿل نÿÿ°ÿÿ©ÿ.لا
ي&ا داMÿq)ا ةÿلواHÿtÿو ةÿïÉÑÿ©ÿلا

HÄÑÿÿåÿÿل ىÿÿkÿÿïÿÿدMÿلا مÿ7رÑÿيوا
.داíÄÑلاو

لصضفألا ةزئاج ءاغلإا وحن
دå+ موM ا0و9Ñو ةروÇÑلا داد~-

Mÿÿمو +ÅÑÿÿن&ا HÇÑÿÿ©ÿÿر /ÿÿا)ÿ~ا ة&DÉÑÿل
ة°6Ñ لF ماï- يkلا ملاåلا يD ب>ل
Hن Egلا ل(-tل يلودلا داòلا ةرïمد،
ة8Ñÿtÿ©ÿíÿ هÿ°ÿ> تFÅÑÿí اHÿ ب0ÄÑو
«HÿراFÿ6)لا «اÑÿgÿاIÿ©ÿة Dÿلا» ن)اÿíÿ©ÿíÿا»
-kqل)ل هèءا IÄÑw6وملا ةÑلا مtيلا
رÿgم6Ñÿgÿkÿ يDÿ ةررHÿïÿ تIاFÿ يÿkÿلاو
«وHÿÿ©ÿÓIÿ» ةMÿÿ°ÿÿدHÿÿ يDÿÿ لÿÿïÿÿgÿÿمÿÿلا
ة/ردÿلاÿ+ عÿ/رMÿ ي}ÿلاو ،ةÿ©ÿلاMÿÜÿ)لا
س6ورDÿ©ÿ ةÿqÿ(اÿ/ يÿÿkÿÿíÅÑÿل ىÿÿلو&لا

FÿÿوروIÿلاو اÿkÿي FÿاIلا تÄÑÿgب Dÿي
ءاIt&ا يD ي9ÑاMرلا àاÅÑ°لا ءاèل)ا
ي}لاو يلاtلا م6Ñومõل Lر1&لا يJ لtíلا ءاèل)ا «لوg-وD سIÄارD» ةHqõ س6رد- امFو ،ملاåلا
Måل دوõâلا فرÇÑtلا ي(6Ñkا°ث)ي}لا ي Mلا ه+ رمåل ،ملاÓ(7Ñا ةراI§6 اÑkòىلو&لا ةرملا نو Dي
.ر1%ا ماåل بõïلا+ يH©ÄÑ ل©Iو©ل  tkíä©ل «ة~(اqلا» ءاèل)ا ا§©D مMk يkلا Mxراkلا

نل يديد÷ا
Êارمع ‘ طرفي

+åد F1&لا ةرثgةراد)ا م~> ن> را DرMق
7Ñÿgÿبا EÄÑÿ°ÿÜÿ©ÿ°ÿلا ةÿkÿåاEد Hع <gلا دïردا
يD يدا°لا ىõ> فارÓ(7Ñل ه-دا>)او يIارم>
عH دåï+ طg-رH هI&ا م=ر دMدqلا م6Ñوملا
ةراد)ا ،ي+رèملا يدMدqلا ي°tÄÑلا عاDدلا
ن&ا ة9ÑÿtÿوHÿ لEÿ©ÿ اHÿÿ لFÿÿ تIÿÿí ةر1ÿÿ©ÿÿ&لا
نلو برèملا يó Dا+ يIاÄÑمkõلا بردملا
Mèردا، HÅÑ©ارم> ن&ا ةرIي Hبرد Htkمر،
.يدMدqلا عH هدEاå- مرMtkو

!! ةرم لوأل

يلودلا 7Ñ©x ن+ يõ> ناوMk مل ،ةرH لو&ل
س9اMر ن> عاDدلا ن> ق+اÄÑلا ير(ا~qلا

Hÿÿtÿÿ5ر Eÿÿا)ÿÿلا دÿÿمÿÿ°ÿkÿwلا بÿqÿ~ا)ÿير +ÿåÿد
-ÇÑÿرMÿtÿا-ÿ1&لا هÿ©ÿ9و&او ،ةرÑu «<õ©õن&ا «و
Iÿqÿلا» مÄÑÿ©ÿkÿ©ÿ~ن» Fÿنا Mÿمÿ~لو حÿم MïÇÑد
ن&ا ىõ> اددHÅÑ  ة+راèملا نار©õqل ةءا6Ñ)لا
ا§ÿåÉÑÿ+ عÅÑÿqÿ- ةÿ©ÿ+راÿèÿمÿلا تاÿ°ÿkÿwÿgÿمÿلا
هرDÿwÿ ر1ÿ©ÿ&لا يDÿ ددÿ©ÿqÿل ،اÿمÿ(اد سÿÿgÿåÉلا
+qلا ع©مÓ<g©لا نåبر D8 يÑةرو Htدم

8ÑÓ0 وا حò©5 مMس7ا +íÉÑملا لÄÑkوMتا
برFå ا°©õ> بMqو ا§IوHدMï يkلا ةر©ògلا
.ام(اد م§م>د

مصسوŸاو مجنلا
ضضيبألا

M8اوÑل HÄÑولو'و DرMق Iqم Hïلا ةرÉÑèط
<õ6'ور ىÑلا ءا&IدMو ةF{ا HÄÑيلو'و Fلا ةرïمد
ةدوåلا ر8ÑاI ن+ سÄ©(رلا رkg>ا o©0 ةMر(ا~qلا
ة©ÇÑtلا فورâلا ه}J لثH يD ةDÄÑا°ملا ىل)ا
ة8Ñt ىõ> ر1Ü ة+اثم+ اIدÓ+ ا§å©ÅÑ- يkلا

فواHw دMا~- ن&ا+ ادF'وH ن©Ó<gلا ة6ÑÓHو
فا°6Ñÿkÿcا ىÿõÿ> دÿ>اMÄÑÿ ل س6ورÿíÿ©ÿلا راIÿkÅÑÿا
يD ر©kíòلا هرIâ يD ب/وMÄÑk اH ةلوgÜلا
.مداïلا م6Ñوملا

جرفلا راظتنا ‘

Mkر د/او)©Äد سDا°/ا- عاIلا تÜاJر Eر<©Åس
Dÿÿÿ9و يÑÿÿÿåÿÿÿ©ÿÿÿل ة MÿÿtÄÑÿÿد <ÿÿõÿÿ©ÿÿ§ÿÿا +ÄÑÿÿgب
لÅÑò+ ا§Mÿåÿ©ÅÑ يÿkÿلا ةرòÿgÿ©ÿلا تاÿ:وÉÑÿèÿلا
MوH0 ي©o م=رلا+و Hن Fنو -åõ©لا قgÜةلو
Mÿÿ1دÿÿل Jÿ{6&لا اÑÿgÿلا عوÅÑÿ§ÿلا رÿثÿاIÿي +ÄÑÿgب
ن©لو'وÄÑملا ن&ا ر©= اIوروF س6ور©D راIkÅÑا
Dيدا°لا ي Mkا+åم> نوõ§م +ÅÑòل HÄÑkرم Dي

عاDدلا ا§©MÓE يkلا ةر©ògلا تادMد§kلا ل;
6Ñءاو Hلا ن§©cملا تاtõ©ة©لودلا وا ة.

qarsana@essalamonline.com
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فنأاتصست نل ةيراقلا ةصسفانŸا
HÇÑÿÿ©ÿÿلا رÿÿمÿÿ°ÿÿاDÄÑÿÿة

،اHÿåõï لا~Mÿ ل ةMÿراÿïÿلا
+ÄÑÿÿÿÿÿÿÿgب Dÿÿÿÿÿÿÿ©ÿÿÿÿÿÿÿس6ور
«FÿÿÿÿوروIÿÿÿÿ8و ،«اÑÿÿÿÿحر
سÿÿ©Ä(ر دÿÿÿم0ÿÿÿ&ا دÿÿÿم0ÿÿÿ&ا
ةرòل يMïرDÿلا داÿtÿ-لا
هMkÅÑود» ةÅÑgòل ،مدïلا
Dÿ©ÿõÿل&لا «هÿمÿاIÿ©ÿة Eا)Ó:
ءا+وõل يلاÿtلا ع9Ñÿوÿلا»
Dÿÿا ي(DÿÿرMÿÿïÿÿ©ÿÿا Hÿÿا Mÿ~لا
Hïõïو ،اJ{ا MدDå°ل اåمد
يDÿ اHÿÜÿõÿïÿ رÿÿkÿÿíòÿÿ©ÿÿلا
تاMÿراÿgÿمÿلا فا6Ñÿÿkÿÿcÿ°ÿا

تEولا يD تلوÿgÿÜÿلاو
.«يلاtلا

15

رهزلا ضشاكم
Dÿ©ÿس6ور «FÿوروIÿر.&ا «ا

+ÅÑòل Fg©ر <õى +åÉس
مMÿرFÿ م5Jÿرÿ+&ا نÿÓ<ÿgÿ©ÿلا
مÿ°ÿqÿلا مÿ/اHÿ§ÿ يMÿgÿرÿÿåÿل
ي}لاو يIÄÑوkلا ي0õاÄÑلا
+ÇÑÿÿÿم <ÿÿÿõÿÿÿءاد&ا ى Eÿÿÿيو،
لو1دÿلا نHÿ اMÿgÿرEÿ ناFÿو
Dÿÿي -ÿÿر+Çلا سÿÿمÿÿ°ÿÿkÿÿwب
يDÿ ،يرÿ(ا~ÿqÿلا يÿ°ÿ:وÿلا
7Ñÿÿ§ÿÿر Hÿÿلا س6راÿÿمÿ9اÑÿي
+åدHقل&ا- ا Hع IداMه Dي
،لاÜ+&لا ةÜ+ارو ةلوgÜلا
تEÿíو&ا ،ةÿÿtÿ(اÿÿqÿÿلا ن&ا لا

0õ0و ،همõدد> م Fg©ر Hن
.ن©Ó<gلا
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رصصعلا

04:06

رهظـلارجفلا

12:4616:30

برغŸا

19:38

ءاصشعلا

21:12

ةÓصصلا تيقاوم

مويلا «اغيلصسدنوبلا» فنأاتصسيو نويل كيبملوأا رادار ىلع ينيعبصس نب^
يرطقلا يرودلل لاقتنلاو يلهألا ةرداغم ىلع مزاع يليÓب^

نم دكأاتلا رظتنن :دوبع ياب حلاصص^
ةينعملا فارطألا فاصصنإل ليجصستلا ةحصص
ةياغ ىلإا ةيافلح فقوت طابصضنلا ةنجل^

يتوصصلا ليجصستلا ببصسب اهمامأا هلوثم
دكأاتلا رظتنن..انقح نع تكصسن نل :دانزوب^

ةيصضقلا عباتي انيماحمو ليجصستلا ةحصص نم
نم اننامرح تلواح فارطأا :يصشيرق^
افرط نوكنصسو ةيعرصش ريغ قرطب بقللا

ةيصضقلا يف ايندم

زرحم » :ةمحر نب
ضشايز نم لصضفأا

لاطعو
« ةريبك ةبهوم

ةرطصسملا فادهألا غؤلب لجأا نم تايناكمإلا لك عصضو هنأا دكأا

بردملا يف ةريبك انتقث :ينامحر
ةياهن انراصصنأا حرفنصسو رينم بود

يصضايرلا مصسوملا

«ةراطصسؤصس»ـل ةبصسنلاب ةيؤلوأا ÚبعÓلا نيؤكت نا دكأا

ايصضاير اعورصشم كلمأا:ىيحي Îنع
قيرف عم حاجنلل ليحتصسŸا لمعأاصسو

ةمصصاعلا دا–اك Òبك

ةيدملا راصصنأا ةكراصشمل ةلؤطبلا ةلصصاؤم ىنمت
دؤعصصلا ةحرف يف

يصسلا رباكأل بعلت نا» :حيتصش نيدلا فيصس
نيهلا رملاب ضسيل71 ـلا نصس يف يصس ضسا

مصسوم لك جيوتتلا نوقحتصسي رفانصسلاو

ل بختنملا يف هليمز قؤفت نأا دكأا
يبرغملا يئانثلا ىؤتصسم نم صصقني
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ءيصش يأا نم مهأا يرئازجلا بعصشلاو نييصضايرلا ةمÓصس نأا دكأا

روطتب نوهرم ةيصضايرلا تاصسفانŸا فانئتصسا :يدلاخ
ةديد÷ا رئاز÷ا ‘ داصسفلا براحنصسو عاصضوألا

مؤهرب دا–ا ةمصصاعلا دا–إا


