
30 صص

دعب نع يناهتلا ميدقتب ءافتكإÓل تعد
:ىوتفلا ةنجل ،ةثيدحلا لاضصتلا لئاضسوب

يئاــصصخأأ نع بان ماع بيبط فيقوت
قلغو ديلوتلأو ءاصسنلأ سضأرمأأ يف

ترايت يف ايظفحت ريخألأ ةدايع
50صص
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نمأÓل ىلعألا صسلجملل اعامتجإا هضسؤورت لÓخ

صضرفل عراوضشلا يف قوبضسم ريغ ينمأا راضشتنإا
ءارجإلا اذه فلاخي روهتم يأل يدضصتلا و طابضضنإلا

زكارم نم جد رايلم085 اوبحضس نويرئازجلا
نيريخألا نيرهضشلا لÓخ ديربلا

ديربلأ لامعل ةصصاخ ةحنم
«انوروك» ءابول نيهجأوملأ

40 صص

طابضضنإلا صسلجم مامأا امهلوثم ةياغ ىلإا
لمعلا نيناوق امهتفلاخمل

فيكلا نم نيراطنق ةبارق زجح و صصاخضشأا9 فيقوت
تايلو ةدعب صسولهم صصرق0013 و جلاعملا

ةنضس11 و7 نيب مهرامعأا حوارتت ةلفط و روكذ3ـب قلعتي رمألا

لافطأأ4 ثثج لاصشتنأ
يئام سضوح يف أوقرغ

سسأدرموب يف ةيرصصانلاب
50صص

يف ةموكحلا ررقت نأا بقترملا نم
صضر˘ف ،ة˘مدا˘˘ق˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘لا ما˘˘يألا

ءا˘ح˘نأا ل˘ك ي˘ف ي˘˘ل˘˘ك ي˘˘ح˘˘ضص ر˘˘ج˘˘ح
ر˘ط˘ف˘لا د˘ي˘ع ي˘مو˘ي لÓ˘خ ن˘˘طو˘˘لا
نينطاوم روهت˘ل ا˘يدا˘ف˘ت ،كرا˘ب˘م˘لا

ل˘˘˘˘هألا ةرا˘˘˘˘يز ىل˘˘˘˘ع م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ماد˘˘˘˘˘قإاو
،ةداعلا هيلع ترج امك براقألاو
يضشفت ةعقر عضسوي نأا هنأاضش ام وهو
       .اندÓب يف «انوروك» ءابو

ةرـــفاغملأ لــعج زوــجي ل»
اببصس ديعلأ يف ماحرألأ ةلصصو

«انوروك سسوريف راصشتنإأ يف

50صص

«قيقحتلأ جئاتن راظتنأ يف سصخصش يأأ دصض مهت يأأ ايلاح دجوت ل»:ةحصصلأ ريزو
30 صصنآلا دحل ةلوهجم ىقبت لماح يهو لمعلل ةافوتملا ةبيبطلاب تعفد يتلا بابضسألا نإا لاق

رـــــقي نوـــبت سسيئرلأ
ةديدج ةيئاقو تأءأرجإأ
«اــــنوروك» ةرـــصصاحمل

30صص

يحصص رجح سضرف وحن
ديعلأ يموي لماصش

كاـسسمإلاو راـطفإلا تيقاوم
اهيحاوضضو ةمضصاـــــعلا رئازجلا

64:30:كاــسسمإلا
45:91:راـطفإلا

30 صص

ةدوعلأو لبقملأ ربوتكأأ81 ـلأ يف يصسردملأ لوخدلأ
توأأ رـهصش نــم ثــلاثلأ عوــبصسألأ يــف تاـــماجلأ ىـلإأ

لاقتنÓل انامضض ذيمÓتلا طاقن ميخضضت نم رذحت ةيبرتلا ةرازو

نييباهرإÓل أابخم ريمدتو فصشك
ةيمك ىلع يوتحي ةنيطنصسقب

ةـــــحلصسألأ نـــم ةــــمخصض

«مايبلأ» ءاغلإل نوبت سسيئرلل انعط نومدقي ذيمÓتلأ ءايلوأأ ^
1202 يرفيف ةرود ةيئانثتصسأ ةفصصب يغلت نيينهملأ ميلعتلأو نيوكتلأ ةرأزو ^

40صص



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

رضشنلا لوؤوضسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طضسولا عبطلا
قرضشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

(ةخضسن0512)4272 ددعلابحضس
moc.enilnomalasse@bup:راهضشإلا

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلأ ديÈلأ

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

ةنيطنضسق  –  ةيعانضصلا ةقطنملا ةفاحضصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روضصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لضصت يتلا

اهباحضصأا ¤إا درت ل
 ترضشن ءاوضس
رضشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
عطقت روتصسدلأ ةدوصسم

بأزحألأ تابصس

ة˘ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شسلا ة˘˘حا˘˘شسلا تفر˘˘ع ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
ةيادب ذنم قوبشسم ريغ ادوكر ،ةينطولا
ن˘كل ،ا˘ندÓ˘ب ي˘ف «ا˘نورو˘ك» ءا˘بو ي˘ششف˘˘ت

ي˘ت˘لا رو˘ت˘شسد˘لا ل˘يد˘˘ع˘˘ت ةدو˘˘شسم تءا˘˘ج
ة˘˘شسا˘˘ئر فر˘˘ط ن˘˘م ضشا˘˘ق˘˘ن˘˘ل˘˘˘ل تشضر˘˘˘ع
باز˘حألا تا˘ب˘شس تر˘شسكو ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
هذه ضصيحمتب اهلج ترداب يتلا ةيشسايشسلا
تاهجو ءادبإاو ا˘ه˘ي˘ف ق˘ي˘قد˘ت˘لاو ة˘ق˘ي˘ثو˘لا
وأا بلشسلاب ءاوشس هتنمشضت ام لايح اهرظن
.باجيإلاب

تامامكلأ لكصشم
!..رمتصسم

ةلودلا مزعب ديفت رابخأا لوادت عم ةازاوم
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ءاد˘ترا ة˘يرا˘ب˘جإا رار˘قإا ى˘ل˘˘ع
» ءا˘بو ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘ما˘م˘كل˘ل

ةحشصلا ريزو هل حمل ام وهو ،«انوروك
فلتخم ربع نونطاوملا بلاطي ،ةحارشصب
ةيموم˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا ن˘م ،ن˘طو˘لا عو˘بر
ي˘ف نو˘كت ى˘ت˘ح تا˘ما˘م˘كلا را˘ع˘شسأا م˘عد
حوارتي اهنمث نأا ا˘م˘ل˘ع ،ع˘ي˘م˘ج˘لا لوا˘ن˘ت˘م
.جد001و جد03 نيب ايلاح

نماصضتلأ رمتصسيو

لفاكتلاو نماشضتلا رهاظ˘م˘ل رار˘م˘ت˘شسإا ي˘ف
ءا˘بو ي˘ششف˘ت ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م ن˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب
ةليمب نونطاوم عوطت ،اندÓب يف «انوروك»
رهشش ي˘ف مد˘لا˘ب عر˘ب˘ت ة˘ل˘م˘ح لوأا حا˘ج˘نإا ي˘ف
ن˘ي˘عر˘˘ب˘˘ت˘˘م˘˘لا م˘˘ه˘˘ل˘˘ق˘˘ن لÓ˘˘خ ن˘˘م نا˘˘شضمر
تايدلب فلتخم نم اناجم ةشصاخلا مهتارايشسب
.ةيلولا

!..«انيل ةبقاعلأ»

ةباشصإاو ضصخشش301 ةايحب ىدوأا نأا دعب
يف «انوروك» ضسوباك ىهتنإا ،نيرخآا4641
نلعت ةيبوروأا ةلود لوأا تتاب يتلا اينيفولشس
نإا تدكأاو ،«91 ديفوك» ةحئاج ءÓجنا نع
نل يبوروألا داحتلا لود نم اهيلإا نيدفاولا
امك مايأا7 ـل يحشصلا رجحلاب نيمزلم اودوعي

علطم ءابولا روهظ ةيادب ذنم لاحلا هيلع ناك
ةدو˘ع˘ل ا˘نرود ي˘تأا˘ي ى˘ت˘م˘ف ،ي˘شضا˘م˘لا ل˘ير˘فأا
نح˘نو ة˘شصا˘خ ا˘ه˘يرا˘ج˘م ى˘لإا ادد˘ج˘م ةا˘ي˘ح˘لا

؟.. فيشصلا مشسوم ىلع نولبقم

qarsana@essalamonline.com
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  رذحب أونئمطأ
ة˘ح˘شصلا ة˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م ته˘˘نأا

تعشضوو لدج˘لا ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا
تلؤواشستلا نم ريثكلل ادح
ل هنأا تفششكو ،فواخملاو
لا˘ق˘ت˘نا ى˘ل˘ع ل˘˘ي˘˘لد د˘˘جو˘˘ي
«انوروك» ضسوريفب ىودعلا
تÓ˘م˘ع˘لا ر˘ب˘ع ،د˘ج˘ت˘شسم˘لا
قاروألا وأا ة˘˘˘ي˘˘˘˘ند˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
لباقم˘لا ي˘ف ن˘كل ،ة˘يد˘ق˘ن˘لا
مدع ةرورشض ىلع تددشش
لواد˘ت ءا˘˘ن˘˘ثأا ه˘˘جو˘˘لا ضسم˘˘ل
تدكأاو ،هلوادت دعب وأا لاملا

يد˘˘˘˘˘يألا ل˘˘˘˘˘شسغ ى˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع
ضسمل دعب ةرششابم نوباشصلاب
.هلدابت وأا لاملا

؟ ..انع أذامو

اهينطاوم ىلع ةمامكلا عشضو ةيرابجإا رارقإا ىلإا ملاعلا لود لج ارخؤوم تعراشس تقو يف
انÓب يف تاطلشسلا لازت ل ،نيفلاخملا ىلع ةيلام تامارغ ضضرفو ،«انوروك» ءابو يششفت حبكل
ىلإا دعب لوشصولا مدع ةعيرذ تحت «91‐ديفوك» دشض اهبرح يف ةمهم ةوطخ اذكه ذاختإا ثيرتت
يخارتلا ببشسب عراششلا يف ةيبلغألا راتهتشسإا لظ يف و ..تامامكلا ثيح نم ءافتكإلا قيقحت
.«هللا اي كفطل» .. لوقلا ىوشس اناشسع ام .. ةينعملا تاهجلا فرط نم مهعم لماعتلا يف

! .. «يبر هجو ىلع بيلح ةراكصش»
ةمزأا ىلع قيلعت غلبأاو طشسبأا لعل

ريثكلا ونطاوم اهششيعي يتلا بيلحلا
د˘˘حأا ه˘˘ب˘˘ت˘˘ك ا˘˘م و˘˘ه ،تا˘˘يلو˘˘لا ن˘˘˘م
ه˘ت˘ح˘ف˘شص ي˘ف ما˘يأا ل˘ب˘ق ن˘ي˘ق˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا
.. «كو˘ب˘شسي˘˘ف˘˘لا» ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘شصخ˘˘ششلا
،«ي˘˘بر ه˘˘جو ى˘˘ل˘˘ع بي˘˘ل˘˘ح ةرا˘˘كشش»
م˘˘عد˘˘م˘˘لا بي˘˘ل˘˘ح˘˘لا ة˘˘مزأا تلو˘˘ح˘˘تو
جد52 لدب جد03 ىلإا هرعشس عافتراو
يذ˘لا «ي˘لاوز˘لا» مزÓ˘ي ي˘˘مو˘˘ي قرأل
ر˘شسك ى˘˘لإا ا˘˘هر˘˘كم ر˘˘مألا ه˘˘ب ل˘˘شصو
ثحبلا ةلحر لجأا نم يحشصلا رجحلا

.«بيلح ةراكشش» ىلع

! .. ›أو ةجأذصس
فششكت ،ةبارغلا ةديدششو ةفيرط  ةثداح يف

،اندÓب ي˘ف ه˘شسي˘لاو˘كو يرادإلا ر˘ي˘ي˘شست˘لا رار˘شسأا
يئلو ريدم نم ةيبرغ ةيلخاد ةيلو يلاو بلط
دشض ىوكشش هل ررحي نأا ،ةيلولا تاذب لمعي
بشضغ ببشسو ،ةرواجم ةيلو يف لمعي فظوم
ةليقث ىوكشش ررح فظوملا نأا ىلإا دوعي يلاولا

ةيرادإا حلاشصم دشض ةيزكرملا تاهجلا ىلإا اهجوو
،يلاولا انبحاشص اهب لم˘ع˘ي ي˘ت˘لا ة˘يلو˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت
اهنع لاقي ام لقأا ةجرخ يف ريخألا عفد ام اذهو
ولو ىتح ةليشسو يأاب ماقتنإلا ىلإا «ةجذاشس» اهنأا
ل فظوم د˘شض ،ه˘شسف˘ن˘ب ىو˘كشش ر˘ير˘ح˘ت˘ب مو˘ق˘ي
.! .. Óشصأا هتيلوب لمعي



watan@essalamonline.com
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ي˘˘˘ف ،ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘لا زر˘˘˘˘بأاو اذ˘˘˘˘ه
اهب ىلدأا ةيفحشص تاحيرشصت
ه˘˘ترا˘˘يز ضشما˘˘ه ى˘˘ل˘˘˘ع ضسمأا

لزنملاب ةديقفلا ةرشسأا دارفأل
،وكيرك رثوك ةقفر ،يلئاعلا

ي˘ن˘طو˘لا ن˘˘ما˘˘شضت˘˘لا ةر˘˘يزو
،ةأار˘˘م˘˘لا ا˘˘يا˘˘شضق و ةر˘˘شسألاو
ضسيئر مشسإاب يزاعتلا ميدقتل
،لوألا ريزولاو ،ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا

م˘˘˘˘قا˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا  ءا˘˘˘˘شضعأا ل˘˘˘˘كو
،ةيبط˘لا ةر˘شسألاو ي˘مو˘كح˘لا
اقيق˘ح˘ت تح˘ت˘ف ه˘ح˘لا˘شصم نأا
ةا˘˘فو تا˘˘شسبÓ˘˘م ة˘˘فر˘˘ع˘˘م˘˘˘ل
اهتباشصإا رثإا لماحلا ةبيبطلا
«ا˘نورو˘ك» ضسور˘ي˘ف ىود˘˘ع˘˘ب
،ةر˘ي˘ب˘كلا ن˘ي˘ع ى˘ف˘ششت˘شسم˘˘ب
ىفششتشسمب اهلمع ةيدأات ءانثأا

جر˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘يلو˘˘˘˘ب داو˘˘˘˘˘لا ضسأار
 .جيريرعوب
نامحرلا دبع راششأا نأا دعبو
قيق˘ح˘ت˘لا نأا ى˘لإا ،د˘يزو˘ب ن˘ب

،يداولا ضسأار ىفششتشسمب راج
˘ما˘ع˘لا ضشت˘˘ف˘˘م˘˘لا فر˘˘ط ن˘˘م
نا˘˘كشسلاو ة˘˘ح˘˘شصلا ةرازو˘˘˘ل
لاق ،تايفششتشسملا حÓشصإاو
مهت يأا نآلا دحل دجوت ل»

راظتنا يف ضصخشش يأا دشض
.«قيقحتلا جئاتن
،ةشسيدوب ءافو نإاف ،ةراششإÓل

تقراف ،ةنشس82 ـلا ةبحاشص
اهتباشصإا رثإا ،ضسمأا لوأا ةايحلا
ءا˘ن˘ثأا ،«ا˘نورو˘˘ك» ضسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب
ةماع ةبيبطك ا˘ه˘ما˘ه˘م ة˘يدأا˘ت
يداو˘˘لا ضسأار ى˘˘ف˘˘ششت˘˘˘شسم˘˘˘ب

كلذو ،جيريرعوب جرب ةيلوب
ىفششتشسم ي˘ف ا˘ه˘ثو˘كم د˘ع˘ب

.عوبشسأا ةدمل ةريبكلا نيع
ةر˘˘يزو تلا˘˘ق ،ا˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ايا˘شضقو ةر˘شسألاو ن˘ما˘شضت˘لا
اننإاو ةديهشش ةديقفلا» ،ةأارملا
امنإاو ،بشسحف ةبيبط دقفن مل
ةلئاعلا يزعنو ةيرئازج ةأارما

باشصملا اذه ى˘ل˘ع ا˘ن˘شسف˘نأاو
تايشصو˘ت˘ب ةر˘كذ˘م ،«ل˘ل˘ج˘لا

ضصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ،ة˘ح˘شصلا ر˘يزو
ة˘يا˘قو˘لا تاءار˘جإا˘ب د˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘لا

ءاد˘˘˘˘ترإا ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘شصا˘˘˘˘˘خ
.تامامكلا

ر˘˘يد˘˘م رد˘˘شصأا ،ه˘˘ت˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
ة˘ي˘ئا˘ف˘˘ششت˘˘شسلا ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا
يف يداولا ضسأارب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ة˘عا˘شس ي˘ف ،ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘ب
ضسمأا لوأا ءاشسم نم ةرخأاتم

يأارلا ريونتل ايحيشضوت انايب
ةب˘ي˘ب˘ط˘لا نأا ه˘ي˘ف د˘كأا ،ماـع˘لا
ةحلشصمب لمعت تناك ةلحارلا
ءانب  ةيحارجلا تلاجعتشسلا

حار˘ت˘قا م˘غر ،ا˘ه˘ب˘˘ل˘˘ط ى˘˘ل˘˘ع
بشصنم رييغت ا˘ه˘ي˘ل˘ع ةرادإلا
بط ة˘ح˘ل˘˘شصم ى˘˘لإا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
يثيدح ة˘ح˘ل˘شصم وأا لا˘ف˘طألا
م˘˘ل ا˘˘ه˘˘نأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘شضم ،ةدلو˘˘˘لا
ى˘˘˘شضر˘˘˘م ع˘˘˘م ل˘˘˘ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘ت
ضصيشصختل ارظ˘ن ،«ا˘نورو˘ك»
جر˘˘ب ي˘˘ف ر˘˘خآا ى˘˘˘ف˘˘˘ششت˘˘˘شسم
ى˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم ) ج˘˘ير˘˘ير˘˘˘عو˘˘˘ب
ل˘ف˘كت˘ل˘ل (ر˘شضخ˘ل يد˘˘يزو˘˘ب
،ءا˘بو˘لا اذ˘ه˘ب ن˘˘ي˘˘با˘˘شصم˘˘لا˘˘ب
تنا˘˘ك ة˘˘ل˘˘حار˘˘لا نأا فا˘˘شضأاو
ةيمومعلا ةشسشسؤوملا˘ب ل˘م˘ع˘ت
،يداو˘لا ضسأار ة˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘شسلا
لمع نيموي بوان˘ت˘لا ما˘ظ˘ن˘ب

رقم دعبل ارظن ةحار نيمويو
اهنأاو ،لمعلا رقم نع اهانكشس
ن˘ي˘ع ى˘ف˘ششت˘شسم ى˘لإا تل˘ق˘˘ن
80 موي فيطشس يف ةريبكلا

اه˘ت˘با˘شصإا د˘ع˘ب يرا˘ج˘لا يا˘م
،«انوروك» ضسوري˘ف ضضار˘عأا˘ب
موي ءابولاب اهتبا˘شصإا د˘كأا˘ت˘ت˘ل
فرط نم رهششلا ضسفن نم21
. روتشساب دهعم

نآلا دحل ةلوهجم ىقبت لماح يهو لمعلل ةافوتملا ةبيبطلاب تعفد يتلا بابضسألا نإا لاق

 «قيقحتلأ جئاتن راظتنأ يف سصخصش يأأ دصض مهت يأأ ايلاح دجوت ل» :ةحصصلأ ريزو
«اهبلط ىلع ءانب ةيحأرجلأ تلاجعتصسلأ ةحلصصمب لمعت تناك ةديقفلأ»:يدأولأ سسأأر ىفصشتصسم ريدم ^

ر.نوراه

ةبيبطلاب تعفد يتلا بابضسألا نأاب ،تايفضشتضسملا حÓضصإاو ناكضسلاو ةحضصلا ريزو ،ديزوب نب نامحرلا دبع ّدكأا
دجوت ل هنأا ىلإا اريضشم ،نآلا دحل ةلوهجم لازت ام ،نماثلا اهرهضش يف لماح يهو لمعلل ،ةضسيدوب ءافو ةافوتملا

.قيقحتلا جئاتن راظتنإا يف صصخضش يأا دضض مهت يأا ةعاضسلا ةياغ ىلإا

يف قوبضسم ريغ ينمأا راضشتنا
طابضضنلا صضرفل عراوضشلا
فلاخي روهتم يأل يدضصتلاو

ءارجإلا اذه
يحصص رجح سضرف وحن

ديعلأ يموي لماصش
ةموكحلا ررقت نأا بقترملا نم
،ةمداقلا ةليلقلا مايألا يف
لك يف يلك يحضص رجح صضرف
ديع يموي لÓخ نطولا ءاحنأا
روهتل ايدافت ،كرابملا رطفلا

ةرايز ىلع مهمادقإاو نينطاوم
ترج امك براقألاو لهألا

نأا هنأاضش ام وهو ،ةداعلا هيلع
ءابو يضشفت ةعقر عضسوي
             .اندÓب يف «انوروك»

دبع روضسيفوربلا فضشكو اذه
ريزو ،ديزوب نب نامحرلا
حÓضصإاو ناكضسلاو ةحضصلا
تاحيرضصت يف ،تايفضشتضسملا

عقوملا اهب صصخ ةيفحضص
نأا ،«ةحضصلا» صصضصختملا
ةبقارمل ةيملعلا ةنجللا

،«انوروك» صسوريف يضشفت
يلكلا رجحلا حارتقاب تماق
ريزولا ىلع رطفلا ديع يموي
،دارج زيزعلا دبع ،لوألا

يئاقو يزارتحإا ءارجإاك
يضشفت يدافت هنم فدهلا

‐ديفوك» ءابوب ىودعلل بيهر
نونطاوملا ماق لاح يف ،«91
لÓخ براقألاو لهألا ةرايزب

امك ةينيدلا ةبضسانملا هذه
مزأاتيو ،ةداعلا هيلع ترج

وه امم رثكأا يحضصلا عضضولا
نمو اذه.نآلا هيلع

ميضسرت لاح يف ،بقترملا
يحضصلا رجحلا رارقل ةموكحلا
نأا ،ديعلا يموي لÓخ لماضشلا

ريغ ينمأا راضشتنإا صضرف متي
عوبر لك ىوتضسم ىلع قوبضسم
صضرف لجأا نم ،نطولا
يذلا رارقلا اذهب طابضضنلا

دÓبلا ةحلضصم يف بضصي
روهتم يأل يدضصتلاو ،دابعلاو
اذه ةفلاخم هضسفن لوخت
.ءارجإلا

ر.نوراه

ة˘يرازو˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا تعد
ن˘˘م د˘˘يز˘˘م ى˘˘لإا ،ىو˘˘ت˘˘ف˘˘ل˘˘˘ل
ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا˘˘ب ماز˘˘ت˘˘للا

ذاختاو نيعامتجلا دعابتلاو
اذ˘كو ة˘يزار˘ت˘حإلا تاءار˘جإلا
لام˘ع˘ت˘شسإاو ة˘يا˘قو˘لا با˘ب˘شسأا
ديع ءاوجأا رورمل ،تامامكلا
ضسوريفب ىودع نودب رطفلا
زوجي ل هنأا ةزربم ،«انوروك»
ماحرألا ةلشصو ةرفاغملا لعج

ةي˘ن˘يد˘لا ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘لا هذ˘ه ي˘ف
،ءا˘بو˘لا را˘˘ششت˘˘نا ي˘˘ف ا˘˘ب˘˘ب˘˘شس
ى˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا تث˘˘حو
نع يناهتلا ميدقتب ءافتكإلا
لا˘˘شصتلا ل˘˘˘ئا˘˘˘شسو˘˘˘ب د˘˘˘ع˘˘˘ب
.ةثيدحلا

،اه˘تاذ ة˘ن˘ج˘ل˘لا تدد˘ششو اذ˘ه
تم˘ل˘شست ضسمأا ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘˘ف
ىل˘ع ،ه˘ن˘م ة˘خ˘شسن «مÓ˘شسلا»

تارا˘˘يز˘˘لا يدا˘˘ف˘˘ت ةرور˘˘˘شض

ديعلا يمو˘ي لÓ˘خ ة˘ي˘ل˘ئا˘ع˘لا
ليبقتلاو ةحفاشصملا بنجتو
ليجأات ىلإا تعد امك ،اشضيأا

دعب ام ىلإا ناتخلا تايلمع
عم ،«انوروك» ةح˘ئا˘ج ة˘يا˘ه˘ن
مئلولاو حارفألا ليجأات ةيمهأا

ةيلئاعلا تاب˘شسا˘ن˘م˘لا ر˘ئا˘شسو
.كلذك

ر.نوراه

:ىوتفلا ةنجل ،ةثيدحلا لاضصتلا لئاضسوب دعب نع يناهتلا ميدقتب ءافتكإÓل تعد

«انوروك سسوريف راصشتنأ يف اببصس ديعلأ يف ماحرألأ ةلصصو ةرفاغملأ لعج زوجي ل»

،ة˘˘ي˘˘شسا˘˘˘ي˘˘˘شس باز˘˘˘حأا تدد˘˘˘ن
ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا ن˘˘ع نو˘˘ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘مو
تا˘ي˘˘شصخ˘˘ششو ة˘˘يو˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا

تاحيرشصتلاب ةينفو ةيشضاير
لشصن˘ق˘ل˘ل «ة˘لوؤو˘شسم˘لا ر˘ي˘غ»
ة˘ي˘بر˘غ˘م˘لا ة˘كل˘م˘م˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا
ا˘ه˘ي˘ف ف˘شصو ي˘ت˘لا ،نار˘˘هو˘˘ب
،«ود˘ع˘لا د˘ل˘˘ب˘˘لا» ـب ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ة˘جر˘˘خ˘˘لا هذ˘˘ه نأا ن˘˘يد˘˘كؤو˘˘م
نل «ةنجهتشسملا»و «ءانعرلا»
محÓتلا نم ديزمل ّلإا يدؤوت
.نيبعششلا نيب
ءلؤوه هاشضمأا نايب يف ءاجو
ا˘˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘ت» ه˘˘˘نأا ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘عا˘˘˘ف˘˘˘˘لا
ةيقÓخألا ريغ تا˘ح˘ير˘شصت˘ل˘ل
ة˘كل˘م˘م˘ل˘ل ما˘ع˘لا ل˘شصن˘˘ق˘˘ل˘˘ل
ي˘ت˘لاو نار˘˘هو˘˘ب ة˘˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘م˘˘لا

اند˘ل˘ب ل˘طا˘ب˘لا˘ب ا˘ه˘ي˘ف ف˘شصو
اقراخ ،ودع دلب هنأاب رئازجلا
فار˘˘˘˘˘˘˘˘عألا ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘ك كلذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب
ضضرع ابراشضو ةيشسامو˘ل˘بد˘لا
ةو˘˘˘خألا ر˘˘˘شصاوأا ط˘˘˘ئا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا

نيبعششلا عمجت يتلا ةبحملاو
ي˘˘˘بر˘˘˘غ˘˘˘م˘˘˘لاو ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘˘لا
جا˘ت˘ن ي˘ه ي˘ت˘لاو ن˘ي˘ق˘ي˘ق˘ششلا
جزا˘م˘تو كر˘ت˘ششم˘لا خ˘يرا˘ت˘ل˘ل
تا˘قÓ˘عو ا˘ن˘˘ي˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘شش ءا˘˘مد
ما˘مأاو .. ةر˘ها˘شصم˘لاو ة˘بار˘ق˘لا

ة˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘غ˘˘˘لا ة˘˘˘جر˘˘˘خ˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
يتلا ،ةئيربلا ريغو ةئجافملاو
،نييرئازجك اهب ددنن نأا لبق

اد˘يد˘ن˘˘تو ا˘˘نا˘˘ج˘˘ه˘˘ت˘˘شسا تقل
ا˘ن˘ئا˘ق˘ششأا ل˘ب˘ق ن˘م ن˘يد˘يد˘˘شش
مهنم نيميقملا ءاوشس ةبراغملا
وأا رئازجلا ي˘نا˘ث˘لا م˘هد˘ل˘ب ي˘ف
برغملا يف ةبراغملا ةيبلاغ
هذ˘˘ه» ا˘˘ف˘˘ي˘˘شضم ،«ق˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ششلا
ةنجهتشسملاو ءانعرلا ةجرخلا
ديزم ىلإا ّلإا يدؤوت نل فوشس
ن˘ي˘ب˘ع˘ششلا ن˘ي˘ب م˘حÓ˘ت˘لا ن˘˘م
قلطنم نم يبرغملا يرئازجلا
لاز˘˘ت لو تنا˘˘ك ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا نأا

ءاق˘ششألا ن˘شضت˘ح˘ت ل˘شضت˘شسو
نيززعم اهبارت ىلع ةبراغملا

ضسف˘ن˘ب م˘ه˘ل˘ما˘ع˘تو ن˘ي˘مر˘كم
.«اهينطاومل اهتلماعم
ى˘ل˘ع نو˘ع˘قو˘م˘لا ا˘˘ي˘˘حو اذ˘˘ه
ه˘ي˘ل˘ع تع˘ل˘طإا يذ˘لا ،نا˘ي˘˘ب˘˘لا
بع˘˘ششلا ف˘˘قاو˘˘م ،«مÓ˘˘˘شسلا»
هفايطأا لكب ددن يذلا يبرغملا
ةر˘ي˘ط˘˘خ˘˘لا تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت˘˘لا˘˘ب
ي˘بر˘غ˘م˘لا ما˘ع˘˘لا ل˘˘شصن˘˘ق˘˘ل˘˘ل
لشصاوتلا عقاوم ربع نارهوب
هكشسمت ادد˘ج˘م ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا
عم ةبح˘م˘لاو ةو˘خألا ر˘شصاوأا˘ب
نع اوبرعأاو ،رئازجلاب هئاقششأا
ر˘ي˘شصم نأا˘ب ما˘ت˘˘لا م˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ق˘˘ي
هذه لثمب رثأاتي نل نيبعششلا
ةلوؤوشسملا ريغ تا˘ح˘ير˘شصت˘لا

،ةيهاركلاو دقحلاب ةمختملاو

ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شضي ‐ كلذ ضسكع˘˘˘˘˘بو
نإا˘˘˘˘˘˘ف ‐ ه˘˘˘˘˘˘تاذ رد˘˘˘˘˘˘شصم˘˘˘˘˘˘لا
اوتبثا ةبراغملاو ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ل˘جر بل˘ق ى˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘نأا ا˘˘مود
تاب˘شسا˘ن˘م˘لا ى˘ت˘شش ي˘ف د˘حاو
ةيشضاير تناك ءاوشس ةمشساحلا
ضسر˘كت ا˘م اذ˘هو ،ة˘ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث وأا
تلا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘حلا ي˘˘˘ف ءÓ˘˘˘ج˘˘˘ب
برغملا˘ب ة˘مرا˘ع˘لا ة˘ي˘ب˘ع˘ششلا
تلو˘ط˘ب˘ب ءا˘ف˘ت˘حا ق˘ي˘˘ق˘˘ششلا
ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘لا ق˘ير˘˘ف˘˘لا

ـل ملاعلا ضسأاك يترود لÓخ
ايقيرفإا ضسأاكو4102و0102
«رشضخلا» اهب زاف يتلا ممأÓل
حشضوأاو ،9102 ةنشس رشصمب
كل˘˘ت نأا˘˘ب نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا با˘˘ح˘˘شصأا
ءÓجب دكؤوت ةعئارلا دهاششملا
ةقراخ ةوق يأا كانه ضسيل هنأاب
روذ˘˘ج بر˘˘شض ى˘˘ل˘˘˘ع ةردا˘˘˘ق
،ةيبرغملا ةيرئاز˘ج˘لا ة˘ب˘ح˘م˘لا
يف ءÓجب ه˘شسم˘ت˘ل˘ن ا˘م و˘هو»
ىلإا يرئازجلا بعششلا فوقو
مهأا يف ةبراغملا هئاقششأا بناج
ةيشضايرلاو ةيفاقثلا تاطحملا

ضسأاك لاثملا ليبشس ىلع اهنمو
،6891 ةنشس وكيشسكمب ملاعلا

نييشضايرلا لاطبألا تازاجناو
ةيلودلا لفاحملا يف ةبراغملا

،ة˘ط˘يو˘ع د˘ي˘ع˘شسلا لا˘ث˘مأا ن˘م
لاو˘˘˘˘نو ،جور˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا ما˘˘˘˘˘ششهو
.«مهريغو لكوتملا

نأا˘ب ،ه˘تاذ نا˘ي˘˘ب˘˘لا زر˘˘بأا ا˘˘م˘˘ك
يو˘خألا م˘حÓ˘ت˘˘لا تا˘˘ط˘˘ح˘˘م
نكمي ل يبرغم˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا
ار˘كذ˘م ،ا˘هر˘˘شصحو ا˘˘هداد˘˘ع˘˘ت
بحاشصت يتلا ةعئارلا ءاوجألاب
ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسا ا˘˘مود
ينانفل ةيرئازجلاو ة˘ي˘بر˘غ˘م˘لا
ةو˘عد ى˘لإا ضصل˘خو ،ن˘يد˘ل˘ب˘˘لا
تا˘كر˘ح˘لاو ة˘˘ي˘˘ح˘˘لا ىو˘˘ق˘˘لا
عمتجملا ءاطششنو ةيوع˘م˘ج˘لا
تا˘˘ي˘˘شصخ˘˘˘ششلاو ،ي˘˘˘ند˘˘˘م˘˘˘لا
،ةيشضايرلاو ةيفاقثلاو ةينطولا
تيو˘ف˘ت ى˘لإا ن˘يد˘ل˘ب˘لا ى˘ل˘˘كل
نيبعششلا ءادعأا ىلع ةشصرفلا
ن˘م ي˘بر˘˘غ˘˘م˘˘لاو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

.نتفلا يعرازو يريثم
تركنت˘شسا ،ه˘تاذ قا˘ي˘شسلا ي˘ف
،ينطولا ءانبلا ةكرح نم لك
،ينطولا ريرحتلا ةهبج بزحو
يبرغملا لشصنقلا تاحيرشصت
يتلا تاءارجإلا انمثو ،نارهوب
نوؤو˘˘ششلا ةرازو ا˘˘ه˘˘ب تردا˘˘˘ب
،نأا˘ششلا اذ˘ه ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا

نيدل˘ب˘لا تا˘ط˘ل˘شس ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م
ةيامح مرا˘شص ف˘قو˘م ذا˘خ˘تا˘ب
اذ˘˘ه ن˘˘م ةو˘˘خألا تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘˘ل
ر˘ي˘غ تا˘ح˘ير˘شصت˘لاو رو˘ه˘ت˘لا
.ةلوؤوشسملا

ـه.داوج / ح.ميلضس

نيبعضشلا نيب محÓتلا نم ديزمل ّلإا يدؤوت نل اهنأا اودكأا
امهئادعأا ىلع صصرف اذكه تيوفتل نيوعدملا

نولصصأوي ةيصسايصسلأ ةقبطلأو يندملأ عمتجملأ ولثمم
نأرهوب يبرغملأ لصصنقلأ «ةطقصس» ـب ديدنتلأ

رئأزجلأ لبق برغملاب نيريبك ناجهتصسأو ديدنتب تلبوق ءانعرلأ ةجرخلأ ^

ةر˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘ط ضسمأا ته˘˘˘˘˘˘جو˘˘˘˘˘˘ت
انط92 ـب ةلمحم ةيركشسع
ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘ي˘ئاذ˘غ داو˘˘م ن˘˘م
هاجتاب ة˘ي˘نلد˘ي˘شص تاد˘ع˘مو
اقÓطنا ،رجينلاب يماين راطم
ة˘˘˘يو˘˘˘ج˘˘˘لا ةد˘˘˘عا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م

را˘طإا ي˘ف كلذو ،كيرا˘فو˘˘ب˘˘ب
ل˘ق˘نو ن˘ح˘شش ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع ع˘˘بار
ىلإا ةي˘نا˘شسنإلا تاد˘عا˘شسم˘ل˘ل
لÓ˘ه˘لا ا˘ه˘مد˘ق ،د˘˘ل˘˘ب˘˘لا اذ˘˘ه
.يرئازجلا رمحألا

ح.نيدلا رمق

تادعمو ةيئاذغ داوم نم انط92 ـب ةلمحم ةيركضسع ةرئاط
يماين راطم هاجتاب تقلح ةينلديضص

لقنو نحصش ةيلمع عبأر هجوت رئأزجلأ
رجينلأ بعصش ةدئافل ةيناصسنإلأ تأدعاصسملل

،ةيروهم˘ج˘لا ضسي˘ئر ضسأار˘ت
اعامتجا ،نوبت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع
،ن˘مأÓ˘ل ى˘ل˘عألا ضسل˘ج˘˘م˘˘ل˘˘ل

ن˘ل˘ع˘ي نأا ح˘جر˘م˘لا ن˘م ثي˘ح
ة˘ي˘ئا˘قو ر˘ي˘باد˘ت ن˘˘ع ه˘˘لÓ˘˘خ
ءا˘˘بو ةر˘˘شصا˘˘ح˘˘م˘˘ل ةد˘˘˘يد˘˘˘ج
ة˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع ،«ا˘˘نورو˘˘ك»
ا˘ه˘ت˘مد˘ق ي˘ت˘لا تا˘ي˘شصو˘˘ت˘˘لا
اذه ةعباتمل ةيلمع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا
تا˘˘ط˘˘ل˘˘˘شسل˘˘˘ل ،ضسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لا
ضضرف اهتمدقم يف ةيمومعلا
تا˘ما˘م˘كلا ءاد˘ترإا ة˘يرا˘˘ب˘˘جإا
.ةيقاولا

ة˘شسا˘ئر˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف ءا˘˘جو

اهتحفشص ىلع ،ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا
،«كوبشسيافلا» ي˘ف ة˘ي˘م˘شسر˘لا
ضسأار˘˘ت ،نو˘˘˘ب˘˘˘ت ضسي˘˘˘ئر˘˘˘لا نأا
ىل˘عألا ضسل˘ج˘م˘ل˘ل ا˘عا˘م˘ت˘جا
ليشصافت ةيأا ركذ نود نمأÓل
،رطشسألا هذه ةباتك ةياغ ىلإا
نم يمشسر نايب راظتنإا يف
ديدعلا نأا ريغ ،ةهجلا ضسفن
ةد˘˘كؤو˘˘م˘˘˘لا ردا˘˘˘شصم˘˘˘لا ن˘˘˘م
يذلا ،دعوملا اذه نأا تحجر
ه˘˘˘˘جو ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ثح˘˘˘˘ب˘˘˘˘ي˘˘˘˘شس
فلم تادجتشسم ضصوشصخلا

جو˘˘ت˘˘ي˘˘شس ،«ا˘˘نورو˘˘ك» ءا˘˘˘بو
ري˘باد˘ت˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا رار˘قإا˘ب

ح˘ب˘ك ى˘لإا ة˘ي˘مار˘لا ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا
رار˘غ ى˘ل˘ع ،ءا˘˘بو˘˘لا ي˘˘ششف˘˘ت
تا˘ما˘م˘كلا ءاد˘ترا ة˘يرا˘˘ب˘˘جإا
ع˘م ،د˘حألا مو˘ي˘لا ن˘م ة˘˘ياد˘˘ب
يف اهريفوتب تاميلعت ءاطعإا

د˘ق ا˘م˘ك ،دÓ˘ب˘لا عو˘بر ة˘فا˘ك
ءا˘شضعأا ع˘م ضسي˘ئر˘لا ل˘شصف˘ي
يف ،نمأÓل ىلعألا ضسلجملا
ي˘ت˘لا تارار˘ق˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
،راروف لامج ةنجل اهتحرتقإا

ي˘ح˘شص ر˘˘ج˘˘ح ضضر˘˘ف ل˘˘ث˘˘م
دÓ˘ب˘لا ى˘ل˘ع ل˘ما˘ششو ل˘ما˘ك
.كرابملا رطفلا ديع يموي

ح.ميلضس

نمأÓل ىلعألا صسلجملل اعامتجإا هضسؤورت لÓخ

«انوروك» ةرصصاحمل ةديدج ةيئاقو تأءأرجإأ رقي نوبت سسيئرلأ



ة˘لا˘شسر ي˘ف ،ر˘˘يزو˘˘لا فا˘˘شضأاو
تاودنلا ءاشسؤورل اههجو يتلا
تاشسشسؤوملا يريدمو ةيوهجلا
لي˘جأا˘ت˘ل ار˘ظ˘ن ه˘نأا ،ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا
‐0202 ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا لو˘˘خد˘˘لا

ربوتكأا رهشش ةياغ ىلإا1202
ةنشسلا ةبلطل ةب˘شسن˘لا˘ب0202
فشصتنم ىلاو ،قوف امف ةيناثلا
ةبشسنلاب0202 ربمفو˘ن ر˘ه˘شش
ا˘يرو˘لا˘كب˘لا ةدا˘ه˘شش ي˘ل˘ما˘ح˘˘ل
تاشسشسؤوملا ءاشسؤور نإاف ،ددجلا
قرفلا عم قيشسنتلاب ةيعماجلا
ضسلا˘ج˘م˘˘لاو ة˘˘ي˘˘جو˘˘غاد˘˘ي˘˘ب˘˘لا
ىلع رهشسلل نووعدم ،ةيملعلا

تا˘˘˘˘طا˘˘˘˘ششن˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘شصاو˘˘˘˘˘م
يذلا طخلا ربع ةيجوغاديبلا
يف رث˘كأا هز˘يز˘ع˘تو ،ه˘ي˘ف عر˘شش
ميلعتلا طمن ىلإا ةدوعلا راظتنا
ن˘شسح˘ت در˘ج˘˘م˘˘ب يرو˘˘شضح˘˘لا
احشضوم ،ةيح˘شصلا ة˘ي˘ع˘شضو˘لا
ةدوع نإاف ،تلاحلا لك يف هنأا
ة˘ي˘˘جو˘˘غاد˘˘ي˘˘ب˘˘لا تا˘˘طا˘˘ششن˘˘لا

ثلاثلا عوبشسألا يف ايروشضح
ىلع0202 توأا ر˘˘ه˘˘شش ن˘˘˘م
متي نأا بجي امك ،ريدقت ىشصقأا
ةي˘جو˘غاد˘ي˘ب˘لا ج˘مار˘ب˘لا زا˘ج˘نا

ةيمييقتلا تارابتخلا نامشضو
تلوادم ناجل مامتإاو ةداتعملا
.ةنشسلا ةياهن

ةيعشضولا نأا ،روتيشش دكأا امك
،دÓبلا اهب رمت يتلا ةيحشصلا
تقؤو˘م˘˘لا ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا تشضر˘˘ف
ة˘ي˘جو˘غاد˘ي˘˘ب˘˘لا تا˘˘طا˘˘ششن˘˘ل˘˘ل

تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م ي˘˘˘ف ا˘˘˘يرو˘˘˘شضح
،نييلاع˘لا ن˘يو˘كت˘لاو م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

ةلشصاومل ءوجللا مت كلذ رثإاو
ر˘ب˘ع كلذو د˘ع˘ب ن˘ع م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لا

ة˘˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘غاد˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب تا˘˘˘˘شصن˘˘˘˘م
ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإلا˘˘ب ،ة˘˘شصشصخ˘˘م
.لاشصتÓل ةيمقر لئاشسر
ة˘ي˘بر˘˘ت˘˘لا ةرازو ترذ˘˘حو اذ˘˘ه
ة˘ي˘بر˘ت˘لا تا˘ير˘يد˘م ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا
تاشسشسؤوملا يريدمو ،ةينطولا
ى˘ل˘ع ماد˘قإلا ن˘م ،ة˘˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا
دشصق ،ذيمÓتلا طاقن ميخشضت

ماشسقألا ىلإا مه˘لا˘ق˘ت˘نا نا˘م˘شض
لمع˘لا˘ب حا˘م˘شسلا د˘ع˘ب ،ا˘ي˘ل˘ع˘لا

راوطأÓل ةبشسنلاب ذاقنإلا ماظنب
.ةثÓثلا ةيميلعتلا

،ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ةرازو ته˘˘˘˘جوو
ةيبرتلا تايريدم ىلإا ةلشسارم
،ينطولا بارتلا ربع ةعزوملا
ميدقت ةرور˘شضب ا˘ه˘ي˘ف م˘ه˘تر˘مأا

ىلإا ،طا˘ق˘ن˘لا ز˘ج˘ح ح˘ت˘ف بل˘ط
لبق ضسردمتلا ةحلشصم ضسيئر
،ءاطخألا حيحشصت ىلع مادقإلا

بل˘ط˘لا اذ˘˘ه نو˘˘كي نأا بج˘˘يو
اقوفرم ،ةم˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا تاذ بشسح
ذاتشسألا ريرقتو ريدملا ريرقتب
ذ˘˘ي˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘لا طا˘˘˘ق˘˘˘ن ف˘˘˘ششكو
قاروأا اذكو ،أاطخلا نمشضتملا
وأا را˘ب˘ت˘خلا»  ذ˘ي˘م˘ل˘ت˘لا ة˘با˘˘جإا
ةرازو تد˘˘˘˘˘كأاو ،«ضضر˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا
ق˘ل˘غ ةرور˘شض ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘بر˘ت˘˘لا
نم ةعاشس27 دعب ايلآا زجحلا
نكمي ل هنأا امك ،ةيلمعلا حتف
يأل طا˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا ز˘˘˘ج˘˘˘ح ح˘˘˘ت˘˘˘˘ف
ةدحاو ةرم نم رثكأا ،ةشسشسؤوم
ةبقار˘مو د˘كأا˘ت˘لا بج˘ي ه˘ي˘ل˘عو
لب˘ق ،ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا طا˘ق˘ن  ع˘ي˘م˘ج
ةحل˘شصم ى˘لإا بل˘ط يأا م˘يد˘ق˘ت
.ضسردمتلا

ضسل˘˘ج˘˘م ن˘˘ل˘˘عأا ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
نأا ،«Ó˘كلا«ر˘ئاز˘ج˘لا تا˘يو˘نا˘˘ث
‐0202 ي˘شسرد˘˘م˘˘لا لو˘˘خد˘˘لا

81 مو˘˘˘ي نو˘˘˘˘كي˘˘˘˘شس1202
نم ءاهتنلا دعب اذهو ،ربوتكأا
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لا ةدا˘˘ه˘˘شش ي˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘ما
ةدا˘ه˘ششو «ما˘˘ي˘˘ب«ط˘˘شسو˘˘ت˘˘م˘˘لا
«Ó˘كلا» فا˘شضأاو ،ا˘يرو˘لا˘كب˘لا
وه خيراتلا اذه نأا ،هل نايب يف

ي˘شسرد˘م˘لا لو˘خد˘ل˘ل ح˘جر˘م˘لا
تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ل˘˘ك نأا را˘˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘ب
ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا ة˘˘ي˘˘جو˘˘˘غاد˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا
ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ر˘ششنو ح˘ي˘˘ح˘˘شصت˘˘لا˘˘ب
.خيراتلا اذه لبق يهتنتشس

ذيمÓتلا ءايلوأا
صسيئرلل انعط نومدقي

«مايبلا«ءاغلإل نوبت
تا˘ي˘ع˘م˘˘جو ة˘˘ي˘˘لارد˘˘ف تمد˘˘ق
ضسيئرل انعط ،ذي˘مÓ˘ت˘لا ءا˘ي˘لوأا
،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا
ي˘شضا˘ق˘لا رار˘ق˘˘لا ضصو˘˘شصخ˘˘ب
ميلعتلا ةداهشش نا˘ح˘ت˘ما ءار˘جإا˘ب
نيب˘لا˘ط˘م ،«ما˘ي˘ب» ط˘شسو˘ت˘م˘لا
ظا˘ف˘ت˘حلاو ه˘ئا˘غ˘˘لإا ةرور˘˘شضب
لوألا نيلشصفلا يلدعمب طقف
. يناثلاو
،را˘ي˘خ ة˘˘ل˘˘ي˘˘م˘˘ج تر˘˘ب˘˘ع د˘˘قو
،ذيمÓتلا ءايلوأا ةيلاردف ةشسيئر
رار˘ق˘لا اذ˘ه˘ب  ا˘˘ه˘˘ئ˘˘جا˘˘ف˘˘ت ن˘˘ع
ةريششم ،ناحتملا ىلع ءاقبإلاو
نم فلآلا ايمو˘ي ى˘ق˘ل˘ت˘ت ا˘ه˘نأا
ءايلوألا فرط نم تاملاكملا
نمو ،هل˘يد˘ع˘ت˘ب او˘ب˘لا˘ط ن˘يذ˘لا

،ة˘ب˘يدو˘ب دو˘ع˘شسم لا˘ق ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج
ى˘ل˘ع م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا˘˘ب ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا

تاباقن نأا ،تشسابانكلا ىوتشسم
اذه˘ب ا˘شضيأا تأا˘جا˘ف˘ت  ة˘ي˘بر˘ت˘لا
بنا˘ج ى˘لإا ف˘ق˘ت ي˘هو رار˘ق˘˘لا
ةشسائر ثحتو ،ذيمÓتلا ءايلوأا
ءاغلإا ةرورشض ىلع ةيروهمجلا
نم هنأا ىلإا اريششم ،ناحتملا
ةيشسفنلاو ةيجوغاديبلا ةيحانلا

طاقن  ىلع ءاقبإلا بجوتشسي
،طقف يناثلاو لوألا نيلشصفلا

ءارزو˘˘لا ضسل˘˘ج˘˘˘م نا˘˘˘كو اذ˘˘˘ه
نا˘ح˘ت˘ما ءا˘غ˘لإا ّر˘قأا د˘ق ر˘ي˘˘خألا
يئادتبلا ميلعتلا ةياهن ةداهشش
ىلع ءاقبإلا عم ،«مايكناشسلا»
ط˘شسو˘ت˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا نا˘ح˘ت˘ما

.ايرولاكبلاو
ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو
ةفضصب يغلت نيينهملا

1202 يرفيف ةرود ةيئانثتضسا
ن˘يو˘كت˘˘لا ةرازو ترر˘˘ق ا˘˘م˘˘ك
ىرخألا يه ،نيينهملا ميلعتلاو
ةرود ءاغلإا ةيئانثتشسا ةفشصبو
ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘˘ف ،1202 يرف˘ي˘ف
ءارجإلا اذه نأا ةرازولا تدكأا
ن˘م اودا˘ع ن˘م ن˘ي˘كم˘ت˘ل ي˘تأا˘ي
ن˘ي˘ن˘ه˘م˘ت˘م˘لا ،ن˘˘ي˘˘شصبر˘˘ت˘˘م˘˘لا

يف او˘ل˘ج˘شس ن˘مو ،ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لاو
ة˘ع˘با˘˘ت˘˘م ة˘˘ي˘˘شسي˘˘ئر˘˘لا ةرود˘˘لا
يدا˘ف˘تو ة˘ه˘ج ن˘م م˘ه˘ن˘˘يو˘˘كت
ل˘˘˘خاد ما˘˘˘حدزإلاو ط˘˘˘غ˘˘˘˘شضلا
ن˘م ة˘ي˘ن˘يو˘كت˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘˘لا

.ىرخأا ةهج
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لاقتنÓل انامضض ذيمÓتلا طاقن ميخضضت نم رذحت ةيبرتلا ةرازو

ةدوعلأو لبقملأ ربوتكأأ81 ـلأ يف يصسردملأ لوخدلأ
توأأ رهصش نم ثلاثلأ عوبصسألأ يف تاعماجلأ ىلإأ

ز.لامج

صسوردلا ةلضصاومو تاعماجلا ىلإا ةدوعلا نأا ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ،روتيضش نيدلا صسمضش نلعأا
.مداقلا توأا رهضش نم ثلاثلا عوبضسألا لÓخ نوكيضس ةيداع ةفضصب تارضضاحملاو ةيقيبطتلا

صسيئرل ةحوتفم ةلاضسر يف
ةيروهمجلا

عفرب نوبلاطي تاعماجلأ وجيرخ
فيظوتلأ تاقباصسم نع ديمجتلأ

،نيجرختملا ةبلطلا نم ديدعلا اعد
ديجملا دبع ةيروهمجلا صسيئر
نع ديمجتلا عفرل لخدتلا ،نوبت
ةقباضسم ميظنتو فيظوتلا تاقباضسم
عيمج يف ةذتاضسألا فيظوتل
مئاوقلاب لمعلا فاقيإاو ،راوطألا
اهتيلاعف تراضس يتلا ةيطايتحلا
.تاونضس ثÓث ةدمل
ةحوتفم ةلاضسر ةبلطلا ولثمم هجوو
«مÓضسلا» تملضست ةيروهمجلا صسيئرل
اهلÓخ نم اوبلاط ،اهنم ةخضسن
اهءاضسؤورو ةيبرتلا تايريدم
بضصانملا عيمج نع نÓعإلاب
اذكو ،اهب بعÓتلا مدعو ،ةرغاضشلا
لك عم فاضصنإاو ةلادع لكب لماعتلا
،ءاضصقإا وأا فاحجإا نود تاضصضصختلا

صسيئر نيجرختملا ةبلطلا دضشانو
ريزوو لوألا ريزولاو ةيروهمجلا
لخدتلل ،تاعاطقلا عيمجو ةيبرتلا

لثم اهنوقحتضسي يتلا مهتيضضق يف
ةلثمتملاو ،عمتجملا حئارضش يقاب
،فيظوت تاقباضسم ميظنت يف
حبضشو صسوباك نم مهجارخإاو
هعطق يذلا دعولا وهو ةلاطبلا
هتادهعت لÓخ هضسفن ىلع صسيئرلا

نأا ىلإا نيريضشم ،45لا هتامازتلاو
بارتلا ربع نويلملا تقاف مهددع

هدع ءلؤوه مظن دقو ،ينطولا
ءاغضصإا نود نكل ةيجاجتحا تافقو
.ةينعملا تاهجلا نم
رابخألا هاجتا ةبلطلا فضسأاتو
جامدإا ىلإا وعدت يتلا ،ةلوادتملا
طايتحلا ديدمتو نيدعاقتملا

لاغضشنلا مدعو مهءاضصقاو
مهنأا نيدكؤوم ،ةيعرضشلا مهتيضضقب
ةياغ ىلإا مهبلاطم عفر نولضصاويضس
.«مئاد لغضش بضصنمب رفظلا

ز.لامج

نامحرلا دبع روشسفوربلا نلعأا
ة˘˘˘ح˘˘˘شصلا ر˘˘˘يزو ،د˘˘˘يزو˘˘˘ب ن˘˘˘ب
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كشسلاو
ةنجللا ضسيئرو ،تاي˘ف˘ششت˘شسم˘لا
يششفت ةعباتمو دشصرل ةيملعلا
ءارجإا ليجأاتب ،ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف
يتلا ةيعامجلا نا˘ت˘خ˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
ردقلا ةليل عم نمازتت ام ةداع
ةقفاوم مدعل ،ناشضمر72 ةليل
ةيحشصلا ريبادتلا عم ءارجإلا اذه
.ءابولا راششتنا يدافتل ةيراجلا
ا˘˘شضيأا ،ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘لا تاذ تشصوأا
تارا˘˘˘˘يز˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘ن˘˘˘˘م ةرور˘˘˘˘شضب
،رطفلا ديع مايأا لÓخ ،ةيعامجلا
نم تايفششتشسملا يف ىشضرملل
،نينطاوم˘لاو تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ل˘ب˘ق
ءاد˘˘ترا˘˘ب د˘˘˘يزو˘˘˘ب ن˘˘˘ب بلا˘˘˘طو
ز˘يز˘ع˘ت˘ل ة˘ل˘ي˘شسو˘ك تا˘ما˘م˘˘كلا
ةحفاكمل ةينطولا ةيجيتارتشسلا

ى˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لاو ،ءا˘˘بو˘˘لا اذ˘˘ه

تققحت يتلا ةيباج˘يإلا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا
نب ركذو ،ةريخألا ةنوآلا لÓخ
ترر˘˘ق ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا نأا د˘˘˘يزو˘˘˘ب
ايعوبشسأا ةينطولا قوشسلا نيومت

عشضوتشس ،ةمامك نييÓم7 ب
ى˘ل˘ع ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا لوا˘ن˘ت˘م ي˘ف
نأا ىل˘ع تا˘ي˘لد˘ي˘شصلا ىو˘ت˘شسم
لك ىلع ايمازلإا اهئادترا نوكي
ن˘˘كا˘˘ملا ي˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا
يفو ،لمعلا طاشسوأاو ةيمومعلا
تشصوأا ى˘˘ع˘˘˘شسم˘˘˘لا اذ˘˘˘ه را˘˘˘طإا
ةحفاكمو دشصرل ةيملعلا ةنجللا

ةرورشضب ،انوروك ضسوريف ءابو
ة˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘شسلا د˘˘عاو˘˘ق˘˘لا مار˘˘ت˘˘˘حا

هذ˘ه لا˘م˘ع˘ت˘شسا ي˘ف ة˘ن˘˘شسح˘˘لاو
،اهت˘ي˘لا˘ع˘ف نا˘م˘شضل تا˘ما˘م˘كلا

ريهطتو لشسغ لÓخ نم كلذو
،ةمامكلا هذه ءادترا لبق نيديلا

مفلاو فنألا ةيطغت ةيمازلا عم
اه˘شسم˘ل بن˘ج˘تو ا˘ه˘ع˘شضو د˘ن˘ع

ريزو حشضوأاو اذه.ءادترلا ءانثأا
نأا ديكأاتلا يغبني هنأا ،ةحشصلا
ايلاح ةدمتعم˘لا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘شسلا
لشضفبو ،ءابولا اذه ةحفاكم يف
تا˘˘ي˘˘شصو˘˘تو ة˘˘˘لود˘˘˘لا ماز˘˘˘ت˘˘˘لا
ءاشضعأاو ءاربخلاو ني˘شصت˘خ˘م˘لا
دج جئاتن تطعأا ،ةيملعلا ةنجللا
لؤوافتلا ىلع قحب ثعبت ةيباجيا
هذه نم رارشضألا لقأاب جورخلل
دد˘ع ضضا˘ف˘خ˘نا نأا ا˘م˘ك ،ة˘مزألا
ضشاعنإلا حلاشصم يف ىشضرملا

ددع عافتراو ،ةزكرملا ةيانعلاو
،ءافششلل تلثام˘ت ي˘ت˘لا تلا˘ح˘لا

انلعجت ةيباجيإا تارششؤوم اهلك
حيحشصلا قيرطلا يف اننأاب لوقن
طرششب ،ءابولا اذه يف مكحتلل
ر˘ب˘˘كأا ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم˘˘ب ي˘˘ل˘˘ح˘˘ت˘˘لا

ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘ل مرا˘˘شصلا مار˘˘ت˘˘حلاو
.ةياقولا

ز.لامج

لمعلا نكامأاو ةيمومعلا نكامألا يف نينطاوملا لك ىلع يمازلإا ةمامكلا ءادترا

ةيعامجلأ ناتخلأ تايلمع ليجأاتب يصصوت «انوروك» يصشفت ةعباتمو دصصرل ةيملعلأ ةنجللأ

،بئارشضلل ةماعلا ة˘ير˘يد˘م˘لا تن˘ل˘عأا
ليجأات ةي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شسا ة˘ف˘شصب رر˘ق˘ت ه˘نا
قوقحلا ع˘فدو تا˘ح˘ير˘شصت˘لا عاد˘يإا

ناوج12 ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإا ،مو˘˘˘شسر˘˘˘لاو
ءار˘جإÓ˘ل اذ˘ي˘ف˘˘ن˘˘ت كلذو ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
رطخ نم د˘ح˘لاو ة˘يا˘قو˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا
.انوروك ضسوريف راششتنا

،بئارشضلل ةماعلا ةيريدملا تدافأاو
ريبادت ذيفنت ةلشصاوم راطإا يف هنأا
تاطلشسلا اه˘تذ˘خ˘تإا ي˘ت˘لا ر˘ي˘شسي˘ت˘لا
نيلماعتملا معدل ةيمارلاو ،ةيمومعلا
مهتاطاششن ترثأات نيذلا نيداشصتقإلا
ءابو نع ةجتانلاو ةيحشصلا ةمزألاب

ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شسا ة˘ف˘شصب رر˘ق˘ت ،ا˘نورو˘ك
ع˘فدو تا˘ح˘ير˘شصت˘لا عاد˘يإا ل˘ي˘˘جأا˘˘ت
ة˘ما˘نزر˘ل ا˘ق˘فو مو˘شسر˘لاو قو˘ق˘ح˘˘لا

ةبشسنلاب ةيريدملا تحشضوأاو ،ةديدج
ةيئابجلا تاحيرشصتلا عاديإا ليجأاتل
نيعشضاخلا ،ةبيرشضلا˘ب ن˘ي˘ف˘ل˘كم˘ل˘ل
،ةرحلا نهملاو يقيقحلا حبرلا ماظنل

ح˘ير˘شصت˘لا عاد˘يإا د˘يد˘˘م˘˘ت م˘˘ت ثي˘˘ح
رهششل05 ج ة˘˘ل˘˘شسل˘˘شس ير˘˘ه˘˘ششلا
اذكو يامو ،ليرفأا ،ضسرام ،يرفيف
هب ةقلعتملا موشسرلاو قوقحلا عفد
ثي˘ح ،0202 ناو˘ج12 ة˘يا˘غ ى˘لإا
ةبيرشضلاب نيف˘ل˘كم˘لا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي
ر˘˘ه˘˘ششألا هذ˘˘ه تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت عاد˘˘يإا
قوق˘ح˘لا ع˘فد˘ل ،دد˘ح˘م˘لا خ˘يرا˘ت˘لا˘ب
ن˘ي˘ف˘ل˘كم˘لا ا˘مأا ،ا˘˘ه˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا

تايربك ةيريدمل نيعباتلا ةبيرشضلاب
عاد˘يإا نو˘ل˘شصاو˘˘ي˘˘ف ،تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا
بئار˘˘شضلا ع˘˘فدو م˘˘ه˘˘تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘شصت
امك ،اينورتكلإا ةقحتشسملا موشسرلاو
عاديإا لجأا ديدمت مت دق هنأا تفاشضأا
G «ة˘ل˘شسل˘شس ي˘ل˘شصف˘لا ح˘ير˘˘شصت˘˘لا

»ret05°nةبيرشضلاب نيفل˘كم˘لا
ة˘ي˘فاز˘ج˘لا ة˘ب˘ير˘شضل˘ل ن˘ي˘ع˘شضا˘خ˘لا
ىلع ةبيرشضلاب حيرشصتلاو ،ةديحولا
نم لوألا لشصفلا روجأا عم ،لخدلا
ناوج12 موي ةياغ ىلإا ،0202 ةنشس
هنأا حلاشصملا تاذ تراششأاو.0202
قيشسنتلا عفد لجأا ليجأات اشضيأا ررقت

ىلع ةبيرشضلل لوألا باشسحلا ىلع
ىلع ةب˘ير˘شضلاو ،ي˘لا˘م˘جإلا ل˘خد˘لا
ناوج12 ةياغ ىلإا تاكرششلا حابرأا
ةميشسق ءانقإا لاجأا ديدمت عم ،مداقلا
ناوج03 ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإا تارا˘˘ي˘˘˘شسلا
ن˘ي˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا نأا ةزر˘˘ب˘˘م ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
با˘ت˘ت˘كإا نودو˘ي ن˘يذ˘لا ة˘ب˘ير˘شضلا˘˘ب
قو˘ق˘ح˘لا د˘يد˘شستو م˘ه˘تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت
،ىمشسملا لجألا لبق اهنع ةبترتملا
حلاشصملا نم برقت˘لا نو˘ع˘ي˘ط˘ت˘شسي
يف ىقبت يتلاو اهل نيعباتلا ةيئابجلا
مهتاحيرشصتب لفكتلا دشصق ،ةمدخلا

اذكو ةقحتشسملا قوقحلا ليشصحتو
م˘ه˘تلا˘غ˘ششنإاو م˘ه˘تا˘ب˘ل˘ط˘ب ل˘ف˘كت˘لا
.مهطاششن ةشسراممل ةيرورشضلا

ع.لÓب

«انوروك» صسوريف راضشتنا نم دحلاو ةياقولل ينطولا ءارجإÓل اذيفنت

ةيبيرصضلأ موصسرلأو قوقحلأ عفدو تاحيرصصتلأ عأديإأ لاجآأ ديدمت

ديربلا ريزو ،رازمو˘ب م˘ي˘هار˘بإا ن˘ل˘عأا
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘كل˘˘˘˘شسلا تÓ˘˘˘˘˘شصاو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لاو
ةشصاخ ة˘ح˘ن˘م رار˘قإا ،ة˘ي˘كل˘شسÓ˘لاو
ةلشص يف م˘ه ن˘يذ˘لا د˘ير˘ب˘لا لا˘م˘ع˘ل
ةرتف لÓخ نينطاوملا عم ةرششابم
،ةرازولل نايب يفو .يحشصلا رجحلا
ةيمشسر˘لا ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘شص ى˘ل˘ع ه˘تر˘ششن
ريزو نأا تدكأا ،ضسمأا ،كوبشسيافلاب
ة˘ي˘كل˘شسلا تÓ˘شصاو˘م˘لاو د˘˘ير˘˘ب˘˘لا

ةيناد˘ي˘م ةرا˘يز˘ب ما˘ق ،ة˘ي˘كل˘شسÓ˘لاو
،ةمشصاعلاب د˘ير˘ب˘لا بتا˘كم ضضع˘ب˘ل
ىلع فوقولل ،ةرايزلا هذه تءاجو
تا˘مد˘˘خ˘˘لا ة˘˘يرار˘˘م˘˘ت˘˘شسا نا˘˘م˘˘شض
ةرتف لÓ˘خ ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل ة˘مد˘ق˘م˘لا
اذه نمازتتشس يتلا ،يحشصلا رجحلا
ر˘شسألا تار˘ي˘شضح˘ت ع˘˘م عو˘˘ب˘˘شسألا
رطف˘لا د˘ي˘ع لا˘ب˘ق˘ت˘شسل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
تÓماع ،ريزولا ركشش امك ،كرابملا

كئ˘لوأا ا˘م˘ي˘˘شسل ،د˘˘ير˘˘ب˘˘لا لا˘˘م˘˘عو
كيبابششلا ىوتشسم ىل˘ع ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لا
ع˘ط˘ق˘ن˘م ماز˘ت˘لا ن˘ع او˘نا˘˘بأا ن˘˘يذ˘˘لا
بح˘شس لÓ˘خ ن˘م ءاو˘شس ،ر˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘لا
تا˘نا˘عإلا وأا تا˘ششا˘ع˘م˘لاو رو˘˘جألا
رارقإا متو ،ناشضمر رهششب ةقلعتملا

يف مه نيذلا لامعلل ةشصاخ ةحنم
ىلع نينطاوملا عم ةرششابم ةلشص
ةدم لمششت ،ديربلا بتاكم ىوتشسم
مهل فارتعا يهو ،يحشصلا رجحلا
لÓخ اهب اوماق يتلا تادوهجملاب
عاطقلا نأا ،ريزولا ركذو .ةرتفلا هذه
نم ةذختملا تارارقلا لك بكاو دق

رجحلا ةرتف لÓخ ةموكحلا فرط
ةر˘ت˘ف˘لا هذ˘ه نأا ا˘ف˘ي˘شضم ،ي˘˘ح˘˘شصلا
قيثولاو مكحملا قيشسنتلاب تزيمت

اذكو عاطقلا يلماعتم فلتخم عم
،يلحملا ىوتشسملا ىلع هحلاشصم
تامدخلا ةيرارمتشسا نم نكم امم
ا˘م˘ك ،ة˘يلو84 ىو˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع
هجوتيل ،ةشصرفلا هذه ريزولا لغتشسا
ن˘مألا ح˘لا˘شصم˘ل ل˘يز˘ج˘لا ر˘كششلا˘ب
يتلا ،يندملا عمتج˘م˘لا تا˘ي˘لا˘ع˘فو
نم اميشسل ،ديربلا حلاشصم تقفار
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا د˘فاو˘ت ر˘˘ي˘˘طأا˘˘ت لÓ˘˘خ
ىوت˘شسم ى˘ل˘ع ر˘ي˘باو˘ط˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘تو
.ديربلا بتاكم
ةرازو تف˘˘ششك ر˘˘خأا قا˘˘ي˘˘˘شس ي˘˘˘فو
ة˘ي˘كل˘شسلا تÓ˘شصاو˘م˘لاو د˘˘ير˘˘ب˘˘لا

ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست م˘˘ت ه˘˘نأا ،ة˘˘ي˘˘كل˘˘شسÓ˘˘لاو
نيرهششلا لÓ˘خ ة˘ي˘شسا˘ي˘ق تلد˘ع˘م
تا˘ي˘ل˘م˘ع ثي˘ح ن˘م ،ن˘ي˘ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا
،ةيئانثتشسلا فورظلا مغر ،بحشسلا

ا˘م زا˘ج˘نإا م˘˘ت ه˘˘نأا ةرازو˘˘لا تد˘˘كأاو
بحشس ةيلم˘ع نو˘ي˘ل˘م02 برا˘ق˘ي

بحشس متو ،كيبابششلا ىوتشسم ىلع
ديزي ام ،جد رايلم085 براقي ام
ىوتشسم ىلع ةيلمع نويلم7.8 نع
ام ا˘ه˘ن˘م بح˘شس ،ة˘ي˘لآلا كي˘با˘ب˘ششلا
ن˘ل˘عأاو  ،جد را˘ي˘˘ل˘˘م261 برا˘ق˘ي
تاشسشسؤوم نأا ،ةرايزلا لÓخ ريزولا
رئازجلا تلاشصتا عم˘ج˘م» عا˘ط˘ق˘لا

ةينطولا ة˘لا˘كو˘لاو ر˘ئاز˘ج˘لا د˘ير˘بو
ردقي غلبمب تمهاشس دق ،«تابذبذلل
دوهجملا يف ميتنشس رايلم111 ـب
ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم˘˘˘ل ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

عر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت ى˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘شضإا.91ديفوك
تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ي˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘شسم
.مهبتاور نم ءزجب ،اهعورفو

ك.اضضر

نيريخألا نيرهضشلا لÓخ ديربلا زكارم نم جد رايلم085 اوبحضس نويرئازجلا

«انوروك» ءابول نيهجأوملأ ديربلأ لامعل ةصصاخ ةحنم

نأا ،ةراجتلا ريزو ،قيزر لامك دكأا
ةعباتلا ةينيوكتلا تاشسشسؤوملا لك
ع˘˘شضخ˘˘ت˘˘شس ،ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘˘لا عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ل
اهذختتشس يتلا ةينطولا تاءارجإÓل
ءابو را˘ششت˘نا ة˘ح˘فا˘كم˘ل ة˘مو˘كح˘لا

هشسأارت لÓخ قيزر نلعأاو .انوروك
تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا˘˘ب ضصا˘˘خ عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جا
هذه نأاب ،عاطقلل ةعباتلا ةينيوكتلا
تاءارجإÓل اهلك عشضختشس ةريخألا
ةموكحلا اهذختتشس يت˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ضسوريف ءا˘بو را˘ششت˘نا ة˘ه˘با˘ج˘م ي˘ف
فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘شساو ة˘˘ل˘˘م˘˘كتو ،ا˘˘نورو˘˘ك
يقاب رارغ ىلع يشساردلا جمانربلا
لثم ،ىرخألا ةيميلعتلا تاعاطقلا
يملع˘لا ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

ةرازول ةثÓثلا ةيميلعتلا راوطألاو
نيوكتلا زكارمو ،ةينطو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا

.نيينهملا ميلعتلاو
اذه لÓ˘خ ةرا˘ج˘ت˘لا ر˘يزو ع˘م˘ت˘شساو
وريشسم همدق لاح ضضرعل ،عامتجلا

ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘شسرد˘˘م˘˘لا ن˘˘م ل˘˘ك
ة˘˘فر˘˘غ˘˘لا ة˘˘˘شسرد˘˘˘مو ،لا˘˘˘م˘˘˘عأÓ˘˘˘ل
،ة˘عا˘ن˘شصلاو ةرا˘ج˘ت˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا

يرا˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘يو˘˘˘كت˘˘˘لا ز˘˘˘كر˘˘˘مو
(CAFAIEC)، ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ج لو˘˘˘˘˘ح
راششتنا لظ يف ةذختملا تاءارجإلا

ج˘ما˘نر˘ب ثي˘˘ح ن˘˘م ،ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو
تا˘˘˘شصبر˘˘˘ت˘˘˘لا ةد˘˘˘ن˘˘˘جأاو ضسورد˘˘˘لا

.جرختلا تاركذم ةششقانمو
ك.اضضر

 ىرخألا ةيميلعتلا تاعاطقلا يقاب رارغ ىلع

ةراجتلأ عاطقل ةعباتلأ ةينيوكتلأ تاصسصسؤوملأ عوصضخ
«انوروك» ةحفاكمل ةينطولأ تأءأرجإÓل



ن˘˘˘م ر˘˘˘فو˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘˘ل ا˘˘˘˘ق˘˘˘˘فو
ضشيتفت ةنجل نإا˘ف ،تا˘مو˘ل˘ع˘م
،ة˘ح˘شصلا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت

يذلا ماعلا بي˘ب˘ط˘لا تط˘ب˘شض
ةلوفطلا» ىف˘ششت˘شسم˘ب ل˘م˘ع˘ي
بيبط ةدايع لخاد «ةمومألاو
ءاشسنلا ضضار˘مأا ي˘ف ي˘ئا˘شصخأا

˘مو˘ق˘ي نا˘ك ثي˘ح ،د˘ي˘˘لو˘˘ت˘˘لاو
ىشضر˘م˘لا ضصح˘ف ي˘ف ه˘ما˘ق˘م
ى˘ل˘ع ةدا˘ي˘ع˘لا اود˘شصق ن˘يذ˘لا
ام وهو ،يئاشصخأا بيبطل اهنأا
عمجلا) نوناقلل افلاخم ربتعي
لمعي هنوك  (ن˘ي˘ت˘ف˘ي˘ظو ن˘ي˘ب
ةهج نم يموكح ىفششتشسمب
ةفشص لحتنإا ىرخأا ةهج نمو
.ديلوتلا يف يئاشصخأا بيبط

بيبطلا فيقوت ررقتو اذه
ةيا˘غ ى˘لإا ا˘ي˘ظ˘ف˘ح˘ت ي˘ن˘ع˘م˘لا

˘ما˘مأا ا˘ف˘نآا ا˘نر˘كذ ا˘م˘ك ه˘لو˘ث˘م
ق˘ل˘غ ع˘م طا˘ب˘˘شضنإلا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل
تذخ˘تإا ي˘ت˘لا ا˘ت˘قؤو˘م ةدا˘ي˘ع˘لا

ةيا˘غ ى˘لإا ءار˘جإلا ضسف˘ن ا˘ه˘ي˘ف
ي˘ف بشسا˘ن˘م˘لا رار˘ق˘لا ذا˘˘خ˘˘تإا

.امهقح

watan@essalamonline.com

5 6472ددعلا ^1441 ناضضمر42ـل قفاوملا0202 يام71دحألاثدحلا

لمعلا نيناوق امهتفلاخمل طابضضنإلا صسلجم مامأا امهلوثم ةياغ ىلإا

ءاصسنلأ سضأرمأأ يف يئاصصخأأ نع بان ماع بيبط فيقوت
ترايت يف ايظفحت ريخألأ ةدايع قلغو ديلوتلأو

زوزع نيدلا رضصن

ةدايع قلغ عم ،لمعلا نع «ةلوفطلاو ةمومألا» ىفضشتضسمب لمعي ماع بيبط ،ترايتل ةحضصلا ةيريدم تفقوأا
.لمعلا نيناوق امهتفلاخمل ،طابضضنإلا صسلجم مامأا امهلوثم ةياغ ىلإا ايظفحت رخآا يئاضصخأا بيبطل

372 صضرعت يف ببضست
تاباضصإل نيرخآا
ةروطخلا ةتوافتم
يدوي تاقرطلأ باهرإأ

لÓخ سصاخصشأأ01 ةايحب
ةريخألأ ةعاصس84 ـلأ

مهعرضصم صصاخضشأا01 يقل
حورجب نورخآا372 بيضصأاو
يف ،ةروطخلا ةتوافتم

ـلا لÓخ تلجضس رورم ثداوح
قطانمب ةريخألا ةعاضس84
تلجضسو ،نطولا نم ةقرفتم
،ةيندملا ةيامحلا حلاضصم
ةيلوب ةليضصح لقثأا
صصاخضشأا4 ةافوب طاوغألا

حورجب نيرخآا4 ةباضصإاو
هعبت ةرايضس فارحنإا رثإا ىلع

قيرطلا ىوتضسم ىلع بÓقنا
نب ةيدلبب10 مقر ينطولا
رضصق ةرئاد ،ةرهضش نب رضصان
فاعضسإا مت ثيح ،ناريحلا
مث ثداحلا ناكم يف ىحرجلا

ىفضشتضسم ىلإا مهليوحت
   .«ةيجلع نب دمحأا»
تلجضس ،ىرخأا ةهج نم
ةيندملا ةيامحلا تادحو
قطانمب لخدت7354
اذهو ،نطولا نم ةفلتخم

تاملاكم يقلت رثإا ىلع
،نينطاوم فرط نم ةثاـغتضسا
،رورملا ثداوح تلمضش
ءÓجإلاو ،ةيلزنملا ثداوحلا
دامخإا نع Óضضف ،يحضصلا
.ةينمألا ةزهجألاو قئارحلا

تاطاضشنلا صصخي اميفو
راضشتنا نم ةياقولاب ةقلعتملا

تادحو تماق ،«انوروك» ءابو
ـلا لÓخ ،ةيندملا ةيامحلا

783 ـب ةريخألا ةعاضس84
ةدئافل ةيضسيضسحت ةيلمع

،ةيلو52 ربع نينطاوملا
مارتحا ةرورضض ىلع مهثحت
اذكو يحضصلا رجحلا دعاوق
،يعامتجلا دعابتلا

503 ـب مايقلا ىلإا ةفاضضإلاب
62 ربع ةماع ميقعت ةيلمع
تآاضشنم ةدع تضسم ةيلو
،ةضصاخو ةيمومع لكايهو
ةينكضس تاعمجم اذكو
.عراوضشو

ب.نيرضسن

ةريخذو ةيودي ىرخأاو عنضصلا ةيديلقت ةلبنقو امغل12 .. ةريخذ ينزخمو نييلآا نيضسدضسم ىلع يوتحي

ةنيطنصسقب ةيباهرإلأ تاعامجلل أابخم ريمدتو فصشك
تايلو ةدعب سسولهم سصرق0013و جلاعملأ فيكلأ نم نيراطنق ةبأرق زجحو سصاخصشأأ9فيقوت ^
ضسمأا لوأا تر˘˘مدو تف˘˘˘ششك

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ضشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل ةزر˘˘ف˘˘˘م
تا˘عا˘م˘ج˘ل˘ل أا˘ب˘خ˘م ،ي˘ب˘ع˘ششلا
ضسيد˘ي˘ت ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ة˘ي˘˘با˘˘هرإلا
ى˘ل˘ع يو˘ت˘ح˘ي ،ة˘ن˘ي˘ط˘˘ن˘˘شسق˘˘ب
ي˘نز˘خ˘م ،ن˘ي˘ي˘˘لآا ن˘˘ي˘˘شسد˘˘شسم
يديل˘ق˘ت ا˘م˘غ˘ل12 ،ةر˘˘ي˘˘˘خذ
ة˘ل˘ب˘˘ن˘˘ق ن˘˘ع Ó˘˘شضف ،ع˘˘ن˘˘شصلا
،ةيودي ةلبنقو ،عنشصلا ةيديلقت

داوم اذكو ،ةريخذلا نم ةيمك
بنا˘ج ى˘لإا ،ر˘ي˘ج˘ف˘ت تاد˘ع˘˘مو
ةخشضم اذكو ،يئابرهك دلوم
.ىرخأا ضضارغأاو هايم

تف˘˘ششك ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م
نايب يف ،ينطولا عافدلا ةرازو
«مÓ˘شسلا» تم˘ل˘شست ضسمأا ا˘˘ه˘˘ل
ضشيجلل زرافم نأا ،هنم ةخشسن
تن˘كم˘ت ،ي˘ب˘ع˘ششلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
كردلا رشصانع ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب
،كرامج˘لا ح˘لا˘شصمو ي˘ن˘طو˘لا
نم لكب ةقرفتم تايلمع يف
،نا˘شسم˘ل˘ت ،نار˘˘هو ،ة˘˘ما˘˘ع˘˘ن˘˘لا

نم ،راششبو ،تنششو˘م˘ت ن˘ي˘عو

زج˘حو ضصا˘خ˘ششأا9 ف˘ي˘قو˘ت
في˘كلا ن˘م مار˘غو˘ل˘ي˘ك391
ضصرق0013و ج˘˘لا˘˘ع˘˘م˘˘لا

رشصانع زجح نيح يف،ضسولهم
62 مازق نيعب دودحلا ضسرح
.ةيئاذغلا داوملا نم نط

تف˘˘قوأا ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘شسلا ي˘˘ف
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ضشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل زرا˘˘˘ف˘˘˘م
ةفلتخم تايلمع يف ،يبعششلا
اشصخشش821 ،تشسار˘ن˘م˘˘ت˘˘ب
،ا˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك اد˘˘لو˘˘م تز˘˘ج˘˘حو
،نداع˘م˘لا ن˘ع ف˘ششك يزا˘ه˘ج
،نيتنحاشش اذكو ،هايم يتخشضم
اميف ،دوقولا نم رتل0003و
ينطولا كردلا رشصانع طبشض
نم مارغوليك0051 ةركشسبب
،ىرخأا ة˘ه˘ج ن˘م.غبت˘لا قرو
ضشي˘˘ج˘˘ل˘˘˘ل زرا˘˘˘ف˘˘˘م تط˘˘˘ب˘˘˘حأا
تلواحم ،ي˘ب˘ع˘ششلا ي˘ن˘طو˘لا
ردقت دوقولا نم ةيمك بيرهت
قوشس نم لكب رتل10511 ـب
،ة˘˘شسب˘˘تو ،فرا˘˘˘ط˘˘˘لا ،ضسار˘˘˘هأا

.يداولاو

يباهرإا ىلع ءاضضقلا
ىلفدلا نيعب رخآا
ةزر˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘م ضسمأا لوأا تشضق

نيعب ،يبعششلا ينطولا ضشيجلل
ر˘˘خآا ي˘˘با˘˘هرإا ى˘˘ل˘˘ع ى˘˘ل˘˘فد˘˘˘لا

نم اششاششر اشسدشسم تطبشضو
نزاخم3 ،«فوكنيششÓك» عون
ف˘تا˘هو ة˘يود˘ي ة˘ل˘ب˘ن˘ق ،ةر˘ي˘خذ
ةيلمع ةلشصاوم راطإا يف ،لاقن
،ى˘ل˘فد˘لا ن˘ي˘ع ة˘يلو˘ب ثح˘ب˘˘لا

عا˘˘˘˘˘فد˘˘˘˘˘لا ةرازو تح˘˘˘˘˘˘شضوأاو
ضسمأا لوأا اهل نايب يف ،ينطولا
،هنم ةخشسن «مÓشسلا» تملشست
لازت ام ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه نأا

مزع د˘كؤو˘ت˘ل ي˘تأا˘ت ،ة˘ل˘شصاو˘ت˘م
ضشي˘˘˘ج˘˘˘˘لا تاد˘˘˘˘حو رار˘˘˘˘شصإاو
ةعباتم ىلع ،يبعششلا ينطولا
مهيلع ءاشضقلا ىتح نيمرجملا
ن˘˘مألا با˘˘ب˘˘ت˘˘ت˘˘شساو ا˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘˘ن
بارتلا لماك ربع ةن˘ي˘نأا˘م˘ط˘لاو
.ينطولا

ط.ةراضص

ة˘قر˘ف˘لا ر˘شصا˘ن˘ع ن˘كم˘ت
ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لاو ة˘˘يدا˘˘شصت˘˘˘قلا
ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘شصم˘˘لا˘˘˘ب
نمأاب ةي˘ئا˘شضق˘لا ة˘طر˘ششل˘ل
ام زجح نم ،لجيج ةيلو
نم اراطنق031 نع قوفي
تناك ي˘ت˘لا د˘ي˘م˘شسلا ةدا˘م
.ةبراشضملل ةهجوم

ةيلمعلا هذه ديشسجت مت
ل˘˘ث˘˘مألا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘شسلا ر˘˘ثإا
ى˘لإا تدرو تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘ل

ةروكذملا ةقرفلا ر˘شصا˘ن˘ع
ضصخشش مايق اهدا˘ف˘م ،ا˘ف˘نآا
ةيئاذغ تاجت˘ن˘م ن˘يز˘خ˘ت˘ب

قاوشسألا يف اهعيب ةداعإل
دعب و ،ةينوناق ريغ قرطب
ةمزÓلا تايرحتلاب مايقلا
رجاتب قلعتي رمألا نأا نيبت

بآارم لغت˘شسي نا˘ك ة˘ل˘م˘ج
ة˘ن˘يد˘م ءا˘ي˘حأا د˘حأا˘ب لز˘ن˘م
ةدا˘˘م ن˘˘يز˘˘خ˘˘ت˘˘ل ل˘˘ج˘˘ي˘˘˘ج
ةبراشضملا د˘شصق د˘ي˘م˘شسلا
فر˘˘ظ˘˘لا Ó˘˘غ˘˘ت˘˘˘شسم ا˘˘˘ه˘˘˘ب
يذلا يئانثتشسلا يحشصلا
يششفت ءارج دÓبلا هب رمت

بلطلاو ،«انوروك» ةحئاج
نم ةداملا هذه ىلع ريبكلا

.نينطاوملا فرط
ة˘فا˘ك ءا˘ف˘˘ي˘˘ت˘˘شسا د˘˘ع˘˘بو

م˘ت ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘˘لا تاءار˘˘جإلا
˘˘ما˘˘مأا ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا م˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت
ة˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘شضق˘˘˘لا تا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا
ة˘ي˘شضق ل˘جأل ة˘شصت˘خ˘م˘˘لا

ن˘˘˘˘م نوز˘˘˘˘خ˘˘˘˘م ةزا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ح
زيفحتلا فدهب تاج˘ت˘ن˘م˘لا

رربملا ريغ عافترلا ىلع
.راعشسأÓل

تنكمت ،ىرخأا ةهج نم
ة˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا تاد˘˘˘˘حو
ينطولا كردلل ةي˘م˘ي˘ل˘قإلا
كيكفت نم ،ضسارهأا قوشسل
داو˘˘م ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘شصل ة˘˘˘ششرو

ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘˘لا
ى˘ل˘ع تز˘ج˘حو ،ة˘˘ي˘˘عر˘˘شش
نم ةروراق0217 اهرثإا

داو˘˘˘م عاو˘˘˘نأا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘˘م
ة˘ير˘ق˘ب كلذو ،ف˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا

ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘ب رو˘˘˘ن˘˘˘شس ن˘˘˘ي˘˘˘ع
.ةحورششملا

دعب ةيلمعلا تمتو اذه
ا˘هدا˘ف˘م تا˘مو˘ل˘˘ع˘˘م دورو
ىوتشسم ىلع ةششرو دوجو
ةيدلب˘ب رو˘ن˘شس ن˘ي˘ع ة˘ير˘ق
ةقيرطب لمعت ة˘حور˘ششم˘لا

ةعانشص ي˘ف ة˘ي˘عر˘شش ر˘ي˘غ
فلتخ˘م˘ب ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا داو˘م
نذإا ذ˘خأا د˘ع˘˘بو ،ا˘˘ه˘˘عاو˘˘نأا
ليكو فرط نم ضشيتفتلاب
قيشسنت˘لا˘بو ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

تمت ةراجت˘لا ة˘ير˘يد˘م ع˘م
ثيح ،ةششرولا هذه ةمهادم
تازو˘ج˘ح˘م˘لا ط˘ب˘˘شض م˘˘ت
عزوتت يتلا ركذلا ةفلاشسلا
فظنم ةروراق3125 نيب
591.1و ،تا˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘شضرأا
ل˘˘˘˘شسغ ل˘˘˘˘ئا˘˘˘˘شس ةرورا˘˘˘˘ق
ةروراق217و ،ي˘ناوأÓ˘˘ل

،ن˘يد˘ي˘لا ل˘شسغ˘˘ل نو˘˘با˘˘شص
هذه عيمج ليوحت مت ثيح
حلاشصم ىلإا تازوجحملا
قوشس ةيلوب ةلودلا كÓمأا
.ضسارهأا

مادعنإا ةحنج عفر مت دقو
ة˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘شسم˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘شصخر˘˘˘˘لا
ي˘ت˘لا داو˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا
عو˘˘ن ن˘˘م ار˘˘ط˘˘˘خ ل˘˘˘كششت

بحا˘˘˘˘˘شص د˘˘˘˘˘شض ،ضصا˘˘˘˘˘˘خ
رمعلا نم غ˘لا˘ب˘لا ة˘ششرو˘لا

م˘ت˘ي˘˘شس يذ˘˘لا ة˘˘ن˘˘شس45
لامكتشسا دعب هفلم ليوحت

ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا تاءار˘جإا ة˘فا˘˘ك
ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘˘ي˘˘كو ى˘˘لإا
 .ضساره قوشس ةمكحم ىدل

صش.دنه / ب.نيدلا رون

ةقيرطب فيظنتلا داوم ةعانضصل ةضشرو كيكفت
صسارهأا قوضسب ةيعرضش ريغ

ةدام نم أراطنق031 نم رثكأأ زجح
لجيجب ةبراصضملل ةهجوملأ ديمصسلأ

دÓبلا قرضش تايلو لج ىلإا دتمإا اهطاضشن

ةصسبتب ةروزم ةيبط تافصصوب تاصسولهملأ جورت ةيمأرجإأ ةكبصش كيكفت
ر˘شصا˘˘ن˘˘ع ضسمأا لوأا ن˘˘كم˘˘ت

ثحبلا ةقرفل ةعباتلا ةطرششلا
ةيئلولا ةحلشصملاب يرحتلاو
ةيلو نمأاب ةيئاشضقلا ةطرششلل
ة˘كب˘˘شش كي˘˘كف˘˘ت ن˘˘م ،ة˘˘شسب˘˘ت
يو˘ه˘ج داد˘ت˘ما تاذ ة˘ي˘˘مار˘˘جإا
ي˘ف دÓ˘ب˘لا قر˘شش ي˘ف ط˘ششن˘˘ت
ةيلقعلا تارثؤوملا جيورت لاجم
ة˘ي˘ب˘ط تا˘ف˘شصو لا˘م˘ع˘ت˘˘شسا˘˘ب
ضصاخششأا4 في˘قو˘تو ،ةروز˘م
ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ز˘˘ج˘˘حو
.ةشسولهملا ضصارقألا

لÓغتشسإا دعب تمت ةيلمعلا
،ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألا ة˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘شصم˘˘˘لا تاذ
دو˘جو˘ب د˘ي˘˘ف˘˘ت تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘ل
ءايحأا لخاد ةهوبششم تاكرحت
تايلو نم ضصاخششأل ةنيدملا

م˘ت كلذ ر˘ثإا ى˘ل˘˘عو ،ةروا˘˘ج˘˘م
ع˘ب˘ت˘تو ة˘ب˘قار˘م طا˘ق˘˘ن ع˘˘شضو

نيذلا مهيف هبتششملا تاكرحت
ةبكرم نتم ىلع مهفيقوت مت
يف ةي˘شسي˘ئر˘لا عراو˘ششلا د˘حأا˘ب
ىلع مهتزوحب رثعو ،ةنيدملا
،ضسوله˘م ضصر˘ق052 ة˘بار˘ق
41 ن˘م ر˘ث˘كأا ى˘لإا ة˘فا˘˘شضإلا˘˘ب
اهتي˘ح˘شض حار) ة˘ي˘ب˘ط ة˘ف˘شصو
دكأات (ن˘ي˘ي˘ئا˘شصخأا ءا˘ب˘طأا ةد˘ع
ىلع اهشضرع دعب ةروزم اهنأا
لمعتشست تناك يتلاو ةربخلا

قوشس قارغإا لجأا نم ةليشسوك
،مو˘م˘شسلا هذ˘ه˘ب دÓ˘ب˘˘لا قر˘˘شش
ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف م˘ت ه˘ي˘˘ل˘˘عو
ةباينلا عم قيشسنت˘لا˘ب ة˘ي˘شضق˘لا
لامكتشسا هدعب متيل ،ةشصتخملا

ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘˘لا تاءار˘˘جإلا ة˘˘فا˘˘ك
˘ما˘مأا م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا م˘يد˘ق˘˘ت
ة˘شسب˘ت ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘لاد˘ع˘لا
ارمأا مهقح يف تردشصأا يتلا

.عاديإلاب يشضقي
ةيئابرهك ةقعضصب باضش ةافو

ةضسبتب زاجنلا روط يف ىنبمب
حابشص يفوت ىرخأا ةهج نم

غلابلا (م،يزمر) باششلا ضسمأا
ةقعشصب ة˘ن˘شس52 ر˘م˘ع˘لا ن˘م
لخاد  هل˘م˘ع ءا˘ن˘ثأا ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك
يحب زاجنإلا روط يف لزنم
،ةشسب˘ت ة˘ن˘يد˘م˘ب ة˘با˘ن˘ع ق˘ير˘ط
ة˘ثدا˘ح˘˘لا ن˘˘ع غÓ˘˘بإلا د˘˘ع˘˘بو
ة˘يا˘م˘˘ح˘˘لا ر˘˘شصا˘˘ن˘˘ع تل˘˘خد˘˘ت
د˘˘ي˘˘ه˘˘ششلا» ةد˘˘حو ة˘˘ي˘˘ند˘˘˘م˘˘˘لا

ليوحتل ،ةشسبتب «حود يناششح
ةرا˘˘ي˘˘شس ن˘˘ت˘˘م ى˘˘ل˘˘ع با˘˘˘ششلا
ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘شصم ى˘˘˘لإا فا˘˘˘ع˘˘˘˘شسإلا
يحب ة˘ي˘ب˘ط˘لا تلا˘ج˘ع˘ت˘شسلا

.ةايحلا قراف نيأا فرجلا لبج
نوراه يحابضصم

ضسمأا لوأا ة˘ل˘ي˘ل تل˘ششت˘˘نا
ةيند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘شصم
3) لا˘ف˘˘طأا4 ،ضسادر˘مو˘ب˘ب
حوار˘˘ت˘˘ت (ة˘˘ل˘˘˘ف˘˘˘طو رو˘˘˘كذ
11و7 ن˘ي˘ب ا˘م م˘هرا˘˘م˘˘عأا
نيتفلتخم نيتلئاع نم ةنشس
ي˘ئا˘˘م ضضو˘˘ح ي˘˘ف او˘˘قر˘˘غ
ةيرشصانلا ةيد˘ل˘ب ي˘حاو˘شضب
.ضسادرموب قرشش

لوألا مزÓ˘˘˘م˘˘˘لا ح˘˘˘شضوأا
لوؤوشسم ،ن˘ي˘شسح ة˘ي˘ششا˘ششب

زاهجلا اذهب مÓ˘عإلا ة˘ي˘ل˘خ
تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف ،ة˘يلو˘لا˘ب

نأاب ،ضسمأا اهب ىلدأا ةيفحشص
ةي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا تاد˘حو
،ل˘˘˘يا˘˘˘ن˘˘˘م جر˘˘˘ب ن˘˘˘م ل˘˘˘كل
ةدحولاب ناتموعدم ،ةيلغبو
،زا˘ه˘ج˘لا ضسف˘ن˘ل ة˘ير˘ح˘˘ب˘˘لا
دعب ضسمأا لوأا ةليل اولخدت

را˘˘ط˘˘فإلا ن˘˘م ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق تقو
امدع˘ب لا˘ف˘طأا4 لا˘ششت˘˘نل
ي˘ئا˘˘م ضضو˘˘ح ي˘˘ف او˘˘قر˘˘غ
ةيدلب ي˘ف «ج˘ير˘ب˘لا» ة˘ير˘ق˘ب
،ة˘يلو˘لا قر˘شش ة˘ير˘شصا˘ن˘˘لا

لا˘˘ف˘˘طألا ثث˘˘ج ل˘˘ق˘˘ن م˘˘تو
ظفح ةحلشصم ىلإا ىقرغلا
جر˘ب ى˘ف˘ششت˘˘شسم˘˘ب ثث˘˘ج˘˘لا

.ليانم
ي˘˘˘ح˘˘˘ي نإا˘˘˘ف ةرا˘˘˘˘ششإÓ˘˘˘˘ل

ة˘˘˘يلو ي˘˘˘لاو ،ن˘˘˘تا˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘˘ي
ريد˘م˘ب ا˘قو˘فر˘م ،ضسادر˘مو˘ب
تاطلشسلاو ةيندملا ةيامحلا
اولقنت ،ةي˘ل˘ح˘م˘لاو ة˘ي˘ن˘مألا
ثدا˘ح˘لا عو˘قو نا˘˘كم ى˘˘لإا

م˘˘ه˘˘يزا˘˘ع˘˘ت او˘˘˘مد˘˘˘ق ثي˘˘˘ح
.اياحشضلا تÓئاعل

Èنع ةÒضصن

مهرامعأا حوارتت ةلفطو روكذ3 ـب قلعتي رمألا
ةنضس11و7 نيب

سضوح يف أوقرغ لافطأأ4 ثثج لاصشتنأ
سسأدرموب يف ةيرصصانلاب يئام
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ةمÓع ناك يني˘ط˘شسل˘ف˘لا ة˘ب˘كن˘لا مو˘ي نإا
ي˘شسآا˘˘م˘˘لاو بو˘˘ع˘˘ششلا خ˘˘يرا˘˘ت ي˘˘ف ة˘˘قرا˘˘ف
ينيطشسلفلا بعششلا ضضرعت ثيح ةيناشسنإلا

تÓمحل يشضاملا نرقلا علطم ذنم لازامو
اهيف تمدختشسا هشضرأا ىلع هدوجو ءاهنإا
ليكنتلاو عمقلا لاكششأا لك لÓتحلا ةلود
فد˘ه˘ب رزا˘ج˘م˘لاو ة˘ي˘˘با˘˘هرإلا بي˘˘لا˘˘شسألاو
ةيخيرات˘لاو ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا هروذ˘ج ن˘م ه˘عÓ˘ت˘قا

.هشضرأا ىلع هلبقتشسم ءانب نم هعنمو
نكامأا عيمج يف ينيطشسلفلا بعششلا نا

دحأا هرابتعاب ةدوعلا قحب كشسمتي هدجاوت
لزانت لو ليدب ل يذلا ةينطولا تباوثلا

مداق˘ت˘لا˘ب ط˘ق˘شسي ل ضسد˘ق˘م ق˘ح و˘هو ه˘ن˘ع
ناو ةيلود˘لا ة˘ي˘عر˘ششلا تارار˘ق˘ب لو˘ف˘كمو
اموي8491 ماع رايأا نم رششع ضسماخلا موي
ة˘شصا˘خ ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا خ˘يرا˘ت ي˘ف ادو˘شسا

ىدم نيب دقف ةما˘ع ن˘ي˘م˘ل˘شسم˘لاو بر˘ع˘لاو
معدو لب تمشص مامأا مهب قحل يذلا ملظلا

ىربكلا لودلا ةشصاخو ملاعلا لود مظعم
ثيح ةبعشص فورظ يف ةبكنلا ىركذ يتأاتو
امك ينوروكلا ءابولا ملاعلا لود ههجاوت
ةشسايشس رارمتشسا ل˘ظ ي˘ف ا˘ن˘ب˘ع˘شش ه˘ه˘جاو˘ي

قيبطتو مشضلا ةريتو دعاشصتو ناطيتشسلا
لاز امو ةيكيرملا نرقلا ةقفشص ىمشسي ام
ةداعتشسا ىلا علط˘ت˘ي ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا بع˘ششلا

ةيطارقميدلا ضسرام˘يو ة˘فو˘ط˘خ˘م˘لا ه˘ت˘ير˘ح
ةينطولا تابلطتملا قيقحت ىلع ديكأاتلاو
ضضي˘غ˘ب˘لا ما˘شسق˘˘نلا ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإا

ير˘ط˘شش ن˘ي˘ب ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةد˘حو˘لا ةدا˘ع˘ت˘شساو
.نطولا

يعيبط قح مهرايد ىلإا نيئجÓلا ةدوع نإا
بعششلاو ةيلودلا نيناوقلاو عئارششلا هتلفك
نوشضفري ةيخيراتلا هتدا˘ي˘قو ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا

وأا ل˘يد˘ب˘لا ن˘طو˘˘ل˘˘ل ةو˘˘عد يأا ا˘˘تا˘˘ب ا˘˘شضفر
ناكم يأا يف نيينيطشسلفلا نيئجÓل ناكشسإا

نيطشسلف ريغ لو نيطشسلفل مهتهجو ناو
بعششلا اذه ميمشصتو رشصق وأا نمزلا لاط
هرابتعاب ةدوعلا قح قيبطت ىلع دماشصلا

ةلشص نع اريبعتو ا˘ي˘خ˘يرا˘تو ا˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط ًا˘ق˘ح
هشضرأاو ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا نا˘شسنإلا ن˘ي˘ب ة˘يد˘بأا

ىحن قاطنلا اذه يفو ةيلشصألا هتئيبو هتيبو
يف رباشصلا دما˘شصلا ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ا˘ن˘ب˘ع˘شش
ضسد˘˘ق˘˘لا ي˘˘فو ة˘˘ف˘˘شضلا ي˘˘فو ةز˘˘غ عا˘˘ط˘˘ق
تاتششلا يفو ة˘ل˘ق˘ت˘شسم˘لأا ا˘ن˘ت˘لود ة˘م˘شصا˘ع

كلذكو دجو امنيأاو يرشسقلا ءوجللا نكامأاو
نع تربع يتلا ةيبرعلا لودلاو بوعـششلا
يفو اهب نيينيطشسلفلا قحو ةدوعلل اهمعد
ةي˘م˘ششا˘ه˘لا ة˘ي˘ندرلا ة˘كل˘م˘م˘لا م˘ه˘ت˘مد˘ق˘م
نب هللا دبع كلملا ةلÓج فقاوم ةشصاخو
اهيف دكؤوي يتلاو ةخشسارلاو ةتباثلا نيشسحلا
همعدو ةينيطشسلفلا قوقحلل هتدناشسم امود
ة˘لود˘لا ة˘˘ما˘˘قإاو ةدو˘˘ع˘˘لا ق˘˘ح˘˘ل ق˘˘ل˘˘ط˘˘م˘˘لا
.اهتمشصاع ضسدقلاو ةينيطشسلفلا

ح˘ل˘ف˘ي م˘ل ي˘˘نا˘˘ط˘˘ي˘˘ت˘˘شسلا عور˘˘ششم˘˘لا نإا
بع˘ششلا ضضر˘ع˘ت م˘˘غر ه˘˘فاد˘˘هأا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ب
ةدابإاو ليتقتو ريجهت تايلمعل ينيطشسلفلا

هشضرأاب اكشسمتم يق˘ب ذإا ة˘م˘ظ˘ن˘م ة˘ي˘عا˘م˘ج
تششاع دقف ةرجهلا ىلع اوربجا نيذلا ىتح
لمأا ىلع مهتركاذو مهبولق يف نيطشسلف
م˘مألا ل˘م˘ح˘˘ت˘˘ت نل تقو˘˘لا نا˘˘حو ةدو˘˘ع˘˘لا
اهتايلوؤوشسم ةيلودلا اهتاشسشسؤومو ةدحتملا
ًاثدح ةبكنلا رابتعاو ةينوناقلاو ةيقÓخألا

تحا˘˘بأا ي˘˘ت˘˘لا ىر˘˘ب˘˘كلا لود˘˘لا˘˘ف ًا˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع
ةينيطشسلفلا انشضرأا لÓتحا ني˘ن˘طو˘ت˘شسم˘ل˘ل
لكب اهي˘ل˘ع ءÓ˘ي˘ت˘شسلا تا˘ي˘ل˘م˘ع تل˘ه˘شسو
رزا˘˘ج˘˘م˘˘لاو با˘˘هرإلا ا˘˘ه˘˘ن˘˘مو بي˘˘لا˘˘˘شسألا

ناوألا نآا ةيناشسنإلا دشض مئارج تبكتراو
تاي˘عاد˘ت ن˘م ر˘ي˘غ˘ت˘ل لود˘لا هذ˘ه ف˘ق˘ت نأل
ينيطشسلفلا بعششلا قحب فرتعتو اهفقاوم
.هريشصم ريرقتو هتلود ةماقإاب

تارار˘ق هذا˘خ˘تاو لÓ˘ت˘حلا رار˘م˘ت˘˘شسا نإا
ةي˘بر˘غ˘لا ة˘ف˘شضلا م˘شض ي˘ف ق˘ل˘ع˘ت˘ت ةر˘ي˘ط˘خ
عار˘شصلا تا˘ي˘لآا ي˘ق˘ب˘˘ت راو˘˘غألا ق˘˘طا˘˘ن˘˘مو
حجن˘ي نا ن˘كم˘ي لو ة˘حو˘ت˘ف˘م تارا˘ي˘خ˘لاو
رار˘م˘ت˘شسا˘ب ي˘شضا˘ق˘لا لÓ˘˘ت˘˘حلا ط˘˘ط˘˘خ˘˘م
ي˘شضارألا ة˘قر˘شس ى˘ل˘ع م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا ه˘˘عور˘˘ششم
وه نيطشسلف بعششف اهترداشصمو اهمشضو
دبألا ىلإا ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘شسمو هر˘شضا˘ح رر˘ق˘ي يذ˘لا

هيشضام˘ب ا˘كشسم˘ت˘م ي˘ق˘ب ا˘م˘ك ه˘شضرأا ى˘ل˘ع
و˘هو ا˘ه˘ي˘ل˘ع ي˘فا˘ق˘ث˘لا ه˘ثرإا˘بو يرا˘˘شضح˘˘لا

ة˘ير˘ح˘لا ل˘ي˘ن ى˘ت˘ح ه˘حا˘˘ف˘˘ك ي˘˘ف ر˘˘م˘˘ت˘˘شسم
هرابتعاب ةدوعلا قحب هكشسمتو لÓقتشسلاو
لو ل˘يد˘ب ل يذ˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا تباو˘ث˘˘لا د˘˘حأا
رجه ينيطشسلف لكل قح وهو هنع لزانت
.هشضرأا نم درششو

نيطشسلف يف ةنشسحلا اياونلا ريفشس
ةينيطشسلفلا حابشصلا ةديرج ريرحت ضسيئر

ضسترا˘ه ة˘ف˘ي˘ح˘شص ه˘تر˘ششن يذ˘لا ر˘ير˘˘ق˘˘ت˘˘لا
ن˘م ف˘˘ششكو5/7/9102 مو˘ي ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإلا

ليئارشسإا باكترا دكؤوت ةيليئارشسإا قئاثو هلÓخ
ينيطشسلفلا انبعشش قحب ةعيظف ةيومد رزاجم
ريهطتلا ةشسايشس ةشسراممو ،8491 ةبكنلا ماع
تمده يتلا انندمو انارقو انبعشش قحب يقرعلا

نم ةيمشسر تاميلعتو رماوأاب تبلشسو تبهنو
كلذ ي˘ف ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘شصلا تا˘با˘˘شصع˘˘لا تادا˘˘ي˘˘ق
ليئارشسإا تاءاعدا ىلع دري ريرقتلا اذه ،تقولا
اوجرخ نيينيطشسلفلا نيئجÓلا ناب ةرمتشسملا

لود˘لا ن˘م ضضير˘ح˘ت˘بو ا˘عو˘ط م˘ه˘ن˘كا˘مأا ن˘˘م
و اينوناق ةلوؤوشسم ريغ ليئارشسإا ناو ،ةيبرعلا
ة˘ب˘كن˘لا ن˘ع ا˘ي˘نا˘شسنإاو ا˘ي˘˘قÓ˘˘خأاو ا˘˘ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شس
ة˘شسا˘ي˘شس ى˘ل˘ع ح˘شضاو در ي˘هو ،ا˘ه˘تا˘ي˘عاد˘تو
يذلا ن˘ير˘خآلا خ˘يرا˘ت و˘ح˘مو خ˘يرا˘ت˘لا ر˘يوز˘ت
ة˘يو˘بر˘ت˘لاو ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلا ة˘شسشسؤو˘م˘لا ه˘شسرا˘م˘˘ت
اهتلواحمو ،ليئارشسإا ة˘لود ي˘ف ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو
نم ةبكنلا وحمو ةينيطشسلفلا ةياورلا هيوششت
.ةينيطشسلفلا ةيعمجلا ةركاذلا

يتأات ضستراه ةفيحشص اهتفششك يتلا ةقيثولا
فششك يتلا ىرخألا قئاثولا تائم قايشس يف
تافيششرألا نم ةبوعشصب تررحو اقباشس اهنع
ةديدج ةقيثو لك يفو ،ةيليئارشسإلا ةيركشسعلا
يه قئاثولا هذه ،ةديدج ةرزجم نع فششكي
برح مئارج ليئارشسإا باكتراب ةحشضاو تانادإا

ينيطشسلفلا انبعشش قحب ةيناشسنإلا دشض مئارجو
اهل ضضرعت ة˘ي˘نا˘شسنإا ةا˘شسأا˘م ر˘ب˘كأا˘ب بب˘شست˘لاو
.ثيدحلا رشصعلا يف انبعشش

ةنياعمل» با˘ت˘ك ى˘ل˘ع عÓ˘طلا م˘ه˘م˘لا ن˘م
تافي˘ششرألا ي˘ف نو˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ،رو˘ه˘م˘ج˘لا
ةيليئارشسإلا ةفلؤوملل «ةيليئارشسإلا ةيركشسعلا

لكششب ثح˘ب˘ي با˘ت˘ك لوأا و˘هو ،ع˘ل˘ي˘شس ة˘نور
ير˘شصب˘لا ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا ل˘˘ما˘˘شش
ة˘ير˘كشسع˘لا تا˘˘ف˘˘ي˘˘ششرألا ي˘˘ف بو˘˘ت˘˘كم˘˘لاو
نا ة˘˘ث˘˘حا˘˘ب˘˘لا تشصل˘˘خ د˘˘قو ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘˘ئار˘˘˘شسإلا
نيطشسلفل يلاينولوكلا ينويهشصلا رامعتشسلا

متي مل نهارلا عشضولا ىلإا لوشصو4891 ماع
زيح يف اشضيأا لب بشسحف يفارغجلا زيحلا يف
وحم تامو˘ظ˘ن˘م ة˘ط˘شساو˘ب ةر˘كاذ˘لاو ي˘عو˘لا

ةياورو ة˘فر˘ع˘م جا˘ت˘نإا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو ءا˘ف˘خإاو
.ةليدب ةيخيرات

رو˘ح˘م و˘ه ي˘عو˘لا ى˘ل˘ع ل˘˘ي˘˘ئار˘˘شسإا بر˘˘ح
ة˘شسشسؤو˘م˘لا ح˘لا˘شصل ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘˘ت˘˘شسإا تا˘˘شسارد

ثاحبأا دهعم اهب موقي ليئارشسإا يف ةيمشسرلا
بيبأا لت ةعماج يف يليئارشسإلا يموقلا نمألا

زكرم يف تارابختشسلا جهنم ثاحبأا دهعمو
فد˘هو ،ل˘ي˘ئار˘شسإا ي˘ف تارا˘ب˘خ˘˘ت˘˘شسلا ثار˘˘ت
لعج وه تاشساردلا بشسح يعولا ىلع برحلا
ىنبتت ةفدهتشسم˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا

هيلع نميهملا يفاقثلاو يداملا عقاولا موهفم
.لÓتحلا نم

ي˘ف ةرو˘شسا˘مو ة˘˘نو˘˘فد˘˘م لاز˘˘ت ل ة˘˘ب˘˘كن˘˘لا
هذه يفف ،ةيليئارشسإلا ةيركشسعلا تافيششرألا
،اهبهن مت ةيخيراتو ةيفاقث زونك تافيششرألا

ةحئار ةقيثو لك نم حوفتو ،راثآا ،تاكلتمم
ىر˘˘˘شسأا ة˘˘˘ح˘˘˘ئارو ،ءا˘˘˘مدو ثث˘˘˘جو ر˘˘˘با˘˘˘˘ق˘˘˘˘م
ءا˘شسنو اودر˘شش لا˘ف˘طأا ة˘ح˘˘ئار ،تار˘˘كشسع˘˘مو
رامدو مئارج ،اهتلازإا مت ةايح حمÓم ،نبشصتغا

هذ˘˘ه ،ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا نا˘˘ي˘˘كلا˘˘ب ل˘˘ح ع˘˘شساو
عشضختو ةديقمو ةقلغم لازت ل تافيششرألا
اهنأل اهنع فششكلا ليئارشسإا ىششخت ،ةباقرلل
برح مئارج اهباكتراب ةحشضاو ةنادإا لكششت
.ةبشساحملاو ةلئاشسملاو ةقحÓملل اهشضرعي

رثكأا ذنم ةزوجحملا قئاثولا هذه يف رطخألا
وأا فÓتإÓل ضضرع˘ت˘ت ا˘ه˘نأا ا˘ما˘ع ن˘ي˘ع˘ب˘شس ن˘م
ءا˘˘ف˘˘خإاو بط˘˘ششلاو ر˘˘ي˘˘شسف˘˘ت˘˘لاو ر˘˘يو˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا
ةبكنلا ةياور ةباتكل ةلواحم يف تامولعملا
ةياور ىلع كلذب ةرطيشسلاو ةفلتخم ةقيرطب
رمثتشست ليئارشسإاف ،لÓتحÓل عشضاخلا بعششلا

حلاشصل خيرا˘ت˘لا ة˘با˘ت˘ك ةدا˘عإل ةرا˘ب˘ج ادو˘ه˘ج
خيراتلا ءافخإل ةينويهشصلا ة˘ي˘م˘شسر˘لا ة˘ياور˘لا
هريطاشسأاو لتحملا خيراتب هلادبتشساو يلشصألا

.ةيتاروتلا هتافارخو
نÓيا يليئارشسإلا خرؤو˘م˘لاو ثحا˘ب˘ل˘ل ق˘ب˘شس

اهرششن ةريطخ قئاثو نع اشضيأا فششك نا هيباب
ي˘ف ي˘قر˘ع˘لا ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لا »:ما˘ه˘˘لا ه˘˘با˘˘ت˘˘ك ي˘˘ف
در˘ط م˘ئار˘ج ه˘ي˘ف ن˘ي˘ب˘ي يذ˘لاو ،«ن˘˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف
نا اربتعم8491 ماع مهنطو نم نيينيطشسلفلا

ةروشصب هراكنإا ىرج يريشصملا ثدحلا اذه
ريغ نلا ىتح لازي لو هعوقو ذنم ةيجهنم
تاموكح لبق نم ةيخيرات ةقيقحك هب فرتعم
يف تلارنجلاو نييشسايشسلا امهتم ،ليئارشسإا
قحب يقرع ريهطت ةميرج باكترا ليئارشسا
.ةبكنلا ماع نيينيطشسلفلا

يف دمتعا ضسيروم ينب يليئارشسلا خرؤوملا
ق˘ئا˘ثو ى˘ل˘ع ار˘˘شصح ة˘˘ب˘˘كن˘˘لا ن˘˘ع ه˘˘ت˘˘با˘˘ت˘˘ك

ضصلخو ،ةيليئارشسلا ةير˘كشسع˘لا تا˘ف˘ي˘ششرلا
يتلا ةروشصلا ناب ةيئزج تناك ناو جئاتن ىلا

اوشضاخ مهناب مهشسفنل نويليئارشسلا اهمشسر
يبرع م˘لا˘ع د˘شض8491 ماع ة˘ي˘قÓ˘خا ا˘بر˘ح
.ةيقادشصمللو ةقيقحلل يفاجم يئادعو يئادب

يت˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا تا˘ياور˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا
ن˘ع ثد˘ح˘ت˘ت يو˘ف˘ششلا خ˘يرا˘ت˘لا ي˘ف تل˘ج˘شس
ينيطشسلفلا روشضحلا نعو اهلاوهأاو ةبكنلا
لبق ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لاو ة˘ير˘شضح˘لا ةا˘ي˘ح˘لا˘ب ضضبا˘ن˘لا
قئاثولا عومجم ىلا فاشضت نا ضضرتفي ةبكنلا
ماع هتبكترا ام ىلع ليئارشسإا ةنادإاو ةقحÓمل
برهتلاو ءافخإلاو راكنإلا يف اهناعمإاو8491
ريمدتو انبعشش قحب ىرج امع ةيلوؤوشسملا نم
.نيئجل ىلإا هليوحتو هتايحو هلبقتشسم

ن˘م ا˘هر˘ي˘˘غو ضسترا˘˘ه ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘شص ةدا˘˘ه˘˘شش
اهريرحت نم نوثحابلا نكمت يتلا تاداهششلا

اهل ةيليئار˘شسإلا ة˘ير˘كشسع˘لا تا˘ف˘ي˘ششرألا ن˘م
تاطط˘خ˘م˘ل يد˘شصت˘لا ي˘ف ة˘ي˘شسا˘ي˘شس ة˘ي˘م˘هأا

نفدو ني˘ئ˘جÓ˘لا ة˘ي˘شضق ة˘ي˘ف˘شصت تار˘ماؤو˘مو
ةقفشص ىم˘شسي ا˘م ق˘فو نا˘ي˘شسن˘لا ي˘ف ة˘ب˘كن˘لا
نيرحبلا يف ةمانملا ةششروو ةيكيرمألا نرقلا

يتلا ةريخلا ةيرشصنعلا وهاينتن تاحيرشصتو
هذه ىلع ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا بع˘ششلا دو˘جو ر˘كن˘ت
.ضضرألا

مامأا ةبكنلا فلم حتف يف زجع كانه ناك نا
ةمكاحم ءارجإا حرتقا ينناف يلودلا ءاشضقلا
هتفرتقا امع ليئارشسإل ةيلود ةيبعشش ةيناشسنإا

دوهششلاو ا˘يا˘ح˘شضلا ثد˘ح˘ت˘ي˘لو ،8491 ما˘˘ع
يه ،تبكترا يتلا مئارجلا كلت نع قئاثولاو
اههجاون نا بجي يعولا ىلع ةيليئارشسإا برح
نيذلا اناياحشضو ان˘ت˘يا˘كحو ا˘ن˘ت˘ياور ي˘م˘ح˘نو

يفانم˘لا ي˘ف وأا م˘ه˘تو˘ي˘ب ضضا˘ق˘نأا تح˘ت اور˘ب˘ق
تحت مهتاير˘كذ تفر˘جو م˘ه˘ح˘مÓ˘م تف˘ت˘خاو
.ةيليئارشسإلا ةيلاينولوكلا ةيعمقلا ةوقلا لباو

ةآارم نوكتل قئاقحلاو قئاثولا هذه عشضنل
ةيبلاغ ،يليئارشسلا عمتجملاو ماعلا يارلا ماما
لو نور˘شصب˘ي ل ن˘ي˘عود˘خ˘م ن˘ي˘ي˘ل˘ي˘ئار˘˘شسلا
هشسردي ام نا اميشس ل ،خيراتلا اذه نوكردي
زاهجل عشضخ دق خيرا˘ت˘لا ن˘ع نو˘ي˘ل˘ي˘ئار˘شسلا
ةبقارم˘لاو و˘ح˘م˘لاو ةر˘ط˘ي˘شسلا ه˘ماو˘ق ي˘ع˘م˘ق
ن˘ي˘ما˘شضم˘ل˘ل ا˘˘ه˘˘عا˘˘شضخاو ة˘˘با˘˘ت˘˘كلا ةدا˘˘عاو
.ةيرشصنعلاو ةينيدلا ةينويهشصلا

ا˘ن˘ي˘شضا˘م ى˘لا ة˘يرور˘شضلا ة˘ل˘˘حر˘˘لا هذ˘˘ه نا
وه لب˘ق˘ت˘شسم˘لا ى˘ل˘ع ا˘ن˘تر˘كاذ ح˘ت˘فو بير˘ق˘لا
ىلع ظافح˘لاو ما˘ملا ى˘لا مد˘ق˘ت˘ل˘ل ة˘ل˘ي˘شسو˘لا

نا ،ةعورششم˘لا ا˘ن˘قو˘ق˘حو ا˘ن˘ت˘بور˘عو ا˘ن˘ت˘يو˘ه
ة˘كر˘ع˘م و˘ه نا˘ي˘شسن˘لا ن˘م ا˘ن˘خ˘يرا˘ت دادر˘ت˘˘شسا
.ةيشساشسلا رشضاحلا

ضستراه ةفيحشص يف ةقيثولا فششك فداشص
ريبكلا رعاششلا ليحرل52 لا ىركذلا رورم عم
نييليئارشسإلا ىلإا ةلاشسر هجو يذلا دايز قيفوت
:Óئاق

رباقم اندÓب اومتلوح ...يتداشس اي
متم˘ظ˘ن ،ا˘ن˘شسوؤور ي˘ف ضصا˘شصر˘لا م˘ت˘عرز

رزاجملا
رمي اذكه ءيشش ل ...يتداشس اي
باشسح امنودو
انبعششل متعنشص ام لكف
 رتافد ىلع لجشسم
ةراشضحلاو خيراتلا ريوزتو يشضارألا ةقرشس

 ةيمÓشسإلا

مداقتلاب طقشسي لو سسدقم ةدوعلا قح
 ةودقلا يرضس  :  ملفب

ةيليئارشسإلا تافيششرألا ‘ ةنوفدم برح مئارج ... ةبكنلا
عقارق ىضسيع :بتاكلا
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ةيقيصسوم عطاقم تعصضوو «انوروك» نع ةينغأأ تردصصأأ
 نطأوŸأ نع هيفÎلل بويتويلأ ىلع يتانق ‘

 يصشيعملا اهطيحم روهدت ببصسب

يديصسب طلز ريكب ةعرزمب تÓئاع80
اهذاقنإل نيلوؤوصسملأ خرصصتصست سسابعلب

نييراردألا برطت مل يتلا ةيقيصسوملا هتاعادبإاب ينفلا هملاع عاصص يذلا ورتصسياملا نامحد ةدومح
ذاتصسألاو ملعملاو يبرملا وهف ،رئازجلا جراخ ىلإا امبر هبرط دعتو نييرئازجلا تبرطأاو لب ،طقف

.هيف عدبأاف هنف بحأا يذلا ،يراردألا نحلملاو راقيصسوملاو

ةدومح وه نم ةيادب
ىرخأا ةرابعب وأا ،نامحد

كتيصصخصش نع انثدح
ىتح تنأا اهارت فيك

؟روهمجلا كيلع فرعتي
د˘˘ب˘˘˘ع وأا نا˘˘˘م˘˘˘حد هدو˘˘˘م˘˘˘ح

9591 د˘ي˘لاو˘م ن˘م نا˘˘م˘˘حر˘˘لا
بأاو جوز˘˘˘ت˘˘˘م ،راردأا ف˘˘˘لوأا˘˘˘ب

ةد˘˘ع د˘˘ل˘˘ق˘˘ت ،لا˘˘ف˘˘طأا ة˘˘ع˘˘برأل
ميلعتلاو ةيبر˘ت˘لا ي˘ف بشصا˘ن˘م
ة˘ي˘شسنر˘ف ة˘غ˘ل ضسرد˘م ،ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
،ةيقي˘شسو˘م˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ذا˘ت˘شسأاو
تف˘˘ل˘˘ك ،ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا را˘˘ششت˘˘شسم
ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ضشت˘˘ف˘˘م ة˘˘م˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ب
ةيوناث ريدم اذكو ،ة˘ي˘ق˘ي˘شسو˘م
ة˘˘ط˘˘شسو˘˘ت˘˘م ر˘˘يد˘˘˘م ،ف˘˘˘ل˘˘˘كم
تا˘˘طا˘˘ششن˘˘لا بت˘˘كم ضسي˘˘˘ئرو
ة˘ي˘بر˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ل ة˘ي˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا

ة˘ل˘ئا˘ع ن˘مو ن˘ح˘ل˘مو بر˘ط˘˘م
.ةينف

ةفايصضو مرك تيب مكتيب
نف تيب نوكي نأا لبق

انثدحت امبف ،ىقيصسومو
مكتلئاع مرك نع

؟ةيقيصسوملا مكتلئاعو
تيب دشصقأاو ،يلئاع˘لا ا˘ن˘ت˘ي˘ب

ةيواز هنأاب افورعم ناك ،دلاولا
تان˘ي˘ت˘شس ذ˘ن˘م ف˘ي˘شضلا يوأا˘ت
رقم ناك هنأل يشضاملا نرقلا
ةفاك نم ضسا˘ن˘لا ع˘ي˘م˘ج د˘فاو˘ت
هيل˘ع ق˘ل˘ط˘يو ن˘طو˘لا تا˘يلو
 .هدومحاب ةيواز

ةبهوملا كيف فصشتكأا نم
ترثأات نمبو ةيقيصسوملا

ملاعل كلوخد يف
؟ىقيصسوملا

ي˘˘تو˘˘خإاو ه˘˘ل˘˘ل ه˘˘م˘˘حر ي˘˘بأا
ن˘م ر˘ي˘ث˘˘كب تر˘˘ثأا˘˘تو ،مار˘˘كلا
ن˘˘ي˘˘عد˘˘ب˘˘م˘˘˘لاو ن˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘لا

م˘˘لا˘˘˘ع ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لاو
،يرخ˘ف حا˘ب˘شصك ى˘ق˘ي˘شسو˘م˘لا
،مايه ،نÓب دهف ،ضشرطألا ديرف
،مو˘ث˘ل˘ك مأا ،ي˘طا˘ب˘ن˘شس ضضا˘ير
 .ودبع دمحم ،زوريف

كل ةيادب لوأا تناك ىتم
ةنصس يأا يفو نفلا اذه عم

يه امو فزعلا تأادب
يتلا ةيقيصسوملا تلآلا

لصضفأا يه امو اهيلع فزعت
؟كبلق ىلإا اهنم ةلآا

ي˘˘˘ف تنا˘˘˘ك ي˘˘˘تا˘˘˘ياد˘˘˘ب لوأا
امأا يشضاملا نرقلا تان˘ي˘ع˘ب˘شس
تغلب امدنع هتأادب دقف فزعلا

تن˘ك ،ير˘م˘ع ن˘˘م ة˘˘ن˘˘شس61
اهلك ةيرتولا تلآا ىلع فزعأا

اهبحأا نمو ...ةراتيقلاو نامكك
.دوعلا ةلآا يبلق ىلإا

يف لوألا كملعم وه نم
؟ىقيصسوملاو ءانغلا

ة˘ي˘ئاد˘ت˘بلا ة˘˘شسرد˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
دن˘ع ا˘هد˘ع˘بو ،ءا˘ن˘غ˘لا تم˘ل˘ع˘ت
ةقرف يف مولق فشسوي ذاتشسألا
.بونجلا ماغنأا

اهيدؤوت يتلا يناغألا

ةعبان دئاصصق يه اهنحلتو
مأا ةيرعصشلا كتحيرق نم

نم كريغ دئاصصق
؟ءارعصشلا

اهبلغأا اهيدؤوأا يتلا يناغألا
ةيبرغمو ةي˘بر˘ع تا˘ي˘بر˘ط ن˘م
نيفورعم نينان˘ف˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘جو
ينطوو يملاع ىوتشسم ىلع
يد˘ششر د˘م˘˘ح˘˘مو ة˘˘شسا˘˘يرد˘˘ك
يدا˘ه˘ل د˘˘ب˘˘ع ود˘˘ب˘˘ع د˘˘م˘˘ح˘˘م
ي˘لا˘كدو مو˘ث˘ل˘ك مأا طا˘ي˘˘خ˘˘ل˘˘ب
نع امأا ،ةيبرعلا تاحششوملاو
اهبلغأاف اهتنح˘ل ي˘ت˘لا ي˘نا˘غألا
ديششا˘نألاو ،ي˘ل˘ح˘م ع˘با˘ط تاذ
ةي˘ن˘يد˘لاو ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘يو˘بر˘ت˘لا

ضضعبو ةي˘ئا˘ن˘غ˘لا تار˘ي˘بولاو
رخآلاو يتاملك نم وه ام اهنم
،رهاط يورل اك ءارعشش ةدع نم
د˘˘ب˘˘ع بشض ،ي˘˘نا˘˘م˘˘ي ي˘˘شسو˘˘ق
.ميركلا دبع ليوط ،نامحر

ىلع تملعت نم لÓخ نم
تعبات نم وأا مهيديأا

لاجم يف مهلامعأا
نم نيحلتلاو ىقيصسوملا

مهنم رثكأا هب ترثأات يذلا
؟كتيصسفن يف عقو هلو
ةيملعلا ىقيشسوم˘لا تم˘ل˘ع˘ت

د˘ه˘ع˘م˘لا˘˘ب ةذ˘˘تا˘˘شسأا د˘˘ي ى˘˘ل˘˘ع
يرشصملا ذاتشسألا ىق˘ي˘شسو˘م˘لا
رديوق ذاتشسألاو نيشسح دمحا
نورخآاو مولق فشسويو نايزوب

نانف˘لا نا˘ح˘لأل نا˘كو ،م˘هر˘ي˘غ
ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘كدو ضشر˘˘˘˘طألا د˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف
ر˘ي˘ب˘ك ر˘ثأا ي˘طا˘ب˘ن˘شس ضضا˘˘يرو
.ىقيشسوملا يراشسم ىلع

ديدعلا تمقأا كنأا كصشل
ةينفلا تارهصسلا نم

تاناجرهملا يف تكراصشو
امبرو ةينطولاو ةيلحملا

نع انثدح ،ةيلودلا ىتح
تكراصش ةينف ةرهصس لوأا
يتلا تارهصسلا ددعو اهيف
نعو ،نآلا ىتح اهتماقأا
تاناجرهملا يف كتكراصشم

ةينطولاو ةيلحملا
؟ةيلودلاو

نرقلا تانيعب˘شسلا ن˘م ،م˘ع˘ن
عم انأاو اذه انموي يلإا يشضاملا

ع˘ي˘ط˘ت˘شسأا ل ي˘لا˘ت˘لا˘˘بو ن˘˘ف˘˘لا
ه˘˘˘˘ب تم˘˘˘˘ق ا˘˘˘˘م ل˘˘˘˘ك ءا˘˘˘˘شصحإا

،ةيلود تاناجر˘ه˘م˘ب تكرا˘ششو
تاعبطلا نم ديدعلاو ةينطوو
لوأا نيب نمو ،ةيلحملا ةيفاقثلا
نا˘ح˘˘لأا ي˘˘ف تنا˘˘ك ي˘˘تار˘˘ه˘˘شس
ىلع ثبت تناك يتلا بابششو
ن˘ي˘ب ن˘مو ،ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘عاذإلا
ي˘˘˘ف تكرا˘˘˘شش ي˘˘˘ت˘˘˘لا لود˘˘˘˘لا

اشسنرف ا˘بو˘ك ،ا˘ه˘ب تا˘نا˘جر˘ه˘م
.ايناملأاو اينابشسا

ددع مك نيحلتلا لاجم يف
لهو ؟اهتنحل يتلا يناغلا

اذه يف زئاوجب تيظح
؟لاجملا

09 تمدق لاجملا اذه يف
د˘ي˘ششا˘نأا ن˘ي˘ب ا˘م ا˘ي˘˘ن˘˘ف Ó˘˘م˘˘ع
،ةيلحمو ةيبرع يناغأاو ةينطو
تلشصح˘ت ي˘ت˘لا ز˘ئاو˘ج˘لا ن˘مو
ةز˘ئا˘ج˘لا ا˘ه˘ب ر˘خ˘ت˘فاو ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع
ة˘لآا ى˘ل˘ع فز˘ع˘˘لا ي˘˘ف ى˘˘لوألا
ةمشصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف دو˘ع˘لا
ةينطو ةدوششنأاو ،9791 ةنشس
يتكراششم اهدعبو0891 ةنشس
ي˘˘˘ف با˘˘˘ب˘˘˘ششو نا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لأا ي˘˘˘˘ف
ة˘ن˘شس ي˘ن˘˘طو˘˘لا نو˘˘يز˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘لا

يف ىرخأا زئاوج ةدعو ،8891
ةزئاج رخآاو ،ةينطو تاكراششم
˘˘ما˘˘شسو˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع تل˘˘شصح˘˘ت
نم ةينطولا ةدوششنأÓل ينطولا

ز˘يز˘ع˘لا د˘˘ب˘˘ع ضسي˘˘ئر˘˘لا فر˘˘ط
رئازجلاب6102 ةنشس ةقيلفتوب

.ةمشصاع
كتقرف نع انثدح

تصسصسأات ىتمو ةيقيصسوملا
روهمجلا بواجت ىدم امو

؟اينطوو ايلحم اهعم
ي˘˘˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘˘˘قر˘˘˘˘˘˘ف تشسشسأا˘˘˘˘˘˘˘ت

،يشضاملا نرقلا نم تاينيتشسلا
ةديحو˘لا ة˘قر˘ف˘لا تنا˘ك ثي˘ح˘ب
ي˘ل˘ح˘م ىد˘شصب تي˘ظ˘ح كاذ˘نآا

تل˘خدأا ا˘ه˘˘نأل ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ي˘˘ن˘˘طو
ة˘يرو˘ل˘كل˘ف˘لا تلآا ن˘م ضضع˘ب
ةيرئازجلا ةيلحملا ةينغألا يف
.

يف ادنصس كل ناك نم
؟ةينفلا كتريصسم

،ا˘مو˘م˘ع ة˘م˘ير˘كلا ة˘ل˘ئا˘ع˘˘لا

و رداقلا دبع ،دمحا  ،يناوخإا
.هدومح دمحم اشصوشصخ

كعيراصشم يه ام
؟ةيلبقتصسملا

يف ةيقيشسو˘م ة˘شسرد˘م ح˘ت˘ف
ديدعلا ليجشستو ،راردأا ةيلو
رودت يتلا ةينفلا لامعألا نم
ن˘˘طو˘˘لا لو˘˘ح ا˘˘ه˘˘ع˘˘ي˘˘شضاو˘˘˘م
ن˘ي˘ط˘شسل˘ف ق˘ي˘ق˘ششلا ن˘˘طو˘˘لاو
تاريبواو ةيعامتجلا تافآلاو
 .ةينطوو ةيلحم
يقابك رئازجلا انتلود رمت

ةحئاجب ملاعلا لود
رجحلا لظ يفو ،انوروك

تاءارجإلاو يحصصلا
نم ةياقولل ةذختملا

،91 ديفوك انوروك سسوريف
فيفختلل كتاعادبإا يه ام

رجحلا تاءارجإا نم
؟يحصصلا

عطاقملا نم ديدعلا تعشضو
ىلع ي˘تا˘ن˘ق ي˘ف ة˘ي˘ق˘ي˘شسو˘م˘لا
ى˘ل˘ع ي˘ت˘ح˘ف˘˘شصو بو˘˘تو˘˘ي˘˘لا
ى˘ل˘ع ه˘ي˘فر˘ت˘ل˘ل  كو˘ب˘˘شسيا˘˘ف˘˘لا
ن˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طاو˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو برا˘˘˘˘قألا

ةيلحملا يتينغأاو ،ءاقدشصألاو
اهعوشضوم ناك يتلا ةريخألا

نم تناك انوروك ةحئاج نع
 .يتاملكو ينيحلت

نينطاوملا حصصنت اذامب
سسوريف نم ةياقولل

؟انوروك
مهلزانم يف اوقبي نأا ىنمتأا

ةرور˘شضل˘ل نو˘كي م˘ه˘˘جور˘˘خو
تا˘ما˘م˘كلا او˘ع˘شضيو ،ط˘ق˘˘فو
ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا ل˘˘ئا˘˘شسو او˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘يو
قانعلاو ةحفاشصملا اوبن˘ج˘ت˘يو
ن˘˘م او˘˘شصل˘˘خ˘˘ت˘˘يو اور˘˘ي˘˘غ˘˘˘يو
،ة˘ئ˘ي˘شسلاو ة˘ي˘ب˘ل˘شسلا تادا˘ع˘˘لا

ق˘˘ثو˘˘˘ي ي˘˘˘كل ة˘˘˘شصر˘˘˘ف هذ˘˘˘هو
ه˘ق˘لا˘خ ع˘م ه˘ت˘˘قÓ˘˘ع نا˘˘شسنإلا

ى˘شضر˘م˘لا م˘ه˘ناو˘خإل او˘عد˘يو
اندÓب نع ءابول اذه لوزي نأاو
نإا ضضرألا عاقب رئاشسو رئازجلا
.هلل ءاشش

اذهل ماتخك ةريخأا ةملك
 راوحلا

مكل يركششو يتايحت هجوأا
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طاو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘كلو
يناثلا انن˘طو˘لو تا˘ن˘طاو˘م˘لاو
با˘ب˘ششلو ن˘ي˘ط˘شسل˘ف ق˘ي˘ق˘ششلا

يتحيشصنو ،اشصو˘شصخ ي˘ن˘طو
م˘ه˘تارد˘ق˘ب او˘ن˘مؤو˘˘ي نأا˘˘ب م˘˘ه˘˘ل
ى˘ل˘ع نو˘ل˘م˘ع˘يو ة˘ي˘˘شصخ˘˘ششلا
ي˘نا˘˘مأاو م˘˘ه˘˘مÓ˘˘حأا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
ق˘ي˘فو˘ت˘لا ى˘ن˘م˘تأاو ،م˘ه˘˘ي˘˘لا˘˘هأا

ي˘لا˘م˘عأل حا˘ج˘˘ن˘˘لاو داد˘˘شسلاو
يعيراششم اشصوشصخو ةمداقلا
ءاشش نإا اهب مايقلا يونأا يتلا
نم ءابولا اذه لوزي نأاو هللا
تنأا كل ىنمتأا امك ةفاك ملاعلا
ق˘˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘لا ي˘˘ن˘˘تروا˘˘˘ح يذ˘˘˘لا

م˘˘كي˘˘ل˘˘ع مÓ˘˘شسو ،حا˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘لاو
ن˘ح˘ن .ه˘تا˘كر˘بو ه˘ل˘لا ة˘م˘˘حرو
كبواجت ىلع كركششن انرودب
،انل ةشصرفلا هذه ةحاتإاو انعم
     .كتقو نم انذخأا نإا ةرذعمو

تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا تد˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘شسا
نب ر˘ي˘كب» ة˘عرز˘م˘ب ة˘ن˘طا˘ق˘لا

يديشس ةيدلبل ةعباتلا «طلز
ضسابعلب يديشس ةيلوب  ميهاربإا

ةهجوم ىوكشش ةلاشسر نمشض
نيشسحت لجا نم ،يلاولا ىلإا

نع امإا ة˘ي˘ششي˘ع˘م˘لا م˘ه˘فور˘ظ
تانكشس ىلإا مهليحرت قيرط
مهحنم وا ةيراجيا ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جا
ميمرت لجا نم ةيلام تاناعإا
،طو˘ق˘شسل˘ل ة˘˘ل˘˘يآلا م˘˘ه˘˘تو˘˘ي˘˘ب
تا˘˘ق˘˘ق˘˘ششت˘˘لا ةر˘˘ث˘˘˘ك بب˘˘˘شسب
ئ˘ل˘م˘ت ي˘ت˘لاو تا˘عد˘˘شصت˘˘لاو
يتلا اهلزانم ناردجو فقشسأا
ةب˘ق˘ح˘لا ى˘لإا ا˘هد˘ي˘ي˘ششت دو˘ع˘ي
.ةيرامعتشسلا

ةيعشضولاب ناكشسلا ددن دقو
م˘ه˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ت ا˘˘ه˘˘ي˘˘لإا لآا ي˘˘ت˘˘لا
نا˘م˘ث يوأا˘˘ي يذ˘˘لا ي˘˘ن˘˘كشسلا

لهؤوم ريغ تاب هنوك تÓئاع
هراق˘ت˘فا بب˘شسب م˘ه˘لا˘ب˘ق˘ت˘شسل
ة˘˘يرور˘˘شضلا ق˘˘فار˘˘م˘˘لا م˘˘˘هأل
رار˘غ ى˘ل˘ع ،م˘ير˘كلا ضشي˘ع˘ل˘˘ل
ةكبشش ىل˘ع ة˘عرز˘م˘لا ماد˘ع˘نا
ي˘ح˘˘شصلا فر˘˘شصلا تاو˘˘ن˘˘ق˘˘ل
تايافنلا يمرل نكامأا ىتحو
راششتنا ىلإا ىدأا امم ،ةيلزنملا
ة˘ه˘ير˘كلا ح˘ئاور˘لاو خا˘شسوألا
ددع نم فعاشض يذلا رمألا
ضضارمألا فلتخمب تاباشصإلا

ن˘˘ي˘˘ب ةر˘˘ششت˘˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘ئ˘˘˘بوألاو
طا˘شسوأا ي˘ف ة˘شصا˘خ نا˘˘كشسلا
ل˘شصف ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ي˘˘شس لا˘˘ف˘˘طألا
ةانا˘ع˘م ن˘م داز ا˘مو ،ف˘ي˘شصلا
ة˘عرز˘م˘لا را˘ق˘ت˘فا تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا

ة˘ي˘˘شسا˘˘شسألا طور˘˘ششلا ى˘˘ندأل
ر˘˘˘فو˘˘˘ت مد˘˘˘˘ع رار˘˘˘˘غ ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
يعيبطلا زاغلا ىلع مهنكاشسم
نا˘˘˘˘˘˘كشسلا لاز˘˘˘˘˘˘˘ي ل ثي˘˘˘˘˘˘˘ح
نم بط˘ح˘لا ى˘ل˘ع نود˘م˘ت˘ع˘ي
لظ يف ةئفدتلاو يهطلا لجا
زاغ تاروراق راعشسأا عافترا
ة˘يدود˘ح˘م ل˘با˘˘ق˘˘م نا˘˘تو˘˘ب˘˘لا
ةيادب ذنم مدعنا يذلا مهلخد
ر˘˘ج˘˘ح˘˘لاو ا˘˘نورو˘˘ك ة˘˘ح˘˘نا˘˘ج
.يحشصلا

نم ةلمج تÓئاعلا تعفرو
تح˘ب˘شصأا ي˘ت˘لا تلا˘˘غ˘˘ششنلا
ة˘عرز˘م نا˘كشس ةا˘ي˘ح ضصغ˘ن˘ت
ا˘هرد˘شصت «طلز ن˘˘ب ر˘˘ي˘˘كب»
ر˘م˘ت˘شسم˘لا رو˘هد˘ت˘˘لا ل˘˘كششم
ببشسب ي˘ششي˘ع˘م˘لا ط˘ي˘ح˘م˘ل˘ل
لاط يذلا ءاشصقإلاو ضشيمهتلا
ىلع مهتظيفح راثأاو ناكشسلا
اهنوقلي يتلا ةئيشسلا ةلماعملا

ةيلحم˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا ل˘ب˘ق ن˘م
يأا ةعاشسلا دحل ذختت مل يتلا
نم فيفختلا هنأاشش نم ءارجإا

نم مغرلاب ةيمويلا م˘ه˘ب˘عا˘ت˘م
تاذ يفف .ةديدعلا مهتÓشسارم
نم تÓئاعلا تكتششا قايشسلا
مهتعرزم لخاد ةرانإلا مادعنا
ى˘لإا ل˘ي˘ل˘لا ي˘ف لو˘ح˘ت˘ت ي˘ت˘لا

ن˘˘يأا ن˘˘ي˘˘فر˘˘ح˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ار˘˘˘كو
لا˘ع˘فألا ف˘ل˘ت˘خ˘م نو˘شسرا˘م˘ي

تدجنت˘شساو .ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا ر˘ي˘غ
ن˘ي˘شسح˘ت ل˘جا ن˘م تÓ˘ئا˘ع˘˘لا

يذ˘لا ي˘ششي˘ع˘م˘لا م˘ه˘ط˘ي˘˘ح˘˘م
ءلؤوه مهلا˘ف˘طأا ه˘ي˘ف عر˘عر˘ت˘ي
مهب ضصبرتي توملا رطخ تاب
رايهنلاب ةددهم تويب لخاد
ة˘˘ب˘˘ق˘˘ح˘˘ل˘˘ل دو˘˘ع˘˘˘ي ا˘˘˘هر˘˘˘م˘˘˘ع
د˘ششت م˘ل ثي˘ح ة˘يرا˘م˘ع˘ت˘شسلا

هابت˘نا رو˘هد˘ت˘م˘لا ا˘ه˘ت˘ي˘ع˘شضو
ل˘˘˘جا ن˘˘˘˘م ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘شسم˘˘˘˘لا
ةي˘لا˘م تاد˘عا˘شسم ضصي˘شصخ˘ت
قوف اهرايهنا لبق ا˘ه˘م˘ي˘مر˘ت˘ل
م˘ه˘ح˘ن˘م وأا ا˘ه˘ي˘ن˘طا˘ق ضسوؤور
يف ةيعاد ،مهل ةقئل تانكشس
ة˘˘ي˘˘غ˘˘ب ي˘˘لاو˘˘لا ه˘˘˘تاذ تقو˘˘˘لا

ىلع فوقولا لجا نم اهترايز
ةي˘ثرا˘كلا ة˘ي˘ع˘شضو˘لا ة˘ق˘ي˘ق˘ح
اهنوششيعي يت˘لا ةرو˘هد˘ت˘م˘لاو
را˘ي˘ه˘نلا˘ب ةدد˘ه˘م تو˘ي˘ب ي˘ف
.ةظحل ةيأا يف مهشسوؤور قوف
ن˘ي˘مألا ح˘شضوأا ه˘ت˘ه˘˘ج ن˘˘م و
،ميهاربإا يديشس ة˘يد˘ل˘ب˘ل ما˘ع˘لا
لÓخ تدافتشسا ةعرزملا نأاب
عورششم نم ةيشضاملا ةنشسلا
ة˘˘ح˘˘لا˘˘شصلا ها˘˘ي˘˘م˘˘˘لا لا˘˘˘شصيإا
امم ،نيتل˘حر˘م ى˘ل˘ع بر˘ششل˘ل
اذهب دوزت˘لا˘ب نا˘كشسل˘ل ح˘م˘شس
ءا˘شضق˘لاو يو˘ي˘ح˘لا ر˘شصن˘ع˘˘لا

ها˘˘ي˘˘م˘˘لا ةرد˘˘ن ل˘˘كششم ى˘˘ل˘˘ع
ا˘˘مأا .تاو˘˘ن˘˘شسل ةر˘˘م˘˘ت˘˘شسم˘˘˘لا
ىرخألا لكاششملا ضصوشصخب
هتاذ ثدحتملا لا˘ق˘ف ة˘ق˘لا˘ع˘لا
ة˘قا˘ط˘ب تد˘عأا ه˘ح˘لا˘شصم نا˘ب
م˘هأا ر˘˘شصح ن˘˘م˘˘شضت ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت
عيراششم زاجنا ةيغب لكاششملا
لا˘شسرإا م˘ت ثي˘ح ا˘ه˘ب ل˘ف˘كت˘˘ت
حلا˘شصم˘لا ى˘لإا ة˘قا˘ط˘ب˘لا كل˘ت
ر˘ي˘ششأا˘ت˘لا ل˘جا ن˘م ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لا

ع˘يرا˘ششم˘لا ل˘يو˘م˘تو ا˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع
رارغ ىلع اهن˘م˘شض ة˘جرد˘م˘لا
قرطلا ديبعت ءابرهكلا لاشصيإا
ةعرزم˘لا ز˘ي˘ه˘ج˘ت ن˘ع كي˘ها˘ن
جمانربلا نم ةيفيرلا ةرانإلاب
.لظلا قطانمل هجوملا

ةلمح لصصاوتو..
انوروك سسوÒف ةحفاكم

ناو˘يد ر˘ق˘م˘ب ار˘خؤو˘˘م د˘˘ق˘˘ع
ضساب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘شس ة˘يلو ي˘لاو
ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا عا˘˘م˘˘ت˘˘جا
يعا˘ط˘ق˘لا طا˘ششن˘لا ق˘ي˘شسن˘ت˘ل
ضسوريف را˘ششت˘نا ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل

.هتحفاكمو دجتشسملا انوروك
يذ˘˘لا عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا ل˘˘ه˘˘ت˘˘شساو
روشضحب ةيلولا يلاو هشسأارت
ي˘ب˘˘ع˘˘ششلا ضسل˘˘ج˘˘م˘˘لا ضسي˘˘ئر
ىد˘ل ما˘ع˘لا بئا˘ن˘لاو ي˘ئلو˘˘لا

ضسابعلب يديشس ءاشضق ضسلجم
ةزهجألا يلوؤوشسم بناج ىلإا
ن˘ير˘يد˘م˘لاو ا˘ي˘ل˘ح˘م ة˘ي˘ن˘˘مألا
عÓطلاب نيينعملا نييذيفنتلا

تا˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘شصح ى˘˘ل˘˘ع
نيح يف .ةيلولاب ةينماشضتلا
ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م ى˘˘لإا قر˘˘ط˘˘ت˘˘لا م˘˘ت
ةذختملا تاءارجإلاو ري˘باد˘ت˘لا

امو تاعاطقلا ىوتشسم ىلع
تققح˘ت ي˘ت˘لا ىود˘ج˘لا ىد˘م
ءا˘بو˘لا ق˘˘يو˘˘ط˘˘ت قا˘˘ي˘˘شس ي˘˘ف
.هتاعبت نم فيفختلاو

˘مو˘م˘ع ي˘ف ة˘ن˘ج˘ل˘˘لا تعدو
نينطاوملا ،اهئاشضعأا تÓخدت
لÓخ نم ربكأا دوهج لذب ىلإا
مراشصلا مازت˘للاو طا˘ب˘شضنلا
ة˘˘˘يزار˘˘˘ت˘˘˘˘حلا تاءار˘˘˘˘جإلا˘˘˘˘ب
ةحفاكم ىلإا ةفداهلا ةيئاقولاو
.هنم دحلاو ءابولا

ودبع.سص
mahali@essalamonline.com
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نو˘˘˘˘لواز˘˘˘˘ي يرارز ةو˘˘˘˘˘خإلا
بي˘ل˘ح˘لا ةدا˘˘م ع˘˘يزو˘˘ت طا˘˘ششن
نم ة˘ن˘شس52 ذنم ه˘تا˘ق˘ت˘ششمو
ةد˘جاو˘ت˘م˘لا تا˘ن˘ب˘ل˘م˘لا د˘˘يد˘˘ع
ةمشصاعلا رئازجلاو ضسادرموبب
ةريوبلاو ةل˘ي˘شسم˘لاو  ة˘يد˘م˘لاو
ةد˘˘ي˘˘ع˘˘ب تا˘˘فا˘˘شسم ى˘˘ل˘˘˘ع ،وو
لا˘ق˘ي ا˘م ل˘˘قأا فور˘˘ظ ط˘˘شسوو
ل˘جأا ن˘م ة˘ب˘ع˘شص ا˘ه˘˘نأا ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع
يطغت ل ةيمك ريفوتل يعشسلا
راجتو نئابزلا نم ةليلق ةبشسن
ةريخألا يف اوررق˘ي˘ل ،ة˘ئز˘ج˘ت˘لا
لبق ىشسيع يديشسب ةنبلم حتف
مهل ناك ام وهو تاونشس70
را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف اودا˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسا ن˘˘˘˘يأا
ضضرأا ة˘ع˘ط˘ق ن˘م را˘م˘ث˘˘ت˘˘شسلا

عبر˘م ر˘ت˘م0005 اه˘ت˘حا˘شسم
ثي˘ح ،تا˘طا˘ششن˘لا ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ب
يدا˘ع ل˘˘كششب رو˘˘مألا ترا˘˘شس
32 ن˘˘م د˘˘يزأا ة˘˘ق˘˘فاو˘˘م د˘˘˘ع˘˘˘ب
،4102 ةنشس ةشصتخم ةيريدم
نأا˘ب او˘لا˘ق ة˘ن˘ب˘ل˘م˘˘لا با˘˘ح˘˘شصأا
ح˘ت˘ف ى˘ل˘˘ع ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘م م˘˘ه˘˘لا˘˘مآا

57 ر˘˘فو˘˘ي يذ˘˘لا م˘˘ه˘˘عور˘˘ششم
هت˘قÓ˘ط˘نا رو˘ف  ل˘م˘ع بشصن˘م
00001  قوفت ةيجاتنإا ةعشسبو
،ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي بي˘˘ل˘˘ح˘˘لا ن˘˘˘م ر˘˘˘ت˘˘˘ل
زاجنا ف˘ي˘لا˘كت نأا ن˘ي˘ح˘شضو˘م
ي˘جرا˘خ˘لا راد˘ج˘لاو ل˘˘كي˘˘ه˘˘لا
هايملا نيزخت ناكمو ة˘ن˘ب˘ل˘م˘ل˘ل
ديزأا مهفلك تاقحلملا ضضعبو
فقوتيل ،ميتنشس رايلم20 نم
ىقبت بابشسأل ايئاهن عورششملا

،راذ˘نإا ق˘ب˘شسا نودو ة˘لو˘ه˘˘ج˘˘م
ىل˘ع ف˘ل˘م˘لا ة˘يو˘شست م˘ت ثي˘ح
ذاختا دعب يل˘ح˘م˘لا ىو˘ت˘شسم˘لا

تا˘ه˘ج˘لا ن˘˘م تاءار˘˘جإلا ل˘˘ك
نيب جرحدتي ىق˘ب˘ي˘ل ،ة˘ي˘شصو˘لا
ة˘˘˘شصت˘˘˘خ˘˘˘م ح˘˘˘لا˘˘˘شصم ة˘˘˘قورأا
ا˘م و˘هو ة˘م˘شصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘˘لا˘˘ب
ةيدام ىرخأا رئاشسخ انل ببشس
ةقطنملا ناو امي˘شس ،ة˘يو˘ن˘ع˘مو
ضسايكألا بيلح يف ةمزأا ضشيعت
فخي ملو ،ابيرقت نيرهششلا ذنم
يف مهناكمإاب نأا يرارز ةوخإلا

لك ةيطغت ةنب˘ل˘م˘لا ح˘ت˘ف ة˘لا˘ح
تايلولاو ةرواجملا تايدلبلا
نأا نيلمآا ،ضسايكألا بيلح ةدامب
يف ةيشصولا تاهجلا لجعتشست
ر˘˘˘˘شضخألا ءو˘˘˘˘˘شضلا ءا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘عإا
ذ˘ن˘م ف˘قو˘ت˘م˘لا م˘ه˘˘عور˘˘ششم˘˘ل
52 ةب˘شسن ه˘غو˘ل˘ب د˘ع˘ب4102

.ةبولطملا لاغششألا نم ةئاملاب
ÊدŸا عمتÛا ولث‡

نوبلاطي تايعمجو
بيل◊ا ةدام Òفوتب

ىشسيع يديشسب
نولثمم عفر ،رخأا بناج نم

ي˘˘ند˘˘م˘˘لا ع˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘ع
نونطاومو ةطششان تا˘ي˘ع˘م˘جو
تاهجلل اءادن ،ىشسيع يديشسب
بي˘ل˘ح ةدا˘م ر˘ي˘فو˘ت˘ب ة˘ي˘شصو˘لا
هذ˘ه نأا ن˘ي˘ح˘شضو˘م ضسا˘˘ي˘˘كألا
ةيادب ذنم ةردن لجشست ةريخألا
دوز˘ت˘ت ثي˘ح ،ة˘يرا˘ج˘لا ة˘ن˘˘شسلا
ي˘˘لاو˘˘ح˘˘ب تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لا ضضع˘˘˘ب
ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘تر˘˘م ضسي˘˘˘ك0051
لكششتت ريباوط  مامأا عوبشسألا

ةيمÓك تاششوانم عم موي لك
ةمزأا ،بيلحلا نم ضسيكب رفظلل
ةر˘ي˘ق˘ف˘لا تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا تع˘˘شضو
ر˘ي˘غ قزأا˘م ي˘ف ة˘جا˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لاو
فور˘ظ˘لا ع˘م ا˘م˘ي˘شس ،ر˘ظ˘ت˘˘ن˘˘م
يتلا ةيششيع˘م˘لاو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا
عم  تÓئا˘ع˘لا بل˘غا ا˘ه˘ششي˘ع˘ت
نم ة˘يا˘قو˘ل˘ل ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا
اذكو ،ا˘نرو˘ك ضسور˘ي˘ف را˘ششت˘نا
ةدا˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع بل˘˘ط˘˘لا د˘˘ياز˘˘ت
. ليشضفلا رهششلا يف ةيويحلا

ةيورل ةقطنم ناكشسو..
نوبلاطي روزرزلا ‘

Ãةيومنت عيراشش
ةلزعلا نم مهجرخت
ةيدلبب ةيورل ناكشس ،لازي ل

بو˘˘˘˘ن˘˘˘˘ج ى˘˘˘˘˘شصقأا روزرز˘˘˘˘˘لا

ة˘لز˘ع˘لا نو˘˘نا˘˘ع˘˘ي ،ة˘˘ل˘˘ي˘˘شسم˘˘لا
ىندأا نم ءاشصقإلاو نامرحلاو
ي˘˘لا˘˘هأا ،ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا تا˘˘يرور˘˘شض
ةرارم ايموي نوعرجتي ةقطنملا
ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا ة˘˘بو˘˘ع˘˘شصو ضشي˘˘ع˘˘˘لا
ل˘ك ن˘م ة˘مور˘ح˘م ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ب
،ةيومنتلا عيراششملاو تايلمعلا

ار˘مذ˘˘ت ا˘˘ه˘˘نا˘˘كشس ىد˘˘بأا ثي˘˘ح
مهديرجت ءارج نيريبك ءايتشساو
م˘˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘يرور˘˘˘شض ط˘˘˘شسبأا ن˘˘˘م
لكاششمل ةليوط ةمئاق ،ةيمويلا

ةيدودحلا ةيورل ناكشس مومهو
مادعناب ةيادب ،ةنتاب ةيلو عم
د˘م˘ت˘ع˘ي˘ل ة˘ي˘ف˘ير˘˘لا ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا
ة˘ي˘ئاد˘ب ل˘ئا˘شسو ى˘ل˘ع نا˘كشسلا

ح˘˘ي˘˘˘با˘˘˘شصم˘˘˘لاو عو˘˘˘م˘˘˘ششلا˘˘˘ك
ها˘˘ي˘˘م ة˘˘مزأا ى˘˘لإا ...ة˘˘˘يود˘˘˘ي˘˘˘لا
ة˘ي˘ئاد˘ب˘لا ل˘ئا˘˘شسو˘˘لاو بر˘˘ششلا
تÓئاعلا ديوزت يف ةلمعتشسملا
جيراهشصلاو باود˘لا ة˘ط˘شساو˘ب
ر˘طا˘خ˘م ن˘م ا˘ه˘ن˘ع م˘ج˘ن˘ي ا˘مو
ىلإا ،نينطاوم˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘ح˘شص
ة˘ي˘حÓ˘˘ف˘˘لا كلا˘˘شسم˘˘لا با˘˘ي˘˘غ
ةكرح بعشص ام وهو ةيفيرلاو
ةرواجملا ندملا وحن  تÓقنتلا

ةيدلبلا زكرمو ناميلشس دلوأاك
يلاهأا ، .. رورشس نب ةرئادلاو
مهتيرق رفو˘ت م˘غرو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

جÓع ةعاقو ةيدلبلل عرف ىلع
نود م˘˘ه˘˘ب˘˘شسح ى˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘ت ن˘˘˘كل
ط˘بر م˘ت˘ي م˘ل ثي˘ح ،لÓ˘غ˘ت˘شسا
ءابرهكلا ةكبششب يدلبلا عرفلا
ىقبت نيح يف ،اذه انموي ىلإا
راعششإا ىلإا ةقلغم جÓعلا ةعاق
ي˘˘لا˘˘˘هأا ر˘˘˘ط˘˘˘شضي ثي˘˘˘ح ،ر˘˘˘خآا

تابكرم روبع راظتنا ضضيرملا
ة˘يد˘ل˘ب ن˘م ن˘ي˘مدا˘˘ق ضصاو˘˘خ˘˘ل
تارايشس راجئتشسا وأا لاكودما

ةيلايخ را˘ع˘شسأا˘ب نا˘ت˘شسيد˘نو˘ل˘ك
بر˘قا ى˘˘لإا م˘˘ها˘˘شضر˘˘م ل˘˘ق˘˘ن˘˘ل
ة˘ي˘ب˘ط ةدا˘ي˘˘ع وأا ف˘˘شصو˘˘ت˘˘شسم
ضسردمتي رخآا بناج نم  ،ةماع
فورظ ي˘ف ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ذ˘ي˘مÓ˘ت

ةيئادتبلا هلج˘شست ا˘م˘ل ة˘ب˘ع˘شص
يف بشصت ةر˘ي˘ب˘ك ضصئا˘ق˘ن ن˘م
ةيورل يلا˘هأا ،ذ˘ي˘م˘ل˘ت˘لا ح˘لا˘شص
م˘˘ه˘˘ت˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ب م˘˘ه˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘لو
ن˘˘م بر˘˘ق˘˘لا˘˘˘ب رار˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘شسلاو
تا˘طا˘ششن ة˘لواز˘مو م˘ه˘ي˘شضارأا
،ضضرألا ةمدخو ةيششاملا ةيبرت

ةلوؤوشسملا تاهجلا  نم اوبلاط
ة˘يو˘م˘ن˘ت ع˘يرا˘ششم د˘˘ي˘˘شسج˘˘ت˘˘ب
ر˘ي˘غ˘تو ة˘لز˘ع˘لا ن˘م م˘ه˘جر˘خ˘˘ت

.ةيمويلا مهتايح
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يريزو نودصشاني ةليصسملأ يف ىصسيع يديصسب يرأرز ةوخإلأ
مهعورصشم ىلع ديمجتلأ عفرل ةحÓفلأو راجتلأ

قوشسب مهطاششن فقوت دعب ›اولل ةلاشسر اوهجو
يحشصلا رج◊ا ءارج ةنيدŸا

ةيام◊أ نوبلاطيو نوثيغتصسي ةلصشنخب نويمويلأ لامعلأ

ةيعامتج’ا تائزجتلا راطإا يف لخدت

نوبلاطي ديفتصسم557 ةصصح ةيصضرألأ عطقلأ نم نوديفتصسملأ
تليصسمصسيت يف يتصسيمخب يراقعلأ رتفدلأو ءانبلأ سصخرب

ضسور˘ي˘ف ءا˘بو ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل
نمأا مظن ،91 ديفوك انوروك
ع˘م ق˘ي˘شسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب ف˘˘لوأا ةر˘˘ئاد
ةمÓشسلا قيرط ةيعمج بتكم
رور˘م˘لا ثداو˘ح ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل
ةيشسيشسحت ةلمح ارخؤوم ،ناقرب
ةر˘ئاد˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصل
ة˘ل˘م˘ح˘لا تفد˘ه˘ت˘˘شساو ،ف˘˘لوأا

ط˘شسو˘ب ح˘˘ئار˘˘ششلا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م

اهلÓخ نم متو ،فلوأا ةنيدم
تادا˘ششرإاو ح˘˘ئا˘˘شصن ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت
تعبت ،ضسوريفلا ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل
ن˘م˘شضت˘ت تا˘يو˘ط˘م ع˘يزو˘ت˘˘ب
تي˘˘˘ق˘˘˘لو عو˘˘˘شضو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا تاذ
تائ˘ف˘لا نا˘شسح˘ت˘شسا ةردا˘ب˘م˘لا
لÓخ نم اهب ءاقتللا مت يتلا
ةبشسانملاب تمت ا˘م˘ك ة˘ل˘م˘ح˘لا

راردأا ةعاذإا ريثأا ربع ناتلخادم

ف˘لوأا ةر˘ئاد ن˘مأل ا˘م˘˘هد˘˘م˘˘حأا
ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج بت˘˘كم˘˘ل ىر˘˘خألاو
لو˘ح نا˘قر˘ب ة˘مÓ˘شسلا ق˘ير˘˘ط
تمت˘ت˘خاو ة˘ل˘م˘ح˘لا تا˘ير˘ج˘م
ةر˘ئاد ن˘مأا م˘ير˘كت˘ب ة˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا
ة˘ي˘ع˘م˘˘ج˘˘لا فر˘˘ط ن˘˘م ف˘˘لوأا

ةلاعفلا ةم˘ها˘شسم˘ب ه˘ل ا˘نا˘فر˘ع
  .ةلمحلا حاجنإا يف

نمحرلادبع يفاولب

 ةمÓشسلا قيرط ةيعمج بتكم عم قيشسنتلاب

انوروك سسوÒف نم ةياقولل ةلمح مظني رأردأاب فلوأأ ةرئأد نمأأ

لخدتلا ةرورشض ،ةحÓفلاو ةراجتلا يريزوو ةيروهمجلا سسيئر ،ةليشسملا يف ىشسيع يديشسب يرارز ةوخإ’ا  ،دششان
ةدجاوتملا ةنبلملا عورششمب ةشصاخلا لاغششأ’ا ةلشصاوم لجا نم ةدعاشسملا دي مهحنمو مهنع نبغلا عفرل لجاعلا

ىشسيع يديشسب تاطاششنلا ةقطنمب

ةيلوب نويمويلا لامعلا هجو
ة˘˘ثا˘˘غ˘˘ت˘˘شسا ة˘˘لا˘˘شسر ،ة˘˘ل˘˘ششن˘˘خ
ي˘لاو ل˘خد˘ت˘ب ا˘ه˘ي˘ف نو˘ب˘لا˘ط˘˘ي
لخدتلل يديزو˘ب ي˘ل˘ع ة˘يلو˘لا

يت˘لا ة˘ي˘ع˘شضو˘لا ن˘م م˘هذا˘ق˘نإل
رج˘ح˘لا ءار˘ج ا˘ه˘ي˘ل˘ع او˘ح˘ب˘شصا
م˘ه˘طا˘ششن ف˘ي˘قو˘˘تو ي˘˘ح˘˘شصلا
بشسكل ةنيدملا قوشسب يمويلا
امو ،مهرشسأا دارفا ةلاعإل قزرلا

نيررشضتملا دحا لوقي اهيف ءاج
برقأا يف Óح ديرن يشساشس حتاف
لو ي˘نا˘ع˘ي ا˘ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا تقو
ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘ه ن˘ع م˘ل˘كت لوؤو˘شسم
،يمويلا انلوخدمب ضشيعن نحن

لجأا نم يحشصلا رجحلا انقبط
ا˘م ا˘ندÓ˘ب ل˘جأا ن˘مو ا˘ن˘تÓ˘ئا˘˘ع
يلاو ديشسلا بارعإلا نم انلحم
لو رهمجتلا ديرن ل  ،ةيلولا

ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا نو˘نا˘ق ر˘شسك
لو ةناعإا ةيا نم انءاشصقا مغر
ضصشصخملا غلبملا نم ضضيوعت
ضسور˘ي˘˘ف ن˘˘م ن˘˘يرر˘˘شضت˘˘م˘˘ل˘˘ل

ل اننأا ببشسل هنم انمرح انوروك
ا˘ن˘شسلو ي˘فر˘ح ة˘قا˘˘ط˘˘ب كل˘˘م˘˘ن
نا˘˘˘م˘˘˘شضلا ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘شسم
تÓ˘˘ج˘˘شس لو ي˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جإلا
˘ما˘ت ل˘ها˘ج˘ت م˘ت ن˘يأا ،ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت
ع˘ي˘م˘˘ج فر˘˘ط ن˘˘م ا˘˘ن˘˘ت˘˘لا˘˘ح˘˘ل
ا˘ن˘شسل ن˘ح˘ن ل˘ه ،ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘˘لا
،ان˘ب م˘ت˘ي˘ح˘شض ل˘ه ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘ب
انب لفكتلل ادوعو مدق ضسيئرلا

ةشصاخ عمتجملا تائف عيمجبو
تارار˘ق ل˘ه ة˘˘ششه˘˘لا تا˘˘ئ˘˘ف˘˘لا
يف ا˘ه˘ب لو˘م˘ع˘م ر˘ي˘غ ضسي˘ئر˘لا

لامعلا عيمج نا˘مر˘حو ا˘ن˘ت˘يلو
تÓئاع مه˘يد˘ل م˘ه ،ن˘ي˘ي˘مو˘ي˘لا

هتوق بشسكي مهمظعمو دلوأاو
عرا˘ششلا ي˘ف ي˘مو˘ي˘لا ل˘م˘ع˘لا˘ب
يف نولوؤوشسملا نيأا .فيشصرلاو
انكاشس كرح دحأا ل ةيلولا هذه
ل˘م˘ع˘ن ا˘ن˘ك ن˘˘ح˘˘ن ا˘˘ن˘˘ل˘˘جأا ن˘˘م
ةيششع نيب ني˘لا˘ط˘ب ا˘ن˘ح˘ب˘شصأاو
م˘غر ي˘لاو˘لا د˘ي˘شسلا ا˘ها˘ح˘شضو
ةعطق41 ي˘ح˘لا ي˘لا كترا˘˘يز
ل˘ف˘كت˘ل˘ل تا˘م˘ي˘ل˘ع˘˘ت ءا˘˘ط˘˘عإاو
متو قبطت مل اهنا لإا  هناكشسب
نا˘˘˘كشسلا ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ل˘˘˘ها˘˘˘ج˘˘˘˘ت
ملعلا عم مهرمأا ىلع نيبولغملا
نم طيشسب لاثم يحلا اذه نا
يف يناعت يتلا ءايحألا ضضعب

ل ،لظ قطانم ربتعتو تمشص
˘مر˘ت˘ح˘ن ا˘ن˘نأل ر˘ه˘م˘ج˘ت˘لا د˘ير˘˘ن
انشسيئرو اندÓب مرتحنو نوناقلا

مكنم رظتن˘ت ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ئ˘ف هذ˘هو
ة˘ير˘يد˘م نأا م˘ل˘˘ع˘˘ل˘˘ل .ة˘˘تا˘˘ف˘˘ت˘˘لا
ةحنملا ديدشستب تماق نماشضتلا
نم رثكأل نيزوعملاب ةشصاخلا

تشصحا امك ،دي˘ف˘ت˘شسم ف˘لا22
نم رثكا ةيلحملا ةرادلا ةيريدم
ةحن˘م ن˘م ةدا˘ف˘ت˘شسÓ˘ل ف˘لا42
،انوروك ةحئاج نم نيررشضتملا

ل مهب لفكتلا متي مل ءلؤوهو
ةمئاقلا لو ىلولا ةمئاقلا يف
هب اوحر˘شص ا˘م بشسح˘ب ة˘ي˘نا˘ث˘لا
نÓ˘عا ى˘ل˘ع م˘ه˘عÓ˘˘طا مد˘˘ع˘˘ل
ضصاخلا تافلم ميدقتل ةيدلبلا
 .ةزوعملا تÓئاعلاب

يداعشس  .يون

نم نيديفتشسملا تارششع مشسر
يف لخدت يتلاو ةيشضرألا عطقلا
ةشصح ةيعامتجلا تائزجتلا راطإا

يتشسيمخ ةيدلبل د˘ي˘ف˘ت˘شسم557
ن˘م ر˘ث˘كأا ،تل˘ي˘شسم˘شسي˘ت ة˘يلو˘˘ب

لو˘ح ة˘م˘ه˘ب˘م ما˘ه˘ف˘ت˘شسا ة˘مÓ˘ع
يتلا ةيشضرألا عطقلا هذه ريشصم
ضسرام رهشش ذنم اهنم اودافتشسا

ىلإاو يتلاو ةمرشصنملا ةنشسلا نم
م˘ت˘ي م˘ل ر˘ط˘شسألا هذ˘ه ة˘با˘ت˘ك د˘ح
ر˘ت˘فد˘لاو ءا˘ن˘ب˘لا ضصخر م˘ه˘ح˘ن˘˘م
اهي˘ل˘ع ءا˘ن˘ب˘لا ل˘جأا ن˘م يرا˘ق˘ع˘لا

ديدشست نم مغرلا˘ب ا˘ه˘لÓ˘غ˘ت˘شساو
ءارجإاو ةيلاملا تاق˘ح˘ت˘شسم˘لا ل˘ك
ربمتبشس رهشش يف ةعرقلا ةيلمع
ةيلعفلا ةدافتشسلا نود يشضاملا

ضصشصخي مل يتلا عطقلا هذه نم
ذ˘ن˘م ءا˘ن˘ب˘ل˘ل ة˘شصخر Ó˘شصأا ا˘˘ه˘˘ل
نيح يف ،عطقلا هذه ءارشش خيرات
ل˘شصو ن˘م لإا ءلؤو˘ه د˘ف˘ت˘شسي م˘˘ل
ةيمهو ةدافتشسلا ىقبتل مÓتشسلا
ءانبلا ضصخر ىلع لوشصحلا نود
يف ةي˘شضرألا ع˘ط˘ق˘لا˘ب ة˘شصا˘خ˘لا
يرا˘ق˘ع˘لا ر˘ت˘فد˘˘لا اذ˘˘كو ع˘˘قاو˘˘لا
يتلا ةيمهولا دوعولا نم مغرلاب
ضصوشصخب ءلؤو˘ه ا˘ها˘ق˘ل˘ت˘ي ا˘مود
ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لا ضصخر ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘شسلا

ة˘ي˘شضرألا ع˘˘ط˘˘ق˘˘لا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘شساو
مل يذلا رمألا وهو ،اهيلع ءانبلاو
نيذلا نيديفتشسملا ءلؤوه همشضهي

يرحتو ثحب ةلحر يف نولازي ل
ةيشضرألا عطقلا هذه ريشصم نع
اذه .ةلماك رهششأا01 نم رثكأا ذنم
‐ةيلولا يلاو ءلؤوه بلاط دقو
ةرور˘شضب ‐ظو˘ف˘˘ح˘˘م ة˘˘ف˘˘ير˘˘كز
نيلوؤوشسملا ىدل يروفلا لخدتلا
رابغلا ضضفن لجأا نم ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

ةيشضرألا عطقلا هذه ريشصم نع
قرولا ىلع اهنم اودافتشسا يتلا
ءانبلا ضصخر نم ةدافتشسلا نود

مهل حمشسي يذلا يراقعلا رتفدلاو
هنأا نوجتحملا انل دكأا نيأا ،ءانبلاب
م˘˘˘ل مÓ˘˘˘ت˘˘˘شسلا ل˘˘˘شصو اد˘˘˘عا˘˘˘م
تبثت ىرخا ةق˘ي˘ثو يأا او˘م˘ل˘شست˘ي
ةيشضرألا عطقلا هذه˘ل م˘ه˘ت˘ي˘كل˘م
ن˘ع نو˘ل˘ئا˘شست˘ي م˘ه˘ل˘ع˘جا˘م و˘هو
يف ةيشضرألا عطقلا هذه ريشصم
هذه فنتكي يذلا ضضومغلا لظ
تاءاد˘ن˘لا ن˘م م˘غر˘لا˘ب ة˘ي˘˘شضق˘˘لا
اهادشص تل˘شصو ي˘ت˘لا ةرر˘كت˘م˘لا
نييلحملا نيلوؤوشسملا بتاكم ىلإا
ةتافتلا يأا نود ةرم نم رثكأا يف
ل˘ح˘لا با˘ح˘شصأا ل˘ب˘ق ن˘م ة˘يد˘˘ج
اد˘ي˘ق˘ع˘ت رو˘مألا دازا˘مو ط˘بر˘˘لاو
˘مد˘ع و˘ه م˘ه˘˘تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت بشسح
ةشصا˘خ˘لا ءا˘ن˘ب˘لا ضصخر م˘ه˘ح˘ن˘م
ذنم اهئانب لجأا نم عطقلا هذهب
ضسرا˘˘˘م ر˘˘˘ه˘˘˘شش ي˘˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘ئار˘˘˘شش
نم رثكأا حرطي ام وهو ،مرشصنملا

ن˘ع ة˘شضما˘غ ما˘ه˘ف˘ت˘شسا ة˘˘مÓ˘˘ع
عطق نم ةدافتشسلا نم ىودجلا
ن˘م تار˘ششع˘ل˘ل ة˘ي˘م˘هو ة˘ي˘˘شضرأا
تائف ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
يف اوح˘ب˘شصأا ن˘يذ˘لاو ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا

ريشصم نع يرحتو ثحب ةلحر
او˘ما˘ق ي˘ت˘لا ة˘ي˘شضرألا م˘ه˘ع˘˘ط˘˘ق
نود ةيلاملا اهتاقحتشسم ديدشستب
عطقلا هذه نم Óشصأا ةدافتشسلا
ةلحر عم مهبعاتم يهنت دق يتلا
يف مه˘ل˘ها˘ك تل˘ق˘ثأا ي˘ت˘لا ءار˘كلا
نيذلا ةيلولا يلاو لخدت راظتنا
مهلامآا نوجتحملا هيل˘ع نو˘ق˘ل˘ع˘ي
هذهل لح داجيإا لجأا نم ةريبكلا
مهتاي˘ح تشصغ˘ن ي˘ت˘لا ة˘ل˘كششم˘لا
نع نوثحبي مه˘ت˘ل˘ع˘جو ة˘ي˘مو˘ي˘لا

مهعطقب ة˘شصا˘خ˘لا ءا˘ن˘ب˘لا ضصخر
اهيل˘ع ءا˘ن˘ب˘لا ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘شضرألا

.اهلÓغتشساو
ز.دمحأا

انوروك ةحئاج لظ يف

031 يح ناكصس
لجحلأ نيعب نكصسم
بايغ نوكتصشي
 ةيمومعلأ ةرانإلأ
نيعب031 يح ناكشس ىكتششا
نم ،ةليشسملا ةي’و لجحلا

وهو ةيمومعلا ةران’ا بايغ
ناكشسلا رمذت راثأا يذلا رمأ’ا

ذنم ةريخأ’ا هذه بايغ ءارج
هشضرف ام ءارجو ،رهششأا5 ةبارق
ببشست سسماد مÓظ نم عشضولا

ينطاق ىدل فواخم ثودح يف
عوقو نم يناكشسلا عمجتلا اذه
،ةقرشسلاو تاءادتع’ا فلتخم
اذه ماود نينطاقلا ءارآا بشسحف
مهمرح ةليوط ةرتف ذنم لاحلا

ةيليللا ةرتفلا يف لاوجتلا نم
بايغ ببشسب مهتايح ىلع افوخ

مغر ةيمومعلا ةران’ا حيباشصم
ةيجيتارتشسإا ةقطنمب مهعقومت
يف ،ةيمومع تاشسشسؤوم برق

ىرخأا ءايحأا هيف دهششت نيح
ةهجلا هذه نع بيغت ةران’ا
طشسو كلذ يتأاي ،ةروكذملا

يأا بايغ لوح ةديدع ت’ؤواشست
ةينعملا تاطلشسلا نم كرحت

لفكتلاو رمأ’ا ةجلاعم لجأ’
نم رثكأا دعي يذلا بناجلا اذهب

رمت رئازجلاو ةشصاخ يرورشض
ءارج ملاعلا لكك ةيئابو ةمزأاب
91 ديفوك انوروك ءابو يششفت
هطبختي ام لظ يفو ،دجتشسملا
نم هنأاو ةشصاخ031 يح ونكاشس
ترم يتلا ةثدحتشسملا ءايحأ’ا

ذنم ةليلق تاونشس اهيلع
ةاعارم بجو ام ،اهلÓغتشسا
نوينعملا بلاط ،هب سصئاقنلا

هذه لحل تاطلشسلا كرحت
،نكمم تقو برقأا يف ةلكششملا

ةاناعملا ويرانيشسل دح عشضوو
برقا يف اهنودباكي يتلا
.ايئاهن مهتاناعم ءاهنإ’ لاجآ’ا

 فشسوي نب . رشضخل . أا
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فصشكي تصسد ليكو
نم هبأÎقأ ةقيقح

ةنولصشرب
ريهظلا ليكو ،غيوريف كرام فششك

،مادر˘ت˘˘شسمأا ضسكا˘˘يآا يدا˘˘ن˘˘ل ن˘˘م˘˘يألا
،تشسد ونيجريشس يدنلوهلا يكيرمألا

مامشضنلا نم هلكوم بارتقا ةقيقح
.ينابشسإلا ةنولششرب ىلإا

جمانربلا هركذ ام ىلإا كلذ دوعيو
اكينور˘ي˘ف) يد˘ن˘لو˘ه˘لا ي˘نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا
تشسد بارتقاب قلعتي يذلاو ،(دياشسنإا

يف كلذو ،اشسرابلا ىلإا لاقتنلا نم
ليحرلا ضضيوعتل ريخألا يعشس لظ
يلاغتربلا نميألا هريهظ˘ل ل˘م˘ت˘ح˘م˘لا
.وديميشس نوشسلين

ة˘ف˘ي˘ح˘شصل غ˘يور˘ي˘ف لا˘ق ن˘ي˘ح ي˘ف
لئُشس امني˘ح ة˘يد˘ن˘لو˘ه˘لا (فار˘ج˘ي˘ل˘ت)
مامتها دجوي ل’’ :ددشصلا اذه نأاششب
اولأاشس د˘ق˘ل ،ة˘نو˘ل˘ششر˘ب ن˘م ضسو˘م˘ل˘م
.’’نايحألا ضضعب يف هنع طقف

تقو يف فرتعا دق تشسد ناكو
يدانلا ضصيمق لمحب ملحي هنأا قباشس
.مايألا دحأا يف ينولاتاكلا

ةينابشسإا ةيفح˘شص ر˘يرا˘ق˘ت تدروأاو
ىلع اًشضيأا هنيع عشضي ةنولششرب نأا
،ضسو˘ت˘ن˘فو˘ي يدا˘ن˘ل ن˘م˘يألا ر˘ي˘ه˘ظ˘لا
ضسفنل ،ويل˘ي˘ششت يد ا˘ي˘تا˘م ي˘لا˘ط˘يإلا
ليحرلا ضضيوعتب قلعتُملاو ضضرغلا
.وديميشس ـل عقوتملا

02 بعل تشسد نأا ركذلاب ريدجلا
يرود˘˘˘لا ي˘˘˘ف ضسكا˘˘˘يآا ع˘˘˘م ةارا˘˘˘ب˘˘˘م
ع˘ن˘شصو م˘شسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه يد˘˘ن˘˘لو˘˘ه˘˘لا

.فادهأا ةشسمخ مهلÓخ

ديردم وكيتلتأأ
عوبصسأأ لوأأ متتخي
تاعرجب يبيردت

ةيندب
وكيتلتأا نأا (اكرام) ةفيحشص تدافأا

ةيبيردتلا هتشسلج مويلا ىهنأا ديردم
.ةدوعلا دعب عوبشسأا لوأا يف ةريخألا

دق ةينابشسإلا ةمشصاعلا يدان ناكو
تب˘شسلا مو˘ي تا˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا ف˘˘نأا˘˘ت˘˘شسا
نير˘ه˘شش ماد عا˘ط˘ق˘نا د˘ع˘ب ي˘شضا˘م˘لا
.انوروك ضسوريف ببشسب

ريدملا نأا اكرام ةفيحشص تركذو
،د˘يرد˘˘م و˘˘كي˘˘ت˘˘ل˘˘تأا يدا˘˘ن˘˘ل ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا
زكر ،ينويميشس وغ˘ي˘يد ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا

عم ،مويلا ةي˘ند˘ب˘لا تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ى˘ل˘ع
ضصن ي˘ت˘لا نا˘مألا د˘عاو˘ق˘ل لا˘ث˘ت˘ملا

ه˘ع˘شضو يذ˘لا لو˘كو˘تور˘ب˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع
اينابشسإا يف ةشضايرلل ىلعألا ضسلجملا

.ينابشسإلا يرودلا ةطبارو
نأا ةينابشسإلا ة˘ف˘ي˘ح˘شصلا تفا˘شضأاو

يخورلا قيرف يبعل حنم ينويميشس
.اًدغ تابيردتلا نم ةحار ضسوكنÓب

قيرفلا نأا اكرام ةفيحشص تدروأاو
نم ةيناثلا ةلحرملا نينثإلا موي أادبيشس
لاشصتا اهب نوكيشس يتلاو ،تابيردتلا
ىلإا ةفاشضإلا˘ب ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘ي˘ب ر˘ث˘كأا
ةايحلا ةقيرط يف ىرخآلا تاروطتلا
.ةيعيبطلا

ديردم وكيتلتأا نأا ركذلاب ريدجلا
لود˘ج ي˘ف ضسدا˘شسلا ز˘كر˘م˘لا ل˘ت˘ح˘˘ي
كلذو ،ةطقن54 ديشصرب اغيللا بيترت
ببشسب72 ةلوجلا دعب اهقيلعت لبق
.انوروك ضسوريف
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حÓصص دمحم دصض ريهصشلأ سسومأر لخدت ىلع قلعي ينيلليك

غيزبيل نم حيملت دعب رنÒف لاقتناب لفت– لوبرفيل Òهامج

يدان عفادم ينيلليك ويجروج قلع
ضسومار ويجريشس لخدت ىلع ضسوتنفوي
ينابشسإلا ديردم لاير يدان عافد دئاق
دمحم يرشصملا م˘ج˘ن˘لا ى˘ل˘ع ر˘ي˘ه˘ششلا

يرود يئاهنب لوبرفيل مجاهم حÓشص
يشضا˘م˘لا ل˘ب˘ق م˘شسو˘م˘لا ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا

.ةيكذ ةبرشض اهنأا ىلع اًدكؤوم
داح موجهل ضضرعت دق ضسومار ناكو

يوقلا هلخدت ببشسب لوبرفيل قاششع نم
هعارذ رشسك يف هببشستو حÓشص ىلع
يذلاو8102 ماع ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ئا˘ه˘ن˘ب
ىلع زوفلا بقع يكلملا جيوتتب ىهتنا
دكأا ينيلليك نكل1‐3 ةجيتنب زديرلا
ناك لخدتلا نأاو اًيكذ ناك ضسومار نأاب
.همشصخ ةباشصإا ىلإا فدهي

ضسومار نع ثيدحلاب ينيلليك ماقو
ثيح اًرخؤو˘م هرد˘شصأا يذ˘لا ه˘با˘ت˘ك ر˘ب˘ع
.’’ملاعلا يف عفادم لشضفأا هنإا’’ :لاق

ضسيلو روهت˘م ه˘نأا نو˘لو˘ق˘ي’’ :ع˘با˘تو
لاير كابشش نأاو قÓطإلا ىلع اًيكيتكت
فادهأا01 ى˘لإا8 نم ىق˘ل˘ت˘ت د˘يرد˘م
ه˘نأاو م˘شسو˘م ل˘ك ي˘ف ه˘ئا˘˘ط˘˘خأا بب˘˘شسب
ضسيل هنكل طقف اًمجاهم نوكي نأا نكمي

.’’كلذك

ل ناتفشص هيدل ضسومار’’ :فاشضأاو
فرعي هنأا اًبيرقت رخآا بعل يأا امهكلتمي

د˘ي˘عاو˘م˘لا ي˘ف ا˘ًم˘شسا˘˘ح نو˘˘كي ف˘˘ي˘˘ك
قطنملا زواجتت تÓخدت عم ىربكلا

ه˘ي˘شسفا˘ن˘م ة˘با˘شصإا ي˘ف بب˘شست˘ت ي˘ت˘˘لاو
.’’ةيكذ ةقيرطب

ىلع ريهششلا هلخدت ناك ’’ :لمكأاو
لاطبأا يرود يئاهن يف حÓشص دمحم
نع كلذب مقي مل هنإا لاق دقل اًيوق ابوروأا

نأا فرعيو اًريثك كلذ لعفي هنإا عم دمع
لشصأا نم9 يف ةقيرطلا كلتب طوقشسلا

عارذ رشسك يف ببشستي فوشس تارم01

.’’همشصخ
نم ا˘ه˘ل˘ق˘ن˘ي ي˘ت˘لا ةو˘ق˘لا نإا’’ :ع˘با˘تو

نود˘˘ب قد˘˘شصي ل ر˘˘مأا هرو˘˘شضح لÓ˘˘خ
لا˘ير ي˘ف مو˘ج˘ن˘لا ضضع˘ب نإا˘ف ضسو˘˘مار
لاخفراكو وليشسرامو ناراف لثم ديردم
ضسارد˘م˘لا ي˘ف ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ل˘ث˘م نود˘ب˘˘ي
يكلملا عافد حبشصيو مهئادأا عجارتيو
.اًششه

ةارابم لÓخ ارًشضاح ناك ول’’ :متأاو
ابوروأا لاطبأا يرودب ضسكايأا مامأا هقيرف
لاير رشسخيشس نكي مل يشضاملا مشسوملا

.’’يلاومأاب كلذ ىلع نهارأا ديردم

ً لو˘˘غ˘˘ششم غ˘˘يز˘˘ب˘˘يل ي˘˘˘ب رآا نا˘˘˘ك
ةدو˘ع ل˘ب˘ق م˘عد˘لا د˘ششح ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م˘˘ب
مويلا اه˘ل رر˘ق˘م˘لا ي˘نا˘م˘لألا يرود˘لا
.تبشسلا

غرو˘ب˘يار˘ف غ˘يز˘˘ب˘˘يل ف˘˘ي˘˘شضت˘˘شسي
ن˘˘م لوألا يرود˘˘لا نو˘˘كي˘˘ل ،مو˘˘ي˘˘˘لا
يذلا ابوروأا يف ىربكلا تايرودلا
باو˘˘بألا ءارو ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لا ى˘˘˘لإا دو˘˘˘ع˘˘˘ي
ةرتفل مدقلا ةرك فقوت دعب ،ةقلغملا

ا˘˘نورو˘˘ك ضسور˘˘ي˘˘ف بب˘˘شسب ة˘˘ل˘˘يو˘˘˘ط
.يجاتلا

غ˘˘يز˘˘ب˘˘يل يدا˘˘ن با˘˘شسح ع˘˘ج˘˘˘ششو
ميد˘ق˘ت ى˘ل˘ع ’’ر˘ت˘يو˘ت’’ ي˘مد˘خ˘ت˘شسم
ىلع عارشصلا ةلشصاوم لجأا نم معدلا
خ˘ي˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب ن˘م ل˘ك ع˘م بق˘˘ل˘˘لا

.دنومترود ايشسوروبو

ىلع تاروششنملا ىدحإا تببشستو
لوبرفيل يع˘ج˘ششم ضصو˘شصخ˘لا ه˘جو
˘مد˘خ˘ت˘˘شسا ثي˘˘ح ،نو˘˘ن˘˘ج ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف

ةلواحمل رنريف وميت مجاهملا غيزبيل
.زديرلا ريهامج مامتها ةراثإا

يناملألا قيرفلا باشسح درغ دقلو
رنريف معدب لوبرفيل ريهامج اًدششانم
مقر بعÓلا’’ :اًلئاق تايارابملا يف
نوبح˘ت م˘ت˘نأا لو˘بر˘ف˘ي˘ل و˘ب˘ج˘ع˘م ،11
.’’!اًعم همعدنلف ،اًشضيأا نحنو ،رنريف

ةريخألا مشساوملا يف رنريف ذوحتشسا
،ىربكلا ةيدنألا نم ددع مامتها ىلع
نرياب لاثمأا ىلإا لوبرفيل مشضنا ثيح
ة˘ق˘حÓ˘م ي˘ف نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإاو خ˘ي˘نو˘ي˘م
.مجاهملا

ى˘˘˘لإا لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نلا نإا˘˘˘ف ،كلذ ع˘˘˘˘مو

،رنريفل قوري هنأا ودبي دياشسيشسريم
يشسايقلا مقرلا مجاهملا لجشس ثيح
يف بعللا يف هتبغر نع ريبعتلا يف
نجروي ةدايق تحت زاتمملا يرودلا

.بولك
˘مÓ˘عإلا ل˘ئا˘شسو ة˘˘كرا˘˘ششم ي˘˘تأا˘˘ت

لوبرفيل مامتها ريثت يتلا ةيعامتجلا
تا˘ح˘ير˘شصت با˘ق˘˘عأا ي˘˘ف ة˘˘ن˘˘خا˘˘شسلا

يذلا كينجنار فلار غيزبيل ضسيئر
.رنريفل بشسنألا وه لوبرفيل نأا نلعأا

،لوبرفيل ريهامج ثيدحلا راثأا دقو
:رتيوت روششنم ىلع مهدحأا در ثيح
.’’رنريف ىلع لشصحن نحن نذإا’’

ةقفشصلا نم ىهتنا’’ :رخآا فاشضأاو
 .’’لوبرفيل يف كب Óًهأا ،نذإا

لانصسرأأ ‘ ليزوأأ عم ةقÓعلأ رتوت ببصس فصشكي يرÁإأ يانوأأ
ىلع ءوشضلا يرميإا يانوأا طلشس

ي˘ف ل˘يزوأا دو˘ع˘شسم ع˘˘م ه˘˘ت˘˘قÓ˘˘ع
لشصي مل هنأا ىلا راششأاو ،لانشسرأا
رقتفي هنأل هتايوتشسم لشضفأا ىلإا
اًقفو نيشسحتلل بولطملاب مازتلÓل
ج˘ن˘ي˘ن˘ف˘يإا ة˘ف˘ي˘ح˘˘شص ه˘˘تزر˘˘با ا˘˘م˘˘ل
.دردناتشس

ي˘ف ي˘نا˘ب˘شسإلا برد˘م˘لا ل˘ي˘˘قأاو
قيرفل˘ل ة˘ياد˘ب أاو˘شسأا د˘ع˘ب ر˘ب˘م˘فو˘ن
زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا مشسومل
لهأاتلا يف لششفو ،اًماع62 ذنم
م˘شسو˘˘م˘˘لا ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا يرود˘˘ل
.قباشسلا

يرميإا ةردق مدع بابشسأا تناك
غلبملا لششفلاو جئاتنلا رييغت ىلع
يه هيبعل عم لشصاوتلا يف هنع
،هطوقشس ءارو ةيشسيئرلا بابشسألا

اًتيتششت ليزوأا عم هفÓخ ناك ثيح
.هيف بوغرم ريغ

13 رمعلا نم غلابلا بعÓلا ادبو
يدا˘ن˘لا ةردا˘غ˘م كششو ى˘ل˘ع ا˘ًما˘˘ع
هب بيحرتلا متو ،يرميإا ةلاقإا لبق
قيرفلا ليكششت يف نيحلا كلذ ذنم
ليكيم ديد˘ج˘لا برد˘م˘لا ل˘ب˘ق ن˘م
.اتيترأا

ثدح ن˘يأا اًر˘ي˘خأا ير˘م˘يإا حر˘ششو
با˘˘ع˘˘لألا ع˘˘نا˘˘شص ع˘˘م ءي˘˘شش ل˘˘˘ك
ةدعاشسم ديري هنأا اًفيشضم ،يناملألا

فاششتكا ةداعإا ىلع طشسولا بعل

.هل لكشش لشضفأا
دقل’’ :نايدراغلا ةفيحشصل لاقو

نأا بجيو ،ليزوأا عم اًريثك تثدحت
نأاو ،ا˘ًشضيأا ه˘شسف˘˘ن˘˘ل اًد˘˘قا˘˘ن نو˘˘كي
.’’همازتلاو هفقوم للحي

نأا يتوق لكب تلواح’’ :فاشضأاو
،ي˘تر˘ي˘˘شسم لاو˘˘ط ل˘˘يزوأا د˘˘عا˘˘شسأا

يعم نوبوهوملا نوبعÓلا لشصو
اًمئاد تنكو ،ىوتشسم لشضفأا ىلإا
بع˘˘˘ل˘˘˘ي نأا هد˘˘˘˘يرأاو ،ا˘˘˘˘ًي˘˘˘˘با˘˘˘˘ج˘˘˘˘يإا

.’’كراششيو
مشسوملا لبق ام ةرتف يف’’ :عباتو

يف ةدعا˘شسم˘لا د˘يرأا ي˘ن˘نأا ه˘تر˘ب˘خأا
تنكو ،هتايوتشسم لشضفأا ةداعتشسا

ن˘˘˘م لا˘˘˘ع ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسم ي˘˘˘˘ف بغرأا
ة˘فر˘غ ي˘ف ماز˘ت˘˘للاو ة˘˘كرا˘˘ششم˘˘لا
تدقتعاو همرتحأا تنكو ،ضسبÓملا
نكمي ناكو ،دعاشسي نأا نكمي هنأا
ليدبت ةفرغ نكل اًدئاق نوكي نأا
،نوكي نأا هديرت نكت مل ضسبÓملا

هررق ام اذه ؛هتررق ام ضسيل اذه
.’’نوبعÓلا

يذلا وه قيرفلا دئاق’’ :لشصاوو
عافدلا يف رارمتشسلا هيلع بجي

.’’ءÓمزلا ،بردملا يدانلا نع
دهجلل حشضاولا ليزوأا راقتفا نإا

بعلملا جراخ لانشسرأا تايرابم يف
ن˘˘م تادا˘˘ق˘˘ت˘˘˘نا ه˘˘˘جاو˘˘˘ي ه˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ج

نأا ير˘م˘يإا حر˘ت˘قاو ن˘˘ي˘˘ع˘˘ج˘˘ششم˘˘لا
ءار˘جإل ه˘ب˘جاو˘ب مو˘ق˘ي م˘˘ل بعÓ˘˘لا
.هتبعل يف ةمزÓلا تانيشسحتلا

نا˘ي˘حألا ضضع˘˘ب ي˘˘ف’’ :فا˘˘شضأاو
،أاو˘شسأا ا˘ًنا˘ي˘حأاو ،ل˘شضفأا ءادألا نا˘˘ك
ضضعب يفو ،نيبعÓلا عيمج لثم
نا˘ك ه˘نأل ا˘ًحا˘ت˘م ن˘كي م˘ل نا˘ي˘حألا

ءا˘˘ق˘˘ل نا˘˘كو ،ا˘˘ًبا˘˘شصم وأا ا˘˘ًشضير˘˘م
.ةدوعلا دعب لوألا وه دروفتاو

تنكو ،ةرششا˘ب˘م ه˘ت˘ل˘خدأا’’ :م˘تأاو
ناكو ،مÓكلا ىلع ا˘ًح˘ت˘ف˘ن˘م ا˘ًم˘ئاد
هيلع ناك نكلو ،يططخ يف اًمئاد
ءايششأا كانه تناكو ،هبجاوب مايقلا

.’’اهيلع ةرطيشسلا عيطتشسأا ل

عفدي هكلاصش م‚
ديردم لاير

دنلاه عم دقاعتلل
ر˘˘˘م˘˘˘ع ي˘˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘˘شسإلا ع˘˘˘˘فد

هكلاشش قيرف دئاق ،ليراكشسام
دقاعتلل ديردم لاير ،يناملألا

ا˘˘˘ي˘˘˘شسورو˘˘˘ب م˘˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘˘م ع˘˘˘˘م
غنيلريإا يغيورنلا ،دنومترود
.دنلاه

ي˘غ˘نر˘ي˘م˘لا بعل ح˘شضوأاو
تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت ي˘˘˘ف ق˘˘˘با˘˘˘شسلا
ود˘نو˘م) ة˘ف˘ي˘ح˘شص ا˘˘ه˘˘تر˘˘ششن
:ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘شسإلا (و˘˘ف˘˘ي˘˘ترو˘˘ب˘˘يد
لاير ةيلقع بشساني دنلاه’’
ع˘˘م م˘˘ج˘˘شسن˘˘ي˘˘˘شسو ،د˘˘˘يرد˘˘˘م
.’’يدانلا

لوح لئُشس امنيح باجأا مث
:اينابشسإل هتدوع ةيناكمإا ىدم
ى˘˘لإا ةدو˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ل ط˘˘˘ط˘˘˘خأا ل’’
ىد˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘شسإا
.’’ريشصقلا

ى˘ل˘ع ه˘˘لو˘˘شصح ن˘˘ع لا˘˘قو
د˘ق˘ل’’ :ه˘كلا˘شش ةدا˘˘ي˘˘ق ةرا˘˘شش
يدانلا ينراتخا دقل ،تئجوف
ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ب˘˘ح˘˘شس رر˘˘ق نأا د˘˘ع˘˘ب
ىلإا لقتنيشس هنأل لبون (كرام)
.’’خينويم نرياب

ثيد˘ح˘ل˘ل قر˘ط˘ت ن˘ي˘ح ي˘ف
:ينا˘م˘لألا يرود˘لا ةدو˘ع ن˘ع
،ه˘تدو˘ع ى˘لإا ع˘ل˘ط˘˘تأا ي˘˘ن˘˘نإا’’
روعشش انيدل ،ةيدنأÓل ةبشسنلاب
رداق ريغ تلاز ل ،حايترلاب

،ةباشصإلا ببشسب بعللا ىلع
مايأا ةع˘شست وأا ة˘ي˘نا˘م˘ث ي˘ما˘مأا

.’’قيرفلا ىلإا ةدوعلل ةيقبتم
هكلاشش نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لا

ى˘ل˘ع مو˘ي˘لا ا˘ًف˘ي˘شض ل˘ح˘˘ي˘˘شس
ي˘˘ف د˘˘نو˘˘م˘˘ترود ا˘˘ي˘˘شسورو˘˘ب
(كراب انوديإا لانغيشس) بعلم
دعب اغ˘ي˘ل˘شسد˘نو˘ب˘لا ةدو˘ع ي˘ف
نيره˘شش ن˘م ر˘ث˘كأا ماد ف˘قو˘ت
.انوروك ضسوريف ببشسب
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برد˘˘˘م درا˘˘˘ب˘˘˘مل كنار˘˘˘˘ف ع˘˘˘˘فاد
نم نيفئاخلا نيبعÓلا نع يشسليششت

،زاتمملا يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا ةدو˘ع
يشسليششت يف هقيرف نإا لوقي هنكل
.مشسوملا فانئتشسل باهذلل دعتشسم

اميف ةمشساح ةمداقلا ةليلقلا مايألا
زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا ناك اذإا
انوروك ضسوريف علدنا دعب أادبيشس
يرودلا ة˘يد˘نأا ن˘ي˘ي˘ع˘ت ع˘م ،ي˘جا˘ت˘لا
دعب نينثلا موي تيوشصتلل زاتمملا

ةمهملا ليغششتلا ةداعإا عورششم ةطخ
.يرودلا يف ةياغلل

نإا لوقي يذ˘لا ،درا˘ب˘مل ع˘ل˘ط˘ت˘يو
ى˘لإا ةدو˘ع˘ل˘ل ه˘ق˘˘ير˘˘ط ي˘˘ف زو˘˘ل˘˘ب˘˘لا
ى˘لإا ،ل˘ب˘ق˘م˘˘لا عو˘˘ب˘˘شسألا بيرد˘˘ت˘˘لا
ةرم9102/02 م˘شسو˘م فا˘ن˘ئ˘ت˘˘شسا
ة˘ي˘ها˘فر بقار˘ي˘شس ه˘نإا لا˘˘قو ،ىر˘˘خأا

ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ع˘ي˘با˘شسألا لÓ˘˘خ ه˘˘ي˘˘ب˘˘عل
.ةديدجلا

14 رمعلا نم غلابلا بردملا لاق
يا˘˘˘˘˘˘˘كشس ة˘˘˘˘˘˘˘كب˘˘˘˘˘˘˘˘ششل ا˘˘˘˘˘˘˘˘ًما˘˘˘˘˘˘˘˘ع
مهملا ءز˘ج˘لا نأا د˘ق˘ت˘عأا’’ :ترو˘ب˘شس
وه يلاحلا تقولا يف يتفيظو نم
،نيبعÓلا عم فطاعتلا نم ريثكلا

،قافر اي طقف لوقت نأا كنكمي لو
اذه نأل ،وحنلا اذه ىلع ريشسن نحن

.’’انم دحأا هفرعي مل فقوم
ا˘˘˘ًبار˘˘˘شضإا ضسي˘˘˘ل اذ˘˘˘ه’’ :فا˘˘˘شضأاو

د˘ير˘ي ل ا˘ًب˘عل ضسي˘ل ه˘نإا ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘ل
بعل عم لداجتي اًبعل وأا ،بيردتلا
عي˘م˘ج˘لا ى˘ل˘ع ر˘ثأا ءي˘شش اذ˘هو ،ر˘خآا

.’’مهتÓئاعو
فوا˘˘خ˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع

درابمل فششك ،ةدوجوملا ةحشضاولا
ى˘لإا ةدو˘ع˘لا ي˘ف ه˘ي˘ب˘عل ة˘ب˘غر ن˘ع
ن˘˘كم˘˘م تقو بر˘˘قأا ي˘˘ف بيرد˘˘ت˘˘لا

.بعللا يف هقيرف ةيلقعب داششأاو
دكأاتم ا˘نأاو ،فر˘عأا ي˘ن˘نإا’’ :ع˘با˘تو

نوثدحتيشس نيريدملا عيمج نأا نم
،نوديج نايتف مهنإا ،ةقيرطلا ضسفنب
مهتÓئاع هاجت مهر˘عا˘ششمو م˘ها˘ياو˘ن

ان˘ه ى˘لإا لو˘شصو˘لا نود˘ير˘يو ،ةد˘ي˘ج
را˘ظ˘ت˘نلا م˘ه˘ن˘˘كم˘˘ي لو ،ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو
.’’مدقلا ةرك بعلو ةدوعلل

يشسليششت ريدمل رخآا قلق ردشصم
يهتنت نيذلا ه˘ي˘ب˘عل ل˘ب˘ق˘ت˘شسم و˘ه
.عيباشسأا ةتشس نوشضغ يف مهدوقع

لثم قيرفلا موجن نم ددع علطتي
ىلإا وريغ هييفيلوأاو ورديبو نايليو
ي˘طا˘ي˘ت˘حلا ى˘مر˘م˘لا ضسرا˘ح بنا˘ج
ةردا˘˘غ˘˘م ى˘˘لإا ور˘˘ي˘˘˘يا˘˘˘با˘˘˘ك ي˘˘˘ل˘˘˘يو
.فيشصلا اذه جديرب دروفماتشس

ديري هنإا درابمل لاق ،كلذ عمو
دقاعتلا جراخ نيبعÓلا عيمج ءاقبإا

ىلع مشسوملا ةياهن ىتح قيرفلا عم
ام فرعي ل هنأاب فرتعا هنكل لقألا
.اًنكمم كلذ ناك اذإا

اذإا دكؤوملا ريغ نم لازي ل’’ :لاقو
نوبعل انيدلو ،بعللا أادبتشس ىتمو
رمأا اذهف اذل مهدوقع يهتنت رابك
كئلوأا˘ف ،ة˘ق˘ئا˘ف ة˘يا˘ن˘ع˘ب ه˘ن˘ع ثح˘بأا
او˘نا˘ك ا˘ن˘ه د˘ق˘ع˘لا جرا˘خ م˘ه ن˘يذ˘˘لا
يف مهيدلو ،يدانلل نيعئار اًموجن
ضسا˘˘شسحإلا ن˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كلا ع˘˘˘قاو˘˘˘لا
.’’يدانلاب

نور˘ع˘ششي˘شس ع˘ب˘ط˘لا˘ب’’ :ل˘˘شصاوو
ثي˘ح ن˘م ،م˘ه˘شسف˘نأا لا˘ي˘ح ق˘ل˘˘ق˘˘لا˘˘ب

لبق ام ناك اذإاو نآلا بيردتلا ةيفيك
نم دكأاتلا مهيلعف ،اًعيرشس مشسوملا
اًئيشش نوكي نأا بجي اذل ،ريخب مهنأا
نكمتن نأا لمأانو ،هيلإا رظنن نأا بجي
اونكمتي ىتح بيترتلا اذه ءارجإا نم
.’’انعم ءاقبلا نم

امك ةقرفلا ودبت نأا بحأا’’ :متأاو
نأا انيلع نكلو ،مشسوملا لاوط يه
.’’كلذ لمعي فيك ىرن

نرياب مجن ضسويتام راثول بيشصأا
بب˘شسب لو˘هذ˘لا˘ب ق˘با˘شسلا خ˘ي˘نو˘ي˘م
نوداج عيبب يتيشس رتشسششنام رارق
نأل دنومترود اي˘شسورو˘ب˘ل و˘ششنا˘شس
ةد˘ي˘ج ن˘ي˘ع ه˘يد˘ل لو˘يدراو˘غ بي˘˘ب

.ةباششلا بهاوملا ىلع
،يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا م˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا ل˘˘ق˘˘ت˘˘نا
ىلإا يتيشس نم ،اًماع02ـلا بحاشص
هينج نوي˘ل˘م8 لباق˘م د˘نو˘م˘ترود
دعب7102 ما˘ع ي˘ف ي˘ن˘ي˘˘لر˘˘ت˘˘شسإا

داحتلا داتشسا يف ديدج دقع ضضفر
ىلإا ه˘ق˘ير˘ط نأا˘ششب فوا˘خ˘م ط˘شسو
.لوألا لويدراوغ قيرف

ني˘ح˘لا كلذ ذ˘ن˘م و˘ششنا˘شس ر˘هدزا
ع˘ت˘م˘ت˘شسيو ي˘نا˘م˘لألا يرود˘لا ي˘˘ف
ًافده71 ديشصرب رخأا زاتمم مشسومب
عي˘م˘ج ي˘ف ة˘م˘شسا˘ح ةر˘ير˘م˘ت91و
.دنومترود تاشسفانم

لذ˘ب ي˘ت˘ي˘شس نأا لو˘يدراو˘غ م˘˘عز
ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل ه˘ع˘شسو ي˘ف ا˘م ل˘ك
هلعجل ضضرع كلذ يف امب ،وششناشس

يف ًارجأا ىلعألا ةيميداكألا بعل
.ةوطخلا هذهب ماق هنكل ،خيراتلا

ة˘ي˘نا˘م˘لألا ةرو˘ط˘˘شسألا ف˘˘ششت˘˘كا
و˘ششنا˘شس ةرد˘ق ةر˘م لوأل ضسو˘ي˘تا˘م

ابوروأا ةلوطب ةارابم ةدهاششم ءانثأا
ار˘ت˘ل˘ج˘نإا ن˘ي˘˘ب ة˘˘ن˘˘شس71 تح˘˘˘˘˘ت
.جيورنلاو

دهاششأا تنك’’ :لوج عقومل لاق
ة˘ي˘شضا˘˘ير˘˘لا با˘˘ع˘˘لألا ة˘˘لا˘˘شص ي˘˘ف
لاشصتÓل بيردتلا ةشسلج تفقوأاو
لا˘ج˘م˘لا ي˘ف ل˘م˘ع˘˘ي ي˘˘ل ق˘˘يد˘˘شصب
ل˘جر˘لا و˘ه ن˘م ،لأا˘شسأل ي˘شضا˘ير˘˘لا
.’’؟راشسيلا ىلع يزيلجنإلا

نأا يق˘يد˘شص ي˘نر˘ب˘خأا’’ :فا˘شضأاو
ي˘˘ف بع˘˘ل˘˘ي و˘˘هو و˘˘ششنا˘˘شس ه˘˘م˘˘شسا

ه˘نإا !واو تل˘قو ،ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘م
ة˘ن˘ه˘م ه˘يد˘ل نو˘كي˘شسو ع˘ئار بعل
دنومترود عم اهدعب عقو مث ،ةعئار
نكمي فيك :تلقف رهششأا ةتشس دعب
اذ˘ه˘ل حا˘˘م˘˘شسلا لو˘˘يدراو˘˘غ بي˘˘ب˘˘ل
.’’؟ليحرلاب عئارلا بعÓلا

ي˘ف كلذ م˘ه˘فأا ن˘كأا م˘ل’’ :ع˘با˘˘تو
نأا فرعأا تنك يننأل ،تقولا كلذ
ىل˘ع ةد˘ي˘ج ن˘ي˘ع ه˘يد˘ل لو˘يدراو˘غ
و˘ششنا˘شسل نا˘كو ،ة˘با˘ششلا بهاو˘م˘˘لا
ل˘ج˘شسو ،تار˘ير˘م˘ت مد˘قو ،ة˘˘عر˘˘شس
،ديكأاتلاب ،يرجي اًمئاد ناكو اًفادهأا
كلذ ي˘ف ا˘ًي˘عا˘فد ل˘˘م˘˘ع˘˘ي ن˘˘كي م˘˘ل
ىلإا ة˘جا˘ح˘ب ن˘كي م˘ل ه˘ن˘كل ،تقو˘لا

ا˘ًي˘لا˘ث˘م ضسي˘ل با˘ششلا بعÓ˘لا ،كلذ
.’’اًدبأا

ةبهوملا تيأار نكلو’’ :لشصاوو
بهذ هنأل اًديعشس تنك كلذل ،هيف
ىلع هد˘عا˘شس د˘ق˘ل ،د˘نو˘م˘ترود ى˘لإا
ارتلجنإا ىلإا دوعيشس امبر ،روطتلا
بلطيشس دنومترود نأا ملعأا ينكل
.’’مجنلا اذهل لاملا نم ريثكلا

ى˘لإا ةدو˘ع˘˘لا˘˘ب و˘˘ششنا˘˘شس ط˘˘ب˘˘ترا
ة˘ب˘غر ع˘م ف˘ي˘شصلا اذ˘˘ه ار˘˘ت˘˘ل˘˘ج˘˘نإا

يف يشسليششتو دت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘شسششنا˘م
ناجاتحيشس امهنكلو هتامدخب زوفلا
هي˘ن˘ج نو˘ي˘ل˘م001 ع˘˘˘˘˘فد ى˘˘˘˘˘˘لإا
.هعم دقاعتلل رثكأا وأا ينيلرتشسإا

ز˘˘كر˘˘م يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا ذ˘˘خأا˘˘ي˘˘شسو
دنومترود فنأاتشسي امنيب ةرادشصلا

ةحئاج طشسو اجيلشسدنوبلا مشسوم
نيشسفان˘م˘لا د˘شض ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف
.تبشسلا رهظ دعب هكلاشش

ع˘برأا قرا˘ف˘ب د˘نو˘م˘ترود ر˘˘خأا˘˘ت˘˘ي
يذ˘لا ،خ˘ي˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب ن˘˘ع طا˘˘ق˘˘ن
،ينا˘م˘لألا يرود˘لا لود˘ج رد˘شصت˘ي
م˘˘شسو˘˘م˘˘لا ن˘˘م تلو˘˘ج ع˘˘شست ع˘˘˘م
.يقبتملا

’’يتيصس Îصسصشنام نع وصشناصس ليحر رأرق دعب لوهذلاب ترعصش’’ :سسويتام راثول

..اينيلأأ ةراعإأ ديد“ لواحي سسيتيب لاير
بحرُي بعÓلأو

لا˘˘ير نأا (ضسآا) ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘شص تدا˘˘˘فأا
ةيناكمإا ةنول˘ششر˘ب ع˘م ثح˘ب ضسي˘ت˘ي˘ب
اينيلأا ضسيلراك ينابشسإلا ةراعإا ديدمت
.لبقملا مشسوملل

اًماع22ـلا بحاشص ةراعإا يهتنتو
،في˘شصلا اذ˘ه ي˘شسلد˘نألا يدا˘ن˘لا ع˘م
ع˘م د˘ي˘˘ع˘˘شس ه˘˘نأا د˘˘كأا بعÓ˘˘لا ن˘˘كل
نأا˘˘ششب با˘˘ب˘˘لا ق˘˘ل˘˘غ˘˘ي لو ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘لا
وتني˘ب) ي˘ف لو˘طأا ةر˘ت˘ف˘ل رار˘م˘ت˘شسلا
.(نيرامايف

يذلا تقولا يف كلذ يتأاي نيح يف
اينيلأا ةداعتشسا ةنولششرب هيف لواحي
ه˘تا˘ي˘ل˘م˘˘ع ضضع˘˘ب ي˘˘ف ه˘˘ن˘˘ي˘˘م˘˘شضتو
ينفلا ريدملا نأا ركُذ امك ،ةيدقاعتلا
.لبقملا مشسوملا هيلع ةنهارملا يف ركفُي ،نيتيشس يكيك ،قيرفلل

اًماظتنا رثكأا لكششب ةكراششملا ةيشضرفب هءارغإا ضسيتيب لاير لواحي امنيب
لعفلاب تاشضوافم حتتفا دقو ،اشسرابلا يف نيتيشس هل هرفوي نأا نكمي امم
مشسوملل اينيلأا ةراعإا ديدمت نأاششب قافتا ىلإا لشصوتلا ةلواحمل ريخآلا عم
.مداقلا

يف ضسوكنÓب يدريف ضسول عم ةارابم ينامث بعل اينيلأا نأا ركذلاب ريدجلا
. يفناج يف هلوشصو ذنم ينابشسإلا يرودلا

نÓيŸ ›اثم رايخ كين‚أر’’ :هÁرب سسايردنأأ
’’!نكلو

قباشسلا نÓيم رتنإا يدان بعلو ةيناملألا ةركلا مجن هميرب ضسايردنأا ىري
بجي هنأاب دكأا هنكل نÓيم يدانل اًيلاثم اًرايخ كينجنار فلار هنطاوم نأاب

.اًعيرشس ةيلاطيإلا ملعت هيلع
ىلوتي يكل كينجنار عم دقاعتلا نم برتقا نÓيم نأا ريراقتلا تدكأاو

هنطاوم نأاب هميرب ىري نيح يف نÓيم يدانب ينقتلا ريدملا بشصنم
.وريشس ناشس يف ةيوق تاحاجن ققحيشس

حجني نأا نكمملا نم’’ :ةيفحشص تاحيرشصت لÓخ هميرب لاق نيح يف
.’’يناملألا ماظنلا عم نÓيم

يف لبق نم انيقتلا دقل ينيدلام ولواب عم ةيوق ةقادشصب طبترا’’ :عباتو
اذه يف هشسفن دجو هنأل هل فشسآاو ةريخألا هتاقيلعت تأارقو ةيريخ ةبشسانم
.’’فقوملا

ءاكذب عتمتي هنإا ةليوط ةرتف ذنم يقيدشص اًشضيأا فلار نكل’’ :فاشضأا مث
.’’نÓيمل بشسانملا لجرلا هنأا دقتعأاو ريبك

عم تاحاجن ققحي ام ًامئاد هنكل ثدحي فوشس ام فرعأا ل’’ :لمكأاو
.’’غيزبيل لوب ديرو مياهنفوه لثم اهب لمع يتلا ةيدنألا

ديج لكششب نودؤوي هيبعل لعجي فيك اًمامت فرعي هنإا’’ :عبات امنيب
ثاد˘حإا ى˘ل˘ع ا˘ًم˘ئاد ردا˘ق و˘هو ة˘ي˘كي˘ت˘كت˘لا را˘كفألا ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا ه˘˘يد˘˘لو
.’’تآاجافملا

له ررقي نأا بجي هلغششيشس يذلا رودلا فرعن نأا اًشضيأا جاتحن’’ :فدرأاو
.’’؟قيرفلا بيردت ىلع فرششيشس مأا ينقتلا ريدملا بشصنم ىلوتيشس

يهو ةدحاو ةبقع كانه نكل اًزيمم اًبردم نوكيشس هنأا ىرأا’’ :لمكأاو
.’’ةغللا

ةيلعافب نيبعÓلا عم لشصاوتلا ىلع اًرداق نوكت نأا بجي’’ :متأا اميف
نأا بجي ةموهفمو ةيروف تايارابملا ءانثأا تاهيجوتلا نوكت نأا بجيو
.’’هلعف مهيلع بجوتي ام اًمئاد قيرفلا فرعي

«يدانلأ نع لزنŸأ ‘ Èكأأ ةوقب بردتأأ» :رامين
،نا˘مر˘ي˘ج نا˘شس ضسيرا˘ب م˘جا˘ه˘م د˘كأا

بردتي هنأا ،افليشس اد رامين يليزاربلا
نع ي˘لز˘ن˘م˘لا ر˘ج˘ح˘لا ي˘ف ر˘ب˘كأا ةو˘ق˘ب
.يشسنرفلا يدانلا

ةر˘ت˘ف وا˘شسي˘ل˘ي˘˘شسلا م˘˘ج˘˘ن ي˘˘شضق˘˘يو
ة˘يد˘ل˘ب˘ب هر˘شصق ي˘ف ي˘لز˘ن˘م˘لا ر˘ج˘ح˘لا
وريناج يد وير ةيلو يف (ابيتاراغنام)
هبردم ةدايق تحت بردتيو ،ةيليزاربلا
.ازور ودراكير يشصخششلا

ه˘ع˘قو˘م ى˘ل˘ع را˘م˘ي˘ن لا˘ق ن˘ي˘ح ي˘ف
انأا ،انه انأا’’ :تنرتنإلا ىلع يمشسرلا
تنك يتلا ةريتولا ضسفنب ،ةوقب بردتأا
بردتأا ،يدا˘ن˘لا ي˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘ع ل˘شصحأا˘شس
نم ديزملا عم ،عقاولا يف ربكأا ةوقب
ضصق˘˘ن ن˘˘ع ضضيو˘˘ع˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ط˘˘˘ششنألا
.’’بعللا

اًزهاج نوكأا نأا وه فدهلا’’ :فاشضأاو
ي˘ف ة˘ط˘ششنألا ةدو˘ع نورر˘ق˘ي ا˘مد˘˘ن˘˘ع
.’’يدانلا

اذه نامريج ناشس ضسيراب عم ةارابم22 بعل رامين نأا ركذلاب ريدجلا
رششع مدقو اًفده81 مهلÓخ لجشسو تاقباشسملا عيمج باشسحل مشسوملا
.هئÓمزل ةمشساح تاريرمت

ÚصضÎعŸأ ÚبعÓلأ نع عفأدي درابمل
يزيل‚إلأ يرودلأ ةدوع ىلع



ةنضس32 نم لقأا رضضخلا ليثمتل هتقفاوم حنم

بعلل هجتيو نايتإأ تناصس نم بيرق بأرعأأ
زوبدوب بناج ىلإأ

يشسنرفلا راشس دير يدان ناديم طشسوتم بارعأا ديعشس بارعأا تاب
،يشسنرفلا نايتإا تناشس يدان ىلإا لاقتنلا نم ةديحو ةوطخ دعب ىلع
.ةمداقلا تÓيوحتلا قوشس يف

«نيشسيدقلا» ةرادإا نأا ةيشسنرفلا «لابتوف ضسنارف» ةلجم تفششكو
يف ىقلت يذلاو ةيرئازجلا لوشصألا وذ بعÓلا عم دقاعتلا ىلع رشصت
لجأا نم مدقلا ةركل يرئازجلا داحتلا نم لاشصتا ةيشضاملا مايألا
يف همدق يذلا ءادألا دعب اميشسل ،ةنشس32 نم لقأا بختنم ليثمت
.راتشس دير ةقفر ةيشسنرفلا ةثلاثلا ةجردلا

نامريج ناشس ضسيراب يف هنيوكت ىقلت يذلا بعÓلا بارعأا حنمو
.اديحو افده لجشسو ةارابم31 يف نيتمشساح نيتريرمت

عم ةيوق ةشسفانم يف نوكيشس بارعأا نإاف ةقفشصلا مامتإا لاح يفو
امهنأا امب رشضخألا يدانلل ةيشساشسألا ةليكششتلا يف ناكم ىلع زوبدوب
.بشصنملا ضسفن يف نابعلي

ب.م.يرضسيإا
ةباضصإلا نم يفاعتلا ىلع بضصنم هزيكرت نأا دكأا

يدوعصسلأ لÓهلأ نم ايمصسر اصضرع ىقلتي ينأدوصس
يدان بعل يرئازجلا يلودلا حانجلا ينادوشس لÓه يبرعلا ىقلت

.يدوعشسلا لÓهلا يدان نم ايمشسر اشضرع ،ينانويلا ضسوكايبملوأا
يدان نم ًاشضرع ىقلت هنأا ،قباشسلا فلششلا ةيعمج بعل فششكو

،ةلبقملا تلاقتنلا ةرتف لÓخ فوفشصل مامشضنÓل ،يدوعشسلا لÓهلا
مجن نأا تدكأا يتلاو ،ةينانويلا «اتيزاغ» ةفيحشص ترششن ام بشسح
،يمشسرلا هباشسح ىلع رششابم ثب يف مدقملا ضضرعلا ىلع در رشضخلا

يدانب طبترم نأاف ،يلاحلا تقولا يف ءيشش دجوي ل» لاق ثيح
نم يفاعتلا ىلع بشصنم هلك نآلا يزيكرتو ،رخأا ماعل ضسوكايبملوأا
بيرد˘ت˘لا د˘ق˘ت˘فأا ا˘نأا˘ف ىو˘قأا دو˘عأل ا˘ه˘ل تشضر˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘با˘˘شصإلا

.«تلوطبلاو
ب.م.يرضسيإا

يلاعلا ىوتضسملا يف ءاقبلا ىلع هتردقب Óئافتم ادب

باعلألأ يف ةكراصشملأ فدهتصسأأ :يفولخم
4202 ةيبملوألأ

ىلع ةريبكلا هتردقب Óئافتم يرئازجلا لطبلا يفولخم قيفوت ادب
هنأا احشضوم ،ضسيرابب4202 ةيبملوألا باعلألا ةياغ ىلإا يدحتلا عفر
يناثلا هماع هغولب مغر ،ةيلودلا ةحاشسلا ىلع اريبك احومط كلمي
نويزفلتلل تاحيرشصت يف ضسارهأا قوشس ةنيدم نبا لاقو.نيثÓثلاو
ةيبملوألا باعلألا يف ةكراششملا فد˘ه˘ت˘شسأا» :ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘مو˘م˘ع˘لا

.«يلاعلا ىوتشسملا يف ءاقبلل  حمطأا ثيح ،ضسيرابب4202
ب.م.يرضسيإا

ةرواضسلا ةبيبضش
يدانلا ةرادإا هب موقت يذلا ريبكلا رودلاب داضشأا

ةديج فورظ يف ريصست تابيردتلأ :يحأدم
نوكنصسو ينفلأ مقاطلأ تاميلعت قبطن نحن

ةلوطبلأ فانئتصسل نيزهاج
يف هؤوÓمزو هنأا ،ةرواشسلا ةبيبشش قيرف بعل يحادم ةماشسأا دكأا

ةرتفلل نيزهاج اونوكيل ،ةيدرفلا تابيردتلا يف ةوقب نولمعي قيرفلا
ةلشصاومل فورظلا لك ترفو يتلا ةرادإÓل ركششلاب مدقت امك ،ةمداقلا
.ةيفارتحاب لمعلا

»:يدانلل ةيمشسرلا ةحفشصلا اهب ضصخ تاحيرشصت يف يحادم لاقو
نم ،ادج ةيوق ةميزعو ةدارإاب نوعتمتي نوبعÓلاو ،ةوقب لمعن نحن

نوزهاج نوكنشس »:عباتو ،«ينفلا مقا˘ط˘لا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ق˘ي˘ب˘ط˘ت لÓ˘خ
»:متخو ،«ءابولا اذه انع عفري يبر هللا ءاشش ناو ،ةلوطبلا فانئتشسل
زع هللا لأاشسأاو ،ءيشش لك انل ترفوو انعم تفقو يتلا ةرادإلا ركششأا

.«ةيداعلا انتايح انيلإا ديعيو انلمشش عمجي نأا لجو
ب.م.يرضسيإا

ةنيطنضسق بابضش
ديدمتلل لباق هنكل مضسوملا ةياهن عم يهتني هدقع

«يصس.سسأأ.يصسلأ» ىلع قيرطلأ عطقي ينأرمع
يديدجلأ عم هتلصصأوم دكؤويو

قيرف ىلع قيرطلا يرئازجلا بردملا ينارمع رداقلا دبع عطق
،ةمداقلا تÓيوحتلا قوشس يف هعم دقاعتلل يعاشسلا ةنيطنشسق بابشش
نأا ةيفحشص تاحيرشصت يف ينارمع دكأاو.ةدوخ ميكح ةفÓخ لجأا نم
يديدجلا ينشسحلا عافدلا يدان ةرداغم يف هتبغر نع ليق ام لك
نع تاعئاششلا نم ريثك كانه »:درطتشساو ،ةحشصلا نم ةيراع يبرغملا

هل ضساشسأا ل ليق ام لك نكل..يديدجلا ينشسحلا عافدلا نم يليحر
فقوت لظ يف يتلئاع بناجب نوكأل رئازجلا يف انأا ،ةحشصلا نم
يهتني يدقع نأا حيحشص »:عباتو ،يدانلا ضسيئر عم قافتلاب ةلوطبلا
نيبعÓلا عم لشصاوت ىلع انأاو ،ديدجتلل لباق هنكل مشسوملا ةياهن
دوعأاشسو عيمجلا عم ةديج يتقÓعو تاريشضحتلا جمانرب مهتحنمو
.«تÓحرلا ةدوع دعب برغملل

ب.م.يرضسيإا

6472ددعلا ^1441 ناضضمر42ـل قفاوملا0202 يام71دحألاةصضايرلا

همضض يف بغارلا قرفلا نم صضورعلا ةرثك مغر

هب اهكصس“ ددŒو لاطع ليحر سضفرت سسين ةرأدإأ

«انوروك» صسوÒفـب قيرفلا ‘ هئÓمز ةباضصا ببضسب

يأرصس ةطلغ تابيردت نع فقوتي ›وغيف

رضضخلا دئاق اهل صضرعت يتلا ةضسرضشلا ةلمحلا دعب

زرحم نع عفأدي قباصسلأ يبرغملأ يلودلأ بعÓلأ ودأو
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ضسي˘˘ن يدا˘˘˘ن ةرادإا تدد˘˘˘ج
ي˘˘ف ط˘˘ير˘˘ف˘˘ت˘˘لا ىر˘˘خأا ةر˘˘˘م
بعÓ˘˘˘لا لا˘˘˘ط˘˘˘ع ف˘˘˘˘شسو˘˘˘˘ي
ددع˘ت˘م˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا
تا˘˘˘ب يذ˘˘˘لاو ،بشصا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘˘لا

ةيدنألا نم ددع نم ابولطم
نم ةدافتشسلا يف بغرت يتلا
ة˘ي˘عا˘فد˘لا ةر˘ي˘ب˘˘كلا ه˘˘تارد˘˘ق
يف هعم دقاعتلاب ةيموجهلاو
.ةمداقلا تÓيوحتلا قوشس

ةيمÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘ششكو
يدا˘˘˘˘ن ةرادإا نأا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسنر˘˘˘˘˘ف
ضضفر˘ت ي˘شسنر˘ف˘لا بو˘ن˘ج˘˘لا
بعÓلا ي˘ف ط˘ير˘ف˘ت˘لا ةر˘كف

زر˘بأا ن˘ي˘ب ن˘م ه˘ناو ا˘م˘ي˘˘شسل
ثيح «روشسنلا» عم نيبعÓلا
ي˘ف ة˘ي˘˘شسا˘˘شسأا ة˘˘ع˘˘ط˘˘ق تا˘˘ب
يذلا ،اري˘ي˘ف برد˘لا ة˘ب˘ي˘كر˘ت
ن˘م ر˘ث˘كأا ي˘ف ه˘ي˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ي
ة˘يد˘نأا ةد˘˘ع تل˘˘خدو ،ز˘˘كر˘˘م
يف لاطع عم دقاعتلا قابشس
اهنيب ن˘م مدا˘ق˘لا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا
يشسيأا ةيلاطيإلا ةركلا يبطق
ناشس ضسيرابو ،رتنلاو نÓيم
˘˘˘ما˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘تو˘˘˘تو ،نا˘˘˘مر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج
.يزيلجنلا

‘ ركفن ل :هيينورف
نوكيضسو لاطع عيب

دنع انعم ارضضاح
تابيردتلا فانئتضسا

نا˘ي˘لو˘ج اد˘ب ،ه˘ب˘نا˘ج ن˘م
يشضاير˘لا ر˘يد˘م˘لا ،ه˘ي˘ي˘نور˘ف
ءاق˘ب˘ب ا˘ق˘ثاو ،رو˘شسن˘لا يدا˘ن˘ل

ي˘ف ودارا˘ب ة˘˘شسرد˘˘م ج˘˘ير˘˘خ
ي˘ف ة˘˘ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا
ة˘باو˘ب ن˘م مدا˘ق˘˘لا م˘˘شسو˘˘م˘˘لا
ددشصلا اذهب لاقو ،«روشسنلا
ا˘ه˘ب ضصخ تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت ي˘˘ف
«دتيانوي توف اكيرفأا » عقوم
ا˘ن˘ع˘م قا˘ب لا˘ط˘ع ف˘˘شسو˘˘ي»:

ةشصح يف ارشضاح نوكيشسو

مشسوملل اريشضحت فانئتشسلا
ر˘˘مألا ضسف˘˘ن و˘˘هو ،د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
اننأا ثيح ،غربلود ـل ةبشسنلاب
يئانث˘لا ل˘ي˘حر ي˘ف ر˘كف˘ن م˘ل
ضسف˘ن ى˘ل˘ع ا˘م˘ه˘ع˘˘م ن˘˘ح˘˘نو
.«جهنلا

هجتي رضضÿا Òهظ
ÿا صضوŸثلاثلا مضسو

صسين عم ايلاوت
ضسي˘ن يدا˘˘ن ةرادإا نأا ا˘˘م˘˘بو

ايق˘ير˘فإا ل˘ط˘ب ل˘ي˘حر ضضفر˘ت
ةمداقلا تÓيوحتلا قوشس يف

ل˘ب˘ق˘م ق˘ير˘ف˘لا نأاو ا˘م˘ي˘˘شسل
ةشسفانملا يف ةكراششملا ىلع

ةيميداكأا جيرخ نإاف ،ةيراقلا
م˘شسو˘م˘لا بع˘ل˘ي˘˘شس «كا˘˘ب˘˘لا»
يدا˘˘ن ع˘˘م ا˘˘ي˘˘˘لاو˘˘˘ت ثلا˘˘˘ث˘˘˘لا
ر˘مألا ،ي˘شسنر˘ف˘˘لا بو˘˘ن˘˘ج˘˘لا
ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م ه˘˘نأا د˘˘كؤو˘˘ي يذ˘˘˘لا
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘شسا˘˘˘شسألا ز˘˘˘ئا˘˘˘كر˘˘˘لا
.دادعتلا

وتا˘كر˘ي˘م د˘ه˘ششي د˘قو اذ˘ه
ةرادإا رارق يف ارييغت فيشصلا
نم اددع نأاو اشصوشصخ ضسين
لو˘شصح˘ل˘ل ط˘غ˘˘شضي قر˘˘ف˘˘لا

نا ي˘ن˘˘ع˘˘ي ا˘˘م لا˘˘ط˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع
ىقبت ءاوجألا هرييغت ظوظح
لو˘˘شصو لا˘˘ح ي˘˘ف ،ة˘˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق
قرفلا نم بشسانملا ضضرعلا
.هعم دقاعتلا يف ةبغارلا

لعج همدق يذلا ءادألا
هئفاكت يدانلا ةرادإا

ددمي ةجديكوأأ
عم ايمصسر هدقع
يصسنرفلأ زتيم

3202 ىلإأ
ةجد˘ي˘كوأا رد˘ن˘شسكلأا دد˘م

ضسرا˘حو ير˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
عم هدقع يشسنرفلا زتيم يدان
قيرفلا نÓعإا دعب ،ريخألا اذه
ىلإا لشصوتلا  نع يشسنرفلا
دق˘ع د˘يد˘ج˘ت˘ب ى˘شضق˘ي قا˘ف˘تإا
ن˘˘ير˘˘ع˘˘ل ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ضسرا˘˘˘ح˘˘˘لا
ةثÓ˘ث˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

.ىرخأا مشساوم
ارظ˘ن د˘يد˘م˘ت˘لا  اذ˘ه ي˘تأا˘يو

همدق يذلا ريبكلا ىوتشسملل
قباشسلا غروب˘شسار˘ت˘شس ضسرا˘ح
ي˘ف ي˘لا˘ح˘لا م˘شسو˘م˘˘لا لÓ˘˘خ
،يشسنرفلا يرودلا تا˘شسفا˘ن˘م
ن˘˘م˘˘شض ن˘˘م ح˘˘ب˘˘شصأا  يذ˘˘لاو
غيل˘لا ن˘م˘شض ضسار˘ح˘لا ن˘شسحأا
يدشصت هقيقح˘ت د˘ع˘ب ةراد˘ج˘ب
ةلوطبلا تاشسفانم يف حاجن
هرايتخاب ةفاشضإلاب ،ةيشسنرفلا

اذه قيرفلا يف بعل لشضفأاك
قيرفلا ةرادإا لعجام مشسوملا
ةجديكوأا دقع ديدمتل عراشست
.يدانلا زئاكر مهأا دحا هرابتعإاب

ليل جيرخ نأا ركذلاب ريدجلا
ةقفر ي˘نا˘ث˘لا ه˘م˘شسو˘م بع˘ل˘ي
يدا˘ن ن˘م ا˘مدا˘ق ز˘ت˘ي˘م ه˘˘يدا˘˘ن
يف حجن ثيح ،غروبشسارتشس
هتناكم زجحو هتايناكمإا تابثإا
ام ةل˘ي˘كششت˘لا ي˘ف ة˘ي˘شسا˘شسألا

عم دقعلا ددجت ةرادإلا لعج
د˘˘˘ع˘˘˘ب ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا بعÓ˘˘˘لا
يتلا ةيئانثتشسلا تايوتشسملا
.مشسوملا اذه لÓخ اهمدق

طيمز .ع

يرئازجلا يلود˘لا ي˘لو˘غ˘ي˘ف نا˘ي˘ف˘شس ف˘قو˘ت
نع هئÓمز ةقفر يكرتلا ىارشس ةطلغ بعلو
ةرادإا نÓعإا دعب ،ةيعا˘م˘ج˘لا تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ضضو˘خ
قيرفلا دارفأا دحأل ةباشصإا فاششتكا  نع قيرفلا
ةيامحل يزارتحا ءارجإاك تابيردتلا فقو ررقتيل
اذه ضصوشصخب انايب يدانلا ردشصأاو.نيبعÓلا
ضضر˘ع˘ت د˘ق م˘قا˘ط˘لا دار˘فا د˘حأا نا اد˘كؤو˘م نأا˘ششلا
فيقوت ىعدتشسا ام ،انوروك ضسوريفب ةباشصإÓل
نا˘كو ما˘يأا ة˘ت˘شس ةد˘م˘ل ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لا تا˘ب˘يرد˘˘ت˘˘لا

يمشسرلا هباشسح ربع هل ةروشص رششن دق «وشسوشس»
بيردت زكرم يف نارملاب موقي وهو «رتيوت» يف
ميشسلا» ةرادإا تنلعأا قايشسلا ضسفن يفو ،يدانلا
يدانلا ضسيئر زيكنج ىفطشصم يفاعت نع «موب
ناكو ،مايأا لبق ضسوريفلاب ةباشصإÓل ضضرعت يذلا
خيرات لبقملا ناوج خيرات ددح دق يكرتلا داحتإلا

يكرتلا يرودلا تاشسفانم نم ىقبت ام فانئتشسإل
.زاتمملا

ع.طيمز

ي˘بر˘غ˘م˘لا ع˘فاد˘م˘لا مÓ˘شسلا د˘ب˘ع وداو ع˘فاد
بخ˘ت˘ن˘م˘لا د˘ئا˘ق ،زر˘ح˘م ضضا˘ير ن˘ع ،ق˘با˘˘شسلا
،يزيلجنإلا يتيشس ر˘ت˘شسششنا˘م م˘ج˘نو ي˘ن˘طو˘لا
لطب اهل ضضرعت يتلا ،ةشسرششلا ةلمحلا دعب
،اهقلطأا يتلا تاحيرشصتلا ةيفلخ ىلع ،ايقيرفإا
ن˘ي˘ب» تاو˘ن˘ق ي˘ف˘ح˘شص ع˘م ر˘˘ششا˘˘ب˘˘م ثب ي˘˘ف
روششنم يف وداو بتكو.ةيشسنرفلا «تروبشس
لشصاوتلا عقاوم ىلع ةيمشسرلا هتحفشص ىلع

ضضاير تاحيرشصت مايأا ذنم»:Óئاق يعامتجلا
،هللا دبعو˘ب ل˘ي˘عا˘م˘شسإا ي˘ف˘ح˘شصلا ع˘م زر˘ح˘م
نأا˘ششلا ي˘ع˘ب˘ت˘ت˘م تكر˘˘حو ثد˘˘ح˘˘لا تع˘˘ن˘˘شص
ّيلعو ،رخآا ىرجم تذخأا اهنأا ىتح يوركلا
ة˘برا˘غ˘م˘لا ة˘ل˘م˘ج نأا ثي˘ح ،رو˘مألا ح˘˘ي˘˘شضو˘˘ت
لجأا نم ناك اذهو ،نييلاغنشسلا كلذك تلمتششا
.«ادج بيط ضصخشش نم ،طقفو حازملا

ب.م.يرضسيإا

بقاري يضسنوتلا يجرتلاو رضضخلا ريهظ ىلع يرضصم عارضص

رلود نويلم1.2 طرتصشيو ايكرت ىلإأ لاقتنلأ سضفري ةدايع نب
هعم عيقوتلأ يف ةبغأرلأ قرفلأ ىلع

ي˘لود˘لا ةدا˘ي˘ع ن˘ب ن˘ي˘˘شسح نأا ح˘˘شضاو˘˘لا ن˘˘م
ىلع نوكيشس ةنيطنشسق بابشش عفادمو يرئازجلا

دعب ،ةينطولا ةلوطبلا يف هل مشسوم رخآا عم دعوم
ةيدنألا نم ديدعلا نم هتلشصو يتلا ضضورعلا
ةر˘ت˘ف ي˘ف ا˘ه˘فو˘ف˘شصل بعÓ˘لا م˘˘شض دو˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
.لبقملا يفيشصلا وتاكريملا

نأا ةيفحشصلا رداشصملا نم ديدعلا تفششكو
ضضورع عبرأا ىقلت قباشسلا نارهو ةيعمج عفادم
نم اهادحإا ةينطولا ةلوطبلا جراخ نم ةيمشسر
ة˘ي˘بر˘ع قر˘ف ن˘م ضضور˘ع ة˘ثÓ˘ثو ي˘كر˘ت يدا˘˘ن
ةركلا يبطق كلامز˘لاو ي˘ل˘هألا ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لاو
ي˘شضا˘ير˘لا ي˘جر˘ت˘لا ى˘لإا ة˘فا˘شضإلا˘ب ،ة˘ير˘شصم˘˘لا
يدانلا نأا رداشصملا تاذ تدكأا امك ،يشسنوتلا

طششني ل هنأا امب بعÓلا تامامتهإا جراخ يكرتلا
ةدايع نب نأا امك ،زاتمملا يكرتلا يرودلا يف
كلا˘مز˘لا ن˘م يدا˘م˘لا حر˘ت˘ق˘م˘لا ضضر˘ع˘لا ضضفر
ثÓ˘ث ةد˘م˘ل رلود نو˘ي˘˘ل˘˘م2.1 ـب رد˘ق˘˘م˘˘لاو
نويلم1.2 غلبمب بلاط بعÓلا نأا  لإا ،تاونشس
.نيفرطلا نيب تاشضوافملا فقوتل ىدأا ام رلود

لازام نارهو ةنيدم نبا نا ،ةراششإÓل ريدجلا
يذ˘لا ير˘شصم˘لا ي˘˘ل˘˘هألا تا˘˘ما˘˘م˘˘ت˘˘ها ن˘˘م˘˘شض
ةمشصاعلا داح˘تإا ج˘ير˘خ م˘شضل قا˘ف˘تإلا لوا˘ح˘ي˘شس
اذ˘ه ،يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا م˘ير˘غ˘لا ى˘ل˘ع ق˘ير˘ط˘لا ع˘ط˘˘قو
طخ لخد يذلاو يشسنوتلا يجرتلا ىلإا ةفاشضإلاب
مامشضنÓل عفادملا عانقإا يف Óمأا اشضيأا ةشسفانملا
.ةقيوشسلا باب يدان فوفشصل

طيمز.ع

ب.م.يرضسيإا/طيمز .ع

sport@essalamonline.com
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ناضضمر رهضش يضضقت فيك
ديقتم تنأا لهو ليضضفلا

 ؟يحضصلا رجحلاب
H̆˘˘0̆ر˘˘ğ˘˘8 لو&ا ي˘˘1̆ا ك+ اÑ̆˘˘ح

بÅÑ̆åلا لF̆ نا˘HÉÑ̆رو م˘Iò̆ا˘HÉÑ̆ر
ا©Ĭا̆. ة̆©6Ñ̆ÓH̆)لا ةH̆لاو ير̆(ازq̆˘لا

ءا+ولا ا}§+ ضMÉرH ع©م/ يMÅÑí ي+ر
ى-وHو اIا-وH م0رM ي+رو هر©= وا
اد/ 6Ñì'وH ءي7Ñ ة0ï©ï ن©مÄÑõملا

ىدل ي>ولا مادIåا ل1Ó نH ة8Ñا1

نH ق©MÄÑkí نا ى°مIk ي}لا بÅÑåلا
6Ñg7 اثلا. ه-اÑwÇÑ©ا Hkï©لا+ دtqر
ي/ور1 مد> كل دF'و&ا ث©0 يÇÑtلا
ضåÉ˘˘˘˘̆+ ءا˘˘˘˘EÉÑ̆ د˘˘˘˘EÇÑ̆ اردا˘˘˘˘˘Ĭ لا
 � طDïو تاHزÄÑkõملا

له مدقلا ةرك نيدايم تلزتعا
ىلع رداق ريغ كضسفن تيأار

 ؟ةلضصاوملا
ىõ̆̆> رداĔ ر̆©̆= يĬو˘ò̆ل ضÄ©˘˘ل

ل اHام- ضåòÄلا ىõ> ل+ ة8Ñõاوملا
فورâلا نòلو ءاåÜلا ىõ> رداE لاز&ا
ةر˘̆©˘1̆&لا تاو˘̆°˘ÄÑ̆لا ي˘D̆ ةد˘˘̆(ا˘˘ÄÑ̆لا

/̆å̆õ̆k̆°̆ا ي-̆w̆{ J̆{لا ا˘ïم+ رارtÉض
نوFõ&اM ةMدI&لا ءا6Ñ'ور مåâمD ي-دارا

0ïوó لاÓ<g©ن Dkqد IíÄÑك -kõïى
ك©õï- ل/ا نH كل3و ا}J نH م(اÅÑkلا

:̆˘©̆õ̆ة H̆6وÑ̆م F̆اH̆7 ةر̆/ا لÑ̆§̆وا ر
7Ñ§رMن Dïو طJا وHر MÇÑåب -ïgõه
7ÑwÇÑ©ل اÄÑ9 تÑ7 دÑkلا م(ا&IÇÑرا
D̆0̆ ن˘مï̆§̆و˘لا مĔفو <̆õ̆ى ĬداM̆§̆م
نH نòل تاراIkÇÑلا قMtï هMk'ورو
 �ه-اHÄÑktï يõï- اMÉÑ&ا ب>Óلا ق0

كتلعج يتلا عفاودلا يه ام
 ؟باحضسنلا ررقت

Eõكل ت -ÇÑرD6'ورلا تاÑتر.ا ءا
Fار©ث Dي IíÄÑ©kو ي/åõk°ا يDÉÑل
د©å+ ر1̆ا لاé H̆q̆اğ̆-او باIÄÑ̆t̆لا

ك©õ> ىDÓ Mwí ةرMدÄÑkملا ملا> ن>
ي6Ñõg ط©H̆t ىرĬ ا̆°8Ñ̆ğt̆ا مو̆©˘لا
تIا ة§/ نمD ر©ó FgاIí ه°> ب-ر-
-qk§ر-و دHي +òل Hم- اõ6ل كÑåدا
كل3 ىõï- ل ةMا§°لا يDو رو§مqلا
كل3 نH̆ ضåòÄ˘لا ىD̆å̆õ̆ بواk̆˘q̆˘˘لا
Mمòا§-ا ىلا كر/ نHتا Hاو ةر.'وIت
 �ءيÅÑلا ا}J ىõ> دوkå- مل

ةرماغم لوخد يف ركفت ملأا
 ؟يضضايرلا رييضستلا وأا بيردتلا

ي°åõ/ اH ب>FÓ تÓ&6Ñì <ÅÑل
م˘˘لا˘̆> ةردا˘˘H̆˘˘è̆ ي˘˘D̆ ا˘˘M̆د˘˘̆/ ر˘˘Dò̆ا
نوò̆ل ىو6Ñ̆ ءيÅÑ̆ل ل ةرM̆دÄÑ̆k̆م˘˘لا
IíÄÑ©kل ي -ÄÑلا+ يل حمgïءا Dي J{ا
تDïو يIا دkï>ا نkåíملا ط©tملا

Fا+ ار©ث+kåلا ن> يداòةر DاIمو©لا ا

اH̆ا ي̆-راv -̆q̆اĬq̆ل ادJ̆ا̆/ ل˘م˘̆>ا
+̆˘wÇÑ̆˘ض8و H̆˘è̆˘اH̆˘لا ةر˘˘k̆˘ردMوا ب
ل بردملا ح8Ñ̆gا مو̆©˘لاD̆ ر̆©̆©kÄÑ̆˘لا
Mgï6ل ىÑgوا ن©>و .Ó.ة Fام -qدJم
Jم MïوHلا راودا+ نوkÄÑ©©وم> رHا Hا
M̆مò̆°̆°̆لا ي˘å̆ل˘م D̆©̆ه J̆و -̆ïدMم Mد
ى0k ة°Mدملا ءا°+&ا نH ضgåÉل نوåلا
MÄÑkاورم Dلا ي°qاv DÓ Mwíى <õ©ك
Itمل ن Iqد Hن M8وÑõ°ا}§لو ا Hا

<̆õ̆©̆°̆6 اÑ̆ىو -ÇÑ̆t̆©̆م˘لا حÄÑرا Hن

 �ر1ل ن©0
ملاع عم كتايادب ىلا دوعن

نم تنا لهف ةريدتضسملا
يضسلا وأا كوملا ةضسردم يجيرخ

 ؟ يضس صسا
Mمòلا نïا لوIي <ÅÑلا تkqة+ر

Hع FÓ دا°لاM©ن DلاgادMة FاIت Hع
H̆دو˘لوM̆ة EÄÑ̆°̆Ü̆©̆°̆ا ةM̆ل ن˘ågت Hع
عH م6ÑوH ى0kو لا7Ñgلاو ر=ا8Ñلا
نv H̆اt̆˘لا دå̆̆+و اJ̆دå̆˘̆+ ط˘6Ñ̆اولا
ي}˘لاو ي˘م˘لاو̆= يدو˘م˘0̆ ضÄ©˘̆(ر˘˘لا
ىلا لاIkïلا تررE ة6Ñgا°ملا+ ه©©0ا

8Ñ̆˘˘˘í̆˘˘˘ر˘˘˘˘لا يدا˘˘˘̆°˘˘˘˘لا فوM̆˘˘9اÑ̆˘˘ي
ن©م6ÑوH̆ ا̆°M̆دا ث©0̆ ي̆°̆©ïÄÑ̆°̆Ü̆˘لا

يم6ÑاE ك©Hõ بردملا ةDïر+ ن©å(ار
زار0ا ا°IاHò)ا+ ناF ث©0 يï°1 ا}Fو
F̆˘لا ض6&ا˘˘q̆˘رو̆§˘مM̆لو ةò̆ثود0̆ ن
+åÉملا ضÅÑاFل /åõ°ا IwÄÑرلا رJنا
Dا§°لا يMة � 

يبيب نياخ بردملا نأا لاقي
كترداغم ءارو ناك نم وه

 ؟نابضشلا يف كوملا
ه}˘̆§˘̆+ كل8Ñ̆˘ì 3و ن˘ò̆م˘M̆ ل ل

تIاF يÓEk> لا0 لF ىõ> ةMïرÜلا

ي}لاو يg©+ نMا1 بردملا عH ةد©/
ار©ثF كرا7Ñ&ا مل ح©8Ñt ار©ثF هHر0kا
D̆8 يÑ̆°̆ì 6اولاÑ̆ر̆+ طD̆ï̆كوملا ة
ة©0̆ا̆°˘لا نH̆ كل3 نا لوï̆˘لا نò̆مM̆و
ل/ا نH باو+&لا يل حDk ة©+اMq)لا
لمåلاو ي6Ñ ض6ا يÄÑلا ىلا لاIkïلا

<̆õ̆ى -̆Ü̆وM̆ا رHò̆اĬلاو ي̆-اtÇÑلو
<õى -qبرا HوDïلا ةtل دمõل هÄÑت
ل©ïgلا ا}J نH ءي7Ñ وا ه©õ> ادEا0
 �ة6Ñgا°ملا+ ر1لا وJ ه©©0او

نم باضش تنأاو تجرخ
بعلت مل اذامل ،ةنيطنضسق

يف ةنيطنضسق يقيرفل
 ؟كتيادب

+̆˘å̆8 دÑ̆å̆دوĬلا ى˘لا اF̆م̆- ر̆+ا
نH̆ ضåÉ̆+ ىõ̆̆>و يõ̆˘̆> ي˘k̆˘w̆˘õ̆˘˘لا

ك©õ̆̆> ضÅ+دIò̆ ا˘H̆ كا}˘Ĭ%ا ي˘̆(H̆˘Óز
ةرtïلا+ تر7Ñåو ي0̆ور ي̆°9Ñ̆k̆ا̆=

نا ت6Ñk°kqا تEولا رورH عH نòلو
تIاF هIاو ة8Ñا1 ي°Hkد1 فورâلا
ه}J يDو ا§Ekو ةدMد> براq- يل
ي/ور1 ة©+اMq)ا د©F&ا- دMرا ةïÜ°لا

Hلا نíرMق � 
 ؟ كيأار بضسح يه ام

D̆˘˘6و˘˘˘م˘˘˘لا كل3 يÑ̆˘0̆ وا م˘k̆˘ى
قMرíلا ناF هدå+ نõ{Mلا ن©م6Ñوملا
M̆م˘k̆õرا كH̆ةدا H̆اد˘م˘لا نD̆å̆©̆ن D̆ي

8Ñار> ةروHو ةHå©و ةزEtÅ0و ضkى
ي(اï+ رMq ناF اH وJو مادز ةزم0
بò-را ت°Fو ي-ر©HÄÑ داDÄÑا ىلا
اوågل نM}لا ن©Ó<̆ğ˘لا دM̆د̆> ءا1̆Ü̆&ا

H̆˘6وÑ̆˘ا˘˘م D̆˘لا ي˘˘í̆˘رM̆˘9 م̆. قÑ̆ت>ا
HÄÑ̆©̆م̆§̆-ر +̆å̆دJ̆وم> اHلا اtل دمõه
<õى F7 لÑءي� 

لوا يف ةليلم نيع ىلا تلقتنا
 ؟ يضس صسا يضسلا جراخ كمضساوم

Ĭå̆م D̆رM̆ن̆©̆> ق H̆õ̆©̆õة Dkيل ح
لاMï امõثH ا§©>ارHÇÑ ىõ> باو+&لا

جرا1̆ ي˘ل ة̆+رq̆˘̆- لوا تIا˘F̆ ث©˘0̆
تHدE هõل دمtلاو ي6Ñ ض6ا يÄÑلا

HÅÑ̆7و ب©̆: د̆/ اراوÑ̆راFت F̆ار̆©˘ث
يD̆ قĬ˘Ü̆õ̆ا ي˘̆°˘å̆˘õ̆˘̆/ ي}˘˘لا ر˘H̆لا

HÅÑلا يراوòيور � 
 ؟ وداراب يدان ىلا تلقتنا اهدعب

ىلا يلاĬk̆ïا رk̆ğ̆>ا كل}F̆ وJ̆و
Iودارا+ يدا IïÜة -tلو Dي HÄÑيرا
ضÄ©(رلا ي+ لÇÑ-ا ا§Hو©D يورòلا
ر©1 ةMر̆(ازq̆˘لا ةM̆داÓ-̆t̆˘ل ي˘لاt̆˘لا
نا0ÄÑ ه7Ñï©ï ةDïر+ يÅÑ:ز نMدلا

ق©t̆ï̆̆- يD̆ ا̆°̆;و0̆â̆ لF̆ ا̆°å̆ğ˘لو
ى˘لا ة̆©Ĭا˘ث˘لا ة̆/رد˘لا ن˘H̆ دو˘ÇÑ̆˘å̆لا
كkõ˘مĬ ا̆°F̆ ا̆§H̆وM̆ ى˘لو&لا ة̆/رد˘لا
-ÅÑò©õة EوMراو ةHةدا H6&لا نÑا ءامHا
ة˘Ĕ˘õ̆ تIا˘Dò̆ ة˘̆©˘ÄÑ̆˘õ̆˘ğلا ة˘ï̆˘Ü̆˘̆°˘˘لا

HÅÑ̆˘راF̆8ا1̆ ي̆-اÑ̆ناو ة H̆ن F̆اĬاو
M̆°̆اDÄÑ̆وĬي D̆ي H̆°ÇÑ̆ğي Mمkõòنو
امõثH كرا7Ñ&ا ل ي°åõ/ اH وJو ةرwgلا

F°را تMد � 
كحنم مناغتضسم يجرت

تناك فيك ،زوربلا ةضصرف
 ؟ةتاوحلا عم كتريضسم
8Ñt©ح Hا -ïا لو&-{Fاد©/ ر

1ÉÑ°ل اïءا Dلا يå8اÑ9 ةمÑد DرMق
ةMوE ةõ+اHï تMداو مIاHÄÑkè ي/ر-

تلواHt لF ه/و يD تEíو ث©0
J{و يدا°لا اJو Hا /åل HÄÑه©لو'و
M̆k̆8اوÑ̆õ̆نو H̆å̆و يĔk̆§̆و اMÜõgنو

9Ñلاو يمtل دمõل هågت :©õة .Óث
6Ñ°تاو FاHõة Iõت D©§ا Htgلا/رلا ة
يIا لوïلا نòمMو ةHõاåملا ن0ÄÑو
ة̆°̆©˘EÄÑ̆˘°̆˘Ü̆ ي˘D̆ ي˘Ĭ&ا˘F̆و ت0ÄÑÄÑا

يدا°لا ا}J راIÇÑا ر7Ñòا ة6Ñgا°ملا+و
ةدوå̆˘لاو دو˘ÇÑ̆˘å̆لا م˘̆§˘˘ل ى˘̆°˘˘م˘̆-&او
 �راògلا ةر©0â ىلا ة©Mqردkلا

كضشو ىلع تنك كنأا لاقي
صضرعتت نأا لبق كوملل عيقوتلا

ىهنأا ريطخ رورم ثداحل
 ؟اركبم كمضسوم

+̆å̆د Ĭ§̆اM̆ث˘لا ةÓ.ة H6اوÑلا مkي
EÉÑ̆©̆k̆§̆ا H̆ع D̆رM̆ي/ر- ق HÄÑkèاIم

-̆å̆9رÑثدا0̆ ى˘لا ت H̆1̆ رورÜ̆©̆ر
دمtلاو ي-ا©t+ يدوM داF ت©مHو
نH̆ ر̆©˘ثò̆لا تمå̆õ̆̆- كا̆°J̆ نH̆ هõ̆˘ل
تلاز ض9ورåلا لF ا§Hو©D روH&لا

يõ> نcمÜ©ل ى0k لÇÑ-ا د0ا لو
ر̆©F̆ğ لÅÑò̆+ ه˘ل ت6Ñ̆í&ا˘̆- ا˘H̆ و˘J̆و
دMد> ناF تEõ امF ا§Egõ ناو ة8Ñا1
نودM̆رM̆و ي̆+ نوM̆˘kÇÑ̆˘õ̆ ءا˘6Ñ̆'ور˘˘لا

/õgىلا ي DرE§لو مåل <õ6&ار ىÑ§م
ناF̆ ث©0̆ عD̆رو̆+ دو˘HÄÑ̆˘å̆ ي˘˘م˘̆>
M̆˘kÇÑ̆˘ل +ÅÑò̆˘ل M̆وH̆و ي̆+ يF̆°ت
H̆kÅÑ̆وĔل ا˘w̆ض9و -̆q̆ة+ر Dي DرMق
HدM°kلو يòل نÓ&6Ñì +åلا دtثدا
Dïتد Fلا ل-ÇÑتلا� 

،فراضش بردملا نم تملعت اذام
ينقت نضسحأا هربتعت لهو

 ؟هدي ىلع تبردت
ي+ لÇÑ-ا ي}لا د©0ولا ضÅÑwÇلا

+åلا دtو ثداFنا MÜمcن <õي Hن
˘مÓ̆>و̆+ برد˘م˘˘لا و˘J̆ ر˘1̆ل ن˘̆©˘0̆
7Ñ̆ه̆©̆©0̆ا ي}˘لاو فرا F̆8ا1 ار̆©˘ثÑة
ناF نا دF'وMو يõ> حMõ ل; هIاو
ن©0 هõل دمt̆˘لاو بõ̆å˘لا يرودï̆˘م̆+
-åاD©ا ت&Fو كل3 هل تدJو Hا /åل
ث©0̆ يH̆å̆ دĔاM̆k̆å̆ بMاå̆˘لا ا̆§Ĕk̆و
1ÉÑت -̆q̆7و ةد̆©̆/ ة̆+رÑ̆راFت Dي
ضÅ-وòلا ةDïر+ تاMراgملا نH دMدåلا
نH اد0او هرkg>ا ي}لا فرا7Ñ مÓ>و+
ر(ازq̆˘لا يD̆ ة̆©̆°í̆˘لا تاءاò̆í̆لا زر̆+ا

 �هDïkر+ لمåلا+ تد6Ñå ي}لاو
اضضيأا برغلا يف ةبرجت تضضخ

لوقت اذام ،ةديعضس ةيدولوم عم
 ؟قيرفلا اذه نع

Egكل3 ل Mمòلا نïا لوIي IدHت
<õي/ور1 ى Hن DرMا ق-tلا داtض7ار
ضÅ-وòلا ح(اÇÑ°+ }1ا مل يIاو ة8Ñا1
م6Ñومل ي(اï+ ىõ> رMÇÑ ناF ي}لا
رFgا ض8رí+ يIد>و هIاو ة8Ñا1 ر1ا

رود تågل ة©ÄÑõgلا تارا©1kلا نòلو
تررF̆ ا˘م˘ل كل3 ررò̆- و˘لو ا̆§Ĕ˘k̆و
1Üوم> ي&اH6&ا-ا اÑì Fار©ث <õكل3 ى
عH يk̆+رq̆̆- ض8وwÇÑ̆̆+ اH̆ا رارï̆˘لا

HدولوM6 ةÑå©ةد Dïد <ÅÑلا تòر©ث
Hملا نÅÑاF8ا1 لÑة +åد EÉÑ©ل ةïءا
6Ñ̆6وÑ̆Ü̆لاو ةرا˘k̆م̆- ي H̆å̆اĔğة H̆ن
1Óهل DرM6 قÑå©ةد +åïلا ة+وtرHنا
Hلا نqلاو  رو§مõåدلا جرا1 بMرا
بõ:ا ي°åõ/و ار©ثF يD ر.ا اH وJو
 � ر§7Ñا6 دå+ ةرداèملا

ةبانع عم دوعضصلا يف تلضشف
ام ،تايناكمإلا لماك رفوت مغر

 ؟ببضسلا وه
ناF م6Ñوملا كل3 يD ة+ا°> داt-ا

9Ñ̆t̆©̆ة -̆t̆لا˘ì D̆رó لاÅÑ̆رó 0©ث
ىõ> اوåم/او ا°+ ة0ا:)Óل اوåمk/ا

9Ñمد> ةرور -tï©ï°ل اõÇÑåو دوFنا
زIاè©لو̆§˘لا ي̆©0̆ا اH̆و˘م̆> كل3 م̆§˘ل
م§ل نFا ث©0 ق©Dوkلا م§ل ى°م-&او
Htg8ا1 ةÑة Hثõام MtkرHوI°ي Jم
F{كل � 

دحاو مضسوم نم رثكأا رمعت مل
تمدق كنأا مغر كوملا يف

دوعضصلا متعيضضو اديج امضسوم
 ؟اذاملف ،ةدكيكضس ةدئافل

ث©0 ةå(ار د/ تIاF ة+رq- هõلاو
Eرلا ما)©Äو ضEk§ا <gلا دtد قH©èة
ا°Fو ةز©مH̆و ة̆©̆>وĬ تاH̆اد6Ñ̆k̆ï̆ا̆+

<õى +å1 دÜتاو Hن -tï©فد§لا ق
ي}لا ةÄÑلوòلا لHا> لول دوÅÑ°ملا
د>اÇÑلا دMدt- يD ار©Fg ارود بåل
ت.د0 يkلا ةر©ògلا لFاÅÑملا ا}Fو
 �ةدوåلا ة0õرH ر1او&ا يD ا°ل

يف اهدعب كل ثدح اذام
 ؟كوملا

دv Dïا-رH ير©م9Ñ هõل دمtلا
EدHت H6وÑ6ا امÑkلاو ا©(ا°ثòل Fنا
Mkè°6ا+ ىÑو يمJ{7 اÑفر Fg©يل ر
لF بIïõا اJا9Ñtو ةõ©ل ن©+ نòلو
7Ñ̆˘˘9 ءيÑ̆˘ا ث©˘0̆ يد&-̆˘{F̆˘اد˘̆©˘̆/ ر
H̆˘ن̆©̆> ة˘̆§˘̆/او H̆õ̆©̆õ̆لاو ة˘k̆ي F̆°̆ا
H̆°̆§̆زH̆©̆ن D̆©̆§̆و اĬk̆©̆q̆ل ةõÉÑèط
درÜلا ي°Fõí &ا1̆Ü̆ تò̆g-را ر̆©ò̆ğلا

راIÇÑ&لا ها7Ñgا ضåÉ+ لå/ اH وJو
M̆˘Ü̆˘õ̆˘ï̆˘7 نوÑ̆ا)̆å̆تا +̆wÇÑ̆8وÑ̆ي
تدمå- يIا ىõ> ع©مõqل نودF'وMو
I©لا لgÜاEلا ةt0 ءارمkلا ل ىåب
ة°M̆دH̆ يÓ&6Ñ̆ì D̆˘ل ةد6Ñò̆©ò̆ ءاï̆˘ل
EÄÑ°Ü©°ة MÇÑدEنو Fو كل3 لJو Hا
/̆å̆لا ل&ĬدM̆ة -̆å̆اĬث©0̆ ي D̆ي Fل

1©gة Mwلا جرqل ع©م©k§لا مÓ<g©ن
يD ل©Fولا مIåو هõلا ي0ÄÑg اHوم>
8Ñ̆˘˘7)لا ب0اÑ̆˘˘او ة˘˘̆>اĬ˘˘0̆ا ا˘˘k̆˘˘مر˘˘˘
 �تF©ÄÑوم©ل

دعب كيلع اوبلقنإا كوملا راضصنأا
يف تعقوو مهقيرف تغوار نأا

كئدب مغر نازيليغ
نكمم ،كوملا عم تاريضضحتلا

 ؟ثدح ام انل يورت
+å6وملا دÑلا مòg©ي}لا ر EÉÑ©kه

Dو-و ة+ا°> يD©ïي Dد&ا- يMة HÅÑراو
Hز©م /åõ°ي H0ا ن©+ نÄÑلا نå°8اÑر
J°ا كا-ÇÑر ي+ ل)©Äد/ ضMل دõكوم
ةJõولا }°H ه0kرا8Ñو روJ©ÅÑ وJو
+wÇÑ8و ض8وÑدلا لMا ث©0 نFتد

<õا ىI6 يÑلم>&ا <õى =õلا قtÄÑبا
دMدÄÑ- ىõ> يHå قMkí هåõ/ اH وJو
Hا F°دا تMلاو ه+ نtل دمõه H°tkه
+åدJلا اÇÑك Fا ام-íï°ا <õا نا ىIلا
E©لا ةمkÄÑg©لا قkا ي-íï°ا <õ©§ا +åد
˘ماM̆&ا ةÄÑ̆م1̆ وا ة˘å̆˘̆+ر&ا˘̆+ ع˘̆©˘Ĕو˘k̆˘˘لا

يدا> لÅÑò+ تاM̆ğردk̆˘لا تر7Ñ̆ا̆+و
-̆˘tت Ĕ©̆1̆ برد˘م˘لا ةداõ̆í̆لو ةò̆ن
+åدJ0ا اÄÑÄÑلا ن&ا+ تíرMر©= ق Eردا

<̆˘õ̆˘ى -̆˘t̆˘ï̆˘©̆˘لا قÇÑ̆˘å̆˘و دوJ̆˘فد
ضåÉ˘˘˘̆+ ت.د˘˘˘0̆ ا˘˘˘˘م˘˘˘˘F̆ را˘˘˘˘IÇÑ̆&لا
ع©مqلا ناF ث©0 يHå تا7Ñوا°ملا
MõوH°ي <õ6لا ىÑkïادHو تاJو Hا

/åõ°7ا يÑåر +gåÉلا ضÉÑèلا طHر
ل ى0k باIÄÑtلا ررEا ي°åõ/ ي}لا
م6ÑوH يD م(ا7Ñk نH هIõk اH ررFا
ناز̆©é =̆õ̆ورHÅÑ̆ ن&ا ا˘˘م˘F̆ �ة˘H̆˘©̆˘è̆د
 �ي°E°å&ا

ىرت نم ىلا ةحارضص لكب
ىلا ما كوملا ىلإا ليمت كضسفن

 ؟ يضس صسا يضسلا
ح©8Ñt رÇÑèلا }°H رو6Ñ°í اIا

ا§Ekو نòلو كوملا عH ي-اMاد+ تågل
F̆˘°و ت+̆åÉض H̆ز نH̆Ó)̆6 يÑ̆°̆اD̆ر
 � كوملا حلاÇÑل بIõåو

بعÓلا نا حيحضص له
قرف يف يناعي ينيطنضسقلا

 ؟ةنيدملا
ام+ لMواEلا ه}J ةاوJ نH تÄÑل

جرا1̆ براk̆q̆˘لا دM̆د̆> ت1ÉÑ ي˘Ĭا
EÄÑ°Ü©°لو ةòلا ن&F©لا نا دÓ<ب
بÄÑg+ ار̆©˘ثF̆ يĬاM̆å̆ ي̆°̆©ïÄÑ̆°̆Ü̆˘لا
6Ñ©6اÑ6'ورلا ةÑوم> ءاHا Ikى°م Hن
لمåلا كوملا وا ي6Ñ ض6ا يÄÑلا ءا°+&ا
+òد/ لMل ناو ة Míïثلا اودïة� 

 ؟ةريخأا ةملك
7Ñò̆ر F̆ğ©̆كل ر <̆õ̆ى -̆{F̆©̆رIا

كراHg ناHÉÑ̆رو ا̆°ĔرD̆ عH̆ ا̆°H̆اM̆&ا̆+
مJد©> ى0kو ير(ازqلا بÅÑåلا لòل
6Ñå©ا ام+ دIه Mïkبر Fنا ى°م-&ا ام
MرDلا عõا°> ه J{و ءا+ولا ا-åا°-ا©0 دو
 � اJد§> ق+ا6Ñ ىلا

 ديعب نم ةدعاضسملا لضضفيو بيردتلا ملاع لوخد يف ركفي ل هنأا دكأا

تبحصسنأو سشأرحلأ ةرداغم ىلع تمدن ةروصضخلأ قصشعأ»:سسيأدملوب لÓب
 «نيقفانملأ ةرثكل ايئاهن ةركلأ طيحم نم

بعÓم يف لاجو لاضص يذلاو لÓب صسيادملوب بعÓلا عم «مويلا مÓضسلا» ةديرج هترجأا راوح يف
صشارحلا داحتاو ةبانع داحتا ةروضص يف يداون ةدع داقو اهطضسو ىلاو اهبرغ ىلا اهقرضش نم ةيروهمجلا

ةبانع ءارمحو ديعلا موغلضش لÓه ةروضص يف قرضشلا يف ىتحو ةديعضس ةيدولومو مناغتضسم يجرتو
.امهل قيفوتلا اينمتم هتنيدم يقيرف نع ثدحت امك هتايادب يف ةليلم نيع ىتحو

صشامر ماضشه هرواح

هببصسبو سسردلأ ظفحأ ينلعج رورŸأ ثداح»
«فراصش مÓعوب أدع ام يب لصصتأ دحأ ل

«Œتعأ ةبانع ‘ يتبرÈقرفو زيمألأو لصضفألأ اه
«دعصصن ل ىتح اهعصسو ‘ ام لك تلمع قرصشلأ

تلقتنأو سشأر◊أ نم تجرخ يك يرمع ةطلغ»
«اهديعأ نل نمزلأ انب دوعي ولو ةديعصس ¤أ

نيقفانملاب ءيلم هنوكل ةركلأ طيحم ترداغ»
«يباحصسنأ ببصس ءاصسؤورلأ ةلماعمو

«مصسوŸأ كلذ ‘ ةدامرأ دوجو لظ ‘ ةصصاخ هتنصسحتصسأ تقولأ عم نكلو اهموي ينصضاغ يصس سسأ يصسلأ نم يجورخ»



ةــــنصصرق

 ةرأدإلأ ‘ مهتقث أوعصضو رفانصسلأ
«ي˘شس.ضسأا.ي˘˘شسلا» قا˘˘ششع

ط˘˘ب˘˘شض م˘˘ت˘˘ي نا ي˘˘ف نو˘˘ل˘˘مأا˘˘ي
ةشصاخ يدانلل لشضفا وتاكريم
مقاط˘لا ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك م˘ه˘ت˘ق˘ث ناو
ل˘م˘ع˘ي يذ˘لا يدا˘ن˘ل˘ل ر˘ي˘˘شسم˘˘لا
م˘ت˘ي˘شس يذ˘لا برد˘م˘˘لا ة˘˘ق˘˘فر˘˘ب
اذه مداقلا مشسوم˘ل˘ل ه˘ماد˘ق˘ت˘شسا

نم ةداف˘ت˘شسلا ع˘ي˘م˘ج˘لا د˘ير˘يو
ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا م˘˘شسو˘˘م˘˘لا ءا˘˘˘ط˘˘˘خأا

اهنكمي رشصانع بادتنا يلاتلابو
ةي˘شسا˘شسألا ر˘شصا˘ن˘ع˘لا ة˘شسفا˘ن˘م
ضسفانتلا لعجي ام وهو ةيلاحلا
ينÓعز ءاقفر نيب اريبك نوكي
قيق˘ح˘ت ة˘ي˘غ˘ب ن˘ي˘مد˘ق˘ت˘شسم˘لاو
. رفانشسلا فادها

 ةماه تأرأرق
ةرادإا ضسل˘˘ج˘˘م ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي

يف لشصفلا فيطشس قافو
يذلاو نينثلا اذه عامتجا
طابشضنلا ةنج˘ل ع˘م˘ج˘ي˘شس
يذلاو ةيافلح ماعلا ريدملاب
ثدحتي مل هنا دكؤوي ىقبي
ن˘م م˘غر˘لا˘ب ر˘ملا اذ˘ه ي˘ف
ةبرقملا فارطألا لك نوك
ثدحت هنا ىلع تدكا هنم
م˘˘ه˘˘ب˘˘شسح ن˘˘كلو ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ف
ركذي هتلعف لعف «ضصقملا»
ةشضايرلاو بابششلا ريزو نا
ع˘شضو ةرور˘شض ى˘ل˘ع د˘˘كا

تاشسرامملا هذه لثمل دح
تابوق˘ع˘لا ى˘شصقا ضضر˘فو
. Óبقتشسم رركتت ل ىتح

طقف ثيد◊أ
 تاقحتصسŸأ نع

لازت ل ةلي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج ة˘ل˘ي˘كششت
يتلا ةيلام˘لا م˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘شسم د˘يد˘ج ر˘ظ˘ت˘ن˘ت
ل˘ج ع˘م ثيد˘ح ي˘فو ثي˘ح ا˘˘ه˘˘ب نو˘˘ن˘˘يد˘˘ي
ولو جارفنا مهراظتنا ىلع اوعمجا نيبعÓلا

ناشضمر رهشش ةياهن لبق ةمزلا نم ءزج
ىلع ةرادإلا ل˘م˘ع˘ت نا ن˘ي˘ن˘م˘ت˘م ل˘ي˘شضف˘لا
مه˘ل ح˘م˘شست ن˘ي˘تر˘جا وا ةر˘جا و˘لو ة˘يو˘شست
رطشضت دق ةرادإلا نا ركذي مهبرك ضسيفنتب
ن˘˘م ءز˘˘ج ة˘˘يو˘˘شست ل˘˘جا ن˘˘م ضضار˘˘ت˘˘قÓ˘˘ل
ليوحتب موقت نا ىلع نيبعÓلا تاقحتشسم
ى˘لا ة˘ي˘˘ئلو˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا تا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘شسم
. قيرفلا ضضارقا ىلع اولمع نم تاباشسح

ةيعامج ةرجه
 ؟جÈلأ ‘

عقو ى˘ل˘ع جر˘ب˘لا ي˘ل˘ها را˘شصنأا ضشي˘ع˘ي
عم ليحرلا يف مهرشصانع نم ديدعلا ةبغر
ةيلاملا ةمزلا ةجيتن لبقملا مشسوملا ةيادب
ثيح مشسوم˘لا اذ˘ه ق˘ير˘ف˘لا ا˘ه˘ششيا˘ع ي˘ت˘لا

ثيدح انعمج يتلا رشصانعلا ضضعب بشسحو
هنع رفشستشس ام راظتنا تررق دقف مهعم
نأاششب دÓبلا يف ايلعلا تاطلشسلا تاظحÓم
ذاختا مث نمو همدع نم ةلوطبلا فانئتشسا
قرف نع ثحبلاو ةرداغملاب يئاهنلا رارقلا
. اهل نوبعلي ىرخأا

محÎي يليÓب
 ةبيبطلأ ىلع

يلودلا م˘جا˘ه˘م˘لا ي˘ل˘يÓ˘ب ف˘شسو˘ي م˘حر˘ت
ىلع يدوعشسلا يلهألا يدان مجن يرئازجلا
،اهبر راوجل تلقتنا يتلا ةشسيدوب ءافو ةبيبطلا
ضسوريفب اهتباشصإا دعب ةيشضاملا تاعاشسلا يف
ةرو˘˘شص ر˘˘شضخ˘˘˘لا بعل ر˘˘˘ششنو ،«ا˘˘˘نورو˘˘˘ك»
عقاوم ىلع ةشصاخلا هتحف˘شص ى˘ل˘ع ة˘ب˘ي˘ب˘ط˘لا
ةريخألا تعنشص امدعب ،يعامتجلا لشصاوتلا
لعج ام ،ءابولاب اهتباشصا ةيفلخ ىلع ،ثدحلا
اهتفاو امدعب ،اهعم نماشضتي يرئازجلا بعششلا
.لماح يهو ةينملا

 ةحيصصنلأ ةمعن

هتبثأا يمÓشسإلا نيدلا ميلاعتب ريبك قلعت
يرئازجلا يلودلا عفادملا يوÓلا دبع بويأا

امدعب ،يرشسيوشسيلا نويشس يشسفأا يدان بعل
ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع «يرو˘˘˘ت˘˘˘شس ر˘˘˘ششن
يف نآارقلا ةءارقب عيمجلا هيف بلط يعامتجلا
قلعو ليشضفلا رهششلا نم ةريخألا مايأا01ـلا

ل »:Óئاق ةروشصلا ىلع ةمشصاعلا داحتا بعل
مهألا مايأا ةرششعلا مهنإا ..مهألا ءيششلا اوشسنت
.«ناشضمر رهشش يف

qarsana@essalamonline.com
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 لزتعي قباصسلأ ينطولأ بخانلأ
ضسنكيل جروج داعتبإا ودبي

بخانلاو يكيج˘ل˘ب˘لا برد˘م˘لا
يرئازجلا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ق˘با˘شسلا

نو˘كي˘شس بيرد˘ت˘لا م˘لا˘˘ع ن˘˘ع
ن˘ل˘عأا نأا د˘ع˘ب ،ي˘ئا˘ه˘ن ل˘كششب
بيردتلا ملاع يمشسرلا هلازتعإا

د˘ع˘ب د˘عا˘ق˘ت˘لا ى˘لإا نو˘˘كر˘˘لاو
53 ةبارق تماد ةلفاح ةريشسم
ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن ا˘˘˘˘م بشسحو ،ة˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘شس
«لا˘˘˘يد˘˘˘نو˘˘˘˘م ز˘˘˘˘نوا«ع˘˘˘˘قو˘˘˘˘م
ع˘˘م هراو˘˘ح ي˘˘ف  ي˘˘شسنر˘˘˘ف˘˘˘لا

هنأا دكأا يذلا ةنشس07  بحاشص
ل˘خاد ة˘˘ع˘˘ئار برا˘˘ج˘˘ت ضشا˘˘ع
نا˘˘ح ه˘˘نأاو ا˘˘كي˘˘ج˘˘ل˘˘ب جرا˘˘خو
.ةحارلا هشسفن حنميل تقولا
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 ءأرحصصلأ يبراحم يدئاق ئنهت «فاكلأ»
ماق ةلي˘م˘ج ه˘تا˘ف˘ت˘لا ي˘ف

مدقلا ةركل يقيرفإلا داحتإلا
لراكو نشسحل ىدهم ةئنهتب
نييرئازجلا نييلودلا يناجم
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل نا˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘شسلا
د˘ي˘ع ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘ب ير˘ئاز˘ج˘˘لا

فدا˘شصي يذ˘لاو ا˘م˘هدÓ˘ي˘˘م
ثيح ،ةنشس لك نم يام51
ىلع ةديرغت «فاكلا» رششن

ي˘˘˘ف ي˘˘˘م˘˘˘شسر˘˘˘لا  ة˘˘˘با˘˘˘شسح
د˘ي˘ع »: ا˘ه˘ي˘ف ءا˘ج «ر˘ت˘يو˘˘ت»
،يناجم لراك ،ديعشس دÓيم
هايإا اقفر˘م ،«ن˘شسح˘ل يد˘ه˘م
ايقيرفإا بونج بختنم بعل لÓت نوج ىلإا ةفاشضلاب اذه نيقباشسلا «رشضخلا «يدئاقل روشصب
 .63 هماع نشسحل  يدهم لخد اميف ةنشس53 يناجم لراك غلبو اذه ،
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ةÓصصلأ تيقأوم

زوبدوب بناج ¤إأ بعلل هجتيو نايتإأ تناصس نم بيرق بأرعأأ ^
يدوعصسلأ لÓهلأ نم ايمصسر اصضرع ىقلتي Êأدوصس ^

انعم أرصضاح نوكيصسو لاطع عيب ‘ ركفن ل :هيينورف^
تابيردتلأ فانئتصسأ دنع

سسين عم ايلأوت ثلاثلأ مصسوŸأ سضوÿ هجتي رصضÿأ Òهظ^

بعÓلأ ودأو
يبرغملأ يلودلأ

عفأدي قباصسلأ
زرحم نع

يدانلا ةرادإا هب موقت يذلا Òبكلا رودلاب داضشأا

فورظ ‘ Òصست تابيردتلأ :يحأدم
ينفلأ مقاطلأ تاميلعت قبطن نحن ةديج

ةلوطبلأ فانئتصسل نيزهاج نوكنصسو

ديدمتلل لباق هنكل مضسوŸا ةياهن عم يهتني هدقع

قيرطلأ عطقي Êأرمع
دكؤويو «يصس.سسأأ.يصسلأ» ىلع

يديد÷أ عم هتلصصأوم

يلاعلا ىوتضسملا يف ءاقبلا ىلع هتردقب Óئافتم ادب

ةكراصشملأ فدهتصسأأ:يفولخم
4202 ةيبملوألأ باعلألأ يف

صضرعت يتلا ةضسرضشلا ةلمحلا دعب
رضضخلا دئاق اهل

6472ددعلا ^1441 ناضضمر42ـل قفاوملا0202 يام71دحألا

همضض يف ةبغارلا قرفلا نم صضورعلا ةرثك مغر

ليحر سضفرت سسين ةرأدإأ
هب اهكصس“ ددŒو لاطع

ةرواضسلا ةبيبضش ةنيطنضسق بابضش


