
30 صص

ةحشصلأ يريزوو دأرج روشضحب
ةشسائرلأ مشسإاب قطانلأو لاشصتلأو

أودتعإأ «ةيجطلب» دنجت نيلفلأ ايفام
لجيج يف تاباغلأ نأوعأأ ىلع
ةيدسسجلأ ةيفسصتلاب مهوددهو

50صص
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لجشسلاب لماعتي ل رجات لك بطشش
1202 يفناج ةيأدب ينورتكلإلأ

مأزتللأ ةرورشض ىلع ددششي يدهملب ريزولأ
رطفلأ ديع لÓخ ةيئاقولأ ريبأدتلاب

ةنشس56 ىلإأ لمعلأ يف رأرمتشسإلأ
يرابجإأ صسيلو يرايتخإأ

ماظنل ةدوع ل
قبسسملأ دعاقتلأ

30 صص

لÓغتشسإأ تايلمعل داشصرملاب نوفقي مهنوك
ةداملأ هذه راجششأل يعرشش ريغ

صسيئرلأ تامأزتلإأ نمشض جردنت اهنأأ دكأأ لاشصتإلأ ريزو
يكراششتلأ رأوحلأ ىعشسم راطإأ يف نوبت

ةدايشص ةيدلب يلاعأاب «مششحلأ» ةباغ وحن اهب أورف ةانجلأ

عـــجرتسست ةطرسشلأ تأوـــق
وطسسلأ نم قئاقد دعب لأومأأ

مناغتسسم يف كنب نم اهيلع
50صص

ةينطولأ ةلاكولل ماعلأ ريدملأ ىهنأأ
،«لدع» هريوطتو نك˘شسلأ ن˘ي˘شسح˘ت˘ل
ر˘˘˘يد˘˘˘م ،يو˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لأ ر˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لأ ما˘˘˘ه˘˘˘˘م
ةنيدمب عورششم صسيئرو ،عيراششملأ

بب˘˘شسب ،ترا˘˘ي˘˘˘ت ة˘˘˘يلو ي˘˘˘ف ة˘˘˘لا˘˘˘مز
ىد˘حإأ ل˘ب˘ق ن˘م زا˘ج˘˘نإلأ ي˘˘ف صشغ˘˘لأ
عم ،ةلاكولأ عم ةدقاعتملأ تاكرششلأ
.ايئاشضق مهتعباتم ةيناكمإأ

عم عمتجي نوبت شسيئرلأ
ةينطولأ ةنجللأ ءاسضعأأ
«انوروك» ةعباتمو دسصرل

50صص

ةلمعتسسملأ تأرايسسلأ دأريتسسأ يف ليجعتلاب نوبلاطيو دوقولأ ةريعسست عفر نوسضفري ناملربلأ بأون
30 صص«انوروك» ةهجأومل رايلم007 نم ديزأأو نومشضملأ ىندألأ رجألأ ةعجأرم تاقفن ةيطغتل رايلم009 دشصرت ةموكحلأ

رسضخلأ راجت حبر ششماه ديدحت
ةلمجلأو ةئزجتلأ قأوسسأأ يف هكأوفلأو

30صص

ميقعتل ةينطو ةلمح قÓطنأ
ةرأزو رسضحت له .. دجاسسملأ

؟ هللأ تويب حتفل ةينيدلأ نوؤوسشلأ

كاـسسمإلاو راـطفإلا تيقاوم
اهيحأوشضو ةمشصاـــــعلأ رئأزجلأ

34:30:كاــسسمإلا
55:91:راـطفإلا

40 صص

«MENA» رايلم058 تمهتلإأ
ةوجرملأ فأدهألأ قيقحت نود

7102 ىلإأ4102 نم ةرتفلأ يف لمع بلاط فلأأ704 فيظوت يف تلششف

حÓـسصإأ تاـــسشرو فاــنئتسسإأ
ءاسضقنأ دعب مÓعإلأ عاطق

يـــــحسصلأ رـــــجحلأ ةرــــتف

40صص ىيحيوأأ دهع يف تعبط رايلم فلأأ002و يمومع نيد رايلم فلأأ005



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

رضشنلا لوؤوضسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طضسولا عبطلا
قرضشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

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

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
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 ’
 ترضشن ءاوضس
رضشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
NSGD تأداع نم

ةيعامتجإ’ا اهتشسملب امئاد انتدوع امك
نمألل ةماعلا ةيريدملا تمظن ،ةيناشسنإ’او
كلذو ،مدلاب عربتلل ةينطو ةلمح ،ينطولا
،مد˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘لا ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب
فدهلا ،مدلاب نيعربتملل ينطولا داحت’او
نقح زكارمو تايفششتشسملا نيومت اهنم
ةزيمتملا ةرتفلا هذه للخ اميشس ’ ،مدلا

يويحلا لئاشسلا اذه يف ضصقنب ةنشسلا هذه
ةفاشضإ’اب ،تاشسشسؤوملا هذه ىوتشسم ىلع
بب˘شسب ي˘ح˘˘شصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا تاءار˘˘جإا ى˘˘لإا

.«انوروك» ضسوريف ةحئاج

«ششاهاسسن ام» اهروهمج

،تيفوت نأا ذنم ةداعلا هيلع ترج امك
ةدرو  ة˘ل˘حار˘لا ة˘نا˘ن˘˘ف˘˘لا رو˘˘ه˘˘م˘˘ج لواد˘˘ت
اهل ةميدقلا روشصلا نم ديدعلا  ،ةيرئازجلا

ي˘ف ،ا˘ه˘ي˘نا˘غأا ضضع˘ب˘ل و˘يد˘˘ي˘˘ف ع˘˘طا˘˘ق˘˘مو
داور قل˘طأاو ،ا˘ه˘ل˘ي˘حر˘ل ة˘ن˘ما˘ث˘لا ىر˘كذ˘لا

مهيف ا˘م˘ب ،ي˘عا˘م˘ت˘جإ’ا ل˘شصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م
ةدرو ةا˘فو ىر˘كذ» غا˘ت˘ششا˘ه را˘ب˘ك نو˘نا˘ف
ترثأا يتلا ةيقارلا ةنانفلا هذه ،«ةيرئازجلا
،اهرهششأا نم ةدلاخ عئاورب ،يبرعلا نفلا
نم اهريغو ،ةليلو موي يفو ،كيب ضسنوتب
.ةيئانغلا عئاورلا

ملع ‘ نكيل
! .. عيم÷أ

نأا ،رئازج˘لا ي˘ف ة˘ي˘ن˘ي˘شصلا ةرا˘ف˘شسلا تد˘كأا
ر˘ئاز˘ج» م˘شسإا ل˘م˘ح˘ي يذ˘لا «ر˘ت˘يو˘˘ت» با˘˘شسح
ا˘م ل˘ك ن˘مو ه˘ن˘م تأار˘ب˘تو ،ف˘يز˘م «ن˘ي˘˘شصلا
اهيدل نأا ةزربم ،تامولعم نم هنع ردشصي

ى˘ل˘ع ط˘ق˘ف اد˘˘حاو ا˘˘ي˘˘م˘˘شسر ا˘˘با˘˘شسح ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح
ةينيشصلا ةرافشسلا» مشسا تحت ،«كوبشسيافلا»
.«رئازجلا يف

مظعأأ ناك يفخ امو

يذلا داشسفلا اياشضق نم ىرخأا ةيشضق يف
لشصاو˘ي ،تاو˘ن˘شس ذ˘ن˘م دل˘ب˘لا ي˘ف ىر˘ششت˘شسا

بهن راردأا ةي’وب ىربك ةيدلب يف فظوم
ىلع ،لئاشسولاو قرطلا ىتششب ةلودلا لاومأا

يف «ةشسنزبلا» ـب ةيشضاملا ةنشسلا همايق رارغ
كلذو ةيد˘ل˘ب˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا تا˘ب˘كر˘م˘لا تارا˘طإا
ناك يفخ امو ،ةيدلبلا نومم عم بيرم قافتإاب
.دشسافلا اذه «لجنملا» لاطي ىتمف .. مظعأا

qarsana@essalamonline.com
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حيرلأ بهم ‘ طوعجأو تاميلعت
ءارد˘˘˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘˘م دد˘˘˘˘˘˘ع بر˘˘˘˘˘˘شض

،نطولا ربع ةيميلعتلا تاشسشسؤوملا
ر˘يزو ،طو˘ع˘جاو د˘م˘ح˘م ة˘م˘ي˘ل˘ع˘˘ت
بوجوب ةلئاقلا ،ةي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا

ى˘لإا يرادإ’ا م˘قا˘ط˘لاو م˘هرو˘˘شضح
ل˘ط˘ع˘ت مد˘ع نا˘م˘شضل م˘˘ه˘˘ب˘˘تا˘˘كم
نورشصي ذإا ،مهب ة˘طو˘ن˘م˘لا ما˘ه˘م˘لا

ريغ يحشصلا رجحلاب مازتلإ’ا ىلع
ءادأا مد˘ع ن˘ع بتر˘ت˘ي ا˘م˘ب ن˘ي˘لا˘ب˘م
ءايلوأا نأا املع ،لكاششم نم مهماهم
ى˘لإا ىوا˘كششب او˘˘مد˘˘ق˘˘ت ذ˘˘ي˘˘مل˘˘ت
،هتي’و يف لك ةيبرتلا تايريدم
جئا˘ت˘ن ن˘م م˘ه˘ن˘ي˘كم˘ت˘ب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م
ةدراولا ءاطخأ’ا حيحشصت وأا مهئانبأا
.طاقنلا فوششك يف

! .. «فيسصلأ داه رحبلأ ششناك ام»

،ئطاوششلاب عاتمتشسإ’ا نم ةفئاشصلا هذه نييرئازجلا نامرحب يحوت تارششؤوملا لك نأا ودبي
اه ،فايطشص’ا مشسومل ريشضحتلل ة’ولا عم ةداتعملا اهتاعامتجا ةيلخادلا ةرازو تلجأا امدعبف
ئطاوششلا ىلإا نينطاوملا لوخد عنمب يشضقي  ارارق ردشصت تنششومت نيع ةي’و حلاشصم يه
.رارقلا ضسفن ينبتل مايأ’ا مداق يف هجتت ةدع ةيلحاشس تاي’و نأا املع ،ةي’ولا ميلقإاب ةدجاوتملا

ديمسسلأ روطأÈمإأ
اه˘ت˘فر˘ع ي˘ت˘لا ن˘يو˘م˘ت˘لا ة˘مزأا نأا ود˘ب˘ي

يششفت ببشسب ةيشضاملا مايأ’ا يف رئازجلا
را˘ج˘ت˘لا ضضع˘ب تل˘˘ع˘˘ج ،«ا˘˘نورو˘˘ك» ءا˘˘بو
ىلع نورطي˘شسيو ع˘ل˘شسلا ي˘ف نو˘م˘كح˘ت˘ي

ةيئاذغلا داوملا راجت دكأاو ،تاي’و ةدع
ي˘ف كل˘ه˘ت˘شسإ’ا ة˘ع˘شساو ع˘ل˘شسلا ودرو˘مو
ى˘ل˘ع م˘هد˘حأا ةر˘ط˘ي˘شس ،بو˘ن˘ج˘لا تا˘ي’و
ىلإا اوراششأاو ،«ةنيرافلا»و ديمشسلا قوشس
رو˘طار˘ب˘˘مإا» بق˘˘ل ل˘˘م˘˘ح˘˘ي ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا نأا
ةبراشضملا ضسركو هقطنم ضضرف ،«ديمشسلا

ةيبونج تاي’و ةدعب ةيلاوزلا ءامد ضصمو
.؟.. هرمأاب قيزر ريزولا ملعي لهف ..

! .. ماعلأ لاŸأ ديدبت رمتسسيو
ى˘ل˘ع ة˘مو˘كح˘لا تدد˘شش ا˘م˘ن˘ي˘ب

،تا˘ق˘˘ف˘˘ن˘˘لا د˘˘ي˘˘ششر˘˘تو ف˘˘ششق˘˘ت˘˘لا
ةيادرغ ةي’و يف تايدلب تلهاجت
ليومت ىلع امهمادقإا ليلدب ،كلذ
يهو ،ةيمومعلا ةرانإلل نيعورششم
تلغت˘شسا ي˘ت˘لا ع˘يرا˘ششم˘لا ة˘ي˘عو˘ن
به˘ن ة˘ل˘ي˘شسو˘ك ة˘ل˘يو˘ط تاو˘ن˘˘شسل
ل˘ب˘ق ن˘م ،ما˘ع˘لا لا˘م˘ل˘˘ل ةر˘˘ششا˘˘ب˘˘م
تبهذو ،نيقباشس نيبختنمو نييرادإا
ع˘˘يرا˘˘ششم ن˘˘م تار˘˘ششع˘˘˘لا لاو˘˘˘مأا

اهديشسجت نود اروثنم ءابه ةلثامم
.نآ’ا دح ىلإا يغبني امكو ةلماك



watan@essalamonline.com
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ل˘˘خاد ن˘˘م ردا˘˘شصم تر˘˘شسأا
ـل ف˘˘شسو˘˘ي دو˘˘غ˘˘يز ى˘˘ن˘˘ب˘˘م
ءاشضعأا ةيبلاغ نأا ،«ملشسلا»
،ناملربلا يف ةي˘لا˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل
ةحرتقملا تادا˘يز˘لا او˘شضفر
3 ـب ن˘يز˘ن˘ب˘لا ةر˘ي˘ع˘شست ي˘˘ف
،رانيد5 ـب لازايدلاو رانيد
ةقيرطب رثؤوتشس اهنأا نيدكؤوم
،ن˘طاو˘م˘لا ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘ششا˘˘ب˘˘م
راجتلا ءوجل للخ نم كلذو
ع˘˘ل˘˘شسلا را˘˘ع˘˘شسأا ع˘˘˘فر ى˘˘˘لإا
.لقنلا ةفلكت عافترا ببشسب
حا˘م˘شسلا˘ب ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو
تارايشسلا داريتشساب ءلكولل
ى˘لإا ،باو˘ن˘لا ا˘عد ،ةد˘يد˘ج˘لا
ضصوشصنملا ءارجإ’ا قي˘ب˘ط˘ت

ةنشسل ةيلاملا نوناق يف هيلع
عيرشستلاب يشضاقلاو ،0202
حا˘˘˘˘م˘˘˘˘شسلا تاءار˘˘˘˘˘جإا ي˘˘˘˘˘ف
دار˘ي˘˘ت˘˘شسا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘ل˘˘ل
3 ن˘˘˘م ل˘˘˘˘قأ’ تارا˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسلا
.تاونشس
ر˘˘يزو ف˘˘ششك ه˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
رايلم9 دشصر مت هنأا ،ةيلاملا
نو˘نا˘ق ي˘ف ،ير˘ئاز˘ج را˘˘ن˘˘يد
0202 ي˘ل˘ي˘م˘كت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا
رجأ’ا ةعجار˘م ر˘ثأا ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘ل
نم ديزأاو ،ىندأ’ا يدعاقلا

ير˘ئاز˘ج را˘ن˘يد را˘ي˘ل˘م07
،«انوروك» ةحئاج ةه˘جاو˘م˘ل
ةموكحلا تشضفخ لباقملاب
رايلم7.4 ـب علشسلا تادراو
3.2 ـب تا˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘لاو ر’ود
.ر’ود رايلم
نأا ،ةمو˘كح˘لا تع˘قو˘تو اذ˘ه
ة˘ي˘لور˘ت˘ب˘لا ة˘يا˘ب˘ج˘لا غ˘˘ل˘˘ب˘˘ت
امنيب ،رانيد رايلم7.4931
ىلإا ةيداعلا دراوملا لشصتشس

اميف ،رانيد رايلم1.1004
7.2737 ـب تاقفنلا تعقوت
ل˘˘ج˘˘شستو ،را˘˘ن˘˘يد را˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م
ة˘م˘ي˘ق˘ب از˘ج˘ع ة˘˘ي˘˘ناز˘˘ي˘˘م˘˘لا

.رانيد رايلم9.6791
نا˘م˘˘حر˘˘لا د˘˘ب˘˘ع زر˘˘بأا ا˘˘م˘˘ك
ىربكلا ثادحأ’ا نإا ،ةيوار
ىلوأ’ا رهششأ’ا تزيم يتلا

تعدت˘شسا ،0202 ة˘ن˘شس ن˘م
تاءارجإا ذيفنتل ايلام لفكت
ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جاو ة˘˘يدا˘˘شصت˘˘˘قا

ي˘ف بب˘شست ا˘˘م˘˘م ،ة˘˘ي˘˘ح˘˘شص
ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘لا دراو˘م ضصي˘ل˘˘ق˘˘ت
مت امب ةنراقم ريبك لكششب
ةيلام˘لا نو˘نا˘ق ي˘ف هد˘يد˘ح˘ت
0202.

رلود رايلم713.6
نم رئأزجلأ تأدأريإأ

لÓخ لورتبلأ عيب
0202 نم لوألأ عبرلأ
،طفنلا راعشسأاب قلعتي اميف
˘ما˘خ˘لا نأا ى˘لإا ،ة˘يوار را˘˘ششأا
ـب هر˘˘ع˘˘شس رد˘˘ق ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا

رهشش ليمربلل ر’ود6.46
ي˘˘ف ر’ود5.75و ،يف˘نا˘ج
يف ر’ود92.13و ،يرفيف
ه˘تادار˘˘يإا تل˘˘ج˘˘شسو ،ضسرا˘˘م
،ر’ود را˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م498.2
،ر’ود را˘˘ي˘˘ل˘˘˘م121.2و
ىلع ر’ود رايلم123.1و
ل˘˘ج˘˘شس كلذ˘˘بو ،ي˘˘لاو˘˘˘ت˘˘˘لا

ن˘م لوأ’ا ع˘بر˘لا ط˘˘شسو˘˘ت˘˘م
ر’ود25.15 ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘شسلا
تاداريإا يلام˘جإا˘ب ل˘ي˘مر˘ب˘ل˘ل
.ر’ود رايلم713.6
ةيلاملا نوناق عورششم ددحو
يعجرملا رعشسلا يل˘ي˘م˘كت˘لا
ر’ود03 ـب طفنلا ليمربل
ر’ود05 لباقم ل˘ي˘مر˘ب˘ل˘ل
عقو˘تو ،0202 ةيناز˘ي˘م ي˘ف
تاردا˘˘شص ل˘˘شصت نأا ضصن˘˘˘لا
رايلم7.71 ىلإا تاقورحملا
،ةيراجلا ةنشسلا ةياهن ر’ود
5.33 ةعقوت˘م تنا˘ك ا˘م˘ن˘ي˘ب
نو˘˘نا˘˘ق ي˘˘ف ر’ود را˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م
فر˘ع˘ي˘˘شسو ،0202 ة˘ي˘لا˘م˘لا
اششامكنا يداشصت˘ق’ا و˘م˘ن˘لا

لباقم ةئاملاب36.2 ةبشسنب
.ةعقوتم تناك ةئاملاب08.1
ل˘شصاو˘ت «ا˘نورو˘ك» ة˘ح˘ئا˘ج
ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ب˘˘ل˘˘شسلا ا˘˘ه˘˘ير˘˘ثأا˘˘ت
ينطولا داشصتقإ’ا

بشسا˘ح˘˘م د˘˘كأا ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
حو˘˘˘شضو مد˘˘˘ع نأا ،ة˘˘˘لود˘˘˘لا
يدا˘˘˘˘شصت˘˘˘˘˘ق’ا كو˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘شسلا
تايوتشسم لعج˘ي ،ي˘م˘لا˘ع˘لا
ىر˘˘˘ب˘˘˘كلا تا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
يلا˘م˘لاو ي˘ل˘كلا دا˘شصت˘قل˘ل

ةطبترملا تاريغتلل ةشضرع
ديفو˘ك» ة˘ح˘ئا˘ج تارو˘ط˘ت˘ب
ع˘˘˘˘فد˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘لا و˘˘˘˘هو ،«91
تاءارجإا ذيفنت ىلإا ةموكحلا

ة˘˘˘˘يو˘˘˘˘لوأا تاذ ة˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘جا˘˘˘˘˘ع
راثآ’ ةعير˘شسلا ة˘با˘ج˘ت˘شسل˘ل
ناكشسلا ةح˘شص ى˘ل˘ع ءا˘بو˘لا

ة˘ي˘ط˘˘غ˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لاو
ة˘يدا˘شصت˘ق’ا تا˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘ح’ا

ة˘ي˘شسا˘شسأ’ا ة˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’او
قافنإ’ا ديششر˘تو ،ن˘طاو˘م˘ل˘ل
ىلع ريثأاتلا للخ نم ماعلا
.رييشستلا تاقفن

«انوروك» ةهجأومل رايلم007 نم ديزأأو نومشضملأ ىندألأ رجألأ ةعجأرم تاقفن ةيطغتل رايلم009 دشصرت ةموكحلأ

نوبلاطيو دوقولأ ةريعسست عفر نوسضفري ناملربلأ بأون
ةلمعتسسملأ تأرايسسلأ دأريتسسأ يف ليجعتلاب

ر.نوراه

ةموكحلأ لبق نم ةحرتقملأ ةدايزلأ ،ينطولأ يبعششلأ صسلجملاب ةينأزيملأو ةيلاملأ ةنجل ءاشضعأأ بأونلأ صضفر
صضرعل ةشسلج لوأأ لÓخ كلذو ،0202 يليمكتلأ ةيلاملأ نوناق عورششم بجومب ،ةيوقاطلأ دأوملأ ةريعشست يف

.ةيلاملأ ريزو ،ةيوأر نامحرلأ دبع لبق نم صصنلأ عورششم

اهنأأ دكأأ لاشصتلأ ريزو
تامأزتلإأ نمشض جردنت
راطإأ يف نوبت صسيئرلأ
يكراششتلأ رأوحلأ ىعشسم

حÓسصإأ تاسشرو فانئتسسأ
ءاسضقنأ دعب مÓعإلأ عاطق

يحسصلأ رجحلأ ةرتف
ريزو ،رميحلب رامع فششك
يمشسرلأ قطانلأ ،لاشصتلأ
عورششلأ متيشس هنأأ ،ةموكحلل

تاششرو ىلإأ ةدوعلأ يف ابيرق
يتلأ مÓعإلأ عاطق حÓشصإأ
يفناج رهشش اهنع نلعأأ
ةرتف ءاهتنأ روف ،يشضاملأ
.يحشصلأ رجحلأ

ىلع روششنم يف ،ريزولأ ركذ
،«رتيوت» يف يمشسرلأ هباشسح

جردنت تاحÓشصإلأ هذه نأأ
دهعت يتلأ تامأزتللأ نمشض
دبع ،ةيروهمجلأ صسيئر اهب
جردنت يتلأو ،نوبت ديجملأ

يكراششتلأ رأوحلأ ىعشسم نمشض
.يحماشستلأو

هذه نأأ ،ركذلاب ريدج
املع تاششرو01 مشضت ةردابملأ
يشضاملأ يرفيف رهشش مت هنأأ

ـل تشصشصخ ةششرو ميظنت
.«ةينورتكللأ ةفاحشصلأ»

ـه.دأوج

،ضسمأا لوأا ءا˘˘˘˘˘شسم تم˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘شست
ةنحششلا ،ةيريجي˘ن˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا
تاد˘عا˘˘شسم˘˘لا ن˘˘م ة˘˘شسما˘˘خ˘˘لا
،رئازجلا نم ةمداقلا ةيناشسنإ’ا
ةير˘كشسع ل˘ق˘ن ةر˘ئا˘ط ا˘ه˘ت˘ل˘ق˘ن
.يبعششلا ينطولا ضشيجلل ةعبات
ي˘ف تاد˘عا˘شسم˘لا هذ˘˘ه ي˘˘تأا˘˘تو
ن˘˘ي˘˘ت˘˘م˘˘تو ن˘˘˘ما˘˘˘شضت˘˘˘لا را˘˘˘طإا
لودلا ف˘ل˘ت˘خ˘م ع˘م تا˘قل˘ع˘لا
ثي˘ح ،ة˘ق˘يد˘˘شصلاو ة˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ششلا

ة˘˘شسما˘˘خ˘˘لا ة˘˘ن˘˘˘ح˘˘˘ششلا تط˘˘˘ح

رمحأ’ا للهلا لبق نم ةمدقملا
ضسمأا لوأا ءا˘˘˘شسم ،ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
بع˘شش ةد˘ئا˘ف˘ل ،ي˘ما˘ي˘ن را˘ط˘م˘ب
لا˘ب˘ق˘ت˘شسا ي˘ف نا˘كو ،ر˘ج˘˘ي˘˘ن˘˘لا
ةلثمتملا ،ةيناشسنإ’ا تادعاشسملا
داومو ةفلتخم ةيئاذغ داوم يف

ر˘ئاز˘ج˘لا ر˘ي˘ف˘شس ،ة˘˘ي˘˘ن’د˘˘ي˘˘شص
هذه نأا ىلع دكأا يذلا ،رجينلاب
معد را˘طإا ي˘ف ل˘خد˘ت ةردا˘ب˘م˘لا

نيبعششلا نيب ن˘ما˘شضت˘لا دو˘ه˘ج
يتلا ةنيتملا تاقلعلا ضسكعتو

،ةراششإلل.ن˘يد˘ل˘ب˘لا ط˘بر˘˘ت
ضشي˘˘ج˘˘لا تار˘˘˘ئا˘˘˘ط تم˘˘˘ها˘˘˘شس
ام لقن ي˘ف ،ي˘ب˘ع˘ششلا ي˘ن˘طو˘لا
ن˘˘˘˘م ن˘˘˘˘ط (051) ن˘˘ع د˘˘˘يز˘˘˘ي
ةيبطلا تامزلتشسملاو تادعملا
ضسم˘خ ر˘˘ب˘˘ع ر˘˘ج˘˘ي˘˘ن˘˘لا ة˘˘لود˘˘ل
ضسكعي ام اذهو ،ةيوج تلحر
ر˘˘م˘˘ت˘˘شسم˘˘لاو م˘˘ئاد˘˘لا ماز˘˘ت˘˘ل’ا
يف ،يبعششلا ين˘طو˘لا ضشي˘ج˘ل˘ل
.ةليبنلا ماهملا هذه لثم ةيدأات

ح.نيدلأ رمق

ةينلديشص دأومو ةفلتخم ةيئأذغ دأوم يف تلثمت

يريجينلأ بعسشلل تأدعاسسم ةنحسش شسماخ ملسست رئأزجلأ

اعجار˘ت ة˘مو˘كح˘لا تل˘ج˘شس
زا˘ه˘ج طا˘˘ششن ي˘˘ف ا˘˘ب˘˘ي˘˘هر
جا˘مدإ’ا ى˘ل˘ع ةد˘˘عا˘˘شسم˘˘لا
ى˘لو˘˘ت˘˘ت يذ˘˘لا ،ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا
ةينطو˘لا ة˘لا˘كو˘لا هر˘ي˘ي˘شست
يتلا «MENA» ليغششتلل
رانيد راي˘ل˘م58 تمه˘ت˘لإا
نود ،(ميتنشس را˘ي˘ل˘م058)
ةوجرم˘لا فاد˘هأ’ا ق˘ي˘ق˘ح˘ت
فيظوت يف ةلثمتملاو اهنم
.لمع بلاط فلأا704
يميي˘ق˘ت˘لا ر˘ير˘ق˘ت˘لا ف˘ششك
لوح ةب˘شسا˘ح˘م˘لا ضسل˘ج˘م˘ل
يد˘˘ي˘˘ه˘˘م˘˘ت˘˘˘لا عور˘˘˘ششم˘˘˘لا
ةيناز˘ي˘م˘لا ة˘يو˘شست نو˘نا˘ق˘ل
هيلع تعلطإا ،7102 ةنشسل
«MENA» نأا ،«مل˘˘˘˘شسلا»
نم3 هرادقم اطشسق ىقلتت
تادامتعإ’ا غلبم نم ةئاملا
ة˘˘شصشصخ˘˘م˘˘لا ة˘˘يو˘˘˘ن˘˘˘شسلا
ةدعا˘شسم˘لا زا˘ه˘ج ر˘ي˘ي˘شست˘ل

اذكو ،ينهملا جامدإ’ا ىلع
نم ةيونشس ةيلام ةمهاشسم
ةرازو˘ل ر˘ي˘ي˘شست˘لا ة˘ي˘ناز˘ي˘م
ل˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ششت˘˘˘لاو ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا

،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا نا˘˘م˘˘شضلاو
زا˘ه˘ج˘ل˘ل د˘شصر ه˘نأا ازر˘ب˘˘م
58ـب ترد˘ق ة˘ي˘لا˘م دراو˘˘م
وبري ام اهنم ،رانيد رايلم
للخ رانيد رايلم55 نع
رانيد راي˘ل˘م03و ،6102
كلذ يف امب ،71002 يف
مدختشسم˘لا كار˘ت˘ششا ة˘شصح
ة˘ط˘ب˘تر˘˘م˘˘لا ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
ة˘˘م˘˘ها˘˘شسم˘˘لاو زا˘˘ه˘˘ج˘˘لا˘˘˘ب
تاقفنب ةقلع˘ت˘م˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا
،«MENA » ـل ر˘ي˘˘ي˘˘شست˘˘لا

ةد˘˘˘شصرأ’ا ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘شستو
زاهجل ةدوشصرملا ة˘ي˘لا˘م˘لا
جا˘مدإ’ا ى˘ل˘ع ةد˘˘عا˘˘شسم˘˘لا
ردشصملا فيشضي ‐ ينهملا
رو˘˘جأا ة˘˘˘يذ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘ل  ‐ ه˘˘˘تاذ
دوقع˘لا ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘لا
لو˘˘˘ع˘˘˘˘ف˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘يرا˘˘˘˘شسلا

فاد˘˘˘˘هأ’ا د˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسج˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لو
يف7102 ةنشسل ةرطشسملا
بلا˘˘˘ط ف’أا011 جا˘˘˘مدإا

55 في˘ظو˘تو د˘يد˘ج ل˘م˘ع
د˘ق˘ع را˘طإا ي˘ف با˘شش ف˘˘لأا

لل˘خ ن˘مو ،م˘عد˘˘م ل˘˘م˘˘ع
ي˘ت˘لا ة˘با˘˘قر˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ةا˘˘شضق فر˘˘ط ن˘˘م تير˘˘˘جأا

هنأا نيبت ،ةبشساحملا ضسلجم
تاو˘˘˘ن˘˘˘شسلا رار˘˘˘غ ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ةر˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘خأ’ا ثل˘˘˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘˘˘˘لا

م˘˘˘˘˘ل ،4102/5102/6102
ةد˘عا˘شسم˘لا زا˘ه˘ج ن˘كم˘ت˘ي

نم ين˘ع˘م˘لا جا˘مدإ’ا ى˘ل˘ع
ةوجرم˘لا فاد˘هأ’ا ق˘ي˘ق˘ح˘ت
لب7102 ةنشس ناونعب هنم
ي˘˘ف ه˘˘ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن تر˘˘م˘˘ت˘˘˘شسإا
.ظوحلم لكششب عجارتلا

يتلا ماقرأ’ا ترهظأاو اذه
ضسل˘˘˘ج˘˘˘م ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع جر˘˘˘˘فأا
لشصأا ن˘م ه˘نأا ،ة˘ب˘شسا˘ح˘م˘لا

اعقوتم اب˘شصن˘م ف˘لأا548
نم ةدت˘م˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا لل˘خ
،7102 ةياغ ىلإاو4102

ق˘˘˘ق˘˘˘ح ضسل˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا نإا˘˘˘˘ف
،بشصن˘م ف˘˘لأا338.734
زاجنا ةب˘شسن كلذ˘ب ا˘ق˘ق˘ح˘م
،ةئاملا نم18.15ـب تردق
ف˘ي˘ظو˘ت ي˘ف ل˘ششف ا˘مد˘ع˘ب
بلاط فلأا704 نم ديزأا

ضسلجم ريرقت عجرأاو ،لمع
يف نيابتلا اذه ،ةبشساحملا
ءو˘˘˘˘˘˘˘شس ى˘˘˘˘˘˘˘لإا فاد˘˘˘˘˘˘˘˘هأ’ا
يف ةغلا˘ب˘م˘لاو ط˘ي˘ط˘خ˘ت˘لا
ذخأ’ا نود ،فادهأ’ا ريدقت
ةيعشضو˘لا را˘ب˘ت˘ع’ا ن˘ي˘ع˘ب
يتلا ةيداشصتق’او ةي˘لا˘م˘لا
اذ˘˘كو ،دل˘˘ب˘˘لا ا˘˘ه˘˘˘ب ر˘˘˘م˘˘˘ت

ة˘˘˘لا˘˘˘˘كو˘˘˘˘لا ءادأا ف˘˘˘˘ع˘˘˘˘شض
.ليغششتلل ةينطولا

ديشصر غلب ،ىرخأا ةهج نم
،7102 يف يمومعلا نيدلا
’ا˘ب˘قإا تفر˘ع ي˘ت˘لا ة˘ن˘شسلا

ليومتلا ىلع قوبشسم ريغ
فرعي ام وأا ،يديلقتلا ريغ
ةرتفلا يف «لاومأ’ا عبط» ـب
د˘˘م˘˘حأا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف نا˘˘ك ي˘˘ت˘˘˘لا
زاهجلا ضسأار ىلع ىيحيوأا
835.771.5 ،يذ˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا

ىوتشسم ىلع رانيد رايلم
ة˘˘ي˘˘ب˘˘شسا˘˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘لا˘˘كو˘˘˘لا
449.450.5 هنم ،ةنيزخلل
،يلخاد˘لا ن˘يد˘ل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب
رانيد را˘ي˘ل˘م445.221و
ن˘˘يد˘˘لا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف
ع˘˘ف˘˘ترا د˘˘قو ،ي˘˘˘جرا˘˘˘خ˘˘˘لا
يف يمومعلا نيدلا يلامجإا
74.34 ةبشسنب ةنشسلا كلت
ن˘م ل˘ق˘ت˘ن˘م ،ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا ن˘˘م
رانيد راي˘ل˘م157.806.3
ىلإا6102 لل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘خ
،7102 ي˘˘ف835.771.5
رد˘˘˘˘˘˘ق عا˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘ترا˘˘˘˘˘˘˘ب يأا
رانيد رايلم787.865.1ـب
ةئاملا نم44.8 ةبشسنب يأا

.ماخلا يلحملا جتانلا نم
ةريبكلا ةدايزلا هذه عجرتو
اقفو نيدلا يف ةئجافملاو
ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت˘˘لا ي˘˘˘ف ءا˘˘˘ج ا˘˘˘م˘˘˘ل
ضسل˘˘ج˘˘م˘˘ل ي˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا
عورششملا لوح ةبشسا˘ح˘م˘لا
ةيوشست نوناقل يد˘ي˘ه˘م˘ت˘لا
،7102 ة˘ن˘شسل ة˘ي˘ناز˘˘ي˘˘م˘˘لا
ا˘˘م ى˘˘لإا ي˘˘شسا˘˘شسأا ل˘˘˘كششب
ر˘ي˘˘غ ل˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘لا˘˘ب فر˘˘ع˘˘ي
هتميق تغلب يذلا يديلقتلا

ثيح ،رانيد رايلم581.2
ضصخرم ليومتلا اذه ربتعي
ةداملا ماكحأا ىلع ءانب هب
م˘قر ر˘مأ’ا ن˘م رر˘˘كم54
توأا يف خرؤوملا11‐30
دقنلا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا3002
ح˘˘˘م˘˘˘شس يذ˘˘˘لا ضضر˘˘˘ف˘˘˘لاو
ةيمومعلا ةنيزخلل هبجومب
ن˘˘م ةر˘˘ششا˘˘ب˘˘م ضضار˘˘ت˘˘ق’ا
.يزكرملا كنبلا

ر.نوراه

7102 ىلإأ4102 نم ةرتفلأ يف لمع بلاط فلأأ704 فيظوت يف تلششف
«MENA» نود رايلم058 تمهتلإأ

ةوجرملأ فأدهألأ قيقحت
ىيحيوأأ دهع يف تعبط رايلم فلأأ002و يمومع نيد رايلم فلأأ005 ^

ريزو ،دوجلب لامك ضسمأا ضسأارت
ةيلحملا تاعام˘ج˘لاو ة˘ي˘ل˘خاد˘لا

اعامتجا ،ة˘ي˘نار˘م˘ع˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لاو
ة˘ي˘ن˘ق˘ت ق˘ير˘ط ن˘ع ا˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘شسن˘˘ت
ة’وب هعمج ،دعب نع رشضاحتلا
نم ةيبرغلا ةهجلل ةيروهمجلا
يبلاط تافلم ةششقانمل ،نطولا
،لظلا ق˘طا˘ن˘م ة˘ي˘م˘ن˘ت ،ن˘كشسلا

.لبقملا يشسردملا لوخدلاو
امل اق˘فو عا˘م˘ت˘ج’ا لوا˘ن˘ت ا˘م˘ك
زاجنإا فلم ،تامولعم نم رفوت

ماظنب ةيمومعلا ةرانإ’ا ديدجتو
DELةقا˘ط˘ل˘ل د˘شصت˘ق˘م˘لا،

،ةيل˘ح˘م˘لا ة˘يو˘ع˘م˘ج˘لا ة˘كر˘ح˘لا
،فايطشص’ا مشسوم تاريشضحت
،تاباغلا قئارح نم ةياقولا اذكو
ةلقن˘ت˘م˘لا ضضار˘مأ’ا ن˘ع ل˘شضف
تل˘˘م˘˘ح اذ˘˘كو ،ها˘˘ي˘˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع
تا˘˘ناو˘˘ي˘˘ح˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع ءا˘˘˘شضق˘˘˘لا
ءاشصحإ’ا ىلإا ةفاشضإ’اب ،ةلاشضلا
.ناكشسلل ماعلا

ر.نوراه

ةياقولأ ةيشضقو فايطشصلأ مشسوم تأريشضحت اشضيأأ صشقان
هايملأ ربع ةلقنتملأ صضأرمألأ فلمو تاباغلأ قئأرح نم

ةيمنتو نكسسلأ يبلاط تافلم ةسسأردل برغلأ ةلوب عمتجي دوجلب
لبقملأ يسسردملأ لوخدلأو لظلأ قطانم

ضسي˘˘ئر ضسمأا ر˘˘ه˘˘ظ د˘˘ع˘˘ب ضسأار˘˘˘ت
،نوبت ديجملا دب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ة˘ن˘ج˘ل˘˘لا ءا˘˘شضعأا ع˘˘م ا˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا
ضسوريف ةعباتمو دشصرل ةينطولا
ة˘˘˘شسا˘˘˘ئر ر˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘ب ،«ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك»
ر˘يزو˘لا رو˘شضح˘ب ،ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا
ديعلبو ،دارج زيزعلا دبع ،لوأ’ا

راششتشسملا ريزولا ،ديعشسوأا دنحم
مشساب يمشسرلا قطانلا ،لاشصتلل
رامع اذكو ،ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا ة˘شسا˘ئر
قطانلا لا˘شصت’ا ر˘يزو ،ر˘م˘ي˘ح˘ل˘ب
نع لشضف ،ةمو˘كح˘ل˘ل ي˘م˘شسر˘لا

ر˘يزو ،د˘يزو˘ب ن˘ب نا˘م˘حر˘لا د˘ب˘˘ع
حل˘˘˘شصإاو نا˘˘˘كشسلاو ة˘˘˘ح˘˘˘˘شصلا

لامج يفطل اذكو ،تايفششتشسملا
بد˘ت˘ن˘م˘لا ر˘يزو˘˘لا ،د˘˘م˘˘حا˘˘ب ن˘˘ب
،ةين’ديشصلا ةعانشصلا˘ب ف˘ل˘كم˘لا
ةينطولا ةنجللا ءاشضعأا بناج ىلإا
ضسور˘˘ي˘˘ف ة˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘مو د˘˘˘شصر˘˘˘ل
.«انوروك»

ح.نيدلأ رمق

ةشسائرلأ مشساب قطانلأو لاشصتإلأو ةحشصلأ يريزوو دأرج روشضحب

«انوروك» ةعباتمو دسصرل ةينطولأ ةنجللأ ءاسضعأأ عم عمتجي نوبت شسيئرلأ



موشسرملا نأا ،ةكولم  حشضوأا
دعا˘ق˘ت˘لا˘ب ضصا˘خ˘لا د˘يد˘ج˘لا
ايلود هب لومعملا نشسلا داعأا
ي˘˘ف اد˘˘كؤو˘˘م ،د˘˘˘عا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
ىلدأا ةي˘ف˘ح˘شص تا˘ح˘ير˘شصت
فر˘˘˘ع˘˘˘ي ا˘˘˘م نأا ،ضسمأا ا˘˘˘ه˘˘˘˘ب
دعاقتلا وأا يبشسنلا دعاقتلاب
ي˘ف ءا˘˘ج ن˘˘شسلا طر˘˘شش نود
فور˘˘˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘˘˘ف7991
نوناق نأا افيشضم ،ةيئانثتشسا

ىل˘ع ضصن ،د˘يد˘ج˘لا0202
ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘غار˘˘ل˘˘ل حا˘˘م˘˘˘شسلا
ىلإا مهبشصانم يف رارمتشس’ا
بلطب ءاف˘ت˘ك’ا˘ب56 ن˘˘˘شس
،ر˘ه˘ششأا ة˘ثل˘ث ل˘˘ب˘˘ق ي˘˘ط˘˘خ
بشصت تادا˘يز˘لا نأا اد˘˘كؤو˘˘م
قفو ةنشس لك ةيرود ةفشصب
بشصتو34 ةدا˘˘˘م˘˘˘˘لا ضصن
اهنأا اف˘ي˘شضم ،ة˘يدا˘ع ة˘ف˘شصب
ةئملاب7 ةدا˘˘يز˘˘ب ةدد˘˘ح˘˘˘م

وأا يواشست ن˘يذ˘ل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب
5ـبو ،رانيد فلأا02 نع لقت
2و رانيد فلأا03ل ةئملاب
فلا08 ى˘˘˘˘˘˘˘لا05) ة˘ئ˘˘م˘˘لا˘˘ب
ديزت نيذلل ةئملاب1و (رانيد
فلأا001 ن˘ع م˘ه˘تا˘ششا˘ع˘م

هذ˘˘ه نأا ا˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘شضم ،را˘˘˘ن˘˘˘يد
يف ةنيزخلا تفلك تادايزلا
003 ةريخأ’ا تاونشس رششعلا
تاذ فا˘˘شضأاو ،را˘˘ن˘˘˘يد ف˘˘˘لأا
لازام نوناقلا نأا ثدحتملا
تاعاطتق’ا ءاقب ىلع ايراشس

فقوت عم يبشسنلا د˘عا˘ق˘ت˘ل˘ل
دد˘ح˘˘م ه˘˘ن˘˘كل ،ه˘˘ب ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ةقلعتم ةيئا˘ن˘ث˘ت˘شسا ت’ا˘ح˘ب
للقم ،ةشسلفملا تا˘كر˘ششلا˘ب
ةبشسن نم هشسفن تقولا يف
زوا˘ج˘ت˘ت ’ ي˘ت˘لا عا˘ط˘ت˘ق’ا

فظوملا نم ة˘ئ˘م˘لا˘ب52.0
ن˘˘م ة˘˘ئ˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب52.0و
.هريبعت بشسح مدختشسملا

˘ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا د˘˘كأاو اذ˘˘ه
ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘˘لا قود˘˘˘˘ن˘˘˘˘شصل˘˘˘˘ل
ديدحت ةمئا˘ق˘لا نأا،د˘عا˘ق˘ت˘ل˘ل
ة˘ي˘نا˘كمإاو ة˘قا˘ششلا ن˘˘ه˘˘م˘˘لا
مل ،اهب دعاقتلا نشس ضصيلقت
نم تشسيل يهو دعب ددحت

نأاو ،قودنشصلا تا˘ي˘حل˘شص
اهل مدقت اهديدحت لاح يف
اهنيب نم تازايتم’ا ضضعب
.دعاقتلا نشس ةعجارم

ثدحلا4 8472ددعلأ ^1441 ناشضمر62ـل قفأوملأ0202 يام91ءاثÓثلأ

watan@essalamonline.com

ايرابجإأ صسيلو ايرايتخإأ ةنشس56 ىلإأ لمعلأ يف رأرمتشسإلأ

قبسسملأ دعاقتلأ ماظنل ةدوع ل
رانيد رايلمRNC 003 ـلأ تفلك تاسشاعملأ يف تأدايزلأ

ز.لامج

ىلإأ عفد قودنشصلل يراجتلأ نأزيملأ زجع نأأ ،دعاقتلل ينطولأ قودنشصلل ماعلأ ريدملأ ،ةكولم ناميلشس  دكأأ
رايلم003 قودنشصلأ تفلك اهدحو دعاقتلأ تاششاعم يف تأدايزلأ نأأو ،ةنشس56 ىلإأ دعاقتلأ نشس ديدمتب حامشسلأ

.قبشسملأ دعاقتلأ ماظن ىلإأ ةدوعلأ ةيناكمإأ ايفان ،رانيد

ىلع ددششي يلاعلأ ميلعتلأ ريزو
ةبلطلأ ةشصروب رييغت ةرورشض

فسصتنم يعماجلأ لوخدلأ
ىلوألأ تأونسسلل ربمفون
ىرخألأ تأونسسلل ربوتكأأو

،روتيشش نيدلأ صسمشش فششك
ثحبلأو يلاعلأ ميلعتلأ ريزو
نأأ عقوتملأ نم هنأأ ،يملعلأ

ةيعماجلأ ةنشسلأ قلطنت
تأونشسلل ،ربمفون فشصتنم
تأونشسلل ربوتكأأ رهششو ىلوألأ
،ريزولأ دكأأو .ىرخألأ

يف ثحابلأ بتأر صصوشصخب
نأأ لقعي ل هنأأ ةعماجلأ

يف مدق ةرك بعل ىشضاقتي
يف ثحابلأ هاشضاقتي ام رهشش
ددششو ،هتايح لوط ةعماجلأ

ىلع يلاعلأ ميلعتلأ ريزو
،ةبلطلأ ةشصروب رييغت ةرورشض

كانهو مهم رمألأ نأأو ةشصاخ
فلملأ ىلع لمعي قيرف
افيشضم ،ةوطخلأ هذه ةشسأردو
ىلع تيقب ماعطإلأ ةفلكت نأأ

عفدي ناك هنأاب احرشصم ،اهلاح
امدنع ماعطإÓل رانيد02.1
عفدي مويلأو ،ابلاط ناك
ل أذهو ءيششلأ صسفن بلاطلأ

،روتيشش فاشضأأ امك.كلذل ىنعم
ميشسقت يرورشضلأ نم هنأأ ىلإأ
لو ،ةعماجلأ يف تايلوؤوشسملأ

ةرأزولأ ماهم ىقبت نأأ بجي
ماعطإلأ رومأأ ىلع رشصتقت
رومأأ كانه لب طقف لقنلأو
.ةيمهأأ رثكأأ

ع.لÓب

،يد˘ه˘م˘ل˘ب ف˘شسو˘˘ي ى˘˘ط˘˘عأا
ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘لا نوؤو˘˘˘ششلا ر˘˘˘يزو
قل˘˘ط˘˘نا ةرا˘˘ششإا ،فا˘˘قوأ’او
م˘ي˘ق˘ع˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ل˘م˘ح˘لا
نم» راعشش تحت ،دجاشسملا
ةردابم ،«نمآا وهف هتيب لخد
باوبأا حتف برق رداوبب حولت
˘ما˘˘مأا ادد˘˘ج˘˘م ه˘˘ل˘˘لا تو˘˘ي˘˘ب
ةليلقلا مايأ’ا يف ،نيلشصملا
م˘ي˘شسار˘م˘لا تر˘جو.ة˘مدا˘ق˘˘لا
دجشسمب ،ميقعتلا ةلمح ةيادب

ي˘ح˘ب بلا˘ط ي˘بأا ن˘˘ب ي˘˘ل˘˘ع
،نار˘˘هو ة˘˘ي’و˘˘ب ير˘˘م˘˘ح˘˘˘لا

رداق˘لا د˘ب˘ع رو˘شضح˘ب كلذو
ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا ي˘˘˘لاو ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘جو˘˘˘˘ب
ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘شسلاو
كلذ دعب دهششيل ،ةيئ’ولاو
ع˘ما˘ج˘لا˘ب م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع

ن˘ب د˘ي˘م˘ح˘لا د˘˘ب˘˘ع بط˘˘ق˘˘لا
هلوادت مت ام ضسكعو ،ضسيداب
ل˘˘˘شصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘قاو˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف
ةلمحلا هذه نإاف يعامتج’ا

دجاشسملا حتف ةداعإا ينعت ’
ي˘فو.د˘ي˘˘ع˘˘لا ي˘˘مو˘˘ي لل˘˘خ
ه˘فار˘ششإا ىد˘ل ا˘ها˘ق˘لأا ة˘م˘ل˘˘ك
د˘ب˘˘ع بط˘˘ق˘˘لا د˘˘ج˘˘شسم˘˘لا˘˘ب
لفح ىلع ،ضسيداب نب ديمحلا
ةقباشسم يف نيزئافلا ميركت
فشسوي ددشش ،ميركلا نآارقلل
ةرور˘شض ى˘˘ل˘˘ع ،يد˘˘ه˘˘م˘˘ل˘˘ب
نم ةياقولا ري˘باد˘ت˘ب ماز˘ت˘ل’ا

د˘ي˘ع لل˘خ ،«ا˘نورو˘ك» ءا˘بو
’ هنأا دكؤوم ،كرابملا رطفلا
ديع للخ لهاشستن نأا يغبني
ءاد˘ن˘ل بي˘ج˘˘ت˘˘شسنو ر˘˘ط˘˘ف˘˘لا

نأاب ا˘نو˘ت˘فأا ن˘يذ˘لا ،ا˘ن˘ئا˘م˘ل˘ع

م˘ل˘شست نأا جر˘ح كا˘˘ن˘˘ه ضسي˘˘ل
اتف’ ،ديعب نم كبيرق ىلع
ىلإا يدؤوت دق ةقناعملا نأا ىلإا
: ل˘˘ئا˘˘ق فا˘˘˘شضأاو ،ل˘˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘لا
نأا ي˘غ˘˘ب˘˘ن˘˘ي يذ˘˘لا ءي˘˘ششلا»
فور˘ظ˘لا هذ˘ه ي˘˘ف ه˘˘ل˘˘ع˘˘ف˘˘ن
˘˘ماز˘˘˘ت˘˘˘ل’ا و˘˘˘ه ة˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘شصلا
د˘˘˘˘عاو˘˘˘˘ق˘˘˘˘لاو طور˘˘˘˘ششلا˘˘˘˘ب
هذه ا˘ه˘ت˘ل˘مأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘شصلا
،ىرخأا ةهج نمو.«ة˘ح˘ئا˘ج˘لا
تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا˘˘ب ر˘˘يزو˘˘لا دا˘˘ششأا
ا˘ه˘ت˘فر˘ع ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ما˘شضت˘لا
،ةح˘ئا˘ج˘لا هذ˘ه لل˘خ دل˘ب˘لا

ه˘ل˘ك م˘لا˘ع˘لا نأا ى˘لإا ار˘ي˘˘ششم
نيذلا نينطاوملا ةبه لجشس
ع˘˘م د˘˘حاو ل˘˘˘جر˘˘˘ك او˘˘˘ما˘˘˘ق
ي˘˘كل ة˘˘لود˘˘لا تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م
.ةحئاجلا هذه ىلع رشصتنن

ك.اشضر

رطفلأ ديع لÓخ ةيئاقولأ ريبأدتلاب مأزتللأ ةرورشض ىلع ددششي يدهملب ريزولأ

ةرأزو رسضحت له ..دجاسسملأ ميقعتل ةينطو ةلمح قÓطنأ
؟هللأ تويب حتفل ةينيدلأ نوؤوسشلأ

،ةراجتلا ريزو ،قيزر لامك نلعأا
راجتل ح˘بر ضشما˘ه د˘يد˘ح˘ت ن˘ع
قاو˘شسأا ي˘ف ه˘كاو˘ف˘لاو ر˘شضخ˘لا
نع فششكو ،ةلمجلاو ةئزجتلا
لكل ةمراشص تاميلعت هءادشسإا

ر˘ط˘ق˘لا ر˘ب˘ع ةرا˘ج˘ت˘˘لا ير˘˘يد˘˘م
لمعلا ةرورشضب يشضقت ينطولا
،ينورتكلإ’ا يراجتلا لجشسلاب
،لبقملا ربمشسيد13 ـلا نم ةيادب

رجات لك اهدعب بطششي نأا ىلع
.هكلتمي ’
ريزو ىطعأا ،ىرخأا ةهج نمو
ءاردملل ةهجوم ةميلعت ةراجتلا
ةرورشضب نييئ’ولا ن˘ي˘يو˘ه˘ج˘لا
تاحاشسمل ةينطو ةطراخ دادعإا
ةيغب ،ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لا ن˘يز˘خ˘ت
ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تاءا˘شضف˘لا ل˘ي˘ع˘ف˘˘ت
يف يروحملا رودلا اهءاطعإاو
ريفوت ثيح نم ،قوشسلا نيومت
تاب ،ةيشساشسأ’ا داوملا فلتخم
ا˘ه˘ب ح˘ير˘شصت˘لا يرور˘شضلا ن˘˘م
.ةراجتلا حلاشصم ىدل
لكشش يف حيرشصتلا اذه يتأايو
ل˘كب ة˘˘شصا˘˘خ ةأا˘˘ششن˘˘م ة˘˘قا˘˘ط˘˘ب
ناك ام˘ه˘م يدا˘شصت˘قا ل˘ما˘ع˘ت˘م
ضسفن يف ءاجو ،هطاششن ةعيبط
رفوتت نأا يغبن˘ي ه˘نأا ،ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

ع˘ي˘˘م˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘قا˘˘ط˘˘ب˘˘لا هذ˘˘ه
ن˘م ة˘ي˘شسا˘شسأ’ا تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا

ةعيبط نيز˘خ˘ت˘لا م˘ج˘ح ة˘حا˘شسم
،ة˘ي˘م˘˘كلاو ة˘˘نز˘˘خ˘˘م˘˘لا داو˘˘م˘˘لا

لبق ةيلمعلا هذه زاجنا يغبنيو
لجأاك0202 ةيليوج13 خيرات
ءا˘شضف يأا اذ˘ه ى˘˘ل˘˘عو ،ى˘˘شصقأا
ربتعي ،هب حرشصم ريغ نيزختلل

ذا˘خ˘تإا بتر˘ت˘يو ي˘نو˘˘نا˘˘ق ر˘˘ي˘˘غ
داو˘م˘لا هذ˘ه ز˘ج˘ح˘˘ب تاءار˘˘جإ’ا

ة˘ع˘با˘˘ت˘˘م˘˘لاو يرادإ’ا ق˘˘ل˘˘غ˘˘لاو
هذ˘ه لل˘˘خ ن˘˘مو ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘شضق˘˘لا
ي˘ف م˘كح˘ت˘لا م˘ت˘ي˘شس ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا
.راعشسألل ماعلا ىوتشسملا
م˘ت˘ي˘شس ه˘˘نأا ،ق˘˘يزر لا˘˘م˘˘ك لا˘˘ق
را˘˘ج˘˘ت˘˘ل ح˘˘بر ضشما˘˘ه د˘˘يد˘˘ح˘˘ت
قاو˘شسأا ي˘ف ه˘كاو˘ف˘لاو ر˘شضخ˘لا
نأا احشضوم ،ةلم˘ج˘لاو ة˘ئز˘ج˘ت˘لا

رشضخلا راجت ىدل حبرلا ضشماه
ةئزج˘ت˘لا قاو˘شسأا ي˘ف ه˘كاو˘ف˘لاو
ضشماه ري˘ث˘كب قو˘ف˘ي ة˘ل˘م˘ج˘لاو
قيزر دعو˘ت ا˘م˘ك ،حل˘ف˘لا ح˘بر
،ءارمحلاو ءاشضيبلا موحللا راجت
هللا ءاشش نا ديعلا ءارو » :لئاق
لوؤو˘شسم˘لا د˘كأاو ،«م˘كل د˘˘ع˘˘ق˘˘ن
را˘ه˘˘ظإا نأا عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ن˘˘ع لوأ’ا
ةفلاخ˘م يأاو يرا˘ب˘جإا ةرو˘تا˘ف˘لا
بح˘شس ى˘لإا ا˘ه˘ب˘حا˘شص ضضر˘˘ع˘˘ت
.يراجتلا لجشسلا

ةئفدتلأ ةزهجأل عيب ل
نع فششاكب اهقافرإاب لإأ

نوبركلأ ديشسكأأ يداحأأ
ةميلعت ،ةراجتلا ةرازو تردشصأا
يداحأا فششاك زاهج قافرإاب مزلت
ةيلمع لك دنع نوبركلا ديشسكأا
تاذ زاغلاب ةئفدتلا ةزهجأ’ عيب
.يلزنملا لامعتشس’ا

ىلع» ةميلعتلا ضصن يف ءاجو
نع ةق˘ث˘ب˘ن˘م˘لا تا˘ي˘شصو˘ت˘لا ر˘ثإا
يرازو˘˘˘˘لا جو˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘ششأا
ة˘ب˘قار˘م˘ب ف˘ل˘كم˘لا ،كر˘ت˘ششم˘˘لا
،د˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ة˘ح˘فا˘كمو تادراو˘لا

،لوأ’ا ريزولا تاميلعتل اقبطو
لاجم يف لخدتم لك مازلإا ررقت

ع˘˘يزو˘˘تو دار˘˘ي˘˘ت˘˘شسا ،ة˘˘عا˘˘ن˘˘شص
ةز˘ه˘جأا (ة˘ئز˘ج˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ل˘˘م˘˘ج˘˘لا)
لامعتشس’ا تاذ زاغلاب ةئفدتلا
ل˘ك د˘ن˘ع ا˘ه˘قا˘فرإا˘ب ،ي˘لز˘ن˘˘م˘˘لا

يداحأا فششاك زاهجب عيب ةيلمع
رعشس جاردإا عم ،نوبركلا ديشسكأا

ةيلامجإ’ا ةميقلا يف ريخأ’ا اذه

ضصن فاشضأاو ،«زاهجلا ءانتق’
رارق˘لا اذ˘ه نأا ةرازو˘لا ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
ددعلا نم ضصيلقتلا ىلإا فدهي
م˘ت˘ي ي˘ت˘لا ،تا˘ي˘فو˘ل˘ل ر˘ب˘ت˘ع˘م˘لا
م˘شسو˘م ل˘ك لل˘خ ا˘ه˘ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست
قاششنتشسا نع ةمجانلاو ،يوتشش
ثعبنملا نوبركلا ديشسكأا يداحأا

.ةزهجأ’ا هذه نم
ةرازو تدكأا ،ىرخأا ةهج نمو
ةهجوم اهل ةميلعت يف ،ةراجتلا
ن˘˘ي˘˘يو˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا ءارد˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘لإا

بو˘˘جو ى˘˘ل˘˘ع ،ن˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ئ’و˘˘˘لاو
تاءا˘˘شضف˘˘ب را˘˘ج˘˘ت˘˘لا ح˘˘ير˘˘شصت
ىدل ،ةيئاذغلا داومل˘ل ن˘يز˘خ˘ت˘لا
لبق عاطقلل ةيجراخلا حلاشصملا
فدهب لبقملا ةيليوج13 خيرات
ايروحم ارود اهئاطعإاو اهليعفت
ر˘ي˘فو˘تو قو˘˘شسلا ن˘˘يو˘˘م˘˘ت ي˘˘ف
ة˘ي˘شسا˘شسأ’ا ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا داو˘˘م˘˘لا
.نطاوملل
ةقاطب ءاششنإا ،راطإ’ا اذه يف متو
يداشصتقا لماعتم لكب ةشصاخ
،ه˘طا˘ششن ة˘ع˘ي˘ب˘ط تنا˘ك ا˘م˘ه˘˘م
اعزوم وأا دروتشسم ناك ءاوشس
اجتنم ايفرح وأا احلف وأا ةلمجلاب
يف ةرازولا ديفتو ،كلذ ريغو
ن˘˘م تا˘˘ب ه˘˘نأا˘˘ب ا˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘˘ت
ح˘ير˘شصت˘لا بو˘˘جو يرور˘˘شضلا
داو˘م˘ل˘ل ن˘يز˘خ˘˘ت˘˘لا تاءا˘˘شضف˘˘ب
ا˘˘ن˘˘ح˘˘لا˘˘شصم ىد˘˘ل ،ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا
ة˘قا˘ط˘ب ل˘كشش ي˘ف ة˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا

ل˘ما˘ع˘ت˘م ل˘كب ة˘شصا˘خ ،ةأا˘ششن˘م
ةعيب˘ط تنا˘ك ا˘م˘ه˘م يدا˘شصت˘قا
هذه رفوتت نأا يغبنيو ،هطاششن
تامولعملا عيمج ىلع ةقاطبلا
مجحو ة˘حا˘شسم ن˘م ،ة˘ي˘شسا˘شسأ’ا
ةنزخملا داوملا ةعيبطو نيزختلا

هذه زا˘ج˘نا ي˘غ˘ب˘ن˘يو ،ة˘ي˘م˘كلاو
ةيليوج13 ل˘˘ب˘˘˘ق تاءار˘˘˘جإ’ا
.لجأا ىشصقأاك لبقملا

ةنهم ريطأاتو ميظنت
صصشصختلأ بشسح دأريتشسلأ

ر˘˘˘يزو ،ق˘˘˘يزر لا˘˘˘م˘˘˘˘ك ضسأار˘˘˘˘ت
يا˘كب ى˘شسي˘ع ة˘ق˘فر ،ةرا˘ج˘ت˘˘لا
ف˘ل˘كم˘˘لا بد˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘يزو˘˘لا
عا˘م˘ت˘جا ،ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ةرا˘ج˘ت˘لا˘ب
علط˘شضت ي˘ت˘لا ر˘ي˘كف˘ت˘لا ة˘ن˘ج˘ل
ضصشصخ˘˘˘˘ت أاد˘˘˘˘ب˘˘˘˘م ة˘˘˘˘شسارد˘˘˘˘ب
،ن˘ي˘يدا˘شصت˘قإ’ا ن˘ي˘ل˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
ى˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘ئا˘ب˘لا ن˘يدرو˘ت˘شسم˘لا
ضسشسأ’ا ع˘˘شضو اذ˘˘كو ،ة˘˘لا˘˘ح˘˘لا
مكحي طورشش رتفدل ةيميظنتلا

عام˘ت˘ج’ا لل˘خو.طا˘ششن˘لا اذ˘ه
غ˘لا˘ب˘لا رود˘لا˘ب ن˘ير˘˘يزو˘˘لا هو˘˘ن
نم يتلا ،ةنجللا هذهل ةيمهأ’ا
ة˘ن˘ه˘م ر˘ي˘طأا˘تو م˘ي˘ظ˘ن˘ت ا˘ه˘نأا˘شش
ضصشصخ˘ت˘لا بشسح دار˘˘ي˘˘ت˘˘شسإ’ا

ى˘˘شضو˘˘ف˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ءا˘˘˘شضق˘˘˘لاو
ىلع تغط ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘ئاو˘ششع˘لاو
تاو˘˘ن˘˘شسلا ي˘˘ف ة˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
يبيرشض بره˘ت ن˘م ،ة˘ي˘شضا˘م˘لا

داريت˘شساو ر˘ي˘تاو˘ف˘ل˘ل م˘ي˘خ˘شضتو
قو˘شسل˘ل ة˘ح˘لا˘˘شص ر˘˘ي˘˘غ ع˘˘ل˘˘شس
داشصتق’اب ر˘شضأا ا˘م˘م ة˘ي˘ن˘طو˘لا
نأا نيريزولا دكأا امك ،ينطولا
ن˘م حر˘ت˘ق˘م˘˘لا طور˘˘ششلا ر˘˘ت˘˘فد
رج˘ح نو˘كي˘شس ،ةرا˘ج˘ت˘لا ةرازو
ضسي˘˘˘˘شسأا˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘ف ضسا˘˘˘˘˘شسأ’ا
تايلمعل ةديدج تامزي˘نا˘كي˘م˘ل
ة˘ي˘جرا˘˘خ˘˘لا ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ر˘˘ي˘˘طأا˘˘ت
يأا ى˘ل˘ع ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا ءا˘˘شضق˘˘لاو
تناك ةينونا˘ق ر˘ي˘غ تا˘شسرا˘م˘م
رمشستشسو ،قباشسلا يف ضسرامت
ي˘ف ا˘ه˘تا˘عا˘م˘ت˘جا ي˘ف ة˘ن˘ج˘˘ل˘˘لا
ة˘يا˘غ ى˘لإا ة˘˘حو˘˘ت˘˘ف˘˘م تاءا˘˘ق˘˘ل
ماهملا ةفاكل يلعفلا ديشسجتلا
.اهلجأا نم تأاششنأا يتلا

ز.لامج

1202 يفناج ةيأدب ينورتكلإلأ لجشسلاب لماعتي ل رجات لك بطشش
ةلمجلأو ةئزجتلأ قأوسسأأ يف هكأوفلأو رسضخلأ راجت حبر ششماه ديدحت

لبقملأ ةيليوج13 لبق نيزختلأ تأءاسضفب حيرسصتلاب نومزلم راجتلأ ^

ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا تط˘˘عأا
ىلإا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ،ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘ل˘ل
ىلع ن˘ي˘ي˘لا˘م˘لا ن˘ي˘ب˘قار˘م˘لا

تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘˘شسم
ي˘˘ف عور˘˘ششلا˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا
دوقع فييكت تارارق ريششأات
ماظنب دقاعتم نوع فلأا32
عا˘ط˘ق ي˘ف ،ي˘ئز˘ج˘لا ماود˘لا
دبع ىطعأا نأا دعب ،ةحشصلا
لوأ’ا ريزو˘لا ،دار˘ج ز˘يز˘ع˘لا

دوقعلا ليوحت ىلع هتقفاوم
يف ،يلكلا ماودلا ماظن ىلا
ط˘ط˘˘خ˘˘م˘˘لا ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت را˘˘طإا
تاشسشسؤوم يف يلاجعتشس’ا
لفكتلا متيشس ثيح ،ةحشصلا
نم ةيلمع˘ل˘ل ي˘لا˘م˘لا ر˘ثأ’ا˘ب

.0202 ةينازيم
ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘˘لا ته˘˘˘جوو اذ˘˘˘ه
ىلإا ةيقرب ةينازيملل ةماعلا
لك يف نييلاملا نيبقارملا
نأاب اهيف مهتملعأا ،تاي’ولا

ر˘يزو˘لا ،دار˘ج ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘˘ع
ءو˘˘˘˘˘˘شضلا ى˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘عأا لوأ’ا
32 دوقع ليوحتل ،رشضخأ’ا
نولمعي د˘قا˘ع˘ت˘م نو˘ع ف˘لأا
ضسم˘خ˘ب ة˘ي˘ئز˘˘ج ة˘˘مواد˘˘م˘˘ب
ى˘˘لإا ،مو˘˘ي˘˘لا ي˘˘ف تا˘˘عا˘˘˘شس
ة˘ل˘ما˘ك ة˘˘مواد˘˘م˘˘ب ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
.مويلا يف تاعاشس ينامثب
،6328 مقر ةيقربلا ترمأاو
يام21 ي˘˘ف ة˘˘خرؤو˘˘˘م˘˘˘لا
«مل˘شسلا» زو˘ح˘تو يرا˘ج˘˘لا

ل˘ك ،ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘خ˘˘شسن ى˘˘ل˘˘ع
ىلع ن˘ي˘ي˘لا˘م˘لا ن˘ي˘ب˘قار˘م˘لا

تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘˘شسم
،ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شصلا
دوقع ري˘ششأا˘ت ي˘ف عور˘ششلا˘ب
يف د˘قا˘ع˘ت˘م نو˘ع ف˘لأا32
ني˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ،ة˘ح˘شصلا عا˘ط˘ق
ى˘لإا ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘تو ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا˘ب

،ة˘ل˘ما˘كلا ة˘مواد˘م˘لا دو˘ق˘˘ع
تافلملا ةشسارد متي نأا ىلع
ي˘ف ل˘شصف˘ل˘ل ة˘لا˘ح˘˘ب ة˘˘لا˘˘ح
بشصا˘ن˘م˘˘لا داد˘˘ع˘˘ت ع˘˘يزو˘˘ت
ةدمو فينشصتلا قفو ةيلاملا
ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ا˘˘ق˘˘ح’ دو˘˘ق˘˘ع˘˘لا

.ةيلاملا حلاشصم
ز.لامج

يلكلأ مأودلأ ماظن ىلإأ دوقعلأ ليوحت ىلع لوألأ ريزولأ ةقفأوم دعب

ةحسصلأ عاطق يف دقاعتم فلأأ32 جامدإأ



تاباغلا ة˘ير˘يد˘م تح˘شضوأا
ضسمأا اه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ،ل˘ج˘ي˘ج˘ل
هنأا ،«مل˘شسلا» ه˘ي˘ل˘ع تع˘ل˘طإا

ناو˘˘عأ’ تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘˘م تدرو
ي˘ح˘ي د’وأا˘ب تا˘با˘غ˘لا م˘ي˘ل˘قإا

«ايفا˘م» ما˘ي˘ق لو˘ح ،ضشورد˘خ
يعرشش ريغ للغتشسإاب نيلفلا

ة˘با˘غ˘ب ةدا˘م˘لا هذ˘˘ه را˘˘ج˘˘ششأ’
ع˘ط˘ق˘م با˘ط˘خ ي˘ن˘ب ة˘لود˘˘لا
نا˘˘˘˘كم˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب ،بر˘˘˘˘غ ضسي˘˘˘˘يآا
ةيدلب يف ليوطوب ىمشسملا
ناوعأا ماق هيلعو ،حيار د’وأا
ردشصملا ف˘ي˘شضي ‐ تا˘با˘غ˘لا
نيعل ةيناديم ةجرخب ‐ هتاذ
ضضرعت اوظح’ نيأا ،ناكملا
طولب ةرجشش053 نم ديزأا
نأا ل˘ب˘ق ،بير˘خ˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ف
اشصخشش02 يلاوح مهئجافي
ة˘ح˘ل˘شسأا ن˘ي˘ل˘ما˘ح ن˘ي˘م˘˘ث˘˘ل˘˘م
مهتم˘جا˘ه˘م˘ب او˘ما˘قو ءا˘شضي˘ب

ع˘˘م ةرا˘˘ج˘˘ح˘˘لا ن˘˘˘م ل˘˘˘باو˘˘˘ب
،ةيدشسجلا ةيفشصتلاب ديدهتلا

جاجزلا مي˘ط˘ح˘ت ه˘ن˘ع ج˘ت˘ن ا˘م
ةيريدمل نيتع˘با˘ت ن˘ي˘ترا˘ي˘شسل
ا˘م˘هاد˘حإا بل˘ق˘ناو تا˘با˘غ˘˘لا

يدافت قئاشسلا ةلواحم للخ

.ةراجحلا
،هركذ قبشس ام ءوشض ىلعو

كرد˘لا ة˘˘قر˘˘ف˘˘ب لا˘˘شصت’ا م˘˘ت
،حبار د’وأا ة˘يد˘ل˘ب˘ل ي˘ن˘طو˘لا
،ناكملا نيع˘ل او˘ل˘ق˘ن˘ت ن˘يذ˘لا

ةيقب نم معدلا لوشصو دعبو

مت ةيليملا ةعطا˘ق˘م تارا˘ي˘شس
زو˘ج˘ح˘م˘لا ن˘ي˘˘ل˘˘ف˘˘لا ن˘˘ح˘˘شش
.ناكملا ةرداغمو

تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ير˘ج˘تو اذ˘ه
ل˘جأا ن˘˘م قا˘˘شسو مد˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع
ةا˘ن˘ج˘لا ء’ؤو˘ه ى˘ل˘ع فر˘ع˘ت˘لا

.ةلادعلا مامأا مهميدقتو

watan@essalamonline.com
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ةداملأ هذه راجششأل يعرشش ريغ لÓغتشسإأ تايلمعل داشصرملاب نوفقي مهنوك

تاباغلأ نأوعأأ ىلع أودتعإأ «ةيجطلب» دنجت نيلفلأ ايفام
ةيدسسجلأ ةيفسصتلاب مهوددهو لجيج يف

ب.نيدلأ رون

«ةيجطلب» فرط نم ةراجحلاب ءأدتعل ،لجيج ةيلو يف ،صشوردخ يحي دلوأاب تاباغلأ ميلقإأ نأوعأأ صضرعت
داشصرملاب نوفقي مهنوك ،ةلبقملأ ةرملأ يف ايدشسج مهتيفشصتب نأوعألأ أودده ةقطنملاب نيلفلأ ايفام مهتدنج

.ةباغلأ هذهب نيلفلأ ةدامل يعرشش ريغ لÓغتشسإأ تايلمعل

مهرشسك ةيفلخ ىلع
يحشصلأ رجحلأ تأءأرجإأ

0002 نم رثكأأ ةلاحإأ
ةلسشنخب ةلأدعلأ ىلع شصخسش
ةلششنخ ةيلو ةطرشش تلاحأأ
ىلع صصخشش0002 نم رثكأأ
ثبلل ةيئاشضقلأ تاهجلأ

رشسكب ةقلعتملأ مهاياشضق
ةرتف لÓخ لأوجتلأ رشضح

مهدجأوتو ،يحشصلأ رجحلأ
رربم نود مهلزانم جراخ
مهتزايح نودو ينوناق
.لقنتلل ةيئانثتشسأ صصخرل
نيفوقوملأ ددع زفق هيلعو
يئزجلأ رجحلأ صضرف ذنم
فلآأ8 نم رثكأأ ىلإأ ةيلولاب
نم رثكأأ عشضو مت امك ،صصخشش
فلتخم يف ةبكرم661
ددعلأ لشصيل رششاحملأ
008 نم رثكأأ ىلإأ يلامجإلأ

.ةيران ةجأرد001و ةبكرم
خ.ناميلشس

ةيبط ةمامك فلأأ22 زجح
 ةيحÓشصلأ ةيهتنم ةيودأأو

جورت ةباسصع كيكفت
ىلع ةينلديسص تاجوتنمل

ةزابيتب «كوبسسيافلأ»
ةحفاكم ةقرف تنكمت

نمأاب ةيتامولعملأ مئأرجلأ
دح عشضو نم ،ةزابيت ةيلو
4 نم نوكتت ةباشصع طاششنل
عشضولأ لغتشست صصاخششأأ
هششيعت يذلأ نهأرلأ يحشصلأ
ءابو راششتنإأ لظ يف دÓبلأ
جيورت لجأأ نم ،«انوروك»
ةلمجلاب ةينلديشص تاجوتنم
ىلع ةيعرشش ريغ ةقيرطب
،يعامتجإلأ لشصأوتلأ عقأوم
ةمامك00022 يلأوح زجحو

نم ةربتعم ةيمكو ،ةيبط
ةيودأأ اهنيب نم ةيودألأ

بناج ىلإأ ،ةيحÓشصلأ ةيهتنم
هيلع و ،ةينلديشص هبشش دأوم
دشض يئاشضق فلم زاجنإأ مت مت
مامأأ مهيدقتو ،مهيف هبتششملأ
ةشصتخملأ ةمكحملأ ةباين
.ايميلقإأ

ـه.لأون

ءايحألأ تأرششع تشسم تايلمع ةدع ةريخألأ ةعاشس84 ـلأ لÓخ ةطرششلأ تأوق ذيفنت بقع

تايلو ةدعب ةسسولهملأ شصأرقألأو جلاعملأ فيكلأ نم ةيمك زجحو اسصخسش341 فيقوت
341 ةطرششلا تاوق تفقوأا

نم ة˘ي˘م˘ك تز˘ج˘حو ا˘شصخ˘شش
ضصار˘قأ’او ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘˘ي˘˘كلا
ةقرفتم تايلمع يف ةشسولهملا
قو˘شسو ة˘م˘شصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا˘˘ب
تن˘˘كم˘˘ت .ةد˘˘ي˘˘ع˘˘شسو ضسار˘˘˘هأا
نمأاب ةيئاشضقلا ةطرششلا تاوق
نم ارخؤوم ،ضسارهأا قوشس ةي’و
مهتزوحب ضصاخششأا3 فيقوت

ـب تردق تاردخملا نم ةيمك
نم مارغ005و مارغوليك3
ه˘˘جو˘˘م ج˘˘لا˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا ف˘˘˘ي˘˘˘كلا

،ةد˘ي˘ع˘شس ة˘ي’و˘بو ،ج˘يور˘ت˘˘ل˘˘ل
ةبكرم ةطرششلا رشصانع فقوأا

ضصاخششأا4 اهن˘ت˘م ى˘ل˘ع نا˘ك
اهعاشضخإا دعبو مهيف هبتششم
ة˘ي˘ن˘مأ’او ة˘يرادإ’ا ة˘ب˘قار˘م˘ل˘˘ل

نم ةيمك ىلع اهلخادب طبشض
554 ـب ترد˘˘ق تارد˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا

.ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘˘ي˘˘كلا ن˘˘م مار˘˘غ
رئازجلا ةي’و ىوتشسم ىلعو
تاو˘˘ق تذ˘˘ف˘˘ن ،ة˘˘م˘˘شصا˘˘˘ع˘˘˘لا
ن˘˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا لل˘˘˘خ ة˘˘˘طر˘˘˘ششلا
تشسم تايلمع ةدع نييشضاملا

ن˘ع تر˘ف˘شسأا ءا˘˘ي˘˘حأ’ا ضضع˘˘ب
هبتششم اشصخشش631 فيقوت
بقاعي مئارج مهباكتر’ مهيف
رار˘غ ى˘ل˘ع ،نو˘نا˘ق˘لا ا˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع
ي˘˘ف ةر˘˘جا˘˘ت˘˘م˘˘لاو ةزا˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘لا
ةيلقعلا تارثؤوملاو تاردخملا

ءا˘˘˘شضي˘˘˘ب ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘شسأا ل˘˘˘م˘˘˘حو
،يعرشش ببشس نود ةروظحم
ز˘ج˘ح ا˘ه˘˘لل˘˘خ ن˘˘م م˘˘ت ثي˘˘ح
تارثؤو˘م˘لا ن˘م ضصر˘ق7953
فيكلا نم ة˘ي˘م˘كو ،ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا
.جلاعملا

ـه.ةجيدخ

ة˘طر˘ششلا ح˘لا˘شصم تن˘كم˘ت
ي˘ئ’و˘لا ن˘مأل˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘شضق˘˘لا
ديزأا عاجرتشسا نم ،مناغتشسمل
وطشس دعب ،جد نويلم03 نم
ت’ا˘كو˘لا د˘حأا ى˘ل˘ع ح˘ل˘˘شسم
غلابلا ةانجلا تفقوأاو ةيكنبلا

حوارتت ضصا˘خ˘ششأا4 م˘هدد˘ع
ةنشس03و72 نيب مهرامعأا
ة˘عا˘م˘ج را˘طإا ي˘ف نو˘ط˘ششن˘˘ي
.رارششأا

لوأا ة˘طر˘ششلا تاو˘ق تما˘˘ق
مهيف هبتششملا فيقوتب ضسمأا
ةبكرم نتم ىلع اوناك نيذلا
ميقرت ةحول ل˘م˘ح˘ت ة˘ي˘حا˘ي˘شس
نم ةل˘ي˘ل˘ق ق˘ئا˘قد د˘ع˘ب ،روز˘م
قفو ،وطشسلا ةيلمعل مهذيفنت
ة˘قر˘ف ضسي˘˘ئر بئا˘˘ن هر˘˘كذ ا˘˘م
،«IRB» ل˘˘خد˘˘ت˘˘لاو ثح˘˘ب˘˘˘لا
،فيرز ضضاير لوأ’ا مزلملا
هب ىلدأا ةفاحشصلل حيرشصت يف
نأا ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف ح˘˘˘˘شضوأا ،ضسمأا لوأا
هتقلت ءادن دعب تءاج ةيلمعلا

هدافم لاشسرإ’او ثبلا ةطحم
ة˘˘ح˘˘ل˘˘شسأ’ا˘˘ب ءاد˘˘ت˘˘عا عو˘˘˘قو
نيعبات نيفظوم ىلع ءاشضيبلا

ةشصاخلا تاشسشسؤوملا ىدحإ’
عاد˘يإا دد˘شصب او˘نا˘˘ك ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع
ةينطولا ةلمعلا نم يلام غلبم
ىد˘˘˘˘حإا ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شسم ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
ة˘ن˘يد˘م˘ب ة˘ي˘كن˘ب˘لا ت’ا˘كو˘لا

د˘˘حأا ضضر˘˘ع˘˘تو ،م˘˘نا˘˘غ˘˘ت˘˘˘شسم
ةيقدنبب ءاد˘ت˘ع’ ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا

د˘حأا فر˘ط ن˘م ة˘ير˘ح˘ب د˘ي˘شص
نأا ل˘ب˘ق ة˘با˘شصع˘لا هذ˘˘ه دار˘˘فأا
ىلع زيجو تقو يف يلوتشست

يلام غلبم ىلع يوتحي ضسيك
13 هردق ةينطولا ةلمعلا نم
.جد نويلم

ل˘˘˘ي˘˘˘كو را˘˘˘ط˘˘˘˘خإا د˘˘˘˘ع˘˘˘˘بو
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘˘يو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا

ترششاب ،عئا˘قو˘لا˘ب م˘نا˘غ˘ت˘شسم
اهثاحبأا ةيئاشضق˘لا ة˘ي˘ط˘ب˘شضلا

نم تن˘كم ي˘ت˘لا ا˘ه˘تا˘ير˘ح˘تو
ل˘ق˘ن˘ت ي˘ت˘لا ة˘ب˘كر˘م˘لا د˘˘شصر
فر˘˘ط ن˘˘م ة˘˘با˘˘شصع˘˘لا دار˘˘˘فأا
،لخدتلاو ثحبلا ةقرف ةيرود
جرخملا وحن اهتهجو ديدحتو
د˘ع˘بو ،ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ل˘˘ل ي˘˘قر˘˘ششلا
طيششم˘ت˘لاو نا˘كم˘لا ق˘يو˘ط˘ت
يلاعأاب «مششحلا» ةباغل يلكلا
تاوق فرط نم ةدايشص ةيدلب
فيقوت مت ،ةيئاشضقلا ةطرششلا
ى˘˘ل˘˘ع ضضب˘˘ق˘˘لاو ة˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لا
عا˘جر˘ت˘شساو م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘˘لا
،ة˘˘ير˘˘ح˘˘ب د˘˘ي˘˘˘شص ة˘˘˘ي˘˘˘قد˘˘˘ن˘˘˘ب
ةروراقو ،نيشضيبأا نيحلشسو
ةعن˘قأاو عو˘مد˘ل˘ل ل˘ي˘شسم زا˘غ
تع˘جر˘ت˘˘شسا ا˘˘م˘˘ك،تازا˘˘ف˘˘قو
وطشسلا لحم يلا˘م˘لا غ˘ل˘ب˘م˘لا

.ةباغلا ضشارحأا نيب ارثعبم ناك
ة˘ي˘ع˘م˘ج ن˘يو˘كت ة˘م˘ه˘ت˘˘بو

ةفوشصو˘م˘لا ة˘قر˘شسلاو رار˘ششأا
راشضح˘ت˘شسا˘ب (ح˘ل˘شسم و˘ط˘شس)
ة˘ح˘ل˘شسأا ماد˘خ˘ت˘شساو ة˘ب˘˘كر˘˘م
ل˘ت˘ق˘لا ة˘لوا˘ح˘م ع˘م ،ءا˘شضي˘˘ب
مت ،ميقرت ةحول يف ريوزتلاو
مدق يئاشضق ءارجإا فلم زاجنإا
ى˘لإا ن˘ي˘فو˘قو˘م˘˘لا ه˘˘ب˘˘جو˘˘م˘˘ب
.ةلادعلا

ب.دلاخ

ةدايشص ةيدلب يلاعأاب «مششحلأ» ةباغ وحن اهب أورف ةانجلأ

قئاقد دعب لأومأأ عجرتسست ةطرسشلأ تأوق
مناغتسسم يف كنب نم اهيلع وطسسلأ نم

ةديلبلاب جلاعملأ فيكلأ نم مأرغ094 زجحو نيشصخشش فيقوت

شسأدرموب يف شسلد ءانيمب رجحلأ ةرتف لÓخ تأردخملأ جورت ةباسصعب ةحاطإلأ
ن˘˘مأ’ا ح˘˘˘لا˘˘˘شصم تحا˘˘˘طأا

،ضسادرموب قرشش ضسلد ةيدلبب
ن˘ي˘شصخ˘شش م˘˘شضت ة˘˘با˘˘شصع˘˘ب
ضصارقأ’او تاردخملا جورت
ةر˘ت˘ف ي˘ف ل˘ي˘ل ة˘شسو˘ل˘˘ه˘˘م˘˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ،ي˘˘ح˘˘˘شصلا ر˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا

.ةنيدملا ءانيم ىوتشسم
ة˘طر˘ششلا ظ˘فا˘ح˘م ح˘˘شضوأا
ةيلخب فلكملا ،يتاوت وميرك
ي˘ف ،ة˘ي’و˘لا ن˘˘مأا˘˘ب مل˘˘عإ’ا
اهب ىلدأا ةيفحشص تاحيرشصت
هذ˘ه كي˘كف˘ت م˘˘ت ه˘˘نأا˘˘ب ،ضسمأا
تامولعم دورو رثإا ةباشصعلا

ضصا˘˘خ˘˘ششأا دو˘˘جو ا˘˘˘هدا˘˘˘ف˘˘˘م
ةلاح˘لا لل˘غ˘ت˘شسا˘ب نو˘مو˘ق˘ي
اهششي˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شسإ’ا
‐ديفوك» ةحئاج ءارج دلبلا

ل˘ي˘ل مو˘م˘شسلا ج˘يور˘ت˘ل ،«91
ى˘ل˘ع ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا تقو
،ضسلد ءا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘م ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شسم
ي˘ت˘لا تا˘ير˘ح˘ت˘لا تر˘˘ف˘˘شسأاو
ن˘˘مأ’ا ح˘˘لا˘˘شصم ا˘˘ه˘˘ب تما˘˘ق
فيقوت نع ،كلذ دعب ةينعملا

ة˘˘با˘˘شصع˘˘لا هذ˘˘˘ه ير˘˘˘شصن˘˘˘ع

22و02 رمعلا ن˘م نا˘غ˘ل˘ب˘ي
ن˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ز˘˘ج˘˘حو ،ة˘˘ن˘˘˘شس
غلابمو ةشسول˘ه˘م˘لا ضصار˘قأ’ا

هذه جيورت تادئاع نم ةيلام
.مومشسلا

د˘كؤو˘ي كلذ ر˘ثإا ى˘ل˘˘ع م˘˘تو
ل˘يو˘ح˘ت ،ة˘طر˘ششلا ظ˘فا˘˘ح˘˘م
نم نيردحنملا ،ني˘فو˘قو˘م˘لا

ح˘لا˘شصم˘لا ى˘لإا ة˘يد˘ل˘ب˘لا هذ˘ه
لا˘˘˘م˘˘˘كت˘˘˘شس’ ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘˘نا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘جإ’ا

˘ما˘مأا ا˘ق˘˘ح’ ا˘˘م˘˘ه˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘تو
ةزايح ةمهتب ،ضسلد ةمكحم
ةيلقع تارثؤومو ةردخم ةدام
ة˘˘عور˘˘ششم ر˘˘ي˘˘غ ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘˘ب
.عيبلا ضضرغل

تف˘˘قوأا ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
ةرئادل ةعباتلا نمأ’ا رشصانع
،ةد˘˘ي˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا بر˘˘˘غ ة˘˘˘يازو˘˘˘م
ة˘م˘ه˘ت˘ب ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثإا ن˘˘ي˘˘شصخ˘˘شش
تزجحو تاردخملل جيورتلا
فيكلا نم مارغ074 ةبارق
.امهتزوحب جلاعملا

ر˘ثإا ى˘ل˘ع تم˘ت ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع تل˘˘شصح ة˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م
نمأ’ ةعباتلا ةطرششلا رشصانع
˘ما˘ي˘ق ا˘هدا˘ف˘م ،ة˘يازو˘م ةر˘ئاد
ضصا˘خ˘ششأ’ا ن˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
ةنيدم˘ب تارد˘خ˘م˘لا ج˘يور˘ت˘ب
قيقحت حتف مت هيلعو ،ةفشش
ديدحت نم نكم ةيشضقلا يف
ىلعو ،امهيف هبتششملا ةيوه
ة˘˘˘ط˘˘˘خ ع˘˘˘شضو م˘˘˘ت كلذ ر˘˘˘ثإا

فا˘˘ق˘˘يإا˘˘ب تجو˘˘ت ة˘˘ي˘˘ناد˘˘ي˘˘˘م
ضسب˘ل˘ت ة˘لا˘ح ي˘ف ن˘ي˘شصخ˘˘شش
ةرايشس نتم ىلع ناك امهدحأا
ىلع نا˘ك ي˘نا˘ث˘لاو ة˘ي˘حا˘ي˘شس
مت يذلاو ةيران ةجارد نتم
رارفلا هت’واحم مغر هفيقوت
،ن˘مأ’ا ر˘شصا˘ن˘ع ة˘شضب˘˘ق ن˘˘م
ف˘ي˘كلا ن˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ز˘˘ج˘˘حو
نيمه˘ت˘م˘لا ةزو˘ح˘ب ج˘لا˘ع˘م˘لا
مارغ964 ـب ا˘˘˘ه˘˘˘نزو رد˘˘˘ق
قود˘ن˘شص ي˘ف ةأا˘ب˘خ˘˘م تنا˘˘ك
م˘يد˘ق˘ت م˘ت ه˘ي˘ل˘عو ،ةرا˘ي˘˘شسلا
.ةلادعلا مامأا امهيف هبتششملا

نأوتشش.صس / طافرق.ع

ءا˘˘˘شضق  ضسل˘˘˘ج˘˘˘˘م رد˘˘˘˘شصأا
نم رخأا˘ت˘م تقو ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا
ام˘ي˘ف م˘كح˘لا ،ضسمأا لوأا ة˘ل˘ي˘ل
باهولا دبع نيلقتعملا ضصخي
ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج ضسي˘˘ئر ،يوا˘˘شصر˘˘ف
م˘˘ي˘˘هار˘˘بإا ط˘˘ششا˘˘ن˘˘لاو ،«جار»
.يجاود

دبع ى˘ل˘ع م˘كح˘لا م˘تو اذ˘ه
رهششأا6 ـب ،يواشصرف باهولا

ضسمأا رداغ ثيح ،ذفان ضسبح
هذافنتشسا دعب ،ضشارحلا نجشس
م˘ي˘هار˘بإا ا˘مأا ،ة˘بو˘ق˘ع˘لا ةد˘˘م˘˘ل

6 ـب هيلع مكح دقف ،يجاود
رداغو ،ذفان ريغ ضسبح رهششأا
 .نجشسلا هرودب ضسمأا

ة˘م˘˘كا˘˘ح˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘تأا˘˘تو
ةرداشصلا ما˘كحأل˘ل ا˘فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا

،دمحمأا يدي˘شس ة˘م˘كح˘م ن˘ع
نم لك ةنادإاب يشضقت يتلاو
ةنشسب ،يواشصرف باهولا دبع
يجاود ميهاربإاو ،ةذفان نجشس
.ةذفان ضسبح رهششأا6 ـب

ب.نيرشسن

نم رخأاتم تقو يف ردشصأأ رئأزجلأ ءاشضق صسلجم
امهتيشضق يف مكحلأ صسمأأ لوأأ ةليل

يواسصرف باهولأ دبع ناطسشانلأ
نجسسلأ نأرداغي يجأود ميهأربإأو

يشضاق ،ضسمأا لوأا ءاشسم رمأا
رادلا ةمكحم ىد˘ل ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ف ءا˘˘˘شضي˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
قرا˘˘ط عاد˘˘يإا˘˘ب ،ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا

˘˘ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ،بو˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ج
ة˘˘يز˘˘كر˘˘م˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘لد˘˘˘ي˘˘˘شصل˘˘˘ل
ضسب˘˘ح˘˘لا ،تا˘˘ي˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘ل˘˘ل
تاقفشص ماربإا ةمهتب ،تقؤوملا

رمأا ام˘ك ،ع˘ير˘ششت˘ل˘ل ة˘ف˘لا˘خ˘م
تقؤوملا ضسبحلا عاديإاب اشضيأا

ريدم ،يناميلشس لامك نم لك
تا˘مز˘ل˘˘ت˘˘شسم˘˘لا تا˘˘ير˘˘ت˘˘ششم

ةيئايميكلا فششاوكلاو ةيبطلا
ة˘ي˘لد˘ي˘شصلا˘ب نا˘˘ن˘˘شسأ’ا بطو
ف˘ي˘ط˘ل˘لا د˘ب˘عو ،ة˘يز˘كر˘˘م˘˘لا
فلكملا يعرفلا ريدملا ،يلات
ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا تا˘˘مز˘˘ل˘˘ت˘˘شسم˘˘لا˘˘ب
مت اميف ،ةيزكرملا ةيلديشصلاب
ر˘يد˘م ،نا˘ب˘ي˘˘شش د˘˘ير˘˘ف ع˘˘شضو
تح˘ت ،ة˘ي˘لا˘م˘لاو ة˘ب˘شسا˘ح˘م˘لا
نيعباتملا و ةيئاشضقلا ةباقرلا

.ةمهتلا ضسفنب مهلك
ر.رجاه

مأربإأ ةيشضق يف نيمهتملأ يقاب عشضو مت اميف
ةيئاشضقلأ ةباقرلأ تحت عيرششتلل ةفلاخم تاقفشص

ةيزكرملأ ةيلديسصلل ماعلأ ريدملأ عأديإأ
تقؤوملأ شسبحلأ نيرخآأ نيلوؤوسسمو
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نيطشسلف ريرحتل ةــيطارقميدلا ةـهبجلل

ةيخيراتلا ريطاشس’او ة˘ي˘ن˘يد˘لا م˘عاز˘م˘لا ي˘ه ةر˘ي˘ث˘ك
قح ن˘عو ن˘ي˘ط˘شسل˘ف ن˘ع تثد˘ح˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘شصلا
يفيئز ماخاحلا نم اءدب ،اهيف دوهيلل موعزم يخيرات
ى˘لا ’و˘شصو ر˘ششع ن˘ما˘ث˘لا نر˘ق˘لا ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف ضشر˘˘ي˘˘ه
ويل يشسورلا بيبطلاو ضسه زشسوم ينامل’ا فوشسليفلا
تارششع ىلا ،(رششع عشساتلا نرقلا فشصتنم) ركشسنب
تلظ نيذلا ،دوهيلا ريغو دوهيلا ،نييشسايشسلاو ةفشسلفلا

مل ةماع راكفا نع ةرابع نيطشسلف نأاششب مهتاحورط
،عقاولا ضضرا ىلع ةيلعفلا ةمجرتلا ىوتشسم ىلا لزنت

ةينويهشصلا ةكرح˘ل˘ل ي˘حور˘لا ب’ا م˘ج˘ن ع˘ط˘شس ى˘ت˘ح
ام نع ةريثك تافاشضا مدقي مل يذلا ،لشستره رودويث
لك عشضو هنا وه همدق يذلا ماهلا ءيششلا نا لب ،هقبشس
نم هنكم ،يميظنت بلاق يف ماع يتئم للخ بتك ام
عئاقو ىلا راكفا درجم نم معازملاو ريطاشس’ا ليوحت
ملح’ا» ليوحت ىلع تلمع ةيميظنت رطا للخ نم
.«قئاقح ىلا

تاحورط ليوحت يف تمهاشس ةريثك ابابشسا نا مغرو
ءارآا درجم نم ةينويهشصلا ةكرحلل لئاو’ا نيركفملا
،ةيلعفلا هتاوداو ةحشضاولا هفادها هل ضسوملم عقاو ىلا
حاجن يف ماهلا رودلا هل ناك يتاذلا لماعلا نا ’ا
ةقلعلا ةقيقح لفغن ’ انك نإاو ..ينويهشصلا عورششملا
ة˘كر˘ح˘لاو ة˘يرا˘م˘ع˘ت˘شس’ا ة˘ي˘˘لا˘˘ير˘˘ب˘˘م’ا لود˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب
ءامعز اهدقع يتلا ةحجانلا تافلاحتلاو ،ةينويهشصلا

ة˘ل˘فآ’ا تا˘يرو˘طار˘ب˘م’ا ن˘م دد˘ع ع˘˘م ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا هذ˘˘ه
ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا ةدر نا ى˘˘لا ة˘˘فا˘˘شضا ،ةد˘˘عا˘˘شصلاو
،نيطشسلفب قدحملا رطخلا مجحب نكت مل ةينيطشسلفلاو
ةينويهشصلا ةكرحلا ءامعز ةيدج نا ’ا ..ابعششو اشضرا

نيطشسلف ىلا لوشصولاب كرتششملا مهفدهل ضصلخ’او
ابناج تانيابتلاو تافلخلا عشضول ايفاك اببشس لكشش
نم ةيحشضتلا عيمجلا ىلع بجي يزكرم فده حلاشصل
..هقيقحت لجا

عامط’ا عم ةيدوهيلاو ةينويهشصلا ةيرشصنعلا تقلت
ةشصاخ ،ةي˘بر˘غ˘لا لود˘ل˘ل ة˘يرا˘م˘ع˘ت˘شس’او ة˘يدا˘شصت˘ق’ا
ةشصرف راكف’ا كلت يف اتدجو نيتللا ،اشسنرفو ايناطيرب
امهل ظفحي ةقطنملا يف ديدج نايك قلخل ةبشسانم
اذهو .ةيداشصتق’او ةيشسايشسلا ،ةيرامعتشس’ا امهحلاشصم
تمدق يتلا تاحرتقملا نم ريثكلا ضضفر ببشس رشسفي ام
نا لب ،نيطشسلف ريغ ىرخا لود دوهيلل نطو ةماق’
نطو» ةماق’ ةشسامح دششا ناك نييبورو’ا ةداقلا ضضعب
انهو ..مهشسفنا دوهيلا نم نيطشسلف يف دوهيلل «يموق
تاراشش’ا نم ناك يذلا ،روفلب دعو نا لوقلا نكمي
امشساق لثم ،ينويهشصلا عورششملا قيبطت ءدبل ةماهلا

،ةينويهشصلا ةكرحلاو ةيرامعتشس’ا لودلا نيب اكرتششم
نيب ةفيظن ريغ ةقلع ةجيتن ناك كلذ نم دعبا لب ’
..ةقطنملا يف ةيبرغلا عامط’او ةينويهشصلا ةكرحلا

بادتن’ا عم نواعتلاب ،ةينويهشصلا ةكرحلا تزكر
بلج يا ،نآا يف رششبلاو ضضر’ا ةلداعم ىلع يناطيربلا
لكششب نيطشسلف يف مهناطيتشساو مهدلب نم دوهيلا
نينطوتشسملا ددع ناك ،رمي موي لك عمو .يجيردت
ة˘كو˘ل˘م˘م˘لا ي˘شضار’ا ة˘حا˘شسمو ن˘ي˘ط˘شسل˘ف ي˘ف دادز˘˘ي
نيدت ةينويهشصلا ةكرحلا ناف كلذل .لقت نيينيطشسلفلل
مودق لهشس يذلا ،يناطيرب˘لا باد˘ت˘ن’ا ى˘لا ا˘ه˘حا˘ج˘ن˘ب
حاجنلا با˘ب˘شسا ل˘كب م˘هد˘مو ،دو˘ه˘ي˘لا ن˘ي˘ن˘طو˘ت˘شسم˘لا

مهلتقو نيين˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ة˘برا˘ح˘م بنا˘ج ى˘لا ،قو˘ف˘ت˘لاو
لودلا نم ديدعلا ؤوطاوت لظ يف ،مهلاقتعاو مهيفنو
’و دعت كلذ ىلع ةلثم’او ،ةكارششلا ةجرد ىلا ةيبرعلا
6391 ماع ةروث نم يبرعلا فقوملا اهنم ىشصحت
ناك يتلا راكف’او تاردابملا ديدع نم اشضيا فقاوملاو
نا اوثبلي ام ،نوينيطشسلفلا اهشضفر مث بادتن’ا اهقلطي
تادايقلا زجع لظ يف ،يبرع طغشضب اهيلع اوقفاوي
اهتامهم ديدحت نع طقف ضسيل ،ةينيطشسلفلا ةينطولا
ةيلخاد تافلخو تاماشسقناب تلغششنا نا دعب ،حوشضوب
ةيباقنو ةيشسايشس تادايقل ت’ايتغ’ا ةجرد ىلا تلشصو
ةيعاطقإ’ا ةيديلقتلا ةدايقلا نع امدقتم ايعو تزربا
وها :يقيقحلا رطخلا ديدحت نع اهزجع لب ،ةيشسايشسلا
نينث’ا ما ةينويهشصلا ةكرحلا ما يناطيربلا بادتن’ا

!اعم نينث’ا م ليئارشسا ما ةدحتملا تاي’ولا وها ..اعم
يذلا رودلل يليشصفتلا ضشاقنلا دراو يف انه انشسل

ةينطو˘لا ة˘كر˘ح˘لا ف˘قاو˘م ’و ة˘ي˘بر˘ع˘لا لود˘لا ه˘ت˘ب˘ع˘ل
ة˘كر˘ح˘لا نا ى˘لا ةرا˘شش’ا دو˘ن ط˘ق˘ف ،ة˘ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا
ةيجي˘تار˘ت˘شسا لل˘خ ن˘م ا˘ه˘فاد˘ها تق˘ق˘ح ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘شصلا

يف دقعنا يذلا لو’ا ينويهشصلا رمتؤوملا اهرقا ةحشضاو
يه نيطشسلف رابتعا يف ضصخلتتو (7981) ارشسيوشس
دوهيلا ةرجه عيرشست ،(فدهلا) دوهيلل يموقلا نطولا
لكششب مهطبرو دوهيلا م˘ي˘ظ˘ن˘ت ،(ة˘ي˘لآ’ا)نو˘ي˘ه˘شص ى˘لا

ررحتلا ةكرح» اهنوك ةي˘نو˘ي˘ه˘شصلا ة˘كر˘ح˘لا˘ب ي˘م˘شسر
ةيل˘ي˘ث˘م˘ت˘لا ة˘ي˘ع˘جر˘م˘لا) «يدو˘ه˘ي˘لا بع˘ششل˘ل ي˘ن˘طو˘لا

قيقحت يف ةينويهشصلا ةكرحلا تحجن دقو .(ةيعرششلاو
ةثلث ريجهت :امهو ةزيجو ةرتف للخ اهل نيفده مها
مايق نلعاو هشضرا جراخ ينيطشسلفلا بعششلا عابرا
.«ليئارشسا» ةلود

امك ،ةينويهشصلا ةكرحلا تكلتما ةرتفلا كلت يف
نيطشسلف ريرحتل ةيطارقميدلا ةهبجلا ماع نيما لوقي
هجاتحت ام لك ،ةلحرملا كلتل هخيرأات يف ةمتاوح فيان
ططخلاو جماربلا :يناط˘ي˘ت˘شس’ا ا˘ه˘عور˘ششم ر˘شصت˘ن˘ي˘ل
،ناديملا يفو ضضرأ’ا ىلع ةلحرم دعب ةلحرم ةيملعلا
تاقلع ،بيردتلاو حلشستلا ةوق ،ميظنتلا ةوق ،رارقلا ةوق
.ةيبرعلا مشصاوعلا ضضعب عم ةيرشس تاقفشصوو ةيلود
،ةلعافلا ةدايقلا ىلإا ين˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا بع˘ششلا ر˘ق˘ت˘فا ا˘م˘ي˘ف
يدايقلا ءادأ’ا ؤوشس لعفبو ،حيلشستلاو بيردتلاو ميظنتلاو
ةيعاطقإا ةياشصو تحت هتيشضق تيقب ،ةينطولا هتكرحل

يه امك ،ايناطيرب «ةقيدشصلا» دوعو ىلع تنهار ةيبرع
بر˘ع˘لا ضضع˘ب˘ل ة˘ق˘يد˘شص مو˘ي˘لا ةد˘ح˘ت˘م˘˘لا تا˘˘ي’و˘˘لا

يليئارشس’ا للتحلل ةكيرشش اهنا مغر ،نيينيطشسلفلاو
.هءاقب بابشسا لكب هدمتو

اهتأاششن ذنم ،مئارج نم ليئارشسا هتبكترا امع اديعبو
راكنا ةهجل خيرات˘لا˘ب ثب˘ع˘لا ة˘لوا˘ح˘مو ،مو˘ي˘لا ى˘ت˘حو
ةير˘ظ˘ن˘لا ة˘ي˘شضرا ى˘ل˘ع ،ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا بع˘ششلا دو˘جو
ةفاشضا ،«ضضرا لب بعششل بعشش لب ضضرا» ةيرشصنعلا
رجششلاو رجحلاو ضضر’ا ملا˘ع˘م ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘ل ي˘ع˘شسلا ى˘لا

،ا˘ه˘ت˘بور˘عو ن˘ي˘ط˘شسل˘ف ى˘لا ز˘مر˘ي ا˘م ل˘كو ي˘نا˘ب˘م˘لاو
تطاحا دقف ،ةيدوهي تايمشسمو ملاعم ىلا اهليوحتو
،عنمتو ،ةمات ةيرشسب8491 برحب قلعت ام لك ليئارشسا

بيقر ىلع اهرورم نود ةمولعم يا رششن مويلا ىتح
ةياور دوجو نامشض فدهب كلذو ،يليئارشس’ا ضشيجلا

..اهفادهاو اهليشصافت يف ةقشستم ةدحاو
انشصحفتو ةبكنلل ىلو’ا لحارملا ىلا اندع ام اذاو

يبرعلا عارشصلاب ةقل˘ع˘ت˘م˘لا ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا ق˘ئا˘ثو˘لا اد˘ي˘ج
ثعبت يتلا ةظحلملا ناف ،يليئارشس’ا ‐ ينيطشسلفلاو
ةيليشصفتلا تايطعملا بايغ يف يه مئاد قلق ىلع
.ةبكنلا دعبو لبق ام ةلحرم نع ةينيطشسلفلاو ةيبرعلا
نع يليئارشس’ا لجشسلا ودبي ،لباقملا بناجلا يف امنيب
للخ نم ةيرشسلا قئاثولا ف’آاب لفاح ةلحرملا كلت
ةيناطيربلاو ةيليئارشس’ا تارابختشس’ا ةزهجا فيششرا

ملعلا رود نم اهترداشصم ىرج يتلا كلتو ،ةيكريم’او
با˘˘ي˘˘غ ي˘˘فو .8491 ما˘ع ن˘ي˘ط˘˘شسل˘˘ف ي˘˘ف ثار˘˘ت˘˘لاو
،(يبرعلا بناجلا) برحلا فارطا دحا لبق نم تايطعملا
يف ةيرحو ةردق رثكا (ليئارشسا )يناثلا فارطلا حبشصي
اهلبقي ’و ةفيزمو ةبذاك تناك ول ىتح ،هتياور ميدقت
ىلعو .ليج ىلا ليج نم لقتنت ةياور اهنكل ،عقاولا
نيينيطشسلفلا نيئجللا نيب ةياور يرشست ؛لاثملا ليبشس
ةرداغم نيئجللا نم تبلط ةيبرعلا لودلا نا» اهدافم
ةياورلا هذه نا نيبتيل .«اهريرحت متي نا ىلا نيطشسلف
تقو يف ايشسايشس اهيلع ءانبلا متيل دوهيلا لبق نم تثب

،ةرداغ˘م˘لا ن˘ي˘ئ˘جل˘لا ن˘م او˘ب˘ل˘ط بر˘ع˘لا نأا»ـ ب ،ق˘ح’
ةيلوؤوشسم اولمحتيلف مهتكرعم اورشسخ برعلا نا املاطو
نا املا˘ط ..م˘هو˘ن˘طو˘يو جور˘خ˘لا˘ب ن˘ي˘ئ˘جل˘ل م˘هدو˘عو
ةياور هذهو .«مهريجهت نع انوناق ةلوؤوشسم ريغ ليئارشسا

’ا ،يبرغو يليئارشسا خرؤوم نم رثكا نم اهشضحد مغر
ىلع ليئارشسا رشصتو ،ةوقبو ةرشضاح تلاز ام ةياور اهنا
ىر˘خا ة˘ياور د˘جو˘ي ’ ثي˘ح ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ة˘ياور˘لا ا˘˘ه˘˘نا
....اهبذكتو اهشضحدت

بعششلاو ضضر’ا ةلداعم ىلع ةبكنلا ةركف دنتشستو
.بعششلا ىلع ءاشضقلاو ضضر’ا ىلع ةرطيشسلا يأا ،اعم
’ ينويهشصلا ركفلا يف ضضر’ا ىلع ةرطيشسلا ةيرظنو
بلاطي لاز ’ بعشش كانه املاط اهل ايقيقح ىنعم
كلذل .باهر’او رهقلا ةوقب هنم تبلشس يتلا هشضرأاب
ةيشساي˘شسلا ا˘ه˘ت˘ي˘لوؤو˘شسم˘ب فار˘ت˘ع’ا ل˘ي˘ئار˘شسا ضضفر˘ت
اهنا ىلع رشصتو ،نيئجللا ةلكششم دوجو نع ةينوناقلاو
يه ةيبرعلا لودلا ناو ،ضسفنلا نع عافد برح يف تناك
نا ريغ ..نيينيطشسلفلا ريجهت ةيلوؤوشسم لمحتت يتلا

نم رثكا يف ضضومغلا اهبوششي ةبكنلل ليئارشسا ةياور
’وؤوشسم نا دكؤوت ةقيثو نم لثم كانه ضسيل ذإا ،ليشصفت
نيئجللا نم بلط ،ايركشسع وا ايشسايشس ،ايبرع اميعز وا
يمشسر باتك وا ةرششن نم كانه ضسيل امك ،ةرداغملا
لبق ةدوجوم تناك يتلا ةيبرعلا ىرقلا ددع نع ثدحتي

ةلود اهيلع ةماقملا يشضار’ا قاطن نمشض8491 ماع
تتاب ثيحب ،لماك لكششب اهريمدت مت يتلاو ليئارشسا

ةا˘ي˘ح˘لا ي˘ف رار˘˘شس’ا م˘˘ها ن˘˘م ةد˘˘حاو ة˘˘لأا˘˘شسم˘˘لا هذ˘˘ه
ةياورلا ل˘ع˘ج فد˘ه˘ب دو˘شصق˘م ر˘ما و˘هو ,ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘شس’ا
’وا يليئارشس’ا عمتجملا رظنب ةلوبقملا يه ةيمشسرلا

لظ يف ةشصاخ ،ايناث يلودلاو ي˘بر˘ع˘لا ن˘ي˘ع˘م˘ت˘ج˘م˘لاو
..ةيبرع ةيمشسر ةياورل مات مادعنا

ا˘ه˘ت˘ياور تا˘ب˘ثا ى˘ل˘ع ةز˘جا˘ع ل˘ي˘ئار˘˘شسا تنا˘˘ك اذاو
برحلا ةجيتن ءاج مهرايد نم نيئجللا رارف نأاب ةروزملا
ةقيقحلا ناف ،ليئارشسا ىلع ةيبرعلا لودلا اهتنشش يتلا
نم رثك’ ةيخيراتلا ثاحب’ا اهتدكا يتلا ةيخيراتلا
ةيبرعلا لودلا نا ذإا ،امامت كلذ ضسكع يه ،ركفمو ثحاب
ة˘ل˘شسل˘شس د˘ع˘ب ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا بع˘ششلا ةد˘عا˘شسم˘ل تب˘ه
ام اذاو .كلذ لبق ضسيلو هقحب تبكترا يتلا رزاجملا
7491 ماع نيب تعقو يتلا ثادح’ا ةعجارمب انمق
نيبرح تدهشش نيطشسلف ناب انل نيبتي9491 ماعو
بر˘˘ح˘˘لا ي˘˘ه ى˘˘لو’ا بر˘˘ح˘˘لا :ةد˘˘حاو ا˘˘بر˘˘ح ضسي˘˘لو
برحلا يه ةيناثلا برحلاو ،ةيليئارشس’ا ‐ ةينيطشسلفلا
نييليئارشس’ا لبق نم يرجي امو .ةيليئارشس’ا ‐ ةيبرعلا

للخ نم نيبرحلا نيب دمعتملاو دوشصقملا جزملا وه
ىلو’ا برحلا لهاجتو ةيناثلا برحلا ىلع زيكرتلا
،نيئجللا ةيبلاغ ريجهت يف رششابملا ببشسلا تناك يتلا

لكششب اهلهاجت نويليئارشس’ا لواحي ةماه ةطقن هذهو
.مئاد

رايا51 خيراتب نيطشسلف تلخد ةيبرعلا ضشويجلا نا
فد˘ه˘ب ،«ل˘ي˘ئار˘شسا ة˘لود ما˘˘ي˘˘ق» نل˘˘عا د˘˘ع˘˘ب8491
باهر’ا نم برعلا ناكشسلا قوقح ىلع ةظفاحملا
لودلا ةعماج تهجو ،هشسفن مويلا يفو .ينويهشصلا
بابشسا اهيف حشضوت ،ةدحتملا مم’ا ىلا ةركذم ةيبرعلا
قحا نيطشسلف ناكشس نا دكؤوتو ،نيطشسلف يف اهلخدت
نم’اب للخ’ا لامعا ناو .مهريشصم ريرقتبو اهمكحب
حوزن ىلا تدا دق ،ينويهشصلا رامعتشس’او باهر’او
نادلبلا ىلا نيينيطشسلفلا برعلا نم فينو نويلم عبر
‐ ةينيطشسلفلا برحلا تناك ،ءانث’ا هذه يف .ةرواجملا
ةينويهشصلا ةيباهر’ا لامع’او تأادب دق ةيليئارشس’ا

،كلذل .ىرخاو ةينيطشسلف ةيرقو ةنيدم نيب لقتنت تناك
‐ةيليئارشس’ا برح˘لا ل˘ب˘ق ل˘شصح ن˘ي˘ئ˘جل˘لا در˘ط نا˘ف
برحلا راطا يف نوكي نا بجي هلوانت ناو ،ةيبرعلا
ةيناثلا برحلا جئاتن تناك اذا ىتح ،ةيناثلا ضسيلو ىلو’ا
.اهمجح نم تدازو حوزنلا ةكرح نم تعرشس دق

خيراتلاف ،ضسم’اب اهطبرو مويلا «ةبكن» ضشاقن يف
ةيشضقلاف .ةفلتخم تاموشسرو ضصاخششأاب ناو ،هتاذ رركي
لوقلا ةغلابم ضسيل ىربك ةبكنل ضضرعتت ةينيطشسلفلا
ةيشسايشسلا تادايقلا اميف ،ىلو’ا ةبكنلا رطخ يزاوت اهنا

ماشسقنا يف قر˘غ˘ت تلاز ا˘م ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ل˘ئا˘شصف˘لاو
نيب يتاشسشسؤومو يفارغجو يشسايشس لشصفو يشسايشس
يرجي يليئارشس’ا يكيرم’ا عورششملاو ،ةزغو ةفشضلا
ضضقانت يف ،ي˘ج˘يرد˘ت ل˘كششب ه˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا

نم ةينيطشسلفلا ةيشضقلا هل ضضرعتت ام نيب حشضاو
يف لاغي’ا ىلع ماشسقن’ا فارطا رارشصا نيبو رطاخم
ةيميلقا تافلاحت ىلع دمتعي فرط لكو ،مهماشسقنا

ةبكنلا لبق ام تافلاحت نع اريثك فلتخت ’ ةيلودو
ةدايز يف يه ايلخاد ةجيتن˘لاو .ىر˘ب˘كلا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
قيقحت نم ودعلا نيكمتو ،بعششلا فوفشص نيب ضسأايلا

ينيطشسلف˘لا بع˘ششلا د˘ي˘ع˘ي ا˘م˘ب ،ي˘شسا˘ي˘شسلا ه˘عور˘ششم
مدلا عاشض امدنع ،4791 ماعلا لبق ام ىلا هتيشضقو
يتلا ةيبرعلا لئابقلاو برغلاو ليئارشسا نيب ينيطشسلفلا
تاقلعلا حرشسم ىلع نم نيطشسلف تجرخ اهببشسب
..ةيلودلا

ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلا تادا˘ي˘ق˘ل˘ل «رذ˘˘ع˘˘لا» ضسم˘˘ت˘˘ل˘˘ن ا˘˘ن˘˘ك اذا
فعشض ةهجل ةبكنلا لبق ام ةلحرم يف ةينيطشسلفلا

يرجي ام مهف يف اهتاردق روشصقو يشسايشسلا اهيعو
يمي˘ل˘ق’ا ن˘ي˘يو˘ت˘شسم˘لا ى˘ل˘عو ن˘ي˘ط˘شسل˘ف ضضرا قو˘ف
ضصخ’ابو ،ةن˘هار˘لا ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلا ة˘لا˘ح˘لا نا˘ف ،ي˘لود˘لاو
ةفرعملا نم امهشصقني ’ ،اهماشسقناو اهتطلشس يفرط
مهنكمي يذلا يفاولا ملعلاو ةيشسايشسلا ةياردلاو ةربخلاو
نع هزييمتو ءافلحلاو ءاقدشص’ا رشسكعم ديدحت نم
نع نوزجاع مه ’و ..هعم نيفلاحتملاو ءادع’ا ركشسعم
بعششلا ىوق لك دحوي نا نكمي يذلا فدهلا ديدحت

ةفعاشضم ةيلوؤوشسم نولمحتي مويلا ةداق ناف كلذل !هفلخ
يكيرم’ا يناودعلا عورششملا حوشضو ةهجل ةشصاخ
ةفلخ فقتو همعدت يتلا فارط’ا حوشضوو يليئارشس’ا

هطاقشسا ىلع لمعيو هشضفري نم ةقيقح حوشضو اشضياو
..كانهو انه هعم قواتشسي نمو

ةلحرمل يعيبط دادتما يه وهاينتن ‐ بمارت ةقفشص نا
تادرفملاو ضصوشصنلا يف ققدي نمو .ةبكنلا لبق ام
عم ةطيشسب ةنراق˘م ىر˘جاو رو˘ف˘ل˘ب د˘عو ا˘ه˘ل˘م˘ح ي˘ت˘لا

يف دوهيلل ةيموقلا نو˘نا˘ق» تا˘ح˘ل˘ط˘شصمو تاردر˘ف˘م
زومت يف يليئارشس’ا تشسينكلا هنشس يذلا «ليئرشسا

ءامعز قرؤوي لاز امو ناك اشسجاه نا دجيشس ،8102
«يدوهيلا بعششلا» ءاقب ةيفيك لوح ةينويهشصلا ةكرحلا

حلطشصم نا دجن اذهل .نيطشسلف يف هدوجو نيتمتو
روفلب دعو ن˘ي˘ب ا˘كر˘ت˘ششم ا˘م˘شسا˘ق ل˘كششي «ة˘ي˘مو˘ق˘لا»
ضسي˘ئر˘لا تا˘ح˘ل˘ط˘شصم ع˘م ى˘ت˘حو ة˘ي˘مو˘ق˘لا نو˘˘نا˘˘قو
اهعيمج رودت يتلا هتقفشص نع هثيداحا يف يكيرم’ا

نيتاه رابتعاب «يدوهيلا بعششلاو ةيموقلا» ةركف لوح
ملاعلا ىلع بجي ةبشستكم اقوقحو ايعيبط ارما نيتركفلا
..امهب فارتع’ا

ةخشسن «بمارت ةيؤور» نوكت نا ةفدشص ضسيل اذهل
،رششابملا قيبطتلل ةحورطم «روفلب دعو» نم ةحقنم
دحلا عم مجشسني امب اهليدعتل ةيناكما يا كانه ضسيلو
يعيبط جاتن يهو ،ةين˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا قو˘ق˘ح˘لا ن˘م ى˘ند’ا
ناكم’اب نا ة˘ياد˘ب˘لا ذ˘ن˘م تد˘ق˘ت˘عا ة˘ئ˘طا˘خ تا˘نا˘هر˘ل
يتلا «ةمعانلا ةيشسامولبدلا» ربع انقوقح ىلا لوشصولا
داجيا ىلع تلمعو ةدحتملا تاي’ولا اهيلع تعجشش
انلشصو امل قيرطلا تدهم ةينيطشسلفو ةيبرع ،عفاور
فقاوملل ناكم ’و داهتجلل ناكم لف ،كلذل ..نآ’ا هيلا
لبو ةحارشصو ان˘ل˘ع فد˘ه˘ت˘شست ة˘ق˘ف˘شص ي˘ه .ة˘يدا˘مر˘لا

،ينيطشسلفلا بعششلل ةينطولا قوقحلا ةيفشصت ةبراوم
تمدق دق ةقباشسلا ةيشسايشسلا عيراششملا ضضعب تناك اذاو
لح اهرابتعاب ةيداشصتقاو ةيناشسنا لخادم نم اهشسفن
«وهاينتن ‐ بمارت ةقفشص» ناف ،ينيطشسلفلا بعششلل
يف ةيناودع ةقفشص اهرابتعابو يه امك اهشسفن ضضرعت

نيينيطشسلفلاا ىلا اه˘شسف˘ن مد˘ق˘تو ،ا˘ه˘ل˘ي˘شصا˘ف˘ت ع˘ي˘م˘ج
ةكرحلا معازمو ريطاشسا ىلا اهدانتشسا للخ نم ملاعلاو
..ينيطشسلفلا بعششلا دو˘جو ي˘ف˘ن˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘شصلا

،ضضعبلا مهو˘ت˘ي ا˘م˘ك ،ة˘ي˘ع˘قاو ة˘ي˘نا˘كما ل˘ف ي˘لا˘ت˘لا˘بو
وا اهريوطتل ةبذاك ةلواحم يف اهكرشش يف لوخدلل
..اهليدعت

ضسيئر هلا˘ق ا˘م نو˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لاو بر˘ع˘لا ي˘شسن ل˘ه
ا˘مد˘ن˘ع ر˘ي˘ما˘شش ق˘ح˘شسا ق˘ب˘شس’ا ي˘ل˘ي˘ئار˘شس’ا ءارزو˘لا
ل˘ع˘جأا˘شس :لا˘ق ن˘ي˘ح د˘˘يرد˘˘م تا˘˘شضوا˘˘ف˘˘م تق˘˘ل˘˘ط˘˘نا
رثكا ةبرجت  دكؤوت مويلا ؟«اقرع نوببشصتي نوينيطشسلفلا

ناهرلا اذه نا ،دحاولا رايخلا ناهر ىلع نرق فشصن نم
مغرو .ةينطو ضسآام ىوشس ينيطشسلفلا بعششلل بلجي مل
يف ضشيعي نا ىلع ضضعبلا لبق نم رارشصا كانهف ،كلذ
انقوقح نم طيشسب ءزج ولو عازتنا ةيناكما :جودزم مهو
ىرخا ةهج نمو ،ةلت˘خ˘م ة˘ي˘شضوا˘ف˘ت ة˘غ˘ي˘شصل ادا˘ن˘ت˘شسا
ىلا دانتشس’اب ةلودلا تاشسشسؤوم ءانب مهو ىلع ضشيعلا
..للتحلل يداملا دوجولا لظ يف ،يجراخلا معدلا

يف للخلا ةمقافم هنأاشش نم نهارلا عقاولاب ميلشستلا نا
نيينيطشسلفلا ماما دحو’ا رايخلا ناو ،ىوقلا نيزاوم
ةديدج ةيلاشضن تايجيتارتشساب وه نازيملا اذه ليدعتل
يف ’ حجنت مل يتلاو ،ايمشسر ةدمتعملا غيشصلا زواجتت
ةكرحلا ىلع ةمكارملا يف ’و ةيناديملا عاشضو’ا رييغت
تقولا لماع نم ديفتشست ليئارشسا تناك اذاو .ةيبعششلا
ام ةلحرم يف امك) يجيردت لكششب اهعورششم قيبطتل
تاونق ضضعب دوجو نم كلذب ةديفتشسم ،(ةبكنلا لبق
يناطيربلا بادتن’ا لعفي ناك امك) كانهو انه راوحلا
ةلودلا ءانب تايلمع اميف ،ةيمهو تاراوح عانطشصاب

ةينطولا ةيلوؤوشسملا ناف ،(قاشسو مدق ىلع ريشست تناك
راو˘ح˘لا» باو˘با ل˘ك لا˘ف˘قا ةرور˘شض ي˘شضت˘˘ق˘˘ت مو˘˘ي˘˘لا
يليئارشس’ا يكيرم’ا عور˘ششم˘لا ة˘ه˘جاو˘مو «ف˘يز˘م˘لا

ز˘كار˘م ل˘يو˘ح˘ت ر˘˘ب˘˘عو ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ق˘˘ب˘˘ط˘˘ي ثي˘˘ح
طاقن ىلا ةيركشسعلا تانكثلاو زجاوحلاو تانطوتشسملا
نيينيطشسلفك نيعمجم اننا مغر.مئاد كابتششاو كاكتحا

ةليشسو ىلع نيقفتم ريغ اننا ’ا ،ةقفشصلا ضضفر ىلع
قيفوتلا نكمي ’ هنأاب ديكأاتلا عم ،عورششملا اذه طاقشسا
نواعتلا رارمتشساو «وهاينتن ‐ بمارت ةقفشص» ضضفر نيب
ىلع ملك يأاو ..ليئارشسإ’ ةيداشصتقإ’ا ةيعبتلاو ينمأ’ا

تاءارجاب نرتقي مل ام اشصوقنم ىقبي ةقفشصلا ضضفر
ربع ناديملا يف «بمارت ةيؤور» عم مداشصتت ةرششابم
ناديم يف اهجزو ةينيطشسلفلا ةوقلا رشصانع ةداعتشسا
ضضرفي يئاهن لح ماما نحنف كلذ ريغو ،رششابملا لعفلا
ليئار˘شساو ة˘ي˘كير˘م’ا ةراد’ا ه˘ق˘ب˘ط˘تو ع˘قاو˘لا ر˘م’ا˘ب
فارطأا عم نواعتلاب انيلع هشضرفتل يجيردت لكششب

.ةيكريمأ’ا تاوطخلا عم انلعو ارشس أاطاوتت ةيبرع
ىلع ةرششابم تامهمو تايلوؤوشسم يلمي ام اذه نا

اهرودلو اهتاذل رابتع’ا ةداع’ ةيبرعلا ةيبعششلا ىوقلا
نعو لب ،ةينيطشسلفلا ةيشضقلا نع اعافد طقف ضسيل
ناك ناو ،يليئارشس’ا يكيرم’ا عورششملا نأ’ ،اهشسفن
ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا عار˘شصل˘ل مو˘عز˘م ل˘ح˘ك ه˘شسف˘˘ن مد˘˘ق˘˘ي
يف ،اهلك ةيبرعلا ةقطنملا فدهتشسي هنا ’ا ،يليئارشس’ا
بوعششلا عاشضخا ىلا فدهي يكيرما عورششم راطا
اهتايح ةقيرطب لب ،اهتاورثو اهتاريخب مكحتلاو ةيبرعلا
.ةيلبقتشسملا

0202 رايا51 ‐ بيلك يحتف

! اهسسّرك نمو اهعنَسص نَم .. ةينيطسسلفلأ ةبكنلأ
يشسايشسلأ بتكملأ وشضع / بيلك يحتف
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:«مÓسسلإ» ـل روسصنم ءافو ةبلاطلإو ةفلؤوŸإ

شسفنلأ ملع لا‹ ‘ ةفلؤومو ةيعماج ةذاتسسأأ حبسصأأ نأأ يملح
ةيلÙإ ةيمنتلإ جمإرب لماك نم يلك هبسش ءاسصقإلإ لظ ‘

طبأرلأ قيرطلأ ةئيهتب بلاطم
ماجرلو بعلŸأ يتيدلب Úب

تليسسمسسيت ‘

ىرخأإ ةيومنت عيراسشم ليعفت ¤إإ ةفاسضإ

 يحسصلأ فرسصلأ عورسشم ةلمكتب نوبلاطي ةليسسŸأ ‘ ديسضاعŸأ ‘ ليغلأ ةيرق ناكسس

جربلإ ةيلو نم ردحنت اعيبر22 ةبحاسص روسصنم ءافو ةفلؤوملإو ةيعماجلإ ةبلاطلاب انعمج ريسصق رإوح يف
نطولإ جراخو لخإد اهتاكراسشمو يملعلإ اهراسسمو اهتايح تاطحم مهأإ هلÓخ نم انل تفسشك ،نابيبلإ ةمسصاع

.9102 باتكلل يلودلإ سضرعملإ يف اهب تكراسش يتلإ «رسشعلإ لئاسسرلإ» «دي ةفك» ،ةعسضإوتملإ اهلامعأاب

M̆˘å̆˘©Å6 ،ضÑò̆˘نا ĔرM̆لا ة˘è̆©̆ل
+gõدMملا ةå9اÑ©7  دÑملا لامÄÑ©õة
، K9Ñ̆˘å̆˘ا +̆˘©̆˘c̆˘©̆˘1̆ ا˘Ü̆˘©̆ءار̆/ ار
يD ةرذïلا ها©ملا ب8Ñ رارم6Ñkا
ناÄÑòلا ةا©0 لو0 يذلاK ،يداولا
دد§M تا+K قاMÜ ’ م©t/ ىل)ا

K9Ñ̆å̆§̆لا م˘ğ©̆c̆ي Kم˘لا˘t8اÑ©ل
ا§:1kœا ر̆.ا فk̆õ̆˘لا̆+ ة̆©̆>ارز˘لا
ن> لثمH لوKMï ،يداولا ها©م+
6Ñò̆˘م˘˘لا نا˘˘°̆˘Ü̆˘ï̆˘ن&ا ة HÅÑ̆رKع
هKرIkâا يذلا يÇÑtلا فرÇÑلا
ةمIï ىل)ا لوt- ةMõو: تاو°ÄÑل
+̆å̆دH̆ا ا&Ĭq̆ز H̆°̆لا هÅÑ̆Ü̆ا ر’&Kل
K0لا ها©ملا تلوïيداولا ىل)ا ةرذ،
0©o <ò8 ترÑíم§-ا©0 و +åدHا
FاIاو Mا&Hõنو Dن&ا ي MرDم§°> ع
يداو˘لا ىرH̆q̆ ح8Ñ̆ğ&اK نè̆˘ğ˘˘لا
MÅÑò̆˘1̆ ل˘Ü̆˘ار <̆õ̆8 ىÑ̆t̆k̆§̆م
K<õى H°kqلا م§-اíœ0©ة +åدHا
F̆نا D̆لا يÄÑ̆ق̆+ا HÇÑ̆ل ارد˘õها©م
يkلا  ،ة̆>و̆°k̆˘م˘لا م̆§̆-ا̆>Kرز˘م˘ل
M̆å̆k̆د˘مKن <̆õ̆©̆§̆ا Dي Hå©ÅÑk§م
م§I&ا ا°.دHt را7Ñ&ا ا°KJ ،ة©Hو©لا
MÜلاgنو +ÉÑرKا ةرIqلا 5اÅÑÜر

ضõkwõÇ˘ل عKرÅÑ̆م˘لا نH̆ يĬا˘ث˘لا
Hملا نÅÑاFلا لg©c©لا ،ةkت-ا+ ي
-t8اÑرJم K-k§8 ددÑtk§م +íåل

يداولا يD ةرذïلا ها©ملا ناMر/
ن> دgå- ’ م§MkرE ن&اK ة8Ñا1
H̆رF̆لا ز˘ğõ̆دM̆ملا ةå9اÑ©6 دÑىو

ي˘لاو0̆ ا̆§̆°KM̆ï̆Ü̆ م30F̆õ̆ب
دM̆د̆> نKد̆+اMò̆ ةõ̆̆(ا̆>0001
ن&ا ا̆§Ĭ&ا7Ñ̆ نH̆ يk̆˘˘لا ضÇ(ا˘ï̆˘̆°˘˘لا
رJ̆q̆ ى˘ل)ا تKE ي&ا يD̆ م̆§D̆å̆د̆-
اH ام©6Ñ’ م§KH̆°̆Ü̆ï̆k̆ م̆§̆-و̆©̆+
-åõق H°§لا+ اqاIلا بÇÑtيذلا ي
MkÜõام©>د- ب +Üg©ب Kلاõïتا0ا
ة©+رåïلا تام˘مkÄÑ̆˘لا̆+ ة8Ñ̆اw̆˘لا
ر:اwملا رثF&ا ن©+ نH رåkg- يkلا
ا8Ñ©í ناÄÑòلا ا§ل ض9رMkå يkلا

K+òةرث، Jاذ K’ 5لا HÜõط+ر ب
دKMå ام(اE ة°Mدملا 5اè+ ةÜï°ملا
ىõ> نوMõt يk̆˘لا بلاÜ̆˘م˘لا مJ̆&ا
-qÄÑ©دJلا+ ا°âىل)ا ر HوEلا عïرMة
D̆ي H̆°̆Ü̆ï̆ة /̆ğõ̆©̆7 ةدرا+ ةÑkءا،
0̆˘©o MÉÑ̆˘©̆˘ف H̆˘t̆ن&ا ا̆°̆.د J̆اذ
دو̆>K لH̆t̆ ا˘م̆(اد ناF̆ قD̆ر˘م˘لا
تاÄÑ̆õ̆Ü̆لا فر̆: نH̆ ة̆©̆+اĬk̆w̆ا

درqم+K ة6Ñgا°H لF يD ة©tõملا
لوHíå لKزM تا+اIkw’ا ءاIïÉÑا

K<دوJم +wÇÑ8وÑه Fام -Üقر
قèõملا دMرgلا بHòk ة©K9Ñå ىل)ا

H̆506 نÑ̆°̆6&’ تاوÑ̆gبا -gïى
H̆˘q̆˘§̆˘ة˘˘لو Ĭ˘اJ̆˘©با̆©̆= ن˘̆> ك
ضwÇ- يkلا ة©í̆̆-ا̆§˘لا ة̆©k̆è̆Ü̆˘لا

HkåاHõلا ف-ا§لا ي°ïلا Dاد> ام
H̆k̆å̆اH̆يز̆©̆/^ ل» D̆نا H̆w̆kõف
اذKF ا§°H نوKHرHt تاÅÑgòلا

ام0õ دå̆- يk̆˘لا تIرĬk̆’ا ةH̆د1̆
+̆˘å̆˘©̆0 لا̆°˘م˘لا دÄÑ̆ğ§̆ا ، م&Kءا̆©˘ل
-̆œH̆©̆لا ذ˘Ü̆م˘لا رو˘k̆6وÑ̆ط H̆ن

/̆§̆k̆§̆لا̆: م˘ğاو +̆í̆k̆ح H̆õ̆t̆ï̆ة
KاIq5ا Hk6وÑÜة Dملا يÄÑkïgل
عDر+ اوgلا: ل©èلا وDœ0 ،بMرïلا

0ÇÑÇلا ضÄÑòرلا نMí7ام- يÑ©ا
K:g©åملا ة°Üïة KFل اذkÅÑq©ع
برïلا+ رار6Ñkï’ا ىõ̆̆> م̆§̆(ا̆°̆+&ا

H̆9ار&ا نÑ̆©̆§̆لا م˘í̆œ0©ا ،ة&Hا Dcة
ىĬد&ا نH̆ ةKH̆رt̆˘˘م˘˘لا با˘ÅÑ̆˘ğلا
ءاIÅÑ)ا م̆§˘م0̆õ̆ ىD̆©̆ğï̆ قD̆ار˘م˘لا

HارDق KHõåيراو/ ب.
ع. دلاخ

Úفرعت نأإ كل له
نمو ءافو يه نم ءإرقلإ

ةيرئإزج ةنيدم يأإ
؟ردحنت

KD̆˘ءا H̆°ÇÑ˘رو H˘ن H̆د̆©˘لاو
، جMرMر>و+ جر ةM’و+8991
ى˘لK&ا ة̆°˘6Ñ ة˘©˘H˘åا̆/ ة˘˘g˘˘لا˘˘:
H6اÑkر -wÇÑÇض <õلا م°íÄض
د˘م˘H˘t ةH̆å̆ا˘q̆+ ي6Ñ̆رد˘˘م˘˘لا
يD وÉÑ> ،يم©Jار+)’ا ر©gÅÑلا

HÅÑرKر عKلا داíòر، H°ÅÑÜة
D˘˘ي H˘˘õ˘˘k˘˘ï̆©˘تا KH̆°˘6اÑ̆g˘تا
KH°âةم Hgر©1 تارداMة.

مهأإو لامعألإ Úب نم
فلت� ‘ كتإزا‚إ

ةيلÙإ تاطÙإ
؟ةيبرعلإو ةينطولإو
+˘˘˘íÉÑ˘˘˘لا ل˘˘õ̆˘ه Kلا˘˘å˘˘ا)̆˘õ̆˘ة

K0&’اg0 ةïïا ةد> تIqتا5ا
D˘ي H˘w˘k̆õ˘م˘لا ف˘t̆Üتا، Dي
H˘q̆ل)’ا لا˘ï˘ءا K-˘لا ل©̆-رïن%ار
Kا’&Kى˘˘˘˘ل <˘˘˘˘õ˘˘˘˘ى HÄÑ̆˘˘k˘˘˘ىو
ةï+اHÄÑ يD ةFراHÅÑ ،ةHåاqلا

ةز(اí˘لاK ر˘ÇÑم˘+ ي˘ÅÑ-وF̆و̆/
ناو̆°˘å˘+ ة˘EÇÑ ي˘í˘©˘ل&اk̆˘ل ا˘§˘̆+
^F̆˘í˘˘ة M̆˘ل'و˘م˘لا «د˘í̆ر˘ل ةKاM˘ة
ي˘˘k˘˘لا «ر˘˘åÅÑ˘˘لا ل˘˘˘(ا˘˘˘6Ñر˘˘˘لا^
7Ñ˘˘راFا˘˘§˘˘+ ت D̆م˘لا ي˘å˘ض9ر
9102 با˘˘õò̆˘˘k̆˘˘˘ل ي˘˘˘˘لKد˘˘˘˘لا
اH̆^ ةM̆اKر˘ل ا˘MÉÑ̆&ا ة˘˘í˘˘ل'و˘˘م˘˘لا
-˘w̆í̆لا ي˘ï̆õ˘لا «بو˘k˘6 يÑ©kم
ةíل'وKH̆ بMرĔ ن˘> ا˘Jراد˘8Ñ)ا

F̆ر˘ل كلذKاM̆ة KF̆k˘با <õيم
D˘˘ي H˘q˘لا لا˘k˘wÇÑÇض KJ˘ا˘م
E©ا د’(Iq5ا.

كنأإ مهفن كمÓك لÓخ نم
ةباتكلإو ةءإرقلإ Úسسفنتت

؟كدنع ةاي◊إ يه

ي˘J ةءارï̆˘لا ر˘˘k˘˘g˘˘>ا د˘˘©˘˘F&ا
Hk°íÄÑي Kلاòkة+ا Jلا يt©ةا،
0©o +اد& Eõيم Dا ي’(DÇÑحا
ت°F̆ ن&ا ذ˘°˘H ي˘˘õ˘˘1اد˘̆+ ا˘˘م˘̆>
8Ñ̆è̆©˘ةر، D˘ت>د˘+&ا D˘ي F̆kة+ا
ي+اò̆kلا ر̆©˘k̆å̆g˘لاK ر˘:اوw̆˘لا

KF̆°ا˘م̆(اد ت H˘ا ا&I˘لا لا˘q̆ز(او
H̆˘6&ا نÑ̆˘ي˘̆-ذ˘˘-ا D˘˘راو˘˘:&’ا ي
،يراوHÅÑ ة8Ñõاومل  ة.œثلا

F̆˘ğ˘تر K5ا ي0̆و˘م˘̆: دا&F˘ر˘ث
KFgتر Hå0&ا يœHي KFاIت
ي˘Hا˘M&ا ي˘D ي˘D˘©̆ï̆kر ة˘+اò˘k̆لا
Dò˘˘˘°ط˘˘1̆&ا ت F˘˘8 لÑ̆˘è˘˘©˘˘ةر
KFg©ةر Kا&/åولا لEرا- تMwا
MÅÑ˘˘˘§˘˘˘د <˘˘˘õ̆˘ى H˘˘ا EÉÑ˘˘©˘˘k˘˘ه
K<ÅÑkه.

كنإ كمÓك نم مهفن
تمدق ام ىلع ةيسضإر

؟Òسصقلإ كرإوسشم ةليط
اH ةIÜœEا اJرkg>ا ضåòÄلا+

M˘لاز M̆°̆k˘â̆رĬلا يò˘0 ر©˘ثkى
ن˘˘H̆ ا˘˘ÄÑ̆˘˘©̆˘˘Ü̆+ ءز˘˘̆/ ق˘˘ï̆˘˘0̆&ا

ءا7Ñ ن)ا ة©ÄÑkïgõملا ي-ا0وم:

نH ق©Dوk+ هõل دمtلاK ،هõلا
،ي˘̆°˘̆> ياد˘˘لاK ا˘9Ñ̆رK ه˘˘õ˘˘˘لا
ملا> ت1õدK ر©ÄÑ̆م˘لا تõ˘مF̆&ا
ي˘õ̆(ا6Ñ̆ر تK8Ñ̆õ&اK ة̆+ا˘˘ò˘˘kلا
ي(ارKE يرو§م/ ىل)ا رåÅÑلا
D̆˘˘˘˘0̆&ا˘˘˘˘g˘˘˘˘وJ̆˘˘˘ا KD̆˘˘˘ن&’ ت0ر
م˘˘˘§˘˘˘©˘˘˘ل)ا ل˘˘˘K8Ñ ي˘˘6Ñ̆ا˘˘˘0ÄÑ)ا

KIÇÑ̆ا)̆t̆ا ي&<˘q˘ğk˘§̆ا ،م’&Hر
ي°H̆ نو˘M˘Ü˘õ̆g م˘§˘å̆õ˘/ يذ˘لا

H̆˘8اوÑ˘˘õ˘˘لا ةò̆˘k̆˘ل ة˘˘+ا˘˘ï˘˘ةءار
ا˘H اذ˘J̆ ،ةد˘M̆د˘˘q˘˘لا ي˘˘لا˘˘م˘̆>&ا
اذJ يD اHدE يÉÑمõل ي°Dåد
ب8Ñå لF̆ ة̆§̆/اوKH̆ برد˘لا

Kى°م-&ا Hلا نõن&ا ه M°©يل ر
Fل <kةم KM©ÄÑلا يل رÜرMق..

رج◊إ نع انيثيدح
انوروك نمز ‘ ›زنŸإ

؟سسوÒف
D̆0̆ يï̆©˘ï̆ا ة’&H˘ا ر&I˘ا E˘õ©õة

جKرw̆˘لاK لk˘°̆ï̆˘لاK ةF̆ر˘t˘˘لا
KJاذ Hن :gåي، Fي&ا Hن:او
ح(اKIÇÑ̆ تا˘©8Ñ̆و˘k̆+ د̆©˘k˘ï˘لا
ءاõïÉÑل ةw̆kÇÑ̆˘م˘لا تا˘§q̆˘لا

<˘˘õ˘ى K+˘ءا F̆روKI˘ا D˘©̆رK6ض،
م˘M̆å̆õ ا˘˘م˘˘KF م˘0̆ر˘M̆ ’ يذ˘˘لا
ا©HوM ل˘MÄÑ̆q وJ̆اJ̆ ع̆©˘م˘q˘لا

<ÅÑ̆˘لا تار˘˘t˘˘ت’ا <˘˘g˘84 ر
K’M̆˘6&ا˘˘- ،ةÑ˘˘íت <˘˘õ˘رو̆§̆- ى
م§ÇÑtk+ ب>k˘œ˘لاK ضg˘åÉ˘لا
Iâ©ا ر&Hا- روD§ة KHkÜõgتا

’ -ÄÑنم K’ -èن Hعو/ ن،
K+˘˘˘6ا˘˘°˘˘˘م˘˘˘لاÑ̆˘ğ˘ا ة&K/̆˘ه Ĭ˘ءاد
م§-و©+ اوHزMõk ن&ا+ ن©°:اومõل

ءاد˘لا اذ˘J ى˘õ˘˘> ءا˘ïÉÑ̆˘˘لا ن’
MkÜõلا بgïءا Dل5ا°ملا ي.

كروهم÷ ةÒخأإ ةملك
؟مÓسسلإ ةدير÷و

ة3ا˘6Ñ̆˘k̆&ا ح˘8Ñ̆˘ğ&ا ن&ا م˘˘˘õ˘˘0̆&ا
يwÇÑÇÑ- لاHq يD ة©Håا/
Kلم>&ا <õجار1)ا ى Fkا ب&Fرث
Dي Hqلا <õلا م°íÄيذلا ،ض
M˘å̆k˘ğر +˘t̆7 ارÑ˘6اÑ̆å̆ا K6اÑ̆åا
K.̆˘رM˘˘ا +˘˘t˘˘ï̆˘ق̆(ا M̆qب <˘õ̆ى
و8Ñg&ا اKH ا§D̆kرH˘å̆ ع̆©˘م˘q˘لا
اJر©ÄÑ©̆- ى˘õ̆> ل˘م˘>&ا ن&ا ه˘©˘ل)ا
ةرو˘8Ñ يD̆ ئرا˘õ˘ï˘˘ل ل˘˘kÇÑ˘˘ل
نH او°òمKMk حK9Ñ&اK ل§6Ñ&ا
D˘˘§̆˘ا˘̆§˘˘م، Kل˘˘q˘رM̆لا ةدÄÑ˘œ†̆
ا§˘I&’ ر˘ÅÑòلا لM̆ز̆/ ا˘Jر˘7Ñòا
D˘˘k˘˘tل ر˘1&ا ا˘+ا˘+ ي˘ل تòÅÑ˘ف

ا̆§˘˘ل ى˘˘°˘˘م˘̆-&اK ،ي˘̆-ا˘˘0و˘˘م˘˘:
HÄÑ̆˘k̆˘ï˘˘g˘˘œ 5اJ̆ار H̆زM̆اد H˘ن
، هõلا ءا7Ñ ن)ا HÄÑkïgœ حاq°لا

Kنا M̆˘رD̆˘لا ع˘˘õ̆˘ءا˘+و˘˘لا ا˘˘°˘˘> ه
Kلاgœء Dا يEلا/%’ا بر.

I˘˘˘˘7اÑ˘˘˘˘لا د˘˘˘˘åÅÑ˘˘˘تار H˘˘˘ن
Hي°:او +õدMملا ةõåلا بkي
-˘˘˘g˘˘˘å˘˘˘ن˘˘> د H˘˘ï˘˘و˘˘لا ر’M˘˘ة
-˘˘˘©ÄÑ˘˘˘مÄÑ˘˘©˘˘õ06 ب تFم
ةرKرÉÑ+ ة©(’ولا تاÄÑõÜلا
ل˘/&ا ن˘H ،يرو˘í˘لا ل˘˘1د˘˘k˘˘لا
را˘˘tÇÑ˘˘لا ن˘˘H م˘˘§˘˘لا˘˘˘I˘˘˘kÅÑا
ةلزå˘لاK م˘§˘©˘õ˘> ضK9ر˘í˘م˘لا
Dا ل; ي’(EÇÑ7 ءاÑgه Fõي
H˘˘ن F˘˘اH˘ار˘+ لH˘لا ج˘k˘°˘ة˘©˘م
ا˘§˘+ تدا˘I ي˘k˘لا ة˘˘©˘˘t˘˘õ˘˘م˘˘لا
،ةر˘H ن˘H ر˘ث˘˘F&ا ي˘˘D ة˘˘لKد˘˘لا

H˘˘˘kÄÑ˘˘˘ا)˘˘˘õ˘˘©˘˘لا ن˘˘> نÄÑ˘˘gب
ءارK نمMò يذ˘لا ي˘t˘ï˘©˘ï˘لا
ىõ˘> ة˘Mد˘g˘õ˘لا هذ˘J ضÅ©˘م˘§˘-

0ÄÑ˘˘˘˘با +˘˘˘˘õ˘˘˘˘دM˘˘˘ىر˘˘˘1&ا تا
HqاK6ا ةرÑkíتدا Hن Jòاذ
روJد- ل; يD ةMوم°- جHار+
ط+رM يذلا ي(’ولا قMرÜلا

H˘°˘Ü˘ï˘k˘§˘م +˘g˘اE˘لا يgõدMتا
لو˘˘o -˘˘t©˘˘˘0 ،ةرKا˘˘˘q˘˘˘م˘˘˘لا
يMkدõ+ ن©+ ط˘+ار˘لا ق˘Mر˘Ü˘لا
ر˘Ü˘1 ى˘ل)ا †ا˘/ر˘لK بõ˘å˘م˘˘لا

<˘õ˘ى H˘دا˘-رM˘ه +ÄÑ˘gب F˘ةر˘ث
هåõ˘/ ا˘م˘H ه˘(ار˘J˘kاK ر˘t˘í˘لا

رKرp Hداو0 عوEول ة9Ñر>
Eد -òاو> نوEg§ا K1©ةم Dي
تا˘§˘q˘˘لا ل˘˘1د˘˘- †د˘˘> لا˘˘0
اذJ ة˘c˘©˘§˘- ةدا˘>)اK ة˘©˘8Ñو˘لا
ح8Ñg&ا يذلا ي(’ولا قMرÜلا

’ MÇÑ˘õ˘ل ح˘õÄÑ˘©˘1 رÇÑ˘8وÑا
اذ˘J .را˘H˘Ü&’ا ط˘Eا˘ÄÑ- د˘°˘˘>
KEد -ÄÑل(ا Hلا و°:اوgõدMة
يذلا يt˘ï˘©˘ï˘لا بÄÑ˘gلا ن˘>
Mòنم Kةدا>)ا †د> ءار -§©cة
Jلا هذÜرMق <õى HÄÑاD03 ة
Fىل)ا م +õدMا/رل ة† K لاkي
ار˘˘˘Ü˘˘˘1 ل˘˘˘ÅÑò- ت8Ñ˘˘˘˘g˘˘˘t&ا

0˘˘˘ï˘˘©˘˘ï˘˘©˘˘ا <˘˘õ˘˘8&ا ىÑ˘˘t˘˘با
ن˘Mر˘Dا˘˘ÄÑم˘˘لاK تا˘˘F˘˘gر˘˘م˘˘لا
M˘وH˘©˘ا˘+ ى˘ل)ا اE˘لا ي˘g˘õ˘دM˘تا
نH ةM’ولا ر˘KH˘ï ةرKا˘q˘م˘لا

ن˘H م˘=ر˘لا˘+ ة˘K:˘˘õ˘˘g لا˘˘م˘˘>
ي˘k˘لا ةرر˘˘kò˘˘م˘˘لا تاءاد˘˘°˘˘لا

K8Ñõ8 تÑادJىل)ا ا Hòب-ا
يD ،ن©©tõ˘م˘لا ن˘©˘لK'و˘ÄÑم˘لا

ن˘˘©˘˘°˘˘:او˘˘م˘˘لا ط˘˘6Ñ˘˘w ل˘˘;
K6اÑk©م§(ا Hلا نk§م©Åض +åد
ح7Ñg ىل)ا قMرÜلا لوt- ن&ا

0˘ï˘©˘ï˘6 ه˘/و˘©˘ل يÑò˘نا Jهذ
ى˘ل)ا ة˘.ا˘6Ñ˘k˘èا ءاد˘I ة˘Mد˘g˘õ˘لا
ضIíÉ ل/&ا ن˘H ن˘©˘لK'و˘ÄÑم˘لا
م§Mkدõ+ ن> يوم°kلا راègلا

K6’اÑ˘˘˘k˘˘í˘˘ةدا H˘˘ر˘˘+ نI˘˘اH˘˘ج
يذ˘لا ة˘©˘t˘õ˘˘م˘˘لا ة˘˘©˘˘م˘˘°˘˘k˘˘لا
6ÑÜدلا ه-رKةل KارJ°ت <õ©ه
D˘˘ا ي&F˘ر˘ث H˘ن H˘ةر Kلا˘k˘ي ’
درHq ةMدgõلا هذJ يD لاز-
7Ñåتارا ’ -ÄÑنم K’ -è°ي
H˘عو˘/ ن D˘ا يI˘k˘â˘ل1د- را
عDرK ط+رلاK لtلا با8Ñt&ا
ةدا˘>)اK ي˘>ا˘م˘k˘/’ا ن˘˘è˘˘g˘˘لا
-§©cلا ةÜرMي(’ولا ق -q°gا
رKر˘˘˘˘p Hداو˘˘˘˘˘0 عو˘˘˘˘˘Eو˘˘˘˘˘ل
Kل˘˘kÄÑ˘§˘©˘ل -˘°˘ï˘ل H˘ي˘°˘:او
،ة˘M’و˘لا ر˘H˘ï ى˘ل)ا ة˘Mد˘g˘˘õ˘˘لا
ن˘H تار˘åÅÑ˘لا لا˘H%ا ى˘k˘g˘ï˘˘ل
ةHåõï ةMدgõلا هذ§+ تœ(اåلا
نH ة©(’ولا تاÄÑõÜلا ىدل
ع˘DرK ع˘9Ñو˘لا ءاو˘k˘˘0ا ل˘˘/&ا
طÄÑõملا ي>ا˘م˘k˘/’ا ن˘è˘g˘لا

<õ©§م H°6 ذÑ°تاو.
يروانب رإود ناكسسو..

جمإرب نم نومورحم
ةقطنمب ةيفيرلإ ةيمنتلإ

 نويعلاب كيإرتلإ
ن˘˘˘˘H تار˘˘˘˘åÅÑ˘˘˘˘لا بلا˘˘˘˘:

راKد˘+ ة˘°˘:ا˘ï˘˘لا تœ˘˘(ا˘˘å˘˘لا
ة˘Ü˘ï˘°˘م˘ل ة˘å˘+ا˘k˘لا يرKا˘˘°˘˘+
52 نو©å˘لا ة˘Mد˘g˘õ˘+ كMار˘k˘لا

F˘˘7 مÑ˘8ا˘> قرÑ˘و˘لا ة˘م’M˘ة
-˘˘©ÄÑ˘˘مÄÑ˘˘©˘˘õلا ،تÄÑ˘˘õ˘˘Ü˘تا
ل1د˘k˘لا ةرKر˘ÉÑ+ ة˘©˘t˘õ˘م˘لا
لا˘˘I˘˘kÅÑا ل˘˘/&ا ن˘˘H يرو˘˘í˘˘لا
فkwõلا ةر˘(اد ن˘H ة˘Ü˘ï˘°˘م˘لا
ه˘7Ñ˘g ءا˘EÇÑ)’اK يو˘˘م˘˘°˘˘k˘˘لا
ة©م°kلا جHار+ لF نH يòõلا
د©åg- †د> ل; يD ة©Míرلا
د˘©˘0و˘لا ي˘+ار˘˘k˘˘لا كÄÑ˘˘õم˘˘لا
ي˘Eا˘g˘+ راKد˘لا ط˘˘+ر˘˘M يذ˘˘لا
ةرKا˘˘˘q˘˘˘م˘˘˘لا ق˘˘˘˘:ا˘˘˘˘°˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

K+˘لا˘wÇÑ˘ض8و H˘ï˘لا رgõدMة،
KJا و’&Hا يذلا ر&.ïل FاJل
6Ñòنا Jملا هذ°Üïرلا ةMí©ة
او8Ñ˘gt&ا ن˘Mذ˘لاK ة˘لKز˘å˘م˘لا
Dا- ةلز> يHلا ن> ةgõدMتا
بK0ÄÑ اذ˘˘˘J .ةرKا˘˘˘˘q˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
-ÇÑ˘رM˘t˘م˘لا تا˘tkq©ن Dïد
ن˘˘˘˘> ء’'و˘˘˘˘J ا˘˘˘˘°˘˘˘˘˘ل بر˘˘˘˘˘>&ا
ة6Ñا©ÄÑل دMدÅÑلا م§9ÑاHkåا
يوم°kلا ءاEÇÑ)’اK ضÅ©م§kلا
ل©لد+ م˘§˘ï˘0 ي˘D ض6را˘م˘م˘لا
و˘KJ ،ق˘Mر˘Ü˘لا ة˘لا˘0 رو˘Jد˘-
ةا˘˘˘©˘˘˘0 لو˘˘˘˘0 يذ˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘H&’ا
قاMÜ ’ م©t/ ىل)ا ناÄÑòلا
+å8&ا ن&ا دÑgح IÇÑف Eي°:ا
J˘˘م˘˘لا هذ˘˘°˘˘Ü˘˘ï˘˘ر˘˘لا ةM˘˘í˘˘©˘˘ة
ةرq§لا يD رM˘íò ة˘لKز˘å˘م˘لا
Itندملا و +tلا ن> اثå©Åض
اذ˘§˘˘+ †د˘˘M˘˘°˘˘å ن˘˘M&ا م˘˘Mر˘˘òلا
ةا©tلا تاHkÜõg لF راKدلا
ةMرKر9Ñ قDارH نH ةمMرòلا
-k7امÑى Kلاt©ا ةا’/kة©>ام
H˘˘Ü˘˘لا˘˘g˘˘©˘ن D˘و˘لا تا3 يEت
ن˘©˘©˘t˘˘õ˘˘م˘˘لا ن˘˘©˘˘لK'و˘˘ÄÑم˘˘لا
+ÉÑ˘˘رKةر -˘˘å˘˘g˘˘©˘˘لا د˘Ü˘رM˘ق
ط+ر- يkلا ةد©0ولا ة©+ارkلا
ةرKاqملا تاMدg˘õ˘لاK راKد˘لا

H˘˘ل˘˘/&ا ن -ÄÑ˘˘§˘˘©˘˘م˘> ل˘õ˘©˘ة
د˘˘°˘˘> ا˘˘8Ñو˘˘1ÇÑ ل˘˘k˘˘˘°˘˘ï˘˘˘لا
-ÄÑاEا ط’&HÜا را&Mن -ktلو
J˘˘˘لا هذ˘˘˘Ü˘˘˘رM˘˘ا ى˘˘ل)ا ق&K0˘˘لا
MÇÑ˘˘˘åلا ب˘˘˘k˘˘˘°˘˘˘ï˘˘˘ل D˘˘˘©˘˘§˘˘ا
H˘˘˘kÄÑ˘˘˘ا)˘˘˘õ˘˘©˘˘لا ن˘˘> نÄÑ˘˘gب
ءارK نمMò يذ˘لا ي˘t˘ï˘©˘ï˘لا
ى˘õ˘> راKد˘˘لا اذ˘˘J ضÅ©˘˘م˘˘§˘˘-

0ÄÑ˘˘˘˘˘˘˘د باKاKM˘˘˘˘˘˘ىر˘˘˘˘˘˘1&ا ر
ة©Míرلا ة©م°kلا نH تدا6Ñkíا
Dملا ل; يåاIلا ةاkي ’ Mلاز
Mòد+اJا ا&Fرث Hا>05 ن)õة
E˘˘د˘˘لا اذ˘˘§˘˘+ ة˘˘°˘˘:اKرا H˘˘°˘˘ذ
6Ñ˘°˘د˘> تاوM˘د ةدKلا ن˘kíة-ا
ن©لK'و˘ÄÑم˘لا ل˘E˘g ن˘H ة˘Mد˘/
بلاHÜ ى˘k˘g˘ï˘ل ،ن˘©˘©˘t˘õ˘م˘لا

J˘ء’'و H˘رD˘ة˘>و D˘ا يI˘k˘â˘را
-qÄÑ©دJا <õاولا ض9ر&ا ىEع
KرDلا عègا ن’/kن> ي>ام
Jلا هذåا)œت.

ز.دمحأإ ديسس
mahali@essalamonline.com

ةدعاسسمو معد راطإإ يف
نم ةررسضتملإ تÓئاعلإ

 انوروك ةحئاج

دعأوسس ةيعمج
ةروسصنمب ناسسحإلأ
ةفق04 عزوت
نيجاتحملأ ىلع
مناغتسسم يف
ناسسحإلإ دعإوسس ةيعمج تماق
ةينطولإ ةمظنملإ ةكراسشمبو
ةيدلبب ينطولإ عمتجملل
مناغتسسم ةيلوب ةروسصنم
يف ةيناث ةينماسضت ةلمحب
تائفلإ  ةدعاسسمو معد راطإإ
تÓئاعلإو ةجاتحملإ
انوروك ةحئاج نم ةررسضتملإ

ةرتف رإرمتسسإ عم  ،91 ديفوك
04 تعزو ثيح يحسصلإ رجحلإ

،لمإرألإ ىلع ةيئإذغ ةفق
،ةجاتحملإ رسسألإ بابرأإو
لخدلإ ىلع دمتعت يتلإ كلتك
تايعمج لسصإوتو إذه.يمويلإ
تايدلب فلتخم ربع ةطسشن
ةينماسضتلإ اهتÓمح ةيلولإ

لك ،ليسضفلإ رهسشلإ إذه لÓخ
تحبسصإ ثيح ،اهتاناكمإ بسسح

لاسصيإإ يف مايألإ هذه قباسستت
تÓئاعلإ فلتخمل تإدعاسسملإ
قطانمب ةسصاخ ،ةريقفلإ
تايعمج تراتخإ اميف ،لظلإ

ديعلإ سسبÓم ءانتقإ تامظنمو
ام وهو ،تÓئاعلإ كلت ءانبأل

يف رورسسلإو ةحرفلإ لخدإ
ةحئاج ،اهنم ريثكلإ تويب
لفاكتلإ رهاظم تزربأإ انوروك
هذه ناكسس نيب رزآاتلإو
.ةيلولإ

 نيدلإرون.ب

ع.دلاخ :اهرواح



نا˘شضمر ر˘ه˘شش تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘م
فيراشصم ل˘ث˘م˘ت ر˘ط˘ف˘لا د˘ي˘عو
،تلئا˘ع˘لا با˘برأا ى˘ل˘ع ة˘ل˘ي˘ق˘ث
تأادب ةيبشصعو ةيشسفن ضضارمأاو
ط˘غ˘˘شضو ضصا˘˘خ˘˘ششأ’ا بي˘˘شصت
عشضولا د˘يز˘ي د˘ق ر˘ي˘ب˘ك ي˘شسف˘ن

لماشش رجح ضضرف ّمت ام اذإا ةدح
،ادراو ل˘ح ى˘ق˘ب˘ي يذ˘لا ي˘ل˘كو
يف ينأاتلا بلطتت لماوع اهلك
ي˘˘˘ف ة˘˘˘م˘˘˘كح˘˘˘لاو ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘˘شسارد
امب نولواحي ضسانلاف ،اهرييشست
نم نوكلمي امبو نو˘ع˘ي˘ط˘ت˘شسي
يتلا عاشضوأ’ا مهفت ىلع  ةردق
نودجي انايحأا نكل ،مهب طيحت
ىلع ثحبلل نومغرم مهشسفنا

تا˘˘ي˘˘جا˘˘ح ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘˘تو م˘˘˘ه˘˘˘قزر
يتلا تايكو˘ل˘شسلاو ،م˘ه˘تل˘ئا˘ع
ءا˘˘شضق ءا˘˘ن˘˘ثا ا˘˘ه˘˘ب نور˘˘ه˘˘˘ظ˘˘˘ي

ةرور˘شضلا˘ب تشسي˘ل م˘ه˘˘ج˘˘ئاو˘˘ح
نيعاو اوشسيل مهنا وأا راتهتشسا
،لك فلأاو لك ءابولا ةروطخب
نأا ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا د˘˘حأا لو˘˘ق˘˘يو
،عيمجلا اهمشساقتي ةي˘لوؤو˘شسم˘لا

ءيشش لكب يمرن نأا نكمي ’و
اريثك يذلا نطاوملا رهظ ىلع
فور˘˘ظ˘˘لا ة˘˘ي˘˘ح˘˘شض نو˘˘كي ا˘˘م
ةطيحملا ةبعشصلا ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
نيب روشصحم هلعجت يتلاو هب
ةمئاقلا ةردن˘لا˘ف ،ى˘حر˘لا ي˘ق˘شش
داو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ضضع˘˘˘˘ب˘˘˘˘ل ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ح
بيل˘ح˘لا ةدا˘م˘ك ة˘ي˘كل˘ه˘ت˘شس’ا

جورخلا ءابآ’ا ىلع ضضرفت لثم
ولو اهنع ثحبلل مهلزانم نم
يف راظتن’ا كلذب رمأ’ا بلطتي

نأاششلا ىرج امك ةليوط ريباوط
عم ةمزأ’ا نم ىلوأ’ا مايأ’ا يف
، ‐ ديمشسلا ‐ قيقدلا ةدام ةردن

ز˘ب˘خ˘لا ءا˘ن˘ت˘˘قا كلذ ى˘˘لإا ف˘˘شض
وذ ثيد˘˘˘˘حو ىر˘˘˘˘خأا ة˘˘˘˘لأا˘˘˘˘˘شسم
هشسفن درفلا دجي ثيح نوجشش
ةدعل راظ˘ت˘نا رو˘با˘ط ي˘ف ف˘قاو
ريبادتلا ضصخي اميفو ،..تاعاشس
،تامامكلا لمح لثم ة˘ي˘ئا˘قو˘لا

ثيح ةيمهأ’ا ةياغ يف رمأا وه
ة˘˘با˘˘˘شصإ’ا ن˘˘˘م ءر˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ق˘˘˘ت

ريغ ف˘شسأل˘لو ن˘كل ،ىود˘ع˘لا˘ب
ديعب حبشصأا ا˘هر˘ع˘شسف ،ةر˘فو˘ت˘م
،ضسا˘ن˘˘لا ة˘˘ما˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع لا˘˘ن˘˘م˘˘لا
اود˘بأا ن˘˘يذ˘˘لا ل˘˘ث˘˘م را˘˘ج˘˘ت˘˘لا˘˘ف
رارق˘ل م˘ه˘لا˘ث˘ت˘ماو م˘هداد˘ع˘ت˘شسا

ةيمازلإاب يشضاقلا ةراجتلا ريزو
ةر˘كف ا˘ه˘نا ،تا˘ما˘˘م˘˘كلا ل˘˘م˘˘ح
ن˘كل ،ة˘يا˘غ˘ل˘ل ة˘ي˘ح˘شصو ة˘ع˘ئار
ر˘ي˘ث˘كلا ل˘ب را˘ج˘ت˘لا د˘حا لو˘ق˘˘ي
ةدحاولا ةمامكلا رعشس نأاب مهنم
ن˘ي˘ب حوار˘ت˘ي تا˘ي˘لد˘ي˘شصلا ي˘ف
ةر˘˘˘ت˘˘˘˘فو جد08و جد06
ع˘برأا ىد˘ع˘ت˘ت ’ ا˘ه˘تا˘˘ي˘˘حل˘˘شص
عمج˘لا ن˘كم˘ي ف˘ي˘كف تا˘عا˘شس
هذ˘ه ة˘ي˘ب˘ل˘˘غأاو ،ن˘˘ير˘˘مأ’ا ن˘˘ي˘˘ب
ق˘˘˘˘فو تشسي˘˘˘˘ل تا˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘كلا
ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شصلا تا˘˘˘ف˘˘˘شصاو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
حر˘ط˘ي ا˘˘ن˘˘ه اذ˘˘ل ،ة˘˘بو˘˘ل˘˘ط˘˘م˘˘لا
هذه يف لمعلا ام لوح لاكشش’ا
ةريثكو ةريثك ةلئشسأا اهنإا ،ةلاحلا

اهنو˘ك ةد˘ق˘ع˘م ا˘ه˘ن˘م ضضع˘ب˘لاو
ا˘ه˘ن˘م ل˘ماو˘ع ةد˘ع˘ب ة˘ط˘˘ب˘˘تر˘˘م
ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘شصع˘˘˘˘لاو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسف˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا

،.. ةيداشصت˘ق’او ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’او
رمتشست دق ةحئاجلا نأا ملعلا عم
امبشسح ىرخأا رهششأا وأا عيباشسأ’
،ناديملا يف نوشصتخملا هلاق ام
يف ر˘مأا ع˘شضو˘لا اذ˘ه ةر˘يا˘شسمو
نأا بجي يذلا ةرورشضلا ةياغ
،دا˘˘ششر˘˘لاو ة˘˘م˘˘كح˘˘لا˘˘ب م˘˘شست˘˘ي
يو˘˘˘˘˘عو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا بنا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘ف
ةياقولا خيشسرت˘ل ي˘شسي˘شسح˘ت˘لاو
نينطاوملا كولشس يف ةيحشصلا

ل˘م˘ح˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘تد˘˘عا˘˘شسم˘˘ل
ي˘ف فور˘ظ˘لا هذ˘ه ل˘ك بعا˘ت˘˘م
ه˘ل مل˘عإ’ا˘ف ،نا˘كم˘ب ة˘ي˘م˘˘هأ’ا
لا˘˘ج˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف زرا˘˘˘ب رود
ةفلتخملا ةيلحملا تايع˘م˘ج˘لاو
ل˘كششب م˘ها˘شست نا ا˘ه˘˘ل ن˘˘كم˘˘ي
ل˘˘˘ك لا˘˘˘شصيإا ي˘˘˘˘ف يرو˘˘˘˘ح˘˘˘˘م
نع ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا

،يراو˘˘ج˘˘˘لا ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ق˘˘˘ير˘˘˘ط
هتايح ىلع ضصيرحلا نطاوملاو
دق ررشض يأا نم هتيشسفن ىلعو
ي˘ف ي˘شسا˘شسأا رود ه˘˘ل ه˘˘ب˘˘ي˘˘شصي
هذ˘˘ه د˘˘شض ة˘˘كر˘˘ع˘˘م˘˘لا حا˘˘ج˘˘˘نإا
ضسوريف اهأاششنم يت˘لا ة˘ح˘ئا˘ج˘لا

تادوهجملا هذه لكو ،انوروك
ةنيفلا نيب لذب˘ت ي˘ت˘لا ةرا˘ب˘ج˘لا

ى˘لإا ا˘م˘ت˘ح ا˘ندو˘ق˘ت˘شس ىر˘خأ’او
اذ˘ه ى˘ل˘ع بل˘غ˘ت˘لاو را˘شصت˘˘ن’ا
ةم˘كح˘لا˘ب ن˘كل ،ل˘تا˘ق˘لا ءا˘بو˘لا

،ر˘˘ي˘˘بد˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘شسحو ة˘˘˘يور˘˘˘لاو
عيمجلا اهلمحتي ة˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا˘ف
بعل˘˘˘˘لا و˘˘˘˘ه ن˘˘˘˘˘طاو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لاو
املكف ،ةحاشسلا ىلع يشساشسأ’ا

لثتممو هكولشسب اطبشضنم ناك
لمعو ةحشصلا ةرازو تاميلعتل
ةيحشصلاو ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا˘ب
هيلا ةدئافلا تداع ةيزارتح’او
ه˘ت˘˘ل˘˘ئا˘˘عو ه˘˘شسف˘˘ن ن˘˘ع د˘˘ع˘˘بأاو
ة˘با˘˘شصإ’ا ح˘˘ب˘˘شش ه˘˘ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘مو
ةءار˘˘ق˘˘لا ي˘˘ه كل˘˘ت ،ىود˘˘ع˘˘لا˘˘ب
ا˘ه˘شسكع˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘عو˘شضو˘م˘˘لا
ى˘ق˘ب˘ت˘ل ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا د˘ه˘ششم˘لا
،جل˘ع ف˘لأا ن˘م ر˘ي˘خ ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا

ا˘˘نر˘˘ب˘˘شصو ا˘˘ند˘˘م˘˘شص ا˘˘م˘˘˘ل˘˘˘كو
ر˘ي˘بد˘ت˘لا ن˘شسحو طا˘˘ب˘˘شضن’ا˘˘ب
ىلع ةايح˘لا  ة˘ن˘ي˘ف˘شس و˘شسر˘ت˘شس
فلأاب عيمجلاو ناما يف ئطاششلا
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جÓع فلأأ نم Òخ ةياقولأ ىقبت

 طابسضنلأ نم ديزÃ بولطم يواجبلأ نطأوŸأو ةبعسص ةيعامتجأ فورظ
ليشضفلأ رهششلأ ةيأدب ذنم

ةبكرم222 زجحو اسصخسش268 فيقوت
شسابعلب يديسسب ةيران ةجأرد62و

ةعلشضلأ مامح دا–أ

شصيسصختو يعانطسصلأ بسشعلاب بعلŸأ ةيطغت
لوألأ يوه÷أ ¤أ دوعسصلأ قيقحتل ›ام فÓغ

ةقطنملأ ءانبأأ نم ناشسحإلأو ربلأ لهأأ ةمهاشسمب

يلاسس ةيدلبل ءاسسنلأ داحتأ بتكم
ةينماسضت ةفق002 عزوي رأردأأ ةيلوب

لامعلا نم تارششعلا دششان
ةكرتششملا كلشسأ’او نيينهملا
ر˘يزو ة˘ي˘˘بر˘˘غ تا˘˘ي’و ةد˘˘ع˘˘ب
ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا
ل˘ظ ي˘ف م˘ه˘فا˘شصنإ’ ل˘خد˘ت˘˘لا
ةا˘نا˘ع˘م˘لاو بع˘˘شصلا ع˘˘شضو˘˘لا
يندت ببشسب اهنو˘ششي˘ع˘ي ي˘ت˘لا
ءل˘˘˘غو ة˘˘˘ي˘˘˘ئار˘˘˘ششلا ةرد˘˘˘ق˘˘˘لا
«ةر˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘لا»و ة˘˘˘ششي˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

اهل نوشضرعتي يتلا ضشيمهتلاو
ثي˘ح ،ىر˘خأ’او ة˘ن˘ي˘ف˘لا ن˘˘ي˘˘ب

اهل نايب يف ةئفلا هذه تبلاط
ن˘˘˘م رو˘˘˘جأ’ا ع˘˘˘فر ةرور˘˘˘شضب

ي˘˘˘ف ر˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘˘لا ةدا˘˘˘˘عإا لل˘˘˘˘خ
ةرد˘ق˘لا ن˘ي˘شسح˘ت˘ل ف˘ي˘ن˘شصت˘لا
.ةيئارششلا

ريبك اهلمأا نأا ةئفلا تدكأاو

نبغلا عفر لجا نم ريزولا يف
ةر˘ئاد ن˘˘م ا˘˘ه˘˘جار˘˘خإاو ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع
عم ةريرم ةاناعم دعب نايشسنلا
داع ذإا ،نيقباشسلا نيلوؤوشسملا
لجا نم لمأ’ا ضصيشصب اهيلإا
ة˘مد˘خو ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ضشي˘ع˘˘لا
،دحاو نآا يف ذيملتلاو نطولا

ةمورحملا ةئفلا بلاطت ثيح
91 نيتداملا ءاغلإاو اهميشسرتب
ة˘ف˘ي˘ظو˘لا نو˘˘نا˘˘ق ن˘˘م22و
ةداملا كلذك ءاغلإاو ةيمومعلا

ة˘˘ح˘˘ن˘˘˘م ع˘˘˘فرو رر˘˘˘كم78
04 ى˘˘لإا03 ن˘م ة˘يدودر˘م˘˘لا
،ىرخأ’ا كلشسأ’ا يقابك ةطقن
ن˘ي˘ناو˘ق˘لا ح˘˘ت˘˘ف ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإا
ة˘˘˘˘م˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ن’او ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسا˘˘˘˘شسأ’ا
ة˘˘شصا˘˘˘خ˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘شضيو˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا

082 /61 ن˘ي˘مو˘شسر˘م˘˘لا˘˘ب
موشسر˘م˘ل˘ل م˘م˘ت˘م˘لاو لد˘ع˘م˘لا
موشسرملاو40/80 يذيفن˘ت˘لا
نع كيهان ،50/80 يذيفنتلا
مجحلا ضضفخو ماهملا ديدحت
ةيقرت˘لا ى˘ل˘ع ةول˘ع ي˘عا˘شسلا
يف جامدإ’او نيوكتلاو ةيلآ’ا
بلاط˘م ي˘هو ،ة˘ي˘بر˘ت˘لا عا˘ط˘ق

لامعلا ء’ؤوه اهر˘ظ˘ت˘نا ا˘م˘لا˘ط
دشسجتت نأا نود تاونشس ذنم
ح˘ب˘شصأا ذإا ،ع˘قاو˘لا ضضرأا ى˘ل˘ع
ديدجلا ريزولا يف اريبك مهلمأا
ي˘ف كر˘ح˘ت˘لا˘ب هو˘ب˘˘لا˘˘ط يذ˘˘لا
لك لحل نكمم تتقو برقأا
.تلشضعملا

ودبع.صص

ةششيعŸأ ءÓغو ةيئأرششلأ ةردقلأ Êدت ببشسب اهنوششيعي يتلأ ةاناعŸأو بعشصلأ عشضولأ لظ ‘

Úسسحتب نوبلاطي ةكÎسشŸأ كÓسسألأو نويينهŸأ لامعلأ
برغلأ تايلوب مهفورظ

ىلع انوروك ةحئاج اهتفلخ يتلأ ةيبلشسلأ راثآلأ ةجيتن ةياغلل ةبعشص ةيعامتجأ فورظ يف عمتجملأ رمي
ة˘طر˘شش ح˘˘لا˘˘شصم تل˘˘شصاوروجأأ لو لمع نودب لامع ،ةيرورشضلأ ةيكÓهتشسلأ دأوملأ صضعب يف ةردن ،ةششيعملأ يف ءÓغ ،عقأولأ صضرأأ

قيب˘ط˘ت ي˘ف ضسا˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘شس
ةياقولل ةيزارتح’ا تاءارجإ’ا

ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف ي˘ششف˘ت ن˘م
ع˘م ن˘ماز˘ت˘لا˘ب˘ف ،د˘˘ج˘˘ت˘˘شسم˘˘لا
يشسيشسحتلا بولشسأ’ا جاهتنا

تاو˘ق تر˘ششا˘ب ،يو˘˘عو˘˘ت˘˘لاو
نو˘نا˘ق˘لا ضضر˘ف ي˘ف ة˘طر˘˘ششلا

ل˘˘كل مرا˘˘شصلا ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘˘لاو
ىلع ضصنت يت˘لا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

رجحلا ريبادتل نيفلاخملا عدر
للخ ةشصاخ يئزجلا يحشصلا
يديشس ةطرشش ناشضمر رهشش
ةياد˘ب د˘ن˘م تن˘كم˘ت ضسا˘ب˘ع˘ل˘ب
فيقو˘ت ن˘م ل˘ي˘شضف˘لا ر˘ه˘ششلا

زا˘˘ج˘˘نإا م˘˘ت ا˘˘شصخ˘˘˘شش268
م˘˘هد˘˘شض ة˘˘ي˘˘ئا˘˘شضق تاءار˘˘جإا
ةبكرم222 عشضو نع كيهان
رششحملاب ةيران ةجارد62 و
رجحلا ر˘ي˘باد˘ت م˘ه˘ل˘ك او˘ف˘لا˘خ
ريبادتلاب اوديقتي ملو يحشصلا
رشضح ضضرف˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا

ة˘عا˘شسلا ن˘م ءاد˘ت˘با لاو˘ج˘ت˘˘لا
ةعبا˘شسلا ى˘لإا اءا˘شسم ة˘ع˘با˘شسلا

فقوت˘ت م˘ل كلذ ل˘ب˘ق ا˘حا˘ب˘شص
نم ادبأا ضسابعلب يديشس ةطرشش
ةيشسيشسحتلا تلمحلا ميظنت
ثيح ،ةلشصاوتملا ة˘يو˘عو˘ت˘لاو
ىوت˘شسم ى˘ل˘ع ة˘م˘ئا˘ق لاز˘ت ’
تل˘˘ح˘˘م˘˘لاو ع˘˘ي˘˘ب˘˘لا طا˘˘ق˘˘˘ن
حتفب مهل ضصخرملا ةيراجتلا

ىلإا مهتوعد متي نيأا مهتلحم
د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لا مار˘˘ت˘˘˘حا ةرور˘˘˘شض
تلح˘م˘لا م˘ي˘ق˘ع˘ت ،يد˘شسج˘لا

ع˘˘˘م ضسمل˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘˘شضاو˘˘˘˘مو
لخادب ةيوهتلا ىلع ةظفاحملا
ءاد˘ترا ،ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تل˘ح˘م˘˘لا
،ةعابلل ةبشسنلاب ةيقاولا ةعنقأ’ا
ىلإا مهتوعد ،نئابزلاو لامعلا

د˘˘ن˘˘ع ةر˘˘ه˘˘ط˘˘م داو˘˘م ع˘˘˘شضو
عم ةيراجتلا تلحملا لخادم
املك يد˘يأ’ا م˘ي˘ق˘ع˘ت ةرور˘شض
.كلذ رمأ’ا بلطت

ودبع.صص

ق˘ير˘ف  ةرادإا ضسل˘ج˘م ،د˘ششا˘˘ن
ةلوطب دئار ةعلشضلا مامح داحتا
»ب » ينا˘ث˘لا يو˘ه˘ج˘لا م˘شسق˘لا

ةلوئشسملا تاهجلا ،ةنتاب ةطبار
لجا نم ايلحمو ايئ’وو اينطو
بعلملا ةيطغت لا˘غ˘ششأا ة˘ل˘م˘كت
،يعانطشص’ا بششعلاب يدلبلا

» ةرادإ’ا ضسلجم لثمم حشضوأاو
يناعي هقيرف نأا  » ةزمح يدهم
ىلإا ةراششإا يف ،ةبعشص افورظ
ة˘˘ق˘˘نا˘˘خ˘˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘مزأ’ا

ةمشصاع بعلم ىلإا تلقنتلاو
ل˘جا ن˘م ،ة˘ل˘˘ي˘˘شسم˘˘لا ة˘˘ي’و˘˘لا
تاءاقللا يف فويشضلا لابقتشسا
رمأ’ا اذه نأا فخي ملو ،ةيمشسرلا
ةعومجملا دئار  ىلع اريثك رثا
د˘يد˘ع ع˘ي˘ي˘شضت د˘ع˘ب ،ة˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
ه˘ناد˘ي˘م جرا˘خو ل˘خاد طا˘ق˘ن˘لا
لك تلقن˘ت˘لاو بع˘ت˘لا بب˘شسب

تار˘ي˘شضح˘˘ت˘˘لا ي˘˘فو عو˘˘ب˘˘شسأا
ر˘˘˘ي˘˘˘ششب˘˘˘لا لا˘˘˘ترو بكر˘˘˘˘م˘˘˘˘ب
نأا اشضيأا لاق انثدحم ،ةليشسملاب
ةيدنأا ءاشسؤور نم ريشسم قيرفلا
ة˘ياد˘ب ن˘ي˘ج˘مد˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا
دا˘˘ح˘˘تا ، يرا˘˘ج˘˘لا م˘˘˘شسو˘˘˘م˘˘˘لا

˘ما˘م˘ح ة˘يدو˘لو˘˘مو ي˘˘ب˘˘م˘˘لواو
لا˘م˘ك ضشي˘ششير˘˘م » ة˘˘ع˘˘ل˘˘شضلا

،ةزم˘ح يد˘ه˘مو لل˘ط ن˘ير˘قو
ريشسملا بتكملا ناع˘ت˘شسا ا˘م˘ي˘ف
و˘شستا مر˘شضخ˘م˘˘لا برد˘˘م˘˘لا˘˘ب
قرف ةدع برد يذلا ،مشساقلب
بل˘غا فر˘ع˘يو ة˘ن˘تا˘ب ة˘ط˘˘بار˘˘ب
باد˘ت˘˘نا ى˘˘لإا ،اد˘˘ي˘˘ج يداو˘˘ن˘˘لا

تاعلطت ىوتشسم يف نيبع’
نأا ضسيئرلا فخي ملو ،راشصنأ’ا
دعب ميتنشس رايلم تقاف نويدلا
.ةثلثلا يداونلا جمد

ع . دلاخ

نيب ةوخإ’ا رشصاوأ’ ازيزعت
،عمت˘ج˘م˘لا ح˘ئار˘شش ف˘ل˘ت˘خ˘م
دا˘ح˘ت’ا تل˘˘شضا˘˘ن˘˘م تما˘˘ق
تايرئازج˘لا ءا˘شسن˘ل ي˘ن˘طو˘لا

يدلبلا بت˘كم˘لا ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘م
ةنيمأ’ا ةشسائرب ىلاشس ةيدلبل
ة˘لآ’ ة˘لا˘ب ةد˘ي˘شسلا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا

ءاوح ةيعمج عم قيشسنتلابو
ي˘لا˘شس ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل ة˘˘ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا

ر˘˘˘ب˘˘˘لا ل˘˘˘هأا ة˘˘˘م˘˘˘ها˘˘˘شسم˘˘˘˘بو
ةقط˘ن˘م ءا˘ن˘بأا ن˘م نا˘شسحإ’او
002 عيزوت˘ب م˘ي˘ظ˘ن˘ت ي˘لا˘شس
ىلع ةينماشضت  ةيناشضمر ةفق
اذ˘ه تءا˘جو ،ا˘ه˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘شسم
بتكملا فر˘ط ن˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
تل˘˘ئا˘˘ع˘˘لا  ع˘˘م ا˘˘˘ن˘˘˘ما˘˘˘شضت
،يشضفلا رهششلا يف ةروشسيم
لهأا نم نينشسحملا اهب عربت
ضضرغب ىلاشس ةيدل˘ب˘ب ر˘ي˘خ˘لا
يف رورشسلاو ةج˘ه˘ب˘لا لا˘خدإا
يف لا˘ح˘لا يرو˘شسي˘م بو˘ل˘ق
تاذ ماق امك ،ميركلا رهششلا
تا˘يو˘ط˘م ع˘يزو˘ت˘ب بت˘كم˘لا

ن˘م تا˘ما˘م˘كو ة˘˘ي˘˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت
نيوكتلا زكرم ةذتاشسأا اهزجنأا
ةيدل˘ب˘ل ن˘ي˘ه˘م˘ت˘لاو ي˘ن˘ه˘م˘لا
راردأا ةي’و ناقر ةرئاد ىلاشس
تلشضان˘م ءا˘شسن ة˘م˘ها˘شسم˘ب
ةينمأا بشسحو اذه ،تاعوطتم
ءا˘˘˘˘شسن˘˘˘˘لا دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘تإا بت˘˘˘˘˘كم
،راردأا ة˘ي’و˘ب تا˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
داحت’ا تل˘شضا˘ن˘م ل˘شصاو˘ت
تايرئازجلا ءاشسنل˘ل ي˘ن˘طو˘لا

ة˘ئ˘ب˘ع˘ت ة˘ي’و˘˘لا بار˘˘ت ر˘˘ب˘˘ع
تا˘ن˘طاو˘م˘لاو ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
دو˘ه˘ج˘لا ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ها˘˘شسم˘˘لا˘˘ب
ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘لوذ˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا
ةياقولل ةيعوتلاو ضسيشسحتلل
ضسور˘ي˘ف ة˘ح˘ئا˘ج ي˘ششف˘ت ن˘م
91 ديفوك دجتشسملا انوروك
لود برشض يذلا ءابولا اذه
ة˘ير˘˘ششب˘˘لا لاز˘˘ت ’و م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
دح ىلإا يلعفلا هءاود لهجت
.تاظحللا هذه

نمحرلأدبع يفأولب

قلغو ةبراشضملأ رشسك فدهب
نيركتحملأ نع بابلأ

تانحاسش4 شصيسصخت
موحللأ عيبل ةفيكم
ناسسملتب ءاسضيبلأ

ةراجتلأ ةيريدم تشصشصخ
عيبل ةفيكم تانحاشش4 ناشسملت
اهتملشست يتلأ ،ءاشضيبلأ موحللأ

ةيبرتل ةشصاخ ةشسشسؤوم نم
ةرئأدب اهرقم نئاكلأ نجأودلأ
تءاج ةيلمعلأ هذه.يششمرلأ
جاجدلأ راعشسأأ عافترأ ةجيتن
تمرحو مرشصنملأ عوبشسألأ

نم ةطيشسبلأ تÓئاعلأ هلÓخ
اعد ام ،مايشصلأ رهشش يف هلوانت
ةشسشسؤوملأ عم لشصأوتت ةيريدملأ
نم نوزخملأ جأرختشسل ةشصاخلأ
هشضرع يف تعرششو موحللأ
طشسو نم اقÓطنأ كلهتشسملل
يلاعأأ ىلإأ تعشسوتو ةنيدملأ

نغدوب رأرغ ىلع ناشسملت
ءايحألأ يقابو ةعلقلأو
نشسحتشسأ دقو ،ةيبعششلأ
موحللأ عيب ةركف نطأوملأ
ددحو ةقيرطلأ هذهب ءاشضيبلأ
ةبراشضملأ رشسكل جد052ـب نمثلأ
ءÓغلأ يف تببشست يتلأ
ريدملأ بشسحو ،ئجافملأ
مت هنأأ ةراجتلأ عاطقل يئلولأ
ىلإأ جاجدلأ تانحشش لاشسرإأ
ةرششابم اهعيبل رئأودلأ
قلغو رعشسلأ صسفنب نينطأوملل
مهعششجو نيركتحملأ نع بابلأ

تابكرملأ ددع نم عفرلأ متيشسو
نل هئانتقأ عيمجلل ىنشستيل
نجأودلل يفاششمر ةشسشسؤوم
ةزهاجلأ تايمك عيب لشصأوتشس
يف رعشسلأ صضافخنأ نيحل
نم برقم ردشصم دكأأو ،قأوشسألأ
ءاشضيبلأ موحللأ نوزخم نأ

نيدجأوتملأ نيحبذملاب رفوتم
ردقت يتلأ تنششومت نيعب

فلأأ32نم ديزأأ ةيمويلأ هتقاط
اهيف قوفي صسابعلببو ةجاجد
ةرورشض ىلإأ أريششم فلأأ5لأ

صصأوخلأ نيبرملأ ةبقأرم
ةيفيك ىلع فرعتلل نجأودلل
هجوملأ جوتنملأو حبذلأ
يف ؤوفاكت كانه نوكيل ةيذغتلل
ديقتيلو رومألأ طبشضتو صصرفلأ
نويداشصتقلأ نولماعتملأ

ةرفولاب نجأودلأ وجتنمو
ريدج .جاجدلأ رعشس نينقتو
ءأرمحلأ موحللأ رعشس نأأ هركذ
ىقبيل جد0031 دودح يف رقتشسإأ

حئأرششلأ لك لوانتم ريغ يف
.ةيعامتجإلأ

صشاتيلتوب ع
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(برسشلل ةحلاسصلا هايملا +يحسصلا فرسصلا) ةكبسش :10 مقر ةسصحلا ةعباتم
(ضسيداب نب ديمحلا دبع خيسشلا ةعطق052) ةدوب ةيدلب :عقوملا

(برسشلل ةحلاسصلا هايملا +يحسصلا فرسصلا) ةكبسش :20 مقر ةسصحلا ةعباتم
(نيريرويت ضشيسشم دمحأا ةعطق05) هتنك ةيواز ةيدلب:عقوملا

(برسشلل ةحلاسصلا هايملا +يحسصلا فرسصلا) ةكبسش :30 مقر ةسصحلا ةعباتم
(ديكم ضشيسشم نب ةعطق001) هتنك ةيواز ةيدلب :عقوملا

(برسشلل ةحلاسصلا هايملا +يحسصلا فرسصلا) ةكبسش :40 مقر ةسصحلا ةعباتم
ولجاز ي˘م˘ل˘ع˘لا د˘م˘ح˘م خ˘ي˘سشلا ة˘ع˘ط˘ق051) ه˘ت˘ن˘ك ة˘يواز ة˘يد˘ل˘ب :ع˘قو˘˘م˘˘لا
(نيطبارملا

(برسشلل ةحلاسصلا هايملا +يحسصلا فرسصلا) ةكبسش :50 مقر ةسصحلا ةعباتم
(ىوظأا ريبكلا يديسس خيسشلا ةعطق201) هتنك ةيواز ةيدلب :عقوملا

(برسشلل ةحلاسصلا هايملا +يحسصلا فرسصلا) ةكبسش :60 مقر ةسصحلا ةعباتم
(تناكربت يناقرلا فيرسشلا ةعطق001) هتنك ةيواز ةيدلب :عقوملا

(برسشلل ةحلاسصلا هايملا +يحسصلا فرسصلا) ةكبسش :70 مقر ةسصحلا ةعباتم
(فيفخات ةمطاف ةل’ ةعطق27) هتنك ةيواز ةيدلب :عقوملا

(برسشلل ةحلاسصلا هايملا +يحسصلا فرسصلا) ةكبسش :80 مقر ةسصحلا ةعباتم
(جاحلا د’وأا ةرهزلا ةل’ ةعطق331) هتنك ةيواز ةيدلب :عقوملا

(برسشلل ةحلاسصلا هايملا +يحسصلا فرسصلا) ةكبسش :90 مقر ةسصحلا ةعباتم
(يلعوب يمح يسسلا ةعطق09) هتنك ةيواز ةيدلب :عقوملا

(برسشلل ةحلاسصلا هايملا +يحسصلا فرسصلا) ةكبسش :01 مقر ةسصحلا ةعباتم
(ريسصانمل نموملا دبع يديسس ةعطق88) هتنك ةيواز ةيدلب :عقوملا

(برسشلل ةحلاسصلا هايملا +يحسصلا فرسصلا) ةكبسش :11 مقر ةسصحلا ةعباتم
(رمدأا نامحرلا دبع يديسس ةعطق001) هتنك ةيواز ةيدلب :عقوملا

(برسشلل ةحلاسصلا هايملا +يحسصلا فرسصلا) ةكبسش :21 مقر ةسصحلا ةعباتم
(دازقزوب ناسسحلا جاحلا يديسس ةعطق56) هتنك ةيواز ةيدلب :عقوملا

(برسشلل ةحلاسصلا هايملا +يحسصلا فرسصلا) ةكبسش :31 مقر ةسصحلا ةعباتم
(تناكربت ةعطق001) هتنك ةيواز ةيدلب :عقوملا

(برسشلل ةحلاسصلا هايملا +يحسصلا فرسصلا) ةكبسش :41 مقر ةسصحلا ةعباتم
(يفارقلا دمحم يديسس ةعطق24) ريمجزنا ةيدلب :عقوملا

(برسشلل ةحلاسصلا هايملا +يحسصلا فرسصلا) ةكبسش :51 مقر ةسصحلا ةعباتم
(يريزغولا دمحم يديسس ةعطق06) ريمجزنا ةيدلب :عقوملا

ةتفزملا ةناسسرخلاب ةيسسكتلا :61 مقر ةسصحلا ةعباتم
ةعطق003 - ضسدقلا ةعطق003 - رونلا ةعطق003) نوزياب راردأا ةيدلب :عقوملا
(ناجرملا ةعطق003 - ةمجن
ةتفزملا ةناسسرخلاب ةيسسكتلا :71 مقر ةسصحلا ةعباتم
003 + ةير˘ح˘لا ة˘ع˘ط˘ق003 + ل˘مأ’ا ة˘ع˘ط˘˘ق001) نوزيا˘ب راردأا ة˘يد˘ل˘ب :ع˘قو˘م˘لا

(ريمأ’ا ةعطق462 + روهزلا ةعطق003 + حارفأ’ا ةعطق882 + تاوت ةعطق
ةتفزملا ةناسسرخلاب ةيسسكتلا :81 مقر ةسصحلا ةعباتم
يديسس ةعطق012 +10 نيسسام فيرسشلا يديسس052) نوميميت ةيدلب :عقوملا
(20 نيسسام فسسوي نب دمحأا

(ةرغسصملا تاسسسسؤوملل) ةيمومعلا ةرانإ’ا :91 مقر ةسصحلا ةعباتم
ةعطق003 - ضسدقلا ةعطق003 - رونلا ةعطق003) نوزياب راردأا ةيدلب :عقوملا
003 + ةيرحلا ةعطق003 + لمأ’ا ةعطق001 + ناجرملا ةعطق003 - ةمجن

( ريمأ’ا ةعطق462 + روهزلا ةعطق003 + حارفأ’ا ةعطق882 + تاوت ةعطق
(ةرغسصملا تاسسسسؤوملل) ةيمومعلا ةرانإ’ا :02 مقر ةسصحلا ةعباتم
ةعطق012 +10 نيسسام ف˘ير˘سشلا يد˘ي˘سس ة˘ع˘ط˘ق052) نويميت ةيد˘ل˘ب :ع˘قو˘م˘لا
(20 نيسسام فسسوي نب دمحأا يديسس
(ةيندم ةسسدنه) ةيئابرهك ت’وحم فرغ60 زاجنإا :12 مقر ةسصحلا ةعباتم
(نوزياب ةعطق2502) راردأا ةيدلب :عقوملا

(ةيندم ةسسدنه) ةيئابرهك ت’وحم فرغ60 زاجنإا :22 مقر ةسصحلا ةعباتم
(نوزياب ةعطق2502) راردأا ةيدلب :عقوملا

(ةيندم ةسسدنه) ةيئابرهك ت’وحم فرغ60 زاجنإا :32 مقر ةسصحلا ةعباتم
(نوزياب ةعطق2502) راردأا ةيدلب :عقوملا

(ةيندم ةسسدنه) ةيئابرهك ت’وحم فرغ60 زاجنإا :42 مقر ةسصحلا ةعباتم
(نوزياب ةعطق2502) راردأا ةيدلب :عقوملا

(ةيندم ةسسدنه) ةيئابرهك ت’وحم فرغ60 زاجنإا :52 مقر ةسصحلا ةعباتم
(نوزياب ةعطق2502) راردأا ةيدلب :عقوملا

(ةيندم ةسسدنه) ةيئابرهك ت’وحم فرغ60 زاجنإا :62 مقر ةسصحلا ةعباتم
(نوزياب ةعطق2502) راردأا ةيدلب :عقوملا

(ةيندم ةسسدنه) ةيئابرهك ت’وحم فرغ60 زاجنإا :72 مقر ةسصحلا ةعباتم
(نوزياب ةعطق2502) راردأا ةيدلب :عقوملا

نييئابرهك نيلوحم20 زيهجتو زاجنإا :82 مقر ةسصحلا ةعباتم
(نوزياب ةعطق2572) راردأا ةيدلب :عقوملا

نييئابرهك نيلوحم20 زيهجتو زاجنإا :92 مقر ةسصحلا ةعباتم
(نوزياب ةعطق2572) راردأا ةيدلب :عقوملا

تائزجت طبرل˘ل بر˘سشل˘ل ة˘ح˘لا˘سصلا ها˘ي˘م˘لا ة˘ك˘ب˘سش زا˘ج˘نإا :03 مقر ة˘سصح˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م
(نوزياب
(نوزياب ةعطق2572) راردأا ةيدلب :عقوملا

:مهيدل نيذلا تاسساردلا بتاكم تاعمجت وأا تاسساردلا بتاكم نيسضراعلا ناكمإاب
فرسصلا يتكبسش :ضصسصحلا ةعباتم) نييرامعملا نيسسدنهملل ينطولا لودجلاب نيلجسسمو ،ةيحÓسصلا روط يف يرامعم ضسدنهم ةنهم ةسسراممل دامتعا ةداهسش -
.(ةيمومع ةرانإا ،ةيئابرهك ت’وحم زيهجتو زاجنإا ،(ةيندم ةسسدنه) ةيئابرهك ت’وحم فرغ زاجنإا ،برسشلل ةحلاسصلا هايملا +يحسصلا

ةسسدنه) ةيئابرهك ت’وحم فرغ زاجنإا :ضصسصحلا ةعباتم) ةيحÓسصلا روط يف (ةلاحلا بسسح ةيمومع لاغسشأا وأا ءانبلا) ةيندملا ةسسدنهلا يف يرازو دامتعا -
.(ةتفزملا ةناسسرخلاب قرطلا ةيسسكت ،ةيئابرهك ت’وحم زيهجتو زاجنإا ،(ةيندم
.(برسشلل ةحلاسصلا هايملا +يحسصلا فرسصلا يتكبسش:ضصسصحلا ةعباتم) .ةيحÓسصلا روط يف يرلا ةسسدنه يف يرازو دامتعا -
،ةيمومع ةرانإا ،برسشلل ةحلاسصلا هايملا + يحسصلا فرسصلا يتكبسش :ضصسصحلا ةعباتم) .ةيحÓسصلا روط يف ةفلتخم قرطو ةيرسضحلا ةئيهتلا يف يرازو دامتعا-
.(ةتفزملا ةناسسرخلاب قرطلا ةيسسكت
رقملا لباقم (ةيمومعلا تاقفسصلا ةعباتم ةحلسصم) راردأا ةي’ول ءانبلاو ةيرامعملا ةسسدنهلا ،ريمعتلا ةيريدم نم طورسشلا رتفد بحسس ةكراسشملا يف نيبغارلاو
88.24.63/940 :فتاه راردأا60 مقر ينطولا قيرطلا-CND  ميدقلا

:يلاتلا وحنلا ىلع ةلسصفم ةفرظأا ةثÓث يف ضضورعلا لمحت
:ةيلاتلاقئاثولا نم نوكتملا :حسشرتملا فلم لمحي :لوأ’ا فرظلا (1
،موتخمو يسضمم ،خرؤوم ،ءولمم ،حسشرتلا حيرسصت .1
،موتخمو يسضمم ،خرؤوم ،ءولمم ةهازنلاب حيرسصت .2
،ةكرسش ةلاح يف ضضراعلل يسساسسأ’ا نوناقلا نم ةخسسن .3
،فسصلا ةسسيئر ةسسسسؤوم ديدحت عم تاسسسسؤوم تاعمجتل لوكوتورب نم ةخسسن .4
،(ليثمتلا ةلاح يف) ءاسضمإ’اب ضضيوفت نم ةخسسن .5
:(رسصحلا ’ لاثملا ليبسس ىلع) ةيلاتلا قئاثولا يف ةلثمملاو ضضراعلا مييقتب حمسست ىرخأا ةقيثو لك .6
(ةفلتخم تاكبسشو قرط ةيرسضح ةئيهت ضسدنهم ،يرلا يف ضسدنهم ،يندم ضسدنهم ،يرامعم ضسدنهم) دهعتملا دامتعا ةداهسش نم ةخسسن :ةينهملا تايناكمإ’ا - أا

.لاغسشأ’ا ةعيبط بسسح ةيحÓسصلا روط يف
.طاسشنلا ةداهسش وأا (9102 -8102 -7102) ةريخأ’ا تاونسس ثÓثلل ةيفرسصملا عجارملاو ةيلاملا لئاسصحلاب ةرربم ةيلام لئاسسو :ةيلام تاردق - ب
:يف ةلثمتم :ةينقتلا تايناكمإ’ا - ت

SANC ىدل ليجسستلا مقرو ضصسصختلا ،بقللاو مسسإ’ا ىلإا ةراسشإ’ا عم ةيرسشبلا دراوملا ةمئاق -
.ضضراعلا مييقتب حمسست ىرخأا ةقيثو لك-
.ليهأاتلا طورسش يبلت يتلا ةينقتلاو ةينهلا تاردقلا ضصخلت حسشرتملا ةركذم -
:هيلع لجسسم قلغم فرظ يف عسضوت هÓعأا اهيلإا راسشملا قئاثولا هذه لمجم

0202/...... :مقر ايند تاردق طارتسشا عم حوتفملا ضضورعلا بلط
«حسشرتملا فلم»
:ةيلاتلا قئاثولا نم نوكتملا :ينقتلا ضضرعلا لمحي :يناثلا فرظلا (2
،موتخمو يسضمم ،خرؤوم ،ءولمم باتتك’اب حيرسصتلا -1
«لبقو ئرق» :ديلا طخب ةرابع ليجسست عم ءاسضمإ’ا نكامأاب موتخمو يسضمم ،هتاحفسص ةموتخم ،هيف ام ىلع علطم يلاحلا طورسشلا رتفد -2
.قفرملا جذومنلا بسسح ةيريربتلا ةينقتلا ةركذملا -3
.(ةيحÓسصلا روط يفSANC ىدل ةيمسس’ا باسستن’ا ةداهسش + حاجنلا تاداهسشب ايرابجإا ةقفرم) ةيرسشبلا دراوملا ةمئاق -4
رسضحم + ءارسشلا ةروتافو كرحتملا داتعلل ةيحÓسصلا روط يف تانيمأاتلاو ةيدامرلا تاقاطبلاب ايرابجإا قفرم ةعباتملا يف لمعتسسيسس يذلا داتعلا ةمئاق -5
.كرحتملا ريغلا داتعلل ةيلاحلا ةنسسلا لÓخ  خرؤوم يئاسضق
،ةدقاعتملا حلاسصملا فرط نم ةاسضمم ةعباتملا نسسح ةداهسشب ةقفرم (ةعباتملا) ةريخأ’ا تاونسسلا رسشعلا لÓخ ةزجنملا عيراسشملل ةينهملا عجارملا ةمئاق -6
:هيلع لجسسم قلغم فرظ يف عسضوت هÓعأا اهيلإا راسشملا قئاثولا هذه لمجم

0202/.......:مقر ايند تاردق طارتسشا عم حوتفملا ضضورعلا بلط
«ينقتلا ضضرعلا»
:ةيلاتلا قئاثولا نم نوكتملا :يلاملا ضضرعلا لمحي :ثلاثلا فرظلا (3
.،ةموتخمو ةيسضمم ،ةخرؤوم ،ةءولمم دهعتلا ةلاسسر .1
:(يلاملا ضضرعلا) يلاملا حارتق’ا .2
(ةسصح لكل رهسش/ضصخسش ضساسسا ىلع ةعباتملا مييقت) ةموتخمو ةيسضمم ،ةخرؤوم ةءولمم03 ىلإا10 نم قحÓملا :ةيودحولا راعسس’ا لودج -أا

(ةسصح لكل رهسش /ضصخسش ضساسسا ىلع ةعباتملا مييقت) ةموتخمو ةيسضمم ،ةخرؤومو ةءولمم06 ىلإا13 نم قحÓملا :يريدقتلاو يمكلا ليسصفتلا -ب
:هيلع لجسسم قلغم فرظ يف عسضوت هÓعأا اهيلإا راسشملا قئاثولا هذه لمجم

0202/.......:مقر ايند تاردق طارتسشا عم حوتفملا ضضورعلا بلط
«يلاملا ضضرعلا»

:هيلع لجسسمو قلغمو ةيوهلا لفغم يجراخ فرظ يف ةثÓثلا ةفرظ’ا هذه عدوت
0202/.......:مقر ايند تاردق طارتسشا عم حوتفملا ضضورعلا بلط

(اهمييقتو ضضورعلا حتف ةنجل فرط نم ’إا حتفي ’ فرظ )
(ةنامأ’ا) راردأا ةي’ول ءانبلاو ةيرامعملا ةسسدنهلا ،ريمعتلا ريدم ديسسلا ىلإا

-راردأا -60 مقر ينطولا قيرطلا،CND ميدقلا رقملا لباقم
882463940 :مقر فتاه

 :ةيلمعلا
.بونجلا تاي’و يف يمومعلا يراقعلا ءاعولا ةيمنت راطإا يف ةأاسشنملا تائزجتلل ةفلتخملا تاكبسشلاو قرطلا لاغسشأا

:عورسشملا
.ةسصح03 ىلإا ةمسسقم راردأا ةي’و يف يمومعلا يراقعلا ءاعولا ةيمنت راطإا يف ةأاسشنملا تائزجتلل ةفلتخملا تاكبسشلاو قرطلا لاغسشأا زاجنإا ةعباتم
.راردأا ةي’ول ءانبلاو ةيرامعملا ةسسدنهلا ،ريمعتلا ةيريدم ةنامأا ىدل ضضورعلا عدوت

يمومعلا لماعتملل ةيمسسرلا ةرسشنلا وأا ةيمويلا دئارجلا يف نÓعإÓل رسشن لوأا خيرات نم ءادتبا موي (12) نورسشعو دحاوب ضضورعلا ريسضحت ةدم تددح
POMOB.

يمومعلا لماعتملل ةيمسسرلا ةرسشنلا يف وأا ةينطولا ةيمويلا دئارجلا يف نÓعإ’ا رسشن موي نم ءادتبا (12) نورسشعلاو دحاولا مويلاب ضضورعلا عاديإا خيرات ددح
POMOBمويلا ضسفنب (00:21) راهنلا فسصتنم ىلإا احابسص (00:8) ةنماثلا ةعاسسلا نم ءادتبا.
:ضضورعلا حتف

تاعامتج’ا ةعاقب ءانبلاو ةيرامعملا ةسسدنهلا ،ريمعتلا ةيريدم رقمب ضضورعلا عاديإ’ موي رخآا نم اسس03:41 ةعاسسلا ىلع نوكت ضضورعلل حاتتف’ا ةسسلج
.ةلطع موي مويلا اذه فداسص اذإا تيقوتلا ضسفنب يلاوملا لمعلا موي ىلإا لجؤويو
.ضضورعلا حتف تاسسلج روسضحل ةسصقانملا يف نيكراسشملل ةوعد ةباثمب نÓعإ’ا اذه ربتعيو
.ضضورعلا عاديإ’ موي رخآا نم ءادتبا ضضورعلا ريسضحت ةدم ىلإا ةفاسضإا موي09 ةدمل مهسضورعب نيمزلم نودهعتملا ىقبي امك

راردأا ةي’و
ءانبلاو ةيرامعملا ةسسدنهلا ،ريمعتلا ةيريدم

0202 /70 :مقر ايند تأردق طأرتسشأ عم حوتفملأ شضورعلأ بلط
274500510102000 :يئابجلا مقرلا

BSPD/AW/SRDSF/400/8102 :ةيلمعلا ناونع
(SRDSF 8102 )بونجلا تاي’و يف يمومعلا يراقعلا ءاعولا ةيمنت راطإا يف ةأاسشنملا تائزجتلل ةفلتخملا تاكبسشلاو قرطلا لاغسشأا :ةيلمعلا
ىلإا ةمسسقم راردأا ةي’و يف يمومعلا يراقعلا ءاعولا ةيمنت راطإا يف ةأاسشنملا تائزجتلل ةفلتخملا تاكبسشلاو قرطلا لاغسشأا زاجنإا ةعباتم :عورسشملا
.ةسصح03

نلعت ،بونجلا تاي’و يمومعلا يراقعلا ءاعولا ةيمنت راطإا يف ةأاسشنملا تائزجتلل ةفلتخملا تاكبسشلاو قرطلا لاغسشأا زاجنإا ةعباتم ةيلمع راطإا يف
لاغسشأا زاجنا ةعباتم :ـب مايقلا دسصق ايند تاردق طارتسشا عم حوتفملا ضضورعلا بلط نع راردأا ةي’ول ءانبلاو ةيرامعملا ةسسدنهلا ،ريمعتلا ةيريدم
:يلاتلاك ةسصح03 ىلإا ةمسسقم راردأا ةي’و يف يمومعلا يراقعلا ءاعولا ةيمنت راطإا يف ةأاسشنملا تائزجتلل ةفلتخملا تاكبسشلاو قرطلا

يداولا بابل يعماجلا يئافسشتسس’ا زكرملا
30000940610000610804 FIN

ىودج مدع نع نÓعإأ
51/0202 مقر ةينطو ةسصقانم

يسسائرلا موسسرملا نم ةيناثلا ةرقفلا04 ةداملا ماكحأ’ اقبط
قفاوملا ـه6341 ماع ةجحلا يذ2 يف خرؤوملا742 -51 مــقر
ةيمومعلا تاقفسصلا ميظ˘ن˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا5102 ربمت˘ب˘سس61 ـ˘˘ل
يعماجلا يئافسشتسس’ا زكرملا ملعي ،ماعلا قفرملا تاسضيوفتو
طارتسشا عم حوتفملا ينطولا ضضورعلا بلط نأا يداولا بابل

زاغلاب ىفسشتسسملا ديوزت لجأا نم51/0202 مقر ايند تاردق
:يلي امك ضصسصح ربع ةعزوم0202 ةنسسل يعانسصلا يبطلا

8F3C :41 °n tol
6F2C :61 °n tol

muiléh zaG :81 °n tol
QC el ruop2H zaG :02 °n tol

%1 ecnalab )03N(20 + )05N(2N51 zaG :12 °n tol
˘مÓ˘سسلا ة˘ي˘لا˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا دـــئار˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف اــهر˘˘سشن مـــت يــت˘˘لا

ةرسشنلاو32/40/0202 خيراتب نطولا ،32/40/0202 خيراتب
حتف ءارجإ’ اقبط هنأا يمومعلا لماعتملا تاقفسصل ةيمسسرلا
مدع نع نÓعإ’ا مت كلذل ،ضضرع يأا عاديإا متي مل ،ةفرظأ’ا

.ةسصقانملا ىودج
8048006102 PENA 0202 يام91مÓسسلا



يرغي لسساكوين
‘أرخ بتأرب نأديز

،ينابشسإا يفحشص ريرقت فششك
ثادحإا يف لشساكوين ةبغر نع
،«غيلريميربلا» يف ىربك ةأاجافم
ءامشسأ’ا دحأا عم دقاعتلا للخ نم
,قيرفلا ةدايقل ابوروأا يف ةعمللا

نم لشسا˘كو˘ي˘ن ة˘ي˘كل˘م تبر˘ت˘قاو
،ناملشس نب دمحم ريمألل لاقتن’ا
نيبو هنيب مت يذلا قافت’ا دعب
ىلع ،يدانلا كلام يلششآا كيام
هينج نويلم003 لباقم هئارشش
ع˘˘قو˘˘م بشسح˘˘بو ,ي˘˘ن˘˘ي˘˘لر˘˘ت˘˘˘شسإا
،ينابشسإ’ا «لارتن˘ي˘شس ا˘شسن˘ي˘ف˘يد»
لشساكوين˘ل ةد˘يد˘ج˘لا ةرادإ’ا نإا˘ف
بيرد˘ت ة˘م˘ه˘م دا˘ن˘شسإا ي˘ف ر˘كف˘ت
ن˘يد˘لا ن˘يز ي˘شسنر˘ف˘ل˘ل ق˘ير˘˘ف˘˘لا

لا˘ير˘ل ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ،ناد˘˘يز
لشساكوين ةرادإا ططختو ,ديردم
ى˘لإا ل˘شصي ا˘ًب˘˘تار ناد˘˘يز ح˘˘ن˘˘م˘˘ل

لا˘ير ي˘ف ها˘شضا˘ق˘ت˘ي ا˘˘م ف˘˘ع˘˘شض
،(ر’ود نويلم52 وحن) ديردم
عورششم ةدايق˘ب ه˘عا˘ن˘قإا ل˘جأا ن˘م
تاو˘˘ن˘˘شسلا ي˘˘ف «ضسيا˘˘ب˘˘كا˘˘م˘˘˘لا»
و˘ه ناد˘يز ر˘ب˘ت˘ع˘ي ’و ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا
ة˘˘˘ح˘˘˘ئ’ ي˘˘˘ف ى˘˘˘ل˘˘˘ع د˘˘˘ي˘˘˘حو˘˘˘˘لا
،لشساكوين بيردت˘ل ن˘ي˘ح˘ششر˘م˘لا
ير˘غ˘ي˘˘لأا ضسكا˘˘م ا˘˘ًشضيأا كا˘˘ن˘˘ه˘˘ف
ه˘ن˘كل ،و˘ن˘ي˘ت˘ي˘كو˘ب و˘ي˘شسيروا˘مو
.ةحئللا ضسأار ىلع يتأاي

محتقي دينع مسصخ
ديردم لاير ةقفسص

دنلاه عم
،ينابشسإا يفحشص ريرقت فششك

د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير نأا ،د˘˘حأ’ا مو˘˘ي˘˘˘لا
ي˘ف ة˘شسر˘شش ة˘شسفا˘ن˘م ه˘˘جاو˘˘ي˘˘شس

يجيورن˘لا ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘ل˘ل ه˘ق˘ير˘ط
ايشسوروب مجاهم ،دن’اه جنيلريإا
و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ،د˘˘نو˘˘م˘˘˘ترود
دن’اه قلأاتو ،لب˘ق˘م˘لا ي˘ف˘ي˘شصلا
اذه ظوح˘ل˘م ل˘كششب (ا˘ًما˘ع91)
ضصي˘˘˘م˘˘˘ق˘˘˘ب ءاو˘˘˘شس ،م˘˘˘شسو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
وأا ،لوأ’ا فشصنلا يف غروبزلاشس
لقتنا امدعب ،دنومترود ضصيمقب
،ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا ي˘˘ف˘˘نا˘˘ج ي˘˘ف ه˘˘˘ي˘˘˘لإا

ا˘˘شسن˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘يد» ع˘˘˘قو˘˘˘م بشسح˘˘˘بو
نإا˘˘ف ،ي˘˘نا˘˘ب˘˘شسإ’ا «لار˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘شس
مشض لواحيشس دتيانوي رتشسششنام
،ف˘ي˘شصلا اذ˘ه ىر˘خأا ةر˘م د˘ن’ا˘ه
ىلع ديردم لاير ربجيشس ام وهو
لواحو ،ةقفشصلا مشسحل عارشسإ’ا

دن’اه م˘شض د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘شسششنا˘م
رياني يف ،ةوق نم يتوأا ام لكب
بعللا مشسحي نأا لبق ،يشضاملا

ى˘˘˘لإا ما˘˘˘م˘˘˘˘شضن’ا˘˘˘˘ب ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘ه˘˘˘˘جو
43 د˘ن’ا˘ه ضضا˘خو ،د˘نو˘˘م˘˘ترود
ع˘ي˘م˘ج ي˘ف م˘شسو˘م˘لا اذ˘ه ةارا˘ب˘م
14 ل˘ج˘شس ثي˘˘ح ،تا˘˘ق˘˘با˘˘شسم˘˘لا

.ىرخأا01 عنشصو ،افده

847211ددعلأ ^1441 ناشضمر62ـل قفأوملأ0202 يام91ءاثÓثلأةصضايرلا

sport@essalamonline.com

نامÒج ناسس عم ديدجتلل ابعسص اطرسش عسضي يبابم

يسسايق مقرب درفني كيلفو ..افيلسسدنوبلاب ةيلاثŸأ هتليسصح عفري ريون

«ةأرابم لكب زوفلل ةنولسشرب دوقيسس يئانثلأ أذه» :وليم

نأا ةيشسنرف ةيفحشص ريراقت تدكأا
نا˘شس ضسيرا˘ب م˘ج˘ن ،ي˘با˘ب˘م نا˘ي˘ل˘˘ي˘˘ك
للخ ريكفت يأا ليجأات ررق ،نامريج
نع ليحرلا ضصوشصخب ،ةيلاحلا ةرتفلا

ربتعيو ،فيشصلا اذه ءارمأ’ا ةقيدح
ءانب ،ديردم لايرل اًيشساشسأا اًفده يبابم
أادب امك ،ناديز نيدلا نيز ةبغر ىلع
فقو˘م˘لا تارو˘ط˘ت بقار˘ي لو˘بر˘ف˘ي˘ل
يتلا ةيداشصتق’ا ةمزأ’ا عمو ،اًشضيأا
نم نوكيشس ،انوروك ضسوريف اهثدحأا
مدقتلا لوبرفيلو لايرلا ىلع بعشصلا
يف لجشس يذلا يبابم مشضل ضضرعب
اذ˘ه ،ا˘فد˘˘ه12 ي˘لا˘ح˘لا م˘˘شسو˘˘م˘˘لا
01 و˘˘ل» ع˘˘قو˘˘م بشسح˘˘بو ،ف˘˘ي˘˘شصلا
ركفي يبابم نإاف ،يشسنرفلا «تروبشس
يف يهتني يذلا هدقع ديدجت يف نآ’ا

ىلع ،نامريج ناشس عم2202 فيشص
هل حمشسي هيف طرشش عشضو متي نأا
وأا د˘يرد˘م لا˘ير ى˘لإا ا˘مإا ما˘م˘شضن’ا˘˘ب
لاز˘ت ’و ،لو˘ق˘ع˘م ر˘ع˘شسب لو˘بر˘ف˘˘ي˘˘ل
ع˘ي˘قو˘ت نأا˘ششب ةر˘م˘ت˘شسم تا˘ثدا˘ح˘م˘لا

006 ةميقب ديدج دقع ىلع يبابم
،عوبشسأ’ا يف يني˘لر˘ت˘شسإا ه˘ي˘ن˘ج ف˘لأا

ل˘ث˘م˘ي طر˘ششلا اذ˘˘ه نأا ود˘˘ب˘˘ي ن˘˘كلو
’و ،تاشضوافملا ي˘ف ة˘كئا˘شش ة˘ط˘ق˘ن
ماعل راظتن’ا نم ديردم لاير عنامي
م˘شض ى˘ل˘ع ضضوا˘ف˘ت˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م ر˘˘خآا

ىلع دامتع’ا :لوأ’ا ،يببشسل ،يبابم
يلاتلابو ،هدقعل بعللا ديدمت مدع
ضضواف˘ت˘ل˘ل نا˘مر˘ي˘ج نا˘شس ر˘ط˘شضي˘شس
،ًنا˘ج˘م ه˘ل˘ي˘حر بن˘ج˘ت˘ل ،ه˘ع˘ي˘ب لو˘ح
عم يبابمل ةرتوتملا ةقلعلا :يناثلاو

يأا رهظت ’ يتلا نامريج ناشس ضسيراب
.نشسحتلا ىلع تاملع

هفيشضم ىلع خنويم نرياب بلغت
را˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘˘ف (0‐2) ن˘ي˘لر˘ب نو˘˘ي˘˘نو˘˘ي
يرودلا نم62ـلا ةلوجلا تاشسفانم
يرافاب˘لا ق˘ير˘ف˘لا ضضا˘خو ،ي˘نا˘م˘لأ’ا
دعب اغيلشسدنوبلا يف هل ةارابم لوأا
ةحئاج ببشسب نيرهشش وحن ماد فقوت

«ا˘ت˘بوأا» ة˘˘كب˘˘شش بشسح˘˘بو ،ا˘˘نورو˘˘ك
ط˘شسو˘لا بع’ نإا˘ف ،تا˘ي˘˘ئا˘˘شصحإل˘˘ل
ىلإا لشصو اراتناكلأا وجايت ينابشسإ’ا
اغيلشسد˘نو˘ب˘لا ي˘ف ه˘ل711ـلا زو˘ف˘لا

هنطاوم عم كلذب اراتناكلأا ىواشستو
ينابشسإا بع’ رثكأاك زينيترام يفاخ
خ˘يرا˘ت ي˘ف تارا˘شصت˘نل˘ل ا˘ًق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
ةكبششلا تراششأا امك ،ا˘غ˘ي˘ل˘شسد˘نو˘ب˘لا
05 ىلإا يرافابلا قيرفلا لوشصو ىلإا

يناملأ’ا بردم˘لا ة˘ب˘ق˘ح لل˘خ ا˘ًفد˘ه
اًمقر كلذب كيلف ققحو ،كيلف زناه
،افيلشسد˘نو˘ب˘لا ي˘ف ا˘ًي˘خ˘يرا˘ت ا˘ًي˘شسا˘ي˘ق
مقرلا اذه ى˘لإا ق˘ير˘ف˘لا ل˘شصو ا˘مد˘ع˘ب

كيلف نأا ركذي ,طقف ةارابم61 للخ
اًفلخ خنويم نرياب بيردت ةمهم ىلوت
ربمفون يف ضشتافوك وكين يتاوركلل
يناملأ’ا ضسراحلا عاطتشساو ,9102
جر˘خ˘ي نأا ر˘يو˘ن ل˘يو˘نا˘م مر˘شضخ˘م˘لا
،كلذبو ,ةارابملا نم ة˘ف˘ي˘ظ˘ن كا˘ب˘ششب
ةفاظن ىلع ظافحلا نم ريون نكمت
لقأ’ا ىلع ةدحاو ةارابم يف هكابشش
اههجاو يتلا53ـلا قرفلا ةفاك مامأا

.اغيلشسدنوبلا يف هتريشسم رادم ىلع

مجن ،وليم يبيليف يليزاربلا لاك
طخل ح˘يد˘م˘لا ،ق˘با˘شسلا نل˘ي˘م ر˘ت˘نإا
،ةنولششربل عقوتملا يرانلا موجهلا
ضضو˘خ˘يو ،ل˘ب˘ق˘م˘˘لا م˘˘شسو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
نليم رتنإا عم تاشضوافم ةنولششرب
،ز˘ي˘ن˘ي˘ترا˘˘م ورا˘˘تو’ ه˘˘م˘˘ج˘˘ن م˘˘شضل
ةداعتشسا يف ةب˘غر˘لا ى˘لإا ة˘فا˘شضإ’ا˘ب
نا˘شس ضسيرا˘ب ن˘م ا˘ف˘ل˘ي˘شس اد را˘م˘˘ي˘˘ن

هتاحيرشصت يف ،وليم لاقو ،نامريج

:ة˘ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا «ي˘لوأا» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘شصل
د˘˘ي˘˘ج بع’ و˘˘ه˘˘ف ورا˘˘تو’ فر˘˘عأا»
نود اًري˘ث˘ك كر˘ح˘ت˘يو ،د˘ج˘ب ل˘م˘ع˘يو
،فادهأ’ا نم ر˘ي˘ث˘كلا زر˘ح˘ُيو ةر˘كلا

نو˘كي˘˘شس ه˘˘نأا ىرأا ي˘˘ل ة˘˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘بو
،«لب˘ق˘ت˘شسم˘لا ي˘ف ا˘ي˘م˘لا˘ع ا˘م˘جا˘ه˘م
لوشضفلا نم ريثكلا يدل» :فاشضأاو
ي˘˘ف ورا˘˘تو’ بع˘˘˘ل˘˘˘ي ف˘˘˘ي˘˘˘ك ىرأ’
مشضني نأا ليختت نأا كلو ،ةنولششرب

زيراوشس بناجب ةيعونلا هذهب بع’
نم نوكي نل ثيح ،رامينو يشسيمو
نوجاتحيشس» :متخو ،مهفاقيإا نكمملا

يف وليم ي˘ب˘ي˘ل˘ي˘ف ل˘ث˘م ن˘ي˘ب˘ع’5
،مهدعاشسُي امكحو ،مهلكرل بعلملا

يأا ر˘˘شسخ˘˘ي فو˘˘شس ر˘˘خآا ءي˘˘˘شش يأاو
ى˘ل˘ع (0‐7) ةجي˘ت˘ن˘ب م˘هد˘شض ق˘ير˘ف
.«روفلا

مداقلأ نأوج31ـلأ موي عقوتم تايرابملأ فانئتشسأ

ايلاطيإأ يف ةيعامجلأ تابيردتلأ ةدوع ليجأات
فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا د˘عو˘م ل˘ي˘جأا˘˘ت رر˘˘ق˘˘ت

ا˘ه˘˘تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت ة˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا ة˘˘يد˘˘نأ’ا
ةنج˘ل˘لا تل˘ششف ا˘مد˘ع˘ب ،ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لا
رارقإا يف ةموكحلل ةعباتلا ةيملعلا
تا˘شضا˘ير˘ل˘ل ة˘ي˘ه˘ي˘جو˘ت˘لا ئدا˘ب˘م˘لا
اقفو ،بشسانملا تقولا يف ةيعامجلا
ةيلاطيإ’ا ءابنأ’ا ة˘لا˘كو ه˘ت˘ل˘ق˘ن ا˘م˘ل
ةرازو ي˘˘˘ف ردا˘˘˘شصم ن˘˘˘˘ع ،(ا˘˘˘˘شسنأا)
ى˘ل˘ع ة˘˘ق˘˘فاو˘˘م˘˘لا نإا˘˘ف ،ة˘˘شضا˘˘ير˘˘لا
انوروك ضسوريفل ديدج لوكوتورب
يدؤويشس ام ،نينث’ا ضسمأا حنمُت امبر
42 ةدمل قرف˘لا تا˘ب˘يرد˘ت ل˘ي˘جأا˘ت˘ل
نوكتشس ،هشسفن تقولا يف ،ةعاشس
بيردتلا ةلشصاوم ىلع ةرداق قرفلا
وهو ،اهتاركشسعم يف يدرف لكششب
نم عبارلا ذنم هب حومشسملا رمأ’ا

تأادب يذلا تقولا يف كلذو يام
قلغلا ف˘ي˘ف˘خ˘ت ي˘ف ة˘مو˘كح˘لا ه˘ي˘ف
ر˘˘م˘˘ت˘˘شسا يذ˘˘لا دل˘˘ب˘˘ل˘˘ل ل˘˘˘ما˘˘˘ششلا
فلخ ةطقن كانه تناكو ،نيرهششل
ةركل يلاطيإ’ا داحت’او ةرازولا نيب
ة˘يد˘نأ’او ،يرود˘لا ة˘ط˘بارو ،مد˘ق˘˘لا

ة˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م ل˘˘ك برد˘˘ت˘˘ي نأا ي˘˘هو
نيعوبشسأا ةدمل مقا˘ط˘لاو ن˘ي˘ب˘عل˘لا
قرفلا ءابطأا نأا ةقيقحو ،لزعلا يف

ة˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا او˘ل˘م˘ح˘ت˘˘ي نأا ن˘˘كم˘˘ي
،ةلمتحم˘لا ىود˘ع˘لا ن˘ع ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا

ة˘ط˘بار˘لا تمد˘ق˘ت ،«ا˘شسنأا»ـل ا˘˘ق˘˘فوو
نم ديزملا ءارجإا ن˘م˘شضت˘ي حار˘ت˘قا˘ب
ضسوريف نع فششكل˘ل تا˘شصو˘ح˘ف˘لا

ةشضاير˘لا ر˘يزو ى˘كت˘ششاو ،ا˘نورو˘ك
اذه ع˘ل˘ط˘م ارو˘فادا˘ب˘شس وز˘ن˘ي˘ششن˘ي˘ف
ىلع ةشضقانتم تابلط نم عوبشسأ’ا

ة˘جرد˘لا يرود ة˘يد˘نأا ن˘م ود˘ب˘ي ا˘˘م

ضسوريف لوكوتورب فيفختل ىلوأ’ا
تابيردتلا فانئتشسا»: لاقو ،انوروك
مل لوكوتوربل اقفو متيشس ةيعامجلا
ةيملعلا ةنجللا ’و انأا ’ هب مدقتن
،رهشش لبق ،نكلو ةموكحلل ةعباتلا
ةركل يلاطيإ’ا داحت’ا هب يل مدقت
نآ’ا انأا»: فاشضأاو ،«ةطبارلاو مدقلا

اهيدل ةطبارلا نأاب يتفرعمل ئجافتم
لوكوتوربلا قيبطت يف تابوعشص

ببشسب بلغأ’ا يف ،هب اومدقت يذلا
ائيشش ضسيل اذه نكلو ،ةيدنأ’ا عجارت

ةيدنأ’ا ضضعب نأا نآ’ا اوكردأا هانبلط
اهيف ل˘خد˘ت ق˘فار˘م ا˘ه˘يد˘ل د˘جو˘ي ’
يرود˘لا ة˘ط˘بار تط˘ط˘خو ،«لز˘ع˘لا
موي يرود˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘شس’ ي˘لا˘ط˘يإ’ا

ا˘ق˘فو ل˘ب˘ق˘م˘ل ل˘ب˘ق˘م˘لا ناو˘˘ج31
اهتعشضو ي˘ت˘لا ة˘مل˘شسلا تاءار˘جإ’
.ةموكحلا

عسضي شسوتنفوج
أًديحو اًطرسش
ششتينايب لاقتنل

ةنولسشرب ¤إأ
ي˘ف˘ح˘شص ر˘ير˘ق˘ت ف˘ششك

هددح اًدي˘حو ا˘ًطر˘شش ي˘لا˘ط˘يإا
ى˘ل˘ع ة˘ق˘فاو˘م˘ل˘ل ضسو˘ت˘ن˘فو˘ي
ي˘˘ن˘˘شسو˘˘ب˘˘لا ه˘˘ب˘˘ع’ ل˘˘ي˘˘حر
ى˘˘لإا ضشت˘˘ي˘˘نا˘˘ي˘˘ب م˘˘ي˘˘لار˘˘˘ي˘˘˘م
ةفيحشص تمعزو ،ة˘نو˘ل˘ششر˘ب
نأا ة˘ي˘نو˘لا˘ت˘˘كلا «ترو˘˘ب˘˘شس»
ةنولششرب عم قفتا ضسوتنفوج
،وديميشس نوشسلين مشض ىلع
م˘ي˘لار˘ي˘م ي˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا ل˘˘با˘˘ق˘˘م
،ويليششت يد ايتامو ضشتينايب
نويلم52 ى˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإ’ا˘˘ب
ة˘˘˘˘˘كب˘˘˘˘˘شش بشسح˘˘˘˘˘˘بو ،وروأا
،«اي˘لا˘ط˘يإا ترو˘ب˘شس يا˘كشس»
ىلإا مشضني نل ضشتينايب نإاف
لوشصح ةلاح يف ’إا ةنولششرب

تا˘مد˘خ ى˘ل˘ع ضسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج
ةريششم ،وليم رثرآا يليزاربلا
نأا ى˘˘˘˘لإا ه˘˘˘˘تاذ تقو˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘ف
اًمته˘م ضسي˘ل ير˘ي˘نو˘كنا˘ي˘ب˘لا
،ود˘ي˘˘م˘˘ي˘˘شسب ضصا˘˘خ ل˘˘كششب
ر˘˘˘ثرآا لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نا نأا ود˘˘˘˘ب˘˘˘˘يو
دعب ،ةياغلل دقعم ضسوتنفوجل
هتين يليزاربلا مجنلا نلعأا نأا
مد˘عو ،و˘ن بما˘ك ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لا

لازي ’و ،ليحرلا يف هتبغر
لاقتنل˘ل ا˘ًح˘ششر˘م ضشت˘ي˘نا˘ي˘ب
تاقفشص يف ٍدان نم رثكأا ىلإا
ا˘˘ه˘˘ن˘˘م˘˘شض ن˘˘م ،ة˘˘˘ي˘˘˘لدا˘˘˘ب˘˘˘ت
لجأا نم د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘شسششنا˘م
نا˘شس ضسيرا˘بو ،ا˘ب˘˘جو˘˘ب لو˘˘ب

ورد˘نا˘ي˘ل ل˘جأا ن˘م نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج
ن˘م ي˘شسل˘ي˘˘ششتو ،ضسيد˘˘يرا˘˘ب
رد˘ق˘يو ،و˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘جرو˘˘ج ل˘˘جأا

ضشتي˘نا˘ي˘ب ة˘م˘ي˘ق ضسو˘ت˘ن˘فو˘ج
نويلم04‐03 ي˘˘لاو˘˘ح˘˘˘ب
ه˘مد˘خ˘ت˘شسي ن˘ل كلذ˘ل ،ورو˘ي
يد ا˘˘ي˘˘تا˘˘م ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإ’ا˘˘ب
وروأا نو˘ي˘ل˘م52و وي˘ل˘ي˘ششت
.وديميشس لوشصو لباقم ،اًدقن
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دحأا عم دقا˘ع˘ت˘ل˘ل لا˘ن˘شسرآا ح˘م˘ط˘ي
ةلكششم كانه نكل ،ةنولششرب يبع’
امبشسح ،يعاشسملا هذه لقرعت امبر
«ضسير˘˘ب˘˘شسكإا» ة˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شص تدا˘˘˘فأا
نأا ةفيحشصلا تحشضوأاو ،ةيناطيربلا
ضسراح ،وتين يليزاربلاب قلعتي رمأ’ا
تا˘با˘شسح ل˘خد يذ˘لا ،ا˘نار˘˘غو˘˘ل˘˘ب˘˘لا
امبر ريخأ’ا نأا ريغ ،اشضيأا يشسليششت
اذإا ،هعم د˘قا˘ع˘ت˘لا قا˘ب˘شس ن˘م جر˘خ˘ي

نم انانوأا هيردنأا ينوريماكلا مشض
تفا˘˘˘˘شضأاو ،مادر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شسمأا ضسكا˘˘˘˘˘جأا
كلذك متهم ضسكاجأا نأا «ضسيربشسكإا»
،انانوأ’ لمتحم ليدبك ،وتين مشضب
بعللا يف هتبغر نع برعأا يذلا

اذه ،زاتم˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا يرود˘لا˘ب
نأا ةفيح˘شصلا تر˘كذ ا˘م˘ك ،ف˘ي˘شصلا
يف ،لكاششم يأا هجاوي ’ ةنولششرب
وكيتلتأا وأا ةيليبششإا ةيدنأ’ وتين عيب
،نل˘ي˘م وأا ضسي˘ت˘ي˘ب لا˘ير وأا د˘˘يرد˘˘م
مشضب ما˘م˘ت˘ه’ا د˘ياز˘ت نأا تر˘ب˘ت˘عاو
،هرعشس عفر˘ي نأا ح˘جر˘م˘لا ن˘م ،و˘ت˘ي˘ن

ة˘ي˘ف˘ي˘شصلا ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا ةر˘ت˘˘ف لل˘˘خ
بغريام نع ديزي غ˘ل˘ب˘م˘ل ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا
ترا˘˘˘ششأاو ،ه˘˘˘ع˘˘˘فد ي˘˘˘˘ف لا˘˘˘˘ن˘˘˘˘شسرآا
د˘ق˘ع نأا م˘غر ه˘نأا ى˘˘لإا ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا
و˘نا˘ي˘ل˘ي˘م˘يإا ،ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا ضسرا˘ح˘لا

ماع يهتني «زرناغلا» عم ،زينيترام
تا˘با˘شسح ن˘ع د˘ي˘ع˘ب ه˘˘ن˘˘كل ،2202

كراشش امدعب ،قيرفلل ينفلا زاهجلا
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ط˘ق˘ف ةارا˘ب˘م11 ي˘˘˘˘ف
ىلإا رظنُيو ،مشسوملا اذه ،ت’وطبلا
نم ةيطايتحا ةخشسن هنأا ىلع وتين
ونيل دنريب يناملألل ،ةيلاعلا ةجردلا

لكششب رهظ يذلا ،لانشسرآا ضسراح
نا˘كو ،م˘شسو˘م˘لا اذ˘ه ة˘يا˘غ˘˘ل˘˘ل د˘˘ي˘˘ج
برد˘م ،ا˘ت˘ي˘ترأا ل˘ي˘كي˘م ي˘نا˘˘ب˘˘شسإ’ا
ه˘نإا ار˘خؤو˘م لا˘ق ،ي˘ند˘ن˘ل˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
نيذلا ،نيب˘عل˘لا ع˘م ط˘ق˘ف ع˘قو˘ي˘شس
ةريبك ت’واحمل ةجاح يف اوشسيل

ام وهو ،لانشسرآ’ مودقلاب مهعانقإ’
و˘ت˘ي˘˘ن م˘˘شض ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا ل˘˘قر˘˘ع˘˘ي د˘˘ق
.«ةيجعفدملا» فوفشصل

يزي˘ل˘ج˘نإ’ا نو˘تر˘ف˘يإا يدا˘ن ذ˘خ˘تا
ل˘˘ظ ي˘˘ف ،اد˘˘يد˘˘ج ا˘˘يزار˘˘ت˘˘حا ارار˘˘ق
ر˘ي˘شصم˘ب ط˘ي˘ح˘ي يذ˘˘لا ضضو˘˘م˘˘غ˘˘لا
م˘تو ،زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا يرود˘لا
ايناطيرب يف مدقلا ةرك طاششن قيلعت
بب˘شسب ي˘شضا˘م˘لا ضسرا˘˘م31 ذ˘ن˘˘م
،دجتشسملا ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف ي˘ششف˘ت
ةياه˘ن ى˘ل˘ع ل˘حار˘م9 ل˘˘ب˘˘˘ق كلذو
هنأا يدان˘لا ن˘ل˘عأاو ،«غ˘ي˘لر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا»
اهيلع لشصح يت˘لا لاو˘مأ’ا د˘ي˘ع˘ي˘شس
ه˘تا˘يرا˘ب˘م ر˘كاذ˘ت ع˘ي˘ب ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع ن˘˘م
يرود˘لا ة˘لو˘˘ط˘˘ب ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ق˘˘ب˘˘ت˘˘م˘˘لا
لامكإا ررقت اذإا ،زاتمملا يزيلجنإ’ا

0202‐9102 مشسوم نم ىقبت ام
ةموكحلا تنلعأاو ،ريهامج نود نم
ةيشضايرلا تايلاعفلا نأا ةي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا
ارابتعا دوعت نأا نكمي ارتلجنإا يف
ن˘كل ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ناو˘ج ن˘م لوأ’ا ن˘م
دوجو نود نم كلذ ىرجي نأا يغبني
ةمراشص تاداششرإا عابتا عم نيجرفتم
متي فو˘شسو ،ة˘ح˘شصلا ن˘م ق˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل

يرودلا ةيدنأا ةطبارل عامتجا دقع
ةدوعلا ةششقانمل ىرخأا ةرم زاتمملا
فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا فد˘ه˘ب تا˘ب˘يرد˘ت˘˘لا ى˘˘لإا
عقوتي اميف ،لبقملا رهششلا مشسوملا

يد˘ن˘ل˘ت˘كشسأ’ا يرود˘لا ى˘ل˘خ˘˘ت˘˘ي نأا
عو˘ب˘شسأ’ا ه˘م˘شسو˘م ن˘˘ع زا˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا
يذلا ،نوترفيإا يدان ركذو ،لبقملا
نإا ،هل ارقم لوبرفيل ةنيدم نم ذختي
ةبلاطملا هي˘ع˘ج˘ششم ع˘ي˘م˘ج نا˘كمإا˘ب
تايرابم ركاذت نمث لماك دادرتشساب
هبعلم ىلع ةيقب˘ت˘م˘لا5 ـلا ق˘ير˘ف˘لا
يتلا لاومأ’ا مادختشسا وأا ،ةلوطبلاب
نكميو ،ينامتئا ديشصرك اهقافنإا مت
ءار˘ششل ا˘مإا لاو˘مأ’ا كل˘ت ماد˘˘خ˘˘ت˘˘شسا
‐0202 م˘شسو˘م˘ل ة˘ي˘م˘شسو˘م ةر˘كذ˘˘ت
.يدانلل ةيريخ تاعربتك وأا1202

ةطبار ضسيئر ،ضسابيت رييفاخ ىدبأا
يرودلا ةبرج˘ت˘ب ه˘با˘ج˘عإا ،«ا˘غ˘ي˘ل˘لا»
ةرتف دعب ،طاششنلا ةدوع يف يناملأ’ا
،انوروك ءابو يششفت ببشسب ؛فقوت
تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت ي˘˘ف ،ضسا˘˘ب˘˘ي˘˘˘ت لا˘˘˘قو
انأا» :يعاذإ’ا  «وزادتربلا» جمانربل
ضسيئر تأانهو ،مهلجأا نم اًدج ديعشس
ديج لمعب اوماق ثيح ،اغيلشسدنوبلا

لاثم مهو ،مه˘ب رو˘خ˘ف ا˘نأاو ،ة˘يا˘غ˘ل˘ل
ي˘˘ف ع˘˘شضو˘˘لا ن˘˘عو  ،ه˘˘ب ىذ˘˘ت˘˘ح˘˘˘ُي
اهررق˘ت˘شس ةدو˘ع˘لا» :با˘جأا ،ا˘ي˘نا˘ب˘شسإا
ان˘يد˘ل ضسي˘لو ،ة˘ي˘ح˘شصلا تا˘ط˘ل˘شسلا

نأا د˘يرأا ي˘ن˘نأا م˘غر ،دد˘˘ح˘˘ُم د˘˘عو˘˘م
،نكمم تقو برقأا يف كلذ نوكي
لا˘م˘كت˘شسا ل˘جأا ن˘م ل˘م˘ع˘˘ن ن˘˘ح˘˘نو
،«لبقم˘لا ناو˘ج21 مو˘ي م˘شسو˘م˘˘لا

نأا ني˘ب˘عل˘لا ى˘ل˘ع بج˘ي» :فا˘شضأاو
نم ةديدج ةلحرم لك يفو ،اوزكري
اذل ،نيبعللا ددع دادزي ،تابيردتلا
:متخو ،«رذح كانه نوكي نأا بجي
ةدو˘جو˘م˘لا ة˘ي˘ن˘مأ’ا تاءار˘جإ’ا ع˘م»
نوكي نأا اًيلمع ليحتشسملا نم ،انيدل
.«تابيردتلا يف ىودع يأا كانه

،هغ˘ي˘ن˘ي˘مور ز˘ن˘يا˘ه لرا˘ك د˘ق˘ت˘ع˘ي
هنأا خنويم نريابل يذيفنتلا ضسيئرلا
فقشس ديدحتل ةششقا˘ن˘م ح˘ت˘ف ن˘كم˘ي
،ةيبوروأ’ا مدقلا ةرك يف بتاورلل
ةكبششل ،اماع46 ،هغينيمور لاقو

دو˘جو دا˘ع˘ب˘ت˘شسا م˘ت˘ي م˘ل» :«يا˘كشس»
بتاور˘˘لا ف˘˘ق˘˘شس ،ىر˘˘خأا ة˘˘لوا˘˘ح˘˘˘م
ركذتو ،.«ييأار ي˘ف ةر˘ي˘ث˘م ة˘ششقا˘ن˘م
ةطبارل قباشس ضسيئر وهو ، هغينيمور
لي˘ششي˘م م˘يد˘ق˘ت ،ة˘ي˘بوروأ’ا ة˘يد˘نأ’ا
داح˘تل˘ل ق˘با˘شسلا ضسي˘ئر˘لا ي˘ن˘ي˘تل˘ب
اذه نأاششب تاحرتقم ةدعب يبوروأ’ا
ىهتنا ظحلا ءوشسل» :حشضوأاو ،رمأ’ا
لك نأا مغر ةراشسخلاب رمأ’ا امئاد
تم˘عد ا˘بوروأا ي˘ف ىر˘ب˘كلا ة˘يد˘نأ’ا
ىششامتت ’ اهنا انملع اننأ’ ،ةركفلا

ا˘بوروأا ي˘ف ة˘شسفا˘ن˘م˘˘لا د˘˘عاو˘˘ق ع˘˘م
فاشضأاو ،«ةشصرف اهيدل ضسيل اذهلو
ر˘˘مأ’ا اذ˘˘ه نإا لو˘˘ق بع˘˘شصلا ن˘˘˘م»:
عشضو نأا دقت˘ع˘ُيو ،«مو˘ي˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م

فاقيإا يف دعاشسيشس بتاورلل فقشس
ةيفارتح’ا مد˘ق˘لا ةر˘ك ن˘ي˘ب ةو˘ج˘ف˘لا

ضسوري˘ف ءا˘بو بب˘شسبو ،ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لاو
يتلا ة˘ي˘لا˘م˘لا ل˘كا˘ششم˘لاو ،ا˘نورو˘ك
ريثأا ،ةيدنأ’ا نم ديدعلا اهنم يناعت
،«ادد˘ج˘م عو˘شضو˘م˘لا ي˘ف ثيد˘˘ح˘˘لا

ضسيئر تريفيشس نايتشسيرك يونيو
ىلوتي نأا ي˘نا˘م˘لأ’ا يرود˘لا ة˘ط˘بار
،ةلبقملا رهششأ’ا يف عوشضوملا اذه
نإاف ،ةطبارلل يلاملا ريرقتلل اقفوو
ةيناملأ’ا ىلوأ’ا ةجردلا يرود ةيدنأا
1ر55) ورو˘ي را˘ي˘ل˘م1ر34 تق˘ف˘نأا

ن˘˘ي˘˘ب˘˘عل˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع (ر’ود را˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م
/8102 مشسوم يف ةينفلا ةزهجأ’او
9102.

 هÒهامج هاŒ يزأÎحإأ رأرق ذختي نوترفيإأ

«دعوŸأ أذه ‘ ةدوعلأ ىن“أأو ..ةمهلم اغيلسسدنوبلأ ةبرŒ »:اغيللأ شسيئر

بتأورلأ فقسس ديدحتل ةسشقانم حتف ديؤوي هغينيمور

درابمل لقع لغسشي يسسليسشت يئانث Òسصم

يتلا ،نيبعللا دوقع ديدمت ،يشسليششت بردم درابم’ كنارف ىنمت
فقوتملا مشسوملا ءاهنإا لجأا نم ةريشصق ةرتفل ،لبقملا رهششلا ةياهنب يهتنت
يشسليششت دقاعت يهتنيو ،ةيلاحلا ةليكششتلا ضسفنب انوروك ةحئاج ببشسب
ناوج03 يف وريج هييفيلوأا يشسنرفلا مجاهملاو نايليو يليزاربلا عم
تأادب يتلا رشصانعلا ضسفنب مشسوملا ءاهنإا يف درابم’ بغريو ،لبقملا
يرود يلإا لهأاتلاب ملحيو ،عبارلا زكرملا اًيلاح لتحي ذإا ،«غيلريميربلا»
ضضعب انيدل» يدانلا عقومل درابم’ لاقو.لبقملا مشسوملا يف ابوروأا لاطبأا
،«ةيدجب رمأ’ا اذه بقارأا يننإاف اذل ،فقوملا اذه يف رابكلا نيبعللا

مهيدلو ةعئار تامدخ اومدق مهدوقع يهتنت نيذلا نوبعللا» فاشضأاو
اميف مهشسفنأا يف نوركفي مه ديكأات لكب نكل ،يدانلا وحن ةديج رعاششم
مهعشسوب حبشصي ىتح ضشاقنلا اذه ثودح ىنمتأا» عباتو ،«مهفقومب قلعتي
يتلا ةليكششتلا ضسفن كلمأا نأا ىنمتأاشس ،ىرخأا ةرم انبعل اذإا هنأ’ ،انعم ءاقبلا

ةيدنأ’ا دقعتشسو ،«رومأ’ا ريشست فيك ىرنشس ،مشسوملا لاوط ةزهاج تناك
ةدوع ىلع تيوشصتلل ،نينثإ’ا مويلا ف˘تا˘ه˘لا ر˘ب˘ع ا˘عا˘م˘ت˘جا ،ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا
،لبقملا رهششلا مشسوملل لمت˘ح˘م فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا ل˘ب˘ق ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لا تا˘ب˘يرد˘ت˘لا

ريكفتلا انيلع بجي نكل ،ءيشش مهأا ةملشسلاو ةحشصلا» درابم’ فاشضأاو
لواحن نأا نكمي فيكو ،تاباشصإ’اب قلعتي اميف نيبعللا ةلاح يف اًشضيأا
.«ةلبقملا انتارابمل اددحم ادعوم فرعن ’ امنيب ،امدق يشضملا

شسوتنفوي يئانث ذقني أربإأ ويرانيسس
ولازنوغ ،قيرفلا يئان˘ث ةدو˘ع ة˘ي˘ل˘م˘ع ع˘ير˘شست ي˘ف ضسو˘ت˘ن˘فو˘ج بغر˘ي

،ةلبقملا ةرتفلا للخ ،ةيدرف˘لا تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ى˘لإا ،و˘ي˘بار نا˘يردأاو ن˘ياو˘غ˘ي˘ه
نات’ز هلعف ام رركي دق ضسوتنفوج نأا تروبشس وتوت ةفيحشص تركذو
ةرتف ،ويبارو نياوغيه لوخد بنجت لجأا نم ،نليم مجن ضشتيفوميهاربإا
ةياهن ،ونيروت ىلإا ،ويبارو نياوغيه لشصوو ،ايلاطيإا يف يحشصلا رجحلا
ءاقب بجو˘ت˘ي ه˘نإا˘ف ،ي˘لا˘ط˘يإ’ا لو˘كو˘تور˘ب˘ل˘ل ا˘ًق˘فوو ،ي˘شضا˘م˘لا عو˘ب˘شسأ’ا
عيرشست ديري ضسوتنفوج نكل ،اًموي41 ةدمل يحشصلا رجحلا لخاد نيبعللا

،ضشتيفوميهاربإا فرشصت ديلقت للخ نم ،ةيدرفلا تابيردتلل نيبعللا ةدوع
3 يف انوروكل نيرابتخا ىرجأاو ،يشضاملا عوبشسأ’ا ديوشسلا نم اربإا داعو
قرخب نذإ’ا ،ةيلحملا تاطلشسلا هتحنم كلذل ،ةيبلشس هتجيتن امهلكو ،مايأا
ةركل يلاطيإ’ا داحت’ا نأا ركذي ،تابيردتلا ةشسراممو يحشصلا رجحلا
.لبقملا ناوج31 يف ويششتلاكلا ةدوع ىلع ،ةموكحلا عم قفتا ،مدقلا

رامين مجاهي قباسسلأ خنويم نرياب م‚

اًموجه ،قباشسلا نليمو خنويم نرياب مجن ريبلإا ينافويج يليزاربلا نشش
نع ريخأ’ا ليحر دعب ،نامريج ناشس ضسيراب حانج رامين هنطاوم ىلع اًفينع
فيشص يف نامريج ناشس ضسيراب ىلإا رامين مشضناو ،ةنولششرب فوفشص
مدقلا ةرك خيرات يف ىلغأ’ا يه ةقفشص يف ،ةنولششرب نم اًمداق7102
ةفيحشص اهتلقن تاحيرشصت يف ينافويج لاقو ،وروي نويلم222 لباقم
مجن ؟ىرخأا ةرم رامين عم عقوي نأا ةنولششرب ىلع له» وفيتروبيد ودنوم
،ةنولششرب ةرداغم لشضف رامين» فاشضأاو ،» اشصرابلا عم اًئيشس ناك ابماشسلا

بجي» عباتو ،«؟ضسيراب يف بعليو ملاعلا يف لشضفأ’ا نوكي نأا ديري فيك
لاير لثم ابوروأا لاطبأا يرود بقلب زوفلل حمطي قيرف يف دجاوتي نأا

.«نامريج ناشس ضسيراب ضسيلو ةنولششرب وأا ديردم

هشسراح عيب عناÁ ل ةنولششرب

ةسسفانŸأ ديدهت ت– لانسسرآأ ةقفسص



 ثراح نيمأأو يميكح فرششأ ىلع قوفت

 « اغيلسسدنوبلأ» نم62 ةلوجلأ يف برعلأ مجن ينيعبسس نب
ا˘ي˘شسور˘ب ع˘فاد˘مو ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ي˘ن˘ع˘ي˘ب˘شس ن˘ب ي˘مار د˘كأا

هعئار نم رثكأ’ا ةقلطنإ’ا دعب ،هبعك ولع يناملأ’ا خابدلغششنوم
تايراب˘م ى˘لوأا ن˘م˘شض ترو˘ف˘كنار˘ف تخر˘ت˘ن˘يإا يدا˘ن ة˘ه˘جاو˘م  ي˘ف
ةرتف دعب «اغيلشسدنوبلا» تاشسفانم فانئتشسإا دعب يناملأ’ا يرودلا
يرئازجلا مجنلا  رايتخإا متو.انوروك ضسوريف يششفت ببشسب فقوتلا

دعب ضصشصختملا «ةروووك» عقوم لبق نم يبرع بع’ لشضفأاك
ىلع كلذب اقوفتم ،ر˘خآ’ ه˘ل˘ي˘ج˘شستو فد˘ه ة˘عا˘ن˘شص ي˘ف ه˘ت˘م˘ها˘شسم
نيمأاو دنومترود ايشسورب بع’ يميكح فرششأا نييبرغملا نييلودلا

يف برعلا مجن» بقل كلذب قحتشسيل ،هكلاشش ناديم طشسو ثراح
 » اغيلشسدنوبلا نم ةيشضاملا ةلوجلا

طيمز .ع
 ةيبوروألأ بعÓملأ يف هاققح امب داششأأ

امدعب برعلأ رخف حÓسصو زرحم : رجام
 «ريفللأ»و يتيسسلأ عم هاققح

دئاق زرحم ضضاير يئانثلاب قباشسلا ينطولا بخانلا رجام حبار داششأا
بعللا حلشص دمحمو يتيشس رتشسششنام بع’ ،ينطولا بختنملا
نيبعللا نا احشضوم ،يزيلجن’ا لوبرفيل يدان مجن يرشصملا يلودلا
رجام لاقو.ةيبوروأ’ا بعلملا يف هاقح امدعب برعلا رخف ناربتعي
لشضفأا مه غنايمابأاو ينام ،حلشص ،زرحم »:ةيفحشص تاحيرشصت يف
زرحم »:عباتو ،«كلذ ىلع ليلد ريخ هوققح امو ةقرافأ’ا نيبعللا

ىلع لوبرفي˘لو ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘م ي˘ف ا˘م˘ه˘ي˘شسف˘ن ا˘شضر˘ف حل˘شصو
.«ةيبرعلا ةركلا رخف امهو ،يلاوتلا

ثيح ،حلشص يرشصملا بعلل ةحيشصن رجام هجو ريخأ’ا يفو
.هققح امدعب اشصوشصخ لوبرفيل يف ءاقبلا هنم بلط

ب.م.يرشسيإأ
 ةيوركلأ تاشسفانملأ فقوت نم نيرهشش ةبأرق دعب

   مدقلأ ةركل هقايتسشأ دكؤوي زرحم
رتشسششنام مجنو يرئازجلا بختنملا دئاق زرحم ضضاير فرتعإا

ةقفر نارملا ءارجإاو ةركلا ةبعادمل اريثك قاتششإا هنأا يزيلجنإ’ا يتيشس
ةبارق ةشسفان˘م˘لا ن˘ع دا˘ع˘ت˘بإ’ا د˘ع˘ب ا˘شصو˘شصخ ،ق˘ير˘ف˘لا ي˘ف ه˘ئل˘مز
.انوروك ءابو يششفت ءارج ةيوركلا تاشسفانملا فقوت دعب نيرهشش
ي˘ف ي˘م˘شسر˘لا ه˘با˘شسح ر˘ب˘ع و˘يد˘ي˘ف ر˘˘ششن˘˘ب «ر˘˘شضخ˘˘لا» م˘˘ج˘˘ن ما˘˘قو
رتشسيل قباشسلا هيدان عم هبعل ةرتف ىلإا دوعي يذلاو «كوبشسيفلا»
لل˘خ ه˘ئل˘مز غوار˘ي و˘هو ع˘ط˘ق˘م˘لا ي˘ف «زور˘ح» ر˘ه˘ظ˘يو ،ي˘ت˘ي˘شس
.» مدقلا ةركل تقتششا »:لئاق ويديفلا ىلع اقلعم تابيردتلا

غرافب رظتني «غيلرميربلا» يف بع’ لشضفأا نأا ةراششإ’اب ريدجلا
فانئتشسإاو نارودلل زاتمملا يزيلجن’ا يرودلا ةلجع ةدوع ربشصلا
،فادهأا زربأا دحأا ابوروأا لاطبأا يرودب زوفلا عشضي يتلاو ،ةلوطبلا

فانئتشسإا ةلاح يف ديردم لاير زواجت للخ نم نوكتشس يتلاو
 .ةيبورو’ا ةشسفانملا

ع.طيمز
 تابيردتلأ يف ةريبك تايناكمإأ رهظأأ

ةداعتسسل هجتيو ةديج ةيندب لاح يف مÓغ
 يلوبان عم هناكم

يف يلوبان يدان مجن ،يرئازجلا رشسيأ’ا ريهظلا ملغ يزوف رهظ
اهارجا يتلا تارابتخ’ا للخ ،ةيندبلاو ةينفلا ةيحانلا نم ةديج لاح
فا˘ن˘ئ˘ت˘شس’ تار˘ي˘شضح˘ت˘لا لل˘خ ق˘ير˘ف˘لا ي˘ف ه˘ئل˘مز ع˘م بعل˘˘لا
نايتإا ناشس بع’ نأا «ني’ نوأا يلوبانلا» عقوم فششكو.ةشسفانملا
اهارجأا يتلا ةيندبلا تارابتخ’ا للخ ةزيمم ةمروف ـب رهظ قباشسلا
لوكتربلا بشسح ،ةيشضاملا ةرتفلا يف نيبعللا ىلع يدادعإ’ا مقاطلا
تايرابملا بع˘ل را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ،ة˘ي˘لا˘ط˘يإ’ا ة˘مو˘كح˘لا ه˘ت˘ع˘شضو يذ˘لا
.ةيلحملا تاطلشسلا لبق ن˘م ر˘شضخأ’ا ءو˘شضلا ذ˘خأا د˘ع˘ب ة˘ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا

ىوتشسم ىلع ةباشصإ’ا ببشسب بعلملا نع ةليوط ةرتفل ملغ باغو
’ا ،وزوتاغ بردملا ططخ نم جرخي نأا لبق ةيلشضعلا اهدعبو ةبكرلا
ةيلا˘ح˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ن˘يزاو˘م˘لا بل˘ق˘ي د˘قو ،ةد˘ي˘ج لا˘ح ي˘ف تا˘ب ه˘نأا

 .ةشسفانملل زهاج هنأاو رهظ هنأاو اميشس’ هناكم دعيتشسيو
ب.م.يرشسيإأ

 رئأزجلأ ةيدولوم
 يرورشض نم رثكأأ موجهلأ ميعدت

 يمسساقلب عم دقاعتلأ ديرت ديمعلأ ةرأدإأ
ةيمامأ’ا ةرطاقلا معد لجا نم ،رئازجلا ةيدولوم ةرادإا تكرحت

يموجهلا مقعلا لكششم لح لجأا نم ،يفيشصلا وتاكريملا يف ،يدانلل
نم انمل˘عو.ةريشصقلاب تشسيل ةر˘ت˘ف ذ˘ن˘م ق˘ير˘ف˘لا ه˘ن˘م ى˘نا˘ع يذ˘لا

ليعا˘م˘شسإا تا˘مد˘خ˘ب ةد˘ششب ة˘م˘ت˘ه˘م ةرادإ’ا نأا ،ة˘شصا˘خ˘لا ا˘نردا˘شصم
ةرطاقلا معد لجأا نم ،ةن˘ي˘ط˘ن˘شسق با˘ب˘شش ق˘ير˘ف م˘جا˘ه˘م ي˘م˘شسا˘ق˘ل˘ب
ةب˘غر ل˘ظ ي˘ف ة˘ل˘ه˘شس نو˘كت ن˘ل ة˘م˘ه˘م˘لا نأا ’إا ،يدا˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘ما˘مأ’ا
بو˘م˘لا بع’ نأا ا˘م˘ك بعل˘لا د˘ق˘ع د˘يد˘ج˘ت ي˘ف «ي˘شس.ضسأا.ي˘شسلا»
.يشضاملا وتاكريملا يف ةيفارتحا ةبرجت ضضوخ نم ابيرق ناك قباشسلا

نأا ينعي ام ،يلاحلا مشسوملا ةياهن عم يمشساقلب دقع يهتنيو
دقعلا ةميق ىلع بعللا عم قافت’اب بلاطم رشصانلا دبع ضساملأا

.عيقوتلل هتدمو
ب.م.يرشسيإأ
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ضسيئر ة˘يا˘ف˘ل˘ح د˘ه˘ف با˘غ
ة˘شسل˘ج ن˘ع ف˘˘ي˘˘ط˘˘شس قا˘˘فو
لبق نم هلاوقأا ىلإا عامتشس’ا
د˘˘ع˘˘ب تا˘˘ي˘˘قل˘˘خأ’ا ة˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل
مت يذلا يتوشصلا ليجشستلا
ىلع عشساو قاطن ىلع هلوادت
.يعامتج’ا لشصاوتلا عقاوم

ة˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ل تعد˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شساو
ةطبارل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا طا˘ب˘شضن’ا
ةيافلح ،مدقلا ةركل ةينطولا
يف هلاوقأا ذخأاو هعم قيقحتلل
،يتوشصلا ل˘ي˘ج˘شست˘لا ة˘ي˘شضق
يتلا ةشسلجلا نع باغ هنأا ’إا

،ضسمأا ةحيبشص ةررقم تناك
يماحم هفلخيل ،ةطبارلا رقمب
نأا دكأا يذلاو ،ة˘ي˘ن˘ب ق˘ير˘ف˘لا

ليجأات بلطيل ضضيرم ةيافلح
هلاوقأا ىلإا عام˘ت˘شس’ا ة˘شسل˘ج
.قح’ خيرات ىلإا

دق طابشضن’ا ةنجل تناكو
ن˘م ه˘ع˘ن˘م˘ب ة˘يا˘ف˘ل˘ح تب˘قا˘ع
ةياغ ىلإا طاششن يأا ةلوازم
با˘غ ه˘نأا ’إا ،ا˘ه˘ما˘مأا ه˘لو˘ث˘م
ةرتف د˘يد˘م˘ت ي˘ن˘ع˘ي ا˘م ،ضسمأا
 .ةبوقعلا

قافو يماحم ةينب
باغ ةيافلح :فيطشس
انبلط..ةيحشص بابشسأل
كلمنو ةشسلجلأ ليجأات

ةنجلل همدقنشس افلم
 طابشضنلأ

د˘ه˘ف ي˘ما˘ح˘م ة˘ي˘ن˘ب د˘كأا
نع باغ ريخأ’ا نأا ،ةيافلح
ه˘لاو˘قأ’ عا˘م˘˘ت˘˘شس’ا ة˘˘شسل˘˘ج
بل˘ط˘ي˘ل ة˘˘ي˘˘ح˘˘شص با˘˘ب˘˘شسأ’
تناك ي˘ت˘لا ة˘شسل˘ج˘لا ل˘ي˘جأا˘ت
ى˘لإا ،ضسمأا ة˘ح˘ي˘ب˘شص ةرر˘ق˘˘م
دقل »:ةينب لاقو ،قح’ خيرات

طابشضن’ا ةن˘ج˘ل ن˘م ا˘ن˘ب˘ل˘ط
ىلإا عامتشس’ا ةشسلج ليجأات

،«ة˘ي˘ح˘شص با˘ب˘شسأ’ ة˘يا˘ف˘ل˘ح
نم نكمتي مل ينعملا »:عباتو
ضضر˘˘م˘˘لا بب˘˘شسب رو˘˘شضح˘˘لا

همدقنشس ا˘ف˘ل˘م كل˘م˘ن ن˘ح˘نو

 .«اهرارق رظتننو ةنجللا ىلإا
«فافلأ» :يششطز

ةبراحمل ةزهاج
ةنجلو يشضايرلأ داشسفلأ

لفكتتشس تايقÓخألأ
ليجشستلأ ةيشضقب

 يتوشصلأ
،يششطز نيدلا ريخ ددشش

ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا دا˘˘ح˘˘ت’ا ضسي˘˘ئر
نأا ،«فا˘˘ف˘˘˘لا» مد˘˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘كل
ة˘برا˘ح˘م˘ل ةز˘˘ها˘˘ج ،ةر˘˘ي˘˘خأ’ا
ل˘˘كب ي˘˘شضا˘˘˘ير˘˘˘لا دا˘˘˘شسف˘˘˘لا
ثدح اميف اشصوشصخ ،هعاونأا
ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘شست˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘شضق ي˘˘˘ف
ثدحلا عنشص يذلا يتوشصلا

.ارخؤوم
ةئيه ىلعأا ضسيئر فششكو

نايب يف ،رئازجلا يف ةيورك
يمشسرلا ع˘قو˘م˘لا ى˘ل˘ع ر˘ششن

ددشصب «فافلا» نأا ،ةيداحتلل
ةمزللا لئاشسولا لك عشضو
ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ها˘˘شسم˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘˘م
،ي˘شضا˘ير˘لا دا˘شسف˘لا ة˘برا˘ح˘م
ةط˘ل˘شسلا ماز˘ت˘لا ع˘م ا˘ي˘ششا˘م˘ت
داشسفلا ةبرا˘ح˘م˘ب ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
.هعاونأا لكب

يتوشصلا ل˘ي˘ج˘شست˘لا ن˘عو
ةيشضاملا مايأ’ا يف جار يذلا

ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘˘قاو˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
نأا يششطز د˘كأا ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
،ةلقتشسم تا˘ي˘قل˘خأ’ا ة˘ن˘ج˘ل
ع˘˘م ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘ت˘˘شس ن˘˘م ي˘˘هو
ة˘˘ي˘˘فا˘˘ف˘˘شش ل˘˘كب ،ة˘˘ي˘˘شضق˘˘˘لا

.ةيلوؤوشسمو
ضسي˘ئر د˘˘كأا ر˘˘ي˘˘خأ’ا ي˘˘فو

ن˘ي˘ي˘ع˘ت م˘ت˘ي˘شس ه˘نأا «فا˘˘ف˘˘لا»
م˘˘˘شسق ضسأار ى˘˘˘ل˘˘˘ع ضصخ˘˘˘شش
يرئازجلا داحت’ا يف ةهازنلا
 .مدقلا ةركل

ةيقوشسلأ هتميق نأأ دكأأ
 وروأأ نويلم05ـلأ غلبتشس

قثأو نÓيم
نب روطت نم
يف رثكأأ رسصان
 ديدجلأ مسسوملأ

نل˘ي˘م يدا˘ن ةرادإا ر˘˘شصت
ظا˘ف˘ت˘ح’ا ى˘ل˘ع ي˘لا˘˘ط˘˘ي’ا
بعللا رشصان نب ليعامشسإاب
ط˘شسو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا

«يدرابم˘ل˘لا» يدا˘ن˘لا ناد˘ي˘م
عم ازيمم امشسوم مدق يذلا
امداق هل مشسوم لوأا يف هيدان
.يلوبميإا نم

و˘˘تو˘˘˘ت» ع˘˘˘قو˘˘˘م ف˘˘˘ششكو
ةرادإا نأا يلاطي’ا «تروبشس
نب رو˘ط˘ت ن˘م ة˘ق˘ثاو نل˘ي˘م
م˘شسو˘م˘لا ي˘˘ف ر˘˘ث˘˘كأا ر˘˘شصا˘˘ن
هتميق لعج˘ي˘شس ا˘م ي˘لاو˘م˘لا
03ـلا ن˘م ع˘ف˘تر˘ت ة˘ي˘˘قو˘˘شسلا

ا˘ه˘ل˘شصو ي˘ت˘لا وروأا نو˘ي˘ل˘˘م
.وروأا نويلم05ـلا ىلإا نآ’ا

ن˘ي˘ب ن˘م ر˘شصا˘ن ن˘ب تا˘بو
نل˘ي˘م ي˘ف ن˘ي˘ب˘عل˘˘لا زر˘˘بأا

يف ي˘لا˘ط˘ي’ا يرود˘لا ي˘فو
ةيندبلا ةوقلا لشضفب هزكرم
،ا˘ه˘ب ع˘ت˘م˘ت˘ي ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘˘كلا

ةركلاب جورخلا ىلع هتردقو
ظا˘ف˘ت˘ح’او ط˘غ˘شضلا تح˘˘ت
نم عفتري هرعشس لعج ام ،اهب
03 ى˘˘لإا وروأا نو˘˘ي˘˘ل˘˘م71
مشسوم ن˘م ل˘قأا د˘ع˘ب نو˘ي˘ل˘م
قل˘م˘ع˘لا ى˘لإا ه˘لا˘ق˘˘ت˘˘نا ن˘˘م
.يلاطيإ’ا

ب.م.يرشسيإأ

بختنملا فاده ينادوشس لله يبرعلا ددج
هتبغر ينانويلا ضسوكايبملوأا مجاهم ،يرئازجلا
قاتششم هنأا احشضوم ،هيدان عم ةلشصاوملا يف
يبملوأا جيرخ دكأاو.قيرفلا ةليكششت ىلإا ةدوعلل
ي˘ف ح˘شضوأاو ـةدو˘ع˘˘لا ن˘˘م بير˘˘ق ه˘˘نأا ف˘˘ل˘˘ششلا
هباشسح ىلع رششا˘ب˘م˘لا ثب˘لا لل˘خ ه˘تا˘ح˘ير˘شصت
نأا دق˘ت˘عأا »:ل˘ئا˘ق «مار˘غ˘ت˘شسنإ’ا» ي˘ف ي˘م˘شسر˘لا

ةيادب وأا توأا رهشش ةياهن عم نوكتشس ينتدوع
ةدوعل علطتأا »:فدريل ،«ريدقت ىشصقأاك ربمتبشس

يتلا ةباشصإ’ا د˘ع˘ب ي˘ن˘م˘ه˘ي ا˘م ل˘ك اذ˘هو ة˘يو˘ق
ع˘˘م يد˘˘ق˘˘ع ف˘˘ير˘˘ششت د˘˘يرأاو ،ا˘˘ه˘˘ل تشضر˘˘ع˘˘ت
ثيدحلل يرئازجلا يلودلا داعو  ،«ضسوكايبملوأا

ثيح ةيدوعشس ةيدنا نم اشضرع هيقلت ةقيقح نع
ضضرع يأا نلشصي مل تاعئاششلل ةبشسنلاب »:لاق
اطبترم تلز’و يدوعشسلا للهلا ضصوشصخب
اذام ىرنشس »: متتخيل ،«ينانويلا قيرفلا عم دعب
ةوقب ةدوعلا ىلع زكرم انأا ،لبقتشسم ثدحيشس
 .«تايرابمللو تابيردتلل تقتششا دقلف

طيمز .ع

بردملا ينافلزلا نماي حنم
لئابقلا ةبيبشش قيرفل يشسنوتلا
ل˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م ر˘˘˘˘شضخأ’ا ءو˘˘˘˘شضلا
عفادملا ضشادقيم ميشسن حيرشست
.مداقلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘ف با˘ششلا

ةشصاخلا انرداشصم نم انملعو

ل˘م˘ع˘ت˘شس «يرا˘˘ن˘˘كلا» ةرادإا نأا
ا˘مد˘ع˘ب بعل˘لا ح˘ير˘شست ى˘˘ل˘˘ع
ح˘˘شسف˘˘ل ،كلذ برد˘˘م˘˘لا بل˘˘˘ط
اذه.ددج نيبع’ بلجل لاجملا

بابشش ىلإا ،ضشادقيم لقتني دقو
بردم˘لا نأاو ا˘م˘ي˘شس’ دادزو˘ل˘ب

نأاو قبشس امود كنارف يشسنرفلا
م˘˘شض ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘ب˘˘غر ن˘˘ع ر˘˘ب˘˘˘ع
بل˘˘˘ج˘˘˘˘ي نأا طر˘˘˘˘شش ،بعل˘˘˘˘لا
ةرادإا نم هحيرشست ةقرو ةريخأ’ا
.يلئابقلا يدانلا

 ب.م.يرشسيإأ

 توأأ رهشش يهتنت ةلوطبلأ

 مداقلأ ةيليوج رهسش ةسسفانملل ةدوعلأ عم دعوم ىلع رطق يف انوفرتحم

 Êافلزلأ يشسنوتلأ بردŸأ نم بلطب

 مداقلأ وتاكŸÒأ ‘ «يرانكلأ نع ليحرلل هجتي ششأدقيم

يف نوفرتحملا نوير˘ئاز˘ج˘لا نو˘ب˘عل˘لا ى˘ق˘ل˘ت
مجاهم حاجنوب دادغب رارغ ىلع يرطقلا يرودلا
ينه نايفشس ،نايرلا مجن يميهارب نيشساي ،دشسلا

وطي نب دمحم ،ةفارغلا ابع’ ةرويدق ن’دعو
ريذن ،للشص مأا بع’ يزع بويأا ،ةركولا مجاهم
ديدحت دعب ةراشس ارابخأا ،ةيليشسلا عفادم جاحلب
.رطق موجن يرود تايلاعف فانئتشسا خيرات

يف يلحملا ةركلا داحتإا هنع فششك ام بشسحو
»:هيف ءاجو فانئتشسإ’ا رارق نأاششب يمشسرلا نايبلا
عم قيشسنتلابو ،ةي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإ’ا ع˘م ا˘ي˘ششا˘م˘ت
طاششنلا نم ىقبت ام لمكتشسي ،ةحشصلا ةرازو

نايبلا فشضيل ،«ةيليوج02 نم ارابتعا يشضايرلا
ةشسفانملا فاقيإا تاءارجإا دعب ءاج ،رارقلا اذه»:
راششتنإا ببشسب ،قباشس تقو يف اهذاختا مت يتلا
حا˘ج˘نو˘ب نأا ي˘ن˘ع˘ي ا˘م اذ˘هو .ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف
نيطششانلا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘ب˘عل˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لاو
ىتح راظتن’ا مهيلع نوكيشس يرطقلا يرودلاب

راوششم نم ىقبت ا˘م فا˘ن˘ئ˘ت˘شس’ مدا˘ق˘لا ة˘ي˘ل˘يو˘ج
ةيشضايرلا ةط˘ششنأ’ا ق˘ي˘ل˘ع˘ت رار˘ق د˘ع˘ب ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا

يئاقو ءارجإاك  مرشصنملا ضسرام رهشش فشصتنم
.ديدجلا انوروك ضسوريف يششفت ببشسب

ع.طيمز

طيمز .ع

sport@essalamonline.com



ةصضايرلا 8472ددعلا ^1441 ناشضمر62ـل قفاوملا0202 يام91ءاثÓثلا 14

sport@essalamonline.com

رهشش يشضقت فيك ةيادب
رجحلا لظ يف ناشضمر

 ؟ يلزنملا
ح˘شص ما˘ششه ي˘خا كب ا˘ب˘حر˘˘م

ة˘م’ا ل˘ك نا˘شضمرو م˘˘كنا˘˘شضمر
لل˘خ ي˘ما˘يا ي˘شضقا ة˘˘م˘˘ل˘˘شسم˘˘لا
بلغا هيشضقي امك ليشضفلا رهششلا

˘مو˘ن˘لا ن˘ي˘ب مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك ي˘˘ب˘˘ع’
د˘˘ن˘˘˘ع قو˘˘˘شست˘˘˘لاو ة˘˘˘شضا˘˘˘ير˘˘˘لاو
انلعج ثدحي ام امومع ةرورشضلا

ةياهن ىنمتأا لامعأ’ا هذهب ديقتن
نم مازتل’ا ةرورشض عم ءابولا اذه
ا˘م نأ’ ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘ششلا فر˘˘ط
دد˘˘شسن˘˘شس نوا˘˘ه˘˘˘ت ن˘˘˘م ثد˘˘˘ح˘˘˘ي
 .اقح’ هتروتاف

بقرتلاو ةفقوتم ةلوطبلا
نم اهتدوع شصوشصخب ريبك

 ؟اهمدع
ع˘جر˘ت نا ى˘ن˘م˘تأا ا˘ي˘˘شصخ˘˘شش

اهنوكل اهدهع قباشس ىلإا ةلوطبلا
ضضع˘˘ب ىو˘˘شس ا˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م ق˘˘˘ب˘˘˘ي م˘˘˘ل
رجحلا نم انللم اننا امك ت’وجلا
با˘ي˘غ ل˘ظ ي˘ف ة˘شصا˘خ ي˘ح˘شصلا
طور˘ششلاو ة˘مزل˘˘لا تا˘˘نا˘˘كمإ’ا
يف امئاد انلعجت يتلاو ةمئلملا

.فوخ ةلاح
تداع ةيناملألا ةلوطبلا

له ةريبك تايلاو رذحب نكلو
ىلع ةرداق رئازجلا نا ىرت

؟ةلوطبلا فانئتشسا
كل˘م˘ن ’ ا˘ن˘نو˘كل ’ ا˘ي˘شصخ˘شش

حمشست ي˘ت˘لا ة˘م˘ئل˘م˘لا طور˘ششلا
تاطلشسلا ىلع دبلف ىدل كلذب

ةفاك ريفوت ىلع لمعت نا ايلعلا
ةنكمم ةدوعلا لعجت يتلا تايل’ا

ةلوطبلا يف ارخؤوم ثدح املثم
 .تلق امك ةيناملأ’ا

ىلع لمعت له ةحارشص لكب
شصاخلا جمانربلا قيبطت

 ؟ينفلا مقاطلاب
يموي لكششب لم˘عا ح˘ي˘ح˘شص

ريغ كلذ نكلو ةباغلا يف ابيرقت
لمعن انك امب ةنراقم امامت فاك
ناو ةشصاخ قيرفلا يف ايعامج هب
نيتور يف انلخدأا ايلاح هب موقن ام
 .للملا

نم ةريخألا مايألا ششيعن
نم ويديا له ليشضفلا رهششلا
نم ريثكلا يهتششي يذلا عونلا

 ؟تلوكأاملا
كيرف ةبرششف ةيحانلا هذه نم

تل˘ك’ا ا˘ما ه˘ن˘ع ى˘ن˘غ ’ ق˘ب˘˘ط
دحاولا مهملا يداع رم’ا ىرخ’ا
 .«كحشضي» لكأاي

ناك فيك كتايادب ىلإا دوعن
 ؟ةريدتشسملا ملاع كلوخد

ةريدتشسملا ملا˘ع ي˘ف ي˘ت˘ياد˘ب
ةدايق تحت يشسقدلا قيرف عم ناك
مث نمو دودعشس ضضاير بردملا
ةنيطنشسق ءانب قيرف ىلا تهجوت

ل˘˘م˘˘كاو لا˘˘حر˘˘لا ط˘˘حا نا ل˘˘ب˘˘˘ق
يدا˘ن˘لا فا˘ن˘˘شصا ي˘˘ف ي˘˘م˘˘شساو˘˘م
ةياغ ىلا ينيط˘ن˘شسق˘لا ي˘شضا˘ير˘لا
 .رباك’ا

يروحم عفادم وأا نميأا ريهظ
 ؟لشضفت اذام

ام˘ه˘ي˘ف ي˘ت˘حار د˘جا ا˘م˘هل˘ك
بع˘لا برد˘م˘لا ي˘ند˘ير˘ي ا˘م˘ن˘˘يأا˘˘ف
ةريخأ’ا مشساوملا نوك نم مغرلاب
عافدلا روحم يف بعلا تيحشضا
 .رثكا

رباكأا عم ةركبم نشس يف تبعل
تمت فيك ،ةنيطنشسق بابشش

 ؟كتيقرت
داهتج’او لمعلاب هلل دمحلا

نم ديدع˘لا ة˘ق˘فر˘ب ة˘شصر˘ف˘لا تل˘ن
انل˘ع˘ج ا˘م و˘هو ا˘ه˘ت˘قو ر˘شصا˘ن˘ع˘لا
ا˘ن˘مد˘ق ن˘˘يا ة˘˘شصر˘˘ف˘˘لا ل˘˘غ˘˘ت˘˘شسن
ا˘ن˘ل تح˘م˘شس ة˘ب˘ي˘˘ط تا˘˘يو˘˘ت˘˘شسم
 .اريثك ةكراششملاب

رفانشسلا عم ادوعشص تققح
،1102 ماع لوألا مشسقلا ىلإا

 ؟ىركذلا نع لوقت اذام

ضسا يشسلا عم دوعشصلا ناك
ضسيل يتايح يف ىركذ لمجأا يشس
وا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ن˘˘با ي˘˘نو˘˘كل ط˘˘ق˘˘ف
يف تكراشش يننأ’ نكل هرشصانم
ةارابم ةشصاخ تاءاقللا نم ريثك
ا˘ن˘م˘شض ي˘ت˘لا ةد˘كي˘كشس ة˘ب˘ي˘˘ب˘˘شش
ام وهو اه˘ن˘ي˘ح ا˘ي˘م˘شسر دو˘ع˘شصلا

نم ىحمت نلو مل ىركذ اهلعج
ا˘تا˘قوأا ا˘ن˘ششع ا˘ن˘نو˘كل ي˘ت˘ل˘ي˘خ˘˘م
 .ةعئار

ىلع كوربجا مهنا لاقي
1102 فيشص براجتب مايقلا
داعتبلا ررقت كلعج ام وهو

 ؟ةثداحلا ىلع كقيلعت
براجتلا ىلع دحا نربجي مل

˘˘˘مو˘˘˘قا ف˘˘˘ي˘˘˘ك كلذ ى˘˘˘لا ف˘˘˘˘شض
هعم تدعشص قيرف يف براجتب
ع˘ي˘م˘ج˘لاو ع˘ئار م˘شسو˘˘م تمد˘˘قو

نم كانه رم’ا يف ام لك ينفرعي
ل˘˘جا ن˘˘م لاو˘˘ما ه˘˘ي˘˘ط˘˘عا نا دارا
تشضفر ا˘ناو يدا˘ن˘لا ي˘ف ي˘˘ئا˘˘ق˘˘ب
يشسارو جرخا ينلعج يذلا رم’ا

 .عوفرم
،كوملاب اهدعب تقحتلا

عم كراوششم ميقت فيك
يف مشسوملا كلذ ةيدولوملا

 ؟ةيناثلا ةطبارلا
ة˘يدو˘لو˘م ى˘لا تل˘ق˘ت˘نا م˘ع˘˘ن

يناعي قيرفلا ناك ثيح ةنيطنشسق
رورم عم نكلو مشسوملا ةيادب يف
ماعلا دودر˘م˘لا ن˘شسح˘ت ت’و˘ج˘لا
انكو يحاونلا عيمج نم ةبيتكلل
ة˘شصا˘خ دو˘ع˘شصلا بو˘شص ه˘جو˘ت˘ن
دعب ن˘يد˘عا˘شصلا ي˘نا˘ث ا˘ن˘ك ا˘ن˘ناو
لكاششم تعقو نكل جربلا يلها
قيرفلا ىوتشسم عجارت ىلا تدا

نكمي ناك دوعشص لهشسا انعيشضو
 .هليشصحت

عم لكاششمل تشضرعت اهدعب
مت هنا لاقي يندم لامك

تلبقت فيك اهتقو كحيرشست
 ؟رمألا

تدد˘ج ي˘نا˘ث˘لا م˘شسو˘م˘لا ي˘ف
انتدوع دعب نكل قيرفلا عم يدقع
رار˘˘˘ق˘˘˘ب تأا˘˘˘جا˘˘˘ف˘˘˘ت ضسنو˘˘˘ت ن˘˘˘م
ضشيا˘ع ي˘ق˘يد˘شصو ا˘نا ي˘ح˘ير˘˘شست
ضسي˘ئر˘لا بشسح بب˘شسلاو ر˘˘كبو˘˘ب
ضضرحنو تلتكت مي˘ق˘ن ا˘ن˘ك ا˘ن˘نا

م˘ث «’و˘ط˘م كح˘˘شضي» ا˘˘ن˘˘ئل˘˘مز
. هللاب ’ا ةوق ’و لوح ’ ‐ لوقي
 . ءيشش كل لوقأا ينعد

 ؟ لشضفت
أاوشسأا ي˘ند˘م لا˘م˘ك ي˘ن˘قد˘شص

ة˘˘ما˘˘ط˘˘لاو ه˘˘ع˘˘م تل˘˘م˘˘ع ضسي˘˘ئر
ةر˘كب ه˘ل ة˘قل˘˘ع ’ ه˘˘نا ىر˘˘ب˘˘كلا
اشسيئر ناك هنأا برغتشساو مدقلا
ةنيطنشسق ةيدولومك ريبك قيرفل

ايشسيئر اببشس ناك هنا كل دكؤوأاو
 .ضضيبا امشسوم يئاقب يف

مث شضيبأا مشسوم تيقب
فيك ،ةيواششلاب تقحتلإا

 ؟ كانه كتبرجت ميقت
هاشسنن ام يرمع ةيواششلا ريخ

يننا مغر يعم دقاعت قيرفلا ن’
يب قثوو ضضيبا امشسوم تيشضق
ل˘شضفا ن˘م تن˘كو ةو˘ق˘˘ب تأاد˘˘بو
عم قيرفلا دقاعت نا ىلا نيبعللا

ى˘˘˘ع˘˘˘شس يذ˘˘˘لا رو˘˘˘شصن˘˘˘˘م جا˘˘˘˘ح
فرعا ’ نلل ينقدشص يميطحتل
كيدل يل لوقي ناك ينهركي اذامل
لوأ’ا مشسقلا يف بعلل تايناكمإا
ينبا اي هللاو نكل «را�يشسلاب»
ةارا˘˘˘ب˘˘˘م يا ي˘˘˘ع˘˘˘م بع˘˘˘ل˘˘˘ت ن˘˘˘ل
ةياهن يف هنكل  «’وطم كحشضي»
هح˘ما˘شسا نا ي˘ن˘م بل˘ط م˘شسو˘م˘لا

ربنملا اذه نمو اريثك ينملظ هنأ’
»  ةرخاو ايند حماشسم كار اولوقن
 . خيششلا اي

يف كقيرب تدعتشسإا اهدعب
نع لوقت اذام ،ةملاق يجرت

 ؟قيرعلا قيرفلا اذه

يف هتيشضق ي˘م˘شساو˘م ل˘م˘جأا
ينقدشص لاجرلا دلب ةملاق يجرت
ةرك فرعي روهمجو قيرع قيرف
ل˘ك ر˘ي˘ج˘ف˘ت˘ب ي˘ل ح˘م˘˘شس مد˘˘ق˘˘لا
ناو عئار مشسوم ميدقتو يتاناكما
دو˘شس’ا بر˘شسلا دو˘ع˘ي ه˘ل˘لا ءا˘شش
م˘ه˘ي˘ي˘حاو ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا ه˘ت˘نا˘كم˘˘ل
 .ةبشسانملاب

تمدقو كوملل تدع
مغر ىوتشسملا يف نيمشسوم

ببشس ام دوعشصلا عييشضت
 ؟ اهدعب ةيدولوملل كترداغم

كوملل تدع ةملاق يجرت دعب
تيشضقو ةغيمد نم لاشصتا دعب
دوعشصل˘ل بر˘قا ا˘ن˘كو ن˘ي˘م˘شسو˘م
ثي˘˘ح بو˘˘ت˘˘كم˘˘لا˘˘ب ضشل˘˘ك ن˘˘كل
نكلو ءيشش لك انلمعو اندهتجا
رفم ’ هنا امك هرهظ رادا ظحلا

م˘شسق ي˘ف ضسي˘لاو˘كلا ة˘˘ب˘˘ع˘˘ل ن˘˘م
ةشسفانملا قرفلا ناو ةشصاخ ةاوهلا

يمرتو بع˘ل˘ت ة˘قرو˘لا كل˘ت ى˘ل˘ع
لبق ’وأا كترا˘شسخ ى˘ل˘ع ا˘ه˘ل˘ق˘ث˘ب

يف اما اهشسفن˘ل زو˘ف˘ل˘ل ا˘ه˘نا˘م˘شض
قيرفلا ىناع دقف ثلاثلا مشسوملا

ينلعج ام وهو لكاششملا ةرثك نم
 .ليحرلا ررقا

يف ابرطشضم امشسوم تيشضق
ىهتنإا ،ديعلا موغلشش لÓه
شسيلأا تاعاششإاو لكاششمب

 ؟كلذك
لله قيرف ىلا تلقتنا حيحشص

ا˘م˘شسو˘م ا˘ن˘مد˘قو د˘ي˘ع˘لا مو˘غ˘ل˘شش
مشساوملا لمجا نم ينقدشص اعئار
ةعومجملا ةيحان نم يتايح يف
ناولأ’ا فيرششت امئاد لواحن انكو
ةدئاشس تناك ةعامجلا حور نا امك
ى˘ل˘ع ا˘ند˘شسح ن˘م كا˘ن˘ه نا ى˘ت˘ح
ضصشصح˘˘لا ي˘˘ف كح˘˘شضلا ةر˘˘ث˘˘˘ك
دشض انتارابم تتا نا ىلا ةيبيردتلا
يماهتا مت اهموي انرشسخو كوملا
د˘˘حا فر˘˘ط ن˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ع’و ا˘˘˘نا
ديعلا موغلشش يف كانه ةرجانملا
ا˘م و˘هو ي˘ت˘ن˘يد˘م ق˘ير˘ف ة˘مد˘خ˘˘ب

ى˘لا ةدو˘ع˘لا ة˘ي˘نا˘كمإا ن˘م بع˘شص
رر˘قا ي˘ن˘ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘م’ا كا˘˘ن˘˘ه
ة˘شصر˘ف˘لا نا ا˘م˘ب ن˘كلو ف˘قو˘ت˘˘لا

ريجا˘ن˘م˘لا اذ˘ه˘ل لو˘قأا ا˘نأا˘ف تءا˘ج
كيف ليكولا م˘ع˘نو ه˘ل˘لا ي˘ب˘شسح»
 .«طقفو

تقلأات ةنتاب بابشش يف
يفاده نيب نم تنكو

،دوعشصلا متعيشضو ،قيرفلا
 ؟باكلا نع لوقت اذام

ريبك قيرف ينتابلا بابششلا
ةجردل هعم اعئار امشسوم تمدق
لكلاو نيفادهلا ثلاث تنك يننأا
تششع هللدم˘ح˘لا كا˘ن˘ه ي˘ن˘ب˘ح˘ي
يه يتركاذ يف ىقبتشس ةبرجت
دوعشصلا ضصوشصخب اما ىرخأ’ا
بعلت فورظلاو ةشسلوكلا امئادف
اذه قيقحت ديري يدان يأ’ رود
تد˘لو˘ت ا˘ي˘شصخ˘شش ا˘نا˘ف فد˘ه˘˘لا
ا˘م ضشمد˘خ˘ت ا˘م » ة˘˘عا˘˘ن˘˘ق يد˘˘ل
 . » ضشعلطت

ةعطق تنك كنأا مغر
كنأا لإا باكلا يف ةيشساشسأا

ميرغلل لقنتلا تلشضف
اذه له ،ةيبوبلا يديلقتلا

 ؟جارحإا كل ببشس
نم لاشصتا ينءاج اديج ركذتأا

ةطح˘م ى˘ل˘ع ل˘ب˘ق˘م ا˘ناو ي˘ناد˘يز
ل˘ك ى˘ل˘˘ع ه˘˘ع˘˘م تق˘˘ف˘˘تا جاوز˘˘لا
ينزف˘ح ه˘ناو ة˘شصا˘خ ل˘ي˘شصا˘ف˘ت˘لا
ي˘شضا˘ير˘لا م˘شسو˘م˘لا ضصو˘˘شصخ˘˘ب

ةيعون تابادتناب ماق هناو اميشس’
م˘لو ة˘ي˘بو˘ب˘ل˘ل ءا˘شضم’ا ترر˘˘ق˘˘ف
يد˘ل ي˘ن˘˘قد˘˘شص ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك ر˘˘ظ˘˘ت˘˘نا
مهنكل باكلا نوبحي رثك ءاقدشصا
يف ءا˘شضم’ا ى˘ل˘ع ي˘نو˘مو˘ل˘ي م˘ل
لشضف’ا يل ىنمت لكلاو ةيبوبلا
. 

مشسوملا اذه مكيلع ناهرلا
مل جئاتنلا نأا لإا ،اريبك ناك

 ؟اذامل ىوتشسملا يف نكت

ةيدولوم يف لوقا يناشسع ام
بعلل ةرداق ةليكششت كلمن ةنتاب

ن˘˘كل لو’ا م˘˘شسق˘˘˘لا ي˘˘˘ف ى˘˘˘ت˘˘˘ح
مغر قيرفلا تقاعا ةريثك فورظ
ةلحرم يف ج˘ئا˘ت˘ن˘لا تن˘شسح˘ت اذ˘ه
دوعشصلا انق˘ق˘ح ا˘ب˘ير˘ق˘تو ةدو˘ع˘لا

 . ليلقلا ’ا قبي مل هللدمحلاو
ةبشسنب دوعشصلا متنمشض

يف ءاقبلا يونت له ،ةريبك
 ؟مداقلا ماعلا ةيبوبلا

وا ة˘ن˘تا˘ب ة˘يدو˘لو˘م ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لا
يبر ىلع اهيلخن لوقن انا ليحرلا

نوكي ام هللا ءاشش ناو بوتكملاو
نهر امئاد انه ينارو ريخلا ريغ
 . قيرفلا ةراششإا

ةنيطنشسق ةلوقم عم تنأا له
 ؟ يناربلا ىلع جرخت

د˘ما ذ˘ن˘م » ’و˘ط˘˘م كح˘˘شضي »
ي˘ف نأا˘ب م˘ل˘ع˘ي ع˘ي˘م˘ج˘˘لاو د˘˘ي˘˘ع˘˘ب

بع’ يا عيطتشسي ’ ةنيطنشسق
ةئف » اهي˘ف حا˘ج˘ن˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا ن˘با
ىتحو تحجن يتلا كلت ادج ةليلق
ا˘˘ه˘˘جور˘˘خ د˘˘ع˘˘ب نا˘˘ك ا˘˘ه˘˘حا˘˘ج˘˘ن
ولو ىتح » قيرفلا ىلا اهتدوعو
بب˘شسلا م˘ل˘ع˘ن ’و ي˘شسي˘م نو˘˘كي
مطحت يت˘لا ضسا˘ن˘لا يد˘ه˘ي ي˘برو
وا ن˘ي˘ب˘ع’ ءاو˘شس تاءا˘ف˘كلا ي˘˘ف
 . نيبردم

بعلل ويدي شصقني ناك اذام
 ؟ىلوألا ةطبارلا يف

ن’ ط˘ق˘فو ظ˘ح˘لا ي˘ن˘شصق˘˘ن˘˘ي
نم نوكا نا ينم عقوت عيمجلا
ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ن˘ي˘ع˘فاد˘م˘لا ل˘شضفا
يميطحتل ى˘ع˘شس ن˘م كا˘ن˘ه ن˘كل

مغر يشس ضسا يشسلا يف ةشصاخ
’ اراوششم تمدق هلل دمحلا اذه
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب رو˘˘خ˘˘ف ا˘˘ناو ه˘˘ب ضسأا˘˘ب
 .يتاطحم

 ؟ هعم تلماعت شسيئر نشسحأا

دبع ةنيطنشسق ةيدولوم ضسيئر
داحتا ضسي˘ئر اذ˘كو ة˘غ˘ي˘مد ق˘ح˘لا
ي˘حا˘ي د˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ة˘˘يوا˘˘ششلا

قيفوتلابو ةبشسانم˘لا˘ب ا˘م˘ه˘ي˘ي˘حأاو
 . دوعشصلا راوششم يف امهل

¤ا تلمع بردم نشسحا
 ؟ هبناج

 يولعل لشصيف اذكو ضسلي نب
تشسيكوميلو رفانشسلل ةملك
 ؟ اهل تبعل يتلا قرفلا لكو

ضسا يشسلا راشصنأ’ ةريبك ةيحت
ه˘˘˘ل˘˘˘لا ءا˘˘˘شش ناو كو˘˘˘م˘˘˘لاو ي˘˘˘شس
نع ينيطنشسقلا يبرادلا دهاششنشس
ع˘ي˘م˘˘ج را˘˘شصن’ ة˘˘ي˘˘ح˘˘تو بير˘˘ق
ةشصاخو اه˘ل تب˘ع˘ل ي˘ت˘لا ة˘يد˘ن’ا
 . ةملاق يجرت راشصنا

 ؟ ةريخأا ةملك
مكديع حشصو مكروطف حشص

اندلب ىلع ءلبلا اذه عفري يبرو
ي˘ن˘م ة˘ي˘ح˘تو ن˘ي˘م˘ل˘شسم˘لا دل˘بو
» ة˘شصا˘خو » مو˘˘ب’ » ة˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘ل
 . » ايوتلا

 قرفلا لك باشصأا للŸا نأاو ةشصاخ اعيرشس تابيردتلا ¤إا ةدوعلا ىن“

ةيبوبلأو نورسضحتم ةيواسشلأ ..ةينأÈلأ عات يسس شسأ يسسلأ» :ويدي Òمأأ
 «راقيسسلاب لوألأ فÙÎأ ‘ بعلي أدأدعت كل“

قيرف فوفشص يف بعلي يذلاو ةقلعملا روشسجلا ةنيدم نبا عم «مويلا مÓشسلا» ةديرجل عتمم راوح يف
شسا يشسلا نم هبراجت فلتخم يف اهششياع يتلا هتايركذ ىلا ينعملا قرطت «ويديا ريما» ةنتاب ةيدولوم
ريثكلا حيشضوت لواح دقو اذه ةنتاب بابششو ديعلا موغلشش ىتحو ةملاق اذكو ةيواششلاو كوملا ىلا يشس

.يوركلا هراوششم يف اهششياع يتلا طاقنلا نم

ششامر ماششه هرواح
«Œأ عم يتبرŸلامكو ةيباجيإأ دج تناك كو

«Òبك قيرف شسيئر نوكي نأأ بيع Êدم

يدهي يبرو ÊأÈلأ عات يركب نم يسس شسأ يسسلأ»
» ةنيطنسسق ‘ تأءافكلأ مط– يتلأ شسانلأ

ةÒظح ‘ بعللأ ىلع ةرداق ةليكسشت كلت‰»
«مسسوŸأ ةيأدب ‘ انتقاعأأ لكاسشŸأ نكلو رابكلأ

ةيرئأز÷أ ةركلأ ›وؤوسسم ىلعو انباسصأأ للŸأ»
«ةسسفانŸأ ¤إأ ةدوعلل ةمزÓلأ Òبأدتلأ ذاختأ

«ةرجانŸأ دحأأ ةمواسسم تسضفر Êوكل اهدعب ترداغو يرأوسشم ‘ نسسحألأ يسس شسأ يسسلأ عم يدوعسص»



ةــــنصصرق

ةيسضأÎفأ ةيورك ةرود
Dي Hgم/ ةردا©õة DرMةد Hن Iا§>و

E6 †اÑò5 ناHا ةلا’&H©ر <gلا دïردا
ةKMرF ةDÄÑا°H ءار/)ا+ ترا©- ةM’و+
-˘t7 تÑ˘å̆د^ راKم˘لا ةر˘t̆gم=رلا+ «ة
Hلا نtqلا رÇÑtملا يíرK9ض +ÄÑgب
D˘˘©˘˘رK6ض F˘˘روKI˘˘ل ،اò̆˘ن +̆˘Ü̆˘رM̆˘ï˘ة
H˘g˘kò˘ةر Kلا˘k˘ي F˘نا HوEلا عk8اوÑل
نH ناد©ملا وJ «كوD©ÄÑg^ ي>امk/)’ا

1œل -ÅÑò©ل Dلثم- قر Fفا©:&ا ل
ءا˘م6Ñ̆&ا˘˘+ ا˘̆§˘˘k˘˘©˘˘م˘K-ÄÑ̆ ة˘˘Ü̆˘ï˘˘°˘˘م˘˘لا
7Ñ˘wÇÑ̆©˘تا H˘k̆وD̆©̆ل ،ن©kم +åكل3 د
K9Ñ̆ع -ÅÑò̆©˘œلا ت˘í̆ا˘°˘م˘لا قرDÄÑة
نH ةIÄÑg ىõ>&ا ىõ˘> لM̆k˘tÇÑ̆ يذ˘لا قM̆رõ̆í̆˘ل ب©IÇÑ̆ ن˘H 5وí̆˘لا نوKMò̆ ا̆§̆©˘õ̆> تMوõ˘kÇÑ̆˘ل
ةDâاtملا ىل)ا ض6ا6Ñ&’ا يD فد§-K  ،نMر©Fg بKاK-q نا6ÑktÄÑا تE’ يkلا ةرíòلا ،تMوkÇÑلا

<õلا ىkïلا د©لاòرKMملا ءا°+&’ ة°Üïلا ةkي -åدوKا <õى -°â©ا§م F6 لÑ°ة.

ياط ياط اهجرخ ديسص نب
+å8 دÑو: تمMجر1 ،ل

ةH̆õ̆©õ ن˘©̆> ة˘©å̆˘م˘/ ضÄ©˘(ر
Kا&Fا+ د&Iنل ه MÄÑحم +k§دMم
Hه(ا°+ م- ا Hر: نDلاو: ه
يD ا©°مHk ةر©1&’ا تاو°ÄÑلا
Ĭ˘˘˘íÄو˘˘˘˘لا ضEنا ت M̆˘˘å̆˘˘ل˘˘˘م
تا˘ÄÑ̆õ˘Üلا ىõ̆˘> نو˘م˘(ا˘ï˘لا
نH قMرíلا م>د ىõ> ة©(’ولا
ن&اK ة8Ñا1 ،ة©لاملا ة˘©0̆ا˘°˘لا

’<gلا يíرM8 قÑgرKة/ردل ا
Ĭí˘8 3اÑ˘ğرJ̆6’ مÑ©ام KاI§م
7ÑرDولا او’Mر ةE40 مKمل
M˘g˘w˘õ̆ه̆°˘> او KK9Ñ̆å̆هو Dي
Hر-gةد©/ ة KDر يKد©/ قا
H˘˘˘لا ل˘˘̆/ا ن˘˘k̆˘°̆˘اDÄض <˘˘õ˘˘ى
.ىلK&’ا راKد&’ا

دانزوب تاحيرسصت
هطروت يتلأ

-ÄÑلا لءاÄÑÜاMí©ة +ÅÑòل Fg©لو0 ر Hا
MدKر D3 يJدملا نMلا رåا† ’&Jõلا يgجر
كا˘°˘J ن&ا˘+ م˘M˘å˘õ ه˘˘Iا د˘˘Fا يذ˘˘لاK دا˘˘5Iو˘˘+
-ÄÑq©ا ،ر1ا ل’H6 يذلا رÑ©qåõ0 هÄÑg§م
H˘˘7&’ا ن˘̆©˘̆+ نÑ˘w˘ذ˘لا ض8اM˘ن H˘í̆رK9نا ض
Mم§ل ه/و HÄÑو'Kلا يلòلا ةرqر(ازMىو>د ة
ن˘H ه˘k˘õò˘˘م˘˘M ا˘˘H ة˘EÅÑ̆ا˘˘°˘˘KH رو˘˘õ˘˘tÉÑ˘˘ل
HåÜ©8ا1 تاÑة Kلا ناÅÑòكو -tلو0 †و
K/دو HwÜط MÄÑåى +åÉيل فار:&’ا ض
.فار:&’ا ضåÉ+ حلاÇÑمل ةHد1 ه0ر:

اهأرو» ششيعرق
«اهيف طرفي لاحومو

Iíت +åÉملا ضÇÑملا رداïة+ر Hر ن)©Äض
ن> ت.دt- يkلا تاHوåõملا تIا°/ا- عاDد
يD «يk©+راMدلا^ يD لK&’ا ل/رلا ةg=ر
نH̆ ة˘õ˘م̆/ د˘å˘+ ه˘Hا˘˘§˘˘H ن˘˘H با˘˘IÄÑ˘˘t’ا
ىK<õ يدا°لا ا§©D طMkwg يkلا لFاÅÑملا

ةراد)’ا زq> ل©لد+ ة©لاملا ة5H&’ا ا§6Ñ&ار
ن©œ<gل ةïلاåلا تاÄÑktïملا ةMوÄÑ- ن>
ة˘©D̆ا˘òلا ة˘لو̆©˘ÄÑلا رD̆و̆- نKد ،ن˘©˘©˘لا˘t˘˘لا
ق˘+ا˘˘ÄÑلا ب>œ˘˘لا تا˘˘MÉÑو˘˘å˘˘- د˘˘Mد˘˘kÄÑ˘˘ل
.هõلا دg> يIادو6Ñ يIاMkروملا

ىلع نمسس انر»
«لسسع

+ÇÑíة KدMا ة&I§دلا ز> ىMد نK1لا ةtض6را
د(ار˘لا يدا˘I يD̆ ط7Ñ̆ا˘°˘لا ير˘(از˘q˘لا ي˘لKد˘لا
ن©+K ه°©+ ام(اE ناF يذلا فwœلا يدوÄÑåلا
،ه©õ> ر©1&’ا ىدk̆˘>ا اH̆دå̆̆+ ط˘+ار˘H ير˘è˘م˘لا

Kا&K9Ñح +Üا ل(DرMï©ا Hلا عwÉÑلا ن&ا ،ر°qم
تKE يD ا©kïلا م§I&ا امF ،ه°H رذk>ا ي+رèملا

HÉÑى K-t9ول ا.دÑد0 امل د0 عp +©°§ام.

نيو ودنع ام»
«حوري

.ïة Fg©ر§;&ا ةرJر ا)©Äض Iيدا HوIgõ©©ه
+åدHا ا&Fد +ïا ءاIد يدMõلا روœ<دلا بKيل
م6Ñو˘م˘لا ي˘D يدا̆°˘لا فو˘8Ñ˘í يD̆ ير̆(از˘q˘لا
م/ا§H عH دEاõkåل ىMÄÑå هI&ا ا9ÑtوH ،دMدqلا
دtÇÑل «داMا+’^ ةدا©KE ا©MïرDا لÜ+ م>دل ر1&ا
Ikا ج(اMqة©+ا D6وملا يÑلا مqدMد Hدلا نKير
.«õ©ê 1لا^ يIÄÑرíلا

qarsana@essalamonline.com
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«ديد÷أ ةريودلأ بعلÃ مل– «امسسايل»
H̆لا يدا˘°˘لا ل5ا˘å˘8اÑ˘ي˘م M̆tاKا/ لJاد

ل/&ا نH تاÄÑõÜلا ةDïاوH ىõ> لوtÇÑلا
ل8ÑاوKM ،دMدqلا ةرKMدلا بHõå ىل)ا لوktلا

ةم8Ñاåلا داt-)ا يداI ضÄ©(ر لوõ/ رو7Ñا>
-̆˘t˘˘رF˘˘ه˘-ا H̆ا ل˘/&ا ن(Ĕ°˘عا K5لا ةراÅÑ˘ğبا
KرلاM9اÑة +°ïل HgراMتا DرM6«قÑ6وÑÜةرا»
H˘˘ن H̆˘õ̆åيدا˘م0̆ ر˘م˘> ب +˘ğى˘ل)ا ن̆©˘=و˘لو
ا§õg: دد/ دKE ،ةرKMد يD دMدqلا بõåملا
،ن&اÅÑلا اذJ ض8وwÇÑ+ ة©°å˘م˘لا تا˘õÄÑ̆õ˘Ü˘ل
K-Üلا ةراد)’ا حمqدMل  ةدõ°لا يداå8اÑيم
+̆å˘لا د˘k̆t˘ل لو˘õ˘م˘õ̆åلا ب˘q̆دM˘د -wÇÑ©Çض
Hõåل يدام0 رم> بõícلا تاÅÑgاI©ة Kيذلا
M9 ل1دÑنم HÅÑرKلا ةراد)ا عÅÑرFملا ةÄÑ©ةر
ر˘F̆gا نH̆ ة˘م8Ñ̆اå̆˘لا دا˘t˘-)ا ل˘å̆/ يدا̆°˘˘õ˘˘ل
.HÄÑkïgœ ة©MïرD&’ا ةMدI&’ا

15

دوعسصلأ نامسض ‘ ةبغأرلأ ةيدنألأ نأامط ريزولأ
رFœ† K5M ل1د&ا

ة9ÑاMرلاK باÅÑ˘gلا
6Ñ˘©˘د <˘õ˘يدلا˘1 ي
ي˘D ة˘˘°˘˘©˘˘I&ا˘˘م˘˘Ü˘˘لا
I˘˘˘˘íÄÑ˘˘˘˘©˘˘˘ة +˘˘˘åÉض
كõ- ة8Ñا˘1 قر˘í˘لا
ل/ا نH بõå- يkلا
ل˘˘å˘˘˘لK دو˘˘˘ÇÑ˘˘˘åلا
م˘EÄÑ قرD̆ ا˘˘5Jر˘˘+ا
دFا دKE اذJ ةاو§لا
ةرا5ولا ن&ا+ ر5Mولا
ة˘˘©˘˘Iا˘˘˘Hò)ا ض6رد˘˘˘-
د˘Mد˘/ ن˘H ةدو˘˘å˘˘لا
Dر لا0 يDلا عtqلا رÇÑtي Dا يIkâرا H6 اÑkÄÑíا ه°> ر’&Mملا †اïgõة Kلاk6 يÑktدد Hد نKن
7Ñك Hïدلا ةردKةل <õى -ÄÑ©©لا رqاIرلا بM9اÑي K Fلا اذqاIملا بå©ÅÑي.
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ةÓسصلأ تيقأوم

يلوبان عم هتناكم ةداعتسسل هجتيو ةديج ةيندب لاح يف مÓغ ^
«ريفللأ»و يتيسسلأ عم هوققح امدعب برعلأ أرخف حÓسصو زرحم :رجام ^

بابسسأل باغ ةيافلح :فيطسس قافو يماحم ةينب^
همدقنسس افلم كلمنو ةسسلجلأ ليجأات انبلط..ةيحسص

طابسضنلأ ةنجلل
يسضايرلأ داسسفلأ ةبراحمل ةزهاج «فافلأ» :يسشطز^
يتوسصلأ ليجسستلأ ةيسضقب لفكتتسس تايقÓخألأ ةنجلو

قثأو نÓيم
نب روطت نم
‘ Ìكأأ رسصان
ديد÷أ مسسوŸأ

Êافلزلأ يشسنوتلأ بردŸأ نم بلطب

نع ليحرلل هجتي ششأدقيم
مداقلأ وتاكŸÒأ ‘ «يرانكلأ

يرورشض نم Ìكأأ موجهلأ ميعدت

دقاعتلأ ديرت ديمعلأ ةرأدإأ
يمسساقلب عم

نأأو ةشصاخ اعيرشس تابيردتلأ ¤إأ ةدوعلأ ىن“
قرفلأ لك باشصأأ للŸأ

..ةينأÈلأ عات يسس شسأ  يسسلأ »: ويدي Òمأأ
دأدعت كل“ ةيبوبلأو نورسضحتم ةيواسشلأ

«راقيسسلاب لوألأ فÙÎأ ‘ بعلي

غلبتشس ةيقوشسلأ هتميق نأأ دكأأ
وروأأ نويلم05ـلأ
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يعامتجلأ لشصأوتلأ عقأوم ىلع ثدحلأ عنشص يذلأ يتوشصلأ ليجشستلأ يف قيقحتلل

فيطسس قافو شسيئر ةيافلح عن“ ةيحسص بابسسأأ
!! طابسضنلأ ةن÷ مامأأ لوثŸأ نم

لئابقلأ ةبيبشش رئأز÷أ ةيدولوم


