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دقعل صصيخرت بلطب رئأزجلأ ةيلو حلاسصمل مدقت
رهسشلأ صسفن نم13 و03 يموي ةيزكرملأ ةنجلل عامتجإأ

لــــبانق4 رــــيمدتو فـــصشك
ةصسبت ةيلوب عنصصلإ ةيديلقت

50صص
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لÓغتسسأو ريوطت ىلع نوبت صسيئرلأ صصرح زربأأ
نطولل ةمدخ ةثيدحلأ تايجولونكتلأ

حنمت دوقولاب نيومت ةقاطب
نطأوم لكل ةنسسلأ يف ةرم

صصوسصخب اهدسض لدعلأ ةرأزو عم ؤوطأوتلاب هتمهتإأ
يئاسضقلأ لمعلل يئزجلأ فانئتسسإلأ ةيسضق

رانلإ حتفت ةاــصضقلإ ةــباقن
نـــــيماحملإ داــحتإإ ىـــلع

40 صص

ةماعنلأ نم لكب جلاعم فيك راطنق نم ديزأأ زجح
نأرهوو ناسسملتو

ةريودلأ ىفسشتسسم ىلإأ Óقن هتجوزو ةبكرملأ بحاسص
اهل اسضرعت يتلأ قورحلأ ةروطخل ةمسصاعلاب

ةحورطملأ لكاسشملأ لحل ىلثملأ ةقيرطلأ وه ءانبلأ رأوحلأ نأأ تدكأأ

يقئاصس رذحت لقنلإ ةرإزو
رصسك نم ةرجألإ تإرايصس

يـــــــــــحصصلإ رـــــــجحلإ
40صص

ريزو ،ةيوأر نامحرلأ دبع نلعأأ
دأر˘˘ي˘˘ت˘˘سسل ةدو˘˘ع˘˘لأّ نأأ ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لأ
ةحرتقملأو ةد˘يد˘ج˘لأ تأرا˘ي˘سسلأ

ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لأ نو˘˘نا˘˘ق عور˘˘سشم ن˘˘م˘˘سض
نود م˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سس0202 ي˘ل˘ي˘م˘ك˘˘ت˘˘لأ

.ءÓكولل صصسصح ديدحت

نم صصلختلإ ىلإإ عراصسي «نلافألإ»
باختناب قباصسلإ ماظنلإ ةءابع

يراجلإ يام ةياهن ديدج ماع نيمأإ

50صص

ةيبرتلإ عاطق رييصست ءوصس ثرإوك حصضفي ةبصساحملإ صسلجم
30 صصةيوبرتلأ تاسسسسؤوملأ ددع يف رربم ريغ اسصقنو ةذتاسسألأ ةلق ببسسب ذيمÓتلأ ريطأات يف أريبك أزجع لجسس

ىلع ةلودلإ مزع دكؤوي دإرج
ةعماجلإو ةصسردملإ رود زيزعت

30صص

ةديدجلإ تإرايصسلإ دإريتصسإ
ديدحت نود احوتفم نوكيصس
ءÓــــــكوــــــلل صصصصــحلإ

كاـسسمإلاو راـطفإلا تيقاوم
اهيحأوسضو ةمسصاـــــعلأ رئأزجلأ

24:30:كاــسسمإلا
65:91:راـطفإلا

30 صص

لوألإ رطصشلإ يعفإد نم «لدع» بتتكم فلأإ53
لـــبقملإ رـــهصشلإ مــــهتانكصس عــقإوم نوراـــتخي

يحسصلأ رجحلأ عفر دعب ةرسشابم عزوتسس ةدحو فلأأ41 نم رثكأأ

راجفنإإ يف صصاخصشأإ9 ةباصصإإ
لخإدLPG ـب لمعت ةرايصس

ةيدملإ يف لزنم بآإرم

40صص



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

رضشنلا لوؤوضسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طضسولا عبطلا
قرضشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

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

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلإ ديÈلإ

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

ةنيطنضسق  –  ةيعانضصلا ةقطنملا ةفاحضصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روضصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لضصت يتلا

اهباحضصأا ¤إا درت ل
 ترضشن ءاوضس
رضشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
لتقي نل «انوروك»
!..نآلإ دعب إدحأإ

ثح˘ب˘لا ن˘م رو˘ه˘سش دو˘ه˘ج˘ل ا˘˘ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت
ى˘ف˘سشت˘˘سسم ءا˘˘ب˘˘طأا ن˘˘ل˘˘عأا ،ل˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘ت˘˘لاو
نأا ،اي˘نا˘ط˘ير˘ب ي˘ف ي˘كل˘م˘لا «نو˘ت˘ي˘مور˘ب»
‐ ديفوك» ـب ةباسصإلا ةجيتن ةافولا بنجت
ةداسضملا ةيودألا مادختسساب نكمم «91
ehT ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘سص د˘˘ي˘˘ف˘˘تو ،مد˘˘لا ر˘˘ث˘˘خ˘˘ت˘˘ل
hpargeleT،اذه يف ن˘ي˘ي˘ئا˘سصخألا نأا˘ب
ةقÓع اوفسشتكا مهنأا اونلعأا ،ىفسشتسسملا
د˘ع˘ب كلذو ،«ا˘نورو˘ك»و مد˘لا ر˘ث˘خ˘ت ن˘ي˘˘ب
يف اوناك نيذلا ىسضرملا تائر سصحف
قفدت مادعنا مهل حسضتا ثيح ،ةجرح ةلاح
يف مدلا ر˘ث˘خ˘ت ى˘لإا ر˘ي˘سشي ا˘م ،ا˘ه˘ي˘ف مد˘لا
مولعم وه امكو ،ةقيقدلا ةيومدلا ةيعوألا

ةيمك سصقن ةجيتن لسصحت تايفولا مظعم
.مسسجلا يف نيجسسكألا

ةحفاكŸ طوبصشلإ كمصس
! .. نإرهوب صضوعبلإ

ىوتسسم ىل˘ع ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ة˘ير˘يد˘م ر˘سضح˘ت
ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘ل˘˘م˘˘ح قÓ˘˘طإل ،نار˘˘هو ة˘˘يلو
ىوتسسم ىلع طوبسشلا كمسس دايطسصل
يف هلامعتسسل «زÓغ مأا» ةبطرلا ةقطنملا

يف هقÓطإا متيسس ثيح ،سضوعبلا ةحفاكم
ةيهاب˘لا بر˘غ˘لا ة˘م˘سصا˘ع ق˘ئاد˘ح سضاو˘حأا

سضوعبلل فيثكلا راسشتنإلا حبكل ،نارهو
. %001 يعيبط لح ..ةقطنملاب

‘ لإزت ل فيطصس
!..ةباصصعلإ دهع

يف بوهنملا راقعلا تافلم ةيعسضو ريثت
ريثكلا ،ةليوط تاونسس ذنم ةقلاعلاو فيطسس
يرادإلا زا˘ه˘ج˘لا ة˘ع˘ي˘ب˘ط لو˘ح ة˘ل˘ئ˘سسألا ن˘˘م
ة˘ق˘ير˘طو ،ة˘يلو˘لا هذ˘ه سسأار ى˘ل˘ع دو˘جو˘م˘˘لا
نأاو ةسصاخ نينطاوملا ىواكسش عم هيطاعت
سسر˘كت ي˘ت˘˘لا ة˘˘يرادإلا تÓ˘˘ما˘˘ع˘˘م˘˘لا سضع˘˘ب
9102 ل˘ير˘فأا د˘ع˘ب ى˘ت˘ح تل˘سصاو˘ت ،دا˘˘سسف˘˘لا
زيزعلا دبع قبسسألا سسي˘ئر˘لا ة˘لا˘ق˘ت˘سسا خ˘يرا˘ت
ي˘سضارألا ة˘ي˘كل˘م دو˘ق˘ع نأا ل˘ب ،ة˘ق˘ي˘ل˘˘ف˘˘تو˘˘ب
ل˘ه˘˘ف ،9102 ر˘خاوأا ي˘ف ترر˘ح ة˘بو˘˘ه˘˘ن˘˘م˘˘لا

سضع˘ب نأا مأا ةر˘˘ط˘˘ي˘˘سسلا ن˘˘ع رو˘˘مألا تجر˘˘خ
رئازجلا نأا نوفرعي ل فيطسس ةيلو يلوؤوسسم
.؟ تريغت

؟..بيرم رمأإ مأإ ظح

تÓما˘ع˘م˘لاو ق˘ي˘ثو˘ت˘لا سصسصق بر˘غأا ن˘م
يف عقو ام ،رئازج˘لا ي˘ف دو˘ق˘ع˘لاو ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
قيثوتلا بتاكم نم2 يف ةيسضام تاونسس
يف يناثلاو ناسسملت يف لوألا ،دÓبلا برغب

بلغأا نم نولماعتم أادب رداق ةردقب .. نازيلغ
ى˘˘لإا نار˘˘هو ن˘˘م ا˘˘قÓ˘˘ط˘˘نإا بر˘˘غ˘˘لا تا˘˘يلو
يديسسو مناغتسسم˘ب ارور˘م ترا˘ي˘تو ر˘كسسع˘م
نود نيبتكملا نيذاه ىلع نوتفاهتي ،سسابعلب
ةفدسص يه لهف ،نآلا دحل بابسسألا ةفرعم
ىلوملا نم قزر باب حتفو ظحلاب ةطبترم
؟.. نإا هيف رمألا نأا مأا ،لجو ّزع

qarsana@essalamonline.com
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!..اماع51 ذنم ةرم لوأل
نكمت ،اماع51 يلاوح ذنم ةرم لوأل

دهفلا دسصر ن˘م ،ن˘ي˘ث˘حا˘ب˘لا ن˘م ق˘ير˘ف
بونج را˘ق˘هألا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب يوار˘ح˘سصلا
ي˘ت˘لا دو˘ه˘ج˘لا را˘طإا ي˘ف كلذو ،دÓ˘ب˘لا
عورسشم ذيفنتل ةفاقثلا ةرازو اهتقلطأا
يجولوي˘ب˘لا عو˘ن˘ت˘لا ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا
م˘مألا ج˘ما˘نر˘ب ع˘م ة˘كار˘سشلا˘ب ز˘ج˘ن˘م˘لا
نأا ركذي ،رئازجلا˘ب ي˘ئا˘م˘نإلا ةد˘ح˘ت˘م˘لا
ايقيرفإا لامسش دهف وأا ياورحسصلا دهفلا
نم ق˘طا˘ن˘م ي˘ف ة˘ل˘ي˘ل˘ق داد˘عأا˘ب سشي˘ع˘ي
ن˘ي˘ن˘˘بو ي˘˘لا˘˘مو ر˘˘ج˘˘ي˘˘ن˘˘لاو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

تاناويحلا ن˘م و˘هو ،و˘سسا˘فا˘ن˘ي˘كرو˘بو
زوا˘ج˘ت˘ت ل ذإا ،سضار˘ق˘˘نلا˘˘ب ةدد˘˘ه˘˘م˘˘لا
ايقيرفإا لامسش ةقطنم لماك يف هدادعأا

.ادهف052 لحاسسلاو

إوعو إوعمصسإ

يسشفت ببسسب ملاعلا لود لج رارغ ىلع دÓبلا هب رمت يذلا يئانثتسسإلا يحسصلا عسضولل ةبكاوم
ىلع كرابملا رطفلا ديع يموي لÓخ رباقملا ةرايز عنم ،ةبانع ةيلو حلاسصم تررق ،«انوروك» ءابو
سسوريف ىودع راسشتنا عنمل ةذختملا ريبادتلا عيسسوت راطإا يف جردني رارق يف ،تايدلبلا لك ىوتسسم
.تاعاسسلا مداق يف رارقلا سسفن ينبتل هجتت تايلولا بلغأا نأا املع ،«91‐ديفوك»

!..تاهبصشلإ بحي لوؤوصسم
سسوؤور˘˘˘˘ب دا˘˘˘˘سسف˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘سصع م˘˘˘˘˘غر

نيلواقم ،لامعأا لاجرو رابك نيلوؤوسسم
ةريخألا ةرت˘ف˘لا ي˘ف ر˘ث˘ك ن˘ير˘م˘ث˘ت˘سسمو
سضع˘ب نأا ّلإا ،ر˘ب˘ت˘ع˘ي ن˘م˘ل ةر˘ب˘ع او˘تا˘˘ب
رار˘غ ى˘ل˘ع ،او˘ظ˘ع˘ت˘ي م˘ل ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘˘لا
يف فكعي راردأا ةيلوب لمعي مهدحأا
عرذأا اياقب لابقتسسإا ىلع ةريخألا ةرتفلا
دÓبلا ي˘ف تث˘ع ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا دا˘سسف˘لا
هب˘ت˘كم ي˘ف ة˘با˘سصع˘لا د˘ه˘ع ي˘ف ادا˘سسف
ل˘ع˘ج لا˘ح ع˘قاو ،ي˘مو˘ي ه˘ب˘˘سش ل˘˘كسشب
.. لوؤوسسملا اذه لوح موحت تاهبسشلا
.؟ىرت اي ريخألا لاب امف

مئانلإ ›إولإ
ذنم لقألا ىلع تابسسانم3 يف

م˘ل ،كرا˘ب˘م˘لا نا˘سضمر ر˘ه˘سش ة˘˘ياد˘˘ب
يف رثأا يأا ةيبونج ةيلو يلاول رهظي
ليجأاتل هودعاسسم ر˘ط˘سضاو ،ه˘ب˘ت˘كم
نأا ىتح ،ةمهم تاءاقلو تاعامتجا
لو˘˘ق˘˘ت ه˘˘لو˘˘ح تج˘˘سسن تا˘˘ع˘˘˘ئا˘˘˘سش
اذه لك ،«انوروك» ىودع هتباسصإاب

هنييعت ذنمو ،مان يلاولا يديسس نأل
ن˘ير˘يد˘م˘لا ن˘م ىوا˘كسشلا تد˘˘ياز˘˘ت
نيبختنملاو نييرادإلاو نييذي˘ف˘ن˘ت˘لا

ءاج لهف ،ريثكلا هبايغو هلسسك نم
.؟ ماني ىتح ةيلولا هذهل يلاولا
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ةيئانثتسسلا فورظلا نع اديعب
ءار˘ج دÓ˘ب˘لا ا˘˘ه˘˘سشي˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
«انوروك» سسوريف ءابو راسشتنا

ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ن˘˘˘م ى˘˘˘عد˘˘˘ت˘˘˘سسا ا˘˘˘م
كلذ ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ب تا˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
تقلع ىلا ةيسسايسسلا بازحألا

ةياهن ذنم اهتدنجأاو اهديعاوم
بز˘ح˘لا أا˘جا˘ف ،طرا˘ف˘لا سسرا˘م
حلاسصمل همدقتب ةحاسسلا ديتعلا

ا˘م˘˘ل ا˘˘ق˘˘فو ‐ ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يلو
ـل ةعلطم دج رداسصم هب ترسسأا
سصي˘˘خر˘˘ت بل˘˘ط˘˘ب ‐«مÓ˘˘سسلا»
ة˘ن˘ج˘ل˘لا ةرود عا˘م˘ت˘جا د˘ق˘˘ع˘˘ل
ىلعأا ر˘ب˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘يز˘كر˘م˘لا

ن˘ي˘با˘م بز˘ح˘ل˘ل ةد˘ي˘سس ة˘ئ˘˘ي˘˘ه
13و03 يمو˘ي ن˘ير˘م˘تؤو˘م˘لا

،تارمتؤوملا رسصقب مداقلا يام
عامتجلا ةدنجأا طبسض مت دقو
ةيزكرملا ةن˘ج˘ل˘ل يدا˘ع˘لا ر˘ي˘غ
ةرم رخآا تدقعنا يتلا بزحلل
سسي˘ئر˘لا ما˘ظ˘ن طو˘˘ق˘˘سس ذ˘˘ن˘˘م
ةقيلفتوب زيزعلا دبع عولخملا
اهلÓخ متو9102 ةفئاسص يف
دمحم ديدج ماع نيمأا باختنا

ىلع رمع˘ي م˘ل يذ˘لا ،ي˘ع˘ي˘م˘ج
Óيوط ةماع˘لا ة˘نا˘مألا ي˘سسر˘ك
تدأا ة˘ي˘ئا˘سضق بعا˘ت˘م بب˘˘سسب
ماع نيمأا باختنا هنجسس ىلإا

نيمأÓ˘ل ا˘ف˘ل˘خ ،بز˘ح˘ل˘ل د˘يد˘ج
ر˘ي˘سسي يذ˘لا ة˘با˘ي˘˘ن˘˘لا˘˘ب ما˘˘ع˘˘لا
يق˘يد˘سص ي˘ل˘ع ا˘ي˘لا˘ح بز˘ح˘لا

دا˘˘ق˘˘ع˘˘نا ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت بل˘˘ط اذ˘˘كو
ةتسسب ر˘سشع يدا˘ح˘لا ر˘م˘تؤو˘م˘لا
.ةيفاسضإا رهسشأا

ةيزكرملا ةنجل˘لا دا˘ق˘ع˘نا بل˘ط
ينطولا ريرحتلا ةهبج بزحل
ى˘ل˘˘ع ر˘˘ط˘˘ي˘˘سسي لاز˘˘يل يذ˘˘لا

ةبخ˘ت˘ن˘م˘لا سسلا˘ج˘م˘لا ة˘ي˘ب˘لا˘غ
فرظلا اذه يف ايلحمو اينطو
ة˘عر˘سسلا هذ˘ه˘بو ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘˘سسلا
تلؤواسستلا نم ريثكلا حرطي

م˘˘˘ل ةر˘˘˘م لوأل ه˘˘˘نأاو ة˘˘˘سصا˘˘˘خ
ن˘˘ي˘˘يدا˘˘ي˘˘˘ق ءا˘˘˘م˘˘˘سسأا لواد˘˘˘ت˘˘˘ت
نيمأا بسصنم يلوتل نيحسشرم
دق يذلاو ديتعلا بزحلا ماع
يف ةعرسسلا هذه ءارو نم ديري
ى˘لا ةدو˘ع˘لا˘˘ب ه˘˘فو˘˘ف˘˘سص سصر
ةديدج ةلحب ةيسسايسسلا ةحاسسلا

ى˘˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘برا˘˘˘ق˘˘˘ع ط˘˘˘˘ب˘˘˘˘سضو
ة˘˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سسلا ع˘˘˘˘يرا˘˘˘˘سشم˘˘˘˘لا
ا˘ه˘ت˘مد˘˘ق˘˘م ي˘˘ف ةد˘˘ج˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
ةدوسسم لوح حوتفملا سشاقنلا
هتحرط يذلا روتسسدلا ليدعت
ى˘ل˘ع ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ة˘˘سسا˘˘ئر

ن˘˘ي˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا ن˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘عا˘˘˘ف˘˘˘لا
عوبسسألا يند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لاو
يذ˘لا لاؤو˘˘سسلا ن˘˘كل ،طرا˘˘ف˘˘لا
ف˘ي˘ك و˘ه ا˘سضيأا ه˘سسف˘ن حر˘ط˘ي
دقع ديتعلا بز˘ح˘لا ع˘ي˘ط˘ت˘سسي
يف ةيزكرم˘لا ه˘ت˘ن˘ج˘ل عا˘م˘ت˘جا

ارجح دÓبلا هيف سشيعت تقو
تا˘عا˘ط˘ق˘لا ل˘ج ل˘سش ا˘ي˘˘ح˘˘سص
ة˘ن˘ج˘ل˘لا ءا˘سضعأا نأاو ا˘م˘˘ي˘˘سسل
ربع نيعزوم بزحلل ةيزكرملا

ة˘ي˘لا˘˘ج˘˘لا دار˘˘فأاو ة˘˘يلو84
.جراخلاب ةينطولا

رهسشلأ صسفن نم13و03 يموي ةيزكرملأ ةنجلل عامتجأ دقعل صصيخرت بلطب رئأزجلأ ةيلو حلاسصمل مدقت

يراجلإ يام ةياهن ديدج ماع نيمأإ باختناب قباصسلإ ماظنلإ ةءابع نم صصلختلإ ىلإإ عراصسي «نÓفألإ»

 ح.ميلسس

باختنل ةيزكرملأ ةنجلل اعامتجأ ،يراجلأ يام رهسش نم13و03 ـلأ يف ،ينطولأ ريرحتلأ ةهبج بزح دقعي
دمحم قباسسلأ هنيمأأ نجسس ذنم ةباينلاب ديتعلأ بزحلأ تيب ريسسي يذلأ ،يقيدسص يلعل افلخ ديدج ماع نيمأأ

يذلأ ،ةقيلفتوب زيزعلأ دبع قباسسلأ صسيئرلأ ماظن ةءابع نم صصلختلل ،«نÓفألأ» ـل ةوطخ لوأأ يهو ،يعيمج
.يطأرقميدلأ ينطولأ عمجتلأ بزح مهتمدقم يفو هئافلحو بزحلأ أذهب همكح طويخ رأدأأ

ذيمÓتلأ ريطأات يف أريبك أزجع لجسس
رربم ريغ اسصقنو ةذتاسسألأ ةلق ببسسب

ةيوبرتلأ تاسسسسؤوملأ ددع يف
ثرإوك حصضفي ةبصساحملإ صسلجم

 ةيبرتلإ عاطق رييصست ءوصس
حسضفو ةبسساحملأ صسلجم ىرع
عاطق رييسست ءوسس ثرأوك
قلعت ام ةسصاخ ،ةيبرتلأ

نيتنسسلل يجوغأديبلأ بناجلاب
7102‐6102 نيتيسسأردلأ

أزجع لجسسو ،8102‐7102و
،ذيمÓتلأ ريطأات يف أريبك
ددع يف لوقعم ريغ صصقنو
.ةيوبرتلأ تاسسسسؤوملأ

يف ،هتأذ صسلجملأ فسشك
،7102 ةنسسب ةسصاخلأ هريرقت
ىلع «مÓسسلأ» تعلطإأ يذلأ

ددعلأ نأأ ،هءأزجأأ صضعب
لÓخ ةذتاسسأÓل يلامجإلأ
8102‐7102 ةيسسأردلأ ةنسسلأ

يف ذاتسسأأ95و فلأأ174 غلب
ناك امنيب ،رأوطألأ فلتخم

ذاتسسأأ79و فلأأ724 مهددع
،قباسسلأ يسسأردلأ مسسوملأ لÓخ

33.9 اهتبسسن ةدايزب يأأ
لدعم فرع دقو ،ةئاملاب
لكسشب انسسحت ذيمÓتلأ ريطأات

ةنسسلأ صسفن لÓخ فيفط
نيروطلأ يف ةيسسأردلأ
نمو ،يوناثلأو يئأدتبلأ
أذه روهدت ىرخأأ ةيحان
روطلأ يف Óيلق لدعملأ
ةدايزلأ ببسسب كلذو طسسوتملأ

.ذيمÓتلأ ددع يف
ةرأزو تأريدقت بسسحو
امئأدو ،ةينطولأ ةيبرتلأ

ةيسسأردلأ ةنسسلل ةبسسنلاب
بجوتي ناك هنإاف ،8102‐7102
تاسسسسؤوملأ ددع لسصي نأأ
808و فلأأ82 ىلإأ ةيوبرتلأ

ددع نأأ ريغ ،ةسسسسؤوم
ةرفوتملأ ةيوبرتلأ تاسسسسؤوملأ

ةيسسأردلأ ةنسسلأ صسفن لÓخ
307و فلأأ62 ىلإأ لسصو
نم ريثكب لقأأ وهو ،ةسسسسؤوم
لثمي امم عاطقلأ تاجايتحأ

هردق تاسسسسؤوملأ يف أزجع
.ةسسسسؤوم501و نيفلأأ
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،ة˘يوار نا˘م˘حر˘لا د˘˘ب˘˘ع ن˘˘ل˘˘عأا
ةدو˘˘ع˘˘لا ّنأا ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘يزو
ةديدجلا تارا˘ي˘سسلا دار˘ي˘ت˘سسل
عور˘سشم ن˘م˘سض ة˘حر˘ت˘ق˘م˘˘لاو
0202 يليمكتلا ةيلاملا نوناق
سصسصح د˘يد˘ح˘ت نود م˘˘ت˘˘ي˘˘سس
.ءÓكولل
سسمأا هدر لÓخ ،ريزولا دكأاو
ةنجل ءاسضعأا تلاغسشنا ىلع
سسلجملاب ةينازي˘م˘لاو ة˘ي˘لا˘م˘لا
هسضرع دعب ،ينطولا يبعسشلا
نو˘˘نا˘˘˘ق عور˘˘˘سشم˘˘˘ل سسمأا لوأا
نأا ،0202 يليمكتلا ة˘ي˘لا˘م˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت ة˘˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لا
ةديدج ةيجيتارتسسإل ريسضحتلا
ةيقيقح ةعانسص ةماقإل فدهت
ن˘ل ،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف تارا˘ي˘˘سسل˘˘ل
3 يلاوح دعب لإا اهجئاتن رهظت
اذ˘˘˘ه ي˘˘˘˘ف فدرأاو ،تاو˘˘˘˘ن˘˘˘˘سس
تاطلسسلا نإاف هيلعو» ددسصلا
ىلإا ةدوعلل ةرطسضم ةيمومعلا
ةد˘يد˘ج˘لا تارا˘ي˘سسلا دار˘ي˘ت˘سسا
ديوزتل ةلمعتسسملا بناج ىلإا
ة˘يا˘غ ى˘لإا ه˘تا˘ي˘جا˘ح˘ب قو˘˘سسلا
يف ةديدجلا عناسصملا عورسش
.«يلعفلا جاتنإلا

ىلع ديكأاتلا ،ةيوار ددجو اذه
دار˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘سسإلا تا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع نأا
ا˘˘هدد˘˘ح مو˘˘سسر˘˘ل ع˘˘سضخ˘˘ت˘˘سس
ة˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا نو˘˘˘نا˘˘˘ق عور˘˘˘سشم
لك نإاف يلاتلا˘بو ،ي˘ل˘ي˘م˘كت˘لا

بسسح درو˘˘˘ت˘˘˘سسي˘˘˘سس ل˘˘˘ي˘˘˘كو
،هب ة˘سصا˘خ˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا ه˘تارد˘ق
كلذو ةسصح يأاب هدييقت نود
تاكولسسلا سضعب ةدوعل ايدافت
ع˘˘˘يزو˘˘˘ت ي˘˘˘ف ة˘˘˘هو˘˘˘ب˘˘˘سشم˘˘˘˘لا
ف˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘سضي ‐ سصسصح˘˘˘˘˘˘˘˘لا

.‐ثدحتملا
را˘˘˘ع˘˘˘سسأا ع˘˘˘فر سصو˘˘˘سصخ˘˘˘بو
نا˘م˘حر˘لا د˘˘ب˘˘ع رر˘˘ب ،دو˘˘قو˘˘لا

طغسضلاب حرتقملا اذه ،ةيوار
ءارج ةي˘ناز˘ي˘م˘لا ه˘ي˘نا˘ع˘ت يذ˘لا
ادكؤوم ،ةداملا هذهل ةلودلا معد
ةدايزلا قفارتت نأا ةرورسض ىلع
ة˘ه˘جو˘م سسي˘˘سسح˘˘ت ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘ب
سضرغب نيلماع˘ت˘م˘لاو را˘ج˘ت˘ل˘ل

يف عر˘سست˘لاو ة˘غ˘لا˘ب˘م˘لا مد˘ع
م˘˘ه˘˘تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م را˘˘˘ع˘˘˘سسأا ع˘˘˘فر
اذ˘ه ي˘ف ف˘سشكو ،م˘ه˘تا˘مد˘خو
ل˘م˘ع˘ي ل˘م˘˘ع جو˘˘ف نأا نأا˘˘سشلا

ع˘ي˘م˘˘ج ة˘˘سسارد ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح
دا˘ج˘˘يإا سضر˘˘غ˘˘ب تا˘˘حار˘˘ت˘˘قلا
م˘عد˘لا اذ˘ه ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت˘˘ل تا˘˘ي˘˘لآا
ةقاطب اهنيب نم ،ه˘ي˘ق˘ح˘ت˘سسم˘ل
يف ةرم حنمت دوقولاب نيومت
يطغتو ،ن˘طاو˘م ل˘كل ة˘ن˘سسلا

ن˘م ى˘ندأا اد˘ح ة˘قا˘˘ط˘˘ب˘˘لا هذ˘˘ه
،م˘عد˘لا ه˘ل˘م˘سشي كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘سسلا
اهزئا˘ح ى˘ل˘ع نو˘كي˘سس ثي˘ح˘ب
دوقولل يقي˘ق˘ح˘لا ر˘ع˘سسلا ع˘فد
ةددحملا ةيمكلا كÓهتسسا دعب
.ةقاطبلا يف

ىلإأ أاجلت نل رئأزجلأ
ىلإأ لو ةيجراخلأ ةنأدتسسإلأ

يديلقتلأ ريغ ليومتلأ
زجع ليو˘م˘ت تا˘ي˘ف˘ي˘ك لو˘حو
نأا ،ةيلاملا ريزو دكأا ،ةينازيملا
ةنادتسسلا ىلإا اجلت نل رئازجلا
ري˘غ ل˘يو˘م˘ت˘لا لو ة˘ي˘جرا˘خ˘لا
ىلع دمتعنسس» لاقو ،يديلقتلا
يديل˘ق˘ت˘لا ي˘ل˘خاد˘لا ل˘يو˘م˘ت˘لا

كنب حابرأا تاع˘يزو˘ت ا˘م˘ي˘سسل

ل˘˘ي˘˘سصح˘˘˘ت اذ˘˘˘كو ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
.’’ةيابجلا

ةموظنمل ةلماسش ةعجأرم
تأزايتمإلأو تأءافعإلأ

ةيلاملأ نوناق يف ةيئابجلأ
1202 ةنسسل

ةيلاملا نوناق ّنأا ،ريزولا دكأا
ةعجارم دهسشيسس1202 ماعل
تاءافعإلا ةمو˘ظ˘ن˘م˘ل ة˘ل˘ما˘سش
هبسشو ةيئا˘ب˘ج˘لا تازا˘ي˘ت˘ملاو
عم قفار˘ت˘ي ا˘م و˘هو ة˘ي˘ئا˘ب˘ج˘لا
نو˘˘نا˘˘˘ق ي˘˘˘ف ر˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لا ةدا˘˘˘عإا
ر˘تا˘˘فد قÓ˘˘طإاو را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سسلا
بع˘˘˘سشل˘˘˘ل ةد˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج طور˘˘˘˘سش
.ةيعانسصلا

ةفريسصلا ّنأا ،ةيوار زربأاو اذه
اماه ارود بلعتسس ةيمÓسسإلا
را˘˘˘خدلا با˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘˘سسا ي˘˘˘˘ف
ةد˘˘ع نأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘سضم ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا

دجوت لاجملا اذه يف تابلط
م˘ت˘ي˘سسو ة˘سسارد˘لا د˘ي˘ق ا˘ي˘لا˘˘ح
نأاسشبو ،ا˘ب˘ير˘ق ا˘ه˘ن˘ع نÓ˘عإلا
ة˘˘˘م˘˘˘˘ظ˘˘˘˘نألا ى˘˘˘˘لإا عو˘˘˘˘جر˘˘˘˘لا
لبق اهب لوم˘ع˘م˘لا ة˘ي˘ب˘ير˘سضلا
نهملل ةبسسنلا˘ب9102 ةياه˘ن
حسضوأا ،ةيرا˘ج˘ت˘لا ر˘ي˘غ ةر˘ح˘لا
ح˘ير˘سصت˘لا ما˘ظ˘ن نأا˘ب ،ر˘يزو˘˘لا
نو˘نا˘ق ه˘ب ءا˘ج يذ˘لا بقار˘م˘لا
برج0202 ـل يلوألا ةيلاملا

،هتعاجن مدع تبثاو لبق نم
لوقعملا ريغ نم هنا افيسضم
ة˘ي˘لا˘ع˘ف ف˘ع˘سض ل˘˘كسشم ل˘˘ح
ماظنلا رييغت قيرط نع ةباقرلا
.هتمرب
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تأونسس3 دعب اهجئاتن رهظت تأرايسسلل ةيقيقح ةعانسص ةماقإل ةديدج ةيجيتأرتسسإل رسضحت ةموكحلأ

ءÓكولل صصصصحلإ ديدحت نود احوتفم نوكيصس ةديدجلإ تإرايصسلإ دإريتصسإ
نطإوم لكل ةنصسلإ يف ةرم حنمت دوقولاب نيومت ةقاطب ^

زيزعلا دبع ،لوألا ريزولا دكأا
زيزعت ىلع ةلودلا مزع ،دارج
ة˘سسرد˘م˘لا˘˘ب طو˘˘ن˘˘م˘˘لا رود˘˘لا

تابلطتمل ةباجتسسا ،ةعماجلاو
،داسصتقلا تايجا˘حو ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا
ةيميداكألا ماه˘م˘لا ن˘ع Ó˘سضف
سصر˘˘ح ازر˘˘ب˘˘م ،ة˘˘ي˘˘ث˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘لاو
ر˘يو˘ط˘ت ى˘ل˘ع ،نو˘ب˘ت سسي˘ئر˘˘لا

تا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا لÓ˘غ˘˘ت˘˘سساو
.نطولل ةمدخ ةثيدحلا

،دسصاقملا هذه غولب لجأا نمو
ه˘˘ل ة˘˘م˘˘ل˘˘ك ي˘˘˘ف ،دار˘˘˘ج دد˘˘˘سش
ثب˘˘˘لا قÓ˘˘˘طإا ة˘˘˘ب˘˘˘سسا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘˘ب
«ةفر˘ع˘م˘لا» ةا˘ن˘ق˘ل ي˘ب˘ير˘ج˘ت˘لا
ينطولا مويلا ءايحإا عم انمازت
ةبكاوم ةرورسض ىلع ،بلاطلل
ة˘˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا ن˘˘ي˘˘ت˘˘مو˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا

جهانم يف روطتلا ،ةيعماجلاو
نم اذهو ،يمل˘ع˘لا ل˘ي˘سصح˘ت˘لا

قر˘ط˘لا ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘عإلا لÓ˘خ
ا˘ه˘ح˘˘ي˘˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ل˘˘ئا˘˘سسو˘˘لاو
˘˘˘مÓ˘˘˘عإلا تا˘˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘لو˘˘˘ن˘˘˘كت
انسسرادم نكمي امب ،لاسصتلاو
روطتلا ةرياسسم نم انتاعماجو
.مويلا ملاع يف مولعلل عيرسسلا

ريزولا جرع ،راطإلا اذه يفو
سسي˘˘˘˘ئر رار˘˘˘˘ق ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع ،لوألا
ةا˘ن˘ق ءا˘˘سشنإا˘˘ب ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
عم نمازتلاب ةديدج ةينويزفلت
،بلاطلل ينطو˘لا مو˘ي˘لا ءا˘ي˘حإا
ةفاقثلاو فراعملا نيقلت فدهب
لك يف سسورد ميدقتو ةماعلا
ةبلط˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل تا˘سصسصخ˘ت˘لا

ل ،راوطألا فل˘ت˘خ˘م ذ˘ي˘مÓ˘تو
تا˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘ملا ما˘˘سسقأا ا˘˘م˘˘ي˘˘سس
«ةفرعملا» ةانق لثمتو ،ةيئاهنلا
ءاسضفلا ،ملاعلا ىلع ةحوتفملا
هي˘ف زز˘ع˘ت˘ت و رو˘ح˘م˘ت˘ت يذ˘لا
ةيملاعلا تافاق˘ث˘لاو فرا˘ع˘م˘لا

راطإلا لوح راكفألا رولبتتو
تاناهرو عمتجملل يسشي˘ع˘م˘لا
سصخلتتو ،هتايدحت  لبقتسسملا
ةانقلا هذ˘ه˘ب ة˘طو˘ن˘م˘لا ما˘ه˘م˘لا
ميمعتب حام˘سسلا ي˘ف ،ةد˘يد˘ج˘لا
ثح˘˘ب˘˘لا ج˘˘ئا˘˘ت˘˘نو فرا˘˘ع˘˘م˘˘˘لا

ع˘˘فرو ءار˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘لا تارا˘˘˘ي˘˘˘خو
تاسساردلاب قاحتللا ىوتسسم
ميدقت ىلإا ةفاسضإلاب ،ةيعماجلا

يعجرم ي˘جو˘غاد˘ي˘ب ىو˘ت˘ح˘م
حر˘˘طو بع˘˘سشلا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘˘م˘˘˘ل
تا˘نا˘هر لو˘˘ح تا˘˘باو˘˘ج˘˘ت˘˘سسا
ام لك ىلع ةوÓعو ،عمتجملا
ةروكذملا ةانقلا لمحت ،قبسس
ا˘˘ه˘˘ل˘˘ق˘˘ن ي˘˘ف ا˘˘˘يراو˘˘˘ج اد˘˘˘ع˘˘˘ب
ا˘ه˘نأا˘سش ن˘م ثي˘ح ،فرا˘ع˘م˘˘ل˘˘ل
ن˘ي˘ب را˘كفألا لدا˘ب˘ت˘ب حا˘م˘سسلا

ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘˘لاو مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا لا˘˘˘جر
.نيلواقملاو نيثحابلاو
ي˘ن˘طو˘لا مو˘ي˘لا سصو˘˘سصخ˘˘بو
يام91 ـل فداسصملا ،بلاطلل
زيزعلا دبع ركذ ،ةنسس لك نم
مهأا نم خيراتلا اذه نأاب ،دارج
حافكلل ةيخيرات˘لا تا˘ط˘ح˘م˘لا
ةدا˘ع˘ت˘سسا ل˘˘جأا ن˘˘م ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
هنوك ن˘ع Ó˘سضف ،لÓ˘ق˘ت˘سسلا
ةيوقلا ةكراسشم˘لا ن˘ع ار˘ي˘ب˘ع˘ت
ةيرئازجلا ةبي˘ب˘سشل˘ل ة˘لا˘ع˘ف˘لاو

رير˘ح˘ت˘لا بر˘ح تا˘ير˘ج˘م ي˘ف
ل˘ما˘كلا ا˘ه˘ماز˘ت˘لاو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ر˘ب˘م˘فو˘˘ن لوا ةرو˘˘ث ئدا˘˘ب˘˘م˘˘ب
،كلذ نم اقÓ˘ط˘ناو ،ةد˘ي˘ج˘م˘لا
ةبلطلا عومجم ،ثدحتملا اعد
نم نكمتلا ىلع سصرحلا ىلإا

يف مكحتلاو مو˘ل˘ع˘لا ح˘ي˘تا˘ف˘م
ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘ب˘˘ن˘˘جألا تا˘˘غ˘˘ل˘˘لا
«ةيل˘عا˘فو ة˘يد˘ج˘ب» طار˘خ˘نلا
ة˘ل˘ما˘سشلا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا را˘سسم ي˘ف
ىلإا اهب ءاقترلا لجأا نم دÓبلل
يف مدقتلاو ءامنلا بتارم ىلعأا

.تلاجملاو تاعاطقلا عيمج
ةيمهألا ،لوألا ريزولا زربأا اذه
سسي˘˘˘˘ئر ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘لو˘˘˘˘ي ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ي˘˘ف ه˘˘تدارإاو ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘˘لا
لÓ˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سساو ر˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ت
ة˘ث˘يد˘ح˘˘لا تا˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘كت˘˘لا
ىسصقأا يف لاسصتلاو مÓعإÓل

ة˘مد˘˘خ ي˘˘ف نو˘˘كت ى˘˘ت˘˘ح د˘˘ح
ىلع هفارسشإا ىدل لاقو ،نطولا
«ة˘˘فر˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا» ةا˘˘˘ن˘˘˘ق قÓ˘˘˘طإا
راسشتسسملا روسضحب ،ة˘ع˘با˘سسلا
د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ة˘˘سسا˘˘ئر˘˘ب
ن˘م دد˘عو ،م˘هÓ˘ع ظ˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘لا
ر˘˘ق˘˘م˘˘ب ،ة˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لا ءا˘˘˘سضعأا
ةيرئازجلا ة˘ي˘ئا˘سضف˘لا ة˘لا˘كو˘لا
تاي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا» ،يوا˘سشو˘ب˘ب
نم اننكمت يتلا يه ةيرسصعلا

ل˘ئا˘سسو˘ل ءادألا ىو˘ت˘سسم ع˘˘فر
ى˘لإا ل˘سصو م˘لا˘ع˘لاو لا˘˘سصتلا

هذه يف ادج روطتم ىوتسسم
افيسضم ،«تلاجملاو تاينقتلا
تعرسش نينسس ذنم رئازجلا »
ةدارإا كا˘ن˘ه نآلاو ل˘م˘ع˘˘لا ي˘˘ف
ريوطت˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر˘ل
تايجولونكتلا هذه لÓغتسساو
يف نوكت يكل دح ىسصقأا يف
سصو˘سصخ˘لا˘بو ن˘طو˘لا ة˘مد˘خ
.«ذيمÓتلاو ةبلطلا ةمدخ يف
ىل˘ع ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا˘ب ،دار˘ج ثحو
ة˘مو˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا لا˘˘سصيإا ةرور˘˘سض
رئازجلا ءا˘ن˘بأا ل˘كل ة˘فر˘ع˘م˘لاو
بار˘˘ت˘˘لا قو˘˘ف او˘˘نا˘˘ك ا˘˘م˘˘ن˘˘˘يأا
ة˘ي˘نا˘ج˘˘م ة˘˘ف˘˘سصبو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

سسيل هنأا ازربم ،لباقم نودبو
مهيدل ةبلطلا وأا ذيمÓتلا لك
هذه لامعتسسل ةيدام تايناكمإا
.تايجولونكتلا

نيسسدنهملل ه˘ت˘ب˘طا˘خ˘م ىد˘لو
ة˘م˘ه˘م م˘ه˘ي˘˘لإا تل˘˘كوأا ن˘˘يذ˘˘لا
ثب ى˘ل˘ع ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا فار˘˘سشإلا

ةا˘˘ن˘˘ق ه˘˘ج˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ت ا˘˘˘م لا˘˘˘سسرإاو
ى˘ل˘ع دار˘ج د˘كأا ،«ة˘فر˘˘ع˘˘م˘˘لا»
ةيبنجألا تاغللا سسيردت ةيمهأا
ةيزيلجنلا نيت˘غ˘ل˘لا ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب
ه˘˘˘جو ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘سصلاو
ن˘ي˘سصلا » لا˘قو ،سصو˘˘سصخ˘˘لا
ربكأا12 ـلا نرقلا يف نوكتسس
هنإاف يلات˘لا˘بو م˘لا˘ع˘لا ي˘ف ةو˘ق
ةغللا ي˘ف م˘كح˘ت˘لا مزÓ˘لا ن˘م
سسفن يف ددسش امك ،«ةينيسصلا
تاغللاب مامتهلا ىلع تقولا
نم عفرلاو اهميعدتو ةينطولا

.اهاوتسسم
ـه.دأوج

لÓغتسسأو ريوطت ىلع نوبت صسيئرلأ صصرح زربأأ
نطولل ةمدخ ةثيدحلأ تايجولونكتلأ

ةعماجلإو ةصسردملإ رود زيزعت ىلع ةلودلإ مزع دكؤوي دإرج
نييرئإزجلل ةينيصصلإ ةغللإ ميلعتب متهتصس «ةفرعملإ» ةانق ^

نيدلبلإ ةفاقث نيب براقتلإ قلخو

زيزعلا دبع ،لوألا ريزولا ىهنأا
ريدم ،نازو ديسشر ماهم ،دارج
رور˘م˘لاو ل˘ق˘ن˘لاو تÓ˘ق˘ن˘˘ت˘˘لا
ىلع هتلاحإل ،ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يلو˘ل

˘˘مو˘˘سسر˘˘م بسسح ،د˘˘عا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا
ي˘˘ف سسمأا رد˘˘˘سص يذ˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ت
.ةيمسسرلا ةديرجلا

ح.نيدلأ رمق

دعاقتلأ ىلع هتلاحإل

رئإزجلإ ةيلول لقنلإ ريدم ماهم ءاهنإإ



عامت˘جا لÓ˘خ ،ر˘يزو˘لا ح˘سضوأا
ر˘سضا˘ح˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘ب ي˘م˘ي˘ي˘ق˘˘ت
تاراطإا عم ،دعب نع يئرملا
ن˘˘˘˘˘كسسلا ءارد˘˘˘˘˘˘مو ةرازو˘˘˘˘˘˘لا

ءاردمو نييو˘ه˘ج˘لا ر˘ي˘م˘ع˘ت˘لاو
نأا ،لد˘ع ة˘لا˘كو˘ل ن˘ي˘يو˘ه˘ج˘˘لا
ءا˘˘ه˘˘نإا ن˘˘م ن˘˘كم˘˘ت عا˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا
تاسشرولا حت˘فو تا˘سصقا˘ن˘م˘لا

53 نم ديزأاب لاغسشألا قÓطإاو
ى˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘كسس ةد˘˘˘حو ف˘˘˘لأا
52 اه˘ن˘م ي˘ن˘طو˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا
ةيلو سصخت ىلع ةدحو فلأا
دو˘جو ن˘ع ا˘ف˘سشا˘˘ك ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ةزهاج ةينكسس ةدحو576.41
ع˘فر د˘ع˘ب عزو˘ت˘سس م˘ي˘ل˘سست˘˘ل˘˘ل

اهنم ،ةرسشابم يحسصلا رظحلا
سصخت ةي˘ن˘كسس ةد˘حو003.5
فده˘لا ن˘م˘سض ن˘م ة˘م˘سصا˘ع˘لا
ةدحو فلأا81 عيزوتل رطسسملا
لوألا ي˘ثÓ˘ث˘لا لÓ˘خ ة˘ي˘ن˘كسس

هنأا ريزولا حسضوأاو ،0202 نم
فدهلا نم ةئاملاب18 غولب مت
ى˘ق˘ب˘˘ت ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ،ر˘˘ط˘˘سسم˘˘لا

م˘ت˘ي ة˘ي˘ن˘˘كسس ةد˘˘حو005.3
اهطبر لامكتسسا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا

لÓ˘خ ة˘يرور˘سضلا ق˘˘فار˘˘م˘˘لا˘˘ب
نأا ريزولا زربأاو ،ةمداقلا مايألا

ة˘ج˘ي˘ت˘ن تءا˘ج ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لا هذ˘˘ه
«لد˘˘ع» ءارد˘˘˘م تادو˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘م
اومدق نيذلا ةلولاو تايلولل

ثي˘˘ح ن˘˘م تÓ˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘سست ةد˘˘˘ع
،ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا ي˘ف .تاءار˘˘جإلا

ف˘ي˘˘قو˘˘ت نأا ،ير˘˘سصا˘˘ن ف˘˘سشك
تادا˘˘ه˘˘سش ح˘˘ن˘˘م تا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع
بب˘˘˘سسب نا˘˘˘ك ،سصي˘˘˘سصخ˘˘˘ت˘˘˘لا
،ة˘لوؤو˘سسم˘لا ر˘ي˘غ تا˘فر˘سصت˘لا
مل نيذ˘لا ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘لا سضع˘ب˘ل
ر˘˘ظ˘˘ح˘˘لا طور˘˘سش او˘˘مر˘˘ت˘˘ح˘˘ي
،يعامتجلا دعابتلاو يحسصلا

ة˘لا˘كو تار˘ق˘م ى˘لإا او˘ه˘جو˘تو
ه˘نأا اد˘كؤو˘˘م ،تا˘˘يلو˘˘ل˘˘ل لد˘˘ع
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا قÓ˘طإا ةدا˘عإا م˘ت˘ي˘سس
بت˘ت˘˘كم ف˘˘لأا001 ةد˘ئا˘˘ف˘˘ل
فرط نم مازتللا مت اذإا ،يقبتم
ةياقولا تاءارجإا˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

.يعامتجلا دعابتلاو

ثدحلا4 9472ددعلأ ^1441 ناسضمر72ـل قفأوملأ0202 يام02ءاعبرألأ

watan@essalamonline.com

يحسصلأ رجحلأ عفر دعب ةرسشابم عزوتسس ةدحو فلأأ41 نم رثكأأ

لوألإ رطصشلإ يعفإد نم «لدع» بتتكم فلأإ53
لبقملإ رهصشلإ مهتانكصس عقإوم نوراتخيصس

ز.لامج

حتفب ،«لدع» هريوطتو نكسسلأ نيسسحتل ةينطولأ ةلاكولأ ،ةنيدملأو نأرمعلأو نكسسلأ ريزو ،يرسصان لامك رمأأ
لهمأأو ،مهتانكسس عقأوم رايتخل لوألأ رطسشلأ يعفأد نم بتتكم فلأأ53 نم رثكأأ ةدئافل ينورتكللأ عقوملأ

.تانكسسلأ عقأوم رايتخأ يف نيبتتكملأ عورسشو عقأوملأ حتفل أدحأو أرهسش ةلاكولأ

يتلأ قلقلأو نايلغلأ ةلاح نم أورذح
فرظلأ لعفب ةيبطلأ ةرسسألأ اهسشيعت

دÓبلأ هسشيعت يذلأ يئابولأ
نوبلاطي ةيمومعلإ ةحصصلإ وصسرامم
ةحنملإ عيصسوتو ةيئانثتصسلإ لطعلاب

مهب ةصصاخلإ
يسسراممل ةينطولأ ةباقنلأ تلسسأر
،لوألأ ريزولأ ،ةيمومعلأ ةحسصلأ

لجأأ نم ،دأرج زيزعلأ دبع
نيسسرامملأ نيكمتو لخدتلأ
،ةيئانثتسسإلأ لطعلأ نم نييبطلأ

ةدئافل ةسصاخلأ ةحنملأ عيسسوتو
.عاطقلأ يينهم لك
ةلاح ،اهتلسسأرم يف ةباقنلأ تدكأأو
ةرسسألأ اهسشيعت يتلأ قلقلأو نايلغلأ
يئابولأ فرظلأ لعفب ةيبطلأ
ربخ ةعجافو ،ةهج نم بعسصلأ

بجأولأ ةديهسش اهل روفغملأ ةافو
ةرثأاتم ةسسيدوب ءافو مألأ ةبيبطلأ

دعب ،انوروك صسوريفب اهتباسصإاب
لمعلأ يف رأرمتسسلأ ىلع اهرابجإأ

،نماثلأ اهرهسش يف لماح يهو
رظتنتو ثدح امب ةباقنلأ تددنو
هذه يف ببسست نم لك ةبقاعم
رركتت ل ىتح ةيناسسنإلأ ةطقسسلأ

نم ةبلاطم ،ىرخأأ تاسسسسؤوم يف
لجاعلأ لخدتلأ لوألأ ريزولأ

تاسسرامملل حمسسي رأرق رأدسصإاب
عيمج أذكو ،لمأوحلأ تابيبطلأ
نيباسصملأ نييبطلأ نيسسرامملأ

ةدافتسسلأ نم ،ةنمزم صضأرمأاب
يف لامعلأو نيفظوملأ نم مهريغك
ةلطع نم ةيمومعلأ ةرأدإلأ
رأرقتسسأ ةياغ ىلإأ ةيئانثتسسأ
ةباقنلأ تددج امك .يئابولأ عسضولأ

ةوÓعلأ فرسص عيسسوتب اهتبلاطم
يينهم عيمج ىلع ةيئانثتسسلأ
ةاعأرم عم ءانثتسسأ نودب ،ةحسصلأ

يف نيبم وه امك ةيلاملأ اهتميق
.يسسائرلأ موسسرملأ

ز.لامج

ةباقن سسيئر ،كوربم دعسسي مجاه
ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘تلا ،ةا˘˘˘سضق˘˘˘لا
ؤوطاوتلاب هايإا امهتم ،ن˘ي˘ما˘ح˘م˘ل˘ل
سصو˘˘سصخ˘˘ب ،لد˘˘ع˘˘لا ةرازو ع˘˘م
يئزجلا لمع˘ل˘ل م˘كا˘ح˘م˘لا ةدو˘ع
،ة˘يا˘قو˘لا تاءار˘˘جإا با˘˘ي˘˘غ م˘˘غر
بلا˘ط˘ت م˘ل ه˘ت˘با˘ق˘ن نأا˘ب ح˘سضوأاو
امنإاو ،لمعلا ةع˘طا˘ق˘م˘ب ةا˘سضق˘لا
.نيسضاقتملا نيب زييمتلاب تددن
هل روسشنم يف ،كوربم حسضوأا

ي˘ف ة˘ي˘م˘سسر˘لا ه˘ت˘ح˘ف˘سص ى˘ل˘ع
ىلع علطا ه˘نأا˘ب ،«كو˘ب˘سسيا˘ف˘لا»
يذلا نيما˘ح˘م˘لا دا˘ح˘تا ف˘قو˘م
ةميلعت تايسضتقم ريربت لواح
ةقلعتملاو ،ةريخألا لدعلا ريزو
يف يئاسضقلا لمعلا فانئتسساب
ةيئاسضقلا سسلاجملاو مكا˘ح˘م˘لا

ىلإا اريسشم ،ةيرادإلا مكاحملاو
ءاقل ميظ˘ن˘ت حر˘ت˘قا ي˘ن˘ع˘م˘لا نأا
ةباقن عم ةرازولا عمجي يثÓث
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا دا˘˘ح˘˘تلاو ةا˘˘سضق˘˘لا
ادد˘ج˘م ،ن˘ي˘ما˘ح˘م˘لا تا˘با˘ق˘ن˘˘ل
ريزولا ةميلعت نأا ىلع هديكأات
سصا˘˘خ˘˘لا مو˘˘سسر˘˘م˘˘لا تسضقا˘˘ن
اريسشم ،يحسصلا رجحلا ديدمتب
عن˘م˘ي ي˘لا˘ح˘لا ع˘سضو˘لا نأا ى˘لإا

ةدوعلا نم ةاسضقلا نم ريثكلا
دعسسي زر˘بأاو ،م˘ه˘ل˘م˘ع ن˘كا˘مأل
ر˘يزو˘لا ة˘م˘ي˘ل˘ع˘˘ت نأا˘˘ب كور˘˘ب˘˘م
سسيئر بلط˘ل ة˘با˘ج˘ت˘سسا تءا˘ج
رقي مل هنأا مغر ،نيماحملا داحتا
ةريغ يه له :Óئاسستم ،كلذب

ن˘ي˘ما˘ح˘م˘لا سضع˘ب لا˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع
ةي˘با˘خ˘ت˘نا ة˘ل˘م˘ح مأا م˘ه˘فور˘ظو
،؟عيمج˘لا ة˘ح˘سص با˘سسح ى˘ل˘ع
مل ةاسضقلا ةباقن نأا ىلإا اريسشم
لمعلا ةع˘طا˘ق˘م˘ل ةا˘سضق˘لا عد˘ت
زييمتلا˘ب تدد˘ن ل˘ب ،ي˘ئا˘سضق˘لا
ةرما˘غ˘م˘لاو ن˘ي˘سضا˘ق˘ت˘م˘لا ن˘ي˘ب
ن˘ي˘ما˘ح˘م˘لاو ةا˘سضق˘لا ة˘ح˘˘سصب
نيلماعتملا ل˘كو ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لاو
بايغ يف ،يئاسضقلا نأاسشلا عم
ة˘بو˘ل˘ط˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا تاءار˘جإا
ح˘سضوأا ا˘م˘ك ،ءا˘بو˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘ل
سسايقلاو ةنراقملا نأاب ،كوربم
ةفرعم نود ةرواجم ةلود عم
يوطني اهيف ،ةقبطملا تايلآلا

نأل ةموهفم ريغ ةطلاغم ىلع
يف ءاسضقل˘ل ى˘ل˘عألا سسل˘ج˘م˘لا
تا˘˘ي˘˘لآا رر˘˘ق ن˘˘م و˘˘˘ه ،سسنو˘˘˘ت
دعب يئاسضقلا لمعلا فانئتسسا
ةا˘سضق˘لا تا˘با˘ق˘ن ع˘م روا˘سشت˘˘لا

لدعلا ةرازو سسيلو نيماحملاو
،فسسأÓل رئازجلا لاح وه امك
نأا ى˘ل˘ع ةا˘سضق˘لا بي˘ق˘ن دد˘سشو
ف˘˘ي˘˘ظو˘˘ت˘˘لا سضفر˘˘ت ه˘˘ت˘˘با˘˘ق˘˘ن
ل˘جأا ن˘م ةا˘سضق˘ل˘ل ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا
،ة˘ي˘سصخ˘سشلا ح˘لا˘سصم˘لا ءا˘سضق
م˘˘ل ةا˘˘سضق˘˘لا نأا ى˘˘ل˘˘ع اد˘˘كؤو˘˘م
مهتابجاو ءادأا ىلع اموي اوفلختي

ليلدب ،فورظلا ءوسسأا يف ىتح
ة˘˘با˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘لا ةا˘˘˘سضق رار˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘سسإا

يرو˘ف˘لا لو˘ث˘م˘لاو ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لاو
مهماهم ءادأا يف ةحئاجلا ةليط
لئاسسو يف حدافلا سصقنلا مغر
ةاسضقلا ةباقن تددجو .ةيامحلا
ةيامحلا لئاسسو ريفوتل اهتوعد
عقوت ام اسصوسصخ ،ءابولا نم
ل˘م˘ع˘ل˘ل ،ة˘ي˘ج˘يرد˘ت˘˘لا ةدو˘˘ع˘˘لا
يف ةبلاطم ،ديعلا دعب يئاسضقلا
لذب ىلإا ةاسضقلا قايسسلا تاذ
رخأاتلا كرادتل دهجلا نم ديزملا
تا˘ف˘ل˘م˘لا ةرادإا ي˘ف ل˘سصا˘˘ح˘˘لا
لاجترلاو عر˘سست˘لا ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب
قيقدتلاو يرحتلا ةرورسض عم
ةينوناق ةيئاسضق ماكحأل ايعسس
.ةفسصنم

ك.اسضر

يئاسضقلأ لمعلل يئزجلأ فانئتسسلأ ةيسضق صصوسصخب اهدسض لدعلأ ةرأزو عم ؤوطأوتلاب هتمهتأ

نيماحملإ داحتإإ ىلع رانلإ حتفت ةاصضقلإ ةباقن

لاغسشألاو لقنلا ةرازو ترذح
ترسشن تاوعد نم ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

ل˘˘˘سصاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘قاو˘˘˘˘م ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع
يقئاسس سضيرح˘ت˘ل ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا
ر˘˘سسك ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘جألا تارا˘˘ي˘˘سس
سضور˘ف˘م˘لا ي˘ح˘˘سصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا
نم ،انورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ة˘ه˘جاو˘م˘ل
ةدكؤوم ،مه˘تلا˘غ˘سشنا حر˘ط ل˘جأا
لولح داجيإل ىلثملا ةقيرطلا نأا
راوحلا يه ةحورطملا لكاسشملل
ءا˘كر˘سشلا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘ي˘ب ءا˘ن˘ب˘˘لا
يف ةرازو˘لا تد˘كأا  ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
ه˘ي˘ل˘ع تع˘ل˘طإا سسمأا ا˘ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب
يذلا تقولا يف هنأا ،«مÓسسلا»
ةد˘˘ها˘˘ج ة˘˘لود˘˘لا ه˘˘ي˘˘ف ى˘˘ع˘˘˘سست
دحلاو ،انوروك ةحئاج ةبراحمل
اهراثآاب لف˘كت˘لاو ا˘هرا˘سشت˘نا ن˘م
سضع˘ب تلا˘ط ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘سسلا
م˘ه˘ي˘ف ن˘م˘ب ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ح˘ئار˘˘سش
،هطامنأا فلتخمب لقنلا ولماعتم
ل˘ئا˘سسو˘لا ل˘˘ك كلذ˘˘ل تد˘˘ن˘˘جو
ن˘م ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘يرور˘˘سضلا

ربع مايألا هذه دهسشن ،مهتاناعم
،يعامتجلا لسصاوت˘لا تا˘كب˘سش
تاو˘˘˘˘عد˘˘˘˘لا سضع˘˘˘˘ب را˘˘˘˘سشت˘˘˘˘نا
تارا˘ي˘سس ي˘ق˘˘ئا˘˘سس سضير˘˘ح˘˘ت˘˘ل
ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا ر˘˘سسك ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةر˘˘˘جألا
ة˘لود˘لا ه˘ترر˘ق يذ˘لا ،ي˘ح˘˘سصلا

حرطل ،نينطاوملا حاورأل ةيامح
لفكتلا متي ةيعامتجا تلاغسشنا
لك ىوتسسم ىلع ايجيردت اهب
ةرازولا تفسصوو اذه.تايلولا

ن˘ع ةردا˘سصلا تا˘فر˘سصت˘لا هذ˘˘ه
ىلإا مهسسفنأا نوبسسني نم سضعب
ةر˘˘جألا ي˘˘ق˘˘ئا˘˘سس تا˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
اهباحسصأا لم˘ح˘ت˘ي ة˘لوؤو˘سسمÓ˘ب
،اهن˘ع بتر˘ت˘ي د˘ق ا˘م ة˘ي˘لوؤو˘سسم
ى˘ل˘ث˘م˘لا ة˘ق˘ير˘˘ط˘˘لا نأا ةد˘˘كؤو˘˘م
ل˘كا˘˘سشم˘˘ل˘˘ل لو˘˘ل˘˘ح˘˘لا دا˘˘ج˘˘يإل
ءانب˘لا راو˘ح˘لا ي˘ه ،ة˘حور˘ط˘م˘لا
ءاكرسشلا فلتخم ني˘ب ر˘سشا˘ب˘م˘لا
مرتحي مظنم راطإا يف ،نيينعملا
ةيراسسلا تاميظنتلاو ن˘ي˘ناو˘ق˘لا
ة˘ن˘ه˘م˘لا هذ˘ه˘ب سضو˘ه˘ن˘لا د˘سصق
اهتيقرتو

باحسصأأ نم ةئاملاب07
ل ةرجألأ تأرايسس

ةيديرب تاباسسح نوكلمي
سسيئر ،بنيز نب دـمحم فسشك
ي˘ق˘ئا˘سسل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘لارد˘˘ف˘˘لا
ن˘˘˘ي˘˘˘مألاو ،ةر˘˘˘جألا تارا˘˘˘ي˘˘˘˘سس
ىدل ميظنتلاب فلكملا ينطولا
نع لقي ل ام نأا ،راجتلا داحتا

تارايسس يقئاسس نم ةئاملاب07
نيزجاع مهسسفنأا اودجو ،ةرجألا
ة˘˘يد˘˘ير˘˘ب تا˘˘با˘˘سسح ح˘˘ت˘˘ف ما˘˘مأا

اقبسسم مهكÓ˘ت˘ما مد˘ع˘ل ،ة˘يرا˘ج
ينعي ام وهو ،تاباسسحلا كلتل

ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سسلا ن˘م م˘ه˘˘نا˘˘مر˘˘ح
يتلا ،ميت˘ن˘سس نو˘ي˘ل˘م1 ةح˘ن˘م
ة˘ي˘سصو˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ا˘˘ه˘˘تر˘˘قأا
،ةيعامتجا ةدعاسسمك م˘ه˘تد˘ئا˘ف˘ل
يحسصلا رج˘ح˘لا سضر˘ف ة˘ج˘ي˘ت˘ن
.يئزجلاو لماسشلا

ة˘ي˘لارد˘ف˘لا سسي˘ئر ح˘سضوأا ا˘م˘˘ك
تارا˘ي˘سس ي˘ق˘ئا˘˘سسل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ةيفحسص تاحيرسصت يف ،ةرجألا
تلا˘˘سصتا نأا ،سسمأا ا˘˘ه˘˘ب ى˘˘˘لدأا
ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ه˘ي˘ل˘˘ع تل˘˘طا˘˘ه˘˘ت
داجيإا ىلإا هتعد ،نطولا تايلو
نأاب ازربم ،مئاقلا لكسشملل لح
د˘ير˘˘ب ز˘˘كار˘˘م سضع˘˘ب ح˘˘لا˘˘سصم
حتفل مهتابلط ىلع تدر رئازجلا

رمألا نأاب ة˘ل˘ج˘ع˘ت˘سسم تا˘با˘سسح
مهتزايح مد˘ع˘ل لوأا ،ل˘ي˘ح˘ت˘سسم
حتفب مهل حمسست يتلا قئاثولل
ع˘ب˘سشت˘ل˘ل م˘ث ،تا˘با˘˘سسح˘˘لا كل˘˘ت
ةحل˘سصم ه˘ي˘ل˘ع تح˘ب˘سصأا يذ˘لا
ة˘ج˘ي˘ت˘ن ة˘يد˘ير˘ب˘لا تا˘˘با˘˘سسح˘˘لا
با˘سسح ى˘ل˘ع ر˘ي˘˘ب˘˘كلا بل˘˘ط˘˘لا
ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف دود˘ح˘م˘لا سضر˘ع˘˘لا
نأاب ،بنيز نب فاسضأاو ،ةريخألا

ةدعاقلا تسسم نايلغلا نم ةجوم
با˘ح˘سصأا ة˘ح˘ير˘سشل ة˘سضير˘˘ع˘˘لا
نيمويلا يف يسسكاطلا تارايسس
ةمزألا دعب اسصوسصخ ،نيريخألا
عيزو˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع ا˘ه˘تد˘ه˘سش ي˘ت˘لا
تفر˘˘ع ي˘˘ت˘˘لاو ،تارا˘˘م˘˘ت˘˘سسلا

زاز˘˘˘˘ت˘˘˘˘با فار˘˘˘˘طأا تلوا˘˘˘˘ح˘˘˘˘م
هذ˘˘ه ما˘˘مأاو ه˘˘نأاو ،ن˘˘ي˘˘ق˘˘˘ئا˘˘˘سسلا
تاهجلا ىلع اوحرتقا لكسشملا
كلت مهميلسست متي نأا ،ةلوؤوسسملا
ل˘كسش ي˘ف ة˘ي˘لا˘م˘لا ةد˘عا˘سسم˘˘لا
يف اهبسص متي نأا وأا ،«ةلاوح»
نأا د˘ع˘˘ب ،برا˘˘قألا د˘˘حأا با˘˘سسح
،اهملسستب ا˘ه˘ب ي˘ن˘ع˘م˘لا د˘ه˘ع˘ت˘ي
. تابعÓتو تاهبسش يأل ايدافت
با˘ح˘سصأا ل˘ث˘م˘م فر˘ت˘˘عاو اذ˘˘ه
لقي ل ام نأا ،ةرجألا تارايسس
،ةرجأا ةرايسس قئاسس0001 نع
لب ،مهتارايسس قئاثو بحسس مت
مهقرخل رسشحملاب اهعسضو متو
مهمازتلا مدعو ،يحسصلا رجحلا
لÓخ مهطاسشن قيلعت تاميلعتب
.انوروك ةحئاج راسشتنا

ز.لامج

ةحورطملأ لكاسشملأ لحل ىلثملأ ةقيرطلأ وه ءانبلأ رأوحلأ نأأ تدكأأ

يحصصلإ رجحلإ رصسك نم ةرجألإ تإرايصس يقئاصس رذحت لقنلإ ةرإزو

ريزو ،يرام˘ع ف˘ير˘سش ى˘ط˘عأا
،ة˘ي˘ف˘ير˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو ة˘حÓ˘ف˘لا
ي˘ن˘طو˘لا ناو˘يد˘ل˘ل ة˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
˘مو˘ح˘ل˘لاو ر˘سضخ˘ل˘ل ي˘ن˘ه˘˘م˘˘لا
ع˘˘فد ع˘˘ير˘˘سست˘˘˘ب ،«فÓ˘˘˘ي˘˘˘نوا»
عم اطاطبلا يجتنم تاقحتسسم
لو˘ل˘ح دا˘ج˘يإا ى˘ل˘ع د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت˘˘لا

ةبعسشلا ةيامح لجأا نم ،ةيرذج
.ةيطارقوريبلا ةبراحمو
ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ،ةرازو˘لا تد˘كأا
،«مÓسسلا» هيلع تعلطإا سسمأا
لمع عامتجا سسأارت ،يرامع نأا

ةيلمع ةعباتمو مييقتل سصسصُخ
،اطاطبلا ةبعسش طبسضو ريوطت
عاطقلا تاراطإا ءاقللا رسضحو
ينهملا سسلجملا نع نيلثممو
،ا˘طا˘ط˘ب˘لا ة˘ب˘ع˘سشل كر˘ت˘سشم˘˘لا

ةرور˘سض ى˘ل˘ع ر˘يزو˘لا دّد˘˘سشو
اريسضحت روذبلا جاتنإا نيسسحت
تا˘ي˘لآا ر˘ب˘ع ،مدا˘ق˘لا م˘سسو˘م˘ل˘ل

طبسض ماظن ريوطتل تاءارجإاو
را˘طإا ي˘ف ة˘ب˘˘ع˘˘سشلا ة˘˘ل˘˘كي˘˘هو
لمعلاب يرامع رمأا امك ،ينهم
ريدسصت˘ل˘ل لا˘ج˘م˘لا ح˘ت˘ف ى˘ل˘ع
ة˘ق˘فار˘م ل˘جأا ن˘م ،ل˘يو˘ح˘ت˘لاو
ةبعسشلا يجتنم ةيامحو معدو
،ي˘ن˘˘طو˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
عا˘م˘ت˘جإلا نأا نا˘ي˘ب˘لا فا˘˘سضأاو
تاءار˘˘جإلا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م سسرد
تاسساكعنا ةجلا˘ع˘م˘ل ة˘مزÓ˘لا
سسور˘ي˘˘ف˘˘ل ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا ة˘˘مزألا

اطاطبلا ةبع˘سش ى˘ل˘ع ،ا˘نورو˘ك
ن˘˘ي˘˘نز˘˘خ˘˘م˘˘لاو ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘˘لاو
ريبادتلا ةعباتمو ،ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘لاو
دكأا امك ،نيجت˘ن˘م˘لا ة˘ق˘فار˘م˘ل
ةرورسض ىلع يرامع فيرسش
تايطعملا عيمج يف مكحتلا

ل˘˘ما˘˘سش ءا˘˘سصحإا˘˘˘ب ما˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘لاو
ىو˘ت˘سسم˘لا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ج˘ت˘ن˘م˘ل˘ل
عي˘م˘ج ة˘م˘ها˘سسم˘بو ،ي˘ل˘ح˘م˘لا

ى˘ل˘ع ة˘ب˘ع˘سشلا ي˘ف ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا
ة˘ج˘ت˘ن˘م˘لا تا˘يلو˘لا ىو˘ت˘سسم
ديكأاتلا مت امك .اطاطبلا ةدامل

رواسشتلا ةعباتم ةرورسض ىلع
ي˘ن˘طو˘لا سسل˘ج˘م˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف
ة˘ب˘ع˘سشل كر˘ت˘سشم˘لا ي˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا
ي˘قا˘ب رار˘غ ى˘ل˘˘ع ،ا˘˘طا˘˘ط˘˘ب˘˘لا
ل˘جأا ن˘م ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا بع˘˘سشلا

م˘ي˘عد˘˘تو ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ة˘˘نر˘˘سصع
،ي˘ن˘طو˘لا دا˘سصت˘قلاو جا˘ت˘نإلا

رود˘لا˘ب ة˘حÓ˘ف˘˘لا ر˘˘يزو هّو˘˘نو
ةبعسشلا يي˘ن˘ه˘م˘ل ي˘ن˘ما˘سضت˘لا

ىلحت يتلا ةيلوؤوسسملا حورو
رارغ ىلع ،اطاطبلا يجتنم اهب
ةظفاحملل نيبرملاو نيحÓفلا

يف ،جاتنإلا ة˘ي˘كي˘ما˘ن˘يد ى˘ل˘ع
رمت يتلا ةيحسصلا ةمزألا لظ
سسور˘ي˘˘ف بب˘˘سسب دÓ˘˘ب˘˘لا ا˘˘ه˘˘ب

.انوروك
ع.لÓب

ةيطأرقوريبلأ ةبراحمو ةبعسشلأ ةيامح لجأأ نم

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا تل˘˘سساراطاطبلإ يجتنم تاقحتصسم عفد عيرصستب «فÓينوأإ» رمأاي يرامع
،ن˘ي˘لوا˘ق˘م˘لاو ل˘م˘˘ع˘˘لا با˘˘برأل
قيب˘ط˘ت ل˘جأا ن˘م ،ل˘م˘ع˘لا ر˘يزو
لسصفت يتلا ةيئاسضقلا تارارقلا
نيقسشنم فارطأا عم اهعازن يف
اميظنت ةفنسصملا ةمظ˘ن˘م˘لا ن˘م
.ايباقن
يفو ،اهتاذ ةم˘ظ˘ن˘م˘لا تح˘سضوأا
«مÓسسلا» زوحت سسمأا اهل نايب
اهنإا ةمظنملا تلاق ،هنم ةخسسن

ف˘سسو˘˘ي ق˘˘سشا˘˘ع ءا˘˘ق˘˘ل تب˘˘ل˘˘ط
ليغسشتلاو لمعلا ريزو ،يقوسش
لجأا نم ،يعامتجلا نامسضلاو
رداسصلا يئاسضقلا رارقلاب هغÓبإا
فارطأا دسض ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ح˘لا˘سصل
ل ىتح ،ةيعرسشلا ةفسص لحتنت
ةفيسضم ،اقحل اهعم لماعتلا متي
ةفسصب ةرازولا لخدت بلطت اهنأا

يتلا ،ةلسضعملا لحل ةلجعتسسم
ذنم يباقنلا ميظنتلا اذه اهسشيعي
،عاز˘˘ن˘˘لا اذ˘˘ه بب˘˘سسب تاو˘˘ن˘˘˘سس
ماكحأاب ايئاهن هيف لسصفلا مغرو

سصلخت ىلإا ىدأا امم ،ةيئاسضق
تا˘عاز˘ن˘لا ل˘ك ن˘م ة˘م˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا

هذه نأا لإا ،ةيئاسضقلا لكاسشملاو
ةمظنملا يف ة˘يدا˘ي˘ق˘لا فار˘طألا

.ةفسصلا لحتنت تلازام
ةين˘طو˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا تعدو اذ˘ه
،ن˘ي˘لوا˘ق˘م˘لاو ل˘م˘˘ع˘˘لا با˘˘برأل
˘ما˘كحألا ق˘ي˘ب˘ط˘ت ى˘˘لإا ر˘˘يزو˘˘لا
ي˘ف تل˘سصف ي˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا

،ةي˘ئا˘سضق˘لا تا˘ع˘با˘ت˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج
مسسابو ةباينلا نم رمأاب ةرداسصلا
تسضفرو ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بع˘˘˘سشلا
حنمو ،اهقيبطت ةفل˘ت˘خ˘م قر˘ط˘ب
ة˘ق˘با˘ط˘م˘لا ةدا˘ه˘سش ة˘م˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا

فقوت˘م˘لا ا˘ه˘طا˘سشن فا˘ن˘ئ˘ت˘سسل
تب˘لا˘˘طو ،ةر˘˘ت˘˘ف ذ˘˘ن˘˘م ا˘˘ي˘˘ب˘˘سسن
لمعلا بابرأل ةينطولا ةمظنملا

لجاعلا لخد˘ت˘لا˘ب ،ن˘ي˘لوا˘ق˘م˘لاو
ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ةرازو ح˘˘لا˘˘سصم ىد˘˘˘ل
ةيئاسضقلا ماكحألا قيبطت فدهب
.ةمظنملا اهزوحت يتلا ةيئاهنلا

ز.لامج

ةمظنملأ ةدايقب اهتيعرسش يعّدت «ةيزأوم» فأرطأأ عم لماعتت اهنأأ تدكأأ

لمعلإ ةرإزو مهتت لمعلإ بابرأإ ةمظنم
اهحلاصصل يئاصضق مكح قيبطت نع يصضاغتلاب



تامولع˘م˘لا ى˘لوأا بسسح˘بو
ثداح˘لا نا˘كم ن˘م ةا˘ق˘ت˘سسم˘لا

،يحلا ناكسس نم نايع دوهسشو
ةلواحم ءانثأا عقو ثداحلا نإاف

˘˘ما˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘لا ةرا˘˘˘ي˘˘˘سسلا بحا˘˘˘سص
ناز˘˘خ ي˘˘ف بط˘˘˘ع حÓ˘˘˘سصإا˘˘˘ب
را˘ج˘ف˘نا˘ب أا˘جا˘ف˘ت˘ي˘ل ،زا˘غر˘ي˘˘سس
بي˘˘ه˘˘ل˘˘ب بو˘˘ح˘˘سصم ،يود˘˘م
دار˘فأا با˘سصأاو ،ه˘لز˘ن˘م بآار˘م˘ب

هراو˘ج˘ب او˘نا˘ك ن˘يذ˘لا ه˘ت˘ل˘ئا˘ع
ةلئاع دارفأا لاح مهلاح ،قورحب
ذا˘˘ق˘˘نإÓ˘˘ل او˘˘ل˘˘خد˘˘ت ةروا˘˘˘ج˘˘˘م
نم قورحل اسضيأا مه اوسضرعتف
.ةيناثلاو ىلوألا ةجردلا

watan@essalamonline.com
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اهل اسضرعت يتلأ قورحلأ ةروطخل ةمسصاعلاب ةريودلأ ىفسشتسسم ىلإأ Óقن هتجوزو ةبكرملأ بحاسص

ةيدملإ يف لزنم بآإرم لخإدLPG ـب لمعت ةرايصس راجفنإ يف صصاخصشأإ9 ةباصصإإ

ةدامع ماهسس

بقع ىسسألأو علهلأ نم ةلاح ،ةيدملأ ةيلو ةمسصاعل ةيبرغلأ ةهجلاب ،يلفسسلأ يتاب يح ناكسس ضسمأأ لوأأ ءاسسم ضشاع
نيتلئاع نم دأرفأأ9 ةباسصإأ يف ببسست ام ،يحلأ لزانم دحأأ بآأرم لخأد ةيحايسس ةرايسسل زاغريسس دوقو نأزخ راجفنأ عوقو

ليوحت مت اميف ،«فايسضوب دمحم» ىفسشتسسم تلاجعتسسإأ وحن مهلقن مت ،ةنسس66و3 نيب مهرامعأأ حوأرتت ،نيترواجتم
.امهتباسصإأ ةروطخل ةريودلأ ىفسشتسسم وحن ،ةنسس82 (ج.ت) هتجوزو ،ةنسس43 (ح.ع) وعدملأ ةرايسسلأ بحاسص

مهعسضوب رمأأ ةيروهمجلأ ليكو
راظتنأ يف تقؤوملأ ضسبحلأ نهر

مهتمكاحم
ةصضبق يف يصشإوملإ وقراصس

ةفلجلاب نمألإ
حلاسصم ضسمأأ لوأأ ءاسسم تنكمت
خويسشلأ رأدب ينطولأ كردلأ

ىلع ضضبقلأ ءاقلإأ نم ،ةفلجلاب
نتم ىلع أوناك ضصاخسشأأ3
اهنتم ىلع ناك ةيعفن ةرايسس
دعب كلذو ،منغ ضسأأر91
ىوتسسم ىلع مهتدراطم
نيب طبأرلأ ينطولأ قيرطلأ

.ديزياب يديسسو خويسشلأ رأد
تقلت نأأ دعب ةيلمعلأ تءاجو
اغÓب ،ينطولأ كردلأ حلاسصم
نطاقلأ ةيحسضلأ لأوملأ نم
هيف دكأأ ،ةيرقلأ ةقطنمب
رسصع ةقرسسلأ لعفل هسضرعت
ضصاخسشأأ فرط نم ضسمأأ لوأأ

راسشملأ ةرايسسلأ نتم ىلع أوناك
ىلع زجأوح بسصن متيل ،اهيلإأ

تاقرطلأ عيمج ىوتسسم
دعبو ،ةهجلأ يف ةدجأوتملأ
نأأ نيبت مهيلع ضضبقلأ ءاقلإأ
ةباسصعلأ دأرفأأ نم نينثأ

نمز ذنم امهنع ثحبلأ يرجي
دعبو ،مرجلأ ضسفنب مهطروتل
مت قيقحتلأ تأءأرجإأ لامتكأ

ليكو ىلع مهسضرع
نهر مهعسضو نيأأ ،ةيروهمجلأ
راظتنأ يف ،تقؤوملأ ضسبحلأ

.مهتمكاحم
 يرامع ميسسن

ضسبحلأ عأديإأ رأرق تديأأ
يسضاق نع رداسصلأ تقؤوملأ
نوميميت ةمكحمل قيقحتلأ
رإردأإ ءاصضق صسلجمب ماهتلإ ةفرغ

نع جإرفإلإ بلط صضفرت
دمحأإو رصساي نيطصشانلإ

ماهتلأ ةفرغ ضسمأأ تسضفر
بلط ،رأردأأ ءاسضق ضسلجمل
عافد هب مدقت يذلأ جأرفإلأ
،يريدق رسساي نيلقتعملأ

تديأأو ،ىسسوم يديسس دمحأأو
تقؤوملأ ضسبحلأ عأديإأ رأرق
قيقحتلأ يسضاق فرط نم
ريكذتلل.نوميميت ةمكحمل

يف نيطسشانلأ عأديإأ مت دقف
ضسبحلأ يبعسشلأ كأرحلأ
.يراجلأ يام5 ـلأ يف ،تقؤوملأ

ز.Îنع

 تقؤوملأ ضسبحلأ نهر اعدوأأ

ركصسعم يف صسولهم صصرق654و جلاعملإ فيكلإ نم غلك1 ةبإرق زجحو نيصصخصش فيقوت
ة˘قر˘˘ف ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع تن˘˘كم˘˘ت

تارد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘فا˘˘˘˘كم
ةطرسشلل ةيئلولا ةحلسصملاب
ة˘˘يلو ن˘˘مأا˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سضق˘˘˘لا

نيجورم فيقوت نم ،ركسسعم
33و92 رمعلا ن˘م نا˘غ˘ل˘ب˘ي
نم غلك1 ةبارق زجحو ،ةنسس
سصرق654و ،جلاعملا فيكلا

عو˘˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘˘˘م سسو˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘م
.«ليرتوفير»

لÓغتسسا دعب ةيلمعلا تمت
دحأا طا˘سشن لو˘ح تا˘مو˘ل˘ع˘م
جيورت يف ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا

،عيبلل اهسضرعو مومسسلا هذه
دسصرت ةيلمع ذيفنت مت هيلعو
د˘حأا ن˘م بر˘ق˘لا˘˘ب ة˘˘م˘˘كح˘˘م
ي˘ح˘ب ة˘هو˘ب˘سشم˘˘لا ن˘˘كا˘˘مألا

،ة˘ن˘يد˘م˘لا ط˘سسو˘ب ة˘ط˘ح˘م˘لا
ة˘˘ق˘˘فر ه˘˘ت˘˘˘م˘˘˘هاد˘˘˘م بق˘˘˘عو
لوألا ةزوحب طبسض ،هكيرسش
ط˘ب˘سض ا˘م˘ي˘ف ،ي˘لا˘˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘م
نم غلابلا يناثلا هيف هبتسشملا
اسسب˘ل˘ت˘م ة˘ن˘سس33 ر˘م˘˘ع˘˘لا
فيكلا نم نيتحيفسص ةزايحب
مارغ7.591 نزوب جلاعملا

.يلام غلبمو
ل˘˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘ت م˘˘˘ت ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘عو

،ةقرفلا رقم ىلإا ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لا
ي˘ف ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ح˘˘ت˘˘ف م˘˘ت ن˘˘يأا
رسصانع هلÓ˘خ ذ˘ف˘ن ة˘ي˘سضق˘لا
سشي˘ت˘˘ف˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا
،امهي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا ي˘ن˘كسسم˘ل
حئافسص7 ز˘ج˘ح ن˘م تن˘˘كم
ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا ن˘م ىر˘˘خأا

لسصت˘ل مار˘غ5.996 نزو˘˘ب
ةزوجحملا ةيلامجإلا ةيمكلا
فيكلا نم مارغ598.2 ىلإا
ز˘ج˘ح ى˘لإا ة˘فا˘سضإا ،ج˘لا˘ع˘م˘لا

ةيلقعلا تارثؤوملا نم ةيمك
سصرق654 ــب ترد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق
عو˘˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘˘˘م سسو˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘م
ةح˘ل˘سسأا اذ˘كو ،«ل˘ير˘تو˘ف˘ير»
تنا˘˘ك ةرو˘˘ظ˘˘ح˘˘˘م ءا˘˘˘سضي˘˘˘ب
عيطقت ةيلمع ي˘ف ل˘م˘ع˘ت˘سست
.جيورتلل تاردخملا ةئيهتو

،هركذ قبسس ام ءوسض ىلعو
ءارجإا ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا د˘سض ز˘ج˘نأا
ةلادع˘لا ما˘مأا ا˘مد˘قو ي˘ئا˘سضق
نهر امهع˘سضو˘ب تر˘مأا ي˘ت˘لا
.تقؤوملا سسبحلا

ع.‘اسصفسص

نمألا نم رسصانع تنكمت
،نار˘هو˘ب ع˘با˘سسلا ير˘سضح˘˘لا

رار˘سشأا ة˘عا˘م˘ج كي˘كف˘ت ن˘˘م
ن˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش ن˘˘م ة˘˘نو˘˘كت˘˘˘م
12 نيب ام امهرامعأا تحوارت
ةيسضق يف اطروت ،ةنسس32و
لÓخ ماعلا قيرطلاب ةرجاسشم
ءادتعلاو ،لاوجتلا رظح ةرتف
سصا˘˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘˘سشألا ى˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘ع
ةحلسسأا ةزايح ،تاكلت˘م˘م˘لاو
لمع˘ت˘سست ةرو˘ظ˘ح˘م ءا˘سضي˘ب
،ةيمارجإلا ا˘م˘ه˘تاءاد˘ت˘عا ي˘ف
ةر˘˘˘جا˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا بنا˘˘˘˘ج ى˘˘˘˘لإا
مت نيأا ،ةيل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا˘ب

.اسسولهم اسصر˘ق861 زج˘ح
لÓ˘غ˘ت˘سسا تم˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
د˘˘ي˘˘ف˘˘ت ة˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سض ىو˘˘˘كسشل
حÓسسلاب ءادتعÓل هسضر˘ع˘ت˘ب
فر˘˘˘˘˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘˘˘˘˘م سضي˘˘˘˘˘˘˘˘˘بألا
بو˘سشن د˘ع˘ب ن˘ي˘˘طرو˘˘ت˘˘م˘˘لا
،بردلا يحب امه˘ن˘ي˘ب را˘ج˘سش
ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسو˘˘˘˘ت د˘˘˘˘ع˘˘˘˘بو ثي˘˘˘˘ح

د˘يد˘ح˘˘ت م˘˘ت تا˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
نذإا بجو˘˘م˘˘بو ،ا˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘يو˘˘ه
سصا˘˘˘سصت˘˘˘خلا د˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب
ليكو نع رداسص سشيتفتلاو
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

ىلع سضبقلا ءاقلإا مت ،نارهو
لاحلا ةيسضق يف ني˘م˘ه˘ت˘م˘لا
ي˘سسا˘ح ة˘يد˘ل˘ب˘ب ا˘م˘ه˘لز˘ن˘م˘˘ب
ط˘ب˘سض م˘ت ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،ف˘˘ي˘˘نو˘˘ب
ن˘˘م ةر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘˘م
ةروظحملا ءاسضيبلا ةحلسسألا

ةي˘ئاذ˘غ داو˘م ل˘ح˘م˘ب ةأا˘ب˘خ˘م
ذي˘ف˘ن˘ت ي˘ف ل˘م˘ع˘ت˘سست تنا˘ك
نم ةيمار˘جإلا م˘ه˘تا˘ط˘ط˘خ˘م
3 ،فويسس3 ،روطاسس اهنيب
،ريبكلا مجحلا نم تايسشوب
،«يباكوأا» عون نم نيحÓسس
نÓغتسسي نيرعق˘م ن˘ي˘ي˘ئاو˘ه
ى˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإلا˘˘˘ب ،عورد˘˘˘ك
،«ميسس» عون نم ةيران ةجارد
.سسولهم سصرق861و

ب.دلاخ

ةسسولهملأ ضصأرقألأ نم ةيمكو ءاسضيبلأ ةحلسسألأ نم ةناسسرت زجح

نإرهوب نينطإوملإ ىلعيدتعت رإرصشأإ ةعامج كيكفت

ةروطخلأ ةتوافتم تاباسصإل نيرخآأ079 ضضرعت يف ببسست

عوبصسأإ لÓخ اصصخصش62 ةايحب يدوي تاقرطلإ باهرإإ
،مهفتح ا˘سصخ˘سش62 ي˘ق˘ل

حورجب نير˘خآا079 بي˘سصأاو
تلجسس رورم ثداح228 يف
ىلإا01 نم ةدتمملا ةرتفلا يف
ىوتسسم ىلع ،يراجلا يام61
ذإا ،نطولا نم ةقرفتم قطانم
ة˘ما˘ع˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا تل˘˘ج˘˘سس
ةليسصح لقثأا ،ةيندملا ةيامحلل

طاوغألا ةـيلو ىوتسسم ىلع
71 حرجو سصاخسشأا50 ةافوب
مــهليوحتو مهفاعسسإا مت نيرخآا
ىلع ةيئافسشتسسلا زكارملا ىلإا
اذه.رور˘م ثداو˘ح01 ر˘ـ˘ثإا

ة˘˘يا˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا تاد˘˘˘حو تما˘˘˘قو
حمسس Óخدت659 ـب ةيندملا
ةيلزنم اهنم قيرح886 دامـخإاب

.ةـفلتخـم قئارحو ةيعانسص
تايلم˘ع˘لا سصخ˘ي اـم˘ي˘ف ا˘مأا

تاد˘حو تما˘ق˘ف ،ة˘ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م˘˘لا
5325 ـب ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا
ةيطغتل ةرتفلا سسفن يـف لـخدت
ذاقنإاو فاعسسإا ة˘ي˘ل˘م˘ع3574
.رطخ يف سصاخسشألا

تا˘˘طا˘˘سشن˘˘لا سصو˘˘سصخ˘˘بو
راسشتنا نم ةياقولاب ةق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
تما˘˘ق ،«ا˘˘نورو˘˘˘ك» سسور˘˘˘ي˘˘˘ف
لÓخ ةيندملا ةيامحلا تادحو
بارتلا ةفاك ربع ةرتفلا سسفن
ةيلمع9061 ـب ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘˘لا
نينطاوملا ةدئاف˘ل ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت

م˘˘ه˘˘ث˘˘ح˘˘ت  ة˘˘يلو84 ر˘˘ب˘˘˘ع
ردسصملا في˘سضي ‐ م˘هر˘كذ˘تو

˘مار˘ت˘حا ةرور˘سض ى˘ل˘˘ع ‐ ه˘˘تاذ
اذكو يح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا د˘عاو˘ق
تماق امك.يعامتجلا دعابتلا

3871 ـب ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘˘لا تاد˘˘˘حو
84 ربع ةما˘ع م˘ي˘ق˘ع˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
تآا˘˘˘سشن˘˘˘م ةد˘˘˘ع تسسم ة˘˘˘يلو
ة˘سصا˘خو ة˘ي˘مو˘م˘ع ل˘˘كا˘˘ي˘˘هو
ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘كسسلا تا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا

تسصسصخ ن˘˘˘˘˘يأا ،عراو˘˘˘˘˘˘سشلاو
ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا
نيت˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ن˘ي˘تا˘ه˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لا

ة˘ي˘ند˘م ة˘يا˘م˘ح نو˘˘ع8658
ىلإا ةفاسضإلاب ،بترلا فلتخمب
5211و فاعسسإا ةرايسس1801
.ةخسضم ةنحاسش

ب.نيرسسن

ةزرفم سسمأا لوأا تنكمت
،ينطولا يب˘ع˘سشلا سشي˘ج˘ل˘ل
لبانق4 ريمدتو فسشك نم
لÓ˘خ ،ع˘ن˘˘سصلا ة˘˘يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت

ط˘ي˘سشم˘˘تو ثح˘˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ةيلو˘ب ر˘تا˘ع˘لا ر˘ئ˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ب
.ةسسبت

تف˘قوأا ،ىر˘خأا ة˘ه˘˘ج ن˘˘م
ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘˘ل˘˘ل زرا˘˘ف˘˘م
ن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘كب ،ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘سشلا
ي˘˘جا˘˘ب جر˘˘˘ب ،تسسار˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ت
11 ،ماز˘ق ن˘˘ي˘˘عو ،را˘˘ت˘˘خ˘˘م
3 تط˘˘˘˘ب˘˘˘˘سضو ا˘˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘˘سش
تابكرم9و تا˘˘ن˘˘حا˘˘˘سش
رتل0296 ،ع˘فد˘لا ة˘ي˘عا˘بر
نط595.82و ،دوقولا نم
،ة˘˘ي˘˘˘ئاذ˘˘˘غ˘˘˘لا داو˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م
تاد˘˘ع˘˘م ى˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإلا˘˘˘ب
اقفو ‐ بهذلا نع بيقنتلا

عا˘فد˘لا ةرازو ه˘˘تدروأا ا˘˘م˘˘ل
سسمأا اهل نايب يف ،ينطولا
ة˘خ˘سسن «مÓ˘سسلا» تم˘˘ل˘˘سست
.‐هنم

سسر˘˘˘˘ح ط˘˘˘˘ب˘˘˘˘سضو اذ˘˘˘˘˘ه
نم امارغوليك38 دودحلا
،ةماعنلا˘ب ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا

،ناسسملتب امارغول˘ي˘ك71و
لحاوسسلا سسارح زجح اميف
سسفن ن˘م ا˘مار˘غو˘ل˘ي˘ك29
او˘ط˘ب˘حأاو ،نار˘هو˘˘ب ةدا˘˘م˘˘لا

ةيعرسش ريغ ةرجه ةلواحم
سسأار لامسش سصاخسشأا01 ـل
تاذ ي˘ف م˘ت ا˘م˘ك ،نو˘˘كلا˘˘ف
ارجاهم71 فيقوت قايسسلا

تايسسن˘ج ن˘م ي˘عر˘سش ر˘ي˘غ
ناسسملت نم ل˘كب ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
.تسسارنمتو

ط.ةراسص

 نأرهوو ناسسملتو ةماعنلأ نم لكب جلاعم فيك راطنق نم ديزأأ زجح

ةصسبت ةيلوب عنصصلإ ةيديلقت لبانق4 ريمدتو فصشك

ةيريد˘م ح˘لا˘سصم تز˘ج˘ح
ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘˘يلو˘˘ل ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا

نم ةيناثلا مايأا رسشعلا لÓخ
4) يرا˘ج˘لا نا˘سضمر ر˘ه˘˘سش
53 ة˘بار˘ق (يا˘م31 ‐يا˘م
ءار˘م˘ح˘لا مو˘ح˘ل˘لا ن˘م ا˘ن˘˘ط
ةيئاذغلا داوملاو ،ءاسضيبلاو
تنا˘ك ي˘ت˘لا تا˘بور˘سشم˘˘لاو
نود ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا˘˘ب قو˘˘˘سست
،ةبولطملا ريياع˘م˘لا مار˘ت˘حا

قلغ حارتقا64 رادسصإا متو
عيبت تناك يتلا تÓحملل
با˘˘˘˘كترل ع˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘سسلا هذ˘˘˘˘˘ه
تا˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘با˘˘˘ح˘˘˘سصأا
ةيلمعلل ةمظنملا ني˘ناو˘ق˘ل˘ل
˘ماد˘ع˘نا ا˘ه˘م˘هأا ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ةسسراممو ةيحسصلا ةفاظنلا
لجسسلا ديقلا جراخ طاسشن
 .يراجتلا

تف˘قوأا ،ىر˘خأا ة˘ه˘˘ج ن˘˘م

ةديلب˘لا ة˘يلو ن˘مأا ح˘لا˘سصم
نا˘سضمر ر˘ه˘سش ة˘ياد˘ب ذ˘˘ن˘˘م
0664 ،سسمأا موي ةياغ ىلاو
تا˘ف˘ل˘م تز˘ج˘ناو ا˘سصخ˘˘سش
مهتفلاخمل م˘هد˘سض ة˘ي˘ئاز˘ج
ي˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا رار˘˘ق˘˘˘ل
ه˘ل ع˘سضخ˘ت ي˘ت˘لا ي˘ئز˘˘ج˘˘لا
ي˘سشف˘ت ن˘م د˘ح˘ل˘ل ة˘˘يلو˘˘لا
ثيح ،«91‐ديفوك» سسوريف
تا˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘م ل˘˘˘˘يو˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت م˘˘˘˘ت
ة˘لاد˘ع˘لا ى˘لإا ن˘ي˘فو˘˘قو˘˘م˘˘لا
لÓخ مت امك ،اهيف لسصفلل
402 ع˘˘سضو ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا سسف˘˘ن
ةيران ةجارد462و ةبكرم
ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب ر˘سشح˘م˘˘لا˘˘ب
مد˘ع˘ل ار˘جا˘ت85 ف˘ي˘قو˘˘ت
تي˘قاو˘م˘ل ا˘سضيأا م˘ه˘مار˘ت˘حا
لا˘سسرإاو ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘˘ح˘˘لا

.ةلادعلا ىلإا مهتافلم
نأوتسش لامآأ

افلاخم0064 نم رثكأأ دسض ةيئأزج تافلم زاجنأ
ةديلبلأ يف ناسضمر ةيأدب ذنم رجحلل

ةيئإذغلإ دإوملإو موحللإ نم انط53 ةبإرق زجح
ةمصصاعلاب ناصضمر نم ةيناثلإ مايأإ رصشعلإ لÓخ

ايئاسضق نوقوبسسم مهنم3 دأرفأأ8 نم نوكتت

ةمصصاعلإ يف ةيرإردلاب يدنهلإ بنقلإ نم غلك3.3 زجحو ةيمإرجإإ ةكبصش كيكفت
ةيلو نمأا حلاسصم تنكمت

ة˘كب˘سش كي˘كف˘ت ن˘م ر˘ئاز˘ج˘˘لا
جيورت˘لا ي˘ف ل˘م˘ع˘ت ة˘ي˘مار˘جإا
بن˘ق˘لا عو˘ن ن˘م تارد˘خ˘م˘ل˘ل
8 ن˘˘˘م نو˘˘˘كت˘˘˘ت ،يد˘˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘لا
نيب مهرامعأا حوارتت سصاخسشأا

مهنم3 ة˘˘ن˘˘سس04و02
3.3 زجحو ،ايئاسضق نيقوبسسم
ةيسضق.مومسسلا هذه نم غلك
حلاسصم اهتجلاع يتلا لاحلا

نمأاب ثلاثلا يرسضحلا نمألا
،ة˘يرارد ة˘يرادإلا ة˘ع˘طا˘ق˘˘م˘˘لا
ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب ا˘ه˘ت˘ج˘لا˘ع˘˘م تم˘˘ت
طاسشن لوح ةدكؤو˘م ة˘مو˘ل˘ع˘م
دعبو ،ةيمارجإلا ةكبسشلا هذه
قيسسنتلاب ةمكحم ةطخ عسضو
ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘˘ي˘˘˘كو ع˘˘˘م
فيقوت مت ،ايمي˘ل˘قإا سصت˘خ˘م˘لا
تايمك زجح عم ةكبسشلا دارفأا
،ر˘كذ˘لا ة˘ف˘لا˘سسلا تارد˘خ˘م˘لا

رثؤوم سصر˘ق21 ن˘ع Ó˘˘سضف
ءاسضيب ةح˘ل˘سسأا01و ،يل˘ق˘ع
غ˘ل˘ب˘م بنا˘ج ى˘لإا ،ةرو˘ظ˘˘ح˘˘م
.ميتنسس نويلم2 هردق يلام
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج لا˘˘م˘˘كت˘˘سسا د˘˘ع˘˘˘بو
ة˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘نا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘جإلا
م˘يد˘ق˘ت م˘ت ،ا˘ه˘ب لو˘˘م˘˘ع˘˘م˘˘لا
تاهجلا مامأا مهيف هبتسشملا
رظنلل ةّسصتخملا ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا
.مهفلم يف
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ة˘ي˘نا˘ث˘لا ىر˘كذ˘لا نو˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا سشي˘˘ع˘˘ي

اهيف رسسخ يتلا ،ىربكلا ةبكنلل نيعبسسلاو
،نيطسسلف فسصن نم رثكأا نوملسسملاو برعلا

،سسدقلا ةن˘يد˘م ن˘م ي˘بر˘غ˘لا ر˘ط˘سشلا اود˘ق˘فو
سسيسسأات نÓعإاو ،ةيربعلا ةلودلا مايق ةجيتن
ءاهتنا ارتلجنا نÓعإا دعب ،ينويهسصلا نايكلا
ا˘هداد˘ع˘ت˘سساو ،ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘˘ل ا˘˘ه˘˘باد˘˘ت˘˘نا ةر˘˘ت˘˘ف
ميلسستب اهليحر لبق تماق اهنأا لإا ،اهترداغمل
تاركسسعمو اهتانكثو ة˘ير˘كسسع˘لا ا˘ه˘ع˘قاو˘م
ى˘لإا ا˘ه˘فÓ˘ت˘خا ى˘ل˘˘ع ة˘˘ح˘˘ل˘˘سسألاو بيرد˘˘ت˘˘لا
اهيلع تلوت˘سسا ي˘ت˘لا ،ة˘يدو˘ه˘ي˘لا تا˘با˘سصع˘لا

قحب رزاجملا عسشبأا باكترا يف اهتمدختسساو
تاباسصع تمجاه ثيح ،ينيطسسلفلا بعسشلا
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ،نو˘جرألاو ةا˘نا˘جا˘ه˘لاو نر˘ي˘ت˘سش
عسشبأا اهيف تبكتراو ،ةين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا تاد˘ل˘ب˘لا
ن˘˘ي˘˘سسا˘˘ي ر˘˘يد ا˘˘هر˘˘ه˘˘سشأا ل˘˘ع˘˘لو ،ح˘˘˘باذ˘˘˘م˘˘˘لا

.اهريغو ةيبقو ةروطنطلاو
سضرألا ا˘˘ند˘˘ق˘˘ف˘˘ت م˘˘ل ة˘˘ب˘˘كن˘˘لا هذ˘˘˘ه نأا لإا

تاتسش يف تببسست اهنإا لب ،طقف ةينيطسسلفلا
نم˘م ،ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف نو˘ي˘ل˘م ن˘م ر˘ث˘كأا ءو˘ج˘لو
مهتادلب كرت ىلع حÓسسلا ديدهت تحت اوربجأا

مهتارا˘ق˘عو م˘ه˘تو˘ي˘ب ن˘ع ي˘ل˘خ˘ت˘لاو ،م˘هار˘قو
ا˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ى˘˘لو˘˘ت˘˘سسا ي˘˘ت˘˘لا ،م˘˘ه˘˘تا˘˘كل˘˘ت˘˘م˘˘مو
ىلإا اودفو نيذ˘لا ة˘ن˘يا˘ه˘سصلا نو˘ن˘طو˘ت˘سسم˘لا
اونكسس ثيح ،ملاعلا ءاجرأا عيمج نم نيطسسلف
مهيديأا اوعسضوو ،نيي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا تو˘ي˘ب ي˘ف
لكو ،مهليسصاحمو مهلوقحو مهنيتاسسب ىلع
م˘هءارو هو˘ف˘ل˘خو سضرألا با˘ح˘سصأا ه˘كر˘ت ا˘م
ةيلي˘ئار˘سسإلا ة˘ير˘كسسع˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ة˘ج˘ي˘ت˘ن

ل˘˘ت˘˘ق فد˘˘ه˘˘ت˘˘سست تنا˘˘˘ك ي˘˘˘ت˘˘˘لاو ،م˘˘˘هد˘˘˘سض
رارفلا ىلع ةوقلاب مهرابجإا وأا نيينيطسسلفلا

.اهنع يلختلاو مهرايد كرتو بورهلاو
نيط˘سسل˘ف˘ب تم˘لأا ي˘ت˘لا ة˘ب˘كن˘لا هذ˘ه نأا لإا

يسسنت نل ًادبأا ،ة˘ي˘مÓ˘سسإلاو ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘مألاو
مهسضرأا نيملسسملاو برعلاو نيي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
م˘ه˘ت˘ي˘بو ،ة˘كرا˘ب˘م˘˘لا م˘˘هرا˘˘يدو ،ة˘˘سسد˘˘ق˘˘م˘˘لا
تد˘لو د˘ق˘ف ،فر˘˘سشلا م˘˘ها˘˘سصقأاو ،سسد˘˘ق˘˘م˘˘لا
ةينيطسسلف ةمواقم ةسسكنلا اهدعب نمو ةبكنلا

رسصتو ،ةدارإلاو ةوقلا كلتمت ،ةرابج ةدينع
درطو سضرألا ريرحتو قوقحلا ةداعتسسا ىلع
مهل ناكم ل ذإا ،نيطسسلف لك نم لÓتحلا
لإا ،اننيب مهل ماقم لو ،ةسسدقملا انسضرأا يف
يف انل ءاكرسشو ،انل ًاناريج انعم اوناك نيذلا
.ًادوهي اوناك نإاو نيينيطسسلف مهنوك ،سضرألا

،ةبكنلل27 ىر˘كذ˘لا با˘ت˘عا ى˘ل˘ع ن˘ح˘نو
يسضارأا نم ةريبك ٍتاحاسسم مسض رارق يتأاي
ىربكلا تانطوتسسملا يهو ،ةيبرغلا ةفسضلا
تانطوتسسمو ،ةيبرغلا ةفسضلا يف ةعورزملا
لثمي يذلا ندرألا روغو ،تيملا رحبلا لامسش
ةلود ىلإا ،ةيبرغلا ةفسضلا ةحاسسم ثلث ةبارق
ةفورعملا ةطخلا يهو ،ينويهسصلا لÓتحلا
ةيكيرمألا ةقفسصلا سصنت ثيح ،نرقلا ةقفسصب
د˘لا˘نود ي˘كير˘مألا سسي˘ئر˘لا ا˘ه˘ي˘لإا ا˘عد ي˘ت˘˘لا
ةيبرغلا ةفسضلا تانطوتسسم مسض ىلع ،بمارت
ٍدحاو ٍبناج نم ،روغلاو تيملا رحبلا لامسشو
.ةينيطسسلفلا ةطلسسلا ىلإا ةدوعلا نودو

ربتعت ي˘ت˘لا ،ةد˘يد˘ج˘لا م˘سضلا ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘ع˘ل
اهنأا ذإا ،ةسسكنلاو ةبكنلا دعب عسسوألاو ربكلا
ةثلاثلا ةلحرملا يف ةينيطسسلف ةحاسسم ربكأا
اهنإاف اذهلو ،ينويهسصلا نايكلاب اهقاحلإا متي
نم بلطتت ،ةمسصا˘ق ة˘ب˘ي˘سصمو ةد˘يد˘ج ة˘ب˘كن
فوقولاو ،اهل يدسصتلا ًاعيمج نيينيطسسلفلا

لأاو ،اهل ناعذإلاو اهب ميلسستلا مدعو ،اهدسض
،ةينيطسسلفلا ىوقلا فعسضب ةفجرلا مهذخأات
ٍخر˘˘سش ثود˘˘حو ،ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ف˘˘˘سصلا ككف˘˘˘تو
لإا ،ةيبرعلا ةعطاقملا رادج يف ٍريبك ٍيمسسر

يدسصتلا نم ًادبأا نيينيطسسلفلا عنمي ل اذه نأا
ةرادإلا يدح˘تو ،ا˘ه˘طا˘ق˘سسإاو ةر˘ماؤو˘م˘لا هذ˘ه˘ل
ىتح ،ةي˘نو˘ي˘ه˘سصلا تا˘با˘سصع˘لاو ة˘ي˘كير˘مألا
اوفرتعيو ،مهططخ راهنتو مهعورسشم طقسسي
ه˘سضرأا ي˘ف ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘˘سشلا قو˘˘ق˘˘ح˘˘ب
.هتاكلتممو هنطوو

،ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا ة˘مو˘كح˘˘لا ي˘˘تأا˘˘ت
،سضيبأا قرزأا بزحو دوكيللا نم ةلكسشملا
،سستناغ ينيبو وهاينتن نيماينب نيب فلاحتلاب
،ةينيدلا ةينيميلا بازحألا نم ددع امهعمو
ليحرلا اورثآا نيذلا تسسينكلا ءاسضعأا سضعبو
،نيسسأارلا ةموكح عم فÓتئلاو مهبازحأا نم
اهيعاسسم يف ةمو˘كح˘ل˘ل م˘ه˘ن˘م ًاد˘ي˘يأا˘ت كلذو
،ةثÓثلا ةيفارغج˘لا ل˘ت˘كلا م˘سض ى˘لإا ة˘فدا˘ه˘لا

اهتمهم نأا ةد˘يد˘ج˘لا ة˘مو˘كح˘لا ر˘ب˘ت˘ع˘ت ثي˘ح
قطانملا مسضو ،فدهلا اذه قيقحت يف زكرتت
ةدا˘˘˘ي˘˘˘سسلا ى˘˘˘لإا ا˘˘˘ه˘˘˘عا˘˘˘سضخإاو ،ةد˘˘˘يد˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ةيدوه˘ي˘لا ن˘ي˘ناو˘ق˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘تو ،ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا

ٍمسضق ةلحرم ى˘لإا لا˘ق˘ت˘نÓ˘ل ًاد˘ي˘ه˘م˘ت ،ا˘ه˘ي˘ل˘ع
نوكت يذلا مويلا ىلإا اولسصي ىتح ،ٍةديدج
ةلود لكسشت ،اهلك ةيخيراتلا نيطسسلف سضرأا
نويهسص لبج ديعتسستو ةدو˘عو˘م˘لا ل˘ي˘ئار˘سسإا

.سسدقملا ثلاثلا لكيهلا ينبتو
تناك ةيليئارسسإلا تاموكحلا نأا دقتعأا ل

تاو˘ط˘خ˘لا هذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع ماد˘˘قإلا ى˘˘ل˘˘ع ةردا˘˘ق
،ولسسوأا ةم˘ير˘ج لو˘ل ىر˘ب˘كلا ة˘ي˘نا˘ط˘ي˘ت˘سسلا
ةفسضلا يف لÓتحلا دي تقلطأا ةيقافتلا هذهف
ةثÓث ىلإا اه˘ف˘ي˘ن˘سصت ن˘م ه˘ت˘ن˘كمو ،ة˘ي˘بر˘غ˘لا
نيينيطسسلفلا ىلع تقيسضو،CBA ماسسقأا
تقلطأا اهنكلو ،طورسشلاو نيناوقلا اهبجومب
،ةثÓث˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا ي˘ف ن˘ي˘ن˘طو˘ت˘سسم˘لا يد˘يأا
،تانطوت˘سسم˘لا نو˘ن˘ب˘يو سضرألا نو˘ب˘سصت˘غ˘ي
نم ،ايفارغميد˘لاو سضرألا ة˘ع˘ي˘ب˘ط نور˘ي˘غ˘يو

لÓ˘˘حإاو ،ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سسل˘˘˘ف˘˘˘لا در˘˘˘ط لÓ˘˘˘خ
.مهناكم دوهيلا نينطوتسسملا

نأا ةينيطسسلفلا ةطلسسلا ىلع يغبني اذهل
ىلإاو ،ةينيطسسلفلا ىوقلا لك ىلإا اهدي دمت

ي˘ن˘ي˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘سشلا تا˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
،م˘ه˘ف˘سص اود˘حو˘ي˘ل ،ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ه˘˘تا˘˘سسسسؤو˘˘مو
ٍةهبج يف ًاعيمج اوقفتيو ،مهتملك اوعمجيو
ةمجهلاو ،ةديدج˘لا ة˘ب˘كن˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘ل ٍةد˘حاو
هذه فدهتسست ي˘ت˘لا ،ة˘م˘سشا˘غ˘لا ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘سصلا
لا كم نأا ًاملع ،سضرألا نم انل يقب ام ةرملا
مهسضرأا نم نيينيطسسلفلل ولسسوأا دعب يقب
زواجتي ل ثيح ،ل˘ي˘ل˘ق˘لا ل˘قأا و˘ه م˘ه˘قو˘ق˘حو
كلذ عمو ،ةيخيراتلا نيطسسلف سضرأا نم 82%
ديرجت يف عمطت ةينويهسصلا تاموكحلا نإاف
نونمؤوي ذإا ،مهيديأا نيب يقب امم نيينيطسسلفلا
كلامملا بلق وه نيينيطسسلفلا عم يقب ام نأا
ةيربعلا ةلودلا سسا˘سسأاو ،ة˘م˘يد˘ق˘لا ة˘يدو˘ه˘ي˘لا
،«ةرماسسلاو ادوهي» ىلع موقت يلا ،ةدوعوملا

نيينيطسسلفلا برعلا نأا دوهيلا دقتعي ثيح
مهنم اهريرحت مهيلع بج˘ي ه˘نأاو ،ا˘ه˘نو˘ل˘ت˘ح˘ي
.اهريهطتو

يف ببسستتسس ةديدجلا مسضلا ةيلمع نأا ًاملع
تارسشع ربجت˘سس ثي˘ح ،ةد˘يد˘ج ةر˘ج˘ه ة˘جو˘م
ق˘طا˘ن˘م ةردا˘غ˘م ى˘ل˘ع ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا فلآا
ىلعو مهتويب يفو مهناكم لحيل ،مهانكسس
ٌةبكن قح˘ب ا˘ه˘نإا ،ٌدد˘ج نو˘ن˘طو˘ت˘سسم م˘ه˘سضرأا
تناك امهم رمت نل اهنكل ،ةديدج ٌةينيطسسلف
ةرماؤوملا تناك امهم حجنت نلو ،ةيوق ةمجهلا

،دا˘سصر˘م˘لا˘ب ا˘ن˘ب˘ع˘سش ا˘ه˘ل ف˘ق˘ي˘سسو ،ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
.اهطاقسسإاو اهل يدسصتلا اهلك ةمألا ىلوتتسسو

ع˘ئاور نأا ي˘ه ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا» :لوز ل˘ي˘مإا لا˘˘ق
ناسسنإلا نع ريثكلا لوقت ةرسصاعملا تاياورلا

ةفسسلفلل ةداجلا لامعألا نم رثكأا ةعيبطلاو
لزعلا نم ةرتفلا هذه يف .«دقنلاو خيراتلاو
ناو˘˘ط˘˘نأا رو˘˘سسي˘˘فور˘˘˘ب˘˘˘لا مو˘˘˘ق˘˘˘ي ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا

ثيدحلا يسسنرفلا بدألا سسيئر نوينابموك
ة˘ي˘ئا˘بو˘لا تا˘ياور˘ل˘ل ة˘ع˘جار˘م˘ب ر˘سصا˘˘ع˘˘م˘˘لاو
نأا ن˘˘كم˘˘ي ي˘˘ت˘˘˘لا سسورد˘˘˘لاو ة˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ع˘˘˘لا
ةيخيراتلا ةرتفلا هذه يف اهنم اهسصلختسسن
.ةيئانثتسسلا

فيك . ةيئانثتسسا ةظحل يف مويلا سشيعن
باهذلاب ؟ اهنم ةدافتسسا ىسصقأا ىلع لسصحن
ًةدا˘ع ا˘ن˘يد˘ل سسي˘ل ي˘ت˘لا بت˘كلا ى˘لإا با˘˘يإلاو
تاياورلا لاثملا ليبسس ىلع  اهتءارقل تقولا
نكمي امم ريثكلا اهيدل يتلا ةميظعلا ةيئابولا
. وماك ريبلأل «نوعاطلا» لثم اهنم هملعتن نأا
«نوعاطلا» . ةدلاخ ةيزمر لامعأا امئاد ىقبتسس
لعاف˘ت˘ت ثي˘ح .ة˘يزا˘ن˘لا و˘ه و˘ما˘كل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
راثيإلاب رخآلا سضعبلاو ةينانأاب تايسصخسشلا

تايكولسسلا سضع˘ب .و˘ير بي˘ب˘ط˘لا ا˘م˘ي˘سس لو
نأا نكمي اذهو .يحسصلا رجحلا ءانثأا ريغتت
يف هسشي˘ع˘ن ا˘م ي˘ف ر˘ي˘كف˘ت˘لا ى˘ل˘ع ا˘ند˘عا˘سسي
.رسضاحلا تقولا

eL » ةياور ةءارق ةداعإاب وتلل تمق دقل
tiot el rus drassuH« نو˘ج بتا˘كل˘˘ل

مل يت˘لاو1591 ماع ترد˘سص ي˘ت˘لا و˘نو˘ي˘ج
تد˘جو .ة˘ق˘هار˘م˘لا ةر˘ت˘ف ذ˘ن˘م ا˘ه˘قاروأا ح˘ت˘˘فأا
يمقرلا باتكلا نع تسشتف .ةقلغم تابتكملا
ىلع ىلوألا رطسسألا ترهظ .. هيلع ترثعف
ةيئابولا انتنعل يف نحنو .ةسشاسشلا ىلع روفلا
يمقرلا ملاعلا نأل انتابغر نع نيديعب انسسل
ىلإا ةبسسنلا˘ب .بور˘ه˘ل˘ل تا˘ي˘نا˘كمإا ا˘ن˘ل مد˘ق˘ي
ةلأاسسم اًسضيأا يه اريلوكلاف ونويج يئاورلا

تسسيل اهنأا امك .ةريرسش ةيسصخسش اهنإا :ةيزمر
.ةيعقاو ةياور

ا˘نورو˘ك ي˘لا˘ح˘لا ءا˘بو˘ل˘ل نأا ح˘˘سضاو˘˘لا ن˘˘م

ل هنإا :ةيمويلا هرهاظم زواجتت ةيزاجم ةلومح
ديعسص ىلع ةفرطتملا ةملوعلا نع لسصفني
نم سسوريفلا رسشتنا دقل . يراجتلا لدابتلا

يعانسصلا لقنلا :ةيسسيئر تاونق ثÓث لÓخ
بجي لهف .ةين˘يد˘لا تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لاو ة˘حا˘ي˘سسلاو
.كلذب ريكذتلا ةداعإا

لبقتسسم نأاسشب انريكفت مزؤوي91 ديفوك نإا
ي˘ت˘لا تا˘ي˘بدألا ا˘˘ن˘˘ل ح˘˘ي˘˘ت˘˘ت .سضرألا بكو˘˘ك
انوروك ءابو ءاطعإاب ةئبوألا خيراتل تسسركت
هئاوتحا يف ةرسشابملا انتبرجت زواجتي ىنعم
يف نيلوزعم انك ءاوسس .ىودعلا نم انفوختو
، جراخلاب انلامعأا لسصاون وأا يحسصلا رجحلا
ىلع ءاقبلل انتابلطتم ثيح كلذ نم دعبأا لب
.اهقيقحت لواحن ةايحلا ديق

ي˘ف ا˘ًسسرد ى˘ط˘عأا د˘ق و˘ما˘ك ر˘ي˘ب˘لأا نا˘ك اذإا
امك «نوعاطلا» ةياور يف ةيناسسنإلا قÓخألا

يذلا ونويج نإاف هل رتراسس داقتنا يف كلذ ءاج
ةيملاع˘لا بر˘ح˘لا د˘ع˘ب ا˘ًسضيأا ه˘ت˘ياور تر˘سش˘ُن
سسورد ءاطعإا مدع ىلع اسصيرح ناك ةيناثلا
ةياور يه «دراسسوهول» ةياور نإا . ةيقÓخأا

هتقا˘ط ل˘ط˘ب˘لا ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م د˘كؤو˘ي تار˘ما˘غ˘م
يهو .باعسصلاو بعاتملا لك دسض هتيرحو
اننكمي اذام ةيرحلاو بحلا .بح ةسصق اًسضيأا
ءابولا ناك امنيب ؟ انطيسشنت ةداعإل بلطن نأا
ةايحلا تناك سسانلاب سصبرتي توملاو رسشتني

.ءاقبلل رسصتنت كلذ سسكع
م˘ه ن˘˘م لءا˘˘سست˘˘ن ي˘˘كل تقو˘˘لا نا˘˘ح د˘˘ق˘˘ل

هذ˘ه م˘ه˘ت˘ق˘فر˘ب ر˘ب˘ع˘ن فو˘سس ن˘يذ˘لا ا˘نؤوا˘بر˘˘قأا
نإا ؟انؤوافلحو انؤواقدسصأا نوكيسس نم .ةنحملا
.هنع ديحم ل رمأا «برحلا» ةملك ةراعتسسا

دقف ةبسسانم ريغ ةرابعلا هذه تناك ول ىتح
نيب قرف ل عيمجلا لبق نم اهمادختسسا متي
ل˘كلا .بمار˘ت د˘لا˘نودو نور˘كا˘م ل˘˘يو˘˘نا˘˘م˘˘يإا
ي˘ن˘م˘ه˘ت ن˘يذ˘لا م˘ه ن˘م .ءا˘ف˘ل˘ح ى˘لإا جا˘ت˘˘ح˘˘ي
؟مويلا مهرئاسصم

براجت اهنإا .. ونويج اريلوكو وماك نوعاط

لب ىدارف ا˘ه˘ي˘ل˘ع رور˘م˘لا مد˘ع ل˘سضفألا ن˘م
نيرخآا عم ةيحور وأا ةيسضارتفا ةيعامج ةقفرب
«نو˘عا˘ط˘لا»و «را˘سسهو˘ل» ي˘ت˘ياور ن˘˘م ل˘˘ك .

ح˘ما˘سست˘لا بي˘ب˘ط˘لا ة˘ي˘سصخ˘سش د˘سسج˘˘ت ثي˘˘ح
.انريغتسس ةبرجتلا هذه . ةينادرفلا نم دحلاو
تايسصخسش لثم نيفلتخم اهنم جرخن فوسس
ريكفتلل تقولا ناح دقل نآلاو .تاياورلا هذه
ةايحلا ىلإا انتدوع دعب .ا˘نر˘ي˘ي˘غ˘ت ة˘ي˘ف˘ي˘ك ي˘ف
.ناوألا تاف دق نوكيسس ةيداعلا

املاطل .ىرخأا ةرم برحلا يف ركفن انوعد
تلاقن يلماحو تا˘سضر˘م˘م˘لاو ءا˘ب˘طألا نا˘ك
ل˘ك نود˘ها˘سشي .دو˘ه˘سشلا ل˘˘سضفأا ى˘˘سضر˘˘م˘˘لا
و˘مد˘ق˘م مو˘ي˘لا .ي˘ما˘مألا ط˘خ˘لا ف˘ل˘خ ءي˘سش
ءلؤوه .ةيمامألا ةهبجلا يف جÓعلاو ةياعرلا

سشيجب مهتنراقم كنكمي نيذلا سصاخسشألا مه
كانه سسيل يلات˘لا˘بو .اًر˘ت˘سست˘م اًود˘ع برا˘ح˘ي

عان˘سصو ا˘ن˘ل ن˘ي˘سصل˘خ˘م م˘ه˘ل˘ع˘ج ن˘م ىود˘ج
ةعنقألاب مهديوزت لسضفألا نم لب .تازجعم
.سسفنتلا ةزهجأاو

ديكأاتلاب جتن˘ي˘سس91 د˘ي˘فو˘ك ءا˘بو˘لا اذ˘هو
د˘ي˘ج ا˘ن˘تادا˘ع ل˘خ˘ل˘خ˘ي ءي˘سش يأا نإا .تا˘ياور
ى˘لإا كد˘ي˘ع˘˘ي بر˘˘ح˘˘لا ل˘˘ث˘˘م ءا˘˘بو˘˘لا .بدأÓ˘˘ل
يهت˘ن˘ت ءا˘بو˘لا بر˘سضي ا˘مد˘ن˘ع .تا˘ي˘سسا˘سسألا

:لاكسساب همدق يذلا ىنعملاب هيفرتلا تاداع
ةيداعلا يتلاح نع يندعبي ءيسش لك وه ءابولا
فرعت مل يتلا انلايجأل ةبسسنلاب . ةيسصخسشلا
م˘لؤو˘م ر˘ي˘كذ˘ت و˘ه ا˘نورو˘ك ءا˘بو نإا˘ف بر˘ح˘لا
مل اننأل .توملا ةقيقح ىلإا انديعي هنإا :عقاولل
.توملا يذاحت انفاتكأا دعت

ردق اهركننو بئاجع˘لا ي˘ف ا˘ه˘ي˘ف˘خ˘ن ا˘ن˘نإا
ة˘ح˘نا˘سس ة˘سصر˘ف ا˘ن˘يد˘ل مو˘ي˘˘لا .عا˘˘ط˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
اهبجحي يت˘لا ا˘ن˘تا˘ي˘فو تلا˘ح ي˘ف ر˘ي˘كف˘ت˘ل˘ل
نورطسضم نحن لوقا اذام . انع ثيدحلا ملاعلا
ه˘ت˘فر˘ع˘م ةر˘ئاد ي˘ف ا˘ن˘م ل˘ك ر˘ثأا˘ت˘ي˘سس .كلذ˘˘ل
.يجاتلا سسوريفلاب اياحسض تايفولاب

برج املاطل .درسسلا وه رسش لكل ليدبلا نإا

يفاسشلا ءاودلا يه سصسصقلا ةياور نأا سسانلا
ىتح ناك ايأا اًثدح لعفلاب سشيعن ل نحن .ماعلا
انل حمسست يتلا سصسصقلا أارقن ىتح وأا هدرسسن
ىلع روثعلل انم لكل كورتم رمألا .هتياورب
ي˘ت˘لا تÓ˘سسل˘سسم˘لا وأا مÓ˘فألا وأا تا˘˘ياور˘˘لا
ىنعمب هب رمي اميف سشيعلا ىلع هدعاسستسس
اسضيأا هدرسسن نأا انيلعو .تاملكلا يف هغيرفت
.لافطأÓل

ىلع رعسشلا .. رخآا ءيسش ةءارق اًسضيأا اننكمي
تدع دقل .سضارمألا تاياور وأا لاثملا ليبسس
نام سساموتل «يرحسسلا لبجلا» ةياورل وتلل
ةياور اهنإا .اماع ن˘ي˘سسم˘خ ل˘ب˘ق ا˘ه˘تأار˘ق ي˘ت˘لا

هذه ،ةيحسصلا ة˘لز˘ع˘لا ن˘ع ىر˘خأا ة˘ي˘سسنا˘مور
ةحسصم يف اذه ثدحي .لسسلا ببسسب ةرملا

ي˘ق˘ن˘لا ل˘ب˘ج˘لا ءاو˘ه نا˘ت˘ئر˘لا سسف˘ن˘˘ت˘˘ت ثي˘˘ح
ر˘˘ث˘˘كأا ي˘˘ه ة˘˘لز˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه ن˘˘كلو جزا˘˘˘ط˘˘˘لاو
ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ي˘ف ا˘م˘ك ثد˘ح˘ت˘ن .ة˘ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جا
يلاطيإلا بتاكلل «نور˘ي˘ما˘كيد» ة˘ي˘سصسصق˘لا
دلوأا ةثÓثو تايتف عبسس تأاجل ثيح اكوب
نوعاطلا لÓخ ةنيدملا نع اًديعب فيرلا ىلإا
لك .ايلاطيإا يف اسسنرولف برسض يذلا دوسسألا
.ة˘سصق او˘كح˘ي نأا ع˘ي˘م˘ج˘لا ى˘ل˘˘ع بج˘˘ي مو˘˘ي
حانج» اسضيأا أارقن ل اذامل .بحلا يف اوعقوو
نيسستنيجلو˘سس ي˘سسور˘لا بتا˘كل˘ل «نا˘طر˘سسلا

ةبسسنلاب لسسلا لحم لح يذلا سضرملا نع
؟انل

ةياور ي˘ف اًر˘ي˘خأا ق˘م˘ع˘ت˘ل˘ل ة˘سصر˘ف ا˘ه˘نإا م˘ث
لو˘ق˘ي . ة˘لز˘ع˘لا˘ب ق˘ي˘ل˘ت ة˘ياور ي˘هو تسسور˘ب
ةياورو اد˘ج ةر˘ي˘سصق ةا˘ي˘ح˘لا» سسنار˘ف لو˘تا˘نا
ديزملا انيدل سسيل نكل .» اهنم لوطأا تسسورب
.راذعألا نم

ناو˘˘ط˘˘نأا بتا˘˘كل˘˘ل ة˘˘لا˘˘ق˘˘م ن˘˘ع ة˘˘˘م˘˘˘جر˘˘˘ت
سسنارف يد جيلوك ةسسسسؤوم نع نوينابموك
0202 ليربأا

ةينيطسسلفلا ةبكنلل Úعبسسلاو ةيناثلا ىركذلا باتعأا ىلع

يقح هدبع ةئبوألا ةهجاوم ‘ بدألا

Êاهب ءافو ةيمÓعإلأ :ملقب

 ةودقلأ يرسس  :  ملقب
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يئزجلأ يلزنملأ رجحلأ تأءأرجإأ اهتفلاخمل

رصشحملإ يف ةيران ةجإرد922و ةبكرم034 عصضت ةياجب نمأإ حلاصصم
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ة˘يلو ن˘مأا ح˘لا˘سصم تذ˘˘خ˘˘تا
ةينمألا ريبادتلا نم ةلمج ةياجب
ىلع رهسسلا  راطا يف ةيئاقولاو
تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا تارار˘˘ق ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت
ري˘باد˘ت˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
سسوريف ءابو راسشتنا نم ةياقولا

يتلاو،divoc 91 انوروك
ةيادب ذنم ليجسست ىلع ترفسسأا
ن˘م ي˘ئز˘ج˘لا ي˘لز˘ن˘م˘لا ر˘ج˘ح˘˘لا
ةياغ ىلإا0202/40/20:خيراتب
ةبقارم  ّمت ثيح0202 يام90
لي˘ج˘سست مـتو سصخ˘سش68731
ءار˘˘جإا ل˘˘ح˘˘م سصخ˘˘سش7022
تاءار˘جإا م˘ه˘ت˘ف˘لا˘خ˘م˘ل ي˘ئا˘سضق
مت امك ،يئزجلا يحسصلا زجحلا

ةيران922و ةبكرم034 عسضو
ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست ع˘˘م ،ر˘˘سشح˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
ر˘ي˘ه˘ط˘تو م˘ي˘ق˘ع˘ت ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع751
ةيبعسشلا ءايحألاو ةماعلا نكامألا

نم و ةطرسشلا تايلآا لامعتسساب
ح˘لا˘سصم تل˘˘ج˘˘سس ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج
728 ميظ˘ن˘ت˘لاو ة˘ما˘ع˘لا ة˘طر˘سش
ر˘جا˘ت˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع ة˘جر˘˘خ
ة˘˘ب˘˘قار˘˘م˘˘ل˘˘ل ع˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا طا˘˘˘ق˘˘˘نو
عفر مت اهلÓخ نم ،سسيسسحتلاو
تاءارجإلا ذاختاو ة˘ف˘لا˘خ˘م37
ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا ة˘ي˘ئاز˘ج˘لاو ة˘˘يرادإلا

يرادإا ق˘ل˘غ رار˘˘ق2892 غيل˘ب˘تو
ةيراجتلا تا˘طا˘سشن˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل
ىلا ةفاسضإا ،ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ن˘ه˘م˘لاو
ة˘˘˘طر˘˘˘سشلا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم نإا˘˘˘ف كلذ
تلجسس ةيلولا نمأل ةيئاسضقلا

سصوسصخب ةيعون تايلمع ةدع
اهنم ةيرسضحلا ةميرجلا ةبراحم
ة˘ي˘مار˘˘جإا ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م كي˘˘كف˘˘ت
تاجارد˘لا ة˘قر˘سس ي˘ف ة˘سصت˘خ˘م
ربتعم ددع عاجرتسسا عم ةيرانلا

كيكفت ،نيسصخسش فيقوتو اهنم

يف ةسصتخم ةيمارجإا ةعومجم
ة˘ي˘حا˘ي˘˘سس تا˘˘ب˘˘كر˘˘م تا˘˘قر˘˘سس
فيقوت ،سصاخ˘سشأا30 فيقو˘تو
نم ةنوكتم ةي˘مار˘جإا ة˘عو˘م˘ج˘م
ىلع وطسسلاب اوماق سصاخسشأا50
عا˘جر˘ت˘سسا و ع˘˘نا˘˘سصم˘˘لا ىد˘˘حإا
ةيسضق35 ليجسست ،تاقورسسملا
يعرسش ريغ راجتلا لاجم يف
ةيلقعلا تارثؤوملاو تارد˘خ˘م˘ل˘ل
47 قوفي ام زجح مت اهلÓخ نم
غ8.5 ‐جلاعملا فيكلا نم غلك
سصرق6232 ‐نييا˘كو˘كلا ن˘م
لئاوسس نم ةروراق20 ‐سسولهم
08 ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف طرو˘˘˘˘ت ةرد˘˘˘˘خ˘˘˘˘م
سسبحلا اوعدوأا مهنم14،سصخسش
مامأا مهلوثم راظتنا يف ةيقبلاو
.ةيئاسضقلا تاهجلا

ت . Ëرك

نم رثكا يف ءلؤوه قلطأا ثيح
ةثاغتسساو داجنتسسا ةخرسص ةرم
ىلعو ،ةيئلولا تاطلسسلا هاجتا

ل˘جأا ن˘م ة˘يلو˘لا ي˘لاو ا˘˘ه˘˘سسأار
يسساسسألا م˘ه˘لا˘غ˘سشنا˘ب ل˘ف˘كت˘لا

تانكسس مهحنم يف ل˘ث˘م˘ت˘م˘لاو
لجأا نم يفيرلا ءانبلا راطإا يف
تاطاسشنلا لاجم يف رامثتسسلا
تا˘ح˘ير˘سصت بسسحو .ة˘ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا
ءلؤوه برعأا دقف راودلا ناكسس
ن˘م د˘يد˘سشلا م˘ه˘سضا˘ع˘˘ت˘˘ما ن˘˘ع
ةسضور˘ف˘م˘لا ل˘ها˘ج˘ت˘لا ة˘سسا˘ي˘سس
ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا ل˘ب˘ق ن˘م م˘ه˘ي˘ل˘˘ع
˘˘مد˘˘ع ل˘˘ظ ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
مهحنمو مهب˘ل˘ط˘م˘ل ة˘با˘ج˘ت˘سسلا
ا˘م اذإا ة˘سصا˘خ ة˘ي˘ف˘ير تا˘˘ن˘˘كسس
هذ˘ه˘ب نو˘ن˘ط˘ق˘ي م˘˘ه˘˘نأا ا˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ع
دقو ،تانيعبسسلا ذن˘م ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

نينطاق˘لا ءا˘بآÓ˘ل ة˘لود˘لا تح˘ن˘م
ن˘ع ة˘ي˘سضرأا ع˘ط˘ق راود˘لا اذ˘ه˘˘ب

فرط نم اهدادعإا مت ةمئاق قيرط
يسضارألا حسسم ةيريدم حلاسصم
ءا˘م˘سسأا د˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘ب تما˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا
ةعطقلا ةحاسسمو ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لا
ثيح اهنم ديفتسسم دحاو لكل
نم ةداف˘ت˘سسا92 ن˘م م˘ه˘ت˘ن˘كم
هذ˘˘ه نأا ر˘˘ي˘˘غ ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لا
بابسشلل عف˘سشت م˘ل تادا˘ف˘ت˘سسلا

يف مه˘ت˘ي˘ن م˘غر ةدا˘ف˘ت˘سسلا ن˘م
ةسصسصخم ةحاسسم نع لزانتلا
،ي˘ف˘ير ن˘˘كسس ءا˘˘ن˘˘ب عور˘˘سشم˘˘ل

دافتسسا دق راودلا نأاو اسصوسصخ
رابآلا رفحو ةينارمعلا ةئيهتلا نم
ر˘مألا و˘هو بر˘سشل˘ل ة˘ح˘˘لا˘˘سصلا
نم يلحملا بابسشلا عجسش يذلا
يف رام˘ث˘ت˘سسلاو ه˘ب رار˘ق˘ت˘سسلا

ةيبرتك ةيفيرلا تاطاسشنلا لاجم
سسر˘˘غو  ي˘˘سشاو˘˘م˘˘لاو را˘˘ق˘˘˘بألا
ن˘م يذ˘لا ر˘مألا و˘هو را˘˘ج˘˘سشألا

يلاو بابسشلا ءلؤوه دسشان هلÓخ
يروفلا لخدتلا ةرورسضب ةيلولا

مه˘تا˘نا˘ع˘م˘ل د˘ح ع˘سضو ل˘جأا ن˘م
نم مهنا˘مر˘ح ل˘ظ ي˘ف ة˘ي˘مو˘ي˘لا
ةعيبط ةجحب ةيفيرلا تانكسسلا

مهنا˘مر˘ح اذ˘كو سضرألا ة˘ي˘كل˘م
ةجحب ةيعامتجلا تانكسسلا نم
ط˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا جرا˘˘˘خ ة˘˘˘ما˘˘˘قإلا
ءلؤوه بلاطم ىقبت˘ل ي˘نار˘م˘ع˘لا
ىد˘ل ة˘ق˘ل˘ع˘م لا˘ط˘ب˘لا با˘˘ب˘˘سشلا
ا˘ه˘ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م ي˘˘لاو˘˘لا

يفيرلا يومنتلا قحلا مهحنمو
ي˘ف ة˘لود˘لا ه˘ي˘ل˘ع تن˘هار يذ˘لا
.ةرم نم رثكأا

ÚنطأوŸأ تأرسشعو..
رخأات رسس نع نولئاسستي
ةقباطم تأداهسش مهحنم

مهب ةسصاÿأ تايانبلأ
ن˘˘˘م تار˘˘˘سشع˘˘˘لا لاز˘˘˘˘ي ل

فلتخمب نينطا˘ق˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ة˘˘˘يلو˘˘˘لا ر˘˘˘˘ئاودو تا˘˘˘˘يد˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب
رار˘ق نور˘ظ˘ت˘ن˘ي تل˘ي˘˘سسم˘˘سسي˘˘ت
م˘ه˘ح˘ن˘م ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘˘ل˘˘سسلا
ة˘سصا˘خ˘لا ة˘ق˘با˘ط˘م˘لا تادا˘ه˘˘سش
عبقت لازت ل يتلاو مهتانكسسب
نيلوؤوسسملا بتاكم فيسشرأا يف
ثيح ،مهتافلم ةسساردب نيينعملا
دا˘ج˘ن˘ت˘سسا ة˘خر˘سص ءلؤو˘ه ق˘ل˘طأا

تا˘ط˘ل˘سسلا ها˘ج˘تا˘ب ة˘ثا˘˘غ˘˘ت˘˘سساو
ي˘لاو ا˘ه˘سسأار ى˘ل˘˘عو ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لا
ىد˘ل ل˘خد˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م ة˘يلو˘˘لا
مهحنم دسصق ةينعملا حلاسصملا
اوعدوأا نأا دعب ةقباطملا ةداهسش

هذهب ةسصاخلا ةيرادإلا مه˘تا˘ف˘ل˘م
ةينعملا حلاسصملا ىدل ةداهسشلا
ةسسارد يف تأاطابت مهبسسح يتلا

تايانبلا اونطاق حبسصأاو مهتافلم
ةقباطملا ةداهسش نوكلمي ل نمم
وأا مهلزانم عي˘ب نو˘ع˘ي˘ط˘ت˘سسي ل
نو˘نا˘˘ق˘˘لا ق˘˘فو ا˘˘ه˘˘ئار˘˘ك ى˘˘ت˘˘ح
سضعتما دقو اذ˘ه .ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لا
ن˘م تا˘˘يا˘˘ن˘˘ب˘˘لا هذ˘˘ه با˘˘ح˘˘سصأا
يف لسصاح˘لا ر˘ي˘ب˘كلا ل˘طا˘م˘ت˘لا
اودجو نيذلاو مهتا˘ف˘ل˘م ة˘يو˘سست
راظتنلا ىلإا نيرطسضم مهسسفنأا
ى˘لإا ا˘ي˘مو˘ي با˘˘هذ˘˘لاو رو˘˘ه˘˘سشل
ةر˘˘ئاد˘˘لاو ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم
با˘˘ب˘˘سسألا ن˘˘ع را˘˘سسف˘˘ت˘˘سسÓ˘˘˘ل
رخأاتلا ءارو فقت يتلا ةيقيقحلا
حنمو تافلملا هذه ةيوسست يف
ججحتت ثيح ةق˘با˘ط˘م˘لا ةدا˘ه˘سش
لكاسشمب امود ةينعملا حلاسصملا
وأا ا˘ه˘قا˘ط˘ن ن˘ع ة˘جرا˘خ ة˘ي˘ن˘ق˘˘ت
ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ة˘ب˘قار˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘ث˘˘كت˘˘ب
هذ˘ه ق˘˘فار˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لاو
م˘ل يذ˘لا ر˘مألا و˘هو ،ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
نمم تايانبلا باحسصأا همسضهي

ي˘ف عار˘سسإلا ةرور˘سضب او˘ب˘˘لا˘˘ط
تقو برقأا يف مهتافلم ةسسارد
يقيقحلا ببسسلا نع نيلئاسستم
ي˘ف م˘هر˘خأا˘ت ءارو ن˘م˘كي يذ˘˘لا
ةقباطملا ةداهسش ىلع لوسصحلا

ةموكحلا تاميلع˘ت ن˘م م˘غر˘لا˘ب
ةرور˘˘سضب ةر˘˘م ن˘˘م ر˘˘ث˘˘˘كأا ي˘˘˘ف
ةدا˘˘ه˘˘سش ح˘˘ن˘˘م لا˘˘جأا سصي˘˘ل˘˘ق˘˘˘ت
نيرهسش وأا رهسش ى˘لإا ة˘ق˘با˘ط˘م˘لا

دافتسسا نيح يف ريدقت رثكأا ىلع
هذ˘˘ه ن˘˘م نو˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا سضع˘˘˘ب
ى˘ل˘ع ما˘ع رور˘م د˘ع˘ب ةدا˘˘ه˘˘سشلا
حلاسصم˘لا ىد˘ل م˘ه˘تا˘ف˘ل˘م عاد˘يإا
عم اسساسسأا ىفانتي ام وهو ةينعملا

ةموكحلا تارار˘ق ه˘ت˘ن˘م˘سضت ا˘م
نم تاداهسشلا هذه لثم حنم يف
ةداف˘ت˘سسلا لا˘جآا سصي˘ل˘ق˘ت لÓ˘خ
ةقفارملا تافلملا نم فيفختلاو
تاهجلا لخدت راظتنا يف ،اهل
عسضولا ءاوتحا لجأا نم ةيسصولا

نمم نينطاوملا تافلم ةسساردو
ةدا˘ه˘سش نور˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي نو˘˘لاز˘˘ي ل
هنأاب مهسضعب قلع نيأا ةقباطملا
ةداهسش سسيلو ازيفلا ةقيثو رظتني
ةيطارقوريبلا بب˘سسب ة˘ق˘با˘ط˘م˘لا
ق˘ح ي˘ف ة˘سسرا˘م˘م˘لا ة˘˘ب˘˘ي˘˘هر˘˘لا
هذ˘˘ه ي˘˘ب˘˘لا˘˘ط ن˘˘م تار˘˘˘سشع˘˘˘لا
ةيرورسض دج دعت يتلا ةداهسشلا

ةيكلملا دنسس جارختسساو دادعإل
.ةزجنملا ةيانبلل

يد˘ي˘سس ة˘يلو ي˘لاو سسأار˘˘ت
ىف˘ط˘سصم ي˘نا˘م˘ي˘ل سسا˘ب˘ع˘ل˘ب
تارسضاحملل ىربكلا ةعاقلاب
سسل˘ج˘م عا˘م˘ت˘˘جا ،ناو˘˘يد˘˘لا˘˘ب
سسي˘˘ئر رو˘˘˘سضح˘˘˘ب ،ة˘˘˘يلو˘˘˘لا
ي˘ئلو˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا سسل˘ج˘˘م˘˘لا

اذ˘ه ،ة˘يلو˘ل˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘˘مألاو
اسضيأا هرسضح يذلا عامتجلا

ن˘ير˘يد˘م˘لاو ر˘ئاود˘˘لا ءا˘˘سسؤور
بناج ىلإا ةيلولل نييذيفنتلا

،25لا تا˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ءا˘˘سسؤور
جا˘ترو˘ب˘ير سضر˘ع˘ب ل˘˘ه˘˘ت˘˘سسا

ن˘˘˘م ة˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ع لو˘˘˘ح رو˘˘˘˘سصم
يتلا ةيلاجعت˘سسلا ع˘يرا˘سشم˘لا
ةد˘ئا˘ف˘ل ار˘˘خؤو˘˘م ا˘˘هد˘˘سصر م˘˘ت
تماق ةيلولا˘ب ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م
و لا˘سصتلا ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ هزا˘˘ج˘˘نإا˘˘ب
كلذ ى˘ل˘ت ،ة˘˘يلو˘˘ل˘˘ل مÓ˘˘عإلا

لوألا سضرعلا ميدقت ةرسشابم
ي˘˘ئلو˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م
ن˘م˘سضت ،ة˘ي˘ئا˘˘م˘˘لا دراو˘˘م˘˘ل˘˘ل
ةزجنملا ع˘يرا˘سشم˘لا ة˘ي˘ع˘سضو
زاجنإلا دي˘ق ةدو˘جو˘م˘لا كل˘تو
لخدت بقعو لظلا قطانم يف
ر˘مأا ،ة˘ي˘ئا˘م˘لا دراو˘م˘لا ر˘˘يد˘˘م
زاجنإا ةريتو عفرب ةيلولا يلاو
ع˘با˘˘ط˘˘ل˘˘ل ار˘˘ظ˘˘ن ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا
هيسضتقت يذ˘لا ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘سسلا
قطانم يف ةيومنتلا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
.لظلا

يلاولا هجو ،ىرخأا ةهج نم
يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا سسل˘ج˘م˘لا ءا˘سضعأا
ءا˘سسؤور ن˘ع Ó˘سضف ة˘˘يلو˘˘ل˘˘ل
ل˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ت ى˘˘˘لإا تا˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا

ل˘ف˘كت˘لا ي˘ف م˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم
ةلجسسملا تايلمعلا د˘ي˘سسج˘ت˘ب
اذه و لظلا قطانم باسسحل

ق˘طا˘ن˘م˘لا هذ˘ه˘ل ر˘فو˘˘ت ى˘˘ت˘˘ح
ءام نم ةيرورسضلا تامدخلا
و قر˘طو ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كو بور˘˘سش

رعسشي كلذبو ،يحسص فرسص
نو˘ن˘طاو˘م م˘ه˘نأا˘ب هذ˘ه نا˘كسس
نم مهريغ˘ك قو˘ق˘ح˘لا و˘ل˘ما˘ك
ىلع يلاولا ثحو .نينطاوملا
ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘بو˘˘ع˘˘سصلا زوا˘˘ج˘˘˘ت
قÓ˘ط˘نا ر˘˘خأا˘˘ت ي˘˘ف تب˘˘ب˘˘سست
قطانم ي˘ف ع˘يرا˘سشم˘لا سضع˘ب
ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف سشي˘˘ع˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ل˘˘ظ˘˘لا
امك، نومورحملا نون˘طاو˘م˘لا
دوهج لذب ةرورسض ىلع ددسش
را˘طإلا ن˘ي˘سسح˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘فا˘˘سضإا
ادكؤوم ،نينطاوملل يسشيعملا
سسم˘ت˘ل˘ن نأا بج˘ي » :لو˘˘ق˘˘لا˘˘ب
لاجآلا برقأا يف ةيمنتلا رامث
م˘ل اذإا» :فا˘سضأاو..«ة˘ن˘كم˘˘م˘˘لا
ىلع بجي ءابرهك كانه نكي
نم ا˘ه˘ب˘ل˘ج ي˘ن˘ع˘م˘لا عا˘ط˘ق˘لا
رذ˘ع˘˘ت اذإاو ،بر˘˘قألا نا˘˘كم˘˘لا
«تيك» لامعتسسا نكمي كلذ
رذعت اذإاو ،ةي˘سسم˘سشلا ة˘قا˘ط˘لا
ىلإا بور˘سشلا ءا˘م˘لا ل˘ي˘سصو˘ت
ىرقلا ربع ةرثانتملا نكاسسملا

ثادحإا بجو˘ت˘ي˘ف سسراد˘م˘لا و
ل˘جأل ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع تا˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ح
بعا˘ت˘˘م ة˘˘ن˘˘كا˘˘سسلا بي˘˘ن˘˘ج˘˘ت
ةليوط تا˘فا˘سسم ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘لا
اذإاو ،جيراهسصلاب هايملا بلجل
زا˘غ ة˘˘كب˘˘سشب ط˘˘بر˘˘لا رذ˘˘ع˘˘ت
سضع˘˘ب˘˘ل ار˘˘ظ˘˘ن ، ة˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا
نكمي ةيعوسضوملا بابسسألا

نابوربلا زاغل تاناز˘خ ر˘ي˘فو˘ت
ن˘كا˘سسم˘لا˘ب ا˘ه˘ل˘ي˘سصو˘˘ت م˘˘ت˘˘ي
ةيويحلا ةداملا هذهل ةجاتحملا

ةيلاكسشإل دح عسضو يلاتلابو
ى˘˘لإا زا˘˘غ˘˘لا تارورا˘˘˘ق ل˘˘˘ق˘˘˘ن
لسصف لÓخ ةيئان˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا
تد˘ه˘سش د˘قو اذ˘˘ه .» ءا˘˘ت˘˘سشلا
تÓ˘خد˘ت عا˘م˘ت˘˘جلا لا˘˘غ˘˘سشأا

عاطق ةريدم نم لكل ةلسصفم
لاغسشألا عاطق ريدمو ،ةقاطلا
سضورع بناج ىلإا ةيمومعلا
لو˘ح ر˘ئاود˘لا ءا˘سسؤور ا˘ه˘مد˘˘ق
عورسشلل ةذخ˘ت˘م˘لا تاءار˘جإلا
ةلومملا تايلمعلا قÓطإا يف
DCP ج˘˘˘مار˘˘˘ب ق˘˘˘ير˘˘˘ط ن˘˘˘ع
0202 لÓ˘˘خ ة˘˘حو˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا

.لظلا قطانم ةيمنتل ةهجوم
تآاسشنم ةدع دقفتيو..

لظلأ قطانمو ةيحسص
يديسس ة˘يلو ي˘لاو ن˘يا˘ع

ماع˘لا ن˘ي˘مألا ة˘ق˘فر سسا˘ب˘ع˘ل˘ب
ةيناديم ةرا˘يز لÓ˘خ ة˘يلو˘ل˘ل
ر˘يد˘م˘لا رو˘˘سضح˘˘ب ة˘˘يد˘˘ق˘˘ف˘˘ت
نا˘كسسلاو ة˘ح˘سصل˘ل ي˘˘ئلو˘˘لا

ن˘ب ى˘ف˘ط˘سصم ةر˘ئاد سسي˘˘ئرو
ةدايع زاجنإا عورسشم ،ميهارب
ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘˘م
نب ىفطسصم ة˘يد˘ل˘ب ىو˘ت˘سسم
تاحورسش ىقلت ثيح ،ميهارب
نيمئاقلا لبق نم تاحيسضوتو
ن˘ي˘ب ن˘مو ،عور˘˘سشم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
كلت ةمد˘ق˘م˘لا تا˘ح˘ي˘سضو˘ت˘لا
ةيعونو لاجآاب اسساسسأا ةقلعتملا
ةيلو˘لا ي˘لاو ف˘قوو زا˘ج˘نإلا
ىلع ،هل قفارملا دفولا ةيعمب

يتلاو ،لاغسشألا ري˘سس ة˘ي˘ل˘م˘ع
ليبق ،ءاهتنلا ىلع تكسشوأا
،زيهجتلا ةيلمع يف عورسشلا
ة˘سصا˘خ ة˘ي˘ب˘ط˘لا تاد˘ع˘˘م˘˘لا˘˘ب
تلا˘ج˘ع˘ت˘سسلا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘˘م˘˘لا
.ةيلوألا تافاعسسإلاو ة˘ي˘ب˘ط˘لا

ةرا˘˘˘يز˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه تل˘˘˘˘سصاو˘˘˘˘تو
ز˘يز˘ع˘تو د˘ّق˘ف˘ت˘ل ة˘ي˘˘ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا
،ة˘يلو˘لا˘ب ي˘ح˘سصلا عا˘ط˘˘ق˘˘لا

زاجنإا عورسشم ةنيا˘ع˘م˘ب اذ˘هو
ىلع تامدخلا ةددعتم ةدايع
نكسسم0051 ي˘ح ىو˘ت˘سسم
يحلا نأاو اميسسل روكيروسس
تاعسسوت˘لا ر˘ب˘كأا ط˘سسو ع˘ق˘ي
يد˘ي˘سس ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘كسسلا
ي˘لاو م˘ن˘ت˘غا ا˘م˘ك. سسا˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب
هتجرخ لÓخ ةسصرفلا ةيلولا
يراوج ءاقلب مايقلل ،ةيدقفتلا

نم ددع يلثمم ناكسسلا عم
ع˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘سسا ثي˘˘˘˘ح ،ءا˘˘˘˘ي˘˘˘˘حألا

يلاو عاطتسساو مه˘تلا˘غ˘سشنل
هنياع ا˘م ءو˘سض ى˘ل˘ع ة˘يلو˘لا

ة˘˘يد˘˘ق˘˘ف˘˘ت˘˘لا ه˘˘˘ترا˘˘˘يز لÓ˘˘˘خ
يديسس ةرئاد سسيئر روسضحبو
بر˘ق ن˘م د˘كأا˘ت˘لا ،سسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب
تناك يتلا تآاسشنملا مÓتسسا

كلذ يف امب ةرايزلا عوسضوم
عرا˘˘سشب ةد˘˘ي˘˘سشم˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ع˘˘˘لا
اهملسست رظتني يتلاو زايتملا
ةلبقملا ةف˘ئا˘سصلا ة˘يا˘ه˘ن ل˘ب˘ق
نومئاقلا هب مزتلا ام بسسحب

ىد˘˘˘˘ل عور˘˘˘˘سشم˘˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
ماتخ يف يلاو˘ل˘ل م˘ه˘لا˘ب˘ق˘ت˘سسا

.ةيناديملا هترايز
ودبع.صص

mahali@essalamonline.com

يلأو اهتقÓطنأ ىلع فرسشأأ
تاطلسسلأ روسضحب ةيلولأ
ةيركسسعلأو ةيندملأ

ةينماصضت ةلفاق
لظلإ قطانم ناكصسل
فدهتصست رإردأاب
ةلئاع0053

صسوريف يسشفت مسضخ يف
يتلأ تاميلعتلأو انوروك
لوح لوألأ ريزولأ اهردسصأأ

ةفاقث صسيركت ةرورسض
وحن اسصوسصخ نماسضتلأ
يف ةنطاقلأو ةسشهلأ تائفلأ

ةلفاق تقلطنأ ،لظلأ قطانم
ىلع فرسشأ ةريبك ةينماسضت
يلأو لولهب يبرعلأ اهتقÓطنأ

تاطلسسلأ روسضحب رأردأ ةيلو
هذه ،ةيركسسعلأو ةيندملأ
يف كرتسشأ يتلأ ةلفاقلأ

نماسضتلأ عاطق اهريسضحت
نواعتلاب ةحÓفلأو ينطولأ

تلمح ةيلحملأ تاطلسسلأ نم
ةعسسأو ةيئأذغ دأوم
نط023 عومجمب كÓهتسسلأ
لظلأ قطانم ناكسس ةدئافل
ربع ةيئانلأو ةلوزعملأو
بسسحبو ،ةيلولأ ميلقإأ ةفاك
فوسس اهنأأ يلأولأ حيرسصت
يف ةزوعم ةلئاع0053 صسمت

فدهب ةقطنملأ روسصق لج
يف اسصوسصخ اهعم نماسضتلأ

قلقلأ يحسصلأ فرظلأ أذه
ففقلأ ددع عفتريل
فلأأ22 يلإأ ةينماسضتلأ

امك ،نيزوعملأ ىلع تعزو
قيرف اسضيأأ ةلفاقلأ قفأري
ةيعوتلأ ىلع هرودب رهسسي
ناكسسلأ ةدئافل صسيسسحتلأو
لظلأ قطانم يف نينطاقلأ

انوروك صسوريف ةروطخ نم
.ةفاظن دأومب ةلمحم

 مسساقلب يفيرسشوب

ز.دمحأأ



اوعفد دق مهنأا مهدحأا دكأاو
تاقحتسسم نم مهيلع ام لك
نيحلا ن˘ي˘ب نو˘ب˘قر˘ت˘يو ،ة˘ي˘لا˘م
ة˘سسسسؤو˘م˘˘لا عر˘˘سشت نأا ر˘˘خآلاو
ا˘ه˘لا˘غ˘سشأا ما˘م˘˘تإا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا

بر˘قا ي˘ف زا˘غ˘لا˘ب م˘هد˘˘يوز˘˘تو
مهنع عفرل كلذو ،نكمم تقو
مهتمزلا يتلا ةليوطلا ةاناعملا
اذ˘˘ه ي˘˘فو ،ةد˘˘يد˘˘ع تاو˘˘ن˘˘سسل
رد˘سصم˘˘لا تاذ بسسحو نأا˘˘سشلا
لسصاوت زاغلنوسس ةسسسسؤوم نإاف
ةلأاسسمو مظن˘م ل˘كسشب ا˘ه˘ل˘م˘ع
نوكيسس ناكسسلا ءلؤوه ديوزت
ة˘ب˘سسن نإا˘ف ةرا˘سشإÓ˘لو .ا˘˘ب˘˘ير˘˘ق
د˘ق ة˘ن˘يد˘م˘لا زا˘غ˘ب  ة˘ي˘ط˘غ˘˘ت˘˘لا

ةريخألا تاونسسلا يف تعفترا
تادوهجم لسضفب ةياجب ةيلوب
‐ زاغلنوسس ‐ ةسسسسؤوملا  ةرادإا

اهلامعأا ةريتو نم تعفر يتلا
يف مهاسس امم ،ظوحلم لكسشب
ةا˘نا˘ع˘م˘لا ةأا˘طو ن˘م ف˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت

ا˘ه˘ن˘م ي˘سسا˘ق˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘مو˘ي˘˘لا
نم ةمورحملا قطانملا ناكسس
.ةيويحلا ةيوقاطلا ةداملا هذه

ت . Ëرك

mahali@essalamonline.com
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زاغلنوصس ةصسصسؤوم نولجعتصسي ةياجبب ىدإو قودصص ناكصس
زاغلإ تإدإدعو يصسبكŸإ زاغلإ Òبانصص بيكÎل

بوبحلأ نم راطنق002و نويلم ليسصحت عقوت

ةصسبت ةيلوب صسردلإو داصصحلإ مصسوم قÓطنإ

ةأأرملأ ةيقرتل قافآأ ةيعمج اهب تماق ةردابملأ
ةعلسضلأ مامحب ةاتفلأ ةياعرو

يقإو صسابل55و ةمامك058 ةطايخ
ةليصسملإ يف تاعوطتملإ ميركتو

نإا يلاسس ةيدلب ناكسس دحأا لاق
فر˘سصلا ها˘ي˘˘م تا˘˘عو˘˘ل˘˘ب داد˘˘سسنا
فرسصلا بسصم لوسصوو يحسصلا
دد˘ه˘ي ن˘ي˘تا˘سسب˘لا و˘ح˘˘ن ي˘˘ح˘˘سصلا
روسصق دحأا نم هبرقل ةيئيب ةثراكب
كانه نأا انثدحم لاق امك ،ةيدلبلا

اروم˘ت ج˘ت˘ن˘ت نأا ن˘كم˘ي تا˘حا˘سسم
ة˘ي˘سشع ن˘˘ي˘˘ب تح˘˘ب˘˘سصأا ا˘˘ح˘˘م˘˘قو
فرسصلا هايم فحز لعفب اهاحسضو
دق ةراسض تا˘تا˘ب˘ن ا˘ه˘ي˘لإا ي˘ح˘سصلا
،ة˘سشحو˘ت˘م تا˘ناو˘˘ي˘˘ح ا˘˘ه˘˘ن˘˘كسست
قرؤوي يذلا سضوعبلا نع كيهان

يلو˘م ر˘سصق˘˘ب ة˘˘ن˘˘كا˘˘سسلا ةا˘˘ي˘˘ح
م˘ه˘تا˘ي˘ح دد˘ه˘يو ي˘لا˘سسب ي˘بر˘ع˘˘لا
يفو ،انوروك نمز يف ةيحسصلا

نم لكسشملا اذه هببسسي ام لظ
دسشاني ،نا˘كسسلا ةا˘ي˘ح ى˘ل˘ع ر˘ط˘خ
بابسشلا توسصل ين˘طو˘لا ر˘ب˘ن˘م˘لا
ةيسصولا تا˘ه˘ج˘لا ي˘لا˘سس ة˘يد˘ل˘ب˘ل
اذه ،ةثراكلا ثودح لبق لخدتلا

ن˘م ة˘يزا˘غ˘لا تا˘ثا˘ع˘ب˘نإلا قرؤو˘تو
نا˘كسس و˘حا˘ب˘ب يزا˘غ˘لا ع˘م˘ج˘˘م˘˘لا
،يلاسس ةيدلبل ةيبو˘ن˘ج˘لا رو˘سصق˘لا

هذ˘˘˘ه نإا˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ثد˘˘˘˘ح˘˘˘˘م بسسحو

تح˘ب˘سصأا ة˘يزا˘غ˘˘لا تا˘˘ثا˘˘ع˘˘ب˘˘نإلا
يف ةسصاخ ةنكاسسلا سسافنأا سسبحت
ثي˘ح ،ر˘ج˘ف˘ل˘ل ى˘لوألا تا˘˘عا˘˘سسلا
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف نا˘˘كسسلا ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي
ة˘ه˘ير˘˘ك ح˘˘ئاور ن˘˘م ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘لا

ةيزاغلا ةافسصملا نع ةجتان ةقناخو
او˘لازا˘مو او˘ب˘لا˘ط نا˘كسس نإا لا˘قو
يف قيقح˘ت˘لا ةرور˘سضب نو˘ب˘لا˘ط˘ي
هذه نوكت نأا حجريو عوسضوملا
سضار˘مأا ي˘ف ا˘ب˘ب˘˘سس تا˘˘ثا˘˘ع˘˘ب˘˘نإلا
ىد˘م˘لا ى˘ل˘ع ةر˘ي˘ط˘خ ة˘˘ي˘˘سسف˘˘ن˘˘ت
ف˘ي˘سضيو ،بير˘ق˘لاو ط˘سسو˘ت˘˘م˘˘لا

سضع˘˘ب بسسح Ó˘˘ئا˘˘ق ا˘˘ن˘˘˘ثد˘˘˘ح˘˘˘م
اهيلع انلسصحت يتلا  تامولعملا
تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ع˘م ل˘سصاو˘ت˘لا د˘˘ع˘˘ب
اهريغو حلا˘سص ن˘ي˘ع ي˘ف ة˘ي˘ئ˘ي˘ب˘لا
،تاثاعبنإلا هذه ةروطخ انل اودكأا

ادكؤوم هثيدح انردسصم لسسرتسسيو
ل˘˘خاد ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م تارا˘˘˘طإا نأا
نع فسشكلا مدع اوبلاط عمجملا
يتلا تاعباتملا نم افوخ مهئامسسأا
سضر˘ت˘ف˘م˘لا ن˘م ه˘نأا م˘ه˘لا˘˘ط˘˘ت د˘˘ق
نأا ةيئيبلاو ةيلودلا ريياعملا بسسح
اهجورخ لبق تازاغلا ةيفسصت متت

ةفسصب اهعاسضخإا ةرورسض كلاذكو
ن˘ع ف˘سشكل˘ل ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘ل˘˘ل ة˘˘يرود
ريغلا ءيسشلا وهو همدع وأا اهرطخ
عمجملا ىوتسسم ىلع هب لومعم
ريغ نمف ةدئازلا فيلاكتلل ابنجت
تا˘كر˘سشلا ي˘ن˘ج˘ت نأا لو˘˘ق˘˘ع˘˘م˘˘لا
با˘سسح ى˘ل˘ع حا˘برألا ة˘ي˘م˘لا˘˘ع˘˘لا

كلذ نم رثكألاو ،ناكسسلا ةحسص
ةيباجيإا راثأا لو ةيمنت دجوت ل هنأا

رمألا يف بيرغلاو ةقطنملا ىلع
نييلحملا نيلوؤوسسملا نم دحأا ل
نع راسسفتسسلا ءانع هسسفن فلك
تÓسسارملا ديدع مغر عوسضوملا

اذه نمف نأاسشلا اذه يف يواكسشلاو
نع تكسسن نل اننأا دكؤون قلطنملا
تافقو انل نو˘كت˘سسو عو˘سضو˘م˘لا
ربنملا ىقبيو ،لجاعلا بيرقلا يف
ةيدلبل باب˘سشلا تو˘سصل ي˘ن˘طو˘لا
ةيسصو˘لا تا˘ه˘ج˘لا د˘سشا˘ن˘ي ي˘لا˘سس
نم د˘كأا˘ت˘لاو ل˘خد˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لاو
.تامولعملا هذه ةحسص

                                                                                                               نمحرلأدبع يفأولب

يو˘ه˘˘ج˘˘لا حر˘˘سسم˘˘لا ل˘˘سصاو˘˘ي
ناسضمر رهسش لولح ذنم ةملعلاب
فور˘˘ظ˘˘لا ل˘˘ظ ي˘˘فو ،م˘˘ظ˘˘ع˘˘م˘˘لا
تاطاسشنلا قيل˘ع˘تو ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسلا
ملا˘ع˘لا ى˘لإا ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘تو ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا
ظافحلل ينÓقع لحك يسضارتفلا

هجمانرب ثب ،عيمجلا ةمÓسس ىلع
عم انمازت فثكملا ينفلا يفاقثلا
هسضرف يذلا يلزنملا رجحلا ةرتف
91 ديفوك انوروك سسوريف راسشتنا
تا˘طا˘سشن˘لا ى˘لإا ة˘فا˘سضإا .ل˘تا˘˘ق˘˘لا
حر˘سسم˘لا ا˘ه˘ق˘ل˘طأا ي˘ت˘لا ةد˘يد˘ع˘˘لا
يف عرسش يتلاو ةملعلاب يوهجلا
،نا˘سضمر لو˘ل˘ح ع˘م ا˘˘هد˘˘ي˘˘سسج˘˘ت
ىليل » ةروتكدلا ةذاتسسألا لسصاوت
عادبإلا عنسص يف »  ةسشئاع نب
ي˘هو يد˘ح˘ت˘لا ة˘ع˘فار ،ز˘ي˘م˘˘ت˘˘لاو
لعفلا راهظإا اهقتاع ىلع لمحت
ةفاقثلل اسسيسسأات يفاقثلاو يعادبلا
يف اهروسص ىهبأا يف ةيسضارتفلا

اروسضح فا˘سصوألا ل˘ما˘ك د˘ه˘سشم
ثب  ربع اعوسضومو ابولسسأاو ةغلو
ى˘ل˘ع عو˘˘ب˘˘سسأا ل˘˘ك ، ي˘˘سضار˘˘ت˘˘فا

» ى˘˘˘ل˘˘˘ع حر˘˘˘سسم˘˘˘لا ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘ف˘˘˘˘سص
ن˘˘م ة˘˘ل˘˘˘سسل˘˘˘سسل «كو˘˘˘ب˘˘˘سسي˘˘˘ف˘˘˘لا
ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا ج˘مار˘ب˘لاو تا˘طا˘˘سشن˘˘لا
ءا˘ن˘ب ن˘م ن˘كم˘ت ي˘ت˘لاو ة˘˘فدا˘˘ه˘˘لا
يرث جمانرب نمسض اذه ،ناسسنإلا
نا˘˘سسح˘˘˘ت˘˘˘سسلا تلا˘˘˘ن سصسصح˘˘˘ب
ام لقأا روهمجلا نم ابواجت تقلو
ن˘م ر˘ث˘كأا ه˘نأا ه˘ن˘ع لو˘ق˘لا ن˘كم˘˘ي
» ةكلم ةفايسض يف جمانرب .زاتمم
جمانرب  » عادبإلاو نفلا تايروح
ةيسضار˘ت˘فلا ة˘فا˘ق˘ث˘لا ع˘م م˘غا˘ن˘ت˘ي
بسسحو ،ة˘ي˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘قر˘˘لا

تاءا˘سضإا ى˘ل˘ع م˘ئا˘˘ق ا˘˘ن˘˘ت˘˘ثد˘˘ح˘˘م
ا˘ه˘ت˘مد˘ق ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ف˘لا لا˘م˘˘عأÓ˘˘ل

نفلا تا˘يرو˘ح ج˘ما˘نر˘ب تا˘ف˘ي˘سض
لاون تانانفلا : نم لك عادبلاو
يوهجلا حر˘سسم˘لا ن˘م يدو˘ع˘سسم

ةنيربسص ، ةيرقوب ةنيربسص ، ةنتاب
يف ة˘خو˘خ رود ة˘ب˘حا˘سص ي˘سشير˘ق
،ةرسشدلا باب ةيديموكلا ةلسسلسسلا
ي˘عاد˘بلاو ي˘ن˘ف˘لا ن˘هرا˘سسم ي˘˘ف
ه˘لذ˘ب˘ت ا˘م˘ب فار˘ت˘علا ن˘م عو˘ن˘˘ك
تايرئازجلا تاعدبملاو تانا˘ن˘ف˘لا

ي˘ف قار ن˘ف م˘يد˘ق˘ت˘ل دو˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ة˘ي˘نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا ا˘مارد˘لاو حر˘سسم˘˘لا

ةسسلج ميدقتل ةلواحمو امنيسسلاو
بناوج فاسشتكاو نهعم ةيميمح
نهتاما˘م˘ت˘ها ،ن˘ه˘تا˘ي˘ح ن˘م ىر˘خأا
نأا امك ، نفلا نع اديعب ىرخألا

ن˘م ة˘ي˘سضار˘ت˘فلا تا˘سسل˘ج˘لا هذ˘ه
حات˘ف˘نلاو راو˘ح˘لا ز˘يز˘ع˘ت ا˘ه˘نأا˘سش
نم عونك يقلتملا عم لسصاوتلاو
فسشكت يتلا ةيباجيإلا ةفسشاكملا

امبرو نهتا˘حو˘م˘طو ن˘ه˘لا˘مآا ن˘ع
.نهتاناعم نع اسضيأا

فسسوي نب . رسضÿ . أأ

يبرعلأ يلوم رسصقب ةنكاسسلأ ةايح قرؤوي يذلأ صضوعبلأ نع كيهان

ةيزاغلإ تاثاعبنإلإو ةرذقلإ هايŸإ بصصم نم نوكتصشي رإردأاب ›اصس ةيدلب ناكصس

 ةملعلاب يوه÷أ حرسسŸاب ةفسشاكملل ةيميمح تاسسلجو ةينفلأ لامعأÓل تأءاسضإأ

 روهم÷إ هلÓخ نم يكاحي يصضإÎفإ Èنم..«عإدبإلإو نفلإ تايروح» ةكلم ةفايصض ‘ جمانرب

يذلأ ةنيدملأ زاغب مهلزانم طبر عورسشم مامتإأ زاغلنوسس ةسسسسؤوم نم ةياجب ةيلوب ىدأو قودسص ةقطنم ناكسس رظتني
ام دعب زاغلأ تأدأدعو يسسبكملأ زاغلأ ريبانسص بيكرت يف رخأاتب قلعتي رمألأ نأأ ثيح ،يسضاملأ يفناج رهسش ذنم فقوت

عيزوتلأ ةكبسشب مهلزانم طبر ّمت

ى˘ل˘ع نو˘م˘ئا˘˘ق˘˘لا ع˘˘قو˘˘ت˘˘ي
ة˘يلو˘ب ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا طا˘˘سشن˘˘لا
داسصحلا مسسو˘م لÓ˘خ ة˘سسب˘ت
9102/0202 سسرد˘˘˘˘˘˘لاو
نو˘ي˘ل˘م برا˘ق˘يا˘م ل˘ي˘سصح˘˘ت
،بوبحلا نم راط˘ن˘ق ي˘ت˘ئ˘مو
ةيثومرملا ةق˘ط˘ن˘م˘ب ا˘م˘ي˘سسل
ةدئارلا ةيلولا بونج نيرقنب
بل˘سصلا ح˘˘م˘˘ق˘˘لا جا˘˘ت˘˘نإا ي˘˘ف
،قا˘ي˘ّسسلا تاذ ي˘فو .ن˘ي˘˘ل˘˘لاو
لÓ˘˘خ ة˘˘˘يلو˘˘˘لا ي˘˘˘لاو د˘˘˘ّكأا
عو˘˘ب˘˘سسألا ع˘˘ل˘˘ط˘˘م ه˘˘فار˘˘سشإا
ةرا˘سشإا ءا˘ط˘عإا ى˘ل˘ع طرا˘ف˘˘لا
م˘˘سسو˘˘م أاد˘˘ب˘˘˘ل ة˘˘˘قÓ˘˘˘ط˘˘˘نلا
» ةقطنمب سسردلاو داسصحلا
» ةيدلب مي˘ل˘قإا˘ب » ة˘ّي˘ثو˘مر˘م˘لا
،ة˘يلو˘لا بو˘ن˘ج˘ب » ن˘˘ير˘˘ق˘˘ن
ةّيموم˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘ّسسلا ي˘ع˘سس
بعّسشلا ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘ي˘قر˘ت ى˘لإا
اهسصرحو ،ةيلولاب ةّي˘حÓ˘ف˘لا

،ن˘ي˘حÓّ˘ف˘˘لا ة˘˘ق˘˘فار˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
م˘˘ه˘˘م˘˘عدو م˘˘ه˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘سشتو
بولطملا داتعلاو ل˘ئا˘سسو˘لا˘ب
،يعارّزلا يقّسسلا هايم ريفوتو
،ةّيفيرلا ءابر˘ه˘كلا˘ب م˘ي˘عد˘ت˘لا
ن˘ك˘ّسسلا ح˘˘ن˘˘م ،ة˘˘لز˘˘ع˘˘لا ّكف
ة˘ي˘ع˘سضو ة˘˘يو˘˘سست ،ي˘˘ف˘˘يّر˘˘لا
ريفوت اذكو يحÓ˘ف˘لا را˘ق˘ع˘لا

ة˘˘م˘˘ئÓ˘˘م˘˘لا فور˘˘˘ّظ˘˘˘لا ل˘˘˘ك
عفّرلا ىلع مهّثحل ، نيحÓّفلل
فادهألا قيقحتو ،جاتنإلا نم
حلاسصم فرط نم ةرّطسسملا
ة˘حÓ˘˘ف˘˘لا ل˘˘ع˘˘ج˘˘ب ، ة˘˘لوّد˘˘لا

نع Óيدب اداسصتقا Óبقتسسم
.تاقورحملا

ّماعلا ريدملا دافأا ،هتهج نم
ينه˘م˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا ناو˘يّد˘ل˘ل
» ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ّنأا ،بو˘˘ب˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل
لÓخ ديفتسستسس » ةيثومرملا
عيمجت نزخمب ،لبقملا ماعلا
نم ديزأل عسسّت˘ي لو˘سصح˘م˘لا
ةمهاسسم ،راطنق فلأا نيعبرأا
،حÓّ˘ف˘لا ل˘م˘ع ل˘ي˘ه˘˘سست ي˘˘ف
ىلإا ل˘ّق˘ن˘ت˘لا ءا˘ن˘ع ه˘ب˘ي˘ن˘ج˘تو
ن˘يز˘خ˘ت˘ل ىر˘خألا ق˘طا˘ن˘م˘˘لا

˘‐ ا˘ب˘ير˘ق ر˘ظ˘ت˘ن˘يو ،ه˘جو˘ت˘ن˘م
ىلع ديمجّتلا عفر ، ‐ فيسضي
ي˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘يرا˘˘˘سشم˘˘˘لا سضع˘˘˘ب
ريوط˘ت ي˘ف ا˘ع˘ط˘ق م˘ها˘سست˘سس

عفّرلاو ةعارزلاو يقّسسلا قرط
.لوسصحملا نم

عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا نإا˘˘ف ةرا˘˘سشإÓ˘˘لو
ارّخؤوم مّعدت ،ةسسبتب يحÓفلا
ةيحÓف تازيهجتو تاد˘ع˘م˘ب
،داسصح ةلآا382 يف تلثمت
ة˘˘حا˘˘سسم˘˘˘لا ترّد˘˘˘ق ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف

اذهل بوبحلا نم ةعورزملا
ةيلولا ىوتسسم ىلع مسسوملا
،راتكه فلأا »841 «وحنب ،

» ب ترّدق داسصح ةحاسسمو
.راتكه »54309

نوكتسشي جأربلأ يح ناكسسو..
ةيمومعلأ ةرانإلأ مأدعنإأ

جار˘ب˘لا نا˘كسس ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي
ةيوازلا يبعسشلا يحلا يلاعأاب
˘ماد˘ع˘نإا ن˘م ،ة˘سسب˘ت ة˘ن˘يد˘˘م˘˘ب
ىلع ةيمومعلا ةرانإلا ةكبسش
ببسسب اذهو ،مه˘ي˘ح ىو˘ت˘سسم
رابتعإابو حي˘با˘سصم˘لا قار˘ت˘حا
ل تح˘ب˘سصأا ةد˘˘م˘˘عألا بل˘˘غأا
ن˘م ط˘ق˘ف ةد˘م د˘ع˘ب ل˘˘م˘˘ع˘˘ت
نا˘كسس بر˘˘عأاو ا˘˘ه˘˘ل˘˘ي˘˘غ˘˘سشت
ديدسشلا مهجاعزنا نع ،يحلا

ةيرزم˘لا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا هذ˘ه ن˘م
ةرا˘˘˘نإلا ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘لإا تلآا ي˘˘˘ت˘˘˘˘لا
مادعنا ةجيتن مهّيحب ةيمومعلا

يف مهاسس ام وهو ،ةقاطلا هذه
ةرتف لÓخ مه˘ل˘ق˘ن˘ت ة˘بو˘ع˘سص
حابسصلا ع˘م ة˘سصا˘خ ،مÓ˘ظ˘لا
نوسشيعي مهنأا رابتعاب ،ركابلا

اذ˘ه بب˘سسب ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ةا˘نا˘ع˘م
لسصتم قايسس يفو ،لكسشملا
نم ،يحلا ونطاق بلاط دقف
كرحتلا ة˘لوؤو˘سسم˘لا تا˘ه˘ج˘لا
ل˘˘جأا ن˘˘م لا˘˘جآلا بر˘˘قأا ي˘˘ف
نم مهنيكمتو للخلا حيلسصت

تا˘مد˘خ حÓ˘سصإا ي˘ف م˘ه˘ق˘ح
ربتعت يتلاو ،ةيمومعلا ةرانإلا

تÓقنت ءانثأا ا˘يو˘ي˘ح ار˘سصن˘ع
،ةيليل˘لا ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ ةرا˘م˘لا

ي˘ف ‐م˘ه˘˘ب˘˘سسح م˘˘ها˘˘سس ا˘˘م˘˘م
نم تاءادتعإلا رسشؤوم عافترإا
،ن˘ي˘فر˘ح˘˘ن˘˘م˘˘لا سضع˘˘ب ل˘˘ب˘˘ق
مهثيدح قاي˘سس ي˘ف ن˘ير˘ي˘سشم
ن˘ع » مÓ˘˘سسلا » ةد˘˘ير˘˘ج ع˘˘م
ةيمومعلا ةرانإلا سصقن ةلأاسسم
سضعب يف اهبايغ لكسش يتلا
ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م ة˘˘˘قزألاو عراو˘˘˘سشلا

لاج˘م˘لا ح˘ت˘ف ا˘م˘م ،ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح
مهتايلمع ذي˘ف˘ن˘ت˘ل سصو˘سصل˘ل
لاحفتسسا نع افÓخ ةيمارجإلا
ن˘˘م ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘˘جإلا تا˘˘˘فآلا
تا˘˘˘بور˘˘˘سشم˘˘˘لا ي˘˘˘˘طا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت
˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘سسو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘لو˘˘˘˘ح˘˘˘˘كلا
كلذ يف نيبلاطم ،تاردخملا
د˘يوز˘ت ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا

ةديدج ةرانإا حيباسصمب مهيح
ي˘˘ت˘˘لاو لا˘˘جآلا بر˘˘قألا ي˘˘ف
ة˘ي˘سسا˘سسأا بلا˘ط˘م ا˘ه˘نأا نور˘ي
.طيسسبلا نطاوملا مدخت

 نوراه يحابسصم

ةيقرتل قافآا ةيعمج ،تماق
مامحب ةا˘ت˘ف˘لا ة˘يا˘عرو ةأار˘م˘لا
،ة˘˘ل˘˘ي˘˘سسم˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘سضلا
ةمامك058ةطايخب
اهتلمح يف يقاو سسابل55و
ةيلمعلا ،يلاوتلا ىلع ةثلاثلا

بتكم عم ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب تءا˘ج
˘ما˘م˘ح ة˘يد˘ل˘ب˘ل كل˘ه˘ت˘˘سسم˘˘لا
م˘ير˘كت م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘ع˘˘ل˘˘سضلا
تا˘عو˘ط˘ت˘م˘˘لا تا˘˘طا˘˘ي˘˘خ˘˘لا

زكرم ريد˘مو ن˘ي˘عو˘ط˘ت˘م˘لاو
نام˘ي˘ل˘سس ي˘ن˘ه˘م˘لا ن˘يو˘كت˘لا

ع˘يزو˘ت م˘ت ثي˘ح ، تار˘ي˘˘م˘˘ع
ةدا˘ي˘˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘ما˘˘م˘˘كلا

سسا˘ب˘لو تا˘مد˘خ˘لا ةدد˘ع˘˘ت˘˘م
سسي˘˘˘ئر م˘˘˘ير˘˘˘كتو ي˘˘˘˘قاو˘˘˘˘لا
نما سسيئر اذ˘كو ة˘ح˘ل˘سصم˘لا
ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لا لا˘˘م˘˘ع ،ةر˘˘˘ئاد˘˘˘لا
،ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا ،ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا˘˘ب
بسسحو ، ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘˘لا

ةميهف زيارح ةيعمجلا ةسسيئر
ةياغ ىلإا ةرمتسسم ةيلمعلا ناف
.انوروك سسوريف ءابو ةياهن

ع. دلاخ

اثحب ةنيدملأ ىلإأ اهناكسس فسصن ةرجه
ميركلأ صشيعلأ نع

ذنم ةقلغم ةيئإدتبإ ةصسردم
ةيحصص ةيطغتو ةنصس21
ورزاي ةقطنمب ةمدعنم
تليصسمصسيت يف ماصسب دلوأاب

دلوأأ ةيدلبب ورزاي رأود ناكسس لأزي ل
ةيلولأ ةمسصاع قرسش مك51 ماسسب
راطق رورم نورظتني ،تليسسمسسيت
مهتقطنم بناجب ةيفيرلأ ةيمنتلأ

ةعورسشملأ مهبلاطم قيقحتو
نييلحملأ نيلوؤوسسملأ ىلإأ ةعوفرملأو
يذلأ دقعملأ يعامتجلأ عسضولأ لظ يف

ليلدب ناكسسلأ ءلؤوه هسشيعي لأزي ل
لكو ةميركلأ ةايحلأ تابلطتم لك بايغ
ةيمنتلأ يف حورلأ ثعبي نأأ هنأاسش نم ام
رأودلأ أذه يف ةبيغملأ ةيلحملأ ةيفيرلأ

ةنيدملأ ىلإأ هناكسس فسصن هرجه يذلأو
لأزي لو أذه .ميركلأ صشيعلأ نع اثحب
ةسسردملأو فقوتملأ دجسسملأ عورسشم
يف7002 ةنسس ذنم ةقلغملأ ةيئأدتبلأ

حرطي نيسسردمتملأ لافطألأ هجو
ةمهبملأ ماهفتسسلأ تامÓع نم ديدعلأ

صضعب نأأ انملع ام أذإأ اسصوسصخ ةسضماغلأو
رقمب مهتسسأرد نولوأزي ذيمÓتلأ
كيهان رأودلأ رقم نع مك80 ةيدلبلأ

هذهب ةيحسصلأ ةيطغتلأ مأدعنأ نع
ىلع دامتعلأو ةيفيرلأ ةقطنملأ
ىلإأ مهاسضرم لقنل ةسصاخلأ تأرايسسلأ
يذلأ قيرطلأ عورسشم أذكو ةنيدملأ

دسشان نيأأ ةيدلبلأ رقمب رأودلأ طبري
كرحتلأ ةرورسضب ةيلولأ يلأو ناكسسلأ
قيرطلأ ةئيهت ةداعإأ لجأأ نم يروفلأ
ةيدلبلاب رأودلأ طبرت يتلأو ةرسصتخملأ

ءاغلإاب نيبلاطم مك30 ةفاسسم ىلع
ذنم اهزاجنإأ مت يتلأ ةيلاحلأ قيرطلأ
ريسسلل حلسصت ل مهبسسح يتلأو تأونسس
تأردحنمو ةريطخ تاجرعنم اهب اهنوك
نع كيهان ،اهيداترم ىلع أرطخ لكسشت

ةقطنملأ هذهب نيحÓفلأ نامرح
معدلأ نم ةدافتسسلأ نم ةيفيرلأ
نيلئاسستم ،هلاكسشأأ لكب صصاخلأ يحÓفلأ

يقيقحلأ ببسسلأ نع تقولأ تأذ يف
نم رأودلأ أذه ءاسصقإأ ءأرو نمكي يذلأ
ريوأود باسسح ىلع ةيفيرلأ ةيمنتلأ
ةرركتملأ تأءأدنلأ نم مغرلاب ىرخأأ
بتاكم ىلإأ اهأدسص تلسصو يتلأ
وأأ ةتافتلأ يأأ نود نييلحملأ نيلوؤوسسملأ

تاطلسسلأ نيدسشانم قلطم كرحت
ةيلولأ يلأو اهسسأأر ىلعو ةيئلولأ

لجأأ نم يروفلأ كرحتلأ ةرورسضب
لوزعملأ رأودلأ أذه لاح ىلإأ رظنلأ

هينطاق نيكمتو ،يومنتلأ قحلأ هحنمو
نم ةدافتسسلأو ميركلأ صشيعلأ نم
اهب تدان يتلأ ةيفيرلأ ةيمنتلأ جمانرب
.ةرم نم رثكأأ يف ةلودلأ

ز.دمحأأ
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ةعجصشم لئاصسر
طاصشنلإ ةدوع برقت
يكيرمألإ يصضايرلإ

نيفرتح˘م˘لا تا˘سضا˘ير تق˘ل˘ت
،ةيكيرمألا ةد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘يلو˘لا˘ب
لا˘˘جر ن˘˘˘م ةد˘˘˘يد˘˘˘ج تار˘˘˘سشؤو˘˘˘م
اهطاسشن فانئتسسا ىلع ،ةسسايسسلا

ي˘˘سشف˘˘ت ة˘˘مزأا رار˘˘م˘˘˘ت˘˘˘سسا م˘˘˘غر
«ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘ف˘ب تا˘با˘˘سصإلا
.دجتسسملا

˘ما˘كح تا˘ح˘ير˘سصت تف˘عا˘سضو
كرويوي˘نو ا˘ي˘نرو˘ف˘ي˘لا˘ك تا˘يلو
ةدوع نأاسشب لامآلا نم ،سساسسكتو
اذ˘ه ةر˘ي˘ب˘كلا با˘˘ع˘˘لألا تا˘˘يرود
.فيسصلا

م˘˘كا˘˘˘ح و˘˘˘مو˘˘˘ك ورد˘˘˘نأا ر˘˘˘كذو
:«ر˘ت˘يو˘ت» ع˘قو˘م ى˘ل˘ع كرو˘يو˘ي˘ن
بغرتو ةز˘ها˘ج كرو˘يو˘ي˘ن ة˘يلو»
ةي˘سضا˘ير˘لا قر˘ف˘لا ل˘م˘ع ءد˘ب ي˘ف
بع˘˘ل ي˘˘ف ة˘˘ب˘˘˘غار˘˘˘لا ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘كلا
با˘ي˘غ ي˘فو ،نا˘مأا˘ب تا˘يرا˘ب˘˘م˘˘لا
.«ريهامجلا

م˘كا˘ح مو˘سسو˘ي˘ن ن˘ي˘فا˘˘ج لا˘˘قو
نإا ،سسمأا لوأا ءاسسم ا˘ي˘نرو˘ف˘ي˘لا˘ك
ءدب اهنكمي ةفرتحملا تاسضايرلا
نم لوألا عوبسسألا يف اهتاكرحت

تدا˘فأا ا˘م˘ب˘سسح ،ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا ناو˘˘ج
.«تسسوب نطنسشاو» ةفيحسص

م˘˘كا˘˘ح تو˘˘بأا ج˘˘ير˘˘ج ن˘˘˘ل˘˘˘عأاو
ةفرتحملا تاسضايرلا نإا سساسسكت
نودب اهطاسشن فنأاتسست نأا نكمي

.يلاحلا يام13 يف ريهامج
ةلثامم تاحيرسصت كانه تناكو

يف تاموكحلا ءاسسؤور نم اقباسس
اد˘˘يرو˘˘ل˘˘ف ل˘˘ث˘˘م ىر˘˘خأا تا˘˘˘يلو
تا˘ي˘لا˘ع˘ف تف˘قو˘تو.انوزيرأاو
وأا ةر˘ي˘ب˘˘كلا تا˘˘يرود˘˘لا م˘˘ظ˘˘ع˘˘م
بب˘سسب ا˘ه˘م˘سساو˘م ة˘ياد˘ب تل˘جأا˘˘ت
ي˘سشف˘ت˘م˘˘لا ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو ة˘˘مزأا

يرودلا اذه نم ىنثتسسيو.ايملاع
ةيكيرمألا مدقلا ةركل يكيرمألا

ي˘ف ه˘تا˘ي˘لا˘ع˘ف قÓ˘ط˘نا رر˘ق˘م˘لاو
.لبقملا ربمتبسس نم رسشاعلا

يرود˘لا تلو˘ط˘ب دد˘˘ح˘˘ت م˘˘لو
ةيفيكل اططخ نآلا ىتح ةريبكلا
.مسسوملا تايلاعف ءدب وأا فانئتسسا

طاصشنلإ قيلعت
ايلاطيإإ يف يصضايرلإ

نإوج41 ىتح
ةركل يلاطيإلا داحتلا نلعأا

ةر˘ك ة˘ط˘˘سشنأا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج نأا ،مد˘˘ق˘˘لا
يرودلا ةلوطب ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب ،مد˘ق˘لا
ناوج41 موي ىتح ةقلعُم لظتسس
د˘˘ق ة˘˘˘يد˘˘˘نألا تنا˘˘˘كو.لبقملا
،سسمأا لوأا تاب˘يرد˘ت˘لا تف˘نأا˘ت˘سسا

مسسوملا ل˘م˘كت˘سس˘ُي نأا ل˘مأا ى˘ل˘ع
.لبقملا ناوج31 موي ىرخأا ةرم

دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘تلا ن˘˘˘˘ل˘˘˘˘عأا كلذ ع˘˘˘˘˘مو
،مويلا ءاسسم هنايب يف يلاطيإلا
سسي˘˘ئر ن˘˘م رار˘˘ق ع˘˘م قا˘˘ف˘˘تلا˘˘ب
قيلعتب ،يتنوك يبيسسوج ءارزولا

تا˘ق˘با˘سسم˘لاو ثاد˘˘حألا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
.ةيسضايرلا

ةلوطب نأا ،ينعي رارقلا كلذو
م˘˘˘ت˘˘˘ي ن˘˘˘ل ي˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يإلا يرود˘˘˘لا
ىل˘ع ناو˘ج51 ىتح اهفا˘ن˘ئ˘ت˘سسا
.ريدقت برقأا
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«اغيللإ» ةطبإر ةبوقع نم تلفي ةنولصشرب م‚

طورصشŸإ ليحرلإ ىلع دنو“رود عم قفتي دنلاه

مويلا ،ينابسسإا يفحسص ريرقت فسشك
،ةنولسشرب مجن رسسك ةقيقح ،ءاثÓثلا
يذلا نامألا لوكوتورب دعاوق ىدحإا

ل) ينابسسإلا يرودلا ةطبار هتعسضو
.(اغيل

وليم رثرآا يليزاربلا بعÓلا ناكو
ن˘ي˘ت˘ي˘ب˘˘يرد˘˘ت ن˘˘ي˘˘ت˘˘سسل˘˘ج ر˘˘سضح د˘˘ق
وهو ،نيتفلتخم نيترايسسب ةنولسشربل
يذلا لوكوتوربلا د˘عاو˘ق ف˘لا˘خ˘ي ا˘م
ىلع سصنيو ،«اغيللا» ةطبار هتعسضو
هذه لÓ˘خ ةرا˘ي˘سسلا سسف˘ن˘ب رو˘سضح˘لا
يف طاسشنلا ةداعإا ةيلمع نم ةلحرملا
ودنوم» ة˘ف˘ي˘ح˘سص بسسح˘بو.ةيدنألا
ر˘ثرآا نإا˘ف ،ة˘ي˘نا˘ب˘سسإلا «و˘ف˘˘ي˘˘ترو˘˘ب˘˘يد
يرودلا ةطبارو ةنولسشرب نم نذأاتسسا
ةرايسسب بيردتلا رو˘سضح˘ل ي˘نا˘ب˘سسإلا

ببسسب ،ةيناثلا ةسسل˘ج˘لا ي˘ف ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
اهب ىتآا يتلا ةرايسسلا يف لطع ثودح
ن˘ل ي˘لا˘ت˘لا˘بو ،ى˘لوألا ة˘سسل˘ج˘˘لا ى˘˘لإا
وأا يدا˘ن˘لا ل˘ب˘ق ن˘م بعÓ˘˘لا بقا˘˘ع˘˘ي
رثرآا مسسا طبتراو.ةلوؤوسسملا ةنجللا

ن˘˘ع ل˘˘ي˘˘حر˘˘لا˘˘ب ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا هذ˘˘ه لÓ˘˘خ
لبق نم يوق مامتها لظ يف ،ةنولسشرب

بعÓلا نأا لإا ،نÓيم رتنإاو سسوتنفوج
ي˘ف رار˘م˘ت˘سسلا˘˘ب ا˘˘كسسم˘˘ت˘˘م لاز ا˘˘م
.ةنولسشرب

،ينابسسإا ي˘ف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت ف˘سشك
دنومترود ايسسوروب نأا ،ءاثÓثلا مويلا

يجيورن˘لا ه˘م˘جا˘ه˘م ع˘ي˘ب ر˘ع˘سس دد˘ح
.دنلاه غنيلريإا قلأاتملا

د˘حأا (ا˘ًما˘ع91) د˘نلا˘ه ر˘ب˘ت˘ع˘˘يو
د˘يرد˘م لا˘ير˘˘ل ة˘˘ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لا فاد˘˘هألا

وتاكريم˘لا ي˘ف د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘مو
امهنم لك ةبغرل ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ي˘ف˘ي˘سصلا
.هموجه طخ ميعدت يف

«ترو˘ب˘˘سس» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص بسسح˘˘بو
ةبغر هيدل دنومترود نإاف ،ةينولاتكلا
ىتح هفوف˘سصب د˘نلا˘ه رار˘م˘ت˘سسا ي˘ف

قفتاو ،ريدقت لقأا ىلع2202 فيسص
هليكوو بعÓلا عم لعفلاب كلذ ىلع
.لويار ونيم

نمسضتي قافتلا نأا ىلإا تراسشأاو
ي˘ق˘ل˘ت لا˘ح ي˘ف د˘نلا˘ه ل˘ي˘حر ا˘سضيأا
701 ن˘˘ع ل˘˘ق˘˘ي ل سضر˘˘ع˘˘ل يدا˘˘ن˘˘لا

نويلم021) ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘سسإا ن˘ي˘˘يÓ˘˘م
«ةطحم» هنأا دنومترود كرديو.(وروأا
و˘ح˘ن قÓ˘ط˘نÓ˘ل د˘نلا˘ه ةر˘ي˘سسم ي˘ف
ى˘˘ل˘˘ع كلذ سضرا˘˘˘ع˘˘˘ي لو ،ة˘˘˘م˘˘˘ق˘˘˘لا
ربكأا قيقحتل ىعسسي كلذل ،قÓطإلا
نيز ىع˘سسيو.هنم ةنكمم ةدا˘ف˘ت˘سسا

لا˘ير˘ل ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا ،ناد˘يز ن˘يد˘لا
يف رمدم موجه طخ نيوكتل ،ديردم
د˘نلا˘ه م˘سضي و˘ي˘با˘نر˘ب و˘˘غا˘˘ي˘˘ت˘˘نا˘˘سس
نم ،درازاه نيديإاو ي˘با˘ب˘م نا˘ي˘ل˘ي˘كو
ي˘لا˘غ˘تر˘˘ب˘˘لا ل˘˘ي˘˘حر سضيو˘˘ع˘˘ت ل˘˘جأا

.سسوتنفوج ىلإا ،ودلانور ونايتسسيرك
رانوغ يلوأا كسسمتي ،هتاذ تقولا يف
رتسسسشنامل ينفلا ريدملا ،رياكسسلوسس
د˘لوأا ى˘لإا د˘نلا˘ه را˘سضحإا˘ب ،د˘ت˘يا˘نو˘ي
يف هنم ا˘ًب˘ير˘ق نا˘ك ا˘مد˘ع˘ب ،درو˘فار˘ت
.يسضاملا يناثلا نوناك /رياني

ملاعلأ حاتجأ يذلأ ءابولأ لز يف نكمم ريغ مدقلأ ةرك يف ريكفتلأ نأأ دكأأ

لداع ريغ إرإرق نوكيصس «غيلريميربلإ» بقلب انجيوتت مدع :بولك
،بو˘ل˘ك ن˘غرو˘ي ي˘نا˘م˘لألا دد˘˘سش

ةيقحأا ىلع ،لوبرفيلل ينفلا ريدملا
جيلريميربلا بقلب جيوت˘ت˘لا˘ب ه˘ق˘ير˘ف
رارق ذاختا مت ول ىتح ،مسسوملا اذهل
.ءاغلإلا

بيتر˘ت ةراد˘سص زد˘ير˘لا ي˘ل˘ت˘ع˘يو
ن˘ع ة˘ط˘ق˘ن52 قرا˘ف˘ب ة˘لو˘ط˘˘ب˘˘لا
عمو ،يت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م ف˘ي˘سصو˘لا
لامتحا كا˘ن˘ه ا˘نورو˘ك ءا˘بو ي˘سشف˘ت

.مسسوملا ءاغلإل
تا˘ح˘ير˘سصت ي˘˘ف ،بو˘˘ل˘˘ك لا˘˘قو

:مدقلا ةركل يناملألا داحتلا عقومل
ة˘˘ب˘˘غر ن˘˘˘ع ثيد˘˘˘ح كا˘˘˘ن˘˘˘ه نا˘˘˘ك»
نود مسسوم˘لا ءا˘غ˘لإا ي˘ف ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا
%67 انبعل اننأاب تركف كلذل ،لطب
ل˘ك فذ˘ح نود˘ير˘تو م˘سسو˘م˘˘لا ن˘˘م
.«؟كلذ

اذه نأا ىرأا اًيسصخسش» :فاسضأاو
نأاب ،لداع ريغ نوكيسس مت ول رارقلا
نحنف ،نكي مل هنأاك مسسوملا ربتعُي
يتلا تايرابملاب لوألا زكرملا يف
،ا˘ن˘ب˘ع˘ل˘م جرا˘خو ل˘˘خاد ا˘˘ها˘˘ن˘˘ب˘˘ع˘˘ل
.«لاطبأا نوكن نأا قحتسسنو

مهأا وه ةمزألا عم لماعتلا» :عباتو
سضعب نأا ينعي ل اذه نكل ،ءيسش

ى˘ل˘ع ة˘ي˘م˘هأا تاذ تسسي˘˘ل ءا˘˘ي˘˘سشألا
.«ةيمهأا لقأا اهنأا درجمل قÓطإلا

يف ءايسشأا كانه نأا دقتعأا» :فدرأاو
ا˘ن˘ج˘يو˘ت˘ت مد˘ع ن˘˘م أاو˘˘سسأا ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا
انلوح سسانلا نم ريثكلاو ،ةلوطبلاب
توميو ،ةريبك لكاسشم نم نوناعُي
ببسسب ؛يلا˘ح˘لا تقو˘لا ي˘ف ،سسا˘ن˘لا
.«اًعيمج هملعن ل سسوريف

ريكفتلا نكمي فيك» :لمكتسساو
تومي تاظحل يف مدقلا ةرك يف
،كلذ ل˘ع˘ف˘ي د˘حأا ل ؟سسا˘ن˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
،لا˘م˘عألا ن˘م عو˘ن يأا ل˘ث˘م ن˘˘كلو
ةرتفلل نيد˘ع˘ت˘سسم نو˘كن نأا ا˘ن˘ي˘ل˘ع
.«ةلبقملا

،مدقلا ةركب قلعتي اميف» :لسصاوو
يف بيردتلا أادبنسس اننأا ينعي اذه

ة˘مÓ˘سس ن˘م د˘كأا˘ت˘ل˘لو ،ا˘م ة˘˘ل˘˘حر˘˘م
ةيئاقو ريبادت ذا˘خ˘تا بج˘ي ع˘ي˘م˘ج˘لا
ي˘ف ثد˘ح ا˘˘م˘˘ك» :م˘˘ت˘˘خو.«ةديرف
يف نآلا ريبادتلا ذاختا متي ،ايناملأا
بيردت ز˘كار˘م نو˘كت˘سسو ،ار˘ت˘ل˘ج˘نإا
،اًنامأا رثكألا يه ةيزيلجنإلا ةيدنألا

ىلع ىودعلا لقنل نكامأا دجوت لو
.«قÓطإلا

ددعي كتليصس بردم
هقيرف ةيقحأإ بابصسأإ

يرودلاب جيوتتلإ ‘
كتليسس بردم نونيل لين لاق

هجيوتت امامت قحتسسي هقيرف نإا
يد˘ن˘ل˘ت˘كسسألا يرود˘ل˘ل Ó˘˘ط˘˘ب
تابث ببسسب مدقلا ةركل زاتمملا

يذ˘لا م˘سسو˘م˘لا لÓ˘خ هاو˘˘ت˘˘سسم
متو.91‐ديفوك ة˘مزأا ه˘ت˘ف˘قوأا
يرود˘ل˘ل Ó˘ط˘ب كت˘ل˘ي˘سس نÓ˘عإا
ةعسسا˘ت˘لا ةر˘م˘ل˘ل يد˘ن˘ل˘ت˘كسسألا

مسسوملا ءاهتنا دعب يلاوتلا ىلع
سسور˘ي˘ف ي˘سشف˘ت بب˘سسب ار˘كب˘م
.دجتسسملا انوروك

قرافب امدقتم كتليسس ناكو
يذلا زرجنير ى˘ل˘ع ة˘ط˘ق˘ن31
.لقأا تايرابم ددع سضاخ

ة˘عاذإلا ة˘ئ˘ي˘ه نو˘ن˘ي˘ل غ˘ل˘˘بأاو
هنإا» (يسس.يب.ي˘ب) ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا
.عب˘ط˘لا˘ب ا˘ما˘م˘ت ق˘ح˘ت˘سسم بق˘ل
ةارابم03 نم62 يف انرسصتنا

ةياغ يف انك ،افده98 انلجسسو
.«مسسوملا ةليط قلأاتلا

،ا˘ت˘با˘ث نا˘ك ا˘ناو˘˘ت˘˘سسم» :دازو
ىتح .ةلي˘م˘ج مد˘ق ةر˘ك ا˘ن˘مد˘قو
Óيلق ىوت˘سسم˘لا ع˘جار˘ت ا˘مد˘ن˘ع
انحجن ،ديدجلا ماعلا ةيادب يف
ا˘ن˘˘ق˘˘ح˘˘سسو لو˘˘ل˘˘ح دا˘˘ج˘˘يإا ي˘˘ف
نم يناثلا فسصنلا يف عيمجلا
ةعسست كتليسس زرحأاو.«مسسوملا
يرودلا يف يلاوتلا ىلع باقلأا
ىلإا5691 ن˘˘م ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا ي˘˘˘ف
ه˘˘˘ق˘˘˘ق˘˘˘ح ءي˘˘˘˘سش و˘˘˘˘هو ،4791
7991 ىلإا9891 نم زرجنير
حسشر˘م ه˘ق˘ير˘ف نإا نو˘ن˘ي˘ل لا˘قو
مسسوملا يف ىرخأا ةرم جيوتتلل
.لبقملا

ةدايق ىلوت يذلا نونيل لاقو
ني˘عو ة˘ي˘نا˘ث˘لا ةر˘م˘ل˘ل كت˘ل˘ي˘سس
يام يف مئاد سساسسأا ىلع ابردم
امدنع ىتح» :يسضاملا ماعلا نم
ا˘ن˘ق˘ق˘حو ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘˘لا تي˘˘لو˘˘ت
سسا˘˘ن˘˘لا نا˘˘ك ،ن˘˘ما˘˘ث˘˘لا بق˘˘ل˘˘لا
.«رسشاعلا بقللا نع نوثدحتي

ءارو يعسسلا اننكمي» :متخو
ملعأا يننأل ،نآلا رسشاعلا بقللا
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ة˘ب˘غر ي˘ه هذ˘˘ه نأا

.«انيعجسشم
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،ةينابسسإا ةيفحسص ريراقت تفسشك
عم دقاعتلا لواح ةنولسشرب نأا ،سسمأا
مجن ،نيك يراه يزيلجنإلا مجاهملا
وراتول يف ريكفتلا ل˘ب˘ق ،ما˘ه˘ن˘تو˘ت
.رتنإا مجاهم ،زينيترام

طخ ز˘يز˘ع˘ت˘ل ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ى˘ع˘سسيو
مجاهمب ةلحرملا هذه لÓخ هموجه
اذ˘ه ى˘نا˘ع نأا د˘ع˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ ،د˘˘يد˘˘ج
سسيو˘˘ل با˘˘ي˘˘غ ل˘˘ظ ي˘˘ف م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
.هل ليدب دوجو مدعو ،زيراوسس

ود˘˘نو˘˘م» ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سص بسسح˘˘˘بو
ةنولسشرب نإاف ،ةينابسسإلا «وفيتروبيد
م˘جا˘ه˘م ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ةرور˘˘سض كردأا

عم ةسصاخ ،ماع نم رثكأا ذنم ديدج

عجارتو ،زيراوسس سسيول رمع مدقت
ة˘فا˘سضإلا˘ب ،ءي˘سشلا سضع˘ب هاو˘ت˘˘سسم
ق˘ير˘˘ف˘˘لا ة˘˘جا˘˘حو ،تا˘˘با˘˘سصإلا ى˘˘لإا
.ىوتسسملا يف لقي ل هل ةفيلخل

نأا ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘˘ب و˘˘˘لوؤو˘˘˘سسم ىأارو
يراه وه زيراوسسل بسسنألا ليدبلا

،ةي˘ند˘ب˘لا ه˘تو˘ق بب˘سسب ،ن˘ي˘ك يرا˘ه
ثيح ،ةزيمملا ة˘ي˘ف˘يد˘ه˘ت˘لا ه˘تارد˘قو
ةارابم102 لÓخ اًفده631 لجسس
02 ىلإا ةفاسضإا ،«غيلريميربلا» يف
،لاطبألا يرودب ةارابم42 يف اًفده
ةمخسض ةي˘مÓ˘عإا ة˘ق˘ف˘سص د˘ع˘ي ا˘م˘ك
.ارتلجنإا بختنم دئاق هنأا امب ،ةياغلل

ايرام بيسسوج نأا ريرقتلا حسضوأاو

لسصاوت ،ةنولسشرب سسيئر ،ويموتراب
سسي˘ئر ،ي˘ف˘ي˘ل ل˘ي˘ي˘ناد ع˘م ا˘ًي˘˘ف˘˘تا˘˘ه
ةيناكمإا نع هنم رسسفتسساو ،ماهنتوت

.نيك مسض
،امداسص اًدر ىقلت ويموتراب نأا لإا

اعفترم ارعسس عسضو يفيل نأا ىنعمب
تامدخ يف طيرفتلا لجأا نم ةياغلل

تياو بعلم ريوطت دعب ةسصاخ ،نيك
ىلإا هتاجردم ةعسس ةدايزو نيل تراه
دجاو˘ت ةرور˘سضو ،ع˘ج˘سشم ف˘لأا26
سسفانتلا لجأا نم نيك مجحب مجن

ىوتسسم ىلعأا ىلع

،سسمأا ،اًيمسسر ديردم لاير نلعأا
نÓيم رتنإاو خنويم نرياب عم هقافتا

ن˘ما˘سضت˘لا سسأا˘ك ة˘فا˘سضت˘سسا ى˘ل˘˘ع
ل˘˘جأا ن˘˘˘م ،1202 ما˘˘ع ي˘˘˘بوروألا
ىلإا ءاخإاو نماسضت ةلاسسر لاسسرإا
.ابوروأا بوعسش

لايرل يمسسرلا عقوملا بسسحبو
3 د˘ه˘سشت˘˘سس سسأا˘˘كلا نإا˘˘ف ،د˘˘يرد˘˘م
ند˘م ي˘ف1202 لÓ˘خ تا˘يرا˘ب˘˘م

.ونÓيمو خنويمو ديردم
تايرابملا هذه ديعاوم دمتعتسسو

عبطلابو ةيراجلا تاسسفانملا ىلع
نوعجسشملا نكمتي امد˘ن˘ع ما˘ق˘ت˘سس
.تاجردملا ىلإا ةدوعلا نم

اهسضعب ةثÓثلا قرفلا هجاوتسسو
و ديردم لاير يقتلي ثيح ،سضعبلا
نريابو رتنإاو ،ديردم يف نÓيم رتنإا
ي˘ف لا˘ير˘لاو نر˘يا˘بو ،و˘نÓ˘ي˘˘م ي˘˘ف

بهذ˘˘ت نأا رر˘˘ق˘˘م˘˘لا ن˘˘˘مو.خنويم
ءار˘سشل تا˘يرا˘ب˘م˘˘لا كل˘˘ت تاد˘˘ئا˘˘ع
ايلاطيإا يف ةيحسصلا ةياعرلا دراوم
يفظوم ليث˘م˘ت م˘ت˘ي˘سسو.اينابسسإاو
نولسصاوي نيذلا ةي˘ح˘سصلا ة˘يا˘عر˘لا

ع˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ي˘˘˘ف ءا˘˘˘بو˘˘˘لا ة˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘كم
ةثÓثلا ةيدنألا دوت ثيح ،تايرابملا
لبسس ةفاك لاطبألا ءلؤوهل رهظت نأا
.نانتملاو مارتحلاو نماسضتلا

ةط˘بار ي˘ف مد˘ق˘لا ةر˘ك ر˘يد˘م د˘كأا
،زا˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘˘نإلا يرود˘˘˘لا

نأا ،سسمأا لوأا ،كي˘˘لرا˘˘˘غ درا˘˘˘سشت˘˘˘ير
ةقبطملا يعامتجلا دعابتلا دعاوق
،تابيردت˘ل˘ل ة˘يد˘نألا ةدو˘ع ل˘جأا ن˘م
.نيسشتفملا نم قيرف اهبقاريسس

يرودلا ةطبار نإا ،كيلراغ لاقو
ة˘˘ن˘˘ل˘˘ع˘˘م ر˘˘ي˘˘غ تارا˘˘يز ير˘˘ج˘˘ت˘˘سس
أاد˘˘ب˘˘ت ثي˘˘˘ح ،بيرد˘˘˘ت˘˘˘لا بعÓ˘˘˘م˘˘˘ل
نيبعÓلا ن˘م ةر˘ي˘غ˘سص تا˘عو˘م˘ج˘م
دغ نم ارابتعا كاكتحا نودب نارملا

.ءاثÓثلا
نم تانايب بلطن امبر» :فاسضأاو

ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا و˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘لا تÓ˘˘ي˘˘ج˘˘سست
لا˘سسرإا ا˘سضيأا ثح˘ب˘ن .تا˘ب˘يرد˘ت˘لا˘˘ب
انحنمي˘سس ا˘ن˘ب سصا˘خ سشي˘ت˘ف˘ت ق˘ير˘ف
بيردتلا بعÓم ةبقارم ىلع ةردقلا
.«قبسسم راعسشإا نودب

سصسصح˘˘لا ر˘˘سصت˘˘˘ق˘˘˘ت نأا بج˘˘˘يو
ةقيقد57 ىلع ةيادبلا يف ةيبيردتلا
نوبعÓلا بردتي نأا يغبنيو ،طقف
5 ةدحاو لك مسضت تاعومجم يف

.رثكألا ىلع نيبعل
بردتي ق˘ير˘ف يأا ل˘سصح˘ي ا˘م˘برو

ةريبك تاعومجم يفو داتعم لكسشب
ة˘نرا˘ق˘م ة˘يز˘م ى˘ل˘ع لو˘طأا ةر˘ت˘ف˘˘لو
يرجتسس ببسسلا اذهلو ،ةيدنألا ةيقبب
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘سشي˘˘ت˘˘ف˘˘ت يرود˘˘لا ة˘˘˘ط˘˘˘بار
.تابيردتلا

نم ديزنسس يجيردت لكسشب» :دازو
انل ىنسست˘ي ى˘ت˘ح ن˘ي˘سشت˘ف˘م˘لا داد˘عأا

اذ˘˘ه .بيرد˘˘ت بع˘˘ل˘˘م ل˘˘ك ة˘˘ب˘˘قار˘˘م
نأاب ةقثلا ثب ىلع ةردقلا انحنميسس
،لو˘كو˘تور˘ب˘ل˘ل ل˘ث˘˘ت˘˘م˘˘ي ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا

لواحن اننأا يف ةقث ةماعلا يطعيسسو
.«ةياغلل ةنمآا لمع ةئيب عنسص

،تيليج كرا˘م ح˘سضوأا ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
،يرودلا ةطبارل يبطلا راسشتسسملا
ارتلجنإا يف ة˘ي˘ح˘سصلا تا˘ط˘ل˘سسلا نأا
يأا عقوتت لأا يرودلا ةطبار تغلبأا
د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لا د˘˘عاو˘˘ق ي˘˘ف ف˘˘ي˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘ت
.بيرقلا لبقتسسملا يف يعامتجلا

ة˘˘يا˘˘غ ي˘˘ف او˘˘نا˘˘ك د˘˘ق˘˘ل» :ع˘˘با˘˘تو
نل ةماعلا ةحسصلا فقوم ..حوسضولا
ى˘ل˘ع .ة˘مدا˘ق˘لا ر˘ه˘سشألا ي˘ف ر˘ي˘غ˘ت˘ي

اذهو ي˘عا˘م˘ت˘جلا د˘عا˘ب˘ت˘لا د˘ي˘ع˘سص
نم هبلطن يذلا ةفاقثلا يف رييغتلا

انيلع اننأا دقتعأا ،مدقلا ةرك يبعل
ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ي˘˘ف كلذ ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م
.«بيرقلا

نريابلإو Îنإلإو ديردم لاير عمŒ ةيثÓث ةلوطب

ةيرصس قرطب ةيدنألإ تابيردت بقإرت «غيلÈÁÒلإ» ةطبإر

درمتلإ نولصصإوي وناكياف ويإر وبعل
ببسسب ،ايلاوت يناثلا مويلل تابيردتلل ةدوعلا ،وناكياف ويار وبعل سضفر

انوروك سسوريف ةحئاجل ار˘ظ˘ن ،تا˘ق˘با˘سسم˘لا ف˘قو˘ت ءار˘ج م˘ه˘ب˘تاور سصي˘ل˘ق˘ت
.دجتسسملا

رارمتسسا بابسسأل مهمهف مدع يف ،نيبعÓلا اسضر مدع ببسس نمكيو
اقيبطت ةمراسص ريياعم تحت بردتلل ةدوعلا رارق مغر ،مهبتاور سصيلقت
.يرودلا ةطبار لوكوتوربل

يف هفقوم ،ةيناثلا ةجردلا يرود يف سسفاني يذلا ،يدانلا ررب هبناج نم
قفتملا كلت ىطختت ل بردملا اهددح يتلا بيردتلا تاعاسس نأا هيف دكأا ،نايب

.اهقيبطت يغبني اذل ،بتاورلا سصيلقت رارق ذاختا ىدل اهيلع
بناج نم ينفلا زاهجلاو نيبعÓلا نيب ةقÓعلا ودبت لاوحألا عيمج ىلعو

ىلع رهسش نم لقأا عم ديازتم لكسشب ةرتوتم رخآا بناج نم يدانلا ةرادإاو
.ةقباسسملا فانئتسسا

لازي ل ،بعلملا سضرأا ىلع ةيدنألا يقاب هيف بردتت يذلا تقولا يفف
وكاب بردملا هددحي امل اقبط مهلزانم يف نوبردتي وناكياف ويار وبعل
.نيبعÓلا فسص يف فقي يذلا ،زيميخ

إÎل‚إإ ¤إإ دوعي لويدرإوغ
ارتلجنإا ىلإا ،يتيسس رتسسسشنامل ينفلا ريدملا ،لويدراوغ بيب ينابسسإلا داع

.تابيردتلا فانئتسسا لبق
ةرك طاسشن قيلعت دعب نيرهسش لبق اينابسسإا ىلإا (اًماع94) لويدراوغ رفاسسو

زرولود هتدلاو ةافو ىلع اًدادح ةنولسشرب يف يقب ثيح ،ارتلجنإا يف مدقلا
.انوروك سسوريفب اهتباسصإا دعب ،لاسس

عاسضخإا يتيسس رتسسسشنام أادب دقف ،ةيناطيربلا «ليم يليد» ةفيحسص بسسحبو
لبق ،ةعاسس42 ةداع جئاتنلا قرغتسست ثيح ،سسمأا لوأا ،انوروك سصحفل هيبعل
.ةدوعلا رارق

ىلع ،سسمأا ةريغسص تاعومجم يف اهتابيردت ءدب نم ةيدنألا تنكمتو
.روفلا ىلع زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا يف قرفلا عيمج أادبت نل هنأا نم مغرلا

نيرصسعتŸإ صسنتلإ يبعل معدل ديدج قودنصص
ءاسشنإا اهنيب نم ،ةيفاسضإا تاءارجإا سسردي هنإا ،سسنتلل يلودلا داحتلا لاق

نيذلا ،افينسصت لقألا نيفرتحملا نيبعÓلا معد لجأا نم ،ديدج ةناعإا قودنسص
.انوروك سسوريف يسشفت ببسسب لماسشلا لزعلاب اورثأات

ةيليوج ىتح افقوتم بعللا لظيسسو ،سسرام ةيادب يف سسنتلا مسسوم فقوتو
ءاوتحا لجأا نم لودلا نم ديدعلا اهتقبط يتلا رفسسلا دويق ببسسب ،لقألا ىلع
.سسوريفلا راسشتنا

نيبعÓلا اداحتاو سسنتلل يلودلا داحتلا عمج ،رهسشلا اذه قباسس تقو يفو
لجأا نم رلود نييÓم6 ،ىربكلا عبرألا تلوطبلا ومظنمو تابعÓلاو
نيذلاو ،يملاعلا فينسصتلاب ةرخأاتملا زكارملا يف بعل008 يلاوح ةدعاسسم
.سشيعلا ةمقل بسسكل تلوطبلا يف ةكراسشملا نم مهلخد ىلع نودمتعي

لقأا تلوطب نم يلودلا داحتÓل ةعباتلا ةيملاعلا سسنتلا ةلوج نوكتتو
حمسستو ،رابكلاو بابسشلا تايرابم نيب ةيلاقتنا ةلحرم ةباثمب نوكت ،انأاسش
مهفينسصت نيسسحتل ةفاسضإلاب لاملا بسسكب نيفرتحملا نيبعÓلا نم ديدعلل
داحتا وأا نيفرتحملا نيبعÓلا داحتا تلوطب يف ةكراسشملل لهأاتلا لجأا نم
.تافرتحملا تابعÓلا

قودنسص نمسضتتسس ةديدجلا تاءارجإلا نإا سسنتلل يلودلا داحتلا حسضوأاو
يف007 ىلإا105 نم زكارملا نولتحي نيذلا نيبعÓلا ةدعاسسمل ةناعإا
.ىرخألا ةناعإلا جمارب مهلمسشت ل نيذلاو ،يملاعلا فينسصتلا

هترادإا سسلجمل عامتجا دعب ليسصافتلا نم ديزم نع يلودلا داحتلا نلعيسسو
.ناوج نم يناثلا يف

تقو يف ردسص نايب يف سسنتلل يلودلا داحتلا سسيئر يتريجاه ديفيد لاقو
نيبعÓلا لوسصح نامسضل انعسسو يف ام لك لعفن» نينثلا سسمأا رخأاتم
ةرتفلا هذه لÓخ روطتلا ةلسصاوم لجأا نم بولطملا معدلا ىلع نيبوهوملا
.«ةبعسصلا

بعل يأا ةيلهأا تناك ،ةينعملا فارطألا لك اهيلع تقفتا ريياعمل اقبطو
هحابرأا ىلإا ةفاسضإلاب هفينسصت رابتعلا يف عسضت ةقباسسلا ةناعإلا جماربل
.تلوطبلا نم ةقباسسلا

سسنتلا نع ةلوؤوسسملا تاهجلا تلواح ،ةيسضاملا ةليلقلا تاونسسلا لÓخو
.ةيفاك نكت مل اهدوهج نكل افينسصت لقألا نيبعÓلا فورظو حابرأا نيسسحت

إدحإو لإإ ÚمجاهŸإ لك تيصسن :مإروت
مجاهم بعسصأا نع ،قباسسلا سسوتنفوجو ةنولسشرب مجن ماروت نايليل فسشك

.ةيوركلا هتريسسم لÓخ ههجاو
ودلانور لثم هترتف يف ةبعللا ريطاسسأاو نيمجاهملا زربأل هتسسفانم مغرو

هاري طقف ادحاو اب˘عل ر˘كذ˘ت˘ي ه˘ن˘كل ،م˘هر˘ي˘غو و˘كن˘ي˘سشف˘ي˘سشو ا˘تو˘ت˘سسي˘تا˘بو
.بعسصألا

بعسصأا» :يلاطيإلا «وتاكريم وتوت» عقوم اهلقن تاحيرسصت يف ،ماروت لاقو
يتلا بعÓملا ىتحو سصاخسشألا ىسسنأا ،ءامسسألا نم ريثكلا ركذتأا ل ؟مجاهم
.«اًديج هركذتأا سسيتينوم نكل ،اهيف تبعل

بختنم عم ناك نيح ،اًريثك يناعأا ينلعج يذلا بعÓلا ناك» :فاسضأاو
.«؟كلذ لعفي فيك لءاسستأا تنك ،Óهذم ناكو ،0002 وروي يف اينابسسإا هدÓب

،طقف ةدحاو ةرم يناطخت هنإا يل لاق اًديعسس ينلعجيل وبميراك ىتح» :عباتو
.«ءادعسصلا تسسفنت ،بعلملا نم بردملا هبحسس امدنع ركذتأاو

.«هتروسصب تظفتحا يننكل ،بعÓك روسصلا نم ريثكلا يل سسيل» :لسصاوو
وهو عسضاوتلا ةفسص ةيمنت مهملا نم هنأل ؟هتروسصب تظفتحا اذامل» :متتخاو

.«اهايإا ينملع
،3002و0002 يماع نيب ديردم لايرل بعل سسيتينوم ورديب نأا ركذُي

.لاطبألا يرودو «اغيللا» بقلب هعم جوتو

لسصاوتم زيراوسس ةفيلخ نع ثحبلا

عفدت Úك ةمدصص
وراتول وحن ةنولصشرب



يليÓب بناج ىلإأ بعلل هجتي

يلهأإ يف عيقوتلإ نم بيرق ةدايع نب
يدوعصسلإ ةدج

بابسش بعلو يرئازج˘لا ي˘لود˘لا ةدا˘ي˘ع ن˘ب ن˘ي˘سسح د˘جاو˘ت˘ي
دوت يتلا ةيبرعلا ةيدنألا نم ديدعلا تامامتهإا نمسض ،ةنيطنسسق
ير˘سصم˘لا كلا˘مز˘لا يدا˘ن رار˘غ ى˘ل˘ع ه˘تا˘مد˘خ ن˘م ةدا˘ف˘˘ت˘˘سسإلا

.لبقملا يفيسصلا وتاكريملا راظتنإا يف يدوعسسلاا يلهألاو
سضوخ نم بيرق ينيطنسسقلا يدانل نميألا ريهظلا نأا ودبيو

،يلهألا يدان ةباوب نم يدوعسسلا يرودلا يف ةديدج ةبرجت
نوكيسس ذإاو يرئازجلا مجنلا يليÓب فسسوي  هل بعلي يذلاو
ةنيدم يدان رسصي امك ،قيرفلا فوفسصب  قاحتلإÓل ايفاسضإا اببسس
طخ ةسصاخ هفوفسص ميعدتل يرئازجلا بعÓلا مسض ىلع ةدج
.لبقملا مسسوملا عافدلا

طيمز .ع
تابيردتلأ ىلإأ قرفلأ ةدوع مغر

إوفنأاتصسي نل ايلاطيإ يف انوفرتحم
مداقلإ نإوج41ـلإ لبق تايرابملإ

مÓغ يزوف رارغ ىلع ايلاطيا يف نوفرتحم نوبعل ىقلت
ديسشر ،نÓيم مجن ليعامسسإا رسصان نب ،يلاطيلا يلوبان بعل
بعل سسيرهل يدهم ،لابسس سسراف دمحم ،انيتنرويف بعل لازغ
يرود˘لا قÓ˘ط˘نا ل˘ي˘جأا˘ت د˘ع˘ب ةرا˘سس ر˘ي˘غ را˘ب˘خأا ،ا˘يرود˘ب˘ما˘˘سس
.مداقلا ناوج41ـلا ةياغ ىلإا يلاطيلا

ءوسضلا حنمت مل ةموكحلا نأا ةيلاطيا ةيمÓعإا ريراقت تفسشكو
ناوج41ـلا خيرات تددح امدعب تابيردتلل ةدوعلاب رسضخألا
.ةيسضاملا ةليلقلا تاعاسسلا يف تابيردتلا ىلإا ةدوعلا مغر ،مداقلا

ب.م.يرسسيإأ
فيطسس قافو

تايرابملأ بيترت صصخي يذلأ يتوسصلأ ليجسستلأ يف قيقحتلل

إددجم ةيافلح يعدتصست طابصضنلإ ةنجل
،مدقلا ةركل ةينطولا ةطبارلل ةعباتلا طابسضنلا ةنجل تهجو

لجأا نم فيطسس قا˘فو سسي˘ئر ة˘يا˘ف˘ل˘ح د˘ه˘ف˘ل اد˘يد˘ج ءا˘عد˘ت˘سسا
ليجسست˘لا ة˘ي˘سضق سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ،ه˘لاو˘قأل ذ˘خأاو ا˘ه˘ما˘مأا لو˘ث˘م˘لا
.ةينطولا ةلوطبلا يف تايرابملا بيترت سصخي اميف برسسملا

ةدايقب ةنجللا نأا ،ةينطولا ةلوطبلل يمسسرلا عقوملا فسشكو
لثميل فيطسس سسيئرل اديدج ءاعدتسسا تهجو حابسصم لامك
نينثلا ةسسل˘ج ي˘ف رو˘سضح˘لا ه˘ي˘ل˘ع رذ˘ع˘ت ا˘مد˘ع˘ب ،اد˘غ ا˘ه˘ما˘مأا
.سضرملا ببسسب يسضاملا

ب.م.يرسسيإأ
ةمسصاعلأ داحتإأ

دوسسألأو رمحألأ نينوللأ باحسصأأ عم ءاقبلأ يف هتبغر ددج

ةقرو درجم «ةراطصسوصس» عم يدقع :يردوك
صضرع يأإ قلتأإ ملو

تجار يت˘لا ةر˘ي˘ث˘كلا تا˘ع˘ئا˘سشل˘ل اد˘ح يردو˘ك ةز˘م˘ح ع˘سضو
هعم يهتني هدقع نأاو اميسسل داحتلا عم هلبقتسسم سصوسصخب
ل «ةراطسسوسس» عم دقعلا هنأا احسضوم ،يلاحلا مسسوملا ةياهن
ىلع رسشابم ثب يف يردوك حسضوأاو.ريغ ل ةقرو هنوك ىدعتي
يأا قلتأا مل »:Óئاق ،«كوب سسياف» يعامتجلا لسصاوتلا عقوم
يلاحلا مسسوملا ةياهن هعم يهتني يذلا يدقعل ةبسسنلابو ،سضرع
.«ةقرو درجم وه

ب.م.يرسسيإأ

 يلوبان عمصسانوأإ لامآإ ىيحي نوخيلاك ليحر
يسسنرفلا سسين بعلو يرئازجلا يلودلا سسانوأا مدآا نأا ودبي

هيدان فوفسص ىلإا ةدوعلل دنع هتايناكمإا راهظإل ةسصرف رخآا مامأا
قيرفلا موجن سضعب ليحر برق لÓغتسسإاو  ،يلاطيإلا يلوبان
هبردم  عانقإاو هسسفن سضرف لجأا نم يلاحلا مسسوملا ةياهن
 .Óبقتسسم هيلع دامتعلاب

برق نع ةيلاطيإلا فحسصلا نم ديدعلا تركذ ام بسسحبو
«يبونيترابلا» ةعلق نم ينابسسإلا يلودلا نوخيلاك يزوج ليحر
يدان ةباوب نم ينابسسإلا يرودلا ىلإا دوعيسس يذلا مسسوملا ةياهن
ودروب جيرخ ةحلسصم يف ديكأاتلاب بسصيسس يذلاو ،ايسسنلاف
هتايناكمإا تابثإا لÓخ نم ةسصرفلا لÓغتسسإا هيلع بجي يذلا

اذإا قيرفلل ةيسساسسألا ةليكسشتلا يف هسسفن سضرف ىلع لمعلاو
نو˘كت ن˘ل فو˘سسو ،ي˘لا˘ط˘يإلا بو˘ن˘ج˘لا يدا˘ن ع˘˘م ءا˘˘ق˘˘ب˘˘لا دارأا
اهب موقيسس يتلا تاريغتلا لظ يف ةسصاخ ةلهسس ةيرومأاملا

نأا ى˘لإا ،ةرا˘سشإلا رد˘ج˘˘ت .لجاع˘لا بير˘ق˘لا ي˘ف ي˘لو˘با˘ن سسي˘ئر
يسسنرفلا سسين قيرفل هتراعإا ةرتف تهتنإا دق  اعيبر32 بحاسص
«غيللا» ةسسفانم ءا˘غ˘لإل ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا ة˘ط˘بار˘لا نÓ˘عإا د˘ع˘ب ار˘كب˘م
ببسسب رظتنملا ءادألا سسانوأا مدقي ملو اذه ،يلاحلا مسسوملا
مدع اذكو بردم عانقإا يف هلسشفو ةرركتملا تاباسصإÓل هسضرعت
 .يسسنرفلا يدانلل ةوجرملا ةفاسضإلا ميدقت

طيمز.ع
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ةيوقلأ تابختنملأ نم ريبك ددع ىلع أوقوفت ايقيرفإأ لاطبأأ

ةيملاعلإ تابختنملإ لصضفأإ نمصض21ـلإ زكرملإ يف رصضخلإ
ةنصس32 نم لقأإ نيبعل كلمت يتلإ

يدنلوهلأ يرودلأ ‘ ةبرŒ صضوخ لسضف امدعب

«جيلÿإ لإومأإ ىلع يصسفن ريوطت تÎخأإ»:ولفرد

13

نم ينطولا بختنملا نكمت
زربأا ةمئاق نمسض ناكم زجح
كلمت يتلا ةيملاعلا تابختنملا

ام ،ةنسس32 نم لقأا نيبعل
ىلع ةنئمطم ر˘ئاز˘ج˘لا ل˘ع˘ج˘ي
يف ينطولا بختنملا لبقتسسم
.ةمداقلا تاونسسلا

«ةقيقد09» ع˘قو˘م ع˘سضوو
تابختن˘م˘لا زر˘بأا م˘سضت ة˘م˘ئا˘ق
نيبعÓلا نم انازخ كلمت يتلا
يف رسضخلا ءاج ثيح بابسشلا
تداع نيح يف ،21ـلا زكرملا
،يسسنرفلا بختنم˘ل˘ل ةراد˘سصلا

يف يدنلوهلا بختنملا ءاجو
تل˘ت˘حا ن˘ي˘˘ح ي˘˘ف ة˘˘فا˘˘سصو˘˘لا
اذه ،ثلاث˘لا ز˘كر˘م˘لا ل˘يزار˘ب˘لا

،ارتلجنا بختنم نم لك ءاجو
ا˘ي˘نا˘ب˘سسا ،لا˘غ˘تر˘ب˘لا ،ا˘ي˘لا˘˘ط˘˘يا

ايناملأاو جيورنلاو نيتنجرألاو
4ـلا ز˘كر˘م˘لا ن˘م ياو˘غورألاو
.11ـلا ىلإا

صسانوو لاطعو رسصان نب
بابسشلأ موجنلأ زربأأ
نأا ةقي˘قد09» ع˘قو˘م د˘كأاو

يرئازجلا ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا سسأا˘كب جو˘˘ت˘˘م˘˘لا

ة˘ل˘سصاو˘م ى˘ل˘ع ردا˘˘ق9102
ةمدا˘ق˘لا تاو˘ن˘سسلا ي˘ف ق˘لأا˘ت˘لا
نب ليعا˘م˘سسإا ثÓ˘ث˘لا ل˘سضف˘ب

نÓ˘˘ي˘˘م يدا˘˘ن م˘˘˘ج˘˘˘ن ر˘˘˘سصا˘˘˘ن
ةزئاجب جو˘ت يذ˘لاو ي˘لا˘ط˘يلا
م˘˘مأا سسأا˘˘ك ي˘˘ف بعل ل˘˘˘سضفأا
د˘جاو˘ت م˘غر9102 اي˘ق˘ير˘فإا
دجوي امك ،ةياغلل ةليقث ءامسسأا

يف ريهظ لسضفأا فسسوي لاطع
تاب يذلاو ةيسسنرفلا ةلوطبلا

قرف˘لا ن˘م دد˘ع عا˘م˘طأا ل˘ح˘م
امك ،هعم دقاعتلا يف ةبغارلا
مل هنأا مغر يذلاو سسانو دجوي
ه˘م˘لا˘ع˘م دا˘ج˘يإا ن˘˘م ن˘˘كم˘˘ت˘˘ي
،ةمئاد ةفسصب يدان يف عقوتلاو
تايناكمإلا لك كلمي هنأا لإا
زر˘بأا ن˘ي˘ب ن˘˘م اد˘˘حاو نو˘˘كي˘˘ل
.موجنلا

لك كلمت رئأزجلأ
ةرطيسسلل تايناكمإلأ

مدقلأ ةرك ىلع
ةيقيرفإلأ

،ه˘تاذ ع˘قو˘˘م˘˘لا ح˘˘سشرو اذ˘˘ه
يرئازجلا ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
ةركلا ىل˘ع ةر˘ط˘ي˘سسلا ط˘سسب˘ل
ةليلقلا تاونسسلا يف ،ةيقيرفإلا
ةسصاخ يثÓثلا لسضفب ةمداقلا

تا˘ب يذ˘لا ز˘ي˘م˘م˘˘لا ناز˘˘خ˘˘لاو
وهو ،ينطولا بختنملا هكلمي
ىلع انئمطم عيمجلا لعجي ام
ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘سصم
ةديج جئاتن دسصح ىلع رداقلا

با˘ق˘لألا ن˘م د˘يز˘م ق˘ي˘ق˘ح˘˘تو
يذ˘لا ر˘ي˘ب˘كلا ل˘م˘ع˘لا ل˘سضف˘ب
لامج ينطولا بخانلا هب موقي
ع˘م نو˘˘ب˘˘عÓ˘˘لاو ي˘˘سضا˘˘م˘˘ل˘˘ب
.مهيداون

يرون تيأأو رأوع رايتخأ
نم ديزي رسضخلأ ليثمت

بختنملأ ةوق
12) راوع ماسسح نا مغرو

81) يرون تيأا نايرو ،(ةنسس
بختنملا دعب اراتخي مل (ةنسس
ظوظح نأا لإا ،هنÓثميسس يذلا

بختنملا سصي˘م˘ق ناو˘لأا ل˘م˘ح
ةيلاع ىقبت يرئازجلا ينطولا

ن˘˘˘سسح˘˘˘ت˘˘˘لا ل˘˘˘ظ ي˘˘˘˘ف ،اد˘˘˘˘ج
ءادأا ىلع اد˘ب يذ˘لا ظو˘ح˘ل˘م˘لا
ايقيرفإا ممأا سسأاك يف رسضخلا

بخا˘ن˘لا فار˘سشإا تح˘ت9102
ا˘م ي˘سضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج ي˘ن˘طو˘لا
ي˘ف بغر˘ي ع˘ي˘م˘ج˘˘لا ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي
نإا˘ف ه˘ي˘ل˘عو ،ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل بع˘ل˘˘لا
ليثمت يرون تيأاو راوع رايتخا
ةو˘˘ق ن˘˘م د˘˘يز˘˘ي˘˘˘سس ر˘˘˘سضخ˘˘˘لا
يذ˘˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘˘لا
سضرعلاو لو˘ط˘لا˘ب ر˘ط˘ي˘سسي˘سس
ملو ةيقيرفلا مدقلا ةرك ىلع
.ةيملاعلا ل

نويلم01 دسصر «زديرلأ»
عانقإل ينيلرتسسإأ هينج

صسيتب

لخدي لوبرفيل
دقاعتلإ قابصس

 يدنام عم
لو˘˘بر˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ل يدا˘˘˘ن ل˘˘˘خد

عم دقعتلا قابسس يزيلجنلا
بعÓ˘˘˘لا يد˘˘˘نا˘˘˘م ى˘˘˘سسي˘˘˘ع
يدان مجن يرئازجلا يلودلا

يدانلا ىعسسيو ،سسيتب لاير
لطب عم عيقوتلل يزيلجنلا
ـل ل˘˘يد˘˘ب دا˘˘ج˘˘يإل ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا
با˘˘ق تا˘˘ب يذ˘˘لا ن˘˘ير˘˘˘فو˘˘˘ل
.ليحرلا نم ىندأا وأا نيسسوق

ةيمÓعا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشكو
لوبرفيل نأا ،سسمأا ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نا
˘˘مد˘˘ع لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسل ى˘˘ع˘˘سسي
،يدان عم هدقع يدنام ديدجت
ر˘ه˘سش هد˘ق˘ع ءا˘ه˘˘ت˘˘نا بر˘˘قو
ةميقلا سضفخل ،1202 ناوج
يدا˘ن˘ل˘ل ا˘ه˘˘ع˘˘فد˘˘ي˘˘سس ي˘˘ت˘˘لا
دحاو عم دقاعتلل يسسلدنألا

يف نيبعÓلا لسضفأا نيب نم
.«اغيللا»

نأا ردسصملا تاذ فاسضأاو
نويلم01 د˘سصر «زد˘ير˘˘لا»
،يدنام مسضل ينيلرتسسإا هينج
نو˘˘كت ن˘˘ل ة˘˘م˘˘ه˘˘م˘˘˘لا نأا لإا
نم لك دجاوت لظ يف ةلهسس
وكيتلتا ،ةنولسشرب ،لسساكوين
عم دقاعتلا قابسس يف ديردم
.رسضخلا مجن

ب.م.يرسسيإا

يرئازجلا بختنملا بعل ولفرد ةماسسأا ثدحت
هتبرجت  ىلع يدنلوهلا مياهنيرأا سسيتيف يدانو
عفاود نعو ،يدنلو˘ه˘لا يرود˘لا ي˘ف ة˘ي˘فار˘ت˘حلا
عيقوتلا دوجو مدعو ابوروأا يف بعللا هرايتخإا

هبادتنإا  ديرت تناك يتلا ةيجيلخلا ةيدنألا ىدحإل
تازايتمإاو يرغم بتار لباقم يسضاملا فيسصلا
يف قبسسألا ةمسصاعلا داحتإا مجاهم دكأاو.ىرخأا
يدانلل يمسسرلا عقوملا عم هارجأا يذلا راوحلا

هنأا ،يدنلوهلا يرودلا يف بعللا هرايتخإا رسس لوح
ىلع هاوتسسم ريوطتو ابوروأا يف بعللا لسضفي
يف دكأا امك ،لاومألا بسسكو جيلخلا يف بعللا
ديرأا»:Óئاق لسضفألا نوكيل حمطي هنأا هتاحيرسصت
عم ثدحت قيرفلا يف دحاو مقر فادهلا حبسصأا نأا

يتسصرف ينحنميسس هنأا دكأا يذلاو ينفلا ريدملا
ىلع تلسصح يسضاملا ماعلا »:افيسضم ،«ةلماكلا
ىظحأاسس مسسوملا اذه نكلو ،طقف ةسصرف فسصن
حبسصأل ليحتسسملا لع˘فأا˘سسو ،ة˘ل˘ما˘ك ي˘ت˘سصر˘ف˘ب
تيحسض »:لوقلاب هثيدح متخيل ،«لوألا فادهلا
ابوروأا يف يسسفن تبثأا نأا لجأا نم جيلخلا لاومأاب
لمأا جيرخ نأا ،ةراسشإÓل ريدجلا.«يفده وه اذهو
ةيفارتحإا ةبرجت سضوخل لقتنإا دق ناك ةداعسسوب
قيرف ةباوب نم8102 ةنسس يدنلوهلا يرودلا يف
ةياهن دعب رح لاقتنإا ةقفسص يف مياهنيرأا سسيتيف
ةدمل ادقع اعقوم ،ةمسصاعلا داحتإا يدان عم هدقع
.تاونسس عبرأا

ع.طيمز

 نامرد مأأ يف لسصافلأ ءاقللأ يف زوفلأ دعب يقيرفإلأ صسرعلأ أوغلب رسضخلأ

0102 ملاعلإ صسأاك غولب نم رصصم مرح حئإوللإ رييغت :ريبوصش
يرسصملا يلودلا بعÓلا ريبوسش دمحأا دكأا

،هدÓب بختنم سضرعت يلاحلا يمÓعإلاو قباسسلا
0102 لا˘يد˘نو˘م تا˘ي˘ف˘سصت لÓ˘˘خ ةر˘˘ماؤو˘˘م˘˘ل˘˘ل
يقيرفإلا داحتلا ررق ا˘مد˘ع˘ب ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا بو˘ن˘ج˘ب
ديدحت ةيفيكب ةسصاخلا حئاوللا رييغت مدقلا ةركل
.تقولا كلذ يف ،ةلهأاتملا تابختنملا

اهب سصخ ةيفحسص تاحيرسصت يف ريبوسش لاقو
هلجسس يذلا فدهلا دعب »:ةيرسصملا ةفاحسصلا

ةراسسخب ىهتنا يذلا ءاقللا يف ةكيرت وبأا دمحم
ةثÓثل فدهب يرئازجلا بختنملا مامأا ةنعارفلا
ماظنب ةسصاخلا حئاوللا ليدعت مت ،باهذلا ءاقل يف
يسسيئر ببسس وهو ،رايدلا جراخو لخاد فادهألا
.«0102 لايدنوم انلهأات مدع يف

يف يرسصملأ بختنملأ ممسست نع ثيدحلأ»
«ةحسصلأ نم راع باهذلأ ءاقل لبق رئأزجلأ

يلودلا سسرا˘ح˘لا ر˘ي˘بو˘سش ى˘ف˘ن ل˘با˘ق˘م˘لا ي˘ف
بخ˘ت˘ن˘م˘لا سضر˘ع˘ت ن˘ع ل˘ي˘˘ق ا˘˘م ل˘˘ك ق˘˘با˘˘سسلا
يتلا ةهجاو˘م˘لا ل˘ب˘ق ي˘ئاذ˘غ م˘م˘سست˘ل ير˘سصم˘لا

نأا احسضو˘م ،«ءار˘ح˘سصلا ي˘برا˘ح˘م»ـب م˘ه˘ت˘ع˘م˘ج
ةبجو اولوانت نيبعÓلا سضعبو بختنملا ءاسضعأا
بختنملا »:درطتسساو ،مهيلع رثأا ام ةرئاطلا يف
ءاسضعأاو ةتاحسش نسسح بردملا ةدايقب يرسصملا
لبق يئاذغ ممسستل اوسضرعتي مل ينفلا مقاطلا

نم راع ليق ام لكو ،يرئازجلا بختنملا ةهجاوم
لوانت اودارأا مهسضعب كانه نأا نيح يف ،ةحسصلا

.«ةرئاطلا يف ةبجو
ب.م.يرسسيإأ

ب.م.يرسسيإأ

sport@essalamonline.com
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يسضقي فيك بياعلأ ميلسس
رجحلأ لظ يف هتايموي

ناسضمر رهسشو يحسصلأ
؟ليسضفلأ

8Ñu رHÉÑاIك KرHÉÑنا Fل
ة˘˘H̆&لاK ير˘˘˘̆(از˘˘˘q̆˘˘˘˘لا بÅÑ̆˘˘˘åلا
امF ،رDا°ÄÑلا ة8ÑاK1 ة©6ÑÓH)لا
رåÅÑلا يD نKIt ة8Ñرíلا ل6Ñkèا

ى-وKH اIا̆-و˘م˘ل ءا̆>دõ̆˘ل ر1̆اK&لا
ل̆/اå̆˘لا ءاÅÑ̆í̆لاK ن̆©˘˘م˘ÄÑ̆˘õ̆م˘˘لا
ن©مÄÑ̆õم˘لا ى9Ñ̆رKH̆ اĬا9Ñ̆ر˘م˘ل

Fل ام Míا ي°-و&MÉÑل ءا>دلا اòل
6Ñ̆°̆í̆رو KD̆k̆ة̆©̆°˘م˘لا ه H̆6 نÑ°ة
ا˘H̆ا اذ˘J̆ ا˘̆°˘˘H̆و˘˘M̆ ى˘˘˘لا8981
+̆wÇÑ̆7 س8وÑ̆§̆ر رHÉÑ̆نا، D̆اĬا
م5اول ءارK7Ñ لمåلا ن©+ ه©EÉÑا
.تاداågلا+ ما©ïلاK ت©gلا

انوروك ءأدب نيباسصملأ ةبسسن
دجت مل ةلودلأو عافترأ يف

يه ام ،ةبسسانملأ لولحلأ دعب
؟يرئأزجلأ بعسشلل كحئاسصن

ل©ل لمå̆̆- ة˘لKد˘لا يداk̆ï̆̆>ا̆+
Ĭ˘§̆˘را <̆õ̆ا˘م0̆ ىM̆ة H̆ا̆§̆©̆°̆:او،
K-̆t̆©̆0̆ا ةk̆ل مار˘qÅÑ©°لا ا&+©Éس
D̆§̆و MÄÑ̆§̆ر <̆õ̆ى H̆å̆لا˘q̆ة F̆ل
م§ل ى°مKIk ،ة©9Ñرملا تلاtلا
س8وwÇÑ+ اH&ا دادÄÑلاK ق©Dوkلا
ي>و˘لا ة̆/رد نا دk̆ï̆̆>ا بÅÑ̆åلا

لF سIå©Å ا°åõ/ اH وKJ ةg(ا=
J̆˘لا ه˘̆-ا˘˘t̆د˘ل ،تلاL د̆+ ل H̆ن
-̆í̆§̆د˘لا مKة˘ل KIÇÑ̆ا)̆u لا&:̆ğءا
Kا&J̆˘˘1̆لا ل˘kÇÑ̆˘س8ا Kلا˘˘k̆˘ï̆˘©̆˘د
تا˘˘H̆ا˘˘˘م˘˘ò̆لا لا˘˘˘م˘˘˘6Ñ̆˘˘˘k̆˘˘˘å̆ا˘˘˘̆+
Kم˘˘لا˘˘Ü̆˘§̆تار K0̆اk̆مار HÄÑ̆اD̆ة
جKرwلا نH̆ ل̆©k̆ï̆õ̆˘لاK د̆>اk̆ğ˘لا
ر©wلا ر©= ه©D اH ي+رK قاوÓ&6Ñل
.هõلا ءا7Ñ نا

مدقلأ ةرك فقوأأ صسوريفلأ
نأأ ىرت له ،هرسسأاب ملاعلأ يف
ام تاناكمإلأ نم اهل رئأزجلأ
نم ةلوطبلأ فنأاتسست اهلعجي

؟ديدج
Kلا˘˘õ̆˘ه H̆˘لا ث©˘0̆ ن(Hò̆˘اĬتا

8Ñ̆˘åن&ا اد˘̆/ ب -̆˘å̆لا دو˘ğÜ̆ة˘لو
Kلòلا ن&M6 ماÑkو'Fكلذ د، Ikى°م
نH̆ جKرw̆˘لاK ءا̆+و˘لا iاJ̆ذ لK&ا
د̆°̆> اJ̆دK+̆å̆ ي˘لاt̆˘˘لا ماز˘k̆˘˘للا

H̆˘è̆˘ءاد˘˘لا ةردا M̆مò̆ن&ا ن Ĭس6رد
يD نو6Ñ©ò رارïلاK اد©/ ع9Ñولا
Dلا ةد(ا&Dدار K0kلا ى&IدMة.

ةيهأزلأ كترتف ىلإأ دوعن
نم دحأو تنك امل ميلسس يمع

نيذلأ ريطاسسلأ مهأأ
،ةينيطنسسقلأ ةركلأ مهتبجنأأ

كتبرجت نع انثدحت أذام
؟اهميقت فيكو بعÓك

-qر+kي FÓ<ب FاIت Iا/tة
0ÄÑب <õيم Kا&Iا ،ا§°> س9ار ا&Hا
-̆˘ï̆˘©̆˘©̆˘ا˘̆§˘˘م D̆k̆å̆ل دو˘õ̆q̆رو̆§˘م
ذاw-ا ة6ÑõÜ هل نH و§D ي9ÑاMرلا
ي˘Ĭ&ا د˘̆©˘F̆&لا ب6Ñا˘̆°˘˘م˘˘لا ي&ار˘˘˘لا

يMïرíل يدل اH لF مMدï- تلKا0

DÓ Mwíى <õ©ك FgرIا K-ا°>ر>ر
D̆˘ي EÄÑ̆°̆Ü̆©̆°̆ة KF̆د̆+ ل نا H̆ن
K9Ñ̆˘لا ع˘˘í̆˘رM̆ا˘م̆(اد ق D̆ة˘لا0̆ ي
رD̆ا̆°ÄÑ̆لا ناK ة8Ñ̆ا1̆ راĬ˘kÇÑ̆لا
MÄÑåدKن +ktï©كلذ ق.

كرأوسشم نع ثدحتن ول

يف تناك كتيأدب يوركلأ
مث نمو ةنيطنسسق ديرب
يسس صسأ يسسلأ ىلأ تلقتنأ

؟كلذ مت فيك
+Üg©åلا ةtاد+ لاMkي FاIت Hع

D̆˘رM̆˘ر˘̆+ قM̆˘د EÄÑ̆˘°̆˘Ü̆˘©̆˘°̆ة H̆°̆ذ
يKD ر+اF&لا ةMا= ىل)ا ر=ا8Ñ&لا
6Ñ̆°̆ا3891 ة-ÇÑ̆لا ي̆+ ل˘t̆جا
+åزMل̂ا زõه Mوم0ر» KFر/و+ اذMو
K0kى Iدلا روMن Fنا HÄÑ©ىلا ر
عH د/اوkلا ي°H اوK:õg م§Igا/
م- ءي7Ñ لF هõل دمtلاK قMرíلا

+ÜرMï6 ةÑõÄÑة.
يسسلاب أريثك طبترأ كمسسأ

تسضفر كنوك يسس صسأ
ىتح صضورعلأ نم ديدعلأ
أذام ،كأذنآأ ةيرغم تناك نإأو

ىلع تيرسصأأ أذاملو قلعت
؟ءاقبلأ

لK&ا ءا˘ğ˘ï̆˘˘لا ى˘˘õ̆˘˘̆> تMر˘˘8Ñ̆&ا
ي7Ñ̆å̆ğ ي0̆ يD̆ سMÅا̆> يĬوò̆ل
قMåÅÑ هt̆©̆á F̆õ̆˘م˘لاK» D̆درا̆+^
ىلا ةDا9Ñ)لا+ دو6Ñ&لاK ر1ÉÑ&لا

FوIي F°ت Hا0ا-ر Dلا يÄÑس6ا ي
6Ñ8ا1 ،يÑة Kا&Iه Hع I§اMة Fل
H̆6وÑ̆م -̆q̆لا د˘q̆ع©˘م Hkåõك+ ق
6Ñءاو Hن HÄÑ©رMا ن&K 0kى Hن
يD ي̆°å̆õ̆̆/ يذ˘لا رH̆&لا ،راIÇÑ̆&ا

F̆ل H̆6ا ةرÑ̆k̆q̆©ل ب˘õ̆°ءاد Kاذ§ل
E6لا تررÑkرامث Dلد+ لا/رلا ي
ع©مqلا ةtgمD هõل دمtلاK لاملا
سÅ©>&ا يIاK ة8Ñا1 ي°©òí- يل

Dدملا يM°ا+ ة<k5از KاDkwرا.
ملاع يف كتيأدب

بسصنم نم تناك ةريدتسسملأ
يف هتلمكأ مث ىمرم صسراح

أذكو رسسيلأ عفأدملأ بسصنم
مث يعافدلأ طسسولأ بعل

؟موجه بلق
Iåت&اد+ م Dر+ يMد EÄÑ°Ü©°ة

D̆˘ي H̆˘°ÇÑس6را˘0̆ ب H̆رH̆ى H̆ع
يMõوt- م- اJدå+ رi <©kردملا
ناد˘̆©˘˘م˘˘لا K6Ñ̆˘á بH̆˘˘°ÇÑ ى˘˘˘لا
رMÄÑلا عD̆اد˘م˘لا اذKF̆ ي̆>اD̆د˘لا

<õلا ىåم- موم -tوMõي +åدJا
م˘˘˘̆-K ،ي˘˘˘˘6Ñ̆ س6ا ي˘˘˘˘ÄÑ̆لا ى˘˘˘˘˘لا
يD̆ نوF̆&ل ا̆§H̆وM̆ يH̆اد6Ñ̆˘k̆ï̆ا

H̆˘˘˘°ÇÑ6و˘˘˘لا بÑ̆˘˘á ناد˘˘̆©˘˘˘م˘˘˘لا
يم> ي°لوMt نا لEg ي>اDدلا
«ه©õ> هõلا ةم0̂ر ير5F ع©+رلا
ث©0 موq§لا بEõ بH°ÇÑ ىل)ا

KDد0ا يL لاkر+ÇÑلا تاwة©/را
تاءاõïلا Lد0ا يD يõ> دمk>ا
بÇÑ°ملا اذJ̆ يD̆ ةM̆ر̆©k̆tÉÑ̆˘لا

KJو Hا /åõه Måqي+ ب KMÜõب
H°9 يÑرKلا ةرõåب D©ه D©ام Jو
Eمدا Hن Hد©>او KJو Hا Fنا.

لوأأ يفو انملع ام بسسح
نكلو ايسساسسأأ تنك كل ةلباقم

اهموي كلوخد مدع ررقت
يف اهدعب درلاب تمق نكلو

يف ثدح أذام ،نأديملأ
؟ةلباقملأ دعب عامتجأ
^MÉÑ̆˘tك H̆Ü̆لا «لوÇÑ̆ة0̆ار
:©õ6&ا ةÑgوé Kا&Iل لم>ا ا&Fنو
قاKD ماH&ا قMرíلا يD ا©6Ñا6Ñ&ا

HÄÑ̆˘©̆˘õ̆ة Kلò̆ن M̆وH̆§̆ا -̆ï̆مد˘
HÄÑ̆˘©̆˘رM̆˘ن H̆˘لا ن˘˘í̆˘رM̆˘ى˘˘لا ق
اوgلا:K ،ءاõ̆ï˘لا ةõ̆̆©˘ل iرد˘م˘لا
˘˘˘˘مد˘˘˘̆> ةرKر˘˘˘ÉÑ̆+ سÅ-و˘˘˘˘ò̆لا
ي&ا نH̆ اD̆و1̆ يõ̆̆> دا˘م˘k̆˘̆>لا

ة8Ñا1 ا§+ iا8Ñ&ا دE «ةJĝر
Kا%Ĭاذö لا˘ğرM̆د F̆نا M̆õ̆åب Dي
لå̆̆/ اH̆ وKJ̆ ى6Ñ̆˘í̆˘õ̆ ما˘EÄÑ̆ا
ث©0 ،مJ̆رارĔ ذM̆k̆w̆ سÅ-وò̆لا
يI&ا+ ة§/اوملا ة8Ñg©t يل دF&ا
ز̆©F̆رk̆˘˘لا ي˘K<̆˘õ̆ ي˘̆:ا˘̆©˘k̆˘0̆ا

Kلاtل دمõه F°ت HرFز +ÅÑòل
يKD̆ ي̆+ د6Ñ̆k̆°̆q̆ا ث©0̆ د̆©̆/
ن5Mاوملا تEõg ةE©ïد02 فر;
K6Ñ̆˘˘q̆˘˘õت J̆˘˘دD̆˘˘©̆˘ن /̆˘å̆˘õت
اH ه>امk/ا يD دF'وM سÅ-وòلا
+̆å̆لا د˘õ̆ï̆ءا D̆ي D̆°0رملا قدgا
ي°8Ñíåk دï̂ل د0اولا فرtلا+
H̆˘ار ث©˘0̆ ،«ن˘̆©˘̆-رv M̆˘t̆˘ثد
ن&ا م˘̆§˘˘ل د˘F̆'و˘KM̆ ن˘̆©˘Ó<̆˘ğ˘˘˘لا
ن&ا بM̆q ي̆:ا̆©k̆˘0̆لا ب>Ó˘˘لا
MرFام(اد ز Hثõام Dåلا لåاMب

Kن&ا Mل1د Hدرلا ل/&ا ن <õى
.ه-ارا©1

نم ديدعلأ ترسصاع
ءاسسؤورلأو نيبردملأ

ثÓث قيرفلأ عم تققحو
‐98 ـ68 تأونسس دوعسص تأرم

فيكو اهنع قلعت أذام ،49
؟راسصنألأ عم اهتسشياع

ا°I&ا اذJ لF يD ل©مqلا ءيÅÑلا
F̆˘°̆˘ا Ĭ˘لا ل˘1̆دÄÑ̆å̆ل ةدا˘õÄÑ̆°̆اD̆ر
KIò̆نو D̆ا˘م˘ل اد̆/ ن̆©0̆ر Ĭt̆ïق
فد§لا ق©tï- نi HرKIïk 5وíلا
لMqå يذلاK دوÇÑåلا+ س8اwلا

H̆دM̆°̆ا̆+ ة&F̆مõ§ا H°kåÅÑلا ،ةtدم
دوÇÑåلا تÅÑ> لا0 لF ىõ> هõل
.̆˘Óث H̆˘تار KĬõت +̆Ü̆ة˘لو H̆ع
.Mxراõkل ىgï- ماEر&ا ي§D قMرíلا

امك يروطسسأأ جأوز تسشع
بسسانت هنأو ةسصاخ ،لاقي

نيسشتب لأرنجلأ روسضحو
نم ةبيهر ءأوجأأ فرعو

؟رفانسسلأ
Iåم Jذ يFرL Hذلا نFرMتا

د>وH ناF ا§HوM ث©0 ،ةõ©مqلا
5DاDي K0kا ى&I°ا F°ا <õى Hد>و
H̆˘ا ع/̆˘k̆˘ا˘مé ا%Ĭاذö H̆ر˘لا ع)̆©Äس
+̆kÅÑ̆©̆6ا°م˘لا̆+ ه̆©̆©0̆ا يذ˘لا نÑgة
Kلا ه˘ل ى˘̆°˘˘م˘̆-&اÅÑ̆í̆ءا KلاÄÑ̆å̆ةدا،
لòلا éامk/لا كلذ دK+å ث©0
-°ïدرا+ ىلا لK 0kلا نا ى&IÇÑرا

ي°åõ/ اH وKJ ة0رíلا يIوMÅÑا>
.ار©ثF كلذ+ د6Ñå&ا

ةراسسخ ةرأرم تقد كنأأ امك
انثدح ،2991 ةنسس دوعسصلأ

ةيواسشلأ عم لقلأ ةرمأؤوم نع
فرغ يف مكل ثدح أذامو

؟صسبÓملأ رييغت
يD̆ ا̆°˘لداå̆̆- ا̆§KĔk̆ ف˘Ó&6Ñ̆˘˘ل

1°ÅÑõة KF°ا HÜلاg©ن +ÉÑرKةر
-tï©لا قí5و Kلòل̂ا نõبلا= ه»
-åرثIا MوH§ا K+م=رلا Hن FوI°ا
6Ñمå°1&ا اgةد©/ ارا Hلا/ر د0&ا ن
لïلا ن&ا+ ا°ل لاE ن©0 ،ة:رÅÑلا
-åلدا Hلا عÅÑاKMة KJو Hا Må°ي
-kوMq°لا+ اÇÑå(رلا ن&ا ل)ا دو©Äس
MوH§ا +kÅÑ©8 نÑا°0را Dفر= ي
-̆˘˘è̆˘˘©̆˘˘©̆˘م˘˘لا ر˘˘Ó+Äس KĔ˘ا˘̆°˘˘ل لا
^MåÜ©òلا مÇÑt7 دلول ةÑرDkاو
ف˘˘˘Ó&6Ñ̆˘˘˘˘ل ن˘˘˘ò̆لK ق˘˘˘M̆ر˘˘˘˘í̆˘˘˘˘˘لا
-ÉÑ̆˘t̆˘©̆˘ا-ò̆˘م˘˘ل م -ò̆˘ن F̆˘اD̆©̆ة
ةKMاÅÑلا نوòل دوÇÑåلا ق©ktïل
D5ا Dلا يïل KJو Hا /åل KEk§ا
هõ̆˘لا ة˘م0̆ر«يدوi +̆õ̆q̆رد˘م˘˘لا

<̆˘õ̆˘©̆˘ل «ه MÇÑ̆˘ي˘م̆=ا ث©0̆ قد
<õ©ه.

نم مهتفخ مكنأأ لاقي

،اهموي راسصنألأ ةهجأوم
مل نم زئاكرلأ نم كانهو

؟ةنيطنسسق لخدي
لوïلا نòم©D سåòÄلا ىõ> ل

اKردا̆= نD̆ï̆á H̆ «ة̆©Ĭارğ˘ل̂ا ن&ا
ن̆©̆°̆:اï̆˘لا نĬt̆ ا˘H̆&ا ة˘̆°˘M̆د˘˘م˘˘لا
+̆ïÄÑ̆°̆Ü̆©̆°̆د̆> ةIا +ÅÑòيدا> ل،
Kذ̆-&اF̆اد̆©̆/ ر K+̆ا<̆k̆ğيرا Ĕد̆(ا
ةÇÑ̆ğ©̆tلا يD̆ ت§̆/اK قM̆رõ̆í̆˘ل
م˘̆§˘k̆˘̆(د˘̆§˘̆- تلKا˘K0̆ را˘˘IÇÑ̆&لا

Kلا˘˘k̆˘ا&F̆˘©̆˘د <̆˘õ̆˘نا ى F̆7 لÑ̆ءي
Hòkوi ي+ر KDïá.

ةلوطبلأ يف كتمهاسسم
ةجيتن ةريبك تناك ىلوألأ

ول ،ةمسساحلأ فأدهألأ
لك مامأأ كيفده نع انثدحت

داحتأو مناغتسسم يجرت نم
؟ صشأرحلأ

ي°M̆q̆å̆õ اH̆ وKJ̆ هõ̆˘ل د˘مt̆˘لا

سåÉ+ ا°ÅÑ> ة0ï©ï ،اKHد رDkwا
ا̆°ÉÑ̆è̆á KF̆لا تt̆- تاءاõ̆˘ï̆˘˘لا
Iب=ر Dلا يIkÇÑا ر©= ل را&Hا
+̆˘˘wÇÑ̆˘˘س8و H̆˘ي˘̆/ر˘̆- ة˘̆§˘̆/او
HÄÑ̆k̆è̆اĬم، D̆ذ̆-&اF̆1د اد̆©̆/ رõت
ةõ+اïملا س6اIíا ر1%ا يD ا©:ا©0kا

K+̆©̆°̆ا˘م F̆لا نا˘q̆ع̆©˘م M̆å̆kïنا د
ت=ا+ لداkåلا ىلا ةر(ا6Ñ ةõ+اïملا
ع+ارلا فد§لا تK6Ñqõ سDÄا°ملا
Dاثلا يI©ةر©1&لا ة KJو Hا /åõ°ا
Iåدازلا+ دو FاHÓ، ا&Hا +wÇÑس8و
ي°H بõ: ا̆§H̆وM̆ س7ارt̆˘لا ءاï̆˘ل
ةم§م+ موE&ا ن&ا س7وi 0°òردملا

Kةد0ا KJ6ار0 يÑول ةI©ÄÑي KEد
F°ا Dلا ىلا ة/ا0 ي°ïاà ثلاÓث
K9اÑå°لا اåدMد Hلا نíىلا س8ر
نM̆&ا ،ةر̆©1̆&لا تاõ̆˘t̆â̆˘˘لا ة˘M̆ا˘̆=
8Ñ̆˘å̆˘ل تد˘˘õ̆˘§̆q̆مو +̆Ü̆õب H̆ن
5HÓ)ي KKDïت Dا§°لا يMة Dي
فدJ̆ ل̆©kÄÑ̆q̆̆+ ا̆°u F̆í̆k̆̆©̆/ر̆-
ىõ̆> ق̆(اĔد5 لĔğ را˘Ĭ˘kÇÑ̆لا
.ةMا§°لا

عبتي..

Òسسمو بعÓك مهعم جوتو «ةروسضÿأ» عم تأرم ثÓث دوعسصلأ ققح

ةجاح رفانصسلإ..يصس صسإ يصسلإ صصيمق يلمحب رختفأإ» :ميلصس بياعلإ
«مداقلإ مصسوŸإ بقلب ةحرف مهل ىن“أإ ةقراخ

نأأ لإأ ىبأأ يذلأو ،«ميلسس بياعلأ» ينيطنسسقلأ يسضايرلأ يدانلأ ةروطسسأأ عم «مويلأ مÓسسلأ» ةديرجل ريثم رأوح يف
ليمجلأ هيسضام ىلإأ «ودراب» نبأ داع دقو أذه ،رباكلأ فنسص هغولب دعب دوسسألأو رسضخألأ نينولل طقف بعلي

زمر هلعج يذلأ رمألأ ،ريسسمكو بعÓك ةلوطبلأ ةوهز صشياع هنأو ةسصاخ ريسسمك هرسضاحل أذكو يدانلأ ةقفرب
نيذلأ صسانلأ ركسشن» :لاق ثيح ركسش تاملكب هرأوح يف قلطني نأأ لإأ ىبأأ ىنعملأ نأأ ركذي يدانلأ خيرات يف ريبك

.«ديمعلأ بقل وه يل بقل ىلغأأ انل أوكرت نيذلأ قيرفلأ ءأدهسش محري يبرو يدانلأ أوسسسسأأ

صشامر ماسشه هرواح انيف رثأإ29 مصسوم دوعصصلإ انعييصضت»
«اهتقو هيلع يمغأإ يدوجلب يمعو

انديزي يصس صسإ يصسلإ ةروطصسأاب يتيمصست»
«ديمعلإ صصيمق يلمحب إزإزتعإو إرخف

دوعصص تإرم3 ـب يصس صسإ يصسلإ تكراصش»
«ريصسمكو بعÓك جيوتتبو

صسانلإ بحو يتحإر تدجو ينوكل صضورعلإ تصضفر»
«قيرفلإ يف ةنصس71 لإوط ىقبأإ ينلعج يذلإ رمألإ

«موجهلإ ¤إإ ينلوح يركز عيبرلإ يمعو يعافد نإديم طصسو ¤إإ رصسيأإ عفإدم مث ىمرŸإ ةصسإرح ‘ تبعل»



ةــــنصصرق

Òهصشلإ بعكلإ فده ىركذب لفت– «فافلإ»
فدهل33 ىر˘كذ˘˘لا ي˘˘ف

بختنملا ةروطسسأا رجام حبار
نر˘يا˘ب ى˘مر˘م ي˘ف ير˘ئاز˘ج˘˘لا

يئا˘ه˘ن ي˘ف ي˘نا˘م˘لألا خ˘نو˘ي˘م
تدا˘ع ،ا˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا يرود
يمسسرلا اهعقوم ربع «فافلا»
تازا˘ج˘نإا م˘هأا ن˘ع ثيد˘˘ح˘˘ل˘˘ل

ي˘˘˘ب˘˘˘هذ˘˘˘لا بع˘˘˘كلا بحا˘˘˘سص
يف هبعل يذلا ريبكلا رودلاو
سسأاكلاب وترو˘ب ه˘يدا˘ن ج˘يو˘ت˘ت
قÓ˘˘م˘˘ع˘˘لا ما˘˘مأا ة˘˘˘ي˘˘˘بوروألا
هقيرف ىدهأا يذلاو ،يرافابلا
بعل لوأا رجام دعيو ،ةارابملا قئاقد رخآا يف بقعلاب ريهسشلا هفده دعب هخيرات يف بقل لوأا

نأا دعب ةيبورولا باقلألا ىلغأا ازرحم ابوروأا لاطبأا يرود يئاهن يف كراسشي يقيرفإاو يبرع
.ةيفارخ ةقيرطب زوفلا فده لجسسو لوألا فدهلا عنسص

درلإ صضفر
ة˘ي˘سضق تع˘ن˘سص ا˘مد˘ع˘ب

لا˘ي˘˘ناد ي˘˘بر˘˘سصلا برد˘˘م˘˘لا
سضفر ،ثدحلا سشتيفوكاناي
اريثك سضوخلاو درلا ريخألا
˘مÓ˘ت˘سسا د˘ع˘ب ة˘ي˘سضق˘˘لا ي˘˘ف
نم ارارق «نويرق» ءانبأا ةرادإا

ة˘ي˘لود˘˘لا ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تلا فر˘˘ط
ح˘ن˘م˘ب ا˘ه˘مز˘ل˘ي مد˘ق˘لا ةر˘˘كل
ق˘˘ب˘˘سسألا «ما˘˘سصل » برد˘˘م
رايلم1.2 اهردق ةيلام ةميق
خسسف نع اسضيو˘ع˘ت ،م˘ي˘ت˘ن˘سس
«ةيسسف˘ع˘ت» ة˘ق˘ير˘ط˘ب د˘ق˘ع˘لا

رارقلا وهو دحاو بناج نمو
تدكأا دق ةرادإلا تناك يذلا

قوقح دادرتسسا ىلع اهلمع
.يدانلا

ةيعامج ةرجه
ةرقم ‘

ةرقم ةرادإا رظتنت يتلا كلت ةبعسص ةمهم
مسسوملا ءاقبلاب نيبعÓلا عانقإل ةيعاسسلا
لظ يف ،قيرفلا ريسصم ناك امهم لبقملا
ءاوجألا ريي˘غ˘ت ن˘ع م˘ه˘ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا حا˘سصفإا

ببسسب راوسشملا ةلسصاومل دادعتسسلا مدعو
مهنأاو ةسصاخ ،ةيلاملا تاقحتسسملا ةيلاكسشإا
نيترجأا ىوسس مسسوملا ةيادب ذنم اوقلتي مل
ىلإا قيرفلا عم مهطابترا عم انمازت طقف
بسسحو اذ˘˘˘˘˘˘ه1202 ة˘˘ف˘˘ئا˘˘˘سص ة˘˘˘يا˘˘˘غ
نم كانهف ا˘ها˘ن˘ي˘ق˘ت˘سسا ي˘ت˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا

مامتإل ىعسسي هنا ىلع دكأاو ةرادإلا حراسص
يف ةسصاخ ةرداغملا مث نمو طقف مسسوملا

.ةيلاملا ةقئاسضلا لظ

نولصضفي نوبعÓلإ
اصضيبأإ امصسوم

انل˘سصاو˘ت ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا
ةلوطبلا طاسشن فانئتسسا اودعبتسسا مهعم
تلوجلا ءارجإا فدهب ةلبقملا عيباسسألا يف
،مسسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ن˘م ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا ة˘ي˘نا˘م˘ث˘لا

نع نÓعإلا اوعقوتي ناك مهنأا نيفيسضم
ةيدنألا عيمج نأل سضيبألا مسسوملا رايخ
نم ةدوعلا بناوج لك نم ةدعتسسم ريغ
نأا ن˘ير˘ب˘ت˘ع˘م ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا ءاو˘جأا ى˘لإا د˘يد˘ج
فانئ˘ت˘سسا ن˘م ر˘ي˘ث˘كب م˘هأا نا˘سسنإلا ة˘ح˘سص
نولسضف˘ي م˘ه˘ف كلذ˘لو ة˘يور˘كلا ة˘لو˘ط˘ب˘لا
.ةيمسسر ةروسصب يلاحلا يرودلا قيلعت

Òخي Ìيخلب
يقيرفإلإ

يف يسسنوتلا يقيرفإلا يدانلا رخأات ببسسب
ي˘لود˘لا بعÓ˘لا ر˘ث˘ي˘خ˘ل˘ب تا˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسم ع˘˘فد
ه˘ح˘ن˘م ن˘ي˘ب ه˘يدا˘ن ر˘ي˘˘خألا ر˘˘ي˘˘خ ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ىوكسش ميدقت وأا ةقلاعلا ةيلاملا هتاقحتسسم
،«ا˘ف˘ي˘ف˘لا» مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘لود˘لا دا˘ح˘˘تلا ى˘˘لإا

حنمب ا˘ب˘لا˘ط˘م د˘يد˘ج˘لا با˘ب ق˘ير˘ف نو˘كي˘سسو
يدافتل هلاومأا قبسسألا ةملعلا ةيدولوم بعل
.ىسضم تقو يف ثدح امك ةبوقعلا

ةياهن رظتني ةغيلفوب
Èصصلإ غرافب مصسوŸإ

ةركسسب داحتا عم ة˘غ˘ي˘ل˘فو˘ب لا˘ب˘قإا راو˘سشم
نم ةداج تلاسصتا هيقلت دعب ،ةياهنلل هجتي
ةبي˘ب˘سش ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘م ي˘ف قر˘ف ة˘ثÓ˘ث ي˘لوؤو˘سسم
،لبقملا مسسوملا هتامدخ نم ةدافتسسÓل لئابقلا

ملو اهناكم حوارت تلازل رومألا نأا افيسضم
ة˘يا˘غ ى˘لإا ة˘ي˘م˘سسر˘لا تا˘سضوا˘ف˘م˘لا ى˘لإا قر˘˘ت
يور˘كلا م˘سسو˘م˘لا ر˘مأا ي˘ف ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ل˘سصف˘لا
نأا بعÓلا فسشكو ،ةياسصولا لبق نم يلاحلا
ادج ةر˘ي˘ب˘ك ي˘لا˘ح˘لا ه˘ق˘ير˘ف ةردا˘غ˘م ة˘ي˘نا˘كمإا
سضوخو ءاوجألا رييغت يف هتبغر ىلإا رظنلاب
راودألا بعلت يتلا قرفلا دحأا عم ةديدج ةبرجت
.مسسوم لك ىلوألا

qarsana@essalamonline.com
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رصصان نب نم رخصسي إربإ
فطخ

ءاوسضألا
لدج˘لا ة˘عا˘ن˘سصو
ل˘˘غ˘˘سشلا ى˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘ي
ـل ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘غا˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشلا
سشتيفوميهاربا
ي˘˘لود˘˘لا م˘˘ج˘˘ن˘˘لا
يديوسسلا
يذ˘˘˘لا ،ق˘˘˘با˘˘˘˘سسلا
بنا˘ج ى˘لإا بع˘ل˘˘ي
م˘ج˘˘ن ر˘˘سصا˘˘ن ن˘˘ب
بختنملا
يدان يف ،ينطولا

ممأا سسأاك يف بعل لسضفأا فسشك ثيح ،ةرم لك يف رسصان نب ةحزامم ىلع اربا لمعيو ،نÓيم
..«مويلا تابيردتلا ترسضح له ليعامسسإا» هل لوقي ،قباسسلا يسسكلاغ بعل نأا ايقيرفإا

15

ديد÷إ نإرهو بعلÃ «رهبنم» لوألإ ريزولإ
ىلع ايلج باجعإلا رهظ

ر˘يزو˘لا دار˘ج ز˘يز˘˘ع˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
ةينادي˘م˘لا ةرا˘يز˘لا ي˘ف لوألا
عو˘˘ب˘˘سسألا ا˘˘ه˘˘ب ما˘˘ق ي˘˘˘ت˘˘˘لا
نار˘هو بع˘ل˘˘م˘˘ل ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
اذ˘ه نأا ار˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م  ،د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
ميظن˘ت˘ل ..نو˘كي˘سس بع˘ل˘م˘لا
احرسسمو ىربكلا تارهاظتلا
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا تا˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م˘˘˘ل
تاقاقحت˘سسلا ي˘ف ي˘ن˘طو˘لا
عقو˘م ف˘سشك ا˘م˘ك ،ة˘مدا˘ق˘لا
ةر˘كل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تإلا
فقو  لوألا ريزولا نأا مدقلا

يلآلا يرلا ماظن ىلع فوقولا ةسصرف هل تناكو ،لاغسشألا ةريتو مدقت ىدم ىلع هترايز لÓخ
.اهتاريغت عم فيكتيو ةيخانملا لماوعلاب طبتري يذلاو بعلملا بسشع يرل يكذلا
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ةÓصصلإ تيقإوم

0102 ملاعلإ صسأاك غولب نم رصصم مرح حئإوللإ رييغت :ريبوصش^
«جيلخلإ لإومأإ ىلع يصسفن ريوطت ترتخأإ» :ولفرد^

ةرطيصسلل تايناكمإلإ لك كل“ رئإز÷إ^بابصشلإ موجنلإ زربأإ صسانوو لاطعو رصصان نب^
بختنŸإ ةوق نم ديزي رصضÿإ ليث“ يرون تيأإو رإوع رايتخإ^ةيقيرفإلإ مدقلإ ةرك ىلع

لخدي لوبرفيل
دقاعتلإ قابصس

يدنام عم

تايرابŸأ بيترت صصخي يذلأ يتوسصلأ ليجسستلأ ‘ قيقحتلل

يعدتصست طابصضنلإ ةن÷
إدد‹ ةيافلح

دوسسألأو رمحألأ Úنوللأ باحسصأأ عم ءاقبلأ ‘ هتبغر ددج

يدقع:يردوك
ةقرو در‹ «ةراطصسوصس» عم

صضرع يأإ قلتأإ ⁄و

مهعم جوتو «ةروسضÿأ» عم تأرم ثÓث دوعسصلأ ققح
Òسسمو بعÓك

صصيمق يلمحب رختفأإ » :ميلصس بياعلإ
ةقراخ ةجاح رفانصسلإ..يصس صسإ يصسلإ
«مداقلإ مصسوŸإ بقلب ةحرف مهل ىن“أإ

هينج نويلم01 دسصر «زديرلأ»
صسيتب عانقإل ينيلرتسسإأ
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مويدوبلأ يف ليزأربلأو فيسصو أدنلوه..ةرأدسصلأ يف اسسنرف

تابختنملإ لصضفأإ نمصض21ـلإ زكرملإ يف رصضخلإ
ةنصس32 نم لقأإ نيبعل كلمت يتلإ ةيملاعلإ

فيطسس قافو ةمسصاعلأ دا–إأ


