
30 صص

كÓصسألإو صشيجلإ دإرفأإو نينطإوملإ لوألإ ريزولإو أانه
رطفلإ ديع ةبصسانمب يبطلإ كلصسلإ لامعو ةينمألإ

لوأا يف ةعصشب لتق ةميرج
ةنتاب يف ةيكربب ديعلا مايأا

50صص
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رإرقلإ إذهل إديج ترصضح ةلودلإ نإإ لاق

AVTوPATوGRI  عفد مهلهاك نع حيزأإ

اهتحفصص ربع رصشنت ةكرصشلإ تاميلعت نأإ تدكأإ
يلخإدلإ ينورتكلإلإ ديربلإو ةيمصسرلإ

يفنت «كارطانوصس»
لمعلل اهيفظوم ةدوع

40 صص

قطانم يف نيكاكصسب ينيثÓث نونعطي صصاخصشأإ6
هدصسج نم ةفلتخم

جيريرعوب جربب صسولهم صصرق9305 طبصض ةبصسانملإ هذه لÓخ لمعلل نيرخصسملإ فلأإ34 عومجم نم

ةـــــئاملاب44.99
راجتلا مازتلإا ةــبصسن
ديعلا يف ةموادملاب

40صص

ةئ˘صشا˘ن˘لإ تا˘كر˘صشلإ با˘ح˘صصأإ دا˘ف˘ت˘صسإ
،ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ير˘˘˘˘صض تإءا˘˘˘˘ف˘˘˘˘عإإ ةد˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘م
عور˘˘صشم صضر˘˘˘ع ر˘˘˘ير˘˘˘ق˘˘˘ت بجو˘˘˘م˘˘˘ب
ة˘ن˘صسل ي˘ل˘ي˘م˘ك˘ت˘˘لإ ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لإ نو˘˘نا˘˘ق
ة˘˘˘ع˘˘˘قر ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسو˘˘˘˘ت ل˘˘˘˘جأإ ن˘˘˘˘م ،0202
ىل˘ع با˘ب˘˘صشلإ ع˘˘ي˘˘ج˘˘صشتو ا˘˘هرا˘˘صشت˘˘نإ
دهعت دعب ة˘صصا˘خ ،ا˘ه˘ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘صسلإ
يف ةدعاصسملإ دي ميدقتب ةموكحلإ

.عيراصشم ىلع ءلؤوه روثع

ابطاــخم نوـــبت شسيئرــلا
ةياقولاو ربصصلا» :بـعصشلا
«انوروك ةنحم نم جورخلل

50صص

قيبطتلا زيح لخدي ةمامكلا ءادترإا ةيرابجإا رارق
30 صصيقإوبلإ مأاب اهعصضو نود جرخ نطإومل ميتنصس نويلمب ةمإرغ

عـــــفر» : ةــحصصلا ريزو
 «اهنم دب ’ ةرورصض رجحلا

30صص

باحصصأ’ ةيبيرصض تاءافعإا
ةئصشانلا تاصسصسؤوملا

40 صص

تاصسصسؤوـــملاو ئطاوـــصشلا حـــتف
ابيرق نيفاطصصملا مامأا ةيقدنفلا

فايطصصإلإ مصسوم لÓخ نينطإوملإ ةيامح لجأإ نم يحصص لوكوتورب نع بقترم نÓعإإ

ريطانق7 يلاوح زجحي ششيجلا
تاي’و ةدعب جلاعملا فيكلا نم

عونمم ةيلحاصسلا قطانملاب ققصش ءارك ^
نيلماعتملا لكو ةيحايصسلا ت’اكولاو قدانفلل ةهجوم ةيحصصو ةيئاقوو ةيزارتحإا دعاوق ^

«انوروك» راصشتنا نم فوخت يأا نود رئازجلا يف مهتلطع ءاصضق ىلع نينطاوملا ثحت ةحصصلا ةرازو ^
 ايموي فرغلا فيظنتو ميقعتب مازتل’او اهب ةينف تارهصس ةماقإا عنم ةئاملاب05 ةبصسنب قدانفلا باعيتصسا ةقاط لÓغتصسإا ^

30صص

ةيمÓعإلإ ةلاصسرلإ مهلاصصيإإ ايح
«انوروك» ءابو راصشتنإ مغر

دوهج نمثي لاصصت’ا ريزو
فلتخم يف عاطقلا لامع

ةيمÓعإ’ا تاصسصسؤوملا
30 صص



م.م.ذ.شش نع ردشصت
عيزوتلاو رششنلل راشسŸا

رششنلا لوؤوشسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طشسولا عبطلا
قرششلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راشسŸا م.م.ذ.شش :طشسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرششلا عيزوتلا

(ةخشسن0512)4272 ددعلابحشس
moc.enilnomalasse@bup:راهششإ’ا

 ،Òفشس رداقلا دبع ،ةفاحشصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،ششويوز ديرف عراشش2

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإ’ا ديÈلا

moc.enilnomalasse@ofni
قرششلاب»مويلا مÓشسلا»ـل يوهجلا بتكملا

ةنيطنشسق  –  ةيعانشصلا ةقطنملا ةفاحشصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روشصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لشصت يتلا

اهباحشصأا ¤إا درت ’
 ترششن ءاوشس
رششنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
؟..تامامكلا نيأا

لك ىوتشسم ىلع هيف تقلطأا تقو يف
تامامكلا عيزوتل تÓمح نطولا عوبر
نم لك ديكأاتو ،نينطاوملا ىلع ناجملاب
ر˘يزو˘لاو ،ة˘˘ح˘˘شصلا ر˘˘يزو ،لوألا ر˘˘يزو˘˘لا
،ةينلديشصلا ةعانشصلاب فلكملا بدتنملا
ل˘ج ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع تا˘˘ما˘˘م˘˘كلا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت

هجاو ،ةلوقعم نامثأابو دÓبلا تايلديشص
يموي لÓخ تايلولا نم ديدعلا ناكشس
ىلع لوشصحلا يف ةريبك ةبوعشص ديعلا

˘مد˘ع بب˘شسب ،تا˘ي˘لد˘ي˘شصلا ن˘˘م ة˘˘ما˘˘م˘˘ك
سضع˘ب ماز˘ت˘لإا مد˘عو ،ة˘ه˘˘ج ن˘˘م ا˘˘هر˘˘فو˘˘ت
،ىرخأا ةهج نم ة˘مواد˘م˘لا˘ب تا˘ي˘لد˘ي˘شصلا

ةلهشس ةشضر˘ع ن˘طاو˘م˘لا ى˘ح˘شضأا ه˘ي˘ل˘عو
ىلع اهشضرف ةلودلا ترقأا يتلا ةمارغلل

.ةمامك نودب عراششلا ىلإا جرخي نم لك

! .. رمقلا شسيلو دراطع

يتلا ةيمÓشسإلا لودلا نم ديدعلا نأا ودبي
د˘ي˘ع ما˘يأا لوأا ي˘شضا˘م˘˘لا تب˘˘شسلا تن˘˘ل˘˘عأا
بكوك ةيؤورب تأاطخأا دق ،كرابملا رطفلا

اذه ،لاوشش رهشش لÓه هنأا اهنم انظ دراطع
ةديرغت يف يلودلا كلفلا زكرم هدكأا ام
ى˘ق˘˘ل˘˘ت ه˘˘نأا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف د˘˘كأا ،«ر˘˘ت˘˘يو˘˘ت» ر˘˘ب˘˘ع
لود˘لا سضع˘ب نÓ˘عإا لو˘ح تارا˘شسف˘˘ت˘˘شسا

بورغ مغر ،ةعمجلا ءاشسم لÓهلا ةيؤور
ملاعلا لود عيمج يف سسمششلا لبق رمقلا
ارمأا لÓ˘ه˘لا ة˘يؤور ل˘ع˘ج˘ي ا˘م ،ي˘مÓ˘شسإلا

.Óيحتشسم

ةنوقيأا .. «لايصس»
 زايتمإاب قرأا

اموي ،«لايشس» ريهطتلاو هايملا ةكرشش دكؤوت
لكاششمو قلقو قرأا ةنوقيأا تتاب اهنأا موي دعب
تشصوأا يذلا تقولا يفف ،زايتمإاب نينطاوملل
مازتلإلا ةرورشضب ةي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا ه˘ي˘ف
نم ةديحو ةيئاقو ةليشسوك ريهطتلاو ميقعتلاب
طشسو «لايشس» يه اه ،كاتفلا «انوروك» ءابو
،ءاشضيبلا رادلا ةيدلب حلاشصم نم مات تمشص
ةل˘ي˘ط نا˘شضمر نا˘ب˘ع ي˘ح ن˘ع ها˘ي˘م˘لا ع˘ط˘ق˘ت
روششنمب ولو كلذ رربت نأا نود .. ديعلا يموي
.. «كوبشسياف˘لا» ي˘ف ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘شص ى˘ل˘ع ط˘ي˘شسب
.! .. «لمه وأا لمحأا» راعشش ةعفار

قيفوتلاب

اندÓب يف ةفاقثلا عاطق هيف سشيعي تقو يف
ءا˘˘بو ي˘˘ششف˘˘ت بب˘˘شسب ل˘˘ل˘˘شش ه˘˘ب˘˘ششو ادو˘˘˘كر
تاعاطقلا نم ديدعلا لاح اهلاح ،«انوروك»
ةلاكولا تنلعأا .. دومجلا اذه رشسكلو ،ىرخألا
تاششرو حتف نع ،يفاقثلا عاعششإÓل ةيرئازجلا

ريم˘شس ي˘ئاور˘لا ا˘ه˘ط˘ششن˘ي ة˘ي˘شضار˘ت˘فا ة˘با˘ت˘ك
عيراششم يلماح بابششل˘ل ة˘ه˘جو˘م ،ي˘م˘ي˘شسا˘ق
فدهلا لخادلا ناوج رهشش يف كلذو ،ةباتكلا

ةباتكلا تاينقت لوح فراعم باشستكا اهنم
.«ليبÓه» فلؤومل قيفوتلابف ،بدألا لاجم يف

qarsana@essalamonline.com
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 يعولا
نم ديدج رهظم يف
يت˘لا ي˘عو˘لا ر˘ها˘ظ˘م
نطاوملا اهيلع اندوع
ذنم ةشصاخ ،يرئازجلا
كار˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘لا علد˘˘˘˘˘˘نإا
22 ـلا ي˘ف ي˘ب˘˘ع˘˘ششلا
يذلا9102 يرف˘ي˘ف
د˘˘˘ج ةرو˘˘˘˘شص قو˘˘˘˘شس
ن˘˘˘˘˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘˘˘˘˘قر˘˘˘˘˘˘˘˘ششم
˘مد˘قأا ،ن˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

سضعب ي˘ف نو˘ن˘طاو˘م
ءادأا ى˘ل˘˘ع تا˘˘يلو˘˘لا

ي˘˘ف د˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘لا ةÓ˘˘˘شص
رارغ ىلع ،«انوروك» ىودع يدافتل ةيئاقولا تاءارجإÓل مراشصو مات مارتحإا عم ةعامج عراششلا
.مهل ةيحت .. ليبقتلاو ةحفاشصملا يدافتو يعامتجإلا دعابتلا ةفاشسم مارتحإا

نارفازام ‘ «نويوادنرأ’ا»
ا˘ع˘قو˘˘ت˘˘م نا˘˘ك ا˘˘م˘˘ك
فششك ..ةداعلا مكحب
ريدم ،قورشش نيشساي
نار˘˘˘˘فزا˘˘˘˘م قد˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ف
ءاشضعأا  نأا ،ةدلارزب
نوميقيشس «يدنرألا»
82ـلاو72ـلا ي˘مو˘ي
يرا˘ج˘لا ر˘ه˘ششلا ن˘˘م
ار˘ي˘شضح˘ت قد˘ن˘˘ف˘˘لا˘˘ب
ر˘˘م˘˘تؤو˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘ل
،بز˘ح˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ل˘˘˘˘˘˘ك ّنأا اد˘˘˘˘˘˘كؤو˘˘˘˘˘˘م
ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘˘جإلا
سسور˘ي˘ف ة˘ح˘˘فا˘˘كم˘˘ل
م˘˘ت د˘˘˘ق ،«ا˘˘˘نورو˘˘˘ك»
لابقتشسل اهب مازتلإلا
ل˘˘ك ّنأاو ،ن˘˘يد˘˘فاو˘˘لا
فرظلا اذه لÓخ دوفولا لابقتشسل ةمزÓلا ةبرجتلا نم هل قدنفلا ىوتشسم ىلع لماعلا قيرفلا
.ملاعلا لود لج رارغ ىلع دÓبلا هب رمت يذلا يئانثتشسإلا يحشصلا

! .. قدصصت ’ وأا قدصص
ملاع يف اهعون نم ةديرف ةقباشس يف
ام ة˘شصا˘خ ة˘ث˘يد˘ح˘لا تا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا
عرشسأا تلجشس ،تنرتنألا ايازمب قلعت
تياباريت2.44 تغلب ملاعلا يف تانايب
نيمدختشسملل ح˘م˘شسي ا˘م ،ة˘ي˘نا˘ث˘لا ي˘ف
يلاع ملي˘ف0001 نم رثكأا ل˘ي˘م˘ح˘ت˘ب
لمأايو ،ةدحاو ةيناث نم لقأا يف ةقدلا
ى˘ل˘ع فر˘ششم˘لا ي˘لار˘ت˘˘شسألا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
اولشصوت يتلا جئاتنلا مدقت يف ةيلمعلا
يف تنرتنإلا تلاشصتا ةفرعمل اهيلإا
نويلارتشسلا ملعي ول هآا .. لبقتشسملا
 .! .. اندنع تينرتنلا ةعرشس

! ..فيصصلا ‘ جولث
ق˘ثو ،ثد˘ح˘ي ا˘م ردا˘ن د˘˘ه˘˘ششم ي˘˘ف
تفرع ،ادج ةردان ةيع˘ي˘ب˘ط ةر˘ها˘ظ˘ل
نع اهولع ديزي يتلا نانبل تاعفترم
جولثلل افيثك ا˘ط˘قا˘شست ر˘ت˘م0002
ءار˘ج ،ر˘ط˘ف˘لا د˘ي˘˘ع ما˘˘يأا لوأا لÓ˘˘خ
يف اد˘ج ةدرا˘ب ة˘ي˘ئاو˘ه ة˘ل˘ت˘ك مود˘ق
لئاشسو تلاقو ،فيشصلا لشصف ةيادب
تط˘غ جو˘ل˘ث˘لا نأا ،ة˘ي˘نا˘ن˘ب˘˘ل مÓ˘˘عإا
ةظفاحم يف ةي˘ل˘ب˘ج˘لا تا˘ع˘ف˘تر˘م˘لا

راطمألا تطقاشست تقو يف ،راكع
ق˘طا˘ن˘م˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘ف ةراز˘˘غ˘˘ب
.ةيلبجلاو ةيطشسولاو ةيراكعلا



watan@essalamonline.com
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دد˘˘ع˘˘لا ي˘˘˘ف رد˘˘˘شص ا˘˘˘م بشسحو
نإاف ،ةيمشسر˘لا ةد˘ير˘ج˘ل˘ل ر˘ي˘خألا
نو˘˘كي˘˘شس تا˘˘ما˘˘˘م˘˘˘كلا ءاد˘˘˘ترا
سصاخششألا عيمج ى˘ل˘ع ا˘يرا˘ب˘جإا

لوأا نم ءادتبا فورظلا لك يفو
ي˘ف كرا˘ب˘م˘لا ر˘ط˘ف˘لا د˘ي˘˘ع ما˘˘يأا
،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ن˘˘كا˘˘مألا ،قر˘˘ط˘˘لا
ي˘˘˘ف اذ˘˘˘كو ،ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘كا˘˘˘مأا
ةقلغملا وأا ةحوتفملا تاءاشضفلا
اميشسل ،روهمجلا لبقتشست يتلا
تارادإلاو تا˘˘˘˘˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لا
،ةيمومعلا قفارملاو ،ةي˘مو˘م˘ع˘لا

،تامد˘خ˘لا م˘يد˘ق˘ت تا˘شسشسؤو˘مو
مزلي ا˘م˘ك ،ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ن˘كا˘مألاو
ةرادإا ل˘˘˘ك ،ه˘˘˘˘تاذ مو˘˘˘˘شسر˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

،روهمجلا ل˘ب˘ق˘ت˘شست ة˘شسشسؤو˘مو
سسرا˘˘˘م˘˘˘ي سصخ˘˘˘شش ل˘˘˘ك اذ˘˘˘كو
،تامدخ مدقي وأا ايراجت اطاششن
،لا˘˘˘˘كششألا ن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘كشش يأا˘˘˘˘˘ب
ءادتراب مازتللا اذ˘ه˘ل لا˘ث˘ت˘ملا˘ب
،همارتحا سضرفو يقاولا عانقلا

كلذ ي˘ف ا˘م˘˘ب ،ل˘˘ئا˘˘شسو˘˘لا ل˘˘كب
،ةي˘مو˘م˘ع˘لا ةو˘ق˘لا˘ب ة˘نا˘ع˘ت˘شسلا

رار˘ق˘لا اذ˘ه ة˘ف˘لا˘خ˘˘م ّنأا ا˘˘م˘˘ل˘˘ع
ة˘ل˘ئا˘ط تح˘ت ي˘ن˘ع˘م˘لا ع˘شضت˘شس
نو˘˘نا˘˘ق ن˘˘م954ـلا ةدا˘˘˘م˘˘˘لا
نوناقلاب ة˘لد˘ع˘م˘لاو تا˘بو˘ق˘ع˘لا

82 ي˘ف خرؤو˘م˘˘لا02‐60 م˘˘قر
ةدا˘˘م˘˘لا سصن˘˘˘تو ،0202 ل˘ير˘˘فأا

01 نم ةمارغب بقاعي هنأا ىلع
،رانيد فلأا02 ىلإا رانيد فلآا

كلذ˘˘˘ك بقا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي نأا زو˘˘˘˘ج˘˘˘˘يو
رثكألا ىلع مايأا3 ةدمل سسبحلاب

لوأا م˘ي˘شسار˘م˘لا ف˘لا˘خ ن˘˘م ل˘˘ك
نم ا˘نو˘نا˘ق ةذ˘خ˘ت˘م˘لا تارار˘ق˘لا

.ةيرادإلا ةطلشسلا فرط

يقإوبلإ مأاب اهعصضو نود جرخ نطإومل ميتنصس نويلمب ةمإرغ

قيبطتلا زيح لخدي ةمامكلا ءادترإا ةيرابجإا رارق

ر.نوراه

ةياقولل ةموكحلإ فرط نم ةذختملإ ريبإدتلإ راطإإ يف قيبطتلإ زيح ةمامكلإ ءإدترإ ةيمإزلإإ رإرق صسمأإ لخد
.يقإوبلإ مأاب اهعصضو نود عراصشلإ ىلإإ جرخ ميتنصس نويلمب نطإوم ميرغت مت ثيح ،«انوروك» ءابو راصشتنإ نم

نم ،نينطإوملإ دحأإ رصشن ثيح ،ةمامكلإ ءإدترإإ ةيرابجإإ رإرق قيبطت يف لعفلاب تأإدب نمألإ حلاصصم نأإ ودبي
01ـب ردقت ةمإرغل هصضرعت ىلع صصني غيلبت تابثإإ رصضحم ،يعامتجإلإ لصصإوتلإ عقإوم ىلع ،يقإوبلإ مأإ ةيلو

.عراصشلإ يف هلوجت لÓخ يقإولإ عانقلل هءإدترإ مدع ببصسب رانيد فلآإ

دإرفأإو نينطإوملإ لوألإ ريزولإو أانه
كلصسلإ لامعو ةينمألإ كÓصسألإو صشيجلإ

 رطفلإ ديع ةبصسانمب يبطلإ

ابطاخم نوبت شسيئرلا
ةياقولاو ربصصلا» :بعصشلا
«انوروك ةنحم نم جورخلل

دبع ،ةيروهمجلإ صسيئر دكأإ
نطإوملإ ةحصص نأإ ،نوبت ديجملإ
،ةلودلإ ةنيزخ فلك امهم مهأإ

نم ديزم ىلإإ نينطإوملإ ايعإد
ريبإدتلاب ديقتلإو ربصصلإ
ةياهنب ليجعتلل ةيئاقولإ
.ةنحملإ

ةملك لÓخ صسيئرلإ لاقو
تإونقلإ ىلع تثب ةزفلتم
ةحصص ىلع صصرحلإ» ةيمومعلإ
ىلإإ لغاصشلإ انلغصش لظي نطإوملإ
ءÓبلإ إذه انع هللإ عفري نأإ

إذه فلك امهمو ،ءابولإ إذهو
Óف ،ةلودلإ ةنيزخ صصرحلإ

ةمÓصس مامأإ ائيصش يواصسي
نأإ فرعي هنأإ دكأإو ،«نطإوملإ
،نيريثكلل قلقم يحصصلإ رجحلإ

ىلع ريثكلإ قلقب رعصشي هنأإو
،مهلامعأإو مهئانبأإ لبقتصسم
نودب ةبعصص ةلاح اهنإإ» افيصضم
ةتقؤوم هللإ نذإاب اهنأإ لإإ كصش
يكل» ،صسيئرلإ عباتو ،«ةرباعو
ةيلاحلإ ةيعصضولإ نم جرخن
لصصإون نأإ انل دب ل ،ةعرصسب
ىلع بلغتلل ،صسفنلإ عم ددصشتلإ
ةرم مكوعدأإ ،هيلعو ،ءابولإ
متنأإ ىلوألإ ةجردلابو ،ىرخأإ
لمحت ىلع ربصصلإ ىلإإ ،بابصشلإ

لعافتلإو ،ةفاصسملإ نم ىقبت ام
تإءإرجإلإ عم يباجيإلإ
ةيئانثتصسلإ ةيزإرتحلإ
.«ديعلإ يمويب ةصصاخلإ

هتملك ،نوبت صسيئرلإ متخو
ام ردقب هنأإ يهيدبلإ نم»
يف ةيئاقِولإ ريبإدتلاب كصسمتن
،عراصشلإ يفو ،ةرإدإلإو ،تيبلإ

لجعن ام ردقب ،ناكم لك يفو
فنأاتصسنو ،ةنحملإ ةياهنب

.«ةيداعلإ ةيمويلإ انتايح
،ةيروهمجلإ صسيئر أانهو إذه
يف هباصسح ىلع ةلاصسر يف
ينطولإ صشيجلإ دإرفأإ ،«رتيوت»
،ةينمألإ كÓصسألإو ،يبعصشلإ

هبصشو يبطلإ كلصسلإ لامع إذكو
رطفلإ ديع ةبصسانمب يبطلإ
 .كرابملإ

،لوألإ ريزولإ أانه هتهج نم
بعصشلإ لك ،دإرج زيزعلإ دبع
.كرابملإ رطفلإ ديع ةبصسانمب

ح.ميلصس

،ديزوب نب نامحرلا دبع ربتعإا
نا˘˘˘˘كشسلاو ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘شصلا ر˘˘˘˘˘يزو
عفر ،تاي˘ف˘ششت˘شسم˘لا حÓ˘شصإاو
دبل ةرورشض» يحشصلا رجحلا

روا˘ح˘م˘لا ن˘ع ا˘ف˘ششا˘ك ،«ا˘ه˘ن˘م
ميشسرت دعب عاطقل˘ل ة˘ي˘شسي˘ئر˘لا

ل˘ف˘كت˘لا ا˘˘هزر˘˘بأا ،رار˘˘ق˘˘لا اذ˘˘ه
دح عشضوو ،لماوحلا ءاشسنلاب
ح˘لا˘شصم˘ب ظا˘ظ˘ت˘كلا ة˘˘لا˘˘ح˘˘ل
.ةيحشصلا تاشسشسؤوملاب ديلوتلا
تاحيرشصت يف ،ريزولا حشضوأا

ءابنألا ةلاكو اهب سصخ ةيفحشص
ترشضح رئازجلا نأا ،ةيرئازجلا
ليجشست دعب ،مهملا رارقلا اذهل
تابا˘شصإلا دد˘ع ي˘ف سضا˘ف˘خ˘نا

مازتلا ىل˘ع ةوÓ˘ع ،تا˘ي˘فو˘لاو
ةيئاقولا تاءارجإلا˘ب ن˘طاو˘م˘لا
ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

 .تامامكلا ءادتراو
ىصضرمو لمإوحلاب لفكتلإ

ىلع ءاصضقلإو ناطرصسلإ
حلاصصم ظاظتكإ لكصشم
ةيبطلإ تلاجعتصسلإ

تايولوأإ زربأإ .. ةيحإرجلإ
عفر دعب ةحصصلإ عاطق

رجحلإ
ن˘˘ب ف˘˘ششك ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م
ةيشساشسألا رواحملا نع ،ديزوب
عاطقلا تايولوأاب اهفشصو يتلا
،ي˘ح˘شصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا ع˘˘فر د˘˘ع˘˘ب
تا˘˘ه˘˘مألا˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا ا˘˘هزر˘˘بأا
ه˘ف˘شسأا ن˘ع ار˘ب˘ع˘˘م ،ل˘˘ماو˘˘ح˘˘لا
اهتفرع يتلا ظاظتكلا ةلاحل
د˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘˘شصم

هذ˘ه» ،لا˘قو ،تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لا˘˘ب
،«عاطقلاب ق˘ي˘ل˘ت ل ة˘ي˘ع˘شضو˘لا

ةيمومعلا تا˘ط˘ل˘شسلا ع˘فد ا˘م˘م
يف ةعجان لولح نع ثحبلا ىلإا

ءوجللا لÓخ نم لاجملا اذه
ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تا ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت ى˘˘˘لإا
عاطقلل ةعباتلا تاي˘ف˘ششت˘شسم˘لا
ين˘طو˘لا قود˘ن˘شصلاو سصا˘خ˘لا
نيشسحتل يعامت˘جلا نا˘م˘شضل˘ل
ل˘ك ر˘ب˘ع ل˘ماو˘ح˘لا˘ب ل˘ف˘˘كت˘˘لا

هذهل دح عشضو نطولا قطانم
ن˘˘ع Ó˘˘شضف اذ˘˘ه ،ة˘˘ي˘˘ع˘˘شضو˘˘لا
زكارم سضعبل تارا˘يز˘ب ما˘ي˘ق˘لا

نطولا ربع ناطرشسلا ةجلاعم
ر˘ث˘كأا ا˘ه˘ل˘ع˘ج ى˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو
متيشس هنأا ىلإا اريششم ،ةيدودرم
ىلع ،ابيرق ىرخأا زكارم حتف
ةدا˘عإاو ،ة˘ف˘ل˘ج˘لا ز˘˘كر˘˘م رار˘˘غ
جÓ˘ع˘لاو ة˘يا˘قو˘لا نا˘ج˘˘ل ثع˘˘ب
ناطرشسلا ة˘ح˘فا˘كم˘ب ة˘شصا˘خ˘لا

ناك يذ˘لا ي˘نا˘ث˘لا ط˘ط˘خ˘م˘لاو
رهشش يف هقÓطإا سضورفملا نم
ه˘ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت م˘˘تو ،يرا˘˘ج˘˘لا يا˘˘م
سسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘ششف˘˘˘˘˘ت بب˘˘˘˘˘شسب
سسي˘˘ئر نأا ازر˘˘ب˘˘م ،«ا˘˘نورو˘˘ك»
ا˘ما˘م˘ت˘ها ي˘لو˘ي ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا

عيمج يف ططخملا اذهل اشصاخ
بنا˘˘ج˘˘لا ا˘˘م˘˘ي˘˘شس ل ،ه˘˘ب˘˘ناو˘˘˘ج
ل˘ك كار˘˘ششإا˘˘ب كلذو ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا
.تاعاطقلا

ه˘نأا ،ة˘ح˘شصلا ر˘يزو زر˘بأاو اذ˘˘ه
لوح تا˘شسارد˘ب ما˘ي˘ق˘لا م˘ت˘ي˘شس
ة˘ي˘ئاذ˘˘غ˘˘لا داو˘˘م˘˘لا عاو˘˘نأا ل˘˘ك
نأا ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ،ةدرو˘˘ت˘˘شسم˘˘لا
Óماع نوكي دق اهنم سضعبلا

سضع˘ب˘ب ة˘با˘شصإلا ل˘ماو˘˘ع ن˘˘م
،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف نا˘طر˘شسلا عاو˘نأا

ى˘˘لإا تقو˘˘لا تاذ ي˘˘ف ار˘˘ي˘˘˘ششم
تاعاطقلا لك ةكراششم ةيمهأا
.لاجملا اذه يف
لوط ىلإا ،ثدحتملا قرطت امك
،ةعششألاب جÓعلا ديعاوم ةدم
ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ت˘˘يلو˘˘ب ا˘˘م˘˘ي˘˘شسل
نأا ادكؤوم ،ةديلب˘لاو ة˘م˘شصا˘ع˘لا
ه˘ق˘ير˘ط د˘ج˘ي فو˘شس ل˘كششم˘لا
ةيشضرألا قÓطإا دعب لحلا ىلإا
اذ˘˘ه˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘قر˘˘˘لا
تر˘˘خأا˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو،عو˘˘شضو˘˘م˘˘˘لا
.91«‐ديفوك» يششفت ببشسب
ى˘لإا ،ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م را˘˘ششأاو
ح˘˘لا˘˘شصم ظا˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘كإا ل˘˘˘كششم
ةيحارجلا ةيبطلا تلاجعتشسلا
،نطولل ىربكلا تايفششتشسملل

هذه ميظنتل ططخم نع افششاك
ءبعلا نم فيفختلاو حلاشصملا
ن˘م ًءد˘ب ،ا˘ه˘ن˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ت يذ˘˘لا
ةدافتشسلا ةياغ ىلإا لابقتشسلا

زيهجت نع افششاك ،جÓعلا نم
هذهل ةلهؤوم ةيراوج ةدايع08
فلتخمب اهديوزت دعب ةمهملا
ل˘ح˘م ل˘ح˘˘ت˘˘ل تا˘˘شصشصخ˘˘ت˘˘لا
تلاجعت˘شسلا ح˘لا˘شصم سضع˘ب
تايفششتشسملل ةيحارجلا ةيبطلا
ن˘طاو˘م˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ب˘˘ير˘˘ق نو˘˘كت
ةمدخلا ز˘ي˘ح ا˘ب˘ير˘ق ل˘خد˘ت˘شسو
˘‐د˘ي˘فو˘ك» ن˘م سصل˘خ˘ت˘لا د˘ع˘˘ب
لوألا لوؤوشسملا بشسحو ،«91
،دÓبلا يف ةحشصلا عاطق ىلع
ي˘˘ت˘˘لا تلÓ˘˘ت˘˘خلا ل˘˘˘ك نإا˘˘˘ف
دعب لحتشس عاطقلا اهنم يناعي
ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا بي˘˘شصن˘˘ت
.ةيحشصلا ةظقيلل

ح.نيدلإ رمق

 رإرقلإ إذهل إديج ترصضح ةلودلإ نإإ لاق

«اهنم دب ’ ةرورصض رجحلا عفر»:ةحصصلا ريزو

˘ما˘يألا لÓ˘˘خ م˘˘ت˘˘ي نأا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي
نع يمشسرلا نÓعإلا ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا
هزاجنا ىرجي يحشص لوكوتورب
لكششتت ةينقت ةنجل فرط نم
ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘شصخاو ءار˘˘˘ب˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘م
،ةحايشسلا لاجم يف نيلماعتمو
ة˘ح˘شص ة˘يا˘م˘˘ح ل˘˘جأا ن˘˘م كلذو
را˘ششت˘نا يدا˘ف˘تو ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
ا˘م˘ي˘˘شسل ،«ا˘˘نورو˘˘ك» سسور˘˘ي˘˘ف
فا˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘شصإلا م˘˘˘شسو˘˘˘م لÓ˘˘˘خ
م˘ت˘ي نأا بق˘تر˘ي ثي˘ح ،ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا
˘ما˘˘مأا ئ˘˘طاو˘˘ششلا ح˘˘ت˘˘ف ا˘˘ب˘˘ير˘˘ق
.نيفاطشصملا
،ي˘˘تو˘˘غ ردا˘˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ح˘˘˘شضوأا

ة˘˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘شسلا ر˘˘˘يزو را˘˘˘ششت˘˘˘˘شسم
لمعلاو ةيد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ة˘عا˘ن˘شصلاو
ةينقتلا ةنجللا هذه نأا ،يلئاعلا
ى˘˘ل˘˘ع ار˘˘خؤو˘˘م تب˘˘˘شصن ي˘˘˘ت˘˘˘لا

كششو ى˘ل˘ع ،ةرازو˘لا ىو˘˘ت˘˘شسم
اذ˘˘ه ر˘˘ي˘˘شضح˘˘ت ن˘˘م ءا˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘نلا
يذ˘˘لا ي˘˘ح˘˘شصلا لو˘˘كو˘˘تر˘˘ب˘˘˘لا
دعاوقلا نم ةلمج ىلع يوتحي
ةيحشصلاو ةيئاقولاو ةيزارتحلا

ةيقدنفلا تاشسشسؤو˘م˘ل˘ل ة˘ه˘جو˘م
لكلو ةيحايشسلا تلاكولل اذكو
اب˘شسح˘ت ن˘ير˘خآلا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا
ر˘ج˘ح˘لا ع˘فر د˘ع˘ب ا˘م ة˘ل˘حر˘˘م˘˘ل
طا˘ششن˘لا ثع˘ب ةدا˘عإاو ي˘ح˘شصلا
ة˘ي˘ح˘شص فور˘ظ ي˘ف ي˘حا˘ي˘˘شسلا
مشسوم بارتقإا عم اميشسل ةنمآا
.فايطشصإلا

اذ˘ه ة˘ششقا˘ن˘مو ة˘شسارد ىر˘ج˘يو
نمشض جردني يذلا ،لوكوتربلا
يذ˘˘لا ي˘˘حا˘˘ي˘˘شسلا ط˘˘ط˘˘خ˘˘م˘˘˘لا

طاششنلا ثعبل ةرازولا هتعشضو
ءار˘˘ب˘˘خ فر˘˘ط ن˘˘م ،ي˘˘حا˘˘ي˘˘شسلا

ن˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘مو ن˘˘˘ي˘˘˘شصت˘˘˘خ˘˘˘مو
،ةحايشسلا لاجم يف نيلماعتمو
ةيئاقو ريبادتب جورخلا لجأا نم
د˘ح ع˘شضو˘ب ة˘ل˘ي˘ف˘ك ة˘يزار˘ت˘حاو
اميشسل «انوروك» ءابو راششتنإل
.«فايطشصلا مشسوم لÓخ
ي˘˘˘ف ،ه˘˘˘˘تاذ لوؤو˘˘˘˘شسم˘˘˘˘لا زر˘˘˘˘بأا
اهب ىلدأا ةي˘ف˘ح˘شص تا˘ح˘ير˘شصت
ةق˘ي˘ثو لا˘شسرإا م˘ت˘ي˘شس ه˘نأا ،سسمأا

ل˘˘ك ى˘˘لإا لو˘˘كو˘˘تور˘˘˘ب˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
تلاكو نم ةي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا
ةي˘قد˘ن˘ف تا˘شسشسؤو˘مو ة˘ي˘حا˘ي˘شس
تاعاط˘ق˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘لإا اذ˘كو
ي˘˘ترازو ا˘˘م˘˘ي˘˘شسل ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘˘لا
ةيلحملا تاعام˘ج˘لاو ة˘ي˘ل˘خاد˘لا

ةحشصلاو ،ةينارم˘ع˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لاو
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كشسلاو
هيلع عÓطÓ˘ل ،تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لا

هقيب˘ط˘ت ن˘م ن˘كم˘ت˘لاو ه˘ئار˘ثإاو
دعي امك ،ناديملا يف هديشسجتو
˘‐ ي˘ح˘˘شصلا لو˘˘كو˘˘تر˘˘ب˘˘لا اذ˘˘ه
ر˘˘˘˘يزو را˘˘˘˘ششت˘˘˘˘شسم ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شضي
ا˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘قو ءار˘˘˘جإا  ‐ة˘˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘˘شسلا

ةنأامط هلÓخ نم متي ايزارتحاو
ءاشضق ىلع مهثحو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ةحار يف ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف م˘ه˘ل˘ط˘ع
نم فوخت يأا نع اديعب ةمات
ارب˘ت˘ع˘م ،«91‐ديفو˘ك» را˘ششت˘نا

ىلث˘م ة˘ل˘ي˘شسو لو˘كو˘تر˘ب˘لا اذ˘ه
ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م ة˘˘ح˘˘شص ة˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ل
تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا ي˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘˘شسمو
ة˘˘ق˘˘فار˘˘م˘˘ل اذ˘˘كو ،ة˘˘ي˘˘قد˘˘ن˘˘ف˘˘˘لا
لجأا نم نييحايشسلا نيلماعتملا
.حايشسلا باطقتشسإا

لوكوترب˘لا اذ˘ه زا˘ج˘نا ىر˘ج˘يو
اقبط ‐ يتوغ فيشضي‐ يحشصلا
ن˘ي˘˘ت˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا تا˘˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت˘˘ل
،ةحايشسلاو ةحشصلل نيتي˘م˘لا˘ع˘لا

زكرت تاءار˘جإا ا˘ت˘مد˘ق ن˘ي˘ت˘ل˘لاو

ة˘يا˘م˘ح ةرور˘شض ى˘ل˘˘ع ا˘˘شسا˘˘شسأا
نم ةياقولاو نينطاوملا ةحشص
ثعب دعب «انوروك» ءابو يششفت
ف˘ل˘ت˘خ˘مو ي˘حا˘ي˘شسلا طا˘˘ششن˘˘لا
ىلإا اريششم ،ىرخألا تاطاششنلا
ىلع يوتحي لوكوتربلا اذه نأا
مازتللا يعدتشسي ةيئاقو ريبادت
لÓخ ءابولا راششتنا يدافتل اهب
يف اميشسل فايطشصلا مشسوم
ة˘˘˘ي˘˘˘قد˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘لا تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘˘لا

ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا تاءا˘˘˘˘شضف˘˘˘˘لاو
ادفاوت فرع˘ت ي˘ت˘لا ئ˘طاو˘ششلاو
.نيفاطشصملا نم اريبك
ايÓخ عصضوب قدانفلإ باحصصأإ مإزتلإإ

لفكتلل ةيبط قرف ريفوتو ةظقيلل
نيفظوملإو حايصسلإ ةحصصب

ةقيثو يف ةينقتلا ةنجللا حرتقت
با˘ح˘شصأا ماز˘ت˘˘لإا لو˘˘كو˘˘تر˘˘ب˘˘لا
ةظقيلل ا˘يÓ˘خ ع˘شضو˘ب قدا˘ن˘ف˘لا
عا˘˘˘شضوألا ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع عÓ˘˘˘˘طÓ˘˘˘˘ل
نيفاطشصملا ةقفارمو ة˘ي˘ح˘شصلا

تاءارجإلا ذاختا يف عارشسإلاو
يأا ل˘ي˘ج˘شست ة˘لا˘ح ي˘ف ة˘مزÓ˘لا

بناج ىلإا ،ءابولاب ةباشصإا ةلاح
ل˘جأا ن˘م ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط قر˘˘ف ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت
حا˘˘˘ي˘˘˘شسلا ة˘˘˘ح˘˘˘شصب ل˘˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘لا

هجوتلا عم ،ايمو˘ي ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لاو
باعيتشسا ةقا˘ط لÓ˘غ˘ت˘شسا و˘ح˘ن
نم ةئاملاب05 ةبشسنب قدانفلا
ام دعابتلا تاءارجإا قيبطت لجأا
.نيفاطشصملا نيب
قرطو ةيفيكب ةصصاخ تإءإرجإإ

ئطإوصشلإو حباصسملإ لÓغتصسإ
تا˘حار˘ت˘قا ة˘ن˘ج˘ل˘لا تمد˘ق ا˘م˘ك
قلعتت لوكوتربلا اذه يف ةيئاقو
لÓغتشسا قرطو ةيفيكب اشساشسأا
ة˘ع˘با˘ت˘لا ئ˘طاو˘ششلاو ح˘با˘شسم˘˘لا
ة˘˘ي˘˘قد˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘لا تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
قر˘˘ط˘˘ب اذ˘˘˘كو ،ة˘˘˘ي˘˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘شسلاو
ن˘ئا˘بز˘لا ل˘ي˘ج˘شستو لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسا
تارهشس ةماقإا عنم عم قدانفلاب
فيظنتو ميقعتب مازتللاو ةينف
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ق˘فار˘م˘˘لاو فر˘˘غ˘˘لا
ةغيشص لÓغتشسا عنم عم ،ايموي
ءارك وأا فيشضملا دنع نكشسلا
يف ةيلحاشسلا ق˘طا˘ن˘م˘لا˘ب ق˘ق˘شش
ةيرابجإا عم ،ةبعشصلا ةرتفلا هذه
ةيئاقو˘لا تا˘ما˘م˘كلا لا˘م˘ع˘ت˘شسا

قدا˘ن˘ف˘لا ي˘ف˘ظو˘˘م ماز˘˘لإا اذ˘˘كو
تا˘˘ما˘˘م˘˘˘كلا ءاد˘˘˘ترا ةرور˘˘˘شضب
ن˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘ل˘˘ل ا˘˘شضيأا رزآا˘˘م˘˘لاو
.«انوروك» سسوريفب ةباشصإلا

مÓعإلإ تايجولونكت لامعتصسإ
نئابزلإ باطقتصسل لاصصتلإو

ديدصستو عفد ةمهم ليهصستو
لطعلاب نيينعملإ ريتإوف

ة˘ن˘ج˘ل˘لا تعد ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘˘م
ة˘حا˘˘ي˘˘شسلا تلا˘˘كو ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا

لا˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شسا ى˘˘˘لإا را˘˘˘ف˘˘˘شسألاو
˘˘˘مÓ˘˘˘عإلا تا˘˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘˘لو˘˘˘˘ن˘˘˘˘كت
نئابزلا با˘ط˘ق˘ت˘شسل لا˘شصتلاو
ديد˘شستو ع˘فد ة˘م˘ه˘م ل˘ي˘ه˘شستو
نع لطعلاب ني˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ر˘ي˘تاو˘ف

ةيرشصعلا تاقيبطتلا هذه قيرط
ى˘لإا ،ءا˘بو˘لا را˘ششت˘نا ة˘ح˘فا˘كم˘ل

نم ةئاملاب05 لامعتشسا بناج
حايشسلا لقنل تÓفاحلا تاردق
اهفيظن˘تو ا˘ه˘م˘ي˘ق˘ع˘ت ةرور˘شضو
ميقعتلا تاجوت˘ن˘م ل˘ك ر˘ي˘فو˘تو
.نئابزلا ةدئافل

ـه.دإوج

ةيامح لجأإ نم يحصص لوكوتورب نع بقترم نÓعإإ
فايطصصلإ مصسوم لÓخ نينطإوملإ

ابيرق نيفاطصصملا مامأا ةيقدنفلا تاصسصسؤوملاو ئطاوصشلا حتف
عونمم ةيلحاصسلا قطانملاب ققصش ءارك ^

نيلماعتملا لكلو ةيحايصسلا ت’اكولا اذكو قدانفلل ةهجوم ةيحصصو ةيئاقوو ةيزارتحإا دعاوق ^
«انوروك» راصشتنا نم فوخت يأا نود رئازجلا يف مهتلطع ءاصضق ىلع نينطاوملا ثحت ةحصصلا ةرازو^

نيفاطصصملا نيب ام دعابتلا تاءارجإا قيبطت لجأا نم ةئاملاب05 ةبصسنب قدانفلا باعيتصسا ةقاط لÓغتصسإا^
ايموي ةيمومعلا قفارملاو فرغلا فيظنتو ميقعتب مازتل’او قدانفلاب ةينف تارهصس ةماقإا عنم^

ر˘يزو ،ر˘م˘ي˘˘ح˘˘ل˘˘ب را˘˘م˘˘ع ن˘˘م˘˘ث
ي˘م˘˘شسر˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘لا ،لا˘˘شصتلا
ةئ˘ن˘ه˘ت ة˘لا˘شسر ي˘ف ،ة˘مو˘كح˘ل˘ل
،كرابملا رطفلا د˘ي˘ع ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘ب
لامع ةفاك اهلذبي يتلا دوهجلا

تاشسشسؤوملا فلتخم يف عاطقلا
ة˘لا˘شسر˘لا لا˘˘شصيإل ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإلا
ءابو راششتنا لظ يف ةيمÓعإلا
ةفاكل يناهتلا مدقو ،«انوروك»
ىلإا عرشضت امك ،عاطقلا لامع

ةمألا ن˘عو ا˘ن˘ع ع˘فر˘ي نأا˘ب ه˘ل˘لا
اذه م˘مألا ع˘ي˘م˘جو ،ة˘ي˘مÓ˘شسإلا
هق˘ي˘فو˘تو ه˘نو˘ع˘ب ن˘م˘يو ءÓ˘ب˘لا
.نواعتلاو نماشضتلا نم ديزمب

ح.نيدلإ رمق

 «انوروك» ءابو راصشتنإ مغر ةيمÓعإلإ ةلاصسرلإ مهلاصصيإإ ايح

ةيمÓعإ’ا تاصسصسؤوملا فلتخم يف عاطقلا لامع دوهج نمثي لاصصت’ا ريزو



ي˘ت˘لا تازا˘ي˘˘ت˘˘ملا ل˘˘م˘˘ششتو
ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا ا˘˘ه˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘شس

تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا با˘˘˘ح˘˘˘˘شصأل
تقؤو˘م˘لا ءا˘ف˘عإلا ،ة˘ئ˘˘ششا˘˘ن˘˘لا

ارابتعا ،تاونشس ثÓث ةدملو
ن˘م طا˘ششن˘لا ءد˘ب خ˘يرا˘ت ن˘˘م
ةديحولا ة˘ي˘فاز˘ج˘لا ة˘ب˘ير˘شضلا
اذهل ةعشضاخلا كلتل ةبشسنلاب
ن˘م ءا˘ف˘˘عإلا اذ˘˘كو ،ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا
ينهملا طاششنلا ىلع مشسرلا

حا˘˘˘برأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ب˘˘˘ير˘˘˘شضلاو
ى˘لإا ة˘فا˘˘شضإلا˘˘ب ،تا˘˘كر˘˘ششلا
ةفاشضملا ةميقلا ىلع مشسرلا

ةان˘ت˘ق˘م˘لا تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا ى˘ل˘ع
زا˘˘˘˘ج˘˘˘˘نل ة˘˘˘˘˘شصشصخ˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا

.ةيرامثتشسلا اهعيراششم
لا˘˘م˘˘شسأار˘˘لا ة˘˘كر˘˘شش نأا˘˘˘ششبو

ءانثتشسابو هنإاف ،يرام˘ث˘ت˘شسلا
تاشسشسؤوم˘لا ي˘ف ة˘م˘ها˘شسم˘لا
زوحت نأا ن˘كم˘ي ل ،ة˘ئ˘ششا˘ن˘لا
يرامثتشسلا لامشسأارلا ةكرشش

ةئاملا نم94 زواجتت مهشسأل
،ة˘كر˘ششلا سسف˘ن لا˘م˘شسأار ن˘م
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا تدد˘˘˘ششو
باشسح ةنودم ةعجارم ةيمهأا

سصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا ،سصي˘˘˘˘شصخ˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ر˘˘يو˘˘ط˘˘تو م˘˘˘عد قود˘˘˘ن˘˘˘شصب
ة˘˘يدا˘˘شصت˘˘قلا ة˘˘مو˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘˘لا
.ةئششانلا تاشسشسؤوملل

ثدحلا4 1572ددعلإ ^1441 لإوصش30ـل قفإوملإ0202 يام62ءاثÓثلإ

watan@essalamonline.com

AVTوPAT وGRIعفد مهلهاك نع حيزأإ

ةئصشانلا تاصسصسؤوملا باحصصأ’ ةيبيرصض تاءافعإا

ز.لامج

ةيلاملإ نوناق عورصشم صضرع ريرقت بجومب ،ةيبيرصض تإءافعإإ ةدع نم ةئصشانلإ تاكرصشلإ باحصصأإ دافتصسإ
دهعت دعب ةصصاخ ،اهيف رامثتصسلإ ىلع بابصشلإ عيجصشتو اهراصشتنإ ةعقر عيصسوت لجأإ نم ،0202 ةنصسل يليمكتلإ

.عيراصشم ىلع ءلؤوه روثع يف ةدعاصسملإ دي ميدقتب ةموكحلإ

ةطبترملإ ةطصشنألإ عيمج نÓمصشت
يتدام قيوصستو ةئبعتو جاتنإاب

ىصصحلإو تنمصسإلإ
ةنتابب «اكيج» عمجم عرف

نيتداهصش ىلع لصصحتي
ةقباطملل نيتيلود

ةعانصصلإ ةرإزو تنلعأإ
تنمصسلإ ةكرصش نأإ ،مجانملإو
ةعباتلإ ،ةنتاب ةتوتلإ نيعل
تنمصسإل يعانصصلإ عمجملل
ىلع تلصصحت ،«اكيج» رئإزجلإ
نيتديدج نيتيلود نيتداهصش
.«وزيإإ» ريياعم قفو ةقباطملل
اهل نايبلإ يف ،ةرإزولإ تحصضوأإ

يف ةيمصسرلإ اهتحفصص ىلع
ىلوألإ ةداهصشلإ نأإ ،«كوبصسيافلإ»
ةكرصشلإ اهيلع تلصصحت يتلإ

ةخصسن10054 رايعمب قلعتت
ةرإدإإ ماظنب قلعتملإ ،8102
،ةينهملإ ةمÓصسلإو ةحصصلإ

ةصسصسؤوملإ رايعملإ إذه دعاصسيصسو
ةنمآإ لمع ةئيب ريفوت ىلع
امك ،نيمدختصسملل ةيحصصو
تاباصصإلإ ثدإوح نم للقيصس
ثدإوحو لمعلاب ةقلعتملإ
يذلإ يناثلإ رايعملإ امأإ ،ةافولإ

عمجملإ عرف اهيلع لصصحت
وزيإإ» يف لثمتيف يمومعلإ

قلعتتو8102 ةخصسن10005
ةرإدإإ ماظنب ةداهصشلإ هذه

لصضفأإ حصضويو ،ةقاطلإ
لاجم يف ةعبتملإ تاصسرامملإ
مت ثيح ،ايملاع ةقاطلإ ةرإدإإ

رثكأإ يف ءإربخ لبق نم هريوطت
ملاعلإ لوح ةلود06 نم
ديصشرت ىلع تاكرصشلإ ةدعاصسمل
ليلقتو ةقاطلإ كÓهتصسإ
مإزتللإ ىلإإ ةفاصضإلاب فيلاكتلإ

ىلإإ ةريصشم ،ةيئيبلإ تابلطتملاب
ةتوتلإ نيعب اكيج عرف نأإ

فإرتعلإ» إذه ىلع لصصحت
نم  «هعون نم مهألإ يلودلإ

ةيصسنرفلإ ةيعمجلإ فرط
ربتعت يتلإ ،«رونفأإ» صسييقتلل
ةلعافلإ ةيعجرملإ تائيهلإ نم

جاتنإإ يف ،يلودلإ ىوتصسملإ ىلع
تافصصإوملإ فلتخم عصضوو
.صسيياقملإو ريياعملإو
تإذ تنكمت ،هتإذ قايصسلإ يف
نيتداهصش ديدجت نم ةصسصسؤوملإ
رايعم نم Óك ناصصخت نييرخأإ
ماظنب طبترملإ1009 وزيإإ
وزيإإ رايعمو ،ةدوجلإ ةرإدإإ

،ةيئيبلإ ةرإدإلإ ماظنل10041
عيمج لمصشت تإداهصشلإ هذهو
ةطبترملإ ةصسصسؤوملإ ةطصشنأإ

يتدام قيوصستو ةئبعتو جاتنإاب
.ىصصحلإو تنمصسإلإ

ز.لامج

ريزو ،يده˘م˘ل˘ب ف˘شسو˘ي د˘كأا
،فا˘قوألاو ة˘ي˘ن˘يد˘لا نوؤو˘ششلا
ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ي˘˘عو˘˘بو ه˘˘˘نأا

ن˘م ن˘كم˘ت˘ن˘شس م˘˘ه˘˘ماز˘˘ت˘˘لإاو
رجحلا تاءارجإا نم ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا
اذه نأا ىلإا اريششم ،يحشصلا

ىلإا ةعرشسب ةدوعلا ينعي ل
.ةيعيبطلا انتايح
تاحيرشصت يف ،ريزولا زربأا

نإا ،سسمأا اه˘ب ى˘لدأا ة˘ي˘ف˘ح˘شص
،نييرئازجلا نينطاوملا يعو
تاءار˘˘˘جإلا˘˘˘ب م˘˘˘ه˘˘˘ماز˘˘˘ت˘˘˘لإاو
هجوتلا ىلإا انعفديشس ةيئاقولا
نم ليلقتلاو فيف˘خ˘ت˘لا و˘ح˘ن
ي˘ح˘˘شصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا تاءار˘˘جإا
ي˘ششف˘ت بب˘شسب ة˘شضور˘ف˘˘م˘˘لا
،دÓب˘لا ي˘ف ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
لجعت˘شسن نأا ي˘غ˘ب˘ن˘ي ل ه˘نأاو
ا˘ن˘تا˘ي˘ح˘ل ةدو˘ع˘لاو جور˘خ˘لا˘ب
يدهملب فاشضأاو ،ةي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا
يتلا ةريبكلا ةحئاجلا هذه نأا

،ا˘ه˘ل˘ث˘م ة˘ير˘ششب˘لا تفر˘˘ع ا˘˘م
ة˘˘ي˘˘نا˘˘شسنإلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع تشضر˘˘˘ف
احشضوم ،مهتمÓشسل اطورشش

اهب مدقت يتلا ىواتفلا لك نأا
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع ا˘˘ن˘˘خ˘˘يا˘˘ششم
اهري˘غ وأا ىو˘ت˘ف˘ل˘ل ة˘يرازو˘لا

يف ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا سسلا˘ج˘م˘لا ن˘م
ي˘ف تب˘شصنا ا˘ه˘ل˘˘ك ،ن˘˘طو˘˘لا
ن˘˘م نا˘˘˘شسنإلا ة˘˘˘يا˘˘˘قو را˘˘˘طإا
ملأا وأا ةرشضم يأا يف عوقولا
ةلفغ ببشسب ناشسنإÓل رجي دق
مغر هنأا فاشضأاو ،نواهت وأا
رمت يت˘لا ة˘ب˘ع˘شصلا فور˘ظ˘لا
˘ما˘يألا هذ˘ه ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا ا˘ه˘ب
ي˘ششف˘ت بب˘˘شسب ،ة˘˘كرا˘˘ب˘˘م˘˘لا
بجي هنأا لإا ،انوروك سسوريف
نييرئازجلا نينطاو˘م˘لا ى˘ل˘ع
ر˘ط˘ف˘لا د˘ي˘˘ع ة˘˘حر˘˘ف را˘˘ه˘˘ظإا
.كرابملا

نع لوألا لوؤوشسملا دكأا امك
ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا نوؤو˘˘ششلا عا˘˘˘ط˘˘˘ق
نأا ،دÓ˘˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف فا˘˘˘˘قوألاو
ةجح سسي˘ل ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا
رمأا يتلا محرلا ةلشص عطقل
لوشسر اهب اناشصوأاو ،هللا اهب
،ملشسو هيلع هللا ىلشص هللا

لشصاوتلا لئاشسو نأا احشضوم

ا˘ه˘ح˘ي˘ت˘ت ي˘ت˘لا ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جإلا
نكمت ،ةثيدحلا ايجولونكتلا

لاؤوشسلاو ثداحتلا لدابت نم
عمتجملا دارفأا نيب ،يناهتلاو
فلت˘خ˘م ن˘ي˘ب ى˘ت˘حو د˘حاو˘لا
ةقيرط اهنأا امك ،ملاعلا لود
يحشصلا رجحلا قيبطتل ةنمآا

.يعامتجلا دعابتلاو
نأا ىلإا ،يدهملب راششأاو اذه
و˘ه ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف ءي˘˘شش م˘˘هأا
ي˘ف ءي˘شش م˘هأاو ،تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا
ني˘ب ة˘قÓ˘ع˘لا ي˘ه تا˘قÓ˘ع˘لا
ل˘ي˘لد˘لاو ما˘حرألاو برا˘˘قألا

لجو زع هللا لوق كلذ ىلع
هنأا ىتح ،«مكماحرأا اولشصو»
وهو همشسإا نم مشسا اهل قشش
ا˘ه˘ع˘ط˘ق ن˘م لا˘قو ،م˘˘ي˘˘حر˘˘لا
،هتلشصو اهلشصو نمو هتعطق
لاقتناب نوكت ل محرلا ةلشصو
ا˘˘˘م˘˘˘ك د˘˘˘شسج ى˘˘˘لإا د˘˘˘شسج˘˘˘لا
باهذلا وأا ،سضعبلا اهرشسفي
كانه يلاحلا انتقو يف ،ايدام
ي˘ت˘لا ل˘ئا˘شسو˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا
.هللا هب انرمأا ام قيبطت حيتت

ز.لامج

ةيعيبطلإ ةايحلل ةدوعلإو جورخلاب لاجعتصسإلإ مدع ىلإإ اعد

«رجحلا تاءارجإا فيفختل ديحولا ليبصسلا وه نينطاوملا مازتلاو يعو» :يدهملب

ة˘ب˘شسن نأا ،ةرا˘ج˘˘ت˘˘لا ةرازو تد˘˘كأا
ديع نم لوألا مويلا ةموادم ةيطغت
ىوت˘شسم˘لا ى˘ل˘ع كرا˘ب˘م˘لا ر˘ط˘ف˘لا
،ةئاملاب44,99 تغلب دق ،ينطولا

را˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا دد˘˘˘ع عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م ن˘˘˘م
نم لوألا مويلل لمعلل نيرخشسملا
يذلا يحشصلا فرظلا مغر ديعلا
يحشصلا رجح˘ل˘ل ة˘فا˘شضإا ،ه˘ششي˘ع˘ن
.تابكرم˘لا ل˘ق˘ن˘ت ع˘ن˘م تاءار˘جإاو
لام˘ك ،ر˘يزو˘لا ح˘لا˘شصم تح˘شضوأا

تعلطإا سسمأا اهل نايب يف ،قيزر
ةموادملا بشسن نأا ،«مÓشسلا» هيلع
ةيريد˘م˘لا ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع تعزو˘ت
،ةئاملاب001 رئاز˘ج˘لا ة˘يو˘ه˘ج˘لا
69,99 ةبانع ةيوهج˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا
ةلقرو ةيوهجلا ةيريدملا ،ةئاملاب
ةيوهجلا ةيريدملا ،ة˘ئا˘م˘لا˘ب001
ةيريدملا اذك ،ةئاملاب52,59 راششب

،ةئاملاب18,99 ةديلبلا ة˘يو˘ه˘ج˘لا
001 ة˘ن˘تا˘ب ة˘يو˘ه˘ج˘لا ة˘ير˘يد˘˘م˘˘لا
ةديعشس ةيوهجلا ةيريدملاو ،ةئاملاب

قايشسلا يفو ،ةئاملاب001 كلذك
ليزجب ةراجتلا ةرازو تمدقت ،هتاذ
نير˘خ˘شسم˘لا را˘ج˘ت˘لا ل˘كل ر˘كششلا

ر˘˘ي˘˘غ˘˘لا را˘˘ج˘˘ت˘˘لا سضع˘˘ب ى˘˘˘ت˘˘˘حو
ةمدخ ميدقتب مهمازتلإاب نيرخشسم
اذه يف ةشصاخ نينطاوملل ةيمومع
نأا ركذي.سصاخلا يحشصلا فرظلا

ن˘˘ل˘˘عأا د˘˘ق نا˘˘ك ،ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ر˘˘يزو
ري˘خ˘شست ن˘ع ي˘شضا˘م˘لا سسي˘م˘خ˘لا
ةموادملل ،رجات فلأا34 نم رثكأا
عم ،كرا˘ب˘م˘لا ر˘ط˘ف˘لا د˘ي˘ع ي˘مو˘ي
رجحلا تاءار˘جإا˘ب د˘ي˘ق˘ت˘لا ة˘ي˘ماز˘لإا
ةموكحلا اهتشضرف يتلا يحشصلا

.ارخؤوم
ز.لامج

ةبصسانملإ هذه لÓخ لمعلل نيرخصسملإ عومجم نم

ديعلا يف ةموادملاب راجتلا مازتلإا ةبصسن ةئاملاب44.99

ط˘ط˘خ ة˘ح˘شصلا ةرازو تع˘˘شضو
تاهويرانيشسلا عم ىششامتت ةيلمع
يلزنملا رجحلا عفر دعب ،ةلمتحملا

م˘لو ،فا˘ي˘ط˘˘شصلا م˘˘شسو˘˘م لÓ˘˘خ
حÓ˘شصإلاو ة˘ح˘شصلا ةرازو ف˘خ˘˘ت
ر˘ي˘ب˘كلا ا˘ه˘ق˘ل˘ق ،تا˘ي˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘لا

،لمتحملا ويرانيشسلا نم اهفوختو
ة˘˘˘˘يرو˘˘˘˘ه˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ةلو تث˘˘˘˘حو
ةيريدمو ةحشصلا عاطق يلوؤوشسمو
تادايعلاو ةيمومعلا تايفششتشسملا
ىلع ،ةينطولا دهاعملاو ةشصاخلا

تاءار˘˘˘جإلا ف˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘˘كت ةرور˘˘˘˘شض
يدافت˘ل ،ف˘ي˘شصلا لÓ˘خ ة˘ي˘ئا˘قو˘لا
رب˘ع ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا سضار˘مألا را˘ششت˘نا
يريدم نم ةرازولا تبلطو.هايملا
ة˘شصا˘خ˘لا ة˘ي˘ح˘شصلا تا˘شسشسؤو˘م˘لا

ةرورشض ،روتشساب دهعمو ةماعلاو
تا˘م˘م˘شست˘لا ن˘م يأا ن˘ع ف˘ششكلا
ع˘˘ير˘˘شسلا ل˘˘ف˘˘كت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘˘غ˘˘˘لا
حتفو ،ةرازولا مÓعإا عم تلاحلاب
ىلإا لشصوتلل ةيناد˘ي˘م تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ءابو هيف امب ٍدعم سضرم يأا ردشصم
ن˘ي˘ب هرا˘ششت˘نا ن˘م د˘ح˘ل˘ل ا˘نورو˘ك
ىلع ةرازولا تددششو ،نينطاوملا

زي˘ه˘ج˘ت˘ل تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لا ير˘يد˘م
عيمجب دوزتلا لÓخ نم ،مهشسفنأا
ة˘˘ير˘˘ششب˘˘لاو ة˘˘يدا˘˘م˘˘لا ل˘˘ئا˘˘شسو˘˘لا
ة˘ي˘ئا˘بو ة˘ي˘ع˘˘شضو يأا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل
عم قيشسنتلل مهايإا ةيعاد ،ةنكمم

،ة˘لاد˘ع˘لاو ة˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق
ةيئاملا دراوملا ،ةراجتلا ،ةحÓفلا

رمتشسملا دقفتلا لجأا نم ،ةئيبلاو
برششلل ةحلاشصلا ها˘ي˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج˘ل
جيراهشصلا وأا ةيفنحلا هايم ءاوشس
فيثكتلا اشضيأاو ،دودشسلاو رابآلاو
ءاو˘شس ة˘حا˘ب˘شسلا ها˘ي˘م ة˘ب˘قار˘م ن˘م
،ةشصا˘خ˘لا ح˘با˘شسم˘لا وأا ئ˘طاو˘ششلا

لقألا ىلع تانيع ذخأا ةرورشضو
تاذ ي˘فو.عوبشسألا يف ن˘ي˘تر˘م
ة˘˘ح˘˘شصلا ةرازو تد˘˘ششا˘˘ن را˘˘طإلا
ةرازو˘ل ن˘ي˘ع˘با˘ت˘لا ة˘با˘قر˘لا ناو˘˘عأا
ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصم˘˘لاو ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
معاطم˘لا ة˘ب˘قار˘م ن˘م ف˘ي˘ث˘كت˘لا˘ب
قيبطتلاو ،ةيمدخلا تاشسشسؤوملاو
ة˘˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق˘˘ل˘˘ل مرا˘˘شصلا
ةدامل ةبشسنلاب ةشصاخ ،نيبعÓتملل
تا˘يو˘˘ل˘˘ح˘˘لا ي˘˘ع˘˘ئا˘˘بو بي˘˘ل˘˘ح˘˘لا

،تاجلثملاو ةيزاغلا تابورششملاو
نومرتحي ل نيذلا راجتلا ةبقاعمو
م˘ه˘ل˘ق˘ن ي˘ف ة˘يرار˘ح˘لا ة˘ل˘˘شسل˘˘شسلا
نم تبلط ا˘م˘ك ،ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘ل˘ل
تÓ˘ح˘م ق˘ل˘غ ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ةلو
مهعلشس بحشسو نيبعÓتملا راجتلا

تاعاق اذكو ايئاشضق م˘ه˘ت˘ع˘با˘ت˘مو
م˘عا˘ط˘م˘لا ع˘ي˘ج˘ششتو ،تÓ˘ف˘˘ح˘˘لا
سضوع قلطلا ءاوهلا ىلع ةماقملا
.ةقلغملا تاعاقلا

ز.لامج

ةلمتحملإ تاهويرانيصسلإ عم ىصشامتت ةيلمع ططخ تعصضو
فايطصص’ا مصسوم لÓخ بيصستلا نمنينطاوملا رذحت ةحصصلا ةرازو

ة˘يدودر˘م ر˘ئاز˘ج˘˘لا تل˘˘ج˘˘شس
،تا˘ع˘قو˘ت˘لا تقا˘ف ة˘ي˘شسا˘ي˘˘ق
ي˘ن˘ج ة˘ل˘م˘ح لÓ˘خ تل˘ج˘˘شس
هذه ة˘ي˘م˘شسو˘م˘لا سسطا˘ط˘ب˘لا
ف˘˘ل˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ر˘˘˘ب˘˘˘ع ،ة˘˘˘ن˘˘˘شسلا
هذه˘ل ة˘ج˘ت˘ن˘م˘لا تا˘حا˘شسم˘لا
.دÓبلا يف ةداملا
ةيئلولا ةيريد˘م˘لا تح˘شضوأا
ةيلول ةيحÓ˘ف˘لا ح˘لا˘شصم˘ل˘ل
،ة˘˘ل˘˘ي˘˘شصح ي˘˘ف م˘˘نا˘˘غ˘˘ت˘˘شسم
م˘ي˘ظ˘ن˘ت ة˘ح˘ل˘شصم ا˘ه˘˘ت˘˘مد˘˘ق
نأا ي˘ن˘ق˘ت˘لا م˘عد˘لاو جا˘ت˘نإلا
ذ˘ن˘م ة˘ل˘ج˘شسم˘لا ة˘يدودر˘م˘˘لا
ة˘يا˘ه˘ن ي˘ن˘ج˘لا ة˘ل˘م˘ح ة˘ياد˘ب
تغلب يشضاملا سسرام رهشش
،راتكه˘لا ي˘ف را˘ط˘ن˘ق553
ة˘يدودر˘م˘لا قو˘˘ف˘˘ي ا˘˘م و˘˘هو
سسرغلا ةلمح يف ةع˘قو˘ت˘م˘لا
،(راتكهلا يف را˘ط˘ن˘ق043)

تاحاشسم˘لا سضع˘ب تل˘ج˘شسو
تايدلبب اميشسلو ة˘ج˘ت˘ن˘م˘لا

ي˘˘ف ةر˘˘˘شضخو ة˘˘˘ششا˘˘˘ع˘˘˘ششع
،ةيلول˘ل ة˘ي˘قر˘ششلا لو˘ه˘شسلا

تغلب ة˘يدودر˘م˘لا ي˘ف ةر˘ف˘ط
ي˘ف را˘ط˘ن˘˘ق004 ة˘˘بار˘˘˘ق
جا˘˘ت˘˘نإا زوا˘˘ج˘˘تو ،را˘˘ت˘˘كه˘˘لا

ة˘يا˘غ ى˘لإا م˘نا˘غ˘ت˘شسم ة˘˘يلو
فلأا771و نييÓم3 نآلا
لو˘˘˘شصح˘˘˘م ن˘˘˘م را˘˘˘ط˘˘˘˘ن˘˘˘˘ق
ة˘˘ي˘˘م˘˘شسو˘˘م˘˘لا سسطا˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا
76و ،كÓهتشسÓل ةه˘جو˘م˘لا
روذ˘˘˘ب ن˘˘˘م را˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘ق ف˘˘˘˘لأا
تغ˘ل˘ب نأا د˘˘ع˘˘ب سسطا˘˘ط˘˘ب˘˘لا

يف05و08 ينجلا ة˘ل˘م˘ح
لÓخ ي˘لاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع ة˘ئا˘م˘لا
متو ،ن˘ي˘ي˘شضا˘م˘لا ن˘ير˘ه˘ششلا

راتكه059.8 ةحاشسم ينج
راتكه062.11 عومجم نم

سسطا˘ط˘˘ب˘˘ل˘˘ل ة˘˘شصشصخ˘˘م˘˘لا
082 ةحاشسمو ،ةيكÓهتشسلا

235,5 عومجم نم راتكه
،روذبلل ةشصشصخملا راتكه
قو˘˘ف˘˘ي نأا˘˘ب تا˘˘ع˘˘قو˘˘˘ت ع˘˘˘م
رهشش ةلمحلا ةياهنب جاتنإلا

نييÓم4 ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا ناو˘˘ج
.راطنق
سسطاط˘ب˘لا جا˘ت˘نإا نا˘كو اذ˘ه
ماعلا لÓخ مناغتشسم ةيلوب
نويلم2.5 غ˘ل˘ب ،ي˘شضا˘م˘لا
تÓ˘م˘ح˘لا ل˘شضف˘ب را˘˘ط˘˘ن˘˘ق
ةيمشسوملا)ثÓثلا ةيحÓ˘ف˘لا

ع˘م ،(ةر˘خأا˘ت˘م˘لاو ةر˘كب˘م˘لاو
تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ةورذ ل˘˘ي˘˘ج˘˘˘شست
يناثلا يثÓثلا لÓخ ينجلا

6.3 قو˘ف˘ي ا˘م˘ب9102 ن˘˘م
.راطنق نويلم

ك.اصضر

 راتكهلإ يف راطنق004 ةبإرق غلب

ينجلا ةلمح لÓخ اطاطبلا نم يصسايق جاتنإا ليجصست

عمجمل ةماع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا تف˘ن
ر˘ب˘ع ه˘لواد˘ت م˘ت ا˘م ،كار˘طا˘نو˘شس
ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘شصاو˘ت˘˘لا ع˘˘قاو˘˘م
ل˘م˘ت˘ح˘م فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا سصو˘شصخ˘ب
موي مهلمعل نيفظو˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج˘ل
تراششأاو.لب˘ق˘م˘لا يا˘م13
سسمأا ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘˘ف ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا
،هنم ةخشسن ىلع «مÓشسلا«زوحت
متيشس نيفظوملا فانئتشسا نأا ىلإا
يذلا هيجوتلا ديقتلا عم ايجيردت
˘˘ما˘˘كحأاو ،ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا ه˘˘تذ˘˘خ˘˘تا
نأا˘˘ششب ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خاد˘˘˘لا ةر˘˘˘كذ˘˘˘م˘˘˘لا
،طاششنلل ي˘ج˘يرد˘ت˘لا سشا˘ع˘ت˘نلا

ن˘ع ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا ف˘ي˘ل˘˘كت م˘˘تو
غÓ˘˘بإل ل˘˘كا˘˘ي˘˘ه˘˘لاو ة˘˘ط˘˘ششنألا

فا˘ن˘ئ˘ت˘شسلا اذ˘ه˘ب م˘˘ه˘˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م
ينمز لودجل اق˘فو ،ي˘ج˘يرد˘ت˘لا
،ةيرادإلا اه˘ل˘كا˘ي˘ه هدد˘ح˘ت يذ˘لا

عÓ˘طا م˘ت˘ي˘شس ه˘نأا ى˘˘لإا ةر˘˘ي˘˘ششم
اق˘فو يدر˘ف ل˘كششب ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا
اعد ا˘م˘ك.ل˘كي˘ه ل˘ك لود˘ج˘ل
ىلإا هيفظوم ،يطف˘ن˘لا ع˘م˘ج˘م˘لا

يت˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا ةا˘عار˘م مد˘ع
ل˘شصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م ى˘ل˘ع تر˘˘ششن
ةلوهجم ع˘قاو˘م˘لاو ي˘عا˘م˘ت˘جلا
تام˘ي˘ل˘ع˘ت نأا اد˘كؤو˘م ،رد˘شصم˘لا

ربع رششنت ةكرششلا تاظحÓمو
Óشضف ،اهل ة˘ي˘م˘شسر˘لا ة˘ح˘ف˘شصلا

.يلخادلا ينورتكلإلا ديربلا نع
ع.لÓب

يلخإدلإ ينورتكلإلإ ديربلإو ةيمصسرلإ اهتحفصص ربع رصشنت ةكرصشلإ تاميلعت نأإ تدكأإ

لمعلل اهيفظوم ةدوع يفنت «كارطانوصس»

ءار˘ب˘˘خ˘˘لا ءا˘˘ب˘˘طألا ن˘˘م د˘˘فو ل˘˘ح
ةئبوألا ملع لاجم يف ،نيينيشصلا

نيع ةيلوب ةيردشصلا سضارمألاو
ي˘ف م˘ه˘تر˘ب˘خ م˘يد˘ق˘˘ت˘˘ل ،ى˘˘ل˘˘فد˘˘لا

راطإا يف ،انوروك سسوريف ةحفاكم
رئازجلل اهب نوموقي يتلا ةرايزلا

يدشصتلل ةدعاشسملا ميدقت لجأا نم
ي˘ف ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف را˘˘ششت˘˘نل
ىلفدلا نيع ةعاذإا تدافأاو.دÓبلا
ةيمشسرلا اهتحفشص رب˘ع ة˘يو˘ه˘ج˘لا

نم ادفو نأا ،سسمأا ،«كوبشسياف» يف
ملع لاجم يف نيينيشصلا ءاربخلا
لح ،ةيردشصلا سضارمألاو ةئبوألا
،ةيلولاب ومح روكم ىفششتشسمب
ة˘ح˘فا˘كم ي˘ف م˘ه˘تر˘ب˘خ م˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ل
نيع نأاو ةشصاخ ،انوروك سسوريف
يف ةفيخم اماقرأا تلجشس ىلفدلا

براقي حبشصأا نيأا تاباشصإلا ددع
.ةلاح004 ـلا

ع.لÓب

«انوروك» صسوريف ةحفاكم يف مهتربخ ميدقتل

ىلفدلا نيع ىفصشتصسمب لحي نيينيصصلا ءاربخلا دفو



كرد˘˘لا ر˘˘شصا˘˘ن˘˘˘ع ز˘˘˘ج˘˘˘ح
ن˘˘ي˘˘ع ن˘˘م ل˘˘كب ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا
456 ،ناز˘˘ي˘˘ل˘˘غو ءار˘˘ف˘˘شصلا

ف˘˘ي˘˘كلا ن˘˘م مار˘˘غو˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ك
يف ءاج ام˘ل ا˘ق˘فو ،ج˘لا˘ع˘م˘لا
،ينطولا عافدلا ةرازول نايب
،هنم ةخشسن «مÓشسلا» تقلت
ةزر˘ف˘م تط˘ب˘شض ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف
يب˘ع˘ششلا ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘ل˘ل
كرد˘لا ر˘شصا˘ن˘عو ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘ب
ةيمك ،ىلفدلا نيعب ينطولا
ردقت ةداملا سسفن نم ىرخأا
.امارغوليك72ـب

تزجح ،هتاذ قايشسلا يف
قيشسنت˘لا˘ب ،سشي˘ج˘ل˘ل ةزر˘ف˘م
ينطولا كرد˘لا ر˘شصا˘ن˘ع ع˘م
9305 ،ج˘ير˘˘ير˘˘عو˘˘ب جر˘˘ب˘˘ب

تطبحأا امك ،سسولهم سصرق
ة˘˘لوا˘˘ح˘˘˘م ،ىر˘˘˘خأا ةزر˘˘˘ف˘˘˘م
دو˘قو˘لا ن˘م ة˘ي˘م˘ك بير˘˘ه˘˘ت
،فودنتب رتل0231 ـب ردقت

ن˘ي˘ت˘ب˘كر˘م ز˘ج˘ح م˘ت ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
.مازق نيعب عفدلا يتيعابر

ط˘ب˘حأا ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ن˘م ل˘كب ل˘حاو˘˘شسلا سسار˘˘ح

،م˘˘نا˘˘غ˘˘ت˘˘شسمو فا˘˘شص ي˘˘ن˘˘ب
ـل ةيعرشش ريغ ةرجه ةلواحم
نتم ىلع اوناك اشصخشش34
.عنشصلا ةيديلقت براوق

watan@essalamonline.com

5 1572ددعلإ ^1441 لإوصش30ـل قفإوملإ0202 يام62ءاثÓثلإثدحلا

جيريرعوب جربب صسولهم صصرق9305 طبصض

تاي’و ةدعب جلاعملا فيكلا نم ريطانق7 يلاوح زجحي ششيجلا

ط.ةراصص

،ةماعنلإ يف ءإرفصصلإ نيع نم لكب ينطولإ كردلإ نم رصصانعو ،يبعصشلإ ينطولإ صشيجلل ةزرافم تنكمت
.جلاعملإ فيكلإ نم مإرغوليك086 نم ديزأإ زجح نم ،ىلفدلإ نيعو ،ةديلبلإ ،نإزيلغ

تانعط نوهجوي صصاخصشأإ6
قطانم يف نيكاكصسب ةددعتم

 ةيحصضلإ دصسج نم ةفلتخم
لوأا يف ةعصشب لتق ةميرج

ةنتاب يف ةكيربب ديعلا مايأا
ةيلو يف ةكيرب ةنيدم تزتهإ

ىلع ،ديعلإ مايأإ لوأإ يف ،ةنتاب
حإر ءاعنصش لتق ةميرج عقو
ثلاثلإ دقعلإ يف باصش اهتيحصض
.رمعلإ نم
نإاف ،تامولعم نم رفوت امل اقفو
002 يحب تعقو ةميرجلإ

ىقلت نأإ دعب ،ةنيدملاب نكصسم
صضيبأإ حÓصسب تانعط ةيحصضلإ

مت مهب هبتصشم6 فرط نم
حلاصصم فرط نم مهفيقوت
راجصشلإ تصضف يتلإ ةطرصشلإ
ةحلصصمب مهنيب عقو يذلإ
دمحم» ىفصشتصسمب تلاجعتصسلإ

قيفر حصضوأإو ،«فايصضوب
إذهل هلقنب ماق يذلإ ةيحصضلإ
ثدح ام نأإ ،يحصصلإ قفرملإ
ىفصشتصسملاب عله ةجوم ثدحأإ
عيرصس لخدتب ىهتنإ روكذملإ

.ةطرصشلإ نإوعأل
يعفاصش دلاخ

كرب يف قيرغ صسماخ وه ةيحصضلإ
نيعوبصسأإ فرظ يف ةيلولإ

شضوح يف قرغ لفط ةثج لاصشتنإا
شسادرموب يف نيبÓجيتب يئام

ةيامحلإ حلاصصم تلصشتنإإ
لفط ةثج ،صسإدرموبب ةيندملإ

يف قرغ رمعلإ نم61 ـلإ يف
ةيدلب يحإوصضب يئام صضوح

.نيبÓجيت
ةيصشاصشوب ،لوألإ مزÓملإ حصضوأإ

مÓعإلإ ةيلخ لوؤوصسم ،نيصسح
ةدحولإ نأإ ،زاهجلإ إذهب
ةيندملإ ةيامحلل ةيصسيئرلإ

ةدحولاب ةمعدم ،ةيلولاب
دودح يف Óخدت ،ةيرحبلإ
لوأإ لإوز نم ةدحإولإ ةعاصسلإ
قيرغ لفط ةثج ءÓجإل ،صسمأإ

ناكملاب يئام صضوح يف
يحإوصضب «فاصصفصصلإ» يمصسملإ

ةثج لقن متو ،نيبÓجيت ةيدلب
ظفح ةحلصصم ىلإإ ةيحصضلإ
.ةينثلإ يفصشتصسمب ثثجلإ

مت هنأإ ىلإإ ةراصشإلإ ردجت
فصصتنم لثامم ثداح ليجصست
ثيح ،يصضقنملإ ناصضمر رهصش

و روكذ3 ) لافطأإ ةعبرأإ قرغ
نيب ام مهرامعأإ حوإرتت (ةلفط
نيتلئاع نم ةنصس11و7
يئام صضوح يف  نيتفلتخم
يحإوصضب «جيربلإ» ةيرقب
.ةيرصصانلإ ةيدلب

فداه ءامصسأإ

ةروطخلإ ةتوافتم تاباصصإل نيرخآإ481 صضرعت يف ببصست

ةريخأ’ا ةعاصس84 ـلا لÓخ شصاخصشأا3 ةايحب يدوي تاقرطلا باهرإا
مهفتح سصا˘خ˘ششأا3 ي˘ق˘ل

ي˘ف نور˘˘خآا481 بي˘˘˘شصأاو
ر˘ب˘ع تل˘ج˘شس رور˘م ثداو˘ح
84 ـلا لÓخ ،ينطولا بارتلا
.ةريخألا ةعاشس

ةماعلا ةيريدملا تحشضوأا
اهل نايب يف ،ةيندملا ةيامحلل
،«مÓشسلا» هيلع تعلطإا سسمأا
ام ةدتمملا ةرتفلا لÓخ مت هنأا
يام52 ى˘˘˘˘لإا32 ن˘˘ي˘˘ب
ةحيبشص ةياغ ىلإاو ،يراجلا
ةن˘ما˘ث˘لا ة˘عا˘شسلا ى˘ل˘ع سسمأا

84 ـلا لÓ˘˘خ يأا) ا˘˘˘حا˘˘˘ب˘˘˘شص
ل˘ي˘˘ج˘˘شست (ةر˘˘ي˘˘خألا ة˘˘عا˘˘شس
تاد˘حو˘˘ل Ó˘˘خد˘˘ت7366
ةدــع يف ،ةيندم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا

نطولا نم ةفل˘ت˘خ˘م ق˘طا˘ن˘م
تلا˘ج˘م ف˘ل˘ت˘خ˘م تل˘˘م˘˘شش
ة˘ي˘ند˘م˘لا ةـيا˘م˘ح˘لا ة˘˘ط˘˘ششنأا
ثداو˘ح˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘˘لا ءاو˘˘شس
ةيلزنملا ثداو˘ح˘لاو رور˘م˘لا

داــم˘خإاو ي˘ح˘شصلا ءÓ˘جإلاو
ةين˘مألا ةز˘ه˘جألاو ،ق˘ئار˘ح˘لا

سسي˘شسح˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع اذ˘كو
سصخ˘ي ا˘م˘˘ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ه˘˘ط˘˘ت˘˘لاو
.«91ديفوك» سسوريف

تاطاششن˘لا سصخ˘ي ا˘م˘ي˘فو
راششتنا نم ةياقولاب ةقلعتملا

تاد˘˘حو تما˘˘ق ،«ا˘˘نورو˘˘˘ك»
تاذ لÓخ ةيندملا ةيامحلا
ـب  ‐نا˘ي˘ب˘لا بشسح‐ ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا

ةيشسي˘شسح˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع642
ر˘ب˘ع ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل
) تشسم تايلو04 فلتخم
م˘˘ه˘˘ث˘˘ح˘˘ت ( ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب491
ةرورشض ىلع اهيف مهركذتو
ر˘˘ج˘˘ح˘˘˘لا د˘˘˘عاو˘˘˘ق مار˘˘˘ت˘˘˘حا
د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لا اذ˘˘كو ي˘˘˘ح˘˘˘شصلا
ىلإا ةفا˘شضإلا˘ب ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا
ميقعت ةيلمع491 ـب مايقلا

04 ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘ما˘˘ع
،(ةيدلب631) تشسم تايلو
ةيمومع لكايهو تآاششنم نم
ةينكشسلا تاعمجملا ةشصاخو
تم˘˘˘˘˘تو اذ˘˘˘˘˘ه ،عراو˘˘˘˘˘ششلاو
نأا ىلإا ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘لا˘ب ةرا˘ششإلا
ةيام˘ح˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا
نيتا˘ه˘ل تشصشصخ ،ة˘ي˘ند˘م˘لا
ةيامح نوع815 نيتيلمعلا

23و بترلا فلتخمب ةيندم
111و ،فا˘˘˘˘ع˘˘˘˘شسإا ةرا˘˘˘˘ي˘˘˘˘شس
عشضو ىلإا ةفاشضإلاب ،ةنحاشش
نكامأا5 ةيطغتل ةينمأا ةزهجأا
ر˘ج˘ح˘ل˘ل ة˘ه˘جو˘˘م ة˘˘ما˘˘قإÓ˘˘ل
رئازجلا تايلو ربع يحشصلا

.تشسارنمتو ةلششنخو

ة˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا تل˘˘خد˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
نم ،سسادرموب ةيلول ةيندملا

لاششتنا لجأا نم ىرخأا ةهج
امك ‐ ةيئام ةكرب لخاد ةثج
(ل˘ي˘شصف˘ت˘لا˘˘ب هÓ˘˘عأا ا˘˘نر˘˘كذ
غلبي قهارم˘ب ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت˘يو
يفوت ة˘ن˘شس61 ر˘م˘ع˘لا ن˘م
ى˘م˘شسم˘لا نا˘˘كم˘˘لا˘˘ب ا˘˘قر˘˘غ
.نيبÓجيت ةيدلب ،فاشصفشص

ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘شصم تما˘˘˘˘قو اذ˘˘˘˘ه
،ا˘شضيأا ة˘ي˘ند˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا
ـل ةيلوألا تافاعشسإلا ميدقتب
مهقاششنتشسا ءارج ةيحشض81
نو˘˘˘بر˘˘˘˘كلا يدا˘˘˘˘حأا زا˘˘˘˘غ˘˘˘˘ل
هايملا تانخشسم نم ثعبنملا
،ةزابيت تايلو نم لك يف
،ة˘ل˘ي˘˘مو سضي˘˘ب˘˘لاـر˘˘كشسع˘˘م
نيعب مهب لفكتلا مت ثيحب
ى˘لإا م˘˘ه˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘تو نا˘˘كم˘˘لا
نم ةيلحم˘لا تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لا
.ةيندملا ةيامحلا لبق

ن˘ي˘ق˘ير˘˘ح ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست م˘˘تو
ةعاشس84 ـلا لÓخ نييرشضح
يت˘يلو ن˘م ل˘كب ة˘ي˘شضا˘م˘لا

امم ،سسابعلب يديشسو ةلقرو
7 ة˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘شصإا ي˘˘˘˘˘ف بب˘˘˘˘˘شست
.سصاخششأا

ب.نيرصسن

رشصانع سسمأا لوأا نكمت
دلوأا ةرئادل ةيندملا ةيامحلا
ذاقنإا ن˘م ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘ب سشي˘ع˘ي

ىلع بشش قيرح نم نيتلئاع
لا˘ت˘ف ي˘ح˘ب ة˘ق˘شش ىو˘ت˘˘شسم
.هتنشسلأا دامخإاو

ة˘يا˘م˘ح˘لا ةد˘˘حو تل˘˘خد˘˘ت
نم ،سشيع˘ي دلوأل ة˘ي˘ند˘م˘لا
لاتف يحب قيرح دامخإا لجأا

ىوتشسم ىلع نكشسم024
ثلاثلا قباطلا يف عقت ةقشش

مت ثيح ،تارامعلا ىدحأل
ع˘˘ن˘˘مو ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ةر˘˘ط˘˘˘ي˘˘˘شسلا
ةرواجم˘لا ة˘ق˘ششل˘ل هرا˘ششت˘نا

ةنشسلأا نم ن˘ي˘ت˘ل˘ئا˘ع ذا˘ق˘نإاو
ةلئاعلا نأا املع اذه ،بهللا
7 ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘نو˘˘˘˘كم ى˘˘˘˘˘لوألا
نيروشصحم اوناك سصاخششأا
تعلد˘نا ي˘ت˘لا ة˘ق˘ششلا ل˘خاد
ليجشست نود نار˘ي˘ن˘لا ا˘ه˘ي˘ف
مت اميف ،ةيرششب رئاشسخ ةيأا
ىفششتشسملل نيرخآا3 ءÓجإا

ثيح ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا ة˘ق˘ششلا ن˘م
سصخششو نيعيشضر سضرعت
ي˘˘ف ق˘˘ي˘˘شض ة˘˘لا˘˘ح˘˘ل ن˘˘شسم
نا˘˘˘خد بب˘˘˘شسب سسف˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
.قيرحلا

تنكم˘ت ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م
ةيامحلل ة˘ي˘شسي˘ئر˘لا ةد˘حو˘لا
،سسمأا لوأا ةديلبل˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لا

ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘ير˘˘ح دا˘˘˘م˘˘˘خإا ن˘˘˘م
تادا˘ي˘ع˘لا ىد˘˘حإا ىو˘˘ت˘˘شسم

اديدحتو ،ةشصاخ˘لا ة˘ي˘ب˘ط˘لا
تÓ˘˘˘شضف˘˘˘لا ة˘˘˘قر˘˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘ب
ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا تا˘˘ف˘˘ل˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لاو
نود ةدايعل˘ل ة˘ي˘نلد˘ي˘شصلاو
 .ةيرششب رئاشسخ ةيأا ليجشست

ةباصصإإو باصش كÓه
ةجإرد طوقصس يف رخآإ

رصسج قوف نم ةيران
ةديلبلاب ةفصشلإ يدإو
بيشصأاو هفتح باشش يقل

رورم ثداح يف سسمأا رخآا
مقر ينطولا قيرطلاب عقو
يداوو ةيازوم نيب طبرلا4
بشسحو ،ةدي˘ل˘ب˘لا˘ب ق˘يÓ˘ع˘لا

،ةيندم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘شصم
ي˘˘ف ل˘˘ث˘˘م˘˘ت ثدا˘˘ح˘˘لا نإا˘˘˘ف
ن˘م ة˘يرا˘ن ة˘˘جارد طو˘˘ق˘˘شس
ام ةفششلا يداو رشسج قوف
غلبي باشش ةافو نع رفشسأا

ـلا يف رخآا حرجو ةنشس81
ناردحني هرمع نم ةنشس61
ة˘يد˘ل˘ب˘ب ءار˘م˘ح˘لا ن˘ي˘ع ن˘م
لقن مت نيأا ،قيÓعلا يداو
ة˘˘ح˘˘ل˘˘شصم ى˘˘لإا ح˘˘˘ير˘˘˘ج˘˘˘لا
ىفششتشسم˘ب تلا˘ج˘ع˘ت˘شسإلا
ةيحشضلا لوح اميف ،ةيلولا
نم ،ثثجلا ظفح ةحلشصمل

ح˘لا˘شصم˘لا تح˘ت˘ف ا˘ه˘ت˘˘ه˘˘ج
بابشسأا يف اقيقحت ةينملا
.ثداحلا

ج.نامثع

نود لاح ةيندملإ ةيامحلإ نإوعأل عيرصسلإ لخدتلإ
ةرواجم ةقصش ىلإإ بهللإ ةنصسلأإ دإدتمإإ

د’وأاب ةقصش يف بصش قيرح نم نيتلئاع ذاقنإا
ةديلبلا يف ششيعي

ةطرششلا رشصانع تنكمت
ز˘ج˘ح ن˘م نا˘شسم˘ل˘ت ة˘يلو˘˘ب
نم مارغ012و غلك641
86131و ،جلاع˘م˘لا ف˘ي˘كلا
لÓ˘˘خ ،ا˘˘شسو˘˘ل˘˘ه˘˘م ا˘˘شصر˘˘˘ق
˘ما˘ع˘لا ن˘˘م لوألا ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا
بق˘˘˘˘˘˘˘ع ،0202 يرا˘˘˘ج˘˘˘˘لا

ةطرششلا ةح˘ل˘شصم ة˘ج˘لا˘ع˘م
ةيشضق761 ـل ة˘ي˘ئا˘شضق˘˘لا
بيرهتو ةرجات˘م˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت
ا˘ه˘ي˘ف طرو˘˘ت ،تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا

.اشصخشش282
حلاشصم تد˘م˘ت˘عإاو اذ˘ه

اهتجلاعم يف يئلولا نمألا
ر˘خآا ى˘ل˘ع ا˘يا˘˘شضق˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ل
ثحبلا لاجم يف تاينقتلا

،ي˘˘˘ئا˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘لا ير˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا ى˘لإا ة˘فا˘˘شضإلا˘˘ب
.ةقيقدلا ةيربخملا

ةحلشصملا تاذ تماق امك
ةجلاعمب ةرتفلا سسفن لÓخ
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م ة˘˘ي˘˘شضق207
د˘شض ح˘ن˘ج˘لاو تا˘يا˘ن˘ج˘˘لا˘˘ب
لاو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘مألاو دار˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘فألا

ة˘شصا˘˘خ˘˘لا تا˘˘كل˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لاو
،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘كل˘ت˘م˘م˘لاو
سصخشش979 ا˘ه˘ي˘ف طرو˘ت
81 ل˘˘ي˘˘ج˘˘˘شست بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لإا
سصخ˘˘˘˘ت ىر˘˘˘˘˘خأا ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شضق
طروت ةينورتكلإلا ةميرجلا
.اشصخشش91 اهيف

 يرصصان ةÁرك

 عإونألإ فلتخم نم صسولهم صصرق86131 طبصض
جلاعملا فيكلا نم فصصنو راطنق ةبارق زجح

ناصسملتب0202 نم لوأ’ا يثÓثلا لÓخ

حتف ةف˘ل˘ج˘لا ة˘يلو˘ب م˘ت
ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ،ي˘˘ئا˘˘بو ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
ةيبطلا حلاشصملا تلب˘ق˘ت˘شسا

سضارعأاب ةباشصم تلاح01
.يئاذغ ممشست

عاطق ىلع نومئاقلا دكأا
نأا˘˘ب ،ة˘˘يلو˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘ح˘˘˘شصلا
ى˘ف˘ششت˘شسم تلا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘شسا
،«رداقلا دبع داحم دهاجملا»
لوأا تل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسا د˘˘ق تنا˘˘ك
ةيشضر˘م تلا˘ح01 سس˘˘مأا

ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘با˘˘˘˘شصم سصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘ششأل
دقو يئاذغ ممشست سضارعأاب
ة˘يا˘عر˘لا ءلؤو˘ه˘ل م˘يد˘ق˘ت م˘ت
مه˘ت˘لا˘حو ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘ب˘ط˘لا

تح˘ت˘ف ه˘ي˘˘ل˘˘عو ،ةر˘˘ق˘˘ت˘˘شسم
اق˘ي˘ق˘ح˘ت ة˘يا˘قو˘لا ة˘ح˘ل˘شصم
ى˘˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘ل˘˘˘ل ا˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘بو
م˘˘م˘˘شست˘˘لا اذ˘˘ه تا˘˘ب˘˘˘ب˘˘˘شسم
يذ˘لا سضر˘ت˘ف˘م˘لا ي˘ئاذ˘غ˘˘لا
.نآلا دحل هردشصم لهجي

خ.رصصان

لوهجم ىقبي تاباصصإلإ ردصصم
ةفلجلاب يئاذغ ممصست ت’اح01ليجصست دعب يئابو قيقحت حتف

بيلح ةمÓع لمحت ةهوبصشم صسايكأإ يف ةأابعم تناك ةداملإ

ششوصشغملا «نÓفلا» رصضحتصسمب قوصسلا قارغإا لواح ةيقاوربلاب شصخصش فيقوت
ةرئاد نمأا حلاشصم تنكمت

ن˘م ة˘يد˘م˘لا ي˘ف ة˘ي˘قاور˘˘ب˘˘لا
ددشصب ناك سصخشش فيقوت
تÓ˘ح˘م˘لاو قو˘˘شسلا قار˘˘غإا
رطفلا ديع ةي˘ششع ة˘يرا˘ج˘ت˘لا
ر˘˘شضح˘˘ت˘˘شسم˘˘˘ب ،كرا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا
كلذو ،سشوششغم˘لا «نÓ˘ف˘لا»
لاكششأا لك ةحفاكم راطإا يف
داوملا يف ةبراشضملاو سشغلا
اكÓه˘ت˘شسا ر˘ث˘كألا ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا
.نينطاوملا ىدل

ر˘ثإا ى˘ل˘ع تم˘ت ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا
سشيتف˘ت˘لاو ة˘با˘قر˘لا تÓ˘م˘ح
ح˘لا˘˘شصم ا˘˘ه˘˘ب مو˘˘ق˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘طر˘˘˘ششلا
تÓ˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لاو تاءا˘˘˘شضف˘˘˘لا
ها˘ب˘ت˘نا تف˘ل ن˘يا ،ة˘يرا˘ج˘˘ت˘˘لا

د˘˘˘حأا ة˘˘˘طر˘˘˘ششلا ر˘˘˘شصا˘˘˘ن˘˘˘˘ع
ن˘ت˘م ى˘ل˘ع نا˘ك سصا˘خ˘ششألا

ةنوكرم تناك ةيراجت ةبكرم
نيومتب موقي ةنيدملا طشسو
ة˘˘˘يرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا تÓ˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘˘لا
تاذ «نÓ˘˘ف˘˘لا» قو˘˘ح˘˘شسم˘˘ب

ةأابعمو ةفورعم ريغ ةمÓع
لمحت ةهوب˘ششم سسا˘ي˘كأا ي˘ف
ةدام˘لا سسي˘لو بي˘ل˘ح ة˘مÓ˘ع
م˘˘ت كلذ رو˘˘فو ،ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘لا
زجحو هيف هبتششملا فيقوت

ةدا˘˘م˘˘لا ن˘˘م ةد˘˘حو0041
لا˘˘شصتلاو ،ة˘˘ششو˘˘˘ششغ˘˘˘م˘˘˘لا
سشغلا عمقو ةباقرلا ناوعأاب
ن˘يذ˘لا ،ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘ل
قو˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘شسم˘˘˘˘˘لا نأا اود˘˘˘˘˘˘كأا

ةيراجتلا ةمÓعلاو سشوششغم
.ةفورعم ريغو ةروزم

،ركذ قبشس ام ءوشض ىلعو
دشض يئاشضق فلم زاجنإا مت
ة˘ي˘شضق ن˘ع ،ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘˘لا

عاد˘˘˘خ ة˘˘˘لوا˘˘˘ح˘˘˘م و عاد˘˘˘˘خ
ة˘ق˘با˘ط˘م مد˘عو ،كل˘ه˘˘ت˘˘شسم
.ةرتوفلا مادعنا عم مشسولا

ح.نيدلإ رون
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قحلاب رشصتنت يتلا ةلودلا نيطشسلف اهنإا
سضرفتو لطابلا باشصتغلاو لÓتحلا ىلع
يمشسرلا يوتشسملا ىلع اهروشضحو اهشسفن
ر˘ي˘شستو ي˘لود˘لاو ي˘بر˘ع˘لا ي˘شسا˘مو˘˘ل˘˘بد˘˘لاو
لÓقتشسلاو ةيرحلا لين وحن ةقثاو تاوطخب
نأاو لتحملا ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا بار˘ت˘لا ر˘ير˘ح˘تو
ةلود مايق يلع رمثيشس نيطشسلف بعشش لاشضن
عارشص وه نيطشسلف بعشش عارشصو نيطشسلف
ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘شسإلا لÓ˘˘ت˘˘˘حلا لوألا هود˘˘˘ع ع˘˘˘م
يقبتشسو هنطول قراشسلاو هشضرأل بشصاغلا
ينيطشسلفلا نطولا هاجت ن˘ي˘ط˘شسل˘ف ة˘ل˘شصو˘ب
ةينيطشسلفلا ةلودلا نم اولاني نلو ةرمتشسم
امه˘م م˘ي˘ظ˘ع˘لا بع˘ششلا اذ˘ه دو˘م˘شص ن˘م لو
نلو رمآاتلاو ملظلاو ناودعلا يوق تبلاكت
ىتح رمتشستشسو حافكلاو ةروثلا عÓق طقشست
قوف ةدحوم هدحاو ةينيطشسلفلا ةلودلا مايق
.ينيطشسلفلا ينطولا بارتلا

ماع دودح ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ة˘لود˘لاو
نم يه ةيقرششلا سسدقلا اهتمشصاعو7691
ا˘ه˘ن˘ع دا˘ي˘˘ح ل ي˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا تباو˘˘ث˘˘لا

نل نرقلا ةقفشص ىمشسي ام سضرف تلوحمو
نولمعيشس ةيبرعلا انت˘ماو ا˘ن˘ب˘ع˘ششو ر˘م˘ي م˘لو

انبعششل لفكي لماششو لداع لح قيقحت ىلع
سشيعلاو ةلقتشسملا ةينيطشسلفلا هتلود ةماقإا
ناو ةيكير˘مألا ا˘يا˘شصو˘لا ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب ة˘ير˘ح˘ب
ى˘م˘عأا ل˘كششب زا˘ح˘ن˘م˘لا ي˘كر˘ي˘مألا حر˘ط˘لا
ءوشضلا لÓتحلا حنم نع ةرابع لÓتحÓل
لتقو مظن˘م˘لا با˘هرإلا ة˘شسرا˘م˘م˘ب ر˘شضخألا
سضرألا ةقرشس ةشسايشس رارمتشساو انبعشش ءانبأا
لك ريمدتو ناطيتشسلا عيشسوتو ةينيطشسلفلا

.مÓشسلا ةيلمع يف مدقت نم هقيقحت مت ام
فششكي بلشصلا يبرع˘لا ف˘قو˘م˘لا ل˘ع˘لو

يتلا ةيليئارشسإلأا ةيكر˘ي˘مألا ةر˘ماؤو˘م˘لا م˘ج˘ح
ةقفشص) ـب ىمشست ام تحت ءافخلا يف كاحت
ه˘ن˘عر˘ششل ة˘لوا˘ح˘م ا˘ه˘نأا ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘ل˘لو (نر˘ق˘لا
لحلا ا˘يا˘شضق بط˘شش ر˘ب˘ع ه˘م˘عدو لÓ˘ت˘حلا
ىرخألا و˘ل˘ت ةد˘حاو˘لا ة˘ي˘شضوا˘ف˘ت˘لا ي˘ئا˘ه˘ن˘لا

كلذ ناو اعابت تاشضوافملا نم اهطاقشسإاو
نطنششاو تلواحم لك ناو لششفيشس ايمتح
تاططخمل اه˘ق˘يو˘شستو لÓ˘ت˘حÓ˘ل ج˘يور˘ت˘لا

ةينيطشسلفلا ةيشضقل˘ل ة˘ي˘ف˘شصت˘لا تار˘ماؤو˘مو
نم لانت نلو ةقرامو ةلطاب تلواحم يه
كرتششملا ريشصملاو ي˘بر˘ع˘لا ف˘قو˘م˘لا ةد˘حو
ةفاكل سضفارلاو عما˘ج˘لا ي˘بر˘ع˘لا ف˘قو˘م˘لاو

ةيبرعلا ةردابملا نم سصقتنت يتلا سضورعلا
يليئارشسإلا يبرعلا عارشصلل فشصنم لحك
امود دكؤوي يذلا يندرألا فقوملا كلذكو
ةلود ةماقإاو نيتلودلا لحب ندرألا كشسمت
سسدقلا ا˘ه˘ت˘م˘شصا˘عو ة˘ل˘ق˘ت˘شسم ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف
اهتلشصحم يف فقاوملا هذه ربتعت ةلتحملا

تارماؤوم رطاخم نم ةياقولاو ةيامحلا رادج
يلا ةفداهلاو ةيعمقلا هتاشسراممو لÓتحلا
نم يقبت ام ةقرشسو مشضلا عيراششم ريرمت
.ةينيطشسلفلا يشضارألا

ةمعادلا فقاوملا ز˘يز˘ع˘ت تا˘ب ي˘لا˘ت˘لا˘بو
ف˘قاو˘م˘لا ة˘شصا˘خو ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا لا˘شضن˘ل˘˘ل
ة˘ي˘بر˘ع˘لا ف˘قاو˘م˘لاو ة˘ي˘˘بوروألاو ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا
ةيمهأا ديدج نم د˘كؤو˘ت˘ل ة˘ت˘با˘ث˘لاو ة˘ي˘ئد˘ب˘م˘لا
ممقلا تارارقب مزتلملا عماجلا يبرعلا رودلا
تاط˘ط˘خ˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف ة˘ي˘بر˘ع˘لا
سشيمه˘تو لÓ˘ت˘حلا د˘مأا ة˘لا˘طإا ى˘لإا ة˘ي˘مار˘لا
فقاوملا هذه لع˘لو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ة˘ي˘شضق˘لا
بذك ىلع اح˘شضاو Ó˘ي˘لد ر˘ب˘ت˘ع˘ت ة˘فر˘ششم˘لا

ةي˘كر˘ي˘مألا ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإلا تاءا˘عدلا عاد˘خو
ة˘ي˘شضق˘لا ن˘م ي˘بر˘ع˘لا ف˘قو˘م˘لا سصو˘شصخ˘ب
ثادحإاو هتنط˘ي˘شش ة˘لوا˘ح˘مو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا

ها˘ج˘ت د˘حو˘م˘لا ي˘بر˘ع˘لا ف˘شصلا ي˘ف ة˘ع˘˘ي˘˘قو
برعلا ةيشضق اهتفشصب ةينيطشسلفلا ةيشضقلا
.ةيزكرملا

˘ما˘˘مأا ف˘˘ق˘˘ن ا˘˘ن˘˘نأا ر˘˘مألا ة˘˘ل˘˘ي˘˘شصح ي˘˘ف
عيقوت دعب ن˘م ا˘ما˘ع ن˘ير˘ششع تا˘قا˘ق˘ح˘ت˘شسا
ءا˘˘ن˘˘ب˘˘ل تقو˘˘لا نا˘˘ح˘˘ف و˘˘ل˘˘شسوأا تا˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تا
يلودلا اهقمعب ةينيطشسلف ةيبرع ةيجيتارتشسا

لمعلاو ةينيطشسلفلا ةلودلا ةماقإا لجا نم
ن˘ي˘ط˘شسل˘ف ة˘لود ل˘جا ن˘م ي˘عا˘˘م˘˘ج ل˘˘كششب
ا˘كير˘مأا تا˘شسا˘ي˘شسل يد˘شصت˘لاو ة˘ل˘ق˘ت˘˘شسم˘˘لا

ةيوفشصتلا هعيراششمو يليئارشسإلا لÓتحلاو
ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ةدارإا ن˘م ل˘ي˘ن˘ل˘ل ة˘˘فدا˘˘ه˘˘لا

ةيئدبملا ةيبرعلا فقاوملا لعلو مهدومشصو
بع˘˘ششلا ة˘˘ي˘˘شضق˘˘ل ة˘˘م˘˘عاد˘˘لاو ة˘˘˘ت˘˘˘با˘˘˘ث˘˘˘لاو
ة˘لدا˘ع˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ه˘قو˘ق˘حو ي˘ن˘ي˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا

ة˘ي˘شسا˘شسألا ةد˘عا˘ق˘˘لا ل˘˘كششت ة˘˘عور˘˘ششم˘˘لاو
ةهوبششملا تار˘ماؤو˘م˘لاو ع˘يرا˘ششم˘لا سضفار˘ل
بر˘ع˘لا ة˘ي˘شضق ن˘م ل˘ي˘ن˘لا ى˘لا فد˘ه˘ت ي˘ت˘لا
ق˘م˘ع˘لا ل˘كششت تتا˘بو ا˘ه˘ت˘ي˘ف˘شصتو ى˘˘لوألا
ي˘ف سسا˘شسألا و˘ه ق˘م˘ع˘لا اذ˘˘ه ناو ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا

لجا نم ةيفوشصتلا تاططخملا هذه ةهجاوم
.ةيكيرمألا ةيفشصتلا عيراششم طابحإا

مامإلا نلعا ،9791 ماع بآا نم عباشسلا يف
رهشش نم ةريخلا ةعمجلا موي لحارلا ينيمخلا

د˘حو˘ت˘ي ه˘ي˘ف ،سسد˘ق˘ل˘ل ا˘ي˘م˘لا˘ع ا˘مو˘ي نا˘˘شضمر
سسدقلا معد ةيار تحت نيملشسملا نم نييÓملا

هل قوري ل برعلا نم سضعبلا ..اهل راشصتنلاو
نلعيو ةردابملا ذخأاي ايناريا اميعزو ادئاق نا
تار˘ششع ر˘جا˘ن˘ح ن˘م ل˘ع˘ج˘يو ،سسد˘ق˘ل˘ل ا˘مو˘ي
تاحي˘شصب حد˘شصت د˘حاو مو˘ي ي˘فو ن˘ي˘يÓ˘م˘لا
..اهريرحت ىلا تاوعدلابو سسدقلل دييأاتلا

،عيبطتلا دهششم :نيدهششم ماما مويلا سسدقلا
نيب لقنتلاو ديازتلاب ذخآلاو ،هلاكششا عيمجب

نايكلا ةرايز نا ةجردل ىرخاو ةيبرع ةمشصاع
ةينيطشسلفلا ندملا يف لاوجتلاو يليئارشسلا
نا امك ،سضعبلا رظنب ةميرج دعت مل ةلتحملا

،نييل˘ي˘ئار˘شسا ن˘ي˘ن˘طاو˘مو ن˘ي˘لوؤو˘شسم تارا˘يز
عراوششلا يف مهلوجتو ،ببشس نودبو ببشسب
،اه˘ي˘ف ة˘ي˘حا˘ي˘شسلا ن˘كا˘ملا تارا˘يزو ة˘ي˘بر˘ع˘لا
رخآا دهششمو .ادات˘ع˘مو ا˘ي˘ن˘ي˘تور ار˘ما تح˘ب˘شصا
تلز˘ن ا˘مد˘ن˘ع تشضم تاو˘ن˘شس ي˘˘ف ها˘˘ند˘˘ها˘˘شش
ىلا ،ةيبنجاو ةيبرع نادلب ةدع يف ،نييÓملا
تاتفÓلا لمح˘ت ظ˘ي˘ق˘لا ةرا˘م˘ح ي˘ف عراو˘ششلا

..سسدقلا ريرحتب يدانت يتلا تايارلاو
ة˘ب˘ع˘لو ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شسلا سشا˘˘ق˘˘ن˘˘لا ن˘˘ع اد˘˘ي˘˘ع˘˘ب

ةيعبتب يهتنتو أادبت يتلا ةيلودلا تافلاحتلا
مدختو ةنزاوت˘م ر˘ي˘غ ا˘ه˘نا ا˘ه˘ي˘ف لا˘ق˘ي ا˘م ل˘قا
نيذه ن˘ي˘ب را˘ح˘ن ل˘ه˘ف ،ار˘ي˘خاو لوا ل˘ي˘ئار˘شسا
ينيطشسلفل نكمي دهششم يا ىلاو ،نيدهششملا

ن˘م ى˘ق˘ب˘ت ا˘م˘ب ن˘مؤو˘ي ر˘حو م˘ل˘˘شسمو ي˘˘بر˘˘عو
نع ثيدحلا عفني ل انه ..زاحني نا ةلفآا ةيناشسنا
،سسدقلا موي تايلاعف ميظنت نم ناريا فادها
ةملك درجم لوق نع نورخآلا زجعي تقو يف
رشضحت نيح للحن نا نكمي اذامو .سسدقلا قحب
،تادودعم قئاقدل ولو مويلا اذه يف ،سسدقلا
ايموي نورثأاتي نمم نييÓملا ناذآاو نيعا ماما
يأار ةعانشص تلواحم لا هل ةفيظو ل مÓعاب

نع عامشساو راشصبا لافقا ةفاقثبو ديدج ماع
ة˘خر˘شص ط˘ق˘ف سسي˘ل ،ة˘ما تا˘م˘˘شسل˘˘مو تباو˘˘ث
ىل˘ع ة˘ق˘ح˘م ة˘ي˘شضق ياو ل˘ب ،ا˘ه˘ل˘هاو سسد˘ق˘لا

..ريبكلا يبرعلا نطولا ةحاشسم
اهتمظعو سسدقلا ةرشضح يف مويلا مÓكلا

اهردق نيبن وا اهتناكم نم يلعنل طقف سسيل
اهلوح نم برغلاو قرششلا عمج ىلع اهتردقو
ةيرامعتشساو ةي˘نو˘ي˘ه˘شص ة˘م˘ج˘ه ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف
ةرطيشسلاو ةنيدملا لÓتحل طقف سسيل ىعشست

طقف اهرابتعاب ،اه˘خ˘يرا˘ت ر˘يوز˘تو ل˘ب ،ا˘ه˘ي˘ل˘ع
ربع لي˘ئار˘شسا كلا˘م˘م ىد˘حا ة˘م˘شصا˘ع˘ل ا˘شضرا

تا˘ي˘ل˘م˘ع ن˘م ر˘ب˘كلا ءز˘ج˘لا نا ل˘ب ،خ˘يرا˘˘ت˘˘لا
رثكا سسدقلا ةنيدم لاط دق يخيراتلا ريوزتلا

هلاق اميف انلو .ىرخا ةينيطشسلف ةنيدم يا نم
رودويث ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘شصلا ة˘كر˘ح˘ل˘ل ي˘حور˘لا بلا

˘ما˘ع ار˘شسيو˘شس ي˘ف لزا˘ب ر˘م˘تؤو˘م ي˘ف ل˘شستر˘ه
انلشصح ول» :لاق دقف ،قطانلا ناهربلا7981
ارداقو ايح لازا ل تنكو ،سسدقلا ىلع اموي

سسيل ءيشش لك ليزا فوشسف ،ءيششب مايقلا ىلع
ترم يتلا راثآلا رمدأاشسو ،دوهيلا ىدل اشسدقم
سسد˘ق˘لا ة˘ي˘م˘ها ن˘م˘كت ا˘م˘ك .«نور˘ق˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع
ةداق عي˘م˘ج ن˘ي˘ب ا˘كر˘ت˘ششم ا˘م˘شسا˘ق ا˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب
نأاب نورهاجي نيذلا يليئارشسلا ودعلا ءامعزو
سسدقلا نكت مل ام ةيليئارشسا ةلودل ةميق ل
.اهل ةمشصاع

ةيركف طئاشسو وا ديدج مÓعا ىلا جاتحن له
ديري نم ىلا سسدقلا ةقيقح لشصون يك ةديدج
لوبقلا ىلا ينيطشسلفلا وعديو اهنع لزانتي نا
اننا ما ،اهفا˘ف˘شض ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف ة˘م˘شصا˘ع˘ب
سضرلا يشصاقا نم بوعشش داريتشسا ىلا ةجاحب
سسدقلا ةميق فرعتو ايعوو اكاردا رثكا نوكت
..اهتيرح ةداعتشسا ل˘جا ن˘م ة˘ي˘ح˘شضت˘لا ة˘م˘ي˘قو
سسدقلا عراوشش يف «ملشسم يبرع» فقي نيحف
قحتشسي ل يذلا عارشصلا اذه ءاهنا ىلا وعديو
مهشضعب لئاشستي نا وا ، ءامدلا هلجأل قارت نا

يا نود ،نيطشسلفب نيينيطشسلفلا ةيقحا نع
ة˘ي˘ن˘ملا ة˘م˘ظ˘نلا ن˘˘م ة˘˘ب˘˘شسا˘˘ح˘˘م وا با˘˘ق˘˘ع
رشصع ل نا ينعي اذهف ،هتلودل ةبتارباخملاو
دق ة˘ثاد˘ح˘لا ر˘شصع لو ى˘ه˘ت˘نا د˘ق طا˘ط˘ح˘نلا
برعلا دÓب عوبر قوف دعب هشسمشش تقرششا

..نيملشسملاو
ن˘ي˘شسل˘ف˘م˘لا كئ˘لوا ن˘˘م نور˘˘ي˘˘ث˘˘كلا مو˘˘ي˘˘لا

ىلع ىتح ،اهنوفرعي ل دق سسدقلاب نيطرفملا
نع ائيشش نوهقفي ل دقو ،ةيشسايشسلا ةطراخلا
هلثمت ام نوفرعي لو ،اهلها ةراشضحو اهخيرات
برعلا نييÓملو ينيطشسلفلا بعششلل ةبشسنلاب
ةنيدملا تشسيل سسدقلا نا حيحشص ..نيملشسملاو
، عبرم ملك521) ةحاشسملا ثيح نم ربكلا

نم %31 لداعي ام ةيقرششلا سسدقلا ةحاشسمو
نم مهلا تشسيل يهو ،(ة˘ي˘لا˘م˘جلا ا˘ه˘ت˘حا˘شسم
وا ةينيدلا ةناكملا لو ةيخيراتلا اهتيمها ثيح
لو يشسايشسلا ا˘هر˘ي˘ثا˘ت وا ي˘فار˘غ˘ج˘لا ع˘قو˘م˘لا

نود اهيف درفنت ةيراشضح ةرهاظ لثمت اهنوك
ة˘ل˘ب˘ق ا˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ،م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ند˘˘م ن˘˘م ا˘˘هاو˘˘شس
ةدا˘ق˘لا ما˘م˘ت˘ها ز˘كر˘م ا˘ه˘نو˘ك لو ..تا˘نا˘˘يد˘˘لا
،اعم كلذ لك يه لب ..خيراتلا ربع ماظعلا

روحم اهرابتعا نم عبنت اهتيمها ناف يلاتلابو

ةيزمرلا ةيوازلا نم سسيل ،ينيطشسلفلا لاشضنلا
ةلودلا ةمشصاع اهنوك نمو اشضياو لب طقف
اهشضرا ىلع ةديشسلا ةلقت˘شسم˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا

.اهبعششو
بلق يه سسدقلا نأا لوقلا ةغلابم سسيل معن

،يمÓشسلاو يبرعلا نيملاعلا بلقو نيطشسلف
ىلا ةرح اهتداعت˘شسا˘ب لإا ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘ل ةا˘ي˘ح لو
زوجي لو ينطولا انلاشضن ةنشضاح يهف .اهلها
لزانتلا وأا ،اهب طيرفتلا لاوحألا نم لاح يأاب

.اهيلع ةشضياقملا وأا اهنم ءازجأا نع وأا ،اهنع
اهراثآاو اهتاشسدقمب اهشسانو اهلهأل ةنيدم يهف
تقلطنا اهببشسبو ا˘ه˘ن˘م ..ا˘ه˘بار˘تو ا˘ه˘ترا˘ج˘حو
يباهرلا لواح نا دعب0002 ماع ةشضافتنلا
لكششت مويلاو ،اهترايز نوراشش لييئرا روبقملا

قو˘˘ق˘˘ح˘˘لا ن˘˘ع عا˘˘فد˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘بر˘˘˘ح˘˘˘لا سسار
جر˘˘خ˘˘ت نا ة˘˘فد˘˘شص سسي˘˘لو .ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا
ت˘˘لاز لو6102 ماع ة˘ي˘با˘ب˘ششلا ة˘شضا˘ف˘ت˘نلا
ا˘ه˘ت˘قزا ن˘ي˘ب ن˘م تقو˘لا كلذ ذ˘˘ن˘˘م جر˘˘حد˘˘ت˘˘ت
يف وه سسدقلا دومشص نإاف كلذل..اهعراوششو
هتاطارتششا دومشصللو ،اه˘شسا˘نو ا˘ه˘ل˘هأا دو˘م˘شص
لهأا تابث دومشصلا طورشش ىلوأاو هتابلطتمو
انم بلطتي رمأا وهو .اهكرت مدعو اهيف سسدقلا
تاناكمإلاو تارورشضلاو لماوعلا لك رفون نأا

دومشصلا اذه ر˘ي˘فو˘ت˘ل ة˘مزÓ˘لا تا˘طار˘ت˘ششلاو
ةيلاشضن ةيجيتارتشسا عشضو كلذ ةمدقم يفو
ةنيدمب ةشصاخ ةيمÓشساو ةيبرعو ،ةينيطشسلف
نييشسدقملا دومشص تاموقم رفوي امبو سسدقلا
سشيج ناودع نم مهتيامح نمشضيو مهشضرا يف
.نينطوتشسملا ناعطقو لÓتحلا

يه سسدقلا ةنيدم ددهتت يتلا رطاخملا نا
ةاتع ريكفت نم ةعبانو ةريبكو ةيدج رطاخم

يفرطتم عم محتلا يذلا ينويهشصلا نيميلا
نيذلا ةدح˘ت˘م˘لا تا˘يلو˘لا ي˘ف سضي˘بلا تي˘ب˘لا
همدقي مل ام سسدقلا ةيشضق يف ليئارشسل اومدق
تأار ةيبرع نيع ل ،ةديدج ةرمو ،رخآا سسيئر
ةيحيشسم نذا  لو تكرحت ةيمÓشسا ةوخن لو
درام عراشصت اهدحو سسدقلا تكرتو ،تعمشس
ى˘ل˘ع ه˘تر˘ط˘ي˘شس ع˘ير˘ششتو سضر˘ف ى˘لا ى˘ع˘˘شسي
ا˘م و˘هو ،لا˘كششلا ن˘م ل˘كشش يا˘˘ب ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا
هذ˘ه نأا˘ششب ر˘ط˘خ˘لا سسو˘قا˘ن قد ى˘لا ا˘˘نو˘˘عد˘˘ي
ةناكملاب سسدقلا ةيشضق ىظحت ناو رطاخملا

سسوفنو ناد˘جو ي˘ف ق˘ح˘ت˘شست ي˘ت˘لا ة˘ي˘م˘هلاو
.ملاعلا يف رارحلا عيمج

نع عافد وه سسدقلا ةنيدم نع عافدلا نا
ام وهو ،ةينطولا هقوقحو ينيطشسلفلا بعششلا
ةيشضقلا هذه ةلادعب نينمؤوملا عيمج نم بلطتي
سسد˘ق˘لا ن˘ع عا˘فد˘لا ة˘يار تح˘ت اود˘˘حو˘˘ت˘˘ي نا

اهبا˘ح˘شصا ى˘لا ا˘ه˘تدو˘عو ا˘هر˘ير˘ح˘ت ةرور˘شضو
نا ةبشسانم نم رثكا يف اودكا نيذلا ،نييعرششلا

ريرحتو ةدوع نود ققحتي نا نكمم لح ل
بع˘˘ششلا ناو˘˘ن˘˘ع تح˘˘ب˘˘˘شصا ي˘˘˘ت˘˘˘لا سسد˘˘˘ق˘˘˘لا
نع ثدحتن نا نكمي ل ثيحب ،ينيطشسلفلا
نم رثكا ةليط هلاشضنو ينيطشسلفلا بعششلا
امو سسدقلا ةنيدم نع ثيدحلا نود نرق فشصن
.نيينيطشسلفلا عيمج ىدل ىنعم نم هتلثم

لجا نم قح ةملكب قطن نم لكل اركششف
..ايملاع اموي سسدقلل لعج نمل ةيحتو ،سسدقلا

لجا نم انلاشضنو انمايا لك سسركن نا لما ىلع
.كلذ رثكا وه ام قحتشست يهف ..سسدقلا

يصسايصسلإ بتكŸإ وصضع
Úطصسلف ريرحتل ةــيطإرقÁدلإ ةـهبجلل

رصصتنتصس ةينيطصسلفلا ةراصض◊او ق◊ا ةوق

اهصسمصش تقرصشا ةثادح ’و ،ىهتنا دق طاطحنا رصصع ’ :يŸاعلا اهموي ‘ شسدقلا

 ةودقلإ يرصس  :  ملقب

بيلك يحتف ملقب
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 بيلحلا ةدامب ناكصسلا تايجاح ةيطغت يف زجع
ةليصسملاب ايموي رتل فلأا08 ـب

  ليرفأإ رهصش لÓخ ةيفتاه ةملاكم356 لبقتصسي ةيلولإ نمأإ

راردأاب انوروكب نيباصصملا ةياعر ىلع رهاصسلا يبطلا مقاطلا ميركت
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يلاو لولهب يبرعلا ارخؤوم  ماق
يفششتشسم ىلإا ةرايزب راردأا ةيلو
فر˘˘˘ششأا ثي˘˘˘ح ،ر˘˘˘ير˘˘˘شس042
مقاطلا مير˘كت ى˘ل˘ع ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘لا˘ب
عا˘ط˘ق ي˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘شسمو ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
ىلع نيلماعلاو  ةيلولاب ةحشصلا

تاداهششب ىف˘ششت˘شسم˘لا ىو˘ت˘شسم
،يمويلا مهدهجب افارتعا ةيفرشش
ىلع رهشسلاب نوفقي نيذلاو مهو
سسور˘ي˘ف˘˘ب ن˘˘ي˘˘با˘˘شصم˘˘لا ة˘˘يا˘˘عر
م˘ه˘ن˘م دد˘ع ءا˘ف˘ششت˘شساو ا˘نورو˘ك
ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘˘تار˘˘˘كششت م˘˘˘ه˘˘˘ل مد˘˘˘قو
مهفرط نم ةلوذبملا تادوهجملا

ةياعرو ةحار لجأا نم ةمدقملاو
،حيرم وج مهل ريفوتو ىشضرملا

ة˘˘ي˘˘ح˘˘˘شصلا ةر˘˘˘شسألا ا˘˘˘ع˘˘˘ج˘˘˘ششم
ى˘ل˘ع ة˘ح˘شصلا ر˘˘يد˘˘م رو˘˘شضح˘˘ب
م˘كئارو ن˘ح˘ن Ó˘ئا˘˘ق ،ا˘˘ه˘˘لا˘˘م˘˘عأا
تامزلتشسمو لئاشسولا لك ريفوتب
مكبجاو ءادأا يف مكتحارو لمعلا
لوألا فشصلا يف متناو ينهملا
ا˘م˘ك ،سسور˘ي˘ف˘˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ي˘˘ف
ةردابملا اذه مهنم اددع نشسحتشسا

يف لوألا لوؤوشسملا اهب ماق يتلا
يف رثكأا مه˘شسم˘ح˘ت ا˘م˘م ة˘يلو˘لا

قيرفك يحشصلا مهلمع ةلشصاوم
را˘ششت˘نا ن˘م د˘˘ح˘˘ل˘˘ل ن˘˘ما˘˘شضت˘˘م
ةيمو˘ي˘لا م˘ه˘تادا˘ششرإا˘ب سسور˘ي˘ف˘لا

نيأا ،نيباشصم˘لا و˘ح˘ن م˘ه˘ت˘يا˘عرو
،مهيلع ءافششلا رداوب رهظت تأادب
ن˘˘م بل˘˘ط ةرا˘˘˘يز˘˘˘لا ر˘˘˘خآا ي˘˘˘فو
ة˘ق˘فار˘م ي˘ف˘ششت˘شسم˘لا ي˘لوؤو˘شسم
ةيبطلا مقطألاب يدجلا ءانتعلاو
ءاوجأا يف اهعشضن ىتح ةرهاشسلا

،رياغم قايشس يفو.لمعلل ةحيرم
نمأل تايلمع˘لا ة˘عا˘ق تل˘ب˘ق˘ت˘شسا

نم ليرفأا رهشش لÓخ راردأا ةيلو
ةملاكم356 ة˘يرا˘ج˘لا ة˘˘ن˘˘شسلا

نينطاوملا لبق نم ةدراو ةيفتاه
،ءارشضخلا ما˘قرألا ى˘ل˘ع ة˘عزو˘م
تاملاكملا فلتخم تحمشس ثيح
اياشضقلا ديدع ةجلاعم نم ةدراولا
تاءادنلا هذه تلمششو ةيمارجإلا

م˘يد˘ق˘ت˘ب ة˘شصا˘خ ة˘م˘لا˘˘كم47
ةملاكم731،ةثاغإلاو ةدعاشسملا

˘مÓ˘ع˘ت˘شسلا بل˘˘ط˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م

ة˘شصا˘خ ة˘م˘لا˘˘كم08هيجوتلاو
˘‐رور˘م˘لا ثداو˘˘ح) غ˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘ت˘˘لا˘˘ب
تلا˘˘ح ‐ق˘˘ئار˘˘˘ح˘˘˘لا ‐ة˘˘˘قر˘˘˘شسلا
تاذ تل˘˘ج˘˘شس ا˘˘م˘˘ك ،(ءا˘˘ف˘˘ت˘˘خلا
ةيفتاه ةم˘لا˘كم313 حلا˘شصم˘لا
ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م بل˘˘ط˘˘ب ة˘˘ل˘˘شصلا تاذ
94 دورو بناج ىلإا تÓخدتلا

.ىرخأا ةملاكم
ةكرحلل اعبتو ،ىرخأا ةهج نمو

سسي˘˘ئر ا˘˘هار˘˘جأا ي˘˘˘ت˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘خألا
عاطق ىوتشسم ىلع ةيروهمجلا

تا˘عا˘م˘ج˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ةرازو
راردأا ي˘˘لاو فر˘˘ششأا ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
ة˘يلو˘لا ر˘ق˘م˘ب لو˘ل˘ه˘ب ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا

ناو˘˘˘يد˘˘˘لا سسي˘˘˘˘ئر رو˘˘˘˘شضح˘˘˘˘بو
ةيلمع ىلع ةيلولل ماعلا نيمألاو
ًاششتفم رداقلا دبع ينايز بيشصنت

ـل ًافلخ راردا ةيلول اديدج ًاماع
يف هليوحت مت يذلا ىشسوم ليزه
 .ةفلجلا ةيلو ىلإا بشصنملا سسفن

مصساقلب يفيرصشوب

ةرادلا نأا ا˘˘˘˘ير˘˘˘˘كز فا˘˘˘˘شضأاو
عم لماعتلا اهقتاع ىلع تذختا
قو˘شس ي˘ف ل˘شصا˘ح˘لا بذ˘بذ˘˘ت˘˘لا
ةقطنملا ىوتشسم ى˘ل˘ع بي˘ل˘ح˘لا
نم ا˘ي˘مو˘ي ر˘ت˘ل فلآا01 ةدايز˘ب

يف ،اهنوز˘خ˘م ن˘م ر˘ق˘ب˘لا بي˘ل˘ح
ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘ما˘شضت ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع را˘˘طإا
ة˘حو˘ن˘م˘م˘لا ة˘شصح˘لا نأا را˘ب˘ت˘˘عا
ناو˘يد˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل
ـب ردقت بيلحلل ينهملا ينطولا

ىلع عزوت ايموي رتل فلأا551
نمو ،ةيلو˘لا تا˘يد˘ل˘ب ىو˘ت˘شسم
فلأا03 اهردق ةشصح عيزوت كلذ
جيريرعوب جر˘ب ة˘يلو ى˘ل˘ع ر˘ت˘ل
ةيقبتملا ةيمكلا نأا يأا ةرواجملا
رتل فلأا531 زواجتت ل ةقطنملل
ةيطغتل هبشسح ةيفاك ريغ يهو
اريششم ،ةقطنملا ناكشس تايجاح
فلأا08 ىلإا لشصي زجعلا نأا ىلإا
ةفاث˘كلا ع˘م ة˘نرا˘ق˘م ا˘ي˘مو˘ي ر˘ت˘ل
3.1 ب رد˘ق˘ت ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘نا˘˘كشسلا

˘ما˘مأاو ،ا˘ي˘˘لا˘˘ح ة˘˘م˘˘شسن نو˘˘ي˘˘ل˘˘م

ىرخأا تاءارجإا تذختا ةيعشضولا
نيعزوملا ددع ةفعاشضمب قلعتت
71 ىلإا يلاحلا تقولا يف لشصيل
نيعزوم30 ةفاشضإا دعب عزوم
ةيطغت نامشض فدهب ارخؤوم ددج
راششأاو ،ةيلولا تايدلبل ةعشساو
ةدا˘عإا بجو˘ت˘ي ه˘نأا ى˘لإا ا˘ن˘ثد˘ح˘˘م
ىلع عيزوتلا ةطيرخ يف رظنلا
تشسيلو ةئفاكتم ريغ اهنأا ،رابتعا

ادح عشضي يذلا لكششلاب ةنزاوتم
قو˘شس ي˘ف ل˘شصا˘ح˘لا بذ˘بذ˘ت˘ل˘ل

ددشصلا اذه يف حشضوأاو ،بيلحلا
لكاششم نم انايحأا لشصحي ام نأا
لماعتلا متي ةداملا هذه عيزوت يف
لÓ˘خ ن˘م ةر˘م ل˘ك ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ع˘˘م
ام مغر عيزو˘ت˘لا تا˘ي˘لآا ة˘م˘ئÓ˘م
سصئاقن نم ةيلمعلا هذه بوششي
ةدارإا نع جراخ اذهو ةرم لك يف
اهتاءادن امود رركت يتلا ةنبلملا
ة˘م˘ها˘شسم مار˘ت˘حا ى˘لإا را˘ج˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ق˘فر˘لاو ة˘ي˘ن˘ما˘شضت˘لا ة˘ن˘ب˘˘ل˘˘م˘˘لا
ىلإا ةجاحب مه نيذلا نينطاوملاب

ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘فو ،بي˘˘ل˘˘˘ح سسي˘˘˘ك
ىفششتشسم د˘يوز˘ت م˘ت ة˘ي˘ن˘ما˘شضت
ميقعتلا تامزل˘ت˘شسم˘ب يوار˘هز˘لا

ةزهجأا اذكو ،ةشسبلألاو فيظنتلاو
تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل ر˘ي˘ه˘ط˘˘ت˘˘لا
تا˘ي˘ل˘م˘ع ة˘ل˘شصاو˘م˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ة˘ن˘يد˘م عراو˘ششو ءا˘ي˘حأا م˘ي˘ق˘˘ع˘˘ت
ةمهاشسملا ىلإا ةفاشضإا ،ةليشسملا
ةيريدمل ةي˘ن˘ما˘شضت˘لا ة˘ب˘ه˘لا ي˘ف
.لظلا قطانم عم ةحÓفلا

ةئيبلل ةقيدصص حيباصصم دامتعإاب

ةصسبت ءايحأاب ةيمومعلا ةرانإ’ا ديدجت عورصشم قÓطنإا
ةيدلبلا حلا˘شصم˘لا تعر˘شش

ة˘ع˘شساو ة˘ّي˘ل˘م˘ع ي˘ف ة˘ّشسب˘˘ت˘˘ب
ةرا˘نإلا م˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘تو د˘˘يد˘˘ج˘˘ت˘˘ل
ءاي˘حأا ر˘ششع˘ب اءد˘ب ة˘ّي˘مو˘م˘ع˘لا

دامتعاب ،ةنيدملا ىوتشسم ىلع
،«DEL» عو˘ن ن˘م ح˘ي˘با˘˘شصم
ةدشصتقم˘لاو ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ة˘ق˘يد˘شص
لاغششأا تهت˘نا ثي˘ح ،ة˘قا˘ّط˘ل˘ل
ة˘ّي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا ةرا˘˘نإلا تي˘˘ب˘˘ث˘˘ت
ةّيعرفلاو ةّيشسيئرلا تاقرّطلاب
يحلا طبشضلابو ءايحألا لوأاب
،نكشس «271 » يجيتارتشسلا
ن˘˘م ادد˘˘ع ّم˘˘شضي هرا˘˘ب˘˘ت˘˘عإا˘˘˘ب
ذنم يناعيو ،ةّيويحلا قفارملا
ةرا˘˘نإلا ماد˘˘ع˘˘نا ن˘˘م هزا˘˘ج˘˘˘نإا
عور˘ششم ي˘تأا˘يو ،ة˘ّي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا
عو˘ن ن˘م ح˘ي˘˘با˘˘شصم دا˘˘م˘˘ت˘˘عا
«DEL«،يعاشسملل اذيفن˘ت
ةّيلخادلا ةرازو اهتدمتعا يتلا

ةئيهّتلاو ةّيلحملا تاعامجلاو
د˘˘ي˘˘ششر˘˘ت ي˘˘ف ،ة˘˘ّي˘˘نار˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
ة˘ي˘قر˘تو ة˘قا˘˘ّط˘˘لا كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘شسا
راطإا يف ،ةدّدجتملا تاقاّطلا
يومنّتلا يداشصتقلا ىعشسملا
لا˘ق˘ت˘نلا م˘ي˘م˘ع˘ت˘ل ،ي˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا
تا˘ّيد˘ل˘ب  ع˘ي˘م˘ج˘ب يو˘قا˘˘ّط˘˘لا
.نطولا

فلأإ66 نم ديزأإ ةطايخ
31 زاجنإإو ةيقإو ةمامك

 ميقعت قفن
ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق م˘˘ها˘˘˘شس

ةيلول ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو
ة˘ح˘˘ئا˘˘ج ة˘˘ياد˘˘ب ذ˘˘ن˘˘م ة˘˘شسب˘˘ت
ةيلمع ربعو انوروك سسوريف
ةطايخ ي˘ف ة˘ع˘شساو ة˘ي˘عو˘ط˘ت
ةيقاو ةمامك فلأا66 نم ديزأا
‐ديفوك سسوريف راششتنا عنمل
71 تا˘ششرو ر˘˘ب˘˘ع كلذو91
،اهل ةعبات ةينيوكت تاشسشسؤوم
يئلولا ريدملا هب دافأا امبشسح
.رهزل عارذوب

» ة˘ي˘مو˘˘ي˘˘ل ح˘˘ير˘˘شصت ي˘˘فو
تاذ ح˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شضوأا » مÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شسلا
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه نأا˘ب رد˘˘شصم˘˘لا
ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت را˘˘طإا ي˘˘ف جرد˘˘ن˘˘ت
ة˘ي˘شصو˘لا ةرازو˘لا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘˘ت
ي˘ف عا˘ط˘ق˘لا ة˘م˘ها˘شسم نأا˘ششب
.انوروك ةحئاجل يدشصتلا

تمت ةيل˘م˘ع˘لا نأا˘ب ا˘ف˘ي˘شضم
ةحشصلا ةيريدم عم قيشسنتلاب
قافتإلا دعب ةيلولل ناكشسلاو
اهب لومعم˘لا ر˘ي˘يا˘ع˘م˘لا ى˘ل˘ع
قفو تامامكلا هذ˘ه ة˘طا˘ي˘خ˘ل
ا˘ه˘ي˘ل˘ع ق˘ف˘ت˘م˘لا سسي˘يا˘ق˘م˘ل˘˘ل
ةحلاشص نوكت ىتح اهميقعتو
سسوريفب ىودعلا نم ةياقولل

هيلإا راششأا ام بشسح !انوروك
.لوؤوشسملا تاذ

يتلا ةيلمعلا ىلع فرششيو
ىوشصق ةيمهأا عاطقلا اهيلوي
ي˘ن˘ه˘م˘لا ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا ةذ˘˘تا˘˘شسأا

،ةطايخلا لاجم يف نيشصتخم
نيعوط˘ت˘م كار˘ششإا بنا˘ج ى˘لإا

نيشصبرتم و نييرادإا لامع نم
ربكأا ةطا˘ي˘خ ي˘ف ة˘م˘ها˘شسم˘ل˘ل

تا˘ما˘م˘كلا ن˘م ن˘كم˘˘م دد˘˘ع
سسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘قاو˘˘˘˘لا

ى˘لوألا ة˘جرد˘لا˘ب ة˘ه˘جو˘م˘لاو
 .ةحشصلا عاطق لامع ةدئافل

هنأاب ردشصملا تاذ فاشضأاو
584 ع˘يزو˘تو ة˘˘طا˘˘ي˘˘خ تم˘˘ت
عاط˘ق˘ل تم˘ل˘شس ،ي˘قاو سسا˘ب˘ل
لبق نم اهلامعتشسل ةحشصلا
ناوعأاو نيشضرمم˘لاو ءا˘ب˘طألا

31 زا˘ج˘نإا ن˘ع Ó˘شضف م˘عد˘˘لا
ي˘ف تع˘شضو م˘ي˘ق˘ع˘ت˘ل˘ل ق˘˘ف˘˘ن
ر˘ب˘ع تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لا ل˘خاد˘˘م
نيح يف .ةيلولا ميلقإا تايدلب
ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘شصم تم˘ل˘˘ت˘˘شسإا
عانق324 ،ةيلولاب ةي˘ند˘م˘لا

مت عانق415 لشصأا نم يقاو
 .هزاجنإا

تاميركتو..
دإدعإإ يف نيمهاصسملل

صسوردلإ ميدقتو
ةيوبرتلإ

خيششلا ةعماج ارخؤوم تيحأا
ة˘˘شسب˘˘ت ي˘˘شسب˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لا
ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ع˘˘م ق˘˘ي˘˘شسن˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
ىركذلا ،ةيعماج˘لا تا˘مد˘خ˘لا
بلاطلا ديعل نيتشسلاو ةعبارلا
تار˘˘˘ي˘˘˘شسم» را˘˘˘˘ع˘˘˘˘شش تح˘˘˘˘ت
و˘˘ح˘˘ن ا˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ط ءاد˘˘˘ه˘˘˘ششلا
.» لبقتشسملا

ة˘ي˘˘لا˘˘ف˘˘ت˘˘حإلا ر˘˘شضح ثي˘˘ح
ة˘˘˘ير˘˘˘كشسع˘˘˘لا تا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘شسلا

يلاو مهشسأار ىلعو ةيندملاو
ةرشسألا نع نيلثممو ةيلولا
مت نيأا ،ءادهششلا ءانبأاو ةيروثلا

رو˘˘هز˘˘لا ن˘˘م ل˘˘ي˘˘ل˘˘كإا ع˘˘شضو
ىر˘كذ˘ل˘ل د˘ل˘خ˘م˘لا م˘ل˘ع˘م˘˘لا˘˘ب
ةي˘ح˘ت د˘ع˘ب ة˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘حا˘شسب
ةحتاف ةءارقو ي˘ن˘طو˘لا م˘ل˘ع˘لا
.ءادهششلا حاورأا ىلع باتكلا

ىلإا روشضحلا لقتنإا اهدعب
نب كلام تار˘شضا˘ح˘م˘لا ة˘عا˘ق
نم اءزج تنشضتحإا يتلا يبن
ميركت اهلÓخ م˘ت ة˘ي˘لا˘ف˘ت˘حإلا

نم ةذتاشسأاو ةيبرتلل نيششتفم
كلذكو ةيبرتلا راوطأا فلتخم
ةعاذإا نم ينقتلا معدلا قيرف
ىلع اعيمج اولمع يذلا ةشسبت
ربع سسوردلا ميدق˘تو م˘ي˘ظ˘ن˘ت
ةشسبتب ةيوهجلا ةعاذإلا جاومأا
ةلطعلا ءارج ذيمÓتلا حلاشصل
ن˘ع ة˘ب˘تر˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘˘شسإلا
نم دحلل ةيئاقولا تاءارجإلا
.انوروك سسوريف يششفت

ةبشسان˘م˘لا هذ˘ه ل˘ل˘خ˘ت ا˘م˘ك
،ةعماجلا ر˘يد˘م ل˘ك تÓ˘خد˘ت
،ةيروثلا ةرشسألا ،ةيلولا يلاو
،ةيبرتلا ر˘يد˘مو ة˘عاذإلا ر˘يد˘م
نأا ىلع ا˘ه˘ي˘ف ع˘ي˘م˘ج˘لا ع˘م˘جأا
ةبلط˘لا ه˘ن˘شش يذ˘لا بار˘شضإلا
يام91 مو˘ي نو˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

بر˘ح تنا˘˘ك ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع ،6591
هل ناك دق ،اهجوأا يف ريرحتلا
يتلا ةروثلا ىلع «ريبك ريثأات»
،دÓب˘لا لÓ˘ق˘ت˘شسا ى˘لا تشضفأا
نم فلآلا ةروثلاب قحتلإا نيأا
ةبلطلا يف ةلث˘م˘ت˘م˘لا ة˘ب˘خ˘ن˘لا
بÓ˘ط ى˘ت˘حو ن˘ي˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا
مويلا هششيعن ام نأاو تايوناثلا

ة˘ي˘ح˘شصلا ة˘˘مزألا هذ˘˘ه لÓ˘˘خ
وه ام انوروك ةحئاج راششتنإل
اهلÓخ تبثأا ةديدج ةطحم لإا
لÓ˘خ ن˘م ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘ششلا

نيث˘حا˘بو ة˘ب˘ل˘ط ن˘م ه˘تاءا˘ف˘ك
م˘هداد˘ع˘ت˘شسإاو م˘ه˘ترد˘ق ىد˘˘م
با˘˘˘ع˘˘˘شصلا يد˘˘˘ح˘˘˘ت ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ر˘ب ى˘لإا ر˘ئاز˘ج˘لا˘˘ب جور˘˘خ˘˘لاو
.نامآلا

نوراه يحابصصم
mahali@essalamonline.com

ةمدخلإ زيح هعصضو ديق لوألإ
نأإ دعب هب لاغصشألإ تقلطنإ رخألإو

هنع ديمجتلإ عفر مت
ءابرهكلا ليوحتل نامهم ناعورصشم

جيريرعوب جرب ةي’و ةدئافل
ةيلول زاغلنوصس ةصسصسؤوم تفصشك
ةيلخ ربع جيريرعوب جرب
جرب ةيلو نأاب لاصصتإلإ

نأإ رظتنملإ نم ،جيريرعوب
زكرمب ةفئاصصلإ هذه لÓخ معدتت
عورصشم» ديدج ءابرهكلل ليوحت
طلوفوليك06/03 ءابرهكلإ ليوحت
طلوفاقيم08 ةعصسب » رصصانعلإ
لخدي نإ رظتنملإ نم يذلإو ريبمأإ

رهصش ةيإدب عم ةمدخلإ زيح
امك،0202 ةنصسل ةيليوج

جرب ةيلو اصضيأإ ديفتصستصس
لثمتم يناث عورصشمب جيريرعوب
ليوحتل ديدج رخأإ زكرم زاجنإإ يف
ةناجم طلوفوليك06/03  ءابرهكلإ
عقي يذلإ«اقباصس ريصشايلإ ىمصسملإ»
نيعب ةيباقعلإ ةصسصسؤوملإ تإذاحمب
عفر مت نإ دعب إذهو ناطلصس
ثيح ،عورصشملإ إذه نع ديمجتلإ

موي لاغصشلإ قÓطنإإ ةداعإإ فرع
عورصشملإ إذه نأاصش نم ذإإ ،ليرفإ82
جيريرعوب جرب ةيلول مهملإ

ةيرإرمتصسإإ نامصضو نيصسحت
ثيح نئابزلل ةمدقملإ تامدخلإ

10 ب ردقت ةحاصسم ىلع عبرتي
نيلوحم يلع يوتحيو راتكه
ردقت ةيلامجإإ ةقاطب نييئابرهك

يوتحي امك ،ريبمأإ طلوفاقيم08 ب
ف ك03 يئابرهك قلطنم21 ىلع
ةيوقتو نيصسحتل لمعتصستصس يتلإو
ةيلامصشلإ ةهجلل ةبصسنلاب ةمدخلإ
رئإودلإ نم لك صسمت يتلإو ةيلولل
،ةرومز ،ةناجم ،ةرفاعج ةيلاتلإ

يتأايو ةيلولإ زكرم نم ءزج إذكو
ةجيتن نيمهملإ نيعورصشملإ نيذه
ةقاطلإ ىلع ريبكلإ بلطلإ ةدايز
ةيلو هدهصشت يذلإ ةيئابرهكلإ

لجأإ نم كلذكو جيررعوب جرب
زكرم نم لك ىلع طغصضلإ فيفخت
جرب ف.ك022/06/03 ليوحتلإ

06/03 ليوحتلإ زكرمو جيريرعوب
يف هلك إذهو ،يدإولإ صسأإر ف.ك

ةقاطلاب دوزتلإ ميعدت راطإإ
جرب ةيلو ىوتصسم ىلع ةيئابرهكلإ

نيصسحتو نامصض دصصقو جيريرعوب
لظ يف نينطإوملل ةمدخلإ ةيعون
ةداملإ هذه ىلع ريبكلإ ديإزتلإ
.ةيويحلإ

Úصساي.ب

ع.دلاخ

  يويحلإ لئاصسلإ إذهب يناصسح رداقلإ دبع يعماجلإ ىفصشتصسملإ نيومتل

مدلاب عربتلل ةلمح مظنت شسابعلب يديصس ةطرصش
ة˘يلو ن˘مأا ح˘لا˘شصم تم˘˘ظ˘˘ن

عربتلل ةلم˘ح سسا˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘شس
مدلا نقح زكار˘م ةد˘ئا˘ف˘ل مد˘لا˘ب

لخدت˘لا ة˘ب˘ي˘ت˘ك ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع
،سسا˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب يد˘˘ي˘˘شسب ع˘˘ير˘˘شسلا
قيشسنتلاب اهميظنت مت ةردابملا

˘مد˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا ع˘˘م
ن˘يو˘˘م˘˘ت و˘˘ه ا˘˘ه˘˘ن˘˘م فد˘˘ه˘˘لاو
د˘ب˘ع ي˘ع˘ما˘ج˘لا ى˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘لا
ل˘ئا˘شسلا اذ˘ه˘ب ي˘نا˘شسح ردا˘˘ق˘˘لا
هذ˘ه لÓ˘خ ،ة˘˘شصا˘˘خ يو˘˘ي˘˘ح˘˘لا
ي˘ششف˘ت˘ب ز˘ي˘م˘ت˘ت ي˘ت˘لا ةر˘ت˘˘ف˘˘لا

تنكم ثيح ،91 ديفوك ةحئاج
ةي˘م˘ك ع˘م˘ج ن˘م ةردا˘ب˘م˘لا هذ˘ه
 .مدلا نم ةربتعم

،رياغم قايشس ي˘فوود˘ب˘ع.سص
نمأل تايلمعلا ةعاق تلبقتشسا

ليرفأا رهشش لÓخ راردأا ةيلو
356 ة˘˘˘يرا˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘شسلا ن˘˘˘م
لبق نم ةدراو ةيفتاه ةملاكم
ماقرألا ىلع ةعزوم نينطاوملا
تح˘˘˘م˘˘˘شس ثي˘˘˘ح ،ءار˘˘˘˘شضخ˘˘˘˘لا

نم ةدراولا تاملاكملا فلتخم
ا˘˘يا˘˘شضق˘˘لا د˘˘يد˘˘ع ة˘˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘م
هذ˘˘˘ه تل˘˘˘م˘˘˘ششو ة˘˘˘ي˘˘˘˘مار˘˘˘˘جإلا
ةشصاخ ةم˘لا˘كم47 تاءاد˘ن˘لا
ةد˘˘˘˘عا˘˘˘˘شسم˘˘˘˘˘لا م˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ب
ةقلعتم ةملا˘كم731،ةثاغإلاو
08هيجوتلاو مÓعتشسلا بلطب
غ˘ي˘ل˘ب˘˘ت˘˘لا˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ ة˘˘م˘˘لا˘˘كم
˘‐ة˘˘قر˘˘شسلا ‐رور˘˘م˘˘لا ثداو˘˘ح)
امك ،(ءافتخلا تلاح ‐قئارحلا
313 ح˘لا˘شصم˘˘لا تاذ تل˘˘ج˘˘شس
ة˘ل˘شصلا تاذ ة˘ي˘ف˘تا˘ه ة˘م˘لا˘˘كم

ىلإا تÓخدتلا فل˘ت˘خ˘م بل˘ط˘ب
.ىرخأا ةملاكم94 دورو بناج

ا˘˘ع˘˘ب˘˘تو ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘مو
ا˘هار˘جأا ي˘ت˘لا ر˘ي˘خألا ة˘كر˘ح˘ل˘˘ل
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر
ةيلخادلا ةرازو عاطق ىوتشسم
فرششأا ،ةي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لاو
رقمب لولهب يبرعلا راردأا يلاو
سسي˘˘˘ئر رو˘˘˘شضح˘˘˘بو ة˘˘˘يلو˘˘˘˘لا
ةيلولل ماعلا نيمألاو ناويدلا

ينا˘يز بي˘شصن˘ت  ة˘ي˘ل˘م˘ع ى˘ل˘ع
اديدج ًاماع ًاششتفم رداقلا دبع
ل˘˘يز˘˘ه ـل ًا˘˘ف˘˘ل˘˘خ راردا ة˘˘يلو˘˘ل
ي˘ف ه˘ل˘يو˘ح˘ت م˘ت يذ˘لا ى˘شسو˘م
ة˘˘يلو ى˘˘˘لإا بشصن˘˘˘م˘˘˘لا سسف˘˘˘ن
  .ةفلجلا

مصساقلب يفيرصشوب



» حرشسم˘لا م˘لاو˘ع » ج˘ما˘نر˘ب
ةدقانلا ةروتكدلا ه˘مد˘ق˘ت يذ˘لا
ىلع رهشسيو ةششئاع نب ىليل
حاتفم ذاتشسألاو دقانلا هقيشسنت

ر˘˘˘ه˘˘˘شش لÓ˘˘˘خ ءا˘˘˘ج ،فو˘˘˘ل˘˘˘˘خ
يف كعم» راعشش تحت ناشضمر
ق˘فو عو˘ن˘ت˘م ج˘ما˘نر˘ب «تي˘ب˘˘لا
ة˘˘طو˘˘ب˘˘شضم تي˘˘قو˘˘ت ة˘˘كب˘˘˘شش
˘˘مو˘˘ي ل˘˘ك ر˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘شسم ل˘˘˘كششب

ةيليل تارهشس لÓخو ،سسيمخ
رهشست ةرششاعلا ةعاشسلا نم ءدب
ق˘ي˘شسن˘ت˘بو ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لا ةد˘˘ع˘˘م
م˘ي˘ظ˘ن˘ت ى˘ل˘ع فو˘ل˘خ ثحا˘˘ب˘˘لا

ير˘كف ي˘فا˘ق˘ث سشا˘ق˘ن تا˘ق˘ل˘ح
حر˘˘شسم˘˘لا لو˘˘ح ءا˘˘ن˘˘ب يد˘˘˘ق˘˘˘ن
نو˘ن˘ف˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ه˘˘ت˘˘قÓ˘˘عو
ىر˘˘˘خألا ة˘˘˘ي˘˘˘بدألا لا˘˘˘كششألاو
ة˘ل˘ئ˘شسألا ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا حر˘˘ط˘˘ل
تاهجوو تايلاكششإلاو ةنهارلا
ة˘ي˘نآا تارو˘˘شصت ق˘˘فو ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا

فيكتلا اهتعاطتشسا˘ب ة˘ي˘نا˘مزو
ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘حر˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا فور˘˘˘˘˘ظ ع˘˘˘˘˘م
.ةيفرظلا تادجتشسملاو

يونشسلا يفا˘ق˘ث˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘لا
تام˘ن˘م˘ن˘م ى˘م˘شسم تح˘ت نا˘ك
دعب اميف لوحتيل اقباشس ةيفاقث
ةحئاج عمو حرشسملا ملاوع ىلإا

ج˘ما˘نر˘ب ى˘لإا ل˘ق˘˘ت˘˘نا ا˘˘نورو˘˘ك
نيثحابلل سصشصخ˘م ي˘شضار˘ت˘فا

نفلا راوغأا ي˘ف ن˘ي˘شصت˘خ˘م˘لاو
نم نيداجلا نيمتهملاو عبارلا
م˘ت ن˘يأا ،ن˘ي˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘ب˘ل˘ط˘˘لا
ن˘ي˘ث˘حا˘ب˘لا د˘يد˘˘ع ة˘˘فا˘˘شضت˘˘شسا

ن˘ف˘لا ي˘شسرادو ن˘ي˘شصت˘خ˘م˘لاو
حر˘شسم˘لا را˘ب˘ت˘عا˘ب ي˘حر˘شسم˘لا
بشصخو ع˘˘˘˘شساو بحر ءا˘˘˘˘شضف
ل˘ي˘ل˘ح˘ت˘لاو ة˘شسارد˘لا˘ب ر˘يد˘جو
ةشسكاع ةآارم وهو ،ةششقانملاو
ه˘تÓ˘كششمو ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ىؤور˘˘ل
سسجا˘˘ه˘˘لا نأا ا˘˘م˘˘ك ه˘˘ت˘˘فا˘˘ق˘˘˘ثو

ةلئشسألاب يعادبإلا ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا
طبرل ة˘جا˘ح˘لا د˘لو˘ي ة˘ير˘ظ˘ن˘لا
يم˘يدا˘كألا ثح˘ب˘لا˘ب ة˘بر˘ج˘ت˘لا

.ايفرعم اقمع اهئاطعإاو
ن˘م ة˘ما˘˘نزر˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘تأا˘˘تو

ءاغلإا رّرقت نأا دعب تاطاششنلا
را˘طإا ي˘ف ،ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا ة˘ط˘ششنألا

ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج را˘˘ششت˘˘˘نا ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م
كلذ ي˘˘˘ف ىأا˘˘˘ترا ،«ا˘˘˘نورو˘˘˘ك»
ة˘م˘ل˘ع˘لا˘ب يو˘ه˘ج˘˘لا حر˘˘شسم˘˘لا
قÓطإل ةكبّششلا ىلع دامتعلا
حيتي ي˘ل˘عا˘ف˘ت ي˘فا˘ق˘ث ج˘ما˘نر˘ب
عاتمتشسلاو عبارلا نفلا يبحمل
،دعب نع ةيد˘ق˘ن˘لا تا˘شسارد˘لا˘ب
نأا ا˘ن˘م˘˘ل˘˘ع ،را˘˘طإلا اذ˘˘ه ي˘˘فو
د˘ق حر˘شسم˘لا م˘˘لاو˘˘ع ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب
تايشصخششلا د˘يد˘ع فا˘شضت˘شسا
ةيدق˘ن˘لاو ةزرا˘ب˘لا ة˘ي˘م˘يدا˘كألا

ىلع ركذن ،ايلودو اينطو ايلحم
:ر˘˘شصح˘˘لا ل لا˘˘ث˘˘م˘˘لا ل˘˘ي˘˘ب˘˘شس
،ةششئاع نب ىليل ةروشسيفوربلا
،ةلاتخ دي˘م˘ح˘لا د˘ب˘ع رو˘ت˘كد˘لا
ذاتشسألا ،ىلعل ةداعشس روتكدلا

نشسحل نانفلا  ،ةلحروب دمحم
د˘˘م˘˘ح˘˘م رو˘˘ت˘˘كد˘˘لا ،ة˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘شش
د˘قا˘ن˘لاو رو˘ت˘كد˘لا ،ير˘˘ت˘˘ي˘˘عز
رو˘شسي˘فور˘ب˘لا ،حا˘ت˘ف˘م فو˘ل˘˘خ
ذا˘ت˘شسألا ،ي˘مو˘ت ن˘ب ن˘ي˘˘ما˘˘ي˘˘لا

.رورق لامك
يحم» ةيانب نم ةردابم يفو

م˘عد ى˘لإا «يزرا˘ط˘˘ششب ن˘˘يد˘˘لا
ةباتكلا ةقباشسم مظن بهاوملا
نم م˘عار˘ب˘لا م˘ل˘ق˘ب ة˘ي˘حر˘شسم˘لا
يتلاو ،ةنشس61 ىلإا60 نشس
م˘عد ى˘لإا ةردا˘ب˘˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ىر˘˘ُي
،لا˘ف˘طألا ة˘˘ئ˘˘ف ن˘˘م بهاو˘˘م˘˘لا

سسفانتلل مهمامأا لاجملا حتفو
فدهت ثي˘ح˘ب ،ي˘ن˘ف˘لاو ي˘بدألا
رود˘˘˘لا زار˘˘˘بإا ى˘˘˘لإا ةز˘˘˘ئا˘˘˘ج˘˘˘لا
ةبراحم يف حرشسملل يباجيإلا
سسور˘˘˘ي˘˘˘ف را˘˘˘ششت˘˘˘نا ي˘˘˘˘ششف˘˘˘˘ت
˘˘˘ما˘˘˘ه˘˘˘شسإا ى˘˘˘لإاو ،«ا˘˘˘نورو˘˘˘˘ك»
عيجششت يف ي˘ن˘طو˘لا حر˘شسم˘لا
ة˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘كلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع لا˘˘˘˘ف˘˘˘˘طألا
حور سسر˘˘˘غو ،ة˘˘˘ي˘˘˘حر˘˘˘شسم˘˘˘˘لا
ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘ف˘˘ير˘˘ششلا ة˘˘شسفا˘˘ن˘˘م˘˘˘لا
حششرتللو ،راغشصلا ن˘ي˘عد˘ب˘م˘لا
نيشسفانت˘م˘لا ى˘ل˘ع ة˘ق˘با˘شسم˘ل˘ل
طور˘ششلا ن˘م ة˘ل˘م˘ج˘ب د˘ي˘ق˘ت˘˘لا

نأا رار˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ط˘˘˘باو˘˘˘شضلاو
لوح هب كراششملا سصن نوكي
نم ةياقولا بيلاشسأا :عوشضوم
سسور˘˘˘ي˘˘˘ف را˘˘˘ششت˘˘˘نا ي˘˘˘˘ششف˘˘˘˘ت
ة˘غ˘ّل˘لا نو˘˘كت نأا ،«ا˘˘نورو˘˘كلا»
ة˘ي˘حر˘شسم˘لا ي˘ف ة˘ل˘م˘ع˘ت˘شسم˘˘لا
،ةجراّدلاو ى˘ح˘شصف˘لا ة˘ي˘بر˘ع˘لا

عيمجب ةيغيزامآلا ةغّللا اذكو
.اهتاجهل

فضسوي نب . رضضÿ . أإ

mahali@essalamonline.com
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 ةملعلاب يوه÷إ حرضسŸإ Ëدقت نم

 يفرعم قمعو يميداكأا ششاقن يلعافت يصضارتفا جمانرب ..» حرصسملا ملاوع»
نويباهرإلإ اهبرخ نأإ دعب اهيلإإ تداع

ÚلوؤوصسŸا دصشانت مصساوقلاب تÓئاع
تليصسمصسيت ‘ ةروجهŸا اهتانكصس ميمÎب

يتلإ ةيفاقثلإو ةينفلإ تاطاضشنلإ ةفاك تلجأإ ملاعلإ لود رإرغ ىلع رئإزجلإ هفرعت يذلإ يئانثتضسلإ عضضولإو ايضشامت
رجحلل ةففخم نوكت ةيفاقثو ةيركفو ةينف تاطاضشنل ّيلعافت جمانرب اهضضوعيل ،ةملعلاب يوهجلإ حرضسملإ اهنضضتحي

،(91-ديفوك) «انوروك» سسوريف يضشفت ةبراحمل ةيمومعلإ تاطلضسلإ اهتذختإ يتلإ ةيئاقولإ ريبإدتلإ راطإإ يف إذهو يلزنملإ
.» كوبضسيف » يعامتجلإ لضصإوتلإ عقوم ىلع هتحفضصو تنرتنألإ ىلع هعقوم لÓخ نم ةيمضسرلإ هتضصنم ىلع كلذو

تÓئاعلا نم ديدعلا سشيعت
ي˘ف ا˘ه˘ن˘ع ا˘˘م˘˘غر ة˘˘ل˘˘حر˘˘م˘˘لا
ببشسب تا˘ن˘ي˘ع˘شست˘لا تاو˘ن˘شس
كاذنآا ينمألا عشضولا روهدت
ماجرل ةيدلبب م˘شساو˘ق˘لا راود˘ب
ايعامتجا اعشضو تليشسمشسيتب

ن˘مو ثي˘ح ،اد˘ق˘ع˘مو ا˘ب˘˘ع˘˘شص
اهب تماق يتلا ةرايزلا لÓخ
هذ˘˘ه ى˘˘˘لإا مÓ˘˘˘شسلا ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘ي
نع انفششك ةيفيرلا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
ةيمويلا ةاناعملل رخآلا هجولا
نطاوملا اهدباكي لازي ل يتلا
نأا دع˘ب هر˘مأا ى˘ل˘ع بو˘ل˘غ˘م˘لا

تاو˘˘˘˘ن˘˘˘˘شس ه˘˘˘˘˘شضرأا ر˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ه
نمألا نع اث˘ح˘ب تا˘ن˘ي˘ع˘شست˘لا
يذلا باهرإلا ةيجمه ببشسب

ماقو اداشسف ةقطنملا يف ثاع
ن˘كا˘شسم ى˘ل˘ع ءÓ˘˘ي˘˘ت˘˘شسلا˘˘ب
ا˘نا˘كم ا˘هذ˘خ˘تاو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘تو ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف تي˘˘ب˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
نأا لبق ةيمارجإلا ه˘تا˘ط˘ط˘خ˘م
ع˘م سشي˘ج˘لا تاو˘˘ق ن˘˘كم˘˘ت˘˘ت
ريرحت نم0002 ةنشس علطم
لكششب ةقطنملاو لزانملا هذه
.با˘هرإلا ة˘شضب˘ق ن˘˘م سصا˘˘خ
دحأاب تقتلا «مÓ˘شسلا» ة˘ي˘مو˘ي
اهشضرأا ىلإا ةدئاعلا تÓئاعلا

تناك نأا دعب ميدقلا اهنكشسمو
هذ˘خ˘ت˘ت ة˘ي˘با˘هرإلا ر˘شصا˘ن˘ع˘˘لا

ا˘ن˘مد˘ط˘شصا ثي˘ح ا˘ه˘ل أا˘ج˘˘ل˘˘م
يذلا رملا يششيعم˘لا ع˘قاو˘لا˘ب
نطاوملا هيف طب˘خ˘ت˘ي ح˘ب˘شصأا
ة˘ي˘ف˘˘ير˘˘لا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب
هذه˘ب مد˘ع˘ن˘ت ثي˘ح ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا
ى˘ندأا ة˘˘بر˘˘خ˘˘م˘˘لا ن˘˘كا˘˘شسم˘˘لا
يف ة˘م˘ير˘كلا ةا˘ي˘ح˘لا طور˘شش
ىلع يوحت ل اهشضعب نأا نيح
اهبيرخت˘ب ما˘ق نأا د˘ع˘ب ف˘ق˘شسأا
تناك يتلا ةيباهرإلا رشصانعلا
لازت لو كاذنآا ةقطنملا لتحت
ى˘ل˘ع ةد˘ها˘شش ن˘كا˘شسم˘لا هذ˘ه
هذ˘ه ن˘ي˘ب ا˘ه˘ب تر˘˘ج كرا˘˘ع˘˘م
تاو˘قو ة˘ي˘با˘هرإلا ر˘شصا˘ن˘ع˘لا
اذهو يبعششلا ينطولا سشيجلا
لزان˘م˘لا هذ˘ه نارد˘ج ةدا˘ه˘ششب
ي˘˘مر˘˘لا را˘˘ثآا لاز˘˘ت ل ي˘˘ت˘˘لاو
ا˘ه˘نارد˘ج أÓ˘م˘˘ت سصا˘˘شصر˘˘لا˘˘ب
ده˘ششم ي˘ف ا˘بو˘ق˘ث ة˘ي˘جرا˘خ˘لا
ناكشسلا ءلؤوه ثبششت خشسري
اهتمدخو ةيحÓ˘ف˘لا م˘ه˘شضرأا˘ب
نينطاقلا دحأا هدكؤوي ام وهو
سشيعي يذلاو ةقط˘ن˘م˘لا هذ˘ه˘ب
ن˘شس ي˘ف و˘هو ه˘ت˘جوز ة˘˘ق˘˘فر
د˘ه˘˘شش تي˘˘ب ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘ث˘˘لا
لبق باهرإلا ةيجمه سسمألاب
ن˘م ه˘ي˘لإا ادو˘ع˘ي˘ل ها˘˘كر˘˘ت˘˘ي نأا

دعي مل ةرملا هذه نأا ريغ ديدج
امدعب هافلأا يذلا تيبلا كلذ
اونا˘ك ن˘يذ˘لا نو˘ي˘با˘هرإلا ما˘ق
ةي˘ح˘ن˘ت˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا نو˘ل˘ت˘ح˘ي
ثيح ،ناردجلا مدهو فقشسلا

ةديحو˘لا ة˘ل˘ئا˘ع˘لا هذ˘ه ته˘جو
ىلعو ةيئلولا تاطلشسلل ءادن
لجأا نم ةيلولا يلاو اهشسأار
امه˘ن˘ع ة˘لز˘ع˘لا كف˘ل ل˘خد˘ت˘لا

يذ˘لا لز˘ن˘م˘لا م˘ي˘مر˘ت ةدا˘˘عإاو
ة˘ي˘با˘هرإلا ر˘شصا˘ن˘ع˘لا ه˘ت˘بر˘˘خ
هلوحتل تاني˘ع˘شست˘لا تاو˘ن˘شس
تيبي نأا حلشصي ل تيب ىلإا
نيذلا نين˘طاو˘م˘لا ءلؤو˘ه ه˘ي˘ف
مهشضرأا ةمدخ لجأا نم اوداع
تÓ˘ئا˘ع˘لا هذ˘ه لا˘مآا ى˘ق˘ب˘˘ت˘˘ل
نم ةيلولا يلاو ىدل ةقلعم
هذه ميمرت يف مهتدعاشسم لجأا
سشي˘˘ع˘˘لا نا˘˘م˘˘شضو لزا˘˘ن˘˘م˘˘لا
اورر˘ق ا˘مد˘ع˘˘ب ،ا˘˘ه˘˘ل م˘˘ير˘˘كلا
ةبشصتغملا مهرايد ىلإا ةدوعلا
ءار˘م˘ح˘لا ة˘ير˘ششع˘لا تاو˘˘ن˘˘شس
مهشضرأا ةمدخو اهي˘ف ءا˘ق˘ب˘لاو

لخد˘ت را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا
رابغ سضفنو ةيشصولا تاهجلا
اذ˘ه ن˘ع يو˘م˘ن˘˘ت˘˘لا ءا˘˘شصقإلا
.هينطاومو راودلا

ةديدجلإ لقنلإ ةطحمو..
تإرضشعلإ قهرت ةيلولاب

بلاطمو نينطإوملإ نم
لمعلإ ىلإإ ةدوعلاب
ةميدقلإ ةطحملاب

ن˘˘˘˘م تار˘˘˘˘ششع˘˘˘˘لا بلا˘˘˘˘˘ط
نيذلا ني˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ن˘ي˘ل˘قا˘ن˘لا
نيب طبارلا ط˘خ˘لا˘ب نو˘ل˘م˘ع˘ي
نو˘ي˘ع˘لا د˘ح˘لا ة˘ي˘ن˘ث تا˘يد˘ل˘ب

ةيلوب ماشسب دلوأاو يتشسيمخ
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لاو تل˘ي˘˘شسم˘˘شسي˘˘ت
تا˘يد˘ل˘ب˘لا هذ˘ه˘ب ن˘ي˘ن˘˘طا˘˘ق˘˘لا
ةرورشضب ةيئلو˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا
دح ع˘شضوو يرو˘ف˘لا ل˘خد˘ت˘لا
عاطقب ة˘ل˘شصا˘ح˘لا ى˘شضو˘ف˘ل˘ل
ةطحم رييغت مت نأا دعب ،لقنلا
ةه˘ج˘لا ن˘م ن˘ير˘فا˘شسم˘لا ل˘ق˘ن
سسل˘˘ج˘˘م بنا˘˘ج˘˘ب ة˘˘ي˘˘قر˘˘˘ششلا
ةيدجلا ةطحملا ىلإا ءاشضقلا
دبع نادند ‐ ديهششلا ةامشسملا
جرخملاب ةد˘جاو˘ت˘م˘لا ‐ردا˘ق˘لا
ترايت قيرطب ةنيدملل يبرغلا

لج ن˘ع ةد˘ي˘ع˘ب ة˘ط˘ح˘م ي˘هو
و˘هو ة˘ن˘يد˘م˘لا ط˘شسوو ءا˘ي˘حأا
ه˘˘م˘˘˘شضه˘˘˘ي م˘˘˘ل يذ˘˘˘لا ر˘˘˘مألا
ىلع نو˘ل˘قا˘ن˘لاو نور˘فا˘شسم˘لا

نأاو قبشس دقو اذه .ءاوشس دح
ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا ءلؤو˘˘˘ه ن˘˘˘˘شش
ة˘˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حلا تا˘˘˘كر˘˘˘ح˘˘˘لا
ىلإا لمعلا ةدو˘ع˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل
ةدجاوتملا ةم˘يد˘ق˘لا ة˘ط˘ح˘م˘لا
ةنيد˘م˘ل˘ل ي˘قر˘ششلا ل˘خد˘م˘لا˘ب

ناك يتلا ةطحملا هذه نوك
اقباشس نوجتحملا اهيف لمعي
سسي˘˘يا˘˘ق˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘ت
تا˘ط˘ح˘م˘لا˘ب ا˘ه˘ب لو˘م˘ع˘˘م˘˘لا
مد˘خ˘تو ل˘ق˘ن˘ل˘ل ة˘شصشصخ˘م˘لا
ثيح ىلوألا ةجردلاب رفاشسملا

ىلع طغشضلاب يلاولا اوبلاط
ةطحم رييغتو لقن˘لا ة˘ير˘يد˘م
لمعلل ةدوعلاو ةديدجلا لقنلا
كر˘تو ة˘م˘يد˘ق˘لا ة˘˘ط˘˘ح˘˘م˘˘لا˘˘ب
يتلا ةطحملا يهو ،ةديدجلا
دمت˘ع˘ت ل نو˘ل˘قا˘ن˘لا ا˘هر˘ب˘ت˘عا

اهب لومعم˘لا سسيا˘ق˘م˘لا ى˘ل˘ع
ةديع˘ب˘لا ا˘ه˘ت˘فا˘شسم لÓ˘خ ن˘م
ر˘˘فا˘˘شسم˘˘لا مد˘˘خ˘˘ت ل ي˘˘ت˘˘˘لاو
يف نيب˘لا˘ط˘م ة˘شصا˘خ ة˘ف˘شصب
مي˘ظ˘ن˘ت ةرور˘شضب تقو˘لا تاذ
هذهب نيلقان˘لا ل˘م˘ع ةرور˘ي˘شس
ىشضوف فرعت يتلا تايدلبلا

نع ةطحملا دعب ليلدب ةريبك
لمعلا تاشسشسؤوم نم ديدعلا

تاشسشسؤوملا اذكو سسرادملاو
ق˘ل˘˘خ ا˘˘م و˘˘هو ،ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
تايدلبلا هذهب ةريبك ىشضوف
ةيلحملا تاطلشسلا نيد˘ششا˘ن˘م
لم˘ع˘لا ى˘لإا ةدو˘ع˘لا ةرور˘شضب
ة˘م˘يد˘ق˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا ة˘˘ط˘˘ح˘˘م˘˘ب
يشسيئرلا عراششلاب ةدجاوتملا
نيع يحل ةيذاحملاو ةيلولل
ي˘ت˘لا ة˘ط˘ح˘م˘لا ي˘˘هو جر˘˘ب˘˘لا
ل˘م˘ع ة˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘طو ى˘˘ششا˘˘م˘˘ت˘˘ت
نم ادج ةبيرقلاو نيرفاشسملا
ة˘˘˘شصا˘˘˘خ˘˘˘لا تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

اهيلع دفاوتي يتلا ةيمومعلاو
لخدت راظتنا يف نورفاشسملا
ع˘شضوو ة˘لوؤو˘شسم˘لا تا˘ه˘ج˘لا

عاطقب ةمئاقلا ى˘شضو˘ف˘ل˘ل د˘ح
.طوطخلا هذهب لقنلا

ز.دمحأإ

ة˘عا˘ن˘شصلا ة˘˘فر˘˘غ تر˘˘فو
،ةنتاب ةيلوب فرحلاو ةيديلقتلا

ن˘˘م دد˘˘ع ع˘˘م ق˘˘ي˘˘شسن˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘بو
تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لاو ن˘˘ي˘˘ي˘˘فر˘˘ح˘˘˘لا

ن˘م د˘يزأا ،ن˘يو˘كت˘لا سسراد˘˘مو
تامامكلا نم ةدحو فلأا051
لÓ˘خ ن˘م ،ة˘م˘ق˘ع˘م˘لا ة˘ي˘ب˘ط˘لا
سصاخ ينماشضت عورششم اهينبت
ةيح˘شصلا تا˘ما˘م˘كلا ة˘طا˘ي˘خ˘ب
را˘˘طإا ي˘˘ف ،ر˘˘˘ي˘˘˘يا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا تاذ
فلتخم نيب نماشضتلا تايلمع
ءابو يششفت ةحفاكمل نيلعافلا

.91 ديفوك انوروك
ة˘˘˘فر˘˘˘غ ح˘˘˘لا˘˘˘شصم تن˘˘˘ل˘˘˘˘عأا

فرحلاو ةيد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ة˘عا˘ن˘شصلا
يتلا ةردابملا هذه نأا ةيلولاب
نع ديزي ام عينشصت اهلÓخ مت
ةد˘ئا˘ف˘˘ل ة˘˘ما˘˘م˘˘ك ف˘˘لأا051
تءا˘ج ،ة˘˘ي˘˘ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا كÓ˘˘شسألا
ن˘˘ي˘˘ي˘˘فر˘˘ح ع˘˘م ق˘˘ي˘˘شسن˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
تايعمجو نيوكت تاشسشسؤومو
يف ةمهاشسملل مهدادعتشسا اودبأا
ة˘˘لوذ˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا تادو˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
يف ةشصاخ ،ينطولا نماشضتلل

تا˘ما˘˘م˘˘كلا ة˘˘عا˘˘ن˘˘شص لا˘˘ج˘˘م
ة˘شصا˘خ˘لا ة˘شسب˘لألاو ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
ة˘˘شسب˘˘لألاو سشا˘˘ع˘˘نإلا فر˘˘˘غ˘˘˘ب
دهششت يتلاو ،ةتقؤوم˘لا ة˘ي˘ب˘ط˘لا
تا˘˘شسشسؤو˘˘م ةد˘˘ع ي˘˘ف ا˘˘شصق˘˘ن
مادختشسلا ةجيتن ةي˘ئا˘ف˘ششت˘شسا
ة˘ي˘ح˘شصلا تا˘ما˘م˘كل˘ل ر˘ي˘ب˘كلا

ط˘˘شسو ة˘˘˘ي˘˘˘قاو˘˘˘لا ة˘˘˘شسب˘˘˘لألاو
ىلإا،يحشصلا عاطقلاب نيلماعلا

ن˘م تا˘ما˘م˘كلا ءا˘ف˘ت˘خا بنا˘˘ج
بل˘ط˘لا بب˘شسب تا˘˘ي˘˘لد˘˘ي˘˘شصلا
فر˘˘ط ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ر˘˘ي˘˘ب˘˘˘كلا
تاذ تف˘˘ششكو.ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا
هنأا،قايشسلا سسفن يف حلاشصملا
ةما˘م˘ك ف˘لأا04 مÓ˘˘ت˘˘شسا م˘˘ت

بناج ىلإا ةيلاحلا ةرتفلا لÓخ
ة˘شسب˘لألا ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك
مت ةمامك00001 اهنم، ةيبطلا
زكرم ىوتشسم ىلع اهعينشصت
عباتلا داقميتب تاراهملا نيمثت
ىلع ا˘ه˘ع˘يزو˘ت ي˘ف عر˘شش ،ا˘ه˘ل
ة˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘˘شسلا تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا

متي نأا ىلع،مايأا ذنم ةيرادإلاو
ن˘م ةد˘˘يد˘˘ج تا˘˘ع˘˘فد م˘˘ي˘˘ل˘˘شست

ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نلا د˘˘ع˘˘ب تا˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘كلا
ريط˘شست م˘ت ه˘نأا ة˘ف˘ي˘شضم.ا˘ه˘ن˘م
فلا02 ن˘ع د˘يز˘يا˘م م˘ي˘ل˘˘شست

ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘˘خ ىر˘˘خأا ة˘˘ما˘˘م˘˘ك
تا˘ئ˘˘م بنا˘˘ج ى˘˘لإا ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
يف اهعيزوتو ،ةيبطلا ةشسبلألا
.لاجآلا برقا

ة˘˘عا˘˘ن˘˘شصلا ة˘˘فر˘˘غ تهو˘˘˘نو
اذ˘ه ي˘ف ،فر˘ح˘لاو ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا
˘ما˘م˘شضناو ةردا˘ب˘م˘لا˘ب ،را˘˘طإلا
اورهظأا نيذلا ،اهيلإا نييفرحلا
،ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا˘˘˘ب م˘˘˘˘ه˘˘˘˘كشسم˘˘˘˘ت
،مهناوخإا بناج ىلإا ةمهاشسملاو
ة˘ح˘فا˘كم˘ل تا˘عا˘ط˘ق ةد˘ع ي˘ف
هاو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘˘ك ،ءا˘˘˘بو˘˘˘لا

لخبي مل ذإا،ه˘تا˘ي˘نا˘كمإا بشسحو
تادعاشسملا ميدقتب نوي˘فر˘ح˘لا

ن˘م ن˘يرر˘شضت˘م م˘ه˘نو˘ك م˘˘غر
ىلع نييفر˘ح˘لا ي˘قا˘ب˘ك ءا˘بو˘لا
نأا ةدكؤوم ،ينطولا ىوتشسملا
حلاشصل ةدعاشسم˘لاو ن˘ما˘شضت˘لا
.قابشسلا ناك ةماعلا ةحلشصملا

م.ءامضسأإ

سصيلقتو انوروك سسوريفل يدضصتلل
ىودعلاب ةباضصإلإ رطخ

ريبادتلا قيبطتل ةيصسيصسحت ةلمح
لخادو ةيراجتلا تاءاصضفلا ربع ةيئاقولا

ةلصشنخب تارادإ’او تاصسصسؤوملا
ةيريدم رقم نم إرخؤوم تقلطنإ
ةلفاق ةلضشنخ ةيلوب ةراجتلإ

ةلمحلإ رواحم ديضسجتل ةيضسيضسحت
رطاخم نم ةياقولل ،ةينطولإ
تإءاضضفلإ طضسو سسوريفلإ

تاضسضسؤوملإو ةيراجتلإ  تÓحملإو
روهمجلإ لبقتضست يتلإ تإرإدإلإو
دحإو تقو يف ةريثك دإدعأاب
ةيامح ةيعمج نم لك ةكراضشمب
ةيرئإزجلإ ةمظنم ،كلهتضسملإ
،«كتيامح» كلهتضسملإ نع عافدلل
،ينطولإ نمألإ ،ةيمÓضسإلإ ةفاضشكلإ

ةيامحلإ ،نييفرحلإو راجتلإ ةيعمج
،ناكضسلإو ةحضصلإ حلاضصم ،ةيندملإ
ةعانضصلإ ةفرغو ةيرإوجلإ ةحضصلإ

نم ديدعلإ ترإز ةلفاقلإ ةراجتلإو
ةينعملإ تإرإدإلإو تاضسضسؤوملإ

،ةيلاملإ لزن  .ديربلاك
ءايحأإ فلتخم تباج امك..كونبلإ

سسيضسحتل ةلضشنخ ةنيدم عرإوضشو
نيلماعتملإو نينطإوملإ
ريبإدتلإ لوح نييداضصتقلإ
دحلل اهذاختإ بجإولإ ةيزإرتحلإ

انوروك سسوريف ءابو يضشفت نم
ديقتلإ ةرورضض سصخي اميف ةضصاخو
دعابتلإ دعإوقب  مراضصلإ
عنمو نئابزلإ نيب يعامتجإلإ
عضضوو تÓحملإ مامأإ ريبإوطلإ
فيظنتلإ دإوم لامعتضسإو تامامكلإ

ىلعو ،ةفاظنلإ طورضش زيزعتو
ددع عيزوت مت ةيلمعلإ هذه سشماه
نينطإوملإ ىلع تامامكلإ نم ربتعم
مإزتللإ ىلع مهعيجضشتل راجتلإو
ىرخأإ ةهج نم .ةياقولإ طورضشب
ينهملإ نيوكتلإ ةيريدم لضصإوت
نمألإ رضصانع ىلع تامامكلإ عيزوت
تايفضشتضسمو ةيندملإ ةيامحلإو

سضعب لبق نم ةزجنملإ ةلضشنخ
تبراق يتلإو ةينيوكتلإ تاضسضسؤوملإ

يرداق زيزعلإ دبع هب ىلدإ ام بضسح
يئاقو سسابل فلإو ةمامك فلإ02

تاضشرو سضعب لضصإوت امك سصاخ
يلع ةيلحملإ تايعمجلإو ةطايخلإ

عيزوتو زاجناب نماضضتلإ تايلمع
نم ففقو نينطإوملإ يلع تامامكلإ

ىلع ةيئإذغلإ دإوملإ  فلتخم
رهضشلإ لÓخ ةزوعملإ تÓئاعلإ
ءإرج نم ةررضضتملإو ليضضفلإ
يضشفت نم دحلل يحضصلإ رجحلإ

تايعمج ءاضسؤور .انوروك سسوريف
ةأإرملإ لمانأإو يحايضسلإ هيفرتلإ
عانضص ةيريخلإ ةيعمجلإو ةيفيرلإ
نماضضتلإ تايلمع نإ إودكإ لملإ
ةدوعو رجحلإ عفر ةياغل لضصإوتتضس
   .ةيداعلإ اهتعيبطل ةايحلإ

يداعضس .يون

انوروك ءابو يضشفت ةحفاكمل نيلعافلإ فلتخم نيب نماضضتلإ تايلمع راطإإ يف

ةنتابب نييفرحلا لبق نم ةمامك فلأا051 نم ديزأا ريفوت
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دلخي فرودلصسود بع’
تÓجصس يف همصسا

«اغيلصسدنوبلا»
ط˘خ بعل كن˘ي˘ف ر˘ف˘ي˘لوأا ق˘˘ق˘˘ح

ا˘م˘قر فرود˘ل˘شسود ا˘نو˘ترو˘ف ط˘˘شسو
ي˘˘نا˘˘م˘˘لألا يرود˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘˘شسا˘˘˘ي˘˘˘ق
بعل رثكأا حبشصأا ثيح ،(اغيلشسدنوب)
خ˘˘˘يرا˘˘˘ت ي˘˘˘ف ةارا˘˘˘ب˘˘˘م ي˘˘˘ف كرا˘˘˘ششي
نم08 ة˘ق˘ي˘قد˘لا ي˘فو ،ة˘ق˘با˘شسم˘˘لا
انوتروف ا˘ه˘ي˘ف لدا˘ع˘ت ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا
2‐2 نولوك هفيشضم عم فرودلشسود
نم72 ةلحرملا يف دحألا سسمأا لوأا
دعقم نم كنيف كراشش «اغيلشسدنوبلا»
خيرات يف بعل ربكأا حبشصيل ءلدبلا

،كنيف لحو ،اغيلشسد˘نو˘ب˘لا تا˘يرا˘ب˘م
6 يف83ــلا هدÓيم ديعب لفتحي يذلا

،ل˘ي˘م كنار˘ف نا˘كم ،ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا ناو˘˘ج
،ةقبا˘شسم˘لا خ˘يرا˘ت ي˘ف بعل ر˘ب˘كأا˘ك
يرود˘˘˘لا ع˘˘˘قو˘˘˘˘م هر˘˘˘˘كذ ا˘˘˘˘م بشسح
.تنرتنإلا ىلع يناملألا

يتنوك ربجي ةنولصشرب
ةيرارطصضا ةقفصص ىلع
نأا،يلاطيإا يفحشص ريرقت فششك

،ن˘شسكيرإا نا˘ي˘ت˘شسير˘ك ي˘كرا˘م˘˘ند˘˘لا
،قباشسلا ماهنتوتو يلاحلا رتنإا بعل
و˘ي˘نو˘ط˘˘نأل لوألا را˘˘ي˘˘خ˘˘لا ن˘˘كي م˘˘ل

ي˘ف ،يروز˘تار˘ي˘ن˘لا برد˘م ،ي˘ت˘˘نو˘˘ك
مشضناو ،يشضاملا يوتششلا وتاكريملا
ي˘ف ر˘ت˘نإا ى˘لإا ،ا˘ًما˘˘ع72 ،ن˘˘شسكيرإا

تغلب ةقف˘شص ي˘ف ،ي˘شضا˘م˘لا ي˘ف˘نا˘ج
وروأا نو˘ي˘ل˘م02 ةيدا˘م˘لا ا˘ه˘ت˘م˘ي˘ق
،«زريبشسلا» عم هدقع نأاب اًملع ،اًبيرقت

،يراجلا مشسوملا ةياهنب يهتني ناك
«و˘تا˘كر˘ي˘م و˘ي˘ششت˘لا˘ك» ع˘قو˘˘م لا˘˘قو
فدهتشسي ناك ،يتنوك sنإا ،يلاطيإلا
،لاديف وروترأا يليششتلا عم دقاعتلا

رتنإا لواحو ،ةنولششرب طشسو بعل
هنأا لإا ،يفناج يف لاديف مشض لعفلاب
ع˘م قا˘ف˘تل ل˘شصو˘ت˘لا ي˘ف ح˘ج˘ن˘ي م˘ل
ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘م˘ي˘˘ق˘˘لا لو˘˘ح ة˘˘نو˘˘ل˘˘ششر˘˘ب
هتلواحم ،رتنإا دوا˘ع˘ي˘شسو ،ة˘ق˘ف˘شصل˘ل
ةشصاخ ،لبقملا فيشصلا ،لاديف مشضل
ةياهنب يهتني ،ةنولششرب عم هدقع نأاو
.لبقملا مشسوملا

وكيتلتأاو لوبرفيل ةعقوم
اًصصخصش14 ةايح يهنت
نأا يناطيرب يفحشص ريرقت فششك

يف ديردم وكي˘ت˘ل˘تأاو لو˘بر˘ف˘ي˘ل ءا˘ق˘ل
،ابوروأا لاطبأا يرود يئاهن نمث بايإا
ناكو ،اًشصخشش14 ةافو يف ببشست
،«د˘ل˘ي˘ف˘نأا» بع˘ل˘م ى˘ل˘ع م˘ي˘قأا ءا˘ق˘ل˘˘لا

‐2) ةجيتنب لوبرفيل ةراشسخب ىهتناو
ةلوطبلا نم بقللا لماح جورخو ،(3
ةفيحشصل اًقفوو ،ىربكلا ةيبوروألا
ةارابملا نإاف ،ةيناطيربلا «ليم يليد»
ببشسب اًشصخشش14 ةافو يف تببشست
تدهششو ،دجتشسملا انوروك سسوريف
اًم˘خ˘شض اًر˘ي˘ها˘م˘ج اًرو˘شضح ةارا˘ب˘م˘لا
،«دليفنأا» بعلم يف «زديرلا» ريهامجل

وكيتلتأل عجششم فلآا3 دجاوت امك
ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شصلا ترا˘˘˘ششأاو ،د˘˘˘˘يرد˘˘˘˘م
اوقراف نيباشصملا نأا ىلإا ةيناطيربلا
اًموي53و52 نيب ةرتف لÓخ ةايحلا
سسلجم نلعأا نأا قبشسو ،ةارابملا دعب
زد˘ير˘لا ةارا˘ب˘م نأا ،لو˘بر˘ف˘ي˘ل ة˘ن˘يد˘م
ي˘ف ا˘ًي˘شسي˘ئر اًرود تب˘ع˘ل ،و˘كي˘ت˘ل˘تأاو
.ةنيدملاب انوروك راششتنا

157211ددعلإ ^1441 لإوصش30ـل قفإوملإ0202 يام62ءاثÓثلإةصضايرلا
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اÎل‚إا ‘ نيديدج Úبع’ مجاهي انوروك

ويصشتلاكلا لعصشت مصسوŸا فانئتصس’ ةليدب ةطخ

سسفانملا ،يتيشس لاه يدان نلعأا
يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا ى˘لوألا ة˘جرد˘لا يرود˘ب
ن˘ي˘شصخ˘شش ة˘با˘شصإا ،ة˘لو˘ط˘ب˘˘لا يرود
،دجتشسملا انوروك سسوريفب يدانلاب
نم ،ةيباجيإا امهتارابتخا تءاج امدعب

ناشصخششلا ناك اذإا ام فورعملا ريغ
يب˘يرد˘ت˘لا م˘قا˘ط˘لا وأا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘م
ىلإا راششأا يدانلا نكل ،لوألا قيرفلل
سضارعأا يأاب رعششي ل امهنم لك نأا
تناك ،سضرملل تاريثأات وأا سضرملل
نأا مويلا تنلعأا ةلوطبلا يرود ةطبار
سسوريفلاب امهتباشصإا تتبث نيشصخشش
تارابتخلا نم ىلوألا ةلوجلا لÓخ

نيمتنم اشصخشش4101ـل ترج يتلا
يف ن˘ي˘كرا˘ششم˘لا42 ـلا قر˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل
يرود قر˘ف و˘ب˘عل دا˘عو ،ة˘ق˘با˘شسم˘لا
عو˘شضخ˘ل˘ل م˘ه˘ت˘يد˘نأا ى˘لإا ة˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا
فا˘ن˘ئ˘ت˘شسÓ˘ل اد˘ي˘ه˘م˘ت تارا˘ب˘ت˘˘خÓ˘˘ل
نم لاه ناك ثيح ،مشسوملل حرتقملا
ءاهنإا ةركف تشضراع يتلا ةيدنألا نيب
حشضوأاو ،هلام˘كت˘شسا مد˘عو م˘شسو˘م˘لا

هعقوم ىلع هرششن يذلا هنايب يف لاه
ة˘˘ير˘˘شسلا» :ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإلا
نع فششكلا متي نل هنأا ينعت ةيبطلا
يدانلا بلطيو ،(نيشصخششلا) ءامشسأا
:يدا˘˘˘ن˘˘˘لا فا˘˘˘˘شضأاو ،«كلذ مار˘˘˘˘ت˘˘˘˘حا

نم نايناعي ل ناذللا ،يئانثلا لزعيشس»
،ةئيشس راثآا يأا نم لو سضارعأا يأا
ع˘˘˘م ا˘˘˘ي˘˘˘ششا˘˘˘م˘˘˘ت ‐ ما˘˘˘يأا7 ةد˘˘˘م˘˘˘ل
يف اهيلع سصوشصنملا تلوكوتوربلا
˘‐ ة˘لو˘ط˘ب˘لا يرود ة˘ط˘بار تادا˘˘ششرإا
تقو يف ىرخأا ةرم امهرابتخا لبق

لاشصتلا يدانلا لشصاويشسو ،«قحل
نيررشضتملا ني˘ف˘ظو˘م˘لا ع˘م ق˘ي˘ثو˘لا

ناك ،رخآا قيلعت يأاب ءلدإلا متي نلو
دق ةقباشسملا ةطبار نم قباشس نايب
ةمداق تاثيدحتلا نم ديزملا نأا دكأا

.تارابتخلا رارمتشسا عم

روطت نع ةي˘ف˘ح˘شص ر˘ير˘ق˘ت ف˘ششك
يرودلا ىلإا ةايحلا ةدوع نأاششب ديدج
انوروك سسوريف ةمزأا بقع ،يلاطيإلا
ل» ة˘ف˘ي˘ح˘˘شصل ا˘˘ًق˘˘فوو ،د˘˘ج˘˘ت˘˘شسم˘˘لا

ةيدنأا ةطبار نإاف ،ةيلاطيإلا «اكيلبوبير
ءاثÓثلا ،اًعامتجا دقع˘ت˘شس و˘ي˘ششت˘لا˘كلا
ةلاح يف ةليدبلا ةطخلا ثحبل ،لبقملا

لكششب هتياهنل مشسوملا لامكتشسا مدع
عام˘ت˘جلا نأا ى˘لإا ترا˘ششأاو ،ي˘ع˘ي˘ب˘ط

د˘جاو˘ت د˘ه˘ششي˘شسو ،و˘يد˘ي˘ف˘لا˘ب م˘ت˘ي˘شس
ةلاح يفو ،نيرششعلا ةيدنألا يلثمم
عامتجا يف حرطيشس قافتل لشصوتلا
،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا سسي˘˘م˘˘خ˘˘لا ،ة˘˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لا

ة˘ط˘خ˘لا نأا ،ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا تح˘˘شضوأاو
يرود˘˘لا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘شسا ي˘˘ه ة˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا
،لبقملا ناوج02 وأا31 موي يلاطيإلا

مت يذ˘لا ي˘ب˘ط˘لا لو˘كو˘تور˘ب˘ل˘ل ا˘ًق˘فو
ل» تلا˘˘قو ،عو˘˘ب˘˘شسألا اذ˘˘ه ه˘˘ع˘˘˘شضو

ىلع دمتعت (ب) ةطخلا نإا «اكيلبوبير
اًددج˘م ا˘نورو˘ك تلا˘ح رو˘ه˘ظ ىد˘م
را˘ي˘خ˘لا نأا تفا˘˘شضأاو ،ة˘˘يد˘˘نألا ل˘˘خاد
ةليدبلا ةطخلل اًيلاح حورطملا ديحولا

ديدحتل ةلشصا˘ف تا˘يرا˘ب˘م سضو˘خ و˘ه
ل رمألا اذه نأا لإا ،نيطباهلاو بقللا
هشضفرت ثيح ،عيمجلا ةقفاومب ىظحي
مل نآلا ىتحو ،ونيروتو يششتيل ةيدنأا
.ديدج حارتقا يأا رهظي

يبيرصضلإ برهتلاب هماهتإ ببصسب

ةنولصشرب ةرداغمب هريكفت ببصس فصشكي يصسيم
ل˘ي˘نو˘ي˘˘ل ي˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘جرألا ف˘˘ششك

ةأاجافم نع ،ةنولششرب دئاق ،يشسيم
ينولاتكلا قيرفلا عم هتريشسم نأاششب
يف ي˘شسي˘م لا˘قو ،تاو˘ن˘شس4 لب˘ق
:Óئاق«اينولاتك ويدار»ـل تاحيرشصت
ةنولششرب ن˘ع ل˘ي˘حر˘لا ي˘ف تر˘كف»
ع˘˘م ي˘˘ت˘˘مزأا د˘˘ع˘˘˘ب6102 ما˘˘˘˘˘ع
ناك ريكف˘ت˘لا» :ح˘شضوأاو ،بئار˘شضلا
،ا˘ًمو˘م˘ع ا˘ي˘نا˘ب˘شسإا ن˘ع ل˘ي˘حر˘لا ي˘ف
ةمهت هيجوت متو ،«ةنولششرب سسيلو
ي˘شسي˘م˘˘ل بئار˘˘شضلا ن˘˘م بر˘˘ه˘˘ت˘˘لا

ىلإا7002 نيب ام ةرتفلا يف هدلاوو
ر˘ط˘خ ي˘˘شسي˘˘م ه˘˘جاو ثي˘˘ح ،9002
ماع يفو ،اًرهشش12 ةدمل نجشسلا

متو ،مكحلا يشسيم فنأاتشسا ،7102
هدلاو ىلعو هيلع ةبوقعلا فيفخت
فلأا322 ـب رد˘ق˘˘ت ة˘˘مار˘˘غ ع˘˘فد˘˘ب
161 هدلاو عفد ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘شسإا
ة˘بو˘ق˘ع بن˘ج˘ت˘ل ،ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘˘شسإا ف˘˘لأا
:يشسيم عبا˘تو ،اًر˘ه˘شش51 نج˘شسلا
ءو˘شسل تشضر˘ع˘ت ي˘ن˘˘نأا˘˘ب تر˘˘ع˘˘شش»

يف بغرأا نكأا مل .ةديدشش ةلماعم
كلتمأا نكأا ملو ،اينابشسإاب انه ءاقبلا

؛ليحر˘ل˘ل ر˘خآا ق˘ير˘ف يأا ن˘م ا˘ًشضر˘ع
يتبغر نوفرعي اوناك عيمجلا نأل

رمألا ناك» :دكأاو ،«انه ءاقبلا يف
،يتلئاعلو يل ةبشسنلاب ةياغلل اًبعشص
امع ريثكلا نوفرعي ل سسانلا نأل
يف رارمتشسلاب هرارق نعو ،«ثدح

يعشضو ببشسب ،اًلوأا» :لاق ،ةياهنلا
،اًيناثو ،هل ديدششلا يبحو يدانلا يف
ةن˘يد˘م˘لا˘ب ي˘ت˘ل˘ئا˘ع طا˘ب˘ترا بب˘شسب
.«انه انئاقدشصأابو

 :حرصصي اوتروك
«يننزحأا شسومار هلعف ام»

و˘ب˘ي˘ت ي˘كي˘ج˘ل˘ب˘لا د˘sكأا
لا˘˘˘˘ير سسرا˘˘˘˘ح ،او˘˘˘˘ترو˘˘˘˘˘ك
نيديإا هنطاومو هنأا ،ديردم
لا˘ق˘ت˘˘نلا˘˘ب ا˘˘ًم˘˘ل˘˘ح ،درازا˘˘ه
لÓخ ، يغنريملا فوفشصل
يشسليششت يف اًعم ا˘م˘ه˘تر˘ت˘ف
يف يكلملل اوتروك مشضناو
ه˘˘ب ق˘˘ح˘˘˘لو ،8102 ف˘ي˘˘شص
،ي˘شضا˘م˘لا ف˘ي˘شصلا درازا˘ه
لاقو ، هب املح ام اققحُيل

هتاح˘ير˘شصت لÓ˘خ ،او˘ترو˘ك
«ود˘˘نو˘˘م˘˘˘لإا» ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شصل
علخ ةفرغ ي˘ف» :ة˘ي˘نا˘ب˘شسإلا
انك ،يشسليششت يف سسبÓملا
بعللا ةيناكمإا نع ثدحتن
،«د˘˘يرد˘˘م لا˘˘˘ير ي˘˘˘ف ا˘˘˘ن˘˘˘ه
تيبلا لو˘ق˘ن ا˘ن˘ك» :فا˘شضأاو
ليمجلا نم ناكو ،سضيبألا
نآلا ن˘ح˘ن .كلذ˘ب ن˘˘ه˘˘كت˘˘لا

زوف˘لا ى˘ل˘ع اًد˘ج نو˘شصير˘ح
مويلا فداشصُيو ،«با˘ق˘لألا˘ب
ةيشسأار˘ل ة˘شسدا˘شسلا ىر˘كذ˘لا
تقولا يف سسومار ويجريشس
دشض عئاشضلا لدب بشستحملا
يئاهن يف د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأا
دوقيل ،ابوروأا لاطبأا يرود
سسأاكلاب جيوتتلل يغنر˘ي˘م˘لا
ا˘˘ه˘˘ت˘˘قو نا˘˘كو ،ةر˘˘ششا˘˘˘ع˘˘˘لا

ي˘˘خور˘˘لا سسرا˘˘ح او˘˘ترو˘˘˘ك
ن˘ع ه˘لاؤو˘˘شسبو ،سسو˘˘كنÓ˘˘ب
،فد˘ه˘لا اذ˘ه ع˘˘م ه˘˘تا˘˘ير˘˘كذ
ةر˘˘كلا تنا˘˘ك د˘˘ق˘˘ل» :با˘˘جأا
نمو يدي نم اًدج اًدج ةبيرق
ىلع فدهلا ىرأا رخآل تقو
،«د˘يرد˘˘م لا˘˘ير نو˘˘يز˘˘ف˘˘ل˘˘ت
رمأا وه يل ةبشسنلاب» :متخو
ه˘˘ت˘˘ي˘˘شسن ي˘˘ن˘˘ن˘˘كل ،نز˘˘ح˘˘ُم
.«لعفلاب

«ةنولصشرب نم بÎقا وراتو’» :غنيصسار شسيئر
يدان سسيئر ،وكنÓب روتكيف دكأا

ورا˘تول نأا ،ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘˘جرألا غ˘˘ن˘˘ي˘˘شسار
تاب ،نÓيم ر˘ت˘نإا م˘جا˘ه˘م ،ز˘ي˘ن˘ي˘ترا˘م
يف ،ة˘نو˘ل˘ششر˘ب˘ل لا˘ق˘ت˘نلا ن˘م ا˘ًب˘ير˘ق
دتميو ،لبقملا يف˘ي˘شصلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا

ف˘ي˘شص ى˘ت˘ح ر˘ت˘نإا ع˘م ورا˘تول د˘ق˘ع
اًي˘ئاز˘ج ا˘ًطر˘شش كل˘ت˘م˘ي ه˘ن˘كل ،3202
ير˘شسي ،وروأا نو˘ي˘˘ل˘˘م111 ةم˘ي˘ق˘ب

ةيليوج نم نيعوبشسأا لوأا يف هليعفت
تاحيرشصت يف غنيشسار سسيئر لاقو
:ة˘ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا «ا˘تÓ˘ب ل يد» ة˘عاذإل
لاقتنلا نم بيرق وراتول نأاب رعششأا»
هعم ثدحتأا مل ول ىتح ،ةنولششربل
ل˘شصح˘ن فو˘شس» :فا˘˘شضأاو ،«اًر˘˘خؤو˘˘م
لا˘ح ة˘ق˘ف˘شصلا ة˘م˘ي˘ق ن˘م ءز˘ج ى˘ل˘˘ع
ا˘ن˘ع˘شضو د˘ق˘ل» :ح˘شضوأاو ،«ا˘ه˘ما˘˘م˘˘تإا

ن˘م ءز˘ج ى˘ل˘˘ع لو˘˘شصح˘˘لا˘˘ب ا˘˘طر˘˘شش
هعيبب نÓيم رتنإا مايق لاح ليوحتلا

ةرطاخملا انررق» :عبا˘تو ،«Ó˘ًب˘ق˘ت˘شسم
ناك اذإا ةفرعم نود هلبقتشسم نأاششب
دقاعتو ،«ىتمو ل مأا ثدحيشس كلذ
ف˘ي˘شص ي˘ف ورا˘تول ع˘م نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا

.وروي نويلم52 لباقم ،8102

نياوغيه عيبل اًئجافم اًرعصس ددحي شسوتنفوج
نع ،يلاطيإا يفحشص ريرقت فششك

عيبل سسوت˘ن˘فو˘ج هدد˘ح يذ˘لا ر˘ع˘شسلا
و˘لاز˘نو˘غ ي˘ن˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘جرألا ه˘˘م˘˘جا˘˘ه˘˘م
تلا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا ةر˘˘ت˘˘ف ي˘˘ف ،ن˘˘ياو˘˘˘غ˘˘˘ه
م˘شسا ط˘ب˘تراو ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ي˘ف˘˘ي˘˘شصلا

اذه سسوتنفوج نع ليحرلاب نياوغيه
ة˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘غر ل˘˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘˘˘ف ،ف˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘شصلا
،هنم سصلختلا ي˘ف «ير˘ي˘نو˘كنا˘ي˘ب˘لا»

«تروبشس وتوت» ة˘ف˘ي˘ح˘شص بشسح˘بو
نوكيشس سسوتن˘فو˘ج نإا˘ف ،ة˘ي˘لا˘ط˘يإلا

اذه ن˘ياو˘غ˘ي˘ه ع˘ي˘ب˘ل داد˘ع˘ت˘شسا ى˘ل˘ع
،وروي نوي˘ل˘م81 ل˘با˘ق˘م ف˘ي˘شصلا
يف هعيب نم ةراشسخلا مدع نامشضل
نياوغيه مشضناو ،ةيمومعلا هتينازيم
يف ،يلوبان نم اًمداق ،سسوتنفوج ىلإا

،وروأا نويلم09 لباقم6102 فيشص

د˘قو ،1202 فيشصب هدق˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘يو
36 ،نيحلا كلذ ذنم اتيبيبلا لجشس
اهنم ةينامث ،ةارابم931 يف اًفده
ىدبأاو ،يلا˘ح˘لا م˘شسو˘م˘لا ي˘ف تءا˘ج
نياوجيه مشض يف ةبغر ٍدان نم رثكأا

لشساكو˘ي˘ن ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ،ف˘ي˘شصلا اذ˘ه
ةفاشضإا ،نييزيلجنإلا نوتب˘ما˘هر˘ف˘لوو
.ينيتنجرألا تيلبرفير ىلإا
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هنإا ،يلنريب سسراح تراه وج لاق
اثحب ،ارتلجنإا ةرداغمل رطشضي امبر
ةر˘م ة˘ي˘شسا˘شسأا ةرو˘شصب بع˘˘ل˘˘لا ن˘˘ع
يف كراشش يذلا ،تراه جرخو ،ىرخأا

بعلو ارتلجنإا عم ةيلود ةارابم57
يتيشس رتشسششنام زوف يف اريبك ارود
يف تاباشسحلا ن˘م ،ن˘ي˘تر˘م بق˘ل˘لا˘ب
يف ةارا˘ب˘م يأا سضخ˘ي م˘لو ،ي˘ل˘نر˘ي˘ب
مامأا1‐5 ة˘م˘يز˘ه˘لا ذ˘˘ن˘˘م يرود˘˘لا
،8102 ر˘˘ب˘˘م˘˘شسيد ي˘˘ف ،نو˘˘˘تر˘˘˘ف˘˘˘يإا

رمعلا نم غ˘لا˘ب˘لا سسرا˘ح˘لا ح˘شضوأاو
يف بعللا يف بغري هنإا ،اماع33
كلذ ناك اذإا ىتح ،تايوتشسملا ىلعأا

وأا يلاطيإلا يرودلل لاقتنلا هانعم
تراه غلبأاو ،يناملألا وأا ينابشسإلا

ل ارتلجنإا يف» :«نايدراغ» ةفيحشص
مل ول امبر ،كلذ لعفأاشس يننأاب رعششأا
تنك يرودلا اذه يف هتلعف ام ققحأا
ام لك ،داعتبÓل ادعتشسم نوكأا نل
نم اريبك اءزج حبشصأا نأا وه هديرأا
يف بعلأا نل يننأا فرعأا ،ام ءيشش
تدقف يننأا دقتعأا ل ،ديردم لاير
ري˘شست ف˘ي˘ك فر˘عأا ي˘ن˘كل ،ي˘تارد˘ق
:فا˘شضأاو ،«مد˘ق˘لا ةر˘˘ك ي˘˘ف رو˘˘مألا
ناك زات˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا»
يف ةدششب بغرأا ينكل يعم اعئار

يذلا ،تراه نكل ،«ايلا˘ع ق˘ي˘ل˘ح˘ت˘لا
ونيروت ي˘ف Ó˘ما˘ك ا˘م˘شسو˘م ى˘شضمأا
مل ،ةرا˘عإلا ل˘ي˘ب˘شس ى˘ل˘ع ي˘لا˘ط˘يإلا
ى˘ل˘ع لو˘شصح˘لا ي˘˘ف ل˘˘مألا د˘˘ق˘˘ف˘˘ي
ا˘مد˘ن˘ع هرا˘يد ي˘ف «ةر˘ي˘ب˘ك ة˘شصر˘˘ف»
ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف ي˘لا˘ح˘لا هد˘ق˘ع ي˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘ي
بحأا» :Óئاق تراه ىشضمو ،مشسوملا
ي˘ف ىر˘خأا ة˘شصر˘ف ى˘ل˘˘ع ل˘˘شصحأا نأا
،ابعشص نوكي دق رمألا نكل ،ارتلجنإا
يد˘لو ،نا˘ج˘م˘لا˘ب ا˘˘حا˘˘ت˘˘م نو˘˘كأا˘˘شس
.«اديدشش امهن كلتمأاو ةربخلا

يتي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘م يدا˘ن ط˘ب˘ترا
بعل ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا˘˘ب ،يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا
قيرفلا فوفشص ز˘يز˘ع˘ت˘ل ،ة˘نو˘ل˘ششر˘ب
،لبقملا مشسوملا نم ةيادب يوامشسلا

«ا˘˘˘كرا˘˘˘م» ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘˘شص بشسح˘˘˘˘بو
ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘م نإا˘ف ،ة˘ي˘نا˘ب˘شسإلا

نو˘شسل˘ي˘ن ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا م˘شضب ط˘ب˘˘ترا
،ةنولششربل نميألا ريهظلا ،وديميشس
لثم ىرخأا ةيدنأا لبق نم بوغرملاو
تنا˘كو ،سسو˘ت˘ن˘فو˘جو نÓ˘ي˘˘م ر˘˘ت˘˘نإا
نأا ى˘لإا ترا˘ششأا ،ة˘ي˘ف˘ح˘شص ر˘يرا˘˘ق˘˘ت
يف ناركفي يتي˘شس نا˘مو ة˘نو˘ل˘ششر˘ب

نوشسلين لقنت يتلاو ةيلدابت ةقفشص
ءادترا لباقم ،يوامشسلا ىلإا وديميشس
،ا˘شصرا˘ب˘لا سصي˘م˘ق و˘ل˘ي˘شسنا˘ك واو˘ج
ديري ينولاتكلا يدانلا نأا ،تفاشضأاو
يتلاو وروأا نو˘ي˘ل˘م04ـلا نيم˘شضت
لثم تاقفشص يف ،وديميشس اهب ردقُي

رتنإا مجاهم ز˘ي˘ن˘ي˘ترا˘م ورا˘تول م˘شض
طخ مجن سشتينايب ملاريم وأا ،نÓيم
،«اكرام» تعباتو ،سسوتنفوج طشسو
بي˘˘ب نإا˘˘˘ف كلذ ن˘˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘لا˘˘˘ب ه˘˘˘نأا

رتشسششنامل ينفلا ريدملا ،لويدراوغ
،بعÓلا كيرحتب متهم ريغ ،يتيشس
ىعشسي ل يتيشسلا نأا ىلإا ةريششمو
يف ءاوشس ريهظ يأا عم دقاعتلا ءارو
ي˘ف ىر˘شسي˘لا وأا ى˘˘ن˘˘م˘˘ي˘˘لا ة˘˘ه˘˘ج˘˘لا
،ةفيحشصلا تمتخو ،ةلبقملا رهششألا
ردا˘غ˘ي نأا ع˘قو˘ت˘م˘لا ر˘ي˘˘غ ن˘˘م ه˘˘نأا˘˘ب

ثي˘ح ،دا˘ح˘˘تلا بع˘˘ل˘˘م و˘˘ل˘˘ي˘˘شسنا˘˘ك
ركوو لياك دعقم ذخأاي نأا لمتحي
يف لوألا لويدراوغ رايخ نوكيو
.لبقملا مشسوملا

اصصÈلا بع’ مصض نم هفقوم مصسحي ’ويدراوغ

كحملا ىلع يزيلجنإ’ا يرودلا ةناكم :دروفتاو بع’
يزيلجنإلا يرودلا ةناكم نأا ،دروفتاو طشسو بعل ،يلرفيلك موت ىري

،تايرابملا نع بايغلا نيبعÓلا سضعب ررق ام اذإا ،ابلشس رثأاتت امبر زاتمملا
دوعي ن˘ل ه˘نإا ،درو˘ف˘تاو د˘ئا˘ق ،ي˘ن˘يد يور˘ت لا˘ق د˘قو ،م˘ه˘ت˘مÓ˘شس ى˘ل˘ع ا˘فو˘خ
ةيناطيرب مÓعإا لئاشسو تلقن نيح يف ،هعيشضر ةحشص ىلع اقلق تابيردتلل

ةي˘ق˘ب ي˘ف كرا˘ششي ل ا˘م˘بر ه˘نأا ،ي˘شسل˘ي˘ششت ط˘شسو بعل ،ي˘ت˘نا˘ك و˘لو˘غ˘ن ن˘ع
تدقف اذإا» ةيفحشص تاحيرشصت يف ،يلرفيلك لاق كلذ نعو ،مشسوملا تايرابم
نوكيشس اذه نإاف ،ةيشصخشش فورظ ببشسب كيبعل نم ةتشس وأا ةشسمخ دوهج
داع نأا ذنمو ،«ةقباشسملا ةناكم ىلع ايلعف رثؤوي هنأا امك ،انيلع ريبك ريثأات هل
ءاثÓث˘لا مو˘ي ،ةر˘ي˘غ˘شص تا˘عو˘م˘ج˘م ي˘ف ،ةدود˘ح˘م تا˘ب˘يرد˘ت ى˘لإا نو˘ب˘عÓ˘لا
يرودلاب ة˘يد˘نأا ي˘ف ،سسور˘ي˘ف˘لا˘ب دار˘فأا ة˘ي˘نا˘م˘ث ة˘با˘شصإا د˘ي˘كأا˘ت م˘ت ،ي˘شضا˘م˘لا
دروفتاو لتحيو ،ابايرام نايردأا ،دروفتاو عفادم مهنيب نم ،زاتمملا يزيلجنإلا
لثم امامت ،ةطقن72 ديشصرب ،نيرششعلا يرودلا قرف نيب71ـلا زكرملا
ل» يلرفيلك فاشضأاو ،ارخؤوم سسوريفلاب هيبعل دحأا بيشصأا يذلا ثومنروب
نم ريثكلا دوجو لظ يف امدق يشضمتو ،ظح ءوشس هنإا لوقلا Óعف كنكمي
نأا ،مشسوملا تايرابم فانئتشسا لاح يف هنأا لمأان نحن ..كحملا ىلع رومألا
.«ةكراششملل نيزهاج نيديجلا نيبعÓلا لكو ةليكششتلا دارفأا عيمج نوكي

وصشناصس ـل قيرطلا يف خيبوت ةلاصسر
مجن وششناشس نوداغ يزيلجنإÓل ةمداق خيبوت ةلاشسر نع يفحشص ريرقت فششك

وششناشس نإاف ،«ليم يليدلا» ةفيحشص بشسحبو ،يناملألا دنومترود ايشسوروب
فرششأا هليمز نشضتحا امدع˘ب ،ي˘نا˘م˘لألا دا˘ح˘تلا ءا˘شسؤور ن˘م اًر˘يذ˘ح˘ت ى˘ق˘ل˘ت˘ي˘شس
داعو ،غروبشسفلوف كابشش يف دنومترودل يناثلا فدهلاب لافتحلا لÓخ ،يميكح
لباقم نود نيفدهب ،غروبشسفلوف ناديم نم نيمث راشصتناب دنومترود ايشسوروب
ةمشساح ةريرمت مدق وششناشس نأا ةفيحشصلا تفاشضأاو ،يميكحو وريرغ عيقوت نم
،يبرغملا بعÓلا نشضتحيل زفق مث ،يناثلا فدهلا ريخألا اهنم لجشس ،يميكحل
فانئتشسا لبق رذح دق يناملألا داحتلا ناكو ،خيبوتلل نوداج سضرعُي ام وهو
سسوريف راششتنا نم اًفوخ قانعلا قيرط نع فادهألاب لافتحلا نم ،«اغيلشسدنوبلا»
اذه نآلا ىتح ةمشساح ةريرمت61 مدق وششناشس نأا ىلإا ةفيحشصلا تتفلو ،انوروك
يف هيلع قوفتي نم وه طقف خنويم نرياب مجن رلوم سساموت نأا ةحشضوم ،مشسوملا
.ايناملأا

يفويلا ططخم نمصض يلبميد
،ينابشسإلا ةنولششرب هريظن نم هفوفشص زيزعتل يلاطيإلا سسوتنفوج ىعشسي

ود˘نو˘م» ة˘ف˘ي˘ح˘شص بشسح˘بو ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘شصلا تلا˘ق˘ت˘نلا ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ
يشسنرفلا تامدخ ىلع لوشصحلاب اًريثك متهي سسوتنفوج نإاف ،«وفيتروبيد
نامثع تاباشصإا ةرثك مغرو ،ف˘ي˘شصلا اذ˘ه ،ة˘نو˘ل˘ششر˘ب م˘ج˘ن ي˘ل˘ب˘م˘يد نا˘م˘ث˘ع
ةينفلا هتافشص ببشسب ىربكلا ةيدنأÓل اًباذج اًبعل لازي ل هنأا لإا ،يلبميد
نمشض يلبميد لوخد حرتقي سسوتنفوج نأا ىلإا ةفيحشصلا تراششأاو ،ةزيمملا

ءارششلا سسيلو ةراعإلا لÓخ نم نكل ،اشسرابلل سشتينايب ميلاريم ليحر ةقفشص
همامشضنا ذنم ؛ةنولششرب عم تايرابملا نم ريثكلا نع يلبميد باغو ،يئاهنلا
تركذو ،اهل سضرعت يتلا تاباشصإلا ةرثك ببشسب ؛دنومترود ايشسوروب نم هيلإا
يف وروأا نويلم24 لباقم يلبميد عيب عنامي ل ةنولششرب نأا ريراقتلا سضعب
لباقم ةنولششرب فوفشصل مشضنا يلبميد نأا ركذي ،لبقملا يفيشصلا وتاكريملا

.تآافاكم ةروشص يف اًنويلم04 ىلإا ةفاشضإلاب ،وروأا نييÓم501

يناملأ’ا هبردمل ةأاجافم رصضحي زديرلا
نغروي يناملألا باجعإا تلان املاطل ةيوق ةقفشص ،لوبرفيل ةرادإا زهجت

،لبقملا يفيشصلا وتاكريملا يف اهمشسح لجأا نم ،زديرلل ينفلا ريدملا ،بولك
امادأا مشض ىلع لمعت لوبرفيل ةرادإا نإاف ،ةيناطيربلا «نشص اذ» ةفيحشصل اًقفوو
نغروي تاينمأا ةمئاق سسأار ىلع دجاوتي يذلاو ،نوتبماهرفلوو مجن ،يروارت

طغشضلا فيفختل ،يروارت مشض يف بغري بولك نأا ىلإا تراششأاو ،بولك
تحشضوأاو ،ونيمريف وتربورو ينام ويداشسو حÓشص دمحم موجهلا يثÓث ىلع
تاعافد باهرإا يف حجنو ،نوتبماهرفلوو عم اًزيمم اًمشسوم مدقي يروارت نأا
نإا ،ةفيحشصلا تلاقو ،ةركلل همادختشسا نشسحو هتوقو هتعرشسب نيشسفانملا

،لقألا ىلع ينيلرتشسإا نويلم06 ىلع لوشصحلا يف بغري نوتبماهرفلوو
دتيانوي رتشسششنام مامتهاب ىظحي بعÓلا نأا اميشس ل ،يروارت ليحرب حامشسلل
ةفلكت لمحت ىلع ردقت ل لوبرفيل ةينازيم نأا ،تفاشضأاو ،اًشضيأا يتيشسلاو
تركذو ،لاومألا سضعب عمجل ،نينثا وأا بعÓب يدانلا يحشضي دق اذل ،ةقفشصلا
نأا حشضاولا نم نكل ،ةيفاكلا لاومألا بلجيشس حÓشص رداغ اذإا هنأا ،«نشص اذ»
.يرشصملا همجن نع ءانغتشسÓل ططخي ل لوبرفيل

ونيروت ‘ مصسوم دعب يزيل‚لإ يرودلل ةدوعلإ فدهتصسي هنأإ دكأإ

 رومأ’ا ريصست فيك فرعأا ..ديردم لاير يف بعلأا نل :تراه

حا˘˘ن˘˘ج د˘˘ن˘˘شسنوا˘˘ت سسورد˘˘نأا لا˘˘ق
ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا نإا ،سسلا˘˘ب لا˘˘ت˘˘شسير˘˘ك
نار˘م˘ل˘ل ةدو˘ع˘لا ى˘ل˘ع «نو˘شصير˘˘ح»
ديعشس هنأا اف˘ي˘شضم ،ي˘ع˘ي˘ب˘ط ل˘كششب
سسور˘ي˘ف سصو˘˘ح˘˘ف ما˘˘ظ˘˘ن ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘ب

هجه˘ت˘ن˘ي يذ˘لا ،د˘ج˘ت˘شسم˘لا ا˘نورو˘ك
تر˘˘ف˘˘شسأاو ،يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘˘نإلا يرود˘˘˘لا
نع سصوح˘ف˘لا ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ع˘فد˘لا

ن˘ل˘عأا ذإا ‐ ن˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإا ن˘˘ي˘˘ت˘˘لا˘˘ح
عشضخ˘ي ه˘ي˘ب˘عل د˘حأا نأا ثو˘م˘نرو˘ب
ترد˘شصأا ا˘م˘ن˘ي˘ب ‐ ي˘تاذ˘˘لا لز˘˘ع˘˘ل˘˘ل
ةوطخلا نأاششب تاهيجو˘ت ة˘مو˘كح˘لا
فانئتشسا لجأا نم نييشضايرلل ةيلاتلا
غ˘ل˘بأاو ،ة˘ي˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط ةرو˘˘شصب نار˘˘م˘˘لا
نحن» :«سستروبشس ياكشس» دنشسنوات

رو˘˘˘مألا ةدو˘˘˘ع ى˘˘˘ل˘˘˘ع نو˘˘˘شصير˘˘˘ح
،لماك لكششب نارملا ىلإاو اهتعيبطل
قلقلاب رعششن انك عوبشسألا ةيادب يف
،ن˘ير˘خآا ن˘ي˘ب˘عل ن˘م بار˘ت˘قلا ن˘˘م
رو˘مألا ح˘ب˘شصت تقو˘لا رور˘م˘ب ن˘كل
،«ةيباج˘يإا ة˘لا˘ح ل˘ك ع˘م ة˘حار ر˘ث˘كأا

ن˘˘م نا˘˘شصخ˘˘˘ششلا نا˘˘˘ك اذإا» :فدرأاو
حرط يف أادبنشس انك ،هشسفن يدانلا
سسوريفلا راششتنا ةيفيك لوح ةلئشسأا
نكل» فا˘شضأاو ،«نار˘م˘لا بع˘ل˘م ي˘ف

ن˘ي˘يدا˘˘ن ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ت˘˘با˘˘شصإلا رو˘˘ه˘˘ظ
،سسوريفلا راششتنا مدعو ن˘ي˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
رثكألا لمعلا ةئيب يف اننأا حشضوي
يف ةقث كلذ انيطعيو دÓبلا يف انامأا
ن˘م ة˘ي˘لا˘ت˘لا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م˘˘ل˘˘ل لا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا

يرود˘لا و˘ب˘عل أاد˘˘بو ،«سصو˘˘ح˘˘ف˘˘لا
نودب نارملا يف زاتمملا يزيلجنإلا
عم ةريغشص تاعومجم يف كاكتحا
ةيناثلا ةلحرملا حمشستشسو ،مهتيدنأا

يف نارملاب ةموكحلا تاداششرإا نم
يف نيبعÓلا نيب تاكاكتحا دوجو
دنشسنوات عباتو ،ةيعامجلا تاشضايرلا
ةينامث نم تاعومجم يف بردتن»:

يف ابعل61 كانه كلذلو ،نيبعل
نأا ىنمتأا» ىهنأاو ،«مهلباقأا مل قيرفلا
بعلمل نيبعÓ˘لا ن˘م د˘يز˘م˘لا دو˘ع˘ي
ي˘ف ة˘ح˘جا˘ن ة˘لو˘ج ل˘ك ع˘˘م نار˘˘م˘˘لا
ا˘م تقو ي˘ف ح˘ج˘ن˘ن نأاو ،سصو˘ح˘ف˘لا
لا˘ق˘ت˘نلا ي˘˘ف ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا عو˘˘ب˘˘شسألا
.«ةيناثلا ةلحرملل

غيلÈÁÒلا ةدوع نأاصشب لئافتم دنصسنوات

ةيزعت
و خلإ نإدقف ىلع Úعوبصسإ رم دق نوكي مويلإ خيراتب
» وعدŸإ » عابرل يدهم » يصس صسإ يصسلإ رصصانم قيدصصلإ

هو˘فر˘ع ن˘م و هؤوا˘قد˘صصإ ل˘ك مد˘ق˘ت˘ي إذ˘ه˘ب و » و˘ن˘ي˘ب˘مو˘˘ب
» ديزوب » ةلئاع و » عابرل » ةلئاعل مهيزاعت صصلخأاب
و ةرفغŸإ و ةمحرلاب هحور دمغتي نإ ¤وŸإ نم Úجإر
اعإدو .... نإولصسلإ و Èصصلإ هتلئاع لك و هتدلإو قزري
 .... يدهم

نوعجإر هيلإ انإ و هلل انإ



ةبعصص ةمهملإ لعجي ةليقث ءامصسأإ دوجو
هتاردق تابثإ’ «’ويفلا» نم ةصصرف رظتني لازغ

ي˘ف ط˘ششا˘ن˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا بعÓ˘لا لاز˘غ د˘ير˘شش ر˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي
،يزيلجنلا يتيشس رتشسيل نم امداق ةراعإلا ليبشس ىلع انيتنرويف
يف نامكب هتيقحأا ديكأاتو ،هتاردق تابثإل ةمداقلا ةرتفلا يف ةشصرفلا
ةشسردم جيرخ ظوظح نأا ةيلاطيا ةيمÓعإا ريراقت تفششكو.«لويفلا»
تاب يلاطيإلا يدانلا ةبيكرت يف ناكمب رفظلا يف ةيشسنرفلا نويل
نأاو اشصوشصخ ،نيبعÓلا ريودت ىلع بردملا دامتعا لاح يف اعفترم
عيمج حنم ىلع لم˘ع˘ي برد˘م ل˘ك ل˘ع˘ج˘ت ة˘ي˘لا˘ح˘لا ف˘قو˘ت˘لا ةر˘ت˘ف
.قيرفلاب رشضت دق يتلا تاباشصإلا يدافتل ةشصرفلا نيبعÓلا

ب.م.يرصسيإإ

هدقع عيب لاح يف صضيوعت ىلع لصصحيصس رصضخلإ ريهظ
يلوبان يف ءاقبلل ةوقب حصشرم مÓغ

قوف احششرم يلاطيإلا يلوبان يدان رشسي ريهظ مÓغ يزوف تاب
دونبلا رثك ةيفلخ ىلع ،لخادلا فيشصلا يف ،هيدان يف ءاقبلل ةداعلا
ةيلاطيا ةيمÓعإا ريراقت تفششكو.هدقع عيب ةمهم نم بعشصت يتلا
يف دوجوملا دونبلا سضعب كف يف لششف ،سسيتنيرول يد سسيئرلا نأا

ام ىلع هلوشصح هزربأا ،قباشسلا نايتإا تناشس يدان رشسيأا ريهظ دقع
سضفري يتلا ةميقلا يهو هدقع عيب لاح يف وروأا نويلم21و5 نيب
رخآا بناج نم.بعÓلا نم سصلختلل اهعفد «يبون يترابلا» سسيئر
رمألا ،ةريبك ةيندب ةوقو ،ديج ءادأاب ،هيدان تابيردت يف مÓغ رهظ
ام وهو هعيب سضفري يدانلا بردم وزوتاغ ورانيج لعجي دق يذلا
.سسيئرلا بعاتم نم ديزيشس

ب.م.يرصسيإإ

رتصسيل عم هريصصم ةفرعم رظتني رصضخلإ مجاهم
 ايليصسرام كيبملوأا ططخ جراخ يناميلصس

رتشسيل يدان بعل ينطولا بختنملا مجاهم يناميلشس مÓشسإا جرخ
،يشسنرفلا ايليشسرام كيبملوأا قيرف ططخ نم يزيلجنلا يتيشس
تÓيوحتلا قوشس يف موجهلا ميعدتل يدانلا ةركفم يف ناك امدعب
تفرشص «ماول» يدان ةرادإا نأا «بيكيل» ةفيحشص تفششكو.ةمداقلا
غناين يابم يلاغنشسلا مجنلا تعشضو امدعب ايقيرفإا لطب نع رظنلا

ةكراششملل ابشسحت قيرفلل ةيمامألا ةرطاقلا ميعدتل اهرادار ىلع
ربوشس» هب رهظ يذلا ءادألا لÓخ نمو.ديدجلا مشسوملا يف ةيراقلا
تفل ،ةراعإلا ليبشس ىلع امشسوم بعل امدعب وكانوم عم «ميلشس
غنيتروبشس يدان ىلإا هتدوع ةيناكمإا نأا لإا ،ةيدنألا ديدع هابتنا ريخألا
بشسح ،ةوط˘خ˘لا هذ˘ه ى˘ل˘ع ح˘ت˘ف˘ن˘م ه˘نأا ا˘م˘ب ،ر˘ب˘كأا ى˘ق˘ب˘ت ة˘نو˘ب˘ششل
.ةيشضاملا ةليلقلا مايألا يف اهقلطأا تاحيرشصت

ب.م.يرصسيإإ

ةلهصس نوكت نل يصسنرفلإ بونجلإ يدان ةمهم
 فوصصوب عم دقاعتلا قابصس لخدي وكانوم

فوشصوب قاحشسإا عم دقاعتلا قباشس يشسنرفلا وكانوم يدن لخد
.ةنشس02 نم لقأا بختنم عم يرئازجلا يلودلاو فيطشس قافو بعل

نل بونجلا يدان ةمهم نأا ،ةيشسنرف ةيمÓعإا ريراقت تفششكو
فوشصوب مشض يف ةبغارلا قرفلا نم ددع دجاوت لظ يف ةلهشس نوكت

رشسنلل رئاطلا حانجلا عم دقاعتلا يف نابغارلا نيرو سسين رارغ ىلع
يف دقعلا ددج امدعب هيدان ع اطبترم فوشصوب لازي لو.«دوشسألا

لعجت دق قيرفلاب فشصعت يتلا ةيلاملا ةمزألا نأا لا ،ىشضم تقو
.مداقلا وتاكريملا يف هدقع عيب ررقي قيرفلا

ب.م.يرصسيإإ

هعم دقاعتلإ يف ةبغإرلإ قرفلإ ىلع قيرطلإ عطق
 شسنوت بيردتب ملحيو قافولا ـل ةيولوأ’ا حنمي يكوكلا
احتفنم فيطشس قافو قيرفل يشسنوتلا بردملا يكوكلا ليبن ادب

ةياهنب يهتني هدقع نأا مغر ،«دوشسألا رشسنلا» عم ةرماغملا ةلشصاومل
ةيفحشص تاحيرشصت يف يشسنوتلا بردملا ددششو.يلاحلا مشسوملا
يتلا ةريثكلا سضورعلا مغر «دوشسألا رشسنلا »ـل ةيولوألا حنمي هنأا
نينوللا باحشصأا عم اهققح يتلا ةزيمملا جئاتنلا ةفيلخ ىلع اهاقلت
ىلع لشصحي نأا يكوكلا ىنمت ،ريخألا يفو.دوشسألاو سضيبألا
ةديج جئاتن ققح هناو اميشسل ،لوألا سسنوت بختنم بيردتل ةشصرف
ةدايقو هدÓب بختنم بردت يف ملحي هلعج ام ،اهبرد يتلا قرفلا يف
.لبقتشسملا يف ةديج جئاتن دشصحل «جاطرق روشسن»

ب.م.يرصسيإإ

رئإزجلإ ةيدولوم
ةيراقلا ةصسفانملا يف ةيرئازجلا ةيدنأ’ا عجارت بابصسأا فصشكي زيغن
عجارت باب˘شسأا ،ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م برد˘م ،ز˘ي˘غ˘ن ل˘ي˘ب˘ن ف˘ششك

ىلع لوألا لجرلا دكأاو ،ةيراقلا تاشسفانملا يف ،ةيرئازجلا ةيدنألا
معدلا بايغ نأا ،ةيرئازجلا ة˘يد˘نألا د˘ي˘م˘ع˘ل ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘شضرا˘ع˘لا سسأار
ةشسفانم ىلع ةيرئازجلا قرفلا ةردق مدع يف يشسيئر ببشس ،يلاملا
»:ةيفحشص تاحيرشصت يف زيغن حشضوأاو.ةيقيرفإلاو ةيبرعلا ةيدنألا

ةينبلا يف ةيقيرفإلاو ةيبرعلا ةيدنألا نيبو اننيب ريبك قرف كانه
ةريبكلا قرفلا نأا »:فاشضأاو ،«نيبعÓلاو يرادإلا رارقتشسلا ،ةيتحتلا
،ةيلاع روجأاب رابك نيبعل بلجل ،ةيونشسلا تاكارتششلا ىلع دمتعت
يرئازج قيرف لو »:متخو ،«رئازجلا يف لشصحي نأا نكمي ل اذهو
سسكع يبنجأا بعÓل بتارك وروأا فلأا51 نم رثكأا عفدي نأا نكمي
 .«قرفلا يقاب يف ثدحي ام

ب.م.يرصسيإإ
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ة˘ط˘ل˘غ يدا˘˘ن ةرادإا ترر˘˘ق
عي˘ب ا˘ي˘م˘شسر ي˘كر˘ت˘لا يار˘شس
مجنلا يلوغي˘ف نا˘ي˘ف˘شس د˘ق˘ع
لÓ˘˘خ ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘˘لا
نم ،ةمداقلا تلاقتنلا قوشس
ح˘˘ب˘˘شش ن˘˘م سصل˘˘خ˘˘ت˘˘لا ل˘˘جأا
يناع˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘مزألا

.قيرفلا اهنم
ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘شصلا تف˘˘˘˘˘ششكو

نأا ،سسمأا ةردا˘شصلا ة˘ي˘كر˘˘ت˘˘لا
ترر˘˘ق «مو˘˘ب م˘˘ي˘˘˘شسلا» ةرادإا
ةليقثلا ءام˘شسألا˘ب ة˘ي˘ح˘شضت˘لا

لباق˘م ى˘ل˘ع ل˘شصح˘ت ي˘ت˘لاو
لجأا نم يلاع يونشس يدام
ي˘ت˘لا ة˘مزألا ن˘م سصل˘خ˘˘ت˘˘لا

ةرتفلا يف قيرفلا اهنم ىناع
راششتنا ذنمو ةماع ةيشضاملا
ل˘كششب «ا˘نورو˘˘ك» سسور˘˘ي˘˘ف
ةرو˘˘شصلا ي˘˘ف ءا˘˘جو ،سصا˘˘˘خ
ناديم طشسو يلوغيف نايفشس
لوألا قيرفلا مجنو رشضخلا

.نيرخآلا نيبعÓلا نم اددعو
ن˘ي˘ب ن˘م «و˘شسو˘شس» د˘ع˘يو

داد˘ع˘ت ي˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا زر˘˘بأا
ل˘˘ظ ي˘˘ف ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا يدا˘˘ن˘˘˘لا
همدقي يذلا يقارلا ىوتشسملا

نأا لإا ،يشضاملا مشسوملا ذنم
هد˘ق˘ع ع˘ي˘ب˘˘ل ى˘˘ع˘˘شست ةرادإلا

.اناجم هليحر نم افوخ

ىلع لوصصحلإ طرتصشت
يلختلل وروأإ نويلم01

هنع
يقارلا ىوتشسملا لظ يفو

ن˘م «و˘شسو˘شس» ه˘مد˘ق˘ي يذ˘لا
ةر˘ي˘ب˘كلا ه˘ترد˘قو ر˘خآل ءا˘ق˘ل

ىوقأاو ربكأا ءادأا ميدقت ىلع
تايلاعف يف همدق ام ليلدب

،9102 ا˘ي˘ق˘˘ير˘˘فإا م˘˘مأا سسأا˘˘ك
غلبم يكرتلا يدانلا طرتششا

ل˘جأا ن˘م وروأا نو˘˘ي˘˘ل˘˘م01
دد˘ع˘ت˘˘م˘˘لا بعÓ˘˘لا ح˘˘ير˘˘شست
يدا˘ن˘ل ق˘˘با˘˘شسلا بشصا˘˘ن˘˘م˘˘لا

و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘ف ا˘ي˘شسي˘˘ن˘˘لا˘˘ف
.مداقلا

زيمملا ىوتشسملل رظنلابو
ماه تشساو بعل همدقي يذلا
بولطملا غلبملا نإاف قباشسلا
يف ةبغارلا قرفلا لوانتم يف

.همشض
رإدإر ىلع «وصسوصس

ةيجيلخلإ ةيدنألإ
ل˘ح˘م ي˘لو˘غ˘ي˘ف د˘جاو˘ت˘˘يو

ة˘˘˘يد˘˘˘نألا ن˘˘˘م دد˘˘˘ع عار˘˘˘شص
ميعدتل ىعشست يتلا ةيجيلخلا
ل˘˘ع ردا˘˘ق بعÓ˘˘˘ب ا˘˘˘ه˘˘˘قر˘˘˘ف

يدانلا ةدايقو قرافلا ةعانشص
ةشسفا˘ن˘م˘لا ي˘ف ة˘ط˘ق˘ن د˘ع˘بأل
،ديدجلا مشسوملا يف ةيراقلا
يف نوكت نل ةمهملا نأا لإا

ةلشصاوم يلوغيف ةبغر لظ
ل هنأا مب ،ابوروأا يف بعللا
ريثكلا ميدقت ىلع ارداق لازي

نم رشضخألا ليطتشسملا ىلع
هناكم ىلع ظا˘ف˘ح˘ل˘لو ة˘ه˘ج
ينطولا بختنملا ةبيكرت يف
،ةريبك تايدحت ىلع ةلبقملا
ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا سسأا˘˘ك ن˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب
سسأا˘˘ك تا˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘شصتو ،1202
.2202 رطق ملاعلا

يدانلإ Òهامج بلط
رصضÿإ م‚ فصصو

اددجم ديصشي نÓيملا
رصصان نب تاردقب

رشصان نب لي˘عا˘م˘شسإا ى˘ق˘ل˘ت
ينطولا بختنملا ناديم طشسو
نÓ˘˘ي˘˘م ي˘˘˘شس يأا يدا˘˘˘ن م˘˘˘ج˘˘˘ن
ن˘م ةد˘يد˘˘ج ةدا˘˘ششإا ي˘˘لا˘˘ط˘˘يلا
همدق˘ي ا˘م ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ،ه˘يدا˘ن

يف قباشسلا يلوبميا يدان بعل
ابشسحت ة˘ي˘لا˘ح˘لا تار˘ي˘شضح˘ت˘لا

فشصتنم ةشسفانم˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘شسل
.مداقلا ناوج رهشش

ي˘م˘شسر˘˘لا ع˘˘قو˘˘م˘˘لا قد˘˘غأاو
م˘ج˘ن «يدرا˘˘ب˘˘م˘˘ل˘˘لا» يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل
امدعب ،حيدملاو ءانثلاب رشضخلا
يف عيمجلا ثيدح ريخألا تاب
م˘لا˘ع˘لا ي˘فو ة˘شصا˘خ ا˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يا
يف همدق ام امدعب ماع لكششب
ن˘م نÓ˘ي˘م ع˘م لوألا ه˘م˘شسو˘م
ين˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ع˘مو ة˘ه˘ج
ايقيرفإا ممأا سسأاك يف يرئازجلا

.ىرخأا ةهج نم9102
ي˘˘م˘˘شسرا ع˘˘˘قو˘˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘ششنو

و˘يد˘ي˘ف «ر˘ي˘تو˘ت» ر˘ب˘ع ق˘ير˘ف˘ل˘ل
ي˘ت˘لا تارا˘ه˘م˘لا زر˘بأا˘˘ب سصا˘˘خ
ي˘ف بعل ل˘شضفأا ا˘ه˘ب ع˘ت˘م˘˘ت˘˘ي

،9102 ا˘˘ي˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإا م˘˘˘مأا سسأا˘˘˘ك
دينع..يويح»:ناونع˘ب ا˘ه˘ق˘فرأاو
نو˘ف˘شصت ف˘ي˘ك..ي˘كي˘˘ما˘˘ن˘˘يدو
.«رشصان نب انمجن

ى˘ل˘ع را˘˘شصن ن˘˘ب د˘˘جاو˘˘ت˘˘يو
ىعشست تلا ةيدنلا ديدع رادار
قو˘˘شس ي˘˘ف ه˘˘ع˘˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
ا˘هزر˘بأا ة˘مدا˘ق˘لا تÓ˘يو˘˘ح˘˘ت˘˘لا
رتشسششنام ،نامريج ناشس سسيراب
لايرو خي˘نو˘ي˘م نرا˘ي˘ب ،ي˘ت˘ي˘شس
ناد˘˘ي˘˘م ط˘˘شسو نأا لا ،د˘˘يرد˘˘˘م
لشضفو ليحرلا سضفري نÓيم
.هيدان عم ءاقبلا

ب.م.يرصسيإإ

ام لك يشسنوتلا يجرتلا يدان ةرادإا تفن
ياقوط ةراعإا وأا حيرشست يف اهتبغر نع ليق
نم لقأا بختنم يف يرئازجلا يلودلا بعÓلا

.مداقلا وتاكريملا لÓخ ،ةنشس32
ةرادإا نأا ،ةيشسنوت ةيمÓعإا ريراقت تفششكو

اشصوشصخ بعÓلا ةراعإا يف ركفت مل يجرتلا
ىلع عقو قباشسلا ياد نيشسح رشصن بعل نأاو
ملو ةيو˘ت˘ششلا تÓ˘يو˘ح˘ت˘لا قو˘شس ي˘ف د˘ق˘ع˘لا

رمألا هشسفن تابثإل ةيفاك سصرف ىلع لشصحي
فاشضأاو.هب ظافتحلا ررقت ةرادإلا لعج يذلا
حيرشست مزتعت قيرفلا ةرادإا نأا ،هتاذ ردشصملا

امدعب يلاحلا مشسوملا ةياهن بيطلا ينايزم
ةليكششتلا نمشض هشسفن سضرف يف ريخألا لششف
يهتني هدقع نأاو اشصوشصخ ،قيرفلل ةيشساشسألا
.2202 ناوج رهشش

ب.م.يرصسيإإ

بعلو يرئازجلا يلودلا يليÓب فشسوي هجتي
يدوعشسلا يرودلا ةرداغم وحن يدوعشسلا يلهألا

لظ يف ،لبقملا يفيشصلا وتاكريملا ةرتف لÓخ
دجاوت دكؤو˘ت ي˘ت˘لا ر˘يرا˘ق˘ت˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا دو˘جو
ديرت يتلا ةيبوروألا ةيدنألا نم ديدعلا نمشض
هنع تفششك ام بشسحو.مداقلا مشسوملا همشض
يشسنوتلا يجرتلا مجن نإاف ،ةيفحشصلا رداشصملا
قرفلا نم ددع ةركفم يف Óعف دجاوتي قباشسلا
نع فششكلا متي مل يتلا ةينابشسإلاو ةيشسنرفلا
يليÓب عم دقاعتلا ىلع لمعتشس يتلاو ،اهئامشسأا

م˘ج˘ن ن˘ي˘ب تثد˘ح ي˘ت˘لا ل˘كا˘ششم˘لا  لÓ˘غ˘ت˘˘شساو

ةرتفلا يف يدوعشسلا يدانلاو يرئازجلا بختنملا
يذلاو ةقلاعلا هتاقحتشسم سصوشصخب ةيشضاملا

ن˘بإا» نأا ةرا˘ششإÓ˘˘ل.نيفرطلا ن˘ي˘ب ة˘قÓ˘ع˘لا ر˘تو
ةبرجت سضوخ يف هتبغر ىلإا حمل دق ناك «ةيهابلا

يرودلا يف هل مشسوم لوأا بعل نأا دعب ةديدج
اشصوشصخ ،«يقار˘لا«فو˘ف˘شص ن˘م˘شض يدو˘ع˘شسلا
لبق نم اهل سضرعت يتلا ةريثكلا تاداقتنلا دعب
ةرداغم يف ركفي هلعج يذلاو يلحملا مÓعإلا
ىلإا هيدان عم دقعب طبتري لازام يذلاو قيرفلا

.ناوج ةياغ
طيمز .ع

صسيتب ةرداغم نم ابيرق تاب رصضÿإ عفإدم

ةيليبصشا مامأا يصسلدنأ’ا يبرادلا ـب «اغيللا» فانئتصسا طيرصش شصقي يدنام
بختنم˘لا ع˘فاد˘م يد˘نا˘م ى˘شسي˘ع نو˘كي˘شس

يف ادجاوتم ينابشسإلا سسيتب لايرو يرئازجلا
ي˘ت˘لاو ،ي˘نا˘ب˘شسإلا يرود˘لا تا˘يرا˘ب˘˘م ى˘˘لوأا
دعب لبقملا رهششلا اهتاشسفانم فنأاتشست فوشس
نيرهشش ةبارقل يوركلا طاششنلا فقوت ةرتف
يف ديدج˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ي˘ششف˘ت بب˘شسب
ةطبار سسيئر سسابيت رييفاخ فششكو.اينابشسإا
تاشسفانم ةدوع خيرات نع ينابشسإلا يرودلا
لا˘ط يذ˘لا ل˘يو˘ط˘لا ف˘قو˘ت˘لا د˘ع˘ب «ا˘غ˘ي˘ل˘˘لا»
ةعاذإل اهب ىلدأا يتلا هتاحيرشصت يف ةلوطبلا
نكمي »: Ó˘ئا˘ق ة˘ي˘نا˘ب˘شسإلا «ي˘بو˘ك ا˘ن˘يدا˘ك »
يف وأا ،ناوج11 سسيمخلا موي اغيللا فانئتشسا

،«ناوج21 ةعمجلا موي عوبشسألا ةياهن ةلطع
ةارابم˘لا بع˘ل ا˘ن˘ت˘ي˘ن˘مأا نو˘كت˘شس »: ف˘ي˘شضي˘ل
ةيليبششإا نيب ناوج11 سسيمخلا موي ىلوألا

.«اينابشسإا تيقوتب22 ةعاشسلا سسيتب لايرو
نأا ةيفحشص رداشصم تفششك رخآا قايشس يف
ن˘م بر˘ت˘ق˘ي ق˘با˘شسلا ي˘شسنر˘ف˘لا ن˘ير ع˘فاد˘˘م
م˘شسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ي˘نا˘ب˘شسإلا يدا˘ن˘˘لا ةردا˘˘غ˘˘م
سضفر يذلاو ،ةديدج هبرجت سضوخو يلاحلا
يذلا  يدانلا عم هطبري يذلا هدقع ديدجت
مامتهإا لظ يف اشصوشصخ مداقلا ناوج يهتني

و˘كي˘ت˘ل˘تأا رار˘غ ى˘ل˘ع ه˘م˘شضب ة˘يد˘نألا د˘يد˘˘ع
.يزيلجنإلا لشساكوين و ينابشسإلا ديردم

طيمز .ع

ب.م.يرصسيإإ
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فيك نيصسح كديع حصص
؟كلإوحأإ يه

لكو مكديع حشصو مكيلع مÓشس
ةمألا ديع حشصو ريخب متنأاو ماع
يرئازجلا بعششلا لكو ةملشسملا

يف انلامعأا حلاشص لبقتي يبرو

رومألا لك هلل دمحلا ،ناشضمر
.ةديج

ةلاحب ءاج ديعلإ إذه
«انوروكلإ » ءابو عم ةصصاخ

؟قلعت إذام
املثم تأاي مل ديعلا اذه حيحشص
م˘شساو˘م˘لا ي˘ف لا˘ح˘لا ه˘ي˘ل˘ع نا˘ك

ءابولا اذهل ارظن كلذو ةيشضاملا
هللا وعدأا ،انتايح نم ريغ يذلا
هليزي نا ةكرابملا مايألا هتاه يف
محريو ىشضرملا انيفششي نأاو انع
.ىتوملا

ديعلإ ةرتف تيصضق فيك
؟ةلئاعلإ ةقفرب

ةرتف يف يرئازج يأا هاشضق املثم
ةلشص ناو ةشصاخ يحشصلا رجحلا
هذ˘ه ىر˘خأا ة˘ق˘ير˘ط˘ب تتأا م˘حر˘˘لا
ة˘ل˘ي˘ح د˘ي˘˘لا˘˘ب ا˘˘م ن˘˘كلو ،ةر˘˘م˘˘لا
رب˘ع نا˘ك ل˘شصاو˘ت˘لاو ر˘فا˘غ˘ت˘لا˘ف
ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قاو˘˘مو ف˘˘تا˘˘˘ه˘˘˘لا
ةي˘ن˘ق˘ت ر˘ب˘ع ى˘ت˘حو ي˘عا˘م˘ت˘جلا
.ويديفلا

دهاصش لكلإ
كتإريصضحت

رهصش ةليط
إذه له ناصضمر
؟كتيزهاج دكؤوي

˘ماز˘ت˘للا ل˘ظ ي˘ف تار˘ي˘شضح˘ت˘لا
ةبعشص تنا˘ك ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا˘ب
ل˘˘ك ا˘˘ن˘˘˘لذ˘˘˘ب ن˘˘˘كلو ا˘˘˘م ا˘˘˘عو˘˘˘ن
ىلع ظافحلا لجا نم انتادوهجم
،ةيلاعلا ةمروفلاو ةيندبلا ةقايللا

ئطاوشش ل كرتن مل هلل دمحلاو
ا˘نا˘ي˘حأاو ا˘ه˘تا˘˘ي˘˘شضرا لو نار˘˘هو
ىتح هلك اذهو ةباغلا يف ىرخأا
ي˘˘˘ف نو˘˘˘كن
ةروشصلا

ةدو˘ع د˘˘ن˘˘ع
فانئتشساو
نم ةلوطبلا

.ديدج
ةجاح يف ةعومجملإ نأإ ىرت له

لبق رخآإ يندب لمع ىلإ

؟ةلوطبلإ فانئتصسإ
ل˘م˘ع˘لا ن˘ي˘ب ر˘ي˘ب˘˘ك قر˘˘ف كا˘˘ن˘˘ه
انك حيحشص يعا˘م˘ج˘لاو يدر˘ف˘لا
عيباشسألا يف دجب بردتنو لمعن
يفاك ريغ اذه نكلو ،ةيشضاملا

نوبلاطم نحن ثيح يأار بشسح
لمعلا وج ىلا ةدوعلا ةرورشضب
رشضحملا ة˘ق˘فر˘ب لوأا ي˘عا˘م˘ج˘لا

بردم˘لا ى˘ت˘حو نو˘ير˘ق ي˘ند˘ب˘لا
هحرط متيشس يذلا جمانربلا قفو
ل˘هأا ا˘هدد˘ح˘˘ي ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا ا˘˘مو˘˘م˘˘ع
.سصاشصتخلا

ةيرئإزجلإ ةركلإ ولوؤوصسم
له رإرقلإ ذاختإ يف نيددرتم

؟اهفيقوت وإ اهلامكإ عم تنإ
ا˘ه˘لا˘م˘كا د˘يرأا لا˘ح˘لا ة˘ع˘ي˘ب˘˘ط˘˘ب

نم ديج قاور يف اننأاو ةشصاخ
ام لكب ةلو˘ط˘ب˘لا ة˘ل˘شصاو˘م ل˘جا
ى˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو ةو˘˘ق ن˘˘م ي˘˘توا

يف مويدوبلا نمشض ةبترم نامشض
ةبشسنلاب ديج ءيشش كلذف ،ةياهنلا

ا˘ن˘شسف˘نأل ن˘م˘شضن ى˘ت˘ح يدا˘ن˘ل˘˘ل
.لبقملا مشسوملا ةيراق ةكراششم

ىلإ دوعن ول نيصسح
ملاع عم كتيإدب
؟اهصصخلت فيك ةريدتصسملإ

ي˘˘ف ه˘˘تأاد˘˘ب يور˘˘˘كلا يراو˘˘˘ششم
قيرف هربتعا يذلاو نارهو ةيعمج

ى˘˘˘لا تل˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نا م˘˘˘ث «بل˘˘˘ق˘˘˘˘لا »
يدا˘˘ن˘˘لا ا˘˘هد˘˘ع˘˘بو ةرا˘˘ط˘˘شسو˘˘شس
ن˘يأا ،ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘˘شسق˘˘لا ي˘˘شضا˘˘ير˘˘لا
اهي˘ف تششع تاو˘ن˘شس4 تي˘شضق
ام لك اهيف تمدقو يتاقوا ىلحا
ةنيطنشسق سسان لك ركششا يدل
ينوبحا نيذلا ر˘فا˘ن˘شسلا ة˘شصا˘خو
ى˘شسنا ن˘ل ة˘ق˘ي˘ق˘ح م˘˘ه˘˘ت˘˘ب˘˘ب˘˘حاو
اهركذتا ىق˘بأا˘شس ثي˘ح ي˘ت˘بر˘ج˘ت

.يتامم ىلا اهليشصافت لكب
عم كبراجت ميقت فيك

؟اهل تبعل يتلإ قرفلإ
ةعئار براجت تششع هلل دمحلا

يور˘˘˘˘˘˘كلا يراو˘˘˘˘˘˘˘ششم لاو˘˘˘˘˘˘˘ط
يدل نارهو ةيعمج ىلا ةدوعلابف

نارهو ةيعمج يقيرف عم دوعشص
ة˘م˘شصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ع˘م ة˘˘لو˘˘ط˘˘بو
ي˘˘˘شس سسا ي˘˘˘˘شسلا ع˘˘˘˘م ىر˘˘˘˘خأاو
اذ˘كو ر˘بو˘شسلا تر˘شسخ ح˘ي˘ح˘شص
مهألا نكلو ،ةيقيرفلا ةشسفانملا
ي˘ت˘لا تا˘ط˘ح˘م˘˘لا نا ة˘˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب
تناك ةثÓثلا قرفلا يف اهتيشضق
نأا˘ب كل د˘كؤوأا ا˘م˘ك ة˘ي˘با˘ج˘يإا د˘˘ج
تيقب نم يه ةروشضخلا ةبرجت
تششع ينوكل ينهذ يف ةخشسار
ل امك ،رفانشسلا عم ةبيهر ءاوجأا
ن˘ي˘تر˘م˘ل تي˘عد˘ت˘شسا ي˘نا ى˘˘شسنا
د˘ه˘ع ي˘ف ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل

يشضاملب لامج اذكو فوكروغ
ه˘ل˘لا د˘ن˘ع ن˘م ق˘ي˘فو˘ت˘لا˘˘ب اذ˘˘ه˘˘ف
لك ىلع هلل دمحلا داجلا لمعلاو

.لاح
يف كتأاصشن
ةلئاع
ةيصضاير
له
كدعاصس

؟كتايوتصسم نيصسحت ىلع
ةيشضاير ة˘ل˘ئا˘ع ي˘ف تي˘بر˘ت م˘ع˘ن
مدقلا ةرك اشسرام نيقيقشش يدل
يف ىمر˘م سسرا˘ح نا˘ك د˘م˘ح˘م˘ف
دحل بعلي لامكو نارهو ةيعمج
ةديعشس ة˘يدو˘لو˘م ق˘ير˘ف ع˘م نآلا

اولمعو ي˘ناد˘عا˘شس د˘ق˘ف ة˘ق˘ي˘ق˘ح
قيقحت ى˘ل˘ع
د˘˘ي˘˘ج را˘˘شسم
يف يباج˘يإاو
ملاع
،ةريدتشسملا

او˘ع˘شس ا˘˘م˘˘ك
يتاطحم لك ي˘ف ي˘م˘ي˘عد˘ت ى˘لا
لامك يقيقشش كيلع ىفخي Óف
ءاذ˘ح˘لا ى˘ت˘ح ي˘ل ير˘˘ت˘˘ششي نا˘˘ك
ل ي˘ن˘ل˘ع˘ج˘ي ا˘م و˘هو ي˘شضا˘ير˘˘لا
ريخ ىتح امو˘م˘ع ه˘ل˘ي˘م˘ج ى˘شسنا
دنشسلا تناك دقف هاشسنا نل ةدلاولا
نآلا ن˘ح˘نو ا˘نراو˘ششم لاو˘ط ا˘ن˘˘ل

در˘ل ى˘ع˘˘شسن
ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘لا

ا˘م˘ك ا˘هر˘ي˘خ
لغتشسا
اذ˘ه ة˘شصر˘˘ف

اذ˘كو ا˘ه˘ت˘ي˘ح˘ت ل˘جا ن˘م راو˘ح˘لا
ةمحر» ميركلا دلاولا ىلع محرتلا
.«هيلع هللا

نإرهو ةيعمج عم كقلأات
لطاهتت صضورعلإ لعج
اهدعب ترتخإو كيلع
؟ةراطصسوصس
يذ˘لا ر˘ي˘ب˘كلا ر˘ي˘خ˘لا ى˘˘شسنأا ل

ةيعمج «مألا» قير˘ف ن˘م ه˘ت˘ي˘ق˘ل˘ت

باوبأا لك يل حتف يذلاو نارهو
ىت˘ح ي˘ن˘ل˘ع˘جو ق˘لأا˘ت˘لاو زور˘ب˘لا

يف ري˘غ˘شص ا˘نأاو ق˘ير˘ف˘ل˘ل د˘ئا˘ق˘ك
سصمقتب ىتح يل حمشسو نشسلا
تح˘ت ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ناو˘لا
تحنمو فوكروغ بردملا ةدايق
8 كيلع ىفخي Óف يدنع ام لك
ةريظح ىلا دعشصي مل تاونشس
نا فر˘˘ششلا ي˘˘ل نا˘˘كو را˘˘˘ب˘˘˘كلا
يف نيمهاشسملا نيب نم نوكأا
تل˘خد ه˘ل˘ل د˘˘م˘˘ح˘˘لا ،دو˘˘ع˘˘شصلا
يترداغ˘م˘ف يدا˘ن˘لا اذ˘ه خ˘يرا˘ت˘ل

ةشصاخ عشساولا بابلا نم تناك
نوكي يدانلا اذه تلعج ينأاو
ةعباشسلا وأا ةشسداشسلا ةبترملا يف
.اهتقو

اهنإ لوقلإ نكمي ةبرجت
نأإو ةصصاخ ةقفوم نكت مل

ناك كتاكراصشم ددع
ةبصسنلاب ةليلق
؟كتاحومطل

مل حيحشص بعÓلا ةايح يه هذه
حمطا تنك املثم ةحجان نكت
نم ريثكلا ظفحا ينتلعج نكلو
تنك كيلع ىفخي ل ،سسوردلا
عم ءاوشس ديج لكشش يف سشيعأا
را˘شصنألا ى˘ت˘ح وا ة˘عو˘م˘ج˘˘م˘˘لا

طيحم وه ينمطح نم نكلو
ه˘ل˘لا ي˘ب˘˘شسح» ه˘˘ل لو˘˘قأا ةرادإلا

ول ةقيقحو «مهيف ليكولا معنو
دق تنكل ةرتفلا كلت يف تبعل

يف ةي˘ن˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا تردا˘غ
.يجراخلا فارتحÓل تقولا كلذ

تنك كلذ نم مغرلاب
نم تإءاعدتصسإ ىقلتت

ينطولإ بخانلإ فرط
؟فوكروغ اهتقو

بردم˘لا نأا و˘ه ر˘ي˘ح˘م˘لا ءي˘ششلا
ي˘ن˘˘ي˘˘عد˘˘ت˘˘شسي نا˘˘ك فو˘˘كرو˘˘غ
ر˘˘ي˘˘ه˘˘ظ˘˘لا بشصن˘˘م ي˘˘ف نو˘˘˘كأل
يف انا˘ي˘حأاو ر˘شضخ˘لا ع˘م ن˘م˘يألا

ةراطشسو˘شس ي˘فو عا˘فد˘لا رو˘ح˘م
ام وهو ايطايتحا يشسفن دجا تنك
ه˘˘نا ى˘˘ت˘˘ح ا˘˘قÓ˘˘طا ه˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘تا م˘˘ل
اذه ي˘ف ي˘ع˘م ثد˘ح˘ت ا˘ي˘شصخ˘شش
دحاو˘لا فر˘ح˘لا˘ب ه˘ل تل˘قو ر˘مألا
مل ايشصخشش انأاف يدل باوج ل»
ةبشسانم˘بو «ي˘ل ثد˘ح˘ي ا˘م م˘ه˘فا

ن˘˘م رر˘˘كاو لو˘˘قأا راو˘˘ح˘˘لا اذ˘˘˘ه
هحماشسا نل كلذ يف يل ببشست
.يتامم ىلا

لايدنوملإ يف تكراصش
يف تجوتو يركصسعلإ
؟كقيلعت ام هب ةياهنلإ

ليثمت فرشش يل ناك هلل دمحلا
دياقلا» دهع يف ايركشسع رئازجلا

هيلع عشسويو ومحري يبر «حلاشص
مهركششا دادق˘م لار˘ن˘ج˘لا ى˘ت˘حو
انوحنم يتلا ةشصرفلا ىلع اريثك
يئÓمز نم ديدع˘لا ة˘ق˘فر˘ب ا˘ها˘يإا
ةشصاخ ،ولفردو ديبع ةروشص يف
يف لخدت اهلعج اهب جيوتتلا ناو
حنمن انتلعجو انتاجيوتت ديشصر
.يلاغلا نطولل ائيشش

يصسلإ ىلإإ ةراطصسوصس نم
«رايلملإ» ةصصق امو يصس صسإ

ديري يصضايرلإ روهمجلاف
؟اهتفرعم

يشس سسا يشسلاف لاحلا ةعيبطب
ارار˘˘كتو ارار˘˘م ي˘˘˘م˘˘˘شض لوا˘˘˘ح

تنا˘ك ةرا˘ط˘˘شسو˘˘شس ةرادإا ن˘˘كلو
ين˘ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو ا˘ه˘ت˘قو تن˘ع˘ت˘ت
عم رهششا4 هتميق ام يف حمشسا

ةرادإل رخآا رايلم هتميق ام يحنم

لشصحتا ينلعج ام وهو داحتلا
ىلا لقنتاو يحيرشست ىلع اهدعب
ثيح ،يدقع ميشسرتل ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق
ةرادإا نم تانامشض تيقلت اهتقو
» ي˘م˘شس ا˘˘م ة˘˘يو˘˘شست˘˘ب ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
.«رايلملاب

عم لاكصشإلإ ةيوصست مت له
؟ةبقاعتملإ تإرإدإلإ

ا˘قÓ˘طا ر˘ملا ة˘يو˘شست م˘ت˘ي م˘˘ل ل
كلذ تشضفر را˘˘˘˘بلا ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘ششف

تيشسن ينا لوقلا نكمي امومعو
ترشسخ ينوك نم مغرلاب ةشصقلا

ىلع ىدل ،نو˘ي˘ل˘م008و رايل˘م
فر˘ع˘ي نأا ي˘شضا˘ير˘لا رو˘ه˘م˘ج˘˘لا
لاو˘مأا سسي˘ل ا˘ي˘ند˘لا ه˘˘تا˘˘ه˘˘ف كلذ
ةبحمو لابلا ة˘حار كا˘ن˘ه˘ف ط˘ق˘ف
نشسحألا سشيعت كلعجت راشصنألا

.لشضفألاو
ديدع يف تكراصش

عافدلإ روحم يف تإءاقللإ
عم ريبك لكصشب تقلأاتو
؟ةيإدبلإ يف قيرفلإ

ع˘˘˘م تب˘˘˘˘ع˘˘˘˘ل ه˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل د˘˘˘˘م˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا
د˘˘˘ه˘˘˘ع ي˘˘˘ف «ي˘˘˘شس.سسا.ي˘˘˘˘شسلا»
تكراششو زيموق يديد بردملا
رو˘ح˘م ي˘ف تاءا˘ق˘ل˘لا د˘يد˘ع ي˘ف

ي˘ل˘˘ع ا˘˘م يدؤوا تن˘˘كو ،عا˘˘فد˘˘لا
.هجو لمكا ىلع يدقع تفرششو

ينإرمع بردملإ اهدعب
ةهجلإ ىلإ كليوحت ررق

؟ىنميلإ
رداق˘لا د˘ب˘ع سشتو˘كلا مود˘ق م˘ع˘ن

ى˘لا ي˘ن˘لو˘ح˘ي ه˘ل˘ع˘ج ي˘˘نار˘˘م˘˘ع
روحملا سضوع ن˘م˘يألا ر˘ي˘ه˘ظ˘لا

هنا ن˘كم˘ي ه˘تارا˘ي˘خ ي˘ه ا˘مو˘م˘ع
ةدافا هناكمإاب نيشسح نا ىري ناك
هنأاو ،بشصن˘م˘لا اذ˘ه ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا

وهو هيف ملقأاتلا يلع بجاولا نم
.ةياهنلا يف ناك ام

اصضفإر تنك ةيإدبلإ يف

تقلأات اهدعب نكلو رإرقلإ
؟ريبك لكصشب

يف بعللا سضفرأا تنك حيحشص
ديرأا تنك ينوكل بشصنملا اذه
قرطو عافدلا روحم يف قلأاتلا
نكلو ديدج نم بختنملا باوبأا
قيرط هل ناك ينارمع سشتوكلا
ينلوحو يمعدب ماق ثيح ،رخآا
كا˘ن˘ه ن˘مو بشصن˘˘م˘˘لا كلذ ى˘˘لا
ي˘ت˘بر˘ج˘˘تو ي˘˘ت˘˘ل˘˘حر تق˘˘ل˘˘ط˘˘نا
عم ةشصاخ ق˘ير˘ف˘لا ع˘م ةد˘يد˘ج˘لا
ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو ي˘ل ع˘ي˘م˘ج˘لا م˘عد

نشسحأا نم نيريخألا نيمشسوملا
يتايح يف اهتيشضق يتلا مشساوملا
.ةيوركلا

عبتي

ينطولإ بخانلإ ططخ نمصض ءاقبلل نطولإ جراخ ةبرجت صضوخب ملحي هنأإ دكأإ

شسرام شصبرتل يصضاملب ةمئاق يف تدجاوت» :ةدايع نب نيصسح
«يتايح لاوط هاصسنا نل ملح ىقبي رفانصسلا عم هتصشع امو

صشامر ماصشه هرواح

انتردقب نمؤون انلز ’و ةلوطبلا فانئتصسا ىنمتأا»
» ةيراق ةكراصشمو مويدوبلا نامصض ىلع

ولاو مهف ام فوكروغ..ينمطح ةراطصسوصس طيحم»
» ‐ مهليكو يبر ‐ فارتح’ا تعيصض مهببصسبو

مصسإوملإ يف ينيطنصسقلإ يصضايرلإ يدانلإ ةيرئإزجلإ ةيدنألإ ديمع عم تفل لكصشب قلأاتملإ ينطولإ بختنملل نميألإ ريهظلإ ةدايع نب نيصسح صصخ
لك ىلع در امك ،اهنإولأإ صصمقت يتلإ ةثÓثلإ ةيدنألإ عم ةيوركلإ هتريصسم رإرصسأإو ةيصصخصشلإ رومألإ ديدع نع هلÓخ نم فصشك ،قيصشو ريثم رإوحب ةريخألإ
لبق يصضاملب لامج ينطولإ بخانلل لوصصو ينإرمعو نافل بردملإ نم لكب هتقÓع نع ثيدحلل داعو يفإرتحلإ هلبقتصسم صصوصصخب تاعئاصش نم هل جور ام

اهنوفصشتكتصس ىرخأإ طاقنو ،لكك قيرفللو هل ريبكلإ مهمعدل ةريبكلإ هتإركصشت نع ربع نيإ رفانصسلإ دنع اهب ىظحي راصص يتلإ ةناكملاب هرخف نع ربعي نأإ
...لوطملإ رإوحلإ إذه يف

نارهو ةيعمج عم دوعصصلاك يراوصشم لاوط ةعئار براجت تصشع»
«ىرخأا ةجاح يصس شسا يصسلا عم نكلو ةراطصسوصس عم ةلوطبلاو

دهع يف ةيركصسعلا شسأاكلاب جيوتتلا فرصش يل ناك هلل دمحلا »
«دادقم لارنجلا ريخ ىصسنأا ’و ومحري يبر حلاصص دياقلا

شسا يصسلا ىلا مودقلل نويلم008و رايلم ترصسخ »
«ةيصضقلا ينتصسنا مهب يتقÓعو رفانصسلا ةبحم ،يصس

شسا يصسلل ةيلوأ’ا.. اهجراخو رئازجلا نم ةريثك ت’اصصتا»
«تومن ىتح ششهاصسنن ام رفانصسلا ريخو ايلحم يصس

هيلع هللا ةمحر يدلاو ةيصضاير ةلئاع يف تعرعرت »
«مويلا هيلإا تلصصو اميف لصضفلا اهل يتدلاوو



ةــــنصصرق

 ةرارغوب فوخ
اهششيعي فشسأاتلاو فوخلا نم ةلاح
نيع ةيعمج بردم ةرارغوب نيمايلا

ا˘م بشسب ،ةرار˘غو˘ب ن˘ي˘ما˘ي˘ل ة˘ل˘ي˘˘ل˘˘م
ىلإا اريششم ،«نويرق ءانبأا» هيلإا هلشصو
يف ةينفلا ةشضراعلا هئÓتعا ذنم هنأا

مقافت ظحÓي وهو مرشصنملا يفناج
لولح باي˘غ ي˘ف ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا بعا˘ت˘م
ةرجه دعبتشسي ل تقو يف ةشسوملم
بب˘شسب ا˘هز˘˘ئا˘˘كر زر˘˘بأل ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ج
مامأا ةيلاملا تاقح˘ت˘شسم˘لا ة˘ي˘لا˘كششإا
مهلاومأل نيبعÓل ةديازتملا تابلطلا

لكاششملا نا دكا امك هريبعت دح ىلع
بلغا رطشضتشس قيرفلا رشصاحت يتلا
.ليحرلا بلطل زئاكرلا

ماصسح عامتجا
،يراجلا يام رهشش ةياهن لبق
نب سسينأا يلهألا سسيئر بغري

جربلا يلاو ةاقÓم يف يدامح
حرشش فده˘ب كلا˘م ن˘ب د˘م˘ح˘م
ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘ي˘ع˘شضو˘لا ة˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح
يدانلا اهب رمي يتلا ةبعشصلا

ةرادإلا نكمت مدعل ارظن كلذو
يف تاق˘ح˘ت˘شسم˘لا ة˘يو˘شست ن˘م
بغري ا˘م˘ك ،دد˘ح˘م˘لا د˘عو˘م˘لا

ةو˘˘˘عد ي˘˘˘ف ي˘˘˘ل˘˘˘˘هألا سسي˘˘˘˘ئر
ىلع لوألا يذيفنتلا لوؤوشسملا
ءا˘ط˘عإا ةرور˘˘شض ى˘˘لإا ة˘˘يلو˘˘لا
يف عورششلل رشضخألا ءوشضلا

توأا02 ناديم ةيشضرأا ةنايشص
يتلا ةريبكلا رارشضألا دعب55
ةارابم ر˘خآا ذ˘ن˘م ا˘ه˘ل تشضر˘ع˘ت
.فيطشس قافو راجلا مامأا

..ةÒبك ةمدصص

ىدعتت ل ةركشسب داحتا قيرف ةيزهاج ةبشسن
ةركشسب داحتل ينفلا مقاطلا ىريو ،%04ـلا
فانئتشسا لجأا نم نيزهاج اوشسيل هيبعل نأا
نم رثكأل مهئاقب ببشسب يوركلا طاششنلا
ةشسفانمو ةيعامج تا˘ب˘يرد˘ت نود ن˘ير˘ه˘شش
سصقن يناعي دادعتلا لعجي ام وهو ،ةيمشسر
تا˘ب˘يرد˘ت˘لا نو˘ك ن˘م ارا˘ب˘ت˘عا ة˘شسفا˘ن˘م˘لا
ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘ل˘ل ط˘ق˘ف ة˘ي˘ن˘ب˘م ة˘يدر˘ف˘˘لا
لوقي مزلت˘شسي ا˘م و˘هو ي˘ند˘ب˘لا ىو˘ت˘شسم˘لا
ل˘ب˘ق بناو˘ج˘لا ل˘ك ن˘م اد˘يد˘ج ار˘˘ي˘˘شضح˘˘ت
.ةلوطبلا فانئتشسا

نوددهي بابصشلا
رداوكلا

بختنملل رهاز لبقتشسمب أابنتي تاب عيمجلا
يوقلا دادعتلا لظ يف يرئازجلا ينطولا

،رشضخلا هكلمي يذ˘لا كن˘ح˘م˘لا برد˘م˘لاو
نم ددع دوجو وه يباجيلا رمألا نأا امك
نولكششي او˘تا˘ب ن˘يذ˘لا با˘ب˘ششلا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
لك رارغ ىلع رداوكلا سضعبل ريبك اديدهت
مدأا ،يوادوب ماششه ،ةمحر نب ديعشس نم
لازت ل يتلا ءامشسألا نم مهريغو ،سسانو
ه˘شسف˘ن سضر˘ف˘ل ر˘ب˘كأا ة˘حا˘شسم ن˘ع ثح˘˘ب˘˘ت

.رشضخلا دادعت نمشض

ةهجاوم ‘ «فافلا»
 تاطصشنŸا ةرهاظ

دا˘ح˘تإلا ا˘ه˘ب ما˘˘ق ،ة˘˘ي˘˘شسي˘˘شسح˘˘ت ةردا˘˘ب˘˘م ي˘˘ف
طيلشست لÓخ نم كلذو مدقلا ةركل يرئازجلا
ةحفاكم يف ةعب˘ت˘م˘لا ة˘ق˘ير˘ط˘لا ى˘ل˘ع ءو˘شضلا
ةيب˘ط˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا تع˘شضو ثي˘ح ،تا˘ط˘ششن˘م˘لا
سصخي اميف ةيم˘ل˘ع ل˘ئلد «فا˘ف˘لا»ـل ة˘ع˘با˘ت˘لا
نم تاطششنملا نع فششكلا  لحارم تاءارجإا
،ءاوشس دح ىلع ةيدنألاو نيبعÓلا ةدافإا لجأا

ىل˘ع ا˘هر˘ششن˘ب ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تلا ما˘ق ي˘ت˘لاو
ىلع ديكأاتلل ةشصرفلا Óغتشسم يمشسرلا هعقوم
ام بشسح مزحو ةمارشصب ةرهاظلل هتحفاكم
.«افيفلا» حئاول هيلع سصنت

ةيئ’و ت’وطب01 ءاهنإا

ةركل يرئازجلا داحتلا ررق ةئجافم ةوطخ يف
يف ،ة˘ي˘ئلو تلو˘ط˘ب01ـل د˘ح ع˘˘شضو مد˘˘ق˘˘لا
نم لكب رمألا قلعتيو ةيشضاملا ةليلقلا تاعاشسلا
لبق ام ةياجب ،يفرششلا مشسقلا يقاوبلا مأا ةلوطب
،ي˘فر˘ششلا ل˘ب˘ق ا˘مو ي˘فر˘ششلا ةر˘كشسب ،ي˘فر˘ششلا
ي˘فر˘ششلا ف˘ي˘ط˘شس ،ي˘فر˘ششلا ل˘ب˘ق ا˘م نا˘شسم˘˘ل˘˘ت
ةبان˘ع ،ي˘فر˘ششلا ل˘ب˘ق ا˘مو ،ى˘لوألا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا
،ي˘فر˘ششلا ة˘يد˘م˘لا ،ي˘فر˘ششلا ل˘ب˘ق ا˘مو ي˘فر˘ششلا
يفرششلا لبق ام داولا ،يفرششلا لبق ام سسادرموب
يقاب بع˘ل˘ت نأا ى˘ل˘ع ،ي˘فر˘ششلا م˘شسق˘لا ةزا˘ب˘ي˘تو
سضعب ةجمرب لÓخ نم بشسح لك تلوطبلا
.«فوأا يÓبلا» دامتعا وأا تايرابملا

qarsana@essalamonline.com

1572ددعلإ ^1441 لإوصش30ـل قفإوملإ0202 يام62ءاثÓثلإ

ايجولونكتلا اهيطاخ «ةيبابلا»
ة˘ي˘نا˘˘كما دو˘˘جو م˘˘غر

ر˘ب˘ع د˘ع˘ب ن˘˘ع لا˘˘شصتلا
ةرادإا نأا لإا ،ويديفلا ةينقت
تعد ،ة˘م˘ل˘ع˘لا ة˘يدو˘لو˘م
ىفطشصم بردملا ةئيهلا
ى˘لإا مود˘ق˘لا ل˘جأل ع˘ب˘شس
اذ˘ه ة˘يا˘ه˘ن يدا˘ن˘لا ر˘˘ق˘˘م
ل˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م عو˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘شسألا

ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا ة˘˘ششقا˘˘ن˘˘˘م
لمعلاو ةقلا˘ع˘لا طا˘ق˘ن˘لا

ة˘˘˘طرا˘˘˘خ م˘˘˘شسر ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ة˘ل˘حر˘م˘لا ي˘˘ف ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا
ةل˘م˘كت˘ب ءاو˘شس ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا
ببشسب سضيبألا مشسوملا رايخ نع نÓعإلا وأا مشسوملا ةياهن نم ةيقبتملا عبشسلا تلوجلا بعل
.سضيبألا مشسوملا نÓعإا يف هتبغر ارارم دكأا سشتوكلا نأا ركذي ،«91‐ ديفوك» سسوريف يششفت
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شصاخ زيف–
تا˘يرا˘ب˘م ىد˘˘حإا ي˘˘ف

˘ما˘ق ي˘نا˘م˘˘لألا يرود˘˘لا
ا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘شسور˘˘˘˘˘˘˘ب يدا˘˘˘˘˘˘˘ن
م˘عد˘ب  خا˘بدÓ˘˘غ˘˘ششنو˘˘م
ه˘˘ت˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘˘ب ه˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عل
ع˘شضو ثي˘ح ،ة˘شصا˘˘خ˘˘لا
ر˘˘شصا˘˘ن˘˘˘م ف˘˘˘لأا ة˘˘˘بار˘˘˘ق
ءا˘˘ح˘˘نأا ي˘˘ف ي˘˘نو˘˘ترا˘˘˘ك
يذلاو بعلملا تاجردم
ة˘ط˘بار˘لا رار˘ق د˘ع˘ب ءا˘˘ج
˘مد˘ق˘لا ةر˘كل ة˘ي˘نا˘م˘˘للا
» تاشسفان˘م فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا˘ب
نود˘ب » ا˘غ˘ي˘ل˘شسد˘نو˘˘ب˘˘لا

ءÓمز عيجششت لجأا نم ةردابملا  هذه يتأاتو ،ديدجلا انوروك سسوريف راششتنإا نم افوخ روهمج
.سضرألا باحشصأا ةراشسخب تهتنإا يتلاو ،ةارابملا يف زوفلا لجا نم مهزيفحتو ينيعبشس نب
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ةÓصصلا تيقاوم

ةينابصس’او ةيصسنرفلا قرفلا ديدع رادار ىلع يليÓب^
ةيليبصشا مامأا يصسلدنأ’ا يبرادلا ـب «اغيللا» فانئتصسا طيرصش شصقي يدنام^

ابوروأا يف راوصشملا ةلصصاوم ىلع رصصي ايقيرفا لطب^ةيجيلخلا ةيدنأ’ا رادار ىلع «وصسوصس»^

ةراـعإا يفني يصسنوـتلا يـجرتلا
يفيصصلا وـتاكريملا يـف ياقوـط
يـــنايزم دـــقع خـــصسف ررـقو

ءاقبلل نطولإ جراخ ةبرŒ صضوخب ملحي هنأإ دكأإ
ينطولإ بخانلإ ططخ نمصض

ةمئاق يف تدجاوت» :ةدايع نب نيصسح
رفانصسلا عم هتصشع امو شسرام شصبرتل يصضاملب

» يتايح لاوط هاصسنا نل املح ىقبي

هعم دقاعتلإ ‘ ةبغإرلإ قرفلإ ىلع قيرطلإ عطق

ـل ةيولوأ’ا حنÁ يكوكلا
شسنوت بيردتب ملحيو قافولا

لصصحي مل قباصسلإ ةيرصصنلإ بعل نأإ دكأإ
هصسفن تابثإل ةيفاك ةصصرف ىلع

1572ددعلإ ^1441 لإوصش30ـل قفإوملإ0202 يام62ءاثÓثلإ

هعيب ديرت «موب ميصسلإ» ةرإدإإ تلعج بابصسأإ ةيلاملإ ةمزألإ ةياهن برقو عفترملإ هبتإر

هحيرصستل وروأا نويلم01 طرتصشتو يلوغيف ـب يحصضت يارصس ةطلغ

فيطصس قافو

ةيدنأ’ا عجارت بابصسأا فصشكي زيغن
ةيراقلا ةصسفانملا يف ةيرئازجلا

رئإز÷إ ةيدولوم


