
30 صص

نمثو ةحئاجلأ هذه ةهجأوم يف ةلودلأ دوهجب داششأأ
ةحشصلأ عاطق يبشستنمو صشيجلأ رود

ةيركضسع ةنحاضش بÓقنا
سشيجلا نم ادارفأا لقت تناك

50صصةضسبت يف ناجيلث ةيدلبب
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ماعلأ عشضولأ لوح رظنلأ تاهجو ’دابت
يشسايشسلأ لمعلأ قافآأو  دÓبلأ يف

عورششم ةششقانم مايأأ يناث يف
0202 يليمكتلأ ةيلاملأ نوناق

نييشساشسأ’أ نيبعÓلأ دحأاك رئأزجلأ ىلإأ رظنت وكشسوم
طشسوأ’أ قرششلأو ايقيرفإأ يف أذوفن رثكأ’أو

ايضسور يف بقترم نؤبت سسيئرلا
«انورؤك» ةحئاج ءاهتنإا دعب

30 صص

فافشض ىلع ديشصلأ ددشصب ناك ةيناثلأ ةيحشضلأةروطخلأ ةتوافتم حورجل اشضرعت نيباشصم فلخ ثداحلأ
بابششلأ نم ةعومجم ةقفر دشس

ةرتفلأ تافلخم نم اناك نإأ ديدحتل ةينقتلأ ةربخلأ
تأونشس لبق ايفوت نيشصخششل مأأ ةيرامعتشس’أ

نييمظع نيلكيه اياقب فاضشتكا
فلضشلا يف تيرقواتب نييرضشب

50صص

ي˘ب˘ع˘ششلأ صسل˘ج˘م˘لأ بأو˘ن صسمأأ د˘˘ق˘˘ت˘˘نإأ
ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ث˘˘لأ مو˘˘ي˘˘لأ لÓ˘˘خ ،ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ

نو˘نا˘ق عور˘ششم˘ل م˘ه˘ت˘ششقا˘ن˘م تا˘شسل˘ج
،0202 ما˘˘ع˘˘ل ي˘˘ل˘˘ي˘˘م˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘لأ ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لأ
اهدمتعأ ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ب˘ير˘شضلأ ة˘برا˘ق˘م˘لأ
عجأرت وأأ طوبه ةجلاعم يف عورششملأ
.دÓبلل ةيطفنلأ ليخأدملأ

انورؤك ةمزأا» :ةحيرقنضش ءاؤللا
رظنلا ةداعإل ةيقيقح ةضصرف

«رؤمألا نم ريثكلا يف

50صص

ءاود ةمزأا باـــتعأا ىـلع رـــئازــــجلا
40 صصةينطولأ قوشسلأ يف دوقفم فنشص052

لبقتضسي نؤبت سسيئرلا
ريزؤلاو دهاجملا

ةيلباق دلو ؤحد قبضسألا

30صص

ةبراقملا نودقتني ناملربلا باؤن
عجارت ةهجاؤم يف ةيبيرضضلا

دÓبلل ةيطفنلا ليخادملا

30 صص

مهتلإا ةيراؤجلا قاؤضسألاو سسيئرلا تÓحم عورضشم
ةؤـجرملا فادـهألا قيقحت نود راـنيد رايلم21

نطولأ ربع يوشضوف قوشس1031 يف نوطششني يعرشش ريغ أرجات76214

دودضسلاب قيرغ يناث ةثج لاضشتنا
سسارهأا قؤضسب ةعاضس42 نم لقأا يف

30صصةلداع ريغ ةقيرطب اهعيزؤت و تآاضشنملا هذه لاط يذلا بيرختلا و لامهإلا ةيلوؤؤضسم رايمألا لمحي ةبضساحملا سسلجم^

ةريطخلأ تأروطتلاب «غلابلأ» رئأزجلأ لاغششنأ دكأأ
يبيللأ رأوحلأ ناشضتح’ اهدأدعتشسأ ددج و صسلبأرط يف

ايبيل » : ةيجراخلا ريزو
تادنجألا براضضت ةيحضض

«ةيلودلاو ةيميلقإلا
30 صص



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

رششنلا لوؤوشسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحؤب قـــيفؤت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طشسولا عبطلا
قرششلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

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

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :سسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

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

ةنيطنشسق  –  ةيعانشصلا ةقطنملا ةفاحشصلا راد
637636130:سسكاف/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 قؤضس

مهراعسش .. اندÓب يف رثك نؤيزاهتنإ’ا
،«دئاؤف مؤق دنع مؤق بئاسصم» ةايحلا يف
،سسا˘سسحإ’او ر˘ي˘م˘سضلا ؤ˘م˘يد˘ع سصا˘خ˘سشأا
،ةمامكلا ءادترإا ةيرابجإا رارقإا ذنم اؤعرسش
لسصاؤتلا عقاؤم ىلع اهعيبو جيورتلا يف
’ ردسصملا ةلؤهجم تامامك يعامتجإ’ا
يه امو ’ مأا ةمقعم تناك نإا Óسصأا ملعي
نم تلمعتسسإا ،اهنم تعنسص يتلا ةداملا
ء’ؤؤه ف˘قؤ˘ي ن˘م˘ف ،ةد˘يد˘ج Ó˘ع˘ف مأا ل˘ب˘ق
فر˘ظ ي˘ف اؤ˘عا˘ط˘ت˘سسإاو ر˘ث˘˘ك م˘˘ه ن˘˘يذ˘˘لا
ي˘˘سضار˘˘ت˘˘فإا قؤ˘˘سس ءا˘˘سشنإا ن˘˘م تا˘˘عا˘˘˘سس
.؟.. نطؤلا عؤبر لج ربع دتمي تامامكلل

عيم÷ا ملع ‘ نكيل

كل˘˘ه˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا ءارآا تبرا˘˘˘سضت تقو ي˘˘˘ف
اهاري يتلا ،لسسعلا رؤلبت ةرهاظ سصؤسصخب
جؤتنملا اذ˘ه د˘ق˘ف˘تو ة˘ي˘ح˘سص ر˘ي˘غ سضع˘ب˘لا

ا˘˘هر˘˘ب˘˘ت˘˘عإا ،ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا هد˘˘˘ئاؤ˘˘˘فو ه˘˘˘تدؤ˘˘˘ج
ةيامح ةمظنم هترسشن امل اقفو نؤسصتخملا
،«كؤبسسيافلا» يف اهتحفسص ىلع كلهتسسملا
،ل˘سسع˘لا ة˘م˘ي˘ق ن˘م سصق˘˘ن˘˘ي ’ ا˘˘يدا˘˘ع ار˘˘مأا

ةبسسن اهلوأا ،ةيسسيئر بابسسأا3 ـب اهؤطبرو
ناك ام لك ،زؤتكيرفلاب ةنراقم زؤكؤلغلا

سسكعلاو ةرؤلبلا ةبسسن تداز رثكأا زؤكؤلغ
اهيف ظفحي يتلا ةرارحلا ةجرد ايناث ،حيحسص
02 نم لقأا ةسصقان تناك ام لك لسسعلا
سسكعلاو ةرؤلبلا ةيلمع ديزت ام لك ةجرد

ءاملا ةبسسن نيب ةقÓعلا نع Óسضف ،حيحسص
ناك ام لك ،زؤكؤلغلا ةبسسنو لسسعلا يف
تداز ام لك ءاملا ةبسسن نم رثكأا زؤكؤلغ
.حيحسص سسكعلاو ةرؤلبلا

ركذتضست نطنضشاو
رداقلا دبع Òمألا

ةيكيرمأ’ا ةرافسسلا تركذت ،ةنسس لك لعفت امك
ىلع رم يذلا رداقلا دبع ريمأ’ا ةافو ىركذ ،رئازجلاب
يف تداسشأاو ،ةنسس731 ىلعأ’ا قيفرلاب هقاحتلإا

،«كؤبسسيافلا» يف ةيمسسرلا اهتحفسص ىلع رؤسشنم
حبسصأا » تبتكو ،ذفلاو ميكحلا ،عاجسشلا لجرلا اذهب
عسضؤم رئازجلل يسسنرفلا لÓتح’ا ةمواقم ميعز
ي˘ل˘سصأ’ا هد˘ل˘ب ي˘ف سسي˘ل قا˘ط˘ن˘˘لا ع˘˘سساو با˘˘ج˘˘عإا
تفاسضأاو ،«اسضيأا ملاعلا ءاحنأا عيمج يف لب ،بسسحف
،رداقلا د˘ب˘ع ى˘لإا ،ن˘لؤ˘كن˘ل ما˘هار˘بأا سسي˘ئر˘لا بت˘ك»
نم ف’آ’ا ةايح ذاقنإ’ هلخدت ىلع هركسشل ًايسصخسش
يف تعقو يتلا بغسشلا لامعأا لÓخ نييحيسسملا
ةعمسس» هتاذ ردسصملا فاسضأاو ،«0681 ماع قسشمد
ةنيدم تيمُسس ثيح ،اكيرمأا بلق ىلإا رداقلا دبع
.«همسسإا ىلع اؤيأا ةي’ؤب ،5481 ماع يف رداقلا

.. ةريؤبلا ةعماج
قؤفتلا ناؤنع

ىلع ،ةينؤف˘كنر˘ف˘لا ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘لا˘كؤ˘لا تق˘فاو
ميقعتلا ةيتاذ تامامكلاب قلعتملا عورسشملا ليؤمت
،ةريؤبلا ةي’و ةعماجل ةسسارد يف هحرط مت يذلاو
ةسسارد0002 ن˘م˘سض ن˘م هرا˘ي˘ت˘خا م˘ت عور˘سشم˘˘لا
ىلع اهحرط مت ،ملاعلا لود فلتخم ربع تاعماجل
بسسح ل˘ث˘م˘ت˘يو ،مر˘سصن˘م˘لا ل˘ير˘فأا ر˘ه˘سش ة˘لا˘كؤ˘لا
ةعماج ديمع ،ينؤم يف˘ط˘ل رؤ˘سسي˘فور˘ب˘لا ح˘ير˘سصت
ىلع ةرداق ميقعتلا ةيتاذ ةمامك ريفؤت يف ،ةريؤبلا
«ا˘نورؤ˘ك» سسور˘ي˘ف ا˘ه˘ن˘مو تا˘سسور˘ي˘ف˘لا طا˘ق˘˘ت˘˘لإا

قئاقد ىدعتي ’ يسسايق نمز يف هيلع ءاسضقلاو
ةمامكلل لمعتسسملا ةايح ةيامح يلاتلابو ،ةدودعم
يف راسشتنإ’ا نم سسوريفلا عنم اذكو ،هلؤح نمو
.حطسسأ’اب قاسصتلإ’ا وأا ءاؤجأ’ا

qarsana@essalamonline.com
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!..ةلضشاف ةلواحم
ةيمارلا ةيسسنرفلا يعاسسملل ةلسصاؤم

ؤه ام لك هيؤسشت ىلإا قرطلا ىتسشب
يف تاطلسسلا يه اه ،رئازجلا يف ليمج
231 ةليط انرم˘ع˘ت˘سسإا يذ˘لا د˘ل˘ب˘لا اذ˘ه
برسضل ةيمÓعإ’ا اهربانم دنجت ،ةنسس
ي˘ب˘ع˘سشلا كار˘ح˘لا ة˘ب˘ي˘˘هو ة˘˘ي˘˘قاد˘˘سصم
ةانقلا ،هرسسأاب ملاعلا لهذأا يذلا رهاطلا
نييرئازجلا زفتسست ةسسماخلا ةيسسنرفلا

ا˘ه˘ث˘ب لÓ˘˘خ ن˘˘م ،م˘˘ه˘˘ط˘˘خ˘˘سس ر˘˘ي˘˘ث˘˘تو
بابسش تاح˘ير˘سصت ن˘م˘سضت جا˘ترؤ˘بور
،نييلثمو ،نيثنخم نيبرتغ˘م ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج
ي˘طا˘ع˘ت˘مو ن˘ي˘ير˘˘كسسلا ن˘˘م ن˘˘ير˘˘خآاو
نم فدهلا نأا ةركف قؤسسي ،تاردخملا
نم اهريغو ،رمخلا برسشو ،انزلا ليلحتو ،«يسسنجلا تبكلا ريرحت» ؤه رئازجلا يف كارحلا
.فينحلا اننيدب انمازتلإاو انديلاقتو انتاداعل ةلسصب تمت ’ يتلا رؤمأ’ا

؟..ةمؤك◊ا حجنت له
ح˘˘˘ب˘˘˘سصأا نأا د˘˘˘ع˘˘˘˘ب

ىلع يرابجإا اهعسضو
تح˘˘˘˘˘˘˘˘سضأا ،ل˘˘˘˘˘˘˘˘كلا
يدحت مامأا ةمؤكحلا
ل˘˘˘˘˘كل ة˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ك»
ي˘ن˘ع˘ي ا˘م ،«ن˘˘طاؤ˘˘م
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘هر˘˘˘ي˘˘˘فؤ˘˘˘˘ت
ل˘˘˘˘˘˘˘ك ىؤ˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘سسم
ن˘طؤ˘لا تا˘ي˘˘لد˘˘ي˘˘سص
ة˘لؤ˘ق˘ع˘م را˘˘ع˘˘سسأا˘˘بو
عيمجلا نيكمت دسصق
مهيف امب  اهءانتقإا نم
نأا ا˘م˘ل˘ع،«ي˘˘لاوز˘˘لا»
’ ق˘ي˘ق˘ح˘لا ا˘هر˘˘ع˘˘سس
امك جد51 نع ديزي
،يدبز ىفطسصم ركذ
ةيامح ةمظنم سسيئر
مجح عفر ىلع ةسصيرح اهنأا اهيلثمم ماسسل ىلع تدكأا يتلا ةمؤكحلا حجنت لهف ،كلهتسسملا
.؟.. ايمؤي ةدحو نؤيلم01 ىلإا تامامكلا نم ينطؤلا جاتنإ’ا

برعلا ءايرثأا Êاث .. باربر
«سسبرؤ˘ف» ة˘ل˘ج˘م˘˘ل ف˘˘ي˘˘ن˘˘سصت ر˘˘خأا ي˘˘ف

،باربر دعسسي لتحإا ،0202 ةنسس ءايرثأÓل
ةيناثلا ةبترم˘لا ،«لا˘ت˘ي˘ف˘ي˘سس» ع˘م˘ج˘م كلا˘م
2.4 اهردق ةورثب برعلا ءايرثأا ةمئاق نمسض
عبؤت يتلا داسسفلا اياسضق مغر ،ر’ود رايلم
يف هتاطاسشن ىلع رثؤؤت مل يتلاو ارخؤؤم اهب
ا˘هءا˘ن˘بأا ل˘ف˘كت ي˘ت˘لا ة˘ي˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا قاؤ˘˘سسأ’ا
يف هثؤكم ةرتف لÓخ ديج لكسشب اهترادإاب
،يرسصملا ريدرايلملا ردسصت امنيب ،نجسسلا
5 تغلب ةورثب ةمئاقلا ،سسريواسس فسصان
ءايرثأ’ا ةمئاقلا مسضت ملو ،ر’ود تارايلم
.يلاؤتلا ىلع ثلاثلا ماعلل نييدؤعسسلا

«انورؤك» ـل ءاركن ةÁزه
ءابو ةميزه انأا دكؤؤت ةديدج ةثداح يف

نينعاطلا دي ىلع ىتح ةنكمم «انورؤك»
برحلا يف ميدق براحم اجن ،نسسلا يف
ىعدي ،ماع001 هرمع ،ةيناثلا ةيملاعلا
اذ˘˘ه ع˘˘م ه˘˘ت˘˘كر˘˘ع˘˘م ن˘˘م ،«كلا˘˘ف د˘˘يؤ˘˘ل»
امؤي85 ىسضمأا نأا دعب كاتفلا سسوريفلا
srotcoD ocirneH ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم ي˘˘ف
هتحفسص ىلع رسشن يذلا ،اينيجريف ةي’ؤب
قيفسصتل ؤيديف عطقم ،«كؤبسسيافلا» يف
ردا˘غ˘ي كلا˘ف نا˘ك ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘ي˘˘ف˘˘ظؤ˘˘م˘˘لا
رثكأا دعب ،يسضاملا ءاعبرأ’ا ىفسشتسسملا

.جÓعلا نم عيباسسأا8 نم



watan@essalamonline.com

3 3572ددعلأ ^1441 لأوشش50ـل قفأوملأ0202 يام82شسيمخلأثدحلا

ةلاسسر يف ،ريزؤلا برعأاو اذه
ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا مؤ˘˘ي ة˘˘ب˘˘سسا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ب
لك نم يام52 ـل فداسصملا
ىركذلا فداسصي يذلاو ،ةنسس
ةم˘ظ˘ن˘م˘لا ءا˘سشنإ’75 ـ˘˘˘˘˘لا
،«يقيرفإ’ا داحتإ’ا» ةيقيرفإ’ا

«غلابلا» رئاز˘ج˘لا لا˘غ˘سشنا ن˘ع
ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ط˘خ˘لا تارؤ˘ط˘ت˘لا˘ب
ع˘ي˘با˘سسأ’ا ي˘ف ا˘ي˘ب˘ي˘ل ا˘ه˘فر˘ع˘ت
ا˘هداد˘ع˘ت˘سسا ادد˘ج˘م ،ةر˘˘ي˘˘خأ’ا

ي˘ب˘ي˘˘ل˘˘لا راؤ˘˘ح˘˘لا نا˘˘سضت˘˘ح’
حور نم اقÓطنا اهتلسصاؤمو
،يبيللا بعسشلا عم نماسضتلا

رواسشتلاو قيسسنتلا راطإا يفو
لودو ،ةيبيللا فارطأ’ا لك عم
،ي˘ق˘ير˘فإ’ا دا˘ح˘ت’او ،راؤ˘ج˘لا

نم اهدؤه˘ج ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مأ’او
بيرقتو ءاقرفلا لمسش مل لجأا

.مهرظن تاهجو
نأا ،مودقؤب يربسص دكأا امك
ؤحن حÓسسل˘ل ر˘ي˘ب˘كلا ق˘فد˘ت˘لا
تارارقلل خراسص كاهتنإا ايبيل
ر˘ي˘ع˘سس ج˘˘جؤؤ˘˘ي م˘˘ل ،ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا

ل˘ب ،بسسح˘ف ة˘ي˘ل˘هأ’ا بر˘ح˘لا
تاعؤمجملا حيلسست يف مهاسس
ددهت تحسضأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘با˘هرإ’ا
راسسم لقرعتو ،ةقطنملا نمأا
هذ˘ه˘ل ة˘ي˘سسا˘˘ي˘˘سسلا ة˘˘يؤ˘˘سست˘˘لا

.ةمزأ’ا
رئازجلا تبرعأا ،ىرخأا ةهج نم
ق˘ي˘ق˘ح˘ت مد˘˘ع˘˘ل ا˘˘ه˘˘ف˘˘سسأا ن˘˘ع
ي˘ف ةؤ˘جر˘م˘لا ة˘ي˘كي˘ما˘˘ن˘˘يد˘˘لا
ة˘ي˘بر˘˘غ˘˘لا ءار˘˘ح˘˘سصلا ة˘˘ي˘˘سضق

تسسرؤه ةلاقتسسا ذنم اميسس’
يسصخسشلا ثؤعبم˘لا ،ر˘ل˘هؤ˘ك
،ةدحتملا ممأÓل ماعلا نيمÓل
راسسم لعج ام ،9102 يام يف
ا˘˘فؤ˘˘ف˘˘ح˘˘م ي˘˘م˘˘مأ’ا مÓ˘˘˘سسلا
ناسسل ىلع تعدو ،تابقعلاب
ىلإا ،ةيجراخلا نوؤؤسشلا ريزو
ة˘قدا˘سص دؤ˘ه˘ج لذ˘˘ب ةرور˘˘سض
ة˘˘ي˘˘سضق ر˘˘˘خآ’ ل˘˘˘ح دا˘˘˘ج˘˘˘يإ’
ي˘ف را˘م˘ع˘ت˘سسا ر˘خآا ة˘˘ي˘˘ف˘˘سصت
د˘ي˘كأا˘ت ع˘م ،ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا ةرا˘ق˘لا
«ةسسئايلا ت’واح˘م˘ل˘ل» ه˘ت˘نادإا
عقاؤلا ر˘مأ’ا ة˘سسا˘ي˘سس سضر˘ف˘ل
د˘˘ق˘˘ع˘˘ل˘˘ل خرا˘˘˘سص قر˘˘˘خ ي˘˘˘ف
يقيرفإ’ا داحتإÓل ي˘سسي˘سسأا˘ت˘لا

ي˘ف ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مأ’ا ةد˘ي˘ق˘˘عو
،را˘م˘ع˘ت˘سس’ا ة˘ي˘ف˘سصت لا˘ج˘˘م
نل تاروا˘ن˘م˘لا هذ˘ه نأا ازر˘ب˘م
بعسشلا ةيسضق ةلادع نم لانت
.يوارحسصلا

يبيللأ رأوحلأ ناشضتحل اهدأدعتشسأ ددجو شسلبأرط يف ةريطخلأ تأروطتلاب «غلابلأ» رئأزجلأ لاغششنأ دكأأ

«ةيلودلاو ةيميلقإلا تادنجألا براضضت ةيحضض ايبيل» :ةيجراخلا ريزو
ةيبرغلا ءارحضصلا ةيضضق يف ةؤجرملا ةيكيمانيدلا قيقحت مدعل اهفضسأا نع برعت رئازجلا^
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دكؤوت ،ةريخألأ عيباشسألأ يف ايبيل اهدهششت يتلأ تأروطتلأ نأأ ،ةيجراخلأ نوؤوششلأ ريزو ،موداقوب يربشص دكأأ
،ىشضوفلأ ةلاح ىلع ايبيل ءاقبإأ ىلع لإأ هبشسح قفتت ل يتلأ ،ةيلودلأو ةيميلقإلأ تأدنجألأ براشضت فشسأÓل

.قيقششلأ يبيللأ بعششلأ ءانبأأ ءامد باشسح ىلع تاباشسحلأ ةيفشصتل ةحاشسو ،ةلاكولاب بورحلل احرشسمو

لوح رظنلأ تاهجو لدابت
قافآأو دÓبلأ ‘ ماعلأ عشضولأ

 يشسايشسلأ لمعلأ
لبقتضسي نؤبت سسيئرلا
قبضسألا ريزؤلاو دهاÛا

ةيلباق دلو ؤحد
شسيئر شسمأأ لبقتشسأ
ديÛأ دبع ،ةيروهم÷أ

ريزولأو دهاÛأ ،نوبت
،ةيلباق دلو وحد ،قبشسألأ

ءامدق ةيعمج شسيئر
حيلشستلأ يدها‹

(غلام) ةماعلأ تلاشصتلأو
ثيح ،ريرحتلأ ةروث ءانثأأ

ءاج اŸ اقفو نÓجرلأ لدابت
ةشسائرل نايب ‘

رظنلأ تاهجو ،ةيروهم÷أ
،دÓبلأ ‘ ماعلأ عشضولأ لوح
‘ يشسايشسلأ لمعلأ قافآأو
يتلأ ةيبعششلأ بلاطŸأ ءوشض
ايجيردت اهذيفنت يرجي
شسيئر تامأزتلل اقفو
ه‹انرب ‘ ةيروهم÷أ
.يباختنلأ

ح.نيدلأ رمق

ىلع ءا˘سضق˘لا عور˘سشم م˘ه˘ت˘لإا
لÓخ ن˘م ة˘يزاؤ˘م˘لا ةرا˘ج˘ت˘لا
تÓحم» ـب ىمسسي ام قÓطإا
،ةيراؤجلا قاؤسسأ’او «سسيئرلا

ة˘ن˘سس ذ˘ن˘م را˘ن˘يد را˘ي˘ل˘م21
فادهأ’ا قيقحت نود ،1102
ى˘لإا لاز˘ي ’ ثي˘ح ،ةؤ˘جر˘˘م˘˘لا
ريغ ارجات76214 اذه انمؤي
1031 يف نؤطسشني يعرسش
.نطؤلا ربع ايؤسضؤف اقؤسس
يف ،ةبسساحملا سسلجم فسشك
ل˘˘سشف ه˘˘ي˘˘ف ل˘˘˘سصف ر˘˘˘ير˘˘˘ق˘˘˘ت
ىلع ةب˘قا˘ع˘ت˘م˘لا تا˘مؤ˘كح˘لا
ةنسس ذنم دÓبلا نوؤؤسش رييسست
ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ح˘˘ب˘˘ك ي˘˘˘ف ،1102
يلاملا فÓغلا نأا ،ةيؤسضؤفلا
ىلع ءاسضقلل هدسصر مت يذلا
ـب ردقي ةيعرسشلا ريغ ةراجتلا

ة’ؤلا لفكت رانيد رايلم21
ةباقرلا تايلمع نكل ،هفرسصب
زا˘ج˘˘نإا ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب نأا تر˘˘ه˘˘ظأا
هقÓطإا مت ةيراؤجلا قاؤسسأ’ا
ذخأ’ا نود ةعرسستم ةرؤسصب
تايسصؤسصخ راب˘ت˘ع’ا ن˘ي˘ع˘ب

نع Óسضف ،ةيلحم ةعامج لك
مل ني˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ن˘ير˘ي˘سسم˘لا نأا
يف ةيفاكلا ةيدج˘لا˘ب اؤ˘ل˘ح˘ت˘ي
نم ،جمانربلا اذه زاجنإا ةعباتم
ر˘ي˘غ ع˘˘قاؤ˘˘م را˘˘ي˘˘ت˘˘خا لÓ˘˘خ
يرا˘ج˘ت˘لا طا˘سشن˘ل˘ل ة˘م˘˘ئÓ˘˘م
زاجنإا يف تارخأات نع Óسضف

كار˘˘˘سشإا با˘˘˘ي˘˘˘˘غو قاؤ˘˘˘˘سسأ’ا
.نييلحملا نيلعافلا

نأا ،ه˘تاذ رد˘سصم˘لا زر˘بأاو اذ˘˘ه
قاؤ˘˘سسأ’ا زا˘˘ج˘˘نإا ف˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘كت
كل˘˘ت تزوا˘˘ج˘˘ت ،ة˘˘يراؤ˘˘ج˘˘˘لا
ي˘˘ف تغ˘˘ل˘˘بو ،ة˘˘ع˘˘˘قؤ˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
،رانيد نؤيل˘م53 طسسؤتم˘لا

ةيلحملا تاعامجلا نأا افيسضم
د˘˘ي˘˘ه˘˘م˘˘ت˘˘لا مد˘˘ع تد˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت
ءا˘سصحإا ةد˘ئا˘ف˘ب سسي˘سسح˘ت˘˘لاو
يف نييعرسشلا ريغ نيلخدتملا
م˘ه˘سضر˘ع˘ت ة˘فا˘˘خ˘˘م ،قؤ˘˘سسلا
ع˘˘يزؤ˘˘ت م˘˘تو ،ة˘˘ع˘˘با˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
نمم نيلاطب ىل˘ع تÓ˘ح˘م˘لا
ي˘˘ف نؤ˘˘ط˘˘سشن˘˘ي اؤ˘˘نؤ˘˘كي م˘˘ل
.ةيؤسضؤفلا ةراجتلا

ـب فر˘˘ع˘˘˘ي ا˘˘˘م سصؤ˘˘˘سصخ˘˘˘بو
ل˘˘ّم˘˘ح ،«سسي˘˘ئر˘˘لا تÓ˘˘ح˘˘م»
تاعامجلا ،ةبسساحملا سسلجم
اهسضرعت ةيلوؤؤسسم ،ةي˘ل˘ح˘م˘لا
،بيرختلاو بهن˘لاو لا˘م˘هإÓ˘ل
تاءار˘جإا ي˘ف ر˘خأا˘˘ت˘˘لا بب˘˘سسب
ماجسسن’ا مدعو سصي˘سصخ˘ت˘لا
نيديفتسسملا مئاؤق دادعإا يف
ح˘ن˘م˘ت م˘ل ا˘ه˘˘نأا ا˘˘م˘˘ك ،ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
نيديفتسسملا ناؤعأÓل ةسصرفلا

جا˘مدإ’ا را˘طإا ي˘ف م˘عد˘لا ن˘˘م
اذ˘ه ن˘ي˘ب را˘ي˘ت˘خÓ˘ل ي˘ن˘ه˘م˘لا
نم ةدافت˘سس’ا ن˘ي˘بو ر˘ي˘بد˘ت˘لا

.ليغسشتلا ةداعإا ةيلمع
ءانب نأا ،سسلجملا لجسس امك

ن˘ع ةد˘ي˘ع˘˘ب ة˘˘يراؤ˘˘ج قاؤ˘˘سسأا
،ىربكلا ة˘ير˘سضح˘لا ز˘كار˘م˘لا
ى˘لإا ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا را˘ج˘ت˘لا ع˘˘فد
ي˘هو ،ا˘ه˘˘ب قا˘˘ح˘˘ت˘˘ل’ا سضفر
ل˘كسشب تر˘ثأا ة˘ي˘ب˘ل˘سس ة˘ط˘ق˘ن
ى˘ل˘˘ع ءا˘˘سضق˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘ب˘˘ل˘˘سس
امك ،عيبلل ةيؤسضؤفلا طاقنلا

ةلمكتسسم لكايه دؤجو ظح’
بابسسأ’ ،ةلغتسسم ريغ اهنكل

دادعإا مدع ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ةد˘يد˘ع
بايغو ،نيد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لا م˘ئاؤ˘ق
.ءابرهكلا ةكبسشب طبرلا
سسلجم ركذ ،هتاذ قايسسلا يف
تايدلبلا سضعب نأا ،ةبسساحملا
ةدع سصيسصخت ليؤحتب تماق
جمانرب ناؤنعب ةزجنم قاؤسسأا
ى˘˘˘لإا ،ة˘˘˘يراؤ˘˘˘ج˘˘˘لا قاؤ˘˘˘سسأ’ا
رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ،ىر˘˘خأا سضار˘˘غأا
رور˘م˘لا نود ة˘سضا˘ير تا˘عا˘ق
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘سضر˘˘ع تاءار˘˘جإا˘˘˘ب
ل˘يؤ˘ح˘ت م˘ت ا˘˘م˘˘ك ،ةد˘˘ياز˘˘م˘˘لا

،ىر˘˘خأا ة˘˘يرا˘˘˘ج˘˘˘ت تÓ˘˘˘ح˘˘˘م
ع˘ي˘ب˘ب ة˘سصا˘خ ا˘ه˘نأا سضر˘˘ت˘˘ف˘˘ي
،مؤح˘ل˘لاو ه˘كاؤ˘ف˘لاو ر˘سضخ˘لا
فتاؤ˘ه˘لا ع˘ي˘ب˘ل تÓ˘ح˘م ى˘لإا

ع˘˘˘ي˘˘˘بو تا˘˘˘˘قاروو كا˘˘˘˘سشكأاو
يه ،ةما˘ع˘لا ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داؤ˘م˘لا
ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل تÓ˘˘ح˘˘م ل˘˘سصأ’ا˘˘ب
.ليغسشتلل ةينطؤلا ةلاكؤلا
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نطولأ ربع ايوشضوف اقوشس1031 يف نوطششني يعرشش ريغ أرجات76214

مهتلإا ةـــيراؤــجلا قاؤـــضسألاو سسيئرـــلا تÓــــحم عورـــضشم
 ةؤــجرملا فادـــــــهألا قيقحت نود راـــنيد راــــيلم21

ةلداع ريغ ةقيرطب اهعيزؤتو تآاضشنملا هذه لاط يذلا بيرختلاو لامهإلا ةيلوؤؤضسم رايمألا لمحي ةبضساحملا سسلجم ^

،ةحيرقنسش ديع˘سسلا ءاؤ˘ل˘لا ر˘ب˘ت˘عإا
ي˘ن˘طؤ˘لا سشي˘ج˘لا نا˘˘كرأا سسي˘˘ئر
«انورؤك» ةمزأا ،ةباينلاب يبعسشلا
لج رارغ ىلع رئازجلا تسسم يتلا
ةداعإ’ ةيقيقح ةسصرف ،ملاعلا لود
يفو رؤمأ’ا نم ريثكلا يف رظنلا
ام اميسس’ ،ت’اجملا نم ديدعلا
ة˘مؤ˘ظ˘ن˘م˘لا ة˘˘ع˘˘جار˘˘م˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت
ذاخ˘تا اذ˘كو ،ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا ة˘ي˘ح˘سصلا
قÓطإاب ليجعتلل ةيلمع تاءارجإا
˘مؤ˘ق˘ي ،د˘يد˘ج يدا˘سصت˘قا جذؤ˘م˘ن

داسصتقاو تادار˘يإ’ا ع˘يؤ˘ن˘ت ى˘ل˘ع
لÓخ ،ةحيرقنسش لاقو .ة˘فر˘ع˘م˘لا
قÓ˘˘ط˘˘نإا ى˘˘˘ل˘˘˘ع سسمأا ه˘˘˘فار˘˘˘سشإا
دؤمسصلا» ناؤنعب ةودن تايلاعف
،«91‐ديفؤك ةحئاج ةهجاؤم يف
ة˘ي˘بر˘ح˘لا ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا ة˘˘سسرد˘˘م˘˘لا˘˘ب
.. ةمهلا دلت ةمزأ’ا«،تسسؤفنمتب
،ة˘ب˘ع˘سصلا ة˘ي˘ع˘سضؤ˘˘لا هذ˘˘ه ما˘˘مأا
،اندÓبل ايلعلا تاطلسسلا تذختا

،ةيئانثتسس’ا ر˘ي˘باد˘ت˘لا ن˘م ة˘مز˘ح
تناكو ،انورؤك يسشفت ةهجاؤمل
ا˘م˘ي˘ف ا˘م˘ي˘سس’ ،كلذ ي˘ف ة˘قا˘ب˘˘سس
ركبملا يحسصلا لز˘ع˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي
ر˘ه˘سسلاو ،ةرر˘سضت˘م˘لا ق˘طا˘ن˘م˘ل˘ل

،نييرئازج˘لا ا˘يا˘عر˘لا ءÓ˘جإا ى˘ل˘ع
اذكو ،ملاعلا ناد˘ل˘ب ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م
ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت تÓ˘م˘˘ح˘˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا

،ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل ،ةر˘م˘˘ت˘˘سسم
،«ءابؤلا اذه ةرؤطخب مهتيعؤتو
سضيؤعت ن˘ع ا˘سضيأا ثد˘ح˘ت ا˘م˘ك
،ةحئا˘ج˘لا هذ˘ه ن˘م ن˘يرر˘سضت˘م˘لا

ةيداسصت˘ق’ا ا˘ه˘تا˘ع˘ب˘ت ف˘ي˘ف˘خ˘تو
ا˘˘م˘˘ي˘˘سس’ ،ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاؤ˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع

،عمتجملا ن˘م ة˘سشه˘لا تا˘ق˘ب˘ط˘لا
ققحتيل نكي مل يذلا رمأ’ا ؤهو
،ةلوذب˘م˘لا دؤ˘ه˘ج˘لا ر˘فا˘سضت نود
نيب قيسسنتلاو تار˘ب˘خ˘لا لدا˘ب˘تو
‐ ةيرازؤلا تا˘عا˘ط˘ق˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
سشي˘ج˘لا نا˘˘كرأا سسي˘˘ئر ف˘˘ي˘˘سضي
يذلا ‐ةباينلاب يبع˘سشلا ي˘ن˘طؤ˘لا
ي˘ن˘طؤ˘لا سشي˘ج˘لا فؤ˘˘قؤ˘˘ب ر˘˘كذ
ثيح ،بعسشلا بناج ىلإا ،يبعسشلا
ادنجم ،هتداعك بجاؤلا ءادن ىبل

ة˘يدا˘م˘لاو ة˘ير˘سشب˘لا ه˘تا˘قا˘ط ل˘˘ك
.كاتفلا سسوري˘ف˘لا اذ˘ه ة˘ه˘جاؤ˘م˘ل
سشيجلا ناكرأا سسيئر زربأاو اذه
هنأا ،ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طؤ˘لا

ةريثكلا ةي˘ب˘ل˘سسلا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا م˘غرو
اهنأا ’إا ،ةحئاجلا هذه نع ةمجانلا

را˘سضح˘˘ت˘˘سس’ ة˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م تنا˘˘ك
بعسشلا ديلاقتو يميقلا نوزخملا
نما˘سضت˘لا لا˘ج˘م ي˘ف ير˘ئاز˘ج˘لا
تارسشؤؤم تزرب امك ،يعامتج’ا
عمت˘ج˘م˘لا ن˘ي˘ب ة˘قÓ˘ع˘لا د˘ي˘طؤ˘ت
ى˘قرأا ي˘ف ة˘˘لود˘˘لا تا˘˘سسسسؤؤ˘˘مو
سصر ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةوÓ˘˘˘ع ا˘˘˘هرؤ˘˘˘˘سص
حئارسش ةفا˘ك م˘حÓ˘تو ،فؤ˘ف˘سصلا
يذ˘لا ،ي˘بأ’ا ير˘ئاز˘ج˘˘لا بع˘˘سشلا

ي˘˘ف د˘˘حاو ل˘˘˘جر ة˘˘˘ف˘˘˘قو ف˘˘˘قو
ادد˘˘ج˘˘م ،ءا˘˘بؤ˘˘لا اذ˘˘ه ة˘˘ه˘˘جاؤ˘˘˘م
لامع ةفا˘كل هر˘كسش ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا˘ب
ة˘ح˘سصلا عا˘ط˘˘ق ي˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘سسمو
ر˘ي˘ظ˘ن ،ة˘ير˘˘كسسع˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
ةينسضملا مهدؤهجو مه˘تا˘ي˘ح˘سضت
.«انورؤك» ةحفاكم يف ةلوذبملا

ر.نوراه

نمثو ةحئاجلأ هذه ةهجأوم يف ةلودلأ دوهجب داششأأ
ةحشصلأ عاطق يبشستنمو ششيجلأ رود

«رؤمألا نم ريثكلا يف رظنلا ةداعإل ةيقيقح ةضصرف انورؤك ةمزأا»:ةحيرقنضش ءاؤللا

ايسسور ريفسس ،فايليب رؤغيإا دكأا
سسي˘ئر˘لا ةرا˘يز نأا ،ر˘ئاز˘ج˘لا ىد˘ل

،ؤكسسؤم ىلإا ،نؤبت ديجملا دبع
ءاهتنإا دعب متتسسو ةمئاق لازت ’
ةدÓب نأا ازربم ،«انورؤك» ةحئاج
نيبعÓلا دحأاك رئازجلا ىلإا رظنت
ي˘ف اذؤ˘ف˘ن ر˘ث˘كأ’او ن˘ي˘ي˘سسا˘سسأ’ا
.طسسوأ’ا قرسشلاو ايقيرفإا
ي˘ف ،ي˘سسور˘لا ر˘˘ي˘˘ف˘˘سسلا ح˘˘سضوأا

ة˘˘˘˘لا˘˘˘˘كو سسمأا ه˘˘˘˘ب سصخ راؤ˘˘˘˘ح
مي˘ق˘ت ؤ˘كسسؤ˘م نأا ،«كي˘ن˘تؤ˘ب˘سس»
ةمهاسسملا يف رئازجلا رود ايلاع
افيسضم ،ةيبيللا ةمزأ’ا ةيؤسست يف
راؤحلا معد˘ب ة˘م˘ت˘ه˘م ا˘ي˘سسور نأا
ىلع ةي˘سضق˘لا هذ˘ه ي˘ف ف˘ث˘كم˘لا
اذه يف لا˘قو ،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ةد˘ع˘سصأا
رود ردقن ؤكسسؤم يف» ،ددسصلا
ةيبيللا ةمزأ’ا ةيؤسست يف رئازجلا

راؤ˘ح˘لا م˘عد˘ب نؤ˘م˘ت˘ه˘م ن˘ح˘˘نو
ىلع ةيسضقلا هذه لؤح فثكملا
يف» فاسضأاو ،«ةفل˘ت˘خ˘م ةد˘ع˘سصأا

رارمتسساب اؤعفاد ،نيتمسصاعلا Óك

نيب ةه˘جاؤ˘م˘ل˘ل ر˘كب˘م ءا˘ه˘نإا ن˘ع
فا˘ن˘ئ˘ت˘سساو ،ا˘ي˘ب˘ي˘ل ي˘ف ءا˘ق˘˘سشأ’ا
فدهب ،ةيبيللا تاثداحملل يرؤف
يذلاو ،ةدتمملا ةمزأÓل لح داجيإا
قيقحتو ،مهسسفنأا نييبيللا بسساني
اذ˘ه ـ«د˘ل˘ب˘لا اذ˘ه ي˘ف رار˘ق˘ت˘˘سس’ا

ايسسور نأا ىلإا ،ثدحتملا راسشأاو
نيبعÓلا دحأاك رئازجلا ىلإا رظنت
ي˘ف اذؤ˘ف˘ن ر˘ث˘كأ’او ن˘ي˘ي˘سسا˘سسأ’ا
قر˘˘سشلاو ا˘˘ه˘˘لا˘˘م˘˘سشو ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا
راسشأا ،هتاذ قايسسلا يف .طسسوأ’ا
ايسسور ىدل هنأا ىلإا ،فايليب رؤغيإا

ىت˘حو ة˘ب˘ير˘ق ف˘قاؤ˘م ر˘ئاز˘ج˘لاو
ةيلود˘لا ا˘يا˘سضق˘لا ي˘ف ة˘ق˘با˘ط˘ت˘م
ةيسضقلا اهن˘م ة˘سصا˘خ ة˘ي˘سسا˘سسأ’ا
اذه يف لؤقلا ىلإا سصلخو ،ةيبيللا
ىراسصق لذبتسس ايسسور» نأاسشلا

قيسسنتلاب كلذ لي˘ه˘سست˘ل ا˘هد˘ه˘ج
ءاسضعأاو ةيبيللا فارطأ’ا لك عم
.«نيمتهملا يلودلا عمتجملا

ـه.دأوج

نييشساشسألأ نيبعÓلأ دحأاك رئأزجلأ ىلإأ رظنت وكشسوم
طشسوألأ قرششلأو ايقيرفإأ يف أذوفن رثكألأو

«انورؤك» ةحئاج ءاهتنا دعب ايضسور يف بقترم نؤبت سسيئرلا

ؤسضع ،يناكرب طاقب دمحم دكأا
دسصرو ةعباتمل ةيمل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا
نأا ،«ا˘نورؤ˘ك» سسور˘˘ي˘˘ف ي˘˘سشف˘˘ت
لام˘ع˘ت˘سسإا ي˘ف ة˘ي˘سضا˘م ر˘ئاز˘ج˘لا
«نيكورؤلك» جÓعلا لؤكؤتورب
ه˘نؤ˘ك ‐ ه˘ت˘عا˘ج˘˘ن تب˘˘ثأا يذ˘˘لا ‐
ايلاح هكلمت يذلا ديحؤلا حÓسسلا
.«انورؤك» ـب نيباسصملا جÓعل
يف ،ءابطأ’ا ةدامع سسيئر دكأاو
اه˘ب ى˘لدأا ة˘ي˘ف˘ح˘سص تا˘ح˘ير˘سصت
تا˘˘ي˘˘سصؤ˘˘ت نأا ،سسمأا لوأا ءا˘˘˘سسم
يتلا ،ةيملا˘ع˘لا ة˘ح˘سصلا ة˘م˘ظ˘ن˘م
برا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ف˘˘قؤ˘˘˘ب ي˘˘˘سضت˘˘˘ق˘˘˘ت
قلعتت فواخم ببسسب ةيريرسسلا

سصخ˘ت نأا ن˘كم˘ي ’ ،ة˘مÓ˘˘سسلا˘˘ب
ة˘ل˘حر˘م تغ˘ل˘˘ب ا˘˘ه˘˘نأ’ ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

اذ˘˘ه ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ن˘˘م ة˘˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘م
هل نؤكي نأا ا˘ي˘فا˘ن ،لؤ˘كؤ˘تور˘ب˘لا

ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ب˘˘نا˘˘˘ج تا˘˘˘ف˘˘˘عا˘˘˘سضم
.هب جÓعلل نيعسضاخلا

نا˘ت˘مؤ˘كح˘لا سسمأا تن˘ل˘˘عأاو اذ˘˘ه
ع˘ن˘م ،ة˘ي˘كي˘ج˘ل˘ب˘لاو ة˘ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا
ي˘˘˘سسكورد˘˘˘ي˘˘˘˘ه» ماد˘˘˘˘خ˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسا

ة˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م ي˘˘ف «ن˘˘يؤ˘˘كورؤ˘˘ل˘˘ك
ا˘م˘ك ،«91‐د˘ي˘فؤ˘ك» ـب ة˘با˘سصإ’ا

يه ةيلاط˘يإ’ا تا˘ط˘ل˘سسلا تق˘ل˘ع
دسض راقعلا اذه مادختسسا ىرخأ’ا
.«انورؤك» سسوريف

ح.نيدلأ رمق

«انوروك» ـب نيباشصملأ جÓعل ايلاح هكلمت يذلأ ديحولأ حÓشسلأ هنوك

«نيكورؤلكلا» لامعتضسإا يف ةيضضام رئازجلا
«لؤكؤتوربلا اذهب جÓعلل نيعضضاخلا ىلع ةيبناج تافعاضضم ل» :يناكرب طاقب ^

رئازجلا سصخت نأا نكمي ل ةيريرضسلا براجتلا فقؤب ةلئاقلا ةيملاعلا ةحضصلا ةمظنم تايضصؤت ^

سسل˘ج˘م˘لا باؤ˘ن سسمأا د˘ق˘˘ت˘˘نإا
مؤيلا لÓخ ،ينطؤلا يبعسشلا
مهتسشقانم تاسسلج نم يناثلا
ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا نؤ˘˘نا˘˘ق عور˘˘سشم˘˘ل
،0202 ما˘˘ع˘˘ل ي˘˘ل˘˘ي˘˘˘م˘˘˘كت˘˘˘لا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ب˘ير˘سضلا ة˘˘برا˘˘ق˘˘م˘˘لا
ي˘˘ف عور˘˘سشم˘˘لا ا˘˘هد˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘عا

ع˘جار˘ت وأا طؤ˘˘ب˘˘ه ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م
،دÓب˘ل˘ل ة˘ي˘ط˘ف˘ن˘لا ل˘ي˘خاد˘م˘لا

اهسسأارت ةين˘ل˘ع ة˘سسل˘ج لÓ˘خو
سسي˘˘ئر ،ن˘˘ي˘˘ن˘˘سش نا˘˘م˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘سس
نم ءاسضعأا رؤسضحب ،ناملربلا
نم ديدعلا ر˘ب˘ت˘عا ،ة˘مؤ˘كح˘لا
يتلا دؤكرلا ةلاح نأا باؤنلا

تا˘عا˘ط˘ق م˘ظ˘˘ع˘˘م ا˘˘ه˘˘فر˘˘ع˘˘ت
ل˘ع˘ج˘ت يدا˘سصت˘ق’ا طا˘سشن˘لا

ىلإا ءؤجللا بسسانملا ريغ نم
˘˘˘˘مؤ˘˘˘˘˘سسر˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘ف تادا˘˘˘˘˘يز
ع˘جار˘ت ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘˘ل بئار˘˘سضلاو
.ةيطفنلا تاداريإ’ا

ر.نوراه

0202 يليمكتلأ ةيلاملأ نوناق عورششم ةششقانم مايأأ يناث يف
دÓبلل ةيطفنلا ليخادملا عجارت ةهجاؤم يف ةيبيرضضلا ةبراقملا نودقتني ناملربلا باؤن



ه˘ح˘لا˘سصم نأا ،ير˘ب˘م˘ع˘ل˘ب د˘˘كأاو
ةتسسلا تبراق ةرتف ذنم تلجسس
ةيودأ’ا يف احداف اسصقن رهسشأا
نيباسصملا سصاخسشأÓل ةهجؤملا
ةقلعتملا ةسصاخ ،ةنمزم سضارمأاب
ناطرسسلاو ةيقردلا ةدغلا جÓعب
مهارملا نم عاؤنأا ةدعو بلقلاو
تاحيرسصت يف اريسشم ،ةيدلجلا

نأا ىلإا ،سسمأا اهب ىلدأا ةيفحسص
د˘ع˘˘ب ةد˘˘ح تدادزا ءاود˘˘لا ة˘˘مزأا
،دÓبلا يف انورؤك ءابو راسشتنا

يف اهترفو ىلع ابلسس سسكعنا ام
قؤسس نأاو ةسصاخ ،تايلديسصلا
رخآ’ا ؤه رثأات ملاعلا يف ةيودأ’ا
فواخملاو ةيداسصتق’ا ةمزأ’اب
بب˘سسب ا˘ه˘ترد˘ن ن˘˘ع ة˘˘م˘˘جا˘˘ن˘˘لا

.انورؤك سسوريف
ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا سسي˘˘ئر ح˘˘سضوأا ا˘˘م˘˘ك
نأاب ،سصاؤخلا ةلدايسصلل ةينطؤلا

يه ةيودأÓل ةيلح˘م˘لا ة˘عا˘ن˘سصلا
ر˘ي˘ب˘ك ل˘˘كسشب تر˘˘ثأا˘˘ت ىر˘˘خأ’ا
يذ˘˘لا يدا˘˘سصت˘˘ق’ا ع˘˘سضؤ˘˘˘لا˘˘˘ب

،ةليؤط ةرتف ذنم دÓبلا هسشيعت
ىلع ابلسس سسكعنا يذلا رمأ’ا
ةرد˘ن ي˘ف بب˘سستو ءاود˘لا جا˘ت˘نإا
،ايلحم ةعنسصملا عاؤنأ’ا سضعبل
ة˘يودأ’ا ة˘م˘ئا˘ق لؤ˘خد ا˘حر˘ت˘˘ق˘˘م
ة˘ن˘سسل دار˘ي˘ت˘سس’ا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا

ا˘˘˘ه˘˘˘نأا˘˘˘سش ن˘˘˘م ي˘˘˘ت˘˘˘لاو ،0202
ن˘م ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘لا ي˘ف ة˘م˘ها˘سسم˘لا

.ةمزأ’ا مجح

ثدحلا4 3572ددعلا ^1441 لاوسش50ـل قفاوملا0202 يام82سسيمخلا

watan@essalamonline.com

ةينطولا قوسسلا يف دوقفم فنسص052

ءاود ةمزأا باتعأا ىلع رئازجلا

ز.لامج

نم دوقفم فنسص052 نم رثكأا دوجو نع ،سصاوخلا ةلدايسصلل ةينطولا ةباقنلا سسيئر ،يربمعلب دوعسسم فسشك
قفأ’ا يف ةيودأا ةمزأا ثودح اعقوتم ،ةينطولا قوسسلا يف ،ةنمزملا سضارمأ’اب نيباسصملل ةهجوملا ةيودأ’ا

.اهنم فانسصأا ةدع بايغ ببسسب

امهنيب يسصخسش لكسشم دوجو ىفن
‘ ةرازؤلل لخد ل» :يدهملب
«نيدلا سسمضش جمانرب فاقيإا
ريزو ،يدهملب فسسوي دكأا
نأا ،فاقوأ’او ينيدلا نوؤوسشلا
طبسضلا ةطلسس وعدت ⁄ ةرازولا

سسمسش خيسشلل جمانرب فاقيإ’
ىدحإا ىلع يبوروب نيدلا
تبلط لب ،ةسصاÿا تاونقلا

ينيدلا دهسشŸا طبسض طقف اهنم
نأا ¤إا اÒسشم ،مÓعإ’ا ‘

تثدحأا نيدلا سسمسش ىوتف
اوماق نيذلا دجوف اكابرإا

ةيادب ‘ رطفلا ةاكز جارخإاب
¤إا نيرطسضم مهسسفنأا ناسضمر
.ىرخأا ةرم اهجارخإا

حيرسصت ‘ يدهملب لاقو
ىلع ةرازولا ةحفسص هتلقن
Úبو اننيب سسيل »:كوبسسيافلا
يأا نيدلا سسمسش خيسشلا

’و وه ’ ،ةيسصخسش تاباسسح
‘ نيدجاوتŸا ةداسسلا نم هÒغ

‘ ام لك ،يمÓعإ’ا دهسشŸا
ةينطولا ةنجللا نأا رمأ’ا
تردسصأا ىوتفلل ةيرازولا

بعسص فرظ لظ ‘ ىوتف
عمج يسضتقي اعيمج هنوفرعت
مدعو ةملكلا ديحوتل دوه÷ا
قلقلاو لد÷ا نم عون ثادحإا

،«نطاوŸا ىلع سشيوسشتلاو
تردسصأا امدنع »: افيسضم
زاوجب ةسصاÿا ىوتفلا ةئيهلا
ةيادب ‘ رطفلا ةاكز جارخإا
نونطاوŸا أادب ناسضمر رهسش
نأا ةسصاخ ،اهل نوبيجتسسي
ءاملعلا ةÒخ مسضت ةنجللا

نأاسشلا ريدت يكل ةلوؤوسسم يهف
تردسص امدنع نكل ،ينيدلا
نيدلا سسمسش خيسشلا نم ىوتفلا
سسانلا أادبو ،اكابرإا تثدحأا

اوجرخأا مهنأا Úلئاق نولسصتي
لهف ناسضمر ةيادب ‘ ةاكزلا

اهجارخإا ةداعإا نأا مهيلع بجي
.«ىرخأا ةرم
⁄ ،ه◊اسصم نأا ريزولا دكأاو
فاقيإ’ طبسضلا ةطلسس وعدت
نم سسيل رمأ’ا اذهف جمانÈلا
اهنم تبلط لب ،اهسصاسصتخا

‘ ينيدلا دهسشŸا طبسض طقف
اننيب سسيل» افيسضم ،مÓعإ’ا

يأا نيدلا سسمسش خيسشلا Úبو
.«يسصخسش لكسشم

ز.لامج

ءا˘˘ب˘˘طأ’ا ة˘˘با˘˘ق˘˘ن تر˘˘˘كن˘˘˘ت˘˘˘سسا
ءا˘ب˘طأ’ا ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت مد˘˘ع ،رار˘˘حأ’ا
لمسشت ةلما˘ك م˘ق˘طأ’ سصاؤ˘خ˘لا

ءا˘بو ن˘م ة˘يا˘م˘ح˘لا ل˘ئا˘سسو ل˘ك
ة˘ي˘قا˘ف˘ت’ا را˘˘طإا ي˘˘ف ،ا˘˘نورؤ˘˘ك
ةيزكرملا ةيلديسصلا عم ةمربملا
تب˘˘لا˘˘طو ،تا˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘˘سسم˘˘˘ل˘˘˘ل
ريراقت دادعإاب ةيلاسضنلا اهدعاؤق
يتلا تابؤ˘ع˘سصلا ن˘ع ة˘ل˘سصف˘م
م˘ه˘تادا˘ي˘ع ح˘ت˘ف ن˘م م˘ه˘˘ت˘˘ع˘˘ن˘˘م
ن˘˘ير˘˘ه˘˘سشلا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ط ة˘˘سصا˘˘خ˘˘˘لا
لئاسسو مادعنا ةجيتن ،نييسضاملا
مدعو ،انورؤك ءابو نم ةيامحلا
قاف˘ت’ا˘ب ة˘ح˘سصلا ةرازو ماز˘ت˘لا
.نيفرطلا نيب مربملا

زؤحت اهل نايب يف ةباقنلا تلاقو
نإا ،هنم ةخسسن ىلع «مÓسسلا»
نؤكت˘سس ن˘ي˘طر˘خ˘ن˘م˘لا ر˘يرا˘ق˘ت
˘مد˘ق˘˘ت بلا˘˘ط˘˘م ة˘˘ح˘˘ئ’ ل˘˘ح˘˘م
رربت ،دÓبلا يف ايلعلا تاطلسسلل
سصاؤخلا ءابطأ’ا طاسشن فقؤت

يف ةببسستملا ليقارعلا حرسشتو
خسسف ةباقنلا رارق اهيف امب ،كلذ
ةيزكرملا ةيلديسصلا عم اهقافتا
نم ناك ثي˘ح ،تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘ل˘ل
د˘يوز˘ت ،قا˘ف˘ت’ا بسسح رر˘ق˘م˘لا

ةلماك م˘ق˘طأا˘ب عا˘ط˘ق˘لا ي˘ي˘ن˘ه˘م
نم ةيامحلا لئاسسو لك لمسشت
مل يذلا رمأ’ا ؤهو ،انورؤك ءابو
ةيعاد ،ميظ˘ن˘ت˘لا بسسح ل˘سصح˘ي
يف ةكراسشملا ىلإا ا˘ه˘ي˘طر˘خ˘ن˘م
ةلئسسأا نمسضتي ،ينطو نايبتسسا

يت˘لا ل˘ي˘قار˘ع˘لا سصخ˘ت ةدد˘ح˘م
ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘ه ة˘˘لواز˘˘م نود تلا˘˘ح
ر˘ج˘ح˘لا ةر˘ت˘ف ة˘ل˘ي˘ط ا˘ه˘طا˘سشن˘ل
ىلع درلاب مهتب˘لا˘طو ،ي˘ح˘سصلا
فور˘ظ˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘˘لا ة˘˘ل˘˘ئ˘˘سسأ’ا
ي˘ت˘لاو تا˘بؤ˘˘ع˘˘سصلاو ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

ةد˘˘م طا˘˘سشن˘˘لا ن˘˘م م˘˘ه˘˘ت˘˘ع˘˘ن˘˘م
زجع ببسسب ،ن˘ي˘ل˘ما˘ك ن˘ير˘ه˘سش
ءا˘ن˘ت˘قا ن˘ع سصاؤ˘خ˘˘لا ءا˘˘ب˘˘طأ’ا

نم ة˘يا˘م˘ح˘لا ل˘ئا˘سسو ف˘ل˘ت˘خ˘م

ىلع اهرفؤت مدع ببسسب ،ءابؤلا
.تايلديسصلا ىؤتسسم
ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا ة˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا تد˘˘ق˘˘ت˘˘ناو
ةرازو ،سصاؤ˘˘˘خ˘˘˘لا ءا˘˘˘ب˘˘˘˘طأÓ˘˘˘˘ل
مد˘ع˘ل ق˘با˘سس تقو ي˘ف ة˘ح˘سصلا
اهنيب ةمربملا ةيقافت’ا ق˘ي˘ب˘ط˘ت
تا˘˘ير˘˘يد˘˘م ن˘˘ي˘˘بو ،ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م
ة˘˘با˘˘ق˘˘نو ة˘˘ي˘˘˘ئ’ؤ˘˘˘لا ة˘˘˘ح˘˘˘سصلا
ا˘˘سضيأاو سصاؤ˘˘خ˘˘لا ة˘˘لدا˘˘ي˘˘˘سصلا

لئاسسو ريفؤ˘ت˘ل ،ءا˘ب˘طأ’ا ةدا˘م˘ع
ا˘˘نورؤ˘˘ك ءا˘˘بو ن˘˘م ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘˘لا
د˘˘˘سصق سصاؤ˘˘˘خ˘˘˘لا ءا˘˘˘ب˘˘˘˘طأÓ˘˘˘˘ل
ترٌكذ ثيح ،مهطاسشن فانئتسسا
ا˘ه˘لذ˘˘ب ي˘˘ت˘˘لا تادؤ˘˘ه˘˘ج˘˘م˘˘لا˘˘ب
جر˘خ˘م دا˘ج˘يإ’ ،ا˘˘هؤ˘˘طر˘˘خ˘˘ن˘˘م
عا˘ط˘ق˘لا ا˘ه˘فر˘ع ي˘ت˘لا ة˘˘مزأÓ˘˘ل
،ا˘نورؤ˘ك ي˘سشف˘ت ذ˘ن˘م سصا˘خ˘˘لا
ل˘ئا˘سسؤ˘ل ي˘ل˘ك ماد˘ع˘نا ة˘ج˘ي˘ت˘˘ن
.هنم ةيامحلا

ع.لÓب

نييسضاملا نيرهسشلا ةليط مهتيعسضو نع ةلسصفم ريراقت دادعإاب اوبلاط

«انورؤك» نم ةياقؤلا لئاضسو نم نؤمورحم سصاؤخلا ءابطألا
ريد˘م˘لا ،يدؤ˘م˘ح˘م ي˘ل˘ع ف˘سشك
يرازو ءاقل نع ،تا˘با˘غ˘ل˘ل ما˘ع˘لا

ع˘م˘ج˘ي ،مؤ˘ي˘لا هد˘ق˘ع م˘ت˘ي˘سس ما˘ه
ه˘سسأار˘˘ت˘˘ي ،تارازو سسم˘˘خ ءارزو
ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ر˘يزو ،دؤ˘ج˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ك
ةئيهتلاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لاو
ةحÓفلا ةرازو ىنبمب ،ةينارمعلا

سسرادت لجأا نم ،ةيفيرلا ةيمنتلاو
قيقدتلاو تاباغلا ناؤعأا ةيعسضو
ةيناكمإا ةسساردو ،م˘ه˘ل˘كا˘سشم ي˘ف
عاطقلا ميعدتو مهحيلسست ةداعإا
.ةثيدح ةماه ةيتسسيجؤل لئاسسؤب
ى˘لإا ه˘تدا˘ق ي˘ت˘لا ه˘ترا˘يز لÓ˘˘خو
ى˘ل˘ع فؤ˘قؤ˘ل˘˘ل ،ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘ي’و
ن˘يذ˘لا ،ه˘عا˘ط˘ق ناؤ˘عأا ة˘ي˘ع˘˘سضو
نم ،نابج ءادتع’ احرسسم اؤناك
تاباغلا مي˘ل˘قإا˘ب ن˘ي˘لؤ˘ه˘ج˘م ل˘ب˘ق
ةر˘ئاد ي˘ف ح˘بار د’وأا ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ب
ريدم دكأا  ،لجيج ةي’ؤب ةيليملا
د˘ق˘ع رر˘ق˘ت ه˘نأا ،تا˘با˘غ˘لا عا˘ط˘˘ق
سسيمخلا مؤي˘لا يز˘كر˘م عا˘م˘ت˘جا

،يمسسر لح ىلإا لسصؤتلا متيسسو
ناؤعأا حيلسست ةداعإا  هلÓخ نم متي
ايفام نم مهسسفنأا ةيامحل تاباغلا
ىلع ءادتع’اب تماق يتلا ،نيلفلا
مهماهم ةيدأات ءانثأا تاباغلا ناؤعأا
،حبارب د’وا ةامسسملا ةقطنملا يف
نأا،تا˘با˘غ˘ل˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا د˘كأاو
تارازؤلا رؤسضح دهسشيسس ءاقللا
ةؤ˘عد ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ،ة˘ي˘ن˘ع˘م˘˘لا
ءادتعا لحم اؤناك نيذلا ناؤعأ’ا
لجأا ن˘م ءا˘ق˘ل˘لا رؤ˘سضح˘ل ،ر˘فا˘سس
زربأاو.ا˘يز˘كر˘م م˘ه˘˘م˘˘ير˘˘كت
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه نأا ن˘ع يدؤ˘م˘ح˘م
ةيجهنم عسضؤب تلجع ،ةريطخلا
يدعتلا ةبراحمل ةمؤلعملا رييسست

اميف ةسصاخ ،ةيباغلا كÓمأ’ا ىلع
ميدقتب كلذو نيلفلا ةدامب قلعتي
ىتح عيمجلل اهناوأا يف ةمؤلعملا
نم ةمزÓلا تاءارجإ’ا ذاختا متي

.ةئيه لك فرط
ز.لامج

دوجلب هسسأارتي كرتسشم يرازو عامتجا يف مويلا رارقلا سسردت ةموكحلا

؟..تاباغلا ناؤعأا حيلضست ةداعإا متيضس له

ةفيظؤلل ةماعلا ةيريدملا تفسشك
ةكرتسشم ةميلعت يف ،ة˘ي˘مؤ˘م˘ع˘لا

طور˘سش ن˘ع ،ة˘ي˘لا˘م˘لا ةرازو ع˘˘م
ةدئافل تابترملا حن˘م تا˘ي˘ف˘ي˘كو
،نييمؤمعلا ناؤعأ’او نيفظؤملا
يف ايلع فئاظو نؤسسرامي نيذلا
ني˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تح˘ن˘م ثي˘ح ،دÓ˘ب˘لا
ف˘ظؤ˘م˘ل˘ل ة˘ق˘ل˘˘ط˘˘م˘˘لا ة˘˘ير˘˘ح˘˘لا
طبتر˘م˘لا بتار˘لا ن˘ي˘ب را˘ي˘ت˘خÓ˘ل
بتارلاو ةديدجلا ة˘ف˘ي˘ظؤ˘لا هذ˘ه˘ب
يتلاو ،ءامت˘ن’ا ة˘ب˘تر˘ب ط˘ب˘تر˘م˘لا
ءادتبا يعجر رثأاب اهديدسست متيسس
.8102 يرفيف8 خيرات نم
لمحت يت˘لا ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ترا˘سشأاو
يام62 يف ةخرؤؤملا21 مقر
ى˘ل˘˘ع «مÓ˘˘سسلا» زؤ˘˘ح˘˘ت ،0202
ممتتو لد˘ع˘ت ا˘ه˘نأا ،ا˘ه˘ن˘م ة˘خ˘سسن
30 م˘قر ة˘يرازؤ˘˘لا ة˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
،0991 ربمتبسس21 يف ةخرؤؤملا

ليدعت متو ،ةممتملاو ةلدعملاو
ةيرحلا حنم ،يلي امك30 ةداملا
نيب راي˘ت˘خÓ˘ل ف˘ظؤ˘م˘ل˘ل ة˘ما˘ت˘لا
ايلعلا ةفيظؤلاب طبترملا بتارلا

،ءامتن’ا ةبترب طبترملا بتارلاو

سسل˘˘ج˘˘م ةا˘˘سضق˘˘ل ن˘˘كم˘˘ي ا˘˘م˘˘˘ك
مه˘ن˘ي˘ي˘ع˘ت م˘ت ن˘يذ˘لا ة˘ب˘سسا˘ح˘م˘لا
،ةلودلا يف اي˘ل˘ع ة˘ف˘ي˘ظو ل˘غ˘سشل
بتار˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘˘سضيأا را˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘خ’ا
رجأ’او ةفيظؤ˘لا هذ˘ه˘ب ط˘ب˘تر˘م˘لا
امل اقفو ،ءامتن’ا ةبترب طبترملا
3و1 نيتطقنلا ماكحأا هيلع تسصن
20 مقر ةيرازؤ˘لا ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ن˘م
،8102 يرفيف80 يف ةخرؤؤملا
مقر ةميلعتلل ةممتملاو ةلدعملا

ربمتبسس21 ي˘ف ة˘خرؤؤ˘م˘˘لا30
8 خيرات نم ءادتبا كلذو ،0991
.8102 يرفيف
تايعسضو ةيؤسست تايفيك نعو
نيذلا ايلع˘لا بسصا˘ن˘م˘لا ي˘ل˘غا˘سش
ف˘ن˘سصت«وأا «ع˘فد˘ت«وأا «ف˘ن˘سصت»
ى˘لإا ادا˘ن˘ت˘سسا م˘ه˘ب˘تاور ،«ع˘فد˘˘تو
هنإاف ،ةلودلا يف ايلعلا فئاظؤلا
بي˘˘تر˘˘ت م˘˘ت˘˘ي لاؤ˘˘حأ’ا ل˘˘ك ي˘˘˘ف
خ˘يرا˘ت ن˘م ءاد˘ت˘با ن˘˘ي˘˘ف˘˘ظؤ˘˘م˘˘لا
وأا ايلعلا ة˘ف˘ي˘ظؤ˘لا ي˘ف ن˘ي˘ي˘ع˘ت˘لا
بسصن˘م˘لا وأا ،ي˘لا˘ع˘لا بسصن˘م˘˘لا
.ًايلاح لؤغسشملا يلاعلا

ك.اسضر

8102 يرفيف8 خيرات نم ءادتبا يعجر رثأاب اهديدسست يف عورسشلا
ةيماضسلا تاراطإلا رؤجأا باضستحل ةديدج تاءارجإا

ريدملا ،نيدلا نيز يناديز فسشك
ريدملا لثممو تاءادأÓل يزكرملا
نامسضلل ينطؤلا قودنسصلل ماعلا
نأا ،ءار˘جأ’ا ر˘ي˘˘غ˘˘ل ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
قود˘ن˘سصلا ن˘ي˘ب مر˘ب˘م˘لا قا˘ف˘ت’ا
تاسسسسؤؤملا نم ددعو يعامتج’ا
ه˘فد˘ه ،ة˘سصا˘خ˘لا ة˘ي˘ئا˘ف˘˘سشت˘˘سس’ا
ل˘˘ماؤ˘˘ح˘˘لا ءا˘˘سسن˘˘لا˘˘ب ل˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘لا

راطإا يف ،ةد’ؤلا فورظ نيسسحتو
ي˘مؤ˘م˘˘ع˘˘لا ق˘˘فر˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ت
نأا ،ي˘˘ناد˘˘يز ن˘˘˘ل˘˘˘عأا.هتنسسنأاو
نواعتلا راطإا يف جردنت ةيقافت’ا
نا˘م˘سضلاو ة˘ح˘سصلا عا˘ط˘˘ق ن˘˘ي˘˘ب

،عا˘ط˘ق˘لا ة˘نر˘سصع˘ل ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’ا
ةيجؤلؤنكت˘لا م˘ظ˘ن˘لا˘ب ا˘هد˘يوز˘تو
فور˘˘ظ ن˘˘ي˘˘سسح˘˘تو ة˘˘ث˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘لا
تاحيرسصت يف اريسشم ،لابقتسسا

نأا ىلإا ،سسمأا اهب ىلدأا ةيفحسص
نع جمانربلا اذه نم تاديفتسسملا
يوذو ا˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا تا˘˘ن˘˘مؤؤ˘˘م˘˘لا
امك ،لماؤحلا ءاسسنلا نم قؤقحلا
ءزجلا يطغتل تءاج ةيقافت’ا نأا
اذكو ،لمحلا ة˘ي˘ل˘م˘ع ن˘م ر˘ي˘خأ’ا
ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘غ˘˘˘سضلا ف˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ل
ءافعإاو ،ماعلا عاطقلا تايفسشتسسم
قب˘سسم˘لا ع˘فد˘لا ن˘م تا˘ن˘طاؤ˘م˘لا

يذلا ،جÓعلاو ةد’ؤ˘لا ف˘ي˘لا˘كت˘ل
نا˘م˘سضلا قود˘ن˘˘سص ه˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘ي
،ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا ي˘فو.يعامتج’ا

ةد’ؤلا فيلاكت نأا ،يناديز فسشك
نيب حوارتت ةسصاخلا تادايعلا يف
،رانيد ف˘لأا06و را˘ن˘يد ف˘لأا52
قتا˘ع ى˘ل˘ع ل˘ما˘كلا˘ب ع˘ق˘ت ا˘ه˘نأاو
،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا نا˘م˘سضلا قود˘ن˘سص
تايلمعلا ءارجإا نأا ةبسسانملاب اتف’
ع˘˘سضخ˘˘ي نأا بج˘˘ي ة˘˘ير˘˘سصي˘˘ق˘˘˘لا
ىلع اظافح ةينقتو ةيبط طورسشل

.لماؤحلا ةحسص
ز.لامج

عاطقلا ةنرسصعل يعامتج’ا نامسضلا قودنسصو ةحسصلا ةرازو نيب نواعتلا راطإا يف

ر˘˘يزو ،يرا˘˘م˘˘ع ف˘˘ير˘˘سش بلا˘˘طةضصاخلا تادايعلاب لماؤحلا ةدلو فيلاكتب لفكتي «سسؤنضساك»
نم ،ةيف˘ير˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو ة˘حÓ˘ف˘لا
ةرازؤ˘لا˘ب ن˘ي˘يز˘كر˘م˘˘لا ءارد˘˘م˘˘لا
د˘يد˘ح˘˘ت ي˘˘ف عار˘˘سسإ’ا ةرور˘˘سضب
لا˘م˘ع˘ت˘سسإا سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘˘يؤور˘˘لا
اذكو ،ةحÓ˘ف˘لا ر˘يؤ˘ط˘ت˘ل ة˘قا˘ط˘لا
ةرسشابمل ا˘ي˘لا˘ح ر˘فؤ˘ت˘م˘لا را˘ق˘ع˘لا
يف ةيرامثتسس’ا عيراسشملا زاجنإا
نايب راسشأاو.نكمم تقو برقأا

نأا ى˘˘˘لإا سسمأا ،ة˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘˘لا ةرازو
،ءا˘ثÓ˘ث˘لا ةر˘ه˘سس سسأار˘ت يرا˘˘م˘˘ع
ر˘˘يزؤ˘˘لا ،تا˘˘ح˘˘سش داؤؤ˘˘˘ف ة˘˘˘ق˘˘˘فر
ة˘عارز˘لا˘ب ف˘ل˘كم˘˘لا بد˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
،ل˘م˘˘ع عا˘˘م˘˘ت˘˘جا ،ة˘˘يوار˘˘ح˘˘سصلا

عيسضاؤم ةدع ةسشقانمل سصسصخ
ةيعارزلا تاطيحملا طبرب قلعتت
د˘˘يد˘˘ح˘˘تو ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا ة˘˘˘كب˘˘˘سشب
ةقاطلاب لؤمتسس يتلا تاطيحملا

سصخ˘˘˘ت ىر˘˘˘خأاو ،ةدد˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘˘لا
بؤ˘˘ن˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف تارا˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سس’ا

راقعلا ديدحتو ،ايلعلا باسضهلاو
ع˘يرا˘سشم˘لا ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسي˘˘سس يذ˘˘لا
ةسصاخ˘لا ىر˘ب˘كلا ة˘يرا˘م˘ث˘ت˘سس’ا
حسضوأا.ةيعان˘سصلا تا˘عارز˘لا˘ب
هر˘˘سضح عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا نأا نا˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا
را˘طإا ي˘˘ف ،ةرازؤ˘˘لا ن˘˘م تارا˘˘طإا
ءاقللا تارارق˘ل اذ˘ي˘ف˘ن˘تو ة˘ل˘م˘كت
لؤح ارخؤؤم دقعنا يذلا يرازؤلا
،ةحÓفلا ريؤطتل ةقاطلا لامعتسسا

لؤ˘ح ل˘م˘ع˘لا ة˘ل˘سصاؤ˘م˘ل ا˘˘سضيأاو
ر˘طأ’او ة˘ي˘تا˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا
ق˘فار˘ت˘سس ي˘ت˘˘لا ،ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا
سصخي اميف عاطق˘لا ة˘ي˘ج˘تار˘ت˘سسا
بؤ˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ف را˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘سس’ا

.ايلعلا باسضهلاو
ز.لامج

ةيعانسصلا تاعارزلاب ةسصاخلا ىربكلا ةيرامثتسس’ا عيراسشملا زاجنإا لجأا نم

عاطقلا ريؤطتل راقعلا زيهجت يف عارضسإلاب بلاطي ةحÓفلا ريزو

ة˘ل˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا تب˘˘لا˘˘ط
ةرازو ،بئار˘˘سضلا ي˘˘˘ف˘˘˘ظؤ˘˘˘م˘˘˘ل
عا˘ط˘ق˘ب سضؤ˘ه˘ن˘لا ى˘لإا ة˘ي˘لا˘م˘˘لا
ل˘جأا ن˘م ،ه˘ي˘ف˘ظؤ˘˘مو بئار˘˘سضلا

لك يف ةمخسض تادئاع نامسض
لكب ري˘يÓ˘م˘لا ف’آا˘ب د˘ع˘ت ة˘ن˘سس
عفرب ةددهم ،تاباسسحلاو ةلدأ’ا
ةلسشافلا ة˘سسا˘ي˘سسلا لؤ˘ح ر˘يرا˘ق˘ت
،ةياسصؤلا فرط ن˘م ة˘ج˘ه˘ت˘ن˘م˘لا
ميظنت ع˘م ة˘يرؤ˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر˘ل
تا˘˘˘ف˘˘˘قؤ˘˘˘ب عؤ˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘م بار˘˘˘سضإا
ربع ةباقنلا تنلعأاو.ةيجاجتحإا

ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘سص ى˘ل˘ع ا˘˘ه˘˘ل رؤ˘˘سشن˘˘م
ل˘سصاؤ˘ت˘لا ع˘قؤ˘˘م˘˘ب ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا
نأا ،«كؤ˘ب˘سسيا˘ف˘لا» ،ي˘عا˘م˘ت˘˘جإ’ا

داد˘عإا ي˘ف ل˘سشف ة˘ي˘لا˘˘م˘˘لا ر˘˘يزو
فيكف ،يليمكتلا ةيلاملا نؤناق
بئارسضلا عاطق ذاقنإا يف حجنيسس
ةزربم ،هيف ؤه يذلا لحؤلا نم
اذه˘ل ة˘ي˘م˘هأ’ا ءا˘ط˘عإا ى˘لوأ’ا نأا
رفؤيسس يذلا سسا˘سسح˘لا عا˘ط˘ق˘لا
نأا ةريسشم ،رييÓملا ف’أا ةلودلل

ي˘ف نؤ˘سشي˘ع˘ي عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا لا˘˘م˘˘ع
طسسبا نودبو ادج ةيرزم فورظ

اؤ˘ب˘كاؤ˘ي م˘ل اؤ˘لازا˘مو ل˘ئا˘سسؤ˘لا
ةبا˘ق˘ن˘لا تد˘سشا˘نو.ةنرسصعلا

فلتخمب ىرخأ’ا تاباقنلا يلثمم
نؤكي نأا ،عاطقلا يف اهتاهجؤت
نم عاطقلا ذاقنإ’ قيسسنت كانه
ي˘ت˘لا ة˘ل˘سشا˘ف˘لا ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا هذ˘˘ه
ريرقت ع˘فر˘ب ،ا˘ه˘ي˘ف˘ظؤ˘م تكه˘نأا

ةيرؤهمج˘لا سسي˘ئر ى˘لإا ل˘سصف˘م
راعسشإ’ا مث ةيجاجتحا مايأا اهيلت
ا˘م را˘طإا ي˘˘ف ل˘˘ما˘˘سش بار˘˘سضإا˘˘ب
.ةيرؤهمجلا نيناؤق هيلع سصنت

ع.لÓب

عاطقلا رييسست يف ةجهتنملا ةلسشافلا ةيسسايسسلا لوح ةيروهمجلا سسيئرل ريراقت عفرب اودده

ةلودلل ةمخضض تادئاع نامضضل عاطقلاب سضؤهنلل ةيلاملا ةرازو نؤعدي بئارضضلا ؤفظؤم

ماعلا نيمأ’ا ،لÓموأا يلع نيُع
دهع يف ،ةعانسصلا ةرازؤل قباسسلا
،تريزامت ةليمج ةقباسسلا ةريزؤلا

ة˘كر˘˘سش ةرادإا سسل˘˘ج˘˘م˘˘ل ا˘˘سسي˘˘ئر
امك،رادملا عمجم عرف «ايزؤكإا»
يف ةرادإا سسلجم اؤسضع هنييعت مت
ةريبكلا ني˘ع˘ب تن˘م˘سسإ’ا ع˘ن˘سصم
يمؤمعلا «اكيج» عمجم˘ل ع˘با˘ت˘لا
،رياغم قا˘ي˘سس ي˘فو.تنمسسإÓل

ديدح˘ل˘ل «لا˘ت˘م˘يإا» ع˘م˘ج˘م فر˘ع

نم ددع يف تارييغت ،بلسصلاو
مت نيأا ،ه˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا تا˘سسسسؤؤ˘م˘لا
ةسسسسؤؤملل ديدج ماع ريدم نييعت
ة˘ي˘ند˘ع˘م˘لا ل˘كا˘ي˘ه˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘˘طؤ˘˘لا

دهسش ام˘ك،«ccne» ةيسساحن˘لاو
هرود˘ب ع˘با˘ت˘لا «راد˘ي˘سس» ع˘م˘˘ج˘˘م
يف تارييغت «لاتي˘م˘يإا» ع˘م˘ج˘م˘ل

ءارد˘˘م˘˘لاو ءا˘˘˘سسؤور˘˘˘لا ن˘˘˘م دد˘˘˘ع
.نييماعلا

ز.لامج

«لاتميإا» عمجم ىوتسسم ىلع ةلمجلاب تارييغت

«ايزؤكإا» ةرادإا سسلجمل اضسيئر لÓموأا يلع نييعت



ر˘˘ي˘˘بوز مد˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا ح˘˘˘سضوأا
ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ر˘˘يد˘˘م ،سشير˘˘ع˘˘م
تا˘ح˘ير˘سصت ي˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا

نأاب ،سسمأا اهب ىلدأا ةيفحسص
نم غ˘لا˘ب˘لا ى˘فؤ˘ت˘م˘لا با˘سشلا
ددسصب نا˘ك ة˘ن˘سس13 رمع˘لا
دسسلا اذه فافسض ىلع ديسصلا

،بابسشلا نم ةعؤمجم ةقفر
ةيامح˘لا ح˘لا˘سصم نأا ا˘ف˘ي˘سضم
ل˘ئا˘سسو تر˘خ˘˘سس ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
،ةثجلا لاسشتن’ ةماه ةيرسشب
نيسساطغ6 ي˘˘ف ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘˘ت
فار˘سشإا˘ب كلذو ن˘ي˘˘ط˘˘با˘˘سضو
.ةيندملا ةيامحلا ريدم

،لوؤؤسسملا تاذ راسشأا امك
اذ˘ه لا˘سشت˘نا ة˘ي˘ل˘م˘˘ع نأا ى˘˘لإا
معدو ةكراسشمب تمت قيرغلا

يهو ةرواجم تاي’و3 نم
،يقاؤبلا مأاو ةسسبتو ةلسشنخ
4 ة˘˘ي’و ل˘˘ك تل˘˘سسرأا ثي˘˘˘ح
21 عؤ˘م˘˘ج˘˘م˘˘ب ن˘˘ي˘˘سسا˘˘ط˘˘غ
نم تاميلعتب كلذو اسساطغ

.ةيندملا ةيامحلل ماعلا ريدملا
ة˘ث˘ج ل˘يؤ˘ح˘ت م˘ت د˘قو اذ˘˘ه

ةحلسصملا ىلإا قيرغلا باسشلا
.ةتاردسس ىفسشتسسمب ةينعملا

رد˘˘سصم˘˘لا تاذ ر˘˘كذ ا˘˘م˘˘ك

ةيا˘م˘ح˘لا ي˘سسا˘ط˘غ نأا˘ب ،ه˘تاذ
،سسارهأا قؤسس ةي’ؤل ةيندملا
سسمأا لوأا ءاسسم اؤلسشتنا دق
تقرغتسسا ثحب ة˘ي˘ل˘م˘ع د˘ع˘ب
ةكرب ي˘ف ق˘ير˘غ ة˘ث˘ج ة˘عا˘سس
«طامطمط‘‘ ةقط˘ن˘م˘ب ة˘ي˘ئا˘م
لق˘ن م˘ت ثي˘ح ،ةروا˘ت ة˘يد˘ل˘ب˘ب

،ةروات ىف˘سشت˘سسم ى˘لإا ه˘ت˘ث˘ج
غلبي يذلا قيرغلا نأاب افيسضم
نا˘ك ة˘ن˘سس71 ر˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘م
هذ˘ه ط˘سسو ة˘حا˘ب˘سسلا دد˘˘سصب
ةكربلا سسفنب مت امك،ةكربلا
نم ر˘خآا با˘سش ذا˘ق˘نإا ة˘ي˘ئا˘م˘لا

نيعب اؤنا˘ك ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م فر˘ط
 .ناكملا

watan@essalamonline.com

5 3572ددعلأ ^1441 لأوشش50ـل قفأوملأ0202 يام82صسيمخلأثدحلا

بابششلأ نم ةعومجم ةقفر دشس فافشض ىلع ديشصلأ ددشصب ناك ةيناثلأ ةيحشضلأ

سسارهأا قؤضسب ةعاضس42 نم لقأا يف دودضسلاب قيرغ يناث ةثج لاضشتنا

خ.ىشسيع

دشسب صسمأأ لوأأ ةليل قرغ باشش ةثج ،صسمأأ حابشص نم ىلوأ’أ تاعاشسلأ يف ةيندملأ ةيامحلأ وشساطغ لششتنأ
.ةعاشس42 نم لقأأ فرظ يف ةقطنملاب اهعون نم ةيناثلأ يه ةثداح يف ،صسأرهأأ قوشسب يبأوزلأ ةيدلبب

نيرخآأ603 صضرعت يف ببشست
ةروطخلأ ةتوافتم تاباشصإ’

ةايحب يدؤي تاقرطلا باهرإا
ةعاضس42 فرظ يف سصاخضشأا6

ةيامحلأ تأدحو تلجشس
ةعاشس42 ـلأ لÓخ ةيندملأ
ةباشصإأو تايفو6 ،ةيشضاملأ

ةفلتخم حورجب صصخشش603
.ةقرفتم رورم ثدأوح ءأرج
ةيندملأ ةيامحلأ تشصحأأ امك

3413 ةرتفلأ صسفن لÓخ
رورملأ ثدأوح تشسم لخدت
يلزنملأ ءÓجإ’أو قئأرحلأو
نم صسيشسحتلأ تايلمعو
.«انوروك» صسوريف راششتنأ

ةيامحلأ تأدحو تماقو أذه
نم ةيشسيشسحت ةيلمع901 ـب
عم ،«91‐ديفوك» ءابو راششتنأ
ميقعت ةيلمع361 ءأرجإأ

تّشصخ ،ةي’و03 ربع
ةيمومع لكايهو تآاششنم
امك ،عرأوششلأ صضعبو ةشصاخو
802 ءأرجإاب اشضيأأ تماق
قرطلأ فلتخم ربع لخدت
لجأأ نم ةيئ’ولأو ةينطولأ

تفلخ ةقرفتم رورم ثدأوح
6 ةافو افنآأ انركذ امك
نيرخآأ603 ةباشصإأو صصاخششأأ

.حورجب
اهتÓخدت قايشس يفو
تأدحو تلششتنأ ،ةيمويلأ
يف أوقرغ ثثج3 ةيامحلأ

قرغ نيأأ ،ةيئام تاحطشسم
«قÓم تجلو» دشس يف باشش
قوشس يف نيرخآأو ةشسبتب
دشسو ةكرب يف ايفوت صسأرهأأ
دأرفأأ ماقو أذه،«فراششلأ دأو»
دامخإاب ةيندملأ ةيامحلأ

ةركشسب يف لوأ’أ ،نيقيرح
«تاهيلاشش»5 يف بششن
يناثلأو ،دقأرمك لمعتشست
نيتيب يف بششن فيطشس يف
ةيدلب يف نجأودلأ ةيبرتل

قأرتحأ فلخ ،ياب حلاشص
.توكتك0006

ب.نيرشسن

يبعششلأ لاقعوب يحب ةيلقعلأ تأرثؤوملل جورم طاششنل دح عشضو

ةنتابب ةيلؤحك تابورضشم زجحو سصاخضشأا3 فيقؤت
ن˘˘˘مأ’ا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم تف˘˘˘˘قوأا

تا˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’ؤ˘˘ب
تزجحو سصاخسشأا3 ،ةقرفتم
تابورسشملا نم ةربتعم ةيمك
ع˘˘ن˘˘سصلا تاذ ة˘˘˘ي˘˘˘لؤ˘˘˘ح˘˘˘كلا
مت امك ،ي˘ب˘ن˘جأ’او ي˘ل˘ح˘م˘لا

جور˘˘م طا˘˘سشن˘˘ل د˘˘˘ح ع˘˘˘سضو
ي˘ح˘ب ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤؤ˘˘م˘˘ل˘˘ل
.يبعسشلا لاقعؤب

اهذفن يتلا ىلوأ’ا ةيلمعلا
ةطرسشلل ةلقنتملا ةقرفلا دارفأا
تءاج ،ةل˘م˘ح20 ةيئا˘سضق˘لا
لخدملاب ةنحاسش فيقؤت دعب
ناك10 ةلمح يحل يبؤنجلا

ناغلبي نيسصخسش اهنتم ىلع
ةنسس53و33 ر˘م˘ع˘˘لا ن˘˘م
نم  ةدحو8001 مهتزؤحب
ة˘˘ي˘˘لؤ˘˘ح˘˘كلا تا˘˘بور˘˘˘سشم˘˘˘لا
،ماجحأ’او عاؤنأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب

حلاسصم˘لا تاذ تن˘كم˘ت ا˘م˘ك

فيقؤت  نم ىرخأا ةيلمع يف
يح نم برقلاب ىرخأا ةبكرم
10 ة˘˘ل˘˘م˘˘˘ح ن˘˘˘كسسم054
ـب ةلم˘ح˘م ي˘ن˘ي˘ع˘برأا ا˘هدؤ˘ق˘ي
ةفاسضإ’اب رمخ ةروراق164
ـب رد˘˘ق˘˘ي ي˘˘لا˘˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘م ى˘˘لإا

ة˘ي˘˘ط˘˘ب˘˘سضلا ،جد00041
لا˘م˘كت˘سسإا د˘ع˘بو ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا

ة˘ي˘نؤ˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا ة˘فا˘˘ك
دسض ةيئازج تا˘ف˘ل˘م تز˘ج˘نأا
اؤمدق ،ةثÓ˘ث˘لا ن˘ي˘طرؤ˘ت˘م˘لا
تا˘ه˘˘ج˘˘لا ما˘˘مأا ا˘˘ه˘˘ب˘˘جؤ˘˘م˘˘ب
.ةسصتخملا ةيئاسضقلا

ة˘قر˘ف˘لا دار˘فأا ع˘سضوو اذ˘˘ه
ةيئاسضقلا ةطرسشلل ةلق˘ن˘ت˘م˘لا

ادح ،ةن˘تا˘ب ة˘ي’ؤ˘ب ة˘ل˘م˘ح2
يف يئاسضق قؤبسسم طاسشنل

ر˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا هد˘˘ق˘˘ع
تار˘ثؤؤ˘م˘لا ج˘يور˘ت فر˘ت˘˘ح˘˘ي
ةيلم˘ع˘لا تا˘ي˘ث˘ي˘ح ،ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا

تا˘مؤ˘ل˘ع˘م دورو ى˘لإا دؤ˘ع˘˘ت
ة˘˘ه˘˘ج˘˘لا تاذ ى˘˘˘لإا ةد˘˘˘كؤؤ˘˘˘م
سصخسش مايق اهدافم ،ةينمأ’ا

ة˘ي˘لد˘ع˘لا ه˘ق˘باؤ˘سسب فور˘ع˘˘م
ةسسؤلهملا سصارقأ’ا ج˘يور˘ت˘ب
دعبو ،يبعسشلا لاقعؤب يحب
تاءار˘˘˘جإ’ا ة˘˘˘فا˘˘˘˘ك ذا˘˘˘˘خ˘˘˘˘تا

فيقؤت مت ةمزÓلا ريبادتلاو
ةزايحب اسسبلتم هيف هبتسشملا

يؤ˘ت˘ح˘ي ي˘كي˘ت˘سسÓ˘ب سسي˘˘ك
سسؤله˘م سصر˘ق006 ى˘ل˘ع
،«غلم051 ‐نيلباغيرب» عؤن
0006 ـب ردقي يلام غلبمو
تاءار˘˘˘جإ’ا˘˘˘˘ب Ó˘˘˘˘م˘˘˘˘عو ،جد
ف˘ل˘م زا˘ج˘نإا م˘ت ة˘ي˘˘نؤ˘˘نا˘˘ق˘˘لا
طرؤ˘˘ت˘˘م˘˘لا د˘˘˘سض ي˘˘˘ئا˘˘˘سضق
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ما˘˘مأا ه˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘˘تو
.ايميلقإا ةسصتخملا ةيئاسضقلا

أأ.يئامهم

ة˘˘طر˘˘سشلا تاؤ˘˘ق تن˘˘كم˘˘˘ت
ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا ة˘قر˘ف˘ل˘ل ة˘ع˘با˘˘ت˘˘لا
ن˘ي˘ع˘ب ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘˘طر˘˘سشل˘˘ل
فيقؤت نم ةسسبت نمأاب قورز
يلديسص مهنيب نم سصاخسشأا3
سصرق0033 نم ديزأا زجحو
ةيبط ةف˘سصو42و ،سسؤله˘م
سضرعلا دعب ةروزم اهنأا تبث

لمعتسست تناك ةر˘ب˘خ˘لا ى˘ل˘ع
ل˘ئاؤ˘سسلاو سصار˘قأ’ا ءا˘ن˘ت˘قإ’
                                .ةسسؤلهملا

د˘˘ع˘˘ب تءا˘˘ج ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
تاذ ى˘لإا تدرو تا˘مؤ˘˘ل˘˘ع˘˘م
ةكبسش دؤجؤب ديفت ةحلسصملا
تايدلب نيب ط˘سشن˘ت ة˘ي˘مار˘جإا
ج˘يور˘˘ت لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ة˘˘ي’ؤ˘˘لا
تار˘˘ثؤؤ˘˘˘م˘˘˘لاو تارد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا
تاذ ىلع ًءانب متي˘ل ،ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا

تامؤلع˘م˘لا لÓ˘غ˘ت˘سسا د˘ع˘بو

دحأا˘ب ن˘ي˘م˘ك بسصن ة˘حا˘ت˘م˘لا
تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ىد˘˘حإا ل˘˘˘خاد˘˘˘م
ىسضفأا ةسسبت ةي’ؤل ةرواجملا
يف ناك ة˘ب˘كر˘م ف˘ي˘قؤ˘ت ى˘لإا
طبسض هيف هبت˘سشم˘لا ا˘ه˘تدا˘ي˘ق
ه˘تزؤ˘ح˘بو سسب˘ل˘˘ت ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف
هذ˘ه ن˘م ةرؤ˘كذ˘م˘لا ة˘ي˘م˘˘كلا
ل˘يؤ˘ح˘ت م˘ت ه˘ي˘ل˘عو ،مؤ˘م˘سسلا
ىلإا تازؤجح˘م˘لاو ة˘ب˘كر˘م˘لا

يف قيقحت حتفو ةقرفلا رقم
فيقؤت هبجؤم˘ب م˘ت ،ة˘ي˘سضق˘لا
ا˘م˘هد˘حأا ن˘ير˘˘خآا ن˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش

ءانثأا امهطرؤت تبث يلديسص
كلذ ىلع ءانب متيل ،قيقحتلا

تاءارجإ’ا ة˘فا˘ك ما˘م˘تإا د˘ع˘بو
مهيف هبتسشملا ميدقت ةينؤناقلا
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘لاد˘ع˘˘لا ما˘˘مأا
يف تردسصأا يتلا تانيؤعلا

 .عاديإ’اب يسضقي ارمأا مهقح
تأديبع بيطلأ

صسولهم صصرق0033 نم رثكأأ زجح

تاضسؤلهملا جيورت يف ةضصتخم ةكبضش كيكفت
ةضسبتب يلديضص اهدؤقي ةيبطلا تافضصؤلا ريوزتو

ثدا˘˘ح سسمأا را˘˘ه˘˘ن ف˘˘˘ل˘˘˘خ
لقت ةيركسسع ةنحاسش بÓقنإا
ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا سشي˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل ادار˘˘˘فأا
ن˘ع ا˘ه˘فار˘ح˘نإا ر˘ثإا ،ي˘ن˘˘طؤ˘˘لا
ناجيلث ةيدلب يحاؤنب قيرطلا
ناجيلث نيب طبار˘لا ق˘ير˘ط˘لا˘ب
ي˘ف ط˘ب˘سضلا˘بو ر˘تا˘ع˘لا ر˘ئ˘بو
ة˘ه˘ج˘لا˘ب ،«ة˘ي˘سشار˘لا ةر˘ط˘ن�»
ةباسصإا ،ةسسبت ةي’ؤل ةيبرغلا
حور˘ج˘ب ق˘ير˘ف˘لا ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثا

 .ةرؤطخلا ةتوافتم
تا˘˘مؤ˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا بسسح˘˘˘بو

،«مÓ˘˘سسلا» ىد˘˘ل ةر˘˘فؤ˘˘ت˘˘م˘˘لا
ى˘لإا م˘ه˘ل˘ق˘˘ن م˘˘ت ى˘˘حر˘˘ج˘˘لا˘˘ف
ي˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘ل ى˘˘˘ف˘˘˘˘سشت˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا
مهتلاحو ،ةمزÓلا تافاعسسإ’ا

م˘ه˘ي˘ل˘ع ر˘ه˘ظ˘ت ’و ةر˘ق˘ت˘˘سسم
.تاباسصإ’ا يف ةرؤطخ

ثدا˘ح˘لا نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘˘ج
امنيح ةيعي˘ب˘ط با˘ب˘سسأ’ ع˘قو
لمع ةمهم يف ليكسشتلا ناك
.تايلمعلا رقم ىلإا ةدؤعلا وأا

 نوراه يحابشصم

 ةروطخلأ ةتوافتم حورجل اشضرعت نيباشصم فلخ ثداحلأ

لقت تناك ةيركضسع ةنحاضش بÓقنا
ةضسبت يف ناجلث ةيدلبب سشيجلا نم ادارفأا

كرد˘لا ح˘لا˘سصم تر˘ث˘ع
يسضارأ’ا ىدحإا˘ب ،ي˘ن˘طؤ˘لا
،تيرقوات ةيدلب˘ب ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا
ى˘ل˘ع،ف˘ل˘سشلا بر˘غ لا˘م˘سش
ن˘ي˘ي˘م˘ظ˘ع ن˘ي˘ل˘كي˘ه ا˘يا˘ق˘˘ب
.نييرسشب

˘مÓ˘عإ’ا ة˘ي˘ل˘خ تح˘˘سضوأا
زا˘ه˘˘ج˘˘لا تاذ˘˘ب لا˘˘سصت’او
سسمأا اهل نايب يف ،ينمأ’ا
نأا ،«مÓسسلا» هيلع تعلطإا

ةيمي˘ل˘قإ’ا ة˘قر˘ف˘لا ر˘سصا˘ن˘ع
،تيرقواتب ي˘ن˘طؤ˘لا كرد˘ل˘ل
يسضارأ’ا ىدحإاب تلخدت دق
«ةرارخلا» ةعقب˘ب ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا
بقع ،ةيدلبلا تاذل ةعباتلا

ىلع ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا د˘حأا رؤ˘ث˘ع
،يرسشب يمظع لكيه اياقب

ة˘˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م˘˘لا˘˘ب تما˘˘ق ثي˘˘˘ح
تا˘ن˘ي˘ع˘لا ذ˘خأاو ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا
ا˘ه˘نأا˘سش ن˘م ي˘ت˘˘لا ة˘˘مزÓ˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف ةد˘˘عا˘˘سسم˘˘˘لا
.قيقحتلاو يرحتلا

تار˘˘˘˘يد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا بسسحو
نأاف ،ةينقتلا قرفلل ةيلوأ’ا
ي˘م˘ظ˘ع˘لا ل˘كي˘˘ه˘˘لا ا˘˘يا˘˘ق˘˘ب
ىلإا اهخيرات دؤعي يرسشبلا

نؤك ةيرا˘م˘ع˘ت˘سس’ا ةر˘ت˘ف˘لا
،ركذ˘لا ة˘ف˘لا˘سسلا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

نا˘˘بإا ة˘˘كر˘˘ع˘˘م ا˘˘ه˘˘ب تع˘˘قو
م˘ت˘ي˘ل ،ة˘ير˘ير˘ح˘ت˘˘لا ةرؤ˘˘ث˘˘لا
يف قمعم قيقحت حتف اهدعب
.ةيسضقلا

ءا˘ن˘بو ،ه˘تاذ قا˘ي˘˘سسلا ي˘˘ف
ل˘˘ي˘˘كو ةر˘˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘سست ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةمكح˘م ىد˘ل ة˘يرؤ˘ه˘م˘ج˘لا
ةقرفلا تاذ تلقنت،ر˘يدا˘قؤ˘ب
دسصق عقؤملا ىلإا سسمأا لوأا
ل˘كي˘ه˘لا ا˘يا˘ق˘ب جار˘˘خ˘˘ت˘˘سسا

˘˘‐ ةر˘˘ب˘˘خ˘˘˘ل˘˘˘ل ا˘˘˘ه˘˘˘لا˘˘˘سسرإاو
ثيح ‐ ةيجؤلؤيبلا ليلاحتلا

يلكلا حسسملا ةيلمع دعبو
رؤثعلا مت ةبرتأ’ا و ناكملل

حبسصيل ىرخأا ةمجمج ىلع
يأا ن˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘ثا دد˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘لا
.«نيتمجمج»

نأا ر˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘مو اذ˘˘ه
يف ةينقت˘لا ةر˘ب˘خ˘لا م˘ها˘سست
نÓ˘كي˘ه˘لا نا˘ك نإا د˘يد˘˘ح˘˘ت
ن˘م نا˘ير˘سشب˘لا نا˘ي˘م˘ظ˘˘ع˘˘لا

ةر˘˘˘˘ت˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘م
نيسصخسشل مأا ةيرامعتسس’ا
 .تاؤنسس لبق ايفؤت

ل.حلاشص

ةرتفلأ تافلخم نم اناك نإأ ديدحتل ةينقتلأ ةربخلأ
تأونشس لبق ايفوت نيشصخششل مأأ ةيرامعتشس’أ

نييرضشب نييمظع نيلكيه اياقب فاضشتكا
فلضشلا يف تيرقواتب

ديعلأ تايولحل مهلوانت دعب نأزيلغب صصاخششأأ7ـل يئأذغ ممشست

ةضسبت يف ةيحÓف تارمثتضسمب نيقيرح دامخإا
سسمأا لوأا ءا˘˘سسم تن˘˘كم˘˘˘ت

عاطقلا ةدحؤ˘ب ل˘خد˘ت˘لا قر˘ف
ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا
عاطق˘لا ةد˘حو ن˘م ،ة˘يرا˘كب˘ب
باب ةيندملا ةيامحلل ةعباتلا
دامخإا نم ،ةسسبت يف نيتايزلا

نيتا˘سسب ة˘ثÓ˘ث˘ب بسش ،ق˘ير˘ح
ى˘ل˘ع ةر˘م˘˘ث˘˘م را˘˘ج˘˘سشأا ا˘˘ه˘˘ب
ن˘˘ي˘˘تا˘˘سسب˘˘لا ي˘˘ح ىؤ˘˘˘ت˘˘˘سسم
.ةيراكبب

لخدتلا قرف تن˘كم˘ت ا˘م˘ك
ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ةد˘˘حؤ˘˘ب

ةليل ةيراكبب ةيندملا ةيامحلل
ق˘ير˘ح دا˘م˘˘خإا ن˘˘م ،سسمأا لوأا
يحب لزنم لخاد نبت ةمزحأاب
رفسسأا ،امئاد ةيراكبب دحؤملا

نم غلبي سصخسش ةباسصإا نع
مت ة˘ن˘سس23 ي˘لاؤ˘ح ر˘م˘ع˘لا
ى˘˘لإا ه˘˘ل˘˘يؤ˘˘ح˘˘تو ه˘˘˘فا˘˘˘ع˘˘˘سسإا
.ةسسبتب فرجلا ت’اجعتسسا

تر˘˘كذ ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ةيدلب ةدايع نم ةيبط رداسصم
اهنأا ،نازيلغ يف قراط نيع
ن˘م سصا˘خ˘سشأا7 تلب˘ق˘ت˘سسا

مهرامعأا حوارتت ةدحاو ةلئاع
ةنسس54و تاؤنسس4 نيب ام
دعب يئاذغ م˘م˘سست˘ب اؤ˘ب˘ي˘سصأا
مؤيلا يف تايؤلحلل مهلوانت
اذهو ،رطفلا ديع نم يناثلا
ئيق ت’احب م˘ه˘ت˘با˘سصإا د˘ع˘ب
نم اؤلمح ،نيديدسش لاهسسإاو
يح˘ب ن˘ئا˘كلا م˘ها˘ن˘كسس ر˘ق˘م
لبق نم ةدايعلا ىلإا ،ةجؤبزلا
اؤقلت نيأا ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
.مزÓلا جÓعلا

Êاكرب Òمشس / صش.Ëرك

ةيروهمجلأ صسيئرل ةءاشسإ’أو ةيماظن ةئيه ةناهإأ مهتب عبوت

يوارحضص ماضشه طضشانلا قح يف اضسبح رهضشأا6
ة˘˘م˘˘كح˘˘م سسمأا ترد˘˘˘سصأا
ا˘˘م˘˘كح ،تن˘˘سشؤ˘˘م˘˘ي˘˘ت ن˘˘ي˘˘ع
ةذ˘فا˘ن ر˘ه˘˘سشأا6 ن˘ج˘˘سسلا˘˘ب
نع ةفاسضإا ،ةذفان ريغ ىرخأاو
فلأا05 اهردق ةيلام ةمارغ
ط˘سشا˘ن˘لا ة˘ي˘سضق ي˘ف ،را˘ن˘˘يد
نم هيلعو ،يوارحسص ماسشه
يف نجسسلا رداغي نأا رظتنملا

د˘ع˘ب ل˘ب˘ق˘م˘˘لا توأا42 ـ˘˘˘لا
.هتبؤقع ةدم ذافنتسسا

عاد˘˘˘يإا م˘˘˘ت ر˘˘˘ي˘˘˘كذ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
تقؤؤ˘م˘لا سسب˘ح˘لا يوار˘ح˘سص
،يسضاملا يرفيف62 ـلا يف
ة˘م˘كا˘ح˘م˘˘لا ة˘˘سسل˘˘ج لÓ˘˘خو
تسسمت˘لا ي˘سضا˘م˘لا ءا˘ع˘برأ’ا
يف اسسبح تاؤنسس9 ةباينلا

  .هقح
ةناهإا مهتب ينعملا عبؤتو

سسيئرل ةءاسسإ’ا ،ةيماظن ةئيه
حارج لامعتسساو ،ةيرؤهمجلا
د˘˘سصق ة˘˘ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لا ةا˘˘سسأا˘˘م˘˘لا
تا˘˘˘سسسسؤؤ˘˘˘˘م˘˘˘˘ب سسا˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا
.ةيرؤهمجلا

نأوتشش ةميكح
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ةيكيرمأ’ا ةدحتملا تاي’ؤلا تلمع دقل
لÓ˘˘ت˘˘ح’ا عور˘˘سشم خ˘˘سسر˘˘تو م˘˘عد ى˘˘ل˘˘ع
ام لك لذبي يذلاو بسصاغلا يليئارسسإ’ا
ه˘ت˘ن˘م˘ي˘ه سسير˘كتو رار˘˘م˘˘ت˘˘سس’ ه˘˘ع˘˘سسؤ˘˘ب
سضرأ’ا لمجم ىلع طقف سسيل هتسسرطغو
مسسجك ددمتلا ’ا ىعسسي امنإاو ةينيطسسلفلا

اسسراح نؤكيل ةيبرعلا ةقطنملا يف بيرغ
قؤبسسم ريغ معدب ةيرامعتسس’ا حلاسصملل
تادنجأا باحسصأا ء’ؤؤهو بمارت ةرادإا نم
لدا˘ب˘ت˘لا ؤ˘ح˘ن نؤ˘لور˘ه˘ي ن˘يذ˘لا ع˘ي˘ب˘ط˘ت˘˘لا
ت’ا˘ج˘م ح˘ت˘فو يدا˘سصت˘˘ق’او يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا

تتاب يذلاو لÓتح’ا عم تاقÓعلا ةماقإ’
دودح دنع فقؤتت ملو نلو ةريبك هعامطأا
نميهيل اهادعتيسس لب ةيفارغجلا نيطسسلف
ه˘تارد˘ق˘مو ي˘بر˘ع˘لا م˘لا˘ع˘لا تاور˘˘ث ى˘˘ل˘˘ع
ه˘تا˘سسسسؤؤ˘مو ه˘نا˘ي˘ن˘˘ب ي˘˘ف ادا˘˘سسف ثي˘˘ع˘˘يو
ن˘طؤ˘لا ي˘ف رار˘ق˘ت˘سس’او ن˘˘مأ’ا عز˘˘عز˘˘يو
تاكبسش نم ةفلتخملا هتاودأا ربع يبرعلا

هايÓ˘خ وأا كا˘ن˘هو ا˘ن˘ه ة˘عورز˘م˘لا ه˘ئÓ˘م˘ع
لاجر وأا رماوأ’ا راظت˘نا˘ب ة˘م˘ئا˘ن˘لا ة˘ي˘ن˘مأ’ا
نيرسشتنملا نيي˘مÓ˘عإ’او ءا˘ير˘ثأ’ا ه˘لا˘م˘عأا
˘مÓ˘عإ’ا ل˘ئا˘سسو ى˘ل˘ع نور˘ط˘ي˘سسي ن˘يذ˘˘لا
 .ديدجلا

عور˘˘سشم˘˘لا اذ˘˘ه ل˘˘˘سصاؤ˘˘˘ت ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف
ىلع لمعلا يرورسضلا نم تاب يليئارسسإ’ا
تا˘سسرا˘م˘م ح˘سضفو ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا يد˘˘سصت˘˘لا
لب بسسحف ن˘ي˘ط˘سسل˘ف ي˘ف سسي˘ل لÓ˘ت˘ح’ا
لئاسسؤلا راكتب’ ناوأ’ا نآاو عمجا ملاعلاب
لÓتح’ا عيراسشم رطخأا ةهجاؤمل ةلاعفلا

نيناؤقلا لك ىلع لواطتلا اذهل دح عسضوو
ةيليئارسسإ’ا ة˘م˘ج˘ه˘لاو ة˘ي˘لود˘لا فار˘عأ’او
ينيطسسلفلا بعسشلا ىل˘ع ة˘قؤ˘ب˘سسم ر˘ي˘غ˘لا
فر˘ت˘˘ع˘˘ي ’ بسصا˘˘غ لÓ˘˘ت˘˘حا ما˘˘مأا ا˘˘ن˘˘نأا˘˘ف

ءانبأا لقتعيو ان˘سضرأا ح˘ي˘ب˘ت˘سسيو ا˘ن˘قؤ˘ق˘ح˘ب
مامإاو ةملاظلا هنؤجسس يف مهب جزيو انبعسش
ة˘لا˘ح نÓ˘عإا ن˘م د˘ب ’ تا˘سسرا˘م˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
فارسشإ’ا ناجل ديدحتو يندملا نايسصعلا

ل˘ك ي˘ف ي˘ناد˘ي˘م˘لا ل˘م˘ع˘لا اذ˘ه˘ل ةدا˘ي˘ق˘لاو
لÓتح’ا رحد ىتح نيطسسلف ةلود رواحم
ريسصملا ريرقتو لÓقتسس’او ةيرحلا لينو
معد˘ي ن˘م ع˘ي˘م˘ج ذ˘خأا˘ي˘ل تقؤ˘لا نا˘ح ه˘ناو
ه˘لا˘سضنو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا ر˘سصا˘ن˘يو
ل˘ك لذ˘بو لÓ˘ت˘ح’ا ن˘˘م ا˘˘ف˘˘قؤ˘˘م لدا˘˘ع˘˘لا
تاسسايسسلل دـح عـسضو لـجأا نـم دؤهجلا

تاءارـجإا ذاخـتاو ةينؤناق ريـغلا ططخـلاو
عـم ىـسشامتـي امـب ةيـسسايـسسو ةيسسامؤلبد
ة˘˘˘ي˘˘˘عر˘˘˘سشلا تارارـقو يـلودـلا نؤـنا˘˘˘قـلا
ةدـحتملا مـمأ’ا يـف ةلسصـلا تاذ ةيلودلا

ة˘ف˘سضلا م˘سض ن˘م لÓ˘ت˘ح’ا ع˘˘نـم فدـ�ب
ةقفسص ىمسسي ام قيبطتو ةلتحملا ةيبرغلا
 .ةيكيرمأ’ا نرقلا

ءابو لظ يف ماعلا اذه رطفلا ديع يتأاي
ع˘يرا˘سشم رار˘م˘˘ت˘˘سساو ل˘˘تا˘˘ق˘˘لا ا˘˘نورؤ˘˘كلا
قؤقحلا لكل هر˘كن˘تو بسصا˘غ˘لا لÓ˘ت˘ح’ا
ةلود ىلع برح˘لا ه˘نÓ˘عإاو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ا˘ن˘ي˘سضارأا ة˘مر˘ح ى˘ل˘ع ا˘يد˘ت˘ع˘م ن˘ي˘ط˘سسل˘ف

ن˘ي˘ناؤ˘ق˘لا ل˘ك ط˘ئا˘ح˘˘لا سضر˘˘ع˘˘ب ا˘˘برا˘˘سض
سسد˘ق˘لا ى˘ل˘ع هرا˘˘سصح ا˘˘سضرا˘˘ف ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا

نينطؤت˘سسم˘لا تا˘با˘سصع ا˘كرا˘ت ل˘ي˘ل˘خ˘لاو
نيدتعم سسدقلا ي˘ف نؤ˘لؤ˘سصيو نود˘بر˘ع˘ي

مايأ’ا هذه يف ىسصقأ’ا دجسسملا ةمرح ىلع
هداعأا رطفلا ديع مايأا يف ةسصاخو ةليسضفلا
ا˘ن˘ب˘ع˘سش ر˘ي˘ها˘˘م˘˘ج ى˘˘ل˘˘عو م˘˘كي˘˘ل˘˘ع ه˘˘ل˘˘لا
ة˘ي˘بر˘ع˘لا ا˘ن˘ت˘ماو م˘ي˘ظ˘ع˘لا ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا

ريخلاب ملاعلا يف رارحأ’ا لكو ةيمÓسسإ’او
يتأاي نا لجو زع هللا نم نيلمآا ةكربلاو

دق نيطسسلف ةبيبحلا انسضرأاو مداقلا ديعلا
ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإ’ا لÓ˘ت˘ح’ا سسند ن˘م ترر˘ح˘ت
ى˘سصقأ’ا د˘ج˘سسم˘لا ي˘ف ا˘ع˘ي˘م˘ج ي˘˘ل˘˘سصنو
نيطسسلفو رطفلا ديع انيلع لحي .كرابملا
بسصا˘غ˘لا لÓ˘˘ت˘˘ح’او فز˘˘ن˘˘ت ة˘˘ح˘˘ير˘˘ج˘˘لا
هتقرسسو هترطيسس سسراميو هناودع لسصاؤي
حرفلا نؤكي فيكف ةينيطسسلفلا قؤقحلل
نكلو انبعسش ءانبأاب قحلي رامدلا اذه لكو
رسصتنتسس ةحيرجلا نيطسسلف ناف ملأ’ا مغرب
نلو نطؤلا ةطراخ مسسريل انحارج ؤلعيو
ما˘ع ل˘ك  .ا˘ن˘تدؤ˘ع مؤ˘ي ’إا ا˘ند˘ي˘ع ل˘م˘ت˘كي
بع˘سشو ما˘ع ل˘ك ر˘ي˘خ˘ب رار˘بأ’ا ءاد˘ه˘سشلاو

ةيبرعلا انتماو ماع لك ريخب يبأ’ا نيطسسلف
ماع لك ريخب ملاعلا رارحأاو ةيمÓسسإ’او
لتحملا اذه يدحتتو ر˘سصت˘ن˘ت ن˘ي˘ط˘سسل˘فو
ة˘ب˘ي˘ب˘ح˘لا ن˘ي˘ط˘˘سسل˘˘ف تسشا˘˘عو بسصا˘˘غ˘˘لا

يف ىرسسأÓلو راربأ’ا ا˘ن˘ئاد˘ه˘سشل ة˘ي˘ح˘ت˘لاو
ي˘ف ن˘ي˘ط˘سسل˘ف بع˘سشو لÓ˘ت˘ح’ا نؤ˘ج˘˘سس
ا˘ن˘ل˘هأا ة˘˘سصا˘˘خو هد˘˘جاؤ˘˘ت ن˘˘كا˘˘مأا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
سسد˘ق˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ط˘˘بار˘˘م˘˘لاو ن˘˘يد˘˘ما˘˘سصلا

ندملا لكو ةزغو نينجو سسلبانو ليلخلاو
 .ةينيطسسلفلا

نيطسسلف يف ةنسسحلا اياؤنلا ريفسس
ةينيطسسلفلا حابسصلا ةديرج ريرحت سسيئر

يبرعلا دعبلا ىلع سصرحلا نم ًاقÓطنا
، ةينيطسسلفلا ةيسضقلا راسسم يف هتيمهأاو
هتنايسصو هتيامح ىلع لمعلا راطإا يفو
رابتعابو اهتامؤقم مهأا ، دحاو ةؤق لماعك
ةيبرعلا ةمأ’ا نم يسساسسأا ءزج نيطسسلف
ةغل نم ةيؤسضع طباور اهطبرت يتلاو
تاعلطتو لامآاو ديلاقتو تاداعو نيدو
ن˘م ع˘قاؤ˘لا اذ˘ه ل˘ق˘ت˘نا ثي˘ح ، ة˘كر˘ت˘سشم
لكب عقاو ىلإا  ثÓثلا مؤطرخلا تاء’
رهاظمو تارغثلا نم ريثكلا هبؤسشي فسسأا
لودلا سضعب مادقإا تاذلاب اهنمو للخلا
ل˘كب تا˘قÓ˘ع˘˘لا ج˘˘سسن ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا
(عيب˘ط˘ت˘لا) لÓ˘ت˘ح’ا ة˘لود ع˘م ا˘ه˘لا˘كسشا
رهقلا لاكسشأا لك سسرامت تلازام يذلا

نا˘˘˘ط˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘سس’او لÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح’او ل’ذإ’او
ةيمؤيلا رزا˘ج˘م˘لا بكتر˘تو د˘يا˘ه˘تر˘ب’او
ناسسنإ’ا قحب اًيمؤي تاكاهتن’ا سسرامتو
طئاحلا سضرع  ةبراسض رجحلاو رجسشلاو
ة˘ي˘عر˘سشلا تارار˘ق˘بو ي˘لود˘لا نؤ˘نا˘ق˘لا˘˘ب
نؤناقلا قؤف  اهسسفن ىرت ثيح ، ةيلودلا
ة˘ب˘سسا˘ح˘م˘لاو ة˘لءا˘سسم˘لا قؤ˘فو ي˘˘لود˘˘لا
ةرادإ’ا لبق ن˘م ة˘كار˘سشو م˘عد˘ب ة˘ي˘لود˘لا
يف اهل ةيامح لكسشت يتلاو ةيكيرمأ’ا

نم تلق˘ت˘ناو ، ة˘ي˘لود˘لا تا˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ل˘ك
ةماتلا ةكارسشلا عبرم ىلا زايحن’ا عبرم
.لماكلاب هفقاؤم ينبتو لÓتح’ا عم

ة˘˘لور˘˘ه˘˘لاو ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لا عؤ˘˘˘سضؤ˘˘˘م نإا
ة˘ما˘قإاو لÓ˘ت˘ح’ا ها˘ج˘تا˘˘ب ة˘˘عرا˘˘سست˘˘م˘˘لا
ة˘يدا˘سصت˘˘ق’او ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا

ة˘ي˘سضا˘ير˘لاو ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لاو ة˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’او
تارا˘˘يز˘˘لاو تاءا˘˘ق˘˘ل˘˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘عإ’او

ة˘˘سشرو ) ة˘˘فا˘˘سضت˘˘سساو تار˘˘˘م˘˘˘تؤؤ˘˘˘م˘˘˘لاو
رؤحم دعت يتلاو ةمانملا يف (نيرحبلا
بمارت عورسشم) نرقلا ةقفسص نم سساسسأا
عورسشملاو ةيسضقلا ة˘ي˘ف˘سصت˘ل (ؤ˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن
ىلإا ؤهاينتن ةرايزو ينيطسسلفلا ينطؤلا

ىلإا ةيلي˘ئار˘سسإ’ا ة˘فا˘ق˘ث˘لا ةر˘يزوو نا˘م˘ُع
ليئارسسإاو يبرع ؤتان ليكسشتو تارامإ’ا

ةفاسضتسساو ، ناريإا دسض هنم يسساسسأا ءزج
ةيبرعلا تا˘ي˘ئا˘سضف˘لا ي˘ف ن˘ي˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإ’ا

هذه لثم عيبطتلا ىلإا تاؤعدلاو اهريغو
برسضو فاعسضإا لماؤع لكسشت اياسضقلا
قؤق˘ح˘ل ر˘كن˘تو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ف˘قؤ˘م˘ل˘ل
لÓتح’ا ةلودل ةئيه˘تو ة˘حار˘سص ا˘ن˘ب˘ع˘سش
اهتياورل ًازيزعتو ، ةقطنملا يف اهلؤبقل
فقؤملا ةدحؤب ًاسسم  كلذ دّعُيو ، ةفيزملا
تدكأا يتلاو ، هتاررقمو هممقو يبرعلا

لكب ينيطسسلفلا فقؤملا ىلع اهعيمج
يبرعلا عامجإÓل ًابرسض كلذكو ، هتايطعم
ةردا˘ب˘م » د˘م˘˘ت˘˘عا يذ˘˘لاو ه˘˘ن˘˘ع جور˘˘خو
توريب ةمق رمتؤؤم يف » ةيبرعلا مÓسسلا

سساسسأا أادبم ىلع تدكأا يتلا2002  ماع
اذ˘ه ع˘م تا˘قÓ˘ع ة˘يأا  ة˘ما˘قإا مد˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع
ريرقتو لÓتح’ا ءاهنإا دعب ’إا لÓتح’ا
هسضرأا ىلع ينيطسسلفلا بعسشلل ريسصملا

اهتمسصاعو ةينيط˘سسل˘ف˘لا ة˘لود˘لا ة˘ما˘قإاو
م˘هدÓ˘ب ى˘لإا ن˘ي˘ئ˘جÓ˘˘لا ةدؤ˘˘عو سسد˘˘ق˘˘لا

اهنم اودرسش يتلا مهتاكلتممو مهرايدو
كلذكو491 يممأ’ا رارقلا قفو84 ماع
ـلا طاسشنو دؤهجل ا˘بر˘سض ع˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا د˘ع˘ي

SDBةلود ةعطاقم يف اهتكرح ةقاعإاو
بح˘˘˘سسو ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ب˘˘˘˘قا˘˘˘˘ع˘˘˘˘مو لÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح’ا

تازاجنا تققح يتلاو اهنم تارامثتسس’ا
.ديعسصلا اذه ىلع ةمرتحمو ةريبك

ةلود  لبق نم ةمؤمحملا ت’واحملا نإا
ع˘قاؤ˘لا ي˘ف قار˘˘ت˘˘خا ثاد˘˘حإ’ لÓ˘˘ت˘˘ح’ا
اهتياور قيؤسست راطا يف بسصي يبرعلا
اذه نم ءزجك اهدؤجو تيبثتو ةفيزملا
ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا فاد˘˘˘هأ’ ًاد˘˘˘ي˘˘˘سسج˘˘˘ت ع˘˘˘قاؤ˘˘˘لا
ةلود هل˘جأا ن˘م تما˘ق ي˘ت˘لا ة˘ي˘نؤ˘ي˘ه˘سصلا
ة˘ئز˘ج˘تو تي˘ت˘ف˘ت ي˘ف بسصا˘˘غ˘˘لا نا˘˘ي˘˘كلا
هسضؤهنو هرؤطت ع˘ن˘مو ي˘بر˘ع˘لا ع˘سضؤ˘لا

بهنو هداسصتقا ىلع ةرطيسسلاو هتدحوو
اهرابتعاب هتاردقم لكو هتاورثو هتاريخ
حلاسصم ى˘م˘ح˘تو ى˘عر˘ت لÓ˘ت˘حا ة˘لود˘ك
ة˘يرا˘م˘ع˘ت˘سسا ةد˘عا˘قو بر˘˘غ˘˘لاو ا˘˘كير˘˘ما

.ةمدقتم
يد˘ح˘ت ل˘كسشي ع˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا عؤ˘سضؤ˘م نإا
ر˘طا˘خ˘م˘لا ن˘م Óً˘ه˘سس سسي˘ل ءز˘جو ر˘ي˘ب˘˘ك
انه نم ، ين˘طؤ˘لا عور˘سشم˘لا˘ب ة˘قد˘ح˘م˘لا
ة˘سسا˘ي˘سس ف˘قؤ˘ب ة˘ي˘بر˘ع˘لا لود˘˘لا د˘˘سشا˘˘نأا
عم تاقÓعلا ةماقا يف ةلورهلاو سضكرلا
تا˘ق˘بؤ˘م˘لا ل˘ك سسرا˘م˘ي يذ˘لا لÓ˘ت˘ح’ا

حيبتسسيو قرتخيو هناريط دبرعي يذلاو
ةيبرعلا ةدايسسلاو ءاؤجأ’ا يمؤي لكسشب
فادهأ’ا ن˘م د˘يد˘ع˘لا˘ب سسم˘لاو ءاد˘ت˘عÓ˘ل
ةيلوؤؤسسمب فؤقؤلا بلطتي امم ، ةيبرعلا

تارارقل ذيفن˘تو ة˘ي˘لا˘ع ة˘ي˘مؤ˘قو ة˘ي˘بر˘ع
نيطسسلف نأا نم اقÓطناو ةيبرعلا ممقلا

ي˘بر˘ع˘لا ي˘مؤ˘ق˘لا ن˘م’ا ن˘م سسا˘سسأا ءز˘ج
ىلع لمعلاو ةيز˘كر˘م˘لا بر˘ع˘لا ة˘ي˘سضقو
ىؤتسسم ىلإا يبرع˘لا ف˘قؤ˘م˘لا˘ب ءا˘ق˘تر’ا
اهل سضرعتت يتلا رطا˘خ˘م˘لاو تا˘يد˘ح˘ت˘لا

بلا˘كت˘لا ن˘م ة˘ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا
ا˘˘ه˘˘ئا˘˘ه˘˘نإ’ ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘˘سسإ’ا‐ ي˘˘˘كير˘˘˘مأ’ا

هاج˘ت ة˘ي˘بر˘ع˘لا ف˘قاؤ˘م˘لا˘ف ، ا˘ه˘ت˘ي˘ف˘سصتو
ةدحؤلاب مسستت نا ةيني˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘ي˘سضق˘لا

ف˘قؤ˘م˘لا زز˘ع˘تو م˘عد˘ت ي˘ت˘لا ة˘بÓ˘سصلاو
تا˘يد˘ح˘ت˘لا ة˘ه˘جاؤ˘م ي˘ف ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف˘˘لا
ىلع ةيثراك بقاؤعب رذنت يتلا ةريبكلا
.ةينيطسسلفلا ةيسضقلا

ةب˘ل˘ث˘م ة˘ه˘جاؤ˘م ي˘ف د˘حؤ˘ت˘ن نأا ا˘ن˘ي˘ل˘ع
ل˘˘ك ما˘˘مأا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا ع˘˘ط˘˘قو ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لا
ى˘ع˘سست ي˘ت˘لا ع˘يرا˘سشم˘لاو ت’وا˘˘ح˘˘م˘˘لا
ؤحن ةلورهلاو ةءابعلا تحت نم جورخلل
 . عيبطتلا قلزنم

ينيطسسلف بتاكو ثحاب

 ةلقتضسŸا ةينيطضسلفلا ةلودلا ةماقإاو انتدؤع مؤي انديع

 !! عيبطتلا ةبلثم

 ةودقلأ يرشس  : ملقب

بلاط مكح
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رمقلا لامتكا ةليل ينعي «ةبئذتضسŸا» باتكو ةيعامتجا ايبؤف نم Êاعأا تنك

نيفلاخملل جد فلأأ003 ىلإأ جد فلأأ001 نيب حوأرتت ةيلام تامأرغ

ةنتابب ةيلؤب رطفلا ديع مايأا لÓخ راجتلل ةمات ةباجتضسا

نإأو أذه ،ةريثك مÓقأاب تدرفتو تزّيمت ،ةّيبابشش ةروث ماّيأ’أ هذه رئأزجلأ يف ّيبدأ’أو يفاقثلأ طشسولأ فرعي
مّدقتملأ ملاعلأ نمشض نوكيل اينف ايعوو ايركف اًجشضنو ةيفاقث ةوحشص دهششي أأدب عمتجملأ ّنأأ ىلع ّلدي امّنإاف ّلد
انرتخأ ،ةفاقثو أركف بترلأ فرششأأو يلاعملأ ىلإأ نيحماطلأو نيدعاشصلأ نيحومّطلأ بابّششلأ ء’ؤوه نيب نمو ..

اهعلوب تفرُع ،اهرمع نم رششع ةعباشسلأ يف ةباشش ةبتاك «ةبئذتشسملأ» باتك ةبحاشص «ةردأدز صسيقلب» مكل
ةداهشش لينو قيقحت نم ةيأدب ،حاجنلأ ملشس قلشست يف اهتبغرو فيلأاتلل اهبحو ةباتكلاب اهفغششو بدأ’اب

.ماعلأ أذه يف اهيلع ةلبقم يه يتلأ ايرولاكبلأ

ةرا˘ج˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م تل˘˘ج˘˘سس
نم ةمات ةباجتسسا ،ةنتاب ةي’ؤب

مهدينجت مت نيذلا راجتلا فرط
ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘لا ن˘يؤ˘م˘˘ت نا˘˘م˘˘سضل
تاذ تا˘مد˘خ˘لاو تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا˘˘ب
يمؤي لÓخ عسساؤلا كÓهتسس’ا

ا˘م˘ب˘سسح ،كرا˘ب˘م˘لا ر˘ط˘ف˘لا د˘ي˘ع
.حلاسصملا تاذ نم ديفتسسا

ة˘˘ب˘˘˘سسن نأا رد˘˘˘سصم˘˘˘لا د˘˘˘كأاو
نم ةموادملا ماظنل ةباجتسس’ا

ديع يمؤي لÓ˘خ،را˘ج˘ت˘لا فر˘ط
دعب ،ةئم˘لا˘ب001 تغ˘ل˘ب ر˘ط˘ف˘لا
ع˘ي˘ب تÓ˘ح˘م با˘ح˘سصأا ماز˘˘ت˘˘لا
ة˘˘ع˘˘سساؤ˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا داؤ˘˘م˘˘˘لا
ةيجاتنإ’ا تادحؤلاو كÓهتسس’ا
،ةميلعتلاب زباخملا ىلإا ةفاسضإ’اب
رجات344 ر˘ي˘خ˘سست ى˘لا ار˘ي˘˘سشم
ة˘˘˘ط˘˘˘سشنأ’ا بسسح ن˘˘˘ي˘˘˘عزؤ˘˘˘م
ر˘ب˘ع قؤ˘سسلا ن˘يؤ˘م˘˘ت نا˘˘م˘˘سضل

16ـلا ة˘ي’ؤ˘لا تا˘يد˘˘ل˘˘ب ل˘˘ما˘˘ك

،ة˘يرور˘سضلا داؤ˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘˘ب
ةينعملا زباخملا ددع ددح ثيح
ـب ديعلا ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ة˘مواد˘م˘لا˘ب
ةماعلا ةيذ˘غ˘ت˘لا طا˘سشن ا˘مأا،18
امأا ،يراجت لحم362 ـب ددحف
يف88 ـب تددحف تاباسصقلا

ةيجاتنإ’ا تادحؤلا ددع غلب نيح
نا˘م˘˘سضل كلذو11 ةر˘خ˘سسم˘لا
ل˘ما˘˘ك ر˘˘ب˘˘ع قؤ˘˘سسلا ن˘˘يؤ˘˘م˘˘ت
داؤملا فلتخمب ةي’ؤلا تايدلب
م˘ت ا˘م˘ك .ة˘يرور˘سضلا ة˘ي˘ئاذ˘˘غ˘˘لا
ةباقر نامسضل ةقرف72 فيلكت
اؤماق ديعلا مايأا نيبوانملا راجتلا
ءاؤسس ،ةب˘قار˘م˘لا ة˘م˘ه˘م ي˘لؤ˘ت˘ب
داؤ˘م˘لا ة˘ي˘عؤ˘ن˘˘ب ر˘˘مأ’ا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت
نم عيبلل ةسضورع˘م˘لا ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا
وأا سشغ ة˘˘لا˘˘ح ة˘˘يأا ع˘˘˘م˘˘˘ق ل˘˘˘جأا
دكأاتلا لجأا نم ،راجتلا ةبقارمل
را˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا مار˘˘˘ت˘˘˘حا ىد˘˘˘م ن˘˘˘م
ح˘لا˘سصم تنا˘˘كو.تاميلعتلل

غيلب˘ت˘ب تما˘ق ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م
نم ،ةموادملاب نيينعملا راجتلا

را˘ج˘ت˘لا مز˘ل˘ت ةر˘ي˘˘خ˘˘سست لÓ˘˘خ
ج˘˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب مار˘˘˘ت˘˘˘حا ةرور˘˘˘˘سضب
ى˘ل˘ع اؤ˘ل˘سصح˘ت ن˘يأا ة˘مواد˘م˘˘لا
˘مد˘ع لا˘ح ي˘فو ا˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘خ˘˘سسن
مهسضرعت ةريخسستلا هذه مارتحا
دح لسصت دق ةيرادإا تابؤقع ىلإا
نأا افيسضم ،مهتÓحم قلغ حارتقا
ةيعدرلا تاءارجإ’او تا˘بؤ˘ق˘ع˘لا
ا˘ه˘ل سضر˘ع˘ت˘ي نا ن˘كم˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا
ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت ف˘لا˘خ˘م˘لا ر˘جا˘ت˘˘لا

001 نيب حوارتت ةيلام تامارغ
بسسح جد فلأا003 ىلإا جد فلأا
اذكو ،سسرا˘م˘م˘لا طا˘سشن˘لا عؤ˘ن
مدع لاح يفو ،رهسش ةدمل قلغلا
ىلع ةسضورفملا ةمارغلا ديدسست
ىلإا هفلم لاحي فلاخملا رجاتلا
.هيف لسصفلل ةيئاسضقلا تاهجلا

م.ءامشسأأ

كتايأدب نع انيثدحت ول
نود ىتمو ةباتكلأ يف

؟صصن لوأأ كملق
ى˘˘لوأ’ا تا˘˘˘ياد˘˘˘ب˘˘˘لا تنا˘˘˘ك

ناديم˘لا ي˘ف ي˘ل˘ما˘نأا كير˘ح˘ت˘ل
تنا˘˘˘ك ،ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘سسا˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘سسب
يف ةكراسشملا ربع يتاقÓطنا

رودل ةطسشنمو ةيعاذا سصسصح
.تابسسانملا يف بابسشلا

تاقوعملأو تابقعلأ
بتاك يأأ راشسم يف ءزج

تهجأو له ،باشش
كتايأدب يف تابوعشص
؟اهيلع تبلغت فيكو
ن˘˘˘˘م ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘كلا ته˘˘˘˘˘جاو

يناعأا تنك ينأا امب تابؤعسصلا
فؤخلا يأا ةيعامتجا ايبؤف نم
سسا˘˘˘ن˘˘˘لاو ظا˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘˘ك’ا ن˘˘˘˘م
تي˘˘نا˘˘ع د˘˘ق˘˘ف ،ة˘˘ه˘˘جاؤ˘˘˘م˘˘˘لاو
قÓطاو ةبسشخلا ىلع فؤقؤلل
يبلغت نا˘كو ي˘عاد˘بإ’ نا˘ن˘ع˘لا

يتلا ةدلاؤلا ةدعا˘سسم˘ب ا˘ه˘ي˘ل˘ع
ن˘م ي˘جار˘خإ’ ا˘˘هرود˘˘ب تنا˘˘ع
رؤ˘م˘سضلاو ل˘ج˘˘خ˘˘لا ة˘˘ع˘˘قؤ˘˘ق
.يسسفنلا

ّايشسفن اًمعد تدجو له
؟كطشسو نم ّايلامو

يدا˘˘م˘˘لا م˘˘˘عد˘˘˘لا تي˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ت
،ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لا ن˘˘م يؤ˘˘ن˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لاو
تثراؤت يتلا يتدلاو اسصؤسصخ
.اهنم ةباتكلا تانج

نيّبحت يذلا لاجملا ؤه ام
؟هيف ةباتكلا

لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ة˘˘با˘˘˘ت˘˘˘كلا بحأا
ةياورلل حمطأاو رعسشلا

يّذلأ بتاكلأ وه نم
؟هب تّرثأات كّنأأَ تدجو

نم يب اريثأات رثكأ’ا بتاكلا
رثكأا ا˘مو ي˘ب˘ن˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ل˘ها˘ج˘لا
نيرسصاعملا نمو هب نيرثأاتملا
.ىفطسصم دلاخ دمحأا

يّتلأ بتكلأ يه ام
تمهاشس اهّنأأ نيدقتعت

بتاكلأ ةّيشصخشش ءانب يف
؟كلخأد

يف تمهاسس يتلا بتكلا نم
سسؤتسسرخيتنا يتيسصخسش ءانب
ةأارما ينتيل ،نزحت ’ باتكو
بت˘كلا ن˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلاو ة˘˘يدا˘˘ع
.ةيقارلا

ام ،«ةبئذتشسملأ» كباتك
يكل كمهلأأ يّذلأ
ةل’د امو ،هيبتكت

؟أذه لك يف بئذلأ
ير˘ط˘ف سسؤ˘˘ه ؤ˘˘ه ما˘˘ه˘˘ل’ا

ع˘م ة˘˘با˘˘ت˘˘كلا تق˘˘ل˘˘خ ثي˘˘ح˘˘ب
ي˘ل˘ما˘نأا ن˘م تذ˘غ˘تو ي˘فور˘ظ
يه يتاباتك يف بئذلا ةل’دو
هنأا ثيح ،هتافر˘سصتو ه˘ت˘ع˘ي˘ب˘ط
ي˘قا˘˘ب ن˘˘ع ه˘˘تا˘˘ف˘˘سصب ز˘˘ي˘˘م˘˘م
بتاكلا رمأا كلذك ،تاناؤيحلا

سسا˘˘ن˘˘لا ر˘˘ئا˘˘˘سس ن˘˘˘ع ز˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘م

هتافرسصت ه˘ب˘سشيو ه˘سسي˘سسا˘حأا˘ب
تد˘سصق ،ر˘سشب˘˘لا قÓ˘˘خأا ل˘˘ب˘˘ن
رمقلا لامتكا ةليل بائذتسس’اب

.تاملكلا كلمت يزيرغ ماهلإاك
أذه أذامل ،ةبئذتشسملأ

امو ،هريغ نود رايتخ’أ
؟ةيمشستلأ نم فدهلأ
را˘ي˘ت˘خ’ا ع˘قو ة˘ب˘ئذ˘ت˘سسم˘˘لا
ه˘ت˘ل’د˘ل ناؤ˘ن˘˘ع˘˘لا اذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع
عقاؤلا هاد˘سص ةؤ˘قو ة˘يؤ˘ن˘ع˘م˘لا

.دئاسصقلا نؤمسضم ىلع
كتاحومطو كعيراششم

ىلع ةيلبقتشسملأ
يشصخششلأ نييوتشسملأ

؟يعأدب’أو
ريغ ةيسصخسشلا تاحؤمطلا

ي˘ف ق˘ي˘فؤ˘ت˘لا ا˘ه˘لوأا ،ةدود˘ح˘م
ى˘ل˘˘عو ا˘˘يرؤ˘˘لا˘˘كب˘˘لا ةدا˘˘ه˘˘سش
حا˘ج˘ن ي˘˘عاد˘˘ب’ا ىؤ˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
ت’ا˘˘سسر˘˘لاو را˘˘كفأ’ا لا˘˘سصيا
.يباتك يف ةلوادتملا

ءأرقلل ةريخأأ ةملك
ةديرجلأو

سصلا˘˘خ مد˘˘قأا ر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا ي˘˘˘ف

مكتد˘ير˘ج˘ل ر˘يد˘ق˘ت˘لاو ر˘كسشلا
ل˘˘˘˘ما˘˘˘˘ك ءا˘˘˘˘ط˘˘˘˘عإاو ءار˘˘˘˘غ˘˘˘˘لا
ءا˘م˘نإ’ ة˘ن˘كم˘م˘لا تا˘حا˘سسم˘˘لا
.اهنم ةتؤبكملا ءادباو بهاؤملا

مهجأرخإأو لخدتلأ ةرورشض ةيلÙأ تاطلشسلأ أوعد
 ءاشصقإ’أو صشيمهتلأ ةرؤوب نم

روزرزلا ‘ ةرابح Úع ناكضس
ءاŸاو ءابرهكلاب نؤبلاطي ةليضسŸاب

كلاضسŸا ةئيهتو
ةرابح نيع ناكسس ،بلاط

،ةليسسملا يف روزرزلا ةيدلبب
ة˘ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ن˘˘م
لخدتلا ةرورسض ،نيبختنملاو
سشيمهتلا ةرؤؤب نم مهجارخإاو
،نا˘˘˘˘˘مر˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لاو ءا˘˘˘˘˘سصقإ’او
’ مهت˘ق˘ط˘ن˘م نأا ن˘ي˘ح˘سضؤ˘م
لكاسشملا ديد˘ع ي˘نا˘ع˘ت لاز˘ت
ة˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ج ةر˘˘ج˘˘ه بب˘˘سس ا˘˘م
ند˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا ن˘˘ي˘˘ن˘˘˘طا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ل
ةا˘ي˘ح ن˘ع ا˘ث˘ح˘˘ب ةروا˘˘ج˘˘م˘˘لا
ثي˘˘˘ح ،ة˘˘˘˘م˘˘˘˘ير˘˘˘˘كو ل˘˘˘˘سضفأا

ةلئاع07 نم ديزأا تعسضو
ةماه اطورسش ةقطنملاب نطقت
رارقتسس’ا ىلع مهعجسشت دق
ي˘ف ىر˘خأا تÓ˘ئا˘˘ع بغر˘˘تو
ةمدخل ةقطن˘م˘لا ى˘لإا ةدؤ˘ع˘لا
مهتاطاسشن ةلوازمو مهيسضارأا
ةي˘سشا˘م˘لا ة˘ي˘بر˘تو ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا

ط˘بر مد˘ع˘ب ة˘ياد˘ب ،ا˘هر˘˘ي˘˘غو
ءابره˘كلا ة˘كب˘سشب ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
م˘ه˘ب˘ل˘غا لاز˘ي ’ ذإا ،ة˘ي˘ف˘ير˘لا
تاد˘˘لؤ˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع د˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘ي
توزا˘م˘لا ةدا˘م لا˘م˘ع˘˘ت˘˘سسا˘˘ب
،ةديعب تا˘ط˘ح˘م ن˘م ه˘ب˘ل˘جو
م˘ت˘ي ذإا بور˘˘سشلا ءا˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا
ة˘ط˘سساؤ˘ب تÓ˘ئا˘ع˘لا د˘˘يوز˘˘ت
حوارتت را˘ع˘سسأا˘ب ج˘يرا˘ه˘سصلا
،جد0002 ىلإا0051 نيب
نا˘˘كسسلا سضع˘˘ب ف˘˘خ˘˘ي م˘˘لو
مهتاناعم نأا ذيمÓتلا ءايلوأاو
ةيثراكلا ةلاح˘لا ى˘لإا تد˘ت˘ما
نيع يداوو ةيفيرلا كلاسسملل

لك د˘ن˘ع ر˘ي˘خأ’ا اذ˘ه ،ةرا˘ب˘ح
بعسصت ءاتسشلا لسصف لؤلح
قطانملا ىلإا لقنتلاو ةكرحلا
ةيدلب˘لا يز˘كر˘مو ةروا˘ج˘م˘لا

دنع يداؤلا ببسسيو ،ةرئادلاو
ل˘كا˘سشمو بعا˘ت˘م ه˘نا˘˘سضي˘˘ف
ملاعلا نع ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا لز˘ع˘يو
ة˘ي˘ط˘غ˘˘ت˘˘لا ى˘˘لإا ،ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا
ع˘˘فرو ة˘˘ب˘˘ئا˘˘غ˘˘لا ة˘˘ي˘˘ح˘˘˘سصلا

ي˘˘˘ف˘˘˘ير˘˘˘لا ن˘˘˘كسسلا سصسصح
عفر ىرخأا ةهج نم ،اهريغو
ن˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ب بكن˘م˘لا نا˘˘كسس
03 ي˘لاؤ˘ح م˘هدد˘عو رور˘˘سس
يف عارسسإ’ا ةرورسض ،ةلئاع
ةيئابرهكلا تادادعلا بيكرت
ةينعملا تا˘ه˘ج˘لا ناو ا˘م˘ي˘سس
ءا˘بر˘ه˘كلا عور˘˘سشم تد˘˘سسج
رهسشأا لبق ةقطنملاب ةيفيرلا

ي˘˘ف تاءار˘˘جإ’ا ل˘˘˘ك تم˘˘˘تو
ق˘فر˘م˘لا لÓ˘غ˘ت˘˘سسا را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا
ذنم هراظتنا لاط يذلا ،ماهلا

يف اببسس ناكو ةينمز دؤقع
تÓئاعلا نم تارسشعلا ةرجه
.ةرواجملا ندملا ىلإا

ناملي ينب ناكشس
ةئيهتب نوبلاطي

هايÃ طبرلأو تاقرطلأ
برششلأ

تار˘˘˘˘˘˘˘˘سشع ،بقر˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي
ناملي ينب ةيدلبب نينطاؤملا
ليعفتو ديسسجت ،ةليسسملا يف
ةاي˘ح˘لا˘ب ة˘ل˘سص ا˘ه˘ل ع˘يرا˘سشم
ة˘يد˘ل˘ب˘˘لا نا˘˘كسسل ة˘˘ي˘˘مؤ˘˘ي˘˘لا
نع نيل˘ث˘م˘م ر˘ي˘ب˘ع˘ت بسسح˘ب
ة˘˘˘˘˘لؤ˘˘˘˘˘ج لÓ˘˘˘˘˘˘خ نا˘˘˘˘˘˘كسسلا

ءا˘ي˘˘حأا ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘ي˘˘عÓ˘˘ط˘˘ت˘˘سسا
.ةنيدملا

ةئيهت نع ثيدحلا مت ثيح
عيراسشملا يهو تاقرط ةثÓث
ذن˘م نا˘كسسلا ا˘ه˘ب˘قر˘ت˘ي ي˘ت˘لا

اهنم ةر˘ي˘سصق˘لا˘ب تسسي˘ل ةد˘م
ي˘ن˘ب ط˘بر˘˘ي يذ˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا
ةعباتلا دواد نب ةقطنمب ناملي
قير˘ط˘لا ؤ˘هو ،جر˘ب˘لا ة˘ي’ؤ˘ل
يلثمم سضعب هيف ىري يذلا
رؤ˘ح˘م ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا

ف˘ي˘ف˘خ˘ت ه˘نأا˘˘سش ن˘˘م يؤ˘˘ي˘˘ح
ناكسسل ةسصاخ لقنتلا ةاناعم
ةيناكسسلا تاع˘م˘ج˘ت˘لا سضع˘ب
ق˘ير˘ط˘لا اذ˘ه ل˘غ˘ت˘سست ي˘˘ت˘˘لا
ة˘فا˘سسم ى˘ل˘˘عو م˘˘ئاد ل˘˘كسشب
سضع˘˘˘˘ب را˘˘˘˘سشأاو ،م˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ك01
طبارلا قيرطلا ىلإا ناكسسلا

ز˘كر˘م˘ب ةرا˘سشر˘سشلا ة˘ق˘ط˘ن˘˘م
ى˘ل˘ع نا˘م˘ل˘ي ي˘ن˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا

ق˘ير˘ط ؤ˘هو م˘ل˘ك11 ة˘فا˘سسم
نم هنا سضرتفي ثيح ،يئ’و
تنا˘˘˘ك ي˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘يرا˘˘˘سشم˘˘˘˘لا
ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ط فر˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سس
نؤ˘ثد˘ح˘ت˘م لؤ˘ق˘ي د˘ي˘سسج˘ت˘لا
رؤنلا ري مل مؤيلا دحل نكل
تا˘˘ع˘˘ل˘˘ط˘˘تو لا˘˘مآا ل˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘ل
اذ˘ه˘ب ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا نا˘˘كسسلا
حلاسصملا فلت˘خ˘مو ق˘ير˘ط˘لا
رظنلل ة˘ي’ؤ˘لا ي˘لاو ل˘خد˘ت˘ب
يذ˘˘لا عور˘˘˘سشم˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف
تار˘˘˘˘˘˘سشع سصل˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘سس
ةيقيقح ةاناعم نم نينطاؤملا

ءي˘˘˘سشلا سسف˘˘˘نو ،ة˘˘˘ي˘˘˘مؤ˘˘˘يو
نيب طبارلا قيرطلل ةبسسنلاب
ةيدل˘ب˘لا ر˘ق˘مو طؤ˘ج˘م ة˘ير˘ق
يلاؤ˘ح˘ب رد˘ق˘ت ة˘فا˘سسم ى˘ل˘ع
رواح˘م˘لا هذ˘ه د˘ع˘تو م˘ل˘ك60
يلث˘م˘م سضع˘ب يأار˘ب ة˘ثÓ˘ث˘لا
ة˘يؤ˘لوأا ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا
كف ه˘˘نأا˘˘سش ن˘˘م ل˘˘ب نا˘˘كسسلا

مهاسسيو قطانملا كلت ةلزع
كيهان تارسشع˘لا تي˘ب˘ث˘ت ي˘ف
لكسشت تاقرطلا كلت نأا نع
،ةيلحملا ةيمنتلا تاودأا دحا

ى˘كت˘سشا ر˘خأا د˘ي˘ع˘سص ى˘ل˘عو
ءا˘م˘لا ة˘ي˘ع˘سضو ن˘م نا˘˘كسسلا
دح ى˘ل˘ع˘ف بر˘سشل˘ل ح˘لا˘سصلا
عمتجملا يلثم˘م د˘حا ر˘ي˘ب˘ع˘ت
بر˘سشلا ة˘ي˘ل˘م˘ع نأا ،ي˘ند˘م˘لا

رمأ’ا ابيرقت امؤي51 لك ةرم
ىلإا ريخأ’ا يأارب لؤحت يذلا

نأا عم عيمجلا دراطي سسجاه
طبرب قلعت˘ي ا˘عور˘سشم كا˘ن˘ه
ناز˘˘خ˘˘لا˘˘ب ةرا˘˘سشر˘˘˘سشلا را˘˘˘بآا

عور˘سشم˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا ز˘كر˘˘مو
ذنم هنع ثيدحلا ىرج يذلا

نكل ةر˘ي˘سصق˘لا˘ب تسسي˘ل ةد˘م
ى˘لإا هر˘خأا˘ت با˘ب˘˘سسأا ل˘˘ه˘˘ج˘˘ت
يذ˘لا عور˘سشم˘لا ،اذ˘ه ا˘ن˘مؤ˘ي
ققحيسس يذلا لمأ’اب فسصؤي
هاي˘م ة˘مزأا قؤ˘ط˘يو جار˘ف˘ن’ا
ناكسس ىد˘ل هر˘ظ˘ت˘نا بر˘سشلا
م˘هدد˘ع غ˘لا˘ب˘لا نا˘م˘ل˘˘ي ي˘˘ن˘˘ب

.ةمسسن ف’آا01 يلاؤح
ع .دلاخ

mahali@essalamonline.com

تأدحو تÓخدت ةليشصح
ةيندملأ ةيامحلأ

092 ليجضست
يمؤي لÓخ Óخدت
رطفلا ديع
مناغتضسمب كرابملا
ةيامحلأ تأدحو تلجشس

أذهو Óخدت092 ةيندملأ
تاملاكم يقلت رثإأ ىلع

فرط نم ةثاـغتشس’أ
تÓخدتلأ هذه ،نينطأوملأ
ةطششنأأ ت’اجم فلتخم تلمشش
ءأوشس ةيندملأ ةيامحلأ
،رورملأ ثدأوحب ةقلعتملأ
ءÓجإ’أ ،ةيلزنملأ ثدأوحلأ
قئأرحلأ داــمخإأ يحشصلأ

نم ،ةينمأ’أ ةزهجأ’أ ةيطغتو
صصاخ لــخدت352 اهنيب
نـيأأ ،يحشصلأ ءÓجإ’أ تايلمعب
352 ءÓجإأو فاعــشسإأ اــهيــف مت

ىلإأ صضيرمو حيرج
نأوعأأ فرط نم تايفششتشسملأ
يأ نود ،ةـيندملأ ةيامــحلأ

تايفو
،رورملأ ثدأوح صصخي اميف امأأ

ةيامحلأ تأدحو تماق
نم تÓـخدـت50 ـب ةيندملأ
ىلإأ تدأأ رورم ثدأوح50 لجأأ
ثدأوح يف ىحرج70 ةباشصأ

مهلقنو مهفاعشسإأ مت ةقرفتم
.ةيئافششتشسإ’أ زكأرملأ ىلإأ

اشضافخنأ انظح’ دقلو
رورملأ ثدأوح يف اشسوشسحم

كلذكو ةرتفلأ هذه لÓخ
لÓخ ثدأوحلل يلك مأدعنأ
،رطفلأ ديع نم لو’أ مويلأ

ةيامحلأ تأدحو تماق امك
اهنم تÓخدت60 ـب ةيندملأ

ليشصاحم قئأرحو ةيلزنم
حمشس ،ةـفلتخــم ةيعأرز
فلخت مل قئأرح60 دامـــخإاب
،ةربتعم رئاشسخ يأأ اهلمجم يف
تايلمعلأ صصخي اــميف امأأ
تأدحو تماقف ةفلتخملأ
Óـخدت22ـب ةيندملأ ةيامحلأ

ةيطغتل ةرتفلأ صسفن يـف
ذاقنإأو فاعشسإأ ةيلمع22
ليوحتو ،رطخ يف صصاخششأ’أ

ظفح ةحلشصم ىلأ ىفوتم10
.مناغتشسم ىفششتشسمب ثثجلأ

نيدلأرون.ب

فشسوي نب . رشضÿ . أأ :اهرواح



نع تقؤلا تاذ يف نيلئاسستم
ةيفيرلا ةيمنتلا نم مهبارعإا لحم
اؤبلاط ثيح مهتقطنمب ةبيغملا
اهسسأار ىلعو ةيئ’ؤلا تاطلسسلا

لخدت˘لا ةرور˘سضب ة˘ي’ؤ˘لا ي˘لاو
نم ةقط˘ن˘م˘لا لا˘سشت˘ن’ ل˘جا˘ع˘لا
ءاسصقإ’او يؤمنتلا فلختلا ةرئاد
لازي ’ يذلا سشيمهتلاو يرادإ’ا
’ نيذلاو نؤحÓفلا هيف طبختي
رابآا رفح سصخر نورظتني نؤلازي

م˘ه˘جؤ˘ت˘ن˘م م˘ي˘˘عد˘˘ت˘˘ل ة˘˘ق˘˘ي˘˘م˘˘ع
دعب ،ددعتملاو عؤنتملا يحÓفلا
ن˘م تا˘ئ˘م˘˘لا سسر˘˘غ˘˘ب اؤ˘˘ما˘˘ق نأا
رعت مل يتلاو ةرمثملا راجسشأ’ا
مامتها يأا ةيلحملا تاطلسسلا اهل
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا م˘ي˘عد˘ت مد˘ع ل˘ي˘˘لد˘˘ب
نم ةعارزل˘ل ة˘ح˘لا˘سصلا ها˘ي˘م˘لا˘ب

اذه .رفحلا سصخر مهحنم لÓخ
ا˘ه˘ب تما˘ق ة˘ي˘ناد˘ي˘م ةرا˘يز ي˘فو
ةقطنملا هذه ىلإا مÓسسلا ةيمؤي
مهنم ريثكلا برعأا دقف ةيفيرلا

دؤعؤل ديدسشلا مه˘سضا˘ع˘ت˘ما ن˘ع
’ ي˘ت˘لا ة˘ي˘م˘هؤ˘لا ن˘ي˘لوؤؤ˘سسم˘لا
يف اهنورظ˘ت˘ن˘ي نؤ˘حÓ˘ف˘لا لاز˘ي

ءا˘˘˘سصقإ’او سشي˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لا ل˘˘˘˘ظ
هذه قح يف سسرامملا يؤمنتلا
دي اهتلاط يتلا ةيحÓفلا ةقطنملا
ل˘ي˘لد˘˘ب اذ˘˘هو يرادإ’ا لا˘˘م˘˘هإ’ا
ةيلخادلا تاقرط˘لا ة˘لا˘ح رؤ˘هد˘ت
نطاؤملا نكمت مدعو ةيعرفلاو
ن˘˘م ة˘˘سصا˘˘خ ة˘˘ف˘˘سصب حÓ˘˘ف˘˘لاو
،اهتمدخو هيسضارأا ىلإا لؤسصؤلا
را˘بآ’او ها˘ي˘م˘لا ة˘ل˘ق ن˘ع كي˘ها˘˘ن
تاجتنملا يقسس يف ةلمعتسسملا
نؤحÓفلا لئاسست ثيح ةيحÓفلا

نمكي يذلا يقيقحلا ببسسلا نع
هذهب ةحÓفلا ميعدت مدع ءارو
باسسح ىلع اهسشيمهتو ةقطنملا

ن˘م تدا˘ف˘ت˘˘سسا ىر˘˘خأا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
هذه نأاو ةسصاخ ،يحÓفلا معدلا
كلمت اهيحÓف بسسح ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

ىلوأ’ا اهلعجت ةيحÓف تÓهؤؤم
ي˘ف ي˘ئ’ؤ˘لا ىؤ˘ت˘˘سسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
هعاؤنأا ىت˘سشب ي˘حÓ˘ف˘لا جا˘ت˘نإ’ا

سسأاك تسضافأا يتلا ةطقنلا يهو
ةمدخ نود˘ير˘ي ن˘م˘م ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا
˘‐ حÓ˘ف˘لا رار˘غ ى˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘سضرأا
نيحÓفلا نم مهريغو ‐بؤقعي
تافتل’اب ي˘لاؤ˘لا اؤ˘ب˘لا˘ط ن˘م˘م
ةدقعملا ةيعامتج’ا مهتلاح ىلإا

ةداعإا لجأا نم ةقطنملا ةرايزو
جؤتنملا م˘ي˘عد˘تو ا˘ه˘ل را˘ب˘ت˘ع’ا
ت’اغسشناب ل˘ف˘كت˘لاو ي˘حÓ˘ف˘لا
ةرسصحنملا ةيسساسسأ’ا نيحÓفلا
ةلودلا ةسسايسس قيبطت يف اسساسسأا
ةيمنتلا ةل˘ج˘ع ع˘فد ى˘لإا ة˘ي˘مار˘لا
ع˘ي˘ج˘سشتو ة˘ي˘حÓ˘ف˘لاو ة˘ي˘ف˘ير˘لا
راظتنا يف يلح˘م˘لا را˘م˘ث˘ت˘سس’ا
تاهجلا لبق ن˘م ة˘يد˘ج ة˘تا˘ف˘ت˘لا
ء’ؤؤه بلاطمب لفكتلاو ةيسصؤلا
نكمم تقو برقأا يف نيحÓفلا

.ةقيمع رابآا رفح سصخر مهحنمو
كانكلأ نم نوديفتشسŸأ
نم مهئاشصقإأ نوركنتشسي

ة‹ŸÈأ ةيلÙأ عيراششŸأ
تأرأدإ’أ لبق نم

بابسشلا نم تارسشعلا بلاط
ن˘˘م ن˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘سسم˘˘لا لا˘˘ط˘˘ب˘˘لا

نع نيمأاتلل ينطؤلا قودنسصلا
تل˘˘˘ي˘˘˘سسم˘˘˘سسي˘˘˘ت˘˘˘ب ة˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا
ةرورسضب ،نييلحملا نيلوؤؤسسملا

ةجمربم ةيلحم عيراسشم مهحنم
ة˘ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا تارادإ’ا فر˘˘ط ن˘˘م
نم يلكلا ءاسصقإ’ا نيركنتسسم
نم مغر˘لا˘ب ع˘يرا˘سشم˘لا هذ˘ه ل˘ك
ديفت˘سسم˘لا با˘ب˘سشلا ء’ؤؤ˘ه ما˘ي˘ق
تا˘ب˘ي˘تر˘ت˘لا ة˘فا˘كب كا˘ن˘كلا ن˘˘م
ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘نؤ˘˘نا˘˘ق˘˘لا تاءار˘˘جإ’او
اذكه نم ةدافتسس’اب مهل حمسست
د˘˘˘حأا رار˘˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،ع˘˘˘يرا˘˘˘˘سشم
قود˘ن˘سصلا ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘˘ت˘˘سسم˘˘لا

ةدا˘˘˘ه˘˘˘سش ى˘˘˘ل˘˘˘ع ل˘˘˘سصا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لاو
حلاسصم ىدل ينهملا فينسصتلا

ة˘ي˘مؤ˘م˘ع˘لا لا˘غ˘˘سشأ’ا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
دراؤملاو ءانبلل يسسيئر طاسشنك
اهلÓخ نم نكمت يتلاو ةيئاملا

ةر˘ي˘غ˘سص ة˘˘سسسسؤؤ˘˘م زا˘˘ج˘˘نإا ن˘˘م
ءانبلا لاغسشأا داتع يف ةسصتخم
م˘ل ثي˘ح ه˘ل˘حار˘م ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ي˘˘ف
يأا نم ة˘سسسسؤؤ˘م˘لا هذ˘ه د˘ف˘ت˘سست
ل˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م ج˘˘˘مر˘˘˘ب˘˘˘م عور˘˘˘سشم
بلاطي و اذه.ةيلحملا تارادإ’ا
تا˘˘˘سسسسؤؤ˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه بحا˘˘˘˘سصأا
ةرورسضب نييلحملا نيلوؤؤسسملا
يذلاو سصاخلا نؤنا˘ق˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت
نم ةدافتسس’ا ةيقحأا ىلع سصني

ن˘م ة˘ج˘مر˘ب˘م˘لا ع˘يرا˘سشم˘لا ل˘ك
كلذو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تارادإ’ا فر˘ط
يسسا˘ئر˘لا مؤ˘سسر˘م˘لا ى˘ل˘ع اءا˘ن˘ب
42 ي˘ف خرؤؤ˘م˘˘لا32‐21 م˘˘قر
81 ل ق˘فاؤ˘م˘˘لاو3341 ر˘ف˘سص
ممتملاو لد˘ع˘م˘لا2102 ر˘يا˘ن˘ي
‐01 م˘قر ي˘سسا˘ئر˘لا مؤ˘سسر˘م˘ل˘˘ل
ربؤتكأا70 ي˘ف خرؤؤ˘م˘˘لا632
م˘ي˘ظ˘ن˘ت ن˘م˘سضت˘م˘لاو0102
ام˘ي˘سس’ ة˘ي˘مؤ˘م˘ع˘لا تا˘ق˘ف˘سصلا
رقت يتلاو ه˘ن˘م ة˘ع˘با˘سسلا ةدا˘م˘لا
بلطلا ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب02 حن˘م˘ب
ةد˘ئا˘ف˘ل ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا ن˘˘م ما˘˘ع˘˘لا
زاهج نم نيديفتسسملا نيلاطبلا
نع نيمأاتلل ينطؤلا قودنسصلا
مت يذ˘لا نؤ˘نا˘ق˘لا ؤ˘هو ة˘لا˘ط˘ب˘لا

لبق نم طئاحلا سضرع هبرسض
،ةي’ؤلل نييلحم˘لا ن˘ي˘لوؤؤ˘سسم˘لا
نؤناقلا اذه د˘يد˘ح˘ت ن˘م م˘غر˘لا˘ب
ح˘˘ن˘˘م˘˘لا ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت تا˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘˘كل
يمؤ˘م˘ع˘لا بل˘ط˘ل˘ل ي˘ل˘ي˘سصف˘ت˘لا
ىقبتل ةر˘غ˘سصم˘لا تا˘سسسسؤؤ˘م˘ل˘ل
ةقلعم نيديفتسسملا ء’ؤؤه لامأا
لجأا ن˘م ة˘ي˘سصؤ˘لا ةرازؤ˘لا ىد˘ل
ءا˘˘سصقإ’ا ن˘˘ع را˘˘˘ب˘˘˘غ˘˘˘لا سضف˘˘˘ن
هذ˘ه ل˘ث˘˘م ق˘˘ح ي˘˘ف سسرا˘˘م˘˘م˘˘لا
ةردقلا اهيدل يت˘لا تا˘سسسسؤؤ˘م˘لا

فلتخم يف عيراسشم زاجنإا ىلع
ن˘م تا˘سصسصخ˘ت˘لاو ت’ا˘ج˘م˘لا
سصيلقتلا ي˘ف م˘ها˘سست نأا ا˘ه˘نا˘سش
.ةلاطبلا ةبسسن نم

باشش عنÁ يرأدإأ أاطخو..
نكشسلأ نم ةدافتشس’أ نم

د’وأاب يعامتج’أو يفيرلأ
ماشسب

دمحم لودف ‐ باسشلا لازي ’
˘ما˘سسب د’وأا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ن˘طا˘˘ق˘˘لا ‐
ي˘نا˘ع˘˘ي تل˘˘ي˘˘سسم˘˘سسي˘˘ت ة˘˘ي’ؤ˘˘ب
نم يرادإ’ا ءاسصقإ’او سشيمهتلا

ةحؤنمملا ةيؤمنتلا جماربلا لك
رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘لود˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م
ن˘كسسلا وأا ة˘ي˘ف˘ير˘لا تا˘˘ن˘˘كسسلا
مورحم حبسصأا يذلا يعامتج’ا

بب˘سست يرادإا أا˘ط˘خ بب˘سسب ه˘ن˘˘م
نم ةدا˘ف˘ت˘سس’ا ن˘م ه˘نا˘مر˘ح ي˘ف
ىتحو يفيرلا نكسسلا تاررقم
نم مغرلاب ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ن˘كسسلا
ن˘˘كسس بل˘˘ط ف˘˘ل˘˘م˘˘˘ل ه˘˘˘عاد˘˘˘يإا
ةجحب5002 ةنسس ذنم يعامتجا
ةيد˘ل˘ب˘ب ءا˘ن˘ب ة˘سصخر˘ل ه˘كÓ˘ت˘ما
ةر˘˘ئاد˘˘˘ل ة˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘لا بع˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لا
ي˘ت˘لا ق˘˘ئا˘˘ثؤ˘˘لا بسسحو.ما˘˘جر˘˘ل
عقو دق هنإاف ينعملا اهيلع زؤحي

ه˘نأا ل˘ي˘لد˘ب يرادإا أا˘ط˘خ ة˘ي˘ح˘سض
همسسا لمحت ةيرادإا ةداهسش كلمي
ةيدلب حلاسصم لبق نم ةاسضممو
مدع دكؤؤت ماجرل ةرئادب بعلملا
ةسصخر يأ’ باسشلا اذه كÓتما
يفيرلا نكسسلا راطإا يف ’ ءانب
عاؤنأا نم رخآا عؤن يأا يف ’و
ذا˘˘خ˘˘تا ل˘˘جأا ن˘˘م اذ˘˘هو ن˘˘كسسلا
ةمزÓ˘لاو ة˘ي˘نؤ˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا

يبلسسلا رار˘ق˘لا ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لاو
مل ةداهسشلا هذه نأا ريغ ينعملل
حيحسصت يف باسشلا اذهل عفسشت
ةينعملا ح˘لا˘سصم˘لا ىد˘ل أا˘ط˘خ˘لا

لازي ’ ثيح هل رابتع’ا ةداعإاو
نادنسسو سشيمهتلا ة˘قر˘ط˘م ن˘ي˘ب
نكسسلا عاؤنأا لك نم ءاسصقإ’ا
هتيقحأا مدعو ماسسب ’وأا ةيدلبب
نم عؤنلا اذه ىلع لؤسصحلا يف
ىلع هتزا˘ي˘ح ل˘ي˘لد˘ب تا˘ن˘كسسلا

ؤهو بعلملا ةيدلبب ءانب ةسصخر
ةمهبم ماهفتسسا ةمÓع حرطي ام
يذ˘لا با˘سشلا اذ˘ه ر˘ي˘سصم لؤ˘˘ح
ةيدلبب ةيمهو ءانب ةسصخر كلمي
تبثت ةيم˘سسر ة˘ق˘ي˘ثوو بع˘ل˘م˘لا

يف ةسصخرلا هذهل هكÓتما مدع
ةيسصؤلا تاهجلا ل˘خد˘ت را˘ظ˘ت˘نا

’ يذلا نطاؤملا اذه فاسصنإاو
يف عئاسضلا هقح نع ثحبي لازي

ي˘ف˘˘ير˘˘لا ه˘˘ي˘˘ت˘˘غ˘˘ي˘˘سصب ن˘˘كسسلا
.يعامتج’او

ز.دمحأأ

mahali@essalamonline.com
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ةيحÓفلأ مهتاجتنم ميعدتل

يوازمح دياق ةقطنÃ رابآا رفح سصخر مهحنÃ نؤبلاطي نؤحÓف
تليضسمضسيت ‘ ةناملضسب

دعب نع رشضاحتلل ينطو عامتجأ لوأأ Èتعي

Úينيضص ءاÈخ عم دعب نع رضضاحتلا ةينقتب عامتجإا
ةضسبتب انورؤك سسوÒف ةحفاكم ةبرŒ سضرعل

نوطبختي يتلأ ةيرزŸأ ةيعشضولأ نم مهلاششتن’
برششلأ هايم ‘ لجشسŸأ صصقنلأ ةجيتن اهيف

نازيلغ ›اؤب نودجنتضسي راطقلاب لياؤنلا راود ناكضس

قرشش مك52 نويعلأ ةيدلبل ةعباتلأ ةناملشس ةيرقب يوأزمح دياق ةقطنمب نينطاقلأ نيحÓفلأ نم صضعبلأ لأزي ’
نم ةلوؤوشسملأ تاهجلأو ةيحÓفلأ حلاشصملأ اهيف امب ةيئ’ولأ تاطلشسلأ لخدت نورظتني ،تليشسمشسيت ةي’ولأ ةمشصاع

رابآأ صصخر مهحنم يف ةلثمتملأ ء’ؤوه بلاطمب لفكتلأ لجأأ

ةيريدم رقمب سسمأا لوأا دقع
عامتجإا ةسسبت ةي’ؤل ةحسصلا
،دعب ن˘ع ر˘سضا˘ح˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘ب

يف نيسصتخم ءابطأا نيب عمج
ةيد˘ع˘م˘لا سضار˘مأ’او ة˘ئ˘بوأ’ا

ةر˘سشا˘ب˘م ة˘قÓ˘˘ع م˘˘ه˘˘ل ن˘˘مو
ءاربخ عم ةيئابؤلا ةيعسضؤلاب

اذهو ،لاجم˘لا ي˘ف ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘سص
سضرعو تاربخلا لدابت دسصق
ةحفاكم يف ةينيسصلا ةبرجتلا
ةيفيكو91‐ديفؤك سسور˘ي˘ف
تح˘ن˘سس ا˘م˘ك ،ه˘ن˘م ة˘يا˘˘قؤ˘˘لا
ة˘˘ي’ؤ˘˘لا ءا˘˘ب˘˘طأ’ ة˘˘سصر˘˘ف˘˘لا

رثكأا فرعتلاو ،نيسصت˘خ˘م˘لاو
ءا˘˘بؤ˘˘لا اذ˘˘ه ة˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط لؤ˘˘ح
ح˘ئا˘سصن˘لا ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘سس’او
ةمدقملا ةيئاقؤلا تاداسشرإ’او
ةي˘ن˘ي˘سصلا م˘ق˘طأ’ا فر˘ط ن˘م
.ةمزأ’ا ةدح يف رثكأا مكحتلل

لوأا عامتج’ا اذه ربتعيو
ىؤ˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘بر˘˘ج˘˘˘ت
ح˘لا˘سصم˘لا سصخ˘ت ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لا
تاعامتجا دعب ةيئا˘ف˘سشت˘سسإ’ا
ىؤ˘ت˘سسم˘لا ى˘ل˘ع ر˘سضا˘ح˘ت˘˘لا
ن˘م˘كيو ةرازؤ˘لا˘ب يز˘كر˘م˘لا
هب دافأا ام بسسح ةسسبت رايتخا
عاطقلا نع لوأ’ا لوؤؤسسملا
اجذؤمنك ،ة˘ي’ؤ˘لا˘ب ي˘ّح˘سصلا
يئاقؤلا ط˘ط˘خ˘م˘لا ة˘عا˘ج˘ن˘ل
سصيخسشتلا يف ةقدب مكحتلاو
ةيسضرملا ت’احلاب لفكتلاو
انورؤ˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ة˘با˘سصم˘لا

حرسص ام كلذكو ،91 ديفؤك
د˘يزؤ˘ب ن˘ب ة˘ح˘سصلا ر˘يزو ه˘ب
ةي’ؤلاب ه˘لوز˘ن لÓ˘خ ار˘خؤؤ˘م
ىدم هت˘ع˘با˘ت˘مو21 م˘˘˘˘قر
ةيئابؤلا ةيعسضؤلا يف مكحتلا
ة˘ي˘˘ع˘˘جر˘˘م˘˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘لا˘˘ب
ثي˘ح ،ة˘يرا˘كب ى˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘ب
اهب لمعلا ىؤتسسم نأاب ىلدأا

،اد˘˘ج فر˘˘سشمو ة˘˘قد˘˘˘لا لا˘˘˘ع
م˘˘قاؤ˘˘ط˘˘لا تار˘˘ب˘˘خ˘˘ب دا˘˘سشأاو
ةعباتم ىلع ةفرسشملا ةيبطلا
ن˘˘˘م ا˘˘˘قÓ˘˘˘ط˘˘˘نا ت’ا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا
كلذكو جÓعلاو سصيخسشتلا
لمعلاب ةيئابؤلا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا

اهنأا تتبثأا ةيجيتارتسسا نمسض
ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘با˘˘ج˘˘يا دودر˘˘م تاذ
ريزو هدكأا املثم ،عقاؤلا سضرأا
نم دعت ةسسبت نأا ىلع عاطقلا
مكحتلا يف ةدئارلا تاي’ؤلا
را˘سشت˘نا ذ˘ن˘م ة˘ي˘ع˘سضؤ˘لا ي˘˘ف
دامتع’اب نطؤلا عؤبرب ءابؤلا

تزربأا ةلهؤؤ˘م تاءا˘ف˘ك ى˘ل˘ع
نم هب ىذتحي اجذؤمن ةسسبت

ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لا ط˘ط˘خ˘م ثي˘ح
ة˘م˘يز˘ع˘˘ب ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا ة˘˘مزأ’ا

.ةيفارتحاو
ىلع درلل نيشصتخم ءابطأأ

نينطأوملأ تأراشسفتشسأ
لفكتلل ةردابم قÓطإأو

ىشضرملاب لثمأ’أ
ةحسصلا ة˘ير˘يد˘م تق˘ل˘طأا

ي˘ف ة˘سسب˘ت ة˘ي’ؤ˘ل نا˘˘كسسلاو
‐ديفؤك سسوريف يسشفت لظ
لثمأ’ا ل˘ف˘كت˘ل˘ل ةردا˘ب˘م ،91
تع˘سضو ثي˘ح ،ى˘سضر˘˘م˘˘لا˘˘ب
فر˘˘سصت تح˘˘ت ة˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا
ةعؤمجمل ةمئاق ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘لا

لك نيعؤطتم˘لا ءا˘ب˘طأ’ا ن˘م
ة˘˘ق˘˘فر˘˘م ه˘˘سصا˘˘˘سصت˘˘˘خإا ي˘˘˘ف
كلذو ،ف˘˘تاؤ˘˘ه˘˘لا ما˘˘˘قرأ’ا˘˘˘ب
ح˘˘˘˘ئا˘˘˘˘سصن˘˘˘˘لا م˘˘˘˘يد˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ل
ة˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا تارا˘˘˘سشت˘˘˘سس’او
تارا˘سسف˘ت˘سسا ن˘ع ة˘˘با˘˘جإ’او
لقنت˘لا ءا˘ن˘ع نود ،ى˘سضر˘م˘لا
وأا ة˘سصا˘خ˘لا تادا˘˘ي˘˘ع˘˘لا ى˘˘لإا
.ةيمؤمعلا تايفسشتسسملا

ي˘ف ةردا˘ب˘م˘˘لا فد˘˘ه˘˘تو
لوزن˘لا ل˘ي˘ل˘ق˘ت ى˘لإا سسا˘سسأ’ا

هذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف لز˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا جرا˘˘˘خ
،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘˘سس’ا فور˘˘˘ظ˘˘˘لا
سسور˘ي˘ف را˘سشت˘نا ة˘˘موا˘˘ق˘˘م˘˘ل

ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘˘ت اذ˘˘˘كو ،ا˘˘˘نورؤ˘˘˘ك
ةسصاخلا ةي˘ئا˘قؤ˘لا تاءار˘جإ’ا
اذكو ،يعا˘م˘ت˘جإ’ا د˘عا˘ب˘ت˘لا˘ب

نورمي ’ نيذلا ىسضرملا ثح
نم فيفختلا ةئراط ت’احب
.تايفسشتسسملا ىلع ءبعلا

نوراه يحابشصم

لياؤنلا راود ناكسس هجو
ة˘ي’و ي˘ف را˘ط˘ق˘لا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب

ى˘لا ة˘ثا˘غ˘ت˘سسا ءاد˘ن ،ناز˘ي˘ل˘˘غ
ى˘ل˘عو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا

ةريسصن ة˘ي’ؤ˘لا ي˘لاو ا˘ه˘سسأار
م˘˘˘ه˘˘˘فا˘˘˘سصنإ’ ي˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘هار˘˘˘با

ة˘ي˘ع˘سضؤ˘لا ن˘م م˘ه˘لا˘˘سشت˘˘ناو
ذنم نؤطبختي يتلا ةيرزملا

،مهبسسح ةيلاتتم عيباسسأا ةدع
لجسسملا سصقنلا ةجيتن اذهو
ي˘˘ت˘˘لاو بر˘˘سشلا ها˘˘˘ي˘˘˘م ي˘˘˘ف
ة˘جرد عا˘˘ف˘˘ترا ع˘˘م تن˘˘ماز˘˘ت
نا˘كسسلا ة˘ي˘ل˘سصف˘لا ةرار˘˘ح˘˘لا
ن˘م د˘يد˘سشلا م˘ه˘فؤ˘خ˘ت اود˘˘با
لÓ˘خ ة˘ي˘ع˘سضؤ˘لا رار˘م˘˘ت˘˘سسا
ىلع ؤه يذلا فيسصلا لسصف
اؤلسسار مهنأاو ةسصاخ باؤبأ’ا
ارار˘˘م ة˘˘ي˘˘سصؤ˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘˘لا

ن˘م˘ل ةا˘ي˘ح ’ ن˘˘كل ارار˘˘كتو
اؤمغرا مهنا مهبسسحو ،يدانت

يتلا جيراهسصلا ءا˘ن˘ت˘قا ى˘ل˘ع
رانيد0001 نم رثكا مهتفلك

هاي˘م˘لا ى˘ل˘ع Ó˘سضف ير˘ئاز˘ج
تح˘ب˘سصا ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘ند˘˘ع˘˘م˘˘لا
ي˘˘ه˘˘ط˘˘لا ي˘˘ف ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سست
اودد˘˘˘ه نا˘˘˘˘كسسلا بار˘˘˘˘سشلاو
رارمتسسا لاح يف ديعسصتلاب
ه˘ي˘ل˘ع ؤ˘ها˘م ى˘˘ل˘˘ع ع˘˘سضؤ˘˘لا

م˘˘ه˘˘ل˘˘ئا˘˘سسر نأاو ا˘˘سصؤ˘˘˘سصخ
يف مهل عفسشت مل مهتاءادنو
يتلا ةقناخلا ةمز’ا ةجلاعم
نأا نيدكؤؤم ،اهيف نؤ˘ط˘ب˘خ˘ت˘ي
ها˘ي˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ح˘˘لا˘˘سصم
ها˘˘ي˘˘م˘˘ب م˘˘هدوز˘˘ت تح˘˘˘ب˘˘˘سصا
ي˘ف ن˘ي˘تر˘˘م وأا ةر˘˘م بر˘˘سشلا
ة˘ي˘م˘ك ي˘هو د˘حاؤ˘لا ر˘˘ه˘˘سشلا
دجلا ةيمكلاب ناكسسلا اهربتعا

ناكسس دسشاني هيلعو ،ةليئسض
يلاو را˘ط˘ق˘لا˘ب ل˘ياؤ˘ن˘لا راود
د˘ح ع˘سضؤ˘ل ل˘خد˘ت˘لا ة˘ي’ؤ˘لا
يف بذبذتلا لكسشمل يئاهن

ةحلاسصلا هايملاب دوزتلا ةيلمع
.برسشلل

 بويأأ.صس

ةريقف تÓئاع نم مهلج
نم يلعف لكششب أوررشضت

انوروك ةحئاج

ةحنم نم نؤضصقم
رقم نؤقلغي نؤيلملا
نؤبلاطيو نيرم ةيدلب
يديضسب قيقحت حتفب
سسابعلب
نم ديدعلأ ،صضفتنأ
06 نيرم ةيدل يف نينطأوملأ

يديشس ةي’و بونج ملك
رقم قلغب أوماقو صسابعلب
اجاجتحأ ،ةرئأدلأو ةيدلبلأ

مهلوشصح مدع ىلع مهنم
ميتنشس نويلملأ ةحنم ىلع

عم انمأزت ةلودلأ اهترقأأ يتلأ
جرخ ثيح ،انوروك ةحئاج

ةبلاطملل مهنم تائملأ
يف نيببشستملأ ةبشساحمب

قيقحت حتفو ةحيشضفلأ هذه
تاهجلأ فرط نم لجاع

برقأأ يف ةينمأ’أو ةيئاشضقلأ
نأأ ء’ؤوهل قبشس ،نكمم تقو
ناشضمر رهشش ةيأدب أوجتحأ

ةحنم نم مهئاشصقإأ ىلع
اهرقأأ يتلأ ميتنشس نويلملأ

ثيح ،ةيروهمجلأ صسيئر
مامأأ ةيجاجتحأ ةفقو أومظن
نع نيلئاشستم ةيدلبلأ رقم
أذه ءأرو نمكت يتلأ ةجحلأ
نم مهلج نأو ةشصاخ ءاشصقإ’أ

تررشضت ةريقف تÓئاع
ةحئاج نم يلعف لكششب
ىلع تتأأ يتلأ انوروك
يف نكل صسبايلأو رشضخأ’أ
ء’ؤوه دجي مل فاطملأ رخآأ
أودواعيل ايغاشص انأذآأ
مامأأ ةيناث ةرم جاجتح’أ

يلأو نيبلاطم ،ةيدلبلأ رقم
صسابعلب يديشس ةي’و
قيقحتلل يروفلأ لخدتلاب
.ةلزهملأ هذه يف

ودبع.صص



pub@essalamonline.com

راهصشإا3572ددعلأ ^1441 لأوشش50ـل قفأوملأ0202 يام82صسيمخلأ 10

PENA 02029678006102 يام82مÓشسلأ

Gdéª¡ƒQjá GdéõGFôjá Gdójª≤ôGW«á Gdû°©Ñ«á 



دكؤؤي ؤكيفايلغات ليكو
سسكاجأا نع هليحر

لبقملا فيضصلا
ل˘ي˘كو ر˘ب˘ي˘ل˘سش ودرا˘كير ن˘˘ل˘˘عأا

ريهظ ؤكيفايلغات سس’ؤكين بعÓلا
هلسصؤت نع مادرتسسمأا سسكاجأا يدان
ي˘سضق˘ي يدا˘ن˘لا ةرادإا ع˘م قا˘ف˘تا ى˘لإا
لÓ˘خ ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا بعÓ˘لا ل˘ي˘حر˘ب
.مداقلا ت’اقتن’ا قؤسس

ؤل» تاحيرسصت يف ربليسش ثدحتو
لمعن نحن» :يسسنرفلا «ترؤبسس01
عم ان˘ق˘ف˘تا ،ؤ˘كي˘فا˘ي˘ل˘غا˘ت ل˘ق˘ن ى˘ل˘ع
دعب ،ماعلا اذه ةرداغملا ىلع سسكاجأا
ؤ˘ه نآ’ا ،ف˘سصنو ن˘ّي˘م˘سسؤ˘˘م ءا˘˘سضق
.«ليحرلل يلاثملا تقؤلا

ىلإا مدقلا ةرك تداع اذإا» :عباتو
،ؤكيفايلغات لقتني نأا نكمي ،اهتعيبط
ةيدنأا كانهو ةر˘ي˘ب˘ك تا˘ي˘نا˘كمإا ه˘يد˘ل
يف ثدحيسس اذام ىرنسس اننكل ةمتهم
.«ءابؤلا دعب مدقلا ةرك

لؤيدراؤغ بيب :نبور
مدقلا ةرك ديضس

قبا˘سسلا يد˘ن˘لؤ˘ه˘لا بعÓ˘لا د˘كأا
ي˘نا˘ب˘سس’ا برد˘م˘لا نا ن˘بور ن˘ي˘يرا
لسضفأ’ا بردملا دعي ’ؤيدراؤغ بيب
.مدقلا ةرك ملاع يف

تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف ءا˘ج ن˘بور مÓ˘˘ك
«را˘ت˘سس ترؤ˘ب˘سس» ة˘كب˘سش ا˘˘ه˘˘تر˘˘سشن
لبقو ،مدقلا ةرك بحأا» :ةيزيلجنإ’ا

بيبو ،ةيمؤجهلا مدقلا ةرك ءيسش لك
«اهديسس ؤه

ىلع زكري ’ؤيدراؤغ ناك» :عباتو
ى˘ل˘ع ة˘ل˘ما˘كلا ةر˘ط˘ي˘سسلاو مؤ˘ج˘ه˘˘لا
ل˘كسشب كلذ ي˘ن˘ب˘˘ج˘˘عأا د˘˘ق˘˘ل ،ةر˘˘كلا

.«جهنلا سسفن انيدل ناك ،سصاخ
ي˘˘ن˘˘نأا ن˘˘م د˘˘كأا˘˘ت د˘˘ق˘˘ل» :ل˘˘م˘˘كأاو

يل ةبسسنلاب ،اًلا˘م˘ت˘كا ر˘ث˘كأا تح˘ب˘سصأا
ي˘ف برد˘˘م ل˘˘سضفأا ؤ˘˘ه ’ؤ˘˘يدراؤ˘˘غ
اهاسضق يتلا ثÓثلا تاؤنسسلا ،ملاعلا
.«ةياغلل ةديفم تناك خينؤيم يف

دؤعي ؤيضشتلاكلا
لامكتضساو ناؤج31 يف

52 ةلؤجلل
يلاطي’ا يرود˘لا ة˘ط˘بار تن˘ل˘عأا

«ؤ˘ي˘سشت˘لا˘كلا» ةدؤ˘ع نا مد˘ق˘لا ةر˘˘كل
مدا˘ق˘لا نار˘يز˘ح31 ي˘˘ف نؤ˘˘˘كت˘˘˘سس
ةز˘˘ف˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘كر˘˘˘سش ن˘˘˘م بلا˘˘˘طو
ى˘˘لإا طا˘˘سشن˘˘لا ةدؤ˘˘ع˘˘ل داد˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سس’ا
ةطبارلا تلواد˘تو.ةيلحملا ةلؤطب˘لا

تدكأاو تنرتن’ا ربع عؤسضؤملا اذه
ام ىلع رؤمأ’ا تراسس لاح يف هنا
لبقملا نار˘يز˘ح31 د˘ه˘سشي˘سسف مار˘ي
تفقؤت يت˘لا52 ةلؤجلل لا˘م˘كت˘سسا
.ايلاطيا يف انورؤك يسشفت ببسسب

ؤ˘لؤ˘˘سسا˘˘سس تاءا˘˘ق˘˘ل سضا˘˘خ˘˘ت˘˘سسو
ايرودبما˘سسو ؤ˘نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا ا˘ت˘ن’ا˘تأاو
.يرا˘ي˘لا˘كو ا˘نور˘ي˘ف ا˘مرا˘بو ؤ˘ن˘يرؤ˘ت
ىرجتسس يلت يتلا ةلؤجلا نأا ركذي
لك نؤ˘كت˘سس ثي˘ح نار˘يز˘ح02 ي˘ف
دد˘˘˘ع سسف˘˘˘ن تسضا˘˘˘˘خ د˘˘˘˘ق قر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
.تاهجاؤملا
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يتيضسلا تابيردت ‘ لؤيدراؤغل ديعضس أابن

خنؤيم نريابل «اغيلضسدنؤبلا» بقل لاضسرإاب بلاطي رغياتضشنيافضش

سضؤخ ‘ بغرا :نؤمزا رادراضس
ديدج د–

نم بÎقن نحن :ؤلاغيإا ليكو
دتيانؤيلا عم قافتا ¤إا لضصؤتلا

نيودإا يريجينلا بعÓلا ليكو يمÓسس يد’ ثدحت
.دتيانؤي رتسسسشنام يدان عم هلكؤم لبقتسسم نع ؤلاغيإا

بعÓلا دقع د˘يد˘ج˘ت ى˘لإا ر˘م˘ح˘لا ن˘ي˘طا˘ي˘سشلا ى˘ع˘سسيو
ىؤتسسم مدق يذلاو ماع03 رمعلا نم غلابلا يريجينلا

نم اراعم همودق ذنم اهسضاخ يتلا تايرابملا لÓخ ديج
.ينيسصلا يرودلا

«ورتيم«فيحسص اهتلقن تاحيرسصت لÓخ يمÓسس لاقو
رتسسسشنام يف ةياغلل ةديج ةلاحب رعسشي ؤلاغيإا» :ةيزيلجن’ا
قافتا ىلإا لسصؤتلا نم برتقن نحن» :عباتو.«دتيانؤي
.«ديدجلا دقعلا يف هبتار نأاسشب

،ةرمتسسم ي˘ن˘ي˘سصلا يدا˘ن˘لا ع˘م تا˘ثدا˘ح˘م˘لا» :فا˘سضأاو
.«ديج لكسشب ريسستو

داكي ،ىرخأا ةيحان نم نكلو» :Óئاق هحيرسصت لمكأاو
ريبك بتار لباقم ديدجتلا نؤكي نأا ليحتسسملا نم نؤكي
.«نيسصلا يف اهب لؤمعملا حئاؤللا لظ يف كلذو

،’ؤيدراؤ˘غ بي˘ب ي˘نا˘ب˘سسإ’ا بر˘عأا
هتداعسس نع ،يتيسس رتسسسشنام بردم
عم ،هيبعÓل ةيندبلا ةقايللا ىؤتسسمب
نم «غيلريميربلا» فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا بار˘ت˘قا

ن˘م ر˘˘ث˘˘كأ’ ماد ف˘˘قؤ˘˘ت د˘˘ع˘˘ب د˘˘يد˘˘ج
سسور˘ي˘˘ف ي˘˘سشف˘˘ت بب˘˘سسب ؛ن˘˘ير˘˘ه˘˘سش
.انورؤك

نم ىلوأ’ا ةلحرملا ةيدنأ’ا تأادبو
دعابتلا ىلع دمتعت يتلاو ،تابيردتلا
تاعؤمجم يف بردتلاو يعامتج’ا

ءدب ىلع ةيدنأ’ا قفتاو ،نيبع’5 نم
ل˘مأا ى˘ل˘ع ،مؤ˘ي˘لا ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ل˘حر˘˘م˘˘لا
د˘˘عؤ˘˘م نأا˘˘سشب قا˘˘ف˘˘ت’ ل˘˘˘سصاؤ˘˘˘ت˘˘˘لا
.ديدج نم طاسشنلا فانئتسسا

تاح˘ير˘سصت ي˘ف ،’ؤ˘يدراؤ˘غ لا˘قو
:يتيسس رتسسسشنامل يمسسر˘لا ع˘قؤ˘م˘ل˘ل
،ة˘ي˘لا˘ث˘م ةرؤ˘سصب اودا˘ع نؤ˘ب˘˘عÓ˘˘لا»
ةرم بردتلاو ةدؤعلل نؤعلطتي اؤناك
،هنؤبحي يذ˘لا ر˘مأ’ا˘ب ما˘ي˘ق˘لاو ىر˘خأا

نآ’ا ع˘˘ب˘˘ت˘˘ن ،ي˘˘لا˘˘ث˘˘م ل˘˘كسشب اودا˘˘˘ع
رمأ’ا ؤه اذه ،لؤكؤتوربلاو نيناؤقلا
.«سصاخ ءيسش يأاب مؤقن ’و ،مهأ’ا

ن˘˘ع ثد˘˘ح˘˘ت˘˘˘لا د˘˘˘ن˘˘˘ع» :فا˘˘˘سضأاو
ءابطأ’ا مه عبطلاب ،ةسصاخ سصاخسشأا

،نيفظنملاو ءامل˘ع˘لاو ن˘ي˘سضر˘م˘م˘لاو
لجأا نم مهتايحب اورطاخ مهعيمجف
فقؤم˘ب ر˘م˘ت ا˘مد˘ن˘عو ،ا˘ن˘تا˘ي˘ح ذا˘ق˘نإا

،ملقأاتت نأا كيلع ،ملاعلا لؤح سصاخ
ءاحنأا عيمج يف ريهامجلا نأا دقتعأاو
،مدقلا ةرك ةدهاسشم نورظتني ملاعلا
ة˘يؤ˘لوأ’ا ن˘كلو ،ةدؤ˘ع˘لا ي˘˘ف بغر˘˘ن
.«ىرخأا رؤمأ’ نآ’ا

ا˘ًن˘مآا ق˘˘با ي˘˘ه ة˘˘لا˘˘سسر˘˘لا» :ع˘˘با˘˘تو
ءي˘سش ل˘ك نؤ˘˘كي ا˘˘مد˘˘ن˘˘عو ،اًرذ˘˘حو
اًلوأا ةدؤعلا نؤكتسسو ،دؤعنسس ،نكمم
يف لمأان نكلو ،(ريهامجلا) مهنودب
.«داتعملا ماظنلا ىلإا ةدؤعلا

عابتإا ؤه نآ’ا مهأ’ا رمأ’ا» :لسصاوو

ةرور˘سضب ا˘نور˘ب˘خأا اذإا ،تا˘م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
لز˘ن˘م˘لا ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لاو ة˘ما˘م˘˘ك ءاد˘˘ترا

،يعامتج’ا دعاب˘ت˘لا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لاو
كان˘ه˘ف ،كلذ˘ب ما˘ي˘ق˘لا ا˘ه˘ن˘ي˘ح ا˘ن˘ي˘ل˘ع
ةمؤظنملا يف سصاخسشأ’ا نم ريثكلا
نم رطخلل مهتايح نؤسضرعي ةيحسصلا
.«انلجأا

ي˘نار˘ي’ا م˘جا˘ه˘م˘لا ر˘ب˘˘ع
يدان بع’ نؤمزا رادراسس
نع غريبسسرتب ناسس تينيز
ةبر˘ج˘ت سضؤ˘خ ي˘ف ه˘ت˘ب˘غر
يدا˘˘˘ن˘˘˘لا جرا˘˘˘˘خ ةد˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج
.يسسورلا

ط˘ب˘ترا د˘ق نؤ˘مزا نا˘كو
ن˘م دد˘ع˘ب ق˘با˘˘سس تقو ي˘˘ف
نع تثدحت يت˘لا ر˘يرا˘ق˘ت˘لا
يدا˘ن ى˘لإا ه˘لا˘ق˘ت˘نا لا˘م˘ت˘حا
لÓ˘خ ي˘لا˘˘ط˘˘ي’ا ي˘˘لؤ˘˘با˘˘ن
.لبقملا ت’اقتن’ا قؤسس

لÓ˘˘خ نؤ˘˘مزا ثد˘˘ح˘˘˘تو
ع˘قؤ˘م ا˘هزر˘بأا تا˘ح˘ير˘سصت
«ؤ˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م ؤ˘˘ي˘˘سشت˘˘˘لا˘˘˘ك»

ع˘م د˘ق˘ع يد˘ل» :ي˘لا˘ط˘˘ي’ا
قيرفلا ىلع زكرأاو تينيز
ءي˘سش ل˘ك ر˘ي˘˘سسي نأا ل˘˘مآاو
.«ماري ام ىلع

نم غلابلا مجاهملا عباتو
تنك دقل» :ماع52 رمعلا
ي˘نا˘م˘˘ث ذ˘˘ن˘˘م ا˘˘ي˘˘سسور ي˘˘ف
ةبرجت يدل تناك ،تاؤنسس
يف بغرأا ينكل ،انه ةديج
نأا لمآا ،ديدج دحت ةبرجت
.«ابيرق أادبي

نأا ع˘ي˘ط˘˘ت˘˘سسأا ’»:ع˘˘با˘˘تو
ه˘جو ى˘ل˘ع ءي˘˘سش يأا لؤ˘˘قأا
بجي ،يلؤبان نع ديدحتلا
.«ناقيرفلا ثدحتي نأا

مجن رغيات˘سشن˘يا˘ف˘سش نا˘ي˘ت˘سسا˘ب ىر˘ي
«يرافا˘ب˘لا» يدا˘ن˘لا نأا ،خ˘نؤ˘ي˘م نر˘يا˘ب

هزؤف دعب ،يناملأ’ا يرودلا بقل مسسح
،د˘نؤ˘م˘ترود ا˘ي˘سسورؤ˘ب بع˘ل˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ة˘˘م˘˘ق ي˘˘ف سسمأا لوأا ،در نود فد˘˘˘ه˘˘˘ب
.«اغيلسسدنؤبلا»

تاحيرسصت يف رغياتسشنيافسش لاقو

لاسسرإا نكمملا نم «يد.رأا.هيأا» ةانقل
.«نآ’ا خنؤيم ىلإا ةلؤطبلا سسأاك

ف˘˘˘˘سسؤؤ˘˘˘˘˘م ر˘˘˘˘˘مأا ه˘˘˘˘˘نإا» :فا˘˘˘˘˘سضأاو
نع ثحبت ريهامجلا نأ’ اغيلسسدنؤبلل
ةياهن يف ةيؤق˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لاو ةرا˘ثإ’ا
.«مسسؤملا

ىلع خنؤيم نريابل زؤفلا فده ءاجو

ل˘ب˘ق ،كرا˘ب ا˘نود˘يإا لا˘ن˘غ˘˘ي˘˘سس بع˘˘ل˘˘م
لوأ’ا طؤ˘سشلا ة˘يا˘ه˘ن ن˘م ن˘ي˘ت˘˘ق˘˘ي˘˘قد
.سشتيميك اؤسشؤج هلجسسو ،ةارابملل

زؤف˘لا اذ˘ه˘ب خ˘نؤ˘ي˘م نر˘يا˘ب د˘ع˘ت˘باو
46 ديسصرب يناملأ’ا يرودلا ةرادسصب
،دنؤمترود مامأا طاقن7 قرافب ،ةطقن
.ةلؤطبلا رمع نم ت’ؤج6 يقبت عم

ةبعسص «يغنŸÒا» ةمهم لعجي لاحافراك دوجو

دنلاه بل÷ ديردم لاير حÓضس يميكح
،يناطيرب يفح˘سص ر˘ير˘ق˘ت ف˘سشك

طا˘ب˘ترا نأا˘˘سشب د˘˘يد˘˘ج رؤ˘˘ط˘˘ت ن˘˘ع
مجاهم دن’ا˘ه غ˘ن˘ي˘لر˘يإا ي˘ج˘يور˘ن˘لا
ىلإا لاقتن’اب ،دنؤمترود ايسسورؤب
.لبقملا مسسؤملا لÓخ ديردم لاير

نإاف ،«نسص اذ» ة˘ف˘ي˘ح˘سصل ا˘ًق˘فوو
يبر˘غ˘م˘لا ل˘غ˘ت˘سسي˘سس د˘يرد˘م لا˘ير
ة˘موا˘سسم ة˘قرؤ˘ك ،ي˘م˘ي˘كح فر˘سشأا
.دن’اه مسض لجأا نم ،دنؤمترودل

دنؤ˘م˘ترود ع˘م ي˘م˘ي˘كح بع˘ل˘يو
ة˘يا˘ه˘ن ى˘ت˘ح ةرا˘عإ’ا ل˘ي˘ب˘سس ى˘˘ل˘˘ع
كسسم˘˘˘تو ،ي˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لا م˘˘˘˘سسؤ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ةعلق ىلإا بعÓلا ةدؤعب «يغنريملا»
كا˘ن˘ه ن˘كل ،ؤ˘ي˘با˘نر˘ب ؤ˘˘غا˘˘ي˘˘ت˘˘نا˘˘سس
يبرغملا ريهظلا سسلجي نأا فواخم
.ء’دبلا دعاقم ىلع

ي˘˘˘ناد نإا ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا تلا˘˘˘˘قو
ىدل لوأ’ا رايخلا لظي لاخافراك
زكرم يف ناديز نيدلا نيز بردملا
.نميأ’ا ريهظلا

لاير يلوؤؤسسم نأا ىلإا تراسشأاو
داد˘˘ع˘˘ت˘˘سس’ا م˘˘˘تأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،د˘˘˘يرد˘˘˘م
ي˘م˘ي˘كح لا˘ق˘ت˘نا لؤ˘ح سضوا˘ف˘ت˘˘ل˘˘ل

،د˘˘نؤ˘˘م˘˘ترود ى˘˘لإا ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ل˘˘كسشب
ؤيبانربلا ىلإا دن’اه مودق ليهسستل

تاؤ˘ن˘سسل ي˘كل˘م˘لا مؤ˘ج˘ه ةدا˘˘ي˘˘قو
ةلبقم

بلاطي اضسؤضس
ديدمتلاب Îنلا

زيضشناضسل
نÓيم Îنا بع’ Èع

نع اسسوسس Úبور قباسسلا
مجاهŸا رارمتسسا ‘ هتبغر
زيسشناسس سسيسسكلا يليسشتلا
Ÿعم ةيفاسضإا مسساو
.«يروزتاÒنلا»
همسسوم زيسشناسس يسضÁو
›اطي’ا يدانلا ¤إا اراعم
دتيانوي Îسسسشنام نم
.يزيل‚’ا

تاحيرسصت ‘ اسسوسس ثد–و
قدنفلا ‘ هعم تنك» : هل

،نÓيم ‘ سشيعي ناك ثيح
بع’ وه › ةبسسنلابو
،ةليوط ةÒسسم هيدل ،عئار
،هدÓب بختنم عم ةسصاخو
.«ةياغلل م�Î هنإا

هحنم متي ⁄» :عباتو
هنكÁ ’ ،بسسانŸا تقولا
¤إا جاتحي ،اÒثك بعللا
ةدعل بعلŸا ‘ ءاقبلا

Úعسست ةدŸ ،تايرابم
تقو ¤إا جاتحي ،ةقيقد
يذلا بعÓلا نوكيل ةدوعلل

.«هيلع وه
¤إا جاتحي هنإا» :فاسضأاو
،ةقثلا بسسكل Úتارابم
مايقلا ¤إا جاتحي هنكل
ةارابŸا ءدب ءانثأا كلذب
.«اهبعلو ةلماك
:هتاحيرسصت اسسوسس ”أاو
ةدŸ سسيسسكيلأاب ظفتحأاسس»

فاده هنإا ،Îنإا ‘ رخآا ماع
’و ادج ديج هنإا ،ايدسسج

،همدقيل Òثكلا هيدل لازي
نم Òثكلا لجسس لجر هنإا
‘ رمتسسيسسو فادهأ’ا

.«كلذ



نع ،ينابسسإا يفحسص ريرقت فسشك
ي˘˘لوؤؤ˘˘سسم ن˘˘م دا˘˘ج كر˘˘ح˘˘ت دؤ˘˘جو
عم دقاعتلا نأاسشب ،دتيانؤي لسساكؤين
ؤ˘تا˘كر˘ي˘م˘لا لÓ˘خ ة˘نؤ˘ل˘سشر˘ب م˘˘ج˘˘ن
.لبقملا يفيسصلا

ود˘˘نؤ˘˘˘م» ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصل ا˘˘˘ًق˘˘˘فوو
ؤ˘˘ي˘˘سسيروا˘˘م نإا˘˘ف ،«ؤ˘˘ف˘˘ي˘˘ترؤ˘˘˘ب˘˘˘يد
ز˘ي˘ت˘ي˘ن˘ي˘ب ل˘ي˘˘ئا˘˘فارو ؤ˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘كؤ˘˘ب
بقع ،لسساكؤين ةدايقل ني˘ح˘سشر˘م˘لا
قود˘˘ن˘˘سص ى˘˘لإا ه˘˘ت˘˘ي˘˘كل˘˘م لا˘˘ق˘˘ت˘˘˘نا
ا˘˘ح˘˘ن˘˘م ،يدؤ˘˘ع˘˘سسلا را˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘سس’ا

بي˘ل˘ي˘ف م˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘ق˘˘فاؤ˘˘م
.ؤينيتؤك

ه˘ج˘ي˘ن˘ي˘مور ز˘ن˘يا˘˘ه لرا˘˘ك نا˘˘كو
دق ،خنؤيم نريابل يذيفنتلا سسيئرلا
دنب ل˘ع˘ف˘ُي ن˘ل «يرا˘فا˘ب˘لا» نأا ن˘ل˘عأا
نؤيلم021 غلابلا ؤ˘ي˘ن˘ي˘تؤ˘ك ءار˘سش

.وروأا
يلوؤؤسسم ىلإا ةفيحسصلا تراسشأاو

ل˘كسشب ثد˘ح˘ت˘لا اوأاد˘ب ل˘سسا˘كؤ˘˘ي˘˘ن
حرسشل ،هيلثممو ؤينيتؤك عم يمسسر
.يدانلل حؤمطلا عورسشملا

ر˘ت˘سسسشنا˘˘م ة˘˘يد˘˘نأا نأا تح˘˘سضوأاو
˘ما˘ه˘ن˘تؤ˘تو ي˘سسل˘˘ي˘˘سشتو د˘˘ت˘˘يا˘˘نؤ˘˘ي
،ؤينيتؤك مسض يف بغرت لانسسرآاو
كل˘م˘ي ن˘م ط˘ق˘ف ل˘سسا˘كؤ˘˘ي˘˘ن نأا ’إا
،ةقفسصلا هذه مسسحل ةيلاملا ةردقلا

قود˘ن˘سصل ه˘ت˘ي˘كل˘˘م لا˘˘ق˘˘ت˘˘نا بق˘˘ع
.يدؤعسسلا رامثتسس’ا

تدكأا دق ةيناطيرب ريراقت تناكو
تح˘ن˘م «غ˘ي˘لر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا» ة˘˘ط˘˘بار نأا
ة˘ي˘كل˘م لا˘ق˘˘ت˘˘ن’ ر˘˘سضخأ’ا ءؤ˘˘سضلا
رامثتسس’ا قودنسص ى˘لإا ل˘سسا˘كؤ˘ي˘ن
.يدؤعسسلا
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سسيراب مجن ،يبابم نايليك ثدحت
،يسسنرفلا بختنملاو نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس
نم ريثكلاب هزؤف دعب هتاحؤمط نع
،هنسس رغسص نم مغرلا ىلع باقلأ’ا
ىلعأ’ا هلثم ىلع قيلعتلا بناج ىلإا

ريها˘م˘ج نود˘ب تا˘يرا˘ب˘م˘لا سضؤ˘خو
.انورؤك سسوريف يسشفت ببسسب

ةف˘ي˘ح˘سص ع˘م هراؤ˘ح ي˘با˘ب˘م أاد˘بو
نع ثيدحلاب ةي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا «رور˘ي˘م»
ةركل هتيؤورل انورؤك سسوريف رييغت
تعسضو تاقوأ’ا هذه» :اًلئاق مدقلا

،سصاخلا كرؤظنم تحت ءيسش لك
ظافحلاو اًنمآا ءاقبلا ؤه مهأ’ا رمأ’ا

ةرك ،كئاقدسصأاو كترسسأا نمأا ىلع
عسضؤلا نؤكي امدنع دؤعتسس مدقلا
.«انمآا

كلذ عمو12ـلا هماع يبابم غلبو
يسسنرفلا يرودلا بقلب زؤفلا نكمت
سسأا˘ك بق˘ل ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإا تار˘˘م4
نع يسسنرفلا مجنلا ق˘ل˘ع˘ي˘ل ،م˘لا˘ع˘لا

ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا» :ا˘ًي˘لا˘ح ه˘تا˘حؤ˘˘م˘˘ط
،ينطؤلا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ع˘م تا˘حا˘ج˘ن˘لا
انحؤمطو ،ورؤيلا كانه لبقملا ماعلا
ريبك حؤمط اذه ،كانه بقللاب زؤفلا
بقللاب زؤفلا ىلإا ةفاسضإا يل ةبسسنلاب
ناسس سسيراب ةقفر لوأ’ا يبوروأ’ا

.«نامريج
ةيبهذلأ ةركلأ

ى˘ل˘عو ة˘يدر˘ف˘لا ز˘ئاؤ˘ج˘لا ن˘˘عو
نؤكيسس» :لاق ةيبهذلا ةركلا اهسسأار

كلت نكلو ،اهب زؤفلا فيطللا نم
يف يمؤن مدع يف ببسستت ’ ةزئاجلا
يلع بجؤتي هنأا دقتعأا ’ ،ءاسسملا
يذلا وأا لبقملا مسسؤملا اهب زؤفلا
.«كلذل ددحم تقو دجؤي ’ ،هيلي

سسيراب عسضأاسس ام اًمئاد» :فدرأاو
ينطؤ˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لاو نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس
اذإا مث نمو ،تايؤلوأ’ا سسأار ىلع
ل˘˘سضف˘˘ب ة˘˘يدر˘˘˘ف˘˘˘لا ز˘˘˘ئاؤ˘˘˘ج˘˘˘لا تتأا
كلذ نؤكيسس ،همدقأا يذلا ىؤتسسملا
.«ايفاسضإا ارمأا

ن˘ع ي˘سسنر˘ف˘لا م˘ج˘˘ن˘˘لا ثد˘˘ح˘˘تو
اهريؤطت ي˘ف بغر˘ي ي˘ت˘لا تا˘م˘سسلا
ام ا˘ًم˘ئاد» :ا˘ًل˘ئا˘ق ه˘ب˘ع˘ل بؤ˘ل˘سسأا ي˘ف
راؤج ىلإا بعلأا ،رؤطتلا ىلإا علطتأا

ةربخلا باحسصأا نم ةريبك ةعؤمجم
وأا نامريج ناسس سسيراب يف ءاؤسس
اًم˘ئاد ع˘ل˘ط˘تأاو ،ي˘ن˘طؤ˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
.«ملعتلاو رؤطتلل

ىلعأ’ا هلثم
:يبابم لاق ،ى˘ل˘عأ’ا ه˘ل˘ث˘م ن˘عو

ةيادب يف ناديز (نيدلا نيز) ناك»
ع˘˘م ه˘˘ق˘˘ق˘˘ح ا˘˘م ل˘˘ك بب˘˘˘سسب ر˘˘˘مأ’ا
م˘˘ث ن˘˘مو ،ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘˘لا بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
لكب زاف يذلا ودلانور (ؤنايتسسيرك)
ىلع ديزملل علطتي لازي ’و ءيسش
،اهققح يتلا تاحاجنلا لك نم مغرلا
خ˘يرا˘ت ي˘ف ه˘ت˘م˘سصب ي˘ئا˘ن˘˘ث˘˘لا كر˘˘ت
سصاخ لسصف كرت يف بغرأاو ،ةبعللا
.«خيراتلا بتك يف يب

هفغسش نع ثيدحلل يبابم قرطتو

:Ó˘ئا˘ق ءار˘ق˘ف˘لا لا˘ف˘طأ’ا ةد˘عا˘سسم˘˘ب
،مÓحأ’ا نم ريثكلا مهيدل لافطأ’ا»
،اهقيقحت يف مهتدعاسسم يف بغرأاو
م˘˘ه˘˘ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا كا˘˘ن˘˘ه نأا ة˘˘سصا˘˘خ
’ مهنكلو ،تا˘ي˘نا˘كمإ’ا نؤ˘كل˘ت˘م˘ي
راهظإ’ ةسصرفلا وأا لاؤمأ’ا نؤكلمي
.«مهتاردق

،اًر˘˘ي˘˘غ˘˘سص تن˘˘ك ا˘˘مد˘˘˘ن˘˘˘ع» :دازو
،ىلعأ’ا ل˘ث˘م˘لا ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا تد˘ت˘عا

ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘كي نأا ي˘˘˘˘ف بغرأا ’ نآ’او
نؤفرعيو لب ،ي˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب لا˘ف˘طأ’ا
يف قرافلا ةعانسصب متهأا يننأا اًسضيأا

.«مهتايح
سضؤ˘خ ى˘ل˘ع ي˘با˘ب˘م ق˘˘ل˘˘ع ا˘˘م˘˘ك

يرودلا يف ريهامج نودب تايرابملا
كل˘ت سضؤ˘خ ة˘بؤ˘ع˘˘سصو ،ي˘˘نا˘˘م˘˘لأ’ا
ةرتفل ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا نود˘ب تا˘يرا˘ب˘م˘لا

اءزج بعلت ريهامجلا» :اًلئاق ةليؤط
رمأا اهنودب بعللاو ،ةبعللا نم امهم
تقو اذه ،نيبعÓل ةبسسنلاب بيرغ
ن˘مأا ى˘ق˘ب˘ي ن˘˘كلو ،قؤ˘˘ب˘˘سسم ر˘˘ي˘˘غ
.«ةيؤلوأا نيرخأ’ا

ةدهاسشم ىلع قيلعتلاب هثيدح متأاو
:احسضؤم «غيلر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا» تا˘يرا˘ب˘م
ةباثمب ناك لؤبرفيل ،مسسؤملا اذه»
ر˘مأا را˘سصت˘ن’ا نأا ر˘ه˘ظأا ،ة˘ن˘ي˘كا˘م˘لا
نأا ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘ع ،ة˘يا˘غ˘ل˘ل ل˘ه˘˘سس
ابردم كل˘م˘ي ،كلذ سسكع ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا

ي˘ف د˘ج˘ب نؤ˘ل˘م˘ع˘يو ة˘يا˘غ˘ل˘ل اد˘˘ي˘˘ج
’ كلت لثم تايؤتسسمف ،تابيردتلا
.«كلذب ’إا رهظت

ليجأات نؤبلطي «غيلريميربلا» ؤبردم
تايرابملا ةدؤع

يزيلجنإ’ا يرودلا يبردم نأا ،ءاثÓثلا مؤيلا ،يفحسص ريرقت فسشك
انورؤك سسوريف ةمزأا بقع ةلؤطبلا فانئتسسا دعؤم ليجأات نؤبلطي زاتمملا
.دجتسسملا

ةرم غيلريميربلا تايرابم ةدؤعل اًدعؤم ،لبقملا ناؤج21 مؤي ديدحت متو
.ىرخأا

ةدؤ˘ع ل˘ي˘جأا˘ت نؤ˘ب˘ل˘ط˘ي ن˘ي˘برد˘م˘لا نإا˘ف ،«رور˘ي˘م» ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘سصل ا˘˘ًق˘˘فوو
ةطبار عم مهني˘ب ةر˘ي˘خأ’ا تا˘ثدا˘ح˘م˘لا بق˘ع ،ناؤ˘ج62 ىلإا تاسسفا˘ن˘م˘لا
.غيلريميربلا

ةيفاك ريغ عيباسسأا3 ةرتف نأاب نودقتعي نيبردملا نأا ىلإا تراسشأاو
مهسضرعت˘ب دد˘ه˘ي ا˘م˘م ،ل˘يؤ˘ط ف˘قؤ˘ت د˘ع˘ب ةدؤ˘ع˘ل˘ل ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ر˘ي˘سضح˘ت˘ل

.تاباسصإ’
نيبردملاو نيبعÓلا ةدناسسم عم سضراعتي ’ فقؤملا اذه نأا تحسضوأاو

اهماتخو مسسؤملا اذه ةلؤطبلا ةدؤع ةرورسض نأاسشب «غيلريميربلا» ةطبارل
.يعيبط لكسشب

دق لبقملا ناؤج91 ىلإا21 نم ةلؤطبلا ليجأات نإا ةفيحسصلا تلاقو
.اًبسسانم اًدعؤم نؤكي

،لؤبرفيلو ماهنتؤت لثم ةيدنأ’ا سضعب ىدل فواخم كانه نأا تفاسضأاو
.ةيلسضع تاباسصإا نم نؤناعي نيبعÓلا نم ديدعلا مهيدل نأ’

قؤضس عقؤتي انيتنرؤيفل يذيفنتلا سسيئرلا
انورؤك ببضسب فلتخم تلاقتنا

ةراعإ’ا تاقفسص نا نوراب ؤج انيتنرؤيف يدانل يذيفنتلا سسيئرلا ىري
ةيلاملا ةمزأ’ا ببسسب لبقملا ت’اقتن’ا قؤسس ىلع رطيسست فؤسس لدابتلاو
.انورؤك سسوريف اهدجوأا يتلا

تابترملل ىسصقأا دح عسضو مت دقل»:هل تاحيرسصت لÓخ وراب ثدحتو
ثدحتي ؤسسيمؤك ؤكور انسسيئر ناك ام ؤهو تقؤلا سضعبل اكيرمأا يف
.«هنع

مدقلا ةركل يلودلا داحت’ا ىلع بجي ،اسضيأا ابوروأا يف اهتيؤورل» :عباتو
لكل ةفلتخم سسيلو عيمجلل دعاؤقلا سسفن نؤكت نأا بجيو ،رارق ذاختا
.«يرود

،ا˘ما˘م˘ت ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م قؤ˘سس ا˘ن˘يد˘ل نؤ˘كي˘سس ،ة˘مزأ’ا هذ˘ه بب˘سسب»:ل˘سصاوو
ت’دا˘ب˘ت ن˘م د˘يد˘ع˘لاو ةرا˘عإ’ا ن˘م د˘يز˘م˘لا د˘ي˘كأا˘ت˘لا˘ب كا˘˘ن˘˘ه نؤ˘˘كي˘˘سسو
.«نيبعÓلا

دق نيبعÓلا ةميق نأ’ نيرذح نؤكن نأا بجي» :هحيرسصت نوراب متأاو
ة˘غ˘لا˘ب تا˘ظ˘ح˘ل ر˘غ˘سصأ’ا ة˘يد˘نأ’ا ه˘جاؤ˘ت˘سسو ،ةر˘ت˘ف˘لا هذ˘ه ي˘ف سضف˘خ˘ن˘ت
.«هلÓغتسسا سسيلو ،ماظنلا ةدعاسسم انيلع بجيو ةرتفلا هذه يف ةبؤعسصلا

تمضسح رؤمألا نأا دقتعأا :زليماه
بقللاب زؤفيضس نريابلاو

يدا˘˘ن ع˘˘فاد˘˘م ر˘˘ب˘˘ع
د˘˘نؤ˘˘م˘˘ترود ا˘˘ي˘˘سسورؤ˘˘˘ب
ةبيخ ن˘ع ز˘ل˘ي˘ما˘ه سستا˘م
د˘˘˘ع˘˘˘ب ةد˘˘˘يد˘˘˘سشلا ه˘˘˘ل˘˘˘مأا
اه˘ب ي˘ن˘م ي˘ت˘لا ة˘م˘يز˘ه˘لا
مامأا هب˘ع˘ل˘م ى˘ل˘ع ه˘ق˘ير˘ف
‐0 ةجيتنب خينؤيم نرياب
82 ة˘لؤ˘ج˘لا را˘طإا ي˘ف1
يرود˘˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘˘م
.يناملأ’ا

رد˘سصت˘ي زؤ˘˘ف˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ب
لود˘ج خ˘ي˘˘نؤ˘˘ي˘˘م نر˘˘يا˘˘ب
«ا˘غ˘ي˘ل˘سسد˘نؤ˘ب˘لا» بي˘تر˘ت
قرافب ةطقن46 ديسصرب
ا˘ي˘سسورؤ˘ب ن˘ع طا˘ق˘ن7
.دنؤمترود

بقللا ىلع ةسسفانملا» ةارابملا دعب خينؤيم نريابل قباسسلا عفادملا لاقو
ثÓثل خينؤيم نرياب سضرعتي نأا بجؤتي تاب دقف ةليحتسسم هبسش تحبسصأا

.«ديكأاتلاب لسصحي نل اذهو بقللا رسسخيل تايرابم6 لÓخ مئازه
ةيليبسشا عفادم مسضل ىعسسي لانسسرأا

هطخ زيزعت لانسسرأا يدان ةين نع ةينابسسا ةيفحسص ريراقت تثدحت
.لبقملا ت’اقتن’ا قؤسس لÓخ يعافدلا

ةبغر مهيدل «ةيجعفدملا» ناف ةينابسس’ا «كرامسسيدلا» ةكبسش بسسحبو
مامتهاب ىظحي يذلا سسؤلراك ؤغييد ةيليبسشا عفادم ىلع لؤسصحلا يف
عم اهمدق يتلا ةزيمملا تايؤتسسملا ببسسب ةيبروأ’ا ةيدنأ’ا نم ديدعلا
.يسسلدنأ’ا يدانلا

يف بعÓلا اهكلتمي يتلا يئازجلا طرسشلا ةميق نا ةكبسشلا تراسشأاو
يتلا «زرناغلا» ةرادإا مامأا اعنام لكسشت دق وروأا نؤيلم57 غلابلاو هدقع
.همسض يف بغرت

ةيدنأ’ا ن˘م ر˘ي˘ب˘ك دد˘ع ل˘ب˘ق ن˘م ةد˘يد˘سش ة˘سسفا˘ن˘م لا˘ن˘سسرأا ه˘جاؤ˘ي˘سسو
لايرو لؤبرفيل يدان اهزربأا سسؤلراك ىلع لؤسصحلا يف ةبغارلا ةيبوروأ’ا

.ةنؤلسشرب ىلإا ةفاسضإ’اب ديردم

هبولسسأأ ريوطتل لمعي هنأأ دكأأ

هرثأاتو ..Òبكلا هملح نع ثدحتي يبابم
ناديزو ؤنايتضسيركب

ةنؤلضشرب م‚ يلبÁد مضضل لضساكؤين نم داج كر–



«رئإز÷إ يسسيم»ـب هفسصو يزيل‚’إ مÓعإ’إ

ةمحر نب ةقفضص مضسح ىلع رضصي يضسليضشت بردم درابمل
يرئازجلا يلودلا ةمحر نب ديعسس همدق يذلا رهابلا ىؤتسسملا دعب

نيبماسشلا» تاسسفانم نمسض يلاحلا مسسؤملا يزيلجنإ’ا درؤفتنارب مجاهمو
دقاعتلا ديرت يتلا «غيلرميربلا ةيدنأا نم ريثكلا عامطأا طحم هلعج ام ،«بيسش
سسين جيرخ نإاف رابخأ’ا رخآا بسسحو.لبقملا يفيسصلا ؤتاكريملا ةرتف يف هعم
يذلا يزيلجنإ’ا يسسليسشت يدان عم ةيمسسر ت’اسصتإا يف لخد يسسنرفلا
يذلاو ،«زؤلبلا»ل ةيمام’ا ةرطاقلا ميعدتو قيرفلا فؤفسصل همسضل سضوافي
«غيلرميرب˘لا» ة˘يد˘نأا ىر˘ب˘ك ي˘ف ن˘ي˘بؤ˘ل˘ط˘م˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ر˘ث˘كأا د˘حأا ى˘ح˘سضأا

اهب عتمتي ’ يتلا تايناكمإ’او ةريبك تايؤتسسمل هميدقت دعب سصؤسصخلابو
ةفيحسص تطلسس ،هبناج نم.قرفلاو نيبردملا نم ديدعلا راظنأا تتفل يتلاو
يسسيم» ـب هتفسصو نيح ،دعاسصلا ينطؤلا بختنملا مجن ىلع ءؤسضلا «نسصلا»
.تاباسسحلا طلخأا يسسليسشت سضرع نأا نيدكؤؤم ،«رئازجلا

برقأا يف ةقفسصلا مسسح «زؤلبلا» بردم درابم’ رسصي ،رخأا بناج نم
.ورديبو نايلو ليحر سضيؤعتل ،ةسصرف

طيمز .ع
ةيناŸأ’إ ةبرجتلإ خاسسنتسسإو ةيبطلإ ةقفإرŸإ Òفوتب حسصن

Úيضضايرلل يباجيا لح داجيإا انيلع :يلضسرم
مهتاردق ىلع رثؤؤي يحضصلا رج◊او

ةحسص نأا ،ةبخنلا ةسضايرب فلكملا ةلودلا بتاك ،يلسسرم نيدلا رؤن دكأا
«فافلا» سسيئر يسشطز نيدلا ريخ نأا احسضؤم ءيسش لك نم مهأا نييسضايرلا

اذه ةسسفانملا ريسصم ناملعي ةفرتحملا ةطبارلا سسيئر راودم ميركلا دبعو
مهأا نييسضايرلا ةحسص »: ةيفحسص تاحيرسصت يف يلسسرم حسضوأاو.مسسؤملا

دؤجو لاح يف »: فاسضأاو ،«رمأ’ا اذهب ىردأا راودمو يسشطزو ،ءيسش لك نم
نود ةلؤطبلا فانئتسساو ايناملأا ةبرجت سسفنب مايقلا اننكمي ،ةيبط ةقفارم
.«نييرئازجلا نييسضايرلل يباجيا لح داجيإا انيلع ثيح ،رؤهمج

ب.م.يرسسيإإ
«موب ميسسلإ ـل ةÒبك ةراسسخ هليحر

كارتألا نم فاÎعلا ىقلتي ›ؤغيف
لحم يكرتلا يارسس ةطلغ مجنو يرئازجلا يلودلا يلؤغيف نايفسس لازي ام

هنع يلختلا هيدان ةرادإا رارق دعب سصخأ’ابو ،ايكرت يف يسضايرلا طسسؤلا سشاقن
يفيسصلا ؤتاكريملا ةرتف لÓخ هعيبل اديهمت ،نيرداغملا ةمئاق نمسض هعسضؤب
«ةسشخبرنيف»و «سشاكسشيب» قيرفل قباسسلا بردملا نيزوأا ردنوأا عفادو.مداقلا
نيبعÓلا لسضفأا نم هايإا اربتعم ،يرئازجلا مجنلا سصؤسصخب هتاحيرسصت يف
ثيح مسسؤملا ةيادب يف هاؤتسسم بذبذت مغر ةيكرتلا ةلؤطبلاب نيطسشانلا
فسصنلا يف نكل ،مسسؤملا يف ةئيسس ةيادب مدقي ام امئاد ؤه حيحسص »:لاق
ميسسلا»  زؤف حيتافم دحأا ربتعي «ؤسسؤسس» نأا دكؤؤيو ،«رخآا ابع’ حبسصي يناثلا
ىلع هقيرف اريثك دعاسسي ؤهو ،ةياغلل عئار بع’ يلؤغيف »:افيسضم «مؤب
عم طبتري قباسسلا ايسسنلاف مجن نأا ةراسشإ’اب ريدجلا.«تاراسصتن’ا قيقحت
فيسصلا هعيب يكرتلا يدانلا ةرادإا ديرتو ،2202 ناؤج ىتح يكرتلا يدانلا
،ليخادملا عجارت ءارج يدانلا اهب رمي يتلا ةيداسصتق’ا ةمزأ’ا ببسسب لبقملا

هعيب لسضفت يتلا ،«رسضخلا» مجنل عفترملا بتارلا عفد لمحتت نل يتلاو
.هلاقتنإا ةقفسص تادئاع نم ةدافتسسإ’او

طيمز .ع
ةنيطنسسق بابسش

ةدايقل هجتي Êاضسملتلا ينقتلا
مضسؤŸا ةياهنل «يضس.سسأا.يضسلا»

دقعلا ميسسرتل جؤجمو جارجر ينارمع نيب عؤبسسأ’ا ةيادب بقترم عامتجا
،جؤجمو جارجر ديسشر يئا˘ن˘ث˘لا ةدا˘ي˘ق˘ب ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق با˘ب˘سش ةرادإا ه˘ج˘ت˘ت

ديدجلا بردملا ينارمع رداقلا دبع عم مداقلا عؤبسسأ’ا ةيادب عامتجÓل
ينقتلا طبري يذلا د˘ق˘ع˘لا ع˘ي˘قؤ˘تو تا˘سسم˘ل˘لا ر˘خآا ع˘سضو ل˘جأا ن˘م ،م˘يد˘ق˘لا
ةرادإ’ا نأا ةسصاخلا انرداسصم نم انملعو.ينيطنسسقلا يدانلاب يناسسملتلا
ةطراخ مسسرو دقعلا ىلع عيقؤتلا لÓخ نم بردملا ةيسضق ءاهنإا ىلع رسصت
مامتإا ةيناكمإا نأا هتاذ ردسصملا فاسضأاو ،ديدجلا مسسؤملل ابسسحت قيرطلا

عم يهتني ةدؤخ دقع نؤك ،ةعفترم قيرفلا سسأار ىلع يلاحلا مسسؤملا ينارمع
.ليحرلا ىلع رسصي ؤهو يلاحلا رهسشلا ةياهن

ب.م.يرسسيإإ
دإدزولب بابسش

هسسفن سضرفل ةوقب لمعلإ ةيمتح مامأإ يروÙإ عفإدŸإ

›اخ ءاقبل رضضخألا ءؤضضلا حنÁ امود
ظافتح’ا دادزؤلب با˘ب˘سش ق˘ير˘ف˘ل ي˘سسنر˘ف˘لا برد˘م˘لا ا˘مود كنار˘ف رر˘ق

،ريخأ’ا ىؤتسسم بذبذت مغر ديدجلا مسسؤملا يف ،يلاخ سسايلإا عفادملاب
داحتا ىلع تاردق يف قثي يسسنرفلا ينقتلا نأا ةسصاخلا انرداسصم نم انملعو
يدانلا ةدعاسسمل ديدجلا مسسؤملا ي˘ف ا˘هر˘ي˘ج˘ف˘ت ر˘ظ˘ت˘ن˘يو ق˘با˘سسلا سسا˘ب˘ع˘ل˘ب
.باقلأ’ا ىلع عارسصلاو ،ةديج جئاتن دسصح ىلع يمسصاعلا

دادك يئانثلا ةؤق ببسسب يلاحلا مسسؤملا يف ةريبك ةسصرف يلاخ لني ملو
ةرثكو ةيراثلا ةكراسشملا نا ’إا ،امهنيب دؤجؤملا ريبكلا مهافتلاو راسشؤبو
.بعÓلاب ظافتح’ا ررقي قيرفلا سسأار ىلع لوأ’ا لجرلا تعفد تايرابملا

هدقع عيبب بحري نايتإإ تناسس

سسينو ايضسنلافو نÓيم Úب عارضصلا لعضشي Ëداخ
تناسس يدان ناديم طسسو ،ةيرئازجلا لؤسصأ’ا وذ بعÓلا ميداخ لÓب تاب

.بعÓلا عم دقاعتلا يف ةبغارلا ةيدنأ’ا ديدع عمطم لحم ،يسسنرفلا نايتإا
،يلاطيإ’ا نÓيم نم لك نم عباتم ،ميداخ نأا ةيسسنرف ةيمÓعا ريراقت تفسشكو
ةبهؤملا عم دقاعتلل يثÓثلا ىعسسي ثيح ،يسسنرفلا سسينو ينابسس’ا ايسسنلاف
يذلا بعÓلا دقع عيبب نايتا تناسس يدان بحر ،رخآا بناج نم.ةدعاسصلا
يف ةبغارلا قرفلا دحأا نم يرغم سضرع لؤسصو لاح يف2202 فيسص يهتني
ددحي ملو ةيبرغم مأاو يرئازج بأا نم ميداخ نأا ركذلاب ريدجلا.هعم دقاعتلا
.Óبقتسسم هلثميسس يذلا بختنملا دعب

3572ددعلإ ^1441 لإوسش50ـل قفإوملإ0202 يام82سسيمخلإةصضايرلا

ليجأاتلل هجتت مهبقل نع رسضخلإ عافد ةلمح

1202 نوريماكلا «ناكلا» دعؤم رييغت يف ركفت «فاكلا»

 يتوسصلإ ليجسستلإ ةيسضق يف قيقحتلاب ةسصاخلإ لÓخ نم

مداقلا ناؤج7ـلا ةضسلج رضضحيضسو عؤبضسألا اذه ةهازنلا مضسق سسيئر نيعت «فافلا»

«اغيلسسدنوبلإ» نم ةمداقلإ ةلو÷إ ‘ ةدوعلل هجتي رسضÿإ مجاهم

ةضسفانŸا فانئتضسل زهاج Òغ ليضضؤفلب :ردوررضش
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ةركل يقيرفإ’ا داحت’ا هجتي
تايلاعف ليجأاتل «فاكلا» ،مدقلا

عمزملا ،1202 ايقيرفإا ممأا سسأاك
نيب ام نوريما˘كلا ي˘ف ا˘ه˘ت˘ما˘قإا
،يرفيف6ـلاو مداق˘لا ي˘فا˘ج9ـلا
.«انورؤك» ةحئاج ببسسب

،ة˘ي˘مÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘˘ت تف˘˘سشكو
ىلعأا نم ،تا˘ب˘ير˘سست ن˘ع Ó˘ق˘ن
دا˘˘ح˘˘ت’ا نأا ،ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه
يمسسر لكسشب ركفي يقيرفإ’ا
ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا سسأا˘ك ل˘ي˘جأا˘ت ي˘˘ف
يتلا ةي˘ع˘سضؤ˘لا بب˘سسب1202
لودلاو ة˘ما˘ع م˘لا˘ع˘لا ا˘ه˘سشي˘ع˘ي
.سصاخ لكسشب ةيقيرفإ’ا

ري˘ي˘غ˘ت ءار˘جإا «فا˘كلا» رر˘قو
امدعب ،ايقيرفإا سسأاك دعؤم ىلع
ي˘ت˘لا ة˘ي˘سضا˘م˘لا ةرود˘لا تب˘ع˘˘ل
،فيسصلا يف رسصم ا˘ه˘ت˘ن˘سضت˘حا
،ة˘˘˘˘˘يؤ˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘لا لاؤ˘˘˘˘˘˘حأ’ا نأا ’إا

ةب˘ع˘سصلا ة˘ي˘خا˘ن˘م˘لا فور˘ظ˘لاو
ي˘ف نور˘ي˘ما˘كلا ا˘ه˘فر˘ع˘ت ي˘ت˘˘لا
ةيقيرفإ’ا ةئيهلا لعج فيسصلا

رهسش يف «ناكلا» ةجمرب ررقت
.يفناج

سسر˘ع˘˘لا ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت لا˘˘ح ي˘˘فو
رسضخلا عافد ةلمح نإاف يراقلا

خيرات ىلإا لجأاتتسس مهبقل نع
هلابسشأاو يسضاملب حنمي ام قح’
سسا˘ف˘نأ’ا طا˘˘ق˘˘ت˘˘ل’ ة˘˘سصر˘˘ف˘˘لا

.مداق ؤه ام ىلع زيكرتلاو
يف بعلت مل ت’وج4

«ناكلإ» تايفسصت
يأا ةرد˘˘ق مد˘˘ع ل˘˘˘ظ ي˘˘˘فو

سضرأ’ا ه˘˘˘جو ى˘˘˘ل˘˘˘ع سصخ˘˘˘˘سش
ى˘ل˘ع ءا˘سضق˘لا د˘عؤ˘˘م د˘˘يد˘˘ح˘˘ت
نإاف ،ءاودلا داجيإا مدعو ،ءابؤلا

ة˘سسفا˘ن˘م˘لا فا˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سسا د˘˘عؤ˘˘م
نأاو اسصؤسصخ ،ابعسص نؤكيسس
ى˘ل˘عو ة˘يرا˘ق˘لا تا˘ب˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

ي˘ن˘طؤ˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا م˘˘ه˘˘سسأار
طقف نيتارابم سضاخ ،يرئازجلا

نأا ينعي ام ،ت’ؤج6 لسصأا نم
ي˘˘˘ف ت’ؤ˘˘˘ج4 لاز˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي ’
ديزيسس يذلا رمأ’ا ،تايفسصتلا

ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ث˘كلا ل˘كا˘˘سشم˘˘لا ن˘˘م
يذلا يق˘ير˘فإ’ا دا˘ح˘ت’ا ه˘جاؤ˘ت
ايقيرفإا ممأا سسأاك بعل يف لمأاي
.ددحملا خيراتلا يف1202

«ناكلإ» بعل ظوظح
هبسش1202  يفناج يف

ةمدعنم
سسأا˘ك بع˘ل ظؤ˘ظ˘ح تتا˘بو

يفناج نيب ام1202 ايقيرفإا ممأا
ه˘˘ب˘˘سش ،ن˘˘ي˘˘مدا˘˘ق˘˘لا ير˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘فو
تاذ فا˘˘سضأا ثي˘˘ح ،ة˘˘مد˘˘ع˘˘ن˘˘˘م
دق ةيراقلا ةلؤطبلا نأا ردسصملا
لاح يف2202 يفناج يف بعلت
ةر˘كل ي˘ق˘ير˘˘فإ’ا دا˘˘ح˘˘ت’ا رر˘˘ق
اسصؤسصخ دعؤملا رييغت مدقلا

ف˘ي˘˘سصلا ي˘˘ف ة˘˘ق˘˘با˘˘سسم˘˘لا نأاو
فورظلا نأا امب ،ةياغلل ةبعسص
ا˘˘ه˘˘فر˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘خا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
فيسصلا ل˘سصف ي˘ف نور˘ي˘ما˘كلا
را˘ط˘مأ’او ف˘˘سصاؤ˘˘ع˘˘لا بب˘˘سسب
سسرعلا ميظنت لعجي ةينافؤطلا
.ةياغلل ابعسص يقيرفإ’ا

ةجاحب يقيرفإ’إ داحت’إ
ميظنتل ةيبطلإ ةقفإوملل

2202 فيسص «ناكلإ»
ن˘م د˘يز˘ي ا˘م ،ر˘خأا بنا˘ج ن˘˘م

داحت’ا اههجاؤي يتلا تابؤعسصلا
مي˘ظ˘ن˘ت˘ل ،مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘ق˘ير˘فإ’ا

ف˘ي˘سص ي˘ف ا˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا م˘˘مأا سسأا˘˘ك
م˘لا˘˘ع˘˘لا سسأا˘˘ك بع˘˘ل ؤ˘˘ه ،2202
لعجيسس ام ةلي˘ل˘ق ر˘ه˘سشأا˘ب ا˘هد˘ع˘ب

ىلع ة˘قرا˘فأ’ا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ة˘ح˘سص
ةقفاؤملل ةجاحب مهنأا امب كحملا
لجأا نم «فاكلا»ـل ةعباتلا ،ةيبطلا
.2202 فيسصب ةقباسسملا ةجمرب
سضؤخ نأا ردسصملا تاذ فاسضأاو
نؤ˘كي˘سس ف˘˘ي˘˘سصلا ي˘˘ف «نا˘˘كلا»

،نيبعÓل قهرم مسسؤم دعب ابعسص
عم دعؤم ى˘ل˘ع ا˘هد˘ع˘ب اؤ˘نؤ˘كي˘ل
تايرابملاو تابيردتلا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا
متي نأا ىلع توأا رهسش نم ةيادب
ر˘ط˘ق ي˘ف م˘لا˘ع˘لا سسأا˘ك م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
ام ،ربم˘فؤ˘ن12ـلا ي˘˘˘˘˘ف ،2202
دمحا دمحأا يسشاغلملا ةئيه عسضي
.ةياغلل ةبعسص ةيعسضو يف

ةيسساسسأإ ةزيكر تاب رسضخلإ نإديم طسسو
«يدرابمللإ» يدانلإ ةليكسشت يف
ديدجلا نÓيم بردم
رضصان نب ءاقب طرتضشي

بع’ رسصان نب ليعامسسإإ نوكيسس
نÓيم يدانو ينطولإ بختنملإ
بردملإ راظتنإإ يف يلاطيإ’إ
فلخيسس يذلإ ،يدانلل ديدجلإ
ةسضراعلإ سسأإر ىلع يلويب ونافيتسس
نم ةيإدب يدرابمللإ يدانل ةينفلإ
تفسشك ام بسسحبو.لبقملإ مسسوملإ

نإاف ،ةيلاطيإإ ةيفحسص رداسصم هنع
يناملأ’إ بردملإ كيجنإر فلإر
فإرسشإÓل برقأ’إ ودبي

نم ناك يذلإو «يرينوسسولإ«ىلع
ظافتحإ’إ يف هطورسش نيب
لخدي يذلإ ةيرئإزجلإ ةبهوملاب

يف ةيلبقتسسملإ هططخ نمسض
نم يذلإو ،نÓيملإ ةليكسشت
ينقتلإ هيلع دمتعي نأإ سضرتفملإ
يروحم بع’ بسصنم يف يناملأ’إ

.طسسولإ طخ يف
بع’ لسضفأإ  نأإ ريكذتلاب ريدجلإ

ابولطم ناك9102 رسصم «ناك» يف
ةيبوروأ’إ ةيدنأ’إ نم ديدعلإ يف
نامرج ناسس سسيراب رإرغ ىلع

يتيسس رتسسسشنامو يسسنرفلإ
ةرإدإإ نأإ ريغ ،يزيلجنإ’إ
سضورعلإ لك تسضفر يرينوسسورلإ
يف طرفت نل اهنإإ ةدكؤوم ،ةمدقملإ
نمسض لخدي يذلإو «رسضخلإ«مجن
تإونسسل يلبقتسسملإ قيرفلإ عورسشم
.ةمداقلإ

طيمز.ع
هنم سصلختلإ ديرت نايتإإ تناسس ةرإدإإ

هييلبنؤم ىلإا ةدؤعلل هجتي زؤبدؤب
رؤليد بناج ىلإا بعللاو

يلودلإ زوبدوب سضاير دجإوتي
يدان بع’و قباسسلإ يرئإزجلإ
نمسض ةداسشإ’إ يسسنرفلإ نايتإإ تناسس
هعسضو يذلإ ،قباسسلإ هيدان ةركفم
دوت يتلإ نيبعÓلإ ةمئاق نمسض

ةرتف لÓخ  مهعم دقاعتلإ
.ةلبقملإ ةيفيسصلإ ت’اقتنإ’إ

نم برقملإ «داياب يلآإ» عقوم فسشكو
يدان ةرإدإإ نأإ يسسنرفلإ يدانلإ

جيرخ ةداعتسسإإ ديرت هيليبنوم
نيمسسومل بعل دق ناك يذلإ وسشوسس
إديج فرعي يذلإو ،قيرفلإ نإولأاب
اهب عتمتي يتلإ ةريبكلإ تايناكمإ’إ
نوكتسس يتلإو يرئإزجلإ مجنلإ

ةدوعلإ لجأإ نم هل ةديج ةسصرف
نم بيرق هنأإ ودبي يذلإو ،ةهجإولل
يذلإو يدانلإ فوفسصب قاحتلإ’إ

مجاهم روليد يدنأإ دجإوت فرعي
رومأ’إ هيلع لهسسي ام «رسضخلإ»
.رثكأإ

طيمز.ع

داح˘تÓ˘ل ع˘با˘ت˘لا ة˘هاز˘ن˘لا م˘سسق سسي˘ئر نؤ˘كي˘سس
ة˘سسل˘ج لÓ˘˘خ ،ار˘˘سضا˘˘ح مد˘˘ق˘˘لا ر˘˘كل ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
رهسش نم7ـلا يف ،يوادعسس ميسسن ـ عامتسس’ا

.مداقلا ناؤج
يرئازجلا دا˘ح˘تÓ˘ل ي˘م˘سسر˘لا ع˘قؤ˘م˘لا ف˘سشكو

يذلا ،ةهازنلا مسسق سسيئر نأا «فافلا» مدقلا ةركل

،ةمداقلا ةل˘ي˘ل˘ق˘لا تا˘عا˘سسلا ي˘ف ه˘ن˘ي˘ي˘ع˘ت م˘ت˘ي˘ي˘سس
دقع ،رخآا بناج نم.ةسسلجلا يف ارسضاح نؤكيسس
عم اعامتجا ،«فافلا» ىدل مÓعإ’ا ةيلخ سسيئر
قرطت ثيح ،«ا˘ف˘ي˘ف˘لا» ىد˘ل ة˘هاز˘ن˘لا م˘سسق ل˘ث˘م˘م
.لئاسسملاو اياسضقلا ديدع ىلإا نافرطلا

ب.م.يرسسيإإ

نأا ،مياهنفؤه يدان بردُم ردورسش ديرفلأا دكأا
’ يرئازجلا يلودلا بعÓلا ليسضؤفلب قاحسسا
ةرتفلا لÓخ ،تايرابملا فانئتسس’ زهاج ريغ لازي
ي˘ف ،يد˘ن˘لؤ˘˘ه˘˘لا ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا ح˘˘سضوأاو.ةيلاحلا
بعلل ،زهاج ريغ ليسضؤفلب :ةيفحسص تاحيرسصت

دقو اذ˘ه ،«ر˘يد˘ق˘ت ل˘قأا ى˘ل˘ع عؤ˘ب˘سسأ’ا اذ˘ه لÓ˘خ
ةدؤع يناملأ’ا يرودلا نم ةمداقلا ةلؤجلا دهسشت
نم ابيرقت ماع دعب ةسسفانملا ءاؤجأا ىلإا ليسضؤفلب
.اهل اهسضرعت يتلا ةباسص’ا

ب.م.يرسسيإإ

نوبعÓلإو يسضاملب هب ماق يذلإ Òبكلإ لمعلاب داسشأإ

قحتضسم «ناكلا»ـب جيؤتتلاو ايقيرفإا ‘ بختنم لضضفأا رئاز÷ا :رياضس ود
يسسنرف˘لا برد˘م˘لا ر˘يا˘سس ود لا˘سشي˘م قد˘غأا

يرئازجلا ينطؤلا بختن˘م˘لا ،ن˘ي˘ن˘ب˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘ل
هلابسشأاو يسضاملب نكمت امدعب ،حيدملاو ءانثلاب
يدانلا نئازخ نع بئاغلا يراقلا جاتلا دسصح نم
بردم لسضفأا ةسسمل نأا احسضؤم ،ةنسس92 ذنم
تنا˘˘˘ك ،9102 ة˘˘ن˘˘سس «ءار˘˘م˘˘سسلا ةرا˘˘ق˘˘لا» ي˘˘˘ف
.اهدعب ىتحو «ناكلا» يف ةحسضاو

»:ة˘ي˘ف˘ح˘سص تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف ر˘يا˘˘سس ود لا˘˘قو
اهكلتمي يتلا ةيدرفلا بهاؤملا˘ب م˘ل˘ع˘ي ع˘ي˘م˘ج˘لا
ي˘ف م˘ها˘ن˘ه˘جاو ا˘مد˘ن˘ع ،ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
ةدؤجؤم نكت مل يسضا˘م˘ل˘ب ة˘سسم˘ل ،تا˘ي˘ف˘سصت˘لا
حنم نم نكمتو ،ارسضاح ناك اذه مغرو ،دعب
،نيبعÓل ةمارسصو يكيتكت مازتلاو ،ةيكيمانيد
اطابسضناو داحتا رثكأا اؤناك نيبعÓلا نأا امك

اؤ˘نا˘ك م˘ه˘نأا ل˘ي˘م˘ج˘لاو ،ناد˘ي˘م˘لا ة˘ي˘سضرأا قؤ˘˘ف
ممأا سسأاك يف مهتؤق لك مادختسسا ىلع نيرداق
سضؤخو نا˘كلا د˘ع˘ب ى˘ت˘ح »:فا˘سضأاو ،«ا˘ي˘ق˘ير˘فإا

،ةيباجي’ا ةقاطلا نم ريثكلا تيأار ،ةيدو ةارابم
يف لسضفأ’ا بختنملا نكمتي نأا يقطنملا نمو
سسيل قرافلا نأا مغر ،بقللاب جيؤتتلا نم ايقيرفإا
ةسسملو ،لاغنسسلا بختنمو رئازجلا نيب ريبكلاب
ام ىلع هييحأاو ةرهاظ تناك يسضاملب بخانلا
رياسس ود متخو ،«ريسصق ينمز تقو يف هب ماق
تاؤنسسلا يف لسشف ي˘ن˘طؤ˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا »:Ó˘ئا˘ق
لهسس ا˘م ،ق˘لأا˘ت˘لا اودارأا نؤ˘ب˘عÓ˘لاو ،ة˘ي˘سضا˘م˘لا

اؤ˘˘نا˘˘ك يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لاو برد˘˘م˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘م
.«رمأ’ا سسفن نؤفدهتسسي

ب.م.يرسسيإإ

ب.م.يرسسيإإ

sport@essalamonline.com
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نامحرلا دبع كديع حشص
؟كلاوحأا يه فيك

6ÑÿÿÓم <ÿÿõÿ©òÿ8 مÑÿح <ÿ©ÿدFÿم
مH°òو ا°H لMkïg ي+ر هõلا ءاIÅÑاو
8Ñÿÿلاÿÿا ح’<ÿÿمÿÿو لاMÿÿåÿ©ÿهد <ÿõÿ©ÿ°ÿا
يلاؤ0ا ن> اH&ا ،ة©Dاåلاو ةÇÑtلا+
.مامkلا ىõ> رؤH&’ا لF هõل دمtلا

ةشصاخ ةلاحب ءاج ديعلا اذه
؟قلعت اذام «انوروكلا» ءابو عم

ى°مIk ا°F امõثH لMt مل فÓ&6Ñل
Dÿÿtÿÿkÿر ىHÉÑÿنا EÉÑÿ©ÿ°ÿها +ÅÑòÿل
<ÇÑ©ب، F°ا Iا&Hل Dي Iqي>و حا
تارارïل تاÄÑõÜلا 3اw-او بÅÑåلا

حوارM يï+ ءي7Ñ لF نòلو ة5Hا0
HòاIه.

ديعلا ةÎف تيشضق فيك
؟ةلئاعلا ةقفرب

يEاFg د©åلا ماMا ت©EÉÑ هõلاو
د©åلا ة}ل نود+ ةMر(ازqلا تÓ(اåلا
تاؤ°ÄÑلا يD اÿõÿ©ÿ§ÿ> اIÿدÿkÿ>ا يÿkÿلا

دمtلا ءي7Ñ لF م=رو ،ة©9Ñاملا
نا هõلا نH هõلا ءاIÅÑا ى°مIkو هõلا
MرDا°> ع J{ءا+ؤلا ا.

كب تعفد يتلا بابشسأ’ا يهام
كيبرقم شضعب ¤ا ديكأاتلل

نع ليحرلا ديرت كنأاب
؟قيرفلا

+ÿÿwÇÑÿÿ6’ا س8ؤÑÿÿgÿلا باÿkÿي
،ةدMد> يJ قMرíلا ةرداèمل يDåkد
يÿkÿلا ةÿõÿ:اÿgÿلا مÿkÿ§ÿلا اHÿÿ°ÿÿ§ÿ ر3Fÿÿا
يIا م=ر م6ÑؤH لF ا§©لا س9رå-ا
ع(ار م6ÑؤH ةMد&ا- ىلا ام(اد ى6Ñåا

Hÿن Iÿ0اÿ©ÿلا ةÿمÿ0’او دودرÇÑتا©(ا
Hÿÿؤ/ÿÿو ةدؤ-ÿÿkÿÿtÿÿدp <ÿن IÿíÄÑÿ§ÿا
س9رå-ا يIا ’)ا كل3 نH م=رلا+و
،ةõågلا ن> اد©å+ تاداIkïا ىلا اHود
8 ت©HÉÑÿا يIÿا مÿ=ر هÿõÿلا دÿمÿÿtÿÿلا
6Ñ°تاؤ Dي DرMق HدؤلؤMلا ةqر(از
بردH عH ’ لHÅÑò يا يدل سÄ©ل
،ر8Ñا°H ’و سÄ©(ر ’و ب>’ ’و
ةر©ÇÑèلا يõk(ا> ى0k لå/ اH ؤJو
نÿ> ل0ÿ©ÿرÿõÿل يDÿåÿ°ÿدÿ- ةرòÿÿgÿ©ÿلاو
.ةMدؤلؤملا

Ÿقيرفلا ةرم لك ‘ اذا Áر
Ãكمشسا ركذي غارف ةلحر
؟تايرابŸا بيترت ‘ ةشصاخ
ي°Iا يî IíÄÑر>&ا هõلا دمtلا

8ÑاDي Hكر-&او ي+ر ع F7 لÑwÇس
H9 عÑهر©م، Dي-ا©0 ي H°{ ت&اد+ نا

HÅÑيا ب-را مل يراؤ Hgةارا Hن
ىلا ر(ازqلا ةMدؤلؤH ىلا îاåÜلا
،فó 6ÑÿÜÿ©ÿاDÿو ىÿلا جرÿÿgÿلا يJÿÿõÿÿا

ي&او ةMÿÿدؤÿÿلؤÿÿمÿÿلا ىÿÿلا يÿÿÿ-دؤÿÿÿ>و
7ÑÿÿÿÿÿwÇر ي&او س)ÿÿÿÿÿ©Äب>’ ي&او س
لF ماHا هõ+اEا دHÄÑkå ل©لد هد°>
ي°مõ; د0ا يا حم6Ñا نلو ملاåلا
+ÿÿ§ÿÿ{لا اòÿÿÓم Hÿÿماد ا FÿÿؤIÿÿ0 يÿÿي
يد’وو ي+ر عH حا-رH ير©م9Ñو
يÿ-ا0ÿ©ÿ يDÿ مار0ÿ اؤMòÿõÿ اHÿ هÿÿõÿلاو

.م§-ا©0و
ءاهنا ديرت كنأا حيحشص له

قباشسلا كقيرف ‘ كراوششم
؟جيريرعوب جرب يلهأا
يل îر7Ñ ا}J جرgلا ىل)ا ي-دؤ>

جرgلا ر1ÿ©ÿ يÿ-ا0ÿ©ÿ يDÿ ىIÄÑÿا نÿلو
نا ةلؤgÜلا ي§k°- نا دMرا نòلو
7Ñÿÿلا ءاÿÿõÿÿو&ا ه’ ’&-ÿجؤ Hÿع DÿرMÿïÿي
+õïg§ا م. ،اDòر Dي HÅÑيراؤ.

مل– تنك يتلا ةيدنأ’ا يهام
كل بتكي ⁄و اهناولا شصمقتب

يهامو اهيلا مامشضن’ا
؟بابشسأ’ا

ار©8Ñè ت°H°{ F ك©õ> ب}Fا ’
دمtلاو ر(ازqلا ةMدؤلؤH ر8ÑاIا اI&او
يدا°لا ا}§ل تågلو هõلا ي°Dïو هõل
يkلا ةMدI&’ا س8ؤwÇÑ+ اH&ا ،ر©ògلا

Fÿÿ°ا ت-ÿمÿ°ÿلا ن&ا ىÿåب Dÿ©ÿ§ÿا Dÿ§ÿي
7Ñgبا EÄÑ°Ü©°7و ةÑg©g6 ةÑò©òةد
.ناÄÑمõ- دادوو نارJو ةMدؤلؤHو

رامع عم كتقÓع فشصت فيك
؟بيرغ

<ÿÿÓEÿÿkÿي Hÿع <ÿمÿرا Hÿمÿkÿة5ا

ءا6Ñÿ'ورÿلا ن0ÄÑÿ&ا نÿ©ÿ+ نHÿ هرÿkÿgÿ>او
لF اMÉÑÿ&او مHÿåÿ§ÿ تHÿõاÿåÿ- نÿ{Mÿلا
يد°> مHå تHõاå- نM}لا ءا6Ñ'ورلا

<ÿÓEÿة /ÿ©ÿةد Hÿåÿ§ÿو ،م+ÿلاÿمÿ°6اÑgة
هõلا ي1اg:و لد©> حور ىõ> م0ر-ا
Mم§م0ر.

موي جÈلا ةثداح ¤إا دوعنل
فيك تاءادتع’ا ¤ا متشضرعت

؟ثدح ام ىلع قلعت
نMò مل ا§Ekو قMرíلا سÄ©(ر ’و&ا

Dÿي =ÿرî لاÿمÿÓ+Äو سJÿ{0 هÿïÿ©ÿïÿة

سÄ©(ر نؤMò ’ ن&ا ف6Ñ'ؤH ءي7Ñو
Hع ’<g©ه Dي -õلا كâورî، +åدJا
+ÿÿåÉا س’&IÇÑÿ7 راÑÿاJÿلا اودÿíÿ©ÿدMÿؤ
ي}ÿلا رHÿ&’ا ،ةÿ©ÿلو'ؤÄÑÿمÿلا هؤÿõÿم0ÿو
/åõ§م MkÇÑõو ي+ نؤEيل اؤلا Mqب
ن&اÿ+ هDÿ©ÿ لؤÿïÿ-و ؤMÿدDÿ©ÿ لÿمÿÿåÿ- نا

دؤÿÿÿ/ؤHÿÿÿ ناFÿÿÿ قMÿÿÿرÿÿÿíÿÿÿلا سÿÿÿ©Ä(ر
لامFÿ ر1ÿ©ÿ رIòÿا نÿل ة6Ñÿgÿاÿ°ÿمÿلاÿ+و
E6اÑ6 يÑå©د Dي -õلا كõ©õل ةòؤIه
Jÿÿؤ Hÿÿن /ÿÿõÿÿgÿÿ°ÿÿلا يÿلا ىÿåÿ8اÑÿمÿة
.ةدا©åلا ىلا يI}1او
نوثدحتي ÚبعÓلا نم Òثكلا

Èكأا هنأابو ةيدولوŸا طغشض نع
اي ،ىرخأ’ا قرفلا طوغشض نم

ةيعون يه ام ىرت له
‘ ةشسرامŸا طوغشضلا

؟شسيلاوكلا
8Ñt©د°> حHا -õåب Dي DرMق

نòلو يدا> ط9Ñè هد°> نؤMò ر1%ا
Dي HدؤلؤMلا ةqر(از J°9 كاÑèط
ءي7Ñ يM&ار ب0ÄÑ ا}Jو ،ي(ا°ث6Ñkا

يD ه7ÑwÇÑ©kو س7ÑwÇ لFو يدا>
F©í©لا ةkåاHلاو لkåاMÅس H1 نÓل
-ÿtÿمÿلا لÉÑÿèÿؤà لاÿمÿí9ورÑة Hن

.ر©Jامqلا îر:
ÚبعÓلا نم ةدامرأا متكلتمإا

،ةÒخأ’ا ةيرششعلا لاوط
⁄ نكلو

اوقق–
ت’وطب

؟ةÒثك
8Ñt©ح

ق©ÿtÿïÿ- ىÿõÿ> لÿمÿåÿ- اÿمÿ(اد ةراد)’ا
نòلو ،ةز©مHو ة©>ؤI تاHاد6Ñkïا
رMòÄÑÿ ناFÿ لHÿاÿ> مJÿا نا دÿÿkÿÿïÿÿ>ا

ؤJ باïل&’ا ن> ثgtلا ؤIt اIود0
Fÿثÿلا ةرÉÑÿèÿؤà لاوÿمÅÑÿاFÿلا لÿkي
-tدp Dي Fل H6ؤÑ0و مkبا©= ى
عH ىgï- ة>ؤمqملا DÓ رار6Ñkï’ا
+åÉÑ§0 ’و لؤ:&ا ةدمل اkةراد)’ا ى
-ÿgÿïÿى -ÿåÿمÿ0و لÿkا ى’:ïلا مí°©ة
-è©ر Dي Fل Hو ،ةرJا ي&Hرؤ Hن
سÿåÉ+ رÿwÄÑÿ- كÿÿqÿÿåÿÿõ- ك7Ñ نود
سÿ©Ä(ر لFÿ ي1ÿ&ا رؤÇÑÿ- تاIÿاJÿرÿلا
Mÿا&-ÿي Mÿåÿمÿل <ÿõÿى -ÿ°ÿtÿ©ÿة ’<g©ن
+ÿtÿqÿا ةIÿ§ÿم Hÿïÿر+ÿ©ÿن Hÿرلا ن)©Äس

لFÿÿÿ عHÿÿÿ ك©ÿÿÿلاود ا}Jòÿÿÿو ر1ÿÿÿÿ%’ا
يدا°لا ىõ> اؤEgاå- نM}لا ءا6Ñ'ورلا

ن©+ رار6Ñkï’ا+ ناF حاIq ي&ا ى0kو
H6ؤÑو ن©م.Óp.

قيرفلا عم كمشساوم شصوشصخب
؟اهتيشضق فيك

عH ةؤ0õ ماM&ا تÅÑ> هõل دمtلا
ةÇÑ©g> ماM&ا تÅÑ> امF ةMدؤلؤملا

،ر©Fg قMرD عH يk+رkq+ د©6Ñå اIاو
نòمDÿ©ÿ يÿم6ÑÿاؤHÿ س8ؤÿwÇÑÿ+ اHÿ&ا
ةFراHÅÑ يدDõ ة©+اMq)ا تIاF لؤïلا
Dي I§ي(ا Fلا س6&اqرؤ§مMة Fنا ام
H6ؤÑاثلا يمIي -tÇÑõت <õى Fس6&ا
ا°ågل ثلاثلا يم6ÑؤHو ةMرؤ§مqلا
11 ب باJ}لا ا°©§Iا نMا àؤÄÑïلا
IÿïÿÜÿاو ةIÿïÿ{Iÿلا اÿíرMق Dا§°لا يMة،

يD ا.Ó. هõلا+ مEÄÑا كل ف©9Ñ&او
Hÿÿ6ؤÑÿÿلا مÄÑÿïÿؤà و’ Hÿïÿا+ÿõÿة -ÿم
ة°6Ñ سgåÉلا pدt- امõثH ا§g©-ر-
4102-ÿÿÿtÇÑÿÿõت <ÿÿõÿÿى Fÿÿس6&ا
ت6102Iõ ة6Ñÿ°ÿو ةMÿرؤÿ§ÿمÿqÿلا
يD ةثلاثلا ةg-رملا ا°©0kõاو س6&اòلا
ي(ا§I ف7102IÇÑ ة°6Ñ ةلؤgÜلا

Fÿلا س6&اÿqÿمÿ§ÿرؤMÿو ةFÿ°ÿا EÿرداMÿن
<ÿõÿلا ىÿkÿا&Jÿل لÿõÿ°ÿ§ÿا)ÿؤل ي’ -t©ز
ة©Iا. ةg-رHو óاDؤلا حلاÇÑل مtòلا

Hا- ع&Jىلا ل H°اDÄÑة Fا س6&اDرMï©ا
6Ñÿ°ÿ8102 ةIÇÑÿف Iÿ§ÿا)ÿ6و يÑ°ة
بIõå نItو هM°k مل م6Ñؤملا9102
Hلا ل/ا نgÜةلؤ.

له دوششح ةحارشص لكب
شضعب ‘ تادعاشسم متيقلت

ىلعا نم ءاوشس تÓباقŸا
∙ذ ءارششب وأا تاطلشسلا

؟ماك◊ا
FÓ7 مÑراé <اI©°ا H°ه Fار©ث Dي

Fل H6ؤÑم Iw9ؤÑو هI°qح D©ا ه’
نH ة8Ñا1 ،تاå(ا7Ñ كا°J نؤò-و
1Ó8و لÑىلا ا°لؤ I§تا©(ا Fس6&ا
سgåÉلا جرMÿwÿ ث©0ÿ ةMÿرؤÿ§ÿمÿqÿلا
Mkè°دؤلؤملا ة©°=ا ىMة DرMةلودلا ق
ؤJو باïل&’ا م§ÿ°tمÿ- تاÄÑÿõÿÜÿلاو
<õلا ىåòÄس Hث©0 كل3 ن J°كا
تا6ÑرامH بÄÑg+ اJاIر1ÄÑ تاءاïل
با0ÄÑ ىL <õر1&ا óرD نH تم-
DÿرMÿïÿ°ÿا <ÿõÿلا ىÿåÿمÿمؤ -ÿkÿؤMÿqÿا-ÿ°ا
.اJا°6Ñktïïا

شضعب ‘ ’ مأا تكراشش
ةخوبطم نوكت يتلا تÓباقŸا

؟ةيدنأ’ا Úب
Eõكل ت HÄÑkåي&ا ة§/اؤمل د

7ÑwÇس Mï0 كل لؤÅÑ7 دؤÑكرا Dي
Hة§/اؤ Hر-g6 ةÑءاؤ HÄÑ©ب>’ وا ر
ى0kو حا-رH ير©م9Ñ ،ناF ي&ا وا
مل àاõ°ïل ا§©D ا°0kqا يkلا ا°-اءاïل
-ÿÿا ب-ر:ÿÿÓEÿ1 اÿ8اÑÿة Dÿي Hÿ6ؤÑÿم
.àؤÄÑïلا

شسيئرلا بيرغ د’وأا نأا لاقي
اوققحي ’و ولوطلخي يجي ›

؟تاحاجنلا هعم
’ M8 ي1&ا اÑt©0ا حkرم> مر

لDÉÑا نH د0او هIؤòل ار©ثF بMر=
،مHÿåÿ§ÿ تHÿõاÿåÿ- نÿ{Mÿلا ت’اÿ/رÿلا

ه-اJ لثمل دtلا ا°+ لMÇÑ ’ نòلو
.ا7Ñ©c كل ف©9Ñا و رؤH&’ا

؟لشضفت
Dد§> ي E6اÑلا يÄÑå©ل0 امل د

Dاثلا ةرملا يI©ءا/ ة +åïõ©د/ ةMةد
عمMÄÑk ناF ث©0 ه©D ر.ا اH ؤJو
ةرH لF يD ناFو ار©ثF هt©Üمل
MÅÑòك Dÿÿ1 يÿÿدHÿÿا-ÿ0 ،يÿ©ث <ÿ°ÿد
هkم8Ñ ن> جرMw ةر©ògلا تاءاõïلا

ي-اHد1 نî HؤHkw هI&ا+ ي°.دMtو
هل لؤE&ا ةرH لF يD ي°åõ/ اH ؤJو
0ÄÑÿgÿلا يÿõÿو هIÿåÿلا مÿؤFÿ©ل لòؤIه
.ةرíkلا كõ- يD ي+ نâلا ءا6Ñا

‘ يرانكلا ماما مكءاقل
؟طبشضلاب ىرج اذام يوÓمح

رفانشسلا نا حيحشص لهو
؟مكيلع اودتعا

اÿõÿ§ÿمMÿkÿtÿ ةÿ©ÿلو'ؤÄÑÿمÿÿلا ’و&ا
HÄÑؤلو'ؤ DرM7 قÑg©gلا ةïgث©0 ل(ا

F9 ناÑرورMا <õ©§1ا مk©را Hõåب
اودار&ا مDÿ§ÿ ،يوÿÓم0ÿÿ سÿÿ©Äلو ر1ÿÿا
ةEÄÑÿÿ°ÿÿÜÿÿ©ÿÿ°ÿÿ راIÇÑÿÿا ل6ÑÿÿÿkÿÿÿèÿÿÓا
م§6Ñ©kاÿtÄÑÿل ارIÿâÿو مÿ§ÿ-دIÿاÄÑÿمÿل
ة.داtلا اHÿؤÿمÿ> ةواÅÑÿ°ÿلا عHÿ اMÉÑÿ&ا

0ÿÿو ت.دIÿÿtÿن Iÿkÿ6&اÑÿف <ÿõÿكل3 ى
ةرòÿلا ؤÿلو'ؤHÄÑÿ دÿÿ©ÿ>او اÿÿ§ÿÿلؤEÿÿاو
Mktمõءز/ نؤ Fg©ار Hد0 امp J°كا
.رDا°ÄÑلا س8ؤwÇÑ+ كل ف©9Ñاو

؟لشضفت
+åملا دïا+õة +åÉس H5 نHÓ)ي

ل1د م§ل رDا°ÄÑلا ن&ا+ اودFاو اؤ/ر1
Dÿÿا ي’Hÿÿلاو رòÿÿثÿ©ÿر Hÿا ن’EÿواMÿل
ة(د§- تلوا0 د(اFï اIا ا§HؤM نòلو
مJ رDا°ÄÑلا ن&ا+ اد+ا لEا ملو رؤH&’ا
6Ñgب H0 اÇÑل+ ،ل <õلا ىåòÄس
Eõن&ا+ ت HÄÑلا ؤلو'ؤò°0و يراkى
ا§Ekو س6&اòلا ر©©ÄÑ- ىõ> ن©م(اïلا

Jم Hن Mktمõنؤ F7 لÑءي، Dا&IÇÑرا
EÄÑ°Ü©°0ا ةkرH§م Fاو ار©ث<kgرJم
Hÿÿن +ÿÿ©ÿÿ0ا نÄÑÿÿلا نÿÿqÿÿمÿاJÿ©ÿر Dÿي
.ر(ازqلا

دعوم ددحي ⁄ ةلوطبلا
ديرت كنا ديكا دعب اهتدوع

راوششم ةلشصاوم لجا نم ةدوعلا
؟بقللا زارحا ثحب

+ÿÿÜÿÿgÿ©ÿåÿلا ةÿtÿلا IÿرMÿد <ÿةدؤ
نD°t اJد§> ق+ا6Ñ ىلا ةDÄÑا°ملا

<ÿõÿى Hÿïÿر+ÿة Hÿلا نÿرMÿو ةداEÿرداMن
<ÿõÿى -ÿtÿïÿ©ÿلا قõïو بH0ا عkارHي
ة8Ñا1و ةDÄÑا°مÿلا óرÿõÿíÿل لHÿاòÿلا
7Ñÿÿgÿÿبا +ÿÿõÿÿداد5ؤ، Jÿÿ°ÿÿ1%ا ي&ار كاÿر
+wÇÑ8ؤÑ§را اMهد FÓ<نا ب Måلم

<õ©ه Dا مد> لا0 يFلا لامgÜةلؤ.
؟وه ام

تاÿ§ÿ/اؤÿمÿلا س9ؤ1ÿÿ حرEÿÿkÿÿا
،داد5ؤÿõÿ+ باÅÑÿgÿلو اÿ°ÿل ةر1ÿ&اÿÿkÿÿمÿÿلا

ي(ا§°لا ب©-رkلا ءؤ9Ñ ىõ> اJدå+و
Mÿkÿلا مÿtòÿم <ÿõÿلا ىÿمÅÑÿراF©ن Dي
نÓ>ا مد> عH ةMراïلا تاDÄÑا°ملا
.ةلؤgÜلا+ ز(اíلا

فرع يوتششلا وتاكريملا
برقأا نيب نم نينثا ةرداغم

نبو يزع كيلإا نيبرقملا

؟» ةكبد
8Ñåن&ا اد/ ب -å©Å9و سÑå©ة Hا

<ÿ7اÑÿلا هÿثÿ°ÿا)ÿي DÿÓ Mÿwÿíÿى <ÿõ©ك
<ÿÿو يز+ÿÿد ن+òÿÿة .ÿÿ°ÿÿا)ÿÿا ي<ÿkÿgÿهر
ي°:ؤÿلا LؤÄÑÿkÿمÿلا ىÿõÿ> ن0ÄÑÿ’ا
Dÿي Hÿ°ÇÑÿgÿ©ÿ§ÿمÿو اMÄÑÿktï0 ناkى
ن&ا كل تEÿÿÿõ ،رÿÿÿõÿÿÿwÉÑÿÿÿل بÿÿÿÿõÿÿÿåلا

نH اIÿا0ÿ©ÿ&ا ة9Ñÿورÿíÿمÿلا àؤÉÑÿèÿلا
نMÿر8Ñÿاÿ°ÿمÿلا ها7Ñÿÿgÿÿاو طÿÿtÿÿ©ÿÿمÿÿلا
MÇÑåب -ïgõ§ا ا’Hي}لا ر /åõ§ام
Mÿèÿ7و نارداÑÿwÇÑÿ©ÿا ا&-ÿمÿ°ÿل ىÿ§ÿمÿا
.ام§k+رq- يD ق©Dؤkلا

Úب نم دحاو امهنأا ىرت له
اذه ليحرلا كرارق بابشسأا

؟ةجرارد ةقفرب فيشصلا
’ Mÿ1&ا اÿ7 يÑÿwÇÑÿ©ÿا ا&<ÿاIÿي Hÿا

MÿÿåÿÿاIÿؤIÿلو هòÿن Eÿيرار +ÿلاÿ0رÿ©ÿل
ج-اI ؤJو ي9Ñاملا م6Ñؤملا ه-}w-ا

ي+راEاو يJõا نH عDادو ةg=ر ن>
’ Mwíى <õ©ك -ågت Fث©0 ،ار©ث
م6Ñؤملا مام-)ا يD ب=را ت©9Ñtا

Hلا ل/&ا نkkؤMلا+ جõïلاو بwجور
+åدJا +gÜةلؤ Hدؤلؤملا عMة.

ةرهظأ’ا زيمأا نم ادحاو Èتعت
؟فÎ– ⁄ اذاŸ ةلوطبلا ‘
-ÿõÿïÿ©0&ا تÿلا دÿåÿس9ور Dد0&ا ي

اIÿ©ÿؤÿلؤÿ+ يî DÿارÿÓ0ÿkÿل م6Ñÿاؤÿمÿلا
،رؤH&’ا سåÉ+ يD م§:ار7Ñkا نòلو
/åõ°را يDÉس MؤH§او اDÉÑلا لgïءا
Dدؤلؤملا يMة.

مشسوŸا دوششح ىÔشس نيأا
؟لبقŸا

ÓثH ن&ا دkï>ا نòلو دå+ دد0&ا مل
Dر>ؤ+ جر+ يMرMج +ï©ت -tرó Dي
Eõgمد> ي I©õي Fلا س6&اqرؤ§مMة،
م6Ñؤملا ةMا§Iو دå+ ر1kا مل اHؤم>
6Ñkqåõ°و حا-را ي+åدJا اEا ررMن
6Ñا&Fلم HÅÑيراؤ.

تلعج يتلا لماوعلا يه ام
؟بختنŸا ‘ قلأاتي ’ دوششح

عHÿ نÿ©ÿ©ÿم6Ñÿر نMÿءاÿïÿل تÿåÿgل
ن©ÿ-رFÿ مMÿدÿkÿïÿ+ تمEÿو بÿ°ÿkÿwمÿلا

0ÿ6اÑÿمÿkÿ©ÿا ن<ÿkÿïÿنا د HÅÑòمد> ل
-ÿÿل&اÿïÿي Hÿلا عÿمÿ°ÿkÿwب Fÿنا +ÄÑÿgب
م. نHو تارH يداå+او ةرH ي-ؤ>د
’ ي°åõ/ اH ؤJو ،Lر1&ا ةرH ي-ؤ>د
ن©Ó<gلا ة©ÿïÿ+ لÿثHÿ ة8Ñÿرÿíÿلا }1ÿا
ق©Dؤkلا+ ا°-ا©°م- اHؤم> نÿ©ÿ©ÿلاÿtÿلا
.رõwÉÑل

؟ةÒخأا ةملك

8Ñÿح <ÿ©ÿدFÿو مFÿل <ÿاو ماIÿkم
+w©ي+رو ر MرDع <õ©°ا J{ءا+ؤلا ا
يkلا ةر©1&’ا ةلؤqلا هõلا ءا7Ñ ن)او
6Ñkqدؤلؤملا عمMلا+ ةÄÑ6 س6ا يÑي
ىلا رؤH&’ا ةدا>)ا ىõ> لمåلا حرEkا
IÇÑ0و ا§+اkى Dي H6 ة§/اؤÑÜ©ف
.ةوا1 ا°Iؤòل جرgلاو

اياشضقلا نم ريثكلا نع ثدحتو «مويلا مÓشسلا» ـل هبلق دوششح نامحرلا دبع رئازجلا ةيدولوم دئاق حتف ،فولأاملا نع جراخ راوح يف
ءارو ةيقيقحلا بابشسأ’ا فششك امك ،ةيشضاملا تاونشس8ـلا لاوط قيرفلا عم اهششياع يتلا ثادح’ا ديدعو ةيدولوملا تيب يف ةكئاششلا

بيترتب شضعبلا لبق نم هماهتاو هتهازن يف ديعشسلا يشساق لامك كيكششتب ةقلعتم ىرخأا رومأاو يمشصاعلا يدانلا راوشسا هترداغم رارق
.لوطملا راوحلا اذه يف اهنوفششتكت ةريثم ىرخأا ءايششأاو ينطولا بختنملا عم هتبرجت لششف ببشس اذكو تايرابملا

جÈلاو فيطشس اذكو «رفانشسلا»و «ةوانششلا» Úب حلشصلل اعد

ةبترم ةهجاؤم ‘ يراؤضشم لاؤط كراضشأا ⁄»:دؤضشح
«ةيدؤلؤŸا نع يليحر رارق ءارو ةلطابلا تاماهتلاو

جÈلا ثادحأا ؤيديف دعبو نفعتŸا طيÙا هببضس ديعضسلا يضساق»
«ةدايعلا ¤ا يباحطضصل قيرطلا فضصن نم داع ةÒهضشلا

ةهجاؤم ‘ يراؤضشم لاؤط كراضشأا ⁄ »
«حاترم يÒمضضو ةبترم

يرانكلا ةهجاؤم ثادحأا ةيلوؤؤضسم رفانضسلا ادبأا لمحأا ⁄»
«اهمؤي لكاضشŸا ببضس مه ةركلا ؤلوؤؤضسمو لÓمو يوÓمح ‘

‘ بغرأا ينتلعج جÈلا عم سسأاكلا ةراضسخ»
«اهلبق ةيدؤلؤŸا عم جيؤتتلا ديرأا ينكلو ةدؤعلا

ÚبعÓك هضشيعن يذلا بيهرلا طغضضلا ةيدؤلؤŸا ‘»
«باقلألا نع انداعتبا ببضس رارقتضسلا بايغو

ششامر ماششه هرواح



ةــــنصصرق

 تابيردتلا اؤضسبح ةرقم ؤبعل
ةرق˘م م˘ج˘ن ق˘ير˘ف ةرادإا ل˘مأا˘ت

ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا فا˘˘ن˘˘˘ئ˘˘˘ت˘˘˘سسا ي˘˘˘ف
نيح ىلإا دعب نع تاريسضحتلا
،ةسسفان˘م˘لا ر˘ي˘سصم ي˘ف م˘سسح˘لا

ةربتعم طايتح’ا باب نم كلذو
تاهؤيرانيسس ةدع ر˘ظ˘ت˘ن˘ت ا˘ه˘نأا
بلطتي ام ةلؤطبلا سصؤسصخب
تا˘طا˘ي˘ت˘ح’ا ذا˘خ˘تا هر˘ظ˘ن ي˘˘ف
سسي˘˘ئر ىر˘˘˘يو اذ˘˘˘ه .ة˘˘˘مزÓ˘˘˘لا
ةرادإ’ا نأا˘ب ر˘سصا˘ن ن˘ب ق˘ير˘˘ف˘˘لا
مسسؤ˘م˘لا ي˘ف ر˘ث˘كأا ر˘كف˘ت تتا˘ب
سسفنلا ينمت اهناو ةسصاخ مداقلا
ةديعب اهلعجي سضيبا مسسؤم يف
.طؤقسسلا تاباسسح نع

 ةداعضسؤب قرؤؤي دادعتلا فيزن
ل˘˘˘˘مأا ةرادإا فؤ˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ت

فيزن ثودح نم ةداعسسؤب
بب˘سسب ق˘ير˘ف˘لا داد˘˘ع˘˘ت ي˘˘ف
ةرسشع نم رثكأا دؤقع ءاهتنا

م˘سسؤ˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن˘ب ن˘˘ي˘˘ب˘˘ع’
تقو ي˘ف ،ي˘لا˘ح˘لا يور˘كلا
ؤهو ايدام يدانلا هيف يناعي
ةرا˘ن˘فؤ˘ب برد˘م˘لا ل˘ع˘ج ا˘م
د˘ق تاز˘˘ه ثود˘˘ح ع˘˘قؤ˘˘ت˘˘ي
يف لمأ’ا لبقتسسمب فسصعت
اذه ةيناثلا ةفرتحملا ةطبارلا

سسؤ˘˘قا˘˘ن سشتؤ˘˘كلا قد د˘˘قو
يف هلما نع ابرعم ،رطخلا

ى˘˘لا ’وأا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘˘كلا ةدؤ˘˘˘ع
نيسسحت اهدعبو تاب˘يرد˘ت˘لا

قرطتلا لبق ايلام مهتيعسضو
.مهدؤقع ديدجت ىلا

 ..حيلم يديضس

يبع’ تاقحتسسم ةيؤسست ةيلمع تلجأات
ديع دعب  ةررقم تناك نأا دعب ةركسسب داحتإا
با˘˘ي˘˘غ بب˘˘سسب كلذو ،كرا˘˘ب˘˘م˘˘لا ر˘˘ط˘˘ف˘˘لا
ةيلا˘م˘لا تا˘نا˘عإ’ا لؤ˘خد ر˘خأا˘تو ة˘لؤ˘ي˘سسلا
ة˘ي˘مؤ˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ا˘ه˘ب تد˘عو ي˘˘ت˘˘لا

ن˘م بر˘ق˘م رد˘سصم ه˘ن˘ع ف˘سشك ا˘˘م˘˘ب˘˘سسح
نيبعÓلا بسضغ رمأ’ا اذه راثأا دقو قيرفلا
ثيح مهلمأا ةبيخ نع مهسضعب ربع نيذلا

م˘قا˘ط˘لا دؤ˘عو د˘ي˘سسج˘ت نور˘ظ˘ت˘ن˘ي اؤ˘نا˘˘ك
ة˘ي˘لا˘م˘لا م˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘ع˘˘سضو ة˘˘يؤ˘˘سستو يرادإ’ا
ةدعب نؤنيدي مهبلغأا نأاو ةسصاخ ،ةقلاعلا
.ةيرهسش رؤجأا

رظتني يلهألا
 رضضخألا ءؤضضلا

ح˘ن˘م د˘عؤ˘م جر˘ب˘لا ي˘ل˘˘ها ةرادإا بقر˘˘ت˘˘ت
جربلا ةي’ؤل ةسضا˘ير˘لاو با˘ب˘سشلا ة˘ير˘يد˘م
ي˘˘ف عور˘˘سشلا ل˘˘جأا ن˘˘م ر˘˘سضخأ’ا ءؤ˘˘˘سضلا

ةبسشؤسشعملا ناديملا ةيسضرأا ةنايسص ةيلمع
ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا رار˘سضأ’ا د˘ع˘ب ا˘ي˘عا˘ن˘ط˘سصا
قيرفلا ةارابم ةي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ،ا˘ه˘ل تسضر˘ع˘ت
اذه سسأاكلا ةقباسسم يف فيطسس قافو راجلا

نم ةي’ؤلا يلاو تلسسار دق ةرادإ’ا تناكو
ةداعإ’ رسضخأ’ا ءؤسضلا حنمو لخدتلا لجا
ىلا يوركلا مسسؤملا ةدؤعل ابسسحت اهتئيهت
.يعيبطلا هراسسم

 ةبرغ ‘ لابطلا

دمحم دكأا ،رئازجلا يف هدجاؤت ةيفلخ ىلع
لئابقلا ةبيبسش قيرفل يبيللا بعÓلا ،لابطلا
ىلع هتردق مدع ببسسب ،ةبرغ يف دجاؤتي هنأا

،«انورؤك» ةح˘ئا˘ج ل˘ظ ي˘ف ،ر˘ئاز˘ج˘لا ةردا˘غ˘م
مدق امدعب ،يرئازجلا بعسشلاب ،لابطلا داسشأاو
هرؤعسش مغر ةيلاحلا ةرتفلا لÓخ هل ريثكلا
.هئاقدسصأاو هلهأا نع ًاديعب ةبرغلاب

Êاعي سشاتان

سشاتان فوؤورلا دبع اهب رمي ةريبك ةاناعم
يرود˘لا ي˘˘ف ط˘˘سشا˘˘ن˘˘لا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بعÓ˘˘لا
يف يسضايرلا طاسشنلا فقؤت ببسسب ،يدؤعسسلا
نارهو ةيدؤلؤم سسراح حسشوأاو ،نهارلا تقؤلا
،ايندبو ايسسفن رثأاتو ،للملاب رعسشي هنأا ،قباسسلا
ي˘ف برد˘ت˘لا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘˘ح˘˘لا لوا˘˘ح˘˘ي ه˘˘نأا ’إا
ىلع فقؤتلا تايعادت ةدح فيفختل ،لزنملا

.ةيندبلاو ةيسسفنلا نيبعÓلا ةحسص

qarsana@essalamonline.com
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«ؤضسؤضس» اي كوÈم فلأا
يفو مدقلا ةرك نع اديعب

سشار˘ف نادزا ل˘˘ي˘˘م˘˘ج ر˘˘ب˘˘خ
ي˘لود˘لا ي˘لؤ˘غ˘ي˘ف نا˘ي˘˘ف˘˘سس
ة˘ط˘ل˘غ بع’و ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
،ديدج دلؤمب يكرتلا يارسس
م˘ج˘ن˘لا ه˘ي˘ل˘ع ق˘ل˘طأا يذ˘لاو
«د˘م˘ح˘م» م˘سسإا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ىلسص لؤسسرلا مسسإاب انميت
يف كلذو ملسسو هيلع هللا
ر˘˘ط˘˘ف˘˘لا د˘˘˘ي˘˘˘ع ما˘˘˘يأا ثلا˘˘˘ث
يدا˘ن˘لا ما˘قو اذ˘ه ،كرا˘ب˘م˘لا
«ؤسسؤسس» ةئ˘ن˘ه˘ت˘ب ي˘كر˘ت˘لا

نم يمسسر˘لا ا˘ه˘با˘سسح ر˘ب˘ع
طسسؤ˘ل ةرؤ˘سص ر˘سشن لÓ˘خ
.ةديعسسلا ةبسسانملا هذهب هل نيكرابم ديدجلا امهدؤلؤمو هتجوز ةقفر «رسضخلا«ناديم
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 «غيلرÈÁلا» يبعل سسجاه قاهرإلا
تارار˘ق تا˘˘قرا˘˘ف˘˘م ن˘˘م

يزيلجن’ا يرود˘لا ة˘ط˘بار
دعؤم ديدح˘ت˘ب تما˘ق ي˘ت˘لا
مسسؤملل «غيلرميربلا» ةيادب
ربمتبسس21 نم ةيادب مداقلا
نود نم يذلا رمأ’ا ،لبقملا
حلاسص يف نؤكي نل كسش
ا˘˘˘سصؤ˘˘˘سصخ ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا
نؤكيسس يذلا ني˘ير˘ئاز˘ج˘لا

نم ريث˘كلا سضؤ˘خ م˘ه˘ي˘ل˘ع
ةدافتسس’ا مدعو تايرابملا

رثؤؤي دقام ،ةحارلا ةرتف نم
يندبلا بناجلا ىلع اريثك
ة˘˘با˘˘سصإÓ˘˘ل م˘˘ه˘˘˘سضر˘˘˘ع˘˘˘يو
.ةلبقملا تاقاقحتسس’ا يف يرئازجلا بختنملا عم مهدودرم ىلع سسكعنيو قاهرإ’او
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ةمحر نب ةقفضص مضسح ىلع رضصي يضسليضشت بردم درابمل^
مهتاردق ىلع رثؤؤي يحضصلا رج◊او Úيضضايرلل يباجيا لح داجيإا انيلع :يلضسرم^

ايقيرفإا سسأاك تايفضصت يف بعلت مل تلؤج4
ةمدعنم هبضش1202  يفناج يف «ناكلا» بعل ظؤظح^

ميظنتل ةيبطلا ةقفاؤملل ةجاحب يقيرفإلا داحتلا^
2202 فيضص «ناكلا»

رئاز÷ا :رياضس ود
‘ بختنم لضضفأا
جيؤتتلاو ايقيرفإا
قحتضسم «ناكلا»ـب

هشسفن صضرفل ةوقب لمعلأ ةيمتح مامأأ يروÙأ عفأدŸأ

رضضخألا ءؤضضلا حنÁ امود
›اخ ءاقبل

مشسوŸأ ةياهنل «يشس.صسأأ.يشسلأ» ةدايقل هجتي Êاشسملتلأ ينقتلأ

ةيادب بقترم عامتجا
جارجر Êارمع Úب عؤبضسألا

دقعلا ميضسÎل جؤ‹و

نوبعÓلأو يشضاملب هب ماق يذلأ ريبكلأ لمعلاب داششأأ
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ليجأاتلل هجتت مهبقل نع رشضÿأ عافد ةلمح

1202 نوريماكلا «ناكلا» دعؤم رييغت يف ركفت فاكلا

جÈلأو فيطشس أذكو «رفانشسلأ»و «ةوانششلأ» Úب حلشصلل اعد

يراؤضشم لاؤط كراضشأا ⁄» :دؤضشح
ةلطابلا تاماهتلاو ةبترم ةهجاؤم ‘

«ةيدؤلؤŸا نع يليحر رارق ءارو

دأدزولب بابششةنيطنشسق بابشش


