
30 صص

ةقاطلا تاعاطق ىلع نيمئاقلاب قلعتي رمأ’ا
لقنلاو ةيمومعلا لاغسشأ’او نكسسلاو ةحÓفلا.. نماسضتلاو

ةـــمكحم ىدـل ةيروهمجلا ليكو
انجصس ةنصس51سسمتلي سسادرموب
لــــماه يـناغلا دــبع قــح يــف

50صص
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ةقيثولا هذه نم59 ةداملا ىلع ظفحتلا نإا لاق
 :باقعل ،صشيجلل نينطاوملا بحو تافوخت نم عبان

لطامتب اديدنت ةمسصاعلاب ةلاكولا رقم مامأا اوجتحإا
صصيسصختلا لبق ام تاداهسش مهحنم يف ةريخأ’ا

يحسصلا رجحلا تاءارجإا ببسسب اهقلغ دعب

فنأاتصست «زاغلنوصس»
اهنئابز لاـــبقتصسا
رــيتاوفلا عــفدل

40 صص

ةثداحلا ببسسب لماك عوبسسأا ةدمل جاتنإ’ا فقوتةزابيتب ذوفنلا لÓغتسساو يحÓف راقع ليوحت ةيسضق يف هيلإا ةبوسسنملا مهتلا ىفن راتخم يجاب جربو تسسارنمتب نيبرهم9 فيقوت
دوقولاو ةيئاذغلا داوملا نم ةمخسض ةيمك طبسضو

نم اراطنق61 نم ديزأا زجح
ةماعنلاو يزيلإاب جلاعملا فيكلا

50صص

»2لدع» يبتتكم نم ريبك ددع مظن
ر˘ط˘سشلا اودد˘سس ن˘يذ˘˘لا0008 ة˘طو˘˘ك
لبق ام ةداهسش مهل حنمت ملو ،يناثلا
مامأا ،ةيجا˘ج˘ت˘حا ة˘ف˘قو صصي˘سصخ˘ت˘لا

نكسسلا نيسسحتل ةينطولا ةلاكولا رقم
ن˘يد˘م˘ح د˘ي˘ع˘سسب «لد˘˘ع» هر˘˘يو˘˘ط˘˘تو
ل˘˘ف˘˘ك˘˘ت˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م ،ة˘˘˘م˘˘˘سصا˘˘˘ع˘˘˘لا˘˘˘ب
م˘ه˘ت’ا˘غ˘سشنا ىل˘ع در˘لاو م˘˘ه˘˘تا˘˘ف˘˘ل˘˘م˘˘ب
جاردإا مد˘˘ع˘˘ل تا˘˘ح˘˘ي˘˘˘سضو˘˘˘ت م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘تو
Óماك0002 عور˘˘سشمو6201 عور˘˘سشم
ار˘خؤو˘م ح˘ت˘ف يذ˘لا ،صصي˘˘سصخ˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف
عقاوملا هذهب لاغسشأ’ا ةبسسن نأا املع
.ةئاملاب08 تقاف

نوهجاوي ءارزو4
«انيصسلا» يف مويلا
تاروتانيصسلا ةلئصسأا

50صص

«انرمو ايجيردت نوكيصس يحصصلا رجحلا نم جورخلا» : دارج زيزعلا دبع
30 صصنييعامتج’ا ءاكرسشلا عم رواسشتلاب ةيحسصلا ةطلسسلا تايسصوت ىلع ًءانب دعت قيرط ةطراخل اقفو

رــــصصانعب سسمت يتلا تاــحرتقملا»
ذخألا متي نل ماظنلا ةعيبطو ةيوهلا
«روـــتصسدلا لــيدعت ةدوــصسم يف اهب

30صص

نوصضفتني «2 لدع» وبتتكم

40 صص

تايفصشتصسملا يف ةيحارجلا تايلمعلا ءارجإا قيلعت رارمتصسإا
نــطولا رــبع ىصضرملا تائم ةايح ددــهي «انوروــك» ببصسب

ملأ’ا مقافت ايموي نوعراسصي نورخآاو رثك ت’اح روهدت .. رظتني وهو تام صضعبلا

رييÓم01 هتميق لباك ةقرصس
راــــجحلا بــكرم نــم ميتنصس

ددعو ءافسش ةلاح151 ليجسست
8126 ىلإا زفقي نيفاعتملا

ةباصصإا701و تايفو6
«انوروــــك» ـب ةدـــيدج

رـــــــئازــجلا يـــــف
40 صص
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م.م.ذ.سش نع ردشصت
عيزوتلاو رششنلل راشسŸا

رششنلا لوؤوشسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طشسولا عبطلا
قرششلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راشسŸا م.م.ذ.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
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ةـــــظحÓم
روشصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لشصت يتلا

اهباحشصأا ¤إا درت ’
 ترششن ءاوشس
رششنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
! .. ءيصس عصضولا

لماع ينهم0059 نع لقي ل ام علطتي
،ا˘ندÓ˘ب ي˘ف تارا˘ي˘سسلا ءار˘˘ك عا˘˘ط˘˘ق ي˘˘ف
لقنت دويق فيفخت يف يلعفلا عورسشلل
ي˘ت˘لا ر˘ئا˘سسخ˘لا كراد˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م ،دار˘˘فألا
يتلا يحسصلا رجحلا ةرتف لاوط اهودبكت
يسضاملا سسرام رهسش فسصتنم ذنم تأادب
ناوج31 ة˘يا˘غ ى˘لإا ةر˘م˘˘ت˘˘سسم لاز˘˘ت لو
سسيئر اهنع نلعأا ي˘ت˘لا ة˘ل˘ه˘م˘لا ،يرا˘ج˘لا
ة˘مÓ˘سسلا ر˘ي˘باد˘ت ز˘يز˘ع˘ت˘ل ،ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا
،«انوروك» ءابو يسشفت˘ل ا˘يدا˘ف˘ت ة˘ي˘ح˘سصلا
ةباسصإا فلآا01 ىطختي نأا كسشوي يذلا
.رئازجلا يف

مهل ةي–

تا˘قا˘ط ر˘ي˘ج˘ف˘ت ل˘سسل˘سسم˘ل ارار˘م˘ت˘˘سسإا
برحلا طغسض تحت اندÓب يف تاءافكلا

ن˘م ق˘ير˘ف م˘م˘سص ،«ا˘˘نورو˘˘ك» ءا˘˘بو د˘˘سض
˘مو˘ل˘ع˘لا ة˘ع˘ما˘ج˘ب با˘˘ب˘˘سشلا ن˘˘ي˘˘ث˘˘حا˘˘ب˘˘لا

،نارهوب «فايسضوب دمحم» ايجولونكتلاو
ر˘˘ي˘˘غ˘˘سص ي˘˘عا˘˘ن˘˘ط˘˘سصا سسف˘˘˘ن˘˘˘ت زا˘˘˘ه˘˘˘ج
ىسضرملاب لفكتلل هجوم ،تلاجعتسسÓل
سسف˘ن˘ت˘لا ي˘ف رو˘سصق ن˘م نو˘نا˘ع˘ي ن˘يذ˘˘لا

.. «91‐ديفوك» ـب نيباسصملا مهنم ةسصاخ
.مهل ريدقتو ةيحت فلأاف

Úيمصصاعلا ملع ‘ نكيل

ةددعتم ةعسساولا ةي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ن˘ما˘سضت˘لا ة˘ب˘ه˘لا
ةيادب ذنم اندÓب اهتفرع يتلا طامنألاو لاكسشألا
تسصسصخ ثيح .. ةرمتسسم ،«انوروك» ءابو يسشفت
ةيلول نماسضتلاو يعا˘م˘ت˘جلا طا˘سشن˘لا ة˘ير˘يد˘م
فر˘سصت تح˘˘ت7251 ر˘سضخأا ا˘م˘˘قر ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
لظ يف مهتناعإاو مهتقفارم لجأا نم نينطاوملا
.يلزنملا رجحلا تاءارجإا رارمتسسا

.. هوجولاب ايندلا»
! .. «لياعفلاب ةرخآلاو

ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك لوؤو˘سسم سسحأا5102 ما˘ع ي˘˘ف
اهرثإا ىلع لقن ةديدسش عاجوأاب ،ةيلخاد ةيلو
ن˘م ه˘نأا اود˘˘كأا ءا˘˘ب˘˘طألا ،ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا ى˘˘لإا
ن˘كل ،ه˘ل ة˘حار˘ج ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ءار˘˘جإا يرور˘˘سضلا

ى˘ف˘سشت˘˘سسم ي˘˘ف نو˘˘كت نأا سضفر ا˘˘ن˘˘ب˘˘حا˘˘سص
ىلإا رفسسلل ي˘م˘سسر بل˘ط˘ب مد˘ق˘ت˘ي˘ل ،ير˘ئاز˘ج
تاءارجإلا  نكل ،ةلودلا باسسح ىلع جراخلا

لامعأا لجر هب لسصتيل ،ايبسسن ةليقث تناك
هافيك كيلع بيع» Óئاق ةيلولا يف فورعم
لجر ماقو طقف مايأا01 ،«كوخ سشربخت ام
ىلإا ةسصاخلا هترئاطب لوؤوسسملا لقنب لامعألا
تاذ ي˘ف ،تا˘ق˘ف˘ن˘لا ة˘فا˘ك ل˘م˘ح˘تو ،ار˘ت˘ل˘ج˘˘نإا
سضرمب ةباسصم ةديسس تدسشان ةنسسلاو ةيلولا
ءارجإل ةيلولا يف نينسسحملا دبكلا يف ردان

004 اهتفلك تناك ةيلمعلا ،جراخلا يف ةحارج
تقرافو ،اهعمج نم ةينعملا نكمتت مل ،نويلم
مل ةيلمعلا نأل ،سضرملا عم ةاناعم دعب ةايحلا
نم يأا لبق نم لو ةلودلا لبق نم ل لومت
.نينسسحملا

qarsana@essalamonline.com
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«يدناب» هبحاصصو قولخ ›اولا
هتقÓعو هطابترا ببسسب

بوسضغم ةلودلا يف راطإاب
تارسشعلا يف طروتم هيلع
ا˘يا˘سضقو تازوا˘ج˘˘ت˘˘لا ن˘˘م
را˘˘سسم˘˘لا ى˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘نا ،دا˘˘˘سسف
،قباسس ةيلو يلاول ينهملا

قولخ ناسسنإا ريخألا نأا مغر
ةر˘ط˘ع ة˘ع˘م˘سس وذو بي˘طو
تاراطإلا لكو سسانلا نيب
كلذ .. مهعم لماعت نيذلا
ددع قلعف ، ! .. هل عفسشي مل
ام ىلع ةيلولا تاراطإا نم
لو˘ق˘لا˘ب ي˘ن˘˘ع˘˘م˘˘ل˘˘ل ثد˘˘ح
حÓ˘˘˘˘م سسا˘˘˘˘ن  ي˘˘˘˘˘لاو˘˘˘˘˘لا»
.«يدناب هبحاسصو

؟.. نوكي نم
فر˘˘˘ع˘˘˘˘ي ل نآلا ى˘˘˘˘لإا

ةقÓعلا ةقيقح نوريثكلا
ي˘ف با˘سش ن˘ي˘ب ة˘ير˘˘سسلا
،رمعلا نم ثلاثلا دقعلا

ثيح ،لماه ينغلا دبعو
ددر˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ي لوألا نا˘˘˘˘˘˘˘ك
بتكم ى˘ل˘ع رار˘م˘ت˘سسا˘ب
اريدم ناك امدنع ريخألا

،ي˘ن˘طو˘لا ن˘مأÓ˘ل ا˘˘ما˘˘ع
نيدلا رون بتكم اذكو
ن˘˘مأا سسي˘˘ئر ،يد˘˘سشار˘˘˘ب
.. ق˘˘ب˘˘سسألا ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا

هعم لمحي ناك انبحاسص
ةبيقح انايحأاو دي ةبيقح
رتويبمك زاهج اهيف رهظ
ن˘ي˘ب ل˘ق˘ن˘ت˘يو ،لو˘م˘ح˘م
تارا˘طإا سضع˘˘ب بتا˘˘كم
ريثي هددرت ناك ينعملا نأا ملعلا عم ،داسسفلاب قلعتت امهت نوهجاوي نيذلا ،نيقباسسلا نمألا
.؟.. ىرت اي نوكي نمف ..لماهلا نيبو هنيب طبار دوجو مدع ببسسب بارغتسسلا

رخبتي ج◊ا ملح
ةسصاخلا تارسشؤوملا لك نأا ودبي

حولت ملاع˘لا لو˘ح «ا˘نورو˘ك» ءا˘بو˘ب
ثيح ،قلغلا نم ديزملا وحن هاجتلاب
رسصحلا ل لاثملا ليبسس ىلع تررق
اذ˘ه ج˘ح˘لا ءا˘غ˘لإا ا˘ي˘سسي˘نود˘˘نإا ة˘˘لود
تاطلسسلا نأا كلذ ىلإا فسض ،ماعلا
،ةيدوع˘سسلا ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘كل˘م˘م˘لا ي˘ف
ةيناكمإا ة˘عا˘سسلا د˘ح ى˘لإا د˘ع˘ب˘ت˘سست
ىقبي كلذ مغر نكل .. مرحلا حتف
ةرايزل نيفه˘ل˘ت˘م˘لا تاو˘عد˘ف ل˘مألا
ف˘˘قو˘˘ت˘˘ت ل ة˘˘ف˘˘ير˘˘˘سشلا ة˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘كلا

.هللا لوحب ةباجتسسلا اهريسصمو

SMOاعلا مدصصت⁄ .. !
ددع عجارتب اريخ ملاعلا رسشبتسسإا تقو يف

،«ا˘نورو˘ك» ءا˘بو˘ب تا˘ي˘˘فو˘˘لاو تا˘˘با˘˘سصإلا
،لكلا ةيملا˘ع˘لا ة˘ح˘سصلا ة˘م˘ظ˘ن˘م تمد˘سص
يميلقإلا اهريدم ناسسل ىلع تراسشأا امدنع
اديدهت كانه نأا ،يغولك زناه ،ابوروأا يف
‐ديفوك» نم ةيناث ةجوم ثودحب احسضاو
نأا نكمي سسوريفلا فاقيإا متي مل اذإاو ،«91
ي˘ف ه˘تاذ لوؤو˘سسم˘لا لا˘قو ،ار˘مد˘م ح˘˘ب˘˘سصي
ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘جو˘م˘لا» سسمأا ي˘ف˘ح˘سص ر˘م˘˘تؤو˘˘م
نم اريبك اددع نأا نيح يف ،ةيمتح تسسيل
اديده˘ت كا˘ن˘ه ن˘كل ،دو˘ي˘ق˘لا ل˘يز˘ت ناد˘ل˘ب˘لا

.«اهثودحب احسضاو



watan@essalamonline.com
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د˘ب˘ع ،لوألا ر˘يزو˘لا ر˘˘ّكذو اذ˘˘ه
عا˘م˘ت˘جا لÓ˘˘خ ،دار˘˘ج ز˘˘يز˘˘ع˘˘لا

،سسمأا ه˘˘لا˘˘˘غ˘˘˘سشأا تر˘˘˘ج يرازو
سسي˘˘˘ئر تا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘جو˘˘˘˘ت ل˘˘˘˘كب
˘مد˘ع˘ب ة˘ل˘ئا˘ق˘لا ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ر˘˘ج˘˘ح˘˘˘لا ع˘˘˘فر ي˘˘˘ف عر˘˘˘سست˘˘˘لا
هذ˘ه ى˘ل˘˘ع ماد˘˘قإلاو ،ي˘˘ح˘˘سصلا
ع˘˘م روا˘˘سشت˘˘لا د˘˘ع˘˘ب ةو˘˘ط˘˘خ˘˘˘لا
قبطنم نم كلذو ،نيسصتخملا
ة˘ح˘سص ة˘يا˘م˘ح ى˘ل˘ع سصر˘˘ح˘˘لا
.نينطاوملا

،ديزوب نب نامحرلا دبع مدقو
نا˘˘˘˘˘كسسلاو ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘سصلا ر˘˘˘˘˘يزو
لÓخ ،تايف˘سشت˘سسم˘لا حÓ˘سصإاو
لو˘ح ا˘˘سضر˘˘ع ،عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا اذ˘˘ه
ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو˘˘لا رو˘˘ط˘˘ت
سسوريف˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘مـلا ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘˘لا اذ˘˘˘كو ،«ا˘˘˘نورو˘˘˘ك»
تاطل˘سسلا فر˘ط ن˘م ةذ˘خ˘ت˘م˘لا
.ةلاحلا هذه ةهجاومل ةيمومعلا

ةينطولا ةلاكولا ماهم هذه
يندملا ناريطلل

ىلإا ،ة˘مو˘كح˘لا تع˘م˘ت˘سسا ا˘م˘ك
لا˘غ˘˘سشألا ر˘˘يزو ه˘˘مد˘˘ق سضر˘˘ع
عورسشم لوح ،لقنلاو ةيمومعلا
ددحي يذلا يذيفنتلا موسسرمـلا

ناريطلل ةينطولا ةلاكولا ماهم
،اهر˘ي˘سسو ا˘ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘تو ي˘ند˘مـلا
،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ر˘مأا ي˘ت˘لا

ءارزولا سسلجم لÓخ اهئاسشنإاب
يام3 خ˘يرا˘˘ت˘˘ب د˘˘ق˘˘ع˘˘ن˘˘مـلا
ه˘˘ت˘˘سسرد ثي˘˘ح ،ي˘˘˘سضق˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

.هيلع تقداسصو
ة˘ي˘سسي˘ئر˘لا ة˘م˘ه˘م˘لا ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘تو
ةسسرا˘م˘م نا˘م˘سض ي˘ف ة˘لا˘كو˘ل˘ل
ميظنتلا لاجم يف ةلودلا ماهم
عيمج ىلع فارسشإلاو ةباقرلاو
.يندمـلا ناريطلا ةطسشنأا

عورسشم دامتعا حمسسيسسو اذه
ة˘ي˘ل˘ع˘ف ة˘ما˘قإا˘ب ،مو˘سسر˘مـلا اذ˘ه
يف  جردنت يتلا ةلاكولا هذهل
ةمظنمـلا تايسصوت قيبطت راطإا
ي˘ند˘˘مـلا نار˘˘ي˘˘ط˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا
(ICAO)، لود˘لا و˘˘عد˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ة˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه ءا˘˘˘سشنإا ى˘˘˘لإا ءا˘˘˘سضعألا

ةمÓسسو نمأا رييسست˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘سسم
ن˘ي˘سسح˘تو ،ي˘ند˘مـلا نار˘˘ي˘˘ط˘˘لا

يف ة˘مد˘ق˘مـلا تا˘مد˘خ˘لا ةدو˘ج
اذ˘˘كو يو˘˘ج˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا لا˘˘ج˘˘م
قوقحب لسضفأا لكسشب لفكتلا
.نيرفاسسمـلا

تع˘˘م˘˘ت˘˘سسا ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
ه˘ت˘مد˘ق سضر˘ع ى˘لإا ة˘مو˘˘كح˘˘لا

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ن˘˘ما˘˘˘سضت˘˘˘لا ةر˘˘˘يزو
لوح ،ةأارمـلا اياسضقو ةرسسألاو
تا˘طا˘سشن ر˘يو˘ط˘تو ثع˘˘ب قا˘˘فآا
نم ه˘ت˘سسارد˘ل ا˘ب˘سسح˘ت عا˘ط˘ق˘لا

مت دقو ،ءارزولا سسلجم فرط
ة˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘مـلا هذ˘˘ه˘˘ب ر˘˘ي˘˘كذ˘˘ت˘˘لا
ةسسايسسل ةيسسيسسأات˘لا ئدا˘ب˘مـلا˘ب
يف ةلثمتمـلا ،ةينطولا نماسضتلا

ةين˘طو˘لا ة˘عو˘م˘ج˘مـلا ن˘ما˘سضت
ر˘ث˘كألا ع˘م˘ت˘ج˘˘م˘˘لا تا˘˘ئ˘˘ف ءازإا

بسسا˘كمـلا ز˘يز˘ع˘˘تو ،ة˘˘سشا˘˘سشه
تا˘ي˘لآا لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘عا˘م˘ت˘˘جلا
اذ˘˘كو ،ةد˘˘عا˘˘سسم˘˘ل˘˘ل ة˘˘˘فا˘˘˘ف˘˘˘سش
تاودأÓ˘˘ل م˘˘ئاد˘˘لا ن˘˘ي˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا
ةيامحلل ةسصسصخملا ةي˘نو˘نا˘ق˘لا
نم ةحيرسشلا هذهل ةيعامتجلا
.ناكسسلا

نييعامتج’ا ءاكرسشلا عم رواسشتلاب ةيحسصلا ةطلسسلا اهمدقت يتلا تايسصوتلا ىلعً ءانب اهدادعإا متي قيرط ةطراخل اقفو

«انرمو ايجيردت نوكيصس يحصصلا رجحلا نم جورخلا» :دارج
ةيمومعلا تاطلصسلا ىدل ةيولوألاب ىظحي يذلا لاغصشنلا لظت نينطاوملا ةحصص ^

يندملا ناريطلل ةينطولا ةلاكولا ءاصشنإل يذيفنتلا موصسرملا رادصصإا ^

ر.نوراه

ةطيرخل اقفو ،ةنرم ةقيرطبو ايجيردت نوكيسس يحسصلا رجحلا نم جورخلا ّنأا ،دارج زيزعلا دبع ،لوأ’ا ريزولا دكأا
اددجم ،نييعامتج’ا ءاكرسشلا عم رواسشتلاب ةيحسصلا ةطلسسلا اهمدقت يتلا تايسصوتلا ىلعً ءانب اهدادعإا متي قيرط

.ةيمومعلا تاطلسسلا ىدل ةيولوأ’اب ىظحي يذلا لاغسشنإ’ا لظت نينطاومـلا ةحسصّ نأا ىلع ديدسشتلا

راهسصن’ا ركذت ىلإا لايجأ’ا اعد
 صشيجلاو بعسشلا نيب

ليدعت» :يفرصش دمحم
سسصسأا دصسجي روتصسدلا

ةظفاحملاو ةيطارقميدلا
«ةمألا ىلع

صسيئر ،يفرسش دمحم اعد
ةلقتسسملا ةينطولا ةطلسسلا
ركذت ىلإا لايجأ’ا ،تاباختنÓل
يذلا ماتلا محÓتلاو راهسصنإ’ا

يتلا ةيبعسشلا ةدارإ’ا نيب ناك
يذلا يبعسشلا كارحلا اهنع ربع

،9102 يرفيف22 ـلا يف قلطنا
ليلسس يبعسشلا ينطولا صشيجلاو

ادكؤوم ،ينطولا ريرحتلا صشيج
يذلا يروتسسدلا ليدعتلا نأا

ديجملا دبع صسيئرلا هحرط
صسسسأا دسسجيل ءاج ،نوبت
ىلع ةظفاحملاو ةيطارقميدلا
يف ،يفرسش دكأاو اذه.ةمأ’ا

،صسمأا هفارسشإا لÓخ اهاقلأا ةملك
،هتئيه اهتمظن ةسسارد مايأا ىلع
نأا ،روتسسدلا  ليدعت لوح

يف ةدئار تحبسصأا رئازجلا
نأاب اركذم ،ةيطارقميدلا
،تاباختنÓل ةينطولا ةطلسسلا
ينطولا راوحلا نع ةقثبنملا

ىلع لمعتو ،كارحلا ةديلو يه
ةيقرتل فادهأ’ا ديسسجت
بجي اذل ،يباختن’ا ماظنلا
ليدعت ةدوسسم يف ثحبلا
عم صشاقنلل ةحورطملا روتسسدلا
تايسصخسشلاو ةيسسايسسلا ةقبطلا
عمتجملا تايلاعفو ةينطولا
ةطلسسلل يطعي امم يندملا

ةيلÓقتسساو رثكأا تايحÓسص
،يذيفنتلا زاهجلا نع ربكأا

يف اهترتسسد تناك نإا ثحبلاو
،ايلكسش اهترتسسد تمت وأا قمعلا

اهسسأاري يتلا ةطلسسلا نأا ادكؤوم
فاسضتسس تاحرتقمب جرختسس
احرسص ةديدجلا رئازجلا ءانبل
صصرحب اديسشم ،انأاسشو اولعو
حتف ىلع ،ةيروهمجلا صسيئر
هب تءاج ام ءارثإاو صشاقنلا باب
مت يتلا روتسسدلا ةدوسسم
نم نيلعافلا لك ىلع اهعيزوت
.اهئارثإا لجأا

ح.ميلسس

ف˘ل˘كم˘لا ،با˘ق˘ع˘ل د˘م˘ح˘م د˘كأا
،ةيروهمجلا ةسسائر ىدل ةمهمب
سسم˘ت ي˘ت˘˘لا تا˘˘حر˘˘ت˘˘ق˘˘م˘˘لا نأا

متي نل ،ةينطولا ةيوهلا رسصانع
ةيلمع يف رابتعلا نيعب اهذخأا
ليدعت عور˘سشم ة˘غا˘ي˘سص ةدا˘عإا
ى˘ل˘ع سضور˘˘ع˘˘م˘˘لا رو˘˘ت˘˘سسد˘˘لا
نيعب ذخألا متي نل امك ،سشاقنلا
سسمت يتلا تاحرتقملا رابتعلا

.ماظنلا ةعيبط
تاحارتقلا نإا ،باقعل حسضوأا
زيزعتب قلعتت اهب ذخألا متي يتلا

ة˘ي˘ع˘ير˘سشت˘لا ة˘ط˘ل˘˘سسلا ة˘˘نا˘˘كم
،ة˘ي˘˘نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لا ة˘˘سضرا˘˘ع˘˘م˘˘لاو
اهريغو تاطلسسلا نيب لسصفلاو
سسمت ل ي˘ت˘لا تا˘حار˘ت˘قلا ن˘م
ماظنلا ةعيبطو ةيوهلا رسصانعب
ي˘˘ف د˘˘كأاو ،ي˘˘سسا˘˘ئر˘˘˘لا ه˘˘˘ب˘˘˘سش
اهب ىلدأا ةيف˘ح˘سص تا˘ح˘ير˘سصت
ة˘ي˘نو˘نا˘˘ق˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا نأا ،سسمأا
تاحرتقملا ةسسارد ىلع لغتسشت
تح˘˘˘ت نو˘˘˘كي فار˘˘˘سشإلا ن˘˘˘كل
سصني املثم ،ةيروهمجلا سسيئر
سسيئر وه يذلا ،روتسسدلا هيلع
،نوبت نأا اركذم ،نييرئازجلا لك
«نÓفألا» هبزح مسساب حسشرتي مل
سسيئر سسأارت نأا ازربم ،ةسسائرلل
تائيهلا سضع˘ب˘ل ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

ى˘ل˘عألا سسل˘ج˘م˘لا رار˘غ ى˘˘ل˘˘ع
اسسيئر هت˘ف˘سصب سسي˘ل ،ءا˘سضق˘ل˘ل
ا˘م˘نإاو ،ة˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘˘لا ة˘˘ط˘˘ل˘˘سسل˘˘ل

.ةيروهمجلل سسيئرك
نأا ،ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘ت˘˘عاو اذ˘˘ه
يتلا ةدا˘م˘لا ى˘ل˘ع تا˘ظ˘ف˘ح˘ت˘لا
،يبعسشلا ينطولا سشيجلل حيتت
،ن˘طو˘لا دود˘ح جرا˘خ ل˘خد˘˘ت˘˘لا

فو˘˘خ˘˘ت ن˘˘ع م˘˘ن˘˘ت ة˘˘لو˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م
سشيجلا ماح˘قإا ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ابح اذهو ،ةيجراخ كراعم يف
لاقو ،مهسشيجب مهنم اطابتراو
كانه نكي مل ةقيقحلا يف نكل»
،ةدا˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه˘˘˘ل ع˘˘˘سساو م˘˘˘ه˘˘˘ف
ةمهاسسملا و˘ه ا˘ه˘ب دو˘سصق˘م˘لاو
ىلإا اريسشم ،«مÓسسلا ظفح يف
تÓيدعتلا هذه نودب ىتح هنأا
تادحو لاسسرإا سسيئرلل نكمي

يف ثدح املثم دودحلا جراخ
،ةيليئار˘سسإلا‐ة˘ي˘بر˘ع˘لا بر˘ح˘لا

ةدا˘م˘لا هذ˘ه حار˘ت˘˘قا نأا اد˘˘كؤو˘˘م
نأل سشيجلا ةديقعل ارييغت سسيل
.ةيناودع تسسيل ةلود رئازجلا

،ةداملا هذه نع ،باقعل عفادو
نأا رئازجلل نكمي ل هنأا اربتعم
ط˘سسو ة˘لوز˘ع˘˘م ة˘˘لود ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت
لعف دودر يسضت˘ق˘ت تار˘ي˘غ˘ت˘م
ةقز˘تر˘م˘لا ط˘بار˘ي ن˘يأا ،ة˘ي˘عا˘فد

دود˘˘ح˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘ي˘˘با˘˘هرإلاو
ىل˘ع ،ي˘ن˘طو˘لا ن˘مألا نودد˘ه˘ي

،نيروتنقيت يف ثدح ام رارغ
حارتقا نأا ركذو ،اجرفتم ىقبيو
بئا˘˘˘ن بسصن˘˘˘م ثاد˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسا
راركت مدع ىلإا فدهي ،سسيئرلا
ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا ل˘ي˘ث˘م˘ت ر˘˘ق˘˘ه˘˘ق˘˘ت
تلؤواسستلا نأا احسضوم ،جراخلا
بئان ةيعرسش ىدم سصوسصخب
ل˘ح˘م و˘˘هو لو˘˘ب˘˘ق˘˘م سسي˘˘ئر˘˘لا
.سشاقن
ة˘˘ير˘˘ح ةر˘˘ت˘˘سسد سصو˘˘˘سصخ˘˘˘بو
فيسضي‐ فدهي هنإاف ،د˘ق˘ت˘ع˘م˘لا
ة˘˘برا˘˘ح˘˘م ى˘˘لإا ‐ثد˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
ميظنتو ةق˘با˘سسلا تا˘سسرا˘م˘م˘لا

و ،ةي˘ن˘يد˘لا ر˘ئا˘ع˘سشلا ة˘سسرا˘م˘م
نأا لوقعملا نم سسيلف» فدرأا

هعدوتسسم ليوحت دارأا نم لك
بدو به نم لك وأا ةسسينك ىلإا
،«نا˘كم يأا ي˘ف اد˘ج˘سسم ي˘ن˘ب˘ي
سسي˘˘ئر با˘˘ط˘˘خ نأا ا˘˘ح˘˘˘سضو˘˘˘م
سصوسصخب ،سسمأا ،ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا
تÓمح دوق˘ت ة˘يدا˘ع˘م تاو˘سصأا

ا˘˘ه˘˘ب د˘˘سصق˘˘˘ي ،سشي˘˘˘ج˘˘˘لا د˘˘˘سض
تد˘˘جو ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ تلوا˘˘ح˘˘˘م
اهمعدت ةيلخاد تاهجو امÓقأا
.اهاعسسم يف

ـه.داوج

صشيجلل نينطاوملا بحو تافوخت نم عبان ةقيثولا هذه نم59 ةداملا ىلع ظفحتلا نإا لاق

ماظنلا ةعيبطو ةيوهلا رصصانعب سسمت يتلا تاحرتقملا» :باقعل
«روتصسدلا ليدعت ةدوصسم يف اهب ذخألا متي نل

ةيلخاد مÓقأا اهتمعد سشيجلا دصض تÓمح ةدايق ةيجراخ تلواحم دصصقي سسيئرلا باطخ ^

،ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا عرا˘˘˘سس
فيطلت ىلإا ،نوركام ليوناميإا
ةطقسس دعب ،رئازجلا عم ءاوجألا

يذلا ،5 سسنارف ةانق يقئاثو
ةقبطلا ،ةمو˘كح˘لا ط˘خ˘سس را˘ثأا
لسصتاو ،بع˘سشلاو ،ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا

دبع ،ةيروهمجلا سسيئرب ايفتاه
،سسمأا لوأا ءاسسم ،نوبت ديجملا

لو˘˘ح تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا لدا˘˘ب˘˘˘تو
يسشفت عنمل ةلوذب˘م˘لا دو˘ه˘ج˘لا

ا˘˘م˘˘ك ،«91 ‐د˘ي˘فو˘ك» ة˘ح˘˘ئا˘˘ج
تاقÓعلا ناسسيئر˘لا سضر˘ع˘ت˘سسا
اهئاطعإا ىلع اق˘ف˘تاو ،ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘لا
ةمئاد سسسسأا ىلع احومط اعفد

ةكرتسشملا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا ن˘م˘سضت
ل˘ما˘كلا مار˘ت˘حلاو ،ة˘لدا˘ب˘ت˘م˘لا
Ó˘˘ك ةدا˘˘ي˘˘سسو ة˘˘ي˘˘سصو˘˘سصخ˘˘˘ل
ناسسيئرلا اقرط˘تو اذ˘ه.ن˘يد˘ل˘ب˘لا
يف ءاج ام˘ل ا˘ق˘فو ،ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا˘ب
ىلإا ،ةيروهمج˘لا ة˘سسا˘ئر˘ل نا˘ي˘ب
لحاسسلا لودو ايبيل يف عسضولا
نم اهبو˘ع˘سش ةا˘نا˘ع˘م ءو˘سض ي˘ف
ا˘ق˘ف˘تاو ،تا˘عاز˘ن˘لاو بور˘˘ح˘˘لا

عسضو لجأا ن˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا ى˘ل˘ع
ى˘ل˘ع ةد˘عا˘˘سسم˘˘لا˘˘ب كلذ˘˘ل د˘˘ح
ي˘ف رار˘ق˘ت˘سسلاو ن˘˘مألا ط˘˘سسب
.ةقطنملا

ـه.داوج / ح.ميلسس

تاقÓعلا هعم صضرعتسساو ايفتاه نوبت صسيئرلاب لسصتا
احومط اعفد اهئاطعإا ةرورسضو  ةيئانثلا

رئازجلا عم ءاوجألا فيطلت ىلإا عراصسي نوركام
 ةيصسنرفلا ةصسماخلا ةانقلا يقئاثو ةطقصس دعب

نيدلبلا Óك ةدايصسو ةيصصوصصخل لماكلا مارتحلا ىلع اقفتإا ناصسيئرلا ^
ةقطنملاو ايبيل يف رارقتصسلاو نمألا طصسبل يصسنرف يرئازج قيصسنت ^

ريفسسلا ،اريريف لاكسساب برعأا
هنانتما» نع ،رئازجلاب يلاطيإلا
تفقو يتلا ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل «ق˘ي˘م˘ع˘لا
ةمزأا لÓ˘خ ا˘ي˘لا˘ط˘يإا بنا˘ج ى˘لإا
ىلع اددسشم ،«انوروك» سسوريف
يرث ٍسضام امهدحوي نيدلبلا نأا

ةيئانث تاقÓع امهطبرتو ،ادج
.ةسصلاخو ةيدو
ي˘ف ،ي˘لا˘ط˘يإلا ر˘ي˘ف˘سسلا بت˘كو
ديعلا ةبسسا˘ن˘م˘ب ا˘هر˘سشن ة˘لا˘سسر
2 ـل فداسصملا ،هدلبل ينطولا

ا˘ي˘لا˘ط˘يإا» ،ة˘ن˘سس ل˘ك ن˘م ناو˘ج
ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا بع˘˘سشل˘˘ل ة˘˘ن˘˘ت˘˘م˘˘م
ا˘ه˘ب˘نا˘ج˘ب ف˘قو يذ˘لا ،م˘˘ير˘˘كلا

ءابو˘ل ة˘سسا˘سسح˘لا ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ
هنانتمإا نع برعأا امك ،«انوروك
نين˘طاو˘م˘لا تار˘سشع˘ل ق˘ي˘م˘ع˘لا
متك يف اوبهذ نيذلا نييرئازجلا

ةرافسسلا ىلإا كلذ نÓعإا نودو
ميدقت˘ل ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘مزألا لÓ˘خ
داو˘م˘لا ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت تاد˘عا˘سسم
ىلإا اهلاسسرإا لجأا نم ةيسساسسألا
ا˘˘˘ًسضيأا ار˘˘˘˘كذ˘˘˘˘م ،ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘يإا
ر˘م˘حألا لÓ˘˘ه˘˘لا تاد˘˘عا˘˘سسم˘˘ب
لاقو ،ىرخأا تائيهو يرئازجلا
ةقاد˘سصلا ة˘ب˘ه اد˘بأا ى˘سسن˘ن ن˘ل»
ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع نا˘˘بأا ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘مار˘˘˘كلاو
اذ˘ه ي˘ف ر˘كذ˘ي˘ل ،«نو˘ير˘ئاز˘ج˘لا
يف فورعم˘لا ل˘ث˘م˘لا˘ب قا˘ي˘سسلا
لو˘ق˘ي يذ˘لاو ي˘لو˘با˘˘ن ة˘˘ج˘˘ه˘˘ل
دكأاو ،«قيسضلا تقو قيدسصلا»
ةبارقلا طبار وه اذه نإا» هلوقب
.. راوجلا طقف سسيلو ةيقيقحلا
نورقل دتمي كرتسشم خيرات انل ذإا

،تا˘ع˘طا˘ق˘ت˘لاو تلدا˘ب˘ت˘لا ن˘˘م
،ةكرتسشملا ةاناعملا نم ابلاغو
ه˘ئ˘ل˘م˘ت تقو˘لا سسف˘ن ي˘˘ف ن˘˘كل
،«ةمي˘ظ˘ع˘لا ة˘سضه˘ن˘لا تا˘ظ˘ح˘ل

امهدحوي نيذللا نيدلبلا افسصاو
اتباوب» امهنأاب ،ادج يرث ٍسضام
.«ايقيرفإاو ابوروأا

ي˘˘سسا˘˘مو˘˘ل˘˘˘بد˘˘˘لا را˘˘˘سشأا ا˘˘˘م˘˘˘ك
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا نأا ى˘˘لإا ،ي˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يإلا

تاقÓ˘ع ا˘م˘ه˘ع˘م˘ج˘ت ا˘ي˘لا˘ط˘يإاو
ة˘˘˘سصلا˘˘˘خو ة˘˘˘يدو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ث
اذ˘˘ه ي˘˘ف ار˘˘كذ˘˘م ،ة˘˘كر˘˘ت˘˘سشمو
ةر˘˘ي˘˘خألا تارا˘˘˘يز˘˘˘لا˘˘˘ب نأا˘˘˘سشلا
،ءارزو˘˘˘لا سسل˘˘˘˘ج˘˘˘˘م سسي˘˘˘˘ئر˘˘˘˘ل

ر˘˘يزوو ،ي˘˘ت˘˘نو˘˘ك ي˘˘ب˘˘ي˘˘سسو˘˘ج
يد يجيول،ةي˘جرا˘خ˘لا نوؤو˘سشلا

ىد˘ل ة˘لود˘لا بتا˘ك اذ˘كو،و˘يا˘م
ة˘˘˘ي˘˘˘جرا˘˘˘خ˘˘˘لا نوؤو˘˘˘˘سشلا ةرازو
ي˘لود˘لا نوا˘ع˘ت˘لاو ة˘ي˘لا˘˘ط˘˘يلا

ى˘لإا ،و˘نا˘˘ف˘˘ي˘˘ت˘˘سس يد و˘˘ي˘˘ل˘˘نا˘˘م
ريزو ةرايز ىلع ةوÓع ،رئازجلا
،يرئازج˘لا ة˘ي˘جرا˘خ˘لا نوؤو˘سشلا

.امور ىلإا ،موداقوب يربسص
بحاسص نلعأا ،راطإلا اذه يفو
ة˘م˘ق˘لا دا˘ق˘ع˘˘نا ن˘˘ع ،ة˘˘لا˘˘سسر˘˘لا
يجيتارتسسلا راوحلاو ةي˘ئا˘ن˘ث˘لا

ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا ا˘˘يا˘˘سضق˘˘˘لا لو˘˘˘ح
نأا ا˘ًف˘ي˘سضم ،ا˘ب˘˘ير˘˘ق ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألاو
ىلع رئازج˘لا˘ب ا˘ي˘لا˘ط˘يإا ةرا˘ف˘سس
ىد˘ت˘ن˘م م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘ل داد˘˘ع˘˘ت˘˘سسا
يف ىوتسسم˘لا ع˘ي˘فر يدا˘سصت˘قا
يدان ثعبو نكمم تقو برقأا
.يلاطيإلا يرئازجلا لامعألا

ي˘ف ع˘سضو˘لا ن˘ع ه˘ث˘يد˘˘ح ي˘˘فو
،يلاطيإلا ري˘ف˘سسلا دد˘سش ،ا˘ي˘ب˘ي˘ل

هد˘˘˘ل˘˘˘بو ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا نأا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
لو˘˘ل˘˘ح˘˘لا م˘˘عد نÓ˘˘سصاو˘˘˘ي˘˘˘سس
ةكرتسشملاو ةلماسشلا ةيسسايسسلا

سسي˘ل مÓ˘سسلا» لا˘قو ،ة˘م˘ئاد˘لاو
بجاوو ماز˘˘ت˘˘لا و˘˘ه ل˘˘ب اًرا˘˘ي˘˘خ
.«عيمجلا

ح.نيدلا رمق

ابيرق ةينمأ’او ةيسسايسسلا اياسضقلا لوح نيدلبلا نيب ةيئانث ةمق داقعنا

رئازجلل قيمعلا اهنانتما نع برعت ايلاطيإا
«انوروك» ةمزأا يف اهل اهتدعاصسم ريظن

يلاطيإلا يرئازجلا لامعألا يدان ثعب ةداعإاو ابيرق ىوتصسملا عيفر يداصصتقا ىدتنم ^
ةيبيللا ةمزأÓل يملصس يصسايصس لح ىلإا ةيمارلا رئازجلا دوهج معدت ايلاطيإا ^

ةسسلج ،ةمألا سسلجم مويلا دقعي
ةلئسسأا حرطل سصـّسصـخُت ،ةماع
،تاروتانيسسلا لبِق نم ةيوفسش
ءا˘˘˘˘˘سضعأا ن˘˘˘˘˘م  ٍدد˘˘˘˘˘˘ع ىـل˘˘˘˘˘˘ع
هذ˘˘ه سصخ˘˘ت˘˘سسو ،ة˘˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لا
نايب يف ءاج امل اقفو ‐ ةلئسسألا
تملسست ناملربلل ايلعلا ةفرغلل

تاعاطق ‐ هنم ةخسسن «مÓسسلا»
ي˘ن˘طو˘لا ن˘ما˘˘سضت˘˘لا ،ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا

،ةأار˘˘˘م˘˘˘لا ا˘˘˘يا˘˘˘˘سضقو ةر˘˘˘˘سسألاو
اذكو ،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحÓفلا
ة˘ن˘يد˘م˘لاو نار˘م˘˘ع˘˘لاو ن˘˘كسسلا

.لقنلاو ةيمومعلا لاغسشألاو
ـه.ج /ح.صس/ح.ق

نماسضتلاو ةقاطلا تاعاطق ىلع نيمئاقلاب قلعتي رمأ’ا
لقنلاو ةيمومعلا لاغسشأ’او نكسسلاو ةحÓفلا..

تاروتانيصسلا ةلئصسأا «انيصسلا» يف مويلا نوهجاوي ءارزو4



ي˘ت˘لا ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ة˘˘مزأا
هذ˘˘ه ل˘˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘ت ي˘˘ف تب˘˘ب˘˘سست
تلجأات ،نيرهسش ةدمل حلاسصملا

تا˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘لÓ˘˘˘˘خ
نا˘ك ا˘م و˘هو ،تا˘سصو˘ح˘˘ف˘˘لاو
ر˘ي˘سسلا ى˘لإا ةدو˘ع˘لا ي˘عد˘ت˘سسي
دعب اديدحت حلاسصملل يداعلا
يذ˘لا ،نا˘سضمر ر˘ه˘سش ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نا
تايلمع سصقن˘ب Ó˘سصأا ز˘ي˘م˘ت˘ي
،ةنسس لك يف هيف بابطتسسلا
لازي ل ذإا ،ثدحي مل كلذ نأا لإا
نورظتني ىسضرملا نم فلآلا

تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا طا˘˘˘سشن ةدو˘˘˘ع
ل ،نطولا رب˘ع ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسلا
ةلسص تاذ حلاسصملا يف اميسس
ىلإا ،نييارسشلاو بلقلا سضارمأاب

رو˘سصق˘لا˘ب ن˘ي˘با˘سصم˘لا بنا˘˘ج
سضارمألا نم اهريغو يولكلا
ةعباتم يسضتقت يتلا ةنمزملا

نأاو ة˘سصا˘خ ،بر˘ق ن˘ع ة˘ي˘ب˘˘ط
سضار˘˘مألا با˘˘ح˘˘سصأا ل˘˘˘كسشم
نوسضغ يف فعاسضت ةنمزملا
ثي˘ح ،ن˘ي˘سضا˘م˘˘لا ن˘˘ير˘˘ه˘˘سشلا

ىلإا ل˘ق˘ن˘ت˘لا نو˘ب˘ن˘ج˘ت˘ي او˘نا˘ك
ن˘˘م ا˘˘فو˘˘خ تا˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘˘لا

م˘ه˘نأا ا˘م˘ك ،ءا˘بو˘لا˘˘ب ة˘˘با˘˘سصإلا
لسصاوتلا يف تابوعسص اودجو
بب˘سسب ،سصاو˘خ˘لا ءا˘ب˘طألا ع˘م
قلغو ،لقن˘لا ل˘ئا˘سسو ف˘ي˘قو˘ت
ا˘˘م˘˘م ،ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا تادا˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘لا
،ةجرح ةي˘ع˘سضو ي˘ف م˘ه˘ع˘سضي
ديدعلا ربع عسضولا اذه ءازإاو
يف نييوعم˘ج˘لا ءا˘ط˘سشن˘لا ن˘م
،يعامت˘جلا ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م
يسضر˘م˘لا ع˘م م˘ه˘ن˘ما˘سضت ن˘ع
مامأا ةيجاج˘ت˘حا ة˘ف˘قو˘ل ن˘ي˘عاد
اد˘يد˘ن˘ت ،ة˘ح˘˘سصلا ةرازو ر˘˘ق˘˘م

ةح˘سصلا˘ب را˘ت˘ه˘ت˘سسلا˘ب م˘ه˘ن˘م
ىنمتي امك ،نطاوملل ةيمومعلا
نأا ،م˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م ى˘˘سضر˘˘م˘˘لا
ح˘˘˘لا˘˘˘سصم˘˘˘لا ل˘˘˘ج ن˘˘˘كم˘˘˘ت˘˘˘ت
ةجمرب ةداعإا نم ةيئافسشتسسلا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘حار˘ج˘لا تا˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ن˘˘ير˘˘ه˘˘سشلا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ط تر˘˘˘خأا˘˘˘ت
سضع˘ب نأا ا˘م˘ك ،ن˘˘ي˘˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
نم رثكأا ةلتاق دعت سضارمألا
تنا˘˘˘كو ا˘˘˘نورو˘˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘˘ف
ةليط فلآلاب حاورألا دسصحت
رارغ ىلع ،ةيسضاملا تاونسسلا

.ةيناطرسسلا ماروألا
ناكسسلاو ةحسصلا ريزو ناكو
دبع ،تايف˘سشت˘سسم˘لا حÓ˘سصإاو
ا˘عد د˘ق ،د˘يزو˘ب ن˘ب نا˘م˘˘حر˘˘لا
ل˘م˘ع˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا ى˘لإا ا˘ق˘با˘سس
دعب ،ايجيردت تاي˘ف˘سشت˘سسم˘لا˘ب
ةحئاج ببسسب اهديمجت ررقت نأا

ع˘سضو˘لا نأا ار˘ب˘ت˘ع˘م ،ا˘˘نورو˘˘ك
ىلإا ءادن اهجوم ،رقتسسم ايلاح
فانئتسسل تاي˘ف˘سشت˘سسم˘لا ل˘ك
ع˘م ،ة˘ي˘حار˘ج˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ل˘ك مار˘ت˘˘حا ي˘˘ف رار˘˘م˘˘ت˘˘سسلا
يف ةررقملا ةيئاقولا تاءارجإلا
،ا˘نورو˘ك ءا˘بو ة˘ه˘جاو˘˘م را˘˘طإا

د˘يد˘ع˘لا نأا ى˘لإا ر˘يزو˘لا را˘سشأاو
تلا˘ح م˘ه˘ن˘م ى˘سضر˘م˘˘لا ن˘˘م
فقوت ببسسب اورثأات ةيلاجعتسسا
ح˘لا˘سصم˘لا سضع˘ب ي˘ف ل˘م˘ع˘˘لا
ل˘˘˘˘ك ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘عو ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا
لمعلا فانئتسسا تايفسشتسسملا

ى˘˘سضر˘˘م˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا نأل
.جÓع نوجاتحي

ثدحلا4 9572ددعلا ^1441 لاوسش21ـل قفاوملا0202 ناوج40صسيمخلا

watan@essalamonline.com

ملأ’ا مقافت ايموي نوعراسصي نورخآاو رثك ت’اح روهدت

تايفصشتصسملا يف ةيحارجلا تايلمعلا ءارجإا قيلعت رارمتصسإا
نطولا ربع ىصضرملا تائم ةايح ددهي «انوروك» ببصسب

دعب دصسجت مل يعيبط لكصشب لمعلا ىلإا ةيحصصلا لكايهلا لك ةدوعب ةلئاقلا ةحصصلا ريزو تاميلعت ^

ز.لامج

لطعت نع كيهان ،ةيحارجلا تايلمعلا ءارجإا ديعاوم عم نوناعي ،ينطولا بارتلا ربع ىسضرملا تائم لاز ’
نم ةئاملاب09 نأاو ةسصاخ ،يركسسلا صضرمو مدلا طغسض عافترا نم نوناعي نيذلا صصاخسشأÓل ةمدقملا تامدخلا

مغر يداعلا اهطاسشن اهمظعم ديعتسست ملو ،انوروك صسوريف ةحئاج لÓخ ،ةفقوتم تناك ةيئافسشتسس’ا لكايه
ليجسست ةيفلخ ىلع ،جÓعلا يقلتل ىسضرملا مامأا تايفسشتسسملا باوبأا حتف ةداعإاب ،اقباسس ةحسصلا ريزو تاحيرسصت

.ةيئابولا ةيعسضولا يف رارقتسسا

يذلا ةبطوب دوليمل افلخ
يسضقنملا ليرفأا رهسش يفوت

انيمأا يلاصسك لامج ميهاربإا بيصصنت
ةيلاملا ةرازول اديدج اماع

نامحرلا دبع صسمأا بسصن
،صسمأا ،ةيلاملا ريزو ،ةيوار
هتفسصب ،يلاسسك لامج ميهارب
افلخ ،ةيلاملا ةرازول اماع انيمأا
يفوت يذلا ،ةبطوب دوليمل
روسضحب ،يسضقنملا ليرفأا رهسش
ريزولا ،ىفطيسصم ريسشب
فلكملا بدتنملا

،فارسشتسس’او تايئاسصحإ’اب
.ةرازولاب نيماسس تاراطإاو
،ةيلاملا ةرازول نايب يفو
ةوعد هيف تحسضوأا ،صسمأا
ديدجلا ماعلا نيمأÓل ريزولا
يف زجنملا لمعلا ةلسصاومل
،عاطقلا ةنرسصع ليبسس
مت يتلا عيراسشملا لامكتسساو
دسصرو لاجملا اذه يف اهقÓطإا

لعجل ةحاتملا دراوملا ةفاك
ةيمنتلا ةمدخل ةادأا ةرازولا
لÓخو ،ةينطولا ةيداسصتق’ا
بيسصنتلا لفح ىلع هفارسشإا
داسشأا ةرازولا رقمب مظن يذلا

دوليم ديقفلا لاسصخب ةيوار
بسصنم لغسش يذلا ةبطوب
41 ةليط ةرازولل ماعلا نيمأ’ا
.ةنسس

ز.لامج

يبتتكم ن˘م ر˘ي˘ب˘ك دد˘ع م˘ظ˘ن
نيذلا0008 ةطوك »2لدع»
م˘لو ،ي˘نا˘ث˘لا ر˘ط˘˘سشلا اودد˘˘سس
ل˘ب˘ق ا˘م ةدا˘ه˘سش م˘ه˘˘ل ح˘˘ن˘˘م˘˘ت
،ةيجاجتحا ةفقو سصي˘سصخ˘ت˘لا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘لا ر˘ق˘م ما˘˘مأا
هر˘يو˘ط˘تو ن˘كسسلا ن˘ي˘سسح˘ت˘ل
ن˘˘يد˘˘م˘˘ح د˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سسب «لد˘˘˘ع»
لفكتلا نيبلاطم ،ةم˘سصا˘ع˘لا˘ب
ى˘˘ل˘˘ع در˘˘لاو م˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ب
.مهتلاغسشنا

،سسمأا ،نوجتحملا بلاطو اذه
ميدقت ةي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا ن˘م
جاردإا مد˘˘ع˘˘ل تا˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘سضو˘˘˘ت
عورسشمو6201 عور˘˘˘˘˘سشم
،سصيسصختلا يف Óماك0002
ةبسسن نأا املع ارخؤوم حتف يذلا
ةمدقتم عقاوملا هدهب لاغسشألا
نع نيربعم ،ةئاملاب08 تقاف
بعÓتلا ةسسايسس نم مهئايتسسا

م˘˘ه˘˘ح˘˘ن˘˘م ي˘˘ف ل˘˘طا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘لاو
،سصيسصختلا لبق ام تاداهسش
ة˘طو˘كلا ن˘م م˘˘ه˘˘نأاو ة˘˘سصا˘˘خ
0008 م˘سضت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘لا

رطسشلا عفدب اوماقو ديفتسسم
،تا˘ن˘كسسلا ر˘ع˘سس ن˘م ي˘نا˘ث˘لا

م˘ه˘نأا˘ب ،نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا ح˘سضوأاو
ةيمسسا ةمئاق دادعإاب نوموقي
ةلاكو ريدمل اه˘ي˘م˘ل˘سست˘ل م˘ه˘ل
ة˘˘لا˘˘سسر˘˘ب ة˘˘˘ق˘˘˘فر˘˘˘م ،«لد˘˘˘ع»
رخأاتلا˘ب د˘يد˘ن˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا
،لسصاح˘لا بعÓ˘ت˘لاو ر˘ي˘ب˘كلا
ل˘ب˘ق ا˘م تادا˘ه˘˘سش ح˘˘ن˘˘م ي˘˘ف

ح˘˘ت˘˘ف اذ˘˘˘كو ،سصي˘˘˘سصخ˘˘˘ت˘˘˘لا
متي ةرم لك يف يذلا عقوملا

ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘لا ه˘جو ي˘ف ه˘ق˘ل˘˘غ
نو˘ل˘م˘ح˘ت˘ي اودو˘ع˘ي م˘ل ن˘يذ˘لا

ر˘خأا˘تو را˘ظ˘ت˘نلا ن˘˘م اد˘˘يز˘˘م
ل˘ك نأا ا˘م˘لا˘ط ،م˘ه˘ب ل˘ف˘كت˘˘لا
اذ˘˘˘ه˘˘˘ل ةر˘˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘م طور˘˘˘˘سشلا
د˘ّكأاو ،م˘ل˘˘ح˘˘لا قا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسلا
ة˘ل˘سصاو˘م ى˘ل˘ع نو˘ب˘ت˘ت˘كم˘˘لا
ل˘ك م˘ه˘جا˘ج˘ت˘حاو م˘˘ه˘˘لا˘˘سضن
ةرازولا ىلع طغسضلل ،عوبسسأا
قيقحت ىلع اهعفدو ةيسصولا

،ة˘˘عور˘˘سشم˘˘لا م˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘م
لاح يف ديعسصتلاب نيدعوتم
ىلإا بورهلا ةسسايسس رارمتسسا
تسضفر ةرا˘˘˘˘سشإÓ˘˘˘˘ل ،ما˘˘˘˘˘مألا
ار˘ظ˘ن م˘ه˘لا˘ب˘ق˘ت˘˘سسا ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا
ةهجاومل ةذ˘خ˘ت˘م˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘ل˘ل
.91 ديفوك انوروك سسوريف
ا˘ن˘ماز˘تو ،ه˘تاذ قا˘˘ي˘˘سسلا ي˘˘فو
قراط فرسشأا جاجتحلا ةفقوو
ةلاكولل ماعلا ريدملا ،يبيرعل
ن˘كسسلا ن˘ي˘سسح˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا

رقمب ،سسمأا ،«لدع» هريوطتو
ىلع ةلاكولل ةماعلا ةيريدملا
ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘ب ي˘ق˘ي˘سسن˘˘ت عا˘˘م˘˘ت˘˘جإا
،دع˘ب ن˘ع ي˘ئر˘م˘لا ر˘سضا˘ح˘ت˘لا

ةسسدنهلل ماعلا ريدملا هرسضح
ر˘يد˘مو ،ءا˘ن˘ب˘لاو ة˘يرا˘م˘ع˘م˘˘لا
ةرازو˘˘ب يو˘˘˘قر˘˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘كسسلا
ر˘يزو ن˘˘ع ل˘˘ث˘˘م˘˘مو ن˘˘كسسلا
ةن˘يد˘م˘لاو نار˘م˘ع˘لاو ن˘كسسلا

˘˘ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر˘˘˘لاو

ةيقرتلل ةي˘ن˘طو˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘ل˘ل
ى˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب ،ة˘˘يرا˘˘ق˘˘ع˘˘لا
ةسسدنه˘لاو ر˘ي˘م˘ع˘ت˘لا ءارد˘م˘لا
تايلوب ءا˘ن˘ب˘لاو ة˘يرا˘م˘ع˘م˘لا
نييو˘ه˘ج˘لا ءارد˘م˘لاو ن˘طو˘لا
ءاردمو لدع ةلاكول نيعباتلا
سصسصخ عامتجإلا.عيراسشملا
تانكسس عيراسشم ي˘ف ر˘ظ˘ن˘ل˘ل
تايلولاب ةدجاوت˘م˘لا ،«لد˘ع»
زا˘ج˘نإلا رو˘ط ي˘ف ي˘ه ي˘˘ت˘˘لا

ا˘ه˘ب ة˘ي˘ه˘ت˘ن˘م˘لا ع˘يرا˘˘سشم˘˘لاو
بب˘سسب م˘ل˘سست م˘˘لو لا˘˘غ˘˘سشألا

تا˘˘˘كب˘˘˘سشب ا˘˘˘ه˘˘˘ط˘˘˘˘بر مد˘˘˘˘ع
ثيح ،ءاملاو زاغلاو ءابرهكلا
ةئيهتلل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ى˘ط˘عأا
ةرورسضب تاميلعت ،ةيرامعملا
ة˘˘سسسسؤو˘˘˘م ع˘˘˘م ق˘˘˘ي˘˘˘سسن˘˘˘ت˘˘˘لا
تاكبسشب ا˘ه˘ط˘بر˘ل زا˘غ˘ل˘نو˘سس
ا˘˘˘عدو ،زا˘˘˘غ˘˘˘لاو ءا˘˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘كلا
نييوهج˘لا ءارد˘م˘لا ،ي˘ب˘ير˘ع˘ل
ىلإا عيراسشملا ءاردمو ةلاكولل

تائيهلا عم قيسسنتلا ةرورسض
زاجنإاب ةفلكملا تاسسسسؤوملاو
اهلامكإا لجأا نم لدع عيراسشم
سصلخو ،ةددحملا لاجآلا يف
ىلع ءاردملا قافتإا ىلإا ءاقللا
ي˘˘˘ف ع˘˘˘يرا˘˘˘سشم˘˘˘لا م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘سست
ةقوفر˘م ةدد˘ح˘م˘لا ا˘هد˘ي˘عاو˘م
ةد˘ي˘ج˘لا ة˘ي˘عو˘ن˘لاو ةدو˘ج˘لا˘˘ب
د˘سصق ة˘ي˘ن˘كسسلا ،ع˘يرا˘سشم˘ل˘ل
ىندأا نود نيبتتكملل اهميلسست
.سصئاقن

ز.لامج

صصيسصختلا لبق ام تاداهسش مهحنم يف ةريخأ’ا لطامتب اديدنت ةمسصاعلاب ةلاكولا رقم مامأا اوجتحا

نوصضفتني «2 لدع» وبتتكم
لاجآلا برقأا يف زاغلاو ءابرهكلاب اهطبرو ةغيصصلا هذه تانكصس ميلصست لاجآا مارتحا ىلع ددصشي يبيرعل قراط ^

تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو تررق
،ةي˘نار˘م˘ع˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
نم ىوسصقلا ةعرسسلا ىلإا رورملا
لماك يف قرولا دهع ءاهنإا لجأا
اميسسل ،ةيلحملا تاعامجلا عاطق
ة˘˘فا˘˘كو تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لاو تا˘˘يلو˘˘لا
ةحئاج ةمزأا تنابأا امدعب ،رئاودلا

ىلإا ةحلملا ةجاحلا نع ،انوروك
ةرو˘ط˘ت˘م ة˘ي˘م˘قر تا˘مد˘خ دو˘جو
.ًاينورتكلإا ةيرادإلا قئاثولا بلطل
،ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ةرازو˘ل ة˘ل˘سسار˘م ي˘فو
ميظنتل ةماعلا ةيريد˘م˘ل˘ل ة˘ه˘جو˘م
فارسشإا تحت ةيميلقإلا تاعامجلا

ىلإا ،ةيلخادلا ريزو ،دوجلب لامك
˘مو˘م˘ع˘ب ر˘ئاود˘لا ءا˘˘سسؤورو ةلو˘˘لا
تف˘سشك ،ي˘ن˘طو˘لا بار˘ت˘لا ءا˘˘جرأا
عيمج ةنمقرل ط˘ط˘خ˘م ن˘ع ا˘ه˘ي˘ف
ا˘ه˘ب˘ل˘ط˘ي ي˘ت˘لا ة˘يرادإلا ق˘ئا˘˘ثو˘˘لا
ماظن ربع تلواقملاو نونطاوملا
سصيلقتلا ىن˘ع˘م˘ب ،«ة˘قرو ر˘ف˘سص»
يف قرولا لامعتسسا نم ماتلا هبسش
ن˘م ةرازو˘لا تد˘˘كأاو ،ر˘˘ي˘˘ي˘˘سست˘˘لا

تع˘سضو ا˘ه˘نأا ،ة˘ل˘سسار˘˘م˘˘لا لÓ˘˘خ
ط˘˘ط˘˘خ˘˘م ن˘˘˘م˘˘˘سض ة˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘قر˘˘˘لا
ثيد˘ح˘ت را˘سسم ي˘ف ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسإا
ط˘˘ي˘˘سسب˘˘تو ،ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا ةرادإلا
ن˘˘ي˘˘سسح˘˘تو ة˘˘˘يرادإلا تاءار˘˘˘جإلا

ة˘˘مد˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘لا ةدو˘˘˘ج

ةبلاطم ،تلواقملاو نين˘طاو˘م˘ل˘ل
هجو ىلع رئاودلا ءاسسؤورو ةلولا
تاسشرو قيبطت عيرسستب ،ديدحتلا
يتلا تايدحتلا ىلإا رظنلاب ةنمقرلا

ى˘ل˘ع ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ا˘ه˘حر˘˘ط
تÓ˘˘ق˘˘ن˘˘ت ن˘˘م د˘˘ح˘˘لا ىو˘˘ت˘˘˘سسم
عم نيلماعتملا ةفاكو نينطاوملا
راسشتنا فواخمو ةيمومعلا ةرادإلا
ةلو˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ةدد˘˘سشم ،ىود˘˘ع˘˘˘لا

ءا˘˘˘˘˘سسؤورو ر˘˘˘˘˘ئاود˘˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘˘سسؤورو
يف ةبختنملا ةيب˘ع˘سشلا سسلا˘ج˘م˘لا

رهسسلاب ،ةيروه˘م˘ج˘لا بار˘ت ة˘فا˘ك
حا˘ج˘˘ن˘˘لا فور˘˘ظ ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
وأا ةزج˘ن˘م˘لا ة˘ي˘م˘قر˘لا تا˘سشرو˘ل˘ل
عم عطقلا لجأا نم زجنتسس يتلا

.قرولا دهع
،ر˘يزو˘لا ح˘˘لا˘˘سصم تسضر˘˘فو اذ˘˘ه
ةفاك ىلع مايأا لبق ،دوجلب لامك
عسضت نأا ،ةيلحملا ةرادإلا تائيه
ةرا˘˘سشإا ن˘˘هر ا˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإا اد˘˘ير˘˘ب
يف قحلا ليعفت راطإا يف نطاوملا
ثيح ،تامولعملا ىلع لوسصحلا

ع˘ي˘م˘ج «تÓ˘˘ي˘˘م˘˘يإا» ر˘˘سشن ىر˘˘ج
ر˘˘ئاودو تا˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب ن˘˘˘م تارادإلا

ةينطو˘لا ة˘باو˘ب˘لا ى˘ل˘ع ،تا˘يلوو
تا˘عا˘م˘ج˘لاو ة˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ةرازو˘˘ل
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

ز.لامج

ةيرئازجلا ةرادإ’ا ليهأات يف صسيئرلا ططخمو ايسشامت

«قرولا دهع» ءاهنإاو تامدخلا ةنمقرب ةلولا بلاطت ةيلخادلا

تلا˘˘˘سصتا ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م تن˘˘˘ل˘˘˘˘عأا
لك دامتعا د˘يد˘م˘ت ن˘ع ،ر˘ئاز˘ج˘لا
ةحفاكم راطإا يف ةررقملا ريبادتلا
ىلإا كلذو ،انوروك ءابو يسشفت

يف ءاجو .رجحلا ةرتف ءاهتنا ةياغ
ةخسسن «مÓسسلا» تقلت اهل نايب
رئازجلا تلاسصتا ملعت هنأا ،هنم
˘مو˘ق˘ت˘سس ا˘ه˘نأا˘ب مار˘كلا ا˘ه˘ن˘˘ئا˘˘بز
ر˘ي˘باد˘ت˘لا ل˘ك دا˘م˘ت˘عا د˘˘يد˘˘م˘˘ت˘˘ب
يسشفت ةحفاكم راطإا يف ةررقملا

ة˘يا˘غ ى˘˘لإا كلذو ،ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو
تحسضوأاو ،ر˘ج˘ح˘لا ةر˘ت˘ف ءا˘ه˘ت˘نا
ة˘فا˘ك د˘ي˘ف˘ت˘سسي˘˘سس ه˘˘نأا ة˘˘كر˘˘سشلا
يتمدخ يف نيكرت˘سشم˘لا ن˘ئا˘بز˘لا

LSDA moodIوmoodI
erbiFتنرتنأا مايأا60 ةياغ ىلإا
نأا ىلإا ةريسشم ،ة˘ي˘فا˘سضإا ة˘ي˘نا˘ج˘م
سصخي اميف حلاسص سضرعلا اذه

ع˘فد˘لا لا˘م˘ع˘ت˘سسا˘ب تا˘˘ئ˘˘ب˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ة˘قا˘ط˘ب ق˘ير˘ط ن˘ع ي˘نور˘ت˘كللا
ةي˘كن˘ب˘لا ة˘قا˘ط˘ب˘لا وأا «ة˘ي˘ب˘هذ˘لا»
«BIC» نو˘˘˘بز˘˘˘لا ءا˘˘˘سضف ر˘˘˘ب˘˘˘˘ع
zd.ta.ce//:sptthقيبط˘ت˘لا وأا
تاقاطب لامعتسساب وأا ،لومحملا
مقرلاب لاسصتلا قيرط نع ةئبعتلا
وأا تباث يفتاه طخ يأا نم0051
تلا˘˘سصتا تدد˘˘جو ،لو˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م
ا˘ه˘ماز˘ت˘لا ا˘ه˘نا˘ي˘˘ب ي˘˘ف ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
.اهنئا˘بز ة˘حارو ة˘مÓ˘سس نا˘م˘سضب

،ا˘˘ه˘˘تاذ ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا تعد ا˘˘م˘˘˘ك
ةحلسصمب لا˘سصتلا ى˘لإا ا˘ه˘ن˘ئا˘بز
ةرايز وأا ،21 مقرلا ىلع نئابزلا

:ي˘˘˘˘نور˘˘˘˘ت˘˘˘˘كلإلا ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ع˘˘˘˘قو˘˘˘˘م
zd.ta.www،ىلع لوسصح˘ل˘ل
.تامولعملا نم ديزم

ك.اسضر

يتمدخ يف نيكرتسشملل ةيفاسضإا ةيناجم تنرتنأا مايأا6
LSDA moodIوerbiF moodI

ةصصاخلا ريبادتلا ددمت رئازجلا تلاصصتا
 رجحلا ءاهتنإا ةياغ ىلإا «انوروك» سسوريفب

عيزوتل ةين˘طو˘لا ة˘كر˘سشلا تن˘ل˘عأا
نع ،«زاغلنوسس» زاغلاو ءابرهكلا
ة˘˘كر˘˘سشلا تلا˘˘كو ح˘˘˘ت˘˘˘ف ةدا˘˘˘عإا
نئابزلا لابقتسسا لجأا نم ةيراجتلا
ببسسب اهقلغ دعب ،ريتاوفلا عفدل
ةريسشم ،يحسصلا رجحلا تاءارجإا
ن˘يو˘م˘ت˘لا ع˘ط˘˘ق˘˘ت ن˘˘ل ا˘˘ه˘˘نأا ى˘˘لإا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع زا˘˘˘غ˘˘˘لاو ءا˘˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘˘كلا˘˘˘˘ب
ن˘ع ن˘ي˘ف˘ل˘خ˘ت˘م˘لا ن˘ي˘كر˘ت˘˘سشم˘˘لا
ةياغ ىلإا كلذو ،مهريتاوف ديدسست
.يحسصلا رجحلا عفر
ي˘ف مÓ˘علا ة˘لوؤو˘˘سسم تح˘˘سضوأا
ي˘˘˘ف ،«زا˘˘˘غ˘˘˘ل˘˘˘نو˘˘˘˘سس» ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘سش
ا˘ه˘ب تلدأا ة˘ي˘ف˘ح˘سص تا˘ح˘ير˘˘سصت
نيكرتسشملا نكمت مدعل هنأا ،سسمأا
ر˘ي˘˘تاو˘˘ف تا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسم ع˘˘فد ي˘˘ف
يذ˘لا ع˘قو˘م˘لا ر˘ب˘ع كÓ˘ه˘˘ت˘˘سسلا
رجحلا ةيادب ذنم ةكرسشلا هتقلطأا
ببسسب ،يسضاملا سسرام يحسصلا

عفدلا ةليسسو يف مهمكحت مدع
ررقت دق˘ف ،د˘ع˘ب ن˘ع ي˘نور˘ت˘كللا
يكيسسÓكلا ما˘ظ˘ن˘لا ى˘لإا ةدو˘ع˘لا
تلاكولا ربع ريتاوفلا ديدسست يف
˘ما˘ظ˘ن نأا ى˘لإا ةر˘ي˘سشم ،ة˘يرا˘ج˘ت˘لا
ه˘تد˘م˘ت˘عا يذ˘لا د˘ع˘ب ن˘ع ع˘˘فد˘˘لا
را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف ل˘˘˘خد˘˘˘˘ي ،ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘سشلا
نم ةياقو˘ل˘ل ةذ˘خ˘ت˘م˘لا تاءار˘جإلا
،دجتسسملا انوروك سسوريف يسشفت
ة˘ح˘سص ى˘ل˘ع ظا˘ف˘˘ح˘˘ل˘˘ل ا˘˘ي˘˘ع˘˘سس
تلاكولا يف نيلماعلاو نطاوملا
،ر˘يا˘غ˘م قا˘ي˘سس ي˘فو.ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
نأا ى˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا تدد˘˘˘سش
ع˘ط˘ق ى˘لإا د˘م˘ع˘ت ن˘ل ة˘سسسسؤو˘م˘˘لا
ىلع زاغلاو ءابر˘ه˘كلا˘ب ن˘يو˘م˘ت˘لا
ن˘ع ن˘ي˘ف˘ل˘خ˘ت˘م˘لا ن˘ي˘كر˘ت˘˘سشم˘˘لا
ةياغ ىلإا كلذو ،مهريتاوف ديدسست
.يحسصلا رجحلا عفر

ك.اسضر

يحسصلا رجحلا تاءارجإا ببسسب اهقلغ دعب

ريتاوفلا عفدل اهنئابز لابقتصسا فنأاتصست «زاغلنوصس»

42 ـلا لÓخ رئازجلا تلجسس
،تايفو6 ة˘ي˘سضا˘م˘˘لا ة˘˘عا˘˘سس
سسوريفب ةديد˘ج ة˘با˘سصإا701و
151 ل˘ثا˘م˘ت ا˘م˘ي˘ف ،«ا˘˘نورو˘˘ك»
نلعأا ام بسسح ،ءافسشلل اسضيرم
،راروف لامج روتكدلا سسمأا هنع
دسصر ةنجل˘ل ي˘م˘سسر˘لا ق˘طا˘ن˘لا

فسشك يذلا ،سسوريفلا ةعباتمو
تاباسصإÓ˘ل ي˘لا˘م˘جإلا دد˘ع˘لا نأا
لسصو اميف ،3379 غلب ةدكؤوملا

ا˘˘˘مأا ،376 ى˘لإا تا˘˘ي˘˘فو˘˘لا دد˘˘ع
كاتفلا ءابولا اذه نم نيفاعتملا
.8126 مهددع غلب دقف

ع.لÓب

8126 ىلإا زفقي نيفاعتملا ددعو ءافسش ةلاح151 ليجسست
رئازجلا يف «انوروك» ـب ةديدج ةباصصإا701و تايفو6



سشيجلل ةزرفم تفقوأاو اذه
ن˘ي˘˘ع˘˘ب ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
تاردخم را˘ج˘ت4 ،تنسشو˘م˘ت
نم مارغول˘ي˘ك52 مهتزو˘ح˘ب
تفقوأا اميف ،ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا

يرجات ىرخأا ةكرتسشم ةزرفم
ةبكرم نتم ىلع اناك تاردخم
سصرق8095 ـب ةلمحم ةيعفن
ةيلو يف فينو ينبب سسولهم
نايب يف ءاج امل اقفو ،راسشب
،ن˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا عا˘˘فد˘˘˘لا ةرازو˘˘˘ل
ةخسسن «مÓسسلا» سسمأا تملسست
كردلا رسصانع نأا فسشك ،هنم
يداو˘˘لا ن˘˘م ل˘˘كب ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا

سصاخسشأا4 او˘ف˘قوأا ،ةر˘كسسبو
ن˘م ةد˘حو78592 اوز˘ج˘حو
.تابورسشملا فلتخم

تف˘˘قوأا ،ىر˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل زرا˘˘˘ف˘˘˘م
تا˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع لÓ˘˘خ ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا

تسسار˘ن˘م˘ت ن˘م ل˘كب ة˘قر˘ف˘ت˘م

سصاخسشأا9 ،راتخم يجاب جربو
4و ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘˘حا˘˘˘سش تز˘˘˘ج˘˘˘حو
ةلمحم عفدلا ةيعابر تابكرم
ةيئاذغلا داوملا نم نط5.4 ـب

،دو˘قو˘لا ن˘˘م ر˘˘ت˘˘ل00653و
تنمسسإلا ةدام نم نط50.2
نيح يف ،بيره˘ت˘ل˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لا
ل˘˘˘حاو˘˘˘˘سسلا سسر˘˘˘˘ح ط˘˘˘˘ب˘˘˘˘حأا

ـل ةيعرسش ريغ ةرجه يتلواحم
نتم ىل˘ع او˘نا˘ك ا˘سصخ˘سش32
لكب عنسصلا ييديل˘ق˘ت ن˘ي˘برا˘ق
.فاسص ينبو ةلاقلا نم

watan@essalamonline.com

5 9572ددعلا ^1441 لاوسش21ـل قفاوملا0202 ناوج40سسيمخلاثدحلا

دوقولاو ةيئاذغلا داوملا نم ةمخسض ةيمك طبسضو راتخم يجاب جربو تسسارنمتب نيبرهم9 فيقوت

ةماعنلاو يزيلإاب جلاعملا فيكلا نم اراطنق61 نم ديزأا زجح

ط.ةراسص

ثحب ةيلمع رثإا ،كرامجلا حلاسصم عم قيسسنتلاب ،يبعسشلا ينطولا سشيجلل ةكرتسشم ةزرفم سسمأا لوأا تزجح
،جلاعملا فيكلا نم امارغوليك05و اراطنق11 ـب نيتلمحم نيتبكرم ،يزيلإا ةيلوب بادبدلا ةقطنمب طيسشمتو

8و ريطانق5 ،ةماعنلا ةيلو يف قزروب نينج ةيدلب برق ثحب ةيرود لÓخ دودحلا سسارح طبسض اميف
.ةداملا سسفن نم تامارغوليك

ةنزخ ىلع ايطسس نيباسش فيقوت
ربتعم يلام غلبم ىلع يوتحت ةيذلوف

ةيبهذلا تاغوسصملا نم ةيمكو
نويلم6.6 ةميقب تاقورصسم عاجرتصسا

يقاوبلا مأاب ةصشرك نيعب رانيد
ةطرسشلا ةقرف تعجرتسسا
عم قيسسنتلاب ،ةيئاسضقلا
ةطرسشلل ةلقنتملا ةقرفلا
نمأل نيعباتلا ةيئاسضقلا

مأاب ةسشرك نيع ةرئاد
ةميقب تاقورسسم ،يقاوبلا

وطسسلا مت ،جد نويلم6.6
دحأا لزنم نم اهيلع

اهنيب نم نينطاوملا
تايثيح.ةيبهذ تاغوسصم
مدق امدنع تأادب ةيسضقلا
ىوكسش مايأا ةدع ذنم سصخسش
هنكسسم سضرعت اهدافم
،ةسشرك نيع ةنيدمب
ةنازخ تلاط ةقرسسل

غلبم ىلع يوتحت ةيذلوف
نم ةيمكو ربتعم يلام
دعبو ،ةيبهذلا تاغوسصملا

يف تاقيقحتلا ةرسشابم
ثاحبألا فيثكتو ةيسضقلا

مت ،نمألا رسصانع فرط نم
امهب هبتسشملا ةيوه ديدحت
نم نيغلابلا ةيسضقلا يف
نيذللاو ةنسس13و92 رمعلا

عاجرتسساو امهفيقوت مت
نويلم2 ةميقب يلام غلبم
تاغوسصمو ،جد فلأا974و
نييÓم4  ةميقب ةيبهذ
ةفاسضإلاب ،جد فلأا051و
يتلا ةيذلوفلا ةنازخلا ىلإا

امهب هبتسشملا اهنم سصلخت
اذه.ةيدوألا دحأاب اهيمرب
هبتسشملا دسض دادعإا متو
امدق ايئازج افلم امهب
تاهجلا مامأا هبجومب
ةيانج ةيسضق نع ةيئاسضفلا

رارسشأا ةيعمج نيوكت
ةيانجل دادعإلا سضرغل
ةقرسسلاو ،ةقرسسلا
ةنرتقملا ةفوسصوملا

.ددعتلاو ليللا يفرظب
يعفاسش ناميران

 ةقرفتم ةيعون تايلمع3 يف اهيجورم فيقوت

ةمصصاعلا يف ةيراردلاب ةيلقع تارثؤومو تاردخم زجح
ة˘يلو ن˘مأا ح˘لا˘˘سصم تن˘˘كم˘˘ت

تا˘ي˘ل˘˘م˘˘ع ثÓ˘˘ث ي˘˘ف ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
سصاخسشأا5 فيقوت نم ،ةقرفتم
ي˘ف ة˘يرارد˘لا˘ب م˘˘ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘سشم
سصرق8515 زجح عم ،ةمسصاعلا

بنقلا نم مارغ99 ،يلقع رثؤوم
ةدا˘˘م ةرورا˘˘ق751و ،يد˘ن˘ه˘˘لا

ةرا˘˘ي˘˘˘سس ن˘˘˘ع Ó˘˘˘سضف ،ةرد˘˘˘خ˘˘˘م
ىر˘خأا تازو˘ج˘˘ح˘˘مو ة˘˘ي˘˘حا˘˘ي˘˘سس
تاد˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘ف تل˘˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ت
قلعتت ىلوألا ةيسضقلا.ةينورتكلإا
هبتسشمل حلاسصم˘لا تاذ ف˘ي˘قو˘ت˘ب
عون نم تاردخملا جيورتب هيف
تارثؤوم˘لا اذ˘كو ،يد˘ن˘ه˘لا بن˘ق˘لا
ةعطق42 زجح مت ثيح ،ةيلقعلا

،مارغ83 اهنزو تاردخملا نم

يلام غلبمو ،سسولهم سصرق621
ن˘م د˘ع˘ي را˘ن˘˘يد00512 هرد˘˘˘ق
ةيسضقلا امأا.مومسسلا عيب تادئاع
نم حلاسصملا سسفن تنكمف ةيناثلا
،مهيف هبتسشم سصاخسشأا3 فيقوت
تاردخملا نم عطق9 زجح عم
25 اهنزو يدنهلا بنقلا عون نم
غلبم ،ةسسول˘ه˘م سصار˘قأا5 ،مار˘غ
نم را˘ن˘يد04482 هرد˘ق ي˘˘لا˘˘م
اذ˘كو ،تارد˘خ˘م˘لا ع˘ي˘ب تاد˘ئا˘˘ع
.رو˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘م سضي˘˘˘˘˘بأا حÓ˘˘˘˘˘سس
دقف ،ةثلاثلا ةيسضقلا سصوسصخبو
يف رجاتي هيف هبتسشم فيقوت مت
زجح مت ثيح ،ةيلقعلا تارثؤوملا
ي˘با˘ي˘ن نذإا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت د˘ع˘ب ه˘لز˘ن˘˘م˘˘ب
ر˘ثؤو˘م سصر˘ق7205 ،سشيتف˘ت˘لا˘ب

،ةردخم ةدام ةروراق751 ،يلقع
ةد˘ع˘م ة˘غرا˘ف ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط تادا˘˘ه˘˘سش
ةلآا راظنم ،ريناكسس زاهج ،ريوزتلل
لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسا يزا˘˘ه˘˘˘ج ،ر˘˘˘يو˘˘˘سصت
،تا˘˘يرا˘˘ط˘˘˘ب ن˘˘˘حا˘˘˘سش ،لا˘˘˘سسرإاو
ليجسست زاهج ،نييئوسض نيهبنم
مÓعإا يزاهج ،ةبقارملا تاريماك
نويلم55 هردق يلام غلبم يلآا
ةرايسس كلذ˘ك ز˘ج˘ح ع˘م ،م˘ي˘ت˘ن˘سس
لا˘˘م˘˘كت˘˘سسا د˘˘ع˘˘بو .ة˘˘ي˘˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘سس
اهب لومعملا ةينوناقلا تاءارجإلا
هبتسشملا تافلم ميدقت مت ،اينوناق
ةيئا˘سضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا ى˘ل˘ع م˘ه˘ي˘ف
.اهيف رظنلل ةّسصتخملا

ب.نيرسسن

ىدل ةيروه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو سسم˘ت˘لا
طيلسست سسمأا  سسادرموب ةمكحم
اذ˘فا˘ن ا˘ن˘ج˘سس ة˘ن˘سس51 ة˘بو˘ق˘ع
دحاوب ردقت ةذفان ةيلام ةمارغو
˘ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا د˘˘سض جد نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
دبع لماه ،ينطولا نمأÓل قباسسلا
اذفان ان˘ج˘سس تاو˘ن˘سس5و ين˘غ˘لا

هنبا دسض جد000.005 ةمارغو
ا˘ه˘م˘هأا ق˘ل˘ع˘ت˘ت م˘ه˘ت ن˘ع ق˘ي˘ف˘˘سش
هتهجو نع يحÓف راقع ليوحتب
لÓغتسسا ءوسسو ذوفنلا لÓغتسسإاو
مقر ىلوألا ةيسضقلا يف ،ةفيظولا

ل˘˘˘ي˘˘˘كو سسم˘˘˘˘ت˘˘˘˘لإا ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك .446
تا˘بو˘ق˘ع ط˘ي˘ل˘سست ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
01و5 نيب ام حوارتت نجسسلاب
تا˘مار˘غو اذ˘فا˘ن ا˘ن˘ج˘سس تاو˘ن˘سس
يلع .ب مهتملا نم لك دسض ةيلام
ةيلول قباسسلا ةلودلا كÓمأا ريدم
ر˘يد˘م˘لا قازر˘لا د˘ب˘ع .حو ةزا˘ب˘ي˘ت
سسفنب مجانملاو ةعانسصلل قباسسلا
تابوقعلا سسفن طيلسستو ،ةيلولا
.ب مهتملا نم لك ىلع ةريخألا

قباسسلا يراقعلا ظفاحملا ديجم
نمألا ريدم ميلسس .ج.جو ةعيلقلل
،لامج .خو اق˘با˘سس ةزا˘ب˘ي˘ت ة˘يلو˘ل
كÓ˘مأل ي˘لا˘ح˘لا ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا
رمثتسسم ،ميكحلا دبع .زو ،ةلودلا

د˘ب˘ع سسمأا ى˘ف˘˘ن د˘˘قو اذ˘˘ه.سصاخ
قبسسألا ماعلا ريدملا ،لماه ينغلا
عا˘م˘ت˘سسا ىد˘ل ،ي˘ن˘طو˘لا ن˘˘مأÓ˘˘ل
ي˘ف ه˘لاو˘قأل سسادر˘مو˘ب ة˘م˘كح˘˘م
ةقفر هتمكاحم نم يناثلا مويلا
نيلوؤوسسملا نم ددعو ،هئانبأا دحأا
قلعتت ةيسضق يف ،ةزابيت ةيلوب
هعباط نع يحÓف راقع ليوحتب
هل ةقÓع يأا ،ذو˘ف˘ن˘لا لÓ˘غ˘ت˘سساو
.هيلإا ةبوسسنملا مهتلاب

ة˘˘سسل˘˘ج ي˘˘ف ،م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا لا˘˘˘قو
اذ˘ه ي˘ف ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘ل˘ل عا˘م˘ت˘˘سسلا
ى˘لإا أاز˘ج˘م˘لا ي˘ئا˘سضق˘˘لا ف˘˘ل˘˘م˘˘لا
446 مقر لمحت ىلوألا ،نيتيسضق
،ة˘ج˘لا˘ع˘م˘˘لا دد˘˘سصب ي˘˘ه ي˘˘ت˘˘لاو
سسرامي مل هنأاب ،405 مقر ةيناثلاو
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع تنا˘˘˘˘˘ك طو˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘سض يأا
ةدئافل ةزابيت ةيلوب نيلوؤوسسملا
نم ةدافتسسلا لجأا نم ،قيفسش هنبا

اربتعم ،رامثت˘سسلا سضر˘غ˘ب را˘ق˘ع
ةتباث ريغ هيلإا هجوملا تاماهتلا

،ايلعف هنيدت لئلد ىلإا دنتسست لو
تاحيرسصت ىلع هدر يف  فاسضأاو
ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا سضع˘˘ب
قلعتت ام˘ه˘ت ه˘ي˘لإا او˘ه˘جو ن˘يذ˘ل˘لا
لجا نم مهيلع طوغسض ةسسراممب

روكذملا راقعلا ىلع هنبا لوسصح
ةيلوب «ةر˘ي˘خ ع˘ط˘ق˘م» ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
تامول˘ع˘م يد˘ن˘ع سسي˘ل» ،ةزا˘ب˘ي˘ت
ةطاسسو يأاب مقأا ملو يل لخد لو
يأا نم لخدتلا بلطأا ملو تناك
هذه يف ةلودلا يف ماسس لوؤوسسم
.«يلإا ةبوسسنملا ةيسضقلا

،لماه ينغلا دبع حسضوأا امك
ه˘ن˘بأا بل˘ط يذ˘˘لا را˘˘ق˘˘ع˘˘لا نأا˘˘سشب
يف ناك بلطلا نأا ،هنم ةدافتسسلا
قرطبو يعانسصلا رامثتسسلا راطإا
ةينعملا ح˘لا˘سصم˘لا ىد˘ل ة˘ي˘نو˘نا˘ق
نم ةدتمملا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ة˘يلو˘لا˘ب
،8102 ة˘يا˘غ ى˘لإاو2102 ةن˘سس
زايتملا قح ىلع هنأاسشب لسصحتو
فرط نم دعب اميف يغلأا هنكلو
هنأا نم مغرلاب ةيرادإلا ةمكحملا
ةرابع وهو يحÓفلاب افنسصم سسيل

.ةيئاوسشع ةغرفم نع
لسصتأا مل » :لماه قيفسش
لجأا نم ناك لوؤوسسم يأاب

«يتدئافل لخدتلا
ق˘ي˘ف˘سش زر˘بأا ،ىر˘خأا ة˘ه˘˘ج ن˘˘م

اذه يف يسسيئر˘لا م˘ه˘ت˘م˘لا ،ل˘ما˘ه
عامتسسإلا ىدل ،ةيسضقلا نم ءزجلا
1102 ةياهن مدقت هنأاب ،هلاوقأا ىلا
بل˘ط˘ب ة˘سسسسؤو˘م ر˘ي˘سسم ه˘ت˘ف˘سصب
ةينعملا ةي˘ئلو˘لا ح˘لا˘سصم˘لا ىد˘ل
رار˘ق ى˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م
را˘طإا ي˘ف را˘ق˘ع ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘سسلا
ا˘ي˘فا˘ن ،ي˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سسلا
ن˘م نا˘ك لوؤو˘سسم يأا˘˘ب لا˘˘سصتلا
نأا فاسضأاو ،هتدئافل لخدتلا لجأا
لسصحت كلذ نم تاونسس4 دعب

را˘ق˘ع سصي˘˘سصخ˘˘ت˘˘ب رار˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع
لا˘قو ،«ةر˘ي˘خ ع˘ط˘ق˘م» ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘ب
مامتإاو لا˘غ˘سشألا ةر˘سشا˘ب˘م د˘ع˘بو»
داوملل عنسصم ةماقإل تاسساردلا
حلا˘سصم˘ب ا˘ن˘ئ˘جو˘ف ،ة˘ي˘نلد˘ي˘سصلا
تر˘˘مأا ي˘˘ت˘˘لا ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا كرد˘˘˘لا
ةجح˘ب زا˘ج˘نإلا لا˘غ˘سشأا ف˘ي˘قو˘ت˘ب
نود راقعلا لوح مئاق يرادإا عازن
دعب ة˘ي˘م˘سسر ق˘ئا˘ثو˘ب كلذ تا˘ب˘ثإا
كÓ˘˘مأا ح˘˘لا˘˘سصم فر˘˘ط ن˘˘م كلذ
.«ةلودلا

ةزابيت ةيلو نمأا سسيئر
يبسصنم لغتسسأا مل »:قباسسلا

يلاو ىدل لخدتلا لجأا نم
رخآا لوؤوسسم يأا وأا ةيلولا

«لماه لجن ةدئافل
ياج ياج مهتملا ءلدإا ىدلو

ةزاب˘ي˘ت ة˘يلو ن˘مأا سسي˘ئر ،م˘ي˘ل˘سس
دق نوكي نأا ىفن ،هلاوقأاب قباسسلا
لÓغت˘سسا ءا˘سسأا وأا هذو˘ف˘ن ل˘غ˘ت˘سسا

ىد˘ل ل˘خد˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م ه˘ت˘ف˘ي˘ظو
،رخآا لوؤوسسم يأا وأا ةيلولا يلاو
هيعسس ي˘ف ،ل˘ما˘ه ق˘ي˘ف˘سش ةد˘ئا˘ف˘ل
را˘ق˘ع˘لا د˘ق˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘ل˘˘ل
دقعلا ءاغلإا دعب ىتح وأا روكذملا

ةيبلت ةيرادإلا ةمكحملا فرط نم
ل˘غ˘سشي نا˘ك يذ˘لا هد˘لاو ة˘ب˘˘غر˘˘ل
ن˘مأÓ˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا بسصن˘˘م
،ياج يا˘ج لا˘قو ،كاذ˘نآا ي˘ن˘طو˘لا
ةرم هب لسصتإا ،لماه مهتملا نأاب
ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘ف ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘م بل˘˘˘˘طو ةد˘˘˘˘حاو
طو˘غ˘سض يأا نود˘ب را˘˘سسف˘˘ت˘˘سسلا

ة˘ي˘ئلو˘لا ح˘لا˘سصم˘˘لا ىد˘˘ل تنا˘˘ك
هنبا فل˘م ر˘ي˘سصم لو˘ح ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
ةمكحملا ءاغلإا دعب ةسصاخ ،قيفسش
نأا ةجحب زايتملا دقعل ةيرادإلا
فنسصم ينعملا يحÓفلا راقعلا
.يحÓفلاب

ةبوسسنملا م˘ه˘ت˘لا نإا˘ف ةرا˘سشإÓ˘ل
ىلوألا ةيسضقلا يف نيمهتملا ىلإا

رارق ىلإا ادانتسسإا ،فلملا اذه نم
عباط˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ،ة˘لا˘حإلا
ةيحÓف ةفنسصم سضرأل يحÓفلا
لاومأا ديدبت ،ةيحÓف ةهجو تاذ وأا

،ةفيظولا لÓغتسسا ةءاسسإا ،ةيمومع
نم ةدافتسسلاو ،ذوفنلا لÓغتسساو
نم ةلودلا ناو˘عأا ر˘ي˘ثأا˘تو ة˘ط˘ل˘سس
ليدعتو راعسسألا يف ةدايزلا لجأا
لاجأا وأا تامدخلاو داوملا ةيعون
.ميلسستلا

هذ˘ه ي˘ف ة˘ع˘با˘ت˘م ىر˘ج˘تو اذ˘ه
ن˘ي˘تر˘م˘ل تل˘جأا ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا

،دوهسشلا نم ريبك ددع روسضحبو
،نيروكذملا نيمهتملا بناج ىلإا

نيق˘با˘سسلا ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا ن˘م دد˘ع
اباب يجاح مهزربأا ،ةزابيت ةيلوب

3و ،ةي˘لا˘م˘ل˘ل ق˘با˘سس ر˘يزو ،ي˘م˘ع
ة˘يلو˘˘لا سسف˘˘ن˘˘ل ن˘˘ي˘˘ق˘˘با˘˘سس ةلو
يÓ˘غ،ي˘سضا˘˘ي˘˘ع˘˘لا ى˘˘ف˘˘ط˘˘سصم)
،( ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع ي˘سضا˘قو ،ى˘سسو˘م
ةزابيت ةيلو نمأا سسيئر نم لكو
،قباسسلا ةعانسصلا ريدمو ،قباسسلا

سسفنل قباسسلا ةلودلا كÓمأا ريدمو
.ةيلولا

ب.نيرسسن

ةيسضق يف هيلإا ةبوسسنملا مهتلاب هل ةقÓع يأا ىفن
ةزابيتب ذوفنلا لÓغتسساو يحÓف راقع ليوحت

سسمتلي سسادرموب ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو
لماه يناغلا دبع قح يف انجصس ةنصس51

كرد˘˘لا ر˘˘سصا˘˘˘ن˘˘˘ع سسمأا ف˘˘˘قوأا
ةيلو يف فيسسمأا ةيدلبب ينطولا
ةيفلخ ىلع سصاخسشأا3 ،ةليسسملا

ه˘م˘ت˘سشو ه˘حر˘جو سصخ˘سش بر˘سض
ربع ريهسشتلاب ة˘عو˘ب˘ت˘م˘لا ه˘ت˘نا˘هإاو
ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قو˘˘م
ة˘ي˘˘ل˘˘خ تح˘˘سضوأا.«كوبسسياف»
ةيمي˘ل˘قإلا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا˘ب لا˘سصتلا
نايب يف ،ةليسسملاب ينطولا كردلل
،«مÓسسلا» هيلع تعلطإا سسمأا اهل
يف تا˘ير˘ح˘ت˘لا ةر˘سشا˘ب˘م تم˘ت ه˘نأا
نطقي سصخسش عاديإا رثإا ةيسضقلا

نأا˘سشب ىو˘كسشل ف˘ي˘سسمأا ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب
ز˘ج˘ح˘لاو فا˘ط˘ت˘˘خÓ˘˘ل ه˘˘سضر˘˘ع˘˘ت
حر˘˘ج˘˘لاو بر˘˘سضلاو بيذ˘˘ع˘˘ت˘˘˘لاو
ربع ريهسشتلا˘ب عو˘ب˘ت˘م˘لا يد˘م˘ع˘لا
عسضو كلذ دعب متيل ،«كوبسسيافلا»
فيقوت نع ة˘م˘كح˘م ة˘ي˘ن˘مأا ة˘ط˘خ
ةيدلبب نين˘طا˘ق˘لا م˘هر˘كذ ف˘لا˘سسلا
نيبت مهعم قيقح˘ت˘لا˘بو ،ةدا˘ع˘سسو˘ب
لوأا و˘يد˘ي˘ف ر˘يو˘سصت˘ب او˘ما˘ق م˘ه˘˘نأا
رخآاو هبايث نم درجم وهو ةيحسضلل
يذ˘لا يد˘˘سسج˘˘لا ءاد˘˘ت˘˘علا زر˘˘ب˘˘ي
ربع امهر˘سشن˘ب او˘ما˘قو ه˘ل سضر˘ع˘ت

ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قو˘˘م
،ردسصملا تاذ قفوو .«كوبسسياف»
ير˘ج˘ي ي˘ت˘لا ة˘ثدا˘ح˘لا بب˘˘سس نإا˘˘ف
،اهيف نيرخآا نيطروتم نع ثحبلا
ن˘˘˘ي˘˘˘ب بسشن فÓ˘˘˘خ ى˘˘˘لإا دو˘˘˘ع˘˘˘˘ي
ر˘ثإا م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ح˘˘سضلا
ةيرا˘ن ة˘جارد ة˘قر˘سسب ه˘ل م˘ه˘ما˘ه˘تا
روفو ،مهنم دحاول اهتيكلم دوعت
ميدقت متيسس قيقحتلا نم ءاهتنلا
ل˘ي˘كو ما˘مأا ة˘ثÓ˘ث˘لا ن˘ي˘فو˘قو˘م˘˘لا
.ةداعسسوب ةمكحم ىدل ةيروهمجلا

 بياسش سسابع

مهنم دحاول اهتيكلم دوعت ةيران ةجارد ةقرسسب هومهتإا

«كوبصسيافلا» ىلع هب اورهصشو رخآا ىلع برصضلاب اودتعا سصاخصشأا3 فيقوت

را˘˘ج˘˘ح˘˘لا بكر˘˘م سضر˘˘˘ع˘˘˘ت
ة˘با˘ن˘ع˘˘ب ،بل˘˘سصلاو د˘˘يد˘˘ح˘˘ل˘˘ل
د˘حأا ت˘ّسسم ة˘قر˘˘سس ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ل
يف ةلثمم ة˘ي˘سسا˘سسألا ه˘ل˘كا˘ي˘ه
سصا˘خ˘لا ي˘ئا˘بر˘ه˘˘كلا ل˘˘با˘˘كلا
نرفلا يف ل˘ي˘غ˘سشت˘لا ة˘ل˘سسل˘سسب
يف ببسست امم ،2 مقر يلاعلا
ةد˘م˘ل جا˘ت˘نإلا ة˘ي˘ل˘م˘ع ف˘˘قو˘˘ت
رفوت امل اقفوو.لماك عوبسسأا

فا˘سشت˘كا م˘ت ،تا˘مو˘ل˘˘ع˘˘م ن˘˘م
يذلا يئابرهكلا لباكلا ةقرسس
ردقتو ،رتموليك3 هلوط غلبي

01 يلاوحب ام ةيلا˘م˘لا ه˘ت˘م˘ي˘ق
فانئتسسإا دعب ،م˘ي˘ت˘ن˘سس ر˘ي˘يÓ˘م
و بكر˘م˘لا ل˘ي˘غ˘سشت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
اموي71 دعب جا˘ت˘نإÓ˘ل ةدو˘ع˘لا

 .فقوتلا نم
كردلا حلاسصم تحتف هيلعو

ةيسضقلا يف اقي˘ق˘ح˘ت ،ي˘ن˘طو˘لا
هذ˘ه ي˘ب˘كتر˘م ة˘يو˘ه ة˘فر˘ع˘م˘ل
تمدق نأا دعب اذهو ،ةميرجلا
ىو˘كسش را˘ج˘ح˘لا بكر˘˘م ةرادإا

بسسحو ،لو˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘˘سض
نإا˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘لوألا تا˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا

سضار˘˘غأل تءا˘˘ج ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
ل˘با˘ك نأاو ة˘سصا˘خ ،ة˘ي˘ب˘ير˘˘خ˘˘ت
ريغ ةلفردلا ةدحول عبات لثامم
م˘ت˘ي م˘ل بكر˘م˘لا˘ب ة˘ل˘غ˘ت˘سسم˘لا
قيقحت˘لا ل˘م˘سشو اذ˘ه ،ه˘ت˘قر˘سس
نمألاو ةسسارحلا ةكرسش ناوعأا
«sgs»،ةفلكملا ةكرسشلا يهو
،بكرملا ىوتسسم ىلع نمألاب

ل˘˘˘˘خاد˘˘˘˘م ل˘˘˘˘ك نأاو ة˘˘˘˘سصا˘˘˘˘خ
زكارم اهيف بكرملا جراخمو
.نمألا ناوعأل ةتباث

خ.ميلسس

ةثداحلا ببسسب لماك عوبسسأا ةدمل جاتنإلا فقوت
راجحلا بكرمب ميتنصس رييÓم01 هتميق لباك ةقرصس

يعانصصلا حرصصلا اذه ىوتصسم ىلع نمألاب ةفلكملا «sgs» نمألاو ةصسارحلا ةكرصش ناوعأا عم ققحي كردلا ^
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اـــــبيرق مÓـــصسلا ةاـــــــنق
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ة˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ا˘˘ياو˘˘˘ن ة˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح تنا˘˘˘ك ًا˘˘˘يأا
تايفلخ نع رظن˘لا سضغ˘بو ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
،اهفقوم يف ةقداسص تناك اذإا امو ،اهرارق
ذيفنت ى˘ل˘ع ةر˘سصمو ،ا˘هرا˘ي˘خ ي˘ف ة˘مزا˘حو
ةفئاخ لو تابوقعلاب ٍةئباع ريغو ،اهديدهت
تاحيرسصتلا اه˘ق˘ل˘ق˘ت لو ،تاد˘يد˘ه˘ت˘لا ن˘م
دودرو فقاوملا اه˘ي˘ن˘ع˘ت لو ،ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا
تاديد˘ه˘ت˘ب ي˘لا˘ب˘ت لو ،ة˘ي˘كير˘مألا ل˘ع˘ف˘لا
رسصتو ،تنÓبنيرغ تاحيرسصت لو نامديرف
دويق نم باحسسنلا يف ًامدق يسضملا ىلع
ع˘م طا˘ب˘ترلا ن˘ثار˘بو ،ي˘ن˘مألا ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا
ةطراخ نم لل˘ح˘ت˘لاو ،ي˘نو˘ي˘ه˘سصلا نا˘ي˘كلا
كبحو ،ٍةقد˘ب ا˘ه˘طو˘ي˘خ م˘سسر ي˘ت˘لا نو˘ت˘ياد
ة˘ط˘ل˘سسلا ن˘م ل˘˘ع˘˘ج˘˘ت ٍة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب ا˘˘هد˘˘ق˘˘ع
عمسست ًانذأاو ،ةيليئارسسإا ًاني˘ع ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

،عمقتو طبسضتو ،لجسستو نودتو ،بقارتو
،بذ˘˘ع˘˘تو ل˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘تو ،سشط˘˘ب˘˘تو بر˘˘سضتو
.ملظتو ينيطسسلفلا بعسشلا ىلإا ءيسستو

رركت˘م˘لا ا˘هرار˘ق ءارو ع˘فاد˘لا نا˘ك ًا˘يأاو
ًءانب اهسسفنب هتذخأا يذلا ،مئادلا اهديدهتو
وأا ،ٍةغماد قئا˘ق˘حو ،ٍة˘خ˘سسار ٍتا˘عا˘ن˘ق ى˘ل˘ع
سصر˘ف˘لا ماد˘ع˘ناو ،ٍطو˘ن˘˘قو ٍسسأا˘˘ي ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن
ن˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘لا زو˘˘˘ف د˘˘˘ع˘˘˘ب ،قر˘˘˘ط˘˘˘لا داد˘˘˘سسناو
و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن ة˘سسا˘˘ئر˘˘ب ًادد˘˘ج˘˘م ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإلا
تلارنجلاو فرطتملا نيميلا عم فلاحتملا
.نيدقاحلا

وأا ،ًاتباث ًايجيتارتسسا رارقلا ناك ءاوسسو
ًابئاسص ًارارق ى˘ق˘ب˘ي ه˘نإا˘ف ،ًا˘ت˘قؤو˘م ًا˘ي˘كي˘ت˘كت
،هذيفنت لطعتو ،هوردسص رخأات ًامزل ًافقومو
ًار˘ي˘ث˘ك ه˘ل˘ك ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘˘سشلا م˘˘ل˘˘حو
،هذيفنت يف هتطلسس قدسص ىنمتو ،هذاختاب
،ًاريثك ينمألا قيسسنتلا ةرعم نم ىذأات دقف
،هتمواقم هنم تناعو هلاسضن هببسسب ررسضتو
هتيسضق ىلإاو فرسشملا هخيرات ىلإا ءاسسأاو
خ˘ط˘لو ة˘ي˘ه˘ب˘لا ه˘ترو˘سص هو˘سشو ،ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا
تاوسصأÓل نانعلا قلطأاو ،ةرهاطلا هتعمسس
هنم ذخ˘ت˘ت˘ل ،ة˘فر˘ح˘ن˘م˘لا ة˘م˘ظ˘نألاو ةذا˘سشلا

،ينويهسصلا ناي˘كلا ع˘م ع˘ي˘ب˘ط˘ت˘ل˘ل ًة˘ل˘ي˘سسو
.هعم نواعتلاو هيلع حاتفنÓل ًارربمو

نأا نو˘قد˘سصي ل نو˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا دا˘˘كي
تمزتلاو ،اهرارق يف تسضم دق مهتطلسس

طا˘ب˘ترلا ز˘كار˘م ن˘م تب˘ح˘سسناو ،ا˘هد˘عو˘ب
نع تفكو ،ةكر˘ت˘سشم˘لا ة˘ي˘ن˘مألا ع˘قاو˘م˘لاو
،م˘ح˘ت˘ق˘ي˘ل ود˘ع˘لا سشي˘ج˘ل ق˘ير˘˘ط˘˘لا حا˘˘سسفإا

،لقتعيل تامولعملاب هديوزت نع تعنتماو
،ةبانإلاب ةرذقلا هماهمب مايقلا نع تفقوتو
اودمحو ،ءادعسصلا نويني˘ط˘سسل˘ف˘لا سسف˘ن˘ت˘ف
،قيسسنتلا ةبسس نم اوسصلخت ذإا لجو زع هللا

،هسسجر نم اورهط˘تو ،ه˘ت˘م˘ه˘ت ن˘م اوأار˘ب˘تو
،هديق ن˘م اورر˘ح˘تو ،ه˘ت˘ق˘بر ن˘م او˘ق˘ت˘ع˘ناو
اذ˘ه˘ف ،ه˘˘ناو˘˘هو ه˘˘لذ ى˘˘ل˘˘ع ٍفر˘˘سشب اورا˘˘ثو
ًامسسا وأا ًافف˘خ˘م ًا˘ف˘سصو لإا سسي˘ل ق˘ي˘سسن˘ت˘لا

اهنم أاربي يتلا ،ةيسسوسساجلاو ةلامعلل ًاروزم
عيمسسلا هللاب ذيعتسسيو ينيطسسلفلا بعسشلا
.اهماثآاو اهرورسش نم ميلعلا

فقوم ةيدجب ينويهسصلا ودعلا َمدُسص
ىلإا اكسشو ،كبتراو ةيني˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘ط˘ل˘سسلا
،ل˘خد˘ت˘لا ا˘ه˘ن˘م بل˘طو ة˘ي˘˘كير˘˘مألا ةرادإلا

ةيبرع ،ةديدع لئاسسر اهتسسائر ىلإا لسسرأاو
ة˘ن˘سشخ ،ةر˘سشا˘ب˘م ر˘ي˘غو ةر˘سشا˘ب˘م ،ة˘˘ي˘˘لودو
ة˘يدا˘سصت˘قا ،ة˘ق˘ي˘˘قرو ة˘˘م˘˘عا˘˘نو ،ة˘˘ي˘˘سسا˘˘قو
اهوعد˘ي ،ة˘ي˘ن˘مأاو ة˘ي˘سسا˘ي˘سسو ،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جاو
،اهفقوم نع لودعلاو ،اهرارق نع عجارتلل
ي˘ن˘مألا ق˘ي˘سسن˘ت˘لا تا˘ع˘بر˘م ى˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لاو
ي˘ف ر˘م˘ت˘سسي˘سس ه˘ل˘ع˘لو ،ي˘ئا˘ن˘ث˘لا م˘ها˘ف˘ت˘لاو
ن˘ع ا˘ه˘ي˘ن˘ثو ة˘ط˘ل˘سسلا ق˘ن˘ع ي˘ل ه˘تلوا˘ح˘م
ةايح دقفيو ،هقنع رسسكني نأا ةفاخم ،اهرارق
ن˘م ن˘يزوا˘ج˘ت˘م˘لاو ،هدو˘ن˘ج ن˘م ن˘ي˘ه˘ئا˘ت˘لا

.هينطوتسسم
د˘ق هد˘ي نأا˘ب ي˘نو˘ي˘ه˘سصلا ود˘ع˘لا ر˘˘ع˘˘سش

ًازجاع تاب هنأاو ،تئقف دق هنيع نأاو ،تعطق
يف حبسصأا نأا دعب ،هيلع داتعا امب مايقلا نع
لا˘جر ن˘م ٍسسا˘م˘ت ى˘ل˘عو بع˘سشلا ة˘ه˘جاو˘م
ةديدج ةحلسسأا مهلسصت امبر نيذلا ،ةمواقملا

تارد˘ق نو˘كل˘ت˘م˘ي د˘ق وأا ،ير˘كسسع دا˘ت˘عو
ةز˘ه˘جألا نزا˘خ˘م ا˘هر˘فو˘ت ،ة˘ي˘عو˘ن ة˘ي˘لا˘ت˘˘ق
ا˘ه˘لا˘جر ا˘ه˘ب عر˘ب˘ت˘يو ،ا˘ه˘تار˘ق˘مو ة˘ي˘˘ن˘˘مألا

.اهرسصانع ٍسسامحب اهمدقيو
نيب ًاراتحم رارقلا اذه لظ يف ودعلا تاب

ٍةليوط ٍتاونسسل ناك يتلا ،ةهجاوملاو نمألا
ةنوؤوم ةط˘ل˘سسلا ه˘ت˘ف˘ك ذإا ،ا˘ه˘ن˘م ٍن˘مأا˘م ي˘ف
ع˘م ماد˘˘ط˘˘سصلاو بع˘˘سشلا ع˘˘م كا˘˘ب˘˘ت˘˘سشلا

ي˘ف نور˘سشت˘ن˘ي ن˘يذ˘لا ،ة˘موا˘ق˘م˘لا ر˘سصا˘ن˘ع
اهارق يف نوعزوتيو ،ةيبرغلا ةفسضلا قطانم
نوعلطتيو ،ةهجاوملاب نوم˘ل˘ح˘يو ،ا˘ه˘ند˘مو
ٍف˘˘غ˘˘سشب نو˘˘ظ˘˘م˘˘ل˘˘ت˘˘يو ،كا˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘سشلا ى˘˘˘لإا
ىلع ةردقلا نوكلمي مهلعلو ،سضاسضقنÓل
ن˘مأا ةز˘ه˘جأا نو˘ي˘ع لو˘ل ةردا˘ب˘م˘لاو ل˘ع˘ف˘لا
.ةحوتفملا اهنوجسسو ةطلسسلا

ةوطخو ،ةريبك ةينيط˘سسل˘ف ة˘سصر˘ف ا˘ه˘نإا
امهم اهنع عجارتلا يغبني ل ،ةرخأاتم ةينطو
رعاسشمب ثبعلا زوجي لو ،بابسسألا تناك
يذلا ،ةينطولا هحورو ينيطسسلفلا بعسشلا
،رارقلا اذهب ًاريثك دعسسو ،ءارجإلا اذهب حرف
رسساخلاو ررسضتملا وه يليئارسسإلا ودعلاف
ل˘ب˘سسلا ه˘ب تع˘ط˘ق˘نا يذ˘لا و˘˘هو ،د˘˘ي˘˘حو˘˘لا

لو ،ةطلسسلا هذقنت Óف ،نفسسلا هب تقرغو
هيتلا ىلع ربسصي نل ذإا ،ةاجنلا دوط هل دمت
نمألا بايغو ،ل˘ل˘سشلاو ز˘ج˘ع˘لاو ،ى˘م˘ع˘لاو
ًارطسضم هسسفن دجيسسو ،ةمواقملا سسجاهو
ٍبعسش هاجت ٍلÓتحا ةطلسسك هفئاظوب مايقلاب
ةيلودلا تايقافتلا لكل ًاقفو ،هسضرأا لتحي
لÓ˘ت˘حلا ىو˘ق ن˘ي˘ب ة˘قÓ˘ع˘لا م˘كح˘ت ي˘ت˘˘لا

.هل ةعسضاخلا بوعسشلاو
اهبعسش نأا ةينيطسسلفلا ةطلسسلا ملعتلو

ل ،ٌل˘ي˘سصأا ٌف˘ير˘سش ،ٌم˘ير˘ك ٌي˘˘بأا ،ٌز˘˘يز˘˘ع ٌر˘˘ح
لدبت˘سسي لو ،ز˘ب˘خ ةر˘سسكب ه˘فر˘سش سضيا˘ق˘ي

لو ،راسصحلا هلذي لو ،ٍماعط تاتفب هعوج
تكسسي نلو ،لÓتحلا تاسسرامم هعسضخت

عسسوتلا ةموكح تارارقو مسضلا اياون نع
تاسسايسس هتوقب طق˘سسي˘سسو ،نا˘ط˘ي˘ت˘سسلاو
ام هنم لانيسسو ،هيلع رسصتنيسسو لÓتحلا
زع هللا دعب قثي وهو ،هل وبسصيو هيلإا علطتي
،هدومسصو هتابثو ،ه˘ت˘موا˘ق˘مو ه˘تو˘ق˘ب ل˘جو
لو ،هتطلسس هلذخت Óف ،هرارسصإاو هنيقيو
ه˘ت˘ي˘سضق˘˘ب ثب˘˘ع˘˘ت لو ،ه˘˘تدا˘˘ي˘˘ق ه˘˘ب رد˘˘غ˘˘ت
،اهفقوم يف سضم˘ت˘لو ،هر˘ي˘سصم˘ب بعÓ˘ت˘تو
عم ًاقيسسنت ،لسضفألا ديدجلا هيلع مكارتلو
حلاسصم ىلإا ًاتافتلاو ،ةي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ىو˘ق˘لا
وه كاذف ،هل ًازايحناو ينيطسسلفلا بعسشلا
و˘ح˘ن ى˘لوألا ةو˘ط˘خ˘˘لاو ،ةا˘˘ج˘˘ن˘˘لا ل˘˘ي˘˘ب˘˘سس
رحلا ينيطسسلفلا ينطو˘لا رار˘ق˘لا ةدا˘ع˘ت˘سسا

.دحوملاو
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ٌةماركو ٌةزع ينمألا ِقيضسنتلا ُفقو
يوادللا فسسوي ىفطسصم .د ملقب

ي˘ن˘طو˘لا ر˘م˘تؤو˘م˘˘لا دا˘˘ق˘˘ع˘˘نا ل˘˘كسش د˘˘ق˘˘ل
اثدح سسدقلا يف دقع يذلا لوألا ينيطسسلفلا

جتنا رسصاعملا ينيطسسلفلا خيراتلا يف امهم
يعرسشلا لثمملاو اعيمج نيينيطسسلفلا تيب
تقولا يف ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشل˘ل د˘ي˘حو˘لاو
يدسصتلا نع يلودلا عمتجملا هيف زجع يذلا
نا ىلا ةجاحلا تناكو يناطيتسسلا ددمتلل
تابو مهادلا رط˘خ˘لا ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ل˘م˘ح˘ت˘ي
تاسسسسؤوم ىلا ةجاحب ينيطسسلفلا بعسشلا
اذه ةه˘جاو˘م ي˘ف م˘ه˘نوؤو˘سش ر˘يد˘تو م˘ه˘ل˘ث˘م˘ت
لÓ˘ت˘حا ن˘ع ج˘ت˘˘ن يذ˘˘لا بار˘˘خ˘˘لاو را˘˘مد˘˘لا
نلا هسسفن ديعي خ˘يرا˘ت˘لا مو˘ي˘لاو ن˘ي˘ط˘سسل˘ف
لÓتحلا ىعسسي ناطي˘ت˘سسلا ةر˘ي˘تو سسف˘ن˘بو
ريرحتلا ة˘م˘ظ˘ن˘م ن˘ع ز˘ف˘ق˘لا تلوا˘ح˘م ى˘لا
ريرمتل لئادب داجيا يلا ىعسسلاو ةينيطسسلفلا

مسض ىلع ةمئاقلا نرقلا ةقفسص ىمسسي ام
قو˘˘ق˘˘ح˘˘لا ةردا˘˘سصمو ة˘˘ي˘˘بر˘˘˘غ˘˘˘لا ة˘˘˘ف˘˘˘سضلا
بعسشلا لاسضنو خيرات ةقرسسو ةينيطسسلفلا
سسيسسأاتل65 ـلا ىركذلا يتأاتو ينيطسسلفلا

فورظ لظ يف ةينيطسسلفلا ريرحتلا ةمظنم
ل لÓتحلا ططخمف ةياغلل ةبعسصو ةرهاق
سضرلا ع˘˘ل˘˘ت˘˘ب˘˘ي نا˘˘ط˘˘ي˘˘ت˘˘سسلاو م˘˘˘ئا˘˘˘ق لاز
بعسصلا يه ةمئاقلا فورظلاو ةينيطسسلفلا

ا˘ه˘ب تر˘م ي˘ت˘لا ل˘حار˘م˘لا ن˘م˘سض ر˘ط˘˘خألاو
فورظلا تناك املثمو ةينيطسسلفلا ةيسضقلا

82 يف اهؤواسشنإا مت نيح ةسساسسحو ةبعسص
نم مويلا ديزي امم4691 ماع ويام /رايأا
لئاسصفلا ق˘تا˘ع ى˘ل˘ع ة˘ع˘قاو˘لا ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا
نم فافتللا ةرورسضو ةعمتجم ةينيطسسلفلا
اهخيرات ةيامحو ةمظنملا لوح عيمجلا لبق
عافدلاو يلا˘سضن˘لاو يرا˘سضح˘لا ثورو˘م˘لاو
تار˘ماؤو˘م ن˘م ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا قو˘ق˘ح˘لا ن˘˘ع
.ةيفسصتلا

نو˘ت˘سسلاو ة˘سسما˘خ˘لا ىر˘كذ˘لا ل˘˘كسشتو
ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م ة˘˘قÓ˘˘ط˘˘ناو سسي˘˘سسأا˘˘ت˘˘ل
يهف اهل ةبسسنلاب ريبكلا يدحتلا ةينيطسسلفلا
نم ةلسسلسسو نرقلا ة˘ق˘ف˘سص ط˘ط˘خ˘م ه˘جاو˘ت
كلتو ءاوتحلاو ةيعبتلاو ةيفسصتلا تارماؤوم
ن˘ي˘م˘ي˘لا ل˘ت˘كت ا˘هدو˘ق˘ي ي˘ت˘˘لا تار˘˘ماؤو˘˘م˘˘لا
ةرورسض بلطتي امم يليئارسسلا يرسصنعلا
تد˘ع ي˘فو ة˘ه˘ب˘ج ن˘م ر˘ث˘كا ى˘ل˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

اذه حسضف يف رارمتسسلا اهمهأاو تايوتسسم
تارماؤومو لÓتحلا هب موقي يذلا ططخملا

م˘سضلا ط˘ط˘خو ة˘ي˘كير˘ملا نر˘ق˘˘لا ة˘˘ق˘˘ف˘˘سص
ءاهنا ىلع موقت يتلا ناطيتسسلا ةسسايسسو
ىلع هترطيسسو يني˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا دو˘جو

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ه˘قو˘ق˘ح بل˘سس ه˘˘لوا˘˘ح˘˘مو ه˘˘سضرا
د˘ي˘ع˘سصلا ى˘ل˘ع ا˘سضيا ل˘م˘ع˘لاو ة˘عور˘سشم˘˘لا
ملاعلا لود ف˘ل˘ت˘خ˘م ةو˘عد نا˘م˘سضل ي˘لود˘لا
نا ةرورسضو ن˘ي˘ط˘سسل˘ف ة˘لود˘لا˘ب فار˘ت˘عÓ˘ل
ةينيطسسلفلا قوقحلل ةد˘يؤو˘م˘لا لود˘لا ذ˘خ˘ت˘ت
تا˘˘ن˘˘طو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا د˘˘سض ة˘˘ي˘˘با˘˘ق˘˘ع تاءار˘˘˘جإا

ةعطاقمو يئيبلا ثولتلا اذهو ناطيتسسلاو
اهتامازتلل ًاذيفنتو ناطيتسسلا سصخي ام لك
ة˘ع˘بار˘لا ف˘ي˘ن˘ج ة˘ي˘قا˘ف˘تل ًا˘ق˘فو ة˘يد˘قا˘ع˘ت˘لا

ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا تاءار˘جإلا ذا˘خ˘تا ى˘لإا ا˘ه˘تو˘عدو
تارمعتسسملا يف ةلماعلا تاكرسشلا ةبقاعمل
قوقحل ةيماسسلا ةسضوفملا ةمئاق يف ةدراولا
ريغلا ناطيتسسلا اذهل دح عسضوو ناسسنإلا
ةلسصاوم ةرورسض ىلع اسضيا لمعلاو يعرسش
نييليئارسسلا نم بر˘ح˘لا ي˘مر˘ج˘م ة˘ق˘حÓ˘م
ةبكترملا ةيناسسنإلا دسض برحلا مئارج ىلع
مئارج اهيف ا˘م˘ب ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا ق˘ح˘ب
ى˘˘ل˘˘ع ناود˘˘˘ع˘˘˘لاو م˘˘˘سضلاو نا˘˘˘ط˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘سسلا
ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘سسإلاو ة˘˘ي˘˘ح˘˘ي˘˘سسم˘˘لا تا˘˘سسد˘˘ق˘˘م˘˘لا

ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا يف مهتلءاسسمو
ر˘ي˘فو˘ت ل˘جا ن˘م ي˘لود˘لا كر˘ح˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘هأاو
لماك مÓسسلل يلود رمتؤوم دقع يلا ءاوجلا
ا˘م˘ب ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘ملا ة˘يا˘عر˘ب تا˘ي˘˘حÓ˘˘سصلا

زاجنإاو يليئار˘سسإلا لÓ˘ت˘حلا ءا˘ه˘نإا ن˘م˘سضي
ن˘ي˘ط˘˘سسل˘˘ف ة˘˘لود˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘سسلا

ع˘ي˘م˘ج ن˘ع جار˘فإلاو سسد˘ق˘لا ا˘ه˘ت˘م˘˘سصا˘˘عو
.نيئجÓلا ةيسضق لحو ىرسسألا

ةداعا نم دب ل ةمظنملا سسيسسأات ىركذ يف
يبرعلا فقوملا ةدحو ةي˘م˘ها ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لا

تارار˘ق˘ب ة˘ي˘بر˘ع˘لا لود˘لا كسسم˘ت ةرور˘سضو
ة˘ي˘بر˘ع˘لا مÓ˘سسلا ةردا˘ب˘مو ة˘ي˘بر˘ع˘لا م˘م˘˘ق˘˘لا

ةرادإلا عم اهتاقÓع ة˘ع˘جار˘م ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو
ءو˘سض ي˘ف لÓ˘ت˘حلا ة˘مو˘كحو ة˘˘ي˘˘كير˘˘مألا
ةيمهأاو ناطيتسسلاو مسضلا تاططخم نÓعإا
ان˘ب˘ع˘سش ها˘ج˘ت ا˘ه˘تا˘ماز˘ت˘لا ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا
ريرحتلا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘ب كسسم˘ت˘لاو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
انبعسشل اديحوو ايعرسش Óثمم ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ةكارسشلا قيقحت ىلع لمع˘لاو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
رارقلا ىلع ظافحلاو ةينيطسسلفلا ةينطولا
ىلع مئاقلا لقتسسملا ين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ي˘ن˘طو˘لا
ةدعاق ىلعو نيطسسلف ةلود لÓقتسسا زاجنإا
دومسصلا م˘عدو ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا ة˘موا˘ق˘م˘لا ز˘يز˘ع˘ت
.ينيطسسلفلا

نيطسسلف يف ةنسسحلا اياونلا ريفسس
ةينيطسسلفلا حابسصلا ةديرج ريرحت سسيئر

ينيطضسلفلا لاضضنلل ةينطولا ةدعاقلا ريرحتلا ةمظنم
 ةودقلا يرسس  :  ملقب
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:«مÓسسلا»ـل ومح قزر ةنمآا ةبتاكلا

دصض فنعلا هيف ت÷اع «ةقصشاع تاي÷اتصسون» رعصش ناويد
ةيرئاز÷ا ةروثلاو ةينيطصسلفلا ةيصضقلل هيف تقرطتو ةأارŸا
يبدأ’ا دقنلا نيب عمجت ،هعاونأا ىتسشب عادبإ’ا لاجم يف ةوقب نهسسفنأا نسضرف يتاوللا تابتاكلاو تارعاسشلا نم قزر ةنمآا ومح

’إا ،دقنلا يف يعماجلا اهسصسصخت مغر ،مناغلا كسسكم اديدحتو مناغتسسم ةي’و ةنبا ،اهنم ةيرعسشلا ةسصاخ ةيعادب’ا ةباتكلاو
تايقتلملا نم ديدعلا يف تكراسش ،بدأ’ا ملاع يف اهحومط قيقحتو ةيعادبإ’ا اهتريسسم ءارثإ’ ةسصرفلا توفت مل اهنأا

اهنم صشاعملا عقاولا نم اهعيسضاوم تمهلتسسا ،ةيرعسش ةديسصق02 نم رثكأا ميدقت ىلع تفكع ،ةيفاقثلا تابسسانملاو ةيركفلا
.اهل رادسصإا لوأا لÓخ نم ةياورلا ملاع ماحتق’ دعتسست نآ’ا يهو ،«ىقبتسسو كبحأا»و «ةداعسسلا بحاسص» ةديسصق

ةباتك عم كتيادب تناك فيك
صصخسشلا وه نمو ،ةديسصقلا

يف كتبهومب نمآا يذلا
ىتمو ةيادبلا ذنم ةباتكلا

؟كلذ ناك
رعسشلا ةباتك عم يتيادب تناك

يذلا نسسلا وهو ةقهارملا نسس يف
ام نع ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘لا ى˘لإا ءر˘م˘لا ع˘فد˘ي
تنك ةيادبلا يف ،هرطاخ يف لوجي
هاري نأا نم افوخ بتكأا ام ئبخأا

يتوخإا يدايأا نيب عقت وأا يدلاو
دجو˘ت ة˘ي˘بر˘ع ةر˘سسأا ل˘ك ي˘ف ه˘نأل
ة˘يرو˘كذ˘لا ة˘ن˘م˘ي˘ه˘لاو ةر˘ط˘ي˘سسلا

يف تيبرت يننأل يترسسأا ةسصاخو
ليحرلا انررق ىتح ،ةطيسسب ةيرق
يتسسارد تممتأاو ةيرقلا كلت نم
يتلا ةد˘ي˘حو˘لا تن˘ب˘لا ا˘نأا ه˘نأا ا˘م˘ك
ة˘ل˘ئا˘ع ي˘ف ة˘سسارد˘لا ي˘ف تح˘ج˘ن

ن˘مآا ن˘م˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب ا˘˘مأا ،و˘˘م˘˘ح
˘مأا ي˘ت˘خأاو لوأا ي˘مأا ي˘ت˘˘ب˘˘هو˘˘م˘˘ب

ةباتكلل ينتعفد نم يهو موثلك
ببسسب ةسساردلا نم تمرح اهنأل
. ةيروكذلا ةيلقعلا

حبسصي فيكو ىتم كيأارب
رعسشلا له ،ًارعاسش ناسسنإ’ا
رعسشلا يتأاي مأا ةثارو ،ةبهوم

نأا مأا ةاناعملا ةيفلخ ىلع
يتلا يه ىرخأا ارومأا كانه

؟رعاسشلا عنسصت
ارعا˘سش نا˘سسنإلا ح˘ب˘سصي ي˘يأار˘ب

ة˘ع˘لا˘ط˘م˘ل˘˘ل ا˘˘ب˘˘ح˘˘م نا˘˘ك اذإا لوأا
نكي مل يل ةبسسنلاب امأا ،ةعيبطلاو
تن˘ك ا˘م˘ئادو ة˘ب˘هو˘م نا˘ك ة˘˘ثارو
نو˘كت ا˘مد˘ن˘ع ه˘˘نأا لو˘˘قأا تلزلو
احورج ببسسي يتلا ملألاو ةاناعملا
فز˘˘ن˘˘ت ر˘˘عا˘˘سشم˘˘لاو بل˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف
. سسيسساحألاب ةيماد افورح قورعلا

له ،رعسشلا وحن ِتهجوت
يف ةيسسارِ كتنيفسس ىرنسس

رخآا ئطاسش ىلع ام موي
؟Óًثم ةياورلاك

بتكأا رغسصلا ذنم تنك ركذتأا
امئادو ةيسسنامور ةيلايخ اسصسصق
رعسشلا نكل ،درسسلا بولسسأل ليمأا

و˘ه ه˘نأل ه˘ت˘ق˘سشعو ي˘ل˘خاد˘ب َر˘ُب˘ك
يل تناك اذهل ينادجول برقألا
ظفتحأا نأا ترر˘ق ةر˘ي˘ث˘ك د˘ئا˘سصق
تناكف ا˘ه˘سسد˘قأاو با˘ت˘ك ي˘ف ا˘ه˘ب
تا˘ي˘ج˘لا˘ت˘سسو˘ن ناو˘يد ي˘ف بسصت

يلامعأا ةروكاب دعي يذلا ةقسشاع
ةياورلا سسنجل ةبسسنلاب امأا ،ةيبدألا
ثÓ˘ث ى˘˘ل˘˘ع نآلا ل˘˘غ˘˘ت˘˘سشأا ا˘˘نأا˘˘ف
ديسس رعسشلا ىقبي نكل ،تاياور
.يل ةبسسنلاب فرحلا

يف تابوعسص كتهجاو له
كتبهوم لقسص

لقسص يف تابوعسص هجاوأا مل
،ي˘سسف˘ن˘ب ن˘مؤوأا تن˘ك ي˘ت˘˘ب˘˘هو˘˘م
بوسص ىتأا ام لك ىلع تدرمتو
.هرسسك لواحو يملق

ىتمو ،ةباتكللِ كعفد يذلا ام
؟صصن لوأا كملق نّود

عمتجملا وه ةباتكلل ينعفد ام

تار˘˘ظ˘˘ن˘˘لا سضع˘˘˘بو يرو˘˘˘كذ˘˘˘لا
نم ةأارملا اهب ىرُت يتلا ةيسشحولا

اهنأا سساسسأا ىلع ةرسصحنم ةيواز
ة˘سصا˘خو ع˘م˘ت˘ج˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع را˘˘ع
˘مد˘ع ى˘ل˘ع ة˘فا˘سضإلا˘بو ،ا˘ه˘تر˘سسأا
اهيخأا وأا اهجوز لبق نم اهمارتحا

تد˘لو ي˘ن˘نأا ا˘ق˘با˘سس تل˘˘ق ا˘˘م˘˘كو
تمرح ةطيسسب ةيرق يف تربكو
اهجيوزتو ةسساردلا نم اهيف تنبلا
.ركبم نسس يف

كجاتنإا نع Óًيلق انيثدح
يه امو ،ةيبدأ’ا كتاعادبإاو
ِتقرطت يتلا تاعوسضوملا

؟اهيلإا
ر˘˘ع˘˘سش ناو˘˘يد ن˘˘يراد˘˘سصإا ي˘˘˘ل

تثدحت «ةقسشاع تا˘ي˘ج˘لا˘ت˘سسو˘ن»
ةد˘ي˘سصق لوأا ع˘ي˘سضاو˘م ن˘ع ه˘ي˘˘ف

اهيف تجلاع يتلا ةداعسسلا ةبحاسص
تثدحت ،ةأارملا دسض فنعلا ةيسضق
نع ،ةي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘ي˘سضق˘لا ن˘ع
ة˘لا˘ح ى˘ل˘ع ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ةرو˘˘ث˘˘لا
تعطقنا تحبسصأا فيك عمتجملا
تلوانت كلذك ماحرألا ةلسص اهيف
ءاجهلا ،ءاثرلاو لزغلا يف دئاسصق
ة˘نا˘ي˘خ˘˘لا ن˘˘ع تثد˘˘ح˘˘ت ،حد˘˘م˘˘لا
بحلا يف سصÓخإلا نع ،ةيجوزلا

ق˘˘يو˘˘سشت˘˘لا ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي نأا ى˘˘ن˘˘م˘˘تأاو
يناثلاو هتءارقب ئراقلا ىظحيو
ةسصقلل عماج باتك ىلع تفرسشأا
.افيإا تاعادبإا ناونعب

تاداحت’ا ققحُت له ِ،كيأارب
لك بتاكلل ةيبدأ’ا طباورلاو

؟هيلإا حمطي ام
ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ا˘ي˘لا˘ح ف˘˘سسألا ع˘˘م

ىتح لو ةءارقلا بحي ل يرئازجلا
تحب˘سصأا نأل روذ˘ع˘م ة˘ع˘لا˘ط˘م˘لا
ىلإا هعفدي ام ،ةيلاغ دج ةسشيعلا
ةعلاط˘م˘لا ن˘ع ي˘ل˘خ˘ت˘لاو ل˘م˘ع˘لا
ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب ا˘˘مأا ،بع˘˘ت˘˘˘لا بب˘˘˘سسب
ل ةي˘بدألا ط˘باور˘لاو تادا˘ح˘تÓ˘ل
باتكلا عم بواجتو ةيبعسش دجت
سضع˘˘ب ى˘˘لإا كلذ ع˘˘جار ،ءار˘˘ق˘˘لاو
عيجسشت اهيف متي يتلا تاقباسسملا
ةط˘ق˘ن د˘جو˘ي ا˘م˘ك ،ة˘ن˘ي˘ع˘م مÓ˘قأا

ام عبطلا يف راعسسألا ءÓغ ةنيعم
هتبهوم ىلع يلختل بتاكلا عفدي
اهعم لعافتلا دوجو مدع يلاتلابو
بتاكلا تا˘حو˘م˘ط ق˘ق˘ح˘ت مد˘عو

نإا بتاك نوكي ل ريخألا اذه نأل
.ئراق نكي مل

اهل حبسصأا وأا ةنمآا تراتخا له
؟ّةيبدأا ةودق

نوكي نأا دحأا يأا رتخأا مل ،ل
نكل ،بدألا لاجم يف يل ةودق
هبتك امب ترثأات يننأا ةحارسص لكب
،دا˘ق˘ع˘لا سسا˘ب˘ع دو˘˘م˘˘ح˘˘م بيدألا

ة˘ب˘تا˘كلاو ،ي˘نا˘ب˘ق راز˘ن ر˘عا˘سشلاو
ه˘ط كلذ˘ك ،ي˘م˘نا˘غ˘˘ت˘˘سسم مÓ˘˘حأا

ةسصاخو ،ةميعن ليئاخيمو نيسسح
يننأل نيجاطوب د˘ي˘ع˘سس رو˘ت˘كد˘لا
مدقأا ةعماجلا يف هدي ىلع تنوكت
.ربنملا اذه نم ةسصاخ ةيحت هل

ةريخأ’ا ةنوآ’ا يف ظحÓُي
ىلإا ءارعسشلا نم ديدعلا لّوحت
فيك ةرعاسشك ،ةياورلا ةباتك

؟ةرهاظلا هذه ىلإا نيرظنت
ة˘لوؤو˘سسم ا˘نأاو سصا˘خ˘لا ي˘يأار˘˘ب

ىتح ارعاسش ى˘ق˘ب˘ي ر˘عا˘سشلا ،ه˘ن˘ع
امأا ،ةياورلا يف بتكي نأا راتخا نإاو
اعبط ، ل ايئاهن رعسشلا نع يلختلا

سضار˘غأا ه˘˘ل بتا˘˘كلا نا˘˘ك اذإا اذ˘˘ه
لاملا وأا ةرهسشلاب ىظحيل ةيدام
أا˘ج˘ل˘يو ة˘ي˘با˘ت˘كلا ه˘لو˘ي˘م ر˘ي˘غ˘ي˘˘ف
بحأا انأاف يل ةبسسنلاب امأا ،ةياورلل
ةيبدأا سسانجأا يف ةباتكلاو رعسشلا
ىلختأا نأا ينعفدي ل نكل ،ىرخأا

.ايئاهن رعسشلا نع
ققحي له ،ةدقان كنأا مكحب
ةمهم ةبسسن يرعسشلا ناويدلا

ملاعلا يف ةيئورقملا نم
؟ةياورلل ةبلغلا نأا مأا ،يبرعلا

ي˘ه ة˘ياور˘˘لا ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا تقو˘˘لا
ةيئورقملا ىلع رطيسسملا سسنجلا
ريغ اذه نكل ،يبرعلا ملاعلا يف
هد˘ه˘ع بهذ د˘ق ر˘ع˘سشلا نأا رر˘˘ب˘˘م
ديسس وه اقباسس تلق امك رعسشلا
ا˘م هلو˘ل بر˘ع˘لا ناو˘يدو فر˘ح˘لا

فيك ةقباسسلا تاراسضحلاب انملع
.سشيعت تناك

،رعسشلا عاونأا فلتخم َتبتك
ًارورمو يدومعلا نم ًاءدب

،رثنلا ىلإاً ’وسصو ةليعفتلاب
رعسشلا لكسشل نكمي له

ناسسنإ’ا تاذ دّدحي نأا هعونو
؟رعاسشلا

ناسسنإلا تاذ ددحي عونلا اعبط
انأا Óثم ،بولسسألاب ةسصاخ رعاسشلا

رعسش يدومعلا يف ةباتكلا تبرج
مل ةحار˘سص ل˘كب ن˘كل ة˘ل˘ي˘ع˘ف˘ت˘لا
بلاقلا اذه يف ادبأا هتبتك ام بحأا

مارتحا ىل˘ع ةر˘ب˘ج˘م تن˘ك ي˘ن˘نأل
ن˘ع ع˘ط˘ت˘سسأا م˘ل ط˘ق˘ف د˘˘عاو˘˘ق˘˘لا
اذهل يتاجلخ يف وه ام ريبعتلا

،ر˘ح˘لا ر˘ع˘سشلاو ر˘ث˘ن˘˘لا ي˘˘ف بت˘˘ك
بلاقلا اذه يف ادج حاترأا تنكف
ي˘ن˘نأل دو˘ي˘ق نود ر˘˘ب˘˘عأاو ي˘˘بدألا
ينيفكي امب تديقت ةحارسص لكب
ةيرحب ةباتكلا ترتخاف يتايح يف
.يملق نانع تقلطو

قمعلاب كرعسش زيمتي
يه ام ،لامجلاو ءاحيإ’او

؟يرعسشلا كماهلإا رداسصم
د˘˘ق ،ي˘˘ما˘˘ه˘˘˘لإا رد˘˘˘سصم م˘˘˘ع˘˘˘ن

لامجلاو ءاحيإلا ةغل تمدختسسا
عفدي ام يتاباتك يف ةراعتسسلاو
ةيدقن تاسساردب موقي نأا ئراقلا
ةرمسضملا قاسسنألا م˘ه˘ف˘ل ة˘ي˘فا˘ق˘ث
.روطسسلا نيب امو

ىلاو رثنلا ةديسصقب كيأار ام
نم ريثكلا لابقإا ريسشي اذام

اذه ةباتك ىلع ءارعسشلا
؟رعسشلا نم عونلا

ا˘نأا ،ة˘عور ة˘ير˘ث˘ن˘لا ةد˘ي˘˘سصق˘˘لا
ايلاح ؟؟اذامل عونلا اذه يف بتكأا
ةيعامتجا تاطوغسض هل ناسسنإلا
مرح هنأل هملقب اهنع ريبعتلا ديري
اذهل ايها˘ف˘سش ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘لا ة˘ير˘ح ن˘م
نع ريبعتلاو اهب ةباتكلل قرطتي

هنأل هرطاخ يف لوجي وه ام لك
نأا سسيلو ريغلا هعمسسي نأا ةجاحب
ة˘ير˘ع˘سشلا ى˘ق˘ي˘سسو˘م˘لا˘ب بر˘ط˘˘ي
هتئيب نبا رعاسشلا نأا امبو ،طقف
نم هيخأا هسسحي امب برقألا وهو
اهب ةباتكلا ىلإا قرطتي دق ةاناعم
ةيلخادلا ىقيسسومل˘ل ة˘جا˘ح˘ب ه˘نأل
.روعسشلا يهو

صضومغلا ىلإا ةنمآا جاتحت له
مأا ةيرعسشلا اهتاباتك يف

حوسضولاب هنع نغتسست
؟ينايبلا

،اريثك سضومغلا ىلإا جاتحأا ل
يف نكل ةحسضاو نوكأا نأا بحأا
ى˘˘لإا ر˘˘ط˘˘سضأا تا˘˘با˘˘ت˘˘كلا سضع˘˘ب
.سضومغلا

كقافآاو كتاعلطت
؟ةيلبقتسسملا

هجو ىلع دحاو لك يتاعلطت
نأا بح˘˘˘يو حو˘˘˘م˘˘˘ط ه˘˘˘˘ل سضرألا
ىعسسأاسس لوقأا امئاد انأاف ،ققحتي
ي˘مÓ˘حأاو ي˘تا˘حو˘م˘ط ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘ل
لجو زع ىلوملا ةدعاسسمب كلذو
.نكيف نك لوقي نم وهف

ةريخأا ةملك
اذ˘ه ى˘˘ل˘˘ع م˘˘كتد˘˘ير˘˘ج ر˘˘كسشأا

ن˘ب ي˘ف˘ح˘سصلاو ق˘ي˘˘سشلا راو˘˘ح˘˘لا
يمأا يبأا ركسشأاو ،رسضخل فسسوي
نم ينو˘مر˘ح˘ي م˘ل ن˘يذ˘لا ي˘ت˘خأاو
حوديف ةروتكدلا يتذاتسسأاو ،ءيسش
.نيمسساي

هكاوفلا راجسشأاو اطاطبلاو Òعسشلاو حمقلا ليسصاحÃ ةسصاخ

تاجوتنملل ةÈتعم رئاصسخ ‘ ببصستت ةيدعرلا راطمألا
ةصسبتب تابجيو◊او سضيبألا ءاŸاب ةيحÓفلا

ةيد˘عر˘لا را˘ط˘مألا تب˘ب˘سست
نيمو˘ي˘لا لÓ˘خ در˘ب˘لا ط˘قا˘سستو
ةسصاخ ةسسبت ةيلو˘ب ن˘ي˘طرا˘ف˘لا

،ةيبونجلاو ةيقرسشلا ةهجلا ىلع
ليسصاحملا يف ةربتعم رئاسسخب
حمقلا ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا ة˘ي˘عارز˘لا
رسضخلا يقابو اطاطبلاو هيعونب
تلج˘سس ن˘يأا ،ه˘كاو˘ف˘لا را˘ج˘سشأاو
ن˘م هر˘ب˘ت˘ع˘م تا˘ي˘م˘ك ط˘˘قا˘˘سست
ة˘بو˘ح˘سصم ة˘يد˘عر˘˘لا را˘˘ط˘˘مألا
قطانم ةدع ىلع دربلا تاخزب
،ةكاربلا ،ةلكون˘ت ا˘ه˘ن˘م ة˘ي˘حÓ˘ف
ةملا˘غز˘لاو دا˘نز˘لا عارذ ،ة˘بر˘كلا
ءاملا يتيدلب˘ل ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإا ة˘ع˘با˘ت˘لا
ببسست ام ،تابجيوحلاو سضيبألا
ي˘حÓ˘ف˘˘ل ةر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م ر˘˘ئا˘˘سسخ˘˘ب
ليسصاحم يف ةسصاخ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
بر˘˘عأاو ،ر˘˘ي˘˘ع˘˘سشلا و ح˘˘˘م˘˘˘ق˘˘˘لا
حلاسصملا عاطق يف نيلوؤوسسملا
مهفسسأا ن˘ع ة˘يلو˘لا˘ب ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا
ل˘˘˘˘˘˘سصا˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘لا رر˘˘˘˘˘˘˘سضلا ءازإا
ةسصاخ ةي˘حÓ˘ف˘لا تا˘جو˘ت˘ن˘م˘ل˘ل
يتلا ريعسشلاو حمقلا ليسصاحمب
دا˘سصح˘لا م˘سسو˘˘م ا˘˘ه˘˘ب ق˘˘ل˘˘ط˘˘نإا

.طرافلا رهسشلا رخاوأا سسردلاو
ناوعأا لخدت رخآا قايسسلا يفو
ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا ة˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا ةد˘˘˘حو
يدؤوملا قيرطلا حتفل تانيوعلاب
دوم˘ع طو˘ق˘سس ر˘ثإا ،ة˘لو˘ل˘سسم˘ل˘ل

راطمألا طقاسست ةجيتن يئابرهك
عا˘ط˘ق˘نا ى˘لإا ىدأا ا˘˘م ة˘˘يد˘˘عر˘˘لا
نينطاقلا ناكسسلا نع ءابرهكلا
لقنت نيأا ،قيرطلا جرخم بناجب
ةقفرب يد˘ل˘ب˘لا سسل˘ج˘م˘لا سسي˘ئر
،ناكملا نيع ىلإا ةرئادلا سسيئر
وأا ةيرسشب رئاسسخ هيف لجسست ملو
ة˘ح˘ل˘سصم تما˘ق ا˘م˘˘ي˘˘ف ،ة˘˘يدا˘˘م
بط˘ع˘لا حÓ˘˘سصإا˘˘ب زا˘˘غ˘˘ل˘˘نو˘˘سس
تانكسسلا ىلإا ءابرهكلا ةدوعو
.ةقزألاو

ةبترملا كتفت ةي’ولا
ماتتخا يف ةثلاثلا

يفاقثلا ينطولا ناجرهملا
يبرعلا طخلل يسضارتفإ’ا

تامنمنملاو ةفرخزلاو
ةبترملا ةسسبت ةيلو تكتفإا

نا˘جر˘ه˘م˘لا ما˘ت˘ت˘خا ي˘ف ة˘ث˘لا˘ث˘لا
ي˘سضار˘ت˘فإلا ي˘فا˘ق˘ث˘لا ي˘ن˘طو˘لا
،تامنمنملاو ةفرخزلا و طخلل
21 ني˘با˘م ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف م˘ظ˘ن˘م˘لا

يف ة˘ل˘ث˘م˘م ،0202 يا˘˘م71و
يعمج» ذاتسسألا عدبملا طاطخلا

ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ترا˘˘ت˘˘خا ن˘˘˘يأا ،«ا˘˘˘سضر
نيب نم لام˘عأا ة˘ثÓ˘ث م˘ي˘كح˘ت˘لا

ىلع ةعزوم ،اكراسشم Óمع66
تدا˘˘ع ثي˘˘ح ،فا˘˘ن˘˘سصأا ة˘˘ثÓ˘˘˘ث
يبرعلا طخلا يف ىلوألا ةبترملا

نا˘˘سسم˘˘ل˘˘ت ة˘˘يلو˘˘ل فور˘˘ح˘˘˘لاو
،ةيدملا ةيلول ةيناثلا ة˘ب˘تر˘م˘لاو
نم ةثلاثلا ةب˘تر˘م˘لا تنا˘ك ا˘م˘ي˘ف
ةراد˘ج ن˘ع ة˘سسب˘˘ت ن˘˘با بي˘˘سصن
ةد˘م˘عأا د˘حأا ه˘نو˘ك ،قا˘ق˘ح˘ت˘سساو
يف ةبهوملا نيب عمج يذلا نفلا
ي˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت˘˘لا ن˘˘ف˘˘˘لاو ط˘˘˘خ˘˘˘لا

ةدع نم ي˘م˘يدا˘كألا ن˘يو˘كت˘لاو
ركذُي .رسصمو قارعلاك تاعماج
ناجره˘م˘لا ما˘ت˘ت˘خا تا˘ي˘لا˘ع˘ف نأا
ةفاقثلا رسصقب ماعلا اذه تميقُأا

يف ةم˘سصا˘ع˘لا˘ب ءا˘ير˘كز يد˘ف˘م
يسشف˘ت ة˘ج˘ي˘ت˘ن، ة˘سصا˘خ فور˘ظ
تحتو91˘‐د˘ي˘فو˘ك سسور˘ي˘ف
نب ةكيلم ةفاقثلا ةريزو فارسشإا

ءارزو ن˘م دد˘ع رو˘˘سضح˘˘ب ةدود
ىلع زئاوجلا عيزوت يف اوكراسش
.نيزئافلا

ةعسساو ةفاظن ةلمحو..
ةي’ولا ءايحأاو عراوسش تسسم

ةسسبت ةيلو حلاسصم تعرسش
تسسم ةعسساو ةفاظن ةلمح يف
عراوسشلا ىرب˘ك ي˘ف طا˘ق˘ن01
جراخمو لخادم اذكو ءايحألاو
تد˘ن˘جو .ا˘ه˘ط˘سسوو ة˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا
تايناكمإا ةيلمعلا هذهل ةيلولا
يلوت يف تلثمت ةيدامو ةيرسشب
لÓغتسساب لماع002 نم ديزأا

ةعبات ةنحاسش93و تارارج01
تحت تعسضو ةسصاخ تلواقمل
،تا˘يا˘ف˘ن˘لا ع˘م˘˘ج˘˘ل م˘˘ه˘˘فر˘˘سصت
تانحاسش40 ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب
ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل ج˘يرا˘ه˘سصب ة˘م˘عد˘˘م
ة˘ياد˘ب˘لا تنا˘ك ثي˘ح ،ة˘ف˘سصرألا
ن˘˘ي˘˘عو˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘ي˘˘˘كسشت˘˘˘ب
ةدحاو لك تلف˘كت تا˘عو˘م˘ج˘م
طاق˘ن˘لا ىد˘حإا ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب ا˘ه˘ن˘م
رار˘غ ى˘ل˘ع ،ة˘ن˘يد˘م˘لا˘ب ر˘˘سشع˘˘لا
اذكو يقرسشلاو يبرغلا لخدملا
عفر مت نيأا ةيسسيئرلا عراوسشلا
عزنو راجسشألا ميلق˘تو ة˘ما˘م˘ق˘لا
،كاو˘˘سشألاو ةرا˘˘سضلا با˘˘˘سشعألا

ةر˘سشت˘˘ن˘˘م˘˘لا تا˘˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لا ع˘˘م˘˘ج
عراسشو ةيواز لك يف ةرثعبملاو
كلذب ة˘هو˘سشم ، ة˘سسب˘ت ة˘ن˘يد˘م˘ب
ىلإا ةفاسضإا ،ينارمع˘لا ا˘هر˘ه˘ظ˘م
ثعبن˘ت ي˘ت˘لا ة˘ه˘ير˘كلا ح˘ئاور˘لا

لسصف لول˘ح ع˘م ة˘سصا˘خ ،ا˘ه˘ن˘م
يذ˘لا ر˘مألا ،ةرار˘ح˘˘لا ف˘˘ي˘˘سصلا
ةفاظنلا ةلمح ميظنتب لجعتسسا

نم ةن˘يد˘م˘لا سصي˘ل˘خ˘ت ل˘جأا ن˘م
،نكمم تقو برقأا يف تايافنلا

ارطخ لكسشي اهسسدكت نأا املع
ا˘ه˘ب˘ل˘ج بب˘سسب ،نا˘˘كسسلا ى˘˘ل˘˘ع
بÓكلاو طط˘ق˘لاو تار˘سشح˘ل˘ل
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ي˘ف كرا˘سشو ة˘˘لا˘˘سضلا
ةيذيفنت تاعاطق ةدع ةيعوطتلا

،ينهملا نيوكتلا ،ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ا˘ه˘ن˘م
ح˘لا˘سصم˘لا ،نار˘م˘˘ع˘˘لاو ن˘˘كسسلا
تا˘سسسسؤو˘م كلذ˘كو ة˘ي˘حÓ˘˘ف˘˘لا
يدا˘˘˘سصت˘˘˘˘قلا ع˘˘˘˘با˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا تاذ
» و»BETORP «يراجت˘لاو
ETPOS« اهتانحاسش ريخسستب

ل˘يو˘ح˘تو ع˘م˘ج˘ب تل˘ف˘كت ي˘ت˘لا
ينقتلا مدرلا زكرم ىلإا تايافنلا
ءاملا قيرطب ةيلزنملا تايافنلل
ى˘˘م˘˘سسم˘˘لا نا˘˘كم˘˘لا˘˘ب سضي˘˘بألا
ةيلمعلا نأا ركذلاب ريدج .ةلكونت
نيلماك نيموي مودتسس ةيعوطتلا
تا˘˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ءا˘˘˘سضق˘˘˘ل˘˘˘ل
ةداعإا نم˘سضي ا˘م˘م ،ة˘م˘كار˘ت˘م˘لا
اهتدقف يتلا اه˘ت˘فا˘ظ˘نو ا˘ه˘ق˘ير˘ب
ةر˘سشت˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘ما˘˘م˘˘ق˘˘لا ل˘˘ع˘˘ف˘˘ب
ةفسصرألا ،ءاي˘حألا˘ب ة˘سسد˘كم˘لاو
قاي˘سسلا ي˘فو .تÓ˘ح˘م˘لا ما˘مأاو
ة˘فا˘ك ة˘˘يلو˘˘لا ي˘˘لاو ا˘˘عد ه˘˘تاذ
تاكرسش ةدعاسسم ىلإا نينطاوملا
ءايحألا ءاقبإا نام˘سضل ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا
يمر دي˘عاو˘م مار˘ت˘حا˘ب ،ة˘ف˘ي˘ظ˘ن
ا˘ه˘ن˘م سصل˘˘خ˘˘ت˘˘لاو تا˘˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لا
تا˘˘يوا˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘سضو˘˘˘ب
اهكرت يدافتو اهل ةسصسصخملا
ة˘فا˘ق˘ث ر˘سشن ع˘م ،ة˘ف˘سصرألا ي˘˘ف
تاحاسسملاو ةئيبلا ىلع ظافحلا
ةروسصلا نيسسحت اذكو ءارسضخلا
.ةنيدملل ةيلامجلا

نوراه يحابسصم
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يفحسصلا نايبلا ىلا ادانتسساو
نأا ءاغسصإلا ةيلخ انل هتحنم يذلا

ليلدب قفرم˘لاو نا˘ي˘ب˘ت˘سسلا اذ˘ه
ناكرأا ةدع نمسضتي ،لامعتسسلا
اذكو لمعلا بر ةيعسضوب قلعتت
نيأا ،سسرا˘م ر˘ه˘سش ذ˘ن˘م ه˘ئار˘جأا˘ب
ىلع فوقولاب لمعلا بر موقي

نايبتسسلا اذه نمسض لحارم ةدع
تاراسسفتسسلا أÓمب ا˘ه˘ي˘ف مو˘ق˘ي
ةيعسضولا لوح تا˘ح˘ي˘سضو˘ت˘لاو
.هل ةماعلا

نايب˘ت˘سسلا اذ˘ه ،ن˘م˘سضت د˘قو
راسسف˘ت˘سسا ى˘لوألا ه˘ت˘ل˘حر˘م ي˘ف
ه˘˘ت˘˘سسسسؤو˘˘م ر˘˘ثأا˘˘˘ت ىد˘˘˘م لو˘˘˘ح
ن˘˘ع ا˘˘مأا ،ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ب
ن˘˘م˘˘سضت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ل˘˘حر˘˘˘م˘˘˘لا
هــطاسشنل هقيلعت لوح راسسفتسسا
وأا ة˘ي˘ل˘ك ة˘ف˘˘سصب يداـــسصت˘˘قلا

قيلعتلا ببسس ديدحت عم ةـــيئزج
ددع نم سصلق دق ناك اذإا اميفو
موسسرملا ما˘كحأل ا˘ق˘ب˘ط ءار˘جألا
02/07و02/96 مقر يذيفنتلا

وأا ايئزج تا˘كار˘ت˘سشلا ة˘يو˘سستو
نم ةثلاثلا ةلحرملا نوكتل ،ايلك
اهلمجم يف ةقلعتم ريخألا اذه
،ءارجألاب ةسصاخلا تامول˘ع˘م˘لا˘ب

ه˘ي˘ف تل˘ث˘م˘˘ت يذ˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف
لوح راسسفتسسا ةعبارلا ةلحرملا

ع˘˘˘فد ل˘˘˘ي˘˘˘جأا˘˘˘ت ي˘˘˘ف ه˘˘˘ت˘˘˘ب˘˘˘˘غر
خيرات ديد˘ح˘ت ع˘م تا˘كار˘ت˘سشلا
يف بغري ناك اذإا اميفو ديدسستلا

تا˘كار˘ت˘سشلا د˘˘يد˘˘سست ة˘˘لود˘˘ج
حنمي امك ،طاسسقألا ةدم اذكو
با˘برأل ة˘سصر˘ف˘˘لا نا˘˘ي˘˘ب˘˘ت˘˘سسلا
جاردإا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘كمإا ل˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا
عم ،تاحار˘ت˘قلاو تا˘ظ˘حÓ˘م˘لا
بلط ة˘ي˘نا˘كمإا م˘ه˘ح˘ن˘م ة˘سصر˘ف
ق˘˘ير˘˘˘ط ن˘˘˘ع ،ع˘˘˘فد˘˘˘لا د˘˘˘عو˘˘˘م
هيف متي يذلا رهسشلا مهديدحت
ط˘ي˘سسق˘ت˘لا˘ب ع˘فد˘لا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سسا

.اهتلودجو
نايبت˘سسلا اذ˘ه رود ى˘ل˘ج˘ت˘يو

ة˘ي˘ع˘سضو˘لا ى˘ل˘ع فرــع˘ت˘لا ى˘لا
لـم˘ع˘˘لا با˘˘برأل ةــيدا˘˘سصت˘˘قلا

ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف را˘˘ثأا سسا˘˘ي˘˘قو
،ة˘يدا˘سصت˘قلا م˘ه˘تا˘طا˘سشن ى˘ل˘ع
بابرأا دد˘ع ة˘فر˘ع˘م ى˘لإا ة˘فا˘سضإا
قيلعت ىلإا اورطسضا نيذلا لمعلا
ةمئاد وأا ةتقؤوم ةفسصب مهتطسشنأا

نيذلا ءارجألا ددع ةفرعم اذكو
ةيئانثتسسا ةـــلط˘ع ى˘ل˘ع او˘ل˘ي˘حأا

يذيفنتلا موسسرملا ماكحأل اقبط
با˘˘ب˘˘سسأل وأا ،هÓ˘˘عأا رو˘˘كذ˘˘م˘˘لا
.ةيداسصتقا

ماق يذلا ءارجإلا اذه يمريو
ةليسسولا داجيإا ىلإا قودنسصلا هب
لمع˘لا با˘برأا ة˘ق˘فار˘م˘ل ع˘ج˘نألا
لÓخ ةيداسصتقلا تاسسسسؤو˘م˘ل˘ل
مهترطسضا يتلا ةيحسصلا ةمزألا
سصي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت وأا ف˘˘˘قو˘˘˘ت˘˘˘لا ى˘˘˘˘لإا
م˘ه˘ح˘ن˘م لÓ˘خ ن˘م م˘ه˘تا˘طا˘سشن
يلاتلابو نويدلا ةلودج ةيناكمإا
نامسضلا هاجت مهتايعسضو ةيوسست
ةرو˘سص ءا˘ف˘˘سضإاو ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
.عاطقلا ةنرسصع سسكعت

ينامحد دمحم /نامثع راعرع

mahali@essalamonline.com
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ةماعلا مهتيعشضو مهيف حشضوي انايبتشسا مهفرشصت ت– عشضو

Úيداصصتقلا لمعلا بابرأا عصضو دقفتي ةنتاب ةلاكو «سسانك»
انوروك ةحئاج نم نيررصضتŸا

تاققششت نع اهمÓتشسا نم رهششأا رورم دعب اوفششك
ةحنجأ’ا صضعب تشسم تاعدشصتو

يديصس دلوأاب يعامتجلا نكصسلا نم نوديفتصسم
ةليصسŸاب ةئيهتلاو زاغلاب نوبلاطي ميهاربإا

لمعلا بابرأا فرشصت تحت ،ةنتاب ةلاكو ءارجأ’ا لامعلل ةيعامتج’ا تانيمأاتلل ينطولا قودنشصلا ،عشضو
ةحئاج لوخد ذنم ،لامعلا عم اذكو لمعلا يف ةماعلا مهتيعشضو حرششي اديدج انايبتشسا يداشصتق’ا عاطقلاب

.مهيلع اهريثأات ىدمو لمعلا ةيفيكو اهل مهلبقتو مهلماعت ىدمو انوروك

ن˘م نود˘ي˘ف˘˘ت˘˘سسم ،د˘˘سشا˘˘ن
» ة˘ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا تا˘˘ن˘˘كسسلا

ة˘يد˘ل˘ب˘ب » يرا˘ج˘يإا ي˘مو˘م˘ع
بونج ميهاربإا يديسس دلوأا
ة˘ل˘ي˘سسم˘لا ي˘لاو ،ة˘ل˘˘ي˘˘سسم˘˘لا

ةلاكو ريدمو نكسسلا ريدمو
يراقعلا ري˘ي˘سست˘لاو ة˘ي˘قر˘ت˘لا

ةرورسض ،ةيلحملا تاطلسسلاو
مجح ىلع فوقولاو لخدتلا
مهققسشب ةلجسسم˘لا ر˘ئا˘سسخ˘لا
7h،8h » تارامع لخاد
،9h« ا˘ه˘م˘ل˘ت˘˘سسا ي˘˘ت˘˘لاو
ة˘˘ن˘˘سسلا لÓ˘˘خ ا˘˘ه˘˘با˘˘˘ح˘˘˘سصأا
ب˘˘سس˘˘˘حو ،9102 ة˘طرا˘˘ف˘˘لا
ةد˘˘˘ير˘˘˘ج زو˘˘˘ح˘˘˘˘ت ىو˘˘˘˘كسش
اهنم ة˘خ˘سسن ى˘ل˘ع «مÓ˘سسلا»
بلاط ،ةيمسسا ةمئاقب ةقفرم
قيقحت ةنجل دافيإاب اهباحسصأا

ة˘˘ي˘˘عو˘˘ن ى˘˘ل˘˘˘ع فو˘˘˘قو˘˘˘لاو
ف˘˘˘˘سشك ثي˘˘˘˘ح ،لا˘˘˘˘غ˘˘˘˘سشألا
رهسشأا رور˘م د˘ع˘ب ا˘ه˘با˘ح˘سصأا
تسسم تاعدسصتو تاققسشت
اعله دلو ام ،ةحنجألا سضعب
تÓئاعلا ديدع طسسو اقلقو
تا˘ن˘˘كسسلا ل˘˘غ˘˘ت˘˘سست ي˘˘ت˘˘لا
بلا˘ط ا˘م˘˘ك ،ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
تا˘ه˘ج˘لا ن˘م نو˘ج˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
طبر يف عارسسإلا ةلوؤوسسملا
،ة˘ن˘يد˘م˘لا زا˘˘غ˘˘ب تا˘˘ن˘˘كسسلا

م˘ه˘ب˘عا˘˘ت˘˘م نأا ن˘˘ي˘˘ح˘˘سضو˘˘م
ةرورا˘ق ل˘ق˘ن ع˘م تف˘عا˘˘سضت

مهتا˘ن˘كسس ى˘لإا نا˘تو˘ب˘لا زا˘غ
ةئيهت ىلإا ،ةيولعلا قباوطلاب
زا˘ج˘نا ع˘م د˘˘يد˘˘ج˘˘لا ي˘˘ح˘˘لا

ة˘˘ي˘˘سضا˘˘يرو ة˘˘يرادإا ق˘˘فار˘˘˘م
.يناكسسلا عمجتلاب ةيوبرتو

لÓغتشساو..
ةعاقو ةيئادتب’ا
صصخر حنمو جÓعلا

بلاطم رابآ’ا رفح
لÓششلا يف رميق ناكشس

رميق ةقطنم ناكسس ،دسشان
لÓسشلا ةيدل˘ب بر˘غ بو˘ن˘ج
تا˘ط˘ل˘سسلا ،ة˘ل˘˘ي˘˘سسم˘˘لا ي˘˘ف
ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘ئلو˘˘˘لا

ةرور˘˘سض ،ن˘˘ي˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘˘لاو

نايسسن˘لا ةرؤو˘ب ن˘م م˘ه˘جار˘خإا
دوعو ديسسج˘تو سشي˘م˘ه˘ت˘لاو
ةبختنملا ةيبعسشلا سسلاجملا
نوؤوسش رييسست ىلع ةبقاعتملا
غ˘لا˘ب˘لا نا˘كسسلا ،م˘ه˘˘ت˘˘يد˘˘ل˘˘ب

ةمسسن005 نم ديزأا مهددع
ة˘˘م˘˘ج ل˘˘كا˘˘˘سشم نو˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘ي
بعات˘م ط˘سسو نو˘ط˘ب˘خ˘ت˘يو
،ةتحب ةيعا˘م˘ت˘جاو ة˘ي˘سشي˘ع˘م
ذيملت04 وحن لقنتب ةيادب
سسراد˘م ى˘˘لإا م˘˘ه˘˘ئا˘˘ن˘˘بأا ن˘˘م
ةل˘يو˘ط تا˘فا˘سسم˘ب م˘هد˘ع˘ب˘ت
طسسو .. ةلاعبلاو ةيرهاوطلاب

،ة˘˘يا˘˘غ˘˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘ع˘˘سص فور˘˘ظ
نأا نا˘˘كسسلا سضع˘˘ب ح˘˘سضوأاو
ةسسردم ىلع رفوتت مهتقطنم
ةيثراك ةلاح يف نيترجح اهب
يهو ،تاونسس ذن˘م ة˘ق˘ل˘غ˘مو
ة˘عا˘ق ا˘هد˘ه˘سشت ة˘لا˘ح˘لا تاذ
ربجي ام تاونسس ذنم جÓعلا
وحن لقنت˘لا ى˘ل˘ع ى˘سضر˘م˘لا

،ةرواجملا ند˘م˘لا تا˘ح˘سصم
ة˘˘ي˘˘˘ثرا˘˘˘ك نور˘˘˘خآا در˘˘˘سسي˘˘˘ل
ةيفيرلاو ةيحÓف˘لا كلا˘سسم˘لا
م˘˘هر˘˘ي˘˘سس ل˘˘˘قر˘˘˘ع˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا

بناج نم ،امئاد م˘ه˘تÓ˘ق˘ن˘تو
ةقط˘ن˘م˘لا و˘حÓ˘ف بلا˘ط ر˘خأا
،ةيلحملاو ةيئلولا تاطلسسلا

ءا˘بر˘ه˘كلا م˘ي˘م˘ع˘˘ت ةرور˘˘سض
لكب ةماعلا ةرانإلاو ةيفيرلا
سصخر مهحنم عم ةقطنملا
ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م˘˘ل را˘˘بآلا ر˘˘ف˘˘ح˘˘˘ل
ةيبرتو ةيحÓف˘لا م˘ه˘تا˘طا˘سشن
،نسسحأا فورظ يف ةيسشاملا

نأا ناكسسلا سضعب فخي ملو
تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا ن˘˘م تار˘˘سشع˘˘لا

نم ابوره ندملا ىلإا ترجه
طبختي يتلا ةبعسصلا ةايحلا
دوقع ذنم رميق ناكسس اهيف
كر˘˘˘ح˘˘˘ت نأا نود ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘مز
ا˘ن˘كا˘سس ة˘ي˘سصو˘لا تا˘ه˘˘ج˘˘لا
ةيرورسض تا˘كب˘سش م˘ي˘م˘ع˘ت˘ل
ى˘ل˘ع م˘ه˘ع˘ي˘ج˘سشت ة˘يو˘ي˘˘حو
.رارقتسسلا

ع. دلاخ

،لجيج ةيلو يلاو ردسصأا
ارار˘ق ،لا˘كل˘˘ك ردا˘˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
لوخدلا عنم˘ب ي˘سضق˘ي ا˘ي˘ئلو
ةدوجوملا ئطاوسشلا لك ىلإا

لك عنمو ةيلولا بارت ىلع
ةي˘ل˘سست˘لاو م˘ي˘ي˘خ˘ت˘لا ة˘ط˘سشنأا

تا˘˘طا˘˘سشن˘˘لا ل˘˘ك ل˘˘ي˘˘جأا˘˘˘تو
كلذو ،ةيئ˘طا˘سشلا ة˘ي˘سضا˘ير˘لا
حاتتفإا نع نÓعإلا ةياغ ىلإا

نم يذلاو فايطسصإلا مسسوم
ا˘قو˘فر˘˘م نو˘˘كي˘˘سس كسش نود
راطإا يف يحايسس لوكوتوربب
ا˘˘هذ˘˘خ˘˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا تاءار˘˘جإلا
ىلإا ةيمارلاو ةيرئازجلا ةلودلا
سسور˘ي˘ف را˘سشت˘˘نإا ن˘˘م د˘˘ح˘˘لا

ي˘تأا˘يو ،91 د˘ي˘فو˘ك ا˘نورو˘ك
د˘˘ع˘˘ب ،ة˘˘يلو˘˘˘لا ي˘˘˘لاو رار˘˘˘ق
ئطاوسشل˘ل ر˘ي˘ب˘كلا حا˘ي˘ت˘جإلا

ةليط ني˘فا˘ط˘سصم˘لا ل˘ب˘ق ن˘م
،ناسضمر دعب لوألا عوبسسألا

ئطاوسش مظعم تلجسس ثيح
لابقإاو اريبك اظاظتكإا ةيلولا

امب نيفاط˘سصم˘لا ن˘م ا˘ع˘سساو
نود ،ةيلولا جراخ نم اهيف
ة˘˘يا˘˘˘قو˘˘˘لا طور˘˘˘سش مار˘˘˘ت˘˘˘حإا

ر˘مأا د˘قو ،يدر˘ف˘لا د˘عا˘ب˘ت˘˘لاو
تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ءا˘˘سسؤور ي˘˘لاو˘˘لا

حلا˘سصم ف˘ل˘ت˘خ˘مو ر˘ئاود˘لاو
اذهل مراسصلا قيبطتلاب نمألا
نع نÓعإلا ةياغ ىلإا رارقلا
فا˘ي˘ط˘سصإلا م˘سسو˘م حا˘ت˘˘ت˘˘فإا
كسش نود نم نوكيسس يذلا

ر˘ي˘باد˘تو تاءار˘جإا˘ب ا˘قو˘˘فر˘˘م
.نيفاطسصملا ةيامحل ةيئاقو

ميهاربا.ع

˘مو˘ي˘لا˘ب لا˘ف˘ت˘حلا ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘˘ب
فداسصم˘لا ة˘لو˘ف˘ط˘ل˘ل ي˘م˘لا˘ع˘لا
،ة˘ن˘سس ل˘ك ن˘م ناو˘˘ج ح˘˘تا˘˘ف˘˘ل˘˘ل
ة˘˘يلو ن˘˘مأا ح˘˘لا˘˘سصم تج˘˘مر˘˘˘ب
تاطاسشن ةد˘ع سسا˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘سس
اذ˘ه ن˘م˘سضت ،لا˘ف˘˘طألا ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل
ةيوعوت تÓمحب مايقلا جمانربلا

ةيقاو ةعنقأا عيزوتو ةيسسيسسحتو
ةقفر اوناك نيذلا لافطألا ةدئافل
م˘ه˘سسي˘سسح˘ت فد˘ه˘ب م˘ه˘˘ئا˘˘ي˘˘لوأا

ا˘ه˘ئاد˘ترا ةرور˘سضب م˘ه˘ت˘ي˘عو˘تو
ة˘ح˘ئا˘ج ي˘سشف˘˘ت ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘ل˘˘ل

ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب ل˘˘سصاو˘˘ت ،91‐ديفوك
ميظنتب ةبسسانملا هذهب لافتحلا

ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ير˘˘كفو ي˘˘ن˘˘ف طا˘˘سشن
سضع˘ب ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع لا˘ف˘˘طألا
يف Óثمم ةيناكسسلا تاعمجتلا
(جر˘ه˘م) ي˘ها˘كف سضر˘ع م˘يد˘ق˘ت
ميركتو م˘سسر ن˘سسحأا ة˘ق˘با˘سسمو
ايادهب ةقباسسملا هذه يف نيزئافلا

ديقتلا ى˘لإا م˘ه˘تو˘عد ع˘م ة˘يز˘مر
ةياقولل ة˘يزار˘ت˘حلا تاءار˘جإلا˘ب
،كا˘ت˘ف˘لا ءا˘بو˘لا اذ˘ه ي˘سشف˘ت ن˘˘م
تل˘ج˘سس ة˘ل˘سص يذ قا˘ي˘سس ي˘˘فو
يد˘˘ي˘˘سس ة˘˘يلو ن˘˘˘مأا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم
لÓخ ا˘ه˘ت˘ل˘ي˘سصح ي˘ف سسا˘ب˘ع˘ل˘ب
ة˘˘ن˘˘سسلا ن˘˘˘م لوألا ي˘˘˘سساد˘˘˘سسلا
لفط23 ءاسصحإا مت دقف ةيراجلا

يسسادسسلا لÓ˘خ ف˘ن˘ع ة˘ي˘ح˘سض
سسكع ةيراجلا ةنسسلا نم لوألا
ةطرافلا ةنسسلا نم ةرتفلا سسفن
اذهب ةيسضق05 اهيف لجسس يتلا
يد˘˘ي˘˘سس ة˘˘طر˘˘سش سصو˘˘˘سصخ˘˘˘لا
نينطاوملا عيمج ركذت سسابعلب
دجاوتملا401 رسضخألا م˘قر˘لا˘ب
ةعاسسلا رادم ىلع ةمدخلا يف
يوذو ةفيعسضلا تائفلا ةيامحل
مه نيذلا ةسصاخ˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘حلا
م˘˘ه˘˘ن˘˘مأا سسم˘˘ي د˘˘ق ر˘˘ط˘˘˘خ ي˘˘˘ف
ةيسسفن˘لاو ة˘ي˘ند˘ب˘لا م˘ه˘ت˘مÓ˘سسو
.ام ةميرج اياحسض مهعوقوب

ودبع.صص

مامأا سسمأا لوأا ةحيبسص عمجت
نم ريفغ عمج ةياجب ةيلو رقم
لامعلا عيمجو سصاوخلا نيلقانلا
،عا˘ط˘ق˘لا اذ˘ه˘ل نو˘م˘ت˘ن˘ي ن˘يذ˘˘لا
تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ن˘˘م ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م˘˘ل˘˘ل
مهعاسضوأا يف رظنلا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ي˘ت˘لا ة˘يرز˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
ءارج مو˘ي د˘ع˘ب ا˘مو˘ي ا˘ه˘نود˘ب˘كي
لقنلا عاطق باسصأا يذلا للسشلا

ىرخألا تا˘عا˘ط˘ق˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع
31 ذنم انوروك ةحئاج ببسسب
ديدعلا بسسحو ،يسضاملا سسرام
مهنإاف ةررسضتملا ةئفلا هذه نم
تايجاح ةيبلت ىلع نيرداق ريغ
عبرأا ليعي نم كا˘ن˘هو م˘ه˘ل˘ئاو˘ع
رظنلا سضغب ، ..و ةسسمخو لافطأا

ة˘ي˘ئار˘سشلا ةرد˘ق˘˘لا رو˘˘هد˘˘ت ن˘˘ع

ةيفاخ دعت مل يتلا ءÓغلا ةرهاظو
فورظلا هذهل ارظنو ،دحأا ىلع
ر˘ج˘ح˘لا رار˘م˘ت˘سسا ع˘م ا˘ن˘˘ماز˘˘تو
ة˘ه˘ج ن˘م ي˘لز˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ح˘˘سصلا

مهطاسشن فانئتسسا نم مهنامرحو
ةلود˘لا ءلؤو˘ه د˘سشا˘ن˘ي ،ي˘ن˘ه˘م˘لا
ةيعامتجلا مهتيعسضو ةجلاعمل
ةقناخ تح˘سضأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لاو
نم بويجلل ة˘غرا˘فو سسو˘ف˘ن˘ل˘ل

تاءار˘جإا ن˘ع ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘لا لÓ˘˘خ
مهل حام˘سسلاو ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا
قفو ينهملا مه˘طا˘سشن ة˘لواز˘م˘ب
ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لاو تاءار˘˘جإلا

ا˘ه˘ي˘سضت˘ق˘ت ي˘ت˘لا ة˘يزار˘˘ت˘˘حلاو
ن˘ع ة˘م˘جا˘ن˘لا ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘لا˘ح˘لا

لمع˘لا˘ب كلذو ،ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج
تا˘ي˘سصو˘ت ل˘˘ك ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع

ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لاو ة˘˘˘ح˘˘˘سصلا ي˘˘˘ترازو
لكب نودهعتيو مراسص لكسشب
اهب ديقتلاو كسسم˘ت˘لا ة˘ي˘لوؤو˘سسم
سسف˘˘˘ن ي˘˘˘فو .نا˘˘˘كمإلا رد˘˘˘ق˘˘˘˘ب
ةيلولا رق˘م د˘ه˘سش د˘ق˘ل قا˘ي˘سسلا
راجتلل رخآا اعمجت اذه لبق اموي
مهتلاسسر اورر˘م م˘هرود˘ب ن˘يذ˘لا
ةيلولاب ةيلحملا تاطلسسلا ىلا
رظنل ةلودلا نم سسامتللا دسصق
ن˘م م˘ه˘ب ط˘ي˘ح˘ي ا˘م ي˘ف ادد˘ج˘م
ةبعسص ةينهمو ةيعامتجا فورظ
مايألا نوكت نأا نولمأايو ،ةياغلل
جرفلل ة˘ل˘ما˘ح ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا

ةدوعب ح˘م˘سست..بر˘كل˘ل ة˘ل˘يز˘مو
نم سشعتنتل اهتعيبط ىلإا ةايحلا

.ديدج
ت. Ëرك

فايطشص’ا مشسوŸ اÒشض–

وعدي Âاغتصسم ›او
سصئاقنلا كرادتل

ئطاوصشلاب
عيمشسلا دبع Âاغتشسم ›او اعد
كرادتلا ةرورشض ¤إا نوديعشس
ئطاوششلا ىوتشسم ىلع صصئاقنلا
ابشس– ،ةحابشسلل ةشصشصıا
Ÿفايطشص’ا مشسو.
¤ا هتداق يتلا ةرايزلا يفف
ةيلحاشسلا رشضÿ يديشس ةرئاد
ةيمشسرلا ةحفشصلا ‘ ءاج امك
هفوقوو هدقفت ىدلو ،ةي’ولل

ئطاوششلا ةيزهاج ىدم ىلع
ئطاشش رارغ ىلع ةقطنŸاب
ةرخشصلاو ةيدلبب صسيفولك
ناشضمر كلاŸا دبع نب ةيدلبب
،رشصÿ يديشسب Òغشصلا ءانيŸاو
ةيلÙا تاطلشسلا ›اولا رمأا

كرادت ‘ عارشس’ا ةرورشض
عفرو صصئاقنلا ةيفاك
ىلع ءاوشس ةلجشسŸا تاظفحتلا

زكارم وأا ئطاوششلا ىوتشسم
اهب ةدجاوتŸا ةحارلاو لطعلا

نيدفاولاو ÚفاطشصŸا لابقتشس’
ةشصاخ .فورظلا نشسحأا ‘ اهيلإا

‘ لجشست Âاغتشسم ةي’و نأاو
وحن لابقتشسا فايطشصا مشسوم لك
Èع فاطشصم ÚيÓم01
ةشصشصıا34 ــلا اهئطاوشش
.ةحابشسلل

لوأ’ا لوؤوشسŸا عمتشسا امك
هذه صشماه ىلعو ةي’ولاب
ÚنطاوŸا ت’اغششن’ ةرايزلا

ةيدلبل عباتلا ةيبياعششلا راودب
دكأاو ناشضمر كلاŸا دبع نب
دودح ‘ مهت’اغششناب لفكتلا
.ةحاتŸا تاناكمإ’ا

نيدلارون.ب

Ãاعلا مويلا ءايحإا ةبشسانŸةلوفطلل ي

ةءاÈلا ةدئافل اهتاطاصشن فثكت سسابعلب يديصس ةطرصش

ىرزŸا عشضولا نم مهذاقنإاب ةبلاطملل

Œلقانلل عمÚ اÿةيلولا رقم مامأا ةياجبب سصاو

ارخؤوم اهتحاتجا يتلا ةيرششبلا ةجوŸا دعب

لجيج ئطاوصش لك ¤إا لوخدلا عنم
فايطصصلا مصسوم حاتتفا ةياغ ¤إا
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تيلغنيل حنمي ةنولصشرب
نامألا كصص

،سسمأا ،ينابسسإا يفحسص ريرقت فسشك
هعفادم ليحر نم ةنولسشرب فقوم نع
ةرتف لÓخ ،تيلغنيل تنيميلك ،يسسنرفلا
.ةلبقملا ةيفيسصلا تلاقتنلا

تحت يسساسسأا لكسشب تيلغنيل كراسشو
ينفلا ريدملا ،يدر˘ي˘ف˘لا˘ف و˘ت˘سسنرإا ةدا˘ي˘ق
عجارتي نأا ل˘ب˘ق ،«ا˘نار˘غو˘ل˘ب˘لا»ـل ق˘با˘سسلا
يذلا ،نيتيسس يكيك بردملا عم هرود
يتيتموأا ليوماسص ىلع دامتعلا لسضف
.ةباسصإلا نم هتدوع دعب

«ا˘˘كرا˘˘م» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سصل ا˘˘˘ق˘˘˘فو ن˘˘˘كل
دقعتسس ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ةرادإا نإا˘ف ،ة˘ي˘نا˘ب˘سسإلا
لوح هتنأام˘ط˘ل ،تي˘ل˘غ˘ن˘ي˘ل ع˘م ا˘ًعا˘م˘ت˘جا

همادختسسا مدعو ،يدانلا ي˘ف ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسم
اذ˘ه ع˘ي˘ب وأا ة˘سضيا˘ق˘م تا˘ي˘ل˘م˘ع يأا ي˘˘ف
لوخدلاب تيلغنيل مسسا طبتراو.فيسصلا
،زينيترام وراتول عم ةيلدابت ةقفسص يف
يوني ل اسسرابلا نأا لإا ،نÓيم رتنإا مجاهم
بسسحب ،يسسنرفلا هعفادم نع ءانغتسسلا
.ةيديردملا ةفيحسصلا

يف ططخي «ينولاتكلا» يدانلا ناكو
نكل ،رخآا عافد بلق عم دقاعتلل ،ةيادبلا

بب˘سسب ،ة˘حور˘ط˘م د˘ع˘ت م˘ل ةر˘كف˘لا هذ˘˘ه
سسوريف اهثدحأا يتلا ةيداسصتقلا ةمزألا
.دجتسسملا «انوروك»
ةيليبصشاو امور ةارابم :يتوريب

تايدولاب هبصشأا نوكتصس
،يتوريب وغييد ينيت˘ن˘جرألا د˘ع˘ت˘سسي

يئاهن نمث يف هقيرف ةارابمل ،امور حانج
رعاسشمب ةيليبسشا مامأا يبوروألا يرودلا

.ةبراسضتم
،قباسسلا هقيرف مامأا يتوريب بعليسسو

با˘ي˘غ ي˘ف ما˘˘ق˘˘ت˘˘سس ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا نأا ا˘˘م˘˘ك
،«ابيرغ» بعÓلا هاري ام وهو ،ريهامجلا

اهربتعي يتلا ةارابملا ةيمهأا عم اميسسل
.ةلوطبلل «ركبم يئاهن» ةباثمب

ةعاذإل تاحيرسصت يف يتوريب دكأاو
لخاد ابير˘غ ر˘مألا نو˘كي˘سس» : ة˘ي˘ل˘ي˘ب˘سشا

ةرارح ىدم م˘ل˘عأاو ،اد˘ي˘ج ه˘فر˘عأا بع˘ل˘م
ع˘˘م» :فدرأاو.«هب ريهام˘ج˘لا ع˘ي˘ج˘سشت
نوكت دق ،هذه لثم ةيمهألا ةغلاب ةارابم
فسصن يف وأا ،(غيل ابورويلا) يئاهن ةباثمب
رو˘مألا ،ةارا˘ب˘م يأا˘ك تسسي˘لو ،ي˘ئا˘ه˘ن˘لا
بحاسص داعو.«ةفلتخم امتح نوكتسس
يتلا6 ـلا مسساوملل ةركاذلاب ةنسس13ـلا
ي˘سسلد˘نألا ق˘ير˘ف˘لا سصي˘˘م˘˘ق˘˘ب ا˘˘ها˘˘سضق
ق˘˘ير˘˘ف ن˘˘م ه˘˘ي˘˘˘لإا ا˘˘˘مدا˘˘˘ق ،(41‐8002)
نسس يف ناك امدنع نوروم وفيتروبيد
فيدرلا عم نيمسسوم ىسضق ثيح ،91ـلا
.7002 نم اءدب

بع˘ل˘م˘ل ه˘تدو˘˘ع نأا˘˘ب ي˘˘تور˘˘ي˘˘ب ر˘˘قأاو
نومار) هيلع قلأات املاط يذلا ةيليبسشإا
اعون ةبيرغ» نوكتسس ،(ناوخثيب زيسشناسس
ربتعيسس ريهامجلا بايغ نأا دكأاو.«ام
عم ،ايلا˘ط˘يإا با˘ئذ˘ل «ة˘ف˘ي˘ف˘ط ة˘ي˘ل˘سضفأا»
«ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا ة˘ي˘˘م˘˘هأل» د˘˘ي˘˘ج˘˘لا ه˘˘كرادإا
لو˘سصألا بحا˘سص فا˘˘سضأاو.ةيسسلدنألا
ةبغرو نيقيرفلا زيكرت مغر» :ةيلاطيإلا

يف ودبتسس اهنأا لإا ،زوفلا يف امهنم لك
،ةيبيردت ةسصح وأا ةيدو ةارابم ةياهنلا
:عباتو.«ة˘يوا˘خ˘لا تا˘جرد˘م˘لا بب˘سسب
قيقحتو ،اندهج ىراسصق لذب انيلع نكل»
مدقلا ةرك نأا فرعن .ةنكمم ةجيتن لسضفأا

دق اهنأا دقتعأاو ،نيريثكل ةياغلل ةمهم
.«هذه لثم فورظ يف ةداعسسلا اهحنمت

تابيردتلا ةرتف نأا يتوريب دكأا امك
سصاخ لكسشب»و ،ةبعسص تناك ةيلزنملا

.هب اوبيسصأا نيذلا «ظحلا يئيسس كئلوأل
يئاهن نمث باهذ تاهجاوم نأا ركذي

،لعفلاب اهعيمج تميقأا دق جيل ابورويلا
‐نيتي˘لا˘ط˘يإلا ن˘ي˘ت˘ه˘جاو˘م˘لا ءا˘ن˘ث˘ت˘سسا˘ب
رتنإاو ،ةيليبسشإا ما˘مأا ا˘مور :ن˘ي˘ت˘ي˘نا˘ب˘سسإلا

ي˘سشف˘ت بب˘سسب ،ي˘فا˘ت˘ي˘خ ما˘مأا و˘˘نÓ˘˘ي˘˘م
.(91‐ديفوك) انوروك سسوريف
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نأا ،يناملأا يفحسص ريرقت فسشك
بعل وين˘ي˘تو˘ك بي˘ل˘ي˘ف ي˘ل˘يزار˘ب˘لا
فوفسصل اًيلاح را˘ع˘ُم˘لاو ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
قيرفلا عم رمتسسي نل ،خنويم نرياب
.يناملألا

ىلع مسسوملا اذه وينيتوك بعليو
قيرفلا فوف˘سص ي˘ف ةرا˘عإلا ل˘ي˘ب˘سس
ناوج03 ى˘˘ت˘˘حو ،«يرا˘˘˘فا˘˘˘ب˘˘˘لا»
ءار˘سشلا را˘ي˘˘خ دو˘˘جو ع˘˘م ،يرا˘˘ج˘˘لا

.وروأا نويلم021 لباقم يئاهنلا
ترو˘˘ب˘˘سس» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص بسسح˘˘بو

رمتسسي نل وينيتوك بيليف نإاف ،«دليب
03 دعب خنويم نرياب فوفسص يف
ديدمتل ةحا˘ت˘م˘لا تارا˘ي˘خ˘لاو ،ناو˘ج
.ةمودعم هبسش تتاب هتراعإا

ملقأاتلا ي˘ف و˘ي˘ن˘ي˘تو˘ك ح˘ج˘ن˘ي م˘لو
ن˘ل˘عأاو ،يرا˘فا˘ب˘لا ع˘م د˘ي˘ج ل˘˘كسشب

سسي˘ئر˘لا ه˘غ˘ي˘ن˘ي˘مور ز˘˘ن˘˘يا˘˘ه لرا˘˘ك

ليعفت متي نل هنأا ،يدانلل يذيفنتلا
رارق نأا دكأاو ،يئاهنلا ءارسشلا رايخ
.طقف يدانلا ديب تاراعإلا ديدمت

نأا ى˘˘لإا ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا ترا˘˘˘سشأاو
،«يرافابلا» عم رمتسسي نل وينيتوك
يرودلا ةلبقملا هتهجو نوكت دقو
هليكو تاحيرسصتل اًقفو ،يزيلجنإلا
.ةريخألا

«انارغولبلا» ططخ دسسفي دق لوخد

ةنولصشرب نم ةزي‡ ةقفصص ‘ عمطي لويدراوغ

خنويم نرياب ‘ وينيتوك ءاقب سصرف مادعنا

وبسسيرك نانريه ينيتنجرألا داسشأا
هنطاومب ،ق˘با˘سسلا نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا م˘ج˘ن
امك ،ةنولسشرب دئاق ي˘سسي˘م ل˘ي˘نو˘ي˘ل
م˘˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘ي˘˘˘˘سصن˘˘˘˘لا مد˘˘˘˘ق
.زينيترام وراتول ،«يروزتارينلا»

يخيراتلا فادهلا وبسسيرك ربتعيو
ديسصرب نيتنجرألا بخ˘ت˘ن˘م˘ل ع˘بار˘لا

هلبق يتأايو ،ةارابم46 نم اًفده53
لييرباجو ي˘سسي˘م ل˘ي˘نو˘ي˘ل ي˘ثÓ˘ث˘لا
.وريوغأا ويجريسسو اتوتسسيتاب

تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف و˘ب˘سسير˘˘ك لا˘˘قو

ا˘م» :«ترو˘ب˘سس» ة˘ف˘ي˘ح˘سص ا˘ه˘ت˘ل˘ق˘ن
و˘ه ي˘سسي˘م ل˘ي˘نو˘ي˘ل ي˘ف ي˘ن˘ب˘ج˘ع˘˘ي
اهب لجسسي يتلا ةقيرطلاو لكسشلا
ل˘˘˘خاد ه˘˘˘تا˘˘˘ب˘˘˘ث كلذ˘˘˘كو ،فاد˘˘˘˘هألا
.«بعلملا

ن˘˘ي˘˘يÓ˘˘م ه˘˘نو˘˘ل˘˘كر˘˘ي» :فا˘˘˘سضأاو
ي˘ف ر˘˘م˘˘ت˘˘سسيو سضه˘˘ن˘˘يو ،تار˘˘م˘˘لا
م˘˘˘سصخ˘˘˘لا مر˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ي ه˘˘˘نإا ،بع˘˘˘ل˘˘˘˘لا

.«ريبك لكسشب تايرابملاو
لا˘ث˘م ي˘سسي˘م ل˘ي˘˘نو˘˘ي˘˘ل»: ع˘˘با˘˘تو

.«مدقلا ةرك دودح زواجتي

لا˘ق˘ت˘نا ة˘ي˘لا˘م˘ت˘حا ن˘ع ه˘˘لاؤو˘˘سسبو
ح˘˘سصن ،ة˘˘نو˘˘ل˘˘˘سشر˘˘˘ب ى˘˘˘لإا ورا˘˘˘تول
رتنإا عم رارمتسسلاب هنطاوم وبسسيرك
يف ىقبي نأا ىنمتأا» لاقو.نÓيم
ى˘˘˘لوألا ه˘˘˘ما˘˘˘ع و˘˘˘ه اذ˘˘˘ه˘˘˘ف ،ر˘˘˘ت˘˘˘نإا

سساسسأا هيدل نوكي نأا لمآا .يسساسسأاك
ةهجو نع ثحبي نأا لبق ةبÓسص رثكأا

ديج بعل وراتول» :متأاو.«ةديدج
،ةزيمم ةي˘سصخ˘سش ه˘يد˘لو ل˘ما˘كت˘مو
وأا هدرفمب موجهلا يف بعللا هنكميو
.«رخآا مجاهم راوجب

زينيتراŸ هتحيصصن ددجيو ..يصسيÃ ىنغتي وبصسيرك

˘مو˘ي˘لا ،ي˘نا˘ب˘سسإا ر˘ير˘ق˘˘ت ف˘˘سشك
د˘˘جاو˘˘ت مد˘˘ع بب˘˘سس ن˘˘ع ،ءا˘˘ع˘˘˘برألا
،ديردم لاير دئاق ،سسومار ويجريسس
ن˘ي˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا سضع˘˘ب عا˘˘م˘˘ت˘˘جا ي˘˘ف
ة˘˘سشقا˘˘ن˘˘م ل˘˘جأا ن˘˘م ،ن˘˘ي˘˘ي˘˘م˘˘˘سسر˘˘˘لا
.«اغيللا» فانئتسسا لوكوتورب

رو˘˘˘سضح ن˘˘˘ع سسو˘˘˘مار رذ˘˘˘ت˘˘˘عاو
سسمأا ،ويديفلا ربع مت يذلا عامتجلا
ي˘˘ناد ه˘˘ل˘˘ي˘˘˘مز ر˘˘˘سضحو ،ءا˘˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لا

لا˘ير˘ل ا˘ًل˘ث˘م˘م ه˘ن˘م ا˘ًلد˘ب لا˘˘خا˘˘فرا˘˘ك
هيكيب دراريج ىلإا ةفاسضإلاب ،ديردم
وكيتلتأا نم يكو˘كو ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ن˘م
لاير نم يدنمارايإا رييسسآاو ،ديردم
ان˘يدا˘ك» ة˘عاذإا بسسح˘بو.داديسسوسس
سسومار ويجريسس نإاف ةينابسسإلا «ريسس
ةسسيئر عم عامتجلا يف دجاوتي مل
ن˘ير˘يإا ي˘سضا˘ير˘لا ى˘ل˘عألا سسل˘ج˘م˘˘لا
Óيإا رودافلسس ةحسصلا ريزوو ونازول
ودنانر˘ف ة˘ي˘ح˘سصلا ئراو˘ط˘لا ر˘يد˘مو

ةدوجوملا تاسضقانتلا ببسسب نوميسس
مدقلا ةرك اياسضق عم لماعتلا لوح
فسصوو.انوروك سسوري˘ف ة˘ح˘ئا˘جو
ي˘˘نادو ه˘˘ي˘˘كي˘˘ب درار˘˘ي˘˘ج ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘˘لا

فا˘˘˘ن˘˘˘ئ˘˘˘ت˘˘˘سسا رار˘˘˘˘ق ،لا˘˘˘˘خا˘˘˘˘فرا˘˘˘˘ك
ا˘م˘ل اًر˘ظ˘ن «عر˘سست˘˘م˘˘لا»ـب«ا˘˘غ˘˘ي˘˘ل˘˘لا»

ةح˘سص ى˘ل˘ع ةرو˘ط˘خ ن˘م ه˘ب˘ب˘سسي˘سس
سسوري˘ف ي˘سشف˘ت ل˘ظ ي˘ف ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

فنأا˘ت˘سس˘ُت نأا رر˘ق˘م˘لا ن˘مو.انوروك
دعب ،يرا˘ج˘لا ناو˘ج11 موي اج˘ي˘ل˘لا
ةحئاج ببسسب رهسشأا3 وحن ماد فقوت

.انوروك

انوروك ةحئاج عم ÚلوؤوصسŸا لماعت نع سضار Òغ سسومار

،يناب˘سسإا ي˘ف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت ف˘سشك
يتيسس رتسسسشنام مامتها نع ،سسمأا
م˘ج˘˘ن تا˘˘مد˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘لا˘˘ب
يفيسصلا وتاكريم˘لا ي˘ف ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
.لبقملا

(اًماع82) وتربور يجريسس بعلو
نيئسشانلا ةلحرم ذنم ةنولسشرب يف
تابو ،لوألا قيرفلا ىلإا لسصو ىتح
،نيبردملا عيمج عم اًرثؤوم اًرسصنع
ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا ي˘˘ف بع˘˘ل˘˘لا ه˘˘تدا˘˘جإل
.زكارملا

ود˘˘نو˘˘م» ة˘˘ف˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سص بسسح˘˘˘بو
كانه نإاف ،ة˘ي˘نا˘ب˘سسإلا «و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد
ر˘ت˘سسسشنا˘م ل˘ب˘ق ن˘م يو˘ق ما˘م˘˘ت˘˘ها
هفرعي ثيح ،و˘تر˘بور م˘سضب ي˘ت˘ي˘سس
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا برد˘˘م لو˘˘يدراو˘˘غ بي˘˘ب
اًبردم ناك نأا ذنم ،اًديج يزيلجنإلا
.اسسرابلل

ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘سصو˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع ءا˘˘˘˘ن˘˘˘˘بو
ي˘˘˘˘كي˘˘˘˘˘سسكت ما˘˘˘˘˘ق ،لو˘˘˘˘˘يدراو˘˘˘˘˘غ
يف يسضايرلا ريدملا ،ن˘ي˘ت˘سسير˘غ˘ي˘ب
ف˘˘قو˘˘م ن˘˘ع لاؤو˘˘سسلا˘˘ب ،ي˘˘ت˘˘ي˘˘سسلا
.بعÓلا

ه˘ي˘˘ف ثح˘˘ب˘˘ي يذ˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘فو

˘ماد˘خ˘ت˘سسا ة˘لوا˘ح˘م ن˘ع ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
ةيفيسصلا هتاقفسص ءاهنإا يف هيبعل
ر˘ت˘نإا ن˘م ز˘ي˘ن˘ي˘ترا˘م ورا˘تول ل˘˘ث˘˘م
ن˘م سشت˘ي˘نا˘ي˘ب م˘ي˘لار˘ي˘م وأا ،نÓ˘˘ي˘˘م

ي˘جر˘˘ي˘˘سس يو˘˘ن˘˘ي ل ،سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج
.نييدانلا نم يأا ىلإا لاقتنلا

سضعب ةنولسشرب بلط ،هيلع ءانبو
˘˘ما˘˘م˘˘تإل ا˘˘ًطر˘˘سش ع˘˘˘سضوو ،تقو˘˘˘لا

يأا نع ةديعب نوكت نأا وه ةقفسصلا
.تاسضياقم

ع˘م د˘ق˘ع˘˘ب و˘˘تر˘˘ي˘˘بور ط˘˘ب˘˘تر˘˘يو
.2202 فيسص ىتح دتمم ةنولسشرب

Òغي سسوتنفوج
يلبÁد تاعانق
نامثع يسسنرفلا حانجلا تاب

ن˘ع ل˘ي˘حر˘ل˘ل ا˘ئ˘ي˘ه˘م ي˘ل˘ب˘م˘˘يد
تلا˘ق˘ت˘نلا لÓ˘خ ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب
سضور˘ع˘لا ل˘ظ ي˘ف ،ة˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
.هل ةمدقملا ةريخألا

ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت ف˘˘˘سشكو
ن˘ع ،ءا˘ع˘برألا مو˘ي˘لا ،ي˘نا˘˘ب˘˘سسإا
ءاقبلا يف بعÓلا تاعانق ريغت
يعسس لظ يف ،«ون بماك» يف
ى˘ل˘ع لو˘سصح˘ل˘ل سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج
.هتامدخ

ود˘نو˘˘م» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص تلا˘˘قو
هنإا سسمأا ةينابسسإلا «وفيتروبيد
سسو˘ت˘ن˘فو˘ج نأا فور˘ع˘م˘˘لا ن˘˘م
ىل˘ع ي˘ل˘ب˘م˘يد م˘سض ي˘ف بغر˘ي
لظ يف اميسسل ،ةراعإلا ليبسس
ءي˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘لا بعÓ˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘سس
نأا لبق ،ةرركت˘م˘لا تا˘با˘سصإلا˘ب
.ديدج روطت نع فسشكت

رظ˘ن˘ي ي˘ل˘ب˘م˘يد» :تح˘سضوأاو
تايناكمإلا لك ىلإا ةيدجب نآلا
يلاطيإلا يدا˘ن˘لا ن˘م ة˘مد˘ق˘م˘لا

ه˘نأا ة˘˘سصا˘˘خ ،سضر˘˘ع˘˘لا ن˘˘م˘˘سض
ربكأا ةسصر˘ف ن˘ع ا˘ي˘ل˘ع˘ف ثح˘ب˘ي
.«بعلل

ةرتف دهسشت نأا عقوتملا نمو
ةق˘ف˘سص ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا تلا˘ق˘ت˘نلا
ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘لدا˘˘˘ب˘˘˘ت
كسسم˘ت˘ي ثي˘ح ،سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘جو
م˘ي˘˘لار˘˘ي˘˘م م˘˘سضب «ا˘˘نار˘˘غو˘˘ل˘˘ب»
ط˘˘˘˘سسو بعل ،سشت˘˘˘˘ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب
.«يرينوكنايب»

نإا ى˘لإا ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘سصلا تت˘˘ف˘˘لو
م˘سض ي˘˘ف سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج ة˘˘ب˘˘غر
مدقت عقاو ىلع زكترت يلبميد
ناو˘خ ي˘˘ب˘˘مو˘˘لو˘˘كلا حا˘˘ن˘˘ج˘˘لا

،(ةنسس23) رمعلا يف ودارداوك
ءادأا˘˘ب (يرا˘˘سس) عا˘˘ن˘˘ت˘˘قا مد˘˘عو
اذه يف يكسسيدرانرب وكيريديف
.زكرملا



رتسسسشنام عفادم اهونوأا مودين لاق
هنأاب اقلطم رعسشي مل هنإا قباسسلا يتيسس
يتلا ،ةدحتملا تايلولا يف امامت نمآا
ر˘ع˘˘سشيو ،8102 ذ˘ن˘م ا˘ه˘˘ي˘˘ف سشي˘˘ع˘˘ي
يف ةطرسشلا نم «ةقث مدعو فوخب»
.دÓبلا

لجر وهو ،ديولف جروج لتقم دعبو
هزاجتحا ءانثأا هسسافنأا ظفل لزعأا دوسسأا

سسي˘لو˘با˘ي˘ن˘م ي˘ف ة˘طر˘سشلا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م
ا˘˘هو˘˘نوأا لا˘˘ق ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘˘لا عو˘˘˘ب˘˘˘سسألا
امئاد قلقلاب رعسشأا» :دلوملا يريجينلا

ذوفنلا يوذ نم سسانلا رظن ةيفيك نم
لاير بعل ،اهونوأا غلبأاو.«يتافرسصتل
يرود˘˘لا˘˘ب سسفا˘˘ن˘˘م˘˘˘لا كي˘˘˘ل تلو˘˘˘سس
ل» :يسس.يب.يب ،مدقلا ةركل يكيرمألا
ى˘˘˘سشخأا ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘كل كلذ لو˘˘˘˘قأا نأا بحأا
.«اهب قثأا لو انه ةطرسشلا

دلبلا اذه يف سشيعلا تببحأا» :دكأاو
يلزنم رداغأا ل ،رخآا ابناج كانه نكل

.«%001 ةبسسنب نمآا ينأاب رعسشأاو
6 ى˘˘˘سضمأا يذ˘˘˘لا ،ا˘˘˘هو˘˘˘˘نوأا لا˘˘˘˘قو

لبق زرجنير كراب زنيوك يف تاونسس
يذلا كيل تلوسس لاير ىلإا همامسضنا
ن˘ي˘ناو˘ق نإا ،ه˘ل ار˘ق˘م ا˘تو˘ي ن˘م ذ˘خ˘ت˘˘ي
تمهاسس ةدحتملا تايلولا يف حÓسسلا
33 ـلا وذ فاسضأاو.هفواخم ديازت يف
رعسشأا ةدح˘ت˘م˘لا ة˘كل˘م˘م˘لا ي˘ف» :ة˘ن˘سس
ءيسش يأا ثدح نإا ىتح هنأل ربكأا ةحارب

نكل .حجرألا ىلع اتيمم نوكي نل هنإاف
ل˘م˘ح ي˘ف) م˘˘ه˘˘قو˘˘ق˘˘ح بب˘˘سسبو ا˘˘ن˘˘ه
ح˘˘˘ب˘˘˘سصت نأا ع˘˘˘ئا˘˘˘سشلا ن˘˘˘م (حÓ˘˘˘سسلا
حاترم انأا» :لمكأاو.«ةتيمم تاهجاوملا
نم عون يأاب رمألا قلعتي امدنع نكل
اذإا ،ةطرسشلا نم تناك اذإا ،ةيسشحولا
دقفأا امبر ةئطاخ ةقيرطب يعم اولماعت

.«موي لك كلذب رعسشأا .يتايح

لسساكوين بيبط نوسسرتاك لوب لاق
نوبعÓلا يناعي نأا عقوتي هنإا دتيانوي
لد˘˘ع˘˘م˘˘لا ن˘˘م ى˘˘ل˘˘عأا تا˘˘با˘˘سصإا ن˘˘˘م
يرودلا ف˘نأا˘ت˘سس˘ُي ا˘مد˘ن˘ع ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا
اذه مدقلا ةر˘كل زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا
ة˘ح˘ئا˘ج بب˘سسب ه˘ف˘قو˘ت د˘˘ع˘˘ب ر˘˘ه˘˘سشلا

31 يف يرودلا فقوتو.91‐ديفوك
ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ي˘سشف˘ت د˘ع˘ب سسرا˘م
اهتابيردت قرفلا تفنأاتسساو دجتسسملا
نأا ل˘ب˘ق ةر˘ي˘˘غ˘˘سص تا˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م ي˘˘ف
ح˘لا˘سصل ي˘سضا˘م˘لا عو˘ب˘سسألا تو˘سصت
نيب تاماحتلا دوجو يف نارملل ةدوعلا
ديدج نم ةقباسسملا ءدب لبق نيبعÓلا

ةئيه نوسسرتا˘ك غ˘ل˘بأاو.ناو˘ج71 ي˘˘ف
:(ي˘سس.ي˘ب.ي˘ب) ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘˘ب˘˘لا ة˘˘عاذإلا
اذه يف تاباسصإلا نم ديزملا عقوتن»
ىلع نوسضكري اوناك نوبعÓلا .تقولا
ةدمل مهلزانم يف نوبردتيو ةزهجألا
اذه ريثيسس ي˘لا˘ت˘لا˘بو ع˘ي˘با˘سسأا ة˘ي˘نا˘م˘ث
.«مهداسسجأا رييغتلا

يف فقوت ةرتف كانه تناك» :عباتو
ةدع لبق ةيكيرمألا مدقلا ةرك يرود
بوقرعلا رتو تاباسصإا تدازو ماوعأا

.«كلذ سسردن نحنف كلذلو
فانئت˘سسل يرود˘لا ط˘ط˘خ تق˘ل˘تو

يسضاملا عو˘ب˘سسألا ة˘ع˘فد تا˘يرا˘ب˘م˘لا

ن˘م ة˘لو˘ج ثد˘حأا ر˘ف˘˘سست م˘˘ل ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع
يأا ن˘ع ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف سصو˘˘ح˘˘ف
ثÓثلا تلوجلا يفو.ةيباجيإا تلاح
تا˘ب˘يرد˘ت˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا ذ˘ن˘م ة˘ق˘با˘سسلا

.ةيباجيإا ةلاح21 ترهظ
نأا نآلا قثاو انأا» :نوسسرتاك فاسضأاو

يرود˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘نأا بيرد˘˘˘˘ت بعÓ˘˘˘˘م
نكامألا رثكأا نم زاتمملا يزيلجنإلا
ةريبك ةي˘لوؤو˘سسم كا˘ن˘ه .ا˘ي˘لا˘ح ة˘ن˘مآلا

اوفرسصتي نأا مهيل˘عو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ى˘ل˘ع
.«ةئيبلا هذه جراخ ةيفارتحاب
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ماهنتو˘ت م˘جا˘ه˘م ن˘ي˘ك يرا˘ه لا˘ق
ةدوعلل سسامحب علطتي هنإا يزيلجنإلا
فان˘ئ˘ت˘سسا ع˘م كلذو ،بعÓ˘م˘لا ى˘لإا

يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا يرود˘˘لا تا˘˘سسفا˘˘ن˘˘م
ناوج71 ن˘م ارا˘ب˘ت˘˘عا زا˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا
.يراجلا

نع يزيلج˘نإلا م˘جا˘ه˘م˘لا بي˘غ˘يو
يراجلا ما˘ع˘لا ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م بعÓ˘م˘لا
تءاج دقو ذخفلا يف ةباسصإا ببسسب
ءا˘بو ة˘˘مزأا بب˘˘سسب ف˘˘قو˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف
د˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا ا˘˘˘نورو˘˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف
يف ةسصر˘ف˘لا ه˘ح˘ن˘م˘ت˘ل (‐91ديفوك)
ن˘م ةر˘ي˘خألا ل˘حار˘م˘لا˘ب ة˘كرا˘سشم˘لا
.مسسوملا اذه يرودلا

تا˘ح˘ير˘سصت ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ك ل˘˘سصاوو
:تنرتنإلا ىلع ماهنتوت يدان عقومل
«.ديدج نم ةدوعلا راظتنا قيطأا ل»

نع بايغلا ةرتف تناك» :فاسضأاو
يدانلا نأاو ةسصاخ ،ةليوط تايرابملا
،ن˘يزرا˘ب ن˘ي˘ب˘˘عل ما˘˘م˘˘سضنا د˘˘ه˘˘سش
بعل˘م˘لا ى˘ل˘ع د˘جاو˘ت˘لا ي˘ف بغرأاو
عم بعللاو ةدوعلا ىلإا علطتأا .مهعم
«.اددجم قيرفلا

بعلل سسمحتم هنأا ىلإا نيك راسشأاو
يف ةديد˘ج˘لا ر˘سصا˘ن˘ع˘لا ن˘م2 ع˘˘م
نوسسدي˘غ ا˘م˘هو ،ما˘ه˘ن˘تو˘ت فو˘ف˘سص
.نيوغريب نفيتسسو زيدنانريف

بردتلا يف ارخؤوم انأادب» :فاسضأاو

،يفناج يف ةباسصإÓل تسضرعت ..اعم
وأا بعللا ةبرجتب دعب رمأا مل كلذل
،نفي˘ت˘سسو نو˘سسد˘ي˘غ ع˘م كا˘كت˘حلا

«.عبطلاب امهبعل تدهاسش يننأا مغر
.ديج لاحب ودبي قيرفلا» :فاسضأاو

ةدع˘ت˘سسمو ة˘ق˘ئل ر˘سصا˘ن˘ع˘لا ع˘ي˘م˘ج
ىو˘قأا ي˘ف نو˘كنو ،ا˘مد˘ق ي˘سضم˘˘ل˘˘ل
ع˘ي˘م˘ج نو˘كت ا˘مد˘ن˘ع ا˘ن˘تا˘˘يو˘˘ت˘˘سسم
لسصاونسس .ديج لاحب قيرفلا رسصانع
ىتحو نآلا نم ارابتعا داجلا لمعلا
˘مد˘ق˘ن نأا ى˘ن˘م˘تأاو ى˘لوألا ةارا˘ب˘م˘˘لا

تا˘ه˘جاو˘م˘لا ي˘ف ة˘يو˘ق تا˘يو˘ت˘˘سسم
«.ةريخألا عسستلا

دتيانوي Îصسصشنام ليمج درل ىعصسي ولاغيإا
ىلإا دتيانوي رتسسسشنام عفري نأا ،ولاغيإا نويدوأا ،يريجينلا مجاهملا لمأاي

اوهنيسش ياهغنسش نم يزيلجنإلا يدانلل هتراعإا ددم امدعب ،ىلعأا ةناكم
.1202 يناثلا نوناك رياني ةياهن ىتح ،ينيسصلا

فقوت لبق ،دتيانوي عم تايرابم ينامث يف فادهأا ةعبرأا ولاغيإا لجسسو
.91‐ديفوك ةحئاج ببسسب مسسوملا

...بعلل دعتسسمو سسمحتم انأا» :تنرتنإلا ىلع دتيانوي عقوم ولاغيإا غلبأاو
ثيدحلا نم ريثكلا كانه ناك هنأل ،ةبعسص تناك ةيسضاملا ةليلقلا مايألا

.«يلبقتسسم لوح
انه انأا ...امازتلاو اءوده رثكأا ينلعجي اذهو ،يتراعإا تددم نآلا» :عباتو

،رمألاب عاتمتسسلاو دهجلا نم ريثكلا لذبأا نأا طقف ديرأا ،رياني ةياهن ىتح
.«ىلعأا ةناكم ىلإا عفتري ىتح ءيسش يأا لعفو قيرفلا ةدناسسمو

سسماخلا زكرملا لتحيو ،يرودلا يف دتيانويل تايرابم عسست ىقبتتو
.يسسليسشت فلخ طاقن ثÓث قرافب ،ةطقن54 ديسصرب

.يراجلا ناريزح وينوي71 يف مسسوملا فانئتسسا رظتنملا نمو
،يبوروألا يرودلا يف ةينامثلا رود ىلإا لهأاتلا ابيرقت دتيانوي نمسضو

.رسشع ةتسسلا رود باهذ يف ،سستنيل كسسل ىلع0‐5 هزوف دعب
نوكي دق ،ىرخأا ةرم يرودلا ءدب راظتنا عيطتسسأا ل» :ولاغيإا فاسضأاو

اننأا قثاو انأاو اريبك ادهج لذبن ...مسسوملا ةياهن لبق ةارابم61 وأا51 كانه
اريبك ادهج لذبنو سضكرن ،ةديج ةلاح يف لكلا ،عئار لكسشب يدؤونسس
.«نسسحتي ءيسش لك ..مدقلا ةرك بعلنو

ديولف لتقم ىلع ÚبعÓلا جاجتحل ÊاŸأا مهفت
تاكرحلل همهفت نع ،سسام وكياه ،يناملألا ةيجراخلا ريزو برعأا

،يناملألا يرودلا يف نيفرتحم نيبعل ةدع نم تردسص يتلا ةيجاجتحلا
.هدÓب ةطرسش دي ىلع ديولف جروج يكيرمألا نطاوملا لتقم ةعقاو ىلع

يتلا ةقيرطلل اًسضيأاو ،تاجاجتحلا هذهل لماك مهفت يدل» :سسام لاقو
دق نوكت نأا لمآاو ،ظفحتلا نم ريبك ردقب تناك اهنأا دجأا يتلا ،اهب تمت
.«اهمييقت مهب طونملا نيلوؤوسسملا نم اسضيأا وحنلا اذه ىلع تدهوسش

ىلع ةراسش ىدترا دق ،هكلاسش بعل ينيكام نوتسسيو يكيرمألا ناكو
كلاسش اهرسسخ يتلا ةارابملا لÓخ «جروجل ةلادعلا» ةرابع لمحت هعارذ
.يسضاملا تبسسلا در نود فدهب نميرب ردريف مامأا هسضرأا ىلع

فر˘سشأاو و˘سشنا˘سس نودا˘ج د˘نو˘م˘ترود ا˘ب˘عل نا˘ك ،ل˘سصت˘م قا˘ي˘سس ي˘˘فو
ةلادعلا» ةرابع لمحت ،قيرفلا سصيمق تحت تاتريسش يت ايدترا يميكح
.«ديولف جروجل

لÓخ هتبكر ىلع ،خابدÓغنسشنوم بعل ماروت سسوكرام اثج امنيب
تسسيدوم ينوتنأا مسضنا امك ،ثدحلل ةيزمر ةراسشإا يف ،هفدهب لافتحلا

.ثدحلا ىلع ةلاد ةراسشإا ءادأاب تاجاجتحلا ىلإا غيزبيل بعل
داحتا لبق نم تابوقعل سضرعتلا ةيناكمإا ،ةعبرألا نوبعÓلا هجاويو

ةحفاكم دوهجل مهتدناسسم نع ينلع لكسشب ريبعتلا دعب ايناملأا يف ةركلا
.«اغيلسسدنوبلا» نم ةيسضاملا ةلوجلا لÓخ ةيرسصنعلا

يراصس ةبغر يبلت ةيلدابت ةقفصص
يسسليسشت هاجتا نع ،ءاثÓثلا مو˘ي˘لا ،ي˘لا˘ط˘يإا ي˘ف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت ثد˘ح˘ت

يكسسيدرانرب وكيريديف يئانثلا لمسشت ،ةيلدابت ةقفسص ماربإل سسوتنفوجو
.وينيجروجو

مدقأا نم وه سسوتنفوج نإاف ،«تروبسس وليد اتيزاغل» ةفيحسص بسسحبو
يف ،وينيجروج مسض لباقم ،«زولبلا» ىلع يكسسيدرانرب سضرع ةوطخ ىلع
.لسضفملا هبعل مسض ىلع ،يفويلا بردم يراسس ويسسيروام سصرح لظ

امدنع هب قحلي نأا لبق ،يلوبان يف يراسس ةدايق تحت وينيجروج بعلو
.يسسليسشت بيردتل يلاطيإلا بردملا لقتنا

ررق ،وينيجروج نع يلختلا لباقم وروأا نويلم04 يسسليسشت ديدحت عمو
.ةقفسصلا نمسض يكسسيدرانرب سضرع ،سسوتنفوج

اًديفم نوكيسس يكسسيدرانرب وكيريديف نأا ،يسسليسشت يف عيمجلا دقتعيو
.سسوتنفوج نم اًمداق همامسضنا لاح «زولبلا»ـل

يسضايرلا ريدم˘لا ي˘سسي˘تارا˘ب و˘ي˘با˘ف ن˘ي˘ب عا˘م˘ت˘جا د˘ق˘ع ع˘قو˘ت˘م˘لا ن˘مو
ةفاك ىلع قافتÓل ،لجاعلا بيرقلا يف يسسليسشت يلوؤوسسمو ،سسوتنفوجل
.ةيلدابتلا ةقفسصلا ليسصافت

حا‚ دعب ةÒغلاب نورعصشي نويصسنرفلا :لويناصس
«اغيلصسدنوبلا»

نإا ،خنويم نريابو يسسنرفلا بختنملل قباسسلا مجنلا ،لويناسس يليو لاق
ةسصاخ ،اريبك أاطخ ناك ،انوروك ةمزأا ببسسب ،يسسنرفلا يرودلا ءاغلإا رارق
ةلجمل تاحيرسصت يف لويناسس فاسضأاو.يناملألا يرودلا ةبرجت حاجن دعب
يرود˘لا م˘سسو˘م ءا˘غ˘لإا رار˘ق نأا ة˘ل˘كسشم˘لا» :ة˘ي˘نا˘م˘لألا «د˘ل˘ي˘ب ترو˘˘ب˘˘سش»
ىلإا ةيسسنرفلا ريهامجلا رظنت نآلاو .ةياغلل ركبم تقو يف ذختا يسسنرفلا
.«ةريغلاب نورعسشي نيريثك نأا كسش لو ،ايناملأا

يسضاملا ليرفأا رخاوأا يف تنلعأا دق يسسنرفلا يرودلا ةطبار تناكو
.بقللاب ،يرودلا ردسصتم ،نامريج ناسس سسيراب جيوتتو مسسوملا ءاغلإا

لوسصح ةقيقح يف نمكي رارقلا ذاختا بابسسأا دحأا نإا لويناسس لاقو
.ينويزفيلتلا ثبلا تادئاع ىلع لعفلاب ةيدنألا نم ديدعلا

ولراكل ادعاسسم ابردم لمع يذلا ،لويناسس نأا ىلإا ةراسشإلا ردجتو
نوكت نأا بغريو بيردتلا ىلإا ةدوعلا يف لمأاي ،خنويم نرياب يف يتوليسشنأا

يف لمعلا يف ةدسشب بغرأا» :فسشكو.«اغيلسسدنوبلا» يف ةلبقملا هتطحم
تجسضنو ةنسس22 يرمعو ايناملأا يف يراوسشم تأادب دقف .اددجم ايناملأا
.«ايناملأاب يوق طابتراب رعسشأا .اهيف

ةباسصإ’ا ببسسب ةيسضاŸا ةÎفلا ‘ باغ

ديد÷ا ماهنتوت يئانث عم بعلل سسمحتم Úك

ةدحتŸا تايلولا ‘ اقلطم نامألاب رعصشأا ⁄ :اهونوأا

جيلÈÁÒلا ‘ تاباصصإلا لدعم ديازت عقوتي لصساكوين بيبط



هرعسس صضيفخت ديري ’ صس’وأاو3202 يف يهتني هدقع

يف رداغيو نويل عم لصصاوي نل راوع
يفيصصلا وتاكريملا

،ةيرئازجلا لوسصألا وذ بعÓلا راوع ماسسح لبقتسسم تاب
هدجاوت لظ يف يدانلا راوسصأا جراخ دعاسصلا نويل يدان مجن

.ةيدنألا نم ددع رادار ىلع
ءاقب نأا ،سسمأا يسسنرفلا «لابتوف سسنارف» ةلجم تفسشكو

يدانلا نكمت مدع لظ يف ةياغلل ابعسص تاب نويل يف راوع
ددع دجاوتو ةهج نم مسسوملا اذه ةيراقلا ةسسفانملل لهأاتلا نم
.ىرخأا ةهج نم بعÓلا عم دقاعتلا يف بغري يذلا ةيدنألا نم
نويلم05 غلبم سسلوأا لاسشيم ةدايقب نويل يدان طرتسشاو
ةرادإلا لعجي ام وهو ،3202 فيسص هدقع يهتني بعÓل وروأا
قوسسلا يف هرعسس عجارت يدافتل بعÓلا دقع عيب ىلع رسصت

.هدقع ءاهتنا بارتقا دنع
ب.م.يرسسيإا

ةمسصاعلا داحتا
ليق ام ءارو قايسسن’ا نم راسصنأ’ا ترذح

دكؤوتو تاعئاصشلا دنفت «ةراطوصس» ةرادإا
اهرارقتصسا ةعزعزل ىعصست افارطأا نأا
مت يتلا تاعئاسشلا ىلع ةوقب ةمسصاعلا داحتا ةرادإا تدر

ةيسضق سصخي اميف ةيسضام˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا تا˘عا˘سسلا ي˘ف ا˘ه˘لواد˘ت
.قيرفلا ةرادإاو قيلع ديعسس ةدايقب يواهلا يدانلا

يف ةيمسسرلا قيرفلا ةحفسص ىلع انايب داحتلا ةرادإا ترسشنو
ةريخألا ةنوآلا يف ليق ام لك نأا هيف تدكأا ،«كوب سسيافلا»
بيترت نم نكم˘ت ا˘مد˘ع˘ب ق˘ير˘ف˘لا رار˘ق˘ت˘سسا˘ب سسا˘سسم˘لا ه˘فد˘ه
يف ةيسضقلا نأا ةحسضوم ،حيحسصلا راسسملا ىلع وهو ،هقاروأا
2ـب قلعتي رمألا نأا امك سساسسألا نم اهيف لسصفي ملو ةلادعلا

.رايلم21 سسيلو ميتنسس رايلم
تبلطو يدانلا راسصنأا ىلإا اريذحت ةرادإلا تهجو ريخألا يفو

ىلع ابلسس رثؤوت دق يتلا تاعئاسشلا ءارو قايسسنلا مدع مهنم
.قيرفلا

ب.م.يرسسيإا
 ةيدنأ’ا اهسشيعت يتلا ةبعسصلا ةيلاملا ةيعسضولا ببسسب

ةصسفانملا فانئتصسا نوصضفري نوبردم
مصسوملا ءاهنإا ىلع نورصصي نورخآاو

نيب ةيرئازجلا ةيدنألا وبردم اهسشيعي ماسسقنلا نم ةلاح
ةرازوو مدقلا ةركل يرئازجلا داحتلا رارقل سضفارو ديؤوم
عفر دعب مسسوملا مامتإا ىلع اقفتا امدعب ،ةسضايرلاو بابسشلا
يتلا قرفلا لسضفت.ءابولا ىلع ةرطيسسلاو ،يحسصلا رجحلا
قافوو لئابقلا ةبيبسش رارغ ىلع بيترتلا ةمدقم يف دجاوتت
عارسصلل ةينطولا ةلوطبلا ةلسصاوم رئازجلا ةيدولوم ،فيطسس
قرف ملحت نيح يف دادزولب بابسش ردسصتملا عم بقللا ىلع
ءاغلإاب ،طوقسسلا يداف˘ت˘ل بع˘ل˘ت ي˘ت˘لاو ة˘لو˘ط˘ب˘لا بي˘تر˘ت ل˘يذ
مدعلو ةهج نم طوقسسلا يدافتل سضيبأا مسسوم نÓعإاو جئاتنلا
ةقناخلا ةيلاملا ةمزألا لظ يف اميسسل نيبعÓلا روجأا ديدسست
طسسو قرف هديرت يذلا رمألا سسفن وهو ،ةيدنألاب فسصعت يتلا
تامزألا يدافتل سضيبأا مسسوم نÓعإا لسضفت يتلا بيترتلا
.قرفلا لكب فسصعت يتلا ةيلاملا

ب.م.يرسسيإا
لئابقلا ةبيبسش

ةديدج ةيلام ةمزأا ىدافت لÓم

«يرانكلا» حلاصصل مكحي «سساتلا»
ولام ةيصضق يف

يلودلا بعÓلا ولام ةي˘سضق˘ب ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘سش ق˘ير˘ف زا˘ف
ة˘ن˘سس ي˘ل˘ئا˘ب˘ق˘لا يدا˘ن˘لا ناو˘لأا ل˘م˘˘ح يذ˘˘لا ي˘˘با˘˘ن˘˘ي˘˘كرو˘˘ب˘˘لا

.يرسصملا ةحومسس يدان ىلإا لاقتنلا لبق5102/6102
يمارل يد تروبسسينموأا يتيسسوسس قيرف ةرادإا تعفرو

ديدسست «يرانكلا» ةرادإا نم تبلطو ةيلودل ةمكحملل ىوكسش
ةرادإا رخأات ةيفلخ ىلع ررسضلل سضيوعتك وروأا نويلم2 غلبم
تنيع يرانكلا ةرادإا نأا لإا ،لاملا ديدسست يف ةبيبسشلا يدان
نم يدانلا نكم ام ،ةلثامم ةيسضق يف فورعم ايسسنرف ايماحم
يدا˘ن˘لا ةرادإل لا˘م˘لا دد˘سس ه˘نأاو ا˘م˘ي˘سسل ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا˘˘ب زو˘˘ف˘˘لا
دق لÓم نوكي ةيسضقلاب «يرانكلا» زوف دعبو.يراوفيإلا
ةماود يف ق˘ير˘ف˘لا لا˘خدإا˘ب ة˘ل˘ي˘ف˘ك تنا˘ك ة˘ي˘لا˘م ة˘مزأا زوا˘ج˘ت
نم يناعي يدانلا ناو اسصوسصخ اهنع ىنغ يف وه لكاسشم
.ةقناخ ةيلام تاملأا

ب.م.يرسسيإا

9572ددعلا ^1441 لاوسش21ـل قفاوملا0202 ناوج40صسيمخلاةصضايرلا

ةبعسصلا هتيادب مغر ةزيمم اماقرأا ققح
13

د˘ئا˘˘ق زر˘˘ح˘˘م سضا˘˘ير دا˘˘ع
يدان مجن ،ينطولا بختنملا

هتيادب ىلإا يتيسس رتسسسشنام
هنأا احسضوم ،ريخألا اذه عم
،ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك تا˘˘بو˘˘ع˘˘سص ه˘˘˘جاو
نم ةوق˘ب ل˘تا˘ق ه˘نأا ا˘ح˘سضو˘م
ةليكسشت يف ناكم زجح لجأا
بي˘˘ب ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسلا برد˘˘˘م˘˘˘لا

.لويدراوغ
رتسسسشنام» عقوم حسضوأاو

يف زرحم عيقوت نأا «غنينفإا
عم جيوتتلا بقع ءاج يتيسسلا
يرود˘˘˘لا بق˘˘˘ل˘˘˘ب ر˘˘˘ت˘˘˘˘سسي˘˘˘˘ل
م˘ل اذ˘ه م˘غرو ،يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نلا
سضر˘ف ن˘م سضا˘˘ير ن˘˘كم˘˘ت˘˘ي
ة˘ل˘ي˘كسشت ي˘˘ف ةو˘˘ق˘˘ب ه˘˘سسف˘˘ن
رباث نأا لإا ،ينابسسلا ينقتلا

ل˘ي˘ن ل˘جأا ن˘م ةو˘ق˘˘ب ل˘˘م˘˘عو
ل˘˘ط˘˘ب كرا˘˘˘سش ثي˘˘˘ح نا˘˘˘كم
لك يف ةارابم44 يف ايقيرفإا
ةارابم62 اهنم تاق˘با˘سسم˘لا
61 لمكأا نيح يف ،ايسساسسأا

.ةقيقد09ـلا ةياهن ىلإا ةارابم
عم يتيسسلا ةرادإا تدقاعتو

يرود˘˘˘لا ي˘˘˘ف بعل ل˘˘˘سضفأا
،6102 ة˘˘ن˘˘سس يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘˘نلا
ي˘ف ة˘ق˘ف˘سص ى˘˘ل˘˘غأا نو˘˘كي˘˘ل
تلسصو امدعب يدانلا خيرات
نويلم06ـلا ى˘لإا ة˘ق˘˘ف˘˘سصلا

يف نوكيل ،ينيلرتسسإا هينج
يب˘عل ع˘م ة˘سسر˘سش ة˘سسفا˘ن˘م
يف ناكم زجح ىلع يتيسسلا
قرزألا» يدا˘˘ن˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘˘كسشت
ة˘قرو ح˘ب˘˘سصي˘˘ل «يوا˘˘م˘˘سسلا

«فوسسلي˘ف˘لا» د˘ي ي˘ف ة˘ح˘بار
21 حنمو افده21 نود ثيح
.ةمسساح ةريرمت

يفاكلا تقولا كلمأا مل»
عسضو بردملا..ملقأاتلل
ام لك تمدقو ةقثلا ّيف

ةرم لك يف كلمأا
«اهيف كراسشأا
ي˘˘˘˘ف زر˘˘˘˘ح˘˘˘˘م لا˘˘˘˘˘قو

»:ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘سصت
ق˘˘ير˘˘ف ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م
زو˘ف˘ل˘ل بع˘ل˘˘ي ه˘˘نأا فور˘˘ع˘˘م
قيقحت لواحن نحنو ،طقفو
امد˘ن˘ع..ةارا˘ب˘م ل˘ك ي˘ف كلذ

ّي˘ف ع˘سضو برد˘م˘لا تل˘سصو
قرافلا عنسصأا مل ينكل ةقثلا
م˘ل»:ع˘با˘تو ،«ع˘˘ير˘˘سس ل˘˘كسشب
ملقأاتلل يفاكلا تقولا كلمأا
تيقبو ،نيديج نيبعل كانهف
ن˘˘˘م نا˘˘˘كو ة˘˘˘كد˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
متخو ،«دوعأا نأا ّيلع بعسصلا
ع˘م »:ه˘مÓ˘ك ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ل˘˘ط˘˘ب
تيظح مسسوملا ةياهن بارتقا
تن˘ك ةر˘م ل˘كو ،ة˘سصر˘ف˘˘لا˘˘ب
.«اديج ءادأا مدقأا اهيف كراسشأا

يريجنلا يلودلا وجوبيدأا
ريغ زرحم تاحيرسصت :قباسسلا

نوبحي ةقرافأ’او ةموهفم
نيتنسس لك «ناكلا» بعل
بعÓلا وجوبيدأا ديتوم در

،قباسسلا ير˘ي˘ج˘ي˘ن˘لا ي˘لود˘لا
سضا˘˘ير تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ى˘˘ل˘˘ع
يتلاو بختنم˘لا د˘ئا˘ق زر˘ح˘م

ممأا سسأاك ميظنتب اهيف بلاط
لدب تاون˘سس4 لك اي˘ق˘ير˘فإا

.نيتنسس لك نم
ي˘˘ف و˘˘˘جو˘˘˘ب˘˘˘يدأا ح˘˘˘سضوأاو

عقوم ا˘ه˘ب سصخ تا˘ح˘ير˘سصت
»:Ó˘ئا˘˘ق ،ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا «لو˘˘غ»
ر˘˘ي˘˘غ زر˘˘ح˘˘م تا˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘سصت
بع˘ل سصو˘سصخ˘ب ،ة˘مو˘ه˘ف˘˘م
نحنو ،تاونسس4 لك ناكلا
ةسسفانملا بعل بحن ةقرافألا
نأا دقت˘عأا »:ع˘با˘تو ،«ن˘ي˘ت˘ن˘سس
ىلع لو˘سصح˘لا د˘ير˘ي زر˘ح˘م
ه˘يدا˘ن ع˘م بع˘ل˘ل ر˘˘ب˘˘كأا تقو
متخو ،«ايسساسسأا ة˘كرا˘سشم˘لاو
ل˘ك بع˘ل˘˘ت نا˘˘كلا »:ه˘˘مÓ˘˘ك
ىدل ةميق اهحنم ام نيتنسس
ةد˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘تو ة˘˘قرا˘˘˘فألا
د˘ق تارود˘لا ن˘ي˘ب ة˘ي˘˘ن˘˘مز˘˘لا
ق˘ل˘خ˘يو ا˘ه˘ت˘م˘ي˘˘ق ا˘˘هد˘˘ق˘˘ف˘˘ي

تا˘ب˘خ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل تا˘˘بو˘˘ع˘˘سص
.«راسصنألا نزحيو

بناج ¤إا بعلل هجتي
يدنام

ىلع ›وغيف
لاير رادار

سسيتيب
يلوغيف نايف˘سس د˘جاو˘ت˘ي

م˘ج˘نو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
نمسض يكرتلا يارسس ةطلغ
ةيدنألا نم ديدعلا تامامتها
ا˘˘˘˘سصو˘˘˘˘سصخو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘بوروألا
ةرادإا رار˘ق د˘ع˘ب ،ة˘ي˘نا˘˘ب˘˘سسإلا
اذ˘ه ه˘ع˘ي˘ب ةرور˘سضب يدا˘ن˘˘لا
ة˘مزألا ة˘ه˘جاو˘م˘˘ل ف˘˘ي˘˘سصلا
اهب رمي يتلا ةقناخلا ةيلاملا
يرودلا فقوت ءارج قيرفلا
سسوريف ةمزأا ببسسب يكرتلا

.انوروك
ه˘ن˘ع ف˘˘سشك ا˘˘م بسسح˘˘بو

سصسصختملا «كيتاناف» عقوم
ق˘با˘سسلا ما˘ه˘ت˘˘سسيو بعل نأا
يدا˘ن ط˘ط˘خ ن˘م˘سض ل˘˘خد˘˘ي
يذلا ينابسسإلا سسيتيب لاير
ةر˘˘˘ت˘˘˘ف لÓ˘˘˘خ ه˘˘˘م˘˘˘سض دو˘˘˘ي
،ةلبقملا ةيفيسصلا تلاقتنلا

«و˘˘سسو˘˘سس» نأاو ا˘˘˘سصو˘˘˘سصخ
يرود˘˘˘˘لا اد˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج فر˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ي
هي˘ف بع˘ل نا د˘ع˘ب ي˘نا˘ب˘سسإلا
هيدان ةقفر تاونسس6 ةدمل
ةلاح يفو ،اي˘سسن˘لا˘ف ق˘با˘سسلا
لمتحملا نم ةقفسصلا مامتإا
ه˘ل˘ي˘مزو ه˘ن˘طاو˘م روا˘ج˘ي نأا
يدنام ىسسيع «رسضخلا» يف
ريخألا اذه ديدجت ةلاح يف
.يدانلا عم هدقع

طيمز .ع

رسضÿا Òهظ عم دقاعتلل بع’ عيب رظتنت «’ويفلا»

›وبان بلاطم ةفرعم رظتنتو مÓغ نع رظنلا فرصصت ⁄ انيتنرويف

اÒبك ايندب ادهج جات– ايقيرفإا ‘ رسضÿا عم تايرابŸا صضعب نأا دكأا

ةدايز ينم اوبلط..لامك Ìكألا يصسنرفلا يرودلا :روليد
يكيتكتلا مازتللا دقتفت ةيكيصسكŸا ةلوطبلاو اÎل‚ا ‘ نزولا

رظنلا يلاطيلا انيتنرويف يدان فرسصي مل
ينطولا بختنملا رسسيأا ريهظ مÓغ يزوف نع
ريراقت تفسشكو.يلاطيإلا يلوبان يدان مجنو
دحاو عيب رظتني انيتنرويف نأا ،ةيلاطيا ةيمÓعإا

ةفرعم اذكو ةهج نم هيبعل زربأا نيب نم
لجأا نم ىرخأا ةهج نم يلوبان يدان تابلط

نم ىرسسيلا ةهجلا ميعدتو مÓغ عم دقاعتلا
يدان ةرادإا نأا ردسصملا تاذ فاسضأاو.عافدلا
مغر ،مÓغ عم دقاعتلا لمأا دقفت مل «لويفلا»
ةلاغمو ةهج نم بعÓلا ىلع بلطلا ةرثك
.ىرخأا ةهج نم يلوبان يدان

ب.م.يرسسيإا

ب.م.يرسسيإا
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يرئازجلا يلودلا مجاهملا روليد يدنأا دقتنا
مد˘ق˘لا ةر˘ك ي˘سسنر˘ف˘لا ه˘ي˘ي˘ل˘ب˘نو˘م يدا˘ن م˘ج˘ن
يف ناغيو يدان يف طسشن امدعب ،ةيزيلجنلا

.ىسضم تقو
عقاوم ىلع ويديف يف ايقيرفإا لطب رهظو

سضعب ىلع هلÓخ باجأا يعامتجلا لسصاوتلا
ءاوسس ،يفارتحلا هراوسشم سصخت يتلا ةلئسسألا

،كيسسكملا ىتحو ارتلجنإا وأا اسسنرف يف ناك
ىلع دمتعي يزيلجنلا يرودلا»:روليد لاقو
وحن ةركلا نومري نوعفادملاو ،يندبلا بناجلا

09ـلا لÓخ اهيلع عارسصلا متيو ،طقف مامألا
ينم اوبلط دقل..هلوقأا ام اديج كردأا انأاو ،ةقيقد
تحت تنك ،تا˘مار˘غو˘ل˘ي˘ك5ـب ي˘˘نزو ع˘˘˘فر
.«فقوت نود تلمع ينكل طغسضلا

ارتلجنا يف ثدح ام هييلبنوم مجن هبسش امك
رسضخلا عم اهسضوخي يتلا تايرابملا سضعبب
ي˘ف بع˘ل˘ن ا˘مد˘ن˘ع »:در˘ط˘ت˘سساو ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ي˘˘ف
ربكأا ادوهجم بلطتت تايرابملا سضعب ايقيرفإا

.«ةبعسص رومألا نوكتو
’امك Ìكأ’ا يسسنرفلا يرودلا»

«يكيسسكŸا يرودلا ‘ بئاغ مازتل’او
ي˘ف ه˘ت˘بر˘ج˘ت لو˘ح لاؤو˘سس ى˘ل˘ع هدر ي˘فو

ا˘ي˘ق˘ير˘فا ل˘ط˘ب دا˘سشأا ،ة˘ي˘سسنر˘˘ف˘˘لا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا
ةنراقم لامك رثكألا هنأا احسضوم «1غيللا»ـب
نأا ا˘ح˘سضو˘م ،ا˘ه˘ي˘ف ط˘سشن ي˘ت˘لا تا˘يرود˘˘لا˘˘ب
،يكيتكتلا مازتللا دقتفي يكيسسكملا يرودلا

نيب ًلامك رثكأل ةيسسنرفلا ةلوطبلا »:حسضوأاو
ءايوقأاو ًايكيتكت نيزيمم نيبعل كانهف ،ةيقبلا
مازتللا دجن ل امنيب ،ًاينف نيرسضاحو ًايندب
ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘علا ذإا ،كي˘سسكم˘لا˘ب ي˘كي˘˘ت˘˘كت˘˘لا
.«اسسنرف نم ريثكب ربكأا تاينفلا

ب.م.يرسسيإا

«يتيصسلا» عم هتيادب يف اههجاو يتلا تابوعصصلاب فرتعي زرحم



ةصضايرلا 9572ددعلأ ^1441 لأوشش21ـل قفأوملأ0202 نأوج40شسيمخلأ 14

sport@essalamonline.com

رهشش دعب كلأوحأأ يه فيك ونيز
؟ديعلأ ةÎفو ناشضمر

رهسش انيسضق هللاو يخآا ريخلا ءاسسم
د˘ي˘ع˘لا ي˘˘مو˘˘يو ل˘˘ي˘˘سضف˘˘لا نا˘˘سضمر

انوروك ءابو لظ يف ةغلاب ةبوعسصب
انلعجو اريثك انتايح طمن ريغ يذلاو
سصاسصتخلا ل˘هأا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ب د˘ي˘ق˘ت˘ن
. سضرملا راسشتنا يدافتل كلذو

نم Òثكلأ Òغ انوروك ءابو
يه امو قلعت أذاÃ بوعششلأ ةايح

؟بعششلل كحئاشصن
بعسشلل اد˘ج ة˘ح˘سضاو ي˘ح˘ئا˘سصن

ل˘˘هأا ح˘˘ئا˘˘سصن˘˘ب د˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘لاو ماز˘˘ت˘˘˘للا
ان˘ل ق˘ب˘ي م˘ل ه˘نا د˘ق˘ت˘عاو سصا˘سصت˘خلا
دو˘ع˘ت˘سسو تقو˘لا ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘لا ىو˘˘سس
. هللا ءاسش نإا اهدهع قباسس ىلإا ةايحلا

نولمعت مكلعج ةلوطبلأ فقوت
Òشست فيك دأرفنأ ىلع

؟نهأرلأ تقولأ ‘ كتأÒشض–
ةد˘حاو˘لا ة˘سصح˘لا ما˘ظ˘ن˘ب ل˘م˘ع˘ن

قيبطت ىلع لمعن ثيح يموي لكسشب
رسضحملا ةدايقب ينفلا مقاطلا جمانرب
ىلع ءاقبلل ىعسسنو نويرق دلاخ يندبلا
يتلاو ةبول˘ط˘م˘لا ة˘مرو˘ف˘لا ي˘ف ل˘قألا

لمعلا قÓطنل ابسسحت نيزهاج انلعجت
لمعلا حيح˘سص ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف يد˘ج˘لا
وه مهألا نكلو ةعومجملا عم سسيل
. نزولا ىلع ىتح ظافحلا

لاح ‘ ةيفاك اهأرت لهو
؟ديدج نم ةلوطبلأ فانئتشسأ

ل ثيح ناكمإلا ردقب ةيفاك تسسيل
نم دتمي يفاسضإا تقو انل ريفوت نم دب
دجاوتلاب انل حمسست عيباسسأا5 ىلإا ةثÓث

. ةلوطبلا فانئتسسا ءانثأا اديج
›أردفلأ بتكŸأ رأرق دعب

ةحأرشص لكب ةلوطبلأ لامكاب
نم ةشسفانŸأ ةدوع عم تنأأ له

؟اهفيقوت عم مأأ ديدج
ةلوطبلا ةدوع عم انأا لاحلا ةعيبطب

عمطن انلعجي طاقنلا قراف ناو ةسصاخ
انلعجت دق ةديج ةبترم لÓتحا يف رثكأا
. ةيراقلا ةكراسشملا نم ابيرق

يشس شسأ يشسلأ نأاب ىرت لهو
ةكراششم قيق– ىلع ةرداق
؟مشسوم نم ىقبت اميف ةيراق
تاناكمإلا لك انيدل ديكأات لكب معن

ةبترم ىلع سسفانتلاب انل حمسست يتلا
اهبعلنسس تاءاقللا سضعب كانهف ةيراق
اهيف زوفلا لواحنسس كلاملا دبع نب يف
انلقث لكب ي˘مر˘ن˘سس ا˘ن˘نأا ا˘م˘ك ا˘ع˘ي˘م˘ج
بلجو رث˘كأا سضوا˘ف˘ت˘ل˘ل را˘يد˘لا جرا˘خ
م˘ل˘سس ي˘ف مد˘ق˘ت˘لا˘ب ا˘ن˘ل ح˘م˘سست طا˘ق˘ن
. بيترتلا

مشسوŸأ أذه نع Óيلق ثدحتن
؟هميقت فيك

ةبيخم تناك ةقÓطنلا نأا حيحسص
ةبترملا انلÓتحاو ةيوقلا انتدوع نكلو
ايباجيإا ائ˘ي˘سش ر˘ب˘ت˘ع˘ي ا˘ي˘لا˘ح ة˘سسما˘خ˘لا
ىلع نيردا˘ق ا˘ن˘ك ا˘ن˘نو˘ك ن˘م م˘غر˘لا˘ب
ىق˘ب˘ي م˘سسو˘م˘لا نأا لإا د˘يز˘م˘لا ة˘فا˘سضإا

لك ىلع حوتف˘م ى˘ق˘ب˘ي ا˘م˘ك لو˘ب˘ق˘م
. تلامتحلا

د◊ هتمدق ام نع شضأر تنأأ له
؟نآلأ

ع˘˘م يراو˘˘˘سشم ن˘˘˘ع سضار تسسل
ثدحي هانمتت ام سسيلف يسس سسا يسسلا

ل˘جا ن˘م نا˘ك ق˘ير˘ف˘لا ى˘لإا ي˘مود˘ق˘˘ف
عم ةسسفانملا سضرفو يدانلا ةدعاسسم
سضع˘ب ة˘ق˘ي˘ق˘˘ح ةدا˘˘ي˘˘ع ن˘˘ب ي˘˘ل˘˘ي˘˘مز
ةروسص يف م˘ه˘يد˘ه˘ي ي˘بر ن˘ي˘برد˘م˘لا
ن˘ح˘ن˘م˘ي م˘ل يذ˘لاو نا˘فل ي˘سسنر˘˘ف˘˘لا
سضعب ي˘ف ة˘سصا˘خ ة˘ل˘ما˘كلا ة˘سصر˘ف˘لا
ةسصرف˘لا ي˘ن˘ح˘ن˘م˘ي نا˘ك ن˘يأا نا˘ي˘حألا

Ó˘ث˘م˘ف ىر˘خأا تار˘م ي˘ن˘ع ا˘هد˘ع˘ب˘˘يو
نكلو ةراطسسوسس عم اديج ءاقل تمدق
يلاتلابو يرييغت اهدعب لسضف سشتوكلا
زربا ل ينلعج ة˘يرار˘م˘ت˘سسلا با˘ي˘غ˘ف
. هيف بغرا تنك يذلا لكسشلاب

نب تلعج يتلأ بابشسألأ يه ام
؟Òبك لكششب قلأاتي ل يحي
نم ين˘ت˘مر˘ح ة˘با˘سصإلا نأا د˘ي˘كألا

ي˘سس سسا ي˘سسلا ع˘م ةد˘ي˘ج ة˘˘قÓ˘˘ط˘˘نا
ةلي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف ي˘ت˘با˘سصإا˘ف
يف يتبغر ةريتو نم ترسسك ةيدولا

كيلع ىفخي Óف يدقع فيرسشت
قيرفلا عم ةرخأاتم تاريسضحتب تمق
مدع نأا ام˘ك ير˘م˘ع˘لا ي˘ل˘ي˘مز ة˘ق˘فر˘ب
ينلعج تايدولا يف ةسصرفلا يحنم
ل امك Óيلق ةسسفانملا نع اديعب ىقبأا
مسسوملا يف ىتحف اسضيأا كيلع ىفخي
ةي˘سضرأا ن˘م ا˘ع˘ي˘م˘ج ا˘ن˘ي˘نا˘ع يور˘كلا

لكلا تلعج يتلاو ةليقثلا يوÓمح
. ةيمسسرلا تاءاقللا سضعب عيسضي

لكششب تÓباقŸأ شضعب تيدأأ
ناك نافل بردŸأ نكلو ديج

؟كدقتني امئأد
لكل رسضحت تنك دقل يقيدسص

يتبرجت م˘كح˘بو ا˘ب˘ير˘ق˘ت تا˘ب˘يرد˘ت˘لا
ى˘ل˘ع ي˘م˘كح ة˘ي˘˘نا˘˘كمإاو ي˘˘تر˘˘ب˘˘خو
لمعي ل يذلاو لمعي يذلا بردملا
سسيند يسسنرفلا ةحارسص اهلوقأا انه اناف

ل˘كسشلا˘ب ه˘ع˘م ل˘م˘ع˘ن ن˘كن م˘ل نا˘فل
ىري سصسصحلل اديج عبتتملاف مزÓلا
مئاد لكسشب ىرجت نيرامتلا سسفن نأا

ديجلا ءيسشلاب نكي مل ايكيتكت ىتحو
ي˘ه ة˘ط˘خ˘لا˘ف تر˘سسخ مأا تز˘ف ءاو˘سس
نيب ةسسفا˘ن˘م˘لا ل˘ت˘ق ه˘نا ا˘م˘ك ة˘ط˘خ˘لا
بردملا لولحب هلل دمحلاف نيبعÓلا

رسصانعلا سضعبل ةسصرفلا حنم ةدوخ
د˘قو جاو˘عو دو˘ع˘سسم˘ل˘˘ب ةرو˘˘سص ي˘˘ف
نوكرا˘سشي او˘ح˘سضأاو م˘ه˘ت˘لا˘ظ اود˘جو
. ةمظتنم ةفسصب

له كبشصنم ‘ ةدايع نب دجأوت
نم للق يذلأ ببشسلأ هÈتعت

؟كتاكراششم ددع
دحاو ةدايع نب ينقدسص ماسشه اي

رئازجلا يف نيبعÓلا نسسحأا نيب نم
نأا ثيح اهنم رفم ل لاقت ةقيقح هذهو
هلعجتو ةريبك تاناكمإا كلتمي ينعملا
هلوق يننكمي ام نكلو ايسساسسأا بعلي
Óثمف اهلكأا يتؤوت اسضيأا ةسسفانملا نأا
ءاقل تناك دقف يتاكراسشم ىلإا ةدوعلاب
يلاتلابو طايتحلا ةمئاقل دوعأا اهدعبو
Óف يسسفانتلا قسسنلا بايغ نوكي انه
يف ةراطسسوسس عم تبعل كيلع ىفخي
فسصتنملا يف ةيرسصنلا عم مث ةيادبلا

نود نم ءاقل يف ةرواسسلا عم ارخؤومو
كسسمتت فيك طقف يل لق روهمج
كل ح˘˘ن˘˘م˘˘˘ت ل تنأاو رو˘˘˘مألا ما˘˘˘مز˘˘˘ب
تفل لكسشب تقلأات ناو ىتح ةسصرفلا
. هابتنÓل

‘ ديحولأ قيرفلأ نبأ Èتعت
ام اعون كدأز أذه له ةعومÛأ

؟كئÓمزب ةنراقم اطغشض
ر˘فا˘ن˘سسلا ط˘غ˘سضلا ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن ن˘˘م

كن˘م و˘جر˘م و˘ه ا˘م مد˘ق˘ت ن˘ي˘فور˘ع˘˘م
سسكع˘˘˘لا مد˘˘˘ق˘˘˘ت كر˘˘˘˘كسشي بع˘˘˘˘سشلا
ل˘حر˘ت ا˘م˘ن˘يأا اذ˘ه˘ف كمذ˘ي رو˘ه˘م˘ج˘لا

ةنيدملا نبا أانا حيحسص اذكه هب لماعتم
ةيداع ىقبت طوغسضلا نكلو قيرفلاو
ةمزÓلا ةربخلا كلتمن انيحسضأا اننوك
. تامزألا رييسست يف

‘ ةبعشص ةقÓطنأ متششياع

؟بابشسألأ يه ام مشسوŸأ ةيأدب
يف يدانلا اهفرع يتلا لكاسشملا

ةيادبلا ىلع ترثآا يتلا يه فيسصلا
. ارم ناك ايبرع ءاسصقإلا ناو ةسصاخ

ةلحرم ‘ ةوقب داع قيرفلأ
؟كلذ ‘ رشسلأ ام ةدوعلأ
ع˘م م˘ه˘ت˘حار اود˘جو نو˘ب˘˘عÓ˘˘لا

ارظن تداع ج˘ئا˘ت˘ن˘لاو ةذو˘خ برد˘م˘لا
حيحسصت لجا نم لمع عيمجلا نوكل
ل ا˘مو˘م˘ع ا˘مد˘ق ي˘سضم˘لاو ءا˘˘ط˘˘خألا
رسس يعامجلا لمعلا نكلو رسس دجوي
. ةريخألا ةنوآلا يف لسصاحلا حاجنلا

ام ةذوخ بردŸأ ةقفرب نولمعت
ةنراقم اهتدجو يتلأ قرأوفلأ يه

؟نافل يشسنرفلاب
يموي لكسشب لمعي ةذوخ بردملا

عم ثيدحلاو ءاطخألا حيحسصت ىلع
اقÓطإا قرفي ل هنا امك رسصانعلا لك
يف حجنت هتين لعج يذلا رمألا مهنيب
ق˘ئÓ˘لا ل˘كسشلا˘ب تاءا˘ق˘˘ل˘˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘سست
ق˘ي˘فو˘ت˘لا ل˘ك ه˘ل ى˘ن˘م˘˘تأا ا˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش

. ءيسش لك ىلع هركسشاو حاجنلاو
نم مشسوŸأ لامكإأ نأأ دقتعت له
حلاشص ‘ نوكيشس روهمج نود

؟قيرفلأ
ءابولا عفري نأا لوأا ىنمتأا ايسصخسش

امك اهدهع قباسس ىلإا ةايحلا دوعتو انع
ىلإا عيمجلا دوعي نأا يف سسفنلا ينما

يف رثا ءابولا كيلع ىفخي Óف هلمع
كلذ نأا مغر دارفأÓل ةيسشيعملا ةايحلا

نيلوؤوسسملاف ةلودلا قاطن نع جراخ
ةر˘ي˘ب˘ك ل˘ك ط˘ب˘سض ى˘ل˘ع نو˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ي
امأا ةم˘ه˘م˘لا ة˘بو˘ع˘سص م˘غر ةر˘ي˘غ˘سصو
يسضايرلا م˘سسو˘م˘لا ةدو˘ع سصو˘سصخ˘ب
هنوكل روهمجلابو كلذ ىنمتن نحنف

ن˘ع ا˘مأا م˘ه˘نود ن˘م تاءا˘ق˘ل˘ل م˘ع˘ط ل
رفا˘ن˘سسلا رود كسش نود ن˘م˘ف ج˘ئا˘ت˘ن˘لا

 . ةيباجيإلا جئاتنلا ليسصحت يف ريبك
ىتحو كنوعجششي امئأد رفانشسلأ

نيرشصقم مكنأأ ىرت له كئÓمز
؟مهقح ‘

ر˘تو ى˘ل˘˘ع بع˘˘ل˘˘ت تنا ما˘˘سشه ا˘˘ي
ى˘ق˘ب˘ي ي˘سس سسا ي˘سسلا˘ف اد˘ج سسا˘سسح
تعرعرتو تربك يذلاو بلقلا قيرف
يف ةمهم دج ةقلح نوقبي رفانسسلاف هيف
نل ي˘ل م˘ه˘تا˘ع˘ي˘ج˘سشتو يدا˘ن˘لا را˘سسم
ةيحان نم اما يئÓمز ىتحو اهاسسنأا
ةقÓطنلا لو˘ل ي˘ن˘قد˘سصف ر˘ي˘سصق˘ت˘لا
تجتن يتلا لكاسشملا اذكو ةبعسصلا

ماما يسضام˘لا م˘سسو˘م˘لا ة˘ه˘جاو˘م ن˘ع
ةلحرم يف طقف انه ىتحو ةراطسسوسس
طاقن نامسض ى˘ل˘ع ا˘ن˘ل˘م˘ع و˘ل ةدو˘ع˘لا
مويلا انكل ةرقمو ةوارمحلاو ةرواسسلا

اريثك فسسأاتن انايحأا ينقدسص ةدايرلا يف
انحومط ترسسك ةيسضرألا ناو ةسصاخ
يف ءاو˘سس فور˘ع˘م ي˘ح˘ي ن˘ب ا˘مو˘م˘ع
رسصانم ىقبا اهجراخ وا يسس سسا يسسلا
ىتحو قيفوتلا لك هل ىنمتأاو قيرفلل
وا اه˘ع˘م ا˘نا ءاو˘سس با˘ق˘لألا ل˘ي˘سصح˘ت

. اسضيأا اهجراخ
عم دقاعتلأ نم بÎقت ةرأدإلأ

؟كلذ ىرت فيك Êأرمع
مادخ ناسسنإا ريبك بردم ينارمع

هلمع يف طب˘سضن˘م ا˘مز˘يرا˘ك كل˘ت˘م˘ي
ىلإا لمعلل بعل يأا عجسشت رومأا يهو
نحن هعم قافتلا مت اذإا ايسصخسش هبناج
ليهسستو هب بيحر˘ت˘لا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ن˘سس
كيلع ىفخي Óف يدانلل هتدايق ةمهم
لمعلا اهل قبسس ابيرقت رسصانعلا لك
سضعبلا هعم لمعي مل ولو ىتح هعم
يف هوهجاو ناو مهل قبسس دقف رخآلا

يذ˘لا ءي˘سشلا˘ف تا˘ب˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘لا د˘˘يد˘˘ع
ةيسصخ˘سش كل˘ت˘م˘ي ه˘نا ه˘ي˘ف ي˘ن˘ب˘ج˘ع˘ي
داق دقف هلمع يف حجني لحترا امنيأاو
بابسش اذكو بقللا ىلا يسس سسا يسسلا

. ةيروهمجلا سسأاك ىلا دادزولب
ةرأدإلأ هب موقت اميف كيأأر ام

؟مشسوŸأ أذه
دحا Óف ريبك لمعب موقت ةرادإلا

ءارج اهنم اوناع يتلا لكاسشملا ىسسني
لإا كلذ نم مغرلابو مهيقباسس ءاطخأا
ي˘ف يدا˘ن˘لا ع˘سضو ي˘ف او˘ح˘ج˘ن م˘˘ه˘˘نأا
وه هانمتأا ام امومع ةحيحسصلا ةكسسلا
نم مهتدعاسسم ىلع طيحملا لمعي نا

مهت˘ق˘فر˘ب د˘ي˘لا ي˘ف د˘ي˘لا ع˘سضو لÓ˘خ
ةكسس ىلع همدق عسضي يدانلا لعجل
ىمسسي ام كانه نوكت ناو تاجيوتتلا
. قيرفلل ةمدخ كلذو طÓختلاب

بعÓلأ نع Óيلق ثدحتن
ةحاشسلأ ‘ هبايغو ينيطنشسقلأ

؟كلذ عجري ام ¤أ أرخؤوم
ىلع لاحلا سشينبجعي ام ايسصخسش

او˘˘بر˘˘ت ن˘˘م ة˘˘سصا˘˘˘خ ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا دلوأا
اناف قير˘ف˘لا ي˘ف او˘نو˘كتو او˘عر˘عر˘تو
قيرفلا يف تيناع لاثملا ليبسس ىلع
نيقباسسلا يئÓمز ل˘ث˘م ي˘ل˘ث˘م ار˘ي˘ث˘ك
ةيحت مدقا نا دوا راوحلا اذه ةباوب نمو
اوقبسس نيذلا ن˘ي˘برد˘م˘لا ل˘كل ة˘سصا˘خ

ةروسص يف انريطأات ىلع اولمع ناو
دمحمو ةنيتب لامكو لفلفلاوب دمحا

طÓيم نب سضايرو يمسساقو يزغم
هللا ءاسش ناو قيفوتلا لك مهل ىنمتأا

ق˘ير˘ف˘لا نا˘ب˘سش ع˘م او˘ف˘قو˘˘ي را˘˘سصنألا
ىلع قرفلا سضعب لمعت املثم لمعلاو
نمو يتهج نمف فيدرلا يبعل ةيقرت

يف مسسوملا اذه قيرفل يتعباتم لÓخ
نم لقألا ىلع دجوي هنا دقتعا لاملا

مامتهلاو ةعباتملا نوقحتسسي6 ىلا5
. رثكا

ذنمو Êاعي يشس شسأ يشسلأ ىتح
بعل يأأ زÈي ⁄ ةÒبك ةÎف

؟ ةينابششلأ تائفلأ ‘
مدعل نكلو مهزورب مدعل سسيل ل

انك امدنع ينقدسص ةسصرفلا مهحنم
فيرسشتل بعلن انك ةينابسشلا تائفلا يف
نع ثحبلاو سصيمقلا لي˘ل˘ب˘تو د˘ق˘ع˘لا
وا سسأاكلا وا ةلوطبلا يف ءاوسس باقلألا

ىنمتأا امومع «ربوسسلا» يف انايحأا ىتح
هتيلقع ري˘غ˘ي نا رو˘ه˘م˘ج˘لا ن˘م ى˘ت˘ح
Óثمف يدانلا ءانبأا ىلع ربسصيو Óيلق
قيرفلا ىلا يمودق ربخ راسشتنا دنع
مد˘ع ى˘ن˘م˘ت˘ي نا˘ك ن˘م د˘يد˘ع˘لا كا˘ن˘ه
ءانبأا ىلع مهمكح اودكؤوي ىتح يحاجن
نسسحتت هللا ءاسش نا يخا اي .. ةنيدملا

بعÓل حب˘سصيو Ó˘ب˘ق˘ت˘سسم عا˘سضوألا
. هقيرف يف ةناكم ينيطنسسقلا

ةبلاطم ةرأدإلأ نأ دقتعت له
امو مهب Óيلق مامتهلأ ةرورشضب

؟ كلذ لجأ نم كحئاشصن يه
ةبلاطم ةرادإلا لوقت ام حيحسص معن

ل اذه نكلو مهب مامتهلا ةرورسضب
بجي راسصنألا ىتحف تلق امك يفكي

امف يدانلا ءان˘بأا ى˘ل˘ع ر˘ب˘سصلا م˘ه˘ي˘ل˘ع
نولمعي مهكرت ىو˘سس ع˘ي˘م˘ج˘لا ى˘ل˘ع
ةسصرف لوا نم سسيلو رباكلا ةقفرب
مهمعدو مهتدعاسسم انيلع لب مهنعطن
ا˘هد˘ع˘بو تاءا˘˘ق˘˘ل ة˘˘ع˘˘برا وا ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘ل
دايتعا عم ةسصاخ رخا مÓك نوكيسس
ثدح املثم ةكراسشملا ىلع بعÓلا
فوسصوب ةروسص يف رسصانعلا ديدعل
ر˘سصا˘ن˘ع سضع˘ب ى˘ت˘حو ف˘ي˘ط˘سس ن˘م
. مسسوملا اذه تزرب يتلا ةيرسصنلا

؟ ةÒخأأ ةملك
يرئازجلا بعسشلل ريخ لك وانمتن

ركسشن امك انع ءابولا اذه هللا عفري ناو
ةمئادلا هتقفارم ىلع سضيبألا سشيجلا
امك اناتوم ى˘ل˘ع م˘حر˘ت˘نو ى˘سضر˘م˘ل˘ل

انقتسشا اننوكل ةسسفانملا دوعت نا ىنمتن
امك تاجردملا يف مهمعدلو رفانسسلل
. ةوقب مسسوملا ءاهنل ىعسسنسس

ةيراق ةكراششŸ حمطي هنأأ دكأأو نافل يشسنرفلأ بردملل ةعذل تأداقتنأ هجو

:يـــحي نــب نـــيدلا نــيز
عصضو يصس سسا يصسلا ›وؤوصسم ىلع»
هذهو ديمعلا ةمدÿ ديلا ‘ ديلا

« ! يقلأات مدع بابصسأا
لامكتشسأ رأرق عم هنأأ ينيطنشسقلأ يشضايرلأ يدانلل نÁألأ Òهظلأ يحي نب نيدلأ نيز دكأأ

¤إأ حمطي هقيرف نأأ فششكو Òشضحتلل ايفاك اتقو قرفلأ حنم طرششب ةفÙÎأ ةلوطبلأ
لكاششŸأ ببشسب ةبعشصلأ ةقÓطنلأ نم  مغرلاب ةيراق ةكراششŸ ةلهؤوم ةبترم ‘ مشسوŸأ ءاهنإأ

يشسنرفلأ ىلع رانلأ ا–اف قيرفلأ ‘ هتيعشضو ىلع هاشضر مدع نع Èع امك ةيرأدإلأ
ديدع ¤إأ «ونيز» قرطتو أذه ةذوخ هتفيلخب تقولأ شسفن ‘ أديششمو «نافل شسيند»

.» مويلأ مÓشسلأ» هب شصخ يذلأ لوطŸأ رأو◊أ أذه ‘ اهنوفششتكت ىرخألأ رومألأو طاقنلأ

مغرو نافل عم اديج بردتن نكن ⁄ »
«ةيراق ةكراصشŸ حمطن ةبيıا ةقÓطنلا

ةصسفانŸا ببصسب يصس سسا يصسلا عم يراوصشم نع ايصضار تصسل »
« مهيدهي يبر ÚبردŸا سضعبو ةدايع نب عم

حيحصصلا قيرطلا ‘ ةيلا◊ا ةرادإلا »
«نابصشلاب مامتهلاب ةبلاطم يهو

ةيوق ةيصصخصش كلÁو Òبك بردم Êارمع»
» هفارصشإا ت– لمعلا ىنمتي بعل يأاو

مهرودو رفانصسلا نودب تايرابملل معط ل»
» ةيباجيإلا جئاتنلا ليصص– ‘ Òبك

ششامر ماششه هرواح



ةــــنصصرق

 ليلدلاب
ى˘ل˘˘ع او˘˘ل˘˘سصح˘˘ت ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب

سسيئر ررق ،نيترم مه˘تا˘ق˘ح˘ت˘سسم
سضعب ةاسضاقم ةليلم نيع ةيعمج
ناو ق˘˘ب˘˘سس ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا
ي˘ف ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ناو˘˘لا او˘˘سصم˘˘ق˘˘ت
سسيئرلا دكاو ،ةيسضاملا تاونسسلا
اذه كلذ ىلع ةلدألا كلتمي هنا

مهتاسضاقم ىلا سسيئرلا ىعسسيو
راركت مدع˘ل ا˘ع˘فاد او˘نو˘كي ى˘ت˘ح
نيمداق ن˘ي˘ب˘عل فر˘ط ن˘م ر˘ملا
و˘هو بير˘ق˘لا ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ي˘˘ف
ي˘ف هذ˘خ˘˘ت˘˘ي˘˘سس يذ˘˘لا ف˘˘قو˘˘م˘˘لا
ةدو˘ع د˘ن˘ع ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا تا˘˘عا˘˘سسلا
. ةمكحملا ىلا طاسشنلا

 قافولا تيب ‘ ةيعامج ةرجه
قاسشع هسشيعي ريبك فوخ

ةر˘ج˘ه ن˘م ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس قا˘˘فو
ة˘سصا˘خ ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل ة˘ي˘عا˘م˘˘ج
ةروسص يف مهدوقع ةيهتنملا

ليد˘م˘نو يواردو ي˘ناو˘سضر
ة˘˘نو˘˘م˘˘ل˘˘قو˘˘بو ي˘˘˘نا˘˘˘حر˘˘˘فو
اميسسل يوارق ىلا ةفاسضإلاب
فد˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘سسي ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا ناو
ي˘لا˘ت˘لا˘بو ة˘يرا˘ق ة˘˘كرا˘˘سشم
نا˘˘م˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا˘˘˘ف
يرور˘سض ى˘ق˘ب˘ي ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا

نا ا˘نر˘˘ب˘˘ت˘˘عا اذا ا˘˘م ة˘˘سصا˘˘خ
سضع˘˘˘ب م˘˘˘سضت ة˘˘˘م˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
ار˘˘ظ˘˘نو اذ˘˘ه ن˘˘ي˘˘ي˘˘سسا˘˘˘سسألا
يف ثدحت ي˘ت˘لا ل˘كا˘سشم˘ل˘ل
لاومألا بايغل اذكو قيرفلا
. مهليحر نم ىقبي فوختلاف

 ةبعصص ةيعصضولا

ةبوعسص كردت تتاب جربلا يلها ةرادإا
لامكاب يلاردفلا بتكملا رارق دعب ةمهملا
تا˘مزأا ه˘جاو˘ت˘سس ا˘ه˘ناو ة˘سصا˘خ م˘سسو˘˘م˘˘لا

روجأا د˘يد˘سست ة˘ي˘سضق ا˘هزر˘با ل˘ع˘ل ةد˘يد˘ع
5 ـلا تزواجت يتلاو نيبعÓلا تاقحتسسمو
لمعلا ةرورسضب ةبلاطم نوكتسس امك رهسشا

ناو ةسصاخ لابقتسسلا رومأا طبسض ىلع
ةجاح يفو ةحلاسص ريغ توا02 ةيسضرأا
ثحبلل اهرطسضيسس يذلا رملا ديدجت ىلا

رومأا يهو هيف لابقتسسÓل رخا بعلم نع
. يدامح نب سسيئرلا بعاتم نم ديزتسس

عفدت ةيلاŸا ةمزألا
 ليحرلل ىصسيع نب

قير˘ف سسي˘ئر ى˘سسي˘ع ن˘ب ن˘م نو˘بر˘ق˘م
يف ةيدجب ركفي هنأا اودكأا ،ةركسسب داحتا

ن˘م ا˘ي˘ئا˘ه˘ن با˘ح˘سسنلاو ة˘ف˘سشن˘م˘لا ي˘˘مر
ةقناخلا ةيلاملا ةمزألا ببسسب يدانلا ةسسائر
سضعب مازتلا مدعو هقيرف اهيف طبختي يتلا
تقو يف اهتمد˘ق ي˘ت˘لا دو˘عو˘لا˘ب تا˘ه˘ج˘لا
ةيفاك تادعاسسم ميدقت ةنمسضتملاو قباسس
ناو ةسصاخ هفادهأا ديسسجت لجأا نم قيرفلل

روجأا ديدسست ىلع هربجتسس ةسسفانملا ةدوع
. ليومت رداسصم نع ثحبلاو نيبعÓلا

راودم عم «فافلا»
 مولظم وأا ⁄اظ

ل˘ح ة˘ي˘نا˘كما لو˘ح ه˘لواد˘ت م˘ت ا˘م ا˘مد˘ع˘˘ب
ام لك نأا تدكأاو ةوقب «فافلا» تدر ،ةطبارلا
يرئازجلا داحتلا رسشنو ،ةحسصلا نم راع ليق
ىلع ةينبم ةطبارلاو فافلا نيب ةقÓعلا نأا نايب
نيب عم˘ج˘ي يذ˘لا ق˘ي˘ثو˘لا نوا˘ع˘ت˘لاو م˘ها˘ف˘ت˘لا
ميركلا دبعو ي˘سشطز ن˘يد˘لا ر˘ي˘خ ن˘ي˘سسي˘ئر˘لا

نيتللا نيتئيهلا ىلع باجيإلاب سسكعنإا راودم
يف اريسشم ،ةيرئازجلا ةركلا لجا نم نÓمعت
بت˘كم˘لا ءا˘سضعأاو دا˘ح˘تلا سسي˘ئر نأا ر˘˘ي˘˘خألا
ةفرتحملا ةطبارلا سسيئر  نومعدي يلارديفلا

.هسصخسش يف ةريبكلا مهتقث نيدكؤوم

 «رافلاو طقلا يك»

لئابقلا ةبيب˘سش سسي˘ئر˘ل ةد˘يد˘ج ة˘جر˘خ ي˘ف
،ةفرتحملا ةطبارلا مجاه يذلا لÓم فيرسش
امدعب ةطبارلا سسيئر راودم ميركلا دبع دقتنا
بابسشل بقللا حنميسس هنأا ىسضم تقو يف دكأا
حرسص نيأا ،مسسوملا مامتا مدع لاح يف دادزولب
ي˘˘ف لوألا لوؤو˘˘سسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع نا˘˘ك ه˘˘نا لÓ˘˘˘م
قرفلل ينويزفلتلا ثبلا قوقح حنم ةطبارلا
ببسسب ةقناخ ةيلا˘م ة˘ق˘ئا˘سض ن˘م ي˘نا˘ع˘ت ي˘ت˘لا
قرفلاو لطبلا ديدحت لدب ،ةسسفانملا فقوت
لقأا ىقبت يتلا يناثلا مسسقلل طقسستسس يتلا
.نهارلا تقولا يف يداونلل ةبسسنلاب ةيمهأا

qarsana@essalamonline.com
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 انوروك ةحفاكŸ ايقيرفإا Òطاصسأا كراصشي رجام
حبار هيف كراسش ديدج دحت يف

يرئازجلا بخت˘ن˘م˘لا ةرو˘ط˘سسأا ر˘جا˘م
سسور˘ي˘ف ة˘برا˘˘ح˘˘م˘˘ل فد˘˘ه˘˘ي يذ˘˘لاو
،ةيقيرفإلا ةراقلا يف ديدجلا انوروك
رسشن دق يبهذلا بعكلا بحاسص ناكو
عسضي مدقلا ةرك بعادي  وهو ويديف
دجاوتملا هلزنم يف ةيقاولا ةمامكلا
د˘ح˘ت ا˘ق˘ل˘ط˘م ،ر˘˘ط˘˘ق ي˘˘ف ة˘˘حود˘˘لا˘˘ب

˘ما˘ي˘ق˘ل˘ل ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا ةر˘كلا ر˘ي˘طا˘سسأل
هليمزو هنطاوم نم ةيادب رملا سسفنب
ينطولا بختنملا يف قباسسلا مجنلا

ي˘لود˘لا ي˘كاز ودا˘بو دا˘سصع ح˘لا˘˘سص
يسسنوتلا مجنلا بايذ قراط ،يبرغملا
ي˘نا˘غ˘لا بعÓ˘لا ة˘فا˘سضإلا˘ب ق˘˘با˘˘سسلا

.موجن نم مهريغو يليب يديبع

15

 ةيز نب سصوصصخب نئمطت نوجيد يدان ةرادإا
ة˘˘نأا˘˘م˘˘ط ل˘˘جأا ن˘˘˘م

ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ر˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ج˘˘لا
يدا˘˘ن را˘˘سصنأاو ة˘˘سصا˘˘˘خ
ترسشن ،يسسنرفلا نوجيد
ايمسسر انايب ريخألا ةرادإا
بعÓ˘˘لا نأا ه˘˘ي˘˘ف تد˘˘كأا
اريثك نسسح˘ت ير˘ئاز˘ج˘لا

يف هيلع ناك امب ةنراقم
ا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ك ،ق˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘سس تقو
نأا يدانلا ةرادإا تحسضوأا
جÓعلا لسصاوي ةيز نب
ن˘م سصل˘خ˘ت˘لا ل˘˘جا ن˘˘م
ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘با˘˘˘سصإلا را˘˘˘˘ثآا
ثداح ببسسب اهل سضرعت
.رورملا
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رسصعلا

04:06

رهظـلارجفلا

12:4616:30

برغŸا

19:38

ءاسشعلا

21:12

ةÓصصلا تيقاوم

›وبان بلاطم ةفرعم رظتنتو مÓغ نع رظنلا فرصصت ⁄ انيتنرويف ^
يفيصصلا وتاكŸÒا ‘ رداغيو نويل عم لصصاوي نل راوع ^

يفاكلا تقولا كلمأا مل»^
تمدقو ةقثلا ّيف عصضو بردملا..ملقأاتلل

«اهيف كراصشأا ةرم لك يف كلمأا ام لك

:قباصسلا يريجنلا يلودلا وجوبيدأا^
ةقرافألاو ةموهفم ريغ زرحم تاحيرصصت

نيتنصس لك «ناكلا» بعل نوبحي

يصسنرفلا يرودلا :روليد
ينم اوبلط..لامك Ìكألا

اÎل‚ا ‘ نزولا ةدايز
دقتفت ةيكيصسكŸا ةلوطبلاو

يكيتكتلا مازتللا

 ليق ام ءارو قايسسن’ا نم راسصنأ’ا ترذح

دنفت «ةراطوصس» ةرادإا
افارطأا نأا دكؤوتو تاعئاصشلا

اهرارقتصسا ةعزعزل ىعصست

 ةديدج ةيلام ةمزأا ىدافت لÓم

حلاصصل مكحي «سساتلا»
ولام ةيصضق ‘ «يرانكلا»

‘ رسضÿا عم تايرابŸا صضعب نأا دكأا
 اÒبك ايندب ادهج جات– ايقيرفإا
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 ةبعسصلا هتيادب مغر ةزيمم اماقرأا ققح

«يتيصسلا» عم هتيادب يف اههجاو يتلا تابوعصصلاب فرتعي زرحم

 ةيدنأ’ا اهسشيعت يتلا ةبعسصلا ةيلاŸا ةيعسضولا ببسسب لئابقلا ةبيبسش

فانئتصسا نوصضفري نوبردم
نورصصي نورخآاو ةصسفانŸا

مصسوŸا ءاهنإا ىلع

 ةمسصاعلا دا–ا
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