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يأل ةيروفلإ ة÷اعŸاب ةمزلم تلاكولإ
اهيف درإو أاطخ

ةأإرمإ لتقي ينيثÓث
يتنمصسإإ ربقب اهنفديو
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رهسش نم9 ـلإ يف ةيلمعلإ نم ءاهتنلإ
يراجلإ ةيليوج

لوقح لمسشت «ينيإإ» عم ةيزاغ دوقع3 تددج
«يبرعلإ ةلمز»و «2 ةمطاف فيسس»و «2 دوهرأإ»

رايت نع مجان ةÒخألإ مايألإ ‘ اهعافترإ
بون÷إ نم مداق صضفخنم طغسض

¤إإ دوعتصس ةرإر◊إ تاجرد
لبقŸإ تبصسلإ موي يعيبطلإ اهعصضو
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نأإ ىلإإ ةلماك رهسشأإ6 ةليط ةيفخم تلظ ةميرجلإ
يناجلإ ةثجلإ ةحئإر تحسضف

هطبرت يذلإ ةعوسشعسش نب يناجيتب قلعتي رمألإ
ةيلود تاكبسش عم ةيوق تاقÓع

ةمئÓملإ فورظلإ ريفوتب تبلاط مهتملإ عافد ةئيه
«انوروك» يسشفت لظ يف ةمكاحملل

لامعألإ لجر ةمكاحم ليجأات
توكحط نيدلإ يحم
لبقملإ نينثلإ ىلإإ

50صص

دو˘˘ق˘˘˘ع ة˘˘˘ثÓ˘˘˘ث «كإر˘˘˘طا˘˘˘نو˘˘˘سس» تدد˘˘˘ج
،«ي˘ن˘يإإ» ي˘لا˘˘ط˘˘يإلإ كير˘˘سشلإ ع˘˘م ة˘˘يزا˘˘غ
دو˘ق˘ع˘˘لإ ،9402 ما˘˘˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘˘˘غ ىلإإ كلذو
ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لإ زا˘˘غ˘˘لإ ق˘˘يو˘˘˘سست˘˘˘ب ح˘˘˘م˘˘˘سست˘˘˘سس
وحن «ين˘يإإ» ة˘كر˘سش فر˘ط ن˘م ير˘ئإز˘ج˘لإ
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في˘سس ل˘ق˘حو2 دو˘هرأإ ل˘ق˘ح ةدد˘˘ج˘˘م˘˘لإ

،يبرعلإ ةلمز لقح ىلإإ ةفاسضإإ ،2 ةمطاف
صصو˘˘سصخ˘˘ب م˘˘ها˘˘ف˘˘ت ةر˘˘كذ˘˘م ىلإإ ة˘˘فا˘˘˘سضإإ
فا˘˘سشك˘˘˘ت˘˘˘سسإو كر˘˘˘ت˘˘˘سشم˘˘˘لإ را˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘سسلإ
.رئإزجلاب تاقورحملإ

Òتإوف ديدصست
ةعفترŸإ ءابرهكلإ

لحإرم Èع
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ءاصصحإإ يف عورصشلإ
نيبغإرلإ ذيمÓتلإ

«مايبلإ» ةداهصش زايتجإ يف

ايلاطيإإ دوزت «كإرطانوصس»
9402 ةياغ ىلإإ زاغلاب
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لÓصسو ىيحيوأإ دصض ةذفان ةنصس21و

ةمإرغ جد نييÓم8و إذافن انجصس تإونصس4 ـب ةصسمخلإ دإدح ةوخإإ ةنإدإإ^

BHRTE عمجم كلام ةيسضق يف نيمهتملإ تاكلتمم لك ةرداسصمو نويلم008 ىلإإ001 نم ةيلام تامإرغ

دحأاب ةحاطإلإ
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ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ’
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
شساقملإ ىلع قيرط

امك «ةفيرعملا» وأا ةاباحملا تاحيصص رخآا يف
،ةلقرو ةيلول قباصس يلاو مزلأا ،ةيماعلاب لوقن
راصسم ليدعتب ،ةيمو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘صشألا ة˘ير˘يد˘م
ةلقرو نيب طبارلا جودزملا ينطولا قيرطلا

برق يفارحنا قيرط زاجنإاو ،دوعصسم يصساحو
ةذفان ةيصصخصشل ةكولمم دوقو ةطحم لخادم
نوقئاصسلا رطصضي ىتح ،ةقط˘ن˘م˘لا˘ب ة˘فور˘ع˘م
،اهيلإا لو˘خد˘لا ل˘جأا ن˘م ة˘عر˘صسلا سضي˘ف˘خ˘ت˘ل
اذه ثدح ،يلاولا قيدصصل كلم اهنأا مكحب

ةركف دصض اوناك ءاربخلا نأا نم مغرلا ىلع
هنوك ،يفارحنلا قيرطلا اذه عورصشم زاجنإا
.تابكرملا باحصصأا ىلع اريبك ارطخ لكصشي

راجتلإ ملع يف نكيل

تاءار˘جإلا ف˘ي˘ف˘خ˘ت ى˘ع˘صسم˘ل اد˘˘ي˘˘صسج˘˘ت
،مهحئارصش لكب نينطاوملا ىلع ةيرادإلا

ىلإا فز حرفم ربخ ،مهنم ةرادإلا بيرقتو
ل˘ج˘صسلا جار˘خ˘ت˘صسا نأا و˘˘هو لأا ،را˘˘ج˘˘ت˘˘لا
،طقف ةدحاو ةقيثو ّلإا بلطتي نل يراجتلا

هجارختصسا قوقح سضيفخت نع Óصضف اذه
نم رثكأاو لب ،جد0001 ىدعتت نل يتلاو
ةر˘ئاد ع˘ي˘صسو˘ت˘ب ر˘˘مأا ،ق˘˘يزر ر˘˘يزو˘˘لا كلذ
فر˘ح˘لا با˘ح˘صصأا ل˘م˘صشت˘ل ه˘˘جار˘˘خ˘˘ت˘˘صسا
ن˘ي˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا رار˘غ ى˘ل˘˘ع ،ة˘˘ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘م˘˘لا

ل نيذلا نيي˘كي˘نا˘كي˘م˘لاو ن˘ي˘صصا˘صصر˘لاو
،مهطاصشن ةصسراممل ل˘ح˘م ى˘لإا نو˘جا˘ت˘ح˘ي
لغصش بصصانم ثادحتصساب حمصسيصس امم
نهملا باحصصأا سسفنتي اريخأاو .. ةديدج
.ءادعصصلا ةرحلا

! .. ةيإدرغب دلتو لمحت .. مّحوتت شضرألإ

يتلا داصسفلا تافلم سضعب فصشك يف انم ةلصصاوم
نيطروتملا ةبصساحمو اهنع رابغلا سضفن نم دبل
ثدحتنصس ،باقعلا نم اوجن مهنأا اونظ نيذلا اهيف
لوألا ،ةيادرغ ةيلوب نيفلم نع راصصتخاب مويلا
ةقطنم يف ةيحÓف سضرأاب قلعتي ةيادرغ ةيدلب يف
ةيلصصألا اهتحاصسم فاعصضأا4 اهبحاصص عاب ةيباغ
،ةيلولا يلوؤوصسمب ةيوقلا هتاقÓع نم اديفتصسم
هÓطب ،يليلتم ةيدلب سصخيف يناثلا فلملا امأا

يف ةينوناق ريغ عصسوت تايلمعب اماق لامعأا Óجر
حÓ˘˘صصت˘˘صسÓ˘˘ل ة˘˘صصصصخ˘˘م ي˘˘صضارأا ط˘˘ي˘˘ح˘˘˘م
مقر ينطولا ق˘ير˘ط˘لا ر˘ط˘صش ةاذا˘ح˘م˘ب ي˘حÓ˘ف˘لا

ايلوتصسإا يتلا سضرألا ةحاصسم تقاف ثيح ،دحاو
دوجوم وه ام ةحاصسم ،ةينوناق ريغ قرطب اهيلع
،ءلؤوه راقعلا يبهان ّنأا املع ،يلصصألا دقعلا يف
ةلو نم2 ـب ةيوق ةقادصص ةقÓع مهعمجت تناك
رييصست ىلع ابقاعت ناذللا نيقباصسلا ةيروهمجلا
سضرألا» .. ةقطنملا ناكصس لاق امكو ،ةيلولا
.«ةيادرغب دلتو  لمحت .. محوتت

! .. حصضفت ةيلوؤوصسملإ

امهطاصشن ةلوازم ةلصصاومو تاهبصشلا يدافتل
ةيلو يف نامهم نافظوم ،ةيحيرأا لكب هوبصشملا

ةرئاد سسيئر بصصنم ىلإا ةيقرتلا اصضفر ،ةيادرغ
ي˘ف ءا˘ق˘ب˘˘لا Ó˘˘صضفو ،ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط تاو˘˘ن˘˘صس ل˘˘ب˘˘ق
رارقلا عانصص نم ادحاو دعي لوألا ،امهيبصصنم
ةيمهأا رثكأا ةيلولاب يلاحلا هبصصنمو ةيلولا يف
امنيب ،هرظن يف ةرئاد سسيئر بصصنم نم ريثكب
ةلئاط ةورث انج هنأا يناثلا فظوملا لوح عاصشي
«سسينزبتلا» لÓخ نم يلاحلا هبصصنم ءارو نم
ةيرصس تاقÓع ةكبصشب ىظحي هنأا امك ،هوبصشملا

.ةيلولا يلاول ىتح رفوتت ل

qarsana@essalamonline.com
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نمزلإ قباصسي دصساف
«م˘ه˘م» ة˘ح˘ل˘˘صصم سسي˘˘ئر
،ةل˘قرو ة˘يلو˘ب «د˘صسا˘ف»و
راهصشإا ذنم نمزلا قباصسي
يف «لجن˘م˘لا» ة˘مو˘كح˘لا

،ن˘˘يد˘˘صسا˘˘ف˘˘˘لا ل˘˘˘ك ه˘˘˘جو
تازوا˘ج˘ت˘لا را˘ثآا ءا˘ف˘˘خإل
51 لÓ˘خ ا˘ه˘صسرا˘م ي˘ت˘لا
ةيريدم ي˘ف ا˘ها˘صضق ة˘ن˘صس
ىعصسي انبحاصص ،ةيذ˘ي˘ف˘ن˘ت

ةي˘ع˘صضو ة˘يو˘صست˘ل اد˘ها˘ج
تا˘ف˘ل˘م˘لا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م
ىلع ىتح مدقأاو ،ةكئاصشلا

دوعي يذلا اهصضعب بلط
نم2102 ة˘˘˘ن˘˘˘صس ى˘˘˘لإا
.فيصشرألا

! .. راحتنلإ لواح ةلب نب
بيلاودو مكحلا فرغل Óعف
رار˘صسأا ا˘ندÓ˘ب ي˘˘ف ة˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا

ةر˘˘˘هز تر˘˘˘ه˘˘˘ظ .. ا˘˘˘يا˘˘˘ب˘˘˘خو
دمحأا لحارلا ةجوز ،يمÓصس
رئاز˘ج˘ل˘ل سسي˘ئر لوأا ،ة˘ل˘ب ن˘ب
ويديف عطقم يف ،ة˘ل˘ق˘ت˘صسم˘لا
ن˘˘ع ثد˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ت ي˘˘˘هو ،ردا˘˘˘ن

اهجوزو يه اهعصضو فورظ
د˘ع˘ب ة˘ير˘ب˘˘ج˘˘لا ة˘˘ما˘˘قإلا ي˘˘ف
91 ي˘ف يرو˘ث˘لا ح˘ي˘ح˘صصت˘˘لا

سسيئرلا نم رمأاب5691 ناوج
،ن˘˘يد˘˘مو˘˘ب يراو˘˘ه ق˘˘ب˘˘صسألا

لواحي ناك اهجوز نأا تدكأاو
ي˘ف ة˘لز˘ع˘لا بب˘صسب را˘ح˘ت˘نلا
هنكل ،ةلماعملا ءوصسو نجصسلا
قلطأا ىتح كلذ يف قفوي مل
ق˘˘ب˘˘صسألا سسي˘˘ئر˘˘˘لا ه˘˘˘حار˘˘˘صس
د˘يد˘ج ن˘ب ي˘لذا˘˘صشلا ل˘˘حار˘˘لا
.1891 ةنصس

! ..0911 زغللإ
ة˘˘لا˘˘كو عور˘˘صشم ل˘˘صصاو˘˘ي
،تياف دلوأاب0911 «لدع»
ـب فر˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ي تا˘˘˘˘˘ب يذ˘˘˘˘˘لا
ةرا˘ثإا ،«ز˘غ˘ل˘˘لا عور˘˘صشم˘˘لا»

ط˘˘˘صسو ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك ة˘˘˘ج˘˘˘صض
بب˘صسب «2 لدع» يب˘ت˘ت˘كم
هلامكتصسا يف ةلاكولا لصشف
بولق ىلإا ةجهبلا لاخدإاو
رظتنت ةلئاع045 نم ديزأا
نم ديزأا ذنم ربصصلا غرافب
اهققصش مÓتصسا ،تاونصس7
.عقوملا اذهب

ششاقنلإ ةلواط ىلع فيطصس
ةحصصلا ةرازو عم ىلوألا ةرازولا ثحبت
رجحلا عيصسوت ،فيطصس ةيلو حلاصصمو
61 ىلإا ةيلولاب لاوجتلا رصضحو يحصصلا
ريبادتلا نم ةلصسلصس نمصض ،ايموي ةعاصس
ءابو يصشفت حبكل ةصساردلا لحم ةيئاقولا
امل اقفوو ،باصضهلا ةمصصاعب «انوروك»
نب ريزولا حلاصصم ،تامولعم نم رفوت
ع˘م ر˘صشا˘ب˘م لا˘صصتا ط˘خ تح˘ت˘ف ،د˘˘يزو˘˘ب
حلاصصمو فيطصس  ةيلوب ةحصصلا ةيريدم
نم حرتقملا اذه ةصشقانمل ةيلولا يلاو
ي˘ف سسو˘صسح˘م˘لا عا˘ف˘ترلا ة˘ه˘جاو˘م ل˘جأا
.ةيلولا هذهب «91‐ديفوك» ـب تاباصصإلا
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نايب يف «نÓفألا» حصضوأا
«مÓ˘˘صسلا» زو˘˘ح˘˘ت سسمأا ه˘˘˘ل

حرتقا هنأا ،هنم ةخصسن ىلع
ىو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صسم سصو˘˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘˘˘ب
ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ق˘˘بإلا ،ة˘˘جا˘˘ب˘˘يد˘˘لا
ةغايصصلا يف ةقيقد تارقف
تدرو ريبعتلا يف ةمكحمو
يرا˘˘˘صسلا رو˘˘˘ت˘˘˘صسد˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
ل˘م˘ج فذ˘ح ع˘م ،لو˘ع˘ف˘م˘˘لا
ي˘˘˘ت˘˘˘لا تار˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘˘لا ىد˘˘˘˘حإا
ةغا˘ي˘صصلا ة˘ن˘ج˘ل ا˘ه˘ت˘حر˘ت˘قا
روصسيفور˘ب˘لا ا˘ه˘صسأار˘ي ي˘ت˘لا
.ةبارعل دمحأا

لوألا بابلاب قلعتي اميفو
ةماعلا ئدا˘ب˘م˘لا˘ب نو˘ن˘ع˘م˘لا
لجصس ،عمتجملا مكحت يتلا
سصيصصخت نأا ،ديتعلا بزحلا
سصاخ ماظنب تايدلبلا سضعب
يبلصس زييمت ىلإا امتح يدؤوي
ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ق˘طا˘ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ب
لكصشيو سضعب ىلع اهصضعب
رييصست طمن ةدحوب اصساصسم
نا˘ك اذإاو ى˘ت˘˘ح تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
ةاعارم وه ىغتب˘م˘لا فد˘ه˘لا
.ةيلاملا بناوجلا

،ه˘˘˘˘˘تاذ قا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘صسلا ي˘˘˘˘˘˘ف
ددصش71 ةداملل ة˘ب˘صسن˘لا˘بو
ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘ج بز˘˘˘ح
ةرور˘˘صض ى˘˘ل˘˘ع ،ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ة˘˘˘يرادإلا ظ˘˘˘ف˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘صضإا
ة˘˘يز˘˘كر˘˘مÓ˘˘لا ف˘˘ي˘˘صصو˘˘ت˘˘ل
نم دوصصقم˘لا نأا ح˘ي˘صضو˘ت˘ل

يف ةروكذ˘م˘لا ة˘يز˘كر˘مÓ˘لا
ى˘ن˘ع˘م ا˘ه˘ل سسي˘ل رو˘ت˘صسد˘لا
وأا سسبل يأل اءرد يصسايصس
.ليوأات

ن˘˘م˘˘ث ،ر˘˘˘خآا قا˘˘˘ي˘˘˘صس ي˘˘˘ف
تÓيدعتلا ،دي˘ت˘ع˘لا بز˘ح˘لا
ةغايصصلا ةنجل اهتجردأا يتلا
ةيصساصسألا قوقحلا باب يف
ة˘˘˘˘يدر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘ير˘˘˘˘ح˘˘˘˘لاو
ا˘˘˘هو˘˘˘ن˘˘˘م ،ة˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘˘لاو
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘˘لا تÓ˘˘يد˘˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تار˘˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘لا˘˘ب
اذكو تايع˘م˘ج˘لا سسي˘صسأا˘تو
در˘˘ج˘˘م˘˘ب د˘˘ئار˘˘˘ج˘˘˘لا ءا˘˘˘صشنإا
.حيرصصتلا

،ه˘تاذ نا˘ي˘ب˘لا سصل˘خو اذ˘ه

نأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع د˘˘˘ي˘˘˘كأا˘˘˘ت˘˘˘لا ى˘˘˘لإا
ا˘˘مود سصر˘˘ح˘˘˘ي ،«نÓ˘˘˘فألا»
تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م ءا˘˘˘ن˘˘˘ب ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ع˘ت˘˘م˘˘ت˘˘ت ة˘˘يو˘˘ق ة˘˘يرو˘˘ت˘˘صسد
ة˘ي˘لÓ˘ق˘ت˘صسلاو ة˘بÓ˘˘صصلا˘˘ب
ة˘ه˘جاو˘م ا˘ه˘ل ن˘م˘صضت ي˘ت˘لا
ةاق˘ل˘م˘لا ة˘م˘ي˘صسج˘لا ءا˘ب˘عألا

ن˘ع بر˘عأاو ،ا˘ه˘ق˘تا˘ع ى˘ل˘ع
يف رئاد˘لا لد˘ج˘لا ن˘م ه˘ق˘ل˘ق
اياصضق لوح ةينطولا ةحاصسلا
،ةينطو˘لا تباو˘ث˘لاو ة˘يو˘ه˘لا

ديقتلا مدع ىلإا هببصس اعجرم
ي˘ف ةدراو˘لا تا˘ه˘ي˘جو˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ةهجوم˘لا ف˘ي˘ل˘كت˘لا ة˘لا˘صسر
،ةيروهمجلا سسيئر لبق نم
ةنجل ىلإا ،نوبت ديجملا دبع

.روتصسدلا ةدوصسم ليدعت

روتسسدلإ ةدوسسم ىلع ليدعت101 حرتقإ

لوح ةينطولإ ةحاصسلإ يف رئإدلإ لدجلإ نم قلق «نÓفألإ»
ةينطولإ تبإوثلإو ةيوهلإ اياصضق
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رخآلإ صضعبلإو لكسشلإ صسم اهسضعب ،روتسسدلإ ةدوسسم لوح ليدعت101 ،ينطولإ ريرحتلإ ةهبج بزح حرتقإ
ةحاسسلإ يف رئإدلإ لدجلإ نم هقلق نع ابرعم ،ىرخأإ دإوم فذحب ةوعدلإ ىلإإ رداب اميف ،ةقيثولإ رهوج لوانت

.ةينطولإ تبإوثلإو ةيوهلإ اياسضق لوح ةينطولإ

اثدح لÓقتسسلإ ىركذ ربتعإ
نم نينسسلإ تإرسشع جوت اميظع

حلسسملإ حافكلإو ةيبعسشلإ تامواقملإ

وعدي يدام ءإوللإ
دهعلاب كصسمتلإ ىلإإ
ءإدهصشلإ لامآإ قيقحتل
نيدهاجملإو

ريدم ،يدام مÓعوب ءإوللإ دكأإ
هيجوتلإو مÓعإلإو لاسصيإلإ

،يبعسشلإ ينطولإ صشيجلإ ناكرأاب
ىلع ظافحلإ ةرورسض ىلع

دهعلاب كسسمتلإو ةنامألإ
ءإدهسشلإ لامآإ قيقحتل
.نيدهاجملإو
هفإرسشإإ لÓخ ،يدام ءإوللإ لاق
ءايحإ تايلاعف حاتتفإ ىلع صسمأإ
عاجرتسسل85ـلإ ىركذلإ
فحتملاب ،ةينطولإ ةدايسسلإ
راعسش تحت صشيجلل يزكرملإ
ةيرحلإ ديع2691 ةيليوج50»
انبجإو» ،«لاطبألإ ةركإذو...
ةنامألإ ىلع ظافحلإ وه مويلإ

ءافولإو دهعلاب كسسمتلإو
ءإدهسشلإ لامآإ قيقحتل دعولاب
نم نيسصلخملإو نيدهاجملإو
،«رئإزجلإ يلاغلإ اننطو ءانبأإ

ىركذلإ هذه ءايحإإ نأإ ربتعإو
تإرسشع جوت ميظع ثدح

ةيبعسشلإ تامواقملإ نم نينسسلإ
هيف مدق ،حلسسملإ حافكلإو
لاجرلإ نم رئإزجلإ لاطبأإ

ءإدهسشلإ نييÓم ءاسسنلإو
إوعسضوو ماسسجلإ تايحسضتلإو

ةاناعملإ نم ليوط ليلل إدح
ةيدوبعلإو داهطسضلإو
حتافلإ يف» فدرأإو ،لÓغتسسلإو

بعسشلإ به2691 ةيليوج
لوقل فراج جومك يرئإزجلإ

فقوم دكؤويو لسصفلإ هتملك
ربع ،دإدجألإ تايحسضتو
توسصب حدسصف يخيرات ءاتفتسسإ

نع ليدب ل نأإ يودم دحإو
ةيرحلإ عاجرتسسإو لÓقتسسلإ

لفإوق اهنمث عفد يتلإ ةدايسسلإو
.«نيدهاجملإو ءإدهسشلإ

دإرم ديقعلإ اعد ،هبناج نم
فحتملإ ريدم ،ناسشوسش
ءافولإ ىلإإ ،صشيجلل يزكرملإ
راختفلإو ةدلاخلإ ربمفون ميقل
يتلإ ةميظعلإ ةروثلإ هذهب
بوعسشلل  يملاع ثإرتك ىقبتسس
صسكعت ةآإرمو مÓسسلل ةبحملإ
ةيدوبعلإ صضفر بعسش لاسضن
لو ذخؤوت ةيرحلإ نأإ نمآإو
. هلوق دح ىلع ‐ ىطعت

ـه.دإوج

ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا سسمأا عر˘˘صش
ة˘صصا˘خ ،ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا ةلو
يتلا تايلولا ىوتصسم ىلع
ةر˘ي˘خألا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف تفر˘˘ع
ددع يف اصسوصسحم اعافترا
يف ،«انوروك» ـب تاباصصإلا
نم ةياقولا تاءارجإا ديدصشت
اور˘قأاو ،ءا˘بو˘لا اذ˘ه ي˘˘صشف˘˘ت

ر˘˘˘ي˘˘˘باد˘˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ج
رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ل˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
جاوزلا تÓفحل ماتلا رظحلا

سضع˘ب ق˘ي˘ل˘ع˘تو ،نا˘˘ت˘˘خ˘˘لاو
ة˘˘يرا˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘طا˘˘˘صشن˘˘˘لا
.روهمجلل ةبطقتصسملا

ريزولا تاي˘صصو˘ت˘ب Ó˘م˘ع
،دار˘ج ز˘يز˘˘ع˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ،لوألا
ءا˘صسؤورو ةلو˘لا ح˘ن˘م يذ˘˘لا
،ةيريدقتلا ةط˘ل˘صسلا ر˘ئاود˘لا
تاءار˘جإا ع˘م ي˘طا˘ع˘ت˘لا ي˘ف
لÓخ ن˘م ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘لا
ا˘ه˘˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت وأا ا˘˘هد˘˘يد˘˘صشت
تنلعأا ،ءابولا ةلاحو ايصشامت
يف ،رئازجلا ةيلو حلاصصم
زو˘˘˘ح˘˘˘ت سسمأا ا˘˘˘ه˘˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘˘ب
،هنم ةخصسن ىلع «مÓصسلا»
عون يأل ما˘ت˘لا ر˘ظ˘ح˘لا ن˘ع
ة˘ي˘ل˘ئا˘ع˘لا تا˘ع˘م˘ج˘ت˘˘لا ن˘˘م
تÓ˘ف˘ح م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت ا˘˘م˘˘ي˘˘صسل
ي˘˘ت˘˘لاو نا˘˘ت˘˘خ˘˘˘لاو جاوز˘˘˘لا

نأا اهنأاصش نم لماوع لكصشت
،ةحئاجلا راصشتنا يف مهاصست
عا˘˘˘صضخإا م˘˘˘ت ه˘˘˘نأا تد˘˘˘˘كأاو
تÓ˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م
ة˘˘˘يرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘صشنألاو
ا˘˘˘ه˘˘˘با˘˘˘ح˘˘˘صصأل سصخر˘˘˘م˘˘˘لا
ةبقارملل مهتاطاصشن ةلوازمب
ةرازو ح˘˘لا˘˘صصم˘˘ل ة˘˘يرود˘˘لا
ةو˘ق˘لا˘ب ة˘قو˘فر˘˘م ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
فو˘قو˘ل˘ل اذ˘هو ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

را˘ج˘ت˘لا ماز˘ت˘لا ىد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
تلوكو˘تور˘ب˘ل م˘ه˘لا˘ث˘ت˘ماو
امي˘صسل ،ة˘ي˘ح˘صصلا ة˘يا˘قو˘لا
تا˘˘ما˘˘م˘˘كلا ءاد˘˘ترا سضر˘˘˘ف
د˘˘˘عا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘قاو˘˘˘˘لا
يأا نأا ثي˘ح˘ب ،ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جلا

ر˘ي˘باد˘ت˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ل ة˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م
ى˘لإا ا˘ه˘ب˘˘حا˘˘صص سضر˘˘ع˘˘ت˘˘صس
،ل˘ح˘م˘ل˘ل يرو˘˘ف˘˘لا ق˘˘ل˘˘غ˘˘لا
،يرا˘ج˘ت˘لا ل˘ج˘صسل˘ل بح˘˘صس
تا˘بو˘ق˘ع˘لا ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘˘ب
اهيلع سصوصصنم˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا
.نأاصشلا اذه يف

سسمأا قر˘˘بأا ه˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
ةيلو يلاو ،رصصيون لامك
ةم˘ي˘ل˘ع˘ت˘ب را˘ي˘مألا ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا
قيلعتب ،اهلÓخ نم مهمزلي
ةيراجتلا تاطا˘صشن˘لا سضع˘ب
رارغ ىل˘ع ،ا˘مو˘ي51 ةدم˘ل

قاو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صسألاو قاو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صسألا
قاو˘˘˘˘صسأا ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘عو˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘صسألا
ةيراجتلا زكارملا ،ةي˘صشا˘م˘لا
م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ةدد˘˘ح˘˘م˘˘لا
تزر˘˘بأاو ،ه˘˘ب لو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
زوح˘ت ي˘ت˘لا ا˘ه˘تاذ ة˘ق˘ي˘ثو˘لا
،اهنم ةخصسن ىلع «مÓصسلا»
رارقلا اذهل ةفلاخم يأا نأا
تا˘˘بو˘˘ق˘˘˘ع ه˘˘˘ن˘˘˘ع بتر˘˘˘ت˘˘˘ي
.انوناق اهيلع سصوصصنم

ف˘صشك ،ه˘تاذ قا˘ي˘صسلا ي˘ف
سضا˘˘˘˘ير رو˘˘˘˘صسي˘˘˘˘فور˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا

ة˘ن˘ج˘ل˘˘لا و˘˘صضع ،يوا˘˘ي˘˘ه˘˘م
د˘صصرو ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا
،«انورو˘ك» سسور˘ي˘ف ي˘صشف˘ت
ن˘ي˘مدا˘ق˘لا ن˘ي˘عو˘˘ب˘˘صسألا نأا
ةبصسنلاب نيمصساح نانوكيصس
دعبتصسي ملو ،فيطصس ةيلول
ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا سضر˘˘ف ة˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كمإا
،ةيلولا هذ˘ه ى˘ل˘ع ل˘ما˘صشلا

تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘صصت ي˘˘˘˘ف د˘˘˘˘كأاو
نأا ،سسمأا اهب ىلدأا ةيفحصص
نا˘˘˘كصس ن˘˘˘م بو˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لا
تا˘˘يلو ي˘˘قا˘˘بو ف˘˘ي˘˘ط˘˘˘صس
دعاوقلاب مازتللا وه ،نطولا
ر˘˘ب˘˘كا ةرو˘˘صصب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘˘قو˘˘˘لا

.بهأات ةلاح يف ءاقبلاو
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ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ك سسمأا تعر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صش
يف ،نطولا ربع تاطصسوتملا
نيبغارلا ذيمÓتلل اهباوبأا حتف
مي˘ل˘ع˘ت˘لا ةدا˘ه˘صش زا˘ي˘ت˘جا ي˘ف
ن˘يذ˘˘لا ًءاو˘˘صس  ،ط˘˘صسو˘˘ت˘˘م˘˘لا

ةنصسلا ىلإا لا˘ق˘ت˘نلا او˘ن˘م˘صض
ىلع مهلوصصحب يوناث ىلوأا

وأا ،02 ن˘˘م9 قو˘ف لد˘ع˘˘م
لقأا لدعم ىلع اولصصح نيذلا

مهل تحنمو02 نم9 نم
ى˘لإا رور˘م˘ل˘ل ة˘ي˘نا˘˘ث ة˘˘صصر˘˘ف
لÓ˘˘خ ن˘˘م ى˘˘ل˘˘عأا ىو˘˘ت˘˘صسم
نا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ملا اذ˘˘˘ه زا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘˘جا
.يريصصملا

عيزوتب تاطصسوتملا تماق
بقلو م˘صسإا ل˘م˘ح˘ت ةرا˘م˘ت˘صسا
نا˘˘كمو خ˘˘يرا˘˘ت ،ذ˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ت˘˘˘لا
ة˘نا˘˘خ بط˘˘صش ع˘˘م ،دÓ˘˘ي˘˘م˘˘لا
ءايلوألا ةقفاوم عم  زايتجلا
نأا ىلع ،ءاصضمإلاب قوفرملا
ةيلمعلا هذه نم ءاهتنلا متي
ةيليوج رهصش نم9 ـلا لبق
.يراجلا

موق˘ت˘صس ،ه˘تاذ قا˘ي˘صسلا ي˘ف
ة˘˘˘˘˘˘يرادإلا ح˘˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘˘صصم˘˘˘˘˘˘˘لا
ءا˘صصحإا ي˘ف تا˘ط˘صسو˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ل
ى˘ل˘ع او˘ل˘صصح˘ت˘ي م˘˘ل ن˘˘يذ˘˘لا

لاصسرإل02 ن˘˘م9 لد˘ع˘م
ةيبرتلا تايريدم ىلإا مئاوقلا

طبصض ةرازولل ىنصستي ىتح
نيحصشرتمل˘ل ي˘ئا˘ه˘ن˘لا دد˘ع˘لا
ناحتما زايتجا ىلع نيلبقملا
.طصسوتملا ميلعتلا ةداهصش

عو˘ب˘صسأا ذ˘ن˘م ىد˘صسأاو اذ˘˘ه
ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘˘ع ،لوألا ر˘˘يزو˘˘لا

سسيئر هتراصشتصسا دعب ،دارج
د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ةريزو ىلإا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ،نو˘ب˘ت
نأا اهدافم ،ةي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا
طصسو˘ت˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةدا˘ه˘صش
ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ا˘ه˘نو˘ك ،ة˘يرا˘ي˘ت˘خا
دعت مل نيصسردمتملا ذيمÓتلل
ىلإا لاقتنÓل ةيرورصض ةداهصش
نوكيصس ثيح ،ىلعأا ىوتصسم
يلد˘ع˘م با˘صست˘حا˘ب لا˘ق˘ت˘نلا
ىلع ،يناثلاو لوألا نيلصصفلا
نم9 ماعلا لدعملا غلبي نأا

ءاج امل اقفو فاصضأاو ،02
ةرازو˘لا ح˘لا˘صصم˘ل نا˘ي˘˘ب ي˘˘ف
ذيمÓت˘ل˘ل ن˘كم˘ي ه˘نأا ،ى˘لوألا
لدعم ىلع اولصصحي مل نيذلا

ناح˘ت˘ما زا˘ي˘ت˘جا ،02 ن˘˘م9
بصست˘ح˘ُي˘صس يذ˘˘لا «ما˘˘ي˘˘ب˘˘لا»
ىلإا لاقتنلا ةيلمع يف هلدعم
.ىلعألا ىوتصسملا

نيحصشرتمل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ا˘مأا
نيذلاو ،ن˘ي˘صسرد˘م˘ت˘م˘لا ر˘ي˘غ
،000.32 م˘هداد˘ع˘ت غ˘ل˘˘ب˘˘ي
نأا ،ه˘˘تاذ رد˘˘˘صصم˘˘˘لا ح˘˘˘صضوأا
طصسو˘ت˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةدا˘ه˘صش
ا˘ه˘ت˘ف˘صصب ة˘يرا˘ب˘˘جإا ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ُت
ةنكمم˘لا ةد˘ي˘حو˘لا ة˘ق˘ير˘ط˘لا
ي˘ن˘ه˘م ن˘يو˘كت يأا ة˘لواز˘م˘˘ل

.يلاع
ر.نوراه

ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م ة˘˘كر˘˘ح تد˘˘˘كأا
معد ىلع دامتعلا نأا ،ملصسلا
راثآا بنجتل ةيجراخلا ىوقلا
ةيلاملاو ةيداصصتقلا تامزألا
دلب يأا لو ،رئازجلا عفني نل
ىوقلا اصصوصصخ ،ملاعلا يف
لغتصشت ل يتلا ةيرامعتصسلا
روطت ربتعَتو اهحلاصصمل لإا
نأا ةزربم ،اهل اديدهت اندÓب
ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف ن˘˘م˘˘كي ل˘˘ح˘˘لا
ة˘ه˘يز˘نو ة˘فا˘ف˘صش ة˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صس
.يلعف ينطو قفاوتو

ة˘ل˘ي˘كصشت˘˘لا تر˘˘ب˘˘ع ا˘˘م˘˘ك
دبع اهدوقي يت˘لا ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا
اه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ،ير˘ق˘م قازر˘لا
،«مÓصسلا» هيلع تعلطإا سسمأا

ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا ا˘˘˘ه˘˘˘لا˘˘˘غ˘˘˘صشنا ن˘˘˘ع
ةيلام˘لا عا˘صضوألا تارو˘ط˘ت˘ب
ةدو˘ع˘لا ن˘م ترذ˘حو دÓ˘ب˘ل˘˘ل
تانيمطت ةفصصاو ،ةينويدملل
ر˘˘˘ي˘˘˘˘غ» ـب ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘صسم˘˘˘˘لا

ىلع ةمئاق اهنوك ،«ةيعقاولا
متي ملو ،ةيملع ريغ تايطعم
ىلإا ماعلا يأار˘ل˘ل ا˘ه˘ح˘ي˘صضو˘ت
˘˘ما˘˘ع˘˘لا يأار˘˘لا ة˘˘صصا˘˘˘خ ،نآلا
ةيداصصتقلا نوؤوصشلاب ميلعلا

ردصصملا فيصضي ‐ ةيلاملاو
كير˘ح˘ت نأا زر˘بأا يّذ˘لا ‐ه˘˘تاذ
،ي˘ن˘طو˘لا دا˘صصت˘قلا ة˘ل˘˘ج˘˘ع
ةيداع ةيا˘ب˘ج ى˘لإا ل˘صصو˘ت˘لاو
ةيلا˘م˘لا تا˘نزاو˘ت˘لا نا˘م˘صضو
مكحلا بلطتي ة˘يدا˘صصت˘قلاو
رارقت˘صسلاو تقو˘لاو د˘صشار˘لا

Óصضف ،ةبصسانم لامعأا ةئيبو
يلعفلا يصسايصسلا رييغتلا نع
ةق˘ث˘لا د˘ي˘ع˘ي يذ˘لا ق˘ي˘م˘ع˘لاو
ةيلعفلا ةباقرلاو نين˘طاو˘م˘ل˘ل

ةهج ن˘م.ماعلا نأا˘صشلا ى˘ل˘ع
ن˘ع،«سسم˘ح» تن˘ل˘˘عأا ،ىر˘˘خأا
احرتقم042 ا˘ه˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
ل˘يد˘ع˘ت ةدو˘صسم سصو˘˘صصخ˘˘ب
.روتصسدلا

ح.نيدلإ رمق

42 ـلا لÓخ رئازجلا تلجصس
563و ،تايفو8 ةريخألا ةعاصس
عم ،«انوروك» ـب ةديدج ةباصصإا
اقفو ،ءافصش ةلاح341 ءاصصحإا
روتكد˘لا سسمأا ه˘ن˘ع ف˘صشك ا˘م˘ل

يمصسرلا ق˘طا˘ن˘لا ،رارو˘ف لا˘م˘ج
يصشفت ة˘ع˘با˘ت˘مو د˘صصر ة˘ن˘ج˘ل˘ل
،هتاذ ردصصملا فصشك امك.ءابولا
اذهب نيباصصملل لامجإلا ددعلا نأا

ءوصض ىلع غلب اندÓب يف ءابولا
42 ـلا لÓخ ةلجصسملا ماقرألا
،ةلاح27241 ،ةر˘ي˘خألا ة˘عا˘صس
ىلإا تايفولا يلامجإا لصصو اميف
دد˘ع˘لا ز˘ف˘ق ل˘با˘ق˘م˘لا ي˘ف ،029
ى˘لإا ن˘ي˘فا˘ع˘˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ل ي˘˘لا˘˘م˘˘جإلا

04001.
ك.اسضر

يراجلإ ةيليوج رهسش نم9 ـلإ يف ةيلمعلإ نم ءاهتنلإ

نيبغإرلإ ذيمÓتلإ ءاصصحإإ يف عورصشلإ
«مايبلإ» ةداهصش زايتجإ يف

روهمجلل ةبطقتسسŸإ ةيراجتلإ تاطاسشنلإ صضعب قيلعتو  ناتÿإو جإوزلإ تÓفح رظح إوررق

«انوروك» نم ةياقولإ تإءإرجإإ ديدصشت ‘ نوعرصشي ةلولإ

«ةيعقإولإ Òغ» ـب ةيلاŸإ عاسضوألإ لوح ÚلوؤوسسŸإ تانيمطت تفسصو

ةيجراÿإ ىوقلإ معد ىلع دامتعلإ نأإ دكؤوت شسمح
دلبلإ عفني نل ةيداصصتقلإ تامزألإ راثآإ بنجتل

04001 ىلإإ لسصي نيفاعتملإ يلامجإإو ءافسش ةلاح341 ليجسست
رئإزجلإ يف «انوروك» ـب ةديدج ةباصصإإ563و تايفو8



ريزو ،راطع د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع د˘ك
ةيفحصص تاحير˘صصت ي˘ف ،ة˘قا˘ط˘لا
عيقوت سشماه ىلع سسمأا اهب ىلدأا

،ن˘ي˘فر˘ط˘لا ن˘ي˘ب د˘يد˘ج˘ت˘لا دو˘˘ق˘˘ع
كير˘صشلا ع˘م ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘م
كلذو ةقاطلا لاجم يف يلاطيإلا
ن˘ع ار˘ب˘ع˘م ،ن˘يد˘ل˘ب˘لا ة˘ح˘ل˘صصم˘˘ل
،يخيراتلا بصسكملا اذهل هتداعصس
ريبك نوبز ينيإا نأا ريزولا حصضوأا

ري˘ي˘غ˘ت ن˘كم˘م˘لا ن˘مو ي˘خ˘يرا˘تو
ناو ،ة˘ي˘ع˘صضو˘لا بصسح ن˘ي˘ناو˘ق˘˘لا
كار˘طا˘نو˘˘صس ة˘˘مد˘˘خ ي˘˘ف ةرازو˘˘لا

21 ليجصست ىلإا اريصشم ،اهئاكرصشو
لا˘ج˘م ي˘ف كار˘طا˘نو˘صس ع˘م اد˘ق˘ع
ي˘˘فو ،جا˘˘˘ت˘˘˘نإلاو فا˘˘˘صشكت˘˘˘صسلا
نأا را˘˘˘ط˘˘˘ع د˘˘˘كأا ه˘˘˘تاذ قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسلا
فيثكت بلطتت ةيلاحلا ةيعصضولا
.فاصشكتصسلا جمارب

او˘˘يدوÓ˘˘ك د˘˘كأا ه˘˘˘ب˘˘˘نا˘˘˘ج ن˘˘˘م
يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا سسي˘ئر˘لا ،يز˘لا˘˘كصسيد
نأا ،ة˘ي˘لا˘˘ط˘˘يإلا «ي˘˘ن˘˘يا» ة˘˘كر˘˘صشل
يرئازجلا بارتلا رداغت مل ةكرصشلا

يف رار˘م˘ت˘صسلاو ءا˘ق˘ب˘لا تل˘صضفو
نييرئازج˘لا م˘ه˘ئÓ˘مز ع˘م ل˘م˘ع˘لا

نأا احصضوم ،انوروك ةحئاج مغر
اهيفظومو «ينيإا» يلوؤوصسم عيمج
تآاصشن˘م˘لا ي˘ف م˘ه˘ي˘ل˘ع ءا˘ق˘بإلا م˘ت
ءا˘صضمإلا نأاو ،ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘ط˘ف˘ن˘˘لا

يف مهاصسي˘صس ةر˘كذ˘م˘لا هذ˘ه ى˘ل˘ع
ن˘ي˘ب ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘لا تا˘قÓ˘ع˘لا ر˘يو˘ط˘ت

لوؤو˘صسم˘لا ح˘صضوأا ا˘م˘ك ،ن˘يد˘ل˘ب˘لا
لوأاك رئازجلا راتخا هنأا يلاطيإلا
،ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج د˘ع˘ب هروز˘ي د˘ل˘ب
ة˘ي˘م˘هأا ىد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘ي˘˘لد اذ˘˘هو
نع اربعم ،نيدلبلا نيب ةكارصشلا
تحنم يتلا تÓيهصستلل هتداعصس
ة˘˘مو˘˘كح˘˘لاو ةرازو˘˘لا فر˘˘ط ن˘˘م
لمعلا يف رارمت˘صسÓ˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

رئازجلا نأا ىلإا راصشأاو ،سضعب عم
ةكارصش تاقÓع امهعمجت ايلاطيإاو
بجيو ،ةقاطلا لاجم يف نواعتو
عفر ىلع لمعلل اهيف رارمتصسلا

فورظلا مغر زاغلا جاتنإا ىوتصسم
ببصسب ملاعلا اهب رمي يتلا ةبعصصلا

.انوروك ةحئاج
سسيئرلا ،راكح قيفوت نلعأا امك

،«كارطانوصس» عمجمل ماعلا ريدملا
˘ما˘ق ع˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا نأا ة˘˘ب˘˘صسا˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب

ع˘˘˘˘يرا˘˘˘˘صشم˘˘˘˘لا سضي˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ب
ف˘يرا˘˘صصم˘˘لاو تارا˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صسلاو
يام يرهصش ة˘ئا˘م˘لا˘ب05 ةب˘صسن˘ب
ة˘˘˘˘˘˘مزألا ل˘˘˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘˘˘ف ،ناو˘˘˘˘˘˘˘جو
يصشفت اهصضرف ي˘ت˘لا ة˘يدا˘صصت˘قلا

را˘ع˘صسأا ع˘جار˘تو ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘˘ج
.طفنلا

ى˘ل˘ع لوألا ل˘˘جر˘˘لا د˘˘كأاو اذ˘˘ه
ة˘كر˘صشلا نأا ،«كار˘˘طا˘˘نو˘˘صس» سسأار
تارامثتصسلا لك ةعجارمب تماق
سسا˘˘صسم˘˘˘لا نود ،ف˘˘˘يرا˘˘˘صصم˘˘˘لاو
،جاتنإلا ىلع رثؤوت يتلا عيراصشملاب
ةداعإا˘ب تما˘ق ة˘كر˘صشلا نأا ا˘ف˘ي˘صضم
اهل سسي˘ل ي˘ت˘لا ع˘يرا˘صشم˘لا ة˘صسارد
عيراصشم ىلع ءا˘ق˘بإلا م˘تو ،ة˘ي˘م˘هأا
را˘˘صشأاو ،جا˘˘ت˘˘نإلاو فا˘˘صشكت˘˘˘صسإلا

اذه سضيوعت متيصس هنأا ىلإا راكح
نأل ،ةكارصشلا قيرط نع عجارتلا

لك لمحت عيطتصست ل كارطانوصس
ته˘جو˘ت كلذ˘ل ،ا˘هد˘حو بقاو˘ع˘˘لا
ديدجلا نوناقلا لظ يف ةكارصشلل
ي˘ط˘ع˘˘ي يذ˘˘لاو ،تا˘˘قور˘˘ح˘˘م˘˘ل˘˘ل
سضر˘ع˘ل ة˘صصر˘˘ف˘˘لا كار˘˘طا˘˘نو˘˘صسل
.اهئاكرصش عم عيراصشملا سضعب

فد˘ه نأا ،ثد˘ح˘ت˘˘م˘˘لا ف˘˘صشكو
نا˘م˘صض و˘ه ،كار˘طا˘نو˘˘صس ة˘˘كر˘˘صش
نم ةيرئازجلا تاطايتحلا ديدجت
يف رارمتصسإلا عم زاغلاو لورتبلا
،ةددجتملا تاقاطلا عيراصشم سضعب

ءا˘كر˘صش ع˘م ة˘ي˘صسم˘صشلا ة˘قا˘ط˘لا˘ك
نأا احصضوم ،نيفور˘ع˘م˘لا ة˘كر˘صشلا
ن˘م د˘يد˘ع˘لا تصضمأا كار˘˘طا˘˘نو˘˘صس
تا˘كر˘صش ع˘م م˘ها˘ف˘ت˘لا تار˘˘كذ˘˘م
.رطاخملا مصساقتل ةريبك ةيملاع

ثدحلا4 3872ددعلا ^1441 ةدعقلا يذ11ـل قفاوملا0202 ةيليوج2سسيمخلا

watan@essalamonline.com

«يبرعلا ةلمز»و «2 ةمطاف فيشس»و «2 دوهرأا» لوقح لمششت «ينيإا» عم ةيزاغ دوقع3 تددج

9402 ةياغ ىلإإ زاغلاب ايلاطيإإ دوزت «كإرطانوصس»
«فاصشكتصسلإ جمإرب فيثكت بلطتت ةيلاحلإ ةيعصضولإ» :ةقاطلإ ريزو^

ز.لامج

زاغلا قيوشستب حمشستشس دوقعلا ،9402 ماع ةياغ ىلإا كلذو ،«ينيإا» يلاطيإ’ا كيرششلا عم ةيزاغ دوقع ةثÓث «كارطانوشس» تددج
ةمطاف فيشس لقحو2 دوهرأا لقح ةددجملا زاغلا دوقع لمششتو ،ةيلاطيإ’ا قوشسلا وحن «ينيإا» ةكرشش فرط نم يرئازجلا يعيبطلا

.رئازجلاب تاقورحملا فاششكتشساو كرتششملا رامثتشس’ا سصوشصخب مهافت ةركذم ىلإا ةفاشضإا ،يبرعلا ةلمز لقح ىلإا ةفاشضإا ،2

ت’اكولا سضعب تعنتما اميف
ةيلاملا ةمزأ’ا ةجحب ةيحايشسلا
اهب رمت يتلا

ةئاملاب07 شضيوعت
ةرمعلل نيلجصسملإ نم

وشضع ،رشصانم يلع دكأا
ت’اكولل ةينطولا ةيلارديفلا
07 براقي ام سضيوعت ،ةيحايشسلا

نيرمتعملا نم ةئاملاب
مشسوم ءاغلإا نم نيررشضتملا
.«انوروك» سسوريف ببشسب ةرمعلا
بلغأا نأا ،رشصانم يلع حشضوأا
اوعفد ت’اكولا باحشصأا

نيلجشسملا نيرمتعملا تاقحتشسم
ةيلاملا تابوعشصلا مغر مهيدل
يف ادكؤوم ،مههجاوت يتلا

اهب ىلدأا ةيفحشص تاحيرشصت
ةيحايشسلا ت’اكولا نأا ،سسمأا
نيرمتعملا عم دوقع تمربأا يتلا
عاقبلا هاجتاب تÓحر ميظنتل
،ةرمعلا كشسانم ءادأ’ ةشسدقملا

سسوريف ببشسب اهؤواغلإا متو
تاشضيوعتلا تهنأا ،انوروك
07 ةبشسنب اهيلع ةبرتملا

اولشصحت مهبلغأا نأاو ،ةئاملاب
ةفشصب ةيلاملا مهتاقحتشسم ىلع
.ةيجيردت
تدكأا ،ىرخأا ةهج نمو
ت’اكولل ةينطولا ةيلارديفلا
ت’اكو دوجو ،ةيحايشسلا
سضيوعت نع تعنتما ةيحايشس
ةمزأ’ا ةجحب نيرمتعملا
ءارج ،اهب رمت يتلا ةيلاملا

يششفت ببشسب اهطاششن فقوت
اهشضعب ناو ،انوروك ةحئاج

ةعوفدملا غلابملا نوكب ججحت
تلغتشسا دق ،نيرمتعملا لبق نم
’ ت’اكولا لا دوقعلا ماربإا يف
ةمزÓلا ةيلاملا ةميقلا كلتمت
.مهشضيوعتل

ع.لÓب

طغشض رايت نع مجان ةÒخأ’ا مايأ’ا ‘ اهعافترا
بون÷ا نم مداق سضفخنم

اهعصضو ¤إإ دوعتصس ةرإر◊إ تاجرد
لبقŸإ تبصسلإ موي يعيبطلإ

،يركاكصش ديج˘م˘لا د˘ب˘ع ن˘ل˘عأا
ينطولا قودنصصلل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا
ةلاطبلاو رجألا ةعوفدملا لطعلل
،ةيوجلا لاوحألا ءوصس نع ةمجانلا

رانيد رايلم47.2 سصيصصخت نع
لا˘غ˘˘صشألاو ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لا تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘ل
تّصسم ي˘ت˘لاو ،ير˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
عاطق يف ةصسصسؤوم فلأا نم ديزأا
ةعبات يرو ةيمومع لاغصشأاو ءانب
ةيئانثتصسلا ل˘ط˘ع˘لا را˘طإا ي˘ف ،ه˘ل
.انوروك ةحئاج نع ةجتانلا

م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت ،ير˘˘˘˘كا˘˘˘˘كصش د˘˘˘˘كأا
ةصسصسؤوم940.1 ـل تا˘صضيو˘ع˘˘ت

عاطقل ةع˘با˘ت ة˘صصا˘خو ة˘ي˘مو˘م˘ع
،يرلاو ةيمومعلا لاغصشألاو ءانبلا

ي˘ن˘طو˘لا قود˘˘ن˘˘صصلا فر˘˘ط ن˘˘م

ةلاطبلاو رجألا ةعوفدملا لطعلل
،ةيوجلا لاوحألا ءوصس نع ةمجانلا

ةيئانثتصسلا لطعلا راطإا يف اذهو
يأا ،Ó˘˘ما˘˘ع854.311 ةد˘ئا˘ف˘˘ل
عومج˘م ن˘م ة˘ئ˘م˘لا˘ب2 ة˘ب˘صسن˘ب
ةعبا˘ت˘لا ءا˘ن˘ب˘لا عا˘ط˘ق تا˘صسصسؤو˘م
47.2 دصصر مت ثيح ،قودنصصلل
ي˘˘ف ا˘˘ح˘˘صضو˘˘م ،را˘˘ن˘˘يد را˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م
ا˘ه˘ب ى˘لدأا ة˘ي˘ف˘ح˘صص تا˘ح˘ير˘صصت
ق˘˘ل˘˘طأا د˘˘˘ق قود˘˘˘ن˘˘˘صصلا نأا ،سسمأا

سضيوعت ةيلمع يئانثتصسا ءارجإاك
ةنصسلل اقبصسم ةعوفدملا تازاجإلا

هذه لامع ةدئافل ،9102/0202
اهترتف دتم˘ت ي˘ت˘لاو تا˘صسصسؤو˘م˘لا
9102 ةيليو˘ج1 نم ةيع˘جر˘م˘لا
ـب ةقلعتملا ،0202 يرفيف92 ىلإا

يتلا تا˘كار˘ت˘صشلا ن˘م ر˘ه˘صشأا8
.قودنصصلل لمعلا بحاصص اهعفد

˘˘ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا را˘˘صشأا ا˘˘˘م˘˘˘ك
ل˘ط˘ع˘ل˘ل ي˘ن˘˘طو˘˘لا قود˘˘ن˘˘صصل˘˘ل
ةمجانلا ةلاطبلاو رجألا ةعوفدملا

اذه نأا ،ةيوجلا لاوحألا ءوصس نع
تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لا سصخ˘˘˘ي ءار˘˘˘جإلا
تطعأا يتلا قودنصصلل ةبصستنملا
،ةقبصسم ةفصصب اهلامعل تازاجإلا
يحصصلا رجحلا ريبادت راطإا يف
،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ي˘صشف˘˘ت بق˘˘ع
قودنصصلل مهبلط او˘مد˘ق ن˘يذ˘لاو
تاناعإلا هذهب ةدافتصسلا لجا نم
ةنيزخ نوكلتمي ل مهنوك ةيلاملا

.ةحئاجلا تايعادت ةهجاومل ةريبك
ز.لامج

،ن˘يا˘بور ى˘ف˘ط˘˘صصم ن˘˘ل˘˘عأا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا سسي˘˘ئر
د˘ق˘ع ،فر˘ح˘لاو تا˘صسصسؤو˘م˘ل˘ل
ع˘م ة˘ل˘ج˘ع˘ت˘صسم تا˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا
ل˘جأا ن˘م ،ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا ءا˘˘صضعأا
تلا˘˘˘˘غ˘˘˘˘صشنلا ل˘˘˘˘ك ة˘˘˘˘صسارد
رامثتصسلا ليطعتب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

ةصصاخ ،ةيداصصتقلا ةي˘م˘ن˘ت˘لاو
حصضوأا.ل˘ظ˘لا ق˘طا˘˘ن˘˘م ي˘˘ف
د˘ع˘ب ءا˘ج رار˘˘ق˘˘لا نأا ،ن˘˘يا˘˘بور
عم ةلصصاو˘ت˘م˘لا تا˘عا˘م˘ت˘جلا

ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لا بتا˘˘كم˘˘لا ءا˘˘˘صسؤور
ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا نا˘˘ج˘˘ل˘˘لا ءا˘˘صسؤورو
ةمظنملا ءاول تحت ةيوصضنملا
،فرحلاو تاصسصسؤوملل ةينطولا

،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بت˘˘كم˘˘لا ر˘˘ق˘˘˘م˘˘˘ب
قÓ˘˘طإا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا ترر˘˘قو
اه˘ل ي˘ت˘لا ع˘يرا˘صشم˘لا ة˘صساردو
دا˘صصت˘قلا ة˘ي˘م˘ن˘ت ي˘ف ة˘ي˘م˘˘هأا

عيراصشملا ةريتو نم عيرصستلاو
ي˘˘˘ف يدا˘˘˘صصت˘˘˘قا ع˘˘˘با˘˘˘ط تاذ
ر˘ب˘ع كر˘ح˘ت˘لا ،ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘˘م
ة˘˘˘˘يوار˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا تا˘˘˘˘يلو˘˘˘˘˘لا
ءاصشنإل نيرمثتصسملا ريصضحتل
يليوحت عباط تاذ تاصسصسؤوم
ادكؤوم ،ةيدودحلا قطانملا يف
ىلدأا ةيفحصص تاحيرصصت يف
نا˘ك عا˘م˘ت˘˘جلا نأا ،سسمأا ا˘˘ه˘˘ب
ةرازوو ةمظنملا نيب قيصسنتلل
ءا˘˘صشنإا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ،ة˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا

يجاتنإا عباط تاذ تاصسصسؤوم
ةيباغلا قطانملا يف يهيفرتو
.ةيفيرلاو

عفر ررقت ،هتاذ قايصسلا يفو
ديجم˘لا د˘ب˘ع˘ل ل˘صصف˘م ر˘ير˘ق˘ت
،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر ،نو˘˘ب˘˘ت
ر˘يزو˘لا ،دار˘ج ز˘يز˘˘ع˘˘لا د˘˘ب˘˘عو
يتلا رارصضألا حيصضوتل ،لوألا
ة˘حدا˘ف ر˘˘ئا˘˘صسخ ي˘˘ف تب˘˘ب˘˘صست
يتلا ليقارع˘لاو تا˘صسصسؤو˘م˘ل˘ل
،داصصتقلا ريوطت نود لوحت

قطانملا ي˘ف ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ة˘صصا˘خ
ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘مو ة˘يوار˘ح˘˘صصلا

.نطولا تايلو لماك ربع
ز.لامج

يحشصلا رجحلا ريبادت راطإا يف ةقبشسم ةفشصب اهلامعل تازاجإ’ا تطعأا يتلا كلت سسم ءارجإ’ا

ةيئانثتصسلإ لطعلإ شصوصصخب يرلإو ءانبلإ عاطق يف ةصسصسؤوم0001 شضيوعت

لظلا قطانم ‘ ةيداشصتق’ا ةيمنتلاو رامثتشس’ا ليطعتب ةقلعتŸا ت’اغششن’ا ةشساردل

فر◊إو تاصسصسؤوملل ةينطولإ ةمظنŸإو ةموك◊إ ءاصضعأإ عم ةلجعتصسم تاعامتجإ دقع

ةيشساشسأ’ا ديروتلا لود نم نيترتف ىلع نوكي نحششلا

حمق نم نط فلأإ003 يرتصشت رئإزجلإ
ةيلود ةصصقانم يف نيحطلإ

اهيف دراو أاطخ يأ’ ةيروفلا ة÷اعŸاب ةمزلم ت’اكولا

ةعفترŸإ ءابرهكلإ Òتإوف ديدصست
لحإرم Èع

ي˘ن˘ه˘م˘لا ناو˘يد˘˘لا ىر˘˘ت˘˘صشإا
فلأا003 بوبحلل يرئازجلا

أاصشنم نم نيحطلا حمق نم نط
ة˘ي˘لود ة˘صصقا˘ن˘م ي˘ف يرا˘˘ي˘˘خ
متي نأا ىلع ،سسمأا لوأا تقلغأا
نم نيترتف ىلع ةيمكلا نحصش
.ة˘˘ي˘˘صسا˘˘˘صسألا د˘˘˘يرو˘˘˘ت˘˘˘لا لود
تراصشأا ةيلوأا ةيراجت تاريدقت
ةلاكو سسمأا هتدروأا امل اقفو ‐
وحن اندÓب ءارصش ىلإا ‐زرتيور
دد˘˘˘˘صشو ،ن˘˘˘˘˘ط ف˘˘˘˘˘لأا042
ل˘م˘ج˘م نأا ى˘ل˘ع نو˘ل˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م
ل امبر يئا˘ه˘ن˘لا تا˘ير˘ت˘صشم˘لا
نأا ة˘ح˘صضو˘م ،ا˘ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م لاز˘˘ي
رعصسلا ة˘ي˘لوأا تار˘يد˘ق˘ت دد˘ح˘ت
812و712 ن˘ي˘ب عو˘˘فد˘˘م˘˘لا
فيلاكت Ó˘ما˘صش ن˘ط˘ل˘ل ارلود
نأا نول˘ما˘ع˘ت˘م ر˘كذو ،ن˘ح˘صشلا

وه يصسيئر˘لا ر˘ع˘صسلا ىو˘ت˘صسم
Ó˘ما˘صش ن˘˘ط˘˘ل˘˘ل ارلود812
ترا˘صشأاو ،ن˘ح˘˘صشلا ف˘˘ي˘˘لا˘˘كت
ة˘صصقا˘ن˘م˘˘لا نأا ى˘˘لإا ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا
ى˘ل˘ع ح˘م˘ق˘˘لا ن˘˘ح˘˘صش بل˘˘ط˘˘ت
د˘يرو˘˘ت˘˘لا لود ن˘˘م ن˘˘ي˘˘تر˘˘ت˘˘ف
لوألا نيفصصنلا يف ،ةيصساصسألا

حبصصتل ،ربمتبصس ن˘م ي˘نا˘ث˘لاو
نم ي˘نا˘ث˘لاو لوألا ن˘ي˘ف˘صصن˘لا
ن˘م د˘يرو˘ت˘˘لا ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف توأا
.ةيبونجلا اكيرمأا

يف رئازجلا ترتصشا ةراصشإÓل
يف ةنلعم حمق ةصصقانم رخآا

نط فلأا005 وحن ،يام31
رلود05.812و812 ن˘ي˘ب
.نحصشلا فيلاكت Óماصش نطلل

ع.لÓب

ريدم ،يملاصس نيدلا رون دكأا
ةكرصشلاب طصسو عيزوت˘لا ة˘ي˘حا˘ن
ءا˘بر˘ه˘كلا ع˘يزو˘ت˘ل ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ي˘ف تم˘ت ةر˘˘تو˘˘ف˘˘لا نأا ،زا˘˘غ˘˘لاو
اهنأا ولو ،اموي09 يف يأا اهلاجآا
،ا˘ه˘ت˘قو ي˘ف نو˘˘بز˘˘لا ل˘˘صصت م˘˘ل
ةر˘تو˘ف˘لا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘˘ل كلذو
.نوبزلل ةبصسانملا ةينوناقلا

نأا ،لوؤو˘˘صسم˘˘لا تاذ ح˘˘صضوأاو
يف دكؤوم أاطخ هيدل نوبز لك
ةلاكولل هجوتلاب هي˘ل˘ع ةرو˘تا˘ف˘لا
تقلت ةريخألا هذه ناو ،ةينعملا
ءاغلإا ةي˘نا˘كمإا ح˘ي˘ت˘ت تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
ىرخأا رادصصإاو ىلوألا ةروتافلا

ة˘ي˘م˘كل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ة˘ح˘˘ي˘˘ح˘˘صص
،دادعلا يف ة˘ل˘ج˘صسم˘لا ة˘ي˘ل˘ع˘ف˘لا

ةيفحصص تاحيرصصت يف اريصشم
ناكمإاب هنأا ىلإا ،سسمأا اهب ىلدأا
ر˘ب˘ع ةرو˘تا˘ف˘لا د˘يد˘صست نو˘˘بز˘˘لا

.ةعفترم تناك لاح يف لحارم
نأا ،يملاصس نيدلا رون فاصضأاو

حلاصصم اهتذختا يتلا تاءارجإلا
نوناقلل اقفو ةينوناق «زاغلنوصس»
فور˘˘ظ ي˘˘ف ترد˘˘صصأا ،69‐01
يف بصصت اهنأا امك ،ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صسا

ناو˘˘عأاو ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم
.ةصسصسؤوملا

ز.لامج

داصصرأÓل ينطولا ناويدلا نلعأا
ي˘ت˘لا ر˘ح˘لا ة˘˘جو˘˘م نأا ،ة˘˘يو˘˘ج˘˘لا
دÓ˘ب˘لا ن˘م ق˘طا˘ن˘م ةد˘˘ع سصخ˘˘ت
سضفخنم طغصض رايت نع ةمجان
ل˘˘م˘˘صشي˘˘ل ،بو˘˘ن˘˘ج˘˘لا ن˘˘م مدا˘˘˘ق
نم ةبيرقلاو ةيلحا˘صسلا ق˘طا˘ن˘م˘لا
ن˘ب ة˘˘يراو˘˘ه تد˘˘كأا.لحاوصسلا

لا˘˘˘صصتلا ة˘˘˘لوؤو˘˘˘˘صسم ،ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘قر
دا˘صصرأÓ˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ناو˘˘يد˘˘لا˘˘ب
ةعجار ةيعصضولا هذه نأا ،ةيوجلا
يف ة˘ط˘صشن ز˘كار˘م رار˘ق˘ت˘صسا ى˘لإا
ط˘˘غ˘˘صض را˘˘ي˘˘˘ت دو˘˘˘جوو و˘˘˘ج˘˘˘لا

،بو˘ن˘ج˘لا ن˘˘م مدا˘˘ق سضف˘˘خ˘˘ن˘˘م
ق˘طا˘ن˘م˘لا كلذ˘ك ل˘م˘صشي يذ˘˘لاو
،لحاوصسلا نم ةبيرقلاو ةيلحاصسلا

ةيفحصص تاحيرصصت يف ةريصشم
تا˘˘جرد نأا ى˘˘لإا ،سسمأا ا˘˘ه˘˘ب تلدأا
ا˘˘ه˘˘ع˘˘صضو ى˘˘لإا دو˘˘ع˘˘ت ةرار˘˘ح˘˘لا
نيأا ،لبقملا تبصسلا موي يعيبطلا
ةجرد23و ةجرد82 نيب حوارتت
83و دÓب˘لا لا˘م˘صش ى˘ل˘ع ة˘يو˘ئ˘م
تا˘˘يلو˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘يو˘˘˘ئ˘˘˘م ة˘˘˘جرد
تاذ تح˘˘˘صضوأاو ،ة˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘خاد˘˘˘˘لا
ةعفترملا ةرارح˘لا نأا ،ة˘لوؤو˘صسم˘لا
ىوتصسم ىلع لباقملاب رمتصستصس
دÓبلا برغل ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا

تا˘جرد ل˘˘صصت نأا ن˘˘كم˘˘ي ثي˘˘ح
ةيوئ˘م ة˘جرد04 ى˘لإا ةرار˘˘ح˘˘لا

ىلع ةيوئم ةجرد54 زواجتتو
ىلإا لصصت تاجرد عم ،بونجلا

نيع يف اًيلحم ةيوئم ةجرد74

،ةطقر نب تزربأاو ،راردأاو حلاصص
دا˘صصرأÓ˘ل ي˘ن˘˘طو˘˘لا ناو˘˘يد˘˘لا نأا
نأاصشب اًهي˘ب˘ن˘ت رد˘صصأا د˘ق ة˘يو˘ج˘لا

ن˘ع نÓ˘عإلا˘ب هذ˘ه ر˘ح˘لا ة˘˘جو˘˘م
74 ى˘˘لإا ل˘˘صصت ةرار˘˘˘ح تا˘˘˘جرد
لا˘˘م˘˘صش ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘˘يو˘˘˘ئ˘˘˘م ة˘˘˘جرد
44و ة˘ل˘قروو رارداو ،تصسار˘ن˘م˘ت
تا˘˘يلو ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘يو˘˘˘ئ˘˘˘م ة˘˘˘جرد
رار˘غ ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘ي˘ل˘˘خاد˘˘لا

يديصس ،ركصسعم ،فلصشلا ،نازيلغ
ةجرد83و ،ةدي˘ع˘صسو سسا˘ب˘ع˘ل˘ب

ريكذتلل ،ةيلحاصسلا قطانملا ىلع
ةي˘م˘صسو˘م˘لا تا˘ع˘قو˘ت˘لا تثد˘ح˘ت
دا˘˘صصرأÓ˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ناو˘˘يد˘˘ل˘˘ل
ةرار˘˘ح تا˘˘جرد ن˘˘ع ،ة˘˘˘يو˘˘˘ج˘˘˘لا

نم ماع لكصشب حوارتت ةعفترم
لÓخ «ةيداعلا قوف ىلإا ةيداعلا»
قطانملا يف ةصصاخ ،فيصصلا اذه
لو˘ط˘ه سصق˘ن بب˘صسب ة˘ي˘ل˘حا˘صسلا
يلصصف لÓخ لجصسملا راطمألا
يفو.نييصضاملا عيبرلاو ءاتصشلا
ناو˘˘يد˘˘لا را˘˘˘صشأا ،ه˘˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘صسلا
نأا ة˘يو˘ج˘لا دا˘صصرأÓ˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

يتيلو يف رمتصستصس رحلا ةجوم
ءا˘صسم ة˘يا˘غ ى˘لإا ة˘ل˘قروو يداو˘لا
يف نيتيلولا نأا احصضوم ،مويلا

تاجردب يلاقترب ةظقي ىوتصسم
زواجتت وأا ل˘صصت ة˘ب˘ق˘تر˘م ةرار˘ح
مويلا ةياغ ىلإا ،ايلحم ةجرد84
.Óيل ةعصساتلا ةعاصسلا ىلع

ز.لامج



اصضيأا مكحلا لمصشو اذه
تا˘˘كل˘˘ت˘˘م˘˘م ل˘˘ك ةردا˘˘صصم
يلع ةيصضق يف ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا

د˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ت م˘˘ت يذ˘˘˘لا ،داد˘˘˘ح
تقولا يف ةيكنبلا هتاباصسح
اذ˘ه ةو˘خإا ى˘ل˘ع م˘كح يذ˘˘لا
،حوبر مهو ةصسمخلا ريخألا

اذكو ،نايفصس ،رمع ،دمحم
انجصس تاون˘صس4 ـب نا˘يز˘˘م
اهتميق ةيلام ةمارغو اذفان
د˘حاو ل˘كل جد ن˘ي˘˘يÓ˘˘م8
.مهنم

تاذ ترد˘˘˘˘˘˘صصأا ا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ك
ءاصضقنا˘ب ا˘م˘كح ة˘م˘كح˘م˘لا
دبع دصض ةيمومعلا ىوعدلا
ةمه˘ت˘لا ي˘ف ،لÓ˘صس كلا˘م˘لا
ةلمحلا ليو˘م˘ت˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
ليرفأا تايصسائرل ةيباختنلا

9102.
م˘˘˘ت ،ه˘˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘صسلا ي˘˘˘ف

ن˘˘ير˘˘يزو˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع م˘˘˘كح˘˘˘لا
،ةد˘ب بو˘ج˘ح˘م ،ن˘ي˘ق˘ب˘صسألا

نيتنصسب ،يف˘صسو˘ي ف˘صسو˘يو
ةيلام ةمار˘غو اذ˘فا˘ن ا˘ن˘ج˘صس
ل˘كل جد ف˘˘لأا005 اهرد˘ق
انجصس تاو˘ن˘صس3و ،امه˘ن˘م
ق˘ب˘صسألا ر˘يزو˘لا د˘صض اذ˘فا˘ن

02و ،نÓ˘عز ي˘ن˘˘غ˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
يف ايبايغ اذفان انجصس اماع
،براوصشوب مÓصسلا دبع قح
،ق˘ب˘صسألا ة˘˘عا˘˘ن˘˘صصلا ر˘˘يزو
نويلم اهردق ةيلام ةمارغو
ي˘˘لود ر˘˘مأا راد˘˘صصإا ع˘˘˘م جد

.هيلع سضبقلاب
˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘كحألا تل˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘صشو

ة˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م ن˘˘˘ع ،ةردا˘˘˘صصلا
01 ا˘صضيأا ،د˘م˘ح˘مأا يد˘˘ي˘˘صس
قح يف اذفان انجصس تاونصس
،لوغ رامع ،قبصسألا ريزولا

ا˘هرد˘ق ة˘˘ي˘˘لا˘˘م ة˘˘مار˘˘غ ع˘˘م
اصسبح نيت˘ن˘صسو ،جد نو˘ي˘ل˘م
سضي˘ب˘لا ي˘ي˘لاو د˘˘صض اذ˘˘فا˘˘ن
هللا دبع ،نيقبصسلا ةبانعو
د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘مو ،رو˘˘˘صصن˘˘˘م ن˘˘˘˘ب
،ي˘لاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع ،ي˘نا˘˘م˘˘ل˘˘صس
اذفان اصسبح تاونصس5 اذكو
د˘ب˘ع ،ق˘ب˘صسألا ر˘يزو˘لا د˘صض
ةيلام ةمارغو ،يصضاق رداقلا
Óصضف ،جد فلأا005 اهتميق
اذفان اصسبح تاونصس3 نع
نب ةرام˘ع ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا د˘صض
عم ،يعلط ةعمجوبو ،سسنوي
فلأا005 غلبم امه˘م˘ير˘غ˘ت
.جد

تاذ تصضق ا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ك
سضيو˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ب ،ة˘˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م˘˘˘لا
ةيمومعلا ةنيزخلل نيمهتملا
رايلم531 غلبمب نماصضتلاب
.ميتنصس

دا˘˘ف˘˘ت˘˘صسا ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا ي˘˘˘ف
نو˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘لا ءارد˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا
ة˘ي˘ئ˘فر˘˘م˘˘لا تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘ل˘˘ل
نجنجو مناغت˘صسمو ة˘يا˘ج˘ب˘ل
يلاوتلا ىلع م˘هو ،ل˘ج˘ي˘ج˘ب

ة˘ج˘يو˘ج˘ب ،يو˘ل˘ج رو˘˘صشا˘˘ع
د˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع يراو˘˘˘˘هو ،سضا˘˘˘˘˘ير
هذه يف ةءاربلا نم ،مÓصسلا
   .ةيصضقلا

ل˘ي˘كو نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘˘يد˘˘ج
ةم˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
د˘ق نا˘˘ك ،د˘˘م˘˘ح˘˘مأا يد˘˘ي˘˘صس
ناوج42 ـلا ي˘˘ف سسم˘˘˘ت˘˘˘لا
يف انجصس ةنصس51 يصضاملا

د˘ب˘عو ى˘ي˘ح˘يوأا د˘م˘˘حأا ق˘˘ح
ةنصس81و ،لÓ˘صس كلا˘˘م˘˘لا

.دادح يلع قح يف انجصس

watan@essalamonline.com
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لÓصسو ىيحيوأإ دصض ةذفان ةنصس21و دإدح يلع قح يف إذفان انجصس ةنصس81
ةمإرغ جد نييÓم8و إذافن انجصس تإونصس4 ـب ةصسمخلإ دإدح ةوخإإ ةنإدإإ^

ب.نيرسسن

،دإدح يلع لامعألإ لجر قح يف إذفان انجسس ةنسس81 ـب ،ةمسصاعلإ رئإزجلاب دمحمأإ يديسس ةمكحم صسمأإ تسضق
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.جد نويلم عفدب امهميرغت عم ،لÓسس كلاملإ

ة˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لا ة˘قر˘ف˘لا تن˘˘كم˘˘ت
ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘ح˘ل˘صصم˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا
ةيلو نمأاب ةيئاصضقلا ةطرصشلل
ةميرج طويخ كف نم ،ةصسبت
تحار ة˘˘ع˘˘صشب يد˘˘م˘˘˘ع ل˘˘˘ت˘˘˘ق

رمعلا نم غلبت ةأارما اهتيحصض
ةلوتقم اه˘ي˘ل˘ع ر˘ث˘ع ة˘ن˘صس74
دحأا˘ب ا˘ه˘لز˘ن˘م ل˘خاد ة˘نو˘فد˘مو
ف˘ي˘قو˘ت ع˘م ،ة˘ن˘يد˘˘م˘˘لا ءا˘˘ي˘˘حأا
.يناجلا

دوعت لاحلا ةيصضق ليصصافت
لا˘˘صسرإلا ة˘˘عا˘˘ق ي˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ت ى˘˘˘لإا
ةملاكم ،ةيلولا نمأاب ةصصاخلا

ةث˘ج فا˘صشت˘كا˘ب د˘ي˘ف˘ت ة˘ي˘ف˘تا˘ه
ىلع ل˘ق˘ن˘ت˘ي˘ل ،ق˘ق˘صشلا ىد˘حإا˘ب
،ةيئانجلا ةقرفلا رصصانع روفلا

ق˘ي˘ق˘ح˘ت ة˘قر˘ف ر˘صصا˘ن˘ع اذ˘˘كو
(ةيملعلا ةطر˘صشلا) ة˘ي˘صصخ˘صشلا
د˘˘ن˘˘عو ،نا˘˘كم˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ع ى˘˘˘لإا

تناك يتلا ةقصشلا ىلإا مهلوصصو
ءارج ةهيرك ةحئار اهنم ثعبنت
ةيل˘م˘ع اور˘صشا˘ب ،ة˘ث˘ج˘لا ن˘ف˘ع˘ت
يصصخصشلا روصضحلاب ةنياعملا
ىد˘ل ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘كو˘˘ل
بيبطلا اذكو ،ة˘صسب˘ت ة˘م˘كح˘م
رثع كلذ مصضخ يفو ،يعرصشلا
نم ءانب ىلع ةقصشلا فرغ دحأاب
د˘ن˘˘ع يذ˘˘لاو تن˘˘م˘˘صسلا ةدا˘˘م
ةيامحلا ناوعأا فرط نم هحتف
نم ة˘ث˘ج ه˘ل˘خاد د˘جو ة˘ي˘ند˘م˘لا

ةمدقت˘م ة˘لا˘ح ي˘ف ى˘ث˘نأا سسن˘ج
،ابيرقت ره˘صشأا60 ذنم ةا˘فو˘ت˘م
ةبا˘ي˘ن˘لا ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘بو م˘ت˘ي˘ل
ىلإا ةثجلا ل˘يو˘ح˘ت ة˘صصت˘خ˘م˘لا

ىفصشتصسمب ثثجلا ظفح مصسق
.قيقحت حتفو ةنيدملا

ءاعدتصسا قيق˘ح˘ت˘لا لÓ˘خ م˘ت
ة˘قÓ˘˘ع ه˘˘ل ن˘˘م ل˘˘ك عا˘˘م˘˘صسو
فلتخم لامعت˘صساو ة˘ي˘ح˘صضلا˘ب
لÓغ˘ت˘صساو ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ل˘ئا˘صسو˘لا
عمج لجا نم ةيملعلا نئارقلا

ا˘ه˘نأا˘صش ن˘˘م ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘لدألا ل˘˘ك
تا˘صسبÓ˘˘مو فور˘˘ظ د˘˘يد˘˘ح˘˘ت
ةيو˘ه د˘يد˘ح˘ت م˘ت˘ي˘ل ،ة˘م˘ير˘ج˘لا
33 رم˘ع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘لا ي˘نا˘ج˘لا
ي˘ف ه˘ف˘ي˘قو˘ت م˘ت يذ˘لاو ،ة˘ن˘˘صس

63 زوا˘ج˘˘ت˘˘ي ل ز˘˘ي˘˘جو فر˘˘ظ
،ة˘ث˘ج˘لا فا˘صشت˘كا د˘ع˘ب ة˘˘عا˘˘صس
تمت هعم قيقحتلا ءانثأا يذلاو
يتلا ةعطاقلا ةلدألاب هتهجاوم
هطروت يف كصشلل لاجم عدت ل
ل˘ت˘ق˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ر˘صشا˘ب˘˘م˘˘لا

ه˘تزو˘ح˘ب رو˘ث˘ع˘لا د˘ع˘ب ة˘صصا˘خ
سصاخ˘لا لا˘ق˘ن˘لا ف˘تا˘ه˘لا ى˘ل˘ع
ةادأا ةدا˘˘ع˘˘ت˘˘صساو ة˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صضلا˘˘˘ب
(مجحلا ريبك نيكصس) ةميرجلا
هئاقلإاب هنم سصلختلاب ماق يذلا
حر˘˘صسم ن˘˘ع د˘˘ي˘˘ع˘˘˘ب نا˘˘˘كم˘˘˘ب
.ةميرجلا

تاءارجإلا ةفاك مامتإا دعبو
م˘يد˘ق˘ت م˘ت ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
ىد˘ل ة˘لاد˘ع˘لا ما˘مأا طرو˘˘ت˘˘م˘˘لا

تردصصأا يتلا ،ةصسبت ةمكحم
عاديإلاب يصضقي ارمأا هقح يف
عم يدمع˘لا ل˘ت˘ق˘لا ة˘م˘ه˘ت ن˘ع
،د˘˘صصر˘˘ت˘˘لاو رار˘˘صصإلا ق˘˘˘ب˘˘˘صس
.ةيصشحوب لتقلاو

تإديبع بيطلإ

ثحبلا ةقرف رصصانع نكمت
ة˘˘˘يلو ن˘˘˘مأا˘˘˘˘ب ل˘˘˘˘خد˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
ةكبصش كيكفت نم ،ةنيطنصسق
5 ن˘˘م ة˘˘نو˘˘كت˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘مار˘˘˘جإا
م˘هرا˘م˘عأا حوار˘ت˘ت سصا˘˘خ˘˘صشأا
ل ام زجحو ةنصس94و72 نيب
096و ف˘˘˘لأا61 ن˘˘ع ل˘˘ق˘˘˘ي
تاذ ة˘˘˘˘يودألا ن˘˘˘˘م ا˘˘˘˘صصر˘˘˘˘ق
.ايلقع ةرثؤوملا سصئاصصخلا

ىلإا دوعت ةيصضقلا تايثيح
ة˘قر˘˘ف˘˘ل˘˘ل تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م دورو
ةزايح اهداف˘م ،ا˘ه˘تاذ ة˘ي˘ن˘مألا
ةريبك ةيم˘ك سصا˘خ˘صشألا د˘حأا

سصئاصصخلا تاذ ةيودألا نم
ةوخإلا يحب ا˘ي˘ل˘ق˘ع ةر˘ثؤو˘م˘لا
هيلعو ،ناميلصس يغاوز دارف
تنكم ةينمأا ةطخ عصضو مت
074و ف˘˘˘لأا41 ز˘˘ج˘˘ح ن˘˘م
يلام غلبمو ،اصسولهم اصصرق
فلأا094و نويلم1 ـب ردقي
عم ،جيورتلا تادئاع نم جد
ه˘ب˘ت˘صشم ن˘ي˘صصخ˘صش ف˘ي˘˘قو˘˘ت

.امهب
مت ،ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ة˘ل˘صصاو˘م˘بو

هذ˘ه ن˘م ىر˘خأا ة˘ي˘م˘ك ز˘˘ج˘˘ح
سصخصش ةزوحب تناك مومصسلا
ـب رد˘ق˘˘ت ي˘˘ح˘˘لا سسف˘˘ن˘˘ب ر˘˘خآا

،ا˘صسو˘ل˘ه˘م ا˘˘صصر˘˘ق0222
غ˘ل˘ب˘م ز˘ج˘ح ى˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإلا˘˘ب
جد ف˘˘لأا92 ـب رد˘ق˘ي ي˘˘لا˘˘م
3 فيقوت عم ،ةلاقن فتاوهو
.مهب هبتصشم سصاخصشأا

،هركذ قبصس ام ءوصض ىلعو
فلم زاجنإا نم ءاهتنلا دعبو
ق˘˘ح ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ئاز˘˘˘ج تاءار˘˘˘جإا
مت ،ركذلا يفلاصسلا نيفوقوملا
ةيلحملا ةباينلا مامأا مهميدقت

رارصشأا ةيعمج نيوكت مرج نع
نود ةحصصلا ةنهم ةصسراممو
ةلهؤوملا ةطلصسلا نم ةصصخر
ع˘ي˘بو ل˘ق˘نو ةزا˘ي˘حو ،ا˘نو˘نا˘ق
ةردخم سصئاصصخ تاذ ةيودأا

.ايلقع ةرثؤومو
صش.صسابع

ةياجب يف نمألا لاجر فقوأا
حاب˘صصل ى˘لوألا تا˘عا˘صسلا ي˘ف
ريهز مهنيب نم ءاطصشن ،سسمأا

ةقفر ،قباصسلا يطرصشلا ،يلوم
ميظنت اولواح ،هيقفارم نم6
ةبلاطملل ةمكحملا مامأا عمجت
نم ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘م حار˘صس قÓ˘طإا˘ب

نودجاوتي ةياجب كارح ءاطصشن
ثلاثلا عو˘ب˘صسأÓ˘ل ن˘ج˘صسلا ي˘ف
مهتمكاحم تمت ،يلاوتلا ىلع
نيفوقوملا دايتقا مت ثيح ،سسمأا
ثي˘˘ح ة˘˘طر˘˘˘صشلا ز˘˘˘كر˘˘˘م ى˘˘˘لإا
.لاقتعلا نهر نودجاوتي

ح.رسصنع

مهفتح ا˘صصخ˘صش92 ي˘ق˘ل
ي˘ف نور˘˘خآا9141 حر˘˘˘جو
رور˘˘˘˘˘م ثدا˘˘˘˘˘˘ح3711
ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘ج˘˘˘صس ي˘˘˘نا˘˘˘م˘˘˘صسج
ةيرصضحلا قطانملا ىوتصسم
نيب ام ةدتمملا ةرتفلا لÓخ
،يصضقنملا ناو˘ج72و12
يف ةلي˘صصح ل˘ق˘ثأا تل˘ج˘صسو
30 ةافو˘ب ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق ة˘يلو
نيرخآا57 حرجو سصاخصشأا
ىلإا مهليوحتو مهفاعصسإا مت
ىلع ةيئافصشت˘صسلا ز˘كار˘م˘لا
.رورم ثداح05 رثإا

تا˘طا˘صشن˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘بو
راصشتنا نم ةياقولاب ةقلعتملا
تحصضوأا ،«انوروك» سسوريف
ةيام˘ح˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا

،سسمأا اهل نايب يف ،ةيندملا
لÓ˘˘خ تما˘˘ق ا˘˘ه˘˘˘تاد˘˘˘حو نأا
ة˘˘فا˘˘ك ر˘˘ب˘˘ع ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا سسف˘˘ن
657 ـب ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا بار˘˘˘ت˘˘˘لا

ةدئا˘ف˘ل ة˘ي˘صسي˘صسح˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
مهركذتو مهثحت ،نينطاوملا
د˘˘عاو˘˘ق مار˘˘˘ت˘˘˘حا ةرور˘˘˘صضب
اذ˘˘كو ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا ر˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا
ا˘م˘ك ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا د˘عا˘ب˘ت˘˘لا
ميقعت ةيلمع316 ـب تماق
تصسم ةيلو84 ربع ةماع
ل˘˘كا˘˘˘ي˘˘˘هو تآا˘˘˘صشن˘˘˘م ةد˘˘˘ع
تاعمجملا ةصصاخو ةيمومع
ثي˘ح ،عراو˘صشلاو ة˘ي˘ن˘كصسلا

ةيام˘ح˘لا ة˘ير˘يد˘م تصصصصخ
نيتيلمعلا ني˘تا˘ه˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لا

ةيند˘م ة˘يا˘م˘ح نو˘ع3523

ةفاصضإلاب ،بتر˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
فاع˘صسإا ةرا˘ي˘صس475 ى˘˘˘لإا

.ةخصضم ةنحاصش823و
تما˘˘ق ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م

ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا تاد˘˘حو
4953 ـب ،ةرتفلا تاذ لÓخ
0982 دامخإاب حمصس Óخدت

ةيعانصص ةيلزنم اهنم ،اقيرح
اميف ا˘مأا ،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ق˘ئار˘حو
ةفلتخملا تاي˘ل˘م˘ع˘لا سصخ˘ي
˘˘‐ تاد˘˘حو˘˘لا تاذ تما˘˘˘ق˘˘˘ف
ـب ‐ ه˘تاذ رد˘صصم˘لا ف˘ي˘˘صضي
سسف˘˘ن ي˘˘ف Ó˘˘خد˘˘˘ت0495
ةيلمع3835 ةيطغتل ةرتفلا
سصا˘خ˘صشألا ذا˘ق˘نإاو فا˘ع˘˘صسإا
.رطخ يف

ر.رجاه

ة˘˘˘م˘˘˘˘كح˘˘˘˘م سسمأا ترر˘˘˘˘ق
ر˘ئاز˘ج˘لا˘˘ب د˘˘م˘˘ح˘˘مأا يد˘˘ي˘˘صس
ة˘صسل˘ج ل˘ي˘جأا˘˘ت ،ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا

يحم ،لامعألا لجر ةمكاحم
نينثلا ىلا ،توكحط نيدلا
ةئيه نم بلطب كلذو ،لبقملا

تدد˘صش ي˘ت˘لا ،م˘ه˘ت˘م˘لا عا˘فد
فورظلا ريفوت ةرورصض ىلع
اميصس ل ،ةمكاحملل ةمئÓملا
ءا˘˘˘˘بو ي˘˘˘˘صشف˘˘˘˘˘ت ل˘˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘˘ف
  .«انوروك»

ن˘يد˘لا ي˘ح˘م ع˘با˘ت˘˘يو اذ˘˘ه

تاذ م˘ه˘ت ةد˘˘ع˘˘ب ،تو˘˘كح˘˘ط
لوصصحلا اهنم داصسفلاب ةلصص
ا˘˘ياز˘˘مو تازا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ما ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةقيرطب ةي˘مو˘م˘ع تا˘ق˘ف˘صصو
.عيرصشتلل ةفلاخم

ب.نيرسسن

نأإ ىلإإ ةلماك رهسشأإ6 ةليط ةيفخم تلظ ةميرجلإ
يناجلإ ةثجلإ ةحئإر تحسضف

يتنمصسإإ ربقب اهنفديو ةأإرمإ لتقي ينيثÓث
ةصسبت يف اهتقصش لخإد

ةنيدملإ بابسش طسسو مومسسلإ هذه جيورت فرتحت ةكبسشب ةحاطإلإ

ةنيطنصسقب شسولهم شصرق فلأإ71 ةبإرق زجح

هيقفإرم نم6و يلوم ريهز قباسسلإ يطرسشلإ مهنيب نم

ةمكحملإ مامأإ رهاظتلإ إولواح ةياجب يف ءاطصشن فيقوت

تإردخم ينورابب ةحاطإلإ
عفدلإ يتيعابر نيتبكرم طبسضو
صسابع ينبب

ريطانق4 نم ديزأإ زجح
راصشبب جلاعمفيك

ةكرتسشم ةزرفم صسمأإ لوأإ تفقوأإ
يبعسشلإ ينطولإ صشيجلل
،كرامجلإ حلاسصم عم قيسسنتلاب
،راسشب ةيلوب ،صسابع ينب برق
نتم ىلع اناك تإردخم يرجات
عفدلإ يتيعابر نيتبكرم
نم ةريبك ةيمكب نيتلمحم
ريطانق4ـ ب ردقُت جلاعملإ فيكلإ

.مإرغوليك2.9و
،ينطولإ عافدلإ ةرإزو تفسشك امك
تملسست صسمأإ اهل نايب يف
ةزرفم نأإ ،هنم ةخسسن «مÓسسلإ»
قيسسنتلاب تفقوأإ ،صشيجلل ىرخأإ

،اسضيأإ كرامجلإ حلاسصم عم
5.84 تطبسضو تإردخم يرجات
جلاعملإ فيكلإ نم مإرغوليك
ةيحايسس ةبكرمو ،نيتنحاسشو
رسصانع زجح اميف ،ناسسملتب
اسصرق7996 ينطولإ كردلإ

يرجات ةزوحب تناك اسسولهم
.يدإولاب تإردخم
ةزرفم تزجح ،ىرخأإ ةهج نم
يبعسشلإ ينطولإ صشيجلل
ةيئابرهك تإدلوم3 ،تسسإرنمتب
يف لمعتسست طغسض قراطم4و

عورسشملإ ريغ بيقنتلإ تايلمع
صسرح طبحأإ اميف ،بهذلإ نع

ريغ ةرجه تلواحم لحإوسسلإ
ىلع إوناك اسصخسش62ـ ل ةيعرسش
لكب عنسصلإ ةيديلقت برإوق نتم
مت امك ،فاسص ينبو ةبانع نم
يعرسش ريغ إرجاهم34 فيقوت
نم لكب ةفلتخم تايسسنج نم
.ناسسملتو تسسإرنمت

ط.ةراسص
نب يناجيتب قلعتي رمألإ
تاقÓع هطبرت يذلإ ةعوسشعسش
ةيلود تاكبسش عم ةيوق

رطخأإ دحأاب ةحاطإلإ
تإردخملإ تانوراب
دÓبلإ يف

برغب نمألإ حلاسصم صسمأإ تقلأإ
رطخأإ دحأإ ىلع صضبقلإ دÓبلإ

،رئإزجلإ يف تإردخملإ تانوراب
يناجيت» وعدملاب رمألإ قلعتيو
هيدل يذلإ «ةعوسشعسش نب

ةيلود تاكبسش عم ةيوق تاقÓع
.تإردخملاب ةرجاتملل

 ر.رجاه

ةروطخلإ ةتوافتم تاباسصإل نيرخآإ9141صضرعت يف ببسست

عوبصسأإ فرظ يف اصصخصش92 ةايحب يدوي تاقرطلإ باهرإإ

«انوروك» يسشفت لظ يف ةمكاحملل ةمئÓملإ فورظلإ ريفوتب تبلاط مهتملإ عافد ةئيه

لبقملإ نينثلإ ىلإإ توكحط نيدلإ يحم لامعألإ لجر ةمكاحم ليجأات
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ه˘تدا˘ي˘قو ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا بع˘صشلا سضفر˘ي
ر˘م˘ت˘صسم˘لا ه˘ناود˘عو لÓ˘˘ت˘˘حلا ة˘˘صسا˘˘ي˘˘صس
تاططخم ةصصا˘خو ة˘ي˘م˘هو˘لا ه˘ع˘يرا˘صشمو
اذهو تارماؤوملا كلت ناو ةيرصصنعلا مصضلا
ف˘قاو˘م˘لا ن˘ع ا˘ن˘ي˘ن˘ث˘˘ي ن˘˘لو م˘˘ل ناود˘˘ع˘˘لا
لÓ˘ت˘حلا ءا˘ه˘نإا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘صضن˘˘لا

ه˘˘تار˘˘ماؤو˘˘مو ه˘˘ع˘˘˘يرا˘˘˘صشم˘˘˘ل يد˘˘˘صصت˘˘˘لاو
ينطولا دومصصلا ةرخصص ىلع اهميطحتو
تن˘ع˘ت˘لا ن˘م تغ˘ل˘ب ا˘م˘ه˘م ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘˘ف˘˘لا

ةوقو ةدارلا حوربو ةصسارصشلاو ناودعلاو
لكب ينيطصسلفلا بعصشلا هجاويصس يدحتلا

رارصصإاو مزعو ةوقو ميمصصت نم يتوا ام
امهم ةفرصشملا فقاوملا كلت عزعزتت نلو
.ةلصصاوتملا ةيليئارصسلا تاديدهتلا تغلب
ه˘ت˘م˘يز˘عو ه˘تدارإا˘ب ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا بع˘صشلا

يدحتو ةيمتح ةهجاوم يف تاب هرارصصإاو
انوروكلا ءابو يدحت نييدحت عم يقيقح
ة˘ع˘صضاو˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا تا˘ي˘نا˘كمإا˘˘ب

ر˘م˘ت˘صسم˘لا ي˘ل˘ي˘ئار˘صسلا ناود˘ع˘لا يد˘ح˘تو
م˘صسق˘لاو د˘ه˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘صضا˘˘م ن˘˘ح˘˘نو
انفقاوم ةيمهأاو تارايخلا كلت نم نوقثاوو
فقوملا يف ىرت تلازام يتلا انتارايخو
فدهتصسي ايناودع افقوم زاحنملا يكريملا

ريغلاو ينيطصسلفلا يبرعلا بعصشلا قوقح
ينيطصسل˘ف˘لا بع˘صشلا نا .فر˘صصت˘ل˘ل ة˘ل˘با˘ق
اذ˘ه ه˘جو ي˘ف ا˘كصسا˘م˘ت˘مو اد˘˘حو˘˘م ف˘˘ق˘˘ي
ةينيطصسلفلا ةدايقلا لمعتو ءابولاو ناودعلا

نوا˘ع˘ت˘لا د˘ي˘صسج˘تو ةد˘حو˘لا ءا˘ن˘ب ل˘جا ن˘م
ف˘˘صصلا ةد˘˘حو ى˘˘لا ةو˘˘عد˘˘لاو ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
نم ةبعصصلا فورظلا هذه يف ينيطصسلفلا
ينطو جمانرب يلا لوصصولا نامصض لجا
ديصسجت متيو ماصسقنلا اذه هيف يهتني لماصش
بعصشلا ةدارا حجنت ناو ةينطولا ةدحولا
ةينطولا ة˘م˘ح˘ل˘لا ةدا˘عا ي˘ف ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا

ةينطولا يوقلا لÓخ نم داحتلاو نواعتلاو
ةد˘حو˘م ة˘ه˘ب˘ج د˘˘ي˘˘صسج˘˘تو ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘صسإلاو

عيراصشمو لÓتحلا تارماؤوم لك ةهجاومل
ةدايقلا تاهجوت نا .ةيليئارصسلا ةيفصصتلا
لمعلا ةيمها ىلع امود دكؤوت ةينيطصسلفلا

قيق˘صشلا ندرلا ع˘م كر˘ت˘صشم˘لا ق˘ي˘صسن˘ت˘لاو
نوا˘ع˘ت˘لا اذ˘ه ما˘ما تارا˘ي˘خ˘لا ل˘ك ع˘صضوو
ةعاجصشلا فقاوملاو ةبلصصلا ةدارلا هذهو
ةدارإلاو يبرع˘لا ق˘م˘ع˘لا ن˘ع تر˘ب˘ع ي˘ت˘لا
افصص فطصصا يذلا يندرلا بعصشلل ةيحلا

نا˘˘˘˘م˘˘˘˘ع عراو˘˘˘˘صش ي˘˘˘˘ف ل˘˘˘˘كصشو اد˘˘˘˘حاو
هجو يف ايرصشب ارادج ةكلمملا تاعطاقمو
ةصسايصسو ةيكيرملا نرقلا ةقفصص ةرماؤوم
كلت˘ل اد˘ي˘صسج˘ت كلذو ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘صسلا م˘صضلا
تاوعدلاو ةيندرلا ةيني˘ط˘صسل˘ف˘لا ة˘قÓ˘ع˘لا
معد يف ةيكلملا ةدارلا اهنع تربع يتلا
يبرعلا بعصشلل ةتباث˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا قو˘ق˘ح˘لا
ةينيطصسلفلا ةلودلا مايق معدو ينيطصسلفلا
فيرصشلا سسدق˘لا ا˘ه˘ت˘م˘صصا˘عو ة˘ل˘ق˘ت˘صسم˘لا

ءا˘ه˘نا ةرور˘˘صض ي˘˘لا ا˘˘مود و˘˘عد˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو

هقوقح ينيطصسلفلا بعصشلا حنمو لÓتحلا
فرصصتلل ةلباق ريغ˘لاو ة˘ت˘با˘ث˘لا ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا

ي˘ندرلا ق˘ي˘صسن˘ت˘لا نا ى˘ل˘˘ع د˘˘كؤو˘˘ي اذ˘˘هو
بعصشلا ناو هتاجرد ىلعا يف ينيطصسلفلا
ةيلاصضنلا فقاوملا كلت يحي ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
هجوتن امك يندرلا بعصشلا اهدصسج يتلا
يناثلا هل˘لا د˘ب˘ع كل˘م˘لا ة˘لÓ˘ج˘ل ر˘يد˘ق˘ت˘لا˘ب
ينيط˘صسل˘ف˘لا ن˘ي˘ب˘ع˘صشلا نا ى˘ل˘ع ن˘يد˘كؤو˘م
قدنخ يف بنج يلا ابنج نافقي يندرألاو
ةيل˘م˘ع نأل يد˘ح˘ت˘لا سسف˘ن نا˘ه˘جاو˘ي د˘حاو
يخيراتلا دجاوتلا فدهتصست ةيناودعلا مصضلا

اذه ناو نيب˘ع˘صشل˘ل ة˘كر˘ت˘صشم˘لا ةرا˘صضح˘لاو
ةينطولا حلاصصملا دصض ناودع وه ناودعلا
ا˘م˘ك ة˘كر˘ت˘صشم˘لا ة˘ي˘ندرلا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘˘ف˘˘لا
حلاصصملا ي˘ل˘ي˘ئار˘صسلا ناود˘ع˘لا فد˘ه˘ت˘صسي
ة˘˘ي˘˘ندرلا ة˘˘يا˘˘عر˘˘لا˘˘ب ة˘˘˘صصا˘˘˘خ ة˘˘˘ي˘˘˘ندرلا
يف ةيح˘ي˘صسم˘لاو ة˘ي˘مÓ˘صسلا تا˘صسد˘ق˘م˘ل˘ل
نكمتت ملو نل لÓتحلا ةرماؤوم نا .سسدقلا

هقوقحو ينيطصسلفلا بعصشلا نم لينلا نم
حجنيصسو لÓتحلا تارماؤوم لك هجاويصسو
امهم انوروكلا ءابو ىلع ءاصضقلا يف اددجم
ينيطصسلفلا بعصشلا ناو تابوعصصلا تغلب
ةهجاوم يف همازتلاو يعولا حÓصسب حلصستي
تاصسصسؤوملاو ةلودلا ةزهجا نكمي امم ءابولا
نم مغرلاب حاجنلا نم ةيداصشرإلاو ةيحصصلا
لÓتحلا فور˘ظو ةدود˘ح˘م˘لا تا˘ي˘نا˘كمإلا
ر˘˘صشن رار˘˘م˘˘ت˘˘صسل تار˘˘غ˘˘ث˘˘لا كر˘˘ت˘˘ي يذ˘˘لا
ر˘ب˘ع ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ند˘م˘لا ي˘ف ا˘˘نورو˘˘كلا
ةينيطصسلفلا ندملل ةرركت˘م˘لا تا˘ما˘ح˘ت˘قلا

مدعو نينطاوملا ع˘م ر˘صشا˘ب˘م˘لا كا˘كت˘حلاو
نيذلا نيينيطصسلفلا لامعلل طباوصضلا عصضو
يف مهاصسي امم ينيطصسلفلا لخادلاب نولمعي
لحارمل ه˘لا˘ق˘ت˘ناو ءا˘بو˘لا را˘صشت˘نا رار˘م˘ت˘صسا

ير˘ف˘˘لاو ند˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘صصا˘˘خو ةدد˘˘ج˘˘ت˘˘م
ماكتحلا طوطخ نم ةبيرقلا ةينيطصسلفلا
.يليئارصسلالÓتحلا عم يمويلا

يليئإرصسإلإ لÓتحلإو انوروك ءابو تايدحت

تاءارجإا ةيليئارصسإلا ةموكحلا رصشابت نأا عقوتملا نم
،(0202 زومت) مداقلا رهصشلا ةيادب يف ةيلعفلا مصضلا
،ةموكحلا يبطق نيب تافÓخ دوجو ىلإا رظنلاب نكل
ةداقو ةينيميلا بازحألا طوغصضو ،سستناغو وهاينتن
ةيكيرمألا ةرادإلا عم ىرخأا تافÓخو ،نينطوتصسملا

،ٍةلصسلصستم ٍتاقلح يف ًاعابت اهلصصفأاصس ،ابوروأا لودو
اهنأاصش نم ليلقتلا نكمي ل ىرخأا ٍتابقع نع Óًصضف
ةفلتخملا مهتاريدقتو ،ةينمألا ةزهجألاو سشيجلا عم
ةطلصسلاو ندرألا فقاوم ن˘م ة˘يد˘ج˘لا م˘ه˘تار˘يذ˘ح˘تو
عراصشلاو ،«ةلدتعملا» ةيبرعلا لودلاو ،ةينيطصسلفلا
.ٍةماع ةروصصب ينيطصسلفلا
تاباختنلا دعب ام ىلإا رخأاتت دق مصضلا ةيلمع نإاف
لحارم ىلع اهذيفنت متي دق وأا ،ةيكيرمألا ةيصسائرلا
،اهتÓتكتو ىربكلا تانطوتصسملا مصضب ًاركبم أادبت
نلو َغلت نل اهنأا لإا ،اهريغو راوغألا ىلإا ًلوصصو
وهاينتن ملح يه ذإا ،يصسايصسلا لوادتلا نم بطصشت
ةرادإلا نم موعدملا ،فرطتملا يليئارصسإلا نيميلاو
ءاصضعأاو نييناكيلجنألا نييحيصسملا نمو ةيكيرمألا
،ي˘كير˘مألا سسر˘ج˘نو˘كلا ي˘ف يرو˘ه˘م˘ج˘لا بز˘ح˘˘لا

يعارلا سضرعي تاب مصضلل ددحملا تيقوتلا نكلو
لخاد رارقتصسلاو نمألا ددهيو ،رطخلل يكيرمألا
فقوتلا ىعدت˘صسا يذ˘لا ر˘مألا ،ي˘نو˘ي˘ه˘صصلا نا˘ي˘كلا

.ًايلم ريكفتلاو
ةرادإلا عم قفاوتلا مدع نأا وهاينتنل ةبصسنلاب ودبي
ربكأا وه ،ةرصشابملا ةعرصسو تيقوتلا ةهجل ةيكيرمألا
نم مغرلا ىلعف ،هل ةبصسنلاب ةيدج اهرثكأاو تابقعلا
،م˘˘صضلا ة˘˘ط˘˘خ بار˘˘ع ي˘˘˘ه ة˘˘˘ي˘˘˘كير˘˘˘مألا ةرادإلا نأا

نييليئارصسإلا حنم˘ت ي˘ت˘لا بمار˘ت ة˘ق˘ف˘صص ة˘ب˘حا˘صصو
ىقلتو ،ًةدحاو ًةعفد ةيبرغلا ةفصضلا يصضارأا نم 92%

سضي˘˘بألا تي˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘ير˘˘ي˘˘ب˘˘ك ًاد˘˘ي˘˘يأا˘˘˘تو ًا˘˘˘م˘˘˘عد
ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا ن˘˘م تب˘˘ل˘˘ط ا˘˘ه˘˘نأا لإا ،سسر˘˘ج˘˘˘نو˘˘˘كلاو
يف عارصسإلا مدعو ،اهتاءارجا يف ثيرتلا ةيليئارصسإلا
ةيلمع نمازتت نأا اهيل˘ع تطر˘ت˘صشاو ،ا˘هدو˘ن˘ب ذ˘ي˘ف˘ن˘ت
ةطلصسلا عم ةرصشابم تاصضوافمو ٍتاراوح عم مصضلا
نوكت لأاو ،ٍرقتصسموٍ مئاد ٍلحل ًاديهمت ،ةينيطصسلفلا
.ٍدحاو ٍبناج نم ةيليئارصسإلا تاوطخلا

يليئار˘صسإلا ن˘ي˘ب˘نا˘ج˘لا ن˘ي˘ب تا˘عا˘م˘ت˘جلا نأا ًا˘م˘ل˘ع
ةينفلا ناجللا تلصصاو ثيح ،فقوتت مل يكيرمألاو
نا˘ي˘كلا ىد˘ل ي˘كير˘˘مألا ر˘˘ي˘˘ف˘˘صسلا ا˘˘ها˘˘عر˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا
مصسرل ةبوؤودلا اهلامعأا ،نامديرف ديفاد ينويهصصلا
عراوصشلاو تاراصسملاو قطانملا ديدحتو طئارخلا

ًاديه˘م˘ت ،تار˘كصسع˘م˘لاو تا˘ن˘طو˘ت˘صسم˘لاو قر˘ط˘لاو
يتلا ،ةيليئارصسإلا ةدايصسلا طصسبو مصضلا تايلمعل
.ًايصصخصش نامديرف اهلجتصسيو اهيلع عجصشي
ةرادإلا ا˘ه˘ت˘ه˘جاو ي˘ت˘لا ةد˘ج˘ت˘صسم˘لا فور˘ظ˘˘لا نأا لإا
،يداصصتقلا دوكرلاو انوروك ةمزأا دعب ةيكيرمألا

،داصصتقلا ةلجع ل˘ط˘ع˘تو ة˘لا˘ط˘ب˘لا ة˘ب˘صسن عا˘ف˘تراو
اهتصضرف يت˘لا ة˘ي˘ن˘مألاو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا تا˘ي˘عاد˘ت˘لاو
اهتدهصش يتلا تابارطصضلاو ،ديولف جروج ةيصضق
ٍتقو يف اهلك تءاج دق ،ةيكيرمألا ندملا فلتخم
ةصسمخب ةيصسائر˘لا تا˘با˘خ˘ت˘نلا ق˘ب˘صست ذإا ،ًاد˘ج ٍجر˘ح
ٍةيلوب زوفلل بمارت ظوظح فعصضي دق امم ،رهصشأا
ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا ي˘كير˘مألا ن˘ي˘م˘ي˘لا نأا م˘˘غر ،ٍة˘˘ي˘˘نا˘˘ث
ي˘ح˘ي˘صسم˘لا يدو˘ه˘ي˘لا ف˘لا˘ح˘ت˘لاو ن˘ي˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ميظنت ةداعإا يف أادب دق ،ليئارصسإل معادلا ينويهصصلا

اد˘ب يذ˘لا ،مدا˘ق˘لا قا˘ق˘ح˘ت˘صسلا ة˘ه˘جاو˘م˘ل ه˘فو˘ف˘صص
.ًايقيقحو ًايدج هديدهت
عم اهصسفن تدجو دق ةيليئارصسإلا ةموكحلا نأا ودبي

ل يهف ،ةياغلل ٍجرح ٍعصضو يف ةيكيرمألا ةرادإلا
ًاصسيئر ةطلصسلا يف بمارت دوجو ةصصرف دقفت نأا ديرت
مصض ةصصرف رصسختف ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايلولل
،ةمداقلا تاباختنلا يف هتراصسخ لاح يف يصضارألا

ةفلاخ˘مو ه˘با˘صضغإا ن˘م ى˘صشخ˘ت ه˘صسف˘ن تقو˘لا ي˘فو
امم ،هتاريذحت مغر مصضلاب اهمايق لاح يف هتصسايصس
.هزوف لاح يف مهيلع ءيصسلا رثألا غلبأا هل نوكيصس
نم ٌددع نلعأا دقف سسجاوهلاو فواخملا هذه مغر
ي˘ه م˘صضلا ة˘ي˘ل˘م˘ع نأا ن˘ي˘ي˘كير˘مألا ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘˘لا

تا˘يلو˘ل˘ل نأا˘صش لو ،ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإا رار˘قو ة˘ح˘˘ل˘˘صصم
ةرح يهو ،همجحو هتيقوت يف ةيكيرمألا ةدحتملا
،اهنمأا نيمأاتل ةبصسانملا ةيلآلاو تقولا ديدحت يف
ر˘ي˘ثأا˘ت˘لا م˘ج˘ح ن˘م ه˘ي˘ف نو˘ل˘ل˘ق˘ي يذ˘لا تقو˘لا ي˘˘ف
ةيصسائرلا تاباختنلا ىلع مصضلا ةيلمعل يبلصسلا
سسي˘ئر˘لا بصضغ ة˘جرد ن˘م نو˘ل˘ل˘ق˘يو ،ة˘ي˘كير˘˘مألا
ة˘مو˘كح˘لا تل˘ج˘ع لا˘ح ي˘ف ًا˘ي˘صصخ˘صش ي˘كير˘˘مألا
نإا لب ،هتطخ قيبطتو هدعو ذيفنت يف ةيليئارصسإلا
سصرف نم ديزت دق مصضلا ةيلمع نأا ىري مهصضعب
ي˘ف ا˘ه˘ج˘ئا˘ت˘ن بصصت˘صسو ىر˘˘خأا ًةر˘˘م بمار˘˘ت زو˘˘ف

.هحلاصص
فقاوم هاجت ةيليئارصسإلا ةموكحلا فواخم نأا لإا
ءيطخت ل يهف ،ةيقيقح ةمداقلا ةيكيرمألا ةرادإلا
تءاج اهنأا ولو ،ةلجاعلا ةيكيرمألا تاراصشإلا مهف يف
ةهجل ةيدج تاراصشإا اهنأا لإا ،ةمظنم ريغو ةبرطصضم
داع ءاوصس ،يكيرمألا يصسايصسلا جازملا يف ام ريغت
يف هناكم لح وأا ،ًايوق سضيبألا تيبلا ىلإا بمارت
،ندياب وج يطارقميدلا بزحلا حصشرم سضيبألا تيبلا

بمارت بصضغ ران نيب ًايلمع تحبصصأا اهنإاف اذهلو
يف اهئاغلإا وأا ةطخلا ذيفنت ديمجت لامتحا ميحجو

عيجصشتو عفد نيب تراحو ،نييطارقميدلا زوف لاح
ري˘ن˘صشو˘ك ن˘ي˘بو ،را˘ظ˘ت˘نلا د˘ير˘ي ل يذ˘لا نا˘مد˘ير˘ف
Óًحو ًامئاد ًامÓصس ديري هنأا يعدي يذلا ،قلقلا فئاخلا

.ًايعقاو
ة˘مو˘كح˘لا ذ˘ف˘ن˘ت نأا ا˘ه˘ب˘ج˘ع˘ي ل ة˘ي˘كير˘˘مألا ةرادإلا
،اهل اد˘ب ا˘م مÓ˘صسل˘ل بمار˘ت ة˘ط˘خ ن˘م ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإلا

ةقفصصلا تصصن دقف ،ىرخألا دونبلا ذيفنت نع عنتمتو
ع˘ي˘م˘ج˘تو ،نا˘ط˘ي˘ت˘صسلا د˘ي˘م˘ج˘ت ى˘ل˘ع ة˘˘ي˘˘كير˘˘مألا
عم ٍتاصضوافم يف ةرصشابملاو ،ةمئاقلا تانطوتصسملا
ةلودب لوبق˘ل˘ل د˘ي˘ه˘م˘ت˘لاو ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ة˘ط˘ل˘صسلا
تب˘لا˘طو ،سضرألا ن˘م ى˘ق˘ب˘ت ا˘م ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف
يف هكيرصش دييأاتو ةقفاوم ىلع لوصصحلاب وهاينتن
تصسمل ةيكيرمألا ةرادإلا نأا لإا ،ةطخلا ىلع مكحلا
ةطخلا يف تلدبو تلدع دق ةيليئارصسإلا ةموكحلا نأا

فلملاب نيفلكملا ىلإا عوجرلا نود ،اهصسفن ءاقلت نم
ىلع لوصصحلا نع تزجعو ،ةيكيرمألا ةرادإلا يف
.ةطخلل لماكلا سستناغ دييأات
ةموكحلا مدقت نأا عقوتملا نمف فواخملا هذه مامأا
ًاروف رصشابتو ،مصضلا ةيلمع ميصسقت ىلع ةيليئارصسإلا
لكصشت يتلا ىربكلا ةيناطيتصسلا لتكلا مصض يف
ئجرت نأا ىلع ،ةيبرغلا ةفصضلا ةحاصسم نم 01%
موقي دقو ،ةيكيرمألا تاباختنلا دعب ام ىلإا يقابلا
يف هكيرصش هاجت ةئجافم ٍتاوطخب اهدعب وهاينتن
،ةصسائرلا لوادت يف هقح نم همرحي دقف ،ةموكحلا
ٍتا˘با˘خ˘ت˘نا ى˘لإا ا˘عدو ة˘مو˘كح˘لا ل˘ح ى˘لإا أا˘˘ج˘˘ل اذإا

راطخألاو ،ُعفترت هظوظح نأا رعصش لاح يف ،ٍةركبم
ةموكحلل ًاصسيئر هتدوع سصرفو ،ددبتت هلوح نم
.ُدادزت ًادرفنم

.... عبتي

ةيليئإرصسإلإِ مصضلإ ِتاططخم َمامأإ ٌتابقعو ٌقئإوع
يوإدللإ فسسوي ىفطسصم .د :ملقب ^

ةصضافتنا يف ين˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا بع˘صشلا ة˘لا˘صسر تر˘ب˘ع
ططخن ناب عمجا ملاعلل ةيوق ةلاصسر تهجوو راوغلا
افصص فقت ةدصشتحملا عومجلا كلت ناو رمي نل مصضلا

ةل˘حر˘م ناو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ة˘لود˘لا ن˘ع ا˘عا˘فد اد˘حاو
نكمملا نمو اهلاكصشا لكب تقطنا ةيبعصشلا ةمواقملا
ام اذا ىرخأا لحارم ىلا لاقتنلاو روملا روطتت نا
ىلا يعادلا اهططخمب لÓتحلا تاطلصس ترمتصسا
نلف مصضلا لصصح ام اذإاو سضرألاو قوقحلا ةقرصس
تÓيو نم اددجم هدحو ينيطصسلفلا بعصشلا يناعي
اهيف كرا˘صش ي˘ت˘لاو راو˘غلا ة˘صضا˘ف˘ت˘نا ناو بور˘ح˘لا

ثوعبم مهصسأار ىلعو يلودلا عمتجملا نع نولثمم
فونيدÓم يلوكي˘ن ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مأÓ˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘ملا

لود ول˘ث˘م˘مو ل˘صصا˘ن˘قو ي˘بورولا دا˘ح˘تلا ل˘ث˘م˘مو
يف ماعلا يناطيربلا لصصن˘ق˘لا م˘ه˘ن˘م˘صض ن˘م ة˘ي˘ب˘ن˘جا
يذلا يندرلا ري˘ف˘صسلاو ي˘ن˘ي˘صصلا ر˘ي˘ف˘صسلاو سسد˘ق˘لا
ةلاصسر˘لا ن˘ع ار˘ب˘ع˘م بر˘ع˘لا ءار˘ف˘صسلا م˘صسا˘ب ثد˘ح˘ت
ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ي˘ندرلا سضفر˘ل˘ل ة˘ل˘ما˘صشلا ة˘ي˘ن˘طو˘لا
عيمجلا سضفر ادكؤوم ةيوفصصتلا لÓتحلا عيراصشمل

لÓتحلا تاطلصس ماز˘ت˘لا ة˘ي˘م˘هأاو م˘صضلا تا˘صسا˘ي˘صسل
.يلودلا نوناقلا دعاوق قيبطتب
ة˘كرا˘صشم˘لا ة˘ي˘م˘ها ن˘ع تر˘ب˘ع راو˘غلا ة˘صضا˘ف˘ت˘نا نا
سضفرلاو مصضلا عيراصشم لكل يدصصتلا يف ةيلودلا
ةيمهأاو لÓتحلا تاططخمل لماصشلا يبرعلاو يلودلا

ءاحنا عيمج لمصشيل هدادتماو ريبكلا ينطولا لمعلا اذه
لك يف تاتصشلا نكامأاو ةلتحملا ةينيطصسلفلا يصضارلا
ه˘جو˘ب ة˘ي˘لود˘لا راو˘غلا ة˘صضا˘ف˘ت˘نا ي˘ف م˘لا˘ع˘لا ءا˘˘ح˘˘نا
ةبلاطملاو ةينيطصسلفلا ةلودلا ةماقا لجا نم لÓتحلا
ةدحتملا مملا لمحتت ناو ة˘ي˘لود˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ر˘ي˘فو˘ت˘ب
نم لصصحي ام هاجت ةيلوؤوصسملا يبورولا داحتلاو
ىلع يركصسعلا لÓتحلا سشيج لبق نم ديدج ناودع
لوبقم دعي مل لÓتحلا اذه ناو ةينيطصسلفلا قوقحلا

ةم˘يز˘ع ن˘م لا˘ن˘ت وا ر˘م˘ت نا ه˘تا˘ط˘ط˘خ˘م˘ل ن˘كم˘ي لو
تومن .هقوقح لين ىلع ينيطصسلفلا بعصشلا رارصصإاو
عومجل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘صسر˘لا ي˘ه ع˘كر˘ن ن˘لو ن˘ي˘ف˘قاو
نم لكل ةحصضاو ةلاصسرو مصضلل ةصضفارلا ةدصشتحملا
بعصشلا ةردق ي˘ف ككصشت˘لا˘ب ة˘صصر˘ف˘لا ه˘صسف˘ن˘ل ح˘ن˘م˘ي

نع ريبعتلاو ةهجاوملاو دوم˘صصلا ى˘ل˘ع ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
رارمتصسلاو هصضرا نم يقبت امو هتلود ةيامحو هقوقح
ةصضافتنا ةقÓطنل داد˘ع˘ت˘صسلاو ي˘ب˘ع˘صشلا ل˘ع˘ف˘لا ي˘ف
ة˘لود˘لا ل˘جا ن˘م ة˘ل˘ما˘صش ة˘صضا˘ف˘ت˘نا ن˘˘كت˘˘لو راو˘˘غلا

هتائف عيمجب انبعصش ةكراصشمب ةينيطصسلفلا قوقحلاو
يتلا ةيصصوصصخلا بصسح لك ملاعلا نم ناكم لك يفو
رارمتصسا اهي˘ف ا˘م˘ب ا˘ه˘جاو˘ي ي˘ت˘لا فور˘ظ˘لاو ا˘ه˘صشي˘ع˘ي
مئادلا ماصصتعÓل هجوتلاو ابوروا لود يف تارهاظملا
نع ريبعتلل ةيكري˘مألاو ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘صسلا تارا˘ف˘صسلا ما˘ما
.مصضلاو نرقلا ةقفصصل قلطملا سضفرلا
يتلا ةيجمهلاو ةصسرطغلا كلت ةهجاومل ناوألا نآا
لكل يدصصت˘لاو ه˘ت˘مو˘كحو و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن ا˘ه˘صضر˘ع˘ت˘صسي
ةمراع ةيبع˘صش ة˘صضا˘ف˘ت˘نا ي˘ف لÓ˘ت˘حلا تا˘ط˘ط˘خ˘م
لÓ˘˘ت˘˘حلا ه˘˘جو ي˘˘ف د˘˘حاو ل˘˘جر ة˘˘ف˘˘قو ف˘˘˘قو˘˘˘لاو
تارماؤوملا هذه لا˘ن˘ت ن˘ل˘ف ة˘ي˘ف˘صسع˘ت˘لا ه˘تا˘ط˘ط˘خ˘مو
نم هفقاومو ينيطصسلفلا بعصشلا ةدحو نم ةصصيخرلا

ينطولا هعورصشمو ةيني˘ط˘صسل˘ف˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م
يه ةينيطصسلفلا ةلاصسرلا ناو ىررحتلاو يحافكلاو

قيبطت ةرورصضب طبترت يتلاو ةيلودلا ملصسلا ةلاصسر
اقفو ه˘قو˘ق˘ح ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا بع˘صشلا ح˘ن˘مو ة˘لاد˘ع˘لا
اذه ل˘ك ف˘قو˘ت ةرور˘صضو ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘ملا تارار˘ق˘ل
لمعلاو مÓصسلا ةيلمعب قحل يذلا رامدلاو ثبعلا

ىلع ةينيطصسلفلا ةيصضقلل لماصشو لداع لح ىلع
ةيج˘ي˘تار˘ت˘صسا نا .ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘عر˘صشلا تارار˘ق سسا˘صسا

سضفر ىلع ة˘م˘ئا˘ق ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا رر˘ح˘ت˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م
لاكصشا لك فقو لÓخ نم اهتهجاومو مصضلا عيراصشم
ىصضملاو ةدحتملا تايلولاو لÓتحلا عم ةقÓعلا
ةمئاقلا ةينيطصسلفلا ةلودلا نÓعا لجا نم لاصضنلاب
نم كاكفنلاو للحتلا ىلع لمعلاو لÓتحلا تحت
تا˘صسصسؤو˘م˘˘لا ة˘˘ما˘˘قا ى˘˘ل˘˘ع دا˘˘م˘˘ت˘˘علاو لÓ˘˘ت˘˘حلا
لمعلاو ةلقتصسملا ةيداصصتقلاو ةيلاملا ةينيطصسلفلا

ة˘لود˘ل لولا ي˘صسي˘صسأا˘ت˘˘لا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا نÓ˘˘عا ى˘˘ل˘˘ع
ةيامحلا ريفوتب يلودلا عمتجملا ةبلاطمو نيطصسلف
ةموكح لمحتت ناو ين˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا بع˘صشل˘ل ة˘ي˘لود˘لا
يصضارأل ةلتحم لÓتحا ةوقك اهتيلوؤوصسم لÓتحلا
.نيطصسلف ةلود

ةينيطصسلفلإ رإوغألإ ةلاصسر
ةينيطسسلفلإ حابسصلإ ةديرج ريرحت صسيئر /نيطسسلف يف ةنسسحلإ ايإونلإ ريفسس / ةودقلإ  يرسس  : ملقب ^
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راتكه051ـلإ دعتت مل مسسوملإ إذه يف ةعورزملإ ةحاسسملإ

ةنتاب يف ةنإورمب موثلإ ةعإرز ةبعصش نإددهي جوتنملإ داصسكو يقصسلإ هايم شصقن
ايحÓف ابطق اهتلعج امم موثلإ ةعإرز ةبعسشب ةريخألإ تإونسسلإ يف ،ةنتاب ةيلوب ةنإورم ةرئإد ،ترهتسشإ

ةيسضاملإ تإونسسلإ يف تقاف يتلإ موثلإ ةبعسشل ةعإرزلإ لدعم لÓخ نم إذهو ةيلولإ بإرت لماك ربع زايتماب
.ءاملإ دإوو ةنإورمو ةمزلب رسصق تايدلب نم لك يف راتكه002ـلإ

ىدل ةرئادلا هتاه وحÓف برعأا
يف مهئايتصسا نع م˘ه˘ن˘م ا˘ن˘بر˘ق˘ت
لآا يتلا ةلاحلا نم ةنصسلا هتاه
يتلا ةبع˘صشلا ه˘تا˘ه ع˘صضو ا˘ه˘ي˘لإا

ي˘ف ة˘ي˘صسا˘ي˘ق تلد˘ع˘م تق˘ق˘˘ح
بب˘صسب تع˘جار˘ت ن˘كلو ق˘با˘صسلا

هتاه نع مهنم تارصشعلا فوزع
يقصسلا هايم ةلق ببصسب ةعارزلا

جو˘ت˘ن˘م هد˘ه˘صش يذ˘˘لا دا˘˘صسكلاو
ى˘لا ىدأا يذ˘لا ة˘طرا˘ف˘لا ة˘ن˘˘صسلا
لصض يف هلك اذهو ،هرعصس يندت

اصضح˘م ة˘يرازو ة˘صسا˘ي˘صس با˘ي˘غ
ة˘يا˘م˘حو ق˘يو˘صست˘˘لا˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘ت
عفد يذلا تقولا يف ،جوتنملا
جو˘ت˘ن˘م˘لا ةرو˘تا˘ف حÓ˘ف˘لا ه˘˘ي˘˘ف
مهنم تارصشعلا مدقأا نيأا ريفولا

مهانيقتلا نيذللا نيحÓفلا بصسح
.مهجوتنم قرح ىلإا

ة˘عارز ة˘ب˘ع˘صش و˘˘حÓ˘˘ف ،را˘˘صشأاو
اهعرز مت يتلا ةحاصسملا نأا موثلا
051ـلأا دعتت مل ةنصسلا هتاه يف
002ـلا تقا˘˘ف ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب را˘˘ت˘˘˘كه

،ةيصضاملا تاو˘ن˘صسلا ي˘ف را˘ت˘كه
ةيلاكصشإا اوحرط يذلا تقولا يف
ديدج سضرمل م˘ه˘لو˘ق˘ح سضر˘ع˘ت

ابلصس رثأا امم هيلع فرعتلا لاح
.يحÓفلا مهدودرم ىلع
ةعارز لوقح ربع انلوجت دنعو
ة˘ناور˘م ةر˘ئاد تا˘يد˘ل˘ب˘˘ب مو˘˘ث˘˘لا

نولمعتصسي نيحÓفلا نأا انصضحل
ةثيدحلا ةيحÓفلا لئاصسولا ىتصش

روذ˘ب˘لا لا˘م˘ع˘ت˘صسا ى˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإا
رايتخاو ةد˘م˘صسألا اذ˘كو ةد˘ي˘ج˘لا
و˘هو ،ةد˘ي˘ج˘لا ة˘ي˘عارز˘لا ة˘بر˘ت˘لا
نوكت˘ف˘ي م˘ه˘ل˘ع˘ج يذ˘لا ءي˘صشلا
ةبعصش حاجنب ةرئادلا راهتصشا بقل
ةي˘ق˘ب ع˘م ة˘نرا˘ق˘م مو˘ث˘لا ة˘عارز
.ةيلولا رئاود
اههجاوي يتلا لكاصشملا ،مغرو
ن˘˘يذ˘˘ل˘˘لا ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ءلؤو˘˘˘ه

مهقفاري لمألا لازيل مهانيقتلا
ه˘تا˘ه ع˘م ا˘مد˘ق ي˘صضم˘لا ي˘ف
اهحاجنو ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ة˘ب˘ع˘صشلا

دو˘˘جو ل˘˘مأا ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف اذ˘˘˘هو
ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘˘غا˘˘˘˘صص ناذأا
اذكو مهب ةي˘صصو˘لا تا˘ه˘ج˘لا
ةديدج ةيحÓف ةطراخ ءاصشنإا
ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لأا جا˘˘ت˘˘˘نإلا م˘˘˘عد˘˘˘ت
.هيمحتو يلحملا

تÓئاعلا نم تارصشعلا تبلاط
ةر˘˘م˘˘عو˘˘ب ي˘˘ح˘˘˘ب ة˘˘˘ن˘˘˘طا˘˘˘ق˘˘˘لا

ةيدلبب ةبارقلا يحب فورعملاو
،تل˘ي˘صسم˘˘صسي˘˘ت˘˘ب د˘˘ح˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ث
ةرور˘صضب ة˘ي˘ئلو˘لا تا˘ط˘˘ل˘˘صسلا
يتلا ليحرتلا ةيلمع يف عارصسإلا

يذ˘لاو ي˘ح˘لا اذ˘ه ا˘ه˘˘ب تد˘˘عو
ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘م˘˘ظ˘˘ع˘˘م ي˘˘ف يو˘˘ح˘˘ي
،ةرم نم رثكأا يف ةصشه تانكصس
ماهفتصسا ةمÓع ءلؤوه مصسر نيأا

تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا ها˘˘ج˘˘˘تا ة˘˘˘صضما˘˘˘غ
مهقح نم مهتمرح يتلا ةيلحملا
لظ يف يعامتجلا نكصسلا يف
يناعي ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا سصئا˘ق˘ن˘لا

رو˘˘هد˘˘ت˘˘ك ي˘˘ح˘˘لا اذ˘˘ه ا˘˘ه˘˘ن˘˘˘م
سسكع ة˘ف˘˘صصرألاو تا˘˘قر˘˘ط˘˘لا
ي˘ت˘لا ةروا˘ج˘م˘لا ءا˘ي˘حألا ي˘قا˘˘ب
ةيرصضحلا ةئيهتلا نم تدافتصسا
ةديدع˘لا ىوا˘كصشلا ن˘م م˘غر˘لا˘ب
بتاكم ىلإا اهادصص تلصصو يتلا

اذ˘ه .ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ن˘ي˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا
يذلاو يحلا اذه ناكصس بصسحو
مهف ةيدلبلا ءايحأا مدقأا نم دعي
يف ارم ايعامتجا اعقاو نوصشيعي

فر˘˘صصلا تاو˘˘ن˘˘ق ماد˘˘ع˘˘نا ل˘˘ظ
اذه ناكصس دمتعي نيأا ،يحصصلا
ام وهو ر˘ي˘ما˘ط˘م˘لا ى˘ل˘ع ي˘ح˘لا
ىلع ايحصصو ايئيب ارطخ لكصشي
رو˘هد˘ت ن˘ع كي˘ها˘ن ،ي˘ح˘لا اذ˘ه
مادعناو يحلل ةيلخادلا تاقرطلا
تحبصصأا يتلا ةيمومعلا ةرانإلا
ناكصسلل ايقيقح اصسجاه لكصشت
سضوهنلا نوبنجتي اوحصضأا نيذلا
ةقرصسلل مهصضرعت نم افوخ اركاب
ه˘ي˘ف ي˘نا˘ع˘˘ي يذ˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف
ها˘˘ي˘˘م˘˘لا ل˘˘كصشم ن˘˘م نا˘˘˘كصسلا
دمتع˘ي ن˘يأا ،بر˘صشل˘ل ة˘ح˘لا˘صصلا
جيراهصصلا ىلع يحلا اذه يلاهأا
،مهلهاك تلقثأا ي˘ت˘لا ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا

ناكصس نم لعج يذلا رمألا وهو

ن˘م ر˘ث˘كأا نو˘حر˘ط˘ي ي˘ح˘لا اذ˘ه
ل˘ح˘م لو˘ح ما˘ه˘ف˘ت˘صسا ة˘˘مÓ˘˘ع
ةيمنتلا عقاو نم يحلا بارعإا
يحلا اذه نأا نم مغرلاب ةيلحملا

ىوصس ةيدلبلا رقم نع دعبي ل
بلا˘˘ط ا˘˘م˘˘˘ك را˘˘˘ت˘˘˘مألا سضع˘˘˘ب
نيلوؤوصسملا نم ي˘ح˘لا و˘ن˘طاو˘م
نم يح˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ب ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ح˘ب˘صصأا يذ˘لا ي˘ئ˘ي˘ب˘لا ر˘˘ط˘˘خ˘˘لا
˘ماد˘ع˘نا ل˘ظ ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ب قد˘˘ح˘˘ي
رصصاحت نيأا ةيمومعلا غرافملا
نم خاصسوألاو تامامقلا يحلا

ةثراكب رذني ام وهو بناج لك
ا˘ه˘ب˘قاو˘ع نو˘˘كت د˘˘ق ة˘˘ي˘˘ح˘˘صص
ةيلحملا تاطلصسلا ىلع ةميخو
لبق نم ةيدج ةتافتلا راظتنا يف
نبغلا عفرو ةلوؤوصسملا تاهجلا
ى˘ل˘ع ط˘ل˘صسم˘˘لا ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
.يحلا اذه ناكصس

ز.دمحأإ

نيتلاكولإ فرط نم ةمدقملإ تامدخلل نينطإوملإ ناسسحتسسإ ىدم ةفرعمل
ةيمÓعإ ةلمح ناقلطي دعاقتلإ قودنصصو «شسانك»
 رإردأاب «مكئإرأإ» ةيمقرلإ ةيصضرألإ لوح ةيصسيصسحتو

سسا˘˘˘ن˘˘˘ك ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘صصم تق˘˘˘˘ل˘˘˘˘طأا
،راردأا ةيلوب دعاقتلا قودنصصو
ة˘ي˘صسي˘صسح˘تو ة˘ي˘مÓ˘عإا ة˘ل˘˘م˘˘ح
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ل ته˘˘جو ة˘˘˘ع˘˘˘صساو
ةيمقرلا ةيصضرألا لوح ءاكرصشلا
ءاصشنإا لÓخ نم اذهو ،(مكئارأا)
عاطق ماق نيأا ة˘ي˘ل˘عا˘ف˘ت ة˘صصن˘م
نا˘م˘صضلاو ل˘ي˘غ˘صشت˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
لجأا نم اهريوطت˘ب ي˘عا˘م˘ت˘جلا

نا˘˘صسح˘˘˘ت˘˘˘صسا ىد˘˘˘م ة˘˘˘فر˘˘˘ع˘˘˘م
تاءادآلاو تامدخلل نينطاوملا
تلاكو˘لا فر˘ط ن˘م ة˘مد˘ق˘م˘لا

امي˘ف ل˘ل˘خ˘لا ة˘فر˘ع˘م˘ل ة˘صصر˘فو
يكتصشي يتلا تامدخلا سصخي
اهنيصسحت فدهب ،نطاوملا اهنم
امك ،اهينطاومل لصضفألا ميدقتو
ةرفوتم˘لا ة˘صصن˘م˘لا هذ˘ه ح˘م˘صست

ي˘˘نور˘˘ت˘˘كللا ع˘˘قو˘˘م˘˘لا ر˘˘˘ب˘˘˘ع
ءار˘ب˘خ˘لا ا˘م˘ي˘صسل ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل
نيثحابلا ةذتاصسألاو نيي˘ع˘ما˘ج˘لا

ل˘م˘ع˘لا ي˘ب˘لا˘طو  ن˘ي˘ي˘با˘ق˘ن˘˘لاو
عمتجملا يلثممو نيدعاقتملاو
ءاد˘بإا˘ب تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا˘ك ي˘ند˘˘م˘˘لا

ف˘ل˘ت˘خ˘م لو˘ح م˘ه˘ئارآا م˘يد˘ق˘تو
ةلصصلا تاذ اياصضقلاو لئاصسملا
عاطقلا تاطاصشنبو مه˘تا˘ي˘مو˘ي˘ب
قدأا ي˘˘˘لإا لو˘˘˘صصو˘˘˘لا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ˘˘˘˘ب
ىلع مهدعاصسي امم ل˘ي˘صصا˘ف˘ت˘لا
ثي˘ح ،ل˘صضفأا تا˘مد˘خ م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
ةثÓث ىلع ةصصنملا هذه يوتحت
لمع) ةرازولا ماهم بصسح ماصسقأا

لك (يعامتجا نامصضو ليغصشتو
ن˘يرا˘ي˘ت˘خا ى˘ل˘ع يو˘ت˘ح˘ي م˘صسق
مهل حيتي لوألا رايتخلا ثيح
نا˘ي˘ب˘ت˘صسا ة˘ل˘ئ˘صسأا ى˘ل˘ع ة˘با˘جإلا
مييقتو سسايقب حمصسي ينورتكلا

ةمدقملا تامدخلا ةعاجن ىدم
للخلا نمكي نيأا اصضيأا ةفرعمو
،ةيلو يأا يفو ىوتصسم يأا ىلع
يأار ة˘˘فر˘˘ع˘˘م ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإلا˘˘˘ب
فلتخم سصوصصخب نين˘طاو˘م˘لا
سصخ˘ت ي˘ت˘لا ة˘ن˘هار˘لا ا˘يا˘صضق˘لا
م˘صسق˘لا سصصصخ ا˘م˘ي˘ف  عا˘ط˘ق˘لا
تايلاكصشإلا ىلع ةباجإÓل يناثلا
نم اميصسل سشاقنلل ةحورطملا

ن˘ي˘صصت˘خ˘م˘˘لا ءار˘˘ب˘˘خ˘˘لا فر˘˘ط
هذ˘ه ح˘م˘صست ا˘م˘ك ،ن˘ي˘ث˘حا˘˘ب˘˘لاو
لا˘˘صسرإا ن˘˘م ا˘˘˘صضيأا ة˘˘˘صصن˘˘˘م˘˘˘لا

ن˘طاو˘م˘˘لا هار˘˘ي ا˘˘م ة˘˘كرا˘˘صشمو
تا˘˘م˘˘ها˘˘˘صسم ن˘˘˘م ا˘˘˘ب˘˘˘صسا˘˘˘ن˘˘˘م
جمارب ءارثإا سضرغب تاحارتقاو
نإا ةراصشإÓل ،عاطقلا تاطاصشنو
ةرفوتم نو˘كت˘صس ة˘صصن˘م˘لا هذ˘ه
تامولع˘م˘لاو  ا˘مو˘ي03 ةل˘ي˘ط
تاصسايصسل عصضخت اهل ةعمجملا
يف اهب لومعملا ةيصصوصصخلا

اهنيزخت متيصس ثيح ،لاجملا اذه
ةصصا˘خ˘لا تا˘نا˘ي˘ب˘لا د˘عاو˘ق ي˘ف
تا˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘˘لاو ةرازو˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
اهيلع لصصحتملا تاحر˘ت˘ق˘م˘لاو
مت˘ي˘صس ة˘صصن˘م˘لا هذ˘ه لÓ˘خ ن˘م
نيصصتخ˘م فر˘ط ن˘م ا˘ه˘ت˘صسارد
حيت˘ت˘صس ذا لا˘ج˘م˘لا ي˘ف ءار˘ب˘خو
ةرولب نم ةيمومعلا تاطلصسلل
يتلا ريبادتلا نع ةكرتصشم ةيؤور
لجأا نم Óبقتصسم اهذاختا نكمي
تاءادأاو ةيمومع تامدخ ريفوت
نينطاوملا تاعلطتل بي˘ج˘ت˘صست
قود˘ن˘صصو سسا˘ن˘ك ا˘م˘˘هرود˘˘بو
ى˘ل˘ع ا˘ت˘ل˘ب˘قأا راردأا˘˘ب د˘˘عا˘˘ق˘˘ت˘˘لا

وحن ةيعوتو ةيمÓعإا تايلمع
عا˘ط˘ق˘لا ع˘م ءا˘كر˘˘صشلا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
يرغم حرصشل تايوطم عيزوتب
ة˘ي˘م˘قر˘لا ة˘صصن˘م˘لا هذ˘ه فد˘هو

تارا˘˘˘˘طإا ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع فر˘˘˘˘صشا
ى˘ل˘ع مÓ˘عإلا˘ب ن˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘لاو
قود˘˘ن˘˘صصو سسا˘˘ن˘˘ك ىو˘˘ت˘˘˘صسم
ا˘˘ه˘˘عور˘˘فو راردأا˘˘ب د˘˘عا˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا
.ةبدتنملا تايلولاب
مسساب ةديدج ةيعمج ءاسشنإإ

ةلمرألإ ةياعرل مÓسسلإ رإد
نطقمت ةيدلبب ماتيألإو

اهتردصصأا يتلا تÓيهصستل اقبط
ةلثمم دÓبلا يف ايلعلا تاطلصسلا
تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو يف
تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ءا˘صشنإل ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
˘ما˘يألا هذ˘ه لÓ˘خ م˘ت ،ة˘ير˘ي˘خ˘˘لا
راد مصساب ةديد˘ج ة˘ي˘ع˘م˘ج ءا˘صشنإا
ماتيألاو ةلمرألا ةياعرل مÓصسلا
ذختت ي˘ت˘لاو ،ن˘ط˘ق˘م˘ت ة˘يد˘ل˘ب˘ب
ارقم ةبيه يلوم ةيواز رصصقب
نب دمحأا يوابي˘ه ا˘ه˘صسأار˘يو ا˘ه˘ل
نإا لاق يذلاو ،ةبيه نب دمحم
مامتهلا ى˘لإا فد˘ه˘ت ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
هتايح راوطأا لك لÓخ ميتيلاب
م˘˘ت˘˘ه˘˘تو ؛نا˘˘مألا ر˘˘ب˘˘ل ل˘˘صصي˘˘˘ل
ةجتنم ةلمرأا اهلعجتل ةلمرألاب
ثي˘ح ،ا˘ه˘صسف˘ن ى˘˘ل˘˘ع د˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘ت
بصسح ة˘ي˘ع˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ف˘˘كت˘˘ت˘˘صس
ماتيألا ةيا˘عر˘ب ة˘صصا˘خ ا˘ه˘صسي˘ئر
ز˘ي˘ه˘ج˘ت˘ب ل˘ف˘كت˘تو ى˘صضر˘˘م˘˘لا
اهتدعا˘صسمو ة˘م˘ي˘ت˘ي˘لا سسور˘ع˘لا

ةصشه˘لا تا˘ئ˘ف˘لا ل˘ك ةد˘عا˘صسمو
رظتنتو ،نيزوعملاو نيقاعملاك
ة˘ب˘ه ا˘˘هرو˘˘ه˘˘ظ˘˘ب ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
طا˘صشنو ا˘˘ه˘˘ي˘˘لإا ن˘˘ي˘˘ن˘˘صسح˘˘م˘˘لا
نم اهل نيمصضن˘م˘لاو ا˘ه˘ئا˘صضعأا

ةصصاخ ةيدل˘ب˘لا˘ب ر˘ي˘خ˘لا ي˘ب˘ح˘م
اونوكي يك ةيدلبلا جراخ نمو
فادهألا قيقحت ىلع اهل انوع
.اهترطصس يتلا

ريغ» رإردأإ فلوأإ قيرط..
إريبك اعدسصت دهسشي «فنسصم
ة˘ياد˘ب ى˘ل˘ع سضم˘ت م˘ل ه˘نأا م˘˘غر
د˘ه˘صشي ن˘ي˘ت˘ن˘صسلا ه˘لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسا
هنومصسي يذلا ديد˘ج˘لا ق˘ير˘ط˘لا

فلوأا نيب طبارلا ،فنصصم ريغ
ن˘ع راردأا ة˘˘يلو˘˘لا ة˘˘م˘˘صصا˘˘عو
يف اعدصصت نطقمت ةيدلب قيرط
نيعبصسلا براقي هنم ريبك ءزج
ةيدل˘ب ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نا ،ار˘ت˘مو˘ل˘ي˘ك
اذهو  ،راردأا اهاجتا يف نطقمت
هتيفزت ةقيرط قيرطلا نم ءزجلا
ثيح ،هنم يقابلا ءزجلاك تصسيل
ا˘˘ه˘˘با˘˘صصأا ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘فا˘˘˘صسم˘˘˘لا نأا
ةقيرطب ةتفزم تصسيل عدصصتلا
نم يقابلا نأا نيح يف ،ةكيمصس
عدصصتلا هبصصي مل يذلا قيرطلا

كيهان ةكيمصس ة˘ق˘ير˘ط˘ب تفز˘م
ه˘˘ب د˘˘جو˘˘ت ل ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا نأا ن˘˘ع
عوقو رركت عم ،رورم تاراصشإا

ة˘ي˘˘ع˘˘صضو .ه˘˘ب رور˘˘م˘˘لا ثداو˘˘ح
باحصصأا اهنم ي˘كت˘صشي ق˘ير˘ط˘لا
اهنم ةريغصصلا ةصصاخو تابكرملا
رفحلا كلت اهل ببصست دق يتلا
،ا˘با˘ط˘عأا ق˘ير˘ط˘لا تبا˘صصأا ي˘˘ت˘˘لا

ةصصاخو ةقطنملا ناكصس ىنمتيو
عيمجب تارايصسلا باحصصأا مهنم
ةيصصولا تاهجلا لمعت نأا اهعاونأا

ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا اذ˘˘˘ه حÓ˘˘˘صصإا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
،بيرقلا لبقتصسملا يف هتعصسوتو
نم ديزملا يف ببصستي ل ىتح
ع˘م ة˘ت˘ي˘م˘م˘˘لا رور˘˘م˘˘لا ثداو˘˘ح
رورملا تاراصشإا عصضو ةرورصض
.هفينصصتو هب

يفيرسشوب /نمحرلإدبع يفإولب

ةفسصرألإو تاقرطلإ روهدتك اهنم يناعي يتلإ ةريبكلإ صصئاقنلإ لظ يف
تليصسمصسيت يف ةديدج تانكصس ىلإإ اهليحرتب بلاطت دحلإ ةينثب ةرمعوب يحب تÓئاعلإ تإرصشع

ي˘ف ة˘ح˘صصلا عا˘ط˘ق ط˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ي
ةد˘˘ع ي˘˘ف ،ي˘˘قاو˘˘ب˘˘لا مأا ة˘˘˘يلو
اذه لوصصو نود تلاحا لكاصشم
ام ىلإا ماهلاو سساصسحلا عاطقلا
تا˘مد˘خ ن˘م ن˘طاو˘م˘لا هو˘جر˘ي

لاز˘ت ل ثي˘ح ،ة˘ي˘˘قر ة˘˘ي˘˘ح˘˘صص
تازيهجتلاو ةلماعلا ديلا سصقن
نود لوحي قئاع ربكأا ةيبطلا
ىلإا ةيمومعلا ةحصصلاب ءاقترلا
ها˘ج˘تا ة˘طو˘ن˘م˘لا ما˘˘ه˘˘م˘˘لا ىدأا
هرمأا ىلع بول˘غ˘م˘لا ن˘طاو˘م˘لا
نأا ل˘ي˘لد˘ب اذ˘هو .سصو˘صصخ˘لا˘ب
ة˘ه˘ج˘لا˘ب ة˘˘يراو˘˘ج˘˘لا ة˘˘ح˘˘صصلا
ة˘ه˘ج˘لاو ى˘ط˘صسو˘لاو ة˘ي˘بر˘غ˘لا
فر˘صشت ةر˘ي˘خألا هذ˘ه ة˘ي˘قر˘صشلا

دعب اثيدح ةنيعم ةريدم اهيلع
نم يناعت  قباصسلا ريدملا ةلاقإا
ديلا سصقن اهمهأا ةريثك سصئاقن
هبصشب قلعت ام ةصصاخ ةلماعلا

لك نم رمألاو ىهدألا ،نييبطلا
ربع جÓع ةعاق031 نإاف اذه
ةعاق831 ن˘ي˘ب ن˘م ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب92
ةيراوجلا ةحصصلا اهيلع فرصشت
نيعو يقاوبلا مأاو ةليلما نيعب
ةزهجأا ىلع يوتحت ل ءاصضيبلا
فرعيو ىمصسي ام وأا ميعطتلا

-otua l سصاصصتخلا لهأا دنع
evalcاهب عصضت زاهج وهو
فرط نم لمعتصست يتلا تاودأا
نييبط هبصشو ءابطا اوناك ءاوصس
ةجرد تحت اهميقعت لجا نم
ءا˘ق˘ب ثي˘ح ،ة˘ي˘لا˘ع د˘ج ةرار˘ح
ع˘ق˘ي ي˘ت˘لاو جÓ˘ع ة˘عا˘ق031
نود ىرق˘لاو فا˘يرألا˘ب ا˘ه˘ل˘ج
سضر˘ع˘ي ما˘ه˘˘لا زا˘˘ه˘˘ج˘˘لا اذ˘˘ه
ن˘م ىود˘ع˘لا ى˘˘لإا ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

ةيبط تاودأا لا˘م˘ع˘ت˘صسا لÓ˘خ
ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م˘˘ل ة˘˘م˘˘ق˘˘ع˘˘م ر˘˘ي˘˘غ

انردا˘صصم بصسحو ،ى˘صضر˘م˘لا
عا˘ط˘ق ى˘ل˘ع ن˘ي˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا نإا˘˘ف
و˘ح˘ن ءار˘˘صش دد˘˘صصب ة˘˘ح˘˘صصلا

م˘ت˘ي˘صس د˘يد˘˘ج ةز˘˘ه˘˘جأا ةر˘˘صشع
جÓعلا تاعاق ىلع اهعيزوت
نطاوملا اهن˘م ي˘كت˘صشي ي˘ت˘لا

تامدخلا ةءادر ببصسب اريثك
سصق˘˘ن ة˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘لا د˘˘ي˘˘لا ة˘˘ل˘˘˘ق
تا˘قوألا ل˘جو تاز˘ي˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ةقولغ˘م تا˘عا˘ق˘لا هذ˘ه نو˘كت
ا˘م˘ه˘مو ة˘با˘قر˘لا ة˘˘ل˘˘ق بب˘˘صسب
ةياروجلا ةحصصلا نإاف نوكي
يف طبختت يقاوبلا مأا ةيلوب

نيمئاقلا ىلعو لكاصشم ةدع
ةجلاعم لجأا نم كرحتلا اهب
ةقلعتملا ءاوصس لكاصشملا هذه
تازيهجتلا وأا ة˘ل˘ما˘ع˘لا د˘ي˘لا˘ب
 .لاجآلا برقأا يف ةيبطلا

ع.رامع

ةلماعلإ ديلإ صصقنو تإزيهجتلإ لكسشم نم يناعت ةيلولاب ةيرإوجلإ ةحسصلإ
يقإوبلإ مأإ يف ميقعت زاهج نود جÓع ةعاق031

 ةاناعم دعب
ىسضرملل ةليوط

ةددعم ةدايع
ةيجÓعلإ تامدخلإ

يهيوبلإ ةيدلبب
لخدت ناصسملت يف

 ةمدخلإ زيح
ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘يألا لÓ˘˘خ م˘˘ت
ةداي˘ع ن˘ي˘صشد˘ت ة˘ي˘صضا˘م˘لا

تا˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘˘لا ةدد˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘م
يهيوبلا ةيدلبب ةي˘جÓ˘ع˘لا

ةيلو ةيلو يلاو لبق نم
ةأا˘صشن˘م˘لا هذ˘˘ه ،نا˘˘صسم˘˘ل˘˘ت
ىلع رفوتت يتلا ةيحصصلا

ة˘يرور˘صضلا ق˘فار˘م˘لا ل˘˘ك
ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ا˘˘ه˘˘نا˘˘كمإا˘˘ب
ن˘يذ˘لا ى˘صضر˘م˘لا ةا˘نا˘ع˘˘م
ىلإا لقنتلا ىلإا نورطصضي
يلÓ˘ي˘ج يد˘ي˘صسوأا ود˘ب˘صس
نإا˘ف م˘ل˘˘ع˘˘ل˘˘لو ،يواد˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ةدع مصضت يهيوبلا ةيدلب
ةيناكصس تا˘ع˘م˘ج˘تو ىر˘ق
،د˘˘با˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘ير˘˘˘ق ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م
دلوأاو ةرو˘قا˘م ،ة˘صضي˘ب˘صس
ا˘˘هر˘˘˘ي˘˘˘غو مÓ˘˘˘صسلاد˘˘˘ب˘˘˘ع
ن˘م˘صض ف˘ن˘صصم ا˘ه˘ب˘ل˘غأاو
ىقبت هيلعو لظلا قطانم
عفرب ة˘ب˘لا˘ط˘م تا˘ط˘ل˘صسلا
تاهجلا هذه ى˘ل˘ع ن˘ب˘غ˘لا
.ةيبرغملا دوحلل ةمخاتملا

ى˘صضر˘م نأا ،هر˘˘كذ ر˘˘يد˘˘ج
يد˘˘ي˘˘صس ةر˘˘ئاد˘˘ب ى˘˘˘ل˘˘˘كلا

ةز˘ه˘جأا˘ب او˘ب˘لا˘ط ي˘لÓ˘ي˘ج
ىوتصسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘ف˘صصت˘ل˘ل
تامدخلا ةددعتملا ةدايعلا
يلÓيج يديصسب ةيجÓعلا
لقنتلا بعاتم نم ليلقتلل
ودبصس ى˘ف˘صشت˘صسم ها˘ج˘تإا˘ب
.ناصسملتوأا

صشاتيلتوب ع

نامثع راعرع. ينامحد دمحم
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387209ددعلا ^1441 ةدعقلا يذ11ـل قفاوملا0202 ةيليوج2سسيمخلايلحم
1202-0202 ديدجلا يصسردملا لوخدلل ابصسحت

ةياجبب تايوناثلإو تاطصسوتملإ حÓصصإإو ميمرتل رييÓم90 شصيصصخت
ةدئافل ،رييÓم90 ـب ردقي يلام فÓغ سصيصصخت ىلع(WPA) ةياجب ةي’ول يبعصشلا سسلجملا قداصص

اهقفارمو اهلكايه حÓصصإاو ميمرت ىلإا جاتحت يتلاو ةي’ولا بارت ربع ةعزوملا تايوناثلاو تاطصسوتملا
.1202-0202 ديدجلا يصسردملا لوخدلل ابصسحت اذهو ،ةيوبرتلا

،ةيلول يبعصشلا سسلجملا بصسح
م˘ل˘صست نأا ر˘ظ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘م ه˘˘نإا˘˘ف
ى˘˘˘لإا ة˘˘˘ل˘˘˘صصلا تاذ تارار˘˘˘ق˘˘˘لا
ا˘ب˘ير˘ق ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا
لÓ˘خ لا˘غ˘˘صشألا ي˘˘ف عور˘˘صشل˘˘ل
ة˘ي˘م˘صسر˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘صصلا ة˘ل˘˘ط˘˘ع˘˘لا
ةيل˘يو˘ج ير˘ه˘صش ن˘ي˘ب ةدد˘ح˘م˘لا

رد˘صصم˘˘لا تاذ ح˘˘صضوأاو ،توأاو
م˘ي˘ت˘˘ن˘˘صس را˘˘ي˘˘ل˘˘م ح˘˘ن˘˘م ّم˘˘ت ه˘˘نأا
ةرو˘صصب ر˘ي˘غ داو ة˘ط˘˘صسو˘˘ت˘˘م˘˘ل
ةيصضاملا  ةدملا لÓخ ةلجعتصسم
لكاصشملا ةجلاعم راطإا يف كلذو
تاحÓصصإلا ةناخ يف ةجردنملا
ريفوت  ةيغب ،ةصسصسؤوملل ىربكلا
ن˘ي˘صسح˘ت˘ل ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا طور˘صشلا
 .ذيمÓتلا  سسردمت

ديفتصست ةنيقرد ةيدلب
ديدج يدلب بعلم نم

يف هنيصشدت رظتنم
 ةيليوج سسماخلا

ن˘م ة˘ن˘ي˘قرد ة˘يد˘ل˘ب تدا˘ف˘˘ت˘˘صسا
ه˘˘جو˘˘م د˘˘يد˘˘ج يد˘˘ل˘˘ب بع˘˘ل˘˘˘م
ن˘م يذ˘لاو ،با˘ب˘صشلا ة˘ح˘ير˘˘صشل
ةمدخلا زيح لخدي نأا رظتنملا
تاطلصسلا لبق نم هنيصشدت دعب
رهصش نم سسماخلا يف  ةيمومعلا

ديع ةبصسا˘ن˘م˘ب ل˘خاد˘لا ة˘ي˘ل˘يو˘ج
د˘˘قو ،با˘˘ب˘˘صشلاو لÓ˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صسلا

ة˘ي˘صضا˘ير˘لا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا تب˘حر
اذ˘ه˘ب ة˘حا˘صسلا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لا
ح˘˘˘م˘˘˘صسي˘˘˘˘صس يذ˘˘˘˘لا زا˘˘˘˘ج˘˘˘˘نإلا
بابصشلا ةحيرصشو ن˘ي˘ي˘صضا˘ير˘ل˘ل
اذ˘ه لÓ˘غ˘ت˘صسا˘ب ة˘ما˘ع ةرو˘˘صصب
مهدواري املح ناك يذلا قفرملا

ققحت دق ار˘ي˘خأاو ،تاو˘ن˘صس ذ˘ن˘م
بصسحو ،ع˘˘˘قاو˘˘˘لا سضرأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
اذه نإاف ةرفو˘ت˘م˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا
ف˘ل˘ك د˘ق يو˘ي˘ح˘˘لا عور˘˘صشم˘˘لا

ـب ردقي ايلام افÓغ ةلودلا ةنيزخ

،ميتنصس نويلم009و رييÓم40
عور˘صشم˘لا اذ˘ه نإا˘˘ف ةرا˘˘صشإÓ˘˘لو
ر˘يو˘ط˘˘ت ي˘˘ف ةو˘˘ق˘˘ب م˘˘ها˘˘صسي˘˘صس
يف ةفلتخملا اهعاونأاب ةصضايرلا
ريوطت فد˘ه˘ب با˘ب˘صشلا طا˘صسوأا
م˘ه˘تا˘قا˘ط ر˘ي˘ج˘˘ف˘˘تو م˘˘ه˘˘تارد˘˘ق
،ةيعامجلاو ةيدصسج˘لاو ة˘يدر˘ف˘لا
تازاجنإا قيقح˘ت˘ل م˘ه˘ن˘م ا˘ي˘ع˘صس
تاصضايرلا فل˘ت˘خ˘م ي˘ف ة˘ن˘ي˘م˘ث
يف زيمتلا قيقحتو قلأاتلا فدهب
لكصشي ىحصضأا يذلا لاجملا اذه
.ةيناصسنإلا ةراصضحلل ارايعم
241 ف˘ل˘ت˘ت ق˘ئار˘ح˘لا ة˘ن˘صسلأاو..

 ةيباغلا ةورثلا نم اراتكه
ة˘ظ˘فا˘ح˘˘م ن˘˘م رد˘˘صصم ف˘˘صشك
ةنصسلأا نأا ،ةياجب ةيلول تاباغلا
ي˘ف  تف˘ل˘تأا د˘ق ق˘ئار˘ح˘لا نار˘ي˘˘ن
241 نع ديزي ام ةريخألا مايألا

اهنم ةيبا˘غ˘لا ةور˘ث˘لا ن˘م را˘ت˘كه
ةرمثملا راجصشألا نم اراتكه08
ة˘عو˘م˘ج˘م قار˘ت˘حا ى˘لإا ة˘فا˘صضإا

ام˘ك ،ل˘ح˘ن˘لا ا˘يÓ˘خ ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك
يف اقيرح74 بوصشن تصصحأا

رارغ ىلع ةيلولا قطانم ةدع
مهأاو ةفيلخوبو ةطÓصش ،ةنيقرد

ر˘ئا˘صسخ تفّ̆ل˘خ ي˘ت˘لا ق˘˘ئار˘˘ح˘˘لا
ي˘ف تع˘لد˘نا ي˘ت˘لا كل˘ت ةر˘ي˘ب˘˘ك
،دياق˘لا عاردو ةر˘يد˘ن˘ك ي˘ت˘يد˘ل˘ب

اراتكه07 فÓتإا تلجصس امك
عارد ةيدلبب نوتيزلا راجصشأا نم
تعر˘صش د˘˘قو ،ا˘˘هد˘˘حو د˘˘يا˘˘ق˘˘لا

ذ˘خأا ي˘ف تا˘˘با˘˘غ˘˘لا ة˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م
ةيرورصضلا ةيتايلمعلا تاءارجإلا
د˘˘صصق ة˘˘ب˘˘قار˘˘م˘˘لاو ل˘˘خد˘˘ت˘˘ل˘˘˘ل
تلا˘ح˘لا هذ˘ه ل˘ث˘م˘ل يد˘صصت˘˘لا
ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ى˘ل˘ع ا˘ب˘ل˘صس ر˘ثؤو˘ت ي˘ت˘لا

رخزت يتلا ةيباغلا ةورثلا ردهتو
ةبصسن تعجار˘ت د˘قو ،ا˘ندÓ˘ب ا˘ه˘ب
ة˘ن˘صسلا˘ب ة˘نرا˘ق˘م ق˘ئار˘ح˘لا هذ˘˘ه
كلذل لصضفلا عجريو ةيصضاملا
ر˘ي˘باد˘ت˘˘لاو تا˘˘طا˘˘ي˘˘ت˘˘حلا ى˘˘لإا
ةظفاحم اهتذختا يتلا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا
تايل˘م˘ع ى˘لإا ة˘فا˘صضإا ،تا˘با˘غ˘لا
تمظن يتلا ةيعوتلاو سسيصسحتلا
تايدلبلاو فايرألا ناكصس ةدئافل
ةيئانلا ق˘طا˘ن˘م˘لا اذ˘كو ة˘ي˘ف˘ير˘لا

ىلوألا ةجردلاب فدهتصست يتلاو
سصخألابو يتابنلا ءاطغلا ةيامح
ةر˘م˘ث˘م˘لا را˘ج˘صشألاو لو˘˘ق˘˘ح˘˘لا

،ما˘ع ل˘كصشب ة˘ي˘با˘غ˘˘لا ةور˘˘ث˘˘لاو

ع˘م ا˘ي˘لا˘ح ق˘ي˘صسن˘˘ت˘˘لا ير˘˘ج˘˘يو
لماكت راطا يف ةيندملا ةيامحلا
ليلقتلا ىلإا ةيمارلا تادوهجملا

ىلع ظافحلاو قئارحلا ددع نم
هب زيمت˘ت يذ˘لا ي˘ئ˘ي˘ب˘لا عو˘ن˘ت˘لا
 .ةياجب ةيلوب ةيعيبطلا قطانملا

ةيلو ززعتت نأا رظتنملا نم
يرا˘م˘ث˘ت˘صسا عور˘صشم˘ب ة˘صسب˘ت

قوصس ءاصشنإا يف لثمتي ديدج
،ه˘كاو˘ف˘لاو ر˘صضخ˘ل˘˘ل يراو˘˘ج
رثكأا ةيلاعف ميظنت ىلإا فدهي
يتامدخلاو يراجتلا طاصشنلل
لثمألا مكحتلا دصصق ،ةيلولاب
ءا˘˘˘صضق˘˘˘˘لاو را˘˘˘˘ع˘˘˘˘صسألا ي˘˘˘˘ف
قو˘˘صسلا ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ج˘˘يرد˘˘˘ت˘˘˘لا
،ةيوصضوفلا ةراجتلاو ةيزاوملا

ط˘˘ي˘˘صشن˘˘ت ى˘˘لإا فد˘˘ه˘˘ي ا˘˘م˘˘ك
ى˘ل˘ع سصر˘˘ح˘˘لاو ط˘˘ي˘˘ح˘˘م˘˘لا
تاحاصسملل لثمألا لÓغتصسلا
نم ددعب ةدجاوتملا ةرغاصشلا
ىلإا اهليوحتو ،ةنيدملا ءايحأا
.ةما˘ع ة˘ع˘ف˘ن˘م تاذ تاءا˘صضف
ه˘ئا˘صشنإل تر˘ي˘ت˘خا عور˘صشم˘لا
005 ي˘ح˘ل ة˘يذا˘ح˘م ة˘ي˘˘صضرأا
«كا˘˘ج˘˘ي˘˘تا˘˘ب˘˘لا» لد˘˘ع ن˘˘˘كصس
اعقوم اهرابتعإاب ،ةصسبت ةنيدمب
طصسو نع دعبي ا˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صسا
رتمولي˘كلا ي˘لاو˘ح˘ب ة˘ن˘يد˘م˘لا

ءا˘ي˘حأا ةد˘ع ط˘˘بر˘˘يو ف˘˘صصنو

،ة˘ي˘لا˘ع ة˘ي˘نا˘كصس ة˘فا˘ث˘ك تاذ
ءا˘صضف˘ب قو˘صسلا م˘˘عد˘˘ت˘˘ي˘˘صسو
عيمج ىلع لم˘ت˘صشي ي˘تا˘مد˘خ
،ة˘˘˘˘يرور˘˘˘˘˘صضلا ق˘˘˘˘˘فار˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا

ةط˘ح˘مو ءار˘صضخ تا˘حا˘صسمو
ةر˘ي˘ظ˘حو ،ير˘صضح˘لا ل˘ق˘ّن˘ل˘˘ل
باعيت˘صسا ة˘قا˘ط˘ب تارا˘ي˘صسل˘ل
نيأا ،ةراي˘صس001 ى˘لإا ل˘˘صصت
فرط نم نابصسحلا يف تذخأا

ف˘ل˘كم˘لا تا˘صسارد˘˘لا بت˘˘كم
ة˘ي˘صضرألا ة˘ع˘ي˘ب˘ط زا˘ج˘˘نإلا˘˘ب
ةيعيبطلا قئاوعلاو ةحرت˘ق˘م˘لا

ةبصسانملا لو˘ل˘ح˘لا م˘يد˘ق˘ت ع˘م
ةجلا˘ع˘مو ،يذا˘ح˘م˘لا يداو˘ل˘ل
ةد˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا مودر˘˘لا ل˘˘كصشم
 .ناكملا نيعب
ةيلولا يلاو دكأا هتهج نم
ءاصشنإا نأا هللا اطع يتلوم
ر˘˘˘صضخ˘˘˘ل˘˘˘ل يراو˘˘˘ج قو˘˘˘˘صس
ارمأا تاب ،ةنيدملاب هكاوفلاو
ه˘˘ي˘˘صضت˘˘ق˘˘ت ا˘˘م˘˘ل ا˘˘˘يرور˘˘˘صض
اذ˘كو ،ة˘ما˘ع˘˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم˘˘لا
طصسو نع طغصضلا فيفختل

نع ءبعلا سصيلقتو ةنيدملا
ي˘ف ار˘ي˘صشم ،ز˘كر˘م˘لا ة˘ط˘ق˘˘ن
يف عارصسإلا ىلإا هتاذ تقولا
دامتعلا ر˘ي˘فو˘تو تاءار˘جإلا
ددصش امك ،بولطملا يلاملا
ةيلمع نوكت نأا ىلع يلاولا
عم ةمجصسن˘م قو˘صسلا زا˘ج˘نإا
،ثيدحلا يرام˘ع˘م˘لا ط˘م˘ن˘لا

،اهب لومعملا ريياعملا قفوو
ديدجلا قوصسلا مدخي ام وهو
ةرا˘ج˘ت م˘ي˘ظ˘ن˘˘ت ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن ن˘˘م
مكحتلاو هكاو˘ف˘لاو ر˘صضخ˘لا
تا˘˘ي˘˘م˘˘كلاو را˘˘ع˘˘صسألا ي˘˘˘ف
ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘صضق˘˘لا ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا˘˘˘بو
ي˘لاو ا˘˘عدو اذ˘˘ه ،را˘˘كت˘˘حلا
ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘˘لوؤو˘˘صسم ة˘˘صسب˘˘ت
ة˘لازإا ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘عا˘ط˘˘ق˘˘لا

لقرعت يتلا لكاصشملا ةفاك
عور˘˘˘صشم˘˘˘لا زا˘˘˘ج˘˘˘نا ر˘˘˘ي˘˘˘˘صس
ةيرادإلا تاءارجإلا ليهصستو
برقأا يف قÓطنإاب ليجعتلل
.لاجآلا

 نوراه يحابصصم

 مهليصصاحم نيمأات ىلع نيحÓفلا عيجصشت ةيغب
يديصسب يحÓفلإ نواعتلل يوهجلإ قودنصصلإ
ةئاملاب04 ىلإإ نيمأاتلإ ةبصسن شضفخي شسابعلب
نواعتلل يوهجلا قودنصصلا مدق
،سسا˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘˘ي˘˘صسب ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
تÓ˘˘ي˘˘ه˘˘صست˘˘لا ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا
مهعيجصشت ل˘جأا ن˘م ن˘ي˘حÓ˘ف˘ل˘ل

تا˘˘حا˘˘صسم˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘مأا˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع
عاو˘نأا ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب ة˘˘عورز˘˘م˘˘لا
تاءارجإلا هذه يتأاتو ،بوبحلا
م˘˘صسو˘˘م قÓ˘˘ط˘˘نا ع˘˘م ا˘˘ن˘˘ماز˘˘ت
ل˘˘ظ ي˘˘˘ف سسرد˘˘˘لاو دا˘˘˘صصح˘˘˘لا
تا˘˘جرد˘˘ل ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا عا˘˘ف˘˘˘ترلا
ةعقاولا قطانملاب اميصس ةرارحلا

رطخ نم ديزي ام ةيلولا بونج
هذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف نار˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا علد˘˘˘˘نا
.ةيعارزلا ليصصاحملا

يوهجلا قودنصصلا ريدم فصشك
تارار˘˘ق˘˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ج ن˘˘˘ع
ا˘ه˘نأا˘صش ن˘م ي˘ت˘لا ة˘يز˘ي˘ف˘˘ح˘˘ت˘˘لا
نيفزاعلا نيحÓ˘ف˘لا با˘ط˘ق˘ت˘صسا

ن˘˘ع ن˘˘ي˘˘مأا˘˘˘ت˘˘˘لا ةو˘˘˘ط˘˘˘خ ن˘˘˘ع
أاجل ثيح ،ةيعارزلا مهتاجوتنم
ة˘ب˘صسن سضف˘˘خ ى˘˘لإا قود˘˘ن˘˘صصلا
ىلإا ةفاصضإا %04 ىلإا نيمأاتلا
ديدصست مدعب نيحÓفلل حامصسلا

ع˘فد ة˘يا˘غ ى˘لإا ن˘ي˘مأا˘ت˘لا غ˘لا˘ب˘˘م
تا˘ي˘نوا˘ع˘ت ى˘لإا ل˘ي˘˘صصا˘˘ح˘˘م˘˘لا
ةاعارم ةفاجلا لوقبلاو بوبحلا

،ةبعصصلا ة˘يدا˘م˘لا م˘ه˘فور˘ظ ع˘م
ي˘ف تاءار˘جإلا هذ˘ه تم˘˘ها˘˘صسو
يت˘لا تا˘ف˘ل˘م˘لا دد˘ع ن˘م ع˘فر˘لا
ةرتفلا يف قودنصصلا اهل˘ب˘ق˘ت˘صسا
،اه˘ن˘ع نÓ˘عإلا ذ˘ن˘م ة˘ي˘صضا˘م˘لا

ن˘م ا˘ف˘ل˘م04 م˘˘ل˘˘ت˘˘صسا ثي˘˘ح
نيمأات يف ن˘ي˘ب˘غار˘لا ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا

مقر وهو ،ةيعارزلا مهليصصاحم
ددعب ةنرا˘ق˘م ه˘ت˘ل˘ق ن˘م م˘غر˘لا˘ب
ةينعملا تاهجلا نأا لإا ،نيحÓفلا
لجصسملا كلذ نع اعفترم هارت
مل يتلا ةيصضاملا تاونصسلا يف
ن˘ي˘ن˘مؤو˘م˘لا دد˘ع ا˘ه˘˘ي˘˘ف د˘˘ع˘˘ت˘˘ي
تاذ ع˘جرُ̆تو ،ا˘حÓ˘ف ن˘ير˘صشع˘˘لا
نيمأات يف يناوتلا اذه حلاصصملا
رطخ مغر ةيعارزلا ليصصاحملا
ببصسب نارينلا لبق نم اهماهتلا
ي˘ف ا˘م˘ي˘صس ة˘ع˘ف˘تر˘م˘لا ةرار˘ح˘لا
بونجلا يف عقت يتلا قطانملا
ةئطاخ راكفأا جاور ىلإا يئلولا

نع كيهان ،نيمأاتلا ةيهام لوح
ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا ءلؤو˘ه كÓ˘ت˘ما مد˘ع
نيمأاتلا ةيمهأا لوح ةريبك ةفاقثل

ة˘ي˘عارز˘˘لا ل˘˘ي˘˘صصا˘˘ح˘˘م˘˘لا ن˘˘ع
ماقرألا ريصشت اذه عم ةازاوملابو
ةحÓفلا ةير˘يد˘م ن˘م ةا˘ق˘ت˘صسم˘لا
ةعورزملا ةحاصسملا زواجت ىلإا
471 ـلا بوبحلا عاونأا فلتخمب
وحنب ردقي جاتنإابو راتكه فلأا
عاو˘نأا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب سصنو را˘ط˘ن˘ق
اذه لÓخ لجصسي ثيح ،بوبحلا
جوتنملا يف اصضاف˘خ˘نا م˘صسو˘م˘لا

ببصسب يصضاملا ماع˘لا˘ب ة˘نرا˘ق˘م
ةقطنملا بر˘صض يذ˘لا فا˘ف˘ج˘لا

.يصضاملا ءاتصشلا لصصف لÓخ
ودبع.سص

 ىوصصقلا ةرورصضلل ’إا ةي’ولا دودح قلغب يلاولا بلاطي يندملا عمتجملا
يحصصلإ رجحلإ تإءإرجإاب ريبك راتهتصسإ

لجيج يف ئطإوصشلإ ىلع ريبك لابقإإو

ةي’ولاب يتامدخلاو يراجتلا طاصشنلل رثكأا ةيلاعف ميظنت ىلإا فدهي
 ةصسبت ةنيدمب هكإوفلإو رصضخلل يرإوج قوصس زاجنإل عورصشم

ة˘ي˘ل˘ج˘ي˘ج˘لا ئ˘طاو˘˘صشلا فر˘˘ع˘˘ت
ة˘ير˘خ˘صصلا ئ˘طاو˘صشلا ة˘صصا˘خو
نيدفاولا فرط نم اريبك لابقإا

بعصص امم ،ةيلولا جراخ نم
،اهتبقارمل نمألا تاوق ةمهم نم
لو˘ط ى˘ل˘ع ا˘ن˘˘ل ة˘˘لو˘˘ج ءا˘˘ن˘˘ثأاو
ةيحانلا نم يلجيجلا سشينروكلا
اريبك اظاظتكا انظ˘حل ة˘ي˘بر˘غ˘لا
ة˘˘˘ير˘˘˘خ˘˘˘صصلا ئ˘˘˘طاو˘˘˘صشلا ي˘˘˘ف
ىلع تارايصسلل اريبك اماحدزاو
ف˘قاو˘م˘لا ي˘فو ق˘ير˘ط˘˘لا لو˘˘ط
هابتنÓل تف˘ل˘م˘لاو ،ة˘صسور˘ح˘م˘لا

نيفاطصصملا ن˘م د˘يد˘ع˘لا دو˘جو
ةصصاخو ةرواجملا تايلولا نم
،ةليم ،ةنيطنصسق ،ةنتاب ،فيطصس
،سسارهأا قوصسو ة˘ل˘صشن˘خ ،ة˘م˘لا˘ق
م˘ي˘˘قر˘˘ت او˘˘ل˘˘خ˘˘ي دا˘˘كي ل ثي˘˘ح
،تا˘يلو˘لا هذ˘ه ن˘م تارا˘˘ي˘˘صسلا

ةوق لكب لجيج اودصصق نيذلاو
ىلإا لقنتلا رطاخمب نيهبآا ريغ
ىود˘ع˘لا ل˘م˘ح وأا ل˘ق˘نو ر˘ح˘ب˘لا

ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا كا˘˘كت˘˘حإلا ءار˘˘ج
ا˘م و˘هو ،ة˘ير˘خ˘صصلا ئ˘طاو˘˘صشلا
يه امبر نوكت دق لجيج نأاب رذني
سضرملا راصشتنل ةل˘ب˘ق˘م˘لا ةرؤو˘ب˘لا

تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لا ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘˘لا˘˘ب كلذو
ةيئابولا تاق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لاو ةر˘فو˘ت˘م˘لا
ح˘لا˘صصم˘لا ل˘ب˘˘ق ن˘˘م ةز˘˘ج˘˘ن˘˘م˘˘لا
طصسوت˘ت ا˘ه˘نأاو ة˘صصا˘خ ة˘ي˘ح˘صصلا

ةنيطنصسقو ةليمو فيطصس تايلو
هذه يف ةرثكب رصشتنم سضرملاو
ريطخ رمألاف يلاتلابو تايلولا

تايعمجلا بلاط˘ت ه˘ي˘ل˘عو ،اد˘ج
نم يلجيجلا يندملا عمتجملاو
ق˘˘ل˘˘غ ةرور˘˘صض ة˘˘يلو˘˘لا ي˘˘˘لاو
ديدصشتو ةيلولل ةيربلا دودحلا
حا˘م˘صسلا مد˘عو ا˘ه˘ي˘ل˘ع ة˘با˘قر˘لا

لإا ا˘ه˘ن˘م جور˘خ˘˘لاو لو˘˘خد˘˘لا˘˘ب
ة˘صصا˘خ ،ىو˘˘صصق˘˘لا ةرور˘˘صضل˘˘ل
ن˘يأا ف˘ي˘صصلا ل˘صصف ي˘˘ف ا˘˘ن˘˘نأاو
اباطقتصسا ر˘ب˘كأا ة˘يلو˘لا ل˘ج˘صست
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ن˘ي˘فا˘ط˘صصم˘ل˘˘ل
نأا ه˘نأا˘صش ن˘˘م ا˘˘م و˘˘هو ن˘˘طو˘˘لا
ةديدج ةرؤوب ىلإا ةيلولا لوحي
راتهتصسلا دعب ةصصاخ ،سضرملل
ى˘˘ل˘˘ع  ظ˘˘حÓ˘˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘كلا
م˘ه˘مار˘ت˘حا مد˘عو ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا

عرا˘صشلا ي˘ف ة˘يا˘قو˘لا تاءار˘جإل
لئاصسو يف ىتحو تÓحملا يف
لك نولقانلا برصض نيأا ،لقنلا
ط˘ئا˘ح˘لا سضر˘ع تا˘م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا

تÓفاحلا لي˘م˘ح˘ت˘ب نو˘مو˘ق˘يو
تاءارجإا مارتحا نود اهرخآا نع
هنأاصش نم ام وهو يدرفلا دعابتلا
هابقع دمحي ل ام ىلإا يدؤوي نأا

ةجوملا مامأا امبر نحنو ةصصاخ
بصسح ى˘ل˘ع سضر˘م˘ل˘ل ة˘ي˘نا˘˘ث˘˘لا
راروف لامج رو˘ت˘كد˘لا ح˘ير˘صصت
يخوتو ةطيحلا ىلإا اعد يذلا
،ةلحرم˘لا هذ˘ه ي˘ف ة˘صصا˘خ رذ˘ح˘لا

يندملا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا و˘عد˘ي ه˘ي˘ل˘عو
ىلإا ةيلو˘لا ي˘لاو ل˘ج˘ي˘ج ة˘يلو˘ل

قيبطت ىلع ماتلا سصرحلا ةرورصض
اذ˘كو ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘لا تاءار˘˘جإا
ئطاوصشلا ىلع ةصسار˘ح˘لا د˘يد˘صشت
اديج ةيلولا دودح ةبقارم ةصصاخو
جور˘خو لو˘خد˘ب حا˘م˘˘صسلا مد˘˘عو
ةمزÓلا ةرورصضلل لإا سصاخصشألا
ن˘˘ي˘˘فا˘˘ط˘˘صصم˘˘لا وز˘˘غ˘˘ل ا˘˘يدا˘˘ف˘˘˘ت
رحلا ةجوم عم انمازت ئطاوصشلل
كلذو ،دÓبلا حاتجت يتلا ةريبكلا

ةحصص ىلع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا ل˘جأا ن˘م
.عيمجلا ةمÓصسو

ميهارب.ع

مغر تمصص يف نوناعي
تاطلصسلل ةرركتملا تاءادنلا

اهتايوتصسم فÓتخا ىلع
يف نوجتحي نونطإوم
شسابعلب يديصسب راطمل

شصصصحب نوبلاطيو
يفيرلإ نكصسلإ

ي˘˘ف نو˘˘ن˘˘طاو˘˘م ،سسمأا لوأا ،ج˘˘ت˘˘˘حإا
يديصس ةي’و بر˘غ را˘ط˘م˘ل ة˘يد˘ل˘ب
لجأا نم ةي’ولا رقم مامأا سسابعلب
قلعتت ةيفاصضإا سصصصحب ةبلاطملا

ابلطم حبصصأا يذلا يفيرلا نكصسلاب
هذ˘ه ي˘ن˘طا˘ق ن˘م د˘يد˘ع˘ل˘ل ا˘ي˘˘صسا˘˘صسأا
سسرامي يتلا ةيحÓف˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
طاصشنلا اهناكصس نم مظعأ’ا داوصسلا
ن˘م ة˘يا˘صصو˘لا اود˘صشا˘نو ،ي˘حÓ˘˘ف˘˘لا
د˘ج˘لا ذ˘خأا˘م م˘ه˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘م ذ˘˘خأا ل˘˘جأا

ة˘˘ه˘˘جو˘˘م˘˘لا سصصصح˘˘لا ن˘˘م ع˘˘فر˘˘لاو
سسمأا ي˘ف تتا˘˘ب ي˘˘ت˘˘لا م˘˘ه˘˘ت˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل
ن˘ك˘صسلا ن˘˘م عو˘˘ن˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ل ة˘˘جا˘˘ح˘˘لا

يذ˘لا ن˘هار˘لا فر˘ظ˘لا ي˘ف ة˘˘صصا˘˘خ
ثع˘ب ىل˘ع ة˘˘مو˘˘ك˘˘ح˘˘لا ه˘˘ي˘˘ف لو˘˘ع˘˘ت
ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘ف ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا طا˘˘صشن˘˘لا

،سسا˘ب˘ع˘ل˘˘ب يد˘˘ي˘˘صس ة˘˘ي’و ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
ة˘˘ج˘˘ه˘˘ل ن˘˘م نو˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘ع˘˘˘صصو
قير˘ط˘لا ق˘ل˘غ˘ب او˘ما˘قو جا˘ج˘ت˘ح’ا
ن˘ي˘ب ط˘بار˘˘لا70 م˘˘قر ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

ناصسملتو سسا˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘صس ي˘ت˘ي’و
تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا ها˘˘ب˘˘ت˘˘نا تف˘˘ل ل˘˘جا ن˘˘˘م
تاونصس30 نم رثكأا دعب ،ةيلحملا

اهيف نوناعي اولظ يتلا ةاناعملا نم
ةرركتملا تاءادنلا مغر تمصص يف
فÓ˘˘˘ت˘˘˘خا ىل˘˘˘ع تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘˘صسلا ىد˘˘˘˘ل
ي˘˘˘˘˘ف اود˘˘˘˘˘كأا ذإا ،ا˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘تا˘˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘صسم
نم ادوعو اوقلت مهنأا مهتاحيرصصت
ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا ة’و ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ل˘˘ب˘˘ق
ن˘ك˘ل ة˘ي’و˘لا ىل˘ع او˘ب˘قا˘˘ع˘˘ت يذ˘˘لا

اعفن دجت مل ةنانرلا دوعولا كلت
ا˘م˘ك ،م˘ه˘ل˘مأا ذ˘ف˘نو م˘هر˘ب˘صص لا˘˘طو

ن˘م م˘ه˘ئا˘ي˘ت˘صسا ق˘ي˘م˘ع ن˘ع اور˘˘ب˘˘ع
بب˘صسب ا˘ه˘نو˘ه˘جاو˘ي ي˘ت˘لا ةا˘نا˘ع˘م˘˘لا
يلاولا نيدصشان˘م ،ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لاو ءا˘م˘لا
مهنع نبغلا عفر ةرورصضب يلاحلا

ي˘ف ا˘ي˘ل˘ع˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا نأاو ة˘˘صصا˘˘خ
لجا نم ةنصسح اياون تتبثأا دÓبلا

،ةلوزعملا قطانملا نع نبغلا عفر
بب˘صسب م˘ه˘˘ل˘˘ح ق˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ي م˘˘ل ثي˘˘ح

ءاعولا با˘ي˘غ˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ج˘ج˘ح˘لا
لوصصحلا نم مهمرح يذلا يراقعلا

ر˘ح م˘ه˘يوأا˘ت ة˘ي˘ف˘ير تا˘ن˘ك˘˘صس ىل˘˘ع
.ءاتصشلا رقو فيصصلا
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ليحر ءإرو نإديز فرصصت
ديردم لاير نع يميكح

،سسمأا ،ينابصسإا يفحصص ريرقت فصشك
يبرغملا ريهظلا ليحر سسيلاوك دحأا
.ديردم لاير نع يميكح فرصشأا

لاقتنلا باتعأا ىلع يميكح تابو
مصسوملا لÓخ نÓيم رتنإا ىلإا اًيمصسر
بعل امدعب ،ماوعأا5 ةدملو ،لبقملا

،دنومترود ايصسورو˘ب ع˘م ن˘ي˘م˘صسو˘م
يدا˘ن˘لا ن˘˘م ةرا˘˘عإلا ل˘˘ي˘˘ب˘˘صس ى˘˘ل˘˘ع
ج˘˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب˘˘˘ل ا˘˘˘˘ًق˘˘˘˘فوو .ي˘˘˘˘كل˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
نيز نإاف ،ينا˘ب˘صسإلا «و˘ت˘ي˘غ˘نر˘ي˘صشلا»
،د˘يرد˘م لا˘ير برد˘م ،ناد˘يز ن˘يد˘˘لا

يميكح فرصشأا عم ثدحتلا سضفر
.ةيصضاملا ةرتفلا لÓخ
قفاويصس ناك يميكح نأا ىلإا راصشأاو
اذإا ،د˘يرد˘م لا˘ير ي˘ف ءا˘˘ق˘˘ب˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ا˘˘˘م˘˘˘م بير˘˘˘ق بتار ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ل˘˘˘˘صصح
.نÓيم رتنإا يف هاصضاقتيصس
ةلاصسر يأا لصسري مل ناديز نأا حصضوأاو
ةرتفلا يهو ،ني˘ما˘ع ةد˘م˘ل ي˘م˘ي˘كح˘ل
عم ي˘بر˘غ˘م˘لا ر˘ي˘ه˘ظ˘لا ا˘ها˘صضق ي˘ت˘لا
.«لافيتصسفلا دوصسأا»
نأا ى˘لإا ة˘ي˘ف˘ح˘صصلا ر˘يرا˘ق˘ت˘لا ر˘ي˘صشتو
04 لصصت دق يم˘ي˘كح ة˘ق˘ف˘صص ة˘م˘ي˘ق
نييÓم5 ىلإا ةفاصضإلاب ،وروأا نويلم
.تاريغتمك وروأا

لمألاب كصسمتي يريغأإ
رئاصسخلإ يلإوت مغر

،ينابصسإلا سسي˘نا˘ج˘ي˘ل برد˘م د˘كأا
اعنتقم لازي ل هنأا ،يريغأا رييفاخ
طوبهلا نم هق˘ير˘ف ةا˘ج˘ن ة˘ي˘نا˘كمإا˘ب
طاق˘ن تق˘ب˘ت ا˘م˘لا˘ط˘ل م˘صسو˘م˘لا اذ˘ه
كلذو بعل˘م˘لا ن˘م ا˘هد˘صصح ن˘كم˘ي

ىلع ةفيظن ةيثÓثب ةراصسخلا بقع
33ـلا ةلوجلاب ةيليبصشإا مامأا هصضرأا

.«اغيللا» نم
بق˘ع ي˘كي˘صسكم˘لا برد˘˘م˘˘لا لا˘˘قو
:ي˘لاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ةرا˘˘صسخ˘˘لا
،ل˘مأا كا˘ن˘ه˘ف ةا˘ي˘ح كا˘ن˘ه ا˘م˘˘لا˘˘ط˘˘ل»

هذ˘ه ي˘ف ا˘يو˘ق ا˘نا˘م˘يا كل˘ت˘مأا تلزل
،لواحنصس ،نيبعÓلا نم ةعومجملا
كانه املاط˘ل ن˘كل ،مو˘ي˘لا ح˘ج˘ن˘ن م˘ل

لصصاونصس طاقنلا ثيح نم تارايخ
.«ةياهنلا ىتح عارصصلا

مدقن مل اننأا حصضاولا نم» :فاصضأاو
فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘صسا ذ˘˘ن˘˘م ةزرا˘˘ب تا˘˘يرا˘˘ب˘˘˘م
سسمخ انمدق ،ءابو˘لا بق˘ع ة˘ق˘با˘صسم˘لا

مويلا اننأا دقتعأا ينكل ةديج تايرابم
،بولطم˘لا ىو˘ت˘صسم˘لا ى˘ل˘ع ن˘كن م˘ل
نيبعÓلا نع طوغصضلا داعبإا لواحأا

.«ةيلوؤوصسملا انأا لمحتأا نأا ديرأاو
ةيليبصشإا ي˘كي˘صسكم˘لا برد˘م˘لا أا˘ن˘هو
،ل˘صضفألا او˘نا˘ك» بي˘ط˘لا ءادألا ى˘ل˘ع
ى˘ل˘ع ة˘مد˘صصل ا˘ن˘صضر˘˘ع˘˘ت .م˘˘ه˘˘ئ˘˘ن˘˘هأا
ق˘ير˘ف ا˘ن˘ن˘كلو يو˘ن˘ع˘م˘لا ىو˘ت˘صسم˘لا

انصصرفب ثبصشتلا لواحنصسو فرتحم
.«ةياهنلا ىتح
بخ˘ت˘ن˘م˘ل ق˘با˘˘صسلا برد˘˘م˘˘لا دد˘˘صشو
هذهب روخف انأا ،ملصستصسن نل» :رصصم
نم فصسآاو اهكلتمأا يتلا ةعومجملا
زوفلا قيقحت قحتصسن انك اننأل اهلجأا
دصصح ىنمتأا ،ةثÓث وأا نيتارابم يف
ام لÓخ طاقنلا نم نكمم ددع ربكأا
.«تايرابم نم ىقبت
ءاعبرألا بردتلا لصصاونصس» :فاصضأاو
ة˘نو˘ل˘صشر˘ب ى˘˘لإا ا˘˘هد˘˘ع˘˘ب ر˘˘فا˘˘صسن˘˘صسو
،(د˘حألا مو˘ي لو˘ي˘نا˘ب˘صسإا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل)
جئاتنلا هذهل جرخم نع ثحبلا يغبني
.«نكمم تقو برقأا يف
يف زوفلا قيقحت يف سسيناغيل لصشفو
اهنم ةعبرأا يف رصسخ تلوج تصس رخآا

زكرملا يف لظيل نيتنثا يف لداعتو
قرافبو ةطقن52 ديصصرب ريخألا لبق
.ريخألا لوينابصسإا نع ةطقن

مكح لجؤوي لاطبألإ يرود
يريصصملإ يتيصس رتصسصشنام

،يزيل˘ج˘نإا ي˘ف˘ح˘صص ر˘ير˘ق˘ت ف˘صشك
ةيصضق نأاصشب ديدج روطت نع سسمأا
ىلع ،يتيصس ر˘ت˘صسصشنا˘م فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا
.اًيبوروأا ةكراصشملا نم هرظح رارق
نم يتيصس مرح دق «افيوي» ناكو
،نيما˘ع ةد˘م˘ل ا˘ًي˘بوروأا ة˘كرا˘صشم˘لا
03 ا˘هرد˘ق ة˘مار˘غ ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘˘ب
نوناق ةفلاخم ببصسب ،وروأا نويلم
يدانلا نكل .فيظنلا يلاملا بعللا
ي˘ف ا˘ًفا˘ن˘ئ˘ت˘˘صسا مد˘˘ق يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا
ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘صضا˘˘ير˘˘لا ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا
ي˘ل˘يد» ة˘ف˘ي˘ح˘صصل ا˘ًق˘فوو .(سسا˘˘ك)
غÓبإا متيصس هنإاف ،ةيناطيربلا «ليم
يئاهنلا رارقلاب ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسصشنا˘م
.يراجلا ةيليوج31 موي ،ةمكحملل
نم ناك ،رارقلا نأا ىلإا تراصشأاو
01 ي˘ف رو˘ن˘لا ىر˘ي نأا سضر˘ت˘ف˘م˘لا

دا˘ح˘تلا ن˘كل ،يرا˘ج˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ج
اذه نمازتل ،هليجأات بلط يبوروألا
ف˘صصنو ع˘بر ة˘عر˘ق ع˘˘م د˘˘عو˘˘م˘˘لا
.لاطبألا يرود يئاهن
ر˘˘˘˘صسخ اذإا ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي˘˘˘˘صس نأا ر˘˘˘˘˘كذ˘˘˘˘˘ي
يف هد˘ع˘ق˘م بهذ˘ي˘صس ،فا˘ن˘ئ˘ت˘صسلا
زكرملا بحاصص ىلإا لاطبألا يرود
.«غيلريميربلا» يف سسماخلا
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لانصسرآا بردم اتيترأا ليكيم مهفتي
ليزوأا دوعصسم بعللا عناصص روعصش
ذنم هتكراصشم مدع ببصسب طابحإلاب
زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا فانئتصسا
را˘ت˘خ˘ي ه˘نإا لا˘˘ق ه˘˘ن˘˘كل مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل
.مهاوتصسم ىلع ءانب نيبعÓلا

لا˘ن˘صسرآا ة˘ل˘ي˘كصشت ن˘م ل˘يزوأا جر˘˘خو
يتيصس رتصسصشنام مامأا ةميزهلا لÓخ
مامأا كرتصشي ملو ليدبك سسلج امنيب
نو˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘˘لأا فو˘˘˘˘ه د˘˘˘˘نآا نو˘˘˘˘ت˘˘˘˘يار˘˘˘˘ب
ءارجإاب حامصسلا مغر نوت˘ب˘ما˘ه˘ثوا˘صسو
.قيرف لكل تارييغت ةصسمخ
ىلع1‐2 زو˘ف˘لا ن˘ع ل˘يزوأا با˘˘غو
ةينا˘م˘ث˘لا رود ي˘ف د˘ت˘يا˘نو˘ي د˘ل˘ي˘ف˘ي˘صش
دحألا موي يزيلجنإلا داحتلا سسأاكل
تما˘حو ر˘ه˘ظ˘لا ي˘˘ف ة˘˘با˘˘صصإا بب˘˘صسب
ة˘ه˘جاو˘م˘ل ه˘ت˘˘يز˘˘ها˘˘ج لو˘˘ح كو˘˘كصش
دقتعأا انأا»: اتيترأا لاقو .سسمأا سشتيورون
يف نكل .بعلي ل هنأل ديعصس ريغ هنأا

نأا بج˘ي˘ف ة˘با˘صصإل سضر˘ع˘ت ه˘˘نأا ل˘˘ظ
.«هتلاح نوكتصس فيك ىرنو رظتنن

يذلا بعÓلا نم عقوتأا انأا» :فاصضأاو
.طابحإلاو ملألاب رعصشي نأا كراصشي ل
يف يقيرف يبعل لك نوكي نأا ديرأا
ىلع ةردقلا م˘ه˘يد˘لو م˘هاو˘ت˘صسم ة˘م˘ق
ردق ربكأاب ةليكصشتلا ةدعاصسمو بعللا

د˘كأاو .«د˘ي˘حو˘لا ي˘فد˘ه اذ˘ه ..ن˘كم˘˘م
كردي هنأا قباصسلا لانصسرآا بعل اتيترأا

همدقي نأا ل˘يزوأا ع˘ي˘ط˘ت˘صسي ا˘م ا˘ما˘م˘ت
ةد˘م˘ل ا˘ق˘با˘صس هراو˘ج ى˘لإا بع˘˘ل ثي˘˘ح
نأا د˘˘ق˘˘ت˘˘عأا» :دازو .تاو˘˘˘ن˘˘˘صس ثÓ˘˘˘ث
وهف ،ةصصاخ تايناكمإا كلمي دوعصسم
ام ةدوج يه ام .هزكرم يف عئار بعل
ل ؟قيرفلل همدقي نأا نكمي امو هكلمي
.«اريثك تريغت رومألا نأا دقتعأا

ةنولسشرب ـل دعاسصلإ مجنلإ غيوب همدق امب داسشأإ

نامزيرغ ـل رذتعأإ نلو ..ةنولصشرب ءإدأاب ديعصس :نيتيصس

طابحإلإو ملألاب رعصشي ليزوأإ :اتيترأإ

،لوبرفيل دئاق نوصسردنه نادروج لاق
د˘ع˘ب ه˘يدا˘ن ه˘جاو˘ي يذ˘لا يد˘ح˘ت˘˘لا نإا

يزيلجنإلا يرودلا بقل زارحإا نامصض
وه اماع03 يف ةرم لوأل زاتمملا
ةوقب بعللا ة˘ل˘صصاو˘م ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا

.باقلألا نم ديزملا نع ثحبلاو
ةرملل يرودلا بقلب لوبرفيل جوتو
تلوج عبصس ل˘ب˘ق ،ه˘خ˘يرا˘ت ي˘ف91
يصضاملا ماعلا زاف امدعب ،ةياهنلا ىلع
سسأا˘كو ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود با˘ق˘لأا˘˘ب
م˘لا˘ع˘˘لا سسأا˘˘كو ة˘˘ي˘˘بوروألا ر˘˘بو˘˘صسلا
مÓعإا لئاصسو نوصسردنه غلبأاو.ةيدنأÓل

.ريغتت نل قيرفلا ةيلقع نأا ةيناطيرب
ديرن» :يزيلجنإلا طصسولا بعل لاقو
نأل روطتلاو امدق يصضملا ةلصصاوم
ظافحلاب قلعتي نآلا بعصصلا ءزجلا

ى˘ل˘عأا ي˘ف ة˘يد˘ج˘لاو تا˘˘ب˘˘ث˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
د˘˘صصح ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘مو تا˘˘يو˘˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لا
نو˘كي˘˘صس اذ˘˘ه» :فا˘˘صضأاو .«با˘˘ق˘˘لألا
يدلو انل ةب˘صسن˘لا˘ب د˘يد˘ج˘لا يد˘ح˘ت˘لا
لعفنصس اننأا قيرف˘لا ي˘ف ة˘ما˘ت˘لا ة˘ق˘ث˘لا
ن˘غرو˘ي نأا نو˘صسرد˘˘ن˘˘ه د˘˘كأاو .«كلذ
د˘˘عا˘˘صس لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل برد˘˘م بو˘˘ل˘˘ك
.مهزيكرت ىلع ظافحلا ىلع نيبعÓلا

و˘ه برد˘م˘لا نأا ىر˘˘ن ن˘˘ح˘˘ن» ع˘˘با˘˘تو
تتصشي ءيصش يأا ادبأا عدي ل سصخصش
.«هقيقحت لواحي امع هزيكرت
لاطبأا يرود (بقل) دعب» :لمكأاو
اذإا امع لاؤوصسلا نكمي ناك ،ابوروأا

سسفنو مهنلا اذه سسفن كلمن انك
زوفلاو امدق يصضملل ةبغرلا هذه
انحاجن انتبثأا اننأا دقتعأاو ؟ديزملاب
.«مصسوملا اذه
ة˘فا˘ي˘صض ي˘ف لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل بع˘˘ل˘˘ي˘˘صسو
ز˘كر˘م˘لا بحا˘صص ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسصشنا˘˘م
.سسيمخلا ادغ يرودلا يف يناثلا

ديدجلإ لوبرفيل يدحت إذهو ..ريغتت نل انتيلقع :نوصسردنه

ينفلا ريدملا نيتيصس يكيك ىدبأا
ةجيتن نع هاصضر مدع ،ةنولصشربل
و˘˘كي˘˘ت˘˘ل˘˘تأا ما˘˘مأا (2‐2) لدا˘ع˘˘ت˘˘لا

ةلوجلا˘ب ،ءا˘ثÓ˘ث˘لا مو˘ي˘لا ،د˘يرد˘م
ديعصس هنأا اًدكؤوم ،«اغيللا» نم33
.هيبعل ءادأاب
تا˘ح˘ير˘صصت لÓ˘خ ،ن˘ي˘ت˘ي˘˘صس لا˘˘قو
:ةينابصسإلا «اكرام» ةفيحصص اهتلقن
هجاون نح˘ن˘ف ،را˘ع ا˘ه˘نإا ؟ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا»

ةرا˘صسخو ،ر˘ث˘كأا˘ف ر˘ث˘كأا تا˘بو˘˘ع˘˘صص
،بقللا نع دعتبن اننأا ينعي طاقنلا

.«لمعلا لصصاون نأا بجيو
ع˘˘م ر˘˘ي˘˘غ˘˘ت بو˘˘ل˘˘صسألا» :فا˘˘صضأاو
ما˘ي˘ق˘لا ا˘ن˘لوا˘ح د˘ق˘ل ؟غ˘يو˘ب ي˘كير
،ا˘م د˘ح ى˘˘لإا ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ءا˘˘ي˘˘صشأا˘˘ب
،ةياغلل ديج لكصشب عفاد وكيتلتأاو
مهيدل ،ان˘ما˘مأا تا˘حا˘صسم˘لا ق˘ل˘غأاو
.«نوعئار نوبعل

نامزيرغ ـل رإذتعلإ
ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘ث مد˘˘˘ع ن˘˘˘ع ه˘˘˘لاؤو˘˘˘صسبو
و˘ه˘ف ،ق˘ف˘˘تأا ل» :با˘˘جأا ،نا˘˘مز˘˘ير˘˘غ
ينتربجأا فورظلا نكل مهم بعل
يف نوبعÓ˘لاو ،كلذ˘ب ما˘ي˘ق˘لا ى˘ل˘ع
.«نيديج اوناك بعلملا

ير˘˘جأا ل ةدا˘˘ع» :ن˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘صس ع˘˘با˘˘˘تو
مل اذإا اًدج رخأاتم تقو يف تارييغت
.«تقولا ةعاصضإل ةجاح كانه نكي
ل˘˘˘ث˘˘˘˘م بعل نأا ق˘˘˘˘ثأا ا˘˘˘˘نأا» :فدرأاو
يف مصساح رود هل نوكيصس نامزيرغ
نلو ،هعم ثدحتأاصس اًدغو ،ةارابملا
نأا نكم˘ي ه˘نأا م˘ه˘فأا ي˘ن˘ن˘كل ،رذ˘ت˘عأا
هب رعصشأا ا˘نأاو ،ة˘ئ˘ي˘صس ة˘لا˘ح˘ب ر˘ع˘صشي
.«عئار سصخصشو بعل هنكل

ءإدألاب ديعسس
ديعصس انأا» :ةنولصشرب بردم رمتصساو
مل اننأا حيحصصو ،قيرفلا ءادأاب ةياغلل
سضعب يف نكل ،زوفلا نم نكمتن
د˘ي˘ج ل˘كصشب م˘كح˘ت˘ن ا˘ن˘ك نا˘˘ي˘˘حألا
بع˘ل˘لا ل˘ه˘صسلا ن˘م سسي˘لو ،ة˘يا˘غ˘ل˘ل

ق˘ير˘ف و˘ه˘ف ،د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأا د˘˘صض
.«ةياغلل طبصضنم
ل» :باجأا ،قيرفلا عم هلبقتصسم نعو
.«قÓطإلا ىلع ددهم يننأاب رعصشأا

ي˘نو˘ي˘م˘ي˘صس سضفر» :ن˘ي˘ت˘ي˘صس هو˘نو

؟نامزيرغ عم ثدح ام ىلع قيلعتلا
.«اًدج اًحيحصص اًرمأا يل ةبصسنلاب ودبي
معدلاب رعصشي ناك اذإا امع هلاؤوصسبو
رعصشأا» :باجأا ،سسبÓملا ةفرغ نم
ثدحتأا نلو ،ديكأاتلاب مهنم معدلاب

سسلجم عم عامتجلا يف ثدحامع
.«ةرادإلا

زيرإوسسو يسسيم
بعلل ططخن نكن مل» :لمكتصساو
انك اننكل ،اهلمكأاب ةارابملا زيراوصس
يصسيمو و˘ه˘ف ،كلذ ى˘ل˘ع ن˘ير˘ب˘ج˘م

نم ريثكلا Ó˘ج˘صسو م˘ها˘ف˘ت ا˘م˘ه˘ن˘ي˘ب
ي˘˘فو ،ه˘˘ب د˘˘ي˘˘ع˘˘˘صس ا˘˘˘نأاو ،فاد˘˘˘هألا
.«نيفده لجصس ةيصضاملا ةارابملا

نوبعÓلا ؟يصسيمل فقصس» :لصصاوو
انأاجاف وهو ،مهل فقصس دجوي ل هلثم
.«ةديدع تاونصسل
ى˘ل˘ع دا˘ت˘ع˘م ا˘نأا» :ن˘ي˘ت˘˘ي˘˘صس م˘˘ت˘˘خو
يتلاو ،ةبعصصلا فقاوملا عم لماعتلا
تصسل نآلاو ،ةرتف دعب ةصصق نوكتصس
يننكل ،ةيادبلا يف تنك امك اًديعصس
سضارو ،لخادلا ن˘م ا˘صضر˘لا˘ب ر˘ع˘صشأا

.«هب موقن يذلا لمعلا نع

ر .ق ^
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12
مغر انحفاك :نوتيإرب بردم

دتيانوي رتصسصشنام ةيثÓث
ين˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا ر˘تو˘ب ما˘هار˘ج فر˘ت˘عا
،اًديج ءادأا مدق ه˘ق˘ير˘ف نأا˘ب ،نو˘ت˘يار˘ب˘ل
.لصضفألا ناك دتيانوي رتصسصشنام نكل
ةبوعصص ،دتيانوي رتصسصشنام دجي ملو
نوتيارب هفيصضم ىلع زوفلا يف ركذت
يف ،سسمأا لوأا ءاصسم ،در نود ةيثÓثب
.زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا راطإا

ىلإا دتيانوي رتصسصشنام ديصصر عفتراو
امنيب ،سسماخلا زكرملا يف ةطقن25
ةطقن33 دنع نوتيارب ديصصر دمجت
.رصشع سسماخلا زكرملا يف
اوحفاك نوتيارب يبعل نإا رتوب لاقو
ا˘هور˘صسخ م˘ه˘ن˘كل ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف ةو˘ق˘ب
.سسفانملا ةوقو قلأات ببصسب
ع˘ئار ق˘ير˘ف ما˘˘مأا ا˘˘ن˘˘ب˘˘ع˘˘ل» :ح˘˘صضوأاو
رتصسصشنام .ةارابملا هذ˘ه ي˘ف ز˘ي˘م˘ت˘مو
عتمتو لصضفألا قيرفلا ناك دتيانوي
.«ةيلاع تايناكمإاب
نا˘ك ي˘نا˘ث˘لا طو˘صشلا ي˘ف ا˘ندر» :م˘تأاو
.فده ليجصست قحتصسن انك امبر ،اًديج
قير˘ف˘لا بي˘صصن ن˘م نا˘ك زو˘ف˘لا ن˘كل
لماعت ةقيرطل رخفلاب رعصشأا .لصضفألا
.«ةارابملا عم نيبعÓلا

ةرهوج فطخي يتيصس رتصسصشنام
شسوتنفوج نم ةينابصسإإ

،يزيلجنإلا يتيصس رتصسصشنام يدان دكأا
مجاهملا عم هدقاعت ،سسمأا لوأا ءاصسم
نم ونيروم ولباب دعاصصلا ينابصسإلا

.يلاطيإلا سسوتنفوج فوفصص
ي˘ف (ا˘ما˘˘ع81) و˘˘ن˘˘يرو˘˘م جّرد˘˘˘تو
،سسوتنفوج يف ن˘ي˘ئ˘صشا˘ن˘لا تا˘عا˘ط˘ق
يتيصس رتصسصشنام ىلإا مصضني نأا لبق
.ماوعأا4 هتدم دقعب
يذلا ،ونيروم مصضني نأا عقوتملا نمو
ن˘ي˘ئ˘˘صشا˘˘ن˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف ي˘˘ف ا˘˘صضيأا بع˘˘ل
ددجلا هئÓمزل ،ينابصسإلا ة˘نو˘ل˘صشر˘ب˘ب
.فيصصلا يف يتيصس يف

لبق ودلانور عم تثدحت :يراصس
تريغت لابيدب هتقÓعو ..هلإدبتصسإ
ر˘يد˘م˘لا ،يرا˘صس و˘˘ي˘˘صسيروا˘˘م ف˘˘صشك
بب˘˘صس ن˘˘ع ،سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج ـل ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا
لÓخ ،ودلانور ونايت˘صسير˘ك لاد˘ب˘ت˘صسا

راصصتناب تهت˘نا ي˘ت˘لا ،ىو˘ن˘ج ةارا˘ب˘م
،سس˘˘˘˘˘˘مأا لوأا ،(1‐3) «يرينوكنا˘ي˘ب˘لا»

نم92 ة˘لو˘ج˘لا تا˘صسفا˘ن˘م ن˘˘م˘˘صض
.يلاطيإلا يرودلا

بق˘ع تا˘ح˘ير˘صصت ي˘ف ،يرا˘صس لا˘˘قو
،اًد˘ي˘ج ًءادأا مد˘ق ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا» :ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا

،ع˘ير˘صس ل˘كصشب ر˘ي˘صست تنا˘ك ةر˘˘كلاو
،مصصخلا ءازج ةقطنمل انلصصو ام اًبلاغ
.«تايدرفلا يف قلأات كانه ناكو
اد˘˘ي˘˘ج نا˘˘ك ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ءادأا» :فا˘˘˘صضأاو
ةبيخ دعب ،ةليمج فادهأا3 انلجصسو
ديج لكصشب انيفاعت ،ايلاطيإا سسأاك لمأا
ةيندب ةل˘كصشم˘لا تنا˘ك ن˘كل ،ة˘يا˘غ˘ل˘ل
اًدج ديج هنإا ؟سشتينايب» :عباتو.«طقف
سسيلو قيرفلا عم ديج لكصشب لمعيو
ويبار ءادأا تم˘ي˘ق د˘ق˘ل .فوا˘خ˘م ه˘يد˘ل
روطتو امن يذلاو ،اًدج يباجيإا هنأاب
لادبتصسا رارق لوحو.«ةرتفلا هذه يف
ي˘ف و˘نا˘ي˘ت˘صسير˘ك» :ح˘صضوأا ،ود˘لا˘˘نور
ناك هنكل لجصسي مل لوألا طوصشلا

هنأا ىلع ةمÓع يهو ،ةياغلل اًريطخ
هنأل هتلد˘ب˘ت˘صسا د˘ق˘ل ،ةد˘ي˘ج ة˘لا˘ح ي˘ف
اننكل ،رثكأا قئاقد بعل يذلا بعÓلا
.«ةارابملا لبق كلذ نع انثدحت
نع ناثحبي لابيدو ودلانور» :متخو
تقو يأا نم رثكأا سضعبلا امهصضعب
ي˘˘˘ف ا˘˘˘ًصضيأا هارأا ا˘˘˘م و˘˘˘هو ،ى˘˘˘صضم
ع˘فا˘ن˘م بل˘ج˘ي اذ˘هو ،تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا

.«ةلدابتم

تÓكر للحي يميكحت ريبخ
وكيتلتإو ةنولصشرب ءإزج

ر˘˘ف˘˘ي˘˘لوأا را˘˘خود˘˘نأا ق˘˘ل˘˘ع
ويدارل يميكحتلا ري˘ب˘خ˘لا
ىلع ،ي˘نا˘ب˘صسإلا «ا˘كرا˘م»
ي˘˘ت˘˘˘لا ءاز˘˘˘ج˘˘˘لا تÓ˘˘˘كر
ةهجاوم يف لدجلا تراثأا
،ديردم وكيتلتأاو ةنولصشرب
،اجيللا نم33ـلا ةلوجلاب
لدا˘ع˘ت˘لا˘ب ته˘ت˘نا ي˘˘ت˘˘لاو
.مهلثمل نيفدهب يباجيإلا

ةارا˘ب˘م˘لا م˘˘كح بصست˘˘حاو
94 ةقيقدلا يف ءازج ةلكر
لخدت ببصسب ،ة˘نو˘ل˘صشر˘ب˘ل
،ودي˘م˘ي˘صس ى˘ل˘ع ي˘ب˘ي˘ل˘ي˘ف
كا˘ن˘ه» :را˘˘خود˘˘نأا ق˘˘ل˘˘عو
اًيفا˘ك كلذ نا˘كو ،ما˘ح˘ت˘لا
م˘˘كح˘˘لا بصست˘˘ح˘˘˘ي ي˘˘˘كل
.«ةلكرلا

را˘˘صشأا ،26 ة˘ق˘ي˘قد˘لا ي˘فو
ز˘˘˘يد˘˘˘نا˘˘˘نر˘˘˘ي˘˘˘ه م˘˘˘كح˘˘˘˘لا

ءاز˘ج ة˘ل˘كر˘ل ز˘يد˘نا˘نر˘˘ي˘˘ه
بب˘صسب ود˘ي˘˘م˘˘ي˘˘صس ى˘˘ل˘˘ع
لا˘قو ،و˘كصسارا˘ك ة˘ل˘قر˘˘ع
وديميصس ةبكر» :راخودنأا
قا˘˘˘˘˘˘˘صسب تمد˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘صصا

يف ثدح امك ،وكصساراك
اهيلع لصصح يتلا ةلكرلا
ءا˘˘ط˘˘خأا ن˘˘م ،ة˘˘نو˘˘ل˘˘صشر˘˘ب

.«ةيلوفط

لاطبألإ يرود يف ناكم ىلع ةوقب نولتاقيسس «رمحلإ نيطايسشلإ» نأإ دكأإ يلاغتربلإ مجنلإ

رظتنملإ ملحلإ نم دتيانويلإ برقت ةعئإرلإ ابغوبو زيدنانرف ةيئانث

ينفلا ريدملا ،ينويميصس وغييد برعأا
لداعتلاب هتداعصس نع ،ديردم وكيتلتأل
ما˘مأا ا˘م˘ه˘ي˘ل˘ث˘م˘ل ن˘ي˘فد˘ه˘ب ي˘با˘ج˘يإلا
ةلوجلا يف ،ءاثÓثلا مويلا ،ةنولصشرب
.«اغيللا» نم33
تا˘ح˘ير˘صصت ي˘ف ،ي˘نو˘ي˘م˘˘ي˘˘صس لا˘˘قو
مرتحن» :ةينابصسإلا «اكرام» ةفيحصصل
،ديج لكصشب ةارابملا انأادب ،ةنولصشرب
.«ةياهنلا ىتح انلواحو
انبعلو ،أاطخلاب افده انيقلت» :فاصضأاو
ذوح˘ت˘صسي ق˘ير˘ف د˘صض ة˘ب˘ع˘صص ةارا˘ب˘م
اتصسوك مدقو ،ديج لكصشب ةركلا ىلع
.«ديعصس انأاو ،اعئار Óمع راميلو
ق˘ئا˘قد ع˘صضب نا˘مز˘˘ير˘˘غ بع˘˘ل» :دازو
.«قيلعت ل ؟طقف
،ديج لمعب ماق دقل ؟وكصساراك» :عباتو
لذب هنكل ةيادبلا يف ةبوعصص هجاوو
،م˘˘صسا˘˘ح بعل و˘˘هو اًر˘˘ي˘˘ب˘˘ك اًد˘˘˘ه˘˘˘ج
بعل وابل˘ي˘ب ي˘فو ،ءاد˘ع˘صس ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘يو
.«اًصضيأا مويلاو ديج لكصشب
ةدحاو تناك ؟اتصسوك وغييد» :فدرأاو
تناكو ،اًماظتنا تايرابملا رثكأا نم

اذهو قيرفلا داق هنكل ،ةبعصص ةارابملا
تايرابم5 كا˘ن˘هو ،ه˘ي˘لإا جا˘ت˘ح˘ن ا˘˘م
ىلإا جاتحنو ةدقع˘ُم ا˘ه˘ل˘كو ،ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م
.«نيبعÓلا عيمج
ني˘ب˘عل كل˘م˘ي ة˘نو˘ل˘صشر˘ب» :ل˘صصاوو
ارر˘˘صض نو˘˘ه˘˘ّجو˘˘ي ف˘˘ي˘˘ك نو˘˘فر˘˘ع˘˘˘ي
ىر˘˘˘˘خأا تا˘˘˘˘قوأا ي˘˘˘˘فو ،م˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
مه˘يد˘ل م˘ه˘ف ،ة˘ع˘ير˘صسلا م˘ه˘تا˘كر˘ح˘ت˘ب
مهنكل ،نيبعÓلا نم ةفلتخم طامنأا

.«يل ةبصسنلاب نومرتحم
ةد˘عا˘صسم ا˘ًم˘ئاد لوا˘حأا» :ل˘م˘˘كت˘˘صساو
يف ربكأا لكصشب اوطرخنيل نيبعÓلا
فلتخم لكصشب فرصصتأا لو ،ةارابملا

.«ةرصضاح ريهامج كانه تناك اذإا امع
يرود ي˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘ل لو˘˘صصو˘˘لا» :م˘˘ت˘˘خو
ل نكل ،اًري˘ث˘ك ر˘كف˘ن ن˘ح˘ن ؟لا˘ط˘بألا
ةمهملا ءايصشألا نم ريثكلا كانه لازت
.«لبقملا توأا رهصش لبق

نامزيرغ ىلع قيلعت لو ..ديعصس انأإ :ينويميصس

،ي˘نا˘ب˘صسإا ي˘ف˘ح˘صص ر˘ير˘˘ق˘˘ت ف˘˘صشك
نأا˘˘صشب د˘˘˘يد˘˘˘ج رو˘˘˘ط˘˘˘ت ن˘˘˘ع ،سسمأا

دئاق ،سسو˘مار و˘ي˘جر˘ي˘صس ل˘ب˘ق˘ت˘صسم
.ديردم لاير
ع˘˘˘م سسو˘˘˘مار د˘˘˘ق˘˘˘ع ي˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘يو
ملو ،1202 فيصص يف «يغنريملا»
قافتل نآلا ىتح نافرطلا لصصوتي
.ديدجتلا نأاصشب
«و˘ت˘ي˘غ˘نر˘ي˘صشلا» ج˘ما˘نر˘˘ب˘˘ل ا˘˘ًق˘˘فوو
بلط˘ي م˘ل سسو˘مار نإا˘ف ،ي˘نا˘ب˘صسإلا

غلبي اًيونصس اًبتار ديردم لاير نم

تاو˘ن˘صس دد˘ع وأا وروأا نو˘ي˘ل˘م81
.ديدجلا دقعلل ددحم
تاصضوا˘ف˘م˘لا ف˘ل˘م نأا ى˘لإا را˘صشأاو
دعب حتفي مل سسومار ديدجت لوح
نآلا عصضولا نكل ،ديردم لاير يف
.نيفرطلا نيب ئداه
نآلا ركفي ل سسومار نأا حصضوأاو
ام ديردم لاير عم هدقع ديدجت يف
ام لك نأا ثيح ،اتقؤوم فلملا دمج
يرود˘لا بق˘ل˘ب زو˘˘ف˘˘لا و˘˘ه ه˘˘م˘˘ه˘˘ي
نيترم ةنولصشرب لداعتو.ينابصسإلا

اريثك ديردم لاير برقيل نيتيلاتتم
.«اغيللا» بقلب رفظلا نم
اذإا ه˘نأا ي˘نا˘ب˘صسإلا ج˘ما˘نر˘ب˘لا ر˘˘كذو
81 غلبي اًيونصس اًبتار سسومار بلط
،ديدجتلا ىلع قفاويل وروي نويلم
اذ˘ه ه˘ح˘ن˘م˘ي ن˘ل د˘يرد˘م لا˘ير نإا˘˘ف
.مقرلا

نأا ةينابصسإا ريراقت تركذ نأا قبصسو
سسومار حنمل دعتصسم ديردم لاير
ديدجتلا ناك اذإا ،وروأا نويلم81
.طقف دحاو ماع ةدمل

شسومإرل ديدجتلإ فلم دمجي بقترم ثدح

ز˘يد˘˘نا˘˘نر˘˘ف و˘˘نور˘˘ب كر˘˘ت˘˘ي
ءادأا ىل˘ع ة˘ح˘صضاو ة˘م˘صصب
ذ˘ن˘م د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘˘ت˘˘صسصشنا˘˘م
غ˘ن˘ترو˘ب˘صس ن˘م ه˘ما˘م˘˘صضنا
ءاجو ،يفنا˘ج ي˘ف ة˘نو˘ب˘صشل
لو˘ب ع˘م ع˘ير˘صسلا ه˘م˘ل˘˘قأا˘˘ت
بعلملا فصصتنم يف ابغوب
ةلئاه ةعفد قير˘ف˘لا ح˘ن˘م˘ي˘ل
فو˘˘ه د˘˘نآا نو˘˘ت˘˘يار˘˘ب ما˘˘˘مأا
يرود˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف نو˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘لأا
لوأا زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘˘ج˘˘نإلا
.سسمأا

بع˘˘ل˘˘لا ع˘˘نا˘˘صص د˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘يو
ن˘م ر˘ير˘م˘ت˘لا ي˘لا˘غ˘˘تر˘˘ب˘˘لا
د˘يد˘صست˘لاو ةد˘˘حاو ة˘˘صسم˘˘ل
ى˘˘˘ل˘˘˘ع تغا˘˘˘ب˘˘˘˘م ل˘˘˘˘كصشب
هر˘˘˘ثأا كر˘˘˘ت ا˘˘˘م ى˘˘˘مر˘˘˘م˘˘˘لا
دتيانوي ءادأا ىلع حصضاولا
ا˘ق˘با˘صس ي˘نا˘ع˘ي نا˘˘ك يذ˘˘لا
.ابغوب ؤوطابت ببصسب
بعÓ˘˘˘˘˘لا نأا اد˘˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘˘كل
سسأا˘كب ز˘ئا˘ف˘لا ي˘صسنر˘ف˘لا
اريخأا دجو8102 ملاعلا

بصسان˘م˘لا ط˘صسو˘لا بعل
جار˘خإا ع˘˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘صسي يذ˘˘لا
دو˘جو˘ب ه˘يد˘˘ل ا˘˘م ل˘˘صضفأا
ةتصس لجصس يذلا زيدنانرف
ناك ةارابم31 يف فادهأا
˘˘ما˘˘مأا ة˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ن˘˘˘ث ا˘˘˘هر˘˘˘خآا
.نوتيارب
دتيانوي نأا زيدنانرف قثيو
مصسوملا ءا˘ه˘نإا ع˘ي˘ط˘ت˘صسي
عم ،ي˘ب˘هذ˘لا ع˘بر˘م˘لا ي˘ف

نع نيتطقن قرافب رخأاتلا
بيتر˘ت˘لا ع˘بار ي˘صسل˘ي˘صشت
ةارا˘ب˘م ه˘ل ى˘ق˘ب˘ت˘˘ي يذ˘˘لا

ا˘ع˘ير˘صس ه˘˘جوو ،ة˘˘ل˘˘جؤو˘˘م
ى˘ل˘ع ه˘ئÓ˘مز˘ل ة˘˘ي˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ةدا˘˘˘ي˘˘˘ق تح˘˘˘ت ق˘˘˘لأا˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
را˘˘نو˘˘غ ي˘˘لوأا برد˘˘˘م˘˘˘لا
.رياكصسلوصس
ة˘كب˘صش ز˘يد˘˘نا˘˘نر˘˘ف غ˘˘ل˘˘بأاو
نحن» :«سستروبصس ياكصس»
يرود يف دعقم ىلع لتاقن
نأا كرد˘ن ن˘˘ح˘˘نو لا˘˘ط˘˘بألا
.«كلذ قيقحت انعصسوب
ثيد˘ح˘˘لا دوأا ل» :فا˘˘صضأاو

لو˘˘ب ن˘˘عو ي˘˘ن˘˘ع ار˘˘ي˘˘ث˘˘˘ك
ءاد˘˘ع˘˘صس ن˘˘ح˘˘نو ،ا˘˘ب˘˘˘غو˘˘˘ب
ديعصس ي˘ن˘كل ا˘ع˘م بع˘ل˘لا˘ب
.بعل يأا راوج ىلإا بعللاب
انيدلو اعم مهافتلا اننكمي
نأا فرعن نكل تاناكمإلا
مايقلا مهعصسوب ءÓمز انيدل
.«اصضيأا كلذب
ه˘˘نأا كرد˘˘ن ن˘˘ح˘˘ن» :ع˘˘با˘˘تو
ىلإا مدقت˘لا ا˘ن˘ي˘ل˘ع ي˘غ˘ب˘ن˘ي
ليجصستلا ة˘لوا˘ح˘مو ما˘مألا

تنك .ىلوألا ة˘ق˘ي˘قد˘لا ن˘م
،لوألا يفده يف اظوظحم
يناثلا فدهلا تلجصس امنيب

ن˘م ة˘ع˘ئار ةر˘˘ير˘˘م˘˘ت د˘˘ع˘˘ب
.«(دوونيرغ) نوصسيم
ىلع ابغوب ةرطيصس عمو
ق˘˘لأا˘˘ت ،بع˘˘ل˘˘م˘˘لا ط˘˘˘صسو
ةرم (اماع81) دوونيرغ
اجصضان ءادأا مدقو ىرخأا

دعب ليجصستلا حتتفا ثيح
نأا ل˘ب˘˘ق يدر˘˘ف دو˘˘ه˘˘ج˘˘م
عئار لكصشب ةركلا ررمي
ةطق˘ل ي˘ف ز˘يد˘نا˘نر˘ف ى˘لإا
.ثلاثلا فدهلا

ا˘صضيأا ر˘يا˘كصسلو˘صس دا˘˘صشأاو
ادب يذلا دوونيرغ دعاولاب
ةليكصشت يف هصسفن تبث هنأا

بنا˘ج ى˘لإا مو˘˘ج˘˘ه˘˘لا ط˘˘خ
درو˘˘˘˘ف˘˘˘˘صشار سسو˘˘˘˘كرا˘˘˘˘˘م
.لايصسرام ينوطنأاو
ة˘˘كب˘˘صش برد˘˘م˘˘لا غ˘˘˘ل˘˘˘بأاو
ه˘نإا» :«سسترو˘ب˘صس يا˘˘كصس»
عيطتصسيو ةب˘هو˘م˘لا كل˘م˘ي
بع˘ل˘م˘لا بل˘ق ي˘ف بع˘˘ل˘˘لا

رو˘˘ط˘˘ت˘˘يو ه˘˘˘ب˘˘˘نا˘˘˘ج ي˘˘˘فو
.«امهم ابعل حبصصيل
ى˘ل˘ح˘ت˘ن ا˘ن˘نأا كرد˘˘ن» :دازو
ن˘˘صش د˘˘ير˘˘˘نو ة˘˘˘عر˘˘˘صسلا˘˘˘ب
.ة˘ع˘ير˘صس ةد˘تر˘م تا˘م˘ج˘˘ه
،اعئار (ثلاثلا) فدهلا ناك
.«كلذب ادج ءادعصس نحنو



 ةمسصاعلإ داحتإ
 هدقع ديدجت ىلع لمعت «ةراطسسوسس» ةرإدإإ

اصضماغ لإزي ل ششوماميز ريصصم
 هعم دقاعتلإ ىلع رصصت قرف ةدعو
يرئازجلا يلودلا سسراحلا سشوماميز نيمل دمحم دجاوتي

اددع لعج يذلا رملا ،هدقع ةياهن يف ةمصصاعلا داحتا بعل
.هعم دقاعتلل ىعصست ةيجراخلاو ةيلحملا ةيدنألا نم

يف بغرت ةيدوعصس ةيدنأا نأا ةصصاخلا انرداصصم نم انملعو
يف دعب لصصفي مل ريخألا نأا لا ،مرصضخملا سسراحلا عم دقاعتلا
لئابقلا ةبيبصشو رئازجلا ةيدولوم نم لك لعج ام ،ريخألا هرارق
.ةمصصاعلا داحتل قلأاتملا سسراحلا عم دقاعتلا قابصس نÓخدي

ديدجتل ةمصصاعلا داحتا قيرف ةرادإا ىعصست ،رخآا بناج نم
هنأاو اميصسل ديدجلا مصسوملا يف هب ظافتحلاو سسراحلا دقع
ىلع رصصت اهلعج ام ،يدانلا يف ةيصساصسألا زئاكرلا نيب نم دعي
 .هئاقب

صس.اسضر
نإرهو ةيدولوم

 وتاكريملإ ةيجتإرتسسإإ رييغت تررق ةرإدإلإ

عم تإونصس3 عقوي ةفيلخوب
 «ةوإرمحلإ»

امداق نارهو ةيدولوم يف تاونصس3 قحلا دبع ةفيلخوب عقو
باحصصأا ىلع نيدفاولا لوأا نوكيل ،رقوصسلا داحتا قيرف نم
.يلاحلا يفيصصلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘ف سضي˘بألاو ر˘م˘حألا ن˘ي˘نو˘ل˘لا

هدقع ءاهتنا مغر قيرفلل ماعلا ريدملا ينازولا فيرصش نأا ودبيو
ميعدتل لمعلا ةلصصاوم ررق هنأا لإا ،يصضاملا ناوج03ـلا يف
ةفيلخوب مصضب ةيادبلا تناكو ديدجلا مصسوملل ابصسحت يدانلا

يدانلا ةصسايصس رييغت حصضوي ام وهو ىلفصسلا ماصسقألا نم
ةريبك ءامصسأا بلج نم لدب ةاوهلا مصسق نم نيبعل عم دقاعتلاب
 .تايرابملا يف ريثكلا مدقت لو

ع.طيمز
دإدزولب بابسش

 يتباثب ةيحصضتلإ وحن
 ديدجلا مصسوملل ابصسحت موجهلا معدل نورمح ديري امود
ميعدت دادزولب بابصشل يصسنرفلا بردملا امود كنارف رصصي

ىلع لوألا لجرلا ىريو ،ديدجلا مصسوملل ابصسحت قيرفلا موجه
يقزرأا نورمح يف يمصصاعلا يدانلل ةينفلا ةصضراعلا سسأار
رم˘حألا ن˘ي˘نو˘ل˘لا با˘ح˘صصأا مو˘ج˘ه م˘ي˘عد˘ت˘ل ي˘لا˘ث˘م˘لا را˘ي˘خ˘لا

.سضيبألاو
نم ةيلدابت ةقفصص يف ركفت ةرادإلا نأا انرداصصم تفصشكو

متي نأا ىلع لئابقلا ةبيبصش ىلإا يتباث يبرعلا ميدقت لÓخ
.نورمح عم دقاعتلا

دقاعتلل ىعصست قرف ةدع رادار ىلع نورمح دجاوتيو اذه
نم بعÓلا نأا ةربتعم ةركفلا تصضفر ةبيبصشلا ةرادإا نأا لإا ،هعم
ةمهم لعجي ام ،قيرفلا ةبيكرت يف ةيصساصسألا زئاكرلا نيب
 .ةياغلل ةبعصص «ةبيقعلا»

صس.اسضر
Óيدب نيتهجإوم رخآإ يف هتكراسشم دعب

ايصساصسأإ ةكراصشملإ ةصصرف مامأإ ملوغ
اتنÓتأإ مامأإ

ةقفر بعصص لقنتل يرئازجلا يلودلا ملوغ يزوف دعتصسي
بعلم ىلع اتنÓتأا عبار˘لا ز˘كر˘م˘لا بحا˘صص ة˘ه˘جاو˘م˘ل ي˘لو˘با˘ن
نم92 ةلوجلا تاهجاوم نمصض مويلا ةرهصس «يروزأا يتيلتأا»
 .»آا يريصسلا» يلاطيإلا يرودلا تاصسفانم

هتدوع مغر ةدكؤوم ر˘ي˘غ ا˘ي˘صسا˘صسأا ملو˘غ ة˘كرا˘صشم ى˘ق˘ب˘تو
قئاقدلا رخآا يف Óيدب لخد ثيح نيترابم رخآا يف ةكراصشملل

ديصشي وزوتاغ هبردم لعج ام قلأاتلا نم هعنمي مل اذه نأا ريغ
لخدي هنأا ادكؤوم يرئازجلا ريه˘ظ˘ل˘ل ه˘تر˘ظ˘ن ر˘ي˘غ˘يو هاو˘ت˘صسم˘ب

 .ةليلق عيباصسا لبق هتاباصسح جراخ ناك نأا دعب هططخ نمصض
ةهجاوم يف ةلهصس يرئازجلا مجنلا ءاقفر ةمهم نوكت نلو

عا˘ط˘ت˘صسإا يذ˘لاو ي˘لا˘ح˘لا م˘صسو˘م˘لا يرود˘لا قر˘ف ل˘صضفأا د˘حأا
اميف ،ةمدقملا باحصصأا عم هل ناكم زجحو ةأاجافملا قيقحت
ةثÓثلا طاقنلاب ةدوعلا لجأا نم ءاقللا «يبونيتريبلا » سضوخيصس
 .ةمدقملا ةبكوك نم رثكأا بارتقلاو

 طيمز.ع
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د˘حأا مو˘ي˘لا ةر˘ه˘صس د˘˘ه˘˘صشت
مصسوملا اذه تاهجاوم زربأا

يرود˘˘˘لا تا˘˘˘صسفا˘˘˘ن˘˘˘م ن˘˘˘˘م
لطب مدطصصيصس يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا
لو˘بر˘ف˘ي˘˘ل «غ˘˘ي˘˘لر˘˘م˘˘ير˘˘ب˘˘لا»
ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا بحا˘˘صصب
يذ˘˘لا ي˘˘ت˘˘ي˘˘صس ر˘˘ت˘˘˘صسصشنا˘˘˘م
«داحتإلا» بعلم هنصضتحيصس

ةلوجلا تايرابم ةمق نمصض
.زاتمملا يرودلا نم23

ءاقللا ناقير˘ف˘لا ل˘خد˘ي˘صسو
ثي˘˘ح ة˘˘ن˘˘يا˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘م فاد˘˘˘هأا˘˘˘ب
«نز˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘صسلا» ى˘˘˘ع˘˘˘˘صسي˘˘˘˘صس

رأا˘ث˘لاو «زد˘˘ير˘˘لا» طا˘˘ق˘˘صسإل
يت˘لا با˘هذ˘لا ءا˘ق˘ل ة˘م˘يز˘ه˘ل
1‐3 ة˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ب ته˘˘˘˘ت˘˘˘˘نا

اميف طاقنلا دصصح ةلصصاومو
ا˘˘مأا ،تلو˘˘ج˘˘لا ن˘˘م ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت
زوفلا˘ب ي˘صشت˘ن˘م˘لا لو˘بر˘ف˘ي˘ل
دعب يرودلا بقلب يخيراتلا

سضوخيف ةنصس03 ماد بايغ
قيق˘ح˘ت ى˘ل˘ع ه˘ن˘ي˘عو ءا˘ق˘ل˘لا
هتنميه ديكأاتو ديدج راصصتنا

.ةلوطبلا ىلع
جز˘ي نأا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘مو

ه˘ب˘عÓ˘ب ي˘نا˘ب˘صسإلا ي˘ن˘ق˘ت˘˘لا

م˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘˘لا زر˘˘˘˘ح˘˘˘˘م سضا˘˘˘˘ير
ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘صسا˘˘˘صسأا ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
يذلاو ةب˘ق˘تر˘م˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘لا
نوكتصس يتلا قلأاتلا لصصاوي
د˘ئا˘˘ق˘˘ل ا˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح ارا˘˘ب˘˘ت˘˘خا
م˘يد˘ق˘ت ل˘جأا ن˘˘م «ر˘˘صضخ˘˘لا»
د˘ي˘كأا˘تو ه˘تا˘يو˘ت˘˘صسم ل˘˘صضفأا
ا˘ي˘صسا˘صسأا بع˘ل˘لا˘˘ب ه˘˘ت˘˘ي˘˘ق˘˘حأا
نو˘كي˘صس ا˘م˘ك ،م˘˘ئاد ل˘˘كصشب
ة˘˘ح˘˘بار˘˘لا ة˘˘قرو˘˘لا «زور˘˘˘ح»
يذ˘لا لو˘يدراو˘غ˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘˘ب
يف ة˘م˘ها˘صسم˘لا ه˘ن˘م ر˘ظ˘ت˘ن˘ي
اصصوصصخ «زديرلا»ـب ةحاطإلا

ىر˘˘˘˘˘˘صسي˘˘˘˘˘˘لا بحا˘˘˘˘˘˘˘صص نأاو

يف با˘غ د˘ق نا˘ك ة˘ير˘ح˘صسلا
ربمفون رهصش باهذلا ةارابم
ببصس وهو يصضاملا ماعلا نم
ةارا˘ب˘م م˘يد˘ق˘ت˘ل ه˘ل ي˘˘فا˘˘صضإا

 .ةزيمم
صصاخ يدحت يف زرحم

 ينامو حÓسص مامأإ
يف يلكصش ءاقللا نأا مغرو

عار˘صص لو˘بر˘ف˘ي˘ل م˘صسح ل˘˘ظ
نا˘˘م داد˘˘˘ع˘˘˘ت نأا لإا ،بق˘˘˘ل˘˘˘لا
ي˘ف ،زر˘ح˘م ةدا˘ي˘ق˘ب ي˘˘ت˘˘ي˘˘صس
ىل˘ع ه˘ن˘ي˘عو ة˘صصا˘خ ة˘م˘ه˘م
يرود˘˘لا ل˘˘ط˘˘ب˘˘˘ب ة˘˘˘حا˘˘˘طإلا

بقل˘لا˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘لا نأا تا˘ب˘ثإل
زر˘ح˘م ز˘˘ي˘˘كر˘˘ت بب˘˘صسب ءا˘˘ج
لاطبأا يرود ىلع هؤوÓمزو
بع˘ل˘ي˘صس ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ،ا˘˘بوروأا

˘ما˘مأا ة˘صصا˘خ ةارا˘ب˘م زر˘˘ح˘˘م
ينام ويداصس يقيرفإلا يئانثلا
ه˘ل˘ي˘مزو ي˘لا˘غ˘ن˘صسلا م˘ج˘˘ن˘˘لا
ام ،حÓصص دم˘ح˘م ير˘صصم˘لا
ا˘م ل˘ك مد˘ق˘ي سضا˘ير ل˘ع˘ج˘ي

ل˘ي˘ط˘˘ت˘˘صسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
زوفلل هيدا˘ن ةدا˘ي˘ق˘ل ر˘صضخألا

ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع قو˘˘ف˘˘ت˘˘لاو
ي˘ف ط˘صشن˘ي يذ˘لا ي˘ق˘ير˘فإلا
.رفيللا

صضورع هيقلت دعب
 ةيلاغتربو ةيسسنرف

روبصس شسافيصس
قابصس لخدي

 Êاميلصس عم دقاعتلإ
م˘˘˘صسو˘˘˘م˘˘˘لا نأا ود˘˘˘ب˘˘˘ي

ه˘مد˘˘ق يذ˘˘لا ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘صسلا
ي˘لود˘لا ي˘نا˘م˘˘ي˘˘ل˘˘صس مÓ˘˘صسإا
ر˘ت˘صسي˘ل م˘جا˘ه˘مو ير˘ئاز˘ج˘لا
ه˘ل˘ع˘ج يز˘ي˘ل˘ج˘˘نلا ي˘˘ت˘˘ي˘˘صس

ديدع˘لا ما˘م˘ت˘ها ةر˘ئاد ن˘م˘صض
همصض يف ةبغارلا ةيدنألا نم
ي˘ف˘ي˘صصلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا لÓ˘خ
.يراجلا

ريراقت تفصشك ام بصسحبو
ربوصسلا» نأا ةيكر˘ت ة˘ي˘ف˘ح˘صص
ةر˘كف˘م ي˘ف د˘جاو˘ت˘ي «م˘ي˘ل˘صس
«رو˘˘ب˘˘صس سسا˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘صس» يدا˘˘˘ن
مصضب اريثك مت˘ه˘م˘لا ي˘كر˘ت˘لا

،يرئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا فاد˘ه
بابصشل قباصسلا مجاهملا داعو
ه˘˘يدا˘˘ن فو˘˘ف˘˘˘صصل دادزو˘˘˘ل˘˘˘ب
دقع ةياهن دعب يتيصس رتصسيل
يذلا «وكانوم» قيرفل هتراعإا
ه˘˘م˘˘صض ةر˘˘كف ن˘˘˘ع ع˘˘˘جار˘˘˘ت
يدا˘˘˘ن˘˘˘ل ي˘˘˘ئا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن ل˘˘˘˘كصشب
.«ةرامإلا»

نيع نبإا نأا مولعملا نمو
ةبرجت سضاخ دق ناك ناينبلا
بعل دعب يكرتلا يرودلا يف
ع˘˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘˘حاو م˘˘˘˘˘˘صسو˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ل
نا˘ك يذ˘لاو «ة˘صشخ˘بر˘˘ن˘˘ي˘˘ف»
لازي امو ،هتريصسم يف أاوصسألا
ي˘ف ا˘بو˘ل˘ط˘م «ي˘نا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘صس»
رارغ ىلع ةيدنألا نم ديدعلا
يصسنرفلا ايليصسرام كيبملوأا

ة˘˘نو˘˘ب˘˘صشي˘˘ل غ˘˘ن˘˘ي˘˘ترو˘˘ب˘˘صسو
.يلاغتربلا

طيمز.ع

ةيرئازجلا ةيدا˘ح˘تلا ترر˘ق
مصسوملا في˘قو˘ت ود˘ناو˘كيا˘ت˘لا
ـ9102ي˘لا˘ح˘لا ي˘صضا˘ير˘لا

ودناوكياتلا ةصضاير˘ل0202
انوروك سسوريف راصشتنا ببصسب
.

نيمألا ةنياع˘م ر˘ي˘م˘صس لا˘قو
ةيلارد˘ي˘ف˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا ي˘ف ما˘ع˘لا
ة˘ن˘ج˘ل˘لا ع˘˘م روا˘˘صشت˘˘لا د˘˘ع˘˘ب»
يذ˘لا عا˘م˘ت˘جلا ي˘ف ة˘ي˘ب˘ط˘˘لا

ي˘لارد˘ي˘ف˘˘لا بت˘˘كم˘˘لا هد˘˘ق˘˘ع
مصسوملا ءاهنإا رارق ىلإا انلصصوت
.«ةيمصسر ةفصصب يلاحلا

رارقلا اذه انردصصأا» حصضوأاو
نيعراصصملا ةحصص ىلع افوخ
لاز˘˘˘ي ل ءا˘˘˘بو˘˘˘لا نا ة˘˘˘صصا˘˘˘˘خ

.«رئازجلا يف ايصشفتم
تم˘˘˘ظ˘˘˘ن د˘˘˘ق˘˘˘ل » فا˘˘˘صضأاو

ةينطولا تاصسفانملا ةيداحتلا
تلزا˘˘˘ن˘˘˘م سصخ˘˘˘ي ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف
ر˘با˘كألا ة˘ئ˘ف˘˘ل «ي˘˘غورو˘˘كلا»
ةئفلا ىوصس قبي مل طصساوألاو
لابصشألا نم لك يهو ةينابصشلا

معاربلاو رغاصصألاو
تمظن ةيداحتلا نإاف ملعللو

ةئفل «يغوروكلا » تلزانم
يرهصش يف طصساوألاو رباكألا

ني˘ي˘صضا˘م˘لا ير˘ف˘ي˘فو ي˘ف˘نا˘ج
«ي˘˘صسمو˘˘ب˘˘لا» تا˘˘˘صسفا˘˘˘ن˘˘˘مو
مرصصنملا يام02 يف تقلطنا

يصضاملا نينثإلا موي تهتناو
.ةيرمعلا تائفلا لكل

نا ةن˘يا˘ع˘م ر˘ي˘م˘صس ف˘صشكو
ة˘لو˘ط˘ب˘لا م˘ظ˘ن˘ت˘˘صس ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ة˘˘ي˘˘صضار˘˘ت˘˘فإلا ة˘˘ي˘˘برا˘˘غ˘˘˘م˘˘˘لا
51 ن˘م ة˘ياد˘ب ود˘ناو˘كيا˘˘ت˘˘ل˘˘ل

اهيف كراصشي لب˘ق˘م˘لا ة˘ي˘ل˘يو˘ج
ة˘ئ˘ف ن˘˘م ي˘˘ف ا˘˘عرا˘˘صصم25
ةئفو2 ر˘با˘كألاو1 ر˘با˘كألا
نو˘ل˘ث˘م˘ي لا˘ب˘صشألاو ط˘صساوألا

ايبيلو سسنوتو رئازجلا نم لك
. ايناتيرومو برغملاو

ةلوطبلا هذه راعصش نأا متخو
نم تاصسفانلا يف كراصش وه
ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لا مو˘˘ق˘˘ي˘˘صس كت˘˘ي˘˘˘ب
سضارع˘ت˘صسلا و˘يد˘ي˘ف لا˘صسرإا˘ب
موقت نم يه ميكحتلا ةنجلو
 .طيقنتلاب

صس.اسضر

م˘ج˘ن ة˘م˘˘حر ن˘˘ب بر˘˘ت˘˘ق˘˘ي
حانجو ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
رثكأا يز˘ي˘ل˘ج˘نلا درو˘ف˘ت˘نار˘ب
فو˘˘ف˘˘˘صصل ما˘˘˘م˘˘˘صضنلا ن˘˘˘م
،ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘صسو˘˘م˘˘لا زو˘˘ل˘˘ب˘˘لا

يصسليصشت ةرادإا نأاو اصصوصصخ
ةقفصص ءاه˘نإل ن˘مز˘لا ق˘با˘صست
لكصشب ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ب˘هو˘م˘لا
.يئاهن

كلا˘ن˘ه نأا ح˘˘صضاو˘˘لا ن˘˘مو
ي˘ت˘لا ا˘ياز˘˘م˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا

ر˘ئا˘ط˘لا حا˘˘ن˘˘ج˘˘لا ا˘˘ه˘˘كل˘˘م˘˘ي
تل˘˘ع˘˘ج ي˘˘ت˘˘˘لا ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
اد˘˘ها˘˘ج ى˘˘ع˘˘صسي ي˘˘صسل˘˘ي˘˘صشت
و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا ي˘˘˘ف ه˘˘˘م˘˘˘صضل
بردملا ديري ثيح ،يفيصصلا
حا˘ن˘ج بعل درا˘ب˘مل كنار˘˘ف
ع˘˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘صسي يو˘˘قو ز˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘م
م˘˘ج˘˘ن˘˘˘لا ل˘˘˘ي˘˘˘حر سضيو˘˘˘ع˘˘˘ت
،«درازاه نيد˘يإا» ي˘كي˘ج˘ل˘ب˘لا

ةلواحمل زولب˘لا ى˘ع˘صسي ا˘م˘ك
زرحم سضا˘ير ة˘بر˘ج˘ت رار˘كت

رجف يذلا يتيصس رتصسيل عم
ايخيرات ابق˘ل ا˘ق˘ق˘ح˘م ه˘ت˘قا˘ط
.«سسصسكوفلا» ةقفر

يصسليصشت ةرادإا لوعت امك
يف ايصضاير رامثتصسإلا ىلع
ار˘˘ظ˘˘ن ق˘˘˘با˘˘˘صس سسي˘˘˘ن م˘˘˘ج˘˘˘ن
ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا تا˘ي˘نا˘كمإÓ˘ل
ايلام ةدافتصسإلاو ا˘ه˘ب ع˘ت˘م˘ت˘ي
ر˘˘خأا دا˘˘ن˘˘ل ه˘˘ع˘˘ي˘˘ب لا˘˘˘ح ي˘˘˘ف
.Óبقتصسم

طيمز.ع

لو˘˘ح را˘˘ب˘˘˘خألا عرا˘˘˘صست˘˘˘ت
ي˘لو˘غ˘ي˘ف نا˘ي˘ف˘صس ل˘ب˘ق˘ت˘صسم
بعلو ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا

هت˘ه˘جو نأا˘صشب يار˘صس ة˘ط˘ل˘غ
ةرادإا هتعصضو نأا دعب ةمداقلا
ة˘م˘ئا˘ق ن˘م˘صض «مو˘ب م˘ي˘˘صسلا»
وتاكريملا لÓ˘خ ن˘يردا˘غ˘م˘لا

ام بصسحبو.لبقملا يفيصصلا
ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صصل ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت ف˘˘صشك
نأا ،ةيرطقلا «ةحودلا داتصسأا»
زربأا نم قباصسلا ايصسنلاف مجن
يذ˘لا ل˘ي˘حد˘˘لا يدا˘˘ن فاد˘˘هأا
ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ه˘م˘˘صضل ى˘˘ع˘˘صسي

فاصضأاو ،ةيفيصصلا تلاقتنلا
نوكيصس «وصسوصس» نأا ريرقتلا
يرطقلا يدانلل ةيعون ةفاصضإا
تايناكمإا نم هب ع˘ت˘م˘ت˘ي ا˘م˘ل

يتلا ةربخلل ةفاصضإلاب ةريبك
.قيرفلا يف هئÓمز ديفتصس

طيمز.ع

 «انوروك» صسوÒف راسشتنإ ببسسب

 ودنإوكياتلل ›ا◊إ يصضايرلإ مصسوŸإ فيقوت

 يفيسصلإ وتاكŸÒإ لبق رمتسسم عافترإ ‘ همهسسأإ

 ببصسلإ إذهل ةمحر نب مصض ىلع رصصي يصسليصشت

 هسصوسصخب صضورعلإ نم ديدعلإ دجإوت عم

 يرطقلإ يرودلإ ‘ ÚبولطŸإ زربأإ ›وغيف

طيمز.ع

sport@essalamonline.com

 بقللإ لماح «زديرلإ»ـب ةحاطإÓل زرحم ىلع نهإري لويدرإوغ
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سسي˘ئر لÓ˘˘م ف˘˘ير˘˘صش دد˘˘ج
هكصسمت لئابقلا ةبيبصش قيرف
م˘˘صسو˘˘م˘˘لا ءا˘˘غ˘˘لإا ةرور˘˘˘صضب
ةردق مد˘ع ل˘ظ ي˘ف ي˘لا˘ح˘لا
ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع يداو˘˘ن˘˘لا
تا˘مزألا بب˘صسب ة˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا
نم اهنم يناعت يتلا ةيلاملا

ة˘˘˘ح˘˘˘ئا˘˘˘ج بب˘˘˘صسبو ة˘˘˘ه˘˘˘˘ج
تف˘˘قوأا ي˘˘˘ت˘˘˘لا «ا˘˘˘نورو˘˘˘ك»
امك ةل˘يو˘ط ةد˘م˘ل ة˘لو˘ط˘ب˘لا
سسأار ىلع لوألا لجرلا قرطت
..طاقنلا ديدعل يرانكلا

يذ˘˘˘˘˘˘لإ بب˘˘˘˘˘˘سسلإ  و˘˘˘˘˘˘ه ا˘˘˘˘˘˘م̂ 
ن˘˘م نو˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘ت م˘˘˘ك˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ج

؟مسسوملإ ءاغلإإ ةطبإرلإ
انئاعدتصساب ماق ةطبارلا سسير

ي˘ت˘لا ة˘لا˘ح˘لا ن˘˘ع ثيد˘˘ح˘˘ل˘˘ل
راصشتنا لظ يف ةيدنألا اهصشيعت
ةلوطب˘لا ف˘قوو ا˘نورو˘ك ءا˘بو
فانئتصسا ة˘ي˘نا˘كمإا ى˘ل˘عو لوأا
لك ىطعأا ثيح  ايناث ةلوطبلا

نيا ة˘ي˘صضق˘لا ي˘ف ه˘يأار سسي˘ئر
ة˘لا˘ح˘ت˘صسا ى˘ل˘ع ل˘كلا ع˘م˘˘جا
ى˘ل˘عو ة˘صسفا˘ن˘م˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘˘صسا

ذا˘خ˘تا ي˘ف عار˘˘صسإلا ةرور˘˘صض
مدقلا ةركل ةي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘بار˘لا

ءاغلإا سصخي ارارق فافلا اذكو
نأل  ة˘صسفا˘ن˘م˘لا ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘م وا
ل ةمات ةيبابصض سشيعت ةيدنألا
رو˘ملا ه˘ج˘ت˘ت ن˘يا ى˘لا يرد˘ن
ى˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا حر˘˘صسن ل˘˘ه
يف رارمتصسلا انيلع ما ةلاطبلا
ىمصسم ريغ لجا ىلا راظتنلا

لجا نم لاملا كلمن ل نحنو
    .نيبعÓلا روجا عفد

ة˘˘˘مزألإ و˘˘˘ه بب˘˘˘˘سسلإ ل˘˘˘˘ه̂ 
قلع˘ت˘ي ر˘مألإ نأإ مأإ ة˘ي˘لا˘م˘لإ

؟ةحئاجلاب
ةقئاصض يناعت ةيدنألا ةحارصص
اه˘ل ح˘م˘صست ل ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘لا˘م
ناو ىتح مصسوملا ةلصصاومب

ةيح˘صصلا ة˘مزلا ن˘م ا˘ن˘جر˘خ
يف لئابقلا ةبيبصش انل ةصسنلابو
يف ةدوعلا متيصس اذا ام لاح
رظنلاب قفاونصس ةليلقلا مايلا
اهتيصضمأا يتلا تامازتللا ىلا

ةهج نم نكل نيلومملا عم
ةيدنألا لكل نكمي ل ىرخأا
ي˘ح˘صص لو˘كو˘˘تر˘˘ب ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت
ىودع نم نيبعÓ˘لا ي˘م˘ح˘ي
ل نهارلا تقولا يف سسوريفلا
يفو ةيفاك تاي˘نا˘كمإا د˘جو˘ت

ى˘ل˘ع ة˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ة˘˘مزألا ل˘˘ظ
ذا˘ق˘نإا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘˘ح˘˘تلا
ة˘يد˘نألا ةد˘عا˘صسمو ف˘قو˘م˘لا

ةيلام ة˘حو˘ب˘ح˘ب كل˘م˘ت ا˘ه˘نأل
 .رييÓملاب ردقت

ههجوت يذلإ بلطلإ وه ام̂ 
؟«فافلإ»ـل
ةيداحتلا نم ةرصشابم بلطأا
ة˘يد˘نألا ةد˘عا˘صسمو ل˘خد˘˘ت˘˘لا

در˘˘ت˘˘ل تقو˘˘لا نا˘˘˘ح ا˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م
قر˘ف˘لا را˘˘ب˘˘ت˘˘عا ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تلا

م˘˘ت˘˘ي ة˘˘يد˘˘نألا ن˘˘ح˘˘˘ن ا˘˘˘ن˘˘˘نأل
ل˘جا ن˘م ط˘ق˘ف ا˘ن˘نو˘جا˘ت˘ح˘˘ي
لجا نمو ةماعلا تايعمجلا
.ةيداحتÓل سسيئر نييعت

قوقح نوكت نأإ نكمي له̂ 
؟لولحلإ نم ةدحإو ثب
ةنصسلا نم نويدلا سضعب كانه
مل يلاحلا مصسوملا اما ةيصضاملا
سسيئر نا نظأا سسلف لو قلتن
ةيوصستل لخدتلا هيلع ةطبارلا
ديدصستلا رخأات نل عوصضوملا
ةقئاصضلا يف ريبك لكصشب مهاصس
.ةيدنألا اهنم يناعت يتلا

ةياهن ىلع نولبقم نحن̂ 
تنأإ له ةيبم˘لولإ ةد˘ه˘ع˘لإ

؟هوجولإ ديدجت عم
ع˘م ءا˘صسؤور˘لا عا˘م˘ت˘˘جا ي˘˘ف

ةركل ةينطولا ةطبارلا سسيئر
د˘ق˘ع˘ي˘صس ه˘نا ا˘نر˘˘ب˘˘خا مد˘˘ق˘˘لا
ةيداعلا ةيباخت˘نلا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا

ي˘لا˘م˘لا ن˘ير˘ير˘ق˘ت˘˘لا داد˘˘عإاو
ىلا حصشرتي نل هناو يبدألاو
انيلع هنا نظا ةمداقلا ةدهعلا
رايتخا ةيعمجلا ءاصضعأا نحن

يهتني نا بجيو  ؤوفك سسيئر
نم ءا˘صسؤور˘لا بي˘صصن˘ت د˘ه˘ع
.لÓم فيرصش لوقي «قوفلا

لÓ˘م ف˘ير˘سش ر˘ك˘ف˘ي ل˘ه̂ 
ة˘˘˘سسا˘˘˘ئر˘˘˘ل ح˘˘˘سشر˘˘˘˘ت˘˘˘˘لإ ي˘˘˘˘ف
؟ةطبإرلإ

ن˘˘م سسي˘˘ل ل ... كح˘˘˘صضي
نكل  حصشرتلا ادبأا يحومط
ن˘م ل˘ث˘م˘م سضو˘˘ف˘˘ن فو˘˘صس
نو˘كي˘ل ل˘ئا˘ب˘˘ق˘˘لا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘صش
و˘صضع وا سسي˘ئر˘ك ا˘ح˘صشر˘˘م
ا˘م˘ك يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا بت˘˘كم˘˘لا˘˘ب
ديلا عصضوو ةدعاصسملا اننكمي
.مدقلا ةركب سضوهنلل ديلا يف

˘˘˘˘مد˘˘˘˘˘ع رر˘˘˘˘˘ق ي˘˘˘˘˘سشطز̂ 
فافلإ صسأإر ىلع ةلسصإوملإ
؟كيأإر يف إذامل

ي˘˘صشطز د˘˘ه˘˘ع ي˘˘ف ة˘˘حار˘˘صص
جيوتت˘لا ن˘م ر˘ئاز˘ج˘لا تن˘كم˘ت
لصشف هن˘كل  ي˘ق˘ير˘فإلا جا˘ت˘لا˘ب

ملو ين˘طو˘لا ىو˘ت˘صسم˘لا ى˘ل˘ع
.ةيلحملا ةركلا رييصست يف قفوي

ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سش صصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف̂ 
عيراسشم مكيدل له لئابقلإ

؟تابإدتنلإ صصخت
انيدل اذه يق ركفن ل ايلاح
لو ؤوفك بردمو يوق قيرف
اننا ريغ تارييغت ةيأا يف ركفن
نم بابصشب فوفصصلا معدنصس
ىأاترا اذإا اما فيدرلا قيرفلا
ى˘ق˘ب˘ت تار˘ي˘ي˘˘غ˘˘ت برد˘˘م˘˘لا

فدهلا انققح ن˘ح˘ن ،ه˘تارا˘ي˘خ
ةثلاثلا ةبترملا يف انزكرمتب
ايراق ةصسفانملل ا˘ن˘ل˘هؤو˘ت ي˘ت˘لا

ىلع بعل˘لا ي˘ف ح˘م˘ط˘ن ا˘ن˘ك
فورظلا نا ريغ يرودلا بقل
.كلذ ريغ تءاصش

م.ةلوخ
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فيطصس قافو ةرادإا تلصصاو
ني˘ب˘عÓ˘ل ع˘ي˘قو˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
دو˘˘ق˘˘˘ع ءا˘˘˘صضمإاو نا˘˘˘ب˘˘˘صشلا

نا˘˘ك ثي˘˘ح د˘˘مألا ة˘˘ل˘˘يو˘˘˘ط
نم لك عي˘قو˘ت ع˘م د˘عو˘م˘لا

حار˘˘صس يوار˘˘˘ح˘˘˘صص ي˘˘˘ل˘˘˘ع
دقع ىلع ىصضترم ةتصشاربو
ة˘صسم˘خ˘ل د˘ت˘˘م˘˘ي ي˘˘فار˘˘ت˘˘حا

ةيكزتب ايظح نأا دعب مصساوم
رمألا نابصشلل ةينفلا مقاوطلل
زيكرتلاب امهل حمصسيصس يذلا

ن˘ع ثح˘ب˘لاو ل˘م˘ع˘لا ى˘ل˘˘ع
ي˘˘ف ر˘˘با˘˘كألا ع˘˘م ق˘˘˘لأا˘˘˘ت˘˘˘لا

نع كيهان ةلبقملا مصساوملا
ة˘ير˘˘ه˘˘صش ةر˘˘جأا سصي˘˘صصخ˘˘ت
ةينا˘كمإا ى˘لإا ة˘فا˘صضإا ةر˘ب˘ت˘ع˘م
. امهليوحت نم ايدام ةدافتصسلا

ىتح تسسم ةيلمعلإ
لابسشألإ يبعل

يد˘˘ه˘˘م با˘˘صشلا ع˘˘قوو اذ˘˘˘ه
ي˘ف ي˘لود˘لا بعÓ˘لا سسرا˘˘ف

ن˘˘م و˘˘هو لا˘˘ب˘˘صشألا ف˘˘ن˘˘صص
دقع ىلع4002 ةنصس ديلاوم
ةثÓثل دت˘م˘ي فر˘ت˘ح˘م بعل
ةعباتمب يظح نأا دعب مصساوم

ة˘ي˘ن˘ف˘لا م˘ق˘طألا ن˘م ة˘صصا˘˘خ
ع˘م م˘ه˘ت˘ق˘ث ه˘ل˘ي˘نو نا˘ب˘صشل˘˘ل
يف رهاز لبقتصسمب مهعقوت
ناك ام˘ك ةر˘يد˘ت˘صسم˘لا ةر˘كلا
سسراح˘لا ع˘م ا˘صضيأا د˘عو˘م˘لا
ددج يذلا فايصضوب سسيردإا
سسم˘خ˘ل يدا˘ن˘لا˘ب ه˘˘طا˘˘ب˘˘ترا
رو˘مأا ي˘هو ىر˘˘خأا تاو˘˘ن˘˘صس
قافولا حلاصص ي˘فو ة˘ي˘با˘ج˘يإا
دا˘م˘ت˘˘عÓ˘˘ل ع˘˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘ي يذ˘˘لا

تائفلا يبعل ىلع Óبقتصسم
. ةينابصشلا

صشامر ماسشه

وحن هجوتلا وه مهمامأا تاب يذلا ديحولا لحلا نأا ةملعلا ةيدولوم وبعل عمجا
يف لجصسملا ريبكلا رخأاتلا ببصسب يدانلا دصض ىواكصش عصضول تاعزانملا ةنجل
يرفيف رهصش نم طقفو دوعولا ميدقتب ةرادإلا ءافتكا عم ةيصضاملا روجألا ةيوصست
ذنم لصصاحلا يرادإلا عارصصلل يئاهنلا لحلا داجيإا يف حاجنلا نود يصضاملا
ءاقبلا ةركف سضراعت مل ةعومجملاف تامولعملا بصسحو اذه يصضاملا فيصصلا
ةرخأاتملا مهروجأا ىلع لوصصحلا لوأا اوطرتصشا نكل مداقلا مصسوملل قيرفلا يف
. مداقلا مصسوملا لوح سضوافتلا لبق

لولحلإ نع ثحبلإ لسصإوي ةيدلبلإ صسيئر
قيفوت ةملعلا ةيدلبل يبعصشلا سسلجملا سسيئر ناف امئاد تامولعملا بصسحو
هعانقإل باقر ريمصس يواهلا يدانلل قباصسلا سسيئرلا ءاعدتصسا يف بغري يناصشح
سضفر لاح يفو لاومألا بحصس يدانلل ىنصستي ىتح يلاملا ريرقتلا ميدقتب
يف يرجي ام ةقيقح فصشكل ةيفحصص ةودن دقعيصس » راوتكريدلا » نإاف لجرلا
» تصسيبابلا » ناو اميصسل يدانلا حلاصص ريغ يف تقولا ناو ةصصاخ يدانلا
. ةيصضقلل يئاهن لحب نوبلاطي

 صشامر ماسشه

اولصصتا بورخلا ةيعمج يبعل سضعب نأا ةصصاخلا انرداصصم نم انملع
لوح راصسفتصسÓل بيذ ر˘م˘ع˘م ق˘ير˘ف˘لا سسي˘ئر˘ب ةر˘ي˘خألا تا˘عا˘صسلا ي˘ف
اهب رمت يتلا ةحئاجلا نأا اصصوصصخ ةنيزخلا ىلإا لاومألا لوخد دعوم
ةيلئاع تامازتلا هيدل مهنم ديدعلاو مهيلع ترثأا هرصسأاب ملاعلاو دÓبلا

نأا دعب رهصشأا3 نم ديزأا ذنم ميتنصس نييÓم3 ىلع ىوصس اولصصحي ملو
يف نيبعÓل اهحنمو ميتنصس نويلم003 غلبم سضارتقاب ةرادإلا تماق
.ناصضمر رهصش

ربسصلاب مهبلاطو هيبعل عم احيرسص ناك بيذ
مهربخأاو نيلصصتملا نيبعÓلا عم هثيدح يف احيرصص بيذ ناك دقو
ة˘بو˘ع˘صص بنا˘ج ى˘لإا تا˘نا˘عإلا لو˘خد ر˘خأا˘تو ة˘ن˘هار˘لا ة˘ي˘˘ع˘˘صضو˘˘لا˘˘ب
ادكؤوم عيمجلا ىلع رثا يذلا نهارلا فرظلا لظ يف اددجم سضارتقلا
ةدوع سصوصصخب رومألا تحصضتا اذإا اصصوصصخ ظوفحم مهقح نأاب
بردملا حنم دقو اذه «ةلصصاوملا دكا يلاردفلا بتكملا» ةصسفانملا

سسمأا لوأا نم ةيادب ةيدرفلا تابيردتلا نم نيبعÓل ةزاجإا ةروتصسم
ةباصصإلا نم نودئاعلا نوبعÓلا امأا ةحار مايأا9 نوبعÓلا لانيصس نيأا
. طقف مايأا4 نولانيصسف
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نابصشلإ دوقع عيقوت لصصإوت قافولإ ةرإدإإ
فيطسس قافو

يف ةرقم مجن ةرادإا تعرصش
دادعتل ةيلوألا ملاعملا طبصض
ل˘ظ ي˘ف ل˘ب˘ق˘م˘˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘لا
قيرفلا اهب رمي يتلا فورظلا

ةقنا˘خ˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘ق˘ئا˘صضلاو
سسجاه ربكأا لكصشت تتاب يتلا
لصضف يذلا رصصان نب سسيئرلل
اهماوق ةرياغم ةصسايصس جاهتنا
ىلع رثكأا دامتعلاو نيوكتلا
لÓخ نم يلح˘م˘لا جو˘ت˘ن˘م˘لا
ة˘با˘صشلا م˘عار˘ب˘لا˘ب ه˘ما˘˘م˘˘ت˘˘ها

زور˘˘ب˘˘لا ة˘˘صصر˘˘ف ا˘˘ه˘˘ح˘˘ن˘˘مو
ةرادإا تما˘˘قو اذ˘˘ه ق˘˘لأا˘˘˘ت˘˘˘لاو

نم ةعومجم ةيقرت˘ب ق˘ير˘ف˘لا
ترهظأا ةبوهوم˘لا ر˘صصا˘ن˘ع˘لا

تايناكمإا مصسوملا اذه لÓخ
يف ةيلاع تاراه˘مو ةر˘ب˘ت˘ع˘م
.ةينابصشلا تائفلا

ةرفسش كف ىلع رسصت
ةيلاŸإ ةمزألإ

كف ى˘˘لإا ةرادإلا ى˘˘˘ع˘˘˘صستو
تا˘ق˘ح˘ت˘˘صسم˘˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘كصشإا
سضو˘˘خ ل˘˘˘ب˘˘˘ق ة˘˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا

نيبعÓلا ع˘م ا˘ه˘تا˘صضوا˘ف˘م
نأاب ىري يذلا دارصش بصسح

يف لمأاي رصصان نب سسيئرلا
دادع˘ت˘لا ل˘ما˘كب ظا˘ف˘ت˘حلا

ةباصشلا هوجولاب هميعدت عم
اريصشم اهتي˘قر˘ت تم˘ت ي˘ت˘لا
م˘صسو˘م˘لا تا˘يد˘ح˘ت نأا ى˘لإا
نم ريثكلا بلطتت لبقملا
ي˘ف ة˘صصا˘خ تار˘ي˘صضح˘ت˘˘لا

ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ظا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘حا لا˘˘˘ح
فرتحملا ن˘م˘صض ه˘ت˘نا˘كم˘ب
ةلوطب ءاغلإا ميصسرتو لوألا
فرط نم يراجلا مصسوملا
.دÓبلل ايلعلا تاطلصسلا

صشامر ماسشه

يلإردفلإ بتكملإ رإرق مغر لبقملإ مصسوملإ دإدعت طبصض يف عرصشت مجنلإ ةرإدإإ
ةرڤم مجن

يططخ نمصض شسيل ةطبإرلإ ةصسائرو مصسوملإ ءاغلإإو كرحتلإ «فافلإ» ىلع ..ايلام يناعت ةيدنألإ :لÓم

لئابقلإ ةبيبسش
ةيعامج ةهجو نم نوفوختي ةملعلإ ولوؤوصسمةيلاحلإ ةرتفلإ زواجت نم اهنيكمتل ثبلإ قوقح حنمب ةطبإرلإ نم بلط

تاعزانملإ ةنجل ىلإإ نيبعÓل

مهتاقحتصسم نع شسيئرلإ إورصسفتصسإ «اكصسيل «وبعل

ةملعلإ ةيدولوم

بورخلإ ةيعمج

سسمأا اهيقلت بقع ىوصصق رافنتصسا ةلاح يف ةداعصسوب لمأا ةرادإا تلخد
يف مهراوصشم ةلصصاومب مهفقوم نع اوعجارت نيذلا نيبعÓلا نم اراعصشإا
سسيئرلا اوعصضو ثيح مهدوق˘ع ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف ن˘يد˘جاو˘ت˘م˘لا ة˘صصا˘خ ق˘ير˘ف˘لا
سضوافتلاو ةيلاملا مهتيعصضو ةيوصست امإا امهل ثلاث ل نيرمأا مامأا زاكعوب

ىلع لوصصحلل فافلل تاعازنلا ةنجل ىلإا ءوجللا وأا ةمداقلا ةلحرملا لوح
. مهل ةقباصسلا زاكعوب تانامصض مغر اذهو مهلاومأا

لولح نع ثحبيو ةطرو يف زاكعوب
نم تريغ يتلا ةرادإلا تاباصسح نيبعÓلا ةجرخ تطلخأا دقو اذه
نمو دادعتلا لماك ىلع ظافحلل اهدادعتصسا تدبأاو ارخؤوم اهتغل
بردملاب دجنتصسي زاكعوب لعج ام وهو بولطملا رارقتصسلا هئارو
مهعانقإاو يزانرقلا ءاقفر بصضغ سصاصصتما دصصق طصسوتلل ةرانفوب
لبقتصسم ىلع اهتاطاقصسإاب هنم اكاردإا مهتوطخ ديصسجت نع لودعلاب
ةصسفانملا ىلا ةدوعلا رارق ذاختا ةلصصاوم مت لاح يف ةصصاخ قيرفلا

.يلاردفلا بتكملا فرط نم
صشامر ماسشه

مصسوملإ ةياهن عم ليحرلإ إوررق ةداعصسوب وبعل
ةداعسسوب لمأإ

sport@essalamonline.com

جربلإ يلهأإ
دإدعت طبصض يف عرصشي يريزد
رإرقلإ رظتنيو لبقملإ مصسوملإ

مصسوملإ إذه نأاصشب يمصسرلإ
لخإد ةسصاخ˘لإ ا˘نردا˘سصم ن˘م ا˘ن˘م˘ل˘ع
برد˘˘˘م˘˘˘لإ نأا˘˘˘ب جر˘˘˘ب˘˘˘لإ ي˘˘˘ل˘˘˘هإ تي˘˘˘ب
صسينأإ صسيئرلإ ملسس دق لÓب يريزد
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لإ ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لإ يدا˘˘م˘˘˘ح ن˘˘˘ب
م˘˘ل ن˘˘م˘˘م ن˘˘ي˘˘حر˘˘سسم˘˘لإ ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘˘ل
ةديج تايوتسسم ميدقت يف إوحجني
لباقملإ يف نكل مسسوملإ ةيإدب ذنم
ةعف˘تر˘م ة˘ير˘ه˘سش بتإور نو˘سضا˘ق˘ت˘ي

إذه ميتنسس نويلم ةئام قوفت إدج
ةمئاقلإ نإاف امئإد انرداسصم بسسحو
ىلع نيبعل ة˘ي˘نا˘م˘ث ءا˘م˘سسأإ تم˘سض

ف˘سشك˘لإ تسضفر ةرإدإلإ ن˘ك˘ل ل˘˘قألإ
افوخ يلاحلإ تقولإ يف ايمسسر اهنع
ةنجل ةفرغ ىلإإ نيينعملإ ءوجل نم
ة˘˘ط˘˘بإر˘˘ل˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لإ تا˘˘عزا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لإ
.ةفرتحملإ

زربإ دايع نبو طايخ
ليحرلل ةحسشرملإ ءامسسألإ
ةحسشرملإ ءامسسألإ زربأإ نمو إذه
طايخ عافدلإ بلق دجن ةرداغملل
ل˘ي˘لد˘ب دا˘ي˘ع ن˘˘ب مو˘˘ج˘˘ه˘˘لإ بل˘˘قو
ق˘˘ئا˘˘قد˘˘لإ ن˘˘˘م ل˘˘˘ي˘˘˘ئ˘˘˘سضلإ دد˘˘˘ع˘˘˘لإ
مسسوملإ إذه امهتكراسشمب ةسصاخلإ

ل˘ب˘ق ن˘م ا˘م˘هؤوا˘عد˘ت˘سسإ ر˘ظ˘ت˘ن˘يو
قافتإ ىلإإ لسصوتلإ فدهب ةرإدإلإ
ىل˘ث˘م˘لإ ة˘ق˘ير˘˘ط˘˘لإ لو˘˘ح ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن
نإ ركذي يسضإرتلاب دقعلإ خسسفل
نع ثحب˘لإ ة˘ل˘حر ر˘سشا˘ب صشتو˘ك˘لإ
ا˘ه˘م˘سض ل˘جأإ ن˘م ة˘با˘سشلإ ر˘سصا˘ن˘ع˘لإ

ديكأاتلإ دعب ديدجلإ مسسوملإ يف
نيبعÓلإ باطق˘ت˘سسإ ة˘ي˘م˘هأإ ىل˘ع

ي˘˘ف ةرإدإلإ رإر˘˘ق بب˘˘سسب نا˘˘ب˘˘سشلإ
. يدانلإ ةينإزيم صصيلقت

صشامر ماسشه



ةــــنصصرق

ةيوصسنلإ ةركلاب شضوهنلل ةطخ عصضي يصشطز
سسيئر عمج يذلا عامتجلا يف
مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلا

9 ةيدنأا عم يصشطز نيدلا ريخ
ةصسيئر روصضحبو ةيوصسن قرف
ةيصضار ةيئا˘صسن˘لا ةر˘كلا ة˘ط˘بار
بتكملا ءاصضعأا سضعبو لوترف
ع˘˘م˘˘ت˘˘صسا ثي˘˘ح ،ي˘˘لارد˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لا
«فا˘ف˘لا» ي˘ف لوألا لوؤو˘˘صسم˘˘لا
مهتاحرت˘ق˘مو م˘ه˘تلا˘غ˘صشنا ى˘لإا
مهايإا ادعاو عاطقلاب سضوهنلل
ع˘صضوو تا˘حر˘ت˘ق˘م˘لا ة˘صسارد˘˘ب

ةيوصسن˘لا ةر˘كلا ر˘يو˘ط˘ت˘ل ة˘ط˘خ
عا˘م˘ت˘جلا ي˘ف ا˘ه˘م˘يد˘ق˘ت ل˘˘ب˘˘ق
.يلارديفلا بتكملل لبقملا

«ةراطصسوصس» روزي يدامح رمع دهاجملإ نبإ
،ة˘ب˘ي˘ط ةردا˘ب˘م ي˘ف
ن˘˘˘يد˘˘˘˘لا ز˘˘˘˘ع ما˘˘˘˘ق
ن˘˘˘˘˘˘با يدا˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘ح
موحرم˘لا د˘ها˘ج˘م˘لا
ر˘˘م˘˘˘ع ه˘˘˘ل˘˘˘لا نذإا˘˘˘ب

ةرا˘˘˘يز˘˘˘ب يدا˘˘˘م˘˘˘˘ح
،ن˘ي˘غو˘لو˘ب بع˘ل˘˘م
دبع ـب ىقتلا ثيح
ريدملا يداه يناغلا
داحتل ديدجلا ماعلا
يذ˘لا ،ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا
سضع˘ب مد˘˘ق هرود˘˘ب
ة˘يز˘˘مر˘˘لا ا˘˘ياد˘˘ه˘˘لا
ن˘ي˘ل˘جر˘لا لدا˘ب˘ت˘ي˘˘ل
ثيد˘˘˘ح˘˘˘لا فار˘˘˘˘طأا
ن˘˘م دد˘˘ع دو˘˘˘جو˘˘˘ب
.نيريصسملا

يعابرلإ بلاطي يدامح نب
ةرورصضب فيطصسب ثكاملإ

جربلل ةدوعلإ

جربلا يلهأا سسيئر بلاط اعقوتم ناك امك
ةنيدم يف نينطاقلا نيبعÓلا يدامح نب
جربلا ىلإا اعيرصس لاقتنلا ةرورصض فيطصس
ثد˘ح ا˘م ناو ة˘˘صصا˘˘خ ة˘˘ما˘˘قإلا ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘تو
نيبجلا ه˘ل ىد˘ن˘ي Ó˘صسيا بعÓ˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب
ىلا ةفاصضإلاب دوصصقملا يعابرلا نا ركذي
يريمعلبو ةصشادقو كيرديصس دجن Óصسيا

جربلا ىلا نوهجوتي سسما مهلعج ام وهو
.مهل ةقئل تانكصس ثحب لجا نم

يبعل رورم ثداح
 اعله ثدحأإ بورخلإ

ةنيطنصسق يف

ىلا بورخلا ةيعمج يبعل سضعب سضرعت
لاخدا ىلا مهقيرط يف مهو يرورم ثداح
ق˘طا˘ن˘م ىد˘حا نا˘ب˘صشل رور˘صسلاو ة˘حر˘˘ف˘˘لا
زه يذلا فقوملا وهو ةنيطنصسق يف لظلا

نع ثح˘ب˘ي ل˘كلا ل˘ع˘جو رو˘صسج˘لا ة˘ن˘يد˘م
ةرا˘ي˘صسلا نا ر˘كذ˘ي م˘هرا˘ب˘خاو م˘ه˘˘ت˘˘مÓ˘˘صس
نا ن˘ي˘ح ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك رار˘˘صضل تصضر˘˘ع˘˘ت
 .نيملاصس ىفصشتصسملا نم جرخ يثÓثلا

قافولل هترداغم يفني يوإرد

يأا يوارد ف˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘صس قا˘˘˘˘فو بعل ى˘˘˘˘ف˘˘˘˘ن
ادكؤوم هصصخت ةيمصصاع قرف نم تلاصصتا

تارارق ه˘ن˘ع ر˘ف˘صست˘صس ا˘م ر˘ظ˘ت˘ن˘ي ه˘نا ى˘ل˘ع
نأاصشب ايلعلا تاطلصسلاو يلاردفلا بتكملا
ه˘نأا د˘كأا ا˘م˘ك ه˘مد˘ع ن˘م م˘˘صسو˘˘م˘˘لا لا˘˘م˘˘كإا

ةصصاخ قافولا عم ىرخأا ةرتفل ءاقبلل دعتصسم
ةوطخلا يهو نيفرطلا نيب قافتلا مت اذإا
.عيمجلا تتكصسأا يتلا

يصس شسإ يصسلإ ةرإدإإ
ةمزأإ تهنأإ دق نوكت

شسمأإ لوكوتوربلإ

ة˘ق˘فر˘ب سسما ي˘صس سسا ي˘صسلا ةرادإا تع˘˘م˘˘ت˘˘جا
لو˘ح ر˘ث˘كأا ثيد˘ح˘˘لا ل˘˘جا ن˘˘م و˘˘ط˘˘ي ءا˘˘ق˘˘فر
اهيف اوقلتي مل يتلا ةريخألا رهصشألا تايطعم
ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت ى˘˘لإا ةرادإلا ى˘˘ع˘˘صست ثي˘˘ح ةر˘˘جأا يأا
هيلع سصنت ام˘ل˘ث˘م ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ع˘م لو˘كو˘تور˘ب
ةينطولا ةطبار˘لا فر˘ط ن˘م ة˘ما˘ع˘لا ن˘ي˘ناو˘ق˘لا

قرفلا عيمج ناو ةصصاخ ةيرئازجلا ةيداحتلاو
د˘ير˘ت ةرادإلا نأا ر˘كذ˘ي ةو˘ط˘خ˘لا هذ˘˘ه˘˘ب تما˘˘ق
ف˘˘صصن˘˘لا ى˘˘لإا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا رو˘˘جأا سضي˘˘ف˘˘خ˘˘ت
.«ناوجو ليرفأاو سسرام» سصوصصخب

qarsana@essalamonline.com

3872ددعلإ ^1441 ةدعقلإ يذ11ـل قفإوملإ0202 ةيليوج2صسيمخلإ

فاكلإ زئإوج لفحب فصصعت انوروك
يف تببصست انوروك ةمزأا نأا ودبي
تا˘صسفا˘ن˘م˘لا ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ءا˘˘غ˘˘لإا
لو˘صصو ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ي˘ف ة˘ي˘صضا˘˘ير˘˘لا
سسيئر نلعأا ثيح ،«فاكلا«لفحل
دمحأا مدقلا ةركل يقيرفإلا داحتإلا
ز˘ئاو˘ج ل˘ف˘ح ل˘ي˘˘جأا˘˘ت ن˘˘ع د˘˘م˘˘حأا
ءارج0202 ماعل يقيرفإلا داحتإلا

مظعم حاتجت يتلا انوروك ةحئاج
ه˘نأا ا˘ح˘صضو˘م ،ة˘ي˘ق˘˘ير˘˘فإلا لود˘˘لا
يف ةنصسلا هذه لفح ءاغلإا متيصس
ربع هدقع يذلا يفحصصلا رمتؤوملا
ةر˘م ر˘خآا»:Ó˘ئا˘ق و˘يد˘ي˘ف˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘˘ت
ز˘ئاو˘ج ل˘ف˘ح ي˘ف تنا˘ك ا˘ن˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘لا
اذه ةخصسن ظحلا ءوصسلو فاكلا
.«تيغلأا دق ماعلا
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 ةقيرط يأاب
ويل تبثي رخآل موي نم
ي˘لود˘لا م˘ج˘ن˘لا ي˘صسي˘˘م
يدان بعل ينيتنجرألا
نم بعل هنأا ةنولصشرب

ةليل نودو ،رخآا بكوك
فد˘˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘˘لا ،سسمأا لوأا
،هراو˘˘صشم ي˘˘ف007ـلا
ءي˘˘صش ل˘˘˘ك ا˘˘˘ن˘˘˘ه ى˘˘˘لإا

ة˘ق˘ير˘ط˘لا ن˘كل ،يدا˘˘ع
فد˘ه˘لا ا˘ه˘ب نود ي˘ت˘˘لا

ثيح ،قرا˘ف˘لا تع˘ن˘صص
ىلع ءازجلا ةلكر ددصس
هعصضيل ،«اكنيناب» ةقيرط
سسرا˘˘ح˘˘˘لا ى˘˘˘مر˘˘˘م ي˘˘˘ف
.كÓبوأا قÓمعلا
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رسصعلإ

03:33

رهظـلإرجفلإ

12:5016:41

برغŸإ

20:10

ءاسشعلإ

21:40

ةÓصصلإ تيقإوم

ببصسلإ إذهل ةمحر نب مصض ىلع رصصي يصسليصشت^
يرطقلإ يرودلإ ‘ ÚبولطŸإ زربأإ ›وغيف^

روبصس شسافيصس
قابصس لخدي

Êاميلصس عم دقاعتلإ

نم اهنيكمتل ثبلإ قوقح حنÃ ةطبإرلإ بلاط
Œفلإ زواÎةيلا◊إ ة 

ىلع ..ايلام Êاعت ةيدنألإ :لÓم
مصسوŸإ فاقيإإو كرحتلإ «فافلإ»

 يططخ نمصض شسيل ةطبإرلإ ةصسائرو

 وتاكريملإ ةيجتإرتسسإ رييغت تررق ةرإدإلإ

تإونصس3 عقوي ةفيلخوب
 «ةوإرمحلإ» عم

 ةيلاغتربو ةيسسنرف صضورع هيقلت دعب

3872ددعلإ ^1441 ةدعقلإ يذ11ـل قفإوملإ0202 ةيليوج2صسيمخلإ

 «غيلرميربلإ» نم23 ةلوجلإ تايرابم ةمق

نهإري لويدرإوغ
ةحاطإÓل زرحم ىلع

بقللإ لماح «زديرلإ»ـب

تايرابملإ فانئتصسإ ذنم ايلإوت6ـلإ ءاقللإ يف ةكراصشملل هجتي رصضخلإ دئاق

 ةمسصاعلإ دا–إنإرهو ةيدولوم       لئابقلإ ةبيبسش

 هدقع ديدجت ىلع لمعت «ةراطسسوسس» ةرإدإإ

لإزي ل ششوماميز ريصصم
رصصت قرف ةدعو اصضماغ

هعم دقاعتلإ ىلع


