
40 صص

931 ىلإأ زفقي ةدكؤوملأ تاباصصإلأ ددع
ءافصشلل تلثامت ةلاح22 اهنم

ةعماجب بلاطل اذفان اضسبح ناماع
هتذاتضسأا تاهويديفو روضص لضسرأا ةعيرزوب

حÓضص دمحم يرضصملا يلودلل
50 صص
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ةدنجم اهنأأ دكأأ صصأرخلوب رهاصش
 ةمدخلأ ةيرأرمتصسأ نامصضل

تأدرأو نع جأرفإلأو ةدحو نويلم05 ـب قوصسلأ ميعدت
يلوحك-ورديهلأ لولحملأ عينصصت ىلإأ ةهجوملأ لوحكلأ

صسنوت ىلإأ2 ايكرت ىلإأ هجتت اهنم4
انييفو وكصسوم ىلإأ ةدحأوو

ءÓجإل ةيوج تÓحر7
جراخلا نم نييرئازج

30 صص

ةبلطلأ زفتصست اهّنأأ صساصسأأ ىلع اهب Òهصشتلأ دصصق
مهطاقن نم مهمر–و

ةريخألأ ةعاصس84 ـلأ لÓخ نيرخآأ61 ةباصصإأو اصصخصش21 ةافو  ةمصصاعلاب ةيرأدإأ تاعطاقم3 ـل روزم متخ لامعتصساب

سصخر روزت ةباضصعب ةحاطإلا
قاعم تاقاطب .. ةقايضسلا
ةبيورلاب ةيرادإا تاررحمو

50 صص

ر˘˘يزو˘˘لأ ،د˘˘م˘˘حا˘˘ب ن˘˘ب ي˘˘ف˘˘ط˘˘˘ل ف˘˘˘صشك
ة˘˘عا˘˘ن˘˘˘صصلا˘˘˘ب ف˘˘˘ل˘˘˘ك˘˘˘م˘˘˘لأ بد˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لأ
ة˘˘ع˘˘ن˘˘قألأ دد˘˘˘ع نأا˘˘˘ب ،ة˘˘˘ي˘˘˘نلد˘˘˘ي˘˘˘صصلأ
زفقيصس رئأزجلأ يف رفو˘ت˘م˘لأ ة˘ي˘ب˘ط˘لأ
كلذو ،ا˘ب˘ير˘ق ةد˘حو نو˘ي˘˘ل˘˘م05 ىلإأ

ايلحم ةد˘حو نو˘ي˘ل˘م11 جا˘ت˘نإأ ل˘صضف˘ب
نع Óصضف ةدحو نويلم51 دأريتصسأو
،ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ةر˘˘فو˘˘ت˘˘م˘˘لأ تا˘˘نوز˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لأ

يف عرصش ةدحو نويلم54 ـب ةردقملأو
ي˘صشف˘ت ة˘يأد˘ب ذ˘ن˘م ا˘ه˘ن˘م ءز˘ج ع˘يزو˘ت
.انوروك صسوريف

«انوروك» ءابو
هتيحضض دضصحي

رئازجلا يف51 ـلا
30 صص

رابكو ةيرأزو تاعاطق ةدع مصضت
نطولأ ربع نييئاصصخألأ ءابطألأ

دضصرل ةينطو ةنجل
راضشتنا ةعباتمو

«انوروك» سسوريف

لضصاوي تاقرطلا باهرإا
نييرئازجلا حاورأا دضصح

50 صص

مويلا ءارزولا سسلجم عامتجإاسشاقن رواحم زربأا «انوروك» قيوطت تاءارجإا مييقت

جاتنإا تاردق فعاضضت ةضصاخو ةيمومع تاضسضسؤوم^«انوروك» سسوÒف راضشتنا نم ميقعتلل تاباغلاو جاتنإلا عاطق تادعم Òخضست^
انوروك» ةهجاومل مهبتاور نم رهضشأا3 ـبعربتلا ىلإا مهئÓمز نوعدي هيتفرغب ناملربلا يف باون^ميقعتلاو Òهطتلا داوم

30 صصينطولأ داصصتقإلأ ىلع طفنلأ راعصسأأ رايهنأ تايعأدت اصضيأأ صسردي

زاغلاو ءابرهكلا عطق قلعت «زاغلنوضس»
ريتاوفلا ديدضست يفنيرخأاتملا ىلع

40صص

تامامكلا ةردن ةمزأا ةياهن
ةرهطملا داوملاو

40 صص

40-30صص

 Úيرئاز÷ا طضسونماضضتلا حور ىيحي «انوروك»
تأرهطŸأو ةيئأذغلأ دأوŸاب نوعÈتي لامعأأ لاجرو يحصصلأ رجحلل زكأرم ¤إأ اهنولوحي قدانف باحصصأأ



م.م.ذ.سش نع ردصصت
عيزوتلاو رصشنلل راصسŸا

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا

    بون÷ا عبطلا
راصسŸا م.م.ذ.سش :طصسولا عيزوتلا

APDK lruE :قرصشلا عيزوتلا
moc.enilnomalasse@bup:راهصشإلا

 ،Òفصس رداقلا دبع ،ةفاحصصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،سشويوز ديرف عراصش2

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :سسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

moc.enilnomalasse@ofni
قرصشلاب»مويلا مÓصسلا»ـل يوهجلا بتكملا

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:سسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
جرخي «انوروك»

هتلزع نم سسيلف نب

ن˘ع ىراو˘تو ة˘حا˘سسلا ن˘ع با˘غ ا˘مد˘ع˘ب
بقع طرافلا ربمسسيد رهسش ذنم راظنأ’ا
سسمأا لطأا ،ةيسسايسسلا ةايحلا قيلطت هرارق
،قبسسأ’ا ةموكحلا سسيئر ،سسيلف نب يلع
ربمسسيد21 تا˘ي˘سسا˘ئر˘˘ل ح˘˘سشر˘˘ت˘˘م˘˘لاو
هتحفسص ربع نييرئازج˘لا ى˘ل˘ع ،ي˘سضا˘م˘لا
ا˘˘عدو ،«كو˘˘ب˘˘سسيا˘˘ف˘˘لا» ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘˘م˘˘˘سسر˘˘˘لا
˘˘ماز˘˘ت˘˘ل’ا ةرور˘˘سض ى˘˘لإا ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا
ةمظنمو ةموكحلا اهترقأا يتلا تاميلعتلاب
سسوريف يسشفت نم دحلل ةيملاعلا ةحسصلا
.«انوروك»

! .. يدانت نŸ ةايح ل

نيدعاقتملا تعد ،ديربلا ةرازو نأا مغر
لجأا نم ديربلا زكارمب محازتلا مدع ىلإا
ةقيثو نم مهتنكمو لب ،مهتاسشاعم بحسس
ن˘ع Ó˘سضفو ،ل˘ي˘كو˘ت˘لا˘ب كلذ م˘ه˘ل ح˘ي˘ت˘ت

ةئفلا هذه ىلإا ةهجوملا ةيعوتلا تÓمح
ة˘ي˘مو˘كح تا˘ه˘ج ةد˘ع ا˘ه˘ت˘ق˘ل˘˘طأا ي˘˘ت˘˘لاو
يدا˘ف˘تو ءود˘ه˘لا سصو˘سصخ˘ب تا˘م˘ظ˘ن˘˘مو
(نيدعاقتملا) نيي˘ن˘ع˘م˘لا نأا ّ’إا ،ر˘ي˘باو˘ط˘لا
سسمأا حابسص او˘عرا˘سسو اذ˘ه ل˘ك او˘ل˘ها˘ج˘ت

نم محازتلا ىلإا نطولا عوبر فلتخم ربع
ي˘ف ر˘ها˘ظ و˘ه ا˘م˘ك م˘ه˘لاو˘مأا بح˘سس ل˘˘جأا
ن˘م˘ل ةا˘ي˘ح ’» Ó˘ع˘ف .. ا˘ن˘تزو˘ح˘ب رو˘˘سصلا
تايلاع˘ف سضع˘ب˘ب ع˘فد لا˘ح ع˘قاو ،«يدا˘ن˘ت
زكارم قلغب ةبلاطملا ىلإا يندملا عمتجملا
ةرطيسسلا نيح ىلإا ةرتفلا هذه لÓخ ديربلا

.ءابولا راسشتنا ىلع

؟.. ةيلوؤوضسŸا لمحتي نم

رابتعا ىلع ،فيخم معن .. فيخم دهسشم يف
ةمزأا زع يف عمجتو كاكتحا اذكه لثم نأا
ى˘ل˘ع ة˘م˘ي˘خو ه˘ج˘ئا˘ت˘ن نو˘كت د˘˘ق «ا˘˘نورو˘˘ك»
ليوط روباط ،ءاوسس دح ىلع ةلودلاو بعسشلا
مامأا نينطاوملا تارسشع سسمأا حابسص هلكسش
ر˘ف˘ظ˘لا ل˘جأا ن˘م مدا˘خ ر˘ئ˘ب˘ب بي˘ل˘ح˘لا ع˘ن˘سصم
ء’ؤوه معن اذكه عسضو يف ،«بيلح سسيك»ـب
او˘ل˘ها˘ج˘تو ي˘عو˘لا ن˘م اودر˘ج˘ت نو˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا
اذكه نع ر˘ج˘ن˘ت د˘ق ي˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘سصلا بقاو˘ع˘لا
تدعو يتلا ةينعملا تاهجلا نكل ،فرسصت
رارغ ىلع ةيكÓ˘ه˘ت˘سس’ا داو˘م˘لا ل˘ك ر˘ي˘فو˘ت˘ب
ن˘˘م ًءز˘˘ج ل˘˘م˘˘ح˘˘ت˘˘ت ،ل˘˘ع˘˘ف˘˘ت م˘˘لو بي˘˘ل˘˘ح˘˘˘لا
.ةيلوؤوسسملا

يعولا ةمق

،ديربلا زكارم فلتخم سسمأا تفرع تقو يف
نيدعاقتملا تفاهت ةيفلخ ىلع محازتو ريباوط
تاميلعتلاب نيلابم ريغ مهتاسشاعم بحسس ىلع
«انوروكّ» سسوريف يسشفت نم دحلاب ةسصاخلا
با˘ب˘سشلا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م تردا˘˘ب ،ا˘˘ندÓ˘˘ب ي˘˘ف
يف ،ةدخ نب عارذب ،مهسشلاو ،ليبنلا ،يعاولا

هذه بحسس ةيلمع ميظنتب ،وزو يزيت ةي’و
دجاو˘ت˘م˘لا د˘ير˘ب˘لا ز˘كر˘م˘ب ،ا˘م˘ه˘لاو˘مأ’ ة˘ئ˘ف˘لا
اجراخ ي˘سسار˘ك ع˘سضو لÓ˘خ ن˘م ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب
يف رهاظ امك سضعبلا اهسضعب نع ةدعابتم
لاقتناو كاكتح’ا يدا˘ف˘ت˘ل ا˘ن˘تزو˘ح˘ب ةرو˘سصلا
خويسشلا ء’ؤوه دحأا ناك اذإا ام لاح يف ىودعلا

ء’ؤوهب يدتقي مل اذبح ايف .. ءاوبلاب اباسصم
.نطولا قطانم يقاب بابسش

qarsana@essalamonline.com
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! .. ءادعضس انضسل
ةيملاع ةيحسص ةمزأا مسضخ يف

،«ا˘نورو˘ك» سسور˘˘ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ب˘˘ب˘˘سسي
001 ة˘ب˘تر˘م˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا تل˘˘ت˘˘حا

د˘لروو» ف˘ي˘ن˘سصت ن˘م ا˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع
م˘˘مأÓ˘˘ل «ترو˘˘ب˘˘ير تسسي˘˘ي˘˘با˘˘˘ه
كلذو ،ةدا˘ع˘سسلا لو˘ح ةد˘ح˘ت˘م˘˘لا
ةداعسسلل يملاعلا مو˘ي˘لاو ا˘ن˘ماز˘ت
لك نم سسرام02 ـل فداسصملا
ةمئاق ادنلنف تردسصت اميف ،ةنسس
ملاعلا يف ةداعسس رثكأ’ا لودلا
اميف ،يلاوتلا ىلع ةثلاثلا ةرملل

ة˘ب˘تر˘م˘لا ي˘ف كرا˘م˘ناد˘˘لا تءا˘˘ج
نينطاوم تانايب عمج يذلا فينسصتلا اذه دنتسسيو ،ةثلاثلا ةبترملا يف ارسسيوسسب ةعوبتم ةيناثلا

،ةلود لك يف يلامجإ’ا يلحملا جتانلا نم درفلا بيسصن اهزربأا ريياعم ةدع ىلع ،ادلب651 نم
.داسسفلا بايغو مركلا ،ةيرحلا ،ةحسصلا رسشؤوم ،يعامتج’ا معدلا

! .. يحضصلا رج◊ا ‘ لضسع رهضش

،سسمأا لوأا مت ،اندÓب يف «انوروك» سسوريف راسشتنإا تبحاسص يتلا ثداوحلا نم ةدحاو يف
نوك ،نيعوبسسأ’ يحسصلا رجحلل  امهعاسضخإ’ «يموكحلا رتنع» قدنف ىلإا نيسسورع ليوحت
فلتخم نم اسصخسش63 مسض فافز بكوم يف تلسصوو ،ةديلبلا ةي’و نم ردحنت سسورعلا
.اهيوذ نم رامعأ’ا

! .. نوهقفي لأا .. ءلؤوه لاب ام
هنع لاقي ام لقأا فرسصت يف

،يعو˘لا ن˘م در˘ج˘ت˘مو ي˘نا˘نأا ه˘نأا
يف ةيليللا يهÓملا سضعب تقبأا
˘ما˘مأا ة˘حو˘ت˘ف˘م ا˘ه˘باو˘بأا ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب
كل˘˘ت رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘˘ع ،ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ئا˘˘˘بز
،طا˘م˘ي˘لو˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ب ةد˘جاو˘ت˘م˘˘لا

سسيئرلا تاميلعت كلذب ةبراسض
،ة˘ي˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا تارازو˘˘لاو ،نو˘˘ب˘˘ت
ز˘˘كار˘˘م ل˘˘ك ق˘˘ل˘˘غ˘˘ب ة˘˘ل˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘لا
را˘سشت˘نا ن˘م د˘ح˘ل˘ل تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا
ا˘ندÓ˘ب ي˘ف «ا˘نورو˘˘ك» سسور˘˘ي˘˘ف
.طئاحلا سضرع

! .. هوعمضس ول هآا
بيبط ةلئاعل اهراذتعا سسمأا حابسص ،ةينيسصلا تاطلسسلا تمدق

هخيبوت مت يذلا ،غنايلنيو يل لحارلا باسشلا ينيسصلا نويعلا
ةنيدمب ريطخ سسوريف راسشتنا نأاسشب ةبذاك تامولعم رسشنب هماهتاو
نع ،ينيسصلا يعويسشلا بزحلل يبيدأاتلا سسلجملا نلعأاو ،ناهوو
تابوقع رادسصإا ىلإا اتف’ ،هدسض لاقتع’او خيبوتلا نايب بحسس
،قيقحتلا ةيلمع ىل˘ع نا˘فر˘سشي ا˘نا˘ك ة˘طر˘سش ي˘ط˘با˘سضل ة˘ي˘ب˘يدأا˘ت
ةيسضقلا عم لماعتلا تءاسسأا ةطرسشلا نأاب هتاذ سسلجملا فرتعاو
بيبطلا نأا املع ،نوناقلا تفلاخو ةميلسسلا تاءارجإ’ا عبتت ملو
ناك ريطخ سسوريف يسشفت نم هءÓمز رذح ةنسس43 ـلا بحاسص
رثإاو ةمزÓلا تاطايتح’ا ذخأا ىلإا مهاعدو ،«سسراسس«هنأا ىسشخي
ًاخيبوت بيبطلا اذه ىلإا اهنيح ةينيسصلا تاطلسسلا تهجو كلذ
.سسوريفلا نع تامولعم رسشن مدعب هتبلاطو



لام˘عأا لود˘ج ن˘م˘سضت˘ي ا˘م˘ك
سسمأا ءاج امل اقفو ،عامتج’ا اذه
،ةيروهمج˘لا ة˘سسا˘ئر˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف
ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م طا˘ق˘˘ن˘˘لا ن˘˘م ادد˘˘ع
عور˘سشم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘قدا˘˘سصم˘˘لا
ة˘ي˘لا˘م˘لا نو˘نا˘ق˘ل يد˘ي˘˘ه˘˘م˘˘ت˘˘لا
،ة˘يرا˘ج˘لا ة˘ن˘سسل˘ل ي˘ل˘ي˘˘م˘˘كت˘˘لا

ةيعسضو لوح لوأ’ا نيسضرعو
،ةيلودلا ةيلورتبلا قوسسلا قافآاو
لمعلا ةط˘خ˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ي˘نا˘ث˘لاو
عمتسسيسس ام˘ك ،ةرادإ’ا ة˘ن˘م˘قر˘ل
لوح سضرع ىلإا ءارزولا سسلجم
«انوروك» سسور˘ي˘ف ءا˘بو رو˘ط˘ت
ر˘ي˘باد˘ت˘لا م˘ي˘ي˘ق˘تو ،دÓ˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف
امك ،هراسشتنا نم دحلل ةذختملا
.افنآا انركذ

ريزو ،يدهملب فسسوي نمث
،فا˘قوأ’او ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا نوؤو˘˘سشلا
فرط نم ةلما˘سشلا ة˘با˘ج˘ت˘سس’ا
سسي˘ئر تارار˘ق˘ل ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا
ءام˘ل˘ع˘لا ىو˘ت˘ف ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘ب˘م˘لا
ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا ةÓ˘˘سص ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘˘ب

زواجت ن˘ي˘ح ى˘لإا تا˘عا˘م˘ج˘لاو
ى˘ط˘عأاو ،«ا˘نورو˘ك» ءا˘بو ة˘مزأا

هعمج يمي˘ي˘ق˘ت عا˘م˘ت˘جا لÓ˘خ
،ةيرازولا هترئاد تاراطإاب سسمأا
م˘ت ي˘ت˘لا تاءار˘جإ’ا م˘˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘ل
،عاطقلا ىوتسسم ىلع اهذاختا

ةمراسصلا تاميلعتلا نم ةلمج

ءاج امل اقفو ‐ اهعيمج بسصت
ل˘ب˘سس ي˘ف ‐ةرازو˘ل˘ل نا˘ي˘˘ب ي˘˘ف
د˘ه˘ج˘لا ي˘ف عا˘ط˘ق˘لا ة˘م˘ها˘سسم
دحلل ةلودلا هلذبت يذلا ماعلا

ةياقولاو «انوروك» راسشتنا نم
.هنم

ـه.دأوج

طو˘ط˘خ˘˘لا ة˘˘كر˘˘سش تن˘˘ل˘˘عأا
7 ةجمرب نع ،ةيرئازجلا ةيوجلا

ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ءÓ˘جإ’ ،تÓ˘˘حر
تاراطم فل˘ت˘خ˘م˘ب ن˘ي˘ق˘لا˘ع˘لا
اهل نايب يف تحسضوأاو ،ملاعلا
ا˘˘ه˘˘با˘˘سسح ر˘˘ب˘˘ع سسمأا ه˘˘تر˘˘سشن
هنأا ،«كوبسسيافلا» يف يمسسرلا
تار˘ئا˘ط ع˘برأا سصي˘˘سصخ˘˘ت م˘˘ت
،ايكرت يف نيقلاعلا اياعرلا لقنل

ةر˘ئا˘ط ،سسنو˘ت ى˘لإا ن˘ي˘تر˘˘ئا˘˘ط

.انييفو وكسسوم ىلإا ةدحاو
رئازجلا ةرافسس تنلعأاو اذه

ةجلا˘ع˘م ن˘ع ،ر˘ط˘ق ة˘لود ىد˘ل
نيقلاعلا ني˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ل˘كسشم
،ةحودلاب يلودلا د˘م˘ح را˘ط˘م˘ب
ةيلخ نأا اهل نايب يف تحسضوأاو
فارسشإا تحت‐ ةفلكملا لمعلا
‐ةرو˘طو˘ب ى˘ف˘ط˘سصم ر˘ي˘ف˘سسلا
سضع˘˘ب ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘ب
راطمب ني˘ق˘لا˘ع˘لا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا

ةلكسشملا تجلاع ،يلودلا دمح
ةيرطقلا تاهجلا عم قيسسنتلاب
ةنواعتم تناك يتلا ةسصتخملا

م˘ت ه˘نأا تد˘كأاو ،ة˘ياد˘ب˘˘لا ذ˘˘ن˘˘م
يسضارأ’ا ىلإا مهلوخدب حامسسلا
ايلاح نودجاوتي مهو ،ةيرطقلا
يف ةحودلاب يحسصلا رجحلاب

ىلع ةرافسسلاو ،ةزاتمم فورظ
.مهعم لسصاوت

ح.نيدلأ رمق

سسل˘ج˘م˘لا ي˘ف باو˘ن حر˘ت˘˘قإا
سسل˘ج˘مو ،ي˘ن˘طو˘لا ي˘ب˘˘ع˘˘سشلا
3 ـب عربتلا مهئÓمز ىلع ،ةمأ’ا
ةهجاو˘م˘ل م˘ه˘ب˘تاور ن˘م ر˘ه˘سشأا
او˘ع˘فارو ،«ا˘نورو˘ك» سسور˘˘ي˘˘ف
ين˘طو قود˘ن˘سص ءا˘سشنإ’ ا˘سضيأا
لاجر ه˘ي˘ف م˘ها˘سسي تا˘عر˘ب˘ت˘ل˘ل
.اسضيأا لامعأ’ا

،ميعز نب باهولا دبع اعد
ءا˘سشنإ’ ،ة˘مأ’ا سسل˘ج˘˘م و˘˘سضع
تا˘عر˘ب˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو قود˘˘ن˘˘سص
نو˘كي ،«ا˘نورو˘ك » ة˘ه˘جاو˘˘م˘˘ل
سسي˘˘˘˘˘˘˘˘ئر فر˘˘˘˘˘˘˘˘سصت تح˘˘˘˘˘˘˘˘ت
ه˘ي˘ل˘ع فر˘سشتو ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا

ن˘˘ما˘˘سضت˘˘˘لا ةرازو ةر˘˘˘سشا˘˘˘ب˘˘˘م
باو˘ن ه˘ي˘ف م˘ها˘˘سسي ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
لا˘جر ،ه˘ي˘ت˘˘فر˘˘غ˘˘ب نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لا
ءارد˘˘˘˘˘م اذ˘˘˘˘˘˘كو ،لا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘عأ’ا
نأا ىلع ،اهتائف لكب تامظنملا

هيف خسضت يتلا لاومأ’ا هجوت
ى˘لإاو ،ة˘ي˘ب˘ط˘لا تاد˘عا˘˘سسم˘˘ل˘˘ل
ح˘سضوأاو ةزو˘ع˘م˘لا تÓ˘ئا˘˘ع˘˘لا
روسشنم يف ،هتاذ «روتانيسسلا»
يف ةيمسسرلا هتحفسص ىلع هل
ةمهاسسم لوأا نأا ،«كوبسسيافلا»
ن˘م ن˘ير˘ه˘سشب عر˘ب˘ت˘لا˘ب نو˘كت
نا˘˘˘م˘˘˘لر˘˘˘ب˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘سضعأا بتاور
،«بجاو» هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ،ه˘ي˘ت˘فر˘غ˘˘ب
ي˘ط˘عأا ا˘ي˘سصخ˘˘سش ا˘˘نأا» بت˘˘كو
ة˘˘مأ’ا سسل˘˘ج˘˘م ةرادإ’ ة˘˘سصخر
ن˘ير˘˘ه˘˘سشل ي˘˘ب˘˘تار عا˘˘ط˘˘ت˘˘ق’
قود˘˘˘ن˘˘˘سص ي˘˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘˘سضوو
.«نماسضتلا

ة˘ع˘م˘جو˘ب ا˘عد ،ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
سسلجملا يف بئانلا ،يسشروط
ة˘ي’و ن˘ع ي˘ن˘طو˘لا ي˘ب˘ع˘˘سشلا

عو˘ط˘ت˘لا ى˘˘لإا هءÓ˘˘مز ،ة˘˘ل˘˘ي˘˘م
رهسشأا3 ةد˘˘م˘˘ل م˘˘ه˘˘ب˘˘تاور˘˘ب

لك «انورو˘ك» ءا˘بو ة˘ح˘فا˘كم˘ل
ماهسسإاك ،هتي’و ىوتسسم ىلع
اذ˘ه ،ن˘طاو˘م˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل م˘ه˘˘ن˘˘م
يحسصلا عاطقلا نأا زربأا امدعب
اذه مواقي ،سصاخلاو يمومعلا
نأا ازربم ،نافتو ةعاجسشب ءابولا

ه˘ي˘ل˘ع ءا˘سضق˘لاو ه˘˘تر˘˘سصا˘˘ح˘˘م
نم دوه˘ج˘لا ف˘ثا˘كت ي˘سضت˘ق˘ت
ىلإا نينطاوملا اي˘عاد ،ع˘ي˘م˘ج˘لا
ةيب˘ط˘لا تا˘ي˘سصو˘ت˘لا˘ب ماز˘ت˘ل’ا

ذا˘˘˘ق˘˘˘˘نإ’ ة˘˘˘˘لود˘˘˘˘لا تارار˘˘˘˘قو
ة˘˘سضر˘˘ع ر˘˘ث˘˘كأ’ا سصا˘˘خ˘˘سشأ’ا
هجو امك.سسوريفلا اذه رطخل
لا˘جر ى˘˘لإا ًءاد˘˘ن ،ه˘˘تاذ بئا˘˘ن˘˘لا
ةينطولا تايسصخسشلاو لامعأ’ا
ةئبعتلا يف ةكراسشملا ىلإا اسضيأا
،اسضيأا م˘ه عو˘ط˘ت˘لاو ة˘ي˘ن˘طو˘لا

يناسسنإ’ا لمعلا يف طارخن’او
.هتقطنم يف لك يريخلاو

ـه.دأوج

watan@essalamonline.com
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ينطولأ داصصتقإلأ ىلع طفنلأ راعصسأأ رايهنأ تايعأدت اصضيأأ صسردي

سشاقنلا رواحم زربأا «انوروك» قيوطت تاءارجإا مييقت
مويلا ءارزولا سسلجم عامتجإا يف

ر.نوراه

ةيرأزو تاعاطق ةدع مصضت
نييئاصصخألأ ءابطألأ رابكو

نطولأ ربع

دضصرل ةينطو ةنجل
راضشتنا ةعباتمو
«انوروك» سسوريف

نع ،لاصصتلأ ةرأزو تنلعأأ
دصصرل ةينطو ةنجل ليكصشت
راصشتنأ روطت ةعباتمو
يف «انوروك» صسوريف
يلثمم ىلإأ ةعصسوم رئأزجلأ

ةحصصلاك تاعاطق ةدع
حÓصصإأو ناكصسلأو
ةعانصصلأ ،تايفصشتصسملأ
،مÓعإلأ أذكو ،ةينلديصصلأ

.اهريغو
يتلأ ةنجللأ هذه لمعتو
يف ءأربخ اصضيأأ مصضت
نييئاصصخألأ رابكو ةحصصلأ

صضأرمألأ لاجم يف اميصسل
طيصشنت ىلع ،ةيدعملأ
ةيموي ةيفحصص تأودن
يأأرلأ عÓطإل ةبعوبصسأأو
يف نهأرلأ عصضولأ ىلع ماعلأ
تايئاصصحإلأو ،دÓبلأ
Óصضف ،ىودعلاب ةقلعتملأ

تأءأرجإلأ نع
متي يتلأ تاطايتحإلأو
أذهل يدصصتلل اهذاختأ
.ءابولأ

ةنجللأ هذه ءاصشنإأ متو أذه
صسيئر رأرقل اقيبطت
ديجملأ دبع ،ةيروهمجلأ

هلÓخ نم اعد يذلأ ،نوبت
ةظقيلأ ةنجل ميعدت ىلإأ

ةرأزوب ةيلاحلأ ةعباتملأو
حÓصصإأو ناكصسلأو ةحصصلأ
ةيملع ةنجلب ،تايفصشتصسملأ
،«انوروك» صسوريف ةعباتمل
ءابطألأ رابك نم لكصشت
بأرتلأ ربع نييئاصصخألأ
فأرصشإأ تحت ،ينطولأ
نوكتو ،ديزوب نب ريزولأ

راصشتنأ روطت ةعباتم اهتمهم
ماعلأ يأأرلأ غÓبإأو ءابولأ

.ماظتنابو ايموي كلذب
ح.نيدلأ رمق

يحصصلأ رجحلل زكأرم ¤إأ اهنولوحي قدانف باحصصأأ
تأرهطŸأو ةيئأذغلأ دأوŸاب نوعÈتي لامعأأ لاجرو

نماضضتلا حور ىيحي «انوروك»
 Úيرئاز÷ا طضسو

«انوروك» راصشتنأ نم دحلل ةلودلأ دوهج ‘ عاطقلأ ةمهاصسم ىلع صصر◊اب هترأزو تأراطإأ رمأأ

ةعام÷او ةعم÷ا ةÓضص قيلعت ىوتفل ÚنطاوŸا ةباجتضسا نمثي يدهملب ريزولا

انييفو وكصسوم ىلإأ ةدحأوو صسنوت ىلإأ2 ايكرت ىلإأ هجتت اهنم4

جراخلا نم نييرئازج ءÓجإل ةيوج تÓحر7
ةحودلا راطمب نيقلاعلا انتيلاج دارفأا لكضشم لح

اصضيأأ لامعألأ لاجر هيف مهاصسي تاعربتلل ينطو قودنصص ءاصشنإل أوعفأر

عربتلا ىلإا مهئÓمز نوعدي هيتفرغب ناملربلا يف باون
«انوروك» ةهجاومل مهبتاور نم رهضشأا3 ـب

،تافلملأ ديدع ةصشقانمل صصصصخ ،ءأرزولأ صسلجمل اعامتجإأ ،نوبت ديجملأ دبع ،ةيروهمجلأ صسيئر مويلأ صسأأرتي
.ينطولأ داصصتقإلأ ىلع طفنلأ راعصسأأ رايهنإأ تايعأدتو ،اندÓب يف «انوروك» صسوريف قيوطت تأءأرجإأ مييقت اهزربأأ

«ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘ف ى˘˘ي˘˘حأا
ط˘˘˘˘سسو ن˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘سضت˘˘˘˘˘لا حور
ن˘طو˘لا ل˘˘خاد ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

باحسصأا رداب ثيح ،هجراخو
فلتخم ر˘ب˘ع ة˘م˘خ˘سض قدا˘ن˘ف
اهليوحت ىلإا ،نطولا تاي’و
لاجرو ،يحسص رجح زكارمل
مهتا˘طا˘سشن ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب لا˘م˘عأا
نم ةمخسض تاي˘م˘كب او˘عر˘ب˘ت
ر˘سضخ˘لاو ة˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا داو˘˘م˘˘لا
قطانمب نيزوع˘م˘لاو ءار˘ق˘ف˘ل˘ل

عرا˘سس ا˘م˘ك ،دÓ˘ب˘لا ي˘˘ف ةد˘˘ع
م˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘عد˘˘˘˘˘˘ت ى˘˘˘˘˘˘لإا نور˘˘˘˘˘˘خآا
داو˘˘م˘˘لا˘˘ب تا˘˘ي˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسم˘˘˘لا
،اهعاونأا فل˘ت˘خ˘م˘ب ةر˘ه˘ط˘م˘لا

ءا˘ط˘سسب˘لا نو˘ن˘طاو˘م˘لا ى˘˘ت˘˘ح
ةبهلا هذه يف مهتسسمل اوكرت
ةبيرغب تسسيل يتلا ةينماسضتلا

لÓ˘خ ن˘م ،ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا ن˘˘ع
ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت تÓ˘˘م˘˘˘ح قÓ˘˘˘طإا

ي˘˘ف ل˘˘ك ة˘˘ع˘˘سساو م˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘تو
.هيح وأا هتقطنم

سصاو˘خ نو˘ير˘ئاز˘˘ج عرا˘˘سس
نور˘ي˘سسيو نو˘كل˘ت˘م˘˘ي ن˘˘م˘˘م
فلت˘خ˘م ر˘ب˘ع د˘قار˘مو قدا˘ن˘ف
ةد˘˘ج˘˘ن˘˘ل ،ن˘˘طو˘˘˘لا ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م
لÓخ نم ،ةيمومعلا تاطلسسلا

ةيقدنفلا م˘ه˘ل˘كا˘ي˘ه م˘ه˘ع˘سضو
اذإا ام ةلاح يف اهتمدخ تحت
ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘لا ى˘˘لإا تر˘˘ط˘˘سضا

،يحسصلا رجحلل ىرخأا زكارم
ثلاث ىلإا ر˘ئاز˘ج˘لا رور˘م د˘ع˘ب
سسور˘ي˘ف را˘سشت˘نا ن˘م عو˘ب˘˘سسأا
،اهعوبر فلت˘خ˘م˘ب «ا˘نورو˘ك»
مت امدعبف ،لسصح ام Óعف وهو
ةيقدنفلا تاسسسسؤوملا ل˘يو˘ح˘ت
قدن˘ف رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
،«سسيار˘˘˘˘˘˘لا» ،«سضا˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘لا»
بكر˘˘˘˘˘˘˘˘مو «نار˘˘˘˘˘˘˘˘فازا˘˘˘˘˘˘˘˘م»
نار˘˘˘هو˘˘˘ب «تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلد˘˘˘˘نأ’ا»
ى˘˘لإا ،سسادر˘˘مو˘˘ب˘˘ب يرو˘˘˘مزو
ةدئافل ،يحسصلا رجحلل زكارم
مهؤوÓجإا مت نيذلا نييرئازجلا

،ملا˘ع˘لا ق˘طا˘ن˘م ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م
يوجلا لقنلا لسش دعب كلذو
ر˘ج˘ح˘لا رار˘قإا د˘ع˘بو ،ا˘ي˘م˘لا˘ع
ن˘˘طاو˘˘م يأا ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ح˘˘سصلا
امداق ين˘طو˘لا بار˘ت˘لا ل˘خد˘ي
بحا˘سص سضر˘ع ،جرا˘خ˘لا ن˘˘م
هتامدخ ،«دازأا» قدا˘ن˘ف ع˘م˘ج˘م
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ى˘ل˘˘ع
لاح هلاح ،ةيلاج˘لا لا˘ب˘ق˘ت˘سس’
ةحايسسلا ةلاكو ىلع نيمئاقلا

،«رو˘ت ن˘يز˘لا ن˘˘ب» را˘˘ف˘˘سسأ’او
فرسصت تحت او˘ع˘سضو ن˘يذ˘لا

01 مناغتسسمب ةحسصلا ةيريدم
ةز˘ه˘ج˘مو ،ة˘˘سشور˘˘ف˘˘م ق˘˘ق˘˘سش
رجحلل تÓباسص يف ثاثأ’اب
نلعأا ،ةي’ولا تاذبو ،يحسصلا

ة˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘قإا بكر˘˘˘˘˘م بحا˘˘˘˘˘˘سص
لامآا دادو سسي˘ئرو «ف˘يد˘لا˘م»
هنأا ،رمع نب نايفسس ،مناغتسسم
ل˘يو˘ح˘ت˘ل ما˘ت داد˘ع˘ت˘سسا ى˘ل˘ع
ىلإا ناجملاب ،«فيدلام» قدنف
نيباسصملا جÓ˘ع˘ل ى˘ف˘سشت˘سسم
ةي’وبو ،«انورو˘ك» سسور˘ي˘ف˘ب
قد˘ن˘ف بحا˘سص ن˘ل˘عأا ،يداو˘لا
ن˘م د˘ع˘ي يذ˘لا ،«ي˘˘نا˘˘ج˘˘ت˘˘لا»
،ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘ب قدا˘˘ن˘˘ف˘˘لا ن˘˘˘سسحأا

تاطلسسلا ىلع هتامدخ سضرع
اذه ليوحت لجأا نم ةيمومعلا

ىلإا مخفلا يحا˘ي˘سسلا ل˘كي˘ه˘لا
لاح يف يحسصلا رجحلل زكرم
ي˘ف ة˘لود˘لا ه˘˘ت˘˘جا˘˘ت˘˘حا اذإا ا˘˘م
.«انوروك» ةمزأا قايسس

لاجر رداب ،هتاذ قايسسلا يف
مهتادعاسسم سضرع ىلإا ،لامعأا

دعسسي رارغ ىلع ،ةلودلا ىلع
هعمجم نأا نلعأا يذلا ،باربر
داد˘ع˘ت˘سسا ى˘ل˘ع «لا˘ت˘ي˘ف˘˘ي˘˘سس»
يرئازجلا بعسشلا عم فوقولل
و ،انوروك» سسوريفل يدسصتلل
هباسسح ىلع نيموي ذنم رسشن
اهيف ءاج ةديرغت «رتيوت» يف
ةبعسص تاقوأاب ر˘م˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا»
ا˘نورو˘ك ءا˘بو را˘سشت˘نا بب˘˘سسب
نل˘ع˘ي لا˘ت˘ي˘ف˘ي˘سس ع˘م˘ج˘م نأاو
دوهج يف ةمهاسسملل هدادعتسسا

ي˘ت˘لا ة˘مزأ’ا هذ˘˘ه ة˘˘ه˘˘با˘˘ج˘˘م
ررق ،هتهج نم ،اندÓب اهدهسشت

˘ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ،ى˘لو˘م لا˘م˘˘ك
،رئاز˘ج˘لا˘ب «sunev» ة˘كر˘˘سشل
نم دحلا ةيلمع يف ةمهاسسملا
،«ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘˘ف را˘˘سشت˘˘نا

عربتلا˘ب ة˘كر˘سشلا تما˘ق ثي˘ح
ة˘ع˘˘سس وذ ةرورا˘˘ق ف˘˘لأا05ـب
005lmايريتكبل˘ل دا˘سضم
ة˘ي’و تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل
بلغأا لبق˘ت˘سست ي˘ت˘لا ةد˘ي˘ل˘ب˘لا
اهت˘با˘سصإا ه˘ب˘ت˘سشم˘لا ت’ا˘ح˘لا
ت’ا˘ح˘لا اذ˘كو ،ءا˘بو˘لا اذ˘˘ه˘˘ب
.ةدكؤوملا

،نيرخآا لام لاجر ردابو اذه
ءار˘˘˘˘سشب ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي’و ي˘˘˘˘ف ل˘˘˘˘ك
د˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘سسلا ن˘˘˘م تا˘˘˘ن˘˘˘حا˘˘˘سش
،ا˘طا˘ط˘ب˘لا اذ˘˘كو ،ة˘˘ن˘˘ير˘˘ف˘˘لاو
ى˘ل˘ع نا˘ج˘م˘لا˘ب ا˘˘ه˘˘ع˘˘يزو˘˘تو
م˘ه˘ن˘م ة˘سصا˘خ ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
دوه˘ج˘ل ا˘م˘عد كلذو ،ءار˘ق˘ف˘لا
ر˘˘سسك ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘مار˘˘لا ة˘˘لود˘˘لا
ن˘يذ˘لا ن˘ي˘برا˘سضم˘˘لا ة˘˘كو˘˘سش
قرحل «انوروك» ةمزأا اولغتسسا

.نينطاوملا بويج
نو˘ن˘طاو˘م˘لا م˘ه˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م

يف امهم ارود اوبعل ،ءاطسسبلا
يتلا ينطولا نماسضتلا ةلمح
ة˘مزأا لÓ˘خ دÓ˘ب˘لا ا˘˘ه˘˘ت˘˘فر˘˘ع
ي˘ف ل˘ك اوردا˘ب˘ف ،«ا˘˘نورو˘˘ك»
تÓمح قÓطإاب هتقطنمو هيح
ة˘˘ع˘˘سساو م˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘تو ة˘˘فا˘˘˘ظ˘˘˘ن
نكامأ’ا ،تاقرطلا تفدهتسسإا
دجاسسم˘لا ى˘ت˘حو ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
اذ˘ه ن˘ع Ó˘سضف ،ا˘ه˘ق˘ل˘غ د˘ع˘ب

يف نماسضتلا رهاظم ترهظ
ردا˘ب ا˘مد˘ن˘ع ا˘هرو˘سص ل˘˘م˘˘جأا
با˘ب˘سشلا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م سسمأا
،م˘ه˘سشلاو ،ل˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘لا ،ي˘˘عاو˘˘لا
يزيت ةي’و يف ،ةدخ نب عارذب
’ لا˘ث˘م˘لا ل˘ي˘ب˘سس ى˘ل˘˘ع ،وزو
بحسس ةيلمع ميظنتب ،رسصحلا
نم مهتاسشاعم˘ل ن˘يد˘عا˘ق˘ت˘م˘لا

عسضو لÓخ نم ،ديربلا زكارم
نع ةدعاب˘ت˘م ا˘جرا˘خ ي˘سسار˘ك
يدا˘ف˘ت˘ل سضع˘ب˘لا ا˘م˘˘ه˘˘سضع˘˘ب
يف ىودعلا لاقتناو كاكتح’ا

ء’ؤو˘˘ه د˘˘حأا نا˘˘ك اذإا ا˘˘م لا˘˘˘ح
سسور˘ي˘ف˘˘ب ا˘˘با˘˘سصم خو˘˘ي˘˘سشلا
.«انوروك»

ر.نوراه



ي˘˘ف ،د˘˘م˘˘حا˘˘˘ب ن˘˘˘ب ف˘˘˘سشكو
جا˘˘ت˘˘نإ’ا نأا ،سسمأا ه˘˘ل ح˘˘ير˘˘سصت
نأا نكمي ةعنقأ’ا هذهل ينطولا
ايموي ةدحو فلأا005 ىلإا عفتري
هذه ىلع ريبكلا بلطلا ةيبلتل
نويلم11 نيب نمو ،تاجتنملا

7 عيزوت متي ،اهجاتنإا مت ةدحو
ى˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘يÓ˘˘م8 ى˘˘˘˘˘˘˘˘˘لإا
نويلم2 يلاوحو تايفسشتسسملا

ة˘˘ي˘˘لد˘˘ي˘˘سصلا ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘˘ع
اربتعم ،تايفسشتسسملل ةيزكرملا
نوظوظحم اننأا هتاذ تقولا يف
لود˘لا˘ب ة˘نرا˘ق˘م ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف
دوجو˘ب ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ي˘ف ىر˘خأ’ا

ي˘ج˘ت˘ن˘مو ة˘ع˘ن˘قأÓ˘ل ن˘ي˘ج˘ت˘ن˘م
يج˘ت˘ن˘مو ي˘لو˘ح˘كلا ر˘ه˘ط˘م˘لا
،ءابولا اذهب ة˘ط˘ب˘تر˘م˘لا ة˘يودأ’ا

دجوي هنأا بدتنملا ريزولا راسشأاو
ن˘ي˘ج˘ت˘ن˘م ة˘ع˘برأا ر˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘ف
ىلإا ةفاسضإ’اب ةيب˘ط˘لا ة˘ع˘ن˘قأÓ˘ل

ةعن˘سصم ة˘كر˘سش21 ي˘لاو˘˘ح
ن˘م ةر˘ه˘ط˘م˘لا ت’و˘ل˘˘ح˘˘م˘˘ل˘˘ل
.سصاخلاو ماعلا نيعاطقلا

،ةيبطلا ةعنقأ’اب قلعتي اميفو
سضع˘˘˘ب نأا د˘˘˘م˘˘˘حا˘˘˘ب ن˘˘˘ب لا˘˘˘˘ق
ي˘˘ف او˘˘عر˘˘سش ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
ينوناق ري˘غ ل˘كسشب ا˘هر˘يد˘سصت
يف انوروك سسوريف روهظ ىدل
بل˘˘ط˘˘ت يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا ،ن˘˘ي˘˘سصلا
عسضول ةماعلا تاطلسسلا لخدت

ر˘ي˘غ ر˘يد˘سصت˘لا تا˘كب˘˘سشل د˘˘ح
ريغ ،لاجملا اذه يف ةينوناقلا
هجاوي ،كلذ عم ةازاوملابو ،هنأا

ةلكسشم ةيبطلا ةعنقأ’ا وجتنم

،ة˘˘ي˘˘لوأ’ا داو˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘فو˘˘˘ت ي˘˘˘ف
ن˘˘م ة˘˘ع˘˘ن˘˘قأ’ا هذ˘˘ه نو˘˘˘كت˘˘˘تو
يف د˘جو˘ي قرو˘لا ن˘م ح˘ئا˘ف˘سص
،«نوÓب تليم» حسشرم اهطسسو
نحن» لوقلاب دمحاب نب حرسصو
ايلاح نيلماعتملا ء’ؤوه دعاسسن
ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل ة˘ق˘يد˘سصلا لود˘لا ع˘م
داوملا هذه ىلع لوسصحلا دسصق
.«ةعرسسب ةيلوأ’ا

دهسشن امد˘ن˘ع ه˘نأا˘ب ا˘ح˘سضو˘م
ني˘ب ج˘ت˘ن˘م ى˘ل˘ع بل˘ط˘لا ةدا˘يز
تا˘˘ئ˘˘م˘˘ب ا˘˘ها˘˘ح˘˘˘سضو ة˘˘˘ي˘˘˘سشع
ر˘˘˘هاو˘˘˘ظ أا˘˘˘سشن˘˘˘ت ،فا˘˘˘ع˘˘˘˘سضأ’ا
ريدسصتلا لÓخ نم ةبراسضملا
وأا ة˘˘˘يزاو˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘كب˘˘˘˘سشلا وأا
،راعسسأ’ا ةدايز ىتح وأا نيزختلا

ة˘عر˘سسب ة˘لود˘لا تما˘ق ه˘ي˘ل˘˘عو
ةعنقأ’ا يجت˘ن˘م ع˘م˘ج˘ب ةر˘ي˘ب˘ك
عيمجو مه˘تا˘نوز˘خ˘م ر˘ي˘خ˘سستو
.مهجاتنإا

نب فسشك هتاذ قابسسلا يفو
نع جارفإ’ا يرجي هنا ،دمحاب

لوحكلا نم تادراولا سصسصح
ن˘ي˘ع˘ن˘سصم˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘ه˘˘جو˘˘م˘˘لا
‐ورديهلا ليلاحملل ني˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

جاتنإا عفرب حا˘م˘سسل˘ل  ة˘ي˘لو˘ح˘ك
نمسض جردنت يتلا داوملا هذه
ءا˘بو را˘سشت˘نا ة˘ح˘فا˘كم ل˘ئا˘سسو
.سسوريف انوروك

نأا بدتنملا ريزولا حسضوأاو
ددسصب ايلاح يه ةيلاملا ةرازو
لو˘ح˘كلا سصسصح ن˘ع جار˘˘فإ’ا
ن˘ي˘ع˘ن˘سصم˘لا ح˘لا˘سصل ي˘ب˘˘ط˘˘لا
ه˘ب˘سش داو˘م˘لا هذ˘ه˘ل ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
عفرب مهل حامسسلل ةين’ديسصلا

نأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘سضم ،جا˘˘ت˘˘نإ’ا ةر˘˘˘ي˘˘˘تو
لو˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه لا˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسا
دنع يرور˘سض ر˘ي˘غ ي˘لو˘ح˘كلا
ءاملاب هيدي لسسغ درفلا ةيناكمإا

ام ،ةيناث نيثÓث ةدمل نوباسصلاو
تا˘ي˘م˘ك ر˘يذ˘ب˘ت مد˘ع˘ب ح˘˘م˘˘سسي

‐ورديهلا لولح˘م˘لا ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك
دمحاب نب نأامط امك ،يلوحك
ةداعإا مت ةين’ديسصلا رباخملا ناب

ةحسصلاب لفكتلا ةيغب اهميظنت
نمأا ىلع رهسسلا عم ةيمومعلا

ةفاسضإا ايعاد ،مهتÓئاعو اهلامع
،ةيبطلا تامامكلاب ةيامحلا ىلإا
ةرهطملا داوم˘لا لا˘م˘ع˘ت˘سسا ى˘لإا

نا ا˘ح˘سضو˘م ،ل˘ي˘فا˘ج ءا˘م ل˘ث˘م
هذه لثمل ادج سساسسح سسوريفلا
ىلع نينطاوملا ثح امك .ةداملا
نود ةيناكسسلا مهئاي˘حأا ر˘ي˘ه˘ط˘ت
.تايدلبلا حلاسصم راظتنا

بد˘ت˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘يزو˘˘لا ح˘˘سصنو
ةهجاوم مدع» :Óئاق نينطاوملا
د˘م˘ت˘ع˘ي ءا˘بو˘ل˘ل ر˘ي˘ب˘ك را˘˘سشت˘˘نا
دار˘فأ’ا ةرد˘ق ى˘ل˘ع ةرور˘سضلا˘˘ب

،ةيلوؤوسسملا حورب يلحتلا ىلع
مهلزا˘ن˘م ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لا لÓ˘خ ن˘م
ع˘˘م لا˘˘سصت’ا ن˘˘ع دا˘˘ع˘˘ت˘˘ب’او
سضارعأا روهظ ةلاح يف ءابرقأ’ا
از˘˘نو˘˘ل˘˘˘ف˘˘˘نأ’ سضار˘˘˘عأا ه˘˘˘ب˘˘˘سشت
.«ةيمسسوملا
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رئازجلا يف رفوتملا ةيبطلا ةعنقأ’ا ددع نأاب ،ةين’ديضصلا ةعانضصلاب فلكملا بدتنملا ريزولا ،دمحاب نب يفطل فضشك
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.انوروك سسوريف يضشفت ةيادب ذنم اهنم ءزج عيزوت يف عرضش ةدحو نويلم54 ـب ةردقملاو ،لبق نم ةرفوتملا تانوزخملا

سسي˘ئر˘لا ،را˘كح ق˘˘ي˘˘فو˘˘ت د˘˘كأا
،كارطانوسس عمجمل ماعلا ريدملا
ع˘م˘ج˘م˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘˘لا نأا
ىوسصق بهأات ةلاح يف يلورتبلا
سسور˘˘ي˘˘ف ي˘˘سشف˘˘ت˘˘ل يد˘˘سصت˘˘ل˘˘ل

نايب يف ،راكح فسشكو.انوروك
نأا ،سسمأا ،ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا هر˘˘˘˘˘سشن
رسصبتو ةمكحب لمعت كارطانوسس
نايحأ’ا سضعب يف انأاجل نإاو ىتح
لجأا نم تاءارجإ’ا ديدسشت ىلإا

لامعلاو تÓماعلا ةحسص ةيامح
د˘ه˘ج˘لا ي˘ف ة˘˘م˘˘ها˘˘سسم˘˘لا اذ˘˘كو
ة˘ح˘سصلا ة˘يا˘م˘˘ح ي˘˘ف ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ةيريدملا نأا اف˘ي˘سضم ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
نم ةلمج تذختا عمجملل ةماعلا
اه˘ن˘ي˘ب ن˘م ر˘ي˘باد˘ت˘لاو تاءار˘جإ’ا
ن˘˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لا
نا˘م˘˘سضل ،ط˘˘ق˘˘ف ن˘˘ي˘˘ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لا
تاذ راسشأاو ،لم˘ع˘لا ة˘يرار˘م˘ت˘سسا
ةماعلا ةيريدملا نأا ىلإا لوؤوسسملا
ةي˘ل˘م˘ع ف˘قو˘ب تما˘ق ع˘م˘ج˘م˘ل˘ل
دعاو˘قو ا˘ه˘تاد˘حو ي˘ف ة˘بوا˘ن˘م˘لا
عسضوو ماعطإ’ا قÓغإاو ،ةايحلا
يف ةلدعملا تابجولا عيزوتل ةيلآا
راكح لاقو ،ةيليغسشتلا تادحولا

ن˘ي˘ظ˘ق˘˘ي ا˘˘ن˘˘ئا˘˘ق˘˘ب لÓ˘˘خ ن˘˘م »:
ة˘ق˘ي˘ق˘ح ن˘ي˘كرد˘مو ن˘˘يد˘˘ن˘˘ج˘˘م
ان˘نإا˘ف ،ا˘ن˘ه˘جاو˘ت ي˘ت˘لا ر˘طا˘خ˘م˘لا
نيذلا ء’ؤوه عيمج دعاسسن فوسس
ءا˘ن˘ت˘ع’ا ي˘ف م˘ه˘ت˘م˘ه˘م ل˘ث˘م˘ت˘ت
˘ما˘ي˘ق˘ل˘ل ،ا˘ن˘ت˘مÓ˘سسو ا˘ن˘˘ت˘˘ح˘˘سصب
نم فورظلا لسضفأا يف مهلمعب
ود˘ع˘لا اذ˘ه د˘سض ا˘ن˘ت˘يا˘˘م˘˘ح ل˘˘جأا
ة˘ي˘لا˘ع˘ف˘ب ه˘ت˘برا˘ح˘مو قد˘ح˘˘م˘˘لا

ريدم˘لا سسي˘ئر˘لا ا˘عدو.«ةعاجنو
يتلا لكايهلا لك عمجملل ماعلا
ءا˘ن˘ب˘لا تا˘˘كر˘˘سش ى˘˘ل˘˘ع فر˘˘سشت
ىوقلا سصيلقت ةيناكمإا سصحفل
،اتقؤوم لمعلا قي˘ل˘ع˘ت وأا ة˘ل˘ما˘ع˘لا

اه˘ي˘ف˘ظو˘م ة˘ير˘يد˘م˘لا تعد ا˘م˘ك
اهذخأ’ ةزاجإا ديسصر مهيدل نيذلا
ةسصاخلا لكايهلا لمع ةقاعإا نود
طا˘˘سشن ق˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت اذ˘˘˘كو ،م˘˘˘ه˘˘˘ب
رقم يف نيبردتملاو نينوكتملا
تاد˘˘˘حو˘˘˘لاو ة˘˘˘˘ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ةرادإ’ا
،ر˘خآا را˘ع˘سشإا ى˘ت˘ح ة˘ي˘ل˘ي˘غ˘˘سشت˘˘لا
سصي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت ى˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘سضإ’ا˘˘˘˘ب
.تاعامتج’ا

ز.لامج

ر˘يزو ،يرا˘م˘˘ع ف˘˘ير˘˘سش ر˘˘مأا
عسضوب ،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحÓفلا

تاباغلاو جاتنإ’ا عاطق لئاسسو
ة˘يا˘م˘ح˘ل ل˘خد˘ت˘لاو م˘ي˘ق˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل
عم فايرأ’ا يف ةسصاخ ةنكاسسلا
ماعلا عاطقلا نم ةرطايبلا دينجت
ة˘˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘ت˘˘لا م˘˘عد˘˘ل سصا˘˘خ˘˘˘لاو
نينطاوملل ةيئا˘قو˘لاو ة˘ي˘ح˘سصلا
.ةلوزعملا قطانملاو ىرقلا يف

ع˘م ا˘عا˘م˘ت˘جا ر˘يزو˘لا سسأار˘تو
فرغ مهنيب نم نيينهملا يلثمم
ة˘ي˘ن˘طو˘لا سسلا˘ج˘م˘لاو ة˘حÓ˘ف˘لا
ةسصاخ ةيحÓفلا بعسشلل ةينهملا

ة˘ع˘سساو داو˘م˘ل ة˘ج˘ت˘ن˘م˘لا ا˘ه˘ن˘م
،راسضخلا ،اطاط˘ب˘لا كÓ˘ه˘ت˘سس’ا
˘مو˘ح˘ل˘لا ،ةر˘ب˘سصم˘لا م˘طا˘م˘ط˘˘لا
،بو˘ب˘ح˘لا ،ءا˘سضي˘ب˘لاو ءار˘م˘ح˘لا
ةحلسصم اذكو ،بيلحلا ،نوتيزلا
مت نيأا ،عاطقلا تاراطإاو تاباغلا
رمت يتلا عاسضوأ’ا ىلإا قرطتلا
ءابو يسشفت لظ يف دÓبلا اهب

تاءارجإ’او ،دجت˘سسم˘لا ا˘نورو˘ك
عا˘˘ط˘˘ق فر˘˘ط ن˘˘م ةذ˘˘خ˘˘ت˘˘م˘˘˘لا

يويح عاطق هرابتعاب ،ةحÓفلا
ري˘فو˘ت ل˘جأا ن˘م ،ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سساو
دينجتو نيينهملل ةياقولا لئاسسو
تادعملاو ةيداملا لئاسسولا لك
ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا ىد˘˘ل ةر˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا

ىدلو ةياسصولا تحت تارادإ’او
نأا يرا˘م˘ع ر˘ب˘ت˘˘عاو.نيحÓفلا
دÓبلا ا˘هد˘ه˘سشت ي˘ت˘لا عا˘سضوأ’ا

ز˘يز˘ع˘ت˘ل ة˘سصر˘ف ر˘ب˘ت˘ع˘ت ا˘ي˘˘لا˘˘ح
ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ة˘˘نر˘˘سصع
ريفوت ىلع ارداقو ايوق حبسصيل

ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا تا˘˘جا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘حا ل˘˘˘ك
بج˘˘˘˘يو ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘كÓ˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سس’ا
ل˘ي˘ع˘ف˘ت˘ل ر˘ب˘˘ع˘˘لا سصÓ˘˘خ˘˘ت˘˘سسا
ظ˘ف˘ح ج˘مار˘بو تارا˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سس’ا

ن˘ع ي˘ن˘طو˘لا جا˘ت˘نإ’ا ن˘ي˘م˘ث˘تو
نيزختلا تاردق عيسسوت قيرط
ررحتلاو ريدسصت˘لاو ل˘يو˘ح˘ت˘لاو
راطإا يف جرا˘خ˘ل˘ل ة˘ي˘ع˘ب˘ت˘لا ن˘م
تا˘ماز˘ت˘لاو ة˘مو˘كح˘لا ج˘ما˘نر˘˘ب
. ةيروهمجلا سسيئر

ع.لÓب

:راكح قيفوت ،لمعلا ةيرارمتضسا نامضضل طقف Úيضسيئرلا ÚفظوŸا ىلع ظاف◊ا دكأا

«انوروك سسوÒف يضشفت ةهجاوŸ ىوضصق بهأات ةلاح ‘ كارطانوضس»

ةلوزعŸا قطانŸاو ىرقلا ‘ Úنطاوملل ةيئاقولاو ةيحضصلا ةيطغتلا معدل

«انوروك» سسوÒف راضشتنا نم ميقعتلل تاباغلاو جاتنإلا عاطق تادعم Òخضست

:دكؤوي حابضصم ،روضسيفÈلا ةيدعŸا سضارمأÓل ةيرئاز÷ا ةيعم÷ا سسيئر
انوروك نم ةياقولل رئازجلل نآلا ىتح رفوتŸا ديحولا حÓضسلا يه ةياقولا

ءافضشلل تلثامت ةلاح22 اهنم931 ىلإا زفقي ةدكؤوملا تاباضصإ’ا ددع

رئازجلا يف51 ـلا هتيحضض دضصحي «انوروك» ءابو

ةدنجم اهنأا دكأا سصارخلوب رهاضش
 ةمدخلا ةيرارمتضسا نامضضل

ءابرهكلا عطق قلعت «زاغلنوضس»
نيرخأاتملا ىلع زاغلاو
ريتاوفلا ديدضست يف
سسيئرلا ،سصارخلوب رهاضش دكأا
ىلع ،زاغلنوضسل ماعلا ريدملا

رايتلا عطق ءارجإا قيلعت
زاغلاب دوزتلاو يئابرهكلا

نينطاوملا ديدضست مدع ببضسب
ةرتفلا هذه لÓخ ريتاوفلل
.دÓبلا اهب رمت يتلا

ماعلا ريدملا سسيئرلا اعدو
ليلقتلل نينطاوملا زاغلنوضسل
مقرلاب لاضصت’او لقنتلا نم
،باطعأ’ا نع غيلبتلل3033
نينطاوملا سصارخلوب نأامطو
هعورفو زاغلنوضس عمجم نأاب
ديوزتلا نامضضل دنجت
ذختا ثيح ،زاغلاو ءابرهكلاب
ريبادتلا نم ةعومجم
عضضولا عم ةازاوم ةيزارتح’ا
نامضض لجأا نم يلاحلا يحضصلا
لÓخ نم ةمدخلا رارمتضسا
ىوتضسم ىلع ةمزأا هيلخ ءاضشنإا

.زاغلنوضس عورف لج
نم رثكأا حيرضست نع فضشك امك
عمجملا لامع نم ةئاملاب04
كلذو ،نمأ’ا ناوعأا اداع ام
سسيئر تارارقل اقيبطت
نأامط امك ،ةيروهمجلا
ةرفوتم ةقاطلا نأاب نينطاوملا

ىلع مهايإا اثاح ةيفاكو
،ءابرهكلل ينÓقعلا لÓغتضس’ا

.ريذبتلا نع داعتب’او
ز.لامج

ليعا˘م˘سسا رو˘سسفور˘ب˘لا د˘كأا
ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر ،حا˘˘ب˘˘سصم
،ةيدعملا سضارمأÓل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
عجانلا حÓسسلا يه ةياقولا نأا
نآ’ا ى˘ت˘ح ر˘فو˘ت˘م˘لا د˘˘ي˘˘حو˘˘لا
ملا˘ع˘لا ءا˘ح˘نأا ة˘ي˘ق˘بو ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل
.91 ديفوك سسوريف ةهجاومل

رو˘˘سسفور˘˘ب˘˘لا ح˘˘سضوأاو
سضار˘˘˘مأ’ا ي˘˘˘ف سصت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘˘لا
ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘˘لا
ة˘سصسصخ˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسإ’ا
مل هنأا راطقلاب يسسيلف يداهلا
’إا فورظلا هذه لثم يف قبي
حÓسسلاب اهفسصو يتلا ةياقولا
ع˘˘جا˘˘ن˘˘لاو ل˘˘ه˘˘سسلا د˘˘ي˘˘حو˘˘˘لا
يذلا انوروك سسوريف ةهجاومل
ملاعلاب راسشتن’ا عسساو حبسصأا

ن˘˘م ءا˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا ن˘˘كم˘˘ت˘˘ي م˘˘لو
دحل حاقل وأا جÓع نع فسشكلا
ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ى˘˘˘˘لا ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘عاد ،نآ’ا

ا˘ه˘ب تسصوأا ي˘ت˘لا تاءار˘جإ’ا˘ب
نا˘˘˘˘كسسلاو ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘سصلا ةرازو
تا˘˘ي˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسم˘˘˘لا حÓ˘˘˘سصإاو
نيديلا ل˘سسغ ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لاو
تارم ةد˘ع نو˘با˘سصلاو ءا˘م˘لا˘ب
ةيناث نيرسشع ةدملو مويلا يف
لو˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا˘˘ب وأا ل˘˘قأ’ا ى˘˘ل˘˘ع
ريبخلا تاذ ددسشو ،يلوحكلا

ةفاسسملا مارتحا ةرورسض ىلع
سصاخسشأ’ا ن˘ي˘ب ل˘سصف˘ت ي˘ت˘لا
لزنملا نم جورخلا ةلاح يف
تا˘˘جا˘˘˘ح˘˘˘لا سضع˘˘˘ب ءا˘˘˘سضق˘˘˘ل
ةيويحلا تاعاطقلاب ل˘م˘ع˘لا˘بو
ع˘م ل˘قأ’ا ى˘ل˘˘ع د˘˘حاو ر˘˘ت˘˘م˘˘ب
يرا˘سضح كو˘˘ل˘˘سسب ي˘˘ل˘˘ح˘˘ت˘˘لا

رطخلا اذه ةهجاومل لوؤوسسمو
امك  ،عمجأا ملاعلا ددهي يذلا
˘مرا˘سصلا ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا ى˘ل˘ع د˘كأا
عيمج ي˘فو ة˘فا˘ظ˘ن˘لا بناو˘ج˘ل
ل˘˘سسغ ى˘˘لإا ا˘˘ي˘˘عاد ت’ا˘˘ح˘˘˘لا

متي يتلا تاحاسسملا فيظنتو
فلتخم اذكو يديأ’اب اهسسمل
اهلامع˘ت˘سسا م˘ت˘ي ي˘ت˘لا ءا˘ي˘سشأ’ا
ف˘تا˘ه˘لا رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي
ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘˘كلإ’ا تا˘˘˘حو˘˘˘ل˘˘˘لاو
.باوبأ’ا سضبقمو بوسساحلاو

تاذ دكأا هتاذ قايسسلا يفو
ر˘˘فا˘˘ظ˘˘ت نأا ى˘˘ل˘˘ع لوؤو˘˘سسم˘˘لا
عسساو لكسشب م˘ها˘سسي دو˘ه˘ج˘لا
ر˘ط˘خ لا˘ق˘ت˘˘نا ن˘˘م د˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف
سضيفختلا لÓخ نم سسوريفلا

ن˘˘˘ي˘˘˘ب ا˘˘˘˘م ت’ا˘˘˘˘سصت’ا ن˘˘˘˘م
حفاسصتلا يدا˘ف˘تو سصا˘خ˘سشأ’ا
ةيامح عم تÓ˘ب˘ق˘لاو يد˘يأ’ا˘ب
ةيمومعلا ةحسصلا يمدختسسم
ءا˘ن˘ع˘˘ب ء’ؤو˘˘ه بي˘˘سصأا اذإا ه˘˘نأ’
ع˘˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘سسي ’ ه˘˘نا˘˘˘ف د˘˘˘يد˘˘˘سش
.نينطاوملاب لفكتلا ةلسصاوم

ح.ميلضس

سسوريفب تايفولا ددع عفترا
،51 ىلإا رئازجلا يف «انوروك»
نويزفلتلا هنع نلعأا ام بسسح
ا˘م˘ي˘ف ،سسمأا ءا˘سسم ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
ىلإا دكؤوملا تاباسصإ’ا ددع زفق
.ةلاح931

ة˘ن˘ج˘ل تن˘ل˘عأا ا˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
،«انوروك» ءابو دسصرو ةعباتم
ة˘˘ح˘˘˘سصلا ةرازو˘˘˘ل ة˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘لا

حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كسسلاو
22 ليجسست نع ،تايفسشتسسملا

ةلاح43و ،ءافسشلل تلثامت ةلاح

ةدجاوتم اهتباسصإاب هبتسشم ىرخأا
تفاسضأاو ،نطولا تايفسشتسسمب
ت’ا˘˘ح را˘˘م˘˘عأا ط˘˘سسو˘˘ت˘˘˘م نأا
مه˘ل˘كو ،ة˘ن˘سس46 تا˘ي˘فو˘˘لا
.ةنمزم سضارمأا نم نوناعي

ك.اضضر

Ÿف يضشفت ةهجاوÒانوروك» سسو»

ميقعتلاو Òهطتلا داوم جاتنإا تاردق فعاضضت ةضصاخو ةيمومع تاضسضسؤوم
داو˘˘م جا˘˘ت˘˘نإا عا˘˘ط˘˘ق د˘˘˘ه˘˘˘سشي

تاجت˘ن˘مو م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لاو ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لا
هذه اربتعم اطاسشن ةنيدبلا ةفاظنلا
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ءو˘ج˘˘ل د˘˘ع˘˘ب ،ما˘˘يأ’ا
ن˘˘ي˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘˘لا ن˘˘˘م تا˘˘˘كر˘˘˘سشلا
ةفعاسضم ىلإا سصاخلاو يمومعلا
راسشتنا لظ يف ةيجاتنإ’ا اهتاردق
(91˘˘‐ د˘˘ي˘˘فو˘˘ك) ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘˘بو
ن˘م د˘يد˘ع˘لا تعر˘سشو.رئازجلاب
ةسصاخلاو ةي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘كر˘سشلا
د˘˘سصق ة˘˘يرادإ’ا تاءار˘˘˘جإ’ا ي˘˘˘ف
ةفعاسضمل سصخر ىلع لوسصحلا
ةديدج تاج˘ت˘ن˘م لا˘خدإاو جا˘ت˘نإ’ا
بناج ىلإا ،ةيجاتنإ’ا اهترود يف
ةيلوأ’ا داوملا ىلع بلطلا ةدايز
بسسحو ،جا˘ت˘نإ’ا ي˘ف ة˘ي˘سسا˘˘سسأ’ا

ماعلا ريدم˘لا ،ف˘ي˘سض ن˘ب ن˘ي˘سسح
ةرادإ’ ةماعلا ةيريدملا˘ب ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب
ةرازو ي˘ف ،ما˘ع˘لا قو˘سسلا عا˘ط˘˘ق
عاطقلا نإاف ،مجان˘م˘لاو ة˘عا˘ن˘سصلا
جا˘˘ت˘˘نإا لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
داو˘مو ة˘م˘ق˘ع˘م˘˘لا تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
ةسسسسؤوملا لمسشي يندبلا ريهطتلا

ف˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا داو˘˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ربع (دان˘يإا) م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا تا˘ج˘ت˘ن˘مو
بناج ىلإا رئازجلا ‐اكيميسش هعرف
ةين’ديسصلا تا˘عا˘ن˘سصلا ع˘م˘ج˘م
تا˘عا˘ن˘سصلا ة˘كر˘سشو (لاد˘˘ي˘˘سص)
،(ديتو˘كو˘سس) ة˘ي˘ن’د˘ي˘سصلا ه˘ب˘سش
تناك تاكرسشلا هذه نأا احسضوم
يداع لكسشب قوسسلا عم لماعتت
بل˘ط ة˘ي˘ب˘ل˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘ح˘˘يرأا ل˘˘كبو
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا تا˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا

نأا ر˘ي˘غ ،دار˘فأ’او تا˘ي˘لد˘ي˘˘سصلاو
ه˘ب ر˘م˘ت يذ˘لا سصا˘خ˘لا ع˘˘سضو˘˘لا
ءابو راسشتنا لظ يف ايلاح دÓبلا

ةدايزل اهد˘ي˘ن˘ج˘ت بل˘ط˘ت ا˘نورو˘ك
.هعيونتو جاتنإ’ا ةيمك

هذه راعسسأا عافترا سصوسصخبو
تا˘ي˘لد˘ي˘سصلا ي˘ف تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

دكأا ،فيظنتلا داوم عيب تÓحمو
دوعي ببسسلا نأا لوؤوسسملا سسفن
هذ˘ه ى˘ل˘ع ر˘ي˘ب˘˘كلا بل˘˘ط˘˘لا ى˘˘لإا
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا فر˘˘ط ن˘˘م داو˘˘م˘˘لا

.طرفملا كÓهتسس’او
ك.اضضر



بلا˘˘ط˘˘لا ل˘˘ث˘˘˘م د˘˘˘قو اذ˘˘˘ه
هليمز ة˘ق˘فر ،ه˘تاذ ي˘ع˘ما˘ج˘لا
ةيسضقلا سسفن يف ةمكاحملل
نيدأاو ،يسضاملا ةيليوج رهسش
،اذفان اسسبح ن˘ي˘ما˘ع ة˘بو˘ق˘ع˘ب

ةمر˘ح˘ب سسا˘سسم˘لا ة˘م˘ه˘ت ن˘ع
سصاخسشأÓل ةسصا˘خ˘لا ةا˘ي˘ح˘لا

.ريهسشتلاب ديدهتلاو
دوعت ،ةيسضقلا هذه تايثيح

ا˘˘ه˘˘ب تمد˘˘ق˘˘ت ىو˘˘˘كسش ى˘˘˘لإا
،ة˘ع˘يرزو˘ب ة˘ع˘ما˘ج˘ب ةذا˘ت˘˘سسأا
ةميرجلا ةحفاكم ةقرف ىدل
دسض راوزلا بابب ةيتامولعملا

بق˘˘ع كلذو ،ن˘˘ي˘˘˘لو˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘م
ة˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘لا سضع˘˘˘ب ة˘˘˘يا˘˘˘سشو
ةغل21 جو˘ف˘ب م˘ه˘˘ئÓ˘˘مز˘˘ب
ثد˘ح˘ت˘لا ى˘ل˘˘ع ة˘˘يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإا
طاق˘ت˘لاو ا˘ه˘ق˘ح ي˘ف ءو˘سسلا˘ب

تا˘˘هو˘˘يد˘˘ي˘˘فو ا˘˘˘ه˘˘˘ل رو˘˘˘سص
ة˘سضير˘ع ر˘ير˘ح˘ت˘ب د˘عو˘˘ت˘˘لاو
ةبلط عيمج لبق نم ةعقوم
ا˘ه˘م˘يد˘ق˘˘ت˘˘ل ا˘˘هد˘˘سض جو˘˘ف˘˘لا
ا˘˘هر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘˘ت د˘˘˘سصق ،ةرادإÓ˘˘˘ل

نم زاز˘ف˘ت˘سسÓ˘ل م˘ه˘سضر˘ع˘ت˘ل
لاسسرإاب اوماق مث نمو ،اهفرط
يلودلا بعÓل روسصلا كلت
ىلع ،حÓسص دمحم يرسصملا

11 هب يذلا يمسسرلا هباسسح
ريهسشتلا دسصق عباتم نويلم
تاذ تحت˘ف ا˘هر˘ثإا ى˘ل˘ع ،ا˘ه˘ب
،ةقمع˘م تا˘ير˘ح˘ت ح˘لا˘سصم˘لا
كل˘ت قار˘ت˘خا د˘ع˘˘ب تب˘˘ث ن˘˘يأا
قيبطتب ةدوجوملا ةعومجملا

جوف ةيمسست تحت «جنسسملا»
تÓ˘ي˘ج˘˘سست دو˘˘جو ن˘˘ع ،21
ةبل˘ط˘لا د˘حأا سصخ˘ت ة˘ي˘تو˘سص
كلت لغتسسيسس هّنأاب اهيف درو
ا˘هد˘يد˘ه˘ت ي˘ف تا˘هو˘يد˘ي˘ف˘˘لا
ىلع لوسصحلا لباقم اهرسشنب
م˘ت ه˘ي˘ل˘عو ،ة˘ي˘˘فا˘˘سضإا طا˘˘ق˘˘ن
هب˘ت˘سشم˘لا ل˘ك ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت
مهتبقاعم تم˘ت ن˘يذ˘لا ،م˘ه˘ي˘ف
اول˘ي˘حأا ثي˘ح ،ا˘ي˘ئاز˘جو ا˘يرادإا

ثيح ،يبيدأاتلا سسلجملا ىلع
ن˘م ي˘سسي˘ئر˘لا م˘ه˘ت˘م˘لا ع˘ن˘˘م
ع˘˘م ن˘˘ي˘˘ما˘˘ع ةد˘˘م ة˘˘سسارد˘˘لا
يف ةكرا˘سشم˘لا ن˘م نا˘مر˘ح˘لا
.رتسساملا

watan@essalamonline.com
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 ةمصصاعلاب ةيرأدإأ تاعطاقم3 ـل روزم متخ لامعتصساب

قاعم تاقاطب .. ةقايضسلا سصخر روزت ةباضصعب ةحاطإلا
ةبيورلاب ةيرادإا تاررحمو

ةريخألأ ةعاصس84 ـلأ لÓخ نيرخآأ61 ةباصصإأو اصصخصش21 ةافو

نينطاوملا حاورأا دضصح لضصاوي تاقرطلا باهرإا

سسمأا لوأا ،تن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت
ة˘˘طر˘˘سشلا ة˘˘قر˘˘ف ،سسي˘˘م˘˘خ˘˘لا
،ةبيورلا ةرئاد نمأ’ ةيئاسضقلا

اهنمسض ةباسصعب ةحاطإ’ا نم
،ي˘لآ’ا مÓ˘عإ’ا ي˘ف سسد˘ن˘ه˘م
تاررحم ريوزت يف ةسصتخم
،ةقايسسلا سصخر اهنم ،ةيرادإا

تاقاطب اذكو ،علسسلا ريتاوفو
مت˘خ لا˘م˘ع˘ت˘سسا˘ب ،ن˘ي˘قا˘ع˘م˘لا

ةيرادإا تاعطاقم ثÓثل روزم
.ةمسصاعلاب

م˘ت ة˘با˘سصع˘لا هذ˘ه كي˘كف˘˘ت
ةبقارملل سصخسش فيقوت دعب

،ةبيورلا ةنيدم ىوتسسم ىلع
ة˘سصخر ّنأا˘˘ب ف˘˘سشت˘˘كا ثي˘˘ح
ةقاطب زوحيو ةروزم هتقايسس
هنأا مغر ،اسضيأا ةروزم قاعم
ةح˘سصب ع˘ت˘م˘ت˘ي يدا˘ع نا˘سسنإا

ينمأا قيقحت حتف متيل ،ةديج
ن˘˘˘ع ف˘˘˘سشكلا ن˘˘˘ع ر˘˘˘˘ف˘˘˘˘سسأا
يتلا ،ركذلا ةفلاسسلا ةباسصعلا
يف سسدنهم اه˘ن˘م˘سض ط˘سشن˘ي
ي˘ف ن˘˘ط˘˘ق˘˘ي ،ي˘˘لآ’ا مÓ˘˘عإ’ا

Óسضف ،ةمسصاعلاب ياد نيسسح
،«زا˘غ˘ل˘نو˘سس» ي˘˘ف نو˘˘ع ن˘˘ع
ة˘ي’و˘ب واودو˘˘ب ي˘˘ف ن˘˘ط˘˘ق˘˘ي
رمعلا نم ناغ˘ل˘ب˘ي ،سسادر˘مو˘ب
،يلاوتلا ىلع ةنسس53و54
قئا˘ثو˘لا ر˘يوز˘ت˘ب مو˘ق˘ي لوأ’ا

ن˘ع ه˘لز˘ن˘م ي˘ف تا˘قا˘ط˘ب˘˘لاو
،«ر˘ي˘نا˘كسسلا» زا˘˘ه˘˘ج ق˘˘ير˘˘ط
،ع˘ي˘فر˘لا عو˘ن˘لا ن˘م ة˘ع˘با˘طو
نم لك متخب مهيلع متخيو
نيسسحل ةيرادإ’ا تاعطاقملا
،يقاربو ،سسيار دارم رئب ،ياد
فارطأاك ء’ؤوه سسسسأات ثيح

.لاحلا فلم يف ةيندم
ةينمأ’ا ةقرفلا تنكمت دقو

دا˘˘ت˘˘ع˘˘لا ز˘˘ج˘˘˘ح ن˘˘˘م ،ا˘˘˘ه˘˘˘تاذ
لخاد ريوزتلا يف لمعتسسملا

يف سسدنهملا) مهتملا نكسسم
د˘˘ع˘˘ب كلذو (ي˘˘˘لآ’ا مÓ˘˘˘عإ’ا
نم ةريخ˘سست ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا

.ةيروهمجلا ليكو
قيقح˘ت˘لا لا˘م˘كت˘سسا د˘ع˘بو

،امهيف هبت˘سشم˘لا مّد˘ق ي˘ن˘مأ’ا
ي˘ئا˘سضق˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
م˘ت ن˘يأا ،ة˘ب˘يور˘لا ة˘م˘˘كح˘˘م˘˘ب
تقؤو˘م˘لا سسب˘ح˘لا ا˘م˘ه˘˘عاد˘˘يإا
ثحبلا عم ،قيقحتلا ةمذ تحت

دجاوتملا يسسيئرلا مهتملا نع
.رارف ةلاح يف

ر.رجاه

،مهفتح ا˘سصخ˘سش21 ي˘ق˘ل
حورجب نور˘خآا61 بي˘سصأاو
7 ي˘ف ةرو˘ط˘خ˘˘لا ة˘˘توا˘˘ف˘˘ت˘˘م
لÓخ تلجسس رورم ثداوح
رب˘ع ةر˘ي˘خأ’ا ة˘عا˘سس84 ـ˘˘لا

،ن˘طو˘لا تا˘قر˘˘ط ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا تل˘ج˘˘سسو
اهل نايب يف ،ةيندملا ةيامحلل
تلجسس ة˘ل˘ي˘سصح ل˘ق˘ثأا ،سسمأا

يداولا ة˘ي’و ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
رخآا ةباسصإاو سصاخسشأا4 ةافوب
ن˘ي˘ب ماد˘˘ط˘˘سصا ر˘˘ثا حور˘˘ج˘˘ب
نزو˘لا ن˘م ةرا˘ي˘سسو ة˘ن˘˘حا˘˘سش

ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ،ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘لا
30 م˘قر ي˘ن˘˘طو˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا
ةر˘˘ئاد رو˘˘ي˘˘ط˘˘لا مأا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘ب
 .ريغملا

تاد˘˘˘حو تل˘˘˘˘خد˘˘˘˘تو اذ˘˘˘˘ه
فيسضي ‐ ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
ل˘˘جا ن˘˘م ‐ ه˘˘˘تاذ رد˘˘˘سصم˘˘˘لا
ـل ةيلوأ’ا تافاعسسإ’ا ميدقتلا

او˘ب˘˘ي˘˘سصأا سصا˘˘خ˘˘سشأا80
ءار˘˘˘ج ن˘˘˘م تا˘˘˘قا˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘خا˘˘˘˘ب
يدا˘˘حأا زا˘˘غ م˘˘ه˘˘قا˘˘سشن˘˘ت˘˘˘سسا
نم ثعبنملا نوبركلا ديسسكأا
لكب اذ˘هو ،ها˘ي˘م˘لا تا˘نا˘خ˘سس

،ةماعنلاو ةديعسس يتي’و نم
نيع يف اياحسضلاب لفكتلا مت
ى˘˘لإا م˘˘ه˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘تو نا˘˘كم˘˘˘لا
فر˘ط ن˘˘م تا˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا
 .ةيندملا ةيامحلا ناوعأا

تل˘خد˘ت ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
نم ،ةيندملا ةيامحلا حلاسصم
،ةيرسضح قئارح7 ءافطإا لجأا

ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ىر˘خأاو ،ة˘ي˘عا˘ن˘سص
،ر˘ئاز˘ج˘˘لا تا˘˘ي’و ن˘˘م ل˘˘كب
اذكو ،ةسسبت ،يداولا ،ةيدملا
.ةليسسملا

ط.ةراصص

ةر˘˘ئاد ن˘˘مأا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع حا˘˘طأا
ةيمارجإا ةكبسشب ،ةسسبتب ةزنولا

ج˘يور˘تو ر˘يوز˘ت ي˘ف ة˘سصت˘خ˘م
4 م˘سضت ،ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
يف فظوم مهنيب نم سصاخسشأا
ةيداسصتق’ا تاعا˘ط˘ق˘لا ىد˘حإا
.ةيمومعلا

بسصن د˘ع˘ب تم˘ت ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا
دار˘˘فأا د˘˘حأ’ م˘˘كح˘˘م ن˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ك
ة˘ب˘قار˘م تم˘ت ثي˘ح ،ة˘˘كب˘˘سشلا
ناكم ةمهادم اذ˘كو ه˘تا˘كر˘ح˘ت
هلاورسس بيجب طبسضو هدجاوت
84 اهددع ةروزم ةيدقن قاروأا

مت ،جد0002 ةئف نم ةقرو
هيف هبت˘سشم˘لا فا˘ق˘يإاو ا˘هز˘ج˘ح
،ةرئادلا نمأا رقم ىـلإا هليوحتو
طروت تبث هعم قيقحتلا دعبو
ثيح ،هعم نيرخآا سصاخسشأا3
نأا ،ر˘˘مأ’ا˘˘ب ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا حر˘˘˘سص
ةروز˘˘م˘˘لا ة˘˘يد˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا قاروأ’ا
دحأاب فظوم سصخسش هل اهملسس
ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا تا˘˘˘عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا
ه˘˘ت˘˘ق˘˘فر˘˘ب نا˘˘ك ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘ق’ا
ةبكرم نتم ىلع رخآا سصخسش
ا˘هز˘ج˘ح م˘ت ي˘ت˘لاو ،ة˘ي˘حا˘˘ي˘˘سس
ط˘سسو˘ب ءا˘ي˘حأ’ا د˘حأا˘ب بآار˘م˘ب

نيينعملا فيقوت دعب ،ةنيدملا
.مهنكاسسم سشيتفتو

ةلسصاومو ،هتاذ قايسسلا يف
ريرحت مت قيقح˘ت˘لا تا˘ير˘ج˘م˘ل
كن˘˘ب˘˘ل˘˘ل ي˘˘سصخ˘˘سش ف˘˘ي˘˘ل˘˘كت
ل˘جا ن˘م ،ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘لا

،ةيدقن˘لا قاروأ’ا هذ˘ه ة˘ن˘يا˘ع˘م
ر˘ير˘ق˘ت لÓ˘خ ن˘م ن˘ي˘ب˘ت ثي˘˘ح
د˘ع˘بو ،ةروز˘م ا˘˘ه˘˘نأا  ةر˘˘ب˘˘خ˘˘لا
تاملاكملا فو˘سشك لÓ˘غ˘ت˘سسا
تبث ةعبرأ’ا فارطأÓل ةيفتاهلا

.مهن˘ي˘ب م˘كح˘م ق˘ي˘سسن˘ت دو˘جو
،هر˘كذ ق˘ب˘سس ا˘م ءو˘سض ى˘˘ل˘˘عو
تاءار˘جإ’ا ة˘فا˘ك ذا˘خ˘تا د˘ع˘˘بو
فلم زجنأا ،ةمزÓ˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا

لوح ،نيطروتملا دسض يئازج
دوقنلا ع˘يزو˘تو راد˘سصإا ة˘يا˘ن˘ج
يف ةروزملا ةيرئازجلا ةينطولا
،ةمظنم ةيمارجإا ة˘ي˘ع˘م˘ج را˘طإا
مامأا نيينعملا ميدقت اهدعب متيل
تانيوعلا ةمكحم ىدل ةلادعلا
عاد˘يإ’ا˘ب ار˘مأا ترد˘سصأا ي˘˘ت˘˘لا

عبارلا عسضو امنيب ،مهنم3 دسض
 .ةيئاسضقلا ةباقرلا ماظن تحت

تأديبع بيطلأ

ن˘˘مأ’ا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم تن˘˘˘كم˘˘˘ت
،ةنتاب نمأا˘ب ع˘سسا˘ت˘لا ير˘سضح˘لا

ىد˘˘حإا ة˘˘قر˘˘سس ز˘˘˘غ˘˘˘ل كف ن˘˘˘م
د˘ع˘ب ،ة˘يو˘بر˘ت˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
3 نم نوكتت ةباسصع فيقوت
و˘ط˘سسلا نو˘فر˘ت˘ح˘ي سصا˘˘خ˘˘سشأا

ارسصاق Óفط مسضت لزانملا ىلع
51 ر˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م غ˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ي
ىلإا دوعت ةيلمعلا ليسصافت.ةنسس
ةسسسسؤوم ريدم اهب مدقت ىوكسش
،«ةسشكع نب فير˘سشلا د˘م˘ح˘م»
سضرعت اهدافم ،طيسشمات يحب
ة˘قر˘سس ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ل ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
ةيزكرم تاد˘حو4 تفدهت˘سسا

4 ،ي˘˘˘لآ’ا مÓ˘˘˘˘عإ’ا ةز˘˘˘˘ه˘˘˘˘جأ’
،يلآ’ا مÓعإ’ا ةزهجأ’ تاسشاسش
ةرأاف يف ةلثمملا قحاوللا سضعب
زاهج ىلإا ةفاسضإ’اب ،تاعامسسو
طئاحلا ىل˘ع تا˘نا˘ي˘ب˘لا سضر˘ع
حتف اهرثإا ىلع متيل ،«وسشاتاد»
نع رفسسأا ةيسضقلا يف قيقحت
،ن˘˘ي˘˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لا ة˘˘يو˘˘ه د˘˘يد˘˘ح˘˘ت
عا˘˘جر˘˘ت˘˘سسا ع˘˘م م˘˘ه˘˘ف˘˘ي˘˘قو˘˘تو
تاءارجإا ءاهتنابو ،تاقورسسملا

نيفوقوملا ميدقت مت ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا تا˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا ما˘˘˘مأا
 ةسصتخملا

تن˘˘كم˘˘ت ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
،ة˘ي’و˘لا تاذ˘ب ن˘مأ’ا ح˘لا˘سصم
ن˘م ،ة˘قر˘ف˘ت˘م تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف
تاردخملل نيجورم˘ب ة˘حا˘طإ’ا

تا˘ه˘˘ج˘˘لا ما˘˘مأا م˘˘ه˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘تو
قلعتيو ،ةسصتخم˘لا ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا
حوارتت سصا˘خ˘سشأا5 ـب ر˘˘˘˘˘مأ’ا
،ةنسس82و42 نيب م˘هرا˘م˘عأا
ةدع ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع نو˘ط˘سشن˘ي
مهنيب نم ةن˘تا˘ب ة˘ن˘يد˘م˘ب ءا˘ي˘حأا

مرحلا لخاد نا˘ي˘ع˘ما˘ج نا˘ب˘لا˘ط
جا˘ح˘لا» ة˘ع˘ما˘ج˘ب ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا
ترف˘سسأاو اذ˘ه ،ة˘ن˘تا˘ب «ر˘سضخ˘ل
ة˘ف˘لا˘سسلا ة˘ي˘ن˘مأ’ا تا˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا
اسصرق68 ز˘ج˘ح ن˘˘ع ،ر˘˘كذ˘˘لا

˘‐ ا˘كي˘لود» عو˘ن ن˘م ا˘سسو˘ل˘ه˘م
،«لودامارت» ءاودو ،«غلم051
ن˘م مار˘غ91.0 ن˘˘ع Ó˘˘˘سضف
ىلإا ةفاسضإ’اب ،جلاعملا فيكلا
.سضيبأا حÓسس

أأ.يئامهم

نمأ’ا ة˘ل˘ي˘سصف دار˘فأا ن˘كم˘ت
ةعومجملل ،10 مقر لخدتلاو
ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإ’ا
ةدحو888 زجح نم ،ركسسعمب
ن˘˘م ة˘˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘˘ك تا˘˘˘بور˘˘˘سشم
،ما˘ج˘حأ’او عاو˘نأ’ا ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ةد˘كؤو˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م ر˘˘ثإا كلذو
تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ز˘كر˘م ى˘لإا تدرو
قيرط نع ،ةعو˘م˘ج˘م˘لا تاذ˘ل

د˘ي˘ف˘ت ،ر˘سضخأ’ا ط˘خ˘لا ة˘ي˘ل˘˘خ
ريرمتب سصاخ˘سشأ’ا د˘حا ما˘ي˘ق˘ب

نتم ىلع روم˘خ˘لا ن˘م ة˘ي˘م˘ك

‐ ونور» عون ةيحايسس ةرايسس
ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع ،«لو˘˘ب˘˘˘ما˘˘˘سس
نيب طبارلا71 مقر ينطولا

،سسا˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘سسو ر˘˘كسسع˘˘م
عسضو رو˘ف˘لا ى˘ل˘ع م˘ت ه˘ي˘ل˘عو
نا˘˘كم˘˘لا˘˘ب ،ة˘˘ب˘˘قار˘˘م ة˘˘ط˘˘ق˘˘˘ن
فر˘ط ن˘م ،ر˘ياو˘ق˘لا ى˘م˘سسم˘لا
يف اوناك نيذلا ،ةليسصفلا دارفأا
فيقوت م˘تو ،ة˘ج˘مر˘ب˘م ة˘يرود
ىل˘ع ا˘ه˘ب ر˘ث˘ع ي˘ت˘لا ةرا˘ي˘سسلا
.ركذلا ةفلاسسلا تازوجحملا

حوطيصش نامحرلأ دبع

صسابعلب يديصس ةنيدم ىلإأ هتبكرم نتم ىلع اهريرمت صصخصش لواح

ركضسعمب رمخ ةدحو008 نم ديزأا زجح

نابلاط مهنيب نم تأردخملأ يجورم نم5ـب ةحاطإلأ
ةيلولأ ةمصصاع يف نايعماج

ةيوبرتلا تاضسضسؤوملا ىلع وطضسلا ةباضصع
ةطرضشلا ةضضبق يف ةنتابب

يمومع يداصصتقأ عاطق يف فظوم اهدوقي

ريوزت يف ةضصتخم ةكبضش كيكفت
ةضسبتب ةينطولا ةلمعلا

مهطاقن نم مهمر–و ةبلطلأ زفتصست اهّنأأ صساصسأأ ىلع اهب Òهصشتلأ دصصق

روضص لضسرأا ةعيرزوب ةعماجب بلاطل اذفان اضسبح نيماع
حÓضص دمحم يرضصملا يلودلل هتذاتضسأا تاهويديفو

ب.نيرصسن

دأرم رئب ةمكحم مامأأ ،ةمصصاعلأ يف ةعيرزوب ةعماجب ةيزيلجنإأ ةغل صصصصخت صسردي يعماج بلاط لثمي
قلعتت ةيصضق صصوصصخب ،هقح يف رداصصلأ يبايغلأ مكحلل هتصضراعم راطإأ يف ،مداقلأ ليرفأأ4 خيراتب ،صسيأر

،يرصصملأ يلودلأ بعÓل يمصسرلأ باصسحلأ ىلإأ ،ةعماجلأ تأذب ةذاتصسأاب ةصصاخ تاهويديفو روصص لاصسرإاب
.مهطاقن نم مهمرحتو ةبلطلأ زفتصست اهّنأأ صساصسأأ ىلع اهب ريهصشتلأ دصصق  كلذو ،حÓصص دمحم

0041و قيقد ريطانق5 زجح
ةنيطنصسقب ةمامكو زافق

عدوتضسم ةمهادم
ةداعإل سصضصخم
يهتنم ديمضس ةئبعت
ةلضشنخب ةيحÓضصلا
ةيريدم حلاصصم تمهأد
حلاصصم عم قيصسنتلاب ةراجتلأ
اعدوتصسم ،ةلصشنخب نمألأ

بيلعت ةداعإاب هبحاصص موقي
يهتنم ديمصس صسايكأأ
نم رثكأأ تزجحو ةيحÓصصلأ

.ةداملأ نم غلك3091
تنكمت ،ىرخأأ ةهج نم
نمأÓل ةيئاصضقلأ ةيطبصضلأ
عم قيصسنتلاب51 ـلأ يرصضحلأ
نمأÓل ةيئلولأ ةحلصصملأ
ةيئلولأ ةحلصصملأو يمومعلأ
نمأاب ةيئاصضقلأ ةطرصشلل
ـلأ لÓخ ،ةنيطنصسق ةيلو
لÓخ ،ةيصضاملأ ةعاصس42
طبصض نم ةقرفتم تايلمع
ةدحو0041 ـب ردقت تايمك
ةيبطلأ تأزافقلأ نم
ةمامك002 اهنم ،تامامكلأو
ةيعرصش ريغ قرطب ةعنصصم
ريياعملل ةقباطم ريغو
،ردصصملأ ةلوهجم ةيحصصلأ

قرطب عيبلل ةصضورعم تناك
قيرطلأ يف ةيعرصش ريغ

ةنيدم طصسوب ماعلأ
زجح مت نيأأ ،ةنيطنصسق
ذاختأو ةطوبصضملأ تايمكلأ
ةمزÓلأ ةينوناقلأ تأءأرجإلأ

.اهيعئاب دصض
تماق ،هتأذ قايصسلأ يف
،ةنيطنصسق ةيلو نمأ حلاصصم
أراهنو Óيل تاجرخ ةدعب
عيب نكامأأ فلتخم ةبقأرمل
ءأوصس ةيكÓهتصسلأ دأوملأ
أذكو ،ةلمجلأ تÓحمو قأوصسأأ
5 نم ديزأأ تزجحو ،ةئزجتلأ

يتلأ ديمصسلأ ةدام نم ريطانق
اهرعصس ريغب عابت تناك
.ةنحاصش نتم ىلع ينوناقلأ

   صشوكنح مÓصسإأ / يداعصس يون
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يف تاباسصا نع رابخا دورو لظ يف
لÓتح’ا نوجسسب ىرسس’ا فوفسص
نم تاب انوروك ءابوب يليئارسس’ا
ة˘ل˘م˘ح ر˘˘ب˘˘كأا˘˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا يرور˘˘سضلا
ةيرحلا ىرسسأا عم يلودلا نماسضتلل
يروفلا جارف’ا ةرورسضب ةبلاطملاو
رابكو ىسضرملا ىرسسأ’ا ةفاك نع
تاريسسأ’او لافطأ’ا ىرسسأ’او نسسلا
ر˘ث˘كأ’ا تا˘ئ˘ف˘˘لا كل˘˘ت نو˘˘كل ًار˘˘ظ˘˘ن

سسوريف تافعاسضمل هسضرعو ًافعسض
ةلاحب نوسشيعي ىرسسأ’ا نأاو انوروك
م˘ه˘تا˘ي˘ح ى˘ل˘ع ق˘ل˘ق˘لاو ر˘تو˘ت˘˘لا ن˘˘م
يتلا ماسسقأ’ا نأ’ كلذو مهريسصمو
ىندأا ىلإا رق˘ت˘ف˘ت ا˘ه˘ل˘خاد˘ب نو˘ع˘ب˘ق˘ي
ماسسقأا م˘ظ˘ع˘م˘ف ة˘ي˘ح˘سصلا طور˘سشلا
ةقلغمو ةظ˘ت˘كمو ة˘م˘يد˘ق نو˘ج˘سسلا

نعمت لÓتح’ا تÓقتعم ةرادإا نأاو
ل˘كسشب ىر˘سسأ’ا قو˘˘ق˘˘ح كا˘˘ه˘˘ت˘˘نا˘˘ب

م˘ه˘جز˘˘ب ي˘˘ف˘˘ت˘˘كت ’ ي˘˘ه˘˘ف خرا˘˘سص
لب ةياغلل ةيسساق عاسضوأاو فورظب
ةياقولا لئا˘سسو ن˘م ًا˘سضيأا م˘ه˘مر˘ح˘ت
داومو تارهطملاك ةماعلا ةمÓسسلاو

مدقت مل اهنأا امك ميقعتلاو فيظنتلا
نم مهنكمت تاداسشرإا ةيأا ىرسسأÓل
نم ةياقولا تاءارجإا يف ةمهاسسملا

ة˘سصا˘خو ر˘ي˘ط˘خ˘˘لا سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا اذ˘˘ه
ر˘غ˘سصل ًار˘ظ˘ن ن˘ير˘سصا˘ق˘لا ىر˘سسأÓ˘ل
 . مهنسس
نو˘ج˘سس ل˘˘خاد ىر˘˘سسأ’ا عا˘˘سضوأا نا
كر˘ح˘ت˘ل˘ل ة˘سسا˘م ة˘جا˘ح˘˘ب لÓ˘˘ت˘˘ح’ا
نا ةسصاخو م˘ه˘تا˘ي˘ح ذا˘ق˘نإ’ ل˘جا˘ع˘لا
نو˘نا˘ع˘ي ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف˘˘لا ىر˘˘سسأ’ا
لخاد ديدسشلا ماحدز’ا نم لسصأ’اب
ةسصاخ فرغ رفوت مدعو تÓقتعملا
ة˘ن˘مز˘م˘لا سضار˘مأ’ا يوذ ىر˘˘سسأÓ˘˘ل
يسشفتب رذني امم ةيدعملاو ةداحلا
فوفسص يف ةريبك ةعرسسب سضرملا
ىرسسأ’ا دحأا ةباسصإا لاح يف ىرسسأ’ا

ةحسصو ةايح ىلع ًاديدهت لكسشيو
ةانا˘ع˘م د˘ياز˘ت ع˘م ن˘ير˘خآ’ا ىر˘سسأ’ا
لامهإ’ا ةسسايسسو ىسضرملا ىرسسأ’ا
ةيردم اهجهتنت يتلا دمعتملا يبطلا
ي˘ف ة˘ل˘طا˘م˘م˘لاو ة˘ما˘ع˘لا نو˘˘ج˘˘سسلا
ءابطأا دوجو مدعو مهل جÓعلا ميدقت

راقتفاو نجسسلا لخاد نييسصاسصتخا
ةز˘˘ه˘˘جأ’ا ى˘˘لإا نو˘˘ج˘˘سسلا تادا˘˘˘ي˘˘˘ع
ةسصاخو ىسضرملل ةدعاسسملا ةيبطلا
ىسضرمل تاخاخبلاو سسفنتلا ةزهجأا
ةيئاوهلا ةبسصق˘لا تا˘با˘ه˘ت˘لاو و˘بر˘لا
هذ˘˘ه ل˘˘ظ ي˘˘ف ة˘˘سصا˘˘خو ة˘˘ن˘˘مز˘˘م˘˘لا
را˘سشت˘نا ع˘مو ة˘يدر˘˘ت˘˘م˘˘لا عا˘˘سضوأ’ا
ةا˘ي˘ح سضّر˘ع˘ي كلذ نإا˘˘ف سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا
 . ديدسشلا رطخلل ىرسسأ’ا
ة˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ة˘˘ح˘˘سصلا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م نا

ةينوناقلاو ةيقوقح˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لاو
يروفلا ل˘خد˘ت˘لا ةرور˘سضب ة˘ب˘لا˘ط˘م
لÓ˘ت˘ح’ا ة˘مو˘كح ى˘ل˘ع ط˘غ˘سضلاو
ةمزÓلا ريبادتلاو تاءارجإ’ا ذاخت’
عنمت نأا اهنأاسش نم يتلا ةحيحسصلاو
فو˘ف˘سص ن˘˘ي˘˘ب سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا را˘˘سشت˘˘نا
’و مهتايح ذاقنإا يلاتلابو نيلقتعملا
ة˘ن˘ج˘ل˘لا ة˘ث˘˘ع˘˘ب سسي˘˘ئر ل˘˘ك ن˘˘م د˘˘ب
نيك ديفيد رمحأ’ا بيلسصلل ةيلودلا

ة˘ح˘سصلا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م بت˘˘كم ر˘˘يد˘˘مو
دلار˘ي˘ج .د ن˘ي˘ط˘سسل˘ف ي˘ف ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا

ل˘˘جا˘˘ع˘˘لا كر˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا باو˘˘˘سشن˘˘˘كور

ىر˘سسأ’ا ةا˘ي˘ح ذا˘˘ق˘˘نإ’ ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لاو
ةلماكلا ةيامحلا ريفوت ىلع لمعلاو
نو˘˘ج˘˘سس ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘˘ف ىر˘˘˘سسأ’
نو˘ه˘جاو˘ي م˘ه˘كر˘ت مد˘عو لÓ˘ت˘˘ح’ا
ع˘سضو ةرور˘سضو ق˘ق˘ح˘م˘لا تو˘˘م˘˘لا
لكسشب لخدتلاو مهتيامحل تابيترتلا
نم مهحارسس قÓطإا نامسضل يلود
عا˘سستأا ر˘ثإا ى˘ل˘ع لÓ˘ت˘ح’ا نو˘ج˘˘سس
91˘˘‐ د˘˘ي˘˘فو˘˘ك سسور˘˘يا˘˘˘ف را˘˘˘سشت˘˘˘نا
ىرسسأ’اب قدحملا رطخلاو (انوروك)
. لÓتح’ا نوجسس يف نيينيطسسلفلا

لÓتح’ا ىل˘ع ط˘غ˘سضلا ة˘ي˘م˘هأا نإا
د˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘سضب ي˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ئار˘˘˘سسإ’ا

نمز يف ةسصاخو ينوناقلا مازتل’او
ةمهم يه كلذ ناو ةئبوأ’ا راسشتنا
م˘ه˘ل˘خد˘تو ة˘ي˘˘لود˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
ى˘سضر˘م˘لاو ىر˘سسأ’ا ن˘˘ع جار˘˘فإÓ˘˘ل
رارقلا عسضو ةرورسضو ًافعسض رثكأ’ا
ةحسصلا ةمظنم هتذختا يذلا يلودلا
ةرور˘سضو ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا د˘ي˘ق ة˘ي˘م˘لا˘˘ع˘˘لا
ءا˘ن˘ج˘سسلا حار˘سس قÓ˘˘طإ’ ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا
نم ةجرح فورظ نم نوناعي نيذلا

ي˘ب˘ط˘لا جÓ˘ع˘˘لا ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘ل ن˘˘ج˘˘سسلا
ىلع لمعلا ةرورسضلا نمو بسسانملا
لخد˘ت˘لاو ي˘لود˘لا نو˘نا˘ق˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت
ة˘ط˘ل˘سس ى˘ل˘ع ط˘غ˘سضلا ة˘سسرا˘م˘˘م˘˘ل
ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا ةا˘ي˘ح ذا˘ق˘نإ’ لÓ˘ت˘ح’ا

ن˘˘˘ع يرو˘˘˘ف˘˘˘لا جار˘˘˘فإ’ا نا˘˘˘م˘˘˘سضو
جÓعلاب مهديوزتو ةجرحلا ت’احلا

 . ةبعسصلا فورظلا هذه يف ةسصاخو
نيزجتحملا ىرسسأ’ا ددع نأاب ًاملع
ىلإا لسصي لÓتح’ا نوجسس يف ًايلاح
ن˘م ةر˘ي˘˘سسأاو ر˘˘ي˘˘سسأا (0005) ة˘بار˘ق
ر˘ي˘سسأا (007)و Óً˘˘ف˘˘ط (081) مهن˘ي˘ب
مهنمو ةفلتخم سضارمأا نم نوناعي
نم نو˘نا˘ع˘ي ر˘ي˘سسأا (002) ن˘م ر˘ث˘كأا
ةعان˘م˘لا يوذ ن˘مو ة˘ن˘مز˘م سضار˘مأا
.ةكلاهتملا ةيحسصلا

‘ ةنصس◊أ ايأونلأ Òفصس
Úطصسلف

حابصصلأ ةديرج رير– صسيئر
ةينيطصسلفلأ

ىرضسألا ةايحو ةحضص ةيامحل لجاعلا يلودلا لخدتلا
ةودقلأ يرصس :  ملقب

07 ٍدحأا ِءÓتبا يف َءاعد ’و ِسضرملا يف َةتامسش ’

02/3/0202 يف توريب

*****
ةباتكلا ةبرجت لمأات يف
!نابعسش ءاجر اي ةمهت نم اهل اي
نيطسسلف /دمحم جح سسارف

يتوسص سصاخ ثيدح يأا اهعم ثدحتأا مل يتلا نابعسش ءاجر ةيروسسلا ةبتاكلا ةيسضارتف’ا يتقيدسص
،«ناسسغ بحأا مكو .ينافنك ناسسغب كترسضح ينركذت» هيف لوقت اقيلعت يل بتكت ،يتوسص ريغ وأا

.«فيك يردأا ’» :اهلوقب ينتباجأا ؟«كاذ فيكو يهلإا اي» ابجعتم اهتلأاسس امدنعو
تسسجوه ام اريثكو ،ينبجعي مل نآ’ا ىلإا امبر ،كلذ ينبجعي مل ىلوأ’ا ةلهولل يننأا ارسس مكيفخأا ’
ئلتمملا ،حومطلا بابسشلا كلذ ،ينافنك ناسسغ هبسشأا نأا يل فيكف ،مونلاو وحسصلا نيب انأاو هب

يف هرثأاو ،ةيبرعلا ةبتكملل اهفلخ يتلا ةعيدبلا تازاجنإ’ا وذ ،اقلُخو اقلَخ عيدبلا بتاكلاو ،اسسامح
؟اذه لك نم انأا نيأا ،ّيحلا ديهسشلاو ،ةينيطسسلفلا حلسسملا حافكلا ةكرح
.ءاجر ةبتاكلا ةقيدسصلا يل هتلاق ام عفادب سسيل ،ينافنك ناسسغ ةءارق ىلع فكعأا ،ةريخأ’ا ةرتفلا يف
باتكو ،«ديهسشلاو دهاسشلا» باتك ،هللا همحر هداهسشتسسا دعب عمج ام ةءارقل ينعفدي ام لوسضف
يف هترسشنو ،لجع ىلع هتبتك يأار بتكلا هذه يف يلو .«عادبإ’ا جراعم» باتكو ،«سسراف سسراف»

.انه هديعأا نأا ديرأا ’و كوبسسيفلا ةحفسص
سصسصقو قورسسم سصيمق» ةيسصسصقلا هتعومجم ’وأا ينافنك ناسسغل تأارق ةيعماجلا يتعافي يف
كلت تعاسض فسسأÓل .سسويرولاكبلا ةلحرم يف ةطسسأ’ا لداع روتكدلل Óيلحت اهيف تمدقو ،«ىرخأا
’ نآ’ا .«نيزحلا لاقتربلا سضرأا»و ،«21 مقر ريرسس» ةعومجم تأارق ةعومجملا هذه ادع .ةسساردلا
نأا ديرأا ’ .ةيسصسصق تاعومجم يف ةروسشنم سصسصق اهنأا مأا ةيسصسصق تاعومجم يه له يردأا
دئاع»و «سسمسشلا يف لاجر» لاحلا ةعيبطب تأارق يننأا ىلإا ةفاسضإا .يتركاذ يف وه امب يفتكأا ،ثحبأا
ةسسارد تناكو ،تاسساردلا نم ديدعلا ناسسغ نع تأارقو ،نامسسلا ةداغ ىلإا هلئاسسرو «افيح ىلإا

.تاسساردلا كلت لوأا «ىرخأ’ا ةميخلا ىلإا قيرطلا» روسشاع ىوسضر
سصسصقو قورسسملا سصيمقلا» ةيسصسصقلا ةعومجملا ليلحت ادع ينافنك ناسسغ نع تبتك اذامو
اهل تبتك يتلا ةيبرعلا يترعاسش تلحأاو ،انايحأا نامسسلا ةداغ ىلإا ناسسغ لئاسسر ىلإا ترسشأا ؟«ىرخأا

ةرسشع ةيداحلا يتلاسسر يف ينافنك ناسسغل ةلاسسر ىلع (9102‐8102) يماع لئاسسرلا نم ةعومجم
ةداغو ناسسغ نيب ام ةعجوملا ةسسبتلملا ةقÓعلل ةراسشإا ،«ناسسغ اي هسضعب نم لاحلا» ـب اهتنونع يتلا

ةداغ عم يهو ،ناسسغو انأا ،ناهباسشتم اننأا ىرأا تنك .لئاسسرلا كلت اهل تبتك نم نيبو ينيب امو
.نامسسلا

،يتاذ يف انأا هارأا ’ ام ةبتاكلا ّيف تأار امبر ؟ينافنك ناسسغ عم اهباسشتم ينلعجي كلذ لك له
ةروسص ءانب يف اعمط ،ايناثو ،’وأا هتروسص ىلع اسصرح كلذو ،هيبسشلا نع دعتبأا نأا بحأا يننكلو
وه لظيسسو ،هايإا اموي حبسصأا نلف ،ينافنك ناسسغب اهيبسش نوكأا نأا ايباجيإا ارمأا سسيلف ،يل ةسصاخ
نم هل نوكي نأا هرسسيسس ينافنك ناسسغ نأا عقوتأا ’ :اثلاثو ،يل نايك ’ تهاب لظ انأاو ،ينافنك ناسسغ
نوكي نلف ،هريغ نم اررحتم هسسفن نبا نوكي نأا لجأا نم لمع ام لمع دقف ،ةباتكلا ملاع يف ههبسشي
.ههبسشيل يلثم سصخسش ءاج ول اديعسس
تبتك يننأا لعفلاب ترعسش دقل ؟ةسضحملا ةبآاكلل اعفاد هنوك ُدعي مل مأا ةباتكلل اريثم رمأ’ا ناك له
.بتكي نأا قحتسسي ’ اهفات ائيسش
*****

_ 
 ناطيتسس’ا ةهجاوم يف ةينيطسسلفلا ةيبعسشلا ةدارإ’ا
 ةودقلا يرسس :  ملقب

ططخم نمسض يتأات اهتقرسسو ةينيطسسلفلا يسضار’ا ةرداسصمو ناطيتسس’ا لسسلسسم نم يرجي ام
لÓتح’ا ةلودل ناكسسلا نم ةغرافلا ةسصاخو ةينيطسسلفلا يسضار’ا مسض يلا فدهي ملاعملا حسضاو
نم ينيطسسلفلا بعسشلا لسضاني يتلا ةلقتسسملا ةينيطسسلفلا ةلودلا ةماقا عورسشم فسسنو برسضو
رمتسسم ناطيتسس’ا ةمواقم ىلع رارسصإ’او دومسصلا ناو هريسصم ريرقتو هتيرح لينو اهتماقا لجا

نيطسسلف بعسش نإاو لÓتح’ا دسض ةيبعسشلا ةمواقملا تايلاعف نمسض ةفلتخم لاكسشإاب دعاسصتيو
سسلبانب رانلا لبج لاطبا مهاهو يليئارسسإ’ا ططخملا اذه ذيفنتب حمسسي نل هيسضارا ىلع دماسصلا
انبعسش ريهامج فقتو مهيسضارا ةرداسصم ططخم يلوطبلا مهدومسصو ةيراعلا مهرودسصب نوهجاوي
يسضار’ا نع عافدلل يريهامجلا كرحتلا اذهو ينطولا دهجلا اذه ةمدقم يف ةلسسابلا انتدايقو
ةموكح تاءارجإ’ يدسصتلاو يسضار’ا هذه ىلع ينيطسسلفلا دوجولا تيبثتل ةرداسصملاب ةددهملا
ينطولا هجوتلا تايولوا نم لمعلا اذه دعي ثيح ةيعسسوتلا اهتاسسايسس حسضفو ةيناطيتسس’ا لÓتح’ا

كلذ زاربا ةيبرعلاو ةينيطسسلفلا مÓع’ا لئاسسو نم بلطتيو ةيبعسشلا ةمواقملل ةقرسشم ةروسصو
ةيبرعلا مÓع’ا لئاسسو ربع ثادح’ا ةيطغتو ةيعمق تاسسرامم نم ىرجي ام ةروسص لقن ةرورسضو
سضر’ا يلع ظافحلا ةيمهأاو ينيطسسلفلا دومسصلاو ةيبعسشلا ةمواقملا روسص لقنو ةيلودلاو
لÓتح’ا مئارج حسضفو لÓتح’ا تاوق لبق نم اهيلع ءÓيتسس’او ةرداسصملا نم ةينيطسسلفلا

.عمجأا ملاعلا ربع اهرسشنو
ناطيتسس’ا ةبراحم لجا نم ةينيطسسلفلا ةدايقلا عم يلاسضنلا فقوملا ةدحو دكؤوي انبعسش دومسص نإا

مايقل ةينيطسسلفلا يسضار’ا ةرداسصمب ملسسن ’ نأا انيلع سضرفيو لÓتح’ا ةيهجنعل يدسصتلاو
عيراسشملا ةماقا ربع اينيطسسلف اهتيامح ىلع لمعلاو انسضرا قوف ةديدجلا ةيناطيتسس’ا تادحولا

نكمي ام لقا وه بجاولا اذهف ةرداسصملاب ةددهملا قطانملاو ىرقلا يف انبعسش دومسص معدو اهيلع
كهتني يذلا لÓتح’ا دسض ةينوناقلا ىواكسشلا عفرو ةدحتملا ممأÓل هجوتلا يلع لمعلاو هلعف
. ةينيطسسلفلا سضرأÓل هتقرسس يف يلودلا نوناقلا

ةرداسصملا نم ةينيطسسلفلا سضر’ا ةيامحل ةيناديملا ةدايقلاو انبعسش لاطبا دسشتحا ةمهم ةوطخ
نينطوتسسملا تاماحتق’ يدسصتلاو ةينيطسسلفلا سضر’ا ةيامحو دومسصلا نم اروسص نيبراسض
نينطاوملا ىلع مهئادتعاو ةينيطسسلفلا تادلبلاو ندملاو ىرقلل ةدمعتملاو ةدعاسصتملا نيفرطتملا

ةموكح لبق نم موعدملاو جهنمملاو دمعتملا ديعسصتلا اذه نأاو مهسضرأاو مهتاكلتممو لزعلا
سضرفو ةينيطسسلفلا يسضار’ا مسضل لÓتح’ا ططخم لامكتسسا راطا يف يتأاي ةيليئارسس’ا لÓتح’ا
ينيطسسلف وه ام لك ةحابتسس’ مهدي قÓطإاو نييباهر’ا نينطوتسسملا ةسضبق نيكمتو اهيلع ةدايسسلا

بعسشلا ءانبا قحب ةيعمقلا مهلامعا ةسسراممب نونطوتسسملا رمتسسي انوروك ءابو راسشتنا نم مغرلابو
ىلع رانلا اوقلطاو ةبكرم02 جاجز اومطحو سسلبان بونج ةراوح ةدلب ةمجاهمب اوماقف ينيطسسلفلا
تيعبج ةبرخ يف مانغأ’ا ةاعر ىلع اودتعاو هللا مار برغ ةيناجلا ةيرق اومحتقا امك نينطاوملا
اهريغو محل تيبو سسلبانو ليلخلاو سسدقلا يف ةرمتسسملا مهتامجه ىلا ةفاسضإا هللا مار ةنيدم قرسش
.تاظفاحملا نم
يف ةسصاخو ينيطسسلفلا بعسشلا ءانبا قحب مظنملا ناودعلا تاسسايسس رارمتسساو تاسسرامملا هذه نإا
نم لينلل يلودلا نوناقلل ةيفانملا تاسسرامملا لك مادختسساو ةيبرغلا ةفسضلا ندمو ةلتحملا سسدقلا

ناو يليئارسس’ا حÓسسلا ةوق نم ىوقا قحلا اذه ةوق نإا ثيح ينيطسسلفلا قحلا ةوق ةدارإاو دومسص
ىتح هلاسضن انبعسش لسصاويسسو تابوعسصلاو تايدحتلا تناك امهم رسسكنت نل ةينيطسسلفلا ةدار’ا
ةسصاخو مهملا نم تابو سسدقلا اهتمسصاعب ةدايسسلا تاذ ةلقتسسملا هتلود مايقو لÓتح’ا نم ررحتلا

نييلودلا ملسسلاو نمأ’ا ظفح يف ةيلوؤوسسملا لمحتتو ةدحتملا ممأ’ا لمعت نأا انوروك ءابو راسشنا عم
 .ينيطسسلفلا بعسشلل ةيلودلا ةيامحلا ريفوتو يروفلا لخدتلا

نيطسسلف يف ةنسسحلا اياونلا ريفسس
ةينيطسسلفلا حابسصلا ةديرج ريرحت سسيئر
*****

****

 ةينيطسسلفلا قوقحلا بهنو ةقرسس لسسلسسم لسصاوت

 ةودقلا يرسس  :  ملقب

ةيعسسوتلا ةيرامعتسس’ا تارارقلاو ريبادتلاو تاءارجإ’ا نم ديزملا ذاختا لÓتح’ا ةلود لسصاوت
لكسشب اهطيحمو سسدقلاو ةماع ةلتحملا ةينيطسسلفلا سضرأ’ا يف ناطيتسس’ا قيمعت ىلإا ةفداهلا

تانطوتسسملا نيب يفارغجلا لسصاوتلا قيقحت ىلع بيلاسسأ’او لئاسسولا ىتسشب لمعتو سصاخ
ربع ةلتحملا ةيبرغلا ةفسضلا سضرعو لوطب ةرسشتنملا ةيئاوسشعلا رؤوبلاو ةيناطيتسس’ا تاعمجتلاو
نينطاوملا يسضارأا نم ديزملا مهتلت يتلا ةمخسضلا ةيناطيتسس’ا قرطلاو عراوسشلا نم ديزملا قسش
تاطلسس اهب موقت يتلا مئارجلا ةلسسلسسو مظنملا يليئارسسإ’ا باهرإ’ا لسسلسسم ناو نيينيطسسلفلا
لÓتح’ا ةلود تاسسسسؤوم هسسرامت جهنَمُمو عسشب باهرإا نم ينيطسسلفلا بعسشلا ءانبأا قحب لÓتح’ا
ةرسشابملا تاميلعتلاو نيناوقلاو تاعيرسشتلا نم ديدعلا ربع متي تاب حسضاوو ينلع لكسشب ةيمسسرلا
نÓعإا نإا . ةينيطسسلفلا يسضارأ’ا ةقرسس لجا نم ينيطسسلفلا لسصاوتلا نم دحللو نيينيطسسلفلا لتقل
(ةدايسسلا قيرط) ــب ةيربع ةيمÓعإا رداسصم هتمسسأا ام نع تنيب يلاتفن يليئارسسإ’ا سشيجلا ريزو
حاسسفإاو ،نرقلا ةقفسص دونب يف ءاج امك سضعب نع اهسضعب ةينيطسسلفلا قطانملا لزع ىلإا فداهلاو
،اهيف ناطيتسس’او1E ـب ةفورعملا ةقطنملا ةحابتسسا يف عورسشلل لÓتح’ا تاطلسس مامأا لاجملا

ةماقإ’ ةسصرف ةيأا سضيوقت اهفده تاءارجإ’ا هذه لك ،اهبونج نع اهلامسشو ةفسضلا طسسو لسصفو
ةلود اهسسرامت يتلا يرسصنعلا لسصفلا تايلمع ناو ةدايسس تاذو ةايحلل ةلباق ةينيطسسلف ةلود
نم يذلا ةيبرغلا ةفسضلا نم ةعسساو تاحاسسمل اهعÓتباو ،ةلتحملا ةينيطسسلفلا سضرأ’ا يف لÓتح’ا
طيحم يف قرغت ةلوزعم قطانم ىلإا ةينيطسسلفلا ةيناكسسلا تاعمجتلا ليوحت سسيركت هنأاسش
ديدعلا لزع لÓتح’ا تاطلسس نّكمُي امب ،سضعبلا اهسضعب عم ًايتÓسصاوم طبترتو ،مخسض يناطيتسسا

ريكفتلا ىتح عنمو ،ةسسدقملا ةنيدملا نع لماكلاب اهلسصفو سسدقلاب ةطيحملا ىرقلاو تادلبلا نم
 .ةيقرسشلا سسدقلا اهتمسصاعب ةينيطسسلف ةلود ةماقإاب

تاسسدقملاو سسدقلا قحب يركسسعلا مكحلا تاطلسس اهبكترت يتلا ةعسشبلا مئارجلا كلت نإا
دجسسملا ىلع ةيرامعتسس’ا ةيديوهتلا اهتايعادتو ةفلتخم لاكسشأاب لسصاوتت ةيحسسملاو ةيمÓسسإ’ا
فادهتسسا يف جهنمملاو لسصاحلا ديعسصتلا ثيح نم ءاوسس ،يميهاربإ’ا مرحلاو كرابملا ىسصقأ’ا
نيميلا اهنسشي يتلا ةحوتفملا برحلاو ،ليلخلا يف ةميدقلا ةدلبللو يميهاربإ’ا مرحلل لÓتح’ا
هناكسس نم هغيرفتو سضبانلا ليلخلا بلق ىلع مهترطيسس زيزعت فدهب نينطوتسسملا ةÓغو فرطتملا
لاحملا ىلع برحلا لمسش ام وهو ةقطنملا اهدهسشت يقرع ريهطت ةيلمع عسشبأا يف نييلسصأ’ا
لمسشي امب ،ةدلبلا يف ينيطسسلفلاو ينطولا دوجولا تاموقم عيمجو قفارملاو لزانملاو ةيراجتلا

وهاينتن اهب موقي يتلا ةرركتملا تارايزلا امو ،هديوهتو لماكلاب يميهاربإ’ا مرحلا لزع ت’واحم
دعسصم عورسشم رارقإاو ،ةنيدملا نم ةميدقلا ةدلبلل فرطتملا نيميلا نم نينطوتسسملا ةÓغو تينيبو
اذه يف تاقلح ’إا ةميدقلا ةدلبلا لخدم ىلع ةيتاروت تاموسسر لمحي رجح عسضوو ،مرحلا
 .7691 ماعلا يف ةنيدملا لÓتحا ذنم لسصاوتملا يمارجإ’ا لسسلسسملا

يعدت يتلا لودلا ةفاكو يبوروأ’ا داحت’او نمأ’ا سسلجم هسسأار ىلعو يلودلا عمتجملا بلاطن اننإا
نأاو ةينيطسسلفلا سضرأ’ا يف ةيليئارسسإ’ا عامطأ’ا فقول كرحتلا ةعرسس مÓسسلا قيقحت ىلع سصرحلا

ةدحتملا ممأ’ا تارارقو يلودلا نوناقلل ةميسسجلا اهتاكاهتنا ىلع لÓتح’ا ةلود ةبقاعم مدع
،ناطيتسس’ا قيمعتو لÓتح’ا سسيركت يف اهيدامت ةلسصاوم ىلع نرقلا ةقفسص لظ يفو اهعجسشي
عمتجملا ءافتكا نإاو ةلتحملا ةينيطسسلفلا سضرأÓل قاطنلا ةعسساو مسض تارارق نع نÓعإÓل ًاديهمت
ةيلكسشلا ةيلودلا تاوعدلاو ،قلقلا نع ريبعتلا غيسصو لÓتح’ا مئارجل ةنادإ’ا تانايبب يلودلا
يف يدامتلا ىلع لÓتح’ا تاطلسس عجسشت تتاب ،نيتلودلا لح سساسسأا ىلع مÓسسلاب كسسمتلل
 .ةيلودلا ةيعرسشلا تارارقو يلودلا نوناقلل ةميسسجلا تاقورخلا نم ديزملا باكترا

نيطسسلف يف ةنسسحلا اياونلا ريفسس
ةينيطسسلفلا حابسصلا ةديرج ريرحت سسيئر

وأا ادا˘ح وأا ا˘سسكا˘سشم لاؤو˘سسلا ود˘˘ب˘˘ي
ةقيق˘ح˘لا ي˘ه هذ˘ه ن˘كلو ،ق˘ب˘ل ر˘ي˘غ
ثدحت هللاف ،بيذهت وأا ةيروت نود
Ó˘ما˘ك ا˘˘ث˘˘يد˘˘ح ز˘˘يز˘˘ع˘˘لا ةأار˘˘ما ن˘˘ع
يف ليسصافتلا قدأا ’وانتم ايليسصفت
ن˘˘˘سسحأا» ا˘˘˘ه˘˘˘نأا˘˘˘ب تف˘˘˘سصو ةرو˘˘˘˘سس
ءي˘سش ن˘م كا˘ن˘ه سسي˘ل˘ف .«سصسصق˘˘لا
:ى˘لا˘ع˘ت ه˘لو˘ق د˘ع˘˘ب ا˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘م ي˘˘ق˘˘ب
ن˘َع ا˘َه˘ِت˘ْي˘َب ي˘ِف َو˘ُه ي˘ِت˘sلا ُه˘˘ْتَدَواَرَو»
َتْيَه ْتَلاَقَو َباَوْبَأاْلا ِتَقsلَغَو ِهِسسْفsن
،«كل ُتْئِه» ىرخأا ةءارق يفو ،«َكَل
،«تنّسسحتو تنّيزتو كل تأايهت يأا»
 .ريسسفتلا يف ءاج امك
تاوطخلا كلت لك ىلإا ةيآ’ا ريسشت
ز˘˘يز˘˘ع˘˘لا ةأار˘˘ما ا˘˘ه˘˘˘ب تما˘˘˘ق ي˘˘˘ت˘˘˘لا

لكب تماقف ؛لعفلا ىلع اهميمسصتو
بابلا قÓغإاو سسارتحا نم مزلي ام
لاح˘لاو سسف˘ن˘لاو فور˘ظ˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘تو
،ه˘ل˘لا ا˘ه˘ع˘م˘˘ج د˘˘قو .ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ل
/«كل َتْيَه» ي˘ف ،ى˘لا˘ع˘تو ه˘نا˘ح˘ب˘سس
نأا ن˘مؤو˘م˘لا ئرا˘˘ق˘˘ل˘˘لو ،«كل ُتئ˘˘ه»
،ا˘˘ي˘˘سسف˘˘ن ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘لا هذ˘˘ه رو˘˘سصت˘˘ي
لقأا سسيلو ،انطابو ارهاظ ؛ايمسسجو
مامأا امامت ةيراع تحبسصأا اهنأا نم
كسش ’ .مÓسسلا هيلع فسسوي يبنلا
هدعب ام نكلو ،بيهر فقوملا نأا يف
.ةبهر دسشأا
اذه دعب ام يف ةلأاسسملا سشقانأا نل
ة˘جرد˘لا˘ب wي˘ن˘ع˘م ي˘ن˘ن˘كلو ،ل˘ع˘˘ف˘˘لا
تءاج امك ةلاحلا هذه لمأاتب ىلوأ’ا
ه˘ل˘لا نأا ف˘ي˘كو ،م˘ير˘كلا نآار˘ق˘لا ي˘ف
هؤور˘ق˘يو هأار˘˘ق با˘˘ت˘˘ك ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج
ن˘م ن˘ي˘يÓ˘م˘لا ن˘ي˘يÓ˘م هؤور˘˘ق˘˘ي˘˘سسو
ةلا˘ح ي˘ف ة˘لأا˘سسم˘لا م˘ه˘فأا˘سس .سسا˘ن˘لا
«ةيعادبإا ةر˘ها˘ظ» نآار˘ق˘لا˘ف ،ة˘با˘ت˘كلا

تحرطو قبسس ام˘ك ل˘مأا˘ت˘لا˘ب ةر˘يد˘ج
ة˘˘غÓ˘˘ب» با˘˘ت˘˘ك ي˘˘ف Ó˘˘سصف˘˘م كلذ
ةيرعسش» باب يف «ةيرعسشلا ةعنسصلا
 .«ميركلا نآارقلا
ناك ام دجوو ،انآارق اذه نكي مل ول
نوقلذحتملا لاقل رخآا باتك يف هيف
سضار˘عأ’ ح˘˘سضفو ر˘˘ي˘˘ه˘˘سشت اذ˘˘ه نإا
،قحلاو بدأÓل ٍفاجم هنأاو ،سسانلا

نزويسس هنإاف نآارقلا يف ءاج ذإا هنكلو
سضقا˘ن˘ت˘لا اذ˘ه ل˘ح˘لو ،ر˘خآا ناز˘ي˘م˘˘ب

ة˘لأا˘سسم˘لا هذ˘ه ي˘ف ثح˘بأا˘سس ي˘ن˘˘نإا˘˘ف
ينلع˘ل ة˘با˘جإ’ا ’وا˘ح˘م ،د˘يد˘ح˘ت˘لا˘ب
كلذو سسابتل’ا كلذ نم ائيسش ليزأا
.ديمحلا قلخلا ءاعداو ماسصفن’ا
يف ةديحولا يه ةلاحلا هذه نكت مل
ةلاح اهقب˘سس د˘ق˘ل ة˘سسد˘ق˘م˘لا بت˘كلا
«ةيلدج˘م˘لا م˘ير˘م» ة˘سصق ي˘ف ىر˘خأا

انلك نذإا اننإا ،ليجنإ’ا يف تدرو امك
،ةريثك تائيسسو اياطخ انيدل رسشبك
ر˘سشب˘لا ن˘˘ع رد˘˘سصت لا˘˘ع˘˘فأ’ا هذ˘˘هو
رو˘˘ث˘˘ت ز˘˘ئار˘˘غ يوذ ار˘˘سشب م˘˘ه˘˘نو˘˘ك
.هيلإا يدؤوت ام ىلإا يدؤوتو ،سضفتنتو
ىلإا رخآا باب نم اسضيأا دوقي اذهو
هدوجو ةيعرسشو لعفلا اذه ةسشقانم
نآارقلا نأا امب ،ةيبدأ’ا لامعأ’ا يف
ىلعأا يه ةسسدقملا بتكلاو ميركلا
،طقف انيد مّلعت ’ ،ةيبدأ’ا جذامنلا

يه ةيباتكلا اهتلاح يف اسضيأا امنإاو
،اهيلع رابغ ’ ةيعرسش ةيعادبإا ةلاح
ا˘ه˘نأا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ي˘لإا ر˘˘ظ˘˘ن˘˘ي نأا بج˘˘يو
فولأاملا ىلع ةجراخ ريغو ةيعيبط
جذامن اهفسصوب هب فرتعملاو ررقملا
نيناوق اهنم سصلختسسُت ،ايلع ةّيبدأا
.هطورسشو عادبإ’ا

مهملاو رخآ’ا رمأ’ا امأا ،ةدحاو هذه
«يمرجلا» لعفلا ةسشقانم وه اسضيأا
،«مر˘˘ج» ه˘˘نأا˘˘ب ف˘˘سصو˘˘ي نأا ّح˘˘سص نإا
نم ثدحي امدنع لعفلا اذه لثمف
عتمتم وهو هتبغرب ثدحي ناسسنإ’ا
يفو ،ةيمسسجلاو ةيلقعلا هاوق لكب
اذهل فرتقملا ناسسنإ’اف ،ةلاحلا هذه
نم ةدحاو يف وهو هفرتقي ،لعفلا

دوجوب انمؤوم نوكي نأا امإا ،نيتلاح
نأا ا˘مإاو ،ل˘ع˘ف˘ي ا˘م ى˘ل˘ع ع˘ل˘ط˘م ه˘لإا
يفو ،هلإا دوجو مدعب انمؤوم نوكي

ناك ولف ،تارابتعا كانه ةلاح لك
هعÓطاب نمؤو˘يو ه˘لإا دو˘جو˘ب ا˘ن˘مؤو˘م
’أا ه˘ي˘ف ل˘سصأ’ا˘ف ،ه˘ب ما˘˘ق ا˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
كلت ىلع سسانلا عÓطا نم فاخي
،هنم ىسشخُي نأا قحأا هللاف ،لاعفأ’ا

هذ˘ه ن˘˘ع بت˘˘كي نإا ر˘˘ي˘˘سض ’ ا˘˘ن˘˘هو
عيطتسسي Óف ةيرسسلا دارأا ولف ،ةلاحلا
’أا ىلوأ’ا نمف ،هيلع علطم هللاف
نم ىنعم ’ ذإا ،ءادتبا لعفلاب موقي
،سسانلا نع هتاراو˘مو ل˘ع˘ف˘لا ة˘ير˘سس

لا˘ق ا˘م˘ك وأا .ىر˘يو ر˘˘سضا˘˘ح ه˘˘ل˘˘لا˘˘ف
يف كاح ام مثإ’ا» :ميركلا لوسسرلا
ه˘ي˘ل˘˘ع ع˘˘ل˘˘ط˘˘ي نأا تهر˘˘كو ،كسسف˘˘ن
هللا يسصعت نأا تدرأا نإاف ،«سسانلا
ام لعفاو هيف كاري ’ اناكم رتخاف
ناميإ’ا قطنم هلوقي ام اذهو ،ءاسشت
.ةلاحلا هذه لثم يف ميلسسلا

ن˘˘مؤو˘˘ي ’ «ُل˘˘عا˘˘ف˘˘لا» نا˘˘ك اذإا ا˘˘مأاو
،رح وهو ،هيلع نوهأا وهف هلإا دوجوب

Óف ،اقÓطإا ءيسش نم دبعتسسم ريغ
اذاملف ،هم˘كح˘ت ة˘ي˘ه˘لإا ى˘م˘ظ˘ع ةو˘ق
’اجم كرتيو ،نذإا سسانلا نم ىسشخي
ّمهأا اوسسيلف ؟هسسفن يف مثإ’ا كوحيل
اذاملو ،ةيسصخسشلا هتيرح نمو هنم
؟هيف نيرخآ’ا يأار ِدويقب هتاذ دّيقي
ّحسصي ’و ،ةدحاو ةبترم يف ْمُهو وهف
هيلعو ،رسشب نم رسشب فاخي نأا Óقع
لثم ىلع سسانلا عÓطإاو ةباتكلا نإاف
،هد˘حو ه˘ّسصخ˘˘ي ر˘˘مأا سصسصق˘˘لا هذ˘˘ه
،سسانلا يأار اقÓطإا هّمهي ’أا بجيو
’ ةرح ةدارإا اذ ناسسنإ’ا نوكي انهو
وأا هنم ّلقأا ةدارإا tيأا هَتدارإا مكحت
نوواسستم سسانلا لكو .هل ةيواسسم
ةع˘ي˘ب˘ط˘لا ن˘ي˘ناو˘ق نأا ماد ا˘م ،ا˘م˘كح
ةقيرطلاب لكلا ىلع يرسست ةيرسشبلا
.اهسسفن
رّربأا يننأا مهفي ’أا انه مهملا نمو
يهف ،ةبات˘كلا «ة˘ي˘عر˘سش» ن˘م ا˘ئ˘ي˘سش
نمؤوملا نيقيرفلا دنع ءادتبا ةيعرسش
،تن˘ي˘بو ق˘ب˘سس ا˘م˘ك ن˘مؤو˘م˘لا ر˘ي˘غو
ر˘ي˘غ ن˘ي˘ت˘لا˘ح˘لا ا˘ت˘ل˘ك ي˘ف بتا˘كلاو
.افرعو انوناقو انيد مّرجم
مل يتلا ةيلاكسشإ’ا هذه نع ازواجتو
ةكرح يف ةيلاكسشإا ام موي يف نكت
تاعمتجملا يف ’إا يبدأ’ا فيلأاتلا
قيسضو ،رظنلا رسصق اهدوسسي يتلا
سصنلا يف ةدوجوم ةلاح يهف ،ايؤورلا
ةدوجومو ،ر˘سشب˘ل˘ل ه˘ّجو˘م˘لا ي˘ن˘يد˘لا
ي˘˘ف هد˘˘ع˘˘بو ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا سصن˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق
 .ةيرسشبلا سصوسصنلا

سسا˘سسأا ي˘ف ة˘لأا˘˘سسم˘˘لا نإا˘˘ف ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو
هذه نم فدهلا وحن هّجوتت اهحرط
سصن˘لا ي˘ف ر˘ه˘ظ˘ي ا˘م˘˘كف .ة˘˘با˘˘ت˘˘كلا
ةينيدلا سصوسصنلاو ينآارقلا ينيدلا
ة˘ير˘ي˘ه˘˘سشت تسسي˘˘ل ا˘˘ه˘˘نإا˘˘ف ىر˘˘خأ’ا

زيزعلا ةأارماب رّهسشي مل هللاف ،اقلطم
لواد˘ت ن˘ي˘ت˘ل˘لا ة˘ي˘لد˘ج˘˘م˘˘لا م˘˘ير˘˘مو
نينمؤوملا نم ىسصحي ’ ام امهتسصق
 .نينمؤوملا ريغو
وحن ةلاحلا هذه يف ةباتكلا هجتت نذإا

يف درفلا ةا˘ي˘ح˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي م˘ه˘م فد˘ه
لقث نم «ريهطتلا» و˘هو ،ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
هذه لثم يف ةباتكلاف ،ايسسفن لعفلا
سسفنلا ريهطت ةلاح لثمت ت’احلا

اتل˘ك ع˘م ثد˘ح ا˘م˘ك ،ا˘ه˘تا˘ئ˘ي˘سس ن˘م
زيزعلا ةأار˘ما) ا˘م˘ها˘ت˘ل˘كف ،ن˘ي˘تأار˘م˘لا

،لعفلاب اتفرت˘عا (ة˘ي˘لد˘ج˘م˘لا م˘ير˘مو
ميرم تحبسصأاف ،هنم امهريهطت متو
ي˘ف ز˘يز˘ع˘لا ةأار˘ما تل˘خدو ،ة˘˘سسيّد˘˘ق
ةسصقلا نّيبت امك «نينمؤوملا» ةعامج
.ةينآارقلا

بتكي ا˘مد˘ن˘ع بتا˘كلا˘ف كلذ ى˘ل˘عو
نم هفرتقي امب فرتعيو هتايح ةسصق
نم ريهطتلا لعفب موقي وه تائيسس
يف كوحيو هحور لقثي هاري «مرج»
ع˘ل˘ط˘ي نأا ى˘سشخ˘ي ’ ه˘ن˘كلو ،ه˘سسف˘ن

ةينيدلا ةباتكلاب ةوسسأا ،سسانلا هيلع
هئّربت ةباتكلاف ،ةيليجنإ’او ةينآارقلا

با˘ب ي˘ف ل˘خد˘˘ي ه˘˘نأ’ ؛ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا ن˘˘م
ا˘م˘م سسف˘ن˘لا سص˘ّل˘˘خ˘˘تو ،فار˘˘ت˘˘ع’ا
اهل امومع ةباتكلاو ،اهعجويو اهلقثي
ام لك نم ريهطتلا ىلع ةردقلا هذه
سسيلو ،م’آاو عاجوأا نم سسفنلا لقثي
اذه نم رهطتلا ىلع اهرثأا اروسصقم
 .طقف لعفلا

ا˘نزاو˘ت˘م ا˘سصخ˘˘سش در˘˘ف˘˘لا ل˘˘ع˘˘ج˘˘تو
ن˘˘م نا˘˘ك ن˘˘م˘˘ف ،ه˘˘تاذ ع˘˘م ا˘˘قدا˘˘˘سص
ء’ؤوه مجريلف ةئيطخ ريغب نيرخآ’ا
نم عونلا اذه نأا ادع.رجحب باّتكلا
نم ارّرحتم بتاكلا ل˘ع˘ج˘ي ة˘با˘ت˘كلا
قÓ˘طإ’ا ى˘ل˘ع ءي˘سش Ó˘˘ف ،رار˘˘سسأ’ا
تنّيب امبسسح ،ارسس لظي نأا ّقحتسسي
ناميإ’ا ةلاح يف ناكأا ءاوسس ،اقباسس
 .ىرخأ’ا ةلاحلا يف مأا
اهيّرعيو هتاذ بتكي وهو ناسسنإ’ا نإا

ا˘سصخ˘سش ح˘ب˘سصي ا˘هرار˘سسأا ل˘˘ك ن˘˘م
هدبعتسست يذلا سصخسشلا نم ىوقأا
وأا هّزتبي نأا عيطتسسي دحأا Óف ،هرارسسأا
هد˘ير˘ي ا˘م ل˘كف ،ه˘ت˘مار˘ك ن˘م ّط˘ح˘ي
ن˘ي˘ب و˘ه ا˘ه نو˘ي˘لو˘سضف˘˘لا نور˘˘خآ’ا

 .هوذخأايلف ،مهيديأا
اهتمي˘ق د˘ق˘ف˘ت رار˘سسأ’ا هذ˘ه ل˘ث˘م نإا
ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘ط˘˘ي˘˘سسلا ي˘˘ف ة˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘سسلا
دقفت اهنإا لب ،فَرعُت امدنع سصخسشلا
ارابخأا حبسصتو ،«ارارسسأا» اهتيمسست
Óف ،اهلوادت ةرثك عم ةيداع ،ةعئاسش
وهو سصخسشلا نم ىوقأا ’و ،لمجأا

 .رارسسأ’ا نم فيظنو حسضاو
أار˘جأاو ا˘ف˘˘قو˘˘م ىو˘˘قأا نو˘˘كي˘˘سس ه˘˘نإا

ةلأاسسملا هذهل نيدلا هبتنا دقو ،احرط
نينمؤوملاو هعابتأا بلاطي ناك امدنع
،م˘ه˘ت˘ي˘نÓ˘ع˘ك م˘˘هر˘˘ئار˘˘سس نو˘˘كت نأا

ن˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘˘ج لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ى˘˘˘ع˘˘˘سسيو
ةماعلا ،ةسصاخلا تادابعلاو سسوقطلا

ن˘م نا˘سسنإ’ا ر˘ّه˘ط˘ت˘ي نأا ة˘˘يدر˘˘ف˘˘لاو
،ه˘مأا ه˘تد˘لو ا˘م˘ك دو˘ع˘˘ي˘˘ل ،«بنذ˘˘لا»
.Óيمجو ،افيفخ افيظن

حبسصت ،ةباتكلا نم ايؤورلا هذه نمسض
ةبا˘ت˘ك ي˘ه تنا˘ك ا˘م˘ه˘م ة˘با˘ت˘ك ل˘ك
اهّدحي ’و فقسس اهل سسيل ،ةيعرسش
اهيلإا انراظنأا تتفل ةلأاسسم هذهو ،ّدح
نم هتحر˘ط ا˘م˘ي˘ف ة˘سسّد˘ق˘م˘لا بت˘كلا

نذإا تا˘عو˘سضو˘م Ó˘ف ،تا˘عو˘سضو˘م
،ةمّرجملا وأا ةمّر˘ح˘م˘لا˘ب ف˘سصو˘ت˘سس
ر˘˘˘ب˘˘˘ع بت˘˘˘كلا كل˘˘˘˘ت تط˘˘˘˘عأا د˘˘˘˘قو
ةفوسصوملا اهتاعوسضومل اهتسشقانم
ي˘ف ة˘ق˘ل˘ط˘م ة˘ير˘ح «ة˘سسا˘˘سسح˘˘لا» ـب
كان˘ه ى˘ق˘ب˘ي ن˘كلو .ا˘ه˘ن˘ع ثيد˘ح˘لا
،«ميوق˘لا ق˘ل˘خ˘لا» ءا˘ي˘عدأا ن˘م ق˘ير˘ف
هذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘ف بت˘˘˘˘كي ن˘˘˘˘˘م نأا نور˘˘˘˘˘ي
ءو˘بو˘م بتا˘˘ك و˘˘ه تا˘˘عو˘˘سضو˘˘م˘˘لا

نم دب ’و ،ةسسجنو ةذاسش هتاباتكو
مه ء’ؤوه .اهيلع ءاسضقلاو اهتبراحم
نم مهدحو مهو ،ةيقيقحلا ةلكسشملا
مهماهفأا روسصق نم جÓعلا مهمزلي
ةي˘عر˘سش ا˘ه˘ل سسي˘ل ي˘ت˘لا ة˘ق˘ل˘غ˘ن˘م˘لا

نع ةجرا˘خ˘لا ا˘هد˘حو ي˘هو ،ا˘ق˘ل˘ط˘م
يهلإ’ا نوناق˘لا وأا ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا نو˘نا˘ق
ي˘ت˘لا ه˘ب˘ت˘ك ي˘ف ه˘ل˘لا ه˘ع˘سضو يذ˘لا
ا˘سسار˘ب˘ن نو˘كت˘ل سسا˘˘ن˘˘ل˘˘ل ا˘˘ه˘˘ل˘˘سسرأا
،ةا˘ي˘ح˘لا ت’ا˘ج˘م ل˘ك ي˘ف ىذ˘ت˘ح˘˘ي
ة˘ي˘فا˘ق˘ثو ،ة˘ي˘سسا˘ي˘سسو ،ة˘ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا
َك˘˘ِلَذ ي˘˘˘ِف sنِإا»و ،كلذ˘˘˘ك ة˘˘˘ي˘˘˘عاد˘˘˘بإا
ىَقْلَأا ْوَأا ٌبْلَق ُهَل َناَك ْنَمِل ىَرْكِذَل
.«ٌديِهَسش َوُهَو َعْمsسسلا

ةباتكلأ ةبرجت ّلمأات يف

؟فضسوي ةروضس يف زيزعلا ةأارما هللا حضضف اذامل
نيطصسلف /دمحم جح صسأرف: ملقب
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انوروك صسوريف ءابو صصوصصخب تاميلعت يدصسي رأردأأ ةيلو يلأو

ةيلورتبلاو ةيزاغلا تاعمجملاب نولمعي يبنجأا ةيعر05 ليحرت
دجتصسملأ انوروك صسوريف ةروطخب ايعو

ءاضضيبلا نيع ةنيدم عراوضش يف «ةتهاب» ةيكرح
يقاوبلا مأاب ةعضساو ميقعت تÓمحو

لمعت ةفلتخملأ حلاصصملأ نأأ ،انوروك صسوريف فلمب ةصصاخ ةيفحصص ةودن يف رأردأأ ةيلو يلأو لولهب يبرعلأ دكأأ
ةقطنملأ ةنكاصس ىدل انوروك صسوريف راصشتنأ نم دحلأو يدصصتلأ فدهب ةبصصنملأ ايÓخلأ ةطصسأوب راهن Óيل
ةيزاغلأ تاعمجملأ يف تايصسنجلأ فلتخم نم ةيبنجألأ ةلماعلأ ديلأ فرط نم لمعلأ ةلبق يهو ،ةيدودحلأ

.ةيلورتبلأو

نيع ةنيدم عراوسش تدهسش
مأا قرسش ملك62) ءاسضيبلا
ة˘ت˘ها˘˘ب ة˘˘ي˘˘كر˘˘ح (ي˘˘قاو˘˘ب˘˘لا
اميف ،اهعراوسشب نينطاوملل
ةروطخب ايعو اهراجت ىدبأا
دجت˘سسم˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
تÓحملا م˘ي˘ق˘ع˘ت˘ب هو˘م˘جر˘ت
.يهاقملاو ةيراجتلا

ن˘ي˘ع نا˘كسس عا˘ب˘ط˘˘نا ن˘˘عو
˘˘˘ماز˘˘˘ت˘˘˘لا لو˘˘˘ح ءا˘˘˘سضي˘˘˘ب˘˘˘لا
نم افوخ مهتويب نينطاوملا

نسسحتسسا ،«انوروك» ىودع
و˘هو (ة˘ن˘سس23) م.فوؤور
يئادتب’ا ميلعتلا يف ذاتسسأا

ءاقب» ار˘ب˘ت˘ع˘م ،كو˘ل˘سسلا اذ˘ه
م˘ه˘لزا˘ن˘م ي˘ف ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

نع داعتب’او ةكرحلا ليلقتو
’إا ة˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘كم˘˘˘لا ن˘˘˘كا˘˘˘مأ’ا
ل˘˘ي˘˘ب˘˘سس ع˘˘ج˘˘نأا ةرور˘˘سضل˘˘˘ل
.«ىود˘˘ع˘˘لا ن˘˘م ة˘˘يا˘˘˘قو˘˘˘ل˘˘˘ل
فسسوي يأارلا سسفن هرطاسشيو
رمعلا نم غلبي فظوم وهو
نأاب فرت˘عا ثي˘ح ،ة˘ن˘سس04
،«جÓع˘لا ن˘م ر˘ي˘خ ة˘يا˘قو˘لا»
انسسفنأا ةيا˘م˘ح» نأا˘ب ا˘ف˘ي˘سضم
يف ة˘ح˘ل˘م ةرور˘سض تح˘سضأا

م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ه˘˘ي˘˘ف د˘˘ه˘˘˘سشي تقو
وهو ىودعلل اريبك اراسشتنا

ةكرحلا لي˘ل˘ق˘ت ي˘سضت˘ق˘ي ا˘م
تاعم˘ج˘ت˘لا ن˘كا˘مأا بن˘ج˘تو
ار˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘ك كا˘˘˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘˘ح’او
سصوسصخبو.«سصاخسشأ’اب
ىفطسصم نابأا ،ةياقولا لبسس
بحا˘سص و˘هو ة˘˘ما˘˘سشو˘˘ب ن˘˘ب
ةيئاسسنلا سسبÓملا عيبل لحم
،ءاسضيبلا نيع ةنيدم طسسوب

ل˘ي˘ل˘ق˘ت ة˘ي˘م˘هأا˘ب ه˘ي˘˘عو ن˘˘ع
م˘ه˘تا˘كر˘ح˘ت˘ل ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

ة˘فا˘ظ˘ن˘لا ى˘ل˘˘ع ز˘˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘لاو
ة˘ي˘ئا˘قو تا˘ي˘كو˘ل˘سس ي˘ن˘ب˘تو
لئاوسس لامعتسسا رارغ ىلع
.ميقعتلاو ريهطتلا

ه˘نأا˘ب دد˘سصلا تاذ ي˘ف دا˘˘فأاو
ر˘˘جا˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ي»
ه˘ت˘ح˘سص ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘˘ح˘˘م˘˘لا

ل˘ئا˘سسو˘لا˘ب ه˘ن˘ئا˘بز ة˘ح˘˘سصو
لاح˘لا و˘ه ا˘م˘ل˘ث˘م «ة˘حا˘ت˘م˘لا
‐ رداب يذلا هلحمل ةبسسنلاب

ه˘˘ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ى˘˘لإا» ‐ه˘˘˘ب˘˘˘سسح
ءا˘م لا˘م˘ع˘ت˘سسا˘ب ه˘م˘ي˘ق˘˘ع˘˘تو
ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا داو˘مو ل˘ي˘فا˘ج˘˘لا
ه˘˘˘سصي˘˘˘سصخ˘˘˘ت ن˘˘˘ع Ó˘˘˘سضف
م˘˘ق˘˘ع˘˘˘م ل˘˘˘ئا˘˘˘سس ةرورا˘˘˘ق˘˘˘ل
رخآ’او نيحلا نيب هلمعتسسي

عم لما˘ع˘ت˘ي ه˘نأاو ا˘سصو˘سصخ
˘‐ د˘يز˘ي ا˘م˘م «اد˘ق˘ن ه˘ن˘˘ئا˘˘بز
لاقت˘نا لا˘م˘ت˘حا ن˘م ‐ه˘ب˘سسح
فكع ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘م.ىودعلا
طسسوب ىهقم ريسسم ،رسصان
˘ما˘مأا ا˘ه˘ح˘ت˘ف ل˘ب˘ق ة˘ن˘يد˘م˘لا
ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ئا˘˘˘بز˘˘˘لا
و د˘ي˘ج ل˘˘كسشب ا˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘سضرأا

لاقو اه˘مزاو˘ل ع˘ي˘م˘ج ل˘سسغ
طا˘ي˘ت˘ح’ا» :نأا˘سشلا اذ˘ه ي˘˘ف
ىعسسن راجتك نحنو بجاو
لÓخ نم انسسفنأا ةيامح ىلإا
ة˘فا˘ظ˘ن˘لا تا˘ي˘كو˘ل˘سس عا˘ب˘تا

ه˘نأا ا˘م˘ك تازا˘ف˘ق˘لا ءاد˘˘تراو
ةحسص ىلع ظفاحن نأا دب’
مهل انسصسصخ نيذلا اننئابز
ا˘˘م و˘˘هو «ا˘˘م˘˘ق˘˘ع˘˘م Ó˘˘ئا˘˘سس
ريثكلا ‐هبسسح‐ ه˘ن˘سسح˘ت˘سسا

ةحسصلا ىلع اظافحو.مهنم
ح˘لا˘سصم تر˘سشا˘˘ب ،ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا
ةلمح ءا˘سضي˘ب˘لا ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب
ءا˘˘ي˘˘حأاو عراو˘˘سشب ة˘˘˘فا˘˘˘ظ˘˘˘ن
يف يئا˘قو ءار˘جإا˘ك ة˘ن˘يد˘م˘لا

ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا فور˘˘˘ظ˘˘˘لا ل˘˘˘ظ
سسي˘˘ئر ح˘˘سضوأاو .ةد˘˘˘ئا˘˘˘سسلا
ة˘˘ح˘˘سصلاو ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل
يدلبلا يب˘ع˘سشلا سسل˘ج˘م˘لا˘ب
ميكحلا دبع ،ءاسضيبلا نيعل
سصي˘سصخ˘ت م˘ت ه˘نأا ،ة˘ي˘ن˘با˘˘بذ
مايقلل ةيرسشبو ةيدام لئاسسو
اسصوسصخ فيظنتلا تايلمعب
فر˘ع˘ت ي˘˘ت˘˘لا ن˘˘كا˘˘مأ’ا ي˘˘ف
رارغ ىلع نينطاوملل اعمجت
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسي˘˘˘˘˘ئر˘˘˘˘˘لا عراو˘˘˘˘˘سشلا

 .قاوسسأ’او
ب.Úمأأ

انل تنوك اهنأاب يلاولا فاسضأاو
لق˘ن لا˘م˘ت˘حا ي˘ف ق˘ل˘ق رد˘سصم
ع˘م ثد˘ح ا˘م ل˘ث˘م سسور˘ي˘˘ف˘˘لا
ة˘ي˘عر˘ل˘ل ةد˘˘كؤو˘˘م˘˘لا ة˘˘با˘˘سصإ’ا
عمجم˘لا ي˘ف ل˘ما˘ع˘لا ي˘نار˘يإ’ا
ع˘˘سضخ يذ˘˘لا نا˘˘قر˘˘ب يزا˘˘غ˘˘لا
متو ءا˘ف˘سشل˘ل ل˘ثا˘م˘تو جÓ˘ع˘ل˘ل
ةسصاخ ةل˘حر ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ه˘ل˘ق˘ن
ى˘لإا راردا را˘ط˘م ن˘م ةر˘سشا˘ب˘˘م
رر˘ق˘ت ا˘م˘ك ،ا˘ي˘نا˘ب˘سسإا˘ب د˘يرد˘˘م
ةيلمع ميظنت يلاولا لاق اسضيأا
نم يب˘ن˘جا ة˘ي˘عر05 لي˘حر˘ت
نيلماعلاو تايسسنجلا فل˘ت˘خ˘م
ةيزاغلا تاعمج˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
ن˘يذ˘لاو ة˘ي’و˘لا˘ب ة˘ي˘لور˘ت˘ب˘لاو
ةيادب دن˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا ى˘لإا او˘ل˘خد
متي ثيح سسوريفلا راسشتنا ةمزأا
تÓحر3 نتم ىلع مهليحرت

خيسشلا راطم نم ةرسشابم ةيوج
راردأاب ري˘ب˘كل˘ب د˘م˘ح˘م يد˘ي˘سس
امك سسيرابو ديردم ةنيدم وحن
ةيغب حلاسصملا ل˘ج د˘ي˘ن˘ج˘ت م˘ت
نع امأا ،ةديج فورظ يف مهلقن
ةي˘ناد˘ي˘م˘لا تاءار˘جإ’ا ق˘ي˘ب˘ط˘ت
م˘ت ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا نا˘˘كسس ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل
نم ةطق˘ن05 ميقعتو ري˘ه˘ط˘ت
تاحاسسلاو تÓفاحلا تاطحم
اهريغو لمعلا نكامأاو ةماعلا
نواعتلاب ةليسسو541 دينجتب
ةينمأا ح˘لا˘سصمو تا˘ي˘ع˘م˘ج ع˘م
يتلا ةيندملا ةيامحلاو لامعو
057 ترخسسو ترفو اهرودب

فدهب ةلسصاوتم ةيلمعلاو نوع
ق˘طا˘ن˘م ل˘ج م˘ي˘ق˘ع˘تو ر˘ي˘ه˘ط˘ت

بايغ سصوسصخب امأا ،تايدلبلا
ا˘˘سصو˘˘سصخ ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا ل˘˘ئا˘˘سسو
دكأا تايلديسصلا يف تامامكلا
فوسس ةربتعم ةيمك كانه نأاب
نأامط امك ةي’ولا ىلإا لسصت
دجوت ’ هنأاب نينطاوملا يلاولا
ل˘ي˘ج˘سست يأا ة˘عا˘سسلا د˘˘ح ى˘˘لإا

سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ةد˘˘كؤو˘˘م ة˘˘با˘˘˘سصإ’
،يناريإ’ا ةيعرلا ادعام انوروك
يتلا ةمزأ’ا ةيلخ نأاب فاسضأاو
تردسصأا ا˘يرود ف˘ل˘م˘لا ع˘با˘ت˘ت

ة˘ي˘غ˘ب ة˘ي˘مÓ˘عإا تا˘˘نا˘˘ي˘˘ب ةد˘˘ع
نم عفرو علهلاو قلقلا قيلطت
ءاغلإاب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا تا˘يو˘ن˘ع˘م
اهئارو نم فدهن ةطسشنأا ةدع
ا˘˘ف˘˘ي˘˘˘سضم ة˘˘˘با˘˘˘سصإ’ا بن˘˘˘ج˘˘˘ت
مانتغا مامأا يدسصتلا ةرورسضب
عا˘ف˘ترا˘ب بعÓ˘˘ت˘˘لاو سصر˘˘ف˘˘لا
داو˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف را˘ع˘سسأ’ا

ر˘كن˘ت˘سسا ا˘م˘ك ،ة˘ي˘كÓ˘ه˘ت˘سس’ا
عقاوم ربع تاعاسشإ’ا يرسشان
ا˘˘ما ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا
ديلاقت˘لاو تادا˘ع˘لا سصو˘سصخ˘ب
خ˘يرا˘ت˘لا ق˘م˘ع ي˘˘ف ة˘˘برا˘˘سضلا
م˘سسو˘م ءا˘ي˘حإا ي˘ف ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘˘ب
ايلحم ىم˘سست ي˘ت˘لا تاد˘عاو˘لا
يلاولا ف˘سشك ن˘يأا ،تارا˘يز˘لا˘ب
ةين˘يد˘لا سسو˘ق˘ط مر˘ت˘ح˘ن ا˘ن˘نأا˘ب
ن˘ح˘نو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘ل˘˘ل تادا˘˘ع˘˘لاو
ة˘˘˘ح˘˘˘سص ع˘˘˘سضو ن˘˘˘ع ثح˘˘˘ب˘˘˘ن
لوأ’ا ما˘ق˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

اياوزلا خويسش اوعدا انه نكلو
بر˘˘ق˘˘ت˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي’و˘˘لا نا˘˘ي˘˘˘عأاو
تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ع˘˘˘م نوا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لاو
يف لح داجيإا ةيغب ةيمومعلا
ى˘ت˘ح تاد˘عاو˘لا هذ˘˘ه ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت
ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك تا ءا˘ق˘ل بن˘˘ج˘˘ت˘˘ن
ن˘م˘سض جرد˘ن˘˘ت ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

ةرسسأ’ا عم هئاقل متخو ةياقولا
ىلإا عي˘م˘ج˘لا ا˘ي˘عاد ة˘ي˘مÓ˘عإ’ا
ةنكاسس نيب نواعتلاو نماسضتلا
يرود˘لا عÓ˘طإ’او ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لا
ةي’ولا ةحفسص ىلع يمسسرلا

ة˘ح˘ي˘ح˘سصلا ة˘مو˘ل˘ع˘م˘˘لا ذ˘˘خأ’
ءارو قا˘˘ي˘˘سسن’ا ن˘˘ع اد˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ب
تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘˘لاو تا˘˘˘عا˘˘˘سشإ’ا
ني˘ن˘طاو˘م˘لا سسو˘ف˘ن˘ل ة˘ماد˘ه˘لا

ةجردو رذحلاو ةطيحلا يقبتو
ة˘˘م˘˘ئا˘˘˘ق ىو˘˘˘سصق˘˘˘لا بهأا˘˘˘ت˘˘˘لا
ع˘˘˘م ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا بوا˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب
ةي˘غ˘ب تارار˘ق˘لاو تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

.نمأام يف هتحسص عسضو

مصساقلب يفيرصشوب

ءاقدصصأأ ةيعمج ميظنت نم
ةيرئأزجلأ ةمظنملأو ةنتاب

ةنطأوملأو ةئيبلل
عيزوتل ةيئلو ةلمح

ةيامحلا تادعم
ةضشهلا تائفلل ةيضصخضشلا

ةنتابب ةمورحملاو
ةنتاب ءاقدصصأأ ةيعمج تمظن
ةمظنملأ عم قيصسنتلابو
ةنطأوملأو ةئيبلل ةيرئأزجلأ

عمجل ةلمح ،ةنتاب بتكم
ةيامحلأ تأدعم عيزوتو
انوركلأ ءابولأ دصض ةيصصخصشلأ
،ةمودعملأو ةصشهلأ تائفلل
صصوصصخلأ أذه يف فصشك دقو
ريمصس» ةيعمجلأ صسيئر
ةلمحلأ هتاه نأأ «صسأروب
اهنأل ةحيرصشلأ هتاه تفدهتصسأ
أذهب ةباصصإÓل ةصضرع رثكأأ
عم ةصصاخ لتاقلأ ءابولأ
فيظنتلأ تأدعمل اهراقتفأ

.ةياقولأو
ةلمحلأ جمانرب ،نمصضتو

تاجرخ ردصصملأ تأذ بصسح
ةلوزعملأ قطانملأ صسمت
نم أذهو ةيلولاب ةديعبلأو
ةروطخب مهصسيصسحت لجأأ
هل يدصصتلأ ةيفيكو صسوريفلأ

دأوم عيزوت ةيناكمإأ عم
مت امك ،مهيلع فيظنتلأ
ةيحيصضوت تاقصصلم دأدعإأ

يعولأ عفر لجأأ نم ةيصسيصسحت
نأل ،ينتابلأ نطأوملأ دنع

صضرملل زأرتحلأو  ةياقولأ
بنجتلل ديحولأ ليبصسلأ وه
.هب ةباصصإلاب

 ع.راعرع / د.دمحم

؟نمألأ وأأ ةحصصلأ .. ةراجتلأ حلاصصم  نم ةيلوؤوصسم
ةلضشنخب ةلضصاوتم لزانملاو تÓحملا يف ةيضصوضصخلا سسوردلا

تاسسسسؤوملا ع˘ي˘م˘ج ق˘ل˘غ م˘غر
،تا˘˘ع˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لاو ،ة˘˘˘يو˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا

ق˘ي˘ل˘ع˘تو ،ي˘ن˘ه˘م˘لا ن˘يو˘كت˘لاو
لك عنمو ،نيوكتلاو ةسساردلا
ةيسضايرلاو ،ةيفاقثلا تاطاسشنلا

،ةلسشنخ ةي’و بارت لماك ربع
سسور˘ي˘˘ف˘˘ب ىود˘˘ع˘˘لا يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل

نينطاوملا سسيسسحتو ،انوروك
نم ن˘سسحأا ة˘يا˘قو˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ب
يوذ ةذتاسسأ’ا لسصاوي ،جÓعلا
با˘ح˘سصأاو ،ة˘ت˘ي˘م˘لا ر˘ئا˘م˘˘سضلا
لاوم’ا عمج ةخفتنملا نوطبلا
ىلع ناك ولو يتح قرطلا لكب

،ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ح˘˘˘سص با˘˘˘سسح
م˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ب دا˘˘˘ب˘˘˘كأ’ا تاذ˘˘˘ل˘˘˘فو
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘سصو˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘لا سسورد˘˘˘˘˘لا

ر˘ي˘غ ل˘م˘ع˘لا  اذ˘ه ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘مو
نيناوق˘ل˘ل ع˘سضخ˘ي ’و ي˘عر˘سش
يف بÓطلاو ذيمÓتلا عيمجتب
ةسصاخ لزانمو ،ةقيسض تÓحم
زوا˘ج˘ت˘˘ي تا˘˘قو’ا سضع˘˘ب ي˘˘ف
يف ةذيملتو ذيملت03 مهددع
اديعبو م3/م3 زواجتي ’ لحم
ةينعملا حلا˘سصم˘لا ة˘ب˘قار˘م ن˘ع
ة˘يا˘˘م˘˘ح ،ة˘˘ح˘˘سص ،ةرا˘˘ج˘˘ت ن˘˘م
ةسصاخ ،كردو ،ة˘طر˘سش ،ة˘ي˘ند˘م
ةفاقثلاو ةيعوتلا بايغ لظ يف
ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ىد˘˘ل ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا
ي˘ف ط˘ق˘ف ر˘ي˘كف˘ت˘لاو ،ءا˘ي˘لو’ا

،مسسوملا ةيا˘ه˘ن م˘هءا˘ن˘با حا˘ج˘ن
ة˘˘ح˘˘سص ى˘˘ل˘˘ع نا˘˘ك و˘˘ل ى˘˘ت˘˘ح
بلطتي رمأ’ا تاب نيأا ،مهءانبأا
دارفأا ةيامحل ،ع˘ي˘م˘ج˘لا د˘ي˘ن˘ج˘ت
ءاسسن رابكو را˘غ˘سص ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا

ىود˘ع˘لا ر˘طا˘خ˘˘م ن˘˘م لا˘˘جرو
ط˘˘سسو سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا را˘˘˘سشت˘˘˘ناو
ء’ؤوهل دح ع˘سضوو ،ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا

م˘ه˘نا م˘غر ر˘ي˘م˘سضلا ي˘˘م˘˘يد˘˘ع
،ةفقث˘م˘لا ة˘ئ˘ف˘لا ن˘م نور˘ب˘ت˘ع˘ي
سسوردلا لاجم يف نيلماعلاو
نع نيدي˘ع˘ب˘لاو ة˘ي˘سصو˘سصخ˘لا

ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ،ة˘˘با˘˘قر˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم
ةبراحمل ةسصتخ˘م˘لا ح˘لا˘سصم˘لا

يذلا يعرسش ريغ لمعلا ةرهاظ
ة˘˘ح˘˘سص ى˘˘ل˘˘ع ار˘˘ط˘˘خ ل˘˘كسشي
ةرهاظلا ةبراحمو ،ني˘ن˘طاو˘م˘لا
زوا˘ج˘˘ت ة˘˘يا˘˘غ˘˘ل قر˘˘ط˘˘لا ل˘˘كب
يتلا ريطخلا يحسصلا عسضولا
يلاو هتهج نم ،دÓبلا هب رمت
بي˘سصن˘ت˘ب ار˘خؤو˘م ما˘ق ة˘ي’و˘˘لا

ة˘ع˘با˘ت˘م ة˘ن˘ج˘˘لو ة˘˘مزأا ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ
ى˘ل˘ع ة˘ي˘ح˘˘سصلا ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو˘˘ل˘˘ل
ذاختاو ،ةي’ولا ناويد يوتسسم
حرسص ةيئاقولا تاءارج’ا لك
سضع˘˘ب ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘سضق نأا
سسورد م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ب ةذ˘˘˘تا˘˘˘سس’ا

تÓ˘˘ح˘˘˘م ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘سصو˘˘˘سصخ
لفكتلا مت˘ي˘سس ة˘سصا˘خ لزا˘ن˘مو

ن˘م ا˘ه˘ع˘ن˘مو ا˘ه˘ت˘ب˘قار˘مو ا˘˘ه˘˘ب
ي˘ف ل˘م˘ع˘لا ة˘لواز˘م ة˘ل˘˘سصاو˘˘م
سسماخلا ةياغل ةي˘لا˘ح˘لا ةر˘ت˘ف˘لا
  .مداقلا ليرفأا
ة˘˘˘ي’و ي˘˘˘لاو ر˘˘˘مأا ،ةرا˘˘˘سشإÓ˘˘˘ل

،نيينعملا نيلوؤوسسملا ة˘ل˘سشن˘خ
،تÓ˘ف˘ح˘لا تا˘عا˘ق ل˘ك ق˘ل˘غ˘˘ب
تاءاسضف فلتخمو تامامحلاو
با˘ع˘لأ’ا تا˘˘عا˘˘قو ،ه˘˘ي˘˘فر˘˘ت˘˘لا

رسضخلل ةيعوبسسأ’ا قاوسسأ’او
قو˘˘سسو ما˘˘ن˘˘غأ’او ه˘˘كاو˘˘ف˘˘لاو
ل˘˘كل يد˘˘سصت˘˘لاو ،تارا˘˘ي˘˘سسلا

رارقب مازتل’ا مدعب ت’واحم
ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م˘˘˘ل كلذو ق˘˘˘ل˘˘˘˘غ˘˘˘˘لا

ىود˘˘ع را˘˘سشت˘˘ن’ يد˘˘سصت˘˘˘لاو
ط˘˘˘˘سسو ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك سسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف
د˘ع˘ب ءا˘ج رار˘ق˘لا ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا

يف نينطاوملا نم ددع عسضو
لا˘˘سسرإاو ،ي˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا

د˘ه˘ع˘م˘˘ل م˘˘ه˘˘مد ن˘˘م تا˘˘ن˘˘ي˘˘ع
جئاتنلا لك تناك نيأا روتسساب
تعنم ىرخا ةهج نم ،ةيبلسس
ةمزأ’ا ةيلخو ةسصتخملا ناجللا
ةيعسضولا ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل ة˘ب˘سصن˘م˘لا

ة˘ي’و˘لا بار˘ت ىو˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
ةيسصو˘سصخ˘لا سسورد˘لا م˘يد˘ق˘ت

تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
   .ةرجؤوملا نكامأ’او لزانملاو

يداعصس يون

 يحÓفلأ راقعلأ ريهطت راطإأ يف
راتكه006.561 نم رثكأا عاجرتضسا

ةلقروب ةلغتضسم ريغ تاحاضسم نم
ةيحÓف يسضارأا عاجرتسسا مت
راتكه936.561 ا˘ه˘ماو˘˘ق
نآ’ا د˘ح ى˘لإا ة˘ل˘غ˘ت˘سسم ر˘ي˘غ
تحنم يتلاو ةلقرو ةي’وب

،ي˘حÓ˘ف˘لا زا˘ي˘ت˘مإ’ا ن˘م˘˘سض
ىد˘˘ل د˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘˘سسا ا˘˘˘م˘˘˘ب˘˘˘سسح
حلاسصملا ةيريد˘م ي˘لوؤو˘سسم
هذ˘˘ه سسم˘˘˘تو .ة˘˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا
رهسش تقلطأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ةحاسسم9102 ر˘ب˘م˘ت˘ب˘˘سس
000.043 اهماو˘ق ة˘ي˘لا˘م˘جإا

ة˘˘ن˘˘سس ذ˘˘ن˘˘م تعزو را˘˘ت˘˘كه
اهلÓغت˘سسا م˘ت˘ي م˘لو2102
لمسشت يتلاو ،نآ’ا دح ىلإا

را˘˘ب˘˘ك ن˘˘م ن˘˘يد˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘سسم
01 نم رثكأا) نير˘م˘ث˘ت˘سسم˘لا

نيذلاو (دحاو لكل تاراتكه
نم رثكأا ىلإا مهددع لسصي
ثي˘ح ،ار˘م˘ث˘ت˘˘سسم754.1
ي˘˘˘سضارأ’ا كل˘˘˘ت د˘˘˘جاو˘˘˘ت˘˘˘˘ت
ةسسوقنأاو ةريجح˘لا ق˘طا˘ن˘م˘ب
نب يسساحو دوعسسم يسساحو
د˘ل˘يو˘خ يد˘ي˘سسو ه˘ل˘لا د˘˘ب˘˘ع
ح˘سضوأا ا˘˘م˘˘ك ،تا˘˘سسيور˘˘لاو

م˘ت ا˘م˘ك.عاطق˘لا ر˘يد˘م
ا˘ه˘ماو˘ق ة˘حا˘سسم عا˘جر˘ت˘˘سسا

ةلغتسسم ريغ راتكه708.5
نوكلمي نمم بابسش لبق نم
و1 نيب ) ةريغسص تاحاسسم
ب مهددع ردقملاو (راتكه2
اوناك نيذلا اديفتسسم834.3
ة˘حا˘سسم ن˘م اودا˘˘ف˘˘ت˘˘سسا د˘˘ق
969.7 ا˘ه˘˘ماو˘˘ق ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘جإا

حÓسصتسسا راطإا يف راتكه
يواز ن˘ب ا˘م˘ل˘ث˘م ،ي˘سضارأ’ا
ةيلمعلا هذه جرد˘ن˘تو.م˘ي˘ل˘سس
روسشنم˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت را˘طإا ي˘ف
خرؤوملا9381 مقر يرازولا
يتلاو ،7102 رياربف41 يف
راقعلا عاجرتسسا ىلإا فدهت
ةداعإاو لغتسسم ريغ يحÓفلا
نيرمثتسسم˘لا ى˘ل˘ع ه˘ع˘يزو˘ت
ح˘˘˘م˘˘˘سسي ا˘˘˘م˘˘˘ب ،ن˘˘˘يدا˘˘˘ج˘˘˘لا
يسضارأÓل لسضفأا لÓغتسساب
عيج˘سشت ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا
سضوهنلاو يل˘ح˘م˘لا جا˘ت˘نإ’ا
.ةي’ولاب يحÓفلا عاطقلاب

غ.لامأأ
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انوروك صسوريف ةحئاج دصض نطأوملأ ةيامحل ةيئاقولأ ريبأدتلأ نمصض

ةنيطنضسقب ةيمومع تاضسضسؤوم ميقعت ةيلمع يف عرضشت «وكايضس» ةكرضش
انوروك صسوريف ةحفاكمو ةعباتمو دصصرتل

سسادرموبب ةظقيلل زاهج ثادحتضسا

تاطحمو ةيمومعلأ قفأرملأو ةيمومعلأ تاحاصسلأو ةيحصصلأ تاصسصسؤوملأ فلتخمل ةعصسأو ريهطتو ميقعت ةيلمع تقلطنأ
امبصسح ،(91- ديفوك) انوروك صسوريف ةحئاج دصض ةيئاقولأ تأءأرجإلأ راطإأ يف كلذو ،ةنيطنصسق ةيدلب ربع لقنلأ

.رودق ةنيمصساي ،(وكايصس) ةنيطنصسق ةيلول ريهطتلأو هايملأ ةكرصشب لاصصتلأو مÓعإلاب ةفلكملأ هنع تفصشك

ةي’وب ة˘مد˘خ˘لا ز˘ي˘ح ل˘خد
ة˘ظ˘ق˘ي˘لا زا˘˘ه˘˘ج سسادر˘˘مو˘˘ب
يذلا (ة˘مزأا ة˘ي˘ل˘خ) راذ˘نإ’او
ةعباتمو دسصرت˘ل ثد˘ح˘ت˘سسأا

ءا˘˘بو را˘˘سشت˘˘نإا ة˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘كمو
ر˘ب˘˘ع (91‐ديفو˘ك) ا˘نورو˘ك
د˘˘˘ع˘˘˘ب كلذو ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا ل˘˘˘ك
،ا˘ي˘م˘سسر ه˘ئا˘سضعأا بي˘سصن˘ت

.ةي’ولا يلاو هب دافأا امبسسح
ي˘ف ن˘تا˘ي˘ح˘ي ى˘ي˘ح˘ي  لا˘˘قو
بيسصنت» مت هنأاب هل حيرسصت
ى˘ل˘ع ة˘مد˘خ˘لا ي˘˘ف ع˘˘سضوو
ةظقي زاهج ةي’ولا ىوتسسم
ةيئ’و ةمزأا ةيلخ وأا راذنإاو
تاعاطق ةدع يلثمم مسضت
ة˘ي˘ن˘ع˘م ة˘ي˘مو˘م˘ع تا˘ئ˘ي˘هو
ةعباتمو ةحفا˘كمو د˘سصر˘ت˘ل
ر˘ي˘باد˘ت˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ذ˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت
سسور˘˘˘ي˘˘˘ف ن˘˘˘م ة˘˘˘˘يا˘˘˘˘قو˘˘˘˘لا

بيسصن˘ت ي˘تأا˘يو.«انوروك
42 لمعي يذلا زاهجلا اذه
ىلعو ةعاسس42 ىلع ةعاسس
،عو˘ب˘˘سسأ’ا ما˘˘يأا  ل˘˘ك راد˘˘م
اذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت» ،ي˘˘لاو˘˘لا د˘˘كؤو˘˘˘ي
سسي˘˘˘˘ئر تا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘جو˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ل
ى˘لإا ة˘ي˘مار˘لا ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
نم تاءارجإ’ا عيمج ذاختا
يسشف˘ت ر˘ط˘خ ة˘ه˘جاو˘م ل˘جأا

ر˘˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘لا سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا اذ˘˘ه
ه˘˘˘تارو˘˘˘ط˘˘˘ت ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘با˘˘˘˘ت˘˘˘˘مو
هذه لكسشتتو.«هتحفاكمو
ى˘˘لإا ادا˘˘ن˘˘ت˘˘سسإا ‐ ة˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘لا

‐ يذيفنتلا زاهجلا لوؤوسسم
ةينمأ’ا كÓسسأ’ا يلثمم نم
تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ف˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘مو
ةحسصلاك ىرخأ’ا تائيهلاو
ةراجتلاو ةيلاملاو ة˘ي˘بر˘ت˘لاو
م˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لاو ن˘˘˘يو˘˘˘كت˘˘˘لاو

يلاعلا ميلعت˘لاو ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘لا
بابسشلاو يم˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو
لا˘˘˘˘سصت’او ة˘˘˘˘سضا˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘لاو
.مجانملاو ةعانسصلاو
اذه لي˘ع˘ف˘ت ع˘م ةازاو˘م˘لا˘بو
كلذك مت ،ي˘ئا˘قو˘لا زا˘ه˘ج˘لا
 فيسضي ‐ راطإ’ا سسفن يف
ن˘م ة˘ل˘م˘ج ذا˘خ˘تا ‐ ي˘لاو˘˘لا
يف اهم˘هأا ل˘ث˘م˘ت˘ت ر˘ي˘باد˘ت˘لا
ع˘ن˘م˘ي ي˘ئ’و رار˘˘ق راد˘˘سصإا

عباط وذ طاسشن يأا ةسسرامم
ة˘ي’و˘لا م˘ي˘ل˘قإا˘ب ير˘ي˘ها˘م˘ج
قيلعت لمسشي يئاقو ءارجإاك
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ة˘ط˘سشنأ’ا ة˘فا˘˘ك
تار˘ها˘ظ˘ت˘لاو تÓ˘ف˘˘ح˘˘لا˘˘ب
اذ˘ه ل˘م˘سشيو.ةيداسصتق’ا
˘‐ ف˘ي˘سضي ‐ كلذ˘ك رار˘˘ق˘˘لا
رود تا˘˘˘طا˘˘˘سشن ق˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت
ةيمومعلا قئادحلاو امنيسسلا

ةيلسستلاو هيفرتلا تاءاسضفو
تاطاسشنلا لكو تامامحلاو
ردسصم لكسشت يتلا ىرخأ’ا
ن˘˘ي˘˘˘ب كا˘˘˘كت˘˘˘حاو ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ت
هذه ل˘ث˘م˘ت˘تو.نينطاوملا
بسسح ‐ ةيئاقولا تاءارجإ’ا
ميظنت يف ‐ لوؤوسسملا سسفن

تاجرخو ةي˘مÓ˘عإا تÓ˘م˘ح
ة˘ع˘سساو ة˘يراو˘ج ة˘˘ي˘˘ناد˘˘ي˘˘م
نيينعملا ع˘ي˘م˘ج ة˘م˘ها˘سسم˘ب
ةيعو˘تو سسي˘سسح˘ت ل˘جأا ن˘م
ذ˘خأ’ا ة˘ي˘م˘هأا˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
تا˘˘˘˘˘طا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ح’ا ل˘˘˘˘˘˘كب
ةباسصإ’ا بنجتل ةيرورسضلا
ىسصقأاب مازتل’او ءادلا اذهب
يدا˘ف˘ت˘˘ل ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت
اذه ىودع را˘سشت˘نا ر˘طا˘خ˘م
.سسوريفلا

ب.Úمأأ

ة˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا تاذ تح˘˘سضوأاو
هذ˘˘ه قÓ˘˘ط˘˘نا سشما˘˘ه ى˘˘ل˘˘˘ع
راطإا يف ةجردن˘م˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ي˘لاو هرد˘سصأا رار˘ق ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت
ريه˘ط˘ت˘ب ي˘سضق˘ي ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق
نمسض ةيمومعلا قفارملا ةفاك
ة˘يا˘م˘ح˘ل ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘˘ت˘˘لا
تا˘يد˘ل˘ب ل˘ك ر˘ب˘ع ن˘طاو˘˘م˘˘لا
ن˘˘م ة˘˘با˘˘سصإ’ا ن˘˘م ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا

يتلاو انوروك سسوريف ةحئاج
ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا ن˘˘م ل˘˘ك تسسم
ةطحملاو سسيداب نب يعماجلا
نيرفاسسمل˘ل ة˘ي˘قر˘سشلا ة˘ير˘ب˘لا

بابب نيرفاسسملا لقن ةطحمو
ياو˘مار˘ت ة˘ط˘ح˘مو ةر˘ط˘ن˘ق˘˘لا
تا˘ي˘بود˘ن˘م˘لاو ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق
ي˘˘غاوز ءا˘˘ي˘˘˘حأ’ ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا

يقر˘سش ن˘بو ح˘لا˘سص عاردو˘بو
طسسوب ةي˘سسي˘ئر˘لا عراو˘سشلاو
.ةنيدملا

ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه نأا تفا˘˘سضأاو
ـلا تايدلبلا لمسشتسس ةفثكملا

 ريخسست ىلإا ةريسشم ،21
ةيدا˘م˘لاو ة˘ير˘سشب˘لا ل˘ئا˘سسو˘لا
ةيلمعلا هذه حاجنإ’ ةمزÓلا

.ريهطت جمانرب قفو
هذ˘ه ل˘جأ’ ر˘ي˘˘خ˘˘سست م˘˘ت د˘˘قو
ةنحاسش21 نم رثكأا ةيلمعلا

انوع02و ج˘˘˘˘ير˘˘˘˘ه˘˘˘˘سص
لقاون ةحفاكم يف اسصسصختم
تارهطملاب سشر˘ل˘ل سضار˘مأ’ا

عيمج ىوتسسم ىلع رولكلاو
ةيدلبب ةيمو˘م˘ع˘لا تاءا˘سضف˘لا
فرسصلا تاكبسشو ةنيطنسسق
ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘م ءاز˘˘جأ’او ي˘˘ح˘˘سصلا
تاذ˘˘˘ل ا˘˘˘ق˘˘˘فو ،ن˘˘˘كا˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا
.ةثدحتملا

رودق تدافأا ،ىرخأا ةهج نم
تاطايتح’ا لك ذاختا مت هنأا
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘مزÓ˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘قو˘˘˘لا

ةيراجتلا ت’ا˘كو˘لا ىو˘ت˘سسم
ءاو˘˘˘˘˘سس ة˘˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘˘سشلا تاذ˘˘˘˘˘˘ل

نئابزلا وأا لامعلا سصوسصخب
ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع ة˘˘مد˘˘خ نا˘˘م˘˘سضل

بيسصنت ىلإا ةريسشم ،ةيحسص
سسيسسح˘ت ى˘ل˘ع ر˘ه˘سست ة˘ي˘ل˘خ
ةروطخ لو˘ح ة˘كر˘سشلا لا˘م˘ع
هنم ةياقولا قرطو سسوريفلا

تا˘˘مز˘˘ل˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘تو
ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘˘ل˘˘ل ة˘˘يرور˘˘سضلا
ة˘يا˘قو˘لاو ة˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لا طور˘˘سش
ة˘مد˘خ˘˘لا ل˘˘سصاو˘˘ت نا˘˘م˘˘سضو
فرسصلاو ها˘ي˘م˘ل˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
.يحسصلا

حأرفأأ ةعاق85 قلغو..
ةيلولأ تايدلب ربع

ةعاق85 ق˘ل˘غ˘ب رار˘˘ق رد˘˘سص
ة˘ي’و تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب ر˘˘ب˘˘ع حار˘˘فأا
يسشفت ةه˘با˘ج˘م˘ل ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق
سسور˘ي˘ف ىود˘˘ع˘˘ل ل˘˘م˘˘ت˘˘ح˘˘م
بسسح ،(91 ‐ ديفوك) انوروك
ةرا˘ج˘ت˘لا ر˘يد˘م ه˘ب حر˘˘سص ا˘˘م
. ةديموق زوزع
نأا لوؤو˘سسم˘لا سسف˘˘ن ح˘˘سضوأاو
را˘طإا ي˘ف جرد˘ن˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

ةذختملا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘ج’ا
،ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ةرازو فر˘˘˘ط ن˘˘˘م
،ءابولا اذه راسشتنا عنم فدهب
تاءار˘˘˘جإا نأا ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع ادد˘˘˘˘سشم
باحسصأا دسض ذختتسس ةمراسص
.نيفلاخملا تاءاسضفلا هذه
سصخي رارقلا اذه نأا فاسضأاو
قاوسسأ’ا عيمج قÓغإا اسضيأا
ةيسشاملا قاوسسأاو ةيعوبسسأ’ا

ظاف˘ح˘لا فد˘ه˘ب ،تارا˘ي˘سسلاو
.نطاوملا ةحسص ىلع
ى˘˘لا ةد˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘ق را˘˘˘سشأا ا˘˘˘م˘˘˘ك
م˘سضت ة˘قر˘ف06 سصي˘سصخ˘˘ت
ةيريدم فرط نم انوع021
ة˘ب˘قار˘م˘لا نا˘م˘˘سضل عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا
.تاءاسضفلا هذه عومجمل
ةبقار˘م˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ح˘م˘سست˘سسو
تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ةر˘˘فو نا˘˘م˘˘سض
 لاجلا اذكو ةفلتخملا ةيئاذغلا
ةيبطلا ةيامحلا ةعنقأاو مقعملا

تÓحملاو تاي’ديسصلا ربع
ع˘˘˘ي˘˘˘ب ي˘˘˘ف ة˘˘˘سصسصخ˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
تاذل اقفو ،ةيبطلا تادعملا
.لوؤوسسملا

ىلع هءا˘ي˘ت˘سسا ىد˘بأا نأا د˘ع˘بو
لجسسملا هيف غلابملا تفاهتلا

ةيسضاملا ةعاسس84 ـلا لÓخ
تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ءا˘˘ن˘˘ت˘˘قا ى˘˘ل˘˘ع
نأا ةدي˘مو˘ق  نأا˘م˘ط ،ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا

ة˘˘سصا˘˘خ ،تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
.«ةرفوتم» ،اهنم ةيسساسسأ’ا
مت دق هنأا ىلإا ةراسشإ’ا ردجت
ةددعت˘م ة˘مزأا ة˘ي˘ل˘خ بي˘سصن˘ت
نيلوؤو˘سسم م˘سضت تا˘عا˘ط˘ق˘لا

ةحسصلاو لقنلا تايريدم نع
ةيماظنلا كÓسسأ’او ناكسسلاو
ن˘مأ’ا ،ة˘ي˘ند˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا)
،(ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لاو ي˘ن˘˘طو˘˘لا

ح˘˘˘لا˘˘˘سصم فر˘˘˘ط ن˘˘˘˘م كلذو
ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م را˘˘طإا ي˘˘ف ة˘˘ي’و˘˘لا
سسوريفب ةقلع˘ت˘م˘لا عا˘سضوأ’ا

.انوروك

ج.دمحم

ةمداقلأ ةليلقلأ مايألأ لÓخ
يلمع ربخم ريفوت
ةضصاخلا ليلاحتلل

نارهوب انوروك سسوريفب
ءأرجإل ربخم نوكي نأأ رظتني
صسوريفب ةصصاخلأ ليلاحتلأ

مايألأ لÓخ ايلمع انوروك
نأرهوب ةمداقلأ ةليلقلأ
ةهجلأو ةيلولأ ةيطغتل
ملع امبصسح ،دÓبلل ةيبرغلأ

.ةيلولأ حلاصصم نم
متي ،ردصصملأ تأذل اقفوو

ليلاحتلل ربخم زيهجت ايلاح
مايألأ يف لغتصسيل ،ةيبطلأ
ءأرجإل ةمداقلأ ةليلقلأ
صسوريفب ةصصاخلأ ليلاحتلأ

هناكمإاب يذلأو ،ايلحم انوروك
ةفاك و نأرهو تابلطب لفكتلأ

.ةيبرغلأ ةهجلأ تايلو
يلأو دقفت ،ىرخأأ ةهج نم
،يوÓج رداقلأ دبع نأرهو
ةيئافصشتصسلأ تاصسصسؤوملأ صضعب
فقو ،نأرهوب ةيعماجلأ

اهتيزهاج ىدم ىلع اهلÓخ
ةيحصصلأ ريبأدتلأ أذكو
ةصصصصخملأ قفأرملأو ةذختملأ
نيلمتحملأ نيباصصملاب لفكتلل
صصاخصشألأ وأأ انوروك صسوريفب
.ةباصصإلأ مهيف هبتصشملأ

صصيصصخت ،قايصسلأ أذه يف متو
زكرملأ نم لكب نيحانج

روتكدلأ» يعماجلأ يئافصشتصسلأ
ةصسصسؤوملأو «بجرز نب
لوأأ» ةيعماجلأ ةيئافصشتصسلأ
عم ،وطصسيإاب «4591 ربمفون
ةمزÓلأ فورظلأ لك ريفوت
امب ،ةيرورصضلأ تأزيهجتلأو
ىلع ةدعاصسملأ ةزهجأأ كلذ يف
.يعانطصصلأ صسفنتلأ

ك.لامك

 تاعاطقلأ فلتخم عم قيصسنتلاب
انوروك سسوريف راضشتنا نم ةياقولل ةيضسيضسحت ةلمح مظني تنضشومت نيع نمأا

نيع ةي’و نمأا حلاسصم تمظن
ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت ة˘ل˘م˘ح تن˘سشو˘م˘ت
لوح نينطاوملا ةدئافل ةيوعوت
ىود˘ع را˘سشت˘˘نا ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا
عم قيسسنتلاب انوروك سسوريف
ة˘ياد˘ب ،تا˘عا˘ط˘ق˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ةد˘ع م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب تنا˘ك ة˘ل˘م˘˘ح˘˘لا
ة˘فا˘كل ة˘˘ي˘˘سسي˘˘سسح˘˘ت تاءا˘˘ق˘˘ل

نمأ’ نيعباتلا ةطرسشلا رسصانع
تح˘ت تن˘سشو˘م˘ت ن˘˘ي˘˘ع ة˘˘ي’و
ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ح˘ل˘˘سصم˘˘لا فار˘˘سشا
يعام˘ت˘جإ’ا طا˘سشن˘لا ة˘ح˘سصل˘ل
تاءا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لا ،تا˘˘˘˘سضا˘˘˘˘ير˘˘˘˘لاو
طيسشنت نم تناك ةيسسيسسحتلا
ن˘مأÓ˘ل ة˘ب˘قار˘˘م˘˘لا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
بيبطلاو ةي’ولا نمأاب ينطولا
ة˘ئ˘بوأ’ا م˘ل˘˘ع ي˘˘ف سصت˘˘خ˘˘م˘˘لا
نيع ةي’ول ة˘ح˘سصلا ة˘ير˘يد˘م˘ب
سسيسسح˘ت م˘ت ثي˘ح ،تن˘سشو˘م˘ت

سضارعأا لوح ةطرسشلا رسصانع
ةياقولاو هلقنت قرطو سضرملا

ةي˘مو˘ي˘لا ما˘ه˘م˘ل˘ل ار˘ظ˘ن م˘ه˘ن˘م
لÓ˘خ ن˘م ة˘طر˘سشلا ر˘سصا˘ن˘ع˘˘ل

ع˘˘م ر˘˘سشا˘˘ب˘˘م˘˘لا م˘˘ه˘˘كا˘˘كت˘˘˘حا
ة˘طر˘سشل ءاو˘˘سس ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
ةيمويلا تÓ˘خد˘ت˘لا وأا رور˘م˘لا
ةي˘ئا˘سضق˘لا ة˘طر˘سشلا ر˘سصا˘ن˘ع˘ل
ةماعلا ةطرسشلا ةحلسصم اذكو
ةيمويلا اهتعباتم يف ميظنتلاو
تلمسش ام˘ك.بناج’ا ةكرح˘ل
ميظن˘ت ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت˘لا ة˘ل˘م˘ح˘لا

فر˘ط ن˘م ة˘ي˘ناد˘˘ي˘˘م تا˘˘جر˘˘خ
ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ ن˘˘م ة˘˘طر˘˘سش تارا˘˘˘طا
ة˘ما˘ع˘لا تا˘قÓ˘ع˘˘لاو لا˘˘سصت’ا

ةحسصلل ةي˘ئ’و˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لاو
ي˘˘˘˘عا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘جإ’ا طا˘˘˘˘˘سشن˘˘˘˘˘لا

مئادلا روسضحلا˘ب تا˘سضا˘ير˘لاو
ن˘مأÓ˘ل ة˘ب˘قار˘م˘لا ة˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ل˘˘ل
مت نيأا ة˘ي’و˘لا ن˘مأا˘ب ي˘ن˘طو˘لا
،ح˘˘ئا˘˘سصنو تادا˘˘سشرا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
ىوتسسم ىلع نينطاوملا ةدئافل
زجاوحلاو ةيمومعلا تاحاسسلا
تايو˘ط˘م ع˘يزو˘ت ع˘م ة˘ي˘ن˘م’ا
تابكرملا قاوسس ىلع ةيوعوت
نم ةيعامج˘لا ل˘ق˘ن˘لا ل˘ئا˘سسوو
مت امك.ةطرسشلا رسصانع فرط

ةي˘ناد˘ي˘م ة˘جر˘خ م˘ي˘ظ˘ن˘ت ا˘سضيا
ميظنتلا ةيريدم عم ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب
نيع ةي’و˘ل ة˘ما˘ع˘لا نوؤو˘سشلاو
،ة˘ح˘سصلا ة˘ير˘يد˘م ،تن˘سشو˘م˘˘ت
ة˘يا˘م˘ح˘لاو ةرا˘ج˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
ىوت˘سسم ى˘ل˘ع كلذو ة˘ي˘ند˘م˘لا

ن˘˘ير˘˘فا˘˘سسم˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن ة˘˘ط˘˘ح˘˘˘م
،يهاقملاو ةيمومعلا تاحاسسلا
حئاسصنلا ميدقت اهلÓخ نم مت
ة˘˘˘˘˘˘˘مزÓ˘˘˘˘˘˘˘˘لا تادا˘˘˘˘˘˘˘˘سشر’او
راسشتنا نم ةياقولل اهباحسصأ’
.سسوريفلا ىودع
تل˘˘م˘˘ع را˘˘˘ط’ا سسف˘˘˘ن ي˘˘˘ف و
ن˘˘ي˘˘˘ع ة˘˘˘ي’و ن˘˘˘مأا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم
ةعاذ’ا عم قيسسنتلاب ،تنسشومت
نم تنسشومت ن˘ي˘ع˘ل ة˘يو˘ه˘ج˘لا

ة˘ي˘عاذا سصسصح ةد˘˘ع رو˘˘سضح
ر˘طا˘خ˘م ن˘م سسي˘سسح˘ت˘لا لو˘ح
ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘كو ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
ةلمحلا ىقبتو اذه ،هنم ةياقولا

ن˘مأا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ةر˘م˘ت˘˘سسم
.رئاودلا نمأا يقابو ةي’ولا

ز.رون

 انوروك صسوريف نم ةياقولل
فودنتب قاطنلا ةعضساو ةفاظن ةلمح قÓطإا

ةعسساو ةفاظن ةلمح تقلطأا
ىربكلا ءايحأ’ا ربع قاطنلا
را˘طإا ي˘˘ف فود˘˘ن˘˘ت ة˘˘ي’و˘˘ل
يسشفت دسض ةيئاقولا ريبادتلا
دجتسسم˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
نم ةردا˘ب˘م˘ب ،(91 ‐ديفو˘ك)
سسا˘ن » ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘˘لا
ةلمحلا هذه سسمتو.«ريخلا
م˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘قو˘˘˘لا
ح˘˘لا˘˘سصم ع˘˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ةيامح˘لاو ة˘ح˘سصلا ي˘عا˘ط˘ق
ن˘مأ’ا يزا˘ه˘˘جو ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا

ءا˘ي˘حأا ،ن˘ي˘ي˘ن˘طو˘˘لا كرد˘˘لاو
و ق˘˘ي˘˘ت˘˘ع˘˘لا ‘‘ ي˘˘نا˘˘سسو˘˘˘م»
»و «رسصنلا »و «نيسضامرلا»
،ىرخأا ءايحأاو » نكسس051
52 ةياغ ىلإا لسصاوتت ثيح
حسضوأا امك ،يراجلا سسرام
لا˘˘م˘˘ج ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر
هذ˘ه فد˘ه˘ت˘˘سستو.ةقانوب
عراوسشلا ف˘ي˘ظ˘ن˘ت ة˘ل˘م˘ح˘لا
تا˘˘حا˘˘سسم˘˘لاو ة˘˘ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لا
˘ما˘˘ي˘˘ق˘˘لاو ءا˘˘ي˘˘حأ’ا ل˘˘خاد˘˘ب
ءادو˘سسلا طا˘ق˘ن˘لا ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘˘ب
ةريبك تامكارت دهسشت يتلا
ا˘م˘ك ،ة˘ي˘لز˘ن˘م˘لا تا˘يا˘ف˘ن˘ل˘ل
تقولا يف ةيع˘م˘ج˘لا ل˘م˘ع˘ت
سسي˘˘˘˘سسح˘˘˘˘ت ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع ه˘˘˘˘˘تاذ
سسوريف ةروطخب نينطاوملا

قرط و د˘ج˘ت˘سسم˘لا ا˘نورو˘ك
بسسح ،هراسشتنا نم ةياقولا
.ردسصملا تاذ

ة˘˘˘ل˘˘˘سص يذ قا˘˘˘ي˘˘˘سس ي˘˘˘ف و
ىلع ءاسضقلا ةلمح لسصاوتت
ي˘˘ت˘˘˘لا ءادو˘˘˘سسلا طا˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا
ةيلحملا تاطلسسلا اهترسشاب
يتلاو يلاحلا رهسشلا علطم
رثكأا نآ’ا دحل عفرب تحمسس
ن˘˘م ن˘˘˘ط000.31 ن˘˘˘˘˘م
000.11و ةبلسصلا تايافنلا

، ةيلزنملا تايافنلا نم نط
ايئاهن ءا˘سضق˘لا ى˘لإا فد˘ه˘تو
ي˘ئاو˘سشع˘لا م˘كار˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ىلع ةظفاحملاو تا˘يا˘ف˘ن˘ل˘ل
رظنملاو ةيمومع˘لا ة˘ح˘سصلا
ريسشأا ام قفو ،ةنيدملل ماعلا
ةلمحلا هذه ن˘ماز˘ت˘تو.هيلإا

ريجسشتلل ةلثامم ةردابم عم
ةظفاحم اهترسشاب دق تناك
ة˘˘˘ي˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘سسإ’ا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘سشكلا
ىلإا يمرت يتلاو ةيرئازجلا
ىلإا » ةسضهنلا» يح ةيقرت

ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب ي˘˘جذو˘˘م˘˘˘ن ي˘˘˘ح
ا˘ه˘ع˘ي˘سسو˘˘ت ل˘˘ب˘˘ق ،فود˘˘ن˘˘ت
ىر˘˘خأ’ا ءا˘˘ي˘˘حأ’ا ل˘˘م˘˘سشت˘˘ل
كلذو ،ة˘ي’و˘˘لا ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘ب
اهل قئ’ هجو ءاطعإا سضرغب
،ا˘ه˘ت˘فا˘ظ˘ن ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘˘لاو
ظ˘فا˘˘ح˘˘م˘˘لا ر˘˘كذ ا˘˘م بسسح
ةيمÓسسإ’ا ةفاسشكلل يئ’ولا
.حايت ركب وبأا ةيرئازجلا

ب.Úمأأ
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ركسسعم :ةي’و
ةيدمحملا ةرئاد
ةرارجسس ةيدلب
814050553924890 ةيدلبلل يئابجلا فيرعتلا مقر

10/0202 :مقر ايند تاردق طارتضشا عم حوتفم سضورع بلط نع نÓعإا
عم حوتفم سضورع بلط نع ةرارجسس ةيدلبل يدلبلا يبعسشلا سسلجملا سسيئر نلعي
ةيسسطارفلا راود ريهطتلا ةكبسش زاجنإا :عورسشمل ايند تاردق طارتسشا

:حسشرتلا طورسش اهيف رفوتت يتلا تاسسسسؤوملل ةكراسشملا نكمي
لاغسشأا سسيئر طاسشن) قوف امف30 ةثلاثلا ةجردلا يرلا لاغسشأ’ا ناديم يف ةلهؤوملا-1
(يرلا

تاونسسلل رانيد نويلم02 نم رثكأا  وأا يواسست لامعأ’ا مقر طسسوتم ةيلاملا تانامسضلا-2
(8102-7102-6102) ةريخأ’ا ةثÓثلا

(عجارم عبرأا لقأ’ا ىلع) ةلثامم ةينهم عجارم-3
ة˘ت˘ب˘ث˘م (ير˘لا ي˘˘ف سسد˘˘ن˘˘ه˘˘م د˘˘ئاز ةدا˘˘ه˘˘سش وذ فار˘˘غو˘˘بو˘˘ط) ة˘˘ير˘˘سشب˘˘لا تاردـــق˘˘لا-4
تانيمأاتلل ينطو˘لا قود˘ن˘سصلا ىد˘ل م˘ه˘ب حر˘سصم˘لا لا˘م˘ع˘ل˘ل ة˘ي˘م˘سسا ة˘م˘ئا˘قو تادا˘ه˘سشلا˘ب
SANC ةيعامتج’ا

ةيدامرلا تاقاطبلاب ة˘ت˘ب˘ث˘م (ن˘ط51 ةنحاسش +راجراسش ور˘ت˘ير) ة˘يدا˘م˘لا ل˘ئا˘سسو˘لا-5
.ةيحÓسصلا ةيراسس (داتعلا نيمأاتلا تاداهسشو
نوكت نأا بجيو جد0001 غلبم عفد لباقم ةرارجسس ةيدلب نم طورسشلا رتفد بحسس
:ةيلاتلا ةيرابجإ’ا قئاثولاب ةبوحسصم سضورعلا

:يلاتلا وحنلا ىلع سضورعلا مدقت
حسشرتلا فلم
(قفرملا جذومنلا بسسح) سضرعلا بحاسص فرط نم هيلع عقومو حسشرتلاب حيرسصتلا -
(قفرملا جذومنلا بسسح) سضرعلا بحاسص فرط نم هيلع عقومو ةهازنلاب حيرسصتلا -
ةعومجملا نوناق ،تÓيدعتلاو نيناوق نم ةخسسن -
 ةسسسسؤوملا مازلإاب سصاخسشأÓل حمسست يتلا تاسضيوفتلاب قلعتت يتلا قئاثولا -
قوف امف30 فنسصلا يرلا لاغسشأا طاسشن ينهملا فينسصتلاو ليهأاتلا ةداهسش نم ةخسسن -
(يرلا لاغسشأا يسسيئر طاسشن)
(8102-7102-6102) ةريخأ’ا تاونسس (30) ةثÓثلل ةيلاملا ةلسصوحلا نم ةخسسن -
ةينعملا حلاسصملا فرط نم اهيلع رسشؤوم
ةقفرم (ا˘ف˘سصوو ار˘يد˘ق˘ت) عور˘سشم˘ل˘ل ر˘خ˘سسم˘لا ر˘ي˘طأا˘ت˘لاو ة˘ير˘سشب˘لا ل˘ئا˘سسو˘لا ة˘م˘ئا˘ق -
تانيمأاتلل ينطو˘لا قود˘ن˘سصلا ىد˘ل م˘ه˘ب حر˘سصم˘لا لا˘م˘ع˘ل˘ل ة˘ي˘م˘سسا ة˘م˘ئا˘قو تادا˘ه˘سشلا˘ب
SANC ةيعامتج’ا

ةيتابث’ا قئاثولا لكب ةقفرم عورسشملل رخسسملا داتعلاو ةيداملا لئاسسولا ةمئاق -
(داتعلا نيمأات تاداهسش ،ةيدامر تاقاطب)
نا بجي (ناديملا يف زاجنإ’ا نسسح تاداهسش) تاداهسشب ةقفرم ةينهملا ةعجارملا -
طقف لمعلا بحاسص فرط نم اهيلع رسشؤومو ةررحمو ةدعم نوكت
ةيحÓسصلا ديق (SONSAC-SANC -HPTABOCAC) ثيدحتلا ةداهسش نم ةخسسن -
يراجتلا لجسس نم ةخسسن -
يئابجلا فيرعتلا ةقاطب نم ةخسسن -
بئارسضلا ةداهسش نم ةخسسن -
ةيلدعلا قباوسس ةداهسش -
:ينقتلا سضرعلا

.(قفرملا جذومنلا بسسح) باتتك’اب حيرسصتلا -
رخآا يف يوتحي سضرعلا بحاسص فرط نم هيلع رسشؤومو موتخمو عقوم طورسشلا رتفد -

ديلا طخب لبقو ئرق ةرابعلا ىلع هتحفسص
(قفرملا جذومنلا بسسح) ةينقت ةيريربت ةركذم ةيعونلا -
ةحرتقملا لاجآ’ا لوح لسصفم لاغسشأÓل ذيفنتلا لاجآا ططخم -
:يوتحي يلاملا سضرعلا

(قفرملا جذومنلا بسسح) دهعت ةلاسسر -
رسشؤومو ءولمم ةيودحولا راعسسأ’ا فسشك -
رسشؤومو ءولمم يريدقتلا يمكلا فسشكلا -
فرظ يف ةرارجسس ةيدلبل ةيمومعلا تاقفسصلا بتكم ىوتسسم ىلع سضورعلا عدوت -
مييقتو ةفرظ’ا حتف ةنجل فرط نم ’إا حتفي ’» ةرابع ’إا لمحي ’ دحاو يسسيئر
.«عورسشملا مسسإاو مقر ركذ عم سضورعلا بلط عوسضوم -سضورعلا

«حسشرتلا فلم» ةرابع نمسضتتو ماكحإاب ةقلغم ةفرظأا30 ىلع فرظلا اذه يوتحيو -
742-51 نو˘نا˘ق ن˘˘م66 ةدا˘م˘ل˘ل ا˘ق˘ب˘ط ة˘لا˘ح˘لا بسسح «ي˘لا˘م سضر˘ع»و «ي˘ن˘ق˘ت سضر˘ع»و
ةسسمخب تادهعتلا ريسضحت لاجآا ددح ،ماعلا ق˘فر˘م˘لا سضيو˘ف˘تو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ق˘ف˘سصل˘ل

ة˘ي˘مو˘ي˘لا د˘ئار˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف نÓ˘˘عإ’ا اذ˘˘ه˘˘ل رو˘˘ه˘˘ظ لوأا ن˘˘م اءاد˘˘ت˘˘با مو˘˘ي (51) مو˘˘ي ةر˘˘˘سشع
ةد˘م نإا˘ف ،ة˘ي˘نو˘نا˘ق ة˘حار مو˘ي وأا ة˘ل˘ط˘˘ع مو˘˘ي مو˘˘ي˘˘لا اذ˘˘ه فدا˘˘سص اذإاو .POMOBـلاو
.يلاوملا لمعلا موي ةياغ ىلإا ددمت سضورعلا ريسضحت
ريسضحتل موي رخآا نم (00 اسس41) ’اوز ةيناثلا ةعاسسلا لبق نوكي سضورعلا عاديإا -
.سضورعلا

.مويلا سسفن نم (00 اسس41)  ’اوز ةيناثلا ةعاسسلا ىلع نوكي ةفرظأ’ا حتف -
ذخؤوي ’ ديربلا متخو لبقت ’ عاديإÓل ددحملا خيراتلا دعب لسصت يتلا سضورعلا -
.رابتع’ا نيعب
501 يأا رهسشأا (30) ةثÓث دئاز سضورعلا ريسضحت ةدم يواسست سضورعلا ةيحÓسص ةدم -
نÓعإ’ا اذهل رسشن لوأا خيرات نم اءادتبإا موي
ة˘يد˘ل˘ب ر˘ق˘م˘ب ىر˘ج˘ت˘سس ي˘ت˘لا فر˘ظأ’ا ح˘ت˘ف ة˘سسل˘ج رو˘سضح˘ل نوو˘˘عد˘˘م نود˘˘ه˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا -
.ةرارجسس



قفاوي نÓيم Îنإا
هم‚ ليحر ىلع

،تبسسلا سسما ،يلاطيإا يفحسص ريرقت دكأا
دحأا نع يلختلا باتعأا ىلع نÓيم رتنإا نأا

اًقفوو.ل˘ب˘ق˘م˘لا ف˘ي˘سصلا لÓ˘خ ه˘ي˘˘ب˘˘ع’
«ترو˘ب˘سس و˘ل˘˘ل˘˘يد ير˘˘يرو˘˘ك» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سصل
ىلع قفاو˘ي˘سس نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا نإا˘ف ،ة˘ي˘لا˘ط˘يإ’ا

عفادم ،نيدوغ وغ˘ي˘يد ي˘نا˘ي˘غوروأ’ا ل˘ي˘حر
.لبقملا فيسصلا لÓخ ،قيرفلا

عم مجسسني مل نيدوغ نأا ىلإا تراسشأاو
اينابسسإا ىلإا ةدوعلا ديريو ،ونÓيم يف ةايحلا

ةفيحسصلا تحسضوأاو.لبقملا مسسوملا لÓخ
،انوريف سسÓيه عفادم ،’وبموك سشارام نأا
بردملا ةليكسشت يف نيدوغ ليدب نوكي دق
اهتميق غلبت ةقفسص لÓخ ،يتنوك وينوطنأا

.وروي نويلم02
ديردم وكيتلتأا نم لقتنا نيدوغ نأا ركذي

،ي˘سضا˘م˘لا ف˘ي˘سصلا ي˘ف ،نÓ˘ي˘م ر˘˘ت˘˘نإا ى˘˘لإا
.هدقع ءاهتنا بقع ،ةيناجم ةقفسصب

فضشكي ينيضصلا دا–لا
انوروكب باضصم ةيوه

اغيللا ‘
سسما ،مدقلا ةركل ينيسصلا داحت’ا فسشك

انوروك سسوريفب ديدج باسصم نع ،تبسسلا
.يناب˘سسإ’ا يرود˘لا ة˘لو˘ط˘ب ي˘ف د˘ج˘ت˘سسم˘لا

نإاف ،«وفيتروبيد ودنوم» ة˘ف˘ي˘ح˘سصل ا˘ًق˘فوو
بع’ ي˘ل وو نأا ن˘ل˘عأا ي˘˘ن˘˘ي˘˘سصلا دا˘˘ح˘˘ت’ا
ا˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب با˘˘سصم ،لو˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإا
.دجتسسملا

ترهظ بعÓلا نأا ىلإا ةركلا داحتا راسشأاو
جÓعلل اًيلاح عسضخيو ،ةفيفط سضارعأا هيلع
.يبطلا

6 دوجو ،لوينابسسإا يدان نلعأا نأا قبسسو
ن˘ع ف˘سشكلا نود ،ه˘فو˘ف˘سص ي˘˘ف تا˘˘با˘˘سصإا

.نيباسصملا ةيوه
رو˘ه˘ظ م˘غر ه˘نأا ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘سصلا تح˘˘سضوأاو

نيباسصملا ةيوه لوح تاعئاسشلا نم ديدعلا
سضفر˘ي نا˘ك يدا˘ن˘لا نأا ’إا ،لو˘ي˘نا˘ب˘سسإا ي˘˘ف
ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا ن˘ع ف˘˘سشكلا ا˘˘ًم˘˘ئاد
.هيبعÓل

ةمظنŸا ةنجللا
ليجأاتلا :دايبŸوأÓل

ايلاح دراو Òغ
سسما ،ءابنأÓل ةينابايلا ودويك ةلاكو تلقن

ة˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا ي˘˘ف زرا˘˘ب لوؤو˘˘سسم ن˘˘ع ،تب˘˘سسلا
ه˘˘˘نإا ،0202 ويكو˘ط دا˘ي˘ب˘م˘لوأ’ ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا
ءاغلإا وأا ليجأاتب رارق ذاختا دراولا نم سسيل»
ة˘ل˘حر˘م˘لا ي˘ف ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘˘سصلا ةرود˘˘لا
.«ةيلاحلا

،لوؤوسسملا حيرسصت نأا ،ةلاكولا تفاسضأاو
ةيب˘م˘لوأ’ا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ن˘م بل˘ط ى˘ل˘ع ادر ءا˘ج
متي ىتح ،ةرود˘لا ة˘ما˘قإا مد˘ع˘ب ،ة˘ي˘ج˘يور˘ن˘لا
.انوروك سسوريف ءابو ىلع ةرطيسسلا

ةنجللا سسيئر بئان ودنيإا يكايسشوت لاقو
نم يه ةيلودلا ةيبملوأ’ا ةنجللا» :ةمظنملا
لسصاونسس ديكأاتلاب .ي˘ئا˘ه˘ن˘لا رار˘ق˘لا ذ˘خ˘ت˘ي
ي˘ف ثد˘ح˘لا ة˘˘فا˘˘سضت˘˘سس’ ا˘˘ندو˘˘ه˘˘ج ن˘˘ح˘˘ن
.«هل ططخم وه امك زومت/ويلوي

ةيجيورنلا ةيب˘م˘لوأ’ا ة˘ن˘ج˘ل˘لا تح˘ب˘سصأاو
ةيبملوأ’ا ةرودلا لي˘جأا˘ت˘ب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م˘لا ر˘خآا
اينيفولسسو ايبمولوك تمدقت نأا دعب ،ةلبقملا
.ةعمجلا سسمأا لوأا ،نيلثامم نيبلطب

نيسصلا يف رهظ يذلا سسوريفلا ببسسبو
ريثكلا تيغلأا وأا تلجأات يسضاملا ماعلا رخاوأا

لو˘ح ة˘ي˘سضا˘ير˘لا ثاد˘حأ’او ة˘ط˘˘سشنأ’ا ن˘˘م
ىسضوفلاو رعذلا ءابولا عاسشأا امك ،ملاعلا
.لودلا مظعم يف

نابايلا ىلإا ة˘ي˘ب˘م˘لوأ’ا ة˘ل˘ع˘سشلا تل˘سصوو
.ةعمجلا سسمأا لوأا نانويلا نم ةمداق
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،يناطيرب يفح˘سص ر˘ير˘ق˘ت د˘كأا
انوروك سسوريف نأا ،تبسسلا سسما
سضر˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ف بب˘˘˘˘سست˘˘˘˘ي د˘˘˘˘˘ق
م˘˘ج˘˘ن ود˘˘لا˘˘نور و˘˘نا˘˘ي˘˘ت˘˘˘سسير˘˘˘ك
ة˘ي˘˘لا˘˘م ر˘˘ئا˘˘سسخ˘˘ل ،سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ي

.ةمخسض
نإاف ،نسص اذ ةفيحسصل اًقفوو

سضفخل اهقيرط يف ايلاطيإا ةيدنأا
حوارتت ةبسسنب ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا بتاور
فقوت ببسسب ،%03 ىلإا02 نيب
تقو˘˘لا ي˘˘ف يور˘˘كلا طا˘˘˘سشن˘˘˘لا
.يلاحلا

ونا˘ي˘ت˘سسير˘ك نأا ى˘لإا ترا˘سشأاو
ي˘˘˘ف ى˘˘˘ل˘˘˘عأ’ا بتار˘˘˘لا بحا˘˘˘سص
ه˘ي˘ن˘˘ج ف’آا015) و˘ي˘سشت˘لا˘كلا
نوكي˘سس (ا˘ًي˘عو˘ب˘سسأا ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘سسإا
.سضيفختلا رارقب اًرثأات بع’ رثكأا

ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘سصلا تح˘˘˘˘˘سضوأاو
ونايتسسيرك رئاسسخ نأا ةيناطيربلا

4.8 ى˘˘لإا ل˘˘˘سصت د˘˘˘ق ود˘˘˘لا˘˘˘نور
.ينيلرتسسإا هينج نويلم

ونايتسسيرك نإا «نسص اذ» تلاقو
غلبت ةيفاسص ةورث هيدل نأاب رختفي

اًقفو) ين˘ي˘لر˘ت˘سسإا نو˘ي˘ل˘م163
.(سسبروف ةلجمل

د˘ق˘ع ه˘يد˘ل ود˘لا˘نور نأا ر˘كذ˘˘ي

سسبÓم ةكر˘سش ع˘م ةا˘ي˘ح˘لا ىد˘م
ه˘ي˘ن˘ج نو˘ي˘ل˘˘م377 ة˘م˘˘ي˘˘ق˘˘ب
ينيلرتسسإا

ر .ق^
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سسما ،ي˘نا˘ب˘سسإا ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت ف˘˘سشك
م˘˘سض ة˘˘سصر˘˘ف رد˘˘هأا ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب نأا ،تب˘˘سسلا

لباقمب ،نÓيم رتنإا مجاهم زنيترام وراتو’
.قباسس تقو يف فيعسض

ةنولسشربل يسسيئرلا فدهلا زينيترام دعيو
عفدي دقو ،لبقملا ي˘ف˘ي˘سصلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘ف
طرسشلا ة˘م˘ي˘ق ورو˘ي نو˘ي˘ل˘م111 اسصرا˘ب˘لا
لوسصحلل ،رتنإا عم بعÓلا دقع يف يئازجلا

.هتامدخ ىلع
نإاف ،«وفيتروبيد ودنوم» ةفيحسصل اًقفوو

بقع ،6102 ماع وراتو’ ةبقارم أادب ةنولسشرب
02 تحت بابسشلل ةلوطب يف بعÓلا قلأات

.اًماع
نيعأا تحت وراتو’ تاب ،تقولا كلذ ذنمو

هنأا مغر ،لبقتسسملل فدهك ةنولسشرب ةفاسشك
.غنيسسارل يناثلا قيرفلا يف بعلي ناك

همامت˘ها رو˘ط ة˘نو˘ل˘سشر˘ب نأا ى˘لإا ترا˘سشأاو
،7102‐6102 مسسوم يف وراتو’ مسض نأاسشب

غ˘ن˘ي˘سسار ة˘ق˘فر كرا˘˘سشي بعÓ˘˘لا تا˘˘ب ثي˘˘ح
.فادهأا9 زرحأاو اًماع91 رمعب اًيراقو اًيلحم

ددع نم وراتو’ داز ،يلاتلا مسسوملا يفو
اًفده81 زر˘حأا ا˘م˘ك ،ي˘سسا˘سسأا˘ك ه˘تا˘كرا˘سشم
ة˘نو˘ل˘سشر˘ب و˘فا˘سشك نا˘˘كو ،غ˘˘ن˘˘ي˘˘سسار ة˘˘ق˘˘فر
نم ةرسشا˘ب˘م ز˘ي˘ن˘ي˘ترا˘م تا˘يرا˘ب˘م نود˘ها˘سشي

.بعلملا
ىلع وراتو’ مسسا حارتقا مت هنأا تحسضوأاو

مث ،هم˘سضل ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ي˘ف ة˘ي˘سضا˘ير˘لا ةرادإ’ا
نأا اودكأا نيذلا هيلثمم عم نولوؤوسسملا ثدحت
نييÓم01 ىلإا7 نيب حوارتت بعÓلا ةميق
.وروي

يف لخدت رتنإا نإا وفيتروبيد ودنوم تلاقو
ةروسصب وروي نويلم52 سضرعو تقولا كلذ
ىأار امنيب ،ه˘ع˘ي˘قو˘ت ى˘ل˘ع ل˘سصحو ،ة˘ئ˘جا˘ف˘م
باسش بع’ يف ظهاب مقرلا اذه نأا ةنولسشرب
.لبقتسسملل اًناهر درجم دعيو

؟وراتول مضضل ةلهضس ةضصرف ةنولضشرب ردهأا فيك

Ÿرداغي ⁄ اذا
سسيراب سسوينيكرام
؟افليضسو رامين لثم
عفادم سسوين˘ي˘كرا˘م د˘ل˘ق˘ي م˘ل

ه˘ي˘ل˘ي˘مز نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس سسيرا˘˘ب
افليسس و˘غا˘ي˘تو رو˘ي˘نو˘ج را˘م˘ي˘ن
ىلإا ةيسسنرفلا ةمسصاعلا ةرداغمب
سسوريف يسشفت نم ابره ليزاربلا

ة˘˘˘جوز تح˘˘˘˘سضوأا.انوروك
رار˘ق بب˘سس ي˘ل˘يزار˘ب˘لا بعÓ˘لا
اهباسسح ربع سسيراب يف ءاقبلا

:تلا˘ق ثي˘ح «مار˘غ˘ت˘سسنا» ى˘ل˘˘ع
اننأ’ ،هلوقأ’ ريثكلا يدل سسيل»
ة˘ل˘˘ئا˘˘ع ،ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا˘˘ب ا˘˘ن˘˘ه ا˘˘ن˘˘ل˘˘ك
.«سسيراب يف سشيعت سسوينيكرام

سسيئرلا نلعأا امدنع» :تفاسضأا
ربع نوركام ليوناميإا يسسنرفلا
ءاقبلا ةرورسض نويزفلتلا ةسشاسش
لعفلاب انك ،لزانملا مازتلاو اعم
نا˘كو ،ر˘مأ’ا ا˘ن˘˘سشقا˘˘نو ،ا˘˘يو˘˘سس
،ليزاربلا ى˘لإا ر˘ف˘سسلا ا˘ن˘نا˘كمإا˘ب
ةوطخلا هذ˘ه ل˘ه ا˘ن˘لءا˘سست ن˘كل
«؟’ مأا لسضفأ’ا رارقلا نوكتسس
سسب˘˘ح ا˘˘نرر˘˘˘ق اذ˘˘˘ل» :ترا˘˘˘سشأاو
يأا˘˘ب ءا˘˘ق˘˘ت˘˘ل’ا مد˘˘عو ا˘˘ن˘˘سسف˘˘نأا
ي˘قا˘ب ر˘سضح ا˘م˘ك ،ر˘خآا سصخ˘سش
ىلإا مهتاق˘ل˘ع˘ت˘م˘ب ة˘ل˘ئا˘ع˘لا دار˘فأا
نحن ،يلات˘لا مو˘ي˘لا ي˘ف لز˘ن˘م˘لا

.«ادرف51
اف˘ل˘ي˘سس و˘غا˘ي˘ت ة˘جوز تنا˘كو

اهنأاب ،ليزاربلا ىلإا رفسسلا تررب
ملو ،ماعطلا نيزخت عطتسست مل
ي˘ف لز˘ن˘م˘لا تا˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حا د˘˘ج˘˘ت
ةم˘سصا˘ع˘لا˘ب ة˘يرا˘ج˘ت˘لا لا˘ح˘م˘لا
.ةيسسنرفلا

،ي˘سسنر˘ف ي˘ف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘˘ت د˘˘كأا
نا˘˘˘˘سس سسيرا˘˘˘˘ب نأا ،تب˘˘˘˘سسلا سسما

ع˘م تا˘سضوا˘˘ف˘˘م˘˘لا أاد˘˘ب نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج
سسا˘مو˘ت ة˘˘فÓ˘˘خ˘˘ل د˘˘يد˘˘ج برد˘˘م
اقفوو.ين˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا ،ل˘ي˘خو˘ت
،يسسنرفلا «وتاكريم توف» عقومل
يسضا˘ير˘لا ر˘يد˘م˘لا ،ودرا˘نو˘ي˘ل نإا˘ف
ع˘م تا˘سضوا˘ف˘˘م˘˘لا أاد˘˘ب ،سسيرا˘˘ب˘˘ل

ينفلا ريدملا ،يرغيلأا ونايليميسسام
،ةمهملا يلوتل ،سسوتنفويل قباسسلا
راسشأاو.لبقملا مسسوملا نم اًءدب
ىلإا نامريج ناسس لهأات مغر هنأا ىلإا

’إا ،ابوروأا لاطبأا يرود يئاهن عبر
،قيرفلا ءادأاب ةديعسس ريغ ةرادإ’ا نأا

.ل˘˘ي˘˘خو˘˘ت ل˘˘ي˘˘حر ى˘˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘سصتو
نأا ،ي˘سسنر˘ف˘˘لا ع˘˘قو˘˘م˘˘لا ح˘˘سضوأاو

يف نيسسمحتملا ربكأا نم ودرانويل
ةينفلا ةمهملا حنمل ،نامريج ناسس

.ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا ي˘ف ير˘غ˘ي˘˘لأ’
،قباسس تقو يف ،يرغيلأا حرسصو
عم تاسضوافم يف لخدي مل هنأاب
ةباثمب رمأ’ا اذه ىري هنأ’ ،سسيراب

.نيرخآا سصاخسشأ’ مارتحا مدع

،سشت˘ي˘فو˘ي ا˘كو˘ل ي˘بر˘سصلا ق˘ل˘˘ع
ىلع ادد˘ج˘م ،د˘يرد˘م لا˘ير م˘جا˘ه˘م
لزعلاو يحسصلا رجحلا دعاوق هقرخ
هدلبل ةدوعلا بقع ،انوروك سسوريفل
.هتقيدسص دÓيم ديعب لافتحÓل

تاحير˘سصت ي˘ف ،سشت˘ي˘فو˘ي لا˘قو
:ةينابسسإ’ا «اكرام» ةفيحسص اهتزربأا
ترسسك دقل ،اًقباسس تحرسص امك»
فر˘عأا ’ ي˘ن˘نأ’ ،ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘˘لا
بعسصلا نم هنأا كردأا .انه دعاوقلا
.«ةقيقحلا هذه نكل ،كلذ قيدسصت

يف ىتحو ،اينابسسإا يف» :فاسضأاو
جور˘خ˘˘لا˘˘ب كل ح˘˘م˘˘سسي ،ا˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإا
ىلإا باهذلا وأا ةمامقلا نم سصلختلل

تدقتعا كلذل ،رجتملا وأا ةيلديسصلا
.«انه لثامم رمأ’ا نأا

ملعأا يننكلو ،يئطخ هنإا» :عباتو
دقتعأاو ،لسضفأا لكسشب دعاوقلا نآ’ا
،اًدي˘ج رو˘مأ’ا حر˘سش م˘ه˘م˘لا ن˘م ه˘نأا

نم ن˘ي˘مدا˘ق˘لا سصا˘خ˘سشأÓ˘ل ة˘سصا˘خ
لوبقل دعتسسم عبطلاب انأا .جراخلا

يف لعفي ام نعو.«يلاعفأا بقاوع
ءيسش لعف لواحأا» :داز ،لزعلا ةرتف
ءاقبلا اًلهسس سسيل .موي لك فلتخم
ي˘ن˘نأ’ ،تقو˘لا لاو˘ط لز˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
:لمكأاو.«بيرد˘ت˘لا ى˘ل˘ع دا˘ت˘ع˘م
،نآ’ا موي لك لزنملا يف بردتأا»
يهتني امدنع بعلل دادعتسس’ا ديرأاو

مÓفأ’ا دهاسشأا تنك دقل .رجحلا اذه
مدختسسأاو ،ةي˘نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا ج˘مار˘ب˘لاو
،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا ل˘˘ئا˘˘سسو
اذل ،ةلوا˘ط˘لا با˘ع˘لأا ا˘ًم˘ئاد تب˘ب˘حأاو
.«ةليل لك ةدحاو بعلنو ريثكلا يدل
د˘ع˘ب ه˘ل˘ع˘فأا˘˘سس ءي˘˘سش لوأا» :فدرأاو
ي˘˘ن˘˘با ة˘˘يؤور و˘˘ه لز˘˘ع˘˘لا ءا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘نا

دارجلب ىلإا ةدوعلا تدرأا ،هناسضتحاو
ي˘لا˘˘ح˘˘لا ع˘˘سضو˘˘لا ن˘˘كل ،ه˘˘ت˘˘يؤور˘˘ل
ءا˘سضق ي˘ف بغرأا ا˘م˘ك ،ي˘ن˘˘ع˘˘ن˘˘م˘˘ي
:متأاو.«يت˘ل˘ئا˘ع ع˘م تقو˘لا سضع˘ب
نكل ،اسضيأا نينطاوملا ةدعاسسم دوأا»

يدانلا ىلإا ةدوعلا ليجأات يننكمي ’
.«تفقوت ثيح نم ةلسصاوملاو

يرود˘لا ة˘ط˘بار سسي˘˘ئر ن˘˘ل˘˘عأا
،ا˘ي˘ي˘نو˘ب ي˘كير˘نإا ،ي˘˘كي˘˘سسكم˘˘لا
سسوريفب هتباسصإا ،ةيسضاملا ةليللا

،ايينوب لا˘قو.د˘ج˘ت˘سسم˘لا ا˘نورو˘ك
نأا ىلع مكعلطأا نأا دوأا» :نايب يف
يتلا91‐ديفوك تارابتخا ةجيتن

ىتح .ةيباجيإا تءاج اهل تعسضخ
رعسشأا ’ تارابتخ’ا مغرو نآ’ا

ي˘ف ل˘ظأا˘سسو ةر˘ي˘ط˘˘خ سضار˘˘عأا˘˘ب
ةرازو تا˘ي˘سصو˘ت˘ل ا˘ق˘فو ر˘ج˘ح˘لا
نع ايينوب نÓعإا ءاجو.«ةحسصلا
ةموكحلا تنلعأا امدعب ،هتباسصإا
302 دو˘˘جو ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘كي˘˘سسكم˘˘لا

دعيو.سسوريفلاب ةباسصإا ت’اح
ة˘ط˘بار ي˘˘ف در˘˘ف ي˘˘نا˘˘ث ا˘˘ي˘˘ي˘˘نو˘˘ب
ن˘˘ل˘˘ع˘˘ي ي˘˘كي˘˘˘سسكم˘˘˘لا يرود˘˘˘لا

سسي˘ئر د˘ع˘ب ،سضر˘م˘لا˘ب ه˘ت˘˘با˘˘سصإا
يناب˘سسإ’ا ،سسيو˘ل نا˘سس و˘كي˘ت˘ل˘تأا
ةط˘بار نأا ر˘كذ˘ي.وريرام وترب˘لأا
،تن˘˘ل˘˘عأا ي˘˘كي˘˘سسكم˘˘لا يرود˘˘لا
دعب ادعوم ددحت مل اهنأا ،ءاعبرأ’ا

م˘ت ي˘ت˘لا ا˘ه˘ت˘ط˘سشنأا فا˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سس’
ةحئاج يسشفت نم دحلل ؛اهقيلعت

.انوروك
ليخوت ةفيلخ عم تاضضوافŸا أادبي نامÒج ناضس

ينبا ناضضتحا ىن“أا :انوروك لزع نم سشتيفوي

يكيضسكŸا يرودلا ةطبار سسيئر برضضي انوروك



ةصضايرلا8962ددعلأ ^1441 بجر62ـل قفأوملأ0202 صسرام22دحألأ

sport@essalamonline.com

12
مضسحي ةنولضشرب

Úتيضس Òضصم
،ةينا˘ب˘سسإا ة˘ف˘ي˘ح˘سص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشك

ينابسسإ’ا فقوم ن˘ع ،ة˘ع˘م˘ج˘لا ةر˘ه˘سس
يدانل ينف˘لا ر˘يد˘م˘لا ،ن˘ي˘ت˘ي˘سس ي˘كي˘ك
يدانلا ع˘م رار˘م˘ت˘سس’ا ن˘م ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
.لبقملا مسسوملا ،ينولاتكلا

يف ةنولسشرب ةدا˘ي˘ق ن˘ي˘ت˘ي˘سس ى˘لو˘تو
وتسسنرإا ةلاقإا بق˘ع ،ي˘سضا˘م˘لا ي˘ف˘نا˘ج
ربوسسلا سسأاك ةراسسخل ةجيتن ،يدريفلاف
ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص بسسح˘˘بو.ينابسسإ’ا
ةرادإا نإا˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘نو˘˘لا˘˘ت˘˘كلا «ترو˘˘ب˘˘سس»
ةدايق قحتسسي نيتيسس نأا ىرت ةنولسشرب
بب˘سسب ،يدا˘ن˘ل˘˘ل د˘˘يد˘˘ج˘˘لا عور˘˘سشم˘˘لا

نم عيطتسسي يتلا هتيسصخسشو هتكنح
.قيرفلا ةرادإا اهلÓخ

ةنولسشرب ةرادإا نأا ىلإا ريرقتلا راسشأاو
سصخي ام لكل طيطختلا لعفلاب تأادب
ددج نيبع’ نم ءاوسس ،ديدجلا مسسوملا
ر˘يد˘م˘لا بسصن˘م ى˘˘ت˘˘حو ،ن˘˘ي˘˘ل˘˘حار وأا
ةيلاحلا دومج˘لا ة˘لا˘ح ل˘ظ ي˘ف ،ي˘ن˘ف˘لا
ببسسب ؛ابوروأاب مدقلا ةرك بيسصت يتلا
ةينفلا ةنامأ’ا مزتعتو.انوروك سسوريف
،نيتيسس ع˘م عا˘م˘ت˘جا د˘ق˘ع ة˘نو˘ل˘سشر˘ب˘ل

ل˘جأا ن˘م ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘˘لا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م˘˘لا لÓ˘˘خ
.ديدجلا مسسوملل طيطختلا

ىضشخي ناديز
ءابغلا نم هلافطأا ىلع

ر˘يد˘م˘لا ،ناد˘يز ن˘يد˘˘لا ن˘˘يز ف˘˘سشك
هقلقي ام رثكأا نع ،ديردم لايرل ينفلا
ناديز يون˘يو.ةيسصخسشلا هتا˘ي˘ح ي˘ف
با˘˘ت˘˘ك ي˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘تاذ˘˘لا ه˘˘تر˘˘ي˘˘سس ر˘˘˘سشن
هتايح نع هيف ثدحت ،اًبيرق ردسصيسس
ةفيحسص ترسشنو.ةماعلاو ةيسصخسشلا

ةرهسس ،ةينولاتكلا «وفيتروبيد ودنوم
،باتكلا اذه نم تا˘سسب˘ت˘ق˘م ،ة˘ع˘م˘ج˘لا
نو˘˘كي نأا د˘˘يرأا» :«وز˘˘يز» ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف لا˘˘˘ق
سسيل يلافطأا ،ريخلا لهأا نم يد’وأا
نأا ىسشخأا ..نيرخآ’ا لثم ةايح مهيدل
نم رثكأا هاسشخأا ام اذه ،ءايبغأا اوحبسصي
،اًسضيأا ناديز لوانتو.«رخآا ءيسش يأا

فرغ يف نيبعÓلا عم هلماعت ةقيرط
ىلإا لسصت ةربخ يدل» :هلوقب ،سسبÓملا

ريسست فيك فرعأاو ،اًماع81 وأا71
.«انه رومأ’ا

يذلا سصخسشلا تسسل انأا» :فاسضأاو
نأا ديرأا طقف ينكل ،هيبع’ مامأا رخافتي
.«هب مايقلا مهيلع يغبني ام مهفرعأا

غيلÈÁÒلا ديد“ رارق
ةديدج ةمزأا زرفي

يرودلا مسسو˘م د˘يد˘م˘ت رار˘ق بب˘سست
فقوم سضومغ يف ،زاتمملا يزيلجنإ’ا

مهدوقع يهتنت نيذلا نيبعÓلا نم ددع
.لبقملا ةيليوج03 يف

،ةيلاحلا غيلريمير˘ب˘لا ح˘ئاو˘ل˘ل ا˘ًق˘فوو
علطم ل˘ب˘ق م˘سسو˘م˘لا ي˘ه˘ت˘ن˘ي نأا بج˘ي

يزيلجنإ’ا داحت’ا نكل ،لبقملا ةيليوج
ةقباسسملا فانئتسسا مدع ،سسيمخلا ررق
سسوريف راسشتنا نم دحلل ليرفا03 لبق
.دجتسسملا انوروك

داحتا ’و ةيزي˘ل˘ج˘نإ’ا ة˘ط˘بار˘لا ن˘كل
ع˘سضو لا˘ي˘ح اًرار˘ق د˘ع˘ب اذ˘خ˘تا ،ةر˘˘كلا
03 يف مهدوقع يهتنت نيذلا نيبعÓلا

دعب تايرابم تميقأا لاح يفو ،ةيليوج
ن˘˘م او˘˘ن˘˘كم˘˘ت˘˘ي ن˘˘ل˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ج لوأا
ة˘يا˘ه˘ن ى˘ت˘ح م˘ه˘قر˘ف ع˘˘م ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘لا
،نيرثأاتملا نيبعÓلا نيب نمو.مسسوملا
،ماهنتوت عفادم ني˘غ˘نو˘تر˘ي˘ف نا˘ي زر˘ب˘ي
ي˘˘ثÓ˘˘ث ورد˘˘ي˘˘بو نا˘˘ي˘˘ل˘˘يوو ور˘˘˘ي˘˘˘جو
حا˘ن˘ج ا˘ف˘ل˘˘ي˘˘سس د˘˘ي˘˘ف˘˘يدو ،ي˘˘سسل˘˘ي˘˘سشت
بع’ رزيرف نايارو ،يتيسس رتسسسشنام
.يلنريب سسراح تراه وجو ،ثومنروب

دحوت لوبرفيل ةينغأا
انوروك دضض ابوروأا

ةرهسس ،ابوروأا يف تاعاذإ’ا نم ديدعلا تثب
نل» لوبرفيل ريهامجل ةريهسشلا ةينغأ’ا ،ةعمجلا
يسشفت دسض نماسضتلا راهظإ’ ،«اًدبأا كدحو ريسست
.زوجعلا ةراقلاب انوروك سسوريف

هذ˘ه نإا˘ف ،«و˘كيإا لو˘بر˘ف˘ي˘ل» ع˘قو˘م بسسح˘˘بو
ردناسس ،يدنلوهلا يعاذإ’ا مدقملل دوعت ةركفلا

ءاحنأا عيمج يف هءÓمز عجسش يذلا ،نرودنجوه
.هيلإا مامسضن’ا ىلع ابوروأا

تاذ يف ةينغأ’ا سسفن ليغسشت لÓخ نم كلذو
هذه لÓخ يعامجلا لمعلا ةيمهأا راهظإ’ ،تقولا
ديدعلا يف ةينغأ’ا ةعاذإا تمتو.ةبعسصلا ةرتفلا

،اسسمنلا ،ا˘ي˘نا˘ب˘سسإا» ل˘ث˘م ،ة˘ي˘بوروأ’ا لود˘لا ن˘م
،ايناملأا ،اسسمنلا ،اي˘كا˘فو˘ل˘سس ،ا˘ي˘نا˘مور ،ا˘كي˘ج˘ل˘ب
.«ادنلنف ،ايراغلب ،اينوتسسإا ،ايفت’ ،غروبمسسكول

ريهامج تاجردم ي˘ف ة˘ي˘ن˘غأ’ا هذ˘ه ر˘ه˘ت˘سشتو
ةرزاؤوم يف مهرارمتسسا ىلع لدت ثيح ،لوبرفيل
.ثدح امهم قيرفلا

003 لّضصحي افيوي ..ببضسلا اذهل
ابوروأا ةيدنأا نم وروي نويلم

˘مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘˘بوروأ’ا دا˘˘ح˘˘ت’ا تو˘˘ف˘˘ي م˘˘ل
،هنئازخل لاومأ’ا نم ديزملا خسض ةسصرف «افيوي»
.ماع ةدمل0202 وروي ليجأات هرارق دعب

تايرودلا طباور تادسشانمل باجتسسا افيويلا
،ورويلا ليجأات ةرور˘سضب ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘بوروأ’ا

تا˘ق˘با˘سسم˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا˘ب ا˘ه˘ل ة˘سصر˘ف˘لا ة˘حا˘تإ’
نع ،يناملأ’ا «1تروبسس» عقوم لقنو.ةيلحملا
ىلع لوسصحلا بلط افيويلا نإا ،ةيكيرمأا ريراقت
ريظن ،ةيبوروأ’ا تايرودلا ةفاك نم تاسضيوعت
.ورويلا ليجأات

ع˘قو˘ت˘م˘لا ن˘م ا˘ف˘يو˘ي نأا ،ع˘قو˘م˘˘لا ح˘˘سضوأاو
اسضيوعت ،وروي نويلم003 وحن ىلع هلوسصح
.ماع ةدمل ،ةلوطبلا ءاجرإا ىلع

هذه «1تروبسس»ـل «افيوي»ـب لوؤوسسم دكأاو
رمأا تاسضيوعتلا هذه نأا ىلإا اًريسشم ،ريراقتلا

ليجأات رئاسسخ نع اف˘يو˘ي˘لا سضيو˘ع˘ت˘ل ،ي˘ع˘ي˘ب˘ط
.ورويلا

حامسسلل0202 وروي ل˘ي˘جأا˘ت ا˘ف˘يو˘ي˘لا رر˘قو
اًبنجت ،مسسوملا لام˘كت˘سسا˘ب ة˘ي˘بوروأ’ا ة˘يد˘نأÓ˘ل
ديمجت ببسسب ،ر˘ئا˘سسخ˘لا ن˘م د˘يز˘م˘لا ا˘هد˘ب˘كت˘ل
سسوريف راسشتنا ةمزأا لظ يف ،اًرخؤوم طاسشنلا

.زوجعلا ةراقلا لخاد انوروك

يفيلÿا ةليح طب– ةيضسنرفلا ةلادعلا
،ة˘˘ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا تسضفر

عافدلا ةئيه نم ةمدقملا تابلطلا
نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس سسيرا˘ب سسي˘ئر ن˘˘ع
،تروبسس نإا يب ةعومجم ريدمو
ماه˘تا طا˘ق˘سسإ’ ،ي˘ف˘ي˘ل˘خ˘لا ر˘سصا˘ن
نأا˘سشب دا˘سسف ة˘ه˘ب˘سش ي˘ف م˘ه˘ل˘كو˘م
ي˘ترود ثب قو˘ق˘ح ى˘ل˘ع ه˘لو˘سصح
0202و6102 ةيبملوأ’ا باعلأ’ا

˘ماو˘عأ’ ىو˘ق˘لا با˘ع˘لأا لا˘يد˘نو˘مو
.1202و9102و5102

تاءا˘˘عدا نأا ةا˘˘سضق˘˘لا ر˘˘ب˘˘ت˘˘˘عاو
كلذو ،ا˘ه˘ل سسا˘سسأا ’ ن˘ي˘ما˘˘ح˘˘م˘˘لا
نأا ىلإا مهبلط يف اوراسشأا امدعب
يفيلخلا ىلع تيقلأا يتلا مئارجلا
ي˘˘˘˘سضارأ’ا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع بكتر˘˘˘˘ُت م˘˘˘˘˘ل
هترسشن امل اقفو كلذو ،ةيسسنرفلا

.ةعمجلا سسمأا لوأا بيكيل ةفيحسص
تاما˘ه˘ت’ا ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا م˘ت˘يو

ي˘ف ي˘ف˘ي˘ل˘خ˘لا ر˘سصا˘ن˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لا
ترهظ امد˘ع˘ب ،لود˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا

عفدب همايق ى˘لإا ر˘ي˘سشت تا˘مو˘ل˘ع˘م
قبا˘سسلا سسي˘ئر˘لا ل˘ج˘ن˘ل ت’و˘م˘ع
،ىوق˘لا با˘ع˘لأ’ ي˘لود˘لا دا˘ح˘تÓ˘ل
هتمكاحم رظتني يذلاو ،كايد نيمل

.اسسنرف يف
هل تهجو يذلا ،يفيلخلا ىقلتو

02 يف ةيرسسيوسسلا ةماعلا ةباينلا
اي˘م˘سسر ا˘ما˘ه˘تا ي˘سضا˘م˘لا ير˘ف˘ي˘ف
ى˘ل˘ع دا˘سسف ة˘ه˘ب˘سش ي˘ف ه˘طرو˘˘ت˘˘ب

ثب قوق˘ح ى˘ل˘ع ه˘لو˘سصح ة˘ي˘ف˘ل˘خ
˘ماو˘عأا ن˘ي˘ب مد˘ق˘لا ةر˘ك لا˘يد˘˘نو˘˘م

ةر˘ي˘ب˘ك ة˘˘مد˘˘سص ،0302و6202
.رارقلا اذهب ةعجوم ةبرسضو

ن˘ي˘˘مأ’ا نإا˘˘ف ،ءا˘˘عدإ’ا بسسح˘˘بو
ةركل يلودلا داحتÓل قباسسلا ماعلا
نيب مدختسسا ،كلاف موريج ،مدقلا

نيمأاك هذوفن5102و3102 يماع
قوقح حنم يف ريثأاتلل ،افيفلل ماع

ن˘ي˘˘ب ةرر˘˘ق˘˘م ة˘˘يور˘˘ك ثاد˘˘حأا ثب
نإا يب ةعومجمل0302و8102
52.1 لباقملا يف ىقلتو ،تروبسس
ثلا˘ث˘لا ل˘جر˘لا ن˘م ورو˘ي نو˘ي˘˘ل˘˘م
ىلإا هتيوه نع فسشكلا متي مل يذلا

.يفيلخلا نم ىرخأا ىواسشر بناج

ر .ق^

ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت ف˘˘˘سشك
ن˘˘ع ،تب˘˘سسلا سسما ،ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإا
يليزاربلا طبري ديدج روطت
بع’ ،و˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘تو˘˘ك بي˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ف
نريا˘ب ى˘لإا را˘ع˘م˘لا ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
ر˘ت˘نإا ى˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لا˘˘ب ،خ˘˘نو˘˘ي˘˘م
.نÓيم

نم ديدعلا تمعز نأا قبسسو
ىلإا وينيتوك ةدوع نأا ،ريراقتلا

نوكتسس ،نÓيم رتنإا فوفسص
لا˘˘ق˘˘ت˘˘نا ة˘˘ق˘˘ف˘˘سص ن˘˘˘م اًءز˘˘˘ج
قيرفلا نم زين˘ي˘ترا˘م ورا˘تو’

.ةنولسشرب ىلإا يلاطيإ’ا
و˘تو˘ت» ة˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سصل ا˘˘ًق˘˘فوو

كانه نإاف ،ةيلاطيإ’ا «تروبسس
وه لوأ’ا ،ةقفسصلل نيلامتحا
بي˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف ةرا˘˘˘˘عإا نو˘˘˘˘كت نأا

ة˘ق˘ف˘سصب ة˘ط˘ب˘تر˘م و˘ي˘ن˘ي˘تو˘ك
.زينيترام وراتو’

نإاف ،د˘يد˘ج˘لا لا˘م˘ت˘ح’ا ا˘مأا
بيليف مسض سسردي نÓيم رتنإا

ةراعإ’ا ليبسس ىلع و˘ي˘ن˘ي˘تو˘ك
نوكتسس نكل ،نيمسسوم ةدمل
اهل ةلسص ’ تاسضوافملا هذه

ىلإا زينيترام وراتو’ لاقتناب
.ةنولسشرب

لوسصو نإا ةفيحسصلا تلاقو
وي˘نو˘ط˘نأا ر˘ب˘ج˘ي˘سس و˘ي˘ن˘ي˘تو˘ك
،نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا برد˘م ي˘ت˘نو˘˘ك
ىلإا قيرفلا ةطخ رييغت ىلع
بيل˘ي˘ف نأا ر˘كذ˘ي.1‐2‐4‐3
رتنإا ل˘ث˘م نأا ق˘ب˘سس و˘ي˘ن˘ي˘تو˘ك
8002 نم ةرتفلا لÓخ نÓيم
لقتني نأا لبق ،3102 ىتحو
ريظ˘ن لو˘بر˘ف˘ي˘ل فو˘ف˘سص ى˘لإا

.وروي نويلم5.8

مجن روينوج رامين فتكي مل
رف˘سسلا˘ب ،نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس سسيرا˘ب
ر˘ج˘ح˘لا ءا˘˘ن˘˘ثأا ،ل˘˘يزار˘˘ب˘˘لا ى˘˘لإا
نم دحلل ،ابوروأا يف يحسصلا
ل˘ب ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘˘ف را˘˘سشت˘˘نا
ر˘ي˘غ ىر˘خأا ةو˘ط˘خ˘ل ط˘˘ط˘˘خ˘˘ي
.ةيديلقت

نأا «NPSE» ةكبسش تركذو
ي˘ف ل˘ف˘ح ة˘ما˘قإا يو˘ن˘ي را˘م˘˘ي˘˘ن
عيمج هيف وعدي ليزاربلاب هلزنم
؛ي˘سسيرا˘ب˘لا ق˘ير˘ف˘لا˘˘ب ه˘˘ئÓ˘˘مز

يئاهن عبرل لهأا˘ت˘لا˘ب لا˘ف˘ت˘حÓ˘ل
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘بوروأا لا˘˘˘ط˘˘˘بأا يرود
د˘نو˘م˘ترود ا˘ي˘سسورو˘˘ب با˘˘سسح
جما˘نر˘ب نأا تف˘سشكو.يناملأ’ا
ةيئانغ تارقف نم˘سضت˘ي ل˘ف˘ح˘لا

تا˘عا˘سسلا ى˘ت˘ح ى˘˘ق˘˘ي˘˘سسو˘˘مو
لدابت عم ،حابسصلا نم ىلوأ’ا
.ةيراكذتلا ايادهلا نيبعÓلا

يف يليزاربلا بعÓلا داتعاو
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،هدÓ˘˘˘˘ب˘˘˘˘ب ةزا˘˘˘˘جإا ل˘˘˘˘ك
تÓ˘˘˘ف˘˘˘ح ي˘˘˘ف ة˘˘˘˘كرا˘˘˘˘سشم˘˘˘˘لا

يب ناكو.ةيئانغ تاناجرهمو
ة˘ي˘نا˘م˘ث˘لا رود˘ل ل˘هأا˘ت ي˘˘ج سسإا
ا˘˘ي˘˘˘سسورو˘˘˘ب ى˘˘˘ل˘˘˘ع زو˘˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘ب
بعلم يف نيفد˘ه˘ب ،د˘نو˘م˘ترود
سضو˘˘ع˘˘ي˘˘ل ،ءار˘˘˘مأ’ا ة˘˘˘ق˘˘˘يد˘˘˘ح
لانجيسس يف2‐1 اباهذ هتراسسخ
ةقباسسم تفقوتو.كراب انوديإا
ر˘˘˘ي˘˘˘غ ل˘˘˘جأ’ لا˘˘˘ط˘˘˘بأ’ا يرود
تاءار˘˘˘جإا ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف ،ى˘˘˘م˘˘˘سسم
ن˘م د˘ح˘ل˘ل ؛ةد˘يد˘˘ع ة˘˘يزار˘˘ت˘˘حا
.يملاعلا ءابولا راسشتنا

كلا˘م نا˘بو˘˘ك كرا˘˘م عر˘˘ب˘˘ت
سسكير˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘˘م سس’اد يدا˘˘˘˘˘˘ن
ةلسسلا ةرك يرود يف سسفانملا
ابع’و ،نيفرتحملل يكيرمأ’ا
سشت˘ي˘˘سشت˘˘نود ا˘˘كو˘˘ل ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

005 غ˘ل˘ب˘م˘ب ،ل˘˘يوا˘˘ب تياودو
م˘قاو˘ط˘لا ح˘لا˘سصل ،ر’ود ف˘˘لأا
ةحفاكم يف ة˘ل˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ب˘ط˘لا
.انوروك سسوريف

ىلإا تاعربتلا هذه هجوتسسو
يف ةلما˘ع˘لا ة˘ي˘ب˘ط˘لا م˘قاو˘ط˘لا
ةعماجل عباتلا ،يبطلا زكرملا
نر˘˘˘ت˘˘˘˘سسو˘˘˘˘ثوا˘˘˘˘سس سسا˘˘˘˘كسست
.دنÓكراب ىفسشتسسمو

نيلماعلا تاعربتلا لمسشتو
ةز˘كر˘م˘لا ة˘يا˘ن˘ع˘لا ما˘سسقأا ي˘˘ف

ءا˘˘ب˘˘طأ’او ن˘˘˘ي˘˘˘سسرا˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لاو
ماسسقأا يفظومو نيسضرمملاو
لقنلا لامعو اهعاونأاب ةعسشأ’ا

.ةلدايسصلاو نيينفلاو
ا˘ن˘ن˘كم˘ي ’» :نا˘˘بو˘˘ك لا˘˘قو

يفكي امب نانتم’ا نع ريبعتلا
ن˘يذ˘لا ،ة˘ي˘ب˘ط˘˘لا ا˘˘ن˘˘م˘˘قاو˘˘ط˘˘ل
ة˘˘ح˘˘سصو ة˘˘مÓ˘˘سس نو˘˘˘ع˘˘˘سضي
م˘ه˘ت˘˘مÓ˘˘سس قو˘˘ف ي˘˘سضر˘˘م˘˘لا

«.ةيسصخسشلا مهتحسصو
ا˘˘˘كو˘˘˘˘ل ر˘˘˘˘كسشأا» :فا˘˘˘˘سضأاو

يف يعم امهتكارسشل تياودو
ةيحسصلا ةيا˘عر˘لا م˘قاو˘ط م˘عد
ي˘ف ا˘م ل˘ك نو˘ل˘˘ع˘˘ف˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا

ةحسص ىلع ظافحل˘ل م˘ه˘ع˘سسو
.«انعمتجم

انمقاوط دارفأ’ اركسش» :دازو
نوحسضي مه ..نيعئارلا ةيبطلا
مامته’ا لجأا نم ادج ريثكلاب
˘مد˘قأا نأا ي˘فر˘سشيو ن˘ير˘˘خآ’ا˘˘ب
سصوحفلا تتبثأاو.«ةدعاسسملا
يرود يبع’ نم01 ةباسصإا
سسور˘ي˘ف˘ب ي˘˘كير˘˘مأ’ا ة˘˘ل˘˘سسلا

ط˘ق˘ف ف˘سشكلا م˘تو.انوروك
:م˘هو ،م˘ه˘ن˘م5 ة˘˘يو˘˘˘ه ن˘˘˘ع
زاج اتوي بع’ ريبوج يدور»
ل˘سشت˘ي˘˘م نا˘˘فو˘˘نود ه˘˘ل˘˘ي˘˘مزو
نفيك سست˘ن ن˘ي˘ل˘كور˘ب بع’و
تيور˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘يد بع’و تنارود
دوو نا˘ي˘ت˘˘سسير˘˘ك ز˘˘نو˘˘ت˘˘سسي˘˘ب
سسكيت˘ل˘ي˘سس ن˘ط˘سسو˘ب بع’و
.«ترامسس سسوكرام

ويضشتلاكلاب وينيتوك طبري ديدج روطت

يليزارب لفحب انوروك ىدحتي رامين

ةيبطلا مقاوطلل رلود نويلم فضصنب عÈتي يكيرمأا ٍدان



يوÓمح بعلÚ ÃبختنŸا تعمج يتلا ةهجاوŸا لÓخ

زربأا نمضض Êاميلضس راتخي ايÒجين سسراح
مههجاو نيذلا ÚمجاهŸا

مÓسسإا يرجينلا يلودلا سسراحلا اونيزإا وكوسشيكيإا راتخا
وكانوم يدان بع’و ،يرئازجلا يلودلا م˘جا˘ه˘م˘لا ي˘نا˘م˘ي˘ل˘سس
فسشكو.ةيوركلا هتريسسم يف ههجاو مسصخ ىوقأاك ،يسسنرفلا
«لوغ» عقوم ا˘ه˘ب سصخ تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف ير˘ج˘ي˘ن˘لا سسرا˘ح˘لا
رتسسيل يدان نم راعملا بعÓلا يناميلسس مÓسسإا نأا ،يملاعلا
يف ههجاو مجاهم بعسصأا وه ،وكانوم ىلإا يزيلجن’ا يتيسس
نأا نكمي ’ هنا احسضوم ،قÓطإ’ا ىلع ،ةيوركلا هتريسسم
يتلا7102 ةنسس رئازجلا مامأا هدÓب  بختنم ةهجاوم ىسسني
يتلاو ةنيطنسسقب يÓم˘ح د˘م˘ح˘م د˘ي˘ه˘سشلا بع˘ل˘م ا˘ه˘ن˘سضت˘حا
نم يميهارب نيسساي ليجسست نم ،ةكبسش لك يف فدهب تهتنا

.ءازجلا ةمÓع
ب.م.يرصسيإا

ةلوطبلا فانئتصسل اÒصض–

ةدوعلا لبق تابيردتلل دوعي ينيعبضس نب
لبقŸا ليرفأا علطم ةضسفانملل

بع’و يرئازجلا بختنملا عفادم ينيعبسس نب يمار دوعيسس
دعب تابيردتلا وج ىلإا هئÓمز ةقفر خابدÓغسشنوم ايسسورب
لك فقو مدقلا ةركل يناملأ’ا داحت’ا نÓعإاو قيلعتلا ةرتف
د˘يد˘ج˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ي˘سشف˘ت بب˘سسب ة˘يور˘كلا ة˘ط˘سشنأ’ا
.ملاعلا لوح بيهر لكسشب

يناملأ’ا قيرفلا يبع’ ةقفر وداراب كيتلتأا جيرخ فنأاتسسيو
تا˘سسفا˘ن˘م ي˘لا ةدو˘ع˘ل˘ل ار˘ي˘سضح˘ت ة˘ي˘عا˘م˘ج˘˘لا تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا
ثلاثلا نم ةيادب اهتايرابم ءارجإ’ دوعتسس يتلا «اغيلسسدنوبلا»
ةيسضايرلا تاسسفانملا لك فاقيإا دعب ،لبقملا ليرفا رهسش نم
رطخ نم نيبعÓلا ةيامحل تاءارجإا يهو يلاحلا سسرام ذنم
.انوروك ءابوب ةباسصإ’ا

رخآا ءيصش يأا نم مهأا عيم÷ا ةمÓصس نأا دكأا

ذاقنإا ‘ده..ءابولا لاوز ىن“أا :زوبدوب
سسأاكلا يئاهن بعلو يقيرف

نايتإا تناسس مجنو يرئازجلا يلودلا زوبدوب سضاير ثعب
يذلا ريطخلا عسضولا نع ثيدحلل ،ةرثؤوم ةلاسسرب يسسنرفلا
هتاحيرسصت يف انوروك سسوريف راسشتنا ءارج ،ملاعلا هسشيعي

.ةيسسنرفلا «يسس.مأا.رأا» ةعاذإا ربع
بعسصلا عسضولا لوح قبسس’ا سسيتيب لاير بع’ قلعو

ينلسصت امدنعو ،يتايح ةليط ةلثامم ةمزأا دهسشن مل »:Óئاق
مامته’ا »: فدريل ،«يثراك عسضولا نأاب كردأا ،ىسضرملا رابخأا
نأ’ ،يناثلا ماقملا يف يتأات مدقلا ةركو ،ءيسش مهأا انتحسصب
نيبعÓك انيلع »:فيسضيل «ايلاح انتيب يف ىقبن نأا وه مهأ’ا

ءاقبلا انيلع نكل ،ةيندبلا انتقايل ىلع ظافحلل نرمتلا نيفرتحم
نم ةيمهأا لقأا ىقبت تايسضايرلا لكو ،مدقلا ةرك ،تيبلا يف
.«ءابولا لاوز ىنمتأاو..ةحسصلا

سسأاكلا يئاهن بعلو طوقصسلا نم يقيرف ذاقنإا»
«هيلإا ىعصسأا ام وه

لجأا نم ليحتسسملا لمعيسس هنا ةنسس03 بحاسص ددسش امك
»:لاقو ،اسسنرف سسأاكب جيوتتلاو ،ءاقبلا نامسضل هيدان ةدعاسسم
اديعسس نوكأاسس ،ةلوطب˘لا ة˘ل˘سصاو˘م˘ل ة˘ي˘نا˘كمإا كا˘ن˘ه تنا˘ك اذإا
نكل ،اسسنرف سسأاك يئاهن بعلو ،طوقسسلا نم يقيرف ذاقنإاب
.«عيمجلا ىفسشي نأا طرسش

ةرتف˘لا ي˘ف هاو˘ت˘سسم ةدا˘ع˘ت˘سسا ن˘م ن˘كم˘ت زو˘بدو˘ب نأا ر˘كذ˘ي
دعب اسسنرف سسأاك يئاهنل هقيرف ليهأات يف مهاسس امدعب ،ةريخ’ا

.2891 ةنسس ذنم بايغ
ز.سس

8962ددعلا ^1441 بجر62ـل قفاوملا0202 سسرام22دحألاةصضايرلا

ةميق ىلعألا نيبعÓلا عيب تلصضف

يÒكاضش عم دقاعتلل ›وغيف عيب ‘ ركفت يارضس ةطلغ

زاتمملا يزيلجنلا يرودلا يف01ـلا زكرملا لتحا

مضسوملا اذه يتيضسلا يف بعل لضضفأا ثلاث زرحم
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ة˘ط˘ل˘غ يدا˘ن ةرادإا ه˘˘ج˘˘ت˘˘ت
ة˘ي˘ح˘سضت˘ل˘ل ي˘كر˘ت˘لا يار˘˘سس
ي˘˘ف ي˘˘لو˘˘غ˘˘˘ي˘˘˘ف نا˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘سسب
،مداقلا يفي˘سصلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا

ةيدنأ’ا دحأ’ هعيب لÓخ نم
هعم دقاعتلا يف بغرت يتلا
ماربإ’ ،لام˘لا سضع˘ب ر˘ي˘فو˘ت˘ل
م˘˘عد˘˘ل تاد˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا سضع˘˘˘ب
ر˘يرا˘ق˘ت تف˘˘سشكو.قيرفلا
رسصت ،سسمأا ةي˘كر˘ت ة˘ي˘مÓ˘عإا

قوسس يف قيرفلا ميعدت ىلع
اهنأا ’إا ،ةمداقلا تÓيوحتلا
ةقناخ ةيلام ةمزأا نم يناعت
ةيحسضتلا يف ركفت اهلعج ام
لجأا نم ا˘ه˘ي˘ب˘ع’ زر˘بأا د˘حأا˘ب

يونت نيذلا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا بل˘ج
تاذ فاسضأاو ،مهعم دقاعتلا
يكرتلا بردملا نأا ردسصملا
دقاعتلا ىلع رسصي ميريت حتاف
’إا ،يركاسش يرسسيوسسلا عم
ةرادإا لعج ،ةلويسسلا بايغ نأا
عيب يف ركفت يكرتلا يدانلا

يف نيبعÓلا زربا نم دحاو
وأا يلو˘غ˘ي˘ف نا˘ي˘ف˘سس ق˘ير˘ف˘لا

سسنو˘˘ي ي˘˘بر˘˘غ˘˘م˘˘لا ه˘˘ل˘˘ي˘˘مز
.ةدنهلب

هاوتصسمو يلاعلا هبتار
اعفد زيمملا

ريكفتلل ةرادإلا
هنع يلختلا يف

ي˘لو˘غ˘ي˘ف نا˘˘ي˘˘ف˘˘سس مد˘˘ق˘˘ي
ع˘م ة˘يا˘غ˘ل˘ل اد˘ي˘˘ج ىو˘˘ت˘˘سسم
ل˘ع˘ج ا˘م ،ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف
عار˘سص ي˘ف د˘جاو˘ت˘ي ر˘˘ي˘˘خأ’ا

نمو ،ةلوطبلا بيترت ةمدقم
ة˘ح˘سشر˘م˘لا قر˘ف˘لا زر˘بأا ن˘ي˘ب
،م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه بق˘ل˘لا ل˘ي˘˘ن˘˘ل
ن˘˘˘م «و˘˘˘سسو˘˘˘سس» ن˘˘˘˘كم˘˘˘˘تو
ةرتفلا يف هاو˘ت˘سسم ةدا˘ع˘ت˘سسا
ةلحرم قÓطنا ذنم ةيسضاملا
ةيسساسسأا ةعطق تابو ،ةدوعلا

يكرتلا بردملا ةبيكرت يف
ل˘˘ع˘˘ج يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا ،م˘˘ير˘˘ي˘˘ت
لÓ˘غ˘ت˘سسا ي˘ف ر˘كف˘˘ت ةرادإ’ا
بعÓلا دق˘ع ع˘ي˘ب˘ل ة˘سصر˘ف˘لا
هئاطع جوأا يف دجاوتي يذلا

يذلا يلاعلا بتارلا نأا امك
ةرادإ’ا ع˘فد ه˘ي˘˘ل˘˘ع ل˘˘سصح˘˘ي
يف هنع يلختلا يف ريكفتلل
ة˘مدا˘ق˘لا تÓ˘يو˘ح˘ت˘لا قو˘سس
.يريكسش بلجل

فيصص يهتني هدقع
سضفري قيرفلاو1202

اناجم هليحر
يارسس ةطلغ ةوطخ يتأاتو

،اهتحلسصم يف ريكفتلا ىلإا
نا˘˘ي˘˘ف˘˘سس سضر˘˘ع لÓ˘˘خ ن˘˘م
و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘لو˘˘ي˘˘˘ف
نأا امب عيبلل مداقلا يفيسصلا

رهسش يهتني قيرفلا عم هدقع
نإا˘ف ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو ،1202 ناو˘˘˘ج
يف دقعلا عيبل ىعسست ةرادإ’ا
،ةمدا˘ق˘لا تÓ˘يو˘ح˘ت˘لا قو˘سس
ي˘ف ا˘نا˘ج˘م ه˘ل˘ي˘حر يدا˘ف˘˘ت˘˘ل

نأا ر˘˘˘˘كذ˘˘˘˘˘ي ،1202 ف˘˘ي˘˘سص
52.4 ىلع لسصحي يلوغيف
م˘سسو˘م˘لا ي˘˘ف وروأا نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
اد˘ج ر˘ي˘ب˘ك م˘قر و˘هو د˘حاو˘لا
يذلا يكرتلا قيرفلل ةبسسنلاب
.ةدم ذنم ةيلام ةمزأاب رمي

ي˘˘لود˘˘لا بعÓ˘˘لا زر˘˘ح˘˘م سضا˘˘ير ن˘˘كم˘˘˘ت
يزيلجن’ا يتيسس رتسسسشنا˘م م˘ج˘ن ،ير˘ئاز˘ج˘لا

3 لسضفأا ةمئاق يف دجاوتلاو يدحتلا عفر نم
.يلاحلا مسسوملا لÓخ هيدان يف نيبع’

دئاق نأا ةيزيلجنإا ةيمÓعإا ريراقت تفسشكو
يف3ـلا زكرملا يف ءا˘ج ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
دعب مسسوملا اذه نيبعÓلا لسضفأاك هيدان ةمئاق
ةفاسصولا لتحا يذلا وريوغأا ويجرسس نم لك
ةرادسصلا يكيجلب˘لا ه˘ل˘ي˘مز رد˘سصت ن˘ي˘ح ي˘ف
يزيلجن’ا يرودلاو قيرفلا يبع’ لسضفأاك
.مسسوملا اذه

ماظتناب زرحم سضاير ةكراسشم مدع مغرو
لبق نم ةيكيتكت تارايخ ببسسب هيدان ةقفر
لطب نأا ’إا ،’ويدراوغ بيب ينابسس’ا بردملا
ىلع ةوقب در ينطولا بختنملا عم ايقيرفا
˘مد˘ق˘م˘لا ءادأ’ا لÓ˘خ ن˘˘م ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘سضرأا

لبق نم ةديجلا جئاتنلا دسصح يف ةمهاسسملاو
.يتيسسلا

يرودلا يف01ـلا زكرملا يف ءاج
يزيلجنلا

فسصلا سضاير لان يزيلجن’ا يرودلا يفو
يرودلا يف ابع’05 مسضت ةمئاق نم ،01ـلا
يف بع’ لسضفأا تبثيل ،زاتمملا يزيلجنإ’ا
لازي ’ هنأا6102 ةنسس يزيلجن’ا يرودلا
،هيدانل ةلوطبلا يف ريثكلا ميدقت ىلع ارداق
م˘سسو˘م˘لا ة˘ياد˘ب ه˘فر˘ع يذ˘لا سشي˘م˘ه˘ت˘لا م˘غر
تارايخ بب˘سسب ةر˘ي˘ث˘ك تار˘ت˘ف ي˘فو ي˘لا˘ح˘لا
.’ويدراوغ بيب ينابسس’ا بردملا

ن˘˘م ل˘˘ك د˘˘جاو˘˘ت ،ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا تفر˘˘عو اذ˘˘˘ه
فسصلا لتحا يذلا حÓسص دمحم يرسصملا
،اسسماخ ءاج يذلا ينام ويداسس يلاغنسسلاو6ـلا
ةيفيك لوح ربحلا نم ريثكلا لاسسأا يذلا رمأ’ا
ىقري ’ يئانثلا ىوتسسم نأاو اميسس’ ،رايتخ’ا
.ةدم ذنم بولطملا ىوتسسملل

ب.م.يرصسيإا

ب.م.يرصسيإا
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ىلع لوصصحلا فدهتصسي
هتاردق تابثإل سصرف

ىلإا دوعي مÓغ
يلوبان تابيردت
مداقلا ءاعبرألا

يلودلا مÓغ يزوف نوكيسس
ىلع ي˘لو˘با˘ن بع’ ير˘ئاز˘ج˘لا

تابيردتلا ى˘لإا ةدو˘ع˘ل˘ل د˘عو˘م
،لبقملا ءا˘ع˘برأ’ا ه˘ق˘ير˘ف ة˘ق˘فر
تا˘سسفا˘˘ن˘˘م فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سسا ل˘˘ب˘˘ق
رهسش علطم يلاطيإ’ا يرودلا
.ليرفا

ةركل يلاطي’ا داحت’ا ناكو
ىسضم تقو يف ررق دق ،مدقلا
لبق ،ةيمسسرلا ةسسفانملا قيلعت
ف˘قو ى˘ل˘ع ة˘يد˘نأ’ا ل˘م˘ع˘˘ت نأا
دحلا يف ةمهاسسملل تابيردتلا

«انوروك» سسور˘ي˘ف ي˘سشف˘ت ن˘م
ملاعلا برسض يذ˘لا د˘ج˘سست˘م˘لا

.سصاخ لكسشب ايلاطياو ةماع
تناسس جير˘خ نو˘كي˘سسو اذ˘ه

ثعبل ةيتاوم ةسصرف مامأا نايتإا
بونج˘لا ق˘ير˘ف ة˘ق˘فر هراو˘سشم
ةر˘ت˘ف نأاو ة˘سصا˘˘خ ،ي˘˘لا˘˘ط˘˘ي’ا
ىلع اريثك ه˘تد˘عا˘سس ق˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
عاجرتسسا كلذك ماتلا يفاعتلا
ازهاج هلعجي ام ،ةيندبلا هتقايل
ثحبلاو ةسسفانملل ةوقب ةدوعلل

يف ةيسساسسأا ةناكم فطخ نع
ا˘م˘˘ي˘˘فو «يروز’ا» ة˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت
ويسشتلاكلا تاسسفانم نم ىقبت
ن˘م سصل˘خ˘ت ا˘مد˘ع˘˘ب ،سسأا˘˘كلاو
سضرعت يتلا ةرركتملا ةباسصإ’ا
ى˘˘ل˘˘ع ى˘˘سضم تقو ي˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘ل
ا˘˘هد˘˘ع˘˘بو ة˘˘ب˘˘كر˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم
ذخفلا ىوتسسم ىلع ةيلسضعلا
بختنملا ر˘سسيأا ر˘ي˘ه˘ظ بي˘غ˘ي˘ل
،هيدا˘ن تا˘يرا˘ب˘م ن˘ع ي˘ن˘طو˘لا

هبردم تاططخم جراخ تابو
.وزوتاغ ورانيج يلاطي’ا

ز.سس

يزيل‚لا ¤وألا ةجردلا يرود ‘ ÚبعÓلا زربأا ةمئاق نمصض ناكم زجح

بعللا ‘دهو يقيرف ىلع بضصنم يزيكرت :ةمحر نب
«غيل ÈÁÒلا» ‘

هنأا ،يزيلجن’ا دروفتنيرب يدان بع’ ينطولا بختنملل رئاطلا حانجلا ةمحر نب ديعسس دكأا
ديدع نم هتلسصو يتلا ةريثكلا سضورعلا مغر ،هيدان عم همدقي ام ىلع نهارلا تقولا يف زكري
ةياهن دوعسصلل هيدان ةدايقل ليحتسسملا لمعيسس هنأا احسضوم هعم دقاعتلا يف بغرت يتلا قرفلا
.يراجلا مسسوملا

انأا » :Óئاق ،يزيلجنإ’ا «تسسوب ماهغنيتون» عقوم اهب سصخ تاحيرسصت يف ةمحر نب حسضوأاو
.ديعسس انأاو يلاثم عسضو يف انأا اذل ةديج جئاتن تققحو لجسسأاو بعلأا انأاف ،دروفتنيرب يف ديعسس
يرودلا يف بعللا وه يحومط »:عباتو ،«ءيسش يأا يف ركفأا ’و انه انأا يلاحلا تقولا يف
.«رثكأاف رثكأا روطتلا ىلع لمعلا نوكيسس يناثلا فدهلا كلذ قيقحت دعبو ،زاتمملا يزيلجنإ’ا

ىلإا ىلوأ’ا ةجردلا يزيلجن’ا يرودلا يف نيبعÓلا لسضفأا نيب نم دحاو حملأا ريخأ’ا يفو
يرودلا يف دجاوتلا يفده» :لاقو ،دروفتنيرب قيرف عم ديدجلا مسسوملا يف هرارمتسسا ةيناكمإا
.«زاتمملا يرودلا وه يحومط نكل فرعأا ’ رخآا قيرف عم وأا دروفتنيرب عم هللا ءاسش نإا زاتمملا

يف سصتخملا «دروكسسوه» عقوم لبق نم يلاع مييقت ىلع لسصح ةمحر نب نأا ركذلاب ريدجلا
،رخآ’ ءاقل نم همدقي يذلا ديجلا ءادأ’ا ريظن ،01 نم4.7 ةمÓع لان ثيح ،ءاسصحإ’او طيقنتلا

.ءاوسضأ’ا يرودل دوعسصلا تاقاطب ىدحإا ىلع عارسصلاو ةديج جئاتن دسصحل هيدان ةدايقو
ب.م.يرصسيإا
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ي˘سضا˘ير˘لا يدا˘˘ن˘˘لا ى˘˘ق˘˘ل˘˘ت
ةعجوم ة˘بر˘سض ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘لا

بعÓلا ىرجا نا دعبو ثيح
هتافوسشك يرمعلا يلع ديسس

قزمت نم هتاناعم ايلج رهظ
ي˘ف ة˘ط˘بر’ا ىو˘ت˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
د˘ق يذ˘لا ر˘م’ا و˘هو ة˘ب˘˘كر˘˘لا
ة˘ي˘ل˘م˘ع ءار˘جا ى˘˘لا هر˘˘ط˘˘سضي

نيدايملا نع هبيغتسس ةيحارج
نا ركذي رهسشا ةثÓث نم رثك’
’وأا لمعي˘سس ي˘ب˘ط˘لا م˘قا˘ط˘لا

هعم دوهج˘لا ة˘ف˘عا˘سضم ى˘ل˘ع
ماظنلا قفو لمعلا متيسس ثيح
فر˘˘ط ن˘˘م ي˘˘جو˘˘لو˘˘يز˘˘ي˘˘ف˘˘لا
لبق ريمسسو ميسسن نيكلدملا
ءاو˘سس ي˘ئا˘ه˘ن˘لا رار˘ق˘لا ذا˘خ˘تا
وا ة˘ق˘ير˘ط˘لا هذ˘˘ه˘˘ب ه˘˘ئا˘˘ف˘˘سشب
ام وهو ةيلمعلا ءارجا ةيمازلا
ي˘ف ةذو˘خ برد˘م˘لا كر˘˘ت˘˘ي˘˘سس
يف بعÓلا ةميقل ارظن قزأام
.ةعومجملا

ةيوصست رظتنت ةرأدإلأ
ÚبعÓلأ تاقحتصسم
مقاطلا لمأاـي هتاذ قايسسلا يف

لمعت نا يف ق˘ير˘ف˘ل˘ل ر˘ي˘سسم˘لا
ة˘يو˘سست ى˘ل˘ع «را˘ب’ا» ة˘كر˘˘سش
فرظ يف نيبعÓلا تاقحتسسم

اهدعب مهل حمسسي ىتح زيجو
ة˘ي˘با˘ج˘يإا فور˘ظ ي˘ف ل˘م˘ع˘لا˘˘ب

ةلوطبلا فان˘ئ˘ت˘سسا ناو ة˘سصا˘خ
لكب ي˘مر˘ي ق˘ير˘ف˘لا ل˘ع˘ج˘ي˘سس
ديسشر ماعلا ريدملا بسسح هلقث
ىدحا دايطسصا لجا نم جارجر

ة˘سسفا˘ن˘م˘ل ة˘ل˘هؤو˘م˘لا بتار˘˘م˘˘لا
ر˘فا˘˘ن˘˘سسلا ناو ة˘˘سصا˘˘خ ة˘˘يرا˘˘ق
ىلا لوسصولا يف سسفنلا نونمي
عيسض نا دعب ةسصاخ فدهلا اذه
ة˘سصر˘ف ه˘سسف˘ن ى˘ل˘˘ع ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

.سسأاكلا ةقناعم

صشامر ماصشه

لوطي هبايغو ةبكرلا ةطبرأا ‘ قز“ نم Êاعي يرمعلا

ةنيطنصسق بابصش

ةحأر÷أ ءأرجإأ رأرق ذاختأ لبق ÚكلدŸأ عم لمعلأ لصضف بيبطلأ

ةليلم Úع ةيعمج

نيع ةي˘ع˘م˘ج سسي˘ئر ر˘ظ˘ت˘ن˘ي
يمسسر دعوم دادسش نب ةليلم
نم يقاوبلا ما ةي’و يلاو عم
ةيناكمإا نع رثكا ثيدحلا لجا

حمسست ةيلام ةلويسس قيرفلا حنم
لقأ’ا ىلع نيترجا ديدسستب هل

ة˘ب˘ي˘ت˘كل˘ل هدو˘˘عو ناو ة˘˘سصا˘˘خ
ح˘ن˘م˘ل اد˘ها˘ج ى˘ع˘سسي ه˘ت˘ل˘˘ع˘˘ج

ه˘ب˘سسح ي˘ت˘لا لاو˘مأ’ا ه˘ي˘˘ب˘˘ع’
اوع˘سس م˘ه˘نا ا˘م˘ب ا˘ه˘نو˘ق˘ح˘ت˘سسي
ةيباجيإا جئاتن طبسض ىلإا ارخؤوم
فده ليوحتب قيرفلل تحمسس
ىلا ءاقبلا نامسض نم «ماسص’»
ناو ةسصاخ ىلوأ’ا راودأ’ا بعل

لجا نم ةحاتم ةيناكم’ا لك
ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘لا ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘˘ب كلذ

.ةيقبتملا تاءاقللا
حمصس ةلوطبلأ فقوت
ميمÎب بكرŸأ ةرأدإل

ةيصضرألأ
ةلوطب˘لا ف˘قو˘ت ل˘ع˘لو اذ˘ه

ةحلسصم يف نوكيسس ةينطولا
لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م كلذو «ما˘˘˘˘سص’»
بعل˘م ة˘ي˘سضرأا د˘يد˘ج˘ت ةدا˘عإا
ا˘م و˘هو فو˘˘ل˘˘خ˘˘م ر˘˘ي˘˘بوز˘˘لا
ي˘˘˘ف ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا د˘˘˘عا˘˘˘سسي˘˘˘˘سس
ل˘خاد ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘˘م˘˘لا ت’و˘˘ج˘˘لا
طا˘ق˘ن نا˘م˘سض ى˘˘ل˘˘ع را˘˘يد˘˘لا
نا هر˘˘كذ ر˘˘يد˘˘ج ،ة˘˘ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا
ةنايسصلاو ايلاح قلغم بكرملا

ناو ة˘˘سصا˘˘خ ه˘˘ل˘˘خاد ة˘˘˘يرا˘˘˘ج
نور˘سصي بع˘ل˘م˘لا ي˘لوؤو˘˘سسم
ل˘˘كسشلا ي˘˘ف ه˘˘ع˘˘سضو ى˘˘ل˘˘˘ع
ةسسراممب حمسسي يذلا قئÓلا

.مدقلا ةركل ةديج
صشامر ماصشه

لوضصحلل ةيئلولا تاطلضسلا عم دعوم ديد– رظتني دادضش نب
›اŸا معدلا ىلع

عامتجا هدقع نع رسصان نب نيدلا زع ةرقم مجن سسيئر فسشك
مسسحلل نيرم جاح بردملا عم ةمداقلا ةليلقلا تاعاسسلا يف
ةرادإ’ا نأا احسضوم ةينفلا ةسضراعلا لبقتسسم يف يئاهن لكسشبو
لسصاوي نأ’ هحسشري امم ايباتك نيرم ةلاقتسسا نآ’ا دحل قلتت مل
ةيلوأ’ا ت’اسصت’ا هطبر نأا ولو مسسوملا ةياهن ةياغ ىلإا هماهم
تيآا ىتحو زاكعوبو يوسضم مهنم نيينقتلا نم ةعومجم عم
غارفلا دسس يف هتين سسكعي اسسنرفب ايلاح هدجاوت مغر يدوج
.ةينفلا ةسضراعلا هفرعت يذلا

رومألأ نم Òثكلأ طبصض فدهتصسي عامتجلأ
فانئتصسلأ لبق

ةبسسا˘ن˘م نو˘كي˘سس عا˘م˘ت˘ج’ا نا˘ف تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا بسسحو اذ˘ه
ةسسفانملا فانئتسسا لبق مجنلل يريسضحتلا جمانربلا طبسضل
ىلع قيرفلا طاسشن ديمجت نع قباسس تقو يف هنÓعإا مغر
ةدودحم ريغ ةحار نيبعÓلا حنمو ةقناخلا ةيلاملا ةمزأ’ا ةيفلخ
نابرلا يف ءاقللا اذه لÓخ هلسصف ةيناكمإا حسشري يذلا رمأ’ا
ىلع لمعت لازت ’ ةرادإ’ا نا ركذي ةنيفسسلا ةدايقل ديدجلا

لبق هليهأات لجا نم قيلسشوب بعلم يف رومأ’ا سضعب طبسض
.ةلوطبلا فانئتسسا

صشامر ماصشه

ةرقم م‚

رظتنم نيرم جا◊ا لبقتضسم ‘ لضصفلا
عوبضسألا اذه عامتجا ‘

بسسح دارفنا ىلع لمعلا ةرواسسلا ةبيبسش دادعت لسصاوي
يندبلا رسضحلا ةيعمب قيرفلل ينفلا مقاطلا هحنم يذلا جمانربلا
نكمتي ملو ،راسشب يف يقب يذلاو ،يطاقرز ماسسح يسسنوتلا

.تÓحرلا فقو ببسسب هسسأار طقسسم ىلإا ةدوعلا نم
نأا ،ةرواسسلا ة˘ب˘ي˘ب˘سش ق˘ير˘ف˘ل ة˘ي˘م˘سسر˘لا ة˘ح˘ف˘سصلا تف˘سشكو

نم ،هيبع’ تاريسضحت ىلع فقي قيرفلل يندبلا رسضحملا
ةريتو سسفن يف ءاقبلل ،ةريبكو ةريغسص لك دنع مهتعباتم لÓخ
.ةينطولا ةلوطبلا فانئتسس’ ابسسحت لمعلا

ب.م.يرصسيإأ

ةرواصسلأ ةبيبصش

هيبعل تابيردت عباتي Êدبلا رضضÙا
ةÒبكو ةÒغضص لك ىلع فقيو

غرافب طابسضن’ا ةنجل رارق فيطسس قافو قاسشع رظتني
ىدل امخسض انعط اوعسضو قافولا يلوؤوسسم ناو ةسصاخ ربسصلا
ةسصاخ ةبوقعلل يروفلا سصيلقتلاو مهفاسصنا لجا نم ةنجللا

ةريدتسسملا قاسشع هربتعا ةلماك تاءاقل6 يف ولكيولا ناو
ادغ نوكيسس ةنجللا عامتجاف يلاتلابو بئاسصلا ريغ رارقلاب
ةلاح لعجيسس ام وهو ةيسسمأ’ا يف اهدعب نوكيسس لسصفلاو
مسسوم ابيرقت ددحتسس نم يه ةبوقعلا ناو ةسصاخ ةريبك بقرتلا
.سسأاكلاو ةلوطبلا يف قافولا

» انÒهامج ةبوقع ‘ رظنلأ ةداعإأ ةطبأرلأ ىلع » : يروت
مهبلاطو ةطبارلا يلوؤوسسم يروت كيلام بعÓلا دسشانو اذه

قيرفلا ىلع ةطلسسملا ةبوقعلا حيحسصت ىلع لمعلا ةرورسضب
ثي˘ح د˘ح د˘ع˘با ى˘لا ن˘ي˘ي˘سضا˘ير او˘نا˘ك ا˘نرا˘سصنا » : لا˘ق ثي˘˘ح
ةبوقعلا اتا˘ت˘ب نو˘ق˘ح˘ت˘سسي ’و ا˘ن˘ب˘نا˘ج ى˘لا او˘ف˘قوو ا˘نو˘ع˘ج˘سش
لكسشبو ارثؤوم ناك مهبايغ مكيلع ىفخي ’ مهقح يف ةطلسسملا

يلوؤوسسمل يئادن هجوأا ىدل يرانكلا ةهجاوم يف انيلع ريبك
ةبوقع عسضو ىلع لمعلاو مهتارارق ةعجارم ةرورسضب ةنجللا

.انريهامج ىلع ةففخم
صشامر ماصشه

فيطصس قافو

مهفاضصنإا نورظتني ةيفياطضسلا
«ولكيولا» ةبوقع نم

نابيزلا ءانبأا اهيلع ىنثأا يتلا ةيباجيإلا ةقفضصلا راتخم ماضشه
دا˘ح˘تا را˘سصنأا ار˘ي˘ث˘ك دا˘سشأا

˘ما˘سشه م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا˘˘ب ةر˘˘كسسب
م˘ل˘ع˘ي ا˘م˘˘ك يذ˘˘لاو را˘˘ت˘˘خ˘˘م
ة˘ل˘حر˘م ي˘ف ل˘ق˘ت˘نا ع˘ي˘م˘ج˘لا
نم نابيزلا ةنيدم ىلا ةدوعلا
ق˘ير˘ف˘ل˘ل م˘عد˘لا م˘يد˘ق˘ت ل˘˘جا

يف هتدعاسسم ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو
هلعج ام و˘هو ءا˘ق˘ب˘لا نا˘م˘سض
ةوق نم يتوا ام لكب لخدي

ي˘˘ف ن’ا د˘˘˘ح˘˘˘ل ق˘˘˘فو ثي˘˘˘ح
هقيرفل فادها ةعبرا ليجسست
يعي ه˘نأا˘ب ي˘ن˘ع˘م˘لا د˘كا د˘قو
داحت’ا ري˘ها˘م˘ج ة˘ب˘غر اد˘ي˘ج
نا˘م˘˘سض ى˘˘لا لو˘˘سصو˘˘لا ي˘˘ف

ى˘ع˘˘سسي˘˘سس ا˘˘م و˘˘هو ءا˘˘ق˘˘ب˘˘لا
ةياهن ةياغ ىلا هيلع لمعلل
.ةلوطبلا

ةعومجملأ» :راتخم ماصشه
ريبك لكصشب ينتدعاصس

ءاقبلأ نامصض يفدهو
» داحتلأ عم

عم ثيدح انل ناك دقو اذه
ثي˘ح را˘ت˘خ˘م ما˘سشه بعÓ˘لا
طاقنلا نم ريثكلا ىلا قرطت
با˘ب˘سسأا ا˘ه˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م ي˘˘ت˘˘لاو
اذ˘كو دا˘˘ح˘˘ت’ا ع˘˘م ه˘˘حا˘˘ج˘˘ن
يدانلا تلعج يتلا بابسسأ’ا

لي˘سصح˘ت ي˘ف ا˘نا˘ي˘حأا ق˘ف˘خ˘ي
:لا˘ق د˘قو ة˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإا ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن
ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا نا د˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘عا»
ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك ل˘˘كسشب تم˘˘ها˘˘سس
ثي˘ح ة˘عا˘سسلا د˘ح˘ل ي˘حا˘ج˘ن
يجامدنا ة˘م˘ه˘م ن˘م او˘ل˘ه˘سس
ةيحانلا نم اريثك ينودعاسسو
لاسصيإا لÓخ نم ةيموجهلا
سصو˘˘˘سصخ˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘ما تار˘˘˘˘كلا
دقتعا ارخؤوم ةيبلسسلا جئاتنلا
يءا˘˘ق˘˘ل سضا˘˘خ ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا نا
نم يسس سسا يسسلاو فيطسس
ة˘ي˘سسا˘سسأا ر˘سصا˘ن˘ع ةد˘˘ع نود
.تاباسصإ’ا لكسشم ببسسب

صشامر ماصشه

ةركصسب دا–أ

رئأز÷أ ةيدولوم

بقاعي ديمعلا
ببضسب ايلام وباج
رركتŸا بايغلا

ةعباتلا بيدأاتلا ةنجل هجتت
ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘˘م ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل
وباج نمؤوملا دب˘ع ة˘ب˘قا˘ع˘م˘ل
ةمارغب قيرفلا ناديم طسسو
ةي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘لا˘ع ة˘ي˘لا˘م
ن˘˘ع رر˘˘˘كت˘˘˘م˘˘˘لا با˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘لا
˘˘ما˘˘˘يأ’ا ي˘˘˘ف تا˘˘˘ب˘˘˘يرد˘˘˘ت˘˘˘لا
.ةيسضاملا

ي˘˘لود˘˘لا بعÓ˘˘لا ل˘˘ث˘˘˘مو
سسل˘˘ج˘˘م˘˘˘لا ما˘˘˘مأا ،ق˘˘˘با˘˘˘سسلا
تا˘˘عا˘˘سسلا ي˘˘ف ي˘˘ب˘˘يدأا˘˘ت˘˘˘لا
مت ثيح ،ةي˘سضا˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا
ةنجل˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ه˘لاو˘قأا ذ˘خأا

لسصفت نأا رظتنملا نم يتلاو
سضرفتسس يتلا ة˘بو˘ق˘ع˘لا ي˘ف
ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو بع’ ى˘˘ل˘˘ع
ةليلقلا تاعاسسلا يف قباسسلا
.ةمداقلا

ىلع لسصح دق وباج ناكو
ن˘ي˘ت˘سصح ن˘ع با˘ي˘غ˘لا˘ب نذإا
رثكأا باغ هنكل ني˘ت˘ي˘ب˘يرد˘ت
ةرادإ’ا ررقت نأا لبق ،كلذ نم
ن˘م د˘يد˘ح ن˘م د˘ي˘ب بر˘سضلا
هذ˘˘˘ه رار˘˘˘كت يدا˘˘˘ف˘˘˘ت ل˘˘˘˘جأا
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ة˘ي˘ق˘ب ع˘م رو˘مأ’ا

ر˘˘ي˘˘سسلا ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘ل˘˘˘لو
.قيرفلل نسسحلا



ةــــنصصرق

ىيحي Îنع ئنهت «فاكلا
ةركل ي˘ق˘ير˘فإ’ا دا˘ح˘ت’ا أا˘ن˘ه

ى˘˘ي˘˘ح˘˘ي ر˘˘ت˘˘ن˘˘ع ،سسمأا ،مد˘˘ق˘˘˘لا
ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘˘لا بعÓ˘˘˘لا
،83ـلا هدÓ˘ي˘م د˘ي˘ع˘˘ب ،ق˘˘با˘˘سسلا

ـل ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا ع˘˘قو˘˘م˘˘لا ر˘˘˘سشنو
لسصاوتلا عقوم ىلع «فاكلا»
ةرو˘سص «ر˘ت˘يو˘ت» ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا

بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا سصي˘˘م˘˘ق˘˘ب ر˘˘ت˘˘ن˘˘ع
ا˘ب˘ع’ نا˘ك ا˘مد˘˘ن˘˘ع ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ديع »:ةرابعب ةروسصلا تقفرأاو
دعيو ،«ىيحي رتنع ديعسس دÓيم
نيبعÓلا لسضفأا نيب نم ريخأ’ا
هنأاو اميسس’ ،رئازجلا خيرات يف

رئازجلا داق يذلا فدهلا بحاسص
.يرسضحلا ماسصع يرسصملا ىمرم يف هنود يذلا0102 ةنسس ايقيرفإا بونج لايدنومل

رخآا بكوك نم يقرضش ناير
يقرسش ناير عفر

لوسصأ’ا وذ بعÓلا
يد˘ح˘ت ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا

،يدايأ’ا حسسم قرو
،ةو˘ق˘ب ر˘سشت˘نا يذ˘لا
ةر˘˘ك ي˘˘ب˘˘ع’ ن˘˘ي˘˘ب
ماق ا˘م ن˘كل ،مد˘ق˘لا
نو˘˘˘ي˘˘˘ل م˘˘˘ج˘˘˘˘ن ه˘˘˘˘ب
هرهظأا امو ،دعاسصلا

هنأا تبثأا ،تاينف نم
،رخآا ملاع نم بع’
نأا˘سش ه˘ل نو˘كي˘˘سسو
مدقلا ةرك يف ريبك
ا˘م˘ي˘سس’ Ó˘ب˘ق˘ت˘سسم
دعتي مل ريخأ’ا ناو
.اعيبر61ـلا

يقيرفإلا دا–لا
لمعلا قلعي

ربع مدقلا ةركل يقيرفأ’ا داحت’ا نلعأا
فاكلا لامع حيرسست نع دمحأا دمحأا هسسيئر
ة˘ير˘سصم˘لا ة˘م˘سصا˘ع˘لا ي˘ف ا˘هر˘ق˘م ع˘˘قاو˘˘لا
ءارجإاك ،سسرام رهسش ة˘يا˘ه˘ن ى˘ت˘ح ةر˘ها˘ق˘لا
سسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ي˘ئا˘قوو يزار˘ت˘حا

يف لوأ’ا لجرلا فاسضأاو ،ديدجلا انوروك
نو˘˘مو˘˘ق˘˘ي˘˘سس ن˘˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘˘لا نأا «فا˘˘˘كلا»
ن˘م يدا˘ع ل˘كسشب م˘ه˘لا˘م˘˘عأا ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م˘˘ب
سسور˘ي˘ف˘ل ل˘ح دا˘ج˘يإا ة˘يا˘غ ى˘لإا م˘ه˘لزا˘ن˘˘م
لكسشب  م˘لا˘ع˘لا ي˘ف ى˘سشف˘ت يذ˘لا ا˘نورو˘ك
.ريبك

رج◊ا رضسكي سسراف
ايلاطيإا ‘ يحضصلا

ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا سسرا˘ف د˘م˘ح˘م ر˘سشن
هباسسح ىلع ويديف يلاطيإ’ا لابسس بع’و
دو˘ق˘ي و˘هو «مار˘غ˘ت˘سسن’ا» ي˘˘ف ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا
ة˘ن˘يد˘م˘ل ة˘غرا˘ف˘لا عراو˘سشلا ي˘ف ه˘ترا˘ي˘˘سس
ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا م˘غر ة˘ي˘لا˘ط˘ي’ا ارار˘ي˘˘ف
بعÓلا عسضو دقو ،ايلاطيا ىلع سضورفملا
هدهاسشي ’ يكل «سصاخ» ويديفلا يرئازجلا

ىلإا هسضرعت˘ل ا˘يدا˘ف˘تو ن˘ي˘ع˘با˘ت˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج
يتلا ةيلاطيإ’ا تاطلسسلا فرط نم ةلءاسسم
رجحلا فلاخي نم لك عم ةمارسصب لماعتت
ىتح لسصت دق ةيلام ةمارغب ءاوسس يحسصلا
.سسبحلل

برضضت تاباضصإلا
ادد‹ قافولا

ا˘هار˘جأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘فو˘˘سشكلا تت˘˘ب˘˘ثأا
ةيادب نم هتاناعم سسمأا سشابرب رسساي مجاهملا
نأا ىلع ذخ˘ف˘لا ة˘ل˘سضع ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع قز˘م˘ت
ىرجيسسو ةلبقملا مايأا01 لÓخ ةحارلل نكري

دقو اذه اهنم هئافسش ىدم نيبتل رخآا فسشك
تاب يذلا تاباسصإ’ا لكسشمل ةرادإ’ا تفسسأات
ى˘نا˘ع قا˘فو˘لا ناو ة˘سصا˘خ ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا بر˘˘سضي
تعيسض يتلا تابايغلا سضعب نم ريبك لكسشب

تناك يتلاو ةمهملا طاقنلا سضعب يدانلا ىلع
.بيترتلا ةرادسص يف يدانلا عسضتل

مهف اÒخأاو رضصان نب

ى˘ل˘ع ةر˘ق˘م م˘ج˘ن ق˘ير˘˘ف سسي˘˘ئر سسمأا مد˘˘قأا
ىلع مهتنأامطل دارفنا ىلع نيبعÓلاب لاسصت’ا

تانامسضلا مهئاط˘عإاو ة˘ي˘لا˘م˘لا م˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘سسم
مهتب˘لا˘ط˘م ع˘م م˘ه˘لاو˘مأا سصو˘سصخ˘ب ة˘ي˘فا˘كلا
يسشفت يدا˘ف˘ت˘ل ة˘مزÓ˘لا ة˘يا˘قو˘لا˘ب ي˘ل˘ح˘ت˘لا˘ب
تابيردتلاب مايقلا لÓخ نم انوروك سسوريف
ةرادإ’ا ناو ةسصاخ مهتقايل ىلع اظافح ةيدرفلا
طاقنلا نم د˘يد˘ع˘لا ط˘ب˘سض ى˘ل˘ع ح˘ل˘تو ر˘سصت
د˘ن˘ع ةو˘ق ن˘م او˘˘توا ا˘˘م ل˘˘كب ةدو˘˘ع˘˘لا د˘˘سصق
ىقبي فدهلا ناو اميسس’ ة˘لو˘ط˘ب˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا

.ءاقبلا نامسض

qarsana@essalamonline.com
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 ليجأاتلا ببضس لاومألا
دا˘ح˘تا ةرادإا د˘˘ع˘˘ب م˘˘سسح˘˘ت م˘˘ل

ةينفلا ةسضراعلا رمأا يف ةركسسب
ر˘يذ˘ن برد˘م˘ل˘ل ا˘ف˘ل˘خ ق˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل
رايخلا راسصحنا مغرو يوانكل
ريمسسو يدوج تيآا يئانثلا يف
سسراف سسيئرلا رارق نأا ’إا وحوح
عر˘سست˘لا مد˘ع ي˘˘ف ى˘˘سسي˘˘ع ن˘˘ب
ينأاتب بردم لك ةريسس ةسساردو
يف لسصف˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘ّجأا ر˘ي˘ب˘ك
عوبسسأ’ا ى˘لإا د˘يد˘ج˘لا برد˘م˘لا
ملعي ا˘م˘ك ه˘ناو ة˘سصا˘خ ل˘ب˘ق˘م˘لا
نيدي يوانكل بردملاف عيمجلا
دوعي دقو قيرفلل ةربتعم لاوماب
. ةظحل يأا يف داحت’ا تابيردتل

15

« ينيوهتضسي فادهلا بقل » : يمضساقلب
بع’ د˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كا

ي˘ف «ي˘سس.سسا.ي˘سسلا»
ى˘˘لا ي˘˘سشما˘˘ه ثيد˘˘ح
رو˘˘مأ’ا د˘˘يد˘˘ع بنا˘˘ج
اذه ي˘ف ا˘هد˘كا ي˘ت˘لاو
فاده بقل » : لوقلا
ى˘˘˘˘لوأ’ا ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘بار˘˘˘˘˘لا
ار˘ي˘ث˘ك ي˘ن˘˘يو˘˘ه˘˘ت˘˘سسي
نو˘م˘ل˘ع˘ت ا˘م˘ك ن˘˘كلو
ةد˘˘˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘˘˘˘ع تب˘˘˘˘˘˘˘غ
بب˘˘˘سسب تا˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م
ا˘˘˘م و˘˘˘˘هو ة˘˘˘˘با˘˘˘˘سصإ’ا

طقف نيفدهلا ىدعتي ’ اننيب قرافلا نأا ريغ ةرادسصلا باحسصأا نع ام اعون داعتب’ا ينفلك
نوكيسس اهدعبو ءابولا اذه نم هللا لوحب سصلختلا دعب ةلوطبلا فانئتسسا ىنمتأا هللا لوحبو
.رخآا ثيدح يل
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لبقŸا ليرفأا علطم ةضسفانملل ةدوعلا لبق تابيردتلل دوعي ينيعبضس نب^
مههجاو نيذلا ÚمجاهŸا زربأا نمضض Êاميلضس راتخي ايÒجين سسراح^

يزيكرت :ةمحر نب
يقيرف ىلع بضصنم

‘ بعللا ‘دهو
«غيل ÈÁÒلا»

ديد– رظتني دادضش نب
ةيئلولا تاطلضسلا عم دعوم
›اŸا معدلا ىلع لوضصحلل

ةنيطنصسق بابصش ةرقم م‚ةليلم Úع ةيعمج

جا◊ا لبقتضسم ‘ لضصفلا
عامتجا ‘ رظتنم نيرم

عوبضسألا اذه

رأرق ذاختأ لبق ÚكلدŸأ عم لمعلأ لصضف بيبطلأ
ةحأر÷أ ءأرجإأ

‘ قز“ نم Êاعي يرمعلا
لوطي هبايغو ةبكرلا ةطبرأا

نيبعÓلأ زربأأ ةمئاق نمصض اناكم زجح
يزيلجنلأ ىلوألأ ةجردلأ يرود يف
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ةميق ىلعألأ نيبعÓلأ عيب تلصضف

يÒكاضش عم دقاعتلل ›وغيف عيب ‘ ركفت يارضس ةطلغ
اعفد زيمملا هاوتضسمو يلاعلا هبتار»^

هنع يلختلا يف ريكفتلل ةرادإلا
قيرفلاو1202 فيضص يهتني هدقع^

اناجم هليحر سضفري



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

