
40 سص

ببسسب ةايحلا اوقراف نيذلا لك
ةنمزم سضارمأا نم نوناعي سسوريفلا

ةيمأرجإأ ةكبسش كيكفت
ةقرسس يف ةسصتخم

50 سصةمسصاعلاب تأرايسسلأ
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وحن فحزلا سسوÒفلا لسصاو لاح ‘
 : ةحسصلا ريزو ،تاي’ولا نم ديزم

ةهجاومل ةيئاقولا ريبادتلا راطإا يف
«انوروك» سسوريف يسشفت

ةدسسفملا ءرد نإا لاقو ،مهتويب يف ءاقبلا ىلإا مهاعد
:نييرئازجلا ابطاخم قيزر ،ةعفنملا بلج نم ىلوأا

انوروك ةبراحمل ةدحأو أدي نكنلف»
«يسضاملأ يف انك امك ناسضمر لابقتسس’

30 سص

تابكرملل ةيلسسلسستلا ماقرأ’ا ريوزت اونهتمإا اهدارفأا
ةقباطم ريغ ميقرت تاحولب ريسسلل اهعسضوو

تقؤوملا جارفإ’ا نم دافتسساو اهيف فقوأا يتلا ىلوأ’ا ةيسضقلا يف اسسبح نيتنسس هقح يف تسسمتلإا ةماعلا ةباينلا
 ةيلام ةمارغ جد فلأا002و اذفان

حبأرل ةذفان اسسبح رهسشأأ6
قباسسلأ ةفاقثلأ ريدم فيرظ

ةليسسملأ ةي’ول
50 سص

تسسي˘ج» يرا˘ق˘ع˘لا ر˘ي˘ي˘˘سست˘˘لا عر˘˘ف  ن˘˘ل˘˘عأا
نيسسحتل ةينطو˘لا ة˘لا˘كو˘ل˘ل ع˘با˘ت˘لا «و˘م˘يإا
م˘ت ن˘ع ،سسمأا ،«لد˘ع» هر˘يو˘ط˘تو ن˘ك˘سسلا

را˘ج˘يإ’ا ةرو˘تا˘ف د˘˘يد˘˘سست لا˘˘جآا د˘˘يد˘˘م˘˘ت
،ي˘فا˘سضإا ر˘ه˘سش ةد˘م˘ل ،ة˘ير˘ه˘سشلا ءا˘ب˘عأ’او
سسوريف دسض ةيئاقولا ريبادتلا راطإا يف
نايب يف «لدع» ةلاكو تحسضوأاو.انوروك
ىل˘˘˘ع ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘سص ىل˘˘˘ع ،سسمأا ،ه˘˘˘˘تر˘˘˘˘سشن
فد˘˘˘ه˘˘˘ي رار˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه نأا كو˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسي˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
نيديفتسسملا لقنت ةيلمع نم سصيلقتلل
ءار˘جإا˘كو را˘ج˘يإ’ا˘˘ب ع˘˘ي˘˘ب˘˘لا تا˘˘ن˘˘ك˘˘سس ن˘˘م
راسشتنا نم اهن˘ئا˘بز ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل ي˘ئا˘قو
.انوروك ءابو

102و ةافو71
ةدكؤوم ةباسصإأ

رئأزجلأ يف «انوروك»ـب
30 سص

تايفولاو تاباسصإ’ا ددع عافترا دعب
اندÓب يف «انوروك» سسوريفب

نوعدي راطإأ001 نم ديزأأ
نلعإأ ىلإأ نوبت سسيئرلأ

ةيحسصلأ ئرأوطلأ ةلاح

مامأأ أددجم وباط
ةعيلقلاب حنجلأ ةمكحم

50 سص

«انوروك يسشفت حبكل ت’امتح’أ لكل دعتسست ةلودلأ» : نوبت سسيئرلأ
30 سصءابولا اذه ةحفاكم تامزلتسسم داريتسس’ ر’ود نويلم001 دسصرب رمأا

دق انوروك راسشتنأ ‘ مكحتلأ»
انيلعو ةرطيسسلأ نع جرخي

«أأوسسألل انسسفنأأ رسضحن نأأ

40سص

عفد لاجآأ ددمت «لدع» ةلاكو
نيبتتكملل ةيرهسشلأ تاقحتسسملأ

40 سص

30سص

؟.. «انوروك» ةمزأأ نم رئأزجلأ يف لاملأ لاجر نيأأ
«لاجرلا ونابي ةدسشلا تقو يف» ةلوقمل اوركنتو مهتاورث نع مهيديأا اوكسسمأا .. سسوريفلا ةبراحم يف ةلودلا دوهج معد نع اوفزع



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
ÊوÎكلإ’أ ديÈلأ

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:سسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحلم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
! .. لاعف لح

تناك نإاو ةبصسن لهاجت ظحول امدعب
تÓمحو تاوعدل ،نينطاوملا نم ةليلق
دحلل تيبلاب ثوكملا ىلإا ةيعادلا ةيعوتلا

تع˘ف˘ترإا ،«ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘ف ي˘صشف˘ت ن˘م
يعامتج’ا لصصاوتلا عقاوم ربع تاوصصأا
بلطلل دجاصسملا نذآام مادختصسا ىلإا وعدت
ىصسعو ىلع مهلزانم يف ءاقبلا سسانلا نم
.ىوقأاو ربكأا عقو هللا تيبل نوكي نأا

 ءانثتسس’أ .. «سسمح»

تÓ˘˘˘ي˘˘˘كصشت˘˘˘لا ي˘˘˘قا˘˘˘ب سسكع ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
مات لكصشب اهتاطاصشن تلصش يتلا ةيصسايصسلا
يصشف˘ت يدا˘ف˘ت˘ل يزار˘ت˘حا ءار˘جإا را˘طإا ي˘ف
عمتجم ةكرح تمنتغا ،«انوروك» سسوريف
،مهلزانم يف اهتادايق ثوكم ةصصرف ملصسلا

ةينقتب يذيفنتلا اهبتكمل اعامتجا تمظنو
MOOZ  ‐تا˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘جÓ˘˘˘˘˘˘ل موز»
sgniteeM»،ن˘يرو˘˘ف˘˘صصع تبر˘˘صضف
تاءار˘جإ’ا˘ب ة˘ه˘ج ن˘˘م تمز˘˘ت˘˘لا ،ر˘˘ج˘˘ح˘˘ب
نم تلصصاوو ،ءا˘بو˘لا اذ˘ه لا˘ي˘ح ة˘ي˘ئا˘قو˘لا

.يبزحلا اهطاصشن ىرخأا ةهج

 مهل ةي–

تارايصسلاو تابكرملا سسمأا لوأا ةليل تباج
فلتخم ،نمأ’ا تاوقو ،ينطولا كردلل ةعباتلا
تلمعت˘صساو ،دÓ˘ب˘لا ند˘م ل˘ج ءا˘ي˘حأاو عراو˘صش
مازتلإا نينطاوملا ةبلاطمل توصصلا تاربكم
،ءايحأ’ا يف عمجتلا مدع ىلإا مهتعدو ،مهتويب

ةباصصإÓل سضرعم سصخصش لك نأا رابتعا ىلع
تصصصصخ اذه نع Óصضف ،«انوروك» ىودعب

لجأا نم ةلجار تايرود ،ةينمأ’ا ةزهجأ’ا لك
ةصصاخ عراوصشلاو ةيموم˘ع˘لا تا˘حا˘صسلا د˘ق˘ف˘ت
ثحو ،ة˘ي˘ب˘ع˘˘صشلا ءا˘˘ي˘˘حأÓ˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
لوخد ىلع اهب ني˘ع˘م˘ج˘ت˘م˘لا وأا ن˘ي˘لو˘ج˘ت˘م˘لا
.مهتويب

 أونئمطإأ .. لدع وبتتكم

ةلاكولل عباتلا يراقعلا رييصستلا عرف نلعأا
،«لدع» هريوطتو نكصسلا ني˘صسح˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

را˘ج˘يإ’ا ةرو˘تا˘ف د˘˘يد˘˘صست لا˘˘جآا د˘˘يد˘˘م˘˘ت ن˘˘ع
رهصش ةدمل يراجلا رهصشلاب ةقلعتملا ءابعأ’او
فد˘ه˘ب كلذو ،رر˘ق˘م˘لا د˘عو˘م˘لا ن˘ع ي˘˘فا˘˘صضإا
تانكصس نم نيديفتصسملا لقنت ةيلمع سصيلقت
ءابو راصشتنا لظ يف يئاقو ءارجإاك ،«لدع»
.اندÓب يف «انوروك»

qarsana@essalamonline.com
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 تممُع ول ليمج
نإاو ة˘ب˘ي˘˘ط ةردا˘˘ب˘˘م ي˘˘ف

،ا˘م ا˘عو˘˘ن ةر˘˘خأا˘˘ت˘˘م تنا˘˘ك
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب تردا˘˘˘ب
نكامأا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘ب ،ى˘ط˘صسو˘لا
ديربلا مامأا ن˘يد˘ي˘لا ل˘صسغ˘ل
يف ةم˘ها˘صسم˘ل˘ل يز˘كر˘م˘لا
سسور˘˘˘ي˘˘˘ف ن˘˘˘م ة˘˘˘يا˘˘˘قو˘˘˘لا
يف رها˘ظ ا˘م˘ك ،«ا˘نورو˘ك»
ثي˘ح ،ا˘ن˘تزو˘ح˘˘ب ةرو˘˘صصلا
ى˘ل˘ع ةرا˘م˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع ددر˘˘ت
ةيمهأاب مهن˘م ا˘ي˘عو م˘ه˘ت˘ل˘ق
اكاردإاو ،ةهج نم ةفاظنلا

ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م م˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م
ي˘˘ف ع˘˘صضو˘˘لا ةرو˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘ب
.نهارلا تقولا

! .. نكلو
اه˘تد˘ه˘صش ة˘ع˘صساو ة˘با˘ج˘ت˘صسا

تاءادنل دÓبلا ندم بلغأا سسمأا
حبكل تيبلا نم جورخلا مدع
،«ا˘˘نورو˘˘ك» سسور˘˘ي˘˘ف ي˘˘صشف˘˘ت
،ريبك لكصشب ةكرحلا تعجارت
تا˘˘ط˘˘ل˘˘˘صسلا ترر˘˘˘ق نأا د˘˘˘ع˘˘˘ب
عاطقلا يفظوم فصصن حيرصست
ةيئانثتصسا ةلطع يف يمومعلا
قلغ تررق امك ،اموي51 مودت

ةيرورصضلا ادع تÓحملا لك
ةيئاذغ˘لا داو˘م˘لا تÓ˘ح˘م ل˘ث˘م
اذه مغر نكلو ،تايلديصصلاو
تافرصصتلا سضع˘ب ل˘ي˘ج˘صست م˘ت
ءايحأ’ا نم ددع يف «ةمداصصلا»
،تاعمجت تفرع يتلا ةيبعصشلا

ا˘˘ه˘˘نأا ّ’إا ةدود˘˘ح˘˘˘م تنا˘˘˘ك نإاو
اذه راصشتنا نم دحلل دوهجلا لك رصسك يف مهاصستو مهيوذو اهباحصصأا ىلع ارطخ لكصشت ىقبت
ةطصشنأ’ا سضعب ةصسرامم لصصاوتو ،عراوصشلا يف لافطأ’ا سضعب ءاقب اصضيأا ظحول امك ،ءابولا
.مدقلا ةرك تايرابمك كاكتحإ’ا اهيف ثدحي يتلا ةصضايرلا

! .. «ميقع يسسركلأ»
ي˘صسر˘كلا» ةرو˘ثأا˘م˘لا ة˘˘لو˘˘ق˘˘م˘˘لا قد˘˘صصت

،اهل بابحأا ’و د’وأا ’ ةطلصسلا يأا ،«ميقع
قباصسلا نارهو ةي’و يلاو ةقÓع تناك دقف
ر˘يد˘م˘ب ةز˘ي˘م˘م ن˘م ر˘ث˘كأا ،ي˘ف˘ير˘صش دو˘˘لو˘˘م
ن˘م ة˘ب˘ير˘ق ة˘ي’و ى˘لإا ه˘ل˘˘ق˘˘ن ل˘˘ب˘˘ق ،ي˘˘ئ’و
ـل رداصصم ريصشت امك ريخأ’ا اذه ،ةمصصاعلا
هفيقوت ىلإا تدأا ةيصضق يف طروت ،«مÓصسلا»
،نارهو ةي’وب اهلوصصف تراد ،لمعلا نع
هتمهم ةيهتنملا يلاولا اهءارو عفادلا ناكو
هفلخ فوقولل ريدملل تانامصض ىطعأا يذلا

هريصصم هجاوي هكرتو ،هنع ىلخت مث ،همعدو
.ءاصضقلا عم هدحو

! .. اهلهأأ نم دهاسش دهسشو
سسور˘ي˘ف ل˘صصأا لو˘ح لد˘ج˘لا أاد˘ه˘˘ي ’

ربمصسيد يف ىصشفت نأا ذنم ،«انوروك»
ّ’إا ،ةينيصصلا ناهوو ةنيدم يف يصضاملا
ة˘ي˘كير˘مأ’ا ة˘ل˘ج˘م˘لا ه˘تر˘صشن ار˘ير˘ق˘ت نأا
ةفورعملاerutaN ة˘صصصصخ˘˘ت˘˘م˘˘لا
ىلع رانلا نم ديزملا ىقلأا ،اهتناصصرب
نأاب فصشك ثيح ،«ةرماؤوملا ةيرظن» تيز
ربتخملا ي˘ف او˘ق˘ّل˘خ ن˘ي˘ي˘كير˘مأا ءا˘م˘ل˘ع
ي˘جا˘ت سسور˘ي˘˘ف ن˘˘م ة˘˘ن˘˘ي˘˘ج˘˘ه ة˘˘خ˘˘صسن
ببصسي سسوريفب ةقÓع ىلع سشيفافخلل
زاهجلا ةمزÓتم يأا ،«سسراصس» سضرم
.ةداحلا يصسفنتلا



،نو˘ب˘˘ت سسي˘˘ئر˘˘لا ا˘˘عدو اذ˘˘ه
ا˘عا˘م˘ت˘جإا سسمأا ه˘صسؤور˘ت لÓ˘˘خ
ى˘لإا ،ءارزو˘لا سسل˘ج˘م˘˘ل ا˘˘يرود
ي˘ف ة˘ل˘ما˘كلا ة˘˘يو˘˘لوأ’ا ح˘˘ن˘˘م
ةفلاصسلا تامزل˘ت˘صسم˘لا ع˘يزو˘ت
،ءا˘˘ب˘˘طأ’ا كل˘˘صس ى˘˘لإا ،ر˘˘كذ˘˘˘لا

،ةحصصلا ناوعأاو ،نيصضرمملاو
يمو˘ي˘لا ر˘صشا˘ب˘م˘لا م˘ه˘لا˘صصت’
نأا اد˘كؤو˘م ،ة˘با˘صصإ’ا ت’ا˘ح˘˘ب
فاصضي هÓعأا روكذملا غلبملا
سضرغلا سسفنل هب دعو ام ىلإا

001) يلودلا د˘ق˘ن˘لا قود˘ن˘صص
يملاعلا كنبلاو ،(ر’ود نويلم
نويلم23) ريمعتلاو ءاصشنإÓل
ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ر˘˘˘مأا ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك ،(ر’ود
اهحلاصصمو ةلودلا تاصسصسؤوم
رافنتصسإ’او ةظقيلا ةجرد عفرب
ى˘ل˘ع ر˘ه˘صسلاو ،ا˘˘ها˘˘صصقأا ى˘˘لإا
ىتح اهنيب اميف مئادلا قيصسنتلا
،نانئم˘طإ’ا˘ب ن˘طاو˘م˘لا ر˘ع˘صشي
ل˘كل د˘ع˘ت˘˘صست ة˘˘لود˘˘لا» لا˘˘قو
ة˘برا˘ح˘مو ع˘ن˘م˘ل ت’ا˘م˘ت˘ح’ا
بّلغت˘ن˘صس يذ˘لا ءا˘بو˘لا ي˘صشف˘ت

ءود˘˘ه˘˘لا˘˘ب ه˘˘ل˘˘لا نذإا˘˘ب ه˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع
طا˘˘˘ب˘˘˘صضن’او ن˘˘˘ما˘˘˘صضت˘˘˘˘لاو
.«ربصصلاو

عاطق تايناكمإا هذه
«انوروك» ةهجاوŸ ةحسصلا

ةحصصلا ريزو مدق ،هتهج نم
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كصسلاو
ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا˘ب ،تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘˘لا

سسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف لو˘˘˘˘˘ح ا˘˘˘˘˘صضر˘˘˘˘˘ع
عاطقلا نأا فصشكو ،«انوروك»
ىلع رفوتي ،اندÓب يف يحصصلا
ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم˘˘لا

0052 اهنم ،اريرصس617.28
لفكتلل اهصصيصصخت مت ريرصس
46 ىوتصسم ىلع نيباصصملاب
،ةيدعم˘لا سضار˘مأÓ˘ل ة˘ح˘ل˘صصم
بط˘ل˘˘ل ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم742و
ةحلصصم97و ،ي˘˘ل˘˘˘خاد˘˘˘لا
ةحلصصم001و ،ةئرلا سضارمأا
،ىر˘˘˘خأا تا˘˘˘صصا˘˘˘صصت˘˘˘خا ي˘˘˘ف
ةحلصصم42 ى˘لإا ة˘فا˘˘صضإ’ا˘˘ب
،اريرصس064 ا˘ه˘ب سشا˘ع˘˘نإÓ˘˘ل
7875 ى˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ي ه˘نأا د˘˘كأاو
يعانط˘صص’ا سسف˘ن˘ت˘ل˘ل ازا˘ه˘ج
فاصضي ،سشا˘ع˘نإ’او ر˘يد˘خ˘ت˘لاو
ةزهجأ’ ةيفاصضإ’ا ةيمكلا اهيلإا
ي˘ت˘لا ي˘عا˘ن˘ط˘صصإ’ا سسف˘ن˘ت˘˘لا
متي ،اهئانتقا ىلع لمعلا يرجي
لك يف ةجاحلا دنع اهريخصست
ةزهجملا ةيحصصلا تاصسصسؤوملا
.ةيبطلا لئاصسولاو ةرصسأ’اب

تايئاسصحإا يأا رسشن عنم
اندÓب ‘ «انوروك» نع

ةحسصلا ةرازو جراخ
،ة˘˘˘ل˘˘˘صص يذ قا˘˘˘ي˘˘˘صس ي˘˘˘فو

ةّدصشب ،نوبت سسي˘ئر˘لا ر˘كن˘ت˘صسا
ة˘ق˘عا˘ن˘لا تاو˘˘صصأ’او مÓ˘˘قأ’ا
ىو˘˘صس ا˘˘ه˘˘ل و˘˘ل˘˘ح˘˘ي ’ ي˘˘ت˘˘˘لا
نم لينلاو كيكصشتلاو ليوهتلا

ي˘ت˘لاو ،ن˘طاو˘م˘لا تا˘يو˘ن˘˘ع˘˘م
‐ ى˘لا˘ع˘ت ه˘لو˘ق م˘ه˘ي˘ف قد˘صصي
ةصسائرل نايب يف ءاج امل اقفو

م˘ه˘بو˘ل˘ق ي˘ف» ‐ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا
،«ا˘صضر˘م ه˘ل˘لا م˘هداز˘˘ف سضر˘˘م
لك ذاختاب ،لاصصتإ’ا ريزو رمأاو
يأا ر˘˘˘صشن ع˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ل تاءار˘˘˘جإ’ا
ة˘˘ي˘˘ع˘˘صضو ن˘˘ع تا˘˘ي˘˘ئا˘˘˘صصحإا

دÓ˘ب˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘با˘˘صصإ’ا ت’ا˘˘ح
ناكصسلاو ةحصصلا ةرازو جراخ
،تا˘˘ي˘˘ف˘˘صشت˘˘˘صسم˘˘˘لا حÓ˘˘˘صصإاو
ةد˘ي˘حو˘لا ة˘ه˘ج˘لا ا˘هرا˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘ب
عم قيصسنتلا˘ب كلذ˘ب ة˘لو˘خ˘م˘لا

.لاصصتإ’ا ةرازو
رمأا يتلا تارارقلا هذه

ةيروهم÷ا سسيئر
اهذيفنتب ةموك◊ا

«اروف»
،ءارزولا سسلجم حّرصشو اذه

ة˘ن˘هار˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘ي˘˘ع˘˘صضو˘˘لا
،نوبت سسيئرلا رمأا ثيح ،دÓبلل
ةصسارد ليجأاتب ،ةصشقانملا دعب
ة˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا نو˘˘˘نا˘˘˘ق عور˘˘˘صشم
م˘ي˘ي˘ق˘ت ن˘ي˘ح ى˘لإا ي˘ل˘ي˘م˘كت˘˘لا
ةيلاملا تاءارجإ’ا تا˘صسا˘كع˘نا
ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ةذ˘˘خ˘˘˘ّت˘˘˘م˘˘˘لا
يف عصضولا روطتو ،ةموكحلا
،كلذ راظتنإا يف نلعأاو ،ملاعلا

يتلا تاءارجإ’ا نم ةلمج نع
يروفلا ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا ى˘ل˘ع دد˘صش
ة˘م˘ي˘ق سضي˘ف˘خ˘ت ا˘هزر˘بأا ،ا˘˘ه˘˘ل
ىلإا14 نم داريتصس’ا ةروتاف
سضي˘ف˘خ˘ت ،ر’ود را˘ي˘ل˘˘م13
03 ـب رييصستلا ةينازيم تاقفن
ءا˘ب˘عأا˘ب ّسسم˘لا نود ،ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
˘مار˘بإا ن˘ع ف˘قو˘˘ت˘˘لا ،بتاور˘˘لا

تامد˘خ˘لاو تا˘صسارد˘لا دو˘ق˘ع
ا˘م˘م ،ة˘ي˘ب˘ن˘جأ’ا بتا˘كم˘لا ع˘˘م
7 ي˘لاو˘ح ر˘ئاز˘ج˘ل˘˘ل ر˘˘ّفو˘˘ي˘˘صس
Óصضف ،ايونصس ر’ود تارايلم
عيراصشم˘لا قÓ˘طإا ل˘ي˘جأا˘ت ن˘ع
،ليج˘صست˘لا د˘ي˘ق وأا ،ة˘ل˘ج˘صسم˘لا
ام ،اهزاجنإا يف عرصشُي مل يتلا

كلذكو ،لظلا قطانم يف ادع
ة˘صسارد˘ب ق˘ّل˘ع˘ت˘م˘لا عور˘صشم˘لا

ناطرصسلا ةحفا˘كم ى˘ف˘صشت˘صسم
بنا˘ج ى˘لإا اذ˘ه ،ة˘ف˘˘ل˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف
ى˘˘ل˘˘˘ع سسا˘˘˘صسم نود ءا˘˘˘ق˘˘˘بإ’ا
عا˘ط˘ق˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م˘لا تا˘ق˘ف˘ن˘لا
ل˘˘ئا˘˘صسو م˘˘ي˘˘عد˘˘تو ،ة˘˘ح˘˘صصلا

،«انوروك» ءابو يّصشفت ةبراحم

ة˘ف˘صصب ة˘ي˘˘ئا˘˘بو˘˘لا سضار˘˘مأ’او
ىلع سساصسم نود ءاقبإ’ا ،ةماع
ةطبتر˘م˘لا تا˘ق˘ف˘ن˘لا ىو˘ت˘صسم
لّفكتلا اذكو ،ةي˘بر˘ت˘لا عا˘ط˘ق˘ب
يليمكت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا نو˘نا˘ق ي˘ف
ر˘˘˘˘ئا˘˘˘˘صسخ˘˘˘˘ب ،هداد˘˘˘˘عإا د˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع
نم اورّرصضت نيذلا نيلماعتملا
،سسيئرلا رمأا امك ،ءابولا يّصشفت
«كار˘˘طا˘˘˘نو˘˘˘صس» ف˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘كت˘˘˘ب
ءا˘˘ب˘˘˘عأا ن˘˘˘م سضي˘˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
،رامثتصس’ا تاقفنو لÓغتصس’ا

ر’ود تارايلم7 ىلإا41 نم
يطايتحا ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا د˘صصق
نم ديز˘م˘لا ع˘ي˘ج˘صشت ،فر˘صصلا
ق˘ير˘ط ن˘˘ع ي˘˘لا˘˘م˘˘لا جا˘˘مدإ’ا
سضور˘˘ق˘˘˘لا ح˘˘˘ن˘˘˘م ل˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘صست
ة˘ن˘˘م˘˘قر˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ز˘˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘لاو
،ةر˘كت˘˘ب˘˘م˘˘لا تا˘˘جو˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لاو
ةلومملا تاجوتنملا عيجصشتو
ةيمÓصسإ’ا ةفريصصلا ة˘ط˘صساو˘ب
راد˘˘˘صصإا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لاو
ةصصاخلا ةيميظنتلا سصوصصنلا
،ر˘ئاز˘ج˘لا كن˘ب فر˘ط ن˘م ا˘ه˘˘ب
ليصصحت ةيلمعب ليجعتلا اذكو
،مو˘˘˘˘˘˘˘˘صسر˘˘˘˘˘˘˘˘لاو بئار˘˘˘˘˘˘˘˘صضلا

ةحونمملا سضورقلا عاجرتصساو
اذه ،ةيمومعلا كونبلا فرط نم
تا˘يو˘لوأا ه˘ي˘جو˘˘ت ،بنا˘˘ج ى˘˘لإا
رامثتصس’ا وحن ةحÓفلا عاطق
رفوت يتلا ةيعارزلا داوملا يف
قلعتيو ،دÓبلل يئاذغلا نمأ’ا
عور˘ف ع˘˘ي˘˘ج˘˘صشت˘˘ب ا˘˘ن˘˘ه ر˘˘مأ’ا
كلتو ،ةرذلا ةصصاخو بوبحلا
ةينطولا تايجاحلا يطغت يتلا

يفو ،بوبحو تيزو ركصس نم
سسي˘˘˘ئر ف˘˘˘ل˘˘˘ك ،را˘˘˘طإ’ا اذ˘˘˘˘ه
ة˘حÓ˘ف˘لا ر˘يزو ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا

ةيلآا ءاصشنإاب ،ةيفير˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو
لبق هريغ وأا ناويد لكصش يف
لجأا نم ،ةيراجلا ةنصسلا ةياهن
تارامثتصس’ا ةي˘قر˘تو ل˘ي˘ع˘ف˘ت
ةينطو تناك ءاوصس ،ةيحÓفلا
.ةطلتخم وأا ةيبنجأا وأا

: ةيروهم÷ا سسيئر
سشه انداسصتقا»

هرر– مدع ببسسب
«يطفنلا عيرلا نم

مدق امدعبو ،ىرخأا ةهج نم

لو˘ح ا˘صضر˘˘ع ،ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا ر˘˘يزو
ة˘ي˘ط˘ف˘ن˘˘لا قو˘˘صسلا ة˘˘ي˘˘ع˘˘صضو
تغلب يتلا ،اهتاريثأاتو ةيملاعلا

سسي˘ئر د˘كأا ،ا˘ق˘ل˘ق˘م ىو˘˘ت˘˘صسم
ليخادم عجارت نأاب ،ةيروهمجلا
ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘صصت ن˘˘˘˘م ر˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا
ا˘ع˘قاو ار˘مأا تا˘ب تا˘قور˘ح˘م˘لا
ءابو ةمزأا روطتب هادم طبتري
نأا ا˘ن˘ي˘ل˘˘ع» لا˘˘قو ،«ا˘˘نورو˘˘ك»
زواجتل ،ةيّدج ة˘ف˘صصب ّد˘ع˘ت˘صسن
ة˘˘˘يدا˘˘˘صصت˘˘˘ق’ا ة˘˘˘˘مزأ’ا را˘˘˘˘ثآا
انرطصضي اذه ناك اذإاو ،ةيملاعلا
تا˘˘يو˘˘لوأا بي˘˘تر˘˘ت ةدا˘˘عإا ى˘˘لإا
ن˘ل˘ف ،ة˘يدا˘صصت˘قإ’ا ة˘قÓ˘ط˘نإ’ا
وه امب لاوحأ’ا لك يف سسمي

ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ط˘ط˘خ ي˘˘ف يو˘˘ي˘˘ح
كل˘˘ت˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خو ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا
تا˘ب˘صست˘كم˘لا˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
ىو˘ت˘صسم˘ب اءد˘ب ة˘ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا

بتاور˘لاو ،ن˘طاو˘م˘لا ة˘صشي˘ع˘م
بصصا˘˘ن˘˘˘مو ،تا˘˘˘صشا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لاو
ا˘˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘ل» فا˘˘صضأاو ،«ل˘˘غ˘˘صشلا

انر˘كذ˘ت ا˘ن˘ل ة˘ح˘نا˘صس ة˘ب˘صسا˘ن˘م
،ينطو˘لا ا˘ندا˘صصت˘قا ة˘صشا˘صشه˘ب
ىلع اعيم˘ج ا˘نر˘ي˘صصق˘ت بب˘صسب
ي˘ف ن˘مز˘˘لا ن˘˘م دو˘˘ق˘˘ع ىد˘˘م
ام ،يطفنلا عيرلا نم هريرحت
سصلختلا مويلا ا˘ن˘ي˘ل˘ع سضر˘ف˘ي
يتلا ةئيصسلا تا˘صسرا˘م˘م˘لا ن˘م
ةيلاملا ةرفولا تارتف اهتصسرغ
،ةيلا˘كتإ’ا حور˘لاو ،ر˘يذ˘ب˘ت˘لا˘ك
كÓ˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صس’او ،ل˘˘˘˘˘صسكلاو
.«طرفملا

watan@essalamonline.com
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ءابولا اذه ةحفاكم تامزلتسسم داريتسسل رلود نويلم001 دسصرب رمأا

«انوروك يسشفت حبكل ت’امتح’أ لكل دعتسست ةلودلأ» : نوبت سسيئرلأ

ر.نوراه

،مهتويب يف ءاقبلا ىلإا مهاعد
ىلوأا ةدسسفملا ءرد نإا لاقو
قيزر ،ةعفنملا بلج نم
:نييرئازجلا ابطاخم

ةدحأو أدي نكنلف»
انوروك ةبراحمل

امك ناسضمر لابقتسس’
«يسضاملأ يف انك
لامك ،ةراجتلا ريزو اعد
نييرئازجلا ،قيزر
ءاقبلا ىلإا ،تايرئازجلاو
جورخلا مدعو لزانملا يف
عنمل ،ىوسصقلا ةرورسضلل لإا

ازربم ،«انوروك» ءابو يسشفت
نم ىلوأا ةدسسفملا ءرد نأا

يف بتكو ،ةعفنملا بلج
هتحفسص ىلع هل روسشنم
،«كوبسسيافلا» يف ةيمسسرلا
ةبراحمل ةدحاو ادي نكنلف»

تقو برقا يف ءابولا اذه
امك ناسضمر رهسش لابقتسسل
بجي .. يسضاملا يف انك
يحسصلا رجحلا انيلع

نآلا تويبلا يف يعوطلا
يف ةدابعلا رهسشب معننل
ءاسش نإا» فاسضأاو ،«لبقتسسملا
يف هءابو هللا عفري هللا
يمحيو تقو برقا
.«رئازجلا

ـه.داوج

مهيديأا اوكسسمأا .. سسوريفلا ةبراحم يف ةلودلا دوهج معد نع اوفزع
«لاجرلا ونابي ةدسشلا تقو يف» ةلوقمل اوركنتو مهتاورث نع

؟.. «انوروك» ةمزأأ نم رئأزجلأ يف لاملأ لاجر نيأأ

«انوروك» سسوريف راسشتنا لظ يف ةيلاحلا تادجتسسملا ىلإا رظنلاب

يموي ةررقملأ هتاسسلج لجؤوي ةلودلأ سسلجم
قح’ خيرات ىلإأ لبقملأ ليرفأأ2و سسرام62

نويلم001 غلبم ريخسستب ،ينطولا عافدلا ريزو ،ةحلسسملا تاوقلل ىلعألا دئاقلا ،ةيروهمجلا سسيئر ،نوبت ديجملا دبع رمأا
يف ،يفاكلا ددعلاب (tset) يوايميكلا ليلحتلا ةزهجأاو ،ةيقاولا ةسسبلألاو ةينلديسصلا داوملا لك داريتسساب ليجعتلل رلود

نع ثحبلا يف ةيسسامولبدلا انتاثعب كارسشإا ىلع ددسشو ،اندÓب يف «انوروك» سسوريف يسشفت حبكل تاءارجإلا نم ةلمج راطإا
.ءابولا اذه راسشتنإا عنمل تلامتحلا لكل دعتسست ةلودلا نأا ادكؤوم ،ملاعلا ربع اهيردسصم

لا˘˘˘˘م لا˘˘˘˘جر ّبه تقو ي˘˘˘˘ف
ىلإا ملاعلا لود لج يف لامعأاو
ي˘ف م˘ه˘تا˘˘مو˘˘كح دو˘˘ه˘˘ج م˘˘عد
سسور˘˘ي˘˘ف ي˘˘˘صشف˘˘˘ت ة˘˘˘برا˘˘˘ح˘˘˘م
مهعر˘ب˘ت لÓ˘خ ن˘م ،«ا˘نورو˘ك»
مهتاصسصسؤوم مهعصضوو لاومأ’اب
اهتاطاصشن فلتخمب مه˘تا˘كر˘صشو
با˘˘غ ،ة˘˘لود˘˘لا فر˘˘صصت تح˘˘˘ت
دهصشملا نع اندÓب يف مهؤوارظن
نأاكو ،«انوروك» ةمزأا زع يف
ي˘ط˘خ˘ت» لو˘ق˘ي م˘ه˘لا˘˘ح نا˘˘صسل
مغرو ةعاصسلا دح ىلإا ،«يصسار
يف ءابولا اذه يصشفت رارمتصسا
˘مو˘ي ل˘ك ي˘ف هد˘˘صصحو ا˘˘ندÓ˘˘ب

نع عم˘صسن م˘ل ،ةد˘يد˘ج ة˘ي˘ح˘صض
غلبمب عربت ،لامعأا وأا لام لجر
ح˘ب˘ك دو˘ه˘ج م˘عد˘ل لا˘م˘˘لا ن˘˘م
.رئازجلا يف سسوريفلا يصشفت

سصاوخ نييرئاز˘ج ءا˘ن˘ث˘ت˘صسا˘ب
ر˘ب˘ع د˘قار˘مو قدا˘ن˘ف نو˘كل˘م˘˘ي
اهوعصضو ،نطولا عوبر فلتخم
تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘صسلا فر˘˘˘˘صصت تح˘˘˘˘ت
ىلإا اهليوح˘ت د˘صصق ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

لاح يف يحصصلا رجحلل زكارم
نع Óصضف ،كلذ رمأ’ا ىصضتقا
نأا ن˘ل˘عأا يذ˘لا ،بار˘بر د˘˘ع˘˘صسي
ى˘ل˘ع «لا˘ت˘ي˘ف˘ي˘˘صس» ه˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘م
بعصشلا عم فو˘قو˘ل˘ل داد˘ع˘ت˘صسا
سسوريف˘ل يد˘صصت˘ل˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا
لا˘م˘ك بنا˘˘ج ى˘˘لإا ،«ا˘˘نورو˘˘ك»
ة˘كر˘صشل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ،ى˘لو˘˘م
«sunev» نلعأا يذلا ،رئازجلاب
نم دحلا ةيلمع يف ةمهاصسملا
نم ،«انوروك» سسوريف راصشتنا

ةروراق فلأا05ـب عربتلا لÓخ
داصضم005lm ة˘˘ع˘˘˘صس تاذ
تايفصشتصسم ةدئافل ا˘ير˘ي˘ت˘كب˘ل˘ل

ل˘ب˘ق˘ت˘صست ي˘ت˘لا ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ة˘ي’و
ه˘˘ب˘˘ت˘˘صشم˘˘˘لا ت’ا˘˘˘ح˘˘˘لا بل˘˘˘غأا
اذ˘كو ،ءا˘بو˘لا اذ˘ه˘ب ا˘˘ه˘˘ت˘˘با˘˘صصإا
ريغ دحأا ’ ،ةدكؤوملا ت’احلا

لامعأ’او لاملا لاجر نم ء’ؤوه
وه مكو رئازجلا مهب رخزت نيذلا

مهنم ن˘يو˘صضن˘م˘لا دد˘عو ،ر˘ث˘ك
ءا˘˘صسؤور ىد˘˘ت˘˘ن˘˘˘م ءاو˘˘˘ل تح˘˘˘ت
ليلد ري˘خECF تاصسصسؤوم˘لا

ليلق ولو ءيصشب رداب ،كلذ ىلع
ءاو˘ت˘حا دو˘ه˘ج ع˘فد˘ل ه˘لا˘م ن˘˘م
،ا˘ندÓ˘ب ي˘ف ءا˘بو˘لا اذ˘ه ي˘صشف˘˘ت

يقاب يف مهئارظن سسكع ىلع
نيذلا ،ةيبرغلا وأا ةيبرعلا لودلا

نم دحاو لجر ةفقو يف اوبه
دصض اهبرح يف مهنادلب معد لجأا
لÓ˘˘خ ن˘˘م ءاو˘˘˘صس «ا˘˘˘نورو˘˘˘ك»
ع˘˘صضو وأا ،لاو˘˘مأ’ا˘˘ب عر˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘لا
م˘˘ه˘˘تا˘˘صسصسؤو˘˘مو م˘˘ه˘˘تا˘˘˘كر˘˘˘صش
تح˘ت ا˘ه˘تا˘طا˘صشن ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب
،مهنادلب يف تاطلصسلا فرصصت
دصسج وأا تبثأا فصسؤوم لاح عقاو
ةريهصشلا ةيبعصشلا ةلوقملا Óعف
،«لاجرلا ونابي ةدصشلا تقو يف»
ة˘ه˘ج ن˘م د˘كأاو ،ة˘ه˘ج ن˘م اذ˘˘ه
اندÓب يف لاملا لاجر نأا ،ىرخأا

مهلك لقن مل نإا مهلج نيذلاو
تازايتما لصضفب مهتاورث اونوك
نم ا˘ه˘ي˘ل˘ع او˘ل˘صصح «ة˘ي˘فار˘خ»
«رذق» معد لكصش يف ةباصصعلا

و ة˘ل˘صشا˘ف˘لا م˘˘ه˘˘تارا˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صس’
سضور˘ق ي˘ف ى˘ل˘ج˘ت ،ة˘م˘ي˘ق˘ع˘لا

،كونبلا فلتخم نم ةيلايخ ةيلام
ىلع يصضارأ’ا نم تاراتكهو
مهعيراصشم اهيلع ماقت نأا سساصسأا

ى˘˘لإا تقو˘˘لا رور˘˘م ع˘˘م تلو˘˘ح
.ةصصاخلا مهتيكلم

ر.نوراه

نع ،ة˘لود˘لا سسل˘ج˘م ن˘ل˘عأا
رر˘ق˘م˘لا تا˘صسل˘ج˘لا ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت
سسرام62 ـلا ي˘ف ا˘هدا˘ق˘ع˘˘نا
ة˘فر˘غ˘لا˘ب ة˘صصا˘خ˘لا يرا˘˘ج˘˘لا
،ةصسمخلا اه˘ما˘صسقأا˘ب ة˘ع˘بار˘لا

2 موي ةررقملا ةصسلجلا اذكو
ة˘صصا˘˘خ˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا ل˘˘ير˘˘فأا

ا˘ه˘ما˘صسقأا˘ب ى˘لوأ’ا ة˘فر˘غ˘لا˘˘ب
،ق˘ح’ خ˘يرا˘ت ى˘لإا ،ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا

ءاج امل اقفو ‐ رظنلاب اذهو
ى˘˘˘لإا ‐ سسمأا ه˘˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب ي˘˘˘ف
لظ يف ةيلاحلا تادجتصسملا
.«انوروك» سسوريف راصشتنا

ح.نيدلا رمق

اندÓب يف «انوروك» سسوريفب تايفولاو تاباسصإلا ددع عافترا دعب

سسيئرلأ نوعدي راطإأ001 نم ديزأأ
ةيحسصلأ ئرأوطلأ ةلاح نلعإأ ىلإأ نوبت
نويميدا˘كأاو نو˘ط˘صشا˘ن ا˘عد

سسي˘˘˘˘˘ئر ،نو˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘صصو
د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا
ة˘˘˘لا˘˘˘ح نÓ˘˘˘عإا ى˘˘˘لإا ،نو˘˘˘ب˘˘˘˘ت
د˘˘ع˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا ئراو˘˘ط˘˘˘لا
تا˘˘˘با˘˘˘صصإ’ا دد˘˘˘ع عا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ترا

«انوروك» سسوريفب تايفولاو
نا˘ي˘ب ي˘ف ءا˘جو.رئازج˘لا ي˘ف
راطإا001 ن˘˘م د˘˘يزأا ه˘˘ع˘˘˘قو
ارظن» ،«مÓصسلا» هيلع تعلطإا

تا˘˘با˘˘˘صصإ’ا دد˘˘˘ع عا˘˘˘ف˘˘˘تر’
ىلع افطعو انوروك سسوريفب
فلتخم يف ةيلاتتملا تاوعدلا
ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا تا˘˘صصن˘˘˘م˘˘˘لا
ر˘ج˘ح˘لا˘˘ب ماز˘˘ت˘˘ل’ا ةرور˘˘صضب
ءارآاب اذخأاو يدارإ’ا يحصصلا
ةيامحو ةرتاوتملا نيصصتخملا

،ءابولا راصشتنا نم ع˘م˘ت˘ج˘م˘ل˘ل
انم ةحيرصش راتهتصس’ ارظنو
ةحصصلا دعاوقب مازتل’ا مدعب
سسي˘˘˘ئر و˘˘˘˘عد˘˘˘˘ن ،ة˘˘˘˘ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
ة˘لا˘ح نÓ˘عإ’ ،ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
عم ،Óجاع ةيحصصلا ئراوطلا
ةو˘˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘ب نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا سضر˘˘˘ف
يف فيوصستلا مدعو ،ةيمومعلا
تف˘˘ت˘˘نا ى˘˘ت˘˘م ه˘˘˘ع˘˘˘فرو ،كلذ
ا˘م˘ك ،«ه˘ي˘لإا ءو˘ج˘ل˘˘لا با˘˘ب˘˘صسأا

سسي˘ئر˘لا ،نو˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا بلا˘˘ط
ر˘ج˘ح˘لا رار˘ق ذا˘خ˘تا˘˘ب ،نو˘˘ب˘˘ت
عافترا يدافتل ماعلا يحصصلا
ءاوتحاو سسوريفلاب تاباصصإ’ا
سسانلل ةماعلا ةايحلا ىلع هراثآا
.ناوأ’ا تاوف لبق

ح.ميلسس



،رارو˘˘˘˘ف لا˘˘˘˘م˘˘˘˘ج ح˘˘˘˘صضوأا
دصصر ةنجلل يمصسرلا قطانلا

،«انوروك» سسوريف ة˘ع˘با˘ت˘مو
ءا˘˘ق˘˘ل لÓ˘˘خ ه˘˘ل ة˘˘م˘˘ل˘˘ك ي˘˘ف
نأا ،سسمأا م˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ن ي˘˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘عإا

وه تايفولل رمعلا طصسوتم
يناعت تناك اهلكو ،ةنصس76
ار˘ي˘صشم ،ة˘ن˘مز˘م سضار˘مأا ن˘˘م
ةلاح32 ي˘˘˘فا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت ى˘˘˘˘لإا

يف ،ىفصشتصسملا ا˘ه˘تردا˘غ˘مو
ةلاح043 لي˘ج˘صست م˘ت ن˘ي˘ح
ا˘ي˘لا˘ح ةدو˘جو˘م ا˘ه˘ب ه˘ب˘ت˘˘صشم
راظت˘نا ي˘ف تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘لا˘ب
.ليلاحتلا جئاتن

زر˘˘بأا ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م
ةحصصلا عاطق نأا ،ثدحتملا
تايو˘ت˘صسم ى˘ل˘عأا ي˘ف ى˘ق˘ب˘ي

،ءابولا اذهل دح عصضول بهأاتلا
لاقتنا يدافتل هنأا ىلإا راصشأاو
ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘˘لا م˘˘ت ىود˘˘ع˘˘لا

تيبلا يف ثوكملا ةرورصض
ةرور˘˘˘صضل˘˘˘˘ل ّ’إا جور˘˘˘˘خ˘˘˘˘لاو
.ىوصصقلا

ثدحلا4 9962ددعلا ^1441 بجر72ـل قفاوملا0202 سسرام32نينثإ’ا

watan@essalamonline.com

ةنمزم سضارمأا نم نوناعي سسوريفلا ببسسب ةايحلا اوقراف نيذلا لك

رئأزجلأ يف «انوروك» ـب ةدكؤوم ةباسصإأ102و ةافو71

ح.نيدلا رمق

71 اهنيب نم ،ةديلبلا ةي’وب011 اهنم ،ةلاح102 ىلإا ،اندÓب يف «انوروك» سسوريفب ةدكؤوملا تاباسصإ’ا ددع عفترإا
،ديزوب نب نمحرلا دبع دكأا.58و28 رمعلا نم ناغلبي اسسنرف يف نيبرتغم دنع ،ةلسشنخو ةياجب يتي’و نم لكب نيتلاحو ،ةديلبلاب اهنم8 ،ةافو

نا˘˘˘كصسلاو ة˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا ر˘˘˘˘يزو
نأا ،تاي˘ف˘صشت˘صسم˘لا حÓ˘صصإاو
ىو˘ت˘صسم˘˘لا تل˘˘خد ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
سسور˘ي˘ف را˘صشت˘نا ن˘م ثلا˘ث˘˘لا
يف هراصشت˘نا د˘ع˘ب ،«ا˘نورو˘ك»
بار˘˘ت˘˘لا ر˘˘ب˘˘˘ع ة˘˘˘ي’و02
نأا ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘صشم ،ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
جرخي دق هيصشفت يف مكحتلا

لصصاو لاح يف ةرطيصسلا نع
،تاي’ولا ديزم وحن فحزلا

رصضحن نأا انيلع نيعتي» لاقو
.«أاوصسأÓل انصسفنأا

ع˘˘ن˘˘م ،ر˘˘يزو˘˘لا د˘˘كأاو اذ˘˘˘ه
تاي’ولا يف ةحصصلا يريدم
ت’ا˘ح لو˘ح ح˘ير˘صصت˘لا ن˘˘م
،«انوروك» سسوريفب ةباصصإ’ا
يه ةعباتملا ةنجل نأا مكحب
لاقو ،كلذب ةلوخملا ةديحولا
ىلدأا ةيفحصص تاحيرصصت يف
ي˘ت˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا» ،سسمأا ا˘˘ه˘˘ب
رد˘˘صصت˘˘صس رارو˘˘ف ا˘˘ه˘˘صسأار˘˘˘ي
ةعا˘صسلا ى˘ل˘ع ي˘مو˘ي ل˘كصشب
لو˘ح ا˘نا˘ي˘ب ءا˘صسم ة˘صسما˘خ˘˘لا
ي˘˘ف سسور˘˘ي˘˘ف˘˘˘لا تارو˘˘˘ط˘˘˘ت
.«رئازجلا

رج˘ح˘لا ة˘لا˘ح ن˘ع نÓ˘عإ’ا
تايحÓصص نم ماعلا يحصصلا

ةيروهمجلا سسيئر
نع نÓعإ’اب قلعتي اميف و

نب دكأا ،ماعلا يحصصلا رجحلا
،ةيروهمجلا سسيئر نأا ،ديزوب

،كلذ˘ب لو˘خ˘م˘لا د˘ي˘حو˘لا و˘ه
ىلإا هصسفن تقولا يف اريصشم
ىلع ثعبي يلاحلا عصضولا نأا
رار˘م˘ت˘صسا م˘كح˘ب ،فو˘˘خ˘˘ت˘˘لا

ى˘˘˘ل˘˘˘ع سسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘حز
.تاي’ولا

تلبقتصسا» : ةحصصلا ريزو
هداد˘˘ع˘˘ت˘˘صسا ن˘˘ل˘˘عأاو بار˘˘˘بر
ةزهجأا نم ر˘ي˘ب˘ك دد˘ع بل˘ج˘ل
«جراخلا نم سشاعنإ’ا

ف˘˘صشك ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م
عاطق ىلع لوأ’ا لوؤوصسملا
ه˘˘نأا ،دÓ˘˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘ح˘˘˘صصلا
ر˘ق˘˘م˘˘ب ،سسمأا لوأا ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسا
دعصسي ،لامعأ’ا لجر ،ةرازولا

هدادعتصسا نلعأا يذلا ،باربر
ةزهجأا نم ر˘ي˘ب˘ك دد˘ع بل˘ج˘ل
.جراخلا نم سشاعنإ’ا

Úب قرفلا وه اذه
رئاز÷ا ‘ عسضولا

ايلاطيإا ‘و
اصضيأا ،ثد˘ح˘ت˘م˘لا قر˘ط˘تو

يف عصضولا نيب ةنراقملا ىلإا
سصوصصخب ايلاط˘يإاو ر˘ئاز˘ج˘لا
:لا˘˘قو ،«ا˘˘نورو˘˘ك» سسور˘˘ي˘˘ف
انذختا اننأا يف نمكي قرفلا»
ىلع ،ةيادبلا يف ان˘تا˘طا˘ي˘ت˘حا

كلذ اولعفي مل مهف مهصسكع
سسور˘ي˘˘ف˘˘لا ي˘˘صشف˘˘ت د˘˘ع˘˘ب ’إا
.«ريبك لكصشب

ـه.داوج

ريزو ،ق˘صشا˘ع ف˘صسو˘ي بل˘ط
،يعامتج’ا نا˘م˘صضلاو ل˘م˘ع˘لا

مدع ،ايعامتجا ن˘ي˘ن˘مؤو˘م˘لا ن˘م
،مهتافلم نييحت لجأا نم لقنتلا

ا˘م ل˘˘ك ر˘˘فو˘˘ت˘˘صس ةرازو˘˘لا نأ’
ع˘قو˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘نو˘˘جا˘˘ت˘˘ح˘˘ي
ةقاطب نأا افصشا˘ك ،ي˘نور˘ت˘كلإ’ا
،ايلآا ا˘ه˘ن˘ي˘ي˘ح˘ت م˘ت˘ي˘صس ،ءا˘ف˘صشلا
.تارادإÓل لقنتلا يدافتل

م˘˘˘ت ه˘˘˘نأا ،ر˘˘˘يزو˘˘˘لا ن˘˘˘ل˘˘˘عأاو
ي˘˘˘ف˘˘˘تا˘˘˘ه م˘˘˘قر سصي˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘ت
ينورتكلإا عقومو ،ن˘ي˘ن˘مؤو˘م˘ل˘ل
ل˘˘˘˘˘ك ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع عÓ˘˘˘˘˘˘طÓ˘˘˘˘˘˘ل
تعصضو ا˘م˘ك ،م˘ه˘تارا˘صسف˘ت˘صسا
نم تÓيهصستلا عيمج ةرازولا
ح˘˘ن˘˘مو ،تا˘˘صضيو˘˘ع˘˘ت˘˘لا ل˘˘˘جأا
مدعب ريزولا دهعتو نيدعاقتملا
،نيدعاق˘ت˘م˘لا ح˘ن˘م˘ب سسا˘صسم˘لا

،دعا˘ق˘ت˘لا قود˘ن˘صص ة˘مزأا م˘غر
،اهتاقوأا يف مهحنم مهلصصتصسو
نوموقيصس تايلديصصلا نأا امك
،اينورت˘كلا م˘هر˘ي˘تاو˘ف لا˘صسرإا˘ب
لاجآ’ا يف مهصضيوع˘ت م˘ت˘ي˘صسو
نأا ىلإا قصشاع راصشأاو ،ةددحملا

˘ما˘ع˘لا عا˘ط˘˘ق˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب قر˘˘ف ’
يتلا ةلطعلا حنم يف سصاخلاو
05ـل ،ةيروهمجلا سسيئر اهحنم
نوك ،نيف˘ظو˘م˘لا ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب
عمجتلا يدافت وه اهنم فدهلا

تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا د˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘ت م˘˘˘تو
،موصسرم قيرط نع ةينثتصسملا

دوعي ،ةئملاب05 ماظن نأا افصشاك
ن˘كم˘يو ،ة˘صسصسؤو˘م˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل
يلحتلل اي˘عاد ،ل˘م˘ع˘لا م˘ي˘صسق˘ت
،هيلوؤوصسملاو ن˘ما˘صضت˘لا حور˘ب

ىل˘ع ه˘نأا ،ل˘م˘ع˘لا ر˘يزو دد˘صشو
ة˘فا˘ظ˘ن نا˘م˘صض تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا

ىلع ظافحلل اهطيحم ميقعتو
.لامعلا ةحصص

نامسضلا تاكارتسشا عفد
ةلاكو يأا يف يعامتج’ا

ينطولا بارتلا ةفاك ربع
ل˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ةرازو تن˘˘˘˘ل˘˘˘˘عأا

نا˘˘˘م˘˘˘˘صضلاو ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ˘˘˘˘صشت˘˘˘˘لاو
ذا˘خ˘تا م˘ت د˘ق ه˘نأا ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
ح˘لا˘صصل ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘˘صسا تاءار˘˘جإا
عفد نم مهنكمت لمعلا بابرأا
يعامتج’ا نامصضلا تاكارتصشا
بارتلا ةفاك ربع ةلاكو يأا يف
ى˘˘لإا ة˘˘جا˘˘ح˘˘لا نود ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
مهباصستنا ت’اكو وحن هجوتلا

ريبادتلا ةلصسلصس راطإا يف كلذو
ةذ˘˘خ˘˘ت˘˘م˘˘لا تÓ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘صست˘˘˘لاو
سسور˘ي˘ف ي˘˘صشف˘˘ت ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم˘˘ل

.دجتصسملا انوروك
نايب يف ةرازولا تحصضوأاو

لخدي ءارجإ’ا اذه نأا ،سسمأا اهل
˘مو˘ي ن˘م ة˘ياد˘ب ة˘مد˘خ˘لا ز˘˘ي˘˘ح
ىلاو0202 سسرام22 دحأ’ا

بابرأا نكميو ،رخآا راعصشإا ةياغ
كو˘كصصلا عاد˘يإا ن˘˘م ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

ة˘˘˘صصا˘˘˘خ˘˘˘لا ع˘˘˘˘فد˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘ماوأاو
نا˘˘˘م˘˘˘˘صضلا تا˘˘˘˘كار˘˘˘˘ت˘˘˘˘صشا˘˘˘˘ب
يأا ىوتصسم ىل˘ع ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

ءاوصس ،قودنصصل˘ل ع˘با˘ت ل˘كي˘ه
ة˘ح˘ل˘صصم وأا ع˘فد ز˘˘كر˘˘م نا˘˘ك
.ليصصحت

ز.لامج

نم ديزم وحن فحزلا سسوÒفلا لسصاو لاح ‘
 : ةحسصلا ريزو ،تاي’ولا

نع جرخي دق انوروك راسشتنأ ‘ مكحتلأ»
«أأوسسألل انسسفنأأ رسضحن نأأ انيلعو ةرطيسسلأ

نطولا ‘ ةلاكو يأا نم مهتاكاÎسشا عفدل لمعلا بابرأ’ تÓيهسست
عاطقلأ Úب قرف ’و ًايلآأ ءافسشلأ ةقاطب Úي–

ةيئانثتسس’أ ةلطعلأ ‘ سصاÿأو ماعلأ

فسشكي يقارب ريزولا عاطقلل يلامجلا جاتنإ’ا نم ةئاملاب05 لثمي

تابرسستلأو ةقرسسلأ ببسسب ةيئاملأ ةورثلأ يف رئاسسخ رانيد رايلم62

ابلط رثكأ’ا سسوتيلاكلاو ءادوسسلا ةبحلا .. عانعنلاو رتعزلا
«انوروك» ةهجأومل باسشعأ’أ تلحم ىلع نييرئأزجلل ريبك لابقإأ

ةيئاقولا ريبادتلا راطإا يف
سسوريف يسشفت ةهجاومل
«انوروك»

ددمت «لدع» ةلاكو
تاقحتسسملأ عفد لاجآأ
نيبتتكملل ةيرهسشلأ
يراقعلا رييسستلا عرف  نلعأا
عباتلا «وميإا تسسيج»
نيسسحتل ةينطولا ةلاكولل
،«لدع» هريوطتو نكسسلا
لاجآا ديدمت مت نع ،سسمأا

راجيإ’ا ةروتاف ديدسست
ةدمل ،ةيرهسشلا ءابعأ’او
راطإا يف ،يفاسضإا رهسش
دسض ةيئاقولا ريبادتلا

.انوروك سسوريف
يف «لدع» ةلاكو تحسضوأاو
ىلع ،سسمأا ،هترسشن نايب

نأا كوبسسيفلا ىلع اهتحفسص
سصيلقتلل فدهي رارقلا اذه
لقنت ةيلمع نم
تانكسس نم نيديفتسسملا
ءارجإاكو راجيإ’اب عيبلا

اهنئابز ىلع ظافحلل يئاقو
.انوروك ءابو راسشتنا نم
لسصاوي ،رخآا قايسس يفو
ةلمح يراقعلا رييسستلا عرف
يتلا ريهطتلاو ميقعتلا
عوبسسأ’ا ةياهن اهقلطأا

نمسض ةينكسسلا اهئايحأاب
تاءارجإ’ا نم ةلمج

اهتذختا يتلا ةيئاقولا
راسشتنا نم دحلل «لدع»
ةلمحلا تلمسشو ،سسوريفلا
نيتنيدملا نم لك نآ’ا دحل
هللا دبع يديسس نيتديدجلا

سشوركلا يح ،نانيوبو
يديسس يحو ةياغرلاب

ىلع ةبانع ةي’وب روسشاع
يقاب ايجيردت لمسشت نا
فلتخمب «لدع» ءايحا

ريخسست متو ،نطولا تاي’و
نم ةمزÓلا لئاسسولا عيمج

ميقعت داومو سشر تادعم
تارامعلا ملÓسسو دعاسصملا

ةيمومعلا تازيهجتلاو
ةعباتلا تانكسسلا طيحمو
.لدعل

ز.لامج

ر˘˘يزو ،ي˘˘قار˘˘ب ي˘˘˘قزرا د˘˘˘كأا
ديصشرت نأا ،سسمأا ،ةيئاملا دراوملا

ربع متي هايملا لامعتصسا ةنلقعو
ةرهاظ ةبراحمو ةيعونلا ةبقارم
دحلاو تابرصستلاو هايملا ةقرصس
ة˘˘يرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا ر˘˘˘ئا˘˘˘صسخ˘˘˘لا ن˘˘˘م
ا˘ه˘ل˘كو عا˘ط˘ق˘˘لا تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘ل

05 عايصض يف ببصستت لماوع
هتميق ام يأا جاتنإ’ا نم ةئاملاب
.ةنصسلا يف جد رايلم62

هذ˘˘˘˘ه نأا ،ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘˘صضوأا
ىلوأ’ا ةجردلاب قلعتت رئاصسخلا
يئاوصشعلا طبرلاو تا˘بر˘صست˘لا˘ب
،ةينونا˘ق˘لا ر˘ي˘غ تÓ˘ي˘صصو˘ت˘لاو
،ةيراج˘ت˘لا ر˘ئا˘صسخ˘لا بنا˘ج ى˘لإا

متي يتلا ةيمكلا نأا ىلإا اريصشم
ردقت برصشلا هايم نم اهترتوف

يف بعكم رتم رايلم1,8 ب
ى˘ل˘ع عا˘ط˘ق˘لا ل˘م˘ع˘يو ،ة˘ن˘صسلا
نم ةئا˘م˘لا˘ب08 ة˘ب˘صسن غو˘˘ل˘˘ب
لÓخ نم هايم˘لا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا

ىدملا ىلع تابرصستلا ةجلاعم
ناف ريزولا بصسحو ،طصسوتملا
ىقبت ةينوناقلا ريغ تÓيصصوتلا

فرط نم ةلو˘ب˘ق˘م ر˘ي˘غ ةر˘ها˘ظ
ةقرصس رثؤوت ثيحب ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ن˘ير˘خآ’ا ة˘صصح ى˘˘ل˘˘ع ها˘˘ي˘˘م˘˘لا

وهو ،هايملاب دوزتلا يف مهقحو
تاينقت لامعت˘صسا ي˘عد˘ت˘صسي ا˘م
هذ˘ه ف˘صشكو ءا˘صصحإ’ ة˘ث˘˘يد˘˘ح
ع˘م نوا˘ع˘ت˘˘لا˘˘ب تÓ˘˘ي˘˘صصو˘˘ت˘˘لا
،ةي’و لكل ةيلحملا تاطلصسلا

تحت قيبطت عصضو ابيرق متيصسو
سضر˘غ˘ب ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا فر˘˘صصت
ن˘ع غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘لا ي˘ف ة˘˘م˘˘ها˘˘صسم˘˘لا
ها˘˘ي˘˘م˘˘لا عا˘˘ي˘˘صضو تا˘˘بر˘˘صست˘˘لا

ةلخدتملا قرفلا عقاوم ديدحتو
لاصسرإا نم نكمتلل ةقطنملا يف
برصستلا ةجلاع˘م˘ل ق˘ير˘ف بر˘قا

يف قرفلا لخدت ةيفيك ةعباتمو

متي نأا رظتنيو  يقيقحلا تقولا
ةي’و نم قيبطتلا اذه قÓطإا
عصضولا رار˘ق˘ت˘صسا د˘ع˘ب ةد˘ي˘ل˘ب˘لا
يذ˘˘لاو ،دÓ˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘ح˘˘صصلا
عقوملا د˘يد˘ح˘ت ما˘ظ˘ن ن˘م˘صضت˘ي
تح˘ت ي˘ل˘عا˘ف˘ت˘˘لا ي˘˘فار˘˘غ˘˘ج˘˘لا
«سسكي˘˘ل ي˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘صس» ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘صست
يÓب قي˘ب˘ط˘ت ر˘ب˘ع د˘جاو˘ت˘م˘لاو
عصضو مت راطإ’ا اذه يفو ،روتصس
تاغيلبت ةعباتمل ة˘ب˘قار˘م ز˘كر˘م
قرف تÓخدت لكو نينطاوملا
ةكرصشو هايملل ةيرئازجلا ةكرصش
ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل ر˘ي˘ه˘˘ط˘˘ت˘˘لاو ها˘˘ي˘˘م˘˘لا
لفكتلا اهن˘م سضر˘غ˘لا ،«لا˘ي˘صس»
ةد˘م ل˘ي˘ل˘ق˘تو تا˘بر˘صست˘لا ل˘˘كب
يف ن˘طاو˘م˘لا كار˘صشإاو ل˘خد˘ت˘لا

.هايملا يف داصصتق’ا ةيلمع
قلعتي لاؤوصس ىلع هدر يفو

هايملا ةطرصش ماهم ةيلاعف ىدمب
نا ر˘يزو˘˘لا لا˘˘ق ،ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
ةداعإا ىلع ايلاح لمعي عاطقلا
ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا ة˘ف˘صصلا ي˘ف ر˘ظ˘ن˘˘لا
زيزعت ل˘جا ن˘م ها˘ي˘م˘لا ة˘طر˘صشل
ةفصص لمحت ’ اهنأا ازربم ،اهرود
اريثك كلذل ،ةيئاصضقلا ةطرصشلا

ادود˘˘ح˘˘م ا˘˘ه˘˘ل˘˘˘خد˘˘˘ت نا˘˘˘ك ا˘˘˘م
تا˘ط˘ل˘صسلا ل˘خد˘ت ي˘عد˘ت˘˘صسيو
بقرتيو ءاصضقلا رب˘ع ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ةديدج تا˘ي˘ن˘ق˘ت لا˘خدإا عا˘ط˘ق˘لا
تاكبصشلا ليهأات ةداعإا يف لثمتت

بيبانأ’ا طوطخ ةرادإا قيرط نع
يكيتاموتوأ’ا رييصستلاو دعب نع
بناج ىلإا تا˘بر˘صست˘لا ق˘طا˘ن˘م˘ل
ةصصتخم ةيعرف تاكرصش ءاصشنإا
ة˘نا˘ي˘صص تا˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘ت
تاد˘˘ع˘˘م˘˘˘لاو تاز˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا

ةر˘ب˘خ تاذ نو˘˘كت ،تاو˘˘ن˘˘ق˘˘لاو
ىلع ظافحلل ةددحم اهتمهمو
ةزجنم˘لا ل˘كا˘ي˘ه˘لاو ع˘يرا˘صشم˘لا

.ايلاح

ةطلتخم ةيعرف ةكرسش ءاسشنإا
يكذلا دادعلا ةعانسصل

ماق عا˘ط˘ق˘لا نأا ر˘يزو˘لا د˘كأاو
تاداد˘ع˘لا ف˘˘ل˘˘م ح˘˘ت˘˘ف ةدا˘˘عإا˘˘ب
براجت ءارجإا متي ثيحب ،ةيكذلا
يف ،اهتعاجن تاب˘ثإ’ ة˘ي˘جذو˘م˘ن
ه˘ي˘˘ل˘˘ع فر˘˘صشت ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب را˘˘طا

،ها˘ي˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘صسصسؤو˘˘م
ة˘ي˘عر˘ف ة˘كر˘صش ءا˘صشنإا ر˘ظ˘ت˘ن˘يو
لفكتت هايمل ةيرئازجلل ةطلتخم
ةيكذلا تادادع˘لا هذ˘ه ة˘عا˘ن˘صصب
زكرملا عم ةكارصشلاب رئازجلا يف
تا˘ي˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘كت˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
داد˘ع˘لا رو˘ط يذ˘لا ة˘مد˘ق˘ت˘˘م˘˘لا
وأا ،زا˘غ˘ل˘نو˘صس ة˘كر˘صشل ي˘˘كذ˘˘لا

متي˘صس ثي˘ح˘ب ،سصا˘خ ر˘م˘ث˘ت˘صسم
نئابزلا ةدئافل دادعلا اذه ميمعت

لئاصسولل ا˘ق˘فوو هدا˘م˘ت˘عا بق˘ع
هذه نأاصش نمو ،ةحاتملا ةيلاملا
رييصستلا يف ةيرصصعلا تاينقتلا

د˘ع˘ب ن˘ع م˘كح˘ت˘لا رار˘غ ى˘˘ل˘˘ع
يف ع˘يزو˘ت˘لا تا˘كب˘صش ل˘ي˘هأا˘تو
يفارغجلا فصشكلا ماظنو ندملا
سضي˘˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘ت ي˘˘˘˘ف م˘˘˘˘ها˘˘˘˘صست نأا
ةئاملاب03 ةب˘صسن˘ب تا˘بر˘صست˘لا
هنأا يقارب فاصضأاو ،0302 قافآا
اديعب لازام ءاملا رعصس نأا امب

نطاوملا ناف ،هتفلكت رعصس نع
هاجت’ا اذه يف دهج يا لذبي نل
نأا ىلإا قايصسلا سسفن يف اريصشم
نم عاطقلا عنمي ’ عصضولا اذه
يعولا ىوتصسم ع˘فر˘ل ةر˘با˘ث˘م˘لا

اذ˘ه ى˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م
لئا˘صسو˘لا لا˘م˘ع˘ت˘صساو  ،درو˘م˘لا
ي˘ف ى˘ت˘ح ها˘ي˘م˘ل˘ل ةد˘صصت˘ق˘˘م˘˘لا
عاطقلا هب موقي ام وهو ،لزانملا
.يموي لكصشب

ح.ميلصس

،راونلوب ر˘ها˘ط˘لا جا˘ح˘لا ن˘ل˘عأا
نييفرحلاو راجتلا ةيعمج سسيئر
ل˘˘ح˘˘˘م ف’آا8 ي˘˘˘˘˘لاو˘˘˘˘˘˘ح نأا

با˘صشعأ’ا ع˘ي˘ب ي˘˘ف سصصصخ˘˘ت˘˘م
نينطاوملل ادفاوت تدهصش ةيبطلا
ة˘مزأا ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘˘م ف˘˘ع˘˘صضلا قا˘˘ف
نع افصشاك ،91 ديفوك سسوريف
باصشعأ’ا ءارصش نع لابقإ’ا عافترا
عجراو.ةريخأ’ا مايأ’ا يف ةيبطلا

،نييفرحلاو راجتلا ةيعمج سسيئر
با˘صشعأ’ا ى˘ل˘ع ر˘ي˘ب˘كلا لا˘ب˘˘قإ’ا
،رتعزلا ةصصاخ ،ماع لكصشب ةيبطلا
،ءادو˘˘صسلا ة˘˘ب˘˘ح˘˘˘لا ، عا˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘ن˘˘˘لا

نييرئازجلا ةعانقل ،سسوت˘ي˘لا˘كلاو
سسوريف نم ةياقولا يف ةديفم اهنأا

متي مل ءابولا نأا ماد ام91 ديفوك
.ة˘عا˘صسلا د˘ح˘ل ه˘جÓ˘ع فا˘صشت˘˘كا

نأا ،راونلو˘ب ر˘ها˘ط˘لا جا˘ح˘لا د˘كأاو

ءاط˘صشنو مÓ˘عإ’ا ل˘ئا˘صسو سضع˘ب
ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘صصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قاو˘˘م
با˘صشعأ’ا هذ˘ه ة˘ي˘لا˘ع˘ف˘˘ل او˘˘جور
ي˘ف ا˘ه˘ماد˘خ˘ت˘صسا وأا ا˘˘ه˘˘لوا˘˘ن˘˘ت˘˘ب
سضع˘ب ناو ا˘م˘ي˘صس ’ ،ر˘ي˘˘خ˘˘ب˘˘ت˘˘لا
نأاصشلا يف ة˘صصت˘خ˘م تا˘ح˘ف˘صصلا
ي˘ف ار˘ي˘ث˘ك تم˘˘ها˘˘صس ،ي˘˘ح˘˘صصلا
.ةركفلا خيصسرت

ز.لامج



حلاصصملا تاذ تناكو اذه
ةد˘˘ع تل˘˘ج˘˘صس د˘˘ق ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’ا
ة˘˘قر˘˘صسب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م ا˘˘يا˘˘صضق
اهرثإا ىلع تقلطنا تابكرم
ة˘ط˘˘خ ع˘˘صضو˘˘ب تا˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا

،نيمرجملاب عاقيإÓل ةمكحم
ىلوأ’ا ةلحرملا يف مت ثيح
ةلاح يف سصاخصشأا3 فيقوت
ةنحا˘صش ة˘قر˘صس دد˘صصب سسب˘ل˘ت

سصخصشب تعقوأا امك ،ةريغصص
نا˘ك ة˘ي˘ل˘خاد ة˘ي’و ن˘م ع˘بار
،ثحب لحم ةرايصس نتم ىلع
ناك هنأا هصشيتفت دعب نيبت ذإا
سشيو˘˘˘صشت زا˘˘˘ه˘˘˘ج ل˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘˘ي
حمصس ام ،لاقن فتاه حئارصشو
ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم ى˘لإا لو˘صصو˘لا˘ب

ي˘˘ف ة˘˘ب˘˘ق˘˘˘لا ي˘˘˘ح˘˘˘ب سسما˘˘˘خ
هتزوحب تطب˘صض ،ة˘م˘صصا˘ع˘لا
ىد˘˘˘˘حإ’ ةر˘˘˘˘كاذ ة˘˘˘˘قا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ب
ةيوه ديدحت متيل ،تارايصسلا
اقح’ نيرخآ’ا مهيف هبتصشملا

ن˘م سصا˘خ˘˘صشأا6 م˘˘هدد˘˘عو
ع˘˘م ،تا˘˘ي’و˘˘لا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م
.اعيمج مهفيقوت

تا˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه تن˘˘كمو
نم ،نمأ’ا حلاصصم ةفلتخملا
ة˘ي˘حا˘ي˘صس ةرا˘ي˘صس عا˘جر˘˘ت˘˘صسا

تارا˘˘˘ي˘˘˘صسل ةر˘˘˘كاذ41و
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘˘قور˘˘˘صسم
304 ن˘ع Ó˘˘صضف ،تا˘˘ي’و˘˘لا

،تا˘ب˘كر˘م ل˘ي˘غ˘˘صشت حا˘˘ت˘˘ف˘˘م
ليغصشت لاف˘قأا3 ن˘ع كي˘ها˘ن
ىر˘˘˘˘خأا سضار˘˘˘˘غأاو كر˘˘˘˘ح˘˘˘˘م
حيتافملا ةعان˘صصل ل˘م˘ع˘ت˘صست
.كيناكيملاو

،هركذ قبصس ام ءوصض ىلعو
مامأا ،مهيف هبتصشملا سضرع مت
سصتخملا ةيروهمج˘لا ل˘ي˘كو
مهعاديإاب رمأا يذلاو ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإا

.تقؤوملا سسبحلا

watan@essalamonline.com
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ةياجب يف تامدخلا ةددعتم ةدايع نم ةيبط تادعم ةقرصس يف طروت ايئاصضق قوبصسم فيقوت

ةنتاب يف رأزجلاب يسشأوملأ ةقرسس يف ةسصتخم ةباسصع كيكفت

ةيحلف صضارأا لوح تافلخ ببصسب هتلئاع دارفأا لك ةيفصصتب دده

يران رايعب هقيقسش بيسصيو Úسصخسش لتقي ينيسسمخ
ركسسعم ‘ ةرأرجسسب

ة˘˘قر˘˘ف˘˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘صصم تق˘˘˘لأا
ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘˘ل˘˘قإ’ا
،ة˘ن˘تا˘ب ة˘˘ي’و ي˘˘ف راز˘˘ج˘˘لا˘˘ب
يف ني˘صصخ˘صش ى˘ل˘ع سضب˘ق˘لا

،رم˘ع˘لا ن˘م ي˘نا˘ث˘لا ا˘م˘هد˘ق˘ع
ة˘˘با˘˘صصع ن˘˘م˘˘صض نا˘˘ط˘˘صشن˘˘ي
ةقرصس يف ةصصت˘خ˘م ة˘ي˘مار˘جإا
.يصشاوملا

ىلإا دوعت ةيصضقلا تايثيح
تاذ تدرو ةي˘ف˘تا˘ه ة˘م˘لا˘كم
ةعاصسلا دود˘ح ي˘ف ح˘لا˘صصم˘لا
د˘حأا ل˘ب˘ق ن˘م Ó˘ي˘ل ة˘ع˘صسا˘ت˘لا
هصضرعت ا˘هدا˘ف˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
نم هيصشاوم ةقر˘صس ة˘لوا˘ح˘م˘ل
ر˘ثا ى˘ل˘عو ،ن˘ي˘صصخ˘صش ل˘˘ب˘˘ق
تاءار˘˘˘جإ’ا ذا˘˘˘خ˘˘˘تا م˘˘˘˘ت كلذ
ط˘ط˘خ˘م ل˘ي˘ع˘ف˘˘تو ة˘˘مزÓ˘˘لا
ل˘˘ي˘˘˘كصشتو ل˘˘˘ما˘˘˘صشلا د˘˘˘صسلا
كرد˘˘˘لا تاد˘˘˘حو˘˘˘ل تا˘˘˘˘يرود
قلغ لجأا نم ةكيربب ينطولا

طبصض مت˘ي˘ل ،ذ˘فا˘ن˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج

نم ا˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا ةرا˘ي˘صسلا
«ن˘غا˘ف˘صسلو˘˘ف ‐يدا˘˘ك» عو˘˘ن

ينطولا قيرطلا ىوتصسم ىلع
ةنيدم ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا82 م˘˘قر
،ة˘˘ل˘˘ي˘˘صسم˘˘لا ة˘˘ي’وو ة˘˘كير˘˘ب
امهيف هبتصشملا اه˘ن˘ت˘م ى˘ل˘عو
نيلجرتم رارفلا ’واح ناذللا
امهنكر دعب يبارت كلصسم يف
ناوعأا ة˘ظ˘ق˘ي ن˘كل ،ةرا˘ي˘صسل˘ل
ثيح ،كلذ نود تلاح كردلا
ىلإا امهدايتقاو امه˘ف˘ي˘قو˘ت م˘ت
تاءارجإ’ا مامتإ’ ةقرفلا رقم
.ةمزÓلا

،قيقحتلا تاءارجإا ءاهتنابو
˘ما˘مأا ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لا م˘يد˘ق˘ت م˘ت
ةيانج نع ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘با˘ي˘ن˘لا
ةقرصسلا ،رارصشأا ةيعمج نيوكت
ددعتلاو ليللا فرظب ةنرتقملا

تاذ ة˘˘ب˘˘كر˘˘م را˘˘صضح˘˘ت˘˘صساو
 كرحم

تن˘كم˘ت ،ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م

نمأ’ ةيئاصضقلا ةطرصشلا ةقرف
ن˘مأ’ ة˘ع˘با˘ت˘لا ي˘˘صشي˘˘ت ةر˘˘ئاد
ف˘ي˘قو˘ت ن˘˘م ،ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب ة˘˘ي’و
ن˘م غ˘ل˘ب˘ي ا˘ي˘ئا˘صضق قو˘˘ب˘˘صسم
ي˘ف طرو˘ت ،ة˘ن˘صس23 رم˘ع˘لا
ن˘م ة˘ي˘˘ب˘˘ط تاد˘˘ع˘˘م ة˘˘قر˘˘صس
تامدخ˘لا ةدد˘ع˘ت˘م˘لا ةدا˘ي˘ع˘لا
ة˘˘لآا ي˘˘ف ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘ت ،ي˘˘صشي˘˘ت˘˘ب
سسا˘˘ي˘˘ق˘˘ل ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا بو˘˘كصس
يو˘˘˘˘˘˘˘مد˘˘˘˘˘˘˘لا ط˘˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘˘˘صضلا

،بلقلا تاصضبنو نيجصسكأ’او
دصض ي˘ئاز˘ج ف˘ل˘م ز˘ج˘نأا د˘قو
ةي˘صضق ل˘جأ’ ،ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا
˘ما˘مأا ه˘م˘يد˘ق˘ت م˘تو ،ة˘˘قر˘˘صسلا

ىد˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘كو
سصت˘خ˘م˘لا ة˘يا˘ج˘ب ة˘˘م˘˘كح˘˘م
لوثملا ةصسلج دعبو ،ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإا
م˘كح هد˘˘صض رد˘˘صص يرو˘˘ف˘˘لا
ةيلام ةمارغو اذفان اصسبح ماعب
 .جد000.001 اهردق

 ت.Ëرك / أا.يئامهم

لجر ،سسمأا لوأا ءاصسم مدقأا
ةيدلب يلاعأاب ميقم ينيصسمخ
ةرئادل ايميلقإا ةعباتلا ةرارجصس
،ركصسعم ةي’و يف ةيدمحملا

نأا لبق هقيقصش سضارتعا ىلع
ديصص ةيقدنبب رانلا هيلع حتفي
هجولا ىوتصسم ىلع هباصصأاف
ىلع ،«سسومادلا» ةريخذ ذاذرب
رفي نأا لبق ةليلق راتمأا دعب
ةثداح يف ةلوهجم ةهجو وحن
.ةقطنملا ناكصس تزه

رمعلا نم غلا˘ب˘لا ة˘ي˘ح˘صضلا
اجÓع ىقلت يذلاو ،ةنصس34
رذعت نأا دعب هانكصس رقم لخاد

،ىفصشتصسملا ىلإا لقنتلا هيلع
فرط نم هيلع ابوصضغم تاب
˘مو˘م˘ع دد˘ه يذ˘لاو ي˘نا˘˘ج˘˘لا
حاتت امدنع مهفادهتصساب هيوذ
يناجلا نأا املع ،ةصصرفلا هل
ـلا ي˘ف مد˘قأا (ب.ح) و˘عد˘˘م˘˘لا

لتق ىلع ،يراجلا سسرام01
يف هقيقصش امهدحأا نيصصخصش
بب˘˘˘صسب ة˘˘˘ي˘˘˘˘حا˘˘˘˘صضلا سسف˘˘˘˘ن

عطق لوح تاعازنو تافÓخ
.ةيحÓف ةيصضرأا

ى˘لإا ي˘نا˘ج˘لا لاز˘ي ’و اذ˘˘ه
،ر˘ط˘صسأ’ا هذ˘ه ة˘با˘˘ت˘˘ك ة˘˘يا˘˘غ
لب˘ق ن˘م ف˘ث˘كم ثح˘ب ل˘ح˘م

دعب ،ينطولا كردلا حلاصصم
نم ةيئانج ثحب ةيرمأا رودصص
ىدل ةيروهمجلا ليكو فرط
ي˘ف ،ة˘يد˘م˘˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘م˘˘كح˘˘م
ءاعدت˘صسا ى˘لإا تصضفأا ة˘ي˘صضق
مهل تناك نمو ،نايع دوهصش

لوح اياحصضلاو يناجلاب ةلصص
تارا˘˘˘ق˘˘˘ع ع˘˘˘ي˘˘˘ب عو˘˘˘صضو˘˘˘م
ى˘لإا عا˘˘م˘˘ت˘˘صسإ’او ،ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف
ف˘ل˘م˘لا ة˘لا˘حإا ل˘ب˘ق م˘ه˘تادا˘فإا

ل˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘كو بت˘˘˘˘˘كم ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع
.ةيروهمجلا

صس.لامك

ةزر˘˘˘ف˘˘˘م سسمأا لوأا تف˘˘˘قوأا
،ي˘ب˘ع˘صشلا ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘ل˘˘ل
نمأ’ا حلاصصم عم قي˘صسن˘ت˘لا˘ب
م˘˘˘عد ر˘˘˘صصن˘˘˘ع ،ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا
ةي’وب ةيباهرإ’ا تا˘عا˘م˘ج˘ل˘ل
ةزر˘ف˘م تر˘مد ا˘م˘ي˘ف ،ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب
ئباخم3 سشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل ىر˘˘˘خأا
.ةيدملا ةي’وب نييباهرإÓل

تف˘صشك ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ي˘ف ،ي˘ن˘طو˘لا عا˘˘فد˘˘لا ةرازو
سسمأا لوأا ءا˘˘صسم ا˘˘ه˘˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب
،هنم ةخصسن «مÓصسلا» تملصست
ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘ل˘ل زرا˘ف˘˘م نأا
،تنا˘ج ن˘˘م ل˘˘كب ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا
،راتخم يجاب جربو ،تصسارنمت
تزجحو اصصخصش74 تفقوأا

قراطم6 ،تا˘˘ب˘˘كر˘˘م4
،ةيئابرهك تادلوم6 ،طغصض
رامقأ’ا ربع لاصصتإا يزاهجو
زرافم تطبحأا امك ،ةيعانصصلا
ةقرفتم تايلمع لÓخ ،ىرخأا
،سسارهأا قوصس ،ةصسبت نم لكب
بير˘˘ه˘˘ت ت’وا˘˘˘ح˘˘˘م ،راردأاو

يف ،دوقولا نم ارتل498.8
سصخ˘˘صش ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘ت ن˘˘ي˘˘˘ح
ن˘˘ت˘˘م ى˘˘ل˘˘ع نا˘˘ك ةر˘˘˘كصسب˘˘˘ب
نط29.4 ـب ةلمحم  ةنحاصش
ةهجوملا ةيئاذغلا داوملا نم
.بيرهتلل

ف˘˘قوأا ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘صسلا ي˘˘ف
رجات ،فودنتب دودحلا سسرح
001 اوز˘˘˘ج˘˘˘حو تارد˘˘˘˘خ˘˘˘˘م
،جلاعملا فيكلا نم مارغوليك
كرد˘لا ر˘صصا˘ن˘ع ف˘قوأا ا˘م˘˘ي˘˘ف
انوراب ،ىلفدلا نيعب ينطولا
مارغوليك4.31 هتزوحب رخآا

.ةداملا سسفن نم
كردلا رصصانع فقوأاو اذه

،تليصسمصسيت ،نارهوب ينطولا
اوزجحو ،نيصصخصش ،ترايتو
تاد˘ع˘مو د˘˘ي˘˘صص قدا˘˘ن˘˘ب4
21 فيقوت مت اميف ،ةفلتخم
ن˘م ي˘˘عر˘˘صش ر˘˘ي˘˘غ ار˘˘جا˘˘ه˘˘م
نم لكب ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م تا˘ي˘صسن˘ج
.تناجو ةلقرو ،ناصسملت

ط.ةراصص

ة˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘كح˘˘˘˘˘˘م سسمأا تنادأا
ريدم ،فيرظ حبار ،ةليصسملا
6ـب ،ةي’ولل ق˘با˘صسلا ة˘فا˘ق˘ث˘لا
ةمهت نع ،ةذفان اصسبح رهصشأا
ةرو˘˘ث˘˘˘لا زو˘˘˘مر د˘˘˘حأا ة˘˘˘نا˘˘˘هإا
تصسمتلا ا˘مد˘ع˘ب ،ة˘ير˘ير˘ح˘ت˘لا
،اذفان اصسبح ن˘ي˘ت˘ن˘صس ة˘با˘ي˘ن˘لا

002 ـب ةردقم ةيلام ةمارغو
.يرئازج رانيد فلأا

،ف˘˘ير˘˘ظ ح˘˘بار عدوأاو اذ˘˘ه
41 خيرا˘ت˘ب تقؤو˘م˘لا سسب˘ح˘لا

ن˘م ر˘مأا˘ب ،ي˘صضا˘م˘لا ي˘ف˘نا˘˘ج
ىد˘˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘كو
هقÓطإا دعب ،ةليصسملا ةمكحم

يمصسرلا هباصسح ىلع روصشنم
ه˘ي˘ف م˘ه˘تا ،«كو˘ب˘صسي˘ف˘لا» ي˘ف
نا˘˘صضمر نا˘˘ب˘˘ع د˘˘ها˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
هل تهجو ه˘ي˘ل˘عو ،ة˘نا˘ي˘خ˘لا˘ب

ي˘ت˘ح˘ن˘ج˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت م˘ه˘ت ةد˘˘ع
رو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا را˘˘ظ˘˘نأ’ سضر˘˘ع
ا˘˘˘ه˘˘˘نأا˘˘˘صش ن˘˘˘م تارو˘˘˘˘صشن˘˘˘˘م
ةينطولا ةحلصصملاب رارصضإ’ا

ةد˘˘حو ة˘˘مÓ˘˘صسب سسا˘˘صسم˘˘˘لاو
سصوصصن˘م˘لا ل˘ع˘ف˘لا ،ن˘طو˘لا

ةداملا سصنب هيلع بقاعملاو
تابوقعلا نوناق نم97و69
نوناق نم66و25 نيتداملاو
.ديهصشلاو دهاجملا

نورمح ملصسلا دبع

ةي’و نمأا حلاصصم تفقوأا
هبتصشم سصاخ˘صشأا5 ،رئازج˘لا
ة˘˘قر˘˘صس ة˘˘ي˘˘صضق ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ي˘˘˘ف
تÓ˘ح˘م ل˘خاد ن˘م ر˘˘صسكلا˘˘ب
ع˘ي˘˘ب˘˘ل ة˘˘صصصصخ˘˘م ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت
يلاد ةيدلبب موحللاو نجاودلا
مهتزوحب تطب˘صضو ،م˘ي˘هار˘با

غلبمو ،اصسولهم اصصرق035
نويلم001 ـب رد˘˘˘ق ي˘˘˘لا˘˘˘م

،يدن˘ك ر’ود004و ميتن˘صس
عطا˘ق ،ير˘ح˘ب د˘ي˘صص ة˘ي˘قد˘ن˘ب

عز˘˘ن˘˘ل ة˘˘˘لآا اذ˘˘˘كو ،يد˘˘˘يد˘˘˘ح
،نيزافقو ،نيعانق  ،ريماصسم
تاءار˘جإ’ا لا˘م˘كت˘صسا د˘˘ع˘˘بو
مت ،اهب لو˘م˘ع˘م˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
ما˘مأا م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا م˘يد˘ق˘ت
ةصصتخملا ةيئاصضقلا تاهجلا
 .مهفلم يف رظنلل ايميلقإا

ب.نيرصسن

كرد˘˘لا تاد˘˘˘حو تن˘˘˘كم˘˘˘ت
ةعاصس42 ـلا لÓخ ينطولا
نم انط25 زجح نم ،ةريخأ’ا
ا˘ي˘م˘صس ’ ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا داو˘˘م˘˘لا
،نئاجعلاو ،ةنير˘ف˘لا ،د˘ي˘م˘صسلا

هبصش ةدام فلأا75 نم ديزأاو
ةعنقأ’ا رارغ ىلع ،ةين’ديصص
يف كلذو ،تازافقلاو ،ةيبطلا
.ةبراصضملا ةحفاكم راطإا

ناوتصش ماهصس

يدنك ر’ود004وميتنصس نويلم001و تاصسولهم مهتزوحب تطبصض

يف موحللأو نجأودلأ عيب تلحم وقراسس
نمأ’أ ةسضبق يف ةمسصاعلاب ميهأرب يلأد

نئاجعلاو ةنيرفلا .. ديمصسلاب قلعت ام ةصصاخ
تازافقلاو ةيبطلا ةعنقأ’او

ديزأأو ةيئأذغلأ دأوملأ نم انط25 نم ديزأأ زجح
ةعاسس42 للخ ةين’ديسص هبسش ةدام فلأأ75 نم

اصسبح نيتنصس هقح يف تصسمتلإا ةماعلا ةباينلا
 ةيلام ةمارغ جد فلأا002و اذفان

ريدم فيرظ حبأرل ةذفان اسسبح رهسشأأ6
ةليسسملأ ةي’ول قباسسلأ ةفاقثلأ

راطنق نم ديزأا زجحو تاردخم ينورابب ةحاطإ’ا
فودنتو ىلفدلا نيعب «ةلطز»

ةيباهرإ’أ تاعامجلل معد رسصنع فيقوت
ةيدملاب ئباخم3ريمدتو ةنتابب

ةقباطم ريغ ميقرت تاحولب ريصسلل اهعصضوو تابكرملل ةيلصسلصستلا ماقرأ’ا ريوزت اونهتمإا اهدارفأا

ةمسصاعلاب تأرايسسلأ ةقرسس يف ةسصتخم ةيمأرجإأ ةكبسش كيكفت

ر.رجاه

11 نم ةنوكم رارصشأا ةيعمج كيكفت نم ،ةمصصاعلاب ياد نيصسح ةيرادإ’ا ةعطاقملا نمأا حلاصصم تنكمت
ريوزتلا اونهتماو ،ةروظحم ءاصضيب ةحلصسأا لامعتصساب تابكرملا ةقرصس يف اوصصتخا ،مهيف هبتصشم اصصخصش
لامعتصساب ريوزتلا اذكو ،ةقباطم ريغ ميقرت تاحولب ريصسلل اهعصضوو تابكرملل ةيلصسلصستلا ماقرأ’ا يف

.ةيمصسرلا قئاثولا يف روزم

نودب رمخ ةروراق242 زجح
ةي’ولا ةمصصاعب ةصصخر

سصاخسشأأ3 فيقوت
ةرجاتملأ ةمهتب
ةديلبلأ يف تأردخملاب
نمألل ةصسداصسلا ةليصصفلا تفقوأا

ينطولا كردلل لخدتلاو
3،ةديلبلا قرصش ءاعبرأ’اب
ةزايح ةمهتب صصاخصشأا

حوارتت ،تاردخملاب ةرجاتملاو
،ةنصس72و52 نيب ام مهرامعأا

نم ةعطق ىلع مهتزوحب رثع
،مارغ001 ـب ردقت تاردخملا
ىلإا مهدايتقاو مهفيقوت متيل
قيقحتلا ةلصصاومل ةقرفلا رقم
ميدقت مت كلذ رثإا ىلعو ،مهعم
تاهجلا مامأا ،مهب هبتصشملا
ترمأا يتلا ةصصتخملا ةيئاصضقلا

ةصسصسؤوملاب صسبحلا مهعاديإاب
ةمهت لجأا نم ةديلبلاب ةيباقعلا

.تاردخملاب ةرجاتملاو ةزايح
دارفأا ىقلأا ،ىرخأا ةهج نم
نمأ’ ةيميلقإ’ا ةيرصسلا
ىلع صضبقلا ،ةديلبلاب تاقرطلا
ةنصس63 رمعلا نم غلبي صصخصش
ةروراق242 ةزايحو لقن ةمهتب

فانصصأ’ا فلتخم نم رمخ
مدعو ةصصخر نودب ،ماجحأ’او
يراجتلا لجصسلا كلتما

رثإا ىلعو ،ءارصشلا ةروتافو
بحاصص فيقوت مت ،كلذ
رقم ىلإا هدايتقاو ةبكرملا
ةلصصاوم لجأا نم ةيرصسلا
عم قيصسنتلاب كلذو قيقحتلا
.ةصصتخملا ةيئاصضقلا تاهجلا

خ.دمحأا ديصس
اهيف فقوأا يتلا ىلوأ’ا ةيصضقلا يف
تقؤوملا جارفإ’ا نم دافتصساو

مامأأ أددجم وباط
ةعيلقلاب حنجلأ ةمكحم

ةينطولا ةيقيصسنتلا صسمأا تنلعأا
نع ،نيلقتعملا نع جارفإلل
طصشانلا ،وباط ميرك فلم ةلاحإا
ينطولا قصسنملاو ،يصسايصسلا
يطارقميدلا داحتإ’ا بزحل
،صسيصسأاتلا ديق يعامتجإ’ا
حنجلا ةمكحم مامأا مويلا

ىلوأ’ا ةيصضقلا يف ةعيلقلاب
نم دافتصساو اهيف فقوأا يتلا
لقتعي نأا لبق ،تقؤوملا جارفإ’ا

يذلاو رخآا فلم يف ىرخأا ةرم
نم ناكو مايأا ذنم هيف مكوح

موي نجصسلا رداغي نأا بقترملا
.لبقملا صسيمخلا

ح.ماصستبإا
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يرهوج قرف ةمث كلانه نوكي ’ داكي
ىصضرملل يبطلا سصيخصشتلا نيب ريبك
ينمأ’ا قيق˘ح˘ت˘لاو ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب
ٌءابطأا هب موقي لوأ’ا ناك نإاف ،مهعم
،نود˘عا˘صسم نو˘صضر˘م˘مو نو˘صصت˘خ˘˘م
يناثلا نإا˘ف ،نو˘صسر˘م˘ت˘م نو˘ي˘ئا˘صصخأاو
ةز˘ه˘جأ’او ة˘ي˘ب˘ط˘لا ة˘˘طر˘˘صشلا ه’و˘˘ت˘˘ت
سضرملا ةرصصاحمب ة˘ج˘لو˘م˘لا ة˘ي˘ن˘مأ’ا

مه˘ط˘ب˘صضو ه˘ب ن˘ي˘با˘صصم˘لا ة˘ق˘حÓ˘مو
نع مهلصصفو مهلزع وأا ،مهراصضحإاو
ًاصضيأا مهو ،ةلئاعلاو عمتجملا دارفأا ةيقب
نو˘ي˘ن˘ه˘˘مو ،نو˘˘صسر˘˘م˘˘ت˘˘م نو˘˘ل˘˘هؤو˘˘م
ةي˘فا˘كلا ةر˘ب˘خ˘لا م˘هد˘ن˘ع ،نو˘صصت˘خ˘م
هرودب موقي امهÓكو ،ةيفاولا ةبرجتلاو
ٍةينهمب ي˘ئا˘صصق˘ت˘صس’ا ي˘قا˘ط˘ن˘ت˘صس’ا

اهيف نÓمحتي ،ةريبك ٍةيلوؤوصسمو ٍةيلاع
ة˘˘مÓ˘˘صس ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا ل˘˘˘ما˘˘˘ك
ع˘ن˘مو ه˘ت˘ح˘صص نا˘م˘صضو ،ع˘م˘ت˘ج˘˘م˘˘لا
مهيلإا هلاقتنا وأا هيف سسوريفلا راصشتنا
وأا ،مهرفصس نم نيدئاع نيرخآا ةطصساوب
ةحايصسلاو ةرايزلل ،مهدÓب ىلإا نيدفاو
.رخآا ٍببصس يأ’ وأا

نوعصضخي سسوريفلا اذهب نوباصصملاف
ن˘ي˘صصح˘ف˘لا ن˘يذ˘ه˘ل تقو˘لا سسف˘ن ي˘ف
ةداوه ’ نيذللا ،نيقيقدلا نيددصشملا
وأا ةا˘با˘˘ح˘˘م ’و ،ة˘˘م˘˘حر ’و ا˘˘م˘˘ه˘˘ي˘˘ف
وأا ر˘عا˘صشم˘ل ًةا˘عار˘م ’و ،ة˘ي˘بو˘˘صسح˘˘م
نواهت ’و ،بصصا˘ن˘مو ٍبا˘ق˘لأ’ ًا˘ظ˘ف˘ح
،ٍسشطب نم ًةيصشخ وأا ٍةطلصس نم ًافوخ
جئاتن وأا قيقحتلا تافلمل ةيرصس ’و

ةميرج امهيف نواهتلا نأا ذإا ،سصيخصشتلا
عمتجملا ىل˘ع ة˘م˘ي˘خو ًاد˘ج ه˘ج˘ئا˘ت˘نو
نيفرطلا نم ًادحأا نأا ودبي ’و ،ةلودلاو
يف هريصصقت جئاتن لمحتي نأا عيطتصسي
تا˘ع˘ب˘ت وأا ،ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا وأا سصي˘خ˘صشت˘لا
وأا سصيخصشتلاو ةنياعملا ةقيقح هئافخإا
أاجلت دقو ،باوجتصس’او قيقحتلا جئاتن
ةيرصسلا كاه˘ت˘نا ى˘لإا ة˘ي˘ب˘ط˘لا ة˘طر˘صشلا
ىلع علطتف ،مهب ه˘ب˘ت˘صشم˘ل˘ل ة˘صصا˘خ˘لا

م˘˘ه˘˘ت’ا˘˘صصتا ع˘˘با˘˘˘ت˘˘˘تو م˘˘˘ه˘˘˘ف˘˘˘تاو˘˘˘ه
يتلا نكامأ’ا نم دكأاتتو ،ةيصصخصشلا

اولوجت يت˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لاو ،ا˘ه˘ي˘ف او˘نا˘ك
يف ،ًاروصص اهيف م˘ه˘صسف˘نأ’ او˘ط˘ق˘ت˘لاو
كتحا نم ةرئاد رصصحل مهنم ٍةلواحم
.مهعم طلتخاو مهب

وأا سسوريفلاب نيباصصملا ىلع يغبني
ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لا ،م˘ه˘ت˘با˘صصإا˘ب ه˘ب˘ت˘˘صشم˘˘لا
ٍةبحمو ٍةدومب نيصصتخ˘م˘لا ن˘ي˘ق˘ير˘ف˘لا

م˘ه˘ي˘لإا اور˘ظ˘ن˘ي ’أاو ،ٍة˘نا˘˘مأاو ٍقد˘˘صصو
ةعقوتم ةبوقع ’ ذإا ،ٍفوخو ٍةيناودعب
نم مهقحب ةيصساق ٍتاءارجإا ’و ،امهنم
ة˘ق˘ئ’ ر˘ي˘غ ة˘ل˘ما˘ع˘˘م ’و ،ا˘˘م˘˘ه˘˘فر˘˘ط
ةقبصسم ةئيصس ةين ’و ،اهنم نوصشخي

نيباصصملا ىلع بجي اذهلو ،مهدصض
فارتع’ا ،ةيلوؤوصسمو ٍةعاجصشو ٍةأارجب
ح˘ير˘صصلا ،فا˘ف˘صشلا قدا˘صصلا ل˘ما˘˘كلا
ا˘م ل˘كب ،ق˘ي˘قد˘˘لا ن˘˘ي˘˘مأ’ا ،ح˘˘صضاو˘˘لا
ا˘˘˘مو ،سضراو˘˘˘ع ن˘˘˘م ه˘˘˘ب نور˘˘˘ع˘˘˘˘صشي
ن˘˘م م˘˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘صص ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘نو˘˘ظ˘˘حÓ˘˘ي
نم عيمج ءامصسأاب ء’دإ’او ،ٍتاريغتم

مهوراز نمو ،مهوحفاصص وأا مهوطلاخ
ع˘ي˘م˘ج ن˘ع ف˘صشكلاو ،م˘ه˘ب او˘كت˘حاو
ي˘ت˘لا دÓ˘ب˘لاو ،ا˘هوراز ي˘ت˘لا ن˘كا˘مأ’ا

اولماعت يت˘لا تا˘ه˘ج˘لاو ،ا˘ه˘ن˘م اوؤوا˘ج
يتلا تامولعملا نم كلذ ريغو ،اهعم
عنمو سسوريفلا ةر˘صصا˘ح˘م ا˘ه˘نأا˘صش ن˘م
.هراصشتنا

تاهجلا تلخأا نيذلا ىلع بجي امك
ةزه˘جأ’ا تق˘ل˘طأاو ،م˘ه˘ل˘ي˘ب˘صس ة˘ي˘ب˘ط˘لا
ٍحيرصص ٍدهع˘ت ق˘فو م˘ه˘حار˘صس ة˘ي˘ن˘مأ’ا

،يصصخصشلا يلز˘ن˘م˘لا ر˘ج˘ح˘لا˘ب م˘ه˘ن˘م
د˘ه˘ع˘ت˘لا ،ي˘عو˘ط˘لا ي˘ح˘صصلا لز˘ع˘لاو
˘مد˘˘عو ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا طور˘˘صشب ماز˘˘ت˘˘ل’ا˘˘ب
كا˘كت˘ح’ا وأا ،م˘ه˘تو˘ي˘ب ن˘˘م جور˘˘خ˘˘لا

مهتلئاع دارفأا عم رصشابملا لصصاوتلاو
’إاو ،ناريجلاو براقأ’ا نم مهريغو
،ةصصتخم˘لا ة˘ي˘ن˘مأ’ا تا˘ط˘ل˘صسلا مو˘ق˘ت
ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا ع˘م نوا˘ع˘ت˘˘لا˘˘ب
جراخ ةيحصص ٍرج˘ح تار˘ق˘م ز˘ي˘ه˘ج˘ت˘ب
ن˘ع ة˘ي˘ئا˘ن ن˘كا˘˘مأا ي˘˘ف وأا ،ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا
ة˘˘كر˘˘حو ة˘˘ي˘˘ن˘˘كصسلا تا˘˘ع˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا
مههاجت لفكتت ،ةيمو˘ي˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ة˘فا˘ك ر˘ي˘فو˘ت˘ب ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ
ىلإا اورطصضي Óئل ،ةيمويلا مهتاجايتحا

رجح˘لا ةر˘ت˘ف لاو˘ط م˘ه˘ن˘كا˘مأا ةردا˘غ˘م
ة˘ي˘ن˘مأ’ا تا˘ط˘ل˘صسلا ل˘ع˘لو ،ي˘ح˘˘صصلا
مه ،ةطرصشلاو سشي˘ج˘لا ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا
،رماوأ’ا هذه سضرف نوعيطتصسي نيذلا

ماز˘ت˘لا˘ب م˘ه˘ت˘با˘صصإا˘ب ه˘ب˘ت˘صشم˘لا ماز˘لإاو
نأا نيح يف ،اهترداغم مدعو مهنكامأا

سضر˘ف ن˘ع ز˘ج˘ع˘ت ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘ه˘ج˘˘لا
.اهب مازتل’ا نامصضو اهتايصصوت

ٍفوخب هتمهم سسرامي نيقيرفلا Óك
ءا˘˘ب˘˘طأ’ا˘˘ف ،ٍرذ˘˘حو ٍة˘˘ط˘˘ي˘˘حو ٍق˘˘˘ل˘˘˘قو
،نوققحملاو طابصضلاو ،نوصضرمملاو
مهتاماهم نودؤويو مهراودأا نوصسرامي
يتلا ةمهملا ةروطخب نورعصشي مهو
ىود˘ع˘لا ل˘ق˘ت˘ن˘ت د˘ق ذإا ،ا˘ه˘ب نو˘مو˘ق˘ي
رثكأا سسوريفلا˘ب نو˘با˘صصي د˘قو ،م˘ه˘ي˘لإا

،كلذ دعب ًايلعف تبث ام وهو ،مهريغ نم
ءابطأ’ا نم ةليلق ريغ ًادادعأا نأا نيبت ذإا

ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘لاو ن˘˘ي˘˘صضر˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لاو
اوبيصصأا دق تاحصصملاو تايفصشتصسملا
سسوريفلا مهيلإا لقتنا نأا دعب ،سضرملاب
م˘ه˘نو˘ج˘لا˘ع˘ي ن˘يذ˘لا ن˘ي˘با˘صصم˘˘لا ن˘˘م
ةبصسنلاب لاحلا اذكو ،مهتلاح نوعباتيو
لا˘˘جرو ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘مأ’ا طا˘˘˘ب˘˘˘صض ى˘˘˘لإا
نينطاوملاب نوتكح˘ي ن˘يذ˘لا ة˘طر˘صشلا

نيدفاولاو نيرفاصسملا عم نولماعتيو
.مهريغو
ةينمأ’ا ةزهجأ’ا تاءارجإا فقوتت مل
هبتصشملاو نيباصصملا عم قيقحتلا دنع
سشيجلا ماحقإا ىلإا كلذ تدعت لب ،مهيف
ةيطرصشلاو ةينمأ’ا ةزهجأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘مو
ئراوطلا ةلاح تنلعأاف ،ةكرعملا يف
عراو˘صشلا ى˘لإا سشي˘ج˘لا لز˘نو ،ة˘ما˘ع˘˘لا

،تايلآ’او تابابدلا كرحو ،تاقرطلاو
،لاو˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘ن˘˘˘م ت’ا˘˘˘ح سضر˘˘˘فو
را˘ب˘جإا ي˘ف ةو˘ق˘لاو ةد˘صشلا مد˘خ˘˘ت˘˘صساو
تاءارجإ’ ةباجتصس’ا ىلع نينطاوملا

Óف ،ةماعلا ئراوطلا نيناوقو ةمÓصسلا
لئاصسول ةكرح ’و ،ندملا نيب لاقتنا
حتف ’و ،ةماعلاو ةصصاخلا ماعلا لقنلا
تاينواعتلاك ةريبكلا ةما˘ع˘لا لا˘ح˘م˘ل˘ل
يداونلاو تاهو˘ن˘يزا˘كلاو حرا˘صسم˘لاو
ةطرصشلا تذخأاو ،ةيلي˘ل˘لاو ة˘ي˘صضا˘ير˘لا
ىلع ٍتامارغ سضرفتو ٍتافلاخم ررحت
نيكهتن˘م˘لاو تارار˘ق˘ل˘ل ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘م˘لا
،ءارجإ’ا ةيعرم˘لا ة˘ي˘ح˘صصلا ة˘م˘ظ˘نأÓ˘ل
سشي˘ج˘ل˘ل ي˘ه ة˘ب˘ل˘غ˘لا نأا ود˘ب˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
اهل لوأ’ا رارقلا نأاو ،ةينمأ’ا ىوقلاو
.اهديب ايلعلا ةطلصسلاو
جلاعت ’ اهنأا ةينمأ’ا تاهجلا يعدت
تاهجلا لاح وه امك ،بصسحف سضرملا
لوا˘ح˘ت ي˘ت˘لا ،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا ة˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا
بصسانملا حاقللا داجيإاو هيلع ةرطيصسلا
،هترصصاحمو هتبراحمب موقت امنإا ،هل
،ه˘ي˘ل˘ما˘ح ط˘ب˘صضو ه˘ي˘ل˘ع ق˘ي˘ي˘صضت˘لاو
ديدحتو اه˘قÓ˘غإاو هردا˘صصم ة˘فر˘ع˘مو
نينطاوملا مازلإاو ،اهفي˘ف˘ج˘تو ه˘ع˘با˘ن˘م
وأا ًاهرك تاداصشرإ’او تاميلعتلا عابتاب

سسوريفلا ىلع ةرطيصسلا نأا ’إا ،ًاعوط
،نييئادفلا نيذه ريغب نوكت ’ لتاقلا
ة˘كر˘ع˘م˘لا هذ˘ه ي˘ف ٌسسا˘صسأا ا˘م˘˘هÓ˘˘كف
رخآ’ا نع امهدحأ’ ىنغ ’و ،ةحوتفملا

ا˘صصع˘ف ،ا˘˘م˘˘ه˘˘تا˘˘م˘˘ه˘˘م تف˘˘ل˘˘ت˘˘خا نإاو
بي˘ب˘ط˘لا قا˘ير˘تو ةرور˘صض نا˘ط˘ل˘˘صسلا
دوهجب نينطاوملا مازتلا نكلو ،مزلي
.مزلأاو ىلوأا مهتاداصشرإاو نيفرطلا

ينمأ’أ ِقيقحتلأو يبطلأِ سصيخسشتلأ نيب ىداهتت انوروكلأ
يوادللا فسسوي ىفطسصم .د ملقب

07 ٍدحأا ِءÓتبا يف َءاعد ’و ِسضرملا يف َةتامصش ’

02/3/0202 يف توريب

*****
ةباتكلا ةبرجت لمأات يف
!نابعصش ءاجر اي ةمهت نم اهل اي
نيطصسلف /دمحم جح سسارف

يتوصص سصاخ ثيدح يأا اهعم ثدحتأا مل يتلا نابعصش ءاجر ةيروصسلا ةبتاكلا ةيصضارتف’ا يتقيدصص
،«ناصسغ بحأا مكو .ينافنك ناصسغب كترصضح ينركذت» هيف لوقت اقيلعت يل بتكت ،يتوصص ريغ وأا

.«فيك يردأا ’» :اهلوقب ينتباجأا ؟«كاذ فيكو يهلإا اي» ابجعتم اهتلأاصس امدنعو
تصسجوه ام اريثكو ،ينبجعي مل نآ’ا ىلإا امبر ،كلذ ينبجعي مل ىلوأ’ا ةلهولل يننأا ارصس مكيفخأا ’
ئلتمملا ،حومطلا بابصشلا كلذ ،ينافنك ناصسغ هبصشأا نأا يل فيكف ،مونلاو وحصصلا نيب انأاو هب

يف هرثأاو ،ةيبرعلا ةبتكملل اهفلخ يتلا ةعيدبلا تازاجنإ’ا وذ ،اقلُخو اقلَخ عيدبلا بتاكلاو ،اصسامح
؟اذه لك نم انأا نيأا ،ّيحلا ديهصشلاو ،ةينيطصسلفلا حلصسملا حافكلا ةكرح
.ءاجر ةبتاكلا ةقيدصصلا يل هتلاق ام عفادب سسيل ،ينافنك ناصسغ ةءارق ىلع فكعأا ،ةريخأ’ا ةرتفلا يف
باتكو ،«ديهصشلاو دهاصشلا» باتك ،هللا همحر هداهصشتصسا دعب عمج ام ةءارقل ينعفدي ام لوصضف
يف هترصشنو ،لجع ىلع هتبتك يأار بتكلا هذه يف يلو .«عادبإ’ا جراعم» باتكو ،«سسراف سسراف»

.انه هديعأا نأا ديرأا ’و كوبصسيفلا ةحفصص
سصصصقو قورصسم سصيمق» ةيصصصصقلا هتعومجم ’وأا ينافنك ناصسغل تأارق ةيعماجلا يتعافي يف
كلت تعاصض فصسأÓل .سسويرولاكبلا ةلحرم يف ةطصسأ’ا لداع روتكدلل Óيلحت اهيف تمدقو ،«ىرخأا
’ نآ’ا .«نيزحلا لاقتربلا سضرأا»و ،«21 مقر ريرصس» ةعومجم تأارق ةعومجملا هذه ادع .ةصساردلا
نأا ديرأا ’ .ةيصصصصق تاعومجم يف ةروصشنم سصصصق اهنأا مأا ةيصصصصق تاعومجم يه له يردأا
دئاع»و «سسمصشلا يف لاجر» لاحلا ةعيبطب تأارق يننأا ىلإا ةفاصضإا .يتركاذ يف وه امب يفتكأا ،ثحبأا
ةصسارد تناكو ،تاصساردلا نم ديدعلا ناصسغ نع تأارقو ،نامصسلا ةداغ ىلإا هلئاصسرو «افيح ىلإا

.تاصساردلا كلت لوأا «ىرخأ’ا ةميخلا ىلإا قيرطلا» روصشاع ىوصضر
سصصصقو قورصسملا سصيمقلا» ةيصصصصقلا ةعومجملا ليلحت ادع ينافنك ناصسغ نع تبتك اذامو
اهل تبتك يتلا ةيبرعلا يترعاصش تلحأاو ،انايحأا نامصسلا ةداغ ىلإا ناصسغ لئاصسر ىلإا ترصشأا ؟«ىرخأا

ةرصشع ةيداحلا يتلاصسر يف ينافنك ناصسغل ةلاصسر ىلع (9102‐8102) يماع لئاصسرلا نم ةعومجم
ةداغو ناصسغ نيب ام ةعجوملا ةصسبتلملا ةقÓعلل ةراصشإا ،«ناصسغ اي هصضعب نم لاحلا» ـب اهتنونع يتلا

ةداغ عم يهو ،ناصسغو انأا ،ناهباصشتم اننأا ىرأا تنك .لئاصسرلا كلت اهل تبتك نم نيبو ينيب امو
.نامصسلا

،يتاذ يف انأا هارأا ’ ام ةبتاكلا ّيف تأار امبر ؟ينافنك ناصسغ عم اهباصشتم ينلعجي كلذ لك له
ةروصص ءانب يف اعمط ،ايناثو ،’وأا هتروصص ىلع اصصرح كلذو ،هيبصشلا نع دعتبأا نأا بحأا يننكلو
وه لظيصسو ،هايإا اموي حبصصأا نلف ،ينافنك ناصسغب اهيبصش نوكأا نأا ايباجيإا ارمأا سسيلف ،يل ةصصاخ
نم هل نوكي نأا هرصسيصس ينافنك ناصسغ نأا عقوتأا ’ :اثلاثو ،يل نايك ’ تهاب لظ انأاو ،ينافنك ناصسغ
نوكي نلف ،هريغ نم اررحتم هصسفن نبا نوكي نأا لجأا نم لمع ام لمع دقف ،ةباتكلا ملاع يف ههبصشي
.ههبصشيل يلثم سصخصش ءاج ول اديعصس
تبتك يننأا لعفلاب ترعصش دقل ؟ةصضحملا ةبآاكلل اعفاد هنوك ُدعي مل مأا ةباتكلل اريثم رمأ’ا ناك له
.بتكي نأا قحتصسي ’ اهفات ائيصش
*****

_ 
 ناطيتصس’ا ةهجاوم يف ةينيطصسلفلا ةيبعصشلا ةدارإ’ا
 ةودقلا يرصس :  ملقب

ططخم نمصض يتأات اهتقرصسو ةينيطصسلفلا يصضار’ا ةرداصصمو ناطيتصس’ا لصسلصسم نم يرجي ام
لÓتح’ا ةلودل ناكصسلا نم ةغرافلا ةصصاخو ةينيطصسلفلا يصضار’ا مصض يلا فدهي ملاعملا حصضاو
نم ينيطصسلفلا بعصشلا لصضاني يتلا ةلقتصسملا ةينيطصسلفلا ةلودلا ةماقا عورصشم فصسنو برصضو
رمتصسم ناطيتصس’ا ةمواقم ىلع رارصصإ’او دومصصلا ناو هريصصم ريرقتو هتيرح لينو اهتماقا لجا

نيطصسلف بعصش نإاو لÓتح’ا دصض ةيبعصشلا ةمواقملا تايلاعف نمصض ةفلتخم لاكصشإاب دعاصصتيو
سسلبانب رانلا لبج لاطبا مهاهو يليئارصسإ’ا ططخملا اذه ذيفنتب حمصسي نل هيصضارا ىلع دماصصلا
انبعصش ريهامج فقتو مهيصضارا ةرداصصم ططخم يلوطبلا مهدومصصو ةيراعلا مهرودصصب نوهجاوي
يصضار’ا نع عافدلل يريهامجلا كرحتلا اذهو ينطولا دهجلا اذه ةمدقم يف ةلصسابلا انتدايقو
ةموكح تاءارجإ’ يدصصتلاو يصضار’ا هذه ىلع ينيطصسلفلا دوجولا تيبثتل ةرداصصملاب ةددهملا
ينطولا هجوتلا تايولوا نم لمعلا اذه دعي ثيح ةيعصسوتلا اهتاصسايصس حصضفو ةيناطيتصس’ا لÓتح’ا

كلذ زاربا ةيبرعلاو ةينيطصسلفلا مÓع’ا لئاصسو نم بلطتيو ةيبعصشلا ةمواقملل ةقرصشم ةروصصو
ةيبرعلا مÓع’ا لئاصسو ربع ثادح’ا ةيطغتو ةيعمق تاصسرامم نم ىرجي ام ةروصص لقن ةرورصضو
سضر’ا يلع ظافحلا ةيمهأاو ينيطصسلفلا دومصصلاو ةيبعصشلا ةمواقملا روصص لقنو ةيلودلاو
لÓتح’ا مئارج حصضفو لÓتح’ا تاوق لبق نم اهيلع ءÓيتصس’او ةرداصصملا نم ةينيطصسلفلا

.عمجأا ملاعلا ربع اهرصشنو
ناطيتصس’ا ةبراحم لجا نم ةينيطصسلفلا ةدايقلا عم يلاصضنلا فقوملا ةدحو دكؤوي انبعصش دومصص نإا

مايقل ةينيطصسلفلا يصضار’ا ةرداصصمب ملصسن ’ نأا انيلع سضرفيو لÓتح’ا ةيهجنعل يدصصتلاو
عيراصشملا ةماقا ربع اينيطصسلف اهتيامح ىلع لمعلاو انصضرا قوف ةديدجلا ةيناطيتصس’ا تادحولا

نكمي ام لقا وه بجاولا اذهف ةرداصصملاب ةددهملا قطانملاو ىرقلا يف انبعصش دومصص معدو اهيلع
كهتني يذلا لÓتح’ا دصض ةينوناقلا ىواكصشلا عفرو ةدحتملا ممأÓل هجوتلا يلع لمعلاو هلعف
. ةينيطصسلفلا سضرأÓل هتقرصس يف يلودلا نوناقلا

ةرداصصملا نم ةينيطصسلفلا سضر’ا ةيامحل ةيناديملا ةدايقلاو انبعصش لاطبا دصشتحا ةمهم ةوطخ
نينطوتصسملا تاماحتق’ يدصصتلاو ةينيطصسلفلا سضر’ا ةيامحو دومصصلا نم اروصص نيبراصض
نينطاوملا ىلع مهئادتعاو ةينيطصسلفلا تادلبلاو ندملاو ىرقلل ةدمعتملاو ةدعاصصتملا نيفرطتملا
ةموكح لبق نم موعدملاو جهنمملاو دمعتملا ديعصصتلا اذه نأاو مهصضرأاو مهتاكلتممو لزعلا
سضرفو ةينيطصسلفلا يصضار’ا مصضل لÓتح’ا ططخم لامكتصسا راطا يف يتأاي ةيليئارصس’ا لÓتح’ا
ينيطصسلف وه ام لك ةحابتصس’ مهدي قÓطإاو نييباهر’ا نينطوتصسملا ةصضبق نيكمتو اهيلع ةدايصسلا

بعصشلا ءانبا قحب ةيعمقلا مهلامعا ةصسراممب نونطوتصسملا رمتصسي انوروك ءابو راصشتنا نم مغرلابو
ىلع رانلا اوقلطاو ةبكرم02 جاجز اومطحو سسلبان بونج ةراوح ةدلب ةمجاهمب اوماقف ينيطصسلفلا
تيعبج ةبرخ يف مانغأ’ا ةاعر ىلع اودتعاو هللا مار برغ ةيناجلا ةيرق اومحتقا امك نينطاوملا

اهريغو محل تيبو سسلبانو ليلخلاو سسدقلا يف ةرمتصسملا مهتامجه ىلا ةفاصضإا هللا مار ةنيدم قرصش
.تاظفاحملا نم
يف ةصصاخو ينيطصسلفلا بعصشلا ءانبا قحب مظنملا ناودعلا تاصسايصس رارمتصساو تاصسرامملا هذه نإا
نم لينلل يلودلا نوناقلل ةيفانملا تاصسرامملا لك مادختصساو ةيبرغلا ةفصضلا ندمو ةلتحملا سسدقلا

ناو يليئارصس’ا حÓصسلا ةوق نم ىوقا قحلا اذه ةوق نإا ثيح ينيطصسلفلا قحلا ةوق ةدارإاو دومصص
ىتح هلاصضن انبعصش لصصاويصسو تابوعصصلاو تايدحتلا تناك امهم رصسكنت نل ةينيطصسلفلا ةدار’ا
ةصصاخو مهملا نم تابو سسدقلا اهتمصصاعب ةدايصسلا تاذ ةلقتصسملا هتلود مايقو لÓتح’ا نم ررحتلا

نييلودلا ملصسلاو نمأ’ا ظفح يف ةيلوؤوصسملا لمحتتو ةدحتملا ممأ’ا لمعت نأا انوروك ءابو راصشنا عم
 .ينيطصسلفلا بعصشلل ةيلودلا ةيامحلا ريفوتو يروفلا لخدتلا

نيطصسلف يف ةنصسحلا اياونلا ريفصس
ةينيطصسلفلا حابصصلا ةديرج ريرحت سسيئر
*****

نيطصسلف يف ةنصسحلا اياونلا ريفصس
ةينيطصسلفلا حابصصلا ةديرج ريرحت سسيئر

_

 ةودقلا يرصس  :  ملقب

نيطصسلف يف ةنصسحلا اياونلا ريفصس
ةينيطصسلفلا حابصصلا ةديرج ريرحت سسيئر

****

ِرحلاِ ملاعلا ِلود ِتاينازيم ُفزنتصست انوروك
يوادللا فصسوي ىفطصصم .د ملقب
ةمظنم عم وأا اهنيب اميف نواعتلاب وأا ىدارف ،ةمداقلا ةليلقلا مايأ’ا لÓخ هلك ملاعلا لود نكمتت مل ام
ًادح عصضيو ،انوروك سسوريفل يدصصتلا ىلع ٍرداقو ٍلعافو ٍعجان ٍراقع فاصشتكا نم ،ةيملاعلا ةحصصلا
يتلا بعرلاو قلقلا ةلاح يهنيو ،هب نيباصصملا ءافصش ىلع ًارداق نوكيو ،هيصشفتو هراصشتنا ةرهاظل
ةثراكلا قوفت ،ىربك ةيداصصتقا ٍةثراك ىلع ٌلبقم هلك ملاعلا نإاف ،مهلك سضرأ’ا ناكصس تداصس
،نيفوتملاو نيباصصملا دادعأا ديازت لظ يف ،ًامومع رصشبلا ةايح ىلع ءابولا اهلكصشي يتلا ةيناصسنإ’ا

نم ثيح ،يعوطلا يلزنملا رجحلل نوعصضخي نيذلا ،مهب هبتصشملا دادعأا يف لوهملا عافتر’او
رابك نم مه مهنم ًةريبك ًةبصسن نأا ًاملع ،سضرأ’ا ناكصس نم نييÓم ةدع ىلإا مهددع لصصي نأا عقوتملا
مهيبردمو مدقلا ةرك يبع’ ريهاصشمو داصصتق’ا بابرأاو لامعأ’ا لاجرو نييمÓعإ’او نييصسايصسلا

 .لودلاو تاعمتجملا يف ةيزكرملا تايصصخصشلا نم مهريغو ،مهيداون ىلع نيفرصشملاو

ٍتاميلعت تردصصأاف ،رذحلاو ةطيحلا تاجرد ىصصقأا تذختا دق ملاعلا لود بلغأا نأا ًايفاخ دعي مل
تارمتؤوملا تفقوأاو ،تايرابملاو ت’افتح’ا تغلأاو ،سسرادملاو تاعماجلا قÓغإاب ٍةمزلم
ىلإا لوخدلا تمظنو ،تاولصصلاو ةعمجلا تلطعو ،تارهمجتلاو تاعمجتلا تعنمو ،تايدتنملاو
تÓحر تفقوأاو دودحلا تقلغأاو ،ةماعلا رجاتملاو قاوصسأ’ا تطبصضو ،ةدابعلا رودو دجاصسملا
ريغو ،اهيصضارأا قوف ًانوناق نيميقملاو اهينطاوم ريغ نم اهدÓب ىلإا نيدفاولا لوخد تعنمو ،ناريطلا
دوكر ىلإا تدأاو ،عمتجملا حئارصش نيب لعافتلا تلطعو ،ةايحلا تدمج يتلا تاءارجإ’ا نم كلذ
نيناوق نمصض ’إا ةماع قاوصسأا ’و ،رذحب ’إا داريتصسا Óف ،ةيجراخلاو ةيلخادلا ةراجتلا داصسكو
 .ةمراصص

،مهتاصسصسؤومو مهتراجت نع نولختيصسو ،مهلامعأا نع نوفقوتيصسو ،مهتويب يف سسانلا فكتعيصس
حابرأا ’و ،ةوجرم ةيلام دئاوع ’ ذإا ،مهعم نيدقاعتملاو مهيدل نيلماعلا حيرصست ىلإا نورطصضيصسو
عجارتو ،تصشمكناو هتكرح تدمجو ،لطعت وأا داصصتق’ا فقوت اذإاو ،ةدكؤوم رئاصسخ لب ،ةعقوتم
موصسرلاو بئارصضلاو كرامجلا دئاوع تصصلقتو ،دÓبلل تاعوفدملا نازيم لتخاو يموقلا لخدلا
ةئيصسلا داصصتق’ا ةلاح سسكعنتصسو ،ًابلصس رثأاتتصس اهلك ةايحلا يحانم نإاف ،تامدخلا نم ةافوتصسملا

بهنلاو بلصسلاك ةريطخ ةيعامتجا ًاصضارمأا قلخت دقو ،اهعابطو اهلك تاعمتجملا تايكولصس ىلع
تاينتقملاو لاومأ’ا ىلع لوصصحلا دصصقب ةعيدخلاو لايتح’او بذكلاو ،ةقرصسلاو قرطلا عطقو
هذه لثم اهيف ترصشتنا ،ممأ’ا ىلع ترم ةهباصشم لحارم ىلع دهصشي خيراتلا لعلو ،كلذ ريغو
ةلاطبلاو رقفلا راصشتناو ،ةيداصصتق’ا ةمظنأ’ا رايهناو ةئبوأ’ا يصشفت لظ يف ةيقÓخأ’ا تافارحن’ا

 .لمعلا سصرف مادعناو

ن˘م د˘يز˘م˘لا ذا˘خ˘تا لÓ˘˘ت˘˘ح’ا ة˘˘لود ل˘˘صصاو˘˘ت
ةيرامع˘ت˘صس’ا تارار˘ق˘لاو ر˘ي˘باد˘ت˘لاو تاءار˘جإ’ا
يف ناطيتصس’ا قيمع˘ت ى˘لإا ة˘فدا˘ه˘لا ة˘ي˘ع˘صسو˘ت˘لا
سسدقلاو ةماع ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا سضرأ’ا

لئاصسولا ىتصشب لمعتو سصاخ لكصشب اهطيحمو
نيب يفارغجلا لصصاوتلا قيقحت ىلع بيلاصسأ’او
رؤوبلاو ةيناطيتصس’ا تاعمجتلاو تان˘طو˘ت˘صسم˘لا
ةف˘صضلا سضر˘عو لو˘ط˘ب ةر˘صشت˘ن˘م˘لا ة˘ي˘ئاو˘صشع˘لا
عراوصشلا نم ديزملا قصش ربع ةلتحملا ةيبرغلا

ديزملا مهتلت يتلا ةمخصضلا ةيناطيتصس’ا قرطلاو
ناو ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ي˘˘صضارأا ن˘˘م
ةلصسلصسو مظنملا يليئارصسإ’ا باهرإ’ا لصسلصسم
قحب لÓتح’ا تاطلصس اهب موقت يتلا مئارجلا
ع˘صشب با˘هرإا ن˘م ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘صشلا ءا˘˘ن˘˘بأا

لÓ˘ت˘ح’ا ة˘لود تا˘صسصسؤو˘م ه˘صسرا˘م˘ت ج˘ه˘ن˘َم˘ُمو
ربع متي تاب ح˘صضاوو ي˘ن˘ل˘ع ل˘كصشب ة˘ي˘م˘صسر˘لا
تاميلعتلاو نيناوقلاو تاع˘ير˘صشت˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
لصصاوتلا نم دحللو نيينيطصسلفلا لتقل ةرصشابملا
ي˘˘صضارأ’ا ة˘˘قر˘˘صس ل˘˘جا ن˘˘م ي˘˘ن˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘صسل˘˘˘ف˘˘˘لا
يليئارصسإ’ا سشيجلا ريزو نÓعإا نإا . ةينيطصسلفلا

ةيمÓعإا ردا˘صصم ه˘ت˘م˘صسأا ا˘م ن˘ع تن˘ي˘ب ي˘لا˘ت˘ف˘ن
لز˘ع ى˘لإا فدا˘ه˘لاو (ةدا˘ي˘صسلا ق˘ير˘ط) ــب ة˘ير˘ب˘ع
ءاج امك سضعب نع اهصضعب ةينيطصسلفلا قطانملا
مامأا لا˘ج˘م˘لا حا˘صسفإاو ،نر˘ق˘لا ة˘ق˘ف˘صص دو˘ن˘ب ي˘ف
ةقطنملا ةحابتصسا يف عورصشلل لÓتح’ا تاطلصس
لصصفو ،اهي˘ف نا˘ط˘ي˘ت˘صس’او1E ـب ة˘فور˘ع˘م˘˘لا

هذه لك ،اهبون˘ج ن˘ع ا˘ه˘لا˘م˘صشو ة˘ف˘صضلا ط˘صسو
ةلود ةماقإ’ ةصصرف ةيأا سضيوقت اهفده تاءارجإ’ا
تايلمع ناو ةدايصس تاذو ةايحلل ةلباق ةينيطصسلف
لÓتح’ا ةلود اهصسرامت يتلا يرصصنعلا لصصفلا
اهعÓتباو ،ةلت˘ح˘م˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا سضرأ’ا ي˘ف
نم يذلا ةيبرغلا ةفصضلا نم ةعصساو تاحاصسمل
ة˘ي˘نا˘كصسلا تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا ل˘يو˘ح˘ت سسير˘كت ه˘نأا˘صش
طيحم يف قرغت ةلوزعم قطانم ىلإا ةينيطصسلفلا
ع˘م ًا˘ي˘تÓ˘صصاو˘م ط˘ب˘تر˘تو ،م˘خ˘صض ي˘نا˘ط˘ي˘ت˘صسا
لÓتح’ا تاطلصس نّكمُي امب ،سضعبلا اهصضعب

ة˘ط˘ي˘ح˘م˘لا ىر˘ق˘لاو تاد˘ل˘ب˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا لز˘ع
،ةصسدقملا ةنيدملا نع لماكلاب اهلصصفو سسدقلاب
ةيني˘ط˘صسل˘ف ة˘لود ة˘ما˘قإا˘ب ر˘ي˘كف˘ت˘لا ى˘ت˘ح ع˘ن˘مو
 .ةيقرصشلا سسدقلا اهتمصصاعب

تاطلصس اهبكترت يتلا ةعصشبلا مئارجلا كلت نإا
تاصسد˘ق˘م˘لاو سسد˘ق˘لا ق˘ح˘ب ير˘كصسع˘لا م˘كح˘لا
ةفلتخم لاكصشأاب لصصاوتت ةيحصسملاو ةيمÓصسإ’ا

دجصسملا ىلع ةيرامعتصس’ا ةيديوهتلا اهتايعادتو
نم ءاوصس ،يميهاربإ’ا مرحلاو كرابملا ىصصقأ’ا

فادهتصسا يف جهنمملاو لصصاحلا ديعصصتلا ثيح
يف ةميدقلا ةدلبللو يميهاربإ’ا مرحلل لÓتح’ا
نيميلا اهنصشي يتلا ةحوتفملا برحلاو ،ليلخلا
زيزعت فده˘ب ن˘ي˘ن˘طو˘ت˘صسم˘لا ةÓ˘غو فر˘ط˘ت˘م˘لا
نم هغيرفتو سضبانلا ليلخلا بلق ىلع مهترطيصس
يقرع ريهطت ةيلمع عصشبأا يف نييلصصأ’ا هناكصس
ىلع برحلا لمصش ا˘م و˘هو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ا˘هد˘ه˘صشت
عيمجو قفارم˘لاو لزا˘ن˘م˘لاو ة˘يرا˘ج˘ت˘لا لا˘ح˘م˘لا

يف ين˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لاو ي˘ن˘طو˘لا دو˘جو˘لا تا˘مو˘ق˘م
˘مر˘ح˘لا لز˘ع ت’وا˘ح˘م ل˘˘م˘˘صشي ا˘˘م˘˘ب ،ةد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
تارايز˘لا ا˘مو ،هد˘يو˘ه˘تو ل˘ما˘كلا˘ب ي˘م˘ي˘هار˘بإ’ا
ةÓغو تينيبو وهاينتن اهب موقي يتلا ةرركتملا
ةميدقلا ةدلبلل فرطتملا نيميلا نم نينطوتصسملا

،مر˘ح˘لا د˘ع˘صصم عور˘صشم رار˘قإاو ،ة˘ن˘يد˘م˘˘لا ن˘˘م
ىلع ة˘ي˘تارو˘ت تا˘مو˘صسر ل˘م˘ح˘ي ر˘ج˘ح ع˘صضوو

اذ˘ه ي˘ف تا˘ق˘ل˘ح ’إا ة˘م˘يد˘˘ق˘˘لا ةد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ل˘˘خد˘˘م
لÓتحا ذ˘ن˘م ل˘صصاو˘ت˘م˘لا ي˘مار˘جإ’ا ل˘صسل˘صسم˘لا
 .7691 ماعلا يف ةنيدملا
سسلجم هصسأار ىلعو يلودلا عمتجملا بلاطن اننإا
ي˘ت˘لا لود˘لا ة˘فا˘كو ي˘بوروأ’ا دا˘ح˘˘ت’او ن˘˘مأ’ا
ة˘عر˘صس مÓ˘صسلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘ل˘ع سصر˘ح˘لا ي˘عد˘˘ت
سضرأ’ا يف ةيليئارصسإ’ا عامطأ’ا فقول كرحتلا
ىلع لÓتح’ا ةلود ةبقاعم مدع نأاو ةينيطصسلفلا
تارارقو يلودلا نوناقلل ةميصسج˘لا ا˘ه˘تا˘كا˘ه˘ت˘نا
نرقلا ةقفصص لظ يفو اهعجصشي ةدحتملا ممأ’ا

لÓتح’ا سسير˘كت ي˘ف ا˘ه˘يدا˘م˘ت ة˘ل˘صصاو˘م ى˘ل˘ع
تارارق نع نÓعإÓل ًاديهمت ،ناطيتصس’ا قيمعتو
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا سضرأÓ˘ل قا˘ط˘ن˘لا ة˘˘ع˘˘صساو م˘˘صض
تانايبب يلودلا عمتجم˘لا ءا˘ف˘ت˘كا نإاو ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا
،قلقلا نع ريبعتلا غيصصو لÓتح’ا مئارجل ةنادإ’ا

مÓصسلاب كصسمتلل ةيلكصشلا ةيلودلا تاوعدلاو
تاطلصس عجصشت تتاب ،نيتلودلا لح سساصسأا ىلع
نم ديزملا باكترا يف يدامتلا ىلع لÓتح’ا
تارارقو يلودلا نوناقلل ةميصسجلا تاقورخلا
 .ةيلودلا ةيعرصشلا

ةينيطسسلفلأ قوقحلأ بهنو ةقرسس لسسلسسم لسصأوت
 ةودقلا يرسس  :  ملقب

لمعلا ةيلا يف بولطملا نزاوتلا ةكرتصشملا ةمئاقلا تققح دقل
نونج فاقيا نم تنكمتو يليئارصس’ا عمتجملا لخاد يصسايصسلا
وهف هبوبا عصسوا نم نجصسلا فلم هرظتني يذلا وهاينتن نيماينب
حجنت نل احصضاو تابو ةوصشرلاو داصسفلا مهتب ةمكاحملل بولطم
هنÓعإاو بمارت سسيئرلا فقاومو ةيكيرم’ا ةراد’ا تاوطخ لك
مجح حصضتيل هيلع تبلقنا لب هفعصست ملو نرقلا ةقفصصب ىمصسي امل
نم هعÓتق’ ينيطصسلفلا بعصشلا دصض كاحت يتلا تارماؤوملا
ةدبرعلاو ناطيتصس’ا ةغل رارمتصساو هقوقح ةرداصصمو ةيصضارا

محري نلو مل خيراتلا نا. ةلتاقلا ةيرصصنعلا ةصسراممو ناودعلاو
بعصشلل ركنتلاو ناودعلا ةحاقو لكبو سسرام يذلا وهاينتنلا اذه
لك سسرامو ةيناودعو ةيرصصنعب لماعتلا يف رمتصساو ينيطصسلفلا
ىلع هتينا˘كما مد˘عو ه˘طو˘ق˘صس ة˘مد˘ق˘م ناو نا˘ط˘ي˘ت˘صس’ا لا˘كصشا
نرقلا ة˘ق˘ف˘صص طو˘ق˘صسل ة˘مد˘ق˘م كلذ ى˘ن˘ع˘ي ة˘مو˘كح˘لا ل˘ي˘كصشت
ةيباختن’ا هتلمح لÓخ يباختن’ا هعورصشم تناك يتلا ةيكيرم’ا
تارصشؤوم يطعي كلذ ناو يليئارصس’ا تيصسنكلا تاباختن’ ةثلاثلا

ةلوجلل ةيكيرم’ا تاباختن’ا يف بمارت سسيئرلا طوقصسب ةحصضاو
ةيعرصشلا قوقحلل ركنتي نم لك فيلح وه لصشفلاف اصضيا ةيناثلا
ةيصضاملا ةبرجتلا نا. ةلادعلا قيقحت هجو يف نوفقي نملو ةيلودلا

يصسايصسلا لمعلا تاي˘ط˘ع˘م د˘ي˘ع˘صص ى˘ل˘ع ة˘ب˘ع˘صص ة˘بر˘ج˘ت تنا˘ك
ةيلمع هاجت جئاتن يأا ةيصضاملا تاونصسلا ققحت ملو ينيطصسلفلا
تايلمع نم اهتلت امو يليئارصس’ا هجوتلا ةيروحم تناكف مÓصسلا
ناطيتصس’ا عيراصشم حتفو ينيطصسلفلا قوقحلا ةبراحمو ركنت
لÓتح’ا جاتنا هداعأاو نرقلا ةقفصص طئارخ مصسرل ناجل ليكصشتو
دونب قيبطتل بوؤودلا مهيعصسو ةينيطصسلفلا ةلودلا مايق ةبراحمو
فقي ينيطصسلفلا بعصشلا املاط رمت ملو نل يتلا نرقلا ةقفصص
نم لينلل كاحت يتلا تارماؤوملا هذهل ايدصصتمو ادحوم افقوم
نرقلا ة˘ق˘ف˘صصب ى˘م˘صسي ا˘م تل˘بو˘ق د˘ق˘ل. ةينيطصسلف˘لا قو˘ق˘ح˘لا
ةيميلقإاو ةيبرعو ةيلود فقاومب بمارت اهنلعأا يتلا ةيكيرم’ا

اهنوك ةيلودلا ةيعرصشلا عم ةصضقانتملاو ةقفصصلا هذهل هصضفار
ةقفصصب ىمصسي ام نأاو لÓتح’ا حلاصصل لماكلاب ةزيحتم تءاج
ةينيطصسلفلا ةيصضقلا يهنت نل انومصضمو امصسا ةلصشافلا نرقلا
رارقتصس’ا مدعو فنعلا نم ديزم ىلإا دوقتصس لب ةيموقلاو ةيبرعلا
ةحلصصم يف تصسيل ةيميلقإا داعبأا اهل نوكتصسو اهجراخو ةقطنملاب
ةمئاقلا حجنت مويلاو ةلداعلا نيطصسلف ةيصضق ةيفصصتل ططخي نم
ةيصسايصسلا ةطراخلا جاتنا ديعتو وهاينتن طاقصسا نم ةكرتصشملا
يليئارصس’ا يبرعلا عارصصلا لحل مÓصس ةطخ ةيأا نإا. ةيليئارصس’ا

نمأ’ا سسلجمل ةيلودلا ةينو˘نا˘ق˘لا تا˘ي˘ع˘جر˘م˘ل˘ل د˘ن˘ت˘صست نأا بج˘ي
قوقحلا اذكو اهيلع قفاوتملا ةدحتملا ممأÓل ةماعلا ةيعمجلاو
سسدقلا ىلع ظافحلا كلذ يف امب ينيطصسلفلا بعصشلل ةيصساصسأ’ا
ةدوعو يعامتج’ا جيصسنلا ةدحوو ةينيطصسلفلا ةلودلل ةمصصاعلا
ةلصشاف ةلواحم تناك بمارت ةقفصص نا. نيينيطصسلفلا نيئجÓلا
نإاو موعزملا مÓصسلا قيقحت مصساب ةينيطصسلفلا ةيصضقلا ةيفصصتل
اكيرمأا نع طيصسولا عانق طوقصس ةقفصصلا هب تءاج ام مهأا نم
عمو مÓصسللا ةيلمع هاجت هيزنلاب سسيل ارود بعلو اهفاصشكناو
ةلحرملا يف نرقلا ةقفصص قيبطت تارايخ ىقبت وهايتنتن طاقصسا
لولح داجيا يف اهلصشف ىلع للدي امم ةدودحم تارايخ يه ةلبقملا

يتلا ةيكيرم’ا ةيناودعلا كلت امو. ةينيطصسلفلا ةيصضقلل ةلداع
ليلد ’ا ةرصساخلا هتقفصص نع هنÓعإاو بمارت سسيئرلا اهصسرام
يذلا وهايت˘ن ه˘ف˘ي˘ل˘ح م˘عدو لÓ˘ت˘ح’ا سسير˘كت˘ل ه˘ت’وا˘ح˘م ى˘ل˘ع
كلت تبثتو ةمداقلا ةرتفلا لÓ˘خ ن˘ج˘صسلاو ة˘م˘كا˘ح˘م˘لا ه˘جاو˘ي˘صس
’و هصضرا ىلع ادماصص ىقبيصس ينيطصسلفلا بعصشلا نا ثادح’ا
حاجن اصضيا نكمي ’و هتدارإاو هدومصص نم لينلا وا هعÓتقا نكمي
ةلودلا نم لينلاو ةينيطصسلفلا ةيصضقلا ةيفصصتل ةلصشافلا مهتلواحم
 . موعزملا مÓصسلا قيقحت مصساب ةينيطصسلفلا

نرقلأ ةقفسص لسشفو طوقسسلأ ويرانيسسو وهاينتن
 ةودقلا يرسس  :  ملقب
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أرهطم ’ولحم جتني سسأدرموبب «ةرقوب دمحمأأ» ةعماجب ءايميكلأ ربخم
 انوروك سسوريف راسشتنا حبكل

ةياجب يف ةيبعسشلأ ءايحأ’اب ةيسسيسسحت ةلفاق ميظنت

دسض يديأÓل مقعمو رهطم لولحم جاتنإا نم سسادرموبب «ةرقوب دمحمأا» ةعماجب ءايميكلا ربخمب ثحب قرف تنكمت
.ةعماجلا سسيئر هنع فسشك امبسسح ،ةمداقلا ةليلقلا مايأ’ا نوسضغ يف نينطاوملا ىلع اناجم عزوي ،انوروك ءابو

ةيلحم˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا تعر˘صش
ةلفاق ميظنت يف ةياجب ةي’وب
ءاي˘حأ’ا بو˘ج˘ت ة˘ي˘صسي˘صسح˘ت
ىربكلا عراوصشلاو ةيبعصشلا
ة˘ي˘عو˘ت˘ل ة˘ي’و˘لا ة˘م˘صصا˘ع˘ب
را˘˘ط˘˘خا ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘˘لا
ع˘˘˘˘م ،ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك سسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف
تامولع˘م˘لا ل˘كب م˘ه˘ت˘طا˘حا
،لتاقلا ءابولا اذهب ةصصاخلا

ا˘ه˘ي˘ل˘ع نو˘م˘ئا˘ق˘لا ى˘لو˘ت˘˘يو
نم ةياقولا ةقيرط حيصضوتب

ءا˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب ن˘˘˘يد˘˘˘ي˘˘˘لا ل˘˘˘˘صسغ
رهطم مادختصساو نوباصصلاو
نم تايقاولا لمحو ،يلوحك
ةفاصضإا ،..تازافقو تامامك
يدا˘ف˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘ّث˘˘ح  ى˘˘لا
لا˘˘صصت’او تا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا
ةقناعملا قيرط نع رصشابملا
ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لاو ة˘ح˘فا˘صصم˘لا وا

ىلع دي˘كأا˘ت˘لا ع˘م ،م˘ه˘لزا˘ن˘م
يف لثمتيو يويحلا بناجلا
ةفاظنلا لماع ىلع ظافحلا
اهنم رفم ’ ةيمازلا ةروصصب
بيصصت يتلا راطخأ’ا يدافتل
ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح˘˘˘˘صص ي˘˘˘˘ف نا˘˘˘˘˘صسن’ا
ةحئاجلا هذه ءارج ةيدصسجلا
ى˘ل˘ع فر˘˘صشيو ،ةر˘˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘لا
نمصض ةيصسيصسحتلا ةي˘ل˘م˘ع˘لا

نويناصسفنو ءابطأا ةلفاقلا هذه
ح˘لا˘صصم˘لا م˘ه˘تد˘ّن˘ج ن˘˘يذ˘˘لا
اذ˘ه˘˘ل ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا
نإا˘˘ف ةرا˘˘صشإÓ˘˘˘لو ،سضر˘˘˘غ˘˘˘لا

ىلا تصصحا دق ةياجب ةي’و
(10) ةدحاو ةلاح ةعاصسلا دح
يف  ايلاح سضيرملا  دجاوتيو
ىفصشتصسمب يحصصلا ر˘ج˘ح˘لا

جÓعلل عصضخي نارمع ليلخ
انوروك سسوريفل لماح وهو
سضار˘عا ه˘ي˘ل˘ع ر˘˘ه˘˘ظ˘˘ت م˘˘لو
،قايصسلا سسفن يفو.سضرملا
تا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘صسلا ترد˘˘˘˘˘˘صصأا
يصضقت تاميلعت ةي˘مو˘م˘ع˘لا
معاطم˘لاو ي˘ها˘ق˘م˘لا  ق˘ل˘غ˘ب
ف˘ي˘ف˘خ˘لا ل˘ك’ا تÓ˘˘ح˘˘مو
سسي˘˘م˘˘خ˘˘لا مو˘˘ي ن˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب
عنم ّمت نأا قبصس امك ،طرافلا

قلغو ةي˘عو˘ب˘صسأ’ا قاو˘صسأ’ا
ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘˘لا  تا˘˘˘حا˘˘˘صسم˘˘˘لا
تاناحلا ،يهÓ˘م˘لا ،ىر˘ب˘كلا

تءاجو..تÓف˘ح˘لا تا˘عا˘قو
ا˘ه˘تر˘قا ي˘ت˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘˘لا هذ˘˘ه
ىلع لمعلا راطا يف ةلودلا

انروك سسوريف راصشتنا حبك
ة˘˘ح˘˘صصلا ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لاو
ة˘ي˘ئا˘قو قر˘ط˘ب ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا

ع˘م ى˘صشا˘م˘ت˘˘ت  ة˘˘يزار˘˘ت˘˘حاو
علهلاو فوخلا عزنتو عقاولا

.نينطاوملا  سسوفن نم
تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا تعر˘˘صش ،ا˘˘م˘˘˘ك
يف تيرزميت ةيدلبب ةيلحملا

ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘˘ف ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب ة˘˘ي’و
ة˘ع˘صساو م˘ي˘ق˘ع˘تو ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
ن˘كا˘مأ’ا ل˘˘م˘˘صشت ،قا˘˘ط˘˘ن˘˘لا
ةيمومعلا تارقم˘لاو ة˘ما˘ع˘لا

ع˘م˘ج˘ت ن˘كا˘مأاو ة˘ي˘م˘صسر˘لاو
راطا يف اذ˘هو ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

سسور˘ي˘ف را˘˘صشت˘˘نا ة˘˘برا˘˘ح˘˘م
وأا نيصسوق باق يذلا انوروك
،سسا˘˘˘ن˘˘˘لا بي˘˘˘صصي نأا ى˘˘˘˘ندأا

هذ˘˘˘ه تق˘˘˘فار ةازاو˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘بو
سسيصسحت تاي˘ل˘م˘ع ة˘ل˘م˘ح˘لا
دصصق ني˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل ة˘يو˘عو˘ت

تاميلعتلا عابتا ىلع مهّلمح
ةح˘صصلا ةرازو ا˘ه˘تر˘قا ي˘ت˘لا

نيديلا لصسغ يف ةلثمتملاو
ع˘م نو˘با˘صصلا˘ب وأا ر˘ه˘˘ط˘˘م˘˘ب
تازافقلاو تامامكلا عصضو
ليبقتلا وأا لاصصت’ا بنجتو
ى˘لإا ة˘فا˘˘صضإا ة˘˘ق˘˘نا˘˘ع˘˘م˘˘لا وأا
ءايحأ’ا يف تاعمجتلا يدافت
عراو˘˘صشلا ي˘˘فو ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘كصسلا

لزانملا يف ءاقبلاو ةقزأ’او
ةرور˘˘صضل˘˘˘ل ’إا تو˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لاو
تاطلصسلا دكؤوتو ،ىوصصقلا
ا˘ه˘نأا تيرز˘م˘ي˘ت˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘˘م˘˘لا

د˘˘˘ي˘˘˘صسج˘˘˘ت ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘صضا˘˘˘˘م
ريبادتلاو ةيئاقولا تاءارجإ’ا
ا˘ه˘تر˘˘قا ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘يزار˘˘ت˘˘ح’ا
،نأا˘˘˘صشلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف ة˘˘˘لود˘˘˘˘لا
ةرورصض ةياقو˘لا نأا را˘ب˘ت˘عا˘ب

.اهب نواهتلا نكمي ’ ةيمتح
ت.Ëرك

ةيئاقولا ةداملا هذه جاتنإا يتأايو
ةمظنملا ريياعم قفو ةرهطملا
يحاي دكؤوِي ،ةحصصلل ةيملاعلا

ه˘˘ل ح˘˘ير˘˘صصت ي˘˘ف ى˘˘ف˘˘ط˘˘صصم
ةرد˘ن˘لاو سصق˘ن˘لا ة˘ه˘با˘˘ج˘˘م˘˘ل»
ةدا˘م˘˘لا هذ˘˘ه ن˘˘م ة˘˘ظ˘˘حÓ˘˘م˘˘لا
ى˘ل˘ع ة˘م˘ق˘ع˘م˘˘لاو ةر˘˘ه˘˘ط˘˘م˘˘لا

يف ةيرئازجلا قوصسلا ىوتصسم
ددهي يذلا ريطخلا فرظلا اذه
سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ل ع˘˘صساو را˘˘˘صشت˘˘˘نا˘˘˘ب

.«(91‐ديفوك) انوروك
اذه جاتنإا ىلع لمعلا يرجيو
ىلإا ادانتصسإا ،يئاقولا لولحملا
عم قيصسنت˘لا˘ب ،رد˘صصم˘لا سسف˘ن
يتلا ةي’ولاب ةراج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لوأ’ا داو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا تر˘˘˘˘˘فو
لفكتلا مث هجاتنإ’ ةيرورصضلا
جيورت˘لا نا˘م˘صض ع˘م ه˘ب˘ي˘ل˘ع˘ت˘ب
عصسوأا ىلع اناجم هل عيزوتلاو
.نكمم قاطن
ي˘ف ة˘ل˘ج˘صسم˘لا ةرد˘˘ن˘˘لا ما˘˘مأاو
يف ة˘ي˘صسا˘صسأ’ا ة˘ي˘لوأ’ا ةدا˘م˘لا

م˘ق˘ع˘م˘لا اذ˘ه ة˘ب˘ي˘كر˘تو جا˘˘ت˘˘نإا
ةدام يف ةلثمت˘م˘لاو ر˘ه˘ط˘م˘لاو
ةدروتصسملا «يليتيإ’ا لوحكلا»
ةعماجلا سسي˘ئر ح˘صضوأا ،ا˘ي˘لا˘ح
ةعانصصو جاتنإا يف عرصش هنأاب
قر˘ف فر˘ط ن˘م لو˘ل˘ح˘م˘لا اذ˘ه
ربخمب نييئاصصخأا مصضت ةيثحب
كلذو ة˘ع˘ما˘ج˘˘لا˘˘ب ءا˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘كلا

ةيعيبط داو˘م ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘عإ’ا˘ب
ريياعم˘لا ق˘فو ة˘ي˘ل˘ح˘م ة˘ي˘تا˘ب˘ن
.ةيلودلا

ايلا˘ح لو˘ح˘كلا ةدا˘م ع˘صضخ˘تو
سسي˘˘ئر ف˘˘ي˘˘صضي ‐ ر˘˘م˘˘خ˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ةيلمع قرغتصست ثيح ‐ةعماجلا
ةبكرملا ةيلوأ’ا داوملل ريمختلا
ةبارق يليت˘يإ’ا لو˘ح˘كلا ةدا˘م˘ل

قÓطنإ’ا اهدع˘ب م˘ت˘ي˘ل عو˘ب˘صسأا
ةدامل ربكأا تايمكبو جاتنإا يف
جاتنإا يف عرصشي اهنمو لوحكلا
م˘ق˘ع˘م˘لاو ر˘ه˘ط˘م˘لا لو˘ل˘ح˘م˘لا
ىل˘ع ةر˘فو˘ت˘م˘لا تا˘ي˘نا˘كمإ’ا˘ب
ي˘ئا˘م˘ي˘كلا ر˘ب˘خ˘م˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم
.ةعماجلل
لو˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه جا˘˘ت˘˘نإا رو˘˘فو
د˘كؤو˘ي ‐ م˘ق˘ع˘م˘˘لاو ر˘˘ه˘˘ط˘˘م˘˘لا
اناج˘م ه˘ع˘يزو˘ت م˘ت˘ي˘صس ‐ي˘حا˘ي

ىوتصسم ىلع نينطاوملا ىلع
تا˘˘˘˘˘حا˘˘˘˘˘صسلاو تاءا˘˘˘˘˘صضف˘˘˘˘˘˘لا
هنأا ىلإا ةراصشإ’ا عم ،ةيمومعلا
تا˘ي˘م˘ك ع˘يزو˘ت م˘ت نأاو ق˘ب˘˘صس
اذ˘˘ه ن˘˘م ار˘˘خؤو˘˘م ة˘˘ي˘˘ب˘˘ير˘˘ج˘˘˘ت
ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
ةيعماجلا تاما˘قإ’او تا˘ي˘ل˘كلا

.ةي’ولا ربع

ك.لامك

فيلاكت سصيلقت هنأاسش نم
 تايافنلا رييسست

ليوحتلأ زكرم ملتسسأ
لبق جاجحلأ ىسسرمل

نأرهوب فايطسص’أ مسسوم
فايطسص’ا مسسوم لبق متيسس
ليوحتلا زكرم مÓتسسا لبقملا
سصسصخملا جاجحلا ىسسرمل
اهلاسصيا لبق تايافنلا سسبكل
ينقتلا مدرلا زكرم ىلا

نم ملع امبسسح ،ويزرأ’
.نارهو ةي’ول ةئيبلا ةريدم
اذه نأا ،وحد ةريمسس تحسضوأاو
هديسسجت متي يذلا زكرملا

زهجم ،نيراتكه ةحاسسم ىلع
تايافنلا سسبكل طغسض ةطحمب
مويلا يف انط06 ةقاطب
هلخدمب غيرفتلل فيسصرو
تايافنلا نحسشل نزولل رسسجو
ةياغ ىلا اهلقن متي يتلا
.ةطحملا

ليوحتلا زكرم حمسسيو
رييسست فيلاكت سصيلقتب
سضيفخت لÓخ نم تايافنلا

ىلا ليوحتلا تايلمع ددع
يتلا ينقتلا مدرلا زكارم
قطانملا جراخ دجوت
سسفن قفو ،ةيرسضحلا
.ردسصملا

تايافنلا زرف نكمي امك
اهنم ردق ربكأا عاجرتسساو
لاجآا ةلاطإا يلاتلابو اهنيمثتل
مدرلا زكارم سضاوحأا لÓغتسسا
.ينقتلا

ىطعيسس ،ىرخأا ةهج نمو
جاجحلا ىسسرمل ليوحتلا زكرم
عمج ةيلمعل ربكأا ةيلاعف
يتلا ةنيدملا هذهب تايافنلا

حايسسلل اريبك ’ابقا فرعت
قفو ،فايطسص’ا مسسوم لÓخ

.ردسصملا تاذ
هنا ةئيبلا ةريدم تركذو
ليوحتلا زكرم زيهجت متيسس
فدهب تايافنلا زرف لئاسسوب
اميسس’ اهنم ردق ربكأا نيمثت
.ةيندعملاو ةيكيتسسÓبلا
زاجنا اسضيأا ىرجي ،ةراسشإÓل
رخآا ليوحت زكرم عورسشم
يلاو بلط اميف ،نيغرسسمب
نيلوؤوسسملا نم ةي’ولا
يراقع ءاعو داجيا نيينعملا
ليوحت زكرم عورسشم ديسسجتل

ىتح ،ريجلا رئب ةرئادب ثلاث
هزكرم يناكسس عمجت لكل نوكي
.هب سصاخلا

  غ.لامآا

ةثدحتسسملا ةيعامتج’ا تائزجتلا نمسض ةجردم
ةماعنلاب ابيرق يتأذلأ ءانبلل ةيسضرأأ ةعطق006.21 نم رثكأأ عيزوت

636.21 ابيرق ع˘يزو˘ت بق˘تر˘ي
يتاذلا ءا˘ن˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘صضرأا ة˘ع˘ط˘ق
ة˘ي’و تا˘يد˘ل˘˘ب ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ر˘˘ب˘˘ع
ن˘م م˘ل˘˘ع ا˘˘م˘˘ب˘˘صسح ة˘˘ما˘˘ع˘˘ن˘˘لا

اتيدلب مصضتو.ة˘ي’و˘لا ح˘لا˘صصم
نمصض ءارفصصلا نيعو ةيرصشم
ة˘˘صصصصخ˘˘م˘˘لا ي˘˘صضارأ’ا هذ˘˘ه
نمصض ةجردملا يتاذ˘لا ءا˘ن˘ب˘ل˘ل
ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جإ’ا تا˘˘˘ئز˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا
لكل ةعطق0004 ةثدحتصسملا

ل˘م˘صشت ا˘م˘ن˘ي˘ب ا˘م˘ه˘ن˘˘م ةد˘˘حاو
000.3 ةما˘ع˘ن˘لا ة˘يد˘ل˘ب ة˘صصح
004 سصصصخ ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ة˘˘ع˘˘ط˘˘˘ق
ن˘ب ن˘م˘˘كم ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل ة˘˘ع˘˘ط˘˘ق
ن˘م ل˘كل ة˘ع˘ط˘˘ق003ورامع
ل˘˘ي˘˘ل˘˘خ ن˘˘ب ن˘˘ي˘˘ع ي˘˘ت˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب
ةعطق072 اذ˘كو سضو˘ي˘ب˘˘لاو
ةعطق651و تو˘ي˘ت ة˘يد˘ل˘ب˘˘ل
بناج ىلإا ةفيصصيف˘صص ة˘يد˘ل˘ب˘ل
نينج تايدلب رب˘ع ة˘ع˘ط˘ق05
ر˘يد˘صصق˘˘لاو رار˘˘غ˘˘مو قزرو˘˘ب

.ردصصملا سسفن قفو
ةيصضرأ’ا عطقلا بناج ىلإاو

ةد˘حاو ل˘ك ة˘حا˘صسم ةدد˘ح˘˘م˘˘لا
ع˘بر˘م ر˘ت˘م002 ب ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م
اهنم نوديف˘ت˘صسم˘لا ى˘ظ˘ح˘ي˘صس
ءا˘ن˘ب˘ل˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لا تا˘نا˘˘عإ’ا˘˘ب
اهت˘م˘ي˘ق رد˘ق˘ت ي˘ت˘لاو ي˘ف˘ير˘لا
لكل جد فلأا007 ب ةيلاملا

سسف˘˘˘ن ق˘˘˘ي˘˘˘صضت د˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسم
.حلاصصملا

هذه عيزوت يف عورصشلا متيصسو
ا˘صصو˘صصخو ة˘ي˘صضرأ’ا ع˘ط˘ق˘لا

ن˘ي˘عو ة˘ير˘صشم ي˘ت˘يد˘ل˘ب ر˘˘ب˘˘ع
ةيلمع˘لا لا˘م˘كت˘صساو ءار˘ف˘صصلا
ءا˘ه˘ت˘نا رو˘ف تا˘يد˘ل˘ب˘لا ي˘قا˘ب˘ب

ة˘يرادإ’ا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
دعبو ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘لا تا˘ف˘ل˘م˘ل

ةينطولا ةيقاطبلا ىلع اهصضرع
.ردصصملا سسفن بصسح نكصسلل
ريمعتلا ريدم دكأا هتهج نمو
ةيرامعملا ةصسد˘ن˘ه˘لاو ءا˘ن˘ب˘لاو

بيدأا دمحم يدي˘م˘ح ة˘ي’و˘لا˘ب
ةمزÓلا تاءارجإ’ا ةفاك ذاختا
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت لا˘غ˘صشأا ي˘ف عار˘˘صسإÓ˘˘ل
تائزجتلا مصضت يتلا عقاوملا
يتاذلا ءانبلل ةهجوملا ةيراقعلا

ن˘م ءا˘ه˘˘ت˘˘نإ’ا ل˘˘جأا ن˘˘م كلذو
«لا˘جآ’ا بر˘قأا» ي˘ف ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا

زا˘˘ج˘˘نإ’ ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب ا˘˘م˘˘ي˘˘صس’
ءا˘م˘ل˘ل ة˘ي˘صسي˘˘ئر˘˘لا تا˘˘كب˘˘صشلا
ي˘ح˘صصلا فر˘˘صصلاو بور˘˘صشلا

 .ءابرهكلاو
ة˘˘ي’و تد˘˘ه˘˘صش ر˘˘ي˘˘كذ˘˘ت˘˘ل˘˘˘لو
ام عيزوت9102 ةنصس ةماعنلا
را˘طإا ي˘ف ة˘˘نا˘˘عإا069براقي
ىوتصسم ىلع يفيرلا نكصسلا
ةهجوم˘لا ة˘ي˘ف˘ير˘لا تا˘ئز˘ج˘ت˘لا
رب˘ع ا˘هؤوا˘صشنإا م˘ت ي˘ت˘لا ءا˘ن˘ب˘ل˘ل
ىرقلاو ةريغ˘صصلا تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا
حلاصصم تراصشأا امك ةدعابتملا
.ةي’ولا
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ةلوؤوسسملا تائيهلا فلتخم عم قيسسنتلاب
ةلأزإ’ عرأوسشلل نوجرخي ناسسملت ناكسس

ءايحأ’أ فيظنتو تايافنلأ
عيبا˘صسأ’ا لÓ˘خ نا˘ك ا˘مد˘ع˘ب
لحم انوروك ءا˘بو ة˘طرا˘ف˘لا
تاب دقف ،ءازهتصسإاو ةيرخصس
ع˘˘ل˘˘ه˘˘لا ر˘˘ي˘˘ث˘˘˘ي ما˘˘˘يأ’ا هذ˘˘˘ه
،نينطاوملا ني˘ب فوا˘خ˘م˘لاو
ع˘˘ي˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ي ثي˘˘˘ح
ف˘ل˘ت˘خ˘م ع˘م ق˘ي˘˘صسن˘˘ت˘˘لا˘˘بو
ى˘ل˘ع ة˘لوؤو˘صسم˘لا تا˘ئ˘ي˘ه˘˘لا
يدصصتلل ةداوه نودب لمعلا
نم كلذو ،كاتفلا ءابولا اذهل

ءا˘˘ي˘˘˘حأ’ا ر˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ط˘˘˘ت لÓ˘˘˘خ
م˘ت ا˘م˘ك ة˘ما˘ع˘˘لا ن˘˘كا˘˘مأ’او
ةددعتم ةمزأا ةيلخ بيصصنت
ا˘ه˘ل˘ي˘كصشت م˘ت تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا
م˘صضتو ع˘صضو˘لا ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘ل
ةلودلا ةزهجأا فلتخم ةيلخلا

ع˘صضو˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م ا˘ه˘ت˘˘م˘˘ه˘˘م
ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘لاو
مارتحإاو ةيئا˘قو˘لا تاءار˘جإ’ا
اذ˘ه ي˘فو ة˘فا˘ظ˘ن˘˘لا طور˘˘صش
ديد˘ع تد˘ه˘صش د˘ق˘ف ،را˘طإ’ا
م˘ي˘ق˘ع˘ت تÓ˘م˘ح ق˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا
ةلودلا تاصسصسؤومو ءا˘ي˘حأÓ˘ل

رودو ةر˘ئاد˘لاو ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا˘˘ك
جÓ˘ع˘لا تا˘˘عا˘˘قو با˘˘ب˘˘صشلا

فيظنت ىل˘ع ةدا˘يز ا˘هر˘ي˘غو
يتلاو خا˘صسوأ’ا ن˘م ءا˘ي˘حأ’ا

ي˘˘ف ا˘˘ب˘˘ب˘˘صس نو˘˘كتا˘˘م ةدا˘˘ع
ديعصص ىلعو ةئبوأ’ا راصشتنإا
عرا˘صشلا نأا ود˘ب˘ي ة˘ي˘˘عو˘˘ت˘˘لا
اديج بعو˘ت˘صسإا ي˘نا˘صسم˘ل˘ت˘لا

تلق ثيح ،ةيعوتلا تÓمح
أادبو ةريبكلا ندملاب ةكرحلا

نوعصضي نينطاوملا تارصشع
ي˘ئا˘قو ءار˘جإا˘ك تا˘ما˘˘م˘˘كلا
سسور˘ي˘ف˘لا لا˘ق˘ت˘نإا يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل
رخآا دي˘ع˘صص ى˘ل˘عو ،ر˘مد˘م˘لا
ةي’و تاط˘ل˘صس تردا˘ب د˘ق˘ف
ة˘يا˘˘قو˘˘لا ءار˘˘جإا˘˘ب نا˘˘صسم˘˘ل˘˘ت
عصضو مت ثيح ن˘ير˘فا˘صسم˘ل˘ل
ن˘م او˘مد˘˘ق ار˘˘فا˘˘صسم052
رجحلا يف ةيبرغملا ةكلمملا
ن˘ي˘ي˘نا˘يز˘لا لز˘ن˘˘ب ي˘˘ح˘˘صصلا

دعب ةرصشاب˘م ة˘صضه˘ن˘لا لز˘نو
ي˘ن˘طو˘لا بار˘ت˘لا م˘˘ه˘˘لو˘˘خد
ةتانزب جاحلا يلاصصم راطمب
عمتجملا هكراب ءارجإ’ا اذه
.ةي’ولاب يندملا

جوتنملا اذه رعسس سضفخو راكتح’ا رسسك دسصق
 ةمسصاعلاب ناينبلأ نيع يف موثلأ عيبل ةطقن حتف

نا˘ي˘ن˘ب˘لا ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب تق˘ل˘ط˘نا
ةيلمع (ةمصصاعلا رئازجلا برغ)
ناويدلا ر˘ق˘م˘ب مو˘ث˘لا ةدا˘م ع˘ي˘ب
كر˘ت˘صشم˘لا ي˘ن˘ه˘م˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
رصسك دصصق ،موحللاو رصضخلل
اذ˘ه ر˘ع˘صس سضف˘˘خو را˘˘كت˘˘ح’ا
اريبك ابلط دهصشي يذلا جوتنملا

ىلا هراعصسا عافترا ىلا ىدأا ام
ا˘م بصسح ،ة˘ي˘لا˘ي˘خ تا˘يو˘ت˘صسم
ةرازو ح˘˘˘لا˘˘˘صصم ىد˘˘˘ل م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
.ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحÓفلا

د˘˘ق˘˘˘ف رد˘˘˘صصم˘˘˘لا تاذ بصسحو
ينهملا ينطولا ناويدلا حرط
˘مو˘ح˘ل˘لاو ر˘صضخ˘ل˘ل كر˘ت˘صشم˘لا
ةداملا هذه نم ةربتعم تايمك»
را˘كت˘ح’ا ر˘˘صسكل قو˘˘صسلا ي˘˘ف
لÓ˘˘خ ن˘˘م ،«ر˘˘ع˘˘صسلا سضف˘˘خو
ةر˘صشا˘ب˘˘م ق˘˘يو˘˘صست تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع

جد005 رعصسب نيكلهت˘صسم˘ل˘ل
.دحاولا مارغوليكلل
راطا يف ةيلمعلا هذه جردنتو
ي˘ن˘طو˘˘لا ناو˘˘يد˘˘لا ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘م
ر˘صضخ˘ل˘ل كر˘ت˘صشم˘لا ي˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا

راعصسأا طبصض ةيلمع موحللاو
نزاوتلا ثادحإاو موثلا جوتنم
جارختصسا لÓخ نم قوصسلا يف
ىدل نزخملا نم موثلا تايمك
.9102 ةنصس ناويدلا
ةي’و تعرصش ،كلذ نوصضغ يف
موثلا ينج ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف يداو˘لا
عرصشت نا رظتني اميف رصضخ’ا

ةيلمعلا سسفن يف راردا ةي’و
ةيادبو يراجلا سسرام ةياهن عم
.لبقملا ليربا
ر˘ع˘صس نأا ى˘˘لإا ةرا˘˘صش’ا رد˘˘ج˘˘ت
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ر˘صضخ’ا مو˘ث˘لا

جد09 ب ردقي ،ةلمجلا قاوصسا
.مارغوليكلل
’ مو˘ث˘لا ر˘ع˘˘صس نا˘˘ك نأا د˘˘ع˘˘بو
ي˘صشف˘ت ل˘ب˘ق جد005 ىدع˘ت˘ي
ذخأا ،ديد˘ج˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
˘ما˘ي’ا ذ˘ن˘˘م ا˘˘يد˘˘عا˘˘صصت ا˘˘ط˘˘خ
ىلا لصصيل ةي˘صضا˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا

ر˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘ف غ˘˘ك/جد0021
يف غك/جد0081و ةمصصاعلا

رثكأا د˘ع˘ت ي˘ت˘لا ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ة˘ي’و
.ءابولا نم اررصضت تاي’ولا

موثلا ىل˘ع بل˘ط˘لا ع˘ف˘ترا د˘قو
ي˘˘صشف˘˘ت ذ˘˘ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ل˘˘˘كصشب
ارظن91˘‐د˘ي˘فو˘ك سسور˘ي˘˘ف
هذ˘ه نو˘كب د˘ئا˘صسلا دا˘ق˘ت˘˘عÓ˘˘ل
ة˘عا˘˘ن˘˘م ع˘˘فر د˘˘عا˘˘صست ةدا˘˘م˘˘لا
.تاصسوريفلا ةحفاكمو مصسجلا

ج.دمحم
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ةليسسملا ةي’و لجحلا نيعب هب ىذتحي اجذومنأاو ةودقو ةرخفم دعي

ةيوبرت تاحفسصو تاسسبق..يسسيع نب دمحم ّذفلأ يبرملأو ذاتسسأ’أ
سضارغأا نع ًاديعبو ً،اعوط سسيلو ًارسسق انلوقع ىلع رطيسست تراسص يتلا ةيلقعلا زرفلا تايلمع نع ًاديعب ظوفحم بيجن ،سسودقلا دبع ناسسحإا ،ميكحلا قيفوت ،نيسسح هطل أارق
ةيبرتلل ةمدخ هسسفن رذن يذلا ميلعتلاو ةيبرتلا داور دحأاو ،ملعلا تاماق نم ةماق هنإا ،هتريسسم تنيز يوعدلا طاسشنلاو ةيبرتلا ةمدخ يف اماع53،هتايفلخو هاياونو لاؤوسسلا

.يسسيع نب دمحم ّذفلا يبرملاو ذاتسسأ’ا اهلهأاو

لاجرلا عنا˘صصو ِلا˘ي˘جأ’ا ي˘ّبَر˘ُم ه˘نإا
ِنع ًةَز˘جا˘ع ُتا˘م˘ل˘كلا ى˘ق˘ب˘ت يذ˘لا
يف ًةقِفخُم ًةرصصاق ُةغÓبلاو ِريبعتلا
ٍةناكم نم ُهقِحتصسي امو ُهقح ِهئاطعإا
ٍةsيعادبإاو ٍةsيبدأا ٍة˘لز˘ن˘مو ٍة˘sي˘عا˘م˘ت˘جا
،ذيمÓتو نيبحمو ءانبأا هفلخ كرت
ظحلا مهفعصسي مل نمم رخآا Óًيجو
نوعمصسيصس مهنكل ،هدنع ةصساردلاب

ةلفاق ىلإا ًامتح نومصضنيصسو هنع
نب دمحم ُذاتصسأ’ا هنإا هل نيبحملا

ٌعصضاوتُم ٌناصسنإا ،جاحلا نبَ يصسيع
ِءاقنلاو ِناميإ’ا˘ب ُه˘ُب˘ل˘ق ٌعَر˘ت˘ُمو اvد˘ج
(53) ِةsدمل َلمع ،ِةءاربلاو ِةبيطلاو
ِسسيردت˘لا ِة˘ن˘ه˘م ي˘ف ا˘ًب˘ير˘ق˘ت ا˘ًما˘ع
ٍلايجأا يuبَر˘ُم َو˘ه˘ف ِد˘عا˘ق˘ت˘ل˘ل َجر˘خو
لجحلا نيع يف ٌفورعمو ٍةرادجب
يلاثملا ِناصسنإ’اب ةليصسملا ةي’وو
جذو˘م˘ن˘لاو ةود˘ق˘لاوِ م˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘صس˘˘ُم˘˘لا
ٍةهازنبَو ٍةَءافكب ُمuلَعُي يذلا ِذاتصسأÓل
ِهذيمÓت نم نوريثكلاو ،ٍسصÓخإاو
نو˘˘˘ما˘˘˘ح˘˘˘ُم ،ءا˘˘˘ب˘˘˘طأا :م˘˘˘ه مو˘˘˘ي˘˘˘لا

ءار˘˘ع˘˘صش ،ةذ˘˘تا˘˘صسأا ،نو˘˘صسد˘˘ن˘˘ه˘˘˘مو
ا˘نذا˘ت˘صسأا ِتاءا˘ف˘˘ك َم˘˘غرو با˘˘ت˘˘كو
ِة˘˘sي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا ِه˘˘تu˘˘Óهؤو˘˘ُمو ِه˘˘ترد˘˘˘قو
ِلجأ’ ِهينافتو ِهتيحصضتو ِهِصصÓخإاو
َسسsرك يتلا ميلعتلاو ةيبرتلا ِةلاصسر
ْأاsؤوّبتيو ْذُخأاي م˘ل ا˘ه˘ل˘جأ’ ِه˘تا˘ي˘ح sل˘ك
اهل ٌلهأا َوه ًةيلاع ًةفيظوو اًزكرم
ملو طقف اًصسsرَدُم ِهتايح َةليط َيقبو
ِهنوكل َكلذو ،اًصشتفُم وأا اًريدُم ْنsيَعُي
و˘ه ا˘م˘كو ًا˘ف˘ير˘صشو ًا˘ف˘ي˘ظ˘ن ًا˘نا˘صسنإا

نأا ِدÓبلا ِهذه يف ِعيمجلل فورعم
َذ˘خأا˘يو ˘َمsد˘ق˘˘ت˘˘ي نأا ُد˘˘ير˘˘ُي ن˘˘م sل˘˘ك
نأا ُبجي َةيلاعلا َفئاظولاو َزكارملا
ِلثُملاوِ ميقلاو ئدابملا نع َلزانتي
ْلعفي مل اذإاو ُهفرَصشو ُهَريمصض َعيبيو
تنا˘ك و˘ل ى˘ت˘ح ُه˘نا˘كم ى˘ق˘ب˘ي كلذ
ِتاءافكلاو تاداهصشلا لك ِهِتزوحب
،ةريخلا هتا˘ف˘صص ن˘مو تu˘Óهَؤو˘ُم˘لاو
انذاتصسأا اهيلع نا˘ك ي˘ت˘لا ة˘طا˘صسب˘لا
يف ىل˘ج˘ت˘ت تنا˘ك ي˘ت˘لاو ل˘ي˘ل˘ج˘لا
،ةصصاخلا هتايح يفو ماعلا هكولصس
ةبحمو ةيعامتجا ةناكم هبصسكأا امم
ن˘ع ا˘فزا˘ع ،ع˘ي˘م˘˘ج˘˘لا بو˘˘ل˘˘ق ي˘˘ف
هل تصضرع يتلا ةريبكلا بصصانملا

ةليبنلا هتلاصسرب ايفتكم ايفو لظو
ر˘ي˘ث˘كلا ا˘ها˘ط˘عأاو ،ا˘ه˘ق˘˘صشع ي˘˘ت˘˘لا

ر˘كصشلا ق˘ح˘ت˘صسي ا˘م˘˘م ..ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلاو
.ريدقتلاو

 ميلعتلاو ةأاسشنلا ..Óعلا بلط
يصسيع نب دمحم يبرملاو ذاتصسأ’ا
يتلا ةنيدملا ةلاصصأا ليصصأا ذاتصسأا
ةانأ’او ربصصلا عصضر ،اهيف سشيعي
دلو ،رهاط˘لا ا˘هار˘ث ن˘م ةد˘با˘كم˘لاو
موي ديدحتلابو ز˘مّر˘لا ي˘ّبر˘م˘لا اذ˘ه
‐ ى˘صسي˘ع يد˘ي˘صس5591..11..91
ةيبرتلا مÓعأا نم ملع ‐ هللا هظفح
ل˘˘ج˘˘ح˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع ي˘˘ف م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لاو
هئاطع يف زربم ذاتصسأا ،ةليصسملاو
،كنحمو مهلم يوبر˘ت ،ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
لثمتت يتلا ةحجانلا تافصصلا كلمي
ةرادإا ىلع هتردقو هتيصصخصش يف
 .فصصلا
ة˘ن˘صس ة˘ي˘ئاد˘ت˘ب’ا ة˘صسرد˘˘م˘˘لا ل˘˘خد
هردصص يف نآارقلا عبر Óماح4691
ىلوأ’ا ةنصسلا سسردي مل » سسي» ءزج
فورحلا نم نكمتم هنوكل يئادتبا

ىلع اهتباتكو ةلماك لمجلا ةءارقو
ةنصسلا ىلإا ةر˘صشا˘ب˘م ل˘ق˘ن ةرو˘ب˘صسلا
ثدحت تناك تÓقنلا هذه ،ةيناثلا
تناك رئازجلاف ،ينوناق ءاطغ تحت

ريصض ’و لÓقتصس’اب دهع ةثيدح
ن˘˘م ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘ب’ا ل˘˘صصاو ،كلذ ي˘˘ف
7691/8691 ى˘˘لإا4691/5691
يف  ةيئاد˘ت˘ب’ا ة˘ل˘حر˘م˘لا ل˘م˘كا م˘ث
ما˘ع ى˘ت˘ح8691 ة˘يد˘م˘˘لا ة˘˘ي’و
ةدا˘ه˘صشلا ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘صصح˘˘ت9691
ةلق ةقفر ‐ مايزيصسلا ‐ ةيئادتب’ا
نأا ثبل ام ّمث  هئÓمز نم ةليلق
ن’ز˘غ˘لا رو˘صس ة˘ن˘يد˘م ى˘لإا ل˘ق˘˘ت˘˘نا
ه˘ت˘صسارد ل˘م˘كيو ي˘لاز˘غ˘لا ة˘يو˘نا˘ث
/9691 يو˘ناـــث˘لاو ط˘صسو˘ت˘م˘˘لا

لصصاو  ،4791/5791ىلإا0791
ِجّوتت مل يتلا ةيم˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ه˘تر˘ي˘صسم
،ايرولاكبلا ةداهصش ىلع هلوصصحب
نيو˘كت ة˘ق˘با˘صسم ي˘ف ح˘ج˘ن ا˘هد˘ع˘ب
ةعيرزوبب طصسوتملا ميلعتلا ةذتاصسأا

ن˘م˘ل ح˘م˘صسي نو˘نا˘ق˘لا نا˘ك ا˘ه˘ت˘˘قو
وأا ى˘لوأ’ا ة˘ب˘تر˘م˘لا ى˘ل˘ع ل˘صصح˘˘ي
ليجصستلاب هل حمصسي ةثلاثلاو ةيناثلا
لصصح د˘ق نا˘ك و˘هو ة˘ع˘ما˘ج˘لا ي˘ف
تاونصس عبرأا ىصضق ،ةيناثلا ةبترملا
ةداهصش لانيل ةيزكرملا ةعماجلا يف
ِجّوتتل ،0891 ماع بادآا سسناصسيل
ةدا˘ه˘صش ى˘ل˘ع ه˘لو˘صصح˘ب ه˘تر˘ي˘˘صسم
سسيردت يف يو˘بر˘ت˘لا قا˘ق˘ح˘ت˘صس’ا
ناديم جليو اهبادآاو ةي˘بر˘ع˘لا ة˘غ˘ل˘لا
نب يريز ةيوناثب ميلعتلاو ةيبرتلا

ىلإا رب˘م˘ت˘ب˘صس ن˘م  ةدا˘ع˘صسو˘ب دا˘ن˘م
بجاولا ءادن ىبل اهدعب ،يام رهصش
ءارفصصلا نيعب نيماع ةدمل ينطولا
ةيبرتلا ناديم ىلإا دعب اميف دوعيل
ناو˘ف˘ن˘عو ة˘م˘يز˘ع ّل˘كب م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو
يديصس كلام مام’ا ةيوناثب ذاتصسأاك
عبرأا يلاوح اهب ىصضق يتلا ىصسيع
،(7891  /3891) نيب ام ،تاونصس
˘مأ’ا ه˘ت˘ن˘يد˘م ى˘˘لإا لا˘˘حّر˘˘لا ّد˘˘صشي˘˘ل
ر˘م˘ع خ˘ي˘صشلا ة˘يو˘نا˘˘ث ط˘˘ب˘˘صضلا˘˘بو
ن˘ي˘ب ا˘م ل˘ج˘ح˘لا ن˘ي˘ع˘ب را˘ت˘˘خ˘˘م˘˘لا
اه˘ي˘ف ّد˘ت˘صشا ثي˘ح ،(5102‐7891)

ه˘تءا˘ف˘كو ه˘تا˘كل˘م تج˘صضنو هدو˘ع
سسوفن يف رثأ’ا َغلبأا كَرتف ةيوبرتلا
ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘˘لا ن˘˘م ه˘˘تذ˘˘مÓ˘˘ت
سسرا˘˘ف˘˘لا ل˘˘جر˘˘ت˘˘ي˘˘ل ة˘˘ي˘˘قÓ˘˘خأ’او
 .5102 ةنصس راوغملا
هتريصسم يف اماع53ـلا وحن ىصضمأا

ىلع ،لا˘ي˘جأا تجر˘خ˘ت ،ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
ى˘لو˘ت ن˘يذ˘لا ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا ن˘˘م ه˘˘يد˘˘ي
ي˘˘ف ة˘˘قو˘˘مر˘˘م ع˘˘قاو˘˘م م˘˘ه˘˘صضع˘˘˘ب
نم مهنمو ،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا م˘ه˘ت’ا˘ج˘م
ي˘ف ا˘ي˘ل˘ع ة˘يدا˘ي˘ق بصصا˘ن˘م د˘˘ل˘˘ق˘˘ت
نمكيو ،نطولا جراخ ىتحو نطولا
هقلأاتو لصضافلا انذاتصسأا حاجن رصس
ةليمجلا هتيناصسنإا هل سسانلا ةبحمو
حور هبلق يف لمحي وهف ، ةيقارلاو
ةوخأ’او ،هذيمÓ˘ت˘ل ة˘ي˘نا˘ح˘لا ةو˘بأ’ا
هوبحأاف م˘ه˘ب˘حأا ،ه˘ئÓ˘مز˘ل ة˘قدا˘صصلا
،عيفر˘لا ه˘ق˘ل˘خ ن˘صسحو ،ه˘ع˘صضاو˘ت˘ل
نيب عمجت يتلا ةديرفلا هتيصصخصشو
ه˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘تو ،ة˘˘حا˘˘م˘˘صسلاو ة˘˘ب˘˘ي˘˘ه˘˘لا
،ة˘م˘كح˘لاو مز˘ح˘لا ن˘ي˘ب نزاو˘ت˘م˘˘لا

ةمدخ يف بصصنت ةل˘ي˘ب˘ن˘لا ه˘ت˘يا˘غو
وجلا ريفوت يف ،هبÓط ةحلصصمو
ي˘ف ءا˘ق˘ترÓ˘ل م˘ئÓ˘˘م˘˘لا يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا
ميقلا عرزو ،ي˘م˘ل˘ع˘لا م˘ه˘ل˘ي˘صصح˘ت
ة˘ي˘مÓ˘صسإ’ا قÓ˘˘خأ’او ة˘˘ل˘˘صضا˘˘ف˘˘لا
لكل هينبتو ،مهصسوفن ي˘ف ة˘ل˘ي˘ب˘ن˘لا

ة˘ع˘ف˘ن˘م˘لا˘ب دو˘ع˘ت ة˘ير˘يو˘ط˘ت ة˘يؤور
يف ىحمي ’ ارثأا كرت امم ،مهيلع
ةذتاصسأ’ا نم هئÓمزو هبÓط ةركاذ
يف مهتاداهصش تناك كلت ،لصضافأ’ا

ذا˘ت˘صسأا ر˘يد˘ق˘˘لا ي˘˘بر˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ق˘˘ح
هب نورخف˘ي م˘هو ،ي˘بر˘م˘لا لا˘ي˘جأ’ا

.مهب رخفي وه امك
ءاذغ..ةعلاطملاو ةءارقلا

لقعلاو حورلا
د˘م˘ح˘م خ˘ي˘˘صشلا نا˘˘صسن’ا ذا˘˘ت˘˘صسأ’ا

ِةsيبرعلا ِةغللا يف ٌسسuرمتمو ٌنكمتم
ميدقلا ‐ يبرعلا ِبدأ’ا ىلع ٌعلطُمو
اvدج ًةعصساو ًةفاقث ُكلتمي ،ثيدحلاو ِع˘ي˘صضاو˘م˘لاِ م˘ظ˘ع˘م ي˘˘ف ا˘˘ًما˘˘م˘˘لإاو
هتموادمل اذهو ىرخأ’ا ِت’اجملاو
ةيرثلاو ةريهصشلا يبرعلا ةلجم ىلع
لصسرت ىرخأا ةلجم يف هكارتصشاو
َركذأا نأا ُديرأاو اناجم ندنل نم هيلإا

ِةغلل ًاذاتصسأا َناك انذاتصسأا نأا َهuونأاو
يف اًرuحبتمَو يونا˘ث˘لا ي˘ف ِة˘ي˘بر˘ع˘لا

دقو ٍعصساو ٍلكصشب اهبادآاو ِةغللا هذه
با˘ت˘كلاو ِءار˘ع˘˘tصشلا ِسضع˘˘ب˘˘ب َر˘˘sثأا˘˘ت
قي˘فو˘ت ،ن˘ي˘صسح ه˘ط˘ك ن˘ي˘uي˘م˘لا˘ع˘لا
،سسود˘ق˘لا د˘ب˘ع نا˘˘صسحإا ،م˘˘ي˘˘كح˘˘لا
يف َرثأاتلا اذه ُدجنو ،ظوفحم بيجن

Óًكصش ةيوبرتلاو ةيميل˘ع˘ت˘لا ه˘تا˘ي˘ح
اًد˘ْع˘ُبو ا˘ًبو˘ل˘صسأاو ًة˘غ˘ل ،ًا˘نو˘م˘˘صضمو

اvيفصسلفو اvي˘نا˘صسنإاو ا˘vير˘كفو ا˘vي˘فا˘ق˘ث .اًديدجتو اvينفو
يتلا ةعلاطملا نأاصشب لاق انتدحتم
يننأا ركذا» امامت مويلا ةبئاغ اهارن

يهنأا ’ ةيوناثلا ةلحرملا يف تنك
نع ناث باتك يف أادبأا ىتح اباتك
ار˘˘ظ˘˘ن ط˘˘ق˘˘ف ةرا˘˘ع˘˘ت˘˘صس’ا ق˘˘ير˘˘ط
اهتقو ة˘ب˘ع˘صصلا ة˘يدا˘م˘لا فور˘ظ˘ل˘ل
،ميكحلا قيفوت  نيصسح هطل تأارق
بي˘ج˘˘ن ،سسود˘˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘ع نا˘˘صسحإا˘˘ب
ملعت اهلك انتايح فاصضأاو ،ظوفحم
ي˘ف تا˘قر˘ط˘لا ي˘ف تا˘˘حا˘˘صسلا ي˘˘ف
عم لطعلا ما˘يأا ة˘صصا˘خو ي˘ها˘ق˘م˘لا
ر˘صضخ˘ل جاو˘˘ي˘˘ع ة˘˘صصا˘˘خ ءÓ˘˘مز˘˘لا

هعم لدابتأا تنك يذلا ،هللا همحر
سضعبلا انصضعب عجصشن انكو بتكلا

تزكر:هلوقب متخيل ةعلاطملا ىلع
حاجنلا رصس اه˘نأ’ ة˘ع˘لا˘ط˘م˘لا ى˘ل˘ع
بÓطلا ةايح نم ةبئاغ مويلا اهنأ’و
ةصسردملا ن˘م تم˘ل˘ع˘ت د˘ق˘ل ،ا˘ما˘م˘ت
ن˘م ر˘ث˘كأا ةا˘ي˘˘ح˘˘لا ن˘˘مو ا˘˘ه˘˘صسورد
ملعت ءÓمزلا ع˘م ي˘ب˘ع˘ل˘ف ا˘ه˘صسورد
لق لب ملعت ةذتاصسأ’اب كاكتح’او
  .ةايحلا ناولأا نم تئصش ام اهيف

..يعامتجاو يوعد كارح
ُةرuيخ لامعأاو مئاد روسضح

ةلسضاف
ِمـــل˘ع˘˘ل˘˘ل ه˘˘تا˘˘ي˘˘ح ب˘˘َهَو ا˘˘نذا˘˘ت˘˘صسأا

ادــيصصر كلمي نكي ملف ِءاطعلاو
ي˘ن˘يد˘لا لا˘ج˘م˘لا ي˘ف ا˘ط˘ي˘صسب و˘˘لو
ا˘هد˘جو ة˘ب˘ي˘ط ة˘˘عا˘˘م˘˘ج ل˘˘صضف˘˘يو
نيعب قيتعلا د˘ج˘صسم˘لا ي˘ف ط˘صشن˘ت
ةيوناث يف اذاتصسأا ناك امل لجحلا
أاد˘ب ى˘صسي˘ع يد˘ي˘صسب كلا˘˘م ما˘˘م’ا
م˘ه˘˘تا˘˘ق˘˘ل˘˘ح ر˘˘صضح˘˘يو  م˘˘ه˘˘مزÓ˘˘ي
يف ةينيد ةبتكم أاصشنأاو مهتاودنو
فلتخمو ثيدحلا بتك مصضت تيبلا
،بطق يعارملا ،ريثك نبا ريصسافتلا

نع Óصضف يراخبلا حيحصص اذكو
ةاعدلا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل ة˘يو˘عد˘لا بت˘كلا

بناجلا يف ديج  ديصصر هيدل تابو
تاقلحلاو سسوردلاب هززع ينيدلا
د˘جا˘صسم˘لا ي˘ف ا˘ه˘مد˘ق˘ي نا˘ك ي˘ت˘˘لا

ةينيدلا تابصسانملا يف ةكراصشملاو
1991 ة˘يا˘˘غ ى˘˘لإا4891 ما˘˘ع ن˘˘˘م
َبtصصع˘ت˘لاو َة˘ن˘ي˘غ˘صضلا ًاذ˘با˘ن نا˘كف
ةsبحملاو يخآاتلاو ِدصضا˘ع˘ت˘ل˘ل ا˘ًي˘ِعاد
ىلع رصضحلا مت نأا ىلإا ِعيمجلا نيب
هناكمإاب دعي ملو يوعدلا طاصشنلا
امك دجاصسملا يف سسوردلا ميدقت

،ة˘ع˘م˘ج˘لا بط˘خ ’و ةدا˘ع˘لا تر˘˘ج
ا˘هد˘ع˘ب يو˘عد˘لا ل˘م˘ع˘لا ر˘صصت˘قا˘˘ف
ي˘ف رو˘صضح˘لا ى˘ل˘ع :ه˘˘لو˘˘ق بصسح
حلصصلا تاءاقلو زئانجلا تابصسانم
ا˘هرود˘ب ي˘ت˘لا جاوز˘لا تا˘ب˘صسا˘ن˘˘مو
ناك دقف ، عجارتتو لقت تحبصصأا

هقÓخأا يف ىذتحي اًلاثم لاز امو
ًاصصلخ˘م ،ع˘ي˘م˘ج˘لا ع˘م ه˘تÓ˘ما˘ع˘تو
ًاعدبم ،هلمع يف ًاينافتمو ًارباثمو
سسر˘غ ي˘ف عاد˘بإ’ا ة˘م˘ل˘ك ى˘ن˘ع˘م˘˘ب
يف ةيوقلا هتامصصب كرتو ةبحملا

عرز˘ف  هو˘ب˘حأا ن˘م بو˘ل˘قو لو˘˘ق˘˘ع
،ءافولاو نطولا بحو لم’ا مهيف
يو˘˘عد˘˘لا ي˘˘طا˘˘˘صشن نا˘˘˘ك :لو˘˘˘ق˘˘˘ي
ط˘ي˘صسب˘لا ن˘يو˘كت˘لا ع˘م ى˘صشا˘م˘ت˘˘ي
مل يصصخصش دهج وهو عصضاوتملاو
’و ةصسردم نم ’و خيصش نع نكي

مهاز˘ج ناو˘خا ل˘صضف˘ب نا˘ك ة˘ع˘ما˘ج
ة˘˘ع˘˘لا˘˘ط˘˘مو ا˘˘صسورد ،ار˘˘ي˘˘خ ه˘˘˘ل˘˘˘لا

اذ˘ه ي˘ف عا˘ب م˘ه˘ل ن˘م˘ب ا˘كا˘كت˘˘حاو
.لاجملا

تايركذ ..فقاومو تاطحم
ىسسنت ’

هّدكب هَتعمُصس ىنب ما˘م˘ه˘لا ا˘ن˘صسرا˘ف
تناك تاونّصسلا هذه ةليط هداهتجاو
ًءا˘ط˘ع هر˘م˘˘ع تار˘˘ت˘˘ف بصصخأا ن˘˘م
تا˘ير˘كذ˘لا˘ب ىأÓ˘م تنا˘كف ،ءا˘م˘نو
نلو مل يت˘لا ة˘خ˘صسار˘لا ف˘قاو˘م˘لاو
انيلإا انثدحت ذا ،هتركاذ نم ىحمت

هتكراصشم ةيادبلا ،اهنم سضعب نع
ةدا˘˘ه˘˘صش نا˘˘ح˘˘ت˘˘ما ح˘˘ي˘˘ح˘˘صصت ي˘˘ف
يف ةر˘م52 نم رث˘كأا ا˘يرو˘لا˘كب˘لا

هل تحنم ،نطولا تاي’و نم ددع
02 ن˘˘م ف˘˘صصنو81 ة˘مÓ˘ع ى˘ل˘ع
ةزاتمم ةمÓع يهو سشيتفت ةمÓعك
تاودنلا ريطأات دانصسا ىلإا ةفاصضإ’اب
سشت˘ف˘م˘لا فار˘صشإا تح˘ت ة˘يو˘بر˘˘ت˘˘لا

ه˘ن˘م بل˘ط˘ي نا˘ك اذ˘ه ى˘ل˘ع ةوÓ˘˘ع
اهتباتكو ةيجذومنلا ةباجإ’ا ميدقت

ةذ˘تا˘صسأ’ا ةدا˘صسل˘ل ةرو˘ب˘صسلا ى˘˘ل˘˘ع
اذ˘˘ه نا˘˘ك :لا˘˘ق ذا ن˘˘ي˘˘ح˘˘ح˘˘صصم˘˘لا
ابعتم ناك هنأا مغر اريثك ينفرصشي
˘ما˘مأا تنأا˘ف د˘حاو نآا ي˘ف ا˘جر˘˘ح˘˘مو
سسف˘ن ي˘ف ذا˘ت˘صسأا ة˘˘ئا˘˘م ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا
ىلإا ان˘ب دا˘ع ا˘ن˘ف˘ي˘صض ،سصا˘صصت˘خ’ا
ادهاصش يق˘ب ي˘ت˘لا تا˘ظ˘ح˘ل˘لا عورأا

تكرت يت˘لاو ه˘تر˘ي˘صسم ي˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘ع
هميركت  دنع هصسفن يف رثأ’ا غلاب
ىد˘˘˘حإا˘˘˘ب ةذ˘˘˘تا˘˘˘صسأ’ا ةدا˘˘˘صسلا ن˘˘˘˘م
فار˘صشإا تح˘ت ة˘ل˘ي˘صسم˘لا تا˘يو˘˘نا˘˘ث
نم هميركت مت امك ةداملا سشتفم
را˘ت˘˘خ˘˘م نو˘˘ن˘˘ع˘˘ج ر˘˘يد˘˘م˘˘لا فر˘˘ط
رمع خيصشلا ةيوناث ةذتاصسأا ةداصسلاو
تاونصسل اهب لغتصشا يتلا راتخملا

يد˘ل ن˘كت م˘ل :ا˘ن˘ل بر˘عأاو ة˘ل˘يو˘ط
ملف ة˘يرادإ’ا بصصا˘ن˘م˘لا ي˘ف ة˘ب˘غر
يتمهم ي˘ف ي˘حا˘ج˘ن ،ا˘ه˘ي˘ف كرا˘صشأا
ي˘ئا˘ن˘بأا˘ب ي˘ت˘قÓ˘˘عو ة˘˘ي˘˘صسيرد˘˘ت˘˘لا
مهمارتحاو ةداملل مهبحو ذيمÓتلا
نأا يصسفن ىلع ادهع ذخأا ينلعج يل
،Óعف ثدح ام اذهو رورملا قلعأا

ان˘خ˘ي˘صش ع˘م تثد˘ح ة˘ف˘ير˘ط ة˘ثدا˘ح
ذيمÓتلا نم ادحاو نأا يه انل اهدرصس
مصسقلاب سسردي نأا ظحلا هفعصسي مل
د˘ع˘ت˘صسم ا˘نأا ي˘ل لا˘ق ه˘˘صسردا يذ˘˘لا

سسردأا نأا طر˘˘˘صشب ة˘˘˘ن˘˘˘صسلا ةدا˘˘˘عإ’
مل ،ه˘ل˘لا نا˘ح˘ب˘صس تل˘ق˘ف  ،كم˘صسق˘ب
ركذو ءابجنلا هذيمÓت انخيصش سسني
رو˘ت˘كد˘لا خ˘˘ي˘˘صشل˘˘ل ه˘˘صسيرد˘˘ت ا˘˘ن˘˘ل
ي˘˘نا˘˘م˘˘حر ظو˘˘ف˘˘ح˘˘م ة˘˘ي˘˘˘عاد˘˘˘لاو
نيذلاو نصسح ديعصس نب ذاتصسأ’او
.مويلا دحل مهب رخفي
ةريصسمل قاربلا ير˘ث˘لا ءا˘ط˘ع˘لا اذ˘ه
لايجأا ذاتصسأ’ ةرطع ةريصسو ةلفاح
نطولا اذهل ىنجف ابيط اعرز عرز
،را˘ي˘خأ’ا لا˘جر˘لا ن˘م ة˘ع˘نا˘ي ارا˘م˘ث
بح ل˘كب ر˘كصشي˘ف ر˘كذ˘ي ه˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘ف
،ةريخلا هدوهج ىلع ريدقتو نانتماو
اذ˘ه ن˘م ا˘صضع˘˘ب در˘˘ن نأا ا˘˘ن˘˘ل ل˘˘ه˘˘ف
نو˘˘كي˘˘ل ءا˘˘فو˘˘لا اذ˘˘هو ل˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘˘لا
ءا˘ف˘˘ت˘˘ح’ا ن˘˘م بي˘˘صصن ه˘˘ب˘˘حا˘˘صصل
،سسو˘م˘ل˘م˘لا يو˘ن˘ع˘م˘لا م˘ير˘˘كت˘˘لاو
هذه ميركت ىلإا ردابن نأا لمأا يلكو
،ةدئارلا ةي˘بدأ’او ة˘يو˘بر˘ت˘لا ة˘ما˘ق˘لا

فuر˘صشم تي˘˘صصو ًةد˘˘ي˘˘م˘˘ح َبقا˘˘ن˘˘م
˘ِما˘يأ’ا ىد˘م اًد˘لا˘خ ُهُر˘كذ ى˘ق˘ب˘ي˘˘صس
اvينف : هنم ةدافتصس’ا بجو ِروهtدلاو .اvيوبرتو اvيفاقثو اvيركفو

فسسوي نب . رسضخل . أا / ملقب
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ءاغلإ’أ ةفاح ىلع يلاطيإ’أ يرودلأ
يرود˘لا ن˘م ي˘لا˘ح˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘لا تا˘˘ب

يصشفت ببصسب ،ءاغلإ’اب اًددهم يلاطيإ’ا
ايلاطيإا ءاحنأا فلتخم يف انوروك سسوريف
تاباصصإ’ا دادعأا دادزتو.ةريبك ةروصصب
سسوريفب ا˘ًي˘مو˘ي ا˘ي˘لا˘ط˘يإا ي˘ف تا˘ي˘فو˘لاو
فا˘ق˘يإا م˘غر ،ع˘˘ير˘˘صس لد˘˘ع˘˘م˘˘ب ا˘˘نورو˘˘ك
ن˘م بر˘ق˘ي ا˘˘م ذ˘˘ن˘˘م يور˘˘كلا طا˘˘صشن˘˘لا
يريروك» ةفي˘ح˘صصل ا˘ًق˘فوو.نيعوبصسأا
م˘ت ه˘نإا˘ف ،ة˘ي˘لا˘ط˘يإ’ا «ترو˘˘ب˘˘صس و˘˘ل˘˘ل˘˘يد
ي˘م˘صسر˘لا ر˘ي˘غ عا˘م˘ت˘ج’ا ي˘ف ثد˘ح˘ت˘˘لا
لمأا نأا ،يصضاملا ةعمجلا موي ،داحتÓل
مصسوم˘لا اذ˘ه يرود˘لا ة˘لو˘ط˘ب فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا
نأا ى˘لإا ترا˘˘صشأاو.رثكأاف رث˘كأا لءا˘صضت˘ي
اوحرتقا عامتج’ا يف نيكراصشملا سضعب
ناوج ر˘ه˘صش ن˘م اًءد˘ب يرود˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا
تايرابملا بعل نم ةدافتصس’ا عم ،لبقملا
نأا تحصضوأاو.هلمكأاب لبقملا ةيليوج يف
ويرانيصسلا روصصت لصضف رخآ’ا سضعبلا
رارصصإ’ا عم ،هعم لماعتلا ةيفيكو أاوصسأ’ا

’ لبقملا مصسوملا ىلع زيكرتلا نأا ىلع
يلا˘ط˘يإ’ا دا˘ح˘ت’ا ة˘يو˘لوأا ح˘ب˘صصي نأا د˘ب
يف عصضولا نإا ةفيحصصلا تلاقو.ةيدنأ’او
ليلدب ،رطاخملاب اًفوفحم لازي ’ ايلاطيإا
مجن ’ابيد ولواب ةباصصإا تنلعأا سسمأ’اب نأا

ر˘يد˘م˘لا ي˘ن˘يد˘لا˘م و˘لوا˘بو ،سسو˘ت˘ن˘˘فو˘˘ج
بع’ يلليناد ه˘ل˘ج˘نو ،نÓ˘ي˘م˘ل ي˘ن˘ق˘ت˘لا
.«يرينوصسورلا»

لامكتسس’ ديدج لح
ةيزيلجن’أ ةلوطبلأ

يرودلا ةطبار نأا يفحصص ريرقت ركذ
فدهتصست ،مدقلا ةركل زاتمملا يزيلجنإ’ا
،لبقملا ناوج لوأا يف ةقباصسملا فانئتصسا

ةرتف لبق عيباصسأا ةتصس يف اهلامكتصساو
1202‐0202 م˘صسو˘م قÓ˘ط˘ناو ة˘حار˘˘لا
يادنصص» ةفيحصص تلاقو  ،توأا رهصش يف
ة˘ط˘خ˘لا هذ˘ه نإا د˘حأ’ا مو˘ي˘لا «فار˘غ˘ي˘ل˘˘ت
سصيلقتل ويرانيصس لصضفأا لثمت ةيئدبملا

بتاور عفد لصصاوت يتلا ةيدنأ’ا رئاصسخ
بب˘صسب طا˘صشن˘لا ف˘قو˘ت م˘غر ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا
تاقباصسم تفقوتو  ،انوروك ءابو راصشتنا

31 يف ارتلجنإا يف ةريبكلا مدقلا ةرك
ىتح ،زات˘م˘م˘لا يرود˘لا ا˘ه˘م˘هأاو ،سسرا˘م
د˘يد˘م˘ت م˘ت˘ي نأا ل˘ب˘ق ل˘˘ير˘˘فأا ن˘˘م ع˘˘بار˘˘لا
نكل ،هتاذ رهصشلا نم03 ىتح فاقيإ’ا
ماع ةدمل0202 ابوروأا ممأا ةلوطب ليجأات
رار˘˘م˘˘ت˘˘صسا ما˘˘مأا لا˘˘ج˘˘م˘˘لا ح˘˘˘ت˘˘˘ف د˘˘˘حاو
طرصشب لوطأا ةرتفل ةيلحملا تاقباصسملا
دوق˘ع ن˘كل.يحصصلا ع˘صضو˘لا ن˘صسح˘ت
رخآا يف اهصضعب يهتني يتلا ،نيبعÓلا

داحت’ا نأا مغر ةلكصشم لثمت امبر ،ناوج
ي˘ف ر˘ظ˘ن˘˘ي ه˘˘نإا لا˘˘ق (ا˘˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘لا) ي˘˘لود˘˘لا
ةفيحصصلا تدكأاو ،ةل˘م˘ت˘ح˘م «تاءا˘ف˘عإا»
هنإاف ةيلاحلا ةطخلل اقفو هنأا ةيناطيربلا
سسأاكو زاتمملا يرودلا فانئتصسا متيصس
رو˘˘˘صضح نود يز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نإ’ا دا˘˘˘ح˘˘˘˘ت’ا

‐0202 مصسوم نأا تفاصضأاو ،نيعجصشم
ي˘ف ق˘ل˘ط˘ن˘ي نأا سضر˘ت˘ف˘م˘لا ن˘˘م1202
.توأا نم نماثلا

مسضني ينابسسإ’أ ةركلأ داحتإأ
دايبملوأ’أ ليجأاتب نيبلاطملل

،مدقلا ةركل ينابصسإ’ا داحت’ا مصضنا
ةرود ل˘ي˘جأا˘ت˘ب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م˘لا ة˘ل˘˘م˘˘ح ى˘˘لإا
يف ةلبقملا ةيفيصصلا ةيبملوأ’ا باعلأ’ا

انوروك سسوريف ةمزأا مقافت دعب ويكوط
sنأا هل نايب يف ،داحت’ا دكأاو ،دجتصسملا ى˘لإا نآ’ا ه˘جو˘ت نأا ي˘غ˘ب˘ن˘ي دو˘ه˘ج˘لا ل˘ك

راصشأاو ،انوروك سسوريف ةحفاكم لاجم
سسي˘ئر سسلا˘ي˘بور سسيو˘ل» sنأا ى˘لإا نا˘ي˘ب˘لا
ليجأاتل ابلط مدق ،ينابصسإ’ا ةركلا داحتا
،سشناراماصس وينوطنا ناوخ ىلإا دايبملوأ’ا

ع˘م ه˘عا˘م˘ت˘جا لÓ˘خ ر˘مأ’ا سسف˘ن ل˘˘ع˘˘فو
مصضناو ،«ىرخأا ةينابصسإا ةيصضاير تاداحتا
ريبك ددع ىلإا ينابصسإ’ا ةركلا داحتا كلذب
ناجللاو ،ةينطولا ةيصضايرلا داحت’ا نم
ليجأاتب ةبلاطملا يف ةينطولا ةيبملوأ’ا
راثأا نم افوخ ؛قح’ دعوم ىلإا ،دايبملوأ’ا
.انوروك سسوريف
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مويلا ،ينابصسإا يفحصص ريرقت دكأا
ط˘ط˘خ˘ي ة˘نو˘ل˘صشر˘ب يدا˘ن نأا ،د˘حأ’ا
ناوطنأا ي˘صسنر˘ف˘لا ن˘ع ءا˘ن˘غ˘ت˘صسÓ˘ل

لÓ˘خ ،ق˘ير˘ف˘لا م˘جا˘ه˘م ،نا˘مز˘˘ير˘˘غ
.لبقملا يفيصصلا وتاكريملا

«ترو˘ب˘˘صس» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صصل ا˘˘ُق˘˘فوو
فدهت ةنولصشرب ةرادإا نإاف ،ةينابصسإ’ا
مصسو˘م˘لا لÓ˘خ ق˘ير˘ف˘لا ةو˘ق ةدا˘يز˘ل
لقأا قافنإا لÓخ نم نكلو ،لبقملا

.ةيلاحلا ةينازيملا يف جردملا نم
ةرادإا رار˘˘˘˘˘ق نأا ى˘˘˘˘˘لإا ترا˘˘˘˘˘˘صشأاو

يتلا ةيلاحلا ةمزأÓل دوعي اصسرابلا
ر˘ئا˘صسخ˘لا بب˘صسب ،يدا˘ن˘لا ا˘ه˘صشي˘ع˘ي

ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ت’و˘ط˘ب˘لا ف˘قو˘ت بق˘ع
سسور˘ي˘ف ي˘صشف˘ت د˘ع˘˘ب ة˘˘ي˘˘بوروأ’او
ة˘نو˘ل˘صشر˘ب نأا تح˘صضوأاو.انوروك
بي˘ل˘ي˘ف م˘صض د˘ير˘ي ٍدا˘ن ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘ي

،خنويم نرياب ىلإا راعملا وينيتوك
ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ث˘كلا لاو˘مأ’ا سضيو˘˘ع˘˘ت˘˘ل
’ ي˘˘كو ،ه˘˘م˘˘صضل يدا˘˘ن˘˘لا ا˘˘ه˘˘ع˘˘فد
مصسوملا يف هبتار اصسرابلا لمحتي
ةرادإ’ا نإا ةفيحصصلا تلاقو.لبقملا

ي˘˘˘ف نا˘˘˘مز˘˘˘ير˘˘˘غ ا˘˘˘˘ًصضيأا تع˘˘˘˘صضو
بماك» يف دحاو ماع دعب ،وتاكريملا

ريظن ديردم وكيتلتأا نم اًمداق «ون
.وروأا نويلم021

ءا˘˘˘ج نا˘˘˘˘مز˘˘˘˘ير˘˘˘˘غ نأا تفا˘˘˘˘صضأاو
نأ’ ،يفل˘خ˘لا با˘ب˘لا ن˘م ة˘نو˘ل˘صشر˘ب

ةقفصصلا هذه نأا تأار سسبÓملا ةفرغ
تلبقت ا˘ه˘ن˘كلو ،ة˘يرور˘صض ن˘كت م˘ل
ةدعاصسملل يصسنرفلا مجاهملا دوجو
.تاراصصتن’ا قيقحت ىلع

نأا «وفيترو˘ب˘يد ود˘نو˘م» تر˘كذو

ل˘ي˘حر ى˘ل˘ع ق˘فاو˘ي˘صس ة˘˘نو˘˘ل˘˘صشر˘˘ب
،طق˘ف وروأا001 لباقم نا˘مز˘ير˘غ
عفد لبقي نم كانه نأا يدانلا دقتعيو
دتيانو˘ي ر˘ت˘صسصشنا˘م ل˘ث˘م م˘قر˘لا اذ˘ه
نامري˘ج نا˘صس سسيرا˘بو ي˘صسل˘ي˘صشتو
.لانصسرآاو

ر˘˘خآا اًرا˘˘ي˘˘خ ة˘˘نو˘˘ل˘˘صشر˘˘ب ع˘˘صضيو
لÓخ نم نامزيرج نع ءانغتصسÓل
مدخت ةي˘لدا˘ب˘ت ة˘ق˘ف˘صص ي˘ف ه˘ما˘ح˘قإا

اصسرا˘ب˘لا ح˘ن˘م˘تو ،ة˘ثÓ˘ث˘لا فار˘طأ’ا
.قيرفلل ةدئاف رثكأا تافصصب اًبع’

ا˘˘هر˘˘ير˘˘ق˘˘ت ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا ته˘˘˘نأاو
رار˘م˘ت˘صسا را˘ي˘خ نأا ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لا˘ب

ةلاح يف ،اًحورطم لازي ’ نامزيرغ
،ه˘لاد˘ب˘ت˘˘صسا وأا ه˘˘ع˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف ل˘˘صشف˘˘لا

بحاصص اهتقو يصسنر˘ف˘لا نو˘كي˘صسو
يكي˘ك برد˘م˘لا ة˘ل˘ي˘كصشت ي˘ف رود
.لبقملا مصسوملا لÓخ نيتيصس
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هقلغأ مغر ايموي لوبرفيل تابيردت رقم ىلإأ بهذي نوسسيلأأ
ي˘˘˘ل˘˘˘يزار˘˘˘ب˘˘˘لا ف˘˘˘صشك

ى˘مر˘م سسرا˘ح ،نو˘صسي˘˘لأا
ىلإا هباهذ ن˘ع ،لو˘بر˘ف˘ي˘ل
يف قيرفلا تابيردت رقم
نم مغرلا ى˘ل˘ع ،دوو˘ل˘ي˘م
بب˘˘صسب ؛ر˘˘ق˘˘م˘˘˘لا قÓ˘˘˘غإا
،انوروك سسور˘ي˘ف ي˘صشف˘ت
لوبرفيل يبع’ رابخإا متو
رقم نع داعتب’ا ةرورصضب
ع˘˘م كلذو ،تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا
يرودلا تاصسفانم فاقيإا
03 ى˘˘ت˘˘ح يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘˘نإ’ا
ع˘˘مو ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا ل˘˘ير˘˘˘فأا
لذ˘ب˘ت ،ا˘˘نورو˘˘ك ي˘˘صشف˘˘ت
،اًر˘˘ي˘˘ب˘˘ك اًد˘˘ه˘˘ج ة˘˘يد˘˘نأ’ا
نيب لصصاو˘ت˘لا سصي˘ل˘ق˘ت˘ل
تحمصسو لب ،نيفظوملا
ةدو˘˘ع˘˘ب ة˘˘يد˘˘˘نأ’ا سضع˘˘˘ب

عمو ،مهدÓب ىلإا اهيبع’
ي˘ف نو˘صسي˘˘لأا ى˘˘ق˘˘ب ،كلذ

رقم ىلإا بهذيو ايناطيرب
،يموي لكصشب تابيردتلا

سسراحلا قلع كلذ نعو
ا˘˘م بصسح˘˘ب ي˘˘ل˘˘يزار˘˘ب˘˘لا
«روريم» ةفي˘ح˘صص تل˘ق˘ن
يدانلا هجوت» :ةيناطيربلا

ي˘ف ع˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ب و˘˘ه
يت˘لا˘ح ن˘كلو ،م˘ه˘لزا˘ن˘م

ءي˘˘صشلا سضع˘˘˘ب ة˘˘˘صصا˘˘˘خ
،«ة˘با˘صصإ’ا ن˘م ي˘تدو˘ع˘˘ل
ه˘˘ل˘˘˘ل اًد˘˘˘م˘˘˘ح» :فا˘˘˘صضأاو
ةر˘ي˘ط˘خ تصسي˘ل ة˘با˘صصإ’ا
ةباصصإا لك نكلو ،ةياغلل
،ة˘˘يا˘˘ن˘˘˘ع ى˘˘˘لإا جا˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ت
رقم يف جÓعلا لصصاوأاو
ل˘صصاو˘تأا ’ ،تا˘ب˘يرد˘ت˘لا

يف عيمجلاف ،يئÓمز عم
:ع˘˘˘با˘˘˘تو ،«م˘˘˘ه˘˘˘لزا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م
ينيب دي˘حو˘لا ل˘صصاو˘ت˘لا»
بردمو يئاصصخأ’ا نيبو
مايقلا دنع ىمرملا سسارح
تا˘˘˘ن˘˘˘ير˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘لا سضع˘˘˘˘ب
،ليهأاتلا ةداعإ’ ة˘صصا˘خ˘لا

كلذ ءا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ثأا ى˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘حو
ل˘˘ك ذ˘˘خ˘˘ت˘˘ن ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘˘لا
نم ،ةمزÓلا تاطايتح’ا
سسم˘˘ل مد˘˘عو ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘˘لا
ف˘˘نأ’او م˘˘ف˘˘˘لاو ه˘˘˘جو˘˘˘لا

امك» :لصصاوو ،«ن˘ي˘ع˘لاو
دو˘˘جو ى˘˘˘ل˘˘˘ع سصر˘˘˘ح˘˘˘ن
ماظن يدل ،اننيب ةقباصسم
لز˘˘ن˘˘م˘˘لا كر˘˘˘تأا ،دد˘˘˘ح˘˘˘م
ر˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘˘م ى˘˘˘˘˘˘˘˘لإا بهذأاو
ي˘˘ه˘˘˘نأاو ،تا˘˘˘ب˘˘˘يرد˘˘˘ت˘˘˘لا
لز˘ن˘م˘ل˘ل دو˘عأاو ،جÓ˘ع˘لا

.«يتاذ لزع يف هب ىقبأاو

اينيلأأ ةداعإأ ىلع نيتيسس ربجُي انوروك
ىلع ،اًرخؤوم انوروك سسوريف رثأا
قوصس لÓخ ،ةنولصشرب يدان ططخ
،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘صصلا ت’ا˘ق˘˘ت˘˘ن’ا
ةفيحصص بصسحبو ،هفوفصص ميعدتل
ةرادإ’ا نإاف ،ةينابصسإ’ا «تروبصس»
يكيك ينفلا ر˘يد˘م˘لاو ة˘ي˘صضا˘ير˘لا
نوكتصس رومأ’ا نأا نوري نيتيصس

ببصسب وتاكريملا يف اًدج ةبعصص
عيمج يف ة˘ي˘لا˘م˘لا دراو˘م˘لا سصق˘ن
ةدا˘ف˘ت˘صس’ا بج˘ي كلذ˘لو ،ة˘يد˘نأ’ا

تفا˘˘صضأاو ،يدا˘˘ن˘˘˘لا ي˘˘˘ب˘˘˘ع’ ن˘˘˘م
نيتي˘صس تارار˘ق د˘حأا» :ة˘ف˘ي˘ح˘صصلا

راعُم˘لا ا˘ي˘ن˘ي˘لأا سسي˘لرا˘ك ةدا˘عإا و˘ه
ىري ثيح ،سسيتيب لاير فوفصصل
ةحبار ةقفصص نوكيصس هنأا نيتيصس
،«طصسولا طخ يف بع˘ل˘ل ،ة˘يا˘غ˘ل˘ل
ةبغرل خ˘صضر د˘ق ة˘نو˘ل˘صشر˘ب نا˘كو
ةراعإ’ا ليبصس ىلع ليحرلل اينيلأا
˘مد˘ع بب˘صسب ،سسي˘˘ت˘˘ي˘˘ب فو˘˘ف˘˘صصل

ة˘ي˘˘فا˘˘ك ة˘˘صصر˘˘ف ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘لو˘˘صصح

و˘ت˘صسنرإا د˘ه˘ع لÓ˘خ ة˘كرا˘صشم˘ل˘˘ل
يف ةصسفانملا لق˘ت˘صسو ،يدر˘ي˘ف˘لا˘ف
،لبقملا مصسوملا يف طصسولا طخ
ن˘ع ي˘ل˘خ˘ت˘لا يدا˘ن˘لا يو˘ن˘ي ثي˘ح
ي˘ف لاد˘ي˘ف ورو˘ترأاو سشت˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘كار
,فيصصلا

اددع كلت˘م˘ي نأا ن˘ي˘ت˘ي˘صس د˘ير˘يو
نأا ىر˘يو ،ز˘كر˘م˘لا اذ˘ه ي˘ف ا˘ي˘فا˘ك

ة˘ق˘ف˘صص نو˘كي˘صس با˘صشلا بعÓ˘˘لا
نم ديزملا ىلع لصصحيصسو ،ةحبار
لا˘ير ع˘م ا˘ي˘ن˘ي˘لأا بع˘لو ،ق˘ئا˘˘قد˘˘لا
يف˘نا˘ج ي˘ف ه˘لا˘ق˘ت˘نا ذ˘ن˘م سسي˘ت˘ي˘ب
4 ا˘ه˘ن˘م ،تا˘يرا˘ب˘˘م8 ي˘صضا˘م˘لا

نأا مغر ،يصساصسأاك طقف تايرابم
هل نوكي نأا عقوتي ناك ةنولصشرب
.ربكأا رود

عأرسص لعسشت ةينابسسإأ ةقفسص
ةنولسشربو لايرلأ عم لوبرفيل

يف لوخد˘لا ،لو˘بر˘ف˘ي˘ل يو˘ن˘ي
فيصصلا لÓخ ة˘صسر˘صش ة˘صسفا˘ن˘م
لاير ،اينابصسإا يبطق عم لبقملا

ه˘م˘ير˘غو ،ة˘نو˘ل˘˘صشر˘˘بو د˘˘يرد˘˘م
ىلع ،دتيانوي رتصسصشنام يلحملا

،نابصسإ’ا نيبعÓلا زربأا دحأا مصض
تلا˘قو ،ةر˘ي˘خأ’ا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا لÓ˘˘خ
،ةيناطيرب˘لا «رور˘ي˘م» ة˘ف˘ي˘ح˘صص
،بولك نغروي sنإا ،دحأ’ا مويلا

ينابصسإ’ا عصضو ،لوبرفيل بردم
ط˘˘˘صسو بع’ ،ز˘˘˘يور نا˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘ف
«زديرلا» تايولوأا دحأاك ،يلوبان
تراصشأاو ،لبقملا وتاكريملا يف
ن˘ل ر˘˘مأ’ا sنأا ى˘˘لإا ،ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا
لك ةبغر لظ يف Óهصس نوكي
،ة˘نو˘ل˘صشر˘بو ،د˘يرد˘م لا˘˘ير ن˘˘م
ي˘˘ف د˘˘ت˘˘˘يا˘˘˘نو˘˘˘ي ر˘˘˘ت˘˘˘صسصشنا˘˘˘مو
،بعÓلا تامدخ ىلع لوصصحلا

تحصضوأاو ،اًماع32ـلا بحاصص
اًقفو هsنأا ،ةيناطيرب˘لا ة˘ف˘ي˘ح˘صصلا
ن˘ل بعÓ˘لا sنإا˘ف ،ز˘يور ل˘ي˘كو˘˘ل
نأا˘˘صشب ا˘˘ًي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن اًرار˘˘ق د˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ي
مصسوملا ةيا˘ه˘ن ل˘ب˘ق ،ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘صسم
م˘صضنا ،ز˘يور sنأا ر˘كذ˘˘ُي.يلاحلا
لاير نم اًمداق يلوبان فوفصصل
لباقم ،8102 فيصص يف ،سسيتيب
ا˘م نا˘عر˘صسو ،وروأا نو˘ي˘ل˘م03
بختنملل بعللا˘ب ه˘ت˘ي˘ق˘حأا تب˘ثأا
هاو˘ت˘صسم لÓ˘خ ن˘م ،ي˘˘نا˘˘ب˘˘صسإ’ا
.ويصشتلاكلا يف عئارلا
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رد˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘صسكلأا بر˘˘˘˘˘˘˘ع
دا˘ح˘ت’ا سسي˘ئر ،ن˘ير˘ف˘ي˘صس
نع ، مدقلا ةركل يبوروأ’ا
ةرك هتمدق ام نأاب هداقتعا
نماصضت نم ةيلودلا مدقلا
ىذ˘˘ت˘˘ح˘˘ي ا˘˘جذو˘˘م˘˘ن د˘˘ع˘˘˘ي
يصشفت ةر˘ت˘ف ي˘ف ة˘صسا˘صسل˘ل
،دجتصسملا انوروك سسوريف
ةفيحصصل تاحيرصصت يفو
ةيناملأ’ا «غاتنوز مآا تليف»
هون ،دحأ’ا مويلا ةرداصصلا
ل˘ي˘جأا˘ت نأا ى˘لإا ن˘ير˘˘ف˘˘ي˘˘صس
م˘˘˘˘مأ’ا سسأا˘˘˘˘ك ة˘˘˘˘لو˘˘˘˘ط˘˘˘˘ب
ىلإا0202وروي ةيبوروأ’ا
بب˘˘صسب ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘˘لا ما˘˘˘ع˘˘˘لا

رئاصسخ يف ببصست ،انوروك
،ن˘ي˘يÓ˘م˘لا تا˘ئ˘م˘ب رد˘˘ق˘˘ت
دقتعأا» :نير˘ف˘ي˘صس فا˘صضأاو
دا˘˘˘ح˘˘˘تÓ˘˘˘ل ن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ي ه˘˘˘˘نأا
ن˘˘م ذ˘˘خ˘˘ت˘˘ي نأا ي˘˘˘بوروأ’ا

ة˘مزأÓ˘˘ل ا˘˘ن˘˘ترادإا ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط
،«ه˘˘ب ىذ˘˘ت˘˘ح˘˘ي ا˘˘جذو˘˘˘م˘˘˘ن
(اماع25) نيرفيصس بلاطو
كرتصشم كرحتب تاموكحلا

ا˘بوروأا ي˘ف ا˘ن˘˘يد˘˘ل» :لا˘˘قو

دود˘˘˘حو ة˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘˘ن ةد˘˘˘˘حو
دو˘جو˘م˘لا ن˘كل ،ة˘حو˘ت˘ف˘˘م
ي˘ف نآ’ا ي˘˘صسي˘˘ئر ل˘˘كصشب
يدر˘ف ل˘ما˘ع˘ت و˘˘ه ة˘˘مزأ’ا
د˘˘عاو˘˘ق˘˘ب لود˘˘لا سضع˘˘ب˘˘˘ل
لما˘ع˘ت ن˘م ’د˘ب ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
.«فصسؤوم رمأا اذهو ،قصسنم

˘مو˘ي رر˘ق «ا˘ف˘˘يو˘˘ي«نا˘˘ك
لي˘جأا˘ت ي˘صضا˘م˘لا ءا˘ثÓ˘ث˘لا
نا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا ،0202 ورو˘˘˘ي
21 ي˘ف ا˘ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت ارر˘ق˘م

˘ما˘ع˘لا ف˘˘ي˘˘صص ى˘˘لإا ،ة˘˘لود
11 نيب ةرتفلا يف لبقملا

ةيليوج11 ى˘˘ت˘˘ح ناو˘˘˘ج
ن˘ير˘ف˘ي˘صس حر˘صصو ،1202
ي˘ه» :ورو˘ي˘لا ة˘لو˘ط˘ب نأا˘˘ب
يهو ،ةيفير˘ع˘ت˘لا ا˘ن˘ت˘ه˘جاو
ماوعأا4 لك ماقت ةلوطبك
ا˘˘ن˘˘˘تادار˘˘˘يإ’ رد˘˘˘صصم م˘˘˘هأا

بر˘قأا ن˘ع ر˘ي˘ب˘ك قرا˘ف˘˘بو
نإاف اذهلو ،ىرخأا ةصسفانم
انمدق اننأا وه حصضاولا رمأ’ا

ى˘ف˘نو ،«ة˘ي˘˘ح˘˘صضت م˘˘ظ˘˘عأا
ر˘يرا˘ق˘ت ة˘ح˘صص ن˘ير˘ف˘˘ي˘˘صس
نم بلط افيوي نأا تركذ
ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘يرود˘˘˘لا
نويلم003 ة˘˘ي˘˘˘بوروأ’ا
ةلوطب ليجأات لباقم وروي
انْدِعُو دقل» :لاقو ،ورويلا
نما˘صضت˘لا را˘ه˘ظإا م˘ت˘ي نأا˘ب
اذه ،رمأ’ا بلطت اذإا انعم
ي˘˘ف˘˘كي اذ˘˘هو ،ءي˘˘صش ل˘˘ك
.«نهارلا تقولل ةبصسنلاب

غ˘نود˘نا˘صش يدا˘˘ن ن˘˘ل˘˘عأا
ي˘ف سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا غ˘˘ن˘˘ي˘˘نو˘˘ل
زاتمملا ينيصصلا يرودلا
،دحأ’ا مويلا ،مدقلا ةركل
ه˘˘˘ط˘˘˘صسو بع’ ة˘˘˘با˘˘˘˘صصإا
ينيÓيف ناورم يكيجلبلا
بق˘ع ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘˘ف˘˘ب

ناكو ،نيصصلا ىلإا هتدوع
يدانلا ىلإا مصضنا ينيÓيف
ن˘˘˘م ا˘˘˘مدا˘˘˘ق ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘˘صصلا

د˘˘ت˘˘˘يا˘˘˘نو˘˘˘ي ر˘˘˘ت˘˘˘صسصشنا˘˘˘م

نم يفناج يف يزيلجنإ’ا
دا˘˘عو ،ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا ما˘˘ع˘˘˘لا

نيصصلا ىلإا طصسولا بع’
ي˘صضا˘م˘لا ة˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا مو˘˘ي
هقيرف فوفصصل مامصضنÓل
تءاجو سصحف˘ل˘ل ع˘صضخو
لا˘قو ،ة˘ي˘با˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘˘لا
نايب يف ي˘ن˘ي˘صصلا يدا˘ن˘لا

م˘ل ي˘ن˘يÓ˘ي˘˘ف نإا ي˘˘م˘˘صسر
ملو ةعفترم هترارح نكت
سضار˘عأا يأا ه˘ي˘ل˘ع ر˘ه˘ظ˘˘ت

ديق هع˘صضو م˘تو سضر˘م˘ل˘ل
توبث دعب يحصصلا رجحلا
ببصسبو ،ىودعلاب هتباصصإا
يف ره˘ظ يذ˘لا سسور˘ي˘ف˘لا
˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا ر˘˘˘خاوأا ن˘˘˘ي˘˘˘صصلا
د˘عو˘م ل˘˘جأا˘˘ت ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا
يرود˘لا م˘صسو˘م قÓ˘˘ط˘˘نا
ر˘ي˘غ ل˘جأا ى˘لإا زا˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا

نإا˘˘ف كلذ م˘˘غرو.ىمصسم
نم بع’ لوأا وه ينيÓيف
زاتمملا ينيصصلا يرودلا
هتباصصإا تاصصوحفلا تبثت
تلاقو،سسوريفلاب

«ل˘ي˘م ي˘ل˘يد» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صص
مصسقل اًقفو هنإا ،ةيناطيربلا
نانيج ةعطاقم يف ةحصصلا
ي˘ن˘يÓ˘ي˘ف sنإا˘ف ة˘ي˘ن˘˘ي˘˘صصلا
،انوروك تارا˘ب˘ت˘خا ىر˘جأا
رثإا ،يصضاملا ةعمجلا موي
sنأا ركذي ،راطقلا هلÓقتصسا ىر˘ب˘كلا ت’و˘ط˘ب˘˘لا ل˘˘ك

ة˘˘يد˘˘نأ’ا ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع
اهفاق˘يإا م˘ت تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لاو
را˘˘صشت˘˘نا بب˘˘صسب ؛اًر˘˘خؤو˘˘˘م
.انوروك سسوريف

«يكيرنإأ ةقثب ىظحأأو ..ىسضوفلأ سشيعي نليم» :وسسوسس
ىلإا راعملا نÓيم بع’ ،وصسوصس زيدنانريف سسوصسيخ ينابصسإ’ا دكأا
،ماع لك يف ىصضوفلا نم ةلاح سشيعي نÓيم نأا ،ةيليبصشإا يدان فوفصص
و˘ل˘ل˘يد ا˘ت˘يزا˘ج’» ة˘ف˘ي˘ح˘صص ا˘ه˘تزر˘بأا تا˘ح˘ير˘صصت ي˘ف و˘صسو˘صس لا˘˘قو
،يدانلل ءاصسوؤور3 كانه ناك نÓيم يف يدوجو ةرتف لÓخ» :«تروبصس
،فورظلا هذه لظ يف» فاصضأاو ،«نيبعÓلا تارصشعو نيفلتخم نيبردم
ءيصش لكف ،أادبت امدنع ماع لك يفو ،يوق ءيصش ءانب بعصصلا نم
مل» وصسوصس لاق ،انوروك سسوريف يصشفت نعو ،«اًمئاد افلتخم نوكي
امنيب ،زاتمم يحصص ماظن انيدل اينابصسإا يف نكل ،ريثأاتلا اذه دحأا ليختي
،«دعاقم ةيأا كانه دعي مل تايفصشتصسملا يف ،جرح عصضولا نÓيم يف
امدنع هنأ’ ،فقوتن نأا ديجلا نم سسيل ،نييصضايرلل ةبصسنلاب» عباتو
نأا ليحتصسملا نم ،تاريصضحت ةرتفب مايقلا انيلع نوكيصس يرودلا دوعي
بختنم بردم‐ يكيرنإا سسيول» وصسوصس فدرأاو ،«روفلا ىلع ةوقب أادبن
سصرفلا نم ريثكلا يدل نأا رعصشأا ،يب ةقثلا نم ريثكلا هيدل ‐اينابصسإا
لاطبأا يرود يف بعلأا نأا ىنمتأا ؟يلبقتصسم» متخو ،«انه يدوجول
،ةيليبصشإا يف ءاقبلا ىنمتأا ،سصيمقلا اذهب ام ءيصشب زوفلاو ابوروأا
.«ةريبكلا ةيدنأ’ا عم ةوجفلا دصس اننكمي ةوقلاو فغصشلاو لمعلاب

«انوروك نم انتيامح يف تلسشف اسسنرف» :افليسس
ي˘ل˘يزار˘ب˘لا د˘ق˘ت˘˘نا

دئا˘ق ،ا˘ف˘ل˘ي˘صس و˘غا˘ي˘ت
،نامريج ناصس سسيراب
ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا ؤو˘˘طا˘˘ب˘˘ت
ي˘˘˘ف ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسنر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
يصشفت دصض يدصصتلا
ا˘˘˘نورو˘˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف
لا˘˘قو ،د˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لا
ي˘˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘صس
اهتزر˘بأا تا˘ح˘ير˘صصت

و˘˘˘˘ل» ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘صص
د˘˘ق˘˘ل» :«نا˘˘˘يز˘˘˘يرا˘˘˘ب
سسي˘˘˘˘˘˘˘˘˘ئر˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا بقار
ليو˘نا˘م˘يإا ي˘صسنر˘ف˘لا

يف عصضولا نوركام
ذا˘˘خ˘˘˘ت’ ا˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يإا
،ة˘مزÓ˘˘لا ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا
ها˘ب˘˘ت˘˘ن’ا م˘˘غر ن˘˘كل
ثاد˘حأ’ا تارو˘ط˘ت˘˘ل
،روا˘ج˘م˘لا د˘ل˘ب˘لا ي˘ف
يف» فاصضأاو ،«سسوريفلا نم اهصسفن ةيامح يف حجنت مل اصسنرف نإاف
ةمزأا دÓبلا هجاوت ’أا ىنمتأاو ..تقولا نم عصستم انيدل امبر ،ليزاربلا

هنأا يلودلا يليزاربلا عفادملا ددصشو ،«ابوروأا اهب رمت يتلا لثم ةفينع
ةريبك ةبوعصص هجاوي هنأا ىلإا اريصشم ،هدÓب يف يحصصلا رجحلاب مزتلم
زكرمو هرقم يصسيرابلا يدانلا قلغأا امدعب ايندب هصسفن زيهجت يف
ةيليزاربلا ةيدنأ’ا كلذك» هتاحيرصصت افليصس وغايت متأاو ،بيردتلا
نم نوفئاخ اعيمج نحن ،تابيردتلا رقم قÓغإاب اهتاذ ةوطخلا تذختا
ةقفر ليزاربلا ىلإا رفاصس افليصس وجايت نأا ركذي ،«ثادحأ’ا روطت
داع امك ،افل˘ي˘صس اد را˘م˘ي˘ن ي˘صسيرا˘ب˘لا ق˘ير˘ف˘لا ي˘ف ه˘ل˘ي˘مزو ه˘ن˘طاو˘م
يف لاوحأ’ا ءوصس نم ابره هدÓب ىلإا ينافاك نوصسنيدإا يناياوغوروأ’ا
.اصسنرف

يرودلأ قلعي يلأرتسس’أ داحت’أ
لاجرلا يرود فاقيإا دحأ’ا مويلا مدقلا ةركل يلارتصسأ’ا داحت’ا ررق

يرود ءاغلإا هيف مت يذلا تقولا يف لبقملا ناوج ىتح نيفرتحملل
يف ةددصشملا رفصسلا دويق ءوصض يف كلذو ،تبصسلا سسمأا تاديصسلا
عقوتملا نمو ،دجتصسملا انوروك سسوريف ةمزأا مقافت ببصسب دÓبلا
ةيكيرمأ’ا مدقلا ةرك يرود بناجب يبغرلا يرود ليطعت متي نأا اصضيأا
يف روهمج نودب تايرابملا ترج امدعب نهارلا تقولا يف لاجرلل
ةطبارل يذيفنتلا سسيئرلا نÓصشÓكام نوليغ لاقو ،ةريخأ’ا ةرتفلا
انتبعلل ةروطخ رثكأ’ا ديدهتلا وه اذه نإاب لوقلا» يلارتصسأ’ا يرودلا
:فاصضأاو ،«ةقوبصسم ريغ راثآ’ا ،ةغلابم سسيل ماع001 نوصضغ يف
:دازو ،«ةقوبصسم ريغ عمتجملا ى˘ل˘عو ا˘ن˘ت˘ب˘ع˘ل ى˘ل˘ع ة˘ع˘قاو˘لا را˘ثآ’ا»
كلذ زواجتنل ةيرورصضلا تافرصصتلا لك ذختن نأا انيلع عمتجمك»
توكصس يلارتصسأ’ا ءارزولا سسيئر لاق ،مويلا قباصس تقو يفو ،«ايوصس
تافاصسمل ةيلخادلا ت’اق˘ت˘ن’ا ع˘ي˘م˘ج ءا˘غ˘لإا ي˘غ˘ب˘ن˘ي ه˘نإا نو˘صسيرو˘م
تاءارجإ’ا نم ديزملا قيبطت نم رذح ثيح ،ةيرورصضلا ريغ ةليوط
قÓغإ’ا تايلمع كلذ يف امب ،يعامتج’ا دعابتلا سضرفو «ةمراصصلا»
سسيئر لاقو ،دجتصسملا انوروك سسوريف اهيف ىصشفتي يتلا قطانملا يف
،«سسوريفلا راصشتنا دصض حÓصس مهأا وه يعامتج’ا دعابتلا» :ءارزولا

وأا قوصستلا لثم ةيمويلا ماهملا ءارجإاب حامصسلا متيصس هنأا فاصضأاو
ن˘كلو ،ر˘ف˘صسلا دو˘ي˘ق را˘طإا ي˘ف ة˘صسرد˘م˘لا ى˘لإا لا˘ف˘طأ’ا با˘ح˘ط˘˘صصا
نأا بج˘ي ة˘ل˘يو˘ط˘لا تÓ˘حر˘لا وأا ة˘يرور˘صضلا ر˘ي˘غ ة˘يو˘ج˘لا تÓ˘حر˘لا
دعابتلا دعاوق سضرفل ىوقأا تاءارجإا ذاختا متيصس» :فاصضأاو ،فقوتت
.«سضرملا يصشفت عم لماعتلل ةيلحم رثكأا قطانم يف يعامتج’ا

ينيليف نأورم برسضي «انوروك»

مداقلا فيسصلا ةررقم تناك امدعب1202 ةنسس بعلت ةلوطبلا

«ورويلأ ليجأاتب ةيحسضت مظعأأ انمدق» : افيويلأ سسيئر نيرفيسس

نم برتقي درأزاه
ةسسفانملل ةدوعلأ
نيديإا يكيجلبلا مدقت

لا˘˘˘ير م˘˘˘ج˘˘˘˘ن ،درازا˘˘˘˘ه
ةد˘يد˘ج ةو˘ط˘خ ،د˘يرد˘م
نم يفاعتلا قيرط يف
سضو˘˘˘˘˘خو ة˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘صصإ’ا
ةرو˘˘صصب تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘˘لا

درازاه ناكو ،ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط
همدق يف ةحارج ىرجأا

،يراجلا ره˘صشلا ع˘ل˘ط˘م
يف قصشب ةباصصإ’ا دعب

،ىنميلا ةيظصشلا ةمظع
اصسنفيد» عقو˘م˘ل ا˘ًق˘فوو
نإاف ،ينابصسإ’ا «لارتنصس
نم «زرغلا» لازأا درازاه
يتلا ةقط˘ن˘م˘لاو ،ه˘مد˘ق
ي˘ف ة˘حار˘ج˘ل˘ل تع˘صضخ
ىلإا راصشأاو ،ةديج ةلاح
يئاصصخأا هيدل درازاه نأا

ر˘خآاو ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط جÓ˘˘ع
،ه˘لز˘ن˘م ي˘ف ل˘ي˘هأا˘˘ت˘˘ل˘˘ل
يفا˘ع˘ت˘لا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ل˘ل
ن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘ما˘˘˘˘ك ل˘˘˘˘كصشب
هعوصضخ ءانثأا ةباصصإ’ا
،ي˘˘ح˘˘˘صصلا ر˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل
ة˘ل˘˘حر˘˘م˘˘لا نأا ح˘˘صضوأاو
مايق دهصشت˘صس ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا
ي˘˘كي˘˘ج˘˘ل˘˘ب˘˘لا بعÓ˘˘˘لا
ءزجلا ةيوقتل تابيردتب
مث ،مدقلا نم فيعصضلا
ةيوقت ىلع لمعلا متيصس
،ماع لكصشب تÓصضعلا

ةري˘خأ’ا ة˘ل˘حر˘م˘لا ي˘فو
،ةركلا تابيردت يتأاتصس
ينابصسإ’ا عقو˘م˘لا لا˘قو
د˘˘˘˘˘˘˘يرد˘˘˘˘˘˘˘م لا˘˘˘˘˘˘˘ير نإا
نو˘˘كي نأا فد˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘صسي
ة˘ب˘صسن˘ب اًز˘˘ها˘˘ج درازا˘˘ه
فان˘ئ˘ت˘صسا د˘ن˘ع ،ةر˘ي˘ب˘ك
ءاهتنا بقع تايرا˘ب˘م˘لا
بب˘صسب ف˘قو˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف
.انوروك سسوريف

ءا˘˘˘جرأا نز˘˘˘ح˘˘˘لا م˘˘˘˘ع
،ديردم ةينابصسإ’ا ةمصصاعلا
تا˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘لا دد˘˘˘˘ع بب˘˘˘˘صسب
ءابو يصشفتل اًرظن مخصضلا

ةليلق˘لا ما˘يأ’ا ي˘ف ،ا˘نورو˘ك
سسر˘ت˘فا يذ˘لاو ،ة˘ي˘صضا˘م˘˘لا

زنا˘صس وز˘ن˘يرو˘ل ةر˘م˘لا هذ˘ه
،قبصسأ’ا ديردم لاير سسيئر
سسمأا زناصس ةافو ربخ لزنو
ىل˘ع ة˘ق˘عا˘صصلا˘ك ،تب˘صسلا

ريهامجلاو نييصضايرلا سسأار
’ ،ا˘ي˘نا˘ب˘صسإا جرا˘˘خو ل˘˘خاد
ط˘ب˘تر˘ي نا˘ك ه˘˘نأاو ا˘˘م˘˘ي˘˘صس
عيمجلا˘ب ةز˘ي˘م˘م تا˘قÓ˘ع˘ب

يدانلل هتصسائر ةرتف لÓخ
مك زناصس ربت˘ع˘يو ،ي˘كل˘م˘لا
خيرات يف ةقرافلا تامÓعلا
قيرفلا داق ثيح ،يغنريملا
ةم˘ه˘م ت’و˘ط˘ب ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل

يدانلا ةداعتصسا اهزربأا ناك
دع˘ب ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود˘ل
د˘لو ،با˘ي˘غ˘لا ن˘م تاو˘ن˘صس
توأا9 يف زناصس وزنيرول
ة˘م˘صصا˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف3491
ة˘ل˘ئا˘ع ي˘ف أا˘˘صشنو ،د˘˘يرد˘˘م
نم01 ن˘ي˘ب ،ة˘ط˘صسو˘˘ت˘˘م
بعل ،ربكأ’ا وه ناكءانبأ’ا
ى˘مر˘م سسرا˘ح˘ك وز˘ن˘يرو˘ل

نم ديدعلل هبابصش ةرتف يف
ه˘ن˘˘كل ،ةر˘˘ي˘˘غ˘˘صصلا قر˘˘ف˘˘لا
ل˘جر˘ك كلذ د˘ع˘˘ب ر˘˘ه˘˘ت˘˘صشا
نو˘˘ك ثي˘˘ح ،عرا˘˘ب لا˘˘م˘˘عأا
تاراقعلا لاجم نم هتورث
دلاو وه زناصس دعُيو ،ءانبلاو
عفادمو دئاق ةجوز ’ولام
بخ˘ت˘ن˘م˘لاو د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير
ليصشي˘م ق˘با˘صسلا ي˘نا˘ب˘صسإ’ا
لك دلاو هنأا امك ،وداغلاصس
نيذللا ودنا˘نر˘فو و˘كا˘ب ن˘م
نيبعÓك مدقلا ةرك اصسرام
.نيفرتحم

انوروك ةيحسض ..زناسس وزنيرول



سسأرهأأ قوسسب يحسصلأ رجحلأ يف رثيخلب
نميأا ريهظ ،يرئازجلا يلودلا بعÓلا رثيخلب راتخم عصضو

قوصس ةنيدم˘ب ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘لا ي˘صسنو˘ت˘لا ي˘ق˘ير˘ف’ا يدا˘ن˘لا
.ةيصضاملا ةليلقلا تاعاصسلا يف سسنوت نم هتدوع روف سسارهأا

ىلإا ةدوعلا ،قباصسلا ينطو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م˘يأا ر˘ي˘ه˘ظ رر˘قو
،براقأ’او لهأ’ا برق ءاقبلل ءابولا يصشفت لظ يف رئازجلا
نأاصش هنأاصش يحصصلا رجحلا يف عصضو ،دودحلا هلوخد روف نكل

يدافتل اهب لومعملا تاميلعتلا قفو دودحلا نم لخد نم لك
.«انوروك» سسوريف يصشفت

ب.م.يرسسيإإ
هعيبب لاملإ ريفوتل ىعسست ةرإدإ’إ

يلوبان ططخ جراخ ملغ
يدان بع’ ،ينطولا بختنملا رصسيأا ريهظ مÓغ يزوف تاب

.ديدجلا مصسوملل هيدان ططخ جراخ يلوبان
هجتي بونجلا يدان نأا ةيلاطيا ةيمÓعإا ريراقت تفصشكو

ديدع نع يلختلا لÓخ نم مداقلا وتاكريملا يف ةروثب مايقلل
تاذ فاصضأاو ،ددج نيبعÓب يدانلا معدل لاملا ريفوتل ءامصسأ’ا
ىلع دجاوتي قباصسلا نايتإا تناصس يدان بع’ مÓغ نأا ردصصملا

لاجملا حصسفو ،ةهج نم لاملا ريفوتل ،نيرداغملا ةمئاق سسأار
.ددجلا نيبعÓل

ب.م.يرسسيإإ
ءاقل101 يف افده62 لجسس

ءانث ىقليو ابغورد ماقرأأ مطحي يلوغيف
يكرتلأ ملعإ’أ

ةطلغ ناديم طصسو يرئازجلا يلودلا يلوغيف نايفصس ىقلت
فوفت امدع˘ب ،ي˘كر˘ت˘لا مÓ˘عإ’ا ل˘ب˘ق ن˘م ءا˘ن˘ث˘لا ي˘كر˘ت˘لا يار˘صس
«موب ميصسلا» بع’و يراوفي’ا مجنلا ابغورد يديد ىلع ماقرأ’اب
ةطلغ سصيمقب افده62 نيودت نم «وصسوصس» نكمتو.قباصسلا
نم لك ىلع ماقرأ’اب قوفتيل طقف ةارابم101 لÓخ يارصس
لعج يذلا ر˘مأ’ا ،سشت˘ل˘يإاو ن˘لو˘كن˘ي˘ل ،رد˘ن˘م˘ل˘يإا ،ا˘ب˘غورد يد˘يد
،حيدملاو ءانثلاب ينطولا بختنملا مجن قدغت ةيكرتلا ةفاحصصلا
.ابغورد يديد ةيراوفي’ا ةروطصسأ’ا مقر رصسك نم نكمت امدعب
دعي «وصسوصس» نا يكرتلا يدانلا بردم ميريت حتاف دكأا ،هبناج نم
يناثلا فصصنلا يف ةصصاخ ،قيرفلا ةليكصشت يف نيبعÓلا زربا نم
.قيرفلا ءادأا يف ريبكلا هرود لصضفب مصسوملا نم

ز .سس
ينيلرتسسإ هينج نويلم08 نم لقأاب هيف طرفت نل ةرإدإ’إ

زرحم ليحرب بحرت يتيسسلأ ريهامج
ر˘ت˘صسصشنا˘م ر˘ي˘ها˘م˘ج تب˘˘حر

برق اهدافم يتلا رابخأ’اب يتيصس
رئاطلا حانجلا زرحم سضاير ليحر
،ينطولا بختنملا د˘ئا˘قو يدا˘ن˘ل˘ل
.مداقلا يفيصصلا وتاكريملا يف

ر˘˘ت˘˘صسصشنا˘˘م» ع˘˘قو˘˘˘م ف˘˘˘صشكو
عنامت ’ ريها˘م˘ج˘لا نأا ،«غ˘ن˘ي˘ن˘ف˘يا

د˘حأا ى˘˘لإا زر˘˘ح˘˘م سضا˘˘ير ل˘˘ي˘˘حر
ى˘ل˘ع ه˘م˘صض ي˘ف ة˘ب˘غار˘لا قر˘ف˘˘لا

نا˘˘˘مر˘˘˘ي˘˘˘ج نا˘˘˘صس سسيرا˘˘˘ب رار˘˘˘غ
،ينابصس’ا ريدم لايرو يصسنرفلا

لثم ةزيكر ليحر نأاو اصصوصصخ
.يدانلل رخآا مجن بلج ىلع لمعلل قيرفلا ةرادإا عفديصس سضاير

لاج˘م˘لا ح˘ت˘ف˘ي˘صس زر˘ح˘م ل˘ي˘حر نأا رد˘صصم˘لا تاذ فا˘صضأاو
ىناع يذلا يناملأ’ا يلودلا بعÓلا يناصس يوريل ةكراصشمل
ةصسفانملا نع هدعبأا ام ،يراجلا مصسوملا يف ةيوق ةباصصإا نم
.ةليوط ةرتفل

08 ىلع هلوصصح طرتصشا دق يتيصس رتصسصشنام يدان ناكو
بختنملل رئاطلا حانجلا يف طيرفتلل ينيلرتصسا هينج نويلم
ةبلاطم هعم دقاعتلا يف ةبغارلا قرفلا نا ينعي ام ،ينطولا
ديردم لاير لثم قرف ىلع ابعصص نوكي نل يذلا ،لاملا ريفوتب
دئاق تامدخب رفظلا ىلع نامزاعلا ،نامريج ناصس سسيرابو
.ةمداقلا تÓيوحتلا قوصس يف ينطولا بختنملا

ز.سس

9962ددعلإ ^1441 بجر72ـل قفإوملإ0202 سسرام32نينثإ’إةصضايرلا

بختنملإ عم هرإوسشم ىلع رثؤوي مل جئاتنلإ بايغ نأإ دكأإ

هÒمسض عم لك كرتأأو يليحر تربد فأرطأأ..رسضÿأ بيردت ىلع مدنأأ ⁄ :رجام

ءابولإ لقن يدافتل مهتويب ‘ ءاقبلاب عيم÷إ حسصن

مدقلأ ةرك دقتفأأو ةسسفانŸأ فانئتسس’ ابسس– دجب بردتأأ انأأ :ديبع
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بخانلا ر˘جا˘م ح˘بار ى˘ن˘م˘ت
ق˘ي˘فو˘ت˘لا ،ق˘با˘صسلا ي˘ن˘طو˘˘لا
برد˘م˘لا ي˘صضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج˘ل
دا˘ق يذ˘لا ر˘صضخ˘ل˘ل ي˘لا˘˘ح˘˘لا

ج˘يو˘ت˘ت˘ل˘˘ل هؤوÓ˘˘مزو زر˘˘ح˘˘م
،9102 ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘˘مأا سسأا˘˘كب
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا با˘ي˘غ نأا اد˘كؤو˘˘م
بخ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘ع ن˘ي˘ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
ف˘˘ع˘˘صضل ع˘˘˘جار ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ولخت يتلا ،ةيلحملا ةلوطبلا

.موجنلاو ةليقثلا ءامصسأ’ا نم
يسضاملب نم راغأإ ’»
‘ قيفوتلإ هل ىن“أإو

«هرإوسشم
بق˘˘˘ع˘˘˘لا بحا˘˘˘صص ى˘˘˘˘ف˘˘˘˘ن

هتريغ نع ليق ام لك يبهذلا
ه˘˘ق˘˘ق˘˘ح يذ˘˘لا زا˘˘ج˘˘ن’ا ن˘˘م
لامج يلاحلا ينطولا بخانلا
دا˘˘ق ا˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘ب ،ي˘˘˘صضا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ب
سسأاكب جيوتت˘ل˘ل ن˘ي˘برا˘ح˘م˘لا
لاقو ،رصصم يف ايقيرفإا ممأا
’» :ةيناملأ’ا ءابنأ’ا ةلاكول
،يصضاملب نم ةريغلاب رعصشأا
ي˘ف يد˘ن˘ع ا˘ب˘ع’ نا˘ك د˘˘ق˘˘ل
هحاجنل ديعصس انأاو بختنملا

كل˘˘م˘˘يو د˘˘ي˘˘ج برد˘˘م و˘˘هو
ه˘ق˘˘لأا˘˘ت ى˘˘ن˘˘م˘˘تأاو حو˘˘م˘˘ط˘˘لا

نا˘ك » :فا˘صضأاو ،«Ó˘ب˘ق˘ت˘صسم
بيرد˘˘ت ي˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘حو ي˘˘˘فد˘˘˘ه

ينوحنمي مل مهنكل بختنملا
تصضر˘ع˘ت ا˘مد˘ع˘ب ،ة˘صصر˘˘ف˘˘لا
يتهج نمو ،ةصسر˘صش ة˘ل˘م˘ح˘ل
ةركلاف فلخلا ىلإا رظنأا ’ انأا
.«بلقلا يف ةيرئازجلا

بختنŸإ كرتأإ ⁄»
ةلمحو جئاتنلإ ببسسب

«يليحر ببسس ةجهن‡
و˘ترو˘ب يدا˘ن بع’ ح˘ت˘˘فو

فارطأ’ا سضعب ىلع ،قباصسلا
نم هليحر ىلع تلمع يتلا
ي˘ت˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف بخ˘ت˘ن˘م˘لا
ة˘ب˘ي˘ت˘ك ى˘ل˘ع ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف فر˘˘صشأا

نأا اددصشم ،ءارحصصلا يبراحم
جئاتنلاب ادبأا قلعتي مل رمأ’ا

،تقو˘لا كلذ ي˘ف ة˘ق˘ق˘ح˘˘م˘˘لا
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخا˘˘ن˘˘لا حر˘˘صصو
بجاولا تيب˘ل د˘ق˘ل» :ق˘با˘صسلا
ملو ،رصضخ˘لا بيرد˘ت لو˘ب˘ق˘ب
»:ل˘م˘كأاو ،«كلذ ى˘˘ل˘˘ع مد˘˘نأا
انأا ،ةجهنمم ةلمحل تصضرعت

ي˘˘˘˘˘˘˘ف سضو˘˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘˘لا بحأا ’
ع˘م ل˘ك كر˘تا ،ل˘˘ي˘˘صصا˘˘ف˘˘ت˘˘لا

ادبأا جئاتنلا نكت ملو ،هريمصض
.«يليحر يف اببصس
ةفيعسض ةينطولإ ةلوطبلإ»

نع يلÙإ بعÓلإ بايغو
«يداع رمأإ رسضÿإ

ينطولا بخانلا جرع امك
بعÓلا بايغ ىلع ،قباصسلا

بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘ع ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
ةلوطبلا نأا احصضوم ،ينطولا
،ةياغلل ةفيعصض تتاب ةينطولا
،مو˘˘ج˘˘ن˘˘لا با˘˘ي˘˘غ ل˘˘ظ ي˘˘˘ف
بعÓ˘لا ع˘جار˘ت »:در˘ط˘ت˘˘صساو
ولخي بختنملا لعج ،يلحملا

،ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا ن˘˘م
ي˘ف ا˘مو˘ج˘ن كل˘م˘ن ’ ن˘ح˘ن˘ف
اهتميق نوكت ىتح ،ةلوطبلا

با˘ي˘˘غ »:فا˘˘صضأاو ،«ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
ن˘ع ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
،ةموظنملا ىلع رثأا بختنملا
،ل˘مأÓ˘˘ل جا˘˘ت˘˘ح˘˘ي بعÓ˘˘لا˘˘ف
رصضخلل ابردم تنك امدنعو
نيبعÓلا دجاوت ىلع تلمع
.«نييلحملا

بختنم˘لا ناد˘ي˘م ط˘صسو د˘ي˘ب˘ع يد˘ه˘م د˘كأا
ه˘نأا ي˘صسنر˘˘ف˘˘لا تنا˘˘ن يدا˘˘ن بع’ ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
بردت˘لا لÓ˘خ ن˘م ،سصا˘خ ج˘ما˘نر˘ب˘ل ع˘صضخ˘ي

،ةلوطبلا فانئتصس’ ازهاج نوكيل ،دارفنا ىلع
سضوخو مدقلا ةرك نع داعتب’ا نأا احصضوم
يصشفت ببصسب ةيلاحلا ةرتفلا يف تايرابملا
.دجتصسملا «انوروك» سسوريف

سسأاكب رصضخلا عم جوتملا ديبع حصضوأاو
اهب سصخ تاحيرصصت يف9102 ايقيرفإا ممأا
اباصسح انأاصشنأا د˘ق˘ل »:Ó˘ئا˘ق ي˘صسنر˘ف˘لا مÓ˘عإ’ا

،«باصستاو» يعامتج’ا لصصاوتلا عقاوم ىلع
لك لصسرن نحنو تنان يدانل ينفلا مقاطلا عم
،تابيردتلا˘ب ة˘صصا˘خ تا˘ي˘ئا˘صصحإاو ما˘قرأا مو˘ي
يحصصلا رجحلا نم ةيلاحلا ةرتفلا لÓخ ىتحو
فانئتصس’ نيزهاج نو˘كن˘ل د˘ج˘ب ل˘م˘ع˘ن ن˘ح˘ن
يف ،مدقلا ةرك دقتفأا انأا» :عباتو ،«ةصسفانملا
يأا نم مهأا عيمجلا ةمÓصس نكل نهارلا تقولا
.«يل ةبصسنلاب ءيصش

«ءابولإ يطختل مكلزانم ‘ إوقبإ»
لو˘بر˘ف˘ي˘˘ل يدا˘˘ن ناد˘˘ي˘˘م ط˘˘صسو بل˘˘طو اذ˘˘ه

مهلزانم يف ءاقبلا عيمجلا نم قباصسلا يزيلجن’ا
رمأ’ا نأا اددصشم ،هلقنو ءابولاب ةباصصإ’ا يدافتل

يطختل لمعلا عيمجلا ىلع نكل ةياغلل بعصص
ءاقبلا عيمجلا نم بلطأا» :درطتصساو ،عصضولا اذه
ان˘ن˘كل بع˘صص ع˘صضو˘لا نأا فر˘عأا ،م˘ه˘لزا˘ن˘م ي˘ف
ةرك بعÓل ةبصسنلاب»:فاصضأاو ،كلذب نوبلاطم
مهعم انأا نآ’او ،هتلئاع نع ديعب امئاد وه ،مدقلا

رصسكل باعلأ’ا سضعبب موقنو ،موي لك مهارأاو
سضعب ي˘ف ي˘ع˘م نو˘برد˘ت˘ي م˘ه˘نأا ا˘م˘ك ن˘ي˘تور˘لا
ةيع˘صضو ي˘ف ا˘ع˘ي˘م˘ج ن˘ح˘ن» :ل˘م˘كأاو ،«نا˘ي˘حأ’ا

يدافتو كاكتح’ا يدافت عيمجلا ىلعو ،ةدحاو
لزنملا ي˘ف سسا˘ن˘لا ثكم ا˘م˘ل˘كو ،ىود˘ع˘لا ل˘ق˘ن
يف ريكفتلا انيلع ءابولا راصشتنا يدافت يف انمهاصس
نولمعيو ىفصشتصسملا يف نيدوجوملا سصاخصشأ’ا

.«مهمرتحأا انأا..كانه
ب.م.يرسسيإإ

ب.م.يرسسيإإ
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سسيئر بئان ةباسصإإ دعب
ءابولاب قيرفلإ

ي◊وبم
ةلاح ‘ قافت’أو
انوروك ببسسب عله
باهو سسيإر سشيعي
نيرع سسراح يحلوبم
يدانو ينطولإ بختنملإ
ةلاح يدوعسسلإ قافت’إ

دعب ،بقرتلإو قلقلإ نم
سسيئر بئان ةباسصإ
.«انوروك» ءابوب قيرفلإ

لحسسملإ متاح فسشكو
هنإ قافت’إ سسيئر بئان
ريطخلإ سسوريفلاب بيسصأإ

رسشن نيإ ،يمسسر لكسشب
هباسسح ىلع هديرغت
«رتيوتلإ» يف يمسسرلإ
نإ اهيف دكإ يتلإ
تءاج تاسصوحفلإ
ببسس عجرإ يتلإو ةيباجيإإ

هتدوع دعب اهل اهسضرعت
لجرلإ ىعسسو ،ندنل نم
قيرفلإ يف يناثلإ
نم ليلقتلإ ىلع يدوعسسلإ

دعب ،فوخلإو قلقلإ ةدح
مل هنأاب عيمجلإ نأامط نإ

يبع’ وإ ءاسضعاب طلتخي
ةرتفلإ يف قيرفلإ
ىلع إددسشم ،ةريخ’إ
عسضو ،عيمجلإ ةمÓسس
يحسصلإ رجحلإ يف هسسفن
ةفرعم لبق ىتح كلذو
.تاسصوحفلإ ةجيتن

ز.سس

يفيسصلأ وتاكŸÒأ ‘ همسضل يميهأرب سضوافي ⁄ رسصنلأ
يلودلا بعÓلا يميهارب نيصساي عم تاصضوافم يف هلوخد يدوعصسلا رصصنلا يدان ىفن

.مداقلا يفيصصلا وتاكريملا يف هعم دقاعتلا لجأا نم يرطقلا نايرلا بع’ يرئازجلا
يف قيرفلا ةرادإا لوخد نع ةيصضاملا مايأ’ا يف ليق ام لك ،سسمأا يدوعصسلا مÓعإ’ا ىفنو

يذلا بعصصلا عصضولا نأا احصضوم همصضل ،قباصسلا يلاغتربلا وتروب يدان مجن عم تاصضوافم
بع’ يأا عم سضوافتلاب حمصسي ’ ،دجتصسملا «انوروك» سسوريف يصشفت ببصسب ،ملاعلا هفرعي

يف ،يدوعصسلا رصصنلا يدان ةرادإا نم برقملا يمÓعإ’ا ،يميصصعلا زيزعلا دبع حصضوأاو.ناك
لك .. هريغ ’و يميهارب ’ ..سضوافي مل رصصنلا » :يعامتج’ا لصصاوتلا عقاوم ىلع ةديرغت
هريغو تادقاعت عوصضوم ةركف ةمزأ’ا هذه يف هدنع امو ..ثدحلاب ةلوغصشملا ةيملاعلا ةيدنأ’ا
رصصنلل ينفلا مقاطلا نأا يبرعلا «تروبصس وروي» عقوم دكأا ،رخآا بناج نم.«عيمجلا هللا ظفح ..

عم دقاعتلا ةيناكمإا يقبي يذلا رمأ’ا ،هنم بلطب ’إا ،نيفرتحملا نيبعÓلا دوقع ديدجت سضفر
.ةمئاق مداقلا وتاكريملا يف يميهارب

ب.م.يرسسيإإ
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ىلا ةرقم مجن ةرادإا ريصست
برد˘م˘لا ءا˘˘ق˘˘بإا رار˘˘ق ذا˘˘خ˘˘تا
قيرفلل يصسيئر بردمك دارصش
بردمب هميعدت متي نا ىلع
م˘˘صسو˘˘م˘˘لا لا˘˘م˘˘ك’ ف˘˘يدر˘˘لا
قثت اهناو ةصصاخ ديج لكصشب
ذنم لمع هنا امب اريثك هيف
ل˘˘ك ع˘˘م م˘˘˘صسو˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ياد˘˘˘ب
ىلع اوبقاعت نيذلا نيبردملا
ركذي يدانلل ةينفلا ةصضراعلا
انلق امك عمتجيصس سسيئرلا نا

جا˘ح˘لا ق˘با˘صسلا برد˘م˘لا ع˘˘م
ثيد˘ح˘لا م˘ت˘ي˘صس ثي˘ح ن˘ير˘˘م
نمو هتدوع ةيناكمإا نع رثكا
ذاختا يف يئاهنلا لصصفلا مث
.بصسانملا رارقلا

ىلع اودهاعت نوبعÓلا
سسفنلا نونÁو ءاقبلا نامسض

ةرادإ’ا نم يباجيإا لمع ‘
نو˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا د˘˘ه˘˘ع˘˘˘تو اذ˘˘˘ه

نم نوكلتمي ام لكب يمرلاب

ةريظح يف قيرفلا ءاقبإا لجا
بصسحو ثي˘˘˘˘˘˘˘ح را˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘كلا
اودقع نوبعÓلاف تامولعملا
ر˘ب˘ع م˘ه˘ث˘˘يد˘˘ح ءا˘˘ن˘˘ثا مز˘˘ع˘˘لا
بردم˘لا ة˘ق˘فر˘ب «با˘صستاو˘لا»
اود˘˘˘˘كاو دار˘˘˘˘صش ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا

نامصض ىل˘ع م˘ه˘ترد˘ق˘م
تقولا سسفن يف نينمتم ءاقبلا
ى˘˘ل˘˘ع ةرادإ’ا ل˘˘م˘˘ع˘˘ت نا ي˘˘ف
ءا˘ط˘خأ’ا ن˘م ق˘ير˘ف˘لا ة˘يا˘م˘˘ح
اذكو ةدمعت˘م˘لا ة˘ي˘م˘ي˘كح˘ت˘لا

ري˘فو˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا ةرور˘صض

حمصست يتلا ةيلاملا ةلويصسلا
ةق˘لا˘ع˘لا م˘ه˘تا˘ب˘تر˘م د˘يد˘صست˘ب
كصش نود ن˘˘˘˘˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘لاو
لعج ىلع معدلا م˘ه˘ح˘ن˘م˘ت˘صس
ي˘˘ف هدار˘˘م ق˘˘ق˘˘ح˘˘ي ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
.ةياهنلا

سشامر ماسشه

 مسسوŸأ ةياهنل نيرم جاح ةفلÿ هجتي دأرسش

ةرقم م‚

ءاقبلا نامسضو يدحتلا عفر ىلع مزاع دادعتلا

ةدكيكسس ةبيبسش

هانير˘جا ي˘ف˘تا˘ه لا˘صصتا ي˘ف
ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘صش ق˘˘ير˘˘ف سسي˘˘˘ئر ع˘˘˘م
ا˘ن˘لوا˘ح يرا˘ط˘˘ي˘˘ق ةد˘˘كي˘˘كصس
ثيح تادجتصسملا رخا ةفرعم
لكصشب انقفو اننا دقتعا» :لاق
يف انصسافنا ةداعتصسا يف ريبك
انكمت ثيح ةريخأ’ا ت’وجلا

يتلا طاقنلا ديدع نامصض نم
ةد˘ي˘ج ة˘ب˘تر˘م ي˘ف ا˘˘ن˘˘ت˘˘ع˘˘صضو
انروما ط˘ب˘صضب ا˘ن˘ل تح˘م˘صسو
يذ˘˘لا دو˘˘ع˘˘صصلا فد˘˘ه و˘˘ح˘˘˘ن
م˘صسو˘م˘لا ة˘ياد˘ب ي˘ف ها˘نر˘ط˘˘صس
تل˘م˘ع ة˘ل˘ي˘كصشت˘لا نا د˘ق˘ت˘˘عا
ن’ا ن˘˘˘ح˘˘˘نو يد˘˘˘˘ج ل˘˘˘˘كصشب

لك ريفوت ةرورصضب نوبلاطم
ةيلاملا اهنم ةحيرملا فورظلا
اداكيصسور ءانبأا داعصسا نامصضل
.» مصسوملا ةياهن يف

حنم ينفلا مقاطلا »
ديج لمع جمانرب

رسصم لكلاو ÚبعÓل
ةوقب ةدوعلا ىلع

ةياهن ‘ انراسصنأا داعسس’
» دوعسصلاب مسسوŸا

ه˘لو˘ق ي˘ن˘ع˘م˘لا م˘ت˘˘خو اذ˘˘ه
ن˘˘م ير˘˘ج˘˘ي ا˘˘م سصو˘˘صصخ˘˘ب
سسوريف˘لا سصو˘صصخ˘ب ثاد˘حا

اذكه يه» :لاق ثيح رصشتنملا
ا˘ن˘˘نا د˘˘ق˘˘ت˘˘عا ا˘˘ي˘˘ند˘˘لا ما˘˘كحا

ر˘ي˘ي˘صست ةرور˘صضب نو˘ب˘لا˘ط˘˘م
لعج لجا نم ةمكحب ةلحرملا
هذ˘ه ن˘م د˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘صسي ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا˘ف ة˘ي˘ع˘˘صضو˘˘لا
نيدهاج اولمع ناصسيتفا ةدايقب

ل˘م˘˘ع ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب ح˘˘ن˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
هب ديق˘ت˘لا ل˘جا ن˘م ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل
امل نوزهاج مهلعجيصس ام وهو
انناو ةصصاخ مصسوم نم ىقبت
ةديج ةياهن نامصض ىلع رصصن
. «انراصصنا دعصست

سشامر ماسشه

مسسوŸا ةياهن راسصنأ’ا داعسسإا وه فدهلا نأا دكأا

امدق انعسضوو .. ةÒخأ’أ ت’و÷أ ‘ دأرŸأ انققح» :يراطيق
« لوأ’أ مسسقلأ ةÒظح ‘

بعÓلا ىدبا ىرخأا ةهج نم
ةريبك ةنوي˘ل ةدا˘ي˘ع ن˘ب ن˘ي˘صسح
د˘˘كا ثي˘˘ح ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ةرادإا ع˘˘˘م
لمع˘لاو سضوا˘ف˘ت˘ل˘ل هداد˘ع˘ت˘صسا

تاعاصسلا مداق يف ديدجتلا ىلع
مصساومل ءاقبلا ديري هناو ةصصاخ
نا ركذي هيبرقم بصسح ةديدع
يف ايدج اصضرع ىقلت ينعملا
دكاو كلامزلا ةرادإا نم قباصسلا
لعج يذلا رم’ا كلذب هتداعصس
سضوافتلا ةرورصضب يدانلا يلوؤوصسمل مهبلط نوددجي رفانصسلا

.ةليكصشتلا يف زئاكرلا مهأا نم ادحاو ربتعي هناو ةصصاخ هعم
يرمعلا ريسصم يف لسصفيسس ةلحروب

يدانلا بع’ ةلاح يف ةلحروب روتكدلا ررقي نا رظتنملا نم
ةباصصإا ىلا سضرعت يذلا يرمعلا يلع ديصس ينيطنصسقلا يصضايرلا

داحتا ماما ةريخأ’ا ةهجاوملا يف ةصسكاعملا ةطبر’ا ىوتصسم ىلع
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ءار˘جا موز˘ل تر˘ه˘ظأا تا˘فو˘صشكلا ناو ة˘صصا˘خ ةر˘˘كصسب
ءارجا اهلÓخ نم ررقت يتلاو قيرفلا ءابطأا لخدت نكلو ةيحارجلا
ةرايز ررقت ةرادإ’ا تلعج هتلاح عم ةيجولويزيفلا تاجÓعلا سضعب
ةلاحلا سصيخصشت لجا نم روتكدلا ىلا قيرفلا بيبط اذكو ينعملا
.رثكاف رثكا

سشامر ماسشه

ةنيطنسسق بابسش

دقعلأ ديدجتل حتفنم ةدايع نب
هئاقب ىلع نورسصي «رفانسسلأ»و

لجأا نم ديدح نم ديب برصضلا ،ةرواصسلا ةبيبصش ةرادإا تررق
ةرتف يف يدانلا تا˘ب˘يرد˘ت˘ل ن˘صسح˘لا ر˘ي˘صسلا ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا
،دجتصسملا «انوروك» سسوريف يصشفت بصسب ،ةيلاحلا فقوتلا

جمرب ،رفصصأ’او رصضخأ’ا نينوللا باحصصأ’ ينفلا مقاطلا ناكو
لجأا نم نيبعÓلا ةقايل ىلع ظافحلل دارفنا ىلع تابيردتلا
.تايرابملا فانئتصس’ نيزهاج ءاقبلا

ءا˘صشنإا ن˘ع ،سسمأا ق˘ير˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘م˘صسر˘˘لا ة˘˘ح˘˘ف˘˘صصلا تف˘˘صشكو
اهلÓخ نم متي يعامتج’ا ل˘صصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م ى˘ل˘ع ة˘عو˘م˘ج˘م
اهلجصسي يتلا بع’ لك لبق نم تابيردتلا تاهويديف لاصسرإا

متيصس ويديفلا لصسري ’ بع’ لكو دارفنا ىلع هلمع لÓخ
ببصسب ،هيلع ةيلام ةمارغ سضرفو يبيدأاتلا سسلجملا ىلع هتلاحإا

.ةيندبلا هتقايل ىلع ظافحلل ،اهب لومعملا نيناوقلاب هديقت مدع
ÚبعÓلا نزو ةدايز سضفرت

ينفلا مقاطلاو ةرادإ’ا تماق ،رثكأا نيبعÓلا ةبقارم لجأا نمو
تابيردتلا قيلعت نع نÓعإ’ا لبق نيبعÓلا لك نزو سسايقب

ةرتفلا يف تابيردتلا فانئتصسا لبق نزولا سسايقب موقت نأا ىلع
فصشك امبصسح دحاو مارغوليكب هنزو عفتري نم لكو ةمداقلا
نامصضل اذهو ،ادج ةيصساق ةبوقعب اددهم نوكيصس ردصصملا تاذ
فانئتصسا لاح يف ةيباج˘ي’ا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا د˘صصح ق˘ير˘ف˘لا ة˘ل˘صصاو˘م
.ةلوطبلا

ب.م.يرسسيإا

ةرواسسلا ةبيبسش

Úبئاغلل ةيلام تامأرغو دأرفنأ ىلع تابيردتلأ

وا ولكيولا ةبوقع ءاغلإاب اهراصصنأا فيطصس قافو ةرادإا تدعو
ناك اهفرط نم مدقملا نعطلا ناو ةصصاخ لقأ’ا ىلع اهصصيلقت
نا رظتنملا نم ثيح اهبصسح ةينوناقلا تاغارفلاب اءولممو Óيقث
ةفصصب ردصصيصس نيا مويلا ةيصشع فلملا طابصضن’ا ةنجل سسردت
نيمئاقلا تارارق رظتني لكلا لعج ام وهو ةرهصسلا يف ةيمصسر
ناقيرفلا هيقل يذلا ريظنلا عطقنملا معدلا عم ةصصاخ ةنجللا ىلع
.ةريدتصسملا قاصشع فرط نم
ةيرادإ’ا تÓتكتلا نم مهطخسس نع اوÈع راسصنأ’ا

مقاطلا نم ريبكلا مهطخصس نع قافولا قاصشع ربعو اذه
يف ةدوجوملا ةيرادإ’ا تÓتكتلا ةجيتن ةصصاخ قافولل ريصسملا
ىلا هب لومعم وه ام بصسح راصصنأ’ا اهمصسق يتلاو قيرفلا
ةرادإ’ا سسلجم سسيئر اذكو ةيافلح دهف سسيئرلا ةعومجم ثÓث
او˘ب˘لا˘ط ثي˘ح سشÓ˘غز ة˘كر˘صشلا ي˘ف م˘ها˘صسم˘لا ى˘ت˘حو بار˘عا
ىلع لمعلاو يدا˘ن˘لا رار˘صسا جار˘خا يدا˘ف˘ت ةرور˘صضب ع˘ي˘م˘ج˘لا
قافولا مصسوم ءاهنا لجا نم ديلا يف ديلا عصضوو فافتل’ا
.يباجيإا لكصشب

سشامر ماسشه

فيطسس قافو

ةلئافتم ةرأدإ’أو مويلأ رهظت نعطلأ جئاتن
«ولكيولأ» ةبوقع سصيلقتب

ابسس– مهتيزهاج ىلع رسصيو هيبع’ لمع ةبقأرم لسصأوي يريزد
ةمداقلأ تايدحتلل
جربلا يل˘ها برد˘م ل˘م˘ع˘ي

ي˘مو˘ي ل˘كصشب ير˘˘يزد لÓ˘˘ب
ه˘ب مو˘ق˘ي ا˘م ة˘ع˘جار˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
يف تاريصضحت نم نوبعÓلا

اد˘ي˘ج كرد˘ي ثي˘ح م˘ه˘لزا˘˘ن˘˘م
ي˘ف ة˘مدا˘ق˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ة˘ي˘˘م˘˘هأا
ءاو˘صس يدا˘ن˘لا را˘صسم د˘يد˘ح˘ت
اذ˘ه سسأا˘كلا وا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف
ةبي˘ت˘كلا˘ف مو˘ل˘ع˘م و˘ه ا˘م˘كو
فد˘ه ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘صصت
بجو˘˘ت˘˘صسي ا˘˘م و˘˘هو سسأا˘˘كلا
لك طبصضو ديجلا ريصضحتلا
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘مزÓ˘˘لا تا˘˘نا˘˘كمإ’ا
ط˘ي˘˘ن˘˘ح˘˘ج ءا˘˘ق˘˘فر˘˘ل ح˘˘م˘˘صست
داعصساو ةمروفلا يف دجاوتلاب
.ةياهنلا يف رفصصأ’ا دارجلا

ةيهتنم يسشواسش ةيسضق
ايلام سسيلو ايرادإا

تذ˘˘خ˘˘تا ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ي˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘لا ا˘˘˘هرار˘˘˘˘ق ةرادإ’ا
يزو˘ف سسرا˘ح˘˘لا سصو˘˘صصخ˘˘ب
رظتن˘م ى˘ق˘ب˘ي ثي˘ح ي˘صشوا˘صش
لجا نم ةمداقلا تاعاصسلا يف
اميصس’ يلهأ’ا عم هدقاعت ءاهنا

ة˘ه˘جاو˘م˘لا ي˘˘ف ه˘˘فر˘˘صصت ناو
ف˘ي˘ط˘صس قا˘فو ما˘ما ةر˘˘ي˘˘خأ’ا

هلعج ي˘طا˘ي˘ت˘حا ه˘نأا˘ب ه˘م˘ل˘عو
ه˘ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو جر˘ب˘لا ردا˘˘غ˘˘ي
ر˘يد˘م˘لا ع˘م ل˘صصاو˘ت˘ي ا˘هد˘ع˘ب
ى˘ل˘ع ق˘ف˘ت˘˘يو دا˘˘نزو˘˘ب ما˘˘ع˘˘لا
ةفرع˘م را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ةردا˘غ˘م˘لا

ةيلاملا تاقاف˘ت’ا تاد˘ج˘ت˘صسم
امب رطخا اجرعنم ذخأاتصس يتلا
.تاصضيوعت ديري ينعملا نا

سشامر ماسشه

جÈلا يلهأا

رئاز÷ا ةيدولوم
ءاقبلاب عيم÷ا حسصن

يدافتل مهلزانم ‘
ءابولاب ةباسصإ’ا

نحن :Ëدروب
دأرفنأ ىلع بردتن

نيزهاج نوكنسسو
فانئتسسلل

ميدروب نمحرلا دبع دكأا
ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م ناد˘˘ي˘˘˘م ط˘˘˘صسو
هؤوÓ˘˘˘مزو ه˘˘˘نأا ،ر˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ي˘ف دار˘ف˘نا ى˘ل˘ع نو˘ل˘م˘˘ع˘˘ي
او˘نو˘كي˘ل ة˘ي˘لا˘ح˘لا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا

تا˘قا˘ق˘ح˘ت˘صسÓ˘˘ل ن˘˘يز˘˘ها˘˘ج
تاذ ي˘ف ادد˘˘صشم ،ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا
مارتحا ةرورصض ىلع تقولا
،ةياقولاو ةطي˘ح˘لا ع˘ي˘م˘ج˘لا
سسور˘ي˘˘ف ي˘˘صشف˘˘ت يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل
ميدروب حصضوأاو ،«انوروك»

ةروا˘˘صسلا ة˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘صش بع’
ويدي˘ف ع˘ط˘ق˘م ي˘ف ،ق˘با˘صسلا
ة˘˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘صصلا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ر˘˘˘˘صشن
ة˘يد˘نأ’ا د˘ي˘م˘ع˘ل ة˘ي˘م˘˘صسر˘˘لا
نآ’ا نحن »:Óئاق ةيرئازجلا
ل˘ك دار˘ف˘˘نا ى˘˘ل˘˘ع برد˘˘ت˘˘ن

يذ˘˘˘لا ج˘˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا بصسح
ل˘ب˘ق ن˘م ه˘ي˘ل˘ع ا˘˘ن˘˘ل˘˘صصح˘˘ت
ن˘ئ˘م˘طأاو ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا
د˘ج˘ب ل˘م˘ع˘ن ا˘˘ن˘˘نأا را˘˘صصنأ’ا
ةر˘ت˘ف˘ل˘ل ن˘˘يز˘˘ها˘˘ج نو˘˘كن˘˘ل
:عباتو ،«هللا ءاصش نا ةمداقلا
ةطيحلا ذخأا عيمجلا ىلع»
نأ’ ءابولا اذه نم ةياقولاو
،ارخأا اجرعنم تذخأا ،رومأ’ا

ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘˘م تن˘˘˘˘˘ك ا˘˘˘˘˘نأاو
ةيعصضولا نكل نيئزهتصسملا
ح˘˘˘˘صصنأاو نآ’ا تد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت
تاميلعتلاب ديقتلاب عيمجلا
رثكأا سضرملا راصشتنا يدافتل
.«رثكأاف

ب.م.يرسسيإا



ةــــنصصرق

ةطرو ‘ Êافلزلأ
HÅÑÿاFÿلا لÿ~لÿíÿاIي

يIÄÑÿÿوÿÿÿkÿÿÿلا بردÿÿÿمÿÿÿلا
مل ل(اïgلا ةMñ 7Ñg©gرíل
-kوEف +åد، Dgåر دDÉس
هJ©õ&ا- ،ة©°íلا ةMرMÿدÿمÿلا

Hÿلا عÿíÿرMÿñ /ÿلا ءاÿدKر،
<õى DرMñ رملاMx ي}لا
لHÿÿÿÿ°ÿÿÿÿu Fÿÿÿ هIÿÿÿÿ&ا دFÿÿÿÿ&ا

HÄÑÿÿkÿÿtÿÿïÿÿلا تاÿمÿبرد
درMÿ ن&ا لEÿgÿ ،يIÄÑÿوÿÿkÿلا
س6&ار ىõ> لK&’ا ل/رلا
7Ñg©gلا ةïgل(ا H9وÑtا
هI&اK ،اMkõñ 7Ñ©c مل هI&ا
Mÿمÿõô لاÿلدÿ©ÿل <õى Fل
Hا Eهلا.

هتداعل ّ‘و رجام
Dÿÿ1 يÿÿر/ÿÿة /ÿÿدMÿةد

ب>ÿÓلا رÿÿ/اÿÿu Hÿÿ+ارÿÿل
يرÿÿ(ا~ÿÿÿqÿÿلا يÿÿÿلKدÿÿÿلا

Kلاÿÿÿ°ÿÿÿلا ب1اÿÿÿو:ÿÿÿ°ÿÿي
بÅÑåلا ن&ا دF&ا ،ñ+اÄÑلا
ع7Ñÿÿÿÿqÿÿÿÿ يرÇÑÿÿÿÿمÿÿÿÿÿلا
يÿÿ°ÿ:وÿÿلا بÿÿ°ÿÿkÿÿwمÿÿلا

1Óل Fا س6&ا&Hا م(DرMï©ا
عÿ©ÿمÿqÿلا نòÿÿل ،9102
-ÿا+ÿلا عÿåòÄس Hÿن Fÿنا
Dÿÿلا يÿÿمÿõÿåا ب&K 0ÿkÿى
+ÿåÿد -ÿدKMÿن Iÿ©ÿqÿ©ÿرMÿا
Jÿÿÿلا فدÿÿÿkÿÿÿåÿÿÿلدا Dÿÿي
IÇÑي(ا§°لا ف Egن&ا ل
Mkمòن Ht5ر Hن -ÄÑq©ل Jلا فدí5و KDي(ا§°لا ي IíÄا س’&Hا ،ر&Hا† H°kwلا بÄÑ°èل©لد+ لا

.ءاõïلا ةMا§I مtòلا نÓ>)ا دå+ ةر7ÑاHg راIÇÑ&’ا جKر1

‘ أوقبأ» :ةرقوب.
«ءاعدلأ أوÌكأو ...مكتويب

+ÿåo Hÿqÿ©ÿد +ÿوEÿلا ةرÿمÿادDÿلا عÿqÿ~ا)ÿير
رg> ير(ا~qلا بÅÑåلا ىل)ا ةلا6Ñر+ 6Ñgñ’ا

HÿوEÿلا عÿíÿلا فاÿ6رÑÿمÿي Mÿد<ÿوJم D©§ىل)ا ا
’ا جKرÿwÿلا ب°K-ÿÿqÿ ت©ÿÿgÿÿلا يDÿÿ ءاÿÿgÿÿïÿÿلا
لاE عEومÿõل هÿ-اMÿtÿرÇÑÿ- يKDÿ ،ةرKرÿõÉÑÿل
Eÿا)ÿل̂ا دÿwÉÑÿ6’ا [رÑÿgÿñ:^6ÑÿÓ† <ÿõÿ©òم..
،[نMÿ©ÿرÿ(ا~ÿqÿلا لòÿل ةÿمHÿ§ÿ ةÿلا6Ñÿر هK/ÿÿ&ا
يÿíÅÑÿ- فاMÿïÿ)’ د0ÿ©ÿوÿلا لÿtÿلا^:فÿ©ÉÑÿ©ÿل
D©رK6س FروKIا Jلا وgïءا Dل~°ملا ي KJ{ا
:ع+ا-Dïá]،K ةرKرõÉÑل او/ر1&اK م§H رH&ا
يD ا°©ï+ ا3ا ،رثF&اK رثF&ا ن©°ÄÑملا اوم0ا^
Hÿ°ÿل5اÿ°ÿا Dÿا(Iÿ°ÿ6 اÑÿ°ÿوEÿف -íÅÑلا يí©رK6س،
<ÿõÿ©ÿ°ÿا ا’(Fÿثÿرا Hÿلا نÿد<ÿن&’ ءا Fÿ7 لÑÿءي
مtkم6Ñ ول^:ر©1’ا يD مwk©ل،[بوòkملا+
يD اوï+)ا مÿtÿkم6Ñÿ وÿل مòÿل5اHÿ°ÿ يDÿ اوÿïÿ+)ا

H°ل5اòم].

رظتنت جÈلأ
«افيفلأ» رأرق

-ÿgÿïÿا ةراد)ا ىJÿõÿلا يÿgÿجر Dÿا يIÿkÿâرا Hا
6ÑkÄÑíه°> ر Eلا^ تارارí©íا] +wÇÑس8و
EÉÑÿÿ©ÿÿلا ةÿÿtÿÿس6را :ÿÿلاو Kلاÿ{7ا يÑÿkòÿى
دKE ا}J ه-اHÄÑktï ىõ> لوõtÇÑل يدا°لا+
ع©مqلا نوF نH م=رلا+ رارïلا راد8Ñا ر1&ا-

Fنا M°kâر KMkرEرو§; بJا Hع H°kÇÑف
7Ñ§ر Hس6را J{ا KMå6 دوÑg8ا ل©/&ا- بÑراد
سK6ر©D  ىلا رداÇÑملا سåÉ+ ب0ÄÑ مtòلا
مFاÿtمÿلا لÿمÿ> فKEÿ&ا ي}ÿلاK [اKIÿروòÿلا^
.ة0ï’ د©>اوH ىلا اõí©íل ةå+اkلا ة©9ÑاMرلا

لكسشت ءاسضيبلأ ةنسسلأ
ةيدنألل اعأدسص

ةوï+ رو§âلا يD [اKIروF^ سK6ر©D ل8Ñاو-
Dÿÿلا يÿÿqÿÿ~ا)ÿر /ÿåÿا ل’&IÿدMÿة -ÿ°ÿkÿâÿر Eÿتارار
ناK ة8Ñا1 رÇÑgلا ëراí+ ةMر(ا~qلا ةMداt-’ا
بõå- يkلا ةMدI&’ا فر: نH ىMgï فوkwلا
دMد§- ناK ’ ف©F ةلوgÜلا ا}KF دوÇÑåلا
ام©6Ñ’ ع©مqلا ف©Mw ىMgï ءاg©ÉÑلا ة°ÄÑلا

Kي&ا نا Eÿ6 رارÑÿ©ÿqÿåÿل Hÿqÿ§ÿملا م§-ادوg{Kةل
وKJ اروث°H ءاJg ب6Ñk{J م6Ñوملا ا}J لاو:
.هïgõ- ب6Ñ©ÇÑå ي}لا رH’ا

ظفاحو كتيب مزتلأ»
«كتلئاع ىلع

DÉÑÿا ل&+ÿ°ÿءا HÿدMÿ°ÿة EÄÑÿ°ÿÜÿ©ÿ°ة Hن ’<g©ن
6Ñا+ï©ن K0ن©©لا D8 يÑíا فو&IدMلا ةÄÑس6ا ي
6Ñÿÿي Kلاÿمÿوö K0ÿkÿلا ىÿwÿرKلا بÿwÿرKل)ا جÿى
ناÄÑòلا ة©>و- ل/&ا نH قرHkí لÅÑò+ ءا©0&’ا
+ÉÑرKلا ةرk~لا †اqõس6و Kلاgïءا Dلا يg©تو
Hل/&ا ن -íا يداIkÅÑرا D©رK6س ^FروKIا] KJو
Hÿا ’Eÿ6ا ىÑÿkÿqÿا+ÿة K-ÿíÿا<ÿÓ Fÿg©ار Hفر: ن
ةÿ©ÿ(’وÿلا تاÄÑÿõÿÜÿلا ن&ا رMÿ{Fÿ نÿÿ°ÿÿ©ÿÿ:اوÿÿمÿÿلا
+ïÄÑ°Ü©°6ا ةÑkèõوملا تEف K9&اÑtت -kåاHل
. ةõíkلا vاIq)’ م§å©kم+

qarsana@essalamonline.com
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«انوروك نماهلكلسس» رسصان نب
-ÿÿqÿ°6)ا بÑÿمÿا<ÿ©ÿل +ÿن Iÿ8اÑÿر

K6Ñá H©ملا ناد°kwي°:ولا ب
KI6%ا يداÑي H©Óا ن’MÜيلا Hن
اKIÿÿروFÿÿ سK6رÿÿíÿÿ©ÿÿ+ ةÿÿÿ+ا8Ñÿÿÿ’ا
وÿلوÿÿ+ س9رÿÿåÿÿ- دÿÿåÿÿ+ ،دMÿÿدÿÿqÿÿلا

HÿÿلاÿÿدMÿÿ°ÿÿلا يÿÿمÿÿدMÿلا رÿرMÿ9اÑÿي
،سK6ر©õíل هKIqõ ير©IوK6Ñÿرÿõÿل
تI&اÿÿÿمMÿÿÿñ :ÿÿÿرÿÿÿíÿÿÿلا ةرادا نا ’ا
ةK9Ñÿåÿ©ÿ س8وÿwÇÑÿ+ عÿÿ©ÿمÿÿqÿÿلا
هK5HÿÿÓ)ÿÿ يرÿÿ(ا~ÿÿqÿÿلا ب>ÿÿÿÓلا

KاI§مل م Mõkï6ا+ اوÑÜيدا°لا ةرو
H°{ اFرث H6&ا نÑgن©>و K+w8اÑة
Iqا مHgلا يلوÄÑا+ñ ي}لا Fنا
Mõkïي Fدلام+ ار©ثM°ي H°{ اIÉÑامHل هõíرMñ، ر©لMu لاwgملا رkا+å©ن KHtgلا ي°qلا مq~ير(ا
+åد -åس9ر +åÉ5 سHÓ)ه Dل يدا°لا يõءا+و Kلا{Mن Fنا Hار+ا م/ا§ملا م§°©+ نJ©ومD©kÅس.
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«يسس.سسأأ.يسسلأ ةرأدإ’ بسس– ةوطخ
+ÿÿÿÿåÿÿÿنا د EÿÿÿاHت

ة©(’ولا تاÄÑÿõÿÜلا
ة©åم+K ة°©ÿïÄÑÿ°Üل
HÿÿدMÿÿرMÿÿلا ةÇÑÿÿtÿة
+ktوMل D°قدا <õي
H°qõىلا ي Htر/ا
8Ñÿÿtÿÿ©ÿÿ6 ةÑÿÿت>را
ىÿÿلا يداÿÿÿ°ÿÿÿلا ةراد)ا
-ÿÿÿÿtÿÿÿوMÿÿÿا ل(EÿÿÿاHÿÿÿة
يÿÿõÿ©ÿgÿلا يÿÿ(اÿÿ°ÿÿثÿÿلا
ا}KFÿÿÿ يDÿÿÿÿرÿÿÿÿåÿÿÿÿلا
قد°D نHÿ سMÅرÿ§ÿلا
لاIkïا نH ا§Dوw- بô +ÄÑgلK3 م6Ñوملا لامF’ ام§ل ا§-ر/ا يkلا ÅÑïñلا Lد0ا ىلا †ا©wلا
D©رK6س ^FروKIىلا [ا ’<g©§ا KJوملا وEي}لا ف MtÄÑل بÓ(لا ةرادk6 يÑىلا ت>را K9Ñع

’<g©§ا Dر; يKر ي(ا°ثلا نا ام+ ةد©/ فDÉلا سåل ىلا ةدو©g©ا



S
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رسصعلا

05:32

رهظـلارجفلا

12:5816:16

برغŸا

18:51

ءاسشعلا

20:14

ةلسصلأ تيقأوم

يكرتلأ ملعإ’أ ءانث ىقليو ابغورد ماقرأأ مطحي يلوغيف ^
زرحم ليحرب بحرت يتيسسلأ ريهامج ^

بردتأأ انأأ :ديبع
فانئتسس’ ابسس– دجب

دقتفأأو ةسسفانŸأ
مدقلأ ةرك

ءاقبلا نامسضو يدحتلا عفر ىلع مزاع دادعتلا

جاح ةفلÿ هجتي دأرسش
  مسسوŸأ ةياهنل نيرم

جÈلا يلهأا ةدكيكسس ةبيبسشةرقم م‚

مسسوŸا ةياهن راسصنأ’ا داعسسإا وه فدهلا نأا دكأا

‘ دأرŸأ انققح »: يراطيق
انعسضوو..ةÒخأ’أ ت’و÷أ
« لوأ’أ مسسقلأ ةÒظح ‘ امدق

لمع ةبقأرم لسصأوي يريزد
مهتيزهاج ىلع رسصيو هيبع’

ةمداقلأ تايدحتلل ابسس–

مهتويب يف ءاقبلاب عيمجلا حسصن
ءابولا لقن يدافتل
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بختنملا عم هراوسشم ىلع رثؤوي مل جئاتنلا بايغ نأا دكأا

بيردت ىلع مدنأأ ⁄:رـــجام
يليحر تربد فأرطأأ..رسضÿأ

هرـــيمسض عم لــك كرتأأو

ىن“أأو يسضاملب نم راغأأ ’»^
«هرأوسشم ‘ قيفوتلأ هل

بايغو ةفيعسض ةينطولأ ةلوطبلأ»^
«يداع رمأأ رسضÿأ نع يلÙأ بعللأ


