
30 سص

ةدكؤوملا تاباسصإلا ددع عافترإا
ةلاح454 ىلإا

زجحو تأردخم راجت3 فيقوت
جلاعم فيك راطنق نم ديزأأ

ةماعنلأو ىلفدلأ نيعب
50 سص
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مهنأا تدكأاو مهيلاهأا تنأامط
ةديج ةحسص ‘

ةيرهسشلا ةرجألا فسصنب عÈتلا تررق
سسوÒفلا اذه ةهجاوŸ اهيبختنمو اهباونل

ىلع اهتامدخ رارمتسسا تدكأا
ةيراجتلا اهتلاكو لك ىوتسسم

اططخم قلطت «زاغلنوصس»
«انوروك» دصض ايئاقو

40 سص

ةفلتخم اياسضق يف ةلادعلا فرط نممهتعباتم ةيفلخ ىلعنارهوب ةروزم رايلم5.4 مهتزوحب نيمرجم3 ـب ةحاطإلا داوŸا نم نانطأا زجحو راجتلا تارسشع فيقوت
تايلولا ديدعب ةيئاذغلا

لصصأوت نمألأ حلاصصم
ÚبراصضŸأ ىلعاهبرح

50 سص

ةلئاط ت– ةيسسايسس بازحأا تررق
عرا˘˘˘سشلا ن˘˘˘م ةد˘˘˘يد˘˘˘˘سش تادا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘نإا
م˘˘˘عد˘˘˘ل اÒخأا كر˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ،ي˘˘˘˘لÙا

ي˘سشف˘ت ة˘ه˘جاو˘م ‘ ة˘˘لود˘˘لا دو˘˘ه˘˘ج
عÈتلا تررقو ،«انوروك» سسوÒف
اه˘باو˘ن˘ل ة˘ير˘ه˘سشلا ةر˘جألا ف˘سصن˘ب
ءا˘بو˘لا اذ˘ه ة˘ه˘جاوŸ ا˘ه˘ي˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘مو
.كاتفلا يŸاعلا

دصصحي «انوروك»
92 ـلأ هتيحصض

رئأزجلأ يف
40 سص

ةمداقلا مايألا ‘ لسصت ىرخأا تاعفد

تأدعاصسم ملتصست رئأز÷أ
يدصصتلل Úصصلأ نم ةيبط

«انوروك» ءابول

50 سص

ةرأزولل ةيمقرلأ ةيصضرألأ ىلع ةيميلعت سصصصح ليجصست دقتنت ذيمÓتلأ ءايلوأأ ةمظنم
40 سصسصرفلا ؤوفاكت نمسضي اÃ اينويزفلت اهت‹رب ¤إا تعد

ءاصصحإأ ‘ عرصشت ةرقنأاب رئأز÷أ ةرافصس
دصصق ايكÎب رج◊أ ت– Úيرئأز÷أ

نـــطولأ سضرأأ ¤إأ مــــهتداــــعإأ

30سص

دوهج معدل كرحتت ةيصسايصس بأزحأأ
 «انوروك» يصشفت حبك يف ةلودلأ

30 سص

30سص

ةاصضقلأ ةباقنو يتامغز Úب ديدج مأدصص
 هتيسضق ليودتب ددهتو «يماقتنإا» لعفب دعاسسŸا ةيروهم÷ا ليكو سسبح  طبرت ةÒخألا

ءأدأأ نع رايمأأ5 فيقوت
سسأدرـــموبب مهماهم



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

رششنلا لوؤوشسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طشسولا عبطلا
قرششلا عبطلا

    بون÷ا عبطلا
راشسŸا م.م.ذ.سش :طشسولا عيزوتلا

APDK lruE :قرششلا عيزوتلا
moc.enilnomalasse@bup:راهششإلا

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :سسكافلا
ÊوÎكلإلأ ديÈلأ

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

ةنيطنشسق  –  ةيعانشصلا ةقطنملا ةفاحشصلا راد
637636130:سسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روشصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لشصت يتلا

اهباحشصأا ¤إا درت ل
 ترششن ءاوشس
رششنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
نيديفتصسŸأ Èكأأ
! .. «انوروك» نم

ةبيصصم نوكت نأا ةبيرغلا تاقرافملا نم
ءارزو ىلع ةتقؤوم ةدئاف ،«انوروك» ضسوريف
ةباصصعلا ىلع نيبوصسحم نيدصساف نيقباصس
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا تا˘ه˘ج ما˘مأا م˘ه˘لو˘ث˘م ر˘خأا˘˘ت˘˘ي˘˘صس
ى˘لإا م˘ه˘لو˘خد ل˘ي˘جأا˘ت ي˘لا˘ت˘لا˘بو ي˘ئا˘˘صضق˘˘لا
ريزو ،فايصضوب كلاملا دبع مهزربأا ،نجصسلا
نيلوؤوصسملا دحأا ربتعي يذلا قبصسألا ةحصصلا

.اندلب يف ضساصسحلا عاطقلا اذه روهدت نع

Óعف ءلؤوه له
؟.. نويرئأزج

عمتجملا حئارصش لك هيف تّمن تقو يف
نماصضتلا حور ،نطولا عوبر فلتخم ربع
اهيناعم ىمصسأا يف ترهظ يتلا ينطولا

يف «انوروك» ضسوريف يصشفت ةيادب ذنم
راجتلا نم اهب ضساب ل ةبصسن لازت ل ،اندلب
ي˘ح˘صصلا ع˘صضو˘˘لا اذ˘˘ه ة˘˘صصر˘˘ف م˘˘ن˘˘ت˘˘غ˘˘ت
رارغ ىلع رئازجلا هب رمت يذلا يئانثصسإلا

ن˘طاو˘م˘لا لاو˘مأا به˘ن˘ل ،م˘لا˘ع˘لا لود ل˘˘ج
تطاعت يتلا ةمارصصلا مغر ،هبويج قرحو
يفف ،ءلؤوه عم ةيمومعلا تاطلصسلا اهب
لاقتربلا رعصس ضسمأا لصصو لثم ةمصصاعلا
021 ـلا زواجتي ل ناك امدعب جد082 ىلإا
ىلإا جد081 نم زوملا رعصس زفق اميف ،جد
عراصشلا هعم لعافت لاح عقاو ،جد003
لصصاوتلا عقاوم ربع تفلم لكصشب يلحملا
يف ككصشي ضضع˘ب˘لا ل˘ع˘جو ،ي˘عا˘م˘ت˘جإلا

ل˘ه» .. لءا˘صست˘يو را˘ج˘ت˘لا ءلؤو˘ه ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو
.؟.. «نويرئازج لعف ءلؤوه

لمأأ ةلعصش

دا˘ف˘يإا ر˘ب˘خ˘ب نو˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ع˘˘م˘˘صس نأا ذ˘˘ن˘˘م
،مهل نيدعاصسمو ءا˘ب˘طأا ة˘ي˘ن˘ي˘صصلا تا˘ط˘ل˘صسلا
ةدعاصسمل ةروطتم دج ةيبط ةزهجأا نع لصضف
«انوروك» ضسوريف يصشفت ءاوتحا ىلع اندلب
م˘هو ،زا˘ي˘ت˘مإا˘ب ن˘ي˘صصلا ه˘ي˘ف تح˘ج˘ن ا˘˘م و˘˘هو
يبطلا دفولا اذه نأا مكحب ،فغصشب نوبقرتي
لثمي ،نطولا ضضرأاب ضسمأا لوأا ءاصسم لح يذلا
رئازجلا نكمتو عصضولا جارفنإل لمأا ةلعصش مهل
ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا ة˘ي˘ح˘صصلا ة˘مزألا هذ˘ه ي˘ط˘خ˘ت ن˘م
.ةيئانثتصسإلا

نماصضتلأ لصصأوتيو

عر˘ب˘ت˘لا اورر˘ق ن˘يذ˘لا «نل˘فألا» باو˘ن د˘ع˘ب
ي˘ف ة˘لود˘لا دو˘ه˘ج م˘عد˘ل م˘ه˘ب˘تاور ن˘م ءز˘ج˘ب

ة˘صسا˘ئر ة˘م˘ث ن˘مو ،«ا˘˘نورو˘˘ك» د˘˘صض ا˘˘ه˘˘بر˘˘ح
بتاور ن˘م عا˘ط˘ت˘قإلا ترر˘ق ي˘ت˘لا نا˘م˘لر˘ب˘لا

لاجر اذكو ،ضضر˘غ˘لا ضسف˘ن˘ل بع˘صشلا ي˘ل˘ث˘م˘م
،ةعصساو ةبه راطإا يف  لاومأاب اومهاصس لامعأا

ضسل˘ج˘م˘ب ة˘حل˘ف˘لا ة˘ن˘ج˘ل ضسي˘ئر بئا˘ن بلا˘˘ط
نيع ةيلو لامعأا لاجر ،قزروب رمع ،ةمألا
ىوت˘صسم˘لا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا ل˘كو ،ى˘ل˘فد˘لا
تادعاصسم ميدقت ،يلحملاو يئلولاو ينطولا
ىلع هرصشن ءادن للخ نم ،ةريقفلا تلئاعلل

هيف بتك «كوبصسيافلا» يف ةيمصسرلا هتحفصص
ةيمصسر ةهج راتخن .. ادحاو لجر نوكنل ايه»
تادعاصسملا لاصصيإل هرودقمب لك اهيف عربتن
.«اهتجاحب مه نم تويبل

qarsana@essalamonline.com
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! ..يحصصلأ رج◊أ ريزو
ةعي˘ب˘ط ،«ا˘نورو˘ك» ضسور˘ي˘ف ر˘ي˘غ

بلقو لب تارازولا نم ددع لمع
ر˘يزو˘ف ،بق˘ع ى˘ل˘ع ضسأار ا˘ه˘ما˘˘ه˘˘م
يذ˘لا ،يرو˘مر˘˘م ن˘˘صسح ة˘˘حا˘˘ي˘˘صسلا
ذن˘م ما˘ت˘لا ل˘ل˘صشل˘ل ه˘عا˘ط˘ق ضضر˘ع˘ت
دحلل ةموكحلا تارارق قيبطت ةيادب
تاب ،كاتفلا ءابولا اذه يصشفت نم
ريخصست يه ىلوألا نيتمهمب افلكم
ةيمومع قدانف نم هعاطق لئاصسو
يف ةلود˘لا دو˘ه˘ج ة˘مد˘خ˘ل ة˘صصا˘خو
ةي˘نا˘ث˘لاو ،«ا˘نورو˘ك» ى˘ل˘ع ءا˘صضق˘لا
يف نيقلاعلا ني˘ير˘ئاز˘ج˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘لا
ضضرأا ى˘لإا م˘ه˘لو˘صصو د˘ن˘ع جرا˘خ˘لا
ع˘قاو˘م ن˘ي˘˘مأا˘˘ت لل˘˘خ ن˘˘م ن˘˘طو˘˘لا
.يحصصلا رجحلا يف مهئاويإا

؟.. «كأرطانوصس» ـل «جلوكيÈلأ» ىودع تلقتنإأ له

يف،«DM 442» زاغلا خصض رئب ضضرعت ،«كارطانوصس» عمجم اهيلع اندوعي مل ثداوح يف
لول ةثراك يف اببصستي نأا اداك زاغلل برصست ةجيتن مايأا4 فرظ يف نيقيرح ىلإا ،دوعصسم يصساح
ىرخأا ةهج نم ةيوقاطلا ةأاصشنملا هذه ىوتصسم ىلع ةينقتلا قرفلا لخدت ةعرصسو ،لوأا هللا فطل
ايقيرفإا يف ةقاطلا قلمع نأا املع ! ..لوألا ثداحلا بقع ةقيقد ةنايصص مغر رركت اذه ثداحلا

فرصشي يتلا تآاصشنملا لك ريصس نصسحب ريبكلا همامتهإا يملاعلا ىوتصسملا ىلع هنع فورعم
.هجراخو نطولا لخاد اهيلع

! .. نوزوألأ ةقبطل ءافصش «انوروك»
«erutaN» ةلجم يف ترِصشُن ةيملع ةصسارد تفصشك

يف ةرمتصسم نوزوألا ةقب˘ط نأا ة˘صصت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا
اهجتنت ي˘ت˘لا ة˘ما˘صسلا تازا˘غ˘لا ضصق˘ن د˘ع˘ب ،ي˘فا˘ع˘ت˘لا
مات هبصش لكصشب تفقوت يتلا تابكرملاو عناصصملا

يتلا لاوجتلا رظحو يحصصلا رجحلا تاءارجإا بقع
ضسور˘ي˘ف د˘صض ا˘ه˘بر˘ح ي˘ف م˘لا˘ع˘لا لود ل˘ج ا˘ه˘ت˘صضر˘ف
،يجرنا˘ب ارا˘ت˘نأا ،ة˘صسارد˘لا ة˘ف˘لؤو˘م لو˘ق˘تو ،«ا˘نورو˘ك»
ةركلا فصصن يف ةيخانم تاريغت ىلع تاملع اندجو»
دعت ملعلل ،«ءاوهلا نارود طامنأا يف اديدحتو ،يبونجلا

يقبطلا يوجلا فلغلا يف ٍقاو اعرد نوزوألا ةقبط
ةعصشألا مظعم ضصتمت يتلاو ،(ريفصسوتارتصسلا) ضضرألل
.ضسمصشلا نم انيلإا لصصت يتلا ةيجصسفنبلا قوف

رذ–NSGD .. ةيام◊أ دعب
ةيامحلا حلاصصم ترذح امدعب

رصضحت ميقعت تاطلخ نم ةيندملا
ثراوك يف تببصست لزانملا يف
ةوصسنلا ضضعب ةايحب يدوت تداك
تقر˘ت˘حإا ي˘ت˘لا كل˘ت رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
ةيريدملا يه اه ،ةزابيت يف اهادي
يه رذحت ،ينطولا نمألل ةماعلا
رهطم ريصضحت ةيلمع نم ىرخألا
م˘ت˘ي ي˘ت˘لا لز˘ن˘م˘لا ي˘˘ف ن˘˘يد˘˘ي˘˘لا
لصصاولا عقاوم ىلع اهل جيورتلا
امقر تعصضو ثي˘ح ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا
.1201 غيلبتلل رصضخأا



ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ةرا˘˘ف˘˘صس تنأا˘˘م˘˘ط
ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لا˘˘هأا ،ةر˘˘ق˘˘نأا˘˘ب
يحصصلا رجحلا يف ن˘ي˘ع˘با˘ق˘لا
ي˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
تد˘كأاو ،ا˘ي˘كر˘ت˘ب «كو˘بارا˘كب»
ةفصشاك ،ةديج ةحصص يف مهنأا

م˘ه˘ئا˘صصحإا ي˘ف ا˘ه˘عور˘صش ن˘ع
ضضرأا ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘تدا˘˘عإا د˘˘صصق
نا˘ي˘ب ي˘ف ءا˘جو اذ˘˘ه .ن˘طو˘لا
ىلع هترصشن ،ةرقنأا˘ب ا˘ن˘ترا˘ف˘صسل

ي˘ف ة˘˘ي˘˘م˘˘صسر˘˘لا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘صص
ملع يف نكيل» ،«كوبصسيافلا»
،ءيصش لك لبقو لوأا ،عيمجلا
ان˘تاو˘خأل ة˘ي˘ح˘صصلا ة˘لا˘ح˘لا نإا

يحلا يف نيدجاوتملا انناوخإاو
ة˘˘يلو˘˘ب ن˘˘ئا˘˘كلا ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا

kübaraKهلل دمحلاو ةديج،
ددع عصضوب ايلاح لفكتلا متيو
ةيانع ىلإا نوجاتحي مهنم ليلق
قل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ةر˘ي˘صشم ،ة˘صصا˘خ
ا˘ه˘نأا ،ة˘ي˘صشي˘ع˘م˘لا م˘ه˘فور˘˘ظ˘˘ب

ىلإا اهقيرط يفو ةديج كلذك
قيثو نواعت للخ نم نصسحألا

تاطلصسلا نيب رمثم قيصسنتو
ح˘لا˘صصمو ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ة˘ي˘كر˘ت˘˘لا
ةما˘ع˘لا ة˘ي˘ل˘صصن˘ق˘لاو ةرا˘ف˘صسلا
ا˘م ل˘ك ر˘ي˘فو˘تو در˘ج ضضر˘غ˘˘ب
مهتماقإا رقم يف هيلإا نوجاتحي
تنلعأا ا˘م˘ك.ةيجيردت ة˘ف˘صصب
ءا˘صصحإا ة˘ي˘ل˘م˘˘ع نأا ،ةرا˘˘ف˘˘صسلا

نييرئازجلا لك عصضو ةصساردو
مدق ىلع ةيراج كانه نيميقملا

مهليحرتب مايقلا فدهب قاصسو
دنع نطولا ضضرأا وحن اعيمج
ة˘مزل˘لا طور˘صشلا ل˘ك ر˘فاو˘˘ت
فرط نم ليحرتلا رارق ذاختاو
تهجوو ،ةيرئازجلا تاطلصسلا
ءادن ‐ هتاذ ردصصملا فيصضي ‐
نيدجاوتملا نينطاوملا لك ىلإا
ة˘ي˘كر˘ت˘لا ي˘صضارألا ي˘قا˘ب ي˘ف
نأا دعب مهؤواصصحإا متي مل نيذلاو
ح˘˘لا˘˘صصم˘˘ب ارو˘˘˘ف او˘˘˘ل˘˘˘صصت˘˘˘ي
ةيرئازج˘لا ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ل˘صصن˘ق˘لا
،ةرقنأاب ةرافصسلا وأا لوبنطصساب

ل˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘لا ى˘˘˘ن˘˘˘صست˘˘˘ي ى˘˘˘ت˘˘˘ح
م˘ه˘تا˘جا˘ي˘ت˘حاو م˘ه˘ت˘ي˘ع˘˘صضو˘˘ب
.ةصصاخلا

ح.نيدلأ رمق
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ة˘ي˘صسا˘˘ي˘˘صس باز˘˘حأا ترر˘˘ق
ةديدصش تاداقتنإا ةلئاط تحت
كرحتلا ،يلحملا عراصشلا نم
يف ةلودلا دوهج معدل اريخأا

ضسور˘˘ي˘˘ف ي˘˘صشف˘˘ت ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م
عر˘ب˘ت˘لا ترر˘قو ،«ا˘˘نورو˘˘ك»
ة˘˘ير˘˘ه˘˘صشلا ةر˘˘جألا ف˘˘صصن˘˘˘ب
ةهجاومل اهيبختنمو ا˘ه˘باو˘ن˘ل
.كاتفلا يملاعلا ءابولا اذه

ف˘˘لا˘˘ح˘˘ت˘˘لا بز˘˘ح ن˘˘˘ل˘˘˘عأا
نايب يف ،يروهمجلا ينطولا
«مل˘صسلا» تم˘˘ل˘˘صست ضسمأا ه˘˘ل
يف مهاصسيصس هنأا ،هنم ةخصسن
نم دحلل ةينماصضتلا ةلمحلا
كلذو ،«انوروك» ءابو راصشتنا

ف˘صصن˘ب عر˘˘ب˘˘ت˘˘لا لل˘˘خ ن˘˘م
ه˘˘باو˘˘ن˘˘ل ة˘˘ير˘˘ه˘˘˘صشلا ةر˘˘˘جألا
ي˘ف ه˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘مو نا˘م˘لر˘ب˘لا˘˘ب
ةيدلب˘لا ة˘ي˘ب˘ع˘صشلا ضسلا˘ج˘م˘لا

هذ˘ه ّنأا ا˘ح˘صضو˘م ،ة˘ي˘ئلو˘لاو
ى˘˘˘لإا فد˘˘˘ه˘˘˘ت ة˘˘˘كرا˘˘˘صشم˘˘˘˘لا
تا˘صسا˘كع˘نا ن˘م ف˘ي˘ف˘خ˘˘ت˘˘لا
ى˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘صسلا ءا˘˘˘بو˘˘˘لا
نأا ى˘لإا ار˘ي˘صشم ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا

ى˘ل˘ع م˘ت˘ت عر˘ب˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ن˘م˘صض ي˘ل˘ح˘م˘لا ىو˘ت˘صسم˘˘لا
رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘حا˘ت˘˘م˘˘لا ر˘˘طألا
يديربلا باصسحلا يف عربتلا
،تا˘عر˘ب˘ت˘لا ع˘م˘ج˘ب ضصا˘خ˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا مزاو˘˘ل˘˘لا ءا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘قا
ءانتقا اذكو ،تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘ل˘ل
،م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لاو ر˘ي˘ه˘ط˘˘ت˘˘لا داو˘˘م
رصسألاو تلئاعلا˘ب ل˘ف˘كت˘لاو
.ةزوعملا

م˘صسا˘ق˘ل˘ب بز˘˘ح ا˘˘عدو اذ˘˘ه
ه˘ي˘ل˘صضا˘ن˘م ع˘ي˘م˘ج ،ي˘ل˘حا˘˘صس
ز˘˘˘يز˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت ى˘˘˘˘لإا ه˘˘˘˘تارا˘˘˘˘طإاو
ة˘˘˘فا˘˘˘ك ي˘˘˘ف م˘˘˘ه˘˘˘˘طار˘˘˘˘خ˘˘˘˘نا
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ما˘˘صضت˘˘لا تاردا˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا
تل˘˘˘˘م˘˘˘˘ح اذ˘˘˘˘˘كو ىر˘˘˘˘˘خألا
ع˘م ،ضسي˘صسح˘ت˘لاو ة˘ي˘˘عو˘˘ت˘˘لا

˘˘مرا˘˘صصلا د˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘صض
ةلصصلا تاذ ةيئاقولا ريبادتلاب
ةردا˘صصلا تا˘ه˘ي˘جو˘ت˘لا اذ˘كو
ةينمألاو ةيبطلا تاهجلا نع
ددصصلا اذه يفو ،ةصصتخملا

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ف˘˘لا˘˘ح˘˘ت˘˘لا ر˘˘ب˘˘˘ع
ه˘ب˘ي˘حر˘ت ن˘ع ،يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ن˘م ةذ˘˘خ˘˘ت˘˘م˘˘لا تاءار˘˘جإلا˘˘ب

دبع ،ةيروهمجلا ضسيئر فرط
ا˘م ا˘م˘ي˘صس ل ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا
يحصصلا رجحلا رارقإاب قلعت
ضضعب يف يئزجلا وأا يلكلا

تا˘ط˘ل˘صسلا ا˘ي˘عاد ،تا˘يلو˘˘لا
اذ˘ه م˘ي˘م˘ع˘ت ى˘لإا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا
ى˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا ر˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا
ي˘قا˘ب˘ت˘صسا ل˘كصشب تا˘يلو˘˘لا

ل˘جا˘ع˘لا ل˘ف˘كت˘لا ة˘ل˘صصاو˘مو
نيقلاعلا نيير˘ئاز˘ج˘لا ءل˘جإا˘ب
ءلؤوهل ظفحي امب جراخلا يف
ن˘م م˘ه˘ي˘م˘˘ح˘˘يو م˘˘ه˘˘ت˘˘مار˘˘ك
تازوا˘˘ج˘˘ت˘˘لا وأا ر˘˘طا˘˘خ˘˘م˘˘لا
.ةلمتحملا

ة˘كر˘ح ترر˘ق ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
نأا ىرخألا يه ،ينطولا ءانبلا
ضسلجم˘لا ي˘ف ا˘ه˘باو˘ن عر˘ب˘ت˘ي
بتار˘˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا
ناو˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع تح˘˘˘˘ت ير˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘صش
راصشأاو ،«ينطولا ن˘ما˘صضت˘لا»
،ةنيرق نب رداقلا دبع بزح
هيلع تعلطإا ضسمأا هل نايب يف
ةو˘ط˘خ˘˘لا هذ˘˘ه نأا ،«مل˘˘صسلا»
ةينماصضتلا لامعألا نم ءزج
ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا ا˘˘ه˘˘ب تما˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا

.ةرمتصسم تلازامو
باو˘ن ه˘جاو نأا د˘ع˘˘بو اذ˘˘ه

ةرتفلا يف هيتفرغ˘ب نا˘م˘لر˘ب˘لا
نم ةعذل تادا˘ق˘ت˘نا ةر˘ي˘خألا
ةيفلخ ىلع ،يلحملا عراصشلا

ولو ةمهاصسملا نع مهفوزع
مهبتاور نم ليلقلا ءيصشلاب
ي˘ف ة˘لود˘لا دو˘ه˘˘ج م˘˘عد ي˘˘ف
،«انوروك» ضسوري˘ف ة˘ح˘فا˘كم
ة˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘ج بز˘˘˘ح باو˘˘˘ن ذ˘˘˘خأا
˘ما˘يأا ذ˘ن˘م ي˘ن˘طو˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا
او˘نا˘˘كو ةردا˘˘ب˘˘م˘˘لا ،ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق
،مهئارظن عيمج لبق نيقابصسلا

ةيلام ةمهاصسم ميدقت اوررقو
ةلودلا فرصصت تحت عصضوت
ءا˘بو˘لا اذ˘ه د˘صض ا˘ه˘بر˘˘ح ي˘˘ف
اذ˘ه ي˘فو ،كا˘ت˘ف˘لا ي˘م˘لا˘˘ع˘˘لا
ايرح ناك تقو يفو ددصصلا
ةجرخ˘لا هذ˘ه˘ب ةردا˘ب˘م˘لا م˘ه˘ب
و˘ل˘ث˘م˘م م˘ه˘نأا م˘˘كح˘˘ب ار˘˘كا˘˘ب
ي˘فو نو˘عد˘˘ي ا˘˘م˘˘ك بع˘˘صشلا
يف اونوكي نأا بجي تامزألا
،اهتهجاومل ىلوألا فوفصصلا
نا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘صس ضسمأا لوأا ن˘˘˘ل˘˘˘عأا
ضسل˘˘ج˘˘م˘˘لا ضسي˘˘ئر ،ن˘˘ي˘˘ن˘˘˘صش
ةكراصشم ،ي˘ن˘طو˘لا ي˘ب˘ع˘صشلا
ةمهاصسمب ةيعيرصشتلا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا

بتاور ن˘م ،ة˘لود˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘لا˘˘م
ي˘˘˘˘ف تارا˘˘˘˘طإلاو باو˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا
ةحفاكم˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ل˘م˘ح˘لا
.«انوروك» ضسوريف

ـه.دأوج

ةا˘فو˘لا تلا˘ح دد˘ع ع˘ف˘ترا
ضسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ة˘˘˘با˘˘˘صصإلا ءار˘˘˘ج
92 ىلإا رئازجلا يف «انوروك»
تايفو3 ليجصست دعب ةلاح
ةعاصس42 لل˘˘˘خ ةد˘˘˘يد˘˘˘˘ج
54 ليجصست مت امك ،ةريخألا

عفتر˘ي˘ل ةد˘يد˘ج ة˘با˘صصإا ة˘لا˘ح
454 ى˘لإا ي˘لا˘˘م˘˘جإلا دد˘˘ع˘˘لا

.ةلاح
،راروف لامج ضسمأا حصضوأا

دصصر ةنجلل يمصسرلا قطانلا
ضسور˘ي˘ف را˘صشت˘˘نإا ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘مو
ةا˘فو˘لا ة˘˘لا˘˘ح نأا ،«ا˘˘نورو˘˘ك»
ةيلو نم لجرل دوعت ىلوألا
56 رمعلا نم غلبي ،رئازجلا

ة˘لا˘ح ا˘مأا ،ةر˘م˘ع˘لا ن˘م د˘ئا˘˘ع
نم لجرل يهف ةيناثلا ةافولا
48 رم˘ع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘ي ة˘يد˘م˘لا
ىلوألا ةيحصضلا مع وهو ةنصس
اميف ،ةيلو˘لا˘ب تل˘ج˘صس ي˘ت˘لا
لجرل ةثلاثلا ةافولا ةلاح دوعت
رمعلا نم غلبي مناغتصسم نم
ن˘م ار˘خؤو˘˘م دا˘˘ع ا˘˘ما˘˘ع54
.اينابصسإا

ن˘˘ع ،رارو˘˘ف ف˘˘صشكو اذ˘˘ه
يف ءا˘ف˘صشل˘ل ن˘ي˘ت˘لا˘ح ل˘ثا˘م˘ت
ع˘فر˘ي ا˘م ،ةر˘كصسبو ةر˘يو˘˘ب˘˘لا

13 ىلإا يفاعتلا تلاح ددع
.ةلاح

ح.نيدلأ رمق

ةينطولا ة˘با˘ق˘ن˘لا تح˘صضوأا
د˘يد˘صش نا˘ي˘˘ب ي˘˘ف ،ةا˘˘صضق˘˘ل˘˘ل
لوأا ءاصسم ه˘ترد˘صصأا ة˘ج˘ه˘ل˘لا
ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لا ضصو˘˘صصخ˘˘ب ضسمأا
هيلع تعلطإا ر˘كذ˘لا ة˘ف˘لا˘صسلا
د˘ي˘كأا˘ت بصسح ه˘نأا ،«مل˘˘صسلا»
تاقيقحتلا نإاف مهتملا عافد
ا˘˘ه˘˘ب تما˘˘ق ي˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘لوألا

ةيئاصضقلا ةيطب˘صضلا ح˘لا˘صصم
يتلا ةيملعلا ةربخلا اهيف امب
ه˘˘˘ف˘˘˘˘تاو˘˘˘˘ه ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع تير˘˘˘˘جأا
رفصست مل هبوصساحو ةلومحملا

وأا تا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘صست يأا ن˘˘˘˘˘˘ع
ر˘ي˘غ وأا ةر˘˘صشا˘˘ب˘˘م تلا˘˘صصتا

،(را˘م˘صس ود˘ب˘ع) ع˘م ةر˘صشا˘ب˘م
،ه˘˘ل ج˘˘يور˘˘ت˘˘لا م˘˘ت ا˘˘م ضسكع
ملعإلا لئاصسو تعد هيلعو
،ةءاربلا ةنيرق مارتحل ةينعملا

لقن يف ةيفارتحلاب يلحتلاو
ئدا˘ب˘م˘ب ماز˘ت˘للاو ،را˘˘ب˘˘خألا
م˘ي˘ل˘صسلا ي˘ف˘ح˘˘صصلا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ةحصص نم دكأاتلا ىلع مئاقلا
ا˘م˘ك ،ا˘هر˘صشن ل˘˘ب˘˘ق را˘˘ب˘˘خألا
«ةلمح» ـب هتفصصو ام تدقتنا

ي˘˘صضا˘˘ق˘˘لا ة˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘صس تلا˘˘˘ط
لزاهملا ىلع رتصستلا اهفدهو
امب ًءدب هتعباتم تباصش يتلا
«اقرخ» اهتاذ ةباقنلا هتربتعا

ةيلمع يف ةينوناق تاءارجإل
ل˘جأا ن˘م ي˘صضا˘ق˘لا ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
مدع مغر رظنلا تحت هعصضو
˘˘˘‐ تزر˘˘˘بأاو ،ل˘˘˘˘ئلد دو˘˘˘˘جو
نأا ‐ ه˘تاذ رد˘صصم˘لا ف˘˘ي˘˘صضي
ي˘ف تل˘ث˘م˘ت تا˘قور˘خ˘لا هذ˘ه
ة˘يرو˘ه˘م˘ج ل˘ي˘˘كو ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
ترا˘ي˘ت ة˘م˘كح˘˘م˘˘ل د˘˘عا˘˘صسم
ةعاصس84 ةدمل رظنلا تحت
ىد˘ل ما˘ع˘لا بئا˘ن˘لا ن˘م ر˘مأا˘˘ب
م˘غر ترا˘ي˘ت ءا˘صضق ضسل˘˘ج˘˘م
هباكترا حجري ليلد يأا مادعنا
ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘صشم˘˘˘لا لا˘˘˘ع˘˘˘فأل˘˘˘ل
ة˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م كلذو ،ا˘˘ه˘˘با˘˘كترا
نو˘˘نا˘˘ق ن˘˘˘م15 ةدا˘˘م˘˘ل˘˘˘ل
اميصسل ة˘ي˘ئاز˘ج˘لا تاءار˘جإلا
يتلا اهنم30 ،20 نيترقفلا
ة˘˘طر˘˘صشلا ط˘˘˘با˘˘˘صض ز˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ت
ف˘ي˘قو˘ت˘لا ر˘ير˘ق˘ت ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا

ةعاصس84 اهاصصقأا ةدمل رظنلل
ة˘يو˘ق ل˘ئلد ر˘فو˘ت ة˘لا˘ح ي˘˘ف
مهيف هبتصشملا باكترا حجرت
اهيلع بقاعم ةحنج وأا ةيانجل
˘مد˘ع ة˘لا˘ح ي˘˘فو ،ضسب˘˘ح˘˘لا˘˘ب
زو˘˘˘ج˘˘˘ي ل ل˘˘˘ئلد يأا دو˘˘˘جو
ةمزللا ةد˘م˘ل˘ل لإا م˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت

قر˘خ ي˘نا˘ثو ،م˘ه˘لاو˘قأا ذ˘˘خأل
يف دصسجت ةباق˘ن˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب
ة˘با˘ي˘ن ما˘مأا م˘ه˘ت˘م˘˘لا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
ةعاصسلا ىلع ةدنر˘ف ة˘م˘كح˘م
مرجم هنأاكو احا˘ب˘صص ة˘ي˘نا˘ث˘لا

ه˘ت˘مار˘ك ى˘ل˘ع ا˘صسود ر˘ي˘ط˘˘خ
يف روتكد ضضاقكو ناصسنإاك
تافلؤوم˘لا د˘يد˘ع ه˘ل نو˘نا˘ق˘لا
ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘ب ىر˘˘ثأا ي˘˘ت˘˘˘لا
حصضاف كاهتنا ي˘ف ،ي˘نو˘نا˘ق˘لا
يف ةلوفكملا ةءاربلا ةنيرقل
روتصسدلاو ةيلودلا ق˘ي˘ثاو˘م˘لا
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ناو˘˘˘˘قو ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا
ى˘ل˘ع لا˘ح˘ي˘ل ،ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ضسف˘ن˘ب ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا ي˘˘صضا˘˘ق
بل˘˘ط بجو˘˘م˘˘ب ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا
ه˘ما˘ه˘تا ن˘م˘صضت˘ي ي˘حا˘˘ت˘˘ت˘˘فا
ررقت ةعاصس دعبو ،نيتميرجب
ةيئاصضقلا ةباقرلا يف هعصضو
ة˘ع˘بار˘لا ة˘عا˘˘صسلا دود˘˘ح ي˘˘ف

هئاعدتصساب أاجا˘ف˘ت˘ي˘ل ،ا˘حا˘ب˘صص
يصضاق فرط نم نيموي دعب
عئاقو نع هعامصسل قيقحتلا

ي˘حا˘˘ت˘˘ت˘˘فا بل˘˘ط ي˘˘ف تدرو
ارخآا افيي˘كت ن˘م˘صضت ي˘فا˘صضإا

يف ةدوجوملا عئاقولا ضسفنل
يأا د˘ج˘ت˘صسي نأا نود ف˘˘ل˘˘م˘˘لا

م˘ت˘ي˘ل ،ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لا ي˘˘ف د˘˘يد˘˘ج
تقؤوملا ضسبحلا نهر هعاديإا
ه˘ت˘ف˘لا˘خ˘م مد˘ع ن˘م م˘غر˘˘لا˘˘ب
،ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا ة˘با˘قر˘لا ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت
تا˘نا˘م˘صض ع˘ي˘م˘ج ه˘م˘يد˘ق˘˘تو
،قيقحتلا يصضاق مامأا لوثملا

نوناق نم321 ةداملل ةفلاخم
ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا تاءار˘˘جإلا
وه تقؤوملا ضسبحلا نأا ضصنت
نأاو ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘صسا د˘˘ج ءار˘˘جإا
يف مه˘ت˘م˘لا ءا˘ق˘ب و˘ه ل˘صصألا
.جارفإلا

نأا ،اهتاذ ةباقنلا ىرتو اذه
مهتم˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م ن˘م ضضر˘غ˘لا

هببصس «يماقتنإا» وه هصسبحو
هب فرع يذلا ،يباقنلا هلاصضن
يف هتتامتصساو هلمع ةهج يف
،ةا˘صضق˘لا قو˘ق˘ح ن˘ع عا˘فد˘لا
فور˘˘˘ظ˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘˘صسم»
اهصشي˘ع˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صسلا
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا د˘˘ن˘˘ج˘˘تو ن˘˘طو˘˘لا
،«91 ديفوك» ةحئاج ةهباجمل
ةينطولا ةباقنلا تدكأا هيلعو
حارتقا ضسرادتت اهنأا ةاصضقلل
ي˘˘لود˘˘لا دا˘˘ح˘˘تلا ة˘˘ل˘˘صسار˘˘م
ن˘˘ع غ˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘ت˘˘لاو ةا˘˘˘صضق˘˘˘ل˘˘˘ل
اهل ضضرعت يتلا تازواجتلا

ه˘˘طا˘˘صشن بب˘˘صسب م˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘مز
.يباقنلا

ترا˘صشأا ،ه˘تاذ قا˘ي˘صسلا ي˘ف

ىلإا ،ةاصضقلل ةينطولا ةباقنلا
ة˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا ل˘˘˘ي˘˘˘كو نأا
بارصضإا يف لخد ،ضسوبحملا

ه˘˘عاد˘˘يإا ذ˘˘ن˘˘م ما˘˘ع˘˘ط˘˘لا ن˘˘ع
ا˘جا˘ج˘ت˘حا ،تقؤو˘م˘لا ضسب˘˘ح˘˘لا

ىلع ري˘ط˘خ˘لا يد˘ع˘ت˘لا ى˘ل˘ع
تل˘م˘حو ،هرا˘ب˘ت˘˘عاو ه˘˘ت˘˘ير˘˘ح
ةيلوؤوصسملا لك لدعلا ةرازو
ضسفن لاطيصس هوركم يأا نع
ا˘˘م˘˘ك ،ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا ة˘˘ح˘˘˘صص وأا
،ةيروهم˘ج˘لا ضسي˘ئر تد˘صشا˘ن
ه˘˘˘تا˘˘˘ي˘˘˘حل˘˘˘صص ة˘˘˘صسرا˘˘˘˘م˘˘˘˘م
ل˘˘ك ذا˘˘خ˘˘تاو ة˘˘يرو˘˘ت˘˘˘صسد˘˘˘لا
دح عصضول ة˘مزل˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا
تازواجتلاو ىصضوفلا ةلاحل
ءاصضقلا ةحاصس اهتدهصش يتلا

نايبلا فيصضي ‐ اظافح ارخؤوم
ن˘م ى˘ق˘˘ب˘˘ت ا˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ‐ ه˘˘تاذ
عم ،ايلودو اينطو هتيقادصصم
نع نيلوؤوصسملا لك ةبصساحم
.كلذ

 هتيسضق ليودتب ددهتو «يماقتنإأ» لعفب دعاسسŸأ ةيروهم÷أ ليكو سسبح  طبرت ةÒخأ’أ

ةاصضقلأ ةباقنو يتامغز Úب ديدج مأدصص

ر.نوراه

Œب برسضت يتلأ «انوروك» ةمزأأ زع ‘ ددÓب مأدسصلأ ،⁄اعلأ لود يقاب رأرغ ىلع اندÚ ةباقنو ،لدعلأ ةرأزو
.تقؤوŸأ سسب◊أ ترايت ةمكÙ دعاسسم ةيروهمج ليكو عأديإأ ةيسضق ليودتب ةÒخأ’أ تدده ثيح ،ةاسضقلأ

اهبأونل ةيرهسشلأ ةرجأ’أ فسصنب عÈتلأ تررق
سسوÒفلأ أذه ةهجأوŸ اهيبختنمو

دوهج معدل كرحتت ةيصسايصس بأزحأأ
«انوروك» يصشفت حبك ‘ ةلودلأ

ةلاح454 ىلإأ ةدكؤوملأ تاباسصإ’أ ددع عافترإأ

رئأزجلأ يف92 ـلأ هتيحصض دصصحي «انوروك»

ةديج ةحسص ‘ مهنأأ تدكأأو مهيلاهأأ تنأامط

رج◊أ ت– Úيرئأز÷أ ءاصصحإأ ‘ عرصشت ةرقنأاب رئأز÷أ ةرافصس
نطولأ سضرأأ ¤إأ مهتداعإأ دصصق ايكÎب

ىلع نييرئأزجلأ ةردقم دكأأ
كاتفلأ سسوريفلأ أذه ةهجأوم

 برعي ينانبللأ ريفصسلأ
ناكصس عم هدÓب فطاعت نع
«انوروك» ةنحم يف ةديلبلأ

نانبل ريفسس ،نسسح دمحم برعأأ
هدÓب نماسضت نع ،رئأزجلاب
يف نييرئأزجلأ عم اهفطاعتو
ينطاق ةسصاخو ،تاي’ولأ ةفاك
سشيعت يتلأ ةديلبلأ دورولأ ةنيدم

يسشفت ببسسب Óماك ايحسص أرظح
.«انوروك» سسوريف

يف ينانبلأ ريفسسلل نايب يف ءاج
ةجيتن يحسصلأ عسضولأ» ،اندÓب
يذلأ ،«انوروك» سسوريف يسشفت
لزنو ملاعلأ لود مظعم حاتجأ
نم أددع فّلخو رئأزجلاب ًاسضيأأ
يفو ،تايفولأو ةدكؤوملأ تاباسصإ’أ

ةبيسصعلأ فورظلأ هذه ّلظ
نأدلبب ترسضأأ يتلأ اهتافلخمو
ِنثتسست مل يتلأو ،ةبطاق ملاعلأ

رمأ’أ تاب ،رئأزجلأو نانبل  انيدلب
بنجل ًابنج فوقولأ يعدتسسي
لÓخ نم ءابولأ أذهل يدسصتلل
نع ةرداسصلأ تأرأرقلأ مأرتحأ

ةيملاعلأ ةمظنملأ نعو انتاموكح
،«عيمجلأ ةمÓسس ظفحل ةحسصلل
نأ لمآأ» ،نسسح دمحم فاسضأأو
نع ءابولأ هللأ ففخي
باسصملأ أذه يف نييرئأزجلأ

ىفسشيو ءأدهسشلأ محريو
هناحبسس هلل نيعرسضتم ،ىسضرملأ

نابعسش رهسش ةرغ يف ،ىلاعتو
ءÓبلأ انع عفدي نأأ ،ليسضفلأ

لزنيو ءابولأ أذه انع عفريو
هتيانعب انلمسشيو هتنيكسس انيلع
ناسضمر رهسش انغلبي نأأو ،هفطلو
.«ّلجو ّزع هتردقب نينمآأ نيملاسس

ح.ميلسس



ةينطولا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا تد˘كأا
ءار˘جإا نأا ،ذ˘ي˘مل˘ت˘لا ءا˘ي˘˘لوأل
ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ضصصصح ل˘ي˘ج˘صست

ةرازولل ةيمقر ةيصضرأا ىلع
ي˘ف ر˘˘صصب˘˘ت˘˘لا مد˘˘ع ضسكع˘˘ي
رو˘˘مألا ذ˘˘˘خأاو ،ر˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘صست˘˘˘لا
ل ثيح ،ةيحطصسب ةيرهوجلا
ن˘ي˘ب ؤو˘فا˘كت˘لا أاد˘ب˘م ق˘˘ق˘˘ح˘˘ي
نم ديدعلا نأا ةصصاخ ذيملتلا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘فو˘˘˘˘ت˘˘˘˘ت ل ر˘˘˘˘صسألا
نوكت نأا ىلإا ايعاد ،تنرتنألا

ا˘˘م˘˘ب ة˘˘ي˘˘نو˘˘يز˘˘ف˘˘ل˘˘ت ضصصصح
.ضصرفلا ؤوفاكت نمصضي

يف ةمظ˘ن˘م˘لا تن˘م˘ثو اذ˘ه
زو˘˘˘ح˘˘˘ت ضسمأا ا˘˘˘ه˘˘˘˘ل نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب
،هن˘م ة˘خ˘صسن ى˘ل˘ع «مل˘صسلا»
عاطق اه˘لذ˘ب˘ي ي˘ت˘لا دو˘ه˘ج˘لا
تاو˘˘ط˘˘خ˘˘لا اذ˘˘كو ة˘˘ح˘˘صصلا
ةلودلا فرط نم ة˘ج˘ه˘ت˘ن˘م˘لا
ىلإا ةريصشم ،ةمزألا ةرادإا يف
ضسا˘˘صسح˘˘لا فر˘˘ظ˘˘˘لا اذ˘˘˘ه نأا
يف لعفلا نم اريثك يصضتقي

وهو ،تقولا نم زيجو فرظ
ة˘˘˘م˘˘˘كح˘˘˘لا ي˘˘˘صضت˘˘˘ق˘˘˘ي ا˘˘˘˘م
ا˘م˘ي˘ف ا˘صصو˘صصخ ،ر˘صصب˘ت˘˘لاو
،ةصسردملاو ذيملتلاب قلعتي

ر˘ي˘كف˘ت˘لا ر˘ظ˘ت˘ن˘ي نا˘ك ثي˘ح
،ةمزألا عم لماعتلا يف داجلا
ةزربم ،فورظلا لكل ابصسحت
ضسيئر ةلصسارمب تأاجافت اهنأا
ضسرام52 خ˘يرا˘ت˘ب ناو˘يد˘لا

م˘˘˘˘˘˘قر تح˘˘˘˘˘˘ت يرا˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘لا
عوصضو˘م لو˘ح0202/562
،ةيم˘ي˘ل˘ع˘ت ضصصصح ل˘ي˘ج˘صست

ضصصصح نو˘˘˘˘كت نأا ضضو˘˘˘˘˘ع
ؤوفاكت نمصضي امب ،ةينويزفلت
ضصصصح ي˘ه ن˘كل ،ضصر˘˘ف˘˘لا
ةيمقر ةي˘صضرأا ى˘ل˘ع ع˘صضو˘ت
ضسيل نأا فورعملاو ةرازولل

ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘فاو˘˘ت˘˘ت ر˘˘˘صسألا ل˘˘˘ك
.تنرتنألا

ة˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا تزر˘˘بأا ا˘˘م˘˘ك
نأا ،ذيملتلا ءايلوأل ةينطولا
ا˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘صسر ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ي˘˘تو˘˘˘لا
،لؤواصستلا ىلإا وعدت ةلصسارملا

بلطي ا˘ف˘لا˘صس ترد˘صص ثي˘ح
ءا˘ف˘كأا ةذ˘تا˘صسأا ءا˘ق˘ت˘نا ا˘ه˘˘ي˘˘ف
مهنوقفاري نيذلا نيصشتفملاو
ليجصستلا يف عورصشلا متيو
متي لهف ،ضسرام82 خيراتب

ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘˘ث˘˘م ي˘˘ف عور˘˘صشلا
3 فرظ يف هذهك ةصساصسح
دكؤوي عقاولا نأا نيح يف ،مايأا
د˘˘˘ي˘˘˘صسج˘˘˘ت ن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ي ل ه˘˘˘˘نأا
ق˘ل˘ع˘ت˘˘ي ر˘˘مألا˘˘ف عور˘˘صشم˘˘لا
كلذكو ،اهتدمو ضصصصحلاب
ديدحت ىلع لمعلاب اهدادعإا
ة˘قدا˘˘صصم˘˘لا م˘˘ث تا˘˘يو˘˘لوألا

بج˘ي نا˘ك ر˘مأا و˘هو ،ا˘ه˘ي˘ل˘ع
ق˘ل˘˘غ ذ˘˘ن˘˘م ه˘˘ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘كف˘˘ت˘˘لا
ثيدحلا ضضوع ،تاصسصسؤوملا

ءايلوألا لوصصح ة˘ي˘ف˘ي˘ك ن˘ع
يف درو امك وأا ،جئاتنلا ىلع
ع˘صضوو ،ة˘ي˘م˘قر˘لا ة˘ي˘صضرألا
اذ˘ه ل˘ث˘م ة˘ثل˘ث تلا˘م˘˘ت˘˘حا
.حرطلا

تفصسأا˘ت ،ه˘تاذ قا˘ي˘صسلا ي˘ف
علطإلا دنع ،ا˘ه˘تاذ ة˘با˘ق˘ن˘لا

ة˘ي˘˘م˘˘قر˘˘لا ة˘˘ي˘˘صضرألا ى˘˘ل˘˘ع

ل˘˘˘صصاو˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘ح˘˘˘˘ف˘˘˘˘صصو
اذهب قلعتي اميف يعامتجلا
داجيإا دنع ةصصاخ ،عوصضوملا

ضسورد˘˘ب ءا˘˘ف˘˘ت˘˘كلا ةرا˘˘˘ب˘˘˘ع
ةرا˘ب˘ع˘ف ،ذ˘ي˘مل˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘كصش
ىنعم لمحت ةيلكصش ضسورد
لاوحأا نصسحأا يف ةيحطصسلا
نأا ةمظ˘ن˘م˘لا ىر˘تو ،ا˘ه˘م˘ه˘ف
ي˘ف ل˘كصشلا اذ˘ه˘ب ر˘ي˘ي˘˘صست˘˘لا
˘مد˘ع ضسكع˘ي ضسا˘صسح عا˘ط˘ق
رو˘˘˘مألا ذ˘˘˘˘خأاو ر˘˘˘˘صصب˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ةدكؤوم ،ةيحطصسب ةير˘هو˘ج˘لا

أادب˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت ةرور˘صض ى˘ل˘ع
ر˘مألا و˘هو ضصر˘ف˘˘لا ؤو˘˘فا˘˘كت
هذ˘ه ل˘ث˘م ه˘ق˘˘ق˘˘ح˘˘ت ل يذ˘˘لا
رثكأا يصضتقي ام ،تاءارجإلا

رصصبتلا ىصضم تقو يأا نم
ةيلوؤوصسم˘لا حور˘ب ي˘ل˘ح˘ت˘لاو
تارار˘ق˘˘لا ا˘˘هد˘˘صسج˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ي˘ت˘لاو ة˘˘م˘˘ي˘˘كح˘˘لا ةءا˘˘ن˘˘ب˘˘لا
ع˘ي˘˘م˘˘ج ن˘˘م رو˘˘مألا ضسرد˘˘ت

.اهبناوج

ثدحلا4 4072ددعلا ^1441 نابعسش40ـل قفاوملا0202 سسرام92دحألا

watan@essalamonline.com

سصرفلا ؤوفاكت نمسضي امب اينويزفلت اهتجمرب ىلإا تعد

 ليجصست دقتنت ذيمÓتلأ ءايلوأأ ةمظنم
ةرأزولل ةيمقرلأ ةيصضرألأ ىلع ةيميلعت سصصصح

ع.لÓب

رابخأا نم هلوادت متي ام نأا ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو ىدل لاسصتلاو مÓعإلاب فلكملا ،يوافرسش نيمأا فسشك
يأا ردسصي مل مويلا دحل هنأاو ،ةحسصلا نم هل سساسس ل لبقملا ليرفأا91 ةياغل ةيسسردملا ةلطعلا ديدمت سصوسصخب

.نأاسشلا اذه يف رارق

ةيراجتلا اهتلاكو لك ىوتسسم ىلع اهتامدخ رارمتسسا تدكأا

«انوروك» دصض ايئاقو اططخم قلطت «زاغلنوصس»
نع زاغلنوصس عمجم فصشك

ي˘ئا˘˘قو ط˘˘ط˘˘خ˘˘م ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت
ءا˘˘بو را˘˘صشت˘˘نا ة˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘كم˘˘˘ل

هلام˘ع فو˘ف˘صص ي˘ف ا˘نورو˘ك
ة˘يرار˘م˘˘ت˘˘صسا ى˘˘ل˘˘ع اد˘˘كؤو˘˘م
ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ،ه˘˘˘تا˘˘˘مد˘˘˘خ
ةرتفلا للخ ةيراجتلا ةلاكولا
اه˘ب ر˘م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صسلا
ضسور˘ي˘ف ي˘صشف˘ت د˘ع˘ب دل˘ب˘˘لا

.انوروك
هل نايب يف عمجملا دافأاو

ى˘لوأا رو˘ه˘ظ رو˘˘ف ه˘˘نأا ،ضسمأا
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا راذ˘نإلا تا˘مل˘ع
لماك هه˘جاو˘ت يذ˘لا ءا˘بو˘لا˘ب
ع˘˘م˘˘ج˘˘م نا˘˘ك ،ةرو˘˘م˘˘ع˘˘م˘˘˘لا
ذاخ˘تا ي˘ف ا˘قا˘ب˘صس زا˘غ˘ل˘نو˘صس
ةي˘مار˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإلا
انوروك ضسوريف ةهجاوم ىلإا
بنا˘ج ى˘لإا اذ˘هو ،د˘ج˘ت˘صسم˘˘لا
نم ةررقملا تاءارجإلل هينبت
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا ل˘ب˘˘ق
يذيفنتلا مو˘صسر˘م˘لا بجو˘م˘ب
12 يف رداصصلا96‐02 مقر
بيصصنت متو ،0202 ضسرام
ضسيئرلا ة˘صسا˘ئر˘ب ة˘مزأا ة˘ي˘ل˘خ
كارصشإاب عمجملل ماعلا ريدملا

نايبلا فاصضأاو ،عورفلا ةفاك
هذه تاعامتجا ىلوأا للخ هنأا
ضسرام32 ىلإا51 نم ةنجللا
يف ةيصصوت82 ذاختا ررقت
رمألا قلع˘ت˘يو ،ى˘لوأا ة˘ل˘حر˘م

لامعلا ددع ضصيلقتب اصساصسأا
ة˘˘ق˘˘با˘˘ط˘˘م ل˘˘م˘˘ع˘˘لا نا˘˘كم˘˘ب
ل˘˘م˘˘ع˘˘لا بط تا˘˘ي˘˘˘صصو˘˘˘ت˘˘˘ل
ة˘˘يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لاو
للخ نم يرصشبلا لامصسأارلل
ربتعي نيذلا لا˘م˘ع˘لا ح˘ير˘صست
مامأا ضشه يح˘صصلا م˘ه˘ع˘صضو
ءاصسن˘لاو ير˘صشب˘لا كا˘كت˘حلا
راغصص لافطأا نهيدل يئللا

ن˘˘كم˘˘ي ن˘˘˘يذ˘˘˘لا لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لاو
يف مهما˘ه˘م ن˘ع ءا˘ن˘غ˘ت˘صسلا
م˘ت م˘ث ن˘مو ،ن˘˘هار˘˘لا تقو˘˘لا
رثكأل يئانث˘ت˘صسلا ح˘ير˘صست˘لا

قلغ عم لامعلا نم %05 نم
عم ةيعام˘ج˘لا م˘عا˘ط˘م˘لا ل˘ك
ة˘˘˘صصا˘˘˘خ تاءار˘˘˘˘جإا ذا˘˘˘˘خ˘˘˘˘تا
يفو ،ةايحلا دعاوقل ةبصسنلاب
ع˘م˘ج˘م ع˘ج˘صش ،ه˘تاذ قا˘ي˘صسلا
د˘ع˘ب ن˘ع ل˘م˘ع˘لا ،زا˘غ˘ل˘نو˘صس
نيحرصسملا لامعل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب
نع تاودنلا دقع ليصضفت عم
تا˘عا˘م˘ت˘جل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب د˘ع˘˘ب
ن˘˘م ا˘˘هر˘˘ي˘˘˘غو ق˘˘˘ي˘˘˘صسن˘˘˘ت˘˘˘لا
.ةيرورصضلا تاعامتجلا

ةمزألا ة˘ن˘ج˘ل تصصوأا ا˘م˘ك
˘ما˘ه˘م˘لاو لا˘م˘ع˘لا د˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘ب
نامصضب ةل˘ي˘ف˘كلا ة˘ي˘صسا˘صسألا
ءا˘بر˘ه˘كلا ما˘ظ˘˘ن لل˘˘غ˘˘ت˘˘صسا

تا˘ط˘ط˘خ˘م داد˘˘عإاو زا˘˘غ˘˘لاو
جاتنإا ضصخي ا˘م˘ي˘ف لل˘غ˘ت˘صسا

ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلاو زا˘˘غ˘˘˘لا ل˘˘˘ق˘˘˘نو

لك دادعإا بناج ىلإا عيزوتلاو
يلاجعتصسا ططخمل ةصسصسؤوم
يصشفت ةبصسن عافترا لاح يف
ى˘˘ل˘˘ع ضصر˘˘ح˘˘لا ع˘˘م ءا˘˘بو˘˘لا

امك ،ةمدخلا رارمتصسا نامصض
ىلع ةمزأا ةيلخ بيصصنت مت
ة˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م ل˘˘˘˘ك ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسم
لفكتلل ةلولا عم قيصسنتلاو
ضصو˘صصخ˘ب ا˘˘مأا .ضصق˘˘ن يأا˘˘ب
د˘ق˘ف ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا تلا˘˘كو˘˘لا

نم اهب لمعلا تاقوأا تددح
ةعاصسلا ةياغ ىلإا80 ةعاصسلا

.اصس41
ترفو ،لصصتم قايصس يفو

اهيفظوم ح˘لا˘صصل زا˘غ˘ل˘نو˘صس
ة˘˘˘مزل˘˘˘لا ة˘˘˘يا˘˘˘قو˘˘˘˘لا تاودأا
تازا˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘قو تا˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ك)
فيظ˘ن˘ت˘لا ع˘م (...تا˘م˘ق˘ع˘مو
تاءا˘˘صضف˘˘ل˘˘˘ل م˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

تل˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا ة˘˘˘ف˘˘˘˘عا˘˘˘˘صضمو
م˘˘˘صضتو ،ة˘˘˘ي˘˘˘صسي˘˘˘˘صسح˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
اهريصسي ةكرصش61 زاغلنوصس
ةفاصضإلاب ةر˘صشا˘ب˘م ع˘م˘ج˘م˘لا
ةكراصشم ة˘صسصسؤو˘م81 ى˘˘لإا

تاكرصش01و ه˘˘عور˘˘ف ع˘˘˘م
ربتع˘يو ،ر˘ي˘غ˘لا ع˘م ة˘كرا˘صشم
ر˘ب˘كأا ن˘م زا˘غ˘ل˘نو˘صس ع˘م˘ج˘م
لاج˘م˘لا ي˘ف ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘صسم˘لا
لماع812.19 ـب يعانصصلا
.8102 ةنصس ةياهن

ز.لامج

ة˘ع˘فد˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا تم˘ل˘ت˘˘صسا
ةيبطلا تادعاصسملا نم ىلوألا

راصشتنا ةحفا˘كم˘ل ن˘ي˘صصلا ن˘م
،د˘˘ج˘˘ت˘˘صسم˘˘لا ا˘˘˘نورو˘˘˘ك ءا˘˘˘بو
ةينماصضتلا ةبهلا هذه تلثمتو
ةياقولا تامزلتصسم نم ةيبطلا

يعانطصصلا ضسفنت˘لا ةز˘ه˘جأاو
ضسوريفلل يدصصتلل ة˘ه˘جو˘م˘لا

.هراصشتنا نم دحلاو
ن˘ب لا˘م˘ج ي˘ف˘ط˘ل ر˘ب˘˘ت˘˘عاو

بد˘ت˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘يزو˘˘لا ،د˘˘م˘˘حا˘˘ب
ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘˘صصلا˘˘˘˘ب ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘كم˘˘˘˘لا
هذ˘˘˘˘ه نأا ،ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘نلد˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صصلا
ا˘ه˘مد˘ق˘ت ي˘ت˘˘لا تاد˘˘عا˘˘صسم˘˘لا

ةي˘ب˘ع˘صشلا ن˘ي˘صصلا ة˘يرو˘ه˘م˘ج
قمع ىلع رخآا ل˘ي˘لد ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل
ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘لا تا˘قل˘ع˘لا ة˘˘نا˘˘ت˘˘مو
نيب ةوخألاو ةقادصصلا رصصاوأاو
اهنع ربع يتلا ،نيدلبلا يبعصش
ضسي˘ئر تا˘ب˘˘صسا˘˘ن˘˘م ةد˘˘ع ي˘˘ف
نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا

،هبناج نمو ،ينيصصلا هريظنو
نيصصلا ريفصس ،يهنايل يل ددج
هدل˘˘ب داد˘˘ع˘˘ت˘˘صسا ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب

تادعاصسملا ميدقت ة˘ل˘صصاو˘م˘ل
ةهجاو˘م˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا بنا˘ج˘ل˘ل
كا˘ن˘ه نأاو ،ا˘نورو˘˘ك ضسور˘˘ي˘˘ف
نيصصلا اهمدقتصس ىرخأا تاعفد
مايألا يف لحارم ىلع رئازجلل
ن˘ع ر˘ب˘عو ،ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘ل˘˘ل ه˘˘نا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ما
ا˘ه˘ت˘مد˘ق ي˘ت˘˘لا تاد˘˘عا˘˘صسم˘˘لا
.ءابولا اذهل يدصصتلل هدلبل

ةليصصحلا تغلب دقف ريكذتلل
ضسوريفب نيباصصملل ةيلامجإلا

ةلاح454 رئاز˘ج˘لا˘ب ا˘نورو˘ك
،ةافو ةلاح92و ةدكؤوم ةباصصإا

ةن˘ج˘ل تا˘ي˘ئا˘صصحإا ر˘خآا بصسح
،ضسور˘ي˘ف˘لا ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘مو د˘˘صصر
تم˘ل˘صس د˘ق ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا تنا˘˘كو
رهصش ةيادب ةينيصصلا تاطلصسلل
ةينماصضت ةبه مرصصنملا يرفيف
عان˘ق ف˘لأا005 ن˘م نو˘˘كت˘˘ت
ىلإا ،ةيئا˘قو ةرا˘ظ˘ن ف˘لأا02و
زا˘˘ف˘˘ق ف˘˘˘لأا003 بنا˘˘˘˘˘˘˘ج
اذه ةهجاوم ىلع اهتدعاصسمل
.ءابولا

ز.لامج

ةمداقلا مايألا يف لسصت ىرخأا تاعفد

 ةيبط تأدعاصسم ملتصست رئأزجلأ
«انوروك» ءابول يدصصتلل نيصصلأ نم

ةينآا ةقيرطبو ةيلو84 سسمي
يتامولعملا ماظنلا لوخد
تانايب ليلحتل رصشؤوملأ
ةمدخلأ زيح «انوروك»

لمعلا ةرازو تفسشك
نامسضلاو ليغسشتلاو
لوخد نع ،يعامتجلا
،رسشؤوملا يتامولعملا ماظنلا
تانايب ليلحتب حمسسي يذلا

زيح انوروك سسوريف
.ةمدخلا

نايب يف ةرازولا تنلعأاو
اهباسسح ربع هترسشن
هنأا ،سسمأا ،رتيوت يمسسرلا

يفو ةمدخلا زيح عسضو مت
27 ـب ردق يسسايق فرظ

يتامولعملا ماظنلا ،ةعاسس
ليلحتب حمسسي يذلا رسشؤوملا

،انوروك سسوريف تانايب
لخد ماظنلا نأا ةفيسضم

ةيلو84 ربع ةمدخلا زيح
.ةينآا ةقيرطب
ماظنلا اذه دعيو
001 يرئازج يتامولعملا

تماق نأا دعب ةئاملاب
لغتسشت ةيرئازج ةسسسسؤوم
ليغسشت معد راطإا يف
هسضرعو هفاسشتكاب ،بابسشلا

.لمعلا ريزو ىلع
ز.لامج

،نييابور ى˘ف˘ط˘صصم ف˘صشك
ةعباتملاو ةمزألا ةيلخ ضسيئر
قلطإا نع ،يندملا عمتجملل
ن˘˘ي˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج لا˘˘˘م˘˘˘عأا لا˘˘˘جر
ةلمحل ،ةيلخلا يف نيطرخنم
تاد˘عا˘صسم˘ب عر˘ب˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو
ة˘ل˘ئا˘ع ي˘ف˘لأل ة˘ي˘ئاذ˘غ داو˘˘مو
3 ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةزو˘˘˘ع˘˘˘م
.تايلو

نأا ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘˘بور را˘˘˘˘˘˘صشأاو
عورصشلا مت يتلا تادعاصسملا
ىوتصسم ىل˘ع ا˘ه˘ع˘ي˘م˘ج˘ت ي˘ف
ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ة˘مزألا ة˘ي˘ل˘خ ر˘˘ق˘˘م
داو˘م ن˘˘م˘˘صضت˘˘ت ،ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا

،كل˘ه˘ت˘صسلا ة˘ع˘صساو ة˘ي˘ئاذ˘غ
نيحطلاو ديم˘صسلا رار˘غ ى˘ل˘ع
،بي˘˘ل˘˘ح˘˘لاو ةد˘˘˘ئا˘˘˘م˘˘˘لا تيزو
ة˘ي˘ند˘ع˘م˘لا ها˘ي˘م˘لا ة˘فا˘صضإلا˘˘ب
افيصضم ،ركصسلاو ةفاج لوقبو
اهب مدقت تادعاصسملا هذه نأا

ةمظنملا لخاد نم لامعأا لاجر
فرحلاو تاصسصسؤوملل ةينطولا

ي˘ف او˘طر˘خ˘نا لا˘م˘˘عأا لا˘˘جرو

ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘لاو ة˘˘مزألا ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘خ
د˘كأاو ،ي˘ند˘م˘لا ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘ل˘˘ل
تادعا˘صسم˘لا هذ˘ه نأا ن˘ي˘يا˘بور
تلئاع˘ل˘ل ضسا˘صسألا˘ب ه˘جو˘ت˘صس
ةيئانلا قطانملا يف  ةزوعملا

تلئاعلا يهو ،ندملا جراخو
رجح˘لا فور˘ظ˘ب تر˘ثأا˘ت ي˘ت˘لا
9 اه˘ي˘ف تل˘خد ي˘ت˘لا ي˘ح˘صصلا

ىو˘˘ت˘˘صسم˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع تا˘˘˘يلو
.ينطولا

نأا ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘بور ف˘˘˘˘˘صشكو
م˘ت˘ي˘صس ةزو˘ع˘˘م˘˘لا تل˘˘ئا˘˘ع˘˘لا
نايعأا عم قيصسنتلا˘ب ا˘هد˘يد˘ح˘ت
باهذلا متي˘صس ي˘ت˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا
تايدل˘ب˘لا ءا˘صسؤور ع˘مو ،ا˘ه˘ي˘لإا

ل ى˘˘ت˘˘˘ح ،ن˘˘˘مألا ح˘˘˘لا˘˘˘صصمو
ةيلمع يف تابعلت يأا ثدحت
،تاد˘˘عا˘˘صسم˘˘لا هذ˘˘ه ع˘˘˘يزو˘˘˘ت
ىلوألا ةيلولا نأا ىلإا اريصشم
ةيلمعلا هذه ا˘ه˘ل˘م˘صشت˘صس ي˘ت˘لا
نأا ىلع ةديلبلا ةيلو نوكتصس
اهدعب نيتنثا نيتيلو ا˘ه˘ع˘ب˘ت˘ت
.ةرصشابم نيمويب

ز.لامج

كÓهتسسلا ةعسساو ةيئاذغ داوم نمسضتت

 ةـــيناصسنإأ تأدـــعاصسم عـــيزوت
تايلو ثÓثب ةزوعم ةلئاع0002 ىلع

ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا ةرازو تر˘˘˘˘صشن
حل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كصسلاو
ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ،تا˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘صشت˘˘˘صسم˘˘˘لا
ا˘ه˘ل ضصخر˘م˘لا تا˘ي˘لد˘ي˘صصلا
ةدئافل ةيقاو˘لا ة˘ع˘ن˘قألا ع˘ي˘ب˘ب

عا˘ط˘ق˘لا ي˘ف ة˘ح˘صصلا لا˘م˘˘ع
،ةي˘ب˘ط تادا˘ي˘ع ن˘م ضصا˘خ˘لا

مهل ىنصستيل ،ضصاوخ ءابطأاو
ةيحيرأا˘ب م˘ه˘طا˘صشن ة˘ل˘صصاو˘م
تاذلاب تقولا اذه يف ةمات
ر˘ئاز˘ج˘لا ه˘˘ي˘˘ف فر˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

ضسور˘˘ي˘˘ف را˘˘صشت˘˘نا م˘˘لا˘˘ع˘˘˘لاو
تايريدملا تلف˘كتو.ا˘نورو˘ك

هذه رصشنب ،ةحصصلل ةيئلولا
عاطق لا˘م˘ع مل˘عإل م˘ئاو˘ق˘لا
عيب نكامأاب ضصاوخلا ةحصصلا
ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘قاو˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘ن˘˘˘˘قألا
هذ˘ه تءا˘جو ،تا˘˘ي˘˘لد˘˘ي˘˘صصلا
لا˘م˘ع˘˘ل ح˘˘م˘˘صست˘˘ل ةو˘˘ط˘˘خ˘˘لا
ضصاخلا عاطقلا يف ةحصصلا
ةيئاقولا تاءار˘جإلا ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ب
ع˘ن˘م˘ل ة˘مزل˘لا ة˘يزار˘ت˘حلاو
دعب ،انوروك ضسوريف يصشفت
ةيادب يف ظوح˘ل˘م˘لا ضصق˘ن˘لا
.ةعنقألا هذهل ةمزألا

ح.ميلسس

ةيئاقولا تاءارجإلا قيبطت نم نيريخألا نيكمتل
«انوروك» سسوريف يسشفت عنمل

تايلديصصلأ مئأوق رصشنت ةحصصلأ ةرأزو
سصأوخلأ ةحصصلأ يفظومل ةعنقألأ عيبب ةفلكملأ



ضشيجلل زرافم تفقوأاو اذه
نم ل˘كب ،ي˘ب˘ع˘صشلا ي˘ن˘طو˘لا
9 ،فودنتو ،راردأا ،تصسارنمت
5 تز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘حو ضصا˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘صشأا

نيتلمحم نيتنحاصش ،تابكرم
،ةيئاذغلا داوملا نم انط23 ـب
،ةدئاملا تيز نم رتل0001و
طغصض قراطم01 بناج ىلإا
،ةيئابرهك تادلوم6 اذكو ،
كردلا رصصانع فقوأا نيح يف
امل ا˘ق˘فو ‐ نار˘هو˘ب ي˘ن˘طو˘لا

ةرازو˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف ضسمأا ءا˘˘ج
تم˘˘ل˘˘صست ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا عا˘˘فد˘˘لا
3 ‐ ه˘˘ن˘˘م ة˘˘خ˘˘صسن «مل˘˘صسلا»
قاروأا م˘ه˘تزو˘ح˘ب ن˘ي˘مر˘ج˘˘م
ةينطولا ةلمعلاب ةروزم ةيدقن
،ميتنصس راي˘ل˘م5.4 ـب رد˘˘ق˘˘ت
يتيديلقت  نيتيقدنب تزجحو

.ةركصسبب عنصصلا
تط˘ب˘حأا ،ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م

ضشي˘ج˘ل˘ل ة˘˘كر˘˘ت˘˘صشم زرا˘˘ف˘˘م

رصصانعو ،ي˘ب˘ع˘صشلا ي˘ن˘طو˘لا
تلوا˘ح˘م ،ي˘ن˘طو˘˘لا كرد˘˘لا
دوقولا نم رتل1982 بيرهت

،ةصسبت ،ضسارهأا قوصس نم لكب
.راردأاو ،فراطلا

watan@essalamonline.com
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ةميقب تارهوجم اهوبلسسو نسسلا يف ةنعاط زوجع تيب اومحتقا اهدارفأا
متينسس نويلم001 غلبمو نويلم002

ةيأدرغب لزانملأ ىلع حلصسملأ وطصسلل يحصصلأ رجحلأ لغتصست ةباصصعب ةحاطإلأ
ة˘˘طر˘˘صشلا ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع حا˘˘طأا

،ةيادرغ ةيلو نمأاب ةيئاصضقلا
فد˘ه˘ت˘صست ةر˘ي˘ط˘خ ة˘با˘صصع˘ب
اهب يتلا لزانملا ىلع وطصسلا
نومزتل˘م ءا˘ف˘ع˘صض ضصا˘خ˘صشأا
ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘˘لا˘˘ب
تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ل
حبك ىلإا ةي˘مار˘لا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
.«انوروك» ضسوريف يصشفت

ة˘با˘صصع˘لا هذ˘ه تفد˘ه˘ت˘˘صسا
3و لاجر5 نم نوكتت يتلا
يف ةنعاط زوجع لزنم ،ءاصسن

ةقطنمب اهدحول ضشيعت نصسلا
ةأارمإا لاصسرإا للخ نم زوزتلا
نأا لجأا نم ءاملا اهنم بلطتل
اهمهادتل اه˘لز˘ن˘م با˘ب ح˘ت˘ف˘ت
و˘ط˘صسلا˘ب مو˘ق˘تو ة˘˘با˘˘صصع˘˘لا
ا˘ه˘ي˘ل˘ع ءاد˘ت˘علاو ح˘˘ل˘˘صسم˘˘لا

ةم˘ي˘ق˘ب تار˘هو˘ج˘م ا˘ه˘ب˘ل˘صسو
نم غلبمو ميتنصس نويلم002
نويلم001 ـب رد˘ق˘ي لا˘˘م˘˘لا
ته˘˘نأا ا˘˘م د˘˘ع˘˘بو ،م˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘صس
تردا˘غ ا˘ه˘ل˘˘م˘˘ع ة˘˘با˘˘صصع˘˘لا
ىذألا قا˘˘ح˘˘لإا نود لز˘˘ن˘˘م˘˘˘لا

ى˘لإا ترا˘صس ي˘ت˘لا زو˘ج˘ع˘لا˘˘ب
،ثدح امب مهربختل ناريجلا
رصصانع روفلا ىل˘ع ل˘خد˘ت˘ي˘ل
ن˘يذ˘لا ة˘ي˘ئا˘صضق˘˘لا ة˘˘طر˘˘صشلا
،ةثداحلا لوح اقيقحت اوحتف
فصشك مت ثيثحلا يرحتلابو
مهفيقوتو ،ةباصصعلا ر˘صصا˘ن˘ع
عاجرتصسا عم ،زيجو فرظ يف
تار˘˘˘هو˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو لاو˘˘˘˘مألا
ضصرق004 زجحو ةقورصسملا

.مهتزوحب تناك ضسولهم
ز .باهولا دبع

ةريخألا ةعاسس84 ـلا لÓخ رورم ثداوح يف نيرخآا51 ةباسصإاو اسصخسش21 ةافو

نييرئأزجلأ حأورأأ دصصح لصصأوي تاقرطلأ باهرإأ

ربونسصلاو سسوتيلاكلا راجسشأا نم نيراتكه ىلع ىتأا

Âاغتصسم ‘ ةمحروب ةباغب لوهم قيرح

مهفت˘ح ا˘صصخ˘صش21 ي˘ق˘˘ل
حورجب نورخآا51 بيصصأا اميف
ثداوح يف ةروطخلا ةتوافتم
84ـلا لل˘˘خ تل˘˘ج˘˘˘صس رور˘˘˘م
ىوتصسم ىل˘ع ةر˘ي˘خألا ة˘عا˘صس
،ن˘طو˘˘لا تا˘˘قر˘˘ط ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘˘لا تل˘˘ج˘˘صسو
ةليصصح لقثأا ةيندملا ةيامحلل

ةليصسملا ةيلو ىوتصسم ىلع
ر˘ثإا ى˘ل˘ع ضصا˘خ˘صشأا5 ةا˘فو˘ب
ةيحايصس ةرايصس نيب مادطصصا

مقر ينطولا قيرطلاب ةنحاصشو
قنعلا ىمصسم˘لا نا˘كم˘لا˘ب98
.ةداعصسوب ةرئادب لماهلا ةيدلبب

ة˘˘ي˘˘ل˘˘صصح تح˘˘صضوأا ا˘˘م˘˘˘ك
اهحلاصصم نأا ،ةيندملا ةيامحلا
تا˘فا˘ع˘صسإلا م˘يد˘ق˘ت˘ل تل˘خد˘ت

اصصخصش45 ـل ة˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘لوألا
مهقاصشنت˘صسا ءار˘ج ن˘ي˘ق˘ن˘ت˘خ˘م
نو˘بر˘كلا د˘ي˘صسكأا يدا˘حأا زا˘˘غ
ةزهجألا فلتخم نم ثعبنملا
ن˘م ل˘˘كب م˘˘ه˘˘ن˘˘كا˘˘صسم ل˘˘خاد
،ضصاخصشأا9 ة˘ن˘˘تا˘˘ب تا˘˘يلو
ةيدملا ،ضصاخصشأا9 ةنيطنصسق
5 ة˘˘˘صسب˘˘˘˘ت ،ضصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘صشأا5
7 ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ط˘˘˘˘صس ،ضصا˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘صشأا
4 ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘صسم˘˘˘لاو ،ضصا˘˘˘خ˘˘˘صشأا
ناصسملت نع لصضف ،ضصاخصشأا

3 ضضي˘˘ب˘˘لاو ،ضصا˘˘˘خ˘˘˘صشأا7
ن˘ي˘صصخ˘˘صش اذ˘˘كو ،ضصا˘˘خ˘˘صشأا
يقاوبلا مأاو ، جيريرعوب جربب
ضسارهأا قوصسو ،دحاو ضصخصش
لف˘كت˘لا م˘ت ثي˘ح ،ن˘ي˘صصخ˘صش
ن˘ي˘ع ي˘ف ا˘يا˘ح˘صضلا ع˘ي˘م˘˘ج˘˘ب

ةلاح يف مهليوحت لبق ناكملا
ةيحصصلا زكارملا ىلإا ةلوبقم
ةيام˘ح˘لا فر˘ط ن˘م ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
.ةيندملا

ةيلوب مت ،هتاذ قايصسلا يف
ةا˘˘فو ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست ي˘˘قاو˘˘ب˘˘˘لا مأا
غل˘ب˘ي ر˘كذ ضسن˘ج ن˘م ضصخ˘صش
اقنتخم ة˘ن˘صس54 ر˘م˘ع˘لا ن˘م
نوبركلا د˘ي˘صسكأا يدا˘حأا زا˘غ˘ب
ل˘خاد ةأا˘فد˘م ن˘م بر˘˘صست˘˘م˘˘لا

51 يحب نئاكلا يلئاعلا هلزنم
،ةعلصضلا ةرئادو ةيدلب انكصسم
رمعلا نم غلبي باصش يقل امك
لتاقلا ببصسب هفتح ةنصس43
ي˘˘ف يداو˘˘لا ضسأار˘˘ب تما˘˘˘صصلا

.جيريرعوب جرب ةيلو
ب.نيرسسن

ةقرف ضسمأا لوأا ءاصسم تلخدت
ةيوناثلا ةدحولل ةعباتلا ءافطإلا
يد˘ي˘صسل ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘˘ح˘˘ل˘˘ل
،م˘نا˘غ˘˘ت˘˘صسم ة˘˘يلو˘˘ب ر˘˘صضخ˘˘ل

ة˘با˘غ˘ب لو˘ه˘م ق˘ير˘˘ح دا˘˘م˘˘خإل

عباتلا ريكاوب راود يف ّةمحروب
يلاوح ىلع ىتأا ،جاجح ةيدلبل
را˘˘˘ج˘˘˘صشأا ن˘˘˘م را˘˘˘ت˘˘˘˘كه2
ارظنو.ربونصصلاو ضسوتيلاكلا
ةلاحتصساو كل˘صسم˘لا ة˘بو˘ع˘صصل

بلط مت ،ّقيرحلا يف مكحتلا
ة˘يو˘نا˘ث˘لا ةد˘حو˘لا ن˘˘م م˘˘عد˘˘لا
ثي˘ح ،ي˘˘ل˘˘ع يد˘˘ي˘˘صس ةر˘˘ئاد˘˘ل
.نيتعاصس ايئاهن هدامخإا قرغتصسا

ب.دلاخ

ن˘˘مألا ر˘˘صصا˘˘˘ن˘˘˘ع ن˘˘˘كم˘˘˘ت
ي˘˘˘˘جرا˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘لا ير˘˘˘˘˘صضح˘˘˘˘˘لا
ن˘م ،ة˘ل˘قرو ي˘ف تا˘صسيور˘لا˘ب
ناركتحي ن˘ير˘جا˘ت˘ب  ة˘حا˘طإلا
ةينوناق ريغ ةيكلهتصسا علصس
تنكمت امك ،ةبراصضملا دصصق
ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا كرد˘˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘صصم
ة˘يد˘ل˘ب ي˘ف ءا˘قرز˘لا ة˘كر˘ب˘لا˘ب
فيقو˘ت ن˘م ،ة˘با˘ن˘ع˘ب ي˘نو˘ب˘لا
فلأا03 ز˘˘˘ج˘˘˘حو ضصخ˘˘˘˘صش
ة˘مل˘ع ي˘ند˘ع˘م ءا˘˘م ةرورا˘˘ق
ة˘˘ه˘˘جو˘˘م تنا˘˘ك ،«ةر˘˘ط˘˘ن˘˘˘ق»
.ةبراصضملل

دو˘˘ع˘˘ت ى˘˘لوألا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
تامولعم دورو ىلإا اهتايثيح
نيصصخصش مايق اهدافم ةدكؤوم
ةيئاذغلا داوملل علصس نيزختب
ءا˘˘ي˘˘حأا د˘˘حأا ي˘˘ف عدو˘˘ت˘˘صسم˘˘ب
رو˘ف˘لا ى˘ل˘عو م˘ت˘ي˘ل ة˘ن˘يد˘م˘لا
نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع ى˘˘لإا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا

يذلا عدوتصسملا اذه ةنياعمو
نا˘˘كم˘˘ك ه˘˘ب˘˘حا˘˘صص هذ˘˘خ˘˘ت˘˘˘ي

داو˘م˘˘لا ن˘˘يز˘˘خ˘˘تو را˘˘كت˘˘حل
ةقيرط˘ب كل˘ه˘ت˘صسلا ة˘ع˘صساو
ذا˘خ˘تا د˘ع˘بو ،ة˘ي˘˘عر˘˘صش ر˘˘ي˘˘غ
ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإلا ع˘ي˘م˘ج
ل˘˘˘ي˘˘˘كو ع˘˘˘م ق˘˘˘ي˘˘˘صسن˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
نذإا رادصصتصسا مت ،ةيروهمجلا
05 ز˘ج˘ح م˘ت˘ي˘ل ،ضشي˘ت˘ف˘ت˘˘لا˘˘ب
داوملا نم غلك47و اراطنق
تلث˘م˘ت ،كل˘ه˘ت˘صسلا ة˘ع˘صساو
ةنيرفلا ن˘م غ˘ل˘ك0922 ي˘ف
،ماجحألاو عاونألا فلتخم نم
لو˘˘ف˘˘لا ن˘˘م غ˘˘ل˘˘ك6141و
ن˘م غ˘ل˘ك002 ،ي˘نادو˘˘صسلا
غلك057و ،بل˘صصلا ح˘م˘ق˘لا

262و ،ةفا˘ج˘لا بو˘ب˘ح˘لا ن˘م
ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م بي˘˘ل˘˘ح غ˘˘ل˘˘ك
غلك811و ،ماجحألاو عاونألا

عاونألا فلت˘خ˘م ن˘م م˘طا˘م˘ط
24 ىلإا ةفاصضإلاب ،ماجحألاو
ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ن˘ئا˘˘ج˘˘ع غ˘˘ل˘˘ك
م˘ت ا˘م˘˘ك ،ما˘˘ج˘˘حألاو عاو˘˘نألا
ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘˘ت˘˘صشم˘˘لا ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
ر˘˘ق˘˘م ى˘˘لإا ا˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘تو
لامكت˘صسا د˘ع˘بو ،ة˘ح˘ل˘صصم˘لا

مت ،ةينوناقلا تاءارجإلا ةفاك
،امهدصض يئاصضق فلم زاجنإا

تا˘ه˘ج˘لا ما˘مأا ا˘م˘ه˘م˘يد˘˘ق˘˘تو
.ةيئاصضقلا

تن˘كم˘ت ،ه˘تاذ قا˘ي˘صسلا ي˘ف
ير˘˘صضح˘˘لا ن˘˘مألا ح˘˘˘لا˘˘˘صصم
نم ،ةلقرو ةيلو نمأاب عباصسلا
ن˘م غ˘ل˘ب˘˘ي ضصخ˘˘صش ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
يف طروت˘م ة˘ن˘صس92 رمع˘لا
راعصسألا يف ةبراصضملا ةيصضق
د˘˘˘صصق ع˘˘˘ل˘˘˘صسلا ن˘˘˘يز˘˘˘˘خ˘˘˘˘تو
دو˘ع˘ت ة˘ي˘صضق ي˘ف ،را˘كت˘˘حلا

تايرود نطفت ى˘لإا ا˘ه˘ع˘ئا˘قو
ة˘ه˘ج˘لا تاذ˘ل ة˘ع˘با˘˘ت ة˘˘ل˘˘جار
ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘مألا
ةدام لقنب نوموقي ضصاخصشألا
تاعدوتصسملا دحأا نم ديمصسلا
رادصصتصسا متيل ،ةفرصشلا يحب
مت ةصصتخملا ةطلصسلا نم نذإا
ام ريخألا اذه ضشيتفت هبجومب
8ـب ردقت ةيمك زجح نم نكم
ةدا˘م ن˘˘م ف˘˘صصنو ر˘˘ي˘˘طا˘˘ن˘˘ق
ا˘ه˘ب˘˘حا˘˘صص مو˘˘ق˘˘ي ،د˘˘ي˘˘م˘˘صسلا
ا˘ه˘صضر˘ع مد˘عو ا˘ه˘ن˘يز˘˘خ˘˘ت˘˘ب

ه˘ل˘ح˘م ل˘خاد ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘ل˘˘ل
نم ءاهت˘نلا د˘ع˘بو ،يرا˘ج˘ت˘لا

زاجنا مت ،قيقح˘ت˘لا تا˘ير˘ج˘م
قح يف ةيئازج تاءارجإا فلم
˘ما˘مأا ه˘ب˘جو˘م˘ب مد˘ق ي˘ن˘ع˘م˘لا
.ةيلحملا ةباينلا

حلاصصم تنكمت اهتهج نم
ة˘˘كر˘˘ب˘˘لا˘˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لا
ي˘ف ي˘نو˘ب˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ءا˘قرز˘لا

ضصخ˘صش ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ،ة˘با˘ن˘ع
ن˘م ةرورا˘ق ف˘لأا03 زج˘حو
نم ريغصصلاو ريب˘كلا م˘ج˘ح˘لا
ة˘˘مل˘˘ع ي˘˘ند˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا ءا˘˘˘م˘˘˘لا
لخاد ةأابخم تناك ،«ةرطنق»
د˘˘صصق ،ي˘˘ح˘˘لا تاذ˘˘ب بآار˘˘˘م
ة˘˘˘برا˘˘˘˘صضم˘˘˘˘لاو را˘˘˘˘كت˘˘˘˘حلا
يح˘صصلا ع˘صضو˘ل˘ل لل˘غ˘ت˘صسإا
اندلب هفرعت يذلا يئانثتصسلا

ضسوريف يصشف˘ت ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع
ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘ل ،«ا˘˘˘نورو˘˘˘ك»
اذه قح يف يئاصضق رصضحم
ى˘˘لإا ه˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘˘تو ،ضصخ˘˘˘صشلا
.ةصصتخملا تاهجلا

ضسمأا لوأا تم˘˘˘˘هاد ا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ك
جربب ينطولا كردلا رصصانع
عم قيصسنت˘لا˘ب ،را˘ت˘خ˘م ي˘جا˘ب
ضشغ˘لا ع˘م˘قو ة˘با˘قر˘لا ناو˘˘عأا
،ةراجتلل ةبدتنم˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ل˘ل
دحأل ةيئاذغلا داو˘م˘ل˘ل نز˘خ˘م
12 نم ديزأا زجح عم راجتلا

ة˘ي˘ئاذ˘˘غ˘˘لا داو˘˘م˘˘لا ن˘˘م ا˘˘ن˘˘ط
تلث˘م˘ت ،كل˘ه˘ت˘صسلا ة˘ع˘صساو
،زرأا ،ركصس ،ةدئاملا تيز يف
،ن˘ئا˘ج˘عو ،بي˘ل˘حو ،د˘˘ي˘˘م˘˘صس
نويلم502 ـب اهتميق تردق
اصضيأا مويلا ضسفن ىفو ،ميتنصس
عو˘ن ن˘م ةرا˘ي˘صس ف˘ي˘قو˘˘ت م˘˘ت
044 ـب ةلم˘ح˘م «ر˘ي˘فورد˘ن˘ل»

5 ةعصسب تيزلا نم ةحيفصص
ي˘جا˘ب جر˘ب ة˘ن˘يد˘˘م ي˘˘ف ر˘˘ت˘˘ل
تايلمعلا هذه يتأاتو ،راتخم
راكت˘حلا ة˘ح˘فا˘كم را˘طإا ي˘ف
طاصشن نم دحلاو ةبراصضملاو
ن˘يذ˘لا ن˘ي˘يزا˘ه˘ت˘نلا را˘ج˘ت˘˘لا
ةصسراممل تامزألا نولغتصسي
متو اذه ،ةينوناق ريغ ةطصشنأا
ءلؤوه دصض يئاصضق فلم حتف
داوم ضسيدكت ةم˘ه˘ت˘ب را˘ج˘ت˘لا

يف اهللغت˘صسا ة˘ي˘غ˘ب ة˘ي˘ئاذ˘غ
.ةبراصضملا

ةقرفلا رصصانع نكمتو اذه
ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘˘ل˘˘قإلا
001 زجح نم ةصسبتب ةزنولاب
بايغل ةنيرفلا ةدام نم راطنق
،ل˘ق˘ن˘ت˘لا ة˘˘صصخرو ةر˘˘تو˘˘ف˘˘لا
نزوب ضسيك004 يف تلثمت
ىلع ةلمحم تناك ،غلك52
م˘ت تا˘ن˘˘حا˘˘صشلا ىد˘˘حإا ن˘˘ت˘˘م
رصصانعل ةيرود ءانثأا اهفيقوت
ىوتصسم ىلع ينطولا كردلا
88 م˘قر ي˘ن˘˘طو˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا
ة˘صسب˘ت ي˘ت˘يلو ن˘ي˘˘ب ط˘˘بار˘˘لا

لخدم˘لا د˘ن˘ع ضسار˘هأا قو˘صسو
هاجت ةز˘نو˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ل ي˘بر˘غ˘لا
.تانيوعلا

/ ح.ماسستبإا / مسساقلب يفيرسشوب
ح.ميلسس

داوŸا نم نانطأا زجحو راجتلا تارسشع فيقوت
تايلولا ديدعب ةيئاذغلا

اهبرح لصصأوت نمألأ حلاصصم
ÚبراصضŸأ ىلع

نارهوب ةروزم رايلم5.4 مهتزوحب نيمرجم3 ـب ةحاطإلا

فيك راطنق نم ديزأأ زجحو تأردخم راجت3 فيقوت
ةماعنلأو ىلفدلأ نيعب جلاعم

 تاديبع بيطلا

نم ،كرامجلا حلاسصمو ،ينطولا كردلا دارفأا عم قيسسنتلاب ،يبعسشلا ينطولا سشيجلل زرافم سسمأا تنكمت
نيع يتيلو نم لكب جلاعملا فيكلا نم مارغوليك5.521 نم ديزأا زجحو تاردخم راجت3 فيقوت

.ةماعنلاو ىلفدلا

مهتعباتم ةيفلخ ىلع
ةلادعلا فرط نم
ةفلتخم اياسضق يف

رايمأأ5 فيقوت
مهماهم ءأدأأ نع
سسأدرموبب

يلاو سسمأا لوأا ردسصأا
ارارق ،سسادرموب ةيلو
ءاسسؤور3 فيقوتب يسضقي
،مهماهم ءادأا نع تايدلب
فرط نم مهتعباتمل
رمألا قلعتيو ،ةلادعلا

،وسصروق نم لك رايمأاب
،واودوبو نيرحبلا واودوب
نم لك ىلإا نوفاسضي
،سسلد يتيدلب يسسيئر
مت نيذللا ،رماعلا ةبعسشو
امهماهم نع امهفيقوت
.ارخؤوم
اقيبطت ءاج رارقلا اذه
يسضاقلا يدلبلا نوناقلل
عباتم بختنم يأا فيقوتب
نع ءاسضقلا فرط نم
ددع عفترإا هيلعو ،هماهم
نع نيفوقوملا رايمألا

ةيلو يف مهماهم
لÓخ5 ىلإا سسادرموب
سسرامو يرفيف يرهسش
قيبطت راظتنا يف ،طقف
ةيدلب ريم ىلع نوناقلا
مومكحملا سشاطعبرألا

لازي لو ،نجسسلاب هيلع
سسرامي ةعاسسلا دح ىلإا

لوؤوسسم بناج ىلإا هماهم
ىفطسصم يسس ةيدلب
ةلادعلا فرط نم عباتملا

.رخآلا وه
نودعسس ةليمج



sport@essalamonline.com

راهصشإا06 4072ددعلا ^1441 نابعسش40ـل قفاوملا0202 سسرام92دحألا

ثـــــب ةدوـــــع أوــــــبقرـت
اـــــبيرق مÓـــصسلأ ةاـــــــنق



0302ددعلا ^9341 يناثلا عيبر21قفاوملا7102 ربمشسيد03تبشسلا

culture@essalamonline.com

4072ددعلا ^1441 نابعشش40ـل قفاوملا0202 شسرام92دحألاتامهاصسم

تابثب وطخ˘ت ة˘ي˘ب˘ع˘صشلا ن˘ي˘صصلا ة˘يرو˘ه˘م˘ج
تازجن˘م˘لا و˘ل˘ت تاز˘ج˘ن˘م˘لا ق˘ق˘ح˘تو دا˘ن˘عو
ضسوريف » ةهجاوم يف خصسارلا رصصنلا ققحتو
ةميظعلا تازجنملا هذه تناك امو » انوروك
لولو نيصصلا ةيزهاجو تابث لول ققحتتل
تنلعأا يتلا ةصسوململا ةيعقاولا تاوطخلا

ىلإا ًادانتصسا ءابولا ةهباجم يف نيصصلا اهنع
يطاعتلا يف ًايملاع ىذتحي ينيصص جذومن
مويلا ملاعلا لاح وه امك ىربكلا اياصضقلا عم
جارفنا مدع لظ يف انوروك ءابو هجاوي يذلا
ةقيقح ىلإا لوصصولا مدعو نآلا ىتح عصضولا

. كاتفلا ضضرملا اذه يصشفت فقو هاجتا ام
نيصصلا رابخأا عباتن نحنو انبولق تحرصشنا
لكك ملاعلا هجاوت ةبعصص ةيخيرات ةظحل يف
ى˘ل˘ع ن˘ي˘صصلا ةرد˘ق م˘لا˘ع˘ل˘˘ل ن˘˘ي˘˘ب˘˘ت ثي˘˘ح ،
لك مغر ةبعصصلا بوردلا يطختو ةهجاوملا

ةلقرعو تايلاكصشإاو تارماؤوم نم كيح ام
فقوملا هيوصشت ةلواحمو ةينيصصلا دوهجلل
ل˘ب˘ق ن˘م ضسور˘ي˘ف˘لا ضسي˘ي˘˘صستو ، ي˘˘ن˘˘ي˘˘صصلا
ضسوريفلا عم تلماعت يتلا ةيكيرمألا ةرادإلا

مصساب هتمصسو امك لعتفم ينيصص ءابو هنأاكو
يعويصشلا ضسوريفلا » وأا » نيصصلا ضسوريف »
اذ˘˘˘ه˘˘˘ل نأا˘˘˘كو ، » نا˘˘˘˘هوو ضسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف » وأا »
ةيجولويديأا وأا ةيناكم ةيوه نيعللا ضسوريفلا
!!

نيصصلا اهب تماق يتلا ريبادتلاو تاءارجإلا
ةج˘لا˘ع˘م˘ل ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘م˘هأا ا˘ه˘ل نا˘ك تاءار˘جإا
ثي˘ح ، ا˘نورو˘ك ضسو˘ي˘ف را˘صشت˘˘نا تا˘˘ي˘˘عاد˘˘ت
ع˘م لا˘ع˘ف˘لا ل˘صصاو˘˘ت˘˘لاو لا˘˘صصتلا تل˘˘م˘˘صش
هصضرأا ىل˘ع ن˘ي˘م˘ي˘ق˘م˘لاو ي˘ن˘ي˘صصلا بع˘صشلا

ي˘ف ة˘ن˘ي˘نأا˘م˘ط˘لا ثبو ، ة˘عا˘صسلا راد˘م ى˘ل˘˘ع
ةيفافصشلاو ةقثلا للخ نم ريهامجلا بولق
نع ةّيح تامولعم ضضرع ربع كلذو ةيلاعلا
. ةقدب اهدجاوت نكامأا يف تاباصصإلا

ريبكلا اهرثأا اهل ناك تاءارجإلا كلت لكو
ق˘ي˘ق˘ح˘تو ضسور˘ي˘ف˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ل د˘˘ح ع˘˘صضو ي˘˘ف
امك ًامامت ، هتهجاوم يف لماصشلا راصصتنلا

يتلا ةلتحملا نيطصسلف ةلود يف لاحلا وه
ةدارإاب ءابولا تمواقو ئراوطلا ةلاح تنلعأا

ةملصس ى˘ل˘ع ًا˘ظا˘ف˘ح ة˘م˘ي˘كح ةرادإاو ة˘ي˘لا˘ع
ة˘بر˘ج˘ت˘ل˘ل نا˘ك ثي˘ح ، ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا حاورأاو
ة˘بر˘ج˘ت˘لا ى˘ل˘ع غ˘لا˘ب˘لا ا˘هر˘ي˘ثأا˘ت ة˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘صصلا
عنمو ضسوريف˘لا ة˘موا˘ق˘م ي˘ف ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
لظ يف نيينيطصسلفلا طاصسوأا نيب هراصشتنا
بب˘˘صسب م˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا لو˘˘˘ح عا˘˘˘صضوألا م˘˘˘قا˘˘˘ف˘˘˘ت
ىدل ةيلوؤوصسملا مدعو راظتنلاو راتهتصسلا

ضصاخ لكصشبو ةيبرغلا تاموكحلا نم ريثك
ا˘ه˘ي˘ف ى˘صشف˘ت ي˘ت˘لا ةد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘يلو˘لا ي˘ف
لود ىلع ر˘ظ˘ن˘يو ر˘ظ˘ت˘ن˘ي ا˘ه˘صسي˘ئرو ءا˘بو˘لا

ضصل˘خ˘ت˘صسي نأا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ، م˘˘لا˘˘ع˘˘لا بو˘˘ع˘˘صشو
ةلصشافلا هتا˘صسا˘ي˘صس بب˘صسب ر˘ب˘ع˘لاو ضسورد˘لا

. رومألل ةروهتملا هترادإاو
نيصضيقن˘ل ة˘ه˘با˘ج˘م ي˘ف ن˘ي˘ط˘صسل˘ف ي˘ف ا˘ن˘نإا
ًلوأا ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘صسإلا لل˘˘ت˘˘حلا ن˘˘ي˘˘ي˘˘صسا˘˘˘صسأا

ةيوق ةدارإا انيدل نكلو ، رصشتنملا ضسوريفلاو
ضسمادلا ملظلا اذه زواجتو ةهجاوملا يف
يف انبعصشل قئللا ريصصملاو ةيرحلا قيقحتو
ةدايصسلا ةلماكو ةلقتصسم ةينيطصسلف ةلود لظ
. ضسدقلا اهتمصصاعو
ديدعلا ةيزارتحلا انتاءارجإا يف انقبصس دقل
ةحصصلا ةمظنم تداصشأا دقو ملاعلا لود نم
ن˘ي˘صصلا دو˘ه˘ج ة˘ن˘˘م˘˘ث˘˘م كلذ˘˘ب ة˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا

لك ع˘صضو ها˘ج˘تا ه˘ب ا˘ت˘ما˘ق ا˘مو ن˘ي˘ط˘صسل˘فو
ةيزارتحلا تاءارجإلاو دادعتصسلاو ةيزهاجلا

ةحنا˘ج˘لا هذ˘ه د˘صض لا˘صضن˘لا ي˘ف ة˘ي˘ئا˘قو˘لاو
. ثيدحلا انخيرات يف ةملظملا
ة˘ح˘ئار˘ب حو˘ف˘ي يذ˘لا ي˘كير˘˘مألا با˘˘ط˘˘خ˘˘لا
يذلا يخيراتلا دقحلاو ةيرصصنعلاو ةيهاركلا

ًامامت حصضف هتيجراخ ريزوو بمارت هنع ربع
تايلولا ىدل خصسرتملا يجولويديإلا زيحتلا
يتلا ةيب˘غ˘لا ا˘ه˘ترادإاو ة˘ي˘كير˘مألا ةد˘ح˘ت˘م˘لا
ضضرألا ىلع ةمئاقلا قئاقحلا لك لهاجتت
عجولا ةيصسانتم ، ةيهجنعو ةحاقوب فرصصتتو
ضسور˘ي˘ف را˘˘صشت˘˘نا بب˘˘صسب ما˘˘ع˘˘لا ي˘˘نا˘˘صسنإلا

نيب وأا رخآاو بعصش نيب زيمي ل يذلا انوروك
وأا نوللا وأا نيدلا ضساصسأا ىلع ناصسنإا يأا
نيج يصش ينيصصلا ضسيئرلا  وه اهف ، ضسنجلا
ةحصصلا ةمزأا نأاب  حصضاو لكصشب دكؤوي غنيب
نإاو ، ةيرصشبلل ًاكرتصشم ًايدحت لثمت ةماعلا
لماعتلل حلصس ىوقأا امه نواعتلاو نماصضتلا

ةدعتصسم نيصصلا نأا  فقوملا ًاددجم ، اهعم
زيزعتل ملاعلا لود عم ةقصسنم دوهج لذبل
» ضضر˘م ن˘م ة˘يا˘قو˘لا ي˘ف ي˘لود˘لا نوا˘ع˘ت˘˘لا

م˘مألا م˘عدو ه˘ي˘ل˘˘ع ةر˘˘ط˘˘ي˘˘صسلاو » ا˘˘نورو˘˘ك
مايقلل ةيملاعلا ةحصصلا ة˘م˘ظ˘ن˘مو ةد˘ح˘ت˘م˘لا
ةيملاعلا ةمكوحلا نيصسحت يف يرهوج رودب
ةحصصب عتمتي عمتجم ءانبو ةماعلا ةحصصلل

.ةيرصشبلل ةديج
ن˘ي˘صصلا نأا ًاد˘ي˘ج فر˘ع˘ي ي˘كير˘مألا بنا˘ج˘لا
يعويصشلا بزح˘لا ا˘هدو˘ق˘ي ة˘ي˘كار˘ت˘صشا ة˘لود
تا˘قل˘ع˘لا ن˘يد˘ل˘ب˘لا ة˘ما˘قإا ذ˘˘ن˘˘م ي˘˘ن˘˘ي˘˘صصلا
اذاملف ، اماع04 نم رثكأا لبق ةيصسامولبدلا
ثبعلاو ءابغلا اذه يف اهصسفنل اكيرمأا حمصست
لاق امكو  ، ًاديج ينيصصلا عقاولا كردت يهو
غنق ةي˘ن˘ي˘صصلا ة˘ي˘جرا˘خ˘لا م˘صسا˘ب ثد˘ح˘ت˘م˘لا
نمؤوت ةدحتملا تايلولا تناك اذإا » غناوصش
ي˘ئا˘ه˘ن˘لا را˘صصت˘˘نلا˘˘بو ا˘˘ه˘˘ما˘˘ظ˘˘ن قو˘˘ف˘˘ت˘˘ب
نذإا اذاملف ، ةيبرغلا ةيرحلاو ةيطارقميدلل
ملعإلاو ينيصصلا يعويصشلا بزحلا ىصشخت
. .«؟ينيصصلا
نيصصلا ةدحتملا تايلولا ىصشخت اذامل معن
؟؟ اهملعإاو اهبزحو
ضسصسأا ىلع موقت ، ةيعويصش ةلود نيصصلا نل
، ناصسنإلا قوقحو ةاواصسملاو لدعلا ئدابمو
ةيوق ةيلود تا˘قل˘ع˘ب ط˘ب˘تر˘ت ن˘ي˘صصلا نلو
ةلئاه ةيداصصتقا ةوق نيصصلا نلو ، ةنيتمو
ة˘لود ن˘ي˘صصلا نلو ، م˘لا˘ع˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘˘ع
ةيلخادلا اهتاقلع لك ينبتو اهصسفن مرتحت
تاذ ةيكارتصشلا » ضساصسأا ىلع ةيجراخلاو
» ى˘ل˘ع مو˘ق˘تو ، » ة˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘صصلا ضصئا˘˘صصخ˘˘لا

ة˘يو˘ه د˘صسج˘ت ي˘ت˘لا » ة˘ي˘صسكرا˘م˘لا ة˘ن˘ن˘ي˘صص
يف اهلبقتصسمو اهرصضاحو ةميظعلا نيصصلا

ةليخدلا ميقلا لكل ىربكلا تارايهنلا لظ
ا˘ه˘قو˘ق˘حو بو˘ع˘˘صشلا ضضب˘˘ن ن˘˘ع ةد˘˘ي˘˘ع˘˘ب˘˘لا
. ةبصستكملا

ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا لا˘˘صضن˘˘لا ة˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘ج ي˘˘˘ف ن˘˘˘ح˘˘˘نو
ا˘ن˘تا˘قل˘ع˘ب ي˘ف˘ت˘ح˘ن ن˘ح˘نو ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا
بزحلا عم ةددجتملاو ةد˘ي˘طو˘لا ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا
نيب مئادلا ل˘صصاو˘ت˘لاو ي˘ن˘ي˘صصلا ي˘عو˘ي˘صشلا
نيمألا قيفرلا اهصسأار ى˘ل˘عو ة˘ه˘ب˘ج˘لا ةدا˘ي˘ق
ةينيصصلا ةدايقلا عم ينلدجم دمحأا .د ماعلا

لما˘ك ا˘ن˘ل˘م˘ح˘ت د˘ق˘ف ، ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘صصلا قا˘فر˘لاو
بيصصعلا يخيراتلا فرظلا ءازإا ةيلوؤوصسملا
عم ةميزع لكب انفقوو نيصصلا هب ترم يذلا
راهدزلاو ملصسلاو ريخلا ديرن اننأل نيصصلا
نوكت نأا نيصصلل ديرنو قيدصصلا دلبلا اذهل
ة˘ي˘ئد˘ب˘م˘لا ا˘ه˘ف˘قاو˘م بب˘صسب م˘لا˘ع˘لا ز˘كر˘م˘˘ب
. ةينيطصسلفلا ةيصضقلل دودحمللا اهمعدو
ةينيصصلا ةبرجتلا مهلتصسن نحنو ديدج نمو
امب دصشرتصسنو ربعلاو ضسوردلا اهنم ملعتنو
دكؤون اننإاف ةيناصسنإا ئدابمو ميق نم هتلمح
ة˘ي˘كار˘ت˘صشلا هذ˘هو ة˘بر˘ج˘ت˘˘لا هذ˘˘ه ةرور˘˘صض
لصصي نا ىنمتن يتلا ةينيصصلا اهصصئاصصخب
ضصئاصصخلا تاذ ةيكارتصشلا ءانبل ماقملا انب
ضصئا˘صصخ˘لا تاذ ة˘ي˘كار˘ت˘صشلا وا ة˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا
. ةينيطصسلفلا
ضصئا˘˘صصخ˘˘لا تاذ ة˘˘ي˘˘كار˘˘ت˘˘صشلا ي˘˘ه ا˘˘م˘˘˘ف
؟؟ ةينيصصلا

بعصشلا تمهلأا يتلا ةيكارتصشلا هذه يه ام
زيمتلاو ءاطعلا ىلع ًارداق هتلعجو ينيصصلا

ا˘ه˘نإا ، تا˘يد˘ح˘ت˘لا ل˘ك ه˘جو ي˘ف دو˘˘م˘˘صصلاو
ةرداقو تابثلا ىلع ةرداقو ةعينم ةيكارتصشا
لب ، ينيصصلا بعصشلا لك ةيار نوكت ناب
لد˘ع˘لا ن˘ع ة˘˘ث˘˘حا˘˘ب˘˘لا بو˘˘ع˘˘صشلا ل˘˘ك ة˘˘يار
. ةيقيقحلا ةيطارقميدلاو ةاواصسملاو

ضصئا˘صصخ˘لا تاذ ة˘ي˘كار˘ت˘˘صشلا يو˘˘ت˘˘ح˘˘ت
، ةئيصضمو ةمهم بناوج ةثلث ىلع ةينيصصلا

، ماظنلاو ةيرظنلا ةموظنملاو قيرطلا : يه

ةموظنملاو ، اهقيقحت راصسم قيرطلا دعيو
نامصضلا وه ماظنلاو ، اهلمع ليلد ةيرظنلا
ةثلثلا رصصانعلا هذه دحوتت ، اهل يصساصسألا
تاذ ةيكارتصشلل ةم˘ي˘ظ˘ع˘لا ة˘صسرا˘م˘م˘لا ي˘ف
.ةينيصصلا ضصئاصصخلا
ضصئا˘˘صصخ˘˘لا تاذ ة˘˘ي˘˘˘كار˘˘˘ت˘˘˘صشلا » مد˘˘˘ق˘˘˘ت
عمجلا ثيح نم ةيجهنم ةباجإا » ةينيصصلا
يصساصسألا لاؤوصسلل ، ةصسرامملاو ةيرظنلا نيب
اهينبتصس يتلا ةيكارتصشلا ةيهام يف لثمتملا

ةلود اهرابتعاب ةيبعصشلا نيصصلا ةيروهمج
ل˘ئا˘ه ي˘نا˘كصس داد˘ع˘ت تاذ ةر˘ي˘ب˘ك ة˘˘ي˘˘قر˘˘صش
حرط بناج ىلإا ةفيعصض ةيداصصتقا ةدعاقو
.اهئانب ةيفيك
تاذ ة˘ي˘كار˘ت˘صشلا ءا˘ن˘ب˘ل ما˘ع˘˘لا ضسا˘˘صسألا نإا
وه ، يلاحلا تقولا يف ةينيصصلا ضصئاصصخلا
طيطختلاو ، ةيكارتصشل˘ل ة˘ي˘لوألا ة˘ل˘حر˘م˘لا
ة˘صسم˘خ˘لا ر˘صصا˘ن˘ع˘لا » ي˘˘ف ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘ي ما˘˘ع˘˘لا
، يدا˘صصت˘قلا ءا˘ن˘ب˘لا :ة˘ي˘لا˘ت˘لا » ة˘ج˘مد˘ن˘م˘لا

ءانبلاو ، يفاقثلا ءانبلاو ، يصسايصسلا ءانبلاو
، ةيجولوكيإلا ةراصضحلا ءا˘ن˘بو ي˘عا˘م˘ت˘جلا
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت˘ف ة˘ما˘ع˘لا ة˘م˘ه˘م˘لا ا˘˘مأا
ةميظع˘لا ة˘صضه˘ن˘لاو ي˘كار˘ت˘صشلا ثيد˘ح˘ت˘لا
.ةينيصصلا ةمألل
ضصئاصصخلا تاذ ةيكار˘ت˘صشلا جذو˘م˘ن د˘ع˘يو
ةيصسايصسلا يف جذامن˘لا ح˘ج˘نأا ن˘م ة˘ي˘ن˘ي˘صصلا

ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا تا˘صسا˘ي˘صسلا ي˘فو دا˘صصت˘˘قلاو
ة˘يرو˘ه˘م˘ج تق˘صش ة˘بر˘ج˘ت˘لا هذ˘˘ه بجو˘˘م˘˘بو
مويلا حبصصتل ةوقب اهقيرط ةيبعصشلا نيصصلا
روطتلاو ةيمنتلاو داصصتقلا ناونعو ةمجن
د˘˘قو ، م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع را˘˘˘هدزلاو
ة˘ل˘ع˘صش ى˘ل˘ع ة˘صضبا˘ق˘لا ن˘ي˘صصلا تعا˘ط˘ت˘صسا
ناو با˘ع˘˘صصلا ى˘˘ط˘˘خ˘˘ت˘˘ت نأا ة˘˘ي˘˘كار˘˘ت˘˘صشلا
ةطابرو تابثب انوروك ةحئاج يصشفت رصصاحت

للخ ملاعلا لك تلهذأا ةقراخ ةردقو ضشأاج
لوؤوصسملا اهيطاعت يف نييصضاملا نيرهصشلا

.  انوروكلا ةهباجم يف مراصصلاو
ذ˘ن˘م د˘ه˘صشي ي˘لود˘لا ما˘ظ˘ن˘لا نأا˘˘ب كصش لو

نييوتصسملا ىلع ةعيرصس تلوحت تاونصس
تاو˘˘ن˘˘صسلا ي˘˘ف ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلاو يدا˘˘˘صصت˘˘˘قلا
نا˘كم˘ب ة˘بو˘ع˘صصلا ن˘˘م نا˘˘ك نإاو ، ةر˘˘ي˘˘خألا
تقولا يف تلوحتلا هذه جئاتن لوح ؤوبنتلا
ريصشت تلوحتلا هذه تاهاجتا نأا لإا ، نهارلا
ىمظعلا ةوقلا عجارتو ، ىوق دوعصص ىلإا
ة˘يدا˘حألا » ما˘ظ˘ن˘˘ب ي˘˘م˘˘صس ا˘˘م ترادأا ي˘˘ت˘˘لا
.يتيفوصسلا داحتلا طوقصس ذنم » ةيبطقلا

تايلولا ةردق نأا ظحلملا نم هنإاف ، انه نم
يلودلا ماظنلا ةدايق ىلع ةيكريمألا ةدحتملا
، لباقملابو ، ةرفوتم دعت مل ةيداحأا ٍةروصصب
دح ىلإا روهظلاب أادب ىرخأا لود ريثأات نإاف
يف باطقأا عيراصشم اهصضعب رابتعا نكمي
.ًايلاح ئصشانلا يلودلا ماظنلا

ا˘هرود ى˘ما˘ن˘ت˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا لود˘˘لا ضسأار ى˘˘ل˘˘عو
يوحت يتلا ، ةيبعصشلا نيصصلا يتأات ، ةعرصسب

دقو ، ملاعلا لود نيب ربكألا ناكصسلا ددع
ددع ليوحت نم ةقيقصشلا ةلودلا هذه تنكمت

ىلإا يداصصتقا ٍءبع نم ، اذه لئاهلا اهناكصس
.اهل ةيلصضفأا

ماظنلا يف نيصصلا رود دوعصص نأا كصش لو
رودلا اذه دعاصصت للخ نم رهظي يلودلا
ةقطنملا يهو ، طصسوألا قرصشلا اياصضق يف
ٍتاعارصص تاونصسلا تارصشع ذنم دهصشت يتلا

ىلع ىربكلا ىوقلل ناك ، ةديدع بورحو
.اهيف ًايصساصسأا ًارود يلودلا ىوتصسملا

ىلع ةردا˘ق ة˘ي˘ب˘ع˘صشلا ن˘ي˘صصلا نأا ضضر˘ت˘ف˘نو
اهنأاو ، ةقطنملا اياصضق يف يصساصسأا رود بعل
تصسي˘ل ةر˘ت˘ف ي˘ف رود˘لا اذ˘˘ه بع˘˘ل˘˘ل ة˘˘مدا˘˘ق
بابصسألاو ، درت مل مأا كلذ تدارأا ، ةديعبب
كرتت نل نطنصشاو نأا اهزربأا ، ةريثك كلذل
ل˘ب ، ة˘ي˘لود˘لا تا˘مزألا ن˘ع ًةد˘˘ي˘˘ع˘˘ب ن˘˘ي˘˘كب
هذه نم ةعومجم يف اهماحقإا ىلإا ىعصستصس
ٍضسا˘م˘ت ى˘ل˘ع ا˘ه˘صضع˘˘ب نو˘˘كي نأاو تا˘˘مزألا

ىلإا ًةفاصضإا ؛ ةينيصصلا ايفارغجلا عم رصشابم
ط˘˘صسوألا قر˘˘صشلا ي˘˘ف ي˘˘ن˘˘ي˘˘صصلا رود˘˘لا نأا
ةقطنملا لود لبق نم رثكأا ًابولطم حبصصأا
ةديفم ةوق اهنأا ىلع نيكب ىلإا علطتت يتلا

. يباجيا لكصشب ةرثؤومو
نيج يصش قيفرلا ينيصصلا ضسيئرلا لاق امكو
ماعلا رمتؤوملا يف ةلماصشلا هتملك للخ غنيب
نإا : ينيصصلا يعويصشلا بزحلل رصشع عصساتلا
ةينيصصلا ضصئاصصخلا تاذ ةيكارتصشلا لوخد
ة˘مألا نأا ى˘ل˘ع لد˘ي د˘˘يد˘˘ج˘˘لا ر˘˘صصع˘˘لا ى˘˘لإا
ن˘ح˘م˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا تنا˘ع ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘˘صصلا
د˘ق ثيد˘ح˘لا ر˘صصع˘لا ذ˘ن˘م د˘مألا ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط˘˘لا
مث ضضوهن˘لا ن˘م ة˘م˘ي˘ظ˘ع ةر˘ف˘ط تل˘ب˘ق˘ت˘صسا
، ةو˘˘ق˘˘لا ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت ى˘˘˘لإا ًلو˘˘˘صصو ءا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘غلا

ةصضهنلا قيقحت˘ل ة˘قر˘صشم ًا˘قا˘فآا تل˘ب˘ق˘ت˘صساو
نأا كلذ ينعيو ؛ ةينيصصلا ةمألل ةميظعلا
ا˘ه˘ت˘يو˘ي˘ح تر˘ه˘ظأا ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ي˘˘كار˘˘ت˘˘صشلا

12ـلا نرقلا يف نيصصلاب نْيَرابجلا اهطاصشنو
ةيكارتصشلل ةميظعلا ُةيارلا فرفرت ثيح ،
؛ ملاعلا يف ًةيلاع ةينيصصلا ضصئاصصخلا تاذ
ة˘ير˘ظ˘نو ق˘ير˘ط نأا ى˘لإا ا˘صضيأا كلذ ر˘˘ي˘˘صشيو
ضصئاصصخلا تاذ ةيكارتصشلا ةفاقثو ماظنو
تعصسو اهنأا ذإا ، عاطقنا لب روطتت ةينيصصلا
، ثيدحتلا هاجت ةيمانلا لودلا هّجوت لبصس
لودلا كلتل ةدجلا لك ًاديدج ًارايخ تحاتأاو
اهت˘ي˘م˘ن˘ت ع˘ير˘صست ي˘ف ل˘مأا˘ت ل ي˘ت˘لا م˘مألاو
ىلع ظافحلا يف ًاصضيأا بغرت لب ، بصسحف
لولحلاو ةمكحلا تمّدق امك ، اهتيللقتصسا
ل˘كا˘˘صشم ة˘˘يو˘˘صست ل˘˘ي˘˘ب˘˘صس ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘صصلا
.  ةيرصشبلا
ضصئا˘صصخ˘لا تاذ ة˘ي˘كار˘˘ت˘˘صشلا نا˘˘ف ًار˘˘ي˘˘خأا
ةيركفو ةي˘صسا˘ي˘صس ةرو˘ث ن˘ع م˘ن˘ت ة˘ي˘ن˘ي˘صصلا

˘مد˘ق˘ت ة˘يرا˘صضحو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جاو ة˘يدا˘صصت˘قاو
ىو˘ت˘صسم˘لا ى˘ل˘ع ضسي˘ل ، ة˘بر˘ج˘ت˘˘ل ًا˘˘جذو˘˘م˘˘ن
اهنأاصش ا˘ه˘ل نو˘كي˘صس ل˘ب ، ن˘ي˘صصل˘ل ي˘ن˘طو˘لا
يتلا ىربكلا تلوحتلا لك لظ يف يملاعلا
. ملاعلا اهدهصشيصس
لاصضن˘لا ة˘ه˘ب˘ج˘ل ة˘يز˘كر˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا و˘صضع
ينيطصسلفلا يبعصشلا

دوصشنملأ يملاعلأ لمأÓل قيرط نيصصلأ جذومن
 ششولع دمحم :ملقب
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 نطولأ ربع ءاغصصإأ ايÓخ ءاصشنإأ ةحصصلأ ةرأزو ىلع نيعتي
عقأولل مÓصستصسلأو ليوهتلأ ةصسايصس نيب انوروك سسوريف ايبوف ^

 يمدختسسم لقنل تÓفاح سصيسصخت
ةراجتلاو ةحسصلا يعاطق

ريرصس005 نم ةيعماج ةماقإأ ريخصست
ركصسعمب ةرورصضلأ دنع يحصصلأ رجحلل

نيابت يتلا لودلا نم اهريغك ايلاح رئازجلا هسشيعت يذلا ءيسشلا وهو ملاعلا ربع ثدحلا ،» انوروك» سسوريف ،عنسص
امك ايعامتجاو ايسسايسس ،ايداسصتقا ايحسص اهتاموظنمب كتفا يذلا ،ءابولا يف مكحتلا ىلع اهنم لك ةردق ىدم اهيف
.هل يدسصتلا ةيفيك نع ثحبلل تجرخو ،ملاعلا يف ىربكلا ىمظعلا ىوقلا نيب ةيجولويب ابرح سضعبلا هربتعا

ر˘˘كصسع˘˘م ة˘˘يلو تر˘˘˘خ˘˘˘صس
005 ةعصسب ة˘ي˘ع˘ما˘ج ة˘ما˘قإا
رجحلل اه˘لل˘غ˘ت˘صسل ر˘ير˘صس
يف ،ةرورصضلا دنع يحصصلا
ةيزارتحلا تاءارجإلا راطإا
انوروك ضسوريف راصشتنا ءازإا
امبصسح ،ملاعلا يف يصشفتملا

.ةيلولا حلاصصم ىدل ملع
ه˘نأا رد˘صصم˘لا تاذ ح˘صضوأاو
ة˘˘ما˘˘قإلا هذ˘˘ه ر˘˘ي˘˘خ˘˘صست م˘˘ت
بطقلل ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا
مل يتلا ،ركصسعمل يعماجلا
للغتصسلا زي˘ح د˘ع˘ب ل˘خد˘ت
مايأا ذنم ءاهتنلا مت يتلاو
ا˘˘ه˘˘ت˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘˘ت لا˘˘˘غ˘˘˘صشأا ن˘˘˘م
ىلع رفوتت ثيح اهزيهجتو
ة˘˘˘˘˘مزل˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘صسو˘˘˘˘˘˘لا
يحصصلا رجحلل لامعتصسلل

.ةرورصضلا دنع
حر˘˘صص ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘مو
ى˘ف˘ط˘˘صصم ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج ر˘˘يد˘˘م
،ر˘كصسع˘م˘˘ب ي˘˘لو˘˘ب˘˘م˘˘ط˘˘صسا
تايلك3 نأا اطاط نب ريمصس
ضسفنب يملع ضصصصخت تاذ
ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل˘ل ق˘فر˘˘م˘˘لا
ن˘˘م ا˘˘ه˘˘م˘˘قاو˘˘ط تم˘˘˘ها˘˘˘صس
جا˘ت˘نإا ي˘ف ة˘ب˘ل˘طو ةذ˘˘تا˘˘صسأا

لا˘م˘ع˘ت˘صسا˘ب م˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت داو˘˘م
.ةعماجلاب ةيلحم تايناكمإا

دقف نثدحتملا ضسفن بصسحو
داو˘م˘لا م˘ظ˘ع˘م م˘ي˘˘ل˘˘صست م˘˘ت
رباخمب ةجتنملا ةيم˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا
ةحصصلا ةير˘يد˘م˘ل ة˘ع˘ما˘ج˘لا

تم˘ل˘˘صس ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب نا˘˘كصسلاو
ضضع˘˘ب ى˘˘لإا ىر˘˘خأا ة˘˘ي˘˘م˘˘˘ك
ة˘˘˘ي˘˘˘ئلو˘˘˘لا تا˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا

م˘ي˘ق˘ع˘ت ي˘ف ا˘ه˘لا˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسل
ضضرغلا ضسفنل اذلو اهتارقم
تا˘ي˘ل˘كلا ة˘ح˘˘ن˘˘جأا ضضع˘˘ب˘˘ب
.ركصسعم ةعماجب

71 ريفوت ةيلولاب مت امك
ي˘مد˘خ˘ت˘صسم ل˘ق˘ن˘ل ة˘ل˘˘فا˘˘ح
،ةراجتلاو ة˘ح˘صصلا ي˘عا˘ط˘ق
يف ةبوع˘صص نود˘ج˘ي ن˘يذ˘لا
مهل˘م˘ع ر˘ق˘م ى˘لإا لو˘صصو˘لا
ل˘ق˘˘ن˘˘لا ل˘˘ئا˘˘صسو ف˘˘قو ر˘˘ثإا
ر˘ي˘باد˘ت ن˘م˘صض ي˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا
يصشفت˘ل يد˘صصت˘ل ة˘ي˘ئا˘قو˘لا
ام بصسح ،انوروك ضسوريف
.ةيلولل ملعإلا ةيلخ هتدكأا

نأا ردصصملا ضسفن حصضوأاو
،لقن˘ل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا

ةي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صسا ة˘صصخر تح˘ن˘م
لقنلل ةيمومعلا ةصسصسؤوملل
يرصضحلا هبصشلاو يرصضحلا
تلفاح01 عصضول ةيلولاب
ي˘عا˘ط˘ق ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م ل˘˘ق˘˘ن˘˘ل
ى˘ل˘˘ع ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ح˘˘صصلا

ر˘كصسع˘م ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ىو˘˘ت˘˘صسم
.اهطيحمو
ةيريد˘م˘لا تاذ تح˘ن˘م ا˘م˘ك
ضصاوخ نيلما˘ع˘ت˘م˘ل ا˘صصخر
7 ريفوت˘ل ل˘ق˘ن˘لا لا˘ج˘م ي˘ف
ل˘˘˘˘ف˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل تل˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘ح
ىلع نيعاطقلا يمدختصسمب
ةنيدم نيب ةطبارلا طوطخلا

ق˘˘˘ي˘˘˘صس ند˘˘˘˘مو ر˘˘˘˘كصسع˘˘˘˘م
ف˘ي˘ن˘غ˘˘ي˘˘تو ة˘˘يد˘˘م˘˘ح˘˘م˘˘لاو
.ضسيرغو

ك.لامك

يف ءابولا اذه فرع رئازجلا  يف
ر˘ب˘ت˘ع˘م ي˘˘صشف˘˘ت ز˘˘ي˘˘جو فر˘˘ظ
ة˘˘كر˘˘ح˘˘لاو كا˘˘كت˘˘حلا بب˘˘صسب
يقاب نيبو اهنيب ة˘ي˘كي˘ما˘ن˘يد˘لا
يذ˘˘˘˘لا ءي˘˘˘˘صشلا و˘˘˘˘هو لود˘˘˘˘لا
ةموظنملا ىل˘ع ا˘ب˘ل˘صس ضسكع˘نا
ا˘ن˘ل˘ع˘ج ا˘م ،ا˘ندل˘ب˘ب  ة˘ي˘ح˘صصلا
ة˘˘مزألا ة˘˘ياد˘˘˘ب  ي˘˘˘ف ل˘˘˘ج˘˘˘صسن

جرا˘خ˘˘لا ن˘˘م ا˘˘ن˘˘تءا˘˘ج تلا˘˘ح
ىودع˘لا تل˘ق˘ن ا˘هرود˘ب ي˘ت˘لاو
يتلاو يرئازجلا عمتجملا ىلإا
ن˘م ،ا˘يد˘عا˘صصت ى˘ح˘ن˘م تذ˘خأا

تايفولاو تاباصصإلا ددع ثيح
هن˘عر˘ج˘نا ا˘م˘م اذ˘ه ا˘ن˘مو˘ي ى˘لإا
ةيجولوكيصسبو ةيصسف˘ن تا˘ع˘ب˘ت
ضشاعملا عقاولا ىلع ابلصس ترثأا
انيأاترا انه نمو يرئازجلا درفلل
اذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع ءو˘˘صضلا ط˘˘ي˘˘ل˘˘˘صست
ثيح ،ةمزألا هتاه نم بناجلا

اراوح » ملصسلا » ةديرج تصصخ
«وكرب زوزم» ةروتكدلا عم اهل
تا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا ر˘˘ب˘˘خ˘˘م ة˘˘صسي˘˘ئر
يف1 ةنتاب ةعماجب  ةيصسفنلا

ا˘˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘˘كلا » عو˘˘˘˘˘˘صضو˘˘˘˘˘˘م
فوخلاو علهلا ةي˘جو˘لو˘كي˘صسو
.«ءابولا  اذهب ةباصصإلا نم

عقاول˘ل كح˘ير˘سشت و˘ها˘م
يسشفت عم ايلاح سشاعŸا

؟انوروك سسوÒف
ءابو ءاعمج ة˘ي˘نا˘صسنإلا ،ضشي˘ع˘ت

ةدعصصألا عيم˘ج ى˘ل˘ع ا˘نورو˘ك
ىتحو ايعام˘ت˘جا ،ا˘ي˘صسف˘ن ا˘ي˘ب˘ط
يدا˘صصت˘˘قلا د˘˘ي˘˘ع˘˘صصلا ى˘˘ل˘˘ع
ن˘˘˘˘م˘˘˘˘كت لو ،ي˘˘˘˘صسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسلاو
هد˘˘ع˘˘ب ي˘˘ف ط˘˘ق˘˘ف ه˘˘ترو˘˘˘ط˘˘˘خ
هتايعادتو يجولويبلا يحصصلا

ل˘˘˘˘ب نا˘˘˘˘صسنإلا م˘˘˘˘صسج ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ةاناعملا ىلإا د˘ت˘م˘ت تا˘ي˘عاد˘ت˘لا
ع˘قو ن˘م ة˘ق˘ي˘م˘ع˘لا ة˘ي˘˘صسف˘˘ن˘˘لا
ي˘ف ءا˘بو˘لا وأا ضضر˘م˘لا را˘صشت˘نا

لوا˘ن˘ت˘لا ع˘˘م اذ˘˘كو ه˘˘ط˘˘ي˘˘ح˘˘م
تاءا˘صضف˘لا ر˘˘ب˘˘عو ي˘˘مل˘˘عإلا
ىل˘ع ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘صضار˘ت˘فلا

يصشفت ةبصسنو ضضرملا ةروطخ
يتلا ةلئاهلا دادعألاو ضضرملا
ى˘ل˘ت˘ق˘لا ن˘م فلآلا تزوا˘˘ج˘˘ت
ر˘م˘ت˘˘صسم ف˘˘عا˘˘صضت ي˘˘ف ي˘˘هو
،را˘˘صشت˘˘نلا˘˘ب م˘˘لا˘˘ع˘˘لا تكه˘˘˘نأا

ملصستصست لودلا ضضعب تلعجو
ىلع اهتردق مدع دعب ضضرملل
،اهتقطنم يف ءابولا ةمزأا ةرادإا

لود ن˘كم˘ت ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘˘عو
قلخو ءابولا ءاوتحا نم ىرخأا
نم دحلل ةيئاقو تايجيتارتصسا
قلخ كلذ لك نا لإا هراصشتنا
،ع˘ي˘م˘ج˘لا ىد˘ل ا˘˘ع˘˘ل˘˘هو ا˘˘عز˘˘ف
ل˘˘˘ك بل˘˘˘ط د˘˘˘ع˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘صصا˘˘˘˘خو
نا بو˘ع˘صشلا ن˘م تا˘مو˘˘كح˘˘لا
تيبلا يف ثوكملا نم لعجت
ةديحولا ةيئاقولا ةيجيتارتصسلا
ر˘صصحو ءا˘بو˘لا ن˘م ضصل˘خ˘ت˘ل˘˘ل
.هراصشتنا

انل Úحرسشت فيك
يسشفت Èخ تاسساكعنا
؟نطاوŸا ىلع ءابولا

را˘صشت˘نا أا˘ب˘ن ن˘طاو˘م˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘˘ي

توم يف ببصستي ديدج ضسوريف
ه˘م˘˘صسج لو˘˘خد د˘˘ن˘˘ع نا˘˘صسنإلا

هصضرعت للخ نم هب ةباصصإلاو
عزجلاو فوخلاو عل˘ه˘لا ة˘بو˘ن˘ل
ة˘ي˘جو˘لو˘كي˘صس تا˘نو˘كم ي˘هو
ةثراك يأا مامأا ناصسنإلا كولصسل
نيحو ‐اهعون ناك ايأا‐ ةمزأا وأا
وه امك ‐  ةايحلاب رمألا قلعتي
‐انوروكلا ة˘ح˘نا˘ج ما˘مأا لا˘ح˘لا
افعا˘صضم كو˘ل˘صسلا اذ˘ه ح˘ب˘صصي
ر˘˘˘يا˘˘˘صسي عز˘˘˘ف˘˘˘لاو فو˘˘˘خ˘˘˘˘لاو
،ة˘ي˘مو˘ي˘لا ه˘تا˘ي˘ح ي˘ف نا˘˘صسنإلا

كو˘ل˘صسلا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع بل˘˘غ˘˘ي ثي˘˘ح
امع طق˘ف ثح˘ب˘يو ي˘مؤوا˘صشت˘لا
لوحتيف ةايحلا نم همهن عبصشي
ن˘م ل˘مأل˘˘ل د˘˘قا˘˘ف نا˘˘صسنإا ى˘˘لإا

اهيلا يغصصُي يتلا رابخألا للخ
هر˘ي˘كف˘ت تت˘صشت˘ف كا˘ن˘˘هو ا˘˘ن˘˘ه
ه˘˘تا˘˘فر˘˘صصت ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ط˘˘ي˘˘˘صستو
رداق ريغ ح˘ب˘صصيو ه˘تلا˘ع˘ف˘ناو
اذ˘كو ،م˘ي˘ل˘صسلا ر˘ي˘كف˘ت˘لا ى˘ل˘ع
ينلقع فنصص وهو رخآا فنصص
ل يعيبط هد˘ن˘ع ع˘ل˘ه˘لا ر˘ب˘ت˘ع˘ي
ثيرتم فوخلاب ار˘ي˘ث˘ك ر˘ها˘ج˘ُي
ءود˘˘ه˘˘لا˘˘ب ه˘˘كو˘˘ل˘˘صس م˘˘˘صست˘˘˘يو
و˘هو ر˘خأا ف˘ن˘صص ا˘مأا ،ة˘يور˘لاو
ل همهي ل يلابمللا فنصصلا

ى˘˘ن˘˘ع˘˘˘م فر˘˘˘ع˘˘˘ي لو ة˘˘˘ثرا˘˘˘ك
تاكولصسلل متهي لو راصشتنلا
بابصسأا للحن امدنعو ،ةيحصصلا
تا˘˘مزألا ةر˘˘ت˘˘ف ي˘˘˘ف ع˘˘˘ل˘˘˘ه˘˘˘لا

ماقملا يف هدجنصس ثراوكلاو
كصسمتلا ةرطف ىلا هدرم لوألا
ل˘ب˘ُج ةر˘˘ط˘˘ف ي˘˘هو  ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا˘˘ب
ىلع ى˘ع˘صسيو ا˘ه˘ي˘ل˘ع نا˘صسنإلا
اوعدي نا هرمع تاونصس دادتما
.رمعلا لوطب هريغلو هصسفنل
نطاوملا طقف ضسمي ل علهلاو
لب ،ةايحلا هذه يف كلهتصسمك
تاعاطق يف نيلماعلا ىلا دتمي
تلا˘ح˘ب ل˘ف˘كت˘لا ا˘ه˘ب˘جاو ن˘م
نمألاو ةحصصلا عاطقك ءابولا

يف نيلماعلا ءلؤوهف ،ةفاظنلاو
ةصساصسحلا تاعاطقلا هذه لثم
ىلع نوناعيو اري˘ث˘ك نود˘ه˘ج˘ُي

ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘يو˘˘ت˘˘صسم˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
،يلئاعلا اذكو ينهملا ديعصصلا

ل˘م˘ع˘لا م˘ه˘ي˘ل˘ع بجو˘ت˘ي ثي˘˘ح
ةدعاصسملا ميدقتو ربكا ةروصصب
تقولا يف ،اهناوآاو اهنيح يف

ةحارلل ةحصسف نودجي ل يذلا
ةيلئاعلا مهتايح ىلإا ةدوعلا وأا
مهتاناعم دادزت ،ةيعيبط ةروصصب
رب˘كأا ةرو˘صصب نو˘ع˘ل˘ه˘يو ر˘ث˘كأا
ى˘ل˘˘ع ار˘˘ط˘˘خ نو˘˘ل˘˘كصشي د˘˘ق˘˘ف
لقن ةيناكمإا ثيح نم ةلئاعلا
مغرلا ىلع مهتلئاع ىلا ءابولا

،ةهج نم مهتاطايتحا لك نم
ضشي˘م˘ه˘ت˘لا ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
هن˘م ي˘نا˘ع˘ي يذ˘لا ي˘عا˘م˘ت˘جلا
مهكاكتحا مكحب مهرصسأا دارفأا
ريبك لقث وهو ،ةرصشابم ءابولاب
ي˘˘ف نو˘˘ط˘˘بار˘˘م˘˘لا ه˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ي
تا˘حا˘˘صسلاو تا˘˘ي˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لا
راصشتنا مدع نيمأاتل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
دار˘˘˘فألا ة˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘حو ىود˘˘˘ع˘˘˘˘لا

.ءاوصس دح ىلع عمتجملاو
يهام مكرظن ةهجو ‘

بج˘ي ي˘ت˘لا تا˘ي˘كو˘ل˘˘سسلا
يد˘˘سصت˘˘ل˘˘ل ا˘˘˘ه˘˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘نا
؟«انوروك» سسوÒفل

تاءارجإلا ذاختا بجو انه نم
ي˘ف ة˘ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘صسلاو ة˘ي˘ئا˘قو˘لا
كر˘˘ت مد˘˘عو م˘˘ئل˘˘م˘˘˘لا تقو˘˘˘لا
يذلا دحلا ىلا تلفنت رومألا
،ءابولا يف مكحتلا هيف بعصصي
ة˘ط˘ق˘ن˘لا ه˘تا˘ه ي˘ف ا˘ن˘تو˘ف˘ي لو
تاءارجإلا˘ب ه˘يو˘ن˘ت˘لا˘ب تاذ˘لا˘ب
ضسيئر ا˘هر˘قأا ي˘ت˘لا ة˘يزار˘ت˘حلا
ي˘˘ه ةر˘˘ي˘˘ث˘˘كو ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ى˘لا ترا˘صشأا ي˘ت˘لا تا˘صسارد˘˘لا
يف ةعانملا زاهج ةيوقت ةيمهأا
‐ ضضارمألا نم ريثكل يدصصتلا

دبلو ‐ةتيمملا ضضارمألا ىتح
زا˘ه˘ج˘˘لا نا ا˘˘ن˘˘ه ةرا˘˘صشإلا ن˘˘م
ىو˘ق˘ت˘ي نا˘˘صسنإل˘˘ل ي˘˘عا˘˘ن˘˘م˘˘لا
نمو ةهج نم يحصصلا ءاذغلاب
ىرخأا ةهج نم يعقاولا لؤوافتلا

هذ˘ه ز˘يز˘ع˘ت ن˘م د˘˘بل ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو
ى˘ت˘ح نا˘˘صسنإلا ىد˘˘ل ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
ة˘ن˘ح˘م˘لا زوا˘ج˘ت ن˘م ن˘˘كم˘˘ت˘˘ي
نود ءا˘˘˘˘بو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل يد˘˘˘˘˘صصت˘˘˘˘˘لاو
يف ط˘ير˘ف˘ت˘لا نودو مل˘صست˘صسا
ىلع لمعلا مهألاو  ،ليوهتلا
ةيئاقولا تايجيتارتصسلا مارتحا
يذلا نمآلا ي˘ح˘صصلا كو˘ل˘صسل˘ل
يف هنأاب روعصشلا ىلع هدعاصسي
ىلع لكوتلاو تلاحلا نصسحأا
تبث هنأل لامعألا لك يف هللا
ينيدلا بناجلا ةيذغت نأا لعف

ه˘˘˘˘ترو˘˘˘˘صص ي˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘˘حور˘˘˘˘˘لاو
ق˘ل˘خ˘ي ا˘م ار˘ي˘ث˘ك ة˘ح˘ي˘˘ح˘˘صصلا
قلطملا حاي˘ترلاو ة˘ن˘ي˘نأا˘م˘ط˘لا
يلاتلابو علهلا ةهباجمل ديحولا
ي˘ف نوز˘˘ي˘˘ترو˘˘كلا ضضا˘˘ف˘˘خ˘˘نا
ءا˘بو˘لا ر˘صصح م˘ث ن˘مو م˘صسج˘لا

هل م˘صسج˘لا ة˘موا˘ق˘م ة˘ي˘نا˘كمإاو
.هتوقو هللا لوحب

ع˘˘˘˘˘سضو˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ل كت˘˘˘˘˘˘يؤور ‘
ه˘˘˘ب ر“ يذ˘˘˘لا ن˘˘˘هار˘˘˘لا
حÎقŸا و˘˘˘ها˘˘˘م ،دÓ˘˘˘ب˘˘˘لا
هنيمدقت يذ˘لا ي˘م˘ل˘ع˘لا
؟ةحسصلا ةرازول

ةماه ةطقن ىلإا ةراصشإلا يدوب
ايلخ قلخل ناوآلا نآا هنأا ،ادج
م˘ل˘ع ي˘ف نو˘صصت˘خ˘م) ءا˘˘غ˘˘صصإا
ضسف˘ن م˘ل˘ع‐ يدا˘ي˘ع˘˘لا ضسف˘˘ن˘˘لا
ىلع ةيجلع ةعباتمو (ةحصصلا

ءابولاب لفكتلا طاقن ىوتصسم
تلوكوترب قلخ ىلع لمعلاو
ةد˘عا˘صسم˘ل ة˘˘ي˘˘صسف˘˘ن ة˘˘ي˘˘جل˘˘ع
ةهج نم ناديملا يف نيلماعلا

ىلع ةيصسف˘ن˘لا ة˘ي˘عو˘ت˘لا ر˘صشنو
ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘ع˘˘صساو تلا˘˘ج˘˘م
ةصصاخلا ة˘يو˘عو˘ت˘لا ضصصصح˘لا

بط˘˘˘لا ئدا˘˘˘ب˘˘˘م ف˘˘˘ي˘˘˘˘ظو˘˘˘˘تو
تلا˘ح ة˘ه˘جاو˘م˘ل ي˘ع˘ئل˘ط˘˘لا
ن˘م ة˘ن˘ي˘نأا˘م˘ط˘لا ر˘صشنو ع˘ل˘ه˘˘لا

رخآلا هجولا ىلع زيكرتلا للخ
لما˘ع˘ت˘لا ة˘ي˘لآاو ا˘نورو˘ك ءا˘بو˘ل
يعوو لقع كل ناصسنإاك هعم
تا˘مزألا ي˘ط˘خ˘ت ى˘ل˘ع ةرد˘قو
هذه نم ةدافتصسلل ةصصرف يهو
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإلا تا˘˘قا˘˘ط˘˘لا
تا˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا ن˘˘˘م تجر˘˘˘خ˘˘˘ت
ي˘ف ا˘ه˘ف˘˘ي˘˘ظو˘˘تو ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ل˘ف˘كت˘لا م˘ت˘ي ى˘˘ت˘˘ح ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا
.ةدعصصألا عيم˘ج ى˘ل˘ع ءا˘بو˘لا˘ب
يليلح˘ت˘لا ق˘ل˘ط˘ن˘م˘لا اذ˘ه ن˘مو
ا˘ن˘ل ه˘ت˘مد˘˘ق يذ˘˘لا ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لاو
نيبو «زوزم وكرب» ةروتكدلا
ةيلاجعتصسلا تاي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صسلا
ي˘هو ة˘لود˘لا ا˘ه˘ت˘ع˘صضو ي˘ت˘˘لا
ىلع عقاولا ضضرأا قوف قبطت
يدصصتلل  ي˘ن˘طو˘لا ىو˘ت˘صسم˘لا

،ريطخلا ضضرملا اذه ةهباجمو
ةرازو تانايب ايلج انل رهظيو
مدعب ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا ل˘كل ة˘ح˘صصلا
ءا˘ق˘ت˘صساو ة˘ل˘ب˘˘ل˘˘ب˘˘لاو ل˘˘يو˘˘ه˘˘ت
ن˘م ة˘ح˘ي˘ح˘˘صصلا ة˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا
يتلاو ةرازولل ةيمويلا تانايبلا
ي˘ف ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ا˘هرود˘˘ب ع˘˘صضت
لا˘خدإل ا˘ب˘ن˘ج˘ت اذ˘هو ةرو˘˘صصلا
ةماود يف  يرئازجلا عمتجملا
ضسي˘˘˘˘لو ،فو˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘لاو بعر˘˘˘˘˘لا
يرئازجلا بعصشلا ىلع ديدجلاب
تامزألا نم ديدعلاب رم يذلا

ه˘ي˘عو ىد˘م م˘˘لا˘˘ع˘˘ل˘˘ل ر˘˘ه˘˘ظأاو
رداق اصضيأا نآلا وهو هرظحتو
يتلا ةمزألا هتاه زواجت ىلع
حاتملا ديحولا لحلاو اهب رمن
هيعو للخ نم نطاوملا هكلمي
اذ˘ه ةرو˘ط˘خ˘ب ر˘ي˘ب˘كلاو ما˘˘ت˘˘لا
ه˘˘ت˘˘˘صسكعا˘˘˘م اذ˘˘˘هو ضضر˘˘˘م˘˘˘لا
ةيروه˘م˘ج˘لا ضسي˘ئر تاد˘ير˘غ˘ت
ةردق اهمظعم يف لوانتت يتلاو
لثم زواجت ىلع يبألا انبعصش
.تامزأا اذكه

ع .راعرع /د.دمحم :اهرواح

ةباجتسسا احوتفم هيلع ءاقبإلا لظ يف
 ءارزولا سسلجم تارارقل

ةلمجلأ قوصسل ةلماصش ميقعت تايلمع
طأوغألاب هكأوفلأو رصضخلل

ة˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب ح˘˘˘لا˘˘˘صصم تمد˘˘˘قأا
ميقعت ةيلمع ىلع طاوغألا

قو˘صسل ة˘ل˘ما˘صش ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘تو
هكاوفلاو ر˘صضخ˘ل˘ل ة˘ل˘م˘ج˘لا
ي˘˘˘ف ،طاو˘˘˘غألا ة˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘ب
ل˘جأا ن˘م ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو تاءار˘˘جإا
را˘صشت˘نا ر˘˘ط˘˘خ˘˘ل يد˘˘صصت˘˘لا
 .91 ديفول انوروك ضسوريف
ةفاظن˘لا ة˘ن˘ج˘ل ضسي˘ئر د˘كأاو
يبعصشلا ضسلجملا˘ب ة˘ئ˘ي˘ب˘لاو
يد˘ه˘م ،طاو˘˘غألا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل
ةو˘ط˘خ˘لا هذ˘ه نأا ،ضشو˘م˘˘ق˘˘ن
ى˘ل˘ع ءا˘ق˘بإلا ل˘ظ ي˘ف ي˘تأا˘ت
ر˘صضخ˘˘ل˘˘ل ة˘˘ل˘˘م˘˘ج˘˘لا قو˘˘صس
ةباجتصسا احوت˘ف˘م ه˘كاو˘ف˘لاو
ن˘ع ة˘ق˘ث˘ب˘ن˘م˘˘لا تارار˘˘ق˘˘ل˘˘ل
وهو ديدجلا ءارزولا ضسلجم
حلاصصم لعج ام ‐ هبصسح ‐
ة˘تا˘ف˘ت˘لا ه˘ل ه˘جو˘ت ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا

ةي˘ل˘م˘ع لل˘خ ن˘م ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح
ي˘ت˘لاو م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لاو ة˘فا˘ظ˘ن˘˘لا
ا˘ظا˘ف˘ح ةر˘م˘ت˘صسم نو˘˘كت˘˘صس
 .نطاوملا ةحصص ىلع
ضسي˘˘ئر بئا˘˘ن فا˘˘صضأا ا˘˘˘م˘˘˘ك
ةيد˘ل˘ب˘ل ي˘ب˘ع˘صشلا ضسل˘ج˘م˘لا
ن˘˘ب ردا˘˘ق˘˘لاد˘˘ب˘˘ع ،طاو˘˘غألا
ة˘ي˘عو˘ت م˘ت د˘ق ه˘نأا ،ح˘يا˘˘صسلا
ر˘صضخ˘˘ل˘˘ل ة˘˘ل˘˘م˘˘ج˘˘لا را˘˘ج˘˘ت
د˘˘˘عاو˘˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘ب ه˘˘˘كاو˘˘˘˘ف˘˘˘˘لاو

ريبادتلاو ةفاظنلل ةيصساصسألا
اهذاختا يغبني يتلا ةيئاقولا
ةفاصسم مارتحل قوصسلا لخاد
ل يتلاو دارفألا نيب نامألا
،دحاو رتم نع لقت نأا بجي
رثكأل تاعمجتلا يدافت عم
ى˘لإا ة˘فا˘صضإا ن˘ي˘صصخ˘صش ن˘م
ةفاظن ىلع ديدصشلا ضصرحلا
 .هكاوفلاو رصضخلا

ةيلمعلا هذه يف كراصش امك
تا˘عو˘˘م˘˘ج˘˘مو تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج
لاق ثيح ،ةعوطتم ةينابصش
و˘˘˘صضع ة˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ق ءا˘˘˘ير˘˘˘كز
نأا ،ميحرلا يدايألا ةعومجم
هذ˘ه ل˘ث˘˘م ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘لا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع بجاو تاردا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا
ةملصس نأاو طصشانلا بابصشلا
ىعصسي فده وه نينطاوملا
نأا ل˘جأا ن˘م ع˘ي˘م˘˘ج˘˘لا ه˘˘ي˘˘لإا
ءا˘صضق˘ل˘ل ع˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا ف˘˘ت˘˘ل˘˘ي
ضسور˘ي˘ف ر˘ط˘خ˘ل يد˘صصت˘لاو
هجو امك .91 ديفوك انوروك
مايقلاب باب˘صشلا ة˘ي˘ق˘ب˘ل ءاد˘ن
عم نكل ةهباصشم تاردابمب

طور˘صشب د˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘صض
ةصسبلأا ن˘م ة˘مزل˘لا ة˘يا˘قو˘لا

.تازافقو تامامكو ةصصاخ
سس.نيÒسس
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 ةديلبلا ةيلو تايفسشتسسم ةدئافل

 ايبط أريرصس06 مدقي ةجيتملل نييعانصصلأو نيلواقملأ يدان
انوروك سسوريف ءابو راسشتنا ةحفاكم راطإا يف
نوربجمو ةلودلأ تأدوهجم نونّمثي نويواجبلأ

بيلحلأو ديمصسلأ نع اثحب جورخلل
ةحسصلا عاطق معد فدهب كلذو ،ةديلبلا تايفسشتسسم ةدئافل ايبط اريرسس06 ةجيتملل نييعانسصلاو نيلواقملا يدان مدق

يوا˘ج˘ب˘لا عرا˘˘صشلا ن˘˘ّم˘˘ث˘˘ي.يدانلا نم ملع امبسسح انوروك ءابو ةهجاوم يف
ةلوذبملا ةلودلا تادوهجم
ع˘˘˘˘˘˘قاو˘˘˘˘˘˘لا ضضرأا ى˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع
ي˘˘ح˘˘صصلاو  ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘˘جلا
ضسور˘˘ي˘˘ف ءاد ة˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘كم˘˘˘ل

ي˘ف ة˘ل˘ث˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لا ،ا˘˘نورو˘˘ك
ير˘صشب˘لا ر˘صصن˘ع˘لا د˘ي˘ن˘ج˘ت
ة˘ي˘ح˘صصلا داو˘م˘لا ر˘ي˘˘فو˘˘تو
ة˘˘˘حا˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘يرور˘˘˘˘صضل
ة˘ي˘لآا ةرو˘صصب ا˘هر˘ي˘˘خ˘˘صستو
نأا امك ،نينطاو˘م˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل
تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘ها˘˘˘صسم
تاعاط˘ق˘لا ل˘كو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
يف ةيمصسرلا ريغو ةيمصسرلا

رهظت ةكلاحلا ةكرعملا هذه
ي˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا ةدارإلا
د˘حاو˘لا د˘صسج˘لا˘ك تل˘كصشت
ةمغانتمو ةلماكتم ةروصصب
ةيامح ا˘ه˘ت˘يا˘غ ة˘ق˘صسا˘ن˘ت˘مو
،ءاد يأا نم اهبعصشو نطولا

زز˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘ي ر˘˘˘˘˘˘˘مألا اذ˘˘˘˘˘˘˘هو
ة˘ي˘عا˘م˘˘ج˘˘لا ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا
نيصصحلا نصصحلا اهلعجيل
فصض ،رصش وأا ءلب لك نم
عوطت˘لا ة˘ي˘ئا˘ق˘ل˘ت كلذ ى˘لإا

ديدع˘لاو با˘ب˘صشلا ل˘ب˘ق ن˘م
و˘ه ع˘م˘ت˘ج˘م˘˘لا تا˘˘ئ˘˘ف ن˘˘م
ن˘ما˘صضت˘˘لا ن˘˘م ر˘˘خآا بنا˘˘ج
ثع˘˘˘ب˘˘˘ي يذ˘˘˘لا ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘˘لا
رهاز لب˘ق˘ت˘صسم˘ب لؤوا˘ف˘ت˘لا˘ب
قا˘ي˘صسلا اذ˘ه ي˘˘فو .د˘˘عاوو
ءادنل نويواج˘ب˘لا با˘ج˘ت˘صسا
ةبصسنب تيبلا يف ثوكملا

وهو ةئاملاب89 نع لقت ل
ى˘ل˘˘ع ا˘˘با˘˘ج˘˘يإا ضسكع˘˘نا ا˘˘م
،ةيلحملا ةيلاحلا ةيعصضولا
تلا˘ح˘لا ضضع˘ب ءا˘ن˘ث˘ت˘صسا˘ب
ربجم نطاوملا لعجت يتلا

نع ثح˘ب˘ل˘ل جور˘خ˘لا ى˘ل˘ع
لظ يف ديمصسلا وأا بيلحلا

اهصسفن تصضرف يتلا ةردنلا
بايغب ةقلع اهل بابصسأل
ي˘˘ف كل˘˘ه˘˘ت˘˘صسلا ة˘˘فا˘˘˘ق˘˘˘ث
تانيمط˘ت م˘غر ،ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا

ة˘يلو˘ل ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م
عيمجلا تنأامط يتلا ةياجب
تا˘ي˘م˘كو ةر˘˘فو˘˘لا دو˘˘جو˘˘ب
داو˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م ةر˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘ع˘˘˘˘م
ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘كل˘ه˘ت˘صسلا
ىتحو ،كلهتصسلا ةعصساولا

يهف ةنيرفلاو ديمصسلا ةدام
نأا ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘صشم ،ةر˘˘فو˘˘ت˘˘˘م
ءا˘ن˘ي˘م ي˘ف ة˘˘ي˘˘صسار ةر˘˘خا˘˘ب
00023 لمحت يهو ةياجب
ةهجوم ح˘م˘ق˘لا ن˘م را˘ط˘ن˘ق
نحاطملا ف˘ل˘ت˘خ˘م د˘يوز˘ت˘ل
هذ˘ه م˘صضخ ي˘فو .ة˘يلو˘لا˘ب
تردا˘ب ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا
تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا ةد˘˘عا˘˘صسم˘˘˘ب
ى˘لإا ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لا
ةيصسي˘صسح˘ت ل˘فاو˘ق م˘ي˘ظ˘ن˘ت
نينطاوملا ةدئافل ةيوعوتو
تاءار˘˘˘جإلا˘˘˘ب ة˘˘˘˘صصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا
يتلا ةيزارتحلاو ة˘ي˘ئا˘قو˘لا
حبكل ةحصصلا ةرازو اهترقأا
د˘ي˘فو˘˘ك ضسور˘˘ي˘˘ف را˘˘صشت˘˘نا

اءا˘بو ح˘ب˘صصأا يذ˘لا9102
متي هتاذ تقولا يف ،ايملاع
في˘ظ˘ن˘ت˘ل تل˘م˘ح م˘ي˘ظ˘ن˘ت
عراوصشلا ميقع˘تو ر˘ي˘ه˘ط˘تو
تارقملاو ةماعلا نكامألاو
ةلصص هل ام لكو ةيمصسرلا
.ةيمويلا هتايحو نطاو˘م˘لا˘ب
تحبصصأا موي˘لا نإا˘ف ه˘ي˘ل˘عو
عيمجلا ةي˘لوؤو˘صسم ة˘يا˘قو˘لا

انف˘لا˘ح˘ي˘صس ا˘ع˘ي˘م˘ج ا˘ن˘ع˘مو
ةحئاج هذه ىلع راصصتنلا
 .(انورك ضسوريف)

ت . Ëرك

لا˘˘م˘˘ك يدا˘˘ن˘˘لا ضسي˘˘ئر لا˘˘قو
دو˘˘ه˘˘˘ج ر˘˘˘فا˘˘˘صضت نإا ،ة˘˘˘لو˘˘˘م
ن˘ي˘يدا˘صصت˘قلا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘˘لا

اريرصس06 ءانتقا نم تنكم
تا˘ي˘ف˘صشت˘˘صسم م˘˘عد˘˘ل ا˘˘ي˘˘ب˘˘ط
فر˘ظ˘لا اذ˘ه لل˘˘خ» ة˘˘يلو˘˘لا
.«هب رمن يذلا بيصصعلا

تاد˘عا˘صسم˘لا تن˘م˘صضت ا˘˘م˘˘ك
تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسل˘˘ل تم˘˘ل˘˘صس ي˘˘ت˘˘˘لا
ة˘˘يلو˘˘لا ر˘˘ق˘˘م˘˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘˘لا
تايفصشتصسملا ىلع اهعيزوتل
ارجح فرعت ةيلولا نأاو اميصس

ةلئاه تايمك ،لماصش ايحصص
رزآام اهمهأا داوملا فلتخم نم
را˘ب˘كل˘˘ل تا˘˘ظا˘˘ف˘˘حو ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط
ة˘ل˘ل˘ب˘م ل˘يدا˘˘ن˘˘مو را˘˘غ˘˘صصلاو
ن˘م ا˘هر˘˘ي˘˘غو ي˘˘ح˘˘صص قروو
ة˘ل˘م˘ع˘ت˘صسم˘لا تا˘مز˘ل˘ت˘صسم˘˘لا

اصصوصصخ ةرثكب ة˘بو˘ل˘ط˘م˘لاو
.ضضرملا راصشتنا ةرتف للخ
يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا نأا ة˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘كأاو
تاطلصسلل هتقفارم لصصاويصس
نم ةيلولا ناكصسلو ةيلحملا

ة˘˘ل˘˘صسل˘˘صس ه˘˘م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت لل˘˘˘خ
ءاصضقلا ةياغ ىلا تادعاصسملا

اربتعم ضسوريفلا راصشتنا ىلع
.«ينطو بجاو» اهايإا

للهلا ملصس ،ىرخأا ةهج نم
نيتن˘حا˘صش ير˘ئاز˘ج˘لا ر˘م˘حألا
ةرو˘˘ط˘˘ق˘˘م ف˘˘صصن ن˘˘ي˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ثإا

د˘ي˘م˘صسلا ةدا˘م˘ب ن˘ي˘ت˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘م
نا˘˘كصسلا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ع˘˘يزو˘˘ت˘˘ل
ي˘ف ا˘˘صصو˘˘صصخ ن˘˘يزو˘˘ع˘˘م˘˘لا
هركذ امل اقفو ،ةيئانلا قطانملا

هذهل ةيئلو˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ضسي˘ئر
.دمحم ةمروب ةيريخلا ةئيهلا

نيريخلا عيمج» ةمروب اعدو
ابنج فوقولا ىلا نينصسحملاو
يف ةديلبلا ءانبأا عم بنج ىلا

ا˘˘صصو˘˘صصخ ة˘˘˘ن˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
ة˘يا˘غ ى˘لا م˘ه˘ن˘م ن˘يزو˘ع˘م˘˘لا
.«قفنلا اذه نم جورخلا

ىلع ةحفسص ثادحتسسا
نامسضل كوبسسيفلا

ÚنطاوŸا ديوزت
 ناتوبلا زاغ تاروراقب

زا˘˘غ ة˘˘ع˘˘طا˘˘ق˘˘م تثد˘˘ح˘˘ت˘˘صسا
ةديلبلا ةيلوب عيمملا لورتبلا

لصصاوتلا عقوم ر˘ب˘ع ة˘ح˘ف˘صص
(كو˘ب˘صسيا˘˘ف˘˘لا) ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
د˘˘˘يوز˘˘˘ت ل˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘صست فد˘˘˘ه˘˘˘˘ب
زا˘غ تارورا˘ق˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا
ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صسا ءار˘˘جإل نا˘˘تو˘˘ب˘˘لا
يذلا يحصصلا رجحلا ببصسب
بب˘˘صسب ة˘˘يلو˘˘لا ه˘˘ل ع˘˘صضخ˘˘ت
،انوروك ضسوريف ءابو يصشفت

دمحم اهريدم هب دافأا ام بصسح
.ميلصس
زا˘˘غ ة˘˘ع˘˘طا˘˘ق˘˘˘م نأا ح˘˘˘صضوأاو
يف تدمع ع˘ي˘م˘م˘لا لور˘ت˘ب˘لا

يذلا يئانثتصسلا عصضولا لظ
اهعصضو دع˘ب ة˘يلو˘لا ه˘صشي˘ع˘ت

ى˘لإا ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘˘ح˘˘لا تح˘˘ت
اهب ةصصاخ ةحفصص ثادحتصسا

كو˘˘ب˘˘صسيا˘˘ف˘˘لا ع˘˘قو˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
-adilB latfaNليجصستل

ةصصاخلا ني˘ن˘طاو˘م˘لا تا˘ب˘ل˘ط
زا˘غ تارورا˘ق˘˘ب م˘˘هد˘˘يوز˘˘ت˘˘ب
.ناتوبلا

نأا ثد˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا تاذ فا˘˘صضأاو
اهلاصصيإاب لفكتتصس ةصسصسؤوملا
يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل م˘˘ه˘˘تا˘˘ما˘˘قإا ر˘˘ق˘˘م˘˘ل
يتلا عيبلا طا˘ق˘ن˘ل م˘ه˘تل˘ق˘ن˘ت
لظ يف اذهو ،ةحوتفم ىقبت
ضضور˘ف˘م˘لا ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘لا

ع˘ن˘˘م˘˘ي يذ˘˘لا ة˘˘يلو˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ي˘ف لإا جور˘خ˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا

،ىو˘˘صصق˘˘لا ةرور˘˘صضلا ة˘˘لا˘˘˘ح
ع˘˘ي˘˘ب ر˘˘ع˘˘صس نأا ى˘˘لإا ار˘˘˘ي˘˘˘صشم
ننقملا هصسفن وه زاغلا ةروراق
.جد002ب ردقملا و
ةصسصسؤوملا تاذ تعصضو امك
ءاصسؤورب ةصصاخ ة˘ي˘ف˘تا˘ه ما˘قرأا
ءايحألا ءاصسؤور اذلو تايدلبلا
ي˘هو م˘ها˘ت˘ب˘˘ل˘˘ط ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست˘˘ل
و50.00.03.520

28060.03.520.
ة˘يلو˘لا ح˘لا˘صصم نأا ،ر˘كذ˘˘ي
نم ةلمج نع تنلعأا دق تناك
ةصصاخلا تاءارجلاو ري˘باد˘ت˘لا
ريفو˘ت نا˘م˘صضب تق˘ل˘ع˘ت ي˘ت˘لا
ة˘˘ي˘˘صسا˘˘صسلا تا˘˘˘جا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘حلا
يأا يدا˘˘ف˘˘تو ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
كل˘˘ت ا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘صس ل تلل˘˘˘ت˘˘˘خإا
ةيطغت˘لا نا˘م˘صضب ة˘ط˘ب˘تر˘م˘لا
د˘يوز˘ت˘لا نا˘م˘صضو ة˘ي˘˘ح˘˘صصلا
ةي˘صسا˘صسألا ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لا˘ب
.ميقعتلاو فيظنتلا داومو

ج.دمحم

ةطسسوتم ةسسسسؤوم بحاسص
تاطلسسلا عم قيسسنتلاب ةريغسصو

ةينماسضت ةردابم قلطي
ةيعوتلل تاتفل قيلعت

 ةياقولأ لوح سسيصسحتلأو
رأردأاب انوروك سسوريف نم

عيمجلا اهنسسحتسسا ةردابم يف
ةسسسسؤوم بحاسص باسش اهب ماق
رارداب ةريغسصو ةطسسوتم
ةيريدم عم قيسسنتلاب
عبطب ماق نيأا ،ةئيبلا

لمحت مجحلا ةريبك تاتفل
ةسصاخلا تامولعملا عيمج

ةيفيكو انوروك سسوريفب
هراسشتنا نم دحلاو ةياقولا

مزلأا» ةلمح راعسش تحت
هذه لمحت امك ،«كتيب
ةيحيسضوت تاموسسر تاتفÓلا

ةياقولا قرط حرسشت
ريهطتلاو ميقعتلاو
ماقرألا عسضو ىلإا ةفاسضإلاب
لاسصتلاب ةسصاخلا ءارسضخلا
تاراعسش عم يئلولاو ينطولا

ةياقولاو انمهت كتحسص اهنم
هذه جÓعلا نم ريخ

تعسضو ةيسسيسسحتلا تاتفÓلا
نينطاوملا فدهتسستل
سسوريف ةحفاكم ةرورسضب
ذاختاب هراسشتنا عنمو انوروك
ةيرورسضلا تاطايتحلا ةفاك
وأا ىودعلا يدافت ةيغب
تقلع ثيح ،هب ةباسصإلا

تاهجاوو عراوسش فلتخم ربع
ةلبق نوكت ىتح راردا ةنيدم
مهأا ىلع عÓطإÓل ةراملا مامأا

لجا نم هب مايقلا نكمي ام
ءابولا اذه راسشتنا نم دحلا

نسسحتسسا ثيح هنم ةياقولاو
ةردابملا هذه نونطاوملا
سسانلا مÓعإا يلإا فدهت يتلا

ةيئاقو ةفاقث سسرغو ايرود
اذه راسشتنا نم دحلل رثكأا
ءاسضقلاو كاتفلا سسوريفلا

.عيمجلا دوهج رفاسضتب هيلع
مسساقلب يفيرسشوب

ةمسصاعلا تايدلب فلتخم ربع نيدجاوتملا نيدرسشتملا ةدئافل
ميهأربإأ يلأد يلاجعتصسلأ ءأويإلأ زكرم وحن ىوأام نودب سصاخصشألأ لقن

ة˘ي˘ن˘ما˘صضت ة˘ي˘ل˘م˘ع تق˘ل˘˘ط˘˘نا
نودب ضصاخصشألا لقنو عمجل
ر˘˘ب˘˘ع ن˘˘يد˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘˘لا ىوأا˘˘˘م
ر˘ئاز˘ج˘لا تا˘يد˘ل˘˘ب ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ءاويلا زكرم و˘ح˘ن ة˘م˘صصا˘ع˘لا
يلاد˘ب ي˘ب˘ط˘لا ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘صسلا
ريبادت راطإا يف كلذو ،ميهاربإا

تا˘ئ˘ف˘لا هذ˘ه ة˘يا˘قوو ة˘يا˘م˘˘ح
ضسوريفب ىودعلا نم ةصشهلا

اذ˘˘كو د˘˘ج˘˘ت˘˘صسم˘˘لا ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
ا˘م˘ب˘صسح ،ة˘يو˘ج˘لا تا˘ب˘ل˘ق˘ت˘˘لا
طا˘˘صشن˘˘لا ةر˘˘يد˘˘م ه˘˘˘ب تدا˘˘˘فأا
.رئازجلا ةيلول يعامتجلا

،ضشويعم ةحي˘ل˘صص تح˘صضوأاو
نم تقلط˘نا ي˘ت˘لا ة˘ل˘فا˘ق˘لا نأا

ميهاربإا يلادب نينصسملا زكرم
ن˘˘˘مألا ناو˘˘˘عأا ة˘˘˘كرا˘˘˘˘صشم˘˘˘˘ب
ةي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لاو ي˘ن˘طو˘لا

ةصسصسؤومو ة˘ح˘صصلا ة˘ير˘يد˘مو
ةيئلولا ةيعامتجلا ةدعاصسملا

تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا ن˘˘م ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو
عمج ىلإا فدهت ةصصصصختملا

ىوأام نودب ضصاخصشألا ءلؤوه
ءاو˘يإلا ز˘كر˘م ى˘لإا م˘˘ه˘˘ل˘˘ق˘˘نو
ي˘لاد ة˘يد˘ل˘ب˘ب ي˘لا˘ج˘ع˘˘ت˘˘صسلا
مقاط لفكتيصس ثيح ،ميهاربإا

ىلع فرعتلل مهصصحفب يبط
نم كلذو ،ة˘ي˘ح˘صصلا م˘ه˘ت˘لا˘ح
را˘طإا ي˘ف م˘ه˘ب ل˘ف˘˘كت˘˘لا ل˘˘جأا
ن˘˘˘ما˘˘˘صضت˘˘˘لا ةرازو تاءار˘˘˘جإا
ا˘يا˘صضقو ةر˘˘صسألاو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ضسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل ةأار˘م˘لا

.(91 ديفوك) انوروك
ز˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح لو˘˘˘˘خد نأا تفا˘˘˘˘صضأاو
يئزجلا رجحلا رارقل ذيفنتلا
نم ةيادب ةمصصاع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب
ة˘يا˘غ ى˘˘لإا00:91 ة˘˘عا˘˘صسلا
احابصص00:7 ة˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘صسلا
ءلؤو˘ه˘ب ل˘ف˘˘كت˘˘لا ي˘˘عد˘˘ت˘˘صسي
د˘˘˘ع˘˘˘ب ة˘˘˘صصا˘˘˘خ ضصا˘˘˘خ˘˘˘صشألا
تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا طا˘صشن را˘صصح˘نا
م˘يد˘ق˘ت˘ب ل˘ف˘كت˘ت تنا˘ك ي˘ت˘˘لا

ءو˘صسو م˘ه˘ل ة˘ن˘خا˘صس تا˘ب˘˘جو
.ةيوجلا لاوحألا

نأا ة˘لوؤو˘صسم˘لا تاذ تفا˘˘صضأاو
تلمصش ةين˘ما˘صضت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ىوأام نود˘ب ضصا˘خ˘صشألا ل˘ق˘ن
ربع نيدجاوتملا ن˘يدر˘صشم˘لاو
ىلع ة˘م˘صصا˘ع˘لا تا˘يد˘ل˘ب ل˘ك
با˘بو د˘م˘ح˘مأا يد˘˘ي˘˘صس رار˘˘غ
يداوو ن˘˘ي˘˘غو˘˘لو˘˘بو يداو˘˘˘لا
لوأا ةحاصسو دادزولبو ضشيرق

،ة˘ب˘صصق˘لاو ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لاو يا˘˘م
افوختو راطمألا نم مهتيامحل
.مهيلإا ىودعلا لاقتنا نم
لقن دعب هنأا ضشويعم تركذو
ىوأام نودب ضصاخصشألا ءلؤوه
ءاو˘˘يإلا ز˘˘كر˘˘م و˘˘ح˘˘ن مو˘˘ي˘˘˘لا
يلاد˘ب ي˘ب˘ط˘لا ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘صسإلا
053ـل ع˘صست˘ي يذ˘لا م˘˘ي˘˘هار˘˘بإا
ايبط مهصصحف متيصس ضصخصش
م˘ه˘ت˘لا˘ح بصسح ،م˘ه˘ه˘ي˘جو˘˘تو
و˘˘ح˘˘ن م˘˘هرا˘˘م˘˘عأاو ة˘˘˘ح˘˘˘صصلا
ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘صسلا تا˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا
فلتخم وحن وأا مهب لفكتلل
ةعباتلا ةياعرلا رودو زكارملا
يعامتجإلا طاصشنلا ة˘ير˘يد˘م˘ل

ن˘ي˘˘ن˘˘صسم˘˘لا رود رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
ىصسوم يديصسو ميهاربإا يلادب
ز˘كار˘مو ي˘قا˘بو راوز˘لا با˘بو
نأا تدكأاو.ةفعصسملا ةلوفطلا
وه ةي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه ن˘م فد˘ه˘لا
ءلؤوه ةصشيعم فورظ نيصسحت
ري˘فو˘ت لل˘خ ن˘م ضصا˘خ˘صشألا
اذكو ءاويإلل ةديج تاءاصضف
ةيصسفن˘لاو ة˘ي˘ح˘صصلا ة˘يا˘عر˘لا
.يئانثتصسلا فرظلا اذه يف

غ.لامأا

انوروك ءابو راسشتنا ةحفاكم راطإا يف
عيمجب نينطأوملأ لابقتصسإأ قيلعت
ةزابيتب رخآأ راعصشأ ىلإأ تأرأدإلأ

قيلعت ةزابيت ةيلو تررق
ىلع نين˘طاو˘م˘لا لا˘ب˘ق˘ت˘صسا

تارادإلا ع˘ي˘˘م˘˘ج ىو˘˘ت˘˘صسم
عيمج ةيموم˘ع˘لا ق˘فار˘م˘لاو
ر˘ئاود˘لاو ة˘يلو˘لا ح˘لا˘˘صصم
تا˘ير˘يد˘م˘لاو تا˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لاو
نم اهر˘ي˘غ ى˘لإا ة˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا
ىرخألا ةيمومع˘لا ق˘فار˘م˘لا
را˘طإا ي˘ف ،ر˘خآا را˘ع˘صشإا ى˘لإا

ءا˘˘بو را˘˘˘صشت˘˘˘نا ة˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘كم
.انوروك
ي˘ف ر˘ي˘باد˘ت˘لا هذ˘˘ه تءا˘˘جو
ي˘˘˘لاو هر˘˘˘قأا ي˘˘˘˘ئلو رار˘˘˘˘ق
،ىصسوم ر˘م˘ع جا˘ح ،ةزا˘ب˘ي˘ت

ة˘ن˘ج˘ل˘لا عا˘م˘ت˘˘جل ا˘˘ما˘˘ت˘˘خ
ةعباتمب ةف˘ل˘كم˘لا ة˘ي˘ئلو˘لا

تاردا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا ق˘˘˘ي˘˘˘˘صسن˘˘˘˘تو
ءا˘˘بو ي˘˘صشف˘˘ت ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم˘˘˘ل

ةكرح نم ليلقتلل انوروك
نم مهجور˘خو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
.لزانملا

ةيلو ملع˘ت ،ل˘با˘ق˘م˘لا ي˘فو
نا˘˘˘˘كمإا˘˘˘˘ب ه˘˘˘˘نأا ةزا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت
رب˘ع لا˘صصتلا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
(0011) ر˘˘˘صضخألا م˘˘˘˘قر˘˘˘˘لا
فر˘صصت تح˘ت عو˘صضو˘˘م˘˘لا
ع˘فر˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘صشت˘˘ف˘˘م˘˘لا

.اهب لفكتلاو مهتلاغصشنا
ل˘˘صصاو˘˘ت ،كلذ ع˘˘م ةازاو˘˘م
ة˘يلو ح˘˘لا˘˘صصم ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ةصسصسؤوم ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب ةزا˘ب˘ي˘ت
ة˘يا˘م˘ح˘لاو ةزا˘ب˘ي˘ت ة˘فا˘˘ظ˘˘ن
اذ˘لو تا˘يد˘ل˘ب˘لاو ة˘ي˘ند˘م˘˘لا

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ن˘˘مألا ح˘˘لا˘˘صصم
ةلمحلا يف ينطولا كردلاو
ريهطتو مي˘ق˘ع˘ت˘ل ة˘ع˘صساو˘لا
تا˘˘˘˘˘حا˘˘˘˘˘˘صسلاو عراو˘˘˘˘˘˘صشلا
اذلو تاقرطلاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘كا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ه
.ةيمومعلا قفارملاو
حلاصصم لفاوق لصصاوت امك
ن˘˘مألاو ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا كرد˘˘˘لا
ثح تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا
˘ماز˘ت˘لا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘صصر˘˘˘ح لزا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا
تار˘˘ب˘˘˘كم لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صسا˘˘˘ب
ءا˘˘˘ي˘˘˘حألا ر˘˘˘ب˘˘˘˘ع تو˘˘˘˘صصلا

يف ةيناكصسلا تاع˘م˘ج˘ت˘لاو
اصضيأا يصضقي يراوج لمع
˘˘مار˘˘ت˘˘حا ىد˘˘م ة˘˘ب˘˘قار˘˘˘م˘˘˘ب
اهرقا يتلا ةريخألا ريبادتلا

د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا ضسي˘˘ئر
.نوبت ديجملا

ب.Úمأا
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روجأأ سضيفختل هاŒأ
يزيل‚إلأ يرودلأ يبعل
Ÿقفلأ ةيدنألأ ةدعاصسÒة

اًصضيفخت زاتمملا يرودلا وبعل هجاوي دق
هينج نو˘ي˘ل˘م001 ن˘˘ع د˘˘يز˘˘ي رو˘˘˘جألا ي˘˘˘ف
ىلع لقألا يرودلا ةيدنأا ةدعاصسمل ينيلرتصسإا
ةحئاج ري˘ثأا˘ت بب˘صسب ةا˘ي˘ح˘لا د˘ي˘ق ى˘ل˘ع ءا˘ق˘ب˘لا
.يجاتلا ضسوريفلا

ءارجإا مت ،‘‘نصص اذ‘‘ ةفيحصص تركذ امك
ن˘ي˘ب˘عل˘لا ة˘˘ط˘˘بار ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘ئرا˘˘ط تا˘˘ثدا˘˘ح˘˘م
يزيلجنإلا يرود˘لا ي˘لوؤو˘صسمو ،ن˘ي˘فر˘ت˘ح˘م˘لا
لوح مدقلا ةركل يزيلجنإلا داحتلاو زاتمملا

.ضسوريفلل يلاملا ريثأاتلا عم لماعتلا ةيفيك
مل هنأا نم مغرلا ىلع هنأا ىلإا ريرقتلا ريصشيو

يرود˘لا ة˘يد˘نأا ع˘م قا˘ف˘تا ى˘لإا ل˘صصو˘ت˘لا م˘˘ت˘˘ي
نأا يف لمأا كانه نأا لإا ،زاتمملا يزيلجنإلا
.ىندأا ماصسقأا يف مه نم ةدعاصسمل اومدقتي

ىتح تايرابملا بعل متي مل اذإا نيح يف
نيبعللا لصضفأا وبعل لصصحي دقف ،ةيليوج
ةئاملا يف02 ةبصسنب روجألا يف ضضيفخت ىلع
هذ˘ه بجو˘م˘˘بو.ةلبق˘م˘لا ة˘ثل˘ث˘لا ر˘ه˘صشأل˘ل
يرودلا يب˘عل ضضع˘ب ى˘ل˘خ˘ت˘ي˘صس ،تاءار˘جإلا
،ينيلرتصسإا هينج نويلم501 نع يزيلجنإلا

تحت نوكت نل ضسرام رهصش روجأا نأا دقتعيو
ةيوبخنلا مدقلا ةرك عيمج قيلعت متو.ديدهتلا
.لقألا ىلع ليرفأا03 ىتح ارتلجنإا يف

LFEو زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا ىقتلا
يلاملا ريثأاتلا ةصشقانمل ةعمجلا مويAFPو
:كر˘ت˘صشم نا˘ي˘ب ي˘ف او˘لا˘قو.مصسوملا قيلع˘ت˘ل
AFP وLFE و يزيلجنإلا يرودلا ىقتلا‘‘
‐ ديفوك ءابول ةديازتملا ةيدجلا اوصشقانو مويلا

را˘كفأا نأا ى˘ل˘ع د˘يد˘صشت˘لا م˘ت ا˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب.‘‘91
عيمج عم ةدوجوم لازت ل ثلثلا تامظنملا
قافتا ىلع نايبلا دكأاو.ضسوريفلاب نيباصصملا
ىلعAFP وLFE و يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا

ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘ب˘˘ع˘˘صص تارار˘˘ق ذا˘˘خ˘˘تا ةرور˘˘˘صض
يلاحلا قيلعتلل يداصصتقلا رثألا نم فيفختلا
ىلع اوقفتاو ارتلجنإا يف ةفرتحملا مدقلا ةركل
.ةكرتصشم لولح ىلإا لصصوتلل اًعم لمعلا

نم اًديزم ةيصسائرلا ةزهجألا يرجتصس اميف
ةطخ ةغايصصل لب˘ق˘م˘لا عو˘ب˘صسألا تا˘ثدا˘ح˘م˘لا

.ةكرتصشم

لانصسرأأ حصصني نوصسÒم
سسيأر نÓكيد عم دقاعتلاب
قباصسلا لانصسرأا بعل نوصسريم لوب دقتعي

طصسو طخ بعل ىلإا ةصسام ةجاح يف هقيرف نأا
نلكيد لثم ضصخصش لجأا نم خرصصيو يعافد
قيرف ىلع قبطني ل رمألا ضسفن نكلو ضسيار
ي˘ف ط˘صسو˘لا ط˘خ بعل ط˘ب˘˘تراو.يصسليصشت
مصسوملا ةيادب ذنم ةريبك ةوطخب ماه تصسو
اًم˘ت˘ه˘م د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘صسصشنا˘م نا˘كو ،ي˘صضا˘م˘لا
بج˘ع˘م ر˘يا˘صشلو˘صس را˘نو˘غ ي˘لوأاو ي˘صضا˘م˘لا˘ب
و˘ه ي˘صسل˘ي˘صشت نأا ود˘ب˘ي ن˘ي˘ح ي˘˘ف.هتاناكمإاب
امدنع هكرت يذلا يدانلا ،هعيقوتل ردصصتملا

.ماه تصسو ةيميداكأا ىلإا مامصضنلل ايبصص ناك
طصسو بعل نودب لانصسرأا ناك ،كلذ عمو

وتربليج ذنم هنأا لوقلا نكمي بصسانم يعافد
نأا نكمي ضسيار نأا نوصسريم دقتعي امنيب.افليصس
ليكيم ةليكصشت يف ةدوقفملا ةعطقلا نوكي
بخ˘ت˘ن˘م˘لا بعل لو˘˘صصو نأا ود˘˘ب˘˘يو.اتيترأا
ةيقب زيزعت يف دعاصسيصس يلودلا يزيلجنإلا
اذ˘ه ر˘ه˘ظ˘لا ي˘ف اًر˘ي˘˘صصق اد˘˘ب يذ˘˘لا ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
.مصسوملا

يا˘˘كصس ة˘˘كب˘˘صشل نو˘˘صسر˘˘ي˘˘م لا˘˘ق ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف
ل يننكل ،ه˘ب ط˘ب˘ترا ي˘صسل˘ي˘صشت‘‘ :ضسترو˘ب˘صس
نل˘كيد ى˘لإا لا˘ن˘صسرأا ر˘ظ˘ن˘˘ي ل اذا˘˘م˘˘ل فر˘˘عأا

لجأا نم خرصصي لانصسرأا‘‘ :فاصضأاو.‘‘ضسيار
بعل ىلإا نوجاتحي ل مهنإا ،طصسو طخ بعل
ةقطنم ةفاح ىلع دجاوتي يموجه طصسو طخ
طصسو بعل ىلإا جاتحي لب ،ضسفانملا ءازج
ة˘ع˘برألا ما˘مأا ضسل˘ج˘ي˘˘صس ،ط˘˘ب˘˘صضن˘˘م ي˘˘عا˘˘فد
حنمي نم‘‘ :عبات مث.‘‘قيرفلا مظنيو نيفلخلا
ةمهم اهنإا ،تادراي01 نم اهررمي امدنع ةركلا
نأا قدصصأا ل يننأا يف ببصسلا وه اذهو ةقاصش
.‘‘ضسيار لثم بعل يف كراصشي نل لانصسرأا

نأا ن˘˘كم˘˘ي ضسيار ل˘˘ث˘˘˘م بعل‘‘ :ل˘˘˘صصاوو
حنميو راهدزلاب نيمجاهملا نيبعلل حمصسي
لصضفأا اونوكيل ةصصرف نييزكرملا نيعفادملا

ضسور˘ي˘ف˘لا ة˘مزأا تلازأا د˘ق˘ل.‘‘هيل˘ع م˘ه ا˘م˘م
ءي˘صش د˘جو˘ي لو مد˘ق˘لا ةر˘ك م˘يو˘ق˘ت ي˘˘جا˘˘ت˘˘لا

ي˘ف كلذ د˘ع˘ب ثد˘ح˘ي˘˘صس ا˘˘م لو˘˘ح ضسو˘˘م˘˘ل˘˘م
امدنع ،كلذ عمو.زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا
اًططخ اتيترأا ىد˘ل نو˘كي ،ل˘ق˘ن˘لا ةذ˘فا˘ن ح˘ت˘ف˘ت
نأا عقوتملا نم.لوخدلا ديري نم لوح لعفلاب
ىلع ،تايولوألا ضسأار ىلع عافدلا بلق نوكي
يف دعاصسيصس ابيلاصس مايلو لوصصو نأا نم مغرلا
.لقألا ىلع ءبعلا ضضعب فيفخت
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ديردم لاير نم يبابم برقُي انوروك سسوÒف
11

ةينابصسإا ةيفحصص ريراقت تفصشك
‘‘91 ديفوك‘‘ انوروك ضسوريف نأا
نا˘مر˘ي˘ج نا˘صس ضسيرا˘ب م˘ج˘ن بر˘ق˘˘ًي

يف ديردم لاير ىلإا يبابم نايليك
.ةلبقملا ةيفيصصلا تلاقتنلا ةرتف

اًرار˘كتو اًرار˘م ي˘با˘ب˘˘م ط˘˘ب˘˘تراو
ه˘نو˘ك د˘يرد˘م لا˘ير ى˘لإا لا˘ق˘ت˘نلا˘ب
يدا˘˘ن˘˘لا ضسي˘˘ئر˘˘ل ا˘˘ًي˘˘صسي˘˘˘ئر ا˘˘˘ًفد˘˘˘ه
يصسنرفلا بردملاو زيريب ونيتنرولف
.ناديز نيدلا نيز اًصضيأا

ط˘صشن ،ةر˘ي˘خألا ع˘ي˘˘با˘˘صسألا ي˘˘فو
ديدمت ةلواحمل نامريج ناصس ضسيراب

باوبأا قلغإل يبابم نا˘ي˘ل˘ي˘ك د˘ق˘ع
،ضسنارب يد كراب بعلم نع هليحر
بب˘˘صسب ءي˘˘صش ل˘˘ك ف˘˘قو˘˘˘ت ن˘˘˘كلو
.انوروك ضسوريف

‘‘و˘يرا˘˘يد كوأا‘‘ ع˘˘قو˘˘م ح˘˘صضوأاو
ط˘ي˘ح˘ي ضضو˘م˘˘غ˘˘لا نأا ،ي˘˘نا˘˘ب˘˘صسإلا
ناصس ضسيراب عم ي˘با˘ب˘م ل˘ب˘ق˘ت˘صسم˘ب

يج ضسأا يب عم هدقاعت مغر ،نامريج
ضضر˘ع˘ت˘ي ثي˘˘ح ،2202 ما˘ع ى˘˘ت˘˘ح
تا˘طو˘غ˘صضل ي˘صسنر˘ف˘لا م˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا

ضشقان امنيب ،ديردم لاير نم ةريبك
يصضايرلا ريدم˘لا و˘غاورأا ودرا˘نو˘ي˘ل
ديدمت ةلأاصسم يصسيرا˘ب˘لا قل˘م˘ع˘ل˘ل

ن˘كل ،ه˘ب ن˘ي˘ط˘ي˘˘ح˘˘م˘˘لا ع˘˘م هد˘˘ق˘˘ع
ضسوريف يصشفت دعب ةريخآلا ثادحألا

.ام دح ىلإا عصضولا رّيغ انوروك

ةلاح يف مدقلا ةرك ملاع حبصصأاو
،ا˘˘نورو˘˘ك ضسور˘˘ي˘˘ف بب˘˘صسب دو˘˘م˘˘ج
ةلاح ىلع ريثأات اًصضيأا هل نوكيصسو
ةراصسخ˘لا نأا ثي˘ح ،ي˘با˘ب˘م نا˘ي˘ل˘ي˘ك
نامريج ناصس ضسيرا˘ب˘ل ة˘يدا˘صصت˘قلا
ةي˘لا˘ح˘لا ة˘ي˘ح˘صصلا ة˘مزألا ل˘ظ ي˘ف

د˘يد˘م˘ت عور˘صشم ضضر˘ع˘ت نأا ن˘كم˘ي
لايرل ةديج ءابنأا يهو ،رطخلل يبابم
بعللا عصضو بقرتي يذلا ديردم
بع˘˘ل˘˘م ى˘˘لإا ه˘˘بذ˘˘ج˘˘ل ي˘˘˘صسنر˘˘˘ف˘˘˘لا
ف˘ي˘صصلا ي˘ف و˘ي˘با˘نر˘ب و˘غا˘ي˘˘ت˘˘نا˘˘صس
.لبقملا

ر .ق^
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سسوتنفوي عم هدقع ديدŒ رظتني لابيد
ينيتنجرألا دقع يهتني

ضسوتنفوي عم لابيد ولواب
˘ما˘˘ع و˘˘ي˘˘نو˘˘ي ر˘˘ه˘˘صش ي˘˘ف
ل˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘ي ن˘˘˘˘˘كلو ،2202
نم بعل˘لا د˘ق˘ع د˘يد˘ج˘ت
ةرادإا ىد˘˘˘˘ل تا˘˘˘˘يو˘˘˘˘لوألا
ةر˘ت˘ف˘لا لل˘خ ضسو˘ت˘ن˘فو˘ي
نم ءاهتنلا روفو ،ةمداقلا
يف يحصصلا رجحلا ةرتف
را˘صشت˘نا بب˘صسب ،ا˘ي˘لا˘˘ط˘˘يإا
ديد˘ج˘لا ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف
.‘‘91 ديفوك‘‘

ة˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صص تر˘˘˘صشنو
،‘‘ترو˘˘˘˘ب˘˘˘˘صس و˘˘˘˘˘تو˘˘˘˘˘ت‘‘
،لابيد ولوا˘ب تا˘ح˘ير˘صصت
يتلا تا˘صضوا˘ف˘م˘لا نأا˘صشب

ضسوتنفوي نيبو هنيب ترج
ى˘˘لإا لا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا ل˘˘جأا ن˘˘م
ًابعل ناك امدنع ،قيرفلا
يف ومري˘لا˘ب فو˘ف˘صص ي˘ف
.5102 ماع

:لا˘ب˘يد لا˘˘ق ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف
ي˘ف ي˘لز˘˘ن˘˘م ي˘˘ف تن˘˘ك‘‘
تر˘˘صشت˘˘˘ناو ،و˘˘˘مر˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ب
ةرت˘ف˘لا هذ˘ه ي˘ف ثيدا˘حألا

ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا ة˘˘ه˘˘جو˘˘˘لا ن˘˘˘ع
كانه تناك ،ي˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب
يت˘لا ة˘يد˘نألا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
تملعو ،يمصض يف بغرت
ق˘فاوأا نأا ّي˘ل˘ع بج˘˘ي ه˘˘نأا

ضضور˘ع˘لا هذ˘ه د˘حأا ى˘ل˘˘ع
. اًلجآا مأا ًلجاع

ثدحت‘‘ :ولواب فاصضأاو
،ي˘˘لا˘˘م˘˘عأا ل˘˘ي˘˘كو ي˘˘ع˘˘م
ر˘يد˘م˘لا نأا ن˘ع ي˘نر˘ب˘خأاو
ضسو˘ت˘ن˘فو˘ي˘˘ل ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لا
ي˘˘ف ي˘˘ب ل˘˘صصت˘˘˘ي فو˘˘˘صس
ا˘˘م اذ˘˘هو ،ة˘˘عا˘˘˘صس لل˘˘˘خ
.لعفلاب ثدح

يعم لصصاوت‘‘ :عبتأا مث
،ٍذئنيح يصشتي˘تارا˘ب و˘ي˘با˘ف
نود˘ير˘ي م˘ه˘نأا ي˘نر˘˘ب˘˘خأاو
لوصصحلل ئ˘ي˘صش يأا ل˘ع˘ف
ع˘˘˘م ي˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع
تي˘˘˘ه˘˘˘نأا ،ضسو˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘˘فو˘˘˘˘ي
،يصشتيتاراب عم ةملاكملا

ة˘ق˘نا˘ع˘م˘ل ا˘هد˘ع˘ب تب˘هذو
بغرأا يننأا اهتربخأاو ،يمأا
ضسو˘ت˘ن˘فو˘ي˘ل با˘هذ˘لا ي˘ف
ىلإا لا˘ق˘ت˘نل˘ل ى˘ع˘صسأا لو

. رخأا قيرف يأا
˘˘ما˘˘ق ،ما˘˘ع˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف

نويلم23 عفدب ضسوتنفوي
نم ومريلاب حلاصصل وروي
ى˘˘˘ل˘˘˘ع لو˘˘˘صصح˘˘˘لا ل˘˘˘جأا

دوجو عم ،لابيد تامدخ
ورو˘ي ن˘ي˘˘يل˘˘م ة˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘ث
نكم˘ت لا˘ح ي˘ف تا˘فا˘صضإا
ل˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘صست ن˘˘˘م بعل˘˘˘لا
يف ةم˘ها˘صسم˘لاو فاد˘هألا
زو˘ف˘لا ق˘ير˘ف˘لا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت

.تايرابملاب
يف عيمجلا ىري ناكو

ة˘ق˘˘ف˘˘صصلا نأا تقو˘˘لا اذ˘˘ه
ة˘ي˘حا˘ن ن˘م ا˘ه˘ي˘ف غ˘˘لا˘˘ب˘˘م
ماق يذلا يداملا لباقملا
نكلو ،هعفد˘ب ضسو˘ت˘ن˘فو˘ي
نكمي ،يلاحلا تقولا يف
ويباف نأا كصش نودب لوقلا
ي˘ب˘ي˘صسو˘جو ي˘صشت˘ي˘تارا˘˘ب
ليجصست نم انكمت ،اتورام
.مهب ةصصاخ ةقفصص

وراتول مصضل ديردم لاير ةلواحم سضهجُي ةنولصشرب
لواح ينابصسإلا ديردم لاير نأا (تروبصس) ةفيحصص تفصشك

وراتول ينيتنجرألا ،نليم رتنإا مجاهم عم قافتلا قلغإا
نكل ،فيصصلا يف هيلإا لاقتنلل رياربف رهصش يف ،زينيترام
نأا ةينابصسإلا ةفيحصصلا تحصضوأاو.ةيلمعلا ضضهجأا ةنولصشرب
يلودلا يتصسيليصسيبلألا مجاهم ةئيب عم لصصاوت يغنيريملا
نكل ،(ويبانريب و˘غا˘ي˘ت˘نا˘صس) ى˘لإا مود˘ق˘لا˘ب ه˘عا˘ن˘قإا ة˘لوا˘ح˘م˘ل
عقومب عتمتي ثيح ،موجهلا اذه ليطعت نم نكمت اصصرابلا

ةفيحصصلا تفاصضأا نيح يف.وراتول وحن قابصسلا يف ديج
اًماع22ـلا بحاصص ريخألا يف عنقأا ةنولصشرب نأا ةينولاتاكلا
لينويل ينيتنجرألا بناج ىلإا بعللاو (ون بماك) ىلإا لاقتنلاب
لاير هجوت رّصسُفو.نليم رتنإا نع ليحرلا ررق اذإا ،يصسيم
ميرك يصسنرفلل يقيقح ضسفانم راصضحإا يف بغري هنأا ديردم
اكول يبرصصلا لصشف امدعب كلذو ،قيرفلا موجه يف ةميزنب
امنيب.ناديز نيدلا نيز عانقإاو هتميق تابثإا يف ضشتيفوي
م˘جا˘ه˘م ع˘م ل˘صصاو˘ت ي˘كل˘م˘لا يدا˘ن˘˘لا نأا ترو˘˘ب˘˘صس تدروأا
ىدم ةفرعمل ،غنايما˘بوأا كير˘ي˘م˘يإا ر˘ي˘ي˘ب ي˘نو˘با˘غ˘لا ،لا˘ن˘صسرأا
.ةينابصسإلا ةمصصاعلا ىلإا هلاقتنا ةيناكمإا

ا˘ًصضيأا ما˘م˘ت˘ها˘ب ى˘ظ˘ح˘ي ورا˘تول نأا ى˘لإا ةرا˘صشإلا رد˘ج˘˘تو
نم ديدع˘لا ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘ب ي˘صسنر˘ف˘لا نا˘مر˘ي˘ج نا˘صس ضسيرا˘ب
رارِغ ىلع زاتمملا يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا ي˘ف ة˘يو˘ق˘لا ة˘يد˘نألا
.يتيصس رتصسصشنامو يصسليصشت

¤إأ لاقتنلأ ىلع حتفنم نيورب يد
هليدب سسيماخو ..ديردم لاير

يتيصس رتصسصشنام نأا (تروبصس وتوت) ةفيحصص تركذ
يبمولوكلا ،ديردم لاير بعل مصضب متهم يزيلجنإلا

يد نيفيك يكيجلبلا ليحرل اًبصسحت ،زيغيردور ضسيماخ
ةفيح˘صصلا ح˘صضو˘تو.ي˘نا˘ب˘صسإلا يدا˘ن˘لا ى˘لإا ن˘يور˘˘ب
نل هنأا هتيصشاح للخ نم نلعأا نيورب يد نأا ةيلاطيإلا
هجوت دوعي نيح يف.يغنيريملا ىلإا لاقتنلا ضضراعُي
يتيصس رتصسصشنام ةكراصشم مدع ةيصضرف ىلإا نيورب يد
ببصسب نيتمداقلا نيتنصسلا يف ةيبوروألا تاقباصسملا يف
اهعصضو يتلا فيظنلا يلام˘لا بع˘ل˘لا د˘عاو˘ق ه˘ت˘ف˘لا˘خ˘م
تركذو.وروي نويلم03 هميرغت عم ،يبوروألا داحتلا

لاير يدانل ينفلا ريدملا نأا تروبصس وتوت ةفيحصص
نيورب يد نأا ىري ،ناديز نيدلا نيز يصسنرفلا ،ديردم
طخ يف ضشت˘يردو˘م ا˘كو˘ل ي˘تاور˘كلا ة˘ف˘ي˘ل˘خ نو˘كي˘صس
يف ةريهصشلا ةفيحصصلا فيصضُت امنيب.قيرفلا طصسو
يلاثم ليدبك ضسيماخ نوري زنزيتيصسلا نأا قايصسلا ضسفن
نأا ركذلاب ريدجلا.داحتلا بعلم يف اًماع82ـلا بحاصصل
ذنم يتيصس رتصسصشنام عم ةارابم53 بعل نيورب يد
لجصسو تاقباصسملا عي˘م˘ج با˘صسح˘ل م˘صسو˘م˘لا قل˘ط˘نا

.هئلمزل ةمصساح ةريرمت02 مدقو فادهأا9 مهللخ

Îصسصشنام مامأأ قئاع
يدÒفلاف فطÿ دتيانوي

ديردم لاير نم
ة˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تف˘˘صشك

ر˘ت˘صسصشنا˘م يدا˘ن نأا ة˘يز˘ي˘ل˘˘ج˘˘نإا
ةقف˘صص مار˘بإل ع˘ل˘ط˘ت˘ي د˘ت˘يا˘نو˘ي
لاير ناردج ل˘خاد ن˘م ة˘ئ˘جا˘ف˘م
تلا˘ق˘ت˘نلا ةر˘˘ت˘˘ف ي˘˘ف د˘˘يرد˘˘م
.ةلبقملا ةيفيصصلا

اذ‘‘ ةفيحصص تامولعمل اًقفوو
نإا˘˘˘ف ،ة˘˘˘يز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘˘نإلا ‘‘ن˘˘˘˘صص
مصض دصصري دت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘صسصشنا˘م
د˘يرد˘م لا˘ير ط˘صسو ط˘خ م˘˘ج˘˘ن
لمتحم ليدبك يدريفلاف يديف
فيصصلا يف ابغوب لوب ليحرل
.لبقملا

نأا ة˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا تح˘˘˘صضوأاو
نو˘كي˘صس د˘ت˘يا˘˘نو˘˘ي ر˘˘ت˘˘صسصشنا˘˘م
طصسولا طخ بعل عيبل دعتصسم
وتاكريملا يف ا˘ب˘غو˘ب ي˘صسنر˘ف˘لا
001 لبا˘ق˘م ل˘ب˘ق˘م˘لا ي˘ف˘ي˘صصلا

،طقف يني˘لر˘ت˘صسإا ه˘ي˘ن˘ج نو˘ي˘ل˘م
بعل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا نو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صسو
يدريفلاف يديف يناياوغرووألا

تا˘˘ي˘˘ن˘˘مأا ة˘˘م˘˘ئا˘˘˘ق ضسأار ى˘˘˘ل˘˘˘ع
.ابغوب ةفلخل رمحلا نيطايصشلا

را˘˘˘˘نو˘˘˘˘ج ي˘˘˘˘لوأا نأا لا˘˘˘˘ق˘˘˘˘يو
ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ر˘˘˘يا˘˘˘صشلو˘˘˘صس
ط˘ط˘خ˘ي د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘صسصشنا˘˘م˘˘ل

باصشلا لوح هقيرف ءانب ةداعإل
يديف ،اًماع12 رمعلا نم غلابلا
طر˘صشلا د˘ن˘ب ن˘كل ،يدر˘˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘ف
غ˘ل˘ب˘ت يذ˘لا م˘خ˘صضلا ي˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ه˘ي˘ن˘ج نو˘ي˘ل˘م224 ه˘ت˘م˘˘ي˘˘ق
قئاعو ةلكصشم لثمي ،ينيلرتصسإا
.ديردم لاير نع هليحرل يوق

يف يدريفلاف يديف رجفنا دقو
،م˘صسو˘م˘لا اذ˘ه ناد˘يز ة˘ل˘˘ي˘˘كصشت
ة˘م˘صسا˘ح تار˘ير˘م˘ت ع˘˘برأا مّد˘˘قو
عم ةارابم23 يف نيفده لجصسو
.ديردم لاير

بعل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا نأا ر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي
رمعلا نم غلابلا يناياوغوروألا

قيرف ىلإا مصضنا يذلا ،اًماع12
˘ما˘ع ي˘ف ا˘ي˘ت˘صسا˘ك د˘يرد˘م لا˘ير
ضسوللا عم دقعب طبترم7102
.5202 ماع ىتح ضسوكنلب
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لو˘˘يدرو˘˘غ بي˘˘ب نا˘˘˘ك
ناك ،لبقتصسملا يف ركفي
اًماع23 رمعلا ن˘م غ˘ل˘ب˘ي
ديعصس ريغ اًمصسوم بعليو
ه˘˘ي˘˘لإا تف˘˘ت˘˘لا ،ا˘˘مور ي˘˘˘ف
لييرباغ ،قيرفلا يف هليمز
اذإا‘‘ :لا˘قو ،ا˘˘تو˘˘ت˘˘صسي˘˘تا˘˘ب

،اًبردم نوكت نأا ديرت تنك
اذه عم نواعتت نأا كيلع
امل اًقفو ‘‘يملاعلا لجرلا
‘‘ل˘˘ي˘˘م ي˘˘ل˘˘يد‘‘ ه˘˘تر˘˘صشن
.ةيناطيربلا

ة˘ل˘با˘ق˘م قر˘غ˘ت˘صست˘˘صسو
،تاونصس ثلث لويدراوغ
لك ناك6002 ماع يف
يف ءوده ةرتف يف نيلجرلا

لمعي مل ،ةينه˘م˘لا م˘ه˘تا˘ي˘ح
نم هتلاق˘ت˘صسا ذ˘ن˘م ا˘صسل˘ي˘ي˘ب
بختنمل بردم˘ك ه˘ب˘صصن˘م
مهلل هتدايق دعب نيتنجرألا
ةيلادي˘م˘لا ى˘ل˘ع لو˘صصح˘ل˘ل
،انيثأا دايبم˘لوأا ي˘ف ة˘ي˘ب˘هذ˘لا

بعلي لويدراوغ ناك ثيح
يف اولانيصس يد ضسودارودل
.كيصسكملا لامصش

بع˘˘ل˘˘˘ي م˘˘˘ل ن˘˘˘ي˘˘˘ح ي˘˘˘ف
ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ث˘˘˘˘كلا لو˘˘˘˘˘يدراو˘˘˘˘˘غ
د˘˘ق ن˘˘كي م˘˘˘ل ،ضسودارود˘˘˘ل
قل˘طإلا ى˘ل˘ع بع˘ل˘ل بهذ
،مه˘برد˘م ن˘م م˘ل˘ع˘ت˘ي نأا لإا

ىلع ناك يذلا ،وليل امناوج
ي˘˘ف ر˘˘كف˘˘ي نأا لو˘˘يدراو˘˘غ
بع˘ل˘ي نا˘ك برد˘م ل˘˘صضفأا
ناهوي نم ىتح لصضفأا ،هيف
حبصصأا ،92 نصس يف فيورك
ي˘˘ف ر˘˘يد˘˘م ر˘˘غ˘˘صصأا و˘˘ل˘˘ي˘˘ل
ماع يف ينابصسإلا يرودلا

اكناملاصس داق امدنع5991
ةجردلا يرود ى˘لإا ل˘هأا˘ت˘ل˘ل
.ىلوألا

يوتحت ة˘ب˘ت˘كم كل˘ت˘ماو
ةفيحصص00001 ى˘˘ل˘˘˘ع
ناك ،مدقلا ةرك نع ةلجمو
لك لويدراوغو وه ثدحتي

تا˘ير˘ظ˘ن ن˘ع ا˘ًب˘ير˘ق˘ت مو˘ي
.ةبعللا

˘ما˘ق ،6002 ر˘بو˘ت˘كأا ي˘ف
ةفاصسمل ة˘ل˘حر˘ب لو˘يدراو˘غ
نيتنجرألا ىلإا اًليم0005
نم برقلاب اصسلييب ةعرزمو
يو˘ت˘ح˘ت ي˘ت˘˘لاو ،و˘˘يرازور
،بت˘كلا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ى˘˘ل˘˘ع
تلاقملاو ويديفلا ع˘طا˘ق˘م
.وليل ةبتكم لثم

ءاوصش لفح اصسلييب دعأاو
،ودا˘صسأا ى˘عد˘ي ،ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأا

ع˘ط˘ق ضصي˘م˘ح˘ت م˘ت˘ي ثي˘˘ح
،ةحو˘ت˘ف˘م را˘ن ى˘ل˘ع م˘ح˘ل˘لا

جرخملا لو˘يدراو˘غ ق˘فارو
ديف˘يد ي˘نا˘ب˘صسإلا ي˘ئاور˘لاو
.ديلجلا رصسك يذلا ،ابورت

اًنوتفم اصسليب نا˘ك ا˘م˘ن˘ي˘ب
لمعي ل امدنعو ام˘ن˘ي˘صسلا˘ب
يف نيمل˘ي˘ف د˘ها˘صش˘ُي اً̆نا˘ي˘حأا
ى˘ق˘ل˘ت ،حا˘ب˘صص تاذ ،مو˘ي˘لا

،يفوريبلا جرخملا ،هقيدصص
،يدرا˘ب˘مو˘ل و˘كصسي˘˘صسنار˘˘ف
ي˘ت˘لاو ا˘صسل˘ي˘ي˘ب ن˘م ة˘مز˘˘ح
لكل اًل˘يو˘ط اً̆ل˘ي˘ل˘ح˘ت تنا˘ك
.هملفأا نم مليف

ةعاصسلا ا˘صسل˘ي˘ي˘ب ى˘صضقو
ابورت باوجتصسا يف ىلوألا

طقف فقوتو ام˘ن˘ي˘صسلا ن˘ع

ى˘لإا ا˘بور˘ت لو˘ح˘ت ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع
ِتأات مل‘‘ :لاقو لويدراوغ
ثدحتلل ةقيرطلا هذه لك
؟كلذ˘ك ضسي˘لأا ،مل˘فألا ن˘˘ع
ى˘لإا ثيد˘ح˘لا لو˘ح˘ت ا˘˘ن˘˘هو
،ابورت لاق اميف.مدقلا ةرك
ركذ˘ت˘ي نأا ه˘ي˘ل˘ع نا˘ك يذ˘لا
لوح ةمومحملا تاثداحملا
يكيتكتلا طيطختلا ،قرفلا

ن˘˘˘˘˘˘ع تا˘˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘˘˘كح˘˘˘˘˘˘˘لاو
م˘لو اوأاد˘ب د˘ق˘ل‘‘ :ةارا˘ب˘˘م˘˘لا
متيصس ،فقوتلا نم اونكمتي
اصسلييب رتويب˘م˘ك ماد˘خ˘ت˘صسا
ق˘ئا˘ق˘ح˘˘لا ن˘˘م ق˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل˘˘ل
عصضو مث ،ججحلا ةيوصستو
ليثمتل نييصسرك نيب ابورت

.ةارابملا يف ةوطخ
بناو˘˘ج˘˘لا ى˘˘لإا اوأا˘˘ج˘˘˘لو

ل˘˘ث˘˘م ،ةرادإل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
،ة˘فا˘ح˘صصلا ع˘م ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘لا

ِرجُي مل اذامل اصسلييب حصضوأاو
ثي˘ح ،ة˘ير˘صصح تل˘با˘˘ق˘˘م
ةلباقم يرجأاصس اذامل‘‘ :لاق
ةفي˘ح˘صص ي˘ف ي˘ف˘ح˘صص ع˘م
ا˘ً̆ل˘˘˘صسار˘˘˘م ضضفرأاو ة˘˘˘يو˘˘˘ق

ام ؟تاظفاحملا نم اًريغصص
.‘‘؟رايعملا وه

اًينف اًريدم حبصصأا امدنع
،ن˘ي˘ما˘ع د˘ع˘ب ة˘نو˘ل˘˘صشر˘˘ب˘˘ل

،ةصسايصسلا لويدراوغ دمتعا
ي˘˘ف ه˘˘˘صسف˘˘˘ن ر˘˘˘مألا نا˘˘˘كو
ن˘ل ،ر˘ت˘صسصشنا˘مو خ˘ي˘نو˘˘ي˘˘م
ةيدرف˘لا تل˘با˘ق˘م˘لا ح˘ن˘م˘ي
لئاصسو ىلإا ثدحتي هنكلو
لل˘˘خ ن˘˘م ط˘˘ق˘˘ف مل˘˘عإلا
ثيح ،ةيفحصصلا تارمتؤوملا
حر˘ط ضصخ˘صش يأل ن˘˘كم˘˘ي
ىلإا اصسلييب لوحت مث.لاؤوصس
تنأا اذا˘˘م˘˘˘ل‘‘ :لو˘˘˘يدراو˘˘˘غ
رومألا هذه لك فرعي يذلا
ضسانلا ةنايخ .مدقلا ةرك يف
ةدوعلا ديرت له ،ةبعللا يف
له ؟اهترادإاو ةئيبلا كلت ىلإا
.‘‘؟اًريثك ةايحلا هذه بحت

ا˘˘˘نأا‘‘ :لو˘˘˘˘يدراو˘˘˘˘غ درو
.‘‘ةايحلا هذه ىلإا ةجاحب

ىلإا لويدراوغ بهذ امنيب
تا˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ك كف˘˘˘صسو ةرادإلا

ضصاخصشألا ءامد نم ةريبك
كلت اهل˘قأا ضسي˘لو ،ن˘ير˘خآلا
.هدصشرم ضصخت يتلا

ناك ،0102 ربمفون يف
د˘صض ا˘ير˘ي˘م˘لأا ر˘يد˘˘ي و˘˘ل˘˘ي˘˘ل
ىلع ءاصضقلا مت ،ة˘نو˘ل˘صشر˘ب
متو لزنملا يف0‐8 ايريملا

،يلاتلا مويلا يف وليل درط
عبرأا ةدمل رخآا اًيدان ريدي نل
.تاونصس

ز˘نو˘˘ت˘˘صس نو˘˘ج نأا ود˘˘ب˘˘ي
ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسصشنا˘م ع˘˘فاد˘˘م
ءاقبلا يف هتكرعم رصسخيصس
م˘صسا ددر˘ت ع˘م ق˘ير˘ف˘˘لا ع˘˘م
يذلا ي˘صشتو˘نو˘ب ودرا˘نو˘ي˘ل
ي˘نا˘ب˘صسإلا برد˘م˘لا بغر˘ي
دقاعتلا يف لويدراوغ بيب
امل اًقفو ،هلحم لحيل هعم
ي˘ل˘يد‘‘ ة˘ف˘ي˘ح˘صص ه˘˘تر˘˘صشن
.ةيناطيربلا ‘‘راتصس

نأا˘ب ز˘نو˘ت˘صس را˘˘ب˘˘خإا م˘˘تو
،ةدودعم داح˘تلا ي˘ف ه˘ما˘يأا

لويدراوغ بيب ضصرح عم
ه˘عا˘فد ط˘خ ة˘يو˘ق˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
ىلوألا ةجردلا نم عيقوتب
.ةيلاتلا تلاقتنلا ةرتف يف

بردم فدهتصسا نيح يف
ضسو˘ت˘ن˘فو˘ي بعل ي˘˘ت˘˘ي˘˘صس
بعللا طوبهو ،يصشتونوب
ريصشيصس ي˘لود˘لا ي˘لا˘ط˘يإلا
عم زنوتصس تقو ةياهن ىلإا
يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا ل˘ط˘ب
.زاتمملا

ى˘˘لإا ز˘˘˘نو˘˘˘ت˘˘˘صس م˘˘˘صضناو

ي˘ف نو˘تر˘ف˘يإا ن˘م ي˘˘ت˘˘ي˘˘صس
نويلم84 ةمي˘ق˘ب ة˘ق˘ف˘صص
ماع ي˘ف ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘صسا ه˘ي˘ن˘ج
نأا عقوتملا نم ناكو6102
دحاوك هصسفن تبثيل رمتصسي
نع نيع˘فاد˘م˘لا ل˘صضفأا ن˘م
.ملاعلا يف زكرملا

ة˘قل˘ع ن˘م ى˘نا˘ع ه˘ن˘˘كل
يذلا ،لويدراوغ عم ةبعصص
راقتفا نم طابحإلاب بيصصأا
ةيندبلا ةقا˘ي˘ل˘لا ى˘لإا م˘ج˘ن˘لا

ىلإا لوصصولا يف لصشفلاو
.هنم ةعقوتملا تاعفترملا

اذه نم قباصس تقو يف
لويدراوج ككصش ،مصسوملا
ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا ز˘نو˘ت˘صس ةو˘ق ي˘˘ف
ار˘ت˘ل˘ج˘˘نإا بعل˘˘ل ح˘˘صضوأاو
هتاناكمإا قيقحت نأا يلودلا

.هصسفن لإا دحأا ل ناك
هتراصسخ نم مغرلا ىلعو

ةباصصإل ترو˘بل كير˘ي˘م˘يأا
،مصسوم˘لا م˘ظ˘ع˘م˘ل ةر˘ي˘ط˘خ
را˘ي˘ت˘خا لو˘يدراو˘˘غ ل˘˘صضف

ط˘˘˘˘˘˘صسو˘˘˘˘˘˘لا ط˘˘˘˘˘˘˘خ بعل

ىلإا هعافد يف و˘ي˘ن˘يد˘نا˘نر˘ف
ي˘˘˘ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘جرألا بنا˘˘˘˘ج
ضسلو˘˘˘كي˘˘˘ن مر˘˘˘صضخ˘˘˘م˘˘˘لا
.يدنيماتوأا

،زنوتصس داعبتصسا مت امنيب
ن˘م ،ا˘ًما˘ع52ـلا بحا˘˘˘صص
ةيادب يف ارتل˘ج˘نإا ة˘ل˘ي˘كصشت
01 أاد˘˘˘بو م˘˘˘صسو˘˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
،يرودلا يف طقف تايرابم
م˘صسو˘م˘لا ل˘ي˘جأا˘ت م˘ت ى˘˘ت˘˘ح
تا˘صسور˘ي˘ف˘لا ة˘مزأا بب˘˘صسب
.ةيجاتلا

بعل˘لا د˘ق˘ع ر˘م˘˘ت˘˘صسيو
،2202 ما˘ع ى˘ت˘ح ي˘لا˘ح˘˘لا

ن˘˘م ل˘˘قأا ءا˘˘ق˘˘ب ع˘˘م ن˘˘كلو
مل ،هدقع ءاهتنا ىلع نيماع
تا˘˘ثدا˘˘˘ح˘˘˘م كا˘˘˘ن˘˘˘ه ن˘˘˘كت
.هديدمتل

نم لويدراوغ ربتعي اميف
يصشتونوبب نيبجع˘م˘لا د˘صشأا

ضسوت˘ن˘فو˘ي د˘ئا˘ق نأا رد˘ق˘يو
يعافدلا كير˘صشلا نو˘كي˘صس
مصسوملا تروبلل يلا˘ث˘م˘لا
.لبقملا

ه˘˘˘يد˘˘˘ل نأا د˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘ع˘˘˘˘يو
ة˘˘ب˘˘صسا˘˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘صصخ˘˘صشلا
ي˘ف اًر˘ي˘ب˘ك ا˘ًحا˘ج˘ن نو˘كي˘˘ل
.زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا

لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘بألا م˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ي
ع˘˘ي˘˘ب ن˘˘˘ع نو˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يإلا

عم ،يروط˘صسألا م˘ه˘ع˘فاد˘م
ويزيروام برد˘م˘لا را˘ب˘ت˘عا
ه˘˘ن˘˘ع ى˘˘ن˘˘غ ل ه˘˘نأا يرا˘˘صس
.ةيلبقتصسملا هططخل

ع˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ي ن˘˘˘ل اذ˘˘˘ه ن˘˘˘كل
هيلإا باهذلا نم لويدراوغ
رتصسصشنام ضسيئر ربخأا دقو
كرا˘ب˘م˘لا نود˘ل˘˘خ ي˘˘ت˘˘ي˘˘صس
هئارغإل مزلي ام لك قافنإاب
ى˘˘لإا لا˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نلا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م
.رتصسصشنام

59ـب ي˘˘صشتو˘˘نو˘˘˘ب زا˘˘˘فو
ىلع لصصحو ةيلود ةارابم
ةرك ي˘ف اًر˘ي˘ب˘ك ا˘ًصسأا˘ك41
ةفاصضإلاب ،ةيلا˘ط˘يإلا مد˘ق˘لا
ن˘م ر˘ث˘كأا ي˘ف هرو˘ه˘ظ ى˘˘لإا

عم يرودلا يف ةارابم082
.يفويلا

يرودلأ يئانث ىلع ءاقبإلأ ررقي يتنوك
نÓيم Îنإأ عم يزيل‚إلأ

ماو˘ق˘لا ى˘ل˘ع ءا˘ق˘بإلا ي˘ف ،نل˘ي˘م ر˘ت˘نإا برد˘م ي˘ت˘نو˘ك و˘ي˘نو˘ط˘نأا بغر˘ي
مصسوملل ًادادعتصسا ،مصسوملا اذه للخ يف هب ناعتصسا يذلا ،قيرفلل يصساصسألا
دعب ،ةمداقلا ةرتفلا للخ ايلاطيإا يف مدقلا ةرك طاصشن ةدوع عم وأا ،مداقلا
يصشفت ببصسب ،يلاحلا تقولا يف دلبلا اهب رمت يتلا ئراوطلا ةرتف ءاهتنا
.‘‘91 ديفوك‘‘ ديدجلا انوروك ضسوريف

ررق يتنوك وينوطنأا نأا ،‘‘تروبصس ولليد اتيزاغ ل‘‘ ةفيحصص تنلعأاو
مصض ىلإا ةفاصضإلاب ،يفاصضإا مصسوم ةدمل قيرفلا عم غنوي يلصشأا دقع ديدجت
ىلإا مصضنا غنوي يلصشأا.ةيئاهن ةفصصب يروزتارينلا ىلإا ضسيصسوم روتكيف

يصضاملا رياني رهصش يف ةيوتصشلا تلاقتنلا ةرتف يف ،نليم رتنإا فوفصص
ةقفرب رهصشأا ةتصسل دت˘م˘ي د˘ق˘ع ى˘ل˘ع ع˘قوو ،د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘صسصشنا˘م ن˘م ًا˘مدا˘ق
ةصشخبرانف نم ًامداق رتنإا ىلإا ضسيصسوم روتكيف هجوت امنيب.يروزتارينلا
.يزيلجنإلا يصسليصشت يدان نم ةراعإا ةرتف يصضقي ناك ثيح ،يكرتلا

مصسوم ةدمل غنوي يلصشأا يزيلجنإلا دقع ديدجتل نليم رتنإا ىعصسيو
ضضيفخت لجأا نم ،يصسليصشت ةقفرب تاصضوافمب مايقلا عم ،قيرفلا عم يفاصضإا
بلط وأا ،وروي نويلم21ـب ةردقُملاو ضسيصسوم روتكيف يريجينلا مصض ةميق
.يروزتارينلا ضصيمقب يفاصضإا مصسوم ةدمل ةراعإلا ةرتف دم

ودلانورو يصسيم ىلع قوفتي وصشناصس ..ماقرألاب
ذنم ةداصشإلا يناملألا دنومترود ايصسوروب مجنو حانج وصشناصس نوداج لان

اهقيدصصت بعصصي رومأاب هفصصو متي ناك هنأا ةجردل ريبك لكصشب رغصصلا
.ةيناطيربلا ‘‘ليم يليد‘‘ ةفيحصصل اًقفو

مهنم ليلقلا هيدل‘‘ :نيمرصضخملا نابصشلا مدقلا ةرك ءاربخ دحأا لاقو
يليزاربلا يف ىو˘صس ا˘هرأا م˘ل ي˘ت˘لا تارا˘ه˘م˘لا ضضع˘ب˘ب مو˘ق˘ي ه˘نأل ،ا˘ع˘ي˘م˘ج
،ودلانور ةوق ضسفن تصسيل اهنإا ضسانلا اهب ريدي يتلا ةقيرطلا اصضيأاو ،ودلانور
ةعدخلا اهنإا ،رامين عمو ،ةينقتلاو ةراهملا ىوتصسم ضسفن اهنكل عبطلاب
،اصضيأا هيف لوك وج باصشلا نم ليلق ىرأا ،ةيجاتنإلا ىوتصسم اًصضيأا نكلو
فلخب يتايح يف يتأات اهتيأار يتلا ةركلاب باصش يزيلجنإا بعل لصضفأا
.‘‘لوك وج وه وصشناصس

اي˘صسورو˘بو ار˘ت˘ل˘ج˘نإا م˘ج˘ن ة˘يؤور نإا˘ف ،كلذ و˘ح˘ن وأا تاو˘ن˘صس ضسم˘خ د˘ع˘ب
ةزيمملا ءامصسألا هذه لثم نأل ،تقولا ضسفن يف ةروكذم وصشناصس دنومترود
.ةأاجافملا نم اًصضيمو ببصست داكلاب

نأا دعب زاجنإلا ىلإا لصصوو عوبصسألا اذه اًماع02 وصشناصس غلب ،عقاولا يف
امدنع ودلانور ونايتصسيركو يصسيم لينويل نم ريثكب لصضفأا اًماقرأا رصشن
.مهتقهارم مايأا تهتنا

دنومترودل ةارابم09 نم ةمصساح ةريرمت24و اًفده13 وصشناصس لجصسو
تناك امنيب  ةارابم07 نم ةمصساح تاريرمت8و يصسيمل ًافده62 زواجتيل
.ةارابم701 نم ةمصساح ةريرمت61و اًفده61 ودلانور ماقرأا

،ةيادبلا يه ام نكلو ،ةيادب درجم اهنأا حصضاولا نم ،وصشناصسل ةبصسنلاب
.ادج ةديج نلا ىتح ،ةنراقملا لهاجت نكمي ل ،تاريغتملا ةاعارم عم ىتحو

يذلا بعللا عون وه وصشناصس نأا عمصسن نأا ئجافملا نم نوكي نل امبرو
ىلع ةمهاصسملا ةلواحم وهو يصصخصشلا هفدهب اًعوفدم بعلملا ىلإا مدقتي
.اهبعلي ةارابم لك يف هقيرف ةيصضق يف ةدعاصسملا وأا فدهب لقألا

وه7102 ماع يف يتيصس رتصسصشنام نم دنومترود ىلإا هلاقتنا ذنم هجتانو
يدانلل بابصشلا ىوتصسم ىلع اهب رهتصشا يتلا ةيجاتنإلل رارمتصسا درجم
.دلبلاو

يف اوأادب مهنأا كروز لكيام دنومترود يف يصضايرلا ريدملا فصشك امنيب
ناك داكلاب ،ماعب هعيقوت لبق6102 ضسطصسغأا يف وصشناصس فاصشكتصسا
.لصضفأا تقو رايتخا مهناكمإاب

قيرفل ةارابم33 يف اًفده72 وصشناصس لجصس ،7102‐6102 مصسوم يف
هتقو نم ربكألا ءزجلا اًصضيأا ةرتفلا كلت تنمصضت ،يتيصس رتصسصشنامل بابصشلا

اًفده71 ليجصستب اهاهنأا ةيرمع ةئف يهو ،اًماع71 تحت ارتلجنإا بختنم عم
.ةارابم02 يف ةمصساح تاريرمت7و

ارتلجنإا عافدناو ،تايرابم تصس يف تامهاصسملا هذه نم ةرصشع تءاجو
هرايتخا مت ثيح7102 ويام يف ةنصس71 تحت ابوروأا ةلوطب يئاهن ىلإا

.ايناملأا ىلإا هلاقتنا لبق ،ةلوطبلا بعل
يف ثلثلا ارتلجنإا تايرابم يف ىرخأا تايرابم ضسمخ تءاج نيح يف

.ماعلا كلذ نم قحل تقو يف دنهلا يف ملاعلا ضسأاك
هنأا ينعي امم ،ةلوطبلا كلت فصصتنم يف وصشناصس دنومترود ىعدتصساو

مت نكلو فاطملا ةياهن يف ترصصتنا يتلا ارتلجنإا ةلمح ةيقب نع باغ
.تروفكنارف تخارتنيإا دصض عوبصسأاب كلذ دعب ةرم لوأل هميلصست

رصسك متو ،ديدج ىوتصسم لك ىلع هميدقت يف وصشناصس رمتصسا امنيب
ةبيرغلا ةبصسانملا يفو قيرطلا لوط ىلع اغيلصسدنوبلا تلجصس نم ةلصسلصس
ريغ ندنل بونج حمصسي ملو ،يدانلا نيبو هنيب رتوتلاب تاحارتقا كانه تناك
.هراصسم نع هجارخإاب جعزنملا

،مدقلا ةرك يف نيبولطملا لاجرلا رثكأا دحأا نآلا دنومترود يف دجويو
دق ‘‘91 ديفوك‘‘ ديدجلا انوروك ضسوريف ةحئاج ريثأات نأا نم مغرلا ىلعو
رثأاتت نأا لمتحملا ريغ نمف ،بلطلا اذه لثم ،لاقتنلا تايلمع ضضعب عنمي

.وصشناصسل ةحرتقم ةقفصص
ىرجأا دقو ،هعيقوت نا˘م˘صض ى˘ل˘ع ا˘ًمزا˘ع د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘صسصشنا˘م د˘ع˘ُي ا˘م˘ي˘ف

001 قافنإا يف نوبغري نم رثكأا مهو ،دنومترود ايصسوروب عم تلاصصتا
دقتعيو ،فيصصلا اذ˘ه ه˘تا˘مد˘خ ى˘ل˘ع لو˘صصح˘ل˘ل ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘صسإا ه˘ي˘ن˘ج نو˘ي˘ل˘م
ضسيل دتيانوي نكل ،دروفارت دلوأا يف فاطملا هب يهتنيصس هنأا دنومترود
.هدحو

لاير ،خينويم نرياب ،يصسليصشت ،لوبرفيل ،يتيصس رتصسصشنام نم لك رهظأاو
.اًماع91ـلا بحاصص عم دقاعتلاب مهمامتها ضسوتنفويو ةنولصشرب ،ديردم

يتيصس Îصسصشنام ‘ ةرظتنŸُأ يصشتونوب ةيحصض زنوتصس

لويدرأوغ هيف رفاصس يذلأ مويلأ ليصصافت
اصسلييب نم ملعتلل اًليم0005



ايقيرفإا01ـلا زكرملا لتحا

ةبترمب عجأرتي يوصسنلأ بختنملأ
يلودلأ بيترتلأ يف

ةدحاو ةبترمب يوصسنلا يرئازجلا ينطولا بختنملا عجارت
نم لك دعب58ـلا فصصلا يف ءاج امدعب يلودلا ديعصصلا ىلع
.نيرحبلاو يلام

تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا بي˘تر˘ت ،مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘لود˘لا دا˘ح˘تلا ر˘˘صشنو
ىلع01ـلا فصصلا يف ينطولا بختنملا ءاج ثيح ،ةيوصسنلا
عبرتلا يكيرمألا بختنملا لصصاو نيح يف ،يراقلا ىوتصسملا

.ةيملاعلا ةيوصسنلا ةركلا ضشرع ىلع
ب.م.يرسسيإا

ديزم دسصح ىلع رداقو زيمم بختنملا دادعت نأا دكأا
ةيباجيإلا جئاتنلا نم

هبصشي يلاحلأ بختنملأ :يناجو
ميظع دئاق زرحمو0991 ليج

تانينامثلا يف ينطولا بختنملا مجن يناجو فيرصش داصشأا
ةبيتك نكمت بقع ،يرئازجلا ينطولا قيرفلل يلاحلا ليجلاب
يتلا9102 ايقير˘فا م˘مأا ضسأا˘كب ج˘يو˘ت˘ت˘لا ن˘م «ن˘ي˘برا˘ح˘م˘لا»
كلتمي زرحم نأا احصضوم ،ةيصضاملا ةرتفلا يف رصصم اهتنصضتحا
.ةيدايقلا حبار رجام ضصئاصصخ ضسفن

ةفي˘ح˘صص ع˘م هراو˘ح ي˘ف ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ةر˘كلا ةرو˘ط˘صسأا د˘كأاو
،هليج ريبك دحل هبصشي يلاحلا ليجلا نأا «لوبتوف ضسنارف»
ليجب ينركذيو ،زيمم ينطولا بختنملل يلاحلا ليجلا »:لئاق
مصضيو ،ةزيمم ةاون كلم˘ي ل˘ي˘ج˘لا اذ˘ه نا ن˘ظأا..تا˘ي˘ن˘ي˘ع˘صست˘لا
تاونصسلا يف ديزملا ميدقت ىلع نيرداقلا نيبعللا نم ريثكلا
تناك ةعومجملا نأا ثيح ،ةريثك هبصشلا هجوأا »:عباتو ،«ةلبقملا

.«ةدحتم
«ةكرتسشم مسساوق امهيدل زرحمو رجام»

ايقيرفا ممأا ضسأاك يئاهن يف زوفلا فده لجصسم داع امك
يريجينلا بختنملاب رصضخلا تعمج يتلا ةهجاوملا يف0991
يف هرودو يرئازجلا بختنملا دئاق زرحم ضضاير نع ثيدحلل
،رئازجلا خيرات يف يناثلا يقيرفإلا بقللا قيقحتل رئازجلا ةدايق
فرعي بعل وه ،بختنملل ريثكلا فاصضأا  زرحم » :درطتصساو
هنا ادكؤوم  ،«ناديملا يف دئاقلا رود ديجي ،هتايلوؤوصسم اديج
يف رجام حبارب ينركذي هنإا »:لئاق رجام حبار اريثك هبصشي

د˘ئا˘ق˘ك ه˘ت˘ي˘لوؤو˘صسم ل˘م˘ح˘ت زر˘ح˘م ضضا˘˘ير ،ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فا ضسا˘˘ك
حبار هب ماق ام ضسفن وهو ،هل نيلمكم نيبعل عم ،ةليكصشتلل
.«لبق نم انعم رجام

ب.م.يرسسيإا/ز.سس
يميهارب عم ثدح هسسفن رمألا

اهلوخد يفنت رصصنلأ ةرأدإأ
يلوغيف عم تاصضوافم يف

عم تا˘صضوا˘ف˘م ي˘ف ا˘ه˘لو˘خد يدو˘ع˘صسلا ر˘صصن˘لا ةرادإا تف˘ن
ةطلغ يدان مجن ،يرئازجلا يلودلا بعللا يلوغيف نايفصس
.ةمداقلا تليوحتلا قوصس يف همصضل يكرتلا يارصس

مل رصصنلا ةرادإا نأا ،ضسمأا ةيدوعصس ةيملعإا ريراقت تفصشك
لجأا نم هلامعأا ليكو عم وأا يلوغيف نايفصس عم ادبأا ثدحتت
بعلب قيرفلا معدل ةمداقلا تليوحتلا قوصس يف هعم دقاعتلا
.ةفاصضإلا ميدقت ىلع رداق

رصصنلا ةرادإا لمع نع ةيصضاملا تاعاصسلا يف ثيدحلا رثكو
نأا لبق ،ةياغلل يرغم بتار زيهجتب يلوغيف مصضل ءافحلا يف
ضسفن نأا بيرغلاو ،ةحصصلا نم راع ليق ام لك نأا ةرادإلا دكؤوت
نايرلا يدان مجن يميهارب عم ةيصضاملا تاعاصسلا يف عقو رمألا
رصصن˘لا ةرادإا ة˘ب˘غر ن˘ع ،را˘ب˘خألا رو˘ه˘ظ در˘ج˘م˘ب˘ف ،ير˘ط˘ق˘لا
.اهدعب يفنلا ءاج وتروب مجن عم دقاعتلا

ب.م.يرسسيإا
ليرفأا41ـلا ىلإا ةلوطبلا ليجأات دعب

نولصصحي رطق يف انوفرتحم
ةيفاصضإأ ةحأر ىلع

يرطقلا يرودلا يف نيطصشانلا نويرئازجلا انوبعل نوكيصس
ليجأات ررقت امدعب ،ةيفاصضإا ةحار نم ةدافتصسلا ةيمتح مامأا
.مداقلا ليرفا41ـلا ةياغ ىلإا يرودلا ةقلطنا

ل˘ي˘جأا˘ت ه˘ي˘ف ح˘صضو˘ي ا˘نا˘ي˘ب ،ضسمأا ير˘ط˘ق˘لا دا˘ح˘˘تلا ر˘˘صشنو
نأا لإا ،ادغ ةررقم تناك امدعب ،ىرخأا ةرم ةلوطبلا فانئتصسا
اظافحو ،«انوروك» ضسوريف يصشفت لظ يف نكمم ريغ كلذ
ةجمرب ررقت ،راصصنألاو ةينفلا مقطألا ،نيبعللا ةملصس ىلع
.لخادلا رهصشلا نم41ـلا يف فانئتصسلا

ب.م.يرسسيإا

4072ددعلا ^1441 نابعسش40ـل قفاوملا0202 سسرام92دحألاةصضايرلا

ينطولا بختنملا يف هناكم ةراسسخ نم هفوخب فرتعا

بردم يصضاملبو يصسورلأ يرودلأ ىلإأ لاقتنلأ تلصضف :نافز
ريثكلأ يل مدق فرتحم

سسيوم ديفاد يزيل‚لا بردŸا نم بلطب

ةمحر نب ديري ماه تصسأو

ايلاطيإاب يحسصلا عسضولا مقافتو «انوروك» ببسسب تايفولا ةلاح عافترا ببسسب

رخآأ راعصشإأ ¤إأ لجأاتت نÓيم عم ةيعام÷أ تايبردتلل رصصان نب ةدوع
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ر˘ي˘ه˘ظ نا˘فز يد˘ه˘م ر˘ب˘˘ع
ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘م˘˘يأا
ايليرك يدان بعل يرئازجلا
يصسورلا اراماصس فو˘ت˘ي˘فو˘صس
ضضوخب ةريبكلا هتداعصس نع
يرد˘لا ي˘ف ةد˘يد˘˘ج ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت
برد˘م sنأا اًد˘كؤو˘م ،ي˘صسور˘˘لا
لا˘م˘ج ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
زواجت ىلع هدعاصس ،يصضاملب
اهب sرم يتلا ةبعصصلا ةلحرملا
عم عيقوتلا يف لصشف امدعب
قو˘˘˘˘˘˘صس ي˘˘˘˘˘˘ف ق˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘ف يأا
.ةيصضاملا تليوحتلا

عيقوتلاب ادج ديعسس»
يفدهو اراماسس يف
سسفن راركت يدافت

«ويرانيسسلا
بعل نافز دكأا ةيادبلا يف

ىقلت هنأا ،قباصسلا نير يدان
نأا لإا ،ضضورعلا نم ديدعلا
يذ˘لا مار˘˘ت˘˘حلاو ما˘˘م˘˘ت˘˘هلا
يصسورلا ق˘ير˘ف˘لا ن˘م هد˘ه˘صش
ة˘بر˘ج˘ت ضضو˘خ رر˘ق˘ي ه˘ل˘ع˘˘ج
لطب حصضوأاو ،كانه ةيفارتحا
ضصخ تاحيرصصت يف ايقيرفإا
«وتاكر˘ي˘م تو˘ف» ع˘قو˘م ا˘ه˘ب
ةرتفب تررم دقل» :يصسنرفلا

ضضوخ مدعف ،ةياغلل ةبعصص
،مد˘˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘ك تا˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م
رهصشأا6ـل كفغصش ةصسراممو
ديعصس انأاو ،نيهلا رمألاب ضسيل

ىر˘˘خأا ةر˘˘˘م بع˘˘˘ل˘˘˘لا˘˘˘ب اد˘˘˘ج
،«اراماصس يدان يف عيقوتللو
ةدا˘ع˘ت˘صسل ل˘م˘عا ا˘نأا»:ع˘با˘تو
ي˘ف تل˘م˘ع ثي˘ح ،ياو˘ت˘˘صسم
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا ةر˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لا
لل˘˘خ ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا جو˘˘صضن˘˘لا

،دعب نع مدق˘لا ةر˘ك ة˘ع˘با˘ت˘م
رار˘كت يدا˘˘ف˘˘ت و˘˘ه ي˘˘فد˘˘هو
.«ةبرجتلا ضسفن

مارتحلاو مامتهلا»
ىلإا لاقتنلا ببسس
«يسسورلا يرودلا
ددعتم˘لا بعل˘لا دا˘ع ا˘م˘ك

بخ˘˘ت˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل بصصا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
بب˘˘˘صسلا ى˘˘˘لإا ،ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘˘لا
رايتخل هعفد يذلا يصسيئرلا
يصسورلا يدانلا يف عيقوتلا

ضضور˘ع˘لا د˘يد˘ع دو˘جو م˘غر

ي˘˘ف ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م قر˘˘˘ف ن˘˘˘م
احصضوم ،ىر˘خألا تا˘يرود˘لا
يذلا مارت˘حلاو ما˘م˘ت˘هلا نأا
ي˘صسور˘لا يدا˘ن˘لا ن˘م ه˘˘ي˘˘ق˘˘ل

ىلإا لا˘ق˘ت˘نلا ل˘صضف˘ي ه˘ل˘ع˘ج
د˘˘ق˘˘ل »:در˘˘ط˘˘ت˘˘˘صساو ،كا˘˘˘ن˘˘˘ه
ملو ،انه ءاوجألا عم تملقأات
م˘˘غر ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘لا ي˘˘˘ف ددر˘˘˘تأا
،ضضور˘ع˘لا ضضع˘ب ي˘كل˘ت˘˘ما
يذلا مارتحلاو مامتهلا نكل
ي˘˘صسور˘˘لا يدا˘˘˘ن˘˘˘لا هر˘˘˘ه˘˘˘ظأا
،«ضضر˘ع˘لا لو˘ب˘˘ق˘˘ل ي˘˘ن˘˘ع˘˘فد
ا˘˘فو˘˘خ تصشع د˘˘ق˘˘ل »:ع˘˘با˘˘تو
عم يناكم عايصض نم ايقيقح
فوخ ةملك نأا مغر رصضخلا

بعلت ل امدنع نكل ،ةريبك
يأل بر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صست˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي كصشلا
»:ضصخصش

بقاريو فرتحم بردم يسضاملب»
«مدقلا ةرك يف ثدحي ام لك

بعل قد˘غأا ر˘˘ي˘˘خألا ي˘˘فو
لا˘م˘˘ج ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
امدعب حيدملاو ءانثلاب يصضاملب
للخ هبعلل معدلا ريخألا مدق
اذهب لاقو ،ةيصضاملا رهصشأا6ـلا
برد˘˘م ي˘˘صضا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ب»: نأا˘˘˘صشلا

م˘عد˘لا ي˘ل مد˘ق د˘ق˘ل فر˘˘ت˘˘ح˘˘م
،ةريخألا رهصشأا6ـلا يف مامتهلاو
ىلع ظافحلل يندعاصس ام اذهو
ىلع عيقوتلا لبق »:متخو ،«يتقث
ينطولا بخانلاب تلصصتا دقعلا
نيأاو ،يرجي امب هرابخإل فتاهلاب
،ةدي˘ج ح˘ئا˘صصن ي˘ل مد˘قو ،ه˘ج˘تأا
،فر˘ت˘ح˘˘م برد˘˘م ي˘˘صضا˘˘م˘˘ل˘˘ب
ى˘ل˘ع ثد˘ح˘ي ا˘˘م ل˘˘ك بقار˘˘يو
.«مدقلا ةرك بكوك

بعل ة˘م˘حر ن˘ب د˘ي˘ع˘صس ف˘ي˘صص نو˘˘كي˘˘صس
درو˘ف˘ت˘نر˘ب يدا˘ن م˘ج˘ن ي˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
ةدع ةبغر لظ يف ةياغلل انخاصس يزيلجنلا
تصساو يدان رارغ ىلع ،هعم دقاعتلا يف ةيدنأا

ةليلقلا تاعاصسلا يف ةمئاقلل مصضنا يذلا ماه
.ةيصضاملا

نأا ،ضسمأا ةيزيلجنا ةيملعإا ريراقت تفصشكو
،ةمحر نب عصضي يزيلجنلا ماه تصساو يدان
ثلاثو ،ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ر˘ئا˘ط˘لا حا˘ن˘ج˘لا
يف «بيصشت ن˘ي˘ب˘م˘صشا˘ت˘لا» ي˘ف غوار˘م ل˘صضفأا

م˘ي˘عد˘ت ل˘جأا ن˘م مدا˘ق˘لا ف˘ي˘صصلا و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م
.ديدجلا مصسوملل ابصسحت «زرماهلا»

ماه تصساو يدان نأا ردصصملا تاذ فاصضأاو
نب عبا˘ت˘ي ،ضسيو˘م د˘ي˘فاد برد˘م˘لا ن˘م بل˘ط˘ب

نأاو اميصسل ،همصض لجأا نم ،بثك نع ةمحر
ابصسحت قيرفلا مي˘عد˘ت ى˘ل˘ع ر˘صصي «زر˘ما˘ه˘لا»
بيترتلا طصسو يف بعللاو ،ديدجلا مصسوملل
يذ˘لا ي˘لا˘ح˘لا م˘صسو˘م˘لا و˘يرا˘ن˘˘ي˘˘صس يدا˘˘ف˘˘تو
نامصض ىلع «ي˘ند˘ن˘ل˘لا» يدا˘ن˘لا ه˘ي˘ف عرا˘صصي
.رابكلا فاصصم يف ءاقبلا

ه˘يدا˘ن ع˘م هدا˘م˘ت˘عا قاروأا ة˘م˘حر ن˘ب مد˘قو
يرود ي˘˘ف4ـلا ز˘كر˘م˘لا ي˘ف د˘جاو˘ت˘˘ي يذ˘˘لا
01 لجصس امدعب ،ةيزيلجنلا ىلوألا ةجردلا
43 يف ،ةم˘صسا˘ح تار˘ير˘م˘ت8 ح˘ن˘مو فاد˘هأا

يف دجاوتيل ،مصسوملا اذه اهيف كراصش ةارابم
بعل لصضفأا ةزئاجب جيوتتلل نيحصشرملا ةمئاق
.مصسوملا اذه ىلوألا ةجردلا يف

ب.م.يرصسيإا

يلودلا رصصان ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘صسإا ةدو˘ع تل˘جأا˘ت
فانئتصسل نليم ضسآا ناديم طصسوو يرئازجلا
ةرادإا تن˘ل˘عا نا د˘ع˘ب ،ه˘ق˘ير˘ف ع˘م تا˘ب˘يرد˘ت˘لا
تابيردتلا فانئتصسإا خيرات ليجأات نع يدانلا
يف ءاج ام قفو رخا راعصشإا ىتح ةيعامجلا
..رمألا ضصوصصخب هتردصصأا يذلا نايبلا

ىلإا عجر˘ي ل˘ي˘جأا˘ت˘لا بب˘صس نأا نا˘ي˘ب˘لا ر˘كذو
يذلا ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف ا˘يا˘ح˘صض دد˘ع عا˘ف˘ترإا

يف نيموي لبق ةيحصض فلأا ةبارق حاورا دصصح
ةدوعلا نأا »: يمصسرلا نايبلا يف ءاجو ،ايلاطيا
ىلع دمتعي دعوم ىلإا لجؤوتصس بيردتلا ىلإا
نإا ،ةيبطلا ةراصشتصسلاو ةصصتخملا تاطلصسلا

انعمتجمو انيفظومو انيبعل ةملصسو ةحصص
»: نايبلا فيصضيل ،«يدانلل ربكلا لغصشلا يه
ىلع يعامجلا قا˘ف˘تإلا ى˘ل˘ع حو˘ت˘ف˘م نل˘ي˘م

يأا ةصشقانمل ،نيعجصشملاو ةيدنألل لح لصضفأا
تقولا يف ةصسفانم˘لا ى˘لإا ةدو˘ع˘ل˘ل تا˘حر˘ت˘ق˘م
:ةيلاتلا ةنميهم˘لا ئدا˘ب˘م˘لا˘ب ا˘ن˘هر ،بصسا˘ن˘م˘لا
بعلو بيردتلا ىلإا طقف يدانلا دوعيصس ‐لوأا

ةبصسانمو هنمآا ةحيصصن ىلع ءانب مدقلا ةرك
ءاربخلاو ةصصتخملا تاطلصسلا نم كلذب مايقلل
بعللاو بيردتلا ىلإا ةدوع ةيا ‐ ايناث ،نييبطلا
طورصشلا ضسفنب متيو ةمظنم نوكت نأا بجي
.«يرودلا يف قرفلا عيمجل

مقافت دعب ءا˘ج د˘ق نا˘ي˘ب˘لا اذ˘ه نأا ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل
لكصشب ءا˘بو˘لا لا˘ح˘ف˘ت˘صساو ي˘ح˘صصلا ع˘صضو˘لا

ةمظنم نلعإاو ،ايلاطيإا ءاحنا لماك يف ريبك
راصشتنل ةرؤوب دعت ايلاطيا نا ةيملاعلا ةحصصلا
.ضسوريفلا

ز.سس

ب.م.يرسسيإا

sport@essalamonline.com

لاطع هليمز ىلع قوفت

بعل عرصسأأ روليد
«1غيللأ يف

اصس/ملك8.63ـب
بعل˘لا رو˘ل˘يد يد˘نا لا˘ن

يدان مجن ،يرئازجلا يلودلا
بق˘ل ي˘صسنر˘ف˘لا ه˘ي˘ي˘ل˘ب˘نو˘˘م
يرود˘˘لا ي˘˘˘ف بعل عر˘˘˘صسأا
82 رور˘م د˘ع˘˘ب ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا

.«1غيللا» نم ةلوج
ةيملعإا ريراقت تفصشكو

د˘ع˘˘ي ،رو˘˘ل˘˘يد نأا ة˘˘ي˘˘صسنر˘˘ف
يرود˘˘لا ي˘˘˘ف بعل عر˘˘˘صسأا
تغ˘ل˘˘ب ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا
للخ اصس/ملك8.63 هتعرصس
هيدان اهب زاف يتلا ةهجاوملا

فد˘ه˘ب نا˘ي˘˘تإا تنا˘˘صس ى˘˘ل˘˘ع
لاطع فصسوي ءاجو ،فيظن

بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘م˘˘يأا ر˘˘ي˘˘ه˘˘ظ
ضسي˘ن يدا˘ن م˘ج˘˘ن ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
،ة˘فا˘صصو˘لا ي˘ف ،ي˘صسنر˘˘ف˘˘لا
6.63 هتعرصس تغلب امدعب

.اصس/ملك
بختنم˘لا ي˘ئا˘ن˘ث ن˘كم˘تو

لك ىلع قفوتلا نم ينطولا
ةيصسنرف˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ب˘عل
ي˘با˘ب˘م نا˘ي˘ل˘ك م˘ه˘ن˘ي˘˘ب ن˘˘م
ي˘صسنر˘ف˘لا ي˘لود˘لا م˘˘ج˘˘ن˘˘لا

نا˘˘˘صس ضسيرا˘˘˘ب يدا˘˘˘ن بعل
نيب نم دعي يذلاو نامريج
،ملاعلا يف نيبعللا عرصسأا
اقوفت رصضخلا يئانث نأا لإا

.هيلع
ب.م.يرسسيإا
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7Ñو ةراد)ا ت>رDاó 6ÑÜ©ف
Dÿÿ6ارد يÑÿلا ةÿمÿلا دراوÿمÿلاÿ©ÿة
ل1œ ا§©õ> دامk>لا نòمملا
نا و ة8Ñا1ÿ ةÿïÿgÿõÿمÿلا ةرÿíÿkÿلا
ة8Ñÿاÿwÿلا رMÿÿراÿÿkÿÿïÿÿلا ة6Ñÿÿارد
+ÿلاÿمÿ©ÿ~اIÿ©ÿلا ةÿ9و ب/اوÑÿå§ا
يkلا و م6Ñوملا ةMا§I ةMا= ىلا
52 لا براMï اH يD تõثم-
Hÿÿÿõÿÿÿ©ÿÿÿرا DÿÿtÄÑلا بÿÿمÇÑÿÿردا
Dÿÿةرادلا -ÿÿåÿÿلو Fÿثÿ©ÿار <ÿõÿى
+åÉل©1ادملا ض D8 يÑ2 ةرو
Hÿÿõÿÿ©ÿÿرا Hÿلا نÿلوMÿ4 و ةHن
نH نو©005Hÿõÿ و ةMÿدÿÿgÿõÿلا
ءا§Ikا رkâ°- ا§Iا امF ودMروا
نH ^ اIوروF ^ ض6ور©D ة5Hا
ة©tï©ïلا ةم©ÿïÿلا ةDÿرHÿåÿ لÿ/ا
نMرمثÄÑkملا ا§ÿ°tم6Ñÿ©ÿ يÿkÿلا
Dÿÿÿ6 يÑÿÿÿÜÿÿÿ©ÿÿو ف Fÿÿر اذ/ÿÿلا
ط9Ñg م6Ñ©k م. نH و لام>لا

0ÇÑÿÿ©ÿÿõÿÿة -ÿÿاوDÿïÿ©ÿا و ةJÿفاد
. يدا°لا

لعجي فقوتلا ديد“
اهرما نم ةÒح ‘ ةرادإلا

ة5Hا نH د6Ñ©~M اH لåل و
ةIÿ©ÿاHòÿ)ا وJÿ ةÿ©ÿلاÿمÿلا óاDÿوÿلا

D9&ا ض9رÑاD7ا ةÑ§ر1&ا رL Dي
0ÿÿا لا&Fÿÿمÿÿõلا تÿÿgÿÜÿلوÿو ة -ÿم
5Mÿةدا Hÿ7 نÑÿ§ÿلا رÿ7 ىÑÿ§ÿرMن
Dو يرودلا ي Jو H6 اÑ©tkم
ط9Ñÿgÿ ةراد)لا ىÿÿõÿ> اEÿÿkÿÿ§ÿÿو
Hÿÿدراو Hÿÿلاÿ©ÿ9)ا ةÑÿاDÿ©ÿلا ةHÿر
ةMا0õí ضÄ©(رلا ل6Ñ©qå يذلا

دMÿqÿ هHÿåÿ لHÿاÿåÿلا مEÿاÿÿÜÿلا و
8Ñÿÿåÿو+ÿا تاFÿgÿر Dÿي Fÿ©ÿíÿ©ÿة
نا و ة8Ñÿا1ÿ م6Ñÿوÿÿمÿÿلا ءاIÿÿ§ÿÿا
ةر©Fg لاHا نوMÿåÿõÿïÿ راIÇÑÿ&لا

<õى -tï©را قEما Hة~©م D©ام
-ÿÿgÿÿïÿى Hÿن Hÿ6وÑÿ6 مÑÿءاو Dÿي
. ض6&اòلا وا ةلوgÜلا

سشامر ماسشه

ديج لكصشب قافولأ مصسوم ءاهنإل ةيلاŸأ لول◊أ ةصسأرد ‘ عرصشت قافولأ ةرأدإأ

فيطسس قافو

«دوسسألا رسسنلا» بعاتم نم ديزي فقوتلا ديد“

ةليلم Úع ةيعمج

MÄÑkèل Hم/ بردå©ن©> ة
Hõ©õا©ل ةH©و&ا ةرار=و+ نEتا
ل/ا نH ه©g>ل عMo Hدtلا
-ïدMد> مMلا د°ÇÑلا ح(ا°íÄÑ©ة
ي>و يD ه©g>ل يgï- يkلا

Fg©ر Hل/ا ن -íلا يداwجور
ض8ا7Ñÿÿwÿا عé Hÿÿاÿÿمÿÿkÿÿ/لا وا
Mkå9رÑنو +ÅÑòل MوHي Hع
ب0ÄÑ و نMÿÿر1ÿÿÿا ض8ا7Ñÿÿÿwÿÿÿا
ا5Iÿوÿtÿ+ يÿkÿلا تاHÿوÿÿåÿõÿمÿÿلا

Dÿلاÿمÿqÿمÿة>و Håqgة +ÜرMïة
-ÿåÿاHÿلا لòÿو-Åلا ضÿkÿي Mèõب

<ÿÿõÿÿ©ÿÿ§ÿÿلا اÿÜÿا+ÿلا عÿ°ÿíÄÑÿو ي
نH تEولا ضIíÄ يD يل~§لا

1ÿÿœ0 لÿÿثÿÿ§ÿم <ÿõÿ9 ىÑÿةرور
رÇÑgلا و لمåلا يD ةر+اثملا

<ÿÿõÿى Hÿا Iÿåÿ©ÅÑÿه Dÿلا يÿوEت
نوœ<gلا نا و ة8Ñا1 يلاtلا

Hÿÿÿÿkÿÿÿåÿÿÿنودو <ÿÿÿõÿÿÿى Fÿÿÿثÿÿÿةر
 . تا/رwلا

لسصاوي Êدبلا رسضÙا
و تاÒسضحتلا طبسض

 نازوألا ةبقارم
Jÿÿو اذ Mÿÿåÿÿمÿÿلا لÿÿمÿÿtÉÑÿر

ىÿÿõÿÿ> يدودÿÿ~=ÿÿلا يIÿÿدÿÿÿgÿÿلا
HارEgل نا5وا ة<g©ه +ÅÑòل
MوHد+ و يEة Hk°اJ©و ة Jاذ

0ÿÿkÿÿى Mÿÿåÿÿفر HÿدL -ÿqÿبوا
و لمåلا ةMïر: عH ن©œ<gلا
م- يذلا ير©ktÉÑلا HrاIرgلا

Hÿÿ°ÿÿtÿل هÿرDÿïÿا ءا(+ÿارJÿ©ÿد مMب
MذFلا ل/ نا رå°8اÑا ر.gkت
Eا§-رد <õى -wí©Éلا ضòر©ث
Hÿÿلا نا5ولا نÿÿ~ا)ÿÿةد Fÿمÿنا ا
ل8ÑÿاوMÿ ةرارÿÿ=وÿÿ+ ضÅ-وòÿÿلا

ةEgارo H©0 نH يدqلا هõم>
اÿÿ§ÿÿلواMÿÿkÿÿ°ÿÿ يÿÿkÿÿلا ةMÿÿدÿÿÿ=لا
دFÿÿ'وMÿÿ اHÿÿ وJÿÿ و نوÿÿœ<ÿÿgÿÿلا
هل عMwÉÑ يذلا يدqلا لمåلا

تEولا يD ^ ما8Ñل ^ وg>ل
. يلاtلا

سشامر ماسشه

ايصسفن هيبعل تايونعم نحصشل ىعصسي ةرأرغوب
ةيد÷أ ىلع رصصيو

Mÿåÿمÿلا لÿÜÿاEÿلا مÿمÄÑÿ©ÿل رÿ°ÿqÿم Hÿïÿةر <õولا ح+ر ىEا تFرث
+ÿwÇÑÿا ض8و(HòÿاIÿ©ÿة -ÿqÿ§ÿ©ÿ~ 9ر&اÑÿ©ÿة Hÿõÿåب +ÿ7وÑÿõÿ©و ق Fاذ
تاHوåõملا ب0ÄÑ و o©0 ه©D لا6Ñkïgلا دEÇÑ تا/ردملا
Dلاgم=ر Hن Fدملا نوMرMا ةHتر +èõق Fملا لœ<و- و بE©ف
Fنا لا لام>لا ل Htgلا يíرMو ق Fملا لام> اذõåب Måمõنو
+ÅÑòبو'ود ل <õةدا>)ا ى -ÇÑt©9 و حÑgط HÄÑ6ا راÑkïgلا
لا0 يD ام©6Ñل م§tلا8Ñ يD تEولا نا و ة8Ñا1 ه©D يدا°لا
. ةلوgÜلا IÜœóا د>وH ل©/&ا- ل8Ñاو-

ةيباتكلا نيرم جاح ةلاقتسسا رظتنت ةرادإلا
<õا°م Hن HÇÑرداIلا اw8اÑةراد)ا نا+ ة Iqم Hïةر -°kâر

Hÿ6ارÑÿõÿة Fÿkÿا+ÿ©ÿة Hÿن :ÿلا فرÿمÿلا بردÿtÿجا HرMن Mو'Fد D©§ا
ا§Iا و ة8Ñا1 قMرõíل ة©°íلا ة9Ñراåلا ض6ار ىõ> نH هkلا6Ñkïا
-åkg6ا رÑkïلاkه Dولا يEارلا تJلا+ نè©ل ر D8 يÑلاtلو ه Dي

8Ñيدا°لا حلا MذFلا نا رkï°ولا يJارIا يFد Dد0 يMo 6Ñق+ا
ةراد)لا لMqå دE اH وJ و ه-دو> ةلا6Ñktا ^ مو©لا مÄÑœلا ^ ىلا
-åلم <õ0 ىíä 0ïوE§ا Jر1&لا يL +ملا نا امå°6 يÑgنا و ق
. هEو0ï يمMt ^ نامkõô ^ 8Ñô 9ÑمM هIا دFا

سشامر ماسشه

ةرقم م‚

ةيناكمإاب نولئافتم » مجنلأ » ›وؤوصسم
قيلصشوب بعلم ‘ لابقتصسلأ

9Ñwا ت(ةراد HدولوMلا ةq~ا)7 ةر/&ا رÑ§د0او ر D8ر&ا يÑةد
ىõ> م§ث0و م§-اMو°Hå عDر ل/&ا نH �ي°íلا 5ا§qلا و ن©œ<gلا

H8اوÑõلا ةkردMgلا تاíدرMلا و ةkرF©~ Dم> يõ§ا م&F1 رثœل
Dkو- ةرEلا فgÜةلو.

ىõ> ءاõïÉÑل لمå- ةراد)لا ن&ا ة8Ñاwلا اIرداHÇÑ نH ا°مõ>و
HÄÑõÄÑدلا لMملا و نوÄÑktïلا تاåلاïة H1 نœل -ÄÑدMرو/&ا د
ةc©§- و د©مåلا ت©+ ب©-رkل �ةHõاF ي°íلا 5ا§qلا و ن©œ<gلا
.HÄÑkïgœ يدا°لا فادJ&ا ر©ÄÑÜ- ىF©~ <õرõkل يدا°õل ماåلا وqلا

ة©لاملا تا~©ktíلا ةEرو ىõ> بõåل د©مåلا ةراد)ا لم6Ñkå و
Hÿا ن&/ÿل Hÿ8اوÑÿõÿلا ةÿمÿ°ÿاDÄÑÿة <ÿõÿل ىÿïلا بÿgÿÜÿلوÿملا ةtkرDة
ماåلا ب©-رkلا يD يIاثلا ~Fرملا لtk- ا§I&او ة8Ñا1 �يلو&لا

.داد5وõ+ با7Ñg ب©-رkلا د(ار ن> àاó .œp Iïراí+و
ز.سس

رئاز÷ا ةيدولوم

ءزج خصضت ديمعلأ ةرأدإأ
ةقلاعلأ تاقحتصسŸأ نم

9Ñÿgÿلا طÿمÿبرد +ÿœ5د لMÿير -ÿtÿõÿ©ÿل +ÿلاÿíÿ©ÿدMÿل وÿمwkõف
ةر©1&لا يJõ&لا تا§/اوH يD نوœ<gلا ا§MÅÑا> يkلا ءا1Ü&لا

با7Ñg و ف©ó 6ÑÜاDو و ةم8Ñاåلا ةMدولوH ة§/اوH ام©6Ñل
EÄÑ°Ü©°0 ة©o Mا&H9 بردملا لÑgلا طÜرMïثملا ةõلا ىkي
-ÄÑل حمõòk©gة +kÇÑt©ح HÄÑراJا Dلا يqملا تلوïgõد°> ة
رمM تEولا öرMk ل ير5Mد نا+ دF'وM اH وJ و ةلوgÜلا فا°6Ñkcا
ة©ÿ+اMÿqÿ)ا ةرو8Ñÿ يDÿ ةÿ>وÿمÿqÿمÿلا ع9Ñÿو ةFÿ©ÿíÿ©ÿ ض6ردMÿ و لا

ىHgkè قMtï يدا°لا لqåل ه©õ> ةHåõï لاHلا لF نا و ام©6Ñل
. ر8Ñí&لا دارqلا

ةيسضرألا ببسسب توا02 جراخ لابقتسسÓل رطسضي دق يلهألا
Jةراد)لا لا~- ل و اذ -°kâدر ر HدMرMلا ةÅÑgرلا و باM9اÑة

+ÿÿلاÿÿلوMÿة +ÿwÇÑÿض8و -ÿqÿدMÿ9ر&ا دÑÿ©ÿة Hÿõÿåتوا02 ب Dÿÿي
ةدو> ة©IاHò)ا نH ىMgï فوkwلا نا و ة8Ñا1 ةHداïلا تا>اÄÑلا
يJõ&لا ل6Ñ©qå اH وJ و اMåر6Ñ يÜg©åلا اJارHq ىلا ةلوgÜلا
D9و يÑå©8 ةÑågة H1 نœا ل(HòاI©لا ةkتوا02 جرا1 برد
ة©9Ñåو نH ب6Ñ©ÇÑå اH وJ و ةMلولا جرا1 ى0k لا6Ñkïgلا و
. ض6&اòلا يD راوÅÑملا ة8ÑõاوH و ءاgïلا ق©ktïل حHاÜلا يJõ&لا

سشامر ماسشه

جÈلا يلها

هيبعل ءاطخأأ سسردي يريزد
اهحيحصصتل ىعصسي و

›اجع حÎقت فأرطأأو ىصسيع نب سسيئرلأ ىلع ةلصصأوتم تاطوغصضلأ
-ÿÿÿkÿÿÿ8اوÑÿÿÿ9 لÑÿÿèÿÿو:ÿÿتا

ن+ ةراد)ا ىõ> داt-لا راIÇÑا
<ÿÿ©ÄÑÿÿى Hÿÿا ن/ÿل -ÇÑÿtÿ©ÿح
HÄÑÿÿلا راÿÿíÿÿرMÿÿا قFÿÿثÿÿر Eÿÿgÿل
ةلوgÜلا ىلا ةMåرÄÑلا ةدوåلا

1ÿ8اÑÿلا نا و ةÿqÿمÿ©ÿع Mب=ر
D9 يÑلا نامgïو ءا Jلا وHر
يدا°لا يلو'وHÄÑ لMqå يذلا

0ÄÑÿgÿ§ÿم HÿÜÿلاÿg©ن +ÉÑةرور
ر©HÇÑ يD يÿ(اÿ°ÿ§ÿلا لÿíÇÑÿلا
نا و ة8Ñا1 يوا°òل بردملا
ضÿÿÿåÉ+ ب0ÄÑ ل8Ñÿÿÿÿاوÿÿÿÿkÿÿÿÿلا
و هÿ©ÿ°ÿ+ ل8ÑÿاوHÿkÿ رداÇÑÿمÿلا
امF هIا و ام©6Ñل ضÄ©(رلا ن©+
Mÿåÿõÿلا مÿqÿمÿ©ÿع MÿدMÿن +ÿïÿ©ةم

Fÿÿgÿÿ©ÿةر Iÿâÿ©ÿر <ÿمÿõÿه :ÿ©ÿõÿة

. ة©9Ñاملا تاو°œp 6Ñثلا
تحÎقا فارطا

ةسضراعلا ةدايقل ›اجع
ةينفلا

Jÿÿÿÿو اذ -ÅÑÿÿÿÿ©ÿÿÿر +ÿÿÿåÉض
يلو- ة©IاHò)ا ىلا تا©åÜملا
ةداEÿÿ©ÿÿ يÿÿلاÿÿÿqÿÿÿ> بردÿÿÿمÿÿÿلا
قMÿرÿõÿíÿل ةÿíÿ°ÿ©ÿلا ة9Ñÿÿراÿÿåÿÿلا

فار:&لا ضåÉ+ نا و ة8Ñا1
ت8Ñõاو- ةراد)لا نH ة+رïملا

Hÿÿåÿÿ0 و هÿ6لا تلواÑÿkÿíÄÑÿرا
<ÿا ن(HòÿاIÿ©ÿة Eÿ©ÿدا-ÿل هÿرDÿïءا
تاÿÿ>اÄÑÿÿلا يDÿÿ يراÿÿÿwÉÑÿÿÿل
ةدو> تم- لا0 يD ةHداïلا
لÅÑò+ ا§MkرHq ىلا ةلوgÜلا

ذ°H و ي°kïلا نا رFذM يدا>
ة©°íلا ة9Ñراåلا نH ه+اIÄÑtا
ياد ن0ÄÑÿÿ©ÿÿ رIÇÑÿÿ قMÿÿرÿÿÿíÿÿل
+ÄÑgب HÅÑاFل Hدلو ةراد)ا ع
5H©يلر +ïي +Üلا .

سشامر ماسشه

ةركسسب دا–ا

دادزولب بابسش

سضفخت دأدزولب
ببصسب بتأورلأ

ةيلاŸأ ةمزألأ
-ÿÿÿqÿÿÿ7 ةراد)ا يرÑÿÿÿgÿÿبا

+õداد5و  Hí9واÑتا Hل/ا ن
ن©œ<gلا عó Hاí-ل ل8Ñوkلا

و يÿíÿ°ÿلا 5اÿqÿ§ÿلا نHÿ لFÿÿ و
ضÿwÿíÿ©É- لÿ/ا نHÿ يÿÿÜÿÿgÿÿلا
عÿÿÿÿ/ارÿÿÿÿ- بÄÑÿÿÿÿÿg+ �روÿÿÿÿÿ/لا
و قMرõíل ة©ÿلاÿمÿلا ل1ÿ©ÿادÿمÿلا
مHÿåÿâÿ اHÿ°ÿ§ÿ يIÿاÿÿåÿÿ- يÿÿkÿÿلا
ف©Eوÿ- دÿåÿ+ ة8Ñÿا1ÿ ةMÿدIÿ&لا
بÄÑÿg+ ةÿ°ÿ©ÿ:وÿلا ةÿÿلوÿÿgÿÿÜÿÿلا
-íÅÑءا+و ي FوروIلا اqدMد.

ن&ا ةم©õ> رداHÇÑ تدF&او
اوíï-ا ةراد)لا ضHqõÄ ءاÉÑ>&ا
+ÿÿلا(/ÿÿمÿÿاé <ÿÿõÿÿى -ÿwÿíÿ©Éض
ء~/ حMرkÄÑل اMداí- �ب-اورلا

Hÿلا نÿåÿمÿو �لاIÿtÿا و(+ÿœ=§م
ةïõ©õلا تا>اÄÑلا يD رارïلا+
ض9ارÿkÿ>ا مÿÿ=رÿÿ+ ةÿÿïÿÿgÿÿõÿÿمÿÿلا
+ÿÿÿåÉÑÿÿÿ§ÿÿÿم <ÿÿÿõÿÿا ى(/ÿÿي&ا ءار
-è©©تار Dرملا ي-gتا.

نم9Ñÿ  رارÿïÿلا اذJÿ يÿ-&اMÿو
6Ñÿÿ©ÿÿ6اÑÿÿة -ÿ7رÑÿ©ÿلا دÿ°ÿíÿïÿتا
+ÄÑÿÿÿÿg5&لا بHÿÿÿلا ةÿÿÿمÿÿÿلاÿÿÿ©ÿÿÿة
تÇÑÿÿí> يÿÿÿkÿÿÿلا ةÇÑÿÿÿåÿÿÿgÿÿÿلا
+ÿÿلاÿÿåÿÿدMÿÿد Hÿÿلا نÿÿïÿÿÜÿا<ÿتا
ًا8Ñو1ÇÑ �دgœلا يD ةMو©tلا

Hÿÿا ع(<ÿÿœلا نÄÑÿõÿÜÿ0 تاÿلاÿة
راIÿÿkÅÑÿÿا بe +ÄÑÿÿÿgراوÿÿÿÜÿÿÿلا
D©ض6ور FوروIل �اõkذF©نا ر
DرMلا ءا°+&ا^ قåï©gة] MkÇÑرد
-ÿر-ÿ©لا بÿgÿÜÿلوÿلا ةÿمÿtÿkÿرDة
.ة04IïÜ د©8Ñر+ يلو&لا

داد5وÿÿÿõÿÿÿ+ ةراد)ا ىÄÑÿÿÿåÿÿÿ-و
ةMدI&لا لI§r F ىõ> ر©õÄÑل
فHÿÿÿwÿÿÿkÿÿÿõÿÿÿ يL Dÿÿÿرòÿÿÿÿgÿÿÿلا
ةÿÿÿÿÿ©ÿÿÿÿÿ+ورو&لا تاMÿÿÿÿÿرودÿÿÿÿÿلا

ر©kÄÑل ىÄÑå- يkلا ة©ملاåلاو
ا§+ رمM يkلا ةÇÑågلا ةرíkلا
يÿíÅÑÿ- بÄÑÿg+ لFòÿ مÿلاÿÿåÿلا
.ءا+ولا

ز.سس



ةــــنصصرق

ايبيل ‘ ‘Óلأ
ن˘هار˘لا ع˘صضو˘لا ل˘ظ ي˘˘ف

ببصسب رئازجلا هفرعت يذلا
،«انورو˘ك» ضسور˘ي˘ف ي˘صشف˘ت
بعللا يفللا ديؤوم لصضف
دا˘˘ح˘˘تا ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل ي˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘لا
ى˘لإا ل˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا ،ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا

ل˘˘جأا ن˘˘م ه˘˘˘صسأار ط˘˘˘ق˘˘˘صسم
،ةيلاحلا فقوتلا ةرتف ءاصضق
يفللا لامعأا ليكو فصشكو
تا˘ح˘ير˘صصت ي˘ف ه˘ق˘ي˘ق˘˘صشو
دجاوتم ريخألا نأا ةيفحصص
ةا˘ي˘ح ضشي˘ع˘˘يو ا˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل ي˘˘ف

ذ˘˘خأا ع˘˘م ًاد˘˘ج ة˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط
ر˘يذا˘ح˘م˘لاو تا˘˘طا˘˘ي˘˘ت˘˘حلا
.ةفورعملا ةيبطلا

ةيرئأز÷أ يصسنوتلأ يجÎلأ
ةرادإا تد˘˘˘˘˘˘˘˘˘بأا

يصسنوتلا يجرتلا
ي˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ب˘˘˘غر
ع˘˘˘م د˘˘˘قا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا

ةدايع نب نيصسح
بخت˘ن˘م˘لا بعل
يدا˘نو ي˘ن˘طو˘˘لا
،ةنيطنصسق بابصش
ر˘يرا˘ق˘ت تد˘˘كأاو
ةرادإا نأا ةيفحصص
ة˘˘ق˘˘يو˘˘صسلا با˘˘ب
م˘˘˘˘صسا تع˘˘˘˘˘صضو
يلودلا
نيطصشانلا نييرئازجلا ددع كلذب عفتريل ،عافدلا طخ ميعدت لجا نم اهتدنجا نمصض يرئازجلا
وهو «يصس ضسأا يصسلا» عفادم ةقفصص مامتا ةلاح يف نيبعل ةينامث ىلإا بهذلاو مدلا يدان يف
.لبق نم ثدحي مل يذلا يصسنوتلا يدانلا يف يصسايق مقر

سشين ام» رصصان نب
«لوبهم

مجن ةرادإا لصساري مل نيرم جاح نأا امب
ىلع نم هتلاقتصسا مي˘صسر˘ت˘ل ،ا˘ي˘با˘ت˘ك ةر˘ق˘م
ضسيئر ضضفر ،يدانلل ةينفلا ةصضراعلا ضسأار
هنا هب انعمج يصصخصش ثيدح يف ةرقم مجن
فنأاتصست مل ام بردم يأاب لصصتي نلو مل
نيرم هتلاقتصسا ناب ادكؤوم اهطاصشن ةلوطبلا
هنوك ىلا رظنلاب طقفو ملك درجم ىقبت
هب ماق ام اربتعم ةيباتك ةلصسارم يأا قلتي مل
ملعلا لئاصسو ربع ةلاقتصسا نم ضشتوكلا
ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘برد˘م ل˘ج نا ا˘م˘˘ب يدا˘˘ع ر˘˘ما
.تافرصصتلا هذه لثم ىلع اوداتعا

اهلفرعي طينحج
«لابرغلأ»ـب Ëاقو

يلها بعل اهب ماق يتلا كلت ةبيط ةتفل
بعللا لق˘ن رر˘ق ا˘م˘ن˘ي˘ح ط˘ي˘ن˘ح˘ج جر˘ب˘لا
ىتح هانكصس ر˘ق˘م ى˘لا لا˘بر˘غ˘لا ي˘نادو˘صسلا
ينعملا نا امب ةحار رثكاو هبناج ىلا نوكي
لمعيو اذه كانه ةقصش يف هدحول ضشيعي
ةمروفلا يف دجاوتلا لجا نم اعم يئانثلا
˘مدا˘ق ي˘ف ة˘لو˘ط˘ب˘لا فا˘ن˘ئ˘˘ت˘˘صسل ا˘˘ب˘˘صسح˘˘ت
ار˘ي˘ث˘ك بج˘عا لا˘بر˘غ˘لا نا ا˘م˘ك د˘ي˘عاو˘م˘لا
فرط ن˘م ا˘ه˘ب ي˘ظ˘ح ي˘ت˘لا ة˘فا˘صضت˘صسلا˘ب

ل هلعج يذلا رملا طينحج بعللا ةلئاع
. طينحج وفارب ... اقلطا ةبرغلاب رعصشي

؟جأرجر بيجتصسي له

ينيطنصسقلا يصضايرلا يدانلا قاصشع رصصأا
نب ف˘يدر˘لا ضسرا˘ح˘ل ع˘ي˘قو˘ت˘لا ةرور˘صض ى˘ل˘ع
مصسو˘م˘لا ضسار˘ح ة˘م˘ئا˘ق ي˘ف ه˘ع˘صضوو خ˘ي˘صشلا
هوربتعا نيينفلا نم ريثكلا ناو ةصصاخ لبقملا

يف يرئازجلا يرودلا ضسارح لصضفا نم ادحاو
تاناكمإا كلمي ه˘ناو ا˘م˘ي˘صسل ف˘يدر˘لا ف˘ن˘صص
هلقن لواح نم كانه نا ىتح نيريثكلا ترهبا
ينعملا ضضفر نكلو وداراب يدان فوفصص ىلا

اوبلاط ثيح هب رثكا نوقلعتي راصصنألا لعج
ةد˘م˘ل ه˘ع˘م د˘ق˘ع˘لا ط˘˘ب˘˘صض ةرور˘˘صضب جار˘˘جر
مصساوملا يف ىناع قيرفلا ناو ةصصاخ ةليوط
.يدانلا ءانبأا بايغ نم ةريخألا

ةيلاŸأ ةمأرغلأ
ةبعل تحصضأأ

فيطصس قافول ي˘صسنو˘ت˘لا برد˘م˘لا ضشيا˘ع˘ي
ةروصصب ةيدرفلا نيبعللا تابيردت يكوكلا

ى˘ل˘ع ر˘صصيو ا˘قل˘طا بعل˘ت˘ي ل ثي˘ح ة˘يد˘ج
ام ثدحتصسا هنا ىتح يدجلا قيبطتلا ةرورصض
يف رصصنع لك ى˘ل˘ع ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘مار˘غ˘لا ها˘م˘صس
وهو ديج لكصشب نيرامتلاب موقي ل قيرفلا
ن˘ع نو˘جر˘خ˘ي ن˘ي˘ب˘عل˘لا ل˘˘ع˘˘ج يذ˘˘لا ر˘˘ملا
دم˘ع˘ت˘ي ى˘ح˘صضا ن˘م كا˘ن˘ه نا ى˘ت˘ح ن˘ي˘تور˘لا
نم وج نيبعللا ضشياعي ىتح ءاطخألا باكترا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘ع˘˘صضو˘˘لا ن˘˘م م˘˘ه˘˘جر˘˘خ˘˘ي كح˘˘صضلا
. اهنوصشيعي

qarsana@essalamonline.com
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ديدج «كول»
د˘جاو˘ت ع˘ن˘م˘ي م˘ل

ي˘˘˘˘ف لاز˘˘˘˘غ ةو˘˘˘˘خإلا
ي˘˘ح˘˘˘صصلا ر˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا
ةعانصص نم ،ايلاطياب
عقاو˘م ى˘ل˘ع ثد˘ح˘لا
،يعامتجلا لصصاوتلا
د˘ي˘صشر ر˘ه˘ظ ا˘مد˘˘ع˘˘ب
«كول» ـب رداقلا دبعو
قلح للخ نم ديدج
للخ نمو ،امهيصسأار
،ةرو˘صشن˘م˘لا ةرو˘صصلا
يناعي يئانثلا نأا ودبي
امهلعج ام للملا نم
اذ˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب نا˘˘˘˘مو˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ي
.هرصسكل فرصصتلا

15

«تÓموأأ تيرفلأ» ىلع توÁ حا‚وب
يحصصلا ر˘ج˘ح˘لا بب˘صسب

ل˘˘ج ى˘˘ل˘˘˘ع ضضور˘˘˘ف˘˘˘م˘˘˘لا
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ن˘ي˘ب˘عل˘لا
ا˘نو˘ب˘عل ل˘صصاو˘ي ،م˘لا˘ع˘لا
ثدحلا ةعانصص نيفرتحملا

تا˘˘ثدا˘˘ح˘˘م˘˘لا لل˘˘˘خ ن˘˘˘م
هذه رودلا ءاجو ةيعامجلا
يني˘ع˘ب˘صس ن˘ب ى˘ل˘ع ةر˘م˘لا

بيرغلاو ،حاجنوب هليمزو
لكأا˘ي ه˘نأا د˘كأا حا˘ج˘نو˘ب نأا
ةرث˘كب «تل˘موأا تير˘ف˘لا»
هيلعو ،ةي˘لا˘ح˘لا ما˘يألا ي˘ف
ر˘˘صضخ˘˘˘لا فاد˘˘˘ه نو˘˘˘كصس
هنزو ىلع فوقولاب ابلاطم
.دادزي نأا نم افوخ
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ةÓصصلأ تيقأوم

ةمحر نب ديري ماه تصسأو^
›وغيف عم تاصضوافم ‘ اهلوخد يفنت رصصنلأ ةرأدإأ^

بختنملأ :يناجو
ليج هبصشي يلاحلأ

زرحمو0991
ميظع دئاق

«دوسسألا رسسنلا» بعاتم نم ديزي فقوتلا ديد“

ةصسأرد ‘ عرصشت قافولأ ةرأدإأ
مصسوم ءاهنإل ةيلاŸأ لول◊أ

ديج لكصشب قافولأ

ةركسسب دا–إا دادزولب بابسشفيطسس قافو

بتأورلأ سضفخت دأدزولب
ةيلاŸأ ةمزألأ ببصسب

ةلصصأوتم تاطوغصضلأ
ىصسيع نب سسيئرلأ ىلع
›اجع حÎقت فأرطأأو

ىلع رداقو زي‡ بختنŸا دادعت نأا دكأا
ةيباجيلا جئاتنلا نم ديزم دسصح
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ينطولا بختنملا يف هناكم ةراسسخ نم هفوخب فرتعا

لاقتنلأ تلصضف:ناــــفز
يصضاملبو يصسورلأ يرودلأ ىلإأ

ريثكلأ يل مدق فرتحم بردم

مامتهلأ..سضورعلأ ديدع تكلتمأ»^
 «أراماصس ¤إأ لاقتنلأ ببصس مأÎحلأو

«باعصصلأ زواŒ نم يننكم يصضاملب معد»^


