
30 ضص

13 ـلأ هتيحسض دسصحي ءابولأ

كيرافوب ىفصشتصسم لامع
اددـــ‹ نوـــجتحي

40ضص
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تÓئاعلل معدلأ ميدقتل ةظقي ةيلخ بيسصنتب بلاط
ءأرجإلأ أذه لعفب تررسضت يتلأ ةسشهلأ

رهسشأل يفكي يئأذغلأ نوزıأ نأأ دكأأ قيزر
ايحسص اهيلع روجÙأ تايلولأ نيومتب دهعتو ةليوط

0202 ليرفأأ50 ةياغ ىلإأ

ت’اصصتا زكرم قيلعت
ةيرئازجلا ةيوجلا

40 ضص

ةحلسصم ضسيئر ةلاقإأو قيق– ةن÷ دافيإاب أوبلاط
ةيدعŸأ ضضأرمألأ

ةداŸأ هذه عيبل «فيدورغأأ» طاقن عيمج حتف ةليلق مايأأ نوسضغ يف ءأودلأ أذه نم ةبلع فلأأ023 يلأوح ريفوت

«نيكورولك» تانوزخم عيمجت
تايلديصصلاو ةيلحملا رباخملا نم

تايفصشتصسملاب همادختصسا رصصحل
40ضص

ضصيخرتلأ ما˘ظ˘ن ة˘مو˘ك˘ح˘لأ تط˘ق˘سسأأ
ن˘ع ،ي˘˘ح˘˘سصلأ ر˘˘ج˘˘ح˘˘لأ ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ

لقن ىلع نولم˘ع˘ي ن˘يذ˘لأ ن˘ي˘عزو˘م˘لأ
أذ˘كو ن˘ي˘حÓ˘ف˘لأو ع˘ئا˘سضب˘˘لأو ع˘˘ل˘˘سسلأ

.ةئزجتلأ راجت
ضسيئر ،رأونلوب رهاطلأ جاحلأ فسشك

ي˘ف ،ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لأو را˘˘ج˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج
ي˘˘˘ف ه˘˘˘با˘˘˘سسح ىل˘˘˘ع هر˘˘˘سشن ح˘˘˘ير˘˘˘˘سصت
ه˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جأ بق˘˘˘ع ،«كو˘˘˘ب˘˘˘سسيا˘˘˘ف˘˘˘لأ»
ه˘نأأ ،ق˘˘يزر لا˘˘م˘˘ك ،ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لأ ر˘˘يزو˘˘ب
لمعلأ ديمجت عامتجلأ لÓخ ررقت
ع˘˘˘ئا˘˘˘سضب˘˘˘لأو ع˘˘˘ل˘˘˘سسلأ ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن ضصخر˘˘˘˘ب
ن˘ي˘عّزو˘م˘لأو ن˘ي˘حÓ˘ف˘˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب
.ةئزجتلأ راّجتو

تاباصصإ’ا ددع عافترإا
 «انوروك» ـب ةدكؤوملا

ةلاح115 ىلإا رئازجلا يف
30 ضص

نماسضتلأ ىلإأ بعسشلأ وعدي يميهأربإلأ بلاط دمحأأ
«انوروك» ةحفاكمل تاطلسسلأ تاهيجوتب ذخألأو

لصضفب نكمتيصس زيزعلا اننطو»
زواجت نم هلاجر ةميزعو هللا

«مÓصسب ةنحملا هذه

40ضص

ةبعصصلا ةلمعلا عيب نينقتل فراصصملا نيب اقوصس ثدحتصست ةموكحلا
30 ضص«رأوكسسلأ» قوسس ىلع ءاسضقلل تأوطخلأ ىلوأاك

ةقفارمب ة’ولا رمأاي لوأ’ا ريزولا
يحصصلا رجحلا راثآا ليلذتل نينطاوملا

30ضص

راجتو نيعزوملاو نيحÓفلا يفعُت ةموكحلا
يحصصلا رجحلا لÓخ سصيخرتلا طرصش نم ةئزجتلا

30 ضص

50ضص

! .. اوفلخأاو اودعو .. « نطاوملل تاجايتح’ا لك نمصضنصس» .. رايمأاو ة’وو ءارزو^
بيرق نم مداقلا عوجلا نادنصسو «انوروك» ءابو ةقرطم نيب ةموكحلا^

.. Úيحصصلا رج◊او رظ◊اب نطاوŸا مزتلإا
؟.. ةنوؤوŸا Òفوتب ةلودلا تمزتلإا له

ةلسصأوتم ةيئأذغلأ دأوŸأ ضضعبو رسضÿأ .. بيل◊أو ديمسسلأ نع ثحبلأ ةلحر «انوروك» ةمزأأ زع ‘

ريفوتب رمأات ةعانصصلا ةرازو
01 سسايكأا يف ديمصسلا
ةردنلا يدافتل مارغوليك



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
ÊوÎكلإ’ا ديÈلا

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
اوعو اوعمصسإا

زيم˘ي يذ˘لا سضو˘م˘غ˘لا ل˘ي˘ل˘ق˘ت ل˘جأا ن˘م
تاعئاسشلل دح عسضوو ،«انوروك» سسوريف
سصوسصخب ملاعلا تحسستكإا يتلا ةريثكلا

تحسضوأا ،هاودع لاقتنا ةيفيكو هتازيمم
سسمأا اهل نايب يف ةيملاعلا ةحسصلا ةمظنم
نأا ،تنرتنإلا يف يم˘سسر˘لا ا˘ه˘ع˘قو˘م ى˘ل˘ع
،ءاوهلا ربع لقتني ل (91‐ديفوك) سسوريف
،مÓكلا وأا لاعسسلاو سساطعلا ذاذر ربع لب
يف رقتسسي نأا نم لقثأا ذاذرلا نأا ةزربم
ىلع ةرسشابم طقسسي وهف كلذل ، ءاوهلا
ه˘˘نأا تفا˘˘سضأاو ،ح˘˘ط˘˘˘سسألا قو˘˘˘فو سضرألا
ىل˘ع تن˘ك اذإا ىود˘ع˘لا ل˘ق˘ت˘ن˘ت نأا ن˘كم˘ي
سصخ˘سش ن˘م ر˘˘ت˘˘م1 ن˘ع ل˘˘ق˘˘ت ة˘˘فا˘˘سسم
ثولم حطسس سسمل لاح يف وأا ،باسصم
وأا ،فنألا ،نينيعلا سسمل مث تاسسوريفلاب
.امهلسسغ لبق نيديلاب مفلا

ةيندŸا ةيام◊ا ىتح
! .. ملصست ⁄

ءا˘˘ب˘˘طألا ،ن˘˘ي˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ما˘˘˘ع د˘˘˘ع˘˘˘ب
سسوريف و˘ه ا˘ه ،ءارزو اذ˘كو ،ن˘ي˘سضر˘م˘م˘لاو
،ةيندملا ةيامحلا تيب محتقي كاتفلا «انوروك»
عاطقل ةيندملا ةيامحلا حلاسصم تذختإا ثيح
يف ،ةريوبلا ةيلو رقم بونج ،نلزغلا روسس
ـل رفوت امل اقفو ةيسضاملا ةليلقلا تاعاسسلا
ا˘ي˘ئا˘˘قو ءار˘˘جإا ،تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م ن˘˘م «مÓ˘˘سسلا»
ةيامحلا دارفأا نم رسصانع3 قح يف ايزارتحإاو
ةأارمإاب عوبسسأا لبق اوكتحا دق اوناك ةيندملا

.ءابولا اذهب ةباسصم

ةعئاصشلا لتقي قيزر

لخدتي نأا لإا ،ةراجتلا ريزو ،قيزر لامك ىبأا
ط˘سسو تجار ي˘ت˘لا تا˘عا˘سشإÓ˘˘ل د˘˘ح ع˘˘سضو˘˘ل
سصوسصخب ةريخألا تاعاسسلا يف نينطاوملا
د˘م˘حأا ي˘سس رو˘سسي˘فور˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘لا˘˘ح˘˘لا
ع˘قاو˘م˘ب ر˘سشن سضع˘ب˘لا نأاو ة˘سصا˘خ ،يد˘ه˘م˘˘لا
،قيزر دكأاو ،يفوت هنأا يعامتجإلا لسصاوتلا
يف ةيمسسر˘لا ه˘ت˘ح˘ف˘سص ى˘ل˘ع ه˘ل رو˘سشن˘م ي˘ف
ديق ى˘ل˘ع لاز˘ي ل ي˘ن˘ع˘م˘لا نأا ،«كو˘ب˘سسيا˘ف˘لا»
.ةديلبلا ىفسشتسسم يف جÓعلا ىقلتي و و ةايحلا

نهل ةي–

نماسضتلاو لفاكتلا د˘ها˘سشم˘ل رار˘م˘ت˘سسإا ي˘ف
ةسصاخ ،«انوروك» ةمزأا زع يف نييرئازجلا نيب
لوح نطولا عوبر فلتخم نم عيمجلا فافتلإا
اذه نم اررسضت رثكألا مهنوك ةديلبلا ناكسس
تاعوطتملا ةوسسنلا نم ددع تعرسش ،ءابولا
هذه بابسش بناج ىلإا ،ةيادرغب «مزعلا» ةيعمجب
ةمامك فلأا001 ةطايخل ةردابم يف ةيعمجلا
ناكسس ىلإا اهلقن لجأا نم ةيبط تافسصاومب
اذه يف ةديدج ةينماسضت ةبه يف ،دورولا ةنيدم
ةياهن ةنحسش لوأا لقن متيسسو ،سساسسحلا فرظلا
فا˘˘ع˘˘سسإا ةرا˘˘ي˘˘سس ر˘˘ب˘˘ع يرا˘˘ج˘˘لا عو˘˘˘ب˘˘˘سسألا

.سضرغلا ذهل ةيعمجلا اهتسصسصخ

qarsana@essalamonline.com
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ةعفان ةراصض بُر
،«انوروك«سسوريف تانسسح نم

ر˘˘˘سسألا ل˘˘˘˘م˘˘˘˘سش م˘˘˘˘ل دا˘˘˘˘عأا ه˘˘˘˘نأا
نإا ف˘سصنأا ه˘نأا ا˘م˘ك ،ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا

نييرئاز˘ج˘لا لا˘جر˘لا لو˘ق˘لا ح˘سص
تا˘ب˘جو˘لا ةدو˘ع˘ب او˘حر˘ف ن˘˘يذ˘˘لا
يتلا يرئازجلا خبطملل ةيديلقتلا
نلسصح تافظوم تويب نم حوفت

،ر˘˘جألا ة˘˘عو˘˘فد˘˘م ل˘˘ط˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع
عفد زبا˘خ˘م˘لا ز˘ب˘خ ن˘م فو˘خ˘لاو
،«عولطملا» دادعإل تا˘ير˘ئاز˘ج˘لا

ن˘م˘ّسسم˘لا ل˘ث˘م ىر˘خأا تا˘˘ب˘˘جوو
نونجلا هيلعو ،ريرغبلاو نّيلملاو
ءارسشل نيير˘ئاز˘ج˘لا با˘سصأا يذ˘لا
هجئاتن ترهظ ،ةنيرفلاو ديمسسلا
.ناديملا يف

!..«انوروكلا» نمز ‘ ماقتنإ’ا
رو˘ت˘˘كد˘˘لا جر˘˘خ

،ي˘ف˘˘سسو˘˘ي د˘˘م˘˘ح˘˘م
ة˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سصم سسي˘˘˘ئر
ة˘يد˘ع˘م˘لا سضار˘مألا
ىفسشتسسمب
ن˘˘˘˘˘ع ،كيرا˘˘˘˘˘فو˘˘˘˘˘ب

نأا د˘˘كأاو ،ه˘˘ت˘˘˘م˘˘˘سص
ىعسست افار˘طأا كا˘ن˘ه
ءابو ةمزأا لÓغتسسل
ةيفسصتل ،«ا˘نورو˘ك»
عم ةقيسض تاباسسح
ن˘ي˘ح ي˘ف ،ه˘سصخ˘سش
،بل˘ط˘ت˘˘ي تقو˘˘لا نأا

ي˘˘ل˘˘ح˘˘ت˘˘لا ،ه˘˘ب˘˘˘سسح
حورو ءود˘˘˘˘ه˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب
ل˘ك ن˘ي˘ب ن˘ما˘سضت˘لا
يبطلا كلسسلا دارفأا
فرظلا اذه ةهجاومل
.ئراطلا

! .. رئاز÷ا «اداتنوÁر»
سسي˘˘˘ئر ة˘˘˘ئرا˘˘˘ط˘˘˘لا فور˘˘˘ظ˘˘˘لا ف˘˘˘ع˘˘˘سست م˘˘˘ل

هجمانرب ذيفنتل ،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا
تقو˘لا سضع˘ب ى˘ت˘ح ه˘ط˘ع˘ت م˘ل ل˘ب ،ي˘با˘خ˘˘ت˘˘نلا

يداسصتقلا فرظلا ةهجاوم ،سسافنألا طاقتلل
«انوروك» سسوريف ببسسب مقافتملاو ادج ءيسسلا
تÓكسشم لح نم اديقعت رثكأاو بعسصأا اودبت
،ايئزج ةحاترم تناك دÓب يف لغسشلاو نكسسلا
ةجاحب ةيرئازجلا ةلودلا ،9102 ماع لولح لبق
لامكتسسإل ،0202 يف «اداتنومير» وأا ةزجعمل
ماظنلا تا˘ف˘ل˘خ˘م زوا˘ج˘ت˘ل ءا˘ن˘ب˘لا ةدا˘عإا ة˘ل˘حر˘م
سضو˘ه˘ن˘ل˘ل سسي˘ئر˘لا ط˘ط˘خ د˘ي˘سسج˘تو ،ق˘با˘˘سسلا

.يومنتلا ديعسصلا ىلع ةسصاخ دÓبلاب اددجم

! .. لاوحأ’ا Òغُم هللا ناحبصس
عباط ريغ دق «انوروك» سسوريف نأا ودبي

،ءوسست اهلعجو ،ملاعلا ءامعز نيب تاقÓعلا
يه اه ،«لسسع ىلع نمسس» اوناك امدعبف
ذنم موي دعب اموي مهنيب روطتت تافÓخلا
ةفيحسص تلاق ثيح ،«انوروك» ةمزأا راجفنإا
نإا ،ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا «تو˘نور˘حأا تو˘˘ع˘˘يد˘˘ي»
،ل˘كر˘ي˘م Ó˘ي˘ج˘نأا ة˘ي˘نا˘م˘لألا ةرا˘سشت˘˘سسم˘˘لا

ءارزو˘لا سسي˘ئر ،و˘ها˘ي˘˘ن˘˘ت˘˘ن بل˘˘ط تسضفر
سسفنت ةزهجأاب بيبأا لت ديوزت يليئارسسإلا

ة˘ج˘لا˘ع˘م ي˘ف ا˘ه˘˘ماد˘˘خ˘˘ت˘˘سسل ي˘˘عا˘˘ن˘˘سص
د˘ياز˘ت˘ت ن˘يذ˘لا «ا˘نورو˘˘ك» ـب ن˘˘ي˘˘با˘˘سصم˘˘لا
.ليئارسسإا يف عراسستم لكسشب مهدادعأا



ن˘˘ي˘˘با˘˘سصم˘˘لا دد˘˘ع ع˘˘˘ف˘˘˘ترإا
ي˘˘ف «ا˘˘نورو˘˘ك» سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب
،ةلاح115 ى˘˘لإا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةنراقم ةلاح75 غلب عافتراب
،(ةلاح454) سسمأا لوأا مويب
ةا˘˘فو ي˘˘ت˘˘لا˘˘ح ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘سستو
ةليسصح ع˘ف˘تر˘ت˘ل ن˘ي˘تد˘يد˘ج
اندÓب يف كاتفلا ءابولا اذه
.ةافو ةلاح13 ىلإا

قطانلا ،راروف لامج فسشك
ة˘ع˘با˘ت˘م ة˘ن˘ج˘ل˘ل ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا
،«انورو˘ك» سسور˘ي˘ف ي˘سشف˘ت
تل˘ج˘سس ةا˘فو˘لا ي˘˘ت˘˘لا˘˘ح نأا
،وزو يزيت ةيلو نم لكب
ن˘م غ˘ل˘ب˘ي بر˘ت˘˘غ˘˘م ل˘˘جر˘˘ل
ةيناث˘لاو ،ة˘ن˘سس57 ر˘م˘ع˘لا
ىل˘فد˘لا ن˘ي˘ع˘ب ا˘سضيأا ل˘جر˘ل
،ةنسس46 رم˘ع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘ي

تلا˘ح نأا ى˘˘لإا را˘˘سشأا ا˘˘م˘˘ك
ى˘˘ل˘˘ع تل˘˘˘ج˘˘˘سس ة˘˘˘با˘˘˘سصإلا

لا˘قو ،ة˘يلو63 ىو˘ت˘سسم
ربكأا ةدي˘ل˘ب˘لا ة˘يلو ى˘ق˘ب˘ت»
ا˘˘ندÓ˘˘ب ي˘˘ف ءا˘˘بو˘˘ل˘˘ل ةرؤو˘˘˘ب
نم ة˘لا˘ح022 اهليج˘سست˘ب
ى˘ل˘˘ع ة˘˘لا˘˘ح115 ن˘˘˘ي˘˘˘˘ب
.«ينطولا ىوتسسملا

ـه.دأوج

watan@essalamonline.com
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بلا˘ط د˘˘م˘˘حأا رو˘˘ت˘˘كد˘˘لا ا˘˘عد
،يرئازجلا بعسشلا ،يميهاربإلا
حور بي˘˘ل˘˘غ˘˘˘ت ةرور˘˘˘سض ى˘˘˘لإا
يلح˘ت˘لاو ي˘ن˘طو˘لا ن˘ما˘سضت˘لا
تاهيجوتب ذخألاو طابسضنلاب
لجأا نم ة˘ي˘ح˘سصلا تا˘ط˘ل˘سسلا
.«انوروك» سسوريفل يدسصتلا

د˘م˘حأا ه˘ه˘˘جو ءاد˘˘ن ي˘˘ف ءا˘˘جو
ى˘˘˘لإا ،ي˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘هار˘˘˘بإلا بلا˘˘˘ط
زاتجي يلاغلا اننطو» ،بعسشلا

راسشتنا اهسضرف ةريطخ ةنحم
يملاع˘لا ا˘نرو˘ك سسور˘ي˘ف ءا˘بو
تا˘˘ط˘˘ل˘˘˘سسلا ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت يذ˘˘˘لا
اه˘تا˘يو˘ت˘سسم ل˘كب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

ةيؤورو ةمكح˘ب هر˘ي˘ي˘سست ى˘ل˘ع
تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإلا˘˘ب ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسمو
ة˘ير˘سشب˘لا تارد˘ق˘لاو ة˘يدا˘م˘˘لا
انل سسيل» فاسضأاو ،«ةرفوتملا
ةبعسصلا فورظلا هذه لثم يف
حور بلغن نأا ّلإا ةسساسسحلاو
ىلحت˘نو ،ي˘ن˘طو˘لا ن˘ما˘سضت˘لا
ذ˘خأا˘نو ،ر˘ب˘سصلاو طا˘ب˘سضنلا˘ب
ةيحسصلا تاطلسسلا تاهيجوتب
ة˘م˘ل˘كل ع˘م˘ت˘سسنو ،دÓ˘ب˘لا ي˘ف
نيذ˘لا ن˘ي˘سصت˘خ˘م˘لاو ءا˘ب˘طألا
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ع˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج م˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘حأا
بلاط اعدو اذ˘ه .م˘ه˘تا˘ي˘ح˘سضت
ىلإا نيير˘ئاز˘ج˘لا ،ي˘م˘ي˘هار˘بإلا

دوهجلا لوح فافتلإلا ةرورسض
ماعلا نيعاطقلا يف ة˘لوذ˘ب˘م˘لا

،ءابولا اذهل يدسصتلل سصاخلاو
تاءار˘˘˘˘جإا لÓ˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘˘م كلذو

تقولا يف اهنع ليدب ل ةيئاقو
،لز˘ع˘لاو ر˘ج˘˘ح˘˘لا˘˘ك ،ن˘˘هار˘˘لا

ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا ن˘˘م ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت˘˘لاو
ذخألا عم ،لقنتلا نم ليلقتلاو
حور يف ةيبطلا تاداسشرإلاب
ءوده˘لاو رزآا˘ت˘لاو ي˘خآا˘ت˘لا ن˘م
ىلإا با˘سست˘حلاو طا˘ب˘سضنلاو
دمحأا فيسضي ‐ لجو زع هللا

ددسش يذلا ،‐يميهاربإلا بلاط
ةناهتسسلا مدع ةرورسض ىلع
ىلع كاتفلا ءابولا اذه رطخب
سسف˘˘ن ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘عاد ،ة˘˘ير˘˘سشب˘˘˘لا
˘˘˘مد˘˘˘ع ى˘˘˘لإا ا˘˘˘سضيأا قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا
تا˘˘با˘˘ط˘˘خ˘˘لا ءارو رار˘˘ج˘˘˘نلا
يف بعرلا عرزت يتلا ةعزفملا
ة˘ن˘مآلا ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا سسو˘˘ف˘˘ن
يف ةقثاو˘لاو ه˘ل˘ل ة˘ب˘سست˘ح˘م˘لا

ل» فدرأاو ،ة˘˘˘˘مألا تا˘˘˘˘قا˘˘˘˘˘ط
ةظقيلا لب ليوهت لو نيوهت
رب˘سصلاو ة˘يا˘قو˘لاو ة˘ط˘ي˘ح˘لاو
ا˘م˘ل˘ك ه˘˘ل˘˘لا ه˘˘ب ا˘˘نر˘˘سشب يذ˘˘لا
.«ةبيسصم انتباسصأا

يميهاربإلا روتكد˘لا لا˘ق ا˘م˘ك
زيزعلا اننطو«،هئادن ماتخ يف
لوأا ه˘ل˘لا ل˘سضف˘ب ن˘كم˘˘ت˘˘ي˘˘سس
زواجت نم ايناث هلاجر ةميزعو
فاسضأاو ،«مÓسسب ةنحملا هذه
ي˘ت˘لا ن˘ح˘˘م˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا»
رم ىلع اندادجأاو انؤوابأا اهادحت
ةدحوب اهن˘م او˘جر˘خ رو˘سصع˘لا

م˘ه˘ت˘م˘ل˘ك عا˘م˘ت˘جاو م˘ه˘˘ف˘˘سص
.» نيرسصتنم

ر.نوراه

اموسسرم ،ةموكحلا تردسصأا
قوسس سسيسسأاتب يسضقي ايذيفنت
فدهي ،فراسصملا نيب فرسصلل
ةبعسصلا ةلمعلا عيب نينقت ىلإا
ىلع ايئاهن يسضق˘يو ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب

قو˘سسلا ي˘ف ع˘ي˘ب˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
قو˘سس» ـب ة˘فور˘ع˘م˘˘لا ءادو˘˘سسلا
ردسص يذلا موسسرملا .«راوكسس
ةديرجلا نم61 ـلا ددعلا يف
سسي˘سسأا˘ت˘ب ي˘سضق˘ي ،ة˘ي˘م˘˘سسر˘˘لا
،فراسصم˘لا ن˘ي˘ب فر˘سص قو˘سس
ي˘ف ل˘خد˘ت˘˘لا˘˘ب ا˘˘ه˘˘ل ح˘˘م˘˘سسيو
ل زا˘˘ه˘˘˘ج را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف قو˘˘˘سسلا

هلمعو هميظنت ددحي يزكرم
،ر˘ئاز˘ج˘لا كن˘ب ن˘˘م ة˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
ن˘ي˘ب فر˘سصلا قو˘سس ل˘˘م˘˘سشتو
تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ل˘˘ك ،فرا˘˘˘سصم˘˘˘لا
ةلمع˘لا˘ب ل˘جألو اد˘ق˘ن فر˘سصلا
ةيبنجألا تÓ˘م˘ع˘لاو ة˘ي˘ن˘طو˘لا
حمسسيو،ةيرحب ليوحتلل ةلباقلا
كونبل˘ل ،يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا مو˘سسر˘م˘لا
تايل˘م˘ع˘ب ما˘ي˘ق˘لا˘ب ةد˘م˘ت˘ع˘م˘لا
ر˘ي˘غ كو˘ن˘ب ع˘م اد˘ق˘˘ن فر˘˘سصلا

ءاج ،هتاذ قايسسلا يف   .ةميقم
ن˘كم˘ي ه˘˘نأا ،رار˘˘ق˘˘لا داو˘˘م ي˘˘ف
مايقلا ن˘يد˘م˘ت˘ع˘م˘لا ءا˘ط˘سسو˘ل˘ل
كونب عم ادقن فرسص تايلمعب

مهل حمسسي ا˘م˘ك ،ة˘م˘ي˘ق˘م ر˘ي˘غ
وأا مهنيب اميف اهب مايقلا  كلذك
باسسحل وأا سصاخلا مهباسسحل

ة˘ن˘يز˘خ˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ب م˘ه˘ن˘ئا˘بز
امك ،ةبعسصلا ةلمعلاب ةيمومعلا
ءا˘ط˘سسو˘لا ءلؤو˘˘ه ن˘˘كم˘˘ت˘˘ي˘˘سس
ةسصاخلا م˘ه˘ت˘ن˘يز˘خ لا˘م˘ع˘ت˘سسا
ا˘م˘ك ،ة˘ب˘ع˘سصلا تا˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا˘˘ب
اميف ،عئادولا عمج مهل سصخري
نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا سصن بسسح ن˘˘كم˘˘˘ي
فر˘˘˘˘سصلا قو˘˘˘˘سس ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسو˘˘˘˘ت
.ةيلام ريغ تاسسسسؤومل
نم7 ةدا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا سصن بسسحو
فلا˘سسلا يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا مو˘سسر˘م˘لا
ن˘ي˘ب سضوا˘˘ف˘˘ت˘˘لا نإا˘˘ف ،ر˘˘كذ˘˘لا
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ن˘ي˘˘ل˘˘خد˘˘ت˘˘م˘˘لا
فر˘سصلا را˘ع˘سسأا نأا˘سشب قو˘سسلا

ىلع ةقبطملا ةدئافلا تلدعمو
سضوافتلا متي ،فرسصلا تايلمع
ى˘ل˘ع ن˘ي˘ل˘خد˘ت˘م˘لا ن˘˘ي˘˘ب ه˘˘ي˘˘ف
يف هنأا ريغ ،قوسسلا ىوتسسم
،دمتعملا طي˘سسو˘لا ءار˘جإا ة˘لا˘ح
،هنئابز باسسحل فرسص ةلماعم
ر˘ئاز˘ج˘˘لا كن˘˘ب ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف نو˘˘كيو
نأا يغبن˘ي ل ،ل˘با˘ق˘م˘لا فر˘ط˘لا
ةر˘تو˘ف˘م˘لا را˘ع˘سسألا زوا˘˘ج˘˘ت˘˘ت
ف˘˘لألا ن˘˘م د˘˘حاو ،ن˘˘ئا˘˘بز˘˘˘ل˘˘˘ل
ح˘˘جر˘˘م˘˘لا ر˘˘ع˘˘سسلا ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م
ط˘ي˘سسو˘لا فر˘ط ن˘م دد˘˘سسم˘˘لا
ةلمع لك ءارسش دنع دمتعملا

ةميقلا ديدح˘ت خ˘يرا˘ت˘ب ة˘ب˘ع˘سص
.ةينعملا

ر.نوراه

ةرازو˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘سصم تقر˘˘˘˘˘بأا
،ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ةلو ،ى˘˘لوألا
،اهلÓخ نم مهمزلت ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ب
ةيلخادلا ريزو فارسشإا تحتو
ةئيهتو ةيلحم˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لاو
ءا˘سسؤور ف˘˘ي˘˘ل˘˘كت˘˘ب ،م˘˘ي˘˘ل˘˘قلا
،مايق˘لا˘ب ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا سسلا˘ج˘م˘لا
ر˘ئاود˘لا ءا˘سسؤور فار˘سشإا تح˘ت
بسسح ن˘ي˘˘بد˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ةلو˘˘لاو
ءايحألا ريطأاتو ميظنتب ،ةلاحلا

ةيناكسسلا تاعمجتلاو ىرقلاو
نا˘˘م˘˘سض م˘˘ت˘˘ي نأا بج˘˘ي ثي˘˘ح
ىر˘˘ق˘˘˘لاو ءا˘˘˘ي˘˘˘حألا ر˘˘˘ي˘˘˘طأا˘˘˘ت
ةيئلولا تايعمجلاو نايعألاو
لاجم يف ةطسشا˘ن˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘لاو
كلذ ي˘˘˘ف ا˘˘˘م˘˘˘ب ن˘˘˘ما˘˘˘سضت˘˘˘˘لا
لÓ˘ه˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا بتا˘˘كم˘˘لا
ةفا˘سشكلاو ير˘ئاز˘ج˘لا ر˘م˘حألا
بسسح ،م˘ت˘ي˘˘سسو ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘سسإلا
ىلع نييعت ،ا˘ه˘سسف˘ن ة˘ق˘ي˘ثو˘لا

وأا ة˘ير˘قو ي˘ح ل˘˘ك ىو˘˘ت˘˘سسم
ةنجل لوؤوسسم ،ينكسس عمجت
باب نم متي نأا لسضفملا نمو
ي˘لوؤو˘سسم ن˘ي˘ي˘ع˘˘ت ة˘˘يو˘˘لولا
ناو هÓ˘عا رو˘كذ˘م˘لا ءا˘˘ي˘˘حألا
سسي˘˘ئر ن˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ي كلذ رذ˘˘˘ع˘˘˘ت
دحا يدلبلا يبعسشلا سسلجملا
نو˘م˘ي˘ق˘ي ن˘م˘م ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
عمج˘ت˘لا وا ة˘ير˘ق˘لا وا ي˘ح˘لا˘ب
ى˘ظ˘˘ح˘˘ي نا ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ن˘˘كسسلا
ةراسشلا ع˘م نا˘كسسلا مار˘ت˘حا˘ب
عسضو يف لثمتي فدهلا نا ىلإا
ه˘˘ن˘˘م˘˘سضي ي˘˘ب˘˘ع˘˘سش ر˘˘ي˘˘˘طأا˘˘˘ت
وأا م˘˘ه˘˘سسف˘˘˘نأا نو˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا

ماهملا لثم˘ت˘ت˘سسو  م˘هو˘ل˘ث˘م˘م
ناجللا هذهب ةطونملا ةيسسيئرلا
ي˘ف ا˘ه˘ب˘ي˘سصن˘ت م˘ت˘ي˘˘سس ي˘˘ت˘˘لا
كلتو ةزوعملا رسسألا ءاسصحا
لÓخ ةدعاسسم ىلإا جاتحت يتلا
عسضوو ،يحسصلا رجحلا ةرتف
ةروسص يف ةيلحملا تاطلسسلا

نا˘˘˘˘كسسلا تلا˘˘˘˘غ˘˘˘˘سشنا ل˘˘˘˘ك
رجحلا ةرتف لÓخ مهتاجايتحاو
ةيمومعلا تاطلسسلا ةدعاسسمو
تا˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا˘˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
.ناكسسلل ةهجوملا

،ةي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه ر˘ي˘طأا˘ت د˘سصقو
ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ر˘˘يزو و˘˘عد˘˘˘ي˘˘˘سس
ةئيهتو ةيلحم˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لاو

سسلا˘ج˘م˘˘لا ءا˘˘سسؤور ،م˘˘ي˘˘ل˘˘قلا
بيسصنت ىلإا ةيدلبلا ةيبعسشلا

ةعباتمو ةظقيل˘ل ة˘يد˘ل˘ب ة˘ي˘ل˘خ
(91 د˘ي˘فو˘˘ك) سسور˘˘ي˘˘ف ة˘˘مزأا

م˘ت˘ي نأا بج˘˘ي ذإا ا˘˘هر˘˘ي˘˘ي˘˘سستو
هذ˘ه ا˘˘يÓ˘˘خ طا˘˘سشن ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت
ىو˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،ة˘˘˘مزألا
ءا˘˘سسؤور فر˘˘ط ن˘˘م ،يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
،ن˘ي˘بد˘ت˘ن˘م˘لا ةلو˘لاو ر˘ئاود˘˘لا

يغبني نيح يف ،ةلاحلا بسسح
ةعباتملل جذومن عسضو متي نأا

ةيئلولا ايÓخلا ىوتسسم ىلع
تفا˘سضأاو كلذ˘ل ة˘سصسصخ˘م˘لا
سصخي اميف هنأا ،اهتاذ ةقيثولا
،ريظنلا ةعطقنم ةينطو ةئبعتب
نأا ةلو˘لا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي ه˘˘نإا˘˘ف
لك ةئبعت ىلع اسضيأا اوظفاحي
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘ير˘سشب˘لا دراو˘˘م˘˘لا
،فور˘ظ˘لا هذ˘ه ي˘ف ة˘˘ع˘˘فا˘˘ن˘˘لا

نم يعوطتلا لم˘ع˘لا ر˘ي˘طأا˘تو
ىل˘ع ة˘مزألا را˘ثأا ل˘ي˘لذ˘ت ل˘جأا
ر˘مألا ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ذإا ،ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

لاجر عيمج ةئبعتب اسصوسصخ
ل ،ن˘ي˘عو˘ط˘ت˘م˘لا ن˘م ذا˘ق˘˘نإلا
نينوكملا كئلوأا مهنم اميسس
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا فر˘˘ط ن˘˘م
كلسس اذكو ةيندملا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل
يف نودجوي نيذلا نيملعملا
ن˘ع ف˘قو˘ت ةر˘ت˘ف ي˘ف فر˘ظ˘لا
ا˘˘ق˘˘ب˘˘ط ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو ،طا˘˘˘سشن˘˘˘لا
ةيروهمجلا سسيئر تاميل˘ع˘ت˘ل

ءا˘˘سصحإل ة˘˘ي˘˘لآا ع˘˘سضو ى˘˘ل˘˘˘ع
ءابطألا نيب نم ن˘ي˘عو˘ط˘ت˘م˘لا

نيدعاقتم˘لا ن˘ي˘ي˘ب˘ط˘لا ه˘ب˘سشو
تا˘سسسسؤو˘م˘لا ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘˘ب
ةيمومعلا ة˘ح˘سصل˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

ه˘نأا ى˘لإا ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا تسصل˘˘خو
عسضو تايلولا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي
هاسصقأا لجأا ي˘ف م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا اذ˘ه
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6 ىلإأ نيرهسش نم ضسبحلأ
لكل ةيلام تامأرغو رهسشأأ

لاثتملأ ضضفري نم
«انوروك» جÓع تافسصول
يحسصلأ رجحلأ تأءأرجإأو

د˘˘ب˘˘ع ،لوألا ر˘˘يزو˘˘˘لا رد˘˘˘سصأا
سصوسصخب ةميلعت دارج زيزعلا

سصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘سشألا سضع˘˘˘˘˘ب سضفر
وأا جÓعلا تافسصول لاثتملا
يف يح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا ءار˘جإÓ˘ل
انوروك ءابو نم ةياقولا راطا
(91˘˘˘‐د˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘˘ك) سسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف
نا تحسضوأا ثيح هتحفاكمو
نيرافلا وأا جÓعلل نيسضفارلا

ة˘˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘ل نو˘˘سضر˘˘ع˘˘م ه˘˘ن˘˘م
سسبح رهسشأا تسس ىلا نيرهسشب
01 ىلا2ب  ةيلام ةمارغو
هذه تهجوو .م˘ي˘ت˘ن˘سس نو˘ي˘ل˘م
ةيلخادلا ريزو ىلإا  ،ةميلعتلا

ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
،لد˘ع˘لا ر˘يزوو ،ة˘˘ي˘˘نار˘˘م˘˘ع˘˘لا

ةلو ةفاك ىلإاو ماتخألا ظفاح
ةميلعتلا تعسضوو ةيروهمجلا
سضفري امد˘ن˘ع ر˘ي˘خ˘سست ءار˘جا
هتباسصا يف هبتسشملا سصخسشلا
سسور˘˘˘ي˘˘˘ف ا˘˘˘نورو˘˘˘ك ءا˘˘˘˘بو˘˘˘˘ب
،هب باسصملا وأا (91‐ديفوك)
جÓ˘ع˘لا تا˘ف˘سصو˘ل لا˘ث˘ت˘˘ملا
ءارجإل وأا فسشكلا وأا يبطلا
ا˘مد˘ن˘ع وأا ،ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘˘ح˘˘لا
وأا ه˘جÓ˘ع سصخ˘˘سشلا ع˘˘ط˘˘ق˘˘ي
يحسصلا رج˘ح˘لا نا˘كم ردا˘غ˘ي
هذه مامأاو ،هتعيبط تناك امهم
حلاسصم ىلع نيعتي ةيعسضولا
ةسسسسؤوملا وأا ةسصتخملا نمألا
رع˘سشت نأا ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ة˘ي˘ح˘سصلا
سسي˘ئر وأا ة˘يلو˘لا ي˘لاو ارو˘˘ف
يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا

بلطت نأا و ايميلقإا نيسصتخملا
ن˘م ةر˘ي˘خ˘سست ة˘˘ف˘˘سصلا هذ˘˘ه˘˘ب
ام بسسح ،ني˘ت˘ط˘ل˘سسلا ن˘ي˘تا˘ه
،لوألا ريزولا ةميلعت يف ءاج
نوكي نأا بجي هنأا ريسشت يتلا

ا˘˘قو˘˘فر˘˘م ةر˘˘ي˘˘خ˘˘سست˘˘لا بل˘˘ط
يبط ريرقتب وأا ةيبط ةداهسشب
اقبط جلاعملا بيبطلا امهدعي
رود˘سص ة˘لا˘ح ي˘ف و نو˘نا˘ق˘ل˘ل
سصخسشلا قح ي˘ف ةر˘ي˘خ˘سست˘لا
سسوريف انوروك ءابوب هبتسشملا
،هب باسصملا وأا (91‐ديفوك)
هنأاب ملع ىلع كلذب نوكي هنإاف
ة˘بو˘ق˘ع˘ل ا˘سضر˘ع˘م ح˘ب˘سصأا د˘˘ق
ةتسس ىلإا نيرهسش نم سسبحلا
ن˘م حوار˘ت˘ت ة˘˘مار˘˘غو ر˘˘ه˘˘سشأا

000.001 ىلإا جد000.02
رمألا نم781 ةداملل اقبط جد
80 يف خرؤوملا651‐66 مقر
نوناق نمسضتملا6691 ناوج
ةميلعتلا تسصلخو .تابوقعلا
هذه نأا ديكأاتلا ىلإا ريخألا يف
يئانثتسسا ءارجا يه ةريخسستلا
ةحسص ىلع ظافحلا ىلإا فدهي
˘ما˘ع˘لا ما˘ظ˘ن˘لاو ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا

نوكيسس ريبدتلا اذه نإا ةزربم
ل˘سشف د˘ع˘ب ه˘ي˘لإا أا˘ج˘ل˘ي ا˘م ر˘خآا
.ينعملا سصخسشلا عانقا

ءأرجإلأ أذه لعفب تررسضت يتلأ ةسشهلأ تÓئاعلل معدلأ Ëدقتل ةظقي ةيلخ بيسصنتب بلاط

يحصصلا رجحلا راثآا ليلذتل نينطاوملا ةقفارمب ة’ولا رمأاي لوأ’ا ريزولا
اهل نا÷ ›وؤوصسم Úيعتب ةيناكصسلا تاعمجتلاو ىرقلاو ءايحأ’ا Òطأات ^

ح.ميلسس

ةدعاسسمل ضصاخ ميظنت ،يراجلأ ضسرام13 هاسصقأأ لجأأ يف عسضوب ةلولأ ،دأرج زيزعلأ دبع ،لوألأ ريزولأ رمأأ
يف اهرأرقإأ مت يتلأ يحسصلأ رجحلأ ريبأدتل ةيعامتجلأو ةيداسصتقلأ راثآلأ ليلذت دسصق نينطأوملأ ةقفأرمو

.اندÓب يف «انوروك» ضسوريف يسشفت حبكل ةلودلأ دوهج راطإأ

نماسضتلأ ىلإأ بعسشلأ وعدي يميهأربإلأ بلاط دمحأأ
«انوروك» ةحفاكمل تاطلسسلأ تاهيجوتب ذخألأو

ةميزعو هللا لصضفب نكمتيصس زيزعلا اننطو»
«مÓصسب ةنحملا هذه زواجت نم هلاجر

«رأوكسسلأ» قوسس ىلع ءاسضقلل تأوطخلأ ىلوأاك

فراصصملا نيب اقوصس ثدحتصست ةموكحلا
ةبعصصلا ةلمعلا عيب نينقتل

13 ـلأ هتيحسض دسصحي ءابولأ
ةلاح115 ىلإا رئازجلا يف «انوروك» ـب ةدكؤوملا تاباصصإ’ا ددع عافترإا

مهروجأأ نم ءزجب عربتلأ أوررق
نومصضني ةمأ’ا سسلجم ءاصضعأا
دوهج معدل ةينطولا ةبهلا ىلإا

«انوروك» ةبراحم
،ةمألأ ضسلجم بتكم ررق
نع لزانتلاب ةيلاملأ ةمهاسسملأ
ةيناملربلأ ةسضيوعتلأ نم ةبسسن
اهاسضاقتي يتلأ ةيفاسصلأ ةيرهسشلأ

تأراطإلأ مهعمو ،ضسلجملأ وسضع
حلاسصل ،ضسلجملاب ةيماسسلأ
اهتسصسصخ يتلأ ةيراجلأ تاباسسحلأ
.نأاسشلأ أذه يف ةلودلأ
،ناملربلل ايلعلأ ةفرغلأ تحسضوأأ

«مÓسسلأ» تملسست ضسمأأ اهل نايب يف
ءاج رأرقلأ أذه نأأ ،هنم ةخسسن
ءاسسؤور عم رواسشتلأ دعب
ـب ةلثمملأ ةيناملربلأ تاعومجملأ
اهنم ًأراعسشتسسأو ،«انيسسلأ»
بعسشلأ مامأأ ةينطولأ ةيلوؤوسسملاب
،اهل ةلكوملأ ماهملاب ًاعÓطسضأو
ينطولأ دهجلأ يف اهنم ةمهاسسمو

أذه راسشتنأ قيوطتو ءأوتحل
ردسصملأ زربأأ و ،تيمملأ ءابولأ

،ةمألأ ضسلجم ءاسضعأأ نأأ ،هتأذ
ةينطولأ ةعومجملأ ةراسشإأ نهر
تأدوهجملأ عيمجت راطإأ يف
ءابولأ أذه ةهجأومل درأوملأو
ءاجو ،تأراقلأو ناطوأÓل رباعلأ

انبجأو نم ىقبي» ،هيف ءاج
ل ىتح ًايوسس هتهباجم ىلع لمعلأ

نورقلأ نأزحأأو ةئيب ىلإأ انرجي
،ةيرسشبلأ خيرات يف ةملظملأ

ةاسسأام رثكأأ قّمعُي ل ىتحو
ىلع ةسشهلأ تائفلأو ءأرقفلأ
تانطأوملأو ضصوسصخلأ

.«مومعلأ ىلع نينطأوملأو
ضسيئر ،ليجوق حلاسص اعد و أذه
ءاسضعأأ ،ةباينلاب ةمألأ ضسلجم
هتيلو يف لك ،ةمألأ ضسلجم
قيسسنتلل ،هتعاطتسسأ ردق ىلعو
مت يتلأ ةيئلولأ ناجللأ عم
قيسسنتب ةفلكملأ ،اهؤواسشنإأ
نم ةياقولل يعاطقلأ طاسشنلأ
«انوروك» ضسوريف راسشتنأ

.هتحفاكمو
ـه.دأوج



ه˘˘نأا ،د˘˘م˘˘حا˘˘ب ن˘˘ب ف˘˘سشكو
سسور˘ي˘ف را˘سشت˘نا ة˘ه˘جاو˘م˘لو
تما˘ق ،دÓ˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘نورو˘˘ك
عيم˘ج ع˘م˘ج˘ب ة˘ح˘سصلا ةرازو
«نيكورولك» ءاود تانوزخم
،ةيلحملا رباخملاب جتنت يتلا

ي˘˘˘ف ةد˘˘˘˘جاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘كو
ازربم ،تايلديسصلا تانوزخم
ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت يف
فدهت ةيلمعلا نأا ،سسمأا اهب
يرسصحلا مادختسسÓل اسساسسأا
تاي˘ف˘سشت˘سسم˘ل˘ل ءاود˘لا اذ˘ه˘ل
ر˘يزو˘لا را˘سشأاو ،ا˘˘هاو˘˘سس نود
رار˘˘˘ق نأا ى˘˘˘لإا بد˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
يذ˘لا ،ءاود˘لا اذ˘ه ماد˘خ˘˘ت˘˘سسا

جÓ˘˘˘ع˘˘˘ل ا˘˘˘˘ق˘˘˘˘با˘˘˘˘سس سصسصخ
نم هنم ققحتلا مت ،ايرÓملا
يف ةنيعملا ءاربخلا ةنجل لبق
د˘ح˘لو ه˘˘نأاو ،ة˘˘ح˘˘سصلا ةرازو
روظنم انيدل دجوي ل ةعاسسلا

،ءاودلا ةيلاعفل ةبسسنلاب فاك
ه˘نأا ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا ي˘ف ار˘ي˘سشم
تا˘ي˘م˘كلا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘بو
نإاف ،مويلا اهتئبعت متي يتلا
ن˘م ةد˘˘حو ف˘˘لأا091 و˘ح˘ن

سسفن نم ىرخألا تاجلاعملا
،اهداريتسسا ا˘ي˘لا˘ح م˘ت˘ي عو˘ن˘لا

ل˘ك ذا˘خ˘تا˘ب ر˘يزو˘لا نأا˘م˘˘طو
داريتسسÓل ةمزÓلا تاءارجإلا
سسور˘˘ي˘˘ف ي˘˘سشف˘˘ت لا˘˘˘ح ي˘˘˘ف

.دÓبلا يف انوروك
دكأا ،ةلسص يذ قايسس يفو

لكسشم نأا ،بدتن˘م˘لا ر˘يزو˘لا
لسضفب لح دق نيديلا مقعم
يف نييلح˘م ن˘ي˘ج˘ت˘ن˘م دو˘جو
ةعنقأل ةبسسنلابو ،لاجملا اذه
ر˘˘يزو˘˘˘لا ف˘˘˘سشك ،ة˘˘˘يا˘˘˘قو˘˘˘لا
نيجتنم4 نأا بد˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

فلأا05 جاتنإا ددسصب نييلحم
8 ناو ،مو˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ةد˘˘˘˘حو
5و ،ايلاح رفوتم عانق نييÓم
م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سس ىر˘˘˘خأا ن˘˘˘ي˘˘˘˘يÓ˘˘˘˘م
ةيبلتل جراخلا نم اهداريتسسا

.نينطاوملا تايجاح

ثدحلا4 5072ددعلأ ^1441 نابعصش50ـل قفأوملأ0202 سسرام03نينثإلأ

watan@essalamonline.com

ةليلق مايأأ نوصضغ يف ءأودلأ أذه نم ةبلع فلأأ023 يلأوح ريفوت

ةيلحملا رباخملا نم «نيكورولك» تانوزخم عيمجت
طقف تايفصشتصسملاب همادختصسا رصصحل تايلديصصلاو

ز.لامج

ةبلع فلأأ023 يلأوح نأأ ،ةينلديصصلأ ةعانصصلاب فلكملأ بدتنملأ ريزولأ ،دمحاب نب يفطل نامحرلأ دبع نلعأأ
،انوروك سسوريفب نيباصصملأ جÓع لوكوتورب راطإأ يف ةليلق مايأأ نوصضغ يف ةرفوتم نوكتصس «نيكورولك» ءأود

رباخملأ لبق نم ةجتنملأ «نيكورولك» ءأود تانوزخم عمجب ،تايفصشتصسملأ حÓصصإأو ناكصسلأو ةحصصلأ ةرأزو تردابو
.طقف تايفصشتصسملل ءأودلأ أذهل يرصصحلأ مأدختصسلأ فدهب ،تايلديصصلأ تانوزخمب ةدجأوتملأ أذكو ،ةيلحملأ

ايحصص اهيلع روجÙأ تايلولأ نيومتب دهعتو ةليوط رهصشأل يفكي يئأذغلأ نوزıأ نأأ دكأأ قيزر

طرصش نم ةئزجتلا راŒو ÚعزوŸاو ÚحÓفلا يفعُت ةموك◊ا
يحصصلا رج◊ا لÓخ سصيخÎلا

˘ما˘ظ˘ن ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا تط˘˘ق˘˘سسأا
ر˘ج˘ح˘لا ةر˘ت˘ف لÓ˘خ سصي˘خر˘ت˘لا
نيذلا نيعزوملا نع ،يحسصلا
ع˘ل˘سسلا ل˘ق˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ي
راجت اذكو نيحÓفلاو عئاسضبلاو
.ةئزجتلا

،راونلوب رهاطلا جاحلا فسشك
را˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج سسي˘˘˘˘ئر
هرسشن حيرسصت يف ،ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لاو
،«كوبسسيافلا» ي˘ف ه˘با˘سسح ى˘ل˘ع
،ةراجتلا ريزو˘ب ه˘عا˘م˘ت˘جا بق˘ع
لÓ˘خ رر˘ق˘ت ه˘˘نأا ،ق˘˘يزر لا˘˘م˘˘ك
سصخرب لمعلا ديمجت عامتجلا
ةبسسنلاب عئا˘سضب˘لاو ع˘ل˘سسلا ل˘ق˘ن
راّجتو نيعّزو˘م˘لاو ن˘ي˘حÓ˘ف˘ل˘ل
لمعلا ديمجت مت امك ،ةئزجتلا
ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا تاءار˘˘جإلا سضع˘˘ب˘˘ب
ي˘ف تÓ˘ي˘˘ه˘˘سستو نزا˘˘خ˘˘م˘˘لا˘˘ب
.اهليجسست

راجتلا ةيعمج ول˘ث˘م˘م ق˘ف˘تاو
،ةراجتلا ر˘يزو ع˘م ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لاو
ة˘برا˘ح˘م ي˘ف ة˘م˘ها˘سسم˘لا ى˘ل˘˘ع
تاجوتنملا قيوسستو ةبراسضملا
ديدسشتو ةّي˘حÓ˘سصلا ة˘ي˘ه˘ت˘ن˘م˘لا
ةرور˘سض ع˘م ،ا˘م˘هد˘سض ة˘با˘قر˘˘لا
تا˘عّ̆بر˘م˘لاو قاو˘سسألا م˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت
،لقنلا تابكرم اذكو ة˘ّيرا˘ج˘ت˘لا

لسصاوتلاو قيسسنت˘لا رار˘م˘ت˘سساو

جاتنإلا تاكبسش يل˘ما˘ع˘ت˘م ن˘ي˘ب
.عيزوتلاو نيزختلاو

ريزو ،قيزر لامك دكأاو اذه
ة˘فا˘ك ذا˘خ˘˘تا م˘˘ت ه˘˘نأا ،ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ةلولا ع˘م نوا˘ع˘ت˘لا˘ب تاءار˘جإلا
ةيئاذغلا داوملاب نيومتلا نامسضل
روج˘ح˘م˘لا تا˘يلو˘لا ة˘فا˘ك ي˘ف
لك نأا اف˘ي˘سضم ،ا˘ي˘ح˘سص ا˘ه˘ي˘ل˘ع
نم وهو لمعي يموكحلا مقاطلا
تاد˘عا˘سسم˘لا لا˘ب˘ق˘ت˘سسا˘ب مو˘ق˘˘ي
،ةينعم˘لا تا˘ه˘ج˘ل˘ل ا˘ه˘ه˘ي˘جو˘تو
يف سصقن ل˘ي˘ج˘سست ى˘لإا ار˘ي˘سشم
لÓخ ةديل˘ب˘لا ة˘يلو˘ب ن˘يو˘م˘ت˘لا
ر˘ج˘˘ح˘˘ل˘˘ل ن˘˘ي˘˘لوألا ن˘˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا
.يحسصلا

نوز˘˘˘خ˘˘˘˘م نأا ،ق˘˘˘˘يزر دا˘˘˘˘فأاو
م˘ت د˘ي˘م˘سسلا ةدا˘م ن˘م ن˘ير˘˘ه˘˘سش
،طقف ةليلق مايأا لÓخ هفازنتسسا

نأاب ني˘ن˘طو˘م˘لا ر˘يزو˘لا نأا˘م˘طو
رهسشأل يفكي يئاذغلا نوزخملا

تاءارجإلا ذا˘خ˘تا اذ˘كو ،ة˘ل˘يو˘ط
تامي˘ل˘ع˘ت د˘ن˘ع لوز˘ن ة˘ل˘ي˘ف˘كلا
نزاو˘˘ت˘˘لا ةدا˘˘عإل لوألا ر˘˘يزو˘˘لا
هنأا ،قيزر لامك راسشأاو ،قوسسلل

ح˘˘يو˘˘ل˘˘ت˘˘لا ر˘˘جا˘˘ت يأل ق˘˘ح˘˘ي ل
تقولا اذه يفو ،نآلا بارسضإلاب
ود˘˘ع د˘˘سض بر˘˘ح ي˘˘ف ن˘˘ح˘˘˘نو
ادكؤوم ،ةنايخ هايإا اربتعم لوهجم

ةلولل تام˘ي˘ل˘ع˘ت ءا˘ط˘عإا م˘ت ه˘نا
راجتلا دسض ةريخسستلا مادختسساب
عمتجيسس هنأا افسشاك ،نيبرسضملا

هذه يف رظنلل راجتلا يلثمم عم
.ةيسضقلا

ريزو دكأا لسصتم قايسس يفو
يف نيومتلا تايلمع نأا ،ةراجتلا
رجحلاب ةينعملا عسستلا تايلولا
يداع لكسشب نوكتسس ،يحسصلا
بار˘˘ط˘˘سضا وأا بذ˘˘بذ˘˘ت يأا نود
ة˘ع˘سساو ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘˘لا ل˘˘كل
قفو نيومتلا اذهو ،كÓهتسسلا

ة˘˘سسورد˘˘مو ة˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘سسم ة˘˘˘ط˘˘˘خ
را˘˘طإا ي˘˘ف ةرازو˘˘لا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ع˘˘سضو
ةمزألاب ةسصاخلا اهتيج˘ي˘تار˘ت˘سسإا
.رئازجلا اهب رمت يتلا ةيحسصلا

هنأا ىلع ةلولا ريزولا نأامطو
ن˘يو˘م˘ت˘لا ل˘ب˘سس ل˘ك ة˘سسارد م˘ت
ةسسورد˘مو ة˘ق˘ب˘سسم ة˘ط˘خ ق˘فو
نوكتسس ،نيومتلا تايلمع نأاو
وأا بذبذت يأا نود يداع لكسشب
ةيئاذغلا داوملا لكل بارطسضا

نأا ازر˘ب˘م ،كÓ˘ه˘ت˘سسلا ة˘ع˘˘سساو
ىوتسسملا ىلع هحلاسصم ةفاك
هذ˘ه حا˘ج˘نإل ةد˘ن˘ج˘م ي˘ل˘ح˘م˘˘لا
.تايلمعلا

ز.لامج / ـه.دأوج

ة˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘سصلا ةرازو تر˘˘˘˘˘مأا
ن˘حا˘ط˘م˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ،م˘˘جا˘˘ن˘˘م˘˘لاو
بي˘سضو˘ت˘ب ،د˘˘ي˘˘م˘˘سسلا ع˘˘نا˘˘سصمو
ي˘ف ه˘حر˘ط م˘ت˘ي يذ˘لا جو˘ت˘ن˘˘م˘˘لا
01 اهنزو غلبي سسايكأا يف قوسسلا

نامسضل ،غلك52 نم لدب غلك
ببسسب ،عسساو قاطن ىلع هعيزوت
اهب رمت يتلا ةيئانثتسسلا فورظلا
سسوريف ةحئاج راسشتنا ءارج دÓبلا

نايب يف ةرازولا تدكأاو.انوروك
تاميلعت ءاطعإا مت هنأا ،سسمأا ،اهل
ناوعألاو تاراطإلا لقن نامسضل
رسشابملا عيبلاو جاتنإلاب نيفلكملا
ةرازو˘لا غ˘ي˘ل˘ب˘تو ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘ل˘˘ل
مههجاو˘ت د˘ق ي˘ت˘لا تا˘بو˘ع˘سصلا˘ب
حلاسصملا عم اهب لفكتلا سضرغب
ةرازو تراسشأاو ،ةينعملا ةيرازولا
حتف مت هنأا ىلإا ،مجانملاو ةعانسصلا

عمجمل ةعباتلا عيبلا طاقن عيمج
«فيدورغأا» ةيئاذغ˘لا تا˘عا˘ن˘سصلا

DORGAنود ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا
بار˘ت˘لا ة˘˘فا˘˘ك ر˘˘ب˘˘ع ،ءا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسا
رسشابملا عيبلا ىلإا ةفاسضإا ،ينطولا

عم ،نيكلهتسسملل رسشابملا ريغو
دعاوقو ن˘مألا تا˘ي˘سصو˘ت مار˘ت˘حا
.ةفاظنلا

ك.اصضر

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ناو˘˘˘يد˘˘˘لا ن˘˘˘ل˘˘˘عأا
ةماعلا ةيريدملاب تاي˘ئا˘سصحإÓ˘ل
يف مخسضتلا ةبسسن نأا ،كرامجلل
ىلع ةئاملاب8.1 تغلب رئازجلا
يرفيف ةياغ ىلإا يونسس سساسسأا

0202.
راعسسأا رو˘ط˘ت ةر˘ي˘تو ل˘ث˘م˘تو

يونسس سساسسأا ىلع كÓهتسسلا
0202 يف˘نا˘ج ر˘ه˘سش ة˘يا˘غ ى˘لإا

م˘˘خ˘˘سضت˘˘لا لد˘˘ع˘˘م ط˘˘سسو˘˘ت˘˘˘م
ه˘با˘سست˘حا م˘ت˘˘ي يذ˘˘لا يو˘˘ن˘˘سسلا
نم ةدتمملا ارهسش21ـل ادانتسسا
ةياغ ى˘لإا9102 سسرا˘م ر˘ه˘سش
ةنراقم0202 ير˘ف˘ي˘ف ر˘˘ه˘˘سش
سسرام رهسش نم ةدتمملا ةرتفلاب
يرفيف ر˘ه˘سش ة˘يا˘غ ى˘لإا8102
ير˘ه˘سشلا ر˘ي˘غ˘ت˘م˘لا ا˘˘مأا ،9102
و˘˘هو ،كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘˘سسلا را˘˘˘ع˘˘˘سسأل
را˘˘ع˘˘سسأل ي˘˘فا˘˘سصلا ر˘˘سشؤو˘˘م˘˘˘لا
0202 يرفيف رهسشل كÓهتسسلا

سسف˘ن˘ل ي˘ف˘نا˘ج ر˘ه˘سشب ة˘نرا˘ق˘˘م
افيفط اعجارت فرع دقف ،ةنسسلا
سصوسصخبو ،(ة˘ئا˘م˘لا˘ب6.0‐)
ة˘ئ˘ف بسسح ير˘ه˘سشلا ر˘ي˘غ˘ت˘ُم˘لا
علسسلا راعسسأا تسضفخنا ،جَتنُملا
امك ،ةئام˘لا˘ب6.1 ـب ة˘ي˘ئاذ˘غ˘˘لا
تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا را˘ع˘سسأا تسضف˘خ˘˘نا
2.3 ةبسسنب ةجزاط˘لا ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا
.ةئملاب

ر˘˘˘سضخ˘˘˘لا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ةوÓ˘˘˘˘عو
تاريغتم تلجسس يتلا هكاوفلاو
7.5و ةئملاب3.7 ةبسسنب ةيبلسس
تلجسس دقف ،يلاوتلا ىلع ةئملاب
ل اسضافخنا ىرخألا تاجتنملا

6.3˘‐) ن˘جاود˘لا م˘˘ح˘˘ل ا˘˘م˘˘ي˘˘سس
5.21˘‐) ا˘طا˘ط˘˘ب˘˘لاو (ة˘˘ئ˘˘م˘˘لا˘˘ب
را˘ع˘سسأا سصو˘سصخ˘بو ،(ة˘ئ˘م˘˘لا˘˘ب
ة˘ي˘عا˘ن˘سصلا ة˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا داو˘˘م˘˘لا
تفرع دقف ،(ةيئاذغلا ةعانسصلا)
يرفيف رهسش لÓخ ايبسسن ادوكر
يفناج رهسشب ةنراقمو مرسصنملا

عجارت ليجسست مت امك ،0202
يف  (ةئاملاب1.0‐) غلب فيفط
لباقم ،ةعنسصُملا داوملا راعسسأا

تا˘مد˘خ˘لا را˘ع˘ت˘˘سسا ي˘˘ف ةدا˘˘يز
.ةئملاب8.0+ ةبسسنب

ع˘ل˘سسلا تا˘عو˘م˘ج˘˘م بسسحو
راعسسألا عجارت سسم ،تامدخلاو
‐) ةيذحألاو سسابللا ةئف اسساسسأا

عا˘ف˘ترا سسمو ،(ة˘ئ˘م˘˘لا˘˘ب8.0
داو˘˘مو ثا˘˘ثألا ة˘˘ئ˘˘ف را˘˘ع˘˘˘سسألا
ةئف اذكو (ةئاملاب1.0+) ثيثأاتلا
2.0+) هيفرتلاو ةفاقثلاو ةيبرتلا
داوملا فنسص د˘ه˘سشو ،(ة˘ئا˘م˘لا˘ب
عافترلا وحن اهجوت ةفلتخملا
لجسس امك ،ةئاملاب8.0 ةبسسنب
ةبسسنب راعسسألا عافترا ناويدلا

ةعومجمل ةبسسنلاب ةئملاب9.0
ا˘˘عا˘˘ف˘˘تراو ،ءا˘˘ب˘˘عألاو ن˘˘كسسلا
سصخي اميف (ةئملاب2.1) ةبسسنب
،ةيدسسجلا ةفاظنلاو ةحسصلا ةئف
ةبسسنلاب دوكر ليجسست مت امك
،تÓ˘سصاو˘م˘لاو ل˘ق˘˘ن˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ف˘˘ل
يف مخسضتلا ةبسسن ناف ريكذتلل
ةئاملاب2 تغلب دق تناك رئازجلا
.9102 ةنسس

ز.لامج

يونصس سساصسأأ ىلع كÓهتصسلأ راعصسأأ روطت ةريتو لثمت

رئازجلا يف مخصضتلا ةبصسن ةئاملاب8.1
يصضاملا يرفيف يف

عمجل ةيعماجلأ ةرصسألأ اعد
دوهج معدل تاعربتلأ
«انوروك» ةباحم يف ةلودلأ

ديدمت رارق» :طÓيم
نم ةيعماجلا ةلطعلا

«نوبت سسيئرلا تايحÓصص
،طÓيم ظيفحلأ دبع فصشك
ةذتاصسأأ سسلجمل ينطولأ قصسنملأ
ةلطعلأ ديدمت نأأ ،يلاعلأ ميلعتلأ
رأرق ليرفأأ4 دعب ام ىلإأ ةيعماجلأ
نوبت ديجملأ دبع سسيئرلل يدايصس
لوخملأ ديحولأ هنأل ،هدحو
.هيف لصصفلاب
رأرقلأ نأأ ىلإأ طÓيم راصشأأو
سسوريف يصشفت روطت ىلع فقوتي
ىلع ةردقلأو ،دÓبلأ يف انوروك
ءاصضقلأو ءابولأ أذه ةرصصاحم

ةيعصضولأ نأأ افيصضم ،هيلع
يتلأ يه ليرفأأ ةيأدب ةيئابولأ
ةدوع رأرق ذاختل اعجرم نوكتصس
ددصشو ،ل مأأ تاجردملل ةبلطلأ

ةرصسألأ نأاب ثدحتملأ تأذ
يف ركفت نأأ اهيلع ةيعماجلأ
مصسوملأ ذاقنإل ةبصسانملأ لولحلأ
ةنصسلأ حبصش يدافتو يعماجلأ
ريبكلأ رخأاتلأ لظ يف ءاصضيبلأ
.ةلطعلأ ديدمت لامتحأو لجصسملأ

طÓيم دكأأ ،رخآأ قايصس يفو
معدل تاعربتلأ عمج سصوصصخب

يصشفت عنم يف ةلودلأ دوهج
ةرصسألأ عجصش هنأأ ،انوروك سسوريف
يف ةوقب ةكراصشملأ ىلع ةيعماجلأ

يذلأ قودنصصلل عربتلأ ةيلمع
رواصشت يف وهو ةموكحلأ هتأاصشنأأ

لوح ينطولأ بتكملأ ءاصضعأأ عم
حمصست ةدحوم ةغيصص داجيإأ

.ةيعامج عربت ةيلمعب
ز.لامج

0202 ليرفأأ50 ةياغ ىلإأ

ت’اصصتا زكرم قيلعت
ةيرئازجلا ةيوجلا
ةيوجلأ طوطخلأ تنلعأأ
،اهنئابزو اهئÓمعل ،ةيرئأزجلأ

تلاصصتلأ زكرم طاصشن قيلعت
سسرام72 نم ةيأدب ،ةكرصشلأ ىدل
ءأرج ،0202 ليرفأأ50 ةياغ ىلإأو
تحصضوأأو انوروك ءابو يصشفت
اهباصسح ىلع روصشنم ربع ةكرصشلأ
نأأ ،سسمأأ ،«كوبصسيف» يف يمصسرلأ
اهئÓمعل نلعت ةيرئأزجلأ ةيوجلأ
عنمل ريبأدتلأ زيزعت دعب هنأأ
قلعيصس ،يجاتلأ سسوريفلأ راصشتنأ

لÓخ هطاصشن تلاصصتلأ زكرم
ليرفأأ50 ىلإأ سسرام72 نم ةرتفلأ

0202.
ك.اصضر

ر˘يزو ،راز˘مو˘ب م˘ي˘هار˘بإا ما˘˘ق
ةيكلسسلا تÓسصاوملاو ديربلا

بيسصنتب ،سسمأا ،ة˘ي˘كل˘سسÓ˘لاو
انيمأا هتفسصب ،ينه قازرلا دبع
د˘˘˘˘ير˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا ةرازو˘˘˘˘˘ل ا˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘ع
ة˘˘ي˘˘˘كل˘˘˘سسلا تÓ˘˘˘سصاو˘˘˘م˘˘˘لاو
.ةيكلسسÓلاو

نأا تدكأا ،ةرازولل نايب يفو
ىلع ز˘ئا˘ح ،ي˘ن˘ه قازر˘لا د˘ب˘ع
ي˘˘ف ة˘˘لود هارو˘˘ت˘˘كد ةدا˘˘˘ه˘˘˘سش
ن˘م ة˘ي˘تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا ة˘˘م˘˘ظ˘˘نألا

ير˘ي˘ك يرا˘مو ر˘ي˘ي˘ب ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج
،9891 ة˘ن˘˘سس »IV سسيرا˘ب»

نيمأا اهمهأا بسصانم ةدع دلقتو
نيوكتلا ةرازو نم لكل ماع
ةرازوو ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو
تا˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لاو ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘سصلا
ةيقرتو ةطسسوتملاو ةريغسصلا
ةنرسصعل ماع ريدم ،رامثتسسلا
ةرازو˘ب ف˘ي˘˘سشرألاو ق˘˘ئا˘˘ثو˘˘لا
ةيلحملا تاعامجلاو ةي˘ل˘خاد˘لا

ة˘لاد˘ع˘لا ة˘نر˘سصع ما˘ع ر˘يد˘مو
دهعملا ريدمو ،لدعلا ةرازوب
،اقباسس يلآلا مÓعإÓل ينطولا
ذا˘ت˘سسأا ه˘نو˘ك ى˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب

.يعماج
ز.لامج

 تأرأزو ةدعب ةفلتخم بصصانم هدلقت لÓخ ةيلاع ةءافك نع نابأأ

اماع انيمأا ينه قازرلا دبع بيصصنت
ديربلا ةرازول

ءا˘ب˘طأا ،سسمأا ة˘ح˘ي˘ب˘سص دّد˘ج
«رو˘با˘ف» ى˘ف˘سشت˘˘سسم لا˘˘م˘˘عو
ةدي˘ل˘ب˘لا ة˘يلو ي˘ف كيرا˘فو˘ب˘ب
ميظنت عم ،لمعلا نع مهبارسضإا

˘˘ما˘˘مأا ة˘˘˘ي˘˘˘جا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘حا ة˘˘˘ف˘˘˘قو
ة˘مزألا ز˘ع ي˘ف ى˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا
يسشفت ءارج دÓبلا اهب رمت يتلا
.دجتسسملا انوروك سسوريف

لا˘˘م˘˘ع˘˘لاو ءا˘˘ب˘˘طألا د˘˘سشا˘˘˘ن
دÓ˘ب˘لا ي˘ف ا˘ي˘ل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
سسي˘ئر ة˘لا˘قإل ارو˘˘ف ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا

،ةيد˘ع˘م˘لا سضار˘مألا ة˘ح˘ل˘سصم
ءابو ةهجاوم يف هرييسست ءوسسل

ة˘سسا˘˘ي˘˘سس ه˘˘سضر˘˘فو ،ا˘˘نورو˘˘ك
مهب مامت˘هلا مد˘عو ة˘ي˘ط˘ل˘سست
دح ىلع ،سسوريفلا رطخ نم
نأا امك ،نيجتحملا بلغا ريبعت

تا˘ي˘نا˘كمإلا سصق˘نو لا˘م˘˘هإلا
ايق˘ي˘ق˘ح ار˘ط˘خ ل˘كسشي ح˘ب˘سصأا

يف نيبلاط˘م ،م˘ه˘ت˘ح˘سص ى˘ل˘ع
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل دا˘˘ف˘˘يإا˘˘ب تقو˘˘لا سسف˘˘ن
نوجتحملا ر˘ب˘ع ا˘م˘ك.قيقحت

لظ ي˘ف ل˘م˘ع˘لا م˘ه˘سضفر ن˘ع
ار˘ي˘ي˘غ˘ت ن˘ي˘ل˘مآا ،فور˘ظ˘لا هذ˘ه
،عسضولا ىلع ةرطيسسلل Óماسش
ن˘˘م ا˘˘˘يا˘˘˘ح˘˘˘سض عو˘˘˘قو ل˘˘˘ب˘˘˘ق
،ة˘ح˘سصلا عا˘ط˘ق ي˘مد˘خ˘ت˘˘سسم
ددهو ،امومع ىسضرملا نيبو
ل˘˘˘سشب ءا˘˘˘ب˘˘˘طألاو لا˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
م˘ت˘ي م˘ل لا˘ح ي˘ف ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا
ملعلا عم ،مهبلاطمل ةباجتسسلا
بلغا اهب دجاوتي ةحلسصملا نأا
.انوروك سسوريفب نيباسصملا

ع.لÓب

ةحلصصم سسيئر ةلاقإأو قيق– ةن÷ دافيإاب أوبلاط
ةيدعŸأ سضأرمألأ

ادد‹ نوجتحي كيرافوب ىفصشتصسم لامع

ةداملأ هذه عيبل «فيدورغأأ» طاقن عيمج حتف

ةردنلا يدافتل مارغوليك01 سسايكأا يف ديمصسلا ريفوتب رمأات ةعانصصلا ةرازو



ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع ،لوألا ر˘يزو˘لا
ة˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا ار˘˘˘˘˘يزوو ،دار˘˘˘˘˘ج
ه˘˘˘˘جو ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ،ةرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لاو
انيلع Óطأا نيذللا سصوسصخلا
ة˘˘ياد˘˘ب ذ˘˘ن˘˘م ف˘˘ث˘˘كم ل˘˘˘كسشب
يف «انوروك» سسوريف يسشفت
تا˘ن˘ي˘م˘ط˘˘ت ا˘˘ق˘˘ل˘˘طأاو ،ا˘˘ندÓ˘˘ب
ل˘˘ك سسم˘˘ت قا˘˘ط˘˘ن˘˘لا ة˘˘ع˘˘سساو
عو˘بر ل˘ك ر˘ب˘ع ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
تح˘˘ت ع˘˘سضو˘˘لا نأا˘˘ب ،ن˘˘طو˘˘˘لا
ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘سسو ةر˘˘ط˘˘ي˘˘سسلا
اذ˘ه لÓ˘خ ع˘ي˘م˘ج˘ل˘ل ة˘نوؤو˘م˘لا
يئانث˘ت˘سسلا ي˘ح˘سصلا فر˘ظ˘لا
ناك نإاو .. اندÓب هسشيعت يذلا

ادو˘ه˘ج˘˘م لذ˘˘ب ،ق˘˘يزر لا˘˘م˘˘ك
ع˘قاو˘لا نأا ّلإا ،ر˘كسشي˘˘ف ر˘˘كذ˘˘ي
رجحلا نم مايأا6 رورم دعبو
سضر˘ف يذ˘لا ي˘ل˘كلا ي˘ح˘˘سصلا

رسسأا كانه ،ةديلبلا ةيلو ىلع
ةيلولا هذهل ةعبات قطانم ةدعب

،ةينياسسحلا ،واورق رارغ ىلع
ام د˘ج˘ت م˘ل ،ة˘ف˘سشو ،ة˘ع˘ير˘سشلا
اذا˘م˘˘ل .. ل˘˘كأا˘˘ت ا˘˘م وأا خ˘˘ب˘˘ط˘˘ت
ىهدألاو ،ةرفوتم ريغ ةنوؤوملا

بل˘˘˘ق˘˘˘˘ب تÓ˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ع كلذ ن˘˘˘˘م
سسفن يناع˘ت ة˘يلو˘لا ة˘م˘سصا˘ع
مزتلت مل ةلودلا هيلعو ،ءيسشلا

ع˘قاوو ،ن˘طاو˘م˘لا ماز˘ت˘لإا م˘˘غر
ى˘ل˘ع ر˘سصت˘ق˘˘ي ل اذ˘˘ه لا˘˘ح˘˘لا
ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ي˘ف ق˘طا˘ن˘م˘لا سضع˘˘ب
تا˘˘˘يلو ل˘˘˘ج نأا ل˘˘˘ب ،ط˘˘˘ق˘˘˘ف
،عسضو˘لا سسف˘ن ي˘نا˘ع˘ت ن˘طو˘لا

ريباوطلا تاهو˘يد˘ي˘فو رو˘سصو
ا˘˘ه˘˘ل˘˘كسشي ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘قÓ˘˘م˘˘ع˘˘لا
ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م ما˘˘مأا نو˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

جا˘ت˘نإا تا˘سسسسؤو˘˘مو ن˘˘حا˘˘ط˘˘م
فل˘ت˘خ˘م˘ب ة˘ن˘ير˘ف˘لاو د˘ي˘م˘سسلا

ىلع ليلد ريخ نطولا تايلو
ىوسصقلا ةجاحلا لولو ،كلذ
نو˘با˘سصمو ى˘حر˘ج ط˘ق˘سس م˘˘ل

ة˘ي˘ن˘ما˘˘سضت تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع لÓ˘˘خ
ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ داو˘˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘˘ف تعزو

،قطانملا سضع˘ب ي˘ف نا˘ج˘م˘لا˘ب
ل˘ي˘ب˘سس ى˘˘ل˘˘ع ثد˘˘ح ا˘˘م و˘˘هو
ةمسصاعلا يف رسصحلا ل لاثملا
اديدحتو ،ةمسصاعلا يف معن ..
عفادت ،ةنيطنسسق رسسج ةيدلبب
دنع نينطاوم نيب ماد راجسشو
ناجملاب ديمسس سسايكأا عيزوت
.ةقطنملاب رجات فرط نم

عقاولا تبثأا ،هتاذ قايسسلا يف
اددجم دÓبلا قطانم سضعب يف
ي˘˘ف ل˘˘كسشم˘˘˘لاو ل˘˘˘ل˘˘˘خ˘˘˘لا نأا
،ن˘طاو˘م˘˘لا ي˘˘ف ل لوؤو˘˘سسم˘˘لا
،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج ةلو نأا ل˘˘ي˘˘لد˘˘ب
تاميلع˘ت ى˘ل˘ع ًءا˘ن˘بو ،را˘ي˘مأاو
اوجرخ ،ةينعملا تاطلسسلا نم
او˘˘˘نأا˘˘˘˘م˘˘˘˘طو عراو˘˘˘˘سشلا ى˘˘˘˘لإا
ل˘˘ك ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘ب ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
برحلا ةرتف ةليط مهتاجايتحا

مايأا ترم نكل ،«انوروك» دسض
،ريم لو رهظ يلاو ل ،ةليلق
،تو˘ي˘ب˘˘لا او˘˘مز˘˘ت˘˘لإا ا˘˘م˘˘هÓ˘˘ك
عرا˘˘سصي ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا او˘˘كر˘˘˘تو
ميقعتلا تÓم˘ح ى˘ت˘ح ،هد˘حو˘ل

سضع˘˘ب ي˘˘ف ءا˘˘بو˘˘لا اذ˘˘ه د˘˘˘سض
نونطاوملا اه˘ب ما˘ق تا˘يد˘ل˘ب˘لا
لقعي لف.. ةسصاخلا مهتاناكمإاب

.؟.. اذه
ينا˘ع˘ي م˘ل ن˘طاو˘م˘لا م˘ل˘ع˘ل˘ل

داوملا ةردن لكسشم نم طقف
،كÓهتسسلا ة˘ع˘سساو ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا
داو˘˘م˘˘لا ح˘˘سش ن˘˘م ى˘˘˘ت˘˘˘ح ل˘˘˘ب
ة˘˘ع˘˘ن˘˘قألا ا˘˘˘مأا ،ة˘˘˘م˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا

لو ثدحف ةيبطلا تازافقلاو
اهيلع لسصحت تدجو نإا ،جرح
وبسستنم ىت˘ح ،«ة˘ف˘ير˘ع˘م˘لا» ـب
نم نونا˘ع˘ي ي˘ح˘سصلا عا˘ط˘ق˘لا
،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا ل˘˘ئا˘˘سسو˘˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘ق
لامعل ةيجاجت˘حلا تا˘ف˘قو˘لاو
يذ˘˘لا كيرا˘˘فو˘˘ب ى˘˘ف˘˘سشت˘˘˘سسم
تلاح نم ددع ربكأا لبقتسسي
«انورو˘ك» سسور˘ي˘ف˘ب ة˘با˘سصإلا

ريخ ،ينطولا ىو˘ت˘سسم˘لا ى˘ل˘ع
.كلذ ىلع ليلد

،هركذ قبسس ام ءوسض ىلعو
داو˘م˘لا˘˘ب ر˘˘مألا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت ًءاو˘˘سس
وأا ،كÓهتسسلا ةعسساو ةيئاذغلا
،ةمقعم˘لاو ةر˘ه˘ط˘م˘لا داو˘م˘لا˘ب
ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا ل˘˘ئا˘˘سسو اذ˘˘˘كو
لو˘˘˘ل ،«ا˘˘˘نورو˘˘˘ك» سسور˘˘˘ي˘˘˘˘ف
ة˘ع˘سساو˘لا ن˘ما˘سضت˘لا تÓ˘م˘˘ح
ةيعمب ،نونطاوم اهقلطأا يتلا

فلتخمب تامظنمو تا˘ي˘ع˘م˘ج

ع˘سضو˘لا نا˘كل ا˘ه˘˘تا˘˘سصسصخ˘˘ت
.ريثكب أاوسسأا

watan@essalamonline.com
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ءايحأ’ا نا÷و تايعمجلل ةلماكلا ةمÓعلا

ةيادب ذنم ةقراف ةمÓع  .. ينطولا نماصضتلا حور
«انوروك» ةمزأا

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

باحسصأا رداب ثيح ،هجراخو
فلتخم ر˘ب˘ع ة˘م˘خ˘سض قدا˘ن˘ف
اهليوحت ىلإا ،نطولا تايلو
لاجرو ،يحسص رجح زكارمل
مهتاطا˘سشن ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب لا˘م˘عأا
نم ةمخسض تايمكب اوعربت
ر˘سضخ˘لاو ة˘ي˘ئاذ˘˘غ˘˘لا داو˘˘م˘˘لا
قطانمب نيزوعم˘لاو ءار˘ق˘ف˘ل˘ل

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

ءا˘ط˘سسب˘لا نو˘ن˘طاو˘م˘لا ى˘ت˘˘ح
ةبهلا هذه يف مهتسسمل اوكرت
تسسي˘˘ل ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ما˘˘سضت˘˘لا
نم ،نييرئازج˘لا ن˘ع ة˘ب˘ير˘غ˘ب

فيظنت تÓمح قÓطإا لÓخ
ي˘˘ف ل˘˘ك ة˘˘ع˘˘سساو م˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘تو
بناج ى˘لإا ،ه˘ي˘ح وأا ه˘ت˘ق˘ط˘ن˘م

تا˘م˘ظ˘ن˘م˘˘لاو تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
ي˘ت˘لا ا˘ه˘تا˘طا˘سشن ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب
قيسسنتلاب ىرخألا يه تقلطأا

ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ءا˘ي˘حألا نا˘ج˘ل ع˘م
تÓ˘˘˘م˘˘˘˘ح ،ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا عو˘˘˘˘بر
ر˘˘سسألا ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘ما˘˘˘سضت
ينطا˘قو ،ل˘مارألاو ةزو˘ع˘م˘لا
يف ةسصاخ ة˘ي˘ئا˘ن˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا

عسضخ˘ت ي˘ت˘لا ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ة˘يلو
يلاولا ى˘ل˘ع سسدا˘سسلا مو˘ي˘ل˘ل
.يلكلا يحسصلا رجحلا ىلإا

نييÓم ةثÓث نم رثكأا فقوت
نÓعإا ذنم لمعلا نع سصخسش
ئراوطلا ةلاحو يحسصلا رجحلا
مت نأا دعب» انوروك ءابو» ببسسب
تاطاسشنلا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ف˘ي˘قو˘ت
ةحيرسش ل˘ق˘ن˘ت ع˘ن˘مو ة˘يرا˘ج˘ت˘لا

مهماغرإاو عمتجملا ن˘م ة˘ن˘ي˘ع˘م
زارتحاك مهتويبب ثوكملا ىلع
م˘ه˘ت˘مÓ˘˘سس ل˘˘جا ن˘˘مو ي˘˘ئا˘˘قو
سسوريف لقنو يودعلا مهبنجتو
نييÓم ةثÓث لوحت ’ «انروك»
ةيرابجإلا ة˘لا˘ط˘ب˘لا ى˘ل˘ع ل˘ما˘ع
او˘نا˘ك ي˘˘ت˘˘لا تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لا نو˘˘ك
ي˘ها˘ق˘م˘لا ل˘ث˘م ا˘ه˘ب نو˘ل˘غ˘ت˘سشي
لامعألاو معاطملاو تاسشرولاو
ل˘كب ل˘ق˘˘ن˘˘لا ل˘˘ئا˘˘سسوو ةر˘˘ح˘˘لا
تناك نأا دعب تفقوت  اهعاونأا
نو˘سضا˘ق˘ت˘ي ا˘سصا˘˘خ˘˘سشأا ل˘˘غ˘˘سشت
مهتوق مهل نمؤوت ةيموي بتاور
ل˘ع˘ج˘˘ي يذ˘˘لا ر˘˘مألا ،ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا
يف لوهجملا وحن ريسسي عسضولا

ي˘ف ة˘مو˘كح˘لا ل˘خد˘ت˘ت م˘ل لا˘ح
. عسضولا ءاوتحل تقو عرسسأا

ام˘برو ل˘ما˘ع ن˘ي˘يÓ˘م ة˘ثÓ˘ث
ةرحلا نهملا باحسصأا نم رثكأا

مهتÓئا˘ع تو˘ق نو˘ن˘مؤو˘ي او˘نا˘ك
،اذه مهلم˘ع لÓ˘خ ن˘م ي˘مو˘ي˘لا
سسجا˘ه ما˘مأا م˘ه˘˘سسف˘˘نأا نود˘˘ج˘˘ي
لمعلا نع مهفقوت دعب ةعاجملا

ةدملاو اموي نيرسشع نم رثكأل

يذ˘لا ع˘سضو˘لا بسسح لو˘ط˘ت˘˘سس
را˘سشت˘نا د˘ياز˘تو دÓ˘ب˘لا ه˘ب ر˘˘م˘˘ت
م˘˘غر˘˘ي يذ˘˘˘لا ءي˘˘˘سشلا ،ءا˘˘˘بو˘˘˘لا
سسو˘˘قا˘˘ن قد ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا
ج˘˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب ع˘˘˘سضوو ر˘˘˘ط˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا
لبق عسضولا ءاوتحل يلاجعتسسا
نÓعإاو ةر˘ط˘ي˘سسلا ن˘ع جور˘خ˘لا

نين˘طاو˘م˘لا ن˘م ة˘ح˘ير˘سشلا هذ˘ه
عرا˘سشلا ى˘لإا جور˘خ˘لاو در˘م˘ت˘˘لا
ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لاو عو˘ج˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘˘ل
مهتÓئاعلو مه˘ل سشي˘ع˘لا ة˘م˘ق˘ل˘ب

ي˘˘ف ا˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘سضو اذإا ا˘˘˘سصو˘˘˘سصخ
ن˘م ة˘˘ئ˘˘ف˘˘لا هد˘˘ه نأا نا˘˘ب˘˘سسح˘˘لا
نم نود˘ي˘ف˘ت˘سسي ل ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
اهيلع سصو˘سصن˘م˘لا تا˘ن˘ي˘مأا˘ت˘لا
ىرخأا ليخادم مهل سسيلو انوناق
دحل ةموكحلا ناو اهنم نوتاتقي
نمؤوي اجمانرب مهل رطسست مل نآلا
ةيئاذغلا داوملا نم مهتيجاح مهل
سشي˘ع˘ل˘ل ة˘يرور˘˘سضلا مزاو˘˘ل˘˘لاو
ليلقتلل مهتو˘ي˘ب ى˘لإا ا˘ه˘لا˘سصيإاو
ىندألا دحلا ريفوتو طغسضلا نم
      .ةيسساسسألا تامزلتسسملا نم

دار˘ج ز˘يز˘ع˘لا د˘˘ب˘˘ع ة˘˘مو˘˘كح
ةربعلاو ةطي˘ح˘لا ذ˘خأا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م
ج˘لا˘ع˘ي م˘ل اذإا ر˘مألا نو˘˘ك ا˘˘سضيأا
ةل˘ب˘ن˘ق ى˘لإا لو˘ح˘ت˘ي˘سس ة˘م˘كح˘ب
تقو برقأا يف رجفنسس ةتوقوم
فوسس بعسشلا نم اريبك ءزج نأل
. عوجي

ي˘ف ة˘ي˘ئا˘ن ءا˘ي˘حأا نا˘كسس ه˘˘جو
ى˘لإا ة˘ثا˘غ˘ت˘سسا تاءاد˘ن ،ةد˘ي˘ل˘ب˘˘لا
ةلز˘ع˘لا كف ل˘جأل ،ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا
رجحلا ءارج ،مهيلع ةسضورفملا
6 ذنم سضورفملا ماعلا يحسصلا
نم نومر˘ح˘ي م˘ه˘ل˘ع˘ج ا˘م˘م ،ما˘يأا
،ة˘يرور˘˘سضلا ة˘˘نوؤو˘˘م˘˘لا ءا˘˘ن˘˘ت˘˘قا

مهديوزت وأا ،لقنلا ريفوتب نيدانم
،ةيرورسضلا ةيكÓهتسسلا داوملاب
د˘˘ي˘˘م˘˘˘سسلا ي˘˘˘تدا˘˘˘م سصخألا˘˘˘بو
.تاورسضخلاو بيلحلاو

ةلوزعملا تÓ˘ئا˘ع˘لا تار˘سشع
معن .. عوجلا يناعت ةديلبلا يف
موي˘لا لو˘ل˘ح˘بو ،عو˘ج˘لا ي˘نا˘ع˘ت
ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا ن˘˘م سسدا˘˘سسلا
هذ˘ه ى˘ل˘ع سضور˘˘ف˘˘م˘˘لا ي˘˘ل˘˘كلا
ندسصتقت تاهمألا تأادب ةيلولا
ثد˘ح˘ي ا˘م و˘هو ،تا˘ب˘جو˘لا ي˘˘ف
عم رسصحلا ل لاثملا ليبسس ىلع
نا˘مر˘م سشاو˘حأا ،نا˘كسسو ي˘لا˘˘هأا

ينبو ،ىسسوم يديسس ،ناطرمو
دارم ينبو ،رج يداو يف ةعامج
سضعب ،واورقو ،قيÓعلا يداوو
يف اولا˘ق ق˘طا˘ن˘م˘لا هذ˘ه با˘ب˘سش
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘هور˘˘سشن تا˘˘هو˘˘يد˘˘˘ي˘˘˘ف
رخآلا مه˘سضع˘بو ،«كو˘ب˘سسيا˘ف˘لا»
يف م˘ه˘نأا ،اد˘ج˘ن˘ت˘سسم ا˘ن˘ب ل˘سصتإا

ءايحألا ةيقب نع ةمات هبسش ةلزع

ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا با˘˘ي˘˘غ نأاو ،راو˘˘ج˘˘لا˘˘ب
مهلعج ،يلزنملا رجحلا سضرفو
ن˘م ا˘فو˘خ م˘˘ه˘˘تو˘˘ي˘˘ب نو˘˘مزÓ˘˘ي

يفو ،«انوروك» سسوريف ىودع
داجيإا مدع نم اوررسضت لباقملا

داو˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب م˘˘˘هد˘˘˘يوز˘˘˘ت˘˘˘ل ل˘˘˘˘ح
ةسصاخ ،ةيرورسضلا ةيكÓهتسسلا

ةسسرامم ن˘م نو˘عو˘ن˘م˘م م˘ه˘نأاو
˘مد˘ع بب˘سسب ،ة˘يرا˘ج˘˘ت ة˘˘ط˘˘سشنأا

تÓ˘ج˘سسل م˘ه˘ت˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘غ ةزا˘˘ي˘˘ح
،ريخألا اذ˘ه ةزا˘ي˘ح نأل ،ة˘يرا˘ج˘ت
دقع م˘يد˘ق˘ت ه˘ف˘ل˘م ي˘ف طر˘ت˘سشي
ام وهو ،لحمل راجيإا وأا ةيكلم
لكسشم ةيوسست مدعل ،هنودقتفي

يف ،ةعاسسلا ةياغل ةيكلملا دوقع
نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا بلا˘ط˘ي ل˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا
مهل حمسسي ،مظن˘م ل˘ق˘ن ر˘ي˘فو˘ت˘ب
راو˘ج˘لا˘ب قاو˘سسألا ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘˘لا

.يفرظ لحك
سضعب تفرع ،هتاذ قايسسلا يف

تا˘جا˘ج˘ت˘حإا ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب
ا˘م د˘سض ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘ل ة˘˘ب˘˘خا˘˘سص
«لدا˘ع ر˘ي˘غ» ع˘يزو˘˘ت هور˘˘ب˘˘ت˘˘عا
ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا تاد˘عا˘˘سسم˘˘ل˘˘ل
ن˘˘ي˘˘ن˘˘سسح˘˘م˘˘لا سضع˘˘ب ا˘˘ه˘˘مد˘˘˘ق
ل˘سصح ا˘م ل˘˘ث˘˘م ،م˘˘ه˘˘تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل
سضع˘˘بو ،ا˘˘بو˘˘ن˘˘ج ة˘˘˘فر˘˘˘عو˘˘˘ب˘˘˘ب
.ةيازوم يف سشاوحألا

ءا˘ي˘حأا ن˘ع نو˘ل˘ث˘م˘˘م د˘˘ق˘˘ت˘˘نا
د˘يد˘عو ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ي˘ف ة˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘سش
عيزوت ةقيرط ،ىرخألا تايلولا
ةمدقملا ةيئاذ˘غ˘لا تاد˘عا˘سسم˘لا

تا˘ي˘ع˘م˘جو ن˘˘ي˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘سص ن˘˘م
،«انوروك» ةمزأا لظ يف ،ةطسشن
ةريقفلا تÓئاعلا سضعب مرح ام
لثم ،اهنم ةدافتسسلا ةزوعملاو
وأا ،ما˘ت˘يألاو ل˘˘مارألا تÓ˘˘ئا˘˘ع
اهرسسأا بابرأا دمتعي يتلا كلت

يمويلا مه˘ل˘م˘ع ل˘ي˘خاد˘م ى˘ل˘ع
ل او˘˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘سصأا ثي˘˘˘ح ، ط˘˘˘ق˘˘˘˘ف
بب˘سسب هر˘ي˘فو˘ت نو˘ع˘˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘سسي
،ي˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإا

تايعادت نم م˘ه˘فو˘خ˘ت ن˘يد˘ب˘م
،يئانثتسسلا عسضولا اذه ديدمت
ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا اود˘سشا˘نو
نامسض لÓخ ن˘م م˘ه˘ب ل˘ف˘كت˘لا

تادعاسسملاو ةنوؤو˘م˘لا لو˘سصو
.مهيلإا
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«انوروك» ءابو ةقرطم نيب ةموكحلا
بيرق نم مداقلا عوجلا نادنصسو

دعب مهلسصت ⁄ نماسضتلا تÓمح ةجومو عو÷ا نوناعي

ةلزعلا كفب نوبلاطي ةديلبلا ‘ ةيئان قطانم ناكصس

نطولا عوبر فلتخم ربع اهب لفكتلل نطاوملا تاءادن

ةريقفلا تÓئاعلا قنخت «انوروك» ةمزأا

ةلسصاوتم ةيئاذغلا داوملا صضعبو رسضخلا .. بيلحلاو ديمسسلا نع ثحبلا ةلحر «انوروك» ةمزأا زع يف

تمزتلإا له .. نييحصصلا رجحلاو رظحلاب نطاوملا مزتلإا
؟.. ةنوؤوملا ريفوتب ةلودلا

! .. اوفلخأاو اودعو .. » نطاوملل تاجايتح’ا لك نمصضنصس» .. رايمأاو ة’وو ءارزو^

ر.نوراه : دادعإا

يعو نع ىرخأا ةرم يرئازجلا نطاوملا نابأا .. «عملي ةدسشلا تقو يفو .. صسيفن هندعم يرئازجلا بعسشلا» ةلوقمل اسسيركت
ةداهسشبو لجُسس ،ملاعلا نادلب لج رارغ ىلع «انوروك» صسوريف دسض اندÓب اهسضوخت يتلا صسورسضلا برحلا راطإا يفف ،ريبك

لاوجتلا رظح تاءارجإاب ،ةديلبلاو ةمسصاعلا يف ةسصاخ نطولا عوبر لكب نينطاوملا نم ريظنلا عطقنم مازتلإا نيلوؤوسسملا
رظحب ةينعملا ةمئاق يف ةليلق مايأا ذنم تجردأا يتلا عسستلا تاي’ولا ىتح ،ةيناثلا يف يلكلا يحسصلا رجحلاو ،ىلوأ’ا يف

ةسصاخلا ةيمومعلا تاطلسسلا تاميلعت عم اعئار ابواجت ترهظأا نطولا تاي’و لج لب ،تفلم لكسشب اهناكسس باجتسسإا ،لاوجتلا
ريفوتب ،اهيلثمم فلتخم ناسسل ىلع ةموكحلا تانيمطت مغرو لباقملا يف نكل ،هيسشفت حبكو ءابولا اذه نم ةياقولاب

ةي’وب قطانملا صضعب يف نينطاوملا نم ةريبك ةبسسن لازت ’ ،يئانثتسسإ’ا يحسصلا فرظلا اذه لÓخ نطاوملل ةنوؤوملا
ةعسساو ةيئاذغلا داوملا حسش نم يناعت ،اهنم ةيئانلا ةسصاخ دÓبلا عوبر فلتخمب ىرخأاو ،صصوسصخلا هجو ىلع ةديلبلا

.«Óيبسس هيلإا عاطتسسا نمل» .. جرح ’و ثدحف ةنيرفلاو ديمسسلا امأا ،بيلحلاو ،رسضخلاب قلعت ام ةسصاخ ،كÓهتسس’ا

نحن» .. نينطاوملا لاح ناسسل
ةيملاع ةيحسص ةمزأا يف
«ةيلهأا برح يف ’ ةيئانثتسسا

تادعاصسملا عيزوت
رهاظمو ىصضوف ..
! .. ةنيصشم
عيزوت تايلمع تعنسص

يتلا كلت ًءاوسس تادعاسسملا
تاطلسسلا اهيلع فرسشت
اهب ردابي يتلا وأا ،ةيمومعلا
عقاومب ثدحلا ،صصاوخلا
،يعامتج’ا لسصاوتلا

يتلا ةمراعلا ىسضوفلا ببسسب
لدبف ،تمت امنيأا اهبحاسصت
هذه غيرفت متي نأا
تاعدوتسسم يف تادعاسسملا

نم ىلع ماظنب عزوتو
اهليسصوت متي وأا ،اهقحتسسي
نإاف ،نيينعملا لزانم ىلإا
هذه ىلع نيفرسشملا
هذه نوقبي تايلمعلا
ام ابلاغ يتلا تادعاسسملا

ةعسساو ةيئاذغ داوم نوكت
تانحاسشلا ىلع ،كÓهتسس’ا

مامأا اهعيزوتب نوموقيو
عفادت ىلإا يدؤوي ام ،أÓملا

صضعب يفو ،تاراجسشو
نونطاوم دعسصي نايحأ’ا

بلجل تانحاسشلا رهظ ىلع
تيز ةروراقو ديمسس صسيك
ام ،ةوقلاب لوقبلا صضعب وأا

اهل ىدني دهاسشم مسسري
عراسشلا اهنجهتسسإا ،نيبجلا
اههبسشو ،اهب ددنو يلحملا

لسصاوتلا عقاوم داور
دهاسشمب يعامتج’ا
،ابورح يناعت يتلا بوعسشلا

راعو بيع» نوريثكلا قلعو
ةيحسص ةمزأا يف نحن ..
برح يف ’ ةيئانثتسسا
.«ةيلهأا
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نيماينب ةسسائرب دوكيللا لتكت نكمت اريخأاو
ةيليئارسسإلا ةموكحلا ليكسشت ن˘م و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن
نرقلا ةقفسص قيبطتل ناونعلا نوكتسس يتلاو
يف رطخألا دع˘ي ف˘لا˘ح˘ت˘لا اذ˘هو ة˘ي˘كير˘ملا
ةيرسصنعلا دسسجيل لÓتحلا تاموكح خيرات
ا˘˘˘سسا˘˘˘سسأا نو˘˘˘كيو م˘˘˘ظ˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا با˘˘˘˘هرإلاو
ناودعلاو عم˘ق˘لاو ة˘ير˘سصن˘ع˘لا تا˘سسرا˘م˘م˘ل
تاودأا ع˘م˘ج˘ت˘ت˘ل ع˘م˘ق˘لا ر˘سصا˘ن˘ع ر˘م˘ت˘˘سستو
ربكا لكسشتو ليكنتلاو ةيهاركلا ةسسرامم
.ةينيطسسلفلا قوقحلا دسض ةوق

نم وهاينتن جارخإا يلا عيمجلا علطت دقل
هفلاحت نكلو يليئارسسإلا يسسايسسلا دهسشملا

ة˘ه˘˘جو˘˘لا ى˘˘لا ةو˘˘ق˘˘بو هد˘˘ي˘˘ع˘˘ي سسن˘˘ي˘˘غ ع˘˘م
يسشترملا نو˘كي˘ل ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا

ا˘سسي˘ئر ة˘م˘كا˘ح˘م˘ل˘ل بو˘ل˘ط˘م˘لاو قرا˘˘سسلاو
ةسسا˘ئر ه˘ي˘لو˘ت ى˘ل˘ع قا˘ف˘تلا م˘ت˘يو ءارزو˘ل˘ل
ةدا˘عا د˘ع˘ب ءا˘ج د˘يد˘ج ل˘ي˘كسشت ي˘ف ءارزو˘˘لا
ىلع ةثلاثلا ةرملل ةيل˘ي˘ئار˘سسإلا تا˘با˘خ˘ت˘نلا
. يلاوتلا

عنمل ةكرتسشملا ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘م˘ئا˘ق˘لا تل˘م˘ع
تدبأاو ةموكحلا ليكسشتل وهانتين لوسصو
سضي˘با قرزا بز˘ح م˘عد ي˘ف ا˘م˘ه˘م ا˘˘ف˘˘قو˘˘م
ةيرسصنعلا فلاحت نكلو ةموكحلا ليكسشتل

لسصوتلاو تامهافتلا قرخ متيل ىوقأا ناك
نم مهنكمت ةديدج غيسص ىلع دوكيللا عم
ة˘مو˘كح ل˘ي˘كسشت˘ل م˘ه˘ن˘ي˘ب ف˘˘لا˘˘ح˘˘ت نÓ˘˘عإا

تسسي˘˘ن˘˘كل˘˘ل ا˘˘سسي˘˘˘ئر سسن˘˘˘ي˘˘˘غ با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ناو
ةيبرعلا ةمئاقلا عسضي رمألا اذه يليئارسسإلا
ةوق سسأارتتل اسضيا مهم فقوم يف ةكرتسشملا
ي˘ف ةر˘م لوأل تسسي˘ن˘كلا ي˘˘ف ة˘˘سضرا˘˘ع˘˘م˘˘لا
ة˘كر˘ت˘سشم˘لا ة˘م˘ئا˘ق˘لا ح˘سضو˘ت˘لو ا˘˘ه˘˘خ˘˘يرا˘˘ت
ي˘ف ارود بع˘ل˘ت نا تلوا˘ح ا˘ه˘نأا˘ب ا˘ه˘ف˘˘قاو˘˘م
تناك ثيح سستناغ ناسشب ةقباسسلا ةيسصوتلا
وهاي˘ن˘ت˘ن ف˘ي˘ل˘كت ة˘ي˘نا˘كمإا ع˘ن˘م ى˘لا فد˘ه˘ت
فد˘ه˘لا نإاو د˘يد˘ج ن˘م ة˘مو˘كح˘لا ل˘ي˘كسشت˘ب
ل وهاينتن طاقسسإا ناك ةيسصوتلا هذهل ديحولا
يف ةنماكلا ةروطخلا كاردإل سستناغل ًامعد
يناطيتسسا فرطت˘م ن˘ي˘م˘ي ة˘مو˘كح ل˘ي˘كسشت
ةي˘خ˘يرا˘ت˘لا قو˘ق˘ح˘لا ةردا˘سصم ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ي
. ينيطسسلفلا بعسشلل

قرزأا يف هئاكرسشل هدعو سضقن سستناغ نإا
ىلإا ىدأا امم  هباختناب ماق نم ةفاكلو سضيبأا
هتوطخ ه˘ف˘لا˘ح˘ت ءا˘سضعأا ف˘سصن سضرا˘ع˘ي نأا

نيرطسش ىلإا فلاحتلا اذه قاقسشنا ىلاو هذه
رارمت˘سسا ي˘ف م˘ها˘سس ه˘تو˘ط˘خ˘ب ا˘ي˘ل˘م˘ع ه˘نأاو
. فرطتلاو باهرلا ةسسايسس وهاينتن

نم خيراتلا لخد˘ت ة˘كر˘ت˘سشم˘لا ة˘م˘ئا˘ق˘لا نإا
نوكتو ةسضراعملا ةوق لكسشتل هباوبأا عسسوأا

وهاينتن ةموكح ةسضهانم يف ةبرحلا سسأار
رود يف رمتسستلو  ةيرسصنعلا اهتاسسايسسو
ي˘ف ف˘ق˘تو ة˘يو˘ق˘لاو ة˘سسر˘سشلا ة˘سضرا˘ع˘م˘˘لا

لعلو ،ةيهاركلاو ةيرسصنعلا ةسسايسس ةهجاوم
ةمئاقلا لمع ةدحو دكؤوت ةلبقملا ةلحرملا
دوهجلا ةلسصاومو كرحتلا ةيمهأاو ةكرتسشملا

ي˘بر˘ع˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا قو˘ق˘ح عاز˘ت˘نا ل˘جأا ن˘م
اهتمدقم يفو ةيموقلاو ةيندملا ينيطسسلفلا

نوناق ءاغلإا ىل˘ع ل˘م˘ع˘لاو ف˘ن˘ع˘لا ة˘ح˘فا˘كم
ةسصا˘خ لو˘ل˘ح ر˘ي˘فو˘ت˘ل ي˘ع˘سسلاو سست˘ن˘ي˘م˘ك
ةمزأا لظ يف يبرعلا عمتجملا تاجايتحاب

. ةحلملا اياسضقلا نم اهريغو انوروك
حسضاولا زايحنلا نÓعإا وه لتكتلا اذه نإا
ةيسسايسسلا هتدنجأاو فرطتملا نيميلا حلاسصل
ىمسسي ام عورسشم حلاسصل هزايحناو ةنلعملا
ى˘ل˘˘ع ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا ىر˘˘ب˘˘كلا ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإا ة˘˘لود
ي˘سضارألا م˘سضو د˘˘يو˘˘ه˘˘ت˘˘لاو نا˘˘ط˘˘ي˘˘ت˘˘سسلا
ة˘ي˘سضق˘لا بط˘سشو ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘˘لا

اهلازتخاو ةينيطسسل˘ف˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا قو˘ق˘ح˘لاو
ة˘ي˘˘نا˘˘كسس لزا˘˘ع˘˘م ي˘˘ف ي˘˘تاذ يرادإا م˘˘كح˘˘ب
لا˘كسشأا ل˘كب ن˘ير˘سصا˘ح˘م ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘ل˘ل

تحتو لÓتحلا ةلود بلق يف ناطيتسسلا
ةيداسصتقلاو ةيسساي˘سسلا ة˘ل˘ما˘كلا ا˘ه˘ت˘ن˘م˘ي˘ه
. ةينمألاو

ديعسصلا ىلع بلطت ةلحرملا ةعيبط لعل
مايق نÓعإاو دو˘ه˘ج˘لا د˘ي˘حو˘ت ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
سسل˘ج˘م˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف˘˘لا ة˘˘لود˘˘لا
يلمعلا درلا ةباثمب وه ينيطسسلفلا ينطولا

ىلع لمعلاو يرسصنعلا فرطتلا هذه ىلع
ةينيطسسلفلا ةلودلا تاسسسسؤوم معدو ةماقإا

ءانبو لÓتحلا نع كاكفنلا يف رارمتسسلاو
لمعلا لاجم يف ةيني˘ط˘سسل˘ف˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا
ةد˘حو˘لا د˘ي˘سسج˘تو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
تاسسايسس ةهجاومل ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا
تا˘قا˘ط˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ب˘˘ع˘˘تو م˘˘سضلاو نا˘˘ط˘˘ي˘˘ت˘˘سسلا
ى˘لإا لو˘سصو ا˘ه˘سضا˘ه˘ن˘ت˘سساو ة˘ير˘ي˘ها˘م˘˘ج˘˘لا
نايسصعلاو ةلماسشلا ةينيطسسلفلا ةسضافتنلا
ع˘ي˘سسو˘تو لÓ˘ت˘حلا د˘سض ي˘ند˘م˘لا ي˘ن˘طو˘˘لا
ير˘ي˘ها˘م˘ج˘˘لاو ي˘˘حا˘˘ف˘˘كلا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ةد˘˘عا˘˘ق
نا˘ط˘ي˘ت˘سسلا ة˘موا˘ق˘م˘ل ي˘ن˘طو˘لا دو˘م˘سصلاو
ى˘م˘سسي ا˘م˘˘ل يد˘˘سصت˘˘لاو م˘˘سضلا ع˘˘يرا˘˘سشمو
.ةيرسصنعلا نرقلا ةقفسص

Úطسسلف ‘ ةنسس◊أ ايأونلأ Òفسس
ةينيطسسلفلأ حابسصلأ ةديرج رير– ضسيئر

يليئارصسإ’ا لÓتح’ا خيرات يف رطخأ’ا فلاحتلا
ةودقلأ يرسس  : ملقب
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لسصفلا رادج ةيسضق نيب ريبك قراف كانه
لدع˘لا ة˘م˘كح˘م ه˘ب تمد˘ق يذ˘لا ير˘سصن˘ع˘لا
حلاسصل ناك يذلاو ًايراسشتسسا ًارارق ةيلودلا
ةرا˘ف˘سسلا ل˘ق˘ن ة˘لأا˘سسمو ،ن˘ي˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
نا دعب ًايراسشتسسا نوكي نل يذلا ةيكريملا
ةيوسضعلا ةلماك ريغ ةلود نيطسسلف تحبسصا
ةلودو ،ةدحتملا ممÓل ةماعلا ةيعمجلا يف

.ةيلودلا لدعلا ةمكحم ماظن نم فرط
ةيعمجلا تمد˘ق˘ت01/21/3002 خيرات˘ب˘ف

نم يراسشتسسا بلطب ةدحتملا ممÓل ةماعلا
ماعلا نيملا ةطسساوب ةيلودلا لدعلا ةمكحم
نم ةمكحملا تغل˘ب˘ت د˘قو ،ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مÓ˘ل
بجو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘لا
خيراتب د˘م˘ت˘ع˘م˘لاSE.41.01 رار˘˘˘˘˘ق
ةرا˘ف˘سسلا ل˘˘ق˘˘ن ة˘˘لأا˘˘سسم˘˘ب ا˘˘ما ،8/21/3002
ةموكحلا تمدقت دقف ،سسدقلا ىلا ةيكريملا
لدعلا ةمكحم ىلا ىوكسشلاب ةينيطسسلفلا
نا د˘˘˘ع˘˘˘ب ،8102 لو˘ل˘˘يا82 ي˘ف ة˘ي˘˘لود˘˘لا
2 يف انييف ةيقافتا ىلا نيطسسلف تمسضنا
يف يرايتخلا لوكوتوربلاو ،4102 ناسسين
ًاقفو8102 زومت4 يفو ،8102 راذا22
نيطسسل˘ف ة˘لود تمد˘ق ن˘ملا سسل˘ج˘م رار˘ق˘ل

لدعلا ةمكحم سصاسصتخاب فارتعلا نÓعا
ماظنلا نم56 ةداملا ىلا رظنلاب .ةيلودلا
ا˘م˘ي˘ف ة˘ي˘لود˘لا لد˘ع˘لا ة˘م˘كح˘م˘ل ي˘سسا˘سسلا
هنا ةمكحملا تأار ،يراسشتسسلا يأارلا سصخي
يأار˘لا بل˘ط˘ت نا ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل ق˘˘ح˘˘ي
قاثيملا نم69 ةداملا ىلع ءانب يراسشتسسلا
اهدنع ،يرسصنعلا لسصفلا رادج سصوسصخب
،ندرلا ،ن˘ي˘ط˘سسل˘ف ،ر˘سصم ن˘م ل˘ك تمد˘ق˘˘ت
ة˘بو˘ت˘كم تار˘كذ˘م ر˘ئاز˘˘ج˘˘لاو ،ة˘˘يدو˘˘ع˘˘سسلا
تايلولاو ل˘ي˘ئار˘سسا تع˘ن˘ت˘ماو ،ة˘م˘كح˘م˘ل˘ل
روسضح نع ليئارسساو ة˘ي˘كر˘ي˘ملا ةد˘ح˘ت˘م˘لا
سسلجم رارقل ًاقفو ،لباقملا يفو .تاعفارملا
ماظنلا نم (2)53 ةداملاو (6491)9 نملا
نإا˘ف ،ة˘ي˘لود˘لا لد˘ع˘لا ة˘م˘كح˘م˘ل ي˘˘سسا˘˘سسلا

رظنلاب سصاسصتخا اهل ةيلودلا لدعلا ةمكحم
ة˘˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا ىو˘˘˘كسشل˘˘˘ل
نم ىلولا ةداملا ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
رظنلل ،انييف ةيقافتل يرايتخلا لوكوتوربلا
،ةيمازللا ةيوسستلا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا تا˘عاز˘ن˘لا˘ب
ةداملاب ةيسسامولبدلا ا˘ن˘ي˘ي˘ف ة˘ي˘قا˘ف˘تا سصن˘تو
عيمج لبق نم عيقوتلا باب حتفي هنا ،84
يسساسسلا ماظنلل ةدحتملا مملا يف لودلا

ةلود يا لبق نم وا ةيلودلا لدعلا ةمكحمل
حبسصتل ةماعلا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ا˘ه˘ي˘لا تعد ىر˘خا

نيطسسل˘ف ة˘لود نا ا˘م˘بو  ،ة˘ي˘قا˘ف˘تلا˘ب ًا˘فر˘ط
،ةيلودلا لدعلا ةمكحم يف ًافرط تحبسصا
وا أاسشني عازن يا ةيوسست ةمكحملا عيطتسستف
ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لاو ى˘˘لولا ةدا˘˘م˘˘لا بسسح˘˘ب أا˘˘سشن
.يرايتخلا لوكوتوربلا
لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا ن˘˘م ى˘˘˘لولا ةدا˘˘˘م˘˘˘لا تسصن
هنا ةيرابجلا ةيوسستلاب قلعتملا يرايتخلا
تاعزانملا ةمكحملا سصاسصتخا نمسض عقي
ةي˘قا˘ف˘تلا ق˘ي˘ب˘ط˘ت وا ر˘ي˘سسف˘ت ن˘ع ة˘ئ˘سشا˘ن˘لا

ن˘˘م فر˘˘˘ط يا ر˘˘˘ب˘˘˘ع ه˘˘˘م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت زو˘˘˘ج˘˘˘يو
لد˘ع˘لا ة˘م˘˘كح˘˘م ترد˘˘سصا .لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا
يراسشتسسلا اهيأار ،9/7/4002 يف ةيلودلا

ر˘ي˘غ ه˘تر˘ب˘ت˘عاو راد˘ج˘لا نأا˘سشب مز˘ل˘م˘لا ر˘ي˘غ
تبلاطو ،يلودلا نوناقلل فلاخمو يعرسش
ن˘˘˘يرر˘˘˘سضت˘˘˘م˘˘˘لا سضيو˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ب ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئار˘˘˘˘سسا
سصاسصتخا رارق ذخ˘تا د˘قو ،ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
رارق عم اتوسص41 امنيب ،عامجلاب ةمكحملا
توسص لباقم رادجلا نأاسشب ليئارسسا ةنادا

يكريملا يسضاقلا توسص وهو دسض دحاو
ةرا˘ف˘سسلا ل˘ق˘ن ة˘لأا˘سسم˘ب ا˘˘ما .لا˘˘ت˘˘ن˘˘ج ر˘˘يو˘˘ب

ةداملا ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب˘ف ،سسد˘ق˘لا ى˘لا ة˘ي˘كر˘ي˘ملا
يت˘لا يرا˘ي˘ت˘خلا لو˘كو˘تور˘ب˘لا ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لا
ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ن˘ي˘فر˘ط˘˘لا قا˘˘ف˘˘تا ى˘˘ل˘˘ع سصن˘˘ت
زوجيو ،يلودلا ميكحتلا ىلا ءوجللا نيرهسش
،ةيلودلا لدعلا ةمكحم ىلع عازنلا سضرع
ةيجراخلا ةرازو غÓبإاب نيطسسلف ةلود تماق
يف اهفقوم نم8102 رايا81 يف ةيكريملا
ةرازو نا لا ةرا˘˘ف˘˘سسلا ل˘˘˘ق˘˘˘ن رار˘˘˘ق ذا˘˘˘خ˘˘˘تا
ةرازو ى˘ل˘ع در˘ت م˘ل ة˘ي˘كر˘ي˘ملا ة˘ي˘جرا˘˘خ˘˘لا
 .ةينيطسسلفلا ةيجراخلا
ة˘˘م˘˘كح˘˘م رار˘˘ق ناـــــك با˘˘ب˘˘سسلا هذــــه˘˘ل
،ًايراسشتسسا رادجلا سصوسصخب ةيلودلا لدعلا
ى˘لا ة˘ي˘كر˘ي˘ملا ةرا˘ف˘سسلا ل˘ق˘˘ن ة˘˘ي˘˘سضق ا˘˘ما
ةد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘يلو˘ل˘ل ة˘ي˘ماز˘لا ي˘ه˘ف سسد˘ق˘لا
ةموكح˘لا ىو˘كسشلا مد˘ق˘م نو˘ك ة˘ي˘كر˘ي˘ملا
نوكو ،ةماعلا ةيعمجلا تسسيلو ةينيطسسلفلا
لد˘ع˘لا ة˘م˘كح˘م ي˘ف فر˘ط ة˘لود ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف
ةيكريملا ةدحتملا تايلولا نا امك ةيلودلا
لدعلا ةمكحم رارق لسشفيسس لهف.فرط ةلود
سسلجم ىلع سضرعي امدنع ةرملا هذه ةيلودلا
  ؟نملا

تاعزانŸأ ةيوسستل ةيلودلأ ةمكÙأ

ةيلودلا لدعلا ةمكحم يف سسدقلا ىلا ةيكريم’ا ةرافصسلا لقن ةيصضقو يرصصنعلا لصصفلا رادج ةيصضق نيب قرافلا
ركب دأؤوف يسضاقلأ :  ملقب

ي˘ف ة˘قو˘ب˘سسم ر˘ي˘غ ة˘لا˘ح ه˘جاو˘ي م˘˘لا˘˘ع˘˘لا نإا
ي˘جا˘ت˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ة˘ج˘ي˘ت˘ن خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا

ة˘يو˘لوألا نأا ة˘سصا˘خو ةر˘ي˘ط˘خ˘لا ه˘تا˘ي˘عاد˘تو
ةحسصلا يه ملا˘ع˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب نآلا تح˘ب˘سصأا

مل ايلاح ملاعلا ههجاوي ام نإاو سسانلا ةايحو
امو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ةياهن ذنم هدهسشي
ملو هتابيترتو هدعاوقب يملاع ماظن نم اهعبت
دحاو تقو يف ة˘ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا تا˘مزألا د˘ه˘سشي
ايلاح ىرجي امك ةلماكلا ةفسصاعلا هبسشي اميف
ابيرق ةيلاحلا ة˘مزألا ي˘ه˘ت˘ن˘ت نأا ل˘مأا˘ن ا˘ن˘نأاو
هب فرتعم جÓع داجيإا ربع اهؤواوتحا متيو
انيلعو عيمجلا لوانتم يف نوكي لاعف ايملاع
. لسضفأÓل علطتلاو أاوسسأÓل امئاد دادعتسسلا

هايح سسمت ىربكلا ةيملاعلا ةمزألا هذه نإا
دادعأا ي˘ف ر˘ي˘ب˘كلا عا˘ف˘ترلا ل˘ظ ي˘ف ر˘سشب˘لا
وه رطخألا ديدهتلا نأاو نيباسصملاو اياحسضلا
ىلع هريثأا˘تو سسور˘ي˘ف˘لا اذ˘ه را˘سشت˘نا ة˘عر˘سس
مهتايحو مهلامعأا يف سسانلا ماظتناو ةايحلا
ر˘ي˘ثأا˘ت و˘ه ي˘نا˘ث˘لا د˘ع˘ب˘لا نأاو ة˘ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
يدا˘˘˘سصت˘˘˘قلا نأا˘˘˘سشلا ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع سسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا

ديكأاتلابو ةقوبسسم ريغ ةروسصب يعامتجلاو

يدا˘سصت˘قلا دا˘سسكلا ة˘مزلا هذ˘ه˘ل نو˘كي˘˘سس
هذه لكسشتو ملاعلا لود فلتخم ىلع ريبكلا
ل˘ق˘ن˘لا تا˘عا˘ط˘˘ق˘˘ل ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك ارر˘˘سضت ة˘˘مزألا

احسضاو ارسشؤوم ىطعتو هيفرتلاو ةحايسسلاو
ة˘˘مو˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا كل˘˘ت را˘˘ي˘˘ه˘˘نا ة˘˘ي˘˘نا˘˘كما ى˘˘لإا
ريغلا تايلامكلا ىل˘ع ة˘م˘ئا˘ق˘لا ة˘يدا˘سصت˘قلا

.يرسشبلا مادختسسÓل ةيرورسض
ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلاو ة˘ي˘نا˘سسنإلا تا˘ي˘عاد˘ت˘˘لا نإا

ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإلاو ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قلاو ة˘˘ي˘˘فا˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لاو
ةريبك نوكتسس ةمزأÓل ةيسسايسسلاو  ةينمألاو
تامزألا نم ة˘ل˘سسل˘سس ا˘ه˘ن˘ع ج˘ت˘ن˘ت د˘قو اد˘ج
امم ةروطخو ةبوعسص لقأا تسسيلو ىرخألا
ةيلود دوهجب ءدبلا نأاو نآلا ملاعلا ههجاوي

ىلع لمعلا ةرورسضو يسسسسؤوم وحن ىلع
ع˘يزو˘تو تا˘ي˘˘لآا سسراد˘˘ت˘˘ل ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ل˘˘ي˘˘كسشت
دا˘˘ع˘˘بإلا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل ءا˘˘ب˘˘عألاو تا˘˘م˘˘ه˘˘م˘˘لا

تاب رمأا ةيداسصتقلاو ة˘ي˘ح˘سصلا ر˘طا˘خ˘م˘لاو
ة˘ي˘نا˘سسنإلا ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘ل ة˘ي˘˘م˘˘هألا ة˘˘يا˘˘غ ي˘˘ف
راطخألا تاعمتج˘م˘لا بي˘ن˘ج˘ت˘لو ة˘ير˘سشب˘لاو
ريغلا  ةمزألا هذهل ةيلبقتسسملا تايعادتلاو
ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ةرور˘سض ة˘سصا˘خو ة˘قو˘˘ب˘˘سسم

بيردت يف عارسسإلاو ءاملعلاو يبطلا رداكلا
ةيحسصلا بناوجلا فلتخم يف ددج نيلماع
لجا نم لودلا نيب تاربخلا لدابتو عيزوتو
.ءابولا اذه راسشتنل دح عسضوو ةيرسشبلا ذاقنإا
فقوتلا نم يناعت تتاب ملاعلا نادلب بلغا نإا
عيزوتلاو جاتنإلاو دادمإلا لسسÓسسل ئجافملا

تادعملا وأا تاماخلا لسصت دعت مل يلاتلابو
بيغت نع Óسضف تانوكملا لوسصو لطعت وأا
تاكرسشلاو عناسصملا نع نيلماعلاو لامعلا

ىلع هتايعادت هل رمألا اذهو لقنلا لئاسسوو
ةيداسصتقلا ةموظنملا دد˘ه˘ي ا˘م˘م ة˘عا˘ن˘سصلا
ومنلا ةعيب˘ط ى˘ل˘ع كلذ ر˘ثؤو˘ي ا˘م˘ك ة˘م˘ئا˘ق˘لا
تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإلا ز˘˘ج˘˘ع سسكع˘˘يو يدا˘˘سصت˘˘قلا
ي˘لا ة˘م˘ئا˘ق˘لا تا˘نزاو˘م˘لا سضر˘ع˘يو ة˘ي˘ب˘ط˘لا
ميقت ةداعإا ىلإا جاتحي هتمرب رمألاو روهدتلا
نع ادي˘ع˘ب برا˘ج˘ت˘لا ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سسلاو ي˘لود
فل˘ت˘خ˘م ن˘ي˘ب م˘ئا˘ق˘لا ر˘حا˘ن˘ت˘لاو تا˘عار˘سصلا
. ةيلودلا ةسسايسسلا باطقألا

ةحسصلا نوكت نأا ىسضتقي مئاقلا عسضولا نإا
ف˘قو˘ت كلذ ي˘ن˘ع˘˘يو ى˘˘لوألا ة˘˘يو˘˘لوألا ي˘˘ه
يتلاو ةيلاملا تاسسايسسلا يف رظنلا ةداعإاو

ةموظنملا معد˘ل ا˘ه˘ه˘ي˘جو˘ت م˘ت˘ي بل˘غألا ي˘ف
ن˘˘م تا˘˘بو لود˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘عا˘˘فد˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘مألا
يحسصلا نمألا ىلإا نآلا هجوتلا يرورسضلا

ىلع ظاف˘ح˘لاو ة˘ي˘ح˘سصلا تا˘عا˘ط˘ق˘لا م˘عدو
ةقباسسلا تايرظنلا نع اديعب ةيرسشبلا ةحسص
ةيحسصلا تامدخلا ةي˘نا˘ج˘م ن˘م د˘ح˘ت ي˘ت˘لاو
عسضت يجاتلا ءابولا ةمزأا لعلو.نينطاوملل

ةحسصلا ةمظنم ريوطت ةيمهأا كحملا ىلع
ا˘سصسصخ˘ت ر˘ث˘كأا ر˘ئاود ل˘م˘سشت˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا

دوجو ةرورسض نم ملاعلا تاجايتحا سسملتتو
فارسشإا تحت ةيجولويب ةيلود ثاحبأا زكارم
احوتفم لا˘ج˘م˘لا كر˘ت مد˘عو ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مألا

ىمظعلا با˘ط˘قألا سسفا˘ن˘ت˘ل ه˘ي˘عر˘سسم ى˘ل˘ع
ىلع حÓسس رطخا تاب يجولويبلا عارسصلاف
ةرورسضو يرسشبلا لبقتسسملا ددهيو ةيرسشبلا
ةباقرلا تحت نوكتو زكارملا كلت عسضخت نا

لودلا سضعب ثبع نم لدب يلودلا فارسشإلاو
ءاطخألا نم ديزمل˘ل ا˘حو˘ت˘ف˘م لا˘ج˘م˘لا كر˘تو
.ةلتاقلا

Úطسسلف ‘ ةنسس◊أ ايأونلأ Òفسس
ةينيطسسلفلأ حابسصلأ ةديرج رير– ضسيئر

يجاتلا ءابولل ةيعمتجملا تايعادتلاو يلودلا دعبلا
ةودقلأ يرسس  :  ملقب
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ءابولأ راسشتنأ نم نامألأو ةياقولأ ززعت ريبأدتو تأءأرجإأو نآلأ دحل تاباسصإأ ل

 انوروك ةليصسملاب لجحلا نيع هجاوت اذكه..
ءايحألأو تاسسسسؤوملأ يقاب لمسشتل ةماعلأ تاعمجتلأ قطانمل ةعسسأوو ةفثكم ميقعتو ريهطت ةيلمع تأءأرجأ ،ةيسضاملأ مايألأ رأدم ىلعو لجحلأ نيع ةيدلب ترسشاب

تايعمجو ،ةحÓفلأ بتكم ،تاباغلأ ةظفاحم ،ةحسصلأ بتكم ،هايملل ةيرئأزجلأ ،ةيندملأ ةيامحلأ ،ةرئأدلأ نمأأ ،ينطولأ كردلأ ةكراسشمب تاقرطلأو ةينعملأ عرأوسشلأو
راطإأ يف كلذو ،ىودعلأ لاقتنأ بنجتل يحسصلأ ضشرلأو ميقعتلأو ريهطتلأ جمانربب ليوط تقو ذنم ةيدلبلأ اهدهسشت مل ةيلمع يف ماعلأ حلاسصلأ ةمدخل ةدنجم ةيعوطت

.‐91‐ديفوك انوروك ضسوريف دسض ةيئاقولأ تأءأرجإلأ

سشر ة˘˘˘لآا71 ل˘ج˘ح˘لا ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب تر˘˘خ˘˘سس
نيتنحاسش ىلإا ةفاسضإلاب رهظلا ىلع ةلومحم
ةيرئازجلل ةعبات ىر˘خأاو ة˘يا˘م˘ح˘لا ة˘ن˘حا˘سش ع˘م
نع Ó˘سضف ،ةز˘كر˘م˘لا م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا داو˘مو ها˘ي˘م˘ل˘ل
ن˘م د˘ح˘لاو سسور˘ي˘ف˘لا ةرو˘ط˘خ˘ب سسي˘˘سسح˘˘ت˘˘لا
عيزوتو معاطملاو يهاقملا قلغ عم هراسشتنا

فلتخم ىلع تامق˘ع˘مو ة˘ي˘ب˘ط ة˘ما˘م˘ك001
ىلع مهماهم ءادأل ا˘نا˘م˘سض ،ة˘يد˘ل˘ب˘لا ي˘ف˘ظو˘م
ىودع وأا ىذأا يأل مهسضرعت نود هجو نسسحأا
سسبÓمب ريهطتلا تايلمعل نيجمربملا ناوعألا

مهتيامحل كلذو ديحو لامعتسسا تاذ ةيئاقو
نأا امك ،ميقعتلاو ريهطتلا جمانرب ذيفنت لÓخ
ةراسض ريغو ةدمتعم ةلمعتسسملا داوملا عيمج
.ةئيبلاو ناسسنإلا ةحسصب
ةفاك ةيدل˘ب˘لا ح˘لا˘سصم ا˘ه˘ل تر˘خ˘سس ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ناسسحتسسا تيقلو ةيرسشبلاو ةيداملا تاناكملا
يتلا ءايحألا لمسشت نأا اوبلاط نيذلا ،نينطاوملا
ىلإا نيعاد ،ةريب˘ك ة˘ي˘نا˘كسس تا˘ع˘م˘ج˘ت فر˘ع˘ت
لك فيظنت لجأا نم نواعتلاو دوهجلا فثاكت
ر˘سشن˘ت نأا ا˘ه˘ل ن˘كم˘ي ي˘ت˘لا رؤو˘ب˘لاو ق˘طا˘ن˘م˘˘لا
نم ،رثكأا سشيعلا يف رؤوب هل نوكتوأا سسوريفلا

ة˘يد˘ل˘ب˘لا˘ب ة˘ح˘سصلا بت˘كم مد˘˘قأا ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج
ةياقولا لبسس نمسضتي يوعوت قسصلم رادسصإاب
دنع ع˘سضو˘ي د˘ج˘ت˘سسم˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ن˘م
ةيمومعلا تاءاسضفلاو دجاسسملا ةفاك لخادم
تا˘سسسسؤو˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘˘ع ه˘˘ع˘˘يزو˘˘ت م˘˘ت˘˘يو
نطاوملا سسيسسحت تايلمع راطإا يف ةيمومعلا

ر˘طا˘خ˘مو ة˘فا˘ظ˘ن˘لاو ة˘يا˘˘قو˘˘لا ةرور˘˘سض لو˘˘ح
.ىودعلا لاقتنا ةيفيكو سسوريفلا

 نأذآأ لك دعب نينطأوملأ نوبطاخي ةمئألأ
ةليسسملا ةيلول ةينيدلا نوؤوسشلا ةيريدم ترداب
نم دحلل ةمزÓلا تاءارجلا ةفاك ذاختا ىلا
ةعامجلا ةÓسص قيلعت مت ثيح ،ءابولا راسشتنا

ءاتفلا ة˘ن˘ج˘ل˘ل لا˘ث˘ت˘ما د˘جا˘سسم˘لا˘ب ة˘ع˘م˘ج˘لاو
ىلإا ةفا˘سضإلا˘ب ةرازو˘لا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘تو ة˘ي˘ن˘طو˘لا
تعد تقولا سسفن يف ،ةينآارقلا سسرادملا قيلعت
ظافحلا يف دج˘سسم˘لا ن˘م ة˘م˘ها˘سسم˘ل˘ل ة˘م˘ئألا

تاب يذلا ءابولا نم نينطاوملا حاورأا ىلع
ةيريدملا ةوعد يف ءاجو ،ءانفلاب ةيرسشبلا ددهي
يلاو تاهيجوت بجو˘م˘ب ه˘نأا ة˘م˘ئأÓ˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا

سصيسصخت ىجري اجرعلا خيسشلا ةليسسملا ةيلو
اهيف وعدي رجفلا ةÓسص ادع ناذآا لك عم ةملك
مهتويب يف مازتللا بوجو ىلإا سسانلا مامإلا

ع˘م ىو˘سصق˘لا ةرور˘سضل˘˘ل لإا جور˘˘خ˘˘لا مد˘˘عو
نأا ىلع ةبولطملا ةيحسصلا ةياقولا ىلع ديكأاتلا

 .نيتقيقد ةملكلا زواجتت ل
 ءابولأ رطاخمب ةيوعوتو ةيسسيسسحت تÓمح
ةيلوؤوسسم ةيا˘قو˘لاو ة˘يا˘م˘ح˘لا» را˘ع˘سش تح˘ت و
انيعو»و «ةماعلا ةحسصلا لجأا نم»و «عيمجلا
ةلعافو ةطسشان تايعمج ةدع تمظن ،«انيمحي
ءا˘بو ة˘ح˘فا˘كم˘ل ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت ة˘ل˘م˘ح ةر˘ئاد˘˘لا˘˘ب
ر˘ي˘سشا˘ن˘م˘لا ع˘يزو˘ت˘ب تما˘˘ق ثي˘˘ح ،«ا˘˘نورو˘˘ك»
بي˘سصن˘تو ة˘يو˘عو˘ت˘لا تا˘ق˘سصل˘˘م˘˘لا قا˘˘سصلإاو

ايريتكبلل داسضملا يلوحكلا لئاسسلا تاعزوم
ة˘نا˘ع˘ت˘سسلا ا˘سضيأاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘حا˘سسلا ي˘ف
ةرايسسو ةيندملا ةيا˘م˘ح˘لاو فا˘ع˘سسلا ةرا˘ي˘سسب
ةيد˘ل˘ب˘لا ءا˘ي˘حأا بو˘ج˘ت تو˘سص ر˘ب˘كم˘ب  ن˘مألا
رارغ ىلع سسا˘ن˘لا ة˘ي˘عو˘ت˘ل تادا˘سشرإا م˘يد˘ق˘ت˘ل
داسشرلا يجوف ةيرئازجلا ةيمÓسسلا ةفاسشكلا

سصÓ˘خلا ة˘ي˘ع˘م˘ج ،ة˘يؤور ة˘ي˘ع˘م˘˘ج ،مÓ˘˘سسلاو
،سسودرفلا ةيعمج ،سضيرملا ةياعرل نواعتلاو
بتكم ،ةديدجلا بابسشلا راد تاطاسشن ةيعمج
بناج ىلإا طرخنا امك ،يعامتجلا نماسضتلا

لهأا نم نوعوطتم يندملا عم˘ت˘ج˘م˘لا ي˘ل˘ث˘م˘م
عا˘˘ن˘˘قإل ة˘˘ي˘˘سسي˘˘سسح˘˘ت تÓ˘˘م˘˘ح ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘خ˘˘لا
رذ˘ح˘لاو ة˘ط˘ي˘ح˘لا ذ˘خأا ةرور˘سضب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
،لتاقلا انوروك سسوريف راسشتنا عسسوت يدافتل
اراتهتسساو ةلاب˘مل نو˘ن˘طاو˘م˘لا ىد˘بأا نأا د˘ع˘ب
ىلتقلا تارسشع فلخو لود لزع يذلا ءابولاب
ببسسب نكلو بطلا روطت مدع ببسسب سسيل اهب

ددعلا باعيتسسا ىلع تايفسشتسسملا ةردق مدع
نيبراسض ،دحاو تقو يف نيباسصملل مخسضلا

ىتحو م˘ه˘تÓ˘ئا˘عو م˘ه˘ت˘ح˘سص ط˘ئا˘ح˘لا سضر˘ع
،«91‐ ديفوك» رطاخم نم ناريجلاو ءاقدسصألا

ريهطت ةيلمعب ءايحألا سضعب بابسش عرسش امك
ناكسس رارغ ىلع ةينكسسلا تاعمجملل ةعسساو
ري˘ه˘ط˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع او˘ق˘ل˘طأا ثي˘ح ،ي˘ت˘ي˘سسل ي˘ح
ناردجلاو عراوسشلا تسسم ةسصاخلا مهلئاسسوب
ميقعت ةيلمعب اوماق امك ،نيتدايعلاو لكايهلاو
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘حا˘سسلا ن˘م دد˘˘عو تارا˘˘م˘˘ع˘˘لا

تايل˘م˘ع ل˘م˘سشت نأا بق˘تر˘يو ..ىر˘خأا ق˘فار˘مو
ي˘ت˘˘ي˘˘سسل با˘˘ب˘˘سش ،ىر˘˘خأا طا˘˘ق˘˘ن م˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت˘˘لا
نأا اودكأا ري˘ه˘ط˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف نو˘عو˘ط˘ت˘م˘لا
ةمزألا ءاهتنا ةياغ ىلإا رمتسست نأا بجي ةيلمعلا

ي˘ئا˘ه˘˘ن ل˘˘كسشب سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘سضف˘˘لاو
ل˘م˘سشت نأا بج˘ي ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا نأا ى˘˘لإا ن˘˘ير˘˘ي˘˘سشم
نم ريثكلاو سسرادملاو ،ةيمومعلا تاسسسسؤوملا
نينطاوملا دجاوتب ةقÓع اهل يتلا تآاسشنملا
.ةدابعلا رود ىلإا ةفاسضإلاب ،يمويلا

:يعامتجلأ لسصأوتلأ ىلع ءابطأأ
عيم÷أ ةيلوؤوسسم ةياقولاب مأزتللأ

هريسشانم لك يف لداع يلازدوب روتكدلا اعد
وأا كو˘ب˘سسي˘ف˘لا˘ب ه˘ب ة˘سصا˘خ˘لا ة˘ح˘ف˘سصلا ى˘ل˘˘ع
حور˘ب ي˘ل˘ح˘ت˘لا ى˘لإا ، ىر˘خألا تا˘عو˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
جورخلا مدع ةرورسض ىلع ددسش امك ،يعولا

بن˘ج˘تو ،ىو˘سصق˘لا ةرور˘سضل˘ل لإا تي˘ب˘˘لا ن˘˘م
لإا ىفسشتسسملل باهذلا مدعو ،سضرملا بابسسأا
ن˘كا˘مألا ي˘ف ما˘حدزلا يدا˘ف˘تو ،ر˘ها˘ق فر˘ظ˘ل
سصقنت ىتح رهسشلا اذه يف لقألا ىلع ،ةماعلا
ى˘سشف˘ت اذإا ه˘نأل سضر˘˘م˘˘لا لا˘˘ق˘˘ت˘˘ناو ىود˘˘ع˘˘لا
نب ةرو˘ت˘كد˘لا تمد˘ق ا˘م˘ك ة˘ثرا˘كلا ثد˘ح˘ي˘سس
يعامتجلا لسصاوتلا تاسصنم ربع ح فسسوي

ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا قر˘˘طو تا˘˘حار˘˘ت˘˘قلا ن˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ج
يعباتم˘ل ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘ه˘ي˘جو˘ت˘لاو تادا˘سشرإلاو
ىد˘م ظ˘حو˘لو اذ˘ه ،كو˘ب˘سسي˘ف˘لا تا˘عو˘م˘˘ج˘˘م
ة˘ي˘عو˘ت˘لا تÓ˘م˘ح˘ل ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘سسا
ع˘قاو˘م ر˘ب˘ع ا˘سضيأا تق˘ل˘طأا ي˘ت˘لاو ة˘˘يراو˘˘ج˘˘لا
اهلÓخ نم سسيسسحتلاو يعامتجلا لسصاوتلا
لظ يف ءابولا راسشتنا لاح يف عسضولا ةروطخب

سشا˘˘˘ع˘˘˘نإلا ل˘˘˘ئا˘˘˘سسوو تا˘˘˘نا˘˘˘كمإلا ف˘˘˘ع˘˘˘سض
ةدا˘يز ة˘لا˘ح ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘سشت˘˘سسلا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا˘˘ب
.تاباسصلا
ناكمل ةنيدملا طسسو لوحت هسسفن تقولا يف
تÓ˘ح˘م˘لا تق˘ل˘غأا نأا د˘ع˘ب ،ة˘كر˘ح˘لا ن˘م لا˘خ
تاهيجوتل ةباجتسسا امامت ا˘ه˘باو˘بأا م˘عا˘ط˘م˘لاو
لزعل ةيمومعلا تاطلسسلا اهنتلعأا يتلا ةياقولا
طورسش مادعناو ةسسمÓملاب رسشتني يذلا ءابولا
نم دودحم ددع ىلع ةكرحلا رسصتقتل ،ةفاظنلا
لجأا نم اوجرخ اهباحسصأا دجت يتلاو تارايسسلا
ةرسشابم مهلزانم ىلا ةدوعلاو مهتايجاح ءاسضق
.ىودعلا طاقتلا نم افوخ

،ينطولأ كردلأ ،نمألأ حلاسصم
ضسيسسحتلأ لسصأوت  ،ةيندŸأ ةيام◊أ
ين˘طو˘لا كرد˘لا ح˘لا˘سصم م˘ها˘سست ،ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
اهجورخب  ةيندملا ةيامحلا ةدحوو ةرئادلا نمأاو
ةعسساو ةيسسيسسحت تÓمحب مايقلا يف عراسشلل
تما˘ق ثي˘˘ح ،سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا را˘˘سشت˘˘نا ق˘˘يو˘˘ط˘˘ت˘˘ل
ة˘يدا˘م˘لا ل˘ئا˘سسو˘لا ة˘فا˘ك د˘ي˘ن˘ج˘ت˘ب ح˘لا˘سصم˘˘لا

،سسيسسحتلاو ةيعوتلا يف ةمهاسسملل ةيرسشبلاو
طسسو ءا˘ي˘حأا ة˘فا˘ك ل˘م˘سشي ج˘ما˘نر˘ب لÓ˘خ ن˘م
ميقعت متي ىتح ،ةيلمع˘لا ل˘سصاو˘ت˘تو ،ة˘ن˘يد˘م˘لا

ربع تاءادن ثب نع Óسضف ،ةنيدملا ءايحأا ةفاك
مازتلا ةرورسضب نينطاوملل توسصلا تاربكم
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ح˘سصلا ى˘ل˘ع ا˘ظا˘ف˘ح ،م˘ه˘لزا˘˘ن˘˘م
سسوري˘ف را˘سشت˘نا ن˘م د˘ح˘لا ةرور˘سضب ي˘عو˘لاو
جورخلاو ،راسشتنلا عيرسسلاو ريطخلا انوروك
ةلمحلا تطعأاو طقف ةرورسضلا تلاح يف لإا
نينطاوملا مازتلاب اءدب ،ةيباجيإا جئاتن ةيوعوتلا
اذ˘كو ةرور˘سضل˘ل لإا م˘ه˘لزا˘ن˘م ةردا˘غ˘˘م مد˘˘ع˘˘ب
تÓ˘ح˘م˘لاو م˘عا˘ط˘م˘لا با˘˘ح˘˘سصأا ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘سسا
تاميل˘ع˘ت˘ل˘ل ة˘با˘ج˘ت˘سسا ل˘م˘ع˘لا ن˘ع ف˘قو˘ت˘لا˘ب
نم دحلا دو˘ه˘جو ر˘ي˘باد˘ت ة˘ف˘عا˘سضم˘ل ة˘ي˘مار˘لا
تاذ تماق امك ،هيلع ءاسضقلاو ءابولا راسشتنا
دينجت ربع ةديدع ةيناديم تاجرخب حلاسصملا
سضعب يف ماعلا ماظنلا ظفحل ةطرسشلا ناوعأا
زكارمك نون˘طاو˘م˘لا ا˘هد˘سصق˘ي ي˘ت˘لا ن˘كا˘مألا
م˘ت˘ي ا˘م˘ك ،د˘ي˘م˘سسلا ةدا˘م ع˘ي˘ب طا˘ق˘نو د˘ير˘˘ب˘˘لا
رطخ نم ةياقولا ريبادت قيبطت ىلع سصرحلا
نم دكأاتلا لÓخ نم ،سسوريفلا ىودعب ةباسصإلا
مارتحا رارغ ىلع ،ةيزارتحلا تاءارجإلا قيبطت
نينطاوملا ن˘ي˘ب ي˘عا˘م˘ت˘جلا د˘عا˘ب˘ت˘لا ة˘فا˘سسم
ن˘م ا˘ه˘م˘عد بنا˘ج ى˘لا د˘حاو ر˘ت˘م˘ب ةدد˘ح˘م˘˘لا
ةقلعتملا تاءارجإلا ةفاكل ةيميظنتلا يحاونلا
ةماعلا قفارملا يف روهمجلا دجاوت نم دحلاب
ةماعلا ة˘ط˘سشنألا ق˘ي˘ل˘ع˘تو تا˘مد˘خ˘لا ق˘فار˘مو
.تايلاعفلاو
بابسشو ةيئاقو دأومب نوعربتي لامعأأ لاجر

يعامتجأ لفاكتو ةيعوطت تأردابم يف
زع يف ،ريخلا ا˘م˘ئاد ر˘ه˘ظ˘ي ل˘ج˘ح˘لا ن˘ي˘ع ي˘ف

اياونلا باحسصأا ذاذفألا لاجرلا رهظي ةمزألا
لاجر نم لك عربت دقف  ،تاءاطعلاو ةقداسصلا
ميدقت ىلإا » م ، م » »ز ،ج »  »سش .د » ،لامعألا
تازافقو ديحو لامعتسسا تاذ ةيئاقو ةسسبلأا

نم ،ةيقاو رزآام ىلإا ةفاسضلاب ،ةيبط تامامكو
بÓ˘ح بو˘˘يأا با˘˘سشلا طر˘˘خ˘˘ن˘˘ي ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج
زع ،ينه دارم رسضخلب اسضرك هعم ةعومجمو
يف ،نور˘خآاو ر˘سضخ˘ل˘ب ة˘خ˘ب ،د˘ما˘ح ن˘ب ن˘يد˘لا
ر˘سشنو يراو˘ج˘لا ل˘م˘ع˘لاو ي˘عو˘ط˘ت˘لا ل˘م˘ع˘˘لا
م˘ي˘ق˘ك ل˘فا˘كت˘لاو ن˘ما˘سضت˘لا ة˘فا˘ق˘ثو ي˘˘عو˘˘لا
قيقحتو عمتجملا ءانب يف ةخسسار ةيعامتجا
تادعاسسم عمج يف ةمهاسسملاب كلذو ،ةوقلا

رسضخلاو ةماعلا ةيئاذغلا داوملاك ةنوؤوم نم
عمج مت امك ،ةجاتحملاو ةريقفلا رسسألا ةدئافل
رباسص يكوسش لفطلا ةدئافل نويلم21 غلبم
ترسشابو اذه ،ةيحارجلا ةيلمعلا ءارجا لجأا نم
عيزوتل ري˘سضح˘ت˘لا ي˘ف م˘ي˘ت˘ي˘لا ل˘فا˘ك ة˘ي˘ع˘م˘ج
ر˘سسأل ة˘يرور˘سضلاو ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا تا˘مز˘ل˘ت˘˘سسم˘˘لا
.اهبتكم ىوتسسم ىلع ماتيألاو لمارألا

أوذخ :قزروب ضسابع بئانلأ ةلمحلأ دئاق
يعولاب يلحتلأو دجلأ لمحم ىلع رمألأ

ررسضلأ ببسسي ام لك نع داعتبلأو
سسداسسلا اهموي تلخد يتلا ةلمحلا دئاق اعد
ةعومجمو ة˘يؤور ة˘ي˘ع˘م˘ج ة˘ي˘ع˘م˘ب ف˘قو˘ت نود
،بلاط موهل˘لا د˘ب˘ع :ل˘ث˘م ن˘ي˘عو˘ط˘ت˘م با˘ب˘سش
ن˘ير˘خآاو ةز˘م˘ح ط˘ير˘سش ع˘ي˘م˘سسلا د˘ب˘ع بÓ˘˘ح
«سسابع » ـب فورعملا نيلمجوب قزروب :بئانلا
ي˘عو˘لا˘˘ب ي˘˘ل˘˘ح˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘سضو ة˘˘يد˘˘ج˘˘لا ى˘˘لإا

ةيرخسسلاو ،يلزه وه امع داعتبلاو ةمكحلاو
ق˘ل˘غأاو ثراو˘ك بب˘سس يذ˘لا ا˘˘نورو˘˘ك ءاد ن˘˘م
لبسس ةفاك ذخأا ةرورسض ىلإاو ،اهلمكأاب انادلب
اذهب ةباسصإÓل ايداف˘ت را˘ب˘ت˘علا ن˘ي˘ع˘ب ة˘يا˘قو˘لا
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘ح˘سص ى˘ل˘ع ا˘ظا˘ف˘ح سسور˘ي˘˘ف˘˘لا

ءارج مهب ةقدحم˘لا ر˘طا˘خ˘م˘لا ن˘م م˘ه˘ت˘ي˘عو˘تو
هتاذ تقولا ي˘ف ادد˘ن˘م ،سسور˘ي˘ف˘لا اذ˘ه ي˘سشف˘ت
رئام˘سضلا با˘ح˘سصأل ة˘ي˘ب˘ل˘سسلا تا˘ي˘كو˘ل˘سسلا˘ب
ام لك ىلع راكتحلا مهتسسراممو ةسضيرملا
ةبراسضملاو راعسسألا عفرو ،هيلع بلطلا ديزي
لماك يف ةرفوتم داوملا عيمج تقو يف ،اهب
،روكذم لÓتخا يأا دهسشت ملو ينطولا بارتلا

ع˘ل˘سسلا سسيد˘كتو ع˘ل˘ه˘ل˘˘ل ي˘˘عاد ل :ا˘˘ف˘˘ي˘˘سضم
رهظي ةبيسصعلا تاقوألا يف :لاقو ،عئاسضبلاو
يذلا سصيرحلاو يعاولا رهظي ،ناسسنإلا ندعم
ثبي ن˘م ،ه˘لو˘ح ن˘م ة˘ح˘سصبو ه˘ت˘ح˘سصب م˘ت˘ه˘ي
عنتمي نم ،نواعيو نيعي نم ،كسسامتلاو لمألا

هنطو دناسسي نم ،بعرلاو ىسضوفلا رسشن نع
ىلإا سصاخلا هركسش اهجوم ،لكلا ةيامح يف
يتلا ةعومجملا ىلإا سصخألابو تاهجلا ةفاك
نأا دهعتنلف» Óئاق لماك عوبسسأا ةليط هتقفار
.«انتموكح تاداسشرإاب مزتلن
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راردأاب ةزوعملا تÓئاعلل لزنم005 ميقعت ةلمح يف عرصشي رمحأ’ا لÓهلا
ميقعتلأو ريهطتلاب ةسصاخلأ دأوملأ ءانتقأ نم اهنيكمتل

رايلم2 سصصصخي ةياجبل يئ’ولا يبعصشلا سسلجملا
ةريقفلا تايدلبلل ميتنصس نويلم005و ميتنصس

نم ةياقولل ةزوعملأ تÓئاعلل لزنم005 ميقعتل ةردابم يف رأردأاب يرئأزجلأ رمحألأ لÓهلل ةيئلولأ ةنجللأ تعرسش
سسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر ف˘˘˘˘سشك.دمحم يميلد ،ةنجللأ ضسيئر نم هدكأأ ام بسسح ،انوروك ضسوريف

ة˘يا˘ج˘ب˘ل ي˘ئلو˘˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا
ّم˘˘˘ت ه˘˘˘نأا ،يداد˘˘˘ح ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ه˘˘˘˘م
ردقي يلام فÓغ سصيسصخت
005و مي˘ت˘ن˘سس را˘ي˘ل˘م2 ـ˘˘˘ب
05 ةدعاسسمل مي˘ت˘ن˘سس نو˘ي˘ل˘م
25 عومجم نم ةريقف ةيدلب
،وبقأاو ةياجب ءانثت˘سسا˘ب ة˘يد˘ل˘ب
مجانلا ءابولا ةبراحم راطا يف
كلذو ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘˘ف ن˘˘م
ءانتقل تايدلبلا هذه نيكمتل
ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا داو˘م˘˘لا

تاودألا اهيف ا˘م˘ب ،م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لاو
دسصق اهل ةلمكملاو ةبسسانملا
تÓمح مي˘ظ˘ن˘ت ي˘ف عور˘سشلا
ى˘ل˘ع ا˘ه˘م˘ي˘م˘ع˘تو م˘ي˘ق˘ع˘˘ت˘˘لا

ق˘طا˘ن˘م˘لاو ىر˘ق˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم
  .اهل ةعباتلا

ّم˘ت ه˘نأا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع رد˘˘سصم دا˘˘فأاو
ةيباج˘يإا ة˘لا˘ح31 ل˘ي˘ج˘سست
ىلع انوروك سسوريفل ةلماحلا

اهن˘م ،ة˘يا˘ج˘ب ة˘يلو ىو˘ت˘سسم
سساقوا ةيدلب يف تلاح40
ءاسسن3 ن˘م نو˘كت˘ت ،ار˘خؤو˘˘م
اور˘سضح ن˘يذ˘لا د˘حاو ل˘˘جرو
يسضاملا سسرام41 يف سسرع
تÓ˘ف˘˘ح˘˘لا تا˘˘عا˘˘ق ىد˘˘حإا˘˘ب
لعج اموهو ،ي˘سشي˘ت ة˘ن˘يد˘م˘ب
يعدتسست ةيحسصلا ح˘لا˘سصم˘لا

كلذ ي˘˘ف ن˘˘ير˘˘سضا˘˘ح˘˘لا ل˘˘˘ك
تايلمع˘ل عو˘سضخ˘ل˘ل سسر˘ع˘لا
لاقتنا  نم دكأاتلاو سصحفلا
ّم˘ت ا˘م˘ك ،ه˘مد˘ع ن˘م ىود˘ع˘لا
ن˘˘م ةد˘˘حاو ة˘˘لا˘˘ح ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست
جÓ˘ع˘لا ه˘ي˘ق˘ل˘ت د˘ع˘ب ءا˘˘ف˘˘سشلا
.ىفسشتسسملا يف بسسانملا

لامعلأ بابرأأ ةيلأرديف
02 ـب مهاسست «ويسسفأأ»

ةيقأوو ةمامك فلأأ
ةيحسصلأ حلاسصملل

بابرأل يئلولا بتكملا رداب
ة˘يلو˘˘ب ( و˘˘ي˘˘سسفأا ) لا˘˘م˘˘عألا
ة˘م˘ها˘سسم م˘يد˘ق˘ت ى˘لإا ة˘يا˘ج˘ب
ةل˘م˘ح˘لا را˘طا ي˘ف ة˘ي˘ن˘ما˘سضت
سسوريف ة˘ح˘فا˘كم˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

فلأا02 يف لث˘م˘ت˘ت ا˘نورو˘ك
حلاسصملا ىلإا ةيقاوو ةمامك
سسي˘˘˘ئر بسسحو ،ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا
هنأا  ىلإا راسشأا  ثيح بتكملا

ددع˘لا اذ˘ه ع˘فر ن˘كم˘م˘لا ن˘م
كلذو ف˘˘˘لأا03 ى˘لإا ا˘ب˘˘ير˘˘ق
ل˘ج˘سسم˘لا ز˘ج˘ع˘لا ة˘ي˘ط˘˘غ˘˘ت˘˘ل
ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘˘لا ةد˘˘˘˘عا˘˘˘˘سسمو
ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا تا˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
.نينطاوملا ىتحو ةفلتخملاو

يف عرسشت ةسصاخ تاسسسسؤوم
طيحملأ ريهطتو ميقعت

تا˘سسسسؤو˘م˘لا د˘يد˘˘ع تعر˘˘سش
ايئاقلت ةياجب ةيلوب ةسصاخلا
ينطو˘لا ن˘ما˘سضت˘لا را˘طا ي˘ف
(91 دي˘فو˘ك )ءا˘بو ة˘ح˘فا˘كم˘ل
فيظنت تÓ˘م˘ح م˘ي˘ظ˘ن˘ت ي˘ف
،طيحمل˘ل م˘ي˘ق˘ع˘تو ر˘ي˘ه˘ط˘تو
مو˘ه˘ف˘م سسر˘كت ةو˘ط˘خ ي˘هو
بع˘˘˘سشلا ي˘˘˘ف ة˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘˘لا
يذ˘لا ر˘ي˘خألا اذ˘ه ،ير˘ئاز˘ج˘لا
عقاولا سضرأا ىلع امود ربعي
قلعتي امنيح قلطملا هنماسضت
 .ةماعلا ةحلسصملاب رمألا

ت . Ëركت.Ëرك :اهعمج

يف ةردابملا فدهتسست تناكو
نأا لإا ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع051 ة˘ياد˘ب˘لا

ةنجللا تمعد ةيلولا حلاسصم
ىلا ةردابملا عيسسوتل ةيفاسضإا
تائفلا نم ةلئاع005 وحن
تاذ˘˘ل ادا˘˘ن˘˘ت˘˘سسإا ،ةزو˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
.لوؤوسسملا

ي˘ت˘لا ةردا˘ب˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه لÓ˘˘خو
تا˘يد˘ل˘ب ف˘ل˘ت˘خ˘م ل˘م˘سشت˘˘سس
ةفاسشكلا عم قيسسنتلاب ةيلولا
ددعو ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘مÓ˘سسلا

عيزوت يرجي تايعمجلا نم
يتلا تاد˘عا˘سسم˘لا ن˘م ة˘ن˘ي˘ع
ميقعتلاو فيظنتلا داوم مسضت
ح˘ئا˘˘سصن م˘˘يد˘˘ق˘˘ت بنا˘˘ج ى˘˘لإا

ءابطألا فرط نم تاداسشرإاو
نيعوطتملا ن˘ي˘ي˘ب˘ط˘لا ه˘ب˘سشو
اذه نم ةيئاقولا ريبادتلا لوح
.سسوريفلا

تاءار˘˘˘˘جإلا قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سس ي˘˘˘˘˘فو
اذه يسشفت نم دحلاب ةقلعتملا
ح˘لا˘سصم ترا˘سشأا ،سسور˘ي˘˘ف˘˘لا

ىلإا اهل نايب يف راردأا ةيلو
15 نع يحسصلا رجحلا عفر
نول˘م˘ع˘ي ن˘يذ˘لا ن˘م ا˘سصخ˘سش
بونج ناقرل يزاغلا عمجملاب
ة˘ل˘ه˘م ءا˘سضق˘نا د˘ع˘ب ة˘˘يلو˘˘لا
مهتمÓسس نم دكأاتلاو رجحلا
.ةيحسصلا

ن˘يذ˘˘لا سصا˘˘خ˘˘سشألا ل˘˘ث˘˘م˘˘يو
ةدمل يحسصلا رجحلل اوعسضخ
ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لا ا˘مو˘ي41
يناريلا ةيعر˘لا ع˘م او˘ل˘ما˘ع˘ت
ه˘˘˘ت˘˘˘با˘˘˘سصإا تد˘˘˘˘كأا˘˘˘˘ت يذ˘˘˘˘لا
وحن رئازجلا رداغو سسوريفلاب
ءافسشلل هل˘ثا˘م˘ت د˘ع˘ب ا˘ي˘نا˘ب˘سسإا
 .راردأا ىفسشتسسمب
نم ددع قلطأا ،ةيناث ةهج نمو
ي˘ف ن˘ي˘˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لاو ءا˘˘ط˘˘سشن˘˘لا
ةردا˘ب˘م ة˘يو˘ع˘م˘ج˘لا ة˘كر˘ح˘لا
ةيناسسنإا ةيئلو ةئيه سسيسسأات
،راردأا˘˘ب «كراد ي˘˘˘ف كي˘˘˘ل˘˘˘خ»
سسي˘˘سسح˘˘˘ت˘˘˘لا فد˘˘˘ه˘˘˘ب اذ˘˘˘هو
سسوريف رطاخم نم ةيعوتلاو
هرا˘سشت˘نا ن˘م د˘ح˘لاو ا˘نورو˘ك
ع˘سضو˘ب سسا˘˘ن˘˘لا طا˘˘سسوأا ي˘˘ف
ن˘م ح˘م˘سست ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع تا˘˘ي˘˘لآا

ةيئلولا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا هذ˘ه ا˘ه˘لÓ˘خ
تا˘يد˘ل˘ب˘لا ل˘˘ج ى˘˘لإا لوز˘˘ن˘˘لا

ططخ˘م ل˘ي˘ع˘ف˘ت˘ل رو˘سصق˘لاو
تاد˘عا˘سسم م˘يد˘ق˘تو ة˘يا˘قو˘˘لا
ن˘يزو˘ع˘م˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ي˘نا˘˘سسنإا

ن˘م م˘هر˘˘ي˘˘غو ن˘˘سسلا را˘˘ب˘˘كو
ى˘ل˘ع م˘ه˘ث˘حو ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

،مهلزانم ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لا ةرور˘سض
فر˘ظ˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف ا˘˘سصو˘˘سصخ
اراسشتنا سسوريفلا فرعي يذلا

بيجتو مدقت ةئ˘ي˘ه˘لاو ار˘ي˘ب˘ك
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا تا˘ي˘جا˘ح ى˘˘ل˘˘ع
،ةيئانلا قطانملا يف اسصوسصخ
عر˘فو ا˘يÓ˘خ بي˘سصن˘ت˘ب اذ˘هو
ى˘ل˘ع ر˘ه˘سست ة˘يراو˘ج ة˘يد˘˘ل˘˘ب

ميدقت نم ني˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘مد˘خ
نم اهري˘غو ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لا
يف نطاوملا لعجت تامدخلا

ى˘ل˘ع ل˘ب˘ق˘ي لو ة˘˘حار ة˘˘لا˘˘ح
ا˘ظا˘ف˘ح لز˘ن˘م˘لا ن˘م جور˘خ˘لا

هر˘ي˘غ ة˘ح˘سصو ه˘ت˘ح˘سص ى˘ل˘ع
حبار رماع هب حرسصام بسسحب

ة˘˘يا˘˘م˘˘˘ح ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج سسي˘˘˘ئر
ي˘سسسسؤو˘م د˘حأاو كل˘ه˘ت˘سسم˘لا

نم نوكتت ي˘ت˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا هذ˘ه
را˘˘ج˘˘ت˘˘ل˘˘ل ي˘˘ئلو˘˘لا دا˘˘ح˘˘تلا

رمحألا لÓه˘لاو ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لاو
ر˘ئاز˘ج ة˘ي˘ع˘م˘جو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةيقيسسنتو ميتيلا لفاكو ريخلا

راردأا ةيد˘ل˘ب ءا˘ي˘حأا تا˘ي˘ع˘م˘ج
عا˘م˘ت˘جا ي˘ف او˘ق˘˘ت˘˘لا م˘˘ه˘˘ل˘˘ك
ج˘ما˘نر˘ب اور˘ط˘سسو سسي˘سسأا˘ت˘لا
فادهأابو يلاجعتسسلاب قلطأا

ة˘ي˘لآا ع˘سضو ا˘ه˘ن˘م ة˘ن˘˘يا˘˘ب˘˘ت˘˘م
اذه يف نيعو˘ط˘ت˘م˘لا د˘عا˘سست
نامسض ىلع بيسصعلا فرظلا
داو˘م˘لا˘˘ب ن˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘لا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت
ربع ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل ة˘ي˘سسا˘سسألا

ةيراجتلا تÓح˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
روسصق ءايحأا ر˘ب˘ع ةر˘سشت˘ن˘م˘لا

ع˘˘م راردأا ة˘˘يلو تا˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘بو
ءايحألا ربع نيعوطتملا ريطأات
ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘سسم˘˘˘˘لا ةد˘˘˘˘عا˘˘˘˘سسم˘˘˘˘ل
ءاسضقل نيزجاع˘لا ى˘سضر˘م˘لاو
نود ة˘ي˘سسا˘سسألا م˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘جا˘˘ح
،م˘˘ه˘˘تو˘˘ي˘˘ب جرا˘˘خ م˘˘ه˘˘ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت
ريفوت نام˘سض ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب
تلا˘˘ح˘˘ل˘˘ل ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا ل˘˘ئا˘˘˘سسو
يف ءايحألاب ةئراطلا ةيسضرملا

ل˘ق˘ن˘لا ل˘˘ئا˘˘سسو ف˘˘قو˘˘ت ل˘˘ظ
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ع˘˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘˘لاو
دو˘ه˘ج د˘ي˘حو˘ت˘ل تاردا˘˘ب˘˘م˘˘لا
ة˘˘مد˘˘خ˘˘ل ير˘˘ي˘˘خ˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
فر˘ظ˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
ةئ˘ي˘ه˘لا ي˘ق˘ب˘تو ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسلا

ءا˘ط˘سشن˘ب ا˘ه˘م˘عد˘ل ة˘حو˘ت˘ف˘˘م
دحاو فده مهل مهلك نيرخآا

ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف د˘˘ن˘˘ج˘˘ت˘˘لا و˘˘هو
ةنكاسسلا سسيسسحتل يناد˘ي˘م˘لا
تاميلعت˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت ةرور˘سضب
ا˘ه˘ت˘ع˘سضو ي˘ت˘لا تاءار˘˘جإلاو
ةفداهلا ةيموم˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
يف نطاوملا ةحسص عسضو ىلإا

ءابولا اذه ر˘طا˘خ˘م ن˘م ن˘مأا˘م
ى˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإلا˘˘˘ب ،كا˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لا
ةنكاسس عم يمويلا لسصاوتلا
عور˘˘ف˘˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘م ءا˘˘ي˘˘حألا
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘با˘˘جإÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا

يف مهو ة˘ي˘مو˘ي˘لا م˘ه˘تا˘ي˘جا˘ح
ةفاقثلاب ن˘ي˘ح˘ل˘سسم م˘ه˘لزا˘ن˘م
  .ةيئاقولا

ةرفوتم ةيئأذغلأ دأوŸأ
نأديŸأ ‘ ةبقأرم قرفو
ةراجتلا عاطق حلاسصم تدكأا
ل˘˘˘˘˘˘˘ج نأا ،راردأا ة˘˘˘˘˘˘˘˘يلو˘˘˘˘˘˘˘˘ب
يف ني˘ب˘قار˘م˘لاو ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا
ىلع ايموي نورهسسي ناديملا

ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ة˘ي˘كر˘ح˘لا ة˘ب˘قار˘م
فر˘˘˘ظ˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف ة˘˘˘سصا˘˘˘خ
دÓبلا هدهسشت يذلا سساسسحلا

،انوروك سسوريف يسشفت ءارج
تا˘ي˘كو˘ل˘سسلا ة˘برا˘ح˘م ة˘ي˘غ˘ب
ع˘˘ل˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف ة˘˘˘برا˘˘˘سضم˘˘˘لاو
را˘ع˘سسألا ع˘فرو ا˘ه˘˘سسيد˘˘كتو
عم ري˘تاو˘ف˘لا ة˘ق˘با˘ط˘م ىد˘مو
دح عسضو ىلع اسضيأا لمعلا
داو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘برا˘˘سضم˘˘ل˘˘˘ل
كÓ˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘˘سسلا ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘سساو˘˘˘˘لا

ارخؤوم مت ثيح ،ةيرورسضلاو
021 نم رثكأا زجحو طبسض
ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘ي˘ئاذ˘غ داو˘˘م ن˘˘ط
جرا˘˘˘خ ما˘˘˘ج˘˘˘˘حألاو عاو˘˘˘˘نألا
نزاخم يف ة˘سسد˘كم نو˘نا˘ق˘لا

،ا˘ه˘ي˘ف ة˘برا˘سضم˘ل˘ل ة˘ه˘جو˘مو
نيحسصلا فرظ˘لا ن˘ي˘ل˘غ˘ت˘سسم
ة˘يلو˘لا نا˘كسس تنأا˘م˘ط ا˘م˘˘ك
ةرفوت˘م ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لا نأا˘ب
ي˘عاد لو ة˘ي˘فا˘كلا ة˘ي˘م˘كلا˘ب
اهنيزخت ىلإا يعسسلاو ق˘ل˘ق˘ل˘ل
ع˘سضو م˘ت ه˘نأل ،لزا˘ن˘م˘لا ي˘˘ف
عم نواعت˘لا˘ب م˘كح˘م ج˘ما˘نر˘ب

لماعتم042 ي˘˘˘˘˘لاو˘˘˘˘˘˘ح
ريفوتو بلج ةيغب يداسصتقا

ىلإا ةيئاذغلا داو˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
لبق نم ةعزوم يهو ةيلولا
زا˘ج˘ت ى˘ل˘ع ة˘ل˘˘م˘˘ج˘˘لا را˘˘ج˘˘ت
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘ئز˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا
رسشتنملا ةيراجت˘لا تÓ˘ح˘م˘لا

داوملا ةسصاخ ،راردأا ميلقإا ربع
يت˘لاو كÓ˘ه˘ت˘سسلا ة˘ع˘سساو˘لا
ةدا˘م˘ك بل˘ط˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع ر˘ث˘˘كي
تيز˘لاو ة˘ن˘ير˘ف˘˘لاو د˘˘ي˘˘م˘˘سسلا

،يا˘سشلاو بي˘ل˘ح˘لاو ر˘˘كسسلاو
يف ةبقارملا ةقرف لسصاوت امك
فرظلا لغتسسي نم لك عدر
ا˘سصو˘سصخ را˘ع˘سسألا ع˘فر ي˘ف
.ةمعدملا داوملا يف
نوع007 دينجتو ريخسستو..

لج ميقعتل ةيندم ةيامح
ةيلولاب قطانملأ

لÓخ نوميميت ةنيدم تدهسش
ة˘ل˘م˘ح ،ن˘ي˘طرا˘ف˘لا ن˘ي˘مو˘ي˘˘لا
تماق ةريبك ميق˘ع˘تو ر˘ي˘ه˘ط˘ت
ةق˘فر ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ا˘ه˘ب
ح˘لا˘سصمو كرد˘˘لاو ة˘˘طر˘˘سشلا
راسشتنا نم دحلا ةيغب ةفاظنلا
ةلمحلا هذه ،انوروك سسوريف
عراو˘سش ل˘ج تسسم ة˘ي˘ئا˘قو˘˘لا
ر˘ي˘خ˘سست˘ب ق˘فار˘مو ة˘ن˘يد˘˘م˘˘لا
ة˘يدا˘مو ة˘˘ير˘˘سشب تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا

لئاسسوو تانحاسش نم ةريبك
لامعتسسا يلإا ةفاسضإلاب ةفاظن

ثح˘˘˘˘˘ل تو˘˘˘˘˘سصلا ر˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘كم
مهتويب مازتلا ىلع نينطاوملا

يف لإا عراسشلل جورخلا مدعو
عا˘˘˘ب˘˘˘تإاو ةرور˘˘˘˘سضلا ة˘˘˘˘لا˘˘˘˘ح
بن˘ج˘˘ت˘˘ل ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا تاو˘˘ط˘˘خ
سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ب ة˘˘˘با˘˘˘سصإلا
ر˘˘يد˘˘م˘˘لا بسسح˘˘بو .كا˘˘ت˘˘ف˘˘˘لا
ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ي˘˘ئلو˘˘لا
ةيلمع نإاف ،نيدلا يحم دئارلا
رهسسي يتلا ميقعتلاو ريهطتلا

عم نواعتلابو عاطق˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع
ة˘ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘م ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا ل˘˘ج
ةيلولا قطانم ع˘ي˘م˘ج سسم˘ت˘ل
ل˘ج م˘ي˘ق˘ع˘ت ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب
ة˘˘˘يو˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘لا تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
سسي˘سسح˘˘ت˘˘لا ى˘˘لإا ةازاو˘˘م˘˘لا˘˘ب
ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ي˘مو˘ي˘لا ة˘ي˘˘عو˘˘ت˘˘لاو
ل˘˘ك ع˘˘˘سضو ع˘˘˘م ة˘˘˘ن˘˘˘كا˘˘˘سسلا
مه نو˘ع007 و˘ح˘ن ناو˘عألا

ع˘م ناد˘ي˘م˘لا ي˘˘ف ن˘˘يد˘˘ن˘˘ج˘˘م
نم دحلل نينطاوملا مهناوخإا
ة˘˘ق˘˘فر سسور˘˘ي˘˘ف˘˘˘لا را˘˘˘سشت˘˘˘نا
.ءاكرسشلا

مسساقلب يفيرسشوب

ةرورسضلأ دنع اهلامعتسسل
ريرصس005.1 نم ديزأا ريفوت

ركصسعمب يحصصلا رجحلل
ر˘˘ك˘˘سسع˘˘م ة˘˘يلو ح˘˘لا˘˘سصم تر˘˘خ˘˘˘سس
ةعبات ق˘فأر˘م ر˘ب˘ع ر˘ير˘سس165.1
رجحلل اهلامعتسسل تاعاطق ةدعل
ا˘م˘ب˘سسح ،ةرور˘سضلأ د˘ن˘ع ي˘ح˘˘سصلأ

،ناكسسلأ و ةحسصلأ ريدم ىدل ملع
.دمحم يرماع
حلاسصم نأأ لوؤوسسملأ حسضوأأو
رجحلل نكامأأ01 ترخسس ةيلولأ
ةعبات تاسسسسؤوم لخأد يحسصلأ
تايدلب نامثب ةحسصلأ عاطقل
اهنيب ريرسس841 ىلع رفوتت
تلاح لابقتسسل نكامأأ ةثÓث
وأأ اهيف هبتسشملأ ةباسصإلأ
ملسسم» ييفسشتسسمب ةدكؤوملأ
ةنيدمب «دلاخ دعسسي» و «بيطلأ

.قيسس ةنيدم ىفسشتسسمو ركسسعم
تويب ضسمخ اسضيأأ ريخسست متو
نيعو ركسسعم تايدلبب بابسشلل

يف مسضت قيسسو فينغيتو ضسراف
نع Óسضف أريرسس612 اهعومجم
ةنيدمب ةيمومع قدانف ةثÓث
ةسصاخ قدانف3و ةيفينحوب
ضسيرغو ركسسعم تايدلبب
ةيلامجإأ ةقاطب ةيفينحوبو
ىلإأ ةفاسضإأ ،أريرسس796 ـب ردقت
ريرسس005 نم ةيعماج ةماقإأ

.ةيلولأ ةمسصاعب
ةحسصلأ ةيريدم ترخسس امل
88 ‐يرماع بسسح‐ ناكسسلأو

يبط هبسش راطإأ09و ابيبط
نيذلأ ضصاخسشألأ ىلع فأرسشإÓل
رجحلأ يف أوعسضوي نأأ نكمي
ةرايسس22 ىلإأ ةفاسضإأ يحسصلأ
رجحلأ نكامأأ يف لمعلل فاعسسإأ
.ةرورسضلأ دنع يحسصلأ

ك.لامك

فيعسضلأ لخدلأ تÓئاع ةدئافل
ةرتف لÓخ ةينماصضت ةلمح قÓطإا

يزيليإاب يحصصلا رجحلا
ةفق07 نم ديزأا عيزوت مت
داومو ةيئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لا ن˘م
تÓئاع ةد˘ئا˘ف˘ل ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا
ة˘يلو˘ب ف˘ي˘ع˘˘سضلا ل˘˘خد˘˘لا
مويلا لÓخ كلذو ،يزيليا
ة˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘م لوألا
ة˘˘ه˘˘جو˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ما˘˘سضت˘˘لا
ايدام ةررسضتملا تÓئا˘ع˘ل˘ل
يحسصلا ر˘ج˘ح˘لا ءار˘جإا ن˘م
يسشفت نم ةياقولل ذختملا

بسسح ا˘˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘˘˘ك ءا˘˘˘˘˘˘˘بو
ةردا˘ب˘م˘لا هذ˘ه.نيمظنملا
ة˘ي˘ع˘م˘ج ا˘˘ه˘˘ت˘˘ق˘˘ل˘˘طأا ي˘˘ت˘˘لا
ة˘ي˘بÓ˘ط˘لا (م˘ل˘ق˘لا) بي˘نا˘˘غأا
تح˘ت ،ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘ي˘فا˘ق˘˘ث˘˘لا
ة˘˘ن˘˘ح˘˘م ل˘˘ك ي˘˘ف» را˘˘˘ع˘˘˘سش
ةنيدم نم اقÓطنا «دناسستن

˘مو˘ي˘لا لÓ˘خ تفر˘˘ع تنا˘˘ج
07 ن˘˘م د˘˘يزأا ة˘˘نا˘˘عإا لوألا
ل˘˘˘خد˘˘˘˘لا يوذ ن˘˘˘˘م ةر˘˘˘˘سسأا
ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘سضلا ي˘˘˘˘مو˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لا

ءار˘˘جإا ن˘˘˘م ةرر˘˘˘سضت˘˘˘م˘˘˘لاو
مجن يذلا يحسصلا رجحلا

تقؤو˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘لا ه˘˘ن˘˘ع
لامعألاو ة˘ط˘سشنألا د˘يد˘ع˘ل
.رسسألا هذه بابرأل ةينهملا

ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا هذ˘˘ه نأا˘˘سش ن˘˘مو
نم بناج ةيطغت ةينماسضتلا
ةيكÓهت˘سسلا م˘ه˘تا˘جا˘ي˘ت˘حا
داو˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘يرور˘˘˘سضلا
م˘ه˘تد˘نا˘سسم اذ˘لو ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا

،ةبعسصلا ةرتفلا هذه لÓخ
سسي˘ئر ه˘˘ح˘˘سضوأا ا˘˘م˘˘ب˘˘سسح
تافرع ةمود نب ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
اذه ي˘ف م˘تو.مÓ˘سسلا ن˘ي˘م˘ي
ةمزأا ةيلخ ليكسشت راطإلا

ةيعمجلا تاذ ىوتسسم ىلع
اذ˘لو ءا˘سضعألا ن˘م نو˘كت˘ت

نيعوطتمو نييعماج ةبلط
تÓئا˘ع˘لا ءا˘سصحإا ل˘جأا ن˘م
ةسشه˘لا تا˘ئ˘ف˘لاو ةزو˘ع˘م˘لا
هذه لÓخ ،ايدام ةررسضتملا
فيسضي ةيئانثت˘سسلا ةر˘ت˘ف˘لا
.ردسصملا تاذ
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تاذ ي˘ف م˘ت ا˘م˘ك
يف ني˘ب˘غار˘ل˘ل ءاد˘ن ه˘ي˘جو˘ت
ة˘ل˘م˘ح˘لا ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ها˘˘سسم˘˘لا
حتف لÓخ ن˘م ة˘ي˘ن˘ما˘سضت˘لا
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب تا˘عر˘ب˘ت˘لا با˘ب
ع˘ي˘سسو˘ت ل˘جأا ن˘م ا˘ه˘عاو˘˘نأا
ةيريخلا ةيلمعلا هذه ةرئاد
يف تÓئاعلا ديدع سسمتل
ةيئا˘ن˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ثي˘ح ،ة˘يلو˘لا˘ب ةد˘ي˘ع˘˘ب˘˘لاو
ى˘لإا ة˘ل˘م˘ح˘لا هذ˘ه ر˘م˘ت˘˘سست

ر˘ج˘ح˘لا ةر˘ت˘ف ة˘يا˘ه˘ن ة˘˘يا˘˘غ
تا˘ي˘نا˘كمإا ق˘فو ،ي˘ح˘˘سصلا
يتلا تاعربت˘لاو ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
تاذ بسسح ا˘˘ه˘˘ع˘˘م˘˘ج م˘˘ت˘˘ي
هذ˘ه ةازاو˘م˘بو.ثدحتملا
ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا مو˘ق˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا
ةينورتكلا ةيوعو˘ت ة˘ل˘م˘ح˘ب
تا˘˘˘˘˘˘˘سضمو لÓ˘˘˘˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘˘˘˘م
ربع تاروسشنمو ةيسسيسسحت
ل˘˘˘˘˘سصاو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘سسو
ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘جلا
ن˘م ة˘يا˘قو˘لاو سسي˘˘سسح˘˘ت˘˘لا
ثب اذ˘كو ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
ل˘فا˘كت˘لاو ن˘ما˘سضت˘˘لا حور
فرظلا اذه يف يعامتجلا
.بعسصلا

ج.دمحم
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0202 /سص ع م/30 :مقرةينطولا ةصصقانملا نع نÓعإا
«داتعلا ءارك»

عم ة˘ي˘ن˘طو ة˘شصقا˘ن˘م ن˘عAPS/ORTLA قرط˘لا لا˘غ˘ششأل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘كر˘ششلا ن˘ل˘ع˘ت
مدقتلا ،نÓعإلا اذهب نيمتهملا نيلماعتملا ىلع «داتعلا ءارك» لجأا نم ايندلا تابلطتم
ىدل ،ةدرتشسم ريغ ،ج.د (0005) فلآا ةشسمخ غلبم عفد لباقم ،طورششلا رتفد بحشسل
يف اهرقم دجاوتملا ة˘كر˘ششل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا ىو˘ت˘شسم ىل˘ع تا˘ق˘ف˘شصلا بت˘ك˘م ة˘نا˘مأا
.هاندأا نيبملا ناونعلا

APS/ORTLA قرطلا لاغششأل ةيرئازجلا ةكرششلا
ةدكيكشس981 :ب.صص ةمورك يدامح طاششنلا ةقطنم

تاقفشصلا ةنجل ةنامأا
73.65.39.830: XAF63.65.39.830: LET

صصوشصنملا ةينوناقلا قئاثولاب ةشصقانملا فلم اوقفاري نأا نيينعملا نيدهعتملا ىلع
.طورششلا رتفدب اهيلع

قلعتت ةفرظأا ةثÓث ىلع يوتحي قلغم فرظ يف جردت نأا بجي ةمدقملا صضورعلا
:-ورطلأا-تاقفشصلا ةنجل ةنامأا ىلإا نيهجوم يلام صضرعو ينقت صضرع حششرتلا فلم
+دهعتملا ناون˘عو م˘شسا ع˘م «ح˘ششر˘ت˘لا ف˘ل˘م» :ة˘ي˘لا˘ت˘لا ةرا˘ب˘ع˘لا ن˘م˘شضت˘ي:لوألا فر˘ظ˘لا

عيمج نمشضتت نأا بجيو0202 /صص ع م /30 مقر ايندلا تابلطتم عم ةينطو ةشصقانم
.حششرتلا فلمب ةقلعتملا قئاثولا
+دهعتملا ناو˘ن˘عو م˘شسا ع˘م «ي˘ن˘ق˘ت صضر˘ع» :ة˘ي˘لا˘ت˘لا ةرا˘ب˘ع˘لا ن˘م˘شضت˘ي:يناثلا فر˘ظ˘لا

عيمج نمشضتت نأا بجيو0202 /صص ع م /30 مقر ايندلا تابلطتم عم ةينطو ةشصقانم
.ينقتلا صضرعلاب ةقلعتملا قئاثولا
+دهعت˘م˘لا ناو˘ن˘عو م˘شسا ع˘م «ي˘لا˘م صضر˘ع» :ة˘ي˘لا˘ت˘لا ةرا˘ب˘ع˘لا ن˘م˘شضت˘ي:ثلاثلا فر˘ظ˘لا

عيمج نمشضتت نأا بجيو0202 /صص ع م /30 مقر ايندلا تابلطتم عم ةينطو ةشصقانم
.يلاملا صضرعلاب ةقلعتملا قئاثولا
:يجراخلا فرظلا

:ةيلاتلا تارابعلا ايرشصح نمشضتي ،ةقباشسلا ةفرظأا ثÓث ىلع يوحيو قلغم نوكي

ةمورك يدامح طاششنلا ةقطنمAPS/ORTLA قرطلا لاغششأل ةيرئازجلا ةكرششلا
ةدكيكشس981 :ب.صص

0202 /صص ع م/30 مقر ايندلا تابلطتم عم ةينطو ةشصقانم + تاقفشصلا ةنجل ةنامأا
«داتعلا ءارك»

«صضورعلا مييقتو ةفرظألا حتف ةنجل فرط نم لإا حتفي ل»

يف نÓعإÓل روهظ لوأا نم ءادتبا موي (51) ةشسمخ ـب صضورعلا ريشضحت ةدم تددح -
.ةينطولا دئارجلا

خيرات نم ءادتبا ،موي (021) نورششعو ةئم ةدمل مهشضورعب نومزلم نودهعتملا ىقبي -
.ورطلأل ةشصتخملا ةنجللا فرط نم ةفرظألا حتف



ةرماؤوم دوقي لانصسرأا
نم يتيصسلا ءاصصقإا

لاطبأ’ا يرود
سسمأا ،يناطيرب يفحسص ريرقت دكأا

دييأاتل ةرماؤوم دوقي لانسسرآا نأا ،دحألا
نم يتيسس رتسسسشنام نامرح ةبوقع
ةيبوروألا تلوطبلا يف ةكراسشملا
يبوروألا داحتلا ناكو ،نيماع ةدمل
،ي˘ت˘ي˘سسلا د˘سض ة˘بو˘ق˘ع˘لا رد˘˘سصأا د˘˘ق
يلاملا بعللا نوناقل هتفلاخم ببسسب
«روريم» ةفيح˘سصل ا˘ًق˘فوو ،ف˘ي˘ظ˘ن˘لا
يتي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م نإا˘ف ،ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا
ةيدنأا8 سسأار ىلع لانسسرآا نأا دقتعي
ةيسضايرلا ةمكحملا تبطاخ ةيزيلجنإا
لويدراو˘غ بي˘ب ق˘ير˘ف ر˘ظ˘ح د˘ي˘يأا˘ت˘ل
ي˘˘ف ل˘˘سصف˘˘لا مد˘˘ع لا˘˘˘ح ،ا˘˘˘ًي˘˘˘بوروأا
ببسستو ،ركبم تقو لÓخ فانئتسسلا
لسصفلا ليجأا˘ت ي˘ف ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
ةمكحملاب ايا˘سضق˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘ف
ير˘يد˘م نأا تح˘˘سضوأاو ،ة˘˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا
رداسصم نم تامولعم مهيدل يتيسسلا

اذ˘˘˘ه ءارو لا˘˘˘ن˘˘˘سسرآا نأا ة˘˘˘˘قو˘˘˘˘ثو˘˘˘˘م
نم نوبسضاغ م˘ه˘نأا ا˘م˘ك ،سضير˘ح˘ت˘لا
ر˘ت˘سسسشنا˘م ى˘لإا لو˘بر˘ف˘ي˘˘ل ما˘˘م˘˘سضنا
ر˘˘ت˘˘سسي˘˘لو ي˘˘سسل˘˘ي˘˘سشتو د˘˘ت˘˘˘يا˘˘˘نو˘˘˘ي
ةلواحم يف يلنريبو نوتبماهرفلووو
،ة˘م˘كح˘م˘لا ى˘ل˘ع ط˘˘غ˘˘سضلا ةدا˘˘يز˘˘ل
سضفر لا˘˘˘ن˘˘˘سسرآا نأا ى˘˘˘˘لإا ترا˘˘˘˘سشأاو
مه˘ن˘كل ،ما˘ه˘تلا اذ˘ه ى˘ل˘ع ق˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
تامولعملا هذه نأا يتيسسلا نوغلبيسس
نيب رسشابم لاسصتا ثدح اذإا ،ةئطاخ
نأا ركذي ،ةلأاسسملا هذه نأاسشب نييدانلا
م˘سسح ل˘ي˘جأا˘ت ى˘ل˘ع ن˘هار˘ي ي˘ت˘ي˘˘سسلا
هل ح˘م˘سسي ا˘م ،ة˘ي˘سضق˘لا ي˘ف ل˘سصف˘لا
ةدمل ةبوقعلا ديمج˘ت˘ل بل˘ط م˘يد˘ق˘ت˘ب

ي˘ف ي˘ع˘ي˘ب˘ط ل˘كسشب كرا˘˘سشيو ،ما˘˘ع
.لبقملا مسسوملاب لاطبألا يرود

نم بÎقي اتصسوك
ويصشتلاكلل لاقتنإ’ا

،ةينابسسإا ةيفحسص ريراقت تفسشك
ىلع لوسصحلاب يلا˘ط˘يإا ما˘م˘ت˘ها ن˘ع
مجن ،اتسسوك وغييد ينابسسإلا تامدخ
تلاقتنلا ةرتف يف ،ديردم وكيتلتأا
ةفيحسص بسسحبو ،ةلبقملا ةيفيسصلا
و˘لوا˘ب نإا˘ف ،ة˘ي˘نو˘لا˘ت˘كلا «ترو˘ب˘سس»
بغري ،امورل ينفلا ريدملا ،اكيسسنوف
ي˘ع˘سسلا ل˘جأا ن˘م ا˘ت˘سسو˘˘ك م˘˘سض ي˘˘ف
،لبقملا مسسو˘م˘لا ي˘ف بق˘ل ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل
˘مو˘ج˘ه نأا ى˘لإا ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا ترا˘سشأاو
لظ يف ،يروف معد ىلإا جاتحي امور
وكيزد نيد˘يإا ي˘ن˘سسو˘ب˘لا ر˘م˘ع مد˘ق˘ت
يتاوركلا م˘يد˘ق˘ت مد˘عو ،(ا˘ًما˘ع43)

،ديردم وكيتلتأا نم راعملا سشتينيلاك
نأا ريرقت˘لا ح˘سضوأاو ،د˘ي˘ج ىو˘ت˘سسم˘ل
ل˘ي˘حر ع˘نا˘م˘ي ل د˘˘يرد˘˘م و˘˘كي˘˘ت˘˘ل˘˘تأا

عا˘م˘سسل˘ل داد˘ع˘ت˘سسا ه˘يد˘لو ،ا˘ت˘سسو˘˘ك
ريدج ،هلجأا ن˘م ة˘مد˘ق˘م˘لا سضور˘ع˘ل˘ل
م˘سضب ا˘ًم˘ت˘ه˘م نا˘ك ا˘مور نأا ر˘كذ˘لا˘˘ب

بعÓلا نكل ،3102 ماع يف اتسسوك
،اغيللا بقلب زافو وكيتلتأا يف يقب
˘ما˘ع ي˘سسل˘ي˘سشت ى˘لإا ل˘حر˘˘ي نأا ل˘˘ب˘˘ق
مث ،غيلريميربلا بقل ققحيل ،4102
.ديدج نم يتيلتألا ىلإا داع

5072ددعلا ^1441 نابعشش50ـل قفاوملا0202 صسرام03نينثإ’اةصضايرلا

وراتو’ مشض لجأا نم وينيتوك نم صصلختلا ديرت ةنولششرب

«ةنولصشرب يصسفانم ءامصسأا فرعأا ’» :نغيتصش
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ريت هيردنأا كرام يناملألا فسشك
فقوم نع ،ةنولسشرب سسراح ،نغيتسش
لاقو ،مدقلا ةرك تايرابم عم هل ريثم
ا˘ه˘تزر˘بأا تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف ،ن˘غ˘ي˘˘ت˘˘سش

ل» :ة˘ي˘نا˘ب˘سسإلا «ا˘كرا˘م» ة˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص
،مدقلا ةرك تايرابم نم ريثكلا دهاسشأا

ة˘ع˘با˘ت˘م˘لا ى˘ل˘ع ط˘ق˘ف سصر˘حأا ثي˘ح
وأا ةديج تايرابم كانه نوكت امدنع
:نغيتسش فاسضأاو ،«يل قيدسص بعلي
نع ي˘ن˘نو˘لأا˘سسي نا˘ي˘حألا سضع˘ب ي˘ف»
يأا كلمأا ل يننكل ،نيبعÓلا دحأا مسسا
يل ثدحي اذه» :عباتو ،«هنع ةركف
ءا˘˘م˘˘سسأا ع˘˘م ا˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘سسإا ي˘˘˘ف ا˘˘˘ًسضيأا
،مهفر˘عأا ل ي˘ن˘نإا ثي˘ح ،ن˘ي˘سسفا˘ن˘م˘لا
فرعتأا ويديفلا نوعسضي امدنع نكل

يف نوكرحتي فيكو نيبعÓلا ىلع
ر˘مأا ه˘نإا .نودد˘سسي ف˘ي˘ك وأا بع˘ل˘م˘˘لا

ل˘˘˘سصاوو ،«ءي˘˘˘سشلا سضع˘˘˘˘ب بير˘˘˘˘غ
ديرف بعلم هنإا ؟ون بماك» :نغيتسش
ةفلتخم ةيلقع انه نأا امك ،هعون نم
نونغي مهنإا ثيح ،ايناملأا نع اًمامت
:لمكأاو ،«قيرفلا ىلع نوزكريو رثكأا
نورد˘˘ق˘˘ي ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘˘ب و˘˘˘ع˘˘˘ج˘˘˘سشم»

رمألا .ربكأا لكسشب ةيدرفلا ليسصافتلا
ى˘ل˘ع ..كلذ بحأا ا˘نأاو ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ا˘˘ن˘˘ه
ي يد مو˘ق˘ي ا˘مد˘ن˘ع لا˘ث˘م˘لا ل˘ي˘˘ب˘˘سس
ع˘ت˘م˘ت˘سسي رو˘ه˘م˘ج˘لا نإا˘ف ،ا˘م ءي˘سشب
سسراحلا فدرأاو ،«هب نولفتحيو كلذب
بذ˘ج˘ت ي˘ت˘لا بعÓ˘م˘لا» :ي˘نا˘˘م˘˘لألا
اًبعلم سسي˘ل ه˘نإا و˘لوا˘ب نا˘سس ؟ها˘ب˘ت˘نلا

بعلتو ،زيمم ءيسش هيدل نكل ،اًثيدح
هذه بحأا .اًريبك اًرود ريهامجلا هيف
امدنع وابليب ةهجاوم لثم تايرابملا
،«مه˘ق˘ير˘ف ف˘ل˘خ نو˘ع˘ج˘سشم˘لا ف˘ق˘ي
؟ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ي˘ف ةا˘ي˘ح˘لا» :در˘ط˘ت˘˘سساو
يسسفن جمد لوألا مويلا ذنم تلواح
ة˘فا˘ق˘ث˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘كم˘˘م تقو عر˘˘سسأا˘˘ب

ينولعج دقل .ةينولاتكلاو ةينابسسإلا
ىلع ءاوسس ةدي˘ج ة˘لا˘ح˘ب ا˘ًم˘ئاد ر˘ع˘سشأا
،«يتلئاع عم وأا يسصخسشلا ىوتسسملا

اهبحأا انه ءايسشأا كانه» :نغيتسش دازو
ام نكل ،رحبلاو سسقطلاو ماعطلا لثم
يننإا لثم اًدج ةيناملأا ءايسشأا كلمأا تلز
.«ديعاوملا يف ةياغلل قيقد
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يميكح نأاصشب يصسليصشت ىلع  دري ديردم لاير
،يناط˘ير˘ب ي˘ف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت ف˘سشك

نأا˘سشب د˘يد˘ج رو˘ط˘ت ن˘ع ،د˘˘حألا سسمأا
،يميكح فر˘سشأا ي˘بر˘غ˘م˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘سسم
نم راعملا دنومترود ايسسوروب ريهظ
«روريم» ةفيحسصل اًقفوو ،ديردم لاير
نم رسسفتسسا يسسليسشت نإاف ،ةيناطيربلا

ر˘ي˘˘ه˘˘ظ˘˘لا ع˘˘سضو ن˘˘ع د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير
لبق ،لب˘ق˘م˘لا ف˘ي˘سصلا ي˘ف ي˘بر˘غ˘م˘لا
،ه˘˘م˘˘سضل ي˘˘م˘˘سسر سضر˘˘ع˘˘ب مد˘˘ق˘˘ت˘˘لا

ديردم لاير يلوؤوسسم نأا ىلإا تراسشأاو
يأا ذاختا متي نل هنأاب يسسليسشت اوغلبأا
ي˘ه˘ت˘ن˘ي ى˘ت˘ح ي˘م˘ي˘˘كح نأا˘˘سشب رار˘˘ق
.يلاحلا مسسوملا

ى˘˘لإا ي˘˘م˘˘ي˘˘كح ةرا˘˘عإا ي˘˘ه˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘تو
ف˘ي˘سصلا ي˘ف د˘نو˘م˘˘ترود ا˘˘ي˘˘سسورو˘˘ب

ةيلوألا ةطخلا نأا تحسضوأاو ،لبقملا
يميكح مسض يف لثمتت ديردم لايرل
،لبقملا مسسوملا يف لوألا قيرفلا ىلإا
بردملل دو˘ع˘ي ي˘ئا˘ه˘ن˘لا رار˘ق˘لا ن˘كل

نا˘كو ،ناد˘يز ن˘يد˘لا ن˘يز ي˘سسنر˘˘ف˘˘لا
يأا قلتي مل هنأاب اًرخؤوم حرسص يميكح
ذنم ديردم لاير يلوؤوسسم نم ةملاكم
.يكلملا يدانلا ةرداغم

يحصصلا رج◊ا ‘ راصس أابنب يفتحي ونايتصسيرك

هئاسضق ءانثأا راسس أابنب ،سسوتنفوج مجن ،ودلانور ونايتسسيرك يلاغتربلا ىفتحإا
ةكبسش يف هباسسح ىلع ونايتسسيرك رسشنو ،اريدام ةنيدم يف يحسصلا رجحلا ةرتف
:اهيلع بتكو ،هلزنمب «ميجلا» ةلاسص لخاد هتلئاعو هتدلاو عم هل ةروسص «مارغتسسنإا»
اونتعا .ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا ن˘م ا˘ه˘تدو˘عو ي˘تد˘لاو ي˘فا˘ع˘ت˘ل د˘يد˘سشلا نا˘ن˘ت˘ملا˘ب ر˘ع˘سشأا»
:«مارغتسسنإا» ىلع اهباسسح ربع ونايتسسيرك ةدلاو تلاقو ،«مكئابحأاو مكتÓئاعب
سسيلو ،لزنملا يف انه يننأا مكربخأاو ،ةديج عوبسسأا ةياهن مكل ىنمتأل طقف بتكأا»
،ةدارإلا نم ريثكلاو ماهلإلاو عفادلل رقتفأا ل يننأا ثيح ،يفاعتلا مدعل رذع يدل
ابوروأا لاطبأا يرودو ايلاطيإا سسأاكو يلاطيإلا يرودلا تاسسفانم فاقيإا مت هنأا ركذي
لجعتي ل كلذل ،انوروك سسوريف يسشفت نم فواخم ببسسب ،يلاحلا تقولا يف
.ونيروت ةنيدم ىلإا ةدوعلا يف ودلانور

نم برهي سسافان
ىلع اصسنرف
رامين ةقيرط

روليك يكيراتسسوكلا ريسسي
نا˘˘سس سسيرا˘˘ب سسرا˘˘˘ح ،سسا˘˘˘فا˘˘˘ن

ه˘ل˘ي˘مز ى˘ط˘خ ى˘˘ل˘˘ع ،نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج
نأاسشب افليسس اد رامين يليزاربلا
ةر˘ج˘˘ح˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف ع˘˘م ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ا˘˘ًق˘˘فوو ،ا˘˘سسنر˘˘ف ي˘˘ف ي˘˘ح˘˘سصلا
نإاف ،ةينابسسإلا «اكرام» ةفيحسصل
رداغي نم ثدحأا حبسصأا سسافان
ه˘ت˘جوز ع˘م د˘˘جاو˘˘ت˘˘ل˘˘ل ،ا˘˘سسنر˘˘ف
،ف˘قو˘ت˘لا ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ه˘لا˘˘ف˘˘طأاو
ىد˘ت˘قا سسا˘فا˘ن نأا ى˘لإا ترا˘سشأاو
،افليسس وغاي˘تو را˘م˘ي˘ن ه˘ي˘ل˘ي˘مز˘ب
ع˘˘˘م سضرا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘˘ي كلذ نأا م˘˘˘˘غر
ةموكحلا اهتمدق يتلا ةحيسصنلا
نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘سسو ة˘˘˘ي˘˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لا
عفد سسافان نأا تحسضوأا ،نيبعÓل
ةلحرل ةلماكلا ة˘ف˘ل˘كت˘لا ه˘سسف˘ن˘ب
فلأا002 تغلب يتلاو ،ناريطلا
ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا تر˘˘˘كذ  ،ورو˘˘˘˘ي
سسافان ىلع نيعتي هنأا ةينابسسإلا
ةدمل يحسصلا رجحلا يف ءاقبلا

ى˘˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لا د˘˘ن˘˘ع ا˘˘ًمو˘˘ي41
.اكيراتسسوك

حÓصس وينيتوك
‘ ةنولصشرب

يفيصصلا وتاكŸÒا
دق ة˘نو˘ل˘سشر˘ب نأا ود˘ب˘ي

ه˘ب˘عل ن˘˘م ه˘˘ف˘˘قو˘˘م دد˘˘ح
،وينيتوك بيليف يليزاربلا

ىلإا هتراعإا ي˘ه˘ت˘ن˘ت يذ˘لاو
ة˘يا˘˘ه˘˘ن˘˘ب خ˘˘نو˘˘ي˘˘م نر˘˘يا˘˘ب
بعليو ،يرا˘ج˘لا م˘سسو˘م˘لا

ىلع نر˘يا˘ب ع˘م و˘ي˘ن˘ي˘تو˘ك
قÓطنا ذنم ةراعإلا ليبسس
كلميو ،يرا˘ج˘لا م˘سسو˘م˘لا
اًرا˘ي˘خ يرا˘˘فا˘˘ب˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا
021 لباقم ءارسشلا ةيقحأاب
ن˘˘م ن˘˘كل ،وروأا نو˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م
اذه ليعفت متي لأا حجرملا
بعÓلا روهظ مدعل ،دنبلا
،اهنم رظتنملا ىو˘ت˘سسم˘لا˘ب
01 و˘˘ل» ع˘˘قو˘˘م بسسح˘˘˘بو
نإا˘ف ،ي˘سسنر˘ف˘لا «ترو˘ب˘سس
لاخدإا ىلع رقتسسا ةنولسشرب

ن˘˘م يأا ي˘˘ف و˘˘ي˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘تو˘˘˘ك
ى˘ع˘سسي ي˘˘ت˘˘لا ه˘˘تا˘˘ق˘˘ف˘˘سص
،ف˘˘ي˘˘سصلا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘مار˘˘˘بإل
اًديج اًرايخ وينيتوك ربتعيو
،نا˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘سس سسيرا˘˘ب˘˘ل
ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ى˘ع˘سسي يذ˘˘لاو
اد رامين همجن عم دقاعتلل
،ودرانويل ىري ثيح ،افليسس
ي˘˘˘˘سضا˘˘˘˘ير˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
بي˘ل˘ي˘ف نأا ن˘ي˘ي˘˘سسيرا˘˘ب˘˘ل˘˘ل
يذلا هاو˘ت˘سسم د˘ي˘ع˘ت˘سسي˘سس

يف لوبر˘ف˘ي˘ل ع˘م ه˘ب ر˘ه˘ظ
ن˘كم˘يو ،ءار˘مألا ة˘˘ق˘˘يد˘˘ح
ا˘ًسضيأا و˘ي˘ن˘ي˘تو˘ك ن˘ي˘م˘سضت
وراتول ةقفسص يف ءاوسس
ر˘ت˘نإا م˘جا˘ه˘م ،ز˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ترا˘˘م
ي˘˘˘˘ج˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘ت وأا ،نÓ˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘م
ط˘سسو بعل ،ي˘ل˘ي˘ب˘مود˘ن
،ماهنتوت

وه دكؤوملا ءيسشلا نكل
رار˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسا سصر˘˘˘˘˘ف نأا

و˘ن بما˘ك ي˘ف و˘ي˘ن˘ي˘تو˘˘ك
دا˘كت ،ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘سسو˘˘م˘˘لا
.ةمودعم نوكت
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،كلاب ل˘كيا˘م فر˘ت˘عا
ا˘ي˘نا˘م˘لأا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م م˘˘ج˘˘ن
،قبسسألا خ˘نو˘ي˘م نر˘يا˘بو
نم تاونسس لبق هبارتقاب
لا˘ير ي˘سصي˘م˘ق˘ب بع˘ل˘˘لا

لبق ،ةنو˘ل˘سشر˘بو د˘يرد˘م
تا˘سضوا˘ف˘م˘لا ل˘سشف˘ت نأا
لÓ˘˘خو ،.ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن˘˘لا ي˘˘˘ف
ة˘˘كب˘˘سش ع˘˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘م
لاق ،«سستروبسس ياكسس»
تع˘ت˘م˘ت˘سسا د˘ق˘ل» :كلا˘ب
تبعل ٍدان لك يف يتقوب
،اًدبأا فلخلل رظنأا ملو ،هل
كا˘˘˘ن˘˘˘ه نا˘˘˘ك ه˘˘˘نأا م˘˘˘˘غر
،«ىرخأا ةد˘يد˘ع تارا˘ي˘خ
ةر˘˘˘كلا م˘˘˘ج˘˘˘˘ن ف˘˘˘˘سشكو
ن˘ع ق˘ب˘سسألا ة˘ي˘نا˘˘م˘˘لألا
ن˘˘م ا˘˘˘ًسضر˘˘˘ع ه˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ت
،4002 ما˘ع ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب

ى˘ل˘ع تن˘˘ك» :لا˘˘ق ثي˘˘ح
،ه˘ي˘لإا لا˘ق˘ت˘نلا فرا˘˘سشم
قا˘ف˘تل ا˘ن˘ل˘سصو˘˘ت ا˘˘ن˘˘نأل
عم ثدحتلا دعب لعفلاب
ن˘كل ،يدا˘ن˘لا ي˘لوؤو˘˘سسم
تف˘قو ة˘ق˘ف˘˘سصلا ة˘˘م˘˘ي˘˘ق
راسشأاو ،«اهمامتإا مامأا اًلئاح
ي˘˘لوأا تن˘˘ع˘˘ت ى˘˘˘لإا كلا˘˘˘ب
نر˘˘يا˘˘ب سسي˘˘ئر ،سسي˘˘˘نو˘˘˘ه
ي˘˘˘ف ،ق˘˘˘با˘˘˘سسلا خ˘˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘م

يدا˘ن˘لا ع˘م تا˘سضوا˘ف˘م˘˘لا
يف» :اًفيسضم ،ي˘نو˘لا˘ت˘كلا
هب ينت˘ع˘م˘ج ،ةر˘ت˘ف˘لا كل˘ت
،ةر˘ي˘ث˘ك ة˘ي˘لد˘ج تا˘سشا˘ق˘˘ن
كل˘˘˘˘˘˘˘ت نأا˘˘˘˘˘˘˘˘سشب ءاو˘˘˘˘˘˘˘˘سس

مدعب ىتح وأا تا˘ثدا˘ح˘م˘لا
ديج وحن ىلع رومألا ريسس
:درطتسساو ،«يدا˘ن˘لا ل˘خاد
انك ،لاثم˘لا ل˘ي˘ب˘سس ى˘ل˘ع»
ة˘ل˘˘ي˘˘كسشت ن˘˘ع ثد˘˘ح˘˘ت˘˘ن

يسضُملا ة˘ي˘ف˘ي˘كو ق˘ير˘ف˘لا
اه˘ل˘ع˘جو ا˘ه˘ن˘ي˘سسح˘ت و˘ح˘ن
ةسسفانملل ةسصاخ ،ةوق رثكأا

،«لاطبألا يرود بقل ىلع
سصي˘˘م˘˘ق˘˘˘ب كلا˘˘˘ب بع˘˘˘لو
يماع نيب يرافابلا قيرفلا

ا˘مد˘ع˘˘ب ،6002و2002
رياب نم اًمداق هيلإا مسضنا
امك ،يناملألا نزو˘كر˘ف˘ي˘ل

ةيناكمإا نع كلاب فسشك
ديرد˘م لا˘ير ى˘لإا ه˘لا˘ق˘ت˘نا

بنا˘˘˘ج ى˘˘˘˘لإا ،2002 ما˘˘˘ع
ثيح ،4002 يف اسصرابلا

نيقيرف لسضفأاب امهفسصو
:در˘˘ط˘˘ت˘˘سساو ،ا˘˘بوروأا ي˘˘ف
ر˘مألا اذ˘ه نا˘ك ع˘ب˘ط˘˘لا˘˘ب»
ي˘˘ف ما˘˘م˘˘ت˘˘هÓ˘˘ل اًر˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘م
دوأا تن˘˘˘كو ،ي˘˘˘سضا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت˘˘˘لا كل˘˘˘ت سضو˘˘˘خ
هذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م ي˘˘ف بع˘˘ل˘˘لا˘˘˘ب
د˘كأا ،كلذ م˘غر ،«ة˘˘يد˘˘نألا
ة˘˘فا˘˘كب ه˘˘تدا˘˘ع˘˘˘سس كلا˘˘˘ب
ا˘هذ˘خ˘تا ي˘˘ت˘˘لا تارار˘˘ق˘˘لا

،ه˘˘تر˘˘ي˘˘˘سسم راد˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف» :ا˘˘ًف˘˘ي˘˘سضم
،يرارق نكي مل ،ةنولسشربب
تل˘ط˘ع˘ت ة˘˘ق˘˘ف˘˘سصلا ن˘˘كل
تل˘ب˘˘ق˘˘تو ،نر˘˘يا˘˘ب بب˘˘سسب
مدنلاب رعسشأا ل اذل ،كلذ
.«ىسضم ءيسش ىلع

يخروخ قÓمعلا نيبعÓلا ليكو فسشك
سسكي˘لأا ر˘ي˘سسلا عا˘ط˘ت˘سسا ف˘ي˘ك ،ز˘˘يد˘˘ن˘˘ي˘˘م
قيرفل يروطسسألا ينفلا ريدملا ،نوسسغريف
بعÓلا ةقف˘سص م˘سسح ،د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م
،ودلانور ونايتسسيرك ،مرسضخملا يلاغتربلا

سصي˘م˘˘ق ءاد˘˘ترا˘˘ب ه˘˘عا˘˘ن˘˘قإا ي˘˘ف ه˘˘حا˘˘ج˘˘نو
اهنيح تردق ةقفسص يف ،رمحلا نيطايسشلا
يئانثلا ناك ،ينيلرتسسإا هينج نويلم21ـب
امه ،لانسسرآاو لوبرفيل ،قÓمعلا يزيلجنإلا
تدهسش ثيح ودلانور مسضل برقألا نايدانلا

لجأا نم امهنيب اميف اًريبك اًعارسص هتقفسص
رمعلا نم غلبي ناك امدنع ،هتامدخب زوفلا
ىلع ام˘ه˘لو˘سصح بنا˘ج˘ب ،ا˘ًما˘ع81 ط˘ق˘ف
قبسسألا هيدان لبق ن˘م ة˘ي˘ئد˘ب˘م˘لا ة˘ق˘فاو˘م˘لا
ن˘˘كل ،3002 ماع ي˘ف ة˘نو˘ب˘سشل غ˘ن˘ترو˘ب˘سس
كلت مسسحي نأا ىلع ارداق ناك نوسسغريف
هنأا زيدنيم ربخأا امدعب ،هيدان حلاسصل ةقفسصلا
ي˘ف ار˘يدا˘م ي˘ف دو˘˘لو˘˘م˘˘لا حا˘˘ن˘˘ج˘˘لا د˘˘ير˘˘ي
املاطل» :زيدنيم لاقو ،روفلا ىلع رتسسسشنام
رسصنع مهأا ةياهنلا يف وه بردملا نأا تفرع
زربأا ودلانور ونايتسسيرك ،متت ةقفسص يأا يف
ديحولا سصخ˘سشل» :فا˘سضأاو،«م˘كما˘مأا لا˘ث˘م
هعم دقاعتلل دادعتسسا ىلع هنأا ىلع ادب يذلا

،نوسسغريف سسكيلأا ريسسلا وه روفلا ىلع
هنأا يف كسش يدل نكي مل ،تقولا كلذ يفو
يرارق تذختا ثيح ،لسضفألا لحلا ناك
نأا˘˘ب ،تلا˘˘م˘˘ت˘˘حا يأا ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘˘كف˘˘˘ت نود˘˘˘ب
ي˘لا˘ث˘م˘لا يدا˘ن˘لا نا˘ك د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م
ءÓ˘كو ر˘ه˘سشأا د˘حأا ل˘سصاوو ،«ه˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘˘ب
هنأا نم دكأاتم انأا»:اًرخؤوم ملاعلا يف نيبعÓلا
يف يق˘ب د˘ق ود˘لا˘نور و˘نا˘ي˘ت˘سسير˘ك نا˘ك اذإا
يتلا تايرابملا فسصن بعل امل ،غنيتروبسس
يفو ،لوألا مسسوملا يف رتسسسشنام عم اهبعل
يف بعل لسضفأاك هرايتخا مت ،فاطملا ةياهن
.«ريهامجلا لبق نم قيرفلا

ة˘ب˘هو˘˘م رو˘˘ط˘˘ت بقار˘˘ي د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي نا˘˘ك
برد˘م˘لا ن˘كل ،ة˘نو˘ب˘سشل ي˘ف و˘نا˘ي˘ت˘سسير˘˘ك
ةبهوم ىأار امدنع لهذأا «يغريف«» ـب بقلملا
ر˘فا˘سس ثي˘ح ،ةر˘م لوأل ق˘˘هار˘˘م˘˘لا ى˘˘ت˘˘ف˘˘لا
ةيدو ةارابم سضوخل لاغتربلا ىلإا دتيانويلا

هيسسوخ بعل˘م حا˘ت˘ت˘فا ي˘ف ،ع˘ن˘ترو˘ب˘سس ع˘م
،3002 فيسص يف هريوطت ديعأا يذلا دلافلأا

نأا ة˘جرد˘ل ة˘يا˘غ˘ل˘˘ل اًر˘˘ي˘˘ث˘˘م ود˘˘لا˘˘نور نا˘˘ك
ةدئاعلا ةل˘فا˘ح˘لا بو˘كر سضفر نو˘سسغر˘ي˘ف
ىتح ةارابملا دعب هقيرف ةقفر راطملا ىلإا
ةينمز ةبقح دعبو ،ه˘ح˘لا˘سصل ة˘ق˘ف˘سصلا م˘ت˘ت
خورا˘سص» ـب بق˘ل˘م˘لا بعÓ˘لا ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘ث˘˘م
ىلإا مسضنا ،رمحلا نيطايسشلا ةقفر «اريدام
،9002 ماع يف ديردم لاير قيرف فوفسص
تلوطبلاو قلأاتلا نم ةريبك ةرتفل مهدوقيل
ديكأات لكب نوكيسس يذلا خيراتلا ةباتكو
يرود ةلوطب يف ةسصاخ ،راركتلا بعسص
ةرو˘ط˘سسأا ل˘ق˘ت˘ن˘ي نأا ل˘˘ب˘˘ق ،ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا
سسوتنفوج ق˘ير˘ف فو˘ف˘سص ى˘لإا ي˘غ˘نر˘ي˘م˘لا
ة˘ق˘ف˘˘سص ي˘˘ف ،8102 ما˘˘ع ي˘˘ف ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلا

بعÓل ،وروي نويلم001 ـب تردق ةمخسض
زئافلا ودلانور ،اهنيح33 ـلا هماع غلب دق
سضاخ ،هتري˘سسم ي˘ف ة˘ي˘ب˘هذ تار˘ك سسم˘خ˘ب
يف حجنو ،رمحلا نيطايسشلا ةقفر ءاقل292
ثيح ،رخآا96 عنسصو ،اًفده811 ليجسست
ةركلاو ،مهعم8002 ماع لسضفألا ةزئاج لان
بقلب جّوت امك ،ماعلا سسفن يف اًسضيأا ةيبهذلا
عردلا سسأاكو ،تارم3 يزيلجنإلا يرودلا
ة˘يد˘نألا ة˘ط˘بار سسأا˘كو ،تار˘م3 ةيري˘خ˘لا
يزيلجنإلا داحتلا سسأاكو ،نيترم ةيزيلجنإلا

ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود ة˘لو˘ط˘بو ،ةد˘حاو ةر˘˘م
ةقفر ةدحاو ةرم ةيدنأÓل ملاعلا سسأاكو اًسضيأا
يف بعل لسضفأا ةزئاج لان هنأا امك ،دتيانويلا
.8002 ‐7002 مسسوم يدانلا

لبقملا مصسوملا يغنريملا فادهأا نمصض اغنيفاماك
طابترا نأاسشب ديدج روطت نع ،دحألا سسمأا ،ينابسسإا يفحسص ريرقت فسشك

فيسصلا يف ديردم لاير ىلإا لاقتنلاب ،نير طسسو بعل اغنيفاماك ودراودإا
ةمئاق ىلإا مسضنا اغنيفاماك نإاف ،ةينابسسإلا «اكرام» ةفيحسصل اًقفوو ،لبقملا
يدانلا ولوؤوسسم ىريو ،يفيسصلا وتاكريملا يف يغنريملل نيلسضفملا نيبعÓلا
تراسشأاو.«ويبانرب وغايتناسس» يف نوكي نأا بجي بعÓلا لبقتسسم نأا يكلملا
حسشرم هنأا ديردم يف نودقتعيو ،ديدجلا ابغوب لوب هيلع قلطي اغنيفاماك نأا ىلإا

طبترا اغنيفاماك مسسا نأا حسضوأاو ،بعلملا طسسو يف وريميسساك ةفÓخل يلاثم
ديردم لاير ةفاسشك نكل ،يسضاملا توآا ذنم ابوروأا يف ىربكلا ةيدنألا لكب

ديردم لاير نإا «اكرام» تلاقو ،بعÓل ةوطخ لكل نيبقارملا لئاوأا نم اوناك
نويلم08ـب هميق هيدان هنأا ةجردل ،هقلأات ببسسب اًلفط ناك نأا ذنم اغنيفاماك عباتي
،ةقفسصلا يف فلخلل ةوطخ دوعي يغنريملا لعج ام ،ركبم تقو يف وروأا

نكل ،قباسس تقو يف ةقفسصلا ماربإا نع يغنريملا عجارت مغر هنأا تفاسضأاو
لاير ةرادإل هنع ةيباجيإلا ريراقتلا غÓبإاو ،بعÓلا ةبقارم يف اورمتسسا ةفاسشكلا

ةفيحسصلا تمتأاو ،ىرخأا ةرم اغنيفاماك مسضب مامتهÓل تداع يتلا ديردم
اجنيفاماك ليحر دهسشن دق ،انوروك سسوريف ةمزأا ءاهتنا دعب هنأا ديكأاتلاب اهريرقت

، وروأا نويلم001 نم لقأا لباقمب نير نع
ةقفسص نم بحسسنا ة˘نو˘ل˘سشر˘ب نأا اًر˘خؤو˘م تد˘كأا ة˘ي˘نا˘ب˘سسإا ر˘يرا˘ق˘ت نأا ر˘كذ˘ي

.ةيلاملا طورسشلا يف ةلاغملا ببسسب ،اغنيفاماك
..ناهباصشتم لوبرفيلو ديردم لاير»:نامانامكام

«ابوروأا لاطبأا يرود ببصسلاو
ديردم لايرو يزيلجنإلا لو˘بر˘ف˘ي˘ل ق˘ير˘ف بعل ،نا˘ما˘نا˘م˘كا˘م ف˘ي˘ت˘سس د˘كأا

،يرودلا يف نكي مل نإا ،ةياغلل ناهباسشتم نييدانلا Óك نأا ،قباسسلا ينابسسإلا
يب يب» ةعاذإا عم ًءاقل لزتعملا يزيلجنإلا ىرجأاو ،ابوروأا لاطبأا يرود يفف
:هتاحيرسصت يف ءاجو ،ناهباسشتم نيقيرفلا Óك نأا اهلÓخ دكأا ةيناطيربلا «يسس
يرود يفف ،يرودلا يف نكي مل نإا ،ةياغلل ناهباسشتم لوبرفيلو ديردم لاير»
يف ناميظع ناقيرف امه ،اًريثك لوبرفيل هبسشي ديردم لاير ،ابوروأا لاطبأا
:عباتو ،«يسضاملا ىلإا اًمئاد ترظن اذإا اذه ،اًلفاح اًخيرات ناكلتمي ،امهنادلب
بجي ،لوبرفيل يف كلذكو ديردم لاير يف ،كدهج ىراسصق لذبت نأا كيلع»
نوكي نيقيرفلا نم يأا يف ،مهتيزهاج لماك يف اونوكي نأا نيبعÓلا عيمج ىلع
نم ةلاحب رعسشت مسسوم لك يفو ،ناكرألا لك يف مهريطاسسأا روسص كيدل
روسص كيدل نوكي ناكرألا ل˘ك ي˘ف» :فا˘سضأاو،«ة˘لو˘ط˘ب˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘ل˘ل ظ˘غ˘سضلا

و˘ت˘ن˘ي˘خ ،و˘نا˘ف˘ي˘ت˘سس يد ،نو˘سسب˘مو˘ت ل˘ي˘ف ،سسي˘نو˘سس م˘يار˘ج ،زو˘ي˘ه ن˘ي˘˘ل˘˘م˘˘يإل
:اًلئاق هتاحيرسصت ىهنأاف ،ديردم لاير عم هتربخ ىلإا ةبسسنلاب امأاو  ،«سشاكسشوبو
جيوتتلا طغسض نكلو ،ةبيرغو ةيبنجأا ةغل اهنأل اًبعسص ملقأاتلا نوكي ةيادبلا يف»
.«مهملا ديحولا ءيسشلا ناك تلوطبب

فانئتصسا دعوم ملعي ’ يبوروأ’ا دا–’ا سسيئر
ةيراقلا تاقباصسŸا

هنأا ،مدقلا ةركل يبوروألا داحتلا سسيئر ،نيريفسشت ردنسسكلأا ينيفولسسلا دكأا
انوروك سسوريف ببسسب فقوت يذلا يراقلا مسسوملا ةدوع نكمي ىتم يردي ل
لاقو فورظلا بسسحب ج وأا ،ب ،أا ةطخ عسضو هداحتا نأا ىلإا اًريسشم ،دجتسسملا
اهترسشنو ةيلاطيإلا «اكيلبوبير ل» ةفيحسص هعم اهترجأا ةلباقم يف نيريفسشت
ىلع نحن :ج وأا ب ،أا ةطخ انعسضو ،ءابولا يهتني ىتم فرعي دحأا ل» :تبسسلا
انيلع نيعتي .لمع ةعومجم انيدل ،ةيدنألا ،تايرودلا تاطبار عم لسصاوت
طاسشنلا ةدواعمل ةلمتحملا تارايخلا نع هلاؤوسس ىدلو ،«تاعاطقلا يقاب راظتنا
مث .وينوي رخآا يف ىتح وأا وينوي يف ،ويام فسصتنم» :نيريفسشت باجأا يوركلا
حارتقا ةمث» :فسشكو ،«حجرألا ىلع مسسوملا دقفنسس ،كلذ ىلإا لسصوتن مل اذإا
يف رخأاتيسس يذلا يلاتلا مسسوملا علطم يف يلاحلا مسسوملا ءاهنإا ىلإا فدهي
عيطتسسن ل ،ءابولا يهتنيسس ىتم فرعن ل اننوك» :فاسضأا هنكل «قÓطنلا

هل ئراط عامتجا يف ةب˘ع˘ل˘ل ي˘بوروألا دا˘ح˘تلا ذ˘خ˘تاو،«ة˘ي˘ئا˘ه˘ن ة˘ط˘خ ع˘سضو
قيلعتو لبقملا ماعلا ىلإا0202 ابوروأا سسأاك ليجأاتب اًرارق يسضاملا عوبسسألا

يرودلاو لاطبألا يرود تاقباسسم تفقوتو.رخآا راعسشإا ىتح هتاقباسسم عيمج
.يئاهنلا عبر يف تاديسسلل لاطبألا يرودو ،يئاهنلا نمث رودلا يف  يبوروألا

مهءÓمز ذاقنإ’ نوهجتي «غيلريميربلا» وبع’
ىندأ’ا تاجردلا يف

سضماغلا لبقتسسملا ليلحت زات˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا ة˘ط˘بار ل˘سصاو˘ت
سسوريف ةحئاج يسشفت ببسسب ةقباسسملا ليجأات عم أادب يذلاو ،ةقباسسملاب طيحملا

داحتلاو ،يزيلجنإلا يرودلا ةطبار نإاف ،مايألا هذه لÓخو  ،دجتسسملا انوروك
نم اًدد˘ع اود˘ق˘ع ،ن˘ي˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ة˘ط˘بارو ،مد˘ق˘لا ةر˘كل يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا
رئاسسخلا لقأاب جورخلا مهل حي˘ت˘ي رو˘سصت˘ل لو˘سصو˘لا ة˘لوا˘ح˘م˘ل ،تا˘عا˘م˘ت˘جلا
رسضحتي نآلا عيمجلا نإاف ،ةيزيلجنإلا «نسص اذ» ةفيحسص تفسشك امكو ،ةنكمملا
وينوي رهسش ىتح نيفرتحملا تاقباسسم فانئتسسا مدع ةيلامتحا وهو لأا ،أاوسسأÓل
ةركل يزيلجنإلا داحتلاو ،زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا ةطبار تررقو ،لبقملا
لبقملا ليربأا نم نيثÓثلا ىتح تاسسفانملا قيلعت ««لإا فإا يا» ةطبارو مدقلا

انوروك سسوريف ةمزأا روطت ببسسب قيلعتلا ديدمت نكمملا نمو ،ريدقت لقأا ىلع
.ارتلجنإا يف اهنع جتانلا رثألاو ،دجتسسملا

نإاف ،تاسسفانملا قيلعت ديدمت ةلاح يف هنإاف ،هتاذ ردسصملا فسشك امبسسحو
%02 نع يلختلاب زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا يبعل لك موقي نأاب اًحارتقا كانه
و ىامو ليرفأا يه ،رهسشأا3 ةدمل نوكتسس ةسضفخملا ةميقلا هذهو ،بتاور نم
متيسس لاومألا هذهو ،وروي نويلم711 ىلإا لسصي اهتميق يلامجإاو ، ناوج
ةركل ىندألا تاجردلا يف نيبعÓلاو ةيدنألا ةناعإا لجأا نم لماكلاب اهمادختسسا
نيتجردلا يرودو ،يزيلجنإلا ىلوألا ةجردلا يرود لثم ،ةيزيلجنإلا مدقلا
.ةثلاثلاو ةيناثلا

لوبرفيل و لانصسرأا نم ودلانور نوصسغÒف  فطخ اذكه

ةيوركلأ هتأرايخ ىلع مدان ريغ هنأأ دكأأ

اينابصسا يبطق دحا هلاقتنا لصشف ببصس نع ثيدحلل دوعي ك’اب

›ابيلوك
نم بÎقي

«يج سسأا يبلا»
ةيحسص ريراقت تأابنت

ودي˘لا˘ك بار˘ت˘قا˘ب ةد˘يد˘ع
يلوبان عفادم يلا˘ب˘ي˘لو˘ك
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘˘مو ي˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يإلا
ما˘م˘سضنلا ن˘م لا˘غ˘ن˘سسلا
نا˘˘سس سسيرا˘˘ب فو˘˘ف˘˘˘سصل

و ،ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج
ة˘˘˘˘˘˘˘˘كب˘˘˘˘˘˘˘˘سش ترا˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشأا
نأا ى˘˘˘˘لإا «نإا.ي˘˘˘˘ب.سسإا.وأا»
ردا˘غ˘˘ي د˘˘ق ي˘˘لا˘˘ب˘˘ي˘˘لو˘˘ك
لÓ˘خ ي˘لو˘با˘˘ن فو˘˘ف˘˘سص
ةيفيسصلا تلاقتنلا ةرتف
هدقاع˘ت نأا م˘غر ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا
،3202 فيسص يف يهتني
يدانلا ةرادإا نأا تفاسضأاو
اسضرع زه˘ج˘ت ي˘سسيرا˘ب˘لا

ي˘لوؤو˘سسم عا˘ن˘قإل ا˘ي˘لا˘˘م
ع˘فاد˘م˘لا ع˘ي˘ب˘˘ب ي˘˘لو˘˘با˘˘ن
ام نأا تفسشكو ،يلاغنسسلا
لاقتنا ةيناكمإا نم ززعي

سسإا يب فوفسصل وديلاك
ىر˘ت˘سشا بعÓ˘˘لا نأا ي˘˘ج
ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘˘ق˘˘˘سش
جرب ىلع لطت ةيسسيرابلا
نييÓم4 ل˘با˘ق˘م ل˘ف˘˘يإا
نا˘˘˘كو ،ي˘˘˘كير˘˘˘مأا رلود
ل» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص ل˘˘سسار˘˘˘م
«تروبسس و˘ل˘ل˘يد ا˘ت˘يزا˘غ
ودرا˘نو˘˘ي˘˘ل نأا ى˘˘لإا را˘˘سشأا
ناسسل ي˘سضا˘ير˘لا ر˘يد˘م˘لا

ريدم عم لسصاوت نامريج
سضرعو ،يلابيلوك لامعأا

يلاغ˘ن˘سسلا بعÓ˘لا ى˘ل˘ع
01 هت˘م˘ي˘ق ا˘يو˘ن˘سس ا˘ب˘تار
.وروأا نييÓم



لمعتو تاهويرانيصس ةدع تعصضو «فافلا» نأا دكأا
لولحلا داجيإل

نيزهاج نوكن نا انيلع »:قيفصش رماع
«ت’امتح’ا عيمجل

يتلا ةيعسضولا نع ينطولا ينفلا ريدملا رماع قيفسش ثدحت
عيمج قيلعت ببسسب ةيلاحلا ةرتفلا يف ةينطولا ةسضايرلا هجاوت
.يملاعلا ءابولا راسشتنإا ببسسب ةيسضايرلا ةطسشنألا

يف هئÓمزل اهب ثعب ةلاسسر يف «فافلا» لوؤوسسم عجسشو
ىلع يبطلا مقاطلاو نيفظوملا ركسش ثيح ،مدقلا ةرك ةيداحتا
كلذ دعب حسضويل ،ماظتناب مييقتلل نيبعÓلاب رركتملا لاسصتلا
ددع حارتقإا يف بغري هنكل ،رارق ذاختإا ديري ل داحتإلا نأا »:Óئاق
هذه نيب نم راتخي نا ءرملل نكمي هنأاو تاهويرانيسسلا نم نيعم
عيمجلا حرت˘ق˘ي نا و˘ه ه˘ب˘ن˘ج˘ت بج˘ي يذ˘لا ءي˘سشلا ،تا˘حار˘ت˘قلا

هيلع سصنت ام دجوي ل هنا ملعلا عم»: فيسضيل .«ةسصاخلا مهططخ
اني˘ل˘ع بجو اذ˘ل ط˘ق ه˘ل ط˘ط˘خ˘ي م˘ل و˘يرا˘ن˘ي˘سسلا اذ˘هو ،ح˘ئاو˘ل˘لا
لكل ةمءÓم رث˘كألا سشا˘ع˘نإلاو م˘عد˘لا ر˘ي˘باد˘ت دا˘ج˘ياو..ف˘ي˘كت˘لا
.«عاطق

ز.صس
رصضخلا مجنب بجعم «روصسنلا» بردم يغازنا

سسراف عم دقاعتلا قابصسل دوعي يلاطي’ا ويز’
يلاطيإلا لابسس بعلو يرئازجلا يلودلا سسراف دمحم جردأا
ةرتف لÓخ مهبادتنا ويزل ةرادإا ديرت نيذلا نيبعÓلا ةمئاق نمسض
ةيعون تاقفسصب ةليكسشتلا ميعدت لجا نم ةيفيسصلا تلاقتنلا
.لبقملا مسسوملل ابسسحت

ريدملا يرا˘ت ي˘ل˘غ˘يإا نأا ة˘ي˘لا˘ط˘يا ة˘ي˘ف˘ح˘سص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشكو
لان دق يرئازجلا عفادملا نأا دكأا «يتسسليسش وكنايب» ـل يسضايرلا
نم ةسصاخ امور ويزل قيرف بردم يغزنيإا ينويميسس باجعإا
يف هتبغر ىدبأا يذلا ريخألا اذه ،اهب زيمتي يتلا ةينفلا ةيحانلا
.لبقملا فيسصلا انوريف سسÓيه بعل عم دقاعتلا

عم دقعب طبتري لابسس عم طسشانلا ةنسس42 بحاسص نأا ريكذتلل
بيترت ةرخؤوم يف ريخألا اذه عبقيو ،2202 ناوج ىتح هيدان
ةجردلا ىلإا طوقسسلاب ددهملا يثÓثلا نمسض يلاطيلا يرودلا
ردسصتم˘لا ف˘ل˘خ ة˘فا˘سصو˘لا ز˘كر˘م و˘يزل ل˘ت˘ح˘ي ا˘م˘ي˘ف ،ة˘ي˘نا˘ث˘لا

.ةديحو ةطقن قرافب سسوتنفوج
ز.صس

رئازجلا ةيدولوم

بصصنم ىلع وباج عم يوق عارصص يف ميدروب
بعللا عناصص

ةيدولوم قيرفل باسشلا بعÓلا ميدروب نمحرلا دبع نوكيسس
بعÓلا وباج نمؤوملا دبع هليمز عم يوق عارسص يف رئازجلا
بردملا ةليكسشت يف ناكم زجحل ةمداقلا ةرتفلا يف مرسضخملا
.يراجلا مسسوملا نم ةريخألا تايرابملا يف ةكراسشملل زيغن ليبن
رهظ ثيح ،ةيسضاملا تايرابملا نع وباج بايغ ميدروب لغتسساو
لمعي هلعجي ام ،ناديملا طسسو يف ةفاسضإلا مدقو ديج لكسشب

ابسسحت هتيزهاج نم عفرلا لجا نم ةوقب ةيلاحلا ةرتفلا لÓخ
تايرابملا ىلإا ةدوعلا دنع ةناكمب رفظلاو ،ةسسفانملا فانئتسسل
،ةديجلا جئاتنلا نم ديزم دسصح ىلع يمسصاعلا يدانلا ةدعاسسمل
مسسوملا نم ةريخألا تلوجلل بقللا ىلع عارسصلل قيرفلا ةدايقل
.يراجلا

ب.م.يرصسيإا
لئابقلا ةبيبصش

هيبع’ ديصصر يف نيتيرهصش نيترجأا خصضل هجتي لÓم
نيترجأا خسضل لئابقلا ةبيبسش قيرف سسيئر لÓم فيرسش هجتي

نم عفرلل هيبعل ديسصر يف ديدجلا رهسشلا ةيادب عم نيتيرهسش
يف ةعومجملا عم وأا دارفنا ىلع لمعلا ىلع مهثحو مهتايونعم
ةوقب تايرابملا بعلو ،ةمداقلا ةرتفلا يف تابيردتلا فانئتسسا لاح
يف ناكم ىلع ةوقب عارسصلاو طاقنلا نم ددع ربكأا دسصح لج نم
ةسصرف ىلع لوسصحلا ىتح وأا ةيراق ةكراسشم نامسضل ،مويدوبلا
.ةينطولا ةلوطبلا رمع نم ةريخألا ةلوجلل بقللا ىلع عارسصلل

ب.م.يرصسيإا
ةمصصاعلا داحتإا

تاريصضحتلل يناثلا جمانربلا حنم دودغز
لك ىلع فوقولا ةمسصاعلا داحتا قيرفل ينفلا مقاطلا لسصاوي

يدانلا ةدايقل ةلوطبلا فانئتسسل هيبعل زيهجتل ةريبكو ةريغسص
قيرفلل ديدجلا بردملا نأا انملعو ،Óبقتسسم ،ةديج جئاتن دسصحل
امدعب يناثلا تاريسضحتلا جمانرب هيبعل حنم دق ،دودغز رينم
نينوللا باحسصأا هيلع لسصح يذلا لوألا جمانربلا دادعتلا ىهنأا
.يراجلاو مسسوملا نم ةمداقلا ةرتفلل ريسضحتلل دوسسألاو رمحألا

هيبعل يخارت يدافتل يندبلا لمعلا ىلع بردملا رسصيو اذه
تابيردتلا فانئتسسا دعب ينفلاو ينقتلا بناجلا ىلع زكري نأا ىلع
.ةيعامجلا

ب.م.يرصسيإا
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رئازجلا يف عصضولا نصسحتب تايرابملا فانئتصسا طبر

تاطلصسلا ديب رارقلاو ةلوطبلا ءاهنإ’ اديدج ا‹انرب انعصضو :راودم

›وغيفو يميهارب دعب
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راود˘م م˘ير˘˘كلا د˘˘ب˘˘ع د˘˘كأا
ةركل ةينطولا ةطبارلا سسيئر
تز˘ه˘˘ج ه˘˘ت˘˘ئ˘˘ي˘˘ه نأا ،مد˘˘ق˘˘لا
ةياهن ىلإا تايرابملا جمانرب
ةلوجلا نا احسضوم ،مسسوملا
عوبسسألا يف بعلتسس ةريخألا
لاح يف ناوج رهسش نم لوألا
5ـلا يف تايرابملا فانئتسسا
تددح امبسسح مداقلا ليرفأا

،ة˘سضا˘ير˘لاو با˘˘ب˘˘سشلا ةرازو
ل˘ك ف˘ي˘قو˘ت ترر˘˘ق ي˘˘ت˘˘لاو
تا˘ع˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لاو تا˘˘طا˘˘سشن˘˘لا
خيراتلا ةياغ ى˘لإا ة˘ي˘سضا˘ير˘لا
.روكذملا

ةلوطبلا فنأاتصسنصس»
ةلوجلاو ليرفأا5ـلا يف

يف بعلت ةريخألا
نم لوألا عوبصسألا

«ناوج
هنا راودم ددسش ةيادبلا يف

يتلا ةرازولا تاميلعت قبطي
ليرفأا5ـلا خ˘˘يرا˘˘˘ت تدد˘˘˘ح
فان˘ئ˘ت˘سسل ا˘خ˘يرا˘ت ل˘ب˘ق˘م˘لا
نأا ا˘˘ح˘˘سضو˘˘م ،ة˘˘ق˘˘˘با˘˘˘سسم˘˘˘لا
م˘ه˘ي˘ل˘ع قر˘ف˘لاو ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لا
ع˘سضو˘لا اذ˘ه ع˘م ي˘سشا˘م˘˘ت˘˘لا

ي˘˘ف «غ˘˘ي˘˘لل» سسي˘˘˘ئر لا˘˘˘قو
يف »:ة˘ي˘ف˘ح˘سص تا˘ح˘ير˘سصت
5ـلا خ˘˘يرا˘˘ت ن˘˘هار˘˘لا تقو˘˘˘لا
ىلإا ةدوعلا دعوم وه ليرفأا
قرفلا ىلعو ،ةسسفانملا ءاوجأا

ع˘سضو˘لا اذ˘ه ع˘م ي˘سشا˘م˘˘ت˘˘لا
جمانرب انزهج دقل انبناج نمو
ةلوطبلاب ةسصاخلا تايرابملا
عوبسسألا يف يهتنتسس يتلا
«مداقلا ناوج رهسش نم لوألا

طبترم ءيصش لك»
«عاصضوألا نصسحتب
لوح لاؤوسس ىلع هدر يفو

ةرم ةلوطبلا ليجأات ةيناكمإا
لوألا ل˘˘جر˘˘لا دد˘˘˘سش ،ىر˘˘˘خأا

ةيورك ةئيه ىلعأا يناث ىلع
ءي˘سش ل˘˘ك نأا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف
رو˘ط˘ت˘ب ط˘ب˘˘تر˘˘مو ،ن˘˘كم˘˘م
ي˘˘سشف˘˘ت ل˘˘ظ ي˘˘˘ف ع˘˘˘سضو˘˘˘لا
،دجتسسملا «انوروك» سسوريف

ي˘م˘سسر˘لا ق˘طا˘˘ن˘˘لا ح˘˘سضوأاو
ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل ق˘˘با˘˘سسلا
ةلوطبلا فان˘ئ˘ت˘سسا »:ف˘ل˘سشلا

ع˘سضو˘˘لا رو˘˘ط˘˘ت˘˘ب ط˘˘ب˘˘تر˘˘م
لاسصتا ىلع نح˘نو ،ي˘لا˘ح˘لا
ةريغ˘سص ل˘كل ة˘ع˘با˘ت˘مو م˘ئاد
ةرك يف نيلعافلا عم ةريبكو
.«عسضولاب نيينعملاو ،مدقلا

رومألا ةدوع دعب»
دقعنصس اهتعيبطل

ثيدحلل تاعامتجا
روجألا نع

«يمتحلا فقوتلاو
˘مد˘ع راود˘م بل˘طو اذ˘˘ه

ةيلاحلا رو˘مألا ى˘لإا قر˘ط˘ت˘لا

امب عيمجلا لغسشت تتاب يتلا
اهريغو ةقلاعلا روجألا اهيف
نأا اح˘سضو˘م ع˘ي˘سضاو˘م˘لا ن˘م
ى˘ل˘ع بسصن˘م نآلا هز˘˘ي˘˘كر˘˘ت

ا˘ه˘با˘سصن ى˘˘لإا رو˘˘مألا ةدو˘˘ع
د˘ق˘ع ا˘هد˘˘ع˘˘ب م˘˘ت˘˘ي نا ى˘˘ل˘˘ع
لك نع ثيدحلل تاعامتجلا
ة˘ي˘سضرأل لو˘سصو˘لاو ،ءي˘˘سش
،ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا ي˘˘سضر˘˘ت قا˘˘ف˘˘˘تا

رومألا ةدوع دعب »:درطتسساو
تاعامتجا دقعنسس ا˘ه˘با˘سصن˘ل
ةقلعتملا رومألا نع ثيدحلل
نم ةيرابجلا فقوتلا ةرتفب
نع مل˘كت˘لاو ،رو˘جألا ا˘ه˘ن˘ي˘ب
تقو˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ثا˘˘م˘˘م رو˘˘مأا
.«يدجم ريغ نهارلا

ي˘لود˘لا ير˘م˘ع˘˘لا ن˘˘ب ن˘˘يد˘˘لا لا˘˘م˘˘ج ع˘˘سضو
رربأا نمسض يدوعسسلا بابسشلا عفادمو يرئازجلا
يدوعسسلا رسصنلا يدان ةرادإا دوت يتلا ءامسسألا
ابسسحت يفيسصلا وتاكريملا ةرتف يف اهعم دقاعتلا
نأا ةيدو˘ع˘سس ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشكو.لبقملا مسسو˘ل˘ل
ه˘ناو ر˘سضخ˘لا ع˘فاد˘م د˘ير˘ي  يدو˘ع˘سسلا يدا˘˘ن˘˘لا

لئابقلا ةبيبسش بعل بلاطم لك قيقحتل دعتسسم
مادقت˘سسا˘ب ق˘ير˘ف˘لا ة˘ل˘ي˘كسشت  م˘ي˘عد˘ت˘ل ،ق˘ب˘سسألا
نسسحأاو يلاثملا عفادملا هيف ىرت يتلاو ،يعون

،«يملاعلا» اهنم يناعي يتلا عافدلا ةلكسشمل لح
كسسمت لظ يف ةلهسس نوكت نل ةيرومأاملا نا لإا
.هيف طيرفتلا اهسضفرو اهبعÓب بابسشلا ةرادإا

يف سشارحلا داح˘تا ج˘ير˘خ نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لا
هحيرسست ةريخألا سضفر دعب هيدان ةرادإا عم فÓخ
لازام يذلاو يسضاملا يوتسشلا وتاكريملا يف
.1202 ىتح بابسشلا هيدان عم طبترم

بعل لصضفأا زرحم :يرمعلا نب
كيد ناف نم نصسحأا صسومارو يرئازج
ي˘لود˘لا ع˘فاد˘م˘لا ،ير˘م˘ع˘لا ن˘ب لا˘˘م˘˘ج دا˘˘سشأا

ه˘ل˘ي˘مز˘ب يدو˘ع˘سسلا با˘ب˘سشلا بعل ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
م˘ج˘ن ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا د˘ئا˘ق زر˘˘ح˘˘م سضا˘˘ير
لسضفأاب هايإا افسصاو ،يزيلجنلا يتيسس رتسسسشنام

ر˘سصن ة˘سسرد˘م ج˘ير˘خ ح˘سضوأاو ،ير˘ئاز˘˘ج بعل
نيعجسشملا دحأا لاؤوسس ىلع هدر يف ياد نيسسح
بعل لسضفأا زرح˘م»:Ó˘ئا˘ق «مار˘غ˘ت˘سسنلا» ر˘ب˘ع
ينطولا بختنملا عافد بلق ىعسسيو.«يرئازج
ايقيرفإا ممأا سسأاك يف ريبك لكسشب قلأات يذلا

هروهظ لÓخ نم نيتورلا رسسكل ،ةريخألا9102
رجحلا لظ يف يعامتجلا لسصاوتلا عقاوم ىلع
سسوريف يسشفت بسسب ،هل عسضخي يذلا يحسصلا
.دجتسسملا «انوروك»

«كيد ناف نم لصضفأا صسومار»
و˘ي˘جر˘سس ل˘سضف˘ي ه˘نأا ير˘م˘ع˘لا ن˘ب د˘˘كأا ا˘˘م˘˘ك

ع˘فاد˘م˘لا ي˘نا˘ب˘سسلا ي˘˘لود˘˘لا بعÓ˘˘لا سسو˘˘مار
ناف ىلع ،ينابسسلا ديردم لاير قيرفل يروحملا
،يدنلوهلا ي˘لود˘لا لو˘بر˘ف˘ي˘ل يدا˘ن ع˘فاد˘م كيد
يف عفادم لسضفأا ديردم لاير مجن نأا احسضوم
ىلع هدر يف يرمعلا نب لاقو ،يلاحلا تقولا
نيب» :«مارغتسسنلا» ربع نيعجسشملا دحأا ةلئسسأا
و˘˘ه سسو˘˘مار را˘˘ت˘˘خأا˘˘˘سس ..؟سسو˘˘˘مارو كيد نا˘˘˘ف
يف هتبغر نيدلا لامج فخي ملو اذه.«لسضفألا
احسضوم ،يدوعسسلا بابسشلا هقيرف عم ةلسصاوملا
.ريخألا اذه ناولأاب لازتعلا عنامي نل هنا

ز.صس/ب.م.يرصسيإا
رصضÿا م‚ همدقي اÃ بجعم ›اطيإلا ›ودلا

نÓيŸا يبع’ لصضفأا دحأا حبصصيصس رصصان نب :امورانود
نيعباتملا نم ةداسشإلا ىقلتي يلاطيإلا نÓيم بعلو يرئازجلا مجنلا رسصان نب ليعامسسإا لازي ل

ىقلت نيأا ،يدانلا يف هئÓمز ىلع رودلا ءاج ،ينيتريبلاو نانوب  ةروسص يف نيقباسسلا ةركلا موجنو
لطب لوح نÓيملا سسراح ثدحتو.«يرينوسسورلا» نيرع سسراح امورانود  نم ءانثلا لانسسرأا جيرخ
يف عقو امدنع اديج ركذتا»: لوقلاب يسضاملا ماعلا رسصمب ايقيرفإا سساكب رسضخلا عم جوتملا ايقيرفإا
تايناكمإلا لك هيدلو بعلملا يف ناكم لك يف سضكر هنكل ًاريسصق ناك ،لانسسرأا نم امداق يلوبمأا
دقعب يلوبمأا نم امداق  نÓيملا ىلإا لقتنإا دق رسصان نب نأا ةراسشإÓل.«نÓيم يف ًاعئار ابعل حبسصيل
فرظ يف هتايناكمإا تابثإا عاطتسسا هنا لإا يدانلا عم ةرثعتملا هتيادب مغرو ،تاونسس سسمخ ةدمل
.يلاطيإلا بردملا ةليكسشت يف ةيسساسسأا ةعسصق حبسصيل ،يلوبب ةقث بسسكيل  زيجو

ز.صس

ب.م.يرصسيإا

sport@essalamonline.com

فصشكت «فافلا»
بعلم ةيصضرأا نع
ديد÷ا نارهو

بعلم ةيصضرأا لصصاوت
عنصص ديدجلا نارهو
بصشعلا ذخأا ثيح ،ثدحلا
لكصشب ومنلاب يعيبطلا

ةيصضرأا بصسكأا ام ،ظوحلم
،رصضخألا نولل ناديملا

نا «فافلا» تفصشكو
متي يتلا ةقيرطلا
اهب لمعلاو اهعابتا
جئاتن ىلع لوصصحلل

بصشعلا صصخي اميف ةديج
صصاخلا يعيبطلا

.بعلملاب
ةيداحتلا تفاصضأاو
نا مدقلا ةركل ةيرئازجلا
هدامتعإا مت يذلا بصشعلا

بصشع وه بعلملا يف
وكيمب معدم يعيبط
يذلاو يعانصص ريياف
،عاونألا دوجأا نم ربتعي
ربكا  يف لمعتصست يتلا
اذه ،ةيملاعلا بعÓملا

ىلع «فافلا» ترصشنو
روصص يمصسرلا اهعقوم
بصشعلا ومن ىدم حصضوت
اموي رورم دعب يعيبطلا

12.
ز .صس
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Fòل Hعاو ن:او +wÜةرو J{ءا+ولا ا
D©وH©ا ي-ا&EÉÑ©§ا Dلا يg©ل تkq°ب Iïل
لJ&لا نH ير©èل و&ا يíÄÑ°ل ءاوL 6Ñودåلا

. نار©qلاو
ةئام يحسصلأ رجحلأ ضسرامت له
تايرورسض كانه نأأ مأأ ةئاملاب

؟هنيتور رسسكت
-ïرMgل ل)ا جر1&ا ل اÉÑةرور Hõtاد> ة

لIï ة5H&ا ةM&ل اMداí- †ا- ر0q يD اI&اD كل3
بÅÑ̆åلا لF̆ نH̆ ى˘̆°˘˘م˘̆-&ا ا˘˘م˘F̆ ءا˘̆+و˘õ̆˘˘ل
ةر+ا> ةرDk ي§D كل}+ د©Mkï ن&ا ير(ازqلا

ا°©õ> اH ا}ل ة§/اوõل دو6Ñ©å ءي7Ñ لFو
6ÑوL لاk0 ا°-و©+ †ازkل ى -òنو J°كا
1ÄÑر(ا +ÅÑرMر&ا+ ةEا† Jا)õة Hثõام Mtثد
Dي Hwkõلا لود فåملا.

كانهو ةدم ذنم ةفقوتم ةلوطبلأ
مسسوم ءاسضق ةيناكمإأ نع رابخأأ

؟كلذ ىلع قلعت فيك ضضيبأأ
ة8Ñtو رJاî Eرâل ةEíوHk ةلوgÜلا

سMwÇ ام©Dو راkg>ا لó FوD ن:اوملا
سÄ©̆(ر ه̆+ vر8Ñ̆ ا˘م˘ل اD̆ï̆وو ة˘˘لو˘ğ˘Ü̆˘˘لا
يÅÑ:5 نMدلا ر©1 ةM̆ر̆(ازq̆˘لا ةM̆داt̆̆-)لا

راودH مMرòلا دg> ةÜ+ارلا سÄ©(ر ا}Fو
D̆ن)ا D̆9رÑ̆©̆6و˘م˘لا ةÑلا م&+©Éس HÄÑkgåةد
عامk/ا ه°> ر6Ñ©ÄÑí اH راIkâا يD ا©لا0
ةHداïلا تا>اÄÑلا يD يلارد©íلا بòkملا

دå+ ة©°å̆˘م˘لا تاÄÑ̆õ̆Ü̆لا هررï̆̆- اH̆ ا}F̆و
.لïgملا لMرD&ا نH سHÄاwلا

ةيروهمجلأ ضسأاك بقل عيسض قيرفلأ
ىلع زوفلأ نأأ ىري لكلأ ناك نأأ دعب

؟كلذل ةيناكمإلأ حيتيسس فيطسس
س6&ا˘F̆ بï˘˘ل ع˘̆©˘MÉÑ̆ م˘˘ل ق˘˘M̆ر˘˘í̆˘˘˘لا

رودلا ىل)ا لJ&اkلا ع©9Ñ نòلو ةMرو§مqلا
نH وJ بõïلا ع©MÉÑ نH ن&ل ي(ا§°لا ع+ر

M°ÅÑو ي(ا§°لا طM°§و †زFام -íÉÑõه+ ت
D6 يÑكلا'و Dòõ°ا F°ا IرL لا ن&اkا&J9 لÑد
جMوkkلا با+ ا°ل Míku ن&ا هIاHò)ا+ óاDولا

هHوM يD نMò مل ا°MïرD فÓ&6Ñلو نòلو
يD ناF قMرD د9Ñ ا°ågل ا°I&ا ىل)ا ةDا9Ñ)لا+
م=رو هIاد©H ة©9Ñر&ا ىõ>و هلاو0&ا ن0ÄÑا

J{ا F°لا ا&Eل برõkا&Jر> ول لD°ا F©ف
IÄÑ̆k̆è̆لا ل˘í̆لا س8ر˘k̆ا ي&-̆©̆tل ا̆°˘ل تïkل
دا5 اHو ارH ناF ءاEÇÑ)لا ن&ا دkï>&ا ءاõïلا

H̆ن H̆ه̆-رار D̆ï̆ادĬ°̆8ا̆°˘م˘ل اÑثدا0 ر.)ا ر
Hلا ةم0ر رورõه <õ©و ه/åل Hلا هاوثq°ة
.هõلا ءا7Ñ ن)ا

جئاتن يف نوراتحم ةلوطبلأ وعبتتم
تأراسسكنأو رايدلأ جراخ زوف يدانلأ

؟كلذ عجري ام ىلإأ لخأدلأ يف
J{لا اÄÑلا'و Mq©ب <õ©لا هkï°©لو نوòن

0ÄÑار ب&M̆˘م˘˘لا ي˘k̆9اوÑ̆ا ن̆;&ا ع&Ĭه <̆õ̆ى
نH̆ يوÓ˘م0̆ د̆©̆§ÅÑ̆لا بH̆˘õ̆å ة˘̆©˘9Ñ̆ر&ا
ة1Ü ق̆©Ü̆ğ̆- تلوا0̆ ا3)ا 5وí̆˘لا بÇÑ̆åلا
ةرòلا ىõ> 3او6Ñktلا ىõ> ة©°Hg بåل
تاءاõïلا ىلا ةدوåلاD̆ğ تا˘مq̆̆§˘لا ءا̆°̆+و
ىõ> ا°ågل راMدلا جرا1 ا§©D اIزD يkلا
هو/رM اH مMدkïل ا°-د>ا6Ñ ةد©/ تا©9Ñر&ا

ةEدلا+و ة>رÄÑ+ تاد-رملا وJو اIوg>ل
سÄ©لو عkkgمF يM&ار ىMgï ا}J ةÓ5Hلا

FمwkÇل س&Iل يÄÑت -ï°©ا.
تناك يوÓمح ةيسضرأأ نأأ ىرت له
بعل قيرفلأ ناكمإاب لهو ببسسلأ
؟» كلاملأ دبع نب يف » باقللأ

ة©9Ñر&لا نوõمMÄÑkå نH مJ نوÓ<gلا
يJ تÄÑ©ل نòل ا§°H او7Ñkòا نH مJو
سMwÇ ام©D ج(اk°لا ع/ارkل د©0ولا بÄÑgلا

H̆õ̆åلا بÅÑ̆§̆©̆ن̆+ د <̆ğكلا˘م˘لا د D̆°̆tن
ا°Dïو كا°J لو&لا ءاõïلا يDو هõل دمtلاو
قM̆رí̆̆+ بD̆k̆õ̆å باï̆˘ل&لا اH̆&ا اĬزD̆و هõ̆˘˘لا
ن+ بHõåو ر©Fg رو§م/ هءارو يDÄÑا°-

<gل كلاملا دÓ&6Ñل ف -kÄÑع Hه-ا/رد
د©˘مå̆˘لا راIÇÑ̆&ل ر̆©ò̆ğلا ددå̆˘لا ءاو0̆k̆ل
ة©9Ñر&ا ا©Fõ داå- ن&ا ى°مIk نD°t ه©õ>و
H̆õ̆åلا بÅÑ̆§̆©̆م0̆ د˘Óيو <̆õ̆رار= ى Hا
EاHةرا5ولا ه+ ت Dي Hõågو/5 يMõ©ة
ءي7Ñ̆ ىĬد&ا ا}J̆و ر˘F̆ا˘ÅÑ̆- ى˘HÇÑ̆˘Ü̆˘í̆و
يÄÑلا مtq+ يدا°لو ة°©FïÄÑ°Ü ة°Mدمل
بõåم+ ةgلاÜملا بMq †و©لا هI&ل ي6Ñ س6ا

يEار+ �نارJو ب>ÓمF يرÇÑ>و دMد/
.و5و يز©-و

ملح
مويدوبلأ

لأز ل
دوأري

رفانسسلأ
يف ةسصاخ

نوكتسس له موسصخلأ جئاتن لظ
؟اهلجأأ نم بعللأ يف ظوظح قيرفلل

د°> †وMدوgلا يD ةg-رم+ مMtõ ل نHو
I§اM6وملا ةÑم
لوt+ نĬt̆و
طرIí نل هõلا
D©6و هÑ°õåب
F̆˘ارو&ا لĔ˘°̆˘ا
ةلو/ ر1%ا ىل)ا

H̆˘لا ن˘˘ğÜ̆ة˘لو H̆6)ا ل̆/&ا نÑ̆å̆ا دا&IÇÑ̆راĬا
.ءا©Dو&لا

عم كتيأدب ةرتف ىلأ Óيلق دوعن
تابوعسص تدجو ديكأأ يدانلأ

ةيرأدإأ لكاسشمو ةريبك
؟ةلمجلاب

ار©ثMo Fدtلا دMر&ا ل
D̆˘ي J̆˘{9و˘م˘˘لا اÑ̆عو
ا˘˘̆°˘˘˘م˘˘Ĕ م˘˘˘̆§˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
+̆˘k̆˘tÄÑ̆˘©̆˘°̆تا D̆ي
H̆q̆لا لا˘kÄÑ̆©̆©̆ر
̆†وî Ĭï̆و˘6Ñ̆و
+gåÉس
تار©©kèلا
+̆å̆د I§اMة
م6Ñوملا
يلاtلا
ءا7Ñ ن)ا
.هõلا

ةسصاخ ريراقت متمدق مكنأأ ديكألأ
لوقلأ نكمي لهف رابلأ ةكرسشل
؟تأزواجتلأ ضضعب متدجو مكنأأ
Iåلا نود مwس9و Dلا يkí8اÑ©ل.

أذه تامأدقتسسأ دقتنأ ريثكلأ
ام مدقت مل اهنأأو ةسصاخ فيسصلأ

نأرقمأأو ةدوبدب أدع ام اهيلع
؟«ابيرقت» جأوعو

ن&ا دو&ا o©0 ثاد0&لا óا6Ñkgا دMرI ل
Ik0 كرòا§°ل ا°مM6وملا ةÑم.

يف متعقو مكنأأ ريبكلأ لكسشملأو
،غلاب ةسصاخ مهحيرسستل لاكسشإأ

؟باكروبو ةديره
طوåg/ عH لا7Ñò)لا ا}J يD عIï ملو

.سEÅاIو ل0õ �يIامث>و
ج˘لا˘ع˘ت˘سس ف˘ي˘˘ك نا˘˘يز˘˘م ة˘˘ي˘˘سضق

م˘ت˘ل˘ما˘ع˘ت ف˘ي˘ك ة˘ق˘˘ي˘˘ثو˘˘لأ بير˘˘سستو
؟اهعم

H6 نÑولا بر.©ïة Fنا M°kâر H°ةدر ا
Dåل IÇÑرv H1 نÓام+ ا§ل I°يو Dåõه Dي
J̆˘{لا ه˘˘ïÉÑ̆˘©̆˘و ةF̆˘{د˘1̆ كلH̆ل ة˘ğåÉس
يدا°لا ةÇÑõtم+ يلاg- ل يkلا îار:&لا

ة©ÅÑ̆wÇÑ̆لا ا̆§t̆˘لاHÇÑ̆ د̆©0̆و˘لا ا̆§˘مJ̆و
.لاHï †اHï لòلو ةÉÑ©ïلا

يف مكلماعت ةقيرط دقتنأ ضضعبلأ
ضسولجلأ نود » نافل ةيحنت ةيسضق

نوربتعت لهو » تاسضوافملأ ةلواطل
؟ةيهتنم هتيسضق

EÉÑ̆˘˘˘©̆˘˘˘k̆˘˘ه H̆˘˘ن
د˘˘˘Ĕو ي˘˘˘9Ñ̆ا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
-̆˘˘˘í̆˘˘˘9واÑ̆˘˘˘°̆˘˘نود ا
ةلوا: يD س6وqõلا

ن˘̆> ن˘˘ò̆لو ةد˘˘0̆او
ت6Ñ̆˘Óار˘H̆ ق˘M̆ر˘̆:

.س9واkíلا óر: نH ةMïر: يJو
بردمك هئاقبإأو ةذوخ نييعت

متنأأ له يسسيئر
نع نوسضأر
دحل هلمع

؟ةعاسسلأ
+òا- ل&F©د

ن> نو9Ñ̆ار
لم> ةM̆ïر̆:
بردملا

ة3و1

تIاF̆ ج̆(اk̆̆°˘لا نوF̆ نH̆ م̆=ر˘لا̆+و ي}˘لا
9Ñ̆˘˘دĬ˘˘ا D̆˘˘ي H̆˘˘õ̆˘˘åم˘˘0̆ ب˘˘˘Óن&ا ل)ا يو
و&ا ءاïل ب0ÄÑ ىõ> نوò- ل ة6Ñgاtملا
ةMïرÜ+و لHاå- ةM̆ï̆رÜ̆̆+ نò̆لو نM̆ءاï̆˘ل
-tÉÑ©لاو رåدMد Hلا ن°ïلا طاkا ي.gت
D̆©̆§̆ا Ĕ©̆م˘k̆لا ه˘í̆°©و ةHïه-رد <õى E©ةدا
.اIراIÇÑ&ا دÄÑå- ءا©7Ñ&ا ىلا قMرíلا

يسسيئرلأ بردملأ وه نوكيسس لهو
؟لبقملأ مسسوملأ

F̆˘د˘0̆ ا˘̆°˘˘ل ناMo H̆˘7 عÑ̆رF̆را̆+لا ة
ةïÜ°لا ه}J س8وwÇÑ+ ةراد)لا سHqõÄو
اH ي°åملا لامF)ا+ óاí-ا ىلا ا°1õÇÑ دEو
-gïل ىõwÉÑةرو Hن HÅÑراو Dلا يgÜةلو.

ءوسس دوجو نع ثدحت نم كانه
؟زئاكرلأ ضضعب نيبو هنيب مهافت
Iåم Itن F{6 كلÑمå°لا ا}§+ اHو رJو

Hا /åõ°ا Igto <ن Hòلا نمwõل +åد
I§اMل ةïءا IÇÑ0 رÄÑ©0 ياد ن©o ا/kمå°ا
H̆لا ع˘Ó<̆ğ©̆و ن-̆t̆ن̆> ا̆°̆.د F̆ل Fg©ةر
يIí ىل)ا عامk/لا س1õÇ دEو ةر©8Ñèو
J{1&لا هgلا راkي -gï7)ا ىÑتا>ا JدD§ا
ة>ومqملا رار6Ñkïا بر9Ñ وJو 9Ñuاو
ة0ÇÑ̆ يD̆ اJ̆دå̆̆+ ةò̆˘k̆©̆ğلا نا د˘k̆˘ï̆˘̆>ا
تدFاو بردملا̆+ تå˘مk̆̆/ا îا̆°6Ñ̆k̆c̆لا
ل8ÑاوI ا°åõ/ اH وJو هل لHاòلا ا§م>د
ا°Dïو ا°Iاو ة8Ñا1 يد/ لÅÑò+ راوÅÑملا
+åدJا D9 يÑنام Iïطا +ÄÑòةر.

ءاقبلأ يف مكل ةين كانه له
مكعيراسشم يه امو لبقملأ مسسوملأ

؟مكفأدهأأو
Hلا ةدåïي}لا د Eا°م +kوE©åه Mمkىل)ا د

ددÇÑ̆+ نĬt̆و1202 يا˘˘13H̆ ةM̆ا˘̆=
H8اوÑõلا ةåلا لمq7ا+ ي}لا يدÑرIها Dي
ةدا©Eو ه©v Dاq°لا ىلا uمo IÜ©0 ق+اÄÑلا

س8وwÇÑ+ اH&ا ناH&لا ر+ ىلا ةروwÉÑلا
زFرH ىMgï لو&لا îد§لاD عMراÅÑملا

ةDïر+ ه©õ> لمIå ي}لاو نMوkòلا
ن&ا دkï>&ا ه6Ñ̆k̆ارد ىõ̆̆> ن̆©˘م̆(اï̆˘لا

EÉÑ̆˘©̆تر̆.&ا ءا̆+و˘لا ة D̆ي HÄÑ̆راĬا
ةدو> ن©0 ىلا فEوĬk ا̆°å̆õ̆k̆̆/و
اJ̆دå̆̆+و ا̆§ğ©̆å̆k̆̆: ى˘لا ةا̆©t̆˘لا
6Ñ°8اوÑل Dي J{ملا اqلا Fنا ام
ةJ©òõ ةدا>)ا ىMgï يIاثلا îد§لا
اH̆ ةوĔ ر˘ثF̆ا ا˘̆§˘å̆˘õ̆˘̆/و ت©˘ğ˘˘لا

6Ñ©ÄÑمu لõ°لا+ يداÄÑ©و رDق Hا
Ikها°م F6 امÑ°ÄÑå9ول ىÑع

6Ñ̆˘©̆˘6اÑ̆˘ة -ò̆˘وM̆˘°̆˘©̆˘ة D̆ي
ا°ل uمÄÑ- ة©IاÅÑgلا تاícلا
قMرíلا ءا°+&ا نH ةدا6Ñkíلا+
ز˘F̆ر˘˘م˘˘لا 5ا˘Ĭ˘˘q̆)ا د˘˘å̆˘˘̆+و
6Ñ©òنو J°كا FÓ† ر1%ا.
نم مكتلسصأوم لاح يف

هنوفدهتسست يذلأ بردملأ وه
؟نيبعÓلأ ىتحو

8Ñt©u +7اÑرIلا اåل لمõ6ومÑملا مïgل
تEو˘لا نM̆t̆ م˘ل برد˘م˘لا ة̆©EÉÑ̆ ن˘ò̆لو
ة©F©í ىõ> زFرI ا©لا0 نIt ا§°> Moدõtل
لòل نو6Ñ©ò كل3 دå+و م6Ñوملا ءا§Iا

Hïا† Hïلا.
مترسشاب مكنوك نع ثيدحلأ رثك
ىتح كانهو تامأدقتسسلأ ةمهم

نم نيبعل عم ةيئاهن تاقافتأ
؟ةأوهلأ

+̆Ü̆ğ©̆å̆لا ة˘t̆ا لا-̆íï°ا Hل ع<g©ن Hن
EÄÑ̆ةاو̆§˘لا م M̆م˘k̆õò̆ا نا(Hò̆اĬتا F̆ğ©̆ةر
-ÄÑ̆م˘u لا̆+ ا˘م̆§˘ل˘õ̆åب D̆0 يâ©لا ةرïÄÑم
ن©EاÄÑgلا ا°F دDï يدا> لî +ÅÑòرtkملا

ن> مJا°å+ا- ا̆°Ĭاو ا˘م̆©6Ñ̆ل م̆§D̆اF̆kÅÑ̆ل

Eبر Dد> يM0&او تارملا د©Üòم <õن&ا+ ام
+åÉلا س&IدM7 ةÑ0 ت>رkى Dلا ي-ÇÑلا
هkمH°u Fõ ي(ا°ثلا ن&ا دkï>&ا نòلو م§+
لïgملا م6Ñوملا د©مõåل نا6Ñ©õågو ة©(ا§°لا
D̆ï̆د F̆°̆ا Ĭ°̆لا يو˘k̆وĔ©̆ا˘م̆§˘ل ع +åل دïءا
+ÄÑòلو ر©1&لا ةرòا نIkÅÑر.&ا ءا+ولا را Dي

ل1̆Ó نو6Ñ̆kò̆ يk̆˘لاو ع̆©Ĕوk̆˘لا ة̆©õ̆˘م̆>

.هõلا ءا7Ñ ن)ا ةHداïلا تا>اÄÑلا
فيقسست مكيلع تطرتسشأ رابلأ له
أذه عم نولماعتتسس فيكو روجألأ
مهنيع رفانسسلأ » نأأو ةسصاخ رمألأ

؟ » ةريبك
ف̆©ÄÑ̆ï̆- ا̆°̆©õ̆̆> طرÅÑ̆k̆- م˘ل را̆+لا ل

طDï م©J̆اí̆˘م˘لا يD̆ ط1̆õ̆ كا̆°J̆ رو̆/&لا
DمÄÑلا: را+لا ولو'وgوIا +kwí©Éلا سòkõة
ة.Óثلا ت5واq̆- يk̆˘لاو طD̆ï̆ ةM̆ر̆§ÅÑ̆لا

H̆˘ÓM̆˘©̆˘و رIÇÑ̆˘0̆ ف©o 6Ñ̆°̆å̆ل˘م <̆õ̆ى
-̆tÄÑ̆©̆°̆§̆ا اF̆ر˘ث H̆1̆ نÓلا ل˘å̆لم <õى

/åõ§ا Dملا دود0 يõ©راMو نIÇÑف Fام
6Ñ̆°̆å̆ل˘م <̆õ̆9 ىÑ̆ğط -̆åاEتاد -ÄÑد>ا
كل تEõ امõثH هDادJ&ا ق©tï- ىõ> قMرíلا
6Ñ̆ا+̆ï̆لا نا ا˘م̆+ ا˘í̆رM̆6 قÑ̆©ò̆نو H̆Ü̆لا˘gا
+ÉÑل ةرورåىلو&لا راود&لا ب.

..عبتي
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ةدع نمسضو لبقملأ مسسوملل ريسضحتلأ أركبم أأدب هنأأ قايسسلأ تأذ يف فسشكو هلأوحأأ نسسحأأ يف ناك قيرف مامأأ ةقباسسملأ يئاهن عبرل لهأاتلأ عيسض لب ةيروهمجلأ ضسأاك بقل عيسضي مل
.ماعلأ أذه ةلوطب ريسصم زيمت يتلأ ةيبابسضلأ لظ يف اسصوسصخ ،تاقفسص

ضشامر ماسشه

يوÓمح بعلم ةيصضرأا»
‘ ببصسلا اهدحو تصسيل
«ةروصضÿا جئاتن عجارت

سسأاكلا بقل عيصضي ⁄ يصس سسا يصسلا»
مامأا يئاهنلا عبرل لهأاتلا عيصض نكلو

«هلاوحأا نصسحأا ‘ ناك قيرف

‘ ءاقبلا Úنطاومك انرود»
ةيرصشب رئاصسخ بنجتل انتويب
«⁄اعلا ‘ ثدحي املثم ةلئاه

يلاردفلا بتكملا عامتجاب طبترم ةلوطبلا ريصصم»
«ليرفأا5 ـلا دعب تاطلصسلا رارقو

« سضيبأ’ا مصسوŸا دعبتصسنو رابتعا لك قوف يرئاز÷ا ةحصص.. مات رجح ‘ انأا » :جارجر
مداقلأ يفيسصلأ وتاكريملل ابسسحت تاقفسص ةدع زهج هنأأ دكأأ

«رابآÓل تازواجتلا سصوصصخب ريراقت انمدق»

فيصصل دتمي يدقع»
ةدع تطبصضو1202

» لبقملا مصسوملل تاقفصص

«  مويدوبلا ‘ دجاوتلل انقاروأا لك بعلنصس»

«يصضاŸا نم ناف’ ةيصضقو ةدوخ ىلع نوصضار»



ةــــنصصرق

داولا سسأار ‘ هيصسفانم لبقتصسي يلهأ’ا
جر˘ب˘لا ي˘ل˘هأا ةرادإا ر˘كف˘˘ت

يف اهيسسفانم لابقتسسا يف
ةياهن نم ةيقبتملا تلوجلا
ةيدلبلا بعلم يف مسسوملا
ببسسب داولا سسأار ةرواجملا
دجاوتت يتلا ةئيسسلا ةلاحلا
توأا02 ناديم ةيسضرأا اهيف
يتلا ةريبكلا رارسضألا دعب
هب ماق ام ءارج اهل تسضرعت
ي˘ف ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو را˘˘سصنأا
ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ي˘˘خألا ةارا˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا

نمسض نيقيرفلا نيب تعمج
ةيروهمج˘لا سسأا˘ك ة˘ق˘با˘سسم
نم ةعومج˘م تد˘م˘ع ن˘ي˘ح
.ايعانطسصا ةبسشوسشعملا ةيسضرألا نم ةمهم ءازجأا قرح ىلإا نيبغاسشملا راسصنألا

ةيدا–’ا ىدل نعطي قافولا
قا˘˘˘˘فو ةرادإا ى˘˘˘˘ع˘˘˘˘سست

مكحلا قاحلإا ىلا فيطسس
ةياه˘ن ردا˘سصلا ي˘ئا˘سضق˘لا
جرب ةمكحم نع عوبسسألا
نعطلا فلم˘ب ج˘ير˘ير˘عو˘ب
ة˘˘يدا˘˘ح˘˘˘تÓ˘˘˘ل ه˘˘˘جو˘˘˘م˘˘˘لا

ق˘ير˘ف˘لا ةرادإا تد˘ن˘ت˘˘سساو
تابلط ةمكحملا سضفرل
با˘˘˘˘ب˘˘˘˘سشلا ة˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘م
ة˘˘ن˘˘يز˘˘خ˘˘لاو ة˘˘سضا˘˘ير˘˘لاو
جر˘ب ة˘يلو˘ل ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
يف ةلثمت˘م˘لا ج˘ير˘ير˘عو˘ب
ناد˘ي˘م ة˘ي˘سضرأا سضيو˘ع˘˘ت
ةئربت يئاسضقلا مكحلا سسفن نمسضت امك سصاسصتخلا مدعب امكح تردسصأاو توأا02 بعلم
ةراجحلاو تافوذقملا يمرو ةماعو ةسصاخ تاكلتمم ميطحت رارغ ىلع مهت ةدع نم راسصنألا

.فنعلاب ةيمومعلا ةوقلا لاجر ىلع يدعتلاو بغسشلا لامعأا ىلع سضيرحتلاو

ةركصسب ةرادإا
ةيلاŸا ةمزأ’او

ن˘م ةد˘ها˘ج ةر˘كسسب دا˘ح˘تا ةرادإا ى˘ع˘˘سست
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘سسم ل˘كسشم ل˘˘ح ل˘˘جأا
يتلا بتاورلا سضعب فرسصب اذهو ةقلاعلا
ةيخد متاح ءاقفر تدعو ثيح اهب نونيدي
تاناعإلا لوخد رو˘ف م˘ه˘ت˘ل˘كسشم ة˘يو˘سست˘ب
تاهجلا سضع˘ب ا˘ه˘ب تد˘عو ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا

نم برقم ردسصم هنع فسشك ام بسسح
ة˘ل˘كسشم نأا ا˘نرد˘˘سصم د˘˘كأاو يدا˘˘ن˘˘لا ةرادإا
لكسشب ل˘ح˘ل˘ل ا˘ه˘ق˘ير˘ط فر˘ع˘ت˘سس لاو˘مألا

لذب ىلع نيبعÓلا زيفحت لجأا نم تقؤوم
.ةلبقملا ديعاوملا يف مهيدل ام لك

تصصصصخ تنانجات
عÈتلل ةرجأا

سشيعرق رهاطلا تنانجات عافد سسيئر دكأا
ةطبارلا سسيئر حرتقم ىلع قفاوي هقيرف نأا
سصيسصخت يف راودم ميركلا دبع ةفرتحملا
يبعل عيمج تاقحتسسم نم ةدحاو ةرجأا
تاعربت قودنسص حلاسصل ةفرتحملا ةيدنألا

نأاو ةسصا˘خ91 ديفوك سسور˘ي˘ف ة˘ه˘جاو˘م
تقو˘لا ي˘ف دÓ˘ب˘لا ه˘ب ر˘م˘˘ت يذ˘˘لا فر˘˘ظ˘˘لا
دوهج رفاسضت بلطتيو سساسسح دج يلاحلا
ءابولا اذه ىلع بلغتلا لجأا نم عيمجلا
ةمزألا نم مغرلاب هقيرف نإا لاقو يملاعلا
ريغ مسسوملا ةيادب نم اهب رمي يتلا ةيلاملا
لزانتلل ادادعتسسا اودبأا نيبعÓلا عيمج نأا

.ةدحاو ةرجأا تاقحتسسم نع

يرغصص نم يونيصش انأا

يكاز باسشلا بعÓلا دكأا زيمم حيرسصت يف
ةيدولوم ق˘ير˘ف م˘جا˘ه˘م ،يوÓ˘لا د˘ب˘ع د˘م˘ح˘م
،لوألا ق˘ير˘ف˘ل˘ل بع˘ل˘لا˘ب م˘ل˘ح˘ي ه˘˘نأا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

زو˘ف˘ل˘ل ق˘ير˘ف˘لا ةدا˘ي˘˘قو فاد˘˘هألا ل˘˘ي˘˘ج˘˘سستو
نينولل ةقسشاعلا ةر˘ي˘ف˘غ˘لا ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا دا˘ع˘سسإل
وه لي˘م˘ج˘لا ءي˘سشلا ن˘كل ،ر˘م˘حألاو ر˘سضخألا
ديمع˘ل ي˘فو ع˘ج˘سشم ه˘نأا يوÓ˘لا د˘ب˘ع د˘ي˘كأا˘ت
.هرغسص ذنم ةيرئازجلا ةيدنألا

يصضاير عبار اصشاب
«انوروك»ـب باصصي

قيرفل قب˘سسألا برد˘م˘لا ا˘سشا˘ب د˘م˘ح˘م تا˘ب
باسصي يرئازج يسضاير4 بورخلا ةيعمج
نم لك دعب ،د˘ج˘ت˘سسم˘لا «ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘ف˘ب
ريدملاو ،ةمسشن نايفسس ،ةديلبلا داحتا بردم
ن˘ب ي˘ل˘ع د˘ي˘سس يدا˘ن˘لا ةرادإا سسل˘ج˘م˘ل ما˘˘ع˘˘لا
نامثع ،وديجلا بعل ىلإا ةفاسضإا ،يلاسشرسش
سسرام91 موي هتافو نع نلعأا يذلا ،يناجيت
.هللا ءاسش نا اروهطف ،يراجلا

qarsana@essalamonline.com
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«ه’وم Úبو ونيب ÿÒا ريدي بحيل»
يدان سسيئر جارجر ديسشر دقتنا

سصاخسشألا سضعب ةنيطنسسق بابسش
ريوسصتل ةسصرفلا نولغتسسي نيذلا

،نيجاتحملا عم ةيلاملا مهتادعاسسم
ةد˘˘عا˘˘سسم بو˘˘جو ى˘˘ل˘˘ع اد˘˘كؤو˘˘˘م
ري˘ه˘سشت نود˘ب ةر˘ي˘ق˘ف˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا

،ءارقفلا نينطاوملا ةمارك ظفحو
ماق ام هتاحيرسصت يف ركنتسسإا نيا
تا˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا ءا˘˘˘سسؤور د˘˘˘حأا ه˘˘˘ب
كنيب وريد ريخلا ريدلا تيبح»:Óئاق
ةدا˘ق ه˘ل˘لا ءا˘˘سش نإاو كلو˘˘م ن˘˘ي˘˘بو
ةروسصلا ،ايف عمسسي وهار يفاسشلا

سشت˘˘ب˘˘ج˘˘عا˘˘مو سشي˘˘ن˘˘ت˘˘ب˘˘˘ج˘˘˘عا˘˘˘م
نكل حيلم نماسضت˘لا ،ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
.«هلوم نيبو ناسسنإلا نيب
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ةطرو ‘ ةنولصشرب
يدا˘˘˘˘˘˘ن ةرادإا تق˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ت

نم ةيوق ةعفسص ةنولسشرب
د˘ع˘ب ق˘ير˘ف˘لا مو˘ج˘ن ل˘˘ب˘˘ق
سضي˘˘˘˘ف˘˘˘˘خ˘˘˘˘ت م˘˘˘˘ه˘˘˘˘سضفر
ع˘˘جار˘˘ت د˘˘˘ع˘˘˘ب ،م˘˘˘هرو˘˘˘جأا

ن˘˘˘م يدا˘˘˘ن˘˘˘لا ل˘˘˘ي˘˘˘خاد˘˘˘م
ثب˘˘˘˘˘˘˘˘لاو را˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشإلا
يسشفت ببسسب ينويزفلتلا

ا˘م ،د˘يد˘ج˘لا ا˘نورو˘ك ءا˘بو
ا˘سصر˘ب˘لا ةرادإا ى˘ل˘ع م˘˘ت˘˘ح
ىلع سضوافتلاو سسولجلا
موقتسس يذلا غلبملا ةبسسن
ديزملا بلط يذلا انارغولبلا مجن يسسيم لينويل  مهتمدقم يفو مهبتاور نم هعاطتقاب ةرادإلا

دق يذلاو لكسشم يف ةينولاتكلا ةرادإلا عقوأا ام ،سضيفختلا رارق سصوسصخب تاحيسضوتلا نم
.لوطأا ةدمل ينابسسإلا يرودلا قيلعت ةرتف تلاط اذإا ةسصاخ Óبقتسسم ةيلام ةمزأا اهل ببسسي
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نÓيŸا يبع’ لصضفأا دحأا حبصصيصس رصصان نب :امورانود^
هتركفم ‘ يرمعلا نب عصضي يدوعصسلا رصصنلا^

رجح ‘ انأا» :جارجر
ةحصص.. مات

قوف يرئاز÷ا
دعبتصسنو رابتعا لك

«سضيبأ’ا مصسوŸا

وباج عم يوق عارصص ‘ Ëدروب
بعللا عناصص بصصنم ىلع

ةمسصاعلأ دا–إأ لئابقلأ ةبيبسشرئأز÷أ ةيدولوم

Úترجأا خصضل هجتي لÓم
هيبع’ ديصصر ‘ Úتيرهصش

جمانÈلا حنم دودغز
تاÒصضحتلل Êاثلا

ابسس– تاقفسص ةدع زهج هنأأ دكأأ
مداقلأ يفيسصلأ وتاكÒملل
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رئأزجلأ يف عسضولأ نسسحتب تايرابملأ فانئتسسأ طبر

ا‹انرب انعصضو:راودــم
ةلوطبلا ءاهنإ’ اديدج
تاطلصسلا ديب رارقلاو

ةلوجلاو ليرفأا5ـلا يف ةلوطبلا فنأاتصسنصس»^
«ناوج نم لوأ’ا عوبصسأ’ا يف بعلت ةريخأ’ا

«عاصضوأ’ا نصسحتب طبترم ءيصش لك»^
تاعامتجا دقعنصس اهتعيبطل رومأ’ا ةدوع دعب»^

«يمتحلا فقوتلاو روجأ’ا نع ثيدحلل


