
30 صص

صصاخصشأا501 لتقي صسوريفلا
ىفصشتصسملا نيرخآا1711 لخديو

تاكبضش3 ـب ةحاطإ’ا
لامعأا لجر تزتبإا ةيمارجإا

هب ريهضشتلاب تددهو
50صص
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مهلابقتصسل ةمصصاعلاب قدانف ةدع Òخصست
يحصصلا رج◊ا تاءارجإا راطإا ‘

لÓخ ديمصس صسيك نييÓم5 عيزوت
ةريخألا01 ـلا مايألا

صسوريفب ةباصصإا يأا لجصست مل
مهنيب «انوروك»

رــــجحلا نورداـــغي تائملا
ةيحايضسلا تابكرملاو قدانفلاب

سسادرموـبو ةــــمضصاعلاب
40 صص

ةنيدŸا ينطاوم طصسو نيÒبك اعلهو ارعذ هذه هتلعفب راثأايماحمو نويفحصص مهنيب نم صصاخصشأا8 نم نوكتت نيزختلل هجوت نط فلأا005 ترتصشإا

ىلع اهتابلط فعاضضت رئازجلا
ةازاوملاب ةردن ةيأ’ ايدافت حمقلا

«انوروك» يضشفت رارمتضسا عم
40صص

،ةرا˘ج˘ت˘لا ر˘يزو ،ق˘يزر لا˘م˘ك دد˘˘ج
نم يلاحلا نوزخملا نأا ىلع هديكأات
ر˘˘صضخ˘˘لا ءاو˘˘صس ،ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا داو˘˘˘م˘˘˘لا

ىلإا يفكي ،ديمصسلا ةدامو ،هكاوفلاو
ةنصس نم لوألا يثÓثلا ةياهن ةياغ
ةيع˘م˘ج صسي˘ئر ف˘صشك ا˘م˘ي˘ف ،1202
ع˘يزو˘ت ن˘ع ن˘ي˘ي˘˘فر˘˘ح˘˘لاو ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
د˘ي˘م˘صس صسي˘ك ن˘ي˘يÓ˘م5 ن˘˘م ر˘˘ث˘˘˘كأا

.ةريخألا مايأا ةرصشعلا لÓخ

تايفو ةبضسن ىلعأا ليجضست
 دحاو موي لÓخ تاباضصإاو

رئازجلا يف «انوروك» ـب
30 صص

 لÓخ ميلعتلا عاطقنا ةهباجمل
ةصساردلا قيلعت ةدم

ىنبتت ةيبرتلا ةرازو
ببضسب «ئراوط ةطخ»

«انوروك» سسوريف

50صص

نيلوؤوضسملا نيب ايادهلا لدابت عنمي نوبت سسيئرلا
30 صصميتنصس نييÓم5 ـب اندÓب ىلإا ةمهم يف نيدفوملا بناجأÓل ةحونمملا كلت ةميق ددح

ةأايهم فورظلا لك» :دارج
Úيرئاز÷ا ءÓجإا حا‚إ’

«ايكÎب Úقلاعلا

30صص

نوزـــخملا» :قـــــيزر
يفكي يرئازجلا يئاذغلا

«1202 ةـــــنضس ىـــتح

40 صص

30صص

ÚباضصŸا عم لاعف «Úكورولكلا»
رئاز÷ا ‘ «انوروك» سسوÒفب

«ةيصضرŸا» ـب هب جÓعلل تعصضخ يتلا تلاحلل ةيلوألا جئاتنلا فصصو ةحصصلا ريزو

ةيمضسر ةقيثو برضسŸ سسب◊ا
مهتباضصإا هبتضشŸا ةمئاقل

ةنيطنضسق ‘ «انوروك» سسوÒفب

هلضضفب رمتضسم نضس– ‘ ىضضرŸاو ءاودلا اذهل ةيبناج تافعاضضم ’^



م.م.ذ.شش نع ردسصت
عيزوتلاو رسشنلل راسسŸا

رسشنلا لوؤوسسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طسسولا عبطلا
قرسشلا عبطلا

    بون÷ا عبطلا
راسسŸا م.م.ذ.شش :طسسولا عيزوتلا

APDK lruE :قرسشلا عيزوتلا
moc.enilnomalasse@bup:راهسشإ’ا

 ،Òفسس رداقلا دبع ،ةفاحسصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،ششويوز ديرف عراسش2

(320)07 ـ49 ـ44 :فتاهلا/ريرحتلا مسسق
 (320)07 ـ49 ـ14:فتاهلا/ةرادإ’ا

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإ’ا ديÈلا

moc.enilnomalasse@ofni
قرسشلاب»مويلا مÓسسلا»ـل يوهجلا بتكملا

ةنيطنسسق  –  ةيعانسصلا ةقطنملا ةفاحسصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ’
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
! .. ةضصقان ةحرف

يف ءاملع .. رودصصلا جلثي حرفم ربخ
اكيرمأا يف «جربصستيب» ةعماجب بطلا ةيلك
سسوري˘ف د˘صض ل˘م˘ت˘ح˘م حا˘ق˘ل ن˘ع او˘ن˘ل˘عأا
تارابتخلا يف هتعاجن تبثأا ،«انوروك»
ماصسجأا نيوكتب ،نارئفلا ىلع تيرجأا يتلا

ةبر˘ج˘ت ن˘كل ،ءا˘بو˘لا اذ˘ه برا˘ح˘ت ةدا˘صضم
،روهصش دعب ّلإا متت نل رصشبلا ىلع حاقللا

ى˘ل˘ع ف˘صصنو ما˘ع د˘ع˘ب ا˘حا˘ت˘م ح˘˘ب˘˘صصيو
اذه نأا مكحب ادج ةليوط ةرتف يهو ،رثكألا
لكصشب حاورألا دصصح لصصاوي سسوريفلا

.ملاعلا لوح فيخم

 Úنافلل ىرضُشب

ةيصضاملا تاونصسلا ةليط انتدوع امدعب
نأا ودبي ،اهتاماقو اهيبصستنم لامهإا ىلع
يتلا رييغتلا ةجوم تبكر دق ةفاقثلا ةرازو
كار˘ح˘لا قÓ˘ط˘نإا ذ˘˘ن˘˘م دÓ˘˘ب˘˘لا ا˘˘ه˘˘ت˘˘فر˘˘ع
اهتصسايصس ىرخألا ي˘ه تر˘ي˘غو ،ي˘ب˘ع˘صشلا

،ةدود نب ةكيل˘م ترر˘ق ثي˘ح ،ا˘ه˘ق˘ط˘ن˘مو
ح˘ن˘م ،عا˘ط˘ق˘لا ى˘ل˘ع ى˘لوألا ة˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا

فقو˘ب ن˘يرر˘صضت˘م˘لا ن˘ي˘نا˘ن˘ف˘ل˘ل ةد˘عا˘صسم
تفلكو ،«انوروك» ءابو ببصسب مهتاطاصشن
قوقحلاو فلؤوملا قوقحل ينطولا ناويدلا
،ةيلمعلا هذ˘ه ى˘ل˘ع فار˘صشإلا˘ب ،ةروا˘ج˘م˘لا

ع˘˘م بصسا˘˘ن˘˘ت˘˘ت ة˘˘م˘˘ئÓ˘˘م تاءار˘˘˘جإا ق˘˘˘فو
.ةيلاحلا عاصضوألا

ةقيلفتوب سسيل نوبت

يقابب ةنراقم ةديدصشلا اهتاناعم مغرو اصسنرف
ي˘ف ا˘ه˘ط˘ب˘خ˘تو ،«ا˘نورو˘ك» ة˘مزأا ءار˘ج لود˘لا

لو د˘ع˘ت ل ة˘يدا˘صصت˘قاو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جا ل˘˘كا˘˘صشم
ةلصضفملا ا˘ه˘ت˘ياو˘ه سسن˘ت م˘ل ا˘ه˘ّنأا ّلإا ،ى˘صصع˘ت
ةلواحمو ،اندÓب يف اهمصس ثفن يف ةلثمتملا
عارذ يل ،انبعصشو ان˘ت˘مو˘كح ى˘ل˘ع سصي˘غ˘ن˘ت˘لا

عنصصت يتلاو ة˘م˘كا˘ح˘لا بخ˘ن˘لا .. ا˘ن˘ي˘لوؤو˘صسم
نآلا نيدوجوملا  نأا كردت سسيراب يف رارقلا
ةلماعم اصسنرف نولماعي ،رئازجلاب ةطلصسلا يف
ءايصصوألا اياقب بصضغ ريثي ام اذهو ،دنلل دنلا
نأا د˘ب ل نو˘ي˘صسنر˘ف˘لا ،ر˘ئاز˘ج˘لا ى˘ل˘˘ع دد˘˘ج˘˘لا
.ةقيلفتوب سسيل  نوبت نأا نآلا اوكردي

لكلا مزتلي اذكه
! .. رج◊اب

ىندأا نودب ةلاعفو ةحجان نوكتصس ةرداب يف
ةيدوعصسلا ا˘ه˘صضو˘خ˘ت ي˘ت˘لا بر˘ح˘لا ي˘ف ،كصش
سسور˘ي˘ف د˘صض م˘˘لا˘˘ع˘˘لا لود ل˘˘ج رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
ن˘مأÓ˘ل يدو˘ع˘صسلا دا˘ح˘تإلا ق˘ل˘طأا ،«ا˘نورو˘˘ك»
ىلإا اهتميق لصصت بÓطلل ةقباصسم ،يناربيصسلا

نم ةكراصشملا ديحولا اهطرصش ،لاير فلأا001
ةرتف ةليط عراصشلا ىلإا جورخلا مدعو لزانملا
اهتنبت ول اذام .. تاعماجلاب ةصساردلا قيلعت
لح اهنأا امب .. رئازجلا اهيف امب لودلا يقاب
.؟ نيرتهتصسملا حومج حبكل لاعف

qarsana@essalamonline.com
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 ىتفلا اومعدإا .. ماعلا حلاضصلا لجأا نم
يداو˘˘لا ة˘˘يلو ن˘˘بإا ن˘˘كم˘˘˘ت

ةعانصص نم ،ةزبل قازر دمحم
لئاصسوب م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لاو سشر˘ل˘ل ة˘لآا
،جد فلأا05 هتفلك ادج ةطيصسب
ةرر˘كت˘م˘لا ه˘تاءاد˘ن د˘ع˘˘ب اذ˘˘هو
ل˘˘ك ن˘˘م ةد˘˘عا˘˘صسم˘˘لا بل˘˘˘طو
ةجرخ ،تاصسصسؤوملاو نييريخلا
ىتح معدلاو عيجصشتلا قحتصست
ر˘ب˘ع ا˘ه˘ع˘يزو˘˘ت ن˘˘م ن˘˘كم˘˘ت˘˘ن
،ن˘˘˘طو˘˘˘لا عو˘˘˘بر ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م
ه˘˘˘˘جو ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘صضوو
ل˘˘ك ل˘˘خاد˘˘˘م˘˘˘ب سصو˘˘˘صصخ˘˘˘لا
ةيحصصلا ة˘صصا˘خ تا˘صسصسؤو˘م˘لا

ح˘ب˘ك ي˘ف ة˘م˘ها˘صسم˘ل˘˘ل ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
.«انوروك» سسوريف يصشفت

نطاوŸا نئمطيلف

وأا روصص سضرعب بلاطت ،يعامتجلا لصصاوتلا عقاوم ربع نييÓملا تاوصصأا تعفترا امدعب
اوفاعت نيذلل ىرخأاو انتايفصشتصسم يف «انوروك» سسوريفب نيباصصملا ىصضرملل تاهويديف
ىفصشتصسمل سشاعنإلا ةحصصم نم ةرم لوأل سضرعت دهاصشم يه اه ،ةيمويلا مهتايح ىلإا اوداعو
ةيحصصلا مهتلاح تنصسحت ءابولا اذهب نيباصصمل ةيح تاداهصشب ةقوفرم ةديلبلاب «نوناف زنارف»
.«نيكورولك» ءاود لامعتصسا دعب ةصصاخ

ابوروأا ¤إا ناذآ’ا ديعي «انوروك»
مظعم يف اعونمم ناك نأا دعب

سسور˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ف دا˘˘˘˘˘˘عأا ،ا˘˘˘˘˘˘بوروأا لود
ى˘˘˘لإا ناذألا تو˘˘˘˘صص ،«ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك»
ةرا˘ق˘لا م˘صصاو˘ع د˘جا˘صسم ف˘ل˘ت˘خ˘˘م
يتلا ،اينا˘م˘لأا رار˘غ ى˘ل˘ع ،زو˘ج˘ع˘لا

تار˘ب˘˘كم ر˘˘ب˘˘ع ه˘˘ع˘˘فر˘˘ب تصص˘˘ّخر
يف «مÓصسلا راد» دجصسمب توصصلا
ن˘˘مألا» ءا˘˘صشفإا را˘˘طإا ي˘˘ف ،ن˘˘ي˘˘لر˘˘ب
ن˘ي˘ب ة˘ن˘ي˘نأا˘م˘ط˘لا ر˘صشنو ،«ي˘حور˘لا
ةيحصصلا فورظلا هذه يف ناكصسلا
ةلودلا هذه اهب رُمت يتّلا ةصساصسحلا

 .ملاعلا لود لج رارغ ىلع

 قيفوتلاب
ة˘ب˘˘ه˘˘ل˘˘ل ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘م ي˘˘ف

يتلا ةعصساو˘لا ة˘ي˘ن˘ما˘صضت˘لا
معد راطإا يف اندÓب اهفرعت

يصشفت حبكل ةلودلا دوهج
ـلا نلعأا،«انوروك» سسوريف

ECFةكرصش ةق˘فار˘م ن˘ع
«HCETAG» ةعانصص يف
يعانطصصإا سسفنت زاهج لوأا
ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب ،ر˘ئاز˘ج˘لا˘˘ب
تايجولونكتلا ةيمنت زكرم
ن˘˘م دد˘˘عو ،ةرو˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
.قيفوتلاب .. تارازولا



د˘˘ب˘˘ع رو˘˘صسفور˘˘ب˘˘لا ن˘˘ل˘˘˘عأا
ر˘˘يزو ،د˘˘يزو˘˘ب ن˘˘ب نا˘˘م˘˘حر˘˘لا
حÓ˘صصإاو نا˘˘كصسلاو ة˘˘ح˘˘صصلا
ج˘ئا˘ت˘ن˘لا نأا ،تا˘ي˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لا
تعصضخ يتلا تلاحلل ةيلوألا
«ن˘ي˘كورو˘˘ل˘˘كلا» ـب جÓ˘˘ع˘˘ل˘˘ل

.«ةيصضرم» تناك
تاحيرصصت يف ،ريزولا لاق

سشماه ىلع ،سسمأا لوأا اهب ىدأا
سضر˘ع˘ل ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘صصلا ةود˘˘ن˘˘لا
ي˘صشف˘ت˘ل ة˘ي˘مو˘ي˘لا ة˘ل˘ي˘صصح˘لا
ا˘ق˘ب˘˘ط» ،«ا˘˘نورو˘˘ك» سسور˘˘ي˘˘ف
تاصساردلو ةيحصص تايطعمل
لا˘م˘ع˘ت˘صسل ءار˘ب˘خ˘لا ا˘ه˘ب ما˘˘ق

زكرتي يذلا جÓعلا لوكوتورب
ع˘م ن˘ي˘كورو˘ل˘كلا ءاود ى˘˘ل˘˘ع
نإا˘ف ،ىر˘خأا ة˘يو˘ي˘ح تادا˘˘صضم
ةيلوألا جÓ˘ع˘لا اذ˘ه تار˘صشؤو˘م
اددع نأا زربأاو ،«ةيصضرم تناك
ن˘يذ˘لا ى˘صضر˘م˘لا ن˘م ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك
جÓ˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ل او˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘صضخ
مهتلاح تناك تاي˘ف˘صشت˘صسم˘لا˘ب
راظتنا ادكؤوم ،«ادج ةيصضرم»
ةصسارد عصضول عوبصسأا يلاوح
ق˘˘فو ة˘˘قدو ة˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘ث˘˘˘كأا

.ةيبط تامولعم
سضار˘˘˘˘عألا سصو˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘بو

،نيكورولكلا جÓعل ةيب˘نا˘ج˘لا

نأاب نينطاوملا ،ديزوب نب نأامط
ةدع يف ةلمعتصسملا ةداملا هذه
تحت اهفصصو متي ةمدقتم لود
اهل لجصست ملو ،ةيبط ةبقارم
.نآلا ىتح ةيبناج سضارعأا ةيأا

روصسيفوربلا زربأا ،هتهج نم
ةمظنملاب قباصس ريبخ ،نيصسحلب
ءاودلا اذه نّأا ،ةحصصلل ةيملاعلا

دم˘ت˘ع˘ي يذ˘لاو ف˘ل˘كم˘لا ر˘ي˘غ
وه نآلا دح ىلإا عيمجلا هيلع
،ملاعلاب رفوتملا ديحولا جÓعلا

بناوج˘لا مار˘ت˘حا ى˘ل˘ع ادد˘صشم
ا˘ه˘ي˘لإا تعد ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا
.ةيمومعلا تاطلصسلا

ح.نيدلا رمق

سسيئر هعقو يذلا يصسائرلا موصسرملا لخد
13 ـلا يف ،نوبت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

ةوÓع سسيصسأاتب قلعتملاو ،يصضقنملا سسرام
ة˘ح˘صصلا ي˘مد˘خ˘ت˘صسم ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘صسا
يف هرود˘صص د˘ع˘ب ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا ز˘ي˘ح ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ةنصسل81 ـلا اهدد˘ع ي˘ف ة˘ي˘م˘صسر˘لا ةد˘ير˘ج˘لا

0202.
ةوÓع˘لا ع˘فد˘ت نأا ى˘ل˘ع ،مو˘صسر˘م˘لا ّسصن˘يو

ةلبا˘ق ر˘ه˘صشأا3 ةدم˘ل ا˘ير˘ه˘صش ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صسلا
ةدئافل ،يرفيف51 خيرات نم أادبت ،ديدجتلل
) معدلا يمدخـتصسمو نييرادإلا نيمدختصسملا

) نييبطلا هبصش نيمدختصسملاو ،( جد000.01
) نييب˘ط˘لا ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘صسم˘لاو ، ( جد000.02
سسيئرلا موصسرم حمصسي امك ،( جد000.04
يتلا ةيئانثتصسلا ةوÓعلا هذه لمصشت نأاب ،نوبت

ن˘يد˘ّن˘ج˘م˘لا عا˘ط˘ق˘لا ناو˘عأا ةأا˘فا˘كم˘ل تءا˘˘ج
دÓبلا يف «انوروك» ءابو راصشتنا نم ةياقولل
نيمدختصسملا نم ىرخأا تائف ىلإا ،هتحفاكمو
امك ، ةحصصلا ةرازو هردصصت ّسصن بجومب
تايف˘ي˘ك دد˘ح˘ي ّسصن راد˘صصإا ةرازو˘ل˘ل ن˘كم˘ي
.ءاصضتقلا دنع موصسرملا قيبطت

ر.نوراه

watan@essalamonline.com

3 9072ددعلا ^1441 نابعصش01ـل قفاوملا0202 ليرفأا40تبصسلاثدحلا

د˘˘ب˘˘ع ،لوألا ر˘˘يزو˘˘لا د˘˘˘كأا
فورظلا لك نأا ،دارج زيزعلا

ءÓ˘˘˘جإا حا˘˘˘˘ج˘˘˘˘نإل ةأا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ه˘˘˘˘م
،ايكرتب نيقلاعلا ني˘ير˘ئاز˘ج˘لا

ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا نأا ازر˘˘ب˘˘م
دتمت˘صس سسمأا ءا˘صسم تق˘ل˘ط˘نا

نتم ىلع تÓحر ةدع ربع
ةيرئازجلا ةيو˘ج˘لا طو˘ط˘خ˘لا

نأا ىلع ،ةيكرت˘لا ا˘ه˘تر˘ي˘ظ˘نو
.مويلا اهنم ءاهتنلا متي

ةو˘˘˘عد ،دار˘˘˘ج دد˘˘˘جو اذ˘˘˘˘ه
تاءارجإا مارتحل نين˘طاو˘م˘لا
حبك متي ىتح يلزنملا رجحلا
،«ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘ف ي˘˘صشف˘˘ت
يتلا ةيحصصلا ةمزألا ءاهنإاو
،ن˘ير˘ي˘ث˘ك ةا˘فو ي˘ف تب˘˘ب˘˘صست
ةيفحصص تاحيرصصت يف لاقو
ر˘ي˘˘ثأا ى˘˘ل˘˘ع سسمأا ا˘˘ه˘˘ب ى˘˘لدأا
تاطلصسلا» ،ةينطولا ةعاذإلا

ي˘˘ف قدا˘˘ن˘˘ف ةد˘˘˘ع تر˘˘˘خ˘˘˘صس
لابقتصسل ةمصصاع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا
بلطت نإا» فدرأاو ،«نيينعملا
قدانفب ةناعتصسلا متتصس رمألا
بكرم رارغ ىلع نارهو يف
فا˘˘˘˘صضأاو ،«تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسلد˘˘˘˘نألا
ددصصلا اذه يف ،لوألا ريزولا
م˘˘هؤوÓ˘˘جإا م˘˘ت˘˘ي˘˘˘صس ن˘˘˘يذ˘˘˘لا»
ي˘ف ا˘ًمو˘˘ي51 نو˘ث˘كم˘ي˘صس
يزارت˘حلا ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘لا
.«انوروك سسوريف ببصسب

ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع ل˘˘م˘˘صشت˘˘صسو اذ˘˘ه
اولظ اًيرئازج8871 ءÓجإلا

لوبنطصسا ةنيدم يف نيقلاع
تÓحرلا فيقوت رثإا ةيكرتلا
ليلقتلل نيدلبلا نيب ةيوجلا

سسوريف را˘صشت˘نا ر˘طا˘خ˘م ن˘م
.«انوروك»

ـه.داوج

ءارج تايفولا ةليصصح تغلب
يف «انوروك» سسوريفب ةباصصإلا
ليجصست دعب ،ةافو501 رئازجلا

ـلا لÓخ ةديدج ةافو ةلاح22
ىلعأا يهو ،ةريخألا ةعاصس42
ذنم دحاو موي يف لجصست ةبصسن
ي˘ف ءا˘بو˘لا اذ˘ه ي˘˘صشف˘˘ت ة˘˘ياد˘˘ب
.اندÓب

قطانلا ،راروف لامج حصضوأا
ةعبا˘ت˘م ة˘ن˘ج˘ل م˘صسا˘ب ي˘م˘صسر˘لا

هنأا ،«انورو˘ك» سسور˘ي˘ف را˘صشت˘نا
ةباصصإا581 ليجصست اصضيأا مت

فلتخم ربع ءابولا اذهب ةديدج
مقر ى˘ل˘عأا و˘هو ،ن˘طو˘لا عو˘بر
ةحئاجلا راصشتنا ةيادب ذنم يموي
دد˘˘ع˘˘لا ع˘˘فر˘˘ي ا˘˘م ،ا˘˘ندÓ˘˘ب ي˘˘ف
تلا˘˘˘ح دد˘˘˘ع˘˘˘ل ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘م˘˘˘˘جإلا
1711 ىلإا ةدكؤوملا تاباصصإلا

.ةلاح
ح.نيدلا رمق

ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا ةرازو تن˘˘˘ل˘˘˘عأا
«ئراوط ةطخ» ن˘ع ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ر˘ي˘باد˘ت˘لا ن˘م ة˘ل˘م˘ج ن˘م˘صضت˘ت
نع ميلعتلا عاط˘ق˘نا ة˘ه˘با˘ج˘م˘ل
ةيميلعتلا لحارملا يف ذيمÓتلا
ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ كلذو ،ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لا
دغ موي نم اًءدب ةصساردلا قيلعت
ليرفأا91 ـلا ةياغ ىلإا دحألا
.يراجلا

نا˘˘ي˘˘˘ب ي˘˘˘ف سسمأا لوأا ءا˘˘˘جو
،طو˘ع˘جاو ر˘يزو˘لا ح˘˘لا˘˘صصم˘˘ل
اعبت» ،«مÓصسلا» ه˘ي˘ل˘ع تع˘ل˘طإا
دبع ،ةيروهمجلا سسيئر رارقل
ديدمتب يصضاقلا ،نوبت ديجملا
ل˘˘ك ي˘˘ف ة˘˘صسارد˘˘لا ق˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت
ءار˘جإا˘ك ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ل˘حار˘م˘لا
ن˘م د˘ح˘ل˘ل ي˘ئا˘قوو يزار˘˘ت˘˘حا
نلعت ،انوروك سسوريف يصشفت
قي˘ل˘ع˘ت د˘يد˘م˘ت ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو
تاصسصسؤوم ةفاك ىلع ةصساردلا
ل˘حار˘م˘ل˘ل م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو ة˘ي˘بر˘ت˘˘لا
موي نم اءدب ،ثÓثلا ةيميلعتلا
ةياغ ىلإا0202 ليرفأا5 دحألا
،«0202 ليرفأا91 دحألا موي
هتفصصو ام ترطصس اهنأا ةدكؤوم
ن˘م˘صضت˘˘ت «ئراو˘˘ط ة˘˘ط˘˘خ» ـب
ميلعتلا عاطقنا ةهباجمل ريبادت

،رجحلا ةرتف لÓخ ذيمÓتلا نع
ىلع ريبادتلا نم ةلمج لمصشت

ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ج˘ما˘نر˘ب داد˘عإا رار˘غ
لاصصتلا ةرازو عم قي˘صسن˘ت˘لا˘ب

،«حاجن˘لا ح˘ي˘تا˘ف˘م» ـب مو˘صسو˘م
لصصفلل ةيجذومن اصسورد ثبي
ة˘ي˘صسارد˘لا ة˘ن˘صسلا ن˘م ثلا˘˘ث˘˘لا

موي نم اءدب ،0202 ‐9102
نويزفلتلا تاونق ربع دحألا دغ
ةنصسلا ذيمÓت ةدئافل ،يمومعلا
ة˘ن˘صسلاو ،ي˘ئاد˘ت˘˘با ة˘˘صسما˘˘خ˘˘لا
ةثلاثلا ةنصسلاو طصسوتم ةعبارلا
ثبلل ينمز جمانرب قفو ،يوناث
نايب يف رصشني˘صس ي˘نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا

ف˘ي˘صضي ‐ م˘ت˘ي˘صس ا˘م˘ك ،ا˘ق˘حل
عيصسوتو ليعفت ‐ هتاذ ردصصملا

ر˘ب˘ع ي˘صسرد˘م˘لا م˘عد˘لا زا˘ه˘ج
نم دغ موي نم اءدب تنرتنلا

ة˘ي˘م˘˘قر˘˘لا تا˘˘ي˘˘صضرألا لÓ˘˘خ
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘˘لا ناو˘˘يد˘˘ل˘˘ل
ةد˘ئا˘ف˘ل ،د˘ع˘ب ن˘ع ن˘˘يو˘˘كت˘˘لاو
طصسوتم ةعبارلا ةنصسلا ذيمÓت
ق˘فو يو˘نا˘ث ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘˘ن˘˘صسلاو
هذه ىلإا جولولل ينمز جمانرب
،ا˘ق˘حل ر˘صشن˘ي˘˘صس تا˘˘ي˘˘صضرألا

ثب اصضيأا ريبادتلا هذه نيب نمو
سصخ˘˘ت ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘˘ت سصصصح
ة˘ن˘˘صسلا ن˘˘م ثلا˘˘ث˘˘لا ل˘˘صصف˘˘لا
0202 ‐9102 ة˘ي˘صسارد˘لا
تايوتصسم عيمج ذيمÓت ةدئافل
نع ثÓثلا ةيميلعتلا لحارملا

ربع ،ةي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت تاو˘ن˘ق ق˘ير˘ط
ينمز جما˘نر˘ب ق˘فو ،تنر˘ت˘نلا
.بويتويلا قيرط نع ثبلل

ـه.داوج

92 يف خرؤوملا موصسرملا
د˘يد˘ح˘ت ى˘لإا فد˘˘ه˘˘ي ،سسرا˘˘م
ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘كلا
ةاقلتملا ا˘ياد˘ه˘لا سصي˘صصخ˘ت˘ب
را˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘مد˘˘˘˘ق˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لاو
دوفولا ءاصضعأل تا˘ف˘ير˘صشت˘لا
جراخلاب ةمهم يف ةثوعبملا

ة˘ي˘ب˘ن˘˘جألا دو˘˘فو˘˘لا ءا˘˘صضعأاو
،رئازجلاب ةمهم يف ةدجاوتملا

ةيداملا ةمي˘ق˘لا د˘يد˘ح˘ت اذ˘كو
عصضـخت اهلعجت ي˘ت˘لا ا˘ي˘ند˘لا

ي˘صسا˘ئر˘لا مو˘صسر˘م˘لا ما˘كحأل
ة˘˘˘فا˘˘˘˘ك مز˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه
يف ن˘يد˘فو˘م˘لا ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا

حيرصصتلاب جراخلا يف ةمهم
ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا ىد˘˘˘ل
ةمدقملا ا˘ياد˘ه˘لا˘ب كرا˘م˘ج˘ل˘ل
ق˘ير˘ط ن˘ع وأا ةر˘صشا˘ب˘م م˘˘ه˘˘ل
تناك امهم طيصسو سصخصش
اياد˘ه˘لا ة˘لا˘ح ي˘فو ،ا˘ه˘ت˘م˘ي˘ق
،ةيروهمجلا سسيئرل ةمدقملا
يف ءاصضعأا ،لوألا ريزولا وأا
با˘˘ح˘˘˘صصأل وأا ،ة˘˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لا

ى˘ل˘ع ة˘ل˘ثا˘م˘م ا˘ي˘ل˘ع ف˘ئا˘ظو
،ةلود˘لا تا˘صسصسؤو˘م ىو˘ت˘صسم
ىدل مدقي اهب حيرصصتلا نإاف
.ةيلاملاب فلكملا ريزولا

˘˘مو˘˘صسر˘˘م˘˘لا ّسصن˘˘˘يو اذ˘˘˘ه
مّلصست نأا ىلع ،هتاذ يصسائرلا

لوؤو˘صسم˘ل مّد˘˘ق˘˘ت ة˘˘يد˘˘ه ل˘˘ك
ه˘ت˘م˘ه˘م را˘˘طإا ي˘˘ف ير˘˘ئاز˘˘ج
زوا˘ج˘˘ت˘˘ت ثي˘˘ح˘˘ب جرا˘˘خ˘˘لا˘˘ب

رانيد فلأا05 ةيلاملا اهتميق
،( ميتنصس نويلم5) يرئازج
ي˘نو˘نا˘ق˘لا طا˘ي˘ت˘حلا ةد˘ئا˘ف˘ل
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘˘ع ن˘˘ما˘˘صضت˘˘ل˘˘ل
ةفاقث˘لا ةرازو˘ل وأا ،كرا˘م˘ج˘لا
فحاتملل اهصصيصصخت سضرغب
ا˘ياد˘ه˘لا ة˘لا˘ح ي˘ف ،ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا
وأا ةيبدأا ةيمهأا يصستكت يتلا
،ةيمل˘ع وأا ة˘ي˘ن˘ف وأا ة˘ي˘خ˘يرا˘ت
ن˘م نو˘كت˘ت ة˘ن˘ج˘ل ى˘لو˘˘ت˘˘تو
،ةيروهمجلا ة˘صسا˘ئر ي˘ل˘ث˘م˘م
ة˘ي˘لا˘م˘˘لاو عا˘˘فد˘˘لا تارازوو
ايادهلا ةهجو ديدحت ،ةفاقثلاو
ينوناقلا طا˘ي˘ت˘حÓ˘ل ةد˘ئا˘ع˘لا
ف˘˘حا˘˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ل وأا ن˘˘ما˘˘صضت˘˘ل˘˘ل
.ةينطولا

اياد˘ه˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘ّمأا
ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘ل˘˘ل ة˘˘حو˘˘ن˘˘م˘˘م˘˘لا
ةمهم يف نيدفوملا بناجألا

مزلي موصسرملا نإاف ،رئازجلاب
فلأا05 اهتميق زواجتت ل نأاب
نأاو ،(ميتنصس نييÓم5) رانيد
وأا ةينفلا لامعألا نم نوكت
ةيفرحلا وأا ةيبدألا وأا ةيفاقثلا
.ايلحم ةعونصصملا

ديصشي ةيروهم÷ا صسيئر
يبطلا قيرفلا حاجنب
Ãوزو يزيت ىفصشتصس ‘

فصشكل دعب نع ماظن عصضو
«انوروك» ـب ةباصصإلا
سسيئر داصشأا ،ىرخأا ةهج نم

قيرفلا ةردابمب ،ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا
يعماجلا ىفصشتصسملاب يبطلا
ي˘ف ح˘ج˘ن يذ˘لا ،وزو يز˘ي˘ت˘ل
تارا˘صشت˘صسÓ˘ل ما˘ظ˘˘ن ع˘˘صضو
ف˘صشكل د˘ع˘˘ب ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا

سسور˘ي˘ف˘˘ب ة˘˘با˘˘صصإلا تلا˘˘ح

ديجملا دبع بتكو ،«انوروك»
ةيمصسرلا هتحفصص ىلع ،نوبت
ةردابمب تدعصس» ،«رتيوتلا» ـب
ىفصشتصسملاب يب˘ط˘لا ق˘ير˘ف˘لا
يذلا ،وزو يزي˘ت˘ل ي˘ع˘ما˘ج˘لا
˘˘˘ما˘˘˘ظ˘˘˘ن ع˘˘˘صضو ي˘˘˘ف ح˘˘˘ج˘˘˘ن
دعب نع ةيبطلا تاراصشتصسÓل
( ecneréfnocoisiv)
ة˘˘˘با˘˘˘صصإلا تلا˘˘˘ح ف˘˘˘˘صشكل
سسي˘ئر ر˘˘ب˘˘ت˘˘عإاو ،«ا˘˘نورو˘˘كب
ةباثمب ةرداب˘م˘لا هذ˘ه ،ة˘لود˘لا

ر˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘لا ق˘˘ح˘˘ت˘˘صست ة˘˘مد˘˘خ
هلمأا نع ار˘ب˘ع˘م ،ع˘ي˘ج˘صشت˘لاو
ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘ل ا˘ه˘ب ءاد˘ت˘˘قلا ي˘˘ف
تايفصشت˘صسم˘لا ن˘ع ط˘غ˘صضلا

.نينطاوملا ةحارإاو

ميتنصس نييÓم5 ـب اندÓب ىلإا ةمهم يف نيدفوملا بناجأÓل ةحونمملا كلت ةميق ددح

نيلوؤوضسملا نيب ايادهلا لدابت عنمي نوبت سسيئرلا

ر.نوراه

،نييرئازجلا نيلوؤوصسملا نيب ايادهلا لدابت عنمي ايصسائر اموصسرم ،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا صسيئر عقو
اذإا ةينطولا فحاتملا يف نطولا جراخ ماهم يف ةلودلا ولثمم اهاقلتي يتلا ايادهلا عاديإا ىلع اصضيأا صصنيو

.يرئازج رانيد فلأا05 اهتميق تزواجت

راطإا ‘ مهلابقتصسل ةمصصاعلاب قدانف ةدع Òخصست
يحصصلا رج◊ا تاءارجإا

ءÓجإا حا‚إ’ ةأايهم فورظلا لك» :دارج
«ايكÎب Úقلاعلا Úيرئاز÷ا

Ûخ ميلعتلا عاطقنا ةهباÓةصساردلا قيلعت ةدم ل

«ئراوط ةطخ» ىنبتت ةيبÎلا ةرازو
«انوروك» سسوÒف ببضسب

ىفصشتصسملا نيرخآا1711 لخديو صصاخصشأا501 لتقي صسوريفلا

لÓخ تاباضصإاو تايفو ةبضسن ىلعأا ليجضست
رئازجلا يف «انوروك» ـب دحاو موي

ديدجتلل ةلباق رهصشأا3 ةدمل جد فلأا04و فلآا01 نيب حوارتت

ةحضصلا يمدختضسمل ةيئانثتضس’ا ةوÓعلا ليضصافت هذه

«ةيصضرŸا» ـب هب جÓعلل تعصضخ يتلا تلاحلل ةيلوألا جئاتنلا فصصو ةحصصلا ريزو

رئاز÷ا ‘ «انوروك» سسوÒفب ÚباضصŸا عم لاعف «Úكورولكلا»
هلضضفب رمتضسم نضس– ‘ ىضضرŸاو ءاودلا اذهل ةيبناج تافعاضضم ’

مئادلا اهفوقو تددج
اندÓب بناج ىلإا اهبعصشو

ابعصشو ةموكح

لضشف دكؤوت نيضصلا
فدهت يتلا تارماؤوملا
نواعتلا سضيوقت ىلإا
رئازجلا نيبو اهنيب
،رئازجلاب نيصصلا ةرافصس تدكأا
ىلإا فدهت يتلا تارماؤوملا نأا

ةدعاصسملا ةروصص هيوصشت
صضيوقتو ،رئازجلل ةينيصصلا
لÓخ نم نيدلبلا نيب نواعتلا
اهريصصم تافÓخلا ةراثإا
.لصشفلا

نيكب ةرافصسل روصشنم يف ءاج
يف اهتحفصص ىلع اندÓب يف
ةدعاصسملا» ،«كوبصسيافلا»
نيصصلا اهتمدق يتلا ةقداصصلا

لبق نم لاع ٍريدقتب تيظح
،«اهبعصشو رئازجلا ةموكح
يتلا تارماؤوملا لك» تفاصضأاو
ةدعاصسملا هيوصشت ىلإا فدهت
نواعتلا صضيوقتو ةينيصصلا

نم نيصصلاو رئازجلا نيب
نيب تافÓخلا ةراثإا لÓخ

،«لصشفلا اهريصصم نيدلبلا
نيصصلا ةموكح نأا تدكأاو
بناج ىلإا امئاد نافقي اهبعصشو
نييرئازجلا بعصشلاو ةموكحلا

معدلا ميدقت نÓصصاويصسو
راطإا يف اندÓبل تادعاصسملاو
ةبراحمل كرتصشم نواعت
.«انوروك» صسوريف
نيصصلا ةرافصس تنادأاو اذه
«فذقلا» اذه ةدصشب ،رئازجلاب
يتلا «ةصضيغبلا»  تاحيرصصتلاو
ىلع نيلخدتملا دحأا اهب ىلدأا

ةيمومع ةينويزفلت ةانق
.ةيصسنرف

ح.نيدلا رمق



قاو˘صسألا نأا˘ب ،ر˘يزو˘لا ح˘صضوأا
ىقبت˘صس ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تاءا˘صضف˘لاو
ل˘كب ع˘ل˘صسلا نأا ا˘م˘ك ،ة˘حو˘ت˘ف˘˘م
نينطاوملا ايعاد ،ةرفوتم اهعاونأا
داو˘م˘لا ن˘يز˘خ˘ت ن˘ع دا˘ع˘˘ت˘˘بÓ˘˘ل
د˘ي˘م˘صسلا ةدا˘م ة˘صصا˘خ ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا
نأامطو ،نزاخملا ي˘ف ةر˘فو˘ت˘م˘لا
ىلدأا ةي˘ف˘ح˘صص تا˘ح˘ير˘صصت ي˘ف
ةديلبلا ةيلو ناكصس ،سسمأا اهب
داو˘م˘لا˘ب م˘ه˘ن˘يو˘م˘ت سصو˘صصخ˘ب
نأاب د˘كأا ن˘يأا ،ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا

ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ة˘يلو ن˘يو˘م˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
هريذحت اددجم ،ةرمتصسم ىقبتصس
تاميلعت˘ل ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘م˘لا را˘ج˘ت˘لا
ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ن˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا

تا˘˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘ب م˘˘ها˘˘يإا اد˘˘عو˘˘ت˘˘مو
ع˘يزو˘ت˘لا نأا د˘كأا ا˘م˘ك ،ة˘مرا˘˘صص

ريغ رمأا تادعاصسملل يئاوصشعلا
.نينطاوملا ةحصص ددهيو لوبقم

رهاط جاح فصشك ،هتهج نم
راجتلا ةيع˘م˘ج سسي˘ئر ،راو˘ن˘لو˘ب
ن˘ع ،ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لاو

سسيك نييÓم5 نم رثكأا عيزوت
لÓخ ماجحألا ةفاك نم ،ديمصس
رارمتصسا عم ،ةريخألا مايأا ةرصشعلا

،ةزبخم فلأا51 نم رثكأا لمع

نأا˘˘ب د˘˘كؤو˘˘ي يذ˘˘˘لا ر˘˘˘مألا و˘˘˘هو
ةيجاتنإا ةقاطب ل˘م˘ع˘ت ن˘حا˘ط˘م˘لا
،ايعوبصسأا راطنق فلأا056 قوفت
ل˘ب˘ق ن˘م ه˘ن˘ع تف˘صشك ا˘م و˘˘هو
.ةحÓفلا ةرازو

ثدحلا4 9072ددعلا ^1441 نابعصش01ـل قفاوملا0202 ليرفأا40تبصسلا

watan@essalamonline.com

ةريخألا01 ـلا مايألا لÓخ ديمصس صسيك نييÓم5 عيزوت

«1202 ةنضس ىتح يفكي يرئازجلا يئاذغلا نوزخملا» :قيزر

ز.لامج

،هكاوفلاو رصضخلا ءاوصس ،ةيئاذغلا داوملا نم يلاحلا نوزخملا نأا ىلع هديكأات ،ةراجتلا ريزو ،قيزر لامك ددج
ةراجتلا ةيعمج صسيئر فصشك اميف ،1202 ةنصس نم لوألا يثÓثلا ةياهن ةياغ ىلإا يفكي ،ديمصسلا ةدامو

.ةريخألا مايأا ةرصشعلا لÓخ ديمصس صسيك نييÓم5 نم رثكأا عيزوت نع نييفرحلاو

ةباصصإا يأا لجصست مل
مهنيب «انوروك» صسوريفب

نورداغي تائملا
قدانفلاب رجحلا
ةيحايضسلا تابكرملاو
سسادرموبو ةمضصاعلاب

253 ،صسمأا حابصص رداغ
يحايصسلا بكرملا اصصخصش
امدعب ،يرومزب ميدا

رجحلا ةرتفل اوعصضخ
يف ،اموي41 ةدمل يحصصلا
متي ملو فورظلا نصسحا

ةباصصإا ةلاح يأا ليجصست
.مهنيب انوروك صسوريفب
يلاو ،ةيلمعلا ىلع فرصشأاو
صسيئرو صسادرموب ةيلو
،يئلولا يبعصشلا صسلجملا

ءلؤوه قاحتلا لجأا نم
،ةديج فورظ يف مهيوذب
اوماقأا نوينعملا نونطاوملا

يرومزب يحايصسلا بكرملاب
لفكتب رجحلا ةرتف يرحبلا
ةليط ةيئلولا تاطلصسلا

ريفوتب رجحلا ةرتف
تامدخلاو لكألاو ،ءاويإلا
مل ظحلا نصسحلو ،ةيبطلا

ةباصصإا ةيأا ليجصست متي
تأايه دقو ،انوروك صسوريفب
لك ةيئلولا تاطلصسلا
ةيداملا تايناكمإلا

مهلوصصو نامصضل ةيرصشبلاو
نصسحأا يف  مهيلاهأا ىلإا
.فورظلا

هدكأا ،هتاذ قايصسلا يفو
ريدم ،نايفصس دـمحم ريبز

و ةحايصسلا ةرازوب ماع
هنأا ،ةيديلقتلا تاعانصصلا

527 حيرصست صسمأا مت
يف اوناك ،ايرئازج ارفاصسم
رئازجلاب نارفزم قدنف
دعب كلذو ،ةمصصاعلا

يف نيعوبصسأا ةدمل مهثوكم
رجحلا ريبادت راطإا
قدنف عصضخو ،يحصصلا

ريهطت ةيلمع ىلإا ،نارفزم
صضرغب ،ةلماصش ميقعتو
نم ةيناثلا ةعفدلا لابقتصسا
نم نيمداق نيرفاصسملا

مهددعو لوبنطصسا راطم
عومجم نم ارفاصسم047
067.1.

ز.لامج

،روت˘ي˘صش ن˘يد˘لا سسم˘صش ر˘مأا
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو
ةيغب تاقفنلا ديصشرتب ،يملعلا
تادا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘علا سضي˘˘˘˘ف˘˘˘˘خ˘˘˘˘ت
رييصست تا˘ق˘ف˘ن˘ل ة˘صصصصخ˘م˘لا
03 ىلإا ةبصسنلا لصصتل هعاطق
ة˘ن˘صسلا ة˘يا˘ه˘ن ع˘م ة˘ئا˘م˘لا ي˘ف
ار˘˘˘ظ˘˘˘ن كلذو ،0202 ةي˘لا˘م˘لا
يتلا ةيئان˘ث˘ت˘صسلا ة˘ي˘ع˘صضو˘ل˘ل
.دÓبلا اهب رمت

،ركذلاب ريزولا سصخو اذه
ن˘يو˘كت˘لا ف˘يرا˘صصم تا˘ق˘ف˘˘ن
ي˘˘ف ىو˘˘ت˘˘صسم˘˘لا ن˘˘ي˘˘˘صسح˘˘˘تو
فيلاكتلا ،اهري˘ي˘صستو جرا˘خ˘لا
،زاغ ،ءام ،ءابرهك نم ةقحلملا
،ة˘ل˘ع˘ت˘صشم˘لا داو˘م˘لا ،ف˘تا˘ه˘˘لا
تاودألا ى˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘صضلا˘˘˘˘˘ب
د˘يد˘صست ،ق˘˘ي˘˘ثو˘˘ت˘˘لا ،ثا˘˘ثألاو
ة˘˘˘صصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘يرا˘˘˘˘صصم˘˘˘˘لا
رئازجلاب تامهملاو تÓقنتلاب
تادام˘ت˘علا اذ˘كو ،ا˘ه˘جرا˘خو
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘˘م˘˘˘ل ة˘˘˘صصصصخ˘˘˘م˘˘˘لا
ءار˘جإا نأا ا˘˘م˘˘ك ،تار˘˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘لا

دق ةيلاملا تادامتعلا سضفخ
‐12 مقر بابلا اصضيأا سصخي
ةذتاصسألا روجأا ـب قلعتملا80
ن˘ي˘˘كرا˘˘صشم˘˘لاو ن˘˘ي˘˘ت˘˘قؤو˘˘م˘˘لا

نأا ى˘لإا ا˘هو˘ن˘م ،،ن˘يو˘عد˘م˘˘لاو
ل تادامتعلا فيقصست ءارجإا
،نيمد˘خ˘ت˘صسم˘لا راو˘جأا سصخ˘ي

را˘ب˘ت˘علا ن˘ي˘ع˘ب ذ˘خأا ه˘نأا ر˘ي˘غ
،رييصستلا ةينازيم يف سصيلقتلا

ة˘ي˘ل˘م˘ع نأا ،رو˘ت˘ي˘صش ح˘˘صضوأاو

ع˘صضخ˘ت ةذ˘˘تا˘˘صسألا ف˘˘ي˘˘ظو˘˘ت
م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل˘ل مرا˘صصلا مار˘ت˘حÓ˘˘ل
نأا˘صشلا اذ˘ه ي˘ف ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘˘لا

ي˘˘نو˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا ن˘˘˘م˘˘˘صضت˘˘˘م˘˘˘لاو
،ثحا˘ب˘لا ذا˘ت˘صسأÓ˘ل ي˘صسا˘˘صسألا
ي˘عا˘صسلا م˘ج˘ح˘لا دد˘ح˘ي يذ˘لا
سسيردتلل يع˘جر˘م˘لا يو˘ن˘صسلا

ذات˘صسألا ى˘ل˘ع ي˘غ˘ب˘ن˘ي يذ˘لاو
23 رادم ىلع هتيدأات ثحابلا
ةنصس لكل سسيردت˘ل˘ل ا˘عو˘ب˘صسأا

.ةيعماج
لوألا لوؤو˘صسم˘لارا˘صشأا ا˘م˘˘ك

يف يلاعلا ميلعتلا عاطق ىلع
زجعلا لاح يف هنأا ىلإا ،دÓبلا
سضع˘˘˘˘˘ب سصخ˘˘˘˘˘ي د˘˘˘˘˘ق يذ˘˘˘˘˘لا
ءوجل˘لا ن˘كم˘ي تا˘صصصصخ˘ت˘لا
ن˘˘˘ي˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘م نوا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘لإا
ةودنلا را˘طإا ي˘ف تا˘صسصسؤو˘م˘لا
تقولا ي˘ف اد˘كؤو˘م ،ة˘يو˘ه˘ج˘لا
هذه قيبطت ةيمهأا ىلع هصسفن
.ريبادتلا

ةبلطلاو ةذتاصسألا
ةزهجأا ةعانصصل نووعدم

ةرهطŸا داوŸاو صسفنتلا
هجو ،لصصف˘ن˘م قا˘ي˘صس ي˘فو

ن˘يد˘لا سسم˘صش رو˘صسي˘˘فور˘˘ب˘˘لا
ةذ˘تا˘صسأÓ˘ل ة˘˘لا˘˘صسر ،رو˘˘ي˘˘ت˘˘صش
ةهجاومل دنج˘ت˘ل˘ل ن˘ي˘ث˘حا˘ب˘لاو
هنأا ا˘ح˘صضو˘م ،«ا˘نورو˘ك» ءا˘بو
تاذا˘˘ت˘˘˘صسألا ل˘˘˘ك ن˘˘˘م بل˘˘˘ط
دنج˘ت˘لا ن˘ي˘ث˘حا˘ب˘لا ةذ˘تا˘صسألاو
ةيركف˘لا دراو˘م˘لا ل˘ك ع˘صضوو

اذ˘ه ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف ة˘ي˘ث˘ح˘˘ب˘˘لاو
ه˘ه˘جاو˘ت ا˘مو ة˘صصا˘˘خ ،ءا˘˘بو˘˘لا
تا˘˘عا˘˘˘صسلا هذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف ،ة˘˘˘مألا
دا˘ح سضا˘ف˘خ˘نا ن˘م ،ة˘ب˘ع˘˘صصلا
نم تاقورحملا نم اهليخادمل

قد˘˘ح˘˘م˘˘لا ر˘˘ط˘˘خ˘˘لاو ،ة˘˘˘ه˘˘˘ج
سسوريف انوروك يف لثمتملا

.ةيناث ةهج نم
هذ˘˘˘ه نأا ر˘˘˘يزو˘˘˘لا فا˘˘˘˘صضأاو

،لاكصشألا ةددعت˘م˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ةعانصص يف مهاصست نأا نكمي
مقعم لئاصس ةر˘ه˘ط˘م˘لا داو˘م˘لا

ل˘صصت نأا ن˘كم˘يو ،ة˘ع˘˘ن˘˘قألاو
سسف˘ن˘ت˘لا ةز˘ه˘جأا ة˘عا˘ن˘صص ى˘لإا
حمصست ةزه˘جأاو ي˘عا˘ن˘ط˘صصلا
ىصضرملا ن˘م دد˘ع˘ب ل˘ف˘كت˘لا˘ب
مكنم بلطأا امك ،دحاو نآا يف
لك ميدقت˘ل م˘ئاد˘لا داد˘ع˘ت˘صسلا
،تايفصشت˘صسم˘ل˘ل تاد˘عا˘صسم˘لا

ماهلا رود˘لا˘ب ،رو˘ي˘ت˘صش را˘صشأاو
ل˘ك م˘يد˘ق˘ت ن˘م ن˘كم˘˘ي يذ˘˘لا

ة˘مد˘خ˘ل ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا م˘ه˘فرا˘˘ع˘˘م
سسوردلا لك عصضوو ،نطولا
ربع ط˘خ˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
كلذل ةصصصصخملا تا˘صصن˘م˘لا
يأا وأا ،ةيعماج ةصسصسؤوم لكب
لا˘˘صصتلا لا˘˘كصشأا ن˘˘م ل˘˘كصش
ىنصستي ى˘ت˘ح كلذو ،ة˘حا˘ت˘م˘لا
،سسوردلا باع˘ي˘ت˘صسا ة˘ب˘ل˘ط˘ل˘ل
م˘كفر˘ط ن˘م ا˘هدا˘م˘˘ت˘˘عا د˘˘ع˘˘ب
يف مهل امعاد نوكتصس يتلاو
.تاناحتملا

ز.لامج

دÓبلا اهب ر“ يتلا ةيئانثتصسلا ةيعصضولل ةبكاوم

تادامتع’ا سضيفختو تاقفنلا ديضشÎب هتاضسضسؤوم ءاضسؤور رمأاي ›اعلا ميلعتلا ريزو

ر˘يد˘م ،دودر˘صش لا˘م˘˘ج ف˘˘صشك
ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لاو مÓ˘˘˘عإلا
ع˘يزو˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘صسصسؤو˘م˘لا˘˘ب
نا ،«لاطفن» ةيطفنلا تاجتنملا
عجارت ةصسصسؤوملل قيوصستلا طاصشن
فصصنلا ذنم ،ةئاملاب05 ةبصسنب
،مرصصنملا سسرام رهصش نم يناثلا
،«ا˘نورو˘ك» ءا˘بو ي˘صشف˘˘ت بب˘˘صسب
دوقولا تاطحم نأا ديكأاتلا اددجم
سسكع ة˘˘حو˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘م ى˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘صس
.ةلوادتملا تاعاصشإلا

ليجصست مت هنأا ،دودرصش دكأاو
يف ةئام˘لا˘ب05 ة˘ب˘صسن˘ب ع˘جار˘ت
،ة˘صسصسؤو˘م˘ل˘ل ق˘˘يو˘˘صست˘˘لا طا˘˘صشن

يوجلا لقنلا لاجم يف ةصصاخ
ةدامب يوج˘لا لو˘ط˘صسلا د˘يوز˘ت)
سصل˘˘˘ق˘˘˘ت ثي˘˘˘˘ح ،(نازور˘˘˘˘ي˘˘˘˘كلا
اميف ،ةئاملاب99 ةبصسنب نيومتلا
ي˘ف سضا˘ف˘خ˘نلا ة˘ب˘صسن تحوار˘˘ت
ل˘ق˘ن˘لا لو˘ط˘صسا ن˘يو˘م˘ت لا˘˘ج˘˘م
،ةئاملاب57و07 نيب ام يرحبلا

يف ةدايز ليجصست مت هنا افيصضم
ةيطفنلا تا˘جو˘ت˘ن˘م˘لا كÓ˘ه˘ت˘صسا
تفاهت ببصسب ،ةئاملاب52 ةبصسنب
دو˘˘قو˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا

بب˘صسب ،ة˘ي˘ط˘ف˘ن˘لا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘˘لاو
ل˘م˘ت˘ح˘م ق˘ل˘˘غ لو˘˘ح تا˘˘عا˘˘صشا
تاذ راصشاو ،نيزن˘ب˘لا تا˘ط˘ح˘م˘ل
كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘صسا نأا ى˘˘لإا ،لوؤو˘˘صسم˘˘˘لا
ظو˘ح˘ل˘م ل˘كصشب ع˘جار˘ت دو˘قو˘لا
ل˘ق˘ن˘لا ة˘كر˘ح سشا˘˘م˘˘كنا بب˘˘صسب
نأا ىلإا اتفل ،نطولا ربع لقنتلاو
ةئاملاب57 غل˘ب دو˘قو˘لا نوز˘خ˘م

نابوربلا زاغ نوزخم لصصو اميف
دكأا امك ،ةئاملاب09 ىلا ناتوبلاو
ر˘˘فو˘˘ت مد˘˘ع نأا لوؤو˘˘صسم˘˘˘لا تاذ
در˘ج˘م ة˘ي˘ط˘ف˘ن˘لا تا˘جو˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
ن˘يز˘ن˘ب˘لا تا˘ط˘ح˘م نأاو ،ة˘عا˘˘صشا
ةعاصس42/42 ةحوتفم ىق˘ب˘ت˘صس
.بارتلا ةفاك ربع

˘مÓ˘علا ر˘˘يد˘˘م نأا˘˘م˘˘طو اذ˘˘ه
ةصسصسؤوم˘لا˘ب ة˘ما˘ع˘لا تا˘قÓ˘ع˘لاو
تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا ع˘يزو˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا
ناب نينطاوملا ،«لاطفن» ةيطفنلا
ةنورمب ايلاح لمعت لاطفن ةكرصش
،ة˘ي˘ط˘ف˘ن˘لا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا ر˘ي˘فو˘ت˘˘ل
نمكي عيزوتلل طط˘خ˘م ا˘ه˘يد˘لو
تصضت˘قا ا˘م˘ل˘˘ك ه˘˘ي˘˘ف فر˘˘صصت˘˘لا
ةيلول ةبصسنلابو كلذل ةرورصضلا
كانه نأا لوؤوصسملا حصضوأا ،ةديلبلا

ىوتصسم ىلع لمعت تاطحم7
ةدا˘عإا د˘ع˘ب ا˘ي˘˘لا˘˘ح ة˘˘يلو˘˘لا هذ˘˘ه
ةب˘صسن˘لا˘بو ه˘نأا ا˘ف˘ي˘صضم ،ا˘ه˘ح˘ت˘ف
ةكرصشلا تلجصس زاغلا تاروراقل

ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ن˘صسو اد˘ياز˘ت˘م ا˘ب˘ل˘˘ط
ه˘ت˘ي˘ب ى˘لا ن˘طاو˘م˘ل˘ل ا˘˘ه˘˘لا˘˘صصيإا

جد002 دد˘ح˘م˘˘لا ر˘˘ع˘˘صسلا˘˘بو
يدا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘˘ل كلذو ةرورا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ا˘ي˘عاد ،ر˘ي˘باو˘ط˘˘لاو ة˘˘برا˘˘صضم˘˘لا
مامأا محازتلا مدع ىلا نينطاوملا

ةباصصإلا بنجتل دوقولا تاطحم
ريباوطلا دع˘ب ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب
م˘ت تا˘عا˘صشإا ر˘ثا تل˘كصشت ي˘˘ت˘˘لا
لصصاوت˘لا ع˘قاو˘م ى˘ل˘ع ا˘ه˘لواد˘ت
ي˘ف سصق˘ن دو˘جو˘ب ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جلا
.ةيطفنلا تاجوتنملا

ح.ميلصس

ةحوتفم ىقبتصس دوقولا تاطحم نأا ىلع ديكأاتلا ددجت ةصسصسؤوملا
ةئاملاب05 ةبضسنب عجارتي «لاطفن» طاضشن

«انوروك» سسوريف ببضسب

،ح˘م˘ق˘لا ى˘ل˘ع ا˘ه˘تا˘ب˘ل˘ط ،ر˘ئاز˘ج˘لا تف˘˘عا˘˘صض
عم ةازاوملاب ،ةيلخاد ةردن يأل ايدافت اهنيزختل

ثيح ،م˘لا˘ع˘لا بر˘صضت ي˘ت˘لا «ا˘نورو˘ك» ة˘ح˘ئا˘ج
نم نط فلأا042 يصضقنملا عوبصسألا تنتقا
.لبقملا ناوج رهصش اهمÓتصسا متي نأا رظتنملا

ن˘˘ع ءي˘˘صش ل˘˘ك» ع˘˘˘قو˘˘˘م هر˘˘˘كذ ا˘˘˘م بصسحو
542 ـب اهؤوانتقا مت ةيبلطلا نإاف ،سسمأا ،«رئازجلا
ير˘ئاز˘ج˘لا ناو˘يد˘لا ا˘ه˘ب ل˘ف˘كت ،ن˘˘ط˘˘ل˘˘ل رلود
ىرخأا ةصصقانم لجصس يذلا ،بوبحلل ينهملا
ةيليوج رهصش ملتصست نأا سضرتفي ةديدج ةيبلطل
ةدام نم رئازجلل ةثلاثلا ةيبلطلا نوكتل ،لبقملا
نأا رئازجلل قبصسو ،مايأا ةرصشع نوصضغ يف حمقلا

رهصش ملتصستل حمقلا نم نط فلأا052 ترتصشا
ملتصستل ،ةديدج نط فلأا052 اهيلإا فاصضت ناوج
.هدحول ناوج رهصش لÓخ نط فلأا005

،ح˘م˘ق˘لا ى˘ل˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا بل˘ط د˘ياز˘ت ر˘ّصسف˘˘يو
سضرف عم اميصسل ،هيلع يلخادلا بلطلا دايدزاب
ءار˘صشب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘ب˘غرو ي˘ح˘صصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا

اهنيزختو ةنيرفلاو ديمصسلا نم ةريبك تايمك
مغرف ،ديمصسلل ىرخأا ةمزأا قلخ امم ،لزانملاب
قلخ ىلإا عفد تفاهتلا نأا لإا ،ةريبكلا ةرفولا

كرحتت ةصصتخملا حلاصصملا لعج امم ،ةبراصضم
.اهتهجاومل

ك.اصضر

نيزختلل هجوت نط فلأا005 ترتصشإا

ةازاوملاب ةردن ةيأ’ ايدافت حمقلا ىلع اهتابلط فعاضضت رئازجلا
ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا تن˘˘ل˘˘عأا«انوروك» يضشفت رارمتضسا عم

ةيئانثتصسا تاءارجإا نع كرامجلل
تا˘ج˘ت˘ن˘م˘˘ل˘˘ل يرو˘˘ف˘˘لا ع˘˘فر˘˘ل˘˘ل
ة˘ي˘ب˘ط˘لا تاد˘ع˘م˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا
ا˘نورو˘ك ة˘ح˘فا˘كم˘ل  ة˘ه˘جو˘˘م˘˘لا
.سسوريف

اذه نأا ،ةيريدملا نايب حصضوأاو
سصخ˘˘ي ،ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘صسلا ءار˘˘جإلا
تادعملاو ةيح˘صصلا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا
تاذ ع˘ئا˘صضب˘˘لا ل˘˘كو ،ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘صسا˘ي˘صسلا ع˘م ة˘ل˘˘صصلا
امك ،انوروك سسوري˘ف ة˘ح˘فا˘كم˘ل
ة˘فا˘ك م˘ل˘ع ى˘لإا ة˘ير˘يد˘م˘لا ته˘نأا

ن˘ي˘يدا˘صصت˘˘قإلا ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
ىد˘ل ن˘يد˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا ءÓ˘˘كو˘˘لاو
عاطقلا ي˘ي˘ن˘ه˘م ل˘كو كرا˘م˘ج˘لا
تاءار˘جإا ذ˘ي˘ف˘ن˘˘ت˘˘لا ز˘˘ي˘˘ح لو˘˘خد
يف ةيريدملا تفاصضأاو ،ةيئانثتصسا
فد˘ه˘ي ءار˘جإلا هذ˘ه نأا ،ا˘˘ه˘˘نا˘˘ي˘˘ب
داريتصسإا ةيلمع عيرصستتو ليهصستل
ن˘ي˘ح ارو˘ف ا˘ه˘ع˘˘فرو ع˘˘ئا˘˘صضب˘˘لا

مامتإاب دهعت ميدقت دعب اهلوصصو
يفو ،اقحل ةيكرمجلا تاءارجلا
ةفاك ةيريدملا تعد ،هتاذ قايصسلا
حاجنإل نيدنجم كرامجلا ناوعا

.ةيئانثتصسلا تاءارجإلا هذه
ع.لÓب

ة˘˘˘˘˘حا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صسلا ةرازو تد˘˘˘˘˘˘كأا
ل˘م˘ع˘لاو ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ة˘عا˘ن˘˘صصلاو
قدانف سصيصصخت مت هنأا ،يلئاعلا

لا˘ب˘ق˘ت˘صسل ،ة˘صصا˘خو ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع
متيصس نيذلا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ا˘يا˘عر˘لا
مهعاصضخإاو ،ا˘ي˘كر˘ت ن˘م م˘هؤوÓ˘جإا
ببصسب يزارتحلا يحصصلا رجحلل
يف ءاجو.دجتصسملا انوروك ءابو
ةلصصاوم راطإا يف » :ةرازولل نايب

ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ءÓ˘˘جإا ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع
،جراخلاب ن˘ي˘ق˘لا˘ع˘لا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا

اي˘ل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا ا˘ه˘تر˘قأا ي˘ت˘لاو
اياعر8871 ءÓجإا ةيلمع ،دÓبلل

لوبنطصسا ة˘ن˘يد˘م ن˘م ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج
دودح˘لا ق˘ل˘غ ر˘ثإا ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘كر˘ت˘لا
راصشتنا رطاخم نم ليلقتلل ةيوجلا

ديفو˘ك) د˘ج˘ت˘صسم˘لا ا˘نورو˘ك ءا˘بو
ةحايصسلا ةرازو ترخصسو.» (91

ىلع ةصصاخو ةيمومع قدانف ةدع
ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يلو ن˘م ل˘ك ىو˘ت˘صسم
ا˘يا˘عر˘لا لا˘ب˘ق˘ت˘صسل ،سسادر˘˘مو˘˘بو
مهعا˘صضخإا سضر˘غ˘ل ،ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ثيح ،يزارتحلا يحصصلا رجحلل
ق˘فو ن˘ير˘فا˘صسم˘لا ع˘يزو˘ت م˘ت˘ي˘˘صس
انطاوم047  :ي˘لا˘ت˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘لا

نار˘فز˘م قد˘˘ن˘˘ف ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع
ى˘ل˘ع ا˘ن˘طاو˘م097 ،ةد˘˘لارز˘˘˘ب
،ىصسرملا قدنف نم لك ىوتصسم
يحايصسلا بكرملا ،سضايرلا قدنف
،ZA قد˘ن˘ف،3H جر˘ف يد˘˘ي˘˘صس
عزويصسو ،ميدأا يحايصسلا بكرملا

لك ىوتصسم ى˘ل˘ع ا˘ن˘طاو˘م852
رحبلا هايمب ةجلاعملا بكرم نم
رادلا راطملا قدنف و جرف يديصسب
.ءاصضيبلا

ز.لامج

«انوروك» صسوÒف ةحفاكŸ ةهجوŸا

ةيئانثتضسا تاءارجإا ذختت كرام÷ا ةيريدم
ةيبطلاو ةيحضصلا تاجتنŸا سصخت

دجتصسŸا انوروك ءابو ببصسب يزاÎحلا يحصصلا رجحلل مهعاصضخإل
لابقتضس’ ةضصاخو ةيمومع قدانف سصيضصخت

ايكرت نم ÚلحرŸا Úيرئاز÷ا اياعرلا



ىلإا دو˘ع˘ت ة˘ي˘صضق˘لا ع˘ئا˘قو
،يصضاملا يرفي˘ف02 خيرا˘ت

لا˘˘م˘˘عأا ل˘˘جر مد˘˘ق˘˘˘ت ن˘˘˘ي˘˘˘ح
د˘˘˘˘صض ىو˘˘˘˘كصشب ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘ج
كردلا ةبيتك ىدل ،نيلوهجم
ه˘˘صضر˘˘ع˘˘ت لو˘˘ح ،ة˘˘قار˘˘صشلا˘˘ب
ريهصشتلاب ديدهت˘لاو زاز˘ت˘بÓ˘ل

ل˘˘˘صصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘قاو˘˘˘م ر˘˘˘ب˘˘˘ع
ه˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت ر˘˘ثإا ،ي˘˘عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا

لئا˘صسرو ة˘ي˘ف˘تا˘ه تا˘م˘لا˘كم
رو˘˘˘صصب ة˘˘˘ق˘˘˘فر˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘صصن
هديدهت نمصضتت ةيفارغوتوف
هصصخت ةيرصس قئاثو لاصسرإاب
ط˘ئا˘صسو ر˘ب˘ع ن˘ي˘ط˘صشا˘ن ى˘لإا
ةداعإل ،يعامتجلا لصصاوتلا
هنواعت مدع ةلاح يف اهرصشن
ةيلام غلابم مهح˘ن˘م˘ب ،م˘ه˘ع˘م
ةينطولا ةلمعلاب ةر˘ب˘ت˘ع˘م د˘ج
،مه˘م˘ت˘كت ل˘با˘ق˘م ة˘ب˘ع˘صصلاو
راطخإا دعبو ،كلذ ىلع ًءانبو
ىد˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘كو
قيرف مصسر ،ةقارصشلا ةمكحم
،ة˘م˘كح˘م ة˘ط˘خ ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
كرد˘لا ءار˘ب˘خ˘ب ة˘نا˘ع˘ت˘صسلا˘˘ب
ي˘ف ن˘ي˘صصت˘خ˘م˘˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ةحفاكمل ةثيدحلا تا˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا
نواعتبو ،ينايريبصسلا مارجإلا

عاقيإلا د˘صصق ،ة˘ي˘ح˘صضلا ن˘م
سسبل˘ت ة˘لا˘ح ي˘ف ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا˘ب
تايرحتلا للكتل ،ة˘م˘ير˘ج˘لا˘ب
فيقوتو تاكبصش3 كيكفتب

لÓخ نيطروتم سصاخصشأا8
.ةلصصفنم تايلمع3

اهلÓخ مت ىلوألا ةيلمعلا
نم ةلكصشملا ةكبصشلا كيكفت
يقلأا مهنم نانثا ،سصاخصشأا3
يف نيصسبلتم سضبقلا امهيلع
دجوي ثلاثلاو ،ةيحصضلا لزنم
ةي˘ل˘م˘ع˘لا ا˘مأا ،رار˘ف ة˘لا˘ح ي˘ف
ن˘ع تر˘ف˘صسأا د˘ق˘ف ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
3 مصضت ىرخأا ةكبصش كيكفت
لخاد مهط˘ب˘صض م˘ت سصا˘خ˘صشأا

مهن˘ي˘ب ن˘م ،ة˘ي˘ح˘صضلا بت˘كم
يف ،يماحمو نينثإا نييفحصص
ةثلاثلا ةي˘ل˘م˘ع˘لا تجو˘ت ن˘ي˘ح
3 مصضت ىرخأا ةكبصش كيكفتب
نيي˘ف˘ح˘صص م˘ه˘ن˘م ،سصا˘خ˘صشأا

برقلاب امهدحأا طبصض ،نينثإا
ةرصشابم ةيحصضلا بتكم نم
،يلاملا غلبملا همÓتصسا دعب
نع تاقيقحتلا تفصشك دقو
هع˘م نوا˘ع˘ت˘ت ة˘كير˘صش دو˘جو
م˘ت ا˘م˘ك ،ة˘ي˘صضق˘لا سسف˘ن ي˘˘ف
طصشن˘ي ر˘خآا سصخ˘صش ف˘ي˘قو˘ت
هرودب لوازيو ،ةدرفنم ةفصصب
.ةفاحصصلا ةنهم

ن˘يذ˘لا م˘˘ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘صشم˘˘لا
سضرتفي ةليبن ان˘ه˘م نو˘لواز˘ي
حلاصصلا ةمدخ يف نوكت نأا
عفدب ةيحصضلا اوبلاط ،ماعلا

43 ـب لا˘م˘جإا رد˘˘ق˘˘ت غ˘˘لا˘˘ب˘˘م
وروأا فلأا031و ميتنصس رايلم
.هب ريهصشتلا مدع لباقم

ني˘فو˘قو˘م˘ل˘ل ته˘جوو اذ˘ه
ةيعمج نيوكت مهت ة˘ي˘نا˘م˘ث˘لا
ر˘ي˘ه˘صشت˘لا˘ب د˘يد˘ه˘ت˘لا ،رار˘صشأا

سسا˘˘˘صسم˘˘˘لا ع˘˘˘م زاز˘˘˘˘ت˘˘˘˘بلاو
بل˘طو ة˘يدر˘ف˘لا تا˘ير˘˘ح˘˘لا˘˘ب
4 عدوأا ذإا ،ةقحتصسم ريغ ةيزم
سسب˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘هر م˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م
4 ع˘صضو ا˘م˘ي˘ف ،ي˘طا˘ي˘˘ت˘˘حلا
لو ةيئا˘صضق˘لا ة˘با˘قر˘لا تح˘ت
رار˘˘ف ة˘˘لا˘˘˘ح ي˘˘˘ف2 لاز˘˘˘˘˘ي
،ن˘˘طو˘˘لا جرا˘˘خ ناد˘˘جاو˘˘ت˘˘˘م
ط˘صشا˘نو ي˘ف˘ح˘˘صص ا˘˘م˘˘هد˘˘حأا
.يعامتجلا لصصاوتلا عقاومب

watan@essalamonline.com

5 9072ددعلا ^1441 نابعصش01ـل قفاوملا0202 ليرفأا40تبصسلاثدحلا

ةيدملاب ةيئاذغلا داوملل نيركتحم3 قح يف ةيلام ةمارغو اذفان اصسبح ناتنصس

عوبضسأا فرظ يف نطولا ربع براضضم8052 فيقوت

ةنيدŸا ينطاوم طصسو نيÒبك اعلهو ارعذ هذه هتلعفب راثأا

ةنيطنضسق ‘ «انوروك» سسوÒفب مهتباضصإا هبتضشŸا ةمئاقل ةيمضسر ةقيثو برضسŸ سسب◊ا

كرد˘˘˘لا تاد˘˘˘حو تن˘˘˘كم˘˘˘˘ت
نم ةدتمملا ةرتفلا يف ،ينطولا

موي ىلإا يصضاملا سسرام22
6242 ةجلاعم نم ،سسمأا لوأا
يف ةبراصضملاب قل˘ع˘ت˘ت ة˘ي˘صضق
ة˘˘ع˘˘صساو ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘˘لا داو˘˘˘م˘˘˘لا
ه˘˘ب˘˘صش داو˘˘م˘˘لاو كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘صسلا
8052 فيقوت عم ،ةينلديصصلا
.طروتم سصخصش

ةجلاعم ةيلمع ترفصسأاو اذه
،ينطولا كردلا قر˘ف ف˘ل˘ت˘خ˘م
،نطولا عوبر نم ديدعلا ربع
نع ،ركذلا ة˘ف˘لا˘صسلا ا˘يا˘صضق˘ل˘ل

داوملا نم ةربتعم ةيمك زجح
،ةينلدي˘صصلا ه˘ب˘صشو ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا

حلاصصملا تاذ دوهج نأا املع
را˘˘طإا ي˘˘ف جرد˘˘ن˘˘ت ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘مألا

،ة˘برا˘صضم˘لا ةر˘ها˘ظ ة˘ح˘فا˘˘كم
داوم˘لا ي˘ف سشغ˘لاو ،را˘كت˘حلا
كÓه˘ت˘صسلا ة˘ع˘صساو ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا

تا˘˘˘كو˘˘˘ل˘˘˘صسلا ن˘˘˘م د˘˘˘˘ح˘˘˘˘لاو
نيلغتصسملل ةعصشبلا ةيمارجإلا
يف لثم˘ت˘م˘لا ن˘هار˘لا فر˘ظ˘ل˘ل

.«انوروك» ءابو يصشفت
،ة˘˘˘ل˘˘˘صص يذ قا˘˘˘ي˘˘˘صس ي˘˘˘فو

ة˘˘يد˘˘م˘˘لا ة˘˘م˘˘كح˘˘م ترد˘˘صصأا
اذ˘فا˘ن ا˘صسب˘ح ن˘ي˘ت˘ن˘صسب ،ا˘م˘كح
فلأا001 اهردق ةيلام ةمارغو
3 ق˘˘ح ي˘˘ف ،ير˘˘ئاز˘˘ج را˘˘˘ن˘˘˘يد
حن˘ج ي˘ف ن˘ي˘ع˘با˘ت˘م سصا˘خ˘صشأا

تا˘˘جو˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م ع˘˘˘ي˘˘˘بو سضر˘˘˘ع
ر˘ي˘غ ة˘برا˘صضم˘لاو ة˘صشو˘صشغ˘˘م
.ةعورصشملا

ة˘˘با˘˘ي˘˘ن˘˘ل نا˘˘ي˘˘˘ب ي˘˘˘ف ءا˘˘˘جو
ة˘ئ˘ي˘ه˘لا تاذ˘ب ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
«مÓ˘صسلا» زو˘ح˘ت ،ة˘ي˘ئا˘˘صضق˘˘لا

ماكحأاب Óمع» ،هنم ةخصسن ىلع
نوناق نم3 ةرقف21 ةداملا
م˘ل˘ع˘ي ،ة˘˘ي˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا تاءار˘˘جإلا

ىد˘˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘˘كو
هنأا ماعلا يأارلا ةيدملا ةمكحم
يتلا تاقي˘ق˘ح˘ت˘لا ءو˘صض ى˘ل˘ع
ة˘ي˘ن˘مألا ح˘لا˘صصم˘لا ا˘ه˘ب مو˘ق˘ت
ةيلولل ةراجتلا حلاصصم اذكو
را˘˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘حلا سصو˘˘˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘˘˘ب
ةعور˘صشم˘لا ر˘ي˘غ ة˘برا˘صضم˘لاو

ة˘˘˘صصا˘˘˘خ˘˘˘˘لا را˘˘˘˘ع˘˘˘˘صسألا ي˘˘˘˘ف
كÓهتصسلا تاذ تاجوت˘ن˘م˘لا˘ب
دد˘˘صصلا اذ˘˘ه ي˘˘˘فو ،ع˘˘˘صساو˘˘˘لا

مت0202 سسرام91 خيراتبو
ليكو مامأا سصاخصشأا3 ميدقت
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ىلع مهتعباتم مت نيأا ،ةيدملا
ع˘˘ي˘˘بو سضر˘˘ع ح˘˘˘ن˘˘˘ج سسا˘˘˘صسأا

ر˘ي˘غو ة˘صشو˘صشغ˘م تا˘جو˘ت˘ن˘˘م
ةبراصضملاو ناصسنإÓ˘ل ة˘ح˘لا˘صص
راعصسألا عفرب ةعورصشملا ريغ
ةيكÓهتصسلا تاجوت˘ن˘م˘لا ي˘ف
سسب˘ح˘لا ن˘˘هر م˘˘ه˘˘عاد˘˘يإا م˘˘تو
رد˘صصم˘لا فا˘صضأاو ،«تقؤو˘˘م˘˘لا
ليرفأا2 خ˘يرا˘˘ت˘˘بو ه˘˘نأا ،ه˘˘تاذ
ي˘ئا˘صضق م˘كح رد˘صص يرا˘ج˘لا
م˘ت ن˘يأا ن˘ي˘م˘ه˘ت˘˘م˘˘لا ق˘˘ح ي˘˘ف
ة˘بو˘صسن˘م˘لا لا˘ع˘فألا˘ب م˘ه˘ت˘نادإا
ىلع مكحلاو مهل اباقعو مهيلإا

سسبح نيتنصسب مهنم دحاو لك
ة˘مار˘غ جد000.001و اذ˘فا˘ن
ةردا˘˘صصم ع˘˘م ةذ˘˘فا˘˘ن ة˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م
.ةزوجحملا ةعاصضبلا

لاجع رثوك / ح.ميلصس

ةقرفب ةطرصشلا تاوق تنكمت
ةيتامولعملا ةميرجلا ة˘ح˘فا˘كم
ن˘م ة˘ن˘ي˘ط˘˘ن˘˘صسق ة˘˘يلو ن˘˘مأا˘˘ب
رمعلا نم غلبي سصخصش فيقوت
بير˘صست ي˘ف طرو˘ت ة˘ن˘صس24
يوتحت ةيمصسر ةقيثول ةروصص

تلاحل ة˘ل˘صصف˘م ة˘م˘ئا˘ق ى˘ل˘ع
م˘ه˘ت˘با˘صصإا ه˘ب˘ت˘˘صشم سصا˘˘خ˘˘صشأا
ىر˘خأاو ،«ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘˘ف˘˘ب
ف˘ل˘م زا˘ج˘نإا م˘ت ثي˘ح ،ةد˘كؤو˘م
هبجومب هميدقتو هدصض يئاصضف
ردصص نيأا ،ةيلحملا ةباينلا مامأا

نأا املع ،عاديإلاب رمأا هقح يف
هذ˘ه ه˘ت˘ل˘ع˘ف˘ب بب˘صست ي˘ن˘ع˘م˘لا
ن˘ير˘ي˘ب˘ك ع˘˘ل˘˘هو بعر ةرا˘˘ثإا˘˘ب
ا˘مو ة˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا ي˘˘لا˘˘هأا ط˘˘صسو
.ندم نم اهرواج

ناوتصش ةÁرك

ة˘˘طر˘˘صشلا ح˘˘لا˘˘صصم تف˘˘˘قوأا
جر˘ب ة˘يلو قر˘˘ط ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب
ةرايصس ق˘ئا˘صس05 جيرير˘عو˘ب
،«ناتصسيدنولك»92و ،ةر˘˘˘˘جأا

،لاوجتلا رظح تاءارجإا اوفلاخ
سصو˘˘˘صصن˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع او˘˘˘˘صسادو
موصسرملا يف ةرداصصلا داوملاو
خرؤوملا96 ‐02 مقر يذيفنتلا
هتدام يف0202 سسرام12 يف
قيلعت ة˘ن˘م˘صضت˘م˘لا30 ـ˘˘˘˘˘لا
ل˘ق˘ن˘˘ل˘˘ل ة˘˘يو˘˘ج˘˘لا تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا
ى˘ل˘ع ن˘ير˘فا˘صسم˘ل˘ل ي˘مو˘م˘ع˘لا

يربلا لقنلا ةيلخادلا ةكبصشلا
راطإا يف ،تاهاجتلا لك يف
يت˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صسلا تاءار˘جإلا
يصشفت حبكل ة˘لود˘لا ا˘ه˘تذ˘خ˘تا
.«انوروك» سسوريف

حلاصصملا تاذ تعصضوو اذه
،ءلؤو˘ه طا˘صشن˘ل اد˘ح ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألا
قيلعت تارارق مهمارتحا مدعل
تافلم زاجنإا مت ثيح ،ريصسلا

تاءارجإلا لك ذاختا عم مهدصض
.مهلايح ةينوناقلا

صسوÈع لامج

قيقحت يصضاق سسمأا لوأا رمأا
عصضوب ،دمحمأا يديصس ةمكحمب
ةد˘ير˘ج ن˘م ن˘˘ي˘˘ي˘˘فا˘˘ح˘˘صص3
ةبا˘قر˘لا تح˘ت ،«ر˘خآلا تو˘صصلا»
م˘ه˘ل ته˘جو ا˘مد˘ع˘ب ،ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا
ةد˘حو˘لا˘˘ب سسا˘˘صسم˘˘لا ،ي˘˘ت˘˘م˘˘ه˘˘ت
نم تاروصشنم سضرعو ،ةينطولا
ة˘ح˘ل˘صصم˘لا˘ب رار˘˘صضإلا ا˘˘ه˘˘نأا˘˘صش
دبع يماح˘م˘لا ح˘صضوأا.ةينطولا
ة˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لا نأا ،ح˘˘لا˘˘صص ن˘˘م˘˘حر˘˘لا
ريدم ،نم لك قح يف تصسمتلا
ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا سسي˘˘ئرو ةد˘˘ير˘˘˘ج˘˘˘لا

لبق ،تقؤوملا سسبحلا ةيفحصصو
ةباقرلا تحت مهعصضو ررقتي نأا
مت امدعب اذه ي˘تأا˘يو ،ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا

فرط نم نيينعملا عم قيقحتلا
رئازجلاب ،ديدج باب كرد حلاصصم
لا˘ق˘م ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ،ة˘م˘صصا˘ع˘لا

يصضاملا عوب˘صسألا ة˘يا˘ه˘ن رد˘صص
ةحئاجب قلعتت تامولعم لمحي
ليو˘ح˘ت م˘ت˘ي نأا ل˘ب˘ق ،«ا˘نورو˘ك»
ل˘ي˘كو ما˘مأا لو˘ث˘م˘ل˘ل م˘ه˘تا˘ف˘ل˘˘م
ةفلاصسلا ةمكحملاب ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا
ة˘˘˘˘نادإا ترا˘˘˘˘ثأاو اذ˘˘˘˘˘ه.ركذلا
ا˘ط˘خ˘صس ،ة˘ثÓ˘ث˘لا ن˘ي˘ي˘فا˘ح˘˘صصلا

ة˘ن˘ه˘م با˘ح˘صصأا ط˘صسو ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك
يذ˘لا لا˘ق˘م˘لا نو˘˘ك ،بعا˘˘ت˘˘م˘˘لا
تامولعمب قلعتي ه˘ب˘ب˘صسب او˘ن˘يدأا

.ةمولعم رداصصم فرط نم
ر.رجاه

ةثج ىلع ،سسمأا لوأا ةليل رثع
نف˘ع˘ت˘لا ن˘م ة˘مد˘ق˘ت˘م ة˘لا˘ح ي˘ف

ة˘يد˘ل˘ب ن˘م رد˘ح˘ن˘ي ي˘ن˘ي˘˘ع˘˘برأل
093 ة˘ئز˘ج˘ت ي˘ح˘ب زود ع˘ط˘ق˘م
ط˘صسو˘لا ن˘˘م بير˘˘ق˘˘لا ا˘˘ن˘˘كصسم
يف ةيدمحملا ةنيدمل يرصضحلا

.ركصسعم ةيلو
ةثجلل ةيثراكلا ةلاحلل ارظنو

ةناعتصسلا نيح ىلإا اهعفر رخأات
فر˘˘ط ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا ل˘˘ئا˘˘صسو˘˘ب

ةيندملا ةيامحلا حلاصصم رصصانع
ة˘يرود˘ب ة˘قو˘˘فر˘˘م تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا
نمأل ةيئاصضقلا ةطرصشلا رصصانعل
.ةرئادلا

نم ةثجلا ىلع روثعلا متو اذه
يذ˘لا ،ن˘كصسم˘لا بحا˘صص فر˘˘ط

،ةليوط ةيرفصس دعب هدقفتل داع
لخدملا باب حت˘ف ه˘ي˘ل˘ع رذ˘ع˘ت˘ف
ماكحإاب اقلغم ناك هنوك يصسيئرلا

نا˘ك يذ˘لا ة˘ي˘ح˘صضلا فر˘ط ن˘˘م
ا˘م˘م تقؤو˘م ل˘كصشب ه˘ي˘˘ف م˘˘ي˘˘ق˘˘ي
حلاصصم راطخإا ىلإا هب ىعدتصسا
نكم˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا

ربع هيلإا جولو˘لا ن˘م ا˘هر˘صصا˘ن˘ع
روثعلا متيل لوألا قباطلا ةذفان

ىلع ي˘ق˘ل˘ت˘صسم ة˘ي˘ح˘صضلا ى˘ل˘ع
. مونلا سشارف

ن˘مألا ح˘لا˘صصم ا˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
رمأاب ةثداحلا يف اقيقحت تحتف
فوقولل ،ةيروهمجلا ليكو نم
.اهتاصسبÓم ىلع

نومحد نلدع

ة˘˘طر˘˘صشلا ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع ن˘˘كم˘˘˘ت
نم ،تنصشومت ن˘ي˘ع˘ب ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا
4 ن˘م ة˘نو˘كت˘م ة˘كب˘صش كي˘كف˘ت
نا˘تأار˘مإا م˘ه˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م سصا˘˘خ˘˘صشأا

،تاصسولهملا جيّورت يف ةصصتخم
نم اصسولهم اصصرق286 زجح عم
.«يزاتصسكإا» عون

ىلإا دوعت ةيلمعلا هذه تايثيح
حلاصصملا تاذل تامولعم دورو
هوبصشملا طاصشنلاب ديفت ،ةينمألا

تر˘˘ف˘˘صسأا ن˘˘يأا ة˘˘كب˘˘صشلا دار˘˘˘فأل
نم2 ف˘ي˘قو˘ت ن˘ع تا˘ير˘ح˘ت˘لا
دد˘صصب سسب˘ل˘ت ة˘لا˘ح ي˘ف ا˘هدار˘فأا
نارهو نم تاصسولهم ةيمك لقن

بقعو ،تن˘صشو˘م˘ت ن˘ي˘ع ها˘ج˘تإا˘ب
امهيف هبتصشملا دحأا لزنم سشيتفت
ن˘˘م ىر˘˘خأا ة˘˘ي˘˘م˘˘˘ك ز˘˘˘ج˘˘˘ح م˘˘˘ت
ىلإا ةفاصضإلاب ةيلقعلا تارثؤوملا
فيقوت مت ا˘م˘ك ،ءا˘صضي˘ب ة˘ح˘ل˘صسأا
رمألا قلعتيو ةكبصشلا دارفأا يقاب
نم غلابلا (ع.ع)وعدملا نم لكب
(أا.و) وعدم˘لاو ،ة˘ن˘صس92 رمع˘لا

يقاب سصخي اميف امأاو ،ةنصس63
ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت˘˘ي˘˘ف ة˘˘كب˘˘صشلا دار˘˘فأا
رمعلا نم ةغلابلا (ح.م ) ةوعدملاب
(ر.ق) ةوعدملا اذكو ،ةنصس23
. ةنصس92 رمعلا نم ةغلابلا

جارع Îنع

مهلايح ةينوناقلا تاءارجإلا تذختاو مهدصض تافلم تزجنأا

«ناتضسيدنولك»92و يضسكاط05 فقوت
جربلا يف ريضسلا قيلعت تاءارجإا اوفلاخ

صضرعو ةينطولا ةدحولاب صساصسملا يتمهت مهل تهجو
ةينطولا ةحلصصملاب رارصضإلا اهنأاصش نم تاروصشنم

نييفاحضص3 دضض ةيئاضضقلا ةباقرلا
«رخآ’ا توضصلا» ةديرجب

ةافولا ةلاح تاصسبÓم ىلع فوقوملل اقيق– تحتف نمألا حلاصصم

نم ةمدقتم دج لاح ‘ ةثج ىلع روثعلا
ركضسعم ‘ ةيدمÙاب نكضسم لخاد نفعتلا

مومصسلا هذه عيزوت تايلمعب ايصصخصش نÓفكتت ناتأارمإا اهدوقت

جيورت يف ةضصتخم ةينطو ةكبضش كيكفت
تنضشومت نيعب تاضسولهملا

يماحمو نويفحصص مهنيب نم صصاخصشأا8 نم نوكتت

هب ريهضشتلاب تددهو لامعأا لجر تزتبإا ةيمارجإا تاكبضش3 ـب ةحاطإ’ا

ب.نيرصسن

8 مصضت ،ةقحتصسم ريغ ايازم بلطو زازتبلاو ريهصشتلا يف ةصصتخم تاكبصش3 ،ينطولا كردلا قرف تككف
.يماحمو نويفحصص مهنيب نم صصاخصشأا

يراجلا ليرفأا9 ـلا يف مكحلاب قطنلا

انجضس تاونضس3 سسامتلا
طضشانلا دضض اذفان
يجاود ميهاربإا
ليكو صسمأا لوأا صسمتلا
ةمكحم ىدل ةيروهمجلا
انجصس تاونصس3 ،دمحمأا يديصس
يف طصشانلا دصض ،اذفان
ةيلو نم يبعصشلا كارحلا

،يجاود ميهاربإا ،مناغتصسم
ىلع صضيرحتلا مهت نع

صضرع ،حلصسملا ريغ رهمجتلا
اهنأاصش نم تاروصشنم عيزوتو
،ةينطولا ةحلصصملاب رارصضإلا

اذهو .صشيجلاب ريهصشتلاو
ـ641 ـ10 ،001 :داوملا مكحب
.تابوقعلا نوناق نم69و541
،تاداصس ةطف تحصضوأاو اذه

عافدلا ةئيه وصضعو ةيماحملا
يجاود نإا ،يأارلا يلقتعم نع

صسرام51 خيراتب لقتعا
ويديف دعب ،يصضقنملا
ةجصض ثدحأا يذلا ةدراطملا

لصصاوتلا عقاوم ربع
هروصص يذلاو ،يعامتجلا
قئاقد لبق ةرصشابم ينعملا

رورم ثداحل هصضرعت نم
تارايصس ةطحم يف طيصسب
مث ،مناغتصسم ةنيدمب ةرجألا
ناوعأا فرط نم هيلع صضبقلا
ىفتخا مث ،يندملا يزلاب نمأا
،ةعاصس27 نع ديزت ةدمل

صسفن نم91 خيراتب لثم ثيح
ةيروهمجلا ليكو مامأا ،رهصشلا

مث ،دمحأا يديصس ةمكحمب
هجو يذلا قيقحتلا يصضاق
،ركذلا ةفلاصسلا مهتلا هيلإا

ررقتو ،يجاود اهافن يتلاو
لوثملا ءارجإا ىلإا هعاصضخإا
لجأاتت نأا لبق ،رصشابملا
،صسمأا لوأا موي ىلإا ةيصضقلا

مكحلاب قطنلا متيصسو اذه
.يراجلا ليرفأا9 موي

ح.ماصستبإا
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ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإلا ة˘م˘ج˘˘ه˘˘لا د˘˘عا˘˘صصت˘˘ت
ءا˘بو˘لا را˘صشت˘نا ل˘ظ ي˘ف ةرو˘ع˘صسم˘لا
يني˘ط˘صسل˘ف˘لا بع˘صشلا د˘صض ي˘جا˘ت˘لا

لÓ˘ت˘˘حلا ة˘˘مو˘˘كح سسرا˘˘م˘˘ت ثي˘˘ح
تاماد˘عإلاو تو˘ي˘ب˘لا مد˘ه ة˘صسا˘ي˘صس
يف يصضارألا ةردا˘صصمو ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا

محل تيب ةق˘ط˘ن˘مو سسد˘ق˘لا ط˘ي˘ح˘م
يصضارألا هذه مصضل اديهمت ليلخلاو
نرقلا ةقفصص ىم˘صسي ا˘م˘ل ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘تو
لكصشيو دعي يذلا رمألا ةيكيرمألا

ة˘ق˘حÓ˘م˘لا بجو˘ت˘صسي بر˘ح م˘˘ئار˘˘ج
لوثملل اهيبكترم بلجو ةلءاصسملاو
نع م˘ه˘عدر˘ل ة˘ي˘لود˘لا ة˘لاد˘ع˘لا ما˘مأا

اهمرحت يتلا تابوقعلا هذه ةلصصاوم
ق˘فو ة˘صصا˘خو ة˘ي˘لود˘˘لا ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق˘˘لا
ةيقافتاو يناصسنإلا ي˘لود˘لا نو˘نا˘ق˘لا

.9491 ماعل ةعبارلا فينج
ة˘ي˘ل˘ي˘˘ئار˘˘صسإلا م˘˘ئار˘˘ج˘˘لا هذ˘˘ه نإا

يصضارألاو ىرصسألا قحب ةلصصاوتملا
ةرداصصملاب ةدده˘م˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا

لÓ˘خ تد˘عا˘صصت ي˘ت˘لاو عÓ˘ت˘بلاو
اديكأا˘ت لا ي˘ه ا˘م ي˘صضا˘م˘لا ر˘ه˘صشلا

قيبطت يف يصضام لÓتحلا نا ىلع
ة˘قر˘صسو ة˘ي˘كير˘ملا نر˘ق˘لا ة˘ق˘ف˘˘صص
با˘كتراو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا قو˘ق˘˘ح˘˘لا
دصض ةلصصاوتملا مئارجلا نم ديزملا
ند˘م˘لا قÓ˘غا رار˘م˘ت˘صساو ا˘˘ن˘˘ب˘˘ع˘˘صش
ى˘˘ل˘˘ع دو˘˘ي˘˘ق˘˘˘لا سضر˘˘˘فو ىر˘˘˘ق˘˘˘لاو
اهنامرحو ةينيطصسلفلا تا˘صسصسؤو˘م˘لا

ءابو ةحفاكم يف اهقوقح طصسبا نم
سسدقلا ةنيدم يف ةصصاخو انوروك
ن˘م د˘يز˘م˘لا ا˘ب˘كتر˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘حاو˘˘صضو
ناصسنإلا قوقح كهتنت يتلا مئارجلا

ةقحÓمل ًايلود كرحتلا يعدتصسي امم
هذه مهباكترا ىلع هتداقو لÓتحلا
ه˘ب تما˘ق ا˘م تط˘خ˘ت ي˘ت˘لا م˘ئار˘ج˘لا
دعاوقل يدحت ىفو ةيزانلاو ةيصشافلا

يناصسنإلا يلود˘لا نو˘نا˘ق˘لا ئدا˘ب˘مو
دكؤوي يذلا ةدحتملا ممألا قاثيم نم
ةلتحملا بوعصشلا قو˘ق˘ح د˘ن˘ب ى˘ل˘ع
.اهل ةيامحلا ريفوتو

ةيعامج˘لا تا˘بو˘ق˘ع˘لا ة˘صسا˘ي˘صس نإا
ةصسايصسو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا لزا˘ن˘م مد˘هو
نم لان˘ت ن˘ل ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا تا˘ماد˘عإلا

يذ˘لا ي˘ن˘ي˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘صشلا ةدارا
لÓ˘˘ت˘˘حلا ع˘˘م سشيا˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا سضفر˘˘˘ي
هتصسايصس لظ يف سشيعلا رارمتصساو
ةيعصسوتلا ةيرامعتصسلا ةيناطيتصسلا

ديوهتلا ةصسايصس لظ يف ةيناودعلاو
اهصسرامت ي˘ت˘لا ي˘قر˘ع˘لا ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لاو
سسدقلا يف نينطوتصسملا تاباصصع
راو˘غلا ق˘طا˘ن˘م ي˘فو ا˘ه˘ط˘˘ي˘˘ح˘˘مو
قطان˘م ن˘م ا˘هر˘ي˘غو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
ةصسايصس نأاو ةلتحملا ةيبرغلا ةفصضلا

سضاهجا يف حلفت نل تويبلا مده
لا ا˘ن˘ب˘ع˘صش د˘يز˘ت ن˘لو ة˘صضا˘˘ف˘˘ت˘˘نلا
هت˘صضا˘ف˘ت˘نا ة˘ل˘صصاو˘م ى˘ل˘ع ارار˘صصإا

.اهتاودأا ريوطتو
يتلا ةيمويلا تامادعإلا دهاصشم نأا
لÓ˘ت˘حلا سشي˘ج تاد˘حو ا˘ه˘ب˘˘كتر˘˘ت
˘ما˘مأا ا˘ه˘ن˘م سضع˘ب˘لا د˘ها˘صشن ي˘ت˘˘لاو
نو˘كت نأا بج˘ي زا˘ف˘ل˘˘ت˘˘لا تا˘˘صشا˘˘صش
ةدايقلاو ينيطصسلفلا بعصشلل ًازفاح
دهجلا لذ˘ب ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا

نم تايناكمإلاو تاقاطلا ديحوتو
اهميظنتو ةصضافتنلا رارمتصسا لجأا

ة˘كرا˘صشم˘لا ع˘ي˘صسو˘ت ر˘ب˘ع ًا˘ي˘˘ناد˘˘ي˘˘م
د˘˘صشح ل˘˘جا ن˘˘˘م ة˘˘˘ير˘˘˘ي˘˘˘ها˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
ينيطصسلفلا قحلل امعد تايناكمإلا

ة˘˘˘˘لود˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ما˘˘˘˘قإا ي˘˘˘˘لا لو˘˘˘˘صصوو
.ةلقتصسملا ةينيطصسلفلا

ينعم يا يلودلا تمصصلل دعي مل
ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإلا بر˘ح˘لا م˘ئار˘ج ها˘ج˘˘تا

تو˘ي˘ب˘˘لا مد˘˘ه ا˘˘هر˘˘خآا نا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لاو
يف ىرصسأÓل ةيناديملا تامادعإلاو
ة˘مو˘كح سضفرو لÓ˘ت˘حلا نو˘ج˘˘صس
نم ىرصسألا حارصس قÓطإا لÓتحلا
انوروك ءا˘بو را˘صشت˘نا ع˘م ا˘ه˘نو˘ج˘صس
ر˘ي˘صصم نو˘ه˘جاو˘ي م˘ه˘كر˘تو ل˘تا˘ق˘لا

تاناملربلا نم بلطتي امم لوهجم
حرط ةرورصض ةيلودلا تاصسصسؤوملاو
قيقحتو تلوادملل عيصضاوملا هذه
عم سضرتعت اهنأل اهتصشقانمو ةلادعلا
مدخت لو ةيناصسنإلا ةيلودلا ريياعملا
ةلودل مظنملا يباهرإلا لمعلا ىوصس
.لÓتحلا

هيف لصصاوتت يذلا تقولا يف هناو
بو˘ل˘ط˘م˘لا تا˘ب˘ف لÓ˘ت˘حلا م˘ئار˘˘ج

يف مئارجلا هذه حصضف يلع لمعلا
لجأا نم اهقيثوتو ةيلودلا لفاحملا

ة˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لا ة˘م˘كح˘م˘لا ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘ع˘˘فر
لودلل ةينطولا م˘كا˘ح˘م˘لاو ة˘ي˘لود˘لا

كرحتلا فيثكت يلع اصضيا لمعلاو
ريفوت ةرورصضب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا ل˘جا ن˘م
ينيطصسلفلا بعصشلل ةيلودلا ةيامحلا

يف قيقحتلل ةيممأا ةنجل ليكصشتو
نيمرجملا ة˘ب˘صسا˘ح˘مو م˘ئار˘ج˘لا هذ˘ه
تاب هناو مهفلخ فقي نمو ةلتقلاو
نم ةصصاخو ايلود كرحتلا مهملا نم
ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘عا˘بر˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق
فقول ل˘جا˘ع˘لاو يرو˘ف˘لا ل˘خد˘ت˘لاو
تاءاد˘˘˘ت˘˘˘علاو م˘˘˘ئار˘˘˘ج˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘ك
ةيلمع˘لا ءا˘ي˘حإا ةدا˘عإاو ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإلا
ةد˘يد˘ج ر˘ي˘يا˘ع˘˘م ق˘˘فو ة˘˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلا
ةلودلا ةماقإاو لÓتحلا ءاهنإا نمصضت
اهتمصصاعو ةلقتصسملا ةين˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
.سسدقلا

Úطصسلف ‘ ةنصس◊ا اياونلا Òفصس
حابصصلا ةديرج رير– صسيئر

ةينيطصسلفلا

نرقلا ةقفضص قيبطت فقول «يلودلا لخدتلا» بولطم
ةودقلا يرصس  : ملقب

07
ن˘م بور˘ه˘لا ة˘ن˘كم˘م˘لا ل˘ب˘˘صسلا ل˘˘كب لوا˘˘حأا

ن˘م سصل˘خ˘ت˘لاو ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف عو˘˘صضو˘˘م
سضغو ،ءا˘بو˘لا سسي˘باو˘كو سضر˘م˘˘لا سسوا˘˘صسو
ة˘˘م˘˘ئا˘˘قو طور˘˘صشلا ة˘˘ل˘˘صسل˘˘صس ن˘˘˘ع فر˘˘˘ط˘˘˘لا
لود˘جو تا˘عو˘ن˘م˘م˘لا ة˘لو˘˘ط˘˘مو تادا˘˘صشرإلا
رابخألا تارصشن نع Óًيلق داعتبلاو ،تاميلعتلا
عاطقنلاو ،ةيملاعلا ةزفلتلا تاطحمو ةيمويلا

ةيبطلاو ةيداصصتقلاو ةيصسايصسلا جماربلا نع
،هنم رذحتو ءابولا نع ثدحتت يتلا ةيحصصلاو
هروصص لقنتو ،هثداوح لجصستو هرهاظم ددعتو
ىتوملا نم هاياحصض يصصحتو ،هرابخأا رصشنتو
ة˘يدا˘صصت˘˘قلا هرا˘˘ثآا د˘˘صصر˘˘تو ،ن˘˘ي˘˘با˘˘صصم˘˘لاو
تاصصروبلاو لا˘م˘لا قاو˘صسأا ى˘ل˘ع ه˘تا˘ي˘عاد˘تو
ىوتصسمو سضرألا ناكصس لبقتصسمو ،ةيملاعلا

ذخآلا ملاعلل ًةمتاق ًةروصص مصسرتو ،مهتصشيعم
،فعصضلاو رايه˘نلاو ،طو˘ق˘صسلاو ح˘نر˘ت˘لا ي˘ف
ُعيراصشم هعم ِدجُت ل انوروك نم هباصصأا امف
.سضوهنلا ططخ وأا ةيمنتلا جمارب لو ةثاغإلا

بعرو سضر˘م˘لا سسجاو˘هو ءا˘بو˘لا سسي˘باو˘˘ك
ةعصسو ةايحلا بحر انيلع تقيصض ،هب ةباصصإلا
ًةّرُم ،ةدقعمو ةبعصص اهيف انتايح تلعجو ،ايندلا

اهيف عاتمتصسلا ةعتم نم انتمرحو ،ةيصساقو
تَمsرَحو ،انرود يف انتصسبحو ،اهنم ةدافإلاو
ط˘باو˘صضبو ىدار˘ف لإا ا˘ه˘ن˘م جور˘خ˘لا ا˘ن˘ي˘ل˘˘ع
يعصسلاو انلامعأا ةلوازم نم انتعنمو ،ةمراصص
ن˘م عراو˘صشلا تل˘خ˘˘ف ،ا˘˘ن˘˘مو˘˘ي تو˘˘ق بصسكل
،ةيراجتلا تÓحملاو قاوصسألا تقلغأاو ،ةراملا

،ةيمو˘م˘ع˘لا تارا˘ي˘صسلاو تÓ˘فا˘ح˘لا تف˘قو˘تو

تق˘ل˘غأاو ،سسراد˘م˘لاو تا˘ع˘ما˘ج˘لا تل˘ط˘˘ع˘˘تو
ىل˘ع ٌقاو˘طأا تبر˘صضو ،سسئا˘ن˘كلاو د˘جا˘صسم˘لا
تفقوتو تاراطملا تقلغأاو ،رباعملاو دودحلا
تاناويحلا تدغو ،ةيرحبلاو ةيوجلا ةحÓملا
،ةدورطم بÓكلاو ططقلاو ،ةهوركم ةفيلألا

يهف ،ةرجاهملاو ةدفاولا رويطلا ديصص عنمو
سضار˘مألا ل˘ق˘ن˘ت د˘قو ،ف˘ي˘خ˘تو بعر˘لا ر˘ي˘ث˘˘ت
.بيصصتو

تفقوتو ،ةيرطفلا ءاصسنلا ةــــعتم تلطعتو
ة˘ير˘صست˘لاو ة˘ي˘ل˘صست˘لا ة˘ل˘ي˘صسو ة˘صسرا˘˘م˘˘م ن˘˘ع
قوصستلا ىلع تارداق ندع˘ي م˘ل˘ف ،ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا

لاحملا ةهجاو ةدهاصشمب عت˘م˘ت˘لاو ،لاو˘ج˘ت˘لاو
تاودأا مادختصسا نع نعنتماو ،ءايزألا ديدجو
يف sنعَبَقو ،ةريهصشلا جايكملا عاونأاو ةنيزلا
،ةلاحلا ِتار˘ي˘صسأا ٍتا˘ن˘يز˘ح ٍتا˘صسئا˘ب ن˘ه˘تو˘ي˘ب
ةمÓصسلا لجو زع هللا نلأاصسيو ،جرفلا نرظتني
سضرملا نم ةاجنلا لجاعو ،نهبابحألو نهل
دقف ،ًايناث خبطملا نم سصÓخلا ةعرصسو ،ًلوأا
تابلطلا ةرثك نم نبعتو ،sنرَقو هيف sنَكَصس
مربتو دلوألا ةريح نم ًاعرذ نقصضو ،اهعونتو
ٍتلوكأام نع مهناهذأا قتفتت نيذلا ،جاوزألا

هلك ليللا نوصضقي ،ٍة˘ب˘ي˘ج˘ع ٍة˘م˘ع˘طأاو ٍة˘ب˘ير˘غ
نو˘صضم˘ي م˘ث ،ا˘ه˘ب ذذ˘ل˘ت˘لاو ا˘ه˘ل˘كأا ي˘ف ًار˘ه˘˘صس
ليمت ىتح نوحصصي Óف ًامون راهنلا ةباحصس
نم اوصضهنيل ،برغت وأا بورغلا وحن سسمصشلا
نم ةقباصسلا مه˘ت˘ل˘ي˘ل رار˘كت اود˘ي˘ع˘يو م˘ه˘مو˘ن

.ٍديدج
ةكرحب جصضي ناك يذلا عراصشلا ىلإا تلزن

يتلا ،ةا˘صشم˘لاو ة˘ي˘لآلا تا˘جرد˘لاو تارا˘ي˘صسلا
ي˘ن˘ل˘ع ،دو˘جو˘لا ن˘كاو˘صس ي˘ف ةا˘ي˘ح˘˘لا ثع˘˘ب˘˘ت
ةنوحصشملا تيبلا ءاوجأا نم سصÓخلا عيطتصسأا
تايئاصصحإا عا˘م˘صس بن˘ج˘تو ،سضر˘م˘لا را˘ب˘خأا˘ب
ًايلاخ هتدجوف ،قلقلل ةريثملا ةيبطلا تاهجلا

مهنم ٍةلق نم لإا ،يحلا ناكصس نمو ةراملا نم
،تازا˘ف˘ق˘لا نو˘صسب˘ل˘يو تا˘ما˘م˘˘كلا نو˘˘ع˘˘صضي
م˘˘ه˘˘ج˘˘ئاو˘˘ح ماد˘˘قألا ى˘˘ل˘˘ع ًا˘˘ي˘˘صشم نو˘˘صضق˘˘ي
هيف تارايصسلا امنيب ،ٍدحأاب كاكتحلا نوبنجتيو
ةرتف تلاط دقو قيرطلا يبناج ىلع ةفقوتم
اهمادختصسا ن˘ع ا˘ه˘با˘ح˘صصأا ع˘ن˘ت˘ماو ،ا˘ه˘فو˘قو
تاداصشرإÓل ًاعوصضخو ،تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا˘ب ًا˘ماز˘ت˘لا
ةمارغلا نم ًافوخ ًانايحأاو ،تويبلا يف ءاقبلاب
.نيفلاخملا دصض ةطرصشلا اهررحت يتلا ةيلاملا

تيبلا تايجاح سضعب ءارصش يف تبغر اذإا امأا
يبطلا يزلاب نوفظوم ينئجافيف ،ةيرورصضلا
تÓ˘ح˘مو تا˘ي˘نوا˘ع˘ت˘لا باو˘بأا ى˘ل˘ع نو˘ف˘ق˘˘ي
نئابزلا نومزل˘ي ،ةر˘ي˘ب˘كلا را˘صضخ˘لاو ة˘لا˘ق˘ب˘لا
لا˘ح˘م˘لا ى˘لإا لو˘خد˘لا ل˘ب˘ق م˘ه˘يد˘يأا م˘ي˘ق˘ع˘ت˘˘ب
Ó˘ئ˘ل ا˘ه˘ي˘لإا م˘ه˘لو˘خد نو˘م˘ظ˘ن˘يو ،ة˘يرا˘ج˘˘ت˘˘لا
،با˘صسح˘لا ق˘يدا˘ن˘صص ما˘مأا وأا ا˘ه˘ي˘ف او˘م˘حاز˘ت˘ي
ن˘˘م فا˘˘خ˘˘ت ةرذ˘˘ح سسا˘˘ن˘˘˘لا نإا˘˘˘ف كلذ م˘˘˘غرو
ام ةصسمÓم بنج˘ت˘تو ،ا˘ه˘صضع˘ب ن˘م بار˘ت˘قلا
ٌعورزم توملا نأاكو ،اهصسمل نأا هريغل قبصس
م˘هر˘ث˘كأا نأا م˘غر ،ل˘ح˘م˘لا ن˘م ٍة˘يواز ل˘ك ي˘ف
.تامامكلا نوعصضيو تازافقلا نوصسبلي
فا˘كت˘علاو تي˘ب˘˘لا ي˘˘ف ءاوز˘˘نلا ُترر˘˘ق ادإاو
ف˘تا˘ه˘لا˘˘ب لا˘˘غ˘˘صشنلاو ،سسا˘˘ن˘˘لا ن˘˘ع ًاد˘˘ي˘˘ع˘˘ب

،يعامتجلا لصصاوتلا لئاصسو نم ةدافتصسلاو
،ةصساردل ريصضحتلا وأا لاقم ةباتكب ةرصشابملا وأا
ءا˘˘قد˘˘صصألا ن˘˘م تلا˘˘صصتلا ي˘˘ل˘˘ع تلا˘˘˘ه˘˘˘نا

لخاد نم ،نار˘ي˘ج˘لاو ل˘هألا ن˘مو ،فرا˘ع˘م˘لاو
ريغ اننيب عوصضوم ل هنأاكو ،هجراخو رطقلا
لغصشلا يهف ،اهاوصس نع ثيدح لو انوروكلا
اهلÓخ لكلاو ،كرتصشملا عوصضوملاو لغاصشلا
ٍبيب˘طو ٌر˘ي˘ب˘خوٍ م˘لا˘عو ،ٍه˘جو˘مو ٍح˘صصا˘ن ن˘ي˘ب
ىتح ،هبنيو رذحيو للحيو فصصي ،ٍجلاعمو
ٍةلاح يف سشيعي عمصسي ام لوهل عيمجلا تاب
،ٍةحيصصن لكل عصضخيف ،علهلاو سسوهلا نم
ًايهن ٍرمأا لكب لمعيو ،ٍهيجوت لكل بيجتصسيو
.ًةباجتصسا وأا

سضر˘م˘لا نا˘ي˘صسن لوا˘حأا ا˘نأاو ُتع˘صضو ُتر˘˘ح
،تعطتصسا امف ةباصصإلا سسجاوه نم سصلختلاو
ام ل˘ك ن˘كلو ،تد˘ه˘ت˘جاو تلوا˘ح ي˘ن˘نأا م˘غر
تاصشاصش ىلعو ،اهجراخو تويبلا يف انلوح
يعامتجلا لصصاوتلا تا˘ح˘ف˘صصو نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا
تراصص ةتكنلا ىتح ،هنع ثدحتيو هب ركذي

ةركف˘لا ه˘ن˘م ي˘ق˘ت˘صست تذ˘خأا ة˘با˘عد˘لاو ،ه˘ن˘ع
ةفيفخلا تافطÓملاو ،ةفرطلا هلوح جصسنتو
،هنم اهطويخ جصسنتو هيلع دمتعت ةجمصسلاو
وأا ،هليحر لبق هاصسنن نأا عيطتصسن ًاقح لهف
ه˘نأا مأا ،هدو˘جو ل˘ظ ي˘ف ه˘لا˘م˘هإا ى˘ل˘˘ع ىو˘˘ق˘˘ن
لبق انملؤويصسو ،هيلع رصصتنن نأا لبق انعجويصس
نوملاعلا رذني امك رصسخنف ،ةمتاخ هل عصضن نأا
ًةبحأا سسوريفلا رطاخمب نوفراعلاو سضرملاب
 .ءاقدصصأاو انل

هِضسِجاوهو انوروك سسيباوك نم ِبورهلل ٌةلواحم
يوادللا فصسوي ىفطصصم .د ملقب

نيد» ةحجانلا ةياورلا فلؤوم حبصصأا
م˘˘صضخ ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘صسور˘˘ي˘˘ف «ز˘˘ت˘˘˘نو˘˘˘ك
يتلا ةصشحوتملا ةرماؤوملا تايرظن
لبق ديدجلا انوروك سسوريفب تأابنت
لÓ˘خ ن˘م ى˘ت˘ح ا˘ًب˘ير˘ق˘ت ا˘ًما˘ع04
ةينيصصلا ة˘ن˘يد˘م˘لا م˘صسا˘ب ه˘ت˘ي˘م˘صست
.91 ديفوك اهيف عرتخا يتلا
نم فطتقم ةكراصشم ارخؤوم تمت
فلؤوملل1891 ما˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘ياور˘˘˘˘˘لا
«مÓظلا نويع» ناونعب يكيرمألا

ن˘ع بت˘ك نأا د˘ع˘ب تنر˘ت˘˘نإلا ى˘˘ل˘˘ع
بير˘˘˘غ ل˘˘˘كصشب ه˘˘˘ب˘˘˘صشي سسور˘˘˘ي˘˘˘ف
نكمي هنأا نم ءاربخلا رذح اًصسوريف
ىد˘˘˘حإا لو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت .ًءا˘˘˘˘بو ل˘˘˘˘كصشي نأا
ةراصشإا يف ةياورلا يف تايصصخصشلا

تلكصش يتلا ا˘ه˘صسف˘ن ة˘ن˘يد˘م˘لا ى˘لإا
ةدام نأا يلاحلا يملاعلا ءابولا ةرؤوب
ي˘ف ا˘هر˘يو˘˘ط˘˘ت م˘˘ت «004 نا˘˘˘هوو»
ةنيد˘م جرا˘خANDR تاربت˘خ˘م
تايصصخصش ىدحإا لوقت .» ناهوو
سسف˘˘ن ى˘˘لإا ةرا˘˘صشإا ي˘˘˘ف . ة˘˘˘ياور˘˘˘لا
ي˘م˘لا˘ع˘لا ءا˘˘بو˘˘لا ةرؤو˘˘ب ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا
.يلاحلا
ةرقفلا رصشن يذلا نوتنيه كين رصصأا
ن˘˘يد» ة˘˘ياور نأا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘صصألا

1891 ماع تردصص يتلا «سستنوك
«! انوروك سسوريف ءابوب تأابنت دق
ثادحأا نيب هباصشتلا لعج ام ناعرصس
ن˘˘م مو˘˘ي˘˘لا ثد˘˘ح˘˘ي ا˘˘مو ة˘˘ياور˘˘˘لا
نم تراثأا امك ةيصسوريف تاديرغت

ظحلو ، ةرماؤوم تايرظن رخآا بناج
ةرماؤوملا ةيرظن تقلطأا فيك ءارقلا
حÓ˘˘صسلا» ه˘˘نأا˘˘ك نا˘˘هوو سسور˘˘˘ي˘˘˘ف
وأا ةنيدم ىلع ءاصضق˘ل˘ل» «ي˘لا˘ث˘م˘لا
.«هلمكأاب دلب
ةبيرق ةنعل اهنأا لوقأا نأا عيطتصسأا»
دمألا ةليو˘ط ة˘نا˘صضح .لا˘م˘كلا ن˘م
لثم ةيدعم ، سضارعأا نودب راصشتناو
ىعدي مدختصسم نهكتي» ... ميحجلا
ا˘م نا˘عر˘صس كلذ ع˘مو . ي˘ت˘ي˘˘ن˘˘ير˘˘ت
‐ ةءوب˘ن˘لا تا˘ير˘ظ˘ن د˘يد˘ع˘لا سضفر
ع˘ئا˘قو˘لا ي˘صصق˘ت˘ل ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت لا˘˘قو
نأا «سسبو˘˘ن˘˘صس» ع˘˘قو˘˘م ة˘˘ط˘˘˘صساو˘˘˘ب
«ناهوو لبق نم يمصس دق سسوريفلا

» .هباصشتلا هجوأا تهتنا ثيح

بب˘˘صس د˘˘جو˘˘ي ل ه˘˘نأا ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘˘صشم
هعارتخا مت91 ديفوك نأاب داقتعÓل
ى˘لإا ر˘ي˘صشت ا˘م˘ك نا˘صسنإلا ل˘ب˘ق ن˘˘م
«سسبو˘ن˘صس» را˘صشأاو ، .ة˘ياور˘˘لا كلذ
ةياورلا يف سسوريفلا نأا ىلإا اصضيأا
٪001 تايفو لدعم نع ثدحتي
تايفولا ةبصسن ٪2 لدعمب ةنراقم
. ا˘نورو˘ك ي˘لا˘˘ح˘˘لا ءا˘˘بو˘˘لا بب˘˘صسب
تمصس ة˘ياور˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘صصألا ة˘خ˘صسن˘لا
وهو »004 يكروغ» ب سسوريفلا
ة˘ن˘يد˘م˘لا م˘صسا ن˘م ى˘حو˘ت˘صسم م˘صسا
ا˘ه˘ي˘ف ه˘عار˘ت˘خا م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘صسور˘لا

يف نيصصلاب اهرييغت متيصس يتلاو
بر˘ح˘لا ة˘يا˘ه˘ن د˘ع˘˘ب9891 ما˘˘˘˘ع
يلياذ ةيموي كلذ تقثو امك ةدرابلا

.رينيمازغيإا
، ةبتكم بحاصص ناو تربلأا حرصصو
جنينروم انياصشت ثواصس ة˘ف˘ي˘ح˘صصل
ا˘ًفور˘ع˘مو ا˘ًي˘كذ ا˘ًب˘تا˘ك نإا ، تصسو˘˘ب
ى˘ل˘ع اًردا˘ق نو˘كي˘صس ز˘ت˘نو˘ك ل˘ث˘˘م
ا˘ه˘نو˘كل ةر˘ماؤو˘م˘ل نا˘هوو را˘ي˘˘ت˘˘خا
. ثاحبألا زكارم نم ديدعلا مصضت
بحا˘˘صص «ي˘˘ك و˘˘ه» بتا˘˘كلا لا˘˘قو
«غ˘˘نو˘˘ك غ˘˘نو˘˘ه ة˘˘˘م˘˘˘ير˘˘˘ج» ة˘˘˘ياور
يلايخلا ؤوبنتلا» نأا اًصضيأا ةفيحصصلل
تنك اذإا» : فاصضأاو ، عئاصش رمأا »
هنأا ىلع نهارأا ، اًقح اًبعصص ودبت
يأل تاءو˘ب˘ن˘لا فا˘صشت˘˘كا كن˘˘كم˘˘ي

ىتح زتنوك قلعي مل .«اًبيرقت ثدح
.تايرظنلا هذه ىلع نآلا

 ؟انوروك سسوريفب1891 ماع «زتنوك نيد» ةياور تأابنت له
يقح هدبع  : ملقب
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 «ةيدبأا داجمأا»و ةقيقحلا فوج نم يضصوضصن
برعلاو رئازجلا دجم اهايانث نيب لمحت

سسناسسيلو سسويرولاكب ىلع ةلسصحتم ،خيرات ةذاتسسأا اماع72 ةبحاسص رئازجلا فلسشلا ةي’و نم فيطللا دبع ةنيمأا
.ةبتاكو ةيملاعلا ةيبرعلا ةيميداكأ’ا نم مولبدو ةديلبلا ةعماج

ة˘˘با˘˘ت˘˘˘ك˘˘˘لا تأاد˘˘˘ب ي˘˘˘ت˘˘˘م
؟تايادبلا تناك فيكو

ةلحرم ذنم تناك ةباتكلا ةيادب
ة˘ب˘لا˘ط تن˘ك ثي˘ح ،ة˘يو˘˘نا˘˘ث˘˘لا
يف ةقوفتم بدأÓل ةبحم تاغل

تكردأا اهنيح سصوصصنلا ةباتك
نأا بجيو ةباتكلا ةبهوم يل نأا
.رثكأا اهلقصصأا

كسصوسصن نيبتك˘ت ف˘ي˘ك
؟رعسشلل كروسصت وه امو

فو˘˘ج ن˘˘م ي˘˘صصو˘˘صصن بت˘˘˘كا
ى˘ع˘صست ي˘ت˘لا ع˘قاو˘لا ة˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح
ل˘ئا˘صسر˘لا ل˘˘ق˘˘ن ى˘˘لإا فد˘˘ه˘˘تو
ة˘ج˘لا˘ع˘مو ة˘فدا˘ه˘لاو ة˘ل˘ي˘ب˘ن˘˘لا
وه رعصشلل يروصصت ،اياصضقلا
ىلع لطأا اذا يذلا قيربلا كاذ
اذا ا˘صصو˘صصخ ا˘هرا˘نأا ءا˘م˘ل˘ظ˘˘لا

.افداه ايقيقح ناك
؟كتاكراسشم نع اذام

تا˘˘كرا˘˘˘صشم ةد˘˘˘ع ي˘˘˘ل تنا˘˘˘ك
ةدع يلو يتيلو لخادو ةينطو
.اهب زتعأا تاداهصش

سصوصصن ة˘عو˘م˘ج˘م كل رد˘صص
«ةيدبأا داجمأا» ناونعب ةموصسوم
ةعومجملا هذه نع رثكأا انيثدح
اهتاعوصضوم ،ئراقلل ةير˘غ˘م˘لا

؟ةيلامجلاو ةينفلا اهتازكترمو
نع ةرابع ةيدبأا داجمأا يباتك
تلو˘ق˘م ،تلا˘˘ق˘˘مو د˘˘ئا˘˘صصق
د˘ج˘م˘لا  ا˘ها˘يا˘ن˘ث ن˘ي˘ب ل˘م˘˘ح˘˘ت
هتتحن يذلا يبرعلاو يرئازجلا
سسوا˘صشلا ف˘قاو˘مو تلو˘ط˘˘ب
ىلا رهدلا ناردج ىلع رئارحلاو
ررصضتي  هعجو لاط ناو دبلا
دوعيو ،طقصسي نل هللاو نكل
قاب اندجم نا ركذألو هللا نذإاب

د˘˘ن˘˘صسلا ر˘˘ي˘˘خ ا˘˘ن˘˘˘نأل لوز˘˘˘ي ل
.ادبأا نوتومي ل دجملا عانصصف
طيصسب بولصسأاب ه˘ل˘ك ي˘با˘ت˘كف
ه˘م˘ه˘ف ئرا˘ق˘ل˘ل ى˘ن˘˘صست˘˘ي ي˘˘ك
اهرخاوأاو لئاصسرلا هذهب ذخألاو
.مهل ةرصضم ل ةعفنم

،سضرتفملا كئراق وه نم
ف˘˘ي˘˘ك ،ه˘˘يرو˘˘سصت˘˘ت ف˘˘ي˘˘˘ك
ع˘˘م ه˘˘˘ل˘˘˘عا˘˘˘ف˘˘˘ت ي˘˘˘ع˘˘˘قو˘˘˘ت˘˘˘ت
؟كتاجاتنإا

هجوأا يئراق نع ملكتا نأا لبق
يفو رئازجلا يف انه هل ةيحت
،ناكم لك يفو يبرعلا نطولا
ا˘م˘ب ل˘ب˘ق˘ي˘صس ه˘نا ه˘ع˘قو˘تأا ا˘نأا˘ف
نأا هثحيو هركذيصس هنأل هتبتك
هنطو˘ل ن˘م˘يألا د˘عا˘صسلا نو˘كي
نطولا هد˘ج˘م ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لاو
هبع˘صش هز˘ئا˘كر ن˘م بصصت˘ن˘م˘لا

يوقلا بعصشلا نم درف ئراقلاو
ه˘˘ن˘˘طو ى˘˘ل˘˘ع رو˘˘ي˘˘غ˘˘لا ي˘˘بألا

ولو مهديفي نأا ىنمتأا ،هدجمو
.Óيلق

ة˘˘˘˘˘ياد˘˘˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘˘˘ف ظ˘˘˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘˘˘ي
ن˘م قÓ˘ط˘ن’ا كتا˘˘جا˘˘ت˘˘نإا
سسك˘ع ر˘ع˘˘سشلاو ر˘˘طاو˘˘خ˘˘لا

ن˘˘يذ˘˘لا با˘˘ب˘˘سشلا ة˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘غ
با˘˘˘˘ط˘˘˘˘خ˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل نو˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ي
ي˘˘˘ف بب˘˘˘سسلا ا˘˘˘م ،ي˘˘˘ئاور˘˘˘لا

ىلإا كلذ دو˘˘˘ع˘˘˘ي ل˘˘˘ه ،كلذ
ي˘˘˘˘˘ف ةدو˘˘˘˘˘سصق˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘غر
ة˘لوا˘ح˘˘م ه˘˘نأا مأا كن˘˘يو˘˘ك˘˘ت
تاذ ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘م˘˘˘ئاد
؟رعسشلا

تلوقم˘لاو تلا˘ق˘م˘لا˘ب تأاد˘ب

سصخت رثكألاب اهنأل دئاصصقلاو
،ةياورلا سسكع يباتك عوصضوم
بتكأاصس ةيتآلا مايألا يف امبر
.اهيف

در˘ج˘م كر˘طاو˘خ ل˘˘ك ل˘˘ه
ت’ا˘ح ا˘ه˘ع˘ي˘م˘ج مأا لا˘ي˘خ
؟ةيعقاوو ةيقيقح

ل يقيقح هلك يباتك ىوتحم
يرئازجلا دجملا نأل لايخلا نم
تلا˘˘ط ناو يد˘˘˘بأا ي˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لاو
.تابدنلا

عدبم وأا بيدأاو ركفم لكل
نيوكت يف تمهسسأا رداسصم

ةماعلا ةيفاقث˘لا ه˘ت˘ي˘ف˘ل˘خ
روطتو ةيمنتو ،ةهج نم
لا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘ف ه˘˘˘˘˘تا˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘م
رداسصم يه امف ،هسصسصخت
ناك يتلا ةفرعملا لهانمو
نيوكت يف رثأ’ا ربكأا اهل

ةماعلا ةيفاقثلا كتي˘ف˘ل˘خ
ةي˘م˘ل˘ع˘لا كت˘ي˘ف˘ل˘خ ًا˘سضيأاو
؟كسصسصخت لاجم يف

ي˘ف تم˘ه˘صسا ي˘ت˘˘لا ردا˘˘صصم˘˘لا
وه ةيفاق˘ث˘لا ي˘ت˘ي˘ف˘ل˘خ ن˘يو˘كت
تلوطب نم Óبق  برعلا رثآام
ي˘ف تصضخ˘م˘ت ي˘ت˘لا ف˘قاو˘˘مو
نمو يبرعلا ن˘طو˘لاو ر˘ئاز˘ج˘لا
يذلا  نآلا هصشيعن يذلا عقاولا

ررصض لكف ،عونخلاب لبقي ل
دهعلا ىلع نحنو ةوق انديزي
ريصشبلل أار˘قأا ي˘ن˘نأا ا˘م˘ك ،نو˘قا˘ب
سسيداب نب ةمÓعلاو يميهاربلا

نكل ،مهريغو مصساقلا حيمصسو
ةي˘ن˘طو˘لا ن˘م ي˘حو ي˘ب˘ل˘ق ي˘ف
يناوخاو ين˘طو ى˘ل˘ع ة˘ف˘نألاو
  .ناكم لك يف  برعلا

ي˘ت˘لا ع˘يرا˘سشم˘˘لا ي˘˘ه ا˘˘م
؟اهزاجنإاب نيملحت

يه اهيلإا اوبصصأا يتلا عيراصشملا
د˘ي˘ف˘تو ع˘ف˘ن˘˘ت ي˘˘ل بت˘˘ك ةدلو
نوكأا نأاو ،ناكم لك يف ريغلا
لو ر˘ث˘كأا ل ر˘ي˘غ˘ل˘ل ر˘ي˘خ ةود˘ق
.لقأا

ةريخأ’ا كتملك يه ام
؟ةديرجلو ءارقلل

 ةريخألا يتملك
ي˘ي˘حأا ،ر˘كصشلا ل˘يز˘ج كر˘كصشأا
ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ي˘ئار˘قو ي˘ئا˘ب˘˘حأا

ن˘طو˘لا ي˘ف  ي˘ن˘ي˘ع˘با˘ت˘م ل˘كو
لوصصولا لجأا نم فق ،يبرعلا

ن˘ي˘كصس ن˘م ة˘فا˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع و˘˘لو
هيف ام ىلإا مكايإاو هللا انقفو
.هللا ءاصش نا ريخ

فسسوي نب . رسضخل . أا:اهرواح

مدلا نقح زكارم نم برقتلل مهتدسشان
ةيحسصلا تاسسسسؤوملل ةعباتلا

نئمطت مدلاب ةياجبب نيعربتملا ةيعمج
انوروك ءابو نم نيعربتملا

نيعربتملا ةيع˘م˘ج د˘صشا˘ن˘ت
ة˘˘˘يا˘˘˘ج˘˘˘ب ة˘˘˘يلو˘˘˘˘ب مد˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ن˘م بر˘ق˘ت˘ل˘ل ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

ة˘ع˘با˘ت˘لا مد˘لا ن˘ق˘˘ح ز˘˘كار˘˘م
دصصق ةيحصصلا تاصسصسؤوملل
تائف فلتخم عم نماصضتلا
ةجاح˘ب م˘ه ن˘يذ˘لا ى˘صضر˘م˘لا

ةدا˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ى˘˘˘لا ة˘˘˘صسا˘˘˘˘م
نيذ˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘يو˘ي˘ح˘لا
ىصضرم ،ايمينلا نم نوناعي
˘˘مد˘˘لا ر˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘لا ،نا˘˘˘طر˘˘˘صسلا
،ي˘˘˘˘م˘˘˘˘صسÓ˘˘˘˘ط ،ي˘˘˘˘ثارو˘˘˘˘˘لا

ة˘˘ي˘˘حار˘˘ج˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لاو
يف ةصصاخ ،..ةيلاج˘ع˘ت˘صسلاو
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘صصلا فور˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘لا
اهصشيع˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صسلا
د˘ي˘ن˘ج˘ت ن˘م ة˘ح˘صصلا عا˘ط˘˘ق
ة˘فا˘ك ر˘ي˘خ˘صستو را˘ف˘ن˘ت˘˘صساو
ةيرصشبلاو ةيدا˘م˘لا ل˘ئا˘صسو˘لا
ءا˘˘بو را˘˘صشت˘˘نا ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م˘˘˘ل

يتلا ةحئا˘ج˘لا هذ˘ه ،ا˘نورو˘ك
نيعربتملا ةيصسفن ىلع ترثأا

،ىودعلل مهصضرعت  نم افوخ
مقاطلا نإاف راطلا اذه يفو
تايلمع ىلع مئاقلا يحصصلا

ن˘ق˘ح ز˘كار˘م ي˘ف مد˘لا ع˘م˘ج
يف فوخ ل هنأا دكؤوي ،مدلا

ة˘ي˘ل˘م˘عو ،عو˘˘صضو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه
تاءارجإلا قفو متتصس عربتلا
ناو ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘قو˘˘˘لا
هذ˘ه˘ب ل˘ق˘ت˘ن˘ي ل سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا

ل˘˘˘ك نا نو˘˘˘ك ة˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘˘لا
ةطاحم ق˘فار˘م˘لاو ل˘ئا˘صسو˘لا
ميق˘ع˘ت˘لا ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك ة˘جرد˘ب
ءادنلا اذه لّعلو ،ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لاو
مدلاب نيعربتملا ةنأامطل ءاج
ذا˘˘ف˘˘ن يدا˘˘ف˘˘˘تو ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
يفو ،ايلاح رفوتملا نوزخملا
سضيو˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل تقو˘˘˘˘˘لا تاذ
ةدام نم سسوصسحملا سصقنلا
ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘ف مد˘˘˘˘˘لا
هر˘ي˘فو˘تو ،تا˘ي˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لا
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل ة˘ي˘˘فا˘˘ك ةرو˘˘صصب
ىقبت يت˘لا ى˘صضر˘م˘لا تا˘ئ˘ف
ة˘نو˘هر˘م ة˘ي˘ح˘صصلا م˘ه˘تا˘ي˘ح
يتلا ةداملا هذه رفوت ىدمب
ى˘لا ة˘م˘صسب˘لا م˘ه˘ل د˘ي˘ع˘ت د˘ق
لملا مهيف يمنتو مههوجو
هذه قايصس يفو ،ةايحلا يف
عر˘صش ة˘ي˘نا˘˘صسنإلا ةو˘˘ط˘˘خ˘˘لا

ىلا ةياجبب مدلا نقح زكرم
˘مد˘لا ن˘ق˘ح˘ل ة˘ن˘˘حا˘˘صش ن˘˘كر
ىلع نيعربت˘م˘لا لا˘ب˘ق˘ت˘صساو
ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘˘حا˘˘صسلا ىو˘˘ت˘˘صسم
ط˘صسو سسيدا˘ب ن˘با د˘ج˘صسم˘ل
سسي˘صسح˘ت فد˘ه˘ب ة˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا
ىدمب مهتيعوتو نينطاوملا
عربت˘لا ى˘ل˘ع ماد˘قلا ة˘ي˘م˘ها

ذاقنإل مد ةرطقب ةمهاصسملاو
اصسفن ايحأا نمف ،سسانلا ةايح
سسان˘لا  ا˘ي˘حأا ا˘م˘نأا˘كف ةد˘حاو
  .اعيمج

ت . Ëرك

mahali@essalamonline.com

ةزوعم ةلئاع5303 سسمت
ناكضس وحن ةينماضضت ةلفاق
ةلوزعملاو لظلا قطانم
راردأاب
سسوريف يسشفت مسضخ يف
يتلا تاميلعتلاو انوروك
لوح لوأ’ا ريزولا اهردسصأا

ةفاقث سسيركت ةرورسض
تائفلا وحن اسصوسصخ نماسضتلا
قطانم يف ةنطاقلاو ةسشهلا
ةلفاق تقلطنا ،لظلا

ىلع فرسشا ةريبك ةينماسضت
يلاو لولهب يبرعلا اهتقÓطنا

تاطلسسلا روسضحب راردأا ةي’و
هذه ،ةيركسسعلاو ةيندملا
يف كرتسشا يتلا ةلفاقلا

نماسضتلا عاطق اهريسضحت
نواعتلاب ةحÓفلاو ينطولا

تلمح ةيلحملا تاطلسسلا نم
ةعسساو ةيئاذغ داوم
نط032 عومجمب كÓهتسس’ا
لظلا قطانم ناكسس ةدئافل
ربع ةيئانلاو ةلوزعملاو
بسسحبو ،ةي’ولا ميلقإا ةفاك
فوسس اهنأا يلاولا حيرسصت
يف ةزوعم ةلئاع5303 سسمت

فدهب ةقطنملا روسصق لج
يف اسصوسصخ اهعم نماسضتلا

امك قلقلا يحسصلا فرظلا اذه
قيرف اسضيأا ةلفاقلا قفاري
ةيعوتلا ىلع هرودب رهسسي
ناكسسلا ةدئافل سسيسسحتلاو
لظلا قطانم يف نينطاقلا

انوروك سسوريف ةروطخ نم
دعب ةفاظن داومب ةلمحم
يف تلسسرأا يتلا يلوأ’ا قرفلا

نم طيسشنتب يسضم تقو
يرئازجلا رمحأ’ا لÓهلا
ةيريخلا ةيوعمجلا ةكرحلا

قيرف رهسس امك ،ةينماسضتلاو
حلاسصم عم نواعتلاب عوطتم
ةئبعت ىلع راردا ةيدلب
ةيئاذغلا داوملاب تانحاسشلا

نم ةبقارمو ةيئاقو قرطب
،ةسصتخملا حلاسصملا لبق
ةيناثلا ةلفاقلا ربتعت هذهو
تÓئاعلا وحن ةينماسضتلا
فرط نم ةيسصحملاو ةزوعملا
ىلع رهسست يتلا تايدلبلا

ةيفافسش لكب اهعيزوت
ءايحأ’ا ءاسسؤور عم قيسسنتلاب
.روسصقلاو

مسساقلب يفيرسشوب

 انوروك سسوريف يسشفت دهسشت يتلا ةلحرملا هذه يف نينطاوملا بلطل ةباجتسسا
حمقلا نم ايموي راطنق0003 ـب «ديفورقأا» عمجم نحاطم ميعدت

راضشبب ةنيرفلاو ديمضسلا جاتنإ’
ع˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا ن˘˘حا˘˘ط˘˘م تم˘˘عد˘˘ت
تاعانصصلل «ديفورقأا» يمومعلا
حمقلا نم ةيموي ةصصحب ةيئاذغلا
راطنق000.3ب ردقت بلصصلا

ةنيرفلاو ديم˘صسلا ي˘تدا˘م جا˘ت˘نإل
بل˘ط˘˘ل ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘صسلا ل˘˘جأا ن˘˘م
هذ˘ه ي˘ف را˘صشب ة˘يلو ي˘ن˘طاو˘˘م
ي˘صشف˘ت د˘ه˘صشت ي˘ت˘لا ة˘ل˘˘حر˘˘م˘˘لا
،د˘ج˘ت˘صسم˘˘لا ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
حلاصصملا ريدم نم ملع امبصسح
ي˘ن˘غ˘لا د˘˘ب˘˘ع  د˘˘كأاو.ةيحÓفلا

ميعدتل ةيلمعلا هذه نأا يوازمح
ةي˘لولا ةدا˘م˘لا هد˘ه˘ب ن˘حا˘ط˘م˘لا
يف تقلطنا دق (بلصصلا حمقلا)
لصصتل يراجلا رهصشلا نم52 لا
نا دعب ايموي راطنق000.3 ىلا

006 ب رد˘ق˘ت ل˘ب˘˘ق ن˘˘م تنا˘˘ك
. مويلا يف راطنق
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا هذ˘˘˘ه ح˘˘˘م˘˘˘صست˘˘˘صسو
ةطقن41 لÓخ نم ةصسصسؤوملل

يمويلا نيومتلا نيمأات نم ، عيب
ةيدلب12 ر˘ب˘ع ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘ل˘˘ل
ة˘يلو˘لا بار˘ت ر˘˘ب˘˘ع ةد˘˘جاو˘˘ت˘˘م
ىلع ريبكلا بلطلل ةباجتصسلاو
ني˘ت˘ي˘صسا˘صسألا ن˘ي˘تدا˘م˘لا ن˘ي˘تا˘ه
ةجيتن ةلجصسملا فواخملا ببصسب
ق˘فو ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف را˘صشت˘˘نا
ام عيزوت مت دقو.لوؤوصسملا تاذ
نم را˘ط˘ن˘ق287.1 هعو˘م˘ج˘م
د˘ن˘م ة˘ن˘ير˘ف˘لاو د˘ي˘م˘صسلا ي˘تدا˘م
تايدلبلا ربع ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا قÓ˘ط˘نا

قطانم˘لاو ة˘يدود˘ح˘لا م˘ي˘لا˘قألاو
ةيرصضحلا زكارم˘لا ن˘ع ةد˘ي˘ع˘ب˘لا
.ثدحتملل ادانتصسا ،ىربكلا

نيومت˘لا˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ح˘م˘صست˘صسو
هذه ر˘ب˘ع ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل ي˘مو˘ي˘لا
اهيف ل˘ج˘صست م˘ل ي˘ت˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا

داو˘م˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف سصق˘˘ن ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح
نيومتلا لا˘ج˘م ي˘فو. ةيئادغ˘لا
دقف ةيلولاب هكاوفلاو رصضخلاب

ةلمجلا قاوصسا عيمج نيومت مت
لدعمب يلحملا جاتنلا لÓخ نم
ةيطغ˘ت م˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘ئا˘م˘لا˘ب03
ا˘م˘كو ي˘ع˘ي˘ب˘ط ل˘كصشب ي˘قا˘ب˘˘لا

را˘ج˘ت فر˘ط ن˘˘م ةدا˘˘ع˘˘لا تر˘˘ج
ةيحÓ˘ف˘لا داو˘م˘لا هذ˘ه˘ل ة˘ل˘م˘ج˘لا
ن˘م ىر˘خأا تا˘ه˘ج ن˘م ا˘قÓ˘ط˘˘نا
. دÓبلا

نم ةذختملا تاءارجلا لصضفبو
هذ˘ه ي˘ف ة˘حÓ˘ف˘لا عا˘ط˘ق فر˘˘ط
سسوريف ببصسب ةبعصصلا ةلحرملا

هنأاب ردصصملا سسفن زربأا ،انوروك
ن˘يو˘م˘ت˘ل سصئا˘ق˘ن ة˘يأا د˘جو˘ت ل»
ي˘تدا˘م˘ب ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م
رصضخلا اذكو ةنيرفلاو ديمصسلا

ةرفوتم نوكتصس امك ،هكاوفلاو
فر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ةر˘ت˘ف˘لا هذ˘ه ة˘ل˘ي˘ط
 .91‐ديفوك ةحئاج راصشتنا

غ.لامأا

ةلماعلا ديلل فثكملا لامعتسس’ا تاذ
ةنيطنضسقب ةيمومعلا ةعفنملل عيراضشم5 مÓتضسا

ةيم˘ن˘ت˘لا ة˘لا˘كو تم˘ل˘ت˘صسا
ةنيطنصسق ةيلوب ةيعامتجلا

ةعفنملل عيراصشم (5) ةصسمخ
لامعت˘صسلا تاذ ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
يتلا ةلماعلا د˘ي˘ل˘ل ف˘ث˘كم˘لا
يعامتجلا عاطقلا فدهتصست
م˘ل˘ع ا˘م بصسح ،ن˘ما˘صضت˘˘لاو
ةباينلاب ةيلحملا ةريدملا نم
.يميجر داعصس ،ةلاكولل
ة˘لوؤو˘صسم˘لا تاذ تح˘˘صضوأاو
ي˘ت˘˘لا ع˘˘يرا˘˘صشم˘˘لا هذ˘˘ه نأا˘˘ب
ة˘ن˘صس ا˘ه˘لا˘غ˘صشأا تل˘م˘كت˘˘صسا

ليهأات ةداعإاب قل˘ع˘ت˘ت9102
ة˘ع˘با˘ت˘لا ل˘كا˘ي˘ه˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ديدجت رارغ ى˘ل˘ع ،عا˘ط˘ق˘ل˘ل
م˘˘˘صصلا را˘˘˘غ˘˘˘صص ة˘˘˘˘صسرد˘˘˘˘م
ز˘كر˘مو لا˘ف˘طألا ة˘˘نا˘˘صضحو
«ثانإا» ةف˘ع˘صسم˘لا ة˘لو˘ف˘ط˘لا
.ةيلولا ةمصصاعب عقاولا

مت ةلوؤوصسملا تاذل ادانتصساو
هذ˘ه را˘طإا ي˘ف ا˘صضيأا ما˘ي˘ق˘˘لا
ةماتكلا لاغ˘صشأا˘ب ع˘يرا˘صشم˘لا

ةيجراخلاو ةيلخادلا ةئيهتلاو
.راوصسألا زاجنإا ىلإا ةفاصضإا

هذ˘˘˘ه د˘˘˘ي˘˘˘صسج˘˘˘ت بل˘˘˘˘ط˘˘˘˘تو
نم تن˘كم ي˘ت˘لا ع˘يرا˘صشم˘لا
07 ي˘˘˘لاو˘˘˘ح ثاد˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسا

ةد˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘ل ل˘˘˘غ˘˘˘صش بصصن˘˘˘˘م
حوار˘ت˘ت ن˘يذ˘لا ن˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘ب˘˘لا
ةنصس95و81 نيب مهرامعأا

ةيلولا قطانم فلتخم ربع
ردقي يلام فÓغ سصيصصخت

بصسح ج.د ن˘ي˘يÓ˘م01 ب
نأا˘ب تفا˘صضأا ي˘ت˘لا ي˘م˘˘ي˘˘جر
وه زا˘ه˘ج˘لا اذ˘ه ن˘م فد˘ه˘لا
مل ني˘لا˘ط˘ب سصا˘خ˘صشأا جا˘مدإا
) نيوكت يأا نم اوديفتصسي

م˘˘لا˘˘ع ي˘˘ف (تÓ˘˘˘هؤو˘˘˘م نود
لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م كلذو ل˘˘˘غ˘˘˘صشلا
ةعفنم تاذ ة˘ط˘ي˘صسب لا˘غ˘صشأا

.ةماع
ةيلحملا ةر˘يد˘م˘ل˘ل ادا˘ن˘ت˘صساو
ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ة˘لا˘كو˘ل ة˘با˘ي˘ن˘˘لا˘˘ب
 لاغصشأا زاهج نإاف ةيعامتجلا
تاذ ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ع˘˘ف˘˘ن˘˘م˘˘لا
د˘ي˘ل˘ل ف˘ث˘كم˘لا لا˘م˘ع˘ت˘صسلا
زاجنإا اصضيأا نمصضتي ةلماعلا

ةعفنم تاذ ةرغصصم عيراصشم
تاعاط˘ق˘لا د˘يد˘ع ي˘ف ة˘ما˘ع
ة˘ح˘صصلاو ير˘لا رار˘غ ى˘ل˘˘ع
ة˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا لا˘˘˘غ˘˘˘صشألاو
ح˘˘م˘˘صسي ا˘˘م˘˘م ،ة˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لاو
يصشيعم˘لا را˘طإلا ن˘ي˘صسح˘ت˘ب
زور˘ب ل˘ي˘ه˘صست ع˘م نا˘كصسل˘ل
.ةرغصصم تاصسصسؤوم
تاءا˘˘˘ق˘˘˘ل ا˘˘˘يرود م˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘˘تو
ةز˘˘ه˘˘جأا لو˘˘ح ة˘˘ي˘˘صسي˘˘صسح˘˘ت
جا˘˘مدإا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةد˘˘˘عا˘˘˘صسم˘˘˘لا
ن˘˘م ةردا˘˘ب˘˘م˘˘ب ن˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘ب˘˘لا

ة˘ي˘م˘ن˘˘ت˘˘لا ة˘˘لا˘˘كو ح˘˘لا˘˘صصم
مÓعإا لجأا ن˘م ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا
ل˘˘˘˘غ˘˘˘˘صش نود سصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘صشألا

.يميجر داعصس هتركذ امبصسح
ديزأا ثادحتصسا ىلا تراصشاو
ةيلولاب بصصنم0002 نم
قيرط نع2102 ةنصس ذنم
ة˘˘ع˘˘ف˘˘ن˘˘م˘˘لا لا˘˘غ˘˘صشأا زا˘˘ه˘˘ج
لامعت˘صسلا تاذ ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ة˘ل˘ما˘˘ع˘˘لا د˘˘ي˘˘ل˘˘ل ف˘˘ث˘˘كم˘˘لا

هذ˘ه ي˘ف ة˘يو˘لوألا تح˘˘ن˘˘مو
رثكألا قطان˘م˘ل˘ل بصصا˘ن˘م˘لا
.ارقف



» سساروب ريمصس» انل دكأا ،دقلو
ه˘ت˘ي˘ع˘م˘ج نأا يو˘ع˘م˘ج ط˘صشا˘ن
قيصسن˘ت˘لا˘بو » ة˘ن˘تا˘ب ءا˘قد˘صصأا»
ةمظنملل يئلولا بتكملا عم
ةنطاوملاو ة˘ئ˘ي˘ب˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ن˘م د˘يد˘ع˘لا او˘ق˘ل˘طأا ،ة˘ن˘˘تا˘˘ب˘˘ب
تÓ˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لاو تاردا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ن˘م ا˘قÓ˘ط˘˘نا ،ة˘˘ي˘˘صسي˘˘صسح˘˘ت˘˘لا

سصخت «مدخن ينلصصو» ةردابم
عاطق لا˘م˘عو ة˘فا˘ظ˘ن˘لا لا˘م˘ع
لجأا نم نوناعي نيذلا ةحصصلا
د˘ن˘ع م˘ه˘ل˘م˘ع را˘ق˘م˘ل ل˘ق˘ن˘˘ت˘˘لا
ل م˘˘ه˘˘نو˘˘ك ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا ف˘˘ي˘˘قو˘˘˘ت
ة˘فا˘صضإلا˘ب تارا˘ي˘صس نو˘كل˘م˘ي
ي˘˘ف كصضير˘˘م» ةردا˘˘˘ب˘˘˘م ى˘˘˘لإا
ى˘صضر˘م˘لا ةد˘عا˘صسم˘ل ،«نا˘مألا
ىتصشب مهيلا˘هأا ن˘ع ن˘يد˘ي˘ع˘ب˘لا
لكأاو سسبلم ن˘م تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م˘لا

تامقعم عيزوت ءاودو ةفاظنو
،ةيوعوت تاقصصلمو تامامكو
نينطاوملا ءلؤوه لابقإا يدافتل

بن˘ج˘ت˘ل تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘لا ى˘ل˘ع
ة˘با˘صصإلا لا˘م˘ت˘حاو طÓ˘ت˘خلا
ىلإا لوصصو ريطخلا سسوريفلاب
ا˘ه˘ي˘ف م˘ها˘صس ة˘˘ير˘˘ي˘˘خ ةردا˘˘ب˘˘م

يف تلثمت ةيلولاب نونصسحملا
تاودأاو ة˘ي˘ئاذ˘غ داو˘م ع˘˘يزو˘˘ت
ة˘˘صشه˘˘لا تا˘˘ئ˘˘ف˘˘ل˘˘ل ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
لمعلا مهنم ة˘صصا˘خ ةر˘ي˘ق˘ف˘لاو
ةر˘جأا ى˘ل˘ع نود˘م˘ت˘ع˘ي ن˘يذ˘ل˘لا
اوررصضت نيذل˘لا د˘حاو˘لا مو˘ي˘لا

. ةمزألا هتاه نم
يمويلا نيتورلا رصسك دصصقو
ي˘ف م˘ه˘نأاو ة˘صصا˘˘خ لا˘˘ف˘˘طأÓ˘˘ل

عم تنمازت يتلا  عيبرلا ةلطع

ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف  را˘˘صشت˘˘نلا
يف ثوكم˘لا ى˘ل˘ع م˘ه˘تر˘ب˘جأاو
ةيعمجلا تاذ تقلطأا ،لزانملا

ن˘صسحأاو م˘صسر˘لا ي˘ف ة˘ق˘˘با˘˘صسم
سسوريف نم ةياقولل تاهويديف
يف ةكراصشملا لصسرت انوروك
ل˘صضفأا ءا˘ق˘ت˘نا م˘ت˘يو ل˘يا˘م˘يلا

.اهباحصصأا مركيو ويديفو مصسر
يتلا لامعألا هتاه تقفار دقو
ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا تاذ ا˘˘ه˘˘˘ب تما˘˘˘ق

تار˘صشع˘ل ة˘ل˘ثا˘م˘˘م تا˘˘طا˘˘صشن
ةيفاقثلاو ةيريخلا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
ىمصسأاو دحاو مهفدهو ةيلولاب
،سسوريفلا اذه ىلع ءاصضقلا وه
نطاوملل يعولا عفر لÓخ نم
عابتإاب هل يدصصتلاو هتروطخب
تي˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ثو˘˘كم˘˘˘لا ءار˘˘˘جإا

.  ميقعتلا تاءارجإا فيثكتو
تا˘ي˘ع˘م˘ج˘˘لا بل˘˘غا نأا ،م˘˘غرو
اذ˘كو ة˘ي˘لا˘م ة˘ف˘ل˘غأل ر˘˘ق˘˘ت˘˘ف˘˘ت
اذه ةبرا˘ح˘م˘ل ل˘ئا˘صسوو تاودأا
ل˘صضف˘بو ا˘˘ه˘˘نأا لإا سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا
اذ˘كو ن˘ي˘ن˘صسح˘م˘˘لا تا˘˘عر˘˘ب˘˘ت
ةيلحملا تاطلصسلا عم قيصسنتلا

رهاظ˘م ن˘م تار˘صشع˘لا تم˘صسر
يف نماصضتلا روصصو لفاكتلا

.تامزألا لك
ةيروهمجلا سسيئر لباق ،دقلو
تادوهجم نوبت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع
نطولا ربع ةيوعمجلا ةكرحلا
ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لاو ا˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘ب
ل˘صضف ا˘ه˘ل ا˘م˘ل ا˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘صصاو˘˘م
م˘صسرو ءا˘بو˘لا اذ˘ه ة˘˘برا˘˘ح˘˘م˘˘ل
لك  نيب  رزآاتلو يخآاتلا يناعم
. يرئازجلا عمتجملا فايطأا

ةيئاملا دراو˘م˘لا عا˘ط˘ق ر˘خ˘صس
تانحاصش01 ،ة˘صسب˘ت ة˘يلو˘˘ب
ناكصس ديوزتل جيراهصص تاذ
مدقم رئبو ةع˘ير˘صشلا ي˘ت˘يد˘ل˘ب
نايناعت نات˘ل˘لا بر˘صشلا ها˘ي˘م˘ب
هذ˘ه˘ب دوز˘ت˘لا ي˘˘ف سصق˘˘ن ن˘˘م
راطإا يف كلذو ةيويحلا ةداملا
راصشتنا عنمل ةيئاقولا ريبادتلا
،د˘ج˘ت˘صسم˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
ر˘˘يد˘˘م˘˘˘لا ه˘˘˘ب دا˘˘˘فأا ا˘˘˘م بصسح
ن˘ب ي˘كز ،عا˘ط˘ق˘ل˘˘ل ي˘˘ئلو˘˘لا
.نيصسحلا خيصش

مت هنأاب ،لوؤوصسملا حصضوأاو
تاذ تا˘ن˘حا˘صش01 ر˘ي˘خ˘صست

رتل0001 ة˘ع˘صسب ج˘يرا˘ه˘صص
فل˘ت˘خ˘م بو˘ج˘ت˘ل د˘حاو ل˘كل
ةينكصسلا تاعمجتلاو ءايحألا
ناكصسلا د˘يوز˘تو ن˘ي˘ت˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل
لظ يف اميصسل برصشلا هايمب

هب رمت يذلا ،يحصصلا فرظلا
سسور˘ي˘ف˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لاو دÓ˘˘ب˘˘لا

.انوروك
يمو˘ي م˘ج˘ح ر˘ي˘خ˘صست م˘ت د˘قو
هذ˘ه˘ل ر˘ت˘ل ف˘˘لأا002 لدا˘ع˘˘ي
ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘ن˘ما˘صضت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا
ع˘صضو ة˘يا˘غ ى˘لإا ر˘م˘˘ت˘˘صست˘˘صس
˘مأا» ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ها˘ي˘م˘لا لو˘˘ح˘˘م
ةمدخلا زيح ةعيرصشلاب «دلاخ
لجصست ةيدلبلا هذه نأاو ةصصاخ
،ءاملاب دوزتلا يف احداف اصصقن

.لوؤوصسملا هيلإا راصشأا ام بصسح
سصيصصخت مت ،ىرخأا ةهج نم
سصاوخلا ديوزتل ةقيمع رابآا4
ناكصس ىلع اهعيزوتو هايملاب
رئبو ةعيرصشلا نم لك تايدلب
ةداملا هذهب تامامحلاو مدقم
اهعاصضخإا دعب كلذو ةيويحلا
فرط نم ةيئايميكلا ليلاحتلل

ها˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ةد˘˘˘حو
ةدافتصسلا لبق ةيلوأا ريبادتك
د˘صس ن˘م ها˘ي˘م˘لا ل˘يو˘ح˘˘ت ن˘˘م
.«قÓم ةجلو»
ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘˘لا تصصصصخ ا˘˘˘م˘˘˘ك
03 ةيئاملا دراوم˘ل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا

رتل0001 ةعصسب هايملل انازخ
ةمزألا ةيلخ ةدئافل دحاو لكل
ةبصصنملا تاعاط˘ق˘لا ةدد˘ع˘ت˘م
،ةيلولا ناويد ىوتصسم ىلع
را˘صشت˘نا ة˘ي˘ع˘صضو ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘ل

يف ةمهاصسملل انوروك ةحئاج
عراو˘صشلا ر˘ي˘ه˘ط˘˘تو م˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت
ج˘ما˘نر˘ب˘لا را˘طإا ي˘ف ءا˘ي˘حألاو
‐ديفوكل يدصصت˘ل˘ل ر˘ط˘صسم˘لا

تاذ هيلإا سصلخ ام بصسح ،91
 .لوؤوصسملا

ج.دمحم

ج.دمحم

mahali@essalamonline.com

907209ددعلا ^1441 نابعصش01ـل قفاوملا0202 ليرفأا40تبصسلايلحم
 :«مÓصسلا» ـل هثيدح يف صساروب ريمصس يوعمجلا طصشانلا

ةنتابب ةيوعمجلا ةكرحلا طاضشن كرحي انوروك سسوريف
هل يدضصتلل ةينماضضتلا تÓمحلا نم فثكيو

ناطرصسلا ةحفاكمل يوهجلا زكرملاب
سسوريف نع فضشكلا ليلاحت ءارجإا

 ةنتابب ابيرق انوروك

نم ديدعلا يف ةردابملا اهقتاع ىلع انوروك صسوريف راصشتنا دعبو ،ةنتاب ةيلوب ةيوعمجلا ةكرحلا ،ارخؤوم تذخأا
ىدل يعولا داز يذلا ءيصشلا وهو ،ةيلولا بارت لماك ربع اهتايناكمإا بصسح Óك ةينماصضتلاو ةيصسيصسحتلا تÓمحلا

تاداصشرإلاو ريبادتلا لك قيبطتب يدحتلا عفر مهيلعو ريطخ صسوريفلا اذه نأا ،ةنتابب ةنكاصسلا  حئارصش لك
. ةريخألا هتاه اهيلإا تعراصس يتلا ةيوعوتلا تÓمحلاو

ز˘˘كر˘˘م˘˘لا عر˘˘صشي نأا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ي
ناطر˘صسلا ة˘ح˘فا˘كم˘ل يو˘ه˘ج˘لا
يف «بيرق امع» ةنتاب ةنيدمب
ن˘ع ف˘˘صشكلا ل˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘ت ءار˘˘جإا
هدكأا امب˘صسح ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
ةيحصصلا ةصسصسؤو˘م˘لا هذ˘ه ر˘يد˘م
.يوصضام ىصسيع ،ةصصصصختملا

نأا˘˘˘ب رد˘˘˘صصم˘˘˘لا تاذ ح˘˘˘صضوأاو
نم ةقفاوملا اثيدح ىقلت زكرملا

نا˘˘˘˘˘كصسلاو ة˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘صصلا ةرازو
نأا˘ب ،تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘لا حÓ˘˘صصإاو
ربخملاب لي˘لا˘ح˘ت˘لا هذ˘ه ىر˘ج˘ت
در˘ج˘م˘ب ز˘˘كر˘˘م˘˘ل˘˘ل يز˘˘كر˘˘م˘˘لا

ف˘˘صشاو˘˘ك ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘ه˘˘˘لو˘˘˘صصح
.ليلاحتلا

˘‐ ةردا˘˘ب˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ح˘˘م˘˘صست˘˘صسو
ل˘ف˘كت˘لا˘ب ‐يو˘صضا˘˘م ف˘˘ي˘˘صضي
يف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا تلا˘ح˘لا ة˘فا˘كب
91 ديفوك سسور˘ي˘ف˘ب ا˘ه˘ت˘با˘صصإا
تايلولا كلذ يف امب ةهجلاب
مهاصسيصس امم ةنتا˘ب˘ل ةروا˘ج˘م˘لا
د˘ه˘ع˘م ن˘˘ع ط˘˘غ˘˘صضلا كف ي˘˘ف
ة˘م˘صصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب رو˘ت˘صسا˘˘ب
سصيخصشت ةر˘ي˘تو ع˘ير˘صست اذ˘كو
.ةباصصملا تلاحلا

يزكرملا ربخملا ىلع فرصشيو

ةنتابب ناطرصسلا ةحفاكم زكرمل
روصسيفور˘ب˘لا ‐رد˘صصم˘لا ق˘فو‐
،ايجولويبوركيملا يف سصتخملا
مقاط ةقفر روعل حصساك دمحأا

ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘˘ف با˘˘˘صش ي˘˘˘ب˘˘˘ط
لك ىلع رفوتيو تاصصصصختلا
ةير˘صشب˘لاو ة˘يدا˘م˘لا تا˘نا˘كمإلا

.هماهم ءادأل
ةمدخلا زيح ربخملا اذه لخدو
نع درفن˘يو6102 ريار˘ب˘ف ي˘ف
ربع ة˘يز˘كر˘م˘لا ر˘با˘خ˘م˘لا ي˘قا˘ب
ةلجمو هب سصاخ راعصشب نطولا
يف نيوكتلاب ىنعت ةينورتكلإا

ر˘˘ب˘˘خ˘˘م˘˘لا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م ل˘˘˘ك
ةيعمج بناج ىلإا اي˘جو˘لو˘ي˘ب˘لاو
م˘صسا ا˘ه˘ي˘ل˘ع ق˘ل˘طأا ه˘ب ة˘˘صصا˘˘خ
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘صساروألا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ةيريرصسلا ا˘ي˘جو˘لو˘ي˘بور˘كي˘م˘ل˘ل
،يو˘ه˘ج قا˘ط˘ن ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘صشن˘˘ت

رو˘صسي˘˘فور˘˘ب˘˘لا هد˘˘كأا ا˘˘م˘˘ب˘˘صسح
م˘ي˘ظ˘ن˘ت سشما˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع ح˘˘صسا˘˘ك
ةثلاثلا ةيصساردلا مايأÓل ربخملا

ا˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ي˘˘بور˘˘كي˘˘˘م˘˘˘لا لو˘˘˘ح
ر˘˘يار˘˘˘ب˘˘˘ف ر˘˘˘ه˘˘˘صش ة˘˘˘ير˘˘˘ير˘˘˘صسلا
يوهج˘لا ز˘كر˘م˘لا˘ب ي˘صضق˘ن˘م˘لا
.ةنتابب ناطرصسلا ةحفاكمل

 ايئاصصخأا41 هب لغتصشي
ةيدعملا صضارمألا يف

نارهول يعماجلا ىفضشتضسملا
ت’احلل ءاضضف سصضصخي

لماوحلا ءاضسنلل ةلمتحملا
انوروك سسوريفب تاباضصملا

فرغ ثÓث صصيصصخت مت
زكرملاب ةدلولا ةحلصصمب
نارهول يعماجلا يئافصشتصسلا

ديلوتب لفكتلا لجأا نم
ءاصسنلل ةلمتحملا تلاحلا
،انوروك صسوريفب تاباصصملا

هذه ريدم نم ملع امبصسح
جاح ،ةيحصصلا ةصسصسؤوملا

.فاوطوب
هنأاب لوؤوصسملا تاذ زربأاو
هذه لازت ل ظحلا نصسحل»
لجصست مل ثيح ،«ةرغاصش فرغلا

ةأارمل ةلاح ةيأا نارهو ةيلو
،صسوريفلاب ةباصصم لماح

لصضفألا نم» هنأا افيصضم
عونلا اذه ةهجاومل دادعتصسلا

.«تلاحلا نم
،لمعلا ميظنتب قلعتي اميفو
يئافصشتصسلا زكرملا ريدم دكأا
،هتصسصسؤوم نأا نارهول يعماجلا
عابرأا ةثÓث عم لماعتت يتلا

هبتصشملا91‐ديفوك تلاح
اهطاصشن لصصاوت ،ةدكؤوملاو اهيف
ةمومألا حلاصصمب قلعتي اميف
بلقلا صضارمأاو تلاجعتصسلاو
تاصصصصختلا عيمجو باصصعألاو
.يلاجعتصسلا عباطلا تاذ
زكرملا مصضي ،ريكذتلل
نارهول يعماجلا يئافصشتصسلا

دعي ،ةيدعملا صضارمأÓل امصسق
هب لغتصشيو ةيلولاب ديحولا

صضارمألا يف ايئاصصخأا41
مهدينجت مت نيذلا ،ةيدعملا

ىلوألا تلاحلا روهظ ذنم
.91 ‐ديفوكل

ب.Úمأا

انوروك صسوريف ببصسب ئراط يأل ابصسحت

ةضسبتب مدلا نم سسيك001 نم ديزأا عمج
راد˘م ى˘ل˘ع ة˘صسب˘ت ة˘يلو˘ب م˘˘ت

سسيك001 نم ديزأا عمج نيموي
يف ئراط يأل ابصسحت مدلا نم
ة˘ي˘˘قا˘˘ب˘˘ت˘˘صسلا ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا را˘˘طإا
،ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج˘˘ل يد˘˘صصت˘˘ل˘˘ل

يئلولا ريدملا هب دافأا ام بصسح
د˘ي˘˘ع˘˘صسلا نا˘˘كصسلاو ة˘˘ح˘˘صصل˘˘ل
.ديعلب
مت هنأا لوؤوصسملا تاذ حصضوأاو
ىلع مدلاب عرب˘ت ة˘ل˘م˘ح م˘ي˘ظ˘ن˘ت
خيصشلا بطقلا دجصسملا ىوتصسم
راد˘م ى˘ل˘ع ي˘صسب˘˘ت˘˘لا ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا
لقي ل ام عمج نم تنكم نيموي

فلتخم نم مد سسيك001 نع
.تارمزلا

ادان˘ت˘صسإا ،ة˘ل˘م˘ح˘لا هذ˘ه فد˘ه˘تو
كن˘ب˘لا ءار˘ثإا ى˘لإا ،ثد˘ح˘˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ل
ع˘م˘ج لÓ˘خ ن˘م مد˘ل˘ل ي˘ئلو˘˘لا
تاعربتلا نم نكمم ددع ربكأا

ةيبطلا ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘ل˘ل ا˘ه˘عا˘صضخإاو
هذ˘˘ه نأا ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘صشم ،ة˘˘مزÓ˘˘لا
ططخملا نمصض جردنت ةوطخلا
لبق ةيلولاب رط˘صسم˘لا ي˘ئا˘قو˘لا

 .ةحئاجلا يصشفت
م˘ت ي˘ت˘لا سسا˘˘ي˘˘كألا نأا فا˘˘صضأاو
ةايح ذاقنإا نم نكمتصس اهعمج
تلاحلا ي˘ف ة˘صصا˘خ ى˘صضر˘م˘لا
ن˘ع ة˘م˘جا˘˘ن˘˘لا ة˘˘ل˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
ثداوحو ةي˘حار˘ج˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
افدرم ،لماوحلا ءاصسنلاو رورملا
052 نيب ردقت ةيلولا ةجاح نأاب
.رهصشلا يف مد سسيك003 و
لÓخ ةلثامم ةلمح ميظنت مت امك
ءاملا ةيدلبب يصضاملا عوبصسألا
عيمج˘ت ا˘هر˘ثإا ى˘ل˘ع م˘ت سضي˘بألا

نأا ى˘˘ل˘˘ع مد˘˘لا ن˘˘م سسي˘˘ك08
ةدع لمصشت˘ل ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ع˘صسو˘ت˘ت
.تايدلب
ةحصصلل يئلو˘لا ر˘يد˘م˘لا ه˘جوو
ءادن لاجملا اذه يف ناكصسلاو
مهمدب عربتلل ةصسبت ناكصس لكل
يأا ةعاصسلا دحل لجصست مل مادام
سسور˘ي˘ف˘ب ةد˘كؤو˘م ة˘با˘صصإا ة˘لا˘ح
تاردق زيزعت فدهب91 ديفوك
ذاقنإل مدلا يئلولا كنبلا نيزخت

 .ىصضرملا ةايح

 مدقم رئبو ةعيرصشلا يتيدلبب
ةضسبتب برضشلا هايمب ناكضسلا ديوزتل جيراهضص تاذ تانحاضش01 ريخضست

عصضو طرافلا عوبصسلا رحب مت
ىوأام نودب سصاخصشأا01 ءاهز
ي˘ح˘ب ع˘قاو˘لا ءاو˘يإلا ز˘˘كر˘˘م˘˘ب
(اقباصس ليم˘كألا) ن˘يد˘لا ي˘ح˘م
رج˘ح˘ل˘ل م˘ه˘عا˘صضخإل ،نار˘هو˘ب
نم ةياقولا راطإا يف يحصصلا
تر˘ج د˘قو.انوروك سسور˘ي˘ف
سصاخصشلا ءلؤوه عمج ةيلمع
ةيئلولا ةنجللا اهب تماق يتلا
نود˘ب سصا˘خ˘صشألا˘ب ة˘ف˘ل˘˘كم˘˘لا

عراو˘صش ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ىوأا˘م
ظحل ام˘ب˘صسح ،نار˘هو ة˘ن˘يد˘م
هذ˘˘ه لÓ˘˘خ «جأاو» ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘صص

تماقو.ةينادي˘م˘لا ة˘جر˘خ˘لا
ة˘ف˘ل˘كم˘لا ة˘ي˘ئلو˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا
ىوأا˘˘˘م نود˘˘˘ب سصا˘˘˘خ˘˘˘صشألا˘˘˘ب
ةيريدم حلاصصم نم ةلكصشتملا
لÓهلاو ي˘عا˘م˘ت˘جلا طا˘صشن˘لا
ة˘ير˘يد˘مو ير˘ئاز˘ج˘˘لا ر˘˘م˘˘حألا
ة˘ي˘ن˘مألا ح˘لا˘صصم˘لاو ة˘ح˘˘صصلا
سصا˘˘خ˘˘صشلا ءلؤو˘˘˘ه ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ب
سسوريفب ىودعلا نم مهتيامحل

رج˘ح˘ل˘ل م˘ه˘عا˘صضخإاو ا˘نورو˘ك
ريدم ه˘ح˘صضوأا ا˘م˘ك ،ي˘ح˘صصلا
د˘م˘ح˘م ،ي˘عا˘م˘ت˘جلأا طا˘صشن˘لا
،لوؤوصسملا تاذ ركذو.ةلاصضف

ىلوألا تصسيل ةيلمعلا هذه نا
901 عمج عوبصسا لبق مت ذا

ن˘م نورد˘ح˘˘ن˘˘ي32 م˘˘ه˘˘ن˘˘م
ى˘لا م˘ه˘ل˘ق˘ن م˘ت ىر˘خأا تا˘يلو
نا ىلإا اريصشم مهتماقإا قطانم
اهذيفنت متيصس ةلثامم تايلمع
تم˘˘ت د˘˘قو.را˘˘طلا سسف˘˘ن ي˘˘˘ف
نم ديدعلا ربع عمجلا ةيلمع
ةلاح لثم نارهو ةنيدم قطانم
ه˘ي˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا م˘ت يذ˘˘لا (أا ب)
م˘تو ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا ي˘ح˘˘ب
.يحصصلا رجحلل هعاصضخا

ك.لامك

 يحصصلا رجحلل مهعاصضخإل

نارهوب نيدلا يحم يحب ءاوي’ا زكرمب ىوأام نودب سصاخضشأا01 ءاهز عضضو

ءاملا صسأارب لظلا قطانم ناكصس ةدئافل

ةيئاذغلا داوملاب نيومتلل ةلفاق قÓطإا
سسابعلب يديضس يف

ةراصشإا سسابعلب يديصسب تيطعأا
ة˘ي˘ن˘يو˘م˘ت ة˘ل˘فا˘ق لوأا قÓ˘˘ط˘˘نا
ةزو˘ع˘م˘لا تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل
سسأارب لظلا قطانمب ةدجاوتملا
كلذو ،(ة˘يلو˘لا بو˘ن˘ج) ءا˘م˘˘لا
ريزولا ةميلعت ذيفنت راطإا يف
ةقلعتملا دارج زيزعلا دبع لوألا
تاجا˘ي˘ت˘حا ة˘ي˘ب˘ل˘تو ةد˘عا˘صسم˘ب
تا˘ي˘عاد˘˘ت ر˘˘ثإا ى˘˘ل˘˘ع نا˘˘كصسلا
امبصسح ،انوروك سسوريف يصشفت

ي˘ل˘ح˘م˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ىد˘˘ل م˘˘ل˘˘ع
.ةراجتلل
هذه نأا يدي نب دمحم حصضوأاو
داو˘م˘لا˘ب ة˘ل˘م˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘ل˘˘فا˘˘ق˘˘لا
كÓهتصسلا ةع˘صساو˘لا ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا
ةزوعملا تÓئاعلل اناجم حنمت
سسأارب لظلا قطانمب ةدجاوتملا
يد˘ي˘˘صس ة˘˘يلو بو˘˘ن˘˘ج ءا˘˘م˘˘لا
يتقطن˘م رار˘غ ى˘ل˘ع سسا˘ب˘ع˘ل˘ب
ءاصضي˘ب˘لا راد˘لاو را˘م˘صسلا يداو
002 امهن˘م ل˘ك م˘صضت ن˘ي˘ت˘ل˘لا

 .ةزوعم ةلئاع
نأا ىلا ردصصملا سسفن راصشأاو
يتلا ةينماصضت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه
ةراجتلا ةيريدم ا˘ه˘ي˘ف تم˘ها˘صس
ن˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م دد˘˘˘˘عو
ن˘ي˘يدا˘صصت˘قلا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘˘لاو
لمجم سسم لجأا نم لصصاوتتصس
بونجب امي˘صسل ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م
ي˘ت˘ق˘ط˘ن˘م رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘يلو˘لا

ع˘˘˘ب˘˘˘صسلا يداوو سشو˘˘˘مد م˘˘˘جر
.امهريغو
عوب˘صسألا ة˘يا˘ه˘ن م˘ت ،ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل
سسا˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘˘ي˘˘صسب ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا
ةدئافل ةي˘ن˘يو˘م˘ت ة˘ل˘فا˘ق قÓ˘طإا
تايدلب ربع ةلوزعملا قطانملا
˘ما˘م˘ح ر˘ئ˘˘بو بي˘˘ع˘˘صش يد˘˘ي˘˘صس
بو˘˘ن˘˘ج) ن˘˘صسي˘˘ل˘˘˘صس يلو˘˘˘مو
ةلفاق قÓطإا بناج ىلإا (ةيلولا
داو˘م˘لا˘ب ة˘ل˘م˘ح˘˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘ما˘˘صضت
كÓهتصسلا ةع˘صساو˘لا ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا
 .ةديلبلا ةيلو ناكصس ةدئافل
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ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا ثو˘غر˘ب˘˘لا تا˘˘ب
ة˘نو˘ل˘صشر˘ب د˘ئا˘ق ي˘صسي˘م ل˘ي˘نو˘ي˘ل
بماك ةرداغم نم اًبيرق ينابصسإلا
. ةمداقلا ةليلقلا تاونصسلا يف ون

عم يصسيم قلأات نم مغرلا ىلعو
نيبعÓلا مهأا دحأا هنوك ،ةنولصشرب
Óف ،ينولاتاكلا يدانلا خيرات يف
ىلع بعل م˘ظ˘عأل ى˘ت˘ح ن˘كم˘ي
نمو ،دبألا ىلإا رمتصسي نأا قÓطإلا
ي˘تأا˘ي˘صس ه˘نأا د˘كؤو˘˘م˘˘لا
يذ˘لا مو˘˘ي˘˘لا

نلعيصس
.هلازتعا هيف

تطلصسو
ةديرج
‘‘هيلوأا‘‘
ةيصضايرلا
،ةينورتكلإلا
ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع ءو˘˘˘˘˘˘صضلا
نيحصشرملا
لادبتصسل نيلمتح˘م˘لا
ثيح ،يصسيم لينويل
7 كا˘˘ن˘˘˘ه نو˘˘˘كي˘˘˘صس
نكمملا ن˘م ن˘ي˘ب˘عل

ى˘لإا ة˘نو˘ل˘صشر˘ب أا˘ج˘ل˘˘ي نأا
دئاقل ليدبك مهنم دحاو

.لبقتصسملا يف نيتنجرألا بختنم
نم ددع ىلع ينيتنجرألا لصصحو
كلذ ي˘ف ا˘م˘ب ة˘ل˘هذ˘م˘لا ة˘م˘صسوألا

يرود˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف با˘˘˘˘ق˘˘˘˘لأا ةر˘˘˘˘صشع
يرود تلوطب عبرأاو ينابصسإلا
.ةيبهذ تارك ةتصسو ابوروأا لاطبأا

سضع˘ب ي˘صسي˘˘م ىد˘˘ل لاز˘˘ي لو
،بعÓملا يف ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا تاو˘ن˘صسلا

نع ثح˘ب˘ل˘ل ة˘نو˘ل˘صشر˘ب ع˘فد ا˘م˘م
نكلو ةليلق تاونصس ذنم هتفيلخ
ن˘م د˘حأا ن˘كم˘ت˘ي م˘˘ل ،نآلا ى˘˘ت˘˘ح
ر˘ي˘يا˘ع˘م˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘لإا ءا˘ق˘ترلا

بحاصص بعÓل اًبيرقت ةليحتصسملا
،انارغولبلا يف01 مقر سصيمقلا
اورمتصسي نل مهنأا ينعي ل اذه نكل
.ةلواحملا يف

ةعبصس ىلع ةرظن يقلن انوعد
مهعم عقوي دق نيذلا نيبعÓلا نم
مظعأا لادبتصسا ةلواحمل ةنولصشرب

لينو˘ي˘ل يدا˘ن˘لا خ˘يرا˘ت ي˘ف بعل
ة˘م˘ئا˘˘ق˘˘لا تءا˘˘ج ثي˘˘ح ،ي˘˘صسي˘˘م
.يتآلاك ةرصصتخملا

رامين‐1

،يلصصألا يصسيم ليدب
اًفلخ يليزاربلا ناك ثيح
ىلإا لصصو امدنع يصسيمل

3102 ماع يف اينولاتاك
عم مصساوم ةعبرأا ىصضقو
سسيو˘˘لو ي˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘جرألا
ن˘˘˘م ءز˘˘˘ج˘˘˘ك ز˘˘˘يراو˘˘˘˘صس

NSM‘‘ اصصرابلا تنديارت
.‘‘

ر˘ع˘صش ي˘˘ل˘˘يزار˘˘ب˘˘لا ن˘˘كل
ي˘صسي˘م ل˘ظ ي˘ف ق˘˘ي˘˘صضلا˘˘ب

امدن˘ع ه˘ل˘ك م˘لا˘ع˘لا مد˘صصو
نا˘˘˘صس سسيرا˘˘˘ب ى˘˘˘لإا ل˘˘˘˘حر
7102 ما˘˘ع ي˘˘ف نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج
ةيصسايق ل˘ق˘ن مو˘صسر ل˘با˘ق˘م
وروي نوي˘ل˘م222 ةمي˘ق˘ب
.خيراتلا يف عيقوت ىلغأاك

را˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ن ردا˘˘˘˘غ
تبثيل ةنولصشرب

ةرك ءامظع نم دحاوك هصسفن
ىلإا لا˘ق˘ت˘نلا ن˘كل ،مد˘ق˘لا
ا˘ًح˘جا˘ن ن˘كي م˘ل ا˘˘صسنر˘˘ف
يف ،نآلا ىتح هل ةبصسنلاب

سسيرا˘ب د˘عا˘صس ه˘نأا ن˘ي˘˘ح
ةنميهلا ىلع نامريج ناصس
ي˘صسنر˘ف˘لا يرود˘لا ى˘ل˘˘ع
مل مهنأا لإا ،اًيبصسن فيعصضلا
.ابوروأا يف ثدحلا اوعنصصي

ةقيرط ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘عو
ة˘نو˘ل˘صشر˘ب كر˘ت ،ه˘˘تردا˘˘غ˘˘م
رامين مامأا ا˘ًحو˘ت˘ف˘م با˘ب˘لا
و˘˘ن بما˘˘ك ى˘˘لإا ةدو˘˘ع˘˘ل˘˘ل
ل˘كصشب ه˘ط˘بر˘ت ر˘يرا˘ق˘ت˘ب

.ةدوعلاب مظتنم
كا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ه لاز˘˘˘˘˘ت ل ،كلذ ع˘˘˘˘˘مو

ةرد˘ق لو˘ح ما˘ه˘ف˘ت˘˘صسا تا˘˘مÓ˘˘ع
تحت نم سشرعلا ةقرصس ىلع رامين
يف بعل لصضفأاك يصسيم مادقأا
ناصس سسيراب ىلإا هلاقتنا ذنم ملاعلا

ه˘م˘ج˘ن سضف˘خ˘نا ثي˘ح ،نا˘مر˘˘ي˘˘ج
ى˘لإا ه˘لو˘صصو ذ˘ن˘م ر˘ي˘ب˘ك ل˘˘كصشب
ن˘م بهذو ة˘ي˘صسنر˘ف˘لا ة˘م˘صصا˘ع˘لا
ةركلا تيوصصت يف ثلاثلا زكرملا
يناثلا ىلإا7102 ماع يف ةيبهذلا

لصشفلا لبق8102 ماع يف رصشع
03 ل˘صضفأا ن˘م˘صض د˘جاو˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف

.9102 ماع يف اًبعل
رامين نأا وه ةلكصشملا نم ءزج

ي˘˘ف بعل ل˘˘صضفأا نو˘˘˘كي ل د˘˘˘ق
لوصصو عم نامريج ناصس سسيراب

.يبابم نايليك
نايليك ‐2

يبابم
ى˘˘ل˘˘ع نا˘˘ك اذإا

علطتي نأا ةنولصشرب
نا˘˘صس سسيرا˘˘ب ى˘˘˘لإا

ليدب ىلع روث˘ع˘ل˘ل نا˘مر˘ي˘ج
ةريبك ةصصرف كانهف ،يصسيم

،ي˘با˘ب˘م نا˘ي˘ل˘ي˘ك نو˘˘كي نأل
.ويل ةفيلخ ،رامين سسيلو

دهصشملا يصسنرفلا محتقا
دعاصس امم ،هبابصش ةرتف يف

بقلب زوفلا ىلع وكانوم
ام˘ك ،ي˘صسنر˘ف˘لا يرود˘لا

ىلإا لوصصولل مهدعاصس
يرود ي˘ئا˘ه˘ن ف˘˘صصن
ل˘ب˘˘ق ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا
سسيراب ى˘لإا لا˘ق˘ت˘نلا

سسفن يف نامريج ناصس
.رامين عم تقولا

رمعلا نم غلبي يبابم لازي ل
يبابم رهدزا دقو ،طقف اًماع12
رامين ى˘ل˘ع اً̆قو˘ف˘ت˘م ،سسيرا˘ب ي˘ف
مصسوملا ي˘ف ف˘ع˘صضلا ن˘م ر˘ث˘كأا˘ب
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا د˘˘ئا˘˘ق و˘˘هو ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا
نم ديدع˘لا ل˘ي˘ج˘صست˘ل ي˘صسيرا˘ب˘لا
.فادهألا

يبابم ناك ،كلذ ىلإا ةفاصضإلاب
سسأاكب اصسنرف زوف يف اًيصسيئر اًلجر
ل˘ج˘صس ثي˘˘ح ،8102 ي˘ف م˘لا˘ع˘لا
فده كلذ يف امب ،فادهأا ةعبرأا

ىلع لصصحو ،يئاهنلا يف دحاو
ي˘˘ف با˘˘صش بعل ل˘˘صضفأا ةز˘˘ئا˘˘ج
.لايدنوملا

با˘ب˘لا ة˘نو˘ل˘صشر˘ب كر˘ت ا˘م˘ن˘˘ي˘˘ب
ما˘مأا ا˘ًحو˘ت˘ف˘م

رامين
دق ،ةدوعل˘ل

ريغي
اصصرابلا

هراصسم
فطخب
هليمز
يبابم

ةفيلخك
نم ًلدب ديدجلا يصسيم
.يليزاربلا

دمحم‐3
حÓضص

يت˘لا ة˘ق˘ير˘ط˘لا ع˘م
ق˘ير˘ف ا˘ه˘˘ي˘˘ف ن˘˘م˘˘ي˘˘ه

ىلع بولك نغروي

اذه زاتمم˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا
تايئاهن ىلإا هلوصصو دعب مصسوملا
ي˘˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘˘بوروأا لا˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘بأا يرود
نوكي نل ،نيقباصسلا ن˘ي˘م˘صسو˘م˘لا

ةنو˘ل˘صشر˘ب ىر˘ن نأا ئ˘جا˘ف˘م˘لا ن˘م
اًثحب لوبرفيل هاجت هراظنأا بوصصي

.يصسيمل ليدب نع
همامتها ةنولصشرب ىدبأا اذإاو

نم نوكيصسف ،حÓصص دمحمب
بعÓلا ىلع ةياغلل بعصصلا
ةو˘˘عد ة˘˘موا˘˘ق˘˘م ير˘˘صصم˘˘لا
نم مغرلا ىلع ن˘ي˘ي˘نو˘لا˘ت˘كلا

.دياصسيصسريم يف هققح ام لك
ةباثمب حÓصص عيقوت نوكيصسو

ن˘م ة˘عر˘صسلا ي˘ف ي˘فر˘ح ر˘ي˘ي˘غ˘˘ت
نوعرفلا ةعرصس نأا ثيح يصسيم
72 رمعلا نم غلبي يذلا يرصصملا

ل˘˘صضفأا ن˘˘م ةد˘˘˘حاو ي˘˘˘ه ا˘˘˘ًما˘˘˘ع
.هصصئاصصخ

ثيح ،ءادع درجم سسيل هنكل
نيبعÓلا رثكأا دحأا هنأا حÓصص تبثأا
22 لجصس ثيح ،ةارابملا يف اًكتف
مصسوملا زاتمملا يرودلا يف اًفده
اًفده61 ىلإا ةفاصضإلاب يصضاملا

م˘صسو˘م˘لا ي˘˘ف نآلا ى˘˘ت˘˘ح ا˘˘ًع˘˘ئار
.يلاحلا

فلكيصس هنأا نم مغرلا ىلعو
ر˘ه˘ظأا د˘ق˘ف ،ر˘ي˘ث˘˘كلا د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت˘˘لا˘˘ب
دقعل دادعتصسا ىلع مهنأا ةنولصشرب

ةلكصشملا نكلو ىربك تاقفصص
ي˘ف ي˘تأا˘ت د˘ق حÓ˘صصل ة˘ي˘صسي˘ئر˘لا
اذه ا˘ًما˘ع82 ه˘غو˘ل˘ب ع˘م ،ه˘ن˘˘صس
يرودلا ةقلامع ررقي دق ،فيصصلا
قافنإا يف نوبغري ل مهنأا ينابصسألا
.يصسيم ليدب ىلع ريثكلا

ينام ويداضس ‐4
،ينام ويداصسل ةلثامم ةصصق اهنإا

نم لوبرف˘ي˘ل ى˘لإا ه˘ما˘م˘صضنا ذ˘ن˘م
ثيح ،6102 ماع يف نوتبماثواصس
تحت ي˘لا˘غ˘ن˘صسلا حا˘ن˘ج˘لا رو˘ط˘ت
بو˘ل˘ك ن˘جرو˘ي برد˘م˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق
نيذلا نيمجاهملا رثكأا نم حبصصأاو
مصصخلا سسوفن يف بعرلا نوثبي
ةر˘كلا ع˘م ه˘ت˘˘عر˘˘صس بب˘˘صسب
يتلا ةهيد˘ب˘لا ة˘عر˘صسل ة˘فا˘صضإلا˘ب
.اهكلتمي

22ـب حÓصص عم ينام ىواصستو
يرود˘˘لا ي˘˘ف بعل ل˘˘كل ا˘ً̆فد˘˘˘ه
يف نآلا أادبو ،يصضاملا مصسوملاب
حÓصص تاريرمت لد˘ع˘م ة˘ق˘با˘ط˘م
فادهأا ةعبصس هتعانصصب ،ةمصساحلا
.يلاحلا مصسوملا يف هئÓمزل

دق ،حÓ˘صص ل˘ث˘م ا˘ًما˘م˘ت ن˘كلو
ى˘ل˘ع ن˘صسلا ر˘ي˘ب˘ك ي˘نا˘م ر˘ب˘ت˘ع˘˘ي
رمعلا نم غلبيصس ثيح ،ةنولصشرب
ديدحت ليحتصسملا نمو ،اًماع82
اهيف دومصصلا هنكمي يتلا ةدملا
،يصشÓتلا يف هتريتو أادبت نأا لبق
ودبي ،لوبرفيل موج˘ن˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘بو
ةوطخ ثدحت مل اذإا هنأاكو رمألا

كلذ ثد˘ح˘ي ن˘ل˘ف ،ف˘ي˘˘صصلا اذ˘˘ه
.قÓطإلا ىلع

وضشناضس نوداج ‐5
ي˘ف ن˘يد˘عاو˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا د˘˘حأا

ا˘˘ي˘˘صسورو˘˘ب حا˘˘˘ن˘˘˘ج و˘˘˘ه ا˘˘˘بوروأا
يذلا ،وصشنا˘صس نودا˘ج د˘نو˘م˘ترود
ذنم يناملألا يرودلا يف رجفنا

.يتيصس رتصسصشنام نع هليحر
اًماع02 يزيلجنإلا بعÓلا غلب

لعفلاب تبثأا هنكلو عوبصسألا اذه
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ل˘صضفأا ن˘˘م د˘˘حاو ه˘˘نأا

مل نإا ،اغيل˘صسد˘نو˘ب˘لا ي˘ف با˘ب˘صشلا
ثيح ،ابوروأا ءاحنأا عيمج يف نكي
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لا د˘˘ي˘˘ج˘˘ي
51 و ا˘ً̆فد˘˘ه41 عم ،ني˘حا˘ن˘ج˘لا
ةارابم32 يف ةمصساح ةريرمت
ي˘نا˘م˘لألا يرود˘لا ي˘˘ف
.مصسوملا اذه

ط˘˘˘ب˘˘˘ترا د˘˘˘ق˘˘˘ل
ًا˘˘م˘˘ت˘˘˘ح با˘˘˘صشلا
ى˘˘لإا ةدو˘˘˘ع˘˘˘لا˘˘˘ب
يف غيلريمير˘ب˘لا

ةيدنأا مامتها لظ
رتصسصشنام
دتيانوي
يصسليصشتو
لوبرفيلو

،همصضب

كي˘ل˘ع ن˘كلو
قرطي امدنع هلعف در ليختت نأا
.هباب ةنولصشرب

ل ،ريغصصلا رمعلا اذه لثم يف
ه˘م˘ل˘ع˘ت˘˘ي˘˘ل ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا ه˘˘يد˘˘ل لاز˘˘ي
ة˘صصر˘ف˘˘لا ي˘˘صسي˘˘م ي˘˘ط˘˘ع˘˘ي˘˘صسو
ل˘ي˘كصشت ي˘ف ا˘ً̆ق˘˘ح ةد˘˘عا˘˘صسم˘˘ل˘˘ل
.ون بماك يف هتفيلخك وصشناصس

ىل˘ع ةد˘ياز˘م˘لا بر˘ح نو˘كت˘صس
لصصاو اذإا نكلو ةديدصش هتامدخ
و˘˘صشنا˘˘صس نإا˘˘ف ،ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا هرا˘˘˘صسم
يف نيبعÓلا ىلغأا دحأا نوكيصس
.ملاعلا

نيورب يد نفيك‐6
ة˘م˘ه˘˘م˘˘لا ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م ن˘˘م ًلد˘˘ب

روثعلا يف ةلثمتملا ة˘ل˘ي˘ح˘ت˘صسم˘لا
مايقلا ه˘ن˘كم˘ي د˘يد˘ج حا˘ن˘ج ى˘ل˘ع
،يصسيم هلعفي نأا نكمي ام لكب
كلذ نم ًلد˘ب ة˘نو˘ل˘صشر˘ب˘ل ن˘كم˘ي
فلتخم عون داجيإا ىلع زيكرتلا

هقيرف ءانبو يعادبإلا بعللا نم
.ةقيرطلا هذهب هلوح

كلذ نو˘˘كي نأا ل˘˘صضفألا ن˘˘˘مو
ثيح ،؟نيورب يد نفيك نم لجرلا
يف هقلأات لعفلاب يكيجلبلا رهظأا
زا˘ت˘م˘م˘˘لا يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا يرود˘˘لا

د˘ع˘ب ة˘نو˘ل˘صشر˘ب ة˘ق˘ير˘ط فر˘ع˘˘يو
ةدا˘ي˘ق تح˘˘ت ة˘˘صسارد˘˘لا

.لويدراوغ بيب
نوكي دق هنأا نيح يف

ه˘˘ل˘˘ي˘˘خ˘˘ت بع˘˘صصلا ن˘˘م
،ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسصشنا˘م ردا˘غ˘ي

ن˘يور˘ب يد ى˘ع˘صسي د˘ق˘ف
يف ةديد˘ج ةر˘ما˘غ˘م ى˘لإا
د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت م˘˘ت اذإا جرا˘˘خ˘˘لا

ةد˘م˘ل ي˘بوروألا ر˘˘ظ˘˘ح˘˘لا
.يتيصس ناملا ىلع نيماع

برتقي هنأا نم مغرلا ىلعو
،هرمع نم تا˘ي˘ن˘ي˘ثÓ˘ث˘لا ن˘م
نم غلابلا بعÓلا بولصسأا نإاف
هل حمصسي دق اًماع82 رمعلا

بعللا يف رارمتصسلاب
ةد˘˘يد˘˘ع تاو˘˘˘ن˘˘˘صسل

هنأا كصش لو ،ةمداق
ي˘˘˘ف ر˘˘˘˘هدز˘˘˘˘ي˘˘˘˘صس

.ينابصسألا يرودلا
يتاف وضسنأا ‐7

ى˘˘ل˘˘ع باو˘˘ج˘˘لا نو˘˘كي ا˘˘م˘˘بر
،عقوتم ريغ هنكل لهصس لاؤوصسلا

ي˘صسي˘م لاد˘ب˘ت˘صسا نو˘˘كي ا˘˘م˘˘برو
.نآلا ون بماك يف لعفلاب اًدوجوم

قيرفلا عم دودحملا هتقو يف
نأا لعفلاب يتاف وصسنأا رهظأا ،لوألا
م˘ج˘ن˘ك ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ه تا˘˘نا˘˘كمإا ه˘˘يد˘˘ل
.ةنولصشرب يف لبقتصسملا

71 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘لا بعÓ˘لا
677 نم فادهأا ةصسمخ هيدل اًماع
ينابصسإلا يرودلا يف طقف ةقيقد
.مصسوملا اذه ابوروأا لاطبأا يرودو
ىوتصسم ىلع سسيل اذه نأا نيح يف
،نآلا ىتح ميظعلا يصسيم لينويل

،باصش بعل درجم يتاف لازي ل
ةلصصاومل تقولا نم ريثكلا هيدل
ة˘نو˘ل˘صشر˘˘ب ها˘˘ط˘˘عأا اذإا ن˘˘صسح˘˘ت˘˘لا
.كلذب مايقلل ةحاصسملا

ءيصش لصضفأا نوكي امبر كلذل
ينابصسإلا قيرفلا هلعفي نأا نكمي
يصسيم لحم لحيل فيصصلا اذه
لمحتل هجاتحي يذلا يتاف معد وه
ي˘ف تا˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا ن˘˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لا
.لبقملا مصسوملاب لوألا قيرفلا

sport@essalamonline.com
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ةنولضشرب ‘ يضسيم لادبتضسا مهنكÁ مو‚7
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ط˘صسو ط˘˘خ بعل ا˘˘عد
نف˘ي˘ك ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسصشنا˘م
ءا˘˘˘غ˘˘˘لإا ى˘˘˘لإا ن˘˘˘يور˘˘˘ب يد
يزيلجنإلا يرودلا ةلوطب
م˘صسو˘م˘˘لا اذ˘˘ه زا˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا
سسور˘˘˘ي˘˘˘˘ف ءا˘˘˘˘بو بب˘˘˘˘صسب

.انوروك
يليد‘‘ ةفيحصصل اًقفوو

دقتعي ،ةيزيلجنإلا ‘‘راتصس
ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسصشنا˘˘م م˘˘ج˘˘ن

بجي هنأا نيورب يد نفيك
يزيلج˘نإلا يرود˘لا ءا˘غ˘لإا
ةمÓصسو ةيامحل زا˘ت˘م˘م˘لا
ةئيصس ءابنأا يهو ،نيبعÓلا
رد˘˘صصت˘˘م لو˘˘˘بر˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ل
52 قرا˘ف˘ب غ˘ي˘لر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا
دعب ىلع ناك يذلا ةطقن
زو˘ف˘لا ن˘م ط˘ق˘ف ن˘˘يزو˘˘ف
ةلوطبلا ليجأات لبق بقللاب
.ىمصسم ريغ لجأا ىلإا

هنأا نيور˘ب يد د˘ق˘ت˘ع˘يو
فا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ئ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘صسا م˘˘˘˘˘˘ت اذإا
اور˘ط˘صضاو غ˘ي˘لر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا
يف ةيلاتتم تايرابم بعلل
تقو˘لا ن˘م ةر˘ي˘صصق ةر˘ت˘˘ف
ةدحاو تاباصصإلا ع˘ب˘ت˘ت˘صس
ر˘صص˘˘ُي اذ˘˘ل ،ىر˘˘خآلا و˘˘ل˘˘ت
لصضفأا نأا ىلع يكيجلبلا
ءا˘˘˘غ˘˘˘لإا نو˘˘˘˘كي˘˘˘˘صس رار˘˘˘˘ق
بنجتل ةيلا˘ح˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا
.لبقتصسملا يف لكاصشملا

سسيل‘‘ :نيورب يد لاقو
انك اذإا امع ةركف يأا يدل
يف ،بعللا ي˘ف ر˘م˘ت˘صسن˘صس
راظتنلا نوديري ،ارت˘ل˘ج˘نإا

نيحل نكمم تقو لوطأل
. يئاهنلا رارقلا ذاختا

،ن˘˘˘˘˘˘˘كلو‘‘ :فا˘˘˘˘˘˘˘صضأاو
ريغ اذه ،مدق ةرك بعÓك
ي˘ف سسلا˘ج تنأا˘ف ،ح˘˘صضاو
،عيباصسأا ةتصس ةدمل تيبلا

دادعإا ىلإا جاتحت ام ةداعو
ة˘˘ع˘˘برأا ى˘˘لإا ة˘˘˘ثÓ˘˘˘ث ن˘˘˘م
.عيباصسأا

ا˘˘˘˘ند˘˘˘˘ع اذإا‘‘ :ل˘˘˘˘صصاوو
،رو˘˘ف˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ن˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘لو
د˘ع˘ب ع˘ي˘م˘ج˘لا با˘صصي˘صسف

رمأا اذهو ،تايرابم عصضب
.ةياغلل ءيصس

نأا د˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘عأا‘‘ :ع˘˘˘با˘˘˘تو
ذا˘خ˘تل Óً˘يو˘ط را˘ظ˘ت˘˘نلا
بب˘˘˘صسي نأا ن˘˘˘كم˘˘˘ي رار˘˘˘ق
،لبقملا مصسومل˘ل ل˘كا˘صشم
ةلطع انيدل نأا رمألا سسيل

اننكميو ة˘ل˘يو˘ط ة˘ي˘ف˘ي˘صص
. ءيصش لك ليجأات

ه˘نأا ن˘˘يور˘˘ب يد ف˘˘صشك
ة˘لز˘ع˘لا ن˘م ي˘نا˘˘ع˘˘ي نا˘˘ك
د˘ع˘ب لز˘ن˘م˘لا ي˘ف ة˘ي˘تاذ˘لا

،ةريغ˘صصلا ه˘ت˘ل˘ئا˘ع سضر˘م
ناك اذإا ام دكأاتم ريغ هنكل
مأا انوروك سسوريف مهيدل

.ل

:ن˘˘˘يور˘˘˘ب يد ح˘˘˘˘صضوأاو
مث ،سضيرم رغصصألا ينبا‘‘
. يتجوز مث ، ربكألا ينبا

كا˘ن˘ه تنا˘ك‘‘ :م˘ت˘ت˘˘خاو
ن˘˘كلو ،سضار˘˘عألا سضع˘˘ب
اذإا امع ةركف يأا يدل سسيل

سسور˘˘ي˘˘˘ف م˘˘˘ه˘˘˘يد˘˘˘ل نا˘˘˘ك
ان˘لز˘ع د˘ق˘ل ،ل مأا ا˘نورو˘ك
ح˘˘˘ب˘˘˘صصأا نآلاو ا˘˘˘ن˘˘˘صسف˘˘˘نأا
. ىرخأا ةرم ريخب عيمجلا

اذ˘ه ن˘يور˘ب يد ق˘˘لأا˘˘تو
ر˘ت˘صسصشنا˘م ع˘م م˘˘صسو˘˘م˘˘لا
ةعصست لجصس ثيح ،يتيصس
ةريرمت02 مد˘˘قو فاد˘˘هأا

ع˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ي˘˘˘ف ة˘˘˘م˘˘˘صسا˘˘˘ح
.تاقباصسملا

نع ةينابصسإا ةيفحصص ريراقت تفصشك
بعÓ˘لا بر˘ق˘ُي يذ˘لا د˘يد˘ج˘لا ر˘صشؤو˘م˘لا
لاير ةرداغ˘م ن˘م ل˘ي˘ب ثيرا˘غ يز˘ل˘يو˘لا

ةيف˘ي˘صصلا تلا˘ق˘ت˘نلا ةر˘ت˘ف ي˘ف د˘يرد˘م
.ةلبقملا

فوفصص نع ليب ثيراغ ليحر تابو
ذنم يدا˘ن˘لا تا˘يو˘لوأا د˘حأا د˘يرد˘م لا˘ير
لخدي ل بعÓلا نأا ثيح ،ةليوط ةرتف
نيز يصسنرفلا ينفلا ريدملا ططخ يف
.ناديز نيدلا

‘‘اكرام‘‘ ةفيحصص تامولعمل اًقفوو
03 رمعلا نم غلابلا ليب نإاف ،ةينابصسإلا

لا˘ير ع˘م هد˘ق˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘ي˘صس يذ˘˘لا ا˘˘ًما˘˘ع
هفينصصت متيصس ،2202 ماع يف ديردم
يف يبوروألا داحتلا جراخ نم بعÓك
جورخ دعب كلذو ،لبقملا يفناج رهصش
.اًرخؤوم يبوروألا داحتلا نم ايناطيرب

نم ني˘ب˘عل5 د˘يرد˘م لا˘ير كل˘م˘˘يو
سسويصسينيف مهو يبوروألا داحتلا جراخ

واتيليم ريديإاو سسوصسيخ رينيرو روينوج
،و˘بو˘ك ا˘صسو˘ف˘ي˘كا˘تو سسو˘غ و˘غ˘يردورو
وه هب حومصسملا ىصصقألا دحلا نأا اًملع
ىلإا وبوك ةراعإا مت كلذلو ،نيبعل ةثÓث
بعلي امنيب ،مصسوملا اذه اكرويام لاير
.ايتصساكلا عم رينير

د˘يرد˘م لا˘ير نأا ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘صصلا تد˘˘كأاو
اهمهأا بابصسأا ةدعل ليب عيب ةوقب يوني
اًلصضف ،ناديز تاباصسح جراخ بعÓلا نأا

نل يغنيريملا نأا ثيح مخصضلا هبتار نع
اذ˘ه ل˘ث˘˘م ع˘˘فد˘˘ل نآلا اًد˘˘ع˘˘ت˘˘صسم نو˘˘كي
ح˘ب˘صصي˘صس ه˘نأا ى˘لا ة˘فا˘صضإلا˘ب ،غ˘ل˘ب˘˘م˘˘لا

.يبوروألا داحتلا جراخ نم بعل
ل˘ي˘حر نأا ى˘لإا ة˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا ترا˘˘صشأاو

يدؤويصس يكلملا يدانلا نع ليب ثيراغ
جراخ نم رخآا بعÓل ناكم ريرحت ىلإا
يدا˘ن˘لا نأا ة˘صصا˘˘خ ،ي˘˘بوروألا دا˘˘ح˘˘تلا

ي˘ف دد˘ج ن˘ي˘˘ب˘˘عل م˘˘صض ى˘˘ل˘˘ع سصير˘˘ح
.لبقملا فيصصلا

رامين ةيلمع ‘ نامزيرغ Úمضضت ىلع رقتضسي ةنولضشرب
يصسنرفلا نيمصضت يف بغري ينابصسإلا ةنولصشرب نأا (تروبصس) ةفيحصص تدروأا

.افليصس اد رامين يليزاربلا ،نامريج ناصس سسيراب مجن لقن ةيلمع يف نامزيرغ ناوطنأا
ينولاتاكلا يدانلل ةيولوألا لثمُت واصسيليصسلا مجن ةداعإا نأا عصساو قاطن ىلع ركُذو

عنقُت نأا نكمي يتلا ةغيصصلا داجيإاو ةقفصصلا ةفلكت وه كلذ قيعي ام نكل ،فيصصلا اذه
.يج سسإا يب

ق˘ي˘ل˘ع˘ت بب˘صسب مد˘ق˘لا ةر˘ك تبر˘صض ي˘ت˘لا ة˘يدا˘صصت˘قلا ة˘مزألا نأا ى˘˘لإا كلذ دو˘˘ع˘˘يو
.ةريبك ةيداصصتقا رئاصسخ ةنولصشرب تدبك انوروك يصشفت دعب تايرابملا

نم غلبم ىلإا ةفاصضإلاب نامزيرغ ميدقتل ططخُي اصصرابلا نإاف ،تارابتعلا هذهل اًقفوو
.رامين نع لزانتلاب نامريج ناصس سسيراب عانقإا لجأا نم لاملا

اذه ةنولصشرب عم نامزيرغ همدق يذلا ءادألا نأا ىلإا تروبصس ةفيحصص تراصشأاو
ميدقتو فده41 هليجصست نم مغرلا ىلع ،يدانلل ةينفلا ةنامألا اًريثك عنقُي مل مصسوملا

.هئÓمزل ةمصساح تاريرمت4
همجن دقع ديدجت ىلع لمعي نامريج ناصس سسيراب نأا ةينابصسإلا ةفيحصصلا تفاصضأاو

نإاف يلاتلابو ،نييصسنرفلا نيبعÓلا نم ةعومجمب هلوح قيرفلا ءانبو ،يبابم نايليك
.هنم ةدافتصسلا يف ةنولصشرب بغري رمأا وهو ،عورصشملا اذه عم اًمامت بصسانتي نامزيرغ

وكيتلتأا نم يصضاملا فيصصلا انارغوÓبلا ىلإا مصضنا نامزيرغ نأا ركذلاب ريدجلا
.4202 ماع ىتح اًدقع عقوو ،وروي نويلم021 لباقم ينابصسإلا ديردم

نÓيم Îنإا ت’اقتنا قوضس ‘ ءامضسأ’ا زربأا
نم ،يزيلجنإلا يرودلا يبعÓب ةناعتصسلا ىلإا ،نÓيم رتنإا يدان ىعصسي

.ةمداقلا ةيفيصصلا تلاقتنلا ةرتف لÓخ ،ةيوق تاقفصص مصض لجأا
اذه نÓيم رتنإا حاجن نع ،ةيلاطيإلا ‘‘تروبصس وتوت‘‘ ةفيحصص ترصشن

يف ،يزيلجنإلا يرودلا نم ةيوقلا ءامصسألا نم ديدعلا مصض يف ،مصسوملا
.ةيصضاملا ةيفيصصلا تلاقتنلا ةرتف

نم ،زيصشناصس سسصسكيلأاو ،وكاكول وليمور ىلع لوصصحلا نم نكمتو
لصساكوين نم ورازل مصض يف هحاجن ىلإا ةفاصضإلاب ،دتيانوي رتصسصشنام
.ةراعإلا ليبصس ىلع

ىلع يصسليصشت بعل سسيصسوم روتكيف ىلع لوصصحلا ىلإا ةفاصضإلاب
نم ةيئاهن ةفصصب نصسكيرإا نايتصسيركو ،رهصشأا ةتصس ةدمل ةراعإلا ليبصس
.دتيانوي رتصسصشنام نم غنوي يلصشأاو ،ريبصستوه ماهنتوت

بعÓل رظتنملا ليحرلا سضيوعت نع نÓيم رتنإا ولوؤوصسم ثحبيو
ىلإا لاقتنلا نم برتقي يذلاو ،زينيترام وراتول ينيتنجرألا ،قيرفلا
.ةمداقلا ةيفيصصلا تلاقتنلا ةرتف لÓخ ةنولصشرب

،وراتول ليحر سضيوعتل نÓيم رتنإا تامامتها ةمئاق سسأار ىلع يتأايو
لايصسرام ينوتنأاو ،يزيلجنإلا لانصسرأا يدان بعل ،غنايمابوأا كيرميإا رييب

.دتيانوي رتصسصشنام بعل
،يروزتارينلل يذيفنتلا ريدملا ،اتورام يبيصسوج موقي تقولا سسفن يفو

ابعل يريملاب نوصسرميإاو وصسنولأا سسوكرام ،نم ٍلك نيب ةلصضافملاب
.يعافألا قيرفل ىرصسيلا ةهبجلا ميعدت لجأا نم ،يصسليصشت

سسكيلأاو ،يتيصس رت˘صسي˘ل بعل ل˘يو˘ل˘ي˘صشت ن˘ب نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا ع˘صضي ا˘م˘ك
ي˘ف ا˘هذ˘ي˘ف˘ن˘ت ن˘ع ثح˘ب˘ي يذ˘لا ،ه˘ط˘ط˘خ ن˘م˘صض ،و˘ترو˘ب بعل سسي˘ل˘ي˘˘ت
.لبقملا وتاكريملا

ديردم لاير ¤إا يبابم لاقتنا نود لوحي ديدج قئاع
لوحي ديدج قئاع ىلع ءوصضلا (سسآا) ةفيحصص تطلصس

يصسنرفلا نامريج ناصس سسيراب مجن لاقتنا مامتإا نود
اذه ينابصسإلا ديرد˘م لا˘ير ى˘لإا ي˘با˘ب˘م نا˘ي˘ل˘ي˘ك
.فيصصلا

سسإا يب فقوم عصساو قاطن ىلع فرعُيو
سسأاك لطب نع لزانتلا هصضفر نأاصشب يج
يهتني يذلا ،هدقع ديدجت ةلواحمو ،ملاعلا
ةفيحصص عصضت نيح يف.2202 فيصص يف
يبابم لاقتنل ديدج قئاع ىلع اهدي سسآا
يف لثمتيو فيصصلا اذه ديردم لاير ىلإا

هحنم ينعي هلوصصو نأا ثيح ،بعÓلا بتار
نيد˘لا ن˘يز ي˘صسنر˘ف˘لا ق˘ير˘ف ي˘ف ر˘جأا ى˘ل˘عأا

نزاوت مدع لكصشُي نأا نكمي رمأا وهو ،ناديز
.سسبÓملا علخ ةفرغ يف

لوصصح نأا ةينابصسإلا ةفيحصصلا تحصضوأاو
ي˘ف ر˘جأا ى˘ل˘عأا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ًما˘˘ع12ـلا بحا˘˘˘صص
ةريبكلا موجنلا هلبقتي ل نأا نكمي يغنريملا
يصسنرفلاو سسومار ويجريصس لثم قيرفلا يف
.ةميزنب ميرك

ةيداصصتقلا ةمزألا نأا سسآا ةفيحصص تفاصضأاو
سسوريف ببصسب ةيبوروألا ةيدنألا برصضت يتلا

بعصصت نأا نكمي ،ديردم لاير مهنيب نمو ،انوروك
نأا˘صشب ي˘با˘ب˘م بلا˘ط˘م ة˘ي˘ب˘ل˘ت˘ل ر˘ي˘خألا ى˘ل˘ع ر˘مألا
لوح راثُي ام لك نم مغرلا ىلع كلذ يتأايو.بتاورلا
يكلملا يدانلل ةيولوألا لثمي يبابم عم دقاعتلا نأا

ناصس سسيراب عم ةارابم33 بعل يبابم نأا ركذلاب ريدجلا.فيصصلا اذه
مهلÓخ لجصسو تاقباصسملا عيمج باصسحل مصسوملا قÓطنا ذنم نامريج
.هئÓمزل ةمصساح ةريرمت71 مدقو اًفده03

قيرفلا نع هبع’ ليحر نلعي نامÒج ناضس سسيراب
ةقفرب تاصضوافملا لصشف ،يصسنرفلا نامريج ناصس سسيراب يدان نلعأا
لاقتنلاو قيرفلا عم ءاقبلا نأاصشب ،يدراكيإا وروام ينيتنجرألا ،هبعل
.نÓيم رتنإا نم ةيئاهن ةفصصب

مصسوملا نم ًةيادب ،نامريج ناصس سسيراب عم ةراعإا ةرتف يدراكيإا يصضقي
دنب دوجو عم ،نÓيم رتنإا يدان نم ًامداق ،طقف دحاو مصسوم ةدملو يلاحلا
.وروي نويلم07 لباقم ءارصشلا ةيقحأا

نع دكأا ،نامريج ناصس سسيراب نأا ،‘‘راتصس يلياد‘‘ ةفيحصص ترصشنو
ليحرلا يف هتبغر بعÓلا ىدبأا نأا دعب ،يدراكيإا عم تاصضوافملا لصشف
.اصسنرف دودح جراخ ةديدج ةبرجت سضوخو ،مصسوملا ةياهن عم قيرفلا نع

لÓخ ،نÓيم رتنإا موجه ةدايق يف لبقتصسم كلمي ل ،يدراكيإا وروام
،وكاكول وليمور نم Óًك هتبثأا يذلا حاجنلا دعب ًةصصاخ ،ةمداقلا ةرتفلا

.يروزتارينلا موجه يف ،زينيترام وراتولو
،يصسليصشتو ،دتيانوي رتصسصشنام مامتها نع ،ةيفاحصصلا ريراقتلا تراصشأاو

ىلإا ةفاصضإلاب اذه يتأاي ،بعÓلا تامدخ ىلع لوصصحلاب ،ارتلجنإا يف
نياوغيه ولازنوغل رظتنملا ليحرلا عم ،يدراكيإا مصض يف سسوتنفوي ةبغر
.مداقلا مصسوملا يف يرينوكنايبلا نع

د˘ع˘ب ،يدرا˘كيإا م˘صض ي˘ف ه˘ت˘ب˘˘غر تا˘˘ع˘˘ئا˘˘صش ن˘˘م ي˘˘لو˘˘با˘˘ن بح˘˘صسناو
نم ىفن يذلا ،يدانلل يصضايرلا ريدملا ،يلوتنويغ ونايتصسيرك تاحيرصصت

ةيلاعلا هتميق ببصسب ،ينيتنجرألا مجاهملا مصض يف ،يلوبان ةردق ،اهلÓخ
.تلاقتنلا قوصس يف

ديردم لاير جراخ ليب ثيراجب حيطُي ديدج رضشؤوم

يرانلا هبلط ببضسب لوبرفيل مدضصي نيورب يد

هيينوم تاحيرضصت
درازاه بضضغ Òثُت
يب هيأا) ة˘ف˘ي˘ح˘صص تر˘كذ

لاير مجن نأا ةينابصسإلا (يصس
ن˘يدإا ي˘كي˘ج˘ل˘˘ب˘˘لا ،د˘˘يرد˘˘م
ن˘˘˘˘˘˘م بصضا˘˘˘˘˘˘˘غ ،درازا˘˘˘˘˘˘˘ه
اهب ىلدأا يتلا تاحيرصصتلا

ناصس سسيراب بعل هنطاوم
،هي˘ي˘نو˘م سسا˘مو˘ت ،نا˘مر˘ي˘ج
ي˘˘ف بب˘˘صست ا˘˘مد˘˘ع˘˘˘ب كلذو
درازا˘ه ى˘˘ق˘˘ل˘˘تو.هتباصصإا

هيينوم نم هلحاك يف ةبرصض
ع˘˘م˘˘ج يذ˘˘لا ءا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لا ي˘˘˘ف
يف يج سسإا يبو يغنريملا
باصسحل يصضا˘م˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن
باغو ،ابوروأا لاطبأا يرود
اًر˘ثأا˘ت˘م ا˘ًمو˘ي28 ا˘هد˘˘ع˘˘ب
يف دوعي نأا لبق ةباصصإلاب
سضر˘ع˘ت˘يو ،ير˘ف˘ي˘˘ف ر˘˘ه˘˘صش

سسف˘ن ي˘˘ف د˘˘يد˘˘ج ة˘˘با˘˘صصإل
ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م لÓ˘˘˘خ نا˘˘˘كم˘˘˘لا
ءلدإا كلذ ع˘˘˘ب˘˘˘تو.يتنافيل
اهيف دكأا تاحيرصصت هيينوم
ن˘˘˘ع لوؤو˘˘˘صسم ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ ه˘˘˘˘نأا
ي˘ت˘لا ةر˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘لا ة˘˘با˘˘صصإلا
م˘غر ،درازا˘ه ا˘ه˘˘ل سضر˘˘ع˘˘ت
راصشأا ا˘م˘ك ،يو˘ق˘لا ل˘خد˘ت˘لا

اًرداق نوكيصس هنأا ىلإا اًحزام
ة˘لو˘ط˘ب ي˘ف د˘جاو˘ت˘لا ى˘ل˘˘ع
اهليجأات دعب ةيبوروألا ممألا
.ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف بب˘˘صسب
،يصس يب هيأا ةفيحصصل اًقفوو
ن˘˘˘م بصضا˘˘˘غ درازا˘˘˘ه نإا˘˘˘ف
،هف˘قو˘م م˘ه˘ف˘ي لو ه˘ي˘ي˘نو˘م
ي˘˘ف بب˘˘صست نأا د˘˘˘ع˘˘˘ب كلذو
د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير ن˘˘ع ه˘˘با˘˘ي˘˘غ
.مصسوملا اذه تاقوأا مظعم

حانج نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لا
ةي˘ل˘م˘ع ىر˘جأا د˘يرد˘م لا˘ير
ةديعبلا ةيظصشلا يف ةيحارج
سسرام5 موي همدقل نميألا
.ةيكيرمألا سسلاد ةنيدم يف



مداقلا يام02ـلا يف ةررقم تابيردتلل ةدوعلا

رهضش ةضسفانملل نودوعي ايلاطيإا يف انوفرتحم
مداقلا ةيليوج

يلاطيإلا يرودلاب نيطصشانلا ني˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘ي˘لود˘لا نا˘كمإا˘ب نو˘كي˘صس
داحتإلا سسيئر انيفارغ لايرباغ نÓعإا دعب هتاصسفانم نم ىقبت ام فانئتصسإا
لاح يف ابيرق ةيوركلا تاطاصشنلا ةدوع ةيناكمإا نع مدقلا ةركل يلاطيإلا
دكأاو.فورظلا قفو تاصسفانملا فييكتو دÓبلا يف يحصصلا عصضولا نصسحت
نا سضرتفملا نم هنا يلاطيإلا ىلوألا ةجردلا يرود ىلع لوألا لوؤوصسملا
،ناوج نم حتافلا ىتح وا لبقملا يام وه ةصسفانملا فانئتصسإا خيرات  نوكي
اذا ةيليوج رهصش نوكيصس ويصشتلاكلا تايرابم بعل  ىلإا ةدوعلا ينعي ام
جورخلا وه نآلا يصساصسألا فدهلا ىقبي ،هل ططخ ام قفو روملا تراصس
ريكفتلا انيلع كلذ دعبو اهتعيبط ىلإا رومألا ةدوعو ةيحصصلا  ةمزألا نم
نييلود ةعبرأا فارتحإا فرعي يلاطيإلا يرودلا نأا ةراصشإÓل.لبقتصسملا يف
عفادم سسراف دمحم ،نÓيم بعل رصصان نب ليعامصسإا ةروصص يف نييرئازج
.انيتنورويف مجاهم لازغ ديصشرو يلوبان حانج مÓغ يزوف ،لابصس

ز.صس
اهلك اهتينازيم نع لزانتلل ةدعتصسم ةطبارلا نأا دكأا

رايلم1 انحنمو بجاولا ءادن انيبل :راودم
ءابولا ةحفاكمل ميتنضس

هتئيه نأا ،مدقلا ةركل ةينطولا ةطبارلا سسيئر راودم ميركلا دبع دكأا
سسوريف ةحفاكم يف ةمهاصسملا لجأا نم اهلك اهتينازيم حنمل ةدعتصسم
1ـب عربتت «غيلل» لعج لومم كÓتما مدع نا احصضوم ،دجتصسملا «انوروك»
ل ةطبارلا »:سسمأا ةيفحصص تاحيرصصت يف راودم حصضوأاو.ميتنصس رايلم
رايلم1 انحنم دقو ءابولا ةحفاكمل ةمهاصسملا انبجاو نم نكل ،لومم كلمت
ول »:همÓك متخو ،«ةطبارلا ةينازيم لك انحنمل رمألا انيلع بجو ولو ميتنصس
.«ميتنصس رايلم1 نم ربكأا غلبم انحنمل ربكأا انتينازيم تناك

ب.م.يرصسيإا
روجألا صضفخ ناررقي «ديمعلا»و «ةبيقعلا» ةرادإا

بتاورلا سضفخل هجتتو سسÓفإ’اب ةددهم ةيرئازجلا ةيدنأ’ا
ىصضم تقو يأا نم رثكأا سسÓفإلاب ةددهم ةيرئازجلا ةيدنألا بلغأا تتاب

ةيدنأÓل ةكلاملا تاكرصشلا ةردق مدعو ،ةيوركلا تاطاصشنلا فقوت لظ يف
ببصسب قيرفلا يف لامعلا تاقحتصسمو روجأا ديدصست لجأا نم لاملا ريفوت
،ةقناخ ةيلام تامزأا نم ةيدنألا بلغأا يناعتو.«انوروك» سسوريف يصشفت
نيطلا داز امو قيرفلا يف فرصصتت ،ةينطو تاكرصشل مهكÓتما مدع ببصسب
،«رادم» ةدايقب دادزولب بابصش ،رارغ ىلع ،ةريبكلا يداونلا ةاناعم وه ،ةلب
رئازجلا ةيدولوم ةيدنأا هجتتو.«كارطانوصس» نم ةكولمملا رئازجلا ةيدولوم
ةيلاحلا ةرتفلا يف نيبعÓلا روجأا سضفخل دادزولب بابصش نم اهتريظنو
ةمهبم ىقبت رومألا نأاو اميصسل مصسوملا نم ىقبت ام رييصست نم نكمتلل
.ةينطولا ةلوطبلا فانئتصسا ىتح وأا تابيردتلل ةدوعلا خيرات سصخي اميف

،دادزولب بابصش قيرفل يمصسرلا قطانلا يصشيرق نيدلا رون ،سسمأا فصشكو
اني˘ب˘عل م˘ه˘ف˘ت ي˘ف ق˘ثأا ا˘نأا »:ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘عاذإلا ا˘ه˘ب سصخ تا˘ح˘ير˘صصت ي˘ف
ةجاحب انلعجيصس يحصصلا رجحلا لصصاو˘ت لا˘ح ي˘ف˘ف ،ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘ي˘ع˘صضو˘ل˘ل
ىلع طاقنلا عصضول نيبعÓلا عم عامتجلا انررق هيلعو ،ةيلاملا ةحصصلل
ةيدولوم ةرادإا سسلجم سسيئر رصصانلا دبع سساملأا دكأا ،هبناج نم.«فورحلا
يدانلاب ةصصاخلا ،روجألا ةلتك سضيفخت يف رظنلا ةداعإا ددصصب هنأا ،رئازجلا

ة˘ق˘ير˘ط ن˘ع ثح˘ب˘نو ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ع˘م م˘ئاد لا˘صصتا ي˘ف ن˘ح˘˘ن »:سسمأا لا˘˘قو
عصضولا لظ يف ةصصاخ نوصضفريصس نيبعÓلا نأا نظأا لو ،روجألا سضيفختل
نإاف يناعت ةينطو تاكرصش كلمت يتلا ةيدنألا نأا امبو.«دÓبلا هب رمت يذلا
ظفل ددصصب نوكت ةيدا˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘صضو˘لا ي˘ف ي˘نا˘ع˘ت تنا˘ك ي˘ت˘لا تا˘كر˘صشلا
.ةريخألا اهصسافنأا

ب.م.يرصسيإا
ةيصضاملا مايألا يف ةلوطبلا قيلعت دعب

ناوج لبق ايكرت يف ةضسفانملا فنأاتضسي نل يلوغيف
يارصس ةطلغ يدان مجن ،يرئازجلا يلودلا بعÓلا يلوغيف نايفصس تاب

يف تايرودلا فقوت لظ يف ،مداقلا ناوج رهصش ةياغ ىلإا ةيمتح ةحار مامأا
تفصشكو.دجتصسملا «انوروك» سسوريف يصشفت ببصسب ،ملاعلا ءاحنأا عيمج
نل ةلوطبلا نأا يمصسرلا عقوملا ىلع رصشن نايب يف ،سسمأا ةيكرتلا ةيداحتلا
نيبعÓلا نيب رثكأا ءابولا يصشفت يدافتل اذهو ،مداقلا ناوج رهصش لبق فنأاتصست
رواصشتب ءاج رارقلا نأا ،هتاذ ردصصملا فاصضأاو ،راصصنألاو ةينفلا مقطألاو
بعصشلا ةمÓصس ىلع ظافحلل ةحصصلاو ،ةصضايرلا ةرازو عم يكرتلا داحتلا
ةمدخلا جراخ نوكيصس يارصس ةطلغ مجن «وصسوصس» نإاف هيلعو ،يكرتلا
هتقايل ىلع ظافحلل ةوقب لمعلل ةجاحب نوكيصسو ،ةريصصقلاب تصسيل ،ةرتفل
.ةلوطبلا ىلع لاتقلل

ب.م.يرصسيإا
هنع ثحبي ناك يذلا يرصصعلا ريهظلا دجو خابدÓغ نأا دكأا

حيدملاو ءانثلاب ينيعبضس نب قدغي يناملأ’ا مÓعإ’ا
يرئازجلا يلودلا بعÓلا ينيعبصس نب يمار يناملألا مÓعإلا قدغأا

ءادألا ةيفلخ ىلع ،حيدم˘لاو ءا˘ن˘ث˘لا˘ب ،خا˘بدÓ˘غ˘صشنو˘م ا˘ي˘صسرو˘ب يدا˘ن بعل
يف لوألا همصسوم يف يصسنرفلا نير يدان رصسيأا ريهظ هب رهظ يذلا زيمملا
هداقو هيدان عم اديج ءادأا قبصسألا وداراب يدان بعل مدقو.«اغيليصسدنوبلا
اهب زاتمي يتلا ةريبكلا ةيعافدلا ةوقلا لصضفب ،ةمدقتم زكارم يف دجاوتلل
فصصي يناملألا مÓعإلا لعج يذلا رمألا ،يموجهلا لمعلا يف ةمهاصسملاو
.خابدÓغنصشنوم ايصسوروب هيدان لخاد عيمجلل ،ةراصسلا ةأاجافملاب رصضخلا مجن

نكمت مدقملا ءادألا لصضفب ةينطنصسق ةنيدم نبا نأا ،هتاذ ردصصملا فاصضأاو
ايقيرفإا لطب نأاو اميصسل ،يدانلا يف عيمجلا تاحومط فقصس زواجت نم
يف اعيرصس هصسفن سضرفي هلعج ام وهو ،رصصاعُملا بعÓلا سصئاصصخ كلتمي
.سسور وكرام ةليكصشت

ب.م.يرصسيإا
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ةدعاصسملا دي ميدقت ىلع تلمعو ةيلوؤوصسملا حورب تلحت يتلا تاطبارلا فلتخمب داصشأا
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و˘صضع لو˘ل˘ه˘ب را˘م˘ع دد˘˘صش
ى˘ل˘ع ،ي˘لارد˘˘ي˘˘ف˘˘لا بت˘˘كم˘˘لا

ل˘م˘ع˘لاو ة˘˘ي˘˘عو˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘صض
ةبعصصلا ةرتفلا يف يصسيصسحتلا
ملاعلاو رئازجلا اهب رمت يتلا

يدصصتلا يف ةمهاصسملل ،هلك
،دجتصسملا «انوروك» سسوريفل
ءابطألاب تقولا تاذ يف اديصشم
ه˘جو ي˘ف ف˘ق˘ي ن˘م ع˘ي˘م˘ج˘˘بو
نع ثيدحلا نا ادكؤوم ،ءابولا

.نكمم ريغ مدقلا ةرك
ي˘˘˘˘ف لو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب ح˘˘˘˘صضوأاو

د˘ق˘ل»: ة˘ي˘ف˘ح˘صص تا˘ح˘ير˘˘صصت
بت˘كم˘ل˘ل ا˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا ا˘˘ند˘˘ق˘˘ع
قيبطت لÓ˘خ ن˘م ،ي˘لارد˘ي˘ف˘لا
ر˘ج˘ح˘ل˘ل ا˘مار˘˘ت˘˘حا ،و˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘لا
ىلع محر˘ت˘ن ن˘ح˘نو ،ي˘ح˘صصلا
ييحأا اذه يربنم نمو ىتوملا

مها˘صسي ن˘م ل˘كو ءا˘ب˘طألا ل˘ك
اذ˘˘ه را˘˘صشت˘˘نا ن˘˘م د˘˘ح˘˘لا ي˘˘˘ف
تقو˘لا »:فا˘صضأاو ،«سسور˘ي˘ف˘لا
نع ثيدحلا اننكمي ل نهارلا

ىلع زيكرتلا انيلعو ،مدقلا ةرك
،ةيعوتلاو يصسيصسحتلا ل˘م˘ع˘لا

هب تماق يذلا رمألا سسفن وهو
امك ،ةيلارديفلل ةيبطلا ةنجللا
تع˘صضو ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا نأا
ة˘ب˘صسن˘لا˘ب برد˘ت˘ل˘ل ا˘ج˘ما˘˘نر˘˘ب
اذه ،«ماكحلا ىتحو نيبعÓل

يلارديفلا بتكملا وصضع داعو
ي˘˘ف راد ا˘˘˘م ن˘˘˘ع ثيد˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل
نأا احصضوم ،ر˘ي˘خألا عا˘م˘ت˘جلا

ن˘يد˘لا ر˘ي˘˘خ «فا˘˘ف˘˘لا» سسي˘˘ئر
ر˘ي˘غ تق˘قو˘لا نأا د˘كأا ي˘˘صشطز
ةر˘ك ن˘ع ثيد˘˘ح˘˘ل˘˘ل بصسا˘˘ن˘˘م
لولحلا داجيا وه مهلاو ،مدقلا

ة˘˘برا˘˘ح˘˘م ي˘˘ف ةد˘˘عا˘˘˘صسم˘˘˘لاو
.سسوريفلا

ةيئلولاو ةيوهجلا تاطبارلا»
نويلم004و002 نيب امب تعربت

نع نينثلا موي ماثللا طيمنصسو
«هانعمج يذلا غلبملا

بت˘˘˘˘كم˘˘˘˘لا و˘˘˘˘˘صضع دا˘˘˘˘˘صشأا
يباجيلا فرصصتلاب ،يلارديفلا
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ه˘˘˘ب تما˘˘˘ق ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ةيوهج˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا تا˘ط˘بار˘لا

ي˘ف ة˘م˘ها˘صسم˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لاو
لÓ˘˘خ ن˘˘م ءا˘˘بو˘˘لا ة˘˘برا˘˘ح˘˘˘م
،ا˘ه˘ت˘مد˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘عر˘˘ب˘˘ت˘˘لا

تا˘˘ط˘˘بار˘˘لا ل˘˘ك :در˘˘ط˘˘ت˘˘صساو
ام تحنم ةيئلو˘لاو ة˘يو˘ه˘ج˘لا
،ميتنصس نويلم004و002 نيب
ريبك غلبم عمج ددصصب نحنو
ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ر˘˘كصشأا ا˘˘نأاو م˘˘ه˘˘مو
ءادن مهتي˘ب˘ل˘ت ى˘ل˘ع تا˘ط˘بار˘لا
ام يف ليمجلا »:عباتو ،«نطولا

تاطبارلا سضعب كانه نأا ثدح
اهنأا لإا ،ليخادم يأا كلمت ل
غلبمب ةمهاصسم˘لا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت
ءاه˘ت˘نا ر˘ظ˘ت˘ن˘ن ن˘ح˘نو ،يز˘مر
لجأا نم مداق˘لا ن˘ي˘ن˘ثلا ةد˘م˘لا
يذ˘لا غ˘˘ل˘˘ب˘˘م˘˘لا ن˘˘ع ف˘˘صشكلا

.«فافلا هتعمج

انعمجو اريبك انمصضت انصسمل»
«ةعاصس42 يف ةديج ةميق
نع لولهب رّبع ،ريخألا يفو

ريبكلا لمعلاب ،ةريبكلا هتداعصس
تاطبارلا فلتخم هب تماق يذلا

تنكمت امدعب ،نطولا عوبر ربع
يف ةدعاصسم˘لا ي˘ق˘ل˘ت ن˘م فا˘ف˘لا
ه˘تأا˘صشنأا يذ˘لا ي˘كن˘ب˘لا د˘ي˘صصر˘لا
اذهب حرصصو ،تادعاصسملا يقلتل
هاندجو ريبك نماصضت »: ددصصلا

ام وهو تاطبارلا لك لبق نم
حور˘ب ع˘ي˘م˘ج˘لا رو˘˘ع˘˘صش د˘˘كؤو˘˘ي
ءاصضقلا ىلع لمعلاو ةيلوؤوصسملا

42 يف انكمت ثيح ،ةمزألا ىلع
نإاو ،مرتحم غلبم عمج نم ةعاصس
ءابو˘لا اذ˘ه زوا˘ج˘ت˘ن˘صس ه˘ل˘لا ءا˘صش
.«مÓصسب

يدانلا ةرداغم رصضÿا م‚ ةبلاطم ببصسب

يدوعضسلا يلهأ’او يليÓب Úب ةيديدح ةضضبق

فادهألا ليجصستو ةعانصص يف ةريبكلا هتمهاصسم لظ يف

«ةيقبئزلا ةبهوملا»ـب هفضصتو زرحم تاردقب ىنغتت يتيضسلا ةرادإا

ي˘˘لود˘˘لا ي˘˘ل˘˘يÓ˘˘ب ف˘˘صسو˘˘˘ي سضر˘˘˘ع˘˘˘ت
ىلإا يدوع˘صسلا ي˘ل˘هألا بعلو ير˘ئاز˘ج˘لا

نم د˘يد˘ع˘لا ن˘م ة˘ع˘صساو تادا˘ق˘ت˘نا ة˘ل˘م˘ح
مجنلا بلط ببصسب ،ةيصضايرلا تايصصخصشلا
هيقلت مدع ببصسب قيرفلا ةرداغم يرئازجلا

.رهصشأا ةثÓث ذنم ةقلاعلا ةيلاملا هتاقحتصسم
ي˘جر˘ت˘لا بعل ير˘م˘ع˘لا مر˘˘غ م˘˘جا˘˘هو

ةيفحصص تاحيرصصت يف قباصسلا يصسنوتلا
ثل˘ث˘ب بع˘˘ل˘˘ي م˘˘ل ي˘˘ل˘˘يÓ˘˘ب »:لا˘˘قو ،سسمأا

ع˘م هءادأا ا˘ند˘ها˘صش ...ي˘ل˘هألا ع˘˘م هاو˘˘ت˘˘صسم
بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لاو ي˘˘˘صسنو˘˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘جر˘˘˘ت˘˘˘˘لا
يدان˘لا ل˘م˘ح˘ي˘صس هد˘ق˘ع ءا˘غ˘لإا..ير˘ئاز˘ج˘لا
نوب˘عÓ˘لا »: ف˘ي˘صضي˘ل ،«ة˘ل˘ما˘كلا ه˘ت˘م˘ي˘ق
نو˘ق˘ح˘ت˘صسي ل ي˘ل˘هألا يدا˘ن ي˘ف بنا˘جألا
ةموصسلا رمع ءان˘ث˘ت˘صسا˘ب ةر˘ي˘ب˘كلا بتاور˘لا

ثدحتيل دوعيل ،«اريبك ىوتصسم مدقي يذلا
بعل يا »:Óئاق  هبتار رخات سصوصصخب
ةلأاصسم يف يدانلا دصض ةوطخ ىلع مدقي
هد˘˘ن˘˘ع سسي˘˘˘ل ،ة˘˘˘مزألا هذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف ه˘˘˘ب˘˘˘تار
نا قحتصسي ل ةيقÓخأا ةيحان نمو...ةيناصسنإا
بتاورلا رخأات »:عباتيل ،«يدانلا يف ىقبي
خصسفب بعÓلا ةبلاطمل فاك رهصشأا ةثÓث

ثيح يليÓب ىلع قبطني رمألا اذهو ،هدقع
ةمزا لب˘ق ن˘ير˘ه˘صش بتار ه˘ل ار˘خأا˘ت˘م نا˘ك
دعب يليÓب عيطتصسي »: درطتصسيل «انوروك
،ةلماك هدقع تاقحتصسمب ةبلاطملا خصسفلا

ارهصش ريخأات˘لا ر˘ب˘ت˘ع˘ت «سسا˘ت˘لا» ة˘م˘كح˘مو
ريخأات يف ةيدنألا لهاصست ...ةفلاخم ادحاو
.«ئطاخ نيبعÓلا بتاور

ةدحولا دئاق ينايحللا ناطلصس رذح امك

مÓعإÓل هتاحيرصصت يف قباصسلا يدوعصسلا
،«رصضخلا» مجاهم ىوكصش  نم يدوعصسلا
هتاق˘ح˘ت˘صسم ى˘ل˘ع  ه˘لو˘صصح ر˘خأا˘ت بب˘صسب
عيمجل اراذنإا اهربتعإا يتلاو ةقلاعلا ةيلاملا
وه هاوكصشو فصسوي فقوم »:Óئاق ةيدنألا
ل˘˘ك ن˘˘م ى˘˘ن˘˘م˘˘تأاو ،ة˘˘يد˘˘نألا ل˘˘كل راذ˘˘نإا
.«اذه ةاعارم تارادإلا

ديري نارهو ةنيدم نبإا نأا ركذلاب ريدجلا
ببصسب يدوعصسلا يدانلا عم هدقع خصسف
رهصشأا ةثÓثل هبترم عفد يف  ةرادإلا لطامت

ىلإا يصضاملا فيصصلا لقتنإا يليÓب ،ةلماك
ي˘جر˘ت˘لا ن˘م ا˘مدا˘˘ق  يدو˘˘ع˘˘صسلا ي˘˘ل˘˘هألا
ىتح دقعب هعم طبتري يذلاو يصسنوتلا

.2202 ناوج
ز.صس

بختن˘م˘لا د˘ئا˘ق زر˘ح˘م سضا˘ير ى˘ق˘ل˘ت
ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسصشنا˘˘م م˘˘ج˘˘نو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
و˘ل˘ع ةد˘كؤو˘م ،ه˘يدا˘˘ن ةرادإا ن˘˘م ةدا˘˘صشإلا

يذلا عئار˘لا ىو˘ت˘صسم˘لا ل˘ظ ي˘ف ه˘ب˘ع˘ك
يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا ل˘ط˘ب ع˘م ه˘مد˘ق˘˘ي
ه˘ل ه˘ما˘م˘صضنإا ذ˘ن˘م ي˘صضا˘م˘لا م˘صسو˘م˘˘لا

نيرثؤوملا موجنلا زربأا نم هلعج يذلاو
.نزتيصسلا يف

«يوا˘˘م˘˘˘صسلا قرزألا» ةرادإا تن˘˘˘غ˘˘˘تو
ه˘˘تر˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عإا يذ˘˘˘لا «زور˘˘˘ح»ـب ار˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘ك
ةقئافلا هتردق˘ل «ة˘ي˘ق˘ب˘ئز˘لا ة˘ب˘هو˘م˘لا»ـب

«رفاولا جاتنإلا» بحاصصو ةغوارملا ىلع
امك ،سصر˘ف ع˘نا˘صصو ل˘ج˘صسم هرا˘ب˘ت˘عا˘ب
ل يذ˘لا ر˘كا˘م˘˘لا بعÓ˘˘لا˘˘ب» ه˘˘ت˘˘ف˘˘صصو
وهو ،«ادبا نيعفادملا خاخفأا يف طقصسي
قلطني امدنع ةصصاخ نيعلل ةعتم Óعف
مدهي ،ةركلا ابعادم ناديملا حانج ىلع
،«مهكابصش كدو ةصسفانملا قرفلا نوصصح

فاد˘هألا ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ى˘˘لإا ةرا˘˘صشإا ي˘˘ف
ريدجلا.هقيرف عم اهلجصس يتلا ةمصساحلا
دق ةنصس92 بحاصص مجنلا نأا ركذلاب
ل˘ي˘ج˘صست ن˘ي˘ب ا˘˘فد˘˘ه74ى˘ل˘ع م˘˘صصب
18سضا˘خ نأا د˘ع˘ب ة˘م˘صسا˘ح تار˘ير˘م˘˘تو
يتيصس رتصسصشنامل  همامصضنإا ذنم ةارابم
دقعب يتيصس رتصسيل يدان نم امداق ةنصس
.تاونصس5 ةدمل

هتهجاو بعل رطخأا زرحم :صسكوف
عفادم سسكوف ناي˘ت˘صسير˘ك ثد˘ح˘ت

مجنلا قباصسلا هليمز نع يتيصس رتصسيل
ههجاو بعل رطخا هنأا ادكؤوم يرئازجلا

.مصسوملا اذه
ي˘˘ف يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نلا بعÓ˘˘لا ح˘˘˘صضوأاو

«لو˘غ» ع˘قو˘م ا˘ه˘˘ب سصخ تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت
ديدع يف نيحاترم انك »:Óئاق يملاعلا
يف انحاجن دعب ،مصسوملا اذه تايرابملا
ر˘ب˘ت˘عأا ن˘كل تارا˘صصت˘نإا ةد˘ع ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت

ةيوق تناك يت˘ي˘صس ر˘ت˘صسصشنا˘م ة˘ه˘جاو˘م
نا˘ك زر˘ح˘م سضا˘ير »: ف˘ي˘˘صضي˘˘ل ،«اد˘˘ج
يف مصسو˘م˘لا اذ˘ه ه˘ت˘ه˘جاو بعل ر˘ط˘خأا

.«يزيلجنإلا يرودلا ةصسفانم
نيصصلا يف يرودلا لامكإل هجتي زرحم

داحتلا ىلع فارطألا سضعب تحرتقا
تلوجلا مامتإا ،مدقلا ةركل يزيلجنلا
تنكمت امد˘ع˘ب ،ن˘ي˘صصلا ي˘ف ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا
سسور˘ي˘˘ف ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘صضق˘˘لا ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘خألا
.«انوروك»

ةيزيل˘ج˘نا ة˘ي˘مÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘صشكو
ىلإا ارطصضم نوكي دق زرحم نأا ،سسمأا
تلوجلا لامكتصسل نيصصلا ىلإا رفصسلا
يدافتل ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا ن˘م ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا9ـلا
ةيدنألا اهفرعت دق يتلا ةيداملا رئاصسخلا

ه˘ي˘ن˘ج نو˘ي˘ل˘م267 ـب ةرد˘˘˘˘ق˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو
.ينيلرتصسا

ز.صس

ز .صس

sport@essalamonline.com



ةصضايرلا 9072ددعلا ^1441 نابعصش01ـل قفاوملا0202 ليرفأا40تبصسلا 14

sport@essalamonline.com

يدا˘˘˘ن˘˘˘لا ةرادإا تل˘˘˘˘صصاو˘˘˘˘ت
ع˘م ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق˘لا ي˘صضا˘ير˘لا
مينغ دلاخ يرصصملا بردملا

هعم دقاعتلا نÓعا دصصق اذهو
نوكيل ةمداقلا تاعاصسلا يف
قيرفلل مداقلا بردملا كلذب
اذه لبقملا مصسو˘م˘ل˘ل ا˘ب˘صسح˘ت
ير˘صصم˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘لا ر˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘يو
ةينابصسلا ةيصسن˘ج˘ل˘ل ل˘ما˘ح˘لا
تاءافكلا مها نم ادحاو اصضيأا
تا˘˘ئ˘˘ف˘˘لا ع˘˘م ل˘˘م˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘˘لا
ثي˘ح ا˘ي˘نا˘ب˘صسا ي˘ف ة˘ي˘نا˘ب˘صشلا
تا˘ئ˘ف ي˘ف ل˘م˘ع˘˘لا ه˘˘ل ق˘˘ب˘˘صس
قيرف اذكو د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ي˘ل˘تا

ورد˘ي˘ب نا˘صسو سسو˘لو˘ط˘صسو˘م
جئاتن قق˘حو و˘نا˘كي˘لا˘ف و˘يارو
يقلتب هل تحمصس ةيباجيإا دج
م˘صسو˘م˘˘لا تلا˘˘صصتلا د˘˘يد˘˘ع
ن˘م ا˘هزر˘˘با ل˘˘ع˘˘ل ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا
.ينادوصسلا لÓهلا

اينابصسإا ‘ لمع ينقتلا
ةينابصشلا تائفلا بردو

طقف

با˘ب˘صشلا ةرادإا ل˘م˘ع˘تو اذ˘ه
ينعملا ة˘ق˘ف˘صص نا˘م˘صض ى˘ل˘ع
يف ةقفصصلا ميصسرت لÓخ نم
ثي˘˘˘ح ن˘˘˘˘كم˘˘˘˘م تقو بر˘˘˘˘قا

ةريصسلاف تامو˘ل˘ع˘م˘لا بصسحو
يلوؤوصسم تل˘صصو د˘ق ة˘ي˘تاذ˘لا
ةرادإلا سسل˘˘ج˘˘م اذ˘˘كو را˘˘˘بلا
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ة˘˘صشقا˘˘ن˘˘م د˘˘صصق
اهنم ةي˘لا˘م˘لا ا˘م˘ي˘صسل رو˘مألا
ن˘م غ˘لا˘ب˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘لا نا ر˘كذ˘˘ي
ديدعلا كلتمي ةنصس83 رمعلا

ه˘ل˘هؤو˘ت ي˘ت˘لا تادا˘ه˘˘صشلا ن˘˘م
ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ة˘بر˘ج˘ت سضو˘خ˘ل

هتبغر نع ةدصشبو ربع هنا امك

يصسلا ع˘م ة˘بر˘ج˘ت سضو˘خ ي˘ف
. يصس سسا

ديمع» : مينغ دلاخ
ل ةيرئاز÷ا ةيدنألا

نأا ىن“أاو صضفري
¤إا تاصضوافŸا لصصاوتت

«دقعلا عيقوت
ع˘˘م ثيد˘˘ح ا˘˘ن˘˘ل نا˘˘ك د˘˘˘قو

مين˘غ لا˘خ ير˘صصم˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘لا
ةدا˘ي˘ق نا د˘ق˘ت˘˘عا» :لا˘˘ق ثي˘˘ح
ة˘يد˘نألا د˘ي˘م˘ع˘ك ر˘ي˘ب˘ك ق˘ير˘ف
ريبك فرصش ى˘ق˘ب˘ي ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

سضو˘˘خ ي˘˘ف بغرا ثي˘˘ح ي˘˘˘ل
ير˘ئاز˘ج˘لا يرود˘لا˘ب ة˘بر˘˘ج˘˘ت

ن˘ي˘ب˘عل كل˘ت˘م˘ي ه˘ناو ة˘صصا˘خ
عمتصست كنو˘ل˘ع˘ج˘ي ن˘ي˘يرا˘ه˘م
حيحصص يدانلا ةدايق يف رثكا
ع˘˘م ثيد˘˘ح ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘˘ج د˘˘˘ق˘˘˘ل
او˘صضر˘عو ق˘ير˘ف˘لا ي˘لوؤو˘˘صسم
ق˘ير˘ف ةدا˘ي˘ق ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا ي˘˘ل˘˘ع
ا˘ن˘˘نا لو˘˘ق˘˘لا ن˘˘كم˘˘ي ر˘˘با˘˘كلا
رو˘مألا سضع˘ب ن˘˘ع ا˘˘ن˘˘ثد˘˘ح˘˘ت
ر˘خا كلذ نل ة˘ي˘لا˘م˘˘لا سسي˘˘لو
لصصن نا ىنمت˘نو ي˘تا˘ما˘م˘ت˘ها
ع˘ي˘قو˘ت˘ب ةد˘ي˘ع˘صس ة˘يا˘ه˘˘ن ى˘˘لا
.دقعلا

صشامر ماصشه

›وتل مينغ دلاخ يرضصŸا سضوافت «يضس.سسا.يضسلا» ةرادإا
لبقŸا مضسوŸا ةينفلا ةضضراعلا

ةنيطنصسق بابصش

«ةروصضÿا» تيب ‘ اركبم قلطنا ديد÷ا مصسوملل لمعلا

فيطصس قافو

قا˘˘˘فو برد˘˘˘˘م ل˘˘˘˘صصاو˘˘˘˘ت
هيبعل عم يكو˘كلا ف˘ي˘ط˘صس
لصصاو˘ت˘لا ل˘ئا˘صسو ر˘ب˘ع سسما
بلا˘˘ط ثي˘˘ح ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا
قيبطت ىلع لم˘ع˘لاو ة˘يد˘ج˘لا
نم هحنم م˘ت يذ˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘لا

ي˘˘ند˘˘ب˘˘لا ر˘˘صضح˘˘˘م˘˘˘لا فر˘˘˘ط
ى˘˘ل˘˘ع د˘˘كا ثي˘˘ح سسا˘˘ط˘˘غ˘˘لا

مازتللاو ه˘ب د˘ي˘ق˘ت˘لا ةرور˘صض
ةمروفلا ىلع ءاقبإلا لجا نم
نوبعÓلا اهيلع دجاوتي يتلا

نو˘كي˘صس فد˘ه˘لا ناو ة˘صصا˘خ
دادعتصسلا ةبهأا ىلع دجاوتلا
لا˘ح ي˘ف ة˘مدا˘ق˘لا د˘ي˘عاو˘م˘ل˘ل
نم ةلوطب˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا ةدا˘عإا

.ديدج

ÚلوؤوصسŸا —اف بردŸا
تاقحتصسم صصوصصخب

ÚبعÓلا
ثيدحلا ينقتلا لواحو اذه

قا˘˘˘˘فو˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘صسم ع˘˘˘˘˘م
ثيح يلاملا قصشلا سصوصصخب
ىلع لمعلا ةرورصض ىلع دكا
يت˘لا ة˘ب˘ي˘ت˘كلا رو˘جأا د˘يد˘صست

ق˘ح˘ت˘صستو ى˘غ˘ت˘ب˘م˘لا تق˘ق˘ح
تقولا اذه يف ةصصاخ ميركتلا
سسملي هلعج ام وهو تاذلاب
فر˘ط ن˘م ي˘با˘ج˘˘يإا ل˘˘ع˘˘ف در
رملا قافولل ريصسملا مقاطلا
اريثك يدانلا دعاصسيصس يذلا

ةلبقملا ةلحرملا رييصست ىلع
نا ر˘˘كذ˘˘ي مزÓ˘˘˘لا ل˘˘˘كصشلا˘˘˘ب

ريبكلا هباجعا ىدبا سشتوكلا
اوماق يتلاو نيب˘عÓ˘لا ة˘ت˘ف˘ل˘ب
نم رثكأاب عربتلاب اهلÓخ نم
. نيزوعملل ةفق0001

صشامر ماصشه

جمانÈلا قيبطتو ةيد÷ا ىلع رضصي يكوكلا

يف مصسحلا ةيصصولا تاهجلا عارصسإا يف ةرقم مجن ةرادإا لمأات
ةلحرملل قيرطلا ةطراخ طبصض نم اهنيكمتل ةلوطبلا لبقتصسم
رارغ ىلع قيرفلا اهصشيعي يتلا دومجلا ةلاح لظ يف ةمداقلا

نم لمح˘ي ا˘م ل˘كب ا˘نورو˘ك ءا˘بو ي˘صشف˘ت ل˘ع˘ف˘ب يداو˘ن˘لا ل˘ك
ة˘ي˘لا˘كصشإا كف ى˘ل˘ع ر˘صصا˘ن ن˘ب سسي˘ئر˘لا سصر˘ح ع˘م تا˘ي˘عاد˘˘ت
نكمي يتلا ةبصسانم˘لا ة˘ي˘صضرألا ر˘ي˘صضح˘تو ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘صضرا˘ع˘لا
ةرادإلا نإاف رصصان نب بصسحو راوصشملا ةيقب يف اهيلع زيكرتلا

ةيبلصسلا اهتاصساكعناو ةصسفانملا فقوت تافلخمب ايلاح ةلغصشنم
.نيبعÓلا ةيزهاجو ةقايل ىلع

¤إا انرجيصس وحنلا اذه ىلع رومألا لصصاوت» :Êايز
» صضيبأا مصسوم

نيدايملا نع هداعتبا ءازإا هقلق نع ينايز بعÓلا فصشكو اذه
يصضاملا سسرام رهصش نم لوألا عوبصسألا ذنم هئاقفر رارغ ىلع
ةلصصاومو ة˘صسفا˘ن˘م˘ل˘ل ة˘ع˘ير˘صسلا ةدو˘ع˘لا ي˘ف ه˘ل˘مأا ن˘ع ا˘بر˘ع˘م
ظوظح تلاز ام» :لاق ثيح هقيرف ظوظح نع عافدلل ةلوطبلا
ىعصسن ثيح بيترتلا ملصس هليذت مغر ءاقبلا يف ةمئاق قيرفلا
حمصسي يذلا لكصشلاب مصسوملا ءاهنا لجا نم اندهج لكب يمرلل
نولمعيصس راصصنألا ناو ةصصاخ رابكلا ةريظح يف انقيرف ءاقبب

.ةوقبو ةمداقلا تايدحتلا يف انمعد ىلع
صشامر ماصشه

ةرقم م‚

تاطلضسلا نم معدلا رظتنت ةرادإ’ا
قيرفلا Òضصم ديدحتل ةيئ’ولا

ىلع دانزوب ر˘يذ˘ن جر˘ب˘لا ي˘ل˘هأا يدا˘ن˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا حر˘ت˘قا
ةفرتحملا ةطبارلا وأا ةيلارديفلا يف ةلثمتم ةيوركلا تائيهلا

ةصسفانملا طاصشن قيلعت نم ةررصضتملا ةفرتحملا ةيدنألا ةقفارم
تايصصوت رادصصإا لÓخ نم انوروك سسوريف راصشتنا ببصسب
ديدمت عم ةئاملاب05 ةبصسنب نيبعÓلا روجأا سضفخ يف لثمتت
نأا ىلع لبقملا ربمتبصس رهصش ةياغل تازاجإلا تايحÓصص ةرتف
تآاصشنملا لÓغتصسا نع رظحلا ةصضايرلاو بابصشلا ةرازو عفرت
.لبقملا ةيليوج رهصش نم ةيادب ةيصضايرلا

دوقعلا ديدŒ ةيصضق ‘ عيرصس لح ىنمتيو
ÚبعÓلا تاقحتصسم ديدصست ةيفيكو

تاحرتقملا هذه ميدقت يلهألا تيب يف يناثلا لجرلا عجرأاو
د˘يد˘صست ي˘ف ة˘م˘ج تا˘بو˘ع˘صص د˘ج˘ت˘صس ة˘يد˘نألا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج نو˘˘كل
نل اهنأا ينعي ام ةلوطبلا طاصشن فقوت دعب ةقلاعلا تاقحتصسملا
اهمدقت يتلا تاناعإلاب ةقلعتملا ةصصاخ ليخادملا نم ديفتصست
ليخاد˘م ى˘ت˘ح وأا ة˘ي˘عار˘لا تا˘كر˘صشلا وأا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا
روجألا ةعجارم يف نمكي بصسنألا لحلا نإاف يلاتلابو بعلملا
ابيرقت كلذ تلعف املثم مصسوملا ةياهن نم ةيقبتملا رهصشألا يف
.ةيملاعلا تايرودلا فلتخم يف ةيدنألا عيمج

صشامر ماصشه

جÈلا يلهأا

قح’ لجأا ¤إا ةضسفانŸا قيلعت ىنمتي دانزوب

موي ،ةمصصاعلا داحتا ةرادإا سسلجم سسيئر لولج روصشاع ددح
نم ديدعلاو سشاعنإلاو سسفنتلا ةزهجأا ميدقت لجأا نم ،دغلا
ةمهاصسملل ةحصصلا ةرازو ىلإا ،اهانتقا يتلا ةيبطلا تادعاصسملا
.«انوروك» سسوريف راصشتنا نم دحلا يف

نحن »:سسمأا ةينطولا ةعاذإÓل حيرصصت يف روصشاع حصضوأاو
لكل لجاعلا ءافصشلا ىنمتأاو ،رهصش ذنم يحصصلا رجحلا يف
»:عباتو ،«مهتÓئاعو مهصسفنأا ةيامحب عيمجلا حصصنأاو ،ىصضرملا
،ادغ اهعزو˘ن˘صسو ،ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘مز˘ل˘ت˘صسم˘لا ءا˘ن˘ت˘قا˘ب ا˘ن˘م˘ق د˘ق˘ل
،سشاعناو سسفنت ةزهجأا4 بلجب انمق ثيح ،ةماعلا ةيلديصصلل
.«ازاهج51 بلج ديرنو ،ةيلودلا قوصسلا يف هاندجو ام اذهو

ب.م.يرصسيإا

ةمصصاعلا دا–إا
ادغ ةحصصلا ةرازول اهميلصست ىلع لمعيصس هنأا دكأا

ديرنو سسفنت ةزهجأا4 انينتقا :لولج
ازاهج51 ىلإا لوضصولا

ةمداقلا تاعاضسلا ‘ هدقاعت خضسف ىلع يوانكل سضوافت ةرادإ’ا
برتقت ا˘ع˘قو˘ت˘م نا˘ك ا˘م˘ك

ن˘م ير˘كصسب˘لا يدا˘ن˘˘لا ةرادإا
بردملا عم لح ىلا لوصصولا
د˘ق˘ع˘لا خ˘صسف د˘صصق يوا˘ن˘كل
بصسحو ثي˘˘ح ي˘˘صضار˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
ةصسلج كانه ناف تامولعملا

ي˘ف ي˘ن˘ع˘م˘لا ع˘م ةر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م
اهيف لمعي ةمداقلا تاعاصسلا
ددع ةصشقان˘م ى˘ل˘ع نا˘فر˘ط˘لا
ينقتلا اهب نيدي يتلا روجألا

يتلا ةيلامجلا ةم˘ي˘ق˘لا اذ˘كو
انرداصصم ريصشتو اذه اهلانيصس
ا˘م˘ب ن˘يد˘ي برد˘˘م˘˘لا نا ى˘˘لا
ام وهو ةلماك رهصشا7 هتميق
يف لصصاوتلا ةي˘ل˘م˘ع ل˘ع˘ج˘ي

ي˘ه˘ن˘˘ت ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا تا˘˘عا˘˘صسلا
دا˘ق يذ˘لا برد˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘صصم
مصساو˘م ة˘ع˘برألا ي˘ف دا˘ح˘تلا
.ةريخألا

صشيعي عم تقفتا
رصصتو هتفÓخ ىلع

يئاهن فصصن ىلع
ءاقبلا نامصضو

تر˘صشا˘ب ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ةيدج˘لا ا˘ه˘تا˘صضوا˘ف˘م ةرادإلا

نم ليق˘ت˘صسم˘لا برد˘م˘لا ع˘م
سشيعي سساب˘ع˘ل˘ب دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف
ةيفيك نع ريخألا ثحبي ثيح

قافتا ةيصضرأا ىلا لوصصولا
ةصصاخ نابيزلا ءانبأا ةرادإا عم
ن˘ي˘ب راد يذ˘لا ثيد˘˘ح˘˘لا ناو
فادها ديدحت لوح نيفرطلا
نم اهيلع قافتلا مت يدانلا

رود˘لا ى˘لا لو˘˘صصو˘˘لا لÓ˘˘خ
سسأا˘ك ي˘ف ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ف˘صصن˘لا
ةدا˘ي˘˘ق اذ˘˘كو ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
اذه ءاقبلا نامصض ىلا يدانلا
عر˘صست˘ت ن˘لو اذ˘˘ه م˘˘صسو˘˘م˘˘لا
ىلا دقعلا عيقوت يف ةرادإلا

هيلا لوؤويصس ام ةفرعم ةياغ
ةلصصاو˘م˘لا˘ب ة˘يدا˘ح˘تلا رار˘ق
.همدع نم

صشامر ماصشه

ةركصسب دا–ا

نارهو ةيدولوم
يدانلا ةاناعم مغر

ةقناخ ةيلام ةمزأا نم

«ةوارم◊ا» ةرادإا
حيرضست يفنت

ÚبعÓلا
ة˘˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘˘م ةرادإا تد˘˘˘˘كأا

ي˘ف ل˘˘ي˘˘ق ا˘˘م ل˘˘ك نأا نار˘˘هو
ةيصضاملا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا تا˘عا˘صسلا

ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ب˘˘عل ح˘˘ير˘˘صست ن˘˘ع
ةيلاملا ةمزألا ببصسب قيرفلا
راع يدانلا اهنم يناعي يتلا

.ةحصصلا نم
يدان ةرادإا سسلجم فصشكو

نا˘ي˘ب ي˘ف ،نار˘هو ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م
يمصسر˘لا ه˘با˘صسح ر˘ب˘ع هر˘صشن

سسي˘م˘خ˘لا «كو˘ب˘صسي˘ف» ى˘ل˘˘ع
ة˘يدو˘لو˘˘م ةرادإا» :ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا

يف بعل يأا حرصست مل نارهو
نأاو ا˘م˘ي˘صسل ،ن˘هار˘لا تقو˘لا

ةيصضايرلا تاقاقحتصسلا لك
ءابو راصشتنا ببصسب ؛ةفقوتم
.«انوروك

ع˘قاو˘م˘لا د˘˘يد˘˘ع تلواد˘˘تو
«ةوارمحلا» ةرادإا حيرصست ربخ
،يدا˘ن˘لا ن˘م ءا˘م˘صسألا سضع˘˘ب
ة˘ل˘˘ت˘˘ك سضي˘˘ف˘˘خ˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م
يدانلا نأاو اصصوصصخ ،روجألا
ةقناخ ةيلام ةمزأا نم يناعي
سسور˘˘˘ي˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘صشف˘˘˘˘ت ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق
داز يذلا دجتصسملا «انوروك»
ف˘قو˘ت ل˘ظ ي˘ف ،ة˘ل˘ب ن˘ي˘ط˘لا
تا˘ب يذ˘لا ر˘مألا ،تا˘يرود˘لا
ةيدنألا لكل اعادصص لكصشي
.ةيملاعلاو ةيرئازجلا

ب.م.يرصسيإا



ةــــنصصرق

بيجتضست ةطبارلا
م˘˘ير˘˘كلا د˘˘˘ب˘˘˘ع ف˘˘˘صشك

ة˘˘ط˘˘بار˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر راود˘˘˘م
رايلم خصض نع ةفرتحملا
،فافلا باصسح يف ميتنصس
ءادنل ةباجتصسإا ءاج يذلاو
سسيئر يصشطز نيدلا ريخ
ةركل ةيرئازجلا ة˘يدا˘ح˘تإلا
ي˘˘ف بلا˘˘ط يذ˘˘لا ،مد˘˘ق˘˘˘لا
ع˘ي˘م˘ج ر˘ي˘خألا ه˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا
ة˘˘يور˘˘كلا تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘برا˘ح˘م ي˘ف ة˘م˘ها˘صسم˘ل˘˘ل
اذه ءاجو ،انوروك سسوريف
عا˘˘م˘˘ت˘˘˘جإا لÓ˘˘˘خ رار˘˘˘ق˘˘˘لا
ةرورصض دكأا يذلا فافل لولا لوؤوصسملا اهقلطأا يتلا ةوعدلا دعب ةطبارلل يذيفنتلا بتكملا
.ةرفوتملا لئاصسولا لكب ءابولا اذه ةهباجم ىلع لمعلاو لفاكتلاا

فاكلا قاروأا طلخي ءابولا
سسيئر دمحأا دمحأا ثدحت

ةر˘˘كل ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلا دا˘˘˘ح˘˘˘تإلا
تاصسفانملا خيراوت نأا ،مدقلا
ا˘ه˘˘ن˘˘م˘˘صض ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلا

ىلإا لجؤوتصس ناصشلا ةصسفانم
سسوريف ببصسب قحل خيرات

لوألا لجرلا دكأاو ،انوروك
نم لازام هنا «فاكلا» يف
ةماقإا دعوم ديد˘ح˘ت ر˘كب˘م˘لا
هذه ءاوصس ةلب˘ق˘م˘لا ة˘ع˘ب˘ط˘لا
ادكؤوم لبقملا ماعلا وا ةنصسلا
يرهصش ماقت نل ةلوطبلا نا

بب˘˘صسب ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘يو˘˘˘جو ناو˘˘˘ج
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘خا˘˘ن˘˘م˘˘لا فور˘˘ظ˘˘˘لا
يام نم حتافلا يف ةررقملا ايقيرفإا لاطبأا ةطبار يئاهن فصصن ليجأات دعبتصسي ملو ،نوريماكلا
.ةمئÓم ةيحصصلا فورظلا نكت مل اذا مداقلا

قاتضشا وينيتنافنا
ةركلل

ينايج فرتعا ،ةرظتنم ريغ ةجرخ يف
ةركل ي˘لود˘لا دا˘ح˘تلا سسي˘ئر و˘ي˘ن˘ي˘ت˘نا˘ف˘نا
خ˘يرا˘ت ه˘ت˘فر˘ع˘م مد˘ع˘ب «ا˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘لا» ،مد˘˘ق˘˘لا
،ءابولا يصشفت لظ يف ،ةصسفانملا فانئتصسا

»:ملاعلا يف ةيورك ةئيه ىلعأا سسيئر لاقو
ريغ اذه نكل ،مدقلا ةرك ةعباتم ديرن انلك
ي˘ف د˘حأا لو ،ن˘هار˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘كم˘˘م
ءاو˘جأا ى˘لإا ةدو˘ع˘لا خ˘يرا˘ت فر˘ع˘˘ي م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
.«ةصسفانملا

ديضشي ةلبقلب
ينطولا بخانلاب

ي˘لود˘لا بعÓ˘لا ة˘ل˘ب˘ق˘ل˘ب سسيرا˘˘ه دا˘˘صشأا
تصسير˘ب يدا˘ن ناد˘ي˘م ط˘˘صسو ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ينطولا بخانلا يصضاملب لامج ـب يصسنرفلا
اذهو حيرصص ريخألا نأا احصضوم ،يرئازجلا

تاحيرصصت يف ةلبقلب لاقو ازيمم هلعجي ام
مل ،سصبرتلا لÓخ ثدح امدعب »:ةيفحصص
امب ةيارد ىلع نكأا ملو لاصصتا يأا لقتأا
،ينطولا بخانلا يب لصصتي نأا لبق ثدحي
زي˘م˘م ر˘مأا اذ˘هو ،ه˘ت˘حار˘صص ى˘ل˘ع هر˘كصشأاو
.«هيف

يداونلا ءاضسؤور
ل◊ا نورظتني

مدقلا ةرك يلوؤوصسم يداونلا ءاصسؤور بلاط
بقترملا تارارقلا يف ةيدنألا كارصشإا ةرورصضب
يتلا ةيلاحلا ةيحصصلا ةمزألا ببصسب اهذاختا
سسور˘ي˘ف˘ل ع˘˘صساو˘˘لا را˘˘صشت˘˘نلا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف بب˘˘صست
ىلع قيرفلا ولوؤوصسم لمعيصسو اذه «انوروك»
ةطبارلاو مدقلا ةرك ةيداحتا نم Óك ةلصسارم
ءارجإلا اذ˘ه˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا ل˘جأا ن˘م ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا
ىقبت  ‐ مهبصسح ‐ ةيدنألا نأل ةيمصسر ةفصصب
رمألا قلعت ءاوصس ذختملا رارقلاب لوألا ينعملا
وأا اهريخأات ىتح وا اهليجأات وا ةلوطبلا قيلعتب
ةيحصصلا ةيعصضولا بصسح اهناوأا لبق اهءاهنإا
.دÓبلل

ةدايع نب لبقتضسم
رضصم ‘

ةدايع نب نيصسح يرئازجلا يلودلا دجاوتي
ي˘لود˘لا ة˘فÓ˘خ˘ل ن˘ي˘˘ح˘˘صشر˘˘م ة˘˘ت˘˘صس ن˘˘م˘˘صض
ءارمحلا ةعلقلا يدان يف يحتف دمحا يرصصملا
بعل ةو˘ق د˘كؤو˘ي ا˘م و˘هو ير˘صصم˘لا ي˘˘ل˘˘هألا
ةمهم ةقرو مويلا ىحصضا يذلا يصس سسا يصسلا

د˘ع˘بو ثي˘ح ة˘ير˘صصم˘لا ة˘يد˘نألا تي˘ب ي˘ف اد˘ج
و˘ه ا˘ه كلا˘مز˘لا يدا˘ن ع˘م ي˘ن˘ع˘م˘˘لا ل˘˘صصاو˘˘ت
ىلع سسفانتلا قابصس لخدي يرصصملا يلهألا
دجاوتيو اذه همصض دصصق نارهو ةيهابلا نبا
يدمحملا رهاب نم لك ةمئاق نمصض ينعملا

رهطاو ةديرصشكو يزوف يلعو راكب بجرو
. رهاطلا

qarsana@essalamonline.com
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ةينيطنضسقلا تÓئاعلا باحÎب بجعم يبيللا يئانثلا
يبيللا يئانثلا يقل

يدانلا عم د˘قا˘ع˘ت˘م˘لا
يصضايرلا
اباحر˘ت ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق˘لا

تÓئا˘ع˘لا ن˘م ار˘ي˘ب˘ك
يف ثيح ةينيطنصسقلا

اهادحا لمعت ةرم لك
يئانثلا ل˘يو˘م˘ت ى˘ل˘ع
ل˘ع˘لو تلو˘كأا˘م˘لا˘˘ب
سصا˘˘˘خ˘˘˘صشألا ر˘˘˘ث˘˘˘˘كا
ىلع نول˘م˘ع˘ي ن˘يذ˘لا

ي˘ف ي˘ئا˘ن˘˘ث˘˘لا ع˘˘صضو
اذهو امهئاصشعو امهئادغب يموي لكصشب ابيرقت لفكتي ثيح ةرايصسلا قئاصس وه ةديج ةيعصضو
امهلقني نيا يموي لكصشب تابيردتلا يف هلمع لوازي يئانثلا نا امك ةبرغلاب ارعصشي ل ىتح
.يبيردتلا طاصشنلا لامكل ةيوارعبلا ةباغ ىلا قئاصسلا
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ديد÷ا مضسوŸا ‘ ركفي Êازولا فيرضش
ينازولا فيرصش بردملا لمعي

نارهو ةيدولوم ةكرصش ماع ريدم
ةد˘يد˘ج ر˘صصا˘ن˘ع نا˘˘م˘˘صض ى˘˘ل˘˘ع
ثيح لبق˘م˘لا م˘صسو˘م˘ل˘ل ا˘ب˘صسح˘ت
ين˘ع˘م˘لا˘ف تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا بصسحو
ع˘م ةدا˘ج تا˘صضوا˘ف˘م ي˘˘ف ل˘˘خد
ةدايق ىلع ةردا˘ق ا˘هار˘ي ر˘صصا˘ن˘ع
ىلا لبق˘م˘لا م˘صسو˘م˘لا ةوار˘م˘ح˘لا
هذ˘ه ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م ل˘˘ع˘˘لو با˘˘ق˘˘لألا
سسا يصسلا يبعل دجن ءامصسألا
لصصاوت امك ينÓعزو دادح يصس
سسابعلب يئانث عم يدج لكصشب
نم ديدع˘لا اذ˘كو ةز˘م˘حو ة˘ن˘ب˘ل˘ب
طا˘صشن د˘كؤو˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو ءا˘˘م˘˘صسألا
. ةوارمحلا
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ةÓضصلا تيقاوم

مداقلا ةيليوج رهضش ةضسفانملل نودوعي ايلاطيإا يف انوفرتحم^
يدوعضسلا يلهأ’او يليÓب نيب ةيديدح ةضضبق^

ÊاŸأ’ا مÓعإ’ا
ينيعبضس نب قدغي

حيدŸاو ءانثلاب

اهلك اهتينازيم نع لزانتلل ةدعتصسم ةطبارلا نأا دكأا

انحنمو بجاولا ءادن انيبل :راودم
ءابولا ةحفاكمل ميتنضس رايلم1

روجألا صضفخ ناررقي «ديمعلا»و «ةبيقعلا» ةرادإا

ةددهم ةيرئاز÷ا ةيدنأ’ا
بتاورلا سضفÿ هجتتو سسÓفإ’اب

نارهو ةيدولومةنيطنصسق بابصش
ةقناخ ةيلام ةمزأا نم يدانلا ةاناعم مغر

يفنت «ةوارم◊ا» ةرادإا
ÚبعÓلا حيرضست

«ةروصضÿا» تيب ‘ اركبم قلطنا ديد÷ا مصسوملل لمعلا

سضوافت «يضس.سسا.يضسلا» ةرادإا
›وتل مينغ دلاخ يرضصŸا

لبقŸا مضسوŸا ةينفلا ةضضراعلا

ريهظلا دجو خابدÓغ نأا دكأا
هنع ثحبي ناك يذلا يرصصعلا
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ةدعاصسملا دي ميدقت ىلع تلمعو ةيلوؤوصسملا حورب تلحت يتلا تاطبارلا فلتخمب داصشأا

غلبŸا نع فضشكنضس Úنث’ا موي:لولهب
«انوروك» سسوÒف ةبراÙ هانعمج يذلا


