
30 صص

لثم قÓطإأ نع فكلأ ةرورشض ىلإأ اعد
:«مÓشسلأ» ـل ينيطنشسق ،تاعاششإأ أذكه

نييباهرإا3 ىلع ءاشضقلا
ةدكيكشسو ىلفدلا نيعب

50صص
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ةيزأرتحلأ تأءأرجإلأ نم ةلمج اندÓب ذاختأ دكأأ
ءابولأ روهظل ىلوألأ مايألأ ذنم ةيئاقولأو

ةيلوألأ ةداملأ نم ىلوألأ ةيمكلأ
مداقلأ يام لÓخ لشصت ءأودلأ أذهل

 تاعاطقلأ نع أريرقت دعأأ
تاناعإأ ىلإأ جاتحت يتلأ

ATGUدارج بتكم ىلع عشضي
 ةررـشضتملا تاشسشسؤوملا ةـــــــمئاق

40 صص «اــــــــنوروك» نـــم اــيداشصتقا

صشاششرو «فوكنيششÓك» تاششاششر3 عاجرتشسأ
«KPR»..ةريخذو ةيوديو ةيديلقت لبانق

نمألأ لاجر ةشضبق يف ةليشسملاب ةيشضقلأ صسفن يف ةطروتم ةباشش نيومتلأ نامشضل نيجتنملأو نيبرملل تÓيهشست
يحشصلأ رجحلأ ةرتف لÓخ رمتشسملأ

ىرخأاو ةيلحم موحل
قوشسلا نيومتل ةدروتشسم

ةلوقعم راعشسأابو ناشضمر لÓخ
40صص

،د˘˘يزو˘˘ب م˘˘ي˘˘ك˘˘˘ح˘˘˘لأ د˘˘˘ب˘˘˘ع ف˘˘˘ششك
ة˘ير˘شضخألأ ع˘ن˘شصم˘ل ما˘ع˘لأ ر˘يد˘م˘˘لأ
˘مآأ ي˘شس ي˘ب ي˘شس» ة˘˘يودألأ ة˘˘عا˘˘ن˘˘شصل

عنشصملأ نأأ ،ةريوبلأ ةيلوب «امراف
ةبلع فلأأ007 نم ديزأاب مهاشسيشس
«ني˘كورو˘ل˘ك ي˘شسكورد˘ي˘ه» ءأود ن˘م
صسور˘˘ي˘˘ف جÓ˘˘ع ي˘˘˘ف ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شسم˘˘˘لأ

.نطولأ ربع دجتشسملأ انوروك

تاــباشصإا يأا لـــجشست مــل»
نوـــــجشسلا يف اـــنوروكلاب
«ةبوقع سسيل يحشصلا رجحلاو

30 صص

عامتشسإلأ ىلإأ هئأرزو اعد دأرج
تاباقنلأو لمعلأ بابرأأ تامظنمل

تارواــششم قـــلطت ةـــموكحلا
راثآلا لوح «ةلجعتشسم» ةيعاطق
«انوروك» ءاــبول ةــيداشصتقلا

50صص

«انوروك ةهجاوم يف بعشصلا عشضولا ةلحرم انيطخت»:ةحشصلا ريزو
40 صصةمشصاعلأ ىلع يلكلأ رجحلأ صضرف دعبتشسأ

بعششلا»:ةحيرقنشش ءاوللا
تاءارجإلا حاجنإا يف مهاشس

«انوروك ةهجاومل ةميكحلا

30صص

راقع جاتنإا وحن رئازجلا
«نيكورولك يشسكورديهلا»

ةــــــــيفاك تاـــــيمكب

40 صص

«هتباشصإا ءافخإا هفراعم و هبراقأاو انوروكب باشصملل اعرشش زوجي ل»
:ىوتفلل ةيرأزولأ ةنجللأ،ديهشش ءابولأ أذهب تيملأ نأأ تدكأأ

تاعاششإلا يرششان فيقوت
 «انوروــــــــــك» لوــــــح
ةديعشسب «كوبشسيافلا» يف

30صص



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

رششنلا لوؤوشسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طشسولا عبطلا
قرششلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راشسŸا م.م.ذ.شش :طشسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرششلا عيزوتلا

(ةخشسن0512)8172 ددعلابحشس
moc.enilnomalasse@bup:راهششإلا

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

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

ةنيطنشسق  –  ةيعانشصلا ةقطنملا ةفاحشصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روشصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لشصت يتلا

اهباحشصأا ¤إا درت ل
 ترششن ءاوشس
رششنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ةÓشص ملح

ىششÓتي حيواÎلا

لوقن ل بصسن ليجصست رارمتصسا لظ يف
«ةطصسوتملا» ـب اهفصصو نكمي نكل ةيلاع
،اندÓب يف «انوروك» سسوريفب تاباصصإÓل
كا˘ت˘ف˘لا ءا˘بو˘لا اذ˘ه د˘صصح ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘م ع˘˘م
م˘˘˘ل˘˘˘ح أاد˘˘˘ب ،ف˘˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘م ل˘˘˘كصشب حاورأÓ˘˘˘ل
لودلا بوعصش لج رارغ ىلع نييرئازجلا
لÓخ حيوارتلا ةÓصص ءادأا يف ةيمÓصسإلا
ةصصاخ ،ىصشÓتي دجاصسملاب ناصضمر رهصش
ديدم˘ت˘ب تار˘صشؤو˘م˘لا ل˘ك ح˘يو˘ل˘ت ل˘ظ ي˘ف
ةياغ ىلإا يحصصلا رجحلا تاءارجإل يمتح
.لبقملا يام رهصش

! .. بجاو لقأا مهتيامح

برحلا يف ىلوألا فوفصصلا يف مهنوك
،«انوروك» ءابو دصض اندÓب اهصضوخت يتلا

تع˘ف˘ترٍإا ،سضي˘بألا سشي˘ج˘لا لا˘˘ح م˘˘ه˘˘لا˘˘ح
ناو˘عأل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘ق˘˘ن˘˘لا ن˘˘م تاو˘˘صصأا
لامعل ةينطولا ةباقنلاو ،ةيراجتلا ةباقرلا
ذا˘˘خ˘˘تل ة˘˘مو˘˘كح˘˘˘لا و˘˘˘عد˘˘˘ت ،بئار˘˘˘صضلا
سصئاقنلا كارد˘ت˘صساو ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإلا
نم ناديملا يف نيطبارملا ناوعألا ةيامحل
تاءار˘جإا ذا˘خ˘˘تا˘˘ب كلذو ،ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ل˘˘جأا

يف ةصصاخ ةيامح فظوملل يطعت ةيلمع
ام وهو ،كاتفلا «91‐ديفوك» راصشتنا لظ
ن˘يذ˘لا ءلؤو˘˘ه لا˘˘ي˘˘ح بجاو ل˘˘قأا ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي
رطخلل مهتÓئاع ةايحو مهتايح نوصضرعي
.مهماهم ءادأا ليبصس يف

ملع ‘ نكيل
ةحشصلا يمدختشسم

،ةيمومعلا ةفيظولا تاعاطق يقاب رارغ ىلع
نا˘م˘صضلاو ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو ،ي˘˘لا˘˘ع˘˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ك
ةرازو ترقأا ،اهريغو ةيبرتلا اذكو ،يعامتجلا
ن˘ي˘كم˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘صسا تاءار˘˘جإا ،ة˘˘ح˘˘صصلا

بحصس نم نطولا ربع نيدنجملا اهيمدختصسم
ز˘كار˘م ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘لا نود ة˘ير˘ه˘صشلا م˘ه˘ب˘˘تاور
ةلقنتم ةيديرب كيبابصش حتف مت ثيح ،ديربلا

ة˘ي˘ح˘صصلا تا˘صسصسؤو˘م˘لا ل˘ك ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع
لقنت يدافتو ،روجألا بحصس تايلمع ليهصستل
تايفصشتصسملا يف نيطبارملا نيفظوملا ءلؤوه
ءابو راصشتنا عنم˘ل د˘عا˘ب˘ت˘لا مار˘ت˘حل ا˘نا˘م˘صضو
نيعي عاصس فيلكت مهناكمإاب امك ،«انوروك»
بحصسب موقي ةصسصسؤوملا لبق نم سضرغلا اذهل
متي نيمدختصسملا نم ةعومجم ةدئافل لاومألا
.اقبصسم اهدادعإا

ايلاطيإا ةد‚ ‘ رئاز÷ا

«انوروك» ةمزأا زع يف اهل تركنت امدعب
ءاول تحت ةيوصضنملا كلت ىتح ،ملاعلا لود لج
ح˘ن˘م˘ب ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا تردا˘˘ب ،ي˘˘بوروألا دا˘˘ح˘˘تإلا

تا˘قÓ˘ع˘ل ا˘صسير˘كت ا˘ي˘لا˘ط˘يا ى˘لإا تاد˘˘عا˘˘صسم
يف لثمتت ،نيدلبلا طبرت يتلا ةيوقلا ةقادصصلا

رمحألا لÓهلا فرصشا ،يبط زافق فلأا003
.اهلاصسرإا ىلع يرئازجلا

qarsana@essalamonline.com
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! .. ةعاششإا در‹
تاذ تاعاصشإلا نأا ودبي

سسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘صصلا
قحÓت تحصضأا ،«انوروك»
ل˘ج ةر˘ي˘خألا ةر˘ت˘ف˘˘لا ي˘˘ف
تا˘صسصسؤو˘م˘لاو تارازو˘لا
،ا˘ندÓ˘˘ب ي˘˘ف ة˘˘صسا˘˘صسح˘˘لا

ةلمحلا هذهل ةيحصض رخآاو
تاهج اهدوقت يتلا ةرذقلا

نا˘ك ،ا˘ندÓ˘ب ى˘ل˘ع ةد˘قا˘ح
،«كار˘˘طا˘˘نو˘˘صس» ع˘˘م˘˘ج˘˘م
003 ـل هعصضو ىفن يذلا

«NRB» ة˘كر˘صشب ل˘˘ما˘˘ع
دعب يحصصلا ر˘ج˘ح˘لا ي˘ف
م˘˘ه˘˘ئÓ˘˘مز د˘˘حأا  ة˘˘با˘˘صصإا
.ةحصصلا نم اهل سساصسأا ل تاعاصشإا درجم نأاصشلا اذهب هلوادت مت ام نأا ادكؤوم ،«انوروك» سسوريفب

ناغودرأاو نوبت ىعشسŸ اشسيركت
اصسيركت

ة˘يو˘ق˘ت ى˘ع˘˘صسم˘˘ل
ةيئانثلا تاقÓ˘ع˘لا
يذلا ،نيدلبلا نيب
ن˘˘˘م ل˘˘˘ك ه˘˘˘ع˘˘˘فر
،نو˘˘ب˘˘ت سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا

،يكر˘ت˘لا هر˘ي˘ظ˘نو
بجر بي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ط
ا˘م و˘هو ،نا˘غودرأا
تارايز يف ىلجت
ةيلاتتم
كارتأا ني˘لوؤو˘صسم˘ل

ا˘ندÓ˘ب ى˘لإا را˘˘ب˘˘ك
دبع باخ˘ت˘نإا ذ˘ن˘م
،نو˘ب˘˘ت د˘˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لا

،ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل ا˘صسي˘˘ئر
ة˘لا˘كو˘لا تم˘˘ل˘˘صس
رمحألا لÓهلا ىلإا فيظنتلا داوم نم نط5 براقي امAKİT نواعتلاو قيصسنتلل ةيكرتلا
.«انوروك» سسوريف ةحفاكم جمانرب راطإا يف ،ةجاتحملا رصسألا ىلع اهعيزوتل ،يرئازجلا

ةراشس ماقرأا
ى˘ل˘ع م˘ي˘خ˘ي يذ˘لا مؤوا˘صشت˘لا ل˘ظ ي˘˘ف

حاقلل دعب لصصوتلا مدع ةجيتن ملاعلا
دصصح يذلا «انوروك» ءابو ىلع يصضقي
نيب رهظت ،ملاعلا لوح نيريثكلا حاورأا
ع˘فر˘ت ة˘عر˘ف˘م را˘ب˘خأا ىر˘خألاو ة˘ن˘ي˘ف˘˘لا
ع˘˘قو˘˘م نÓ˘˘عإا ا˘˘هر˘˘خآا ،تا˘˘يو˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘˘لا
«retemodlroW» دصصر يف سصتخملا
دد˘ع نأا ،م˘لا˘ع˘لا ي˘ف «ا˘نورو˘ك» ة˘ح˘ئا˘ج
444 زواجت سسوريفلا اذه نم نيفاعتملا
ى˘ل˘ع ثع˘ب˘ي ر˘ي˘ب˘ك م˘قر ،سصخ˘˘صش ف˘˘لأا
اذه حامج حبك ةيناكمإاب حوليو لؤوافتلا
.كاتفلا ءابولا

«›Óعلا» ‘ بهذلا
ع˘جار˘ت ءازإا فوا˘˘خ˘˘م˘˘لا ي˘˘ما˘˘ن˘˘ت ل˘˘ع˘˘ف˘˘ب

ةمخصض ريبادت لظ يفو ،قمعأا يداصصتقا
كو˘ن˘ب بنا˘ج ن˘م ة˘لو˘ي˘صسلا د˘˘ي˘˘ع˘˘صص ى˘˘ل˘˘ع
بهذلا راعصسأا سسمأا تعفترا ،ةيملاع ةيزكرم
عبصسلا تاونصسلا لÓخ اهل ىوتصسم ىلعأل
ي˘˘ف ر˘˘ف˘˘صصألا ند˘˘ع˘˘م˘˘لا ح˘˘˘برو ،ةر˘˘˘ي˘˘˘خألا
ىلإا ة˘ئا˘م˘لا˘ب6.0 ة˘يرو˘ف˘لا تÓ˘ما˘ع˘˘ت˘˘لا

لولحب (ةصصنوألا) ةيقوأÓل رلود27.4271
تيقوتب سسمأا حا˘ب˘صص ن˘م ة˘ن˘ما˘ث˘لا ة˘عا˘صسلا

ذنم ىوتصسم ىلعأا سسمل نأا دعب ،سشتنيرغ
رلود58.6271 دنع2102 ربمفون رهصش
.ةصسلجلا نم قباصس تقو يف
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زيزعلا دبع ،لوألا ريزولا اعد
ى˘˘لإا ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا ءا˘˘˘صضعأا ،دار˘˘˘ج
ىوتصسم ىلع تارواصشم قÓطإا

بابرأا تا˘م˘ظ˘ن˘م ع˘م عا˘ط˘ق ل˘ك
مييقت فدهب ،تا˘با˘ق˘ن˘لاو ل˘م˘ع˘لا

ءا˘˘˘بو ي˘˘˘صشف˘˘˘ت را˘˘˘˘ثآا ءاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘حاو
ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع «ا˘˘˘نورو˘˘˘ك»
.ةيداصصتقلا ةايحلاو

ةمو˘كح˘لا ءا˘صضعأا ،دار˘ج قر˘بأا
اه˘لÓ˘خ ن˘م م˘ه˘مز˘ل˘ي ،ة˘ل˘صسار˘م˘ب
،ه˘طا˘صشن لا˘ج˘˘مو ل˘˘ك ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا˘˘ب
با˘برأا تا˘م˘ظ˘ن˘م ع˘م روا˘صشت˘لا˘ب
ي˘ت˘لا لا˘م˘ع˘لا تا˘با˘ق˘نو ،ل˘م˘ع˘لا
،يدا˘صصت˘قلا م˘لا˘ع˘لا ي˘ف ط˘صشن˘ت

را˘ثآلا ن˘م د˘ح˘لا ة˘ي˘لا˘كصشإا لو˘˘ح
نم ةذختملا ريبادتلا نع ةمجانلا
سسوريف نم ةياقولل ةلودلا لبق
نأا ازربم ،هت˘ح˘فا˘كمو «ا˘نورو˘ك»
تاميلعتل اذيفنت يتأاي ءارجإلا اذه
ديجملا دبع ،ةيروه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر
نأا ،لوألا ريزولا دكأا امك.نوبت
ل˘ب˘ق ن˘˘م ةذ˘˘خ˘˘ت˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا
نم ةياقولل ةيمومعلا تاطلصسلا

رثؤوت ،هتحفاكمو «انوروك» ءابو
ةايحلا ىلع رصشابم لكصشبو Óعف
ر˘مألا ،ل˘ي˘غ˘صشت˘لاو ة˘يدا˘˘صصت˘˘قلا
اريبك اينطو انماصضت بلطتي يذلا

طا˘صشن˘لا ى˘ل˘ع ءا˘ق˘بإلا ل˘˘جا ن˘˘م
ظافح˘لاو ،ار˘م˘ت˘صسم يدا˘صصت˘قلا

ذا˘خ˘تاو ل˘م˘ع˘لا بصصا˘˘ن˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ي˘ت˘لا ط˘ب˘صضلا ر˘ي˘باد˘ت˘˘ل ة˘˘لود˘˘لا
اذ˘˘ه ءار˘˘ج ة˘˘يرور˘˘صض تح˘˘ب˘˘صصأا
ن˘˘ع Ó˘˘صضفو ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو ،فر˘˘ظ˘˘لا

تعصضو يتلا ر˘ي˘باد˘ت˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م

ل˘ب˘ق ن˘م ذ˘ي˘ف˘ن˘˘ت˘˘لا ز˘˘ي˘˘ح Ó˘˘صصأا
نيعتي يتلاو ةيمومعلا تاطلصسلا
دهجلا نإاف ،نا˘ب˘صسح˘لا ي˘ف ا˘هذ˘خأا
هتاذ ردصصملا فيصضي ‐ كرتصشملا
لوأا مايقلا وحن هجوي نأا بجي  ‐
عاطق لك ىوتصسم ىلع مييقتب
ىلع ةيحصصلا ةمزألا راثآل طاصشن
ةيحانلا نم تاصسصسؤوملا ةيعصضو
يغبني امك ،ل˘ي˘غ˘صشت˘لاو ة˘ي˘لا˘م˘لا
لوح روح˘م˘ت˘ي نأا روا˘صشت˘لا اذ˘ه˘ل
يداصصتقلا طاصشنلا ىلع ءاقبإلا

مراصصلا ديقتلا لظ يف ارمتصسم
سسور˘ف ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘ب
اذكو هتحفاكمو ،«91 ‐ديفوك»
ءا˘˘ق˘˘ب ل˘˘جأا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت ذا˘˘خ˘˘˘تا
ظافحلاو ةر˘ثأا˘ت˘م˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا

جا˘ت˘نإÓ˘ل ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ةادألا ى˘˘ل˘˘ع
اذهل ثلاثلا روحملا امأا.زاجنلاو
امل اقفو ‐ قلعتي هنإاف رواصشتلا

‐لوألا ر˘يزو˘لا ة˘ل˘صسار˘م ي˘ف ءا˘ج
لا˘˘ج˘˘م˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ب˘˘ع˘˘ت تا˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘˘كب
اذ˘ه ما˘مأا هر˘ي˘ي˘صستو يدا˘˘صصت˘˘قلا
هزاتجت يذلا يئانثتصسلا فرظلا
ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘˘لا سضر˘˘غ˘˘ب دÓ˘˘ب˘˘لا

داد˘ع˘ت˘صسلاو ل˘˘م˘˘ع˘˘لا بصصا˘˘ن˘˘م
ام ءوصض ىلعو.ومنلا فانئتصسل
هنأا ،لوألا ريزولا زربأا ،هركذ قبصس
ة˘مو˘كح˘لا ءا˘صضعأا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي
بر˘قأا ي˘ف روا˘صشت˘لا اذ˘ه م˘ي˘ظ˘ن˘˘ت
تايصصوتلا سضرع دصصق لاجآلا
ىلع يلا˘ج˘ع˘ت˘صسإلا ع˘با˘ط˘لا تاذ
خيرات لبق دÓبلل ايلعلا تاطلصسلا
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سشيجلا ناكرأا سسيئر لاقو
،ةباين˘لا˘ب ي˘ب˘ع˘صشلا ي˘ن˘طو˘لا

ىلإا سسمأا هتداق ةرايز لÓخ
ةيناث˘لا ة˘ير˘كصسع˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا
،تذ˘خ˘˘تا ا˘˘ندÓ˘˘ب» ،نار˘˘هو˘˘ب
سسي˘˘˘˘ئر ن˘˘˘˘م ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘جو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ب
ىلعألا دئاق˘لا ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ر˘يزو ،ة˘ح˘ل˘صسم˘لا تاو˘˘ق˘˘ل˘˘ل
نم ة˘ل˘م˘ج ،ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘لا
ة˘˘˘˘يزار˘˘˘˘ت˘˘˘˘حلا تاءار˘˘˘˘˘جإلا

،ىلوألا مايألا ذنم ةيئاقولاو
ىلوألا تلا˘ح˘لا رو˘ه˘ظ ن˘م
هذ˘ه» فا˘صضأاو ،«ءا˘بو˘˘لا ن˘˘م
ناك ام ،ةميكحلا تاءارجإلا
ي˘ف ر˘م˘ث˘تو ح˘˘ج˘˘ن˘˘ت نأا ا˘˘ه˘˘ل
انبعصش م˘ه˘ف˘ت لو˘ل ،ناد˘ي˘م˘لا
نحملا دنع هربصصو ،يعاولا

اذه يف فدرأاو ،«تامزألاو
بع˘˘صشلا و˘˘ه اذ˘˘˘ه » دد˘˘˘صصلا
نكن يذ˘لا ي˘بألا ير˘ئاز˘ج˘لا
،مار˘ت˘حلاو ر˘يد˘ق˘ت˘لا ل˘ك ه˘ل
سشيجلا يف نودعتصسم نحنو
ةيحصضتلل ،يبعصشلا ينطولا

دو˘˘ه˘˘ج˘˘لا لذ˘˘بو ،ه˘˘ل˘˘جأا ن˘˘م
لجأا نم ةينافتملاو ةينصضملا

عيمج ىلع هتمÓصسو هتحار
نصسحأاو ،نيدايملاو ةدعصصألا

رهابلا حاجنلا كلذ ىلع لاثم

ي˘ف ة˘يو˘ج˘لا ا˘ن˘تاو˘ق م˘ق˘˘طأل
رئازجلا نيب يوج رصسج ةماقإا

ل˘ق˘ن˘ل ،ة˘ي˘ب˘ع˘صشلا ن˘˘ي˘˘صصلاو
تاز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘لاو تاد˘˘ع˘˘م˘˘لا
،ي˘صسا˘ي˘ق تقو ي˘ف ،ة˘ي˘ب˘ط˘لا

ى˘ل˘ع ىر˘˘خأا ةر˘˘م د˘˘كأا ا˘˘م˘˘م
ةيلاعلا ةيتايلمعلا ة˘يز˘ها˘ج˘لا
سشي˘˘ج˘˘لا تا˘˘نو˘˘كم ة˘˘فا˘˘˘كل
لخدت˘ل˘ل ،ي˘ب˘ع˘صشلا ي˘ن˘طو˘لا
فور˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘ك ي˘˘˘˘˘˘ف
.«لاوحألاو

ءاو˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘˘˘قوو اذ˘˘˘˘˘˘ه
ةفقو ةبصسانملاب ،ةح˘ير˘ق˘ن˘صش
د˘ها˘ج˘م˘لا حور ى˘ل˘ع م˘˘حر˘˘ت
د˘م˘حأا نا˘˘ن˘˘جو˘˘ب ى˘˘فو˘˘ت˘˘م˘˘لا
،«سسا˘ب˘ع ي˘˘صس» ـب و˘˘عد˘˘م˘˘لا
ةدا˘˘ي˘˘ق ر˘˘ق˘˘م ل˘˘م˘˘ح˘˘ي يذ˘˘لا
،هم˘صسا ة˘ير˘كصسع˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا

ن˘˘م ل˘˘ي˘˘ل˘˘كإا ع˘˘صضو˘˘ب ما˘˘˘قو
م˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا ما˘˘˘مأا رو˘˘˘˘هز˘˘˘˘لا
Óتو ،هل دل˘خ˘ُم˘لا يرا˘كذ˘ت˘لا
هحور ى˘ل˘ع با˘ت˘كلا ة˘ح˘تا˘ف

ءادهصشلا عيمج حاورأا ىلعو
.راهطألا

ءابولأ روهظل ىلوألأ مايألأ ذنم ةيئاقولأو ةيزأرتحلأ تأءأرجإلأ نم ةلمج اندÓب ذاختأ دكأأ

حاـــــجنإا يف مــــهاشس بــعششلا»:ةـــحيرقنشش ءاوـــللا
«انوروـــــك ةــــهجاومل ةـــــميكحلا تاءارــــجإلا
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،امود اندوع امك فقو بعششلأ نأأ ،ةباينلاب يبعششلأ ينطولأ صشيجلأ ناكرأأ صسيئر ،ةحيرقنشش ديعشسلأ ءأوللأ دكأأ
لÓخ ةيخيرات ةينماشضت ةبه يف ،نيجاتحملأ هنأوخإأ عم انماشضتمو ،هتلودل امعدمو أدناشسم ،دحأو لجر ةفقو

.«انوروك» ءابو يششفت ببشسب ملاعلأ لود يقاب رأرغ ىلع ،دÓبلأ اهب رمت يتلأ ةيحشصلأ ةمزألأ

تاباقنلأو لمعلأ بابرأأ تامظنمل عامتشسإلأ ىلإأ هئأرزو اعد دأرج

«ةلجعتشسم» ةيعاطق تارواششم قلطت ةموكحلا
«انوروك» ءابول ةيداشصتقلا راثآلا لوح

هرأرقتشسأو نطأوملأ لقع ىلع صشيوششتلأ بنجتو ةئيهلأ هذهل مهئأرأأ غيلبت ىلإأ ءاملعلأ اعد

ءاتفإÓل ةيرازولا ةنجللا نع ردشصي امب ديقتلا ىلإا وعدي ىلعألا يمÓشسإلا سسلجملا

بوجو ىلع تدكأأ
،ةشصتخملأ تاهجلأ غيلبت
:ىوتفلل ةيرأزولأ ةنجللأ

باشصملل اعرشش زوجي ل»
هفراعمو هبراقأاو انوروكب

«هتباشصإا ءافخإا
ةيرأزولأ ةنجللأ تدكأأ

اعرشش زوجي ل هنأأ ،ىوتفلل
لثم دعم صضرمب باشصملل
هفراعملو ،«انوروك» ءابو
،هتباشصإأ ءافخإأ هبراقأأو
بوجو ىلع ةددششم
ةشصتخملأ تاهجلل حيرشصتلأ

يحشصلأ رجحلل لاثتملأو
.جÓعلأ بابشسأأو

يف ،اهتأذ ةنجللأ تزربأأو
تملشست صسمأأ اهل نايب
نم نأأ ،هنم ةخشسن «مÓشسلأ»
ببشستو هشضرم ىلع متكت
مثآأ وهف هريغ ىلإأ هلقن يف
هتباشصإاب ملع نمو ،اعرشش
كراششم وهف هيلع متكتو
ىلإأ ةيعأد ،مثإلأ يف
تاهجلأ عم نواعتلأ ةرورشض

رششنل ةلودلأ يف ةشصتخملأ
عمتجملأ دأرفأأ نيب يعولأ

،ةمات ةيفافشش يف اعيمج
ةفاقث رششن لجأأ نم كلذو
ةشصتخملأ حلاشصملأ غيلبت

ريطخلأ «انوروك» ءابو نع
باشصملأ فرط نم يدعملأ
زربأأ امك.هفراعم وأأ
فورظلأ نأأ ،هتأذ ردشصملأ
ةقلعتملأ ةيئانثتشسلأ

لوحت دق ،«انوروك» ءابوب
ميظنت نود ةنشسلأ هذه
ديفتشسي يتلأ ناشضمر دئأوم
يتلأو نوزوعملأ اهنم
ةحول مشسر ىلع تدوعت
،عمتجملأ يف لفاكتلأ

ىلإأ نينطأوملأ تعدو
ةيريخلأ مهتاطاششن فيثكت
عم بشسانتي امب ةيلفاكتلأو
لÓخ نم ةنهأرلأ فورظلأ

رشسألأ ةناعإأ ةلشصأوم
لكشش ىلع امإأ ،ةجاتحملأ

تÓشص وأأ ةينيع تأدعاشسم
.ةيلام

ـه.دأوج

ي˘مÓ˘صسإلا سسل˘ج˘م˘لا ا˘˘عد
د˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘لإا ،ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘عألا
يف ة˘صصت˘خ˘م˘لا ة˘صسصسؤو˘م˘لا˘ب
تنا˘ك ن˘م اد˘صشا˘ن˘˘م ،ءا˘˘ت˘˘فإلا

عم لصصاوتلا ىلإا ءارآا هدنع
حا˘صصفإلا ل˘جأا ن˘م ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا

يف ءا˘ت˘فإلا نأا اد˘كؤو˘م ،ا˘ه˘ن˘ع
سصاصصتخإا نم ىقبي لزاونلا
.ةصسصسؤوملا

دبعوب ةئيه تعد امدعبو
اهل نايب يف ،هللا مÓغ هللا
ى˘ل˘ع «مÓ˘صسلا» زو˘ح˘˘ت سسمأا
ءابو عفري نأا هللا ،هنم ةخصسن
ر˘ه˘صش ا˘ن˘غ˘ّل˘ب˘˘ُيو ،«ا˘˘نورو˘˘ك»
ا˘˘˘مو˘˘˘صص م˘˘˘ير˘˘˘كلا نا˘˘˘صضمر
ة˘ي˘مÓ˘صسإلا ة˘˘مألاو ا˘˘ما˘˘ي˘˘قو
،ة˘ي˘فا˘عو ة˘ّح˘صص ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ل˘˘ك
ني˘ط˘بار˘م˘لا ءا˘ب˘طألا˘ب تبا˘هأا
وّد˘ع˘لا اذ˘ه نو˘برا˘ح˘ُي ن˘يذ˘˘لا
ى˘ل˘ع تم˘حر˘ت ا˘م˘ك ،ّي˘ف˘خ˘لا
هللا تعدو ،ءابولا اذه ءادهصش
ىلع نورهصسَي نيذلا قّفوي نأا

بع˘˘صشلاو ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح
ناو˘عأا ل˘ث˘م اًر˘جأا م˘ه˘يز˘ج˘˘يو
ه˘كÓ˘صسأا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب ن˘˘مألا

فلت˘خ˘م˘ب ة˘لود˘لا ي˘ف˘ّظو˘مو
ريخلا يف نيعاّصسلاو ،مهبتر
نينماصضتملا تاعربتلا عمجو
.نييرئازجلا مهناوخإا عم

سسل˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ا˘˘˘˘عدو اذ˘˘˘˘ه
ى˘˘˘لإا ،ى˘˘˘ل˘˘˘عألا ي˘˘˘مÓ˘˘˘صسإلا
نم محÓتلاو ةينطولا ةدحولا
ةنحملا هذه نم جورخلا لجأا

كلذ نأا ازربم ،رارصضألا لقأاب
ة˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘نأا˘˘˘م˘˘˘ّط˘˘˘لا بل˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘˘ي
هنايب يف دروأاو ،طابصضنلاو
نطاوملا ةقث ي˘ف ة˘ن˘ي˘نأا˘م˘ط»
لك نوّصصتخ˘م˘لا ه˘لو˘ق˘ي ا˘م˘ب
هيّقلت يف ةنينأامط ،هلاجم يف
نم هتيامحو ،حيحصصلا ربخلا
ءا˘˘˘بوو ة˘˘˘بذا˘˘˘˘كلا را˘˘˘˘ب˘˘˘˘خألا
رجحلاب طابصضنلاف ،ةعئاّصشلا
،ر˘ظ˘ح˘لا مار˘ت˘˘حاو ي˘˘ّح˘˘صصلا

مارتحا ان˘م جا˘ت˘ح˘ي ة˘يا˘قو˘لاو
ل نأا ي˘˘˘ف تا˘˘˘˘صصصصخ˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ّلإا بطلا لاجم يف ثّدحتي
ّلإا دا˘صصت˘قلا ي˘˘فو ءا˘˘ب˘˘طألا
ّلإا نيّدلا يفو نويداصصتقلا
ِهِب َكَل َسسْيَل اَم ُفْقَت اَلَو) هلهأا

َر˘˘َصص˘˘َب˘˘ْلاَو َع˘˘ْم˘˘sصسلا sنِإا ٌم˘˘ْل˘˘˘ِع
ُهْنَع َناَك َكِئَلْوُأا tلُك َداَؤوُفْلاَو
.«63 ةيآلا ءارصسإلا‐ (اًلوُؤوْصسَم

،ه˘تاذ رد˘صصم˘لا را˘صشأا ا˘م˘ك
ةلوؤوصسملا ةصسصسؤوملا نأا ىلإا

ةئيه اهل تدعأا ،ءاتفإلا نع
ا˘ن˘ئا˘م˘ل˘ع ةر˘ي˘خ ن˘م ة˘ف˘˘لؤو˘˘م
سضعب مه˘ي˘ف ن˘م˘ب ا˘ن˘ئا˘ه˘ق˘فو
يمÓصسإلا سسل˘ج˘م˘لا ءا˘صضعأا
ى˘˘لإا و˘˘عد˘˘ي يذ˘˘لا ،ى˘˘ل˘˘˘عألا
لقع ىلع سشيوصشتلا بنجت
نأاو ،هرار˘ق˘ت˘˘صساو ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
نم لزاونلا يف ىوتفلا ىقبت
ةروكذملا ةئيه˘لا سصا˘صصت˘خا
ا˘ه˘ق˘ف ا˘ه˘˘ب ع˘˘ل˘˘ط˘˘صضت ي˘˘ت˘˘لا

ناك اذإا هنأا فاصضأاو ،انوناقو
ي˘˘ف ءارآا ءا˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا سضع˘˘ب˘˘˘ل

يصضتقي بجاولاف عوصضوملا
ةئيه عم اولصصاوتي نأا مهنم
،ه˘تاذ نا˘ي˘ب˘لا دروأاو ،ىو˘ت˘ف˘لا
عمج فدهي» ددصصلا اذه يف
ا˘عر˘صش ة˘بو˘ل˘ط˘م˘لا ة˘˘م˘˘ل˘˘كلا

وأا أاطخلا عقي نإÓف ،ةمكحو
ءادأا يف باوصصلا نع دعبلا
ع˘ق˘ي نأا ن˘˘م ل˘˘صضفأا بجاو˘˘لا
يفف .. بجاولا كرت يف أاطخلا
ن˘ي˘صصح˘ت بجاو˘لا˘˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا

ي˘فو ،ة˘مألا ةد˘حو˘ل تي˘ب˘ث˘تو
تيتصشتو تيتفت هنع يلختلا

يهو ،ة˘مألا ةد˘حو˘ل عا˘ي˘صضو
،«ا˘˘ه˘˘ماودو ا˘˘ه˘˘تو˘˘ق رد˘˘صصم
يمÓصسإلا سسلجملا فاصضأاو
ن˘م ل˘ك مز˘ت˘ل˘ي˘ل˘˘ف» ى˘˘ل˘˘عألا
ىو˘ت˘ف˘لا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ئر˘ج˘ت˘˘م˘˘لا
يأارل اوملصسيو ءايحلا دودحب
ع˘م ه˘ل˘لا د˘ي نأل ،ة˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا
هدابع قفوملا وهو ةعامجلا
،باو˘صصلا ى˘لإا ن˘ي˘صصل˘خ˘م˘لا

عصشقي نأا هنم رظتنملا وهو
ام رطخ هتمحرو هفطلب انع
نأاو ،باتكلا يف  انيلع هبتك
هدابعل ة˘م˘حر هءا˘صضق ل˘ع˘ج˘ي
ةاجنو نيبصستحملا نيرباصصلا
ل ى˘ت˘ح ،باذ˘˘ع˘˘لا ن˘˘م م˘˘ه˘˘ل
ىلإا ةليصسو ىلاعت هردق نوكي
عاد˘˘˘ت˘˘˘با ي˘˘˘ف ه˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘صصع˘˘˘˘م
نيملصسملا ككصشت تلÓصض
ةلا˘صصأاو ،م˘ه˘ن˘يد حÓ˘صص ي˘ف
نم لإا رصصنلا امو ،مهتراصضح
.«هللا دنع

ح.نيدلأ رمق

قورا˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘ما˘˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لا د˘˘˘˘كأا
ةينطولا ةنجللا سسيئر ،ينيطنصسق
،اقباصس ناصسنإلا قوقحل ةلقتصسملا

ءلزن فوفصص يف يأا ليجصست مدع
سسوريف˘ب ة˘ي˘با˘ق˘ع˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا
لصضفب كلذو ،دجتصسملا «انوروك»
نم ةذختم˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإلا
لد˘˘˘ع˘˘˘لا ةرازو ح˘˘˘لا˘˘˘صصم ل˘˘˘ب˘˘˘˘ق
نأا ادكؤوم ،ةيموم˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘صسلاو
بج˘ي ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘لا تاءار˘˘جإا
امك ةبوقع تصسيل يهو اهمارتحا
دج يئاقو ءارجا لب سضعبلا هدقتعي
يت˘لا ىود˘ع˘لا را˘صشت˘نا ع˘ن˘م˘ل ما˘ه
زر˘بأاو اذ˘ه.اظهاب ا˘ن˘م˘ث ف˘ل˘كت
هب سصخ حيرصصت يف ،ينيطنصسق
هبرصست  متي ام لك نأا ،«مÓصسلا»
تاكبصش ىلع رخألاو نيحلا نيب
ىرخأا ربانمو يعامتجلا لصصاوتلا
يف نيجاصسم تاباصصإا سصوصصخب
ة˘ي˘با˘ق˘˘ع˘˘لا تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا سضع˘˘ب
يملاعلا دجتصسملا انروك سسوريفب
نم اهل سساصسأا لو طقف تاعاصشا
حيرصصتلا سسفن يف ازربم ،ةحصصلا
ةيزارتحلا تاءارجإلا لصضفب هنا

ةرازو اهيلا تأاجل يتلا ةيئاقولاو
نيجاصسملا ةحصص ة˘يا˘م˘ح˘ل لد˘ع˘لا

ةحفاكمل ينطولا دوهجملا نمصض
ليجصست متي مل يملاعلا ءابولا اذه
ءلز˘˘˘ن ن˘˘˘م ل˘˘˘يز˘˘˘ن يأا ة˘˘˘˘با˘˘˘˘صصإا
ةرصشتنملا ة˘ي˘با˘ق˘ع˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا

.ن˘˘طو˘˘لا تا˘˘˘يلو ة˘˘˘فا˘˘˘ك ر˘˘˘ب˘˘˘ع
عو˘ب˘صسألا لÓ˘خ تنا˘ك ةرا˘˘صشإÓ˘˘ل
تا˘ه˘ج˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا طرا˘˘ف˘˘لا
ل˘˘ئا˘˘صسو ر˘˘ب˘˘ع تا˘˘يا˘˘عد تر˘˘صشن
م˘عز˘˘ت ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘لا
ةصسصسؤوملاب اني˘ج˘صس21 تا˘با˘صصإا
ةياعدلا يهو ،ةيعيلقلاب ة˘ي˘با˘ق˘ع˘لا
ةرازو ح˘˘لا˘˘صصم تعرا˘˘صس ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ترصشاب امك اهد˘ي˘ن˘ف˘ت ى˘لإا لد˘ع˘لا
هذ˘ه ر˘ثا ى˘ل˘ع ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لا
ر˘صشن لوا˘ح˘ت ي˘ت˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘˘م˘˘لا

طا˘˘˘صسوأا ي˘˘˘ف ر˘˘˘عذ˘˘˘˘لاو بعر˘˘˘˘لا
حتف مهيلاهأاو نيجاصسملا تÓئاع
يت˘لا تا˘ه˘ج˘لا ة˘فر˘ع˘م˘ل ق˘ي˘ق˘ح˘ت
تاءار˘جإا ح˘˘ت˘˘فو ر˘˘ب˘˘خ˘˘ل˘˘ل تجور
سصني امل اقفو ةيئاصضقلا ةعباتملا

.نوناقلا هيلع
سسيئرلا ددصش ،ىرخأا ةهج نم

ةلقتصسملا ةينطولا ةنجلل قباصسلا
ةرور˘صض ى˘ل˘ع نا˘صسنإلا قو˘ق˘˘ح˘˘ل
تاءار˘جإل ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا مار˘˘ت˘˘حا
سسيئر هرقأا يذلا يحصصلا رجحلا
نوبت دي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

تاءار˘˘جإلا ن˘˘م ة˘˘مز˘˘˘ح ن˘˘˘م˘˘˘صض
ءابولا اذ˘ه ة˘ح˘فا˘كم˘ل ة˘يزار˘ت˘حلا
رارغ ىلع ةيناصسنإلا برصضي يذلا
رجحلا تاءارجإا نا ادكؤوم ،رئازجلا

سسيل وه جورخلا تيقوت طبصضو
ظف˘ح˘ي ي˘ئا˘قو ءار˘جا ل˘ب ة˘بو˘ق˘ع
لخدي يلاتلابو ةيمومعلا ةحصصلا

قو˘ق˘ح ة˘يا˘م˘ح تاءار˘˘جإا ن˘˘م˘˘صض
ا˘ه˘ي˘ل˘ع سصر˘˘ح˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا نا˘˘صسنلا
ا˘م˘ل ق˘فو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘˘صسلا
ق˘ي˘ثاو˘مو رو˘ت˘صسد˘لا ه˘ي˘ل˘ع سصن˘ي
،ناصسنإلا قوقحل يملاعلا نÓعإلا

ءا˘ب˘طألاو ءار˘ب˘خ˘لا نأا ى˘لإا ار˘ي˘صشم
ل˘ي˘ب˘صسلا نأا اود˘كأا ن˘ي˘صصت˘خ˘م˘لاو
وه ءابولا اذه ةرصصاحمل ديحولا
را˘صشت˘نا ع˘ن˘م˘ل لز˘ن˘م˘لا˘ب ماز˘ت˘˘للا
عيمج نأاو لاق امك ةصصاخ ىودعلا
تمزلأا ءابولاب تبيصصأا يتلا لودلا
مغر يلزنم˘لا ر˘ج˘ح˘لا˘ب ا˘ه˘بو˘ع˘صش
مل ةيوق ةيب˘ط ة˘نا˘صسر˘ت˘ب ا˘ه˘ع˘ت˘م˘ت
نم لإا ءابولا مامأا دومصصلا عطتصست

هيلعو يلزنملا رجحلا رارقإا لÓخ
هنإاف ينيطنصسق ذاتصسألا فاصضأا امك
نوعلا دي دم نطاوملا بجاو نم
ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘صسل˘˘ل
اذه ىلع ةيئاهن ةفصصبو ءاصضقلا
.ةيملاعلا ةحئاجلا

 ح.ميلشس

:«مÓشسلأ» ـل ينيطنشسق ،تاعاششإأ أذكه لثم قÓطإأ نع فكلأ ةرورشض ىلإأ اعد

نوجشسلا يف انوروكلاب تاباشصإا يأا لجشست مل»
«ةبوقع سسيل يحشصلا رجحلاو



ي˘˘˘˘˘ف ،ر˘˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘لا  ح˘˘˘˘˘صضوأا
اهب ىلدأا ةيفحصص تاحيرصصت
،مو˘ي˘لا ر˘ئاز˘ج˘˘لا نأا ى˘˘لإا ،سسمأا
ءار˘˘جإل ز˘˘كار˘˘م ةد˘˘˘ع كل˘˘˘م˘˘˘ت
ن˘˘˘ع ف˘˘˘صشكلا تا˘˘˘صصو˘˘˘ح˘˘˘˘ف
ىوتصسم ىلع انوروك سسوريف
،نارهو ،ةلقرو فيطصس نم لك
ةنيطنصسق ،فودنت راصشبو راردأا
رمألا وهو ،وزو يزيتو ةياجب ،
ةلج˘صسم˘لا ما˘قرلا ل˘ع˘ج يذ˘لا
قلعتي اميفو ،ارارقتصسا فرعت
حصضوأا ،ةيندملا ةمدخلا فلمب
ةرتفل هعصضو مت هنأا ديزوب نب
نم رثكأل يقب هنكل ،ةيئانثتصسا

متيصس هنأا ىلإا اريصشم ،ةنصس03
لعجت ةيزيفحت تاءارجإا نصس
سضح˘م˘ب نو˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘ي ءا˘˘ب˘˘طألا
،ة˘ي˘ل˘خاد˘لا تا˘يلو˘ل˘ل م˘ه˘تدارإا

ر˘˘جألا ة˘˘ف˘˘عا˘˘صضم نأا اد˘˘كؤو˘˘م
لمعلا نوراتخي نمل ةبصسنلاب
اذهو ،يقطنم رمأا بونجلا يف
ةبعصصلا لمعلا فورظل عجار
ن˘م ه˘نأا اد˘كؤو˘م ،بو˘ن˘ج˘لا ي˘ف
لمع فورظب ةبلاطملا مهقح
،ةيداملا ةيحانلا نم ىتح ةديج
عا˘ط˘ق ي˘ي˘ن˘ه˘م ل˘˘ك نأا زر˘˘بأاو
ن˘م نود˘ي˘ف˘ت˘˘صسي˘˘صس ة˘˘ح˘˘صصلا

نيصسحتو بتاورلا يف تادايز
ل˘صضف ا˘م˘˘ك ،ل˘˘م˘˘ع˘˘لا فور˘˘ظ
ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘صصم ءا˘˘˘˘صشنإا ر˘˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘لا
لد˘ب ،ة˘يو˘˘ه˘˘ج ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘صشت˘˘صسإا

سضع˘ب˘ب ىر˘ب˘ك تا˘ي˘ف˘صشت˘˘صسم

اصضيأا  ثدحتو ،طقف قطانملا
بطلا ةيلك لوخد ةيناكما نع
لدعمب بونجلا ءانبأل ةبصسنلاب
.61/02 لدب41/02

لوألا لوؤوصسملا فصشك امك
،دÓبلا يف ةحصصلا عاطق نع
را˘صشت˘نا ة˘ياد˘ب ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا نأا
ن˘م ي˘نا˘ع˘ت تنا˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا
ا˘˘ه˘˘ن˘˘كلو ،سصئا˘˘ق˘˘ن˘˘لا سضع˘˘˘ب
يهو رمألا ةجلاعم نم تنكمت
ديزأل اهنوزخم يف كلمت مويلا

هنأا امك ةمامك نويلم11 نم
ادكؤوم ،تابلطلا لك ةيبلت مت
متيصس ةرورصضلا تصضتقا اذإا هنأا
ىلع اناجم تا˘ما˘م˘كلا ع˘يزو˘ت
دجوي ل هنأا ادكؤوم ،نينطاوملا
عيمجل ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا˘ب مو˘ق˘ي د˘ل˘ب
،هنم ةدئاف ل رمألاو ناكصسلا

نأا ة˘˘˘ح˘˘˘صصلا ر˘˘˘يزو ف˘˘˘˘صشكو

يلاعلا ىوتصسملا نم يصضاير
نويلم05 ن˘م د˘يزأا˘˘ب عر˘˘ب˘˘ت

ع˘صضو˘لا ّنأا فا˘صضأاو ،ة˘˘ما˘˘م˘˘ك
ا˘م˘ب ة˘نرا˘ق˘˘م ن˘˘صسح˘˘ت ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح
را˘صشت˘نا ة˘˘ياد˘˘ب ي˘˘ف ها˘˘ند˘˘ه˘˘صش
ه˘نأا د˘يزو˘˘ب ن˘˘ب دا˘˘فأاو ،ءا˘˘بو˘˘لا

رجحلا ة˘ف˘لا˘خ˘م ن˘م فو˘خ˘ت˘م
رهصش ي˘ف ر˘م˘ت˘صسا نإا ي˘ح˘صصلا

تاعمجتلا لÓخ نم ناصضمر
.ةيليللا

ةيروهمجلأ صسيئر رأرق
ةمدخلأ ةعجأرمب

هعÓطإل عجري ةيندملأ
فلملأ ىلع أديج

،ديزوب نب نمحرلا دبع دكأا
نا˘˘˘˘كصسلاو ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا ر˘˘˘˘يزو
ّنأا ،تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘˘لا حÓ˘˘صصإاو
اديج فرعي ةيروهمجلا سسيئر

ام اذهو ،ةيندملا ةمدخلا فلم
يف ،هيف رظنلا ةداعإا ررقي هلعج
ماظنلل قم˘ع˘م حÓ˘صصإا ل˘ي˘ب˘صس
.ينطولا يحصصلا

نم ديدعلا ،ريزولا فخي ملو
يف تظحول ي˘ت˘لا تا˘قا˘ف˘خإلا

ة˘يا˘عر˘لا تا˘˘صسصسؤو˘˘م ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
تصضر˘ع˘ت ي˘ت˘لاو ، ة˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا

ن˘˘˘م ةد˘˘˘يد˘˘˘صش تادا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘نل
ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘لاو ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘˘لا
نأا ىلإا اريصشم ،لكك نييحصصلا
ءردب ةمزتلم ةديدجلا ةموكحلا
لÓخ نم احاحلإا رومألا رثكأا
ربتع˘ت ي˘ت˘لا ل˘ئا˘صسو˘لا ر˘ير˘ح˘ت
كل˘ت ا˘م˘ي˘صس لو ،ة˘˘يو˘˘لوأا تاذ
ىصضرملا ة˘حار˘ل سسر˘كت ي˘ت˘لا
ل˘جأا ن˘م ،تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘لا ي˘ف
ح˘لا˘صصم˘ب ل˘˘صضفأا لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسا
لماصش ميظنت ةداعإاو ،ةمومألا
،تلا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘صسلا تا˘˘مد˘˘خ˘˘ل
فورظ نيصسحت ىلإا ةفاصضإلاب
نا˘طر˘صسلا ى˘صضر˘م˘˘ل جÓ˘˘ع˘˘لا

ةد˘يد˘ج جÓ˘ع ز˘كار˘˘م ءا˘˘صشنإاو
.ىصضرملا ءلؤوه حلاصصل

ةلاكولا ءاصشنإا ريزولا ربتعاو
،ي˘ح˘صصلا ن˘˘مأÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ميظنتب سصاخ لكصشب ةفلكملا
ة˘يا˘عر˘لا ل˘كا˘˘ي˘˘ه ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ءادأا
احلم ارمأا ،دلبلا يف ةيحصصلا
ةفلكم ةبقارم ةئيه اهرابتعاب
ة˘ح˘صص ن˘م ق˘ق˘ح˘ت˘لا˘ب ا˘صسا˘˘صسأا

ةذ˘خ˘ت˘م˘˘لا تارار˘˘ق˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
،ي˘˘ح˘˘صصلا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ح˘˘لا˘˘˘صصل
ةباثم˘ب نو˘كت˘صس ا˘ه˘نأا ا˘ف˘ي˘صضم
هيبن˘ت˘لا ى˘ل˘ع لوؤو˘صسم سسرا˘ح
ةذختملا تارارق˘لا ع˘ي˘م˘ج ن˘ع
ةيح˘صصلا ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا ح˘لا˘صصل

.اهيلع ةقداصصملاو لكك
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ز.لامج

بعشصلأ عشضولأ تطخت اندÓب نأأ ،تايفششتشسملأ حÓشصإأو ناكشسلأو ةحشصلأ ريزو ،ديزوب نب نمحرلأ دبع دكأأ
نأأ مكحب ،ةمشصاعلأ ىلع يلكلأ رجحلأ صضرف دعبتشسإأو ،«انوروك» صسوريف ةحئاجل ىلوألأ مايألأ يف هتفرع يذلأ

.كلذ يعدتشست ل ةلجشسملأ ماقرألأ

تاعاطقلأ نع أريرقت دعأأ
تاناعإأ ىلإأ جاتحت يتلأ

ATGUبتكم ىلع عشضي
ةررشضتملا تاشسشسؤوملا ةمئاق دارج

 «انوروك» نم ايداشصتقا
ماعلأ نيمألأ ،ةششطابل ميلشس نلعأأ

ةمئاق ميدقت نع ،ةيباقنلأ ةيزكرملل
يتلأ ةشصاخلأو ةيمومعلأ تاشسشسؤوملل
رجحلأ تأءأرجإأ ءأرج تررشضت
اهتدعاشسم لجأأ نم ،ةموكحلل ،يحشصلأ

.لامعلأ حيرشست يدافتو
تاحيرشصت يف ،ةششطابل حشضوأأ

ةيلمع نأأ ،صسمأأ اهب ىلدأأ ةيفحشص
ةيداشصتقلأ تاشساكعنلأ مييقت
عاطقلأ ىلع «انوروك» ةحئاجل ةيلاملأو
عم قيشسنتلاب ،اهيف عرشش دق يداشصتقلأ

Óماشش أريرقت نأأو «انورتاب» تامظنم
،ةموكحلل هميدقتل هدأدعإأ متيشس
،ةيروهمجلأ صسيئر رأرق قيبطتل
ةيمومعلأ تاشسشسؤوملأ ةدعاشسمب يشضاقلأ

ةرغشصملأ تاشسشسؤوملأ اميشسل ،ةشصاخلأو
زواجتل ،ةطشسوتملأو ةريغشصلأو
تأءأرجإل ةيداشصتقلأ تافلخملأ
ايدافت ةشضورفملأ يحشصلأ رجحلأ

افيشضم ،«انوروك» صسوريف ءابو راششتنل
تاشسشسؤوملأ حلاشصل حنمتشس ةيولوألأ نأأ
روجأأ ديدشست نع ةزجاع تتاب يتلأ

ةشصاخ ،طاششنلأ نع اهفقوت دعب اهلامع
ليبشس ىلع ركذو ،اهنم ةيجاتنإلأ
اهتيعشضو مزأاتتشس يتلأ تاعاطقلأ لاثملأ

لقنلأ عاطقك ،رجحلأ رأرمتشسأ لاح يف
،يرحبلأو يوجلأو يرحبلأ هعأونأأ لكب
تاعاطقلأ يهو ةحايشسلأو ءانبلأ عاطق
تاعاطقلأ ةناخ يف اهفينشصت مت يتلأ
.«انوروك» ةحئاج نم أررشضت رثكألأ

،ةيباقنلأ ةيزكرملأ ماع نيمأأ راششأأو
كونبلأ اهتذختأ يتلأ تأءأرجإلأ نأأ ىلإأ
تاشسشسؤوملأ نئمطت ،اهنئابز ةيامحل
ىلع ةلودلأ صصرح دكؤوتو ةيداشصتقلأ

.اهتنحم يف اهتقفأرم
ك.اشضر

،ديزوب ميكحلا دبع فصشك
ع˘˘ن˘˘صصم˘˘ل ما˘˘˘ع˘˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا
ةيودألا ة˘عا˘ن˘صصل ة˘ير˘صضخألا
«ا˘˘مرا˘˘˘ف مآا ي˘˘˘صس ي˘˘˘ب ي˘˘˘صس»
عن˘صصم˘لا نأا ،ةر˘يو˘ب˘لا ة˘يلو˘ب
فلأا007 نم ديزأاب مهاصسيصس
يصسكورديه» ءاود ن˘م ة˘ب˘ل˘ع
يف لمعتصسم˘لا «ن˘ي˘كورو˘ل˘ك
ا˘˘˘نورو˘˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘˘ف جÓ˘˘˘˘ع
.نطولا ربع دجتصسملا

نأا˘ب ،لوؤو˘صسم˘˘لا تاذ د˘˘كأاو
ةدا˘م˘لا ن˘م ى˘˘لوألا ة˘˘ي˘˘م˘˘كلا
ءاود˘˘لا اذ˘˘ه جا˘˘ت˘˘نإل ة˘˘ي˘˘لوألا
لÓ˘خ ر˘ئاز˘ج˘لا ى˘لإا ل˘صصت˘˘صس
نأا ا˘˘ح˘˘صضو˘˘م ،مدا˘˘˘ق˘˘˘لا يا˘˘˘م
ل˘صضف˘ب م˘ل˘ت˘صست˘˘صس ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
تماق يتلا ةثيثحلا تاءارجإلا
،ةعانصصلا يترازو نم لك اهب
ع˘˘م ة˘˘ي˘˘جرا˘˘˘خ˘˘˘لا نوؤو˘˘˘صشلاو
ةيم˘كلا ،ة˘يد˘ن˘ه˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا

ة˘˘ي˘˘لوألا ةدا˘˘م˘˘لا ن˘˘م ى˘˘لوألا
ي˘˘صسكورد˘˘ي˘˘ه ءاود جا˘˘˘ت˘˘˘نإل
ن˘˘كم˘˘ي ا˘˘م˘˘م ن˘˘ي˘˘كورو˘˘ل˘˘˘ك
ى˘لوأا ة˘ل˘حر˘م ي˘ف ع˘˘ن˘˘صصم˘˘لا
اذه نم ةبلع فلأا064 جاتنإاب
ةيمكلا نأا ىلإا اريصشم ،ءاودلا
يرهصش لÓخ لصصتصس ةيناثلا

م˘ها˘صسي ا˘م˘م ،توأاو ة˘ي˘ل˘يو˘˘ج
لصصتل ةبلع فلأا003 جاتنإاب
نم ديزأا ىلإا ةجتنملا ةيمكلا

نأا اف˘ي˘صضم ،ة˘ب˘ل˘ع ف˘لأا007
ة˘˘يز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘لد˘˘˘ي˘˘˘صصلا
ايلاح رفوت˘ت ،تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘ل˘ل

،ةبلع فلأا003 نم ديزأا ىلع
ع˘ن˘صصم نأا˘ب د˘يزو˘ب ن˘ب ر˘كذو
ءاود ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘صضخألا
«ن˘ي˘كورو˘ل˘ك ي˘صسكورد˘ي˘ه»
دقع راطإا يف تاونصس3 ذنم
دقو ،يدنهلا كيرصشلاب هعمجي
اذ˘˘ه ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘م كلذ ل˘˘˘ه˘˘˘صس

هذهب رئازجلا ديوزت كيرصشلا
بلطلا ةرثك نم مغرلاب ،ةداملا

سسوريف يصشف˘ت لÓ˘خ ا˘ه˘ي˘ل˘ع
.ملاعلا يف انوروك

،م˘˘صسا˘˘قأا ة˘˘مو˘˘ط˘˘ف تنا˘˘كو
ة˘ما˘ع˘لا ةر˘˘يد˘˘م˘˘لا ة˘˘صسي˘˘ئر˘˘لا
موي تحرصص ،لاديصص عمجمل
عمجملا نأاب ،يصضاملا تبصسلا
ع˘م ا˘ي˘لا˘ح سضوا˘ف˘ت˘˘لا دد˘˘صصب

ناد˘ل˘ب ن˘م ن˘ي˘نو˘م˘م˘لا د˘يد˘ع
كلذو دنهلا اهنيب نم ،ىتصش
نم ةيلوألا ةداملا ءانتقا فدهب
يصسكورديهلا» ة˘عا˘ن˘صص ل˘جأا

نأا ةد˘˘كؤو˘˘م ،«ن˘˘ي˘˘˘كورو˘˘˘ل˘˘˘ك
ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘فو˘˘ت˘˘ت ة˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
اذكو ةيرورصضلا تازيه˘ج˘ت˘لا
ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘لا˘ع˘لا تاءا˘˘ف˘˘كلا

نم ةدحو نو˘ي˘ل˘م1 ةعان˘صص
.ىلوأا ةلحرم يف جÓعلا اذه
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مداقلأ يام لÓخ لشصت ءأودلأ أذهل ةيلوألأ ةداملأ نم ىلوألأ ةيمكلأ

ةيفاك تايمكب «نيكورولك يشسكورديهلا«راقع جاتنإا وحن رئازجلا

،ير˘ب˘م˘ع˘ل˘ب دو˘ع˘صسم لا˘˘ق
نإا ،ةلدا˘ي˘صصلا ة˘با˘ق˘ن سسي˘ئر
ن˘مأÓ˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا
سسيئرلا نلعأا يتلا ،يحصصلا

اهنأاصش نم ،اه˘ثاد˘ح˘ت˘صسا ن˘ع
تا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘م ع˘˘˘˘˘˘صضو
ة˘˘˘ئ˘˘˘بوأÓ˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘فار˘˘˘صشت˘˘˘صسا
ل˘عا˘ف˘ت ن˘كم˘ت˘ل ة˘ي˘ئا˘ج˘˘ف˘˘لا
.اهعم ةعرصسب ةلودلا

ة˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘ن سسي˘˘˘ئر ح˘˘˘˘صضوأا
تاح˘ير˘صصت ي˘ف ،ة˘لدا˘ي˘صصلا

ىلع سسمأا اهب ىلدأا ةيفحصص
نأا ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘عاذإلا ر˘˘ي˘˘ثأا

ن˘˘مأÓ˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو ة˘˘˘لا˘˘˘كو
،ةيمهألا غلاب رارق يحصصلا

ةناكم سسيئرلا ا˘ه˘ح˘ن˘م د˘قو
اهتاميلع˘تو ة˘مو˘كح˘لا قو˘ف
نو˘˘كت نأل ا˘˘˘ي˘˘˘عاد ،ةذ˘˘˘فا˘˘˘ن
ىو˘ت˘صسم˘لا ي˘ف ا˘ه˘ت˘ب˘ي˘˘كر˘˘ت
روا˘صشت˘لا ةر˘ئاد˘ل ع˘صسو˘˘ت˘˘تو
يف اميصس ،تايصصوت مدقتو
ثادحتصسا نع لدب ةئبوألا
هذه نأا ازربم ،ةتقؤوم ناجل
ي˘ف ن˘م˘كي ا˘هرود ة˘لا˘كو˘˘لا
ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صسإل ط˘ي˘ط˘خ˘ت˘˘لا

يف ة˘ي˘لÓ˘ق˘ت˘صساو ة˘ي˘عا˘ن˘صص
ة˘˘ي˘˘لوألا داو˘˘م˘˘لا˘˘ب دوز˘˘ت˘˘˘لا
لعافت˘لاو ة˘يودألا ة˘عا˘ن˘صصل
ع˘م ة˘ح˘˘جا˘˘ن ة˘˘ف˘˘صصب ي˘˘نآلا
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا سضار˘˘˘˘مألا

ىصشفتت ل ىتح ،ئراوطلاو
.سضارمألا هذه

رو˘˘ت˘˘كد˘˘لا ف˘˘˘صشك ا˘˘˘م˘˘˘ك
ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا نأا ،ير˘ب˘ع˘م˘˘ل˘˘ب
ةجاحب رئازجلا يف ةيحصصلا
:Ó˘ئا˘ق ل˘ما˘صش حÓ˘˘صصإا ى˘˘لإا
ي˘م˘صسن ن˘ح˘نو ة˘ن˘˘صس51»

حÓ˘˘˘صصإاو ة˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا ةرازو
ةقي˘ق˘ح˘لاو ،تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘لا
لماصش حÓصصإل جاتحن اننأا
عاطقلل ةيحصصلا ةموظنملل
،ةلدايصصلاو سصاخ˘لاو ما˘ع˘لا

قيرفلا انيأار امدنع انفصسأاتو
روصسيفوربلا عم لمعي يذلا

اصسنرفب ايليصسرم يف ،لووار
نحن ،ني˘ير˘ئاز˘ج م˘ه˘م˘ظ˘ع˘م
ايعانصص اجيصسن كلتمن انك
ي˘ب˘ل˘˘ي ة˘˘ن˘˘صس51 ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق
،«ة˘ي˘ل˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حلا

ة˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘˘ن سسي˘˘˘˘ئر د˘˘˘˘صشا˘˘˘˘نو
سسي˘˘˘˘˘˘ئر ،ة˘˘˘˘˘˘˘لدا˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘صصلا
ةرور˘˘صضب ،ة˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘صصلا˘˘˘ب ما˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘هلا
داوملا عينصصتل ةي˘ئا˘ي˘م˘ي˘كلا
ى˘ق˘ب˘ت لو ة˘يودأÓ˘ل ة˘ي˘لوألا
يف ىرخأا لودل ةعبات اندÓب
نأا ا˘حر˘˘صصم ،عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا اذ˘˘ه
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘كلا ة˘˘عا˘˘ن˘˘˘صصلا
ةيلوأا داوم ريفو˘ت ا˘ه˘نا˘كمإا˘ب
،ة˘ي˘نلد˘˘ي˘˘صصلا ة˘˘عا˘˘ن˘˘صصل˘˘ل
تاور˘ث˘لا لÓ˘غ˘ت˘˘صسا بج˘˘يو
اهصسرغو تاتابنلاو ة˘ي˘با˘غ˘لا
ا˘˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج˘˘ب ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ف
ىد˘م˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صسا
.ليوطلا

رو˘˘˘ت˘˘˘كد˘˘˘لا ه˘˘˘ّب˘˘˘˘نو اذ˘˘˘˘ه
سصقن رطخ ىلإا ،يربمعملب
ببصسب ،ةماع ةفصصب ةيودألا
ج˘˘˘مار˘˘˘ب ر˘˘˘ير˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت ر˘˘˘˘خأا˘˘˘˘ت
ةردن نم ارذحم ،داريتصسلا
ة˘صصا˘˘خ˘˘لا ة˘˘يودألا سضع˘˘ب˘˘ل
ة˘يا˘ه˘ن ع˘م ىر˘خأا سضار˘˘مأا˘˘ب
.ليرفأا رهصش
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ةيعانشص ةيجيتأرتشسإل طيطختلأ اهرود نإأ لاق
ةيئاجفلأ صضأرمألأ عم ينآلأ لعافتلأو

ةينطو ةلاكو ءاششنإا»:ةلدايشصلا ةباقن سسيئر
«ةرورشض نم رثكأا حبشصأا يحشصلا نمأÓل

ريد˘م ،ي˘نار˘ق˘م د˘م˘حأا د˘كأا
تاطاصشنلاو قاوصسألا ميظنت
هنأا ،ةراجتلا ةرازوب ةيراجتلا
نا˘صضمر ر˘ه˘صش لÓ˘خ م˘ت˘ي˘صس
ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا قو˘˘صسلا ن˘˘يو˘˘م˘˘ت
موحللا نم ةربتعم تايمكب
ةيلحملا ءارم˘ح˘لاو ءا˘صضي˘ب˘لا

را˘˘˘ع˘˘˘صسأا˘˘˘ب  ةدرو˘˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لاو
تاذ ف˘˘˘˘˘˘˘˘صشك.ةلوقعم
داريتصسا متيصس هنأا ،لوؤوصسملا

ءارمحلا موحللا نم تايمك
اصصيصصخ ةدمجملاو ةجزاطلا
ةداع يذلا بلط˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘ل
لÓ˘خ ا˘عا˘˘ف˘˘ترا ل˘˘ج˘˘صسي ا˘˘م
نع Óصضف ،ليصضفلا رهصشلا
موحللا نم يل˘ح˘م˘لا جا˘ت˘نإلا
ع˘با˘تو ،ءا˘صضي˘ب˘لاو ءار˘م˘ح˘˘لا
دار˘˘ي˘˘ت˘˘صسا م˘˘ت˘˘ي˘˘˘صس»:لو˘˘˘ق˘˘˘ي
نا˘صضمر ر˘ه˘˘صش ة˘˘ب˘˘صسا˘˘ن˘˘م˘˘ب

يرق˘ب˘لا م˘ح˘ل˘لا ن˘م تا˘ي˘م˘ك
ن˘˘م ن˘˘ط ف˘˘لأا21,5 غ˘ل˘ب˘ت
فلأا62,5و ،جزاط˘لا عو˘ن˘لا

امك ،دمجملا عونلا نم نط
موحل نم يلحم جاتنإلا نأا
ن˘ط ف˘˘لأا25 غ˘ل˘ب˘ي ر˘ق˘ب˘˘لا
سصي˘خار˘ت ح˘˘ن˘˘م ن˘˘ع Ó˘˘صضف

سسأار000.3 وحن داريتصسل
تا˘ي˘ل˘م˘ع نأا اد˘كؤو˘م ،» ر˘˘ق˘˘ب
ا˘ه˘ب ل˘ف˘كت˘˘ي˘˘صس دار˘˘ي˘˘ت˘˘صسلا

يف نوصصصصختم نولما˘ع˘ت˘م
مانغألا موحل نع امأا ،لاجملا
ليجصست مت هنأا ينارقم دكأا
ةبعصشلا هذه يف يتاذ ءافتكا
قوصسلا نيومت متيصس ثيحب
غلبيو ،ةيحيرأا لكب ةينطولا
،ةيصشاملا نم ينطولا عيطقلا
ن˘م سسأار نو˘ي˘ل˘˘م92 و˘ح˘ن
087و نويل˘م1و ، ما˘ن˘˘غلا
ام امأا.راقبلا نم سسأار فلا
دافأا ءاصضيبلا موحللاب قلعتي
م˘عد م˘˘ت˘˘ي˘˘صس» ه˘˘نأا ي˘˘نار˘˘ق˘˘م
ام حوارت˘ت تا˘ي˘م˘كب قو˘صسلا
نط فلا45و فلأا35 نيب

نأا ا˘ف˘ي˘صضم ،«نا˘صضمر لÓ˘خ
ة˘يذ˘غ˘ت˘ل ي˘ن˘˘طو˘˘لا ناو˘˘يد˘˘لا
تايمك نيزخ˘ت˘ب ما˘ق ما˘ع˘نألا

000.4 ى˘لإا ل˘صصت ةر˘ب˘ت˘˘ع˘˘م
لجأا نم ناصضمرل ابصسحت نط
عافترا يدافتو ةرفولا نامصض
ة˘لود˘لا نأا اد˘كؤو˘م ،را˘ع˘˘صسألا

تÓ˘ي˘ه˘صست˘لا ة˘فا˘˘ك تح˘˘ن˘˘م
،راجتلاو نيجتنملاو نيبرملل
قو˘˘صسلا ن˘˘يو˘˘م˘˘˘ت نا˘˘˘م˘˘˘صضل
زجحلا ةر˘ت˘ف لÓ˘خ مو˘ح˘ل˘لا˘ب
.يحصصلا

ع.لÓب

رمتشسملأ نيومتلأ نامشضل نيجتنملأو نيبرملل تÓيهشست
يحشصلأ رجحلأ ةرتف لÓخ

نيومتل ةدروتشسم ىرخأاو ةيلحم موحل
ةلوقعم راعشسأابو ناشضمر لÓخ قوشسلا

ر˘يزو ،ي˘لا˘ي˘صش قورا˘ف د˘كأا
،لقن˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘صشألا

ةرتفل ريصضحتلا ةرورصض ىلع
اقفو ،يحصصلا رجحلا دعب ام
ةصسوردم ةيلمع تاط˘ط˘خ˘م˘ل
ةاعارم بجاو ع˘م ،ة˘ي˘نÓ˘ق˘عو
دراو˘م˘لا ى˘ل˘˘ع ة˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م˘˘لا
.ةيلاملا

،سسمأا ر˘˘يزو˘˘لا دد˘˘صش ا˘˘م˘˘˘ك

عم دقع ،لمع عامتجا لÓخ
ةيمومعلا لاغ˘صشألا تا˘ير˘يد˘م
تا˘˘يلو سضع˘˘˘ب˘˘˘ب ل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لاو
نع لاصصتلا ةين˘ق˘ت˘ب ،ن˘طو˘لا
ة˘ي˘م˘هأا ى˘ل˘ع ،ي˘˘ئر˘˘م˘˘لا د˘˘ع˘˘ب
ة˘ي˘لا˘م˘لا تا˘ف˘ل˘خ˘م˘لا د˘يد˘صست
ر˘˘ي˘˘خأا˘˘ت نود تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘ل˘˘˘ل

تز˘ج˘˘نأا ي˘˘ت˘˘لا كل˘˘ت ة˘˘صصا˘˘خ
.اهنم ةبولطملا لاغصشألا

ريزو مدق عامتجلا لÓخو
،لقن˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘صشألا

تا˘˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت˘˘لا ن˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ج
سصخ˘ت ي˘ت˘لا تا˘م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لاو
ل˘ظ˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘ب ما˘˘م˘˘ت˘˘هلا

طاقنلا ىلع ءاصضقلاو ةيئانلاو
تاد˘ه˘ع˘ت˘ل اد˘ي˘صسج˘ت ءادو˘صسلا

.ةيروهمجلا سسيئر
ز.لامج

ةيلاملأ درأوملأ ىلع ةظفاحملأ عم ةينÓقعو ةشسوردم ةيلمع تاططخمل اقفو

«يحشصلا رجحلا دعب ام ةرتفل ريشضحتلا بجي»:لقنلا ريزو



عا˘˘˘˘˘˘فد˘˘˘˘˘˘لا ةرازو تف˘˘˘˘˘˘˘صشك
سسمأا اه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ،ي˘ن˘طو˘لا
ة˘˘خ˘˘صسن «مÓ˘˘صسلا» تم˘˘ل˘˘صست
سشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل ةزر˘˘ف˘˘م نأا ،ه˘˘˘ن˘˘˘م
تصضق ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ى˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘ع سسمأا لوأا ءا˘˘˘˘˘˘˘صسم
ةي˘ل˘م˘ع ر˘ثإا ن˘ي˘ن˘ثا ن˘ي˘ي˘با˘هرإا
قراط ةيدلبب طيصشمتو ثحب
ن˘˘ي˘˘ع ة˘˘˘يلو ي˘˘˘ف دا˘˘˘يز ن˘˘˘ب
نأا ى˘˘لإا ترا˘˘صشأاو ،ى˘˘ل˘˘˘فد˘˘˘لا
لاز˘˘ت ل ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا

هذه ةباتك ةياغ ىلإا ةلصصاوتم
ى˘˘˘˘˘˘˘لإا تصضفأا ،ر˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘صسألا
ن˘˘˘ي˘˘˘صسد˘˘˘˘صسم عا˘˘˘˘جر˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسا

عو˘˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صشا˘˘˘˘˘˘صشر
سشا˘˘صشر ،«فو˘˘كي˘˘ن˘˘˘صشÓ˘˘˘ك»
،«KPR» عو˘˘ن ن˘˘م ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ
،عنصصلا يتيديلقت ني˘ت˘ل˘ب˘ن˘قو
،ةريخذ نزاخم6 نع Óصضف
ةفاصضإلاب ،ناديم تاراظن3و
.ىرخأا سضارغأا ىلإا

ىر˘˘خأا ةزر˘˘ف˘˘م تصضق ا˘˘˘م˘˘˘ك
،ي˘ب˘ع˘صشلا ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘ل˘ل
يباهرإا ىلع سسمأا لوأا ةليل

ةقطنمب نيمك لÓ˘خ ،ر˘ي˘ط˘خ

يف لقلا˘ب قا˘ن˘خ˘لا يد ع˘ما˘ج
تط˘˘ب˘˘صض ،ةد˘˘كي˘˘كصس ة˘˘يلو
سشاصشر سسدصسم ىلع هتزوحب
3 ،«فوكين˘صشÓ˘ك» عو˘ن ن˘م
،ةيودي ةلبنقو ،ةريخذ نزاخم
ف˘˘ي˘˘صضي ‐ ر˘˘مألا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘يو
تادايق دحأاب ‐ هتاذ ردصصملا
ىمصسملا ةيباهرإلا تاعامجلا

ـب ى˘ن˘كم˘لا ،د˘لا˘خ نور˘ق˘لو˘˘ب
ق˘ح˘ت˘لا يذ˘لاو ،«رار˘صض و˘بأا»
ةنصس ةي˘با˘هرإلا تا˘عا˘م˘ج˘لا˘ب
5991.
ىلع دكؤوتل جئاتنلا هذه يتأاتو
اهدمتعت يتلا ةبراقملا ةيلاعف
ينطولا سشيجلل ايلعلا ةدايقلا
ى˘ل˘ع ءا˘صضق˘لا ي˘ف ،ي˘ب˘ع˘صشلا

با˘ب˘ت˘ت˘صساو با˘هرإلا ةر˘ها˘ظ
لماك ربع ةنينأامطلاو نمألا
ةرم زرب˘تو ،ي˘ن˘طو˘لا بار˘ت˘لا
ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘لا ة˘˘ظ˘˘ق˘˘ي˘˘لا ،ىر˘˘˘خأا
ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘˘لا تاد˘˘حو˘˘ل
فور˘ظ˘لا ل˘ك ي˘ف ،ي˘ب˘ع˘˘صشلا

.لاوحألاو

watan@essalamonline.com

5 9172ددعلأ ^1441 نابعسش22ـل قفأوملأ0202 ليرفأأ51ءاعبرألأثدحلا

ةريخذو ةيوديو ةيديلقت لبانق..«KPR» سشاسشرو «فوكنيسشÓك» تاسشاسشر3 عاجرتسسأ

ةدكيكشسو ىلفدلا نيعب نييباهرإا3 ىلع ءاشضقلا

ط.ةراسص

نم ةيمك عاجرتسسأو ،نييباهرإأ3 ىلع ءاسضقلأ نم ،يبعسشلأ ينطولأ سشيجلأ تأوق سسمأأ لوأأ ءاسسم تنكمت
.ةدكيكسسو ىلفدلأ نيع يتيلو نم لكب نيتقرفتم نيتيلمع يف ،ةريخذلأو ةحلسسألأ

يروفلأ لوثملأ ىلإأ ليحأأ
 عأديإأ رمأأ هقح يف ردسصو

زجحو ذوعششم ىلع سضبقلا
لمعتشست مشسÓطو ةشسّندم فحاشصم

ترايت يف رقوشسلاب رحشسلل
ةرئأد نمأأ حلاسصم تنكمت
نم ،ترايت ةيلوب رقوسسلأ

ىعدي سصخسش فيقوت
نع ،(ةنسس85 -ب.م)
ةذوعسشلأ ةسسرامم ةيسضق
نم مولعمب ءأزهتسسلأو
ىلإأ ةفاسضإلاب ،نيدلأ
سسيندتو حيرسصتلأ

فحسصملأ هيوسشتو
بقل لامعتسسأو ،فيرسشلأ

اهب ءلدإلأو ةنهمب لسصتم
طورسشلأ ءافتسسأ نود
ةحنج أذكو ،ةينوناقلأ
نذإأ نودب روسصب ظافتحلأ

دأوم ةزايحو ،اهبحاسص
ببسس نودب ةسشوسشغم ةيبط

.ةذوعسشلأ ةسسراممل يعرسش
سشيتفتلاب نذإأ ىلع ءانب
ليكو نع رداسصلأ
ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ
نكسسمب رثع ،رقوسسلأ
اهب بتك ىلع هيف هبتسشملأ

سضأرغأل لمعتسست لوأدج
نم ةيمك ،ةذوعسشلأو رحسسلأ
،ريقاقعلأو باسشعألأ

ةفلتخم لئأوسس اهب تأروراق
ةيفأرغوتوف روسص ،نأولألأ

نع Óسضف ،نيسسنجلأ سصخت
.ىرخأأ زأرحأأو مسسÓط
تأءأرجإلأ لامكتسسأ دعبو
هبتسشملأ مدق ،ةينوناقلأ

ةيروهمجلأ ليكو مامأأ هيف
يذلأ ،رقوسسلأ ةمكحم ىدل
ىلع ةيسضقلأ فلم لاحأأ
،يروفلأ لوثملأ تأءأرجإأ

رمأأ هقح يف ردسص ثيح
.عأديإأ

سش.لامك

مومسسلأ هذه جيورت يف نيتسصتخم نيتكبسش كيكفت نع اترفسسأأ نيتقرفتم نيتيلمع رثإأ

ةنيطنشسقب سسولهم سصرق فلأا71 نم ديزأا زجح
ثا˘ح˘بألا ة˘ل˘˘ي˘˘صصف تن˘˘كم˘˘ت
ةنيط˘ن˘صسق˘ب ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل
ةيمار˘جإا ة˘كب˘صش كي˘كف˘ت ن˘م
تارثؤوملا جيورت يف سصتخت
3 نم ديزأا ز˘ج˘حو ،ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا
غلبمو ،سسولهم سصرق فلآا

جد ف˘˘لأا732 هرد˘ق ي˘˘لا˘˘م
،ج˘يور˘˘ت˘˘لا تاد˘˘ئا˘˘ع ل˘˘ث˘˘م˘˘ت
ةبكرملا اذكو ،ةلاقن فتاوهو
دعبو ،ةيلمعلا يف ةلمعتصسملا
تاءارجإلا ع˘ي˘م˘ج لا˘م˘كت˘صسا
مت اه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
˘ما˘مأا ن˘ي˘˘فو˘˘قو˘˘م˘˘لا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘صضق˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
 .ةصصتخملا

ثح˘ب˘لا ة˘قر˘ف تن˘كم˘ت ا˘˘م˘˘ك
ةيلو نمأاب «IRB» لخدتلاو
ةكبصش كيكفت نم ،ةنيطنصسق
7 ن˘˘˘م نو˘˘˘كت˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘مار˘˘˘جإا
جيورت يف ةصصتخم سصاخصشأا

ام زجحو ،ةيلقعلا تارثؤوملا
023و فلأا41 نع لقي ل
فتاوه6و ،سسو˘ل˘ه˘م سصر˘ق
ـب ردق˘ي ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘مو ة˘لا˘ق˘ن
لثمي ج.د006و فلأا872
د˘˘ع˘˘بو ،ج˘˘يور˘˘ت˘˘لا تاد˘˘ئا˘˘˘ع
ف˘ل˘م زا˘˘ج˘˘نإا ن˘˘م ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نلا
ق˘˘ح ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ئاز˘˘ج تاءار˘˘˘جإا
حوار˘ت˘ت ن˘يذ˘لا ن˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
ةنصس55و52 نيب مهرامعأا
ة˘با˘ي˘ن˘لا ما˘مأا م˘ه˘م˘يد˘˘ق˘˘ت م˘˘ت
 .ةيلحملا

سسوله˘م سصر˘ق061 ز˘ج˘ح
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘صش ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘قو˘˘˘˘تو
ةيادرغ يف ةروصصنملاب
ةر˘ئاد ن˘مأا ح˘لا˘صصم تن˘كم˘˘ت
نم ،ة˘يادر˘غ ي˘ف ةرو˘صصن˘م˘لا
نم ناغلبي نيصصخصش فيقوت
طبصض ،ةنصس63و22 رمعلا
سصرق061 ىلع امهتزوحب

عو˘˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘˘˘م سسو˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘م
ءاصضيب ةحلصسأاو ،«نيلاباقيرب»
ع˘م ،سسدا˘˘صسلا ف˘˘ن˘˘صصلا ن˘˘م
ن˘م ة˘ي˘حا˘ي˘صس ةرا˘ي˘˘صس ز˘˘ج˘˘ح
م˘تو ،«تن˘صسكأا ‐ياد˘˘نو˘˘ي˘˘ه»
تا˘ه˘ج˘لا ما˘مأا ا˘م˘˘ه˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
ةحنج ةمه˘ت ن˘ع ،ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا

ة˘˘ي˘˘نلد˘˘ي˘˘صص داو˘˘˘م ةزا˘˘˘ي˘˘˘ح
عو˘˘ن ن˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط سصار˘˘˘قأا)
نودب عيبلا دصصق (نيلاباقيرب
تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘صسلا ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘صصخر
لامعتصسإاب ،ا˘نو˘نا˘ق ة˘لو˘خ˘م˘لا

حÓ˘صس ةزا˘ي˘˘ح ع˘˘م ،ة˘˘ب˘˘كر˘˘م
سسداصسلا فنصصلا نم سضيبأا
د˘ع˘بو ،ي˘عر˘صش بب˘˘صس نود˘˘ب
،تاءار˘جإلا ة˘فا˘ك ذا˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘صسا

م˘˘كح ا˘˘م˘˘ه˘˘ق˘˘ح ي˘˘˘ف رد˘˘˘صص
ةذفان سسبح نيتنصسب يصضقي
.ةيلام ةمارغو

ع.ماسشه / ب.نيدلأ رون
نيرخآأ695 ةباسصإأ يف ببسست

عوبشسأا فرظ يف اشصخشش12 ةايحب يدوي تاقرطلا باهرإا
،مهفت˘ح ا˘صصخ˘صش12 ي˘ق˘˘ل
ي˘ف ،ن˘ير˘خآا695 بي˘˘˘صصأاو
تع˘˘قو رور˘˘م ثدا˘˘˘ح375
ىلع يصضاملا عوبصسألا لÓخ
نم ةقرفتم قطانم ىوتصسم
ةير˘يد˘م˘لا تل˘ج˘صسو ،ن˘طو˘لا
يف ،ةيندملا ةيامحلل ةماعلا
ةليصصح لقثأا ،سسمأا اهل نايب
6 ةا˘فو˘˘ب ،ة˘˘ل˘˘ي˘˘م ة˘˘يلو ي˘˘ف
مت نيرخآا71 حرجو سصاخصشأا
ى˘لإا م˘ه˘ل˘يو˘ح˘تو م˘ه˘فا˘˘ع˘˘صسإا

ىلع ،ةيئاف˘صشت˘صسلا ز˘كار˘م˘لا
.رورم ثداح51 رثإا
اصصخصش11 فا˘ع˘صسإاو ءÓ˘جإا
ل˘˘خاد ق˘˘ير˘˘ح بو˘˘صشن د˘˘ع˘˘˘ب

ةفلجلاب ةينكصس ةرامع
ة˘˘يلو˘˘ب سسمأا لوأا ءا˘˘صسم م˘˘˘ت
م˘˘يد˘˘ق˘˘تو ءÓ˘˘جإا  ،ة˘˘ف˘˘ل˘˘ج˘˘˘لا
11 ــل  ة˘ي˘لوألا تا˘فا˘ع˘˘صسإلا
قيرح بوصشن دعب  اصصخصش
،ة˘ي˘ن˘كصسلا م˘ه˘ترا˘م˘˘ع ل˘˘خاد
،رهصشأا8 هرمع عيصضر مهنم

ي˘˘ف ق˘˘ي˘˘صض ن˘˘م  نو˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘ي
م˘ه˘قا˘صشن˘ت˘صسا ءار˘ج سسف˘ن˘ت˘لا
بيصصأا نم مهنمو  ،ناخدلل
م˘˘ت  ثي˘˘ح ،ة˘˘مد˘˘صص ة˘˘لا˘˘ح˘˘ب
ناكم˘لا ن˘ي˘ع ي˘ف م˘ه˘فا˘ع˘صسإا

ى˘لإا ةر˘صشا˘ب˘م  م˘˘ه˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘تو
ةدد˘ع˘ت˘م ة˘يراو˘ج˘لا ةدا˘ي˘˘ع˘˘لا
نيع»  يحب ةنئاكلا تامدخلا
ة˘˘˘˘با˘˘˘˘قر˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘جأل «رار˘˘˘˘˘صس
.ةيبطلا ةنياعملاو

ح.ماسستبإأ

ة˘˘طر˘˘صشلا ح˘˘لا˘˘˘صصم تحا˘˘˘طأا
ة˘كب˘صشب ار˘خؤو˘م م˘نا˘غ˘ت˘˘صسم˘˘ب
،ةأارما مهنيب نم دارفأا4 مصضت
يئزجلا رجحلا ةرت˘ف ل˘غ˘ت˘صست
سسور˘˘˘ي˘˘˘ف ي˘˘˘˘صشف˘˘˘˘ت بب˘˘˘˘صسب
ف˘ي˘كلا ج˘يور˘˘ت˘˘ل «ا˘˘نورو˘˘ك»
.جلاعملا

ىلإا دوعت ةيلمعلا هذه تايثيح
لÓخ ةطرصشلا رصصانع فيقوت

دحأاب اصصخصش لاو˘ج˘ت˘لا ر˘ظ˘ح
رار˘ف˘لا لوا˘ح ة˘ن˘يد˘م˘لا ءا˘ي˘حأا
ىل˘ع نا˘ك ةرا˘ي˘صس ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب
مهنيب نم سصاخصشأا3 اهنتم
ةبكرمل هتدهاصشم ءانثأا ةأارما
هعم لمحي ناك،«IRB» ةقرف
اهل˘خاد˘ب ر˘ث˘ع ة˘يود˘ي ة˘ب˘ي˘ق˘ح
،تاردخملا نم ةحيفصص ىلع

فيقوت مت هعم قيقحتلا دعبو
عف˘تر˘ي˘ل ة˘كب˘صشلا دار˘فأا ي˘قا˘ب

ل˘˘كصشب ن˘˘ي˘˘طرو˘˘ت˘˘م˘˘لا دد˘˘ع
سصاخصشأا4 ى˘˘لإا ر˘˘صشا˘˘˘ب˘˘˘م
55و72 نيب مهرامعأا حوارتت
نم مارغ217 زجح عم ،ةنصس
،جد فلأا05و ،جلاعملا فيكلا

.ةلاقن فتاوهو
رارصشأا ةيعمج نيوكت مهتبو
،تارد˘خ˘م˘لا ي˘ف ةر˘جا˘ت˘م˘˘لاو
يحصصلا رجحلا ءارجإا قرخو
ءار˘جإا ف˘ل˘م ز˘ج˘نأا ،ي˘˘ئز˘˘ج˘˘لا
ن˘ي˘فو˘قو˘˘م˘˘لا د˘˘صض ي˘˘ئا˘˘صضق
هبجومب نو˘لا˘ح˘ي˘صس ،ة˘ع˘برألا
ىدل ةيروهم˘ج˘لا ل˘ي˘كو ما˘مأا

.مناغتصسم ةمكحم
ب.دلاخ

ةلاقن فتأوهو جد فلأأ05و مومسسلأ هذه نم مأرغ217 زجح
يئزجلا رجحلا ةرتف لغتشست ةكبششب ةحاطإلا

مناغتشسمب «ةلطزلا» جيورتل

كرد˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘صصم تف˘˘˘قوأا
،ةد˘ي˘˘ع˘˘صس ة˘˘يلو˘˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
رابخأا ةعاصشإا ةمهتب نيصصخصش
سسور˘˘ي˘˘ف لو˘˘ح ة˘˘˘طو˘˘˘ل˘˘˘غ˘˘˘م
ع˘˘˘قاو˘˘˘م ر˘˘˘ب˘˘˘ع ،«ا˘˘˘نورو˘˘˘ك»
متيصس ،يعام˘ت˘جلا ل˘صصاو˘ت˘لا
ة˘با˘ي˘ن ما˘مأا اد˘غ ا˘م˘ه˘م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا
.ةديعصس
ن˘مألا ر˘صصا˘ن˘˘ع ف˘˘قوأاو اذ˘˘ه
ةيئلولا ةحلصصملل ن˘ي˘ع˘با˘ت˘لا

ن˘مأا˘ب ة˘ي˘ئا˘صضق˘˘لا ة˘˘طر˘˘صشل˘˘ل
دعب ةينيرصشع ةباصش ،ةليصسملا
رب˘ع و˘يد˘ي˘ف ع˘ط˘ق˘م˘ل ا˘هر˘صشن
ارابخأا لوان˘ت˘ي «كو˘ب˘صسيا˘ف˘لا»
«انوروك» ءابو لوح ةطولغم
سضر˘˘ع م˘˘ت ثي˘˘ح ،ة˘˘يلو˘˘لا˘˘ب
تا˘ه˘˘ج˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
اهتيصضق يف تبلل ةيئاصضقلا

يئاصضق فلم دادعإا دعب كلذو
.اهدصض

ج.رامع / ع.ناÁإأ

نمألأ لاجر ةسضبق يف ةليسسملاب ةيسضقلأ سسفن يف ةطروتم ةباسش
 «انوروك» لوح تاعاششإلا يرششان فيقوت

 ةديعشسب «كوبشسيافلا» يف

ة˘طر˘صشلا ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع تن˘˘كم˘˘ت
،راصشب ةيلو نمأاب ةيئاصضقلا

ير˘˘جا˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع سضب˘˘ق˘˘لا ن˘˘م
،ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘صشم تارد˘˘خ˘˘م
ى˘ل˘ع ا˘م˘ه˘تزو˘ح˘ب تط˘ب˘صضو
تار˘ثؤو˘م˘لا ن˘م سصر˘˘ق126
هتميق يلام غل˘ب˘مو ،ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا

زاهج11و ،جد065.111
ءاصضيب ةحلصسأا8و ،لاقن فتاه
،عاونألاو ماجحألا فلتخم نم
اهرد˘ق ة˘ي˘م˘ك ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘ب
قو˘ح˘صسم ن˘م مار˘˘غ04.15

ديق ايلاح دجوي يذلا سضيبأا
ربخملا ىوتصسم ىلع ةربخلا
ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ة˘طر˘صشل˘ل يو˘ه˘ج˘لا

،اعطاق11و ،نارهوب ةيملعلاو
ني˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ع˘صضو م˘ت ه˘ي˘ل˘عو
امهو ،يظفحتلا فاقيإلا نهر
فد˘˘ه˘˘ب ةزا˘˘ي˘˘ح˘˘ب نا˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م
ةيلقعلا تارثؤوملا˘ب ةر˘جا˘ت˘م˘لا

نود ءاصضي˘ب ة˘ح˘ل˘صسأا ةزا˘ي˘حو
.رربم

يروسشاع مسساقلب

ءاسضيب ةحلسسأأو يلام غلبم سسولهم سصرق126 ىلع امهتزوحب طبسض
راششبب تاردخم يرجات ىلع سضبقلا

ةروطخلأ ةتوافتم احورج هل أوببسسو طباسض ىلع أودتعإأ

ةرايشس مهقششرل ةيئاشضقلا ةباقرلا تحت رخآا عشضوو نيباشش سسبح
رجحلا ءانثأا ةراجحلاب ةطرشش

ىد˘ل ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘لا ي˘˘صضا˘˘ق ر˘˘مأا
عاد˘يإا˘ب ،ةدا˘ع˘صسو˘˘ب ة˘˘م˘˘كح˘˘م
رصصاق عصضوو ،سسبحلا نيباصش
ةباقرلا تح˘ت ا˘م˘ه˘ت˘ق˘فر˘ب نا˘ك

ى˘˘ل˘˘ع او˘˘مد˘˘قأا ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘˘صضق˘˘˘لا
ىلع ةراجحلاب اقصشر ءادتعلا
قيبط˘ت ءا˘ن˘ثأا ة˘طر˘صشل˘ل ة˘يرود
د˘˘ن˘˘عو ،ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا ر˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا

ىلع ءادتعإلاب اوماق مهفيقوت
حورج يف هل ببصست ام طباصض
.ةروطخلا ةتوافتم

سسوربع مÓسسإأ

،سسمأا لوأا ءا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صسم تصضق
ةزا˘ب˘ي˘ت˘ب ة˘ع˘ي˘ل˘ق˘لا ة˘˘م˘˘كح˘˘م
نيتنصس نيب ام حوارتت ماكحأاب
اذفان ان˘ج˘صس تاو˘ن˘صس ثÓ˘ثو
ةيصضق يف امهتم71 قح يف
ةريودلاب بغصش ثادحأا ةراثإا

م˘ت ا˘م˘ي˘ف ،ة˘م˘صصا˘ع˘˘لا ي˘˘بر˘˘غ
ةباقرلا تحت رصصق4 عصضو
.ةيئاصضقلا

ىد˘ل ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘˘صضا˘˘ق ر˘˘مأا
،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘ب ءا˘ع˘برألا ة˘م˘كح˘م
ن˘هر ا˘صصخ˘˘صش31 ع˘˘صضو˘˘ب
9 عاصضخإاو تقؤوملا سسبحلا
عم ةيئاصضقلا ةبا˘قر˘ل˘ل ن˘ير˘خآا
ي˘ف ن˘ير˘خآا3 ن˘˘˘ع جار˘˘˘فإلا
5553 ي˘ح» ثاد˘˘حأا ة˘˘ي˘˘صضق
.حاتفمب «نكصسم

يتأوت سسجرن / ح.ماسستبإأ

يف حاتفمب بغسشلأ ثأدحأأ يف اطروتم اسصخسش31 عسضو
ةيئاسضقلأ ةباقرلل نيرخآأ9 عاسضخإأو سسبحلأ نهر ةديلبلأ
71 قح يف اذفان انجشس تاونشس3و نيتنشس نيب

ةريودلاب بغشش ثادحأا يف اطروتم

كرد˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘صصم تحا˘˘˘˘˘طأا
يف ءاقرزلا ةكرب˘لا˘ب ي˘ن˘طو˘لا

يف ةصصتخم ةباصصعب ،ةبانع
ةطصساوب جاردتصسإلاب ةقرصسلا

،يعامتجإلا لصصاوت˘لا ع˘قاو˘م
نومهوي اوناك دارفأا7 مصضت

،«كوبصسيافلا» ربع اها˘يا˘ح˘صض
با˘ع˘لأا ةز˘ه˘جأا ع˘ي˘بو سضر˘ع˘˘ب

،(ن˘˘صشيا˘˘ت˘˘صس يÓ˘˘ب) و˘˘يد˘˘ي˘˘ف
لÓ˘خ ة˘ي˘كذ ة˘لا˘ق˘ن ف˘تاو˘˘هو
نامثأاب يحصصلا ر˘ج˘ح˘لا ةر˘ت˘ف
متي مه˘ت˘ل˘با˘ق˘م رو˘فو ،ة˘صسخ˘ب
ءا˘صضي˘ب ة˘ح˘ل˘صسأا˘ب م˘هد˘يد˘˘ه˘˘ت
ةوقلاب نوكل˘م˘ي ا˘م م˘ه˘ب˘ل˘صسو
.فنعلاو

رومع مركأأ

فتأوهو ويديف باعلأأ ةزهجأأ عيبب نينطأوم أومهوأأ
رجحلأ ةرتف لÓخ ةسسخب نامثأاب ةيكذ

ةقرشسلا يف ةشصتخم ةباشصعب ةحاطإلا
ةبانع يف «كوبشسيافلا» ةطشساوب جاردتشسلاب
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917207ددعلأ ^1441 نابعشش22ـل قفأوملأ0202 ليرفأأ51ءاعبرألأتامهاصسم
ىرصسألا لدابت ةقفصص يف ٍلمأا نم نكي مل ول

تاطلصسو ةينيطصسلف˘لا ة˘موا˘ق˘م˘لا ن˘ي˘ب ،ة˘مدا˘ق˘لا
ةريصسألا نع جارفإلا ىوصس ،يليئارصسإلا لÓتحلا
ةبصستحملا ةرباصصلا ةباصصملا ةحيرجلا ةلصضانملا
اهنعو ءادعصس اهب انكو ،انتفكأل سصيباعج ءارصسإا

بوجو ى˘لإاو ،ن˘يد˘يؤو˘م ا˘ه˘ما˘م˘تإا ى˘لإاو ،ن˘ي˘صضار
ٌملح سصيباعج ءارصسإا نع جارفإلاف ،نيعاد اهدقع
اهنع ُجارفإلاو ،ٌةياغو ٌفدهو ،ٌءاعدو ٌءاجرو ،ٌلمأاو
،ٌحتف اهتيب ى˘لإا ا˘ه˘ُتدو˘عو ،ٌد˘ي˘ع ا˘ه˘ُت˘ير˘حو ،ٌر˘صصن
هللاو دقف ،ٌسسرع اهدلوأاو اهت˘ل˘ئا˘ع˘ب ا˘ه˘ُعا˘م˘ت˘جاو
،اهُحارج اَنَصسوفن تم˘لآاو ،ا˘ه˘ُت˘نا˘ع˘م ا˘نَ̆بو˘ل˘ق تمدأا

ُتارظن انَدابكأا ْتsتَفو ،اهُقورح انَحاورأا تبذعو
انترعصشأاو ،اههجو يف ةيدابلا ُحورجلاو ،اهنويع
اهُعباصصأاو ،ناتقورحملا اهاد˘ي ل˘ج˘خ˘لاو ءا˘ي˘ح˘لا˘ب
تقصصتلاو ،اه˘م˘ح˘ل باذو ا˘ه˘ما˘ظ˘ع تت˘ف˘ت ي˘ت˘لا
 .تمحتلاو اهصضعبب

لإا ل˘م˘ت˘كت ن˘ل سصي˘با˘ع˘ج ءار˘صسإا ة˘حر˘˘ف ن˘˘كل
تاريصسألا ةير˘ح ما˘م˘تو ،ا˘ه˘ع˘م ا˘ه˘تاو˘خأا جور˘خ˘ب
ةنازنزلاو ،لقتعملاو نج˘صسلا ا˘ه˘ن˘كرا˘صشي ي˘تÓ˘لا

ىلع نهعم تدهاعت دقف ،رصسألاو ديقلاو ،لزعلاو
راوصسأا جراخ ءاقللا ىلع نهايإاو تمصسقأاو ،ةيرحلا
نههاجت تمزت˘لاو ،ن˘ج˘صسلا تا˘باو˘بو ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا
ًادي طابرلاو ،ىصصقألا دجصسملا يف ًاعم ةÓصصلاب
ءا˘ق˘ل˘لا ى˘ل˘ع ن˘ق˘ف˘تاو ،ه˘تا˘حا˘بو ه˘با˘حر ي˘ف ٍد˘ي˘˘ب
نصسبليصسو ،ةلصصاوملاو عامتجلا ىلعو ،ةرايزلاو
ملع ًاعم نلمحيصسو ،ةيهازلا ةينيطصسلفلا باوثألا
ةيليئارصسإلا زجاو˘ح˘لا ى˘ل˘ع نر˘ب˘ع˘ي˘صسو ،ن˘هدÓ˘ب
،ةرو˘فو˘م ن˘ه˘ت˘˘مار˘˘كو ،ة˘˘عو˘˘فر˘˘م ن˘˘ه˘˘صسوؤورو

ةلازإاو ،نهل باوبألا حتف ىلع ودعلا نربجيصسو
ٍةقث ىلع ًاع˘ي˘م˘ج ن˘ه˘ف ،ن˘ه˘ق˘ير˘ط ن˘م ز˘جاو˘ح˘لا
عم ٍدعوم ىلعو ،رصصنلاب ٍنيقي ىلعو ،جرفلاب
اهل قبصسو ،ةمواقملا مهتدعو دقف ،ةيرحلا ةعاصس
 .اهدوهع تذفنو اهدوعوب تفوأاو تدعو نأا

باوبأا قرط ىلع ترصصأا يتلا ةمواقملا نكل
نل ،اهحتفتل ءامدلاب ٍةجرصضم ٍدي لكب نوجصسلا
ةيرح اهنأا مغر ،اهتاوخأاو ءارصسإا ةيرحب طقف لبقت
،ٌلئاه ٌزاجنإاو ،حبار ٌعيبو ،ميظع ٌبصسكو ،ةريبكٌ

كصسمتتصسو ،هقق˘ح˘ت˘ل ر˘ي˘ث˘كلا ى˘ل˘ع ر˘صصت˘صس ل˘ب
ديدجلا اهيلإا فيصضتصسو ،هنع تنلعأا يذلا ميدقلاب
،ةرداق ةمواقملا نأا ملعي ودعلاو ،هتمكار يذلا

ىلع َوقي نل هنأاو ،ةقثاوو ةقداصص لعفلاب يهو
،اهتدارإا ينثو اهدانع رصسك عيطتصسي نلو ،اهتلزانم
ىرت نأا ةقفصصلا يدي نيب ديرت اهنأا تلاق دق يهف
لبقتصسي نأاو ،ٍتازيزع رئارح تاريصسألا تاوخألا
تلارنجو ،نيلقتعملا خويصش نطولا يف انبعصش
ىرصسألا نصضتحي نأاو ،دومصصلا لاطبأاو ربصصلا
نع جر˘ف˘ي نأاو ،لا˘ف˘طألا ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لاو لا˘ب˘صشألا
م˘ه˘ق˘ب˘صسي نأاو ،ن˘ي˘با˘صصم˘لاو ى˘صضر˘م˘لا ىر˘صسألا

مهب ردغ نيذلا ،رارحألا ءافو ةقفصص ُرارحأا ًاعيمج
ةمواقملا عم هقافتا ثكنو ،مهرصسأاو داعو ودعلا

نئاهر مهزجتحاو هيبقع ىلع سصكنو ،مهلقتعاو
 .هدنع ٍديدج نم

ينبتصس يذلا اهصساصسأاو ،اهبلقو ةقفصصلا نتم امأا
مل يهف ،اهفقوم هبجومب ددحتصسو ،اهتقفاوم هيلع
،هنومصضم نع ودعلل فصشكت ملو ،دعب هنع نلعت
هيلإا علطتت يذلا نمثلا نأا فرعي ديكأاتلاب هنكلو

هب اهلباقي نأا بجي يذلا ليدبلاو ،ريبك ةمواقملا
دهصشي ةقباصسلا لدابتلا تاقفصص خيراتو ،ٍليلق ريغ
َنsنُظَي Óف ،اهتدايق رارصصإاو ةمواقملا دانع ىلع
نبغيصس هنأا وأا ،ةقفصصلا هذه يف زوفيصس هنأا ودعلا
نمز يف اهنم ذخأايصسو ،ا˘ه˘عد˘خ˘ي˘صسو ة˘موا˘ق˘م˘لا
بورحلا لظ يف اهنم هذخأا نع زجع ام انوروكلا

ةعباتملاو تارابختصسلا لÓخ نم وأا ،كراعملاو
هدونج نع ٍتامولعم ىلإا لوصصولا تلواحمو
ةمواقملاف ،مهداصسجأا اياقبو مهتافرو هينطوتصسمو
،اهلاجر عيمج ديعتصست ىتح نيكتصست نلو أادهت نل
رمدتو ودعلا نوجصس مدهتو ،اهلاطبأا لك ررحتو
 .هنيزانز

يفتو دهعلا ظفحت يتلا ةينيطصسلفلا ةمواقملا
ى˘ل˘ع ر˘صصتو ا˘هار˘صسأا ى˘ل˘ع سصر˘ح˘تو ،د˘˘عو˘˘لا˘˘ب

مهب َركsذُتو ،مهلجأا نم لمعلا لصصاوتو ،مهتيرح
سصا˘ن˘ت˘قا تن˘صسحأا ،ا˘ه˘نو˘ج˘صس ي˘ف م˘˘ها˘˘صسن˘˘ت لو
حر˘ط˘ل ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا ة˘ظ˘ح˘ل˘لا را˘ي˘ت˘خاو ة˘صصر˘˘ف˘˘لا

ىلع فاخت يهف ،اهاياون نصسح سضرعو ،اهتردابم
ىصشختو ،ودعلا نوجصس يف نيلقتعملاو ىرصسألا

م˘ه˘لا˘ط˘ي نأا ،ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ل˘ظ ي˘ف م˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
نوج˘صسلا تا˘ط˘ل˘صس م˘ه˘ي˘لإا بر˘صست وأا ،سسور˘ي˘ف˘لا
،ةقيصضلا مهنوجصس يف مهو ،مهتباصصإل ىودعلا

نوصضرعتي ،ةيصساقلا ةد˘ي˘ع˘ب˘لا م˘ه˘تÓ˘ق˘ت˘ع˘م ي˘فو
ق˘ي˘ي˘صضت˘لاو ،ل˘ي˘كن˘ت˘لاو بيذ˘ع˘ت˘لا عاو˘˘نأا د˘˘صشأل
دق ام˘م ،ة˘ل˘ما˘ع˘م˘لا ءو˘صسو نا˘مر˘ح˘لاو ،ةءا˘صسإلاو
وهو ،Óًهصس انوروك سسوري˘ف˘ب م˘ه˘ت˘با˘صصإا ل˘ع˘ج˘ي
يصضقيو ،ةعرصسب هاياحصضب كتفي يذلا سضرملا

اذهلو ،ةلوهصسب مهنم فاعصضلاو ىصضرملا ىلع

ذاقنإل ةوقب ةردابملا حرطو ،عيرصسلا كرحتلا بجو
بناج ىلإا مهنم سصخألا ىلعو ،ًاعيمج ىرصسألا
ىر˘صسألاو را˘˘ب˘˘كلا خو˘˘ي˘˘صشلا ،ل˘˘ف˘˘ط˘˘لاو ةأار˘˘م˘˘لا
،مهتعانم لقتو مهتباصصإا لهصست نيذلا ،ىصضرملا
ةل˘قو ءاود˘لا سصق˘نو ،ة˘ن˘مز˘م˘لا سضار˘مألا بب˘صسب
ريصشابت تحل .ةعباتملاو ةياعرلا مادعناو جÓعلا
ةمتع نيب نم رونلا للصستو ،جرفلا برتقاو ،رجفلا
قحلا دعولا ق˘ق˘ح˘ت˘ي˘صسو ،نا˘ج˘صسلا م˘ل˘ظو ل˘ي˘ل˘لا

ءارصسإا بيرق امع دوعتصسو ،دهعلاب لاجرلا يفيصسو
اهتيرحب حرفتصسو ،اهتلئاعو اهتيب ىلإا سصيباعج
يتلا ةيحارجلا تاي˘ل˘م˘ع˘لا ير˘ج˘ت˘صسو ،ا˘ه˘ب˘ع˘صشو
قورحلا راثآا نم ىفصشتصسو ،ودعلا اهنم اهمرح
نم مقتنتصسو اهحارج نم أاربتصسو ،ملظلا اياقبو
ن˘م و˘كصشت ن˘لو ٍد˘يد˘ج ن˘م م˘لأا˘ت˘ت ن˘لو ،ا˘هدÓ˘˘ج
لبق تناك امك نذإاب دوعتصسو ،ٍعجو وأا ٍةنوخصس
هجولا ةرينم ،ةئيهلا ةين˘صس ة˘ع˘ل˘ط˘لا ة˘ي˘ه˘ب ا˘هر˘صسأا
اهصسفن مدخت ،ةرداق ةدجم ةيويح ،ايحملا ةمصساب
لك اهبعصش نم ُدجتصسو ،اهدلوأا ةيبرت ىلع موقتو
اهنورظتني نيذلا ،بحلا لك اهلهأا نمو ،ءافولا

اهلابق˘ت˘صسل نوأا˘ي˘ه˘ت˘يو ،قو˘صشلا ل˘كب ا˘ه˘تاو˘خأاو
دوعوملا مويلا اذه ىتحف ،حرفلا لكب اهناوخاو
،ةدقتم ا˘ن˘ل˘عا˘صشم ى˘ق˘ب˘ت˘صس ،دو˘ه˘صشم˘لا سسر˘ع˘لاو
للجم انتوصصو ،ةعوفرم انقرايبو ،ةيلاع انممهو
ءا˘ن˘بأاو ر˘صصن˘لا ل˘ي˘ج ن˘ح˘ن˘ف ،ة˘يود˘م ا˘ن˘ت˘˘م˘˘ل˘˘كو
 .ةمواقملا
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ُبÎقي اهُحبشصوُ جلبني سصيباعج ءارشسإا ُرجف
يوأدللأ فشسوي ىفطشصم .د ملقب

نع ةجتانلا ةيئانثتصسلا عاصضوألا هذه لظ يف
ملاعلا نع بيغي (91 ديفوك) سسوريف انوروك ءابو
رئاعصشلاو تلا˘ف˘ت˘حلاو تاو˘ل˘صصلا ة˘ما˘قإا ع˘م˘جا
ءانبا ىلع دي˘ج˘م˘لا ح˘صصف˘لا د˘ي˘ع ر˘م˘يو ة˘ي˘ن˘يد˘لا
فورظ يف ملاعلا بوعصشو ينيطصسلفلا بعصشلا
هجوتن ناو لا انعصسي لو ةبعصصلا ةيئانثتصسلا
اذه يتأاي يذلا حصصفلا ديع ةبصسانمب يناهتلا رحأاب
ودع وهو ءابولا ةهجاومل ملاعلا دحوت دقو ماعلا

رداق ريغو هنم يناعي عيمجلا تاب رخآا عون نم
يفخلا سسوريفلا اذه وهف نلا ىتح هتهجاوم ىلع
ةدرجملا نيع˘لا˘ب ه˘ت˘يؤور ن˘كم˘ي ل يذ˘لا ن˘ي˘ع˘ل˘لا

كÓه ىلا ىدؤوي اكاتف Óلصستم دصسجلا ىلإا لخديو
فقوأا يذلا سسوريفلا هناف هتايح ريمدتو ناصسنإلا
ءابو ثدحا دقو كرحتلا نم ناصسنإلا عنمو ةايحلا

ةنيزح ءاوجأا ماعلا اذه ديدحتلا هجو ىلع انوروك
يتلا ةقيتعلا سسدقلا قاوصسأاو عراوصش ىلع تميخ
تبصس  يف حايصسلاو نينطاوملا نم ةيلاخ تدب
رطصضا ةمايقلا ةصسينك يفف حصصفلا ديعو رونلا

دو˘˘صشح˘˘لا نود تلا˘˘ف˘˘ت˘˘حلا ءادأا ى˘˘لإا ة˘˘ن˘˘ه˘˘كلا
يف ةزيمملا تلافتحلا نودو ةداتعملا سسوقطلاو
ةدا˘ب˘ع˘لا ن˘كا˘مأاو عراو˘صشلا تتا˘˘بو دا˘˘ي˘˘عألا هذ˘˘ه
 .نيكراصشملا نم ةيلاخو ةروجهم

ىوتصسم ىلع ىلوألا ةرملا يه هذه اهلعلو
لو خيراتلا ةلجع رودت لو ةايحلا فقوتت ملاعلا
تاراطملا ةكرح فقوتتو تاولصصلا ةماقإا متي
يه اصضيا اه˘ل˘ع˘لو ئ˘ناو˘م˘لا ي˘ف ن˘ف˘صسلا ة˘كر˘حو
لوح نيمل˘صسم˘لا ع˘م˘ت˘ج˘ي ل ي˘ت˘لا ى˘لوألا ةر˘م˘لا
دجصسملا يف ةÓصصلا فقوت متيو ةفرصشملا ةبعكلا
قيرط اهيف ولخي يتلا ىلوألا ةرملا اهنإاو ىصصقألا
د˘ه˘م˘لا ة˘صسي˘ن˘ك ق˘ل˘غ˘تو ن˘ي˘˘ل˘˘صصم˘˘لا ن˘˘م ملآلا

دجاصسملاو ىصصقألا دجصسملاو ةمايقلا ةصسينكو
سسئانكلا بناج ىلإا يمÓصسإلاو يبرعلا ملاعلا يف
لوح ةدابعلا تويبو ني˘ط˘صسل˘ف د˘جا˘صسم ع˘ي˘م˘جو
لا انديعت قئاقح ماما انعصضت ةوطخ ىف ملاعلا

هللا ىلا ةدوعلاو ميقلا كلتب كصسمتلا ةرورصض
ةا˘ي˘ح˘لا ا˘ن˘ب˘هو˘ي نا ه˘ل˘لا ى˘لا عر˘صضت˘لاو ءا˘عد˘لاو

 .انلبقتصسمو انلافطأا ظفحيو
سسور˘ي˘ف˘لا اذ˘ه ر˘طا˘خ˘م ما˘ما ف˘ق˘ي م˘لا˘˘ع˘˘لا نا

يتلا ةنحملا هذه يف سشيعت عمجأا ملاعلا بوعصشو
مايلا هذه يفو اننأا ملعنو سصاخ عون نم يه
ناصضمر رهصش لولح عمو حصصفلا دايعأاو ةكرابملا
ه˘نا˘ح˘ب˘صس ه˘ل˘ل ءا˘عد˘لا ي˘لا جو˘حا نو˘كن م˘ير˘˘كلا

ةيامحو ملاعلا ذاقنا لجأا نم ةÓصصلاو يلاعتو
مومعو اهبعصشو نيط˘صسل˘ف ة˘يا˘م˘حو ل˘ب˘ق˘ت˘صسم˘لا
ءابولا اذه نم هللا اهيمحي يك ةصسدقملا سضرألا

ة˘ير˘ح˘لا تق˘ق˘ح˘ت د˘قو ة˘ن˘ح˘م˘لا هذ˘˘ه ل˘˘يز˘˘ي ناو
نع عفري ناو ينيطصسلفلا بعصشلل لÓقتصسلاو
بع˘صشلا سشي˘ع˘ي ناو لÓ˘ت˘حلا ءا˘بو ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف
تققحت دقو هصضرأا ىلع اميرك ارح ينيطصسلفلا

سسد˘˘ق˘˘لا ن˘˘ع لÓ˘˘ت˘˘حلا اذ˘˘˘ه ل˘˘˘يزأاو ه˘˘˘ت˘˘˘ير˘˘˘ح
 .ةيمÓصسإلاو ةيحصسملا تاصسدقملاو

دقف نيطصسلف يف تايناكمإلا فعصض مغر هنأا
فورظلا هذه عم ةين˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ةدا˘ي˘ق˘لا تل˘ما˘ع˘ت
ا˘ن˘ب˘ع˘صش تب˘ثأاو ة˘م˘كحو ة˘بÓ˘صص ل˘كب ة˘ب˘ع˘صصلا

لب نيطصسلف لخاد طقف سسيل هلفاكتو هنماصضت
ملاعلاب هب اودجاوت ناكم لك يف انبعصش ءانبأا نيب

ىلا ابنج اوفقوو نوينيطصسلفلا ءابطلا مدق ثيح
ايلا˘ط˘يإا ي˘ف ة˘صصا˘خ ءا˘ب˘طألا م˘ه˘ئÓ˘مز ع˘م بن˘ج
اينامورو ادن˘كو ةد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘يلو˘لاو ا˘ي˘نا˘ب˘صساو
هتايح دقف نم مهنم لودلا نم مهريغو اصسمنلاو
ىصضرملل جÓعلا ميدقتو سضرملا ةبراحم اذه يف

يتلاو ءابولا اذه ةبراحمل ةيملاعلا ةكرعملا نمصض
مدق نيطصسلف بعصشو اه˘ل˘ك ة˘ير˘صشب˘لا فد˘ه˘ت˘صست
يلعلا هللا لأاصسنو ىنمتنو عيطتصسي ام لك اهيف
ةليصضفلا مايلا هذهو حصصفلا ديع نوكي نأا ريدقلا

تنكمت دقو ميركلا ناصضمر رهصش بارتقا عمو
ىلع ءاصضقلا متو ةاناعملا هذه عفر نم بوعصشلا
ةيودأاو هيلمع لولح داجيا ملاعلا دهصشو سسوريفلا
ى˘لإا ةا˘ي˘ح˘لا تدا˘عو ءا˘بو˘لا اذ˘ه ر˘ط˘خ˘م جÓ˘˘ع˘˘ل

 .اهتعيبط
نيطصسلف يف ةنصسحلا اياونلا ريفصس
ةينيطصسلفلا حابصصلا ةديرج ريرحت سسيئر

 ةاي◊ا فقوأا يذلا سسوÒفلا
 ةودقلأ يرشس  : ملقب

ِكuبَر ىَلِإا يِعِجْرا ُةsن˘ِئ˘َم˘ْط˘ُمْ̆لا ُسس˘ْفs̆ن˘لا ا˘َه˘ُت˘sيَأا ا˘َي»
يِ̆ل˘ُخْداَو يِدا˘َب˘ِع ي˘ِف يِ̆ل˘ُخْدا˘َف ًةs̆ي˘ِصضْر˘َم ًة˘˘َي˘˘ِصضاَر
.«يِتsنَج

ا˘بوروأا ي˘ف ة˘ي˘مÓ˘صسإلا ة˘ي˘لا˘ج˘˘لا تق˘˘ل˘˘ت د˘˘ق˘˘ف
هللا ءاصضقب ةمعفم بولقب اهتايعمجو اهتاصسصسؤومو
كلصسلا لاجرو ءابطألا نم ةبكوك ،ةافو أابن هردقو
يمÓصسإلا لمعلاو ةيلاجلا زومر سضعبو يبطلا
مهنم ،نيعللا انوروك ءاد ءارج ،مايأا ذنم ابوروأا يف
سسي˘ئر ير˘كب ير˘ط˘ط جا˘˘ير رو˘˘ت˘˘كد˘˘لا خ˘˘ي˘˘صشلا
.اينابصسإاب ةيمÓصسإلا ةيصضوفملا

ثيح ،8491 ةنصس ،قصشمد ديلاوم نم موحرملاو
نأاصش هنأاصش ،0791 ةنصس اينابصسإا ىلإا ماصشلا رداغ
سسردو نيينيطصسلفلاو نييروصسلا ةبلطلا نم ريثك
نكي مل هاوه نأا ريغ .ريدناتنصس ةعماج يف بطلا
هاروتكدلا لانو ةعيرصشلا ةصساردل هجتاف ،بطلا يف
يمÓصسإلا لمعلل هصسفن غرف مث ،هقفلا لوصصأا يف
بار˘ت˘لا عو˘بر ي˘ف ن˘ي˘م˘ل˘صسم˘˘ل˘˘ل ي˘˘تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا
.ينابصسإلا

يوعدلا لمعلل هتايح رذن يرطط جاير روتكدلا
‐ابيرقت ‐ لوألا لوؤوصسملا دعي ناك ذإا ،يمÓصسلا

يف ةملصسملا ةيلاجلاب ةقلعتملا اياصضقلا لج نع
ةيعمجلا1791 ما˘˘ع سسصسأا نأا د˘˘ع˘˘ب ،ا˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘˘صسا
،ةبراغملاو نييروصسلا ةوخلا سضعب عم ةيمÓصسإلا

ن˘م ر˘ي˘ب˘ك دد˘ع ع˘م تا˘م˘˘ها˘˘صسم ه˘˘ل تنا˘˘ك ا˘˘م˘˘ك
نيب قصسنملا سسيئرلا ناكو ،ةيمÓصسإلا تايعمجلا
ةينابصسإلا رايد˘لا˘ب ة˘م˘ي˘ق˘م˘لا ة˘ي˘مÓ˘صسإلا ة˘ي˘لا˘ج˘لا

.دÓبلا ةموكحو
امك ًايوعد اهيقفو ابيبطو ايبرم هللا همحر ناك

تدقف دقو ،اينابصسإا يف نيحلصصملا رابك نم ناك
اهئاملع نم املاع ةيمÓصسإلا اهزكارم و ابوروأا هيف
راو˘ح˘ل او˘صسصسأا ن˘يذ˘لا ،ل˘صضا˘فألا ن˘˘ي˘˘صصل˘˘خ˘˘م˘˘لا
رخزت ىرخأا تادقتعم عم تاراصضحلا و تافاقثلا
ةيحيصسملا و ةيدوهيلا اهنم ةصصاخ ، برغلا دÓب اهب
  ..اهيقصشب

و ةينابصسإلا ةموكحلا ايمصسر تعن ،اهتهج نم
،يرطط جاير روتكدلا نينثلا موي يكلملا رصصقلا

نأا دعب ،اماع27 زهان رمع نع ةايحلا قراف يذلا
رثإا مايأا ةدع ذنم ديردم يف ىفصشتصسم ىلإا لخد
ل اميف ،نيعللا انوروك سسوريفب هتباصصإا نم دكأاتلا
ةلاح يف ىودعلاب اصضيأا ةصضيرملا هتجوز لازت

.اينابصسإاب ةيمÓصسإلا ةيصضوفملا نايب بصسح ،ةجرح
ةلودلا اينابصسإا مويلا ربتعت ،كاتفلا ءابولا اذهبو

سسوريفب تاباصصإلا ددع ثيح نم ايملاع ةيناثلا
اصضيأا ةيناثلاو ،ةلاح388161 ـب دجتصسملا انوروك
08461 ـب تايفولا ةليصصح ثيح نم اكيرمأا دعب

يف اينابصسإا نأا ،ةملصسملا انتيلاجل ظحÓملاوةلاح
دد˘ع ا˘ه˘ي˘ف ف˘عا˘صضت ،ةر˘ي˘خألا ة˘˘ن˘˘صس ن˘˘ير˘˘صشع˘˘لا
اًصساصسأا ةبراغملا نيرجاهملا قيرط نع نيملصسملا

ددع لعج ام ،ةيقيرفإلاو ةيبرعلا لودلا سضعب نمو
ةيادب يف افلأا نيثÓث نم لقأا نم زفقي نيملصسملا
تايعمجلا موقت ،نينويلملا وبري ام ىلإا تاينينامثلا
ن˘ع عا˘فد˘لاو م˘هدا˘صشرإا˘ب ا˘هد˘جا˘صسمو ة˘ي˘مÓ˘صسإلا

ن˘م ةر˘ي˘خألا هذ˘ه ه˘ي˘نا˘ع˘ت ا˘م م˘غر ،م˘˘ه˘˘ح˘˘لا˘˘صصم
ة˘يو˘ه˘جو ة˘ي˘ب˘هذ˘م تا˘ي˘صسا˘صسحو ة˘م˘ج بعا˘صصم

لاثمأا نيصصل˘خ˘م˘لا تادو˘ه˘ج˘م ل˘قر˘ع˘ت ،ة˘ير˘ط˘قو
.ءايفصصلا ءايفوألا نم هريغو يركب موحرملا

:اوُلاق ؟مُكيِف َءادهصشلا َنوtدُعَت اَم : هsللا ُلوصسر َلاق
.ٌديهصش وُهَف هsللا ِليبَصس يف لِتُق ْنَم ِهsللا ِلوُصسر اَي
ا˘َي ْن˘م˘َف :اوُ̆لا˘ق «،ٌل˘يِ̆ل˘قَ̆ل اًذإا ي˘تs̆مُأا َءاد˘َه˘ُصش sنإا :َلا˘َق
وُهف هs̆ل˘لا ِل˘ي˘ب˘صس ي˘ف ل˘ِت˘ُق ْن˘م :َلا˘َق ؟هs̆ل˘لا لو˘ُصسر
ْنمو ،ٌديهصش وُهف هsللا ِليبَصس يف َتام ْنمو ،ٌديهَصش
يف َتا˘م ْن˘مو ،ٌد˘ي˘ه˘َصش و˘ُه˘َف نو˘ُعاs̆ط˘لا ي˘ف َتا˘م
(ٌملصسم ُهاور ) ٌديهَصش ُقيرَغلاو ،ٌديهَصش وُهَف ِنطبلا

دا˘ح˘تا » عر˘صضت ة˘م˘ي˘لألا ة˘˘ب˘˘صسا˘˘ن˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه˘˘بو
،ىلاعت هللا ىلإا » ابوروأا يف ةيمÓصسإلا تايعمجلا
يف هل حصسفي نأاو ،هتمحر عصساوب ديقفلا دمغتي نأاب

هناوخإا قزري نأاو ،نيحلاصصلا هدابعب هقحليو ،هتنج
انإا و هلل انإا»و ، ،ناولصسلاو ربصصلا هيوذو هتبلط و
.«نوعجار هيلإا

جاير روتكدلا خ˘ي˘صشلا ل˘ي˘حر ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘ب ة˘م˘ل˘ك
اينابصسإاب ةيمÓصسإلا ةيصضوفملا سسيئر يرطط

 ارصسيوصس / فينج :سسباح ىفطصصم دمحم

 ينيطشسلفلا دومشصلا زيزعتل يبوروألا معدلا ةيŒاÎشسإا
 ةودقلأ يرشس  : ملقب
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ةيلولاب يحشصلأ يلزنملأ رجحلل ةعشسأو ةباجتشسأ

91z ديفوك» ةمزأا لظ يف ةياجبب ةيعامتجلا ةايحلا تايرجم هذه
هتايح نوؤوشش صصخي ام هاجت ايموي اهشسركي يتلأ يواجبلأ ىرحألابو يرئأزجلأ نطأوملأ ةفاقث ةلاشصأ لوح مئاق كششلأ دعي مل

يلزنملأ رجحلأ رأرقإأ ىلإأ ةلودلأ تدمع نأأ ذنم يعامتجلأ هّشسحو ّهيعو ةريخألأ ةدملأ يف تبثأأ دقف ،ةيعامتجلأ
ةيناشسنإلأ ىلع تشضرف يتلأ ةريخألأ هذه ،(91 ديفوك) انوروك ةحئاج ةبراحم راطإأ يف مرشصنملأ صسرام41 ذنم يحشصلأ

.ايفاقثو ايعامتجأو ايندم رششبلأ كولشس ىلع ترثأأو ،ةيعامتجلأ فورظلأ ترّيغو ةايحلأ نم أديدج اطمن ةماع

تعرا˘˘˘شس ،نأا˘˘˘ششلأ أذ˘˘˘ه ي˘˘˘فو
اهن˘م ا˘شصر˘ح ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘لود˘لأ

رأرقإأ ىلإأ اهينطأوم ةحشص ىلع
ة˘ي˘ئا˘قو˘لأ تأءأر˘جإ’أ ن˘م ة˘ل˘م˘˘ج
رشصح فدهب ةيزأرتح’أ ريبأدتلأو
اهيف رهظ يتلأ رؤوبلأ يف ىودعلأ
ىود˘ع˘˘لأ لا˘˘ق˘˘ت˘˘نأ ح˘˘ب˘˘ك ة˘˘ي˘˘غ˘˘ب
ايئاهن ضسوري˘ف˘لأ ى˘ل˘ع ءا˘شضق˘لأو
لقأاب ةكرعملأ هذه نم جورخلأو
،ة˘ن˘كم˘م ةرا˘شسخ ى˘ندأأو ة˘ف˘ل˘˘كت
تأدو˘ه˘ج˘م˘لأ هذ˘˘ه م˘˘شضخ ي˘˘فو
ن˘طأو˘م˘لأ با˘ج˘ت˘شسأ ة˘لوذ˘ب˘˘م˘˘لأ
أدج ةريبك ةروشصب ةياجب ةي’وب
ج˘ئا˘ت˘ن ل˘ي˘˘ج˘˘شست˘˘ب ح˘˘م˘˘شس ا˘˘م˘˘م
،يحشصلأ ديعشصلأ ىلع ةشسوملم
ائيشش عجأرتت ىودعلأ تأأدب ثيح
تايفولأ ةب˘شسن تع˘جأر˘تو ا˘ئ˘ي˘ششف
را˘شصت˘ن’أ نأأ ى˘ل˘ع لد˘ي ا˘˘م و˘˘هو
نأأو ،أد˘ج بير˘ق ضسور˘ي˘ف˘لأ ى˘ل˘˘ع
ام ىلأ دوعت دق ةيعامتج’أ ةايحلأ

ا˘˘طا˘˘ششن ر˘˘ث˘˘كأ وأ ه˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع تنا˘˘˘ك
.ةيكيمانيدو

نمثت يئلولأ نمألأ ةيريدم
رأرقل نينطأوملأ ةباجتشسأ

يلزنملأ رجحلأ
يئ’ولأ نمأ’أ ةيريدم رخأاتت مل

نوا˘˘ع˘˘ت ن˘˘ي˘˘م˘˘ث˘˘ت ي˘˘ف ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب˘˘ب
يتلأ ةمزأ’أ هذه ءأزإأ نينطأوملأ
ءا˘˘بو بب˘˘شسب ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا˘˘ب تم˘˘˘لأأ

ةباجتشس’أ ىدم  أذكو ،انوروك
يلزنملأ ر˘ج˘ح˘لأ رأر˘ق˘ل ة˘ع˘شسأو˘لأ
ةئاملاب99 هتبشسن تلشصو يذلأ

ن˘˘˘م’أ ضسي˘˘˘ئر ح˘˘˘ير˘˘˘شصت بشسح
يذ˘لأ ،قوز˘ع ن˘ب ر˘ها˘ط ي˘ئ’و˘˘لأ
ىلإأ هتÓخدت نم ديدعلأ يف راششأأ
أو˘ح˘شضأأ ة˘يا˘ج˘ب ة˘ي’و نا˘˘كشس نأأ

،ايلاع ايندم اشسح نوكلميو نيعأو
ل˘˘ك ى˘˘لإأ ه˘˘تأر˘˘كششت ه˘˘ّجو ا˘˘م˘˘˘ك
نم ةيلحملأ ةحاشسلأ ىلع نيلعافلأ

ة˘ي˘ل˘ح˘م تا˘ي˘ع˘م˘جو ن˘ي˘عو˘ط˘ت˘م
تا˘شسشسؤو˘م ى˘ت˘حو تا˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘مو
تأردا˘ب˘م أو˘مّد˘ق ن˘يذ˘˘لأ ة˘˘شصا˘˘خ
ن˘˘ما˘˘شضت˘˘لأ را˘˘طإأ ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘نا˘˘شسنإأ
ريبأدت ليعفت راطإأ يفو ،ينطولأ
حلاشصم ترهشس يلزنملأ رجحلأ
ةي’ولأ ميلقإأ ىوتشسم ىلع نمأ’أ

مهّثحو نين˘طأو˘م˘لأ ة˘ي˘عو˘ت ى˘ل˘ع
ع˘م ي˘با˘ج˘˘يإ’أ ل˘˘عا˘˘ف˘˘ت˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع
ي˘ف بشصت ي˘ت˘لأ ة˘لود˘لأ تأرأر˘˘ق
،عيمجلأ ة˘ح˘ل˘شصمو م˘ه˘ت˘ح˘ل˘شصم
تيقأوم مأرتحأ ىلع رهشست امك
لا˘م˘ع˘ت˘˘شسا˘˘ب ي˘˘ح˘˘شصلأ ر˘˘ج˘˘ح˘˘لأ
تأر˘ب˘كمو ة˘حا˘ت˘˘م˘˘لأ ل˘˘ئا˘˘شسو˘˘لأ
قÓ˘ط˘نأ ن˘ع نÓ˘عإÓ˘˘ل تو˘˘شصلأ
.رجحلأ تقو لوخد

ةيريخ ةيلحم تايعمج
يف ةيعامتجأو ةيفاقثو

ةلودلأ عم نواعتلأ بلشص
دلت ةمزأ’أ» ل˘ث˘م˘لأ لو˘ق˘ي ا˘م˘ك

أرخؤوم هانيأأر ام أذه لعفلاب «ةمهلأ
ىلع ينأدلأو يشصاقلأ هل دهششيو
م˘˘ي˘˘ظ˘˘ع ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ بع˘˘˘ششلأ نأأ

هرأر˘شسأ ي˘˘ف ن˘˘م˘˘كت ه˘˘ت˘˘م˘˘ظ˘˘عو
ى˘ل˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ي ي˘˘ت˘˘لأو ة˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘لأ
ع˘قأو˘لأ ضضرأ ى˘ل˘˘ع ا˘˘هد˘˘ي˘˘شسج˘˘ت
لعف ى˘ل˘ع ردا˘ق ه˘نأأ ى˘ل˘ع تب˘ث˘ي˘ل

ردأوب ترهظ نأ ذنمف ،تأزجعملأ
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لأ تعرا˘˘˘شس  ة˘˘˘مز’أ
تأدعاشسملأ ميدقت ىلأ تايعمجلأ
،ةيئافششتشس’أ تاشسشسؤو˘م˘لا˘ب أءد˘ب

ة˘ي˘ب˘ط مزأو˘ل ا˘ه˘˘ل تح˘˘ن˘˘م ثي˘˘ح
تايقأوو تامام˘ك ن˘م ة˘ي˘جÓ˘عو
دأو˘م˘لأ ى˘ت˘حو ضسف˘ن˘ت˘لأ ةز˘ه˘˘جأأو
ريشضحت˘ل ة˘شصشصخ˘م˘لأ ة˘ي˘ئأذ˘غ˘لأ

ىلع نيرهاشسلل ماعط’أ تابجو
نيشضرممو ءا˘ب˘طأأ ن˘م ى˘شضر˘م˘لأ

كل˘شسلأ لا˘م˘عو ن˘ي˘ي˘ب˘˘ط ه˘˘ب˘˘ششو
ة˘حا˘شسلأ تل˘ج˘شس د˘ق˘ف ،ي˘ح˘˘شصلأ
نأاششلأ أذه يف ةريبك ةّبه ةيلحملأ

ن˘ي˘ن˘طأو˘م ل˘˘م˘˘ششت˘˘ل تع˘˘شسو˘˘تو
نم كلذو ناكمإ’أ ردق نيعوطتم
نما˘شضت˘لأ كو˘ل˘شس ضسير˘كت لÓ˘خ
قورع يف يرشسي يذلأ ينطولأ

تأذ ي˘فو ،م˘ي˘ظ˘ع˘لأ بع˘ششلأ أذ˘˘ه
تا˘˘شسشسؤو˘˘م تعرا˘˘˘شس قا˘˘˘ي˘˘˘شسلأ

ة˘˘طا˘˘ي˘˘خ˘˘ل˘˘ل تا˘˘ششروو ة˘˘شصا˘˘˘خ
ةو˘ط˘خ˘لأ أذ˘˘ه ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘ششم˘˘ل˘˘ل
قÓخ’أ يف ةيماشسلأ ةينماشضتلأ

ل˘ع˘ج˘ي ا˘م˘م ،ة˘ي˘نا˘شسنإ’أ ةو˘خإ’أو
ةد˘حأو ة˘˘مأأ ا˘˘ن˘˘نأأ كرد˘˘ي  د˘˘حأو˘˘لأ

ه˘˘ن˘˘م ى˘˘كت˘˘ششأ أذإأ د˘˘حأو د˘˘˘شسجو
ءاشضعأ’أ رئاشس هل ىعأدت وشضع
تردا˘ب ا˘م˘ك ،ى˘م˘ح˘لأو ر˘ه˘˘شسلا˘˘ب
ةيعانشصو ة˘يدا˘شصت˘قأ تا˘شسشسؤو˘م
ةيبط ةزهجأأو مزأول  ميدقت ىلإأ

م˘ل قدا˘ن˘ف˘لأ با˘ح˘شصأأ نأ ى˘˘ت˘˘حو
هذ˘ه ى˘لإأ أو˘ج˘مد˘نأ د˘ق˘ف أور˘خأا˘ت˘ي
مهقدا˘ن˘ف ضصي˘شصخ˘ت˘بو ةردا˘ب˘م˘لأ
،ةي’ولاب يحشصلأ عاطقلأ لامعل
ىلع لوأ’أ لوؤوشسملاب عفد ام وهو
ة˘يا˘ج˘ب ي˘لأو يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لأ زا˘ه˘ج˘لأ
ء’ؤوه˘ل ة˘لود˘لأ تأر˘كششت مد˘ق˘ي˘ل
نع زأزت˘عأ ل˘كبو أو˘ن˘هر˘ب ن˘يذ˘لأ

م˘ه˘نوا˘˘ع˘˘تو لوؤو˘˘شسم˘˘لأ م˘˘ه˘˘ّشسح
ةحشصلأ عاطقلو ةلودلأ عم ريبكلأ
تايدلبلأ ديعشص ىلع امأأ ،ةي’ولاب
ىلأ اهترأدأ تعراشس دقف ىرقلأو
ل˘ف˘كت˘ت ة˘ي˘ل˘ح˘م نا˘ج˘ل بي˘شصن˘˘ت
تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لأو تأد˘˘عا˘˘˘شسم˘˘˘لا˘˘˘ب
ضسيشسحتلأ تÓمحو ةي˘ن˘ما˘شضت˘لأ

ميقعتو فيظنت ىلع زيكرتلأ عم
يف نينطأوملاب ةقÓع هل ام لك
تأءأرجإأ ضضرف عم قطانملأ هذه
ل˘كب ي˘لز˘ن˘م˘لأ ر˘ج˘ح˘لأ مأر˘ت˘˘ح’
.ةشسÓشسو ةيعأوط
مل ةيلولاب يحشصلأ عاطقلأ
يلعفلأ لفكتلل أدهج رخدي
ةلماك ةمÓع هلو نيباشصملاب

ير˘ئأز˘ج˘لأ بي˘˘ب˘˘ط˘˘لأ تب˘˘ثأأ

ىلع يبطلأ كلشسلأ نم هينواعمو
لاجملأ يف مهتأراهمو مهتأءافك
لمحت ىلع نورداق مهنأأو ينهملأ
يف ضضأرم’أ ةحفاكمو باعشصلأ
ل˘ئا˘شسو˘لأ ى˘ت˘˘ششب ةد˘˘ششلأ تا˘˘قوأأ
مهشصاشصتخأ نمشض مهل ةحاتملأ

مه اهو ،يدحتلأ راعشش نوعفأرو
Ó˘ب نو˘ل˘م˘ع˘يو نو˘ح˘فا˘كي مو˘ي˘˘لأ

ريمشضبو ةيلاع تايونعمبو ةدأوه
ىشضرمب لف˘كت˘ل˘ل ل˘ي˘شصأأ ي˘ن˘ه˘م
ذا˘ق˘نأ و˘ه م˘ه˘ت˘يا˘˘غو ،91 دي˘فو˘ك
ىل˘ع ءا˘شضق˘لأو ة˘ير˘ششب˘لأ ضسف˘ن˘لأ
تقو برقأ يف لتاقلأ ضسوريفلأ

م˘ه˘تا˘ي˘ح أو˘شضر˘ع ا˘م˘˘ك ،ن˘˘كم˘˘م
نأأ ’إأ ،نيرخآ’أ لجأ نم رطخلل
تعراشسف داشصرملاب تناك ةلودلأ
تامزلتشسملأ لك مهل ميدقت ىلأ

عيمجلأ ةيامحب ةليفكلأ لئاشسولأو
ةز˘˘ه˘˘جأأ تر˘˘فوو ىود˘˘˘ع˘˘˘لأ ن˘˘˘م
تاما˘م˘كلأو ي˘عا˘ن˘شصلأ ضسف˘ن˘ت˘لأ

لامعل ة˘يا˘م˘ح ة˘ي˘قأو˘لأ ة˘شسب˘لأ’أو
طخ يف وه يذلأ يبطلأ كلشسلأ
ىقبتو ،ءابولأ أذه عم ةهجأوملأ
نيشضرمملأو ءا˘ب˘طأ’أ تا˘ي˘ح˘شضت
،ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ نا˘هذأ ي˘ف ة˘خ˘˘شسأر
نوقحتشسيو ةل˘ما˘ك ة˘مÓ˘ع م˘ه˘لو
ةيامحلل نأأ امك .ءانثلأو عيجششتلأ
ثيح ةمزأ’أ هذه لÓخ زراب رود
ير˘˘ششب˘˘لأ ا˘˘هدرو˘˘م˘˘˘ب تم˘˘˘ها˘˘˘شس
يف ةشصاخلأ اهلئاشسوو ا˘هدا˘ت˘ع˘بو
ة˘˘ل˘˘شصلأ تأذ تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لأ ل˘˘˘ك
ىشضرملأ لقنو ىودعلأ ةحفاكمب
عا˘ط˘ق دأر˘فأأ بنا˘ج ى˘لإأ ر˘˘ه˘˘شسلأو
.ةحشصلأ

نع ثحبلأو نطأوملأ رود
لظ يف ةيئأذغلأ دأوملأ

ةمزألأ رأرمتشسأ
را˘ب˘خأ’أو ة˘˘عا˘˘شش’أ تب˘˘ع˘˘ل

ط˘ئا˘شسو ي˘ف ة˘لوأد˘ت˘م˘لأ ة˘بذا˘كلأ
ا˘هرود ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’أ ل˘˘شصأو˘˘ت˘˘لأ
ةيشسفن ىلع ترثأأ ثيح ،يبلشسلأ
ىلع اثحب يرجي هتلعجو نطأوملأ
بيلحلأو ديمشسلاك ةيئأذغلأ دأوملأ

افوخ ةقوبشسم ريغ ةفهلب اهريغو
نأأ مغر ،قأوشسأ’أ يف اهتردن نم
ةراجتلأ يتيريدم لÓخ نم ةلودلأ

مايأ’أ يف اتلظ ةي’ولاب ةحÓفلأو
ةردنلأ نأاب عي˘م˘ج˘لأ ع˘ن˘ق˘ت ى˘لوأ’أ

دأو˘˘˘م ل˘˘˘˘ك نأأو ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘ن˘˘˘˘ط˘˘˘˘شصم
ريبك لكششب ةرفوتم كÓهتشس’أ

لقأ’أ ىل˘ع ن˘ي˘ت˘ن˘شسل ي˘ف˘كي أد˘ج
يف ةنلقعلأ نينطأوملأ نم اتبلطو
ىلع دامتع’أو ءانتق’أو ءأرششلأ

ءود˘ه˘لا˘ب  ي˘ل˘ح˘˘ت˘˘لأ ع˘˘م ة˘˘لود˘˘لأ
و˘ه كلذ ي˘ف م˘هأ’أو ،ة˘ن˘ي˘˘كشسلأو
ةياقولأ ريبأدت مأرتحأ ىلع زيكرتلأ

يتلأ ةيحشصلأ تأءأرجإ’اب لمعلأو
لا˘˘ج˘˘م˘˘لأ ي˘˘ف ة˘˘لود˘˘لأ ا˘˘ه˘˘˘تر˘˘˘قأأ
رشصن˘ع لا˘خدإأ فد˘ه˘بو ،ي˘ح˘شصلأ
طبشض ى˘لإأ ا˘ت˘عرا˘شس ة˘ن˘ي˘نأا˘م˘ط˘لأ
ةديدج طاقن حتفو نيومتلأ قوشس
نم عفر عم ةنيرفلأو ديمشسلأ عيبل
ملو ةيجيتأرتشس’أ ةداملأ هذه جاتنأ
تدرو˘ت˘˘شسأ د˘˘ق˘˘ف كلذ˘˘ب ف˘˘ت˘˘كت
حمقلأ نم ةيفاشضإأ تايمك ةلودلأ

اهلأزنأ مت دقو  يزأرتحأ ءأرجإاك
ةيريدم ترهشس دقو ،ةياجب ءانيمب
ة˘ظ˘فا˘˘ح˘˘م لÓ˘˘خ ن˘˘م ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لأ
م˘ي˘ظ˘ن˘ت ى˘ل˘ع ة˘ي’و˘لا˘ب تا˘با˘غ˘لأ

ءايحأÓل ميقعتو فيظنت تÓمح
تايانبلأو تأرا˘م˘ع˘لأو ة˘ي˘ن˘كشسلأ

أذه ةلأزإ’ كلذو ةماعلأ ناكمأ’أو
.دوجولأ نم ضسوريفلأ

وه ينطولأ كردلأ عاطق
ةبراحم يف هرود ىدأأ رخآلأ

مأرجإلأو ةبراشضملأ
ينطولأ كرد˘لأ عا˘ط˘ق ر˘ه˘شسي

ةياجب ةي’و بأرت ىوتشسم ىلع
،هب طو˘ن˘م˘لأ هرود˘ب ما˘ي˘ق˘لأ ى˘ل˘ع
ل˘ظ ي˘ف ة˘شصا˘˘خ ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ل˘˘كششب
ن˘˘يأأ ،ا˘˘نورو˘˘ك ضسور˘˘ي˘˘ف ي˘˘ششف˘˘ت
ن˘ير˘خآأو را˘ج˘ت˘لأ ضضع˘˘ب لوا˘˘ح˘˘ي
با˘شسح ى˘ل˘ع ضصر˘ف˘لأ لÓ˘غ˘ت˘شسأ
ضشغلأو ةبرا˘شضم˘لا˘ب ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ
دد˘˘شصلأ أذ˘˘˘ه ي˘˘˘فو ،يرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لأ
يف ةدجأوتملأ ا˘ه˘قر˘ف تعا˘ط˘ت˘شسأ
نأوعأأ عم نواعتلاب ةي’ولأ ميلقإأ

تايمك ز˘ج˘ح˘ب ةرا˘ج˘ت˘لأ ة˘ير˘يد˘م
لك يف ةيئأذغلأ دأوملأ نم ةربتعم
.ر˘شصق˘لأو ر˘ي˘غ دأوو ة˘طأر˘خ ن˘˘م
نم زيجو فرظ يف تنّكمت امك
ة˘قور˘شسم تا˘ب˘˘كر˘˘م عا˘˘جر˘˘ت˘˘شسأ

بناج ىلإأ ،نيلعافلأ ىلع ضضبقلأو
تÓ˘م˘ح˘ب ا˘هر˘شصا˘ن˘ع مو˘ق˘ي كلذ
ءا˘˘بو ن˘˘م ضسي˘˘شسح˘˘تو ة˘˘˘ي˘˘˘عو˘˘˘ت

ينطولأ كردلأ ةدايق نإأ ،انوروك
نيفلاخملأ دشض قحلأ ةكرعم دوقت
ةيامح ىلع رهشستو ن˘ي˘مر˘ج˘م˘لأو
لمعتو مهتاكلت˘م˘مو ضصا˘خ˘ششأ’أ

رأرق˘ت˘شس’أ ط˘بأور ن˘ي˘ت˘م˘ت ى˘ل˘ع
تأدوهجملأ هذهل أرظنو ،نمأ’أو
يف نونطأوملأ حب˘شصأأ ةر˘خ˘شسم˘لأ

ة˘˘شصا˘˘خ ة˘˘ي’و˘˘لأ ءا˘˘جرأأ ل˘˘˘ما˘˘˘ك
ة˘ي˘ف˘ير˘˘لأو ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘لأ ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لأ

ةني˘كشسلا˘ب نو˘م˘ع˘ن˘ي تا˘يد˘ل˘ب˘لأو
.ءودهلأو

تميملقت Ëرك

ةثاغإل دحأو موي ةرجأاب أوعÈت ريدŸأو نوفظوŸأ
ةزوعŸأو ةÒقفلأ تÓئاعلأ

تاءارجإا عشضي ةنتابب ليغششتلل يئلولا عرفلا
نطاوŸا ةحشصو ةمÓشس مدخت ةيزاÎحا Òبادتو

كوبشسيافلأ ىلع ويديف هنبأ رششن دعب

Òثي ةباحشسوب يفششتشسÃ خيشش ةافو
يلششنÿا عمتÛا طشسو ةجشض

يئ’و˘لأ عر˘ف˘لأ ر˘يد˘م ،ف˘ششك
لÓ˘ب ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و˘ب ل˘ي˘غ˘˘ششت˘˘ل˘˘ل
ل˘˘ك رأر˘˘غ ى˘˘ل˘˘عو ه˘˘نأأ ،ز˘˘يزر˘˘˘ق
ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لأ تأرأدإ’أو تا˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لأ
ل˘˘ي˘˘غ˘˘ششت˘˘لأو ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لأ ةرأزو˘˘˘ل
تذختأ ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ نا˘م˘شضلأو
ل˘ي˘غ˘ششت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘˘لأ ة˘˘لا˘˘كو˘˘لأ

MENAتأءأرجإ’أ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ
راطإأ يف لخدت يتلأ ةيئانثتشس’أ
ة˘يا˘قو˘ل˘ل ة˘يزأر˘ت˘ح’أ ر˘˘ي˘˘بأد˘˘ت˘˘لأ

كلذو ،انوروك ضسوريف ةبراحمو
،هروهظ نم لوأ’أ عوبشسأ’أ ذنم
ة˘˘˘لا˘˘˘كو˘˘˘لأ تأذ تع˘˘˘شضو د˘˘˘˘قو
ةخشسن انملتشسأ نايب ىلأ أدانتشسأو
تأءأر˘˘جإ’أ ن˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ج ه˘˘˘ن˘˘˘م
ل˘م˘ع˘لأ ي˘ب˘لا˘ط˘ل تÓ˘ي˘ه˘شست˘لأو
ةماعلأ تائي˘ه˘لأ ه˘تا˘ه يد˘شصا˘قو
يدافت ىلأ ا˘ه˘ل˘م˘ج˘م ي˘ف فد˘ه˘ت
تاقحلم ىلأ ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ل˘ق˘ن˘ت
،ةنتاب ةي’وب ليغششتلل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ

تامدخ ميدقت لÓخ نم كلذو
يتأايو ،دعب نع ةيرورشضو ةماه
تأءأر˘˘جإ’أ ه˘˘تا˘˘ه ة˘˘مد˘˘ق˘˘م ي˘˘˘ف
ق˘ير˘ط ن˘ع د˘ع˘ب ن˘ع ل˘ي˘ج˘شست˘لأ
ر˘ب˘ع م˘ه˘ل ضصشصخ˘م˘لأ ءا˘˘شضف˘˘لأ
عقوملأ

ZD.MENA.WWWوهو
كلأذ˘˘˘˘˘˘ك حا˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لأ ر˘˘˘˘˘˘مأ’أ
ضضورع عشضول ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘شسم˘ل˘ل
نوكيل ع˘قو˘م˘لأ أذ˘ه ي˘ف ل˘م˘ع˘لأ

ل˘كب م˘ل˘ع ى˘ل˘ع ل˘م˘˘ع˘˘لأ بلا˘˘ط
ةد˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لأ ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لأ ضضور˘˘˘ع
يذ˘˘لأ تقو˘˘لأ ي˘˘ف ة˘˘ن˘˘ي˘˘ح˘˘م˘˘لأو
DIORDNA قيبطت حمشسيشس
يذلأ  «رفوأ نوم» قيبطت اهنم
عÓطإ’أو اناجم هلي˘م˘ح˘ت ن˘كم˘ي

ةحاتملأ لمعلأ ضضورع لك ىلع
تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب ن˘˘م ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب يأأ ي˘˘فو
.ةي’ولأ

تأءأر˘˘جإ’أ ،تح˘˘˘م˘˘˘شس ا˘˘˘م˘˘˘ك
ةيرهششلأ رو˘جأ’أ ع˘فد˘ب ةد˘يد˘ج˘لأ
زاهج دو˘ق˘ع ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘ل˘ل
جا˘˘˘مدإ’أ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شسم˘˘˘لأ
يرفيف يره˘ششلPIADينهملأ

م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ة˘˘ي˘˘مأز˘˘لإأ نود ضسرا˘˘مو
ىلع ةيرهششلأ روشضحلأ فوششك
رجحلأ ةياهن دعب اهميدقت متي نأأ
كلذ˘ك م˘ت˘ي˘شس ا˘م˘˘ي˘˘ف ،ي˘˘ح˘˘شصلأ
ل˘ي˘ج˘˘شست˘˘لأ تأدا˘˘ه˘˘شش د˘˘يد˘˘ج˘˘ت
نيذللأ لمعلأ يب˘لا˘ط˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب
مهتأداهشش ةيحÓشص ةرتف تهتنأ
،ىرخأأ رهششأأ6 ةدمل ةيلآأ ةفشصب
تاقحلملأ ىلإأ لقنتلأ ةيمأزلإأ نود
يذ˘لأ تقو˘لأ ي˘ف ،م˘ه˘ل ة˘ع˘با˘˘ت˘˘لأ

ىوتشسملأ ىلع ةرأد’أ هيف تلمع

دوقعلأ ديدمت ضصيخرتب ينطولأ
،ماعلأو ضصاخلأ عاطقلأ يف ءأوشس
قيرط نع لاشصت’أ يفتكي ثيح
د˘ير˘ب˘لأ ق˘ير˘ط ن˘˘ع وأأ ف˘˘تا˘˘ه˘˘لأ
م˘ت˘ي˘ل ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا˘˘ب ي˘˘نور˘˘ت˘˘كل’أ
ماظن˘لأ ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع د˘يد˘ج˘ت˘لأ
.دوقعلأ ميدقت مث يتامولعملأ

تأءأرجإ’أ ليهشست راطإأ يفو
ءاقبلأ ىلع نينطأوملأ عيجششتو
بي˘شصن˘ت م˘ت د˘ق˘ف ،م˘ه˘لزا˘ن˘م ي˘ف
عرفلأ ىوتشسم ىلع ةعباتم ةيلخ
فأرششإأ تحت ،ليغششتلل يئ’ولأ
اياشضق˘لأ ة˘فا˘كب ل˘ف˘كت˘ت ر˘يد˘م˘لأ
ةفاك ىلع ة˘با˘جإ’أو ة˘حور˘ط˘م˘لأ
ةدرأولأو ةحورطملأ ت’اغششن’أ

ديربلأ وأ فتاهلأ ىوتشسم ىلع
.ينورتكل’أ

تا˘ق˘ح˘ل˘م˘˘لأ ،تر˘˘ط˘˘شس ا˘˘م˘˘ك
نم ديدعلأ ل˘ي˘غ˘ششت˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ

ةفشصب ةفا˘ظ˘نو م˘ي˘ق˘ع˘ت تÓ˘م˘ح
قيشسنتلاب كلذو اهتأرقمل ةيرود
ةي’ولاب ةيلحم˘لأ تا˘ط˘ل˘شسلأ ع˘م
ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لأ ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لأ أذ˘˘كو
تقولأ يف ،«تاب نيلك» ةفاظنلل
ن˘يو˘م˘تو ز˘ي˘ه˘ج˘ت ه˘ي˘ف م˘ت يذ˘˘لأ
تأد˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب تا˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لأ

لامعلل ةيرورشضلأ تامزلتشسملأو
ليبشس ىلع ة˘يا˘قو˘ل˘ل تأرا˘طإ’أو
مقعملأو تا˘ما˘م˘كلأو تأزا˘ف˘ق˘لأ
.يلوحكلأ

تأرا˘طإ’أو لا˘م˘ع˘لأ دا˘ف˘ت˘شسأو
ة˘˘ن˘˘مز˘˘م˘˘لأ ضضأر˘˘مأ’أ يوذ ن˘˘˘م
نهل يتأوللأو لمأوحلأ ءاشسنلأو
لطع نم ةنشس51 نود لافطأأ
51 ةدمل رجأ’أ ةعوفدم ةيئانثتشسأ
ددجت املك ةر˘ت˘ف˘لأ دد˘ج˘تو ا˘مو˘ي
.رجحلأ

لا˘م˘ع ع˘ي˘˘م˘˘ج رر˘˘ق د˘˘ق˘˘لو
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ة˘˘لا˘˘كو˘˘لأ تأرا˘˘طإأو
مهشسأأر ىل˘عو ة˘ن˘تا˘ب ل˘ي˘غ˘ششت˘ل˘ل
عر˘ب˘ت˘لا˘ب «ز˘يزر˘ق لÓ˘ب» ر˘يد˘م˘لأ
با˘˘شسح˘˘ل˘˘ل د˘˘حأو مو˘˘˘ي ةر˘˘˘جا˘˘˘ب
راطإأ تاعربتلأ عمجل ضصشصخملأ

ر˘شسأ’أ ع˘م ن˘ما˘˘شضت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
.نيجاتحملأو ةزوعملأ

لج˘م ،نأأ ،ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لأو
ا˘ه˘تذ˘خ˘تأ ي˘ت˘لأ تأءأر˘جإ’أ ه˘تا˘ه
قلخب حمشستشس ةيحلأ ةرأدإ’أ تأذ
نع ةلشصأوتمو ةكرحم ةيكمانيد
ل˘م˘ع˘لأ ة˘مو˘م˘يد ن˘م˘شضتو د˘ع˘˘ب
ةشصاخ ،ا˘ه˘ل طا˘ششن˘لأ رأر˘م˘ت˘شسأو
ىدل ةماه ربتعت ةئيهلأ هتاه نأأو
.نيمدختشسملأو لمعلأ يبلاط

دم� Êامحد / نامثع راعرع

ب .د خ˘˘ي˘˘ششلأ ةا˘˘فو ترا˘˘ثأأ
لخأد ةنشس78 رمعلأ نم غلابلأ

ة˘با˘ح˘شسو˘ب ي˘ل˘ع ى˘ف˘˘ششت˘˘شسم
عمتجملأ طشسو ةريبك ةجشض
ويديف هنبأ رششن دعب ،يلششنخلأ

ل˘˘˘شصأو˘˘˘ت˘˘˘لأ ع˘˘˘قأو˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
نأا˘ب ،كو˘ب˘شسيا˘ف ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’أ

يلع هطوقشس رثأ يفوت هدلأو
فر˘˘˘˘˘˘˘غ قأور ي˘˘˘˘˘˘˘ف ه˘˘˘˘˘˘˘شسأأر
اهجوتم نا˘ك ثي˘ح ضضير˘م˘ت˘لأ
تأءأد˘˘ن˘˘لأ م˘˘غرو .ما˘˘م˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل
ة˘با˘˘ج˘˘ت˘˘شسأ د˘˘حأ ’ ة˘˘ثا˘˘غإ’أو
ن˘ي˘شضر˘م˘˘م˘˘لأ ن˘˘م م˘˘ه˘˘ئأد˘˘ن˘˘ل
بوا˘ن˘م˘لأ ي˘ب˘˘ط˘˘لأ ق˘˘ير˘˘ف˘˘لأو
ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ت˘˘عا˘˘شس ن˘˘˘م ر˘˘˘ث˘˘˘كأ’
نم تا˘ظ˘ح˘ل د˘ع˘بو را˘ظ˘ت˘ن’أ
أرثأا˘ت˘م ةا˘ي˘ح˘لأ ردا˘غ ه˘فا˘ع˘شسأ
بشسح ى˘˘˘ل˘˘˘عو ،ه˘˘˘ت˘˘˘با˘˘˘شصإا˘˘˘ب

فرط نم رو˘ششن˘م˘لأ و˘يد˘ي˘ف˘لأ
بب˘شسب تنا˘ك ه˘تا˘فو نإا˘ف ه˘ن˘بأ
.هفاعشسأ رخأا˘تو ي˘ل˘خأد ف˘يز˘ن
هنبأ ةقفر ةيحشضلأ نأأ ،ملعلل
ي˘ف أو˘نا˘ك ه˘˘ت˘˘ن˘˘بأو ه˘˘ت˘˘جوزو
نوعشضخيو ي˘ح˘شصلأ ر˘ج˘ح˘لأ
ضسوريفب م˘ه˘ت˘با˘شصإ’ جÓ˘ع˘ل˘ل

ة˘ظ˘ي˘ف˘˘ح را˘˘ثأ ا˘˘مو ،ا˘˘نورو˘˘ك
ر˘ششن ن˘˘ب’أ مأد˘˘قإأو ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لأ
ة˘ير˘يد˘م نا˘ي˘˘ب و˘˘ه و˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘لأ
ةافو نأ لجشسي يذلأ ةحشصلأ
انوروك ضسوريف ببشسب خيششلأ
ةرأدإأ نيب مئاق لد˘ج˘لأ ي˘ق˘ب˘ي˘ل
ةحشصلأ ةيريدمو يفششتشسملأ

لو˘ح ب .د˘مو˘حر˘م˘لأ ة˘ل˘ئا˘عو
      .هتافو بابشسأأ

يداعشس .يون
mahali@essalamonline.com



ق˘ي˘فو˘ت ة˘ن˘تا˘ب ي˘˘لاو دد˘˘صشو
يلثممب هعامتجا لÓخ دوهزم
ى˘ل˘ع ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا

ر˘ي˘باد˘ت˘لا ة˘ف˘˘عا˘˘صضم ةرور˘˘صض
ةمارصصب اهليعفتو تاءارجإلاو
ةيمو˘م˘ع˘لا ةو˘ق˘لا ر˘ي˘خ˘صست ع˘م
ديقتلا ىلع نينطاوملا رابجإل
عيمج ذاختاو يلزنملا رجحلاب
د˘˘˘صض ة˘˘˘ي˘˘˘عدر˘˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘جلا
ةرو˘ط˘خ بب˘صسب ،ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘˘م˘˘لا
لظ يف ،اهتبوعصصو ةيعصضولا

يذلا راتهتصسلا نم عون دوجو
يف نينطاو˘م˘لا سضع˘ب هر˘ه˘ظ˘ي
تاءاد˘˘ن˘˘˘لا م˘˘˘غر ل˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
سسيصسحتلا تÓمحو ةرركتملا
ة˘يا˘قو˘˘لا ةرور˘˘صضب ة˘˘ع˘˘صساو˘˘لا

امك .يلزنملا رجحلاب مازتللاو
ديجلا قيقدتلا ةرورصض ىلا اعد
يتلا ةيئابولا تاق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘ف
ة˘ح˘صصلا ة˘ير˘يد˘˘م ا˘˘ه˘˘ب مو˘˘ق˘˘ت
عيمج لمصشت يتلاو ناكصسلاو
ن˘ي˘كت˘ح˘م˘لاو ن˘ي˘ل˘صصاو˘˘ت˘˘م˘˘لا
د˘يد˘صشتو ةد˘كؤو˘م˘لا تلا˘ح˘لا˘ب
ىلع ةينمألاو ةيبطلا ةبقارملا
ءارجإÓل نيعصضاخلا سصاخصشألا
عم مهب ماتلا لفكتلاو يلزنملا

ة˘ي˘عو˘ت˘لا تÓ˘م˘˘ح ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘م
طا˘˘˘صسوأا ي˘˘˘ف سسي˘˘˘صسح˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
تايدلبلا لماك ربع نينطاوملا

ريهطتو ميقعت يف رارمتصسلاو
ءا˘ي˘˘حألاو ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا تا˘˘حا˘˘صسلا

ي˘ف ة˘ي˘ن˘كصسلا تا˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لاو
.يفيرلاو يرصضحلا ،نيطيحملا

تر˘خ˘˘صس را˘˘طإلا اذ˘˘ه ي˘˘فو
ى˘ل˘ع ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا
يأل ابصسحتو زار˘ت˘حإلا ل˘ي˘ب˘صس

ةيمومع ةصسصسؤوم031 ئراط
ر˘ج˘ح˘˘ل˘˘ل ز˘˘كار˘˘م˘˘ك ة˘˘صصا˘˘خو
ى˘˘صضر˘˘م˘˘لا لز˘˘عو ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا

،ا˘ه˘ي˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘صشم˘˘لا تلا˘˘ح˘˘لاو
9529 تاصسصسؤوملا هذه مصضتو
ةعزوم لزعلل ةصصصصخم ةفرغ
ة˘˘ع˘˘صسب ة˘˘يلو˘˘لا بار˘˘ت ر˘˘˘ب˘˘˘ع
.ريرصس96362

تما˘ق دو˘ه˘ج˘ل˘ل ة˘ل˘صصاو˘˘مو
ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لا ةد˘˘حو˘˘لا ة˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م
،ةنتابب رئازجلا ديرب ةصسصسؤومل
تاراطإاو ناوعأا ةفاك د˘ي˘ن˘ج˘ت˘ب
ة˘فا˘ك ر˘ي˘خ˘˘صستو ،ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا
يدصصتلل ،ةيداملا تايناكمإلا

نأا رابتعاب ،ءابولا اذه راصشتنل
،ة˘يلو˘لا˘ب ة˘يد˘ير˘ب˘لا ز˘كار˘˘م˘˘لا
،ن˘ئا˘˘بز˘˘ل˘˘ل ار˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘ت د˘˘ه˘˘صشت
تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘صسÓ˘˘ل
ن˘صسلا را˘ب˘ك ا˘م˘ي˘صس ،ة˘يد˘ير˘ب˘لا

ة˘ح˘ن˘م بصصو ا˘ن˘ماز˘˘ت م˘˘ه˘˘ن˘˘م
تماق ثيح .ارخؤوم نيدعاقتملا

فلتخم ميقعتب ،ديربلا حلاصصم
قيصسنتلاب ةيديربلا تاصسصسؤوملا

،ة˘ير˘ي˘˘خ˘˘لا تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا ع˘˘م
عمتجملا تا˘ي˘لا˘ع˘ف ف˘ل˘ت˘خ˘مو
،تا˘ما˘م˘كلا ع˘يزو˘تو ي˘ند˘م˘˘لا

تاودأاو ل˘˘ئا˘˘صسو ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘˘مو
لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،ة˘˘˘يا˘˘˘قو˘˘˘˘لا

كلذ ي˘ف ا˘م˘˘ب ،ن˘˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘لاو
تماق امك ،ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لا لو˘ل˘ح˘م
نكامأا ديدحتو زجاوح عصضوب
ةدعابتم تافاصسم ربع فوقولا
لا˘ق˘ت˘نا بن˘ج˘ت˘˘ل ن˘˘ئا˘˘بز˘˘لا ن˘˘ي

سسيصسحتب تماق امك .ىودعلا
م˘ه˘˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘تو ،ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

ةيديربلا تامدخلا لا˘م˘ع˘ت˘صسل
عفدلا تامد˘خو ،ة˘ي˘نور˘ت˘كلإلا
ةزهجأا لÓغتصساو ،ينورتكلإلا
،كو˘ن˘˘ب˘˘لا˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا ع˘˘فد˘˘لا

ريفوت ةعباتمل ةيلخ ليكصشتو
بتاكم˘لا˘ب ،ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘لو˘ي˘صسلا
ةي˘لآلا تا˘عزو˘م˘لاو ة˘يد˘ير˘ب˘لا
،ةيناديم ةعباتمو فارصشإا تحت
.ةدحولا ريدم فرط نم

ح˘˘لا˘˘صصم˘˘لا تر˘˘صشا˘˘ب ا˘˘م˘˘˘ك
ةد˘ع ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألا

يتيريدم اهتمدقم يفو تائيه
ا˘ه˘تاءار˘جإا ،ة˘ح˘صصلاو ةرا˘ج˘ت˘لا
را˘˘ج˘˘ت˘˘لا ق˘˘ح ي˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘عدر˘˘˘لا
قيبطتلا أادب ثيح ،ني˘ف˘لا˘خ˘م˘لا
سسي˘ئر تا˘م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ل مرا˘˘صصلا
دعوت امدعب ةصصاخ ةيروهمجلا
را˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لاو ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘برا˘˘˘˘صضم˘˘˘˘لا
نم اوذختا نيذلا نييزاهتنلا

ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا فو˘خو بعر
ءارثلل اردصصم ،انوروك سسوريف
طيصسبلا نطاوملا باصسح ىلع
،ة˘ي˘عر˘صش ر˘ي˘˘غ لاو˘˘مأا بصسكو
ة˘ح˘صصو ن˘مأا كلذ˘ب ن˘ي˘برا˘˘صض
.كلهتصسملا

ي˘ت˘لا ة˘ي˘با˘قر˘لا تا˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا
ةي˘ن˘ع˘م˘لا ح˘لا˘صصم˘لا ا˘ه˘تر˘صشا˘ب
ليجصست نع ترفصسأا ،ةيلولاب
ىد˘ل تازوا˘ج˘ت˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا
ن˘يذ˘لا ،ن˘ي˘برا˘صضم˘لا را˘˘ج˘˘ت˘˘لا

بصصخ˘˘˘لا لا˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘˘لا اود˘˘˘˘جو
تاذ ةيئاذغلا داوملاب ةرجاتملل
داوم ىتحو عصساولا كÓهتصسلا
.ةيبطلا تامامكلاو ميقعتلا

تم˘˘˘ظ˘˘˘ن ،ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘مو
ةفاصشكلل ةيئلو˘لا ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا
ةد˘ع ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘صسإلا

ةيوعوتو ةيصسيصسحت تا˘ي˘ل˘م˘ع
تاءار˘جإلا ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت را˘˘طإا ي˘˘ف
،انوروك سسوريف نم ة˘ي˘ئا˘قو˘لا
تا˘˘يو˘˘ط˘˘م ع˘˘يزو˘˘˘ت تل˘˘˘م˘˘˘صش
ةي˘ب˘ط تا˘ما˘م˘كو ة˘ي˘ح˘ي˘صضو˘ت
داومو ،ةنوؤو˘مو م˘ي˘ق˘ع˘ت داو˘مو
مت ،ديمصسلا رارغ ىلع ةيئاذغ
لزا˘ن˘˘م ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘لا˘˘صصيإا
. تÓئاعلا

تقلطنا ،قايصسلا تاذ يفو
م˘ي˘ق˘ع˘تو ف˘ي˘ظ˘ن˘ت تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
تايد˘ل˘ب ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ط˘ي˘ح˘م˘ل˘ل
دينجتب ،يئاقو ءارجإاك ةيلولا

تا˘˘˘˘يد˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘م˘˘˘˘ع ل˘˘˘˘ك
ةفاظنلل ةيمومعلا ةصسصسؤوملاو
لاغصشأا ةصسصسؤومو ،«تاب نيلك»
ح˘لا˘صصم ،ة˘ي˘ف˘ير˘لا ة˘صسد˘ن˘˘ه˘˘لا
ةيامحلا ىلإا ةفاصضإلاب تاباغلا

كرد˘˘˘لاو ن˘˘˘مألاو ة˘˘˘ي˘˘˘ند˘˘˘م˘˘˘لا
ينطو˘لا ناو˘يد˘لاو ن˘ي˘ي˘ن˘طو˘لا
بوبحلا ةينوا˘ع˘تو ،ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘ل˘ل
تل˘˘م˘˘صش ،ة˘˘فا˘˘ج˘˘لا ر˘˘صضخ˘˘˘لاو
ز˘˘كار˘˘مو تارادإلا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘˘م
راد ،ةيمومعلا نكامألا ،ديربلا
يتلا ،ةنتاب ةن˘يد˘م˘ب ن˘ي˘ن˘صسم˘لا
عم ،ميقعت ةيلمع نم تدافتصسا
ةياقولا ل˘ب˘صسب ءلز˘ن˘لا ة˘ي˘عو˘ت
ي˘هو ،ل˘تا˘ق˘لا سسور˘ي˘˘ف˘˘لا ن˘˘م
ىلع ،ةلجصسملا ةيلمعلا سسفن
ة˘˘˘لو˘˘˘˘ف˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا راد ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسم
يه تعصضخ ي˘ت˘لا ،ة˘ف˘ع˘صسم˘لا
ع˘م ،م˘ي˘ق˘ع˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل ىر˘˘خألا
يدافتل ةيئاقو ح˘ئا˘صصن ه˘ي˘جو˘ت
Óصضف سسوريفلا ىودع راصشتنا

.رخا يمومع قفرم002 نع
عدرل ةمراسص تاءارجإا

نيبراسضملا
ةيلو نمأا حلاصصم ترطصس

اصصاخ ايناديم اط˘ط˘خ˘م ،ة˘ن˘تا˘ب
فر˘ظ˘لا تا˘ي˘عاد˘ت ة˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل
رمت يذلا يئانثتصسلا يحصصلا
ةدعب مايقلا نمصضت ،رئازجلا هب

عدر˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ناد˘˘˘ي˘˘˘م تا˘˘˘جر˘˘˘˘خ
ديمصسلا ةدام ي˘ف ن˘ي˘برا˘صضم˘لا
ع˘ي˘با˘صسألا ي˘ف تد˘ه˘˘صش ي˘˘ت˘˘لا
ي˘ف ةر˘ي˘ب˘˘ك ةرد˘˘ن ة˘˘ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا
ي˘˘ف ا˘˘هر˘˘فو˘˘ت م˘˘غر قاو˘˘˘صسألا
ديدعلا تفقوأا ثيح ،نحاطملا

انمازت كلذ يف نيطروتملا نم
ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م طا˘˘صشن ع˘˘م
عباتت يتلا ،اهحلاصصم فلتخمو
ن˘يو˘م˘ت تا˘ي˘ل˘م˘˘ع ،بث˘˘ك ن˘˘ع
داوملا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
،كÓهت˘صسلا ة˘ع˘صساو ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا

ل˘ك ة˘ق˘فر ا˘ي˘ناد˘˘ي˘˘م لوز˘˘ن˘˘لاو
ة˘با˘˘قر˘˘لا ي˘˘صشت˘˘ف˘˘مو ناو˘˘عألا

ى˘ل˘ع فو˘قو˘ل˘ل ،سشغ˘لا ع˘˘م˘˘قو
،راجتلا سضعب تازواجت ةقيقح
ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ة˘كر˘ح˘لا ط˘˘ب˘˘صضلو
.اهب لومعملا ن˘ي˘ناو˘ق˘ل˘ل ا˘ق˘فو
نينطاو˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ر˘ّب˘عو
ن˘م ر˘ي˘ب˘كلا م˘˘ه˘˘ئا˘˘ي˘˘ت˘˘صسا ن˘˘ع
ة˘برا˘صضم˘لا ةر˘ها˘ظ رار˘م˘˘ت˘˘صسا

داو˘˘م˘˘˘لاو ع˘˘˘ل˘˘˘صسلا را˘˘˘كت˘˘˘حاو
يف لجصسملا سصقنلاو ةيئاذغلا
،ديمصسلا اهصسأار ىلعو ،اهصضعب
نم ةلاح ىلإا هنادقف ىدأا يذلا
.ىصضوفلا

سضعب تلواح˘م ح˘ل˘ف˘ت م˘لو
ي˘ف ة˘˘ير˘˘ي˘˘خ˘˘لا تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
با˘˘˘ح˘˘˘صصأا ع˘˘˘م ق˘˘˘ي˘˘˘صسن˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ميظن˘ت˘ل ،ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘لا

لا˘ب˘قإلا ما˘مأا ع˘ي˘ب˘لا تا˘ي˘ل˘م˘˘ع
ثيح ،نين˘طاو˘م˘لا ن˘م ر˘ي˘ب˘كلا

اهل ةياهن ل ريباوط تدهوصش
ناو˘˘يد˘˘˘لاو تÓ˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا ما˘˘˘مأا
بلاطي اميف ،بوبحلل ينطولا
ةيلحملا تاطلصسلا نونطاوملا
ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا˘˘ب ،را˘˘طإلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف
ةدام عيبو عيزوت طاقن ميظنتل
يتلا ريباوطلل ايدافت ،ديمصسلا

ار˘ط˘خ ل˘كصشت نأا ا˘ه˘˘نأا˘˘صش ن˘˘م
نينطاوملا ةحصص ىلع ايقيقح
امك .سسوريفلا اذه راصشتنا ءارج
ي˘˘ف ن˘˘مألا ح˘˘لا˘˘˘صصم ل˘˘˘خد˘˘˘ت
ةدئافل يئاقو جما˘نر˘ب د˘ي˘صسج˘ت
ةيعوت˘ل˘ل ،قر˘ط˘لا ي˘ل˘م˘ع˘ت˘صسم
بق˘˘ع ،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك ةرو˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘ب
ة˘ي˘ن˘مأا ة˘ي˘ب˘ط ة˘ن˘ج˘ل ل˘˘ي˘˘كصشت
ح˘ئا˘صصن م˘يد˘ق˘ت ى˘˘ل˘˘ع فر˘˘صشت
عم ،عيمجلل ة˘ي˘ب˘ط تادا˘صشرإاو
ن˘م˘صضت˘ت تا˘˘يو˘˘ط˘˘م م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
سضار˘˘عألا لو˘˘ح تا˘˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘˘ت
نم ةياقولل حئاصصنو ،ةعئاصشلا
.ةباصصإلا

م.ءامسسأا

mahali@essalamonline.com
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راردا ة˘يلو ي˘لاو ي˘بر˘˘ع˘˘لا
ةد˘ه˘صشو˘ب نا˘م˘حر˘لا د˘˘ب˘˘عو
ناو˘˘يد˘˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘˘لا
،بوبحلل ينهملا يرئازجلا
ةيم˘صسر˘لا قÓ˘ط˘نلا ةرا˘صشإا
سسرد˘لاو دا˘صصح˘لا ة˘ل˘م˘ح˘ل
اذ˘هو ،ي˘حÓ˘ف˘لا م˘صسو˘م˘˘ل˘˘ل

ةرمثت˘صسم˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع
يو˘˘ل˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘جذو˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘لا
دمحم يحÓف˘لا ط˘ي˘ح˘م˘لا˘ب
ة˘يد˘ل˘ب˘ل ع˘با˘ت˘لا فا˘ي˘˘صضو˘˘ب
ةيلو فلوأا ةرئاد نطقميت
هذ˘˘˘ه تفر˘˘˘˘ع ثي˘˘˘˘ح ،راردأا
ن˘م ل˘ك رو˘صضح ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا

ةيحÓفلا ح˘لا˘صصم˘لا ةر˘يد˘م
ة˘˘فر˘˘غ˘˘لا ن˘˘ع ن˘˘ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘مو
كن˘ب ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لا
ل˘ث˘م˘م ة˘ي˘ف˘ير˘لا ة˘ي˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا
ن˘ي˘حÓ˘ف˘ل˘ل ما˘ع˘لا دا˘˘ح˘˘تلا
قود˘ن˘صصلاو ن˘ي˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
يحÓفلا نواعت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا
ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘لا ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘ب
د˘˘كأا ا˘˘م˘˘ك .ن˘˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لاو
فورظلا عيمج نأا ةدهصشوب
،ة˘ل˘م˘ح˘لا حا˘˘ج˘˘نإل ةأا˘˘ي˘˘ه˘˘م
يرامع فيرصش نأاب اركذم
ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو ة˘حÓ˘˘ف˘˘لا ر˘˘يزو
ةغلاب ةيمهأا يلو˘ي ة˘ي˘ف˘ير˘لا
فورظلا لك ةئيهت ةلأاصسمل
ل˘ئا˘صسو˘لا ع˘ي˘م˘ج د˘ي˘ن˘ج˘˘تو
داصصحلا ةيلمع حاجن ةيغب
يو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘˘ع سسرد˘˘˘لاو
أادبت يتلا بونجلا تايلو
02 ريفوتب اذهو ركبم امئاد
ةينواعتلا ةعبات داصصح ةلآا

سصاو˘خ˘لا دا˘صصح ة˘لآا02و
نم رثكأا لق˘ن˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘بو
رخ˘صست فو˘صس ة˘ن˘حا˘صش06
تايناكمإا  يقرتو ةيلمعلل
ن˘م ر˘ث˘˘كأا ى˘˘لإا ن˘˘يز˘˘خ˘˘ت˘˘لا

ةع˘با˘ت را˘ط˘ن˘ق000.006
ع˘م بو˘ب˘ح˘لا ة˘ي˘نوا˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل
.سصاوخلاو كارصشإا

نأا ى˘لإا ةرا˘صشإلا رد˘˘ج˘˘تو
ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘جإلا ة˘˘˘حا˘˘˘صسم˘˘˘لا
ة˘˘˘عارز˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘صصصصخ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
لÓخ راردا ةيلوب بوبحلا

ب رد˘˘ق˘˘ت ة˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
اهيف ا˘م˘ب را˘ت˘كه217.41
حمقلا نم راتكه275.41
نم رات˘كه041و بل˘صصلا
عقوتملا نمو ،نيللا حمقلا
ن˘˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘يزأا ل˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘صست

ن˘م را˘˘ط˘˘ن˘˘ق003.347
اهيف امب بوبحلا لوصصحم
حمقلا نم راطنق000827
نم راطنق0036و بلصصلا
ميلقإا لج ربع نيللا حمقلا
ة˘˘ن˘˘صس ل˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘يلو˘˘˘لا
ءار˘ج ار˘ي˘فو ا˘جا˘ت˘نإا ي˘ط˘ع˘ت
ي˘ف ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا تادو˘ه˘ج˘م
ي˘ف ا˘مأا ،بو˘ب˘ح˘لا ة˘˘ب˘˘ع˘˘صش
عقوتملا نمف فلوأا ةقطنم
ن˘م د˘يزأا ل˘ي˘ج˘صست م˘˘ت˘˘ي نأا

حم˘ق˘لا ن˘م را˘ط˘ن˘ق ف˘لا86
اهردق ةحاصسم ىلع بلصصلا

هو˘ن ا˘م˘˘ك ،را˘˘ت˘˘كه7531
ةيلولا يلاو لولهب يبرعلا
ةر˘˘˘˘˘صسألا رودو د˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ب
˘ما˘م˘ت˘˘هلا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
ربتعت يتلا بوبحلا ةعارزب
يف نطو˘لا تا˘ب˘صست˘كم ن˘م
رفون اهبو ارخؤوم بونجلا
ىلإا ا˘ي˘عاد ،ي˘ئاذ˘غ˘لا ن˘مألا
ي˘˘ف ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لا
لكو يحÓ˘ف˘لا را˘م˘ث˘ت˘صسلا
تÓ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘صست˘˘˘لاو م˘˘˘عد˘˘˘˘لا

حÓف لكل ةقفارمو ةدوجوم
ناد˘ي˘م˘لا ي˘ف ل˘م˘ع˘لا د˘ير˘˘ي
ر˘˘ث˘˘˘كأا ة˘˘˘ع˘˘˘صسو˘˘˘ت فد˘˘˘ه˘˘˘ب
فدهب ةيقصسملا تاحاصسملا
.ريفو جاتنإا ءاطعإا

ةلخن52 قارتحاو..
تورقوأاب ةرمثم

اذ˘˘ه ر˘˘ح˘˘ب تل˘˘خد˘˘ت
ةد˘حو˘لا ر˘صصا˘ن˘ع عو˘ب˘صسألا
ةيندملا ةيام˘ح˘ل˘ل ة˘يو˘نا˘ث˘لا
031 وحن تورقوأا ةيدلبب

ة˘يلو˘لا ة˘م˘صصا˘ع ن˘ع م˘ل˘ك
ق˘˘ير˘˘ح بو˘˘˘صشن ر˘˘˘ثإا ،راردأا
ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا لو˘ق˘˘ح˘˘لا د˘˘حأا˘˘ب
تقوط نيأا ،دياع نب رصصق
دا˘˘م˘˘خإا˘˘ب تما˘˘قو نا˘˘كم˘˘˘لا
قارتحا فلخ يذلاو قيرحلا

مت اميف ،ةر˘م˘ث˘م ة˘ل˘خ˘ن52
يقاب يف ليخنلا ةيقب ذاقنإا
ا˘م˘ي˘ف ةروا˘ج˘م˘لا لو˘˘ق˘˘ح˘˘لا
كرد˘˘لا ر˘˘صصا˘˘˘ن˘˘˘ع تح˘˘˘ت˘˘˘ف
ةفرع˘م˘ل ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ن˘طو˘لا
ءارو ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا با˘ب˘˘صسألا

ي˘ت˘لاو ق˘ير˘ح˘لا اذ˘ه عو˘قو
.ةلوهجم يقبت

مسساقلب يفيرسشوب

سصاخسشأا5 ـب مويلا يف نيعربتملل ىسصقألا دحلا تددح

مظنت فلوأاب ةيريخلا لبقتشسملا ةيعمج
مدلاب عربتلل ةلمح

لبقتصسملا ةيعمج تعرصش
مظن˘ت ي˘ف ف˘لوأا˘ب ة˘ير˘ي˘خ˘لا

ىل˘ع مد˘لا˘ب عر˘ب˘ت˘ل˘ل ة˘ل˘م˘ح
ة˘˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صسم
اريرصس نوتصس ةيئافصشتصسإلا
تق˘˘ل˘˘ط˘˘ناو ،ف˘˘لوأا ةر˘˘ئاد˘˘ب

د˘حألا مو˘ي عر˘ب˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘˘ع
ةدمل لصصاوتتصسو ،يصضاملا
،ا˘˘نرد˘˘صصم بصسح عو˘˘ب˘˘˘صسأا

وأا ظا˘˘ظ˘˘ت˘˘كÓ˘˘ل ا˘˘ب˘˘ن˘˘ج˘˘تو
تدد˘˘ح ،تقو˘˘لا ع˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘صضت
ى˘صصقألا د˘ح˘لا ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
ل نأا ،مويلا يف نيعربتملل

عم سصاخصشأا ةصسمخ زواجتي
ةقبصسملا ليجصستلا ةرورصض
نم˘صضت˘ي يذ˘لاو ،عر˘ب˘ت˘م˘ل˘ل
نكصسلا رقمو مصسلاو بقللا

هذه يتأاتو ،ةيومدلا ةرمزلاو
تاطاصشنلا راطإا يف ةلمحلا
ىتحو ،ةيعمجلل ةينماصضتلا

ءا˘بو˘˘ب سسا˘˘ن˘˘لا ل˘˘غ˘˘صشن˘˘ي ل
سضر˘م˘لا نو˘صسن˘يو ا˘نورو˘ك
ذقنت ةرطقل نوقحتصسي يذلا

ةدارإاب تو˘م˘لا ن˘م م˘ه˘تا˘ي˘ح
                                                                  .هللا

نمحرلادبع ‘اولب

حرسسملل يملاعلا مويلا ءايحإل

ةيحرشسم سضورع ثب
 نارهوب تنÎنألا Èع

يحرسسملا نانفلا ةباقن تثب
اسضورع نارهول يئامنيسسلاو
،تنرتنألا ربع ةيحرسسم
يملاعلا مويلا ءايحإا ةبسسانمب
72 مويل فداسصملا حرسسملل
ريبادتلا عم ايسشامت سسرام
يسشفت نم دحلل ةذختملا

امبسسح ،انوروك سسوريف ةحئاج
ميظنتلا اذه نم ديفتسسا
.يباقنلا

بيكرت مت ،راطإلا اذه يفو
نم ليتكوكل دهاسشم
ربع اهسضرع مت تايحرسسملا

ةباقنلل كوبسسيافلا ةحفسص
قلغ رارق دعب كلذو ةروكذملا
راطإا يف ةيفاقثلا لكايهلا
،91 ديفوك نم ةياقولا تاءارجإا

نانفلا ةباقن سسيئر هزربأا امك
،نارهول يئامنيسسلاو يحرسسملا

.دمحم يديسس لسضافلب
نم عطاقم طاسشنلا اذه نمسضتو
جاوز» ةيحرسسم لامعأا
عطاقم ثب مت امك ،’’يطارقتسسرأا

«نيجرهملا كرسس» نم
نم ناربتعت ناتللا «كييازوم»و
وأا) تماسصلا حرسسملا عون
ةئفل حمسس امم ،(ميموتنابلا
ملعلا عم ،اهتعباتم مكبلاو مسصلا
نم سضورعلا هذه عيمج نأا

دمحم يديسس لسضافلب فيلأات
ةجوبزوب روفغ جارخإاو
.يراوهلا

غ.لامأا
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ءاهنإل ديدج دعوم
يبوروألا مشسوŸا

،ةيبوروألا ةيدنألا ةطبار تلصصوت
ةركل يبوروألا داحتلا عم قافتا ىلإا
يف مصسو˘م˘لا ءا˘ه˘نإل ،«ا˘ف˘يو˘ي» مد˘ق˘لا
.لبقملا توأا

«ر˘˘ي˘˘صس ا˘˘ن˘˘يدا˘˘ك» ة˘˘عاذإا بصسح˘˘بو
تايرودلا ءاهنإا متيصس هنإاف ،ةينابصسإلا
تاصسفانملا لامكتصسا لبق ،ةيبوروألا
.ةيراقلا

تايرابملا بعل متيصس» :تفاصضأاو
ن˘كم˘˘ي لو ،ة˘˘ق˘˘ل˘˘غ˘˘م باو˘˘بأا ف˘˘ل˘˘خ
لاطبأا يرود تاهجاوم بعل داعبتصسا
ي˘˘˘ف ي˘˘˘˘بوروألا يرود˘˘˘˘لاو ا˘˘˘˘بوروأا

.«ةدياحُم بعÓم
،ا˘ًصضيأا حو˘ت˘ف˘م با˘˘ب˘˘لا» :تع˘˘با˘˘تو

ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘صصقإلا راودألا ة˘˘˘ما˘˘˘˘قإل
ةارا˘ب˘م ن˘م ة˘˘ي˘˘بوروألا تلو˘˘ط˘˘ب˘˘لا

.«نيتارابم نم لدب ،ةدحاو
مت لاح هنأا ىلإا ،ةعاذإلا تراصشأاو

توأا رهصش لئاوأا يف تايرودلا ءاهنإا
مصسوملا ق˘ل˘ط˘ن˘ي نأا ن˘كم˘ي ،ل˘ب˘ق˘م˘لا
.مداقلا ربمتبصس12 يف ديدجلا

رثكألا امه ،اينابصسإاو ايلاطيإا نأا ركذ
ءابو يصشفت نم ابوروأا يف اًررصضت

.ةيصضاملا ةرتفلا يف انوروك
مجنم سسكاجأا ..ماقرألا

ابوروأا ةقلامعل بهاوŸا
يدن˘لو˘ه˘لا سسكا˘جأا يدا˘ن رد˘صصت

ملاعلا ةيدنأا رثكأا ةمئاق ،مدقلا ةركل
ةصسمخلا ةيوركلا تايرودلا دمت يتلا
يتلاو ،نيبعÓلاب ابوروأا يف ةريبكلا
ع˘با˘ت˘لا مد˘ق˘لا ةر˘ك د˘صصر˘م ا˘هرد˘صصأا
.ةيصضايرلا تاصساردلل يلودلا زكرملل

نأا ،سسمأا ،هريرقت يف دصصرملا دكأاو
تلوطب ىلإا ابعل22 ردصص سسكاجأا
مهنيب نمو ،ىربكلا سسمخلا يرودلا

يذلا غنوي يد يكنيرف لثم نوبعل
يد سساي˘تا˘مو ة˘نو˘ل˘صشر˘ب ى˘لإا ل˘ق˘ت˘نا
.سسوتنفوجل مصضنا يذلا تخيل

ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا ا˘كي˘ف˘ن˘ب يدا˘ن ل˘ت˘˘حاو
مهنيب نم ابعل12ـب يناثلا زكرملا

وكيتلتأل لقتنا يذلا سسكيليف واوج
غرو˘بز˘لا˘صس لو˘ب د˘ير ءا˘جو ،د˘˘يرد˘˘م
02ـب ثلا˘ث˘لا ز˘كر˘م˘لا˘˘ب يوا˘˘صسم˘˘ن˘˘لا

يف لايرلل يناثلا قيرفلا ءاجو.ابعل
ابعل71 ردصص امدعب عبارلا زكرملا
،ىربكلا ة˘صسم˘خ˘لا تا˘يرود˘ل˘ل ط˘ق˘ف
يف ةنولصشربل يناثلا قيرفلا ءاج اميف
ابعل11 د˘ي˘صصر˘ب11ـلا ز˘كر˘م˘لا
.بصسحف

..يشسليششت سضفري وششناشس
ةروشصلا ‘ قÓمع يئانثو

سضفر ،ةيفح˘صص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘صشك
ا˘˘ي˘˘صسورو˘˘ب م˘˘ج˘˘ن و˘˘صشنا˘˘˘صس نودا˘˘˘غ
ه˘ق˘˘ير˘˘ف ن˘˘ع ل˘˘ي˘˘حر˘˘لا ،د˘˘نو˘˘م˘˘ترود
ي˘˘صسل˘˘ي˘˘صشت فو˘˘ف˘˘صصل ما˘˘م˘˘˘صضنلاو
.يزيلجنإلا

نأا ،«وتاكر˘ي˘م و˘تو˘ت» ع˘قو˘م ر˘كذو
رثكألا يدانلا وه دتيانوي رتصسصشنام
مصسوملاب وصشناصس عم دقاعتلا نم اًبرق
02) و˘صشنا˘صس نأا فا˘˘صضأاو .ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا

فوفصصل مامصضنلاب متهم ريغ (اًماع
ن˘ي˘طا˘ي˘صشلا» سسكع ى˘˘ل˘˘ع ،زو˘˘ل˘˘ب˘˘لا
عم تاصشقانم نورجي نيذلا «رمحلا
ل˘ظ ي˘ف ،ع˘ي˘با˘صسأا ةد˘ع ذ˘ن˘م بعÓ˘لا

.اًصضيأا همصض يف ديردم لاير ةبغر
ىلإا تراصشأا ةيفحصص ريراقت تناكو

ىلع رقتصسا دنومترود ايصسوروب نأا
حا˘ن˘ج ،سسيرو˘ت نار˘ي˘ف ع˘م د˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا
لمتحملا ليحرلا سضيوعتل ،ايصسنلاف
و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘˘ف و˘˘صشنا˘˘صس ه˘˘م˘˘ج˘˘ن˘˘ل
.لبقملا يفيصصلا
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ةدحاو ةلاح ‘ ةيليبششإا ـل دوعيشس سشتيتيكار ةزئاج :افليشس ودرانرب
«غيل ÈÁÒلا»ـب حÓشص

ةقحتشسم Òغ
ودرا˘نر˘ب ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا ىر˘ي

نأا ،يتيصس رتصسصشنام مجن ،افليصس
مل ،ق˘ير˘ف˘لا ي˘ف ه˘ئÓ˘مز سضع˘ب
مصساوملا ةيدرفلا زئاوجلا اوققحُي
يتلا ةيد˘نألا بب˘صسب ؛ة˘ي˘صضا˘م˘لا
لئا˘صسو ع˘م ر˘ب˘كأا ةو˘ق˘ب ع˘ت˘م˘ت˘ت
لÓ˘خ ،ا˘ف˘ل˘ي˘صس لا˘قو.مÓعإلا

«رو˘ب˘ي˘بر ر˘ي˘صشي˘ل˘ب» ع˘م هراو˘˘ح
:«مارغت˘صسنإا» ى˘ل˘ع ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا
دمتعت ةيدرفلا زئاوجلا نأا دقتعأا»
سضعبو ،ءايصشألا نم ديدعلا ىلع
عم ربكأا ةطلصسب عتمتت ةيدنألا

.«تامظنملاو مÓعإلا لئاصسو
لاثملا ليبصس ىلع» :فاصضأاو

،اكيفنبل تبعل اذإا ،لاغتربلا يف
زو˘ف˘ل˘ل ر˘ب˘˘كأا ة˘˘صصر˘˘ف كيد˘˘ل˘˘ف
عم بعللاب ةنراقم ،ةيدرف ةزئاجب
.«طصسولا قرف دحأا

ةثÓثلا مصساوملا يف» :عباتو
ن˘˘ي˘˘ب نا˘˘ك عار˘˘صصلا ،ةر˘˘˘ي˘˘˘خألا

،لو˘بر˘ف˘ي˘لو ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسصشنا˘م
غيل ريميربلا بقل انققح نحنو
،ةطقن03ـب ان˘ف˘ل˘خ او˘نا˘ك م˘هو
امصسوم مدق نيورب يد نفيكو
حÓ˘˘صص د˘˘م˘˘ح˘˘مو ،قد˘˘صص˘˘ُي ل
،فاد˘هألا ن˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا ل˘˘ج˘˘صس
بعل ل˘صضفأا ةز˘ئا˘ج او˘˘ح˘˘ن˘˘مو
.«حÓصصل

ةزئاجب جوت دق ،حÓصص ناكو
،غيل ريميربلا يف بعل لصضفأا
زد˘ير˘لا ع˘م لوألا ه˘م˘صسو˘م ي˘ف
ءاذحلا بناجب ،(8102‐7102)
.ةلوطبلل فادهك يبهذلا

يد نفيك مصسوملا اذه» :متخو
نكلو ،اًعئار امصسوم مدق نيورب

،بيترتلا يف مهفلخ اًيلاح اننأل
نم بعل زوفي نأا لمتحملا نم
.«ةزئاجلاب لوبرفيل

هئÓمز نأا ىلإا ،افليصس راصشأاو
ا˘˘ف˘˘ل˘˘ي˘˘صس د˘˘ي˘˘فاد ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف
م˘ت˘ي م˘ل ،ور˘˘يو˘˘غأا و˘˘ي˘˘جر˘˘ي˘˘صسو
ا˘م˘ي˘ف ،د˘ي˘ج ل˘كصشب م˘هر˘˘يد˘˘ق˘˘ت
.ةيدرفلا زئاوجلاب قلعتي

نا˘˘ف˘˘يإا ي˘˘تاور˘˘˘كلا م˘˘˘صسا ط˘˘˘ب˘˘˘ترا
ط˘˘˘صسو ط˘˘˘خ بعل سشت˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي˘˘˘˘كار
هقيرف فوفصص ىلإا ةدوعلاب ،ةنولصشرب
وتاكر˘ي˘م˘لا لÓ˘خ ،ة˘ي˘ل˘ي˘ب˘صشإا ق˘با˘صسلا
.لبقملا يفيصصلا

ي˘ه˘ت˘ن˘ي يذ˘لا سشت˘ي˘ت˘ي˘˘كار ىد˘˘بأاو
ف˘ي˘صص ي˘ف «ا˘نار˘غو˘ل˘ب˘لا» ع˘م هد˘ق˘˘ع
ةدو˘ع˘˘لا ي˘˘ف ةد˘˘يد˘˘صش ة˘˘ب˘˘غر ،1202
نم جر˘خ ا˘مد˘ع˘ب ،ي˘صسلد˘نألا يدا˘ن˘ل˘ل

،ةريخألا ةرتفلا يف اصسرابلا تاباصسح
.ةليدب ةقرو درجم تابو

ةرادإا سسل˘ج˘م ل˘˘خاد رد˘˘صصم لا˘˘قو
ل ةصصاخ تا˘ح˘ير˘صصت ي˘ف ،ة˘ي˘ل˘ي˘ب˘صشإا
دقاعتلل لاومأا يأا عفدي نل ةيليبصشإا»
.«لبقملا فيصصلا يف سشتيتيكار عم

يف ةقروك هدوجو ةيناكمإا لوحو
عم دقاع˘ت˘ل˘ل ا˘نار˘غو˘ل˘ب˘لا تا˘صضوا˘ف˘م
،ة˘ي˘ل˘ي˘ب˘صشإا ع˘فاد˘م سسو˘لرا˘ك و˘غ˘˘ي˘˘يد

نم اًمامت ةصضوفرم ةركفلا» :حصضوأا
.«انبناج

عم دقاعتلل ةديحولا ةلاحلا» متتخاو
نل ،اًرح اًبعل نوكي نأا وه سشتيتيكار
ةنولصشربل لاومأا عفد فيلاكت لمحتن

.«عفترملا هبتار اًصضيأاو
هبصضغ ىد˘بأا سشت˘ي˘ت˘ي˘كار نأا ر˘كذ˘ي

ود˘نو˘م ة˘ف˘ي˘ح˘˘صص ع˘˘م هراو˘˘ح لÓ˘˘خ
ةرادإا ل˘صصاو˘ت مد˘ع ن˘م ،و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد
.نآلا ىتح هعم ةيليبصشإا

ملاعلأ لطب نع يلختلاب «يج.صسأأ.يبلأ» عانقاب ليفك نويلم052

يبابم وحن كرحتلل لوبرفيل عفدي ناديز رارشصإا
يناطيرب يفح˘صص ر˘ير˘ق˘ت ف˘صشك

،ناد˘يز ن˘˘يد˘˘لا ن˘˘يز نأا sن˘˘ع ،سسمأا
ع˘˘فد˘˘ي د˘˘ق ،د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير برد˘˘˘م
م˘˘صض و˘˘ح˘˘ن ي˘˘ع˘˘صسل˘˘ل لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘˘ل
م˘ج˘ن ،ي˘با˘ب˘م نا˘ي˘ل˘ي˘ك ،ي˘صسنر˘˘ف˘˘لا
.نامريج ناصس سسيراب

«ن˘˘˘صص اذ» ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صص تلا˘˘˘قو
،ناديز نيدلا نيز sنإا ،ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا

ى˘ل˘ع ر˘صصي ،د˘يرد˘˘م لا˘˘ير برد˘˘م
،لوبرفيل م˘ج˘ن ،ي˘نا˘م و˘يدا˘صس م˘صض
.لبقملا فيصصلا يف

،د˘يرد˘م لا˘˘ير sنأا ى˘˘لإا ترا˘˘صشأاو
لÓ˘خ ،ي˘نا˘م ي˘ل˘ث˘م˘م ع˘م ل˘صصاو˘ت
ر˘ي˘غ ل˘˘كصشب ة˘˘ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا

نأاصشب تاصضوا˘ف˘م ءار˘جإل ،ي˘م˘صسر
.ةقفصصلا

طغصضي نل ينام sنأا تحصضوأاو
،ةرداغملا لجأا ن˘م لو˘بر˘ف˘ي˘ل ى˘ل˘ع
«زد˘˘˘ير˘˘˘لا» ي˘˘˘لوؤو˘˘˘˘صسم sنأا ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك
امك ،يلاغنصسلا مجنلاب نوكصسمتي

«ي˘غ˘نر˘ي˘م˘لا» ما˘م˘ت˘˘ها تقو ثد˘˘ح
˘ما˘ع˘لا ي˘ف ،حÓ˘صص د˘˘م˘˘ح˘˘م م˘˘صضب
ءارغإا مت اذإا هsنأا تركذو.يصضاملا

sنإا˘ف ،ي˘كل˘م˘ل˘˘ل لا˘˘ق˘˘ت˘˘نÓ˘˘ل ي˘˘نا˘˘م

مصضل روفلا ىلع كرحتيصس لوبرفيل
ناصس سسيرا˘ب م˘ج˘ن ي˘با˘ب˘م نا˘ي˘ل˘ي˘ك
نم» :ة˘ف˘ي˘ح˘صصلا تلا˘قو.نامريج
ىلع لوبرفيل لصصحي نأا عقوتملا

ةقفصص يف ينيلرتصسإا نويلم051
001 ة˘فا˘صضإل جا˘ت˘ح˘ي˘˘صسو ،ي˘˘نا˘˘م
عانقإل ،ةلواطلا ىلع ىرخأا نويلم

يذ˘لا ي˘با˘ب˘م كر˘ت˘ب نا˘مر˘ي˘ج نا˘˘صس
:sنأا تفا˘˘˘صضأاو.«ديدج˘ت˘لا سضفر˘ي ى˘عر˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا سسبÓ˘˘م˘˘لا ة˘˘كر˘˘صش»
مصسح ي˘ف اًرود بع˘ل˘ت˘صس لو˘بر˘ف˘ي˘ل

ن˘م ه˘sنأاو ا˘م˘ي˘صسل ،ي˘با˘ب˘م ة˘ق˘ف˘صص
زد˘ير˘لا حا˘˘برأا لو˘˘صصو ع˘˘قو˘˘ت˘˘م˘˘لا
نويلم001 ى˘لإا ا˘ه˘ع˘م ة˘يو˘ن˘صسلا

دق لوبرفيل» :تعباتو.«ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘صسإا
لمحتب اًصضيأا سسبÓملا ةكرصش عنقي

004 غلابلا يبابم بتار نم ءزج
اميصس ل ،اًيعوبصسأا ينيلرتصسإا فلأا

ززعيصس يصسنرفلا مجنلا دوجو نأاو
لكصشب نا˘صصم˘ق˘لا تا˘ع˘ي˘ب˘م حا˘برأا

.«ريبك

دقع ةرغث دشسفي طرشش
لايرلا ىلع دنلاه

ايشسوروب مجاهم ،دنلاه غنيلريإأ يجيورنلأ تاب
ةينابشسإلأ مÓعإلأ لئاشسو يف ثيدحلأ راثم ،دنومترود

.فيشصلأ أذه همشضب ديردم لاير مامتهأ لظ يف ،أًرخؤوم
يدانلأ ةبغر نع ةينابشسإلأ «اكرام» ةفيحشص تفششكو

لظ يف اميشس ل ،يجيورنلأ يلودلأ عم دقاعتلأ يف يكلملأ
هتميق غلبت ،دنومترود عم هدقع يف يئأزج طرشش دوجو

.وروأأ نويلم07 وحن
كلت «ايناملأأ تروبشس ياكشس» ةكبشش تفن ،اهتهج نم

نل ،روكذملأ يئأزجلأ طرششلأ نأاب تدافأأ ثيح ،معأزملأ
.فيشصلأ أذه قبطُي

متي ،اًيئأزج اًطرشش نيفرطلأ نيب مربملأ دقعلأ نمشضتو
،اًماع91ـلأ بحاشص عيقوت ىلع فشصنو ماع دعب هقيبطت

.(1202 فيشص) يشضاملأ يفناج يف ناك يذلأو
اًلح لثمي دق يذلأ ،دنلاه عيقوتب رفظلل لايرلأ جاتحيو

ذنم ،يكلملأ قيرفلأ اهنم يناعي يتلأ ،ةيموجهلأ ةمزأÓل
ىلإأ ودلانور ونايتشسيرك يخيراتلأ هفأده ليحر

.8102 ماع صسوتنفوج
لجشس ،يشضاملأ رياني يف دنومترود ىلإأ همامشضنأ ذنمو
ةأرابم11 يف هتكراششم لÓخ اًفده21 باششلأ مجاهملأ

.تاقباشسملأ ةفاكب
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يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا دا˘˘ح˘˘تلا سسرد˘˘ي
يرودلاب ةصصاخلا ةطخلا قيبطت
لا˘م˘كت˘صسا ل˘˘جأا ن˘˘م ،ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلا

ن˘م ي˘لا˘ح˘لا م˘صسو˘م˘لا تا˘يرا˘˘ب˘˘م
.«غيل ريميربلا»

«رور˘ي˘˘م» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صصل ا˘˘ًق˘˘فوو
ةيموكح ةقيثو نإا˘ف ،ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا

نأا تف˘صشك ا˘ي˘لا˘ط˘يإا ي˘˘ف ة˘˘بر˘˘صسم
نودب دوعت دق يرودلا تايرابم
.لبقملا ماعلا ىتح روهمج

داحتلا نأا ىلإا ةقيثولا تراصشأاو
نيبعÓلا لك عصضخيصس يلاطيإلا

يف ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف تارا˘ب˘ت˘خل
دوعت نأا ىلع ،لبقملا رهصشلا ةيادب
يهتنيو ،يام13 موي تايرابملا
.توأا يف مصسوملا

دا˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘تلا نأا تح˘˘˘˘˘˘˘˘صضوأاو
سسفن قيب˘ط˘ت سسرد˘ي يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا

بع˘ل˘لا رار˘م˘ت˘صساو ،ة˘ط˘خ˘˘لا هذ˘˘ه
لبقملا مصسوملا يف ةغراف تاجردمب

ل˘ك نأا ر˘كذ˘˘ي.1202 ءا˘ت˘صش ى˘ت˘حو
ةفقوتم ىربكلا ةيبوروألا تلوطبلا

بب˘صسب ،ى˘م˘صسم ر˘ي˘˘غ ل˘˘جأل ا˘˘ًي˘˘لا˘˘ح
.انوروك سسوريف يصشفت

مجاهم سشت˘ي˘فو˘م˘ي˘هار˘بإا نا˘تلز برد˘ت
لÓخ ،يديوصسلا يبرماه يدان عم ،نÓيم
ببصسب ملاعلا يف يوركلا طاصشنلا فقوت

ةبون هيلع رثؤوت ملو انوروك سسوريف ةحئاج
ى˘ل˘ع هد˘يد˘صست ءا˘ن˘ثأا لا˘ع˘صسلا ن˘م ةر˘˘ي˘˘صصق
.ىمرملا

يلودلا مجاهملا سشتيفو˘م˘ي˘هار˘بإا سضا˘خو
بختنمل يخيراتلا فادهلا ،اقباصس يديوصسلا
ي˘بر˘ما˘ه ي˘ف ة˘˘صصح كل˘˘م˘˘ي يذ˘˘لاو هدÓ˘˘ب
ة˘صصح ،ي˘ل˘ح˘م˘لا يرود˘˘لا ي˘˘ف سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا
عوطصس نم اجيزم تدهصش ةلماك ةيبيردت
ةر˘ت˘ف˘ل جو˘ل˘ث˘لاو در˘ب˘لا طو˘ق˘˘صسو سسم˘˘صشلا
.ةريصصق

ايلاطيإا يف ماعلا لزعلا تاءارجإا لظ يفو
تلوطبلا كلذ˘كو كا˘ن˘ه يرود˘لا ف˘قو˘تو
بصسب ةددحم ريغ ةرتفل ىربكلا ةيلحملا

ىلإا سشتيفوميهاربإا داع ،91 ديفوك ةحئاج
كانه تاطلصسلا ذ˘خ˘ت˘ت ثي˘ح ،م˘لو˘ه˘كو˘ت˘صس

.ىرخلا دÓبلا نم ةمارصص لقأا اجهن
ءاقبلاب تاكرصشلا نم ديدعلل حامصسلا متو

ىلإا تاعمجتلاب احومصسم لازي لو ةحوتفم
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ةدو˘ع ع˘م ادر˘ف05 ل˘صصي ا˘˘م
.بيردتلل ةيدنألا

سسي˘˘ئر لو˘˘صسكي نو˘˘ف درا˘˘صشت˘˘˘ير لا˘˘˘قو
ةينويزفلتلا (يت.يف.سسإا) ة˘ط˘ح˘م˘ل ي˘بر˘ما˘ه
لأا˘صس د˘ق˘ل» ي˘صضا˘م˘لا عو˘ب˘صسألا ة˘يد˘يو˘صسلا
بيردتلا هنكمي ناك اذإا ام (سشتيفوميهاربإا)
يتلا ةدملا يردأا ل ،تقفاو عبطلابو انعم
فقوتي عبطلاب اذه نأل انعم اهيف بردتيصس
.«ملاعلا يف ثدحيصس ام ىلع

بعÓلا لخد مويلا بيردتلا ةياهن برقو
نم ةريصصق ةبون يف اماع83 هرمع غلابلا
هنكل ديدصستلل دعتصسي ناك امنيب ،لاعصسلا
تاديدصستلا نم ديدعلا قلطأاو اعيرصس ىفاعت
.ىمرملل ايلعلا ةيوازلا يف ةرصشابملا

ةنولششربو لايرلا عارشص لعششُي غنايمابوأا
نع ،يصسنرف يفحصص ريرقت فصشك

ا˘غ˘ي˘ل˘لا ي˘ب˘ط˘ق ن˘ي˘ب سسر˘صش عار˘صص
ر˘ف˘ظ˘ل˘ل ،ة˘نو˘ل˘صشر˘بو د˘يرد˘م لا˘ير
غنايمابوأا رييب ينوباجلا تامدخب
وتاكريملا لÓخ ،لا˘ن˘صسرآا م˘جا˘ه˘م
.يفيصصلا

عم غنايما˘بوأا د˘ق˘ع ي˘ف ى˘ق˘ب˘ت˘يو
ل˘˘با˘˘قو ،د˘˘ي˘˘حو ما˘˘ع لا˘˘ن˘˘صسرآا

هدقع ديد˘ج˘ت تا˘صضوا˘ف˘م
د˘م˘ت˘ع˘ي˘صس ثي˘ح ،ددر˘ت˘ب
سصر˘˘˘ف ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع هرار˘˘˘˘ق
ل˘˘هأا˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
.ابوروأا لاطبأا يرودل

دوقي ةنو˘ل˘صشر˘ب نا˘كو
تمعزو ،همصضل قابصسلا
ر˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا سضع˘˘˘˘˘ب
نإا ،ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘صسإلا
غنايمابوأا
لز˘ن˘م ىر˘ت˘صشا
،ا˘ي˘نو˘لا˘ت˘ك ي˘˘ف
ا˘نار˘غو˘ل˘ب˘لا ن˘كل
ر˘ع˘صس ى˘ل˘˘ع تا˘˘ظ˘˘ف˘˘ح˘˘ت ه˘˘يد˘˘ل
هينج نويلم06 غلابلا بعÓلا
رعصس ه˘نأا ىر˘يو ،ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘صسإا

.هدقع نم ريخألا ماعلا يف بعÓل اًدج عفترم
حتف ،ةنولصشرب عجارت نإاف ،ةيصسنرفلا «لوبتوف سسنارف» ةفيحصص بصسحبو

.لانصسرآا عم تاصضوافم يف لعفلاب لخد يذلاو ،ديردم لاير مامأا بابلا
،غنايمابوأل طيصسو ر˘ب˘ع ل˘صصاو˘ت د˘يرد˘م لا˘ير» :ة˘ف˘ي˘ح˘صصلا تفا˘صضأاو

.«ينيلرتصسإا هينج نويلم04ـب ينوباغلا ةميق ردقُيو
يف يغنري˘م˘لا ن˘ع سشت˘ي˘فو˘ي ا˘كو˘ل ي˘بر˘صصلا ل˘حر˘ي نأا ع˘قو˘ت˘م˘لا ن˘مو

ة˘ي˘نا˘كمإا ما˘مأا با˘ب˘لا ح˘ت˘ف˘ي ا˘م˘م لا˘ن˘صسرآا را˘ظ˘نأا بذ˘ج يذ˘لاو ،ف˘ي˘صصلا
.ينوباجلا ةقفصص مصسح يف باصشلا مجاهملا لÓغتصسا

ةقفصصلا مامتإا نأا ىري ديردم لاير نإاف ،كلذ مغر هنأا ىلإا ،ريرقتلا راصشأاو
.هيلع ءاقبإÓل ةيوق اًبرح لانصسرآا لذبي نأا عقوتيو ،اًبعصص نوكيصس

لاح لصضفُي لانصسرآا نكل ،دتيانوي رتصسصشنامب جنايمابوأا مصسا طبتراو
.يجراخ ٍدانل نوكي نأا هعيب ررق

يليبمودن ‘ طيرفتلا سضفري ماهنتوت
تامدخب رف˘ظ˘ل˘ل ة˘نو˘ل˘صشر˘ب ى˘ع˘صسي

بعل يليبمودن ي˘ج˘نا˘ت ي˘صسنر˘ف˘لا
،يزيلجنإلا ماهنتوت طصسو طخ
ة˘ي˘ف˘ي˘صصلا تلا˘ق˘˘ت˘˘نلا لÓ˘˘خ
.ةلبقملا

ودنوم» ةفيحصص بصسحبو
نإاف ،ةيناب˘صسإلا «و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد
اًد˘˘ع˘˘ت˘˘صسم سسي˘˘ل ما˘˘ه˘˘ن˘˘تو˘˘˘ت
سضور˘˘ع ى˘˘لإا عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘صسÓ˘˘˘ل
ر˘يرا˘ق˘ت˘لا م˘غر ،ي˘ل˘ي˘ب˘مود˘˘ن˘˘ل
ن˘ي˘ب ة˘مزأا دو˘جو لو˘ح ةر˘ي˘˘خألا
ق˘ير˘ف˘ل˘ل ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لاو بعÓ˘لا

.وينيروم هيزوج
نم يليبمودن عم دقاعت دق ماهنتوت ناكو

نييÓم01 ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘ب ،وروأا نو˘˘ي˘˘ل˘˘م06 ل˘با˘ق˘م نو˘ي˘ل فو˘ف˘˘صص
.5202 فيصص يف هدقع يهتنيو ،تاريغتمك

دهجب ماق ماع لبق هنأا ،يزيلجنإلا يدانلا ركذتي» :ةفيحصصلا تفاصضأاو
.«يليبمودن عيب يف ركفي لو ،اريبك ايلام اغلبم عفدو حصضاو

هنأل ،ةنولصشرب يلوؤوصسم باجعإا ريثُي ،يليبمودن نأا ىلإا ،ريرقتلا راصشأاو
ليحرلا عم ،قيرفلا طصسو طخ ميعدتل ةبولطملا تايناكمإÓل اًدج بصسانم
.سشتيتيكار نافيإاو لاديف وروترأل لمتحملا

يشسنرفلا يرودلا ذاقنإا ويرانيشس
نيد˘عو˘م ،ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘يد˘نألا ة˘ط˘بارو ي˘صسنر˘ف˘لا ةر˘كلا دا˘ح˘تا دد˘ح

سسرام31 ذنم تفقوت ي˘ت˘لا ،يرود˘لا ة˘ق˘با˘صسم فا˘ن˘ئ˘ت˘صسل ن˘ي˘ل˘م˘ت˘ح˘م
.دجتصسملا انوروك سسوريف يصشفت ببصسب ؛يصضاملا

فانئتصسا يئدبم لكصشب ددحت هنأا ،ةيصسنرفلا «بيكيل» ةفيحصص تركذو
يئاهنلا رارقلا نأا ةدكؤوم ،لبقملا ناوج71 وأا3 موي يصسنرفلا يرودلا
.ةيحصصلا لاوحألا روطتل اقفو ددحتيصس

1202/0202 ديدجلا مصسوملا قÓطنا دعوم اصضيأا ددحت هنأا تحصضوأاو
.(توأا7) يلصصألا دعوملا نم نيعوبصسأا دعب ،لبقملا توأا32 موي

،لبقملا ةيليوج52 يف يهتني نأا ررقت ،يراجلا يرودلا نأا ىلإا تتفلو
،طوبهلاو دوعصصلا ىلع ةلصصافلا تايرابملا ةماقإل ةحاصسم كرت لجأا نم
.لبقملا توأا2 موي تاصسفانملا عيمج يهتنت ثيحب

نم ،ةليلق تاعاصس لبق تفقوت ،يصسنرفلا يرودلا ةقباصسم نأا ركذي
.92 ةلوجلا قÓطنا

جولثلا طشسو ايعامج ابيردت سضوخي سشتيفوميهاربإا

صصوحفلل ÚبعÓلا عاضضخإا عم روهمج نود تايرابŸا بعل لÓخ نم

طاششنلا فانئتشسل ةيلاطيإا ةطخ قرشسي «غيل ÈÁÒلا»

يرايلاك Òهامج
Ëدقلا جيوتتلا ركذتت

ةرك ري˘ها˘م˘ج تل˘ف˘ت˘حا
،سسمأا لوأا ةيلاطيإلا مدقلا
بقل ىلع اًماع05 رورمب
هب زاف يذلا ديحولا يرودلا

لئاصسو تصصرحو.يرايلاك
ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘لا˘ط˘˘يإلا مÓ˘˘عإلا
زوف˘لا تا˘ير˘كذ عا˘جر˘ت˘صسا
يرود˘لا˘ب د˘ي˘˘حو˘˘لاو لوألا
.يلاطيإلا بونج˘لا ق˘ير˘ف˘ل
اتيزاجل» ةفيحصص تداعأاو
فÓغ رصشن «تروبصس ولليد
31 خ˘˘يرا˘˘ت˘˘ب ا˘˘ه˘˘˘ل م˘˘˘يد˘˘˘ق
مويلا ،0791 ناصسين/ليربأا
زو˘ف˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘ل ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا
ناو˘ن˘˘ع˘˘ب نا˘˘كو ،بق˘˘ل˘˘لا˘˘ب
،«يرا˘ي˘لا˘˘ك ي˘˘ف يرود˘˘لا»
ةرو˘ط˘صسأÓ˘ل ةرو˘صص ى˘ل˘عأا
و˘هو ا˘ف˘ير ي˘ج˘ي˘ج ة˘ي˘ح˘˘لا
قيرف بعلم ل˘خاد ل˘ف˘ت˘ح˘ي

لجصسو.اين˘يدر˘صس ةر˘يز˘ج
ريده مصساب فورعملا ،افير
ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف ا˘فد˘ه ،د˘عر˘لا
ىلع ه˘ق˘ير˘ف ا˘ه˘ب زا˘ف ي˘ت˘لا
ى˘لإا ىدأا ا˘˘م˘˘م ،0‐2 يرا˘ب
م˘صسح ي˘ف ق˘ير˘˘ف˘˘لا حا˘˘ج˘˘ن
نيتارابم ى˘ق˘ب˘ت ع˘م بق˘ل˘لا

يف ،ةقباصسملا ة˘يا˘ه˘ن ى˘ل˘ع
ر˘صسخ يذ˘لا ه˘تاذ تي˘قو˘ت˘لا
سسف˘ن˘˘ب سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ي ه˘˘ي˘˘ف
.ويصستل بعلم يف ةجيتنلا

يف يرايلاك ةمئاق تلخو
ةريزج ءانبأا نم تقولا كلذ
7و ا˘ف˘ير ن˘كل ،ا˘ي˘˘ن˘˘يدر˘˘صس

كل˘ت ن˘م ن˘ير˘خآا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عل
سشيعلا يف اورمتصسا ةمئاقلا
ءاهنإا د˘ع˘ب ى˘ت˘ح ةر˘يز˘ج˘لا˘ب
.ةيوركلا مهتريصسم

12 لجصس دق افير ناكو
اهلجصس24 لصصأا نم افده
،م˘صسو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف يرا˘˘ي˘˘لا˘˘ك
ني˘فاد˘ه˘لا بي˘تر˘ت رد˘صصتو
ة˘ع˘برأا ي˘ف ة˘ث˘لا˘ث˘لا ةر˘م˘ل˘˘ل
عا˘فد˘ل˘ل نا˘ك ن˘˘كل ،ماو˘˘عأا
11 ىقلت ثيح ،سصاخ رود
ةارابم03 يف طقف افده
.اهصضاخ

ويششتلاكلا فانئتشسا نم رذحي يÒينار
ةيدصسجلا رطاخملا ءازإا رذحلا يخوتب ،ايرودبماصس بردم يريينار ويدوÓك بلاط

سسوريف ةمزأا ببصسب ،مصسوملا تاصسفانم فانئتصسا دنع نوبعÓلا اههجاوي دق يتلا
.انوروك

عيمج نيب انوروك سسوريف ىودعب تاباصصإلا نم اررصضت رثكألا ايرودبماصس ناكو
.يلاطيإلا يرودلا ةيدنأا

بقللا مصسح لدعلا نم هنأا مغر هنإا ،1 ويدار ةطحمل تاحيرصصت يف يريينار لاقو
.للخلا سضعب هب ناك مصسوملا اذه نأا ربتعي هنكل ،بعلملا ةيصضرأا ىلع لوزنلا كلذكو

نيبعÓلا ىلإا انوروك سسوريفب ىودعلا لاقتنا نع نÓعإلا ،يصضاملا رهصشلا دهصشو
يبصسروت نترومو انيموغ ل ونينوطنأاو لادكيإا نيبلأاو يلوك رمعو ينيدايباغ ولونام
.يدانلا يف نيلماعلا نم نينثا بناج ىلإا يكصسينصشيريب سشوترابو يلوابيد ويبافو

.اوفاعت دق ابيرقت يدانلا يف نيباصصملا عيمج نأا يريينار فاصضأاو
ةيادبلا يف هصصحف جئاتن تءاج بعل يدل .هبقاوع فرعي دحأا ل سضرم هنإا» عباتو

تءاج مث هلزنم يف ةفيفخ تابيردت ةصسرامم لصصاوو .ةيبلصس ىلإا تلوحت مث ةيباجيإا
.«اقح رذحلا يخوت انيلع .اددجم ةيباجيإا هصصحف جئاتن



ةيلودلأ تايرابملأ لك ليجأات يف ركفت «افيفلأ»
1202 ىلإأ

0202 ةنشس ءاهنإل نوهجتي ايقيرفإا لاطبأا
  ةارابم يأا سضوخ نود

نأا امب ،0202 ةنصس لÓخ ةارابم يأا سضوخ مدعل ايقيرفإا لاطبأا هجتي
لÓخ ةيلودلا تايرابملا لك ليجأات يف ركفي مدقلا ةركل يلودلا داحتلا
.1202 ةياغ ىلإا ةيلاحلا ةرتفلا

بختنم مامأا سسرام رهصش لÓخ نيتارابم بعل ددصصب بختنملا ناكو
تايفصصت يف ،ناوج رهصش لÓخ ةيمصسر ىرخأاو ةيدو ةارابمو يوبابميز
قÓطنا لبق ةيدو ىرخأاو ةيمصسر ربمتبصس رهصش ةارابم اذكو ،1202 ناك
ربمفونو ر˘بو˘ت˘كأا ي˘ف2202 رطق م˘لا˘ع˘لا سسأا˘ك تا˘ي˘ف˘صصت تا˘ي˘لا˘ع˘ف
رمي يذلا يلاحلا عصضولا لظ يف Óجؤوم تاب ءيصش لك نأا لإا ،نيمداقلا
.«انوروك» سسوريف يصشفت ببصسب ملاعلا هب

،مدقلا ةركل يلودلا داحتإلا سسيئر بئان ينايلجاتنوم روتكيف دكأاو
نأا يزيل˘ج˘نلا «سسترو˘ب˘صس يا˘كصس» ع˘قو˘م ا˘ه˘ب سصخ تا˘ح˘ير˘صصت ي˘ف
،1202 ماع ةياغ ىلإا ةيلودلا تايرابملا لك ليجأاتل هجتتصس «افيفلا»
تلوطبلا ءاهنا ىلع نوكيصس نهارلا تقولا يف زيكرتلا نا احصضوم
.ةيلودلا تاءاقللا ىلع زيكرتلا اهدعبو ةيلحملا

ب.م.يرشسيإأ

غنيتروشس يف تقلأات يتلا بهاوملا ةمئاق يف يناميلشس
راعملا وكانوم يدان مجاهم يرئازجلا يلودلا يناميلصس مÓصسإا زجح

عم اريبك اقلأات او˘فر˘ع ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ة˘م˘ئا˘ق ي˘ف نا˘كم ،ر˘ت˘ي˘صسل ن˘م
.غنيتروبصس

نيبعÓل ةنوكملا قرفلا لوح لوطم اريرقت «ةقيقد09» عقوم دعأاو
نم ،ابوروأل ابعل71 هريدصصت لظ يف ةمئاقلا يف غنيتروبصس يدان ءاجو
يف لاحرلا طح يذلا قبصسألا دادزولب بابصش قيرف بعل يناميلصس مهنيب
د˘يد˘ع ي˘ف برا˘ج˘ت سضو˘خو ءاو˘جألا ر˘ي˘ي˘غ˘ت ل˘ب˘ق ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا يدا˘˘ن˘˘لا
.ةيصسنرفلا ةلوطبلا اهرخآا ةيبوروألا تلوطبلا

ب.م.يرشسيإأ
ةيعامجلأ تابيردتلأ يف هجامدنأ راظتنأ يف

فيقوت ديدمت نم ديفتشسم ربكأا لاطع
اشسنرفب يشضايرلا طاششنلا

يصسنرفلا يرودلا يف نيطصشانلا نييرئازجلا نييلودلا ةدوع لجأاتتصس
ةيليوج رهصش لبق نوكت نل يتلاو ةصسفانملا ءاوجأا ىلإا مهتيدنأا ةقفر
رجحلا ةرتف ديدمتب يصسنرفلا سسيئرلا ةذختإا يذلا رارقلا دعب ،مداقلا
ةباصصإلا تلاح عافترإا ببصسب لبقملا يام ةياغ ىلا اصسنرف يف يحصصلا
لاطع فصسوي نيديفتصسملا زربأا نا ودبيو.«91‐ديفوك» سسوريفب
،هتاف ام كرادتل هل ةيتاوم ةصصرف نوكتصس سسين بعلو يرئازجلا يلودلا
ريصضحتلاو هتقايل عاجرتصساب هل حمصسي ام ةيدرفلا تابيردتلا يف أادب يذلا
يذلا باطخلا دعب رارقلا اذه ءاج ،«1غيللا» ةصسفانملل ةدوعلا لبق ديجلا
عنم ادكؤوم ،دÓبلا يف سسوريفلا تادجتصسم سصوصصخب مايأا لبق هاقلأا

ةيليوج فصصتنم ةياغ ىلا ةيفاقث وأا ةيصضاير تاعمجت يا ميظنت مدعو
يذلا يصسنرفلا يرود˘لا تا˘صسفا˘ن˘م ءا˘ن˘ث˘ت˘صسإا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘مو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا
ديدعلا دجاوت ىلإا ةراصشإلا ردجت ىلوأا ةلحرمك روهمج نودب فنأاتصسيصس
يذلا يصسنرفلا يرودلا يف نيفرتحملا يرئازجلا بختنملا موجن نم
انوروك ءابو راصشتنإا ببصسب مرصصنملا سسرام رهصش ذنم فقوتلا فرعي
ىلع ر˘ثؤو˘ي د˘ق ا˘م يرا˘ب˘جإلا ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘ل˘ل نو˘ع˘صضخ˘يو  ،د˘يد˘ج˘لا

.يصضايرلا طاصشنلا قيلعت لظ يف مهتيزهاج
ز.صس

رئأزجلأ ةيدولوم
ةيعامجلأ تابيردتلأ نع فلتخي دأرفنأ ىلع بردتلأ نأاب فرتعأ

ينفلا مقاطلا تاميلعت قبطن نحن : وكارابيم
مشسوملا ةياهن بقللا رفظلا فدهتشسنو

ةرتفلا يف ةوقب لمعي هنأا ،رئازجلا ةيدولوم دئاق ،وكارابيم ناديز ددصش
نم اهيلع لصصح يتلا ةيدرفلا تابيردتلا جمانرب قيبطت لÓخ نم ،ةيلاحلا
طاصشنلا فانئتصسل اًبصسحت ،ةيرئازجلا ةيدنألا ديمعل ينفلا مقاطلا لبق
ايلك فلتخي يدرفلا بيردتلا» :وكارابيم لاقو.ةلبقملا ةرتفلا يف يصضايرلا

نكمتنل ،تقو برقأا يف طاصشنلا فانئتصسا ىنمتأا..ةيعامجلا تابيردتلا نع
ينفلا مقاطلا تاميلعت قبطأا انأا »:عباتو ،«هنم يناعن يذلا سصقنلا كرادت نم
ةصصاخ ،يئÓمز ةيقب لاح يلاح ،ةيندبلا يتيزهاجو ،يتقايل ىلع ظافحلل
،ريخألا يفو.«ةظحل رخآا ىتح بقللا ىلع ةصسفانملا ىلع نورصصم اننأاو
،يعولاب يلحتلا يرئازجلا بعÓلا نم ،قبصسألا ةياجب ةيدولوم بعل بلط
.دجتصسملا «انوروك» سسوريف ةبراحم يف ةمهاصسملل

ةمشصاعلأ داحتإأ
ةليكششتلأ معدل ةردانلأ ريفاشصعلأ نع ثحبلأ لÓخ نم

ديدجلا مشسوملل ريشضحتلا يف عرششت ةرادإلا
لجأا نم ةيلاحلا ةرتفلا لÓغتصسا ىلع ةمصصاعلا داحتا قيرف ةرادإا رصصت

بيترت طصسو يف دجاوت قيرفلا ناو اميصسل ،ديدجلا مصسوملا يف ريكفتلا
يف ريكفتلل ،يمصصاعلا يدانلل ديدجلا كلاملا عفد يذلا رمألا ،ةلوطبلا
ةليكصشتلا معدل مداق˘لا ف˘ي˘صصلا و˘تا˘كر˘ي˘م لÓ˘خ تا˘بر˘صض د˘ع˘ب ما˘ي˘ق˘لا
.ةفاصضإلا ميدقت ىلع نيرداق ددج نيبعÓب

داحتل ةكلاملا ةكرصشلا «روب ريصس» نأا ةصصاخلا انرداصصم نم انملعو
نأا ىرت يتلا زكارملا سضعب ميعدت لجأا نم ءامصسأا ةدع عصضت ةمصصاعلا
.مداقلا مصسوملا يف ىوقأا قيرفلا لعج لجأا نم اهنم يناعي قيرفلا

ب.م.يرشسيإأ
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ةمئاقلأ يف رئأزجلأ ناكم زيزعت يف مهاشس رشصم يف ققحملأ يناثلأ بقللأ

ايقيرفإا ∙أا سسأاكب ةجوتŸا تابختنŸا «نات بوت» ‘ رشضÿا
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ينطولا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘كم˘ت
ممأا سسأاكب ز˘ئا˘ف˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا
يتلا9102 ا˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإا
زجح نم ،ر˘صصم ا˘ه˘ت˘ن˘صضت˘حا

«نا˘ت بو˘ت ة˘م˘ئا˘ق ي˘ف نا˘كم
ة˘جو˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل
.خيراتلا يف «ناكلا»ـب

ا˘˘كير˘˘فأا» ع˘˘قو˘˘م ع˘˘˘صضوو
ف˘ي˘ن˘˘صصت «ي˘˘ل˘˘ياد لا˘˘ب˘˘تو˘˘ف
اجيوتت ر˘ث˘كألا تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا
خيراتلا يف ايقيرفإا ممأا سسأاكب
ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ل˘ت˘˘حاو
امدعب6ـلا زكرملا يرئازجلا

0991 ةنصس دحاو نيبقل ققح
اهتفاصضتصسا يتلا ةخصسنلا يف
ةرملا تناك نيح يف رئازجلا
ايقيرفإا ممأا سسأاك لÓخ ةيناثلا
ا˘ه˘ت˘ن˘صضت˘حا ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ي˘˘خألا

ر˘˘˘صسخ ن˘˘˘ي˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف ،ر˘˘˘˘صصم
د˘حاو ي˘ئا˘ه˘ن «نو˘برا˘ح˘م˘لا»
ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا م˘˘مأا سسأا˘˘ك لÓ˘˘˘خ
بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘˘لا ما˘˘˘˘مأا ،0891
اذ˘ه سضرأا ى˘ل˘ع ير˘ي˘ج˘ي˘ن˘˘لا
رصضخلا لتحا نيح يف ريخألا
.طقف نيترم ثلاثلا زكرملا

بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ع˘˘بر˘˘˘تو اذ˘˘˘ه
ةراد˘˘˘صص ى˘˘˘ل˘˘˘ع ير˘˘˘صصم˘˘˘لا
اجيوتت ر˘ث˘كألا تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا
ققح امدعب يقيرفإلا جاتلاب
ني˘ح ي˘ف ،تار˘م7 «نا˘كلا»

ةفا˘صصو˘لا نور˘ي˘ما˘كلا ل˘ت˘حا
ف˘صصلا ا˘نا˘غو ،با˘˘ق˘˘لأا5ـب
.باقلأا4ـب ثلاثلا

يتلا ايقيرفإا سسأاك تنكمو
يف ،ةيناثلا رصضخلا اهب جوت
بختنملا ل˘ع˘ج ن˘م خ˘يرا˘ت˘لا
ن˘م لد˘˘ب6ـلا ز˘كر˘م˘˘لا ي˘˘ف
01ـلا ف˘صصلا ي˘˘ف د˘˘جاو˘˘ت˘˘لا

.ةمئاقلا يف ريخألاو
5ـلأ زكرŸأ ‘ بختنŸأ
اغولب تابختنŸأ Ìكأاك

⁄اعلأ صسأاكل
،ه˘˘تاذ رد˘˘˘صصم˘˘˘لا ىر˘˘˘جأاو

رثكأاب ا˘صصا˘خ ،ار˘خأا ا˘ف˘ي˘ن˘صصت
سسأاك تغلب يتلا تابختنملا
بخت˘ن˘م˘لا ءا˘ج ثي˘ح ،م˘لا˘ع˘لا
5ـلا ز˘كر˘م˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

تغلب يتلا تابختنملا رثكأاك
غلب نيح يف ،يملاعلا سسرعلا

ن˘م ي˘نا˘ث˘لا رود˘˘لا ر˘˘صضخ˘˘لا
ي˘ف ةد˘ي˘حو ةر˘م ة˘ق˘با˘˘صسم˘˘لا
غ˘ل˘ب˘ي م˘ل ن˘ي˘ح ي˘ف ،خ˘يرا˘ت˘لا
عبر رودلا ةرم لو رصضخلا
مهنأا مغر ة˘ق˘با˘صسم˘لا ي˘ئا˘ه˘ن

ى˘ند وأا ن˘ي˘صسو˘ق با˘ق او˘نا˘ك
لا˘يد˘نو˘م لÓ˘خ ه˘غو˘ل˘ب ن˘˘م
ءادأا دعب4102 ةنصس ليزاربلا

جورخ˘لا ل˘ب˘ق ،ة˘يا˘غ˘ل˘ل ي˘قار
جو˘ت˘م˘لا ا˘ي˘˘نا˘˘م˘˘لأا د˘˘ي ى˘˘ل˘˘ع
دعب ،تقولا كلذ يف بقللاب
.يفاصضإلا تقولل ماكتحلا

ةراد˘˘˘˘˘صص تدا˘˘˘˘˘˘عو اذ˘˘˘˘˘˘ه
ةكراصشم رثكألا تابخ˘ت˘ن˘م˘لا
نوريماكلا ىلإا لايدنوملا يف
ن˘ي˘ح ي˘ف ،تا˘ب˘صسا˘˘ن˘˘م7ـب

ةفاصصولا يف ايريجين تءاج
يف برغملاو تاكراصشم6 ـب
.تاكراصشم5ـب3ـلا زكرملا

تابختنŸأ ةفاشصو ‘ رئأز÷أ
«ناكلأ»ـب اجيوتت Ìكألأ ةيبرعلأ
تابختنملل ةبشسنلاب مويدوبلأ ‘و

لايدنوŸأ ‘ ةكراششŸأ
ي˘بر˘ع˘لا ىو˘ت˘صسم˘لا ى˘ل˘˘عو

ة˘˘فا˘˘صصو ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا تل˘˘˘ت˘˘˘حا
ا˘ج˘يو˘ت˘ت ر˘ث˘كألا تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا
ا˘مد˘ع˘ب ،ا˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا م˘˘مأا سسأا˘˘كب

د˘ع˘ب تءا˘جو ،ن˘ي˘ب˘ق˘ل تق˘ق˘˘ح
نيح يف ،يرصصملا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
ي˘صسنو˘ت˘لا بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ل˘˘ت˘˘حا
ىلعو ،ديحو بقلب9ـلا زكرملا
تءا˘ج ،ي˘م˘لا˘ع˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
ثلا˘ث˘لا ز˘كر˘م˘لا ي˘ف ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ةيبر˘ع˘لا تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا ر˘ث˘كأا˘ك
4ـب ،يم˘لا˘ع˘لا سسر˘ع˘ل˘ل ا˘غو˘ل˘ب
تدا˘ع ن˘ي˘ح ي˘ف ،تا˘˘كرا˘˘صشم
بر˘غ˘م˘لا ن˘˘م ل˘˘كل ةراد˘˘صصلا

.امهنم لكل5ـب سسنوتو ةمحدزŸا ةلود÷ا
ةديدج ةشصرف
تابثل لازغ ـل

«لويفلا» عم هتاردق
بعÓلا لازغ ديصشر كلمي

حا˘ن˘ج˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘لود˘˘لا
ا˘ن˘ي˘ت˘نرو˘ي˘ف يدا˘ن˘˘ل ر˘˘ئا˘˘ط˘˘لا
نم ةريبك ةصصرف ،يلاطيلا
˘ما˘غرإاو ه˘ترد˘ق تا˘ب˘˘ثإا ل˘˘جا
هدق˘ع ءار˘صش ى˘ل˘ع «لو˘ي˘ف˘لا»
لوصصحلا ىتح وأا رتصسيل نم
يدا˘ن ع˘م ةرا˘عإا د˘ق˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع
.مداقلا فيصصلا يف ديدج

ورا˘˘بل» ع˘˘˘قو˘˘˘م ف˘˘˘صشكو
ف˘˘قو˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف نأا «لو˘˘ي˘˘˘ف
ةحلصصم ي˘ف بصصت ة˘ي˘لا˘ح˘لا

نو˘˘˘ي˘˘˘ل ة˘˘˘˘صسرد˘˘˘˘م ج˘˘˘˘ير˘˘˘˘خ
ى˘˘ع˘˘صسي يذ˘˘لا ،ي˘˘صسنر˘˘˘ف˘˘˘لا

تلوطبلا فقوت لÓغتصسل
سسور˘˘˘ي˘˘˘ف ي˘˘˘صشف˘˘˘˘ت بب˘˘˘˘صسب
حنمي ،د˘ج˘ت˘صسم˘لا «ا˘نورو˘ك»
لجا نم ةصصرف رصضخلا مجن
ن˘˘م ع˘˘فر˘˘ل˘˘ل ةو˘˘ق˘˘ب ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

ةدعصصألا عيمج ىلع هتيزهاج
ة˘ل˘ي˘كصشت ي˘ف نا˘كم ز˘ج˘˘ح˘˘ل
خيرات نأاو اميصسل ،«لويفلا»
يلاطيلا يرود˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا
،ةدو˘ع˘لا لا˘ح ي˘فو دد˘ح˘ي م˘ل
ةمحدزم نوكتصس قرفلا نإاف
ي˘ف لاز˘غ ظو˘ظ˘ح ع˘فر˘ي ا˘˘م
ل˘ي˘نو ي˘صسا˘صسأا نا˘كم ز˘˘ج˘˘ح
.ةصصرفلا

ب.م.يرصسيإا

ةيلاثملأ هتليكششت يف نييرئأزج3 راتخي رشضخلأ مجاهم

9102 ناك لÓخ «ةيفارخ» ةياكح تششع :روليد

فاقيإلأ ببشسب تايرابŸأ نم ددع نع باغ

ىÈكلا تايرودلا ‘ تاراذنإلا ىلع لوشصح Ìكألا بعÓلا رشصان نب
سشرع ىلع يلاطيلا نÓيم مجن ينطولا بختنملا ناديم طصسو رصصان نب ليعامصسإا عبرتي

مجن عمج امدعب ،ىربكلا تايرودلاو ايلاطيا يف تاراذنإلا ىلع لوصصح رثكألا نيبعÓلا
.مصسوملا ةيادب ذنم ةقاطب21 يلاحلا فقوتلا لبق رصضخلا

لجصس هنأا لا ،ايوق ءادأا هميدقت مغر رصصان نب نا يلاطيلا «تروبصس ويداتصس» عقوم فصشكو
يف ةمئاقلا ردصصتيل ،مصسوملا ةيادب ذنم اهاقلت يتلا ةريثكلا تاقاطبلا ددع ببصسب ايبلصس امقر
فاقيإÓل هيقلت ببصسب ،تايرابملا نم ددع نع رصصان نب باغو.ىربكلا تايرودلا يفو ايلاطيا
.ءاقل62 يف ءارفصص ةقاطب21 هيقلت ةيفلخ ىلع يلآلا

ب.م.يرشسيإأ

مجاهمو ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا رو˘ل˘يد يد˘نا دا˘ع
بختنملا نع ثيدحلا ىلإا يصسنر˘ف˘لا ه˘ي˘ل˘ي˘ب˘نو˘م
ةق˘فر ا˘ه˘صشا˘ع ي˘ت˘لا تا˘ظ˘ح˘ل˘لا زر˘بأاو ي˘ن˘طو˘لا

ذنم » ءارح˘صصلا ي˘برا˘ح˘م» ة˘ب˘ي˘ت˘ك ي˘ف ه˘ئÓ˘مز
بقللاب جيوتتلا ىلا بختنملل ئجافملا هئاعدتصسإا
.«رصضخلا»  ةقفر يقيرفإلا

هارجأا يذلا راوحلا يف ويصسكاجأا جيرخ فصشكو
عم هتايركذ ة˘ي˘صسنر˘ف˘لا «بي˘كي˘ل» ة˘ف˘ي˘ح˘صص ع˘م
نم هاقلت يذلا ءاعدتصسإلاب تأادب يتلاو بختنملا
يفتا˘ه نر ن˘ي˘ح »:Ó˘ئا˘ق ي˘صضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج ل˘ب˘ق
يل لاق ،يرئازجلا داحتلا نم لاصصتإا هنا تكردأاو
ثدحتلا دوي سصخصش كانه يدنأا مÓصس ثدحتملا
بردملا وه سصخصشلا اذه ناك »:لمكيل ،«كيلإا

ئصشل تلق ،لعفت اذام لاق يذلا ،يصضاملب لامج
،ادغ رفاصست نا كيلع لاق مث ،ئطاصشلا يف انا
يف انب قاحتلإلا كيلع يل لوقيل ،نيأا ىلإا هتبجأا
يتلئاع ىلإا تد˘ع »:لو˘ق˘لا˘ب ف˘ي˘صضي˘ل «ة˘حود˘لا

رداغأاصس يب اولصصتا دقل فجترأا اناو مهل تلقو
«يدج رمألا نا تدكأا نكل حزمأا ينأا اونظ ،ادغ
سضمغأا مل ،اعئار ًائيصش ناك،اهتليل منأا مل «عباتيل

نم نيتعاصس لبق راطملا ىلإا تلصصوو ،ينيع
امد˘ن˘ع »:ه˘تا˘ح˘ير˘صصت م˘ت˘خ˘ي˘ل ،«عÓ˘قلا د˘عو˘م
ممأاب زوفلاو ثادحألا هذه لك ءارو ام ليختأا
ظحلأا امدنع ،ةيفارخ ةياكح هبصشي رملا ،ايقيرفإا
ىنعصسي ل ،نييرئازجلا لك يل هنكي يذلا بحلا

ةليط ةخصسار ىقبتصس ةظحل يهو ،مهركصشأا نا لإا
سصبرتل مصضنإا دق روليد نأا ةراصشإÓل.«يتايح
داعبإا دعب رطق يف يريصضحتلا ينطولا بختنملا

هب ماق يذلا نيصشملا فرصصتلا دعب ةلبقلب سسيراه
يذلا ،هيليبنوم مجاهم هناكم لحيل ريخألا اذه
يف ءارحصصلا يبراحم عم هفادهأا لوأا ىلع مصصب
.يميهارب نيصسايل ليدبك هلوخد دعب يلام ةيدو

نييرئأزج3راتخي هييلبنوم مجاهم
ةيلاثملأ هتليكششت يف

ةليكصشتلا يف نييرئازج3 ،روليد يدنأا راتخا
دكأاو ،هل ةبصسنلاب لصضفألا اهربتعي يتلا ةيلاثملا
ي˘ف يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا «نا˘غ˘يو»ـل ق˘با˘صسلا م˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا
:يه يل ةبصسنلاب ةيلاثملا ةليكصشتلا نأا هحيرصصت
زروحوب ،ى˘ي˘ح˘ي ،ف˘صسو˘ي ن˘ب ،رÓ˘ي˘غأا ،اوو˘صشوأا

ةبيتك يف هئÓمز هتمئاق تمصض امك ،يينيفاصسو
زرحمو لاطع ،رصصان نب : نم لك مهو «رصضخلا»
بعل نصسحا ربتعي ريخألا اذه نا دكا يذلاو
لظي يرئازجلا مجاه˘م˘لا نأا ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل.يرئازج
قيلعت ببصسب هقيرف ةقفر ةصسفانملا  نع اديعب
يصضام˘لا سسرا˘م ر˘ه˘صش ذ˘ن˘م ي˘صسنر˘ف˘لا يرود˘لا
لصصاويو ،ديدجلا انوروك سسوريف يصشفت  ببصسب
رجحلا سضرف دعب هتيب يف ةيدرفلا تابيردتلا
.اصسنرف ءاحنأا عيمج يف يرابجإلا يحصصلا

ز.صس

ب.م.يرشسيإأ

sport@essalamonline.com
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لودج ردشصتم ،«يجأرد ةمجن» بورخلأ ةبيبشش قيرف ةشسيئر هب انتشصخ قيشش رأوح يف
يتلأ رومألأ نم ريثكلأ ىلأ هيف تقرطت ةيوشسنلأ مدقلأ ةركل ةينطولأ ةلوطبلأ بيترت
ةلوطبلأ بقل لين لجأأ نم اهتابعل ىلع اهقلعت يتلأ تاحومطلأو يدانلأ اهقفو ريشسي
يف اهل لوألأ نوكيشس هنوكل اهل ةبشسنلاب أريبك ىقبي يدحتلأ نأأو ةشصاخ ،مشسوملأ أذهل
ةرور˘شض ىلإأ ة˘ما˘ع ة˘ف˘شصب ير˘ئأز˘ج˘لأ بع˘ششلأو ي˘شضا˘ير˘لأ رو˘ه˘م˘ج˘لأ تعد ا˘م˘˘ك ،ا˘˘هرأو˘˘ششم
.«انوروك» ءابو يششفت عنمل مايألأ مداق نم ىقبت اميف ،يحشصلأ رجحلاب مأزتللأ

اههجأوت يتلأ ةيلاŸأ تابوعشصلأو ليقأرعلأ مغر

اذه ةلوطبلا بقلب جيوتتلا»:يجارد ةم‚
ىنمتن..سصاخ همعط نوكيشس مشسوŸا

«هلجأل انلقث لكب يمÔشسو هقيق–

يحشصلأ رج◊أ مثر نيرياشست فيك
؟» انوروك » ءابو ببشسب صضورفŸأ

رج˘ح˘لا مر˘ت˘حأا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ل˘ك ل˘ث˘م سشي˘عأا
امك ،ىوصصقلا ةرورصضلل لإا جرخأا لو يحصصلا
نم ةريبكلاو ةريغصصلا يتلئاع نم درف لك هبنأا
ىلع رصصأا امك ،جورخلاب ةرطاخملا مدع تابعÓلا

لÓخ نم كلذو حئاصصنلا سضعب ءادصسا ةرورصض
يف مÓصسلاو ةÓصصلا هيلع لوصسرلا ميلاعت عابتا

ام لإا انبيصصي ام ىقبيو ءابولا عم فرصصتلا ةيفيك
كئطخيل نكي مل كبيصصي يذلاو انل هللا هبتك

.كبيصصيل نكي مل كئطخي يذلاو
رمتشسم ديأزت ‘ تايفولأو ÚباشصŸأ ماقرأأ

؟Úقلعت أذام
رطخلاب ملم يرئازجلا بعصشلا ةيبلاغ نأا دقتعا

رجحلاب مازتللاو رذحلا انيلع بجو اذل هب قدحملا
ل˘ق˘ن يدا˘ف˘ت ل˘جأا ن˘م ،ةر˘ي˘ب˘ك ة˘˘جرد˘˘ل ي˘˘ح˘˘صصلا
د˘ي˘ق˘ت˘لا˘ف ،ر˘ي˘ث˘كلا ق˘ب˘ي م˘ل ه˘نا د˘ق˘ت˘عا سسور˘ي˘ف˘˘لا
هللا ءاصش نإا حجننصسو ةحصصلا يلوؤوصسم تاميلعتب
ةنراقم رارصضلا فخأاب جورخلاو ناهرلا بصسك يف
.ملاعلا نادلب يف ثدحي امب

يرئأز÷أ يوركلأ عراششلل كتملك
؟ةماع ةفشصب بعششلل أذكو

حيحصص يوركلا طصسولل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب
ةله˘صس تصسي˘ل ءا˘بو˘لا ي˘ف ةا˘ي˘ح˘لا ط˘م˘ن
مهنأا ةصصاخ تا˘ي˘صضا˘ير˘لاو ن˘ي˘صضا˘ير˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب
رجحلا مارتحا مهنم ىنمتن ،اهيلع نيدوعتم اوصسيل
اهب طيرفتلا مدعو ةصضايرلا ةصسراممو يلزنملا

ىتح هللا نم ةحنم ةنحملا هذه ربتعن نأا لواحنو
يف اهرمثتصسن نأا لواحنو رثكأا انتلئاع عم سسلجن
.ديعب نم ولو تاريخلا لعف

مدق ةرك قيرف ءاششنإأ ةركف كتءاج فيك
؟يوشسن

هصسيصسأاتب تمق قيرف بورخلا تايتف ةبيبصش
عرف ايرولاكبلا ةداهصش يلين دعب6002 ةنصس رخاوأا

ةركف ثيح ،ديج ريدقتب ةاي˘ح˘لاو ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا مو˘ل˘ع
يف نكو بورخلا ةنيدم نم تابعل نم تءاج
بورخلاب اقيرف سسصسؤون نأا انيأاترا ةيئلو قرف ةدع
دي˘صسل˘ل ل˘صضف˘لا نا˘كو م˘ه˘ي˘لا˘هأا بر˘ق ن˘كي ى˘ت˘ح
سسصسؤوم وصضع ربتعيو انتناعإا يف يغونو يبرعلا
مكربنم نم هل لوقأاو هركصشأا ةبصسانملاب قيرفلل
PENA. ماع ريدم سسيئر ديدجلا بصصنملا كوربم

؟يدانلأ Òشسي فيك ةيلاŸأ ةيحانلأ نم
ةمزأا نم يناعي قيرفلا يلاملا قصشلا سصخي اميف

انغولب دعب كلذو7102 ةنصس ذنم ةقناخ ةيلام
ثيح ،«رباكأا» ف˘ن˘صص ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسأا˘ك ي˘ئا˘ه˘ن
سسلجملا ءيجم دعبو بورخلا ةيدلب سصوصصخب
كلذب ةصصاخلا ةينازيملا ءاغلإاب ةرصشابم ماق ديدجلا
قيرفلا لعج امم ،قيرفلل اهخصض مدعو مصسوملا

نأا مكيلع ىفخي لو ةعاصسلا دحل نويدلا دبكتي
ماق سصخ˘صش د˘جو˘ي ه˘نأل د˘م˘ج˘م ق˘ير˘ف˘لا با˘صسح
قيرفلا لصضف مغر يكنبلا باصسحلا ىلع زجحلاب

لو ر˘ي˘م˘صضلا ي˘م˘يد˘ع سسا˘نأا د˘جو˘ي ه˘نأا لإا ه˘ي˘ل˘ع
يننأا لإا طقف ةيصصخصشلا مهحلاصصم لإا مهمهي
ةلادعلا نأا ةصصاخ ،ايناث مايأÓلو لوأا هلل اهكرتأا
هنأا لإا يواهلا قيرفلا نيناوق عبتت ل ةيرئازجلا

.نيح دعب ولو رصصتني نأا قحلا نم دبل
أذكو ةيئلولأ تاطلشسلأ تاناعإأ صصوشصخبو

بابششلأ ةيريدم ىتحو بورÿأ ةيدلب
؟ةشضايرلأو

ءاوصس ةمدقملا تاناعإلا هللاو
ة˘صضا˘ير˘لاو با˘ب˘صشلا ة˘ير˘يد˘˘م ن˘˘م
ل ةيئلو˘لا ى˘ت˘ح وأا ة˘يد˘ل˘ب˘لا اذ˘كو
ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب05 ى˘˘ت˘˘ح ي˘˘ب˘˘ل˘˘ت

ةيوصسنلا مدقلا ةرك نأاو ةصصاخ ،قيرفلا فيراصصم
قر˘ف˘لا ن˘ح˘نو ا˘م˘ي˘صسل ا˘ظو˘ح˘ل˘م ارو˘ط˘ت د˘ه˘˘صشت
ةلماك فان˘صصأا5 اهيدل لوألا م˘صسق˘لا˘ب ة˘ط˘صشا˘ن˘لا

،نويدلاب لقثم انقتاع ل˘ع˘ج˘ت ةر˘ي˘ث˘ك ف˘يرا˘صصمو
.ملظملا قفنلا وحن ريصسن انلعجي يذلا رملا

ميعدت ‘ حداف صصقن كانه نيÈتعت أذإأ
؟ةيوشسنلأ ةشضايرلأ

قصشلا يف حداف سصقن كانهف لاحلا ةعيبطب
ليومت˘لا ة˘فا˘ق˘ث با˘ي˘غ ل˘ظ ي˘ف ة˘صصا˘خو ي˘لا˘م˘لا

مدقلا ةرك اميصسل ةنيطنصسق ةيلوب «روصسنوبصسلا»
تققح ءاوصس موصضهم اهقح نا ربتعأا يتلا ةيوصسنلا
ىلع نيلوؤوصسملا ىلع امف ىدل ،باقلأا ققحت مل وأا
ىلع نيلوؤوصسملا ىتح وأا ةصضايرلاو بابصشلا عاطق
لÓخ نم نوعلا دي دم ةرورصض ةيئلولا تاطلصسلا

نم ةريبكلاو ةريغصصلا تاصسصسؤوملا باوبأا قرط
ةيصضا˘ير˘لا قر˘ف˘ل˘ل ط˘ي˘صسب ءز˘ج و˘لو ه˘ي˘جو˘ت ل˘جا
.ةنيطنصسقب

نم دحأو دعي ليومتلأ بايغ نأاب نيرت له
؟ » اكفاي÷أ» زورب مدع بابشسأأ Úب

دوعو امئاد دجوت نيلوملل ةبصسنلاب
درجم ىقبي هب فوي مل نإا دعولا نكلو
ه˘ل˘لا ءا˘˘صش نإا ،قرو ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ب˘˘حو مÓ˘˘ك
داجيإاب ةحئا˘ج˘لا ه˘تا˘ه د˘ع˘ب ى˘ع˘صسن˘صس
ام قفو لم˘ع ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صسا وأا لو˘ل˘ح
اصسفن هللا فلكي ل هنأل قيرفلا كلمي
نأاب ملعي لكلا ناو ةصصاخ اهعصسو لإا
لجا نم مصسوملا اذه سسفاني قيرفلا
.ةلوطبلا لين

بنا÷أ نم اشضيأأ مامتهلأ ةلق
رشسك ‘ أرود بعلي يمÓعإلأ

؟تابعÓلأ ةÁزع
انك يمÓعإلا بايغلا سصخي اميف

ةط˘بار˘لاو ة˘يدا˘ح˘تلا ع˘م ا˘ن˘م˘ل˘كت د˘ق

انتلؤواصست يف اندكأاو ،مÓعإلا سصخي اميف ةينطولا
ةيوصسنلا قرفلا تاءاقل لقن مدع لوح انحرطو
ةبعللا ريوطتل ةهج نم يرئازجلا نويزفلتلا ىلع
ىلع » روصسنوبصسلا » لاومأاب قرفلا معدل ةهج نمو
ىفخي Óف ةلوطب˘لا ي˘ف ة˘م˘ه˘م˘لا تاءا˘ق˘ل˘لا ل˘قألا

ة˘صسا˘م˘ح ن˘م د˘يز˘ت˘صس رو˘مألا ه˘تا˘ه ل˘˘ث˘˘م كي˘˘ل˘˘ع
سسفانتلا نا امب ،ةركلا ةوÓح ىتح دادزتو تابعÓلا
ةيوصسنلا مدقلا ةرك نم روطيصس يذلا رملا ديزيصس
.رئازجلا يف

ل » اكفاي÷أ » تلعج يتلأ بابشسألأ يه ام
؟باقلألاب جوتت

يف اهرصصح نكميو ادج ةديدع ىقبت بابصسألا
رارقتصسا مدع اذكو يلاملا رارقتصسإلا مدع
جاتحت ة˘يو˘صسن˘لا مد˘ق˘لا ةر˘كف ،تا˘ب˘عÓ˘لا

نكي ىتح تابعÓلا عانقا لجأا نم لاومأل
نلمعي ل نهمظعم نأل ةيدام ةيحيرأا يف
وأا يرهصشلا بتارلا نهقح نمف سسردي وأا

فيلاكت ديدصست لقألا ىلع نعطتصسي ىتح حنملا
ايدام حاترم قيرف نيب قرفلا نمكي انهو ،ةصشيعملا

ن˘˘م تصسل ه˘˘نأا لإا م˘˘صسو˘˘م ل˘˘ك ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي ق˘˘ير˘˘˘فو
نأا انيلع ةيلوؤوصسملا نم نبرهتي نيذلا سصاخصشألا
ةصسايصس يف ة˘صصا˘خ ل˘م˘ع˘ن ى˘ق˘ب˘نو د˘ج˘بو ل˘م˘ع˘ن
ي˘ف ا˘هرا˘م˘ث ي˘ن˘ج˘ت˘صس ا˘هر˘ب˘ت˘عأا ي˘ت˘لا ن˘يو˘˘كت˘˘لا
.لبقتصسملا

قرافب ةلوطبلأ ةداير نولت– مشسوŸأ أذه
ىÔشس لهف ،ينطولأ نمألأ نع Úتطقن

؟مشسوŸأ أذهل Óطب «اكفاي÷أ»

قرافب لوألا زكرملا لتحي قيرفلا سصخي اميف
قافأاو ينطولا نمألا قيرف نم لك نكلو طاقن5
سضرفيصس يذلا رمألا ،نيرخأاتم نيءاقل هيدل نازيلغ
ىعصست » اكفايجلا » امومع ،اديازتم اطغصض انيلع
هب سسأاب ل دادعت انيدل مصسوملا اذه اهتملك لوقل
قرفلا ةيبلاغ عم مصسوملا اذه هتملك لوق عاطتصسا
ةلصصاوملل ةبغر ا˘ند˘يز˘ي˘صس ا˘م و˘هو ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف
اقباصس كل تلق امك نمصضن ىتح رثكا داهتجلاو
ةنت˘م˘مو ةد˘ي˘ع˘صس نو˘كأا˘صس ي˘ن˘نأاو ة˘صصا˘خ ،ا˘ن˘فد˘ه

لوألا نوكيصس يذلاو مصسوملا اذه بقل قيقحتب
.يل

تابأدتناب تمق كنأأ مشسوŸأ أذه ظحŸÓأ
لÓتحاب قيرفلل حمشس ام وهو ةيعون

؟ةدايرلأ
ةيعون تصسيل ماصشه يخأا ،تابادتنإلا سصوصصخب

02 نم لقأا فنصص تابعل رباكألا تابعل لج لب
انتلعج طرافلا مصسوملل تابعل مظعم ةرجهف ةنصس
ناك ام اذهو ،لمعلا ةيجيتارتصسا وأا ةصسايصس ريغن
ىلعو ينقتلا مقاطلا ةصصاخ دوهجلا فثاكتب Óعف
و˘هو ،رو˘نز ر˘با˘كأÓ˘ل ي˘صسي˘ئر˘لا برد˘م˘لا م˘ه˘صسأار
تقولا سسفن يف ةينابصشلا تائفلل ينفلا ريدملا

ه˘مد˘ق˘ي ا˘م ل˘ك ى˘ل˘ع هر˘كصشأاو د˘ج˘ب ل˘م˘ع˘ي ثي˘ح
ةقفر هطابصضناو قيرفلا بحي هنأا دهصشأاو ةبيتكلل
هحاجن لماوع مها نيب نم دحاو ربتعي تابعÓلا

.مصسوملا اذه
نرداغي تابعÓلأ لعج ةلوطبلأ فقوت
؟نهعم لشصأوت ىلع تنأأ لهف ،بورÿأ

انتيرومأام نم بعصص ةلوطبلا فقوت هللاو
لبق امومع رثكا ا˘ن˘ت˘ي˘ع˘صضو د˘ق˘ع˘ي˘صسو ار˘ي˘ث˘ك
نهانب˘ل˘طو ن˘ه˘ب ا˘ن˘ع˘م˘ت˘جا تا˘ب˘عÓ˘لا ةردا˘غ˘م
ة˘لواز˘مو تا˘م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب د˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘صضب
مهنم هبلطي يذلا لكصشلاب ةيدرفلا تابيردتلا
،ةيفاك ريغ ىقبت اهنا دقتعا نكلو بردملا

ن˘م د˘بل ة˘لو˘ط˘ب˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا ة˘لا˘ح ي˘ف ثي˘ح
ةدوعلل نيعوبصسأا لقألا ىلع انيطعت نأا ةطبارلا
ىلع لمعنصس اهدعبو ةيعامجلا تابيردتلا ىلا
نم جولولا لبق يندبلاو ينفلا نيبناجلا ةيوقت

تلو˘ج˘لا ناو ة˘صصا˘خ سسفا˘˘ن˘˘ت˘˘لا ى˘˘لا د˘˘يد˘˘ج
.ةريبك ةصسفانم اهيلع ىغطتصس ةريخألا

صشامر ماششه اهرواح

«انوروك سسوÒف راششتنا يدافتل Ëركلا انيبن ميلاعتب ديقتلا انيلع»

«هاشسنن نل يغونو يبرعلا لشضفو ةنيطنشسق تايشضايرل ةمدخ ةبيبششلا قيرف تشسشسأا »

تيغلأا ةيدلبلا ةينازيم ،دم‹ قيرفلا باشسح»
«نويدلا ديدشستل ىتح يفكت ل تاناعإلاو

ةنيدم ‘ ةبئاغ روشسنوبشسلا ةفاقث »
«›اولا نم ةتفل ‘ سسفنلا ين‰و روشس÷ا

ةنشس02 نم لقأا تابعÓب بعلن»
«مشسوملا اذه اريثك اندعاشس رونز بردملاو

للقي ةيمÓعإلا ةيطغتلا بايغ»
«ةلوطبلا قرف Úب ةشسفانŸا ةدح نم



ةــــنصصرق

!! ةلطع ‘ «ةبيقعلا»
يذ˘لا كلذ ،ر˘ي˘ب˘ك ط˘غ˘صض

برد˘م ا˘مود كنار˘ف ه˘صشي˘ع˘ي
ي˘ف دادزو˘ل˘ب با˘˘ب˘˘صش ق˘˘ير˘˘ف
بردتلا ببصسب ةيلاحلا ةرتفلا

مدعو ةه˘ج ن˘م دار˘ف˘نا ى˘ل˘ع
فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا خ˘يرا˘ت ه˘ت˘˘فر˘˘ع˘˘م
لع˘ج يذ˘لا ر˘مألا ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا

يف ةلوطبلا رصصدتم بردم
،ا˘ه˘ي˘ل˘ع د˘صسح˘ي ل ة˘ي˘ع˘˘صضو
نأا ا˘نردا˘صصم ن˘˘م ا˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘عو
لاصصتلا دقف ين˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا

ر˘˘مألا ءا˘˘م˘˘صسألا سضع˘˘ب ع˘˘˘م
لوألا ل˘˘جر˘˘لا ل˘˘ع˘˘˘ج يذ˘˘˘لا

هي˘ب˘عل لو˘خد ن˘م فو˘خ˘ت˘م
.ةركبم ةلطع يف

لاطبألا يرود ىلع لوعم «ديمعلا»
لافتحا بارتقا عم

ة˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘م ق˘˘˘ير˘˘˘ف
ىر˘كذ˘لا˘ب ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا
سسيصسأاتل001ـلا
ةرادإا تقفتا ،قيرفلا
م˘قا˘ط˘لا ع˘م يدا˘ن˘˘لا
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا
يرود فاد˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘صسا
ي˘ف ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘ط˘بأا
،د˘يد˘ج˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘لا

برد˘˘˘م˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘صصيو
معد ىلع زيغن ليبن
رصصانع3ـب قير˘ف˘لا
مصسوملا يف ةي˘ب˘ن˘جأا
ل˘˘جأا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ج˘˘˘لا
.ديدجلا مصسوملا يف لاطبألا يرود ىلع لوعم ديمعلا نا دكؤوي ام يدانلل ةفاصضإلا ميدقت

 «ناكلا»ـب جيوتتلا رشس

جيوتتلا سسد˘ن˘ه˘م ي˘صضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج دا˘ع
ى˘لإا ر˘صصم˘ب ا˘ي˘ق˘ير˘˘فإا م˘˘مأا سسأا˘˘كب ر˘˘ي˘˘خلا
يتلا ميقلاو ينطولا بختنملا  نع ثيدحلا
هيلوت  ذنم هيبعل يف اهصسرغ امئاد دارأا

ربوصسلا» فصشكو ،ينطولا بخانلا بصصنم
ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘ه˘ب˘ج ق˘ير˘˘ف رود ن˘˘ع «سشتو˘˘ك
ة˘ب˘ي˘ت˘ك ر˘صصا˘ن˘ع ز˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘ت ي˘˘ف ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ةيجولو˘كي˘صسب˘لا ة˘عر˘ج˘لاو «ن˘ي˘برا˘ح˘م˘لا»
ي˘ت˘لاو  ةر˘˘با˘˘ث˘˘مو رار˘˘صصإا م˘˘ه˘˘تداز ي˘˘ت˘˘لا
عبرتلا ىلا كلذ ن˘م ة˘ن˘صس د˘ع˘ب م˘ه˘ت˘ل˘صصوأا

ىلع همÓك يف اددصشم ،ايقيرفإا سشرع ىلع
نايصساصسأا نائيصش ىلع اوزكر نيبعÓلا نا

ام بختنم˘لا˘ب ه˘ت˘قÓ˘عو ن˘طو˘لا بح :ا˘م˘ه
ةارابم لك يف مهدوهجم نومدقي  مهلعج
در قرط ىدحإاك دادجألاو نطولا لجأا نم
وه ام لكب قلعت˘لا ن˘ع ار˘ي˘ب˘ع˘تو ل˘ي˘م˘ج˘لا

.يرئازج

ةداعشسوب وبعل
ةيطغتلا جراخ

ةداعصسو˘ب ل˘مأل ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا أا˘جا˘ف˘ت
دعب ةيدرفلا مهتابيردت نيب˘عÓ˘لا د˘ي˘م˘ج˘ت˘ب
ةلحرملل يريصضحتلا ج˘ما˘نر˘ب˘لا لا˘م˘كت˘صسا
سضع˘˘ب ه˘˘ن˘˘˘ع تف˘˘˘صشك ا˘˘˘م بصسح ى˘˘˘لوألا
تلاصصتلا نا تحصضوأا يتلاو رداصصملا
هيأارب راثأا ام يقرصش نب ءاقفر عم تعطقنا
بردملا لخدت ةجرد ىلإا ينفلا مقاطلا قلق
را˘˘ط˘˘خإا ل˘˘جأا ن˘˘م ةرادإلا ىد˘˘ل ةرا˘˘ن˘˘فو˘˘˘ب
ى˘ل˘ع ف˘قو˘ت˘لا تا˘صسا˘كع˘˘نا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
ةرادإلا ماز˘ت˘لا مد˘ع نا ر˘كذ˘ي تا˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا
ءارو ببصس مها دعي نيبعÓلا روجأا ديدصستب
. اهتابيردتل ةعومجملا فقو

قابشس ‘ قافولا
Úنئادلا عم

فيطصس قافو ةنيزخ سشعتنت نا رظتنملا نم
لحي نا هنأاصش نم رييÓم5 ـب ردقي غلبمب
اميصسل يدانلا تيب يف تامزلا نم ريثكلا

ىلا نوعصسي يدانلا رييصست ىلع نيمئاقلا ناو
لÓخ نم نيبعÓلا ةيعصضو حيحصصت ةلصصاوم
اذ˘ه ا˘˘ه˘˘ب نو˘˘ن˘˘يد˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا م˘˘هرو˘˘جا د˘˘يد˘˘صست
اهبحصس تاءارجا ذاختإا يف ةرادإلا عراصستصسو
نم طخلا نينئادلا دحا لوخدل ايدافت اعيرصس
كلذ ناو ةصصاخ باصسحلا ىلع زجحلا لجا
.ةطرو يف ةرادإلا عصضيصس

ت– «تشسيكوميلا
ةمدشصلا

ديدعو ةنيطنصسق ةيدولوم قاصشع فوختي
ةيناكمإا نم ةاوه˘لا م˘صسق˘ل ة˘ي˘م˘ت˘ن˘م˘لا ة˘يد˘نألا
ميدقلا ماظنلاب هتداعاو ةصسفانملا ماظن رييغت
ا˘هد˘ج˘ي˘صس ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا تا˘بو˘ع˘صصل˘ل ار˘ظ˘ن
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ر˘ي˘ي˘صست ى˘ل˘ع نو˘م˘ئا˘ق˘˘لا
اقيرف81 دوعصص لا˘ح ي˘ف ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘صسو˘م˘لا

اذه ةلوطب نا امب رخأاتتصس ةلوطبلا ناو ةصصاخ
رظتنم ايقيرفا سسأاك نا امك رخأاتتصس مصسوملا
دق بقاوع اهل˘ك ي˘هو ي˘ف˘نا˘ج ي˘ف ا˘ه˘ت˘ج˘مر˘ب
لظ يف اميصسل ددبتي دوعصصلا فده نم لعجت
. لÓج دلوأا قيرف عم ريبكلا سسفانتلا

qarsana@essalamonline.com
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دحاو رجحب نيروفشصع «ةروشضÿا»
يدا˘˘ن˘˘لا ر˘˘صصا˘˘˘ن˘˘˘ع تع˘˘˘م˘˘˘جأا

ى˘ل˘ع ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق˘لا ي˘صضا˘˘ير˘˘لا
يف ةيوق ةدوع ليجصست ةرورصض
د˘يد˘ع ل˘ي˘ن˘ب ح˘م˘صست ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا
لوصصولا اهم˘هأا ل˘ع˘ل بصسا˘كم˘لا
اذ˘ه ة˘˘يرا˘˘ق˘˘لا ة˘˘صسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا ى˘˘لا

ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا بصسحو
ى˘ل˘ع م˘ت قا˘˘ف˘˘تلا˘˘ف ا˘˘ن˘˘تزو˘˘ح˘˘ب
يمصساقلبو ديبع يئانثلا ةدعاصسم
يفاده بيترت ةداير بصسك يف
ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ناو ا˘م˘ي˘صسل ة˘لو˘ط˘ب˘لا
نا ر˘كذ˘ي ةد˘ي˘ج ا˘ما˘قرا كل˘˘ت˘˘م˘˘ي
اهع˘ي˘صض د˘ق نا˘ك د˘ي˘ب˘ع بعÓ˘لا

سسيلاوكلا لعفب ةلوطبلا مصسوم
. ولفرد مجاهملا حلاصصل

15

!! ببشسلا اذهل «ناكلا» ليجأات ‘ ركفت فاكلا
تبرصض يتلا ةيملاعلا ةمزألا ببصسب

يصشفت ةي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘صضرألا ةر˘كلا
تا˘ب ،د˘ج˘ت˘صسم˘لا «ا˘نورو˘˘ك» سسور˘˘ي˘˘ف
ررقملا1202 ايقيرفإا ممأا سسأاك ليجأات
د˘كأاو ،اد˘ج ادراو نور˘ي˘ما˘كلا ا˘ه˘ت˘ما˘قا

داحتإÓل ماعلا نيمألا حاب معنملا دبع
ايق˘ير˘فإا م˘مأا سسأا˘ك ة˘ما˘قإا نأا ي˘ق˘ير˘فإلا
ل˘ب˘ق˘م˘لا ما˘ع˘لا نور˘ي˘ما˘كلا˘ب ةرر˘ق˘م˘لا

برصضت يتلا ةيحصصلا ةمزألاب ةطبترم
مل تايف˘صصت˘لا نأاو ا˘صصو˘صصخ ،م˘لا˘ع˘لا
ماقتصس ةلوط˘ب˘لا نا ادد˘صشم ،د˘ع˘ب ه˘ت˘ن˘ت
يناثلاو لولا نير˘ه˘صشلا ي˘ف ءا˘ن˘ث˘ت˘صسا

مظنملا دلبلا خانم ببصسب ةنصسلا نم
سسداصسلا رهصشلا يف مظنتل اهدعب دوعتل
.ةنصس لك نم عباصسلاو
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ةÓشصلا تيقاوم

ىربكلا تايرودلا يف تاراذنإلا ىلع لوشصح رثكألا بعÓلا رشصان نب^
«لويفلا» عم هتاردق تابثل لازغ ـل ةديدج ةشصرف ةمحدزملا ةلودجلا^

ايقيرفإا لاطبأا
ةنشس ءاهنإل نوهجتي
سضوخ نود0202

 ةارابم يأا

رئأز÷أ ةيدولوم اههجأوت يتلأ ةيلاŸأ تابوعشصلأو ليقأرعلأ مغرةمشصاعلأ دا–إأ

ةلوطبلا بقلب جيوتتلا »: يجارد ةم‚
ىنمتن..اشصاخ همعط نوكيشس مشسوŸا اذه

« هلجأل انلقث لكب يمÔشسو هقيق–

ةيعام÷أ تابيردتلأ نع فلتخي دأرفنأ ىلع بردتلأ نأاب فÎعأ

تاميلعت قبطن نحن : وكارابيم
رفظلا فدهتشسنو ينفلا مقاطلا

مشسوŸا ةياهن بقللاب

ةليكششتلأ معدل ةردانلأ Òفاشصعلأ نع ثحبلأ لÓخ نم

Òشضحتلا ‘ عرششت ةرادإلا
ديد÷ا مشسوملل

لك ليجأات يف ركفت «افيفلأ»
1202 ىلإأ ةيلودلأ تايرابملأ

9172ددعلأ ^1441 نابعشش22ـل قفأوملأ0202 ليرفأأ51ءاعبرألأ

ةمئاقلأ يف رئأزجلأ ناكم زيزعت يف مهاشس رشصم يف ققحملأ يناثلأ بقللأ

ايقيرفإا ممأا سسأاكب ةجوتملا تابختنملا «نات بوت» يف رشضخلا

ملاعلا سسأاكل اغولب تابختنملا رثكأاك5ـلا زكرملا يف بختنملا
لايدنوملا يف ةكراششملا تابختنملل ةبشسنلاب مويدوبلا يفو «ناكلا»ـب اجيوتت رثكألا ةيبرعلا تابختنملا ةفاشصو يف رئازجلا
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