
30 صص

يليمر نيدلا لامك ديقعلل افلخ

تاونصس01و3 نيب ام ماكحأا
نيطروتملا قح يف اذفان اصسبح
ةديلبلا يف ءاعبرألاب راجصش يف

50صص
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ةمداقلا ةيبطلا تادعملا عيزوت دكأا
تايفسشتسسملا ىلع نيسصلا نم

صسوريف يسشفت رارمتسسا لظ يف
يحسصلا رجحلا ةلسصاومو «انوروك»

نم ةسصتخملا ةلودلا تائيه اهسسردتو اهعجارت
ةينطولا ةدايسسلاب صسمت رسصانع نمسضتت اهنأا باب

تÓيومتلا تافلم لك حتف
ةينطولا ةفاحصصلل ةيجراخلا

30 صص

ءاسضيبلا ةحلسسألاب برح ىلإا تلوحت رامق ةسسلج
تارايسس7 ميطحت نع ترفسسأا

تقؤوملا صسبحلا ةداعسسوبو ةليم نم نيرخآا3 عاديإا لاطت يتلا ةديدجلا تاديدهتلاب لفكتلا لجأا نم
دÓبلا رارقتسساو يعامتجلا كسسامتلا

يتلا مئارجلا نييحت
ماعلا ماظنلاب شسمت

30صص

لا˘م˘ع˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا تمد˘˘ق
تا˘حار˘ت˘قإلا ن˘م ة˘ل˘م˘ج ،ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا

ة˘˘ي˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا ةرازو ىلإا تا˘˘˘ي˘˘˘سصو˘˘˘ت˘˘˘لاو
ءا˘ه˘نإا ة˘ي˘ف˘ي˘ك صصو˘سصخ˘ب ،ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا
ل˘ظ ي˘ف ي˘لا˘ح˘لا ي˘˘سسارد˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
بب˘˘سسب صسراد˘˘م˘˘˘لا ق˘˘˘ل˘˘˘غ رار˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘سسا
دÓبلا هفرع˘ت يذ˘لا ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا

.انوروك صسوريف يسشفت ءارج

تيزوب دـــمحم ءاوــــللا
قـــئاثولل اـــماع ارـــيدم
ششيجلل يجراخلا نمألاو

40 صص

يتلا ةزفحملا ماكحألا راطإا يف
تاقورحملا نوناق اهب ءاج

عـــــقوت «كارــــــطانوصس»
نيتكرصش عم مهافت يتركذم

ةيصسورو ةيكرت نيتيطفن

50صص

جراخلا يف نيقلاعلا نينطاوملا ءÓجإا يف عورصشلاب رمأاي دارج
30 صصطقف رئازجلا ىلإا ةدوعلا ركاذت ىلع نيزئاحلا صسمت ةيلمعلا

ةيعصضو» :ةحصصلا ريزو
رئازجلا يف انوروك ءابو

«اهيف مكحتمو ةرقتصسم

30صص

«مايكناصسلا» ءاغلإا حرتقت تاباقن
«كابلا» ليجأاتو «مايبلا»و

40 صص

«لحارم ربعو ايجيردت نوكيصس يحصصلا رجحلا عفر» :راروف لامج
مايألا مداق يف «انوروك» ـب ةدكؤوملا تاباسصإلا ددع يف اسسوسسحم اعجارت عقوت

 طصشانلل ةءاربلا
يمÓعل ميهاربإا

40صص

باصصم نويلم فصصن جÓعل يفكي رئازجلاب رفوتملا «نيكورولك» نوزخم ^
ششيجلا تاناكمإا لÓغتصسا ةجرد لصصن ملو ةيبطلا ةرصسألا نم ةئاملاب61 انلمعتصسا ^



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

رسشنلا لوؤوسسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طسسولا عبطلا
قرسشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راسسŸا م.م.ذ.شش :طسسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرسشلا عيزوتلا

(ةخسسن0512)9172 ددعلابحسس
moc.enilnomalasse@bup:راهسشإ’ا

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

moc.enilnomalasse@ofni
قرسشلاب»مويلا مÓسسلا»ـل يوهجلا بتكملا
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ةـــــظحÓم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ’
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
هتودق.. ›او

لÓب باصشلا

ةايح ليسصافتب نيفراعلا نم ددع لوقي
هنأا ،قباسسلا ناسسملت يلاو ،يلع سشيعي نب
،لÓب باسشلا يارلا ينغمب اريثك هبسشتي
ه˘˘ت˘˘ع˘˘ل˘˘سص ل˘˘˘كسش بب˘˘˘سسب ط˘˘˘ق˘˘˘ف سسي˘˘˘ل
ببسسب اسضيأا لب ،اهيدتري يتلا تاراظنلاو
ةي˘ب˘ع˘سشلا م˘كح˘ل˘ل ق˘با˘سسلا ي˘لاو˘لا رار˘كت
كار» ةعئار بحاسص اهفظو يتلا لاثمألاو
،هيناغأا فلتخم يف ،«انأا يدناعت اتن سضيرم
نب نوبقلي ةيلولا تاراطإا لعج لاح عقاو
بقللا نأا ودبيو ،«لÓب باسشلا» ـب سشيعي
لاق يذلا ،قباسسلا يلاولا بسضغي نكي مل
باسشلاب نيبجعملا دسشأا نم ناك هنأا هبرقم
ي˘ف ه˘تود˘ق نا˘ك كلذ ن˘م ر˘ث˘ك ل˘˘ب ،لÓ˘˘ب
.ةايحلا

ةل‹ ةرازولل

،ملاعلا لود فلتخمب اهتار˘ي˘ظ˘ن˘ب ًءاد˘ت˘قإا
تÓجم قÓ˘طإا˘ب ة˘فا˘ق˘ث ءارزو ردا˘ب˘ي ن˘يأا

اهيل˘ع نو˘فر˘سشي عا˘ط˘ق˘لا طا˘سشن˘ب ة˘سصا˘خ
م˘ه˘لا˘م˘عأا نو˘كت ا˘م ا˘ب˘لا˘غ ل˘ب ا˘ي˘˘سصخ˘˘سش
وأا ،ملق˘لا ق˘ير˘ط ن˘ع ًءاو˘سس ا˘ه˘ي˘ف ةر˘سضا˘ح
،ةدود نب ةكيلم تقلطأا ،ةيفاقثلا لامعألا

ة˘ل˘ج˘م ن˘م لوألا دد˘ع˘لا ،ة˘فا˘ق˘˘ث˘˘لا ةر˘˘يزو
اهترازو اهتقلطأا يتلا ةيفاقثلا «تاحايزنا»
باتك فارسشإاب «رييغتلا ةركف» راعسش تحت
.نييرئازج نيفقثمو

نماصضتلا ىصضوفل اعادو

ةعسساولا نماسضتلا تايلمع بحاسص امدعب
«انوروك» ةمزأا ةيادب ذنم ةيلولا اهتفرع يتلا
ةيعمج ترداب ،ةقرسسو بهنو ةمراع ىسضوف
فلتخم عم قيسسنتلابو ةيريخلا «ميتيلا لفاك»
ى˘لإا ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ة˘يلو˘ب ة˘ط˘سشا˘ن˘لا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘˘لا
ميظنت ا˘ه˘نأا˘سش ن˘م تا˘نا˘ي˘ب ةد˘عا˘ق ثاد˘ح˘ت˘سسا

ةدئافل ةهجوم˘لا تاد˘عا˘سسم˘لا ع˘يزو˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
لظ يف ةجاتحملا رسسألا اذكو لمارألا ءاسسنلا
ه˘ل ع˘سضخ˘ت يذ˘لا ل˘ما˘سشلا ي˘ح˘سصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا
نم دحل˘ل مر˘سصن˘م˘لا سسرا˘م42 ذن˘م ة˘يلو˘لا
.«91‐ديفوك» يسشقت

ركذتصست تارامإلا
شسيداب نبإا

،ملع ىلع ران نم رهسشأا ةيسصخسشلا نأا مكحب
برعلا ىلع يباجيإلا اهريثأات نأا قلطنم نمو
ةرا˘ف˘سس تر˘كذ˘ت˘سسا ،ا˘مو˘م˘˘ع ن˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘سسم˘˘لاو
،«رتيوت» ىلع ةديرغت يف ،رئازجلاب تارامإلا

ة˘ي˘ع˘م˘ج سسسسؤو˘مو ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘سضه˘ن˘لا د˘ئار
هليحر ىركذ يف رئازجلاب نيملسسملا ءاملعلا
تيب بحاسص ،سسيداب نبا ديمحلا دبع مامإلا
ىلإاو ملسسم رئازجلا بعسش» ريهسشلا ديسصقلا
ىمسسأاب تمدقت امدعب اذه ،«بسستني ةبورعلا
ةبسسانمب ،ةفرعملاو ملعلا داور لكل ينامألا
.ملعلا موي

qarsana@essalamonline.com
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! .. «فوصشت ششيع»
ةطقتلم انيديأا نيب ةروسصلا

اديدحتو نا˘سسم˘ل˘ت ة˘يلو ن˘م
،سسونسس ينب ةرئادب ةيدلب نم
د˘˘˘حأا نا˘˘˘كسس ر˘˘˘ط˘˘˘سضا ن˘˘˘˘يأا
را˘طإا ي˘ف ةد˘ي˘سشم˘لا تو˘ي˘ب˘لا
ملسس قلسستل ،يفيرلا نكسسلا
،رادجو روسس قوف نم لوزنلا

،هلزنم ىلإا لوسصولا لجأا نم
نم قيرطلا قلغ ببسسب كلذو
«ذوف˘ن˘لا بحا˘سص» هرا˘ج ل˘ب˘ق
ي˘ل˘˘ك با˘˘ي˘˘غ م˘˘ن˘˘ت˘˘غإا يذ˘˘لا
سضفرو ،ةيلحملا تاط˘ل˘سسل˘ل
ةرداسص ةيئاسضق ماكحأا ذيفنت

نأاكو .. ةسصاخلا هكÓمأا ىلإا همسضل قيرطلا نم ءزج ىلع ءÓيتسسلا همزع نأاسشب ةمكحملا نع
.! .. ةباغ يف اننأاك وأا ،«كليابلا كÓمأا» ـب قلعتي رمألا

ناديŸا ‘ شضيبألا ششي÷ا ودعاقتم

ام ،«انوروك» سسوريف يسشفت ىلع ةرطيسسلا ةلحرم اندÓب لوخد لظ يفو ،اعقوتم ناك امك
يف ،ةليمب ناكسسلاو ةحسصلل ةيئلولا ةيريدملا تعرسش ،ةيبطلا دوهجلا ةفعاسضم يعدتسسي
يرسشبلا دادعتلل امعد ،ةحئاجلا هذه ةحفاكمل عوطتلا يف نيبغارلا عاطقلا يدعاقتم ءاعدتسسا

.ىرخأا ةهج نم مهتربخ نم ةدافتسسÓلو ،ةهج نم

! .. ماهتلا شصفق ‘ Úصصلا .. ىرخأا ةرم
ةزئاج بحاسص ىلع رودلا ءاج نطنسشاو دعب

سسوريف فسشتكمو ،8002 ماع بطلل لبون
لوح ةينيسصلا ةياورلا يف كيكسشتلل ،اديسسلا
،ي˘˘ي˘˘نا˘˘ت˘˘نو˘˘م كو˘˘ل لا˘˘ق ثي˘˘˘ح ،«ا˘˘˘نورو˘˘˘ك»
ةياور قدسصي ل هنأا ،يسسنرفلا روسسيفوربلا
،ناهوو ةنيدم يف قوسس نم سسوريفلا راسشتنا

،ةيكير˘مألا ةرادإلا تا˘ح˘ير˘سصت رار˘غ ى˘ل˘عو
«انوروك» سسوريف نأا ،اديسسلا فسشتكم ربتعي
ةنيدملا يف ينيسص ربخم هردسصم دجتسسملا
سصسصخت ناهوو ةنيدم ربخم» فدرأاو ،اهتاذ
هلو ةيجاتلا تاسسوريفلا يف0002 ةنسس ذنم
.«لاجملا اذه يف ةليوط ةربخ

يبرغŸا لهاعلا عفصصت اصسنرف
يذ˘لا ي˘سسنر˘ف˘لا مÓ˘عإلا ةدا˘ع ر˘ي˘غ ى˘ل˘˘ع

،رئازجلا وحن هماهسس هيجوت ىلع اندوع املاط
ةرا˘ج˘ل˘ل بير˘غ ل˘كسشب ل˘ب˘ط˘ي ل˘با˘ق˘م˘لا ي˘ف
«كيتامولبيد دنومول» ةلجم تقرطت ،برغملا
ىلإا ريخألا ير˘ه˘سشلا ا˘هدد˘ع ي˘ف ،ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا
لÓخ ن˘م ي˘بر˘غ˘م˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا جذو˘م˘ن ل˘سشف
يداسصتقلاو يسسايسسلا عسضولل يدقن ليلحت
يف» ناونعب جاتروبور يف تداعو ،دÓبلل
تاحيرسصت ىلإا «ةرسشحك كنولماعي برغملا
يذ˘لا ،سسدا˘سسلا د˘م˘ح˘م ،ي˘بر˘غ˘م˘لا ل˘ها˘˘ع˘˘لا
يبرغملا جذومنلا «ةيدودحمب» ايمسسر فرتعا
.همكح نم ىلوألا تاونسسلا يف هقلطأا يذلا



watan@essalamonline.com
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ن˘ع ،لا˘سصتلا ةرازو تن˘ل˘˘عأا
تÓيومتلا تاف˘ل˘م ع˘ي˘م˘ج ح˘ت˘ف
،ةينطولا ةفا˘ح˘سصل˘ل ة˘ي˘جرا˘خ˘لا

نوكل ىرخألا تاعاطقلا ةفاكو
نوناقلا اهعنمي تÓيومتلا هذه
اهتعجارم متت نأا ىلع ،اتاب اعنم
ة˘˘لود˘˘˘لا تا˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م
نأا˘˘سشلا اذ˘˘ه ي˘˘ف ة˘˘سصت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا

اهسضرعو ا˘ه˘ت˘سسارد ىر˘ج˘ت˘سسو
نمسضتت اهنأا باب نم لسصفملا

ةينطولا ةدايسسلاب سسمت رسصانع
ة˘˘سضرا˘˘ع˘˘م لا˘˘كسشأا يذ˘˘˘غ˘˘˘ت ذإا
.ةوجرملا ةينطولا تاحÓسصإÓل

،لاسصتلا ةرازو تركذو اذه
تعلطإا سسمأا لوأا اهل نايب يف
را˘˘˘م˘˘˘ع نأا ،«مÓ˘˘˘سسلا» ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع
ن˘ع لوألا لوؤو˘سسم˘لا ،ر˘م˘ي˘ح˘ل˘ب
مسساب يمسسرلا قطانلا ،عاطقلا
ارخؤو˘م ا˘عد د˘ق نا˘ك ،ة˘مو˘كح˘لا
ةينطولا ةفاحسصلا يف نيلعافلا
،نوناقل˘ل مرا˘سصلا مار˘ت˘حلا ى˘لإا

تÓيومتلا سصخي اميف اميسسل
هذ˘ه نأا زر˘˘بأا ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘جألا
ةفاحسصلل ةيجراخلا تÓيومتلا
امهم اتاب اعنم ةعونمم ةينطولا

،ا˘هرد˘سصم وأا ا˘ه˘ت˘ع˘ي˘ب˘ط تنا˘˘ك
هذ˘˘˘˘ه نأا˘˘˘˘ب ،ةرازو˘˘˘˘لا تزر˘˘˘˘بأاو
بجوم˘ب ة˘عو˘ن˘م˘م تÓ˘يو˘م˘ت˘لا
50‐21 مقر يوسضعلا نوناقلا
2102 يفناج21 يف خرؤوملا
مقر نوناقلاو ،مÓعإلاب قلعتملا
يرفيف42 يف خرؤوملا40‐41
طا˘سشن˘ب ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا4102
نأا ةدكؤو˘م ،ير˘سصب˘لا ي˘ع˘م˘سسلا
طاسشن يأل ةيبنجألا تÓيومتلا

ل يذ˘لا نو˘نا˘ق˘لا ا˘هر˘طؤو˘ي نا˘ك
.هيلع ديحي نأا ناك يأل نكمي

ر˘˘يزو˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم ترا˘˘˘سشأاو
ةفاحسصلا سصوسصخ˘ب ،ر˘م˘ي˘ح˘ل˘ب
نم92 ةدا˘م˘لا ى˘لإا ،ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا
سصن˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا مÓ˘˘˘علا نو˘˘˘نا˘˘˘ق

ه˘˘نأا ق˘˘ي˘˘˘قدو ح˘˘˘سضاو ل˘˘˘كسشبو
رسشابمـلا يدام˘لا م˘عد˘لا ع˘ن˘م˘ي»
ةيأا نع رداسصلا رسشابمـلا ريغو
ةداملا نأا ةزربم ،«ة˘ي˘ب˘ن˘جأا ة˘ه˘ج
ل˘ئا˘سسو ة˘فا˘ك مز˘ل˘ت ا˘م˘نإا ا˘ه˘˘تاذ
ةي˘ع˘م˘سسلاو ة˘بو˘ت˘كم˘لا مÓ˘عإلا
رر˘˘ب˘˘تو حر˘˘سصت نأا ة˘˘ير˘˘سصب˘˘˘لا

ة˘˘˘˘نو˘˘˘˘كمـلا لاو˘˘˘˘مألا رد˘˘˘˘سصم
ةيرورسضلا لاومألاو اهلامسسأارل
ع˘ير˘سشت˘ل˘ل ا˘ق˘ب˘ط ،ا˘˘هر˘˘ي˘˘ي˘˘سست˘˘ل
.امهب لومعمـلا ميظنتلاو

تاو˘˘ن˘˘ق˘˘لا سصخ˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘فو
ثبت يتلا تاعاذإلاو ةينويزفلتلا

ل˘تا˘سسلا وأا ،ز˘تر˘ه˘لا ق˘ير˘ط ن˘˘ع
ر˘ب˘ع ة˘ي˘نو˘يز˘ف˘˘ت˘˘لا تاو˘˘ن˘˘ق˘˘لاو
نأا ،ه˘تاذ رد˘سصم˘˘لا د˘˘كأا ،باو˘˘لا
خرؤوملا40‐41 م˘قر نو˘نا˘ق˘˘لا
نم ،سصني4102 يرفيف42 يف
ى˘ل˘ع حو˘سضو˘˘بو ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج
لاملا سسأار نوكي» نأا ةرورسض
نأاو ،اسصلاخ اينطو يعامتجلا
لاو˘˘مألا رد˘˘سصم تا˘˘ب˘˘˘ثإا م˘˘˘ت˘˘˘ي
نأا ،نايبلا فاسضأاو ،«ةرمثتسسملا
ةيبنجألا تÓيومتلا سضارعتسسا
م˘يو˘ق˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘˘عو ى˘˘سشا˘˘م˘˘ت˘˘ي
سسي˘ئر بر˘˘عأا ي˘˘ت˘˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
يتلاو اهحاجنإا ىلع ،ةيروهمجلا

ميمسصت ةداعإا ربع رمت نأا دبل
ةينوناقلاو ةيتاسسسسؤوملا دعاوقلا
نأا ادكؤوم ،دا˘سصت˘قÓ˘لو ة˘لود˘ل˘ل
ةي˘ل˘م˘ع˘ب ما˘ي˘ق˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ر˘مألا
لوسصولل تلزانت نود ةيمييقت
ة˘لود˘ل˘ل ل˘ما˘سش ءا˘ن˘ب ةدا˘عإا ى˘˘لإا
ةيسساسسألا ةدعاقلا لكسشت يتلا
ةيروهمجلا اه˘ي˘ل˘ع ى˘ن˘ب˘ت ي˘ت˘لا
تامازتللا كلذ يف امب ةديدجلا
ةادغ اه˘ن˘ع ن˘ل˘عأا ي˘ت˘لا45 ـ˘˘لا
ةمظنملا ةيسسائر˘لا تا˘با˘خ˘ت˘نلا
9102 ر˘˘ب˘˘م˘˘˘سسيد21 ي˘˘˘˘˘˘˘ف
.ةيهيجوتلا ئدابملل ةرطسسملاو

ح.نيدلا رمق

سسمأا ءاج امل اقفو ،دارج قربأا
ةرازو˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘˘ف
نوؤو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشلا ءارزو ،ى˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لوألا
تاعامجلاو ةيلخادلا ،ةيجراخلا
،ةينارمعلا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لاو ة˘ي˘ل˘ح˘مـلا
،ل˘ق˘ن˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘˘غ˘˘سشألا
يفو اهلÓخ نم مهمزلي ةميلعتب
سسيئرلا تاميلعت ق˘ي˘ب˘ط˘ت را˘طإا
ءÓجإا ةيلمع يف عورسشلاب ،نوبت
نيقلاعلا انينطاوم نم ىقبت ام
ا˘ي˘عاد ،تارا˘ط˘م˘لا ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب
ىلع نيزئاحلاو هذهب نيينعمـلا
ىلإا ،رئازجلا ىلإا ةدوعلا ركاذت
عقاوم ى˘ل˘ع م˘ه˘سسف˘نأا ل˘ي˘ج˘سست
:ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘تآلا تنر˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘نإلا
zd.vog.mp.www
zd.vog.eam.www
»zd.vog.rueiretni.www
نيقلاعلا نينطاومـلا ءÓجإا مسسق)
لك ميدقت لÓخ نم (جراخلا يف
دسصق ةبو˘ل˘ط˘مـلا تا˘مو˘ل˘ع˘مـلا
.مهب لاسصتلاو مهئاسصحإا

ريزولا ةميلعت تددسشو اذه
نيذلا نينطاوملا نأا ىلع ،لوألا
نو˘ع˘سضخ˘ي˘سس م˘هؤوÓ˘جإا م˘ت˘ي˘سس

ر˘ج˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘قو˘˘لا ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘ل˘˘ل
لكايه ىوت˘سسم ى˘ل˘ع ي˘ح˘سصلا
ثي˘ح ،سضر˘غ˘لا اذ˘˘ه˘˘ل تي˘˘سصحأا

.ةيبطلا مهتعباتم نامسض متيسس
Úيرئاز÷ا ليحرت

رسصÚ Ãقلاعلا
ةرا˘˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘˘سس سسمأا لوأا تعد

نييرئاز˘ج˘لا ،ةر˘ها˘ق˘لا˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا
نيقلاعلاو رئازج˘لا˘ب ن˘ي˘م˘ي˘ق˘م˘لا
نيينعم˘لاو ،ر˘سصم ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘ب
يف عارسسإلا ىلإا ليحرتلا ةيلمعب
ةرازو ع˘قو˘م ر˘ب˘ع ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست˘˘لا
ر˘سشا˘ب˘م˘لا ط˘بار˘لا وأا ة˘ي˘ل˘˘خاد˘˘لا
.zd.vog.rueiretni.secivres.www

اياعرلا نم ةعفد رخآا لوسصو
تارامإلاب نيقلاعلا نييرئازجلا

نطولا صضرأا ىلإا
رخآا ،سسمأا لوأا رهظ تلسصو

ني˘ير˘ئاز˘ج˘لا ا˘يا˘عر˘لا ن˘م ة˘ع˘فد
ة˘ي˘بر˘ع˘لا تارا˘مإلا˘ب ن˘ي˘ق˘لا˘ع˘لا
،سصخسش692 مسضت ةد˘ح˘ت˘م˘لا
ىلع ،يلودلا رئازجلا راطم ىلإا

ة˘كر˘˘سشل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت ةر˘˘ئا˘˘ط ن˘˘ت˘˘م
.ةيتارامإلا ناريطلا

ذن˘م تل˘جأا ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ر˘كذ˘ي
ديزأا «91‐ديفوك» ةحئاج ةيادب
جراخ˘لا ن˘م ة˘ي˘عر0008 ن˘˘م
سسي˘ئر تا˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ل اذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت
.ةيروهمجلا

طقف رئازجلا ىلإا ةدوعلا ركاذت ىلع نيزئاحلا صسمت ةيلمعلا

جراخلا يف نيقلاعلا نينطاوملا ءÓجإا ةيلمع يف عورصشلاب رمأاي دارج

ر.نوراه

نيقلاعلا نيرفاسسملا نينطاوملا ءÓجإا ةيلمع يف عورسشلاب ،نيينعملا ءارزولا ،دارج زيزعلا دبع ،لوألا ريزولا رمأا
.«انوروك» ةحئاج ءارج يسضاملا صسرام رهسش لÓخ ةيرحبلاو ةيوجلا تÓحرلا قيلعت رثإا ىلع ،جراخلا يف

ةينطولا ةدايسسلاب صسمت رسصانع نمسضتت اهنأا باب نم ةسصتخملا ةلودلا تائيه اهسسردتو اهعجارت

ةينطولا ةفاحصصلل ةيجراخلا تÓيومتلا تافلم لك حتف

تايفسشتسسملا ىلع نيسصلا نم ةمداقلا ةيبطلا تادعملا عيزوت دكأا
«اهيف مكحتمو ةرقتصسم رئازجلا يف انوروك ءابو ةيعصضو» :ةحصصلا ريزو

يليمر نيدلا لامك ديقعلل افلخنيصصلا نم ةمداق رئازجلا ىلإا «91‐ديفوك» نم ةيامحلا لئاصسو نم ةيبلط ثلاث لوصصو ^
اماع اريدم تيزوب دمحم ءاوللا
ششيجلل يجراخلا نمألاو قئاثولل
ديعسسلا ءاوللا صسمأا لوأا فرسشأا
صشيجلا ناكرأا صسيئر ،ةحيرقنسش
صسيئر مسساب ،ةباينلاب يبعسشلا ينطولا
تاوقلل ىلعألا دئاقلا ،ةيروهمجلا
ىلع ،ينطولا عافدلا ريزو ،ةحلسسملا
،تيزوب دمحم ءاولل يمسسرلا بيسصنتلا

قئاثولل ماعلا ريدملا فئاظو يف
لامك ديقعلل افلخ ،يجراخلا نمألاو
.يليمر نيدلا
يف ،ينطولا عافدلا ةرازو تحسضوأا

«مÓسسلا» تملسست ،صسمأا لوأا اهل نايب
تناك ةبسسانملا هذه نأا ،هنم ةخسسن
اهيف صصرح ،ةحيرقنسش ءاولل ةسصرف
ةيريدملا هذه تاراطإا ةبلاطم ىلع
ديدجلا مهدئاق لوح فافتللاب
لÓخ نم ،هتدناسسمو همعدو
يفو تايوتسسملا عيمج ىلع ،مهمازتلا

ماهملاب مايقلاب ،مهتايحÓسص دودح
ةمزÓلا ةمارسصلا لكب ،مهب ةطونملا

لفكي امب ،ةيرورسضلا ةرباثملاو
.رئازجلل ايلعلا حلاسصملا ةيامح

ـه.داوج

موقي يتلا تارواسشŸا نإا لاق
ىظ– ل صشيÒتوغ اهب

Úلعافلا عامجإاب
ىلع هتقفاوم بحصسي ةرمامعل
ممألا ةثعب شسيئر بصصنم لوبق

ايبيل يف معدلل ةدحتملا
ناطمر ،يرئازجلا يسسامولبيدلا نلعأا
ةقفاوملل هبحسس نع ،ةرمامعل
صصوسصخب اهادبأا يتلا ةيئدبملا
وينوطنا هل همدق يذلا حارتقلا

يف ،يممألا ماعلا نيمألا ،صشيريتوغ
لثمم بسصنمل يسضقنملا صسرام7 ـلا

ممألا معد ةثعب صسيئرو صصاخ
.ايبيل يف ةدحتملا

ةفاحسصلل حيرسصت يف ةرمامعل لاق
،صشيريتوغ تيطعا» ،صسمأا لوأا

يمازتلا باب نم ةيئدبملا يتقفاوم
تائيهلاو قيقسشلا يبيللا بعسشلا هاجت
داجيإاب ةينعملا ةيميلقإلاو ةيلودلا

نأا ودبي» فاسضأاو ،«ةيبيللا ةمزÓل لح
،صشيريتوغ اهب موقي يتلا تارواسشملا

عامجإاب ىظحت ل نيحلا كلذ ذنم
وهو نيلعافلا نم هريغو نمألا صسلجم
ملسسلا ةمهم حاجنإل يرورسض عامجإا

،«ايبيل يف ةينطولا ةحلاسصملاو
،قبسسألا ةيجراخلا ريزو فدرأاو
تاعاسسلا يف ايفتاه لاسصتلا مزتعا»
هركسشل يممألا ماعلا نيمألاب ةمداقلا

يسصخسش رايتخا ىلع ىرخأا ةرم
ةيئدبملا يتقفاوم بحسس نع هغÓبإاو

7 موي اهتيدبأا يتلاو هحارتقا ىلع
.«يسضاملا صسرام

ـه.داوج

،ديزوب نب نامحرلا دبع دكأا
نا˘˘˘˘كسسلاو ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا ر˘˘˘˘يزو
نأا ،تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘˘لا حÓ˘˘سصإاو
فرعي رئازجلاب «انوروك» ءابو
،عسضولا يف امكحتو ارارقتسسا
،ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا دو˘˘˘ه˘˘˘ج ل˘˘˘سضف˘˘˘ب
ى˘ل˘ع ةذ˘خ˘˘ت˘˘م˘˘لا تاءار˘˘جإلاو
تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا دار˘˘ي˘˘ت˘˘سسا رار˘˘غ
ف˘˘˘˘سشاو˘˘˘˘ك ن˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘مزÓ˘˘˘˘˘لا

نوزخم لعج˘ي ا˘م ،تا˘ما˘م˘كو
ةيامح˘لا ل˘ئا˘سسو ن˘م ر˘ئاز˘ج˘لا

.«نومسضم» ءابولا اذه نم
ي˘˘ف ،ر˘˘˘يزو˘˘˘لا را˘˘˘سشأاو اذ˘˘˘ه

اهب ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت
ه˘˘فو˘˘قو لÓ˘˘خ ،سسمأا حا˘˘ب˘˘˘سص
ن˘˘ي˘˘تر˘˘ئا˘˘ط˘˘لا لو˘˘سصو ى˘˘ل˘˘˘ع
ةيلمعو ،نيسصلا نم نيتمداقلا
لامج ةقفرب ةنحسشلا هذه غارفإا
ر˘يزو˘لا ،د˘م˘˘حأا˘˘ب ن˘˘ب ي˘˘ف˘˘ط˘˘ل
ةعانسصلاب فلكم˘لا بد˘ت˘ن˘م˘لا
ة˘لود˘لا نأا ى˘لإا ،ة˘ي˘نلد˘˘ي˘˘سصلا
ةحسص ىلع ةسصيرح ةيرئازجلا

اذ˘˘ه˘˘ل تد˘˘ن˘˘جو ا˘˘ه˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م
ا˘ه˘تا˘ي˘˘نا˘˘كمإا ة˘˘فا˘˘ك سضر˘˘غ˘˘لا
ىلع ءاسضقلل ةيداملاو ةيرسشبلا
.«انوروك»

هذه نأا ،ثدحتملا زربأا امك
تاد˘ع˘م ن˘م˘˘سضت˘˘ت ة˘˘ن˘˘ح˘˘سشلا

ي˘ب˘ط دا˘ت˘˘عو تا˘˘مز˘˘ل˘˘ت˘˘سسمو
سسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘قو˘لا˘ب سصا˘˘خ
ا˘˘ه˘˘ب د˘˘عو ي˘˘ت˘˘لا ،«ا˘˘نورو˘˘ك»
فد˘ه˘ب ،ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر
،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘ح˘سص ة˘˘يا˘˘م˘˘ح
ة˘ن˘ح˘سشلا هذ˘ه نأا ى˘لإا ار˘˘ي˘˘سشم
ة˘˘ي˘˘لد˘˘ي˘˘سصلا ى˘˘لإا ه˘˘˘جو˘˘˘ت˘˘˘سس
تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘ل˘˘ل ة˘˘يز˘˘كر˘˘م˘˘لا

ةيحسصلا تا˘سسسسؤو˘م˘لا ة˘فا˘كو
بار˘˘ت˘˘لا ة˘˘فا˘˘كب ةر˘˘سشت˘˘ن˘˘م˘˘˘لا
.ينطولا

ينطولا صشيجلا هب ماق ام
خيراتلا هلجسسيسس

هذ˘ه˘ب ،ة˘ح˘سصلا ر˘˘يزو دا˘˘سشأا
هب موقي يذلا رودلاب ةبسسانملا
،ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘لا

ي˘ن˘طو˘لا دو˘˘ه˘˘ج˘˘م˘˘لا ن˘˘م˘˘سض
،«ا˘˘نورو˘˘ك» ءا˘˘بو ة˘˘برا˘˘ح˘˘م˘˘ل
ةد˘˘ع كا˘˘ن˘˘˘ه نأا ى˘˘˘لإا ار˘˘˘ي˘˘˘سشم
هذه لثم لقنل ىرخأا تÓحر
.ابيرق تامزلتسسملا

دباعلب مدقملا دكأا هتهج نم
ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ن˘˘م ن˘˘ي˘˘مأا ،ي˘˘تاو˘˘ت
هي˘جو˘ت˘لاو لا˘سصيإلاو مÓ˘عإلا
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘˘لا نا˘˘˘كرأا˘˘˘ب
ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘مو ه˘˘˘نأا ،ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘سشلا
دحلل يمارلا ينطولا دوهجملل
،«91 ديفوك» ءابو راسشتنا نم

زار˘ط ن˘˘م ن˘˘ي˘˘تر˘˘ئا˘˘ط تل˘˘ق˘˘ن
تاوقلل ةعبات (67 نيسشويليإا)
نم ةمداق ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يو˘ج˘لا
ةعاسس83 فر˘˘ظ ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘كب

نم ان˘ط63 ـب رد˘ق˘ت ة˘لو˘م˘ح
ة˘˘سصسصخ˘˘م ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط ل˘˘ئا˘˘˘سسو
.«انوروك» سسوريف ةحفاكمل

ةر˘ئا˘ط˘لا د˘ئا˘ق ح˘سضوأا ا˘˘م˘˘ك
نأا ،قرا˘˘ط سشودا˘˘ق مد˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
م˘˘تأا ى˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘يو˘˘˘ج˘˘˘لا تاو˘˘˘ق
ا˘م˘ها˘ه˘م˘ب ما˘ي˘ق˘ل˘ل داد˘ع˘ت˘سسلا
ن˘طو˘لا بنا˘ج ى˘لإا فو˘قو˘˘لا˘˘ب
ل˘˘˘ك ي˘˘˘ف بع˘˘˘سشلا ة˘˘˘˘مد˘˘˘˘خو
.لاوحألاو فورظلا

ةيبطلا ةنحسشلا همسضت ام اذه
نيسصلا نم ةمداقلا

يفط˘ل لا˘م˘ج ف˘سشك هرود˘ب
ة˘ن˘ح˘سشلا هذ˘ه نأا ،د˘م˘˘حأا˘˘ب ن˘˘ب
007و نييÓم5 ىلع لمسشت
002 اذكو ،تامامكلا نم فلأا
(2PFF) عون نم ةمامك فلأا
ةفاسضإلاب ،ءاب˘طأÓ˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لا
زاهج ف˘لأا58 ن˘م ر˘ث˘كأا ى˘˘لإا
ازربم ،انوروك ءابو سصيخسشت
د˘عا˘سست˘سس تاد˘ع˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه نأا

ءا˘˘بو ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ي˘˘ف ار˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘ك
.«انوروك»

ر.نوراه

لوأا ،ةموكحلا عامتجا سسرد
م˘سسا˘ق˘ل˘˘ب ه˘˘مد˘˘ق ا˘˘سضر˘˘ع ،سسمأا

لو˘ح ،لد˘ع˘لا ر˘˘يزو ،ي˘˘تا˘˘م˘˘غز
نو˘˘نا˘˘ق˘˘ل يد˘˘ي˘˘ه˘˘م˘˘ت عور˘˘˘سشم
ني˘ي˘ح˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م ،تا˘بو˘ق˘ع˘لا
سصوسصنمـلا مئارجلل م˘ظ˘ت˘ن˘مـلا

نم ،تابوقعلا نوناق يف اهيلع
تاد˘˘يد˘˘ه˘˘ت˘˘لا˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا ل˘˘جأا
˘ما˘ظ˘ن˘لا˘ب سسم˘ت ي˘ت˘لا ةد˘يد˘ج˘لا
يعا˘م˘ت˘جلا كسسا˘م˘ت˘لاو ،ما˘ع˘لا

.دÓبلا رارقتسساو
د˘˘ب˘˘ع ،لوألا ر˘˘يزو˘˘˘لا سسأار˘˘˘ت

ًاعامتجا ،سسمأا لوأا ،دارج زيزعلا
نع رسضاحتلا ةينقتب ،ةموكحلل
عورسشم ةسساردل سصسصخ ،دعب
عاطق سصخي نو˘نا˘ق˘ل يد˘ي˘ه˘م˘ت
ي˘˘˘عور˘˘˘سشم اذ˘˘˘كو ،ة˘˘˘لاد˘˘˘ع˘˘˘لا

ناقلعتي نييذ˘ي˘ف˘ن˘ت ن˘ي˘مو˘سسر˘م
نايب بسسح متو ،ةحسصلا عاطقب
هي˘ل˘ع تع˘ل˘طإا ،ى˘لوألا ةرازو˘ل˘ل
ن˘˘م دد˘˘ع م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت ،«مÓ˘˘˘سسلا»
ةطبترمـلا ةيعا˘ط˘ق˘لا سضور˘ع˘لا
ر˘˘سسألا˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا˘˘˘ب ،ا˘˘˘سسا˘˘˘سسأا
قو˘سسلا ة˘ي˘˘ع˘˘سضوو ،ةزو˘˘ع˘˘مـلا
،تا˘˘˘قور˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ي˘˘˘مـلاـع˘˘˘لا

عاطقلل يداسصتقإلا حÓسصإلاو
سضرع ىلإا ةفاسضإلاب ،يعانسصلا
يحسصلا عسضولا مييقت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي

،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ىو˘˘ت˘˘˘سسمـلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ءابوب ط˘ب˘تر˘مـلا كلذ ا˘م˘ي˘سسلو
،«91‐ديفوك» سسوري˘ف ا˘نورو˘ك
د˘˘ه˘˘˘ج لو˘˘˘ح سضر˘˘˘ع ،ار˘˘˘ي˘˘˘خأاو
تاسسسسؤوملل ني˘قر˘مـلا با˘ب˘سشلا
يف ةركت˘ب˘م ل˘ئا˘سسو˘ب ة˘ئ˘سشا˘ن˘لا

.«انوروك» ءابو ةحفاكم
ى˘لإا ة˘مو˘كح˘˘لا تع˘˘م˘˘ت˘˘سساو

ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ر˘˘يزو ه˘˘مد˘˘ق سضر˘˘ع
ةئيهتلاو ةيلحمـلا تا˘عا˘م˘ج˘لاو
تا˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ك لو˘˘ح ،ة˘˘ي˘˘نار˘˘م˘˘ع˘˘لا

را˘˘طإا ي˘˘ف ل˘˘ف˘˘كت˘˘˘لا طور˘˘˘سشو
تÓئاعلاب ،نماسضت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع
ةمزألا نم ةررسضتمـلا ةزوعمـلا
ةي˘ن˘ع˘مـلا كل˘ت اذ˘كو ،ة˘ي˘ح˘سصلا
ةررق˘مـلا ن˘ما˘سضت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ب
ريزو سضرع امك.ناسضمر رهسشل
قو˘˘سسلا ة˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سضو ،ة˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا
ا˘ه˘قا˘فآاو ،ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا ة˘ي˘لور˘ت˘ب˘لا

ءو˘سض ى˘ل˘ع كلذو ،ا˘ه˘تار˘ي˘ثأا˘تو
لÓ˘˘خ ةذ˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا تارار˘˘˘ق˘˘˘لا
يئانثتسسإلا يرازو˘لا عا˘م˘ت˘جلا
ةجتنملا نادلبلا ةمظنمل رسشاعلا
د˘ق˘ع˘ن˘مـلا + «بي˘بوأا» لور˘ت˘ب˘ل˘ل
.يراجلا ليرفأا21 خيراتب

اسضيأا ةموكحلا تسسردو اذه
ة˘عا˘ن˘سصلا ر˘يزو ه˘مد˘ق ا˘˘سضر˘˘ع
حÓ˘˘˘سصإا لو˘˘˘ح ،م˘˘˘جا˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو
عاطق˘ل ة˘يدا˘سصت˘قلا ة˘م˘كو˘ح˘لا
ى˘لإا ،ر˘يزو˘لا را˘سشأاو ،ة˘عا˘ن˘سصلا

يتلا حÓسصإلا رواحم فلتخم
ينوناقلا راطإلا تلاجمب قلعتت
،رامثتسسلا ة˘ي˘قر˘ت م˘كح˘ي يذ˘لا

ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت ةداعإاو
.ةعانسصلا ةرازول ةيلحملاو

اهعامتجا ةمو˘كح˘لا تم˘ت˘خو
ناكسسلاو ةحسصلا ريزول سضرعب
لوح ،تاي˘ف˘سشت˘سسمـلا حÓ˘سصإاو
ى˘ل˘ع ي˘ح˘سصلا ع˘سضو˘لا رو˘ط˘˘ت
طب˘تر˘مـلا ي˘ن˘طو˘لا ىو˘ت˘سسمـلا
تابيترتلا اذكو ،«انوروك» ءابوب
تا˘ط˘ل˘سسلا ل˘ب˘ق ن˘م ةذ˘خ˘ت˘˘مـلا
.عسضولا اذه ةهجاومـل ةيمومعلا

ـه.داوج

دÓبلا رارقتسساو يعامتجلا كسسامتلا لاطت يتلا ةديدجلا تاديدهتلاب لفكتلا لجأا نم

ماعلا ماظنلاب شسمت يتلا مئارجلا نييحت

هتبراحم لجأا نم نواعتلل امهدادعتسسا ادكأاو «انوروك» صصوسصخب تادجتسسملا اهلÓخ لدابت
رطق ةلود ريمأا نم ةيفتاه ةملاكم ىقلتي نوبت شسيئرلا

،ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ى˘ق˘ل˘ت
لوأا رسصع ،نوبت ديجملا دبع
ريمأا نم ةيفتاه ةملاكم ،سسمأا
دمح نب ميمت خيسشلا رطق ةلود
نع اهلÓخ رسسفتسسا ،يناث لآا
رئازجلا اهلذ˘ب˘ت ي˘ت˘لا دو˘ه˘ج˘لا
ة˘ح˘ئا˘ج را˘˘سشت˘˘نل يد˘˘سصت˘˘ل˘˘ل
هذ˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب دد˘˘˘˘جو ،«ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك»
مايقلل هدÓب دادعتسسا ةبسسانملا
ىلع رئازجلا دعاسسي ام لكب
اذه ىلع بلغتلا يف عارسسإلا

سسي˘ئر˘ل˘ل بر˘عأا ا˘م˘˘ك ،ءا˘˘بو˘˘لا
ه˘ي˘نا˘ه˘ت ة˘سصلا˘˘خ ن˘˘ع ،نو˘˘ب˘˘ت
،ميركلا ناسضمر رهسش لولحب
يرئازج˘لا بع˘سشل˘ل ه˘تا˘ي˘ن˘م˘تو
˘مد˘ق˘ت˘لاو و˘م˘ن˘لا ن˘˘م د˘˘يز˘˘م˘˘ب
.راهدزلاو

سسي˘˘˘˘˘ئر ر˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘ع ،هرود˘˘˘˘˘˘ب
يف ءاج امب˘سسح ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
نع ،ةيروهمجلا ةسسائرل نايب
ف˘قو˘م˘لا اذ˘ه˘ب هر˘ثأا˘تو هر˘˘كسش
قمع ىلع لدي يذلا يوخألا

ةع˘ما˘ج˘لا ط˘باور˘لاو ر˘سصاوألا
هلدابو ،ن˘يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘سش ن˘ي˘ب
ر˘ه˘سشلا˘ب ة˘قدا˘سصلا ي˘˘نا˘˘ه˘˘ت˘˘لا
بعسشلل ىنم˘ت ا˘م˘ك ،ل˘ي˘سضف˘لا
ا˘نا˘سضمر ق˘ي˘ق˘˘سشلا ير˘˘ط˘˘ق˘˘لا

ن˘م د˘يز˘م˘لا ل˘ظ ي˘ف ا˘˘م˘˘ير˘˘ك
ىلإا اعرسضتم ،مدقتلاو يقرلا
ىلع هدي˘ع˘ي نأا ر˘يد˘ق˘لا ي˘ل˘ع˘لا
نميلاب ةبطاق ةيمÓسسإلا ةمألا

.تاكربلاو ريخلاو
ح.نيدلا رمق



ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ه˘نأا ،رارو˘ف ح˘سضوأا
تاءا˘˘˘سصحإلاو ما˘˘˘˘قرألا ى˘˘˘˘لإا
يف نآلا ةياغ ىلإا ةلسصحملا
ددع يف عجارت عقوتي ،رئازجلا
سسوريفلاب ةدكؤوملا تاباسصإلا
اذ˘˘˘˘ه˘˘˘˘بو ،ما˘˘˘˘يألا مدا˘˘˘˘ق ي˘˘˘˘˘ف
ةلاحلا رطخ ةجرد سضفخنتسس
اهفرعت يتلا سسوريفلل ةيئابولا
لود يقا˘ب رار˘غ ى˘ل˘ع ،دÓ˘ب˘لا
تاحيرسصت يف افيسضم ،ملاعلا

ىلع سسمأا اهب ىلدأا ةيفحسص
ل ه˘نأا ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘عاذإلا ر˘ي˘ثأا
دعوم˘ب مز˘ج˘لا ا˘ًقÓ˘طإا ن˘كم˘ي
يفو ،انوروك سسوريف راسسحنا
نأا ،رارو˘ف د˘كأا ،ه˘تاذ قا˘˘ي˘˘سسلا

«ن˘˘ي˘˘كورو˘˘˘ل˘˘˘كلا» نوز˘˘˘خ˘˘˘م
يفكي ،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ر˘فو˘ت˘م˘لا
،باسصم نويلم فسصن جÓعل
ي˘˘˘˘˘كسسورد˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ه» ءاود نأاو
دج جئاتن ىطعأا ،«نيكورولك
سصو˘سصخ˘ب ا˘ن˘ئ˘م˘ط˘م ،ةد˘˘ي˘˘ج
نوزخم كل˘م˘ن» :Ó˘ئا˘ق ه˘تر˘فو
ي˘˘˘˘˘سسكورد˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ه ءاود ن˘˘˘˘˘م
ةجلاعم˘ل ي˘ف˘كي ن˘ي˘كورو˘ل˘ك
سسور˘ي˘ف˘ب با˘سصم ف˘لأا005
.«انوروك

ة˘ن˘ج˘ل˘لا سسي˘ئر را˘سشأا ا˘˘م˘˘ك
ىلإا ،«انوروك» دسصرل ةينطولا
،ة˘˘ح˘˘سصلا ةرازو ح˘˘لا˘˘˘سصم نأا

زاه˘ج لا˘م˘ع˘ت˘سسا ى˘لإا تد˘ت˘ها
سضعب سصيخسشتل ،«ر˘ي˘نا˘كسس»
ةدكؤوملا تا˘با˘سصإلا تلا˘ح˘لا
جئات˘ن مد˘ق˘ي ه˘نأل ،سسور˘ي˘ف˘لا˘ب
ايلاح زكرم لمعلا نأاو ،ةعيرسس
دسض برحلا يف ربكأا لكسشب
ن˘˘م ل˘˘ك ى˘˘ل˘˘˘ع ،«ا˘˘˘نورو˘˘˘ك»
نيأا ،ةديلبلاو رئازجلا يتيلو
ن˘م دد˘ع ر˘ب˘˘كأا ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست م˘˘ت
.«تاباسصإلا
نم ةئاملاب61 انلمعتسسا

ملو ةيبطلا ةرسسألا
لÓغتسسا ةجرد لسصن

صشيجلا تاناكمإا

د˘˘˘ح˘˘˘ل ه˘˘˘نأا ،رارو˘˘˘˘ف د˘˘˘˘كأاو
61 لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسا م˘˘ت ة˘˘عا˘˘سسلا
ة˘ي˘ب˘ط˘لا ةر˘سسألا ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘˘ب
نيباسصملا ةجلاعمل ،ةرفوتملا
لامعتسسا مت اميف ،«انوروك» ـب
تايناكمإلا ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب04
تاناكمإلا نأا ىلإا اتفل ،امومع
ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘تر˘˘فو ي˘˘ت˘˘˘لا
اهيلإا ءوجللا متيسس ،ةيركسسعلا
،تاباسصإلا ددع ديازت لاح يف
نكل سصئاقن دوجو ىلإا اريسشم
لواح˘ت ،ة˘ي˘ح˘سصلا تا˘ط˘ل˘سسلا
ىرخألا لودلا براجتب ذخألا
.اهتجلاعمل

صسوريفب صصاخلا حاقللا
لبق رفوتي نل «انوروك»

لقألا ىلع ةنسس
ةرازوب ةياقولا ريدم نلعأاو

يأل ن˘˘كم˘˘ي ل ه˘˘نأا ،ة˘˘ح˘˘سصلا
راسسحنا خيرات عقوتت نأا ةلود
يذ˘˘لا ،«ا˘˘نورو˘˘˘ك» سسور˘˘˘ي˘˘˘ف
سصخسش ينويلم ةبارق باسصأا
ل˘ح˘لا نأا ازر˘ب˘م ،م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف
،يعامتجلا دعابتلا يف نكمي
سصا˘خ˘˘لا حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا نأا اد˘˘كؤو˘˘م
ةنسس لبق رفوتي نل سسوريفلاب

.لقألا ىلع

ثدحلا4 1272ددعلا ^1441 نابعسش52ـل قفاوملا0202 ليرفأا81تبسسلا

watan@essalamonline.com

مايألا مداق يف ةدكؤوملا تاباسصإلا ددع يف اسسوسسحم اعجارت عقوت

«لحارم ربعو ايجيردت نوكيصس يحصصلا رجحلا عفر» :راروف لامج
باصصم نويلم فصصن جÓعل يفكي رئازجلاب رفوتملا «نيكورولك» نوزخم ^

ز.لامج

ىلع قبطملا يحسصلا رجحلا عفر لاح يف هنأا ،«انوروك» دسصرل ةينطولا ةنجللا صسيئر ،راروف لامج روتكدلا دكأا
يأا نع اديعب ،لحارم ربعو ،ملاعلا لود ةيقبب لاحلا وه املثم يجيردت لكسشب متيسس كلذ نإاف ،نطولا تايلو لك

.كاتفلا ءابولا اذه ةهجاوم يف ابعسشو ةموكح رئازجلا اهتلذب يتلا دوهجلا لك برخي نأا هنأاسش نم روهت وأا عرسست

ل ماطيب روسسفوÈلا نأا دكأا
ةمهÃ فيلكت ىلع زوحي

حتف بذكي روتصساب دهعم
ةياجب يف ربخم

هتلوادت ام ،روتسساب دهعم بذك
ربخم عورسش نع مÓعإلا لئاسسو

،ةياجبب ةريم نامحرلا دبع ةعماج
نع فسشكلا ليلاحت ءارجإا يف
» دجتسسملا انوروك صسوريفب ةباسصإلا

.«91 ديفوك
نأا ،هل نايب يف روتسساب دهعم دكأاو

،ريديإا ماطيب روسسيفوربلا يأار
ةعماج رباخم ةيزهاج دكأا يذلاو

،ةياجب ةيلوب ةريم نامحرلا دبع
نأا ىلإا اريسشم ،دهعملا يأار لثمي ل
ىلع مهتزايح طرتسشي هءاربخ

رفوتي ل ام وهو ،ةمهمب فيلكت
.ريديإا ماطيب روسسيفوربلا هيلع

ع.لÓب

ةديلبلا تايلو ىوتسسم ىلع
 ةيدملاو فيطسسو

ةراجتلل ةيلعفلا ةبرجتلا قÓطنا
مويلا نم ةيادب ةينورتكللا

ريزو ،ناديرج نيسساي نلعأا
تاسسسسؤوملاو ةريغسصلا تاسسسسؤوملا
نع ،ةفرعملا داسصتقاو ةئسشانلا
ةراجتلل ةيلعفلا ةبرجتلا قÓطنا
ةيادب تايلو ثÓث يف ةينورتكللا

.مويلا نم
هنأا ،هل حيرسصت يف ريزولا دكأاو

هذهل ةثÓثلا تايلولا رايتخا مت
فيطسسو ةديلبلا يهو ،ةيلمعلا

مت هنأا ىلإا اريسشم ،ةيدملاو
تاينتقملا لك ثادحتسسا

نئابزلا اهدجي يتلا تايرتسشملاو
درجمبو ،ةيداعلا تÓحملا يف
قلطنتسس ثيدحتلا نم ءاهتنلا
.مويلا ةيلمعلا

رايتخا نأا ،ناديرج نيسساي زربأاو
تاءارجإا ببسسب ناك ةديلبلا ةيلو
ذنم هفرعت يذلا لماسشلا رجحلا
ناكسسلا ةيلمعلا نكمتسس ثيح ،رهسش
ةجاحلا نود مهتايجاح ءانتقا نم
.لقنتلاو جورخلل

ز.لامج

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا تمد˘˘ق
ن˘م ة˘ل˘م˘ج ،ة˘ي˘بر˘ت˘لا لا˘م˘˘ع˘˘ل
ىلإا تايسصوتلاو تا˘حار˘ت˘قإلا

،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ةرازو
ءا˘˘ه˘˘نإا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ك سصو˘˘سصخ˘˘ب
يف يلاحلا يسساردلا مسسوملا

سسرادملا قل˘غ رار˘م˘ت˘سسا ل˘ظ
يذلا يحسصلا رجحلا ببسسب
ي˘سشف˘ت ءار˘ج دÓ˘ب˘˘لا ه˘˘فر˘˘ع˘˘ت
.انوروك سسوريف

ي˘ف ،«و˘ب˘ت˘نا˘سسألا» تح˘سضأا
تع˘ل˘طإا ،سسمأا لوأا ا˘ه˘ل نا˘˘ي˘˘ب

دار˘˘فأا  نأا ،«مÓ˘˘سسلا» ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع
ى˘˘ل˘˘عو ،ة˘˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا ةر˘˘˘سسألا

،ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا ءا˘˘ي˘˘لوأا م˘˘ه˘˘سسأار
ر˘تو˘ت˘لا ن˘م ة˘لا˘ح نو˘˘سشي˘˘ع˘˘ي
تا˘نا˘ح˘ت˘˘ملا ر˘˘ي˘˘سصم نأا˘˘سشب

ةسصاخ ،ةنسسلا ةياهنل ةيمسسرلا
ي˘سشف˘ت ل˘ظ ي˘ف ،ا˘يرو˘لا˘كب˘لا
هبق˘عأا ا˘مو ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
ةدمل ةسساردلا فقوت رارق نم
لام˘ت˘حا ع˘م ،ع˘ي˘با˘سسأا ة˘سسم˘خ
يف لو˘طأا ةد˘م ى˘لإا ا˘هد˘يد˘م˘ت

ءابو˘لا ي˘سشف˘ت رار˘م˘ت˘سسا لا˘ح
ةفيسضم ،ةلبقملا مايألا لÓخ
حاتم ريغ دعب نع ميلعتلا نأا
نأا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإا ،ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘˘ل
في˘سصلا ل˘سصف ي˘ف ة˘سسارد˘لا

ندملا يف ةسصاخ ،ةنكمم ريغ
.ةيوارحسصلاو ةيلخادلا

،اهتاذ ةباقنلا تحرتقاو اذه
لا˘ق˘ت˘نÓ˘ل ن˘ي˘ل˘سصف با˘سسح˘ب
ءاف˘عإا ،تا˘يو˘ت˘سسم˘لا ع˘ي˘م˘ج˘ل
يناح˘ت˘ما ن˘م ن˘ي˘سسرد˘م˘ت˘م˘لا

اذكو ،يئادتبلا ميلعتلا ةداهسش
،طسسو˘ت˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةدا˘ه˘سش
نيلسصفلا طاقنب امهسضيوعتو
لا˘ق˘ت˘نلا ي˘ف ،ي˘نا˘ث˘لاو لوألا
ن˘عو ،ي˘لاو˘م˘لا رو˘˘ط˘˘لا ى˘˘لإا
،ا˘يرو˘لا˘كب˘لا ةدا˘ه˘سش نا˘ح˘ت˘ما
ىلإا هل˘ي˘جأا˘ت ة˘با˘ق˘ن˘لا تحر˘ت˘قا
ةياهن وأا ربمتبسس رهسش ةيادب
عا˘˘˘سضوأا بسسح ،توأا ر˘˘˘ه˘˘˘سش
ع˘م ،ءا˘بو˘لا اذ˘ه ءار˘˘ج دÓ˘˘ب˘˘لا

ذيمÓتل سسوردلا ةبتع عسضو
نيلبقملا يوناث ةثلاثلا ةنسسلا

ا˘˘يرو˘˘لا˘˘كب˘˘لا ةدا˘˘ه˘˘سش ى˘˘ل˘˘ع
0202.

ز.لامج

يحسصلا رجحلا ةلسصاومو «انوروك» صسوريف يسشفت رارمتسسا لظ يف

«كابلا» ليجأاتو «مايبلا»و «مايكناصسلا» ءاغلإا حرتقت تاباقن

ريزو ،يدهملب فسسوي رّرق
،فا˘قوألاو ة˘ي˘ن˘˘يّد˘˘لا نوؤو˘˘ّسشلا
حيوارّتلا ةÓسص ةمئأا دافيإا ءاغلإا
يف ،ةنسسلا هذهل رجهملا ىلإا
تارا˘طإا ع˘˘م هد˘˘ق˘˘ع عا˘˘م˘˘ت˘˘جا
تا˘سسم˘˘ّل˘˘لا ع˘˘سضو˘˘ل ،ةرازو˘˘لا
ناسضمر رهسش جمانربل ةريخألا
تابيترتلا ةلسصاومو ،كرابملا
ة˘ي˘سسارد˘لا ة˘ن˘سسل˘ل ة˘ي˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا
تارا˘طإلا ن˘يو˘˘كت د˘˘ها˘˘ع˘˘م˘˘ب
.ةينيّدلا

جمانرب˘لا ،ر˘يزو˘لا مّد˘قو اذ˘ه
يذّلاو ،سضرغلا اذهل رطسسملا
ر˘ج˘ح˘لا فور˘ظ ع˘م ى˘سشا˘م˘ت˘ي
،دÓبلا هسشي˘ع˘ت يذ˘ّلا ي˘ح˘سصلا

لÓ˘خ ن˘م هذ˘ي˘ف˘ن˘ت نو˘كي˘˘سسو
ّل˘كو ،ي˘˘سضار˘˘ت˘˘فلا ءا˘˘سضف˘˘لا

مجسسنتو سضرغلاب يفت ةليسسو
ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا تاءار˘˘˘˘جإلا ع˘˘˘˘م
يدهمل˘ب ى˘ط˘عأاو ،ة˘بو˘ل˘ط˘م˘لا
ج˘ما˘نر˘ب˘لا نو˘كي˘ل ه˘تا˘ه˘ي˘جو˘ت
ةر˘˘سسأÓ˘˘ل ا˘˘ًق˘˘فار˘˘م ر˘˘ط˘˘سسم˘˘لا
فورظ سشيعت يهو ةيرئازجلا
نايسسن نود ،ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا

نين˘طاو˘م˘لا ة˘ل˘ئ˘سسأاـب ل˘ف˘كت˘لا
ةينيّدلاو ةيهقفلا مهتلاغسشناو
يف ،ةحاتملا طئاسسولا ّلك ربع
نيوكتلا ريدم سضرعتسسا نيح
جمانربلا ،ىوتسسملا نيسسحتو
ةل˘سصاو˘م˘ل هر˘ي˘ط˘سست ّم˘ت يذ˘ّلا
يتّلا فورظلا ّلظ يف ةسساردلا
ن˘يو˘كت د˘ها˘ع˘م ق˘ل˘غ تب˘˘جوأا
نو˘كت˘ل ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘يّد˘˘لا تارا˘˘طإلا

ر˘˘˘ب˘˘˘ع ة˘˘˘سسارّد˘˘˘لا ة˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘م
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘قر˘˘˘˘˘لا تاءا˘˘˘˘˘سضف˘˘˘˘˘لا
.سضرغلا اذهل ةسصّسصخملا

نع لوألا لوؤوسسملا دّكأا امك
ي˘ف ة˘ي˘ن˘يد˘لا نوؤو˘˘سشلا عا˘˘ط˘˘ق
ّلك ريفوت ةرورسض ىلع ،دÓبلا
مامتإا لجأا نم ةمزÓلا لئاسسولا
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل ة˘ي˘سسارّد˘لا ة˘˘ن˘˘سسلا
ن˘ي˘كم˘تو ،بتر˘لاو تاو˘˘ن˘˘سسلا
مهسسورد ةع˘با˘ت˘م ن˘م ة˘ب˘ل˘ط˘لا

اًد˘˘عو˘˘م ا˘˘برا˘˘˘سض ،د˘˘˘ع˘˘˘ب ن˘˘˘ع
لكّسشلا اذهب ةسسارّدلا قÓطنل
ن˘م ة˘ياد˘ب د˘˘ها˘˘ع˘˘م˘˘لا ة˘˘فا˘˘كب
.لبقملا عوبسسألا

 ك.اسضر

ةينيّدلاو ةيهقفلا نينطاوملا ةلئسسأاب لفكتلاب ترمأا
ةحاتملا طئاسسولا ّلك ربع

ةمئأا دافيإا يغلت ةينيدلا نوؤوصشلا ةرازو
رجهملا ىلإا حيوارتلا ةÓصص

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘˘لا تن˘˘ل˘˘عأا
ه˘ن˘ي˘سسح˘تو ن˘كسسلا ر˘يو˘ط˘˘ت˘˘ل
بسص تأا˘˘˘جرأا ا˘˘˘ه˘˘˘نأا ،«لد˘˘˘ع»
ي˘˘ف سصسصخ˘˘˘ت˘˘˘لا تادا˘˘˘ه˘˘˘سش
سصاخلا ي˘نور˘ت˘كللا ع˘قو˘م˘لا
سصاخسشألا لقنتل ا˘ب˘ن˘ج˘ت ،ا˘ه˘ب
مهتاداهسش ىلع اولسصحت نيذلا
راطإا يف ،زاجنلا تاسشرو ىلإا
ءابو يسشفت ةهجاوم تاءارجإا

يف ةلاكولا تحسضوأا .انوروك
زو˘˘ح˘˘ت سسمأا لوأا ا˘˘ه˘˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب
،ه˘ن˘م ة˘خ˘سسن ى˘ل˘˘ع «مÓ˘˘سسلا»
ماركلا نيبتتكملا لقنتل ارظن»
ةماعلا ةير˘يد˘م˘لا ح˘لا˘سصم ى˘لإا

ى˘ت˘حو ،ة˘ي˘ئلو˘لا ا˘ه˘˘تلا˘˘كوو
اوهجو يتلا زاجنإلا تاسشرو
تاداهسشل مهليمحت د˘ع˘ب ا˘ه˘ي˘لإا
ع˘˘قو˘˘م˘˘لا ن˘˘م سصي˘˘سصخ˘˘˘ت˘˘˘لا
: ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘نور˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كللا

zd.moc.ldaa.www،

يذلا ماعلا ع˘سضو˘ل˘ل ر˘ظ˘ن˘لا˘بو
يقاب رارغ ىلع دÓبلا هسشيعت
را˘سشت˘˘نإا بب˘˘سسب ،م˘˘لا˘˘ع˘˘لا لود
،د˘ج˘ت˘سسم˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘˘ف
تادا˘˘ه˘˘سش بسص ءا˘˘جرإا رر˘˘ق˘˘ت
ع˘قو˘˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع سصي˘˘سصخ˘˘ت˘˘لا
ا˘ب˘˘ن˘˘ج˘˘ت اذ˘˘هو ،ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإلا
،كاكتحإلاو عمجتلاو لاقتنإÓل
نيبتت˘كم˘لا ة˘لا˘كو˘لا تنأا˘م˘طو
نم ىقبت ام ريسضحت تهنأا اهنأا
.سصيسصختلا تارارق

متيسس هنأا ،«لدع» تدكأا امك
نيين˘ع˘م˘لا ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘لا مÓ˘عإا
ة˘ج˘˘مر˘˘ب رو˘˘ف ،ءار˘˘جإلا اذ˘˘ه˘˘ب
اهعقوم رب˘ع ادد˘ج˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ة˘˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘سصو ،ي˘˘˘نور˘˘˘˘ت˘˘˘˘كللا
عسضو مت˘ي˘سسو ،«كو˘ب˘سسيا˘ف˘لا»
ارسضخأا ا˘م˘قر م˘ه˘فر˘سصت تح˘ت
.عوبسسألا اذه ةيادب عم

ز.لامج

اددجم ةيلمعلا ةجمرب روف ءارجإلا اذهب نيينعملا نيبتتكملا مÓعإا

شصيصصختلا تاداهصش بصص ةيلمع ئجرت «لدع» ةلاكو

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘كر˘˘سشلا تد˘˘كأا
،«كار˘طا˘نو˘سس» تا˘قور˘ح˘م˘ل˘ل

عم مهافت يتركذم عيقوت ىلع
ط˘ف˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘˘سسور˘˘لا ة˘˘كر˘˘سشلا
طفنزبوراز»
»TFENHZEBURAZ،
ة˘ي˘كر˘ت˘لا لور˘ت˘˘ب˘˘لا ة˘˘كر˘˘سشو

OAPT،ر˘يو˘ط˘˘ت سصخ˘˘ت
يف تا˘قور˘ح˘م˘لا لÓ˘غ˘ت˘سساو
.رئازجلا

يف «كارطانوسس» تحسضوأا
تع˘ل˘طإا سسمأا لوأا ا˘˘ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب

نيقافتلا نأا ،«مÓسسلا» هيلع
تاثداحمب مايقلاب ناحمسسيسس
سصر˘˘ف˘˘˘لا لو˘˘˘ح ة˘˘˘كر˘˘˘ت˘˘˘سشم
،فا˘˘سشكت˘˘سسا˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا

لÓ˘˘˘˘غ˘˘˘˘ت˘˘˘˘سساو ر˘˘˘˘يو˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘تو
،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘ف تا˘˘قور˘˘ح˘˘م˘˘لا

نو˘نا˘ق راد˘˘سصإا د˘˘ع˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ
يذ˘لاو د˘يد˘ج˘لا تا˘قور˘ح˘م˘لا
اذ˘˘ه ي˘˘ف تÓ˘˘ي˘˘ه˘˘سست مد˘˘ق˘˘ي
ترا˘سشأاو ،يو˘ي˘ح˘لا لا˘ج˘˘م˘˘لا
ىلع عيقوتلا نأا ىلإا ةكرسشلا

ىلع دكؤوي ،نيتركذملا نيتاه

لاج˘م˘ل˘ل ة˘ي˘كي˘ما˘ن˘يد˘لا ةدو˘ع
راطإا يف ،يرئازجلا يمجنملا
ةز˘ف˘ح˘م˘لا ةد˘يد˘ج˘˘لا ما˘˘كحألا
لو˘ح نو˘نا˘ق˘لا ا˘ه˘ب ءا˘ج ي˘ت˘˘لا
.تاقورحملا تاطاسشن

ي˘ف ة˘قا˘ط˘لا قÓ˘م˘ع د˘˘كأاو
ن˘˘ي˘˘˘قا˘˘˘ف˘˘˘تلا نأا ،ا˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإا
ثعبب ناحمسسيسس نيروكذملا
فا˘˘˘˘˘˘˘سشكت˘˘˘˘˘˘˘˘سسلا طا˘˘˘˘˘˘˘˘سشن
فسصن˘م م˘سسا˘ق˘تو ،ة˘كار˘سشلا˘ب
تاطاسشنلا هذه يف راطخأÓل
.ةيلامسسأارلا ةفاثكلا تاذ

ع.لÓب

تاقورحملا نوناق اهب ءاج يتلا ةزفحملا ماكحألا راطإا يف

ةيصسورو ةيكرت نيتيطفن نيتكرصش عم مهافت يتركذم عقوت «كارطانوصس»

ةودن ابيرق رئازجلا نسضتحت
ع˘م˘ت˘ج˘م˘˘لا رود لو˘˘ح ة˘˘ي˘˘لود
داسسفلا ة˘ح˘فا˘كم ي˘ف ي˘ند˘م˘لا

ن˘مألا ة˘م˘ظ˘ن˘م م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ن˘˘م
،داسسف˘لا ة˘ح˘فا˘كم˘ل ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا

تاذل نايب سسمأا هب دافأا امبسسح
.ةيموكحلا ريغ ةمظنملا

،ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا نا˘ي˘ب ي˘˘ف ءا˘˘جو
ا˘ه˘ب˘ت˘كم عا˘م˘ت˘جا جو˘˘ت يذ˘˘لا
رئازجلا رايتخا مت هنأا يذيفنتلا

ة˘ي˘˘لود˘˘لا ةود˘˘ن˘˘لا نا˘˘سضت˘˘حل
ي˘ت˘لاو دا˘سسف˘لا د˘سض ة˘مدا˘˘ق˘˘لا
رود ا˘˘ه˘˘عو˘˘سضو˘˘م نو˘˘˘كي˘˘˘سس
ةحفاكم يف يندملا عمتجملا
تابجاوو قوقح اذكو داسسفلا
لÓخ ررقت امك ،هنع نيغلبملا
ر˘ي˘غ ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا هذ˘ه عا˘م˘ت˘˘جا
ا˘ه˘˘سسأار˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘مو˘˘كح˘˘لا
،راز˘˘˘˘م دار˘˘˘˘م ير˘˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا
ةينو˘نا˘ق ة˘ح˘ل˘سصم ثاد˘ح˘ت˘سسا

تافلم ةرادإا˘ب ل˘ف˘كت˘ت ة˘سصا˘خ

لاو˘˘مألا سسÓ˘˘ت˘˘خاو دا˘˘˘سسف˘˘˘لا
د˘ي˘ع˘سصلا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ت˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘مو
هجو ىلع ةيلخ اذكو ،يلودلا
ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘ت ة˘˘ي˘˘لوألا
يدسصتلل ةدعاسسملا تايناكمإا
لÓ˘˘خو ،ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘˘ل
يذي˘ف˘ن˘ت˘لا سسل˘ج˘م˘لا عا˘م˘ت˘جا
مت ويديفلا ةينقت ربع دقعنملا

ري˘ي˘سست˘ل ة˘سصا˘خ ة˘ي˘ل˘خ ع˘سضو
هتعباتمو ةيبيل˘لا ة˘مزألا ف˘ل˘م
ر˘كب و˘بأا د˘م˘حأا د د˘ي˘كأا˘ت اذ˘كو
نمألا ةمظنمل Óث˘م˘م دÓ˘ع˘ي˘م
يف داسسفلا ةحفاكمل ةيملاعلا
نمألا ة˘م˘ظ˘ن˘م تنا˘كو ،ا˘ي˘ب˘ي˘ل
دق داسسفلا ةحفاكمل ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا

سسرا˘م ر˘ه˘سش سسنو˘ت˘ب تد˘ق˘ع
با˘ب˘سشلا ر˘م˘˘تؤو˘˘م مر˘˘سصن˘˘م˘˘لا
ةمظنملا عم نواعتلا˘ب ي˘ب˘ي˘ل˘لا
.بابسشلا ةيامحل ةيملاعلا

  ح.ميلسس

تافلم ةرادإاب لفكتت ةينوناق ةحلسصم ثادحتسسا
يلودلا ديعسصلا ىلع اهتعباتمو لاومألا صسÓتخا

رود لوح ةيلود ةودن نصضتحت رئازجلا
ابيرق داصسفلا ةحفاكم يف يندملا عمتجملا



،ةديلبلا ءاسضق سسلجم حسضو
زوحت ،سسمأا لوأا هل نايب يف
،هن˘م ة˘خ˘سسن ى˘ل˘ع «مÓ˘سسلا»
تايرحتلا لامكتسسا بقع هنأا
بقع ا˘ه˘تر˘سشا˘ب˘م تم˘ت ي˘ت˘لا
نيب نم سصاخسشأا01 فيقوت
يذلا راجسشلا يف نيطروتملا

21 مو˘ي ن˘ي˘ق˘ير˘ف ن˘˘ي˘˘ب ع˘˘قو
رمتسسا يذلاو يراجلا ليرفأا
نم احابسص ةيناثلا ةياغ ىلإا
م˘يد˘ق˘ت م˘ت ،ي˘لاو˘˘م˘˘لا مو˘˘ي˘˘لا
ءاعبرألا ةباينلا مامأا نيينعملا
مهت˘ب او˘ع˘بو˘ت ن˘يأا ،ي˘سضا˘م˘لا
دادعإÓل رارسشأا ةيعمج نيوكت

بر˘سضلا ،ح˘˘ن˘˘ج˘˘لا با˘˘كترإل
لدا˘ب˘ت˘م˘لا يد˘م˘ع˘لا حر˘ج˘لاو
ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سسأا ل˘˘˘م˘˘˘˘ح ،حÓ˘˘˘˘سسب
تمت رهمج˘ت ي˘ف تل˘م˘ع˘ت˘سسا
ةكراسشملاو ،ةو˘ق˘لا˘ب ه˘ت˘قر˘ف˘ت
ميطحتلا اذكو ،ةرجاسشم يف
ةزايحو ريغلا كلمل يدمعلا
سسداسسلا فنسصلا نم ةحلسسأا
ةفلاخمو عورسشم ببسس نود
.يحسصلا رجحلا موسسرم
هذه ،نإاف نايبلا تاذل اقفوو
بقاع˘مو سصو˘سصن˘م لا˘ع˘فألا

،20 ةرقفلا99 داوملاب اهيلع
،862 ،662 ،20 ةرقفلا771
نو˘نا˘˘ق ن˘˘م954و704
نم93 ةدام˘لاو ،تا˘بو˘ق˘ع˘لا
داتعلاب قلعتملا79/60 رمألا
.ةريخذلاو ةحلسسألاو يبرحلا

لو˘ث˘م˘لا تاءار˘جإا بجو˘˘م˘˘بو
نو˘م˘ه˘ت˘م˘لا ل˘ي˘حأا ،يرو˘˘ف˘˘لا
نيأا ،حنجلا مسسق مامأا ةرسشعلا
اما˘كحأا ة˘م˘كح˘م˘لا ترد˘سصأا
نم7 ة˘ب˘قا˘˘ع˘˘م˘˘ب ي˘˘سضق˘˘ت
5 ـب نير˘سضا˘ح˘لا ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا
002و اذ˘فا˘ن ا˘سسب˘ح تاو˘ن˘˘سس
ةبقاعمو ،ةذفان ةمارغ جد فلأا

تاونسس3 ـب د˘˘حاو م˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘م
جد ف˘لأا001و اذفا˘ن ا˘سسب˘ح
نيمهتم ةءارببو ةذفان ةمارغ
ة˘ب˘قا˘ع˘˘م م˘˘ت ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثا
ـب نيبئاغلا ةثÓثلا نيمهتملا
،اذ˘فا˘ن ا˘سسب˘ح تاو˘˘ن˘˘سس01
ةذفان ةمارغ جد فلأا005و
سضب˘ق˘لا˘ب ر˘˘ماوأا راد˘˘سصإا ع˘˘م
.مهيلع
هذ˘˘˘ه ع˘˘˘ئا˘˘˘قو دو˘˘˘ع˘˘˘تو اذ˘˘˘˘ه
ي˘ف ءا˘ج ا˘م˘ل ا˘ق˘فو ،ة˘ي˘سضق˘لا
21 خيرات ىلإا ،هتاذ ردسصملا
سضعب ناك نيأا ،يراجلا ليرفأا
5 يح ناكسس نم سصاخسشألا

ةيدلبب6291 ة˘˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘˘ج
مامأا رامقلا نوبع˘ل˘ي ءا˘ع˘برألا
بلط ثيح ،تارامعلا ىدحإا

هذ˘˘˘ه نا˘˘˘كسس د˘˘˘حأا م˘˘˘ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘م
مهبعل ناكم رييغت تارامعلا

سشحاف˘لا مÓ˘كلا ن˘ع ف˘كلاو
ن˘ي˘ب را˘ج˘سش ا˘هد˘ع˘ب ع˘لد˘ن˘ي˘˘ل
ىلإا مسضنا يتلا نيتعومجملا

سصا˘خ˘سشأا ا˘˘ه˘˘ن˘˘م د˘˘حاو ل˘˘ك
اع˘ي˘م˘ج اور˘ف ن˘يذ˘لاو ن˘ير˘خآا
كرد˘لا ر˘سصا˘ن˘ع ل˘˘خد˘˘ت رو˘˘ف

ة˘ل˘ي˘ل˘لا سسف˘ن ي˘فو ،ي˘ن˘طو˘لا
نيب ناث راجسش بوسشن دواع
ةياغ ى˘لإا ر˘م˘ت˘سسا ن˘ي˘ق˘ير˘ف˘لا
نم احا˘ب˘سص ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘عا˘سسلا
لإا قرفتي مل ،يلاوملا مويلا
كرد˘˘لا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘˘ع ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘ب
ليجسست ه˘ن˘ع ج˘ت˘نو ي˘ن˘طو˘لا
فوفسص يف ةفلتخم تاباسصإا
نيقير˘ف˘لا ن˘م ن˘ير˘جا˘سشت˘م˘لا

7 بير˘˘˘خ˘˘˘ت ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ةوÓ˘˘˘˘ع
سضع˘ب˘ل ة˘كو˘ل˘م˘م تا˘ب˘˘كر˘˘م
نيينعم˘لا ر˘ي˘غ ي˘ح˘لا نا˘كسس
.راجسشلاب
ةباين تحنم كلذ رثإا ىلعو
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا
نكاسسم سشيتفتب انذإا ،ءاعبرألا
يف ني˘طرو˘ت˘م˘لا سصا˘خ˘سشألا
،مهتيوه ديدحت دعب راجسشلا
كرد˘˘لا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع تق˘˘لأا ن˘˘˘يأا
01 ى˘ل˘ع سضب˘ق˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

نيقوبسسم8 مهنيب نم مهنم
ةعومجم مهتزوحبو ايئاسضق
لثمتت ءاسضيبلا ةحلسسألا نم
ن˘م ن˘ي˘كا˘˘كسسو ف˘˘ي˘˘سس ي˘˘ف
ن˘م ر˘جا˘ن˘خ ،ر˘ي˘ب˘كلا م˘ج˘ح˘لا

،را˘سشن˘م ،ما˘ج˘حألا ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م
يسصع اذكو ،يديدح بيسضق
.ةيبسشخ

watan@essalamonline.com
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تارايشس7 ميطحت نع ترفشسأا ءاشضيبلا ةحلشسألاب برح ىلإا تلوحت رامق ةشسلج

 اذـــفان اصسبح تاوـــــنصس01و3 نيب اـــم ماـــكحأا
ةديلبلا يف ءاعبرألاب راجصش يف نيطروتملا قح يف

يمÓشس لامآا

يف اذفان اشسبح تاونشس01و3 نيب ام حوارتت اماكحأا ،حنجلا مشسق ةديلبلاب ءاعبرألا ةمكحم ،سسمأا لوأا تردشصأا
.ءاعبرألاب يبعشش يحب يراجلا ليرفأا31و21 يموي عقو ءاشضيبلا ةحلشسألاب راجشش يف نيطروتملا قح

تامولعم رششانل ةيئاشضقلا ةباقرلا
ةليشسملاب «انوروك» لوح ةطولغم

وج قلخو بعرلا ثب ةمهتب نيصصخصش فيقوت
«كوبصسيافلا» ربع ةداعصسوبب نمألا مادعنا
ةرئاد نمأا رشصانع فقوأا

ةيلو نمأل عباتلا ،ةداعشسوب
ةعاشس84 ـلا لÓخ ،ةليشسملا
ثبب ناموقي نيشصخشش ،ةريخألا
مادعنا نم وج قلخو بعرلا
ىلع سضيرحتلا لÓخ نم نمألا
،ةلودلا نمأاب سساشسملاو رهمجتلا

ربع ،ةيماظن تائيه ةناهإا اذكو
لامكتشسا دعبو ،«كوبشسيافلا»
مت ةينوناقلا تاءارجإلا ةفاك
ةباينلا مامأا نيفوقوملا ميدقت
ىلع امهتلاحإا تمتو ،ةيلحملا

رمأا ثيح يروفلا لوثملا ةشسلج
امهعاديإاب ةشسلجلا يشضاق
 .سسبحلا

سسمأا لوأا رمأا ،ةلشص يذ قايشس يفو
ةداعشسوب ةمكحمب ةشسلجلا يشضاق
غلبي سصخشش  عشضوب ،ةليشسملا يف
ةباقرلا تحت ةنشس03 رمعلا نم
دحأا ربع هرششن ببشسب ةيئاشضقلا

نايبل يعامتجلا لشصاوتلا عقاوم
،يلاولل روزم عيقوت لمحي بذاك
لوح ةطولغم تايئاشصحإا نمشضتي

.«انوروك» ةحئاج
سشورمح ةميلشس

اعيقوت لمحت ةطولغم ةلشسارم رششان
نمألا ةشضبق يف ةيلخادلا ريزول اروزم
روتصسدلا ليدعت ةدوصسم رصشان فيقوت
،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ن˘˘مألا ح˘˘لا˘˘˘شصم تف˘˘˘قوأا
ىمشسي ام رششنب همايق يف هبتششملا

ل˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘ت عور˘˘˘ششم ن˘˘˘م ة˘˘˘خ˘˘˘شسن» ـب
ر˘ب˘ع ا˘ه˘ل جور ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ،«رو˘˘ت˘˘شسد˘˘لا

،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘لا ل˘˘ئا˘˘˘شسو
ةيلو ن˘م سصخ˘ششب ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت˘يو
.فلششلا

ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خاد˘˘˘لا ةرازو تح˘˘˘شضوأا ا˘˘˘م˘˘˘ك
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘م˘˘ج˘˘لاو
،سسمأا لوأا اهل نايب يف ،ةينارمعلا
ن˘˘˘م تن˘˘˘ك˘˘˘م˘˘˘ت ،ن˘˘˘مألا ح˘˘˘لا˘˘˘˘شصم نأا

ة˘˘يلو ن˘˘م ر˘˘خآا سصخ˘˘شش ف˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت
ر˘˘ب˘˘ع هر˘˘ششن ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘ششم ،ترا˘˘ي˘˘ت
ة˘ل˘شسار˘م ة˘خ˘شسن˘ل ط˘ئا˘˘شسو˘˘لا سسف˘˘ن
ا˘ع˘ي˘قو˘ت ل˘م˘ح˘ت ة˘طو˘ل˘˘غ˘˘م ة˘˘يرازو
تاعامجلاو ةيلخادلا ريزول اروزم
،ة˘ي˘نار˘م˘ع˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لاو ة˘ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا

ىودعلا ةحنم هامشسأا ام سصوشصخب
ناو˘˘عأا ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ر˘˘ط˘˘خ˘˘˘لا ةوÓ˘˘˘عو
 .ةيندملا ةيامحلا

ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لا م˘يد˘ق˘ت م˘ت˘ي˘˘شسو اذ˘˘ه
.ةشصتخملا ةيروهمجلا ةباين مامأا

ح.ماشستبإا

عافدلا نم بلطب يراجلا ليرفأا22 مويل ةمكاحملا ةشسلج ليجأات

تقؤوملا شسبحلا ةزابيتب رجحلا ةرتف ءانثأا ماعلا قيرطلاب ةرجاصشم يف نيطروتم6 عاديإا
م˘سسق ي˘˘سضا˘˘ق سسمأا لوأا ر˘˘مأا
ة˘ع˘ي˘ل˘ق˘لا ة˘م˘كح˘م˘ب ح˘ن˘ج˘˘لا
سسب˘˘ح˘˘لا عاد˘˘يإا˘˘ب ،ةزا˘˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘ب
سصاخسشأا6 تقؤو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا

ة˘˘ي˘˘˘سضق ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘طرو˘˘˘ت˘˘˘م
ماعلا قيرطلا يف ةرجاسشملا

كل˘م˘ل يد˘م˘ع˘لا م˘ي˘ط˘ح˘ت˘˘لاو
ر˘ج˘ح˘لا تار˘ت˘ف ءا˘ن˘ثأا ر˘ي˘غ˘˘لا
.يحسصلا
،يدعسسلا يمير˘ي˘كع ح˘سضوأا

يسسيئرلا ةيروهم˘ج˘لا ل˘ي˘كو
ءاقل يف ،ةع˘ي˘ل˘ق˘لا ة˘م˘كح˘م˘ب

ريباد˘ت˘ب Ó˘م˘ع ه˘نأا ،ي˘ف˘ح˘سص
نو˘˘نا˘˘ق ن˘˘˘م11 ةدا˘˘˘م˘˘˘˘لا
عاديا مت ،ةيئازجلا تاءارجإلا
سسب˘ح˘لا ن˘هر سصا˘˘خ˘˘سشأا6
ق˘ل˘ع˘ت˘˘ت ة˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘ب ،تقؤو˘˘م˘˘لا
قيرطلا يف ةرجاسشم ةيسضقب
يد˘م˘ع˘لا م˘ي˘ط˘ح˘ت˘لاو ما˘˘ع˘˘لا
ةنيكسسلا ةراثإاو ريغلا كلمل
ىلإا دحألا ةليل كلذو ،ةماعلا

09 يحب نييسضاملا نينثإلا
زربأاو ،ليعامسسإاو˘ب˘ب ا˘ن˘كسسم
اقفو تماق ةباينلا حلاسصم نأا

يرو˘ف˘لا لو˘ث˘م˘˘لا تاءار˘˘جإل
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘سضق˘˘˘لا ة˘˘˘لا˘˘˘حإا˘˘˘ب
رمأا نيأا ،سسمأا لوأا ةمكاحملا
حنجلا مسسق سسيئر يسضاقلا
عاد˘يإا˘ب ،ة˘ع˘ي˘ل˘ق˘لا ة˘م˘كح˘م˘ب
،تقؤوملا سسبحلا ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا
مويل ةسسلجلا ليجأات مت اميف
نم بلطب يراجلا ليرفأا22
.عافدلا

ىلإا ،ةيسضقلا تايثيح دوعتو
،ينطولا كردلا حلاسصم يقلت
عوقوب ديفت ةيف˘تا˘ه ة˘م˘لا˘كم
ءاسضي˘ب˘لا ة˘ح˘ل˘سسألا˘ب را˘ج˘سش
انكسسم09 ي˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘ب
بعرلا راثأا ام ،ليعامسسإاوبب
تلخدت ثيح ،ناكسسلا طسسو
،ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم˘˘˘لا تاذ
ن˘˘مألا ة˘˘قر˘˘˘ف˘˘˘ب ة˘˘˘مو˘˘˘عد˘˘˘م

ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ن˘˘يأا ،ل˘˘خد˘˘ت˘˘لاو
حوار˘ت˘ت ن˘يذ˘لا ن˘ي˘م˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا
،45و52 ن˘ي˘ب ا˘م م˘هرا˘م˘عأا

ة˘˘م˘˘كح˘˘م ة˘˘با˘˘ي˘˘˘ن ته˘˘˘جوو
لمحب قلعتت امه˘ت ،ة˘ع˘ي˘ل˘ق˘لا
فنسصلا ن˘م ءا˘سضي˘ب ة˘ح˘ل˘سسأا
،رر˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘م نود سسدا˘˘˘˘˘˘˘˘سسلا

م˘˘ي˘˘ط˘˘ح˘˘ت˘˘لاو ةر˘˘جا˘˘سشم˘˘˘لاو
قÓقإاو ،ريغلا كلمل يدمعلا

.ناكسسلا ةحار
نأا ،هتاذ لوؤوسسملا ددسشو اذه
فوقولل ةرهاسس ةلادعلا نيعأا
لÓخ نم ةمارسصو مزح لكب
كرد ن˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألا كÓ˘˘سسألا

نم لكل يدسصتلل ،ةطرسشو
سسا˘سسم˘لا ه˘˘سسف˘˘ن ه˘˘ل لو˘˘سست
نينطاوملا تاكلتم˘مو ن˘مأا˘ب
ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ي˘˘ف بعر˘˘لا ثبو
فر˘˘ظ˘˘لا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف ة˘˘˘سصا˘˘˘خ
رمت يذلا سساسسحلا يحسصلا
.دÓبلا هب

ـه.لاون

ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كو ،سسمأا لوأا عدوأا
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا

سسبحلا نهر نيسصخسش ،نارهو
سضيرحتلا ةيسضق يف تقؤوملا

ة˘ف˘لا˘خ˘مو ر˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ةسصاخلا ميسسار˘م˘لاو تارار˘ق˘لا
جاح حسضوأا.يحسصلا رجحلاب
ل˘˘˘ي˘˘˘كو ،ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسو˘˘˘˘ب رود˘˘˘˘ق
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا

،سسمأا لوأا هل نايب يف ،نارهو
يراجلا ليرفأا30 خيراتب هنأا

،Óيل ةعسسات˘لا ة˘عا˘سسلا ي˘لاو˘ح
جورخ نمألا حلاسصم تدسصر
رد˘ق˘ي ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘˘م ع˘˘م˘˘ج
يف اسصخسش03 يلاوحب مهددع
ةيدلب يف دياقلب يحب ةريسسم
نيقرت˘خ˘م نار˘هو˘ب ر˘ي˘ج˘لا ر˘ئ˘ب
نأا ازربم ،يحسصلا رجحلا كلذب
ا˘ه˘تر˘سشا˘˘ب ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ىلإا تسضفأا ،ةينمألا حلاسصملا

3 مه˘ن˘م ا˘سصخ˘سش11 في˘قو˘ت
،ه˘تاذ رد˘سصم˘لا را˘˘سشأاو ،ر˘˘سصق
نم يلاوملا مويلا يف هنأا ىلإا
يئادتبا قيقحت حتف مت ةثداحلا
نيوعدملا مايق هلÓخ نم تبث
سضير˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ب (ب.ع)و (ع.م)
ر˘ه˘م˘ج˘ت˘لا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا

م˘ه˘˘سسف˘˘نأا كلذ˘˘ب ن˘˘ي˘˘سضر˘˘ع˘˘م
دنعو ،ميسسج رطخل مهتمÓسسو
هيجوت مت مهيف هبتسشملا ميدقت
ن˘˘يرو˘˘كذ˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘سصخ˘˘سشل˘˘ل
ى˘˘ل˘˘ع سضير˘˘ح˘˘ت˘˘لا ي˘˘ت˘˘م˘˘ه˘˘ت
تارارقلا ةف˘لا˘خ˘مو ر˘ه˘م˘ج˘ت˘لا

داو˘˘م˘˘ل ا˘˘ق˘˘ب˘˘ط م˘˘ي˘˘سسار˘˘˘م˘˘˘لاو
نو˘˘˘نا˘˘˘ق ن˘˘˘˘م954و001
ي˘˘ف رد˘˘سص ن˘˘يأا ،تا˘˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘لا

ن˘هر عاد˘يإلا˘˘ب ار˘˘مأا ا˘˘م˘˘ه˘˘ق˘˘ح
دافتسسا ا˘م˘ي˘ف تقؤو˘م˘لا سسب˘ح˘لا
 .جارفإلا نم نوقابلا

ب.دلاخ

Óيل ةريشسم ميظنت ىلإا دياقلب يحب مهناريج نم اشصخشش03 اوعفد
تقؤوملا شسبحلا نارهوب يحصصلا رجحلا قرخ ىلع نيصضرحم عاديإا

ة˘˘˘طر˘˘˘سشلا ة˘˘˘قر˘˘˘˘ف تن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ت
ن˘مأÓ˘ل ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا
ةيلو ن˘مأا˘ب ي˘نا˘ث˘لا ير˘سضح˘لا
قرا˘سسل د˘˘ح ع˘˘سضو ن˘˘م ،راردأا
طسسو ىوتسسم ى˘ل˘ع لزا˘ن˘م˘لا
تاهجلا مامأا مدق يذلا ،ةنيدملا
5 ـب ه˘ت˘نادأا ي˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا
.ةذفان تاونسس
21 ـلا ىلإا دوعت ةيسضقلا عئاقو
ىلع ءانبو ،يراجلا رهسشلا نم
دحأا اهب مدقت ةيمسسر ىوكسش
ه˘سضر˘ع˘ت ا˘هدا˘ف˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
،ه˘ن˘كسسم ل˘خاد ن˘م ة˘˘قر˘˘سسل˘˘ل
لقنتلا˘ب ة˘طر˘سشلا تاو˘ق تما˘ق
تعسضو نيأا ،ناكملا نيع ىلإا

هبتسشملا فيقوتل ةمكحم ةطخ

و˘ه˘ب ل˘خاد ط˘ب˘سض يذ˘لا ه˘˘ي˘˘ف
،هيلع وط˘سسل˘ل ه˘م˘ح˘ت˘قإا لز˘ن˘م
مامأا ينعملا م˘يد˘ق˘ت م˘ت ه˘ي˘ل˘عو
ىد˘˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘˘ي˘˘˘كو
هفلم لاحأا يذلا ،راردأا ةمكحم
يرو˘ف˘لا لو˘ث˘م˘لا ة˘سسل˘˘ج ما˘˘مأا
تاونسس5 ه˘ق˘ح ي˘ف رد˘سصي˘˘ل

005و ،عاديإلا عم اذفان اسسبح
.ةيلام ةمارغ رانيد فلأا

ة˘يا˘ه˘ن تنادأا ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘˘م
ة˘م˘كح˘م ي˘سضا˘م˘لا عو˘ب˘˘سسألا

امهتم ،نازيلغ يف ويهرأا يداو
سصار˘˘قألا ج˘˘يور˘˘تو ةزا˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ب
انجسس تاونسس7 ـب ةسسولهملا
001 اهردق ةيلام ةمارغو ةذفان
.يرئازج رانيد فلا

بويأا.سس / ب يفيرششوب

نازيلغب ويهرأا يداوب ةشسولهملا سصارقألا جورمل ةذفان تاونشس7
راردأاب لزانملا قراصسل انجصس تاونصس5

جرب ةمكحم سسمأا لوأا تمكح
ق˘ح ي˘ف ةءار˘ب˘لا˘ب ،ج˘ير˘ير˘عو˘˘ب
يمÓعل نيدلا سسمسش طسشانلا
تناك يذلا ،«ميهاربإا» وعدملا
يف هقح يف تسسمتلا دق ةباينلا

.اذفان انجسس ةنسس ،قباسس تقو
سسمأا لوأا رمأا ،ىرخأا ةهج نم
ة˘م˘كح˘م˘ب ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘˘سضا˘˘ق
د˘حأا عاد˘يإا˘ب ،ة˘ل˘ي˘م˘ب ةو˘˘ي˘˘جر˘˘ف
بب˘˘˘˘سسب كار˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘سشن
سسبحلا ،ةيكوبسسياف تاروسشنم
سسيئرل ةءاسسإلا ةمهتب ،تقؤوملا
ريسشانم عيزوتو ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
.ةيسضيرحت
،لوألا سسمأا ءا˘˘سسم ر˘˘˘مأاو اذ˘˘˘ه
ةمكحم ىدل قيقحتلا يسضاق

ن˘ي˘ط˘سشا˘ن˘لا عاد˘يإا˘ب  ،ةا˘ع˘سسو˘ب
د˘˘م˘˘ح˘˘مو ،سشو˘˘ي˘˘ح˘˘ك سسرا˘˘ف
،تقؤو˘م˘لا سسب˘ح˘˘لا ،ي˘˘ب˘˘ي˘˘ط˘˘خ
ينغلا دبع يما˘ح˘م˘لا ح˘سضوأاو
ةيفحسص تاحيرسصت يف ،يداب
،لوألا نأا ،سسمأا لوأا اهب ىلدأا
سسيئر ىلإا ةءاسسإلا ةمهتب عبوت
،يناثلا عباتي اميف ،ةيروهمجلا
ىلع تاروسشنم سضرع ةمهتب
ا˘˘ه˘˘نأا˘˘سش ن˘˘م «كو˘˘ب˘˘سسيا˘˘ف˘˘˘لا»
،ةينطولا ةحلسصملا˘ب سسا˘سسم˘لا

ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا تن˘˘ل˘˘عأاو
نع ،نيل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا ن˘ع جار˘فإÓ˘ل
نيباسشلا ةمكاحم ةسسلج ةجمرب
.يراجلا ليرفأا22 موي

ط.ةراشص

تقؤوملا سسبحلا ةداعشسوبو ةليم نم نيرخآا3 عاديإا
يمÓعل ميهاربإا طصشانلل ةءاربلا

ينطولا كردلا حلاسصم تزجح
فلأا02 ة˘بار˘ق ،م˘نا˘غ˘ت˘˘سسم˘˘ب

ر˘˘ئا˘˘ج˘˘˘سسلا ن˘˘˘م ة˘˘˘سشو˘˘˘طر˘˘˘خ
،عن˘سصلا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لاو ة˘ي˘ب˘ن˘جألا

غبتلا ةدام نم ةدحو فلآا01و
عيزوتلل ةهجوم تناك ،(ةمسشلا)
فلتخمب ة˘ي˘نو˘نا˘ق ر˘ي˘غ قر˘ط˘ب
تءاج ةيلمعلا.ةنيدملا كاسشكأا
ىلإا تدرو تامولعم ىلع ءانب
اهدافم ،ينطولا كردلا حلاسصم
تاريسس ةيدلب نم نيسصخسش نأا

نا˘مو˘ق˘ي ،م˘نا˘˘غ˘˘ت˘˘سسم بو˘˘ن˘˘ج
ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك ن˘يز˘خ˘ت˘˘ب

داو˘مو ،«ة˘م˘˘سشلا»و ر˘˘ئا˘˘ج˘˘سسلا
،ةينو˘نا˘ق ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب ىر˘خأا

لز˘ن˘˘م سشي˘˘ت˘˘ف˘˘ت ر˘˘ف˘˘سسأا ثي˘˘ح
ط˘ب˘سض ن˘ع ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا
ن˘˘م ة˘˘سشو˘˘طر˘˘خ476.91
ةيلحم˘لاو ة˘ي˘ب˘ن˘جألا ر˘ئا˘ج˘سسلا
نم ةد˘حو084.01و ،عن˘سصلا

046و ،«ة˘م˘سشلا» غ˘ب˘˘ت˘˘لا ةدا˘˘م
ر˘ئا˘ج˘سسلا ف˘ل قرو ن˘م ةد˘˘حو
ة˘م˘ي˘ق˘لا ترد˘قو ،«ة˘سصا˘˘م˘˘لا»
هذ˘˘ه˘˘ل ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘جإلا ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا
5 ن˘م ر˘ث˘˘كأا˘˘ب تازو˘˘ج˘˘ح˘˘م˘˘لا

.جد فلأا072و نييÓم
ب.دلاخ

 «ةشصاملا» نم ةدحو046 ةرداشصمو نيشصخشش فيقوت

 رئاجصسلا نم ةصشوطرخ فلأا02 ةبارق زجح
مناغتصسمب «ةمصشلا» نم ةدحو فلآا01و
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راهصشإا06 1272ددعلا ^1441 نابعسش52ـل قفاوملا0202 ليرفأا81تبسسلا

ثـــــب ةدوـــــع اوــــــبقرـت
اـــــبيرق مÓـــصسلا ةاـــــــنق



0302ددعلا ^9341 يناثلا عيبر21قفاوملا7102 ربمسسيد03تبسسلا
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127207ددعلا ^1441 نابعسش52ـل قفاوملا0202 ليرفأا81تبسسلاتامهاصسم
ة˘مزأا ع˘م «اور˘نوألا» ة˘لا˘كو ي˘طا˘ع˘ت ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط

يف نيفظوملا وأا لا˘ّم˘ع˘لا ن˘م ءاو˘سس ن˘ي˘موا˘ي˘م˘لا
انوروك سسوريف ةجيتن ةسسمخلا اهتايلمع قطانم
نم ة˘لا˘ح تف˘سشك سسور˘ي˘ف˘لا را˘سشت˘نإا ة˘ح˘فا˘كمو
ناكو ،ةلاكولا يف يرادإلا نزاوتلا مدعو كابرإلا
ةيرادإلا تاسسرامملا ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘لا˘ب ل˘ح˘لا ن˘كم˘ي
 .لسصحي مل ام وهو ةميلسسلا

لاغسشنإا نم مغرلا ىلعو هنأاب دقتعي نم مهاو
فاد˘ه˘ت˘سسا نأا˘ب ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ة˘مزأا˘ب م˘لا˘˘ع˘˘لا
نيئجÓلا ةيسضقو ًامومع ةين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘ي˘سضق˘لا
فادهتسسا لÓخ نم سصاخ لكسشب نيينيطسسلفلا

،ة˘يو˘لوأا د˘ع˘ي م˘لو ف˘قو˘ت د˘ق «اور˘˘نوألا» ة˘˘لا˘˘كو
اهتاردق لسشو ،ةلاكولا فاعسضإا وه نآلا فدهلاو
،يلاملا معدلا سصيلقت لÓخ نم اهرودب مايقلا نع
عيجسشتو ،ًاعونو اّمك اهتامدخ سصيلقت يلاتلابو
زيزعتو ،ةلاكولا راودأاب مايقلل ةيلهأا تاسسسسؤوم
ل˘ي˘م˘ح˘تو ،ن˘ي˘ئ˘جÓ˘ل م˘سصخ «اور˘نوألا» نأا ةر˘كف
نع ًلدب تامدخلا ميدقت ءبع ةفيسضملا لودلا
 .ةلاكولا

اورنوأÓل ماعلا سضوفملا مامأا ٍدحت وه كسش ل
نم لوألا يف ًايمسسر هماهم ملسست يذلا ينيرازل
ماعلا سضوفملل دِهَسش يذلاو0202 ليربا/ناسسين
«اورنوألا» ةداعإا نم ،زردنواسس نايتسسيرك ةبانإلاب
نيفظوملا ةقث ةداعتسساو ،«حيحسصلا اهراسسم» ىلإا

زردنواسس ناكو ،نييجراخلا نيمعادلاو ءاكرسشلاو
ماعلا سضوفملا ةلاق˘ت˘سسا د˘ع˘ب ه˘ب˘سصن˘م م˘ل˘سست د˘ق
رهسش علطم يف لوبنيرك رييب اورنوأÓل قباسسلا
جئاتن ترهظ نأا دعب9102 ربمفون/يناثلا نيرسشت
ةلاكولا ىدل نأاب داسسفلا معازم ريرقت يف قيقحتلا
زردنواسس حجنو ،اهتجلاعم بجي ةيرادإا بئاوسش
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع تا˘قار˘ت˘خلا سضع˘ب ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ف
تذختا نيذلا نيفظوملا نم611 ةدوعل يعسسلا
 .8102 ويلوي/زومت يف مهلسصفب ًارارق ةلاكولا

رلود نوي˘ل˘م41 غ˘ل˘ب˘م «اور˘نوألا» تب˘ل˘˘ط
اهتايلمع قطانم يف انوروك سسوريف ةحافكمل
6 نم رثكأا اهلÓخ نم فدهتسست يتلاو ةسسمخلا

نم رثكأاو ًاميخم85 يف ينيطسسلف ئجل نويلم
نكمتت مل ،نيينيطسسلف˘لا ن˘ي˘ئ˘جÓ˘ل ع˘م˘ج˘ت ة˘ئا˘م
رلود ن˘ي˘يÓ˘م4 ىو˘˘سس ع˘˘م˘˘ج ن˘˘م ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا

يفو ،ةحنام لود نم سسيلو تابهكو تاعربتك
تلمع اهتينازيمل ةقفوم ريغ ريودت ةداعإا ةيلمع
لامعلل ةقحتسسملا لاومألا ليوحت ىلع ةلاكولا

اهمادختسسل ةلاكولا يف نيموايملا نيفظوملاو
ىلع سسوريف˘لا را˘سشت˘نا ة˘ح˘فا˘كم ى˘ل˘ع قا˘ف˘نإÓ˘ل
سضعب يف نيموايملا نم سضعبلا نأا نم مغرلا
رهسشأا3 ةدمل لمع دوقع ىلع عّقو دق ميلاقألا
ل دقعلا اذه بجومبو (0202 رايأا ناسسينو راذآا)
نأا نع كيهان ،رخآا Óًمع لمعي نأا فظوملل قحي
ةلاكو نم بلطب ةيرسسق ةزاجإا اوذخأا دق نيموايملا

 .مهتÓئاع ىلعو مهيلع ًاظافح «اورنوألا»
يف يرادإلا نزاوتلا مدعو كابرإلا ةلاح تزرب

ناكمإا˘ب نا˘ك ه˘نأا ى˘لوألا ،ن˘ي˘ت˘ي˘سسي˘ئر ن˘ي˘ت˘لأا˘سسم
لو ،اهلهاجت مت تاراسسم ثÓث يف لمعلا ةلاكولا
يف رارقلا بحاسص نع ةبئاغ تناك اهنأاب نظن
مهقوقح نيموايملا ءاطعإا فدهب ءاوسس ةلاكولا

نوكت كلذبو ،سسوريفلا راسشتنإا ةحفاكم وأا ةلماك
ة˘ي˘خ˘يرا˘ت ة˘سصر˘ف ن˘م ة˘لا˘كو˘لا تر˘م˘ث˘˘ت˘˘سسا د˘˘ق
نيموايملا لامعلاو نيفظوملا ةقث اهيف تداعتسسا

ةقث ةداعتسساب وأا زيزعتبو ،نيتبثملا نيفظوملاو
،نيتبثملا نيلماعلاو ،نيئجÓلا نم ةريبك ةحيرسش
مل اذه نكل ،يناسسنإلا لمعلاب نمؤوي نم لك ةقثو
 .ثدحي

عفد نم ةزغ يف ةلاكولا هيلع تمدقأا ام ذإا
مهو ةقباسس تاونسس يف نيموايملا لامعلل بتاور
ءانثأا مهبتاور عطقب تارربملا سضحدت ،مهتويب يف
ههيبسشلا ئراوطلا تلاح يف ةيرسسقلا تازاجإلا
ىلع يلي˘ئار˘سسإلا ناود˘ع˘لا ءا˘ن˘ثأا ؛ا˘نورو˘ك ة˘مزأا˘ب
4102 و2102 و9002 تاونسس يف ةزغ عاطق
ءيسسلا سسقطلا مايأا لÓخو ،9102 و8102 و
ريغتي مل اهنيح ..لمعلا نع فقوتلا ةرورسضو
ذخألا مت نكلو «لمعلا ماود لباقم رجألا» نوناق
 .بعسصلا عقاولا عم فيكتلاو ةبجوملا بابسسألاب

ىدل هنأاب :لوألا راسسملا ؛ةثÓثلا تاراسسملا نع
قحلا ينيرازل ديسسلا اورنوأÓل ماعلا سضوفملا
ةلاح يف اهيف فرسصتلاو ةلاكولا تاينازيم لقنب
يسشفت عم رثكأا راظتنإلا نكمي لو ،«ئراوطلا»
هريفوت مت ام نم ةدافتسسإلا نكميو امك ،سسوريفلا

عبات زكرم0001 يلاوحل ةيليغسشتلا ةينازيملا نم
اهتايلمع قطانم يف ةقلغم هبسش وأا ةقلغم ةلاكولل
رفسسلا ركاذت ةفلكت ريفوت نع كيهان ،ةسسمخلا

 .!؟ ثدحي مل ام وهو ،ةقفارملا تاينازيملاو
ن˘م ءز˘ج ة˘لا˘كو˘لا ر˘ب˘ت˘˘ع˘˘ُت :ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا را˘˘سسم˘˘لا

ناك كلذل ةيملاعلا ةحسصلا ةمظنم تلوكوتورب
مدقتلاو ةقÓعلا هذه رامثتسسا ةلاكولا نم بولطم
،ةمظنملا نم يتسسجوللاو يلاملا معدلا بلطب
حانج ىلعو اهل ةباجتسسإلا نكميو ةيولوأا هذهو
وهو ،عيمجلا ددهت يتلا ةروطخلا ببسسب ةعرسسلا

 .!؟ لسصحي مل ام
ة˘لا˘كو˘ل˘ل ن˘كم˘ي :م˘هألا و˘هو ثلا˘ث˘لا را˘˘سسم˘˘لا

اهتاجايتحا ةي˘ب˘ل˘ت˘ل ي˘لا˘م سضر˘ق ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا
تامظنملا ىدحإا نم وأا ةدحتملا ممألا نم ةئراطلا
نيرسشت يف ًاقباسس لسصحو ،ةدحتملا ممأÓل ةعباتلا
سضر˘ق ى˘ل˘˘ع تل˘˘سصح نأا9102 ربمفون/ينا˘ث˘لا
ةدحتملا ممألا بتكم نم رلود نويلم03 ةميقب
ع˘فد˘˘ل (AHCO) ة˘ي˘نا˘سسنإلا نوؤو˘سشلا ق˘ي˘سسن˘ت˘˘ل
اذاملف ،9102 ماعلا ةياهن ىتح نيفظوملا بتاور
ةيطغتو نيموايملا بتاور عفدو سضارتقإلا متي مل
 .!؟ سسوريفلا ةحفاكم تاجايتحإا

كابرإلا ةلاح زربت يت˘لا ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘لأا˘سسم˘لا ا˘مأا
عم ةلاكولا يطاعت يهف يرادإلا نزاوتلا مدعو
ق˘طا˘ن˘م ي˘ف ن˘ي˘موا˘ي˘م˘لا ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لاو لا˘م˘ع˘˘لا

ريغو ةدحوم ريغ ةق˘ير˘ط˘ب ة˘سسم˘خ˘لا ا˘ه˘تا˘ي˘ل˘م˘ع
عفد مت ،Óًثم ةيبرغلا ةفسضلاو ةزغ يفف ،ةمظنم
رهسش نم طقف ىلوألا مايأا ةعبسسل لمع بتاور
ي˘ف ا˘مأا ،ف˘قو˘ت˘لا˘ب ي˘ئا˘ه˘ن رار˘ق ع˘˘م سسرا˘˘م/راذآا
ةلاكولا عفدت مل ةلاقملا هذه دادعإا ىتحو ،ندرألا

نيموايملل راعسشإا عم ،(Óًماك) راذآا رهسش بتار
لإا ،ليربا/ناسسين رهسش يف لمعلا فانئتسسإا مدعب
ل نآلا ىتحو ،ةيرسشبلا دراوملا مسسق نم رارق دعب
مايأا01 بتار عفد مت دقف ،ايروسس يف امأا ،رارق
نع فقوتلاب رارق عم سسرام/راذآا رهسش نم طقف
د˘عُو د˘ق˘ف نا˘ن˘ب˘ل ي˘فو ،ي˘ئا˘ه˘ن ل˘كسشب ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
لÓخ  سسرام/راذآا رهسش بتار ءاطعإاب نوموايملا
ذفن˘ي م˘لو ،ل˘ير˘با/نا˘سسي˘ن ر˘ه˘سش ن˘م لوألا ثل˘ث˘لا
ي˘مو˘ي˘لا ل˘م˘ع˘لا رار˘م˘ت˘˘سسا˘˘ب رار˘˘ق ع˘˘م ،د˘˘عو˘˘لا
نيموايملا فيقوتو ،ليربا/ناسسين رهسشب نيملعملل
 .يئاهن لكسشب لمعلا نع ءابطألاو نيسضرمملا نم

ن˘م «ًا˘ق˘ير˘ف» كا˘ن˘ه نأا˘ب دا˘ق˘ت˘عإÓ˘ل ع˘فد˘ي ا˘م˘˘م
يكيرمأا معدبو ةلاكو˘لا ي˘ف را˘ب˘كلا ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا

دو˘سصق˘م رود بع˘ل ى˘ل˘ع ًا˘ب˘˘كن˘˘ُم ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإاو
نزاوتلا مدعو كابرإلا ةلاح رارمتسسا يف جهنممو
ينيرازل ةرادإل لسشفلا هلÓخ نم ديري ،يرادإلا

ىسشامتي ًايسسايسس ًافده قيقحتل ليقارعلا عسضوو
لمع ءاهنإل ةيليئارسسإلاو ةيكيرمألا ةيؤورلا عم
ن˘ي˘ئ˘جÓ˘لا ة˘ي˘سضق بط˘سشل ة˘مد˘ق˘م˘ك «اور˘نوألا»
يتلا ىلوألا ةرملا تسسيل يهو ،ةدوعلاب مهقحو
ئيجم ذنم اميسس ل «قيرفلا» اذه اهيف «طسشنَي»
7102 ماعلا علطم ةيكيرمألا ةسسائرلا ىلإا بمارت
 .ةلاكولل سسرسشلاو يجهنملا فادهتسسإلا ءدبو

ةيوق ًافادهأا «قيرفلا» ققحي قايسسلا اذه يف
سسوريف ةمزأاب قلعتملاو مئاقلا فرظلا Óًغتسسم
مك سصيلقتو ةلاكولا فاعسضإا نم ديزملل انوروك
نم زرب اذهو ،اهيف ةقثلا ةعزعزو ،تامدخلا عونو
ةفيسضم ةلودك ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لا ي˘م˘سسر˘لا را˘طإلا ل˘ب˘ق
روتكدلا ينانبللا ةحسصلا ريزو مهتا نيح نيئجÓل

اهتابجاوب مايقلا يف ريسصقتلاب ةلاكولا نسسح دمح
يف نان˘ب˘ل ي˘ف ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ن˘ي˘ئ˘جÓ˘لا ها˘ج˘ت
يف هل حيرسصت لÓخ انوروك سسوريف ةحفاكم
روتكدلا ناسسل ىلع ءاج ام كلذكو ،11/4/0202
يف ني˘ئ˘جÓ˘لا نوؤو˘سش ةر˘ئاد سسي˘ئر ي˘لو˘ه د˘م˘حأا

يف زفلتم ءاقل لÓخ ةينيطسسلفلا ريرحتلا ةمظنم
ة˘ح˘فا˘كم ي˘ف ة˘لا˘كو˘ل˘ل دا˘ق˘ت˘نا ن˘م7/4/0202
ةيئاقوو ةيزارتحا» راودأاب موقت اهنأابو سسوريفلا

 .«ئراوط ةلاح يف نحنو فاك ريغ اذهو
ةدناسسمل هرود ذخأاي نأا رخآلا قيرفلا ىلع كلذل

ىلع ظافحلاو ةيامح يف ماعلا سضوفملا معدو
،ءلؤو˘ه ة˘ه˘جاو˘م˘ل ة˘ه˘ب˘˘ج ل˘˘ي˘˘كسشتو ،ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا

لكسشب ةلاكولل ةيراسشتسسإلا ةنجللا عم قيسسنتلاب
نيئجÓل ةفيسضملا لودلا عم قيسسنتلا مهألاو ،ماع
فيسضتسسي يذلا ندرألا اميسس ل نيينيطسسلفلا
ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ن˘ي˘ئ˘جÓ˘لا ن˘م ر˘˘ب˘˘كألا دد˘˘ع˘˘لا
سسأارتيو (9102 ةنسس ىتح ئجل184,673,2)
 .ةلاكولل ةيراسشتسسإلا ةنجللا

ردسصم بسسحو هنأاب ةمهم ةلأاسسم ىلإا ريسشن
ديسسلا داعبتسسإا ىرج دقف ةدحتملا ممألا يف علطم
ةج˘ي˘ت˘ن ما˘ع˘لا سضو˘ف˘م˘لا بسصن˘م ن˘م زرد˘نوا˘سس
لك ىلع نلعملاو حسساكلا هموجهو هتاحيرسصت
لمع˘لا˘ب لÓ˘ت˘حلا ة˘لودو ة˘ي˘كير˘مألا ةرادإلا ن˘م
ىلع ق˘ي˘ي˘سضت˘لاو ة˘لا˘كو˘لا ل˘يو˘م˘ت ف˘قو» ى˘ل˘ع
،ةيرادإلا هتاحÓسصإا ببسسب كلذك امبرو ،«اهلمع
4/3/0202 ي˘ف ي˘ن˘يرازل د˘ي˘˘سسلا˘˘ب ئ˘˘ي˘˘ج د˘˘قو
ًادج مهم باطخ ءاقلإا دعب مويلا سسفن يفو ةرسشابم
ءارزو سسلج˘م˘ل351 ةرود˘˘لا ما˘˘مأا زرد˘˘نوا˘˘سسل
يف ةرهاق˘لا ي˘ف د˘ق˘ع˘نا يذ˘لا بر˘ع˘لا ة˘ي˘جرا˘خ˘لا

ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا دد˘عو ة˘فا˘ث˘ك نإا» :لا˘ق˘ف4/3/0202
يف اورنوألا ةيعرسش عزن ةلواحم يف نيطرخنملا
لكسشب نو˘فد˘ه˘ت˘سسي م˘هو ،مو˘ي د˘ع˘ب ًا˘مو˘ي د˘ياز˘ت
فلتخم يف نييناملربلاو رارقلا يعناسص ديازتم
،ةحناملا لودلا مسصاوع يف ةيسسايسسلا فايطألا
مّدق اهنيح ،«اورنوألا نع ليومتلا عطق فدهب
م˘سسا سشير˘ي˘تو˘غ ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مأÓ˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘˘مألا

حسشرمك ةلاكولل ةيراسشت˘سسإلا ة˘ن˘ج˘ل˘ل ي˘ن˘يرازل
ةقفاوملاب يظح يذلاو ماعلا سضوفملا بسصنمل
يف بسصنملل هنييعت نع يمسسرلا نÓعإلا متو
91/3/0202.  

نإاو اننأاب رذحنو ًاديج يعن نأا بجي كلذل
فدهب اهئادأاو اهكولسس يف ةلاكولا عم انفلتخا
نأا بجي لو نكمي ل ..ءادألا نيسسحتو حÓسصإلا
ةيسسايسس ةيلوؤوسسم نم سسكعت امل ،اهيلع فلتخن
ةجيتن ينيطسسلفلا ئجÓلا هاجت ةدحتملا ممأÓل
مهتويب نم نيينيطسسلفلا درطو8491 ماع ةبكنلا

 .مهتاكلتممو
هفارسشتسسا˘ب ي˘ن˘يرازل د˘ي˘سسلا دد˘ح˘ي نأا ي˘ق˘ب

امإا ،هلمع قيرف نم نيسصلخملا عم لبقتسسملل
لخاد ما˘سسج˘لا تا˘يد˘ح˘ت˘لا ة˘ه˘جاو˘مو دو˘م˘سصلا˘ب
امإاو ،ةيعو˘ن تازا˘ج˘نإا ق˘ق˘ح˘يو ة˘لا˘كو˘لا جرا˘خو
ةيل˘ي˘ئار˘سسإلاو ة˘ي˘كير˘مألا ة˘يؤور˘لا ع˘م ي˘سشا˘م˘ت˘لا

هباب ن˘م خ˘يرا˘ت˘لا لو˘خدو ة˘لا˘كو˘لا ل˘م˘ع ءا˘ه˘نإل
 .ةلاقتسسإلا امإاو ،دوسسألا

ينيطسسلفلا نأاسشلا يف ثحابو بتاك*

 ؟ ينيراز’ ةرادإا مامأا ليقارعلا عسضي نم
*يديوه يلع

يف ةينعم لÓتحلا ةموكح نا دكؤوت عئاقولا
ينيطسسلفلا بعسشلا ءانبأا نيب انوروك ءابو رسشن
يرسشبلا لقعلا تاروسصت قوفت ةريبك ةميرج يف
روسص عسشبأا سسراميو مرجم لÓتحلا نا دكؤوتو
بعسشلا قحب يرسشبلا خيراتلا هفرع يذلا مارجإلا
ططخ قيبطتل ءابولا اذه Óغ˘ت˘سسم ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
نر˘ق˘لا ة˘ق˘ف˘سص ى˘م˘سسي ا˘م نÓ˘عإاو نا˘ط˘ي˘˘ت˘˘سسلا
ةموكح نا ريسشت ريراقتلا لك تتابو ةيكيرمألا
سسور˘ي˘ف را˘سشت˘نا˘ب ر˘سشا˘ب˘م بب˘سس ي˘ه لÓ˘˘ت˘˘حلا

امدنع هنإاو ةلتحملا سسدقلا يف ةسصاخو انوروك
رر˘كت˘م˘لا لا˘ق˘ت˘علا˘ب لÓ˘ت˘حلا ة˘مو˘˘كح مو˘˘ق˘˘ت
ةكرح رسس نيمأاو ثيغ ناندع سسدقلا ظفاحمل
موقت يتلا ةعوطتملا ناجللاو سسدقلا يف حتف
كرتو روهمجلا ةيعوتو ةماعلا نكامألا ميقعتب
لكسشب ببسستت اهنإاف  ميقعت يا نودب نكامألا هذه
سسدقلا يف ريطخلا سسوريفلا راسشتنا يف رسشابم
يا نودب لامعلا كرتب لÓتحلا ةموكح موقت امك
ميدقت نودب مهنم نيباسصملا ةداعإاو يبط سصحف
لكسشب مهاسست كلذب اهنأاف مهتباسصإا نع تامولعم
ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ءا˘ن˘با ن˘ي˘ب سسور˘ي˘ف˘لا ر˘سشن˘ب ر˘سشا˘˘ب˘˘م

تدعاسس تماق لÓتحلا ةموكح نأا .ينيطسسلفلا
لÓخ نم ةفسضلا ندم لخاد سسوريفلا راسشتناب
يف مهاسستو نيينيطسسلفلا لامعلا عم اهتاءارجإا
يف انورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ل عرا˘سست˘مو ر˘ي˘ب˘ك را˘سشت˘نا
ىلع لÓتحلا ميتع˘ت ط˘سسو ة˘ي˘سسد˘ق˘م˘لا ءا˘ي˘حألا
ءارجإا مدعو راسشتنلا اذهب ةسصاخلا تامولعملا
تاءارجإلا ري˘فو˘تو ن˘ي˘ي˘سسد˘ق˘م˘ل˘ل تا˘سصو˘ح˘ف˘لا
ذاختا نييسسدقملا ىلع بجوتي ثيح مهل ةيئاقولا
ةيامحل راتهتسسلا بنجتو ةيتاذ ةيبط تاءارجإا
لا مدع ةسسايسس لظ يف ءابولا اذه نم مهسسفنأا

مدعو لÓتحلا تاطلسس ا˘ه˘سسرا˘م˘ت ي˘ت˘لا ةلا˘ب˘م
ةطيحلا با˘ب˘سسأا ل˘ك ذ˘خأا˘ت ي˘ه˘ف ا˘هرود˘ب ما˘ي˘ق˘لا

ة˘لود ى˘ن˘طاو˘م˘ل ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإلاو رذ˘ح˘˘لاو
تا˘سسسسؤو˘م ل˘ي˘غ˘سشت˘ب مو˘ق˘ت ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب لÓ˘˘ت˘˘حلا
رارمتسساو ءانبلا تاكرسشو عناسصم نم داسصتقلا
لامع˘لا ى˘ل˘ع ةد˘م˘ت˘ع˘م ا˘ه˘يد˘ل تاءا˘سشنلا عا˘ط˘ق
ةلغتسسم ةينيطسسلفلا قطانملا نم نيينيطسسلفلا

نم ىندألا د˘ح˘لا دو˘جو نودو ل˘م˘ع˘ل˘ل م˘ه˘تا˘جا˘ح
مهقوقح مهحنم وا ةيحسصلا ةمÓسسلا تاءارجإا
اهيلع فراعتملا لمعلا نيناوقل اقفو ةعورسشملا

لÓتحلا مئارج ترمتسسا كلذ لظ ىفو .ايلود
نم ةعومجم ءاد˘ت˘عاو ن˘ي˘ن˘طو˘ت˘سسم˘لا نا˘ع˘ط˘قو
ىلع نوقلط˘ي ا˘مو ن˘ي˘فر˘ط˘ت˘م˘لا ن˘ي˘ن˘طو˘ت˘سسم˘لا
ةيدوهيلا ةيباهرإلا لÓتلا ةبيبسش ةعامج مهسسفنأا

ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ءاد˘˘ت˘˘علا˘˘ب او˘˘ما˘˘ق ثي˘˘˘ح
تابكرملا نم اددع اوقرحاو لزعلا نيينيطسسلفلا
ليسسم زاغب مهوسشرو ةراجحلا اوقلأاو ةينيطسسلفلا
كلذو يحسصلا رجحلا نم اورف نأا دعب عومدلل
اذ˘ه نأاو لÓ˘ت˘حلا سشي˘ج ن˘م ة˘يا˘م˘˘حو دا˘˘ن˘˘سسإا˘˘ب
تار˘˘سشع˘˘ل داد˘˘ت˘˘ما ي˘˘تأا˘˘ت ة˘˘م˘˘ثآلا تاءاد˘˘˘ت˘˘˘علا
تا˘˘ي˘˘سشل˘˘ي˘˘م ا˘˘ه˘˘سسرا˘˘م˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا تاءاد˘˘˘ت˘˘˘علا
مهسضرأاو انبعسش ءانبأا دسض ةحلسسملا نينطوتسسملا

مهتاسسدقمو مهتاعورزمو مهلزانمو مهتاكلتممو
 .ةلتحملا ةينيطسسلفلا سضرألا مومع يف

تا˘ط˘ل˘سس تما˘ق سصا˘خ عو˘ن ن˘م رو˘ط˘ت ي˘˘فو
ليهسستل هايملا تاراب˘ع ق˘طا˘ن˘م ح˘ت˘ف˘ب لÓ˘ت˘حلا

نم لدب اهيلإا مهبيرهت يف تمهاسسو لامعلا روبع
تا˘سصو˘ح˘ف˘لا ءار˘جإا تسضفرو ةدا˘ت˘ع˘م˘لا قر˘ط˘لا
نيطسسلف ةلود يسضارأل مهتدوع لبق مهل ةيبطلا

ة˘لا˘ح˘ل كا˘برإلا ن˘م ة˘لا˘ح ق˘ل˘خ ي˘ف م˘ها˘سسي ا˘م˘˘م

يتلاو ةينيطسسلفلا قطانملا يف ءابولا ةحفاكم
نم مغرلاب ةينيطسسلفلا ةموكحلا اهيلع فرسشت
 .ةعسضاوتملا اهتايناكمإا

ةدا˘ي˘ق˘لاو ة˘ق˘ثو˘م تا˘كا˘ه˘ت˘˘نلا هذ˘˘ه ل˘˘ك نأا
عمتجم˘لا ع˘م تلا˘سصتلا ير˘ج˘ت ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
قو˘ق˘حو ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘ملا تا˘سسسسؤو˘˘مو ي˘˘لود˘˘لا
لÓ˘ت˘حلا تا˘سسرا˘م˘م حر˘سشو ح˘سضو˘ت˘ل نا˘سسنإلا
رسشتني انوروك سسوريف كرتب هدمعتو ةيمارجإلا
سسدقلا يفو لامعلا نيب ينيطسسلفلا طسسولا يف
باو˘بأا ح˘ت˘ف˘لو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ةا˘نا˘ع˘˘م˘˘لا ةدا˘˘يز˘˘ل
ءا˘ب˘عألا ةدا˘يزو ه˘ي˘عار˘سصم ى˘ل˘˘ع نا˘˘ط˘˘ي˘˘ت˘˘سسلا
بعسشلا نأاو ةينيطسسلفلا ةطلسسلا يلع ةسضورفملا
ةئبوألا هذهل هيدسصت ي˘ف ر˘م˘ت˘سسم ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

انورو˘ك ءا˘بو وا لÓ˘ت˘حلا ءا˘بو ءاو˘سس ة˘ع˘م˘ت˘ج˘م
لÓتحلا ءابو رطا˘خ˘م˘ل يد˘سصت˘لا ي˘ف ر˘م˘ت˘سسمو
سسرامي يذلاو يسشافلا يرسصنعلاو يرامعتسسلا
 .ةينيطسسلفلا يسضارألا ىلع ناطيتسسلا

نيطسسلف يف ةنسسحلا اياونلا ريفسس
ةينيطسسلفلا حابسصلا ةديرج ريرحت سسيئر
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ر˘سضا˘ح˘م˘لا سضا˘˘ف˘˘ت˘˘سسا د˘˘قو
كوبسسيف˘لا ة˘ي˘ط˘م ل˘ع˘ج يذ˘لاو
نع ة˘با˘جإÓ˘ل تا˘ق˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ر˘ب˘ع
تاراسسفتسسلاو ةلئ˘سسألا د˘يد˘ع
تاي˘لا˘كسشلاو طا˘ق˘ن˘لا سضع˘بو
ة˘˘سشرو˘˘لا ع˘˘با˘˘ط تذ˘˘خأا ي˘˘ت˘˘لا
سشاقنلا ناك ثيحب ،ة˘ي˘ن˘يو˘كت˘لا

سسي˘˘يا˘˘ق˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘حو˘˘ت˘˘ف˘˘م
حرسسمل ةباتكلا نفب ةطبترملا
ى˘ل˘ع در˘لا ي˘ف از˘كر˘م ل˘˘ف˘˘ط˘˘لا
،نم ل˘كب ة˘ط˘ب˘تر˘م˘لا روا˘ح˘م˘لا
ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا ة˘با˘˘ت˘˘كلا بي˘˘لا˘˘سسأا
حر˘سسم عاو˘نأا ،ل˘ف˘ط˘لا حر˘سسم˘ل
،لفطلا حرسسم روهمج ،لفطلا

جارخإل ةدعاسسملا نونفلا ةيهام
.لافطأÓل يحرسسم لمع

ثلا˘˘˘ث˘˘˘˘لا دد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘سض
حر˘˘سسم نأا˘˘ب لا˘˘ق ن˘˘ير˘˘سشع˘˘˘لاو
،هتعيبطب يعادبإا ل˘م˘ع ل˘ف˘ط˘لا

لاز˘ت˘خا ه˘سسف˘ن تقو˘لا ي˘ف و˘هو
مي˘ق˘لاو م˘ي˘ها˘ف˘م˘لاو تا˘فا˘ق˘ث˘ل˘ل
ة˘ي˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘˘لا تا˘˘حو˘˘م˘˘ط˘˘لاو
ةي˘بدألا تا˘جا˘ت˘نإلا ة˘عو˘م˘ج˘مو
يعارت يتلا ،لافطأÓل ةمدقملا

م˘˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘جا˘˘˘حو م˘˘˘ه˘˘˘سصئا˘˘˘سصخ
بلطتي امم ،مهومن تايوتسسمو
عادبإا يأا نأاسش ،ةيقيقح ةبهوم
لمعلا بلسص نم عبني ،ليسصأا
ةيمنت ىلإا فدهي يذلا ،يوبرتلا

ة˘˘يو˘˘ق˘˘تو ،لا˘˘ف˘˘˘طألا فرا˘˘˘ع˘˘˘م
ءانغإاو ،ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا م˘ه˘تا˘م˘كا˘ح˘م
ي˘ناد˘جو˘لاو ي˘لا˘م˘ج˘لا م˘ه˘˘سسح
ة˘سصا˘خ˘لا ة˘غ˘ل˘لا ى˘ل˘ع ادا˘م˘ت˘عا
مأا ًامÓك تناكأا ءاوسس ،لافطألاب

مأا اقيسسوم مأا ةروسص مأا ةباتك
بناوجلا عيمج لمسشيو Óًيثمت
ءايسشألا نم ،لافطألاب ةقلعتملا
ىلإا ،ةسسوسسحم˘لاو ة˘سسو˘م˘ل˘م˘لا
.ةدرجملا ميهافملاو ميقلا

نأا لوقلاب فا˘سضأا ثد˘ح˘ت˘م˘لا
ل˘ف˘ط˘˘لا حر˘˘سسم ن˘˘ع ثيد˘˘ح˘˘لا
ىل˘ع بج˘ي ا˘م˘ب م˘ت˘ه˘ن ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘ي
بجي امب ل لفطلا وحن حرسسملا

امب وأا ،حرسسملا وحن لفطلا ىلع
لفطلا وحن بتاكلا ىلع بجي
هرايتخا يف يعاري نأا بجي وهف
نأاو ل˘ف˘ط˘لا ىو˘ت˘˘سسم ه˘˘ت˘˘غ˘˘ل˘˘ل
دعبلا يوغللا هئانب يف يعاري

اسضيأا سضومغ˘لاو د˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا ن˘ع
لمعلا يف ينفلا ءانبلا لÓخ نم
كانه نأا يأا احوسضو رثكأا ىنعمب

ىلع متحتي امب تارابتعا ةدع
نأا ل˘˘ف˘˘ط˘˘لا حر˘˘سسم˘˘˘ل بتا˘˘˘كلا
ة˘˘سسÓ˘˘سسلا :ي˘˘هو ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘عار˘˘˘ي
ق˘يو˘سشت˘لا ة˘طا˘سسب˘لا حو˘سضو˘˘لا

ةغايسص ةيحان نم اعبط ةراثإلاو
Ó˘˘كسش عو˘˘سضو˘˘م˘˘لاو ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

.انومسضمو
ديسسلا دكأا ،قايسسلا سسفن يفو

ام ل˘ك ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نا ه˘نأا ظ˘فا˘ح
بتاكلل ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا ي˘تأا˘ت ق˘ب˘سس
تا˘عو˘سضو˘م ءا˘ق˘ت˘نا˘ب ل˘ف˘ط˘ل˘˘ل
نأا اهنأاسش نم يتلا لفطلا حرسسم
ايراسضح ه˘ئا˘ق˘ترا ى˘ل˘ع د˘عا˘سست
اننيد دودح يف ايقÓخأاو ايركفو
ةيم˘ن˘ت ر˘خآا ى˘ن˘ع˘م˘ب ا˘ند˘ي˘لا˘ق˘تو
نع لفط˘ل˘ل ي˘فر˘ع˘م˘لا بنا˘ج˘لا

،ةلئاه ةيوغل ةورثب هدادما قيرط

هيدل ةركاذلاو ريكفت˘لا ة˘ي˘م˘ن˘تو
با˘ب˘سسألا ط˘بر ى˘ل˘ع ةرد˘ق˘لا˘˘ب
بو˘ي˘ع˘لا ة˘ج˘لا˘ع˘مو ،ج˘ئا˘ت˘ن˘لا˘ب
ةي˘سسف˘ن˘لا سضار˘مألاو ة˘ي˘ظ˘ف˘ل˘لا

،ا˘هر˘ي˘غو ةأا˘تأا˘ت˘˘لاو ل˘˘ج˘˘خ˘˘لا˘˘ك
هيدل دقنلا حور ةيمنت كلذكو
زييمتلا يف كلذو ءانبلاو فداهلا
همي˘ل˘ع˘تو ءيدر˘لاو د˘ي˘ج˘لا ن˘ي˘ب

اهعم فييكتلاو ةايحلا مهف ىلع
ةينآلا اهتاريغتمو اه˘تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘مو
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ة˘ي˘لا˘م˘ج˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘تو
هكو˘ل˘سس ي˘ف ي˘سسف˘ن˘لا لا˘م˘ج˘لا

ه˘قوذ ة˘ي˘بر˘تو ه˘قوذو ه˘جا˘˘ت˘˘ناو
ةيمنتو ميل˘ع˘ت˘لا ى˘لإا ه˘ه˘ي˘جو˘تو
ىلع هديوعتو ةيريبعتلا هتردق
.ةقÓطلا

ثادحأاب رسصاحم لفطلا
تاريغتمو ةيسسايسس

ةددجتمو ةديدج
فاسضأا ،هسسفن ثيدحلا يفو

نأا ظ˘فا˘ح ي˘حر˘سسم˘لا ف˘لؤو˘م˘˘لا
هنوك يف لفطلا حرسسم ةيمهأا
ةيمنت يف ديف˘ي ا˘ي˘لا˘م˘ج ا˘طا˘سشن
تاربخلا ةدايزو ةماعلا ةفاقثلا

Óسضف تامولعملاو تاراهملاو
ءا˘ن˘غإاو ة˘بر˘ج˘ت˘لا خ˘ي˘سسر˘˘ت ن˘˘ع
ة˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘˘˘˘سش تا˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘سس
نحن ةيئاهن ةجي˘ت˘ن˘كو...ل˘ف˘ط˘لا
يسسيسسأاتلا دهجلا زاجنإا ددسصب
ةينب نأاسشب ةيجي˘تار˘ت˘سسا ة˘ط˘خ˘ل
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘سسنإلا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘˘سشلا
ة˘ي˘ن˘ب sم˘ث ن˘مو ة˘ي˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
حÓطسصاب وأا عمتجملا ناسسنإلا
ع˘م˘ت˘ج˘˘م˘˘لا ةرو˘˘سص م˘˘سسر ر˘˘خآا
ةينغ ةقيرطب ة˘ما˘ع˘لا ي˘نا˘سسنإلا
يف ةديطو اه˘تا˘م˘سس ة˘ن˘سسنأا ي˘ف

باو˘˘سصو ا˘˘هدو˘˘جو ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سص
تقولا ي˘ف ار˘كن˘ت˘سسم ،كو˘ل˘سسلا
حرسسمب ةفرعم Óب اتيب sنأا هتاذ
حر˘سسم Ó˘ب ة˘سسرد˘مو ل˘˘ف˘˘ط˘˘لا

يه لفطلل حرسسم Óب اعمتجمو
ةي˘عا˘م˘ت˘جا تا˘سسسسؤو˘م ا˘ع˘ي˘م˘ج
ةيئانبلا اهماهم ءادأا يف ةسصقان
بسسحف لفطلا ةيسصخسشل سسيل
يف غلابلا ناسسنإلا ةيسصخسشل لب
رامثتسسا يف sمث نمو نمزلا لباق
نا˘سسنإلا ءا˘ن˘ب˘ل ة˘ي˘ف˘ي˘ظو تاودأا
ه˘ت˘لو˘ف˘ط ذ˘ن˘م ه˘ل سسي˘سسأا˘˘ت˘˘لا˘˘ب

.هلوق بسسح
ىد˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م ف˘˘˘ي˘˘˘سض با˘˘˘عأاو

ا˘م با˘ي˘غ ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا حر˘˘سسم˘˘لا
ة˘طرا˘خ ن˘م ل˘ف˘ط˘لا ن˘ف ها˘م˘سسأا

حرسسملا :Óئاق ،يبرعلا عادبلا
أاكتي يبرعلا نطولا ىف لافطأÓل

وأا بهاو˘˘˘م˘˘˘لا فا˘˘˘سصنا ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
نيجرخم نم بهاوملا يميدع
هنأا ةرابعلا حيرسصب لاقو باتكو
ميهافملا ل˘كب ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘ثرا˘ك
نر˘ق˘لا ة˘يا˘ه˘˘ن ذ˘˘ن˘˘م ل˘˘ف˘˘ط˘˘لا˘˘ف
ار˘سصا˘ح˘˘م سشي˘˘ع˘˘ي ن˘˘ير˘˘سشع˘˘لا
تاري˘غ˘ت˘مو ة˘ي˘سسا˘ي˘سس ثاد˘حأا˘ب

ةظحل˘لا ن˘ي˘ب ةدد˘ج˘ت˘مو ةد˘يد˘ج
ل لفط˘لا نأا˘ب :ا˘ف˘ي˘سضم ىر˘خأاو
ملاع ىلع دنتسست لامعأا ىف قثي
حر˘سسم˘لا ر˘ق˘ف˘ل ار˘ظ˘ن ءا˘˘سضف˘˘لا
،حرسسملا تسسنكيام ىف يبرعلا
ل ءيرجو ىكذ دهاسشم لفطلاف
ةح˘ي˘سصن ا˘مد˘ق˘م هاو˘سسب عد˘خ˘ي
ل لفطلا حرسسم سصن  نأا اهدافم
اكرحتم لب اتباث نوكي نأا بجي
نأا ف˘لؤو˘م˘لاو جر˘خ˘م˘لا ى˘˘ل˘˘عو
فذحب سصنلا ىف ريغيل سسلجي
ةفيخسس تاكرح وأا لمم دهسشم
نأا˘ب فا˘سضأاو ة˘ل˘يو˘ط ة˘ي˘˘ن˘˘غأا وأا
م˘يد˘ق˘ت ي˘ف نو˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا ل˘˘سشف
مهيدل سسيل نأل لفطلا حرسسم
ىلإا نوؤو˘ج˘ل˘يو عاد˘بلا ة˘ب˘هو˘م
ة˘˘˘˘سصا˘˘˘˘˘خ را˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘كلا حر˘˘˘˘˘سسم
نم ىريو ،كحسضلل يديموكلا

حرسسم تانوكم نأا هرظن ةهجو
نم ريثك ركفلا نم ليلق لفطلا
نفلاو ركفلا نيب ةكرحلاو نفلا

.ةبوسسحم
فولخ روت˘كد˘ل˘ل لاؤو˘سس ي˘فو

ددعلا في˘سضل ه˘ب ه˘جو˘ت حا˘ت˘ف˘م
يذلا لدجلا مسضخ يف :ظفاح
ى˘ح˘˘سصف˘˘لا را˘˘سصنأا ن˘˘ي˘˘ب ع˘˘قو
ةيحرسسملا ةباتكلا يف ةيماعلاو
لوألا لسصف˘ل˘ل كت˘با˘ت˘ك ر˘سس ا˘م
رفاسسم انأا يتبيبح ةيحرسسم نم
يناثلا لسصفلاو ةيماعلا ةجهللاب
؟ىحسصفلاب اهنم

رو˘ت˘˘كد : ظ˘˘فا˘˘ح د˘˘ي˘˘سسلا در
حر˘سسم ن˘ي˘ب تع˘م˘ج .. حا˘ت˘˘ف˘˘م
تن˘ك ي˘نأل را˘˘ب˘˘كلاو لا˘˘ف˘˘طألا

ة˘با˘ت˘كلا ى˘ف عور˘˘سشم بحا˘˘سص
هنم رابكلل اعيراسشم مث لافطأÓل
ثار˘ت˘لاو خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لاو حر˘˘سسم˘˘لا
يدي˘مو˘كلا حر˘سسم˘لاو ي˘بر˘ع˘لا

حرسسملاو يبيرج˘ت˘لا حر˘سسم˘لاو
.امترد ةنيزلاو روسسنلا

اسضيأا رخآا لاؤوسس يفو
فيك  :فولخ همدق

نيب ظفاح ديسسلا قفوي

يف يماردلا عارسصلا ءانب
ةاعارمو لافطألا حرسسم

؟يسسفنلا نزاوتلا
ي˘مارد˘˘لا عار˘˘سصلا :هدر نا˘˘ك

لثم (ةعنسص) ةيفرح ىلإا جاتحي
.. خف ىف عوقولل لطبلل ديهمتلا

ى˘ف.. هذا˘ق˘نإا لوا˘˘ح˘˘ي ه˘˘ق˘˘يد˘˘سص
قيد˘سصلا بهذ˘ي را˘ب˘كلا حر˘سسم
سسار˘ح˘لا بر˘سشي˘ل ر˘˘م˘˘خ ه˘˘ع˘˘م
كفل ةعلقلا ىف نجسسلا لخديو
ى˘ف ف˘قو˘م˘˘لا سسف˘˘ن ة˘˘ق˘˘يد˘˘سص
لطبلا قيد˘سص لا˘ف˘طألا حر˘سسم
ذحسشي زوجع لجر بوث ىدتري

ذ˘ق˘ن˘يو ة˘ع˘ل˘˘ق˘˘لا ل˘˘خد˘˘ي ى˘˘ت˘˘ح
ةرداق ريبكلا ةيسسفن نأا هقيدسص
ة˘م˘ير˘ج˘لا ن˘ي˘ب ز˘ي˘˘م˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
اذإا لف˘ط˘لا ة˘ي˘سسف˘ن ..ا˘ه˘ج˘ئا˘ت˘نو
سسار˘ح˘لا ح˘بذ˘ي ا˘ن˘ي˘كسس د˘ها˘˘سش
ا˘ه˘نأا˘ب ى˘عو نود اذ˘ه ل˘ع˘ف˘ي˘˘سس
يلÓهلا ديز وبأا تلعج ..ةميرج
بحاسص لافطأÓل يتيحرسسم ىف
فيسسلا كسسمي هلعجأا ملو ةليح
ى˘ف ا˘م˘ك تقو˘لا لاو˘ط ل˘ت˘ق˘˘يو
ةمحلملا

نع ظفاح ديسسلا باجأا دقو
لكب هل تمدق يتلا ةلئسسألا لك
هلعافت لÓخ نم ةيدجو ربسص
نيتعا˘سس راد˘م ى˘ل˘ع هرو˘سضحو
ةيمهألا ىلع لدي امم نمزلا نم
يتلا ،لاف˘طألا حر˘سسم˘ل ةزرا˘ب˘لا

ل˘غ˘سش ًا˘عو˘سضو˘م ه˘ن˘م تل˘˘ع˘˘ج
يف ءابدألاو باّتكلا نم ديدعلا
ه˘ق˘تا˘ع ى˘ل˘ع ذ˘خأا د˘قو ،م˘لا˘ع˘˘لا

يرا˘˘سضح˘˘لا بكر˘˘˘لا ةر˘˘˘يا˘˘˘سسم
ه˘˘لا˘˘كسشأا˘˘ب ي˘˘بدألا رو˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘لاو
ددع نمآا دقف ،ةفلتخملا هناولأاو
ءا˘˘بدألاو با˘˘sت˘˘كلا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ب˘˘˘ك
،لافطألا حر˘سسم˘ب ن˘ير˘كف˘م˘لاو
،ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ز˘˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘˘لا ةرور˘˘˘سضو
ىتح ،هتازيممو هلكسشب هراهظإاو
،را˘ب˘كلا بدأا بنا˘˘ج ى˘˘لإا ف˘˘ق˘˘ي
ليجلا ةمدخ يف مهسسي ىتحو
مويلا لافطأا مه نيذلا ،دعاسصلا

ةانب مهف ،بقترملا دغلا لاجرو
.هلاجرو لومأاملا لبقتسسملا

فلؤوم ظفاح ديسسلا ةراسشإÓل
ة˘˘ب˘˘ت˘˘˘كم˘˘˘لا ىر˘˘˘ثأا ،ي˘˘˘حر˘˘˘سسم
031 ن˘م ر˘ث˘˘كأا˘˘ب ة˘˘ي˘˘حر˘˘سسم˘˘لا

فلتخم ىف بتك امك ،ةيحرسسم
، ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘˘جلا) تلا˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
،ي˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سسلا ،ي˘˘˘خ˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ن˘م ،( ...لا˘ف˘طألاو يد˘ي˘˘مو˘˘كلا

حر˘˘سسم ه˘˘˘ب سصخ ا˘˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ج
ريبك ددعل عماج فلؤوم لافطألا

اهنم ،ة˘ي˘مارد˘لا سصو˘سصن˘لا ن˘م
ر˘طا˘سشلا ،Ó˘يرد˘ن˘˘سس :لا˘˘ث˘˘م˘˘ل˘˘ل

Óيردنسس ،لÓهلا ديز وبأا ،نسسح
دلوأا ،اباب يلع ،سسدنسس ،ريمألاو
،دÓبلا ىف حاوسس دابدنسس ،احج
سشحو˘˘˘˘˘لاو ىد˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘ق
هلام˘عأا تسضر˘ع د˘قو..بي˘ج˘ع˘لا
،ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا لود˘˘لا د˘˘يد˘˘ع ي˘˘˘ف
د˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ب كلذ˘˘˘˘˘˘ك تسصخو
مئاد وهو ،ةيميداكألا تاسساردلا
ى˘˘ل˘˘ع ثح˘˘˘ب˘˘˘لاو لا˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سشلا
حرسسملاب ةطبترملا ع˘ي˘سضاو˘م˘لا
يسسايسسلا حرسسملاو يب˘ير˘ج˘ت˘لا

.ةياورلاو

يلحم 1272ددعلا ^1441 نابعسش52ـل قفاوملا0202 ليرفأا81تبسسلا 08
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،لفطلا حرسسم يف ةباتكلا ةيهامو تاينف لوح ةيلعافت ةسشرو لكسش يف ددعلا طسشن يذلاو ،رسصم ةلود ةقيقسشلا نم » ظفاح
لوحو ،لفطلا حرسسم روهمجو عاونأا نعو ،ريغسصلا جرفتملل ةهجوملا صصوسصنلا يف بيلاسسألا ىلع زيكرتلا هنم ةلواحم يف

.نونفلا فلتخم ىلع ليثمتلا ءادألا نم عونلا اذه حتفت

فسسوي نب . رسضخل . أا :هرواح

لظلا قطانمب اهمظعم ةيدلب32 ربع نطقت

نع فصشكت ناصسملتل ةيئلولا تاطلصسلا
ةزوعم ةرصسأا0006ـب اهلفكت

عوطتلا ‘ Úبغارلل ةوعد تهجو ةيلولل ناكسسلاو ةحسصلا ةيريدم

نيدعاقتŸا ÚصضرمŸاو ءابطألاب ةناعتصسإلا
Ÿةنتابب انوروك ةهجاو

لا˘م˘ج ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألا ف˘سشك
اذيفنتو هنأا ناسسملت ةيلول ةينم
يرو˘مر˘م ن˘مو˘مأا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل
لفكتل˘ل ة˘ي˘مار˘لا ة˘يلو˘لا ي˘لاو
متيسس هنأا ،ةزوعم˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا˘ب
ة˘ل˘ئا˘˘ع فلأا ة˘˘ت˘˘سسب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا

ربع ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م˘ب ةد˘جاو˘ت˘م
ريخلا اذه ماقو .ةيلولا تايدلب
نيزخت عقاومل ةيناد˘ي˘م ةرا˘يز˘ب
فيظنتلا داومو ةيئاذغلا داوملا
ى˘ل˘ع فو˘قو˘ل˘ل ا˘ه˘ب عر˘ب˘ت˘˘م˘˘لا
هذ˘ه ة˘ي˘م˘كو ف˘ن˘سص ،ة˘˘ي˘˘عو˘˘ن
ةمانزر دادعإا مت ثيح ،داوملا

ى˘لإا ا˘ه˘م˘ي˘ل˘سست د˘سصق ة˘˘ي˘˘ن˘˘مز
اهعيزوتل ةي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا

مت يت˘لا ةزو˘ع˘م˘لا ر˘سسألا ى˘ل˘ع
كلذو ،اقبسسم اه˘م˘ئاو˘ق ط˘ب˘سض
ةظقيلا ناجل كارسشإا لÓخ نم
نا˘كسسلا ر˘ي˘˘طأا˘˘ت نا˘˘ج˘˘ل اذ˘˘كو
تاعم˘ج˘ت˘لاو ىر˘ق˘لا ،ءا˘ي˘حألا˘ب
تا˘ي˘ف˘ي˘˘كلا ق˘˘فو ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘كسسلا
ريزو˘لا ي˘ت˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ي˘ف ةدراو˘لا
ر˘ي˘طأا˘ت˘ب ن˘ي˘ت˘ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا لوألا
نم ة˘يا˘قو˘لا را˘طإا ي˘ف نا˘كسسلا
«91 ديفوك» انوروك سسوريف
هذه تن˘كم ثي˘ح ،ه˘ت˘ح˘فا˘كمو
اذ˘ه ا˘ن˘ي˘مو˘ي ى˘لإا تا˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ةلئاع0006 قوفي امب لفكتلاب
نم اهلج ةيدلب32 ربع ةعزوم
.لظلا قطانم

يئافسشتسسإا زكرم زيهجت
ةماقإا حانجو يتسس ةلل ةبسضهب

يف هبتسشملا لابقتسسإل ةيعماج
«انوروك»ـب مهتباسصإا

يلاو نمومأا يرومرم ماق
ل˘م˘ع ةرا˘يز˘ب نا˘سسم˘ل˘˘ت ة˘˘يلو
ز˘˘كر˘˘م ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘لإا ه˘˘تدا˘˘˘ق
سسف˘ن˘ت˘لا ي˘ف سصق˘ن ة˘ج˘لا˘˘ع˘˘م
نئاكلا «دمحم لابط ميكحلا»
ة˘ن˘يا˘ع˘م˘ل ،ي˘ت˘سس ة˘˘لل ة˘˘با˘˘غ˘˘ب
ى˘ل˘ع ير˘ج˘ت ي˘˘ت˘˘لا لا˘˘غ˘˘سشألا

دسصق ةسسسسؤوملا هذه ىوتسسم
ىسضرملا لابقتسسل ا˘هÓ˘غ˘ت˘سسإا
ا˘نورو˘ك ءاد˘ب م˘ه˘ب ه˘˘ب˘˘ت˘˘سشم˘˘لا

ددع عافترإا ةلاح يف91 ديفوك
كا˘ن˘ه ير˘ج˘ت ثي˘ح ،تلا˘˘ح˘˘لا
ة˘كب˘سشب فر˘غ˘لا ط˘بر لا˘˘غ˘˘سشأا
-YXO » ة˘ي˘ب˘˘ط˘˘لا ل˘˘ئاو˘˘سسلا

ENEG» ةفرغ46 سصخ˘˘˘تو
د˘قو ر˘ير˘˘سس041 عو˘م˘ج˘م˘ب
تاحيسضوتلا ىلإا يلاولا عمتسسا
تازيهجتلا ريد˘م ا˘ه˘مد˘ق ي˘ت˘لا
يتلاو دمحم حلاسص ةيمومعلا
لاغسشألا هذه نأا ىلع اهيف دكأا
ي˘ف ا˘ه˘ن˘م ءا˘ه˘نإلا م˘ت˘˘ي فو˘˘سس
يلاولا هجوت امك ،مايأا نوسضغ
يعماج˘لا ي˘ح˘لا ى˘لإا كلذ د˘ع˘ب
ةيدل˘ب˘ب ن˘ئا˘كلا ر˘ير˘سس0002
ي˘ع˘ما˘ج˘لا بط˘ق˘لا)ةرو˘˘سصن˘˘م
ثيح ،(70 ةروسصنم / ديدجلا

سضع˘˘ب ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع فا˘˘ط
لا˘غ˘سشأا فر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ح˘ن˘جألا
ا˘ه˘لÓ˘غ˘ت˘سسا د˘سصق ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘لا

ميعدتل ة˘ي˘طا˘ي˘ت˘حا ة˘سسسسؤو˘م˘ك
لبقت˘سست فو˘سس ي˘ت˘لا ق˘فار˘م˘لا
مهتباسصإا يف هبتسشملا ىسضرملا
.انوروك سسوريفب

Êاسسملت Ëركلا دبع

ة˘˘ح˘˘سصلا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م تما˘˘˘ق
ارخؤوم ،ةنتاب ةيلول ناكسسلاو
لامع عيمج ىلإا ةوعد هيجوتب
نم ة˘ح˘سصلا عا˘ط˘ق ي˘ي˘ن˘ه˘مو
نيدعاقتم نييبط هبسشو ءابطأا

لمعلل عوطتلا يف نيبغارلاو
انوروك ءابوب لفكتلا راطا يف
ةرادا نم برقت˘لا ،ه˘ت˘برا˘ح˘مو
ةبيرق˘لا ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘سسسسؤو˘م˘لا

ل˘ي˘ج˘سست˘ل م˘ه˘ت˘ما˘قا ر˘ق˘م ن˘م
اذيفنتو ادانتسسا كلذو مهئامسسأا
421 مقر ةيرازولا ةمي˘ل˘ع˘ت˘ل˘ل
82/30/0202 ي˘ف ة˘خرؤو˘م˘لا
لوألا ر˘˘يزو˘˘لا ن˘˘ع ةردا˘˘˘سصلا

د˘˘ق ئرا˘˘ط يأل ا˘˘ب˘˘هأا˘˘ت كلذو
سسوريف˘ل˘ل را˘سشت˘نا ن˘م ر˘ج˘ن˘ي
ةيلولا نأاو اسصوسصخ بعرملا
د˘يد˘ع˘ب هرا˘سشت˘نا تل˘˘ج˘˘سس د˘˘ق
ة˘يد˘ل˘ب رار˘غ ى˘ل˘ع ق˘طا˘ن˘م˘˘لا
،سسيرأا ،د˘با˘ع˘لا ة˘ي˘ن˘ث ،ة˘ب˘ق˘ي˘˘ق
.ةناورمو ةكيرب ،ةنتاب

دان˘ت˘سساو ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘مو
ءادل ةيئابولا ةيعسضولا روطتل

ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘نورو˘˘˘ك
ةيريدم نيب قافتلابو ينطولا
ةنتاب ةيلول ناكسسلاو ةحسصلا

يو˘ه˘ج˘لا ي˘ما˘ظ˘ن˘لا عر˘˘ف˘˘لاو
اذكو ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي˘حا˘ن˘ل ءا˘ب˘طأÓ˘ل
ءا˘ب˘طأÓ˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا
ءا˘ق˘بلا رر˘ق˘ت د˘ق˘ف سصاو˘˘خ˘˘لا

ءابطأÓل ةيبطلا تادايعلا ىلع
اذه ،طاسشن ةلاح يف سصاوخلا
تلاحلا لاب˘ق˘ت˘سسا بنا˘ج ى˘لإا

ىسصقا ذاختا عم ةلجعتسسملا
ةرورسضلا دنع ةياقولا ريبادت
ع˘ي˘م˘ج˘ب دوز˘ت˘لاو ،ىو˘˘سصق˘˘لا

ة˘يدر˘ف˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ل˘˘ئا˘˘سسو
دح ىلع ىسضر˘م˘لاو ءا˘ب˘طأÓ˘ل
ددع سصيلقت نع كيهان ،ءاوسس
ىلا راظتنلا ةعاقب ىسضرملا

ريدقت ىسصقا ىلع نيسضيرم
ذخا ىلع ناكملا ردق لمعلاو
ىسضرملا فرط نم ديعاوملا

بن˘ج˘ت˘ل ف˘تا˘ه˘لا ق˘ير˘˘ط ن˘˘ع
،ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط ةد˘˘م˘˘ل را˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘نلا
ةيولوا ءا˘ط˘عا ى˘لا ة˘فا˘سضإلا˘ب
قيرط نع ةيبطلا ةراسشتسسÓل
ةيريدم تعد امك اذه ،فتاهلا
ىلا ءاب˘طلا ع˘ي˘م˘جو ة˘ح˘سصلا
اظافح ةماعلا ةحلسصملا بيلغت

اذه ،نينطاو˘م˘لا ة˘ح˘سص ى˘ل˘ع
ةميلعتلا ق˘ي˘ب˘ط˘ت را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف
،ةحسصلا ةيريدم نع ةرداسصلا

تادايعلا سضعب نأاو اسصوسصخ
يسشفت ذنم اهباوبأا تقلغأا دق
يئزجلا رجحلا نÓعإاو ءابولا

رارغ ىلع تاطاسشنلا قيلعتو
طسسو ،نانسسألا بط تادايع
رف˘ظ˘لا ي˘ف ى˘سضر˘م˘لا ةا˘نا˘ع˘م
ملآلا كلت ماما نانسسا بيبطب
اهتئدهتب اوف˘ت˘كا ي˘ت˘لا ةدا˘ح˘لا
ةيويحلا تاداسضم˘لا ة˘ط˘سساو˘ب
،ملآÓ˘ل ة˘˘ن˘˘كسسم˘˘لا ة˘˘يودألاو
تق˘بأا تا˘ي˘لد˘ي˘سصلا نأا م˘كح˘ب

اهرابتعاب ةحوتفم اهباوبأا ىلع
.رجحلا ةدم قلغلاب ةينعم ريغ

م.ءامسسأا
mahali@essalamonline.com



سصوسصخلا اذهب تمظن ثيح
داحتإÓل راردأا بتكم عم قيسسنتلاب
تارا˘طإلاو تاءا˘ف˘كل˘ل ي˘ن˘طو˘˘لا

ةيعوت ةيسسيسسح˘ت ة˘ل˘م˘ح ،ار˘خؤو˘م
دنع ينمألا زجاحلا ىوتسسم ىلع
ن˘م م˘ت ،را˘سشب ق˘ير˘ط ي˘ف جر˘خ˘م
يقئاسس ةيعوتو سسيسسحت اهلÓخ
˘ماز˘ت˘للا ةرور˘˘سضب تا˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لا
ةي˘ب˘ط˘لا تادا˘سشرإلاو ح˘ئا˘سصن˘لا˘ب
تاو˘ق فر˘ط ن˘م م˘ه˘ل ة˘مد˘ق˘˘م˘˘لا
رجحلاب ديقتلاب مهثح عم ةطرسشلا
يف دتمي يذلا يئزجلا يحسصلا

ةعباسسلا ةعاسسلا نم راردأا ةنيدم
ةعباسسلا ةعاسسلا ةياغ ىلإا ءاسسم
اذهو ،يلاوملا مو˘ي˘لا ن˘م ا˘حا˘ب˘سص
مهت˘مÓ˘سسو م˘ه˘ن˘مأا ى˘ل˘ع ا˘ظا˘ف˘ح
ي˘ف عو˘قو˘ل˘ل ا˘ب˘ن˘ج˘تو ة˘ي˘ح˘˘سصلا
عفد اهنع رجنت يتلا تافلاخملا

يف ةبكرملا عسضوو ةيلام ةمارغ
ةيسسيسسحتلا ةلمحلا هذه ،رسشحملا
تا˘يو˘ط˘˘م ع˘˘يزو˘˘ت ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ م˘˘ت
سضار˘˘عألا لو˘˘˘ح ة˘˘˘ي˘˘˘سسي˘˘˘سسح˘˘˘ت
ل يذلا ،سسوريفلا اذهل ةيئدبملا
ةلمحلاو ،سصاخسشألاب كتفي لازي

ىد˘˘ل غ˘˘لا˘˘˘ب˘˘˘لا ر˘˘˘ثألا ا˘˘˘ه˘˘˘ل نا˘˘˘ك
ن˘ع او˘بر˘عأا ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
دو˘ه˘ج˘ل˘ل م˘هر˘يد˘ق˘تو م˘ه˘حا˘ي˘˘ترا
ةطرسشلا تاوق فرط نم ةلوذبملا
دحلا ىلإا ةيمارلا راردأا ةيلو نمأاب
.سسوريفلا راسشتنا نم

ينهملا نيوكتلا زكرم
لشصاوي توأا02 نيهمتلاو

ةطايخ يف هتمهاشسم
تامامكلا نم فلآلا
ينهملا نيوكتلا زكرم لسصاوي

راردأا˘˘˘˘˘˘ب توأا02 ن˘ي˘ه˘م˘ت˘˘لاو
نم ةياقو˘ل˘ل ةرا˘ب˘ج˘لا ه˘تادو˘ه˘ج˘م
نم ،دجتسسملا91 ديفوك سسوريف
ن˘م د˘يد˘ع˘لا˘ب ه˘ت˘˘م˘˘ها˘˘سسم لÓ˘˘خ
ةيامحب ةقل˘ع˘ت˘م˘لا تا˘مز˘ل˘ت˘سسم˘لا
اذه نم نينطاوملاو يبطلا كلسسلا
هل˘ك م˘لا˘ع˘لا بر˘سضي يذ˘لا ءا˘بو˘لا

نم ناكو ،اهدحول رئازجلا سسيلو
اهب مهاسس يتلا تامزلتسسملا نيب
ن˘˘م فلآلا ة˘˘طا˘˘ي˘˘˘خ ز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘عا˘ن˘سصو ة˘ي˘ب˘˘ط˘˘لا تا˘˘ما˘˘م˘˘كلا

ماق لمع رخآاو ،ةيجاجز قيدانسص
ىلع ميقعت رمم بيكرت زكرملا هب
تلاجعتسسلا ةحل˘سصم ىو˘ت˘سسم
ا˘ن˘ي˘سس ن˘با ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب ة˘ي˘ب˘˘ط˘˘لا
مدق˘ت˘ي ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا هذ˘ه˘بو ،راردأا˘ب
ركسشلاب لولج اب نب زكرملا ريدم
ءاكرسشلاو ني˘م˘ها˘سسم˘ل˘ل ل˘يز˘ج˘لا
م˘ه˘لوأاو ،ز˘˘كر˘˘م˘˘ل˘˘ل ن˘˘ي˘˘م˘˘عاد˘˘لا

د˘م˘ح˘م جا˘ح˘˘لا اد˘˘خ˘˘ب ة˘˘سسسسؤو˘˘م
semocEةسسسسؤوملاو
ةسسسسؤومو انيسس نبا ةيئافسشتسسلا

اذه ،ةعابطلل نيمل دمحم يرموع
عم قيسسنتلاب ةيلولاب لسصاوتتو
نمألا لاجر ةكراسشمو تاطلسسلا

ة˘يا˘م˘ح˘لاو ن˘ي˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لاو
ة˘ي˘مÓ˘سسإلا ة˘فا˘سشكلاو ة˘ي˘ند˘م˘˘لا

ة˘يلو˘لا˘ب ءا˘سسن˘لا دا˘ح˘˘تإا بت˘˘كمو
تاءارجإا تايعمجلا نم ديدعلاو
91 دي˘فو˘ك سسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘قو˘لا
تايلمع˘لا˘ب ة˘عو˘ب˘ت˘م ،د˘ج˘ت˘سسم˘لا

را˘طإلا اذ˘ه ي˘˘فو ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘ما˘˘سضت˘˘لا
ءا˘سصحإا ي˘ف تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا تعر˘˘سش
رجحلا تاءارجإا نم نيررسضتملا
ءاسصحإا اذكو ة˘يلو˘لا˘ب ة˘ق˘ب˘ط˘م˘لا
نم ةدافتسسÓل ةزوعملا تÓئاعلا

يرئازج رانيد فلآلا ةرسشع غلبم
ا˘ي˘ل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ا˘ه˘تر˘قأا ي˘˘ت˘˘لا
.ناسضمر رهسش لولح لبق دÓبلاب

لاششتنل لخدتي يلاولا
ءارعلا يف نكشست ةلئاع
را˘سشت˘نل يد˘سصت˘لا را˘طإا ي˘ف

با˘˘ب ن˘˘مو ،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف
بجاو˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘قو˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإلا
هجو يذلا ءادن˘ل˘ل ًا˘ع˘ب˘تو ا˘هذا˘خ˘تا

يعامتجلا لسصاوتلا عقاوم ىلع
ة˘بو˘كن˘م˘لا ة˘ل˘ئا˘ع˘˘لا سصو˘˘سصخ˘˘ب
نكسست يتلاو يوÓحك ةامسسملا
يدامح ينامحد يحب ءارعلا يف
ةديدج˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا ن˘كسسم008
براقت ةدمل راردأا ةيدلب نÓيليت
ن˘كسسم ن˘م ا˘هدر˘ط د˘ع˘ب ة˘˘ن˘˘سسلا

ةيداملا اه˘ت˘لا˘حو هر˘جأا˘ت˘سست تنا˘ك
،ءاركلا ةداعإاب اهل حمسست ل يتلا

ءار˘ع˘لا ي˘ف سشي˘ع˘ت ا˘ه˘ل˘ع˘˘ج ا˘˘م˘˘م
نوتركلا ةدام نم ةميخ بسصنب
فورظ يف سشيعت تيقبو ،اهريغو
تاتقتو نمز˘لا ن˘م ةد˘م˘ل ة˘ب˘ع˘سص
ةروسص يف نينسسحملا تاناعإا نم
نوكتتو ،ريغلا تكبأا ةيموي ةنيزح
اهتنباو زوجع ةأارما نم ةلئاعلا هذه
مهنيب دجويل اهنبا ةقفر ةقلطملا

ىلع م˘هد˘عا˘سسيو م˘ه˘ن˘ي˘ع˘ي ل˘جر
عيمجلا لعج امم ،ةايحلا ةواسسق
ةيلوؤوسسم˘لا ن˘ي˘ل˘م˘ح˘م ف˘طا˘ع˘ت˘ي
اهتدافتسسا مدع˘ب ،ق˘با˘سسلا ي˘لاو˘ل˘ل
امك ،هب اهتيقحأا مغر نكسس نم
سسي˘ئر قا˘ي˘سسلا اذ˘ه ي˘ف ا˘ن˘˘ل د˘˘كأا
ماق هنأاب رداقلا دبع يوامح يحلا
ن˘ي˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا ل˘˘ج˘˘ب لا˘˘سصتلا˘˘ب

عراسشلا نم ةلئاعلا هذه لاسشتنل
نمل ةايح ل نكل اهتمارك ظفحو
يف يناعت ةلئاعلا تيقبو ،يدانت

ناك ءادن رخآا نأا افيسضم ،تمسص
راسشت˘نا ل˘ظ ي˘ف ي˘لا˘ح˘لا ي˘لاو˘ل˘ل
با˘ج˘ت˘سسا ن˘يأا ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘˘ف
سسيئر نم لك ةقفر لقنتو اروف
سسل˘˘ج˘˘م˘˘˘لا سسي˘˘˘ئرو راردأا ةر˘˘˘ئاد
راردأا ة˘يد˘ل˘ب˘ل يد˘ل˘ب˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا

ةلاحلا برق نع اونياعو اوفقوو
هذ˘ه ا˘ه˘ي˘ف د˘جو˘ت ي˘ت˘لا ة˘يرز˘˘م˘˘لا
ه˘ي˘ل˘عو ،ا˘ه˘ئا˘ن˘بأا ة˘ق˘فر ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لا

تاميلعت يلاولا ىطعأا ةرسشابمو
ة˘ي˘ل˘م˘ع ما˘م˘تإا ل˘جأا ن˘م ة˘مرا˘˘سص

ظفح ىلع لمعلاو ًاتقؤوم اهناكسسإا
دغلا موي لبق اذهو ةلئاعلا ةمارك
يطخت لجأا ن˘م ا˘ه˘ع˘م فو˘قو˘لاو
ءابولا نم اهت˘يا˘قوو ة˘ن˘ح˘م˘لا هذ˘ه
ميدقت ىلع رهسسلاو ايلاح رسشتنملا
ع˘م ة˘مزÓ˘لا تاد˘˘عا˘˘سسم˘˘لا ا˘˘ه˘˘ل
عيزوت ةيلمع يف اقحل اهجاردإا
ة˘يا˘ن˘ع˘ب ا˘ه˘ف˘ل˘م ة˘سساردو ن˘كسسلا

.ةيولوأاو
ءاشسنلل يئلولا داحتلاو..

ةأارملا صسشسحي تايرئازجلا
ةروطخب ةيراردألا

ةيفيكو انوروك صسوريف
هنم ةياقولا

ة˘يا˘قو˘لا تÓ˘م˘ح ل˘سصاو˘ت˘ت
ن˘م راردأا ة˘˘يلو˘˘ب سسي˘˘سسح˘˘ت˘˘لاو
انوروك سسور˘ي˘ف ي˘سشف˘ت ةرو˘ط˘خ
،ةيندم تايعمج هيلع رهسست يتلا
ةيمومعلا تاطلسسلا عم قيسسنتلاب
يئلولا داحتلا ماق ثيح ،ةيلحملا
قÓ˘طإا˘ب تا˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ءا˘˘سسن˘˘ل˘˘ل

هجوم ةعسساو ةيسسيسسحت تÓمح
ي˘ف ة˘ث˘كا˘م˘لا ةأار˘م˘ل˘ل ا˘˘سصو˘˘سصخ
ة˘ي˘ئا˘ن˘˘لا رو˘˘سصق˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع تي˘˘ب˘˘لا
يف تاطرخنم تا˘ي˘ت˘ف ا˘ه˘ط˘سشن˘ي
يراوجلا لمع˘لا˘ب ن˘م˘ق˘ي دا˘ح˘تلا
تÓئاعلا باوبأا قر˘ط˘ب ر˘سشا˘ب˘م˘لا

تامولعمو تايوطم مهل ميدقتو
نم ةياقولا ةي˘ف˘ي˘ك د˘ي˘ف˘تو ي˘مر˘ت

نم ةلمج ذاختاب ءابولا اذه ةروطخ
لزان˘م˘لا ل˘خاد ة˘ي˘مو˘ي˘لا لا˘م˘عإلا
لخاد ىلإا سسوريفلا لوخد بنجتل
ةيئاقو لئاسسو ةدع ريفوتب تويبلا

،لزانملل يلك ميقعتو ةفاظن نم
ةسسيئر ةبيد نب ميرم تدكأا نيأا
ءا˘˘˘سسن˘˘˘ل˘˘˘ل ي˘˘˘ئلو˘˘˘˘لا دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘تلا
ةلسصاوتم ةلمحلا نأا ،تايرئازجلا

تÓ˘عا˘ف˘لا ءا˘سسن˘لا ل˘ك كار˘سشإا˘بو
عاطق يف لمعت يتلا اسصوسصخ
لوح ةعسساو ةيارد اهلو ةحسصلا

ةأارملا مامأا ةياقولا قيبطت ةيفيك
قطانملا يف نط˘ق˘ت ي˘ت˘لا ة˘سصا˘خ
ايÓخ تل˘كسش ا˘سضيأا ا˘م˘ك ة˘ي˘ئا˘ن˘لا

ايموي لمعت روسصقلا ربع ةيراوج
ن˘م ة˘يا˘قو˘˘لاو  سسي˘˘سسح˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف
لعجل ةفاسضإلاب ءابولا اذه ةروطخ
سسيسسحتلل ةلبق اسضيأا كوبسسيافلا

تايتف˘لاو ةأار˘م˘لا دا˘سشرإا م˘ت˘ي ا˘م˘ك
ةوسسنلا نيب تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا بن˘ج˘ت˘ب
ر˘ج˘ح˘˘لا˘˘ب ماز˘˘ت˘˘للاو نار˘˘ي˘˘ج˘˘لاو
ى˘ت˘ح م˘ه˘ئا˘˘ن˘˘بأا ة˘˘ق˘˘فر ي˘˘ح˘˘سصلا
اذه راسشتنلا نم دحلا يلإا لسصوتن
يف عيمجلا طارخناب كاتفلا ءابولا

.ريبادتلا قيبطتو ةياقولا

مشساقلب يفيرششوب/ نمحرلادبع ‘اولب

mahali@essalamonline.com

127209ددعلا ^1441 نابعشش52ـل قفاوملا0202 ليرفأا81تبشسلايلحم
ةيلولاب ÊدŸا عمتÛا ‘ ةلعافلا تايعم÷ا نم ديدعلا عم قيشسنتلاب

«انوروك» ءابو نم ÚنطاوŸا ةيام◊ راردأاب ةيئاقو ةينمأا تاءارجإا
0202 ةنشس نم لوألا يثÓثلا لÓخ

ةبصسنب ةياجب ءانيم طاصشن عافترا
ةياجبب ةئاملاب01

ةيلو نمأاب ةطرششلا تاوق لشصاوت ،انوروك صسوريف راششتنا نم دحلل ةطرششلا تاوق اهلدبت يتلا تادوهجملا راطإا يف
يف ةلعافلا تايعمجلا نم ديدعلا عم قيشسنتلاب اذهو ،انوروك صسوريفل يدشصتلل ةيئاقولا ريبادتلا قيبطت راردأا
ةيمومعلا نكامألاو تاحاشسلا ىوتشسم ىلع نيدجاوتملا نينطاوملا ةيعوتو صسيشسحت لÓخ نم يندملا عمتجملا

.ةيئاقولا تاءارجإلاب يلحتلل مهتوعدو

ةيا˘ج˘ب ءا˘ن˘ي˘م ر˘يد˘م ف˘سشك
يتلا ةدايزلا نع يمسساق ميكح
ه˘طا˘سشن ي˘ف ءا˘ن˘ي˘م˘لا ا˘ه˘ق˘ق˘˘ح
ةنسس نم لوألا يثÓثلا لÓخ
اهتبسسن تغ˘ل˘ب ي˘ت˘لاو0202
يثÓثلاب ةنراقم ة˘ئا˘م˘لا˘ب01
تسسم ي˘˘˘ت˘˘˘لاو ،مر˘˘˘سصن˘˘˘م˘˘˘لا
داو˘˘م˘˘لا رو˘˘ب˘˘ع د˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا˘˘˘ب
ىلع ةيرورسضلا ةيكÓهتسسلا

،اجوسصلا ،ركسسلا ،حمقلا رارغ
تغلب ي˘ت˘لاو ةرذ˘لاو ر˘ي˘ع˘سشلا

ينويلم20 دود˘ح ا˘ه˘ت˘ي˘م˘˘ك
هذ˘˘ه ن˘˘˘م ن˘˘˘ط ف˘˘˘لأا003و
مجح عفر فدهب  كلذو ،داوملا
هجوملا ةيجي˘تار˘ت˘سسلا داو˘م˘لا
ةيبط˘لا داو˘م˘لاو كÓ˘ه˘ت˘سسÓ˘ل
تاطلسسلا لبق نم ةحومسسملا
امك ،افلسس ةررقملا ةيمومعلا
داو˘˘م˘˘لا ر˘˘يد˘˘سصت فا˘˘ق˘˘يا م˘˘˘ت
.نأاسشلا اذه يف افلسس ةررقملا

دكؤوت ةحÓفلا ةيريدم
نويلم62 نم ديزأا جاتنإا

نوتيزلا تيز نم رتل
مشسوملا اذه

ةحÓفلا ةيريدم لثمم دكأا
مامتإا دعبو ه˘نأا ة˘يا˘ج˘ب ة˘يلو˘ل

مسسوملل نوتيز˘لا ي˘ن˘ج ة˘ل˘م˘ح
ام ليسصحت ّمت0202 يلاحلا
فلأا372و نويلم62 يواسسي
و˘هو ،نو˘ت˘يز˘لا تيز ن˘م ر˘˘ت˘˘ل
لؤواف˘ت˘لا ى˘ل˘ع ثع˘ب˘ي جو˘ت˘ن˘م
ةبع˘سشلا هذ˘ه ي˘ن˘ه˘م ع˘ج˘سشيو
لكب مهطاسشن ةل˘سصاو˘م ى˘ل˘ع
هنأا ىلإا ةراسشإلا دجتو ،ةيحيرأا
نويلم91 براقي ام عمج مت
م˘˘سسو˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ي˘˘ف ر˘˘˘ت˘˘˘ل
رتللا ر˘ع˘سس نأا ر˘ي˘غ .ي˘سضا˘م˘لا
يقب نوتيزلا تيز نم دحاولا
حوارتيو هرعسس ى˘ل˘ع ظ˘فا˘ح˘ي
بسس˘ح جد0001و008 ني˘ب
ر˘ب˘ت˘ع˘يو ،ه˘تدو˘جو ه˘˘ت˘˘ي˘˘عو˘˘ن
رمأا ةبعسشلا هذه يف رامثتسسلا
رئازجلا نأاو ةيمهألا ةياغ يف
تايمكلا ري˘فو˘ت˘ل ةرد˘ق˘لا ا˘ه˘ل
تاذ ي˘فو ا˘ي˘ل˘خاد ة˘بو˘ل˘ط˘م˘لا
ر˘ي˘سضح˘ت˘لا ا˘ه˘نا˘كمإا˘ب تقو˘˘لا
ا˘م اذإا Ó˘ب˘ق˘ت˘سسم ر˘˘يد˘˘سصت˘˘ل˘˘ل
ةيرور˘سضلا طور˘سشلا تر˘فو˘ت
اذا ىرخأا ةهج نمو ةهج نم
قبطت ينطو˘لا جو˘ت˘ن˘م˘لا نا˘ك

ةيراجتلا تا˘ف˘سصاو˘م˘لا ه˘ي˘ل˘ع
. ايلود اهب لماعتملا

ديدجلا ربخملا ليغششت
ةيجولويبوركملا تÓيلحتلل

ىلع فششكلاب ةشصاخلا
ةياجب ةعماجب «انوروك»
ماطيب روسسيفوربلا فرسشأا

ةمسصاعلاب روتسساب دهعم نم
نم ةبيلط روسسيفوربلا ةيعمب
ةياجبل يعماجلا ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا
ءار˘جإا ى˘ل˘ع ،عو˘ب˘سسألا ة˘يا˘ه˘ن
تÓ˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘˘لوأا
ربخ˘م˘لا˘ب ة˘ي˘جو˘لو˘ي˘بور˘كم˘لا
اسصي˘سصخ أا˘سشنأا يذ˘لا د˘يد˘ج˘لا
نع فسشكلل ليلاحتلاب مايقلل
د˘ج˘ت˘سسم˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘˘ف
مولعلا د˘ه˘ع˘م ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
، ةياجبب وادوبأا ةعماجب ةيبطلا

˘مد ن˘م تا˘ن˘ي˘ع ذ˘خأا م˘ت ثي˘ح
نيد˘جاو˘ت˘م˘لا  ى˘سضر˘م ة˘ع˘برأا
نئاكلا نوناف زنارف ىفسشتسسمب
ا˘ه˘ل˘ق˘ن م˘تو ة˘يا˘ج˘ب ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب
ةرايسس رب˘ع ة˘م˘كح˘م ةرو˘سصب
،ادج يئاقو لكسشبو فاعسسإلا

ةيبطلا حلاسصملا ترخسس دقو
تا˘ي˘نا˘كمإلا ل˘ك ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
ي˘ف ة˘سصسصخ˘ت˘م˘لا ة˘ير˘˘سشب˘˘لا

ةيجولويبلا تÓيلحتلا لحارم
ةءا˘ف˘كلا يوذ ن˘ي˘ير˘ب˘خ˘م ن˘م
ةرفوتملا لئاسسولا عم ةيلاعلا

ديدج˘لا ر˘ب˘خ˘م˘لا كل˘م˘ي ثي˘ح
ناذ˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘لا  (RCP) يزا˘˘ه˘˘˘ج
ةنيع07 ةجلاعمب ناحمسسي
نأا كسش لو ،دحاولا مويلا يف
ةيعون ةلقن لكسشي زاجنإلا اذه
ر˘ه˘ظ˘يو ي˘ب˘ط˘لا لا˘ج˘م˘لا ي˘ف
تارا˘˘˘˘˘˘˘طإلا ةرد˘˘˘˘˘˘˘ق ىد˘˘˘˘˘˘˘م
سضر˘˘ف ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
،نا˘˘هر˘˘˘لا بسسكو يد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا

لكيهلا اذه حتف نإاف ةراسشإÓلو
ءابطأÓل تقولا رفويسس ديدجلا

ةحناسسلا ةسصرفلا مه˘ل ح˘ي˘ت˘يو
لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا را˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘خÓ˘˘˘ل
تقولا يف  ىسضرملل يجÓعلا
ن˘˘م اد˘˘˘يز˘˘˘م˘˘˘ف ،بسسا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
نيمئاقلل ائ˘ي˘ن˘هو تارا˘كت˘بلا

ن˘يذ˘لا ة˘ح˘سصلا عا˘ط˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع
لجأا نم نوحسضيو نورهسسي

.نطاوملا ةيامح
ت. مـــــــيرك :اهعمج

انروك صسوÒف نم ةياقولل دوه÷ا رفاشضت راطإا ‘
ةيمومعلا ةصسصسؤوŸاب ميقعت ر‡ زا‚إا

تليصسمصسيتب ةماعنوب جÈل ةيئافصشتصسلا
بابسشلا نم ةعومجم ترداب

ىلإا تليسسمسسيتب دياقوب ةيدلب نم
يكي˘تا˘مو˘تأا م˘ي˘ق˘ع˘ت ر˘م˘م زا˘ج˘نا
ة˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
،ة˘ما˘ع˘نو˘ب جر˘ب˘ل ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘˘سسلا

دوهجلا رفاسضت راطإا يف كلذو
،ا˘نرو˘ك سسور˘ي˘ف ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘ل˘˘ل

ءلؤو˘ه ل˘ث˘م˘م ه˘˘ب دا˘˘فأا ا˘˘م˘˘ب˘˘سسح
نأاب حاتف حلاسص حسضوأاو.بابسشلا

ن˘م لوألا د˘ع˘ي يذ˘لا ر˘م˘م˘لا اذ˘ه
سسمأا هبيسصنت مت ةيلولاب هعون
ةيئافسشتسسلا ةسسسسؤوم˘لا ل˘خد˘م˘ب
م˘ي˘ق˘ع˘ت ح˘ي˘ت˘ي ثي˘ح ،ةرو˘كذ˘م˘˘لا
ةيبطلا مقطألا ةدئافل يكيتاموتوأا

تاذ˘ب ة˘ل˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ب˘ط˘˘لا ه˘˘ب˘˘سشو
ى˘ل˘ع Ó˘سضف ي˘ح˘سصلا ق˘فر˘˘م˘˘لا

اذه نأاب فاسضأاو.اهيلع نيدفاولا
با˘ب˘سش فر˘ط ن˘م ز˘ج˘نأا ر˘م˘˘م˘˘لا

فرحو نهم ةدع يف نيسصتخم
ن˘يداد˘ح˘لاو ن˘˘ي˘˘ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا˘˘ك
ةيدلبب نين˘طا˘ق˘لا ن˘ي˘سصا˘سصر˘لاو
دوز˘م و˘هو ا˘ي˘لآا ل˘م˘ع˘يو د˘يا˘قو˘ب
م˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت˘˘ب ح˘˘م˘˘سسيو ار˘˘ي˘˘ما˘˘˘كب
يف كلذو هتاذ نآلا يف نيسصخسش

ءلؤوه مزتع˘يو.ةيناث03 فر˘ظ
ن˘ير˘م˘م زا˘ج˘نا ا˘ب˘ير˘˘ق با˘˘ب˘˘سشلا

ىلع امهبيسصنت متي˘سس ن˘ي˘ل˘ثا˘م˘م
ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم
نيت˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسلا ن˘ي˘ت˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ادانتسسا ,دحلا ةينثو تليسسمسسيتل
.ردسصملا تاذ ىلإا

صس.نيÒشس

لÓخ صصخشش6312 ةبقارمو فيقوت
يشضقنملا عوبشسألا

فقت ةياجب نمأا حلاصصم
نيفلاخملل داصصرملاب

رجحلا تاءارجإل
يئزجلا يحصصلا

ذنم ةياجب ةيلو نمأا حلاشصم فكعت
يلزنملا رجحلا ةلودلا ترقأا نأا
تارارق ذيفنت ىلع يئزجلا يحشصلا
يلزنملاو يئزجلا يحشصلا رجحلا

ةفاك ذاختا عم ةمراشص ةروشصب
يف اهب لومعملا ةينوناقلا تاءارجإلا

فدهتشست ةلواحم يأا ىلع ددشصلا اذه
عوبشسألا لÓخو ،تاميلعتلا ةفلاخم
ليرفأا51 ىلإا01  نم دتمملا يشضقنملا

6312 ةبقارمو فيقوت ّمت0202
843 فاقيإا مت اهرثإا ىلع ،صصخشش
مهتفلاخمل يئاشضق ءارجإا لحم صصخشش
امك ،يئزجلا يحشصلا زجحلا تاءارجإا

نيأا ،ةبكرم3742 نم رثكأا ةبقارم مت
امأا ،رششحملا يف ةبكرم75 عشضو مت
ةفلاخملا ةيرانلا تاجاردلا صصوشصخب
دقف يئزجلا يحشصلا رجحلا تيقاومل
ةيران ةجارد352 ةبقارم ليجشست مت

ىلإا ةجارد13 ليوحت مت اهرثإا ىلع
نيتلاح ليجشست مت امك ،رششحملا
70و ،نيشصخشش نم رثكأل عمجتلل

،نامألا ةفاشسمب مازتللا مدعل تلاح
ةزجنملا تايلمعلا صصوشصخب امأا
ينابملاو ةيمومعلا تاحاشسلا ريهطتل
مت دقف ةطرششلا تايلآا لامعتشساب
71 زاجنإاو ةطرششلل نيتيلآا ريخشست

.تاقرطلاو عراوششلل ريهطت ةيلمع
قيبطت ةيادب ذنم هنإا ةراششإلا ردجت
يئزجلا يحشصلا رجحلا تاءارجإا

0202/40/20خيراتب ةياجب ةيلوب
متو صصخشش3823 ةبقارم ليجشست مت
يئاشضق ءارجإا لحم صصخشش697 فاقيإا
يحشصلا زجحلا تاءارجإا مهتفلاخمل
ةبكرم942 عشضو مت امك ،يئزجلا

عم ،رششحملا يف ةيران ةجارد621و
ريهطتو ميقعت ةيلمع041 ليجشست
ينابملاو ةيمومعلا تاحاشسلل
ىقبتو .ةطرششلا تايلآا لامعتشساب
نطولا ةمدخل ةدنجم ةطرششلا حلاشصم
مازتللا ةرورشضل هوعدتو نطاوملاو
تاميلعتلاو حئاشصنلاب ديقتلاو
مهتايجاح ءاشضق عم ةمدقملا

زجحلا تارتف لبق مهتايرورشضو
ةثلاثلا ةعاشسلا نم ةررقملا يئزجلا

،احابشص ةعباشسلا ةياغ ىلإا اءاشسم
قيبطت ةلئاط تحت عوقولا يدافتل
،رجحلا تاءارجإا قرخ ءارج نوناقلا

،انوروك صسوريف راششتنا نم دحلل اذهو
ةدنجم ةطرششلا حلاشصم ىقبت امك
هرودب هونتو نينطاوملا ةمدخل
نع غيلبتلا لÓخ نم لاعفلا
نع ةهوبششملا تاكرحتلا وأا تاعمجتلا

طخو8451 ءارشضخلا ماقرألا قيرط
هذهو.401 مقرلا اذكو71 ةدجنلا
نطاوملا ةحلشصم يف بشصت تادوهجملا
همارتحاو طابشضنلاب همازتلا ةطيرشش
تيبلا يف ثوكملاب رجحلا رارقل
.ىوشصقلا ةرورشضلل لا جورخلاو

ت . ميرك
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ططخُي ةنولصشرب
اراتناكلأا ةداعتصسل

(وفيتروبيد ودنوم) ةفيحسص تركذ
همجن ةداعإا يف بغري ةنولسشرب نأا
،خينويم نرياب يدانل يلاحلاو قباسسلا
.اراتناكلأا وغايت ينابسسإلا

يدانلا نع لحر دق اراتناكلأا ناكو
يرافابلا قÓمعلا بوسص ينولاتاكلا
نويلم52 لباقم3102 فيسص يف
.وروي

نأا ى˘لإا ود˘نو˘م ة˘ف˘ي˘ح˘سص ر˘˘ي˘˘ُسشتو
نم ديدج نم هتداعتسسا ديري ةنولسشرب
يكيك قيرف طسسو طخ زيزعت لجأا
.نيتيسس

نأا ةيناب˘سسإلا ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا تف˘سشكو
يذيفنت˘لا ر˘يد˘م˘لا ،سسادرو˘ب ر˘ي˘ي˘فا˘خ
هذهل يسسيئرلا ديؤوملا وه ،انارغوÓبلل
اًديعسس نوكيسس وغايت نأاو ،ةقفسصلا
.(ون بماك) ىلإا ةدوعلاب

عسضولا ةنولسشرب لامآا نم ززعُيو
يهتني ثي˘ح ،ارا˘ت˘نا˘كلأا ـل يد˘قا˘ع˘ت˘لا

،1202 يف خينويم نرياب عم هدقع
يناملألا يدانلا ربجُي دق يذلا رمألا

فيسصلا اذه لوقعم رعسسب هعيب ىلع
دعب وينوي يف اًناجم هرسسخي ل ىتح
.مداقلا

92ـلا بحا˘سص نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘˘لا
نر˘يا˘ب ع˘م ةارا˘ب˘˘م23 بع˘˘ل ا˘˘ًما˘˘ع
باسسحل مسسوملا قÓطنا ذنم خينويم
3 مهلÓخ لجسسو تاقباسسملا عيمج
نيت˘م˘سسا˘ح ن˘ي˘تر˘ير˘م˘ت مد˘قو فاد˘هأا
.هئÓمزل

أاجلم يزيل‚إلا يرودلا
ليدب نع ثحبلل امور

غنيلومصس
يزيلجنإلا عفادملا ل˘ي˘حر بر˘ت˘ق˘ي

لÓ˘خ ا˘مور ن˘ع غ˘ن˘ي˘لو˘م˘سس سسير˘˘ك
يذلا هترتف ةياهن دعب ،ةمداقلا ةرتفلا
ن˘م ًا˘مدا˘˘ق ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ع˘˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘سضق˘˘ي
.دتيانوي رتسسسشنام

‘‘وتاكريم ويسشتلاك‘‘ عقوم رسشنو
نا˘كم˘لا و˘ه يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘˘لا نأا
يدانل ي˘سضا˘ير˘لا ر˘يد˘م˘ل˘ل ل˘سضف˘ُم˘لا

نع ثحبلل يسشتارتيب اكولنايج امور
.ةمداقلا ةرتفلا يف غنيلومسس ليدب

امور ىعسسي يذلا ءامسسألا يتأاتو
ٍلك نيب ةلبقملا ةرتفلا يف اهمسضل
لو˘بر˘ف˘ي˘ل بعل ن˘ير˘فو˘ل نا˘˘يد ،ن˘˘م
لو˘بر˘ف˘ي˘ل ع˘م هد˘ق˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘ي يذ˘˘لاو
بغري لو يلا˘ح˘لا م˘سسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن˘ب
دقاعت ديدجت يف يزيلجنإلا يدانلا

.يتاوركلا هبعل
يدان بعÓ˘ل ة˘فا˘سضإلا˘ب اذ˘ه ي˘تأا˘ي

نغنو˘تر˘ي˘ف نا˘ي ر˘ي˘ب˘سستو˘ه ما˘ه˘ن˘تو˘ت
ع˘م ر˘خألا و˘ه هد˘ق˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘ي يذ˘˘لاو
نع ليحرلا يف هتبغر نلعأاو ماهنتوت
عم اهاسضق تاونسس ينامث دعب يدانلا
.ماهنتوت

وخور سسو˘كرا˘م م˘سسا د˘ع˘ُي ا˘م˘ن˘ي˘ب
ءامسسألا نم دتيانوي رتسسسشنام بعل
يسضقيو ،امورل مامسضنإÓل ةحسشرُملا
يلاحلا تقولا يف ةراعإا ةرتف بعÓلا

.ينيتنجرألا سستنايدوتسسا يدان عم
لا˘ن˘سسرأا يدا˘ن ع˘فاد˘م ي˘تأا˘ي ا˘م˘ي˘˘ف

يذلا ءامسسألا نمسض نم سسيتاركوسس
لاح يف اهمسض نع امور ثحبي دق
فو˘˘ف˘˘سص ن˘˘ع غ˘˘ن˘˘ي˘˘لو˘˘م˘˘سس ل˘˘ي˘˘حر
.يسسورولايجلا

ىلإا لوسصولا امور ولوؤوسسم لواح
ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م يدا˘˘ن ع˘˘م تا˘˘سضوا˘˘ف˘˘م
ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ق˘˘بإلا ل˘˘جأا ن˘˘م د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘˘ي
نم ةيداملا ةلاغُملا نكلو ،غنيلومسس
مامأا ًاقئاع ف˘ق˘ت د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م
.ةقفسصلا مامتإا
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دنلاه مصضل دنومترود ىلع نيبعل6 شضرعي ديردم لاير ..ءامصسألاب فصشكي بماصشيد
يذلا قيرفلا ةيوه

هبيردت ىنمتي
بما˘˘سشيد ه˘˘˘ي˘˘˘يد˘˘˘يد ف˘˘˘سشك

اسسنرف بختنم˘ل ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا
دو˘ي يذ˘لا ق˘ير˘ف˘˘لا ة˘˘يو˘˘ه ن˘˘ع
ةياهن دعب لبقتسسملا يف هبيردت
.ةيسسنرفلا كويدلا عم هترماغم
اسسنرف ةدايق يف بماسشيد حجنو
بردمك ءلدبلا دعاقم ىلع نم
نيماع لبق ملاعلا سسأاكب زوفلل
ةيسسورلا ي˘سضارألا ى˘ل˘ع ط˘ق˘ف
ايتاورك بختنم ىلع زوفلا دعب
ا˘ًسضيأا جو˘ت ا˘م˘ك ،ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ي˘˘ف
˘˘ما˘˘ع بعÓ˘˘ك م˘˘لا˘˘ع˘˘لا سسأا˘˘كب
بختنم ىلع زوفلا دعب8991
لاقو .يئا˘ه˘ن˘لا ي˘ف ل˘يزار˘ب˘لا
ه˘˘تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘سصت ي˘˘˘ف بما˘˘˘سشيد
:ةيسسنرفلا ‘‘بيكيل‘‘ ةفيحسصل
ٍدان بيردت ىلإا تررطسضا اذإا‘‘
فوسسف ،اسسنرف بختنم نم اًلدب
كانه ،سسوتنفوي ةسسردمب قحتلأا
ةيلاع تايوتسسمب اًريثك بردتت

.‘‘ج˘ئا˘ت˘ن ى˘ل˘ع لو˘سصح˘ل˘ل اد˘˘ج
هيدل سسيل هنأاب بماسشيد فرتعاو
سصوسصخ˘لا ه˘جو ى˘ل˘ع جذو˘م˘ن
.بردمك هرودل

امدنع ىتح‘‘ :اًلئاق حسضوأاو
تاقسصلملا دجت مل اًبعل تنك
ام فرعأا تنك ،اًقلطم يمامتها
اًد˘ي˘ف˘م نو˘كأل ه˘ل˘ع˘˘فأا نأا بج˘˘ي
لثم جذومن يدل سسيل ،يقيرفل
،لويدراوغ وأا فيورك وأا يكاسس
لئاسسولا كيدل نوكي نأا بجي
ةرك نم ةن˘ي˘ع˘م عاو˘نأا˘ب ما˘ي˘ق˘ل˘ل
مكحلا متي بردم لكو مدقلا

.‘‘جئاتنلا لÓخ نم هيلع

،ىنابسسإلا ديردم لاير ىدان كسسمتي
باسشلا يجيورنلا مجاهملا عم دقاعتلاب
ايسسوروب مجاهم دنلاه توارب غنيلريإا
تلا˘ق˘ت˘نلا ةر˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ د˘˘نو˘˘م˘˘ترود
 .ةلبقملا ةيفيسصلا

دير عم باجعإÓل ةريثم ةيادب دعبو
م˘سضنا ،يوا˘سسم˘ن˘لا غرو˘˘بز˘˘لا˘˘سس لو˘˘ب
يف د˘نو˘م˘ترود ا˘ي˘سسورو˘ب ى˘لإا د˘نلا˘ه
مث ،ةيسضاملا ةيوتسشلا تلاقتنلا ةرتف
ه˘ت˘م˘سصب ي˘غ˘˘يور˘˘ن˘˘لا بعÓ˘˘لا ع˘˘سضو
امدعب يناملألا مدقلا ةرك يف اًعيرسس
تايرابم9 ي˘˘ف ا˘˘ًفد˘˘˘ه21 ل˘ج˘˘سس
يف امب ،دنومترود ايسسوروب سصيمقب
نا˘سس سسيرا˘ب كا˘ب˘سش ي˘ف ن˘ي˘فد˘˘ه كلذ
يئاهنلا نمث رودلا باهذ يف نامريج
.ابوروأا لاطبأا يرودب

اًفده دنلاه يجيورنلا ىلودلا دعيو
فيسصلا يف ديردم لاير ىدانل اًيسسيئر
مجاهملا زكرم زيزعت لجأا نم ،لبقملا

.‘‘9‘‘ مقر
‘‘و˘˘˘يرا˘˘˘يد كوأا‘‘ ع˘˘˘قو˘˘˘م ف˘˘˘˘سشكو

نيز ديردم لاير بردم نأا ،ينابسسإلا
دادعت˘سسا ى˘ل˘ع نو˘كي˘سس ناد˘يز ن˘يد˘لا

ورا˘ف˘لأا :م˘هو ن˘ي˘ب˘عل6 ماد˘خ˘ت˘سسل

ونايرام ،سسويابيسس يناد ،لوزويردوأا
،زيكسساف سسا˘كو˘ل ،زا˘يد م˘ي˘هار˘بإا ،زا˘يد
يف ةمواسسم ةقروك ،وبوك اسسوفيكات

ا˘ي˘سسورو˘ب ن˘م د˘نلا˘ه ل˘ق˘˘ن ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ف˘ي˘سصلا ي˘˘ف ي˘˘نا˘˘م˘˘لألا د˘˘نو˘˘م˘˘ترود
.لبقملا

يدا˘ن˘لا نا˘ك اذإا ا˘م ىر˘ن نأا ى˘ق˘˘ب˘˘يو
ءلؤو˘ه سضع˘˘ب˘˘ب م˘˘ت˘˘ه˘˘ي˘˘سس ي˘˘نا˘˘م˘˘لألا
ةميق مهيدل مهسضعب نأا ثيح ،نيبعÓلا
 .ام دح ىلإا ةباذج ةيقوسس

لوزو˘˘˘يردوأا ورا˘˘˘ف˘˘˘لأا نو˘˘˘كي د˘˘˘قو
دنومترود ايسسوروبل لسضفملا بعÓلا

ةسصاخ ،دنلاه لقن ةقفسص يف هماحقإل
دوه˘ج ر˘سسخ˘ي˘سس ي˘نا˘م˘لألا ق˘ير˘ف˘لا نأا
لاير ىلإا دوعيسس يذلا يميكح فرسشأا

ةياهن دعب لبقملا فيسصلا يف ديردم
.ايلافيتسسيفلا دوسسأا عم هتراعإا

ليلقت يف ديردم لاير ةطخ لثمتتو
ىلإا نينثا وأا بعل لاسسرإاب دنلاه رعسس
.فيسصلا يف دنومترود ايسسوروب

رامين بل÷ يصسيم بلط ةقيقح حصضويو ...ديردم لاير مدصصي Úتيصس
ر˘يد˘م˘لا ن˘ي˘ت˘ي˘سس ي˘كي˘ك ثد˘ح˘˘ت

نع ينابسسإلا ةنولسشرب يدانل ينفلا
رو˘ي˘نو˘ج را˘م˘ي˘ن مود˘ق ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘ت˘˘حا

،ا˘سصرا˘ب˘˘ل˘˘ل ز˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ترا˘˘م ورا˘˘تولو
 .يسسيم لينويل لبقتسسمو

تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف ن˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس لا˘˘قو
‘‘ر˘ي˘سس ا˘ن˘يدا˘˘ك‘‘ ة˘˘عاذإل ة˘˘ير˘˘سصح
؟ةنولسشربل رامين ةدوع‘‘ :ةينابسسإلا
˘مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك ي˘˘ب˘˘عل ع˘˘ي˘˘م˘˘ج بحأا
نكلو ،مهنم دحاو رامينو ءامظعلا

اًنكمم كلذ ناك اذإا ام ىرت نأا كيلع
نم ريثكلا فلكي بعل هنإا ،ل مأا
لوسصولا ل˘ه˘سسلا ن˘م سسي˘لو لا˘م˘لا
.‘‘غلبملا اذه ىلإا

مأا رامين لسضفت امهيأا ،هلاؤوسسبو
ةبسسنلاب‘‘ :نيتيسس باجأا ،؟وراتول
،اًديج امهÓك نوكيسس ،ةنولسشرب ىلإا

.‘‘مدقلا ةرك يف ناديج نابعل امهو
ي˘سسي˘م و˘ي˘ل بل˘ط ة˘ق˘ي˘ق˘ح ن˘˘عو

،لبقملا فيسصلا يف رامين راسضحإا
يسسيم يل لقي مل‘‘ :نيتيسس فرتعا
دقتعأا لو رامين راسضحإا نع اًئيسش
.‘‘كلذ لعفيسس هنأا

نع ثيد˘ح˘ل˘ل ن˘ي˘ت˘ي˘سس قر˘ط˘ت م˘ث
اذإا اغيللاب زوفلا يف ةنولسشرب ةيقحأا
ةمدسص اًهجو˘م ة˘ق˘با˘سسم˘لا ءا˘غ˘لإا م˘ت
اذإا‘‘ :لاق ثيح ،ديردم لايرل ةيوق
،نآلا ى˘ت˘ح ه˘حار˘ت˘قا م˘ت ا˘م ا˘ن˘˘ع˘˘با˘˘ت
نوكي نأا ي˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ن˘م نو˘كي˘سسف
يننأا نم مغرلا ىلع ،اًلطب ةنولسشرب

ن˘ل ،اذ˘ه ل˘˘ث˘˘م ءا˘˘ه˘˘نإا ي˘˘ف بغرأا ل
.‘‘ةقيرطلا سسفنب هب لفتحأا

انبعل اًتاقوأا كانه تناك‘‘ :عباتو
ا˘ن˘ن˘كل ،ة˘يا˘غ˘ل˘ل د˘ي˘ج ل˘كسشب ا˘ه˘ي˘˘ف

ا˘نزاو ة˘يرار˘م˘ت˘سسلا ى˘لإا ا˘˘ند˘˘ق˘˘ت˘˘فا
،اهيف انيناع يتلا تايرابملا سضعبب
.‘‘قيرفلا نع اًمامت ٍسضار يننكل

ةأا˘جا˘˘ف˘˘م تنا˘˘ك د˘˘ق˘˘ل‘‘ :ل˘˘سصاوو
ا˘نأا ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ع˘م ع˘ي˘قو˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘ك
،ثد˘ح˘ي ن˘ل ه˘نأا تد˘ق˘ت˘عاو ي˘ع˘˘قاو
ى˘ل˘ع ي˘ن˘˘تد˘˘عا˘˘سس فور˘˘ظ˘˘لا ن˘˘كل
نأا نم ةليلق مايأا لبق .كلذ قيقحت
.‘‘رسصم يف بيردتلل بهذأا

بردم ز˘يد˘نا˘نر˘ي˘ه ي˘فا˘سشت ن˘عو
نأا لمآا‘‘ :نيتيسس لاق ،يلاحلا دسسلا
ةنولسشرب يف بيردتلل يفاسشت يتأاي
نمف ، يدانلا فرعي وهف ، موي تاذ
برديو يتأاي نأا ديري هنأا يعيبطلا
.‘‘هقيرف

ةرك ىلع ر˘ثؤو˘ي ظ˘ح˘لا‘‘ :ل˘م˘كأاو

ماهنتوت لسصو فيك ىلإا رظنا ،مدقلا
،يسضاملا ماعلا ةيئاهنلا ةارابملا ىلإا
ابوروأا لاطبأا يرودب زوفلا كنكمي
كانهف ،اًظوظحم نوكت نأا لÓخ نم
ن˘كت م˘ل اذإا ة˘ن˘ي˘ع˘م ة˘˘ظ˘˘ح˘˘ل ا˘˘ًم˘˘ئاد
.‘‘اًديعب بهذتسسف ، اهكلمت

اذامل م˘ه˘ف˘ت نأا كي˘ل˘ع‘‘ :ح˘سضوأاو
ةحل˘سسألا كل˘م˘ي م˘ل ه˘نإا ي˘سسي˘م لا˘ق
د˘ع˘ب نآلا ن˘كلو ، لا˘ط˘بألا˘ب زو˘ف˘ل˘ل

قرف ةينامث كا˘ن˘ه ،لو˘بر˘ف˘ي˘ل جور˘خ
د˘ير˘ي ي˘سسي˘م ،ا˘ه˘ب زو˘ف˘لا ا˘ه˘ن˘كم˘˘ي
.‘‘ديج لكسشب بعلو لاطبلاب زوفلا

،ويمو˘ترا˘ب ا˘يرا˘م بي˘سسو˘ج ن˘عو
ويموتراب يهني نأا لمآا‘‘ :نيتيسس لاق
ة˘قÓ˘˘ع يد˘˘ل ،يدا˘˘ن˘˘لا ع˘˘م ه˘˘ت˘˘يلو
.‘‘اًريثك ثدحتن نحن ،هعم ةميظع

:نيتيسس لاق ،وينيتوك بيليف نعو
ل نم ،وي˘ن˘ي˘تو˘ك تب˘ب˘حأا ا˘م˘لا˘ط˘ل‘‘
اينيلأا نكل ، عئار بعل هنإا ،هبحي
لو ةرا˘عإلا ل˘ي˘ب˘سس ى˘ل˘ع ا˘ي˘ن˘ي˘فارو
.‘‘اًعيمج امهتداعتسسا اننكمي

لا˘˘ق ،سشت˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘كار نا˘˘ف˘˘يإا ن˘˘˘عو
تامولعم يأا يدل سسيل‘‘ :نيتيسس
،يتدايق تحت بعل دقل ،هليحر نع
،ان˘ل ه˘ب˘ل˘ج˘ي ا˘مو ه˘ئادأا˘ب د˘ي˘ع˘سس ا˘نأاو
.‘‘اًقحل ءيسش لك ىرنسس

لاق ،غيوب يكير لبقتسسم نعو
ه˘نإا ،نآلا ا˘ًح˘سضاو سسي˘ل‘‘ :ن˘ي˘ت˘ي˘˘سس

ل نكلو ،يئانثتسسا مدق ةرك بعل
.‘‘اهعيملت بجي ءايسشأا هيدل لازي

ةنولصشرب ¤إا رامين لاقتنا عنŸ شسيراب ةيجيتاÎصسا
ود˘˘˘نو˘˘˘م) ة˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘سص تف˘˘˘˘سشك

اهعبتي˘سس ي˘ت˘لا ة˘ط˘خ˘لا (و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد
ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘سس سسيرا˘˘˘ب
يليزاربلا همجنب ظافتحلا ةلواحمل
.افليسس اد رامين

ةنولسشرب نأا عسساو قاطن ىلع ركُذو
ةداعإل ديد˘ج ن˘م ط˘ط˘خ˘ُي ي˘نا˘ب˘سسإلا
(و˘ن بما˘ك) ى˘لإا وا˘˘سسي˘˘ل˘˘ي˘˘سسلا م˘˘ج˘˘ن
علطم لسشف امد˘ع˘ب ل˘ب˘ق˘م˘لا ف˘ي˘سصلا
نو˘كت ن˘ل ن˘كل ،ي˘لا˘˘ح˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا

.ةلهسس هتمهم
سسإا يب نأا ودنوم ةفيحسص حسضوتو

ةل˘سصاو˘م˘ب را˘م˘ي˘ن عا˘ن˘قإا لوا˘ح˘ُي ي˘ج
لÓخ نم ءارمآلا ةقيدح يف بعللا
وغايت برقُملا هق˘يد˘سص د˘ق˘ع د˘يد˘ج˘ت
.فيسصلا اذه يهتني يذلاو ،افليسس

مرسضخُملا يليزاربلا عفادملا دعُيو
ي˘ف را˘م˘ي˘ن ـل سصا˘خ˘سشألا بر˘˘قأا ن˘˘م
ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘˘لا يدا˘˘˘ن سسبÓ˘˘˘م ة˘˘˘فر˘˘˘غ
نكمي هءاقب نإاف يلاتلابو ،ةيسسنرفلا

ىلع قباسسلا سسوتناسس مجن عفدي نأا
،ودنوم ةفيحسصل اًقفوو.رارمتسسلا
ىلع سضرع نامريج ناسس سسيراب نإاف
.هدر رظتنيو ،ماع ةدمل ديدجتلا افليسس

22 بعل رامين نأا ركذلاب ريدجلا
سساموت ي˘نا˘م˘لألا ة˘ب˘ي˘ت˘ك ع˘م ةارا˘ب˘م
باسسحل مسسوملا قÓطنا ذنم ليخوت

81 مهلÓخ لجسسو تاقباسسملا عيمج
ةمسساح تار˘ير˘م˘ت01 مد˘˘قو ا˘˘ًفد˘˘ه
.هئÓمزل
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سسو˘˘˘كرا˘˘˘م فاد˘˘˘هأا تن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ت
هقير˘ف ح˘لا˘سصل ة˘ع˘ئار˘لا ي˘ت˘ن˘يرو˘ي
لوبرفيل درط يف ديردم وكيتلتأا

ةحئاج لبق ابوروأا لاطبأا يرود نم
.انوروك سسوريف

نم ريث˘كلا ى˘ل˘ع ة˘ن˘م˘ي˘ه˘لا د˘ع˘ب
ئجوف ،دلي˘ف˘نأا ي˘ف با˘هذ˘لا ةارا˘ب˘م
لبق نم يفاسضإلا تقولا يف زديرلا
.ديردم وكيتلتأا

ىلع ةارابملا لطب يتنيروي قلع
ق˘ير˘ف نأا ى˘عداو ة˘ع˘ئار˘˘لا ه˘˘ت˘˘ل˘˘ي˘˘ل
در بب˘˘سسب عز˘˘ف بو˘˘ل˘˘ك ن˘˘فرو˘˘˘ي
.هقيرف

روثعلا ن˘م ه˘ن˘كم˘ت مد˘ع˘ل اًر˘ظ˘ن
دقتعا ،يداعلا تقولا يف زئاف ىلع
فده لÓخ نم هب اوزاف مهنأا لوبرفيل
.يفاسضإلا تقولا يف ونيمريف وتربور

أا˘ط˘خ ى˘ل˘ع سضق˘نا ي˘ت˘ن˘يرو˘ي ن˘كل
نأا ل˘ب˘ق ط˘ق˘ف تا˘ظ˘ح˘ل د˘˘ع˘˘ب نا˘˘يردأا
ل˘سصا˘ف˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث ي˘˘ف ل˘˘ج˘˘سسي
ةدوعلل قيرط كانه نكي مل.يفاسضإلا
ورا˘ف˘لأا مر˘بأا ثي˘ح د˘ل˘ي˘ف˘نأا بنا˘˘ج ى˘˘لإا

يعديو ةلتاق ٍناوث يف ةقفسصلا اتاروم
لمحت نوعيطت˘سسي ل م˘ه˘نأا ي˘ت˘ن˘يرو˘ي
سصر˘ف ةد˘ع د˘ع˘ب م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ط˘˘غ˘˘سضلا

.ةعئاسض
ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سص ي˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘يرو˘˘˘ي لا˘˘˘˘قو

عسضوم يف انعسضو يف اوأادب‘‘ :اكرام

انك يناثلا فدهلابو موجهلاب انل حمسسي
يسضملا ىوسس انمامأا رايخ ل هنأا ملعن
نييÓملا مهيدل ناك‘‘ :فاسضأاو.‘‘اًمدق
مهسضعب اوأار مهنأا دقتعأاو سصرفلا نم
عم نكلو ،فادهألا عم قمعب سضعبلا

.‘‘عزفلاب اورعسش انلعف در
،ني˘ت˘ق˘ي˘قد˘لا ه˘ي˘ت˘بر˘سض ى˘لإا ًار˘ي˘سشم

ةركلا تدقف لوألا فدهلا يف‘‘ :لاق
يذلا ىمرملا سسراح ىلع تطغسضو
،ة˘ي˘نا˘ث˘لا ةر˘م˘لا ي˘فو ،ةر˘كلا ي˘نا˘ط˘عأا

ي˘ت˘لا ةر˘كلا ا˘تارو˘م ي˘نا˘ط˘عأا ا˘مد˘ن˘˘ع
،دحأا تأاي ملو فلخلا نم اهيلإا ترظن
دجاوتلا ىلع اًداتعم تسسل ،اهيلع تبعل

.‘‘فقاوملا كلت يف
لاطبأا يرود نع مهثحب ليجأات مت

نأا لمأاي هنأا يتنيروي فرتعيو ،ابوروأا
كردي هنكل ،تاقباسسملا عيمج يهتنت
يذلا ءابولا لÓخ انمآا ءاقبلا ىلإا ةجاحلا

ي˘ف بب˘سستو ةد˘سشب ا˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإا بر˘˘سض
.ملاعلا ءاحنأا عيمج يف ىسضوف

ةر˘كل ي˘بوروألا دا˘ح˘تلا نأا د˘ق˘ت˘ع˘ُي
يتلا ططخلا عسضو ىلع لمعي مدقلا
يف ابوروأا لاطبأا يرود يئاهن دهسشتسس
عامتجل نودعتسسي ثيح سسطسسغأا92
.مهجهن ةسشقانمل ليربأا32 يف رخآا

ع˘م نو˘فو˘ب ي˘ج˘يو˘لا˘ن˘ي˘ج د˘ق˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘ي
نكلو ،مداقلا ةيليوج رهسش يف سسوتنفوي
ىلع ءاق˘بإÓ˘ل سسو˘ت˘ن˘فو˘ي و˘لوؤو˘سسم ى˘ع˘سسي

عم ةيفاسضإا ةرتفل يروطسسألا قيرفلا سسراح
‘‘تروبسس وتوت‘‘ ةفيحسص ترسشنو.قيرفلا
سضر˘ع ى˘ل˘ع ق˘فاو نو˘فو˘ب نأا ة˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلا
يفاسضإا مسسوم ةدمل د˘يد˘ج˘ت˘لا˘ب سسو˘ت˘ن˘فو˘ي

يف يرينوكنايبلا عم هدقع يهتني نأا ىلع
يللينأا هيردنأا ماقو.1202 ماع ةيليوج رهسش
ًايسصخسش لسصاوتلاب سسوتنفوي يدان سسيئر
ةر˘ت˘ف ل˘ظ ي˘ف ف˘تا˘ه˘لا ى˘ل˘ع سسرا˘ح˘لا ع˘م
هدق˘ع د˘يد˘ج˘ت˘ب ه˘عا˘ن˘قإل ي˘ح˘سصلا ر˘ظ˘ح˘لا
بحرو.سسو˘ت˘ن˘فو˘ي ع˘م ي˘فا˘سضإا م˘سسو˘م˘ل
راوسسأا لخاد رارمتسسلاب ريبك ٍلكسشب نوفوب
دوسسألا ناولأا نع ةعفادملاو مويداتسس زنايلأا

ديدجتلا ل˘ظ˘يو.ر˘خأا ما˘ع ةد˘م˘ل سضي˘˘بألاو

يلاحلا تقولا يف ًافقوتم بعÓل يمسسرلا
راسشتنا دعب ايلاطيإا يف ئراوطلا ةلاح ببسسب
(91ديفوك) ديدجلا ي˘م˘لا˘ع˘لا ا˘نورو˘ك ءا˘بو
يدانلا يف دجاوتلا نم نوفوب عنمي يذلاو
يف ر˘مألا ف˘قو˘ت˘ي ن˘كلو هد˘قا˘ع˘ت د˘يد˘ج˘ت˘ل
د˘ع˘ب دو˘ق˘ع˘لا ع˘ي˘قو˘ت ى˘ل˘ع ي˘لا˘ح˘لا تقو˘لا

داع.نوفوب ةقفاوم ىلع سسوتنفوي لوسصح
ىرخأا ةرم يرينوكنايبلا فوفسص ىلإا نوفوب
ترمتسسا ةرتف دعب يلاحلا مسسوملا ةيادب يف
قيرفلا فوفسص جراخ طقف دحاو ماع ةدمل
يف نامر˘ي˘ج نا˘سس سسيرا˘ب˘ل ه˘ما˘م˘سضنإا د˘ع˘ب
يف نوفوب يجيولانيج بغري نكلو.اسسنرف
راو˘˘سسأا ل˘˘خاد ة˘˘يور˘˘كلا ه˘˘تر˘˘ي˘˘سسم ءا˘˘˘ه˘˘˘نإا
سسراح تن˘سضت˘حا ا˘م˘لا˘ط ي˘ت˘لا سسو˘ت˘ن˘فو˘ي
ع˘م م˘لا˘ع˘لا سسأا˘ك ل˘ط˘بو ا˘ي˘لا˘ط˘يإا بخ˘ت˘ن˘م
.6002 يف يروزتألا

يلوبان بعل مصض نم برتقي نÓيم رتنإا
يبيسسوج ةدايقب نÓيم رتنإا يدان ولوؤوسسم ىعسسي

بردم يتنوك وينوطنأاو يذيفنتلا ريدملا اتورام
ةر˘ت˘ف ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا مو˘ج˘ه ط˘خ م˘ي˘عد˘˘ت˘˘ل ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
مسسوملل ًادادع˘ت˘سسا ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا تلا˘ق˘ت˘نلا
نع ‘‘تروبسس وتو˘ت‘‘ ة˘ف˘ي˘ح˘سص تر˘سشنو.لبقملا

نيب يلاحلا تقولا يف تاسضوافملا ةبوعسص
ز˘يارد ي˘كي˘ج˘ل˘ب˘لا ،ي˘لو˘با˘ن يدا˘˘ن بعل
ويليروأا ةسسائرب يدانلا ةرادإاو ،زنيتريم
د˘ق˘ع د˘يد˘ج˘ت نأا˘˘سشب سست˘˘ن˘˘يرو˘˘ل يد
ةرتف˘لا لÓ˘خ ق˘ير˘ف˘لا ع˘م ز˘ن˘ي˘تر˘ي˘م
ى˘ل˘ع فÓ˘خ˘لا بب˘سسب ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
تدكأا ام˘ن˘ي˘ب.يداملا لبا˘ق˘م˘لا
دعتسسي نÓي˘م ر˘ت˘نإا نأا ر˘يرا˘ق˘ت˘لا
ةد˘م˘ل ر˘˘م˘˘ت˘˘سسي د˘˘ق˘˘ع سضر˘˘ع˘˘ل
ىسضاقتي زنيتريم عم نيمسسوم
يو˘ن˘سس بتار بعÓ˘لا م˘ه˘لÓ˘˘خ
ورو˘ي ن˘ي˘يÓ˘م ة˘سسم˘خ ه˘ت˘م˘˘ي˘˘ق
ىلع لوسصحلاو حاجنلا يف نÓيم رتنإا دقعلا اذه دعاسسي دقو.زفاوحلا ىلإا ةفاسضإلاب

غلبمب سضرعلا قوفتي ثيح ،يروزتارينلا فوفسصل همسضو يكيجلبلا مجاهملا تامدخ
يف يلوبان عم كراسش زنيتريم.بعÓلا عم ديدجتلل يلوبان سضرع نع وروي نويلم
فادهأا ةتسس ليجسست نم اهلÓخ نكمت ،مسسوملا اذه يلاطيإلا يرودلا يف ةارابم12
كنارف بردملا ةدايقب يزيلجنإلا يسسليسشت يدان نأا ركذيو.نيرخأا ةسسمخ ةعانسصو
.لبقملا يفيسصلا وتاكريملا يف زنيتريم ىلع لوسصحلا يف هتبغر نلعأا درابمل

اهدÓيم ديع يف هتقيدصص ىلإا ةيميمح ةلاصسر ثعبي غنوي يد
ديع يف ينيميك يكيم هتقيدسص ،غنوي يد يكنيرف يدنلوهلا ،ةنولسشرب مجن أانه

يعامتجلا لسصاوتلا عقوم يف غنوي يد ةئنهت تءاجو.نيرسشعلاو يناثلا اهدÓيم
دÓيم ديع‘‘ :اهيلع بتكو يسصخسشلا هباسسح ىلع امهل ةروسص رسشن ثيح ،(مارغتسسنإا)
ةظحللا هذه ةكرا˘سشم ي˘ن˘ي˘م˘ي˘ك تدارأاو.‘‘اًمئاد كرهظ يطغأاسس ،يتب˘ي˘ب˘ح د˘ي˘ع˘سس
،ةقيقد رظتنا‘‘ :مارغتسسنإا عقوم ىلع يسصخسشلا اهباسسح يف تبتك ثيح ،ةسصاخلا

اوقلطأا ،اًبلك امهّينبت نع اًرخؤوم انلعأا دق ينيماكو غنوي يد ناكو.‘‘ةنسس22 يرمع
نحن‘‘ :هيف ابتك مارغتسسنإا عقوم ىلع اًروسشنم يئانثلا كراسشو ،‘‘رغاج‘‘ مسسا هيلع
تاكبسش يف ريبكلا امهطاسشنب يئانثلا رهتسشيو.‘‘رغاج امكل ميدقتب اًدج ناديعسس
ريدجلا.امهسصسصقو امهتايح نيعباتُملا اًمئاد ناكراسشُي ثيح ،يعامتجلا لسصاوتلا
عيمج باسسحل مسسوملا قÓطنا ذنم ةنولسشرب عم ةارابم73 بعل غنوي يد نأا ركذلاب
.هئÓمزل ةمسساح تاريرمت4 مدقو نيفده مهلÓخ لجسسو تاقباسسملا

يلوبان شسراح مصض ىلع نÓيم شسفاني رتنإا
قيرفلا يف ىمرملا ةسسارح زكرم ميعدت يف نÓيم يسس هيا يدان ولوؤوسسم بغري

ةرتف لÓخ قيرفلا نع امورانود يجيولانيج يسساسسألا مهسسراح ليحر بارتقا عم
ريمسسأا قيرفلا سسراح ةدوع ىلإا ةفاسضإلاب اذه يتأاي.ةلبقُملا ةيفيسصلا تلاقتنلا
ل‘‘ ةفيحسص ترسشنو.نÓيم عم هتراعإا ةرتف ءاهتنا دعب ثومنروب ىلإا سشتيفوغيب

نم تيريم سسكيلأا يلوبان سسراح عسضي نÓيم يسس هيا نأا ‘‘تروبسس ولليد اتيزاغ
ليحر سضيوعتل ةلبقملا ةيفيسصلا تلاقتنلا ةرتف لÓخ همسضل هتامامتها نمسض
مسض ىلع نÓيم يسس هيا ةمحازُمل نÓيم رتنإا ةرادإا ىعسست ىرخأا ٍةيحان نم.امورانود
،يسساسسألا سسراحلل ليدب سسراح ىلع لوسصحلا يف مهتبغر لظ يف سسراحلا
ءانثأا يليداب يلييناد هب رهظ يذلا فيعسضلا ءادألا دعب ،سشتيفونادناه ريمسس ينيفولسسلا

.ريخألا اهل سضرعت يذلا ةباسصإلا ببسسب سشتيفونادناهل Óًيدب هتكراسشم
ءاقبلا امإا ،يلاحلا تقولا يف هحلاسصل لسضفألا رايتخلا نع تيريم ثحبي امنيب

رابك دحأا عم ةيوركلا هتريسسم يف ةديدج ةبرجت سضوخ وأا ،يلوبان يف انيبسسوأل Óًيدب
.ونÓيم ةنيدم

يتلا تاقفصصلا شسأار ىلع شسورك’’ :شسيوم ديفيد
’’دتيانوي نام ىلع تصصعتصسا

رتسسسشنام ىلع ىسصعتسسا يذلا عيقوتلا ناك سسورك ينوت نأا سسيوم ديفيد دكأا
نم غلابلا بردملا ىناع.دروفارت دلوأا عم هتبرجت ماه تسسو ريدم حتتفا ثيح دتيانوي
ىأار ثيح ،41‐3102 مسسوم لÓخ دتيانوي يف ديدسش قيفوت ءوسس نم اًماع65 رمعلا
.رهسشأا ةعسست رادم ىلع ةهوسشم نوترفيإا يف اًماع11 ةرتف لÓخ اهانب يتلا ةعمسسلا

ريهامج ةدعاق نيب رمتسسملا طابحإÓل اًردسصم سسيوم تلاقتنا قوسس تÓماعم تناك
ىلع ديحولا ذاوحتسسلاب يهتنت ةريبك ءامسسأا عيقوت نع تاعئاسش عم ،دتيانوي نام
دتيانوي نأا سسيوم دكأاو.رياني يف اتام ناوخ كلذكو ،فيسصلا كلذ يف ينيÓيف ناورم
لو وه نكمتي مل نكلو ،مدقلا ةرك ملاع يف بهاوملا لسضفأا سضعبل قوسسلا يف ناك
تاحيرسصت يف لاقو.تاقفسصلا كلت ىلع لوسصحلا نم دراودوو دإا يذيفنتلا سسيئرلا
كلذ يف ،تاقفسصلا كلت نم دحاو وه سسورك ينوت نوكيسس‘‘ :تروبسس نإا يب ةانقل
بجي نكل‘‘ :فاسضأاو.‘‘سساغيرباف كسسيسسو ليب ثيراغ مسض لواحن اًسضيأا انك تقولا
مل ،نيديجلا نيبعÓلا نم ريثكلا نم اًقح نيبيرق انك ،نوترفيإا يف ،كلذ لبق لوقأا نأا
ىلع هفسسأا سسيوم حتف مث.‘‘تابسسانم ةدع يف دودحلا نوطختي مهلعج نم نكمتن

سسكيلأا ريسسلا دعاقت دعب كراب نوسسيدوغ ةرداغم هرارق نأا فسشكو ،ةينهملا هتايح
يفسسأاو ءارولا ىلإا اًمئاد رظنأا فوسس يننأا دقتعأا‘‘ :لاقوn.هيف ركفي رمأا وه نوسسجريف
.‘‘تقولا كلذ يف يد˘ل نا˘ك ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لاو ق˘ير˘ف˘لا بب˘سسب ،نو˘تر˘ف˘يإا ةردا˘غ˘م˘ل
يتلا تارارقلا ذاختاو دتيانوي رتسسسشنام ىلإا مامسضنلا ىلع اًدبأا مدنأا نل ينكل‘‘ :عباتو
سضعبلاو ،كحلاسصل لمعي اهسضعبو ،تارارقلا اًعيمج ذختن ،مدقلا ةرك يف ،اهتذختا
بهذ ،دتيانوي نم هتلاقإا دعب.‘‘طوبهو دوعسص اًمئاد كيدل نوكيسسو ،كبسساني ل رخآلا

حاجنلا اذه لك نيتلحرملا اتلك ققحت ملو ،دنلردنسسو داديسسوسس لاير ةرادإل سسيوم
.ند˘ن˘ل قر˘سش يدا˘ن ةدا˘ي˘ق˘ب بج˘عأاو ما˘ه تسسو ى˘لإا تو˘كسس لو˘سصو ل˘ب˘ق ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا

،ماه تسسو يف يتقوب اًقح عتمتسسأا انأا ،يلاحلا تقولا يف لوقأا نأا بجي‘‘ :لسصاوو
،ةديجلا تامÓعلا نم ريثكلا انرهظأا دقل ،ةيافكلا هيف امب يباجيإا لكسشب انأادب اننأا دقتعأا

.‘‘نيسسحتلل ةسصرف رياني يف ةديجلا تادقاعتلا سضعب انل حاتأا دقو

شسوتنفوي شضرع ىلع قفاوي نوفوب

تقولا ‘ فوÿاب رعصش لوبرفيل’’ :يتنيروي
’’وكيتلتأا مامأا ‘اصضإلا

قلطُي شسيراب
ةيناثلا هتلواحم

وكوياكاب مصضل
(تروبسس01ول) عقوم ركذ

متهم نامريج ناسس سسيراب نأا
يسسنرفلا وكا˘نو˘م م˘ج˘ن م˘سضب
يب لواحو.وكوياكاب يوميت
وكوياكاب عم دقاعتلا يج سسإا
يف كلذو ،7102 فيسص يف
،ةرامإلا يدان عم ىلوألا هترتف
ى˘لإا لا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا را˘˘ت˘˘خا ه˘˘ن˘˘كل
نيح يف.يزيلجنإلا يسسليسشت
تروبسس01ول عقو˘م ر˘ي˘سش˘ُي
مل نامريج ناسس سسيراب نأا ىلإا
را˘سضحإا نأا˘سشب د˘ّع˘ب م˘ل˘سست˘سسي

ةقيدح ىلإا اًماع52ـلا بحاسص
ةوطخ ذاختل علطتيو ،ءارمآلا

.ل˘ب˘ق˘م˘لا ف˘ي˘سصلا ه˘ل˘˘جأا ن˘˘م
نأا يسسنرفلا عقوملا حسضوأاو
،ل˘ي˘خو˘ت سسا˘مو˘˘ت ي˘˘نا˘˘م˘˘لألا
ةمسصاعلا يدانل ينفلا ريدملا
بعل كÓتما ديري ،ةيسسنرفلا
طخ يف وكوياكاب سصئاسصخب
ع˘ير˘سس ،يو˘ق ،ه˘ق˘ير˘˘ف ط˘˘سسو
.طوط˘خ˘لا ط˘بر ى˘ل˘ع ردا˘قو
تروبسس01ول عقوم فاسضأاو
ىرغُي نأا نكمي وكوياكاب نأا

سسيراب ىلإا لاقتنلاب ةرملا هذه
ل˘˘سشف د˘˘ع˘˘ب نا˘˘مر˘˘ي˘˘˘ج نا˘˘˘سس
ريدجلا.يسسليسشت عم ه˘ت˘بر˘ج˘ت
32 بعل وكوياكاب نأا ركذلاب
قÓطنا ذنم وكانوم عم ةارابم
ع˘ي˘˘م˘˘ج با˘˘سسح˘˘ل م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
مهلÓخ ل˘ج˘سسو تا˘ق˘با˘سسم˘لا

نيتر˘ير˘م˘ت مد˘قو اًد˘حاو ا˘ًفد˘ه
.هئÓمزل نيتمسساح

يبراماه عم تابيردتلا فنأاتصسي ششتيفوميهاربإا
فقوت ةرتف لÓغتسسا يف نÓيم يسس هيا يدان بعل سشتيفوميهاربإا ناتلز رمتسسي

رسشنو.يديوسسلا يبراماه يدان عم تابيردتلا سضوخل ايلاطيإا يف مدقلا ةرك طاسشن
‘‘مارغتسسنا‘‘ يعامتجإلا لسصاوتلا ع˘قو˘م ى˘ل˘ع ‘‘ي˘برا˘ما˘ه‘‘ يدا˘ن˘ل ي˘م˘سسر˘لا با˘سسح˘لا

حابسص بيردتلا زكرم يف قيرفلا عم تابيردتلا سضوخي وهو سشتيفوميهاربإل ةروسص
دعب يسضاملا عوبسسألا ةيادب يف يبراماه عم بردتلا ررق سشتيفوميهاربإا ناتلز.مويلا
رعسشي هنأا دكأا يذلاو تابيردتلا يف دجاوتلاب قيرفلا بردم ةقفاوم ىلع لوسصحلا
مهسسأا نم %52 كلمي سشتيفوميهاربإا ناتلز نأا.قيرفلا ةقفرب اربإا دجاوتل ةغلابلا ةداعسسلاب
يف نÓيم عم هدقع ءاهتنا دعب قيرفلا ىلإا لاقتنلا نم برتقيو ،هحلاسصل يبراماه يدان
.ًارخؤوم حّرسص امك ديوسسلا يف هتلئاع بناجب دجاوتلل ،مداقلا ةيليوج رهسش



ةهازنب ةلوطبلا لامكإاو قرفلا ةحلسصم نامسضل

بعل002 دوقع ديدمت دكؤوت ةطبارلا
ةيئاقلت ةقيرطب فرتحم

بعل002 دقع ةيئاقلت ةقيرطب ،مدقلا ةركل ةينطولا ةطبارلا تددم
نع ،«غيلل» عقوم فسشكو.فرتحم يناثلاو لوألا مسسقلا نيب ام نوطسشني
رمألا قلعتيو ،مداقلا ناوج رهسش يهتنت يتلا نيبعÓلا دوقعل يلآا ديدمت
فرتحم لوألا مسسقلا يف501 ،يناثلاو لوألا نيمسسقلا نم بعل002ـب
لجأا نم يسشطز نيدلا ريخ ةئيه رارق ءاجو.فرتحم يناثلا مسسقلا يف59و
مسسوملا ةياهن عم دوقعلا يهتنت نأا ىلع ،ةلوطبلا ةهازنو قرفلا قوقح نامسض
.يراجلا

ب.م.يرسسيإا
يرئازجلا بعسشلا ةمÓسس ىلع اظافح

ءاهنإا ةقيرط رايتخا ةيرح انيدل :ياب حلاصص
روهمج نود بعلتصس ةلوطبلاو ةصسفانملا

كلمت ةريخألا نأا ،«فافلا»ـل مÓعإلا ةيلخ سسيئر ،دوبع ياب حلاسص دكأا
حلاسص فسشكو.اندÓب يف ةيمسسرلا ةسسفانملا ةدوع ةقيرط ديدحت يف ةيرحلا
فانئتسسا ةقيرط رايتخا ةيرح انتحنم افيفلا »:ةيفحسص تاحيرسصت يف ياب
.«ةمداقلا ةرتفلا لÓخ رومألا روطت بسسح عسضولا عم لماعتنسسو ،ةسسفانملا

ذاختا عم روهمجلا روح نود اهطاسشن فانئتسسل ةلوطبلا هجتت ،رخآا بناج نم
ءاسضقلا دعب ىتح يرئازجلا بعسشلا ةمÓسس ىلع ظافحلل ةمزÓلا ريبادتلا

.ءابولا ىلع
ب.م.يرسسيإا

ايملاع28ـلاو ايقيرفإا4ـلا زكرملا لتحا

وروأا نويلم84 ىلإا عجارتت ةيقوصسلا زرحم ةميق
يتيسس رتسسسشنام بعل ،ينطولا بختنملا دئاق زرحم سضاير ةميق تعجارت

4ـلا زكرملا رسضخلا عم ايقيرفا لطب لتحيل ،وروأا نويلم84 ىلإا يزيلجنلا
«تكرام ريفسسنارت» عقوم رسشنو.نيبعÓلا ىلغأاك ايملاع28ـلاو ايقيرفإا
عجارت دكؤويل ،نيبعÓلا ىلغأا ةمئاق ،مدقلا ةرك داسصتقا يف سصسصختملا
تقولا يف يوركلا طاسشنلا فقوت ببسسب نيبعÓلا عيمجل ةيقوسسلا ةميقلا
21ـب رسضخلا مجن ةميق تسضفخناو.«انوروك» سسوريف يسشفت ببسسب نهارلا

ينام ويداسس يلاغنسسلل ةيقيرفإلا ةرادسصلا تداع نيح يف ،وروأا نويلم
ثيح ،يسسيم ويل ين˘ي˘ت˘ن˘جرألا م˘ج˘ن˘لا م˘ل˘سسي م˘لو اذ˘ه ،وروأا نو˘ي˘ل˘م021ـب
تغلب ودلانور ونايتسسيرك نأا نيح يف وروأا نويلم211 ىلإا هتميق تعجارت
.طقف وروأا نويلم06 هتميق

رهظلا ىوتسسم ىلع ةيحارج ةيلمعل عسضخ امدعب

تابيردتلل ةدوعلا لبق عيباصسأا4 ةحارل جاتحي حاجنوب
يرطقلا دسسلا يدان فاده ينطولا بختنملا بعل حاجنوب دادغب نوكيسس

ةيلمعل ،سسمأا عسضخ امدعب ،تابيردتلل ةدوعلا لبق ،عيباسسأا4 ةحار ىلإا ةجاحب
دسسلا يدانل ة˘ي˘م˘سسر˘لا ة˘ح˘ف˘سصلا تف˘سشكو.رهظلا ىوت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘حار˘ج
رهظلا ىوتسسم ىل˘ع ة˘ي˘حار˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل ع˘سضخ ،ر˘سضخ˘لا فاد˘ه نأا ير˘ط˘ق˘لا
.ةمداقلا ةرتفلل ازهاج نوكي نأا ىلع اهل سضرعتي ناك يتلا ملألا نم سصلختلل

ب.م.يرسسيإا
هاوتسسم ريوطت ىلع رسصيو رسضخلا مجن تايناكمإا صسرد

قيرفلا ءانب يوني نÓيم ـل ديدجلا بردملا
رصصان نب تاردق ىلع

نÓيم يدان مجن ينطولا بختنملا ناديم طسسو رسصان نب ليعامسسإا هجتي
تفسشكو.ديدجلا مسسوملا نم ةيادب يدانلا ةبيكرت يف مهألا ةعطقلا حبسصيل
ةفÓخل حسشرملا كيجنار يناملألا بردملا نأا ،سسمأا ةيلاطيا ةيمÓعإا ريراقت
يف بعل لسضفأا تاردق ةوقب سسردي ،نÓيملا بيردت يف يلويب ونافيتسس
نوكيل ريخألا تاردق ىلع قيرفلا ءانب لجأا نم ،9102 ايقيرفإا ممأا سسأاك
بردملا نأا ،هتاذ ردسصملا فاسضأاو ،نÓيملا داجمأا ةداعل ،ءيسش لك روحم
هتريسسم عفري نا رسصان نب نم ديري مياهنفوهو40 كلاسش يدانل يناملألا
نب نوكي دقف نيينفلا نييويحلا نيبعÓلا بحي هنأا امبو ،ىلعأا ىوتسسمل
جوتملا رسصان نب نكمتو.ناديملا طسسو هيلع ينبيسس يذلا بعÓلا رسصان
ةيسساسسأا ةعطق تابو نÓيم عم زيمم ءادأا ميدقت نم9102 ايقيرفإا ممأا سسأاكب
ىلع ةطخلا ءانب يف ركفي نÓيملل ديدجلا بردملا لعج ام قيرفلا ةبيكرت يف
.رسضخلا مجن تاردق

تاجردملا يف ةرثكب رسضخلا راسصنأا دجاوت نأا دكأا
ايقيرفإا بونج لايدنوم غولبو زوفلاب نيدكأاتم مهلعج

بختنملا مامأا نامرد مأا ةعقوم :يفياصص
يوركلا يراوصشم يف ىركذ لمجأا يرصصملا

ةيخيراتلا ةارابملا ىلإا ثيدحلاب ،قباسسلا يلودلا بعÓلا يفياسص قيفر داع
بختنملا ىلع زوفلا دعب ،0102 لايدنوم ينطولا بختنملا اهيف غلب يتلا
بقع نيراهنم اوناك هؤوÓمزو هنأا احسضوم ةلسصافلا ةارابملا يف يرسصملا
ةردقب ادكأاتم عيمجلا لعج ،نامرد مأا بعلم لوخد نأا لا ،ةرهاقلا يف ةراسسخلا
قيرف مجن يفياسص حسضوأاو.يملاعلا سسرعلل لهأاتلاو زوفلا ىلع رسضخلا

نييب» يفحسص عم هارجأا رسشابملا ىلع راوح يف قبسسألا رئازجلا ةيدولوم
تذخأا ينكل ،نيراهنم انك ،ةرهاقلا يف ةراسسخلا بقع »:Óئاق ،«سستروبسس
ةلسصاف ةارابم كانه تلازام عيمجلل انلقو ،ىيحي رتنعو ينايز عم ةملكلا

نأاب اندكأات نادوسسلاب نامرد مأا بعلم انلوخد روف »:عباتو ،لايدنوملل لهأاتنسسو
تناك تاجردملا نأاو اميسسل ،لايدنوملا غلبنسسو انبيسصن نم نوكيسس زوفلا

ىفطسصم بعلم ىتح وأا ةيليوج5 بلمـب بعلن اننأاك ،انراسصنأاب ةظتكم
.«يراوسشم يف ىركذ لمجأا يهو..ةديلبلاب ركاسشت

1272ددعلا ^1441 نابعسش52ـل قفاوملا0202 ليرفأا81تبسسلاةصضايرلا

تاعربتلا عمجل احوتفم لازي ل يكنبلا باسسحلا نأا دكأا

مهاصس نم لك ركصشأاو ميتنصس رايلم61 انعمج :يصشطز
«انوروك» شسوريف ةبراحم يف
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ي˘سشطز ن˘يد˘لا ر˘ي˘خ مد˘ق˘ت
ةيرئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تلا سسي˘ئر
ركسشلاب «فافلا» ،مدقلا ةركل
،ة˘يو˘ه˘ج˘لا تا˘ط˘˘بار˘˘لا ل˘˘كل
،ةفرتحم˘لا ة˘ط˘بار˘لاو ةاو˘ه˘لا

ع˘م˘ج ي˘ف ة˘م˘ها˘سسم˘لا ى˘˘ل˘˘ع
فقسس تلسصو يتلا تاعربتلا
ا˘م يأا وروأا نو˘˘ي˘˘ل˘˘م3.1ـلا
رايلم61 ن˘م ر˘ث˘كأا لدا˘˘ع˘˘ي
ةمهاسسملا ل˘جا ن˘م ،م˘ي˘ت˘ن˘سس
سسور˘˘˘ي˘˘˘ف ة˘˘˘˘برا˘˘˘˘ح˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف
.«انوروك»

ق˘˘˘ير˘˘˘ف سسي˘˘˘˘ئر ح˘˘˘˘سضوأاو
مدقتأا »:Óئاق قباسسلا وداراب
ةيوركلا ةلئاعلا لكل ركسشلاب
ةيوهجلا تاطبارلا نم ةيادب
ى˘ت˘حو ةاو˘˘ه˘˘لا م˘˘سسق˘˘لا ى˘˘لإا
ى˘ل˘ع ،ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا
ةمهاسسمل˘ل لوذ˘ب˘م˘لا د˘ه˘ج˘لا
انيقل ثيح ،ءابولا ةبراحم يف
ن˘م ا˘ن˘كم˘تو ار˘ي˘ب˘ك ا˘بوا˘ج˘˘ت

ميتنسس رايلم61 غلبم عمج
ةيمومعلا ةن˘يز˘خ˘لا با˘سسح˘ل
،«بع˘˘سشلا ع˘˘م ن˘˘ما˘˘سضت˘˘˘ن˘˘˘ل
لÓ˘خ ا˘ن˘ق˘ف˘تا د˘ق˘˘ل »:ع˘˘با˘˘تو
يلارديف˘لا بت˘كم˘لا عا˘م˘ت˘جا

عر˘˘ب˘˘ت˘˘لا با˘˘ب ح˘˘ت˘˘˘ف ى˘˘˘ل˘˘˘ع

ءابولا ةبراحم يف ةمهاسسملل
نحنو ةيلمعلا انيهنأا مويلاو
.«هانعمج امب ءادعسس

ن˘˘يد˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘خ د˘˘˘كأاو اذ˘˘˘ه
دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘تلا سسي˘˘˘˘ئر ي˘˘˘˘سشطز
نأا ،مد˘ق˘لا ةر˘˘كل ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ى˘ق˘ب˘ي˘سس ي˘كن˘ب˘لا با˘سسح˘˘لا

دارأا ن˘˘˘م ل˘˘˘كل ا˘˘˘حو˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘˘م
ءاوسس ةدعاسسملاو ةمهاسسملا

ىلع نيريسسم وأا نيبعل نم
ةنيزخلل لاومألا كلت عفدت نأا
.ةيمومعلا

يبطلا كلسسلا ييحأا»
ةيرئازجلا ةلودلاو
انأاو ةديلبلا ناكسسو

ىلع رسصتننسس اننأا قثاو
«ءابولا

«فا˘ف˘لا» سسي˘ئر ل˘غ˘ت˘سساو
ريبكلا همعد ديكأاتل ةبسسانملا
امي˘سسل ،ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘سشل˘ل

سسور˘˘ي˘˘ف ا˘˘يا˘˘ح˘˘سض ة˘˘ل˘˘ئا˘˘˘ع
ةسصاخو نيباسصمللو انوروك
،ةد˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘˘يلو نا˘˘˘˘كسس
فرظب رمن نحن »:درطتسساو

دوأا اذه يربنم نمو ،سصاخ
ا˘يا˘ح˘سض ل˘ك ى˘ل˘ع م˘˘حر˘˘ت˘˘لا
هللا بلطأاو انوروك سسوريف
ىن˘م˘تأاو م˘ه˘تÓ˘ئا˘ع˘ل ر˘ب˘سصلا
،نيباسصمل˘ل ل˘جا˘ع˘لا ءا˘ف˘سشلا

ة˘˘يلو نا˘˘كسس ي˘˘ي˘˘حأا ا˘˘˘م˘˘˘ك
ة˘ي˘ح˘ت ه˘جوأا ا˘م˘ك ،ةد˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لا

ي˘ف ل˘م˘ع˘ي ن˘م ل˘كل ة˘سصا˘خ
ةلودلا ييحأاو يبطلا كلسسلا
نم هب مو˘ق˘ت ا˘م˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

جر˘˘خ˘˘ن ى˘˘ت˘˘ح تادو˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘م
.«ءابولا اذه نم نيرسصتنم

يدانلا عم اطبترم لازي ل
1202 ناوج ىلإا يكرتلا

ةيجيلخلا ةيدنألا
يلوغيف فطخل شسفانتت

يلودلا يلوغيف نايفسس زاح
يارسس ةطلغ  مجنو يرئازجلا
نم ديدعلا مامتهإا ىلع يكرتلا
دعب ةسصاخ ،ةيجيلخلا ةيدنألا
بر˘˘ق لو˘˘ح را˘˘ب˘˘˘خأا را˘˘˘سشت˘˘˘نإا

يدانلا راوسسأا بعÓلا ةرداغم
.ىلاحلا مسسوملا ةياهن عم

ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا تر˘˘˘˘سشنو
لوح ريراقت ةيكرتلا فحسصلا
ينابسسإلا ايسسنلاف بعل لوخد
ةيدنأا تامامتهإا نمسض  قباسسلا

د˘ير˘ت ي˘ت˘لا ،خ˘ي˘ل˘خ˘لا لود ن˘م
ةر˘ت˘ف ي˘ف  «و˘سسو˘˘سس» ف˘˘ط˘˘خ
ودبي يتلاو مداقلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا
بذج ىلع ةدهاج لمعتسس اهنأا
لÓ˘خ ن˘م كلذو «برا˘ح˘م˘لا»
اهدادعتسسإاو ةيلاملا تاءارغإلا
تد˘كاو ،ه˘طور˘سش ل˘ك ة˘ي˘ب˘ل˘ت
ة˘يد˘نأا د˘جاو˘ت ردا˘سصم˘لا سسف˘ن
لÓ˘ه˘لا ةرو˘سص ي˘ف ة˘يدو˘ع˘سس
ا˘م˘ك ةد˘ج دا˘ح˘تاو يدو˘˘ع˘˘سسلا
ة˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا قر˘˘˘ف˘˘˘لا تل˘˘˘خد
ةبغر لظ يف اسضيأا ةسسفانملا

ة˘˘فار˘˘غ˘˘لاو نا˘˘ير˘˘˘لا ن˘˘˘م ل˘˘˘ك
امهفوف˘سص م˘ي˘عد˘ت نا˘ير˘ط˘ق˘لا
نأا ريكذتلل. يرئازجلا مجنلاب
ع˘م جو˘ت˘م˘لا ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا ل˘˘ط˘˘ب
دقعب اطبترم لازام  رسضخلا

يدا˘ن ع˘م1202 ناو˘ج ى˘ت˘˘ح
ريخألا اذه دكأاو ،«موب ميسسلا»
عم هترماغم ةلسصاوم ديري هنأا

يرود˘˘لا رد˘˘سصت˘˘م ف˘˘˘ي˘˘˘سصو
ةياهن يت˘ح زا˘ت˘م˘م˘لا ي˘كر˘ت˘لا

ةر˘˘كف ه˘˘˘سضفر د˘˘˘ع˘˘˘ب هد˘˘˘ق˘˘˘ع
لÓ˘˘خ ر˘˘خا دا˘˘ن˘˘˘ل لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نإلا
.يفيسصلا وتاكريملا

ز.صس

يسسنرفلا بختنŸا عم دايبŸوألا ‘ ةكراسشملل ىعسسي هنأا دكأا

رصضÿا» ليث“ نع دعتبي يرون تيأا»
ير˘ئاز˘ج و˘كنار˘ف˘لا يرو˘ن تيأا نا˘ير د˘ع˘ت˘با

نع يسسنرفلا يج˘نآا يدا˘ن˘ل د˘عا˘سصلا م˘ج˘ن˘لاو
ىد˘بأا ا˘مد˘ع˘ب ،ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ل˘ي˘ث˘˘م˘˘ت
ل امب دكأاتيل ،«ةكيدلا» ناولأا لمحل هدادعتسسا
دق ةدعاسصلا ةبهوملا نأا كسشلل لاجم عدي

ة˘يو˘ه لو˘ح ي˘ئا˘ه˘ن ه˘ب˘سش ل˘كسشب هر˘مأا م˘˘سسح
لÓ˘خ Ó˘ب˘ق˘ت˘سسم ه˘ل˘ث˘م˘ي˘سس يذ˘لا بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا
.1202 ويكوط دايبملوأا

ىلدأا يتلا تاحيرسصتلا يف يرون تيأا لاقو
تن˘ك ا˘مد˘ن˘ع»:«سسنر˘ف تسساو» ة˘ف˘ي˘ح˘سصل ه˘ب
ة˘يا˘ه˘ن ل˘ب˘ق ةدو˘ع˘لا ي˘ف ر˘كفأا تن˘˘ك ا˘˘با˘˘سصم
»:فيسضيل ،«دايبملوألا بعل لجأا نم مسسوملا

يف نكل مدقلا ةرك بعل مدع بعسصلا نم
ا˘ن˘ت˘ح˘سص ي˘ف ر˘كف˘ن نأا بج˘ي ي˘لا˘ح˘لا تقو˘لا

ع˘فد˘ت نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘˘مو،«انيلا˘هأا ة˘ح˘سصو
لامج ينطولا بخانلا يرون تيأا تاحيرسصت
،Ó˘ب˘ق˘ت˘سسم ه˘ي˘ف ر˘ي˘كف˘ت˘لا مد˘ع˘ل ي˘˘سضا˘˘م˘˘ل˘˘ب

موقي نل هنأا ددسش نأاو قبسس هنأاو اسصوسصخ
،رئازجلا ليثمت يف بغري ل بعل ءاعدتسساب
ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لا ه˘˘ت˘˘ب˘˘غر بعÓ˘˘ب كاردأا ا˘˘م˘˘ف
،رطق لايدنوم نم طقف رهسشأا لبق دايبملوألا
نم جرخي باسشلا بعÓلا لعجي يذلا رمألا

.ينطولا بخانلا ططخ
ز.صس

ب.م.يرسسيإا
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هيدان ةقفاوم ىلع لسص–

يفيصصلا وتاكŸÒا ‘ يدوعصسلا بابصشلا ةرداغŸ حصشرم يرمعلا نب

هعم دقاعتلل نوعسسي ةنولسشربو ديردم وكيتيلتأاو ةيزيل‚ا ةيدنأا

ىرخأا تاقفصص ليومتل يدنام عيب ديرت شسيتيب ةرادإا

يلودلا عفادملا يرمعلا نب لامج لسصحت
ى˘ل˘ع يدو˘ع˘سسلا با˘ب˘سشلا يدا˘نو ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ى˘لإا ةردا˘غ˘م˘ل˘ل ق˘ير˘ف˘لا فر˘ط ن˘م ة˘ق˘فاو˘م˘˘لا
يور˘كلا طا˘سشن˘لا ف˘قو˘ت ل˘ظ ي˘ف ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
يف91 ‐ديفوك ءابو يسشفت ببسسب ةكلمملاب
.يسضاملا سسرام رهسش ذنم دÓبلا ءاحنا

ة˘ي˘ف˘ح˘سصلا ر˘يرا˘ق˘ت˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا تد˘˘كأاو
تح˘˘م˘˘سس «ثو˘˘ي˘˘ل˘˘لا» ةرادإا نأا  ة˘˘˘يدو˘˘˘ع˘˘˘سسلا
ارظن رئازجلا ىلإا باهذلاب يرئازجلا اهعفادمل
يتلاو ةيلحم˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا تا˘سسفا˘ن˘م ف˘قو˘ت˘ل

ةسصرف يهو ،رخآا راعسشإا ىتح ةلجؤوم ىقبت
يف لهلاب قاحتلÓل لئابقلا ةبيبسش بعÓل
سسا˘سسح˘لا فر˘ظ˘لا اذ˘ه ي˘˘ف ة˘˘سصا˘˘خ ن˘˘طو˘˘لا

عم هلكاسشمل لولح داجيإا يف ريكفتلا اسضيأاو
«رسضخلا» عافد ةرخسص نإاف ةراسشإÓل.يدانلا
ةيرئازجلا تاطلسسلا نم ةقفاوملا راظتنا يف
يف ةدجاوتملا ةيلاجلا نمسض مهئÓجإا لجأا نم
ا˘م بب˘سسب ،ن˘طو˘لا ى˘لإا ة˘يدو˘ع˘سسلا ي˘سضارألا
سسوريفلل عسساو ىسشفت نم ةكلمملا هدهسشت

.نادلبلا يقاب رارغ ىلع
ز.صس

دقع عيبل ينابسسلا سسيتب لاير ةرادإا هجتت
يرئازجلا يلودلا مجنلا يدنام سسيع بعÓلا

ريرا˘ق˘ت تف˘سشكو.مداقلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا لÓ˘خ
ى˘ع˘سست ي˘سسلد˘نألا يدا˘ن˘لا ةرادإا نأا ة˘ي˘نا˘ب˘سسا

يدانو ةيزي˘ل˘ج˘نلا قر˘ف˘لا ة˘ب˘غر لÓ˘غ˘ت˘سسل
عم دقاعتلا يف ةنولسشر˘بو د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ي˘ل˘تأا
هتميق نم عفرلل بختنملل يروحملا عفادملا
ل˘يو˘م˘ت˘ل لا˘م˘لا ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لاو ة˘ي˘قو˘˘سسلا

مسسوملل ابسسحت قيرفلا معدل ىرخأا تاقفسص
ةرادإلا نأا رد˘˘˘سصم˘˘˘لا تاذ فا˘˘˘سضأاو.مداقلا
دق˘ع ع˘ي˘ب˘ل ي˘لا˘ح˘لا تقو˘لا لÓ˘غ˘ت˘سسا يو˘ن˘ت
يف ةيقوسسلا هت˘م˘ي˘ق ع˘جار˘ت˘ل ا˘يدا˘ف˘ت بعÓ˘لا
ىلع ارداق نوكيسس هنأا امب ،مداقلا مسسوملا
قيرفلا يف اناجم يلاوملا ماعلا يف عيقوتلا
.ديري يذلا

ب.م.يرسسيإا
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ةدوخ ميرك بردملا ةدايقب ينفلا مقاطلا تاميلعتب ديقتلاو ةيدرفلا مهتابيردت ينيطنسسقلا يسضايرلا يدانلا وبعل لسصاوي
«مÓسسلا» ةيموي ... انوروك » صسوريف راسشتنا ببسسب فقوتلا نم ةرتف دعب رئازجلاب يسضايرلا طاسشنلا فانئتسسل ابسسحت
يحسصلا رجحلا ةرتف لÓخ هتايموي نع هلÓخ نم فسشك يذلاو وطي ميسسن طسسولا طخ ومانيد عم اراوح ترجأا اهتداعكو

.يلزنملا رجحلاب ةسصاخلا تايطعملا نم ريثكلاو ةيندبلا تاريسضحتلا جمانرب عم هلعافت ىدمو

ءابولا ةبراحم يف ةمهاسسملل تاميلعتلاب ديقتلاو يعولاب يلحتلا يرئازجلا بعسشلا بلاط

انقتصشا اننوكل اعيرصس ةمزألا جارفنا ىنمتن » : وطي
كرادتل ارهصش انحنÃ ةبلاطم ةيدا–لاو ةريدتصسملل

« ةيمصسرلا ةدوعلا لبق Êدبلا رخأاتلا

؟ يحسصلا رجحلا يف همايأا وطي يسضقي فيك
ةسضايرلاو تيبلا نيب نييرئازجلا لاحك اهيسضقا

نحن مويلاف لزنملاب ةسصاخلا تامزلتسسملا ءارسشو
تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ب د˘ي˘ق˘ت˘لا بجوو ة˘سصا˘خ ة˘لا˘ح سشي˘ع˘ن
نيمئاقلا حئاسصن عابتاو دÓب˘ل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا

يف نحن Óثمف دÓبلا يف يحسصلا بناجلا ىلع
ةثلاثلا ىلا ةعباسسلا نم قلطني رجحلا ةمسصاعلا
ءاسضق لجا نم اركاب جرخي نطاوم وا درف لك دجتف
.ةلئاعلا ةقفرب ءاقبلل اهدعب ةدوعلاو هتايجاح

يف ايلك مرتحم يحسصلا رجحلا نأاب ىرت له
؟ ةمسصاعلا

ريغ ةمسصاع˘لا ي˘ف ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا نا د˘ق˘ت˘عا
طبسض تاعاسس يف مارتحلا نوكي دق ايلك مرتحم
دق جورخلا مدعب مازتللا تقو يف نكلو جورخلا
مهمهف˘تا ا˘ي˘سصخ˘سش ا˘ناو ه˘ق˘ب˘ط˘ي ل سضع˘ب˘لا د˘ج˘ت

نمف سشيعلا يف ةريبكلا تابوعسصلا ىلا رظنلاب
لكاسشملا ةرثك ببسسي يذلا قيسضلاو نكسسلا ةهج
لجا نم ي˘ح˘لا ى˘لا جور˘خ˘لا ل˘سضف˘ي م˘ه˘ل˘ج د˘ج˘ت
ديلاب ام نكلو مهتاوذ نع ليلقلاب ولو سسيفنتلا

ةمقل لجا نم راهن ليل نولمعي لاجر كانهف ةليح
لجا نم ديلا يف ديلا عسضو ىوسس انيلع امف سشيعلا
اذه ةياهن ةياغ ىلا يحسصلا رجحلل نسسح رييسست
.ةيداعلا درفلا ةايح نيتور رسسك يذلا ءابولا

جورخلا ىلع كربجت يتلا يعاودلا يه ام
؟ لزنملا نم

تا˘˘ي˘˘جا˘˘ح سضع˘˘ب ءار˘˘سش لÓ˘˘خ ن˘˘م قو˘˘سست˘˘لا
لجا نم ا˘نا˘ي˘حأا اذ˘كو تي˘ب˘لا تا˘مز˘ل˘ت˘سسمو
وا تÓسضعلا ةيوقت ةعاق يف ءاوسس بردتلا
ةباغلا يف اناي˘حأا ى˘ت˘حو ر˘ح˘ب˘لا ئ˘طا˘سش ي˘ف
ةقفرب هيلع لمعا يذلا جمانربلا قفو اذهو
ي˘قا˘ب˘ف لاو ي˘سس سسا ي˘˘سسلا ي˘˘ف ي˘˘ئÓ˘˘مز
يف لسصاوتل˘ل ءاو˘سس تي˘ب˘لا ي˘ف ي˘ند˘ج˘ت تا˘قوألا

مÓفألا ةدهاسشمل وا يعامتجلا لسصاوتلا عقاوم
. ةلئاعلا ةثداحمو

نييسضايرلل اهميدقت نكمي يتلا حئاسصنلا
؟ لكك يرئازجلا بعسشلاو

ةيعمبو دÓبلا يف ايلعلا تاطلسسلا نأاب ملعي لكلا
تيبلا يف ءاقبلا ةرورسضب انومزلأا ةحسصلا يلوؤوسسم
كلذو » انوروك » سسوريف لاقتنا يدافتل كلذو
ىلوأا كلذ نوكل ةماع ةفسصب تÓئاعلا ةمÓسسل
ىتح سسفنلا ىلع ظافحلا بجو امك ءيسش لك نم
نييسضايرلا سصوسصخب اما رطخلا ىلا اهسضرعن ل
جمانربلا قيبطت ىلع لمعلا بعل لك ىلع بجوف
يتلا ةيزهاجلا سسفنب نوكت نل حيحسص يريسضحتلا
نكلو ةيعامجلا تابيردتلا يف نوكت امل اهققحن
ل ىتح ربكألا ءزجلا ىلع ظافحلا ىقبي مهألا
. ريبك رثأات كانه نوكي

ةدوعلا ةيناكمإاو ةياهنلا نم برتقت رومألا
؟ لوقت اذام ةنكمم ةيجيردتلا

ثيح تلق امك اعيرسس ةمزلا جارفنا يف لمأان
نسسحت كانهف ةلجسسملا ةريخألا جئاتنلا بسسحو
ىتوملاو تاباسصإلا ددع نوك ىلا رظنلاب ريبك
عرسضتلا ىوسس انيلع امو ريبك لؤواسضت يف ىقبي
نكمي امك انع ءابولا اذه بهذي ىتح لجو زع هلل
انم دبع لك موقي ىتح انل راذنا اذه نا لوقلا
. هريغ ىتح وا هسسفن هاجت هتاباسسح ةعجارمب

يموي لكسشب مكعم لسصاوتي ينفلا مقاطلا

ما يندبلا رسضحملا جمانربب ديقتت له
؟ كتاسسمل هيلع يفسضت

هحنم مت جمانرب قفو لمعن نحن لاحلا ةعيبطب
ةرم لك يف ثيح قيرفلل ينفلا مقاطلا فرط نم انل
روتكدلا يندبلا رسضحملا موقيو لا هنم يهتنن

لجا نم هقفو لمعن رخا جمانرب انحنمب نويرق دلاخ
نيدهاج ىعسسن ثيح ةيندبلا انتيزهاج ىلع ظافحلا
ليقارعلا سضعب كانه نوك نم مغرلاب هقيبطت ىلا

ىلع انربجي يذلاو يحسصلا رجحلاب ديقتلا لثم
ةرورسض ع˘م Ó˘ث˘م ة˘ي˘ب˘يرد˘ت˘لا سصسصح˘لا م˘ي˘سسق˘ت
ىتح لمعلا ةماخسض يدافتو عاجرتسسلاب مازتللا

لسصاوا ايسصخسش ةيلسضع تاباسصإا كانه نوكت ل
. ةمقلا يف امئاد دجاوتلل ةيدجب

لظ ‘ هتاÒسض– وطي صسراÁ نيا
؟ يحسصلا رج◊ا
ة˘ف˘سصب ي˘ن˘يرا˘م˘ت سسرا˘˘ما

ةعاق وا تيبلا يف ءاوسس ةيداع
يف ىتح وا تÓسضعلا ةيوقت

ءاقبلاب امئاد كل حمسسي عيونتلاف ةباغلاو ئطاسشلا
امب انايحأا ديقتا ينا امك لتاقلا نيتورلا نع اديعب
ىرخأا نيرامت فيسضأا انايحأاو جمانرب نم انل مدقي
. جمانربلل ةدعاسسم

نوكتسس ةيدرفلا تاريسضحتلا نا ىرت له
ابسسحت ةمروفلا يف دجاوتلاب ةليفك

؟ ديدج نم ةلوطبلا فانئتسسل
يفتكت نا لوقعملا ريغ نمف ةيفاك نوكت نل ل

ل ثيح ةلوطبلا فانئتسسا لجا نم يدرفلا لمعلاب
كلذو ةعومجملا عم لمعلل رخا اتقو انحنم نم دب
ديرن ام قفو ريسست تاريسضحتلاف لماوعلا ديدعل

بعل نم فلتخت يهف ةجردلا سسفنب سسيل نكلو
تايناكمÓل اذكو فورظلا بسسح كلذو رخا ىلا
يف نولمعي نيبعل دجت دق ةهج نمف ةحاتملا
ر˘ج˘ح˘لا˘ب ماز˘ت˘للا ى˘لا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ط˘ق˘ف ة˘ح˘ي˘ب˘سصلا
امو فرط لك ىرخأا ةهج نمو يحسصلا
يف لمع˘ي ه˘ل˘ع˘ج˘ت ل˘ئا˘سسو ن˘م ه˘ل حا˘ت˘ي

. ةحيرمو ةلوبقم فورظ
صصاسصتخلا لها صضعب كانه

يف نونوكيسس نيبعÓلا نأاب نوري
ثÓث ىلا نيعوبسسأا لمعل ةجاح

؟ ةلوطبلل ةدوعلا لبق
اقباسس كل تلق امكف يأارلا مهرطاسشا

هقفو لمعلل ىع˘سسن يدر˘ف˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘لا
ن˘كلو ة˘ئا˘م˘˘لا ي˘˘ف07 ة˘ب˘˘سسن˘˘ب و˘˘لو
هنا دقتعا ىدل ادراو ىقبي فÓتخلا

ل˘قألا ى˘ل˘ع بجو ة˘مرو˘ف˘لا ةدا˘ع˘ت˘سسل
نزاوتلا ةداعتسسا لجا نم رهسش انحنم
زيهجتلا يف قÓطنلا لÓخ نم اميسسل
ة˘يو˘ي˘ح˘لا ةدا˘ع˘ت˘سسل ي˘ن˘ف˘لاو ي˘ند˘ب˘˘لا

نيدعتسسم انلعجت يتلا ةيندبلا ةردقلاو
فا˘ن˘ئ˘˘ت˘˘سسل ا˘˘ب˘˘سسح˘˘ت ل˘˘سضفا ل˘˘كسشب
ارود بعلت ةمروفلا ناو ةسصاخ ةلوطبلا

جئا˘ت˘ن˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ة˘ل˘سصاو˘م ي˘ف ار˘ي˘ب˘ك
. ةيباجيإلا

لامعا ‘ ارخؤوم متمهاسس
؟ ةردابŸا ىرت فيك ةيÒخ

اهب موقي يتلا ةيريخلا لامعلا
اديعب وا مهقرف يف ءاوسس نوبعÓلا

ني˘بو ه˘ن˘ي˘ب ى˘ق˘ب˘ت نا بجو ا˘ه˘ن˘ع
سصخ˘˘سشلا˘˘ف ل˘˘جو ز˘˘ع ى˘˘لو˘˘م˘˘لا
بلاط˘م ى˘ق˘ب˘ي ه˘ن˘يد˘ب كسسم˘ت˘م˘لا
هللا تامي˘ل˘ع˘ت˘ب د˘ي˘ق˘ت˘لا ةرور˘سضب
ةÓ˘˘سصلا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع لو˘˘سسر˘˘لا اذ˘˘˘كو
ر˘ملا˘ب سسي˘ل ءا˘ير˘لا نل مÓ˘˘سسلاو
ةÓسصلا هيلع ه˘لو˘ق ل˘ع˘لو د˘ي˘ج˘لا

ئفطت رسسلا ةقدسص » : مÓسسلاو
ىتحو ليلد لسضفا » برلا بسضغ
اهافخأاف ةقدسصب قدسصت لجرو » : رخا لوق يف
ام لكف اذهل » هنيمي قفنت ام هُلامسش َملعت ل ىتح
. هبرو دبعلا نيب نوكتف ةقدسص نم متي

نم بلطب مكروجأا نوسضفختسس مكنأا لاقي

ةيدنألا يقاب لثم مكلثم رابلا ةكرسش
؟ ةيلحملا

مÓك درجم ىقبي اهيف كملكا يتلا ةعاسسلا دحل
يف دعب انملكت مل ةكرسشلاف كانهو انه نم هعمسسن
ةدوعلاو ةلوطبلا فانئتسسا دنع نكلو راطلا اذه
لجا نم عا˘م˘ت˘جا كا˘ن˘ه نو˘كي˘سس ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق ى˘لا
بناجلا اذهب ةقلعتملا رومألا لك لوح ثيدحلا

رومألا هذه لك نا هيلا ةراسشإلا بجو ام نكلو
نحنو نيبعÓلاو ةرادإلا نيب ةيلخاد نوؤوسش ىقبت

ي˘ف بسصت ي˘ت˘لا تارار˘ق˘لا ل˘كل داد˘ع˘ت˘سسا ى˘˘ل˘˘ع
. يسس سسا يسسلا ةحلسصم

صضيبألا مسسوملا نع ثيدحلا رثك
؟ لوقت اذام تنا ايسصخسش افيفلا رارقو

ةركل ةي˘لود˘لا ة˘يدا˘ح˘تلا ة˘عا˘سسلا د˘ح˘ل
ةل˘سصاو˘م ةرور˘سض ى˘ل˘ع تد˘كا » ا˘ف˘ي˘ف˘لا » مد˘ق˘لا
نع عجارتلاب يكيجلبلا داحتلا رارق امو راوسشملا
ةرورسض لا جورب بولك قيرفل ةلوطبلا حنم رارق
ةيلودلا ةيداحتلا تارارق ىلع فوقولا ةيمهأا ىلع
دÓبلا يف ايلعلا تاطلسسلا نأاب ىرأا امومع نكلو

رومألا هذه لثم يف لخدتلا اهل لوخم ىرخألا يه
نيباسصملا اذكو ءابولا راسشتنا ةجرد ىلا رظنلاب
ىرخأا ىلا دÓب نم نوكي فÓتخلاف تايفولاو
داحتلا جراخ تارارق ذاختل ةحاتم ةيناكملاو
رارق يأل نيزهاج لاقي امك نحن ىدل ةبعلل يلودلا
. سضيبا مسسوم نÓعإاب وا فانئتسسلاب ءاوسس

؟ يموي لكسشب نولسصاوتت له نيبعÓك
لجا نم ني˘ب˘عÓ˘لا ن˘ي˘ب م˘ئاد ل˘سصاو˘ت˘لا˘ف د˘ي˘كا

ىقبي نانئمطلاف مهتÓئاعو انتÓئاع ديدج ةفرعم
ةوخلا رسصاوا ءاقبإا لجا نم ةحلم ةرورسضو بجاو
ةعومجملا حور ناو ةسصاخ ةيباجيإلا ةقادسصلاو
نا دقتعا ةريبك ىقبت يسس سسا يسسلا تيب يف
سضعبلا انسضعب بناج ىلا هيسضقن انك تقولا ةيبلاغ
نع اديعب دجاوتن يتلا ىلوألا ةرملا يه مويلاو
لماك رهسشلا ةبارقل ةيعامجلا ةيمويلا تابيردتلا

عقاوم ربع وا ايفتاه ءاوسس دوجوم لسصاوتلاف اذل
.يعامتجلا لسصاوتلا

؟ مكعمجت تايدحت كانه لهو
رييغت يف بغرن ةهج نمف ل انايحأاو نوكي انايحأا

لÓخ نم ةعومج˘م˘لا حور ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لاو و˘ج˘لا
نم رومألا سضعب طارتسشاو باعلألا سضعبب مايقلا
نيب تاسسمللا نم ريبك ددعب ةركلا ةبعادم اهنيب
ةرورسض لÓخ نم وا ىرسسيلاو ىنميلا نيمدقلا
ةقÓح ةبوقع سضرف ىتح وا ةميدق روسص رسشن
. رعسشلا

ةسشيعملا طمنل ايلك ارييغت صضرف ءابولا
؟ اذه لك نم وطي لاح وه فيكف

ةدافتسسلا بجو ءÓتبا هنا لوقلا نكمي انايحأا
انريغ عم لامعلاو سسفنلا ةعجارم لÓخ نم هنم
هيل˘ع لو˘سسر˘لا ن˘ع ل˘ق˘ن ا˘م ى˘لا ةدو˘ع˘لا ن˘كم˘ي˘ف
هÓتبا ادبع هللا بحا اذا » : هلوقو مÓسسلاو ةÓسصلا
دعتبا نمو ةحيمسسلا بلط هيلع بجو أاطخا نمف  »
امك حيحسصلا قيرطلا ىلا ةدوعلاب هيلع هنيد نع
دجاسسملا ةدوع لجا نم ءابولا بهذي نا هللا وعدن
. اهدهع قباسس ىلا

؟  برتقي ليسضفلا ناسضمر رهسش
ة˘ملا ل˘ك ى˘ل˘عو ا˘ن˘ي˘ل˘ع ل˘خد˘ي ه˘ل˘لا ءا˘سش نا

ءانهلاو ةحسصلاب ةمل˘سسم˘لا ة˘ي˘بر˘ع˘لاو ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ة˘لود˘لا ى˘ل˘ع بجو ا˘م˘ك ءا˘بو˘لا اذ˘ه ن˘ع اد˘˘ي˘˘ع˘˘ب
اذه يف لمعلا ن˘ي˘ب˘عÓ˘ك ن˘ح˘ن اذ˘كو ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ةحاتملا فورظلا لك ريفوت ىلع ليسضفلا رهسشلا
ةلئاع لكل راحلا يمÓسس غلبا امك نيجاتحملل
اكرابم Óيسضف ارهسش مهل ىنمتأاو يسس سسا يسسلا

. ةنينأامطلاو ةحرفلاب ائيلم

صشامر ماسشه اهرواح

لمأانو تايرابŸا شضوخ ¤إا انقتصشا»
«اًعيرصس انوروك ةمزأا ءاهتنا

بجيو يدرفلا لمعلاب يفتكن نأا لوقعŸا Òغ نم»
««ةصسفانŸا فانئتصسا لبق لقألا ىلع رهصشب ىظحن نأا

شضيفخت ةيصضق ‘ ان–افت ⁄ ةرادإلا»
تارارقلا لكل نودعتصسم نحنو ،روجألا

«يصسايصسلا ةحلصصم ‘ بصصت يتلا

«›Èا رج◊اب ديقتلا ىلع نوŸقيبطتل ىعصسنو ›زن
«اÒثك ةيندبلا انتقايل عجاÎت ل ىتح تابيردتلا جمانرب

«ليصضفلا رهصشلا لÓخ ÚجاتÙا ةدعاصسŸ دحتن نأا انيلع بجي»
اميف لصصاوتلا ىلع نوصصيرح نوبعÓلا»
«شضعبلا مهصضعب ىلع نانئمطÓل مهنيب

ترثأا يحصصلا رج◊ا تيقاوم »
«انتاÒصض– جمانرب ىلع اÒثك



ةــــنصصرق

⁄اعلا ‘ ديحولا
ه˘عو˘ن ن˘م د˘˘ير˘˘ف م˘˘قر

سسايردنأا هققح يذلا كلذ
ي˘لود˘لا بعÓ˘لا ا˘ت˘سسي˘نإا
ق˘˘˘با˘˘˘سسلا ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسلا
يرود˘˘لا ي˘˘ف ط˘˘سشا˘˘ن˘˘˘لا
تقو˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘نا˘˘˘با˘˘˘ي˘˘˘لا
هدقع ءاهت˘نا د˘ع˘ب ن˘هار˘لا

ن˘كم˘تو ،ة˘نو˘ل˘سشر˘˘ب ع˘˘م
لين نم «انارغولبلا«مجن
ي˘˘ف ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ل˘˘جر بق˘˘ل
لا˘ط˘˘بأا ة˘˘ط˘˘بار ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن
م˘لا˘˘ع˘˘لا سسأا˘˘كو ،ا˘˘بوروأا

نوكيل ابوروأا ممأا سسأاكو
ملاعلا يف ديحولا بعÓلا
.زاجنإلا اذه ققح يذلا

ةبخنلا ييصضايرل تآاصشنŸا حتفب بلاطي يلصسرم
ريغو ةئجافم ةوطخ يف

نيدلا رو˘ن بل˘ط ،ة˘ع˘قو˘ت˘م
ة˘˘لود˘˘لا بتا˘˘ك ي˘˘˘ل˘˘˘سسر˘˘˘م
ةبخ˘ن˘لا ة˘سضا˘ير˘ب ف˘ل˘كم˘لا
ةيسضايرلا تآاسشن˘م˘لا ح˘ت˘ف˘ب
ن˘˘يذ˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘ل˘˘˘ل
تا˘سسفا˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل نور˘˘سضح˘˘ي
،دا˘˘ي˘˘ب˘˘م˘˘لوألا˘˘ك ىر˘˘˘ب˘˘˘كلا
ةر˘ت˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا
فيرسشتل ،ةيندب˘لا م˘ه˘ت˘قا˘ي˘ل
دهسشتسساو.ةينطولا ناولألا

ي˘ف ثد˘ح˘ي ا˘م˘ب ي˘˘ل˘˘سسر˘˘م
ةد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘يلو˘˘˘˘لا
يحسصلا رجحلا لظ يف ريسضحتلا ةلسصاومب ةبخنلا ييسضايرل حامسسلا لÓخ نم ةيكيرمألا
.يبط مقاط روسضحو ةيبطلا ليلاحتلا ءارجإا ةطيرسش نكلو ،يلاحلا

Êولتق«..Êامح فيصصول
«يح انأاو

يف اهلوادت مت ،ةطولغمو ةبذاك رابخأا
سصخي اميف ،ةيسضا˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا تا˘عا˘سسلا

ة˘م˘كÓ˘م˘لا م˘ج˘ن ي˘نا˘م˘ح ف˘ي˘˘سصو˘˘ل ةا˘˘فو
بيذكتل ،ريخألا عفد يذلا رمألا ،يرئازجلا

نم بذك ويديف رسشن لÓخ نم ليق ام لك
هتوم نع تثدحت يتلا رابخلا لك هلÓخ
او˘˘قد˘˘سصت  ل »: لا˘˘قو سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا بب˘˘سسب
ي˘˘˘˘ف تر˘˘˘˘سشت˘˘˘˘˘نا ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘سشإلا
يحسصلا هعسضو لوح فيسضيل،«كوبسسيافلا
اعسضاو ،«ةديج ةحسصب دجاوتاو ريخب انا »:

ي˘ت˘لا ة˘طو˘ل˘غ˘م˘لاو ة˘بذا˘كلا را˘ب˘خÓ˘ل اد˘ح
.ةيسضاملا مايألا هتوم نع تثدحت

ةفوختم ةرادإلا
يكوكلا ليحر نم

ي˘ف ة˘يد˘ج˘ب ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو ةرادإا ر˘كف˘˘ت
يكوكلا يسسنو˘ت˘لا برد˘م˘لا د˘ق˘ع د˘يد˘ج˘ت
ةفاسضإاب كلذو هل دعاسسملا مقاطلا ةقفرب
ةحار يقل قيرفلا ناو اميسسل هل مسسوم
ةعوم˘ج˘م˘لا ناو ة˘سصا˘خ ه˘ت˘ق˘فر˘ب ة˘ي˘با˘ج˘يإا
فرع ه˘ناو ة˘سصا˘خ ةد˘ي˘ج ة˘ي˘ع˘سضو سشي˘ع˘ت

ةيباجيإلا هيبعل تاتوبكم لك جرخي فيك
يذ˘لا ي˘با˘ج˘يإلا دودر˘م˘لا م˘يد˘ق˘ت ل˘جا ن˘م
راودألا ى˘ل˘ع سسفا˘ن˘ت˘لا˘ب قا˘فو˘ل˘˘ل ح˘˘م˘˘سسي
. ىلوألا

مكل اركصش» :يدلاخ
«انبابصش

با˘ب˘سشلا ر˘يزو يد˘لا˘˘خ ي˘˘ل˘˘ع د˘˘ي˘˘سس ثع˘˘ب
يرئازجلا بابسشلل ةسصاخ ةلاسسرب ةسضايرلاو
ىلع ليرفا61 ـل قفاوملا ملعلا موي ةبسسانمب

هجوو ،«كوبسسيفلا» ىلع ةي˘م˘سسر˘لا ه˘ت˘ح˘ف˘سص
نيذلا نابسشلل هركسش  ةرازولا يف لوألا لجرلا
ل˘ئا˘سسوو قر˘ط را˘كت˘بإا ي˘ف م˘ه˘م˘ل˘ع اور˘خ˘˘سس
يف مهدجاوت كلذكو ،ءابولا ةحفاكمل ةديدج
ي˘ف م˘ه˘سسف˘نا˘ب م˘ه˘تر˘طا˘˘خ˘˘مو  لوألا ف˘˘سصلا

،هبعسشو نطولا ءادنل ةيبلت سسوريفلا ةهباجم
ططخمب ثعبيسس هنا ريخألا يف ريزولا متتخيل
كرتو تلاجملا لك يف بابسشلا ةيقرتل ينطو
لجأا نم ةيسسايسسلا ةايحلا يف كراسشي بابسشلا
.لسضفألا ىلإا دÓبلا راهدزإاو ريوطت

«تصسيكوميل» عادبإا

دج ةحول  ةنيطنسسق ةيدولوم راسصنا عنسص
رجحلاب مازتللا ةرورسض سصوسصخب ةيباجيإا
ءابو نم بعسشلا لك ةمÓسس نامسضل يحسصلا
ديازت نم ىقبي فوختلا ناو ةسصاخ «انوروك»
دقو اذه ىتوملاو ن˘ي˘با˘سصم˘ل˘ل ر˘ي˘ب˘كلا دد˘ع˘لا

ىد˘ل ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك ا˘˘سسا˘˘سسحإا تا˘˘م˘˘ل˘˘كلا تع˘˘ن˘˘سص
اورداب نيذلا ةنيطنسسق يف ةسصاخ نينطاوملا
ناو ة˘سصا˘خ را˘سصنألا ة˘ح˘ي˘سصن˘ب ل˘م˘ع˘˘لا ى˘˘لا
تاملك لمحت اهنا لا اهتطاسسب مغرو ةركفلا

رهسشلا لولح لبق ءابولا نم سصلختلل ةزفحم
. ليسضفلا

qarsana@essalamonline.com

1272ددعلا ^1441 نابعسش52ـل قفاوملا0202 ليرفأا81تبسسلا

ديعلا دعب فنأاتصستصس ةلوطبلا
ى˘ل˘ع د˘ع˘ب ر˘سصت˘ن˘ن م˘ل ا˘˘ن˘˘نأا ا˘˘م˘˘ب

بل˘˘غا نإا˘˘ف ،«ا˘˘˘نورو˘˘˘ك» سسور˘˘˘ي˘˘˘ف
بتكملا عامتجا نم ةدراولا ريراقتلا
ة˘ط˘بار˘لا ءا˘سضعأا ة˘ق˘فر˘ب ي˘لارد˘ف˘˘لا
ةدوعلا رارق ذاختا نأا دكؤوت ةينطولا
نم اءدب ةيمسسر˘لا تا˘سسفا˘ن˘م˘لا ى˘لا
ديعلاو ناسضمر رهسش دعب ام ةرتف
فسصتنم تابيردتلا نوكت نا ىلع
ولوؤوسسم رظتنيو اذه ناسضمر رهسش
نم رار˘ق˘لا ذا˘خ˘تا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ةر˘كلا
ةحسصلا يلوؤوسسمو ايلعلا تاطلسسلا
ل˘ب˘ق » ا˘نورو˘ك » ءا˘بو سصو˘˘سصخ˘˘ب
رار˘ق˘لا اذ˘ه ن˘ع ي˘م˘سسر˘˘لا نÓ˘˘عإلا
تا˘سسفا˘ن˘م˘لا ة˘ل˘˘سصاو˘˘م˘˘ب سصا˘˘خ˘˘لا
. ةيمسسرلا

15

هب «يصس.شسا.يصسلا» لاصصتا يفني يوادهم
ةلوادتملا ،رابخألا ةرثك لظ يف

بابسش قيرف ةادإا يعسس سصوسصخب
ع˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق
ه˘ل˘سصاو˘ت ر˘ي˘خألا ى˘ف˘ن ،يواد˘ه˘˘م
جار˘جر د˘ي˘˘سشر ةرادإا ع˘˘م ي˘˘ل˘˘كلا

هتطبر فارطألا سضعب نا ادكؤوم
سساسسأا ل هبسسح ربخ وهو قيرفلاب
نوك نم مغرلاب ةحسصلا نم هل

ينعملا ناب دكؤوت تارسشؤوملا لك
ةرادإا نم تلا˘سصتا ا˘ي˘ل˘ع˘ف ى˘ق˘ل˘ت
ل˘ي˘سصا˘ف˘ت ة˘فا˘ك ى˘ه˘ناو ق˘ير˘˘ف˘˘لا
ة˘ب˘غر م˘ه˘˘ف˘˘ت˘˘ن ا˘˘ن˘˘نا لا قا˘˘ف˘˘تلا
عدنل رابخلا كلت يفن يف ينعملا
يسسلا اي ةلأاسسملا يف لسصفت مايألا

. يوادهم
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تابيردتلل ةدوعلا لبق عيباصسأا4 ةحارل جاتحي حاجنوب^
رصضخلا» ليثمت نع دعتبي يرون تيأا»^

مأا ةعقوم :يفياصص
بختنŸا مامأا نامرد
ىركذ لمجأا يرصصŸا

يوركلا يراوصشم ‘

ديقتلاو يعولاب يلحتلاب يرئازجلا بعسشلا بلاط
ءابولا ةبراحم يف ةمهاسسملل تاميلعتلاب

انقتصشا اننوكل اعيرصس ةمزألا جارفنا ىنمتن »: وطي
ارهصش انحنمب ةبلاطم ةيداحتلاو ةريدتصسملل
« ةيمصسرلا ةدوعلا لبق يندبلا رخأاتلا كرادتل

ةهازنب ةلوطبلا لامكإاو قرفلا ةحلسصم نامسضل

دوقع ديدمت دكؤوت ةطبارلا
فرتحم بعل002

ةيئاقلت ةقيرطب

يرئاز÷ا بعسشلا ةمÓسس ىلع اظافح

ةيرح انيدل :ياب حلاصص
ةصسفانŸا ءاهنإا ةقيرط رايتخا
روهمج نود بعلتصس ةلوطبلاو

تاجردملا يف ةرثكب رسضخلا راسصنأا دجاوت نأا دكأا
ايقيرفإا بونج لايدنوم غولبو زوفلاب نيدكأاتم مهلعج

1272ددعلا ^1441 نابعسش52ـل قفاوملا0202 ليرفأا81تبسسلا

تاعربتلا عمجل احوتفم لازي ل يكنبلا باسسحلا نأا دكأا

لك ركصشأاو ميتنصس رايلم61 انعمج :يصشطز
«انوروك» شسوريف ةبراحم يف مهاصس نم

«ءابولا ىلع رصصتننصس اننأا قثاو انأاو ةديلبلا ناكصسو ةيرئازجلا ةلودلاو يبطلا كلصسلا ييحأا»


