
30 صص

يتلا ةيئانثتسسإلا فورظلا ببسسب
«انوروك» ءابو يسشفت اهزرفأا

فيكلا نم غلك05 زجح
ىلفدلا نيعب جلاعملا

50صص
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عسضوو قوسسلا طبسضل ناح دق تقولا نأا دكأا
دوقع ذنم اهسشيعت يتلا ىسضوفلل دح

ةيجيتارتسسإاو ةلماسش ةكارسش امهطبرت نيدلبلا نأا دكأا
:ينيسصلا ريفسسلا ،ةقثلاو ةقادسصلا ىلع موقت

كÓهتسسلا رارمتسسا لاح يف
ةيلاحلا ةريتولا صسفنب

نوزخم» :ةقاطلا ريزو
طـــفنلا نــم رـــئازجلا

«ةنضس72 ةدـمل يفكي
40 صص

صشيجلل ةزرفم نيب ةكرتسشم ةيلمع راطإا يف
كرامجلل ماهملا ةددعتم ةقرفو

لوؤوسسم61 ةقفر يطايتحلا صسبحلا نهر عسضو
ةددعتم ةيطفن تاكرسشب

بسصانملا لجأا نم نييطايتحلا مئاوق لÓغتسسا
يوناثلاو طسسوتملاب ةسصاخلا

ةذتاضسأا فيظوتل ةقباضسم
يـطخت دـــعب يــئادتب’ا

«اـنوروك» ةــــــحئاج
40صص

ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج ر˘˘ي˘˘ف˘˘سس ،ي˘˘ه نا˘˘ي˘˘ل ي˘˘ل د˘˘كأا
دوهجلا نأا ،رئاز˘ج˘لا˘ب ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا ن˘ي˘سصلا
ةبراحمل نيسصلاو ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل ة˘كر˘ت˘سشم˘لا

ةرم دكؤوت ،دجتسسملا «انوروك» صسوريف
ة˘كار˘سش ا˘م˘ه˘ط˘بر˘˘ت ن˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا نأا ىر˘˘خأا
ةقادسص ىلع موقت ةيجيتارتسساو ةلماسش
 ،ةلدابتم ةقثو ةيئانثتسسا

هذــه رــطفلا ةاــــكز ميلضست
نيجاتحملل «ايئانثتضسإا» ةنضسلا

ةــــــطاضسو نود ةرــــــضشابم

50صص

يتامغزو ةاضضقلا ةباقن نيب ديدج مادضص
30 صص«ةيماقتنإلا» ـب اهتفسصو بابسسأل مهسسبح ىلع رارسصإلاو مهدسض تاعباتملا فيظوتب هتمهتإا

نأا نيبراضضملا ىلع» :قيزر
عم نولماعتي مهنأا اوكردي
«ةباضصعلا عم سسيلو ةلودلا

40صص

رـــئازجلا بــناج ىــلإا ىـقبتضس نـــيكب»
«انوروك دضض اهبرح يف اهتدعاضسم لضصاوتضسو

كاـسسمإلاو راـطفإلا تيقاوم
اهيحاوسضو ةمسصاـــــعلا رئازجلا

31:40:كاــسسمإلا
73:91:راـطفإلا

30 صص

 دـحلل ةـيراجت تاـطاضشن ةدـع فاـنئتضساب سصيخرـتلا
«انوروك» ةمزأ’ ةيعامتجإ’او ةـيداضصتقإ’ا راثآ’ا نم

اهل ةقفارملا ةيئاقولا ريبادتلا نع نÓعإلا نيح ىلإا ةلجؤوم ةرجألا تارايسس ةدوع

«كارطانوضس» ريدم فيقوت
داضسف ةيضضق يف نانبلب
سشوضشغم دوقوب قلعتت

ةيذحأ’او سسبÓملا عيب و ةقÓحلا تÓحمب ةياقولا طورضش  طبضضب نوبلاطم ة’ولا ^
«ءابولا ىلع ةرطيضسلا دوهجب رضضي نل ةيراجتلا ةطضشنأÓل يئزجلا فانئتضس’ا» :يناكرب طاقب ^

40-30صص



م.م.ذ.شش نع ردضصت
عيزوتلاو رضشنلل راضسŸا

رضشنلا لوؤوضسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طضسولا عبطلا
قرضشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راضسŸا م.م.ذ.شش :طضسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرضشلا عيزوتلا

(ةخضسن0512)4272 ددعلابحضس
moc.enilnomalasse@bup:راهضشإلا

 ،Òفضس رداقلا دبع ،ةفاحضصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،ششويوز ديرف عراضش2

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

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

moc.enilnomalasse@ofni
قرضشلاب»مويلا مÓضسلا»ـل يوهجلا بتكملا

ةنيطنضسق  –  ةيعانضصلا ةقطنملا ةفاحضصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روضصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لضصت يتلا

اهباحضصأا ¤إا درت ل
 ترضشن ءاوضس
رضشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
.. دعب نع لمعلا
ةمقنلاو ةمعنلا Úب

ن˘كي م˘ل يذ˘لا د˘ع˘ب ن˘ع ل˘م˘ع˘لا ح˘ب˘سصأا
ا˘يرور˘سض ،ا˘ندÓ˘ب ي˘ف ل˘ب˘ق ن˘م ار˘˘سشت˘˘ن˘˘م
تا˘سسسسؤو˘م˘لاو تا˘كر˘˘سشلا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘ل˘˘ل
ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا ر˘ي˘باد˘ت بب˘سسب ة˘يرادإ’ا
نكل ،«انوروك» ءابو يسشفت دسض ةذختملا
لا˘م˘ع˘لا ن˘م سضع˘ب˘لا هر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي تقو ي˘˘ف
ففخي هنأا رابتعإا ىلع «ةمعن» نيفظوملاو
نم مهدعاسسيو ،ةهج نم لقنتلا بعت مهنع
لكسشب م˘ه˘ت˘قو م˘ي˘سسق˘ت ى˘ل˘ع ىر˘خأا ة˘ه˘ج
ىلإا رظنلاب «ةمقن» نورخآا هدجي ،لسضفأا
.اقهرم هنوك نع Óسضف ،هتاديقعت

نوفاعتŸا رذحيلف
! .. «انوروك» نم

نأا ،ملاعلا لوح عيمجلا نظي تقو يف
اوفاعتو «انوروك» سسوريفب اوبيسصأا نيذلا

ة˘م˘ظ˘ن˘م تلا˘ق ،او˘م˘ل˘سسو او˘ج˘˘ن د˘˘ق ه˘˘ن˘˘م
دعب تابثإا دجوي ’ هنإا ةيملاعلا ةحسصلا

نم مهيمحت ةعانم مهيدل تتاب هنأا ىلع
يف تزربأاو ،اددجم ءابولا اذهب ةباسصإ’ا
ليرفأا42 دودح ىلإا هنأا ،سسمأا اهل نايب
اذإا ام مييقتب ةسسارد يأا مقت مل ،يراجلا

«91‐ديفوك» ـل ةداسضم ماسسجأا دوجو ناك
اذ˘ه˘ب ا˘ق˘ح’ ىود˘ع˘لا د˘سض ة˘عا˘ن˘م ح˘ن˘م˘˘ي
.رسشبلا ىدل سسوريفلا

كتيب نم عتمتضسأا

يذلا يئانثتسسإ’ا يحسصلا عسضولل ةبكاوم
ببسسب ملاعلا لود لج رارغ ىلع اندÓب هسشيعت
اسصرحو ،ةهج نم «انوروك» سسوريف يسشفت

املاط يتلا ةيهيفرت˘لا ه˘تا˘طا˘سشن نا˘م˘سض ى˘ل˘ع
رهسش لÓ˘خ ة˘سصا˘خ ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع دو˘ع
حر˘ت˘ق˘ي ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘˘م كرا˘˘ب˘˘م˘˘لا نا˘˘سضمر
ةبانعب «يبوجم نيدلا زع» يوهجلا حرسسملا
رابكلاو راغسصلل ةيحرسسم اسضورع هروهمجل
لسصاوتلا تاكبسش ربع سضرعت ةينف تارهسسو
.مايسصلا رهسش ةليط يعامتج’ا

! .. نون◊ا ›اولا

ىلإا نوطلخي ةلودلا يف نيلوؤوسسملا سضعب
ة˘قÓ˘عو ،ة˘ي˘سصخ˘سشلا تا˘قÓ˘ع˘لا ن˘ي˘˘ب مو˘˘ي˘˘لا
اودبي ،ةيلخاد ةي’و يلاو لاح يه هذهو ،لمعلا
تحت نيلماعلا تاراطإ’ا دحأا بحب ميهي هنأا
هتيب نم لمعلاب هل حمسس هنأا ةجردل ،هتطلسس
ةعباتمو ه˘ب˘ت˘كم ى˘لإا ا˘ي˘مو˘ي ل˘ق˘ن˘ت˘لا ن˘م لد˘ب
ي˘ت˘لا ى˘لوأ’ا تا˘ع˘ئا˘سشلا ،ي˘م˘سسر˘˘لا ه˘˘طا˘˘سشن
لامتحا نع تثدحت ،راطإ’ا اذه ءافتخا تبقعأا

ة˘ح˘سصب ل˘جر˘لا نأا ا˘ق˘ح’ ن˘ي˘ب˘ت ن˘كل ه˘سضر˘˘م
هل اهحنم ةسصخرب قلعتي هلك رمأ’او ،ةديج
لظ يف نيفظوملا يقاب نود «نونحلا» يلاولا
. «انوروك» ةمزأا

qarsana@essalamonline.com
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! .. «ريدي Òموضشتلا»
،ةفار˘ط˘لا ةد˘يد˘سش ة˘ثدا˘ح ي˘ف

ةلواق˘م لا˘م˘عو نو˘ف˘ظو˘م ردا˘ب
نار˘˘˘هو ة˘˘˘˘ي’و ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘سصا˘˘˘˘خ
نأا دعب «ري˘مو˘سشت˘لا» م˘هر˘سصا˘ح
او˘نا˘ك يذ˘لا لوا˘ق˘˘م˘˘لا ع˘˘ن˘˘ت˘˘مإا
ديدسست نع هحلاسصل نولغتسشي
رهسشأا8 ـب ة˘سصا˘خ˘لا م˘˘هرو˘˘جأا

،راظنأ’ا نع ىفتخإا امدعب ةلماك
را˘ي˘غ ع˘ط˘ق ن˘م تا˘ئ˘م˘لا ع˘ي˘ب˘˘ب
عدو˘ت˘سسم تاد˘ع˘مو تÓ˘ج˘˘عو
يذ˘لا داز˘م˘لا˘ب ة˘لوا˘ق˘م˘ل˘ل ع˘با˘˘ت

«سساك’»  راجت نم ددع هرسضح
،ة˘ل˘م˘ع˘ت˘سسم˘لا را˘ي˘غ˘لا ع˘ط˘˘ق وأا

سضع˘˘˘ب بسسك ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م كلذو
.مهتÓئاع توق نامسضل لاملا

! .. Îضسي يبر
م˘˘˘ت نأا در˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘ب

فيفخت نع نÓعإ’ا
ر˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘جإا
ع˘ي˘سسو˘تو ،ي˘ح˘˘سصلا
طا˘سشن˘˘لا تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق
تÓ˘˘ح˘˘م˘˘˘لا ح˘˘˘ت˘˘˘فو
نم د˘ح˘ل˘ل ة˘يرا˘ج˘ت˘لا
ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘مزأ’ا را˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ثآا
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قإ’ا

ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج ا˘˘ه˘˘ت˘˘ف˘˘ل˘˘˘خ
،اندÓب يف «انوروك»
ف’آا ح˘˘˘˘˘˘˘˘˘سست˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كإا
ر˘˘ب˘˘ع ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

نطولا عوبر فلتخم
اوم˘حاز˘تو ،عراو˘سشلا

عيب تÓحم اذكو ،زوللا بلقو ةيب’زلاو تابطرملا تÓحم ىلع سسمأا مويل ركابلا حابسصلا ذنم
ءاربخ اهب ىسصوأا يتلا يعامتجإ’ا دعابتلاو ةياقولا ريبادتب ذخأ’ا نود ،لافطأ’ا سسبÓمو يناوأ’ا
سضوقيو ةيمومعلا ةحسصلا ىلع ابلسس رثؤوي دق لاح عقاو ،«91‐ديفوك» ىودع حبكل ةحسصلا
.قح’ خيرات ىلإا رجحلا ديدمت يلاتلابو ،ءابولا اذه ةحفاكم ىلإا ةيمارلا ةينطولا دوهجلا

دري يمومعلا نويزفلتلا
نايبتسسإا اهثدحأا ي˘ت˘لا ة˘ج˘سضلا د˘ع˘ب

نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا ة˘سسسسؤو˘م ى˘˘لإا بو˘˘سسن˘˘م
نمسضت يذلاو هجمارب لوح ،يمومعلا

عقاوم داور هلوادت ،ةدودحم تارايخ
VTNE تأاربت ،يعامتجإ’ا لسصاوتلا

ةيمسسرلا ة˘ح˘ف˘سصلا ّنأا˘ب تر˘كذو ه˘ن˘م
ع˘قو˘م ى˘ل˘ع ا˘ه˘ب ة˘سصا˘خ˘لا ةد˘˘ي˘˘حو˘˘لا
ةقثوملا ةحفسصلا ي˘ه ،«كو˘ب˘سسيا˘ف˘لا»
ةدكؤوم ،ءاقرزلا ةمÓع˘لا ُل˘م˘ح˘ت ي˘ت˘لا

ةعباتملا يف اهقحب ظفتحت اهنأا ىلع
اذ˘كه ي˘ف او˘ع˘ل˘سض ن˘م˘ل ة˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا
.ةسسسسؤوملا ةحفسصل لاحتنإاو بعÓت

! .. «ولتفلت» ايقيرفإا بونج سسيئر
،ايقيرفإا بونج سسيئر ،ازوفامار ليريسس عقو

عانقلا ءادترا هتلواحم ءانثأا جرحم فقوم يف
ةرهسس اهاقلأا ةملك ءانثأا اريماكلا مامأا يقاولا
˘ماز˘ت˘ل’ا ى˘ل˘ع م˘ه˘ّث˘ح˘ل ه˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘ل سسمأا لوأا
،«انوروك» ءابو يسشفت نم ةياقولا تاءارجإاب
مÓعإا لئاسسو هتلوادت ويديف يف رهظ ينعملا

ع˘˘قاو˘˘م ةر˘˘ي˘˘خأ’ا تا˘˘عا˘˘سسلا ي˘˘ف ح˘˘˘سست˘˘˘كإاو
يف ةبوعسص هجاوي وهو ،يعامتجإ’ا لسصاوتلا
ريخأ’ا يف حلفي نأا لبق ،ةياقولا ةمامك ءادترا
ةودقك نويزفلتلا ةسشاسش ىلع رهظي نأا يف
نم ةمÓسسلا تاءارجإاب مازتل’ا يف هينطاومل
.«91‐ديفوك» سسوريفب ةباسصإ’ا
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يف اهتاذ ةباقنلا تدقتنإاو اذه
،سسمأا لوأا ءا˘˘سسم ا˘˘ه˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب
ةخسسن ى˘ل˘ع «مÓ˘سسلا» زو˘ح˘ت
تا˘˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘˘لا نو˘˘˘نا˘˘˘ق ،ه˘˘˘ن˘˘˘م
تح˘سضوأاو ،ه˘ي˘ل˘ع قدا˘سصم˘˘لا
ة˘˘غا˘˘˘ي˘˘˘سص ن˘˘˘ع ةرا˘˘˘ب˘˘˘ع ه˘˘˘نأا
ي˘˘ف «ة˘˘طا˘˘ط˘˘م»و «ة˘˘كي˘˘˘كر»
حسضاف دعت يف» ،هداوم سضعب

،ةيئانجلا ةيعرسشلا أادبم ىلع
ديدحت ةرورسض يسضتقي يذلا
ة˘ف˘˘سصب ة˘˘مر˘˘ج˘˘م˘˘لا لا˘˘ع˘˘فأ’ا
تا˘ير˘˘ح˘˘ل˘˘ل ا˘˘نو˘˘سص ،ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد
.«دارفأÓل ةيسساسسأ’ا قوقحلاو
ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا تر˘˘كن˘˘ت˘˘سسا ا˘˘م˘˘˘ك
هتفسصو ام ،ةاسضقلل ةينطولا
«ةقوب˘سسم˘لا ر˘ي˘غ ة˘ل˘م˘ح˘لا» ـب
را˘ب˘ت˘عاو فر˘سش تلا˘˘ط ي˘˘ت˘˘لا

سضع˘˘˘بو ة˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘˘لا سسي˘˘˘˘ئر
ءÓ˘˘˘˘˘مز˘˘˘˘˘لاو تÓ˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘مز˘˘˘˘˘˘لا
ا˘نا˘ت˘ه˘ب ا˘ه˘ع˘م ن˘ي˘ن˘ما˘سضت˘م˘لا

تحبسصأا اهنأا ةفيسضم ،اروزو

72 موي اهلكايه ديدجت ذنمو
سضع˘ب ج˘عز˘ت9102 ل˘ير˘˘فأا
ةيلÓقتسس’ ةئوانملا تاهجلا
رد˘سصم˘لا ف˘ي˘سضي ‐ ءا˘سضق˘˘لا
. ‐ هتاذ

ن˘م ل˘ك ،ة˘با˘ق˘ن˘˘لا تعدو اذ˘˘ه
د˘ب˘˘ع ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر
سسلجملا سسيئر ،نوبت ديجملا
ديسسجت ىلإا ،ءاسضقلل ىلعأ’ا
،يسضا˘ق˘لا سصخ˘سشب ه˘ما˘م˘ت˘ها

ر˘˘ي˘˘˘باد˘˘˘ت ذا˘˘˘خ˘˘˘تا لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م
نم هتيامح فدهب ةلجعتسسم
تا˘˘˘˘ف˘˘˘˘سسع˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ج
تÓ˘خد˘ت˘لاو تا˘˘طو˘˘غ˘˘سضلاو
ه˘ما˘ه˘م ءادأا˘ب ر˘سضت د˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا

ا˘م˘ك ،ه˘ما˘كحأا ة˘هاز˘˘ن سسم˘˘تو
ـب مهتفسصو نم دييحتب تبلاط
يتلا «دادبتسس’او رسشلا ىوق»
ءا˘سضق˘لا ف˘ي˘ظو˘ت ى˘لإا تع˘˘سس
ة˘ح˘ل˘سصم د˘˘سض ع˘˘سشب ل˘˘كسشب
نأا» ةزربم ،نطاوملاو نطولا

م˘˘ل˘˘ظ ن˘˘م ار˘˘خؤو˘˘م ثد˘˘ح ا˘˘˘م
ةري˘خ د˘سض ج˘ه˘ن˘م˘م ف˘سسع˘تو
اذه يف لخدي عاطقلا اذه ءانبأا
.«ططخملا

،ةا˘سضق˘لا ة˘با˘ق˘ن تم˘جا˘ه ا˘م˘ك
،لدعلا ريزو ،يتامغز مسساقلب
ىل˘ع ل˘ما˘ح˘ت˘لا˘ب ها˘يإا ة˘م˘ه˘ت˘م
ف˘ي˘ظو˘ت لÓ˘خ ن˘˘م ةا˘˘سضق˘˘لا
رارسصإ’او مهدسض تاعبا˘ت˘م˘لا

با˘˘ب˘˘˘سسأ’ م˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘سسح ى˘˘˘ل˘˘˘ع
«ة˘ي˘ما˘ق˘˘ت˘˘ن’ا» ـب ا˘˘ه˘˘ت˘˘ف˘˘سصو
ن˘˘م م˘˘ه˘˘ف˘˘قو˘˘م˘˘ب ة˘˘ط˘˘ب˘˘تر˘˘˘م
ه˘ي˘˘لإا تعد يذ˘˘لا جا˘˘ج˘˘ت˘˘ح’ا
،9102 ربوتكأا62 موي ةباقنلا

يليكول ل˘سصح ا˘م˘ب ة˘لد˘ت˘سسم
ىدل نيدعاسسملا ةيروه˘م˘ج˘لا

ترايتو ةليلم نيع يتمكحم
.نجسسلا امهعاديإا مت نيذللا

نويزفلتلا ةباقنلا تدقتنا امك
ةيسضق سصخي اميف يمومعلا
ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘كو عاد˘˘يإا
ترايت ةمكحم ىدل دعاسسملا
سضفر دع˘ب ،تقؤو˘م˘لا سسب˘ح˘لا
ام ىلع درلا قح ثب ريخأ’ا

را˘˘˘˘ب˘˘˘˘خأ’ا»ـب ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘سصو
ا˘ه˘ت˘عاذأا ي˘ت˘لا «ة˘˘طو˘˘ل˘˘غ˘˘م˘˘لا

ة˘˘ي˘˘ئر˘˘م˘˘لا مÓ˘˘عإ’ا ل˘˘˘ئا˘˘˘سسو
ا˘ه˘نأا ة˘ف˘ي˘سضم ،ة˘˘بو˘˘ت˘˘كم˘˘لاو
ىوعد عفرل ةرطسضم نوكتسس
اهمازلإا لجأا ن˘م ه˘ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘سسا
Óم˘ع ح˘ي˘ح˘سصت˘لا ر˘سشنو ثب˘ب
نم801 ةداملا تاي˘سضت˘ق˘م˘ب
نأا تحسضوأاو ،مÓعإ’ا نوناق
دعاسسملا ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو
ي˘˘ف ل˘˘خد د˘˘ق ،سسو˘˘ب˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
ةر˘م˘ل˘ل ما˘ع˘ط˘لا ن˘˘ع بار˘˘سضإا
هجاجتحا نع ار˘ي˘ب˘ع˘ت ة˘ي˘نا˘ث˘لا

.هل سضرعت يذلا ملظلا ىلع

«ةيماقتنإلا» ـب اهتفسصو بابسسأل مهسسبح ىلع رارسصإلاو مهدسض تاعباتملا فيظوتب هتمهتا

يتامغزو ةاضضقلا ةباقن نيب ديدج مادضص

ر.نوراه

قداسص يذلا تابوقعلا نوناق ليدعت عورسشم دادعإا يف اهكارسشإا مدع نم اهبجعت ،ةاسضقلل ةينطولا ةباقنلا تدبأا
صسبح يتيسضق يف ةاسضقلا ىلع لماحتلاب ،لدعلا ريزو ،يتامغز مسساقلب ةمهتم ،ارخؤوم هيتفرغب ناملربلا هيلع

.ترايتو ةليلم نيع يتمكحم ىدل نيدعاسسملا ةيروهمجلا يليكو

يناهتلا اهلÓخ لدابت
رهسش لولح ةبسسانمب

كرابملا ناسضمر
ةملاكم ىقلتي نوبت سسيئرلا

رطق ةلود ريمأا نم ةيفتاه
يناث لآا دمح نب ميمت خيضشلا

،ةيروهمجلا صسيئر ىقلت
رهظ ،نوبت ديجملا دبع

نم ةيفتاه ةملاكم ،صسمأا
خيسشلا ،رطق ةلود ريمأا

،يناث لآا دمح نب ميمت
يناهتلا اهلÓخ لدابت
نيبو امهنيب تاينمألاو
نيقيقسشلا امهيبعسش
ناسضمر رهسش لولح ةبسسانمب
نأا هللا نيجار ،كرابملا

ىلعو امهيلع هديعي
،تاكربلاو ريخلاب نيدلبلا

نايب يف ءاج امل اقفو
.ةيروهمجلا ةسسائرل

ح.نيدلا رمق

ريف˘سس ،ي˘ه نا˘ي˘ل ي˘ل د˘كأا
ن˘˘˘ي˘˘˘سصلا ة˘˘˘يرو˘˘˘˘ه˘˘˘˘م˘˘˘˘ج
نأا ،ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ة˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا
ة˘˘كر˘˘ت˘˘˘سشم˘˘˘لا دو˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا
ةبراحمل نيسصلاو رئازجلل
«ا˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘ك» سسور˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ف
ةر˘م د˘˘كؤو˘˘ت ،د˘˘ج˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
امهطبرت نيدلبلا نأا ىرخأا
ة˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘˘سش ة˘˘˘˘˘˘كار˘˘˘˘˘˘سش
ىلع موقت ةي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سساو
ةقثو ةي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا ة˘قاد˘سص
هدÓب نأا ادكؤو˘م ،ة˘لدا˘ب˘ت˘م
رئازجلا بناج ىلإا ىقبتسس
معدلا ميدق˘ت ل˘سصاو˘ت˘سسو
بسسح اه˘ل تاد˘عا˘سسم˘لاو
دسض اهبرح يف اهتايناكما

.كاتفلا ءابولا اذه
يف ،ينيسصلا ريفسسلا بتك
ي˘˘˘˘ف هر˘˘˘˘سشن ه˘˘˘˘ل لا˘˘˘˘ق˘˘˘˘م
نأا ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘فا˘˘ح˘˘سصلا
،ر˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لاو ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سصلا
نيي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسا ن˘ي˘كير˘سش
ة˘˘˘قاد˘˘˘سص ا˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ط˘˘˘˘بر˘˘˘˘ت
ءا˘بو ما˘مأاو ،ة˘ي˘ئا˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسا
ىقبتسس91«‐ديفوك»
رئازجلا بناج ىلإا نيسصلا

معدلا ميدق˘ت ل˘سصاو˘ت˘سسو
بسسح تاد˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘لاو
ركذ  نأا دعبو ،اهتايناكمإا
ايوسس Óسضان نيدلبلا نأاب

ف˘سصو را˘م˘ع˘ت˘سس’ا د˘˘سض
بعسشلا يني˘سصلا ر˘ي˘ف˘سسلا
«عا˘ج˘سشلا» ـب ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

نأا اد˘˘˘˘˘كؤو˘˘˘˘˘م ،«ي˘˘˘˘˘بأ’ا»و
مويلا نÓ˘سصاو˘ي ن˘يد˘ل˘ب˘لا
يف امهلفاكتو ا˘م˘ه˘نوا˘ع˘ت
.«انوروك» ةحفاكم راطإا

لوؤو˘˘سسم˘˘لا ح˘˘سضوأا ا˘˘م˘˘ك
ىقب˘ت هدÓ˘ب نأا ،ي˘ن˘ي˘سصلا

ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا نأا ة˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘م
ن˘م ةر˘سصت˘˘ن˘˘م جر˘˘خ˘˘ت˘˘سس
،ءا˘بو˘لا اذ˘ه˘ل ا˘ه˘ت˘ح˘فا˘كم
يف هروطت نأا ىلإا اريسشم
تاهجوتب زيم˘ت˘ي ر˘ئاز˘ج˘لا
تاءارج’ا لسضفب ةيباجيإا
سسيئرلا ةياعر˘ب ةذ˘خ˘ت˘م˘لا

،نو˘˘ب˘˘ت د˘˘ي˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع
تا˘ي˘ح˘سضت˘لاو دو˘ه˘˘ج˘˘لاو
بع˘˘˘˘˘˘سشل˘˘˘˘˘˘ل ما˘˘˘˘˘˘سسج˘˘˘˘˘˘˘لا
ة˘ج˘ي˘ت˘ن اذ˘كو ،ير˘ئاز˘ج˘˘لا
نادلبلا نم يوقلا معدلا
رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘˘ق˘˘˘يد˘˘˘سصلا
.نيسصلا

ي˘ل ر˘كذ ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م
تناك رئازجلا نأا ،يه نايل
تع˘سس ي˘ت˘لا ناد˘ل˘ب˘لا د˘حا
تاد˘عا˘سسم˘لا م˘يد˘ق˘ت ى˘˘لإا
ةسصاخ ةزهجأا نم ةلجاعلا
«انوروك» ءابو ة˘ح˘فا˘كم˘ب
ي˘ف اد˘كؤو˘م ،ن˘ي˘سصلا ى˘˘لإا
ر˘ئاز˘ج˘˘لا  نأا را˘˘طإ’ا تاذ
تار˘˘˘˘˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ط تسصسصخ
م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘سست˘˘˘ل ةر˘˘˘جأا˘˘˘ت˘˘˘˘سسم
،ي˘ب˘ط عا˘˘ن˘˘ق000005
زا˘˘ف˘˘˘ق جوز000003و

جوز00002و ،ي˘˘˘ب˘˘˘ط
،ةيبطلا ةيامحلل تاراظن
ىرخأا ةزه˘جأا ى˘لإا ة˘فا˘سضإا
ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا تاد˘˘عا˘˘سسم˘˘ل˘˘ل
سسيئرلا ثعب امك ،ةلجاعلا

،نو˘˘ب˘˘ت د˘˘ي˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع
ةدناسسم ةلاسسر اسصيسصخ
سسيئرلا ،ينيسصلا هريظنل
هل ابرعم ،غنيب نيج يسش
ر˘ئاز˘ج˘لا م˘عد ن˘˘ع ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
ريفسسلا فاسضأاو ،نيسصلل
ددسصلا اذ˘ه ي˘ف ي˘ن˘ي˘سصلا
ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا ر˘˘كذ˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘سس»
كلذ نيين˘ي˘سصلا بع˘سشلاو
ىلإا اريسشم ،«ةايحلا ىدم
سسف˘ن ه˘جاو˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا  نأا
نيسصلاو ،ةقاسشلا ةمهملا
ةد˘عا˘˘سسم ي˘˘ف ددر˘˘ت˘˘ت ن˘˘ل

يتلا ر˘ئاز˘ج˘لا ا˘ه˘ت˘ق˘يد˘سص
ةليوط ةقÓ˘ع ا˘م˘ه˘ع˘م˘ج˘ت
هدÓ˘˘˘ب نأا ازر˘˘˘ب˘˘˘م ،د˘˘˘مأ’ا
ة˘ل˘جا˘ع تاد˘عا˘سسم مد˘ق˘˘ت
تاد˘ع˘م˘˘لا ن˘˘م ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘م
،يرئازجلا فرطلل ةيبطلا

تاعر˘ب˘ت ةد˘ع تث˘ع˘ب د˘قو
ن˘م ة˘ل˘جا˘ع تاد˘˘عا˘˘سسمو
نم نوكتت ،ةيبطلا داوملا
ةيبط سسبÓمو ةيبط ةعنقأا

،ةيبط لزع ةعنقأاو ،ةيقاو
Ó˘سضف ،ة˘ي˘ب˘˘ط تازا˘˘ف˘˘قو
سصي˘خ˘سشت ف˘˘سشاو˘˘ك ن˘˘ع
.سسفنتلا ةزهجأاو
ءار˘سشلا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو
،ةيبطلا تادعملل لجاعلا
نأا ثد˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ح˘˘˘سضوأا
ا˘˘˘سضيأا تمد˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘سصلا
ةربتعم ةدعاسسم ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل
ملاعلا هيف يناعي تقو يف
هذه يف يملاع سصقن نم
هدÓب نإا افيسضم ،تادعملا
ة˘ما˘ه تا˘˘ث˘˘حا˘˘ب˘˘م تر˘˘جأا

ع˘˘˘˘˘˘˘م ةر˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘سسمو
ةينقت ربع اميسس’،رئازجلا
ن˘ي˘ب د˘ع˘ب ن˘ع ر˘سضا˘ح˘ت˘˘لا
Ó˘ك ن˘م ن˘ي˘سصسصخ˘ت˘م˘˘لا
لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘مو ن˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا

سصيخسشتلا ةطخ ةكراسشم
ى˘˘˘سضر˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل جÓ˘˘˘ع˘˘˘˘لاو
˘‐د˘ي˘فو˘ك» ـب ن˘ي˘با˘سصم˘˘لا

91».
ر˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘سسلا بر˘˘˘عأاو اذ˘˘˘˘ه
ن˘م ه˘ف˘سسأا ن˘ع ،ي˘ن˘ي˘سصلا

ةيبرغلا لودلا سضعب نوك
ةمزاح تاءارجإا ذختت مل
وأا ن˘ي˘سصلا ل˘ث˘م ة˘يرو˘˘فو
راسشتنا ةيادب يف رئازجلا
ار˘˘˘˘كن˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسم ،ءا˘˘˘˘˘بو˘˘˘˘˘لا
هذهل ةل˘طا˘ب˘لا تا˘ما˘ه˘تإ’ا
ة˘ي˘غ˘ب ن˘ي˘كب لا˘ي˘ح لود˘لا
سشب˘˘كك» ا˘˘ه˘˘ماد˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘سسا
ا˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ح˘˘˘˘تو «ءاد˘˘˘˘ف
را˘سشت˘نا ي˘ف ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘˘لا

.«انوروك» ءابو
ح.ميلسس

ةيجيتارتسسإاو ةلماسش ةكارسش امهطبرت نيدلبلا نأا دكأا
:ينيسصلا ريفسسلا ،ةقثلاو ةقادسصلا ىلع موقت

لضصاوتضسو رئازجلا بناج ىلإا ىقبتضس نيكب»
«انوروك دضض اهبرح يف اهتدعاضسم

ريزولا سسمأا لوأا ءاسسم ردسصأا
،دار˘˘ج ز˘˘يز˘˘ع˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع ،لوأ’ا
ةيرازولا رئاودلا ىلإا ةميلعت
ة’و ى˘˘لإا اذ˘˘كو ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘˘لا
عيسسوت لجأا نم ،ةيروهمجلا
ح˘˘ت˘˘فو طا˘˘سشن˘˘لا تا˘˘عا˘˘ط˘˘˘ق
دحلا سضرغب ،ةيراجت تÓحم
ة˘˘˘يدا˘˘˘˘سصت˘˘˘˘ق’ا را˘˘˘˘ثآ’ا ن˘˘˘˘م
سسوريف ةمزأ’ ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’او
.«انوروك»
ر˘˘يزو˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم تح˘˘˘سضوأا
،سسمأا لوأا اهل نايب يف ،لوأ’ا
تاطاسشنلا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ر˘مأ’ا نأا

:ةيتآ’ا ةيراج˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘لاو
،ة˘ير˘سضح˘لا ةر˘جأ’ا تارا˘ي˘˘سس
تابطرمـلا ،ة˘قÓ˘ح˘لا تا˘عا˘ق
تا˘يو˘˘ل˘˘ح˘˘لاو تا˘˘يو˘˘ل˘˘ح˘˘لاو
،ةيذحأ’او سسبÓملا ،ةيديلقتلا

ةز˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘˘˘جأ’ا ةرا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت
تاودأا ةراجت ،ةيلزنمورهكلا

ةرا˘˘ج˘˘ت ،خ˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘مـلا ي˘˘˘ناوأاو
ة˘˘˘˘طا˘˘˘˘ي˘˘˘˘خ˘˘˘˘لاو ة˘˘˘˘سشم˘˘˘˘˘قأ’ا

ةراجت اذ˘كو ،تا˘جو˘سسن˘مـلاو
،تا˘˘عا˘˘سسلاو تار˘˘هو˘˘ج˘˘˘مـلا
ةرا˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘˘˘˘˘ع Ó˘˘˘˘˘˘˘˘سضف
ل˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا تار˘˘سضح˘˘ت˘˘سسم
ةراج˘ت بنا˘ج ى˘لإا ،رو˘ط˘ع˘لاو
،ي˘ب˘ت˘كم˘˘لا ثا˘˘ثأ’او ثا˘˘ثأ’ا
˘مزاو˘ل˘لا ع˘˘ي˘˘بو تا˘˘ب˘˘ت˘˘كم˘˘لا
ة˘ل˘م˘ج˘لا ةرا˘ج˘ت ،ة˘ي˘سسرد˘م˘لا

ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لا داو˘˘م˘˘ل ة˘˘ئز˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لاو
ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا لا˘˘˘˘غ˘˘˘˘سشأ’او
،ة˘˘ي˘˘فز˘˘خ˘˘لا تا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا)
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا تاد˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لاو
ماكرلاو ،ة˘ي˘ح˘سصلا تاودأ’او
،ءÓ˘˘ط˘˘˘لا داو˘˘˘م ،ط˘˘˘باور˘˘˘لاو

،ة˘˘ي˘˘ب˘˘سشخ˘˘لا تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘˘لاو
.(بيبانأ’او تاونقلاو
ةقÓحلا ةطسشنأاب قلعتي اميفو
لخاد ةرجأ’ا ةرايسسب لقنلاو
اذ˘كو ،ة˘ير˘سضح˘لا ق˘طا˘ن˘˘م˘˘لا
،ة˘يذ˘حأ’او سسبÓ˘م˘لا ةرا˘˘ج˘˘ت
فيسضي ‐ ة’ولا ىلع نيعتيف
د˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘ت ‐ ه˘˘˘تاذ رد˘˘˘سصم˘˘˘لا
يتلا ةيحسصلا ةياقولا طورسش
.ةمارسص لكب اهمارتحا بجي
ريزولا حلاسصم تزربأاو اذه
طا˘سشن فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سسا نأا ،لوأ’ا
ل˘˘˘˘خاد ةر˘˘˘˘˘جأ’ا تارا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سس
ىلإا لجؤوم يرسضحلا طيحملا

تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سسلا نÓ˘˘˘عإا ة˘˘˘يا˘˘˘˘غ
ةقلعتملا تايفيكلل ةيمومعلا
اذهب ةسصاخلا يحسصلا نمأ’اب
. لقنلا لئاسسو نم عونلا

ر.نوراه

هل ةقفارملا ةيئاقولا ريبادتلا نع نÓعإلا نيح ىلإا لجؤوم ةرجألا تارايسس طاسشن

راثآ’ا نم دحلل ةيراجت تاطاضشن ةدع فانئتضساب سصيخرتلا
«انوروك» ةمزأ’ ةيعامتجإ’او ةيداضصتقإ’ا

ة˘يرازو˘لا ة˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا تث˘˘ح
ةا˘كز جار˘خإا ى˘ل˘˘ع ،ةا˘˘كز˘˘ل˘˘ل
اهميلسستو ةنسسلا هذهل رطفلا

نود ن˘ي˘جا˘ت˘ح˘م˘ل˘ل  ةر˘سشا˘ب˘م
ةا˘˘كز˘˘لا قود˘˘ن˘˘سص ة˘˘ط˘˘˘سساو
ببسسب «ةي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسإا» ة˘ف˘سصب
ءا˘بو ن˘ع ة˘ئ˘سشا˘ن˘لا فور˘ظ˘لا
.«انوروك» سسوريف
نوؤو˘˘˘˘˘سشلا ةرازو تح˘˘˘˘˘سضوأا
نايب ي˘ف ،فا˘قوأ’او ة˘ي˘ن˘يد˘لا
ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع تع˘˘ل˘˘˘طإا سسمأا ا˘˘˘ه˘˘˘ل
لÓ˘˘˘˘خ م˘˘˘˘ت ه˘˘˘˘نأا ،«مÓ˘˘˘˘سسلا»
ة˘يرازو˘˘لا ة˘˘ج˘˘ل˘˘لا عا˘˘م˘˘ت˘˘جإا
عيزوتو عمج ةسساردل ةاكزلل
ة˘سسارد د˘ع˘بو ،ر˘ط˘ف˘˘لا ةا˘˘كز
ةنزاوملاو ة˘حا˘ت˘م˘لا تا˘ي˘لآ’ا

،تابلطتملاو تايطعملا نيب
ارظن هنأا ىلإا ةنجللا تسصلخ
راسشتنا نع ةئسشانلا فورظلل
ىلع اظافحو ،«انوروك» ءابو
دجاسسملاب نيل˘ما˘ع˘لا ة˘مÓ˘سس
ةفسصبو بجي ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لاو
رطفلا ةاكز جارخإا ةيئانثتسسا
ا˘ه˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘سستو ة˘˘ن˘˘سسلا هذ˘˘ه˘˘ل
ة˘جا˘ت˘ح˘م˘لا ر˘سسأÓ˘ل ةر˘سشا˘ب˘م
،ةاكزلا قودنسص ةطسساو نود
ف˘ي˘سضي‐ ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا ته˘˘ب˘˘نو
ة˘ي˘م˘هأا ى˘لإا  ‐ه˘تاذ رد˘سصم˘لا
ةاكزلا عمج ةيلآا ىلإا ةدوعلا

لاوز دعب ةداتعملا اهفرسصو
.ةحئاجلا هذه
ةيرازو˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا تعد ا˘م˘ك

ة˘ب˘سسن˘لا م˘سض ى˘˘لإا ،ةا˘˘كز˘˘ل˘˘ل
ةين˘طو˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا
ـب ةردقملاو ةاكزلا قودنسصل
ةلمحلا ةليسصح نم ةئاملاب2
،ةا˘كز˘لا قود˘ن˘سصل81 ـ˘˘˘˘لا

ةد˘ئا˘ف˘ل ا˘ه˘˘ع˘˘يزو˘˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘سسو
ءانبو ،ة˘جا˘ت˘ح˘م˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا

ة˘˘ب˘˘˘سسن˘˘˘لا ح˘˘˘ب˘˘˘سصت ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع
هذهل ع˘يزو˘ت˘ل˘ل ة˘سصسصخ˘م˘لا
001 ةلمح˘لا هذ˘ه ي˘ف ة˘ئ˘ف˘لا
ةنجللا تسسمتلاو اذه.ةئاملاب
ةنجللا نم ،ةبسسانملاب اهتاذ
يف رظنلا ىوت˘ف˘ل˘ل ة˘يرازو˘لا

رطفلا ةاكز جارخإا ةيعورسشم
0202/ـه1441 ةنسسلا هذهل
.ناسضمر رهسش ةيادب نم م

ح.نيدلا رمق

«انوروك» ءابو يسشفت اهزرفأا يتلا ةيئانثتسسإلا فورظلا ببسسب

ةطاضسو نود ةرضشابم نيجاتحملل «ايئانثتضسإا» ةنضسلا هذه رطفلا ةاكز ميلضست
ناضضمر رهضش ةيادب نم اهجارخإا ةيعورضشم يف رظنت ىوتفلل ةيرازولا ةنجللا ^



را˘ج˘ت˘لا نأا ،ر˘يزو˘˘لا ح˘˘سضوأا
سسيلو ة˘لود˘لا ع˘م نو˘ل˘ما˘ع˘ت˘ي
د˘˘ع˘˘ت م˘˘ل ي˘˘ت˘˘لا «ة˘˘با˘˘سصع˘˘لا»
ط˘˘˘ب˘˘˘سض بج˘˘˘يو ،ةدو˘˘˘جو˘˘˘˘م
ى˘˘سضو˘˘ف˘˘لا ءا˘˘˘ه˘˘˘نإاو قو˘˘˘سسلا

ي˘ت˘لا ،ة˘يد˘يد˘ح˘لا ة˘˘سضب˘˘ق˘˘لاو
ةدئاسس ةليوط تاونسسل تناك
ة˘ب˘قا˘ع˘ت˘م˘لا تا˘مو˘كح˘لا ن˘ي˘ب
،ةراجتلا ريزو مهتاو ،راجتلاو
ىلدأا ةيح˘سص تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف
موحللا ةبعسش يينهم ،سسمأا اهب
دع˘ب م˘ه˘ماز˘ت˘لا˘ب ءا˘فو˘لا مد˘عـب
فقسس موح˘ل˘لا را˘ع˘سسأا زوا˘ج˘ت
Óئا˘ق ،ير˘ئاز˘ج را˘ن˘يد0001
داريتسسا ن˘ع تثد˘ح˘ت ا˘مد˘ن˘ع»
ينوم˘جا˘ه ةد˘م˘ج˘م˘لا مو˘ح˘ل˘لا
نويلم82 كلتمن اننأا ةجحب
نأا˘˘ب اود˘˘عوو ..ة˘˘ي˘˘سشا˘˘م سسأار
ن˘ل ءار˘م˘ح˘لا مو˘˘ح˘˘ل˘˘لا ر˘˘ع˘˘سس
.. يرئازج رانيد008 زواجتت
«؟كلذ˘ب او˘˘مز˘˘ت˘˘ل˘˘ي م˘˘ل اذا˘˘م˘˘ل
نأا فرت˘عأا» :لو˘ق˘ي در˘ط˘ت˘سساو
نود لاح انوروك ءابو راسشتنا
يف ةلثمتم˘لا دو˘عو˘لا˘ب ءا˘فو˘لا
راعسسأاب ءارمحلا موحللا ريفوت
،«نطاوملا لوانتم يف نوكت
راعسسأا ّنأا ،ةراجتلا ريزو دكأاو
د˘ه˘سشت م˘ل ة˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا داو˘˘م˘˘لا
رهسش قÓطنا عم اريبك اعافترا

ءا˘ن˘ث˘ت˘سسا˘ب ،م˘˘ير˘˘كلا نا˘˘سضمر
،جراخلا نم ةدروتسسملا داوملا

يتلا داوملا لك نأا ىلإا اريسشم
ةدوجو˘م ن˘طاو˘م˘لا ا˘ه˘جا˘ت˘ح˘ي
مطامط˘لا نأا ا˘ح˘سضو˘م ،ةر˘فو˘ب
تلجسس نم ط˘ق˘ف «ة˘عر˘ق˘لا»و
ع˘م ا˘ن˘ماز˘ت ظو˘ح˘ل˘م ا˘عا˘ف˘ترا
بب˘˘سسب ،ل˘˘ي˘˘˘سضف˘˘˘لا ر˘˘˘ه˘˘˘سشلا
ن˘ي˘تا˘ه ى˘ل˘ع ر˘ي˘ب˘كلا لا˘ب˘˘قإ’ا
لحم ا˘ت˘نا˘ك نا˘ت˘ل˘لا ن˘ي˘تدا˘م˘لا

ر˘مأا ه˘نأا ى˘لإا ا˘ت˘˘ف’ ،ة˘˘برا˘˘سضم
را˘ج˘ت˘لا ة˘ب˘قا˘ع˘م˘ب ه˘ح˘˘لا˘˘سصم
.نيبراسضملا

نأا ،ق˘يزر لا˘م˘ك زر˘بأا ا˘˘م˘˘ك
ةبعسش يف مكحتت ’ هحلاسصم
ر˘سضخ˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ع˘يزو˘˘ت˘˘لا

˘˘مو˘˘ح˘˘ل˘˘لا اذ˘˘كو ه˘˘كاو˘˘˘ف˘˘˘لاو
ن˘م تسسي˘ل ا˘˘ه˘˘نأ’ ،ءار˘˘م˘˘ح˘˘لا
،ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ةرازو سصا˘˘سصت˘˘خا

ع˘سضو م˘ت˘ي˘سس ه˘˘نأا ى˘˘لإا ا˘˘ت˘˘ف’
قاوسسأ’ا طبسضل تامزيناكيم
دح عسضو فد˘ه˘ب ا˘ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘تو
ثد˘ح˘تو ،ى˘سضو˘ف˘ل˘ل ي˘ئا˘˘ه˘˘ن
هترئاد لمع نع ،ةراجتلا ريزو
نم ددع عم قيسسنتلاب ةيرازولا
سصي˘ل˘ق˘ت ل˘جأا ن˘م ،تارازو˘˘لا
ذ˘خأ’ا ع˘م دار˘ي˘ت˘سس’ا ةرو˘تا˘˘ف
’ يتلا داوملا رابتع’ا نيعب
.ايلحم اهجاتنإا نكمي

،ق˘يزر لا˘م˘ك فر˘˘ت˘˘عا اذ˘˘ه
نكمتي مل هنأاب ،ةراجتلا ريزو
يتلا دوعولا سضعبب ءافولا نم
ميظنت رارغ ىلع اهميدقت مت
تاي’و˘لا ل˘ك ي˘ف سضرا˘ع˘م˘لا

ع˘˘ي˘˘ب˘˘لا تاءار˘˘جإا ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘˘تو
بب˘˘سسب كلذو ،ي˘˘ل˘˘سضا˘˘ف˘˘ت˘˘˘لا
ي˘ف ادد˘سشم ،ر˘ج˘ح˘لا تاءار˘جإا
ةرور˘سض ى˘˘ل˘˘ع قا˘˘ي˘˘سسلا تاذ

د˘ح ع˘˘سضوو قو˘˘سسلا ط˘˘ب˘˘سض

اسصوسصخ ،ةلسصاحلا ىسضوفلل
ع˘يزو˘ت˘لا ة˘ب˘ع˘˘سشب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت ا˘˘م
نوكي يتلا ،راعسسأ’ا ىسضوفو
.اهيف رود نينطاوملل

فرعت مل راعسسألا
ةنراقم اريبك اعافترإا

ةقباسسلا تاونسسلاب
نأا˘ب ،ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا فا˘˘سضأاو

ا˘عا˘ف˘ترا فر˘ع˘ت م˘˘ل را˘˘ع˘˘سسأ’ا
تاو˘ن˘سسلا ع˘م ة˘نرا˘ق˘م ار˘ي˘ب˘ك
تاذ ي˘˘ف ار˘˘ي˘˘سشم ،ة˘˘ق˘˘با˘˘˘سسلا
ةدوجوم ةرفولا نأا ىلإا قايسسلا
ام ءاو˘سس ،اد˘ج ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘م˘كب
داو˘م˘˘لا وأا ر˘˘سضخ˘˘لا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت
اريسشم ،ىرخأ’ا ةيكÓهتسس’ا
لعتسشت تناك راعسسأ’ا نأا ىلإا
،نا˘سضمر لو˘ل˘ح ل˘ب˘ق عو˘ب˘سسأا

سضع˘˘˘ب ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ط˘˘˘˘غ˘˘˘˘سضلاو
لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م تا˘˘˘جو˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ريغ ةيكÓهتسس’ا تايكولسسلا
سضعب راعسسأا ل˘ع˘ج ة˘ي˘ع˘قاو˘لا
رار˘غ ى˘ل˘˘ع ،ع˘˘ف˘˘تر˘˘ت داو˘˘م˘˘لا
اتناك نيتللا ةعرقلاو مطامطلا

نأا لبق ةريبك ةبراسضم لحم
ىلع اددسشم ،اددجم سضفخنت
ق˘ل˘خ˘ي ن˘م و˘˘ه ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا نأا
.نايحأ’ا سضعب يف ةبراسضملا

هنأاب ،ةراجتلا ريزو حسضوأاو
نا˘م˘سضل تاءار˘˘جإا ةد˘˘ع˘˘ب ما˘˘ق
مايأ’ا لÓ˘خ قو˘سسلا رار˘ق˘ت˘سسا
امب ،لي˘سضف˘لا ر˘ه˘سشل˘ل ى˘لوأ’ا
تا˘˘جر˘˘خ˘˘لا ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف
و˘ه ا˘ه˘ب ما˘ق ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا
ي˘ت˘لا ةرا˘يز˘لا د˘ع˘ب ،ا˘ي˘سصخ˘سش
رسضخلل ةلمجلا قوسسل هتداق
اري˘سشم ،كيرا˘فو˘ب˘ب ه˘كاو˘ف˘لاو
لك نأا ىلإا قايسسلا تاذ يف
ذاختا مت مهرذنأا نيذلا راجتلا
مهق˘ح ي˘ف ة˘ي˘با˘ق˘ع˘لا تاءار˘جإا

.موي51 ةدمل قلغلا رارغ ىلع
لمعلاو يرابجإا راعسسألا راهسشإا

عونمم ةديازملا ماظنب
عقاو نأا ىلع ريزولا ددسشو

ي˘˘ف «يو˘˘سضو˘˘ف˘˘لا» را˘˘ج˘˘ت˘˘˘لا
Óئاق ،ريغتي نأا بجي رئازجلا
يراجتلا لمعلا ةقلخأا بجي»:

’ نوكلمي ’ راجتلا مظعمو
نم عون يأا ’و يراجت لجسس
باحسصأا نيكمت مغر ،قئاثولا
نأا ’إا ،هجولو نم حÓف ةقاطب
،ةقيثو يأا نوكلمي ’ ريثكلا

ةرتوفلاب نولماعتي ’ مهنأا امك
هانظح’ ام رطخأا »:افيسضم »
كيرافوب قوسس يف لقأ’ا ىلع
رمأا وهو ،ةد˘ياز˘م˘لا لا˘م˘ع˘ت˘سسا

تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت تيد˘سسأا ،عو˘ن˘˘م˘˘م
ةد˘˘ياز˘˘م˘˘لا ع˘˘ن˘˘م˘˘˘ل ة˘˘˘مرا˘˘˘سص
’إاو را˘ع˘سسأ’ا ر˘سشن ة˘يرا˘ب˘جإا˘ب

.«قوسسلا قلغ
هنأاب ،ثدحتملا تاذ دكأا امك

يف مكحتلا متي مل نآ’ا دحلو
ة˘ب˘سسن˘لا˘˘ب ع˘˘يزو˘˘ت˘˘لا ة˘˘ب˘˘ع˘˘سش
اذ˘˘كو ه˘˘كاو˘˘ف˘˘لاو ر˘˘سضخ˘˘˘ل˘˘˘ل
هنأاب افسشاك ،ءار˘م˘ح˘لا مو˘ح˘ل˘لا

فلم حتف متيسس ناسضمر دعبو
ن˘ل ا˘هد˘ع˘بو ،قاو˘سسأ’ا ة˘ق˘ل˘خأا
هيف رفوتت نم ’إا قوسسلا لخدي
ةفرعم عم ،ةينوناقلا طورسشلا

جتنملا نم جوتنملا ريسس طخ
موحللا هيف امب كلهتسسملا ىلإا
نأا ى˘˘ل˘˘ع ادد˘˘سشم ،ءار˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا
ناك يتلا ةيد˘يد˘ح˘لا ة˘سضب˘ق˘لا
ةباسصعلا عم ء’ؤو˘ه ا˘ه˘سضر˘ف˘ي
ة˘لود ا˘ه˘ل˘ح˘م تل˘حو ،ته˘ت˘˘نا
سضر˘ف˘ي ن˘ل ثي˘ح˘˘ب نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
ىلع هقطنم حÓفلا وأا رجاتلا
ةرازو نأاب قيزر دكأاو ،ةلودلا
عيسسو˘ت رار˘ق تن˘م˘ث ،ةرا˘ج˘ت˘لا
ةسصخرملا ةيراجتلا تاطاسشنلا
ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا ل˘˘ظ ي˘˘ف ،ل˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ل
ميدق˘ت دد˘سصب ي˘هو ،ي˘ح˘سصلا
،ح˘ت˘ف˘ل˘ل تا˘ه˘ي˘جو˘ت˘˘لا سضع˘˘ب

عم ل˘ما˘ع˘ت˘ت ا˘ه˘نأاو ا˘سصو˘سصخ
،ة’و˘لاو ة˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم
مت˘ي ن˘ل ح˘ت˘ف˘لا نأا ى˘لإا ار˘ي˘سشم
،نينطاوم˘لا سضع˘ب ن˘ظ˘ي ا˘م˘ك
ف˘ق˘˘سس ع˘˘فر ع˘˘م م˘˘ت˘˘ي˘˘سس ل˘˘ب
نأا را˘ج˘ت˘لا ى˘ل˘عو طا˘ي˘˘ت˘˘ح’ا
ةي˘ئا˘قو˘لا طور˘سشلا˘ب او˘مز˘ت˘ل˘ي
.نئابزلل وأا مهل ةبسسنلاب ءاوسس

ريزولا دكأا رخآا قايسس يفو
ه˘ب˘سش ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ة˘كر˘ح˘لا نأا˘ب
ن˘كم˘ي ’و ،ا˘ي˘م˘لا˘ع ة˘ف˘قو˘ت˘م
ةرا˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘ع ثيد˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا
نأا ا˘˘ح˘˘سضو˘˘˘م ،ة˘˘˘ي˘˘˘جرا˘˘˘خ˘˘˘لا
ةرور˘سضب تب˘لا˘ط ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا
يتلا تاجو˘ت˘ن˘م˘لا ل˘ك ر˘ي˘فو˘ت
كلذو ،نويرئاز˘ج˘لا ا˘ه˘جا˘ت˘ح˘ي
ةرو˘˘تا˘˘ف سضي˘˘ف˘˘خ˘˘ت ل˘˘ظ ي˘˘ف
،ر’ود رييÓم رسشعب داريتسس’ا

ير˘˘ج˘˘ي يذ˘˘لا فد˘˘ه˘˘˘لا و˘˘˘هو
عم قيسسنتلاب ايلاح هيلع لمعلا

ذخأ’ا عم ،تارازولا نم ددع
’ يتلا داوملا رابتع’ا نيعب

اريسشم ،ايلحم ا˘ه˘جا˘ت˘نإا ن˘كم˘ي
رارقلا لظ يفو رئازجلا نأا ىلإا
فيقوت م˘ت سسي˘ئر˘ل˘ل يدا˘ي˘سسلا
،تا˘جو˘ت˘ن˘م˘لا سضع˘ب ر˘يد˘سصت
سصلقت ول ىتحو هنأاب ادكؤوم
حاج˘ن ي˘ن˘ع˘ي ’ كلذ˘ف ز˘ج˘ع˘لا
.يئانثتسسا عسضول لب يحÓسصإا
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ز.لامج / ح.ميلسس

،قباسس تقو يف تاموكحلاو راجتلا نيب ةدئاسس تناك يتلا ةيديدحلا ةسضبقلا نإا ،ةراجتلا ريزو ،قيزر لامك لاق
.ةميدقلا «ةباسصعلا» صسيلو ةلودلا نوهجاوي مهنأا اوعي نأا مهيلع مهنأا ازربم ،ةديدجلا رئازجلا يف رركتت نل

يتلا ةلحرملا نأا دكأا
يعدتسست رئازجلا اهتلسصو

ةيعامج ةعانم
يئزجلا فانئتضس’ا» :يناكرب طاقب
دوهجب رضضي نل ةيراجتلا ةطضشنأÓل

«انوروك ىلع ةرطيضسلا
،يناكرب طاقب روتكدلا حسضوأا

دسصرل ةينطولا ةنجللا وسضع
رارقإا نأا ،رئازجلاب انوروك
فانئتسسا ةيمومعلا تاطلسسلا

نل ،ةيراجتلا ةطسشنألا صضعب
ةلوذبملا تادوهجملاب ّرسضي
نأل ،ءابولا ىلع ةرطيسسلل
رئازجلا اهتلسصو يتلا ةلحرملا

نوكي ،ةيعامج ةعانم يعدتسست
مارتحاب امزلم درف لك اهيف
.ةيحسصلا تاءارجإلا
دسصرت ةنجللا نأا ،يناكرب دكأا
موقي اميف ،ةيحسصلا ةيعسضولا
تاءارجإلا رارقإاب لوألا ريزولا
تاءارجإلا نيب نزاوت يتلا
ةيسسايسسلاو ةيحسصلا

:لوقي فاسضأاو ،ةيداسصتقلاو
تدارأا دق ةموكحلا نوكت»
بناجلا ىلع ةمزألا عقو فيفخت
صضعب تداعأا امك ،يداسصتقلا
ةيسساسسأا ربتعت يتلا ةطسشنألا
مارتحا ةطيرسش ،نطاوملل
لبق نم ةيئاقولا دعاوقلا
نأا يناكرب فسشكو ،«نطاوملا
لثمتت ،ايلاح ةيئابولا ةيعسضولا

لسضفب ءابولا زكرمت يف
ىرج يتلا ةماهلا تارارقلا
نم ،بسسانملا تقولا يف اهذاختا

تاعماجلاو صسرادملا قلغ لÓخ
فقوو يوجلا ناريطلا قيلعتو
امك.اهريغو لقنلا ةكرحل لماسش
ةينطولا ةنجللا وسضع زربأا
نأا ،رئازجلاب انوروك دسصرل
،نطاوملا يف نمكي مويلا رودلا

ةايحلا نم عون ةداعتسسا نأا ثيح
نأاو ،ايمتح ارمأا تاب ةيداعلا
ةداعتسسل ةيملعلا ةرظنلا

يسضقت ،ةايحلل ةيجيردت
ةعانملا» ـب مازتللا ةرورسضب
رارقتسسلا لجأا نم ،«ةيعامجلا

نم ايلاح ةدوسصرملا ماقرألا يف
ىلع لمعلاو ،ءابولا راسشتنا ثيح

ايئاهن هلاوز ةياغ ىلإا اهسصيلقت
يتلا ةيئاقولا دعاوقلا مارتحاب
.عيمجلا اهب مزتلي

ع.لÓب

،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو تررق
ةيطايتح’ا مئاوقلاب لمعلا ديدمت
فيظوت ةقباسسم يف ني˘ح˘جا˘ن˘ل˘ل
طسسوتملا نيروطلا يف7102
ةسصخر تكتفا نأا دعب ،يوناثلاو
ي˘مو˘م˘ع˘لا ف˘ي˘ظو˘لا ن˘م ة˘ي˘نا˘˘ث
دسسل ،نييطايتح’اب داج˘ن˘ت˘سسÓ˘ل
ى˘˘لإا ءو˘˘ج˘˘ل˘˘لا مد˘˘عو رو˘˘غ˘˘˘سشلا

ىلإا ةيجراخ في˘ظو˘ت تا˘ق˘با˘سسم
.مئاوقلا ذافنتسسا ةياغ

ة˘ف˘ي˘ظو˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا
ا˘سصي˘خر˘ت ترد˘سصأا ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
هعون نم ينا˘ث˘لا و˘ه ا˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا
م˘˘ئاو˘˘ق˘˘لا˘˘ب ل˘˘م˘˘ع˘˘لا د˘˘يد˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ل
ن˘˘يرو˘˘ط˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘طا˘˘ي˘˘ت˘˘˘ح’ا
ىلإا طقف يو˘نا˘ث˘لاو ط˘سسو˘ت˘م˘لا

كر˘ح˘ت ءا˘جو ،ا˘هذا˘ف˘ن˘ت˘سسا ة˘يا˘˘غ
ةيفل˘خ ى˘ل˘ع ،لا˘م˘سشو˘ب ح˘لا˘سصم
،ةيبرتلا ةرازو هب تمدقت بلط
مل يتلا مئاوقلاب لمعلا ةلسصاومل
زجعلا لباقم ،دعب اهذافنتسسا متي
نيذه يف لجسسملا ريطأاتلا يف
نأا املع ،نيتيميلعتلا نيتلحرملا
نيحجانلا نييطايتح’ا ةذتاسسأ’ا
اوناك7102 فيظوت ةقباسسم يف
مامأا تاجاجتحا ةدع اومظن دق
مهقحب ةبلا˘ط˘م˘ل˘ل ،ةرازو˘لا ر˘ق˘م
د˘سسو ةر˘غا˘سشلا بسصا˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
ع˘ي˘م˘ج ي˘ف ل˘˘ج˘˘سسم˘˘لا ز˘˘ج˘˘ع˘˘لا
ء’ؤوه ددهو ،ةيميلعتلا راوطأ’ا
متي مل ام عراسشلا ىلإا جورخلاب

ديدمت رارق نع ايمسسر نÓعإ’ا
مه˘ح˘ن˘مو م˘ئاو˘ق˘لا هذ˘ه˘ب ل˘م˘ع˘لا
بسصا˘ن˘˘م˘˘لا د˘˘سس ي˘˘ف ة˘˘يو˘˘لوأ’ا
ءوجللا ن˘م ن˘يرذ˘ح˘م ،ةر˘غا˘سشلا
تا˘˘˘˘ق˘˘˘˘با˘˘˘˘سسم ى˘˘˘˘لإا كلذ لد˘˘˘˘˘ب
مهقح نم مهئا˘سصقإاو ف˘ي˘ظو˘ت˘لا
ز˘ج˘ع˘لا ة˘ي˘ط˘غ˘ت ي˘ف عور˘˘سشم˘˘لا
عي˘م˘ج˘ب ر˘ي˘طأا˘ت˘لا ي˘ف ل˘ج˘سسم˘لا
ةجرد بسسحب ،ةيميلعتلا راوطأ’ا
ء’ؤو˘ه ه˘جو ا˘م˘ك ،قا˘ق˘ح˘˘ت˘˘سس’ا

هودسشان ،ةيبرتلا ريزو ىلإا ةلاسسر
ل˘ج˘ع˘ت˘سسم˘لا ل˘خد˘˘ت˘˘لا˘˘ب ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف

مÓتسسا نم مهنيكمتو مهفاسصنإ’
زجع˘لا ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب م˘ه˘ب˘سصا˘ن˘م
ىكتسشاو ،ريطأاتلا يف لجسسملا
ف˘سسع˘ت ن˘م ة˘لا˘سسر˘لا با˘ح˘˘سصأا
مهقح نم مهتمرح يتلا ،ةرادإ’ا
نيحجان مهنأا مغر فيظوتلا يف
يتنسسل فيظوتلا يتقباسسم يف
.8102و7102

،يئادتب’ا روطلا سصخي اميفو
فيظوتل ةقباسسم مي˘ظ˘ن˘ت م˘ت˘ي˘سس
ةيطغتل يئادتب’ا ميلعتلا ةذتاسسأا
يذ˘لا ،بسصا˘ن˘م˘لا ي˘ف رو˘˘غ˘˘سشلا
،نطولا تا˘ي’و ة˘ي˘ب˘ل˘غأا ه˘فر˘ع˘ت

ةيئ’ولا ريراقتلا هتد˘كأا ا˘م˘ب˘سسح
نأا امل˘ع ،ة˘يا˘سصو˘لا تغ˘ل˘ب ي˘ت˘لا
دعب نوكيسس ة˘ق˘با˘سسم˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت
ءابو ىلع ءاسضقلاو ةحئاجلا ءاهنإا

 .انوروك
ز.لامج

يوناثلاو طسسوتملاب ةسصاخلا بسصانملا لجأا نم نييطايتحلا مئاوق لÓغتسسا

«انوروك» ةحئاج يطخت دعب يئادتب’ا ةذتاضسأا فيظوتل ةقباضسم

يلاعلا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةرازو تعد
ءا˘˘سسؤور ،ي˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا ثح˘˘˘ب˘˘˘لاو
،تاعماج˘ل˘ل ة˘يو˘ه˘ج˘لا تاود˘ن˘لا
دعب ام ةيجيتارتسسا يف ريكفتلاب

اراثأا كرتتسس يتلا ،انوروك ةحئاج
ةيداسصتقإ’ا ةايحلا ىلع ةميخو
ربع اذهو ،ةيفاقثلاو ةيعامتجإ’او
لاجملا اذه يف تاحارتقإا ميدقت
.ةمزأ’ا زواجتل

ر˘˘يزو˘˘لا ح˘˘لا˘˘˘سصم تح˘˘˘سضوأا
اهب تقربأا ةلا˘سسر ر˘ب˘ع ،رو˘ت˘ي˘سش
ة˘˘يو˘˘ه˘˘ج˘˘˘لا تاود˘˘˘ن˘˘˘لا ءا˘˘˘سسؤور
ا˘ه˘ي˘ل˘ع تع˘˘ل˘˘طإا ،تا˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘ل˘˘ل
سسور˘ي˘˘ف را˘˘سشت˘˘نإا نأا ،«مÓ˘˘سسلا»
ةميخو ارا˘ثأا كر˘ت˘ي˘سس «ا˘نورو˘ك»
ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قإ’ا ةا˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
عفدي ام ،ةيفاقثلاو ةيعامتجإ’او
عورسشلاو يتاذ مييقت ءارجإا ىلإا
ام ةيجيتارتسسا يف ريكفتلا يف
تب˘لا˘طو ،ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج د˘ع˘˘ب
بر˘˘قأا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘تا˘˘فاو˘˘م ةرازو˘˘˘لا
لو˘ح ل˘سصف˘م ر˘ير˘˘ق˘˘ت˘˘ب ،لا˘˘جآ’ا
عسضو ةيلمعل ةيلاحلا ةيعسضولا
طخلا ىلع ةيجوغاديبلا دراوملا
ددع كلذ يف ن˘يزر˘ب˘م ،ي˘م˘قر˘لا
عور˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لاو سسورد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا

نأا بج˘ي ا˘م˘ك ،تا˘˘سصسصخ˘˘ت˘˘لاو
ىد˘م ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت˘˘لا اذ˘˘ه ن˘˘م˘˘سضت˘˘ي
نم طمنلا اذهل ةبلطلا ةباجتسسإا
تدكأاو ،ةيمهأا هل يذلا ميلعتلا

ةرورسض ىل˘ع ،رو˘ت˘ي˘سش ح˘لا˘سصم
نآ’ا ن˘˘م د˘˘ي˘˘ج˘˘لا ر˘˘ي˘˘˘سضح˘˘˘ت˘˘˘لا

ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ح˘˘جا˘˘ن˘˘لا لا˘˘ب˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسإ’
بسسح ،Ó˘ب˘ق˘ت˘سسم ا˘˘يرو˘˘لا˘˘كب˘˘لا

يتلا تارا˘ب˘ت˘خإ’ا ءار˘جإا ة˘ما˘نزر
تارار˘˘˘ق را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف د˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘ت
نأا ةعماجلا ىلع ثيح ،ةموكحلا
جاو˘فأا لا˘ب˘ق˘ت˘سس’ ةز˘ها˘ج نو˘كت
ح˘م˘سست تا˘ي˘لآا ع˘سضو˘ب ة˘ب˘ل˘˘ط˘˘لا
ةدا˘˘يز˘˘ب ،ماود˘˘لا ما˘˘ظ˘˘ن ع˘˘سضو˘˘˘ب
ىلإا ءوجللاب باعيتسس’ا تاردق
سصسصح˘˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘˘ت ةدا˘˘˘˘˘˘عإا
مادختسسا ةيناكمإا عم ،ةيميلعتلا
لمكمك ة˘ي˘سضار˘ت˘ف’ا ة˘ع˘ما˘ج˘لا
اهرابتعإاب ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ة˘ع˘ما˘ج˘ل˘ل

ميدقتب ةبلاط˘م ،ا˘يرور˘سض ارا˘ي˘خ
اذهب قلعتي ام لك يف مهتاحارتقا
.بناجلا

هذه حاجنإ’ هنأا ،روتيسش دافأاو
راطإا يف سصرحلا بجي ،ةردابملا
ى˘ل˘ع ة˘ي˘كرا˘سشت˘لا ة˘ي˘ج˘˘ه˘˘ن˘˘م˘˘لا
ير˘يد˘م˘ل ي˘سصخ˘˘سشلا د˘˘ن˘˘ج˘˘ت˘˘لا
،ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا

ةذتاسسأ’ا عم يلعفلا طارخن’او
لجأا يف هتافاوم عم نيثحابلاو
،يلوأا ريرق˘ت˘ب ا˘مو˘ي51 ها˘˘سصقأا

رسصان˘ع˘لا ن˘م ر˘سصن˘ع ل˘ك لو˘ح
نمسضتي ثيح ،اهلوانت مت يتلا

،ةيسسيئر˘لا تا˘حار˘ت˘ق’ا سصخ˘ل˘م
ل˘ك ن˘م ي˘ئا˘ه˘ن ر˘ير˘ق˘ت عور˘سشم
يام رهسش ةياهن يف ةيوهج ةودن
.لبقملا

ك.اسضر

ةمزألا زواجتل لاجملا اذه يف تاحارتقإا ميدقت ربع
 ريكفتلا ىلإا وعدت يلاعلا ميلعتلا ةرازو

انوروك ةحئاج دعب ام ةيجيتارتضسا يف

ةيلاحلا ةريتولا صسفنب كÓهتسسلا رارمتسسا لاح يف
طفنلا نم رئازجلا نوزخم» :ةقاطلا ريزو

«ةنضس72 ةدمل يفكي
ر˘˘يزو ،با˘˘قر˘˘ع دـم˘˘ح˘˘م د˘˘كأا

ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘طا˘ي˘ت˘حا نأا ،ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا
0431 غلبي ط˘ف˘ن˘لا ن˘م ي˘لا˘ح˘لا

اذ˘ه نأا ى˘لإا ار˘ي˘سشم ،ن˘ط نو˘ي˘ل˘م
،ليمرب رايلم01 لداعي مجحلا

.ةنسس72 ةدمل يفكي هنأاو
ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف ،ر˘˘يزو˘˘لا لا˘˘قو

نأا ،سسمأا ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ة˘˘˘عاذإÓ˘˘˘ل
لورت˘ب˘لا ن˘م ر˘ئاز˘ج˘لا نوز˘خ˘م˘لا

ي˘ف رار˘م˘ت˘سس’ا لا˘ح ي˘ف ي˘ف˘كي
،ةيلاحلا ةريتولا سسفنب هكÓهتسسا
اميف امأا ،ةمداقلا ةنسس72 ةدمل
نأا ةقاطلا ريزو دافأا ،زاغلا سصخي
8632 غ˘ل˘ب˘ي ي˘لا˘ح˘لا ي˘طا˘ي˘ت˘حا

نأا ىلإا اريسشم ،بعكم رتم رايلم
نط نويلم062 كلتمت رئازجلا

.تافثكملا نم
ز.لامج



ءا˘˘ب˘˘نأ’ا ة˘˘لا˘˘˘كو تح˘˘˘سضوأا
فيقوتلا رمأا نأا ،ة˘ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لا

ةداغ ةيسضاقلا فرط نم ءاج
بقع ،نانبل لبج يف ،نوع
يف اهترجأا يتلا تاقيقحتلا

،سشو˘سشغ˘م˘لا دو˘قو˘لا ف˘ل˘˘م
ح˘سضف ن˘ع تر˘ف˘سسأا ي˘ت˘لاو
تايلمع يف ةريبك تابعÓت
ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت اذ˘˘كو ،ر˘˘يد˘˘˘سصت˘˘˘لا

مهلج نانبل ي˘ف ن˘ي˘لوؤو˘سسم
ىواسشرل ةقاطلا عاطق يف
ي˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘سسم را˘˘˘˘ب˘˘˘˘ك ن˘˘˘˘˘م
ةطسشانلا ةيطفنلا تاكرسشلا

،ةي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لا ي˘سضارأ’ا ى˘ل˘ع
ة˘ح˘ي˘سضف˘لا هذ˘˘ه نأا ا˘˘م˘˘ل˘˘ع
ءاسسم غارفإا بقع ترجفت
ريغ دوقو ةرخابل سسمأا لوأا

لومعملا ريياعم˘ل˘ل ق˘با˘ط˘م
قب˘سس ا˘م ءو˘سض ى˘ل˘عو.اهب
اهتاذ ةيسضاقلا ترمأا ،هركذ

ي˘ف ن˘˘ي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا ع˘˘سضو˘˘ب
ى˘لإا ،ي˘طا˘ي˘ت˘˘حإ’ا سسب˘˘ح˘˘لا

ى˘ل˘ع ل˘ي˘لا˘ح˘ت ءا˘جرإا ن˘ي˘˘ح

دو˘˘˘˘قو˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م تا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع
.تاقيقحتلا لامكتسسإاو

watan@essalamonline.com

5 9272ددعلا ^1441 ناضضمر40ـل قفاوملا0202 ليرفأا72نينثإلاثدحلا

ةددعتم ةيطفن تاكرضشب لوؤوضسم61 ةقفر يطايتحلا شسبحلا نهر عضضو

سشوضشغم دوقوب قلعتت داضسف ةيضضق يف نانبلب «كارطانوضس» ريدم فيقوت

ط.ةراضص

تآاضشنملاو تاكرضشلا نم ديدعلا تاراطإا اذكو يلوؤوضسمو يفظوم نم اضصخضش71 ،نانبل يف ةينمألا تاهجلا تفقوأا
.توريب يف «كارطانوضس» ةكرضش ريدم مهنيب نم ،داضسف اياضضق يف مهطروتل اهبارت ىلع ةطضشانلا ةيطفنلا

ةريخألا هضسافنأا ظفل
ارثأاتم ىفضشتضسملاب

ةغيلبلا هتاباضصإاب
ةلآا لخاد سصخشش لتقم
يديشسب تنمشسإلا طلخل

مناغتشسم يف رشضخل
حلاضصم شسمأا تلخدت
ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا
يف رضضخل يديضسب ةيندملا

ذاقنإل ،مناغتضسم ةيلو
25 رمعلا نم غلبي شصخضش
طلخ ةلآا لخاد قلع ةنضس
روط نكضسمب تنمضسلا
ةنيدم طضسوب زاجنلا
مت ثيح ،رضضخل يديضس
ةعرضسلا حانج ىلع هلقن
ظفل نيأا ىفضشتضسملا ىلإا
ارثأاتم ةريخألا هضسافنأا

.ةغيلبلا هحورجب
ن.ةيدعضس نب

تانوراب3ـب ةحاطإلا
زجحو ناضسملت يف تاردخم

ةداملا شسفن نم غلك98
غلك02و ريطانق5 طبشض
راششبب جلاعملا فيكلا نم
رضصانع شسمأا لوأا طبضض

شسارحو ينطولا كردلا
ينب ةقطنمب ،دودحلا

5 ،راضشبب ةيدودحلا فينو
فيكلا نم غلك02و ريطانق
راجت3 اوفقوأاو ،جلاعملا

98 زجحو ،تاردخم
ةداملا شسفن نم امارغوليك
.ناضسملتب
تحضضوأا ،ىرخأا ةهج نم
يف ،ينطولا عافدلا ةرازو
تملضست شسمأا اهل نايب
نأا ،هنم ةخضسن «مÓضسلا»
ينطولا ششيجلل زرافم
تضسارنمت نم لكب يبعضشلا

ةبكرم تطبضض ،فودنتو
تادعمو عفدلا ةيعابر
Óضضف ،بهذلا نع بيقنتلا

،دوقولا نم رتل048 نع
كردلا رضصانع طبحأا اميف
ةرجه ةلواحم ،ينطولا

اضصخضش21ـل ةيعرضش ريغ
.فراطلاب

ب.نيرضسن

قحل تقو يف لوثملل نوقابلا ليحأا اميف تقؤوملا شسبحلا مهنم3 عضضو

فراطلا يف سسابضسبلاب جلاعملا فيكلا نم غلك09 زجحو سصاخضشأا7 فيقوت
ثحبلا ةقرف حلاسصم تعسضو
ةي’و نمأاب «IRB» لخدتلاو
نوكتت ةباسصعل ادح فراطلا

بيرهت اوفرتحإا سصاخسشأا7 نم
ةقطنم نم اقÓطنإا تاردخملا
امارغ09 تزجحو ،سسابسسبلا

ةفاسضإ’اب ،جلاعملا فيكلا نم
ة˘ح˘ل˘سسأ’ا ن˘˘م ة˘˘نا˘˘سسر˘˘ت ى˘˘لإا
Óسضف ،ةرو˘ظ˘ح˘م˘لا ءا˘سضي˘ب˘لا

يف لثمي ماه يلام غلبم نع
.مو˘م˘سسلا هذ˘ه ع˘˘ي˘˘ب تاد˘˘ئا˘˘ع
ة˘قر˘ف˘لا تاذ ر˘سصا˘ن˘ع ل˘˘خد˘˘ت
دورو ر˘˘˘ثا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘مأ’ا

بير˘˘ه˘˘˘ت ن˘˘˘ع تا˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م
سصخسش ل˘ب˘ق ن˘م تارد˘خ˘م˘لا

مت م˘يد˘ق خو˘ك ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
ثيح ،يوسضوف لكسشب هؤوانب
رفسسأا اقيقحت ةطرسشلا تحتف
،ه˘ب ه˘ب˘ت˘سشم لوأا ف˘ي˘قو˘ت ن˘˘ع

6 ـب ة˘˘˘حا˘˘˘طإ’ا ة˘˘˘˘م˘˘˘˘ث ن˘˘˘˘مو
.نيرخآا سصاخسشأا

مامأا نيفوقو˘م˘لا لو˘ث˘م ىد˘لو
ة˘م˘كح˘م˘ل ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘سضا˘ق
ةم˘ه˘ت˘ب ،نا˘عرد˘ل˘ل تا˘يا˘ن˘ج˘لا
3 عسضو مت ،تاردخملا بيرهت
امي˘ف ،تقؤو˘م˘لا سسب˘ح˘لا م˘ه˘ن˘م
تقو يف لوثملل نوقابلا ليحأا

فلأا03 يلاو˘ح ز˘ج˘ح.قح’
ف’آا6و «ةمسشلا» نم سسيك
يديهم نباب يقرو بوك
سسيك فلأا03 يلاوح زجح مت
ف’آا6 اذ˘كو ،«ة˘م˘˘سشلا» ن˘˘م
ة˘ه˘جو˘م تنا˘˘ك ي˘˘قرو بو˘˘ك
ى˘˘ل˘˘˘ع كلذو ،ة˘˘˘برا˘˘˘سضم˘˘˘ل˘˘˘ل
سصخسشل كلم بآارم ىوتسسم
يف يديهم نب ةيدلبب نطقي
ترفسسأا ةي˘ل˘م˘ع ي˘ف ،فرا˘ط˘لا

009 نم رثكأا زجح نع اسضيأا
،بآارملا بحاسص.ةقÓح ةرفسش
ر˘ي˘تاو˘ف ه˘يد˘˘ل ن˘˘كت م˘˘ل يذ˘˘لا

هتعاسضب نم سصلختلل ططخ
،ةبراسضملا ةسسرامم مادختسساب
رجحلا ةسصرف كلذ يف امنتغم
هتسضرف يذلا يئزجلا يحسصلا
ن˘م ة˘ل˘م˘ج را˘طإا ي˘˘ف ة˘˘لود˘˘لا
ة˘ي˘مار˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘˘جإ’ا
ءا˘˘˘بو ي˘˘˘سشف˘˘˘ت ن˘˘˘م د˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل
ىلعو.ا˘ندÓ˘ب ي˘ف «ا˘نورو˘ك»

دادعإا مت ،هركذ قبسس ام ءوسض
بحا˘سص د˘سض ي˘ئا˘˘سضق ف˘˘ل˘˘م
ةمكحم ىلإا هليوحتو ،بآارملا
دريسس ثيح ناعردلاب تايانجلا

م˘ه˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع سصخ˘˘سشلا اذ˘˘ه
اذ˘ه ر˘˘ح˘˘ب ه˘˘ي˘˘لإا ة˘˘بو˘˘سسن˘˘م˘˘لا
.عوبسسأ’ا

دودرضش Îنع

سشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل ةزر˘˘ف˘˘م تن˘˘˘كم˘˘˘ت
قيسسنتلاب ،يب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا

˘ما˘ه˘م˘لا ةدد˘ع˘ت˘م ة˘قر˘ف˘لا ع˘م
نم ىلفد˘لا ن˘ي˘ع˘ب كرا˘م˘ج˘ل˘ل

ف˘ي˘كلا ن˘م غ˘ل˘˘ك05 ز˘ج˘˘ح
3 ن˘˘˘ع Ó˘˘˘سضف ،ج˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
،«وغنو˘ك» عو˘ن ن˘م تارا˘ي˘سس
اذ˘˘˘˘ه ،«يدوأا»و ،«ف˘˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘غ»
،كرا˘م˘ج˘لا ح˘لا˘سصم تزر˘˘بأاو
هذ˘ه نأا ،سسمأا ا˘ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف
اسضيأا تءاج ةيعونلا ةيلمعلا
ع˘م كر˘ت˘سشم ل˘˘م˘˘ع ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن
ةح˘فا˘كم˘ل ة˘يو˘ه˘ج˘لا ة˘قر˘ف˘لا
.فلسشلاب سشغلاو بيرهتلا

ةقرفلا تحاطأا ،ىرخأا ةهج نم
ةكبسشب ،فلسشلا نمأاب ةيئانجلا

تارد˘خ˘م˘لا ج˘يور˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘طو
نم غلك57 نم ديزأا تزجحو
.جلاعملا فيكلا

،مÓعإ’اب فلكملا حسضوأا اذه
ف˘ير˘˘سش ة˘˘طر˘˘سشلا ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م
تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف ،دو˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘ع

نأا ،سسمأا ا˘ه˘ب ى˘لدأا ة˘ي˘ف˘ح˘سص
د˘ع˘ب تءا˘˘ج ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه
د˘ي˘ف˘ت تا˘مو˘ل˘ع˘م لÓ˘غ˘˘ت˘˘سسا
ن˘˘˘م ة˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م طا˘˘˘سشن˘˘˘ب
ةرجا˘ت˘م˘لا دد˘سصب سصا˘خ˘سشأ’ا

ام تاردخملا نم ةيمك لقنو
قر˘˘سشو بر˘˘غ تا˘˘ي’و ن˘˘ي˘˘ب
ذا˘خ˘تا د˘˘ع˘˘بو ثي˘˘ح ،ن˘˘طو˘˘لا
ترسشاب ةينو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا
يت˘لا ا˘ه˘تا˘ير˘ح˘ت ة˘قر˘ف˘لا تاذ
6 ف˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت ن˘˘˘ع تر˘˘˘ف˘˘˘سسأا
ام مهرامعأا حوارتت سصاخسشأا
ءاهز زجحو ةنسس56و52 نيب
ف˘ي˘كلا ن˘م غ˘˘ل˘˘ك802.57
ةرايسس ىلإا ةفاسضإ’اب ،جلاعملا
ددعو ةيران ةجاردو ةيحايسس
.ةلاقنلا فتاوهلا نم
ف˘˘˘ل˘˘˘م لا˘˘˘م˘˘˘كت˘˘˘سسا د˘˘˘ع˘˘˘بو
ل˘ي˘حأا ،ة˘ي˘ئاز˘˘ج˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا
تاهجلا مامأا مه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا
 .فلسشلاب ةيئاسضفلا

ل.حلاضص / خ.نيدلا رضصن

كرامجلل ماهملا ةددعتم ةقرفو ششيجلل ةزرفم نيب ةكرتضشم ةيلمع راطإا يف
ىلفدلا نيعب جلاعملا فيكلا نم غلك05 زجح

فلضشلاب «ةلطز» غلك57 نم ديزأا زجحو تاردخملا جيورتل ةينطو ةكبضشب ةحاطإ’ا ^

بيسصأاو سصا˘خ˘سشأا4 ي˘فو˘ت
261 عوقو رثإا ،نورخآا612
ىوتسسملا ىلع رورم ثداح
ةعاسس84 ـلا لÓخ ينطولا
ح˘˘لا˘˘سصم تل˘˘˘جو ،ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا
ل˘ق˘ثأا ،ة˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا

ةافوب ةيادرغ ةي’وب ةليسصح
سصخسش  ةباسصإاو نيسصخسش
بÓقنا رثإا ىلع حورجب رخآا
مقر ينطولا قيرطلاب ةرايسس
ةيدلب يف ةروسصنم ةرئادب10
.لحفل يسساح
تل˘˘ج˘˘سس ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘˘ح˘˘لا تاد˘˘حو
قطانم ةدع يف لخدت3235
ىلع اذهو نطولا نم ةفلتخم
تا˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘كم ي˘˘˘ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت ر˘˘˘˘ثإا
فر˘˘˘ط  ن˘˘˘م ة˘˘˘˘ثاـغ˘˘˘˘ت˘˘˘˘سس’ا
تÓخدتلا هذ˘ه ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ت’ا˘ج˘م ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م تل˘˘م˘˘سش
ة˘ي˘ند˘م˘لا ةـيا˘م˘ح˘˘لا ة˘˘ط˘˘سشنأا
ثداو˘ح˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘˘م˘˘لا ءاو˘˘سس
،ةيلزن˘م˘لا ثداو˘ح˘لا رور˘م˘لا
دامخإا اذكو ،يحسصلا ءÓجإ’ا
.قئارحلا

تا˘طا˘سشن˘˘لا سصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو
راسشتنا نم ةياقولاب ةقلعتملا
تما˘˘ق ،«ا˘˘نورو˘˘ك» سسور˘˘ي˘˘ف
ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘˘ح˘˘لا تاد˘˘حو
ربع يسضاملا عوبسسأ’ا ةياهن

285 ـب ينطولا بارتلا ةفاك
ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت ة˘ي˘ل˘م˘˘ع
، ةي’و44 ربع نينطاوملا
ةرورسضب م˘هر˘كذ˘تو م˘ه˘ث˘ح˘ت
يحسصلا رجحلا دعاوق مارتحا

،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا د˘عا˘ب˘ت˘لا اذ˘˘كو
206 ـب مايقلا ىلإا ةفاسضإ’اب

44 ربع ةماع ميقعت ةيلمع
تا˘ئ˘سشن˘م ةد˘ع تسسم ة˘˘ي’و
ةسصاخو ،ة˘ي˘مو˘م˘ع ل˘كا˘ي˘هو
ة˘˘ي˘˘ن˘˘كسسلا تا˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا

تسصسصخ ن˘˘˘˘يأا ،عراو˘˘˘˘سشلاو
ةيا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا
نيتيلمع˘لا ن˘ي˘تا˘ه˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لا

ةي˘ند˘م ة˘يا˘م˘ح نو˘ع0063
.بترلا فلتخمب

ةيامحلا تادحو تلخدت امك

نم ةرتفلا سسفن لÓخ ةيندملا
تا˘˘فا˘˘ع˘˘سسإ’ا م˘˘يد˘˘ق˘˘˘ت ل˘˘˘جأا
سصاخسشأا34ـل ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘لوأ’ا

مهقاسشنتسسا ءارج ن˘ي˘ق˘ن˘ت˘خ˘م
نوبركلا ديسسكأا يداحأا زاغ
OCزاهج ن˘م ثع˘ب˘ن˘م˘لا

لخاد ءاملا ناخسسو ةئفدملا
ة˘ي’و ن˘م ل˘كب م˘ه˘˘ن˘˘كا˘˘سسم
،سصاخسشأا01 ة˘ل˘˘ي˘˘سسم˘˘لا

ةسسبت ،سصاخسشأا60 نازيلغ
50 ةدكيكسس ،سصاخسشأا60
40 ف˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سس ،سصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘سشأا
30 ةدي˘ع˘سس اذ˘كو ،سصا˘خ˘سشا
ة˘ن˘تا˘ب ن˘ع Ó˘سضف ،سصا˘خ˘سشأا

طاو˘غأ’او ،سصا˘˘خ˘˘سشأا30
د˘حاو سصخ˘سشو ،ن˘ي˘˘سصخ˘˘سش
،ة˘با˘ن˘ع تا˘ي’و ن˘م ل˘ك ي˘ف
ة˘˘˘˘ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا ،ل˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ج
ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا ،تل˘˘ي˘˘˘سسم˘˘˘سسي˘˘˘تو
ة˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ناو˘˘عأ’ ع˘˘ير˘˘سسلا
م˘هذا˘ق˘نإا˘ب ح˘˘م˘˘سس ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا

ناكملا نيع ي˘ف م˘ه˘فا˘ع˘سسإاو
ةلوبقم ةلاح يف مهليوحت مث
ة˘˘ي˘˘ح˘˘˘سصلا ز˘˘˘كار˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘لإا
.ةيلحملا

ةيامحلا تادحو تماقو اذه
قئارح50 دامخإا˘ب ،ة˘ي˘ند˘م˘لا

نم لكب ةفل˘ت˘خ˘مو ة˘ير˘سضح
،طاو˘˘غأ’ا ،ة˘˘ل˘˘ي˘˘˘م ،تا˘˘˘ي’و
،ةفلجلاو يقاوبلا مأا ،ةريوبلا

ةبا˘سصإا تف˘ل˘خ ق˘ئار˘ح˘لا هذ˘ه
ةجردلا نم قورحب نيتأارما
رثإا ىلع يقاوبلا مأاب ىلوأ’ا

يحب لزنم ةفرغب بسش قيرح
قو˘سس ة˘يد˘ل˘ب˘ب ن˘˘كسسم05
ةفلجلا ة˘ي’و˘ب ا˘مأا ،نا˘م˘ع˘ن˘لا
80 ة˘˘با˘˘سصإا ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست م˘˘ت˘˘ف
سسفنتلا يف قيسضب سصاخسشأا

لزن˘م˘ب بسش ق˘ير˘ح ر˘ثإا ى˘ل˘ع
ةرا˘م˘ع˘ل ثلا˘ث˘لا ق˘با˘ط˘لا ي˘ف
،ةفلجلا ةيدل˘ب˘ب ح˘ي˘بر˘ب ي˘ح˘ب
ي˘ف م˘ه˘فا˘ع˘سسإا م˘ت ا˘يا˘ح˘˘سضلا

يف مهليوحت مث ناكملا نيع
ز˘كار˘م˘لا ى˘لإا ة˘لو˘ب˘ق˘م ة˘لا˘ح
.ةيلحملا ةيحسصلا

ح.ماضستبإا

ةروطخلا ةتوافتم تاباضصإل نيرخآا612 شضرعت يف ببضست
نيموي فرظ يف سصاخضشأا4 ةايحب يدوي تاقرطلا باهرإا

ة˘˘˘طر˘˘˘سشلا ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘سصف تما˘˘˘˘ق
ير˘سضح˘لا ن˘مأ’ا˘ب ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا
ةياهن ،ىلفدلا نيع نمأاب ثلاثلا
في˘قو˘ت˘ب ،ي˘سضا˘م˘لا عو˘ب˘سسأ’ا
يف هطروت ةيفلخ ىلع سصخسش
رسشنب ةاتف ديدهتو زازتبإا ةيسضق

.«كوبسسيافلا» ىلع اهروسص
ينعملا فيقوت ةيلمع تءاجو
دعب ،ةنسس12 رمعلا نم غلابلا
ةاتف هدسض اهب تمدقت ىوكسش
12 ىرخأ’ا يه رمعلا نم غلبت
زازتبÓل اهسضرعت اهدافم ةنسس

ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا د˘ع˘بو ،د˘˘يد˘˘ه˘˘ت˘˘لاو
ةيط˘ب˘سضلا ل˘ب˘ق ن˘م ر˘سشا˘ب˘م˘لا
ةقرف عم قيسسنتلا˘ب ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا

،ةيتامولعملا مئارجلا ة˘ح˘فا˘كم
يذلا ،هيف هبتسشملا فيقوت مت
موقيل هتيحسضب هتقÓع لغتسسا
لوسصحلاب ماق ثيح ،اهزازتبإاب

001ـب ردقي يلام غلبم ىلع
،يلح ىلإا ةفاسضإا ميتنسس نويلم
اهل روسص رسشنب اهديدهت دعب

،لاقن˘لا ه˘ف˘تا˘ه˘ب ا˘ه˘كل˘م˘ي نا˘ك
كلت لوادت ينعملا نأا نيبتو

.هئاقدسصأا دحأا عم روسصلا
تاءار˘جإ’ا لا˘˘م˘˘كت˘˘سسا د˘˘ع˘˘بو
مامأا مدق ،ينعملا هاجت ةينوناقلا

ىد˘˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘˘ي˘˘˘كو
يذ˘لا ،ى˘ل˘فد˘لا ن˘ي˘ع ة˘م˘كح˘م
يسضاق ىلع ةيسضقلا فلم لاحأا
،ةمكحملا سسفن ىدل قيقحتلا

ع˘˘سضو˘˘˘ب هرود˘˘˘ب ر˘˘˘مأا يذ˘˘˘لاو
،تقؤوملا سسبحلا نهر باسشلا

ءايحلاب لخملا لعفلا ةيانج نع
.ريهسشتلاب ديدهتلا ةحنجو

خ.نيدلا رضصن

يلحو ميتنضس نويلم001 هحنم ىلع اهمغرأا
ىلفدلا نيعب «كوبضسيافلا» ىلع اهروضص رضشنب ةاتف ددهو زتبا باضشل سسبحلا

يجراخ˘لا ير˘سضح˘لا ن˘مأ’ا ح˘لا˘سصم تن˘كم˘ت
ثحبلل ةيناثلا ةقرفلا عم قيسسنتلاب ،نيغرسسمب
دح عسضو نم ،نارهو نمأ’ «IRB» لخدتلاو
91 زجح عم ،ةريطخ ةيمارجإا ةكبسش طاسشنل
نع Óسضف ،«فوتولوم» ةقراح ةيجاجز ةروراق
داوم ىلع يوتح˘ت ة˘ي˘كي˘ت˘سسÓ˘ب تارورا˘ق5
د˘ي˘˘سص ي˘˘ت˘˘قد˘˘ن˘˘ب بنا˘˘ج ى˘˘لإا ،ا˘˘سضيأا ة˘˘قرا˘˘ح
.عنسصلا يتيديلقت

ن˘مأ’ا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع تن˘˘كم˘˘ت ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
نم ،ةنيطنسسقب يلجنم يلع ةرئادب يرسضحلا
ىلع وطسسلاب تماق رارسشأا ةعومجم فيقوت
عاجرتسسا عم ،ةديدجلا ةنيدملاب ققسشلا دحأا

نم يلح ،ميتنسس نويلم09 قوفي يلام غلبم
تاودأ’ا ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘˘ب ،ر˘˘ف˘˘سصأ’ا ند˘˘ع˘˘م˘˘لا
.ةقرسسلا يف ةلمعتسسملا

يعفاضش ةميعن / ـه.رضصان

ةنيطنضسقب ميتنضس نويلم09 نم ديزأا عاجرتضساو رارضشأا ةعومجم فيقوت
نارهوب «فوتولوم» ةروراق91 زجحو ةريطخ ةيمارجإا ةكبضشب ةحاطإ’ا
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ةكرحلا نوؤوسشل داهج وبأا زكرم لسصاوي
براجت رسشن سسدقلا ةعماج يف ةريسسأ’ا
عوبسسأ’ا اذه ةقلحب رسشني ثيح ،ىرسسأ’ا
نم ةقراسشم دايز ررحملا ريسسأ’ا ةبرجت
. نينج ميخم

ةÒسسمو ةÒسس
د˘ي˘لاو˘م ،ة˘قرا˘سشم ن˘م˘حر˘لا د˘˘ب˘˘ع دا˘˘يز

جوز˘ت˘م ،ن˘ي˘ن˘ج م˘ي˘خ˘م ن˘م ،42/4/7691
ة˘يو˘نا˘ث˘لا ى˘ل˘ع تل˘سصح ،د’وأا3 يد˘˘لو
يف لمعأا ا˘ي˘لا˘حو ،ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا ي˘ف ة˘ما˘ع˘لا
.ةينطولا ةطلسسلا

ينطولا لمعلاب جامدنلا
ةعومجم ليكسشت مت2891 برح دعب

ثاد˘حا ى˘ل˘ع ءا˘˘ن˘˘ب ي˘˘تاذ ل˘˘كسشب ة˘˘يدر˘˘ف
ناك ثيح ركبم رمع يف نحنو برحلا

ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م ءا˘˘ن˘˘ب م˘˘˘ت .ما˘˘˘ع51 ير˘˘˘م˘˘˘ع
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا لا˘˘م˘˘ع’ا ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘˘سشم˘˘˘لاو
م˘ت م˘ث ،بر˘ح˘لا ر˘ثأا ى˘ل˘˘ع تا˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف˘˘لاو
تحت لمعلاو حتف ميظنت ىلا مامسضن’ا

يمسسر لكسشب لمعلاو3891 يف اهتلظم
.مظنمو

لاقتع’ا ةلحرم
م˘˘˘ت ،4/3/4891 ي˘˘ف لو’ا لا˘˘ق˘˘ت˘˘˘ع’ا

˘ماود˘لا لÓ˘خ ة˘سسرد˘م˘˘لا ن˘˘م ي˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘عا
ن˘م تا˘فار˘ت˘عا ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ن˘˘ب ،ي˘˘سسرد˘˘م˘˘لا

،سصاخسشأا5 نم ةنوكم ةيبابسش ةعومجم
سسرحو ةطرسشلا نم ةوق تمحتقا ثيح
ة˘سسرد˘م˘لا ةر˘يد˘م ن˘م نذا او˘ب˘˘ل˘˘ط دود˘˘ح
قيقحت ىلا يذخأا مت .فسصلا نم يلاقتعاب

قر˘غ˘ت˘سسا ،(سسا˘ي˘لا) ق˘ق˘ح˘م˘لا ع˘م ،ن˘ي˘ن˘ج
قيقحت ناك ةيادبلا يف ،موي81 قيقحتلا
،،ةروسصامب قيلعتلاو ،حبسشلاو ،يباوجتسسا
نم ريفاسصعلا ىلا سضرعتلا مت .ةنازخلا

،قيق˘ح˘ت˘لا تا˘سسكإا ى˘لإا م˘هرا˘سضحإا لÓ˘خ
نم سصلختلل فار˘ت˘ع’ا˘ب عا˘ن˘قإ’ا او˘لوا˘ح
قيقحتلاب ةماعلا انتفاقث ببسسبو بيذعتلا
انفيقوت مت .مهعم فارتعÓل  عسضخن مل
رو˘سضحو ،يز˘كر˘م˘لا ن˘ي˘˘ن˘˘ج ز˘˘كر˘˘م ي˘˘ف
،ةاسضق3 دو˘جو ي˘ف ،ة˘ير˘كسسع ة˘م˘كح˘م
م˘˘كح˘˘لا م˘˘تو ،تا˘˘سسل˘˘ج3 تقر˘غ˘˘ت˘˘سسا
داو˘ج ي˘ما˘ح˘م˘لا ع˘م ،تا˘˘ب˘˘ثا تا˘˘سسل˘˘ج˘˘ب
تاجاجز ءاق˘لا ة˘ه˘جو˘م˘لا م˘ه˘ت˘لا˘ب سصنو˘ب

5ب مكحلا مت .يركسسع بيج ىلع ةقراح
فقو2و يلعف تاونسس3اهنم تاونسس
دي˘ن˘جو ن˘ي˘ن˘ج ي˘ف م˘هؤوا˘سضما م˘ت ،ذ˘ي˘ف˘ن˘ت
نجسس نم ترر˘ح˘تو ،ة˘ل˘مر˘لاو ل˘ي˘ل˘خ˘لاو
.7891 يف دينج

Êاثلا لاقتعلا
ىلع ءانب يلاقتعا مت8891 ماع يف

يف ا˘ي˘تاذ ي˘م˘ي˘ل˘سست م˘ت˘ف ي˘تو˘خا لا˘ق˘ت˘عا
،ىلو’ا ةسضاف˘ت˘ن’ا ةر˘ت˘ف ي˘ف ة˘ع˘طا˘ق˘م˘لا

متو ،ةئيسس ةلماعم لÓتح’ا ةلماعم تناك
ل˘ي˘ل˘خ ق˘ق˘ح˘م˘لا ع˘م ،ي˘ناد˘ي˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘لا

باوجتسسا قيقخت ناك ، عوبسسا تثكمو
،يرادا ى˘لا ل˘يو˘˘ح˘˘ت˘˘لا م˘˘ث ،او˘˘جو لاؤو˘˘سس
يخأا لاقتعاب طغسضلاب ديدهتلل تسضرعتو
ىلا مث ةعرافلا ىلا يليوحت مت .سضيرملا
تلز˘ن .رو˘ه˘سش6 ةد˘˘م˘˘˘ل يرادا بق˘˘˘ن˘˘˘لا

د˘˘حاو سضا˘˘ق دو˘˘جو˘˘ب بق˘˘ن˘˘لا ة˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م
فان˘ئ˘ت˘سسا ة˘سسل˘جو ن˘ي˘ت˘سسل˘ج تقر˘غ˘ت˘سسا
رارج ريهز يماحملا ناك .(تارباخم مكح)
حتف لوؤو˘سسم ي˘ن˘نا˘ب م˘ه˘ت˘لا ن˘ع ع˘فاد˘م˘لا
تار˘ها˘ظ˘م ،ةرا˘ج˘ح˘لا ءا˘ق˘لا ،م˘˘ي˘˘خ˘˘م˘˘لا˘˘ب
لمع ،لÓت˘حÓ˘ل ة˘موا˘ق˘م˘لا تا˘ي˘لا˘ع˘ف˘لاو
متو ،حتفل ةيبÓط˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘سشل˘ل ي˘عا˘م˘ت˘جا

رهسشب تررحت ،جارفا مث رهسشأا6 يمكح
.8891ماع نم لوليا

ثلاثلا لاقتعلا
تيبلا ماحتقا مت م8891 ماع ةياهن يف

يف يدييقت دعب يلاقتعا متو هتمهادمو
و تار˘ي˘سسم˘لاو تار˘ها˘˘ظ˘˘م˘˘لا ن˘˘م ءاو˘˘جا
مت .نييئادفلا لبق نم ةينطولا ةمواقملا
قيقحت موي61 ةدمل تيليتع ىلا يذخأا

(يدواو ،سساي˘لا)ن˘ي˘ق˘ق˘ح˘م˘لا ع˘م ي˘ناد˘ي˘م
ىلا يلاسسرا مث ،باوجتسسا قباسسلا سسفنو
دد˘م يرادا ر˘ه˘˘سشأا6 م˘كح˘لا م˘ت .بق˘ن˘˘لا

بقنلا ةمكحمب لماك ماع عقاوب نيترم
3 دوجوب نيتسسل˘ج ة˘م˘كح˘م˘لا تقر˘غ˘ت˘سسا
ة˘ن˘ج˘ل و˘سضع ة˘ه˘جو˘م˘لا م˘ه˘ت˘˘لا˘˘ب ،ةا˘˘سضق
ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لاو ،ح˘ت˘ف ي˘ف ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
.تارهاظملا

عبارلا لاقتعلا
نينج يف يناديم يلاقتعا مت0991 يف

يناديم قيقحت ءارجا متو ،موي81 ةدمل
دهاسش ببسسب ةعيرسس ةمكحمو نينج يف
ةلقرع ة˘م˘ه˘ت˘ب لÓ˘ت˘ح’ا دو˘ن˘ج ن˘م ي˘ل˘ع
يكاحملا ناكو ،مهماهم زاجنا يف دونجلا

جارف’ا ةيقافتا ىلا لوسصولاب رارج ريهز
تم˘ل˘ع ن˘˘ي˘˘ح نا ’ا ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘م ة˘˘مار˘˘غ ع˘˘م
يزجح متو مكحلا ليطعت مت تارباخملا
د˘ع˘بو .ة˘عرا˘ف˘لا ي˘˘ف مو˘˘ي81 يزار˘ت˘˘حا
ىلا ةفا˘سضا ،يرادا ي˘لا˘ق˘ت˘عا م˘ت ن˘ير˘ه˘سش
يف اهرخأا تناك هيرادا ةرركتم ت’اقتعا

ي˘ع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا م˘˘ت ثي˘˘ح3002 ما˘˘˘ع
05 تقرغتسسا ،ةملجلا زكرم يف يركسسع
جارف’ا مث ،لسصاوتملا قيقحتلا يف موي

نو˘ج˘سس ي˘ف تي˘سضما ي˘لا˘˘ت˘˘لا˘˘ب و .ي˘˘ن˘˘ع
.فسصنو تاونسس6 براقي ام لÓتح’ا

مك◊ا ةÎف ءاسضمأا ةÎف
اهيف تيسضمأا يتلا تÓقتعملا تددعت

،ةلمرلا ،ميدقلا سسلبان ،دينج ،نينج اهنم
ا˘ما .بق˘ن˘لا ،ة˘م˘ل˘ج˘لا ،تي˘ل˘ي˘ت˘ع ،ل˘ي˘ل˘خ˘لا
ءاوسس ةياغلل ةئيسس لقتعملا لخاد فورظلا

يتلا ةليلقلا هتيمك و هتدوجو ماعطلا نم
نكسسملا نا امك ،ىرسسأ’ا دادعأ’ يفكت ’
دجاو˘تو ة˘بو˘طر و ءا˘ن˘ب ة˘ي˘حا˘ن ن˘م ءي˘سس
و قيقر سشارفلاو ،سضراوقلا و تارسشحلا
ءا˘ت˘سشلا در˘ب ي˘ق˘ت ’ ة˘˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ ة˘˘ي˘˘ط˘˘غ’ا
ي˘ه˘ف ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘يا˘˘عر˘˘لا ا˘˘ما .سصرا˘˘ق˘˘لا

.طقف لوماك’ا ىلع ةروسصقم و  ةمودعم
مدع بغرا تن˘ك ل˘ه’ا ةرا˘يز˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب

رفسسلا ةاناعم ببسسب ةرايزلل يلها روسضح
تاونسس3 تي˘سضمأا اذ˘ل ،ة˘فا˘سسم˘لا د˘ع˘بو
موي05 يفو ،لهأا ةرايز نودب فسصنو
مل قيقح˘ت˘لا˘ب ة˘م˘ل˘ج˘لا ي˘ف يدار˘ف˘نا لز˘ع
ةقيقد54 ه˘تد˘م ةرو˘ف˘˘لاو .د˘˘حأا ي˘˘نرز˘˘ي

نيب تارايزلا ناو ،ارسصع اهليثم و احابسص
.ةعونمم ماسسق’ا نيب امنيب ةحاتم فرغلا

يف ةسسرامم˘لا ة˘ي˘سضا˘ير˘لا ن˘يرا˘م˘ت˘لا ناو
تناك .ةيديوسس نيرام˘ت ي˘ه تÓ˘ق˘ت˘ع˘م˘لا

ظفاحت ماع لكسشب لقتعملا ةرادا ةلماعم
تامجه نسش عم ،ءودهلاو رارقتسس’ا ىلع
لكاسشملا لاح يف ،عفدمب زاغ سشرو عمق
فورظلا نيسسحتل نيلقتعملاو ىرسس’ا عم
ةيلاسضنلا تاو˘ط˘خ˘لا .تÓ˘ق˘ت˘ع˘م˘لا ل˘خاد
عا˘جر˘ت˘سساو ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا ا˘˘ه˘˘ت˘˘سضخ ي˘˘ت˘˘لا

د˘ي˘ن˘ج˘لا ي˘˘ف ما˘˘يأا9 تبر˘˘سضاو ،تا˘˘˘ب˘˘˘جو
ىلع لو˘سصح˘لا م˘تو بلا˘ط˘م˘لا ن˘ي˘سسح˘ت˘ل
د˘ي˘ن˘ج ي˘ف مو˘ي12 تبر˘˘سضا ا˘˘م˘˘ك .و˘˘يدار
تمسستا .نويزفلت دوجو قيقحت متو7891

،مارتح’ا و قافولاب ةيم˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ي˘ت˘قÓ˘ع
يتلا ةيميظنتلا ةحئÓلا˘ب ة˘مز˘ت˘ل˘م تن˘كو
ي˘ف م˘ه˘سضع˘ب ع˘م ىر˘سس’ا ة˘قÓ˘ع م˘ظ˘ن˘˘ت
تايلوؤوسسمب مازت˘ل’او ،د˘حاو˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا
ةيحابسص ءوده تاسسلج كا˘ن˘هو ،م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا

عÓط’او ةسساردلل مات ءوده21‐9 نم
،ةبرجت يوذ نيقباسس ىرسسأا براجت ىلع
دعب ايموي ةيميظنت تاسسلج ىلا ةفاسضا
ى˘لا ة˘فا˘سضا ،ة˘ي˘فا˘ق˘˘ث ة˘˘سسل˘˘جو ،ر˘˘سصع˘˘لا

ع˘ي˘م˘ج˘ل ة˘ي˘ل˘ئا˘سصف ة˘ي˘عو˘ب˘˘سسأا تا˘˘سسل˘˘ج
ن˘م طا˘ب˘سضناو ماز˘˘ت˘˘لاو ،تا˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا
.عيمجلا

لقتعŸا ‘ لئاسصفلا Úب تاقÓعلا
لكسشب لئاسصفلا نيب ةقÓعلا تمسستا

كانهو  اهمكحت ةحئ’ لÓخ نم مظنم
تاميظنتلا لكل ةيلاسضن ةيميظنت ةنجل
تم˘سستا ل˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا ل˘˘خاد ةد˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا
ي˘ن˘طو˘لا فد˘ه˘لا و لدا˘ب˘ت˘م˘لا مار˘ت˘˘ح’ا˘˘ب
دحت دويق يأا كانه نكي ملو .كرتسشملا

نيبو تا˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ن˘ي˘ب تا˘قÓ˘ع˘لا ى˘ل˘ع
تا˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘لا ة˘˘˘فا˘˘˘سضا ،ىر˘˘˘سس’ا
د˘طو˘ت ي˘ت˘لا ة˘˘كر˘˘ت˘˘سشم˘˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘ع’ا
ةيناسسن’ا حورلا و ىرسس’ا نيب تاقÓعلا
.اننيب اميف

لقتعŸا ةراداو ىرسسلا Úب ةقÓعلا
،لقتعم لثمم لÓخ نم ةمظنم ةقÓعلا
،لقتعملا ةرادا لبق نم هب فرتعم وهو
.لئاسصفلا عيمج لبق نم هنييعت متيو

ةيفاقثلاو ةينفلا تاطاسشنلا
يفاقث ةهجوم يميظنت بسصنم تدلقت

ق˘فار˘م ،ة˘يز˘كر˘م ة˘ن˘ج˘ل و˘سضع ،م˘˘سسق˘˘ل˘˘ل
يف تررح˘ت .نو˘ج˘سسلا ل˘خاد ة˘ل˘سسغ˘م˘لا˘ب
تيقلت .ةملجلا لقتعم نم2/3002رهسش
اهت˘سسارد لا˘م˘كت˘سسا ي˘ف ي˘ت˘جوز˘ل م˘عد˘لا

.ةيعماجلا طاسسق’ا ىلع %05 مسصخو
بلاطي جا◊ا وبأا دهف روتكدلا

جارفإلا ةرورسضب لÓتحلا تاطلسس
ديق نود اعيمج ىرسسلا نع يروفلا

طرسش وأا
ماع ريدم جاحلا وبأا دهف روتكدلا لاق

ةريسسأ’ا ةكرحلا نوؤوسشل داهج وبأا زكرم
ف’آا ةسسمخ نم رثكا نإا سسدقلا ةعماج يف
او˘لاز˘ي ’ ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف ةر˘˘ي˘˘سسأاو ر˘˘ي˘˘سسأا
جا˘ه˘ت˘نا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ن˘ج˘سسلا مÓ˘ظ نود˘با˘كي
ةيفسصتلا ةسسايسسل ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإ’ا لÓ˘ت˘ح’ا
اهنم ةلواحمو مهقحب ةئيطبلا ةيدسسجلا
ليبسس يف ة˘موا˘ق˘م˘لاو ءاد˘ف˘لا حور ل˘ت˘ق˘ل
لÓقتسس’ا قيقحتو ةلتحملا انسضرأا ريرحت
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘لود˘لا ة˘ما˘قإاو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ةرور˘سضب بلا˘طو . سسد˘ق˘لا ا˘ه˘ت˘م˘سصا˘˘عو
وأا ديق نود اعيمج مهنع يروفلا جارفإ’ا
،مهقحب سشطبلاو ةيرسصنعلا فقوو طرسش
نل تاتسشلاو نطولاب انعسش ءانبأا نا ادكؤوم
ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ر˘ي˘سسأ’ا مو˘ي ءا˘ي˘حإا او˘سسن˘ي
ةبعسصلا فورظلا نم مغرلا ىلع كلذو
ةلاح نÓعإا لظ يف دÓبلا اهب رمت يتلا
لÓ˘˘ت˘˘حÓ˘˘ل ة˘˘˘لا˘˘˘سسر كلذو ،ءىراو˘˘˘ط˘˘˘لا

انبعسش ءانبأا ةريخ نأاب يلودلا عمتجمللو
ءانبأا نأاو لÓتح’ا نيزانز يف اوقبي نل
نلف ةبعسص فورظ نم اوناع امهم انبعسش
ن˘ع عا˘فد˘لاو م˘ه˘تر˘سصن ن˘ع او˘سصعا˘ق˘ت˘˘ي

جاحلا وبأا روتكدلا بلاطو . ةيرحلاب مهقح
تاسسسسؤوملا ةفاكو يلودلا نمأ’ا سسلجم
يرو˘ف˘لا ل˘خد˘ت˘لا˘ب ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘قو˘˘ق˘˘ح˘˘لا
ءا˘˘ه˘˘نإاو ىر˘˘سسأ’ا ة˘˘˘فا˘˘˘ك ن˘˘˘ع جار˘˘˘فإÓ˘˘˘ل

تايلاعفلاو تاريسسملاب اديسشم ،مهتاناعم
ةينيطسسلف˘لا ة˘ي˘لا˘ج˘لا ءا˘ن˘بأا ا˘ه˘ما˘قأا ي˘ت˘لا
.ابوروأا لودب

ءابو نم ىرسسلا ةيامح ءازا نوقلق
انوروكلا

ىر˘سسأ’ا نوؤو˘˘سش ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه سسي˘˘ئر بر˘˘عأا
نع ر˘كب و˘بأا يرد˘ق ر˘يزو˘لا ن˘يرر˘ح˘م˘لاو
لÓ˘ت˘ح’ا ر˘˘خأا˘˘تو ة˘˘ل˘˘طا˘˘م˘˘م ن˘˘م ه˘˘ق˘˘ل˘˘ق
ةمظنم تايسصوت ذيفن˘ت ي˘ف ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإ’ا
يعامتج’ا دعابتلا نأاسشب ةيملاعلا ةحسصلا
تامامكلا ميلسست يف هرخأاتو ،ىرسسأ’ا نيب
سسور˘˘ي˘˘ف بب˘˘سسب ،نو˘˘ج˘˘سسلا م˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘تو
ءا˘ق˘ل لÓ˘˘خ ،ر˘˘كب و˘˘بأا د˘˘كأاو .«ا˘˘نورو˘˘ك»
مويلا ،ا˘ي˘نور˘ت˘كلا مÓ˘عإ’ا ةرازو ه˘ت˘م˘ظ˘ن
فو˘˘ف˘˘سص ي˘˘ف تا˘˘با˘˘سصإا ’ ه˘˘˘نأا ،تب˘˘˘سسلا
نإا لا˘قو .«ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘˘ف˘˘ب ،ىر˘˘سسأ’ا
م˘ي˘ق˘ع˘ت˘ب ما˘يأا ذ˘ن˘م تأاد˘ب لÓ˘ت˘ح’ا ة˘˘لود
ىلع فسصنو رهسش رورم مغر تÓقتعملا
ىرسسأ’ا ميلسستب تأادب اميف ،ءابولا راسشتنا
لازت ا˘مو ،ط˘ق˘ف ن˘ي˘مو˘ي ل˘ب˘ق تا˘ما˘م˘كلا
لهأ’ا اهلوحي يتلا غ˘لا˘ب˘م˘لا لو˘خد ع˘ن˘م˘ت
ىلع يناثلا رهسشلل ىرسسأ’ا مهئانبأا ىلإا
.«ا˘نورو˘˘ك» را˘˘سشت˘˘نا ذ˘˘ن˘˘م يأا ،ي˘˘لاو˘˘ت˘˘لا

ع˘م ن˘ماز˘ت˘ت تاءار˘˘جإ’ا هذ˘˘ه نأا فا˘˘سضأاو
اهنم %01 ،انيتناكلا داوم نم %04 بحسس
نأا اربتعم ،نابجأ’او نابلأ’ا تاجتنم نم
نيب ىرسسأ’ا تÓقنتو تامكاحملا فاقيإا
اهسضرف تارارق يهو ‐نوجسسلاو ماسسقأ’ا
ىلإا ’وسصو ةنكمملا قرطلا لكب ىرسسأ’ا
ةفرغ قارحإاب يتابرسشلا نميأا ريسسأ’ا مايق
ل˘ظ ي˘ف ي˘ف˘كت ’ ‐ا˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا ة˘˘طر˘˘سشلا
ديدسشلا ظاظتك’اب لثمتملا ربكأ’ا رطخلا
نيب ام نأا احسضوم ،ىرسسأ’ا فرغ لخاد
ارتم61 ى˘ل˘ع نو˘عزو˘ت˘ي ىر˘سسأا01‐8
ددع سصيلقت ىلإا ةفاسضإ’اب ،ابيرقت اعبرم
ىلإا ماسسقأ’ا يف نييليئارسسإ’ا نيسضرمملا

برعأاو .ةمزأ’ا ةيادب ذنم ،نينثا لدب دحاو
عنم نوناق نم ديدسشلا هقلق نع ركب وبأا
ناك يذلا ،ىرسسأ’ا نع ركبملا جارفإ’ا
ن˘م بل˘ط˘ب ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإ’ا تسسي˘ن˘˘كلا هر˘˘قأا
يف ىدأا يذلاو ،ةفرطتم ةيليئارسسإا بازحأا

ن˘˘م دد˘˘ع دا˘˘ه˘˘سشت˘˘سسا ى˘˘لإا ق˘˘˘با˘˘˘سس تقو
كايد وبأا يماسس مهنم ىرسسأ’ا ىسضرملا

ىلإا امهينامثج مامسضناو ،حئاسسلا ماسسبو
ةفاسضإا ،زجتحم نامثج003 هعومجم ام
ام ،ىرسسأÓل ةيبطلا ةيانعلا ريفوت مدعل
ى˘لإا ءا˘بو˘لا ل˘ق˘ت˘نا ا˘˘م اذإا ة˘˘ثرا˘˘كب دد˘˘ه˘˘ي
ةئيه نأا ىلإا ركب وبأا راسشأاو .تÓقتعملا
ذنم تلسصاوت نيررحملاو ىرسسأ’ا نوؤوسش
ةحسصلا ةمظنم عم «انوروك» ةمزأا ةيادب
ةلاسسر اههيجوت نع تنلعأا يتلا ،ةيملاعلا

نع ةيلوؤوسسملا اهيف ا˘ه˘ل˘م˘ح˘ت ل˘ي˘ئار˘سسإ’
بب˘˘سسب ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘˘ف ر˘˘˘ي˘˘˘سسأا يأا ةا˘˘˘ي˘˘˘ح
عم مئاد لسصاوت ىلع اهنأا امك ،«انوروك»
تامولعم ىلع لوسصحلل رمحأ’ا بيلسصلا

نميأا ريسسأ’ا اميسس ’ ،ىرسسأ’ا نع ةلماك
لÓتح’ا ليمحت ركب وبأا ددجو .يتابرسشلا
ةايح نع ةلماكلا ةيلوؤوسسملا يليئارسسإ’ا
،ريسسأا ف’آا ةسسمخ مهددع غلابلا ،ىرسسأ’ا

04و ،ىسضرملا ىرسسأ’ا نم007 مهنم
نم045و ،ا˘يرادإا ار˘ي˘سسأا034و ،ةري˘سسأا
،دبؤوملا ن˘ج˘سسلا˘ب ن˘ي˘مو˘كح˘م˘لا ىر˘سسأ’ا

.Óقتعم32 ىلع نيعزوم

ةينويهضصلا نوجضسلا ىف ةقراضشم دايز ÒضسأÓل ةيلاقتع’ا ةبرجتلا
صسدقلا ةعماج يف ةريسسألا ةكرحلا نوؤوسشل داهج وبأا زكرم



نَمو ،ةباتكلا عم ِكتsشصق ام
؟اهيلع ِكعsجشش

ىلع ناسسن’ا ءاود يه ةباتكلا
’ يتلا يتاياوه دحأا يهو قرولا
اهنأ’ اهنع يل˘خ˘ت˘لا ةر˘كف ل˘ب˘ق˘تأا
اذا هيلا دوعا يذلا ديحولا عجرملا
ة˘ق˘ير˘ط˘ب ةر˘˘كف ة˘˘غا˘˘ي˘˘سص تدرا

سصاخسشأ’ ةركف لاسصيا وا ةسصاخ
،مهلخاد˘ب لو˘ج˘ي ا˘م˘ع ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘لاو
ير˘غ˘سص ذ˘˘ن˘˘م ة˘˘با˘˘ت˘˘كلا ق˘˘سشعا
ةفاسض’اب ريغ ’ يسسفن تعجسش

.يب يمأا ناميإ’
يف تابوعشص ِتهجاو له

يف كراوششم ةيادب
وأا ةرشسأ’ا نم ًءاوشس ،ةباتكلا

؟عمتجملا
اذه يف تابوعسص يأا هجاوأا مل

ل˘ب ي˘ت˘ل˘ئا˘ع ة˘ي˘حا˘ن ن˘م لا˘ج˘م˘لا
ءاقدسصأ’ا نم سضعب عم هتهجاو
باحسص ان˘ح ) م˘ه˘لو˘ق˘ب ى˘ماد˘ق˘لا
ينكل ( كيف سشاهوديم بونجلا
.نولوقي امل عمتسسأا مل

كل دولوم لوأا ،ايليفوزيرت
.. ماع لكششب باتكلا ـ

؟هتركف كل تتأا فيك
؟هنع رثكأا انيثدح

تقو ذنم باتكلا ةركف ينتتأا
ةسصرفلا يل حتت مل نكل ليوط
،لماوع ةدع ة˘ج˘ي˘ت˘ن ا˘ه˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ل
دجيسس يلايخ يحو نم يتياور
فقاوملا نم سضعب ئراقلا اهيف
نم ةلحرم يف اهب رم هنأا نكمي

رمنتلاو ءاقدسصأ’ا ةبي˘خ˘ك ه˘تا˘ي˘ح

.ليبقلا هذه نم ءايسشأاو
ةباتك يف تقرغتشسا مك

تقولا نم (( ايليفوزيرت))
ىتمو فيكو ،اهيبتكت يك

؟اهيتيهنأا
ىلع اهتبات˘ك ي˘ف تقر˘غ˘ت˘سسا

يدل تناك رهسشأا4 ةبارق قرولا
.طقف اهقبطأا ملو اهراكفأا لج

فدهلاو ةيمشستلا ببشس ام
ةياورلا سصوخشش لهو ،اهنم

جشسن نم مأا ةيعقاو
؟لايخلا

يلايخ مسسا وه ايليفوزيرت مسسا
يذلا سضرأ’ا مسسا وه ،يدنع نم
نع امأا ،تايسصخسشلا اهيلإا تلقتنا
ج˘سسن ن˘م ي˘˘ه˘˘ف تا˘˘ي˘˘سصخ˘˘سشلا
.طقف لايخلا

ةيشضقلا وأا ةركفلا ام
رودت يتلا ةيرهوجلا
ةلاشسرلاو ةياورلا اهلوح

؟ئراقلل اهلاشصيا تدرأا يتلا
م˘ل˘ع˘ت˘ي د˘˘ق ة˘˘ياور˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف

ة˘˘˘قاد˘˘˘سصلا ى˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘م سصخ˘˘˘سشلا
ن˘م ن˘كم˘ي ف˘ي˘كو ة˘ي˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لا
را˘ب˘كلا ى˘ل˘ع ر˘ي˘ثأا˘˘ت˘˘لا را˘˘غ˘˘سصلا

د˘ق تا˘م˘˘ل˘˘كلا سضع˘˘ب نأا ا˘˘سضيأاو
ة˘˘ط˘˘ب˘˘غ˘˘لا سسف˘˘ن˘˘لا ي˘˘ف ثع˘˘˘ب˘˘˘ت
.رورسسلاو

نوبحي بابشش كانه
نوفرعي ’ مهنكلو ةباتكلا

ىلإا مهلامعأا اورهظي فيك
يتلا ةحيشصنلا ام .. رونلا

؟مهيلإا اهنيمدقت
نيذلا سصاخ˘سشأÓ˘ل ي˘ت˘ح˘ي˘سصن

اوعيطتسسي م˘لو ة˘با˘ت˘كلا نو˘ب˘ح˘ي
كم˘ل˘˘ق كر˘˘تا» م˘˘ه˘˘ب˘˘هاو˘˘م زار˘˘با
ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت كرود˘˘ق˘˘م˘˘ب ثد˘˘ح˘˘ت˘˘ي
كسسف˘ن˘ب ا˘ق˘ثاو تمد ا˘م ل˘˘سضفأ’ا

سسابتقإا نيوكتب أادبا ،كتاردق نمو
ىتح سصن مث نمو ةسصق مث نمو
ي˘ف نو˘كتو كا˘غ˘ت˘ب˘م ى˘لإا ل˘سصت

،بو˘ل˘ط˘م˘لا تق˘ق˘˘ح تقو˘˘لا كلذ
.«ارون سسفنتت كتاملك كرتا

كتاحومطو كعيراششم
؟ةيلبقتشسملا

ةيناثلا يتياور ىلع ايلاح لمعأا
نع امامت ةفلتخم نوكتسس يتلا
سضع˘ب ا˘ه˘ي˘ف تكراد˘ت ا˘ه˘ت˘ق˘با˘˘سس
ا˘ه˘ي˘ل˘ع ل˘م˘عأا م˘˘ل ي˘˘ت˘˘لا رو˘˘م’ا

.اقبسسم
ءاشضقلل تاحرتقم نم له

ةرتف يف نيتورلا ىلع
؟يلزنملا رجحلا

ع˘م ا˘ن˘ماز˘تو ةر˘ت˘ف˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف
سصخسشلل نكمي انوروك سضرم
با˘سست˘كاو ه˘˘تاذ ن˘˘م ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت˘˘لا

ن˘˘م ن˘˘كم˘˘ت اذا ر˘˘ث˘˘˘كأا فرا˘˘˘ع˘˘˘م
،د˘ي˘ج ل˘كسشب تقو˘لا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسا
وأا بتكلا ةعلاطم عيطتسسي Óثمف
ملعت ىتح وأا ةسضايرلا ةسسرامم
.مسسرلاك ةديدج بهاوم

ةريخأا ةملك
تاملكلا هذه يسسفن ىلإا يدهأا

ةزفحمو ةئسشان ةب˘تا˘ك ي˘ت˘ف˘سصبو
مسسلب يمأا ركسشأاو لبقتسسملا يف
ي˘ت˘لا ي˘˘تا˘˘ي˘˘ح ز˘˘ن˘˘كو ي˘˘حور˘˘ج
بحلا لك يعيجسشت يف تمهاسس
يذلا يبأا ركسشأاو يتركسس اي يكل
اسضيأا يدهأاو ،يب هتقث لك ينحنم
ىلع سسانلا زعأا ىلإا ركسشلا اذه
خأاو ي˘˘ل لا˘˘خ ه˘˘ت˘˘ف˘˘سصب ي˘˘ب˘˘ل˘˘˘ق
يمورك تقولا سسفن يف قيدسصو
ي˘ت˘ي˘بر˘م ي˘ت˘لا˘خ ى˘لإاو ة˘ف˘˘ي˘˘ل˘˘خ
ي˘ت˘لا ي˘ت˘خأاو ي˘حور ة˘ق˘˘يد˘˘سصو
ديزوب نب ةايحلا هذه يل اهتبجنأا
.ايسسآا
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فشسوي نب . رشضÿ . أا :اهرواح

ةرتفلا سسفن لÓخ يراجتلا طاششنلا ةبقارمل ةقرف83 ريخشست مت اميف

نمأ’ا نامضضل يطرضش نيفلأا نم ديزأا
ةياجبب ناضضمر رهضش لÓخ ةنينأامطلاو

 انوروك سسوريف ةهجاومل يعوطتلا اهلمع راطإا يف افثكم اجمانرب ترطشس

يوعمج جذومن..راردأاب «ةيعامتج’ا قرضشم لقتضسم ةانٌب» ةيعمج
لظلا قطانمب لفكتلاو سسيضسحتلا يف دئار

نولمعي اوناك ةيعماجلا تاداهششلا يلماح نم
ليغششتلا لبق ام دوقع راطإا يف

لامع نم اراطإا04 بيضصنت
ةمئاد بضصانم يف جامدإ’ا
راردأاب رئازجلا ديربب
ديربل ةيئ’ولا ةدحولا تبشصن
يلاو روشضحبو راردأاب رئازجلا
تاراطإاو لولهب يبرعلا ةي’ولا
يلماح نم اراطإا04  عاطقلا
نولمعي اوناك ةيعماجلا تاداهششلا

ليغششتلا لبق ام دوقع راطإا يف
ربع ديربلا بتاكم فلتخمب
ةيهتنم ريغ لمع دوقعب ةي’ولا
نيذلا كيبابششلا لامع نم ةدملا

ءادتبا ةرتفلا لÓخ لمعلا اولواز
اقبط مويلا ةياغ ىلإا سسرام22 نم
جامدإاب قلعتملا ريخأ’ا رارقلل

فرط نم ينهملا جامدإ’ا لامع
،رئازجلا ديربل ةماعلا ةيريدملا

ةشصاخ لمعلا يف مهينافتل كلذو
ةبعشصلا ةيحشصلا فورظلا لÓخ

ةردابملا هذه دÓبلا اهششيعت يتلا
فرط نم اريبك اناشسحتشسا تيقل
دقو ءاكرششلا فلتخمو لامعلا

ةلوذبملا دوهجلا راطإا يف تءاج
ديربلا ةرازو فرط نم
ةيكلشسÓلاو ةيكلشسلا تÓشصاوملاو
لغشش بشصانم ريفوت لجأا نم
لشضفأا ميدقت دوهج معدو بابششلل
بشسحبو ةشسشسؤوملا نئابزل تامدخلا

خيششلاب رارداب رئازجلا ديرب ريدم
يف جمدملا بابششلا ء’ؤوه نأا دمحا

مهدوهجمل اميركت ةمئاد بشصانم
يف كيبابششلا يف لمعلا يف يمويلا

انوروك سسوريف يششفت مشضخ لظ
نأا مويلا مهتلهأا ةربخ مهبشسكا امم
ىلع نورهشسي نيمئاد لامع اونوكي
نئابزل ةبشسانم تامدخ ميدقت
ىلإا يعشست يتلا ةشسشسؤوملا
.ةنكاشسلا تاعلطتل ةباجتشس’ا

     مشساقلب يفيرششوب

ة˘طر˘سشلا ح˘لا˘سصم تر˘ط˘سس
لولح ةبسسانمب ةياجب ةي’و نمأ’
اططخم مظع˘م˘لا نا˘سضمر ر˘ه˘سش
ل˘ك ر˘ي˘خ˘سست ن˘˘م˘˘سضت˘˘ي ،ا˘˘ي˘˘ن˘˘مأا
ة˘ير˘سشب˘لاو ة˘يدا˘م˘لا تا˘ي˘نا˘كمإ’ا

ن˘طاو˘م˘لا ة˘مد˘خ ي˘ف ا˘ه˘ع˘سضوو
ه˘ت˘˘مÓ˘˘سس ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ظا˘˘ف˘˘ح اذ˘˘هو
ةنينأامطلا نامسضلو ه˘تا˘كل˘ت˘م˘مو
يف ميظعلا ناسضمر رهسش ءاسضقل

قيقحتلو ،ةمئÓ˘م ة˘ي˘ن˘مأا فور˘ظ
1502 ريخسست مت ىعسسملا اذه
عم ،بترلا فلتخم نم يطرسش
ةيتايلمعلا حلاسصملا ةفاك ماحقإا

،ةيئاسضقلا ةطرسشلا حلاسصم نم
،رسضاوحلا نمأا ،يمومعلا نمأ’ا

هذ˘˘˘˘˘ه ،ر˘˘˘˘˘ئاود˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘مأا اذ˘˘˘˘˘كو
ةفلتخ˘م˘لا ة˘ي˘ن˘مأ’ا تÓ˘ي˘كسشت˘لا
لمعت ماهملا ةددع˘ت˘م ة˘م˘ح˘ق˘م˘لا

ع˘سضو˘ب ي˘ن˘مأا ط˘ط˘خ˘م˘˘ل ا˘˘ق˘˘فو
لخادملا ربع ةتباث ةينمأا زجاوح
ةكرح ة˘ب˘قار˘م˘ل ند˘م˘ل˘ل ىر˘ب˘كلا
كلذك ،تابكرملا جورخو لوخد
بو˘ج˘ت ة˘ب˘كار تا˘يرود ن˘ي˘ي˘ع˘ت

عراو˘˘سشلاو روا˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘ما˘˘˘ك
ع˘م ة˘يا˘ج˘ب ة˘ن˘يد˘م˘ل ة˘ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لا
ربع ةل˘جار تا˘يرود˘ب ا˘ه˘م˘ي˘عد˘ت
يتلاو ةنيدملل ةفلتخملا طاقنلا
فوقولل اذهو ةفيثك ةكرح دهسشت

نو˘نا˘ق مار˘ت˘حاو ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
تا˘ف˘قو˘ت˘لا ة˘˘برا˘˘ح˘˘مو رور˘˘م˘˘لا
ة˘لو˘ي˘سسلا نا˘م˘سضل ة˘ي˘˘ئاو˘˘سشع˘˘لا
تا˘قوأ’ا ي˘ف ة˘سصا˘خ ة˘يرور˘م˘˘لا
نينطاو˘م˘لا د˘فاو˘ت˘ي فو˘سس ي˘ت˘لا
م˘ت ا˘م˘˘ك ،م˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘جا˘˘ح ءا˘˘سضق˘˘ل
ة˘˘˘ل˘˘˘جار تا˘˘˘يرود سصي˘˘˘سصخ˘˘˘˘ت
ىد˘م ى˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘كارو
يح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا ر˘ي˘باد˘ت مار˘ت˘حا
ق˘سشل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب اذ˘ه ،ي˘˘ئز˘˘ج˘˘لا
امأا ،يموم˘ع˘لا ن˘مأ’ا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
ةطرسشلا لاجم˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ق˘سشلا
ةو˘˘ق ه˘˘ل تر˘˘خ˘˘سس ة˘˘ي˘˘ئا˘˘˘سضق˘˘˘لا

يمسسرلا يزلاب لم˘ع˘ت ة˘كر˘ح˘ت˘م
لاكسشأا ل˘ك ة˘برا˘ح˘م˘ل ي˘ند˘م˘لاو
ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا اذ˘كو ة˘م˘ير˘˘ج˘˘لا
،مهتاكلتممو نينطاوملا ةمÓسس
حتف تاقوأا ةبقارم ىلإا ةفاسضإ’اب
ة˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لا ق˘˘ل˘˘غو
نينطاوم˘لا ن˘يو˘م˘ت˘ل ة˘سصخر˘م˘لا
لظ يفو .ةيرورسضلا تايجاحلاب
لسصاوت انوروك سسوريف راسشتنا

يئاقولا اهلمع ةطرسشلا حلاسصم
اذه ىودع ن˘م د˘ح˘ل˘ل يو˘عو˘ت˘لا
ف˘ل˘ت˘خ˘م ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ءا˘بو˘˘لا
زكارملا ،ةيموم˘ع˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا

اذ˘كو ،ة˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لاو
ثح˘˘ل ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘˘حا˘˘˘سسلا
ةفاسسملا مارتحا ىلع نينطاوملا
بارتقا عم ،ةيعا˘م˘ت˘ج’ا ة˘ي˘ن˘مأ’ا

يئزجلا يحسصلا رجحلا تيقاوم
ةيلم˘ع˘ب ة˘طر˘سشلا ح˘لا˘سصم مو˘ق˘ت
اذ˘˘كو ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا سسي˘˘سسح˘˘ت
ر˘ب˘ع تا˘ب˘كر˘م˘˘لا ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسم
مار˘ت˘حا ى˘ل˘ع تو˘سصلا تار˘ب˘كم
يئزجلا لاو˘ج˘ت˘لا ر˘ظ˘ح تي˘قاو˘م
ةسسماخلا ةعاسسلا نم أادبي يذلاو
ةعباسسلا ةعاسسلا ةياغ ىلإا اءاسسم
.يلاوملا مويلا نم احابسص

ةيريدم نم ردسصم فسشك امك
هذ˘ه نأا ة˘يا˘ج˘ب ة˘ي’و˘ل ةرا˘ج˘˘ت˘˘لا
نم ة˘قر˘ف83 تر˘خ˘سس ةر˘ي˘خأ’ا
ةدوجلا ةبقارمو سشغلا عمق ناوعأا

يراجتلا طاسشنلا ةبقارمل كلذو
لÓخ ةي’ولا ءاجرأا ىوتسسم ىلع
نوكتت ةقرف لكو ،ليسضفلا رهسش
ىلع ةعزوم يهو نيرسصنع نم
،ةي’ولاب ةيريدملا تاقحلم لماك
هب موقت يذلا ماهملا ىلإا ةفاسضإا
ةدجاوتملا ةيسسيئرلا تايسشت˘ف˘م˘لا
،سشيع يديسس ،وبقا نم لك يف

تاذ بسسحو ،ة˘طار˘˘خو روز˘˘ي˘˘مأا
لمسشتسس ةيل˘م˘ع˘لا نإا˘ف رد˘سصم˘لا

تا˘طا˘سشن˘لا ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ة˘˘ب˘˘قار˘˘م
ةبراحم ىلع زيكرتلا عم ةيراجتلا
لامع’ا لكو ةبراسضملاو سشغلا
كل˘ه˘ت˘سسم˘˘لا ى˘˘لإا ءي˘˘سست ي˘˘ت˘˘لا

ن˘˘˘يذ˘˘˘لا ه˘˘˘جو ي˘˘˘ف فو˘˘˘قو˘˘˘˘لاو
ةراسشإÓلو ،راعسسأ’ا˘ب نو˘ب˘عÓ˘ت˘ي
هذه فرعت هكاوفلاو رسضخلا نإاف
ي˘ف ا˘سسو˘سسح˘م ا˘˘عا˘˘ف˘˘ترا ما˘˘يأ’ا
رهسش لول˘ح ع˘م ا˘ن˘ماز˘ت را˘ع˘سسأ’ا

عاف˘تر’ا اذ˘هو ،م˘ير˘كلا نا˘سضمر
فيعسضلا لخدلا تاذ ةئفلاب رسضي

ى˘لإا ف˘سض ،د˘يد˘ح˘ت˘لا ه˘جو ى˘ل˘ع
يذ˘لا سسو˘سسح˘م˘لا فر˘ظ˘˘لا كلذ
ة˘مزأ’ا ة˘ج˘ي˘ت˘ن دÓ˘˘ب˘˘لا ه˘˘ب ر˘˘م˘˘ت
ةح˘ئا˘ج ا˘ه˘تزر˘فأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘سصلا

يسضتقي يذلا تقولا يف ،انوروك
عيمجلا دوهج رفاسضت رمأ’ا هيف
ةيعامتج’ا ءابعأ’ا نع فيفختلل
تÓ˘ئا˘ع˘لا ل˘ها˘˘ك ل˘˘ق˘˘ث˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

رهسش ءاسضقل ىعسست يتلا رسسأ’او
ءود˘ه˘لا هدو˘سسي و˘ج ي˘ف ما˘ي˘سصلا

ةنيكسسلاو
ديشصلا جوتنم عجارتو..

نط001 لدعمب يرحبلا
سسرام رهشش لÓخ

يرحبلا دي˘سصلا عا˘ط˘ق ل˘ّج˘سس
يف اريبك ا˘ع˘جار˘ت ة˘يا˘ج˘ب ة˘ي’و˘ب
لدعمب ة˘ير˘ح˘ب˘لا ةور˘ث˘لا جو˘ت˘ن˘م
سسرا˘م ر˘ه˘˘سش لÓ˘˘خ ن˘˘ط001
فقوت ة˘ج˘ي˘ت˘ن كلذو ،مر˘سصن˘م˘لا
ببسسب ةبعسشلا هذه ينهم طاسشن
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سس’ا ة˘ي˘˘ع˘˘سضو˘˘لا
ة˘ح˘ئا˘ج را˘سشت˘نا  ة˘مزأا ا˘˘ه˘˘تزر˘˘فا

م˘˘ل ثي˘˘ح ،ا˘˘ندÓ˘˘ب ي˘˘ف ا˘˘نورو˘˘ك
جورخلا ن˘م نودا˘ي˘سصلا ن˘كم˘ت˘ي
رفوت ىلع ابلسس رثأا امم ديسصلل
ا˘م اذ˘ه ،قاو˘سسأ’ا ي˘ف جو˘ت˘ن˘˘م˘˘لا
يرحب˘لا د˘ي˘سصلا ة˘ير˘يد˘م ه˘تد˘كأا
راعسسأ’ا سصخي ا˘م˘ي˘فو ،ة˘ي’و˘ل˘ل
تغلب يتلاو  كمسسلل ةعفترملا
ردسصملا تاذ نإاف ،ةظهاب انامثا
اهنم بابسسأا ةدع ىلإا كلذ عجري
ديدع نأا ثيح قيوسستلاب قلعتي ام
هذه ينت˘ق˘ت ةروا˘ج˘م˘لا تا˘ي’و˘لا
رارغ ىلع ةياجب ةي’و نم ةداملا
امم وهو ةريوبلاو جربلا ،فيطسس
بلط˘لا عا˘ف˘ترا ى˘لإا ا˘م˘ت˘ح يدؤو˘ي
كلذ ىلإا فسض ،سضرعلا ةلق مامأا
ةسسرامم نع ةبترتملا فيلاكتلا
قلعت˘ت ي˘ت˘لاو ير˘ح˘ب˘لا طا˘سشن˘لا
ةنايسص ،لاوزا˘كلا ن˘م˘ث عا˘ف˘ترا˘ب

،نفسسو براوق نم ديسصلا داتع
ةرورسض ع˘م ،را˘ي˘غ˘لا ع˘ط˘ق ءÓ˘غ
ة˘ي˘لا˘م˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘سسم˘لا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت
ر˘ثؤو˘ت ل˘ماو˘ع ا˘ه˘ل˘ك،.. لا˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ل
جو˘ت˘ن˘م˘لا  ى˘ل˘ع ر˘خآا˘ب وأا ل˘كسشب
راعسسأا ىلعو ة˘ه˘ج ن˘م ير˘ح˘ب˘لا
يف ةلوان˘ت˘م˘لا ة˘ي˘كم˘سسلا ةور˘ث˘لا
ام ابلاغ ي˘ت˘لاو ة˘ئز˘ج˘ت˘لا قاو˘سسأا
نطاوملل ةيئارسشلا ةردقلا قوفت
هذ˘˘ه ن˘˘م ارا˘˘ب˘˘ت˘˘عاو ،ط˘˘ي˘˘سسب˘˘لا
قفو ددحت راعسسأ’ا نإاف ،لماوعلا

ة˘قÓ˘ع ا˘ه˘ل ةد˘يد˘ع تا˘ي˘سضت˘ق˘˘م
تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘مو ،قو˘˘سسلا فور˘˘ظ˘˘ب
اذه يسسراممل ةيعامتج’ا ةيحانلا
نإاف قايسسلا تاذ يفو ، طاسشنلا
ن˘˘˘م ن˘˘˘يدر˘˘˘سسلا كم˘˘˘سس ر˘˘˘ع˘˘˘سس
ايقطنم زواجتي ’ هنا سضورفملا

،د˘حاو˘لا مار˘غو˘˘ل˘˘ي˘˘كل˘˘ل جد003
تقو˘˘لا ي˘˘ف ثد˘˘ح˘˘˘ي ا˘˘˘م سسكع
006 زهاني ىحسضأا ثيح نهارلا
هلعجي امم ،ةياجب قاوسسأا يف جد
هذ˘ه نا˘سضمر ةد˘ئا˘م ن˘ع ا˘˘ب˘˘ئا˘˘غ
.ةنسسلا

ت . Ëرك

لكل دو˘ه˘ج˘لا ف˘ثا˘كت را˘طإا ي˘ف
يدسصتل˘ل تا˘م˘ظ˘ن˘م˘لاو تا˘ئ˘ي˘ه˘لا
،دج˘ت˘سسم˘لا ا˘نورو˘ك ءا˘بو ي˘سشف˘ت˘ل

لبق˘ت˘سسم ةا˘ن˘ب ة˘ي˘ع˘م˘ج د˘ع˘ت ثي˘ح
راردأا ة˘ي’و˘ب ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا قر˘سشم
يجاب جربب يدلبلا اهبتكمب ةلثمم
ةلعافلا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ن˘م را˘ت˘خ˘م˘لا

قطانملاو لظلا قطانمب ةطسشانلاو
ةيعمجلا ترطسس طقف ،ةيدودحلا
ةحئاجلا ةيادب ذنم افثكم اجمانرب
يوعوتلا يناديملا اهلمع ترسشابو
سصلختلا ة˘يا˘غ ى˘لإا ي˘سسي˘سسح˘ت˘لاو
،رئازج˘لا˘ب سسور˘ي˘ف˘لا ن˘م ي˘ئا˘ه˘ن˘لا

مي˘ق˘ع˘ت˘لا تÓ˘م˘ح لÓ˘خ ن˘م اذ˘هو
تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘كل ة˘˘˘ع˘˘˘سساو˘˘˘لا
ءايحلاو ةماعلا عراوسشلاو ةيمومعلا
تÓ˘˘م˘˘ح˘˘ل˘˘ل ة˘˘فا˘˘سضإا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا
تÓحملاو نينطاوملل ةبسسيسسحتلا

ةفاسسمب مازتل’ا ةرورسضب راجتلاو
ةيمويلا سضارغأ’ا ءانتقا ءانثأا نامأ’ا
ز˘كار˘مو تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لاو قاو˘˘سسأ’ا˘˘ب
ةيعمجلا تزيمت امك ،اسضيأا ديربلا
جر˘ب˘لا ة˘ن˘كا˘سسل ة˘ي˘نا˘سسنإا ةردا˘ب˘م˘ب
ءاملاب ءايحأ’ا لك ديوزت يف ةلثمم
يداف˘ت˘ل ءار˘جإا˘ك بر˘سشل˘ل ح˘لا˘سصلا

م˘ه˘لزا˘ن˘م ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا جور˘خ
نع ةرتفل عوطقم ناك يذلا ئلمل
تاردابم اهلك يهو  ءايحأ’ا سضعب

فاد˘˘هأا ن˘˘م˘˘سض بسصت تÓ˘˘م˘˘˘حو
يناسسنإ’ا لمعلا يه يتلاو ةيعمجلا
يكراسشتلا لمعلاو ىلوأ’ا ةجردلاب
يدسصتلل ةيل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ع˘م
دجتسسملا انوروك سسوريف يسشفتل

فاد˘هأا ن˘عو  ،ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م ر˘ب˘ع
فرط نم رطسسملا جمانربلا ةطخو
با˘سشلا يد˘ل˘ب˘˘لا بت˘˘كم˘˘لا سسي˘˘ئر
ديسس ياكبلا د’وأا طيسشنلاو زيمملا
بتكم هب موقي ام» هنإا Óئاق رمعأا

قر˘سشم ل˘ب˘ق˘ت˘سسم ةا˘ن˘˘ب ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج
ام راتخملا يجاب جربب ةيعامتج’ا

رئازجلل ليمجلا در نم ءزج ’إا وه
لعاف درف لكل ةجاحب نآ’ا يه يتلا

هد˘ه˘ج ر˘˘خ˘˘سسي ي˘˘عاو عو˘˘ط˘˘ت˘˘مو
يف ةم˘ها˘سسم˘ل˘ل ه˘تا˘قا˘طو هرا˘كفأاو
فاسضأاو ةرادج لكب ةمزأ’ا زواجت
ة˘˘˘˘يو˘˘˘˘عو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا تÓ˘˘˘˘م˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا نأا

ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م ي˘ت˘لا ة˘ب˘سسي˘سسح˘ت˘لاو
فيرعتلل ةي˘ع˘م˘ج˘لا با˘ب˘سش فد˘ه˘ي
ل˘ق˘نو را˘سشت˘نا ة˘عر˘سسو ةرو˘ط˘خ˘˘ب
ةلسصاوتم تاطاسشنلا ناو سسوريفلا
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ن˘كا˘مأ’ا ل˘ك م˘ي˘ق˘ع˘ت˘ب
اسضيأا ىنمتن و ةلودلا تاسسسسؤومو
ا˘سضيأا ة˘ب˘ع˘سصلا فور˘ظ˘لا هذ˘ه ي˘˘ف
م˘يد˘ق˘ت˘ب ن˘ي˘ن˘˘سسح˘˘م˘˘لا ة˘˘م˘˘ها˘˘سسم
ةفيعسضلا تائفلا ةدعاسسمل تاعربت
تا˘جا˘ي˘˘ت˘˘ح’ا يوذ ن˘˘م ة˘˘سشه˘˘لاو

رابكو ل˘خد˘لا ي˘م˘يد˘عو ة˘سصا˘خ˘لا
امك  نيزوعملاو ىسضرملاو نسسلا
ميدقتل نينسسحملا ء’ؤو˘ه م˘هو˘عد˘ن
لفاكتلا راطإا يف تاعربتلاو معدلا
ي˘نا˘سسنإ’ا نوا˘ع˘ت˘لاو ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’ا
لكل ءافتك’ا ةلحرم ىلإا لوسصولل
ودبلاك ة˘ي˘ئا˘ن˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا ة˘ن˘كا˘سس
ل˘سصو˘ت˘ن ى˘ت˘ح ءار˘ق˘ف˘˘لاو ل˘˘حر˘˘لا

ءاسضقلل يعامجلا نواعتلاب اعيمج
هذه كاتفلا سسوريفلا اذه ةرسصاحمو
اهسسأارتت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا

ةدئار ةيعمج ربت˘ع˘ت ةر˘ي˘ج˘ه م˘سشا˘ه
فلتخم ي˘ف ي˘نا˘سسن’ا ل˘م˘ع˘لا ي˘ف
نم ة˘ب˘كو˘ك ا˘ه˘ط˘سشن˘ي ت’ا˘ج˘م˘لا
ةد˘˘ع ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘سصت˘˘خ˘˘م با˘˘˘ب˘˘˘سشلا
تاردابم ميدقتب نولمعي تاعاطق
قيلطتل ةيوعو˘تو ة˘ي˘نا˘سسنإا ة˘ير˘ي˘خ
ىلع دامتع’اب ةيبلسس رهاوظ ةدع
ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قاو˘˘م
دسسجتلا اهيلي مث ةردابم يأا ةسساردل
تحرسص نيأا ،ناديم˘لا ي˘ف ي˘ل˘ع˘ف˘لا

ل˘م˘ع م˘هأا نأا˘ب ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ة˘˘سسي˘˘ئر
م˘عد˘لا و˘ه بسسا˘ن˘م هار˘ن يو˘ع˘م˘˘ج
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل ي˘˘نا˘˘سسنإ’او ي˘˘سسف˘˘ن˘˘لا
ا˘ه˘فور˘ظ زوا˘ج˘ت˘ت ي˘ت˘ح تا˘˘ئ˘˘ف˘˘لا
قرسشم لبقتسسم وحن ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
 .ةيركفو ةيلمع بيلاسسأا قيبطتب

مشساقلب يفيرششوب
mahali@essalamonline.com



نم ديدعلاب انتلوج لÓخو
اندجو ةي’ولا رئاود تايربك
زيمت ليسضفلا رهسشلا لوخد نأا
جر˘˘خ ن˘˘يأا ءا˘˘بو˘˘˘لا ة˘˘˘ه˘˘˘كن˘˘˘ب
هتلاسض نع ثحب˘ل˘ل ن˘طاو˘م˘لا
ةيكÓهتسس’ا هتابغر قيقحتل
رهسشلا يف هدئاوم  نيزت يتلا
ءا˘ن˘ت˘قا ن˘م ءد˘˘ت˘˘با ل˘˘ي˘˘سضف˘˘لا

اذ˘كو ةد˘يد˘ج ي˘ه˘ط ل˘˘ئا˘˘سسو
ىلإا ’وسصو تاراهبلا ءانتقا
ا˘ه˘عاو˘نأا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب مو˘ح˘˘ل˘˘لا
ر˘سضخ˘لا ءا˘ن˘ت˘قا ى˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإا

بي˘لا˘سسأا عا˘ب˘˘تإا˘˘ب ه˘˘كاو˘˘ف˘˘لاو
.رذحلاو ةطيحلا

با˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘سصأا ر˘˘˘˘˘سسك د˘˘˘˘˘قو
لÓ˘خ ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لا

دعب اذهو ،قلغلا نوناق انتلوج
ثحبي يذلا ن˘طاو˘م˘لا حا˘ح˘لإا

داو˘م˘˘لا ن˘˘م ه˘˘ق˘˘مر د˘˘سس ن˘˘ع
اهجاتحي يت˘لا ة˘ي˘كÓ˘ه˘ت˘سس’ا
تفرع ثيح ،رهسشلا اذه يف
اذكو تاراهب˘لا ع˘ي˘ب تÓ˘ح˘م
رفظلل ةليوط ريباوط موحللا
ة˘˘يرور˘˘سضلا داو˘˘م˘˘لا ه˘˘تا˘˘ه˘˘˘ب

تاو˘˘ن˘˘سسلا ي˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘تدا˘˘˘ع˘˘˘ك
ا˘ن˘˘ل ف˘˘سشك ثي˘˘ح ،ة˘˘ق˘˘با˘˘سسلا
ل˘ح˘م بحا˘سص «ج.م» د˘˘ي˘˘سسلا
اذه لبق هلحم حتف هنأا تاراهب
ءانب لماك عوبسسأا ليبق رهسشلا

ءا˘ي˘فوأ’ا ه˘ن˘ئا˘بز بل˘ط ى˘˘ل˘˘ع
ءا˘ن˘ت˘قا ى˘ل˘ع اودا˘ت˘عا ن˘يذ˘ل˘لا
ىهسشأا عنسصل ةزيمملا لباوتلا
،ناسضمر رهسش يف ت’وكأاملا
رازج » ب.ع» ديسسلا نع امأا

هيلع بلطلا رثك هنأا انل حرسص
ل˘˘ب˘˘ق ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ما˘˘يأ’ا لÓ˘˘˘خ
ىقلت نيأا ميركلا رهسشلا لوخد
تا˘˘م˘˘لا˘˘كم˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا
تايبل˘ط ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ة˘ي˘ف˘تا˘ه˘لا
.نئابزلا

ةريسصقلا ةلوجلا بسسحو
سضع˘˘ب ى˘˘لإا ا˘˘˘ن˘˘˘تدا˘˘˘ق ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ع˘ي˘ب تÓ˘ح˘م اذ˘كو قاو˘سسأ’ا
ر˘سضخ˘لا تÓ˘ح˘مو ل˘˘باو˘˘ت˘˘لا

ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ن˘˘ف˘˘˘قو ،ه˘˘˘كاو˘˘˘ف˘˘˘لاو
،اهراعسسأا يف ريبكلا عافترإ’ا

هذ˘˘˘ه با˘˘˘ح˘˘˘سصأا دا˘˘˘فأا ثي˘˘˘˘ح
˘مو˘ث˘لا ج˘ت˘ن˘˘م نأا تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لا

اريبك اتفاهت فرعي نوميللاو

ار˘ظ˘ن ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا فر˘ط ن˘م
ردق ثيح ،هيلع ريبكلا بلطلل
نم دحاولا مارغوليكلا رعسس
امأا ،جد008 ىلإا005 موثلا
اداسضم ربتع˘ي يذ˘لا نو˘م˘ي˘ل˘لا
دقف تابوركيملاو ايريت˘كب˘ل˘ل
ىلإا051 ى˘لإا هر˘ع˘سس ع˘ف˘˘ترا

.رانيد053
عا˘ف˘ترا ن˘م م˘غر˘لا ى˘˘ل˘˘عو

يف هكاوفلاو رسضخلا راعسسأا
دقف ،سسوريف˘لا را˘سشت˘نا ة˘ياد˘ب
لبق ،اهل ةريبك ةرفو انلجسس
رارقتسسÓل اهراعسسأا عجرت نأا

ر˘ع˘سس رد˘ق ثي˘ح ،د˘˘يد˘˘ج ن˘˘م
زفق نأا دعب ،جد55 اطاطبلا
مطا˘م˘ط˘لا ا˘مأا ،جد001 ى˘˘لإا
جد57ب ردق غلك1 رعسسف
، جد021لا زوا˘ج˘˘ت نأا د˘˘ع˘˘ب
ع˘˘فر ي˘˘ف م˘˘ها˘˘سس ا˘˘م ل˘˘ع˘˘˘لو
و˘ه ة˘ق˘ير˘ط˘لا هذ˘ه˘ب را˘ع˘سسأ’ا
را˘ب˘˘خأ’او ة˘˘عا˘˘سشإ’ا را˘˘سشت˘˘نإا
هذه ةردن سصوسصخب ةبذاكلا
داو˘˘˘م˘˘˘لا سضع˘˘˘بو ر˘˘˘˘سضخ˘˘˘˘لا
تيز˘˘لا˘˘ك ة˘˘˘ي˘˘˘كÓ˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘سس’ا

ل˘˘خد˘˘ت˘˘ت نأا ل˘˘˘ب˘˘˘ق ر˘˘˘كسسلاو
يف ةلثمم ةي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا

ح˘˘لا˘˘˘سصمو ةرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا ةرازو
.نمأ’ا

ةفاظنلا لامع
ميقعتلا تÓمحو

ةبراÙ مئادلا قيفرلا
انوروك صسوÒف

ربع ةفاظنلا لامع ناوتي مل
يف ةنتاب ةي’ولا بارت لماك
ف˘ي˘ظ˘ن ير˘سضح ه˘جو ءا˘ط˘عإا

مئادلا فوقولا لÓخ نم ادج

ةمامقلا ع˘فر ى˘ل˘ع سصر˘ح˘لاو
ع˘˘سساو ج˘˘ما˘˘نر˘˘˘ب لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م
يذ˘لا تقو˘لا ي˘ف ي˘˘لا˘˘ت˘˘ت˘˘مو
ميقعتلا تÓمح هيف لسصاوتت
لوخد ذنم اهيلإا ترداب يتلا
اذ˘كو تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ة˘ح˘ئا˘ج˘˘لا
ةبراحمل ةيلح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
لوخد دنعو ،انوروك سسوريف
هتاه تفعاسض ناسضمر رهسش
ةيميقعت˘لا ا˘ه˘تÓ˘م˘ح ةر˘ي˘خأ’ا
ي˘˘كر˘˘ح˘˘لا را˘˘سشت˘˘ن’ا بب˘˘سسب
او˘جر˘خ ن˘يذ˘ل˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل
قيقحتل مهتلاسض نع ثحبلل
نيأا ،ةيكÓ˘ه˘ت˘سس’ا م˘ه˘تا˘ب˘غر
روسصلا هتا˘ه ل˘م˘ج˘م تم˘سسر
بي˘لا˘سسأا عا˘˘ب˘˘تإا ة˘˘م˘˘ي˘˘ق ع˘˘فر
بن˘ج˘ت˘ل رذ˘˘ح˘˘لاو ة˘˘ط˘˘ي˘˘ح˘˘لا
يذلا سسوريفلا اذهب ةباسصإ’ا
كاكت˘ح’ا ةر˘ث˘ك د˘ن˘ع ل˘ق˘ن˘ت˘ي
ن˘˘كا˘˘˘مأ’ا ي˘˘˘ف طÓ˘˘˘ت˘˘˘خ’او
.ةيمومعلا

رب˘ج˘ي ي˘لز˘ن˘م˘لا ز˘ج˘ح˘لا
ءايحإا ىلع ةينتابلا تÓئاعلا
لزنملا يف حيوارتلا ةريعسش

نم تارسشعلا نغتسست مل
ن˘ع ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و˘ب تÓ˘ئا˘ع˘لا
ةزيمملا حيوارتلا ةريعسش ءايحا
نم تذختا نيأا ،ةنسس لك يف
هتاه ءايحإ’ دجا˘سسم ا˘ه˘لزا˘ن˘م
ى˘ل˘ع دا˘ت˘عا ي˘ت˘لا ةر˘˘ي˘˘ع˘˘سشلا
ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ل˘˘سصم˘˘لا ا˘˘ه˘˘ئا˘˘˘ي˘˘˘حإا
يف ا˘ه˘ن˘م او˘مر˘حو د˘جا˘سسم˘لا

را˘سشت˘نا بب˘سسب ة˘ن˘˘سسلا ه˘˘تا˘˘ه
حر˘سص ن˘يأا ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
ةيدأاتب ماق هنأا «ك.ع» ديسسلا انل
ه˘لز˘ن˘م ي˘ف ةر˘˘ي˘˘ع˘˘سشلا ه˘˘تا˘˘ه
ة˘ق˘با˘سسلا تاو˘ن˘˘سسلا ر˘˘ئا˘˘سسك

ي˘˘ف هد’وأاو ه˘˘ت˘˘جوز ة˘˘˘ق˘˘˘فر
ز˘ع ه˘ل˘ل او˘عر˘سضتو لز˘˘ن˘˘م˘˘لا

ى˘ل˘ع ءا˘بو˘لا اذ˘ه ع˘فر˘ب ل˘˘جو
،لاجآ’ا برقأا يف هلك ملاعلا

ةسسايسس نأا ريخأ’ا اذه ربتعاو
ة˘يدأا˘ت ن˘م م˘ه˘ت˘مر˘ح ر˘ج˘˘ح˘˘لا

د˘جا˘سسم˘لا˘ب ح˘يوار˘ت˘لا ةÓ˘˘سص
ه˘ل˘لا ن˘م بر˘ق˘ت˘لا بح نو˘كل

خيسسرتلا ان˘ي˘ف خ˘سسر ل˘جوز˘ع
يف ىتح ولو ةريعسشلا هتاهل
.ةسصاخ ةقيرطب  لزانملا

ينامحد دمحم/ نامثع راعرع

mahali@essalamonline.com
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ةيكÓهتسسلا داوŸاو رسضÿا راعسسأا ‘ دوهسشم رارقتسسا

نع نوثحبيو ›زنŸا زج◊ا دعاوق نورضسكي ةنتاب ةنكاضس
Ëركلا ناضضمر رهضش لÓخ مهديلاقت ثيروت

راكتحلاو ةبراسضملا نم دحلا تاءارجإا ببسسب

راعضسأ’ا فلتخم يف رارقتضسا
مناغتضسمب ناضضمر ةيادب عم

ةيعامتجلا ةموظنملا نمسض نيجمدملا ةدئافل
ةسشهلا تائفلاب ةسصاخلا

ةحنم نم ةلئاع فلأا35 ةدافتضسا
ةمضصاعلاب ناضضمر رهضش

Ÿخ انوروك ءابوب ةباسصإلا نم ةياقولا ىلع اهتدعاسسÓةليبنلا اهماهم ءادأا ل

ةلقروب ةيندŸا ةيام◊ا حلاضصŸ ةيئاقولا تادعŸا نم ةعوم‹ ميلضست

راسشتنا ببسسب اذهو ،ةطرافلا تاونسسلا نع ةرياغم ءاوجأاب ةنسسلا هتاهل مظعملا ميركلا ناسضمر رهسش لوخد ءاوجأا ،تزيمت
انسصح مهسسفنأل نودمتعيو ءابولا اذهب ةباسصإلا نم نوفوختي ةنتاب صسارولا ةمسصاع ناكسس مظعم تكرت يتلا انوروك ةحئاج

ةيزارتحلا ةدعاقلا هتاه ةيلولا ةنكاسس نم ةريبك ةئف هيف ترسسك يذلا تقولا يف ،تيبلاب مهثوكم لÓخ نم مهل اعينم
.ميركلا  ناسضمر رهسش لوخدل ريسضحتلا ةيفيكو ةنتاب صسارولا ةمسصاع تازيم ىمسسأا مسسرل ةبه يف اوجرخو

عيب طاقن فلتخم دهسشت
عو˘بر˘ب ه˘كاو˘ف˘لاو ر˘سضخ˘لا

ن˘م ة˘لا˘ح م˘نا˘غ˘ت˘سسم ة˘ي’و
عم راعسسأ’ا يف رارقتسس’ا
نا˘˘˘سضمر ر˘˘˘˘ه˘˘˘˘سش ة˘˘˘˘ياد˘˘˘˘ب
ن˘م ا˘هد˘ه˘سشت م˘ل ،كرا˘ب˘م˘لا
ىلا انتداق ةلوج يفف .لبق
ة˘˘ي’و˘˘لا تا˘˘يد˘˘ل˘˘˘ب سضع˘˘˘ب
فلتخم يف ةر˘فو˘لا ا˘ن˘سسم˘ل
،ةيمسسو˘م˘لا ر˘سضخ˘لا عاو˘نأا

را˘˘˘ع˘˘˘سسأ’ا تفر˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك
ةدا˘م ي˘ف ا˘م˘ي˘سس ،رار˘ق˘ت˘˘سسا
اهنمث دعتي مل يتلا اطاطبلا
اذه نمازت ببسسب جد05 ــلا
مسسوم عم ليسضفلا رهسشلا

ةي’ولا˘ب لو˘سصح˘م˘لا ي˘ن˘ج
، لسصبلاك  رسضخلا يقاب.
را˘ي˘خ˘˘لا، ل˘˘ف˘˘ل˘˘ف˘˘لا،سسخ˘˘لا

ي˘ه تظ˘فا˘ح م˘˘طا˘˘م˘˘ط˘˘لاو
لبق اهراعسسأا ىلع ىرخ’ا
ناو ة˘سصا˘˘خ ،نا˘˘سضمر ما˘˘يأا
قوسس ىل˘ع ر˘فو˘ت˘ت ة˘ي’و˘لا
.هكاوفلاو رسضخلل ة˘ل˘م˘ج˘لا

ةفهللا ىلع ىسضق ام  وهو
هذه ءانتقا يف اهانفلأا يتلا
ي˘ت˘˘لا ة˘˘يرور˘˘سضلا داو˘˘م˘˘لا
ي˘ف بل˘ط˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع ر˘˘ث˘˘كي
اذ˘˘˘ه  ن˘˘˘م ى˘˘˘˘لوأ’ا ما˘˘˘˘يأ’ا
.رهسشلا

تي˘ق˘˘ب ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ةر˘ق˘ت˘سسم ه˘كاو˘ف˘لا را˘ع˘˘سسأا

يذ˘˘لا ر˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘لا سصخأ’ا˘˘˘بو
ن˘˘˘ي˘˘˘ب هرا˘˘˘ع˘˘˘سسأا تحوار˘˘˘˘ت
مارغوليكلل جد007و003
ةيعو˘ن˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب د˘حاو˘لا
را˘ع˘سسا ا˘˘هرود˘˘ب .ةد˘˘ي˘˘ج˘˘لا
تد˘ه˘سش ءا˘سضي˘ب˘لا مو˘ح˘ل˘لا
سسكع ا˘ظو˘ح˘ل˘م رار˘ق˘ت˘سسا
ي˘˘ت˘˘لا ءار˘˘م˘˘ح˘˘لا مو˘˘ح˘˘ل˘˘لا

لا˘˘ن˘˘م˘˘لا ةد˘˘ي˘˘ع˘˘˘ب تلازا˘˘˘م

ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كل˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘˘ب
ه˘ع˘جرأا يذ˘لاو .تÓ˘ئا˘ع˘ل˘˘ل
انتديرجل اوثدحت نم سضعب
قاو˘˘˘˘˘سسأ’ا ق˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘غ ى˘˘˘˘˘˘لإا
را˘سشت˘نا د˘ع˘ب ة˘ي˘˘عو˘˘ب˘˘سس’ا
.دجتسسملا انوروك سسوريف

علسسلا يقاب تظفاح امك
اهراعسسأا ىلع ةيكÓهتسس’ا
تاءار˘˘˘جإا بب˘˘˘سسب ،ى˘˘˘لو’ا
لا˘˘˘كسشأا ل˘˘˘ك ن˘˘˘م د˘˘˘ح˘˘˘˘لا
يتلا راكتح’او ةبراسضملا
ع˘م ما˘يأ’ا هذ˘ه ا˘هذا˘خ˘تا م˘ت
ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف رار˘˘م˘˘ت˘˘سسا
اهلكأا تتأا يتلاو ،يحسصلا

اذه مايا لوأا يف اهجئاتنو
.ليسضفلا رهسشلا

اذه ةيادب عم تفلملا امأا
بي˘˘ل˘˘ح ةر˘˘فو و˘˘ه ر˘˘ه˘˘˘سشلا
ة˘سصا˘خ ،م˘عد˘م˘لا سسا˘ي˘كأ’ا
ةي’ولا نم ةيقرسشلا ةهجلاب

’وأا تا˘يد˘˘ل˘˘ب رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
ة˘˘˘سشا˘˘˘˘ع˘˘˘˘سشع .م˘˘˘˘لا˘˘˘˘غو˘˘˘˘ب
ا˘ه˘ل ةروا˘ج˘م˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لاو
يف ةردن فرعت تناك يتلا

يف ة˘يرور˘سضلا ةدا˘م˘لا هذ˘ه
.ناسضمر  مايأا ريغ

داوملا هذه يف ةرفولا هذه
تي˘˘ق˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘كÓ˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘سس’ا
ىد˘ل ار˘ي˘˘ب˘˘ك ا˘˘نا˘˘سسح˘˘ت˘˘سسا
ة˘˘ي’و˘˘˘لا˘˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘سصلا

تقو˘لا تاذ ي˘ف ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م
ةسصاخ ة˘ب˘قار˘م˘لا رار˘م˘ت˘سسا
بع˘سصلا فر˘˘ظ˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف
سضع˘˘ب ه˘˘لو˘˘ح˘˘ي د˘˘ق يذ˘˘˘لا
ى˘لإا ن˘˘ي˘˘ع˘˘سشج˘˘لا را˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ىلع عيرسسلا حبرلل ةسصرف
،ةزوعملا تÓئاعلا باسسح
ار˘˘ي˘˘ث˘˘˘ك ترر˘˘˘سضت ي˘˘˘ت˘˘˘لا
.انوروك ةحئاجب

ن .ةيدعسس نب

ةلئاع000.35 تدافتسسا
ةي’وب اهؤواسصحإا مت ةزوعم
ن˘م ة˘ن˘˘سسلا هذ˘˘ه ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ةسصاخ˘لا ن˘ما˘سضت˘لا ة˘ح˘ن˘م
ـب ةددحملاو ناسضمر رهسشب
ملع ام بسسح ،جد000.01
طا˘˘˘سشن˘˘˘لا ةر˘˘˘˘يد˘˘˘˘م ىد˘˘˘˘ل
.رئازجلا ةي’ول يعامتج’ا

ة˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘سص تح˘˘˘سضوأاو
بسص م˘˘˘ت ه˘˘˘نأا سشو˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘م
باسسحلا يف ةيلاملا ةحنملا
ل˘˘كل يرا˘˘ج˘˘لا يد˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘لا

.ةلئاع
نأا رد˘˘˘˘˘سصم˘˘˘˘˘لا را˘˘˘˘˘سشأاو

سصاخسشأ’ا لم˘سشت م˘ئاو˘ق˘لا
ةموظنملا نمسض نيجمدملا
ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘˘ج’ا
يأا) ة˘˘˘سشه˘˘˘لا تا˘˘˘ئ˘˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ج˘ما˘نر˘ب ي˘ف ن˘˘ي˘˘ج˘˘مد˘˘م˘˘لا
ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا ة˘˘˘كب˘˘˘سشلا

ي˘م˘يد˘عو ن˘ي˘جا˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لاو
ل˘˘˘˘خد˘˘˘˘لا يوذو ل˘˘˘˘خد˘˘˘˘˘لا

يوذ اذ˘˘˘كو (ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘سضلا
.ةسصاخلا تاجايتح’ا

ني˘ي˘ح˘ت م˘ت ه˘نأا تفا˘سضأاو
عÓطإ’ا دعب ثيح تافلملا

نم نيديفتسسملا مئاوق ىلع
لÓ˘˘˘خ نا˘˘˘سضمر تا˘˘˘نا˘˘˘˘عإا
نأا نيبت ةطرافلا تاونسسلا

اهي˘ل˘ع تأار˘ط ةر˘ي˘خأ’ا هذ˘ه
نمازتلاب ةيجيردت تارييغت
اهفرعت يت˘لا ة˘ي˘كر˘ح˘لا ع˘م
ليحرتلا لاجم يف ةي’ولا

.ناكسسإ’ا ةداعإاو
ة˘˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘لا تفدرأاو

معدتسس ةي’ولا نأا ةيئ’ولا
ل˘˘خد˘˘لا تاذ تا˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا
ا˘ه˘ج˘ما˘نر˘ب ي˘ف ف˘ي˘˘ع˘˘سضلا
ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ،ي˘˘ن˘˘˘ما˘˘˘سضت˘˘˘لا
يت˘لا تا˘يد˘ل˘ب˘لا ل˘ف˘كت˘ت˘سس
يف اسضئاف وأا انزاوت فرعت
يل˘كلا ل˘ف˘كت˘لا˘ب ا˘ه˘تادار˘يإا
.ةينماسضتلا ةيلمعلا هذهب

ج.دم�

ن˘م ة˘عو˘م˘˘ج˘˘م تم˘˘ل˘˘سس
ن˘م ة˘ب˘ه ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاد˘˘ع˘˘م˘˘لا

ى˘لا ن˘ي˘يدا˘سصت˘قا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘˘ت˘˘م
يف ،ةيندملا ةيا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘سصم
ى˘لا ة˘˘ي˘˘مار˘˘لا دو˘˘ه˘˘ج˘˘لا را˘˘طإا

انوروك سسوريف ةحئاج ةهجاوم
ةرداب˘م˘ب ،(91‐ديفوك) ديد˘ج˘لا

ةعانسصلاو ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘فر˘غ ن˘م
ا˘م بسسح ،ة˘ل˘قرو˘ب «تا˘حو˘˘لا»
.ةئيهلا هذه ىدل ملع

ةينماسضتلا ةيلمعلا ل˘ث˘م˘ت˘تو

ةيقاو ة˘لد˘ب002 م˘ي˘ل˘سست ي˘ف
م˘ت ة˘ي˘ب˘ط ة˘˘ما˘˘م˘˘ك000.2و
ةيامحلا حلاسصم ىلإا اهميلسست
ى˘ل˘ع ا˘ه˘تد˘عا˘سسم˘ل ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
ءا˘بو˘لا˘ب ة˘با˘سص’ا ن˘م ة˘يا˘قو˘لا

.ةليبنلا اهماهم ءادأا لÓخ
ةردا˘ب˘م˘لا هذ˘ه تق˘˘ب˘˘سس د˘˘قو

ةلسصاوم راطا يف لخدت يتلا
ىل˘ع ة˘ب˘سصن˘م˘لا ة˘مزأ’ا ة˘ي˘ل˘خ
ةرا˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘فر˘˘˘غ ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم
‘‘تا˘˘˘حاو˘˘˘لا‘‘ ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘ن˘˘˘˘سصلاو

تابهلا˘ب سصا˘خ˘لا ا˘ه˘ج˘ما˘نر˘ب˘ل
هجو يف فوقول˘ل ة˘ي˘ن˘ما˘سضت˘لا

ة˘ب˘ه م˘يد˘ق˘˘ت ،91‐دي˘فو˘ك ءا˘بو
ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م ىر˘˘˘خأا
عوبسس’ا اذه رحب نييداسصتق’ا
نم ةعومجم ميلسست يف تلثمت
سشاعنإ’اب ةسصاخلا تازيهجتلا
تا˘سسسسؤو˘م˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
.ةلقرو ةي’وب ةيئافسشتسس’ا

ب.Úمأا

تاردابملا راطإا يف
ةسشهلا تائفلا عم ةينماسضتلا

ةيئاذغ تادعاضسم
قطانم ناكضس ةدئافل
طاوغأ’اب لظلا
ةيئاذغ تادعاسسم تعزو
لظلا قطانم ناكسس ةدئافل
ةيلول يبرغلا لامسشلاب
تاردابملا راطإا يف طاوغألا
ةسشهلا تائفلا عم ةينماسضتلا

،مظعملا ناسضمر رهسش لولحب
ةنسسلا هذه نمازتي يذلاو
يحسصلا رجحلا تاءارجإا عم
رطخ نم دحلل يئزجلا
انوروك صسوريف راسشتنا
.(91‐ديفوك) دجتسسملا

ةلفاقلا هذه تلمسشو
تمظن يتلا ةينماسضتلا

داوملا نم نانطأا01 ارخؤوم
يتلا عسساولا كÓهتسسلا تاذ
نونسسحم اهب مهاسس
ةدئافل ةهجوم تايعمجو

ةزوعم ةلئاع001 يلاوح
ولفآا ةنيدم يحاوسضب ةميقم
ءانتقا اهيلع رذعت يتلا
ةيسساسسألا ةيئاذغلا داوملا

ةيناكمإا مدعل ندملا نم
دحأا هب دافأا امبسسح ،لقنتلا
ةيلمعلا هذه يف نيمهاسسملا
يقوسش ،ةينماسضتلا

نمسض دنج امك.ناديرج
ءابطأا ةلفاقلا هذه
نييناسسفن نييئاسصخأاو
لوح نينطاوملا صسيسسحتل
تاءارجإاب مازتللا ةيمهأا
يدافتل ةفاظنلاو ةياقولا
‐ديفوك صسوريفب ةباسصإلا

تاسصوحفب مايقلا اسضيأاو ،91
كئلوأا مهنم اميسس ىسضرملل
صضارمأا نم نوناعي نيذلا

حرسش املثم ،ةنمزم
.ناديرج

صس.نيÒسس
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فيطسس ةي’و
فيطسس ةرئاد
فيطسسةيدلب
ةينقتلا حلاسصملا ةيريدم
ةيمومعلا تاقفسصلا ةحلسصم
11016901091 :يئابجلا ليجسستلا مقر
25/0202 :مقر

 حوتفملا ينطولا سضورعلا بلط نع نÓعإا
:دسصق حوتفم ينطو سضورع بلط نع فيطسس ةيدلبل يدلبلا يبعسشلا سسلجملا سسيئر نلعي

)xuenimutib notéB 41/0( ةيتلفسسإ’ا ةناسسرخلا يتدام ءانتقإا :ةيلمعلا
فيطسس ةيدلب ةدئافل)napper edica noitlume 56%(  لئاسسلا تفزلا ةدامو

)xuenimutib notéB 41/0(   ةيتلفسسإ’ا ةناسسرخلا ةدام ءانتقا :10 ةسصح
)napper edica noitlume 56%(  لئاسسلا تفزلا ةدام :20 ةسصح

ةحلسصم - ةينقتلا حلاسصملا ةيريدم نم طورسشلا رتفد بحسس نÓعإ’ا اذهب نيينعملاو يراجتلا لجسسلا بسسح نيدهعتملا ناكمإاب
.جد00.004.1 :هردق غلبم عفد لباقم - ةياجب قيرط ،ريلب ليمجلا ءاوهلا يحب ةنئاكلا فيطسس ةيدلبل - ةيمومعلا تاقفسصلا

يراجتلا لجسسلا بسسح رثكأا وأا ةدحاوةسصحيفةكراسشملانيدهعتملاناكمإاب
.يلاملا سضرعلاو ينقتلا سضرعلاو حسشرتلا فلم ىلع نيدهعتملا سضورع يوتحت -

:ةيلاتلا قئاثولا ىلع يوتحي حسشرتلا فلم
.دهعتملا فرط نم يسضممو ءولمم حسشرتلاب حيرسصتلا -10
.طورسشلا رتفد بحسس قوقح ديدسست لسصو -20
يراجتلا لجسسلا نم ةخسسن -30
.سضورعلا عاديإا خيراتب لوعفملا ةيراسسSANC هاجتا تاقحتسسملا ءادأا ةداهسش -40
تاكرسشلل يسساسسأ’ا نوناقلا نم ةخسسن -50
.ةسسسسؤوملا مازلإاب سصاخسشأÓل حمسست يتلا تاسضيوفتلاب قلعتت يتلا قئاثولا -60
قلعتي امدنع دهعتملل رهسشأا ةثÓث نم لقأا ذنم ةرداسصلا ةيئاسضقلا قباوسسلل ةفيحسصلا ىلع «ءيسش ’» ةرابع دوجو مدع ةلاح يف -70
.ةيئاسضقلا قباوسسلا ةفيحسص قافرإا بجي ،ةكرسشب رمأ’ا قلعتي امدنع ماعلا ريدملا وأا ريسسملل ،يعيبط سصخسشب رمأ’ا
.ةيئاسضق ةيوسست لحم ةسسسسؤوملا نوك ةلاح يف يئاسضقلا مكحلا نم ةخسسن -80
.دهعتملا فرط نم موتخمو يسضمم ةهازنلاب حيرسصتلا -90
.عورسشملل ةرخسسملا ةيداملا لئاسسولا -01
.ةناسسرخلا جاتنإا ةطحم ةيكلم تابثإا قئاثو -11

.ةيلاتلا قئاثولا ىلع يوتحي ينقتلا سضرعلا
.ديلا طخب ةبوتكم «لبقو ئرق» ةرابع ةحفسصلا رخآا يف يوتحي دهعتملا فرط نم موتخمو يسضمم (ينقتلا سضرعلا) طورسشلا رتفد -
.دهعتملا فرط نم ءولممو يسضمم باتتك’اب حيرسصتلا -
ةيريربت ةينقت ةركذم -

:ةيلاتلا قئاثولا ىلع يوتحي :(يلاملا سضرعلا)
.دهعتملا فرط نم ةءولممو ةيسضمم دهعتلا ةلاسسر -
.دهعتملا فرط نم موتخمو يسضمم يمييقتو يمك فسشك -
.دهعتملا فرط نم موتخمو يسضمم ةيودحولا راعسسأ’ا لودج -
يف يلاملا سضرعلاو ينقتلا سضرعلاو حسشرتلا فلم عسضوي ،يلام سضرعو ينقت سضرعو حسشرتملا فلم ىلع سضورعلا لمسشت نأا بجي
* ةراـــــبع نـــمسضتتو ،هـــعوسضومو سضورعلا بلط عــــجرمو ةسسسسؤوملا ةيمسست امهنم لـــك نيبي ماكحإاب ةـــــلفقمو ةــــلسصفنم ةفرظأا

لمحيو لفغمو ماكحإاب لفقم رخآا فرظ يف ةفرظأ’ا هذه عسضوتو ةلاحلا بسسح*يلام سضرع* وأا*ينقت سضرع* وأا*حسشرتلا فلم
:ةرابع
.هيف كراسشملا سضورعلا بلط عوسضوم-..........:مقر سضورعلا بلط سضورعلا مييقتو ةفرظأ’ا حتف ةنجل فرط نم ’إا حتفي ’»
ةيدلبل- ةيمومعلا تاقفسصلا ةحلسصم-ةينقتلا حلاسصملا ةيريدمب موي (51) ةرسشع ةسسمخ ـب ددحملا مويلا يف سضورعلا عدوت
ةرسشنلاو ةينطولا دئارجلاب نÓعإا لوأا رودسص نم اءادتبإا فيطسس ةياجب قيرط ،ريلب ليمجلا ءاوهلا يحب ةنئاكلا فيطسس
.احابسص (01) ةعاسسلا ةياغ ىلإا احابسص (90) ةعاسسلا نمPOMOB ةيرابخإ’ا

ةعاسسلا نم سضورعلا عاديإا متيو يلاوملا لمعلا موي ىلإا لاجآ’ا ددمت ةلطع مويل سضورعلا عاديإ’ لجأا رخآا ةفداسصم ةلاح يف
.ةفرظأ’ا حتف ةعاسس احابسص (01) ةعاسسلا ىلإا (90)
.(رهسشأا30) + سضورعلا ريسضحت ةدم ةليط مهسضورعب نيمزلم نيدهعتملا ىقبي
.ةيدلبلل رقمب ةفرظأ’ا حتف ةسسلج روسضحب نيدهعتملل ةوعد ةباثمب ربتعي نÓعإ’ا اذه نإا



Úب قرافلا حضضوي ونيروم
هبضشيو ..يبابمو رامين

يضسيÃ يليزاÈلا
ي˘ن˘ف˘لا ر˘يدŸا ،و˘ن˘يرو˘م و˘تر˘˘بور ثد–

رامين يليزاÈلا نع ،يسسنرفلا وكانوم قيرفل
،نامÒج ناسس سسيراب قيرف بع’ افليسس اد
⁄اعلا ‘ بع’ لسضفأا Êاث هÈتعي هنأا دكأاو
قيرف دئاق يسسيم لينويل ينيتنجرأ’ا فلخ
،ةيناب˘سسإا ة˘عاذإ’ ه˘ث˘يد˘ح لÓ˘خو ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
هلي˘مزو را˘م˘ي˘ن Úب قرا˘ف˘لا و˘ن˘يرو˘م ح˘سضو
بع’ يبابم» :لاقو ،يبابم نايليك يسسنرفلا
Áةفلت� فقاوم نم فادهأ’ا ليجسست هنك،
لسصاوو ،«Èكأا لكسشب عونتم رامين امنيب
يبابم» :اًلئاق ،يئانثلا Úب قرافلا هحيسضوت
ناسس عم ءاوسس فادهأ’ا نم Òثكلا لجسسي

وهف را˘م˘ي˘ن ا˘مأا ،ا˘سسنر˘ف بخ˘ت˘ن˘م وأا نا˘مÒج
،ا˘ًسضيأا بع˘لŸا ‘ ه˘ئÓ˘مز د˘عا˘سسيو ل˘ج˘سسي
ن˘م Ìكأا ة˘ي˘فا˘سضإا تا˘م˘سصب مد˘ق˘˘ي ه˘˘نإا ىرأا

كرحي ،يسسيم لثم رامين» :لمكأاو ،«يبابم
كا˘ن˘ه نا˘ك اذإا ،فاد˘هأ’ا ل˘ج˘سسيو ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

نوكيسس يسسيم نم باÎق’ا هنكÁ بع’
بع’ لسضفأا Êاث رامين» :فاسضأاو ،«رامين

ةÎف نعو ،«يسسيم ةيعون نم هنأا ،⁄اعلا ‘
سسيولل اًدعاسسم ناك امدنع رامين عم هلمع
⁄» :لا˘ق ،ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب بيرد˘˘ت ‘ ي˘˘كير˘˘نإا
ىسضق امنيب ،اًدبأا ءيسس لكسشب رامين بردتي
،كيلدتلا ةلواط ىلع تاسسلج عسضب نورخآ’ا
’ ماقرأا هيدل ناك .قدسصي ’ ىوتسسم رهظأا
اهسسايق اننكÁ يتلاو ،ده÷ا ثيح نم ،قدسصت
يŸا˘ع˘لا ع˘˘قاوŸا د˘˘يد– ما˘˘ظ˘˘ن ماد˘˘خ˘˘ت˘˘سسا˘˘ب
(SPG)، ا هتايح ‘ لعف امهمÿةسصا، ⁄
برد˘ت˘ي ه˘نأا اŸا˘ط ،ل˘خد˘ت˘لا اًد˘بأا ّي˘ل˘˘ع ن˘˘كي
.«عئار لكسشب بعليو

ةرك »:نزوكرفيل ريدم
«لزانŸاب سسانلا يقبتضس مدقلا

يدانب ةركلا ريدم ،زفلور نوميسس ىقلأا
،لرهيف ردنسسكلأاو ،ÊاŸأ’ا نزوكرفيل رياب
ىلع ءوسضلا ،نولوك يدانل يذيفنتلا ريدŸا
ÊاŸأ’ا يرودلا تاسسفانم فان˘ئ˘ت˘سسا ة˘ي˘م˘هأا
لاقو ،ةيعامتج’ا ةيحانلا نم ،«اغيلسسدنوبلا»
«يد.رآا.ه˘يإا» ةا˘ن˘ق˘ل تا˘ح˘ير˘سصت ‘ ،ز˘ف˘˘لور
ةرك» :تبسسلا مويلا ،ةي˘ناŸأ’ا ة˘ي˘نو˘يز˘ف˘ي˘ل˘ت˘لا
سسانلا ءاقبإا ‘ ،ام ائيسش دعاسست نأا نكÁ مدقلا

نع ثد– د˘ق˘ف ،لر˘ه˘ي˘ف ا˘مأا ،«م˘ه˘لزا˘ن˘م ‘
لظ ‘ ةيعيبطلا رومأ’ا نم ليلقلا» ةيمهأا

،«عيمجلل ةبسسنلاب ةموهفŸا Òغ ،ةمزأ’ا هذه
تايرابم ‘ لمتÙا لاغسشن’ا نأا فاسضأاو
،ةياغلل مهم يعامتجا لماع وه» مدقلا ةرك
ةطبار ىرتو ،«نابسس◊ا ‘ هذخأان نأا بجي
فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا ن˘كمŸا ن˘م ه˘˘نأا ÊاŸأ’ا يرود˘˘لا
نكل ،لبقŸا يام  نم عسساتلا ‘ ،تاسسفانŸا
،تاطلسسلا رارق ىلع افقوتم لازي ’ رمأ’ا

،ة˘ي˘ناŸأ’ا ةرا˘سشت˘سسŸا ي˘ق˘ت˘ل˘ت نأا رر˘قŸا ن˘مو
Èع ،يرا÷ا ليرفا03 موي ،لكÒم Óي‚أا
،تاي’ولا سسوؤور عم ،سسنار˘ف˘نو˘ك و˘يد˘ي˘ف˘لا

،مدقلا ةرك نع ÚلوؤوسسŸاو ،ةيلخادلا ةرازوو
.ةدنجأ’ا نمسض ةبعللا نوكتسس ثيح

فانئتضسا دعوŸ ديدج حÎقم
يزيل‚إ’ا يرودلا

نع ،Êاط˘ير˘ب ي˘ف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت ف˘سشك
يزيل‚إ’ا يرودلا فانئتسس’ لمتÙا دعوŸا
يرود˘لا ف˘قو˘تو ه˘ت˘يا˘ه˘˘ن كلذ˘˘كو زا˘˘ت˘˘مŸا
عم ،يسضاŸا سسرام31 ذنم زاتمŸا يزيل‚إ’ا
،يمسسر لكسشب هتياهن ىلع ت’وج9 يقبت
كانهف ،ةيناطيÈلا «زÁاتلا» ةفيحسص بسسحبو
،لبقŸا ناوج8 موي ةقباسسŸا فانئتسساب حاÎقا

تحسضوأاو ،ةيليوج72 ‘ يهتنت نأا ىلع
يز˘ي˘ل‚إ’ا يرود˘لا ة˘ط˘بار نأا ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا
ع˘م قا˘ف˘ت’ ل˘سصو˘˘ت˘˘لا ن˘˘م تبÎقا زا˘˘ت˘˘مŸا
ناوج ةيادب ‘ ةسسفانŸا فانئتسس’ ةموك◊ا

هنأا ¤إا تراسشأاو ،توأا رهسش لبق ءاهتن’او
دوقع ديد“ متيسسف ،كلذ ثودح ةلاح ‘

ريرقتلا دافأاو ،ىرخأا ًاموي03 ةدÚ ŸبعÓلا
ىلع ٍدان لك لوسصحب حاÎقا كانه نأاب اًسضيأا

ىلع سضيوعتك ينيلÎسسإا هينج ÚيÓم01
.Òهامج نودب ةيقبتŸا تايرابŸا سضوخ
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يتيضس Îضسضشنامو ةنولضشرب Úب بقترم عارضص

«يج.سسا.يبلا» عم هدقع ديدŒ نم بÎقي Êافاك

’ويدراوغ ةطخ دضسفي سسوتنفوج

،ةيناب˘سسإا ة˘ي˘ف˘ح˘سص ر˘يرا˘ق˘ت تد˘كأا
ةنولسشر˘ب ن˘ي˘ب بق˘تر˘م عار˘سص دو˘جو
،زايد نبور ىلع يتيسس رتسسسشنامو
يفيسصلا وتاكريملا يف ،اكيفنب عفادم
طخ ميعدتل نايدانلا ىعسسيو ,لبقملا
ةيوق تازهل اسضر˘ع˘ت ا˘مد˘ع˘ب ،عا˘فد˘لا

سصق˘ن دو˘جو بب˘˘سسب ؛م˘˘سسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه
بسسحبو ,يفل˘خ˘لا ط˘خ˘لا ي˘ف يدد˘ع
«و˘ف˘˘ي˘˘ترو˘˘ب˘˘يد ود˘˘نو˘˘م» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص
رتسسسشنامو ةنولسشرب نإاف ،ة˘ي˘نا˘ب˘سسإ’ا
سضر˘ع م˘يد˘ق˘ت˘ل نا˘ط˘ط˘خ˘ي ،ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس

مسضل يفيسصلا وتاكريملا يف اكيفنبل
عم دقعب (اًماع22) زايد طبتريو ,زايد
ه˘يد˘لو ،4202 في˘سص ى˘ت˘ح ا˘كي˘ف˘ن˘ب
,وروأا نويلم001 ةميقب يئازج طرسش
ىلع ةياغلل ريب˘ك م˘قر˘لا اذ˘ه ر˘ب˘ت˘ع˘يو
’ؤوا˘ف˘ت كا˘ن˘ه نأا ’إا ،ن˘˘ي˘˘يدا˘˘ن˘˘لا Ó˘˘ك
ةمزأ’ا لظ يف ،هسضي˘ف˘خ˘ت ة˘ي˘نا˘كمإا˘ب
سسور˘ي˘ف ا˘ه˘ثد˘حأا ي˘ت˘لا ة˘يدا˘˘سصت˘˘ق’ا

نأا ىلإا ةفيحسصلا تراسشأاو ,انوروك
،ز˘يد˘ن˘ي˘م ي˘خرو˘خ ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ل˘ي˘كو
ليد˘ب˘ك ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ى˘ل˘ع زا˘يد سضر˘ع

ل˘يو˘ما˘سصل د˘مأ’ا ل˘يو˘˘ط ل˘˘م˘˘ت˘˘ح˘˘م
ريراقت ةدع هتطبر يذلاو ،يتيتموأا
ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف و˘ن بما˘ك ن˘ع ل˘ي˘˘حر˘˘لا˘˘ب
ر˘ت˘سسسشنا˘م˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ا˘مأا ,م˘سسو˘م˘˘لا
يلاغنسسلا عم حسشرم زايد نإاف ،يتيسس
،يلو˘با˘ن ع˘فاد˘م ،ي˘لا˘ب˘ي˘لو˘ك ود˘ي˘لا˘ك
اذ˘˘ه دا˘˘ح˘˘ت’ا بع˘˘ل˘˘م ى˘˘لإا مود˘˘ق˘˘ل˘˘ل
،ا˘كي˘ف˘ن˘ب سسي˘ئر بغر˘ي ’و ،ف˘ي˘سصلا
رابك عيب ي˘ف ،ار˘ي˘ي˘ف ي˘ب˘ي˘ل˘ي˘ف سسيو˘ل
ةمزأا مسضخ يف لقأ’ا ىلع ،هموجن
.انوروك سسوريف

نو˘سسن˘يدإا Êا˘يو˘غوروأ’ا ر˘ظ˘ت˘˘ن˘˘ي
نا˘سس سسيرا˘ب ق˘˘ير˘˘ف م˘˘جا˘˘ه˘˘م ،Êا˘˘فا˘˘ك
لو˘سصو ه˘يدا˘ن ن˘م ،ي˘سسنر˘˘ف˘˘لا نا˘˘مÒج
امبسسحو ,رخآا مسسوŸ هدقع ديدŒ سضرع
نإاف ،ةيسسنرفلا «بيكيل» ةفيحسص تدافأا
مسسوŸ رمتسسي دق Êايوغوروأ’ا مجاهŸا
رظتني اذل ،يسسيرابلا قÓمعلا ةقفر رخآا

يرودلا بقل لماح نم هل سضرع لوسصو
ريراقتلا نم ٍددعب درو اŸ اًقفوو ,يسسنرفلا
عم نو˘سسن˘يدإا رار˘م˘ت˘سسا نإا˘ف ،ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا
‘ اًنك‡ ىحسضأا نامÒج ناسس سسيراب
سسوÒف ةمزأا دعب اميسس ’ ،›ا◊ا تقولا

ة˘لا◊ا ى˘ل˘ع اÒًث˘ك تر˘ثأا ي˘ت˘لا ا˘نورو˘˘ك
ي˘ت˘˘لاو ،ة˘˘يد˘˘نأ’ا ع˘˘ي˘˘م÷ ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘ق’ا

قاو˘˘˘˘سسأا ‘ اÒًب˘˘˘˘ك اًرود بع˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سس
ريدج ,ةلبقŸا تاونسسلا لÓخ ت’اقتن’ا
ع˘م Êا˘فا˘ك رود سضا˘ف˘خ˘نا نأا ر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب
مجاهŸا باسس◊ مسسوŸا ةيادب ‘ قيرفلا
نÓ˘˘ي˘˘م Îنإا ن˘˘م را˘˘عŸا ي˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘جرأ’ا
Êافاك ز˘ّف˘ح يدرا˘كيإا وروا˘م ›ا˘ط˘يإ’ا

ناسس سسيراب نع ليحرلاب ةبلاطŸا ىلع
ديردم وكيتلتأا ¤إا مامسضن’او نامÒج
ت’اقتن’ا قوسس مسسوم لÓخ Êابسسإ’ا
Êايوغوروأ’ا نكلو ،ةيسضاŸا ةيوتسشلا
ي˘˘ت˘˘لا ةÒخأ’ا ةÎف˘˘لا لÓ˘˘خ عا˘˘ط˘˘ت˘˘سسا
ةداعتسسا يوركلا طاسشنلا قيلعت تقبسس
د˘ق ا‡ ،ة˘ي˘سسا˘سسأ’ا ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا˘ب هز˘˘كر˘˘م
قÓمعلا عم رارمتسس’اب هرارق ‘ مهسسُي

لغتسساو ،لبقŸا ةÎفلا لÓخ يسسيرابلا
ل˘˘سضفأا يدرا˘˘كيإا ءادأا ع˘˘جار˘˘ت Êا˘˘˘فا˘˘˘ك
ليخوت سساموت ÊاŸأ’ا عنقأاو لÓغتسسا
Ãهتليكسشت ¤إا ىرخأا ةرم دوعيل ،هاوتسس
بغرت ىÈك ةيدنأا ةدع كانهو ،ةيسساسسأ’ا

،Êافاك تامدخ ىلع لوسص◊ا ‘ كلذك
يذلا ،يزيل‚إ’ا دتيانوي Îسسسشنام اهزربأا
روهسشلا لÓخ اÒًثك بعÓلا عم لسصاوت
ركفُي يذلا ،نÓيم Îنإا كلذكو ،ةيسضاŸا

سضيوعتل Êايوغوروأ’ا عم دقاعتلا ‘
اًسضوع ،لمتÙا زينيترام وراتو’ ليحر
ةيبون÷ا اكيرمأا نم سضورع دوجو نع
نم هÒغو ينيتنجرأ’ا زروينوج اكوبك
.ةيليزارب ةيدنأا

يدا˘ن نأا ،ة˘ي˘ف˘ح˘سص ر˘ي را˘ق˘˘ت تف˘˘سشك
دحأا مامأا فق˘ي˘سس ي˘لا˘ط˘يإ’ا سسو˘ت˘ن˘فو˘ج
’ويدراوغ بيب ينابسسإ’ا بردملا فادهأا
يتيسس رتسسسشنام ق˘ير˘ف˘ل ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا
ت’ا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا قو˘˘سس ي˘˘ف يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘˘نإ’ا
ويسشتلاك» عقوم دكأاو ،لبقملا ةيفيسصلا

’ سسوتن˘فو˘ج نأا ،ي˘لا˘ط˘يإ’ا «و˘تا˘كر˘ي˘م
يذلاو ،يسشتونوب هعفادم عيب يف بغري
ي˘ف ’و˘˘يدراو˘˘غ فاد˘˘هأا م˘˘هأا د˘˘حأا د˘˘ع˘˘ي
لظ يف ل˘ب˘ق˘م˘لا ي˘ف˘ي˘سصلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا
ق˘ير˘ف˘˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘مزأ’ا
ىر˘يو ،عا˘فد˘˘لا ط˘˘خ ي˘˘ف يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا
نأا زوجعلا ةديسسلا يدان يف نيلوؤوسسملا

يف ةيسساسسأ’ا رسصا˘ن˘ع˘لا ن˘م ي˘سشتو˘نو˘ب
قيرفلا نع هليحر ةسشقانم نأاو ،قيرفلا
نأا ،ل˘كسش يأا˘ب اً̆ي˘لا˘ح حور˘ط˘م ر˘ي˘غ ر˘مأا

ىلإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ي˘ن˘ي˘ل˘ي˘ك راو˘ج˘ب هدو˘جو
تخ˘ي˘ل يد سسا˘ي˘تا˘˘م با˘˘سشلا ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا

ة˘ي˘عا˘فد ةو˘ق ق˘ير˘ف˘لا ح˘ن˘م˘ي ،لار˘ي˘م˘يدو
كيرميإا ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ه˘ناد˘ق˘ف د˘ع˘بو ،ةر˘ي˘ب˘ك
،ةباسصإ’ا ببسسب زنوتسس نوجو تروب’
طخ معدل ةوقب ’ويدراوغ بيب ىعسسي
وتاكريملا يف يزي˘ل˘ج˘نإ’ا ق˘ير˘ف˘لا عا˘فد
وه يف˘ل˘خ˘لا ط˘خ˘لا ر˘ب˘ت˘ع˘يو ،ي˘ف˘ي˘سصلا
مسسوملا يف سسنزيتيسسلا طوطخ فعسضأا
ةميقلا غلبتو ،يسشتونوبيسشتونوب ،يلاحلا

نويلم02 اًيلاح ي˘سشتو˘نو˘ب˘ل ة˘ي˘قو˘سسلا
اًدج بسسان˘م هر˘ع˘سس ر˘ب˘ت˘ع˘ي كلذ˘ل ،وروأا
ى˘ع˘سسي˘سس يذ˘لاو ،ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م˘˘ل

تاقفسص ماربإ’ ابوروأا ةيدنأا بلغأا لاحك
ة˘مزأ’ا بب˘سسب ةر˘ي˘ب˘ك تسسي˘ل غ˘˘لا˘˘ب˘˘م˘˘ب
انوروك سسوريف ببسسب ةيلاحلا ةيلاملا
بعلو«91 د˘ي˘فو˘ك«د˘ج˘ت˘سسم˘لا ي˘جا˘ت˘˘لا
،ةارابم493 سسوتنفوج ع˘م ي˘سشتو˘نو˘ب
اًفده82 ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘سست ي˘˘˘˘ف ح˘˘˘˘ج˘˘˘˘نو
01 عنسص امك ،«يرينوكنايبلا«سصيمقب
سصيمقب ةزيمملا هتريسسم لÓخ فادهأا
.اًيراق وأا اًيلحم ءاوسس «زوجعلا ةديسسلا»

دري زينيترام
داقتنإا ىلع

اورظنا«وكاكول
Ÿانودارا»

،زينيترا˘م و˘تÒبور بلا˘ط
،اكيجلب بختنŸ ينفلا ريدŸا
ول˘ي˘مور ه˘ب˘ع’ دا˘ق˘ت˘نا مد˘ع˘ب
،نÓيم Îنإا مجا˘ه˘م ،و˘كا˘كو˘ل
لÓ˘˘خ ،ز˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ترا˘˘˘م لا˘˘˘قو
«زÁاتلا» ةفيحسصل تاحيرسصت
م˘ه˘يد˘ل دا˘ق˘ن˘لا» :ة˘ي˘نا˘ط˘˘يÈلا

،اًمئاد ءوسضلا طيلسست ةبهوم
’ وأا بعÓلا هكلÁ ’ ام ىلع
كا˘˘ن˘˘ه» :فا˘˘سضأاو ،«ه˘˘ل˘˘ع˘˘ف˘˘ي
طلسسن نيذلا ،ÚبعÓلا سضعب
ءا˘ي˘سشأ’ا ى˘ل˘ع ا˘ًم˘˘ئاد ءو˘˘سضلا
امنيب ،اهب نوموقي يتلا ةدي÷ا

طلسسن نور˘خآا نو˘ب˘ع’ كا˘ن˘ه
..هنولعفي ’ ام ىلع ءوسضلا
ةئفلا هذه نمسض عقي وكاكول
مدق وليمور» :عباتو ،«ةÒخأ’ا

ع˘م Úي˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسا Úم˘˘سسو˘˘م
ة˘ظ˘ح˘ل˘لا ‘ ن˘كل ،نو˘تر˘ف˘˘يإا
ا˘ًه˘ج˘˘ت˘˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ردا˘˘غ ي˘˘ت˘˘لا
ŸسسسشناÎ كانه ناك ،دتيانوي
اهنأاو ،لجسسي نل هنأاب روعسش
،«ه˘ل ة˘ي˘ب˘˘ل˘˘سس ةÎف نو˘˘كت˘˘سس
ا˘˘ًئ˘˘جا˘˘ف˘˘م اذ˘˘ه نا˘˘ك» :فدرأاو
هيدل وكاكول نأ’ ،› ةبسسنلاب

’ فاد˘ه ه˘˘نإا ،ةز˘˘ي‡ تا˘˘ف˘˘سص
Áى˘ل˘ع ءو˘سضلا ط˘ي˘ل˘سست ن˘˘ك
لثم ..اهلعفي ’ يتلا ءايسشأ’ا
د˘˘حأا ’ ،ا˘˘˘نودارا˘˘˘م و˘˘˘غ˘˘˘ي˘˘˘يد
ةرم مك :لءاسستيو ثدحتيسس
همدق انودارام اهيف مدختسسا
و˘كا˘كو˘˘ل» :”أاو ،«؟ى˘˘ن˘˘م˘˘ي˘˘لا

امو ،هتفيظو يه هذه ،فاده
ريدج ،«لسضفأا لكسشب هلعفي
،(اًماع62) وكاكول نأا ركذلاب 48 لÓ˘خ ا˘˘ًفد˘˘ه25 ل˘ج˘سس
بختنم ة˘ق˘فر ا˘ه˘ب˘ع˘ل ةارا˘ب˘م
.اكيجلب

دنو“رود ايسسيروب ناولأا لمحب ةÒبكلا هتداعسس نع Èع

«بعŸÓا ‘ يتودق سشتيفوميهاربإاو ونايتضسيرك »: دن’اه
قيرف مجاهم ،د˘ن’ا˘ه غ˘ن˘ي˘لر˘يإا ي˘ج˘يوÔلا د˘كأا

›ا˘˘˘غ˘˘˘تÈلا نأا ،ÊاŸأ’ا د˘˘˘نو“رود ا˘˘˘ي˘˘˘˘سسورو˘˘˘˘ب
سسوتنفوج قيرف مجا˘ه˘م ،ود˘لا˘نور و˘نا˘ي˘ت˘سسير˘ك
،سشتي˘فو˘م˘ي˘هار˘بإا نا˘ت’ز يد˘يو˘سسلاو ،›ا˘ط˘يإ’ا

هيتودق اناك ،›اطيإ’ا نÓيم يسس هيإا قيرف بع’
‘ اÒًغسص ناك امدنع مدقلا ةرك بعÓم ‘

يمسسرلا عقوŸا عم ةلباقم دن’اه ىرجأاو ،نسسلا
تن˘ك ا˘مد˘ن˘ع» :ا˘ه˘ي˘ف لا˘ق د˘نو“رود ا˘ي˘سسورو˘ب˘˘ل

ةود˘ق˘لا Úب˘عÓ˘لا ن˘م Òث˘كلا يد˘ل نا˘ك اÒًغ˘˘سص
Ÿنثا ىلع زكرأاسس يننكلو ،مهتعباتÚ امه ،طقف:
،«سشتيفوميهاربإا نات’زو ود˘لا˘نور و˘نا˘ي˘ت˘سسير˘ك
اًدي˘ع˘سس ه˘نإا˘ف ،ي˘ج˘يوÔلا م˘جا˘هŸا د˘كأا ا˘م˘ب˘سسحو
قايسسلا اذه ‘و ،دنو“رود ايسسوروب ةقفر ةياغلل
لسضفأا نم ةدحاو سشيعأا انأا ةقيق◊ا ‘» :عبات

مجاهŸا نأا ركذلاب ريدج ،«اهلك يتايح تاظ◊
كراب انوديإا لانغيسس ¤إا مسضنا باسشلا يجيوÔلا

عقوو ةلبقŸا ة˘يو˘ت˘سشلا ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا قو˘سس لÓ˘خ
دن’اه كراسشو ،4202 ماع ىتح دتÁ دقع ىلع

ل˘ج˘سس ÊاŸأ’ا قÓ˘م˘ع˘لا ة˘ق˘فر ةارا˘ب˘م11 ‘
‘ ابوروأا رابك ةبغر راثأا ا‡ ،اًفده21 اهلÓخ
تقو برقأا ‘ بعÓلا تامدخ ىلع لوسص◊ا

اهتبغر ىÈكلا ةيدنأ’ا نم ديدعلا تدبأاو ،نك‡
اهزربأا دعُي ،غنيلريإا تامدخ ىلع لوسص◊ا ‘

ةوق نم زيزعتلا ديردم Òبك ديرُي ذإا ،ديردم لاير
،يجيوÔلا عم دقاعتلا قيرط نع يموجهلا هطخ
نب Ëرك يسسنرفلا مجاهŸا مدقت لظ ‘ اميسس ’

،هرمع نم ÚثÓثلاو ةيناثلا هغولبو نسسلا ‘ ةÁز
اكول رخآ’ا يبرسصلا مجاهŸا قافخإا ¤إا ةفاسضإ’اب
ةدعل هسضرعتو قيرفلا عم ملقأاتلا ‘ سشتيفوي
يتلا يحسصلا لزعلا ةلاح هقرخ ببسسب تاداقتنا
سسوÒف يسشفت ببسسب ⁄اعلا لود مظعم اهسشيعت

ترثأات ةيدنأ’ا عيمج نأا ركذلاب ريدج ،انوروك

سسوÒف ببسسب يداسصتق’ا ىوتسسŸا ىلع اÒًثك
نم ةلاح ¤إا ديكأاتلاب يدؤويسس ام وهو ،انوروك
اذل ،ةلبقŸا ةيفيسصلا ت’اقتن’ا قوسس ‘ لومÿا

ةÎفل ايسسوروب عم دن’اه رارمتسسا لمتÙا نم
زوجعلا ةراقلا رابك دحأا ¤إا لحري نأا لبق ىرخأا

ًلبقتسسم
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سشتيدي˘م˘ح ح˘لا˘سص ن˘سسح ع˘قو˘ت˘ي
خنويم نرياب يدانب يسضايرلا ريدملا
يعاسسم حاجنلاب للكت نأا يناملأ’ا
يلودلا ىمرملا سسراح دقع ديدجت
سشت˘يد˘ي˘م˘ح لا˘˘قو ,ر˘˘يو˘˘ن ل˘˘يو˘˘نا˘˘م
لوح «جاتنوسس ما تليف» ةفيحسصل
اذ˘ل ،ل˘ئا˘ف˘ت˘م ا˘نأا»: Ó˘ئا˘ق نأا˘سشلا اذ˘ه
,«ل˘يو˘نا˘˘م د˘˘ق˘˘ع دد˘˘م˘˘ن نأا ى˘˘ن˘˘م˘˘تأا

تا˘˘فÓ˘˘خ˘˘لا نإا˘˘ف ح˘˘لا˘˘سص بسسح˘˘بو
ل˘˘˘ط˘˘˘بو ر˘˘˘˘يو˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خأ’ا
,«ايلخاد اهتيوسست» مت «اغيلسسدنوبلا»
ارخؤوم ترج ةيفح˘سص ة˘ل˘با˘ق˘م ي˘فو
ن˘م ر˘يو˘ن ى˘كت˘سشا ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘سصلا ع˘˘م
يذلا يونعملا ريدقتلا ىلإا هداقتفا

ةيلمع لÓخ ،يسضاملا يف هاقلي ناك
يرافابلا يدانلا ةرادإا عم سضوافتلا
ىمرم سسراح ربعو ,هدقع ديدجتل
لوادتل هبسضغ نع ا˘ي˘نا˘م˘لأا بخ˘ت˘ن˘م
ديدجت نأاسشب تاثدا˘ح˘م˘لا ل˘ي˘سصا˘ف˘ت

لا˘قو ,مÓ˘عإ’ا ل˘ئا˘سسو ر˘ب˘ع ،هد˘ق˘˘ع
هردق˘ن ا˘ن˘نأا كرد˘ي ل˘يو˘نا˘م» :ح˘لا˘سص
فرعأا ،ناك رفيلوأا عم تبعل ،اريثك
باحسصأا ن˘م سسار˘ح˘لا ة˘ي˘م˘هأا ىد˘م
،قيرفلل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ي˘م˘لا˘ع˘لا زار˘ط˘لا
هنإا ، يملاع زارط نم سسراح ريون
يف ريدقتلا نم ريبك ردقب ىظحي
تا˘سضوا˘˘ف˘˘م˘˘لا ته˘˘جاوو ,«ا˘˘ن˘˘يدا˘˘ن
ام ىلإا ريون دقع ديدمت نأاسشب ةرئادلا

ةريبك تابوعسص ،1202 فيسص دعب
د˘ق˘ع˘لا ةد˘م˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘˘سصا˘˘خ
ح˘لا˘سصل ا˘ق˘فوو ,ة˘ي˘لا˘م˘لا ه˘ت˘˘م˘˘ي˘˘قو
ططخي خنويم نرياب نإاف سشتيديمح
م˘سض د˘ع˘ب ةد˘يد˘ج تا˘ق˘ف˘˘سص مار˘˘بإ’
ى˘˘مر˘˘م سسرا˘˘ح ل˘˘بو˘˘˘ن رد˘˘˘ن˘˘˘سسكلأا
زز˘˘ع˘˘ن نأا د˘˘ير˘˘˘ن» :لا˘˘˘قو ,ه˘˘˘كلا˘˘˘سش

نم ةريبك بهاومب انقيرف فوفسص
مجن عم دقاعتن نأا دون اسضيأاو ابوروأا
نأا هنأاسش نم يذلاو خنويم يف يلود
ا˘˘ن˘˘ق˘˘ير˘˘ف ي˘˘ف تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإ’ا ع˘˘فر˘˘ي
ةحبرم ةر˘ك م˘يد˘ق˘ت ى˘ل˘ع هد˘عا˘سسيو
.«نيعجسشملل ةباذجو

،ي˘نا˘ب˘سسإا ي˘ف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت ف˘˘سشك
سسايتام يدنلوهلا فقوم نع ،سسمأا
ن˘م ،سسو˘ت˘ن˘فو˘ج ع˘فاد˘م ،تي˘خ˘˘ل يد
اًقفوو ،ينابسسإا قÓمع ىلإا لاقتن’ا
«و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘˘يد ود˘˘نو˘˘م» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سصل
ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف نإا˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإ’ا
ربجي دا˘سصت˘قا دا˘سسك ي˘ف بب˘سست˘ي˘سس
وأا را˘ب˘ك ن˘ي˘ب˘ع’ ع˘ي˘ب ى˘ل˘ع ة˘يد˘نأ’ا
،ة˘ي˘لدا˘ب˘ت تا˘ق˘ف˘سص ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ما˘˘ح˘˘قإا

˘مد˘ق سسو˘ت˘ن˘˘فو˘˘ج نأا ى˘˘لإا ترا˘˘سشأاو
يد مسضل ىلوأ’ا ةوطخلا ةنولسشربل
يلاطيإ’ا يدانلا بلط امدعب ،تخيل
نأا تحسضوأاو ،وليم رثرآا عم دقاعتلا
عيب يف ددرتم ةيادبلا ذنم ةنولسشرب
رو˘˘˘ط˘˘˘ت ر˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘كل ،ر˘˘˘˘ثرآا
ع˘˘ي˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘سسي ا˘˘˘مو ،تا˘˘˘سضوا˘˘˘ف˘˘˘م˘˘˘لا

يدا˘ن˘لا عا˘ن˘قإ’ ه˘سضر˘ع سسو˘ت˘ن˘فو˘˘ج
يد نإا تلاقو ،ةقفاوملاب ينولاتكلا
سسيئرلا ن˘م ا˘ًبو˘ب˘ح˘م لاز˘ي ’ تخ˘ي˘ل

لسشف مغر ،ويموتراب ايرام بيسسوج
فيسصلا لÓخ ةنولسشرب ىلإا هلاقتنا
ة˘نو˘ل˘سشر˘˘ب نأا تفا˘˘سضأاو ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا

ا˘ًي˘سسا˘ق ا˘ًطور˘سش سسو˘ت˘ن˘فو˘ج˘ل ع˘سضي
دق ام ،رثرآا نع ىلختي يك ةياغلل
ه˘لاد˘ب˘ت˘سس’ ي˘لا˘ط˘يإ’ا يدا˘ن˘لا ع˘فد˘ي
ديدسش مامتهاب عباتي يذلا تخيل يدب
تركذو ،نييدانلا ني˘ب تا˘سضوا˘ف˘م˘لا
ةديد˘سشلا ه˘ت˘جا˘ح كردأا ة˘نو˘ل˘سشر˘ب نأا
نأا ن˘ي˘ب˘ت ا˘مد˘ع˘ب ،د˘يد˘ج ع˘فاد˘˘م ى˘˘لإا

بعÓ˘لا و˘ه ط˘ق˘˘ف ه˘˘ي˘˘كي˘˘ب درار˘˘ي˘˘ج
يف ءانغتسسÓ˘ل ل˘با˘ق˘لا ر˘ي˘غ د˘ي˘حو˘لا
ن˘م ل˘ك رود ع˘جار˘ت ا˘م˘ن˘ي˘ب ،عا˘˘فد˘˘لا

،يتيتموأا ليوماسصو يلغنيل تنميلك
أا˘ج˘ل˘ي د˘˘ق سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج نأا تزر˘˘بأاو
بب˘سسب تخ˘ي˘ل يد ن˘ع ءا˘ن˘غ˘˘ت˘˘سسÓ˘˘ل
21 ىلإا لسصي يذلاو ،عفترملا هبتار
ونيم نأا ىلع تددسشو ،وروي نويلم
عسضي ناك ،تخيل يد ليكو ،’ويار
لÓخ ةنولسشرب ىلإا بعÓلا لقن ةطخ
اسسرابلا راطق رم اذإا نكلو ،نيماع
ةيناثلا ةرملل يدنلوهلا عفادملا مامأا
ىلع ةقفاوملا دعبتسسي ’ هنإاف ،نآ’ا
.اًروف ينولاتكلا سصيمقلا ءادترا

سس’وكين ينيتنجرأ’ا يلودلا للق
سسكا˘جأا ر˘سسيأا ر˘ي˘ه˘ظ ،و˘كي˘فا˘˘ي˘˘ل˘˘غا˘˘ت
مسسو˘م˘لا ءا˘غ˘لإا ة˘ي˘م˘هأا ن˘م ،مادر˘ت˘سسمأا
ي˘سشف˘ت بب˘سسب ،اد˘ن˘لو˘ه ي˘˘ف يور˘˘كلا
˘مد˘عو ،د˘ج˘ت˘سسم˘لا ا˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
لا˘قو ،يرود˘ل˘ل Ó˘ط˘ب ه˘ق˘˘ير˘˘ف نÓ˘˘عإا
عقاوم ىلع هتاباسسح ربع ،وكيفايلغات
فسسؤوملا نم» ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘سصاو˘ت˘لا

نكل ،بقللا قيقحت نم اننكمت مدع
،«مدقلا ةرك نم مهأا ءايسشأا كانه ايلاح
هروع˘سش ا˘ما˘ع72ـلا بحا˘˘˘سص د˘˘˘كأاو
ءÓتعا يف سسكاجأا ةدعاسسمل رخفلا»ـب

لا˘˘˘ط˘˘˘˘بأ’ا ن˘˘˘˘كل ،يرود˘˘˘˘لا ةراد˘˘˘˘سص
نوقحتسسيو مسسوملا اذهل نيي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا
ةرا˘˘سشإا ي˘˘ف ،«ء’ؤو˘˘ه م˘˘ه ق˘˘ي˘˘ف˘˘سصت˘˘لا
عاطقلا˘ب ن˘ي˘ل˘ما˘ع ة˘ثÓ˘ث ا˘ه˘ب ةرو˘سصل
عسستب مسسوملا ةياهن لبقو ،يحسصلا

رام˘كلأاو سسكا˘جأا نا˘ك ،ط˘ق˘ف ت’و˘ج
،ةطقن65 ديسصرب ،ةرادسصلا نامسساقتي
ءاجو ،فادهأ’ا قرافب لوأ’ا قوفت عم
ةموكحلا ترظح امدعب ،ءاغلإ’ا رارق
،مدق ةرك تايرا˘ب˘م ة˘ما˘قإا ة˘يد˘ن˘لو˘ه˘لا

.لبقملا ربمتبسس لوأا ىتح

اينابضسا قÓمعل مامضضن’ا ةضصرف عيضضي نل تيÿ يد

«Úيقيق◊ا ادنلوه لاطبأا انضسل» :وكيفايلغات

Úك ¤إا نوترفيإا نم ةجهللا ةديدضش ريذ– ةلاضسر
همجاهم ىلإا ةجهللا ديدسش اًريذحت مدقلا ةركل يزيلجنإ’ا نوترفيإا يدان هجو

ةحيرسص ةفلاخم يف ،هلزنم يف Óفح هتماقإا دعب ،نيك سسيوم باسشلا يلاطيإ’ا
انوروك سسوريف يسشفت ن˘م د˘ح˘ل˘ل ة˘سضور˘ف˘م˘لا ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا د˘عا˘ب˘ت˘لا د˘عاو˘ق˘ل
ربع رسشن (اماع02) نيك نأا ىلإا ةيزيلجنإا ةيفاحسص ريراقت تراسشأاو ،دجتسسملا

نم اروسصم اطيرسش ،يعامتج’ا لسصاوتلا تاقيبطت دحأا ىلع ةسصاخ ةعومجم
ترمتسساو ،نيسسنجلا نم سصاخسشأ’ا نم ددع اهيف كراسش هلزنم يف اهماقأا ةلفح
ةكلمملا يف تاطلسسلا سضرف لظ يف كلذ ىتأاو ،ليللا نم رخأاتم تقو ىتح
سسوريف ءابو ةحفاكم لجأا نم عمجتلاو لقنتلا ةكرح ىلع ةمراسص ادويق ةدحتملا

رثكأا مهنيب نم ،ملاعلا لوح سصخسش فلأا002 نم رثكأا ةايحب ىدوأا يذلا انوروك
.ايناطيرب يف افلأا02 نم

يسضاملا تبسسلا ءاسسم ةيزيلجنإا مÓعإا لئاسسو هترسشن نايب يف نوترفيإا دافأاو
ةسسايسسو ةموكحلا حئاسصن لهاجت لوأ’ا قيرفلا يف ابع’ نأا فاسشتكا انلاه» :هنأا
لكسشب يدانلا برعأا دقل .دجتسسملا انوروك سسوريف ةمزأاب قلعتي اميف يدانلا

ىلع ديدسشتلاب احسضاو ناكو ‐فرسصتلا اذه ءارج‐ هلمأا ةبيخ نع بعÓل مراسص
لوبرفيل ةنيدمل يناثلا بطقلا ددسشو ،«ةلوبقم ريغ يه هذهك تاوطخ نا
اهيف امب ،ةيموكحلا تاداسشرإ’ا لك عابتإا ةيمهأا» امئاد ررك هنأا ىلع ةيلامسشلا
تاهيجوت ربع كلذو ،هجراخو لزنملا لخاد (فرسصتلا) نأاسشب حئاسصنلاو دعاوقلا

اهب ديقتلا عيمجلا ىلع نأا اربتعم ،«نيبعÓلا لمسشي امب هدارفأا لكل ةيمسسر
ريدقتو ةيحسصلا ةيانعلا ريفوت لاجم يف نيلماعلا ةدعاسسم لجأا نم اميسس’
.امهنولذبي نيذللا ةيحسضتلاو دهجلا

..يزيل‚إ’ا يرودلاب Úمزتلم Òغلا ÚبعÓل مضضني Úك
مت نيذلا زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلا ةيدنأا يبع’ نم ددع ىلإا نيك مسضناو

عفادم مهزربأاو ،ةريخأ’ا ةنوآ’ا يف ةيحسصلا ةياقولا تاميلعتل مهتفلاخم فسشك
وكوسسيسس ىسسوم يسسنرفلا ما˘ه˘ن˘تو˘ت ا˘ب˘ع’و ،ر˘كوو ل˘يا˘ك ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م
ماعلا فيسص ذنم نوترفيإا ناولأا نع نيك عفاديو ،ييروأا يجريسس يراوفيإ’او
تفÓلا هزورب نم مغرلا ىلعو .يلاطيإ’ا سسوتنفوج نم هيلإا هلاقتنا دعب ،9102
عابطن’ا كرت يف نآ’ا ىتح نيك لسشف ،9102‐8102 مسسوم ةياهن يف هدÓب يف
عم اهسضاخ ةارابم62 يف طقف دحاو فده ليجسستب ىفتكاو ،ارتلجنإا يف هسسفن
ببسسب يسضاملا سسرام فسصتنم مدقلا ةرك تاسسفانم فقوت لبق ،نوترفيإا
رخآا راعسشإا ىتح ةفقوتم يرودلا تايرابم لازت ’و ،دجتسسملا انوروك سسوريف
يرودلا ةطبار نأا ىلإا تبسسلا ةيفحسص ريراقت تراسشأاو .«91‐ديفوك» ببسسب
باوبأا فلخ لبقملا وينوي نم نماثلا يف تاسسفانملا فانئتسسا ىلإا علطتت زاتمملا

.نيعجسشملا هجوب ةدسصوم
تمضصلا مزتلي ديردم لايرو ..ديدجتلا رظتني ناراف

ناراف لييافار ي˘سسنر˘ف˘لا ل˘ف˘ت˘حا
،72ـلا هدÓ˘ي˘م د˘ي˘ع˘ب سسمأا مو˘˘ي
دحأا هميدقت لظ يف كلذو
بعÓك همسساوم لسضفأا
د˘ق˘ل ،د˘يرد˘م لا˘ير ي˘ف
،تا˘˘با˘˘سصإ’ا بن˘˘˘ج˘˘˘ت
نم ر˘ث˘كأا ه˘ئادأا نا˘كو
ةع˘برأا ل˘ج˘سسو ،ع˘ئار
فده ع˘ن˘سصو فاد˘هأا

د˘˘ع˘˘بو ،ةد˘˘˘حاو ةر˘˘˘م
ة˘ي˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا
يرود يف ةبرطسضملا
91‐8102 مسسوم لاطبأا
ناسس سسيراب مامتها ببسسب

يف رار˘م˘ت˘سس’ا رر˘ق ،نا˘مر˘ي˘ج
ةمداقلا ةليلقلا رهسشأ’ا نكل ،ديردم
ماع يف هدقع يهتني ثيح ،ةمهم نوكتسس
ةلحرم ىلإا يسسنرفلا هجتي ،نآ’ا ىتح هدقع ديدجتل تاسضوافم  دجوت ’و،2202
،نيماع دعب مهدوقع يهتنت نيذلا نيبعÓل ةبسسنلاب ،هلبقتسسم ديدحتل ةمسساح
يجاتلا انوروك سسوريف فقوي نكل ،ًابيرق ديدمتلا نع ثيدحلا ةرتف أادبت نأا بجي
ناراف نوكيسس ،0202 ماع ةياهن برقو رمأ’ا ةيوسست متي مل اذإا نكلو ،ةطخ يأا

مدقلا ةرك بع’ نأا ءÓكولاو ةيدنأ’ا ربتعتو ،ىرخأا ةيدنأا ةدع تاءارغإ’ اًفده
لوبقو ليحرلل ةريبك ةسصرف هيدل قافتا نودب دقعلا نم اًرهسش81 رخآا لخدي يذلا

هقيرف لسصحي نلو ةيناجم نوكتسس لاقتن’ا ةيلمع نأا ةسصاخ ،رغم يلام سضرع
ديج لكسشب تاقوأ’ا عم لماعتي فورظلا كلت لظ يف ،ديردم لاير ،ءيسش ىلع
يف ةقثو لاجم كانه نكلو ،نآ’ا ىتح ىلوأ’ا ةملاكملا ءارجإاب ىتح مقي مل ،ةياغلل
بعÓلا نأا نم مغرلا ىلع ،ًاجرح سسيل يدقاعتلا هعسضو نأاو ناراف عم ةقÓعلا

.ماع لبق ليحرلا يف ركفي ناك
نم لمعلل هتزهجأا يسسنرفلا نامريج ناسس سسيراب عسضو ،9102 ماع ليرفأا يف

رتسسسشنام سضوافت امك ،ديردم لاير فوفسص يف5 مقر بعÓل عم سضوافتلا لجأا
سضوخ يف هتبغر نع يسسنرفلا يلودلا نلعأا امدعب كلذو ،ناراف عم اًسضيأا دتيانوي
ثيحو ءيسش لكب زاف ثيح ،ويبانربلا ةرداغم يف ناراف ركف اهنيحو ،ديدج دحت
نوكت نل ةلكسشملا نأا اهنيح انملع يدانلا يف ،تاونسس ينامثب كلذ لبق لسصو
امك ،ةركفب اًرثأات رثكأا ناك يسسنرفلا نكل ،ديدجتلا ةسشقانم متت مل كلذل ،اًلاومأا
ةرماغم يف هسسفن ةبرجتو ،هب ةسصاخلا ةحارلا ةقطنم نع يلختلا ،نآ’ا لاقي
ديدعلا ىلع ناراف لسصح ،سضيبأ’ا سصيمقلا اهيف ىدترا مسساوم ةعسست يف ،ىرخأا

،كلملا سسأاكو ،يرودلا يف نيبقلو ،لاطبأا يرود ةعبرأا :يهو ،باقلأ’ا نم
ةثÓثو ةيبوروأا ربوسس سسوؤوك ةثÓثو ،ةيدنأÓل ملاعلا سسأاك ت’وطب ةعبرأاو
يف8102 يف يسسنرفلا بختنملا عم ملاعلا سسأاكب جوت امك ،يلحم ربوسس
.ايسسور

1202 دعب ام دقعلا ديدمتل لمعت ةرادإلا

ريون عم هتافÓخ يوضسي خنويم نرياب

هيليبنوم بع’ ةقافتضسإا
هتباضصإا دعب ةبوبيغلا نم

انوروك سسوÒفب
هييلبنوم طسسو بع’ أادب

،ا˘ي˘ب˘ما˘سس رو˘ي˘نو˘ج ،ي˘سسنر˘ف˘لا
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘سضا˘˘م˘˘˘لا تب˘˘˘سسلا
ذ˘ن˘م ه˘لو˘خد د˘ع˘ب ة˘قا˘ف˘˘ت˘˘سس’ا
ةبوبيغ يف يسضاملا سسيمخلا
سسوريفب هتباسصإ’ ةيعا˘ن˘ط˘سصا

ا˘م˘ب˘سسح ،د˘ج˘ت˘سسم˘˘لا ا˘˘نورو˘˘ك
كيرديرف ،هلامعأا ليكو نلعأا

لخد امدنع ةسصقلا تأادب ،اريج
ىفسشتسسملا اماع32ـلا بحاسص
باهتلا ببسسب يسضاملا ءاثÓثلا

سضع˘˘˘بو ،ةد˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف دا˘˘˘ح
فسشكلل رابتخا لوأ’ هعوسضخ
ءارجإاك يجا˘ت˘لا سسور˘ي˘ف˘لا ن˘ع
ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘لا تءا˘˘ج ،يزار˘˘ت˘˘حا
تروهدت هتلاح نأا ’إا ،ةيبلسسلا
زاه˘ج ى˘ل˘ع ه˘ع˘سضوو ،ا˘ع˘ير˘سس
ة˘لا˘ح ي˘ف ه˘لو˘˘خدو ،سسف˘˘ن˘˘ت˘˘لا

سسيمخلا ةيعا˘ن˘ط˘سصا ة˘بو˘ب˘ي˘غ
لي˘كو ،ار˘ي˘ج را˘سشأاو.يسضاملا
تاحيرسصت يف ،بعÓلا لامعأا
ة˘ي˘سضا˘ير˘لا «بي˘كي˘ل» ةد˘ير˘ج˘ل
د˘عاو˘ق مر˘ت˘حا د˘ق˘ل» ة˘ي˘مو˘˘ي˘˘لا
ناك دقل .يعا˘م˘ت˘ج’ا د˘عا˘ب˘ت˘لا
وأا سضكر˘˘ل˘˘ل هدر˘˘ف˘˘م˘˘ب جر˘˘خ˘˘ي
’ ثيح ،هلزنم بناجب قوسستلل
ن˘˘˘م ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ك دد˘˘˘˘ع د˘˘˘˘جو˘˘˘˘ي
نأا ل˘ي˘كو˘˘لا فا˘˘سضأاو،«سسا˘˘ن˘˘لا
هار˘جأا يذ˘لا ي˘نا˘ث˘لا را˘˘ب˘˘ت˘˘خ’ا
هتباسصإا تب˘ثأا ر˘م˘سسأ’ا بعÓ˘لا
ةلاح نأا د˘كأا ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ىود˘ع˘لا˘ب
،ةر˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسم با˘˘˘سشلا بعÓ˘˘˘لا

نسسحتيسس هنأا يف هتقث ىدبأاو
،.ايجيردت



صسوكايبملوأا عم هدقع فيرسشتل ىعسسيو ةوقب لمعي هنأا دكأا

ةيدنأ’ا ىلع قيرطلا عطقي ينادوضس
هعم دقاعتلا يف ةبغارلا

سسوكايبملوأا مجن ينطولا بختنملا مجاهم ينادوسس لÓه يبرعلا دكأا
اهل سضرعت يتلا ةباسصإ’ا نم سصلختلل نهارلا تقولا يف لمعي هنأا ينانويلا

ىعسسيو ،ءاوجأ’ا رييغت يف ركفي ’ هنأا احسضوم ،ةبكرلا ىوتسسم ىلع
قبسسأ’ا فلسشلا ةيعمج حانج لسصحتو.ينانويلا قيرفلا عم هدقع فيرسشتل

ةرتفلا لÓغتسس’ ىعسست يتلا ،ةيجيلخلا ةيدنأ’ا نم سضورعلا سضعب ىلع
هتاحيرسصتب قيرطلا عطق ينطولا بختنملا بع’ نأا ’إا ،هعم دقاعتلل ةيلاحلا

اهب سصخ تاحيرسصت يف لاقو ،دقعلا ةياهنل هقيرف عم هتلسصاوم ادكؤوم
تسضرعت يتلا ةباسصإ’ا ببسسب ةيلاحلا ةرتفلا يف يناعأا انأا »:ينانويلا مÓعإ’ا
فيرسشتو سسوكايبملوأا يف انه ءاقبلا يفدهو ،ياوتسسم ةداعتسس’ لمعأاو ،اهل

.«يدقع
ب.م.يرسسيإا

نويل كيبملوأا يدان ةباوب نم

يضسنرفلا يرودلا ىلإا يدنام ةدوعب فضصعي دق يلاملا قضشلا
سستيب لا˘ير يدا˘ن ع˘فاد˘مو ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا يد˘نا˘م ى˘سسي˘ع د˘جاو˘ت˘ي

تدبأا نأا دعب اسصوسصخ ،ةيبوروأ’ا ةيدن’ا نم ديدعلا عامطأا لحم ،ينابسسإ’ا
دقع نأاو ةسصاخ ةيفيسصلا ت’اقتن’ا ةرتف يف همسضب مامته’ا قرفلا ىربك
ف˘ح˘سصلا سضع˘ب تف˘سشك ا˘˘م بسسحو.1202 ناوج يه˘ت˘ن˘ي  ير˘ئاز˘ج˘لا
نيأا ،قبسسأ’ا سسمير عفادم مسض ىلع رسصي يسسنرفلا نويل يدان نأا  ةينابسسإ’ا

زربا نمسض هعسضو يذلا هعم دقاعتلا ريظن وروأا نويلم51 غلبم زهج
ىرخا ةهج نم ،لبقملا فيسصلا مهتامدخ نم ةدافتسسإ’ا دوت يتلا نيبعÓلا
،يرئازجلا اهعفادم دقع ديدمت لجأا نم نمزلا سسيتيب يدان ةرادا قباسست
يتلاو «رسضخلا» عفادمل ةيلاملا ةميقلا عفر ىلإا هئارو نم فدهت يتلاو
.لبقملا مسسوملا هلاقتنا ةلاح يف يلاملا بناجلا نم ديفتسستسس

نابسشلا ىلع رسصي «زريبسسلا» صسيئرو ةربخلا نوكلمي نيبعل وينيروم

ماهنتوت ةركفم ىلإا اددجم دوعي لاطع مضسا
سسين يدان مجن ينطولا بختنملا نميأا ريهظ لاطع فسسوي مسسا داع

يف ددج نيبعÓب قيرفلا معدل ابسسحت قيرفلا تاططخم يف دجاوتلل اددجم
قيرف سسيئر يفيل نأا ةيزيلجنا ةيمÓعإا ريراقت تفسشكو.ديدجلا مسسوملا
رسصي هلعج ام ةنسس52 نم لقأا نيبع’ يف رامثتسس’ا يف بغري ماهنتوت

ريهظ هيينوم مسض ديري وينيروم بردملا نأا نيح يف لاطع عم دقاعتلا ىلع
«ناو لسشيبسسلا» ةمهم نأا ردسصملا تاذ فاسضأاو ،نامريج ناسس سسيراب نميأا
نإاف هيلعو ،ةلهسس نوكت نل هتيجيتارتسسإا رييغتب يدانلا سسيئر عانقإا يف
.اددجم تعفترا ماهنتوت ىلإا لاقتن’ا يف ايقيرفإا لطب ظوظح

ب.م.يرسسيإا

ةباضص’ا نم سصلختلل لمعيو ارتلجنإ’ دوعي ةرويدق
ىلإا لاحرلا يرطقلا ةفارغلا بع’و يرئازجلا يلودلا ةرويدق ن’دع دسش

ةهاقنلا ةرتف لسصاويسس نيا ،كانه ميركلا ناسضمر رهسش ءاسضق لجأا نم ارتلجنإا
نوكيسس يذلاو قباسس تقو يف اهارجأا يتلا ةيحارجلا ةيلمعلا دعب هتيب يف
لجا نم تقو عرسسأاب هتقايل ةداعتسساب طاسشنلا فقوت ةرتف نم ةدافتسس’ا هيلع
هئادتراب راظنأ’ا قبسسأ’ا سس’اب لاتسسيرك بع’ تفلو.ةسسفانملل ةدوعلا
فسصنلا ةارابم دعب هيلع لسصحت يذلاو هتابيردت يف ايريجين بختنم سصيمق
يف ةريبك ةيدج «ةبابدلا» رهظا دقو ،رسصمب ايقيرفإا ممأا سسأاك نم يئاهن
ةيلمعلا راثآا نم سصلختلا لجأا نم يرجلا ةلاو لاقثأ’ا هلامعتسساو بيردتلا

ةنسس53 بحا˘سص ى˘لإا ةرا˘سشإ’ا رد˘ج˘˘ت.يجيردت لكسشب هتقاي˘ل ةدا˘ع˘ت˘سسإاو
عطقلا يف اهل سضرعت يتلا ةباسصإ’ا ببسسب نيدايملا نع اديعب نوكيسس
هدعبتسس يتلاو ةيحارج ةيلمع هءارجإا ىعدتسسا ام ،يسضاملا سسرام يبيلسصلا

.روهسش ةدعل ينطولا بختنملا تاقاقحتسساو يرطقلا هيدان عم ةكراسشملا نع
ز.صس

فيطسس قافو
«دوسسألا رسسنلا» اهكلتمي يتلا ةعومجملاب داسشأا
يف ريبك لمعب نوموقي نوبعÓلا :يكوكلا

ةوقب مضسوملا ءاهنإ’ ىعضسنو ةيدرفلا تابيردتلا
لمعلاب Óئافتم فيطسس قافو قيرفل يسسنوتلا بردملا يكوكلا ليبن ادب

لذبي دادعتلا نأا احسضوم ،ةيلاحلا ةرتفلا يف نوبع’ هب موقي يذلا ريبكلا
حسضوأاو.قح’ تقو يف ةلوطبلا فانئتسس’ اريسضحت ةريبك تادوهجم
فقأاو ،نيبعÓلا عم مئاد لسصاوت ىلع انأا» :ةيفحسص تاحيرسصت يف يكوكلا

رجحلا ةرتف لÓخ ،ةيدرفلا تابيردتلا يف هب نوموقي يذلا لمعلا ىدم ىلع
نوموقي امل حاترم انأا »:عباتو ،«قبطملا لمعلا عم مهبواجت ةبسسنو ،يحسصلا
متخو ،«ةيلوؤوسسملا نم ريبك ردق ىلع ةعومجم كلتمن اننأا دكؤوي اذهو ،هب

لجأا نم ،مهتقايل ىلع ظافحلل ،ةريبك ةميزعب نوعتمتي نوبعÓلا »:همÓك
لسضفأاب ةسسفانملا لامكتسسا ىلع نومزاع مه .ةوقب يرودلا كرتعم لوخد

.«ةنكمم ةقيرط
ب.م.يرسسيإا

ةنيطنسسق بابسش
ةقلاعلا تايرابملا حنم نع نولزانتي نوبعÓلا

«انوروك» سسوريف ةبراحم يف ةمهاضسملل
،ةقلاعلا تايرابملا ح˘ن˘م ن˘ع لزا˘ن˘ت˘لا ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق با˘ب˘سش و˘ب˘ع’ رر˘ق

.«انوروك» ءابو ةهجاوم ىلع ،ةررسضت˘م˘لاو ةر˘ي˘ق˘ف˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا ةد˘عا˘سسم˘ل
نوعلا دي دم ررق ينيطنسسقلا يسضايرلا يدانلا نأا ةيمÓعإا ريراقت تفسشكو
ةرادإا عم قافت’ا لÓخ نم يحسصلا رجحلا تاءارجإا نم ةررسضتملا رسسأÓل
هذه نأا ركذلاب ريدجلاو.ةريخأ’ا تايرابملا حنم ىلع لزانتلا ىلع يدانلا
ةلثامم ةوطخب ةنيطنسسق بابسش وبع’ اهيف موقي يتلا ىلوأ’ا ةرملا تسسيل

.مهل بسسحي ام وهو ليسضفلا رهسشلا لÓخ
ب.م.يرسسيإا

9272ددعلا ^1441 ناسضمر40ـل قفاوملا0202 ليرفأا72نينثإلاةصضايرلا

مهقرف ‘ مهناكم نادقفب ايلاغ نمثلا اوعفد ÚبعÓلا نأا دكأا

لجأا نم اÒثك انيحضض حنم ’و لام نود انبعل :›ذاضش
يرئاز÷ا ينطولا بختنŸا

قباسسلا يرجينلا مجنلا ةمئاق ‘ طقف نايبرع

لضضفأ’ ةيلاثŸا ةليكضشتلا نمضض يمولب عضضي يكينومأا
خيراتلا ‘ ةقرافأ’ا ÚبعÓلا

«ءارحسصلا يبراحم» حÓسس ةوخألاو عومجملا حور نأا دكأا

حاجنوبو يليÓب «رضضخلا «يئانثب ديضشي يرمعلا نب

رسضخلا مجن تايناكمإاب داسشأا

ينبعري هدضض بعللاو مهتهجاو نيذلا نيبعÓلا رطخأا نم زرحم :ليوليك
دئاق زرحم سضايرب ،يلاحلا يتيسس رتسسيل يدان بع’ ،يزيلجن’ا يلودلا ريهظلا داسشأا

رطخأا نيب نم دعي ريخأ’ا نأا احسضوم يزيلجن’ا يتيسس رتسسسشنام مجن ،ينطولا بختنملا
عم اهارجأا ةيمÓعإا ةلباقم يف ليوليك حسضوأاو.يوركلا هراوسشم يف مههجاو نيذلا نيبعÓلا

،«مهتهجاو نيذلا ةحنجأ’ا يبع’ بعسصأا نم ،زرحم سضاير»:يزيلجنإ’ا «تروبار رسشيلب» عقوم
ناو قبسس ليوليكو زرحم نأا ركذي.«ةياغلل ينبعري بع’ هنإا ،ينبعرت زرحم ةهجاوم »:متخو
.6102 ةنسس بقللاب جيوتتلل قيرفلا داقو ،اعم يتيسس رتسسيل ناولأا Óمح

ب.م.يرسسيإا
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بع’ يلذاسش يرمع دكأا
يرئازجلا ينطولا بختنملا
ي˘˘ف هؤوÓ˘˘مزو ه˘˘نأا ،ق˘˘با˘˘سسلا
نم اريثك اوح˘سض بخ˘ت˘ن˘م˘لا
امدع˘ب ،ي˘ن˘طو˘لا م˘ل˘ع˘لا ل˘جأا

ل˘˘جا ن˘˘م نو˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ي او˘˘نا˘˘ك
ل˘ظ ي˘ف ط˘ق˘˘فو سصي˘˘م˘˘ق˘˘لا
ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا تا˘بو˘ع˘˘سصلا

دا˘˘˘ح˘˘˘ت’ا ا˘˘˘ه˘˘˘فر˘˘˘ع˘˘˘ي نا˘˘˘˘ك
امك ،مدق˘لا ةر˘كل ير˘ئاز˘ج˘لا

ن˘˘م ر˘˘سضخ˘˘لا ءا˘˘سصقإ’ دا˘˘˘ع
ايقيرفإا م˘مأا سسأا˘ك تا˘ي˘ف˘سصت
مامأا ةرا˘سسخ˘لا بق˘ع8002
ثب يف يرمعلا لاقو ،اينيغ
سصاخلا هباسسح ىلع ،رسشابم
:ددسصلا اذهب «مارغتسسنا» ـب
لجأا نم اريثك انيحسض دقل»
،يرئازجلا ينطولا بختنملا

نودو ،لام نود انبعل ثيح
نا˘˘ك ا˘˘ن˘˘فد˘˘˘ه ن˘˘˘كل ،ح˘˘˘ن˘˘˘م
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ناو˘˘لأ’ا ف˘˘ير˘˘سشت

با˘سسح ى˘ل˘ع نا˘ك و˘ل ى˘ت˘˘ح

ي˘˘ت˘˘لا قر˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘ن˘˘نا˘˘كم
.«اهيف طسشنن

لهأاتلا لسضفأا تنك»
8002 ايقيرفإا صسأاكل
ليزاربلا ةهجاوم ىلع

«ايدو نيتنجرألاو
ة˘قا˘ط˘ب ع˘ي˘ي˘˘سضت ن˘˘عو

ايقيرفا ممأا سسأاك ىلإا لهأاتلا
مامأا ةرا˘سسخ˘لا بق˘ع8002
بع’ د˘كأا ،ا˘ي˘ن˘ي˘غ بخ˘ت˘ن˘˘م
ناك هنأا قباسسلا زنيام يدان
ةر˘ي˘سشأا˘ت˘˘ب ر˘˘ف˘˘ظ˘˘لا ل˘˘سضف˘˘ي
سضو˘˘˘˘خ ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع «نا˘˘˘˘˘كلا»
نم لك مامأا نيتيدو نيتارابم
ليزاربلاو نيتنجرأ’ا بختنم
ع˘ي˘ي˘سضت »:در˘ط˘ت˘˘سساو ،ا˘˘يدو
ايقيرفا سسأاكل لهأاتلا ةقاطب
انأاو ،ادج ايسساق ناك8002
تايئاه˘ن غو˘ل˘ب ل˘سضفأا تن˘ك
ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا سسر˘˘˘ع˘˘˘لا

مامأا نيتيدو نيتارابم سضوخ
ل˘˘˘يزار˘˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘م
لاب˘سشأا نا˘كو.«نيتنجرأ’او

ةجاحب كاذنآا يلافك بردملا
م˘ه˘نأا ’إا ،ل˘˘هأا˘˘ت˘˘ل˘˘ل زو˘˘ف˘˘ل˘˘ل

ي˘˘ف ،ا˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘غ ما˘˘مأا اور˘˘˘سسخ

يذ˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘مأ’ا ،5ـلا ة˘لو˘ج˘˘لا
نيبراحملا مÓحأا ىلع ىسضق
.يقيرفإ’ا سسرعلا غولب يف

بختنملا ناديم طسسو يمولب رسضخل زجح
،ةيرئازجلا ةركلا ةروطسسأاو قباسسلا ينطولا

ةقرافأ’ا نيبعÓل ةيلاثملا ةليكسشتلا يف اناكم
.خيراتلا يف

قباسسلا مج˘ن˘لا ي˘كي˘نو˘مأا ل˘يو˘نا˘مإا را˘ت˘خاو
قباسسلا بعÓلا ي˘مو˘ل˘ب ،ا˘ير˘ي˘ج˘ي˘ن بخ˘ت˘ن˘م˘ل
ةليكسشت لسضفأا نمسض ،ركسسعم يلاغ قيرفل
ديدع تمسض ي˘ت˘لاو .تا˘قوأ’ا ل˘كل ة˘ي˘ق˘ير˘فإا
يرا˘ت ،Ó˘ي˘م رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ل˘ي˘˘ق˘˘ث˘˘لا ءا˘˘م˘˘سسأ’ا
تفرعو ،يني˘كا˘يو ف˘سسو˘ي م˘ي˘هار˘با ،تسسيو˘ب
’ا نييرجينلا نيبعÓل ةريبك ةرطيسس ةمئاقلا
نم نكمت ة˘م˘سسا˘ح˘لا تار˘ير˘م˘ت˘لا بحا˘سص نأا

ىوت˘سسم˘لا ل˘سضف˘ب ة˘م˘ئا˘ق˘لا ي˘ف نا˘كم ز˘ج˘ح
ينطولا بختنملا عم ءاوسس همدق يذلا زيمملا
.اهناولأا لمح يتلا قرفلا يف وأا

يف» عقومل ،راوح يف ،يكينومأا ثدحتو
ةقرافأ’ا نيبعÓلا لسضفأا نع ،يرسصملا «وغلا
11 م˘سضت ة˘ل˘ي˘˘كسشت را˘˘ت˘˘خاو ،تا˘˘قوأ’ا ل˘˘كل

.ابع’
،يكينومأا اهراتخا يتلا ةليكسشتلا تمسضو

،يمولب رسضخل قباسسلا يرئازجلا يلودلا مسسا
ةرك يف اهكرت يتلا ةمسصبلاو هتبهومل رظنلاب
.ةيقيرفإ’ا مدقلا

ب.م.يرسسيإا

برد˘م˘لا ي˘سضا˘˘م˘˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ج ى˘˘لو˘˘ت ذ˘˘ن˘˘م
تداز ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ما˘˘مز ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
«رسضخلا» يبع’ نيب ةوخأ’او ةبحملا رسصاوا

هتبثأا ام اذهو ،ةدحاو ةرسسا  اوحبسصأا نيذلاو
عا˘فد ةر˘˘خ˘˘سص ير˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘ب ن˘˘يد˘˘لا لا˘˘م˘˘ج
يذلا يدوعسسلا بابسشلا يدانو «نيبراحملا»
.ينطولا بختنملا ةقفر هتايركذل نحي

رسشنب قبا˘سسلا سشار˘ح˘لا دا˘ح˘تإا ع˘فاد˘م ما˘قو
ي˘˘ف ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا ه˘˘با˘˘سسح ى˘˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘ل ةرو˘˘˘سص
هيليمز ةقفرب بختنملا سصيمقب «مارغتسسن’ا»
يئاهن يف ي˘ل˘يÓ˘ب ف˘سسو˘يو  جا˘ج˘نو˘ب داد˘غ˘ب

قفرأا نيأا ،لاغنيسسلا مامأا  ايقيرفإا ممأا سسأاك
نع ربع˘ت ي˘ت˘لاو «ي˘توا˘خ »:ة˘م˘ل˘كب ةرو˘سصلا

بختنملا رسصانع نيب محÓتلاو لفاكتلا ىدم
ي˘برا˘ح˘م» ةو˘ق طا˘ق˘ن زر˘بأا ن˘م د˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو
.«ءارحسصلا

يرو˘ح˘م˘لا ع˘فاد˘م˘لا نأا ر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج˘˘لا
جيوتت يف نيمهاسسملا دحأا ناك » رسضخلا»ـل
رسصمب ايقيرفإا ممأا سسأاكب يرئازجلا بختنملا

9102،
ةلوطبلا يف تايوتسسملا لسضفأا مدق نأا دعب

تايرابم01 يف كراسش يذلا وهو ،ةيقيرفإ’ا
نيعفادملا نسسحأا دحأا حبسصيل «كانفأ’ا» عم
.ينطولا بختنملا  يف

ز.صس

‘ لسضفألا Úب نمو
يدوعسسلا يرودلا

بعÓلا ي◊وبم
امييقت ىلعأ’ا

قافت’ا ‘
با˘˘˘˘˘هو سسيار د˘˘˘˘˘˘جاو˘˘˘˘˘˘ت

ن˘˘ير˘˘ع سسرا˘˘ح ي˘˘ح˘˘لو˘˘˘ب˘˘˘م
يدا˘نو ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
ن˘م˘سض يدو˘˘ع˘˘سسلا قا˘˘ف˘˘ت’ا
يف اميي˘ق˘ت ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ى˘ل˘عأا
رور˘م د˘ع˘ب ،قا˘˘ف˘˘ت’ا ق˘˘ير˘˘ف
يرودلا تاسسفانم نم ةلوج
ذنم تقفوت يتلاو يدوعسسلا

ن˘م ي˘ت˘˘لاو طرا˘˘ف˘˘لا سسرا˘˘م
توا ف˘نأا˘ت˘سست نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘˘لا
.لبقملا

يدا˘ن˘لا ر˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ج تما˘˘قو
ن˘م˘سض م˘ي˘ي˘ق˘ت ى˘ل˘عأا ح˘ن˘م˘˘ب

يذ˘˘˘لاو قا˘˘˘ف˘˘˘تإ’ا ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع’
يف4.6 طيقنت ىلع لسصحي

لسصحت اميف بيترتلا ةرادسص
ا˘ي˘نا˘˘ث ي˘˘ب˘˘كيو˘˘كلا د˘˘م˘˘ح˘˘م
اذه يتأايو ،43.6 غلب طيقنتب
ا˘كسسي˘سس سسرا˘ح˘ل را˘ي˘ت˘˘خإ’ا

د˘˘˘ع˘˘˘ب ق˘˘˘با˘˘˘سسلا ا˘˘˘ي˘˘˘˘فو˘˘˘˘سص
ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘ع˘لا تا˘يو˘ت˘سسم˘˘لا

ةلوطبلا رمع ةليط اهب رهظ
ن˘˘سسحا ن˘˘م˘˘سض ه˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ج ا˘˘˘م
ي˘ف ن˘˘ي˘˘ط˘˘سشا˘˘ن˘˘لا سسار˘˘ح˘˘لا
.ةلوطبلا

سسراح نا ركذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لا
نع اد˘ي˘ع˘ب ى˘ق˘ب˘ي «ر˘سضخ˘لا»
طاسشنلا قيلعت دعب ةسسفانملا
ة˘يدو˘ع˘˘سسلا ي˘˘ف ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا
،ديدجلا انوروك ءابو ببسسب
فا˘ن˘ئ˘ت˘˘سسإا رداو˘˘ب تر˘˘ه˘˘ظو
رابخا راسشتنإا دعب تاسسفانملا
ة˘˘ل˘˘ج˘˘ع ةدو˘˘ع سصو˘˘˘سصخ˘˘˘ب
لب˘ق˘م˘لا توأا ر˘ه˘سش يرود˘لا
ةد˘˘˘ح ع˘˘˘جار˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘لا˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف
.سسوريفلا

ز.صس

ب.م.يرسسيإا

sport@essalamonline.com
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رادم ›وؤوشسم عم ةبيط كتقÓع
دنع كيلع اÒثك اونثا نيذلاو

؟ كترداغم
انتقÓع عمجي مارتح’اف كلذك وهو

ىلا امود ىعسسي ايندلا هذه يف ناسسن’ا
لوقلا نكميو هيلع ملكتي هراوسشم كرت
ىتحف بابسشلا يف اقح لاجرلا تفرع ينا

ترر˘˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ح
يف اودارأا ةرداغملا
ي˘˘ئا˘˘ق˘˘ب ة˘˘ياد˘˘ب˘˘˘لا

يرار˘˘˘سصا ن˘˘˘˘كلو
نومهفت˘ي م˘ه˘ل˘ع˘ج
ناو ة˘سصا˘˘خ ر˘˘م’ا
هيف انثدحت مهب ينعمج يذلا عامتج’ا

ثدحتت اهلعج ام وهو تايثيحلا لك لوح
.ةقيرطلا كلتب يترداغم دعب

قيلع ىلع رودلا ءاج كترداغم دعب
ÚلوؤوشسŸا نم هارت لهو كيأار ام

؟كولقرع نيذلا
ى˘ف˘خ˘ي ’ اد˘ج بي˘ط نا˘سسنا سسكع˘لا˘ب

ىد˘حإا ي˘ف ا˘ع˘م ا˘ن˘ل˘م˘ع د˘ق˘˘ف د˘˘حأا ى˘˘ل˘˘ع
دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف ي˘ف ة˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا تاو˘˘ن˘˘سسلا

ا˘ه˘ت˘قو فرا˘ع˘ت˘ن م˘ل ح˘ي˘ح˘سص ة˘م˘سصا˘ع˘لا
اريثك انثدحت ايلاح نكلو مزÓلا لكسشلاب
ىنمتأا سضعبلا انسضعب نم اريثك اندفتسساو
ناك هنا ىتح هراوسشم يف قيفوتلا لك هل
Óجر ناك دقو يعيجسشت ىلع لمعي امئاد
نأاب قباسسلا يف يل اهدكا هناو ةسصاخ قحب
رداغ˘ي ه˘ل˘ع˘ج˘ت˘سس ي˘تردا˘غ˘م
. بابسشلا تيب

‘ كتبرŒ ميقت فيك
لوقت اذامو بابششلا

؟قيرفلا راشصن’
ن˘م م˘ه ءا˘سضي˘ب˘˘لاو ءار˘˘م˘˘ح˘˘لا قا˘˘سشع

انا بابسشلا عم يتبرج˘ت م˘ي˘ي˘ق˘ت م˘ه˘ن˘كم˘ي
تلق امكف هب تمق يذلا لمعلاب ديعسس
ا˘م تق˘ق˘ح م˘سسو˘م فر˘ظ ي˘ف ا˘ق˘با˘˘سس كل
ةليط نورخا نوبردم هقيقحت ىلع لمعي
ىلع لمعلا لهسسلا نم سسيلف تاونسس4
سسأا˘˘ك زار˘˘حا م˘˘ث ن˘˘مو ءا˘˘ق˘˘ب˘˘لا نا˘˘م˘˘˘سض
نامسض ىلع لمعت اهد˘ع˘بو ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
لك ىل˘ع با˘هذ˘لا راو˘سشم ة˘ل˘ي˘ط ةدا˘ير˘لا
ريبكلا ركسشلاو ءيسش لك ىلع هلل دمحلا
ءيسشلا يبناج ى˘لا ل˘ما˘ع˘لا م˘قا˘ط˘لا ل˘كل
متسش وه هل تفسسأات يذلا ديحولا يبلسسلا

تعاسض ءازج ةلكر ىلع يمولو يتدلاو
.ةدايرلا لتحن اننوك نم مغرلاب

عم كتبرŒ نع اشضيأا ثدحتن
؟ اهيلع قلعت فيك «يشس.شسا.يشسلا»

’و ةريبك يسس سسا يسسلا عم يتسصق
رطسسا ةعسضب يف اهنع ثيدحلا نكمي

ةقفرب يمايا تاظحل لسضفا تسشع ةقيقح
ىلا يبلق قامعأا لك نم تيعسس رفانسسلا
نا لوقعملا ريغ نمف نامأ’ا ربل هتدايق
ءاقبلا نامسض عقو ىلع قيرفلا اذه سشيعي
لمعلا هيلوؤوسسم ىلع دب ’ ىدل طقف
ة˘لو˘ط˘ب˘لا قر˘ف ىو˘قا ن˘م ه˘ل˘˘ع˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع

ةيمسسوم حبسصت باقلأ’ا ىلع ةسسفانملاو
. رخ’ نيح نم سسيلو

Êارمع تلعج يتلا رومأ’ا يه ام
؟ يشس شسا يشسلا نم بحشسني

فسصن دعبف لاقي امك يبر بوتكم
ءاقب˘لا نا˘م˘سض ى˘ل˘ع ه˘ي˘ف ا˘ن˘ل˘م˘ع م˘سسو˘م
نع باغ ايلاغ ابقل هيف انققح مسسومو

يف انعرسش7991 ةنسس ذنم يدانلا نئازخ
ءيسش قيقحت ىلا فدهن انك ديدج مسسوم
ملو انتفلاخ جئات˘ن˘لا ن˘كلو ر˘فا˘ن˘سسل˘ل ر˘خا
تاطوغسضلا لعج ام وهو انبناج ىلا نكت
قفو تمسص يف ةرداغملا تلسضفف ديازتت
نم مغرلاب ينقدسص هيبحم سضعب ةبغر
˘مار˘ت˘˘ح’ا ل˘˘ك ن˘˘كا ي˘˘نا ’ا ي˘˘تردا˘˘غ˘˘م
ي˘˘ف م˘˘ئاد˘˘لا يرو˘˘سضح ا˘˘مو ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل
يل مهمارتحاو مهب يتاقÓمو ةنيطنسسق
. ارخف ينديزي

نا ىرت له
شضعب

رشصانعلا
اوماقا

نم تÓتكت
؟ ليحرلا ىلع كرابجا لجا
تاياورلا نم ري˘ث˘كلا ع˘م˘سسا ي˘ن˘قد˘سص

ةعو˘م˘ج˘م˘ك ا˘ن˘ل˘م˘ع ا˘ه˘ب ن˘مؤوا ’ ن˘كلو
ىلا قيرفلاب لوسصولل اند˘ه˘ت˘جاو ا˘ن˘ي˘ع˘سس
˘مار˘ت˘حا ا˘ن˘ب˘سسك ه˘ل˘ل د˘م˘ح˘لاو ة˘˘ه˘˘جاو˘˘لا

زع ىلوملا دنع يه رومأ’ا يقاب انيسسفانم
ةر˘ي˘غ˘سصو ةر˘ي˘ب˘ك ل˘˘كب ىردا و˘˘ه ل˘˘جو
كتردا˘غ˘م نا او˘ع˘م˘جا ر˘سصا˘ن˘ع˘لا سضع˘ب.
ةيباجيإ’ا جئاتنلا مغر اريبك اغارف تكرت
؟ ناف’ يسسنرفلا ينقتلا عم

ردق تلوا˘ح ي˘نا د˘ق˘ت˘عا ل˘ي˘م˘ج ءي˘سش
يف قيرفلاو نيبعÓلا ةدعاسسم عاطتسسملا
هلل دمحلاو كلذب ىردا مهو تقولا سسفن

. لاح لك ىلع
يرئاز÷ا بعÓلا نا ىرت له

يخاŸÎا بردŸا عم لمعلا ذبحي
ةيحير’او ةحارلا حنÁ يذلاو

؟ مهل لمعلا ‘
هنا دقتعا طابسضن’ا لبقتي ’ بع’ يأا

ةرداغم ىوسس هيلع امو ةيسصخسشلل دقاف
نيوكت ىلع لمعي بردملا ةريدتسسملا

نم اهعسسو يف ام لذبت اهلعجو ةعومجم
يمرلل ىعسسي بعÓلاو مهأ’ا قيقحت لجا
هدقع فيرسشت لجا نم كلتمي ام لكب
يلاتلابو رخ’ا لمكي سصخسش لكف ىدل
هيلع ةحارلا يف بغري نم
هذه ةسسرام˘م ن˘ع ف˘قو˘ت˘لا
ي˘ه ة˘يد˘ج˘لا ن’ ة˘سضا˘ير˘لا

. لاجرلا عنسصت نم

كانهو اÒثك كب اوقلعت رفانشسلا
؟ كتوع بقتري نم

ايسصخسش بوتكملاب ءيسش لك هللاو
يب˘ل˘ق ي˘ف ر˘فا˘ن˘سسلا ةز˘ع˘م كل تل˘ق ا˘م˘ك
رفانسسلا عم يتبرجتب اريثك رختفاو ةريبك
مهبولق حا˘ت˘ج˘ت ة˘حر˘ف˘لا ىر˘ت نا در˘ج˘م˘ف
مهتيسسفن يف امهم ائيسش كقيقحتل دعسست

ق˘ير˘ف˘ل˘ل ق˘˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘لا ى˘˘ن˘˘م˘˘تأا
ادباو امود رفانسسللو

عم كتقÓع نا لاقي
ذنم تءاشس ةمارع

؟قيرفلل كترداغم
يقيدسص ةمارع امامت سسكعلا ىلع ’

ا˘نا˘ي˘حأا ح˘ي˘ح˘سص ر˘ي˘غ˘سصلا ي˘خا هر˘ب˘ت˘عاو
يداع رما اذهو ءارآ’ا سضعب يف فلتخن
قيرفلا ةحلسصمل لمعي ناك انم لك نكلو
ذاختا يف اعرسستم ناك قراط نا دقتعا
ه˘ح˘سصنا تن˘ك ا˘م و˘هو تارار˘ق˘لا سضع˘˘ب

نوكيسس ناكل ’او اهيدافت ةرورسض ىلع
ا˘مو˘م˘ع ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا ن˘سسحا ن˘˘م اد˘˘حاو
اذه ةباوب نم هييحاو هل قيفوتلا ىنمتأا
. راوحلا

كتدوع اودارأا راب’ا ولوؤوشسم
يبرايشسلا نم كباحشسنا دنع
شضعب بشسح تشضفر كنكلو
؟ كلذ عجري ام ¤ا رداشصŸا
دج تا˘قÓ˘ع ي˘ن˘ع˘م˘ج˘ت ي˘ن˘قد˘سص

اولواح نيذلاو راب’ا يلوؤوسسم عم ةبيط
ن˘كلو ي˘ئا˘ق˘ب تار˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا ي˘˘ف
نا د˘كؤوأا ا˘م˘ك ا˘ه˘مو˘ي تسسكع فور˘˘ظ˘˘لا

ينكلو يعم اولسصاوت ةكرسشلا يلوؤوسسم
كلذ يف رم’ا بنجت ةرورسضب مهتعنقا
يرارق اهموي تذختا يناو ةسصاخ تقولا

سضوخل بر˘غ˘م˘لا ى˘لا لا˘ق˘ت˘ن’ا˘ب
. ةديدج ةبرجت

حا˘ج˘ن ي˘ف كيأار ا˘˘م برد˘˘م˘˘ك
؟يسضاملب لامج ينطولا بخانلا

ءي˘سشلا مد˘ق ق˘ل˘˘خ˘˘ت˘˘م برد˘˘م
رئاز˘ج˘لا ي˘ف ا˘ن˘سصق˘ن˘ي نا˘ك يذ˘لا

نم د˘يز˘م˘لا ’ ا˘م˘لو ه˘ل ق˘ي˘فو˘ت˘لا ى˘ن˘م˘تأا
. رسضخلاب اديعب باهذلاو باقلأ’ا

سضع˘ب ه˘يد˘ل بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا نا ىر˘˘ت ل˘˘ه
؟ بسصانملا سضعب ىوتسسم ىلع سصئاقنلا

ي˘ن˘ن˘كم˘ي ’ ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن˘˘لا هذ˘˘ه ن˘˘م
ل˘ك ثي˘ح ر˘م’ا اذ˘ه ى˘لا قر˘˘ط˘˘ت˘˘لا
ىدل هب موقي امب ىردا وهف هل ةيرحلا
يف لمعي ه˘كر˘ت ى˘لا ع˘ي˘م˘ج˘لا و˘عدا

. طقفو هميعدت ثحب عم تمسص
اذامو يلÙا بعÓلا ‘ كيأار
؟ بختنŸا ‘ دجاوتلل هشصقني

ةبسسنلاب ريسضحتلا قفارمو تايناكمإ’ا
بعÓل ةبسسنلاب ةيدجلاو زيكرتلاو لمعلل
دمتعي ايلاح بختنملا كيلع ىفخي Óف
يل قبسسو انه نم ابيرقت اوجرخت نم ىلع
عيمجلل قيفوت˘لا ى˘ن˘م˘تأا م˘ه˘ب˘يرد˘ت ى˘ت˘ح
لماوع زربا نم سسفنلاب ةقثلاو ربسصلاف
. حاجنلا

،يرمعلا نب ةروشص ‘ ÚيلÙا قلأات

له ينيعبشس نب حا‚وب ،يليÓب
؟ ةيلÙا ةركلل ةقرششم ةروشص هارت

عيمجلا ودحي نا ىنمتن لاحلا ةعيبطب
ةيحانلا نم مهديلقت ىلع اولمعيو مهودح
. ةيباجيإ’ا

ىلع نورداق مهارت ÚبعÓلا نم نم
بناج نم Óبقتشسم قلأاتلاو زوÈلا

؟ يشس شسا يشسلاو بابششلا
ىلع ةرداقلا رسصانعلا نم ديدعلا كانه

لمعلا ةطيرسش بخ˘ت˘ن˘م˘لا ة˘ط˘ح˘م غو˘ل˘ب

. داهتج’او
دا–إا ‘ كحا‚ مدع بابشسأا
مغر ةبانع دا–إاو ةمشصاعلا

يتلا ةيرششبلاو ةيداŸا تايناكمإ’ا
؟Úيدانلا ‘ رفوتت تناك

ةبانع يف نكلو نكمم ةراطسسوسس يف
ةث˘لا˘ث˘لا ة˘ب˘تر˘م˘لا ا˘ن˘ي˘ل˘ت˘حا ثي˘ح سسكع˘لا

. ةيبرع ةكراسشمل قيرفلاب انلسصوو
عم ةيبرعلا شسأاكلاب كجيوتت له
؟ىركذ نشسحأا ىقبي ناشسملت دادو

نم ىحمت نل يبراجت لك ينقدسص
ارود بعل˘ت با˘ق˘لأ’ا ح˘ي˘ح˘سص ي˘ت˘ل˘ي˘خ˘م
جيوتتلاب اريثك تدعسس ينا دقتعا نكلو
.اهتبرد يتلا قرفلا لك عم

في˘ك ،ل˘ي˘سضف˘لا ر˘ه˘سشلا لو˘خد ع˘م
؟ةيناسضمرلا هتايموي ينارمع يسضقي

لقنتأ’ اركاب ظقيتسسا يداع لكسشب
تامزلتسسم سضعب ءاسضقل قوسسلا ىلا
ينا ىلع كل ديكأاتلا يننكمي تيبلا

حبسصا كرا˘ب˘م˘لا نا˘سضمر ر˘ه˘سش لÓ˘خ
. قاوسسأ’ا لك فرعا

ÚشسرامŸا نم Êارمع له
؟ةشضايرلل

ناو ةسصاخ ’ نهارلا تقولا يف

يفتكا ينلعج » نيينفتلا » لماعو ربكلا
. طقفو تابيردتلل ةسصاخلا ةعباتملاب

تاي’ولا ديدع ‘ ناشضمر تيشضق
،فلششلا ،ناشسملت نم ةيرئاز÷ا

تازي‡ يه ام ،ةنيطنشسقو ةياجب
؟ةقطنم لك

هنوكل زيما نوكي يرئازجلا قرسشلا يف
. تÓك’ا نم ريثكلا كلتمي

نم ناشضمر مايأا يشضقت نأا ب– نيأا
؟ندŸا كلت لك Úب

ناسسملت
. ةنيطنسسقو

انل يورت نك‡
ةشصاخ ةثداح

رهششلا ‘ كل تعقو
؟بردمك كتبرŒ لÓخ Ëركلا

. اهركذت نع زجعا نكلو ريثكلا دجوت
ن‡ ناشضمر ‘ هجازم Òغتي بع’

؟ مهتبرد
هجازم ريغتي نم اناف امامت سسكعلا ىلع

نم افوخ «ولاقعي» نيبعÓلا لعجي ام وهو
. يفرط نم لعف ةدر يأا

؟ ةÒخأا ةملك
ة˘تا˘ف˘ت˘ل’ا هذ˘ه ى˘ل˘ع ار˘ي˘ث˘ك م˘كر˘كسشا

ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘سشلا ل˘كلو كل ى˘˘ن˘˘م˘˘تأاو
لمأان امك كرابم ناسضمر ةملسسملا ةم’او
ىلا ةايحلا دوعتو ءابولا اذه رداغي نا يف
ل˘كل ي˘تا˘ي˘ح˘˘ت ه˘˘جوأاو ا˘˘هد˘˘ه˘˘ع ق˘˘با˘˘سس
. نيبردملاو نيبعÓلا

هترداغم رارق مهفتو هئاقب ىلع مهحاحلإا ىلع «رادم »و «رابأ’ا» يلوؤوشسم ركشش

فضصنو مضسوم يف يبرايضسلاو يضس.سسا.يضسلا عم هب انمق ام» :ينارمع رداقلا دبع
«هيلإا لوضصولل تاونضس4 نوطرتضشي ءاضسؤورو نيبردم

ىلا قرطت ثيح مويلا «مÓشسلا» ةديرج ىلا هثيدح ينارمع رداقلا دبع بردملا لشصاو
كÓم عم هتقÓع نا ىلع ادكؤوم ينيطنشسقلا يشضايرلا يدانلا اذكو بابششلا عم هتبرجت

ةخشسار ىركذ ىقبتشسو ىشسنت نل رفانشسلا عم هتبرجت نأاب دكا امك ةعئار نم رثكا نيقيرفلا
.بقللاب جيوتتلا لÓخ نم ةيريتشسيه ةحرف ششياع هناو ’ فيك هنهذ يف

ششامر ماششه هرواح

Êارمع راد سشاو اوفرعي ةبيقعل ءانبأا لاجر»
«اهركذب ليفك تقولا يجئاتنو يبرايضسلا ‘

تÓتكتلا سصوضصخب لاقي امو بوتكŸاب نمؤوأا»
» مهÒمضضل هكرتأا ÚبعÓلا فرط نم

ةلكر عييضضت ببضسب- كتدلاو متضشت نا ادج بعضص»
« ردضصتم كنأا مغر ءازج

ةيعضضو ‘ ءاقبلا قيق– بردم يأا ىلع Óهضس سسيل»
«Òضصق فرظ ‘ ةلوطبلاو سسأاكلاب جيوتتلاو ةلثا‡

رفانضسلا عم تناك › ةبرŒ نضسحا»
» اهتيلام÷ اهفضصو عيطتضسا ’..

Òغضصلا ايوخ ةمارع ...يضش“ اهلوقن ›و لجار قيلع»
«ديحولا هبيع تارارقلا ذاختا ‘عرضستلاو



ةــــنصصرق

ةعنضصب عبضص لك ينيعبضس نب
نب يمار دجاوت لظ يف

ر˘سسيأ’ا ر˘ي˘ه˘ظ˘لا ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘˘سس
ايسسيروب يدان مجن يرئازجلا

،اينا˘م˘لأا ي˘ف خا˘بدÓ˘غ˘سشنو˘م
ءاو˘جأا ة˘عا˘ن˘سص ر˘ي˘خأ’ا رر˘˘ق
ني˘تور˘لا ر˘سسكل ،ة˘ي˘نا˘سضمر
وهو ايقيرفا لطب رهظ ثيح
نم ،كاروبلا ةعانسصب موقي

ى˘˘ل˘˘ع ةرو˘˘سص هر˘˘سشن لÓ˘˘خ
،يعامتج’ا لسصاوتلا عقاوم
ع˘م ،ىر˘˘خأا ةرو˘˘سص ع˘˘سضي˘˘ل
د˘˘˘ع˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ب’ز˘˘˘لاو يا˘˘˘سشلا
ن˘˘˘با د˘˘˘كؤو˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل ،را˘˘˘˘ط˘˘˘˘فإ’ا
ع˘ب˘سص ل˘ك ه˘نأا ة˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق
.ةعنسصب

رئاز÷ا ليث“ رضصان نب رايتخا ببضس
نب ليعامسسا قلأات

ناديم طسسو رسصان
ينطو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

نÓ˘ي˘م يدا˘ن م˘ج˘نو
ع˘˘˘˘ن˘˘˘˘سصي لاز˘˘˘˘˘ي ’
ط˘˘˘˘سسو ثد˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا
يور˘˘˘كلا عرا˘˘˘˘سشلا
م˘ل يذ˘لا ي˘بر˘غ˘م˘لا
ع˘˘ي˘˘ي˘˘سضت م˘˘˘سضه˘˘˘ي
،ة˘ل˘ثا˘˘م˘˘م ة˘˘ب˘˘هو˘˘م
يا˘ب˘ل˘ب رر˘ق ه˘ي˘ل˘عو
بعÓ˘˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ع
ق˘˘با˘˘˘سسلا ي˘˘˘لود˘˘˘لا

لانسسرا فيدر بع’ نأا لاق ثيح ،رومأ’ا حيسضوت ايقيرفإا سسأاك يف بع’ لسضفأا لامعأا ليكوو
ةعماجلا نأا نيح يف ،لوأ’ا بختنملا ليثمتل يرئازجلا داحت’ا نم اسضرع ىقلت قباسسلا
.هتدلاو دلب ليثمت راتخي هلعج ام وهو ،ةنسس12 نم لقأا بختنم ليثمت هنم تبلط ةيبرغملا

ينيضشنام ةاناعم

بخ˘ت˘ن˘م˘لا برد˘م ي˘ن˘ي˘سشنا˘م و˘تر˘ي˘بور
ي˘ف ةر˘ي˘ب˘كلا ه˘ت˘ب˘غر ف˘خ˘ي م˘ل ي˘لا˘ط˘˘يإ’ا
عاسضوأ’ا نسسحتو ةيعيبطلا هتايحل ةدوعلا
يلاطي’ا بردملا دكاو ،لاجآ’ا برقأا يف
ة˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سصل ا˘˘ه˘˘ب ى˘˘لدا تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف
يف هتبغر مدع «تروبسس وليد اتيزاغ’»
ى˘ل˘ع ا˘فو˘خ ي˘لا˘ط˘يإ’ا يرود˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسإا
ة˘˘فا˘˘ث˘˘ك ءار˘˘ج قا˘˘هر’ا ن˘˘م ن˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا
لعجي يذلا ،ةحارلا مايأا ةلقو تايرابملا
بجيو ةريطخ تاباسصإ’ ةسضرع نيبعÓلا

متخيل ،رابتعإ’ا نيع يف رم’ا اذه عسضو
تابيردتلاب موقأا انأاف يل ةبسسنلاب »:Óئاق
،احيرسص نوكا يك نكل لزنملا يف ةيمويلا

كل˘ع˘ج˘ل ة˘ي˘فا˘ك لز˘ن˘م˘لا ل˘خاد ا˘مو˘˘ي06
.«انونجم

ةعيلقلا بعلŸ ةديدج ةلح

اهل تعسضخ يتلا ةئيهت ةداعإا ةيلمع دعب
ةنيدمب يبم˘لوأ’ا بع˘ل˘م˘لا ناد˘ي˘م ة˘ي˘سضرأا
،ةديدج ة˘ل˘ح ي˘ف بع˘ل˘م˘لا ر˘ه˘ظ ،ة˘ع˘ي˘ل˘ق˘لا

،ةينطولا ربخلاب بعلملا ةرادإا تناعتسساو
ى˘ف˘ط˘سصم ـل عور˘سشم˘˘لا ح˘˘ن˘˘م لÓ˘˘خ ن˘˘م
يعيبطلا بسشعلا لاجم يف ريبخلا سسوسسع
ةيسضرأ’ا بسشع ةئيهت ةداعإاب ماق يذلاو
يتلاو ،ةروسص لمجأا يف ودبت اهلعج يتلاو
ةينطو˘لا ة˘سضا˘ير˘لا بسسا˘كم د˘حأا نو˘كت˘سس
نع طغسضلا عفرب Óيفك نوكي يذلا رمأ’ا
ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ا˘م˘ي˘˘سس’ تآا˘˘سشن˘˘م˘˘لا سضع˘˘ب
.ةمسصاعلا

تاحن نويلم51
ةنيبغلا

ميتنسس نويلم51 جربلا يلهأا ةرادإا خسض دعب
قيرفلا يف نيبردملاو نيبعÓلا عيمج حلاسصل
نا˘سضمر ر˘ه˘سش لو˘ل˘ح ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب كلذو لوأ’ا
ءاقفر اهرظتني ناك يتلا ةوطخلا يهو ميركلا
روجأ’ا ةيوسست يف ريبكلا رخأاتلا دعب عقعق
سسيئرلا نوكي اذهبو ةقلاعلا حنملاو ةيرهسشلا
بلا˘ط˘م˘ل با˘˘ج˘˘ت˘˘سسا د˘˘ق يدا˘˘م˘˘ح ن˘˘ب سسي˘˘نأا
نم ريثكلا يف اولسصتا مهنأاو ةسصاخ نيبعÓلا
لجأا نم دانزوب ر˘يذ˘ن ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا˘ب تار˘م˘لا

ي˘˘ف تا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسم˘˘لا بسص د˘˘عو˘˘م ة˘˘فر˘˘˘ع˘˘˘م
.ةيكنبلا تاباسسحلا

نم فياخ يكوكلا
سضيبأا مضسوم

ةزيمملا جئاتنلاو مدقملا ءادأ’ا ةيفلخ ىلع
يلوت ذنم فيطسس قافو قيرف اهدسصح يتلا
ف˘سسأا˘ت ،ة˘ي˘ن˘ف˘˘لا ة˘˘سضرا˘˘ع˘˘لا ما˘˘مز ي˘˘كو˘˘كلا
يسضايرلا طاسشنلا فقوتل يسسنوتلا بردملا

نامسض لجأا نم ةسسفانم˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا ا˘ي˘ن˘م˘ت˘م
ادهاج ىعسسي هناو ةسصاخ ةيويحلا هذه ةداعتسسا
فورظلا لك نا امب «يلبودلا» ىلع ةسسفانملل
ةسصاخلا ةمانزرلا ىلا رظنلاب هبسسح ةيتاوم
فسصنلل لو˘سصو˘لا ة˘ي˘نا˘كمإا ى˘ت˘حو يرود˘لا˘ب
. يلهأ’ا ةباوب نم يئاهنلا

qarsana@essalamonline.com
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 Èكأا ت’اح روهظ نم فوختم يبيرع
ي˘لود˘لا بعÓ˘لا د˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘سسا

فانئتسسا يبيرع ميلسس قباسسلا
اذه يف ةيمسسرلا تاسسفانملا
عسضولا اربتعم ميركلا رهسشلا
˘مد˘عو ا˘ندÓ˘ب ه˘سشي˘˘ع˘˘ت يذ˘˘لا
د˘عاو˘ق˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا مار˘ت˘حا
سسوريف˘ل يد˘سصت˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘قو˘لا

’ يتلا لماوعلا نم انوروك
ةايحلا ىلإا ةدوعلا ىلع دعاسست
ه˘يأار˘ب بل˘ط˘ت˘ي ا˘م ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا

يحسصلا رجحلا رارقإا ةلسصاوم
مايأ’ا هنع رفسستسس ام راظتناو
ناو ة˘سصا˘خ ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا
راسشتنا ةدايز نم ريبك فوختلا

.ءابولا يسشفتو

15

ل◊ا داجيإا نع زجع رضصان نب..دوعولا مغر
تاقحتسسملا ةيلا˘كسشإا

حطسس ىلإا وفطت ةيلاملا
نأا دعب ةرقم مجن قيرف
مهلاغسشنا نوبعÓلا ددج
م˘ه˘ت˘ب˘لا˘˘ط˘˘م لÓ˘˘خ ن˘˘م
نم ءزج مهحنم ةرورسضب
رظحلا عفر لبق مهلاومأا

ل˘ظ ي˘ف ة˘لو˘ط˘˘ب˘˘لا ن˘˘ع
رسصان نب سسيئرلا مادقإا

رطخلا سسوقان قد ىلع
سسÓ˘فإا ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘˘لاو
برقم رد˘سصم ة˘ن˘يز˘خ˘لا

ن˘˘ع ف˘˘سشك ةرادإ’ا ن˘˘˘م
طقف نيترجأا ىوسس مسسوملا ةيادب ذنم اوقلتي مل نيذلا نيبعÓلا طسسو بسضغلا نم ةلاح زورب
. ليومت رداسصم بايغ يف قيرفلا لبقتسسم ددهت تتاب يتلا ةيلاملا ةمزأ’ا ةدح ازربم



S
P
O
R
T

رسصعلا

04:23

رهظـلارجفلا

12:4616:30

برغŸا

19:30

ءاسشعلا

09:01

ةÓضصلا تيقاوم

يضسنرفلا يرودلا ¤إا يدنام ةدوعب فضصعي دق ›اŸا قضشلا^
هعم دقاعتلا ‘ ةبغارلا ةيدنأ’ا ىلع قيرطلا عطقي Êادوضس^

بعÓلا ي◊وبم
امييقت ىلعأ’ا

قافت’ا ‘

«دوسسألا رسسنلا» اهكلتÁ يتلا ةعومÛاب داسشأا

لمعب نوموقي نوبعÓلا :يكوكلا
ةيدرفلا تابيردتلا ‘ Òبك

ةوقب مضسوŸا ءاهنإ’ ىعضسنو

حنم نع نولزانتي نوبعÓلا
ةمهاضسملل ةقلاعلا تايرابملا
«انوروك» سسوريف ةبراحم يف

ىلع مهحاحلإا ىلع «رادم »و «رابألا» يلوؤوسسم ركسش
هترداغم رارق مهفتو هئاقب

عم هب انمق ام » : ينارمع رداقلا دبع
فضصنو مضسوم يف يبرايضسلاو يضس.سسا.يضسلا

هيلإا لوضصولل تاونضس4 نوطرتضشي ءاضسؤورو نوبردم

يرودلا ‘ لسضفألا Úب نمو
يدوعسسلا
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مهقرف يف مهناكم نادقفب ايلاغ نمثلا اوعفد نيبعÓلا نأا دكأا

يرئاز÷ا ينطولا بختنŸا لجأا نم اÒثك انيحضض حنم ’و لام نود انبعل :›ذاضش
8002 ايقيرفإا سسأاكل لهأاتلا لضضفأا تنك»

«ايدو نيتنجرأ’او ليزاربلا ةهجاوم ىلع

فيطسس قافوةنيطنسسق بابسش


