
40 صص

ةيلوؤوسسŸا حور بيلغتل تعد
لماسش قافتإا ¤إا لسصوتلاو

ةيمأرجإأ ةكبسش سسيئرب ةحأطإلأ
رأجتلأو دأريتسسأ يف ةسصتخم

نأرهو يف تأردخملأب
50صص
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ـب جÓعلا نأا ىلع ديكأاتلا ددج
ةعجسشمو ةيباجيإا جئاتن ىطعأا «نيكورولك»

لظلا قطانمو لحرلا ودبلل لفاوق
اهيف هبتسشم تلاح نع فسشكلل

ةحفاكمل ةينطولا دوهجلل امعد
«91 ديفوك» انوروك صسوريف

ةمظنأأ عنسصت «ينيإأ» ةكرسش
ةزهجأأو ةيعأنطسصلأ سشأعنإلأ

30 صصةيكيتأموتوألأ سسفنتلأ

ةنحاسشو يدنهلا بنقلا نم غلك22 نم ديزأا زجح
مومسسلا هذه عيب تادئاع نم مخسض يلام غلبمو

نم ةلودلا نمأاب صساسسملا ةيانج ةمهت ةيفلخ ىلع
جراخلاب ميقم يفحسصل ةقيثو بيرسست لÓخ

ةيفرسصملا تاسسسسؤوملاو كونبلل ةيعرسشلا ةقباطملا ةداهسش حنمت
ةيمÓسسإلا ةفريسصلا نيطوتل اعفد

ءأتفإلل ةيعرسشلأ ةئيهلأ ءأسشنإأ
ةيملسسإلأ ةيلأملأ ةعأنسصلل

30صص

ةر˘˘يزو ،و˘˘˘ك˘˘˘ير˘˘˘ك ر˘˘˘ثو˘˘˘ك تف˘˘˘سشك
،ةأارملا ا˘يا˘سضقو ةر˘سسألاو ن˘ما˘سضت˘لا

ة˘˘ي˘˘ن˘˘ما˘˘˘سضت ة˘˘˘ل˘˘˘فا˘˘˘ق قÓ˘˘˘ط˘˘˘نا ن˘˘˘ع
ن˘عو ،ل˘˘حر˘˘لا ود˘˘ب˘˘لا ىلإا ة˘˘ه˘˘جو˘˘م
ة˘˘سشه˘˘لا تا˘˘ئ˘˘ف˘˘لا˘˘ب صصا˘˘خ ج˘˘ما˘˘نر˘˘˘ب
ةيعاد ،ةسصاخلا تاجايتحلا يوذو
عم قيسسنتلا ىلإا يند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
.ةيلحملا تاطلسسلا

 وعدت رئأزجلأ
يروف سضيفخت ىلإأ

طفنلأ جأتنإل
40 صص

«زاغلنوسس» لامعل ةحنم صصيسصخت
 عمجملل ةيوناثلا لاغسشألا ليجأاتو نيطبارملا

ءأبرهكلل عطق ل
مدع لأح يف زأغلأو

ريتأوفلأ ديدسست

50صص

«ةيفأفسشلأ» ـب زيمتي رأسسم يفهعسضوو رأهسشإلأ عأطق ريهطتب دعي لأسصتإلأ ريزو
30 صصنيلماعتملا نيب ةاواسسملا أادبم ىلع ةمئاق رطأا قفو «PENA» ميظنت ةداعإاب دهعت

سضرف» :ةحسصلأ ريزو
 درأو يلك يحسص رجح

«عسضولأ روهدت أذإأ

40صص

ةزجعلأ رود يف ةمرأسص تأءأرجإأ
«أنوروك» سسوريف نم ةيأقولل نينسسملأو

30 صص

30صص

 تأرأدإلأب ةدــيدجلأ لــمعلأ تيقأوم هذــه
يئزجلأ رجحلل ةعسضأخلأ تأيلولأ يف ةيمومعلأ

اهب نيينعم ريغ لقنتلل ةسصاخ ةسصخر نوزوحي نيذلا نومدختسسملا

ليكو عأديإأ رمأأ دييأأت
ترأيت ةمكحم دعأسسم ةيروهمج



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

رششنلا لوؤوشسم ماعلا ريدŸا

رأـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طشسولا عبطلا
قرششلا عبطلا

    بون÷ا عبطلا
راشسŸا م.م.ذ.شش :طشسولا عيزوتلا

APDK lruE :قرششلا عيزوتلا
moc.enilnomalasse@bup:راهششإ’ا

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلأ ديÈلأ

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

ةنيطنشسق  –  ةيعانشصلا ةقطنملا ةفاحشصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحلم
روشصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لشصت يتلا

اهباحشصأا ¤إا درت ’
 ترششن ءاوشس
رششنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
يوأد«..«روتكد ولأأ»

«كرأد ‘

تاردابملاو يعولا رها˘ظ˘م˘ل ارار˘م˘ت˘سسا
ةينطولا ةبهلا راطإا يف ةجردنملا ةبيطلا
،«انوروك» ءابو يسشفت حبكل ةينماسضتلا
نع ةني˘ط˘ن˘سسق ر˘سسج ة˘يد˘ل˘ب «ر˘ي˘م» ن˘ل˘عأا
اهق˘ل˘طأا ي˘ت˘لا «رو˘ت˘كد و˘لأا» ة˘مد˘خ لو˘خد
ي˘ت˘لاو ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا ز˘ي˘ح ة˘يد˘ل˘ب˘˘لا˘˘ب ءا˘˘ب˘˘طأا
ي˘ق˘ل˘ت˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘لا ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘ل ح˘˘م˘˘سست˘˘سس
فيفخت دسصق مهلزا˘ن˘م ي˘ف تا˘سصو˘ح˘ف˘لا
فرظ يف تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا ى˘ل˘ع ط˘غ˘سضلا
.«91 ديفوك» سسوريفب ةباسصإلا لاحفتسسا

Úيديلبلأ فسصنُي بأقرع

تايدلب فلتخم ينطاوم ةاناعم مكحب
لماسشلا رجح˘لا ما˘يأا لل˘خ ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ة˘يلو
لج قلغ ةيفلخ ىلع ،مهيلع سضرف يذلا

نم ةم˘ي˘ل˘ع˘ت ى˘ل˘ع ًءا˘ن˘ب دو˘قو˘لا تا˘ط˘ح˘م
ر˘يزو ،با˘قر˘ع د˘م˘ح˘م ل˘ب˘ق˘ت˘سسا ،ي˘لاو˘˘لا
هيتفرغب ناملربلا باون نع ادفو ،ةقاطلا

ا˘سضر˘ع ه˘ل او˘مد˘ق ا˘مد˘ع˘بو ،ة˘˘يلو˘˘لا ن˘˘ع
ي˘ف ةد˘ئا˘سسلا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا ن˘˘ع ا˘˘ب˘˘سضت˘˘ق˘˘م
ن˘ما˘سضتو ه˘ن˘ما˘سضت ن˘˘ع بر˘˘عأا،ة˘˘يلو˘˘لا

ةيلو ناكسس عم ةقاطلا عاطق لامع عيمج
مل» لاقو ،ةبعسصلا فورظلا هذه يف ةديلبلا

يف ةمهاسسملا لجأا نم دهج يأا رخدأا نلو
تا˘ي˘مو˘ي ى˘ل˘ع ءا˘بو˘لا اذ˘ه را˘ثآا ف˘ي˘ف˘˘خ˘˘ت
.«ةديلبلاب انينطاوم

«سشوحمسس أم»
لأفطألأ ‘

ةأاطو نم فيفختلا ىلإا ةيمار دوهج راطإا يف
امك نيسسووهملا لافطألا ىلع يحسصلا رجحلا
هنم اومرح ام وهو ةيلسستلاو بعلاب عيمجلا ملعي
،مهتيلسست لجألو ،ي˘سضا˘م˘لا سسرا˘م ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م
،‘‘لمألا‘‘ ةينارهولا ةيفاقثلا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا تم˘ظ˘ن
ةكراسشملا متت لافطألل ةسصق لسضفأل ةقباسسم
هذه نع هيفرتلل ،لزانملا يف تنرتنإلا ربع اهيف
˘ماز˘ت˘لإلا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ع˘ي˘ج˘سشتو ،ة˘ه˘ج ن˘م ة˘ئ˘˘ف˘˘لا
.ىرخأا ةهج نم تيبلا يف ثوكملاب

يبسستنم ملع ‘ نوكيل
«SONSAC»

اهترقأا يتلا ةيئانثتسسإلا تاءارجإلل ةبكاوم
،«انوروك» سسوريف يسشفت حبك لجأا نم ةلودلا
يعامتجإلا نامسضلل ينطولا قودنسصلا نلعأا
ديد˘م˘ت ن˘ع،«SONSAC» ءار˘جألا ر˘˘ي˘˘غ˘˘ل

ليرفأا03 ةياغ ىلإا ايلآا ءافسشلا ةقاطب ةيحلسص
تا˘ف˘ل˘م د˘يد˘ج˘ت ءا˘غ˘لإا ن˘˘ع ل˘˘سضف ،يرا˘˘ج˘˘لا
عيمجل ةيبطلا ةبقارملا اذكو ،زجعلاو دعاقتلا
،ر˘خآا را˘ع˘سشإا ى˘لإا ة˘يد˘ع˘˘ب˘˘لاو ة˘˘ي˘˘نآلا تاءادألا
نيذلا ىسضرملا قودنسصلا نيكمت نع لسضف
نم مهتيودأا ءانتقإا نم مهبيبطل مهلوسصو رذعت
.ةفسصو نودبو دقاعتم يلديسص يأا

qarsana@essalamonline.com
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ةفهللأ حبكل
اهنسسحتسسإا ةبيط ةردابم يف

سضعبلل قر˘ت م˘لو ،نور˘ي˘ث˘كلا
نومئاقلا مدقأا ،لاحلا ةعيبطب

ةيراج˘ت˘لا ز˘كار˘م˘لا د˘حأا ى˘ل˘ع
˘ماز˘لإا ى˘ل˘ع ،ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘يلو˘˘ب
تا˘ي˘م˘ك ءار˘سش ى˘ل˘ع ن˘ئا˘بز˘لا

تاجتنملا فلتخم نم ةددحم
داو˘م˘لا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت ا˘˘م ة˘˘سصا˘˘خ
ةفهللا حب˘كل كلذو ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا

نم عيم˘ج˘ل˘ل ة˘سصر˘ف˘لا ح˘ن˘مو
رهاظ وه امكف ،عسضبتلا لجأا
عونمم ،انتزوحب ةروسصلا يف
مارغوليك2 ن˘م ر˘ث˘كأا ءار˘˘سش
كلذك عو˘ن˘م˘مو ،ر˘كسسلا ن˘م
.تيز ةروراق نم رثكأا ءارسش

Úيرئأز÷أ بهأوم رجفي «أنوروك»
«انوروك» سسوريفل نأا ودبي

،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ا˘قر˘سشم ا˘ب˘˘نا˘˘ج
،كاتفلا ءابولا اذه عفد ثيح
ىلإا ،نيبوهومو ءافكأا بابسشب
م˘˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كمإا ر˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘ف˘˘˘ت
ةبه˘لا را˘طإا ي˘ف ،م˘ه˘تا˘عاد˘بإاو
حبكل ة˘ي˘ن˘ما˘سضت˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا
باسشلا لسصوت ثيح ،هيسشفت
نم ،ةمحرب يزو˘ف عر˘ت˘خ˘م˘لا

ىلإا ،هقيرفو ،مناغتسسم ةنيدم
ةيكذ ةمامك عورسشم ريوطت
فتاهلا ى˘ل˘ع ي˘كذ ق˘ي˘ب˘ط˘تو
فسشكلاو ءابطألا طبرب موقي

«انورو˘ك» ـب ن˘ي˘با˘سصم˘لا ن˘ع
،ي˘ن˘طو˘لا ىو˘ت˘˘سسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
هئارظن بكرب كلذب قحتليل
للخ اوزرب يذلا بابسشلا نم
يتلا ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘ن˘ح˘م˘لا هذ˘ه
.«انوروك» ةهجاومل ةيكذ تاينقت للخ نم ،ملاعلا لود لج رارغ ىلع اندلب اهب رمت

فيطللأ سسن÷أ ىلع «سشجرخ أم» رج◊أ
هتنبت يذلا يحسصلا رجحلا نأا ودبي

سسور˘ي˘ف ا˘˘ه˘˘حا˘˘ت˘˘جإا ي˘˘ت˘˘لا لود˘˘لا ل˘˘ك
سسنجلا ى˘ل˘ع بل˘سسلا˘ب دا˘ع ،«ا˘نورو˘ك»
نهبويع ىرع امبر هنأا مكجب ،فيطللا
اعد ثيح ،نهفين˘ع˘ت ى˘لإا ن˘ه˘تر˘ج ي˘ت˘لا
ممألل ماعلا نيمألا ،سشيريتوج وينوطنأا
ام ةجلاعمل ريبادت ذاختا ىلإا ،ةدحتملا
يف ةعورملا ةيملاعلا «ةرفطلا» ـب هامسسأا
تايتفلاو ءاسسنلا دسض يلزنملا فنعلا

يئانثتسسإلا يحسصلا فرظلا اذه للخ
تاب كيرسشلا فنع نأا فسشكو ،يملاعلا

.ءاسسنلا نم ةئاملاب56 ـل ةبسسنلاب ةقيقح

أيقيرفإأ ددهت ةلأطبلأ
د˘˘˘يد˘˘˘ع ن˘˘˘ي˘˘˘ب ن˘˘˘م ةد˘˘˘˘حاو ي˘˘˘˘ف

سسور˘ي˘ف˘˘ل ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘سسلا تا˘˘ي˘˘عاد˘˘ت˘˘لا
ةراقلاو امومع ملاعلا يف «انوروك»
،سصو˘سصخ˘لا ه˘جو ى˘ل˘ع ة˘ي˘ق˘ير˘˘فإلا
دا˘˘ح˘˘تلا ا˘˘˘هار˘˘˘جأا ة˘˘˘سسارد ترا˘˘˘سشأا
نويلم02 يلاوح نأا ىلإا ،يقيرفإلا

ةرا˘ق˘لا ي˘ف لاوز˘لا˘ب ةدد˘ه˘م ة˘ف˘ي˘ظو
˘‐د˘ي˘فو˘ك» ي˘سشف˘ت بب˘سسب ءار˘م˘˘سسلا

تا˘مو˘˘كح˘˘لا نأا ن˘˘م ةرذ˘˘ح˘˘م ،«91
هذ˘ه بب˘سسب ر˘سسخ˘ت د˘ق ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فألا
03 ىلإا02 نيب ام ةيحسصلا ةمزألا
.ةيلاملا تاداريإلا نم ةئاملاب



يملسسإلا سسلجملا قداسص
ةئي˘ه˘لا ءا˘سشنإا ى˘ل˘ع ،ى˘ل˘عألا
ءات˘فإل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘عر˘سشلا
،ةيملسسإلا ةيلاملا ةعانسصلل
ةداهسش حنم˘ب مو˘ق˘ت˘سس ي˘ت˘لاو
كونبلل ةي˘عر˘سشلا ة˘ق˘با˘ط˘م˘لا

،ة˘ي˘فر˘سصم˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘˘لاو
نوكتسس يت˘لا ة˘م˘ه˘م˘لا ي˘هو
ي˘ف ،ر˘ئاز˘ج˘˘لا كن˘˘ب˘˘ل اد˘˘ن˘˘سس
.ةيملسسإلا ةفريسصلا نيطوت

هللا دبعوب ةئيه تحسضوأا
سسمأا اهل نايب يف ،هللا ملغ
ةخسسن ىلع «ملسسلا» زوحت
ة˘ئ˘ي˘ه˘لا هذ˘ه ءا˘سشنإا نأا ،ه˘˘ن˘˘م
ءات˘فإل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘عر˘سشلا
،ةيملسسإلا ةيلاملا ةعانسصلل

‐02 مقر ماظنلل اذيفنت يتأاي
سسرام51 يف خرؤوملا20
تاي˘ل˘م˘ع˘ل˘ل دد˘ح˘م˘لا ،0202
ةفريسصلاب ةقلعتملا ة˘ي˘كن˘ب˘لا
د˘˘˘˘عاو˘˘˘˘˘قو ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘مل˘˘˘˘˘سسإلا

كونبلا فرط نم اهتسسرامم
رداسصلا ةيلاملا تاسسسسؤوملاو
مقر ة˘ي˘م˘سسر˘لا ةد˘ير˘ج˘لا ي˘ف
ّنأا ،هتاذ ردسصملا زربأاو ،61
تايل˘م˘ع˘ل˘ل دد˘ح˘م˘لا ما˘ظ˘ن˘لا
ةفريسصلاب ةقلعتملا ة˘ي˘كن˘ب˘لا
د˘˘˘˘عاو˘˘˘˘قو ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘مل˘˘˘˘˘سسإلا

يف جردني يذلا ا˘ه˘ت˘سسرا˘م˘م
سسي˘˘˘˘ئر ج˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘نر˘˘˘˘˘ب را˘˘˘˘˘طإا
لمع ططخمو ،ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا
قيقحت ىلع لمعي ،ةموكحلا

لثمتي لوألا ،نيسسيئر نيفده
ةر˘ها˘˘ظ ن˘˘م ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف
ةباجتسسلاو يلاملا زانتكلا
ي˘ف ن˘ي˘ب˘غار˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘˘ل
ق˘فو ما˘ظ˘ن˘لا اذ˘ه˘ب ل˘ما˘ع˘ت˘لا
،ةيملسسإلا ة˘ع˘ير˘سشلا ما˘كحأا

نم ليلقتلا˘ب سصا˘خ ي˘نا˘ث˘لاو
ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘ل ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘سسلا را˘˘˘ثآلا
را˘طإا ي˘ف ة˘يزاو˘م˘˘لا قو˘˘سسلا
ةموكحلل ةديدجلا تاهجوتلا
ع˘˘ي˘˘ج˘˘سشت ي˘˘ف ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا
ةميزعو ةيملسسإلا ةفريسصلا
اذه ديسسجت يف رئازجلا كنب
.ماظنلا

ر.نوراه

ن˘ب ي˘ل˘˘ع ن˘˘م ل˘˘ك ن˘˘ل˘˘عأا
ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا سسي˘˘ئر ،سسي˘˘ل˘˘˘ف
،يباحر زيزعلا دبعو ،قبسسألا
ر˘˘يزو˘˘لاو ي˘˘˘سسا˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘بد˘˘˘لا
رهسشب امهعربت نع ،قبسسألا

با˘˘سسح˘˘ل˘˘ل ا˘˘م˘˘ه˘˘ب˘˘˘تار ن˘˘˘م
لابقتسسل حوتف˘م˘لا ي˘ن˘طو˘لا
ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘˘ل تاد˘˘˘عا˘˘˘سسم˘˘˘لا
.«انوروك» سسوريف

،ةلاسسر يف ،حلاسص نب لاق
نو˘˘يز˘˘ف˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘لا سسمأا ا˘˘˘ه˘˘˘ث˘˘˘ب
فورظلا هذه يف» ،يمومعلا
يتلا ةيئانث˘ت˘سسلاو ة˘ب˘ع˘سصلا
يلمت ي˘ت˘لا ا˘ندل˘ب ا˘ه˘ه˘جاو˘ت
مازتللل دي˘ن˘ج˘ت˘لاو ة˘ئ˘ب˘ع˘ت˘لا

ىلإا جاتحن ةيئاقولا ريبادتلاب
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ن˘˘˘ما˘˘˘سضت˘˘˘لا كلذ
زايتجل انبعسش ىدل دوهعملا

ريبعتكو ،ةبيسصعلا مايألا هذه
ةي˘سصخ˘سشلا ي˘ت˘م˘ها˘سسم ن˘ع
ةبه˘لا هذ˘ه ي˘ف ة˘ع˘سضاو˘ت˘م˘لا
ر˘ط˘خ ة˘ه˘جاو˘م˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
عرب˘تأا ،ا˘نورو˘ك ءا˘بو ي˘سشف˘ت
با˘˘سسح˘˘ل˘˘ل ير˘˘ه˘˘سش بتار˘˘˘ب
اذ˘ه˘˘ل حو˘˘ت˘˘ف˘˘م˘˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
.«سضرغلا

،ي˘با˘حر بت˘ك ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح˘˘˘˘ف˘˘˘˘سص ي˘˘˘˘ف
تسضرف د˘ق˘ل«،«كو˘ب˘سسيا˘ف˘لا»

انوروك ةنحم ةسصاخ فورظ

اهرييسست يف دلبلا دهتجتو
لظ يف ةحاتملا تايناكمإلاب
قلغنلاب زيمتي يلود خانم
،سسفنلا ىلع عيمجلا دامتعاو
ن˘ما˘سضت˘لا حور˘ل اد˘ي˘سسج˘˘تو
ن˘م ر˘ه˘سشب م˘ها˘سسأا ،ي˘ن˘طو˘لا

ةينطولا دو˘ه˘ج˘لا ي˘ف ي˘ب˘تار
راسشتنإا ةح˘فا˘كم˘ل ة˘لوذ˘ب˘م˘لا

91-DIVOC»،فاسضأاو
ا˘˘ن˘˘ل˘˘ك ى˘˘ل˘˘ح˘˘ت˘˘˘ن نأا و˘˘˘جرأا»
ةم˘ل˘ك مر˘ت˘ح˘نو طا˘ب˘سضنلا˘ب
رد˘˘ق˘˘نو سصا˘˘سصت˘˘˘خلا ل˘˘˘هأا
دعاوقلل لثتمنو مهتايحسضت
ا˘هذ˘خ˘ت˘ت ي˘˘ت˘˘لا تاءار˘˘جإلاو
.«ةيمومعلا تاطلسسلا

ر.نوراه

watan@essalamonline.com
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ءارد˘˘م ة˘˘ع˘˘˘برأا سسمأا رر˘˘˘ق
ةبوتكملا ةيقرولا ف˘ح˘سصل˘ل
ن˘˘م ر˘˘ه˘˘سش ةر˘˘جأا˘˘ب عر˘˘ب˘˘ت˘˘لا

ي˘ف ة˘م˘ها˘سسم˘˘ل˘˘ل م˘˘ه˘˘ب˘˘تاور
ةحفاكمل ينطولا دو˘ه˘ج˘م˘لا

.«91 ديفوك» انوروك ءابو
ءارد˘˘م˘˘ب ر˘˘مألا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘يو

،«ملسسلا» :ةيلاتلا تايمويلا
، «ءاقللا» ،«ةديدجلا رئازجلا»
يتأا˘تو ،«ي˘بر˘ع˘لا را˘سسم˘لا»و
را˘˘طا ي˘˘ف ةردا˘˘ب˘˘م˘˘لا ه˘˘˘تا˘˘˘ه
بع˘˘˘سشلا ع˘˘˘˘م ن˘˘˘˘ما˘˘˘˘سضت˘˘˘˘لا
ادي هعم فوقولاو يرئازجلا

ه˘تا˘ه ى˘لإا يد˘سصت˘ل˘˘ل ةد˘˘حاو
.نطولا اهب رمي يتلا ةحئاجلا

ه˘˘˘تا˘˘˘ه و˘˘˘لوؤو˘˘˘˘سسم ا˘˘˘˘عدو
بعسشلا دار˘فأا ة˘فا˘ك د˘ئار˘ج˘لا

ةد˘˘حو˘˘˘لاو ف˘˘˘تا˘˘˘كت˘˘˘لا ى˘˘˘لإا
ليلقت˘ل˘ل كر˘ت˘سشم˘لا ل˘م˘ع˘لاو
،ءا˘˘بو˘˘لا اذ˘˘ه تا˘˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘ت ن˘˘˘م
ه˘تاذ تقو˘لا ي˘ف ن˘يد˘˘سشا˘˘ن˘˘م
ة˘فا˘كب ماز˘ت˘لإلا ى˘لإا بع˘سشلا
رذ˘ح˘لاو ة˘ط˘ي˘ح˘˘لا بي˘˘لا˘˘سسأا

توي˘ب˘لا ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لا ا˘ه˘م˘هأاو
ل˘˘˘ما˘˘˘ك ل˘˘˘كسشب ماز˘˘˘ت˘˘˘لإلاو
ىلع اظافح يحسصلا رجحلاب
،ةماع˘لا ة˘ن˘ي˘كسسلاو ة˘ح˘سصلا
ن˘م ءل˘˘مز˘˘لا ي˘˘قا˘˘ب ن˘˘ي˘˘عاد
ةفاك يف ن˘ي˘ي˘مل˘عإاو ءارد˘م
نم ةي˘مل˘عإلا تا˘سسسسؤو˘م˘لا

ة˘ي˘ئر˘مو ة˘بو˘ت˘كم ة˘فا˘˘ح˘˘سص
˘ما˘م˘سضنلا ى˘لإا ة˘عو˘م˘˘سسمو
.ةريخلا ةردابملا هتاهل

ح.نيدلا رمق

هل حيرسصت يف ،ريزولا دكأا
ي˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لا بي˘˘˘سصن˘˘˘ت بق˘˘˘ع
اما˘ع ار˘يد˘م ا˘سسي˘ئر ،ي˘غو˘نو
ةي˘ن˘طو˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘ل˘ل اد˘يد˘ج
ه˘˘˘نأا ،را˘˘˘ه˘˘˘سشإلاو ر˘˘˘سشن˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ة˘ل˘سصاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ف˘˘كع˘˘ي˘˘سس
را˘˘˘طإلا ع˘˘˘سضو˘˘˘ل ل˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
ي˘˘ف را˘˘ه˘˘سشإل˘˘ل ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘˘لا
لل˘˘خ ن˘˘م اذ˘˘هو ،ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
يف هعسضوو عاطق˘لا ر˘ي˘ه˘ط˘ت
،ةيفافسشلاب زيمتي ديدج راسسم
«PENA» رود نأا ازر˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘م
ة˘ه˘ج˘لا ا˘ه˘نو˘ك ي˘ف ل˘ث˘˘م˘˘ت˘˘ي
يف راهسشإلا رييسستل ةلوخملا
ددسصلا اذه يف راسشأاو ،دلبلا
لمعت ةسسسسؤوملا هذه نأا ىلإا

57 ي˘˘لاو˘˘ح ة˘˘ب˘˘قار˘˘م ى˘˘ل˘˘˘ع
طا˘˘˘سشن˘˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘ئا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ا˘˘˘˘˘سسا˘˘˘˘˘سسأاو ،يرا˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘سشإلا
،راهسشإلا حنم يف رامثتسسلا

ل˘ث˘م ة˘لود«،ر˘م˘ي˘ح˘˘ل˘˘ب لا˘˘قو
ىلع اهداسصتقا موقي رئازجلا
ن˘˘˘م ي˘˘˘لور˘˘˘ت˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘ير˘˘˘˘لا
راهسشإلا نوكي نأا يرورسضلا
نم اركتحم ابيرقت دعي يذلا

رطأا يف امظنم ةلودلا فرط
نيب ةاواسسملا أادبم ىلع ةمئاق

اذه يف ددجو ،«ني˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا
ه˘˘نأا ى˘˘ل˘˘ع د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت˘˘لا نأا˘˘سشلا
ميظ˘ن˘ت ةدا˘عإا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ي˘سس
رسشنل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا

ز˘ي˘م˘ت˘ي را˘طإا ي˘ف را˘˘ه˘˘سشإلاو
.ةيفافسشلاب

ح˘˘سضوأا ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
عا˘ط˘ق ن˘ع لوألا لوؤو˘˘سسم˘˘لا
،دل˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘˘ف لا˘˘˘˘˘˘سصتإلا
رجحلا ةدم ديدمت سصوسصخب
ل˘˘م˘˘ع ة˘˘ق˘˘ير˘˘طو ،ي˘˘ئز˘˘ج˘˘لا
ةثلا˘ث˘لا د˘ع˘ب ا˘م ن˘ي˘ي˘ف˘ح˘سصلا

ر˘ب˘ع تا˘يلو9 ي˘˘˘ف ًءا˘˘˘سسم
مت يتلا ةميلعتلا نأا ،نطولا

ح˘˘م˘˘سست ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘لا
ن˘ير˘خ˘سسم˘لا ن˘ي˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سصل˘˘ل
ر˘ق˘م ن˘م ل˘ق˘ن˘ت˘لا˘ب ل˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ل
ام لمعلا تارقم ىلإا مهانكسس
،ًءا˘سسم ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘عا˘سسلا د˘ع˘ب
ينعي ل ءارجإلا اذه نأا دكأاو
اهنكم˘ي مل˘عإلا ل˘ئا˘سسو نأا˘ب
ةرتف ءانثأا لمعلا وأا ريوسصتلا

نأاو ة˘سصا˘خ لو˘ج˘˘ت˘˘لا ر˘˘ظ˘˘ح
عراوسشلاو ف˘قو˘ت˘م طا˘سشن˘لا
مهنكم˘ي ن˘كل» لا˘قو ،ة˘غرا˘ف
مهانكسس رقم نم طقف لقنتلا
ادكؤوم ،«مهلم˘ع تار˘ق˘م ى˘لإا
تا˘جا˘ي˘ت˘حإا ي˘ف ر˘ظ˘ن˘ي˘سس ه˘نأا

اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف مل˘˘˘عإلا ل˘˘˘ئا˘˘˘سسو
.نأاسشلا

هنأا ،يغونو دكأا ،هبناج نم
،يدحتلا عفر ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ي˘سس
ىل˘ع ةو˘قو ة˘عر˘سسب ل˘م˘ع˘لاو
اهب فلك يتلا ةمهملا قيقحت
عاطقلا ريهطت يف ةلثمتملاو
،ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا ر˘ي˘غ ىو˘ق˘لا ن˘˘م
ل˘هأا ع˘˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب اذ˘˘هو
ىلإا ع˘ي˘م˘ج˘لا ا˘ي˘عاد ،عا˘ط˘ق˘لا
زاجنا يف قلطملا نماسضتلا

.ةمهملا هذه

نيلماعتملا نيب ةاواسسملا أادبم ىلع ةمئاق رطأا قفو «PENA» ميظنت ةداعإاب دهعت

هعسضوو رأهسشإلأ عأطق ريهطتب دعي لأسصتإلأ ريزو
«ةيفأفسشلأ» ـب زيمتي رأسسم يف

ح.ميلسس

لو مÓعإلا عاطق ريهطت ىلع لمعيسس هنأاب ،ةموكحلل يمسسرلا قطانلا،لاسصتلا ريزو ،رميحلب رامع دهعت
راهسشإلاو رسشنلل ةينطولا ةسسسسؤوملا نأا ازربم ،ةيفافسشلاب زيمتي ديدج راسسم يف هعسضو لجأا نم راهسشإلا اميسس

«PENA» يراهسشإلا طاسشنلا نم ةئاملاب57 يلاوح ايلاح بقارت.

«91 ديفوك» انوروك صسوريف ةحفاكمل ةينطولا دوهجلل امعد

نوعربتي ةينطو دئأرجل ءأردم ةعبرأأ
مهبتأور نم رهسش ةرجأأب

 ينطولا نماسضتلا حورل ايلعف اديسسجت يعدتسست دÓبلا اهب رمت يتلا ةيحسصلا ةمزألا نأا ادكأا

«أنوروك» سسوريف ةهجأومل أمهبتأر نم رهسشب نأعربتي يبأحرو حلأسص نب

ةيمÓسسإلا ةفريسصلا نيطوتل اعفد ةيفرسصملا تاسسسسؤوملاو كونبلل ةيعرسشلا ةقباطملا ةداهسش حنمت

ةيملسسإلأ ةيلأملأ ةعأنسصلل ءأتفإلل ةيعرسشلأ ةئيهلأ ءأسشنإأ

نطولا ةمدخ يف مهينافت مهل ركسش
دأرفأأ ييحي نوبت سسيئرلأ

نيتيركسسعلأ نيترئأطلأ يمقأط
نيتلمحم نيسصلأ نم نيتدئأعلأ

ةيأمح لئأسسوب
دبع ،ةيروهمجلا صسيئر ايح

يمقاط دارفأا ،نوبت ديجملا
نم نيتدئاعلا نيتيركسسعلا نيترئاطلا
نم ةيامح لئاسسوب نيتلمحم نيسصلا

هيباسسح ىلع بتكو ،«انوروك» صسوريف
ةيحت» ،«رتيوت»و «كوبسسيافلا» ىلع
يمقاط دارفأل رابكإاو ريدقت
اومتأا نيذلا نيتيركسسعلا نيترئاطلا

دادمإلا لقنل ،هجو لمكأا ىلع مهتمهم
تيقوت يف رئازجلا ىلإا نيسصلا نم
رارحأا اي ركسش فلأاف ،بعتمو يسسايق
ةمدخل مكينافت ىلع رارحألا ءانبأا

.«مكدلب
ىلإا ،صسمأا لوأا ةحيبسص تلسصوو اذه

لوأا ،يلودلا نيدموب يراوه راطم
صسوريف نم ةيامحلا لئاسسو نم ةيبلط

ياهغناسش ةنيدم نم ةمداق ،«انوروك»
نيتعبات نيترئاط نتم ىلع ةينيسصلا
.يبعسشلا ينطولا صشيجلل

ح.نيدلا رمق

نوزوحي نيذلا نومدختسسملا
اهب نيينعم ريغ لقنتلل ةسصاخ ةسصخر

ةديدجلأ لمعلأ تيقأوم هذه
تأيلولأ يف ةيمومعلأ تأرأدإلأب

يئزجلأ رجحلل ةعسضأخلأ
ةفيظولل ةماعلا ةيريدملا تددح

تاعاسس ،يرادإلا حÓسصإلاو ةيمومعلا
تاسسسسؤوملا يمدختسسمل ةقبطملا لمعلا

ةدجاوتملا ةيمومعلا تارادإلاو
يلزنملا رجحلل عسضخت يتلا تايلولاب
،احابسص00:80 ـلا ةعاسسلا نم ،يئزجلا
لÓخ كلذو ،لاوز00:41 ـلا ةياغ ىلإا
ليرفأا91 ىلإا5 نم ةدتمملا ةرتفلا
.يراجلا

نايب يف ،اهتاذ ةيريدملا تحسضوأا
نأا ،«مÓسسلا» هيلع تعلطإا صسمأا اهل
،ةزابيت ،رئازجلا تايلوب قلعتي رمألا

يزيت ،ةياجب ،ةيدملا ،ىلفدلا نيع
،نارهوو ناسسملت اذكو ،فيطسس ،وزو
نينثتسسملا نيمدختسسملا نأا تركذو
اذكو رجحلا تاءارجإا نم
ةسصخر نوزوحي نيذلا نيمدختسسملا

نوقبي ،رجحلا ءانثأا لقنتلل ةسصاخ
.ةيدايتعإلا لمعلا تاعاسسل نيعسضاخ

ر.نوراه

عا˘˘˘فد˘˘˘˘لا ةرازو تن˘˘˘˘ل˘˘˘˘عأا
طا˘˘˘ب˘˘˘˘سضلا نأا ،ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا
نوماسسلا طابسضلاو ،ءادمعلا
،يب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘ل˘ل
ن˘˘م ر˘˘ه˘˘سشب نو˘˘عر˘˘ب˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سس
تا˘˘˘با˘˘˘سسح ي˘˘˘ف م˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘تاور
91˘˘‐د˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ك ن˘˘˘ما˘˘˘سضت˘˘˘لا
،سضر˘غ˘لا اذ˘ه˘ل ة˘حو˘˘ت˘˘ف˘˘م˘˘لا

دو˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف كلذو
نم دح˘ل˘ل ة˘ي˘مار˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘مزألا تا˘ي˘˘عاد˘˘ت

ءارج ةيعامتجلا ةهبجلا ىلع
.«انوروك» سسوريف ةحئاج

عا˘˘˘فد˘˘˘لا ةرازو تح˘˘˘سضوأا
سسمأا اهل نايب يف ،ينطولا

ة˘خ˘˘سسن «مل˘˘سسلا» تم˘˘ل˘˘سست
ةينماسضتلا ةبهلا هذه نأا ،هنم
سسي˘˘˘ئر ا˘˘˘ه˘˘˘ب ردا˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ىلعألا دئا˘ق˘لا ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ر˘يزو ،ة˘ح˘ل˘سسم˘˘لا تاو˘˘ق˘˘ل˘˘ل
حور سسكعت ،ينطولا عافدلا
ن˘˘˘ما˘˘˘˘سضت˘˘˘˘لاو ما˘˘˘˘ج˘˘˘˘سسنلا

اهب زيمت املاطل يتلا ةوخألاو
د˘كؤو˘تو ،ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘˘سشلا

سشي˘ج˘˘لا فو˘˘قو ىر˘˘خأا ةر˘˘م
دحاو افسص ،يبعسشلا ينطولا

ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘˘لا بع˘˘˘˘سشلا ع˘˘˘˘م
ي˘ف ة˘ن˘ح˘م˘لا هذ˘ه ي˘ط˘خ˘˘ت˘˘ل
.رارسضألا لقأابو لاجآلا برقأا

ـه.داوج

ةنحملا هذه يطختل بعسشلا عم دحاو افسص صشيجلا فوقول اديكأات

نوعربتي سشيجلل نومأسسلأ طأبسضلأو ءأدمعلأ طأبسضلأ
«أنروروك» ةبرأحم دوهج معدل مهبتأور نم رهسشب

،و˘˘كير˘˘ك ر˘˘ثو˘˘ك تف˘˘˘سشك
ةر˘سسألاو ن˘˘ما˘˘سضت˘˘لا ةر˘˘يزو
قلطنا نع ،ةأارملا اياسضقو
ىلإا ةهجوم ةينماسضت ةلفاق
جما˘نر˘ب ن˘عو ،ل˘حر˘لا ود˘ب˘لا

يوذو ةسشهلا تائفلاب سصاخ
ةيعاد ،ةسصاخلا تاجا˘ي˘ت˘حلا
ى˘˘لإا ي˘˘ند˘˘م˘˘لا ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘˘لا
تا˘ط˘˘ل˘˘سسلا ع˘˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا
.ةيلحملا

،ن˘ما˘سضت˘لا ةر˘˘يزو تد˘˘سش
دوهجلا قيسسنت ةرورسض ىلع
عمتجملا ةي˘عاد ة˘ي˘ن˘ما˘سضت˘لا
ن˘م بر˘ق˘ت˘˘لا ى˘˘لإا ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
ميظنتل ةي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا

لاسصيإاو نماسضتلا تا˘ي˘ل˘م˘ع
،اهيقحت˘سسم ى˘لإا تا˘نو˘ع˘م˘لا

ةبهلاب هتاذ تقولا يف ةديسشم
ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘ل˘ل ة˘ي˘˘ن˘˘ما˘˘سضت˘˘لا

لفاوقلاب قلع˘ت ا˘م˘ي˘ف ة˘سصا˘خ
ةيلو ىلإا ا˘عا˘ب˘ت ي˘تأا˘ت ي˘ت˘لا
ر˘ج˘ح˘لا رار˘ق د˘ع˘ب  ةد˘ي˘ل˘˘ب˘˘لا
،«انوروك» ءابو ءارج يلكلا

ي˘ف ،و˘˘كير˘˘ك تف˘˘سشك ا˘˘م˘˘ك
تلدأا ة˘ي˘ف˘ح˘سص تا˘ح˘ير˘سصت
تاءار˘˘˘جإا ن˘˘˘˘ع ،سسمأا ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب

اهحلاسصم اه˘تذ˘خ˘تا ة˘مرا˘سص
نينسسم˘لاو ةز˘ج˘ع˘لا رود ي˘ف

تلا˘˘ح˘˘لا فا˘˘˘سشت˘˘˘كا د˘˘˘ع˘˘˘ب
سسوريفب ةباسصإلا نم ىلوألا
هذ˘ه نأا ةد˘كؤو˘˘م ،«ا˘˘نورو˘˘ك»
لا˘سصتا يأا تع˘ن˘م ز˘كار˘˘م˘˘لا

ءانثتسساب تارايز وأا يجراخ
هذه ّنأا ةزربم ،ةيبطلا قرفلا
ا˘م˘ي˘ق˘˘ع˘˘ت فر˘˘ع˘˘ت ز˘˘كار˘˘م˘˘لا

ةرازو عم نواعتلاب ارمتسسم
.ةيلخادلاو ةئيبلا

تراسشأا ،هتاذ قايسسلا يف
عاطق نع ىلوألا ةلوؤوسسملا
نأا ىلإا ،دلبلا يف نماسضتلا
تر˘ط˘سس ،ة˘يرازو˘لا ا˘ه˘تر˘˘ئاد
ر˘˘ه˘˘سشب ا˘˘سصا˘˘خ ا˘˘ج˘˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب
جمانربلا ىلإا فاسضي ناسضمر
تاقبطلا ةدعا˘سسم˘ب سصا˘خ˘لا
،ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م ي˘˘ف ة˘˘سشه˘˘لا

قلطنا ةراسشإا سسمأا ًةيطعم
سضي˘˘ب˘˘لا ة˘˘يلو ن˘˘م ة˘˘ل˘˘فا˘˘ق
م˘سضت ل˘حر˘لا ود˘ب˘لا ها˘ج˘˘تا˘˘ب
تاد˘˘عا˘˘سسمو ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط ا˘˘قر˘˘˘ف
لفاوق˘لا نأا ةد˘كؤو˘م ،ة˘ي˘ئاذ˘غ
ح˘تا˘ف˘لا ذ˘ن˘م تق˘ل˘ط˘نا ي˘ت˘˘لا
يف رمتسستسس يراجلا ليرفأا
تاد˘˘عا˘˘سسم˘˘لا ا˘˘ه˘˘م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت
تا˘ط˘ل˘سسلا ع˘م ق˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب
م˘ئاو˘ق  ط˘ب˘˘سضل ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
.نيجاتحملا

ح.نيدلا رمق

اهيف هبتسشم تلاح نع فسشكلل لظلا قطانمو لحرلا ودبلل لفاوق

ةزجعلأ رود يف ةمرأسص تأءأرجإأ
«أنوروك» سسوريف نم ةيأقولل نينسسملأو



ر˘يزو ،ق˘يزر لا˘˘م˘˘ك لا˘˘قو
:سسمأا هل حيرسصت يف ،ةراجتلا
ةينوناقلا سصوسصنلا هذه نإا»
ءاسشنإل عفد ءاطعإا ىلإا فدهت
تاءا˘˘˘˘˘˘سضف˘˘˘˘˘˘لاو قاو˘˘˘˘˘˘سسألا
،سصاوخلا فرط نم ةيراجتلا
ة˘لود˘لا با˘ح˘سسنل اد˘ي˘˘ه˘˘م˘˘ت
قاو˘سسألا زا˘ج˘نا ن˘˘م ي˘˘ل˘˘كلا
وأا ةلمجلل قاوسسأا تناك ءاوسس
هذ˘ه نأا ح˘سضوأاو ،«ة˘ئز˘˘ج˘˘ت˘˘لا
كر˘˘ت˘˘ت نأا د˘˘بل ع˘˘˘يرا˘˘˘سشم˘˘˘لا
ىلوأا و˘هو سصا˘خ˘لا عا˘ط˘ق˘ل˘ل
سضع˘˘˘ب نأاو ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘سس ،ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب
ةزجنملا ةيمو˘م˘ع˘لا قاو˘سسألا
ءادأا ي˘ف ح˘˘ج˘˘ن˘˘ت م˘˘ل ا˘˘ق˘˘با˘˘سس
نأا اد˘كؤو˘م ،ةءا˘ف˘كب ا˘ه˘ما˘˘ه˘˘م
ىلع ظفاحيسس ةراجتلا عاطق
ةيراجتلا زكارملا زاجنا ةمهم
ل يت˘لاو ،ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م ي˘ف
مام˘ت˘ها بط˘ق˘ت˘سست نأا ن˘كم˘ي
عا˘ط˘ق˘لا ي˘ف ن˘ي˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
ةسسرامم بناج ىلإا ،سصاخلا

فار˘˘سشإلا ي˘˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘م
تاءاسضفلا ةبقارمو ةعباتملاو
أاد˘ب˘م ق˘ي˘ق˘ح˘˘تو ،ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
،عاطقلا ينهم نيب ةسسفانملا

را˘˘˘سشأا ،قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا تاذ ي˘˘˘˘فو
ملتسسا متيسس هنا ىلإا قيزر
فرط نم ةلمجلل قاوسسأا7
ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
رييسستو زاج˘نإل ة˘يدا˘سصت˘قلا
ر˘سضخ˘˘ل˘˘ل ة˘˘ل˘˘م˘˘ج˘˘لا قاو˘˘سسأا

لل˘˘خ ،(ور˘˘غا˘˘م) ه˘˘كاو˘˘ف˘˘لاو
.1202 ةنسسو ةيراجلا ةنسسلا

نأا ،ق˘˘˘يزر لا˘˘˘م˘˘˘˘ك د˘˘˘˘كأاو
ةرا˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ةرازو عور˘˘˘˘سشم
قلي مل ةلمجلا قاوسسأا زاجنإل
عم اعقوتم ناك يذلا حاجنلا
رار˘غ ى˘ل˘ع ،د˘يد˘سشلا ف˘سسألا
،ةراسسو نيعب ة˘ل˘م˘ج˘لا قو˘سس
ةيلام غلابم هيلع تقفنأا يذلا

،ل˘ف˘ق˘م ل˘ظ ه˘ن˘كل ةر˘ب˘ت˘˘ع˘˘م
د˘سشارو˘ب˘ل ة˘ل˘˘م˘˘ج˘˘لا قو˘˘سسو
لغتسشي يذ˘لا ى˘ل˘فد˘لا ن˘ي˘ع˘ب
02 دود˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف نآلا د˘˘˘˘ح˘˘˘˘ل
قوسسو ،هتايناكمإا نم ةئاملاب
هجاوي يذلا فيطسسب ةلمجلا

ءادأا نود تلا˘˘ح تا˘˘بو˘˘˘ع˘˘˘سص
.هب ةطونملا ماهملا

،ة˘˘ل˘˘سص يذ قا˘˘˘ي˘˘˘سس ي˘˘˘فو
عور˘˘˘سش ن˘˘˘ع ق˘˘˘يزر ف˘˘˘سشك

بط˘سش ي˘ف ،ةرا˘ج˘ت˘لا عا˘˘ط˘˘ق
مهقح يف تبث نيذلا راجتلا
وأا ة˘برا˘سضم˘لا مر˘˘ج با˘˘كترا
ع˘ل˘سس ع˘ي˘ب وأا ع˘ل˘سسلا را˘كت˘حا

.ةيحلسصلا ةيهتنم
هذ˘˘ه نأا ،ر˘˘يزو˘˘لا ح˘˘˘سضوأاو

ل˘ي˘ع˘ف˘˘ت˘˘ل تءا˘˘ج تاءار˘˘جإلا
سسل˘ج˘م˘ل˘ل نا˘ي˘ب تا˘ه˘ي˘˘جو˘˘ت
سصن˘ت ي˘ت˘لا ،ن˘مأل˘ل ى˘ل˘˘عألا

تبث نيذلا راجتلا بطسش ىلع
وأا ةبراسضملا مرج مهقح يف
ع˘ل˘سسلا ج˘يور˘˘ت وأا را˘˘كت˘˘حلا
ادكؤوم  ،ةيحلسصلا ةيهتنملا
ه˘ي˘جو˘ت سصو˘سصخ˘لا اذ˘ه ي˘ف
تا˘ير˘يد˘م ى˘˘لإا تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
ينطولا بارتلا ربع ةراجتلا

ةلو فار˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشإا تح˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘تو
هذ˘ه ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا
تذ˘خ˘˘تا ا˘˘م˘˘ك ،تا˘˘قور˘˘خ˘˘لا
ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب تاءار˘جإا ةرازو˘لا

ةهجاومل ةينمألا تاهجلا عم
نييعرسشلا ريغ راجتلا عدرو
ن˘˘يذ˘˘لا وأا ن˘˘ي˘˘برا˘˘˘سضم˘˘˘لا وأا
ةيهتن˘م داو˘م ع˘ي˘ب˘ب نو˘مو˘ق˘ي
ن˘ع ر˘ف˘سسأا ا˘م˘م ،ة˘ي˘حل˘˘سصلا

ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م تا˘ي˘م˘ك ز˘˘ج˘˘ح
يتلا تايلمعلا يهو ،علسسلا
02 ذنم اهل ليثم دهسشي مل
نأا ىلإا اريسشم ،‐هبسسح‐ ةنسس
ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سست ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ةرازو
راجتلا عم بيغر˘ت˘لا ة˘سسا˘ي˘سس
د˘˘سض بي˘˘هر˘˘ت˘˘لاو ،ءا˘˘هز˘˘ن˘˘˘لا
.ءاهزنلا ريغ راجتلا

لك نأا ،ةراجتلا ريزو دكأاو
اهزجح مت يت˘لا تا˘كل˘ت˘م˘م˘لا

مت تايلمع˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م لل˘خ
«يئانثتسسا» ل˘كسشب ا˘ه˘ع˘سضو

،ةلو˘˘˘˘˘˘˘لا فر˘˘˘˘˘˘˘سصت تح˘˘˘˘˘˘˘ت
تايلولل يطايتحا نوزخمك
ءار˘˘ق˘˘ف˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ع˘˘يزو˘˘ت˘˘˘ل
،ة˘جا˘ح˘لا يوذو ن˘يزو˘ع˘م˘لاو
ى˘لإا ا˘ه˘ه˘ي˘جو˘ت ن˘˘ع ا˘˘سضو˘˘ع
ام قفو ةلودلا كلمأا ةيريدم
. نوناقلا هيلع سصني

نوو˘عد˘م ة˘ل˘م˘ج˘˘لا را˘˘ج˘˘ت
سصيخرتلا ةقي˘ثو جار˘خ˘ت˘سسل
تقؤوملا

،ةرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا ةرازو تمد˘˘˘˘ق
ة˘ل˘م˘ج˘لا را˘ج˘ت˘ل تل˘ي˘ه˘˘سست
جارختسسل ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘ل˘ل
،تقؤو˘م˘لا سصي˘خر˘ت˘لا ة˘ق˘ي˘˘ثو
ة˘˘سسرا˘˘م˘˘م ن˘˘م م˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘كم˘˘˘ت
،ة˘يدا˘ع ة˘ف˘سصب م˘˘ه˘˘تا˘˘طا˘˘سشن
تاءارجإا ذي˘ف˘ن˘ت نود لو˘ح˘تو
ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لاو ة˘˘˘با˘˘˘قر˘˘˘لا

ر˘ي˘غ م˘ه˘تل˘ح˘مو م˘ه˘نزا˘خ˘˘م
.مهفرط نم دعب اهب حرسصملا

يفكي هنأا ،قيزر حسضوأاو
ميدقتب ةلمجلا رجات موقي نأا

لكب حيرسصتلا نمسضتي بلط
نيزختل ةلمعتسسملا تلحملا
ن˘ع ة˘خ˘سسن˘ب ق˘فر˘م ،ع˘˘ل˘˘سسلا
لوسصحلل ،يراج˘ت˘لا ل˘ج˘سسلا

،تقؤوم سصيخرت ةقيثو ىلع
يف ةراجتلا حلاسصم فرط نم
هتزايح تبثت يتلاو ،تايلولا
ن˘ي˘ح ى˘لا ،تل˘ح˘م˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ل
ي˘˘ح˘˘سصلا ع˘˘سضو˘˘لا ن˘˘سسح˘˘ت
تاءارجإلا مامتإا نم نكمتلاو
.اهب لومعملا ةينوناقلا

نأا ىلإا ةراجتلا ريزو راسشأاو
ة˘ق˘ل˘ح˘لا م˘ه ة˘ل˘م˘ج˘˘لا را˘˘ج˘˘ت
نيومتلا ةلسسلسس يف ةيسسيئرلا
راجتل داوم˘لا نور˘فو˘ي ن˘يذ˘لا

ةلمج ذاختا مت هيلعو ،ةئزجتلا
عم قيسسنتلاب تاءارجلا نم
ءاق˘ب˘ل ة˘غ˘ي˘سص دا˘ج˘يإل ةلو˘لا
ر˘سضخ˘˘ل˘˘ل ة˘˘ل˘˘م˘˘ج˘˘لا قاو˘˘سسأا

ةر˘قو˘بو كيرا˘فو˘ب ه˘كاو˘ف˘لاو
ةنسشخ˘لا سسي˘م˘خو ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘ب
ة˘ب˘طا˘˘ط˘˘ح˘˘لاو ،سسادر˘˘مو˘˘ب˘˘ب
،ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘ب سسو˘ت˘˘ي˘˘لا˘˘كلاو
لبق ام ةريتولا سسفنب لغتسشت
01 ن˘يو˘م˘ت نا˘م˘˘سضل ءا˘˘بو˘˘لا

.دلبلا طسسو تايلو
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يراجتلا لجسسلا نم ةدسسافلا علسسلا يعئابو نيبراسضملا راجتلا بطسش يف عرسشت قيزر حلاسصم

ةلمجلأ قأوسسأأ زأجنإل سصأوخلأ نيلمأعتملل سصيخرتلأ وحن

ز .نيدلا لامج

فرط نم ةلمجلا قاوسسأا زاجنإا ليهسستل ،ةينوناقلا صصوسصنلا نم ةعومجم دادعإاب ،ةراجتلا ةرازو حلاسصم تماق
.ةيراجتلا قفارملا هذهل عفد ءاطعإل ةجهتنملا ةديدجلا ةيجيتارتسسإلا راطإا يف ،صصاوخلا

تاعماجلا يجيرخ نإا لاق
ةيملع جذامن قلخ اوعاطتسسا

اهب رختفي

تأعمأج6 ريخسست» :روتيسش
أنوروك ليلأحت طئأرسش زأجنإل

«تأعأسس فرظ يف
نيدلا صسمسش فسشك

يلاعلا ميلعتلا ريزو ،روتيسش
مت هنأا ،يملعلا ثحبلاو
زاجنإل ،تاعماج6 ريخسست
فسشك ليلاحت طئارسش
تاعاسس فرظ يف انوروك
.روتسساب دهعم عم قيسسنتلاب

لÓخ ،ريزولا راسشأاو
ةقفر ةيدقفت ةرايز
،مهارب يلع تيآا تاحرف
،صسمأا ،ةعانسصلا ريزو
عيراسشم ىلع فوقولل
ةهجاومل يملعلا ثحبلا

متي ةرم لوأل هنأا ،انوروك
يترازو نيب قيسسنتلا
،ةعانسصلاو يلاعلا ميلعتلا

نم بلط هنأا ريزولا حسضوأاو
تاحورطأا اولغتسسي ةبلطلا
ىسشامتي اميف جرختلا

كلذو ،عمتجملا تابلطتمو
نم تاعماجلا نكمتت ىتح

اهونم ،قوسسلا يف عينسصتلا
52 نأا ىلإا هسسفن تقولا يف
داوملا نم ةئاملاب
اهتعانسص نكمي ةدروتسسملا

مت ام وهو ،رئازجلا يف
ءابو يسشفت ءارج هلعف
ةبلطلا نأا دكأا ثيح ،انوروك
ىلع نورداق نييرئازجلا
ةدم يف زاجنلاو عارتخلا

.ةريسصق
ةلودلا نأا روتيسش دكأا

تايناكمإلا لك رفوتسس
ريجفت نم ةءافكلا نكمتتل

نأاو ةسصاخ ،اهتاردق
تاعماجلا يجيرخ

جذامن قلخ اوعاطتسسا
ذنم اهب رختفي ةيملع

.انوروك ةمزأا قÓطنا
ك.اسضر

سسأارتت يتلا رئازجلا تعد
عيمج ،كبوأا ةمظ˘ن˘م ر˘م˘تؤو˘م
مانت˘غا ى˘لا ط˘ف˘ن˘لا ي˘ج˘ت˘ن˘م
ع˘مز˘م˘لا عا˘م˘˘ت˘˘جلا ة˘˘سصر˘˘ف
بيلغتل ،ليرفا9 يف هميظنت
لسصوتلاو ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا حور
ع˘سساوو ل˘˘ما˘˘سش قا˘˘ف˘˘تا ى˘˘لإا

يرو˘˘˘ف سضف˘˘˘˘خ˘˘˘˘ل يرو˘˘˘˘فو
.جاتنإلل

ريزو ،باقرع دـمحم لاقو
ي˘ت˘لا ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا نأا ،ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا
ه˘جو˘ت كبوأا ر˘م˘تؤو˘م سسأار˘ت˘˘ت
طفنلا يجت˘ن˘م ع˘ي˘م˘ج˘ل ءاد˘ن

عا˘م˘ت˘جلا ة˘سصر˘ف ما˘˘ن˘˘ت˘˘غل

ليرفأا9 يف هدقع رظ˘ت˘ن˘م˘لا
ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا حور بي˘ل˘غ˘˘ت˘˘ل
نأاسشب قا˘ف˘تا ى˘لإا ل˘سصو˘ت˘لاو
نو˘كي ط˘ف˘ن˘لا جا˘ت˘نإا سضف˘˘خ
قا˘˘ط˘˘ن˘˘˘لا ع˘˘˘سساوو ل˘˘˘ما˘˘˘سش
ر˘ئاز˘ج˘لا نا اد˘كؤو˘م ،يرو˘فو
يسضام˘لا ي˘ف ا˘م˘ك ل˘م˘ع˘ت˘سس
تاهجو ن˘ي˘ب ق˘ي˘فو˘ت˘لا ى˘ل˘ع
لو˘ل˘ح ن˘ع ثح˘ب˘لاو ر˘ظ˘˘ن˘˘لا
يأا يف ةمهاسسم˘لاو ة˘ي˘ق˘فاو˘ت

ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ه˘˘نأا˘˘سش ن˘˘م د˘˘ه˘˘ج
طفنلا قوسس يف رارقتسسلا
ة˘ج˘ت˘ن˘م˘لا ناد˘ل˘ب˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصل
.ةكلهتسسملاو

لوألا لوؤوسسملا زربأا امك
،دلبلا يف ةقاطلا عاطق نع
ة˘جودز˘م˘لا ة˘مد˘سصلا هذ˘˘ه نا
ي˘ف دا˘ح سضا˘ف˘خ˘نا ى˘˘لإا تدأا
اذه نوكيسسو طفنلا راعسسأا
رثكا ،راعسسألا يف سضافخنلا

ع˘˘ي˘˘با˘˘سسأا نو˘˘سضغ ي˘˘ف ةد˘˘ح
تاردق نوكت امدن˘ع ،ة˘ل˘ي˘ل˘ق
ر˘ب˘˘لا ي˘˘ف ط˘˘ف˘˘ن˘˘لا ن˘˘يز˘˘خ˘˘ت
ى˘˘لا تل˘˘سصو د˘˘ق ،ر˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘لاو
يدؤوي امم ،عبسشتلا تايوتسسم
م˘ئاد كي˘كف˘تو م˘ي˘ط˘ح˘ت ى˘˘لإا
.ةيلورتبلا ةعانسصلل

ح.ميلسس

لماسش قافتإا ىلإا لسصوتلاو ةيلوؤوسسملا حور بيلغتل تعد

طفنلأ جأتنإل يروف سضيفخت ىلإأ وعدت رئأزجلأ

،ديزوب نب نامحرلا دبع دكأا
ن˘˘˘م ه˘˘˘نأا˘˘˘ب ،ة˘˘˘ح˘˘˘سصلا ر˘˘˘يزو
تاءارجإا هيف نوكت نأا نكمملا
ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا ع˘˘ي˘˘˘سسو˘˘˘ت˘˘˘ل ىر˘˘˘خأا
دد˘˘˘ع ع˘˘˘ف˘˘˘ترا اذإا ،ي˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا
،انوروك سسوري˘ف˘ب تا˘با˘سصإلا

ر˘ج˘ح˘لا را˘ي˘خ نأا ى˘لإا ار˘ي˘˘سشم
ل˘ما˘ك ر˘ب˘ع ي˘ل˘كلا ي˘ح˘˘سصلا
و˘ه ى˘ق˘ب˘ي ،ي˘ن˘طو˘لا بار˘˘ت˘˘لا
يسشفت ةهباجمل ديحولا لحلا

،ر˘يزو˘لا ح˘سضوأاو .ءا˘بو˘لا اذ˘˘ه
نيباسصملا نم اريبك اددع نأاب

ة˘˘ط˘˘سساو˘˘ب جل˘˘ع˘˘ل˘˘˘ل ع˘˘˘سضخ
ن˘˘ي˘˘كورو˘˘ل˘˘ك لو˘˘˘كو˘˘˘تور˘˘˘ب
ل˘ي˘كورو˘ل˘ك ي˘سسكورد˘˘ي˘˘هو
تناك ثيح ،نيسسيمورتيزلو
،ةع˘ج˘سشمو ة˘ي˘با˘ج˘يإا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا

حير˘سصت ي˘ف د˘يزو˘ب ن˘ب لا˘قو
،«مو˘ي˘لا ا˘ي˘سسور» نو˘يز˘ف˘ل˘˘ت˘˘ل
ة˘ن˘ج˘ل˘˘لا ع˘˘م ا˘˘ن˘˘ق˘˘ف˘˘تا »:سسمأا
لوكوتورب ميدقت ىلع ةيبطلا

ي˘سسكورد˘ي˘هو ن˘ي˘كورو˘˘ل˘˘ك

،نيسسيمورتيزلو ليكورو˘ل˘ك
سضعب يف لمعتسسم وه امك
نم ريب˘ك دد˘ع ا˘ن˘يد˘لو ند˘م˘لا
ءاودلا اذهل اوعسضخ ىسضرملا

ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإا تارا˘˘سشإا ا˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘فو
،ر˘خآا بنا˘ج ن˘مو .«ة˘˘ع˘˘ج˘˘سشم
دد˘˘ع نأا ،د˘˘يزو˘˘ب ن˘˘ب ح˘˘˘سضوأا
لئاسسو نأل ةليلق تاسصوحفلا
نيسصلا نم ةدروتسسم فسشكلا

نم ي˘نا˘ع˘ت ي˘ت˘لا لود˘لا ل˘كو
هجتت ،انورو˘ك سسور˘ي˘ف ر˘ط˘خ
ناعون كانه نأاو ،نيسصلا ىلإا

ن˘ح˘نو ،ف˘سشكلا ل˘ئا˘سسو ن˘˘م
ف˘سشكلا ل˘ئا˘سسو ى˘لإا جا˘ت˘ح˘ن
ىلإا لسصن امل ةسصاخ ركبملا
نأل دادزا دد˘ع˘لا˘ف ،ف˘لأا م˘قر˘لا

ةد˘يد˘ج ىر˘˘خأا ز˘˘كار˘˘م كا˘˘ن˘˘ه
فسشكلا تايلمع اهيف ىرجت
يف يجولوي˘ب˘لا سصي˘خ˘سشت˘لا˘ب
نأا رظتنن نحنو ةديدع ندم
.رثكأا ددعلا دادزي

ز.لامج

ىطعأا «نيكورولك» ـب جÓعلا نأا ىلع ديكأاتلا ددج
ةعجسشمو ةيباجيإا جئاتن

يلك يحسص رجح سضرف» :ةحسصلأ ريزو
«عسضولأ روهدت أذإأ درأو

ي˘مو˘م˘ع˘لا ع˘م˘ج˘م˘لا ن˘ل˘عأا
زا˘غ˘˘لاو ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا ع˘˘يزو˘˘ت˘˘ل
لا˘˘غ˘˘سشألا نأا ،«زا˘˘غ˘˘˘ل˘˘˘نو˘˘˘سس»
لاجآا ىلا اهليجأات مت ةيوناثلا

نأا اد˘˘˘كؤو˘˘˘م ،ةدد˘˘˘ح˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘˘غ
ءا˘بر˘ه˘˘كلا ع˘˘يزو˘˘ت ة˘˘سسسسؤو˘˘م
ع˘ط˘ق ى˘لا أا˘ج˘ل˘ت ن˘˘ل ،زا˘˘غ˘˘لاو
يف زاغلاو ءابرهكلاب ديوزتلا

ر˘ي˘تاو˘ف˘لا د˘يد˘سست مد˘ع ة˘˘لا˘˘ح
ن˘˘ما˘˘سضت˘˘لا را˘˘طا ي˘˘˘ف اذ˘˘˘هو
ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج ل˘˘ظ ي˘˘ف ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

نا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘˘فو .ا˘˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘˘ك
نأا حسضوأا ،سسمأا «زاغلنوسس»ـل
ه˘ن˘ئا˘بز نأا م˘˘ل˘˘ع˘˘ي ع˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
ربع مهريتاو˘ف ع˘فد م˘ه˘نا˘كمإا˘ب
،ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كللا ط˘˘˘ئا˘˘˘سسو˘˘˘لا

كان˘ه نو˘كي ن˘ل ه˘نأا ا˘ح˘سضو˘م
لا˘غ˘سشا بب˘سسب ج˘مر˘ب˘م ع˘ط˘˘ق

كلت ءانثتسساب ةكبسشلا ةنايسص
ةهج نم ،ةيرورسض دعت يتلا
تا˘ط˘ط˘خ˘م ع˘سضو م˘˘ت ىر˘˘خأا

د˘ع˘ي يذ˘لا ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا ر˘ج˘ح
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘يرور˘˘سض م˘˘هرو˘˘سضح
عقاوملاو تا˘سشرو˘لا ىو˘ت˘سسم
ةيئابرهكلا ةمظنألل ةسساسسحلا

هنأاب عمجم˘لا ر˘كذو ،ة˘يزا˘غ˘لاو
تا˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘ب ما˘˘ق
ذيفنتو ةيمو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
يدا˘ف˘تو ة˘يا˘قو˘لا تا˘م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
ي˘سشف˘ت يدا˘ف˘ت˘ل تا˘ع˘م˘ج˘ت˘˘لا

.انوروك سسوريف لاقتناو
تف˘سشك ،ر˘خآا قا˘˘ي˘˘سس ي˘˘فو

عيمج دينجت نع ،«زاغلنوسس»
نا˘˘م˘˘˘سض ل˘˘˘جا ن˘˘˘م ه˘˘˘عور˘˘˘ف
ع˘˘م ،ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا ة˘˘يرار˘˘م˘˘ت˘˘سسا
ةملسسو ةحسص ىلع ظافحلا

فر˘ظ˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف ه˘˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م
سسوريف ءابو يسشفتب مسستملا

.(91 ديفوك) انوروك
˘˘ما˘˘ق ع˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا نأا د˘˘˘كأاو

ي˘ف ة˘مزألا نا˘ج˘ل ط˘ي˘˘سشن˘˘ت˘˘ب
بارت˘لا ر˘ب˘ع ه˘ل˘كا˘ي˘ه ل˘م˘ج˘م
ر˘ي˘باد˘ت ذا˘خ˘˘تا ع˘˘م ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
نامسض ل˘جا ن˘م ة˘ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘سسا

ىلع ظافحلاو هيفظوم ةيامح
تاكبسشلاو يئابرهكلا ماظنلا

نا افيسضم ،رئازجلا يف ةيزاغلا
هنئابز نأامط زاغلنوسس عمجم
ه˘˘˘تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م ةرد˘˘˘˘ق ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ددع˘ب و˘لو ل˘م˘ع˘لا ة˘ل˘سصاو˘م˘ب
ةلاح يف نيفظوملا نم ليلق
قلعتملا ع˘سضو˘لا م˘قا˘ف˘ت اذا ا˘م
ادكؤوم ،ي˘م˘لا˘ع˘لا ءا˘بو˘لا اذ˘ه˘ب
ريسس نامسضل  ادنجم عمجملا

ا˘ي˘مو˘ي ة˘م˘ئاد ة˘ف˘سصب ه˘ق˘فار˘م
اسضيا رهسسي امك .(42/اسس42)

فرط نم ةمدخلا ريفوت ىلع
ل˘ي˘ل ل˘˘م˘˘ع˘˘ت ةر˘˘غ˘˘سصم قر˘˘ف
ل˘ط˘ع˘˘لا ما˘˘يأا لل˘˘خو ءا˘˘سسمو
.تابسسانملاو

دد˘ع لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسا سصي˘˘ل˘˘ق˘˘ت
ةفاسسم ىلع ءاقبإلاو نيدفاولا
نئابزلا نيب ةنمآا

سصيلقت  ،«زاغلنوسس» تررق
لكسشب نيدفاولا ددع لابقتسسا

مهلقنت ديدح˘ت م˘ت ا˘م˘ك ،ر˘ي˘ب˘ك
تا˘˘˘سشروو تار˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
،تاكرسشلا تآاسشنمو لامعألا
لإا مهدجاوتب حمسسي ل ثيحب
ي˘˘سضت˘˘ق˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘سضل˘˘˘ل
يف ةلثمتملا مهماهم ةلسصاوم
ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ر˘˘˘سسألا داد˘˘˘˘مإا
.زاغلاو ءابرهكلاب

تاهيجوت عمج˘م˘لا ل˘سسرأاو
ىو˘ت˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘ل
ر˘˘˘ث˘˘˘كألا م˘˘˘˘هو ،تلا˘˘˘˘كو˘˘˘˘لا
مازت˘للا˘ب ،ن˘ئا˘بز˘لا˘ب ا˘كا˘كت˘حا
ظافحلاك ةمل˘سسلا تاءار˘جإا˘ب

نيرتمب ةدعابتم ةفاسسم ىلع
مه˘ي˘لإا ن˘يد˘فاو˘لا ن˘ئا˘بز˘لا ن˘ع
نوبز يأا ءازإا ا˘ي˘ل˘ك دا˘ع˘ت˘بلاو
ةهباسشم سضارعأا هيلع ظحلي

،ا˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف سضار˘˘عأل
ة˘يرو˘ف ة˘ف˘سصب ه˘ن˘ع غل˘بإلاو
.مهلوؤوسسم ىدل

ةين˘طو˘لا ة˘كر˘سشلا تن˘ل˘عأاو
م˘ت˘ي˘سس ه˘نأا ءا˘بر˘ه˘كلا ع˘يزو˘ت˘ل
ةيئان˘ث˘ت˘سسا ه˘ح˘ن˘م سصي˘سصخ˘ت
مهتئبعت تمت نيذلا نيفظوملل

يهو تامد˘خ˘لا ة˘يرار˘م˘ت˘سسل
.رطاخملا ةحنم

ع.لÓب

ليجأاتو نيطبارملا «زاغلنوسس» لامعل ةحنم صصيسصخت
 عمجملل ةيوناثلا لاغسشألا

ريتأوفلأ ديدسست مدع لأح يف زأغلأو ءأبرهكلل عطق ل



ةقرف تنكمت ،ىرخأا ةهج نم
«IRB» ل˘˘خد˘˘ت˘˘لاو ثح˘˘˘ب˘˘˘لا
6 ف˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘م ،ر˘˘كسسع˘˘م˘˘ب
23731 ز˘˘ج˘˘حو ،سصا˘˘خ˘˘˘سشأا

،ة˘يرا˘ن˘لا با˘ع˘لألا ن˘م ةد˘˘حو
،سسو˘˘ل˘˘ه˘˘م سصر˘˘ق014و
،ن˘يور˘ه˘لا ن˘م مار˘غ88.0و
ةلمعلا نم ربتعم يلام غلبمو
0073 ن˘ع ل˘سضف ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا
،يسسنوت را˘ن˘يد02و ،وروأا

مهيف هبتسشملا ميدقت مت هيلعو
تر˘˘مأا ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا ما˘˘مأا
ن˘هر م˘ه˘ن˘م ن˘ي˘˘ن˘˘ثا ع˘˘سضو˘˘ب
ةبا˘قر˘لا تح˘ت ر˘خآاو ،سسب˘ح˘لا
ءاعدتسسإا هيجو˘تو ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا

.ةيقبلل رسشابم
ةدحو48 زجحي ةياجب نمأا

ةيلوحكلا تابورسشملا نم

ة˘يلو ن˘مأا ح˘˘لا˘˘سصم تف˘˘قوأا
ن˘مألا ي˘ف ة˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م ،ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب
ا˘˘سصخ˘˘سش ،لوألا ير˘˘˘سضح˘˘˘لا
ةنسس35 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘ي
ع˘˘ي˘˘˘ب لا˘˘˘ج˘˘˘م ي˘˘˘ف ط˘˘˘سشن˘˘˘ي
نود ةيلو˘ح˘كلا تا˘بور˘سشم˘لا

48 نم رثكأا زجح عم ةسصخر
عاو˘نألا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘˘م ةد˘˘حو
لخاد ةأابخم تناك ،ماجحألاو
،تارا˘ي˘سسلا ح˘ي˘ل˘سصت˘ل بآار˘م
تاءار˘جإلا ل˘ك ما˘م˘تإا د˘˘ع˘˘بو
يئازج فلم زجنأا ،ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا

ل˘جأل ه˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘سشم˘˘لا د˘˘سض
تا˘˘˘بور˘˘˘سشم ع˘˘˘ي˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘سضق
لوح ،ة˘سصخر نود ة˘ي˘لو˘ح˘ك
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ى˘˘˘لإا ه˘˘˘ب˘˘˘جو˘˘˘م˘˘˘ب
.ةسصتخملا ةيئاسضقلا

watan@essalamonline.com

5 2172ددعلا ^1441 نابعسش41ـل قفاوملا0202 ليرفأا70ءاثÓثلاثدحلا

يراجلا ليرفأا72 ـلا ىلإا وباط ةمكاحم ليجأات

«جأر» ةيعمج سسيئر دسض أذفأن أسسبح ةنسس
ة˘˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م سسمأا ترد˘˘˘سصأا
ةنسسب امكح ،دمحمأا يديسس
د˘˘ب˘˘ع د˘˘سض اذ˘˘فا˘˘ن ا˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘سس
سسي˘˘ئر،يوا˘˘سسر˘˘ف با˘˘هو˘˘لا

˘‐ة˘كر˘ح‐ع˘م˘ج˘ت» ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج
دو˘جو˘م˘لا ،(جار) «ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سش
ذ˘ن˘م تقؤو˘م˘لا سسب˘ح˘لا ن˘هر
ة˘ن˘˘سسلا ن˘˘م ر˘˘بو˘˘ت˘˘كأا01
.9102 ةيسضاملا

تسسمتلا دق ة˘با˘ي˘ن˘لا تنا˘كو
يسضاملا سسرام32 خيراتب
ع˘م اذ˘فا˘ن ا˘˘سسب˘˘ح ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘سس
001 ـب ردق˘ت ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غ
،يواسسرف قح يف ،رانيد فلأا
سساسسملا يت˘م˘ه˘ت˘ب ع˘با˘ت˘م˘لا
،ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا ةد˘˘˘˘حو˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
.فنعلا ىلع سضيرحتلاو
سسمأا تلجأا ،ىرخأا ةهج نم
،ةزابي˘ت˘ب ة˘ع˘ي˘ل˘ق˘لا ة˘م˘كح˘م
ل˘˘˘سضا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘كا˘˘˘ح˘˘˘م
ىلإا ،وباط م˘ير˘ك ي˘سسا˘ي˘سسلا
ل˘ير˘فأا ر˘ه˘˘سش ن˘˘م72 ـ˘˘˘لا
ىلوألا ةيسضقلا يف ،يراجلا
طا˘ب˘حإا˘ب ا˘ه˘ي˘ف ع˘با˘ت˘ي ي˘ت˘˘لا
دار˘˘فأل ة˘˘يو˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا حور˘˘لا

.سشيجلا
م˘كا˘ح˘ي نأا ار˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م نا˘˘كو
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع سسمأا ،و˘با˘˘ط
ي˘˘ف ،ة˘˘ع˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘لا ة˘˘م˘˘كح˘˘˘م
اهببسسب فقوأا يتلا ةيسضقلا
نم رب˘م˘ت˘ب˘سس11 خ˘يرا˘ت˘˘ب
لبق ،9102 ةيسضاملا ةنسسلا
خيراتب هنع جارفإلا متي نأا

هنأا ريغ ،رهسشلا سسفن نم52
هل هجوتل ،ةيناث ةرم لقتعا
،ةيناث ةيسضق يف ىرخأا امهت

يأا ي˘لاو˘م˘لا مو˘ي˘لا حا˘˘ب˘˘سص
.ربمتبسس62 خيراتب
ركذي ،ةيناثلا ةيسضقلا لوحو
خيراتب مكوح ،وباط ميرك نأا

م˘ه˘ت˘ب ي˘سضا˘م˘لا سسرا˘˘م4
لا˘˘م˘˘عأا ى˘˘ل˘˘ع سضير˘˘ح˘˘ت˘˘˘لا
رار˘˘˘سضإلا د˘˘˘سصق ف˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘لا
سساسسملاو ،ينطولا عافدلاب
،ن˘˘˘طو˘˘˘لا ةد˘˘˘حو ة˘˘˘مل˘˘˘سسب
تا˘هو˘يد˘ي˘˘ف ر˘˘سشنو داد˘˘عإاو
ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قاو˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
تسسمتلإا ثي˘ح ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا
تاونسس4 ةبو˘ق˘ع ة˘با˘ي˘ن˘لا
002ـب ةيلام ةمارغو ،انجسس

رد˘سصي نأا ل˘ب˘ق ،را˘ن˘يد ف˘˘لأا
سسفن نم11 خيراتب مكحلا
ةنسسب هتنادإا˘ب ا˘م˘كح ر˘ه˘سشلا
،ةذفان رهسشأا6 اهنم ،انجسس
جرخي نأا ارظتنم ناك ثيح
ثي˘ح ،ة˘ع˘ي˘ل˘ق˘لا ن˘ج˘سس ن˘˘م
سسرام62 ذ˘ن˘˘م د˘˘جاو˘˘ت˘˘ي
ة˘˘˘ناز˘˘˘نز ي˘˘˘ف ي˘˘˘˘سضا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
همادقتسسا مت نكل ،ةيدارفنا
ه˘ت˘مد˘ق يذ˘لا ن˘ع˘ط˘˘لا د˘˘ع˘˘ب
ءاسضق سسلج˘م ىد˘ل ة˘با˘ي˘ن˘لا
سسرام52 خيرات˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا
ةبوقع˘لا تع˘فرو ،ي˘سضا˘م˘لا

،اذفان انجسس ةنسس ىلإا هدسض
تراثأا يتلا ة˘م˘كا˘ح˘م˘لا ي˘ف
تازوا˘ج˘˘ت˘˘لا بب˘˘سسب ،لد˘˘ج
مهتملا عافد ةئيه تلاق يتلا
قح يف اهبكترإا سسلجملا نأا

تل˘˘ع˘˘ج ي˘˘ت˘˘لاو ،ا˘˘ه˘˘ل˘˘كو˘˘م
ف˘قو˘ب ا˘ب˘ل˘ط مد˘ق˘ي عا˘˘فد˘˘لا
ي˘ئاز˘ج˘˘لا م˘˘كح˘˘لا ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت
سسرام42 ي˘˘˘ف خرؤو˘˘˘م˘˘˘لا

نم41 ةداملل اقبط0202
.نوجسسلا ميظنت نوناق

ح.ميلسس / ر.رجاه

نم لكب نمألا حلاسصم تنكمت
فا˘سشت˘كإا ن˘م ناز˘ي˘ل˘˘غو ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب
داوم ةعانسصل نيتيرسس نيتسشرو
زجحو ،تام˘ق˘ع˘م˘لاو ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا

داوم˘لا هذ˘ه ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك
قرطب ع˘يزو˘ت˘ل˘ل ة˘ه˘جو˘م تنا˘ك
.ةينوناق ريغ
ة˘يدا˘سصت˘قلا ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا تن˘˘كم˘˘ت
نم ،ةنتاب ةيلو ن˘مأا˘ب ة˘ي˘لا˘م˘لاو
ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘سشرو ة˘˘م˘˘هاد˘˘م
ةمسصاعب ةديسشك يحب ةيعانسصلا
سسرامي ا˘ه˘ب˘حا˘سص نا˘ك ،ة˘يلو˘لا
ن˘˘˘م سصي˘˘˘خر˘˘˘ت نود ه˘˘˘˘طا˘˘˘˘سشن
روسضحبو ،ةل˘هؤو˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا

م˘ت ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م ح˘˘لا˘˘سصم
نم ةغراف ةروراق0096 طبسض
،للم004و ،ر˘ت˘˘ل1 ي˘ت˘ع˘سس
31و ،ةرورا˘ق قل˘غ˘˘م0001و
تارورا˘˘˘˘˘˘ق ة˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘سضم ف˘˘˘˘˘˘لأا
مسسو اهب ةطر˘سشأاو ة˘ي˘كي˘ت˘سسل˘ب
ةروراق0238و ،ة˘˘عا˘˘سضب˘˘˘لا
نود˘ب درو ءا˘م ى˘˘ل˘˘ع يو˘˘ت˘˘ح˘˘ت
0002 ةعسسب يلآا طلخو ،مسسو
61 نع لسضف ،يفاسصم4و ،رتل

اهنم رتل0001 ةعسسب اجيرهسص
ءام ىلع نا˘يو˘ت˘ح˘ي نا˘ج˘ير˘ه˘سص
رتل561 ةعسسب ليمارب8و رطقم
نوللا ةفافسش ةلئاسس ةدامب ةأابعم
اولد03و ،ةبيكر˘ت˘لا ة˘لو˘ه˘ج˘م
ةلئاسس داوم هب تارتل5 ةعسسب
061 ةعسسب نليمربو ،ةلوهجم
ة˘لو˘ه˘ج˘م ة˘ل˘ئا˘سس ةدا˘م ه˘ب ار˘ت˘˘ل

،حلملا ةدا˘مو تا˘نو˘ل˘مو ،كلذ˘ك
ةفلتخم قيحاسسم ىلإا ةفاسضإلاب
.ةبيكرتلا ةلوهجم
ة˘طر˘سشلا ر˘سصا˘ن˘ع ن˘كم˘ت ا˘˘م˘˘ك
يداو ةر˘˘ئاد ن˘˘مأل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘˘لا
فا˘سشت˘كا ن˘م ،ناز˘ي˘ل˘غ˘ب و˘˘ي˘˘هرأا

ة˘عا˘ن˘سصل ة˘ي˘نو˘نا˘ق ر˘ي˘غ ة˘سشرو
عم ،م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لاو ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا داو˘م
داو˘م˘لا ن˘م غ˘˘ل˘˘ك002 ز˘ج˘˘ح

ةريبك ليمارب يف ةأابعم ةرطعملا
يلئاسس نم غلك0241و ،مجحلا

،ي˘˘ناوألاو سسبل˘˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘ي˘˘˘سسغ
ليفاجلا ةدام نم رتل023.01و
داو˘˘˘م ن˘˘˘م ىر˘˘˘خأا تا˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘˘كو
ل˘˘خ˘˘لا و ح˘˘ل˘˘م˘˘لاو مو˘˘يدو˘˘سصلا

يئاسضق فلم زاجنإا متيل ،اهريغو
هميدقتو ة˘سشرو˘لا بحا˘سص د˘سض
.ةيئاسضقلا تاهجلا مامأا اقحل
داوملا نم ريطانقلا تائم زجح
بير˘ه˘ت˘ل˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لا ة˘ي˘ئاذ˘غ˘˘لا

تايلو ةدعب ةبراسضملاو
تاد˘˘حو˘˘˘لا ر˘˘˘سصا˘˘˘ن˘˘˘ع ن˘˘˘كم˘˘˘ت
ي˘ن˘طو˘˘لا كرد˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإلا
ا˘ه˘تا˘طا˘سشن را˘طإا ي˘ف ة˘ل˘سشن˘خ˘˘ب
بير˘ه˘ت˘لا ة˘ح˘فا˘˘كم˘˘ل ة˘˘فدا˘˘ه˘˘لا

زجح نم ،ة˘برا˘سضم˘لا ة˘برا˘ح˘مو
فلتخم نم اراطنق81 نم رثكأا
ة˘˘ع˘˘˘سساو ة˘˘˘ي˘˘˘ئاذ˘˘˘غ˘˘˘لا داو˘˘˘م˘˘˘لا
نيتنحاسش نتم ىلع ،كلهتسسلا

لجسس ىل˘ع ا˘ه˘ي˘ق˘ئا˘سس زو˘ح˘ي ل
ةسسراممب ام˘ه˘ل ح˘م˘سسي يرا˘ج˘ت
ىلإا امهليوحت متيل طاسشنلا اذه
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف ر˘˘˘ق˘˘˘م
متيل ،امهعم قيقحتلا لامكتسسل
ام˘هد˘سض ة˘ي˘ئاز˘ج تا˘ف˘ل˘م داد˘عإا

ىلع اقحل اهليوحت متي نأا ىلع
 .ةلادعلا

ح˘لا˘سصم˘لا تن˘كم˘ت ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
ة˘ما˘ع˘ن˘لا ي˘ت˘˘يلو˘˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا

راطنق302 زجح نم ،ناسسملتو
ةهجوم تناك ني˘ل˘لا ح˘م˘ق˘لا ن˘م
نيبت قيقحتلا دعبو ،ةبراسضملل
ن˘م ا˘هؤوار˘سش م˘ت ع˘ل˘˘سسلا هذ˘˘ه نأا

اهتلاح يف ةزبخم بحاسص فرط
هل اهليوحتو ةمعدملا ةيلسصألا
ميدقت مت هيلعو ،ةئزجتلاب اهعيبل
مامأا ةز˘ب˘خ˘م˘لا بحا˘سصو ر˘جا˘ت˘لا

ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو
 .ودبسس

نولسسارم اهعمج

نيسشاسشغلا راجتلاو نيبراسضملا ىلع اهبرح لسصاوت نمألا حلاسصم

دأوم ةعأنسصل نيتيرسس نيتسشرو فأسشتكأ
نأزيلغو ةنتأبب ميقعتلأو فيظنتلأ

يسسنوت رانيد02و وروأا0073و ةينطولا ةلمعلا نم ربتعم يلام غلبم طبسض

 نـــيوريهلأ نــم ةـــيمك زــجحو سصأـــخسشأأ8 فيقوت
رـــــكسسعمو ترأـــــيتب أسسوـــلهم أسصرــق898و

ت.Ëرك

فيقوت نم ترايت ةيلو نمأاب ةيئاسضقلا ةطرسشلل ةيئلولا ةحلسصملاب «IRB» لخدتلاو ثحبلا ةقرف تنكمت
884 تزجحو ،جيورتلا صضرغل ةيعرسش ريغ ةفسصب ةسسولهملا صصارقألا ةزايح ةيسضق يف امهطروتل نيسصخسش
ةيروهمجلا ليكو مامأا نيمهتملا ميدقت مت ةينوناقلا تاءارجإلا نم ءاهتنلا دعبو ،«لودامارت»  عون نم ةدحو

.امهتمكاحم راظتنا يف صسبحلا نيينعملا عاديإاب رمأا يذلا ترايت ةمكحم ىدل

بنقلا نم غلك22 نم ديزأا زجح
مخسض يلام غلبمو ةنحاسشو يدنهلا

مومسسلا هذه عيب تادئاع نم
ةكبسش سسيئرب ةحأطإلأ

يف ةسصتخم ةيمأرجإأ
رأجتلأو دأريتسسأ

نأرهو يف تأردخملأب
مارجإلا عمق ةقرف تنكمت
ةيئلولا ةحلسصملل ةعباتلا
ةيلو نمأاب ةيئاسضقلا ةطرسشلل
ةكبسش صسيئرب عاقيإلا نم نارهو
ةزايحلا يف ةسصتخم ةيمارجإا

يعرسشلا ريغ راجتلاو
لقنلاو داريتسسلاو تاردخملاب
22 زجحو ،نيزختلاو نحسشلاو
يدنهلا بنقلا نم مارغ093و غلك
لك يوتحي درط34 لخاد ةأابعم

ةميقب حئافسص5 ىلع درط
.جد نويلم41 ـب ردقت ةيلامجإا

،اهتاذ ةيلمعلا لÓخ متو اذه
تادئاع نم جد فلأا062 زجح
نع Óسضف ،يمارجإلا طاسشنلا اذه
لقن يف مدختسست تناك ةنحاسش

.ةروظحملا ةعلسسلا هذه
فيقوت ةيلمع نأا ،ركذلاب ريدج

ةنسس63 رمعلا نم غلابلا طروتملا
يديسس ةيلوب ايئاسضق قوبسسملاو
ديدمتب نذإلا دعب تمت ،صسابعلب
ليكو نع رداسصلا صصاسصتخلا
،نارهو ةمكحم ىدل ةيروهمجلا

روفو ،هركذ قبسس ام ءوسض ىلعو
،ةينوناقلا تاءارجإلا لامكتسسا
مامأا طروتملا ميدقت متيسس
.ةلادعلا

مهمارتحا مدع ةيفلخ ىلع
لقنلا طاسشن قيلعت تارارق
ةبأرق طأسشنل دح عسضو
ةرجأأ ةرأيسس قئأسس241
يديسسب «نأتسسيدنولك»و

منأغتسسمو سسأبعلب
يديسسل ةطرسشلا حلاسصم تنكمت
ىلع عسضو نم مناغتسسمو ،صسابعلب
قئاسس26و97 طاسشنل دح يلاوتلا
نودب لمعت ىرخأاو ةرجأا ةرايسس
مارتحا مدعل كلذو ،ةسصخر
لقنلا طاسشن قيلعت تارارق
ةياقولا ريبادت نمسض ةذختملا

،«انوروك» صسوريف راسشتنا نم
ةيئاسضق تافلم زاجنإا مت ثيح
لك ذاختل نيفلاخملا دسض

.مهدسض ةينوناقلا تاءارجإلا
ب.دلاخ

ءاسضيب ةحلسسأا ةناسسرتو لافقألا رسسك يف مدختسست تادعمو ةرايسس زجح

نمألأ ةسضبق يف فرأطلأب «ونيز» ىنكملل ةيرأجتلأ تلحملأ ىلع وطسسلأ ةبأسصع
ة˘طر˘سشلا ر˘سصا˘ن˘ع تن˘˘كم˘˘ت
ة˘˘يلو ن˘˘مأا˘˘ب ة˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سضق˘˘˘لا
ة˘˘˘حا˘˘˘طإلا ن˘˘˘م ،فرا˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا
نم نوكتت ةيمارجإا ةباسصعب
ي˘ف ة˘سصت˘خ˘م سصا˘خ˘سشأا6
تلحم˘لاو لزا˘ن˘م˘لا ة˘قر˘سس
سصخ˘سش ا˘هدو˘ق˘ي ة˘يرا˘ج˘ت˘˘لا

زج˘ح ع˘م ،«و˘ن˘يز» ـب ى˘ن˘كم
يف لمع˘ت˘سست تنا˘ك ة˘ب˘كر˘م
ى˘لإا ة˘فا˘˘سضإلا˘˘ب ،ه˘˘تل˘˘ق˘˘ن˘˘ت
يتلا تادعملا نم ةعومجم
،لافقألا رسسك يف مدختسست
.ءاسضيب ةحلسسأاو

ر˘ثا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه تءا˘˘ج
د˘˘حا ا˘˘˘ه˘˘˘ب مد˘˘˘ق˘˘˘ت ىو˘˘˘كسش
سضرعت اهدا˘ف˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ةيلمع ىلإا يرا˘ج˘ت˘لا ه˘ل˘ح˘م
ةر˘ت˘ف ي˘˘ف ر˘˘سسكلا˘˘ب ة˘˘قر˘˘سس
فرط نم ليللا نم ةرخأاتم
،م˘ه˘ت˘يو˘ه ل˘ه˘ج˘ي سصا˘خ˘سشأا
يف قيقحت حتف ةرسشابم متيل
فيقو˘ت ن˘ع ر˘ف˘سسأا ة˘ي˘سضق˘لا
و˘هو م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘˘سشم˘˘لا د˘˘حأا
نيبت يذلا ،«ونيز» ىنكملا
سسأار ى˘˘˘ل˘˘˘ع ط˘˘˘سشن˘˘˘˘ي ه˘˘˘˘نأا

يف ةمظنم ةيمارجإا ةباسصع

ن˘˘كا˘˘سسم˘˘لا ة˘˘قر˘˘سس لا˘˘ج˘˘˘م
م˘ت ،ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تل˘˘ح˘˘م˘˘لاو
نيذلا اهدارفأا عيمج فيقوت
نع ايئاسضق افلم مهل زجنأا
رارسشأا ةيعمج نيوكت ةيسضق
ة˘˘يا˘˘ن˘˘ج با˘˘˘كترإا سضر˘˘˘غ˘˘˘ل
مامأا هجومب اومدق ،ةقرسسلا
ي˘ف ترد˘سصأا ي˘ت˘لا ة˘لاد˘ع˘لا

ةقفر عاديإا رمأا «ونيز» قح
م˘ت ا˘م˘ي˘ف ،ه˘ئا˘كر˘˘سش ن˘˘م3
ةباقر˘لا تح˘ت ة˘ي˘ق˘ب˘لا ع˘سضو
.ةيئاسضقلا

ع.ةÁرك

ةحفاكم˘ل ة˘سصا˘خ ةد˘حو تح˘ج˘ن
،يسسنوتلا سشيجلا يف باهرإلا
ةداق نم نينثا ىلع ءاسضقلا يف
ي˘ف ة˘˘ي˘˘با˘˘هرإلا تا˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا

ةقطنمب مولسسلا لبج تاعفترم
ع˘˘م دود˘˘ح˘˘لا بر˘˘ق ن˘˘ير˘˘سصق˘˘لا
ةرازو تح˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سضوأا.رئازجلا
اهل نايب يف ،ةيسسنوتلا ةيلخادلا
ل˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ع د˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘بو ه˘˘˘˘˘˘نأا ،سسمأا
ة˘ع˘با˘ت˘مو م˘ه˘م ي˘˘تا˘˘مل˘˘ع˘˘ت˘˘سسا
ل˘ب˘ق ن˘م ن˘ي˘ي˘با˘هرإلا كلا˘سسم˘˘ل
ي˘ف ثح˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ةد˘˘حو˘˘لا
سسر˘ح˘ل˘ل ة˘˘ي˘˘با˘˘هرإلا ا˘˘يا˘˘سضق˘˘لا
باهرإلا ةحفاكم ةرادإاو ينطولا
ةحل˘سصم˘لاو ،ي˘ن˘طو˘لا سسر˘ح˘ل˘ل
باهرإلا نم يقو˘ت˘ل˘ل ة˘يو˘ه˘ج˘لا
عيباسسأا ى˘ل˘ع د˘ت˘مإا ،ن˘ير˘سصق˘لا˘ب

ىلع ءاسضق˘لا˘ب تح˘م˘سس ،ةد˘يد˘ع

«ة˘فل˘خ˘لا د˘ن˘ج» م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت د˘˘ئا˘˘ق
د˘˘م˘˘ح˘˘م ،«سشعاد» ـل ي˘˘لاو˘˘م˘˘˘لا

يبأا» ـب ىنكملا ،يجاحلا سسانو
ريمأا فلخ يذلا وهو ،«بعسصم
،يديعسسلا للط ميظنتلل قباسسلا
امك. «ةفلخلا دنج» ةدايق يف
يسسنو˘ت˘لا سشي˘ج˘لا تاو˘ق تسضق
«مولسسلا» ةيرسس ريمأا ىلع ،اسضيأا
مظان ،«ة˘فل˘خ˘لا د˘ن˘ج» م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل
،«رام˘ع ي˘بأا» ـب ى˘ن˘كم˘لا ،ي˘ب˘يذ
كراسشو اذه.ةيقابتسسا ةيلمع يف
يف امهيلع يسضقملا نايباهرإلا

دونج تفده˘ت˘سسا تا˘ي˘ل˘م˘ع ةد˘ع
ي˘ب˘نا˘ع˘سشلا لا˘ب˘˘ج ي˘˘ف سشي˘˘ج˘˘لا

ا˘ي˘مرو ا˘ح˘بذ ن˘ي˘ي˘ند˘م لا˘ي˘ت˘غاو
نيرسصقلا ةقطنم يف سصاسصرلاب
.ةيرئازجلا دودحلل ةمخاتملا

ط.ةراسص

 يلاوملا «ةفÓخلا دنج» ميظنت دئاقب قلعتي رمألا
 «مولسسلا» ةيرسس ريمأاو «صشعاد» ـل

نييبأهرإأ ىلع يسضقي يسسنوتلأ سشيجلأ
رئأزجلأ عم دودحلأ برق نيريطخ نينثأ

˘˘˘ما˘˘˘ه˘˘˘تلا ة˘˘˘فر˘˘˘غ سسمأا تد˘˘˘˘يأا
ر˘مأا ،تارا˘˘ي˘˘ت ءا˘˘سضق سسل˘˘ج˘˘م˘˘ل
ةمكحم ىد˘ل ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘سضا˘ق
ليكو عاديإاب ي˘سضا˘ق˘لا ،تارا˘ي˘ت

سسف˘˘ن˘˘ب د˘˘عا˘˘سسم ة˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج

ةمه˘ت ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ،ة˘م˘كح˘م˘لا
،ة˘لود˘لا ن˘مأا˘ب سسا˘سسم˘لا ة˘يا˘ن˘˘ج
بير˘سست تاءا˘عدا سسا˘˘سسأا ى˘˘ل˘˘ع
.جراخلاب ميقم يفحسصل ةقيثو

ط.ةراسص

نم ةلودلا نمأاب صساسسملا ةيانج ةمهت ةيفلخ ىلع
جراخلاب ميقم يفحسصل ةقيثو بيرسست لÓخ

ةيروهمج ليكو عأديإأ رمأأ دييأأت
ترأيت ةمكحم دعأسسم
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يتلا ةرزجملا كلت يه ةيسساقو ةميلأا ىركذ

ل يركذ  للتحلا سشيج تاباسصع اهتبكترا
اعجوو املأا انيف سشيعت يهف اهاسسنن نا نكمي
ةمحلم ةدلاخلا ةلوطبلا كلتو نينج ميخم ةحبذم
رزاجملاف ىسسنن ل ي˘ك : ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف ة˘ي˘لا˘سضن
م˘لألا ل˘كسشت ي˘هو ةدد˘ع˘ت˘مو ةر˘ي˘ث˘ك ح˘باذ˘م˘لاو
ينيطسسلفلا سشيعي كلذ عمو عجولاو ينيطسسلفلا

ةيني˘ط˘سسل˘ف˘لا ه˘ت˘لود ة˘ما˘قإاو ةد˘حو˘لا لا˘مآا ى˘ل˘ع
.ةلقتسسملا

نيذلا لاطبلا ءادهسشلل ارابكإاو للجإا فقن
خ˘يرا˘ت˘لا ا˘ه˘فر˘ع ةرز˘ج˘م ع˘سشبأا ا˘يا˘ح˘سض او˘˘ب˘˘هذ
ىركذلا نينج مي˘خ˘م ةرز˘ج˘م ىر˘كذ ر˘سصا˘ع˘م˘لا
ل˘كسشب تب˘كترا ي˘ت˘لا ر˘سشع ة˘ن˘ما˘ث˘لا ة˘يو˘ن˘˘سسلا

ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا لل˘ت˘حلا دو˘ن˘ج ل˘ب˘ق ن˘م ر˘سشا˘ب˘˘م
نين˘ج م˘ي˘خ˘م ةرز˘ج˘م˘ب تفر˘عو ي˘سشحو ل˘كسشب
ءانبا نم اديهسش06 براقي ام اهتيحسض بهذو
ميخملا يف نونكسسي اوناك نيذلا ءايربألا ميخملا

ريمدتو ةاسشنمو لزنم005 مدهو فسسنب اوماقو
.نينج ةنيدم نم ءازجأاو ةيتحتلا ةينبلا

ةرسشابم تاميلعتب أادب يذلاو ناودعلا اذه نا
نوراسش ليئارآا كاذنآا للتحلا ءارزو سسيئر نم
لبوق زافوم لوؤواسش هناكرأا ةئيه سسيئر فارسشإاو
بكترتل يجمهلا ناودعلل ميخملا يلاها يدسصتب
هذه ةيليئارسسلا ةيسسايسسلاو ة˘ير˘كسسع˘لا ةدا˘ي˘ق˘لا
ميخم ةكرعم ترمتسسا ثيح ةعسشبلا ةرزجملا

اهمايأا يف عطتسسي ملو نيعوبسسا نم رثكأل نينج
امم ميخملا لخاد مدقتلا للتحلا سشيج ىلوألا
لكل يئاوسشعلاو فينعلا فسصقلا نونجل هعفد
مظعم ري˘ج˘ه˘تو م˘ي˘خ˘م˘لا ي˘ف ن˘كا˘سسو كر˘ح˘ت˘م
نيتاسسبلا ىلإا ناث حوزن يف هجراخ ىلإا يلاهلا
.نينج ةنيدمو ةطيحملا تادلبلاو ةرواجملا

ةرزجملا كلت ينيطسسلفلا بعسشلا ءانبا ركذتي
نيبج ىلع راع ةمسصو لكسشت يتلاو ةعسشبلا
ر˘ب˘ع تاءاد˘ن˘لا كل˘تو ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسلا لل˘˘ت˘˘حلا

م˘ي˘خ˘م˘لا نا˘كسس دد˘ه˘ت ي˘ت˘لا تو˘سصلا تار˘ب˘كم
لإا ملسستسسلاب مهبلا˘ط˘تو را˘مد˘لا˘ب م˘هد˘عو˘ت˘تو
ر˘ماوأل عا˘ي˘سصنلا مد˘عو دو˘م˘سصلا اورر˘ق م˘˘ه˘˘نأا
تاناكمإلا ةلق مغر يركسسعلا للتحلا تاطلسس

ةيجمهلا للتحلا تاوق تماقو مهيدل ةحاتملا
نا˘كسس ق˘ح˘ب ةرز˘ج˘م˘لا با˘كترا˘ب ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسلا
فسسنب موق˘تو ق˘فار˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج ر˘مد˘ت˘ل م˘ي˘خ˘م˘لا
رمدتل رسشابم لكسشب اهيف دجاوت نم ىلع ينابملا
ءاملاو ءابرهكلا تاكبسشو ميخملل ةيتحتلا ةينبلا

ملعلا لئاسسو هنيح يف ترظحو تلاسصتلاو
.همئارج قيثوت عنمل ميخملا لوخد نم

ناهذألل ديعت نينج ميخم ةرزجم ىركذ نإا
كلت اهيف تبكترا يت˘لا ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا ة˘ي˘سشحو˘لا
ءا˘سسن˘لاو لا˘ف˘˘طألا ل˘˘ت˘˘ق لل˘˘خ ن˘˘م رزا˘˘ج˘˘م˘˘لا

لاسصوألا عيطقتو لماوحلا نوطب رقبو خويسشلاو
خيراتلا اهفرع يتلا رزاجملا عظفأا نم ةدحاو يف
رزا˘ج˘˘م˘˘لا ة˘˘ل˘˘سسل˘˘سس ي˘˘لا فا˘˘سضت˘˘ل ي˘˘نا˘˘سسنإلا
بع˘˘سشلا ق˘˘ح˘˘ب تب˘˘كترا ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسلا
نأاو رسصعلا ىلع ةدهاسش نوكتلو ينيطسسلفلا

عاسضوأاب مامتهلا نم اديزم بلطتت ةاناعملا هذه
قحب كسسم˘ت˘لاو ة˘ي˘نا˘سسنإلاو ة˘ي˘تا˘ي˘ح˘لا ا˘ن˘ب˘ع˘سش
اقبط مهرايد ىلإا ةدوعلاب نيينيطسسلفلا نيئجللا
.491 رارقل

نينج دومسص ينيطسسلفلا نطولا دومسص نا
سسلبان دومسصو ليلخلاو سسدقلا دومسصو ةزغو
هسضرا نم هعلتقا نكمي ل بعسش دومسص وه
سسدقلا يف انلها ةميزع نم اولاني نا نكمي لو
انلها ىلإا ةيحتلا لكف محل تيبو احيرأاو هللا مارو
بعسشلا ةمارك نع نو˘ع˘فاد˘ي ن˘يذ˘لا ن˘يد˘ما˘سصلا
دو˘م˘سصلا ةر˘ي˘سسم نو˘ل˘سصاو˘يو ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا

قو˘˘ق˘˘ح˘˘لا ل˘˘ي˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع رار˘˘˘سصإلاو لا˘˘˘سضن˘˘˘لاو
.ةينيطسسلفلا

مويلا يتأايسسو ةلتقلا محري ملو نل خيراتلا نا
بعسشو ةلادعلا يلا  ة˘ل˘ت˘ق˘لا ءلؤو˘ه م˘يد˘ق˘ت م˘ت˘ي˘ل
نكمي لو نمزلا لاط امهم رسصتنيسس نيطسسلف
عازتنا وا مداقتلا يف ينيطسسلفلا قحلا طقسسي نا

قح اذهف دحا يأا نم نيطسسلف يلا ةدوعلا قح
ريغ سسدقم قح ايندلا فارعا لكو نوناقلا هلفك
فورح بتكنسسو نطولل نودئاع فرسصتلل لباق
سسدقلا يف قرسشملا ينيطسسلفلا رجفلا عم ةدوعلا

.ةلقتسسملا ةينيطسسلفلا انتلود ةمسصاع
Úطسسلف ‘ ةنسس◊ا اياونلا Òفسس

ةينيطسسلفلا حابسصلا ةديرج رير– صسيئر

للتحلأ مئأرج ىلع ةدهأسش «نينج ةرزجم»
ةودقلا يرسس  : ملقب

للتحلا ةسسرطغ نأا ودبي ام ىلع
مغرلاب ذإا ،ىمعلا ىلإا هدوقت يليئارسسإلا

ق˘ي˘ح˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘نا˘سسنإلا ة˘ثرا˘كلا ن˘˘م
سسوريف يسشفت ةجيت˘ن هر˘سسأا˘ب م˘لا˘ع˘لا˘ب
ي˘ت˘لاو ،«(DIVOC-91) ـ ا˘˘نورو˘˘ك»
ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا» مو˘˘˘خ˘˘˘ت ى˘˘˘لإا تل˘˘˘سصو
كلذ تادا˘ي˘ق تبا˘سصأا˘ف ؛«ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا
،ة˘ير˘كسسع˘لاو ،ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
نا˘˘˘كسسلا ن˘˘˘م فلألا ى˘˘˘لإا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘سضإا
لكسشب لمهي للتحلا نأا لإا ،نييداعلا

،نيينيطسسلفلا ىرسسألا قوقح دمعتم
ةيحسصلا ةيامحلا يف مهقح ةسصاخو
.رطخلا ءابولا اذه لظ يف ةيرورسضلا

للتحلا عدن نأا لوبقملا نم لهف
يحسصلا هلامهإاو هراتهتسسا يف يسضمي
ريسسأا فلأا ةسسمخ نع ديزي ام ةايحب
لفطو ،ةديسسو ،لجر نيب ينيطسسلف
،!؟ينيطسسلف

(002) مهنيب نم نأا انكردأا ام اذإاو
ريسسأا (007) و ،ةريسسأا (14) و ،رسصاق
ي˘ف ،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م سضار˘مأا ن˘˘م نو˘˘نا˘˘ع˘˘ي
ة˘ن˘مز˘م˘لا سضار˘مألا ن˘˘م ا˘˘ه˘˘م˘˘ظ˘˘ع˘˘م
نم تارسشعلا ىلا ةفاسضإا ،ةريطخلاو
نوناعيو ،اوناع مهعي˘م˘جو ،ن˘ي˘ن˘سسم˘لا

لا˘م˘هإلا ن˘م ر˘سسألا تاو˘˘ن˘˘سس ة˘˘ل˘˘ي˘˘ط
ةيانعلل دمعتملا بايغلا ىتحو ،يبطلا

!ةيحسصلا
نوكيسس فيك ل˘ي˘خ˘ت˘ن نأا ا˘ن˘ل ل˘ه˘ف

نمز» يف لسساوبلا انارسسأا لاح هيلع
     !؟«انوروكلا

» ررحملا ريسسألا عم ثدح ام لعل
،«اينوتيب» نم » روسصرسص نيدلا رون
81/3 خ˘يرا˘ت˘ب ه˘لا˘ق˘˘ت˘˘عا ىر˘˘ج يذ˘˘لا

،يسضام˘لا ءا˘ثل˘ث˘لا ءا˘سسم ه˘ن˘ع جر˘ُفأاو
يتلا ةيبطلا تاسصوحفلا تتبثأا يذلاو
ةينيطسسلفلا ةيب˘ط˘لا م˘قاو˘ط˘لا ا˘ه˘تر˘جأا
» نذأا دقو.«انوروكلا» سسوريفب هتباسصإا
ةينيطسسلفلا تا˘ط˘ل˘سسل˘ل » ن˘يد˘لا رو˘ن
هعم ثدح ام ليسصافتو همسسا رسشنب

نيينيطسسلفلا ىرسسألا ذاقنإا لمأا ىلع
ة˘ب˘غ˘م ن˘م لل˘ت˘حلا تل˘ق˘ت˘ع˘˘م ي˘˘ف
ليمحتو ،لتاقلا ءابولا اذهب ةباسصإلا
امو «يليئارسسإلا لل˘ت˘حلا تا˘ط˘ل˘سس»
«نوجسسلا ةحلسصم ةرادإا» مسساب فرعُي
دق امل ةلماكلا ةينونا˘ق˘لا ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا
يبطلا لامهإلا ةجيتن ىرسسألا بيسصي
تا˘˘ط˘˘ل˘˘سس» ل˘˘ب˘ِ̆ق ن˘˘م د˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
» نيدلا رون » ىسضق دقو.«للتحلا

يف هلاقتعا ةرتف نم ًاموي (21) ةدم
«ر˘فو˘ع ل˘ق˘ت˘˘ع˘˘م» ن˘˘م «41 م˘سسق˘˘لا»
دعب ،«رابعملا» ـب فورعملا يليئارسسإلا
قيقحت زكرم يف هعم قيقحتلا ءاهتنا

مسضي مسسق وه ؛«رابعملا» و .«نيماينب»
تب˘˘ث د˘˘قو .دد˘˘ج ن˘˘ي˘˘فو˘˘قو˘˘م ىر˘˘سسأا
نيذلا ىرسسألا ددع نأا نيينيطسسلفلل
ريسسألا دوجو تقو مسسقلا يف اودجاوت
(63) غلب دق » نيدلا رون » ررحملا
ةلي˘ط م˘ه˘ل ًا˘ط˘لا˘خ˘م نا˘ك د˘قو ،ًار˘ي˘سسأا
ىلإا وعدي يذلا رمألا ،ةروكذملا ةدملا

،«للتحلا نوجسس ةرادإا» ةياور سضفر
دجوي ل هنأا ةظحللا ىتح يعدت يتلا
مغر ،ىرسسألا فوفسص نيب تاباسصإا
ن˘ي˘ب تلا˘ح ل˘ي˘ج˘سست ى˘ل˘ع ا˘هد˘ي˘كأا˘ت
رجحلا سضر˘ف˘ب تما˘قو ،«ن˘ي˘نا˘ج˘سسلا»
نم ًوتسسم يأاف !مهنم رخأا ددع ىلع
«للتحلا تاطلسس» هب عتمتت قلخألا
نأا نكمم ةينوناق تايلوؤوسسم يأا وأا
ىر˘سسألا ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف ا˘ه˘ب ى˘˘ل˘˘ح˘˘ت˘˘ت
ةبسسنلاب ةي˘سضق˘لا نإا !ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
وأا ةا˘ي˘ح» ة˘ي˘سضق ي˘ه مو˘ي˘لا ىر˘سسأل˘ل
«تليه˘سست» ة˘ي˘سضق تسسي˘لو ،«تو˘م
لهألا عم لسصاوتلل «للتحلا» اهمدقي
تا˘سصو˘ح˘ف˘˘ب» ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا وأا ،«ا˘˘ت˘˘قؤو˘˘م»

نل ـ ةيبط تئسش نإا اهمسس ـ «ةيرهاظ
!ءابولا ةهجاوم يف ىرسسألل عفسشت

!كلذ نم ربكأا نألا ةلأاسسملا ؛نذإا
تاو˘ط˘˘خ ة˘˘يأا ا˘˘ه˘˘ع˘˘م ع˘˘ف˘˘ن˘˘ت ن˘˘لو

يذلا للتحلل ةعدار نوكت ،ةيدايتعا

قفو ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا ه˘تا˘ي˘لوؤو˘سسم ل˘ها˘ج˘ت
نو˘نا˘˘ق˘˘لاو ،نا˘˘سسنإلا قو˘˘ق˘˘ح د˘˘عاو˘˘ق
تامازتللا ًةسصاخو ؛يلودلا يناسسنإلا
ن˘ي˘ت˘ي˘قا˘ف˘تلا ي˘ف ةدراو˘˘لا ةدد˘˘ح˘˘م˘˘لا
فينج تايقافتا نم ةعبارلاو ،ةثلاثلا
ل «لل˘ت˘حلا» نأا ا˘˘م˘˘ك ،9491 ماعل˘ل
نوناقلا هسضرفي يذلا باقعلا ىسشخي
قاثيم» يف لثمتملا يلودلا يئانجلا

كلذل !بدألا ءاسسأا دقف كلذل ،«امور
ي˘ف ا˘ن˘ب˘ي˘لا˘سسأا سضع˘ب ر˘ي˘غ˘ُن نأا ا˘ن˘ي˘ل˘ع
ةرورسض عم ،ةيسضقلا هذه عم يطاعتلا
:تاوطخلا هذهب يروفلا مايقلا

ىر˘سسألا تاءار˘جإل ة˘ب˘سسن˘˘لا˘˘ب :ًلوأا
،ىدجألاو ىوقألا يه˘ف ؛ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حلا

يف ةيرحلا لماك نوكلمي مهدحو مهو
.مئلملا تقولا يف مهبسساني ام ذيفنت

ةينيطسسلفلا ة˘مو˘كح˘لا ى˘ل˘ع :ًا˘ي˘نا˘ث
ةنجللا ىلع مزللا طغسضلا ةسسرامم
مايقلل يلودلا رمحألا بيلسصلل ةيلودلا
،ةيهاو راذ˘عأا نود ،ة˘ل˘ما˘ك ا˘ه˘تا˘ب˘جاو˘ب
ةيحسصلا ةيامحلا ريفوت يف عارسسإلل
ى˘ل˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو ،ىر˘˘سسأل˘˘ل ة˘˘مزل˘˘لا
ةسضرع رثكألا تائفلل عيرسسلا جارفإلا
،نسسلا رابكو ىسضرملا لثم ،رطخلل
ر˘ي˘غ جار˘˘فإلاو ،لا˘˘ف˘˘طألاو ،ءا˘˘سسن˘˘لاو
نيع˘سضا˘خ˘لا ىر˘سسألا ن˘ع طور˘سشم˘لا

.يرادإلا لاقتعلل
ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا ل˘˘م˘˘سشي ءار˘˘جإلا اذ˘˘هو

ة˘يا˘عر˘ك ا˘هرود˘ل ا˘سضيأا ة˘ير˘سسيو˘˘سسلا
.فينج تايقافتل

ةيلوؤوسسملا للتحلا ليم˘ح˘ت :ًا˘ث˘لا˘ث
ع˘سضوو ،ىر˘سسألا ةا˘ي˘ح ن˘ع ة˘ل˘ما˘˘كلا
اهتايلوؤوسسم دنع ةيلودلا تاسسسسؤوملا

ل˘جا˘ع ل˘كسشب ة˘ي˘سضق˘لا هذ˘˘ه ءا˘˘ه˘˘نإل
ةمكحملل ماعلا يعدملا ثحو ،عيرسسو
نم رثكأل ،لخدتلاب ةيلودلا ةيئانجلا

مئارج ةناخ يف بسصي ؛ينوناق بناج
.ةيناسسنإلا دسض مئارجلاو ،برحلا

ةينيطسسلفلا لئا˘سصف˘لا ى˘ل˘ع :ًا˘ع˘بار
«ءاطسسو˘لا» ى˘ل˘ع ط˘غ˘سضلا ا˘ه˘ع˘ي˘م˘ج
لجأا نم لخدتلل للتحلا نيبو مهنيب
عم ،ىرسسألل ةعيرسسلا ةيامحلا ريفوت
جارفإلاو مهريرحت ىلع داجلا لمعلا

.مهنع
لا˘˘ج˘˘م˘˘لا ة˘˘حا˘˘تإا :ار˘˘ي˘˘خأاو ًا˘˘سسما˘˘خ

ةسسراممل ةينيطسسلفلا ة˘ي˘سسا˘مو˘ل˘بد˘ل˘ل
لخدتلل ةيلودلا تامظنملا عم اهرود
.نيينيطسسلفلا ىرسسألا حلاسصل

ةردق يف انتقث دقفن لأا انيلع ،ًاماتخ
رداقلا وهف ـ ى˘لا˘ع˘تو ه˘نا˘ح˘ب˘سس ـ ه˘ل˘لا

ءابولا نم اندلبو انارسسأا ةيامح ىلع
.سضيغبلا للتحلاو

ببسسب ةغراف تحبسصأا ةمحدزم ندم
دنعو ةقلغم ةنيدم محل تيب انوروك
هللا وعدي رغسصأا دسشح ىلسص ةبعكلا

ة˘˘˘با˘˘˘سصإاو ةا˘˘˘˘فوو ءا˘˘˘˘بو˘˘˘˘لا دا˘˘˘˘ع˘˘˘˘بإل
رابك نيلوؤوسسمو ةيسسايسس تايسصخسش
سسوريفلا ببسسب ملاعلا لود بلغا يف
ة˘˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘سسلا تا˘˘˘عا˘˘˘ط˘˘˘ق را˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘˘ناو
فقو˘تو تل˘سصاو˘م˘لاو تلا˘سصتلاو
ئ˘˘˘ناو˘˘˘م˘˘˘لاو نار˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘لا تا˘˘˘˘كر˘˘˘˘سش
ة˘مو˘ظ˘ن˘مو ل˘م˘ع˘لا ن˘ع تارا˘ط˘م˘˘لاو
نيب ةايحلا فقوتو ةيلودلا تاقلعلا
ا˘نورو˘ك ءا˘بو را˘سشت˘نا ق˘ح˘ل˘يو لود˘˘لا

نواعتلاو ةرا˘ج˘ت˘لا ي˘ف ة˘حدا˘ف ر˘ئا˘سسخ
م˘لا˘ع˘لاو ن˘˘ي˘˘سصلا ن˘˘ي˘˘ب يدا˘˘سصت˘˘قلا
عجارت ىلع كلذ رسصتقي نلو يبرعلا

قاوسسألا يف ينيسصلا جتنملا روسضح
قاحلإا يف ببسست لب بسسحف ةيبرعلا
تا˘جو˘ت˘ن˘م˘لا ي˘ف ة˘غ˘˘لا˘˘ب˘˘لا رار˘˘سضألا
ا˘ه˘سضر˘ع˘ي ا˘م˘م ا˘ه˘ع˘جار˘تو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
.حدافلا رطخلل

ءابولا ةح˘فا˘كم تا˘ج˘ت˘ن˘م ع˘ي˘ب نا
م˘يد˘ق˘ت˘ب ة˘سصا˘خ˘لا ة˘ي˘ب˘ط˘لا ةز˘ه˘جألاو
ةيئاقولا تامزلتسسملاو يبطلا جلعلا

قو˘سسلا ي˘ف تا˘˘سصو˘˘ح˘˘ف˘˘لا ةز˘˘ه˘˘جأاو
دعي يلودلا ىوتسسملا ىلع ءادوسسلا

رمت نا نكمي ل ءاركن ةريبك ةميرج
كل˘ت طو˘ق˘˘سس تب˘˘ث˘˘يو با˘˘ق˘˘ع نود˘˘ب
يتلاو ايلاح ةمئاقلا ةيلودلا ةموظنملا

نماسضت˘لا تا˘يو˘ت˘سسم ى˘ندا ق˘ق˘ح˘ت ل
نع جتن امو بورحلا تقو يف يلودلا
ي˘نا˘سسنا ر˘ي˘غو ي˘قل˘خا ر˘ي˘غ كو˘˘ل˘˘سس
سضع˘ب ما˘ي˘ق ءار˘ج ن˘ي˘ب˘ج˘لا ه˘ل ىد˘˘ن˘˘ي
راكتحا ىلا لودلاو ىربكلا تاكرسشلا

يف اهع˘ي˘بو ي˘جا˘ت˘لا ءا˘بو˘لا سصخ˘ي ا˘م
للغتسسا ىلع كيهان ءادوسسلا قوسسلا
داوملل ناسسنلا ةجاح يلا لودلا سضعب
ةيلودلا راعسسلا عفرب اهمايقو ةيئاذغلا

يذلا ناسسنلا قوقح عم سضراعتي امم
ةميرك ةايح ريفوت ةرورسض يلا علطتي
ي˘لود˘لا يرا˘ج˘ت˘لا كو˘ل˘سسلا ط˘˘ب˘˘سضو

ة˘ع˘ي˘ب˘ط ى˘ل˘ع ة˘ي˘م˘لا˘ع دو˘ي˘ق سضر˘فو
تاجتنملا لدابتو ريدسصتلاو داريتسسلا
ةيلودلا ةموظ˘ن˘م˘ل˘ل ا˘ق˘فو لود˘لا ن˘ي˘ب
ر˘طا˘خ˘م ة˘ه˘جاو˘م˘ل لود˘لا تا˘ي˘جا˘حو
ةيمها عم لتاقلا ءابولل راسشتنلا ديازت
ءابولا اذه ةهجاو˘م˘ل ي˘لود˘لا نوا˘ع˘ت˘لا

تا˘مو˘ل˘ع˘˘م˘˘لا لدا˘˘ب˘˘ت ي˘˘ف عار˘˘سسإلاو
لسصوتلل لودلا نيب ةيبطلا ثوحبلاو
رطاخم نم ةيرسشبلا سصلخي ءاود يلا

ءاود جا˘ت˘نا را˘كت˘حا مد˘عو ءا˘بو˘لا اذ˘˘ه
ةسصخسصخلا ققحتل اهتاذ دحب ةلودل
با˘سسح ى˘ل˘ع ج˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل را˘˘كت˘˘حلاو
بو˘ع˘سشلا ن˘ي˘ب تا˘قل˘ع˘لاو ة˘ير˘سشب˘لا

. لودلاو
تاع˘ب˘ت˘لا لوأا د˘ه˘سشي تا˘ب م˘لا˘ع˘لا

رهظ ثيح يجاتلا سسوريفلل ةيبلسسلا
ىلإا2 لدعمب طفنلا ليمرب رعسس عجارت
ةمزأا علدنا ذنم ليمربلل تارلود6
ينعي يذلا رمألا وهو انوروك سسوريف
ةيطفنلا ةيبرعلا لودلا ليخادم عجارت

بلطلا عجارتل اديقعت عسضولا ديزيسسو
ببسسب ةيمكلا ةيحانلا نم طفنلا ىلع
ه˘جا˘ت˘نإا ق˘طا˘ن˘م ي˘˘ف جا˘˘ت˘˘نإلا ف˘˘قو˘˘ت
نمو ةراجتلاو ر˘ف˘سسلا ة˘كر˘ح ع˘جار˘تو
ىوتسسم فيلاكت عافترا كلذ تاعبت
تائفل ةيئارسشلا ةوقلا عجارتو ةسشيعملا
ىطسسولا ة˘ق˘ب˘ط˘لاو دود˘ح˘م˘لا ل˘خد˘لا
كلهتسسا ىلع تداتعا ي˘ت˘لا ة˘ي˘بر˘ع˘لا
ارع˘سس بسسنألا ة˘ي˘ن˘ي˘سصلا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا

ة˘ي˘˘بوروألا تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م
. ةهباسشملا ةينابايلاو ةيكيرمألاو

يت˘لا ة˘ب˘ع˘سصلا فور˘ظ˘لا ل˘ظ ي˘ف
ةيرسشبلاو يلودلا عمت˘ج˘م˘لا ا˘ه˘سشي˘ع˘ي

تاب �«انوروك» سسوريف ةحئاج ءارج
لك ديحوت ىلع لمعلا يرورسضلا نم
ةد˘حاو ة˘ق˘تو˘ب ي˘ف ة˘ي˘لود˘لا دو˘ه˘˘ج˘˘لا

اذ˘ه ة˘ه˘جاو˘م˘ل ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا ما˘˘م˘˘سضناو
زجاوحلاو دودحلا نع يلختلاو  ءابولا

عاد˘بإلا لل˘خ ن˘م ل˘م˘ع˘˘لا ةرور˘˘سضو
ةهجاومل يلودلا يناسسنإلا نماسضتلاو

بل˘ط˘ت˘ي يذ˘لاو ي˘م˘لا˘ع˘لا ءا˘بو˘لا اذ˘˘ه
دا˘ح˘تاو ة˘ع˘ير˘سس ة˘ي˘م˘لا˘ع ة˘با˘˘ج˘˘ت˘˘سسا

ملاعلا ةداق عيمج نيب فتاكتو نواعتو
ع˘م˘ج˘ت ر˘ب˘كا ل˘ي˘˘كسشت˘˘ل قل˘˘ط˘˘نلاو
سسور˘ي˘ف ة˘ه˘جاو˘م˘ل ي˘˘لود ف˘˘لا˘˘ح˘˘تو
ةا˘ي˘ح ف˘˘قوأا يذ˘˘لا ل˘˘تا˘˘ق˘˘لا ا˘˘نورو˘˘ك
رامدلل اهلبق˘ت˘سسم سضر˘ع˘يو ة˘ير˘سشب˘لا
جل˘ع ه˘ل دا˘ج˘يا م˘˘ت˘˘ي م˘˘ل اذا ل˘˘ما˘˘سشلا

ة˘˘كر˘˘ع˘˘م نا كسش ن˘˘م ا˘˘مو بسسا˘˘ن˘˘˘م
يذ˘لاو ي˘جا˘ت˘لا سسور˘ي˘ف˘˘لا ة˘˘برا˘˘ح˘˘م
ىوتسسملا ىلع راسشتنلا يف عراسستي
عيمجلا ىلع متحي تاب عمجا يملاعلا

داجيإاو نواعتلاو نماسضتلا سصرف قلخ
تا˘ي˘لا سسراد˘تو ة˘ي˘لود ل˘م˘ع د˘عاو˘˘ق
يلودلا نوا˘ع˘ت˘لاو ن˘ما˘سضت˘ل˘ل ل˘م˘ع˘لا
. ءابولا اذه ةهجاومل

Úطسسلف ‘ ةنسس◊ا اياونلا Òفسس
حابسصلا ةديرج رير– صسيئر

ةينيطسسلفلا

ىرسسألأ ةحسصب للتحلأ رأتهتسسأ أندوقي نيأأ ىلإأ

يجأتلأ ءأبولأ ةهجأومل «يلودلأ نوأعتلأ» ةيمهأأ

.رودنغلا هط دمحأا :ملقب

ةودقلا يرسس  : ملقب
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اهب رم يتلا تاطابحإ’او هتلباق يتلا تابوعسصلا ىلع بلغتي نأا عاطتسسا

لأيÿأو عأدبإلل أقيرط مسسرت ةبهوم ..ولفرد سسأيلإأ لج◊أ Úع نبأ
نم مسسرلاو ،اركتبمو اعدبم اهبحاسص لظي ىتح بيردتو ةسسراممل جاتحت اهنكلو اهبحاسص عم دلوت ةبهوملا
نانفلا عيطتسسي ،رعسشلاو بدأ’ا ’و ىقيسسوملا نع انزو لقي ’ هنأ’ امارتحا اهل فقت كلعجت يتلا بهاوملا

.ةدحاو ةمسسر لÓخ نم ةسصق وأا نزح وأا عقاو نع ربعي نأا ماسسرلا

يف لجحلا نيع ةنيدم نبا
نانف و˘ل˘فرد سسا˘ي˘لا ة˘ل˘ي˘سسم˘لا

نو˘ن˘ف د˘ي˘ج˘˘ي ،وا˘˘ه ي˘˘ما˘˘سصع
د˘˘حأا يأل أا˘˘ج˘˘ل˘˘ي م˘˘ل ،م˘˘سسر˘˘˘لا
ا˘م˘ب ى˘ف˘ت˘كا ثي˘ح ،ه˘م˘˘ل˘˘ع˘˘ي˘˘ل
عاطتسسا ،ةعباتم نم هبسستكا
ن˘ع ه˘سسف˘ن˘ب ه˘ت˘ب˘˘هو˘˘م لا˘˘ق˘˘ثإا

ة˘لوا˘ح˘م˘لاو ة˘بر˘ج˘ت˘لا ق˘ير˘˘ط
بو˘هو˘م˘لا با˘سشلا ،رار˘كت˘لاو
م˘ج˘ن يدا˘˘ن˘˘ب مد˘˘ق ةر˘˘ك بعل
10 رتسسام بلاطو جارد دلوأا
تاطاسشنلا تاينقت دهعم يف
ي˘لاد ة˘ي˘سضا˘˘ير˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ند˘˘ب˘˘لا
30 رئازجلا ة˘ع˘ما˘ج˘ب م˘ي˘هار˘با
ي˘ند˘˘ب˘˘لا طا˘˘سشن˘˘لا سصسصخ˘˘ت
عاطتسسا ،يسسردملا يسضايرلا
تا˘بو˘ع˘سصلا ى˘ل˘ع بل˘غ˘ت˘ي نأا
يتلا تاطابحإلاو هتلباق يتلا

ذنم مسسرلا نف سسرامي ،اهب رم
كلذ لاز˘˘˘ي لو ،ل˘˘˘ف˘˘˘ط نا˘˘˘˘ك
هز˘˘ف˘˘ح˘˘يو ،ه˘˘ن˘˘كسسي ل˘˘ف˘˘ط˘˘لا
نونفلا ملاع يف امدق يسضملل
ةرثك نم مغرلاب ،ة˘ي˘ل˘ي˘كسشت˘لا
اذه يف نيفرتحملاو بهاوملا
جراخ زفقلا يف رباثي ،لاجملا
لا˘˘ث˘˘م˘˘لاو جذو˘˘م˘˘ن˘˘˘لا راو˘˘˘سسأا

،ديري امك نوكيل ةسسردملاو
ى˘ل˘ع ل˘ب˘ق˘يو ه˘˘م˘˘ل˘˘ق ذ˘˘ح˘˘سشي
،ر˘˘عا˘˘˘سشم قد˘˘˘سصب ة˘˘˘حو˘˘˘ل˘˘˘لا

،سسح ة˘فا˘هرو ،لا˘ي˘خ حو˘ن˘جو
ل˘ي˘ل˘لا ي˘ف م˘سسر˘لا ه˘يو˘ه˘ت˘سسي

ىتح ،نوكسسلاو ءودهلا ثيح
˘˘مو˘˘ي سسم˘˘سش تقر˘˘˘سشأا ا˘˘˘م اذإا

تلوحت دقو هتركف دجو ديدج
.ةينف ةحول ىلإا

62 وذ سسايلا ةلحر تقلطنا
اريغسص لفط ناك امدنع ًاعيبر
نفلا نم تاحول هملقب طخي
،سصا˘سصر˘لا مل˘قأا˘ب مو˘سسر˘م˘لا

تاونسس ذنم هتبهومب روطتو
ق˘ير˘ط ي˘ف د˘يد˘ج ن˘˘م أاد˘˘ب˘˘ي˘˘ل
ي˘˘ل˘˘˘ع م˘˘˘سسر˘˘˘لا ن˘˘˘م عاد˘˘˘بإلا
،ة˘يدا˘ع˘˘لا قاروألاو نو˘˘تر˘˘كلا
ي˘ف تاو˘ط˘خ˘لا ق˘ثاو ي˘˘سشم˘˘ي

لو ،را˘كفألا˘ب م˘حدز˘م ق˘ير˘˘ط
،طو˘ق˘سسلا وأا ر˘ث˘ع˘ت˘لا ى˘سشخ˘ي

أاد˘˘˘ب ن˘˘˘م نأا˘˘˘ب ن˘˘˘مؤو˘˘˘˘ي ه˘˘˘˘نأل
نكي مل سسايلا ،هيهني راوسشملا
م˘سسر˘لا ي˘ف ه˘ف˘غ˘˘سش نأا يرد˘˘ي
ذختاف ،هت˘ب˘هو˘م رو˘ط˘ي فو˘سس
ة˘ل˘˘ي˘˘سسو فا˘˘ج˘˘لا م˘˘ل˘˘ق˘˘لا ن˘˘م
ي˘˘ف رود˘˘ي ا˘˘م˘˘ع ر˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘˘ل
قفدتت ،سسيسساحأا نم هتانونكم
ةبهوم همهلأا يذلا هطيحم نم
ن˘ف˘لا اذ˘˘ه ح˘˘ب˘˘سصي˘˘ل ،م˘˘سسر˘˘لا

نود هي˘ف ح˘ب˘سسي يذ˘لا ه˘م˘لا˘ع
ن˘˘م بع˘˘سصلا را˘˘˘ت˘˘˘خا ،دود˘˘˘ح
،فا˘ج˘لا م˘ل˘ق˘لا˘ب م˘سسر˘لا لل˘خ
ى˘لوأل طو˘ط˘خ ع˘سضو د˘ن˘˘ع˘˘ف

هن˘كم˘ي ل ،ه˘تا˘مو˘سسر ح˘مل˘م
وه لوألا طخلا نأل ،اهوحم
عجارتلا نكمي ل ةحول ةيادب

ءاو˘سس ع˘ي˘م˘ج˘لا ظ˘حل .ا˘ه˘ن˘˘ع
لسصاوتلا عقاوم ربع وأا اجراخ
لامعأا كوبسسيفلا ي˘عا˘م˘ت˘جلا

ةم˘ه˘ل˘م˘لا ة˘ب˘هو˘م˘لا تا˘حو˘لو
را˘سص يذ˘لا ،سسا˘˘ي˘˘لإا با˘˘سشل˘˘ل
ىد˘˘حإل ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع اردا˘˘ق
تا˘˘ي˘˘˘سصخ˘˘˘سشلا وأا ن˘˘˘كا˘˘˘مألا
ظ˘˘˘ف˘˘˘ح ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ق˘˘˘ئا˘˘˘قد˘˘˘ل
كلت جارخإا مث نمو ،اهليسصافت
ةحول ةرو˘سص ي˘ف ل˘ي˘سصا˘ف˘ت˘لا
رمألا رو˘ط˘ت˘ي˘ل ،ةز˘ي˘م˘م ة˘ي˘ن˘ف
ي˘ف ا˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ا˘ما˘سسر ر˘ي˘سصيو
.هنفل نيعباتملا نيعأا

مسسرب سسايلا ةبهوم لثمتت
تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘سشلاو هو˘˘˘˘جو˘˘˘˘لا

ه˘˘كاو˘˘˘ف˘˘˘لاو تا˘˘˘ناو˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘لاو
لسصاوف˘لا سضع˘بو ل˘ئا˘سسو˘لاو

،تا˘ه˘ير˘ترو˘ب˘˘لا ة˘˘يرا˘˘ه˘˘سشلا
،هو˘جو˘لا م˘سسر ل˘سضف˘ي ه˘˘ن˘˘كل
وأا ة˘سسسسؤو˘˘م يأل أا˘˘ج˘˘ل˘˘ي م˘˘لو
بهاومو مسسرلاب متهت ةيعمج
يف ديحولا همه ناك ،مسسرلا

ة˘سسارد˘لا ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘˘لا ه˘˘تا˘˘ي˘˘ح
مدقلا ةرك ةسسراممو جرختلاو
م˘لو يد˘بألا ه˘ق˘سشع ي˘ه ي˘ت˘لا
تافتللل اري˘ب˘ك ا˘ت˘قو كل˘ت˘م˘ي
هجرخت دعب نكلو ،مسسرلا ىلإا
أادبيو مسسرلاب همامتها ديزيسس
متخو .اهريو˘ط˘ت م˘ل˘سس د˘ع˘سصي
ةباوب وه نفلا قسشع » سسايلإا
م˘سسرأا ..سصخ˘سش يأل حا˘ج˘ن˘˘لا
نكلو ،ةحاتملا لئاسسولا ةفاكب
هترتخاو ،ينمهلأا فاجلا ملقلا
مسسرلا لئاسسو يقاب نع هزيمتل
و ةيتيزلا ناولألاك ،ةفورعملا
ن˘م ا˘هر˘ي˘غو ،سصا˘سصر˘لا م˘ل˘˘ق

فسسوي نب . رسضÿ .أا :اهرواح

لمسشتل اعابت لسصاوتتل لظلا قطانŸ ةهجوم
ىرخأ’ا قطانŸا يقاب

ةنتأبب ةزوعŸأ تلئأعلأ ةدئأفل ةينمأسضت ةلفأق
يف،ةنتاب ةيلو تسصسصخ

ةينماسضتلا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا را˘طإا
نا˘˘كسس د˘˘يوز˘˘ت˘˘ل ة˘˘فدا˘˘˘ه˘˘˘لا

ىوتسسم ىلع لظلا قطانم
يف لثم˘ت˘ت تا˘نا˘عإا ،ة˘يلو˘لا

تلئاعلا ةدئافل ةيئاذغ داوم
ثيح ،قطانملا هذهب ةزوعملا
ةينماسضت ةلفاق لوأا تجمرب
اذه للخ قطانملا هذه عم
ةد˘ئا˘ف˘ل ته˘˘جوو عو˘˘ب˘˘سسألا

ةيدلب رارغ ىلع قطانم ةدع
.سسيرأا ةرئادب لومسشا

راعسش لمحت يتلا ةلفاقلا
ةرطف ..ة˘ي˘ن˘ما˘سضت˘لا ةد˘حو˘لا
تا˘˘˘نا˘˘˘˘عإا تعزو ،ة˘˘˘˘يرو˘˘˘˘ث
تلئاعلا ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ي˘ن˘ما˘سضت
لوم˘سشا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ةزو˘ع˘م˘لا

ةينماسضتلا تايلمعلا ىلوأاك
ةلمحلا راطإا يف جردنت يتلا
ة˘ي˘ن˘ما˘سضت˘لا ة˘ي˘سسي˘سسح˘˘ت˘˘لا
ا˘نورو˘ك ءا˘بو ن˘م ة˘يا˘˘قو˘˘ل˘˘ل

ةهجوملاو91‐ديفوك
ل˘سصاو˘ت˘ت˘ل ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م˘˘ل
قطانملا يقاب لمسشتل اعابت
. ما˘˘يألا ي˘˘قا˘˘ب ي˘˘ف ىر˘˘خألا

ق˘˘˘˘˘سشلا ى˘˘˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘˘سضإاو
ةيلمعلا لم˘سشت ،ي˘ن˘ما˘سضت˘لا

تا˘˘˘طا˘˘˘سشن قل˘˘˘طإا كلذ˘˘˘˘ك
هذه ناكسس ةدئافل ةيسسيسسحت
مهتيعوت ل˘جأا ن˘م ق˘طا˘ن˘م˘لا
ة˘ي˘م˘˘هأاو ءا˘˘بو˘˘لا ةرو˘˘ط˘˘خ˘˘ب
ر˘ي˘فو˘˘ت ع˘˘م ،ه˘˘ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا

ي˘سسف˘ن˘لا ل˘ف˘كت˘لا نا˘م˘˘سضو
ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلاو

ن˘ي˘ي˘نا˘سسف˘ن˘لا ن˘ي˘ي˘ئا˘سصخألا
ن˘ي˘ع˘با˘ت˘لا ن˘ي˘ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلاو
نماسضتلل ةيراوجلا ايل˘خ˘ل˘ل
يعامتجلا طاسشنلا ةيريدمب
.ةنتابب

لمعت ،قايسسلا تاذ يفو
ةيريخلا تايعمجلا نم ددع
ريفو˘ت ى˘ل˘ع ة˘يلو˘لا عو˘بر˘ب
ةيرورسضلا ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لا

ةزوعملا تلئاعلل اهلاسصيإاو
ةر˘˘˘سشا˘˘˘ب˘˘˘م را˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘˘نا ي˘˘˘˘ف
ةيلمعلاب ةينعملا تا˘ط˘ل˘سسلا

ي˘ح˘سصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا نأا مادا˘˘م
ةاناعم نم ة˘لا˘ح˘مل د˘يز˘ي˘سس
يذلا رمألا .ةريقفلا تلئاعلا

نم ريثكلا ناسسحتسسا ىقل
ىلع اودكأا نيذلا نينطاوملا

دو˘˘ه˘˘ج ف˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كت ةرور˘˘˘سض
فر˘ظ˘لا اذ˘ه ي˘˘ف ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا
دلبلا هب رمت يذلا سساسسحلا

ىلع ءابعألا فيفخت لجأا نم
عمتجملا يف ةسشهلا تائفلا

ة˘با˘˘سصإلا ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ت˘˘يا˘˘م˘˘حو
91‐ديفوك سسوريفب

د˘˘˘يد˘˘˘ع نإا˘˘˘˘ف ةرا˘˘˘˘سشإل˘˘˘˘ل
يندملا عمت˘ج˘م˘لا تا˘ي˘لا˘ع˘ف
ةيامحلاو نمألا ةزهجأا اذكو
ةداوه نودب لم˘ع˘ت ة˘ي˘ند˘م˘لا
نكا˘مألا ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘ل
ع˘م تارادإلاو ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
سسوريف ةروطخب سسيسسحتلا

ملاع˘لا حا˘ت˘جإا يذ˘لا ا˘نورو˘ك
.اياحسضلا فلأا فلخو هتمرب

م.ءامسسأا

mahali@essalamonline.com

تاعمجتلا نم ناكسسلا عنمب
دنع جورخلل مهل حامسسلاو
طقف ةرورسضلا

رجحلل مكحم ميظنت
ةيدلبب يحسصلأ يلزنملأ
ةيأجب يف رأكدأ
ةيدلب ىرق ءايحا ناجل تعرسش
رييسست يف ةياجب ةي’وب راكدا
ةروسصب يحسصلا يلزنملا رجحلا

ىرق لماك ىلع ةمكحمو ةمظنم
ناكسسلا عنم لÓخ نم ،ةيدلبلا

جورخلل حامسسلاو تاعمجتلا نم
ّمت امك ،ةرورسضلا دنع طقف
دنع ةيباقر تاءارجإا ذاختا

نكمي ’ ثيح ،ةيدلبلا لخدم
لوخدلا وأا ةيدلبلا نم جورخلا
امك ،ةرورسضلا دنع ’إا اهيلا

اهيلا نيمداقلا سصاخسشأ’ا عسضخي
سسوريف  ءاد نع فسشكلا ةيلمعل

فسشاكلا مادختسساب انوروك
ّمت يذلا يرزيللا يرارحلا
ىحسضأاو ،سضرغلا اذهل هءانتقا

يف اجذومن ناجللا هذه لمع
يفو ،يعامجلا لفكتلاو  نماسضتلا
هذه لسصاوتت قايسسلا سسفن
فيظنت تÓمح ةماقإا يف ناجللا

ةماعلا نكام’ا ميقعتو ريهطتو
فلتخمو نكاسسملاو تÓحملاو
نم فارسشإاب ةيلحملا تارادإ’ا
يتلا ةيدلبلل ةيلحملا تاطلسسلا

ةيداملا تاناكمإ’ا مهل ترفو
نأاسشلل ديفملاو مزÓلا داتعلاو
هتاذ تقولا يفو.. يحسصلا

سسيسسحتلا تÓمح رمتسست
قطانملا ناكسس لمسشتل ةيئاقولاو
مهلمح فدهب ةيفيرلاو ةيئانلا

ةيئاقولا تاءارجإ’ا مارتحا ىلع
ةرازو اهترقا يتلا ةيزارتح’او
(91 ديفوك) ءابولا دسض ةحسصلا

سسوريف راسشتنا حبك ىلا ةيمارلاو
لكب هرطاخم نم ليلقتلاو انوروك
نم  ءدب ةيحسصلا لئاسسولا
نيديلا لسسغ ىلع ةموادملا

نع داعتب’او نوباسصلاو ءاملاب
ببسستي نأا هنأاسش نم لاسصتا  لك
سصخي اميفو .ىودعلا لقن  يف
،ةيمويلا ةايحلا تايرورسض ريفوت
لمعت ةيدلبلا حلاسصم نإاف

تاجايتحا لك ريفوتل ةدهاج
نا نود ةيئاذغ داوم نم ناكسسلا

رييسست طمن ىلع كلذ رثؤوي
وهو  يلزنملا  يحسصلا رجحلا
ديطوت يف مهاسس يذلا رمأ’ا
يف ةنينأامطلا سسرغو رارقتسس’ا
ىرقلاو ةيدلبلا ناكسس سسوفن
.اهل ةعباتلا

ت . ميرك

ديمسسلا سسايكأا نع نوثحبي نولازي’ نونطاوŸا

ةيكلهتسسلأ دأوŸأ Òفوتل أ‹أنرب رطسست ةنتأبب ةرأجتلأ ةيريدم
ةبرأسضŸأو سشغلأ عمقو

ةيلوب ةراجتلا ريدم ،نأامط
ةنكاسس ،ةسشا˘كع نا˘م˘غد ة˘ن˘تا˘ب
ةيئاذغلا داوملا رفوت ةنتاب ةيلو
ربع ءاوسس كله˘ت˘سسلا ة˘ع˘سساو
ةئزجتلاب وأا ةلمجلاب عيبلا طاقن
داوملا هتاه رفوت نامسضل اذهو
ةيلولاب نطاو˘م˘لا ع˘ق˘يل ي˘كل
داوم طسسبأا نع ثحب ةلحر يف
.هل ةيذغتلا

ة˘برا˘سضم˘˘لا سصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو
تاذ دعوت دقف ،راعسسألا عفرو
ن˘م د˘ي˘ب بر˘˘سضلا˘˘ب رد˘˘سصم˘˘لا

ىلع ايسصخسش سصرحلاو ديدح
ن˘˘يو˘˘م˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ة˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘م
داوم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
كلهتسسلا ةع˘سساو˘لا ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا
،ةيلولا يلاو تاميل˘ع˘ت˘ل ا˘ع˘ب˘ت

ةقفر ايناديم لوزنلاب هفلك امك
عم˘ق˘لا ي˘سشت˘ف˘مو ناو˘عألا ل˘ك
ةقيق˘ح ى˘ل˘ع فو˘قو˘ل˘ل سشغ˘لاو
اذكو ،راجتلا سضعب تازواجت

اقفو ةيراجتلا ة˘كر˘ح˘لا ط˘ب˘سض
نوبقارم˘لا ما˘ق ثي˘ح ،نو˘نا˘ق˘ل˘ل

،تلحملا لج تسسم تايرودب
،ةلمجلا عيب نزاخم ةبقارم عم
قيسسنتلاب ةلسصاوتم ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لاو
ن˘˘مألا ح˘˘لا˘˘سصم ع˘˘م ا˘˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘حأا

مدع نامسضل ،ينطولا كردلاو
رثؤوت ةيراجت تازواجت لجسست

ةيئارسشلا ةردقلاو ةحسصلا ىلع
.نطاوملل

ةيلولاب ةراجتلا ريدم اعدو
طاقنب حيرسصتلاب ةلمجلا ةراجت
ةرا˘ج˘ت˘لا ح˘لا˘سصم˘ل ن˘يز˘˘خ˘˘ت˘˘لا
ة˘سسا˘ي˘سس عو˘قو مد˘ع نا˘˘م˘˘سضل
نا˘م˘سض بنا˘ج لإا ،ة˘برا˘˘سضم˘˘لا
ة˘يا˘غ ى˘لا را˘ج˘ت˘˘لا ل˘˘م˘˘ع ماود
 .رجحلا تاعاسسلا ءادتبا

ةدام تدهسش كلذ لباقم يفو
يف ةلق ة˘ن˘تا˘ب ة˘يلو˘ب د˘ي˘م˘سسلا
بلطلا ةرثك ىلع ءانب اهريفوت

ةيراجتلا تلحملا ربع اهيلع
نطاوملا ةري˘ح تع˘ن˘سص ي˘ت˘لاو
،ا˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ا˘سسجا˘ه ه˘ل تل˘˘كسشو
ن˘˘˘م ءلؤو˘˘˘ه فو˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ي ثي˘˘˘ح
،ىر˘خأا ما˘يأل ة˘مزألا رار˘م˘ت˘˘سسا

سضعبل ةقرفتم تداوهجم مغر
ةيراج˘ت˘لا تل˘ح˘م˘لا با˘ح˘سصأا
تايعمجلا سضعب عم قيسسنتلاب
لإا ،ةيلمعلا ميظنت يف ةريخلا
را˘كت˘˘حاو نا˘˘كسسلا تفا˘˘ه˘˘ت نأا
ن˘˘يو˘˘م˘˘˘ت نود لا˘˘˘ح را˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا
ةدا˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب ن˘˘ي˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا
ةفاسضإلاب ةماهلا ةيكلهتسسلا
اهتببسس يتلا ى˘سضو˘ف˘لا ة˘لا˘ح˘ل
.ديمسسلا ةردن

ة˘يلو˘˘ب ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ،ل˘˘مأا˘˘يو
ة˘ي˘سصو˘لا تا˘ه˘ج˘لا ن˘م ،ة˘ن˘تا˘ب
ةراجتلا ةيريد˘م ا˘ه˘سسأار ى˘ل˘عو
ةليوط ريباوطلا عمق ،ةرورسضب
د˘ي˘م˘˘سسلا ع˘˘يزو˘˘ت طا˘˘ق˘˘ن ما˘˘مأا

جرخملا ىوت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘سصا˘خ
ةفاك ربعو ،ةنيدم˘ل˘ل ي˘لا˘م˘سشلا
يف مهاسست  يتلا ،ةيلولا رئاود
ل˘˘˘مأا˘˘˘يو ،ىود˘˘˘ع˘˘˘لا را˘˘˘سشت˘˘˘˘نا
تاهجلا ذ˘خ˘ت˘ت نأا نو˘ن˘طاو˘م˘لا
ة˘ع˘ير˘سس تاءار˘جإا ة˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا
د˘ي˘م˘سسلا ر˘ي˘˘فو˘˘ت ي˘˘ف م˘˘ها˘˘سست
.ةمزألا هذه ءاهنإاو

Êامحد دم� /نامثع راعرع

ةيدلبب ربرب Úعو يزيزوب يتقطنÃ ميقت
ةيلب÷ا يديارسس

تلئأعلأ ةدئأفل ةيئأذغ دورط عيزوت
ةبأنعب ةزوعŸأ

ة˘ي˘ل˘م˘ع ة˘با˘ن˘ع˘ب تق˘ل˘ط˘نا
داوم نمسضت˘ت دور˘ط ع˘يزو˘ت

431 ةدئافل ةعونتم ةيئاذغ
يتقطنمب ميقت ةزوعم ةلئاع
ةيدلبب ربر˘ب ن˘ي˘عو يز˘يزو˘ب
يف كلذو ،ةيلبجلا يديارسس
ع˘م ن˘ما˘سضت˘لا دو˘ه˘˘ج را˘˘طإا
ةلوز˘ع˘م˘لاو ة˘سشه˘لا تا˘ئ˘ف˘لا
فر˘˘ظ˘˘لا را˘˘ثآا˘˘ب ل˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘ل˘˘˘ل
يذلا يئا˘ن˘ث˘ت˘سسلا ي˘ح˘سصلا
.انوروك سسوريف هسضرف

هذه ميلسست ةيلمع تمتو
داوم تنمسضت يتلا دورطلا

اهن˘ي˘ب ن˘م ة˘عو˘ن˘ت˘م ة˘ي˘ئاذ˘غ
ىلإا ةنيرفلاو تيزلاو ديمسسلا

،ف˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت داو˘˘˘˘م بنا˘˘˘˘ج
م˘ه˘تو˘ي˘ب˘ب م˘هو تل˘˘ئا˘˘ع˘˘ل˘˘ل
نيعو˘ط˘ت˘م فر˘ط ن˘م كلذو
يرئازجلا رمحألا للهلا نع
ةفاسشكلا اذكو ةبانع ةيلوب
نيلثمم فارسشإابو ةيملسسإلا

ة˘ي˘ل˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا ن˘˘ع
ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا طا˘˘˘سشن˘˘˘ل˘˘˘ل
.نماسضتلاو

يتلا ةيلمعلا لسصاوتتسسو
اذلو ةسشهلا تائفلا فدهتسست
تد˘˘ق˘˘ف ي˘˘ت˘˘لا تل˘˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘لا

فور˘ظ˘لا بب˘سسب ا˘ه˘ل˘ي˘خاد˘م
91 د˘ي˘فو˘ك ا˘ه˘سضر˘˘ف ي˘˘ت˘˘لا
ةليلقلا تاعاسسلا يف لمسشتل
ىر˘خأا ة˘ل˘ئا˘ع06 ةل˘ب˘ق˘م˘لا
ةلوزعملا ةجرملا رئب ةقطنمب
ريدم بسسح ،ةملع˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب

ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘جلا طا˘˘˘˘سشن˘˘˘˘لا
.دايسص دارم نماسضتلاو

ل˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سشت نأا بق˘˘˘˘˘تر˘˘˘˘˘يو
ع˘˘م ن˘˘ما˘˘سضت˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
اذ˘˘˘كو ة˘˘˘سشه˘˘˘لا تا˘˘˘˘ئ˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
قطانمب ميقت يتلا تلئاعلا

ن˘˘˘ع ةد˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘بو ة˘˘˘لوز˘˘˘ع˘˘˘م
لماكب ةيراجتلا تا˘طا˘سشن˘لا
تاذ بسسح ،ةيلولا تايدلب
نأا˘˘ب ر˘˘كذ يذ˘˘لا لوؤو˘˘سسم˘˘˘لا
هتئيهت تمت يذلا عدوتسسملا

لبق ام ةقطنم ىوتسسم ىلع
ايموي لبقتسسي ةبانعب ءانيملا

ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ن˘˘سسح˘˘م˘˘لا تا˘˘˘ب˘˘˘ه
ن˘ع ن˘ي˘ل˘ث˘م˘مو ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م
طاسشنلا تا˘عا˘ط˘ق ف˘ل˘ت˘خ˘م
ةد˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘لاو
.ةيلولاب

باسسحلا نأاب فاسضأا امك
رمحألا للهلل عباتلا يراجلا
ى˘ل˘ع حو˘ت˘ف˘م˘لا ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا

سضر˘˘ق˘˘لا ة˘˘لا˘˘كو ىو˘˘ت˘˘˘سسم
لبقتسسي يرئازج˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا
ة˘˘يد˘˘ق˘˘ن˘˘لا تا˘˘ب˘˘ه˘˘لا هرود˘˘ب
يه هجوتسس يتلا نيعربتملل
دو˘˘ه˘˘ج را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف ىر˘˘˘خألا
ىو˘ت˘سسم˘لا ى˘ل˘ع ن˘ما˘سضت˘لا
داو˘م˘لا ءا˘˘ن˘˘ت˘˘قل ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا داو˘مو ة˘ي˘ئاذ˘غ˘˘لا

ةيرورسض ةيبط تامزلتسسمو
.انوروك ةحئاج ةهجاومل

ج.دم�



ةد˘˘˘يد˘˘˘ع ة˘˘˘ل˘˘˘ث˘˘˘˘مأا سسكع˘˘˘˘تو
تا˘قا˘عإل او˘سضر˘ع˘ت سصا˘خ˘˘سشأل
در˘ج˘م˘ب ،تا˘هو˘سشتو ة˘ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
تو˘˘م˘˘لا لو˘˘ق˘˘ح˘˘ل م˘˘ه˘˘قار˘˘ت˘˘˘خا

اياظسش ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف او˘ح˘ب˘سصأاو
تحت نم ةرياطتملا تاوبعلا كلت
نازحألاو ةاناعملا مجح مهمادقأا
نينطا˘ق˘لا نا˘كسسلا تمزل ي˘ت˘لا
.ةيدودحلا قطانملاب

ةعورزملا ماغلألا كلت تناكو
ة˘يلو˘˘ب يدود˘˘ح˘˘لا ط˘˘ير˘˘سشلا˘˘ب
نم ىرخأا ةاسسأامل اناونع ةماعنلا

،يسسنرفلا رمعت˘سسم˘لا تا˘ف˘ل˘خ˘م
اهاياحسض دسصحت تذخأا نأا دعب

.للقتسسلا دعب ام ىتح
ىر˘ق˘لا سضع˘ب نا˘كسس د˘كؤو˘يو

ربع اسصوسصخو ةيئانلا قطانملاو
ن˘ب ن˘م˘كم و ة˘ما˘ع˘ن˘لا تا˘يد˘ل˘˘ب

قزرو˘ب ن˘ي˘ن˘جو تو˘ي˘تو را˘م˘˘ع
يتلا ماغلألا نأا ءارفسصلا نيعو
ي˘سسنر˘ف˘لا ر˘م˘ع˘ت˘سسم˘لا ا˘˘ه˘˘عرز
تح˘ب˘سصأا ،ق˘طا˘ن˘˘م ةد˘˘ع تلز˘˘ع
ةمرحم تاحاسسمك تاونسس ةدعل
ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘سصو˘˘˘سصخو
ط˘ير˘سشلاو ة˘ي˘ب˘ه˘سسلا ي˘عار˘م˘˘لا
.يدودحلا

او˘˘سضر˘˘ع˘˘ت ا˘˘يا˘˘˘ح˘˘˘سض زر˘˘˘بأاو
ءار˘˘ج تا˘˘˘هو˘˘˘سشتو تا˘˘˘با˘˘˘سصإل
ءا˘ن˘ثأا يرا˘م˘ع˘ت˘سسا م˘غ˘ل را˘ج˘ف˘˘نا

،ةيمويلا مهتا˘طا˘سشن˘ل م˘ه˘ت˘لواز˘م
ودبلاو مانغألا ةاعر نم مهبلغأاو
هذه سسوباك اوسشياع مهنأا لحرلا
ح˘ب˘سصأاو ة˘ل˘يو˘ط ةر˘ت˘ف˘ل ما˘غ˘لألا
.مهتايح قرأا عزفم حبسش

اسصخسش071 وحن ديفتسسيو
ةداسضملا ماغلألا هذه اياحسض نم
نم ةماعنلا ة˘يلو˘ب سصا˘خ˘سشأل˘ل
يف ةرسشابم ةيعامتجا تادعاسسم
ىلإا ةفاسضإا ة˘ير˘ه˘سش ح˘ن˘م ل˘كسش
يتلا ةيعامتجلاو ةيبطلا ةياعرلا
يناجملا مهلوسصح˘ك م˘ه˘ل مد˘ق˘ت

ءاسضعألاو ةزهجألا بيكرت ىلع

ةطسساوب جلعلاو ةي˘عا˘ن˘ط˘سصإلا
اقفو ،اهريغو يكرحلا طيسشنتلا
.نيدهاجملا ةيريدم هتزربأا امل

تاوبعلا كلت مهب تقحلأا دقو
ة˘م˘يد˘ت˘سسم ة˘ي˘نا˘م˘سسج تا˘˘ها˘˘ع
هدكأا ام وهو ةيعامتجإا يسسآامو
ةقط˘ن˘م ن˘م ،ة˘ن˘سس75 ي˘جار˘ف
،قزروب نين˘ج ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘سسا˘نو˘ف
ثدا˘ح˘لا اذ˘ه˘ل تسضر˘ع˘ت» ل˘ئا˘ق
تنك امنيح تانينامثلا فسصتنم
يعرلا طاسشن يف يدج دعاسسأا

نآلا لمعتسسأاو يلجر ترتب دقو
.«ةيعانطسصا لجر

م˘ج˘ح يور˘ت ة˘ي˘ح تادا˘ه˘سش
توملا لوقح ةاسسأام

دقو ،رثك ماغلألا اياحسض دعي
او˘نا˘ك ءاو˘سس م˘هرا˘م˘عأا تف˘ل˘ت˘خا

امك لافطألا ىتحو ءاسسنو لاجر
نم اسضيأا تا˘ناو˘ي˘ح˘لا و˘ج˘ن˘ت م˘ل
.ريمحو لامجو مانغأا

86) ة˘عو˘بر˘م د˘˘م˘˘حأا يور˘˘يو
هرسصبو هيعارذ دقف فيك (ةنسس
اماع11 ا˘ه˘ن˘ي˘˘ح ه˘˘ن˘˘سس نا˘˘كو
عمجب مو˘قأا تن˘ك ا˘مد˘ن˘ع»:ل˘ئا˘ق
تويتب راقنل لبج حفسسب بطحلا
دا˘˘سضم ي˘˘سضرأا م˘˘غ˘˘˘ل ر˘˘˘ج˘˘˘ف˘˘˘نإا
ة˘ي˘ظ˘سشب تب˘سصأاو سصا˘خ˘˘سشأل˘˘ل

نين˘ثإلا ي˘عارذ ر˘ت˘ب م˘تو ةر˘ي˘ب˘ك
د˘˘ع˘˘ب ا˘˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘ك تح˘˘ب˘˘سصأا ا˘˘م˘˘ك
.«راجفنإلا

بيبحل ةياودوب زربأا ،هتهج نم
ىرخأا ةيحسض دعي يذلا ةنسس16
نأا ،ةماعنلاب فيسسم ةقطنم نم
ةرمدم ةيسسفن اراثآا تكرت ةثداحلا
دعبف اسضيأا هترسسألو ايسصخسش هل
حبسصأا اهب بيسصأا يتلا تاهاعلا

نع زجاعو لمعلا ىلع رداق ريغ
.ةكرحلاو ريسسلا

مانغألا يعر طاسشن» :فاسضأاو
أامكلا نع ثحبلا وأا ديسصلا وأا
ا˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م فر˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا ير˘˘ب˘˘لا
يف اببسس تناك اهلك سسافرتلاب
نأا ذإا ما˘غ˘لألا كل˘ت ا˘يا˘ق˘ب را˘ج˘ف˘نإا
نكامأا ديدحت هنكمي ل ةيحسضلا

.«اهدوجو
ماغلألا ةلازإا تايلمع

ينطولا سشيجلل ةعجانلا
ناكسسلل لمألا ديعت يبعسشلا

لسضفب هنأا اياحسضلا لوقيو
ي˘ت˘لا ما˘غ˘˘لألا ة˘˘لازإا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ة˘سصت˘خ˘م˘˘لا قر˘˘ف˘˘لا ا˘˘ه˘˘تد˘˘سسج
ققحت ،يبعسشلا ينطولا سشيجلل
ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا نا˘كسس ن˘مأا

ةيلبجلا تارد˘ح˘ن˘م˘لا˘ب ة˘سصا˘خو
.ةرعولا

فلتخي مويلا عسضولا ،لعفلابو
م˘˘ت د˘˘ق˘˘ف ،سسمألا ن˘˘ع ار˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘ك
يسضارألا نم ديدعلا حلسصتسسا

قطانملا «نم قباسسلا يف تناك

ن˘م تر˘ه˘ط نأا د˘ع˘ب «ة˘مر˘ح˘م˘لا
يذلا يدحتلا وهو ماغلألا اياقب
ةسسدنهلا حلسس قرف دارفأا هعفر
يبعسشلا ينطولا سشيجلل ةعباتلا
تارا˘ت˘كه˘لا تا˘ئ˘م لو˘˘ح يذ˘˘لا
يف مهاسست يسضارأا ىلإا ةيلولاب
ة˘يدا˘˘سصت˘˘قا ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
.ناكسسلا ةدئافل ةيعامتجاو

سشي˘˘˘ج˘˘˘لا دو˘˘˘ه˘˘˘˘ج تن˘˘˘˘كمو
هذه ريهطت نم يبعسشلا ينطولا
ماغلألا كلت نم ايلك يسضارألا
ةداسضملا عون نم ةيرامعتسسلا
تاعا˘م˘ج˘ل˘ل ةدا˘سضم˘لاو دار˘فأل˘ل
ع˘م كلذو ة˘ئ˘ي˘˘سضم˘˘لا ما˘˘غ˘˘لألاو
ثيح6102 ةنسس فسصتنم لولح
ةيلو نم تايدلب عسستل تملسس
032.4 قوفت ةحاسسم˘ب ة˘ما˘ع˘ن˘لا

وحن˘ب لو˘ط ى˘ل˘ع د˘ت˘م˘ت را˘ت˘كه
هيلإا تراسشأا ام قفو ،ملك759
.ةيلولا حلاسصم

ةعورزملا ماغلألا كلت ىقبتو
ة˘يرا˘م˘ع˘ت˘سسلا ة˘ب˘˘ق˘˘ح˘˘لا لل˘˘خ
را˘ع ة˘م˘سصو ة˘يلو˘لا ي˘˘سضارأا˘˘ب
هذه نأاب ةمداقلا لايجألل ادهاسشو
مويلا تلوح˘ت ي˘ت˘لا تا˘حا˘سسم˘لا
ةيرامثتسساو ةيحلف عيراسشم ىلإا

تو˘م˘ل˘ل ا˘ناو˘ن˘ع سسمألا˘ب تنا˘˘ك
.ةقاعإلاو

ب.Úمأا

mahali@essalamonline.com
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ىح“ ل ةيسشحو مئارج سسكعت

يسسنرفلأ رمعتسسŸأ مأغلأأ يسسآأمو تأيركذ ..ةمأعنلأب توŸأ لوقح
لÓقتسسلا نم ةنسس85 براقي ام رورم دعب

قوسسب دأرفألل ةدأسضملأ مأغلألأ
ةيلج ةيسسفنو ةيدسسج رأثآأ..سسأرهأأ قطانŸا ىوتسسم ىلع ،«توŸا تاوبع» اياحسض ناهذأا ‘ ةقلاع يسسنرفلا رمعتسسŸا ماغلأا يسسآام تايركذ لازت ل

.ىح“ ل ةيسشحو مئارج سسكعت يتلاو سسيرومو راسش يطخ اهزاتجا يتلا ةماعنلا ةيلوب ةيدود◊ا

لمع بسصنم003 نم رثكأا بناج ىلإا ريرسس627 رفوت نأا عقوتي

ةليمب ةمأه ةيحأيسس عيرأسشم5 زأجنإأ لأغسشأ رخأأت

ة˘˘˘˘يلو نا˘˘˘˘كسس لاز˘˘˘˘˘ي ل
نور˘كذ˘ت˘سسي سسار˘هأا قو˘˘سس
را˘˘˘˘ثآلا كل˘˘˘˘ت ى˘˘˘˘سسأا ل˘˘˘˘كب
يت˘لا ة˘ي˘سسف˘ن˘لاو ة˘يد˘سسج˘لا

اهفل˘خ˘ت تلاز ا˘مو ا˘ه˘ت˘ف˘ل˘خ
ا˘˘˘ه˘˘˘عرز ي˘˘˘ت˘˘˘˘لا ما˘˘˘˘غ˘˘˘˘لألا
نابإا ي˘سسنر˘ف˘لا ر˘م˘ع˘ت˘سسم˘لا
ر˘ب˘ع ،ة˘ير˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا ةرو˘˘ث˘˘لا

سسيرو˘˘˘˘مو لا˘˘˘˘سش ي˘˘˘˘ط˘˘˘˘خ
رورم دعب كلذو نيبرهكملا

ن˘م ة˘ن˘سس85 برا˘˘ق˘˘ي ا˘˘م
.للقتسسلا

بعر˘لا ر˘عا˘سشم لاز˘˘ت لو
لك تايدلب ناكسسل ةمزلم
نموم دلوأاو ةراسضخل نم
ةنازلا ن˘ي˘عو جر˘ف يد˘ي˘سسو
نل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘يوو سسيردا دلوأاو
ةدادحلو ةرواتو ةن˘هار˘م˘لاو
نو˘ن˘ه˘ت˘م˘ي ن˘˘م˘˘ل ا˘˘م˘˘ي˘˘سسل
ى˘˘ت˘˘حو ة˘˘عارز˘˘لاو ي˘˘عر˘˘لا
ءا˘ن˘ثأا لا˘ف˘طألاو ن˘يدا˘ي˘سصلا

،هيفرتلاو هزن˘ت˘ل˘ل م˘ه˘تل˘حر
را˘ج˘ف˘نا يأا عو˘قو ة˘˘فا˘˘خ˘˘م
ا˘˘ه˘˘عرز ي˘˘˘ت˘˘˘لا ما˘˘˘غ˘˘˘لأل˘˘˘ل
.يسسنرفلا رمعتسسملا

˘مو˘ي˘لا ءا˘ي˘حإا ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘بو
ماغلألا˘ب ة˘ي˘عو˘ت˘ل˘ل ي˘لود˘لا

لا˘م˘عألا ي˘˘ف ةد˘˘عا˘˘سسم˘˘لاو
لازي ل ،ماغلألاب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

اياحسض دحأا ةيمسساوق رامع
ن˘م رد˘ح˘ن˘م˘لا ما˘غ˘لألا هذ˘˘ه
ىلع ةعقاولا ةراسضخل ةيدلب
قو˘سس قر˘سش م˘ل˘ك35 د˘ع˘ب
كل˘˘˘ت ر˘˘˘كذ˘˘˘ت˘˘˘˘سسي سسار˘˘˘˘هأا
ىدحإا هتدقفأا يتلا ةثداحلا
.هيقاسس

ة˘ي˘م˘سساو˘ق د˘ي˘سسلا در˘سسو
تا˘ظ˘ح˘ل˘لا كل˘ت ى˘سسأا ل˘كب
د˘˘ق˘˘ل» لو˘˘ق˘˘يو ة˘˘م˘˘لؤو˘˘م˘˘˘لا
ةنسس مغل راجفنل تسضرعت
ير˘م˘˘ع ن˘˘كي م˘˘لو0691
تاونسس9 اهن˘ي˘ح زوا˘ج˘ت˘ي

ة˘˘ق˘˘˘فر بع˘˘˘لأا تن˘˘˘ك ثي˘˘˘ح
لعفب ا˘ي˘فو˘ت ي˘ل ن˘ي˘ق˘يد˘سص
نيع˘ب ما˘غ˘لألا˘ب ا˘م˘ه˘ت˘با˘سصإا
يجانلا انأا تنك اميف ناكملا
لق˘ن ه˘نا فا˘سضأاو .«د˘ي˘حو˘لا

ىلإا مغللا راجفنا رثا ىلع
ر˘ت˘ب م˘ت ثي˘ح ى˘ف˘سشت˘سسم˘˘لا
ا˘˘سضيأا تحر˘˘ج د˘˘قو ه˘˘قا˘˘˘سس
ه˘م˘˘سسج ن˘˘م ىر˘˘خأا فار˘˘طأا

،لاق امك ،مويلا يناعي وهو
تاتقيو لمعلا نع زجع نم
فلأا81 زواجتت ل ةحنم نم
.ايرهسش جد

دقف» هنأاب حسضوأا نأا دعبو
كل˘˘˘ت ذ˘˘˘ن˘˘˘م ةا˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘لا ةذ˘˘˘ل
ىلإا بابسشلا اعد ،«ةثداحلا
˘˘ما˘˘ه˘˘ل˘˘ت˘˘سساو ر˘˘ب˘˘ع˘˘˘لا ذ˘˘˘خأا
ءا˘بآلا ةا˘نا˘ع˘م ن˘م سسورد˘لا

.دادجألاو
ةيم˘سساو˘ق ة˘سصق د˘ع˘ت لو

كلت نم ةيوسسأامو انزح لقأا
كلا˘˘م د˘˘ي˘˘سسلا˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا
ةراسضخل ةنيدم نبا ةفارزوب
راجف˘نا ى˘لإا سضر˘ع˘ت يذ˘لاو
ىدعتي هرمع نكي ملو مغل
تر˘ت˘ب ثي˘˘ح ة˘˘ن˘˘سس31ـلا
كلذ ذنمو ن˘ي˘ت˘ن˘ثلا ها˘قا˘سس
ةاناعم» سشيع˘ي و˘هو ن˘ي˘ح˘لا
اريخأاو لوأا اهب˘ب˘سس «ة˘ي˘مو˘ي
يتلا ة˘م˘ي˘لألا ة˘ثدا˘ح˘لا كل˘ت

.«ةايحلا ةجهب هنم تقرسس»
دقل» لوقي ةثاحلا نأاسشبو

م˘غ˘ل ى˘˘ل˘˘ع يل˘˘جر تع˘˘قو
ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘يو˘عر ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ب
تع˘˘سضو ثي˘˘ح ،ةرا˘˘˘سضخ˘˘˘ل
ءي˘سش ى˘ل˘ع يا˘مد˘ق ا˘ه˘ت˘قو
ر˘ج˘ف˘نا ا˘م نا˘˘عر˘˘سس بل˘˘سص
نأا˘ب ا˘ه˘ت˘˘قو تر˘˘ع˘˘سش ثي˘˘ح
.«لماكلاب فسسن يمسسج

ة˘˘ب˘˘˘سسن˘˘˘لا˘˘˘ب نأا فا˘˘˘سضأاو
لازي ل قطانملا هذه ناكسسل

مهلوح موحي ماغلألا فيط
ةيسسف˘ن ارا˘ثآا تكر˘ت ا˘ه˘نو˘ك
دحل ةيلج لازت ل ةيدسسجو
تل˘˘ئا˘˘ع ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘عا˘˘˘سسلا
نأا ل˘˘ج˘˘سسم ،«ا˘˘ه˘˘ل˘˘˘م˘˘˘كأا˘˘˘ب
ىل˘ع ر˘ط˘ي˘سس يذ˘لا فو˘خ˘لا
ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه نا˘˘˘˘كسس
سضعب ي˘ف ل˘ع˘ج ة˘يدود˘ح˘لا
ن˘˘˘يذ˘˘˘˘لا كئ˘˘˘˘لوأا تا˘˘˘˘قوألا
ةحلفلا يف مهنم نولغتسشي
ن˘˘ع نو˘˘ل˘˘خ˘˘ت˘˘˘ي ي˘˘˘عر˘˘˘لا و
راجفنا ن˘م ا˘فو˘خ م˘ه˘لا˘م˘عأا
.ماغلألا

و˘سضع د˘˘كأا ،ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
عافدلل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ط˘بار˘لا

بتكم) ناسسنإلا قوقح نع
(ةيدودحلا ةرا˘سضح˘ل ة˘يد˘ل˘ب
،سسار˘˘˘˘هأا قو˘˘˘˘سس ة˘˘˘˘يلو˘˘˘˘˘ب
ماغلألا نأاب ،ةيحباور ىسسوم
ا˘ه˘جو ل˘كسشت» ة˘عورز˘˘م˘˘لا
ةيرام˘ع˘ت˘سسلا ا˘سسنر˘ف˘ل ر˘خآا
.«دلبلاو دابعلا ترمد يتلا

ة˘ي˘ح˘باور د˘ي˘سسلا ى˘˘ن˘˘ثأاو
عا˘فد˘لا ةرازو دو˘ه˘ج ى˘˘ل˘˘ع
سشي˘˘ج˘˘لا دار˘˘فأاو ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا
ل˘ي˘ل˘سس ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘˘طو˘˘لا

يف ينطولا ريرحتلا سشيج
تافلخم ةهباج˘م ة˘ل˘سصاو˘م
08 ة˘˘بار˘˘ق ة˘˘˘لازإاو ود˘˘˘ع˘˘˘لا
ماغلألا عومجم نم ةئاملاب
تا˘ط˘ل˘سسلا ا˘ه˘ت˘˘عرز ي˘˘ت˘˘لا
هنأاب افيسضم ،ةيرا˘م˘ع˘ت˘سسلا
ىلع يرورسضلا نم حبسصأا
ر˘ي˘فو˘ت ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘˘لا

ل˘˘سضفأا ة˘˘يا˘˘عر» نا˘˘م˘˘˘سضو
ع˘سضوو ما˘غ˘˘لألا ا˘˘يا˘˘ح˘˘سضل
هذ˘ه ةد˘ئا˘ف˘ل سصا˘˘خ نو˘˘نا˘˘ق
.«ةئفلا

خيراتلا ذاتسسأل ادانتسساو
ةعماجب رسصاعملاو ثيدحلا

ةيدعا˘سسم ف˘ير˘سشلا د˘م˘ح˘م
تاسسارد نإاف ،سسارهأا قوسسب

نأا ى˘˘˘لإا ر˘˘˘ي˘˘˘سشت ة˘˘˘ث˘˘˘˘يد˘˘˘˘ح
11 عرز يسسنرفلا سشيجلا»
ءانثأا رئازجلا يف مغل نويلم
ر˘ير˘ح˘ت˘لا سشي˘ج د˘سض ه˘بر˘ح
لا˘سش ي˘ط˘خ ر˘ب˘ع ي˘ن˘˘طو˘˘لا

ةوقب يبرهك رايتب سسيرومو
ن˘يذ˘ل˘لاو ،ط˘لو˘˘ف0005
ا˘م˘ه˘ي˘ب˘˘نا˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع ع˘˘ف˘˘تر˘˘ت
ى˘ل˘عو ،ة˘كئا˘سشلا كل˘˘سسألا

يبناج
لقح د˘جو˘ي نا˘ك جا˘ي˘سسلا

رتم54 ةفاسسمل دتمي ماغلأا
كلذو ن˘ي˘ب˘نا˘˘ج˘˘لا ل˘˘ك ن˘˘م
لوسصو عنمو دودحلا قلغل
ةنوؤوملاو حل˘سسلا˘ب داد˘مإلا
ر˘ير˘ح˘ت˘لا ةرو˘ث يد˘ها˘ج˘م˘˘ل
.«ةيرئازجلا

غ.لامأا

ةيرادإاو ةيلام لكاسشم تببسست
نين˘طاو˘م˘لا سضع˘ب تا˘سضار˘ت˘عاو
عيراسشم5 زاجنإا لاغسشأا ريخأات يف
تايدلب ةدع ر˘ب˘ع ة˘ما˘ه ة˘ي˘حا˘ي˘سس
ن˘م م˘ل˘ع ا˘م˘ب˘سسح ،ة˘ل˘ي˘م ة˘يلو˘˘ب
ة˘˘حا˘˘ي˘˘سسل˘˘ل ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا

ل˘م˘ع˘لاو ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ة˘عا˘ن˘سصلاو
.يرو˘سشع˘ل ه˘ل˘لا د˘ب˘ع ،ي˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لا

لاغسشألا نأا ردسصملا تاذ حسضوأاو
ةيحايسسلا عيراسشملا هذهب ةسصاخلا

رثألاو ةيمهألا مغر ايلاح ةفقوتم
هب دوعت نأا رظتنملا يداسصتقلا

زيح ا˘ه˘ع˘سضو د˘ع˘ب ة˘يلو˘لا ى˘ل˘ع
رفوت نأا عقوتي هنأاب افدرم ،ةمدخلا

بناج ىلإا ريرسس627 هعومجم ام
نيب لمع بسصنم003 نم رثكأا
هذ˘ه ل˘ث˘م˘ت˘تو .ي˘˘م˘˘سسو˘˘مو م˘˘ئاد
را˘طإا ي˘ف ة˘جرد˘ن˘م˘لا ع˘يرا˘سشم˘˘لا
بكر˘م ي˘ف سصا˘خ˘لا را˘م˘ث˘ت˘˘سسلا
يداو ة˘يد˘ل˘ب˘ب يو˘م˘˘ح ي˘˘حا˘˘ي˘˘سس
دنع فقوتم ةليم بونج ةينامثعلا
ةئاملاب02 تغ˘ل˘ب مد˘ق˘˘ت ة˘˘ب˘˘سسن
نينطاوم عم يئاسضق عازن ببسسب

عور˘سشمو ،ه˘ي˘ل˘ع ا˘سضار˘ت˘عا اود˘بأا
ا˘فر˘غ ن˘م˘سضت˘ي ي˘سضا˘ير بكر˘˘م
ةليم بونج ديعلا موغلسشب ءاويإلل
زواجتت مل مدق˘ت ة˘ب˘سسن˘ب ف˘قو˘ت˘م
فلغلا سصقن ببسسب ةئاملاب51
ةبسسن˘لا˘ب بب˘سسلا سسف˘نو .ي˘لا˘م˘لا
ة˘يد˘ل˘ب˘ب قد˘ن˘ف زا˘ج˘˘نإا عور˘˘سشم˘˘ل
ةبسسن دنع فقوت ابونج تنانجات
رخآا قدنف عورسشمو ،ةئاملاب06
فقوت ابرغ ءا˘ج˘ن˘لا يداو ة˘يد˘ل˘ب˘ب

امدعب ة˘ي˘ئا˘سضقو ة˘يرادإا با˘ب˘سسأل
،ةئاملاب51 همد˘ق˘ت ة˘ب˘سسن تغ˘ل˘ب
تاذ˘˘˘ل ه˘˘˘ب حر˘˘˘سص ا˘˘˘م˘˘˘ل ا˘˘˘ق˘˘˘˘فو
ينب ىيحي ةيدلبب امأا .لوؤوسسملا
ف˘˘ي˘˘سضي‐ ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘م بر˘˘˘غ ة˘˘˘سشق
لاغسشأا ثعب رثعت دقف ‐ردسصملا
اهفقوت دعب ةيومح ةطحم زاجنإا

بابسسأل ةئا˘م˘لا˘ب5 ة˘ب˘سسن د˘˘ن˘˘ع
مت دقف ،يروسشعل ادانتسساو .ةيرادإا
هذه زاج˘نإا لا˘غ˘سشأا ي˘ف قل˘ط˘نلا
نأا لإا تاو˘ن˘سس ذ˘˘ن˘˘م ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا
ىلإا تدأا ركذلا ةفلاسس لكاسشملا
اديفم ةتوافتم بسسن دنع اهفقوت

ى˘ل˘ع ا˘ي˘لا˘˘ح ل˘˘م˘˘ع˘˘لا را˘˘ج ه˘˘نأا˘˘ب
هذ˘ه ع˘ي˘م˘ج نو˘˘كت˘˘ل ا˘˘ه˘˘ت˘˘يو˘˘سست
ةيا˘ه˘ن ل˘ب˘ق ة˘م˘ل˘ت˘سسم ع˘يرا˘سشم˘لا

ز˘˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘ت قا˘˘˘ي˘˘˘سس ي˘˘˘فو .2202
دافأا ،ةيلولاب ةيحاي˘سسلا ةر˘ي˘ظ˘ح˘لا
ة˘˘حا˘˘ي˘˘سسل˘˘ل ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا

ل˘م˘ع˘لاو ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ة˘عا˘ن˘سصلاو
ءانبلا سصخر حنم مت هنأاب يلئاعلا
ةديدجلا عيراسشملا ديدعب ةسصاخلا
برقأا يف اهلاغسشأا قلطنتسس يتلا
هذ˘˘ه ن˘˘مو .ة˘˘ن˘˘˘كم˘˘˘م˘˘˘لا لا˘˘˘جآلا
رد˘سصم˘لا سسف˘ن ر˘كذ ،ع˘يرا˘سشم˘˘لا
يتيدلب ربع نيعزوم2 نيقدنف
ة˘ل˘ي˘م لا˘م˘سش ةرا˘ق˘ي˘سشلا ن˘م ل˘˘ك
قوفت باعيتسسا ةقاطب تنانجاتو
ةيدلبب يل˘ئا˘ع لز˘نو ر˘ير˘سس002
03 با˘ع˘ي˘ت˘سسا ة˘قا˘ط˘ب تنا˘ن˘جا˘˘ت
نمسضتي يسضاير بكرمو ريرسس
54 ىلإا لسصت ءاويإا ةقاطب لزن
ةفا˘سضإا مد˘ق ةر˘ك بع˘ل˘مو ار˘ير˘سس
امهديسسجت متي˘سس ن˘ي˘ح˘ب˘سسم ى˘لإا
 .ةراقيسشلا ةيدلبب

سس.نيريسس

حرسسملل يملاعلا مويلا ءايحإل

ةيحرسسم سضورع ثب
 نأرهوب تنÎنألأ Èع

يحرسسملا نانفلا ةباقن تثب
اسضورع نارهول يئامنيسسلاو
ةبسسانمب ،تنرتنألا ربع ةيحرسسم
حرسسملل يملاعلا مويلا ءايحإا
عم ايسشامت سسرام72 مويل فداسصملا
يسشفت نم دحلل ةذختملا ريبادتلا

امبسسح ،انوروك سسوريف ةحئاج
.يباقنلا ميظنتلا اذه نم ديفتسسا

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

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

يحرسسملا نانفلا ةباقن سسيئر
يديسس لسضافلب ،نارهول يئامنيسسلاو
.دمحم
نم عطاقم طاسشنلا اذه نمسضتو
جاوز» ةيحرسسم لامعأا
نم عطاقم ثب مت امك ،’’يطارقتسسرأا
«كييازوم»و «نيجرهملا كرسس»
حرسسملا عون نم ناربتعت ناتللا
حمسس امم ،(ميموتنابلا وأا) تماسصلا
عم ،اهتعباتم مكبلاو مسصلا ةئفل
نم سضورعلا هذه عيمج نأا ملعلا

دمحم يديسس لسضافلب فيلأات
.يراوهلا ةجوبزوب روفغ جارخإاو

غ.لامأا
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ةنيدŸاو نارمعلاو نكسسلا ةرازو
ELLIV AL ED TE EMSINABRU‘L ED TE TATIBAH‘L ED ERETSINIM

 سضورعلأ بلطل تقؤوم حنم نع نلعإأ
9102 /42 مقر أيند تأردق طأرتسشأ عم حوتفملأ

534402860638990:يئأبجلأ مقرلأ
ميظنت نمسضت˘م˘لا5102 ةنسس رب˘م˘ت˘ب˘سس61 ي˘ف خرؤو˘م˘˘لا742 /51 مقر يسسائرلا مو˘سسر˘م˘لا ما˘ك˘حأل ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت
يراقعلا رييسستلاو ة˘ي˘قر˘ت˘لا ناو˘يد م˘ل˘ع˘ي ،56 ةداملا اميسس ل ماعلا ق˘فر˘م˘لا تا˘سضيو˘ف˘تو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ق˘ف˘سصلا
:مـــقر ايند تاردـــق طارتسشا عم حوـــتفملا ضضورـــعلا بلط يف نيكراسشملا نيدهعتملا ةفاك فراطلا ةيلول
ةيلو ىوتسسم ىلع يراجيإا ةيمومع»006» ل)DRV( تاكبسشلا فلتخمو قرطلا لاغسشأا زاجنا دسصق9102 /42
:يلاتلا وحنلا ىلع تقؤوملا حنملا مت دق ضضورعلا مييقتو ليلحت دعب هنأا ،فراطلا

:تقؤوملا حنملا /1

دئارجلا يف نÓعإلا اذهل رودسص لوأا خيرات نم ءادتبا (01) مايأا ةرسشع ةدم نيدهعتملا ىدل :ةظحÓم
يراقعلا رييسستلاو ةيقرتلا ناويدل ةيمومعلا تاقفسصلا ةنجل ىدل مهنوعط ميدقت لجأا نم ةيمويلا ةينطولا
نمسضتملا5102 ةنسس ربمتبسس61 ل يف خرؤوملا742 /51 مقر يسسائرلا موسسرملا نم28 ةداملل اقبط فراطل
.ماعلا قفرملا تاسضيوفتو ةيمومعلا تاقفسصلا ميظنت

جمانربلا

نكسس0003
يمومع

يراجيإا
ىلع ءاسضقلل

نكسسلا
0102 ضشهلا

نكسس0003
يمومع

يراجيإا
ىلع ءاسضقلل

نكسسلا
1102 ضشهلا

نكسس0051
يمومع

يراجيإا
1102

عورسشملا

+ةيجراخلا ةئيهتلاو تاقرطلا
تاكبسشلاب نيومتلاو يحسصلا فرسصلا

ديوزتلا+هايملا فرسصل ةفلتخملا
ةرانلا+برسشلل ةحلسصلا هايملاب

ضسابسسبلاب نكسسم002 ب ةيمومعلا

تاكبسشلاب نيومتلاو يحسصلا فرسصلا
ديوزتلا+هايملا فرسصل ةفلتخملا
تاقرطلا +برسشلل ةحلسصلا هايملاب

ةرانلا+ةيجراخلا ةئيهتلاو
طسشلاب نكسسم001 ب ةيمومعلا

تاكبسشلاب نيومتلاو يحسصلا فرسصلا
ديوزتلا+هايملا فرسصل ةفلتخملا
تاقرطلا +برسشلل ةحلسصلا هايملاب

ةرانلا+ةيجراخلا ةئيهتلاو
طسشلاب نكسسم002 ب ةيمومعلا

تاكبسشلاب نيومتلاو يحسصلا فرسصلا
ديوزتلا+هايملا فرسصل ةفلتخملا
تاقرطلا +برسشلل ةحلسصلا هايملاب

ةرانلا+ةيجراخلا ةئيهتلاو
طسشلاب نكسسم001  ةيمومعلا

لاغسشألا ةلواقم

قازرلا دبع ودعسس
:FIN

443130002631791

نيمأا م.م.ذ.و.ضش.ذ.م
:FIN

843000971636000

نيمل ةوارق
:FIN

442300071149591

حتف ارتا م.م.و.ضش.ذ.م
:FIN

645100912637000

دعب ضضرعلا غلبملا
قيقحتلاو حيحسصتلا

جد92.50283815

جد34,58871502

جد68,39836495

جد70,25077313

/ةطقنلا
05

00.92

00.62

52.44

00.13

 ةدم
زاجنإلا

50
رهسشأا

40
رهسشأا

80
رهسشأا

60
رهسشأا

ةظحÓملا

لقأا
ضضرع

لقأا
ضضرع

لقأا
ضضرع

لقأا
ضضرع

 ضضرعلا غلبم

جد92,50630915

جد14,18711502

جد35,39836495

جد70,25077313

يراقعلا Òيسستلاو ةيقÎلا ناويد
فراطلاب

noitseG ed re noitomorP ed ecÆO
FRAT-LE‘d eréilibommI



لسصفي دحأو ءيسش» :وكيز
.«ودلأنورو يسسيم نع رأمين
،و˘كيز ،ة˘ي˘ل˘يزار˘ب˘لا ةرو˘ط˘سسألا ى˘˘ط˘˘عأا

مجاهم ،افليسس اد رامي˘ن ه˘ن˘طاو˘م˘ل ة˘ح˘ي˘سصن
،وكيز لاقو ،يسسنرفلا نامريج ناسس سسيراب

«تروبسس ولل˘يد ا˘ت˘يزا˘غل» ة˘ف˘ي˘ح˘سص ر˘ب˘ع
ةدع دجوي ل ،ةيلاحلا ةرتفلا يف» :ةيلاطيإلا

مقر سصيمقلا نودتري نمم نيزيمم نيبعل
هبعل ةقيرط ،رامينب بجعم يننأا لإا ،01
نوكي نأا هيلع نكل» :كردتسساو ،«ةلهذم
امهنإا ،يسسيمو ودلانور لثم ةيفارتحا رثكأا
هيدلف رامين امأا ..مدقلا ةرك لجأا نم ناسشيعي
تت˘سشت ي˘ت˘لا تا˘فر˘سصت˘لاو را˘كفألا سضع˘ب
نأاب هتبلاطو ،ارخؤوم هيلإا تثدحت دقل ،ههابتنا
غلبي رامين» :عباتو ،«ةيفارتحا رثكأا نوكي

زي˘م˘م ق˘ير˘ف ي˘ف بع˘ل˘يو ،ا˘ما˘ع82 اي˘لا˘ح
نكل ..ابوروأا لاطبأا يرودب زوفلا هناكمإاب
ىلع هتوقو قيرفلا ءادأا ىلع دمتعي رمألا

،ةدحاو ةارابم يف يف سسيلو ،ةلوطبلا رادم
لهأاتو ،«اجسضنو ةربخ رثكأا تاب رامين نآلاو
يرودب ةينا˘م˘ث˘لا رود˘ل ي˘سسيرا˘ب˘لا ق˘ير˘ف˘لا
دنومترود اي˘سسورو˘ب ءا˘سصقإا د˘ع˘ب ،لا˘ط˘بألا
ذنم يوركلا طاسشنلا فقوت لبق ،يناملألا

يسشفت ببسسب ،ي˘سضا˘م˘لا سسرا˘م ف˘سصت˘ن˘م
.انوروك سسوريف

Èكأأ أفليسس وغأيت  بتأر
نليملل هتدوع مأمأأ قئأع
يليزاربلا نأا  ،يلاطيإا يفحسص ريرقت دافأا

،نامريج ناسس سسيراب عفادم ،افليسس وغايت
ف˘ي˘سصلا ي˘ف نل˘ي˘م ى˘لإا ةدو˘ع˘لا˘ب م˘˘ت˘˘ه˘˘م
عم (اًماع63) افليسس دقع يهتنيو ،لبقملا
نمو ،يراجلا مسسوملا ةياهنب ،نامريج ناسس
بسسحبو ،دقاعت˘لا د˘يد˘ج˘ت م˘ت˘ي لأا ح˘جر˘م˘لا

نإاف ،ةيلاطيإلا «ترو˘ب˘سس و˘تو˘ت» ة˘ف˘ي˘ح˘سص
بتارلا وه ،ةقفسصلا مامتإل ديحولا قئاعلا
،ا˘ف˘ل˘ي˘سس و˘غا˘ي˘ت ها˘سضا˘ق˘ت˘˘ي يذ˘˘لا ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا

يذلا ىسصقألا دحلا افليسس بتار ىطختيو
فخي ملو ،اهيبعلل نليم ةرادإا هتعسضو
امبرو ،ةبسسانم يأا يف نليمل هبح افليسس
املثم ،اًمامت ،ديدج نم وريسس ناسس ىلإا دوعي
سشتيفوميهاربإا ناتلز يديوسسلا مجنلا لعف
ىلإا افل˘ي˘سس م˘سضناو ،ي˘سضا˘م˘لا ي˘ف˘نا˘ج ي˘ف
نويلم24 ل˘با˘ق˘م ،نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس سسيرا˘˘ب
،2102 ةيليوج يف نليم نم اًمداق ،وروأا
.سشتيفوميهاربإا ناتلز بناج ىلإا

نيزح ترأف ريد نأف
غروبمأه لأوحأأ ىلع

بعل˘لا ترا˘ف ر˘يد نا˘ف ل˘ي˘˘يا˘˘فار ىد˘˘بأا
هقيرف نأاسشب هقلق قباسسلا يلودلا يدنلوهلا
ريد ناف حرسصو ،يناملألا جروبماه قباسسلا
:ةيناملألا «دليب» ةفيحسصل «ةنسس73» تراف
هنم يناعي يذلا رارقتسسلا مدع ،ةقيقح»
،اقح نزحلاب رعسشأا ينلعجي قباسسلا يقيرف
يف ثلاثلا زكرملا لتحي يذلا غروبماه ناك
نلعأا ،يناملألا ةيناثلا ةجردلا يرود بيترت
ةرادإا سسلجم سسيئر نامفوه دنريب ليحر
نيوانع ردسصتيل ،يسضاملا عوبسسألا يدانلا
تراف ريد ناف ثدحتو ،ىرخأا ةرم فحسصلا

يننإاف ،فورعم وه امك» :لئاق نامفوه نع
سضعب يف هعم لكاسشملا سضعب هجاوأا تنك
فاسضأاو ،«اعم لمعلا انلسصاو اننكل ،نايحألا
بعللا ه˘ل ق˘ب˘سس يذ˘لا ،يد˘ن˘لو˘ه˘لا بعل˘لا
ىدتراو نيتفلتخم نيترت˘ف ي˘ف غرو˘ب˘ما˘ه˘ل
يسضمي امئاد ناك دقل» :قيرفلا ةدايق ةراسش
:تراف ريد ناف حسضوأا ،«لمعلا يف ابيط اتقو
ءادف سشبك نع ثحبلا متي ناك ام ابلاغ»
يف ماري ام ىلع ريسست ل رومألا تناك امنيح
ايوسس فتاكتلا نأا امئاد تدجوو ،غروبماه
،«ةيمهأا ر˘ث˘كأا نا˘ك ة˘ب˘ع˘سصلا ف˘قاو˘م˘لا ي˘ف
ليسسرامل هريدقت نع تراف ريد ناف برعأاو
يفارسشإلا سسلجملل ديدجلا سسيئرلا ،نسسناي
قيرفلا يف هل ليمز ناك يذلا ،غروبماهل
ن˘سسنا˘ي» :ترا˘ف ر˘يد نا˘ف د˘كأاو ،ي˘˘نا˘˘م˘˘لألا
ملكتلا لهسسو ءاكذلاب مسستي ،ديج سصخسش
تسسل يننإا .سسانلا بسسك ةبهوم هيدلو هعم
.«يدانلا ةدايق هيلوت نم اسشهدنم
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ي˘ت˘ي˘سس ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م ةرادإا مز˘˘ت˘˘ع˘˘ت
،قيرفلا عفادم عم قيقحتلا ،يزيلجنإلا

د˘عاو˘ق˘ب ه˘ماز˘ت˘لا مد˘ع˘ل ،ر˘كلو ل˘يا˘ك
ي˘سشف˘ت بب˘سسب ؛ي˘˘لز˘˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا
ةعاذإلا ةئيه تلقنو ،انوروك سسوريف
يدانلا ديكأات ،«يسس يب يب» ةيناطيربلا
ىفانتت» يلودلا هعفادم تافرسصت نأا
جذومنك هتيلوؤوسسم عم رسشابم لكسشب
حتفتسس ةرادإلا نأا ةفيسضم ،«هب ىذتحي
،رمألا اذه لوح بعللا عم اقيقحت
نايب يف «سسنيزيتيسسلا» ةرادإا تراسشأاو
ر˘ت˘سسسشنا˘م ةرادإا تم˘ل˘ع» :ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص
ةايحلا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م ة˘ع˘قاو ن˘ع ي˘ت˘ي˘سس
ىد˘حإا ن˘م ر˘كوو ل˘˘يا˘˘كل ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا

مازتللا مدع لوح ،ديولباتلا فحسص
يعامتجلا دعابتلاو ر˘ظ˘ح˘لا د˘عاو˘ق˘ب
وبعل» نايبلا فاسضأاو ،«ايناطيرب يف
ىلع ا˘ه˘ب ىذ˘ت˘ح˘ي جذا˘م˘ن مد˘ق˘لا ةر˘ك
ا˘نو˘ف˘ظو˘م ل˘م˘ع˘يو ،م˘لا˘ع˘لا ىو˘ت˘سسم
ةعئارلا دوه˘ج˘لا م˘عد ى˘ل˘ع ا˘نو˘ب˘علو
سضع˘بو ،ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘ح˘˘سصلا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘ل
برحلا راطإا يف ،ن˘ير˘خآلا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لا

قر˘ط˘لا ل˘كب ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘˘ف د˘˘سض
طابحإلا˘ب ر˘ع˘سشن» ع˘با˘تو ،«ة˘ن˘كم˘م˘لا
ا˘ن˘ل˘ج˘˘سس ،تا˘˘ما˘˘ه˘˘تلا هذ˘˘ه عا˘˘م˘˘سسل
،هراذ˘ت˘عاو ع˘ير˘˘سسلا ر˘˘كوو ح˘˘ير˘˘سصت
ةيلخاد ةيطابسضنا تاءار˘جإا ذ˘خ˘ت˘ن˘سسو
ركوو رذتعاو ،«ةلبقملا مايألا للخ

،يمسسر نايب يف ،فرسصتلا اذه نع
،ةفلت˘خ˘م˘لا مل˘عإلا ل˘ئا˘سسو ه˘ت˘ل˘قا˘ن˘ت
ة˘سصر˘ف˘لا هذ˘ه م˘ن˘ت˘غأا نأا د˘يرأا» :لا˘˘قو
ي˘تا˘فر˘سصت ن˘ع ما˘ع راذ˘ت˘عا راد˘سصإل
،«يسضام˘لا عو˘ب˘سسألا ا˘ه˘ب تم˘ق ي˘ت˘لا

ةرك بعلك يفقوم نأا مهفأا» :فاسضأاو
ينوكل ةيلوؤوسسملا بلجي فرتحم مدق
دوأا ،وحنلا اذه ىلع» :عباتو ،«ةودق
يدانللو يئاقدسصأاو يتلئاعل راذتعلا

يف ببسستلل روهمجلاو نيعجسشملاو
لا˘ط˘˘بأا كا˘˘ن˘˘ه» :فدرأاو ،«م˘˘ه˘˘طا˘˘ب˘˘حإا
يف عمتجملا يف اريبك اقرف نوعنسصي
ىلع اسصير˘ح تن˘كو ،ي˘لا˘ح˘لا تقو˘لا
ىلع ءوسضلا طي˘ل˘سست ي˘ف ةد˘عا˘سسم˘لا

ذقنملا مهلمعو ة˘ع˘ئار˘لا م˘ه˘تا˘ي˘ح˘سضت
للخ مهيلع ءوسضلا طيلسستو ةايحلل
يلا˘ع˘فأا» :م˘تأاو ،«ي˘سضا˘م˘لا عو˘ب˘سسألا
ناك ام ع˘م ر˘سشا˘ب˘م ل˘كسشب سضقا˘ن˘ت˘ت
لز˘ع˘لا سصو˘سصخ˘ب ه˘˘ل˘˘ع˘˘فأا نأا بج˘˘ي
ةيفحسص ريراقت تفسشكو ،«يحسصلا
92ـلا بحا˘سص نأا ،مو˘ي˘لا ،ة˘ي˘نا˘ط˘˘ير˘˘ب

،هلزنم ىلإا ليل يتاتف ىعدتسسا اماع
وعدي ويديفل هرسشن نم تاعاسس دعب
،يلزن˘م˘لا ر˘ج˘ح˘لا˘ب د˘ّي˘ق˘ت˘لا ى˘لإا ه˘ي˘ف
بعل˘لا نأا ى˘لإا ،ر˘يرا˘ق˘ت˘˘لا ترا˘˘سشأاو
ءا˘˘سسم ،ه˘˘ئا˘˘قد˘˘سصأا د˘˘حأا فا˘˘˘سضت˘˘˘سسا
يتات˘ف˘ب ل˘سصتاو ،ي˘سضا˘م˘لا ءا˘ثل˘ث˘لا
يف امهعم ةليللا ءاسضقل كلذو ،ليل

ترمت˘سسا ةر˘ه˘سسلا كل˘ت نأاو ،لز˘ن˘م˘لا
ترداغو ،تاعاسس3 نم رثكأا ةدمل
نم ةركبم ةعاسس يف لزنملا ناتاتفلا

نأا ةفيحسصلا تعباتو ،.ءاعبرألا حابسص
رسشن امدعب ،ر˘مألا ا˘ت˘ف˘سشك ن˘ي˘تا˘ت˘ف˘لا

ر˘ج˘ح˘ل˘ل ه˘ي˘ف و˘عد˘˘ي و˘˘يد˘˘ي˘˘ف ر˘˘كوو
ىدحإا نع ةفيحسصلا تلقنو ،يلزنملا
ر˘مأا ر˘كوو ه˘ل˘ع˘ف ا˘م» :ل˘ي˘ل˘لا ي˘تا˘ت˘ف،

لفح ءاسضقل انوعدي هنإا ،ةياغلل بيرغ
بلاطي يلاتلا مويلا يفو ،هلزنم يف
لجأا نم مهلزانم يف ءاقبلاب سسانلا
سسوري˘ف را˘سشت˘نا ل˘ظ ي˘ف م˘ه˘ت˘مل˘سس
.«قفانم هنإا ،انوروك
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ريون لظ نم لبون ذأقنإل لح مدقي نريأب ةروطسسأأ
يدانلا ةرادإا رارق يديؤومل ،قبسسألا خنويم نرياب مجن ،غريبنيفيإا نافيتسس مسضنا

،3202 فيسص ىتح هدقع ديدجتو كيلف زناه يناملألا بردملا ىلع ءاقبإلا ،يرافابلا
ربمفون يف ةتقؤوم ةفسصب قيرفلا بيردتل ةسصرفلا كيلف تحنم يرافابلا يدانلا ةرادإا
عقوم ىلع هدومع للخو ،ةزيمم جئاتن قيقحتو راسسملا حيحسصت يف حجنيل ،يسضاملا
ناك رخآا ءيسش يأاو ،اًمامت موهفم كيلف دقع ديدجت رارق» :غريبنيفيإا لاق ،«1تروبسس»
هيدل نوكيسس كيلف نأا غريبنيفيإا دكأاو ،«نيفرطلا لكل ديج رارقلا اذهف ،ينئجافيسس
نرياب ةرادإا سسلجم عنقي نأا ىلع هتردق يهو ،سشتافوك وكين هفلسسب ةنراقم ،ىربك ةزيم
:لمكأاو ،هتفسسلف عم نوبسسانتي نيبعل بلجل ،تلاقتنلا قوسس يف هتاجايتحاو هراكفأاب
ةملك هيدل نكي مل سشتافوك نأل ،كلذ نأاسشب قافتل ةرادإلا عم كيلف لسصوتي نأا بجي»
،«لبقتسسملا يف ربكأا ةقثب ىظحيسسو ،كلذ سسكع زناه نكل ،تلاقتنلا قوسس يف ايلع
مسسوملا ةياهنب نرياب ىلإا ،كلاسش ىمرم سسراح ،لبون ردنسسكيلأا مودقب قلعتي اميفو
لبون» لاق نيح ،ةرادإلا سسلجم وسضع ،ناك رفيلوأا حيرسصت ىلإا غريبنيفيإا راسشأا ،يلاحلا
نيفسس نع اًسضيأا ىلختأا نلف ،رارقلا يل داع اذإا» :فاسضأاو ،«ريون ليونامل اًليدب ىقبيسس
،همعدي كيلف نأا امك ،تاونسسل ليدبلا سسراحلا رود يف اًيلاثم ناك يذلا ،سشتيرلوأا

ةرادإلا قبسسألا نرياب دئاق ثحو ،«ةدوجلا هذهب سصلخم سسراح ىلع ظفاحت نأا بجيو
سسراحك ريون رارمتسساب هاجتا دوجول اًرظن ،نينثا وأا ماع ةدمل لبون ةراعإا ىلع ةيرافابلا
دوعي امنيح ،يدانلا ديفيسس اًراعم يلاحلا هكلاسش سسراح جورخ» نأا ىلإا اريسشم ،يسساسسأا
بعل ذإا ،يرافابلا يدانلا ريطاسسأا دحأا غريبنيفيإا دعيو ،«لبقتسسملا يف لسضفأا ىوتسسمب
يتلا ةليكسشتلا يف ةيسسيئرلا هزئاكر دحأا نوكيل ،نيترتف ىلع تاونسس6 ةدمل هل

.1002‐0002 مسسومب ابوروأا لاطبأا يرود بقل تدسصح

هلبقتسسم رمأأ مسسحي نأيليو
يسسليسشت عم

،يسسليسشت مجن ،نايليو يليزاربلا مسسح
دسش د˘ع˘ب ،ي˘ند˘ن˘ل˘لا يدا˘ن˘لا ع˘م ه˘ت˘قل˘ع
يهتني يذلا هدقاعت ديدجت نأاسشب بذجو
ي˘ف نا˘ي˘ل˘يو ى˘سضقو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ف˘ي˘سصلا
يف ىظحي امن˘ي˘ب ،م˘سساو˘م7 يسسلي˘سشت
ةيدنألا نم ديدعلا مامتهاب نهارلا تقولا
سسو˘ت˘ن˘فو˘جو ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ل˘ث˘م ،ىر˘ب˘كلا

يف نايليو لاقو ,نامريج ناسس سسيرابو
«بيكيل» ةفيحسص ا˘ه˘ت˘ل˘ق˘ن تا˘ح˘ير˘سصت
يهتني يدقع نأا عيمجلا ملعي» :ةيسسنرفلا

,«رهسشأا ةعسضب نوسضغ يف يسسليسشت عم
نأل ،ابع˘سص ح˘ب˘سصأا د˘يد˘ج˘ت˘لا» :فا˘سضأاو
امنيب ،نيماع ةدمل اًدقع مدق يسسليسشت

:متأاو ,«ماوعأا ةثلثل نوكي نأاب تبلاط
،نآلا دعب ثدحتن ل ،رمألا ىهتنا كلذل»
عم نايليو ققحو ,«سضوافت كانه سسيلو
نيترم يزيلجنإلا يرودلا بقل يسسليسشت

ىلإا ةفاسضإلاب ،(7102و5102) يماع
.(9102) يبوروألا يرودلا بقل

رأتخي نأغودنوغ
⁄أعلأ ‘ مجأهم لسضفأأ

يا˘كلإا ي˘نا˘˘م˘˘لألا ف˘˘سشك
ط˘˘˘سسو بعل ،نا˘˘˘غود˘˘˘نو˘˘˘˘غ
ن˘ع ،سسمأا ،ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م
نم ،ملاعلا يف مجاهم لسضفأا

لل˘˘˘˘˘خو ,هر˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘ن ة˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘جو
ةفيحسص ا˘ه˘تزر˘بأا تا˘ح˘ير˘سصت
،ة˘ي˘نا˘م˘لألا «د˘ل˘ي˘˘ب ترو˘˘ب˘˘سش»
هليمز نع ناغودنوغ ثدحت
ا˘˘˘ي˘˘˘˘سسورو˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘ف ق˘˘˘˘با˘˘˘˘سسلا
خنويم نرياب مجنو ،دنومترود
تر˘˘˘˘˘˘˘˘بور ،ي˘˘˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا
نا˘ك» :ا˘ًل˘ئا˘ق ،ي˘كسسفود˘نا˘ف˘ي˘ل

روطت دقلو ،يل اًبرقم اًقيدسص
راد˘˘˘˘م ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع تفل ل˘˘˘˘كسشب
ةيحانلا نم» :لمكأاو ,«هتريسسم
ةيارد ىلع اًم˘ئاد نا˘ك ،ة˘ي˘ن˘ف˘لا

ءود˘ه ه˘يد˘ل تا˘ب نآلاو ،ةد˘ي˘ج
،بو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ط˘˘˘˘م˘˘˘˘لا با˘˘˘˘˘سصعألا
ا˘ه˘ب ل˘ج˘سسي ي˘ت˘لا ة˘ق˘ير˘ط˘لا˘ف
ةبسسن˘لا˘بو ،ا˘ه˘عو˘ن ن˘م ةد˘ير˘ف
مجاه˘م ر˘ث˘كأاو ل˘سضفأا ه˘نإا ،ي˘ل
ن˘عو ,«م˘لا˘ع˘لا ي˘ف ل˘˘ما˘˘كت˘˘م
ه˘ئل˘˘مز ع˘˘م ه˘˘ل˘˘سصاو˘˘ت ىد˘˘م
،د˘نو˘م˘˘ترود ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ق˘˘با˘˘سسلا
سسيور وكرا˘م ي˘ق˘ت˘لأا» :با˘جأا
بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا ي˘˘ف تقو˘˘لا بل˘˘غأا
ل˘˘سسارأا تلز ا˘˘مو ،ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

دا˘ع˘ت˘سساو ,«ز˘˘ل˘˘ي˘˘مو˘˘ه سستا˘˘م
تا˘ير˘كذ ،ي˘نا˘˘م˘˘لألا ي˘˘لود˘˘لا
ع˘م ه˘˘تا˘˘ظ˘˘ح˘˘ل ل˘˘سضفأا ىد˘˘حإا
قيرفلا لوح امدعب ،دنومترود
،ينا˘ب˘سسإلا ا˘غلا˘م ما˘مأا هر˘خأا˘ت
يرود يف (2‐3) لتاق زوف ىلإا
نعو ,3102 ماع ابوروأا لاطبأا
لازت ل اهنإا» :لاق ،ةارابملا كلت
،يتريسسم يف ىسسنُت ل ةظحل
تاذ ّيلإا ديعي اًمود اهركذتف
ةبعرملا تاخرسصلاو رعاسشملا

يف دعأا مل يننأا مغر ،اهنيح
.«ناديملا كلذ

،دحألا مويلا ،ةيفحسص ريراقت تدافأا
لاير بعل ،سشتيفوي اكول يبرسصلا نأا

بعل لوسصو حاتفم نوكي دق ،ديردم
مجن ،زيور ناي˘با˘ف ي˘نا˘ب˘سسإلا ط˘سسو˘لا
فيسصلا ،ويبانرب وغايتناسس ىلإا ،يلوبان
ناد˘يز ن˘يد˘لا ن˘يز ع˘سضيو ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا

سسأار ىلع ،زيور ،ديردم لاير بردم
يغنريملا فوفسص ميعدت˘ل ه˘تا˘جا˘ي˘ت˘حا
يلوبان ثحبي اميف ،لبقملا فيسصلا يف
ليحرلا سضيو˘ع˘ت˘ل د˘يد˘ج م˘جا˘ه˘م ن˘ع
بسسحبو ،كيليم يدنلوبلل ل˘م˘ت˘ح˘م˘لا

«و˘˘ف˘˘ي˘˘ترو˘˘ب˘˘يد ود˘˘نو˘˘م» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص
اوهجو يلوبان يلوؤوسسم نإاف ،ةينابسسإلا
دعب ةسصا˘خ ،سشت˘ي˘فو˘ي ها˘ج˘ت م˘هرا˘ظ˘نأا

بارتقاو ،ناديز تاباسسح نم هجورخ
كل˘ت˘ما م˘غرو ،ف˘ي˘سصلا اذ˘ه ه˘ل˘˘ي˘˘حر
نم امهدحأا ،نيرخآا نيسضرع سشتيفوي
مسض يف لايرلا ةبغر نأا لإا ،لانسسرآا

ىلإا يبرسصلا مجاهملا دوقت دق ،زيور

فرتعا دق ،زيور ليكو ناكو ،يلوبان
لبق نم مامتها دوجوب ،ةليلق مايأا لبق
،هتامدخ ىلع لوسصحلاب ديردم لاير
ع˘م د˘يد˘ج˘˘ت˘˘ل˘˘ل ا˘˘ًسضر˘˘ع سضفر يذ˘˘لا
.يلوبان

طغسضلا ةسسايسس دامتعا
زÒبسسلا م‚ ىلع

نأا ،ةينابسسإا ةيفحسص ريراقت تدافأا
عم دقاعتلا ةوقب سسردي ديردم لاير
مجن ،نيك يراه يزيلجنإلا مجاهملا
،ةيفيسصلا تلاقتنلا ةرتف يف ماهنتوت
بسسحبو ،قفسصلا دقع ةبوعسص مغر
نإاف ،ةينولاتكلا «ترو˘ب˘سس» ة˘ف˘ي˘ح˘سص
لايرل ينفلا ريدملا ،ناديز نيدلا نيز
لدب ديدج مجاهم ىلإا جاتحي ديردم
لسشف يذلا ،سشتيفوي اكول يبرسصلا نم
ذنم عنقم ىوتسسمب روهظلا يف اًمامت
تفسشكو ،ويبانرب وغايتناسس ىلإا همودق

فدهلا و˘ه ن˘ي˘ك يرا˘ه نأا ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا
لجأا نم ،ناديز نيدلا نيزل لسضفملا
راسشأا اهنكل ،ديردم لاير موجه ةدايق
يف ،ةقفسصلا دقع ةبوعسص ىلإا اًسضيأا

ماهنتوت عم دقعب طبتري نيك نأا لظ
ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘˘ب ،4202 ف˘ي˘سص ى˘ت˘˘ح
يفيل ل˘ي˘ي˘ناد ع˘م سضوا˘ف˘ت˘لا ة˘بو˘ع˘سص
ه˘˘يزو˘˘ج كسسم˘˘تو ،زر˘˘ي˘˘ب˘˘سسلا سسي˘˘ئر
بعل˘لا˘ب ،ق˘ير˘ف˘لا برد˘م ،و˘ي˘ن˘يرو˘م
كلذ مغرو ،يسساسسألا همجاهم هنوك
ط˘غ˘سض ى˘ل˘ع د˘يرد˘م لا˘ير د˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘ي
ه˘تا˘ح˘˘ير˘˘سصت د˘˘ع˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ ،بعل˘˘لا
بحأا ا˘نأا» :ا˘ه˘ي˘˘ف لا˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا ،ةر˘˘ي˘˘خألا
اذإا نكلو ،اًمئاد هبحأا لظأاسسو ،ماهنتوت
ريسسن ل وأا قيرفك مدقتن ل اننأا ترعسش
تسسل ا˘˘نأا˘˘ف ،ح˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا ها˘˘ج˘˘تلا ي˘˘ف
بعل انأا ،طقف ةعتملل بعلي اًسصخسش

.«اًزراب اًبعل نوكأا نأا ديرأاو ،حومط
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دا˘˘˘ح˘˘˘تلا سسي˘˘˘˘ئر لا˘˘˘˘ق
،مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل ي˘˘لا˘˘ط˘˘˘يإلا

نإا ،ا˘ن˘ي˘فار˘غ ي˘˘ل˘˘ي˘˘ير˘˘با˘˘غ
ة˘˘˘جرد˘˘˘لا يرود م˘˘˘سسو˘˘˘˘م
ى˘˘لإا د˘˘ت˘˘م˘˘˘ي د˘˘˘ق ،ى˘˘˘لوألا
ارذحم ،ربوتكأا وأا ربمتبسس
،ةمخسض يسضاقت ةجوم نم
يف ةقباسسملا مسسحُت مل اذإا
سضعب ناكو ،بعلملا سضرأا

اوحرتقا دق ،ةيدنألا ءاسسؤور
يف ،ا˘ما˘م˘ت م˘سسو˘م˘لا ءا˘غ˘لإا

نكل ،انورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ل˘ظ
ج˘ما˘نر˘˘ب˘˘ل لا˘˘ق ا˘˘ن˘˘ي˘˘فار˘˘غ
ىلع ،«افيتروبسس اكينمود»
ةينو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا يار ة˘ط˘ح˘م
ة˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا» ة˘˘ي˘˘مو˘˘كح˘˘لا
فقوم عم لماعتلل ةديحولا

وه ،عونلا اذه نم ئراط
مسسوم تاقباسسم لامكتسسا

،«ماعلا اذه0202‐9102
ةعومجم سسردن» فاسضأاو
لو˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘لا ن˘˘˘م ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك
عم ل˘ما˘ع˘ت˘ل˘ل ،ة˘ل˘م˘ت˘ح˘م˘لا
ة˘ق˘ير˘ط ل˘سضفأا˘ب ف˘قو˘م˘لا

نكمي له» عباتو ،«ةنكمم
ي˘ف م˘سسو˘م˘لا ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘ي نأا

دحأا اذه ؟ربوتكأا وأا ربمتبسس
ةقيرط اه˘نإا ؟تا˘سضار˘ت˘فلا
مسسوم سسيل داسسفإا بنجتل
ل˘ب ،ط˘ق˘ف0202‐9102
1202‐0202 م˘˘˘˘˘˘سسو˘˘˘˘˘˘م
يف نإا انيفارغ لاقو ،«اسضيأا

،يلاحلا مسسوملا ءاغلإا ةلاح
د˘ق ي˘لا˘ط˘يإلا دا˘ح˘تلا نإا˘ف
يسضاقت ةجوم» نم يناعي
ه˘نأا ر˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي ن˘˘م ل˘˘ك ن˘˘م

كلذ نمسضتي دقو ،«ررسضت
قرف˘لاو ،ة˘ط˘با˘ه˘لا ة˘يد˘نألا
بعللا ةسصرف دقفتسس يتلا
م˘˘˘سسو˘˘˘م˘˘˘لا ،ا˘˘˘˘بوروأا ي˘˘˘˘ف
رطاخنسس» فاسضأاو ،لبقملا

تاسسفانم لق˘ت˘ن˘ت نأا˘ب ا˘ق˘ح
تا˘˘عا˘˘ق ى˘˘لإا ة˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا
سسيمخلا مويو ،«مكا˘ح˘م˘لا
دا˘˘ح˘˘تلا ا˘˘عد ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘˘لا
˘˘مد˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘كل ي˘˘˘بوروألا

،يرودلا تلوطب (افيويلا)
،ةرا˘ق˘لا ءا˘˘ح˘˘نأا ة˘˘فا˘˘ك ي˘˘ف

ا˘˘ه˘˘م˘˘سساو˘˘م لا˘˘م˘˘كت˘˘سسل
فورظلا حبسصت نأا درجمب
نأا افيويلا فاسضأاو ،ةيتاوم
ةقباسسم يأا ءاغلإا ةلاح يف
ا˘م˘بر ا˘ه˘ت˘يد˘نأا نإا˘˘ف ،يرود
ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لا ن˘م مر˘ح˘ت
يرود˘˘لاو لا˘˘ط˘˘بألا يرود
.لبقملا مسسوملا ،يبوروألا

ةنولسشرب عم هلبقتسسم نم نأمزيرغ فقوم ديد–
مجاهم ،نامزيرغ ناوطنأا يسسنرفلا فقوم نع ،ينابسسإا يفحسص ريرقت فسشك

طبترأاو ،ةلبقملا ةرتفلا يف ينولاتكلا يدانلا فوفسص نع ليحرلا نم ،ةنولسشرب
لإا ،اسصرابلا سصيمقب اًدحاو اًماع لمكُي مل هنأا مغر ةنولسشرب ةرداغمب نامزيرغ
مجن افليسس اد رامين لثم نيبعل عم ةيلدابت ةقفسص يف لوخدلاب طبترا هنأا
ةفيحسص بسسحبو ،نليم رتنإا مجاهم زينيترام وراتول وأا نامريج ناسس سسيراب
رادم ىلع ةنولسشرب عم ديج لكسشب ملقأاتي مل هنأا مغر نامزيرغ نإاف ،«اكرام»
وأا بعللا رابتعا يف سسيل ون بماكلا نع ليحرلالإا ،هل ىلوألا رهسشأا ةعسستلا
يدانلا نأا ةحسضوم ،لاسصفنلا يف ناركفي ل نيفرطلا لك نأا تفاسضأاو ،يدانلا
ثيح ،وراتول وأا رامين عم ةيلدابت ةقفسص نم ءزجك همادختسسل ططخي ل اًسضيأا
مسسومل طيطختلا ةبو˘ع˘سص م˘غر ه˘نأا ى˘لإا ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا تت˘ف˘لو ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ي˘ف نو˘كي˘سس نا˘مز˘ير˘غ ل˘ب˘ق˘ت˘سسم نأا ىر˘ي
لازي ل نامزيرغ نأا يه ةينيقيلا رومألا دحأا نأا لإا ،ةيلاحلا ةرتفلاب انوروك سسوريف ءابو يسشفت ببسسب (0202/1202)
فيسصلا يف ةنولسشربل مسضنا يذلا نامزيرغ نكمتو ،ينولاتكلا يدانلا فوفسص رداغي نلو ،ةنولسشرب ططخ يف
.ةارابم73 يف اًفده41 ليجسست نم ،ديردم وكيتلتأا نم وروأا نويلم021 لباقم يسضاملا

عم لسصأوتي مأه تسسو
دتيأنوي Îسسسشنأم م‚

يدان نأا ،سسمأا ،يرابخإا ريرقت ركذ
مجن ليكو عم لسصاوت ،ماه تسسو
مدقتلل اًديهمت ،د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م
،لبقملا فيسصلا يف لمتحم سضرعب
نإا ،ل˘ي˘م ي˘ل˘يد˘لا ة˘ف˘ي˘ح˘سص تلا˘˘قو
لامعأا ليكو عم لسصاوت ماه تسسو
مجن زيسشناسس سسي˘سسكي˘لأا ي˘ل˘ي˘سشت˘لا
هليحر عقوتي ثي˘ح ،د˘ت˘يا˘نو˘ي نا˘م˘لا

وتاكريملا يف رمحلا نيطايسشلا نع
اًلاسصتا ،ماه تسسو ىرجأاو ,لبقملا

ليكو سشتيفيسسي˘ل˘ي˘ف ود˘نا˘نر˘ي˘ف ع˘م
تامولعم ىلع لوسصحلل ،زيسشناسس
دجاوتيو ,هعم دقاعتلا ةيناكمإا نأاسشب
نليم رتنإا فوفسص نمسض زيسشناسس
،دتيانوي رتسسسشنام نم ةراعإا دقعب
ةمسصب كرت يف ةبوعسص دجو هنكل
تلكسشم لظ يف ،ايلاطيإا يف ةزراب
فإا» عقوم ركذو ,ةرركتملا ةباسصإلا
نأا نكمي ل رتنإا نأا «زوين رتنإا يسس
زيسشناسس عم يئاهنلا دقاعتلل هجتي
6.01 وحن يونسسلا هبتار غلبي يذلا

لظ يفو ,ينيلر˘ت˘سسإا ه˘ي˘ن˘ج نو˘ي˘ل˘م
دت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م داد˘ع˘ت˘سسا مد˘ع
نأا ع˘قو˘˘ت˘˘ي ،ا˘˘سضيأا بعل˘˘لا ءا˘˘ق˘˘بإل
لولحب ديدج قيرفل زيسشناسس مسضني
.ةلبقملا تلاقتنلا قوسس

رسضخألأ ليطتسسملأ جرأخ ليب قحسسي لأبيد
ثيراغ يزليولا قيرف ةميزه يف ةبوعسص ،سسوتنفوج بعل لابيد ولواب دجي مل

سسوريف ةحفاكمل تاعربت عمجل ةيريخ ةينورتكلإا ةارابم يف ،ديردم لاير مجن ليب
نم اًرخؤوم لابيد ىفاعتو ،ةلوفطلل ةدحتملا ممألا قودنسص فارسشإا تحت ،انوروك
ةارابملا يف ،ليب ىلع امامت قوفتو ةيلاع ةيونعم حورب رهظ هنكل انوروك سسوريف
زنفيليإا ةسسسسؤوم˘ل كرا˘سشم˘لا كلا˘م˘لا ل˘ي˘ب لا˘قو ,د˘حألا سسمأا ا˘م˘ه˘ن˘ي˘ب ة˘ي˘نور˘ت˘كلإلا
لظ يفو,«يفكي امب اديج نكي مل يعافد» ةينورتكلإلا تاسسفانملل سستروبسسيإا
سسوريف يسشفت ببسسب ملاعلا لوح مدقلا ةرك تاسسفانمو ةطسشنأا مظعم فقوت

نييسضايرلل هيفرتلاو ةيلسستلا سضعب مدقتل ةينورتكلإلا تاسسفانملا تءاج ،انوروك
مهثحبو تويبلا يف سسانلا ءاقبب قلعتي رمألا» ليب فاسضأاو ,ءاوسس دح ىلع روهمجلاو
ءاقبلا انل ىنسست اذإا نكل .كلذ يف ةبوعسص دجيسس لكلا ديكأاتلاب ،هب نوموقي ءيسش نع
لذبي لكلا» ليب فدرأاو ,«حاورألا ذقني اذه نإاف ،عيمجلا ةملسس ىلع ظافحلاو
واسش كول لثم نورخآا نوبعل ناكو ,«هسسفن ةيلسستو تيبلا يف ءاقبلل هدهج ىراسصق
ىلع ايح ثب يذلا ثدحلا اذه نمسض دروفكيب نادروجو نيول ترفلاك كينيمودو
,تنرتنإلا ربع تاعربت للخ نم ،ينيلرتسسإا هينج فلأا71 وحن عمجو ،سشتيوت عقوم
ةارابم نإا ،درازاهو اميزنب ميرك يتيسصخسش نم نيفده لسضفب زاف يذلا لابيد لاقو
.اًريثك ليب اهلسضفي يتلا فلوجلا ةسضاير ربع نكل ةقيرطلا سسفنب ماقتسس ةداعإلا

«مأرغتسسنأ» د– ‘ ودلأنور ىلع فوفتي يدوتأم
ونايتسسيرك يلاغتربلا هقلطأا يذلا ديدجلا يدحتلا ىلإا بعل نم رثكأا مسضنا

ىلع يمسسرلا هباسسح ربع قلطأا دق ودلانور ناكو ،يلاطيإلا سسوتنفوج مجن ودلانور
ةيوقت نيرامت ةيدأاتب هيبحمو هيعباتمل ،ةسشيعملا ةفرغ سسأاك يدحت ،مارغتسسنإا عقوم
لبقو ،ةدع241 ىلع لوسصحلا يف ،ةيناث54 للخ حجن ثيح ،نطبلا تلسضع
هباسسح ربع رسشنو ،هليمز يدحت ،سسوتنفوج طسسو بعل يديوتام زيلب يسسنرفلا

441 ىلع هلوسصحب ودلانور يطخت يف حجن ثيح ،هل ويديف عطقم ،مارغتسسنإا ىلع
سسويسسينيف يليزاربلا نإا ،ةينابسسإلا «اكرام» ةفيحسص تلاقو ،ةيناث54 للخ ةدع
للخ ةدع521 ةيدأاتب ماقو ،ونايتسسيرك يدحت ىلع در ،ديردم لاير حانج روينوج
.ةيناث54

ةيسسأق طورسش طسسو تأبيردتلل دوعت ينأملألأ يرودلأ ةيدنأأ
،تابيردتلا فانئتسسل رسضخألا ءوسضلا ىلع ،يناملألا يرودلا ةيدنأا تلسصح

تاعومجم يف نيبعللا بيردت ةيدنألا هذه نم ددع راتخأاو نينثإلا سسمأا
،انوروك سسوريف راسشتنا نم دحلل ةيسساق ةيزارتحا تاءارجإا طسسو ةريغسص
نإا يرودلا ةطبار تلاقو ،ابيرقت رهسش ةدمل ايناملأا يف مدقلا ةرك تفقوتو
تاجردلل ةبسسنلاب ريدقت لقأا ىلع يراجلا ليرفأا03 ىتح رمتسسيسس فقوتلا
تاعومجم يف هيبعل بيرد˘ت خ˘ي˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب بق˘ل˘لا ل˘ما˘ح رر˘قو ،ى˘ل˘عألا

نايب يف يرافابلا يدانلا لاقو ،سسوريفلاب ةباسصإلا رطاخم نم دحلل ةريغسص
ريهامجلا نأا دكؤوملا نم ،ةي˘ح˘سصلا تادا˘سشرإلا ة˘فا˘ك ع˘ب˘ت˘ن ن˘ح˘ن د˘ي˘كأا˘ت˘لا˘ب»
رارمتسسلا روهمجلا نم نرياب يدان بلطيو ،تابيردتلا روسضح نم ةعونمم
سصاخلا بيردتلا زكرم ى˘لإا مود˘ق˘لا مد˘ع م˘كو˘جر˘نو تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا عا˘ب˘تا ي˘ف
رثكأا ىلإا ايناملأا يف ىودعلا عيرسس سسوريفلاب تاباسصإلا ددع عفتراو ،«يدانلاب
يف سصخسش0061 وحن ةافو يف سسوريفلا ببسست امك ةلاح فلأا001 نم
يف مدقلا ةركل يناملألا داحتلا حسضوأا تابيردتلا ةدوع مغر  ،نآلا ىتح دلبلا
،ةارابملا ةدوعل دعوم دعب ددحتي مل هنإا يسضاملا عوبسسألا

سسوتنفوج ةردأغم نم برتقي سشتينأيب
ةرداغم نم ،سسوتنفوج طسسو بعل سشتينايب ميلاريم ينسسوبلا برتقا
،يراسس ويسسيروام هبردم تاباسسح نم هجورخ دعب ،زوجعلا ةديسسلا فوفسص
يف سسوتنفوج ىلإا لسصو يذلا سشتينايب نأا ،«وتاكريم ويسشتلاك» عقوم ركذو
مودق لبق يلاطيإلا قيرفلا لخاد اًمهم اًرسصنع ناك ،امور نم اًمداق6102 ماع
فدهتسسي ،سسوتنفوجل يسضايرلا ريدملا يسسيتاراب ويباف نأا فاسضأاو ،يراسس
ليحر نأا ىلإا عقوملا راسشأاو ،سشتينايب ليحر ءارو نم ةيلام ةدافتسسا ربكأا قيقحت
نم اًيونسس وروأا نويلم5.11 يلاوح ريفوتب سسوتنفوجل حمسسيسس سشتينايب
نيب تناك اهنأا مغر سشتينايب ةميق نأاب متخو ،3202 يف يهتني يذلا هدقع بتار
ىدأا انوروك ءابو يسشفت نأا لإا يسضاملا يرفيف يف وروأا نويلم56 ىلإا06
نويلم05 ىلإا54 نيب ام اًيلاح هتميق تلسصو ثيح ،نيبعللا ةميق سضفخل
.وروأا

!!أنوروك ببسسب قلعم يبأبم و رأمين ريسصم
را˘م˘ي˘ن ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ر˘ي˘˘سصم نأا ود˘˘ب˘˘ي

ي˘م˘ج˘ن ي˘با˘ب˘م نا˘ي˘ل˘ي˘كو رو˘ي˘˘نو˘˘ج
ىق˘ب˘ي˘سس نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس سسيرا˘ب
مئادلا لدجلا لظ يف اقلعم
ليحرلا يف ا˘م˘ه˘ت˘ب˘غر لو˘ح
،ءارمألا ةقيدح ناردج نع
«بيكيل» ةف˘ي˘ح˘سص تد˘كأا
نأا اهل ريرقت يف ةيسسنرفلا
ىدأا يذ˘لا ا˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
عفديسس ام˘بر طا˘سشن˘لا ف˘قو˘ت˘ل
رامينب ظافتحلل «يج سسإا يب»
نأا تفاسضأاو ،رخآا مسسومل يبابمو
ا˘ه˘سشي˘ع˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘˘مزألا
ةزراب تاقفسص لجؤوتسس ايلاح ملاعلا
تف˘سشكو ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘سصلا ي˘˘ف
ف˘ل˘˘م نأا ا˘˘هر˘˘ير˘˘ق˘˘ت ي˘˘ف «بي˘˘كي˘˘ل»
ر˘ي˘غ ي˘با˘ب˘م نا˘ي˘ل˘ي˘ك ن˘ع ءا˘ن˘غ˘ت˘سسلا

ل˘˘˘˘ك ي˘˘˘˘ف سسا˘˘˘˘سسألا ن˘˘˘˘م حور˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘م
،يدانلا كلم ةبغر ىلع ءانب تلامتحلا
فلمل قرطتلا متي مل هنإا «بيكيل» ةفيحسصل اولاق دقف ،رامين نم نوبرقملا امأا
ةمزأا تادجتسسم وه يليزاربلا بعلل ديحولا لغاسشلاو ،فيسصلا يف ليحرلا

ىلع ائداه نوكيسس لبقملا فيسصلا نأا ودبي» رخآا سصخسش فاسضأاو ،انوروك
رارمتسسلاف ،ءودهب ةرملا هذه فلملا عم لماعتت يج سسإا يب ةرادإا نأا امك ،رامين
يف ةلكسشم دجي نل تقولا سسفن يفو ،رامين بسساني يسسيرابلا قيرفلا عم
بابلا نوحتفي نامريج ناسس سسيراب يلوؤوسسم نأا ثلاث ردسصم تفلو ،«هعيب
،يسضاملا فيسصلا يف ةدوجوم نكت مل ،ةيلام تليهسستب رامين عيب اسضيأا

ديفتسسي امبرو ،نامسسوم نامريج ناسس سسيراب عم يئانثلا دقع يف ىقبتيو
ماعلا اذه فيظنلا يلاملا بعللا حئاول دونب سضعب قيلعت نم يسسيرابلا يدانلا
عم ةيلوألا تاسشقانملا مغر هنأا ىلإا «بيكيل» تراسشأاو ،انوروك ةمزأا ةهجاومل

سضفري باسشلا يسسنرفلا مجاهملا نإاف ،هدقاعت ديدجت نأاسشب يبابم نايليك
.رخآا راعسشإا نيحل ةلجؤوم تافلملا لك ىقبتل ،عرسستلا

يسسيرأبلأ يدأنلأ ةقفر هرأوسشم ءأهنإأ ديري هييروأ
،يزيلجنإلا ريبسستوه ماهنتوت نميأا ريهظ هييروأا جريسس يراوفيإلا علطتي
ربع هييروأا حرسصو ,نامريج ناسس سسيراب ميدقلا هقيرف فوفسصب هتريسسم ءاهنإل
طبتري يذلا يدانلا هنأل ،سسيراب يف يراوسشم ءاهنإا ىنمتأا» :«سسلب لانك» ةانق
ببسسب ايليسسرام ىلإا لاقتنلاب ينطبر سضعبلا نأا ارخؤوم تعبات دقل ،يبلق هب
ىنمتأا تنك» يلودلا بعللا فاسضأاو ,«ئطاخ لكسشب هريسسفت مت يل حيرسصت
يب» «لسصاوو ,«لمتكم ريغ روعسش كانه ،سسيراب يف بحلا نم اديزم دجأا نأا
ملو ،هفوفسص نيب يتريسسم ءاهنإا يملح ،ةلوفطلا ذنم لسضفملا يقيرف يج سسإا
يف يتريسسم ءاهنإا يناكمإاب ناك اذإا» هييروأا درطتسساو ,«ةبغرلا هذه نع لختأا
يف يراوفيإلا بعللا حملأاو ,«ةياغلل اديعسس نوكأاسس ،نامريج ناسس سسيراب

ىقبيسس ،يتريسسم لاوط سسيراب يف ءاقبلا يناكمإاب ناك» هتاحيرسصت ماتخ
نامريج ناسس سسيراب فوفسصب هييروأا بعلو ,«كلذ نع لزانتأا نلو ،يقيرف
قيرفلا بردمل هتناهإا ببسسب لحري نأا لبق7102 ىلإا4102 نم ةرتفلا للخ
.2202 فيسص ىتح دتمي دقعب ماهنتوت ىلإا لقتنيل ،نلب نارول

ربوتكأأ وأأ Èمتبسس ¤إأ دت“ دق ةلوطبلأ نأ دكأأ

«مكأحملل لأقتنلأب ددهم ويسشتلأكلأ »:›أطيإلأ دأ–لأ سسيئر



ةريخألا تاونسس5ـلا لÓخ

ةيلأثملأ ةليكسشتلأ نمسض زرحمو لأطع
نيينفلأ نيبعللأ لسضفأل ةيقيرفإلأ

رتسسسشنام مجن زرحم سضاير ينطولا بختنملا يئانث زجح
يف اناكم ،سسين يدان نميأا ريهظ لاطع فسسوي هليمزو يتيسس
نيينفلا ني˘ب˘عل˘ل ،0202 ى˘لإا5102 نم ةيقير˘فلا ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا
.ةركلاب ظافتحلا ىلع نيرداقلا

نيبعللا سصخت ةمئاق «يلياد لابتوف كيرفأا» عقوم عسضوو
بختنم˘لا ي˘ب˘عل د˘جاو˘ت تفر˘ع ي˘ت˘لاو ةر˘كلا ع˘م ة˘حار ر˘ث˘كألا
.9102 ايقيرفا ممأا سسأاكب ناجوتملا ينطولا

يف حلسص دمحم يرسصملا دجاوت مدع ةمئاقلا تفرعو اذه
يف ةيقيرفإلا ةيبهذلا ةركلاب جوتملا ينام ويداسس زجح نيح
،(لاغنسسلا) يدنام :يلاتلا وحنلا ىلع ةمئاقلا تءاجو ،ةمئاقلا

كيرإا ،(نوريماكلا) ولوكن سسلوكين ،(برغملا) يميكح فرسشاظ
،(برغملا) لافوب نايفسس ،لاطع فسسوي ،(راوفيد توك) يلياب
توك) اهاز ديرفلو ،(سسنوت) ينكاسسملا فسسوي ،(اينيغ)اتياك يبان
.زرحم سضاير ،(لاغنسسلا) ينام ويداسس ،(راوفيد

ب.م.يرسسيإا
ايقيرفإا لطب عم دقاعتلاو ةمزألا لÓغتسسل ىعسست قرفلا

ةيمسسر سضورع ةثلث ىقلتي يرمعلأ نب
بابسشلا بعل ،يرئازجلا يلودلا يرمعلا نب نيدلا لامج يقلت

رمألا قلعتيو .هلبقتسسم سصوسصخب  ةديدج ًارابخأا ،يدوعسسلا
رمألا قلعتيو ،ةيدنأا ةثلث نم هتلسصو يتلا ةيمسسرلا سضورعلاب
نع دعب فسشكي مل يجيلخ ر˘خآاو ن˘ير˘ي˘ب˘ك ن˘ي˘يدو˘ع˘سس ن˘ي˘يدا˘ن˘ب
هقيرف ةرادإا عم ةبعسص ةرتفب لئابقلا ةبيبسش عفادم رميو.همسسا
يف يدانلا تافرسصت سصوسصخب اهرجف يتلا تاحيرسصتلا ببسسب
،ىرخأا رومأاو هسسفنب اهفيلاكت عفد يتلا ةيلمعلا فيراسصم ةيسضق
فلخلا مدتحيل قيرفلا يريسسم ىلع ماركلا رورم رمت مل يتلا
نوكيسسو.ةرادإلاو بعللا نيب دودسسم قيرط ىلإا لسصيو رثكا

نم يدانلا ةرداغمل ةيتاوم ةسصرف مامأا ياد نيسسح رسصن جيرخ
،«ثويللا«ةرداغمو هعم دقاعتلا ديرت يتلا يداونلا ىدحإا ةباوب
يدانلا عم عبارلا همسسوم بعلي سشارحلا ةنيدم نبا نأا ريكذتلل
.1202 ناوج ىتح دقعب هعم طبتريو يدوعسسلا

ز.صس
1202 ناوج يف يهتني هدقع

يدنأم تأمدخب زوفلل يوق يزيلجنأ عأرسص
يدان دئاقو يرئازجلا يلودلا عفادملا يدنام ىسسيع ىحسضأا

يتلا ارتلجنإا يف ةيدنألا نم ديدعلا تامامتهإا نمسض سسيتيب لاير
عافد بلق قلأات لظ يف ،لبقملا مسسوملا  اهفادهأا نمسض تعسضو
. «اغيللا» تاسسفانم يف ينابسسإلا يدانلا ةقفر ينطولا بختنملا

بعل نأا اهريراقت يف «وفيتروبيد ويداتسسا» ةفيحسص تدكأاو
مل اهنا لإا ،يزيلجنإلا يرودلا يف ةوقب بولطم قباسسلا سسمير
ماه  تسسيو  نأا ريكذتلل  ،هعم دقاعتلل ىعسست يتلا يداونلا ركذت
تقو يف ءارحسصلا براحم  مسضب امهمامتها ىدبأا ليف نوتسساو
يتلا  ةنولسشرب  ةروسص يف ةينابسسإا ةيدنأا يلا ةفاسضإلاب  قباسس
ابسسحت انارغلوبلل يفلخلا طخلا م˘ي˘عد˘ت˘ل ن˘ي˘ع˘فاد˘م ن˘ع ثح˘ب˘ت
.لبقملا مسسوملل

ممأا سساكب رسضخلا عم جوتملا ايقيرفإا لطب نأا ،ركذلاب ريدجلا
ةنيدم يدان ةقفر دقعب طبترم يسضاملا ماعلا رسصمب ايقيرفإا
لجأا نم ىرغم سضرع نع ثحبت يتلاو1202ناوج يتح ةيليبسشإا
اهتمزأا نم فيفختلا لجأا نم ةيلاملا تادئاع نم ةدافتسسإلاو هعيب
فقوت ببسسب يدانلاب تقحل ي˘ت˘لا ر˘ئا˘سسخ˘لا سصي˘ل˘ق˘تو ة˘ي˘لا˘م˘لا
.ةسسفانملا

ز.صس
«1غيللا» يف قلأاتلا ةلسصاوم ىلع رسصي

هزيهجتل يندب رسضحم عم دقأعت تأحرف
ةمدأقلأ ةرتفلل

كيبملوأا بعلو يرئازجلا يلودلا تاحرف نيدلا نيز نأا ودبي
سضورفملا يحسصلا رجحلا نم ديفتسسي فيك فرع يسسنرفلا مين
ةسصاخ ةيفارتحإا لكب اهعم لماعت يذلاو ،انوروك ةحئاج  ببسسب
نيبعللا ىلع بلسسلاب دوعت دق يتلا ةيوركلا تاسسفانملا فقوتو
.ةسسفانملا بايغ ءارج

يندب رسضحم بلجب قباسسلا ةمسصاعلا داحتا بعل ماقو اذه
يدافتلو ةيندبلا هتقايل ىلع ظافحلا لجأا نم  ،هتيب ىلإا  سصاخ
سسرام رهسش ذنم يرودلا تايرابم فقوت ءارج بلسسلاب  اهريثأات
هباسسح ىلع اهرسشن ويديف عطاقم يف «ونيز» رهظ امك  ،يسضاملا
ءانف يف ةيدج لكب لمعلاب موقي وهو «مارغتسسنلا»  يف يمسسرلا

يذلا تاحرف نأا ةراسشإلل ،هتيزهاج ىلع ءاقبلا لجا نم هلزنم
ىوتسسم لسضفأا يف دجاوتلا ديري يسسنرفلا مين يدان ناولأاب بعلي
تاسسفانم فانئتسسإا لاح يف ،ديج دودرم ميدقت ىلع لمعلاو
.يسسنرفلا يرودلا

ز.صس

2172ددعلا ^1441 نابعسش41ـل قفاوملا0202 ليرفأا70ءاثÓثلاةصضايرلا

ايقيرفإا بونجب1202 ناك تايفسصت نم ةدوعلا ءاقل فاكلا تجمرب امدعب

لأبقتسسل أهبعلم نم تأظفحتلأ عفر ىلع رسصت يوبأبÁز
أهسضرأأ ىلع رسضÿأ
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دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘تلا د˘˘˘˘ق˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ي م˘˘˘˘˘ل
˘مد˘ق˘لا ةر˘كل يو˘˘با˘˘ب˘˘م˘˘يز˘˘لا
بختنملا لابقتسسا يف لمألا
ى˘ل˘ع ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ي˘ف ،هرو˘ه˘م˘ج ما˘مأاو ه˘سضرأا
ي˘ت˘لا ة˘جودز˘م˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘لا
راطإا يف نيبخت˘ن˘م˘لا ع˘م˘ج˘ت
نم4ـلاو3ـلا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا
ايقير˘فإا م˘م سسأا˘ك تا˘ي˘ف˘سصت
1202.

ةيملعإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشكو
نأا ،سسمأا ةيوبابميز ةيفحسص
دجاوتت ةيل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
لجأا نم نمزلا عم قابسس يف
بعلملا ىلع تاظفحتلا عفر
داحتلا نيكمتل ا˘هز˘ي˘ه˘ج˘تو
بعلملا ليهأات نم يقيرفإلا

ي˘ت˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘لا نا˘سضت˘حاو
لاط˘بأا˘ب ن˘ي˘برا˘ح˘م˘لا ع˘م˘ج˘ت
ن˘م ع˘فر˘˘ل˘˘ل ،9102 اي˘ق˘ير˘فإا

م˘مأا سسأا˘كل ل˘هأا˘ت˘لا ظو˘ظ˘ح
.نوريماكلاب1202 ايقيرفإا

نأا ردسصملا تاذ فاسضأاو
ةركل ةيوبابميز˘لا ة˘يدا˘ح˘تلا
رو˘ط˘ت ى˘ل˘˘ع ف˘˘ق˘˘ت ،مد˘˘ق˘˘لا
ي˘ت˘لا بعل˘م˘لا ي˘˘ف رو˘˘مألا

ميمرت ةداعإا ةيلمعل عسضخت
داحتلا سضفر امد˘ع˘ب ،ة˘ي˘ل˘ك
،«افيفلا» مدقلا ةركل يلودلا
لا˘ب˘ق˘ت˘سسا ،ى˘˘سضم تقو ي˘˘ف
هيسسفانم يوبابميز بخ˘ت˘ن˘م
ىلع ظافحلل مهسضرأا ىلع
نم يناثلا زكرملا زجحلا لمأا
ن˘م ة˘ي˘نا˘˘ث˘˘لا ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
.1202 «ناك» تايفسصت

داحتلل ةعبات ةنجل تماقو
،مد˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘كل ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإلا
ة˘يد˘˘ق˘˘ف˘˘ت ةرا˘˘يز˘˘ب «فا˘˘كلا»
ى˘ل˘ع فو˘قو˘ل˘ل يو˘با˘ب˘م˘يز˘ل

ل˘˘ب˘˘ق بعل˘˘م˘˘لا ة˘˘˘يز˘˘˘ها˘˘˘ج
ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كمإا ي˘˘˘˘ف ل˘˘˘˘سصف˘˘˘˘لا
،همدع نم كان˘ه لا˘ب˘ق˘ت˘سسلا

تار˘˘سشؤو˘˘م˘˘لا ل˘˘ك نأا م˘˘غرو
ةارابملا بع˘ل˘ب ي˘حو˘ت تنا˘ك
نأا لإا ،يو˘˘با˘˘ب˘˘˘م˘˘˘يز جرا˘˘˘خ
ردسصت مل ةيق˘ير˘فإلا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا
رومألا ىقبت هيلعو رارق يأا

ىلع ءاسضقلا نيح ىلإا ةقلعم
،م˘لا˘ع˘لا حا˘ت˘جا يذ˘لا ءا˘بو˘˘لا
نا˘كمو خ˘يرا˘ت ي˘ف ل˘سصف˘ل˘ل
نم ةيقبتملا تايرابملا ءارجإا
ايقيرفإا م˘مأا سسأا˘ك تا˘ي˘ف˘سصت

نأا ،ركذلاب ريدجلاو.1202
دا˘ح˘تلا سسي˘ئر د˘م˘حأا د˘م˘حأا
قبسس ،مدقلا ةركل يقيرفإلا

ءارجإا ناكم يف لسصف نأاو
رئازج˘لا ن˘ي˘ب ةدو˘ع˘لا ةارا˘ب˘م
يتلاو يوبابميز فيسضملاو
لإا ،ايقيرفإا بونج اهنسضتحت
د˘ق ةد˘يد˘ج˘لا تارو˘ط˘ت˘˘لا نا
ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا ل˘˘ع˘˘ج˘˘ت
ي˘ف تقو˘لا نا ا˘م˘ب ،ع˘جار˘ت˘˘ت

يف ،رسضخلا سسفانم حلاسص
لك نم بعلملا زيهجت لاح
.بناوجلا

حأ‚وب ـب همأمتهأ يفني يرسصŸأ يلهألأ ةروث ثادحإا ‘ ركفت
رسضÿا مجنب صساسسŸا نود

نليم ةرأدإلأ
نم رسصأن نب Èتعت
ةيسسأسسألأ زئأكرلأ
ر˘سصا˘ن ن˘˘ب ل˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘سسإا تا˘˘ب

مجن يرئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا بعل˘لا
ز˘˘˘ئا˘˘˘كر˘˘˘لا ن˘˘˘م نل˘˘˘ي˘˘˘م يدا˘˘˘ن
يف قيرفلا ةبيكرت يف ةيسساسسألا

همدق يذلا زيمملا ىوتسسملا لظ
يدا˘ن˘لا ع˘م لوألا ه˘م˘سسو˘˘م ي˘˘ف
يدا˘ن ن˘م ا˘مدا˘ق ،«يدرا˘ب˘م˘˘ل˘˘لا»
.يسضاملا فيسصلا يلوبميإا

ة˘ي˘مل˘˘عإا ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تف˘˘سشكو
بعل لسضفأا نأا ،سسمأا ةيلاطيا
ريغ9102 ايقيرفإا ممأا سسأاك يف
ةيسساسسأا ةعطق تابو ،سسملل لباق
ي˘عا˘سسلا يدا˘ن˘لا ة˘ب˘˘ي˘˘كر˘˘ت ي˘˘ف

ي˘ف ي˘سضا˘م˘لا دا˘ج˘مأا ةدا˘ع˘ت˘سسل
ةرادإلا لعج ام ،لجاعلا بيرقلا
ى˘ل˘ع ةرو˘˘ث ثاد˘˘حإا ي˘˘ف ر˘˘كف˘˘ت
سسمللا نود ةليكسشتلا ىوتسسم
.عيبلل لباقلا ريغ ،رسضخلا مجنب

نأا ،ه˘˘تاذ رد˘˘سصم˘˘˘لا فا˘˘˘سضأاو
نأا ى˘ل˘ع او˘ق˘ف˘˘تا ةرادإلا ءا˘˘سضعأا

لا˘˘˘ن˘˘˘سسرأا فد˘˘˘˘ير يدا˘˘˘˘ن بعل
يف ةيسساسسأا ةعطق تاب قباسسلا
ام عيمجلا ريغت نكميو قيرفلا

ديجلا ىوتسسملا لظ يف ،وه داع
ذ˘ن˘˘م ه˘˘ب ر˘˘ه˘˘ظ يذ˘˘لا تبا˘˘ث˘˘لاو
رظنلا سضغ˘ب م˘سسو˘م˘لا ة˘قل˘ط˘نا

.اهب رم يتلا غارفلا ةرتف نع
ع˘قو˘ن ف˘سشك ،ر˘خآا بنا˘ج ن˘˘م

نلي˘م ةرادإا نأا ،و˘تا˘كر˘ي˘م و˘تو˘ت
نب ـل يلاثملا كيرسشلا نع ثحبت
ا˘م ،ناد˘ي˘م˘لا ط˘سسو ي˘ف ر˘˘سصا˘˘ن

بعل سشتيتي˘كار ع˘سضت ا˘ه˘ل˘ع˘ج
هبتار نأا لإا ،ةمئاقلا يف ةنولسشرب
ام ةقفسصلا ىلع رثؤوي دق يلاعلا

ا˘˘˘˘كو˘˘˘˘ل ع˘˘˘˘سضت ةرادإلا ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ج
.ليدب لحك سشتيردوم

ب.م.يرسسيإا

يف أجديكوأأو روليد
أبعل02 لسصفأأ ةمئأق
يسسنرفلأ يرودلأ يف

بعل روليد يدنا نكمت
مجاهم ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
،يسسنرفلا ه˘ي˘ي˘ل˘ب˘نو˘م يدا˘ن
اجديكوأا ردنسسكلأا ه˘ل˘ي˘مزو
ز˘ت˘ي˘م يدا˘ن ى˘مر˘م سسرا˘˘ح
ة˘م˘ئا˘ق ن˘˘م˘˘سض ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا
ي˘ف ا˘˘ب˘˘عل02 ل˘˘˘˘˘سضفأا
.ي˘˘˘˘˘سسنر˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘لا يرود˘˘˘˘˘˘لا

سسنار˘ف» ة˘ل˘˘ج˘˘م تع˘˘سضوو
02 م˘سضت ة˘م˘ئا˘ق «لا˘ب˘˘تو˘˘ف

يف نوط˘سشن˘ي ن˘يذ˘لا ا˘ب˘عل
نكمتيل ةيسسنرفلا ةلوطبلا
جو˘ت˘م˘˘لا ر˘˘سضخ˘˘لا ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث
9102 ا˘ي˘ق˘ير˘فا م˘مأا سسأا˘كب
ل˘ظ ي˘ف نا˘˘كم ز˘˘ج˘˘ح ن˘˘م
يذ˘˘لا ي˘˘قار˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
.زتيمو هييلبنوم عم هنامدقي

ب.م.يرسسيإا

مجاهم هنوك نم Ìكأا ناديم طسسو هنأا دكأا

لسضفأأو أÒثك مدقلأ ةرك دقتفأأ :زوبدوب
فأدهألأ ليجسست ىلع «تسسيسسألأ» Ëدقت

ي˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘هألا ةرادإا تف˘˘˘˘˘˘˘˘ن
يتلا راب˘خألا ل˘ك ،ير˘سصم˘لا

،ةر˘ي˘خألا ةر˘ت˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف تجار
معد ي˘ف يدا˘ن˘لا ة˘ب˘غر لو˘ح
لل˘˘خ ن˘˘م ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا مو˘˘ج˘˘ه
حا˘ج˘نو˘ب داد˘غ˘ب ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا
ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘˘لا بعل˘˘لا
.يرطقلا دسسلا مجن

ريدم قيفوت ريمأا تفسشكو
يرسصملا يلهلاب تادقاعتلا
درا˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا» ةرادإا نأا ،سسمأا
دقاعتلا يف ركفت ل «رمحألا

م˘عد˘ل حا˘˘ج˘˘نو˘˘ب داد˘˘غ˘˘ب ع˘˘م
ا˘˘ب˘˘سسح˘˘ت ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘لا مو˘˘˘ج˘˘˘ه
لا˘˘قو ،د˘˘يد˘˘ج˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘ل˘˘ل
بسضتقم حيرسصت يف ،قيفوت
د˘ير˘ن ل ن˘ح˘ن» :«ةرووو˘ك»ـل

مدقتن ملو حاجنوب عم دقاعتلا
.«بعللا مسضل سضرعب

نأا ردسصملا تاذ فاسضأاو
ير˘˘سصم˘˘لا ي˘˘ل˘˘هألا مو˘˘ج˘˘˘ه
لظ يف اريبك اماحدزا فرعي
ىلع نيبعللا نم ددع دجاوت

يريجينلاو ،يجداب ويلأا رارغ
بنا˘ج ى˘لإا ،يا˘˘جأا رو˘˘ي˘˘نو˘˘ج
ن˘ع ل˘سضف ،ن˘سسح˘˘م ناور˘˘م
راعملا ورازأا دي˘لو ي˘بر˘غ˘م˘لا
.يدوعسسلا قافتلا ىلإا

ةجاحب يلهألا : ريبوسش
مسضل رلود نويلم02ـل

حاجنوب
بعللا ريبوسش دمحأا دكأا

ق˘با˘سسلا ير˘˘سصم˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
يدان نأا ،يلاحلا يملعإلاو
ل˘خد˘ي م˘ل ير˘سصم˘لا ي˘ل˘هألا
داد˘غ˘ب ع˘م تا˘˘سضوا˘˘ف˘˘م ي˘˘ف
ي˘ف ه˘ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘ل˘ل حا˘ج˘نو˘ب
،ةمدا˘ق˘لا تل˘يو˘ح˘ت˘لا قو˘سس
ةجا˘ح˘ب ق˘ير˘ف˘لا نا ا˘ح˘سضو˘م
م˘ج˘ن م˘سضل م˘خ˘˘سض غ˘˘ل˘˘ب˘˘م˘˘ل
سسرا˘˘ح˘˘˘لا لا˘˘˘قو ،ر˘˘˘سضخ˘˘˘لا
يرسصملا بختن˘م˘ل˘ل ق˘با˘سسلا
ام»:ةيفحسص تاحيرسصت يف
ي˘ف ي˘ل˘هألا لو˘خد ن˘ع ددر˘ت
حاجنوب دادغب عم تاسضوافم
جاتحت ةقفسصلا ،حيحسص ريغ
.«رلود نويلم02 ىلإا

ب.م.يرسسيإا

بعللا زوبدوب سضاير فرتعا
يدا˘ن بعل ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا
دقتفي هنا يسسنرفلا نايتإا تناسس
ع˘سضو˘لا ل˘˘ظ ي˘˘ف ،مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك
ببسسب ملاعلا هفرعي يذلا يلاحلا
،«ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف ي˘˘˘سشف˘˘˘ت
م˘يد˘ق˘ت ل˘سضف˘˘ي ه˘˘نأا ا˘˘ح˘˘سضو˘˘م
ى˘ل˘ع ة˘م˘سسا˘ح˘˘لا تار˘˘ير˘˘م˘˘ت˘˘لا
.تايرابملا يف فادهألا ليجسست

سسيتيب لاير يدان مجن لاقو
تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘سصت ي˘˘˘˘ف ق˘˘˘˘با˘˘˘˘سسلا

˘مد˘ق˘لا ةر˘ك د˘ق˘ت˘فأا »:ة˘ي˘ف˘˘ح˘˘سص
كل˘ع˘ج˘ي برد˘ت˘˘لا نأل ،ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك
يف كئاقدسصأاو كئلمزب يقتلت
،تايرابملا يف كراسشتو قيرفلا

رسشع ذ˘ن˘م اذ˘كه سشي˘ع˘ن ن˘ح˘نو
هذه د˘ق˘ت˘ف˘ن ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘ي ا˘م ن˘ي˘ن˘سس
.«رومألا

وسشوسس يدان مجن ثدحت امك
،فادهألا هل˘ي˘ج˘سست ى˘لإا ق˘با˘سسلا

م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ل˘˘˘سضف˘˘˘ي ه˘˘˘نا ادد˘˘˘سشم
لدب تايرابملا يف «تسسيسسألا»
بعل هنأل فادهألا ليجسست نم
،ا˘م˘جا˘ه˘م سسي˘لو ناد˘ي˘م ط˘سسو
انأا »:نأاسشلا اذهب سضاير حسضوأاو
تار˘˘ير˘˘م˘˘ت˘˘لا م˘˘يد˘˘ق˘˘˘ت ل˘˘˘سضفأا
،فادهألا ليجسست ىلع ةمسساحلا

ى˘مر˘˘م˘˘لا ما˘˘مأا نو˘˘كت ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع
ةر˘ير˘˘م˘˘ت˘˘لا ح˘˘ن˘˘م ع˘˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘سستو
،«ل˘سضفأا اذ˘ه نو˘كي ،ة˘م˘سسا˘ح˘لا

م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ي˘˘سسأار ي˘˘˘ف »:ع˘˘˘با˘˘˘تو
ليجسست نم لسضفأا ،تيسسيسسألا
ناد˘˘ي˘˘م ط˘˘سسو ا˘˘نأا˘˘ف ،فاد˘˘˘هألا

م˘يد˘ق˘ت بحأاو ،ا˘م˘جا˘ه˘˘م تسسلو
 .«ةمسساحلا تاريرمتلا

ب.م.يرسسيإا

ب.م.يرسسيإا

sport@essalamonline.com
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فيطسس قافو وبعل جرخ
ى˘ل˘ع اود˘كأاو م˘ه˘ت˘م˘˘سص ن˘˘ع
ة˘لو˘ط˘˘ب˘˘ل˘˘ل ما˘˘ت˘˘لا م˘˘ه˘˘سضفر
نأا اود˘˘كأا ثي˘˘˘ح ءا˘˘˘سضي˘˘˘ب˘˘˘لا
لاوز˘˘˘لا ي˘˘˘ف أاد˘˘˘ب سضر˘˘˘م˘˘˘˘لا

قبا˘سس ى˘لا دو˘ع˘ت˘سس ةا˘ي˘ح˘لاو
لو˘ق˘ي˘سس قا˘˘فو˘˘لاو ا˘˘هد˘˘ه˘˘ع
˘˘مدا˘˘ق ي˘˘ف ةو˘˘ق˘˘بو ه˘˘ت˘˘ل˘˘م˘˘ك
برتقي هناو ةسصاخ ديعاوملا

رور˘م˘لا ةر˘ي˘سشأا˘˘ت بسسك ن˘˘م
يئاه˘ن˘لا ف˘سصن˘لا رود˘لا ى˘لا
نا امك ةيروهمجلا سسأاك يف
بحا˘سص ن˘ع طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا قرا˘˘ف
ي˘ف دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سش ةدا˘ير˘˘لا
طاقن ثل˘ث ى˘ق˘ب˘ي ة˘لو˘ط˘ب˘لا

يلبودلا ةقرو بعل يلاتلابو
.مهبسسح ادج ةنكمم ىقبت

ةثÓث انمزلي» :موهلد
دجاوتلل ىرخأا عيباشسأا

ةديج ةروشص ‘
انظوظح لك بعلنشسو

» سسأاكلاو ةلوطبلا ‘
دعاسسملا بردملا دكأاو اذه

لوح يسشماه ثيدح يف موهلد

دعوم˘ل ة˘ب˘ي˘ت˘كلا تار˘ي˘سضح˘ت
ى˘ق˘ل˘ت˘˘ن» :لا˘˘ق ثي˘˘ح ةدو˘˘ع˘˘لا
ر˘˘˘يرا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘مو˘˘˘˘ي ل˘˘˘˘كسشب
ا˘م سصو˘سصخ˘ب تا˘هو˘يد˘˘ي˘˘فو
هلل دمحلا بعل لك هب موقي
ىلع ةبسضاوم ةعومجم كلتمن
يدحت˘لا ع˘فر ذ˘ب˘ح˘تو ل˘م˘ع˘لا
يكتسشن ل انلعج يذلا رملا

انمزلي امومع ةيحانلا هذه نم
ءابو راثدنا دعب يفاسضإا لمع
ةثلث نع لقي ل دق «انوروك»
فادهألا سصوسصخب اما عيباسسأا
بع˘ل˘ل د˘ي˘ج قاور ي˘ف ن˘ح˘ن˘˘ف
ةمدقم˘لا ي˘ثل˘ث ن˘م˘سض ة˘قرو
يف اديعب باهذلا لواحن امك
. سسأاكلا

سشامر ماششه

فأدهألأ غولب ةلسصأوم ىلع نورسصيو «سضيبألأ مسسوŸأ» نوسضفري قأفولأ وبعل

فيطشس قافو

هيبعÓل Êدبلا ىوتشسŸا عجارت نم فوختم ينفلا مقاطلا

ةليلم Úع ةيعمج

ةيعم˘ج ي˘ب˘عل بل˘غأا ىر˘ي
ةلوطبلا ةدوع نأا ةليلم نيع
ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ا˘˘˘هرا˘˘˘سسم ى˘˘˘لا
ام لكب يمرلاب مهل حمسستسس
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ل˘جا ن˘˘م نو˘˘كل˘˘م˘˘ي
ةسصاخ قيرفلل ةديج بسساكم
تارم سسم˘خ لا˘ب˘ق˘ت˘سسلا ناو
يفي˘ل˘خ˘لا بكر˘م ي˘ف ة˘ل˘ما˘ك
طا˘ق˘ن دد˘ع ع˘فر˘ب ح˘˘م˘˘سسي˘˘سس
فاد˘ها ن˘م ر˘ي˘غ˘يو «ما˘˘سصل»
يف رامثتسسلا نا امك يدانلا
برقيسس ةيدنألا سضعب جئاتن
ةمد˘ق˘م ن˘م ر˘ث˘كا بيد ءا˘ق˘فر
ثح˘ب˘لا ي˘لا˘ت˘لا˘˘بو بي˘˘تر˘˘ت˘˘لا
ةسسفانم ىلع اهموي نوكيسس
. ةيراق

ديري ةرارغوب
ءاقبلا نامشضل ةدوعلا
ماقرأا قيقحتل غرفتلاو

هتنيدŸ ةيباجيإا
ىد˘˘˘با ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘م

ر˘ي˘ب˘كلا م˘ه˘ف˘˘سسأا نو˘˘ب˘˘عل˘˘لا

ءا˘بو˘˘لا را˘˘سشت˘˘نا ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م˘˘ل
لمعلا نم اولم مهناو ةسصاخ
ةدو˘˘ع˘˘لا نود˘˘ير˘˘يو يدر˘˘ف˘˘˘لا
يعامجلا لمعل˘ل ة˘ي˘ج˘يرد˘ت˘لا

مهتقايل ىلع او˘ظ˘فا˘ح˘ي ى˘ت˘ح
نو˘˘ب˘˘عل˘˘لا ج˘˘لا˘˘ع د˘˘قو اذ˘˘ه
اونقيا ثيح ةلوطبلا تاباسسح
دسصحب ةبلاطم ةيعمجلا نأاب

حمسست ة˘ي˘فا˘سضإا طا˘ق˘ن ثل˘ث
ة˘ف˘سصب ءا˘ق˘ب˘لا نا˘م˘˘سضب ا˘˘ه˘˘ل
نم يلاتلاب ءاهتنلاو ةيمسسر
ي˘سضا˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا سسي˘باو˘ك
د˘يد˘ه˘ت را˘سصنألا سشيا˘˘ع ن˘˘يا
مسسقلا ةري˘ظ˘ح ى˘لا طو˘ق˘سسلا
.يناثلا

سشامر ماششه

ةيرأق ةبترم لجأأ نم ةلوطبلأ ةلسصأوم نولمأأي «مأسصل» وبعل

وطي ميسسن ينيطنسسقلا يسضايرلا يدانلا بعل عم ثيدح يف
لكاسشملا ريظن مسسوملا اذه ةبذبذتم تناك هتايوتسسم نأاب دكا
ناو ةسصاخ مسسو˘م˘لا ة˘ياد˘ب ي˘ف يدا˘ن˘لا ا˘ه˘فر˘ع ي˘ت˘لا ةد˘يد˘ع˘لا
لعج ام وهو بولطملا ىوتسسملا يف نكت مل تاريسضحتلا
» : ددسصلا اذه يف لاق دقو ةردابملا ذخأات ل لكك ةعومجملا
ام وهو مسسوملا ةيادب عم قيرفلا تيب يف ثدح ام ملعي لكلا

انلواح دقف بولطملا ىوتسسملا يف نوكت ل انتاريسضحت لعج
انكرادت هلل دمحلاو انتيزهاج ةيوقت ىلع لمعلاو انتاف ام كرادت
سضعب يف ةلسصاوملا ىلع ةردقلا اندقتفا فسسألل نكلو كلذ
مل يتلاو سسأاكلا يف في˘ط˘سس ة˘ه˘جاو˘م ا˘ه˘م˘هأا ل˘ع˘ل تاءا˘ق˘ل˘لا
. انمدقت ىلع اهيف ظفاحن

انتنيفشس راشسم هيجوت ‘ اÒبك ناك رفانشسلا رود »
» ةديج ةبترم غولبب انتاف ام كرادتل ىعشسنو
رفانسسلا ىلع اريثك ىنثا ثيح هثيدح ينعملا لسصاوو اذه

لخاد مهل مدقملا معدلا للخ نم ةدوعلا ببسس مهنا ادكؤوم
ناو ةسصاخ ةقثلا ةداعتسساب ةبيتكلل حمسس يذلاو رايدلا جراخو
دقتعا » : ينعملا لاق دقو ةلوطبلا لحارم ىدحا يف زتها قيرفلا
ام وهو هرود بعلي ام امئاد قيرف لك يف راسصنألا رود نا

يتلاو انتدوع حاجنإا يف رفانسسلا مهاسس ثيح انقيرف يف هانظحل
ةمهم راودأا بعلو بيترتلا ملسس يف رثكا مدقتلاب انل تحمسس
. ةلوطبلا يف

سشامر ماششه هرواح

ةنيطنشسق بابشش
أنتدوع نكلو فورظلأ ديدعل أبذبذتم نأك يمسسوم » : وطي

» مويدوبلأ ¤أ لوسصولأ ىلع نهأرن أنتلعج ةيوقلأ

ةدوعلا ةلحرم يف ةدكيكسس ةبيبسش قيرفل ةيوقلا ةدوعلا دعب
ناك ةفاسصولا ةبترم للتحاب اداكيسسور ءانبل تحمسس يتلاو
ارخؤوم ثدحلا تعنسص يتلا ةمهملا قاروألا دحا عم ثيدح انل
ةرادإا ركسشا » : لاق ثيح يقوزرم فادهلا وهو هفادهأا للخ نم
ةبوقعلا دعب ةسصاخ ةدوعلاب يل حامسسلا ىلع ةدكيكسس ةبيبسش
دقتعا ةريخألا عبرألا تاونسسلا يف يلع ةسضورفم تناك يتلا
ق˘ير˘ف ي˘ف ي˘ئل˘مزو ي˘˘ئا˘˘بر˘˘قا فو˘˘قوو ي˘˘ئا˘˘قد˘˘سصأا م˘˘عد نا
ةدعاسسم ىلع لمعلاو سضافتنلاب يل حمسس ام وه ةدكيكسس
. ةبيط جئاتن قيقحت يف قيرفلا

يقوزرم ‘ حاجنلاب تللك انتقث » : يراطيق
 « لاونŸا سسفن ىلع هتلشصاوم ىنمتنو

حاجنب ةريبكلا هتداعسس يراطيق سسيئرلا ىدبا هتهج نم
نهار اداكيسسور ةنيدم يف ريثكلا ناو ةسصاخ يقوزرم ةقفسص
دقو ةلماك تاونسس4 ذنم بعلي مل ينعملا نا امب اهلسشف ىلع
ىلع بجي مدقلا ةرك ناديم يف انايحأا » : ددسصلا اذه يف لاق
تايدحتلا سضعبب موقي ناو يدانلا ءابعأا لمحتي نا لوؤوسسم لك
تمق يتلا ةيباجيإلا رومألا نيب نم هلل دمحلاو هديفت دق يتلا
عيم˘ج˘لا سضرا˘ع يذ˘لاو ي˘قوزر˘م بعل˘لا باد˘ت˘نا تنا˘ك ا˘ه˘ب
ةياهنلاو همدقتسسا ينتلعج هتامدخ يف يتقث نا لا همادقتسسا

ىحسضا يذلاو انقيرفل اريبك امعد مدق دقف نوظحلت امك
. بيترتلا لودج ةفاسصو لتحي

سشامر ماششه

ةدكيكشس ةبيبشش

ةدكيكسس ةبيبسش رأسصنأأو ةرأدإل ركسشلأ لك » : يقوزرم
« دوعسصلأ قيق–و مهدأعسسإل أمئأد ىعسسنو

ةلبرغل ،ينفلا مقاطلا ةيعمب دادزولب بابسش قيرف ةرادإا هجتت
ن˘م ادد˘ع نأاو ا˘م˘ي˘سسل ي˘لا˘ح˘لا م˘سسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ع˘م ،داد˘ع˘ت˘لا
مسسوملا ةيادب مهعم دقاعتلا ذنم مهيلع ام اومدقي مل نيبعللا
.يلاحلا

ديب برسضلا يونت ةرادإلا نأا ةسصاخلا انرداسصم نم انملعو
يف يسسفانت قيرف ءانب لجأا نم يلاحلا مسسوملا ةياهن ديدح نم
يفو ،ةرادسصلا يف دجاوتي يدانلا نأاو اميسسل ،مداقلا مسسوملا

معدل ةجاحب دادعتلا نإاف بقللاب جيوتتلاو مسسوملا ءاهنإا لاح
.ةيراقلا ةسسفانملا للخ قيرفلا ناولأا فيرسشت نامسضل

ويرا˘ن˘ي˘سس يدا˘ف˘ت يو˘ن˘ت ةرادإلا نأا ،ه˘تاذ رد˘سصم˘لا فا˘سضأاو
اومدقي مل نيبعل عم دقاعتلا للخ مت يذلاو ،يراجلا مسسوملا
بعللا ىتح وأا ءلدبلا ةكد نيخسستب اوفتكاو ،يدانلل ءيسش يأا

عم «رادم» ةكرسش ةرادإا تررق ام وهو ،فيدرلا قيرفلا عم
.ديدجلا موسسملل يوق قيرف ءانب لجأا نم ينفلا مقاطلا

ب.م.يرشسيإا

دادزولب بابشش
قيرفلأ ةردأغŸ ةحسشرم ةÒثك ءأمسسأأ

مسسوŸأ ةيأهن أومدقي ⁄ نم حيرسستب رأسصنألأ سضعب بلط سضفرت ةرأدإلأ
نهأرلأ تقولأ ‘ ةفأسضإلأ

ةرادإا رفسصألا دارجلا بلاط
عم لسصاوتلا ةرورسضب يدانلا
ل˘جا ن˘م ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع˘˘لا سضع˘˘ب
نلا نم اهعم اهدقاعت خسسف
دودرملا مدقت مل اهناو ةسصاخ
لعج ا˘م و˘هو ا˘ه˘ن˘م و˘جر˘م˘لا
نأاب دكؤوي دانزوب ماعلا ريدملا
ةسصا˘خ د˘ع˘ب ن˘ح˘ي م˘ل تقو˘لا

ظا˘ف˘ح˘لا د˘ير˘ي ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ناو
يتلا ةعومجملا زيكرت ىلع
راوسشم يف لهأاتلا فدهتسست
رملا وهو قافولا ماما سسأاكلا
لم˘ع˘ي ق˘ير˘ف˘لا ل˘ع˘ج˘ي يذ˘لا

مزللا زيكرت˘لا ط˘ب˘سض ى˘ل˘ع

لامكاب قيرفلل حمسسي يذلا
تاءاقلو تلوج نم ىقبت ام
نود نمو ةيعيبط ةروسص يف
.تازه يأا

›وؤوشسم ىلع » : عقعق
اديزم انحنم ةطبارلا

لمعلل تقولا نم
فانئتشسا لبق يعام÷ا

» ةلوطبلا
عم ثيدح انل ناك دقو اذه

دكا ثيح دمحا عقعق بعللا
ىلع نولم˘ع˘ي هؤول˘مزو ه˘نأا˘ب
ةمرو˘ف˘لا ي˘ف ا˘م˘ئاد د˘جاو˘ت˘لا

ى˘ل˘ع ظا˘ف˘˘ح˘˘لا ناو ة˘˘سصا˘˘خ
ن˘هار˘لا تقو˘لا ي˘ف ة˘قا˘˘ي˘˘ل˘˘لا
» : لاق دقو ةيدجلا بلطتي

نودجيسس ةلوطبلا يبعل لك
ةدوعلا دنع ةريبك تابوعسص
يذ˘˘لا ر˘˘ملا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف
نود نم ةيدنألا لك لعجيسس
ةرور˘˘˘˘˘سضب بلا˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘ت كسش
رخا ليجأات يف امدق يسضملا
ىلا نيعوبسسأا وحنل ةلوطبلل
ع˘جر˘ت˘سسي ى˘ت˘ح اذ˘هو ة˘ثل˘˘ث
ثي˘ح ن˘م ه˘ت˘ي˘فا˘ع ع˘ي˘م˘˘ج˘˘لا
. ةيندبلا ةقايللا
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جÈلا يلهأا

رئازجلا ةيدولوم

نع ثحبي زيغن
ةردأنلأ ريفأسصعلأ

قيرفلأ معدل

برد˘˘م ز˘˘ي˘˘غ˘˘ن ل˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ن عر˘˘˘شش
،ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘˘لو˘˘م ق˘˘ير˘˘ف
م˘˘عد ل˘˘جأا ن˘˘م ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘ف
م˘شسو˘م˘˘ل˘˘ل ا˘˘ب˘˘شسح˘˘ت ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
،يو˘ق ق˘ير˘ف ءا˘ن˘ب˘˘ل د˘˘ي˘˘ج˘˘لا

اميشس’ ةشسفانملا ىلع رداق
ع˘˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘ماز˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ي ر˘˘˘˘˘˘مأ’ا نأاو
سسيشسأات ن˘م001ـلا ىركذ˘لا
.يمشصاعلا يدانلا

ا˘˘˘˘نردا˘˘˘˘شصم ن˘˘˘˘م ا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘عو
هجتت ةيدولوملا نأا ةشصاخلا
لÓخ نم ةيجراخلا قوشسلل
ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لا سضع˘˘ب ة˘˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م
˘مو˘ج˘ه˘˘لا م˘˘عد˘˘ل ،ة˘˘قرا˘˘فأ’ا

ز˘˘˘كار˘˘˘م˘˘˘لا سضع˘˘˘بو ة˘˘˘شصا˘˘˘خ
نأاو ا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘شس’ ،ما˘˘˘ع ل˘˘˘ك˘˘˘ششب
ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘˘لا ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسم
رمتشسم عجارت يف رئازجلا

زكري ينفلا مقاطلا لعج ام
.ةقرافأ’ا بلج ىلع
ة˘˘˘˘م˘˘˘˘ه˘˘˘˘م نو˘˘˘˘ك˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘لو اذ˘˘˘˘ه

لظ يف ةلهشس زيغن بردملا
ةقرافأ’ا نيبعÓلا بذبذت
˘˘˘مد˘˘˘ع ل˘˘˘ي˘˘˘لد˘˘˘ب ة˘˘˘ه˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘م
ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك ءادأ’ م˘ه˘م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
ةمزأ’ا اذكو نايحأ’ا سضعب
ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ي ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا
.ماع لكششب قيرفلا

ب.م.يرشسيإا



ةــــنصصرق

مسسوŸأ لأمكإأ ديري ل ةسسأوم
دا˘ح˘تا برد˘م بر˘عأا
نع ةسساوم لامك ةبانع
ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ب˘˘˘كلا هر˘˘˘مذ˘˘˘ت
تئتف ام يتلا فارطألا
لبقت˘سسم ن˘ع ثد˘ح˘ت˘ت
ي˘ف يور˘كلا م˘سسو˘م˘˘لا
نأا˘˘ب د˘˘كأاو ،ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
يذ˘لا ن˘هار˘لا ع˘˘سضو˘˘لا
بلطت˘ي ا˘ندل˘ب ه˘سشي˘ع˘ت
عيمج˘لا دو˘ه˘ج ر˘فا˘سضت
نم دحلا يف ةمهاسسملل
انوروك سسوريف راسشتنا
عوسضوم ةسشقان˘م ل˘ب˘ق
يذلا رارقلا ذاختا لبق نييسضايرك مهتراسشتسسا متي نأاب تقولا سسفن يف اينمتم ،ةينطولا ةلوطبلا
.ىتوملاو ىسضرملا قح يف افحجم هاري

رأرقلأ نورظتني ةيجيأÈلأ
يلها ةرادإا رظتنت

ةرازو ح˘˘ن˘˘م جر˘˘˘ب˘˘˘لا
ة˘سضا˘ير˘لاو با˘ب˘˘سشلا
ر˘˘˘˘˘˘سضخألا ءو˘˘˘˘˘˘سضلا
لاغ˘سشأا ي˘ف عور˘سشل˘ل

ة˘˘ي˘˘سضرألا ة˘˘نا˘˘ي˘˘˘سص
ةبسشوسشعملا
ام ءارج ،ا˘ي˘عا˘ن˘ط˘سصا
رخآا يف هل تسضرعت
مامأا رايدلا لخاد ءاقل
فيط˘سس قا˘فو را˘ج˘لا
سسأا˘˘˘˘˘ك را˘˘˘˘˘طا ي˘˘˘˘˘˘ف
كلذو ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا

قيرفلل ىنسست˘ي ى˘ت˘ح
رطسضيسس هزيهجت مدع نأاو اميسسل ديدج نم ةلوطبلا طاسشن فانئتسسا دنع هناديمب لابقتسسلا
.هيف مسسوملا لامكل داولا سسأار بعلم ىلا لاقتنلا ىلا يلهألا قيرفب

ةيبأبلأ ةرأدإأ
تأطلسسلأ ‘ «أهلسص–»

ة˘ت˘قؤو˘م˘لا ةر˘ي˘سسم˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا سسي˘ئر د˘كأا
نأا لولب يملع˘لا ة˘م˘ل˘ع˘لا ة˘يدو˘لو˘م يدا˘ن˘ل
نم نيترجأا عوبسسألا اذه فرسصتسس ةرادإلا

ةدافتسسا بارتقا دعب ،نيبعللا تاقحتسسم
ةسصسصخملا ةيلام˘لا تا˘نا˘عإلا ن˘م يدا˘ن˘لا
يف افيسضم ةيلحملا تاطلسسلا نم اقباسس
يسضاملا عوبسسألا ثدحت هنأا هسسفن تقولا

ربسصلا ىلإا مهاعدو نيبعللا نم ددع عم
مايقلا يف رخأاتلا ببسس حرسش عم ىرخأا ةرم
بسسا˘ح˘م˘لا نإا لا˘ق ثي˘ح ،ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘˘ه˘˘ب
مل ف˘ي˘ط˘سس ة˘يلو ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ي˘لا˘م˘لا
ببسسب ةناعإلا حير˘سست ة˘ق˘ي˘ثو ى˘ل˘ع ع˘قو˘ي
ف˘ل˘ت˘خ˘م ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘م˘˘لا تاءار˘˘جإلا
.تائيهلا

بقأري Êأرمع
رئأز÷أ نم هيبعل

بردملا ينارمع رداقلا دبع دجاوت مغر
ديدجلا ينسسحلا عا˘فد˘لا يدا˘ن˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا
لإا ،رئازجلاب يحسصلا رجحلا يف يبرغملا
دادزولب بابسش قيرفل قباسسلا بردملا نأا
سصخي اميف ةريبكو ةريغسص لك ىلع فقي

نأا ةيبرغم ةيملعا ريراقت تفسشكو ،هيبعل
م˘سسو˘م˘لا ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا سسأا˘ك بق˘˘ل ل˘˘ما˘˘ح
ىدم ىلع فوقولا ىلع رسصي ،يسضاملا
يذ˘لا ي˘ب˘يرد˘ت˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘ل˘ل م˘ه˘ت˘با˘ج˘ت˘˘سسا

.هعسضو

ةفأسضتسسأ ديرت رسصم
لأيدنوŸأ

ممأا سسأاك ةفاسضتسسا يف رسصم حاجن دعب
ينطولا بختنملا اهب جوت يتلا9102 ايقيرفا
لمعلا يرسصملا داحتلا ررق ،بقللاب يرئازجلا

ةفاسضتسسل حسشرتلاو ،بعلملا زيهجت ىلع
بتكملا وسضع ةدير وبأا لاقو ،0302 لايدنوم
ةركل يقيرفألاو يلودلا نيداحتلل يذيفنتلا
ف˘ل˘م˘ب مّد˘ق˘ت˘لا ن˘م بر˘ت˘ق˘ت ر˘˘سصم نأا مد˘˘ق˘˘لا
م˘لا˘ع˘لا سسأا˘ك ة˘لو˘ط˘ب ة˘فا˘سضت˘˘سسل ح˘˘tسشر˘˘ت˘˘لا

0302.

رحتنأ سسÁر بيبط

دحأا يف اهعئاقو ترج ،ةفسسؤوم ةثداح يف
د˘حأل ط˘ب˘سضلا˘بو ي˘سسنر˘ف˘˘لا يرود˘˘لا ة˘˘يد˘˘نأا

˘مد˘قأا ن˘يأا ،ي˘سسنر˘ف˘لا سسم˘ير يدا˘ن ي˘ف˘˘ظو˘˘م
قيرفلاب سصاخلا بي˘ب˘ط˘لا سسي˘لاز˘نو˘غ را˘نر˘ي˘ب
هت˘با˘سصإا ن˘م هد˘كأا˘ت د˘ع˘ب ه˘تا˘ي˘ح˘ل د˘ح ع˘سضو˘ب
ةفيحسص تد˘كأاو ،د˘يد˘ج˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب
ةلاسسر كرت بي˘ب˘ط˘لا نأا ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا «بي˘كي˘ل»
،ءابولاب هتباسصإا وه هراحتنإا ببسس اهيف حسضوأا

ةقفر يحسصلا رجحلل ينيتسسلا عسضخو اذه
.سسوريفلاب يرخألا يه تبيسصأا يتلا هتجوز

qarsana@essalamonline.com
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يركسسب عم دعب ل◊أ ¤إأ لسصي ⁄ سشيعرق
عا˘˘فد سسي˘˘ئر بغر˘˘ي

سشيعرق رهاطلا تنانجات
ةحارلا ةرتف للغتسسا يف
ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ة˘˘˘يرا˘˘˘˘ب˘˘˘˘جإلا
ع˘˘˘م ل˘˘˘ح˘˘˘ل ل˘˘˘سصو˘˘˘ت˘˘˘لا
ىفطسصم لاقملا بردملا
ى˘ن˘سست˘ي ى˘˘ت˘˘ح ير˘˘كسسب

جار˘خ˘ت˘سسا يدا˘ن˘لا ةرادإل
ي˘لا˘ح˘لا برد˘م˘˘لا ةزا˘˘جإا

هنأاو ةسصاخ ،يواز ميرك
ن˘˘˘ي˘˘˘تارا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘با˘˘˘˘ت
عيرسس ما˘مأا ن˘ي˘ت˘ي˘سضا˘م˘لا

ةملعلا ةيدولومو نازيلغ
ام وهو ةلماك هتاقحتسسم ىلع لوسصحلا طرتسشا يمسصاعلا ينقتلا نأا ركذي ،تاجردملا نم
.سضرغلاب يفت يتلا ةيلاملا ةلويسسلا كلتمي ل هنا امب سشيعرق طرو
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ءأبولأ للغتسسإأ ديرت يوبأبÁز
يوبابميز˘لا دا˘ح˘تإلا مأا˘سسي م˘ل

ءارجإا ة˘لوا˘ح˘م ن˘م مد˘ق˘لا ةر˘كل
ىلع يرئازجلا بختنملا ةارابم
ةمداقلا ة˘لو˘ج˘لا لل˘خ ه˘ي˘سضارأا

تدكأا ن˘يأا ،نا˘ك تا˘ي˘ف˘سصت ن˘م
نأا ة˘ي˘ل˘˘ح˘˘م ة˘˘ي˘˘مل˘˘عإا ردا˘˘سصم
يوبابميز يف ة˘يور˘كلا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا
ف˘˘قو˘˘ت ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘سسلا د˘˘ير˘˘ت
سسور˘ي˘˘ف بب˘˘سسب تا˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا

ز˘ي˘ه˘ج˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ل˘ل ا˘نورو˘ك
لجا نم تقو عر˘سسأا˘ب م˘ه˘ب˘ع˘ل˘م
ىل˘ع ا˘ي˘ق˘ير˘فا لا˘ط˘با لا˘ب˘ق˘ت˘سسإا
ةتغابمل ة˘لوا˘ح˘م ي˘ف ا˘ه˘ي˘سضارا
ق˘با˘سسلا ا˘هرار˘ق ءا˘غ˘˘لإاو فا˘˘كلا
.دياحم دلب يف ةارابملا بعلب
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رسصعلا

05:32

رهظـلارجفلا

12:5816:16

برغŸا

18:51

ءاسشعلا

20:14

ةلسصلأ تيقأوم

يسسنرفلأ يرودلأ يف أبعل02 لسصفأأ ةمئأق يف أجديكوأأو روليد^
يدنأم تأمدخب زوفلل يوق يزيلجنأ عأرسص^

نمسض زرحمو لأطع
ةيلأثملأ ةليكسشتلأ
لسضفأل ةيقيرفإلأ
نيينفلأ نيبعللأ

جÈلا يلهأا ةدكيكسس ةبيبسشفيطسس قافو

لوألا مهفده دوعسصلا قيق– نأا دكأا

ةرأدإل ركسشلأ لك» :يقوزرم
ىعسسنو ةدكيكسس ةبيبسش رأسصنأأو
«دوعسصلأ قيق–و مهدأعسسإل أمأد

حيرسستب رأسصنألأ سضعب بلط سضفرت ةرأدإلأ
نهأرلأ تقولأ ‘ ةفأسضإلأ أومدقي ⁄ نم

هيبعÓل Êدبلا ىوتسسŸا عجارت نم فوختم ينفلا مقاطلا

«سضيبألأ مسسوŸأ» نوسضفري قأفولأ وبعل
فأدهألأ غولب ةلسصأوم ىلع نورسصيو

ةريخألا تاونسس5ـلا لÓخ

2172ددعلا ^1441 نابعسش41ـل قفاوملا0202 ليرفأا70ءاثÓثلا

ايقيرفإا بونجب1202 ناك تايفسصت نم ةدوعلا ءاقل فاكلا تجمرب امدعب

تأـظفحتلأ عــفر ىـلع رـسصت يوبأبÁز
أهسضرأأ ىلع رسضÿأ لأبقتسسل أهبعلمنم


