
40 صص

هب لومعملا عيزوتلا راسسم ىلإا ةدوعلاب رمأا قيزر
بعسشلا ةمÓسس ىلع اظافح ايدايتعا

«فوــــكنيصشÓك» سشاصشر طــبصض
عنصصلا ةيديلقت لبانق3 ريمدتو

ةــــفلجلاو سسادرــــموبب
50صص
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هماهم تيهنأا يذلا راسشب دمحم ءاولل افلخ

« ecnarF riA» و«airibi riA» لفكتلا اتسضفر
انتيلسصنق نم مهليحرت صصيخرت مهلمح مغر مهب

ادعوم ددحت ةيبرتلا ةرازو
قح’ تقو يف هل اديدج

تابثإا ناحتما ليجأات
نيملعتملاب سصاخلا ىوتصسملا

40 صص«انوروك» ببصسب دعب نع

 ةربتعم ةيمك زجحو تاردخم راجت31 فيقوت
تاسسولهملاو جلاعملا فيكلا نم

 ةايحب ىدوأا رورم ثداح464 لجأا نم تلخدت
نيرخآا415 حرج يف ببسستو اسصخسش21

نويزفلتلا ىلع صسوردلا صضوعت نأا ةلاحتسسإا دكأا
مسسقلا يف ةمدقملا كلت

ايلاح لصصفلا ربتعي «تصسابانكلا»
هناوآ’ قباصس تاناحتم’ا خيرات يف

40صص

انطاوم002 ي˘˘˘˘˘لاو˘˘˘˘˘ج د˘˘˘˘˘سشا˘˘˘˘˘˘ن
كرويوين راطمب نيقلاع ايرئازج
،ةيكيرمأ’ا ةدحت˘م˘لا تا˘ي’و˘لا ي˘ف
دي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا صسي˘ئر
،نطولا صضرأا ىلإا مهؤوÓجإا ،نوبت

يف ةيوج˘لا ة˘حÓ˘م˘لا ق˘ي˘ل˘ع˘ت بق˘ع
ح˘ب˘˘ك˘˘ل يزار˘˘ت˘˘حإا ءار˘˘جإا˘˘ك م˘˘لا˘˘ع˘˘لا

.«انوروك» صسوريف يسشفت

نم ةعونمم نحاطملا
عيب نم ادعاصصف مويلا

نينطاوملل ةرصشابم ديمصسلا
40 صص

ةيليومتلا تاردقلا عفر ىلع زكترت
اههاجت ةيلاملا تاسسسسؤوملاو كونبلل

تاءارجإا ذختي رئازجلا كنب
تاصسصسؤوملا ةدئافل ةيئانثتصسا

«انوروك» نم ةررصضتملا ةيداصصتق’ا

50صص

رجحلا تاءارجإ’ «مراصصلا» قيبطتلاب ة’ولا رمأاي دارج
40 صصنيفلاخملا لك دسض ةينوناقلا تابوقعلا طيلسست ىلع ددسش

دمحم ءاوللا نيعي نوبت سسيئرلا
لامعتصس’ا ةرئادل اصسيئر يدياق

سشيجلا ناكرأ’ ريصضحتلاو

30صص

راطمب نوقلاع يرئازج002
نوبت سسيئرلا نودصشاني كرويوين

نطولا سضرأا ىلإا مهئÓجإا

30 صص

30صص

ةلصصاوتم رييغتلا ةلمح..«انوروك» ةمزأا مغر
قباسسلا ماظنلا نم ًءامسسأا تحازأا ةيلحم ىرخأاو ةيرازو تاعاطق تسسم ماهملا ءاهنإا ميسسارم نم ةلمج

تلجأا ةيندملا ةيامحلا حلاصصم
تايفصشتصسملا ىلإا ىصضرم60101

يحصصلا رجحلا تارتف يف



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

رششنلا لوؤوشسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طشسولا عبطلا
قرششلا عبطلا

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

APDK lruE :قرششلا عيزوتلا
moc.enilnomalasse@bup:راهششإلا

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

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

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

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

ةنيطنشسق  –  ةيعانشصلا ةقطنملا ةفاحشصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روشصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لشصت يتلا

اهباحشصأا ¤إا درت ل
 ترششن ءاوشس
رششنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
عنصصي يبوهيم

ءانثتصس’ا

ةبهلا يف نيمهاصسملا لك هجوت تقو يف
يف ةلودلا دوهج معدل ةينطولا ةينماصضتلا

تاباصسحلا ىلإا ،«انوروك» صسوريف ةبراحم
اذهل ةيمومعلا تاطلصسلا اهتصصصصخ يتلا
نيمأ’ا ،يبوهيم نيدلا زع عنصص ،صضرغلا
،ءا˘ن˘ث˘ت˘صس’ا «يد˘نرأ’ا» ـل ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب ما˘ع˘لا

ةر˘صشا˘ب˘م ه˘ب˘تار ن˘م ر˘ه˘صشب عر˘ب˘ت ا˘مد˘ن˘˘ع
.نطولا تايدلب ىدحإا يف ةفاظنلا ناوعأ’

ةعانصصلا ريزو
ةكيرب ‘ بولطم

ةكرصش صشيعت ،«انوروك» ةمزأا زع يف
يف ةكيرب ةنيدمب «ابليف» نيولتلاو جيصسنلا

ةيفلخ ىلع ،ناكرب ةهوف ىلع ،ةنتاب ةي’و
تعفد ،لامعلاو ةرادإ’ا نيب ةيديدح ةصضبق
ن˘ع بار˘صضإا ي˘ف لو˘خد˘لا ى˘لإا ن˘ير˘ي˘˘خأ’ا
تاصسرامملا» ـب هومصسأا امب اديدنت ،لمعلا

ر˘يد˘م ا˘ه˘ب مو˘ق˘ي ي˘ت˘لا «ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘˘لا ر˘˘ي˘˘غ
نأا اهنع ليق يتلا هترادإا اذكو ،ةكرصشلا
،بولطملا ىوتصسم˘ل˘ل ى˘قر˘ي ’ ا˘هر˘ي˘ي˘صست
ةرازو ىلإا بلاطم˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ن˘ي˘ع˘فار
برقأا يف لح داجيإا يف نيلمآا ةعانصصلا
.لاجآ’ا

معدت زور نيراك
Úيرئاز÷ا

،ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ه˘ب تصصخ يو˘ن˘ع˘م م˘عد ي˘˘ف
،رصشورصسيد نوج ةجوز ،زور نيراك ترصشن
ر˘ب˘ع ةد˘ير˘غ˘ت ،ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ي˘كير˘مأ’ا ر˘ي˘˘ف˘˘صسلا

لمعنل» اهيف تبتك ،«رتيوتلا» ىلع اهتحفصص
ةمزأ’ا هذه نم هللا ءاصش نإا جرخن ىتح ايوصس
يتدوع نيح ريخب عيمجلا نوكي نأا ىنمتأا..
نكلو بعصص فرظلا ملعأا» تفاصضأاو ،«رئازجلل
ايوصس لمعن ول نيملاصس جرخن هللا ءاصش نإا
ل˘كلا تادو˘ه˘ج˘م لد˘˘ب˘˘نو مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك ل˘˘كلا

،ريفصسلا ةجوز تعصضوو ،«مدقلا ةرك قيرفلاك
تمتتخاو،kerad af _kylhk # جاتصشاه
ةريبك تادوهجم تلذب» ةديرغتلا  ،زور نيراك
.«ةيبرعلا يتغل نيصسحتل

ةيŸاعلا ةحصصلا ةمظنم
ايقيرفإا فصصنُت

،صسوصسيربيغ موناهدأا صسورديت روتكدلا نادأا
،ةيم˘لا˘ع˘لا ة˘ح˘صصلا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘ل م˘لا˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا
نكمي هنأا ىلإا اوراصشأا نييصسنرف ءابطأا تاقيلعت
يف «انورو˘ك» صسور˘ي˘ف˘ل دا˘صضم حا˘ق˘ل را˘ب˘ت˘خا
لاقو ،«ةيرصصنعلا» ـب مهتجرخ فصصوو ،ايقيرفإا

ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا ة˘عاذإ’ا ة˘ئ˘ي˘ه ه˘تدروأا ا˘م˘ل ا˘ق˘فو
«CBB»،»’ ةحاصس ايقيرفإا نوكت نلو نكمي
.«حاقل يأ’ رابتخا

qarsana@essalamonline.com
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نويلÙا نولوؤوصسŸا قحتلإا
مث ،ني˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘ما˘ع د˘ع˘ب

تارا˘˘طإاو ،نو˘˘˘ب˘˘˘ت صسي˘˘˘ئر˘˘˘لا
اذ˘كو ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا ة˘˘صسا˘˘ئر
ة˘ير˘يد˘م˘لاو ،صشي˘ج˘لا تادا˘ي˘ق
،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ن˘˘مأÓ˘˘ل ة˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا

ءارد˘م ،ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لاو
اذ˘كو ،ة˘ي˘مÓ˘˘عإا تا˘˘صسصسؤو˘˘م
ق˘˘ح˘˘ت˘˘لإا ،ن˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘صس ءارزو
ةب˘ه˘لا˘ب نو˘ي˘ل˘ح˘م نو˘لوؤو˘صسم
ةيمارلا ةعصساو˘لا ة˘ي˘ن˘ما˘صضت˘لا
ي˘ف ة˘لود˘لا دو˘ه˘˘ج م˘˘عد ى˘˘لإا

صسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف د˘˘˘˘صض ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘ح
ءاصضعأا ررق ثيح ،«انوروك»
ةحفاكم تاردابم ةدئافل ،لماك رهصش بتارب عربتلا لÓج د’وأا ةيدلبل يدلبلا يبعصشلا صسلجملا

.ةردابملا هذه يف طارخن’ا ىلإا عمتجملا حئارصش ةفاك نيعاد ،ءابولا اذه

درت ةيندŸا ةيام◊ا
ةماعلا ة˘ير˘يد˘م˘لا تدر

ىلع ،ةي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل
ةل˘ث˘م˘م˘لا ه˘تر˘صشن و˘يد˘ي˘ف
صصو˘صصخ˘ب ،لاو˘ُن نا˘م˘˘يإا

ة˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ناو˘˘عأا صضفر
لجأا نم لخدتلا ،ةيندملا
د˘ع˘ب ا˘ه˘لز˘ن˘م با˘˘ب ح˘˘ت˘˘ف
ل˘خاد حا˘ت˘ف˘م˘˘لا را˘˘صسكنا
صسيل ه˘نأا ةد˘كؤو˘م ،ل˘ف˘ق˘لا

،باوبأ’ا حتف اهماهم نم
دو˘˘˘˘جو ة˘˘˘˘لا˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘˘ف ’إا
تي˘ب˘˘لا ل˘˘خاد صصا˘˘خ˘˘صشأا

،ر˘˘ط˘˘خ˘˘ل˘˘ل ن˘˘ي˘˘صضر˘˘ع˘˘˘م
يف ىتح هنأا ىلإا تراصشأاو
تيبلا نوكي امل ت’اح
دجويو ناكصسلا نم لاخ
،نا˘˘كصسلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘ط˘˘˘خ
وأا ةطرصشلا نم روصضحو بلطب لخدتلا نوكي ،كلذ هباصش امو رايهن’ا رطخ ،قيرح ع’دناك
.كلذ رمأ’ا بلطت اذإا ةيروهمجلا ليكو ىتحو ،ينطولا كردلا

! .. تاصسوÒفلا ةرهاق
رمعلا نم غلبت ةيلاطيإا ةرمعم تعنصص

هجو ىلع اهدÓب يف ثدحلا ماوعأا401
،هر˘˘صسأا˘˘ب م˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘فو صصو˘˘˘صصخ˘˘˘لا

ع˘˘قاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘م˘˘صسد ةدا˘˘م ترا˘˘صصو
ا˘مد˘ع˘ب كلذو ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘صصاو˘˘ت˘˘لا
،«انوروك» صسوريفب ةباصصإ’ا نم تفاعت
ازنولف˘نإ’ا ة˘جو˘م ن˘م ا˘ق˘با˘صس ا˘ه˘تا˘ج˘نو
ةايح˘ب تدوأا ي˘ت˘لا ة˘كا˘ت˘ف˘لا ة˘ي˘نا˘ب˘صسإ’ا
تحب˘صصأا ه˘ي˘ل˘عو ،8191 ة˘˘ن˘˘صس ف’آ’ا
ن˘م ى˘فا˘ع˘ت˘ت ةر˘م˘ع˘م ر˘ب˘كأا ة˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
ا˘ه˘ل˘ب˘ق تي˘ف˘صش نأا د˘ع˘ب ،«91 ‐دي˘فو˘ك»
.دحاو ماعب اهرغصصت ةيناريإا ةديصس

! .. رباıا برح
رهظأا دق «انوروك» ءابو ناك اذإا
لودلا نيب ةنحاطلا برحلا نم ًءزج
تا˘ما˘م˘كلا تا˘ق˘ف˘صص صصو˘˘صصخ˘˘ب
ي˘ت˘لا صسف˘ن˘ت˘لا ةز˘˘ه˘˘جأاو ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
ة˘ير˘كصسع قر˘ف ا˘ه˘ق˘˘فار˘˘ت تح˘˘صضأا

ابرح نإاف ،اهتقرصس نم افوخ ةينمأاو
ىوتصسم ىلع تعلدنا ةيرصس ىرخأا
نأاصشب ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا ة˘ي˘ب˘ط˘لا ر˘با˘خ˘م˘لا
‐ديفوك» دصض ةي˘جÓ˘ع˘لا ا˘ه˘برا˘ج˘ت
ىلإا رظنلاب ةوارصض دصشأا دعت «91
يتأات يتلا ةيلا˘م˘لا تا˘نا˘هر˘لا م˘ج˘ح
.اهئارو نم



،ير˘ق˘م قازر˘لا د˘ب˘˘ع دا˘˘صشأا
،ملصسلا عمتجم ةكرح صسيئر
زيزعلا د˘ب˘ع ة˘مو˘كح دو˘ه˘ج˘ب

ي˘صشف˘ت ة˘ح˘فا˘˘كم ي˘˘ف ،دار˘˘ج
يف «انوروك» صسوريف ةحئاج
لا˘ق ا˘م˘ك ا˘˘ه˘˘نأا م˘˘غر ،ا˘˘ندÓ˘˘ب
ى˘ل˘ع ا˘ب˘ع˘صص ا˘ع˘˘صضو تثرو»
لمحتت لازت ’ ةدعصصأ’ا ةفاك
.«نآ’ا ىتح هتاعبت

لÓ˘˘˘˘خ ير˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘م ح˘˘˘˘˘صضوأا
صسمأا لوأا ءا˘˘صسم ه˘˘ط˘˘ي˘˘˘صشن˘˘˘ت
نأاب ،ةيصضارتفإا ةيفحصص ةودنل
دو˘˘ه˘˘ج˘˘لا م˘˘غرو ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا
ةحئاج ةهباجم يف ةلوذبملا
تل˘ج˘صس ا˘ه˘˘نأا ’إا ،«ا˘˘نورو˘˘ك»
تهب˘ن ي˘ت˘لا صصئا˘ق˘ن˘لا صضع˘ب
نم ر˘ي˘ث˘كلا ي˘ف «صسم˘ح» ا˘ه˘ل
نأا ّ’إا كلذ عم» لاقو ،تارملا
نم نولمعي ةموكحلا ءاصضعأا
صسوري˘ف˘لا را˘صشت˘نا ح˘ب˘ك ل˘جأا
لك مزه يذلا ريطخلا يجاتلا
.«ملاعلا

صسي˘˘ئر عر˘˘˘ب˘˘˘ت نأا˘˘˘صشبو
د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا

م˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا ءا˘˘˘صضعأاو ،نو˘˘˘ب˘˘˘ت
حلاصصل مهب˘تاور˘ب ي˘مو˘كح˘لا
ةحفا˘كم˘ل صصا˘خ˘لا با˘صسح˘لا

يه» ،ير˘ق˘م لا˘ق ،ءا˘بو˘لا اذ˘ه
ا˘˘ه˘˘ب ةدا˘˘صشإ’ا بج˘˘ي ةردا˘˘ب˘˘م
كلذك ركذن نأا بجي نكلو
ءاطصسب صسانأاو نيلصضانم عربت
نم اوعاطتصسإا ا˘مو م˘ه˘ب˘تاور˘ب
.«تادعاصسم

يف لوأ’ا لجرلا زربأاو اذه
ه˘˘ت˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘كصشت نأا˘˘˘ب ،«صسم˘˘˘ح»
راهن ليل لغت˘صشت ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا
ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م دو˘˘˘ه˘˘˘ج م˘˘˘˘عد˘˘˘˘ل
ا˘ه˘ل نأا ا˘ح˘صضو˘م ،«ا˘نورو˘˘ك»
صسي˘صسأا˘ت ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك د˘ي˘لا˘ق˘˘ت
يتلا تامظنملاو تايع˘م˘ج˘لا

ديدعلا دصصر مت اهلÓخ نم
م˘ت˘˘ي˘˘صس ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ب˘˘ه˘˘لا ن˘˘م
ةليلقلا مايأ’ا لÓخ اهؤواصصحإا
اهدعب هجوت نأا ىلع ةلبقملا
.اهقحتصسي نمل

ن˘م ه˘ت˘˘كرا˘˘صشم نأا˘˘صشبو
نم يبطلا عاطقلا يف اهمدع
ى˘˘صضر˘˘م˘˘لا ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘˘م ل˘˘˘جأا

صسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘˘با˘˘˘˘صصم˘˘˘˘لا
دكأا ،بيبط هنوك ،«انوروك»
اذ˘ه نأا˘ب ،ير˘ق˘م قازر˘لا د˘ب˘ع
كردتصسيل ،ادج هفرصشي رمأ’ا
نو˘كأا نأا ي˘ن˘ن˘كم˘ي ’» Ó˘ئا˘˘ق
ى˘ف˘صشت˘صسم˘˘لا ي˘˘ف اد˘˘جاو˘˘ت˘˘م
ة˘˘˘ف˘˘˘˘صصلا كل˘˘˘˘مأا ’ ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘نأ’
ةموكحلا وعدأا اذهل ،ةينوناقلا
بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لإا ي˘˘˘ل حا˘˘˘م˘˘˘صسل˘˘˘ل

’ ن˘˘يذ˘˘لا ءا˘˘ب˘˘طأ’ا تار˘˘˘صشع
قا˘ح˘ت˘ل’ا˘ب ل˘م˘ع˘لا نو˘لواز˘˘ي
.«ايعوطت ةيبطلا مقطأ’اب

،يرقم عفاد رخآا قايصس يفو
امئاد اهنأاب ادكؤوم هتكرح نع
د˘يد˘ن˘ت˘لا˘ب ة˘قا˘ب˘صسلا تنا˘ك ا˘م
ةينوناقلا ري˘غ تا˘صسرا˘م˘م˘لا˘ب
،نيي˘صسا˘ي˘صسلا ءا˘ط˘صشن˘لا ها˘ج˘ت
تاصسرامملا صضعب نإا ازربم
قباصسلا ماظنلا نع ةثوروملا

ىلإا اريصشم ،ةدوجوم تلازام
تاحÓصصإا يف ناك لمأ’ا نأا

.دوجوم
ح.ميلسس

watan@essalamonline.com
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ةيماصسلا تاراطإ’ا تررق
طا˘ب˘صضلاو ،ي˘ن˘طو˘لا ن˘مأÓ˘ل
،ةيندملا ةيا˘م˘ح˘ل˘ل نو˘ما˘صسلا

صسلجم ةاصضقو تاراطإا اذكو
نم رهصشب عربتلا ،ةبصساحملا

ةلودلا دوهجل امعد ،مهبتار
صسور˘˘˘ي˘˘˘ف ة˘˘˘˘برا˘˘˘˘ح˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف
.«انوروك»

ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا تن˘ل˘عأا
ن˘˘˘ع ،ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘مأÓ˘˘˘˘ل
ل˘ك رار˘غ ى˘ل˘ع ا˘ه˘ت˘م˘ها˘صسم
معد يف ،ةلودلا تاصسصسؤوم
،«ا˘نورو˘ك» ة˘برا˘ح˘م دو˘˘ه˘˘ج
ةيماصسلا اهتاراطإا عربتب اذهو
يز˘كر˘م˘لا ىو˘ت˘صسم˘لا ى˘˘ل˘˘ع
رهصشب يل˘ح˘م˘لاو يو˘ه˘ج˘لاو
هعفد متيصس يذلاو مهبتار نم
ن˘˘ما˘˘صضت˘˘لا تا˘˘˘با˘˘˘صسح ي˘˘˘ف
اذهل ةحوت˘ف˘م˘لا91‐ديفوك
اهل نايب يف ةزربم ،صضرغلا

تم˘˘˘ل˘˘˘˘صست صسمأا لوأا ءا˘˘˘˘صسم
هذه نأا ،هنم ةخصسن «مÓصسلا»
صسكع˘ت ة˘ي˘ن˘ما˘صضت˘لا ة˘ّب˘˘ه˘˘لا

ةو˘˘˘خأ’او ن˘˘˘ما˘˘˘صضت˘˘˘˘لا حور
عمتجملا زيمت يتلا ةليصصأ’ا
لمأا ةلاصسر لثمتو يرئازجلا
نمأ’ا يبصستنم فوقو دصسجت

يف مهدلب ءانبأا عم ينطولا
هذه نيربت˘ع˘م ،فور˘ظ˘لا ل˘ك
هتاذ ردصصملا فيصضي ‐ ةبهلا
م˘˘ه˘˘تا˘˘˘ب˘˘˘جاو ن˘˘˘م ا˘˘˘ب˘˘˘جاو ‐
.ةينطولا

طا˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘صضلا رر˘˘˘˘˘قو اذ˘˘˘˘˘ه
،ةيندملا ةيا˘م˘ح˘ل˘ل نو˘ما˘صسلا

،ن˘˘ي˘˘يز˘˘كر˘˘م ن˘˘ير˘˘يد˘˘م ن˘˘˘م
اصضيأا مه ،تاي’ولا يريدمو
م˘عد˘ل ر˘ه˘صش بتار˘ب عر˘ب˘˘ت˘˘لا

ءابو ةهجاومل ةلودلا دوهج
بصصت نأا ى˘˘ل˘˘ع ،«ا˘˘نورو˘˘ك»
تا˘با˘˘صسح ي˘˘ف لاو˘˘مأ’ا هذ˘˘ه
91 ‐د˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ك ن˘˘˘ما˘˘˘صضت˘˘˘لا
.نأاصشلا اذهل ةهجاومل

رر˘˘ق ،ه˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘صسلا ي˘˘˘ف
صسل˘˘˘ج˘˘˘م تارا˘˘˘طإاو ةا˘˘˘˘صضق
غلبمب ةمهاصسملا ،ةبصساحملا

ي˘ف ير˘ه˘˘صشلا م˘˘ه˘˘ب˘˘تار ن˘˘م
نم دحل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا دو˘ه˘ج˘لا
ةمجانلا ةيحصصلا ةمزأ’ا راثآا

صسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘˘صشف˘˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘˘ع
هذ˘ه نأا ن˘يزر˘ب˘م ،«ا˘نورو˘ك»
حور صسر˘˘كت ة˘˘˘م˘˘˘ها˘˘˘صسم˘˘˘لا
ني˘ب ةد˘عا˘صسم˘لاو ن˘ما˘صضت˘لا

.يرئازجلا بعصشلا ءانبأا لك
ر.نوراه

ى˘ل˘ع صسرا˘م ر˘˘ه˘˘صش فر˘˘ع
،ر˘صصح˘لا ’ لا˘ث˘م˘˘لا ل˘˘ي˘˘ب˘˘صس

ة˘ي˘˘صسا˘˘ئر م˘˘ي˘˘صسار˘˘م رود˘˘صص
ي˘صضق˘ت ،ة˘يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت ىر˘˘خأاو
نيماصس نيلوؤوصسم ماهم ءاهنإاب

ىلع ،تارازولا ىوتصسم ىلع
ءاصسؤورو ،ني˘ما˘ع ءا˘ن˘مأا رار˘غ
ىر˘˘خأا ن˘˘ع Ó˘˘صضف ،ن˘˘˘يواود
نا˘˘˘ج˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘ي˘˘˘˘كر˘˘˘˘ت تصسم
ثي˘ح ،ة˘يرازو˘لا تا˘˘ق˘˘ف˘˘صصلا
،با˘قر˘ع د˘م˘ح˘م صسمأا ى˘ه˘˘نأا

د˘م˘ح˘م ما˘ه˘م ،ة˘قا˘ط˘لا ر˘˘يزو
،ه˘ناو˘يد ر˘˘يد˘˘م ،فا˘˘كلا صسأار
ن˘˘يد˘˘لا رو˘˘˘ن ه˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ع يذ˘˘˘لا
ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا ر˘˘˘يزو ،ة˘˘˘فر˘˘˘طو˘˘˘ب
مو˘صسر˘م ى˘ل˘ع ًءا˘ن˘ب ،ق˘ب˘صسأ’ا
دد˘ع˘لا ي˘ف رد˘˘صص يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت
،ةيمصسرلا ةديرجلا نم ريخأ’ا

صسرام22 خ˘˘يرا˘˘ت˘˘˘ب ع˘˘˘قو
ى˘ه˘نأا ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘م ،ي˘صضا˘م˘لا
ر˘˘˘يزو ،يرا˘˘˘مو˘˘˘ع ف˘˘˘ير˘˘˘˘صش
،ةيف˘ير˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو ة˘حÓ˘ف˘لا

ةريدمو ،هناويد ةصسيئر ماهم
ةرازو˘˘لا تاذ˘˘˘ب تا˘˘˘صسارد˘˘˘لا
،يصضاملا صسرام22 خيراتب
ا˘م˘ك ،يذ˘ي˘ف˘ن˘ت مو˘صسر˘م ًءا˘ن˘ب
ر˘˘يزو ،ق˘˘يزر لا˘˘م˘˘ك ى˘˘ه˘˘˘نأا
صسي˘˘˘ئر ما˘˘˘ه˘˘˘م ،ةرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ف˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘كمو ،تا˘˘˘˘˘˘˘˘˘صسارد
.صصيخلتلاو تاصساردلاب

ي˘ت˘لا تار˘ي˘ي˘غ˘ت˘˘لا ة˘˘ل˘˘م˘˘ح
مزتلإاو ،نوبت صسيئرلا اهرصشاب
ة˘مزأا ز˘ع ي˘ف ا˘ه˘ت˘ل˘˘صصاو˘˘م˘˘ب

ةرازو ا˘صضيأا تصسم ،ا˘˘نورو˘˘ك
د˘ب˘ع ى˘˘ه˘˘نأا ثي˘˘ح ،ة˘˘ح˘˘صصلا
ريدم ماهم ،ديزوب نب نامحرلا
تايقÓ˘خأ’او جÓ˘ع˘لا ج˘مار˘ب
بناج ىلإا ،بطلا ةنهم بادآاو

ز˘˘كر˘˘م˘˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا
يف يع˘ما˘ج˘لا ي˘ئا˘ف˘صشت˘صس’ا

اهتهج نم ،ةنيطن˘صسق ة˘ن˘يد˘م
ةر˘يزو ،راوز˘ع ة˘م˘˘صسب ته˘˘نأا
ماهم ،ناملربلا عم تاقÓعلا

ةرازو˘˘لا˘˘˘ب تا˘˘˘صسارد صسي˘˘˘ئر
،يصضقنملا صسرام22 خيراتب

،ةح˘ير˘ف ن˘ب ما˘ي˘ه ته˘نأا ا˘م˘ك
ماهم ،ينهملا نيوكتلا ةريزو
ة˘˘ي˘˘تا˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا ةر˘˘˘يد˘˘˘م
،مÓ˘˘˘˘عإ’ا تا˘˘˘˘مو˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ن˘˘˘˘مو
ة˘˘ف˘˘ل˘˘كم ىر˘˘خأا ة˘˘لوؤو˘˘˘صسمو
تلا˘˘˘˘˘حأاو ،تا˘˘˘˘˘صسارد˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘ب
ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ير˘˘خآا ن˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘صسم
.دعاقتلا

يف ردصص ،هتاذ قايصسلا يف
ةد˘ير˘ج˘لا ن˘م ر˘ي˘˘خأ’ا دد˘˘ع˘˘لا
يذيف˘ن˘ت مو˘صسر˘م ،ة˘ي˘م˘صسر˘لا
ةمي˘ع˘ن ما˘ه˘م ءا˘ه˘نإا˘ب ي˘صضق˘ي
تا˘˘صسارد ةر˘˘يد˘˘م ،ي˘˘لو˘˘˘ل˘˘˘م
،مجان˘م˘لاو ة˘عا˘ن˘صصلا ةرازو˘ب
،يصضاملا صسرام22 خيراتب

،د˘عا˘ق˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ت˘˘لا˘˘حإ’

تي˘ه˘˘نأا ،ة˘˘حا˘˘ي˘˘صسلا ةرازو˘˘بو
تا˘مو˘ظ˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘يد˘˘م ما˘˘ه˘˘م
صشتفمو ءاصصحإ’او ةيمÓعإ’ا
،ريخأ’ا ن˘م بل˘ط˘ب ،ةرازو˘لا˘ب
ةي’و يف ةحايصسلا ريدم اذكو
.فراطلا

تارييغتلا رصصتقت ملو اذه
ل˘˘ب ،ط˘˘ق˘˘ف تارازو˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ىلع نيلوؤوصسم اصضيأا تصسم
ثي˘˘ح ،تا˘˘ي’و˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم
يذيفنت موصسرم صسمأا ردصص
نم02 مقر ريخأ’ا ددعلا يف
ماهم يهني ،ةيمصسرلا ةديرجلا

ةي’و يف ةلودلا كÓمأا ريدم
ماهم تي˘ه˘نأا ا˘م˘ك ،ةد˘كي˘كصس
يف ةصضايرلاو بابصشلا ريدم
ناويد ريد˘مو ،ةر˘يو˘ب˘لا ة˘ي’و
يراقعلا ر˘ي˘ي˘صست˘لاو ة˘ي˘قر˘ت˘لا
ريدم بنا˘ج ى˘لإا ،م˘نا˘غ˘ت˘صسم˘ب
ةيرامعملا ةصسدنهلاو ريمعتلا

،صسادرموب ةي’و يف ءانبلاو
ة˘˘ي’و˘˘ب ةرا˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘مو
ن˘˘ع Ó˘˘صضف ،ة˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘صسق

تف˘˘صصع ىر˘˘خأا تار˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘˘ت
ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا د˘يد˘ع صسوؤور˘ب
.اهلك اهركذ رذعتي

قباسسلا ماظنلا نم ًءامسسأا تحازأا ةيلحم ىرخأاو ةيرازو تاعاطق تسسم ماهملا ءاهنإا ميسسارم نم ةلمج

ةلصصاوتم رييغتلا ةلمح..«انوروك» ةمزأا مغر

ر.نوراه

،«انوروك» صسوريف يسشفت ببسسب ملاعلا لود لج رارغ ىلع اندÓب اهب رمت يتلا ةيئانثتسسإ’ا ةيحسصلا ةمزأ’ا نثت مل
21 تايسسائرل ةيباختنإ’ا هتلمح لÓخ اهقلطأا يتلا هدوعو ديسسجت نع ،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا صسيئر

ـلا يف قلطنإا يذلا يبعسشلا كارحلا تاريسسم يف بعسشلا هب بلاط يذلا رييغتلاب اهنم قلعت ام ةسصاخ ،يسضاملا ربمسسيد
اهبجومب ىهنأا ةيذيفنتلاو ةيسسائرلا ميسسارملا نم ةمزح ةريخأ’ا ةرتفلا يف ،صسيئرلا عقو ثيح ،9102 يرفيف22

.قباسسلا ماظنلا نم مهلج ،ةيلحم ىرخأاو ةيرازو تاعاطق يف تاراطإاو نيلوؤوسسم ةدع ماهم

امعد ةبسساحملا صسلجم ةاسضقو تاراطإا لاح مهلاح
«انوروك» ةبراحم دوهجل

طابصضلاو ينطولا نمأÓل ةيماصسلا تاراطإ’ا
مهبتار نم رهصشب نوعربتي ةيندملا ةيامحلل نوماصسلا

هتاعبت لمحتت لازت ’ ةدعسصأ’ا عيمج ىلع ابعسص اعسضو تثرو اهنإا لاق

«انوروك» سسوريف ةهجاوم يف ةموكحلا دوهج نمثي يرقم

« ecnarF riA» و«airibi riA» 
مهلمح مغر مهب لفكتلا اتسضفر

انتيلسصنق نم مهليحرت صصيخرت

راطمب نوقلاع يرئازج002
سسيئرلا نودصشاني كرويوين

نطولا سضرأا ىلإا مهئÓجإا نوبت
انطاوم002 يلاوج دسشان

راطمب نيقلاع ايرئازج
تاي’ولا يف كرويوين
صسيئر ،ةيكيرمأ’ا ةدحتملا
ديجملا دبع ،ةيروهمجلا

صضرأا ىلإا مهؤوÓجإا ،نوبت
ةحÓملا قيلعت بقع ،نطولا
ءارجإاك ملاعلا يف ةيوجلا
صسوريف يسشفت حبكل يزارتحإا
.«انوروك»

ةثاغتسسإا ةلاسسر يف ءاجو
،اندÓب يف تاطلسسلل ةهجوم
ةحفسص ىلع نوينعملا اهرسشن
تاي’ولاب نوقلاع نويرئازج»
نوديريو ةيكيرمأ’ا ةدحتملا
يف «رئازجلا ىلإا ةدوعلا
نحن مدقتن» ،«كوبسسيافلا»
راطمب نوقلاعلا نويرئازجلا
صسرام71 موي ذنم كرويوين
مكفرط نم ةناعإا ءادنب0202
مكريظن عم مكلخدتب كلذو
ةيسسنرفلا ةيلسصنقلاب
اندلب ىلإا انليحرتل ةينابسسإ’او
انم صضعبلا نأا املع ،رئازجلا

ةيلسصنقلا نم حيرسصت ىقلت
لفكتلا متيسس هنأا ةيرئازجلا

اذه ذخؤوي ملو مهليحرتو مهب
نم رابتع’ا نيعب حيرسصتلا

ناريطلا تاكرسش فرط
ecnarF riAو airibi riA»،

،هتاذ ردسصملا فاسضأاو
ةريخأ’ا هذه نأا مكملعن»
نتم ىلع انليحرت تسضفر

انلمح مدع ببسسب اهتارئاط
وأا ةيبوروأا رفسس تازاوجل
نأا املع ،ةيبوروأا ةماقإا
ةريسشأات نوكلتمي انم صضعبلا

انددع نأا امبو ،(نغنسش)
بلطن صصخسش002 ـلا زواجتي
لفكتلا وأا ةناعإا ميدقت مكنم
فورظلا هذه يف انتلاحب
يتلاو اهب رمن يتلا ةبعسصلا
ةحئاجلا هذه يسشفت اهمهأا
ةنيدم يف ةرثكب ةيملاعلا
.«كرويوين

ر.نوراه

نوؤو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صشلا ةرازو تعد
ةباج˘ت˘صسإا ،فا˘قوأ’او ة˘ي˘ن˘يد˘لا
فرط نم ةح˘ل˘م˘لا تا˘ب˘ل˘ط˘ل˘ل
نآار˘ق˘لا ثب ى˘لإا ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا
توصصلا تاربكم ربع ميركلا
ةعاصس فصصن ةدمل دجاصسملاب

ةرور˘صضو ،ر˘ه˘ظ˘˘لا ناذآا ل˘˘ب˘˘ق
ط˘ب˘صضل ة’و˘لا ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا

ناصصقنلا وأا ةدايزلاب ةدملا هذه
اهيف ثبي يتلا مايأ’ا رايتخإاو
.ميركلا نآارقلا

ح.نيدلا رمق

ناسصقنلا وأا ةدايزلل ةلباق رهظلا ناذآا لبق ةعاسس فسصن ةدمل

ثبل وعدت ةينيدلا نوؤوصشلا ةرازو
دجاصسملا يف ميركلا نآارقلا

،ةيروهمجلا صسيئر نيع
ءاوللا ،نوبت ديجملا دبع

ةرئادل اصسيئر ،يدياق دمحم
ريصضحتلاو لامعتصس’ا
ينطولا صشيجلا ناكرأ’

دمحم ءاولل افلخ ،يبعصشلا
.هماهم تيهنأا يذلا راصشب

نم02 ـلا ددعلا يف ءاج
ناموصسرم ،ةيمصسرلا ةديرجلا

ي˘صضق˘ي ا˘م˘ه˘لوأا ،نا˘˘ي˘˘صسا˘˘ئر
د˘م˘ح˘م ءاو˘ل˘لا ما˘ه˘م ءا˘ه˘˘نإا˘˘ب
ةرئادل اصسيئر هتفصصب ،راصشب
ر˘˘ي˘˘صضح˘˘ت˘˘لاو لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صس’ا

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا صشي˘˘ج˘˘لا نا˘˘˘كرأ’
52 خيرات نم ءادتبا ،يبعصشلا

ي˘نا˘ث˘لاو ،ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا صسرا˘˘م
ءاوللاب ه˘فÓ˘خ˘ت˘صسا˘ب ي˘صضق˘ي
ن˘م ءاد˘ت˘با ،يد˘˘يا˘˘ق د˘˘م˘˘ح˘˘م
صسف˘˘ن ن˘˘م62 ـلا خ˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ت
.رهصشلا

ن˘ب ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع نا˘كو اذ˘ه
،قباصسلا ةلودلا صسيئر ،حلاصص
،راصشب دمحم ءاوللا نيع دق
يف ةح˘ل˘صصم˘لا هذ˘ه˘ل ا˘صسي˘ئر
ي˘ن˘طو˘لا صشي˘ج˘˘لا ة˘˘صسصسؤو˘˘م

ر˘ب˘م˘˘فو˘˘ن ر˘˘ه˘˘صش ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا
ف˘ير˘صش ءاو˘ل˘ل ا˘ف˘˘ل˘˘خ ،9102
.هماهم تيهنأا يذلا ،دارز

لا˘م˘ع˘ت˘˘صس’ا ةر˘˘ئاد د˘˘ع˘˘ُتو
ة˘ما˘ه ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه ،ر˘˘ي˘˘صضح˘˘ت˘˘لاو
ة˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘صسا˘˘صسحو
فر˘صش˘ُت ا˘ه˘نو˘ك ،ة˘ير˘كصسع˘˘لا

يف ريصضحتلاو قيصسنتلا ىلع
ل˘ك كر˘˘ح˘˘ت ل˘˘ي˘˘صصا˘˘ف˘˘ت ّقدأا
اذكو ،ةيوجلا ،ةيربلا تاوقلا
ةرئاد صسيئر نأا املع ،ةيرحبلا
،ر˘ي˘صضح˘˘ت˘˘لاو لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صس’ا
رئازجلا لي˘ث˘م˘ت ى˘ل˘ع فر˘صشي
ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ تا˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا ي˘˘ف
تاءا˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ك ،صصا˘˘˘خ ل˘˘˘كصشب
.5+5 ةعومجم

ل˘غ˘صش نأا  ق˘ب˘صس ةرا˘صشإÓ˘˘ل
ةر˘˘˘˘˘˘˘ئاد صسي˘˘˘˘˘˘˘ئر بصصن˘˘˘˘˘˘˘˘م
ر˘˘ي˘˘صضح˘˘ت˘˘لاو لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صس’ا

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا صشي˘˘ج˘˘لا نا˘˘˘كرأ’
صسي˘ئر˘لا ن˘˘م ل˘˘ك،ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا
،لاورز ن˘˘ي˘˘ما˘˘ي˘˘لا ،ق˘˘ب˘˘صسأ’ا

صسيئرلا،يرامعلا د˘م˘ح˘مو
صشي˘˘ج˘˘˘لا نا˘˘˘كرأ’ ق˘˘˘ب˘˘˘صسأ’ا
.يبعصشلا ينطولا

ر.نوراه

هماهم تيهنأا يذلا راسشب دمحم ءاولل افلخ

اصسيئر يدياق دمحم ءاوللا نيعي نوبت سسيئرلا
سشيجلا ناكرأ’ ريصضحتلاو لامعتصس’ا ةرئادل



ر˘˘يزو˘˘لا ح˘˘لا˘˘˘صصم تقر˘˘˘بأا
ا˘˘˘ه˘˘˘ئارد˘˘˘م ،ق˘˘˘يزر لا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك
زو˘ح˘ت ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ب ن˘ي˘ي˘ئ’و˘لا
،اهنم ةخصسن ىلع «مÓصسلا»
غÓبإا˘ب ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م م˘ه˘مز˘ل˘ت
ةيجاتنإ’ا تادحولا يلوؤوصسم
ةي’و84 ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘˘ع
ةدا˘م ع˘ي˘ب˘ل يرو˘ف˘لا ف˘قو˘لا˘ب
ةر˘صشا˘ب˘م ة˘ق˘ير˘ط˘ب د˘˘ي˘˘م˘˘صسلا
نم هلكصشت ام˘ل ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل

تددصشو ،مهتحصص ىلع رطخ
ى˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لا ةرور˘˘صض ى˘˘ل˘˘ع
هب لومع˘م˘لا ع˘يزو˘ت˘لا را˘صسم
لÓ˘خ ن˘˘م كلذو ،ا˘˘يدا˘˘ي˘˘ت˘˘عا
ن˘˘ي˘˘عزو˘˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘نا˘˘ع˘˘ت˘˘صس’ا

عاطق يف نيطصشانلا راجتلاو
عيزوتلاو ةل˘م˘ج˘لا˘ب ع˘يزو˘ت˘لا
.ةئزجتلاب

ريزو نأامط ،ىرخأا ةهج نم
يلع تيآا تا˘حر˘ف ،ة˘عا˘ن˘صصلا
هنأا نينطاوم˘لا ع˘ي˘م˘ج ،م˘هار˘ب
يف صصقن يأا ليجصست متي نل

ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لا˘ب د˘˘يوز˘˘ت˘˘لا
فرظلا اذه لÓخ ةيصساصسأ’ا
لاقو ،ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صسإ’ا ي˘ح˘صصلا
ىلدأا ةيحصص تاحيرصصت يف
ع˘ي˘م˘ج ن˘ئ˘˘م˘˘طأا» ،صسمأا ا˘˘ه˘˘ب
م˘ت˘ي ن˘ل ه˘نأا ن˘ي˘كل˘ه˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
داوملا يف صصقن يأا ليجصست
فاصضأاو ،«ةيصساصسأ’ا ةيئاذغلا

نم اريبك اددع كلمت رئازجلا»
لجصسن ن˘ل كلذ˘ل ،ن˘حا˘ط˘م˘لا
داو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘˘ف صصق˘˘˘˘˘˘ن يأا
ي˘ف ار˘ي˘صشم ،«ة˘ي˘كÓ˘ه˘ت˘صسإ’ا

ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ى˘لإا دد˘˘صصلا اذ˘˘ه
ةيفاوو ةربتعم تايمك كلمت
فدرأاو ،ح˘م˘˘ق˘˘لاو ةرذ˘˘لا ن˘˘م
قلقلل يعاد ’ كلذل» Óئاق

،ةردن يأا ليجصست صصوصصخب
ي˘˘ح˘˘صصلا فر˘˘ظ˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘˘ف
ه˘صشي˘ع˘ت يذ˘لا ي˘ئا˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘صسإ’ا
.«دÓبلا

نيومتلا صصقن صصوصصخبو
لوؤوصسملا دكأا ،ديمصسلا ةدامب
يف ةعانصصلا عاطق نع لوأ’ا
ع˘˘˘˘˘˘جار اذ˘˘˘˘˘˘ه نأا ،دÓ˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘لا
،ةداملل طرفملا كÓ˘ه˘ت˘صسإÓ˘ل

نينطاوملا فوخت ةيفلخ ىلع
بل˘ط˘لا» لا˘قو ،ا˘˘هذا˘˘ف˘˘ن ن˘˘م
ق˘ل˘خ د˘ي˘م˘صسلا ى˘˘ل˘˘ع د˘˘ئاز˘˘لا
’ تÓحملا صضعب يف ةردنلا
.«رثكأا
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بعسشلا ةمÓسس ىلع اظافح ايدايتعا هب لومعملا عيزوتلا راسسم ىلإا ةدوعلاب رمأا قيزر

نينطاوملل ةرصشابم ديمصسلا عيب نم ادعاصصف مويلا نم ةعونمم نحاطملا
«ةيئاذغلا داوملا يف ةردن يأا لجصسن نلو نحاطملا نم ايفاك اددع كلمن» :ةعانصصلا ريزو ^

ر.نوراه

ةرسشابم ةقيرطب نحاطملاو ةيجاتنإ’ا تادحولا لبق نم ديمسسلا ةدام عيب ةيلمع فقوب ،ةراجتلا ةرازو ترمأا
ىودع نم بعسشلا ةمÓسس ىلع اظافح ايدايتعا هب لومعملا عيزوتلا راسسم ىلإا ةدوعلاب تبلاطو ،نينطاوملل

 .ىلوأ’ا ةجردلاب «انوروك» صسوريف

ادعوم ددحت ةيبرتلا ةرازو
قح’ تقو يف هل اديدج
ىوتصسملا تابثإا ناحتما ليجأات
دعب نع نيملعتملاب سصاخلا

«انوروك» ببصسب
ةيبرتلا ةرازو تررق

ناحتما ليجأات ،ةينطولا
ةرود ىوتسسملا تابثإا

نيملعتملاب صصاخلا ،0202
اررقم ناك يذلاو ،دعب نع
ىلإا يراجلا ليرفأا12 موي
ددحيسس ديدج دعوم

.اقح’
ريزولا حلاسصم تحسضوأا

صسمأا اهل نايب يف ،طوعجاو
نأا ،«مÓسسلا» هيلع تعلطإا

راطإا يف جردني رارقلا اذه
ةيزارتح’ا تاءارج’ا

يسشفت نم دحلل ةيئاقولاو
.«انوروك» صسوريف

ةيبرتلا ةرازو تناكو اذه
لوأا تنلعأا دق ،ةينطولا
عورسشم دادعإا نع ،صسمأا

فلتخم نمسضتي ةدوسسم
يف ةدراولا ت’امتح’ا

يحسصلا رجحلا ديدمت لاح
داجيإا فدهب هعفر وأا
اميسس’ ،ةمئÓملا لولحلا

تاناحتم’اب ةقلعتملا كلت
لامعأا ميظنتو ةيسسردملا
كلذو ةسساردلا ةياهن
ءاكرسشلا فلتخم كارسشإاب
تامظنم نم نييعامتج’ا

ذيمÓتلا ءايلوأا تايعمج
يف ةدمتعملا تاباقنلاو
.عاطقلا

ح.نيدلا رمق

ن˘ع ،ر˘ئاز˘ج˘لا كن˘˘ب ن˘˘ل˘˘عأا
ةيئانثتصس’ا ريبادتلا نم ةلمج
ح˘˘˘˘م˘˘˘˘˘صست ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘فر˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘لاو
،كونبلاو ةيلاملا تاصسصسؤوملل
هاجت ةيليومتلا اهتاردق عفرب
ة˘يدا˘˘صصت˘˘ق’ا تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا
ءابو تايعادت نم ةررصضتملا
.«انوروك»

كن˘˘ب˘˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب ي˘˘˘ف ءا˘˘˘جو
تاءارجإ’ا راطإا يف» ،رئازجلا
تاعبتلا ةهبا˘ج˘م˘ل ةذ˘خ˘ت˘م˘لا
ةحئاج يصشف˘ت ن˘ع ةر˘ج˘ن˘م˘لا

،رئازجلا كنب نإاف ،91 ديفوك
ةيامح ةرورصضب هنم اكاردإاو
ر˘ي˘فو˘تو ي˘ن˘طو˘لا دا˘صصت˘ق’ا
ة˘˘˘˘˘˘يرور˘˘˘˘˘˘˘صضلا طور˘˘˘˘˘˘˘صشلا
تاصسصسؤوملا طاصشن ةلصصاومل
،ةمظ˘ت˘ن˘م ة˘ف˘صصب ة˘ي˘جا˘ت˘ن’ا
ر˘ي˘باد˘ت˘لا ن˘م ة˘ل˘صسل˘صس ذ˘خ˘تا
جردنت ،ةيفرظلاو ةيئانثتصس’ا

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ي˘عا˘صسم˘لا ن˘م˘صض

ةيداصصتق’ا راث’ا ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘ل
يفو ،«يملا˘ع˘لا ءا˘بو˘لا اذ˘ه˘ل
كن˘˘ب˘˘لا ح˘˘صضوأا دد˘˘صصلا اذ˘˘ه
ةميلعتلا رادصصإا مت هنا ،هتاذ
6 ي˘˘ف ة˘˘خرؤو˘˘م0202‐50
ة˘ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘م ،يرا˘˘ج˘˘لا ل˘˘ير˘˘فأا
ة˘ي˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘صس’ا تاءار˘˘جإ’ا˘˘ب
˘ما˘كحأ’ا صضع˘ب ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت˘˘ل
ى˘ل˘ع ة˘ق˘ب˘ط˘م˘لا ة˘يزار˘ت˘ح’ا
،ةيلاملا تاصسصسؤوملاو كونبلا

هذهل حامصسلا لجأا نم اذهو
ا˘˘ه˘˘تارد˘˘˘ق ع˘˘˘فر˘˘˘ب ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا
تاصسصسؤوملا هاجت ةيل˘يو˘م˘ت˘لا
م˘˘˘هأا ن˘˘˘مو ،ة˘˘˘˘يدا˘˘˘˘صصت˘˘˘˘ق’ا
اذ˘ه ي˘ف ةذ˘خ˘ت˘م˘لا ر˘ي˘باد˘˘ت˘˘لا
د˘يد˘صست ل˘ي˘جأا˘ت ي˘˘ه ،نأا˘˘صشلا
ةقحتصسملا صضورقلا طاصسقأا
صضور˘˘˘ق ة˘˘˘لود˘˘˘˘ج ةدا˘˘˘˘عإا وأا
فورظلاب نيرثأاتملا ن˘ئا˘بز˘ل˘ل
ءا˘بو ي˘صشف˘ت ن˘˘ع ة˘˘م˘˘جا˘˘ن˘˘لا
ة˘ل˘صصاو˘م ع˘م ،91» دي˘فو˘ك»

ىلإا ةفاصضإا اذه ،تÓيومتلا
لماعمل ىندأ’ا دحلا صضيفخت
تاصسصسؤوملاو كونبلا ةلويصس
ىو˘˘ت˘˘صسم ع˘˘فر˘˘ل ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘˘لا
ا˘م˘ك ،ة˘حا˘ت˘م˘لا تÓ˘يو˘م˘ت˘˘لا

كن˘˘˘˘ب تاءار˘˘˘˘جإا ل˘˘˘˘م˘˘˘˘˘صشتو
ردصصملا ف˘ي˘صضي ‐ ر˘ئاز˘ج˘لا
كو˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘ف˘˘˘˘عإا  ‐ ه˘˘˘˘تاذ
ن˘م ة˘ي˘لا˘م˘لا تا˘صسصسؤو˘˘م˘˘لاو
نامأ’ا ةداصسو نيوكت ةيرابجإا
ا˘ه˘لاو˘˘مأا ن˘˘م ة˘˘ع˘˘ط˘˘ت˘˘ق˘˘م˘˘لا
.ةصصاخلا

،هركذ قبصس ام ءوصض ىلعو
عبات˘ي ه˘نأا ،ر˘ئاز˘ج˘لا كن˘ب د˘كأا
يأا ذا˘خ˘ت’ عا˘صضوأ’ا رو˘ط˘˘ت

د˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع ،ىر˘˘˘˘خأا تاو˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘خ
نيمأات ل˘ي˘ب˘صس ي˘ف،ءا˘صضت˘ق’ا
ر˘ي˘صسل˘ل ة˘م˘ئÓ˘م˘لا فور˘ظ˘˘لا
.ينطولا داصصتقÓل نصسحلا

ـه.داوج

اههاجت ةيلاملا تاسسسسؤوملاو كونبلل ةيليومتلا تاردقلا عفر ىلع زكترت

«انوروك» نم ةررصضتملا ةيداصصتق’ا تاصسصسؤوملا ةدئافل ةيئانثتصسا تاءارجإا ذختي رئازجلا كنب
اهتلودج ةداعإا وأا ةقحتصسملا سضورقلا طاصسقأا ديدصست ليجأات ^

د˘ب˘ع ،لوأ’ا ر˘˘يزو˘˘لا ر˘˘مأا
،ةيروهمجلا ة’و ،دارج زيزعلا

قيبطتلاب ،ةينعملا تا˘ئ˘ي˘ه˘لاو
ةقلعتملا دعاو˘ق˘ل˘ل «مرا˘صصلا»
راطإا يف ةذخ˘ت˘م˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا˘ب
«انوروك» صسوريف نم ةياقولا
،ه˘ت˘ح˘فا˘˘كمو (91˘‐ د˘ي˘فو˘˘ك)

ر˘ج˘ح˘لا˘ب ق˘ل˘˘ع˘˘ت ا˘˘م ة˘˘صصا˘˘خ
.يحصصلا

ةرازو˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘صصم تقر˘˘˘بأا
تائيهلا لكو ة’ولا ،ىلوأ’ا
،نطولا عوبر لك ربع ةينعملا
،اهلÓخ نم مهتمزلأا ةميلعتب
ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع صصر˘˘ح˘˘لا˘˘ب
ة˘ف˘لا˘صسلا ،دار˘˘ج تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
اهل نايب يف تراصشأاو ،ركذلا
بق˘ع ظ˘حو˘˘ل ه˘˘نأا ى˘˘لإا ،صسمأا
رجح˘لا ن˘م ى˘لوأ’ا ة˘ل˘حر˘م˘لا
،نينطاوملا ىلع ةصضورفمـلا
ةمجانلا ريصصقتلا هجوأا صضعب

نم ءارجإ’اب ديقتلا مدع نع
ن˘م ر˘ي˘ب˘ك دد˘ع ق˘ل˘غو ،ة˘ه˘ج
صصخرملا ةيراجت˘لا ة˘ط˘صشنأ’ا
ةصصاخ˘لا كل˘ت ا˘م˘ي˘صس’و ،ا˘ه˘ب
فلتخمب نينطاومـلا نيومتب
ة˘ه˘ج ن˘م ،ة˘ي˘ئاذ˘˘غ˘˘لا داو˘˘مـلا
ه˘˘نأا ى˘˘ل˘˘ع تدد˘˘˘صشو ،ىر˘˘˘خأا

ريبادتلا مارتحا صضرف فدهبو
نا˘كصسلا ة˘يا˘م˘ح˘ل ةذ˘خ˘˘ت˘˘م˘˘لا

نإا˘ف ،م˘ظ˘ت˘ن˘مـلا م˘ه˘ن˘˘يو˘˘م˘˘تو
ةوعدم ةيموم˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا
ق˘ي˘ب˘ط˘ت ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ى˘˘لإا
ن˘م ة˘مار˘˘صص ل˘˘كب نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا

تا˘بو˘ق˘ع˘˘لا ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت لÓ˘˘خ
اهيلع صصوصصنمـلا ة˘ي˘ئاز˘ج˘لا
.صضرغلا اذهل

ءارجإا مارتحاب قلعتي اميف و
تر˘˘كذ ،ي˘˘لز˘˘ن˘˘مـلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا
نطاومـلا نأاب ،اهتاذ ةميلعتلا

ادع ام ،يلزنمـلا رجحلاب مزلم
ة˘˘˘صصا˘˘˘خ˘˘˘لا ت’ا˘˘˘ح˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
صصو˘˘صصن˘˘لا ي˘˘ف ةرو˘˘كذ˘˘مـلا
حمصست يت˘لاو ا˘ه˘ب لو˘م˘ع˘مـلا
وأا ةصصخرب تÓقنتلا صضعبب
نأا ىلع دي˘كأا˘ت˘لا ع˘م ،ا˘ه˘نود˘ب

ر˘ج˘˘ح˘˘لا ءار˘˘جإا˘˘ب لÓ˘˘خإا ل˘˘ك
قيبط˘ت بجو˘ت˘صسي ،ي˘لز˘ن˘مـلا
ة˘˘˘ي˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا تا˘˘˘بو˘˘˘ق˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع صصو˘˘صصن˘˘˘م˘˘˘لا
حوارتت تامارغ يأا ،نوناقلا

ىلإا (000.3) ف’آا ةثÓث نم
را˘ن˘˘يد (000.6) ف’آا ة˘˘˘ت˘˘˘صس

تفل امك ،نيفلاخمـلا لك دصض
ء’ؤو˘ه نأا ى˘لإا ه˘تاذ رد˘صصم˘˘لا
نو˘صضر˘ع˘ت˘ي د˘ق ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘م˘˘لا

ى˘لإا ،تا˘مار˘غ˘لا ى˘ل˘ع ةوÓ˘˘ع
مايأا (3) ةثÓث ةدمـل صسبحلا

.رثكأ’ا ىلع
تر˘كذ ،ه˘تاذ قا˘˘ي˘˘صسلا ي˘˘ف

نأا˘ب ،لوأ’ا ر˘يزو˘لا ة˘م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
ىلع لمعلا˘ب نو˘مز˘ل˘م ة’و˘لا
نم ةيرادإ’ا تابوقعلا قيبطت

تاراي˘صسلا ز˘ج˘ح ءار˘جإا لÓ˘خ
ة˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘˘جارد˘˘˘˘˘لاو
ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صسمـلا
او˘ف˘لا˘˘خ ن˘˘يذ˘˘لا صصا˘˘خ˘˘صشأ’ا
ي˘˘ح˘˘صصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘˘لا د˘˘˘عاو˘˘˘ق
ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘عاد˘˘يإاو ،ي˘˘لز˘˘˘ن˘˘˘مـلا
.رصشحمـلا

˘مار˘ت˘حا مد˘ع صصو˘صصخ˘˘بو
صضع˘˘ب ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ق˘˘˘بإ’ا بجاو
دي˘ق ا˘ه˘ب صصخر˘مـلا ر˘جا˘ت˘مـلا
،لوأ’ا ر˘يزو˘لا د˘كأا ،طا˘صشن˘˘لا

ة˘ي˘ن˘ع˘مـلا ر˘جا˘ت˘مـلا نأا ى˘˘ل˘˘ع
نأا بج˘ي نا˘˘كصسلا ن˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘ب
طاصشنلا ي˘ف ةر˘م˘ت˘صسم ى˘ق˘ب˘ت
تيقاوم ميظنت ةداعإا لÓخ نم
˘ماز˘لإا ع˘م ،ا˘ه˘ق˘ل˘غو ا˘ه˘˘ح˘˘ت˘˘ف
ريفوت˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘مـلا تا˘ط˘ل˘صسلا

ة˘˘˘يرور˘˘˘صضلا طور˘˘˘صشلا ل˘˘˘ك
صصخر ميلصست اميصس’و ،كلذل
را˘ج˘ت˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘˘ب ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا

ىلع ءاقبإ’او مهي˘مد˘خ˘ت˘صسمو
تاد˘حوو ة˘˘ل˘˘م˘˘ج˘˘لا ر˘˘جا˘˘ت˘˘م
د˘ي˘ق ،م˘ه˘نو˘م˘ت ي˘ت˘لا جا˘ت˘˘نإ’ا
صضفر ة˘لا˘˘ح ي˘˘فو ،طا˘˘صشن˘˘لا
ح˘ت˘˘ف ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘مـلا را˘˘ج˘˘ت˘˘لا

قلغلا اذه ناك اذإاو ،مهتÓحم
يف نيومتلا مدع ىلإا يدؤوي
تاعمجت˘لاو ىر˘ق˘لاو ءا˘ي˘حأ’ا
نوفلكم ة’ولا نإاف ،ةيناكصسلا
،راجتلا ء’ؤوه ريخصستب مايقلاب
ىوتصسم ىلع مييقت ءارجإا دعب
ف˘ي˘صضت‐ة˘ي˘ئ’و˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا
تراصشأا يتلا ، ‐اهتاذ ةميلعتلا
لا˘˘˘˘ث˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘م’ا صضفر نأا ى˘˘˘˘˘لإا
ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا تار˘ي˘˘خ˘˘صست˘˘ل˘˘ل
تابوقعلا ىلإا يدؤوت ةيدرفلا
اهي˘ل˘ع صصن˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئاز˘ج˘لا
ن˘˘م ة˘˘مار˘˘غ˘˘ب يأا ،نو˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا

000.01 ى˘لإا را˘ن˘˘يد000.1
نير˘ه˘صش ن˘م صسب˘ح˘لاو را˘ن˘يد
ىد˘˘حإا وأا ،ر˘˘ه˘˘صشأا ة˘˘ت˘˘صس ى˘˘لإا

 .طقف نيتبوقعلا نيتاه
ـه.داوج

نيفلاخملا لك دسض ةينوناقلا تابوقعلا طيلسست ىلع ددسش

«مراصصلا» قيبطتلاب ة’ولا رمأاي دارج
رجحلا تاءارجإ’

ي˘ن˘طو˘˘لا صسل˘˘ج˘˘م˘˘لا د˘˘كأا
ي˘مد˘خ˘˘ت˘˘صسم˘˘ل ل˘˘ق˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
ي˘ثÓ˘ث عا˘ط˘ق˘˘ل˘˘ل صسيرد˘˘ت˘˘لا
لصصفلا نأا ،ةيبرتلل راوطأ’ا
تا˘نا˘ح˘ت˘˘م’ا د˘˘ي˘˘عاو˘˘م ي˘˘ف
ي˘ف ه˘ناوأ’ ق˘با˘صس ة˘ي˘م˘صسر˘لا

ي˘ت˘لاو تاذ˘لا˘ب ةر˘ت˘˘ف˘˘لا هذ˘˘ه
نع ة˘ع˘با˘ت˘مو ا˘ث˘ير˘ت صضر˘ف˘ت

ي˘˘ج˘˘يرد˘˘ت ل˘˘عا˘˘ف˘˘تو بث˘˘˘ك
ة˘ن˘ج˘ل˘لا تارار˘ق˘˘ب ط˘˘ب˘˘تر˘˘م
ءابو يصشفت ةعباتمل ةينطولا

.رئازجلا يف انوروك
ي˘˘ف ،«تصسبا˘˘˘ن˘˘˘ك» ىر˘˘˘يو

ةرازو˘ل ا˘ه˘ع˘فر تا˘˘حر˘˘ت˘˘ق˘˘م
ةروريصس نأا ،ةينطولا ةيبرتلا

لÓ˘خ ة˘ي˘صسرد˘م˘˘لا ةر˘˘ي˘˘تو˘˘لا
ي˘نا˘˘ث˘˘لاو لوأ’ا ن˘˘ي˘˘ل˘˘صصف˘˘لا

ي˘˘ف ة˘˘يدا˘˘˘ع تنا˘˘˘ك ي˘˘˘ت˘˘˘لاو
تاي’و عيمج ربع ا˘ه˘ل˘م˘ج˘م
ا˘˘ن˘˘ل تن˘˘م˘˘˘صض د˘˘˘ق ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ا˘ن˘ئا˘ن˘بأ’ ا˘ي˘م˘ل˘˘ع Ó˘˘ي˘˘صصح˘˘ت
لحارملا عيمج يف ذيمÓتلا

وهو ةيميلعتلا تايوتصسملاو
ةيصساردلا ةنصسلا ذاقنإاب ليفك
تزر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘بأاو ،9102/0202
صصصصحلا نأاب ا˘ه˘تاذ ة˘با˘ق˘ن˘لا
ربع مد˘ق˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كل’ا تاءا˘˘صضف˘˘˘لا
’ ة˘ي˘نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘عاذإ’ا
لاوحأ’ا نم لاح يأاب اهنكمي

ل˘˘ح˘˘م ل˘˘ح˘˘ت وأا صضو˘˘ع˘˘ت نأا
،مصسقلا يف ةمدقملا صسوردلا
ةيوبرت ةيلمع يأا نأا مكحب
أاد˘ب˘م ى˘ل˘ع ز˘كتر˘˘ت نأا بج˘˘ي
صسلجملا اعدو صصرفلا ؤوفاكت
ل˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسم˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا
صسيرد˘˘ت˘˘لا ي˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘ل
راو˘˘طأ’ا ي˘˘ثÓ˘˘ث عا˘˘ط˘˘ق˘˘ل˘˘˘ل
ةقفارملا ةرورصض ىلإا ةيبرتلل
ةجرد˘ب ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ح˘صصلا
،ايناث ةيونعم ةيصسفنو ،ىلوأا

.اثلاث ةيجوغاديب ةيملعو
ح.ميلسس

مسسقلا يف ةمدقملا كلت نويزفلتلا ىلع صسوردلا صضوعت نأا ةلاحتسسإا دكأا

ديدج يذيفنت موصسرم ددح هناوآ’ قباصس تاناحتم’ا خيرات يف ايلاح لصصفلا ربتعي «تصسابانكلا»
د˘˘ب˘˘ع ،لوأ’ا ر˘˘يزو˘˘لا ه˘˘ع˘˘˘قو
صسرام82 ـلا يف ،دارج زيزعلا
ىواتأا غلابمو بصسن ،يصضاملا
تاي˘ف˘ي˘كو ة˘يو˘ج˘لا ة˘حÓ˘م˘لا
موصسرم˘لا فد˘ه˘يو.اهعيزوت
يف ردا˘صصلا ،ه˘تاذ يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا
ةد˘ير˘ج˘لا ن˘م ر˘ي˘˘خأ’ا دد˘˘ع˘˘لا
مامتإا و ليدعت ىلإا ،ةيمصسرلا
‐10 مقر يذيفنتلا موصسرملا

رفصص11 ي˘ف خرؤو˘م˘لا211
يام5 ـل ق˘˘فاو˘˘م˘˘˘لا ،2241
3 ةدا˘م˘˘لا ا˘˘صصو˘˘صصخ ،1002
ىوا˘تأا˘ب ة˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا و ه˘˘ن˘˘م
ددح ثي˘ح ،ة˘يو˘ج˘لا ة˘حÓ˘م˘لا
ـب تار˘ئا˘ط˘لا ق˘ي˘ل˘ح˘˘ت ىوا˘˘تأا

ةلمعتصسملا ةد˘حو˘ل˘ل636.4

يوجلا لقنلا ةكرحل ةبصسنلاب
ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ،ي˘˘لود˘˘لا
لق˘ن˘لا ة˘كر˘ح ى˘ل˘ع تاوا˘تإ’ا
.رييغت نودب ينطولا يوجلا

ة˘صسصسؤو˘م˘لا ل˘صصح˘˘تو اذ˘˘ه
ة˘يو˘ج˘لا ة˘حÓ˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا
،قيلح˘ت˘لا˘ب ة˘صصا˘خ˘لا ىوا˘تأ’ا

يذ˘لا ،رد˘صصم˘لا صسف˘˘ن بصسح
غلا˘ب˘م˘لا ع˘يزو˘ت نأا ى˘لإا را˘صشأا
57 :يت’اك نوكي ةلصصحملا
ة˘صسصسؤو˘م˘لا ح˘لا˘صصل ة˘ئا˘م˘لا˘˘ب
81 ،ةيوجلا ةحÓملل ةينطولا
ناو˘˘يد˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصل ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
و ،ةيوجلا داصصرأÓل ينطولا

ةلاكو˘لا ح˘لا˘صصل ة˘ئا˘م˘لا˘ب7
.يندملا ناريطلل ةينطولا

ـه.داوج

ةيوجلا ةحÓملا ىواتأا غلابمو بصسن هذه
اهعيزوت تايفيكو ةديدجلا



ةزر˘ف˘˘م ،صسمأا لوأا تن˘˘كم˘˘ت
،يبعصشلا ي˘ن˘طو˘لا صشي˘ج˘ل˘ل
صسدصسم طبصضو فصشك نم
عو˘˘˘˘˘˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م صشا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صشر
ةيلمع رثإا ،«فوكي˘ن˘صشÓ˘ك»
،صسادرموبب طيصشمتو ثحب
تر˘مدو تف˘صشك ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف
لبانق3 ىر˘˘˘خأا ةزر˘˘˘˘ف˘˘˘˘م
.ةفلجلاب عنصصلا ةيديلقت
ةميرجلا ةبراحم راطإا يفو
ةرازو تف˘صشك ،ة˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا
اهل نايب يف ،ينطولا عافدلا
«مÓ˘˘˘صسلا» تم˘˘˘˘ل˘˘˘˘صست صسمأا
ةزر˘˘ف˘˘م نأا ،ه˘˘˘ن˘˘˘م ة˘˘˘خ˘˘˘صسن
ينطولا صشي˘ج˘ل˘ل ة˘كر˘ت˘صشم
،ى˘ل˘فد˘لا ن˘ي˘˘ع˘˘ب ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا
ف˘˘ي˘˘كلا ن˘˘م مار˘˘غو˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ك532.42 تز˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘حو،تاردخم را˘ج˘ت5 تف˘˘قوأا

رصصانع فقوأا اميف ،جلاعملا
4 نازي˘ل˘غ˘ب ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا
ا˘˘˘صضيأا تارد˘˘˘خ˘˘˘م را˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت
مارغوليك009.9 مهتزوحب
فقوأا امك ،ةداملا صسفن نم
ي˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لا ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع
نيتلصصفنم نيتي˘ل˘م˘ع لÓ˘خ
4 ،لجيجو فراطلا نم لكب
اوز˘ج˘حو تارد˘˘خ˘˘م را˘˘ج˘˘ت
نم .صسولهم صصرق2672
زرا˘ف˘م تف˘قوأا ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج
،يبعصشلا ي˘ن˘طو˘لا صشي˘ج˘ل˘ل
ن˘ي˘ع ،تصسار˘ن˘م˘ت ن˘˘م ل˘˘كب
02 ،راتخم يجاب جربو ،مازق
قدانب3 تطبصضو اصصخصش

ر˘ي˘˘ج˘˘ف˘˘ت تاد˘˘ع˘˘مو د˘˘ي˘˘صص
31 ن˘˘ع Ó˘˘صضف ،ة˘˘ن˘˘حا˘˘صشو
،ع˘˘فد˘˘لا ة˘˘ي˘˘عا˘˘بر ة˘˘ب˘˘كر˘˘˘م
داو˘م˘لا ن˘م ن˘ط058.52و
نم ر˘ت˘ل0059و ،ةيئاذ˘غ˘لا
91 ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب ،دو˘قو˘لا

ةقرطم31و ،ايئابرهك ادلوم
نع فصشك يزاهجو طغصض
نم ن˘ط743.1و ،نداعم˘لا

،ةراجحلاو بهذلا ماخ طيلخ
ارجاهم64 فيقوت مت اميف
تاي˘صسن˘ج ن˘م ي˘عر˘صش ر˘ي˘غ
.تصسارنمتب ةفلتخم

watan@essalamonline.com

5 3172ددعلا ^1441 نابعضش51ـل قفاوملا0202 ليرفأا80ءاعبرألاثدحلا

ةنتاب يف سصاخضشألا لقن عنمب اهباحضصأا مازتلا مدعل ةقايضس ةضصخر543 بحضس

 رصشحملا يف ةبكرم15 عصضوو سصاخصشأا601 فيقوت
سسارهأا قوصسب يحصصلا رجحلا ةفلاخمل

ناتيلوأ’ا نا˘ت˘ل˘ي˘ل˘لا لÓ˘خ م˘ت
ر˘ج˘ح˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘˘ت ة˘˘ياد˘˘ب ن˘˘م
،صسارهأا قوصس ةي’وب يئزجلا
م˘ل صصا˘خ˘صشأا601 ف˘ي˘قو˘ت
ر˘˘ظ˘˘ح ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘ب او˘˘مز˘˘ت˘˘ل˘˘ي
عومجم نم كلذو ،لاوجتلا

رب˘ع م˘ه˘ت˘ب˘قار˘م تم˘ت013
نم ،ة˘ن˘يد˘م˘لا ة˘قزأاو عراو˘صش

.يئ’ولا نمأ’ا حلاصصم فرط
م˘ير˘ك د˘م˘ح˘م د˘كأا ا˘˘مد˘˘ع˘˘بو
،ةطرصشلا ظ˘فا˘ح˘م ،ي˘صسادر˘م
تاذ˘ب لا˘˘صصت’ا˘˘ب ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا
ذا˘˘˘خ˘˘˘˘تا ،ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘مأ’ا كل˘˘˘˘صسلا
ق˘ح ي˘ف ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق تاءار˘˘جإا

مت نيذلا601ـلا صصاخصشأ’ا
حلاصصم نأاب حصضوأا ،مهفيقوت
تاذ م˘صسر˘ب تما˘˘ق ة˘˘طر˘˘صشلا
ةبكرم15 عصضوب ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

ي˘˘˘ف ة˘˘˘يرا˘˘˘ن ة˘˘˘جارد41و
قو˘˘صسب يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ر˘˘صشح˘˘م˘˘لا
اهباح˘صصأا مر˘ت˘ح˘ي م˘ل صسار˘هأا
.يئزجلا رجحلا ريبادت اصضيأا

حلاصصم تلج˘صس ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
لÓ˘˘خ  ة˘˘ن˘˘˘تا˘˘˘ب ة˘˘˘ي’و ن˘˘˘مأا
صسرام82 ذ˘˘ن˘˘م) عو˘˘ب˘˘˘صسأا
4 ـلا ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإا مر˘˘صصن˘˘م˘˘لا
هعومجم ام (يراجلا ليرفأا

رجحلا ريبادتل ةفلاخم349

قل˘ع˘ت˘م˘لا ي˘ئز˘ج˘لا ي˘ح˘صصلا
نم ةدتمملا ةينمز˘لا ةر˘ت˘ف˘لا˘ب
ىلإا ءا˘صسم ة˘ع˘با˘صسلا ة˘عا˘صسلا
نم ةياقولل احابصص ةعباصسلا
نيب ن˘م ،«ا˘نورو˘ك» صسور˘ي˘ف
ءا˘صصحإا م˘ت تا˘ف˘لا˘خ˘م˘لا هذ˘ه
مازتل’ا مدعب ة˘ف˘لا˘خ˘م543
01و ،صصاخصشأ’ا ل˘ق˘ن ع˘ن˘م˘ب
عمج˘ت˘لا˘ب ة˘صصا˘خ تا˘ف˘لا˘خ˘م
اذه ،Óيل نيصصخصش نم رثكأ’
بحصسلاب تارارق ذاختا متو
ة˘قا˘˘ي˘˘صسلا صصخر˘˘ل يرو˘˘ف˘˘لا

يف ةيفازج تامارغ ريرحتو
.نيفلاخملا قح
Êادمح سسجرن / ب.Ëرك

لخدتلاو ثحبلا رصصانع تنكمت
IRBة˘ي’و˘لا ة˘ح˘ل˘صصم˘لا˘˘ب
ةي’و نمأاب ةي˘ئا˘صضق˘لا ة˘طر˘صشل˘ل
ةعامجب ةحاطإ’ا نم ،صسادرموب
،صصاخصشأا6 نم نوكتت رارصشأا
83و32 نيبام مهرامعأا حوارتت
ل˘ت˘ق˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘ي˘صضق ي˘ف ة˘ن˘صس
هذ˘˘ه دار˘˘˘فأا.ي˘˘˘ن˘˘˘ير˘˘˘صشع با˘˘˘صش
نم نوردحني ةيمارجإ’ا ةعامجلا

ى˘ل˘ع ن˘طو˘لا تا˘ي’و ف˘ل˘ت˘خ˘م
،ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘˘لا ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا رار˘˘˘غ
،صسا˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘صسو ،صسادر˘˘مو˘˘ب
دعب اوفرتعا ،نارهو اذكو ،ةليم
ةيمصسر رصضاحم ىلع مهعامصس
ة˘ي˘ح˘صضلا جارد˘ت˘صسا˘ب م˘ه˘ما˘ي˘ق˘ب

ىلع ه˘ت˘ث˘ج˘ب ل˘ي˘كن˘ت˘لاو ه˘ل˘ت˘قو
نب دمحمأا يديصس ةريحب ىوتصسم
،صساب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘صس ة˘ي’و˘ب ،ي˘ل˘ع
‐ونور» عون نم هتبكرم ةقرصسو
˘ما˘صست˘قإاو ا˘ه˘ع˘ي˘بو ،«صسي˘ب˘مو˘˘ك
ذاختا مت هيل˘عو ،م˘ه˘ن˘ي˘ب غ˘ل˘ب˘م˘لا

دصض ةينوناقلا تاءارجإ’ا عيمج
مامأا مهميدق˘تو م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا
ةراصشإÓل.يئاصضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا
،ركلا ةفلا˘صسلا ة˘ثدا˘ح˘لا تب˘ب˘صست
ي˘ف ن˘ير˘ي˘ب˘ك بصضغو ر˘عذ ي˘˘ف
د˘ع˘ب ،صسادر˘مو˘ب˘ب ر˘صسي ة˘ق˘ط˘ن˘م
’ يذلا ةيحصضلا ةافو نم دكأاتلا
نم ةن˘صس32 ـلا هر˘م˘ع ىد˘ع˘ت˘ي
.رمعلا

يوارمع ماضشه

مهنيب غلبملا اومضستقاو اهوعابو هترايضس اوقرضس
«IRB» هتثجب اولكنتو اباصش اولتق سصاخصشأا6 ـب حيطي سسادرموب

تاضسولهملاو جلاعملا فيكلا نم ةربتعم ةيمك زجحو تاردخم راجت31 فيقوت

ةفلجلاو سسادرموبب عنصصلا ةيديلقت لبانق3 ريمدتو «فوكنيصشÓك» سشاصشر طبصض
ةيبونجلا دودحلاب بيرهتلل ةزهجم ةيئاذغلا داوملا نم نط فلأا82 نم ديزأا زجحي سشيجلا^

ط.ةراضص

فيقوت نم ترايت ةيلو نمأاب ةيئاضضقلا ةطرضشلل ةيئلولا ةحلضصملاب «IRB» لخدتلاو ثحبلا ةقرف تنكمت
884 تزجحو ،جيورتلا سضرغل ةيعرضش ريغ ةفضصب ةضسولهملا سصارقألا ةزايح ةيضضق يف امهطروتل نيضصخضش
ةيروهمجلا ليكو مامأا نيمهتملا ميدقت مت ةينوناقلا تاءارجإلا نم ءاهتنلا دعبو ،«لودامارت»  عون نم ةدحو

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

قيوضستلل ةهجوم تناك
ةينوناق ريغ ةقيرطب

نم ةربتعم ةيمك زجح
ةفلجلاب «ةمصشلا»و رئاجصسلا
ةرئاد نمأا حلاضصم تنكمت
نم ،ةفلجلاب ةيضسيردتلا

نم ةربتعم ةيمك زجح
ةهجوم ،ةمضشلاو رئاجضسلا
ريغ ةقيرطب قيوضستلل

ىلع ةلمحم تناك ،ةينوناق
نم ةيحايضس ةرايضس نتم
اهفيقوت مت ،«رتضسام» عون
تاذل ةينمأا ةيرود رثإا
.ةنيدملا طضسو حلاضصملا

ةرايضسلا لخاد رثعو اذه
083 ىلع ،اهضشيتفت دعب

،رئاجضسلا فلتخم نم ةبلع
ةدام نم ةدحو0171و
ىلع ةعزوم ،«ةمضشلا»
ةبلع041 :يلاتلا وحنلا
09 ،«وب» عون نم رئاجضس

09 اذكو ،«زاولق» ةبلع
،«مير» عون نم «ةضشوطراك»

سسيك487 نع Óضضف اذه
،«ةحفن» عون نم «ةمضش»
،«ايتناضس» عون نم404و
رخآا سسيك225و ،«سسكم»و
لقن متو ،«سسجرن» عون نم
حلاضصم ىلإا تازوجحملا
فلم ةلاحإاو ،كرامجلا

ةلادعلا ىلإا ةعلضسلا بحاضص
ةرتوفلا مادعنإا ببضسب
لجضس هكÓتما مدعو
.يراجت

ج.رونلا دبع

ةيئاذغلا داوملا نم ةربتعم ةيمك زجح
ةيصضاملا ةعاصس84 ـلا لÓخ نطولا ربع براصضم812 فيقوت

كرد˘˘˘لا تاد˘˘˘˘حو تن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ت
ةعاصس84 ـلا لÓخ ،ينطولا
فيقوت نم ،ةيصضاملا ةعاصس
،نطولا ر˘ب˘ع ا˘برا˘صضم812
ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘˘ك ز˘˘ج˘˘حو
داو˘˘مو ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘˘غ˘˘˘لا داو˘˘˘م˘˘˘لا
.ميقعتلاو ريهطتلا

ح˘˘لا˘˘صصم تزر˘˘بأا ا˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘بو
اهل نايب يف ،ينطولا كردلا
يتأا˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه نأا ،صسمأا

ةر˘ها˘ظ ة˘ح˘˘فا˘˘كم را˘˘طإا ي˘˘ف
صشغلاو راكتح’او ةبراصضملا
ةيئاذغلا داوملاو ةدمصسأ’ا يف
فدهبو ،كÓه˘ت˘صس’ا ة˘ع˘صساو
تا˘˘˘كو˘˘˘ل˘˘˘صسلا ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا
ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘صشب˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘مار˘˘˘˘˘جإ’ا
نـهارلا فرظلل نيل˘غ˘ت˘صسم˘ل˘ل
ءا˘بو ي˘صشف˘ت ي˘ف ل˘ث˘م˘˘ت˘˘م˘˘لا
داوملا نأا تزربأا ،«انوروك»
04 يف لثمتت تازوجحملا

داو˘م˘لا ن˘م غ˘ل˘ك17و ن˘˘ط
غلك045و نط91 ،ةيئاذغلا

005و ن˘˘ط2 ،ةلا˘خ˘ن˘لا ن˘م
،تافصسوفلا ةدمصسأا نم غلك
،ل˘ي˘فا˘ج ءا˘˘م ةرورا˘˘ق172
نم ةد˘حو242 ن˘ع Ó˘˘صضف
192 اذ˘كو ،ن˘يد˘ي˘˘لا م˘˘ق˘˘ع˘˘م
.رطعم لئاصس ةروراق

‘اوح ماضستبإا

ةيميلقإ’ا ةقرفلا رصصانع نكمت
يف ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا˘ب ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل

ة˘كب˘صش كي˘˘كف˘˘ت ن˘˘م ،ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج
بوبحلاب ةرجاتملا يف ةصصتخم
3 ن˘˘م نو˘˘كت˘˘ت ة˘˘صسو˘˘ل˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا
ةدحو8991 ز˘ج˘حو صصا˘خ˘صشأا

ميدقت نأا ىلع ،مومصسلا هذه نم
حوار˘ت˘ت ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘فو˘˘قو˘˘م˘˘لا
مامأا ةنصس63و62 نيب مهرامعأا
نم.مهتيصضق يف رظنلل ةباينلا

ةرئاد نمأا رصصانع نكمت مهتهج
ةي’و نمأ’ عباتلا ديعلا موغلصش
نم صصرق006 زجح نم ،ةليم
فيقوت عم ةي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا
امهد˘حأا ن˘ي˘طرو˘ت˘م ن˘ي˘صصخ˘صش
ى˘لإا ة˘فا˘صضإا ،ا˘ي˘ئا˘صضق قو˘ب˘˘صسم

تاد˘ئا˘ع ل˘ث˘م˘˘ي ي˘˘لا˘˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘م
لا˘م˘كت˘صسا د˘˘ع˘˘بو.جيورتلا
هبتصشملا مدق ةمزÓلا تاءارجإ’ا
ةصصتخملا ةبا˘ي˘ن˘لا ما˘مأا ،ا˘م˘ه˘ي˘ف
يتلا ،ديعلا موغلصش ةمكحم ىدل
.صسبحلا نهر امهعاديإاب ترمأا

ةديلبلا يف رمخ ةروراق0072 زجح
ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا ة˘قر˘ف˘لا دار˘فأا ز˘ج˘˘ح
ي˘ف ة˘يازو˘م˘ب ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘˘ل
ن˘˘م ةرورا˘˘ق0072 ةد˘ي˘ل˘ب˘لا
ةهجوم ةيلوحكلا تا˘بور˘صشم˘لا
فيقوت عم ،ةصصخر نودب عيبلل

مامأا هميدقت مت يذلا اهبحاصص
.ةيئاصضقلا تاهجلا

سش.ك / ع.سس / ب.ع

نيضصخضش فيقوتو مومضسلا هذه نم ةدحو006 زجح
ةليم يف ديعلا موغلضشب

لجيج يف ةصسولهملا سصارقأ’اب ةرجاتملا يف ةصصتخم ةكبصش كيكفت

ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا تنلعأا
نم ديزأا ا˘ه˘ي˘ق˘ل˘ت ن˘ع ،ة˘ي˘ند˘م˘لا

نم ةثاغت˘صسا ة˘م˘لا˘كم00981
،مايأا8 نوصضغ يف نينطاوملا
صسرام82 خ˘˘يرا˘˘˘ت ن˘˘˘م اءد˘˘˘ب
،يراجلا ليرفأا4 ىلإا يصضقنملا

اصصاخ Óخدت96001 اهنيب نم
نيأا ،يحصصلا ءÓجإ’ا تايلمعب
ءÓ˘˘˘جإاو فا˘˘˘ع˘˘˘صسإا اــه˘˘˘ي˘˘˘ف م˘˘˘ت
ى˘˘لإا صضير˘˘م ح˘˘ير˘˘ج60101
.تايفصشتصسملا
،رورملا ثداوح صصخي اميف امأا
ـب ةيندملا ةيامحلا تادحو تماق
464 ل˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م Óـخدـت768
21 ةافو ىلإا تدأا رورم ثداح
مت نيرخآا415 حرجو ،صصخصش
زكارملا ىلإا مه˘ل˘ق˘نو م˘ه˘فا˘ع˘صسإا

ل˘ق˘ثأا تل˘ج˘صسو ،ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘صسإ’ا
ةافوب ةن˘تا˘ب ة˘ي’و ي˘ف ة˘ل˘ي˘صصح
مت نيرخآا41 حرجو نيصصخصش
زكارملا ىلإا مهليوحتو مهفاعصسإا
71 رـثإا ى˘ل˘ع  ة˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘صشت˘˘صسإ’ا

.رورم ثداح
ة˘يا˘م˘ح˘لا تاد˘˘حو تما˘˘ق ا˘˘م˘˘ك
حمصس Ó˘خد˘ت345 ـب ة˘ي˘ند˘م˘لا
ةيلزنم اهنم قيرح053 دامخإاب

.ةـفلتخم قئارحو ةيعانصص
تا˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا صصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ا˘˘مأا
تاد˘حو تما˘ق˘˘ف ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘لا
لـخدت9247 ـب ةيندملا ةيامحلا
8536 ةيطغتل ةرتفلا صسفن يـف
صصاخصشأ’ا ذاقنإاو فاعصسإا ةيلمع
  .رطخ يف

 خ.ليبن

ةايحب ىدوأا رورم ثداح464 لجأا نم تلخدت
نيرخآا415 حرج يف ببضستو اضصخضش21

ىصضرم60101 تلجأا ةيندملا ةيامحلا حلاصصم
يحصصلا رجحلا تارتف يف تايفصشتصسملا ىلإا

لتقلاب هوددهو نينطاوملا دحأا ةقضش اومحتقا
سسيار دارم رئبب ةحلاملا يح ناكصس طصسو علهلاو بعرلا اوثب سصاخصشأا9 فيقوت

كرد˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘صصم تف˘˘˘˘˘قوأا
،صسيار دار˘م ر˘ئ˘ب˘ب ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

اعله تراثأا ة˘ي˘مار˘جإا ة˘با˘صصع
طا˘صسوأا ي˘ف ن˘ير˘ي˘ب˘ك ا˘ب˘عرو
لوأا ةليل ةحلاملا يح ناكصس
ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا ةر˘˘ت˘˘˘ف لÓ˘˘˘خ ،صسمأا
ي˘ت˘لا ة˘با˘صصع˘˘لا.يحصصلا
مت صصا˘خ˘صشأا9 ن˘م نو˘˘كت˘˘ت

فلتخمب نيججد˘م م˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت
ا˘مد˘ع˘ب ،ءا˘صضي˘ب˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘صسأ’ا
دحأ’ ةقصش ةمرح كاهتناب اوماق
،لتقلاب هديده˘تو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ويديف عطقم يف اورهظ ثيح
ح˘صست˘كإا نا˘كصسلا د˘كأا هرو˘صص
ل˘˘˘˘˘˘صصاو˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘˘˘قاو˘˘˘˘˘˘˘م
م˘˘ه˘˘نأا ى˘˘ل˘˘ع،ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جإ’ا

ى˘صضو˘˘ف˘˘لا اورا˘˘ثأا صصا˘˘خ˘˘صشأا
تاءارجإ’ عايصصن’ا اوصضفرو
نأا ’إا ،ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا ر˘˘˘ج˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا
اوناك ثيح ،كلذ ريغ ةقيقحلا

حلاصصم لبق نم ةدراطم لحم
م˘˘˘ه˘˘˘با˘˘˘كترا بب˘˘˘صسب ،ن˘˘˘مأ’ا
.ماعلا نوناقلا صسمت مئارجل

ح.ناÁإا

ينطولا كردلا حلاصصم تنكمت
ةعطق52 ز˘ج˘ح ن˘م ،ترا˘ي˘˘ت˘˘ب
د˘ه˘ع˘لا ى˘لإا دو˘ع˘ت ة˘ير˘ثأا ة˘يد˘ق˘˘ن
.نيصصخصش فيقوتو ينامثعلا
تامولعم ىلع ًءانب تمت ةيلمعلا

ثا˘˘˘ح˘˘˘بأ’ا ة˘˘˘قر˘˘˘ف ى˘˘˘˘لإا تدرو
تاذ˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا˘ب
ا˘ه˘ل˘صضف˘˘ب م˘˘ت ،ي˘˘ن˘˘مأ’ا كل˘˘صسلا
ترايت ةنيدمب نيصصخصش فيقوت

ةيدقن عطق4 امهتزوحب طبصض
ةرجاتملا ددصصب اناك ثيح ،ةيرثأا
دعبو ،ةيعرصش ريغ ةقيرطب اهب

مت ،ةندام ةيدلبب امهيلزنم صشيتفت
ةيرثأا ةيدق˘ن ة˘ع˘ط˘ق12 ط˘ب˘صض
تازو˘ج˘ح˘م˘لا نأا ا˘م˘ل˘˘ع ،ىر˘˘خأا

ينامثعلا دهعلا ىلإا دوعت يتلاو
عطق8و ،ةيبهذ ةعطق71 لمصشت
ق˘ب˘صس ا˘م ءو˘صض ى˘ل˘عو.ةيصضف
نيفوقوملا م˘يد˘ق˘ت م˘ت˘ي˘صس ،هر˘كذ
ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘˘كو ما˘˘مأا

رو˘ه˘ظ رو˘ف ،ترا˘ي˘ت ة˘˘م˘˘كح˘˘م
ةيرثأ’ا ةميقلا لوح ةربخلا جئاتن
.تازوجحملا هذهل

يداوج ةميرك

ةيضضف8و ةيبهذ ةعطق71 ـب قلعتي رمألا
 دوعت ةيرثأا ةيدقن ةعطق52 زجح

ترايتب نيصصخصش فيقوتو ينامثعلا دهعلا ىلإا
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اهقتاع ىلع تذخا ةينيطصسلفلا ةموكحلا نإا

تاءار˘˘جإ’ا ذا˘˘خ˘˘تاو ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو ة˘˘برا˘˘ح˘˘م
بعصشلا ءانبأا هاجت اهبجاو لصصاوتصسو ةبصسانملا
اهرا˘ب˘ت˘عا˘ب صسد˘ق˘لا ة˘ن˘يد˘م ي˘ف ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا

ىلع تلمع دقو ةينيطصسلفلا ةلودلا ةمصصاع
ءاحنا عيمج ىف انبعصش ءانبأ’ تامدخلا ميدقت
ءابولا رطاخم ةهجاوم˘ل ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ة˘لود˘لا
ن˘م تا˘ه˘ي˘جو˘ت˘ب هرا˘صشت˘نا ة˘ح˘فا˘كمو ي˘جا˘ت˘لا
دمحم ءارزولا صسيئرو صسابع دومحم صسيئرلا
ذنم ةصصتخملا تاهجلا تعراصس ثيح ةيتصشا
وه ام لك ميدقت ىلإا انوروك صسوريف ةمزأا ءدب
ي˘˘صضار’ا ي˘˘ف نا˘˘كصسلا ةد˘˘عا˘˘صسم˘˘ل ن˘˘كم˘˘˘م
اصصوصصخو ةزغ وا ةفصضلاب ءاوصس ةينيطصسلفلا
ةفلتخملا تاصسصسؤوملا ربع ةمصصاعلا صسدقلاب
تاطلصس اهتدجوا يتلا تاقيعملا نم مغرلاب
.يليئارصس’ا لÓتح’ا

ةقحÓم ىلع لÓتح’ا تاطلصس تمدقأا دقل
اوماق نيذلا نيي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا نا˘ب˘صشلا لا˘ق˘ت˘عاو
راصشتنا نم دحلل ةلواحم يف ميقعتلا تايلمعب
يف ينيطصسلف طاصشن يأا عنمب اوماقو صسوريفلا

نيينيطصسلفلا لام˘ع˘لا او˘كر˘تو صسد˘ق˘لا ة˘ن˘يد˘م

نولمعي مهنا مغرلاب لوهجم ريصصم نوهجاوي
نا يعيبطلا نمو لÓتحÓل ةعبات تاكرصش ىدل
نيماتلا ةموظنم˘ل ع˘صضخ˘ي ل˘ما˘ع˘لا اذ˘ه نو˘كي
نكلو لمعلاب موقي لماعك هقوقحو يحصصلا
تما˘قو لا˘م˘ع˘لا تكر˘˘ت لÓ˘˘ت˘˘ح’ا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صس
دقحلاو ةيرصصنعلا نع ربعت ةوطخ يف مهدرطب
ىفو لÓتح’ا تاطلصس تلصصاو امك ىمع’ا

يف لزانملا مد˘ه˘ب تما˘قو ة˘ن˘ج˘ه˘ت˘صسم ةو˘ط˘خ
صضرعب ني˘برا˘صض ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا صسد˘ق˘لا ي˘حاو˘صض
ةينوناقلاو ة˘ي˘قÓ˘خ’ا ر˘ي˘يا˘ع˘م˘لا ل˘ك ط˘ئا˘ح˘لا

ةم˘ظ˘ن˘م ا˘ه˘تذ˘خ˘تا ي˘ت˘لا ة˘ي˘لود˘لا تاءار˘جإ’او
نم دحلل ةيئاقو تاءارجإاك ةيملاعلا ةحصصلا
ربكا ناكو ناكصسلا نيب يجاتلا ءابولا راصشتنا

ناكصسلا ديرصشتو لزانملا مدهب مايقلا مهمومه
تامدخ˘لا مد˘ق˘ي ن˘م ة˘ق˘حÓ˘مو لا˘م˘ع˘لا در˘طو
.انوروك ءابو راصشتنا نم دحلل ناكصسلل
صسوريف ملاعلا هيف هجاوي يذلا تقولا يف هنا
˘مد˘خ˘ت˘صست لÓ˘ت˘ح’ا تا˘ط˘ل˘˘صس نإا˘˘ف ا˘˘نورو˘˘ك
ةماقإاب ةثيبخلا اهتاططخمل ءاطغك صسوريفلا
ي˘صضارأ’ا ى˘ل˘ع ءÓ˘ي˘ت˘صس’او تا˘ن˘طو˘ت˘˘صسم˘˘لا

يف ثدحي ا˘م˘ك ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ع˘م˘قو لا˘ق˘ت˘عاو

ىلع عئاقو صضرف ةلواحمو ناولصسو ةيوصسيعلا
ه˘ي˘لا˘ع˘م ةر˘م˘ع˘ت˘˘صسم م˘˘صض لÓ˘˘خ ن˘˘م صضرأ’ا
ىمصسملا يناطيتصس’ا عورصشملا ذيفنتو ميمودا
.(دحاو يإا)

تاصسصسؤوم نع ةرداصصلا تارارقلا لمجم نا
ة˘ن˘يد˘م لز˘ع رار˘م˘ت˘صسا ي˘لا فد˘ه˘ت لÓ˘˘ت˘˘ح’ا
ا˘ه˘نا˘كصس كر˘تو ل˘ما˘كلا˘ب ة˘˘ي˘˘قر˘˘صشلا صسد˘˘ق˘˘لا
ه˘ي˘ف ع˘ن˘م˘ت يذ˘لا تقو˘لا ي˘ف ه˘نأاو م˘هر˘ي˘صصم˘ل
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لا تاردا˘˘ب˘˘م˘˘لا لÓ˘˘ت˘˘ح’ا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صس
يف نيينيطصسلفلل نوعلا دي ميدقتل ةينيطصسلفلا
صسور˘ي˘ف را˘صشت˘نا ن˘م د˘ح˘لا ل˘جأا ن˘م ة˘ن˘يد˘م˘لا

اهل ةقÓع ’و ةيهاو تارربمو ججحب انوروك
نم لصصنتت اهتاذ تاطلصسلا هذه نإاف ةيناصسنإ’اب
ا˘ه˘نا ذإا نا˘كصسلا ها˘ج˘ت لÓ˘˘ت˘˘حا ةو˘˘ق˘˘ك ا˘˘هرود
ناكصسلا ةيامحب ةمزلم يلودلا نوناقلا بجومب
.ةئبوأ’ا نم لÓتح’ا تحت
يف اهقÓطإا مت يتلا ةمهملا تاردابملا كلت نا
تاصسصسؤوملا نم ديدعلا لبق نم ةريخأ’ا مايأ’ا
ناكصسلل نوعلا ميدقتل صسدقلا ةنيدمب ةلماعلا
ةيندر’ا ةكلمملا ما˘ي˘قو صسور˘ي˘ف˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘ل
نم راجتلا ءافعإاب مهم رارق ذاختاب ةيمصشاهلا

نم فيفختلا ىلا فدهب ةصضورفملا موصسرلا
ثيح انوروك ءابو راصشتنا نع ةجتانلا ءابع’ا

كلملا ةلÓج هجو
يرجأاتصسم ع˘ي˘م˘ج ءا˘ف˘عإا˘ب ي˘نا˘ث˘لا ه˘ل˘لا د˘ب˘ع

اهيفوتصست يتلا ةيمÓصسإ’ا ةيفقولا تاراقعلا
راجيإا عفد نم صسدقلا فاقوأ’ ةماعلا ةرئادلا

ةوطخ يف ةلماك0202 ةنصس نع مهتاراقع
دومصصل رمتصسملا معدلا ن˘ع ر˘ب˘ع˘ت ة˘ي˘ن˘ما˘صضت
ة˘ب˘ح˘م˘لاو ءا˘˘خ’ا حور ن˘˘عو ن˘˘ي˘˘ي˘˘صسد˘˘ق˘˘م˘˘لا

تامدخلا ميدقتل تاهجلا فلتخم نم نواعتلاو
يف.هيصشفت عنمو صسوريفلا ةهجاوم لجا نم
ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘˘صس’ا ع˘˘م˘˘ق˘˘لا لا˘˘م˘˘عا د˘˘عا˘˘صصت ل˘˘ظ
باهر’ا ةصسرا˘م˘م˘ل ا˘نورو˘ك ءا˘بو لÓ˘غ˘ت˘صساو
لÓتحÓل ةعباتلا تاصسصسؤوملا لبق نم مظنملا
عم˘ت˘ج˘م˘لا ما˘ي˘ق م˘ه˘م˘لاو يرور˘صضلا ن˘م تا˘ب
نيينيطصسلفلا هاجت هتايلوؤوصسم لمحتب يلودلا
صسد˘ق˘لا ة˘ن˘يد˘م ي˘ف ة˘صصا˘خو لÓ˘ت˘ح’ا تح˘˘ت
’Ó˘ت˘حاو ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف نو˘ه˘جاو˘ي ن˘˘يذ˘˘لا
.ةيناصسنإ’ا فرعي ’ ايليئارصسإا

نيطصسلف يف ةنصسحلا اياونلا ريفصس
ةينيطصسلفلا حابصصلا ةديرج ريرحت صسيئر

ةيناصسنإ’ا فرعي ’ يليئارصسإ’ا لÓتح’ا
ةودقلا يرسس  : ملقب

’إا ًاع˘ي˘م˘ج نو˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا كل˘م˘ي ’
بع˘صشل˘ل ر˘يد˘ق˘ت˘لاو ر˘˘كصشلا ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت
ىربنا يذلا ،ليصصأ’ا يبرعلا ينميلا
،ٍة˘ي˘لو˘جر ٍة˘ما˘ه˘صشو ،ٍة˘ي˘بر˘˘ع ٍةر˘˘ي˘˘غ˘˘ب
،ٍةيموق ٍةيلوؤو˘صسمو ،ٍة˘ي˘نا˘م˘ي ٍة˘م˘كحو
،ٍةميرك ٍةئيرج ٍةوطخ يف ،ٍةينيد ٍةنامأاو
قÓخأا نع منت ،ٍةليبن ٍةيبرع ٍةقباصسو
كفنا ام يذلا ،ميظعلا ينميلا بعصشلا
يف يحصضيو ،اهلهأاو نيطصسلف بحي
ناصسل ىلع ،اهبعصش ر˘صصن˘يو ا˘ه˘ل˘ي˘ب˘صس
كلملا دبع هللا راصصنأا ةكرح ميعز
ة˘كل˘م˘م˘لا ة˘مو˘كح ةو˘عد˘ب ،ي˘ثو˘ح˘لا
ن˘ع جار˘فإÓ˘ل ة˘˘يدو˘˘ع˘˘صسلا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا

يف نيينيطصسلفلا نيلقتعملا تارصشع
ةكرح ىلإا ءامتن’ا ة˘م˘ه˘ت˘ب ا˘ه˘نو˘ج˘صس
،ةيباهرإا ٍتاكرح دييأاتو معدو ،صسامح
ةيزهاج مهنع جارفإ’ا لباقم صضرعو
ة˘ع˘برأاو ٍرا˘ي˘ط حار˘˘صس قÓ˘˘طإ’ هدÓ˘˘ب
دو˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘لاو طا˘˘˘ب˘˘˘صضلا ن˘˘˘م ىر˘˘˘˘صسأا
لتق يف اوكراصش نيذلا ،نييدوعصسلا
اوبب˘صستو ،هرا˘صصحو ي˘ن˘م˘ي˘لا بع˘صشلا
.هباذعو هعيوجتو هلتق يف
ةدايقلا ىلع يثوحلا كلملا دبع ىنمت
ةردابم˘لاو صضر˘ع˘لا لو˘ب˘ق ة˘يدو˘ع˘صسلا
صصرحت تناك نإا ،هذيفنت ةعرصس ىلإا

نأا ديرتو ،اهدونجو اهطابصض ةايح ىلع
ىلإا مهديع˘تو ر˘صسأ’ا ن˘م م˘هذ˘ق˘ن˘ت˘صست

عجارتلا يف بغرتو ،مهيوذو مهتÓئاع
هيلع تمدقأا ام حيحصصتو اهأاطخ نع
نيينيطصسلفلا لاقتعا نأا ذإا ،اهتاطلصس
م˘ه˘ت˘ي˘صضق ل˘جأا ن˘م ل˘م˘ع˘لا ة˘م˘˘ه˘˘ت˘˘ب

ٌلعفو ،ٌةتيقم ٌةميرج مهبعصش ةدناصسمو
،ٌثيبخ ٌكولصسو ،ٌيزخم ٌلمعو ،ٌحيبق
’و ،هببصسب مهل رفغي ’ ٌحصضاف ٌأاطخو
.هلجأا نم مهنع تكصسي
ودعلا ريغ ٌدحأا مهلاقتعا يصضُري ’ ذإا
ة˘يدو˘ع˘صسلا ه˘ب تما˘ق ا˘م˘ب حر˘ف يذ˘˘لا
بر˘˘ع˘˘لا بصضغ ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب ،م˘˘ه˘˘ها˘˘ج˘˘ت
،م˘ه˘با˘صصأا ا˘م˘ل ُرار˘حأ’ا نو˘م˘ل˘صسم˘˘لاو
مهتءاصسو ،اهل او˘صضر˘ع˘ت ا˘م م˘ه˘نز˘حأاو
اوبرعأاو ،مهتلماعم ءوصسو مهتمكاحم
ة˘يدو˘ع˘صسلا ة˘صسا˘ي˘صسل˘ل م˘ه˘صضفر ن˘˘ع
،ةينيطصسلفلا ةمواقملا هاجت ةديدجلا

ًةبانإاو ًةبوت اهنع عجارتلاب اهوبلاطو
لكب ٌبيع هب تماق امف ،ًافصسأاو ًامدنو
،ا˘ن˘ن˘يد ي˘ف ي˘قÓ˘خأا ر˘ي˘غو ،ي˘نا˘ع˘م˘لا

ٌريبك ٌصشحف وهف ،انميقل ًايلك يفانمو
درجيو ،فرصشلاب لخيو ،ةءورملا مرخي
نم هبكترم جرخي امبرو ،ميقلا نم
  .ةمأ’ا نم هدرطيو ةلملا

ًا˘غو˘صسم ’و ًا˘ي˘م˘ي˘˘ق ًارر˘˘ب˘˘م د˘˘جأا ’
ىلع اوركنتصسا نيذلا كئلوأ’ ًايقÓخأا
يذلا اومهتاو ،م˘ه˘تردا˘ب˘م ن˘ي˘ي˘ن˘م˘ي˘لا
برآا˘م ه˘ل نأاو ،ة˘يزا˘ه˘ت˘ن’ا˘ب ا˘ه˘ق˘ل˘طأا
ة˘صصا˘خ ح˘لا˘صصمو ع˘فاودو ة˘ي˘صسا˘ي˘˘صس
اولاقو ،ةردابم˘لا هذ˘ه قÓ˘طإ’ ه˘ت˘ع˘فد
ةمدخل هتردابم فظوي هنأا ٍةين ءوصسب
ي˘ت˘لا ي˘ه ا˘ه˘نأاو ،ا˘ه˘ل ًءا˘˘صضرإاو نار˘˘يإا

ةردا˘ب˘م˘˘لا هذ˘˘ه قÓ˘˘طإا ه˘˘ن˘˘م تب˘˘ل˘˘ط
ن˘م جور˘خ˘لاو ا˘ه˘ترو˘صص ن˘ي˘˘صسح˘˘ت˘˘ل
مدقملا هصضر˘ع نأا اور˘ب˘ت˘عاو ،ا˘ه˘ت˘مزأا
ةيدوعصسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىلإا ئيصسي

صسفن يف اهعصضيو ،اهتروصص هوصشيو
،ينويهصصلا نايكلا عم ةتيقملا ةرئادلا
ةيبرعلا ةموا˘ق˘م˘لا ه˘ع˘م ير˘ج˘ت يذ˘لا

ىلع ىرصسأا لدا˘ب˘ت تا˘ق˘ف˘صص ًا˘مو˘م˘ع
هنوربجي ،اهلك لاصضنلا تاونصس ىدم
جارفإ’ا ىلع Óًيلذ ًارغاصص ًاهركم اهيف
برعلا نيلقتعملاو ىرصسأ’ا تائم نع
مهارصسأا صضعب لباقم ،نيينيطصسلفلاو
.مهئÓصشأا اياقبو مهدونج تافر وأا

هتريقع ق˘ل˘طأا ن˘م˘ب ًار˘يد˘ج ن˘كي م˘لأا
،ًامجاه˘م ه˘م˘ل˘ق ر˘ب˘ح لا˘صسأاو ،ًاد˘ق˘ت˘ن˘م
ىلع هتوصصب حدصصو هتروصصب رهظو
حمصسو ،ًابصضاغ تايئاصضفلا تاصشاصش
ة˘ي˘قد˘صص ي˘˘ف كي˘˘كصشت˘˘لا˘˘ب ه˘˘صسف˘˘ن˘˘ل
ذخأاو مهيف نعطو ،ةردابملا باحصصأا
،ًافازج ةلطابلا تاماهت’ا مهيلإا ليكي
يه ةيدوعصسلا ةموكحلا نأا فرتعي نأا
يتلا يه اهنأاو ،تءاصسأاو تأاطخأا يتلا
اذه تفر˘ت˘قاو ة˘قا˘م˘ح˘لا هذ˘ه تب˘كترا
يف اهصسفن تعصضو يتلا اهنأاو ،مرجلا

اهصسفن ترصضأاف ،جرحلا عصضولا اذه
ى˘لإا تءا˘˘صسأاو ،ا˘˘ه˘˘يد˘˘يؤو˘˘م تجر˘˘حأاو
اهتدارإاب اه˘صسف˘ن تف˘ن˘صصو ،ا˘ه˘ت˘ع˘م˘صس
ا˘ه˘ن˘مٍ م˘ي˘م˘صصتو ٍد˘صصق ق˘˘با˘˘صس ن˘˘عو
،هل ًةقيدصصو ينويهصصلا ودعلل ةفيلح
د˘˘˘ع˘˘˘صسو ا˘˘˘ه˘˘˘تاءار˘˘˘جإ’ حر˘˘˘˘ف يذ˘˘˘˘لا
.اهيلع اهعجصشو اهديأاو اهتصسايصسب
مهنيدل اورصصتني نأا مهب ًايرح نكي ملأا
هميهافمو ةليبنلا هميق ىلإا اوزاحنيو
عم اوحلاصصت˘يو ،ة˘ع˘ي˘فر˘لا ة˘ي˘نا˘صسنإ’ا

ذيعتصسي ٍتاوم نم اهويحيو مهرئامصض

ن˘م او˘ب˘ل˘ط˘˘يو ،تو˘˘م˘˘لا ه˘˘ب˘˘ي˘˘ع ن˘˘م
ر˘ي˘غ جار˘فإ’ا ة˘يدو˘ع˘صسلا ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا
ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘˘ع طور˘˘˘˘صشم˘˘˘˘لا
رئاود ده˘صشت ن˘يذ˘لا ،ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
او˘ف˘لا˘خ˘ي م˘ل م˘ه˘نأا ة˘ي˘م˘صسر˘لا ة˘لود˘˘لا
وأا ،اهيف ًةحنج اوبكتري ملو ،اهنيناوق
نيميقم اوناك مهنأاو ،اهمظنل ًةفلاخم
يف اولمعو دÓب˘لا او˘مد˘خ ،ن˘ي˘ي˘عر˘صش
،اهؤوانبأا لمع ا˘م˘م ل˘صضفأا˘ك ا˘ه˘ق˘فار˘م
ة˘ئ˘صشن˘ت ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك ٌل˘صضف م˘ه˘ل نا˘˘كو
يف اومهاصسو ،مهئانبأا ةيبرتو مهلايجأا
،م˘ه˘نا˘طوأا ة˘ع˘فرو م˘˘هدÓ˘˘ب ر˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘ت
ةيركفلاو ة˘ي˘ند˘م˘لا ا˘ه˘ت˘ي˘ن˘ب ر˘يو˘ط˘تو
ن˘م ًاءز˘ج او˘نا˘ك م˘ه˘نأاو ،ة˘ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لاو
ملصسملا يبرعلا ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ج˘ي˘صسن˘لا
نم اوعداف ،زيزعلا يدوعصسلا بعصشلل
،ةبانإ’او ةبوتلا ىلإا لطابلاب مترصصان
ه˘ل˘هأا ى˘لإا ق˘ح˘لا ةدا˘عإا˘ب ’إا ة˘˘بو˘˘ت ’و
فرتقا امع مدنلا ءادبإاو ،مهصضيوعتو
بل˘طو م˘ه˘ن˘م راذ˘˘ت˘˘ع’او ،م˘˘ه˘˘ق˘˘ح˘˘ب
.مهنم حامصسلا

ة˘مأ’ا ى˘ل˘ع ىرا˘ي˘غ˘لا ةدا˘˘صسلا ا˘˘ه˘˘يأا
ا˘˘ه˘˘لا˘˘مآا ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ن˘˘مأ’او ،ا˘˘ه˘˘م˘˘ي˘˘قو
ءا˘يو˘قأا ًا˘نا˘ع˘ج˘صش او˘نو˘ك ،ا˘˘ه˘˘مÓ˘˘حأاو
ةفاخم اوعصضو ،نيصصل˘خ˘م ن˘ي˘قدا˘صص
اولوقو ،مكنيعأا َبْصصُن لجو زع هللا

ع˘م او˘ف˘قو ،او˘فا˘خ˘ت ’و ق˘ح˘لا ة˘م˘ل˘ك
او˘˘ث˘˘ي˘˘غأاو ،اوددر˘˘ت˘˘ت ’و مو˘˘ل˘˘ظ˘˘م˘˘˘لا
اور˘صصناو ،اور˘صصق˘˘ت ’و فو˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘لا
مويلا اوزاتماو ،اونبجت ’و فيعصضلا
قدصص لجو زع هللا اورأاو مكفقاومب

نأا مكايإاو ،مكلا˘ع˘فأا ءير˘جو م˘كا˘ياو˘ن
يف حرفلا قلخل ىعصس نم نيب اوواصست
عرزو ،ءاصسؤوبلا نيينيطصسلفلا بولق
م˘ه˘لا˘˘ف˘˘طأا هو˘˘جو ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ما˘˘صست˘˘ب’ا

م˘ه˘ل ر˘صصت˘ناو ،ءا˘صسع˘˘ت˘˘لا م˘˘ه˘˘ئا˘˘صسنو
ر˘˘ب˘˘ت˘˘عاو ،م˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘صضق ي˘˘ف م˘˘هد˘˘˘يأاو
،ًافر˘صش م˘ه˘لا˘صضنو ًادا˘ه˘ج م˘ه˘ت˘موا˘ق˘م
م˘ه˘˘م˘˘لآاو ،م˘˘ه˘˘نز˘˘حأاو م˘˘ها˘˘كب ن˘˘م˘˘ك
،م˘ه˘م˘كا˘حو م˘هد˘ه˘ط˘صضاو ،م˘ه˘بذ˘عو
ّد˘عو ،ًا˘با˘هرا م˘˘ه˘˘ت˘˘موا˘˘ق˘˘م ف˘˘ن˘˘صصو
نوكي نأا ىصضتراو ،ًاناودع مهلاصضن
هلعف يف مههبصشي ،مهدصض ودعلا عم
ى˘لإا م˘ه˘ق˘ب˘صسيو ،ه˘م˘ل˘ظ ي˘ف م˘هز˘ب˘يو
.هفيصسب انباقر
تلدبتو نامزلا ريغت له ةداصسلا اهيأا
ا˘ن˘ح˘ب˘صصأاو ة˘عا˘صسلا تبر˘ت˘قاو م˘ي˘˘ق˘˘لا
ىهنن انتب ذإا ،نمزلا ةياهن يف صشيعن

،ر˘كن˘م˘لا ى˘لإا و˘عد˘نو فور˘ع˘م˘لا ن˘ع
بنجتنو ر˘صشلا ن˘ع ُل˘ِب˘ْق˘ُن ا˘ن˘ح˘ب˘صصأاو
صشح˘˘ف˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع صضر˘˘ح˘˘نو ،ر˘˘ي˘˘خ˘˘˘لا

ىلع عجصشنو ،فرصشلا نع تكصسنو
لاقتعاف ،ةليصضف˘لا برا˘ح˘نو ة˘ل˘يذر˘لا
،ة˘ل˘يذر م˘ه˘ب˘يذ˘ع˘تو ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘˘لا

مهنع جارفإ’او مهريرحت ىلإا ةوعدلاو
نورقتفي مهنولقتعي نيذ˘لاو ،ة˘ل˘ي˘صضف
ينا˘ع˘مو ةو˘خأ’ا م˘ي˘ها˘ف˘م ط˘صسبأا ى˘لإا
مهصصÓخل نوعصسي نيذلاو ،نماصضتلا

،ةءورملاو فر˘صشلا ل˘هأا م˘ه م˘ه˘تا˘ج˘نو
ريغو ،ةلي˘صضف˘لاو ددؤو˘صسلا با˘ح˘صصأاو
.ٌفارحنا اهاوصسو جاجوعا ريياعملا هذه

يتلا كلت ىّتح ةّلمم ليصصافتلا ّلك
كلذك نكت مل
ءاّرقلاو لئاصسرلا

ماّيأا لبق ًاّيهصش ناك يذلا حابصصلاو
ةراجحلا لثم راصص
ْبتكلاو ًاصضيأا ةءارقلا

باّتكلا تاراوحو ةّيفاقثلا رابخأ’او
ْفحصصلاو نيّيصسايصسلاو
م˘˘لا˘˘ع˘˘لا اذ˘˘˘ه ى˘˘˘لإا ّتم˘˘˘ي ا˘˘˘م ّل˘˘˘كو
ةليوطلا تاعاصسلاب فوفحملا
ءاقدصصأ’ا عم لاصصت’ا
لافطأ’ا بغصش

باوكأ’ا يف ياصشلا ّبصص

ًاصضيأا تÓيمجلا ءا˘صسن˘لا ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا
ّنهل وأا هل فده ’ ّلمم
نو˘˘كصسم˘˘لا ل˘˘ب˘˘ج˘˘لا ى˘˘˘لإا ر˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لا
ةّيربلا باصشعأ’او راجصشأ’اب
مويغلا صضع˘ب˘ب ة˘خ˘ط˘ل˘م˘لا ءا˘م˘صسلاو
لكصشلا ةّيئاوصشعلا

محللا ةحئار اهتعدتصسا يتلا ةّطقلا
ةياغلل جعزم اهؤواوم
،اهنول
رظتنت يك اهرواحأا انأاو ّيلإا اهترظن
نم رّصسيت ام اهل رصضحأا امثير Óًيلق
ءادغلا ةبجو اياقب

ءي˘ل˘م ح˘صضاو ٍءا˘ف˘˘ج˘˘ب ّي˘˘لإا تر˘˘ظ˘˘ن
ْة’ابماّللاب
د˘عأا م˘لو ما˘م˘ت˘ها نود ا˘ه˘ت˘كر˘˘ت ا˘˘نأاو
اهيلع ّنئمطأ’
ةدئاف هل انلوح نم ءيصش ’
يذلا ّيحلا دّيصسلا وه هدحو ءاوخلا
انيف مّكحتي
ىلإا تيبلا جراخ ىلإا اندرطي للملا
ّيجراخلا ءانفلا

انعفدت ةبغاصشملا اهترارحب صسمصشلاو
ًةيناث لخدنل
ةّرَكلا دواعنو رمأ’ا ىصسنن
اهتاذ ةماّودلا يف عقن ةّرم ّلك يفو

ًاقÓطإا ّنرت ’ انفتاوه
حيباصصملا يف ةلوصسك يتأات ءابرهكلا

ةتيم ءارفصص
نم ًاّدج ةليئصض ةّيّمكب اننويع نقحت
ْءوصضلا

اهتاعا˘ع˘صشإا ّط˘م˘ت تنر˘ت˘نإ’ا ة˘مد˘خو
نيرخآ’ا ّبحت ’ ةحيصسك ةأارماك
انهبنت امدنع اّلإا تقولا يف قرف ’
تاتقن نأا بجي انّنأا ماعطلا تابجو
ًاّيموي تاّرم ثÓث
ة˘ع˘˘برأ’ا ه˘˘تا˘˘عا˘˘صسب مو˘˘ي˘˘لا ح˘˘ب˘˘صصأا

دصسافلا نيجعلا نم ةلتك نيرصشعلاو
ّيرطلا

ّرمتصسا اذإا ٍدغ دعب وأا ًادغ لعفنصس اذام
ْهيف نحن يذلا اذه
هاعرذ ّف˘ت˘ل˘ت فو˘صس ا˘ن˘لو˘ح ا˘م ّل˘كو
؟انلتقيل انقانعأا لوح
ةّيرصشبلا نوكت نأا ًاموي متلّيخت له
ْلمعلا نم ةبراه
ْلمأ’ا نع ةلطاع
؟ْللملا نم صصÓخلا اّلإا رظتنت ’و
ةنفعلا تانئاكلا كلت ّلعل ًاذإا تمنلف
ّيمويلا اهنونج نم حاترتصس
ر˘ع˘صشن ن˘يز˘جا˘ع اذ˘كه ّل˘ظ˘ن ’ ي˘˘ك
ِصسأايلاب
ْلجخلا انلكأاي

ٌةماهصش ٌلبنو ٌةلاصصأاو ٌةوخن يثو◊ا ُةردابم

ةنفعلا ِتانئاكلاُ نونج

يوادللا فسسوي ىفطسصم .د ملقب

دمحم جح صسارف
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لوانت نمزلا نم ةلماك ةعاسس تقرغتسسا ةرسضاحملا ،نيثحابلا ةبلطلاو ةذتاسسأ’ا ةدئافل رسشابم ثب يف يعامتج’ا
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.ةفلتخمو ةعونتم ةدع ءارآا ىلع كلذ يف ادمتعم

ةيادب ىلإا قر˘ط˘ت ر˘صضا˘ح˘م˘لا
يتلا يرئازجلا حرصسملا ةأاصشنو
نر˘ق˘لا تا˘ي˘ن˘ير˘صشع ي˘ف تنا˘˘ك
تح˘ت صسصسأا˘ت ثي˘ح ،ي˘صضا˘م˘˘لا

ةفاصضإا ةينطولا ةكرحلا لÓظ
ا˘ه˘ب تما˘ق ي˘ت˘لا تارا˘يز˘لا ى˘لإا
ةيبرعلا ةيحرصسملا قرفلا صضعب
جرو˘ج ة˘قر˘ف ل˘ث˘˘م ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘ل˘˘ل
يذلا رمأ’ا ،1291 ةنصس صضيبأا
صسيصسأات ىلع نييرئازجلا عجصش
،ة˘ي˘حر˘˘صسم قر˘˘فو تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج
ةلصصاوتم دوهج دعب تعاطتصسا
نكل يرئازج حرصسم تابنتصسا
ةيادب كلذو ،يبوروأ’ا هلكصشب
د˘˘ع˘˘ُي ثي˘˘˘ح ،6291 ما˘˘˘ع ن˘˘˘˘م
صشا˘ب ن˘يد˘لا ي˘˘ي˘˘ح˘˘مو و˘˘لÓ˘˘ع
نم ،ينيطنصسق ديصشرو يزرات
ير˘ئاز˘ج˘لا حر˘صسم˘لا داور زر˘˘بأا
ل˘ك م˘ه˘ل دو˘ع˘ي ن˘يذ˘لا ،ل˘ئاوأ’ا
ىلوأ’ا ةنبللا عصضو يف لصضفلا
ينطو يرئاز˘ج حر˘صسم دÓ˘ي˘م˘ل
ماع يف رئازجلا لÓقتصسا دعبو
ة˘˘كر˘˘ح˘˘˘لا ءار˘˘˘ثإا م˘˘˘ت2691
تارصشعب ةفرتحملا ةي˘حر˘صسم˘لا
˘˘مÓ˘˘عأا د˘˘ي ى˘˘˘ل˘˘˘ع صضور˘˘˘ع˘˘˘لا

لا˘ث˘مأا ن˘م را˘ب˘˘ك ن˘˘ي˘˘ي˘˘حر˘˘صسم
رداق˘لا د˘ب˘عو بتا˘ك ى˘ف˘ط˘صصم
ناكف يكاك نامحرلا دبع دلو
مهتاعوصضوم نودمتصسي ء’ؤوه
ريصسلا˘ك ،ي˘ب˘ع˘صشلا ثار˘ت˘لا ن˘م
ةلي˘ل ف˘لأا تا˘يا˘كحو ة˘ي˘ب˘ع˘صشلا

اوناك مهنأا ى˘ل˘ع Ó˘صضف..ة˘ل˘ي˘لو
ه˘ت˘غ˘ل˘ب رو˘ه˘م˘ج˘لا نو˘ب˘طا˘˘خ˘˘ي
ى˘ل˘ع ن˘كي م˘ل ه˘˘نأ’ ة˘˘ي˘˘ما˘˘ع˘˘لا

ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا ن˘˘م لا˘˘ع ىو˘˘ت˘˘˘صسم
اذه˘ب ة˘يارد ى˘ل˘عو ة˘ي˘حر˘صسم˘لا
،رامعتصس’ا فورظ مكحب نفلا

ع˘م ل˘عا˘ف˘ت˘˘ي نا˘˘ك كلذ م˘˘غرو
بواجتيو ةيحرصسملا صضورعلا

عقاولا لثمت تناك اهنأ’ اهعم
ةا˘ي˘ح˘لا رو˘صصتو ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
.حداكلا درفلل ةينصضملا ةيمويلا

حرصسملا نع ثدحت يرتيعز
ذ˘ن˘م ز˘ّي˘م˘ت يذ˘لاو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
هرثأاتل يبعصشلا هعباطب ،هصسيصسأات
تبصصنا ثيح ،ثارتلاب حصضاولا

حÓصصإا يف هفادهأاو هنيماصضم
رامدتصس’ا ةمواقمو ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
حرصسملا طرخنا نيأا ،يصسنرفلا
ة˘ما˘ع˘لا ةا˘ي˘ح˘لا ي˘ف ير˘ئاز˘ج˘˘لا
اصصخصشم ،يرئازجلا ن˘طاو˘م˘ل˘ل
نع اربعمو ،هتا˘نا˘ع˘مو ه˘مو˘م˘ه
ي˘ف Ó˘ئا˘ق ،مÓ˘حأاو ه˘تا˘حو˘˘م˘˘ط
حر˘˘˘صسم˘˘˘لا نإا قا˘˘˘ي˘˘˘صسلا صسف˘˘˘ن
ثارتلا نم مَهلتصسم يرئازجلا
ةبر˘ج˘ت ى˘لإا ا˘قر˘ط˘ت˘م ي˘ب˘ع˘صشلا

يتلا ،ةقلحلا وأا لاوقلا حرصسم
ةدئافلاو ةعتملا ققحت اهنإا لاق
يكÓهتصسا عباط يأا نع اديعب
حر˘˘صسم˘˘لا نإا لو˘˘ق˘˘لا˘˘ب ا˘˘فدر˘˘˘م
فدا˘ه ،ه˘مو˘م˘ع ي˘ف ير˘ئاز˘ج˘لا

،ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ا˘يا˘صضق˘ب مز˘˘ت˘˘ل˘˘مو
ع˘ي˘صضاو˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م لوا˘ن˘˘ت˘˘ي
ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’او ة˘˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘˘صسلا

قلخ ىلع انهار˘م ،ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لاو
،ي˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ىد˘˘˘ل ي˘˘˘عو˘˘˘لا

هعقاو رييغ˘ت ى˘ل˘ع ه˘صضير˘ح˘تو

ي˘ف ه˘ّنأا˘ب ا˘˘ف˘˘ي˘˘صضم ،صشا˘˘ع˘˘م˘˘لا
هريغك رّثأات دق ةريخأ’ا تاونصسلا

ةر˘ها˘ظ˘ب م˘˘لا˘˘ع˘˘لا حرا˘˘صسم ن˘˘م
ثي˘ح ،ا˘مارد˘لا د˘ع˘ب ا˘˘م حر˘˘صسم
،لمتكملا صصنلا روصضح عجارت
نا˘ي˘˘غ˘˘ط˘˘ل لا˘˘ج˘˘م˘˘لا ح˘˘صسف˘˘ي˘˘ل
˘ماد˘خ˘ت˘صس’او ا˘ي˘فار˘غو˘ن˘˘ي˘˘صسلا
ةيع˘م˘صسلا ط˘ئا˘صسو˘ل˘ل طر˘ف˘م˘لا
ىلع لكصشلا رطيصسف ،ةيرصصبلا
ةجرف˘لا تر˘صضحو ،نو˘م˘صضم˘لا
ةلاصسرلا باصسح ىلع ةع˘ت˘م˘م˘لا
ي˘ف هد˘ج˘ن ا˘˘م كلذو ،ة˘˘فدا˘˘ه˘˘لا
ةيحرصسملا براجتلا نم ديدعلا
ةيولوأا ىلإا ة˘ي˘عاد˘لا ،ة˘ي˘با˘ب˘صشلا
.ةجرفلا ةعانصصو ينفلا لامجلا

ت’وحتلا ىلإا راصشأا يرتيعز
ي˘ف حر˘˘صسم˘˘لا ا˘˘هد˘˘ه˘˘صش ي˘˘ت˘˘لا
،8891 ةنصس نم اءدب رئازجلا

ا˘˘ير˘˘˘هو˘˘˘ج تط˘˘˘ب˘˘˘ترا ي˘˘˘ت˘˘˘لاو
رثأا امم ،ةيصسايصسلا ت’وحتلاب
ةعانصصلا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ا˘ب˘ل˘صس
ىمصسي ام ىلإا تدأاو ةيحرصسملا
تا˘عا˘ق دا˘ي˘ترا ن˘ع فوز˘˘ع˘˘لا˘˘ب
مدق ام فعصض ببصسب صضورعلا

بابصسأا بناج ىلإا صضورع نم
حرصسملا روطت نأاب ىريو ،ىرخأا
روطتب ًاصساصسأا طبترم يرئازجلا
ة˘ي˘حر˘صسم˘لا ة˘با˘ت˘˘كلا بي˘˘لا˘˘صسأا

ن˘ع ه˘تاذ تقو˘لا ي˘˘ف ثح˘˘ب˘˘لاو
ىلعو عادبإÓل ةديدج رداصصم
ا˘˘بو˘˘ل˘˘صسأا ف˘˘ي˘˘صضي نأا بتا˘˘˘كلا

ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت˘˘لا ه˘˘ب ير˘˘ث˘˘ي ًاد˘˘يد˘˘˘ج
لقح حرصسملا نأ’ ،ة˘ي˘حر˘صسم˘لا

هتايلامج ينغب ز˘ي˘م˘ت˘ي ي˘فر˘ع˘م
ي˘ف ر˘ي˘ثأا˘ت˘لا ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ترد˘˘ق˘˘مو
ة˘جر˘ف˘لا لÓ˘خ ن˘م ،ي˘ق˘ل˘ت˘˘م˘˘لا
ا˘ه˘ل ة˘ي˘ن˘ف ةر˘˘ها˘˘ظ ا˘˘ه˘˘ف˘˘صصو˘˘ب

اهتيصصوصصخو اهتينبو اهدودح
لعافتلا ىلع ةمئاقلا اهصسصسأاو
،ةيملاعلاو ةيلحملا رصصانعلا عم
يوغل جيصسن صصنلا نأا فيصضيل
يلامج يبدأا باطخ ىلإا جاتحي
،ةروا˘ح˘م˘لا صسا˘صسأا ى˘ل˘ع مو˘ق˘ي
موقي يحرصسملا نفلا نأا رابتعاب

،ةروا˘˘ح˘˘م˘˘لاو راو˘˘ح˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةد˘يد˘ج صسجاو˘ه ن˘ع ثح˘˘ب˘˘لاو
حرصسملا نأا ىلإا اريصشم ،عادبإÓل
بايغ نم يناعي ’ يرئازجلا

ريبعت ةمزأا نم يناعي لب صصنلا
ة˘ير˘كف ة˘مو˘ظ˘ن˘م با˘ي˘غ ن˘˘مو
د˘ي˘ج˘لا ف˘ي˘˘لأا˘˘ت˘˘لا˘˘ف ،ة˘˘ح˘˘صضاو
ديجلا ريكفتلاب ًاصساصسأا طبترم
حر˘صسم˘لا ة˘ي˘لا˘كصشإا نإا˘ف اذ˘ه˘لو
هدوجو يف نمكت ’ يرئازجلا
هروهمج دوجو يف لب بصسحف
يف يحرصسملا صصنلاف ،هداقنو
ن˘ي˘ب حوار˘ت˘ي ه˘ب˘صسح ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ةمجرتلاو صسا˘ب˘ت˘ق’ا ي˘ت˘ي˘ل˘م˘ع
يثارتلا نت˘م˘لا ما˘ه˘ل˘ت˘صسا ن˘ي˘بو
و˘هو ،ة˘ي˘ب˘ع˘صشلا ة˘ي˘˘ع˘˘جر˘˘م˘˘لاو
بب˘صسب ًا˘ي˘با˘ط˘خ ًا˘ط˘م˘ن ل˘˘كصشي
ي˘˘˘˘˘˘˘ف بتا˘˘˘˘˘˘˘كلا طو˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘صس
ثيد˘˘˘ح˘˘˘لاو تادار˘˘˘ط˘˘˘˘ت˘˘˘˘صس’ا
صصنلا د˘ي˘ف˘ي ’ يذ˘لا ي˘ب˘نا˘ج˘لا
ى˘ل˘ع مو˘ق˘ي يذ˘لا ي˘˘حر˘˘صسم˘˘لا

زا˘ج˘يإ’او ف˘ي˘ث˘كت˘لا ير˘صصن˘ع
ذخأا يأا صسابتق’ا ةركف احصضوم
صساصسأ’ا يف يه ةصسبتقم ةركف
وأا م˘يد˘ق حر˘صسم ن˘ع ة˘صسب˘ت˘ق˘˘م
ببصس ام اذهو ،يملاع حرصسم
ح˘˘ب˘˘صصأاو ءادأ’ا ي˘˘˘ف ة˘˘˘ل˘˘˘كصشم
لازهلا نم اعون فرعي حرصسملا

قو˘ف مد˘ق˘ي ا˘م لو˘ح رو˘˘ف˘˘ن˘˘لاو
.ةبصشخلا

ثد˘ح˘ت ،ه˘تاذ قا˘ي˘˘صسلا ي˘˘فو
ي˘ف صصن˘لا ة˘مزأا ن˘˘ع ذا˘˘ت˘˘صسأ’ا
اه˘صسف˘ن حر˘ط˘ت ي˘ت˘لاو ر˘ئاز˘ج˘لا
ة˘مد˘ق˘م ي˘ف ي˘تأا˘ت د˘˘قو ةد˘˘ح˘˘ب
ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ي ي˘ت˘لا ل˘كا˘صشم˘˘لا
نأا˘ب لا˘قو ،ير˘ئاز˘ج˘لا حر˘صسم˘لا

رئاج مكح و˘ه ح˘ل˘ط˘صصم˘لا اذ˘ه
ذا ة˘ق˘ي˘ق˘ح دو˘جو˘م و˘ها˘م ى˘ل˘ع
نأا اودارأا نم لك دوهج ىغلأا
اد˘˘ي˘˘صصر حر˘˘صسم˘˘˘ل˘˘˘ل اود˘˘˘ج˘˘˘ي
نم ريث˘كلا ى˘غ˘لأاو ه˘ب صصت˘خ˘م
ثيدحلا اوح˘ب˘صصأاو صصو˘صصن˘لا

صسابتقا نم جتنت تايحرصسم نع
ةثراكلا تثدح ان˘هو صسا˘ب˘ت˘ق’ا
اعجرم ،يرئازجلا حرصسملا يف
لصصاويل ،تقولا لماع ىلإا كلذ
حرصسملل ةبا˘ت˘كلا ن˘ع ثيد˘ح˘لا

تاينقت دنع فقوتلا يه لاقو
نفلا اذه نأاب احصضوم ،نفلا اذه
دهاصشي مادامو دهاصشي لب أارقي ’
تايطعملا ن˘م ة˘ل˘م˘ج كا˘ن˘ه اذا
،ي˘حر˘صسم˘لا صصن˘لا ي˘˘ف نو˘˘كت

صصن˘˘˘˘˘لا نأا˘˘˘˘˘ب كلذ ار˘˘˘˘˘صسف˘˘˘˘˘˘م
هتيرعصش بصستكي ’ يحرصسملا
ر˘صصا˘ن˘ع ل˘ما˘كت لÓ˘خ ن˘˘م ’إا

ةيحرصسملا ةلم˘ج˘لا ي˘ف ة˘ن˘ي˘ع˘م
ةلم˘ج˘لا ن˘ي˘ب قر˘ف˘لا دد˘ح ا˘ن˘هو
ع˘يو˘ط˘تو ة˘بو˘ت˘كم˘لا ة˘يو˘غ˘ل˘˘لا
ةلاصسر مدقيل يحرصسملا لعفلا
‐ ةرطيصسلا نع اديعب يقلتملل
يكÓهتصسا يراجت نوكي ’ يأا
ىلع صصنلل ةطلصس ’ ىنعمب ‐
وأا يقلتملا ،صسكعلا لب يقلتملا
ن˘م و˘ه د˘ها˘صشم˘لا وأا جر˘ف˘ت˘م˘لا
امدقم ة˘ط˘ل˘صسلا ه˘ي˘ل˘ع صسرا˘م˘ي
قازرلا دبعل ن˘ي˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘ي˘يأار
نأا ىلع ثد˘ح˘ت˘ي يذ˘لا ة˘ب˘كو˘ب
ي˘ه ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف صصن˘˘لا ة˘˘مزأا

اميصس ةمزأ’ دوجو ’و ةلعتفم
تا˘˘صشرو در˘˘ف˘˘ت حرا˘˘˘صسم˘˘˘لا نأا
كلت ملعتو ةيحرصسملا ةباتكلل
اقلعم كلذ ريغ ى˘لإا تا˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا

بو˘ت˘كم˘لا صصن˘˘لا نأا˘˘ب ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ه˘˘صسف˘˘ن و˘˘ه صسي˘˘ل حر˘˘˘صسم˘˘˘ل˘˘˘ل
وأا ةصصقلا وأا ةياورلل بوتكملا

تÓ˘ج˘م˘لا ي˘ف ةءار˘ق˘ل˘˘ل ا˘˘م˘˘بر
يرتيعز فقوتي ملو دئارجلاو
دهصشتصسي حار لب دحلا اذه دنع
يذ˘لاو ر˘ير˘با ل˘ي˘عا˘م˘صسا يأار˘˘ب
ةئيلم تا˘ب˘ت˘كم˘لا جاردأا :لو˘ق˘ي
لجأا نم ةجت˘ن˘م˘لا صصو˘صصن˘لا˘ب
ءا˘صصق’ا ة˘فا˘ق˘ث ن˘كل حر˘صسم˘لا

رفاولا ظحلا هل صسابتق’ا تلعج
ىلع ارئاج ناك ظحلا اذه لاقو
دح يف صصنلا ةركف ىمصسي ام
صصنلا نأاب يرتيعز رقيل ،هتاذ
ة˘مزأا فر˘˘ع˘˘ي ’ ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف
صضور˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ل مد˘˘˘ق ا˘˘˘م ن˘˘˘˘كلو
ادج ا˘ح˘ي˘ح˘صش نا˘ك ة˘ي˘حر˘صسم˘لا
تناك صضورعلا ري˘ث˘ك را˘ب˘ت˘عا˘ب
نع داعتب’ا بجيو ه˘ي˘ت˘ب˘صسا˘ن˘م
طحت يتلا ةيميقلا ماكحأ’ا كلت
تايمصسمل رخآا عفرتو لمع نم
،ن˘˘ي˘˘ع˘˘م ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل وأا ة˘˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘˘م
˘مز˘ل˘ت ة˘ي˘م˘يدا˘ك’ا ة˘˘صسارد˘˘لا˘˘ف
دقنلا ىلا لامع’ا لك عاصضخا
ديعبلا يعوصضوم˘لا ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا

لئادبو لولح ميدقتل ةيتاذلا نع
ىد˘بأاو ،ة˘ي˘˘فار˘˘صشت˘˘صسا ةر˘˘ظ˘˘نو
˘مد˘ع ن˘م ه˘صضا˘ع˘ت˘ما ير˘ت˘ي˘عز
ةز˘ئا˘ف˘˘لا صصو˘˘صصن˘˘لا ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت
انه لاقو لا˘م˘عا ى˘لا ز˘ئاو˘ج˘لا˘ب

مه نم مث ةريبك ماهفتصسا ةمÓع
ازكرم حرصسملل نوبتكي نيذلا
بتكي نأا بجي نم نأا هلوق يف
فقثم عدبم لك وه حرصسملل
ةرورصضلاب صسيلو حرصسملا هقفي
نأ’ حرصسملل اصسرامم نوكي نأا
تصضق حرا˘صسم˘لا ن˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا

بصسح نيصسرامملا ةطلصس اهيلع
باحصصأا مهنأاب مهفصصوو هيأار
.ةيداحأ’ا ةيؤورلا

ةردا˘˘ب˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه تي˘˘ق˘˘ل د˘˘قو
نيعباتملا نم ريثكلا ناصسحتصسا

نيثحا˘ب˘لا ة˘ب˘ل˘ط˘لاو ةذ˘تا˘صسأ’او
نم مهتدافتصسا نع اوربع يذلا

ة˘˘ي˘˘ئر˘˘م تار˘˘˘صضا˘˘˘ح˘˘˘م اذ˘˘˘كه
ة˘ق˘ير˘ط˘بو ة˘ي˘فا˘˘كو ة˘˘ل˘˘ما˘˘صشو
قيرط يف ة˘ي˘م˘يدا˘كأا ة˘ي˘ج˘ه˘ن˘م
.ةدامو ابولصسأاو ةغل صضرعلا

فسسوي نب . رسضÿ .أا :اهرواح

انوروك صسوÒف راسشتنا نم دحلل لوأ’ا ريزولا رارق ىلع ءانب

قيبطتل ةلجاع تاءارجإاو Òبادت
راردأاب يحصصلا يئز÷ا رج◊ا

ريزولا رادصصإا دعب ةرصشابم
ارارق دارج زيزعلا دبع لوأ’ا
تا˘ي’و ة˘فا˘صضإا ى˘ل˘˘ع صصن˘˘ي
صسوريفب تا˘با˘صصإا ا˘ه˘ب ىر˘خأا

ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا ن˘˘م˘˘˘صض ،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
ي˘ل˘ي˘ل˘لا ي˘˘ح˘˘صصلا ي˘˘ئز˘˘ج˘˘لا
ةيئاقو تاءارجإا نمصض جردنت
اذه راصشتنا نم دحلل ةيفاصضإا
ددصصلا اذه يفو كاتفلا ءابولا
راردأا يلاو لولهب يبرعلا ماق
ةيلخ˘ل ئرا˘ط عا˘م˘ت˘جا د˘ق˘ع˘ب
ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’ا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لاو ة˘˘مزأ’ا
ة˘˘˘صسارد ة˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ئ’و˘˘˘لا
ةيناديملا اصصوصصخ تاءارجإ’ا
ةمزÓلا ريبادتلا لك ذخأا ةيغب

ة˘˘ي’و˘˘لا جاردإا ءو˘˘صض ى˘˘ل˘˘˘ع
ر˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإا ن˘˘˘م˘˘˘صض
ل˘ب˘ق ن˘م ةرر˘ق˘م˘لا ي˘˘ئز˘˘ج˘˘لا
ن˘م تا˘عا˘صس ل˘ب˘ق ة˘مو˘كح˘لا
ن˘˘م˘˘˘صض راردأا ة˘˘˘ي’و لو˘˘˘خد
تاءارجإاب ةي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ي’و˘لا
ىط˘عأا ن˘يأا ،ي˘ئز˘ج˘لا ر˘ج˘ح˘لا
حلاصصملا ىلإا تاميلعت يلاولا
ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘˘ل ة˘˘يرادإ’او ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’ا
لبق نم ةذ˘خ˘ت˘م˘لا تاءار˘جإ’ا
،ا˘ه˘ن˘ع ن˘ل˘ع˘م˘لاو ة˘مو˘˘كح˘˘لا

صسلجملاو ةمزأ’ا ةيلخ مامأاو
ل˘ك او˘صسرد ي˘ن˘مأ’ا ي˘ئ’و˘˘لا

لئاصسو نم هري˘صضح˘ت مز˘ل˘يا˘م

ةيادبل ةيناديم لمع ةيجهنمو
يئزجلا رجحلا تاءارجإا ذيفنت
تررق يتلا راردأا ةي’و يف
تاءارجإاب اه˘قا˘ح˘لا ة˘مو˘كح˘لا
ى˘ه˘نأا ا˘م˘ك ،ي˘ئز˘ج˘لا ر˘ج˘ح˘لا
تابيترت عصضو ىلإا عامتج’ا

تاءار˘˘جإ’ا صصخ˘˘˘ت ة˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘م
ذيفنت نامصضل اهذاختا ررقملا
تلخد دقو ،ةموكح˘لا ر˘ي˘باد˘ت
ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ن˘˘م˘˘صض راردأا ة˘˘ي’و
رج˘ح˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ي’و˘لا
صسوريف راصشتنا د˘ع˘ب ي˘ئز˘ج˘لا

انوروك دج˘ت˘صسم91 دي˘فو˘ك
ءابولا ديدهت نأا نم مغرلاب اهب
تعد ا˘م˘ك ،ادود˘ح˘م لاز˘ي ا˘˘م
ة˘طر˘صش ن˘˘م ن˘˘مأ’ا ح˘˘لا˘˘صصم
تا˘نا˘ي˘˘بو تاءاد˘˘ن ي˘˘ف كردو
ة˘ي’و˘لا ة˘ن˘كا˘صس ى˘˘لإا ه˘˘جو˘˘م
لبق مهتايجاح ءانتقا ةرورصضب
نم ادب يحصصلا رجحلا ةيادب
ي˘لإا اءا˘صسم ة˘ع˘با˘صسلا ة˘عا˘صسلا

مازتل’او احابصص ةعباصسلا ةياغ
ع˘صضو ن˘م˘صض ل˘خد˘ي ه˘نأ’ ه˘ب

يق˘ب˘تو ن˘مأا˘م ي˘ف م˘ه˘ت˘ح˘صص
لكلاو جÓعلا نم ريخ ةياقولا

لكب يعولا ةجرد عفرب ينعم
ةهجاوم ةلصصاوم˘ل ة˘ي˘لوؤو˘صسم
.صسوريفلا اذه

مسساقلب يفيرسشوب

mahali@essalamonline.com

انوروك ببسسب اهباتك عم ةينماسضت ةلمح تقلطأا
رصشن ‘ مهصست ةيباجيإا ةصسصسؤوم..ايبوتوي راد

Êاصسنإ’او يÿÒا لمعلا ةفاقث
رصشن˘ل˘ل ا˘ي˘بو˘تو˘ي راد تن˘ل˘عأا

اهريدم ربع ترايتب عيزوتلاو
دبع صشوطعب ذاتصسأ’ا يذيفنتلا
لصصاوتلا تاصصنم ىلع ،رداقلا
ةردا˘ب˘م قÓ˘˘طإا ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
ىلإا يمرت ة˘ي˘نا˘صسنا ة˘ي˘ن˘ما˘صضت
ر˘صشنو يو˘خأ’ا صسح˘لا ة˘ي˘م˘ن˘˘ت
ن˘ما˘صضت˘لاو نوا˘ع˘ت˘˘لا ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث
ا˘ه˘ي˘ل˘ع تبأاد ي˘ت˘لا م˘حÓ˘˘ت˘˘لاو
يراد’ا اه˘م˘قا˘طو ة˘صسصسؤو˘م˘لا

ئدابملا نم اقÓطنا يذيفنتلاو
اهيل˘ع ر˘ي˘صست ي˘ت˘لا ة˘ي˘صسا˘صسأ’ا
ءا˘˘فو نو˘˘بر˘˘عو ،ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘˘لا
باتك اهد˘ل˘خ ي˘ت˘لا ف˘قاو˘م˘ل˘ل
بناج ى˘لإا م˘ه˘فو˘قو˘ب ا˘ي˘بو˘تو˘ي
،ةر˘ي˘ث˘ك تا˘˘ط˘˘ح˘˘م ي˘˘ف راد˘˘لا
ريدم اهيلع نلعأا يتلا ةوطخلا
ي˘˘ه صشو˘˘ط˘˘ع˘˘ب ة˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
صسور˘ي˘ف تا˘ي˘˘عاد˘˘ت ىد˘˘ح˘˘ت˘˘ل

فورعملاو ،دجتصسملا انوروك
ىو˘˘ح˘˘ف ،91 د˘ي˘˘فو˘˘ك م˘˘صسا˘˘ب
م˘يد˘ق˘ت ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت ةردا˘ب˘˘م˘˘لا
’ نيذلا اهباتكل ةيلام تاناعإا
ن˘م نو˘نا˘ع˘يو Ó˘خد نو˘كل˘م˘˘ي
ءاجرإا ىلإا ًةفاصضإا ،ةيدام ةقئاذ
عفد مهنكمي ’ نيذلا باتكلا

ةبترتملا ةيلاملا م˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘صسم
ى˘لإا ا˘ه˘ع˘فد بجاو˘لاو م˘ه˘ي˘ل˘˘ع
،0202 ناوج10 خيرات ةياغ
ءا˘ه˘ت˘نا با˘ب ءا˘ق˘با ن˘ع Ó˘˘صضف
لا˘˘ح ي˘˘ف ا˘˘حو˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘م لا˘˘˘جآ’ا
تددجو اذه ،ةحئاجلا رارمتصسا
ا˘˘ه˘˘تاءاد˘˘نو ا˘˘ه˘˘˘تاو˘˘˘عد راد˘˘˘لا
ى˘˘لإا ة˘˘ير˘˘ي˘˘خ˘˘لاو ة˘˘ي˘˘نا˘˘˘صسن’ا
عصضوب نوعتمتي نيذلا باتكلا

ةد˘˘عا˘˘˘صسم ى˘˘˘لإا د˘˘˘ّي˘˘˘ج يدا˘˘˘م
نيزوعملا باتكلا نم مهئÓمز
،ةنمزم صضار˘مأا˘ب ى˘صضر˘م˘لا وأا

معدلا ميد˘ق˘تو نو˘ع˘لا د˘ي د˘مو

نم اهباتكل يصسفنلاو يونعملا
صشيجلاو ةحصصلا ي˘مد˘خ˘ت˘صسم
يت˘لا فور˘ظ˘ل˘ل ار˘ظ˘ن صضي˘بأ’ا
ةري˘ث˘ك ت’و˘ح˘ت .ا˘ه˘ب نور˘م˘ي
ع˘˘قاو˘˘لا ا˘˘ه˘˘صضر˘˘ف ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘كو
ايبوتوي رادب ادح امم ،دجتصسملا
ةيري˘خ˘لا ةردا˘ب˘م˘لا قÓ˘طإا ى˘لإا

نم ىلوأ’ا يهو ،ةينماصضتلاو
رادلا نأا ركذُي.ًايرئازج اهعون
وم˘صست ي˘ت˘لا رود˘لا ىد˘حإا ي˘ه
يريخلاو يناصسنإ’ا لمعلا ىلإا

ىو˘ت˘صسم˘لا ع˘فر ى˘لإا فد˘˘ه˘˘تو
ةمهاصسملاو هريوطتو ير˘ي˘خ˘لا
فلتخمب عمتجم˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت ي˘ف
ي˘ت˘لا تا˘نا˘عإ’او تا˘طا˘˘صشن˘˘لا
ةردابملا نم فدهلا ،اهرخصست
عم نيلماعت˘م˘لاو ا˘ه˘با˘ت˘ك م˘عد
ىلع ان˘تدو˘ع ي˘ت˘لا ة˘صسصسؤو˘م˘لا

،ة˘ي˘نا˘صسنإاو ة˘˘قÓ˘˘خ تاردا˘˘ب˘˘م
ميدقت ىلع نيفلؤومل˘ل از˘ي˘ف˘ح˘ت
يف ةدوجلا يلاع يفاقث جتنم
تا˘˘صصصصخ˘˘˘ت˘˘˘لا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م
نم ة˘مز˘ح ن˘م˘صض ،ة˘ي˘فر˘ع˘م˘لا
اهمدقت يتلا ةّيعونلا تاوطخلا
نم ةلبقملا ةرودلل ةصسصسؤوملا

ي˘˘لود˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا صضر˘˘˘ع˘˘˘م
تحت تعصضو رادلا.باتكلل
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ها˘˘˘˘صسم˘˘˘˘لا فر˘˘˘˘صصت
ةمدخ ةيلمعلا ىلإا نيردابملاو
لصصاوتلل ينور˘ت˘كلإ’ا د˘ير˘ب˘لا

تابلط ميد˘ق˘ت ل˘جأا ن˘م ا˘ه˘ع˘م
متت نأا ىلع عربتلا وأا ةناعإ’ا

رادلا فرط نم ةناعإ’ا ةيلمع
با˘ت˘كلا فر˘ط ن˘م عر˘ب˘ت˘˘لا وأا
ي˘هو ،ة˘ير˘صس ّل˘كب م˘ه˘ئÓ˘مز˘ل
ةرادإا هب مزتلت يقÓخأا بجاو
.يذيفنتلا اهريدم بصسح رادلا

فسسوي نب . رسضÿ . أا



‘رعُت نأا كل له ةيادب
نع كسسفن نع ءارقلا

ءايسشأاو يسساردلا كاوتسسم
كتÒسس نع ىرخأا

؟ةيتاذلا
ىلع مكتديرج ركصشأا ’وأا

صشاطب نانح انأا ،ةفاصضتصس’ا
عورصشم ةبحاصص ةلواقم ةأارما
،ي˘م˘قر˘لا مÓ˘عإ’ا ي˘ف ئ˘صشا˘ن

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘صسرد˘م˘لا ة˘ج˘ير˘خ
˘مو˘ل˘عو ة˘فا˘ح˘صصل˘˘ل ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا
ة˘ل˘صسار˘م تل˘غ˘˘ت˘˘صشا ،مÓ˘˘عإ’ا
ةد˘˘ير˘˘˘ج ،ءاو˘˘˘جأ’ا ةد˘˘˘ير˘˘˘ج˘˘˘ل
ة˘ف˘ل˘كم تل˘غ˘ت˘صشا ،ة˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا
رصشنلل ىدهلا راد يف مÓعإ’اب
ي˘ف تل˘م˘ع ا˘م˘ك ،ع˘˘يزو˘˘ت˘˘لاو
ة˘فا˘ق˘˘ث˘˘لا˘˘ك ىر˘˘خأا ت’ا˘˘ج˘˘م
.رئازجلا ت’اصصتاو

تناك فيك انثيدح
ملعإلا عم كتيادب

؟اسصوسصخ يمقرلاو امومع
لا˘ج˘م˘ب ة˘فو˘˘غ˘˘صش تن˘˘ك

ةصساردلا تاونصس ذنم مÓعإ’ا
ا˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘طو ،يو˘˘˘نا˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
ةيصسردملا ةعاذإ’ا ينتوهتصسا

˘ما˘يأا ة˘ي˘ط˘ئا˘˘ح˘˘لا ة˘˘ل˘˘ج˘˘م˘˘لاو
ى˘˘˘ل˘˘˘ع تب˘˘˘ظاوو ،ة˘˘˘صسارد˘˘˘لا
لاجملا اذه يف يفده قيقحت
نأا ة˘صصر˘ف ي˘ل تنا˘˘ك ثي˘˘ح˘˘ب
ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص ة˘˘ل˘˘صسار˘˘م نو˘˘˘كأا
نمصض تنكو ،ءاوجأ’ا ةديرجل

يف ةيبرعلا ةديرج لمع مقاط
. اهتايادب

ي˘م˘˘قر˘˘لا مÓ˘˘عإ’ا ن˘˘ع ا˘˘مأا
راد ي˘ف ه˘ع˘م ي˘ت˘ياد˘ب تنا˘كف
ثيح عيزوتلاو رصشنلل ىدهلا
ع˘م˘ت˘ج˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع تل˘˘غ˘˘ت˘˘صشا
ةيفيكو ر˘صشن˘لا راد˘ل ي˘م˘قر˘لا
،هعم لعافتلا ةيفيكو هتيمنت
لصصاوتلا تاحفصص لÓخ نم
. يعامتج’ا

ءاسشنإا ةركف كتءاج فيك
؟ةيمقر ةيملعإا ةسسسسؤوم

ةجيتن ناك ةصسصسؤوم ءاصشن
ي˘نور˘ت˘كلإا ع˘قو˘م˘˘ل ي˘˘ئا˘˘صشنإا
ي˘ف ل˘صصح˘ي ا˘م ل˘˘كب م˘˘ت˘˘ه˘˘ي
،تاد˘ج˘ت˘صسم ن˘م راردأا ة˘ي’و
بط˘ق˘ت˘صست راردأا نأاو ة˘صصا˘˘خ
ي˘˘ف ءاو˘˘صس نزو تاذ ءا˘˘م˘˘صسأا
بوجو تيأارف ،نفلا وأا ملعلا

تاذ ة˘˘ي˘˘م˘˘قر ة˘˘صصن˘˘م دو˘˘جو
امل قثوت ةيفارتحاو ةيقادصصم
،ةيلحملا ةقطنملا يف ثدحي
لم˘ع ق˘ير˘ف تع˘م˘ج نأا د˘ع˘بو
ةصسصسؤوم دوجو ةركفل انلصصو
عقوم ا˘ه˘ن˘ع رد˘صصي ة˘ي˘مÓ˘عإا
لا˘م˘عأا ل˘كب مو˘ق˘تو يرا˘ب˘˘خإا
م˘˘˘ي˘˘˘ما˘˘˘صصت˘˘˘لاو و˘˘˘يد˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘˘لا
تا˘صصن˘م ى˘ل˘˘ع ة˘˘يرا˘˘ه˘˘صشإ’ا
حمطت ،يعامت˘ج’ا ل˘صصاو˘ت˘لا

ا˘ي˘مÓ˘عإا ا˘˘كير˘˘صش نو˘˘كت نأ’
ن˘˘م ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا رو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل
تاهويديفو ةيمÓعإا تايطغت
.تايقئاثو زاجنإا ىتحو

فيرعتلا كنم وجرن
Ãيهامو ،ءارقلل كتسسسسؤو

اهمدقت يتلا تامدÿا
؟ايلاح

ي˘˘˘˘ه صساو˘˘˘˘قأا ة˘˘˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘˘م
،ة˘ئ˘صشا˘ن ة˘ي˘˘مÓ˘˘عإا ة˘˘صسصسؤو˘˘م
لا˘ج˘م ي˘ف ا˘ه˘˘تا˘˘مد˘˘خ مد˘˘ق˘˘ت
،هعورف لكب يمقرلا مÓعإ’ا

لا˘˘˘ج˘˘˘م ه˘˘˘عور˘˘˘ف˘˘˘ب د˘˘˘صصقأاو
،ر˘˘˘يو˘˘˘صصت˘˘˘لا ،م˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘˘صصت˘˘˘˘لا
ويد˘ي˘ف˘لا تا˘مد˘خ ،جا˘ت˘نو˘م˘لا
يرا˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘خإ’او يرا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘صشإ’ا

يرابخإا عقوم ا˘ه˘ن˘ع رد˘صصيو
عور˘صشم كيد˘ل ل˘˘ه .ي˘˘ل˘˘ح˘˘م
ي˘˘ف كت˘˘صسصسؤو˘˘م ر˘˘يو˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘ل
ت’اجملا يهامو لبق˘ت˘صسم˘لا
نأا ن˘كم˘ي ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإ’ا
؟لبقتصسملا يف اهيلع حتفنت

ر˘ق˘ت˘صست نأا د˘ع˘ب د˘ي˘كأا م˘ع˘˘ن
فيصضنصس ة˘ي˘لا˘م˘لا ا˘ن˘عا˘صضوأا
عر˘ف ا˘ه˘م˘˘هأا ةد˘˘يد˘˘ج ا˘˘عور˘˘ف
ميظن˘تو ،ي˘مÓ˘عإ’ا بيرد˘ت˘لا
ة˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘عإ’ا تار˘˘˘ها˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘لا

. ةيصسيصسحتلاو
‘ كÒكفت ةيادب دنع

له ةسسسسؤوŸا هذه ءاسشنإا
؟تابقع كتسضÎعإا

لمع قيرف عمج اهلوأا ،ديكأا
،كتيؤورو كمامتها ككراصشي
،لل˘ك نود عور˘صشم˘ل˘ل مد˘ق˘يو
ةيلاملا ةبقعلا ىصسنن ’ اعبطو
ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ةز˘˘˘˘ه˘˘˘˘جأ’ا نأا ثي˘˘˘˘ح
اهتنايصصو ،ةفلكم اهلمعتصسن
لازا˘م كلذ˘ل ،ا˘صضيأا ة˘˘ف˘˘ل˘˘كم
.ايدحت رمأ’ا اذه انل لكصشي

تماق يتلا لامعألا يهام
اهتأاسشن ذنم كتسسسسؤوم اهب
؟تاظحللا هذه ةياغ ¤إا

ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘ب ا˘ن˘م˘ق نآ’ا ة˘يا˘غ˘ل
تاي’و يف ةماه تاناجرهم
ل˘˘ي˘˘ل˘˘هأا نا˘˘جر˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ك ،راردأا
ةينطولا ما˘يأ’او ،نو˘م˘ي˘م˘ي˘ت˘ب
نا˘جر˘ه˘م˘˘لا ،ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘صس تاو˘˘ت
دا˘صشنإÓ˘ل ي˘ع˘ما˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘لا

ا˘˘نز˘˘ج˘˘نأا كلذ˘˘ك ،ح˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لاو
ا˘م˘هد˘حأا ن˘ي˘ي˘ق˘ئا˘ثو ن˘ي˘م˘ل˘ي˘ف
«ل˘ي˘˘ل˘˘هأ’ا ذ˘˘ق˘˘ن˘˘م»:ناو˘˘ن˘˘ع˘˘ب
ثحاب˘لا تادو˘ه˘ج˘م لوا˘ن˘ت˘يو
ق˘ي˘ثو˘ت ي˘ف ير˘م˘ع˘م دو˘˘لو˘˘م
ر˘˘خأا م˘˘ل˘˘ي˘˘فو ،ل˘˘ي˘˘ل˘˘هأا ثار˘˘ت
اذ˘ه «ةد˘لا˘خ ا˘يا˘ق˘ب» :ناو˘ن˘˘ع˘˘ب
ةلب˘ن˘ق˘لا ن˘ع ثد˘ح˘ت˘ي ر˘ي˘خأ’ا
. ناقرب ةيوونلا

ىر˘خآا تا˘طا˘صشن كيد˘ل ل˘ه
؟عمتجملا يف

ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب ا˘ن˘م˘ق م˘˘ع˘˘ن
ريطأاتب تايعمجلا نم ديدعلا

،مÓ˘عإ’ا لا˘ج˘م ي˘ف تا˘˘صشرو
.ةيعماجلا يداونلا عم كلذكو

جولولا ىلع كعجسش نم
رود امو ⁄اعلا اذه ‘

؟كلذ ‘ كيدلاو
ةحارصصب ،ةيت’واقملا ملاع

ةركفلا هيلع تحرط نم لك
ةيب˘ل˘غأ’او ،ر˘مأ’ا ن˘م فو˘خ˘ت
وأا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘˘ب ي˘˘˘نو˘˘˘ح˘˘˘صصن
،ةفيظو نع ثحبلاو ،ةينواعت
،ةئاملاب ةئم اقفاوي مل ايدلاو
ايلا˘ح ن˘كل و ،ن˘يددر˘ت˘م ا˘نا˘ك
. نيمعادلا لوأا امه

ةسسسسؤوŸا هذه ءاسشنإا دعب
وأا تاعيجسشت تيقلت له

نم تاداقتنا وأا تاسضاÎعا
؟مهÒغ Úيملعإا فرط
ن˘˘م ل˘˘˘ئا˘˘˘ه م˘˘˘ك تي˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ت

يرابتعاب بيحرتو ،حئاصصنلا
ي˘˘˘ف عور˘˘˘صشم يد˘˘˘˘لو ةأار˘˘˘˘ما

ن˘˘م ل˘˘˘كو ،مÓ˘˘˘عإ’ا لا˘˘˘ج˘˘˘م
.حئاصصنب ينودافأا مهتيقتلا

يŸاعلا ثد◊ا لظ ‘
فيك ،انوروك سسوÒف

يطاعت انيمييقت
يهامو هعم Úيملعإلا

اهنيهجوت يتلا ةملكلا
بعسشلا ةماعلو ءارقلل

؟ةيملعإاك
ن˘هار˘لا فر˘ظ˘لا ل˘˘ظ ي˘˘ف

ار˘˘ط˘˘خ ا˘˘ن˘˘ت˘˘صسصسؤو˘˘م ه˘˘جاو˘˘˘ت
تا˘طا˘صشن˘لا ل˘ك نأا را˘ب˘ت˘˘عا˘˘ب
فر˘ع˘˘ي دا˘˘صصت˘˘ق’او تف˘˘قو˘˘ت
،ةح˘ئا˘ج˘لا هذ˘ه بب˘صسب ادو˘كر
لازام يمÓعإ’ا انلمع نكلو
ىلع دمتعن نحنو ،Óصصاوتم
،تي˘ب˘لا ن˘م د˘ع˘ب ن˘ع ل˘م˘ع˘˘لا

عصضولا ع˘م م˘ل˘قأا˘ت˘لا لوا˘ح˘نو
.نهارلا

ني˘ي˘مÓ˘عإÓ˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ا˘مأا
يف اصضيأا نورمي مهنأا دقتعأا

ثي˘˘˘˘ح ن˘˘˘˘م ،بع˘˘˘˘صص فر˘˘˘˘˘ظ
،م˘˘هأ’ا و˘˘ه اذ˘˘هو ة˘˘يا˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا

لو˘صصو˘لا ثي˘˘ح ن˘˘م كلذ˘˘كو
و ةحيح˘صصلا ة˘مو˘ل˘ع˘م˘لا ى˘لإا
ل˘˘ي˘˘ل˘˘صضت˘˘لا ن˘˘˘ع دا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ب’ا

.اعيمج اننيعي يبر ،ليوهتلاو
.ةÒخأا ةملك

مكتتافتلا ى˘ل˘ع م˘كر˘كصشأا
يونعم معد هتاذ دح يف اذه

ع˘˘˘ج˘˘˘صشت˘˘˘ي نأا و˘˘˘جرأاو ،ا˘˘˘ن˘˘˘˘ل
ىلع ءاصسنلا ةصصاخو بابصشلا
ةيت’واقملا ملاع ىلإا جولولا

. ةصصاخلا مهعيراصشم ءاصشنإاو
ى˘ل˘ع كر˘كصشن ا˘نرود˘ب ن˘˘ح˘˘ن
كل انتاينمت عم انعم كبواجت
.ءاطعلا نم ديزمب

نمحرلادبع ‘اولب :اهرواح

mahali@essalamonline.com

317209ددعلا ^1441 نابعسش51ـل قفاوملا0202 ليرفأا80ءاعبرألايلحم
راردأا ةيلو نم طبسضلابو Òبكلا انبونج نم ردحنت

يمقرلا مÓعإ’ا لا‹ ‘ ءاطعلاو يدحتلل زمر..نانح سشاطب
ايلود اهزا‚ا رداوب تدتما عورسشŸا ةركف

ميقعتلل ايكذ اقفن زجني ةنتاب دتيانوب لوفينيب قيرف

ةلقنتملاو ةلجارلا تايرودلا فيثكت للخ نم
ةبقارملا طاقن اذكو

سسابعلبب يئزجلا رجحلا سضرفل يطرصش005 ريخصست

تلاجمو يمقرلا ملعإلا لاجم يف ءاطعلاو داهتجلاو يدحتلل ازمر ربتعت راردأا ةيلو نم ةاتف نانح سشاطب
.راوحلا اذه اهعم انل ناكو اهانيقتلا ،ىرخآا

لوفينيب قيرف ارخؤوم ،رداب
عورصشم راجت’ ،ةنتاب دتيانوب

ق˘ف˘ن ن˘ع ةرا˘ب˘ع و˘هو ،ير˘ي˘خ
ed lennut«ميقع˘ت˘ل˘ل ي˘كذ
illétni noitcefniséd-
tneg»صصصصخم
ة˘يا˘م˘ح˘لا ،تا˘˘ي˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘ل˘˘ل
ق˘˘فار˘˘م˘˘لا ل˘˘كو ة˘˘˘ي˘˘˘ند˘˘˘م˘˘˘لا
ةيراجتلا زكارملاو ةي˘مو˘م˘ع˘لا
ن˘˘طاو˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح د˘˘˘صصق
ءاوصسلا دح ىلع ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لاو
تاصسوريفلا لك ىلع ءاصضقلل
صسور˘يا˘˘ف ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘لا

.ريطخلا انوروك
ءاصضعأا دحأاب انلاصصتا لÓخو

ةيفيك انل حرصش يذلا قيرفلا
،يريخلا عورصشملا اذه زاجنا
ةئي˘ب˘ل˘ل ا˘ق˘يد˘صص ر˘ب˘ت˘ع˘ي يذ˘لا

ىلع ةطيصسب لئاصسوب هزاجناو
ةكابصسلاو يندعم لكيه رارغ
ة˘˘خ˘˘صضمو ة˘˘ي˘˘كي˘˘ت˘˘صسÓ˘˘ب˘˘˘لا

ير˘لا ة˘م˘ظ˘نأ’ صشر تا˘هو˘فو
عمصشم˘لا صشا˘م˘ق˘لاو ة˘ي˘عارز˘لا
فلأا03ـلا ىد˘ع˘ت˘ت ’ ة˘ف˘ل˘كب
ليصصوتب قيرفلا ماق نيأا ،جد
ة˘ب˘قار˘م˘˘ل ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا ف˘˘صشا˘˘ك
در˘ج˘م˘ب ر˘ه˘ط˘م˘لا كÓ˘ه˘˘ت˘˘صسا
ق˘ف˘ن˘لا ى˘˘لإا صصخ˘˘صشلا لو˘˘خد
ناوث رصشع ةدمل ماظنلا صشري
هر˘˘ب˘˘ت˘˘عا يذ˘˘لا تقو˘˘˘لا و˘˘˘هو
ريهطتلا نامصضل فاك قيرفلا
˘˘ماد˘˘خ˘˘ت˘˘صسا نأا ثي˘˘ح ،ما˘˘˘ت˘˘˘لا
ام جلا˘ع˘ي نأا ن˘كم˘ي ف˘صشا˘كلا
عم اصصخصش047 ىلإا لصصي
،جت˘ن˘م˘لا ن˘م ط˘ق˘ف ر˘ت˘ل5.1
اذ˘˘ه زا˘˘ج˘˘نا ي˘˘ف ،طر˘˘˘ت˘˘˘صشيو
ر˘فا˘صضت ير˘ي˘خ˘˘لا عور˘˘صشم˘˘لا
با˘˘ح˘˘صصأا دو˘˘ه˘˘ج با˘˘ح˘˘˘صصأا
ينهملا نيوكتلا تاصصاصصتخا

صصي˘˘صصر˘˘ت˘˘لا ل˘˘ي˘˘ب˘˘صس ى˘˘ل˘˘ع
ة˘فا˘صضإا ما˘ح˘ل اذ˘كو ي˘ح˘˘صصلا
.تارامعلا يف يئابرهك ىلإا

ق˘ير˘ف˘لا تاذ ،ق˘ل˘طأا ،د˘ق˘˘لو
رويغ˘لا با˘ب˘صشلا ل˘كل يد˘ح˘ت

ي˘ف ةر˘كف˘لا م˘ع˘ت˘ل ه˘ن˘طو ن˘ع
ا˘ه˘ب م˘ع˘˘تو تا˘˘ي’و˘˘لا ة˘˘ي˘˘ق˘˘ب
مهل نوكتو ةما˘ع˘لا ة˘ع˘ف˘ن˘م˘لا

متي ’ ا˘م˘لو ،ة˘يرا˘ج ة˘قد˘صصك
نأ’ ىر˘˘خأا لود ي˘˘ف هزا˘˘˘ج˘˘˘نا
نم تارصشعلا حاتجا صسوريفلا
ريخأ’ا يف ىقبتل ،ملاعلا لود
ةدي˘لو ي˘ه ن˘ح˘م˘لاو د˘ئاد˘صشلا
ه˘تا˘ه ل˘˘ث˘˘م زا˘˘ج˘˘ن’ م˘˘م˘˘ه˘˘لا
.اهعون نم ةديرفلا عيراصشملا

نم ةينماسضت ةلفاق
ةمعدم سساروألا ةمسصاع

Ãةدئافل ةيكلهتسسا داو
ةديلبلا ناكسس

ةي’وب ،صسمأا لوأا ،تقلطنا
يتلاو ةينماصضتلا ةلفاقلا ةنتاب

ةبحملا ةلفا˘ق» ارا˘ع˘صش تل˘م˘ح
ة˘ي’و˘ل ة˘جو˘ت˘م «ن˘ما˘صضت˘˘لاو
تاميلعتل اذيفنت اذهو ،ةديلبلا

9ـب ةر˘ي˘صسم˘لاو ،ة˘ي’و˘لا ي˘لاو
راطنق011 ةلمحم تانحاصش
نم راط˘ن˘ق78 نئا˘ج˘ع˘لا ن˘م
نم اراطنق06 ،ةيئاذغلا داوملا
ن˘م ن˘˘ط2،ءاصضيبلا مو˘ح˘ل˘لا

05 ،ةفاظ˘ن˘لاو م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا داو˘م
،ةمقعملا داوملا نم رتل فلأا
ةيكÓهت˘صسا داو˘م ى˘لإا ة˘فا˘صضإا

.كÓهتصس’ا ةعصساو
لمعلا اذه يف ،مهاصس ،دقو

تاطلصسلا نم لك ينماصضتلا
نم ةعوم˘ج˘م اذ˘كو ة˘ي˘ئ’و˘لا
ة˘م˘صصا˘ع ءا˘ن˘بأا ن˘م ن˘ير˘ي˘خ˘لا
لجأا نم اذهو ،ةنتاب صسارو’ا
ةوخأ’او لفاكتلا حور ءافصضإا

اميصس’ نطولا تاي’و نيبام
صسوريف نم ةررصضت˘م˘لا ا˘ه˘ن˘م
.انوروك

دمحم/ نامثع راعرع
 ينامحد

ة˘طر˘صش ح˘لا˘˘صصم تعر˘˘صش0
قي˘ب˘ط˘ت ي˘ف صسا˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘صس
ة˘˘˘˘˘يزار˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘حإ’ا تاءار˘˘˘˘˘˘جإ’ا
صسوريف نم ةياقولل ةيليمكتلا

ةقلع˘ت˘م˘لا د˘ج˘ت˘صسم˘لا ا˘نورو˘ك
يحصصلا رجحلا تارارق ذيفنتب
ةعباصسلا ة˘عا˘صسلا ن˘م ي˘ئز˘ج˘لا

ة˘˘عا˘˘˘صسلا ة˘˘˘يا˘˘˘غ ى˘˘˘لإا اءا˘˘˘صسم
فلتخم ربع ا˘حا˘ب˘صص ة˘ع˘با˘صسلا
اذ˘ه ،ة˘ن˘يد˘م˘لا ءا˘ي˘حأاو عراو˘صش
هذيفنتل رخصس ينمأ’ا ططخملا

ن˘م ي˘طر˘صش005 ز˘ها˘ن˘˘ي ا˘˘م
تا˘˘يرود˘˘لا ف˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كت لÓ˘˘˘خ
طاقن اذكو ةلقنتم˘لاو ة˘ل˘جار˘لا
نارودلا رواحم رب˘ع ة˘ب˘قار˘م˘لا

عراو˘˘صشلا ع˘˘˘طا˘˘˘ق˘˘˘ت طا˘˘˘ق˘˘˘نو
ى˘˘ل˘˘عو ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ل˘˘ل ىر˘˘ب˘˘كلا

ثيح ،ةيبعصشلا ءايحأ’ا ىوتصسم
ةا˘˘صشم˘˘لا ة˘˘كر˘˘ح د˘˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘ت م˘˘˘ت
ثيح ،اهعاونأا لكب تابكرملاو
يف صصا˘خ˘لا ءار˘جإ’ا اذ˘ه ي˘ق˘ل
فرط نم ابواجت لوأ’ا هموي
نع اورب˘ع ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
هنأا ةصصاخ مهمهف˘تو م˘ه˘نوا˘ع˘ت
ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لا ى˘˘لإا ي˘˘مر˘˘ي
نم ة˘يا˘قو˘لاو ة˘ما˘ع˘لا ة˘ح˘صصلا
ا˘˘نورو˘˘˘ك صسور˘˘˘ي˘˘˘ف ي˘˘˘صشف˘˘˘ت
يف،divoc-91( دج˘ت˘صسم˘لا

يديصس ةطرصش هيف ركذت تقو
هنأا نينطاوملا عيم˘ج صسا˘ب˘ع˘ل˘ب
لمحو جارختصسإا نم ىنثتصسي
ةكرحلل ةيئانث˘ت˘صسإ’ا ة˘صصخر˘لا

ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘لا ةر˘ت˘ف لÓ˘˘خ
را˘˘ج˘˘ت˘˘لا ن˘˘م ل˘˘ك ي˘˘ئز˘˘˘ج˘˘˘لا
عئاصضب˘لا م˘ي˘ل˘صست˘ب نو˘ف˘ل˘كم˘لا
لجصسلا راهظإا ىلع نوربجم)
دنع ةصصخرلا نم ’دب يراجتلا

وفظومو ةبقارمل˘ل م˘ه˘عو˘صضخ
ةقاطبلا راهظإا يفكي) ةحصصلا
ر˘ب˘ت˘ع˘ت ن˘ي˘ح ي˘ف ،(ة˘ي˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا
ةيصصخصش ةيئانثتصس’ا ةصصخرلا
صصخرت طقف اهبحاصص صصخت
نكمي ’ ) هريغ نود رورملا هل
رخآا صصخصش ةصصخرلا لمصشت نأا
ةصصخرلا بحاصص ةقفرب نوكي

يفو ،( ةدحاو ةرايصس نتم ىلع
يديصس ةطر˘صش ل˘صصت˘م قا˘ي˘صس
ىلإا نينطاوملا وعدت صسابعلب
ر˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإا مار˘˘˘ت˘˘˘˘حإا
ديزملا ءادبإاو يئزجلا يحصصلا

مازتلإاو نوا˘ع˘ت˘لاو م˘ه˘ف˘ت˘لا ن˘م
اذ˘ه ة˘ه˘با˘ج˘م د˘صصق م˘ه˘تو˘˘ي˘˘ب
ن˘˘م د˘˘ح˘˘لاو ل˘˘تا˘˘ق˘˘لا ءا˘˘˘بو˘˘˘لا
.هراصشتنإا

رون.ز

يقتÎل اهتايح ‘ حفاكت ةأارما
Ãاهتنه

ةياجبب ةيزوف ةطايÿا
ةÈتعم تايمكب مهاصست
تايقاولاو تامامكلا نم
سسانلا بحو ÿÒاب اهبلق ألتما
لاخدإل اهتايح ‘ امود ىعسستو
ءارقفلا بولق ‘ رورسسلاو ةحرفلا

¤ا امود ن– امك ،نيزوعŸاو
يهو ىسضرŸاو ÚجاتÙا
¤ا ةنونحو اهعبط ‘ ةيعامتجا

ةموعنو اهرغسص ذنمو ،اهÒغ
ةدهاج لمعتو دكت يهو اهرفاظأا
نأا لمأات امك ،اهلبقتسسم نامسضل

لبقتسسŸا ‘ اهينامأاو اهلامأا قق–
اهكسس“و Òبكلا اهناÁإاب بيرقلا
اهنا ،هرسشو هÒخ ردقلاب ÚتŸا

نأا لجأا نم اهتايح ‘ حفاكت
نم نوكتل اهتنهÃ يقترت
يهو ›اعلا زارطلا تاذ تاطايÿا

ينهŸا نيوكتلا دهعم نم ةجرختم
يهو ةياجب ةنيدÃ تايتفلل

ةسشرو كل“و ةنسس44 ةبحاسص
Úتاسسف جاتنا ‘ ةسصت� ةطايخ

ةديسسلا اهنإا ،ةيرسصعلا ةسسورعلا
يحاوسضب نطقت «سس.ةيزوف»
ةدع اهدنع لغتسشي ،ةياجب
ةطايÿا ةنهم ‘ تابردتم
مودقب تعمسس نأا ذنمو ،زرطلاو
مامأاو اندلب ¤ا انوروك سسوÒف
تامامكلا ةدام ‘ لجسسŸا سصقنلا

سصيسصخت ¤إا تعراسس ،تايقاولاو
تعرسشو اهلوح نم دينŒو اهتقو

ةروسصب ةيحسصلا تامامكلا جاتنإا ‘
اهتملسسو ةÈتعم تايمكب ةيعوطت
اهئادهإل تايلديسصلاو ىفسشتسسملل

‘و ،لباقم نودبو سسانلل انا‹
لك نأا ول تن“ اهعم انثيدح

نوعوطتي سسانلا نم نيÿÒا
ةردابŸا هذه ‘ ةمهاسسملل
ةلودلا ةدعاسسم دسصق ةيناسسنإلا

نطولاب تŸأا يتلا ةنÙا هذه ‘
،91 ديفوك ءابو اهيف ببسست يتلاو
اذه لوزي نا لمأات ماتÿا ‘و
ةطيرسش نكل تقو برقا ‘ ءادلا
ماÎحاو ةياقولاب سسانلا مزلي نا
ثوكŸا عم ةيزاÎحلا Òبادتلا

اهترقا يتلا رج◊ا ةدم لزانŸا ‘
.ةلودلا

ت. Ëرك
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ارعصس ددحُي سسوتنفوج
تخيل يدل ايزيجعت

نع ،يلاطيإا يفحصص ريرقت فصشك
صسو˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج ىد˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن دو˘˘جو مد˘˘ع
يدنلوهلا هعفادم تامدخ نع يلختلل
ت’اقتن’ا لÓخ تخيل يد صسايتام
.ةلبقملا ةيفيصصلا

«تروبصس وتوت» ةفيحصص بصسحبو
ح˘صضاو صسو˘ت˘ن˘فو˘ج نإا˘ف ،ة˘ي˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا
مصض يف بغري دان يأا نأا ىريو ،ةياغلل
نويلم051 عفدي نأا بجي ،تخيل يد
ة˘ب˘صسن˘لا˘ب اد˘ج ر˘ي˘ب˘ك م˘قر و˘هو ،وروأا
.عفادمل

ة˘مزأا ع˘م» :ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا تفا˘˘صضأاو
يأا عفدي نل ،ةيلاحلا انوروك صسوريف
نل ديردم لاير ىتحو ،غلبملا اذه دان
ة˘˘مزأÓ˘˘ل اًر˘˘˘ظ˘˘˘ن ًءا˘˘˘ن˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘صسا نو˘˘˘كي
.«عيمجلا تلاط يتلا ةيداصصتق’ا

ةبغر مغر هنأا ىلإا ،ريرقتلا راصشأاو
تخيل يد لامعأا ليكو ’ويار ونيم
،يرينوكنايبلا فوفصص نم هلقن يف
غ˘ل˘ب˘م˘لا ع˘فد˘ي ن˘ل ي˘˘غ˘˘نر˘˘ي˘˘م˘˘لا نإا˘˘ف
.همصضل بولطملا

يجيك تاحيرصصت ،ر˘ير˘ق˘ت˘لا زر˘بأاو
يذلا ،تخيل يد ةقيدصص دلاو رانيلوم
،ونيروت يف اًدج ديعصس بعÓلا نأا دكأا

قيرفلا فوفصص يف هدجاوتب حاترمو
.يلاطيإ’ا

ءاطخأا نم رخصسي ابغوب
زنوج ليف

،ابغوب لوب يصسنرفلا مجنلا رخصس
ر˘ت˘صسصشنا˘م فو˘ف˘صص ي˘ف ه˘ل˘ي˘˘مز ن˘˘م
ببصسب ،زنو˘ج ل˘ي˘ف ع˘فاد˘م˘لا د˘ت˘يا˘نو˘ي
.ريخأ’ا اهبكتري يتلا ةديدعلا ءاطخأ’ا

يجيرخ نم دعي يذلا زنوج مصضناو
فو˘˘ف˘˘صصل ،نر˘˘ي˘˘ب˘˘كÓ˘˘ب ة˘˘ي˘˘م˘˘يدا˘˘كأا

هنأا ’إا ،1102 ماع دتيانوي رتصسصشنام
ليكصشتلا يف هصسفن تيبثت يف لصشف
.رمحلا نيطايصشلل يصساصسأ’ا

اهتلقن تاحيرصصت يف ابغوب لاقو
رثكأا» :ةيناطيربلا «روري˘م» ة˘ف˘ي˘ح˘صص
فد˘˘ه ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست ى˘˘˘ل˘˘˘ع ردا˘˘˘ق بع’
ف˘ي˘ط˘ل صسي˘ل ر˘مأ’ا ؟بير˘˘غ ي˘˘صسكع
انأا زنوج ليف .زنوج ليف هنكلو ،هلوق
.«فصسآا

جرا˘˘خ ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي ز˘˘نو˘˘˘ج نأا ر˘˘˘كذ˘˘˘ي
ثيح ،دتيانويلل ي˘صسا˘صسأ’ا ل˘ي˘كصشت˘لا
را˘˘˘نو˘˘˘غ ي˘˘˘لوأا برد˘˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘صضف˘˘˘˘ي
نم لك ىلع اًلوأا دامتع’ا رياكصسلوصس
فولد˘ن˘ي˘ل رو˘ت˘كي˘فو ر˘ياو˘غا˘م يرا˘ه
.«يلياب كيريإاو
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يليزارب˘لا ط˘صسو˘لا بعÓ˘لا لا˘ق
موجن دحأا ،ينريد وتانير قباصسلا
د˘ق˘ع˘لا ي˘ف ي˘نا˘ب˘صسإ’ا ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ب˘˘صشإا
ا˘م ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف نإا ،ي˘صضا˘م˘لا

،هدÓب يف ىلوأ’ا هلحارم يف لاز
اومزتلا نييليزاربلا» نأا ىلإا اريصشم
«مهلزانم يف ءاق˘ب˘لا˘ب ة˘يا˘ه˘ن˘لا ي˘ف
يتلا ل˘كا˘صشم˘لا» اود˘ها˘صش ا˘مد˘ع˘ب»
.«ايلاطيإاو اينابصسإا يف تثدح

،قباصسلا يلودلا بعÓلا حصضوأاو
لوؤوصسملاو8102 يف لزتعا يذلا

ق˘˘ير˘˘فو ن˘˘ي˘˘ئ˘˘صشا˘˘ن˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق ن˘˘ع
ي˘˘ف ،صسو˘˘ت˘˘نا˘˘˘صس ي˘˘˘ف تاد˘˘˘ي˘˘˘صسلا
نأا ة˘ي˘ل˘ي˘ب˘صشإا و˘يدار˘ل تا˘ح˘˘ير˘˘صصت
نإا تلا˘ق» ة˘ي˘ل˘يزار˘ب˘لا تا˘ط˘˘ل˘˘صسلا
ا˘˘ب˘˘ع˘˘صص نو˘˘كي˘˘صس ل˘˘ير˘˘فأا ر˘˘ه˘˘˘صش
ءاقبلا»ـب بعصشلا تبلاطو ،«ةياغلل
ي˘˘صشف˘˘ت بن˘˘ج˘˘ت˘˘ل لزا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف
.«صسوريفلا

ةدعب جوت يذلا ،بعÓلا فاصضأاو
7 رادم ىل˘ع ة˘ي˘ل˘ي˘ب˘صشإا ع˘م با˘ق˘لأا
يف نييلاتتم2 اهنيب نم تاونصس
60‐5002) ي˘˘˘˘˘بوروأ’ا يرود˘˘˘˘˘لا

ربوصسلا صسأاك بقلو (70‐6002و
نأا ى˘ن˘م˘تأا» :6002 ي˘ف ي˘˘بوروأ’ا
دوعي نأاو اعيرصس ةمزأ’ا هذه رمت

ةايحلا ةصسراممو مهلامعأ’ عيمجلا
.«ةيعيبطلا

م˘ل ة˘ياد˘ب˘لا ي˘ف صسا˘ن˘لا» :ع˘˘با˘˘تو
امدنع ريطخو داج رمأ’ا نأا دقتعت

اندهاصش اننكلو ،نيصصلا يف ثدح
تناكو ،ابوروأا يف ابعصص اعصضو
تادا˘˘ح˘˘تÓ˘˘ل تا˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا كا˘˘ن˘˘˘ه
تا˘ق˘با˘صسم فا˘˘ق˘˘يإ’ ة˘˘ي˘˘ل˘˘يزار˘˘ب˘˘لا
.«تاي’ولا

ىلإا اماع04ـلا بحاصص راصشأاو

مصسوملا ةياهن ىلع «نيتلوج يقبت»
ىتح دحأا ملعي ’»و ،ليزاربلا يف
اذه ،«’ مأا لمكتصسيصس ناك اذإا نآ’ا
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ة˘ل˘كصشم˘ل» ة˘˘فا˘˘صضإ’ا˘˘ب
اذا˘˘م د˘˘حأا م˘˘ل˘˘ع˘˘ي ’و ن˘˘يرا˘˘ع˘˘م˘˘˘لا
قيرفلا عم هترتف لوحو.«ثدحيصس
682 اهلÓخ صضاخ يتلا ،يصسلدنأ’ا

حصضوأا ،افد˘هÓ 93ج˘صسم ةارا˘ب˘م
زيصشناصس نومار) ريهامج نأا وتانير
يف اي˘صسي˘ئر ا˘ب˘ب˘صس د˘ع˘ت (ناو˘خز˘ي˘ب

تقولا يف اينمتم ،يدانلا تاحاجن
هفده قيقحت يف قيرفلا حاجن هتاذ
بردملا ةدا˘ي˘ق تح˘ت م˘صسو˘م˘لا اذ˘ه
د˘حأا لÓ˘ت˘حا˘ب ي˘غ˘ي˘ت˘ي˘بو˘ل ن˘ي˘لو˘ج
ت’و˘ط˘ب˘ل˘ل ة˘˘ل˘˘هؤو˘˘م˘˘لا ز˘˘كار˘˘م˘˘لا
ةياغلل ديعصس» راصشأا امك.ةيراقلا
،يدانلا يف اه˘ت˘صشع ي˘ت˘لا ةر˘ت˘ف˘لا˘ب
قصشعأا تنك يننأ’ ،ةنيدملا يفو
ينبحت تناك ري˘ها˘م˘ج˘لاو ،ءاو˘جأ’ا
.«ةوقب
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لدجلل ريثملا هرارق نع عجارتي لوبرفيل

ناوج03 دعب مهتيدنأا عم نيبعÓلا رارمتصس’ «افيفلا» يف هاجتا
ناوج03 يف مهدوقع يهتنت نيذلا نيبعÓلا رارمتصساب ةيصصوت رادصصإا وحن «افيف» مدقلا ةركل يلودلا داحت’ا هجتي

.ةقح’ ةلحرم يف مصسوملا لامكتصساب حامصسلا لاح مهتيدنأا عم لبقملا
لامكتصس’ ططخ كانه نكل ،دجتصسملا انوروك صسوريف ةمزأا مقافت ببصسب ملاعلا تايرود بلغأا فاقيإا ىرجو

.مصسوملا ةياهنل ددحملا يلصصأ’ا دعوملا ءاصضقنا دعب نوكيصسف ،كلذ ثدح نإاو ،مصسوملا
.نيبعÓلاو ةيدنأÓل ءانثتصس’ا اذه رارقإ’ دعتصسم «افيف» نأا «كيتلثأا يذ» ةباوب تركذو
حنمل ؛ىمصسم ريغ لجأا ىلإا ،لبقملا ناوج يف اهل اررقم ناك يتلا ،ةيلودلا تايرابملا ليجأاتب ارخؤوم افيف ىصصوأاو

.ةيولوأ’ا ةيلحملا تايرودلا
لاطبأا يرود اصضيأاو ،لبقملا ماعلل0202 وروي ةلوطب ليجأات «افيوي» ةبعلل يبوروأ’ا داحت’ا ررق ،ببصسلا صسفنلو

.لبقملا توأا يف امهيتصسفانم فنأاتصست دق ،يبوروأ’ا يرودلاو ابوروأا
.ةبعصصلا ةرتفلا هذه يف «ةيملاع لولح»ـل ةجاح كانه نأا ،«افيف» صسيئر ونيتنافنإا ينايج دكأاو

هتاناعم ببصس فصشكي رامين
نيÒخأ’ا ÚمصسوŸا ‘

مج˘ن ،رو˘ي˘نو˘ج را˘م˘ي˘ن د˘كأا
،يصسنرفلا نامريج ناصس صسيراب
يف ةبيصصع تاظحل صشاع هنأا
.نييصضاملا نيمصسوملا

ع˘م راو˘ح ي˘ف را˘˘م˘˘ي˘˘ن لا˘˘قو
د˘جو˘ي ’» :«نا˘م جو˘ف» ة˘ل˘˘ج˘˘م
ةب˘صسن˘لا˘ب تا˘با˘صصإ’ا ن˘م أاو˘صسأا
تيناع دقل ،مدقلا ةرك بعÓل
نيمصسوملا يف تاباصصإ’ا نم
لحم يتلاح تلعج ،نييصضاملا
.«ماهفتصسا

فصصن لثمي لقعلا» :فاصضأاو
لقعلا ناك اذإا ،بع’ يأا حاجن
فو˘صس ءي˘صش ل˘ك نإا˘ف ا˘م˘ي˘ل˘˘صس
.«ماري ام ىلع ريصسي

ي˘ل˘يزار˘ب˘لا م˘ج˘ن˘لا قر˘˘ط˘˘تو
ه˘ب ر˘ثأا˘ت ر˘خآا ر˘مأا ن˘ع ثيد˘ح˘ل˘ل
ةرو˘˘ط˘˘صسأا ةا˘˘فو و˘˘هو ،ار˘˘خؤو˘˘م
تنيارب يبوك يكيرمأ’ا ةلصسلا
ةر˘˘ئا˘˘ط م˘˘ط˘˘˘ح˘˘˘ت ثدا˘˘˘ح ي˘˘˘ف
.ةيحورم

تر˘˘ثأا تن˘˘يار˘˘ب ةا˘˘˘فو» :دازو
نم ديدعلا كانه نأ’ ،اريثك يلع
يبوك فرعأا ،اننيب هبصشلا هجوأا
تكردأا ا˘˘مد˘˘ن˘˘عو ،ا˘˘ي˘˘صصخ˘˘˘صش
اهيفخي يتلا هتيصصخصش حمÓم
ة˘قÓ˘ع˘لا نإا˘ف ه˘ت˘ي˘˘مو˘˘ج˘˘ن ءارو
.«رخآا اراصسم تذخأا

تن˘˘˘˘يار˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘بو˘˘˘˘ك» :م˘˘˘˘تأاو
دقف دقل ،ةيئان˘ث˘ت˘صسا ة˘ي˘صصخ˘صش
ة˘صضا˘ير˘لا م˘لا˘عو ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا
.«اعئار اصصخصش

يرود˘لا رد˘صصت˘م لو˘بر˘ف˘˘ي˘˘ل لد˘˘ع
نع مدقلا ةركل زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا
ر˘˘ي˘˘غ ه˘˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م صضع˘˘ب ح˘˘ن˘˘م رار˘˘ق
صسور˘˘ي˘˘ف بب˘˘صسب ةزا˘˘جإا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘˘لا

يذيف˘ن˘ت˘لا صسي˘ئر˘لا رذ˘ت˘عاو ،ا˘نورو˘ك
ببصست نأا دع˘ب ر˘ي˘ها˘م˘ج˘ل˘ل رو˘م ر˘ت˘ي˘ب
ن˘م ة˘˘ع˘˘صساو تادا˘˘ق˘˘ت˘˘نا ي˘˘ف رار˘˘ق˘˘لا
.ةبعللا قاصشعو ةيناطيربلا ةموكحلا

حنم هنإا عوبصسأ’ا علطم يدانلا لاقو
ةزاجإا نيبعÓلا ر˘ي˘غ ه˘ي˘ف˘ظو˘م صضع˘ب
يرج˘يو «91‐ديفوك ةح˘ئا˘ج» بب˘صسب
روجأا صضيفخت ةيناكمإا لوح تاثداحم
.رابكلا نييرادإ’او نيبعÓلا

تاصسفانم قيلع˘ت د˘ع˘ب رار˘ق˘لا ءا˘جو
.يصضاملا رهصشلا زاتمملا يرودلا

دد˘˘ح˘˘م د˘˘عو˘˘م دو˘˘جو مد˘˘˘ع ع˘˘˘مو
هنإا يدانلا لاق ة˘ق˘با˘صسم˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘صس’
نمصض ةموكحلل بلطب مدقتلا مزتعي

لÓخ فئاظولا˘ب ظا˘ف˘ت˘حÓ˘ل ا˘ه˘ت˘ط˘خ
ةبصسن ةداعتصس’ انوروك صسوريف ةمزأا

.نيلماعلا روجأا نم ةيوئم
نولماعلا عيطتصسي ةطخلا بجومبو

م˘ه˘˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘ت ن˘˘يذ˘˘لا نو˘˘ي˘˘نا˘˘ط˘˘ير˘˘ب˘˘لا
ىلع لوصصح˘لا تازا˘جإا م˘ه˘تا˘صسصسؤو˘م
ىصصقأا دحب مهروجأا نم ةئملاب08
(ار’ود5603) ينيلرتصسإا هينج0052
02 عفد˘ي˘صس لو˘بر˘ف˘ي˘ل نأا ي˘ن˘ع˘ي ا˘م˘م
نيذلا هيفظو˘م˘ل بتاور˘لا ن˘م ة˘ئ˘م˘لا˘ب
.تازاجإا ىلع نولصصحي

ا˘ن˘نأا د˘ق˘ت˘عأا» :نا˘ي˘ب ي˘ف رو˘˘م لا˘˘قو

عو˘ب˘صسأ’ا ئ˘طا˘خ رار˘ق ى˘لإا ا˘˘ن˘˘ل˘˘صصو
مدقتلا انت˘ي˘ن ن˘ع نÓ˘عإ’ا˘ب ي˘صضا˘م˘لا
ا˘ه˘ت˘ط˘خ ن˘م˘صض ة˘مو˘˘كح˘˘ل˘˘ل بل˘˘ط˘˘ب
ة˘مزأا لÓ˘خ ف˘ئا˘ظو˘لا˘ب ظا˘˘ف˘˘ت˘˘حÓ˘˘ل
نيلماعلا صضعب حنمو انوروك صسوريف
زاتمملا يرودلا فقوت ببصسب ةزاجإا

.«كلذ نع ةدصشب رذتعنو
لمعلا لازت ’و تناك انتين» :عباتو

نيلماعلا عيمج لوصصح نامصض ىلع
د˘صض ة˘ن˘كم˘م ة˘˘يا˘˘م˘˘ح ل˘˘صضفأا ى˘˘ل˘˘ع
رو˘جأ’ا صضف˘خ وأا ف˘ئا˘ظو˘˘لا ةرا˘˘صسخ
.«اهل قباصس ’ يتلا ةرتفلا هذه لÓخ

نع ثحبلاب نومزتلم نحن» :دازو
تايرابملا فقوت مغر ليغصشتلل لئادب
نم ةدافتصسÓل بلطب مدقتلا بنجتل

.«ةموكحلا ططخ
ي˘ف نو˘برد˘مو نو˘ب˘˘ع’ صضر˘˘ع˘˘تو

مدعل تاداقت˘نا ى˘لإا زا˘ت˘م˘م˘لا يرود˘لا

مه˘ب˘تاور صضي˘ف˘خ˘ت ى˘ل˘ع م˘ه˘ت˘ق˘فاو˘م
حنم م˘ت ا˘م˘ن˘ي˘ب يرود˘لا ف˘قو˘ت لÓ˘خ
بتاور ىلع نولصصحي نيلماعل ةزاجإا

.ةفيعصض
صسوري˘ف ي˘صشف˘ت رار˘م˘ت˘صسا بب˘صسبو

تايرابم تفقوت ملاعلا لوح انوروك
تاداريإا ىلعأا بحاصص زاتمملا يرودلا

ةيدنأ’ا تبلطو ملاعلا ىوتصسم ىلع
صضفخ ى˘ل˘ع ة˘ق˘فاو˘م˘لا ا˘ه˘ي˘ب˘ع’ ن˘م
.ةئملا يف03 عقاوب مهبتاور

ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا دا˘ح˘تا د˘ع˘ب ق˘فاو˘˘ي م˘˘لو
حرتقملا صضيفختلا ىلع ني˘فر˘ت˘ح˘م˘لا

ةعمجلا موي عامتجا ءاهتنا دعب لاقو
صضفخيصس روجأ’ا ليلقت نإا قافتا نود
نم ل˘صصح˘ت ي˘ت˘لا بئار˘صضلا تادار˘يإا

ىلع ةينطولا ةحصصلا تامدخ اهلÓخ
.لاومأ’ا
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يصشتي˘ن و˘ل˘ي˘صسرا˘م د˘كأا
يف ما˘كح˘لا ة˘ن˘ج˘ل صسي˘ئر
تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م نأا ،ا˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘˘يإا
نود ما˘˘˘ق˘˘˘ت د˘˘˘ق يرود˘˘˘˘لا
م˘كح ما˘ظ˘ن˘ب ة˘نا˘ع˘˘ت˘˘صس’ا
،(رافلا) دعاصسملا و˘يد˘ي˘ف˘لا

.ةقباصسملا فانئتصسا لاح
ة˘كب˘صشل ي˘صشت˘ي˘˘ن لا˘˘قو

نإا ،ة˘ي˘نو˘يز˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘لا «يار»
بقع ة˘ي˘ح˘صصلا عا˘صضوأ’ا
ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف ي˘صشف˘˘ت
ماكح ىلع ةروطخ لكصشت
يف مهلمع ةجيتن ،ويديفلا
.ةقيصض نكامأا

ماكح ل˘م˘ع˘ي» :فا˘صضأاو
ةقيصض نكامأا يف ويديفلا
ا˘م˘بر ،نا˘ي˘حأ’ا صضع˘ب ي˘ف
،طقف نيعبرم نيرتم يف
ة˘ن˘مآا ة˘˘فا˘˘صسم دو˘˘جو نود
.«مهنيب لصصفت

’أا ى˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘تأا» :ع˘˘˘با˘˘˘˘تو
رط˘خ˘لا ن˘كل كلذ ثد˘ح˘ي
م˘ت˘ي نأا ى˘˘ن˘˘م˘˘تأا .دو˘˘جو˘˘م
لمعن يتلا نكامأ’ا ميقعت
.«اهب

نأا ي˘˘˘صشت˘˘˘ي˘˘˘ن ح˘˘˘صضوأاو

يف م˘ه˘نا˘ي˘صسن م˘ت ما˘كح˘لا
نأا˘˘صشب ر˘˘˘ئاد˘˘˘لا ثيد˘˘˘ح˘˘˘لا
يرودلا ءاغلإا وأا فانئتصسا
نم عصساتلا ذنم فقوتملا

.صسرام
يأا ع˘˘˘م˘˘˘˘صسأا م˘˘˘˘ل» :دازو

نأا˘˘صشب ةدا˘˘ج تا˘˘حر˘˘ت˘˘ق˘˘م
.«ماكحلل ةيامحلا ريفوت

˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘˘كح˘˘˘˘˘˘لا» :فدرأاو
نو˘˘مر˘˘ت˘˘ح˘˘˘يو نوز˘˘˘ها˘˘˘ج

ن˘م نو˘ل˘م˘ع˘يو د˘˘عاو˘˘ق˘˘لا
ر˘˘ب˘˘ع تار˘˘م˘˘تؤو˘˘˘م لÓ˘˘˘خ
تا˘ه˘˘ج˘˘لا ع˘˘م و˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘لا
ىلع نوظفا˘ح˘يو ،ة˘ي˘ن˘ف˘لا
ي˘ف بيرد˘ت˘لا˘ب م˘ه˘ت˘˘قا˘˘ي˘˘ل
ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘كل ،م˘˘˘ه˘˘˘لزا˘˘˘ن˘˘˘م
ةو˘ط˘˘خ˘˘لا ى˘˘لإا لا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا
مهع˘صضن نأا بج˘ي ة˘ي˘لا˘ت˘لا
.«اصضيأا نابصسحلا يف

˘ما˘˘كح˘˘لا» :در˘˘ط˘˘ت˘˘صساو

لثم را˘ط˘خأ’ نو˘صضر˘ع˘ت˘ي
..ةبعللا رصصانع نم مهريغ
م˘˘˘˘˘هد˘˘˘˘˘حو نور˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘˘صسي
تار˘ئا˘ط˘لاو تارا˘ط˘ق˘˘لا˘˘ب
تاراطملا ربع نولق˘ن˘ت˘يو
.«تاراطقلا تاطحمو

لا˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘˘ف» :م˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘خو
يننإاف ،طاصشنلا فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا
يه ام ةفرعم يف بغرأا
.«ةدوجوملا تانامصضلا

نÓيم مامأا هباوبأا حتفي افليصس وغايت
مامأا بابلا ،نامريج ناصس صسيراب عفادم ،افليصس وغايت يليزاربلا قلغُي مل

.نÓيم يصس هيإا قباصسلا هقيرف فوفصص ىلإا اًددجم هتدوع
لك» :«بيو وتاكريم وتوت» ةكبصشل بعÓلا لامعأا ليكو وتينوت ولواب لاقو

فوفصصل ،افليصس وجايت مامصضنا ةيناكمإا ىلع اًدر ،«مدقلا ةرك يف دراو ءيصش
.نÓيم

.«ءابولا ةمزأا ءاهتناو ،ةيلاحلا ةرتفلا جئاتن رظتنن نأا انيلع نكل» :فاصضأاو
اهلÓخ بعل يتلا ةرتفلا ردقيو ،نÓيمل اًريبك اًباجعإا نuكُي افليصس وغايت» :دsكأاو

.«يدانلا اذه ريهامجل بحلا نكيو ،هتريصسم يف ةقراف تاونصس اهنإا .قيرفلل
.2102 ىلإا9002 نم ةرتفلا لÓخ نÓيم صصيمقب افليصس وغايت بعلو
دعب يج صسإا يب ولوؤوصسم هحتافي ملو ،يراجلا مصسوملا ةياهنب يصسيرابلا يدانلا عم ،اًماع53 ،افليصس دقاعت يهتنيو

.ءارمأ’ا ةقيدح ناردج لخاد ءاقبلا يف هتبغر ةرم نم رثكأا يليزاربلا عفادملا نÓعإا مغر دقاعتلا ديدجت ةيناكمإا يف

«انوروك» ةمزأا لغتصسي ماهنتوت م‚
ةيركصسعلا هتمدخ لامكتصس’

،نوصس نيم غنويه يدؤويصس
يف ةيمازلإ’ا ةيركصسعلا ةمدخلا

فقوت Óًغتصسم ،ةيبونجلا ايروك
بب˘صسب ار˘ت˘ل˘ج˘˘نإا˘˘ب مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك
نلعأا ام بصسحب ،انوروك ةحئاج
.ريبصستوه ماهنتوت هيدان

ةقفاو˘م ى˘ل˘ع نو˘صس ل˘صصحو
مدع ى˘ل˘ع ة˘يرو˘كلا ة˘مو˘كح˘لا
ة˘˘ير˘˘كصسع˘˘لا ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا ة˘˘يدأا˘˘˘ت
ي˘ف ه˘ت˘م˘ها˘صسم د˘ع˘ب ،ل˘ما˘كلا˘ب

ة˘ي˘ب˘هذ˘ل هدÓ˘ب بخ˘ت˘ن˘م د˘˘صصح
،8102 ةيويصسآ’ا باعلأ’ا ةرود
ه˘ي˘ل˘ع ن˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘ي لاز˘˘ي ’ ه˘˘نأا ’إا
نوكت˘صس ع˘ي˘با˘صسأا4 ة˘ي˘صضق˘˘ت

.غيل رييميربلا فقوت ةرتف لÓخ
جنويه نأا ديكأاتلا يدانلل نكمي» :«زريبصسلا» نايب يف دروو

يف ةيمازلإ’ا ةيركصسعلا هتمدخ ةيدأات يف أادبيصس نوصس نيم
.«يراجلا رهصشلا ةيبونجلا ايروك

يف وهو ، صسرام ةياهن هدÓب ىلإا مجاهملا لصصو» راصشأاو
ةروصصب هعم يبطلا انزاهج لصصاوتي .اًيلاح يحصصلا رجحلا

.«هل صضرعت يذلا عارذلا رصسك نم ىفاعتي ثيح ؛ةرمتصسم
ةمدخلا يهني نيح ندنل ىلإا نوصس دوعيصس» نايبلا فاصضأاو

.«لبقملا يام يف ةيركصسعلا
يزيلجنإ’ا يرودلا فانئتصس’ هنيعب خيرات دعب ددحتي ملو

ةفاك قيلعت ي˘صضا˘م˘لا عو˘ب˘صسأ’ا ،غ˘ي˘ل ر˘ي˘ي˘م˘ير˘ب˘لا نÓ˘عإا د˘ع˘ب
دعوملا وهو ،لقأ’ا ىلع يراجلا رهصشلا ةياهن ىتح تاصسفانملا
.يوركلا طاصشنلا ةدوعل يئدبملا

دناصسي «افيوي» سسيئر
جيوتتلا ةمزأا ‘ لوبرفيل

يبوروأ’ا داحت’ا صسيئر نيرفيصس ردنكصسلأا ىلدأا
يدان ةيقحأا لوح رئادلا لدجلا يف هيأارب ،مدقلا ةركل
لاح يف ،غيل ريميربلا بقلب جيوتتلا يف لوبرفيل
.انوروك ءابو يصشفت ببصسب ؛مصسوملا ءاغلإا

بئاغلا بقللا ةداعتصسا باتعأا ىلع لوبرفيل ناكو
ةرادصصلا ىلتعا ثيح ،ةنصس03 ذنم هنئازخ نع
رتصسصشنام هي˘ق˘حÓ˘م بر˘قأا ن˘ع ة˘ط˘ق˘ن52 قرا˘ف˘ب
.يتيصس

ة˘ف˘ي˘ح˘صصل ه˘تا˘ح˘ير˘صصت لÓ˘خ ،ن˘ير˘ف˘ي˘˘صس لا˘˘قو
مصسوملا يهتني نأا نكمي ’» :ةينيفولصسلا «ابيكيإا
لامكتصسا مت اذإاف ،بقللا لوبرفيل ققحي نأا نود
،بقللاب نوجوتيصس مهنأا دكؤوملا نمف ،تايرابملا

.«دعب هومصسحي مل نآ’ا ىتح اًيرظن هنأا مغر
تايرابملا بعل ةيناكمإا مدع ةلاح يف» :فاصضأاو

.«لح داجيإ’ جاتحنصس ،ىرخأا ةرم
لعجي ويرانيصس يأا ىرأا ’ ،ىرخأا ةرم» :عباتو

دق نيعجصشملا نأا كردأاو ،بقللاب زوفي ’ لوبرفيل
نود تايرا˘ب˘م˘لا تم˘ي˘قأا اذإا ل˘مأا ة˘ب˘ي˘خ˘ب نو˘با˘صص˘ُي

زوفيصس ىرخأاب وأا ةقيرطب هنأا دقتعأا يننكل ،ريهامج
.«غيل ريميربلاب لوبرفيل

،ف˘ي˘صصلا ي˘ف تا˘يرا˘ب˘م˘لا بع˘ل ة˘ي˘نا˘كمإا لو˘حو
يننكمي ام دجوي ’ ديكأاتلابو ،لئافتم انأا» :حصضوأا

ى˘ل˘ع ف˘قو˘ت˘ي ءي˘صش ل˘كو ،ه˘ب د˘عو˘لا وأا ه˘نا˘˘م˘˘صض
.«دلب لك يف عصضولا

نامأ’ا ىد˘م ى˘ل˘ع ف˘قو˘ت˘ي ءي˘صش ل˘ك» :م˘ت˘ت˘خاو
ةرم مدقلا ةرك بعلل ،رومأ’ا هيلع نوكتصس يذلا
.«رطخلل صصخصش يأا صضرعتي ’أاو ،ىرخأا

مصض :قباصسلا نÓيم Îنإا سسيئر
عورصشم ملح يصسيم

نÓي˘م ر˘ت˘نإا يدا˘ن صسي˘ئر ي˘تارو˘م و˘م˘ي˘صسا˘م صضفر
يصسيم لينويل مامصضنا ةيناكمإا داعبتصسا ،قباصسلا

.يروزتارينلا فوفصصل ،ةنولصشرب دئاق
تا˘ح˘ير˘˘صصت ي˘˘ف ي˘˘تارو˘˘م لا˘˘قو

ا˘كرا˘م ة˘ف˘ي˘ح˘صص ا˘ه˘تزر˘˘بأا
م˘˘˘صض نأا د˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘عأا»

ي˘صسي˘م ل˘ي˘˘نو˘˘ي˘˘ل
عور˘˘˘صشم م˘˘˘ل˘˘˘ح
،ا˘ن˘ل ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب
ن˘˘كي م˘˘ل ا˘˘م˘˘بر
ة˘مزأا ل˘ب˘ق ى˘ت˘ح

.«انوروك
ي˘صسي˘م» فا˘˘صضأاو

نم ةر˘ي˘خأ’ا ة˘ل˘حر˘م˘لا ي˘ف
تادوهجم بلطتي رتنإا ىلإا هراصضحإا كصش نودبو ،هدقع
ماعلا ةياهن يف ةبيرغ ءايصشأا ىرنصس اننأا دقتعأا ،ةلئاه
.«يلاحلا

هتايحب متهي ديج بع’ هنإا ؟زينيترام وراتو’» عباتو
لدابت ةقفصص يف لخديصس ناك اذإا ام ىرنصس ،ةينهملا

.«’ مأا يصسيم لينويل لثم ةيمهأا رثكأا نيبع’ عم
اًيروحم اًفده ،نÓيم رتنإا مجاهم وراتو’ دعيو

ينولاتكلا يدانلا ىعصسي ثيح ،ةنولصشربل ةبصسنلاب
.زيراوصس صسيول ةفيلخ حبصصي يك هعم دقاعتلل

نوقفاوي غيل ÈÁÒلا وبردم
مهبتاور سصيلقت ىلع

ىلع مدقلا ةركل يزيلجنإ’ا يرودلا قرف يبردم نم ديدعلا قفاو
.انوروك ةحئاج ببصسب طاصشنلا فقوت لظ يف ،مهبتاور صصيلقت

تاصضوافملاو تاصشقانملا نأاب ةيناطيربلا «ليم يليد» ةفيحصص تدافأاو
اهيبردمو ارتلجنإاب ةزاتمملا ةجردلا يرود يف02ـلا ةيدنأ’ا نيب تراد
لظ يف مهبتاور صصيلقت ىلع مهنم ددع قفاوو ةيصضاملا مايأ’ا رادم ىلع
.دجتصسملا «انوروك» صسوريف يصشفت ةمزأا

ام وهو %03 ةبصسنب بتاورلا صصيلقتب ميلصستلا مت هنأا ىلإا تراصشأاو
.يزيلجنإ’ا يرودلا ةطبار هب تصصوأا

اراصشأا صسيوم ديفيد يدنلتكصسأ’او بولك نغروي يناملأ’ا نأا ددرتو
.امهيبتار صصيلقت ىلع امهتقفاوم ىلإا صصاخ لكصشب

ريدملا رتوب ماهارجو ثومنروب قيرفل ينفلا ريدملا واه يديإا ناكو
نم ءزج نع ن’زانت˘ي˘صس ا˘م˘ه˘نأا ق˘با˘صس تقو ي˘ف ا˘ن˘ل˘عأا نو˘ت˘يار˘ب˘ل ي˘ن˘ف˘لا

.امهيبتار
هيفظوم نم ديدعلا حنميصس هنأا تبصسلا لوأ’ا صسمأا لوبرفيل نلعأاو

يذلاو تقؤوملا لمعلاب صصاخلا يموكحلا ماظنلا ىلإا يدانلا أاجلو .ةلطع
.ت’احلا هذه لثم يف نيفظوملل بتارلا نم ةئملاب08 حنمي

.جهنلا صسفن ىلإا لصساكوينو يتيصس صشتيورونو ماهنتوت ةيدنأا تأاجل امك
نم ءزج ن˘ع لزا˘ن˘ت˘لا نآ’ا ى˘ت˘ح يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا يرود˘لا و˘ب˘ع’ صضفر˘يو

.مهبتاور
هزولك ةيقرت سسردي خنويم نرياب

ريراقت تفصشك
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘صص
نر˘يا˘ب نأا ا˘ي˘نا˘م˘لأا

ةر˘˘كل ،خ˘˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘م
صسرد˘˘˘˘ي مد˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
ه˘˘م˘˘ج˘˘ن ة˘˘ي˘˘˘قر˘˘˘ت
قباصسلا

فÓصسوريم
.هزولك

،هزولك ىلوتيو
˘˘˘مو˘˘˘ج˘˘˘ه م˘˘˘ج˘˘˘˘ن
يف يرافابلا يدانلا يف71 تحت قيرف بيردت ،قبصسأ’ا يناملأ’ا بختنملا
.لبقملا ناوج ةياهن لولحب يلاحلا هدقع يهتنيصسو ،نهارلا تقولا

احصشرم دعي ،اماع14 ،هزولك نأا ،ةيناملأ’ا «دليب» ةفيحصص تركذو
زناه ،خنويم نرياب يف لوأ’ا قيرفلل ينفلا ريدملا دعاصسم بصصنمل ادعاو
.كيلف

،هزولكل ةبصسنلاب «اداج ارايخ» لثمت ةوطخلا هذه نأا ةفيحصصلا تبتكو
.دعب نأاصشلا اذهب رارق ذاختا متي مل هنأا ىلإا تتفل اهنكل

نم ،هزولك ،3202 فيصص ىتح نرياب عم هدقع ددج يذلا ،كيلف فرعيو
فاده مهصسأا ثيح ،يناملأ’ا بختنملا يف ةكرتصشملا امهدجاوت ةرتف لÓخ
ملاعلا صسأاكب زوفلا يف ،فول ميكاوي ينفلا ريدملا دعاصسمو تفاصشناملا

.4102 ماع
هزولك نأاب ،يصضاملا صسرام يف ةلباقم يف حرصص ،اماع55 ،كيلف ناكو

.نريابل عم هططخ يف «هل ةبصسنلاب احورطم اعوصضوم» لثمي امئاد

«انوروك» سسوريف يسشفت ببسسب

رافلا يغلن دق :ايلاطيإا يف ماكحلا ةنجل سسيئر



وروأا نويلم02.1 تغلب ةيقوسسلا هتميق

سسنوت يف يبنجأا بع’ ىلغأا يناث ثيغ نب
يجرتلا مجن ،رئازجلا يلودلا بعÓلا ثيغ نب فوؤورلا دبع ءاج

يف بناجأ’ا نيبعÓلا ىلغأاك يناثلا زكرملا يف يصسنوتلا يصضايرلا
.هيدان

نيبعÓلا ىلغأا ةمئاق  نع يصسنوتلا «42 تووف» عقوم فصشكو
زجح نم قباصسلا ةمصصاعلا داحتا بع’ اهيف نكمت يتلاو بناجأ’ا
نيح يف ،وروأا نويلم02.1 ةيقيوصستلا هتميق تغلب امدعب ةفاصصولا

.وروأا نويلم03.1ـب يلابيلوك هليمزل ةرادصصلا تداع
ةماع ةيصسنوتلا ةلوطبلا يف نيبعÓلا زربا نيب نم ثيغ نب دعيو

.رخأ’ ءاقل نم همدقي يذلا يوقلا ءادأ’ا لظ يف صصاخ لكصشب يجرتلاو
ب.م.يرسسيإا

ياد نيسسح رسصن

ةيرصصنلا ةيعصضو نم ءاتصسم يلعوب
ةيعصضو يف ياد نيصسح رصصن قيرف بردم يلعوب داؤوف دجاوتي

عم اهفوقو مدعو ةرادإ’ا هفرعت يذلا بيصستلا ةيفلخ ىلع ،ةياغلل ةبعصص
لجأا نم يلريمز دلو صسيئرلا كرحت نورظتني مهنأاو اميصس’ ،نيبعÓلا
رمت يتلا ةمزأ’ا لظ يف اصصوصصخ ،ةقلاعلا ةيلاملا تاقحتصسملا ديدصست
.رئازجلا اهب

ءاتصسم ريخأ’ا نأا بردملا نم ةبيرقلا ةصصاخلا انرداصصم نم انملعو
يدانلا ةرداغم ررقي هلعج ام ةينفلا ةصضراعلا هيلوت نم رهصش دعب ،ادج
وأا ءاقبلا يدانلا ققح ءاوصس ةققحملا جئاتنلا تناك امهم مصسوملا ةياهن
.يناثلا مصسقلل طقصس

ةياهن عم يهتني ،نيفرطلا نيب عقوملا دقعا نأا ردصصملا تاذ فاصضأاو
يف ،دقعلا ةياهن دعب ليحرلاب يدج لكصشب ركفي بردملا نكل مصسوملا

رئازجلا هفرعت يذلا يحصصلا رجحلا نا امك ،ةرادإ’ا دجاوت مدع لظ
ىلع نيرداق ريغ نيبعÓلا نأاو اصصوصصخ بردملا ةمهم نم بعصص
ى˘ل˘ع م˘ه˘لو˘صصح مد˘ع ل˘ظ ي˘ف ة˘يدر˘ف˘لا تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ع˘˘م بوا˘˘ج˘˘ت˘˘لا

.ةيلاملا مهتاقحتصسم
إا.ع

نارهو ةيدولوم

فانئتصس’او سضيبأا مصسوم ةركف دصض انأا :يرصشم
نيبعÓلا ةحصصب رصضي ناصضمر يف

ةصسفانملا فانئتصسا نأا نارهو ةيدولوم قيرف بردم ريصشب يرصشم دكأا
تابيردتلا نع فقوتلا لظ يف نيبعÓلا رصضيصس ،ناصضمر رهصش يف
دصض هنأا احصضوم ،«انوروك» ةحئاج ببصسب يلاحلا تقولا يف ،ةيعامجلا
.يراجلا مصسوملا ةلوطب ءاغلإا ةركف

يف ملاعلا هب رمي ام »: ةيفحصص تاحيرصصت يف يرصشم حصضوأاو
نأا ىنمتأا ’و ،مدقلا ةرك نع ثيدحلا بعصصلا نم لعجي نهارلا تقولا
ناصضمر رهصش يف ةصسفانملا فانئتصسا نكل ،صضيبأا مصسوم نÓعا متي
ةرتفلا يف ةيعامجلا تابيردتلا نع مهداعتبا ببصسب نيبعÓلاب رصضيصس
˘ما˘يأ’ا ي˘ف تعر˘صش د˘ق ة˘صضا˘ير˘لاو با˘ب˘صشلا ةرازو تنا˘كو .«ة˘ي˘لا˘ح˘˘لا
ءاغلإا لاح يف اهذاختا بجوت˘م˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا ن˘ع ثح˘ب˘لا ي˘ف ،ة˘ي˘صضا˘م˘لا
.يراجلا يصضايرلا مصسوملا

ب.م.يرسسيإا

يصسنرفلا قÓمعلا تامامتهإا نم جرخي زرحم
زرحم صضاير نع رظنلا ،نامريج ناصس صسيراب يدان ةرادإا تفرصص

يف ريكفتلا أادبتل يتيصس رتصسصشنام حانجو يرئازجلا بختنملا دئاق
صسوتنفوج مجنو يليزاربلا ي˘لد˘لا ا˘ت˘صسو˘ك صسÓ˘غود ف˘ط˘خ ة˘لوا˘ح˘م
مصسوملل ابصسحت ةيصسرابلا ةليكصشتلل ةيمامأ’ا ةرطاقلا ميعدتل يلاطيإ’ا
.مداقلا

ةرادإا صضفر دعب يصسنرفلا قÓمعلا لصشف دعب ةوطخلا هذه ءاجو
صضورعلا لكل اهصضفر ةدكؤوم ،يرئازجلا اهمجن نع يلختلا «يتيصسلا»
ةلصصاوم ديريو هقيرف عم زكرم هنأاب حرصص يذلا «زورح«صصوصصخب
’و قيرفلا يف ادج حاترم هنا ىلع هديكأاتو ،«نزتيصسلا» عم هترماغم
ه˘ع˘م˘ج يذ˘لا ثيد˘ح˘لا د˘ع˘ب ا˘صصو˘صصخ ا˘ي˘لا˘ح ءاو˘جأ’ا ر˘ي˘غ˘ت˘˘ب ر˘˘كف˘˘ي
،يتيصسلا عم هلبقتصسم لوح فورحلا ىلع طاقنلا اعصضاو «فوصسليفلا»ـب
رتصسيل فاده نع رظنلا نوفرصصي «يج صسأا يبلا» ىلوؤوصسم لعج ام
.يفويلا مجن وحن مهمامتهإا هيجوتو قباصسلا يتيصس

اينابسسإا ىبطق ةدنجأا نمسض زرحم
يذلا ديحولا يدانلا صسيل نامريج ناصس صسيراب يدان نا ةراصشإÓلو

بغري يذلا ريخأ’ا اذه ،«ةيرحصسلا يرصسيلا» بحاصص عم دقاعتلا ديري
باقلأ’ا ىلع بعلي يدان عمو يلاعلا يوتصسملا يف بعللا ةلصصاوم يف
نم ةدامرأا كلمي هنأا مغرو يذلا يصسنرفلا يدانلا هيلع رفوتي ’ يذلاو
لاطبأا يرود تاصسفانم يف ديعب باهذلا عيطتصسي مل هنا ’إا موجنلا
حوتفم قيرط يف «زورحل» ايباجيإا Óماع نوكيصس اصضيأا اذهو ،ابوروأا
ىقÓمع تامامتهإا نمصض هدجاوت لظ يف ريبك دان ىلإا لاقتنÓل همامأا
مصض يف امهتبغر ايدبأا ناذللا هنولصشربو ديردم لاير ينابصسإ’ا يرودلا
.يرئازجلا بختنملا عم ايقيرفإا لطب

لكصشب قلأات يزيلجنإ’ا يرودلا يف بع’ نصسحأا نأا ،ركذلاب ريدجلا
هفصصب هتكراصشم مدع مغر ةزيمم تايوتصسم هميدقتب هيدان هقفر عئار
دامتعإ’ا مدع ببصسب داقتنإ’ا يقلتي هبردم لعج ام ،تايرابم يف ةمئاد
ىلإا لقتنإا دق زرحم نأا ةراصشإÓل ،هتليكصشت يف يصساصسأا لكصشب هيلع
نويلم07 غلبمب يتيصس رتصسيل يدان نم امداق8102 فيصص «نزتيصسلا»
.0202ناوج ةياغ يلإا دقعب طبتريو ،وروأا

ز .صس

3172ددعلا ^1441 نابعسش51ـل قفاوملا0202 ليرفأا80ءاعبرأ’اةصضايرلا

يقيرفإ’ا صسرعلا ليجأات نع ثيدحلل اركبم لازي ’ تقولا نأا دكأا

تÓيدعت ير‚ نل..ءيصش لك لبق سسانلا ةمÓصس :دمحأا دمحأا
عصضولا مهفت «افيفلا» ىلعو «ناكلا» دعوم ىلع
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صسي˘ئر د˘˘م˘˘حأا د˘˘م˘˘حأا دد˘˘صش
،مدقلا ةركل يقيرفإ’ا داحت’ا
ليدعت ةلاحتصسا ىلع «فاكلا»
ممأا صسأاك تايئاهن ءارجإا دعوم
اهؤوارجإا عمزملا1202 ايقيرفإا
ير˘ه˘صش ن˘ي˘ب ا˘م نور˘ي˘ما˘كلا˘ب

.نيلبقملا يرفيفو يفناج
ة˘ئ˘ي˘ه ى˘˘ل˘˘عأا صسي˘˘ئر لا˘˘قو

ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا ي˘˘˘ف ة˘˘˘يور˘˘˘ك
ه˘نأا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت
ءارجإا دعوم ريغت ةركف صضفري
»:درطتصساو ،ةيراقلا ةقباصسملا
خيرا˘ت˘لا لÓ˘غ˘ت˘صسا فد˘ه˘ت˘صسن
ىقبت ام مامتإا لجأا نم ةمداقلا

ايقيرفإا ممأا صسأاك تايفصصت نم
ن˘˘˘˘ع ثيد˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا نأ’ ،1202
،«نكمم ريغ خيرا˘ت˘لا ل˘يد˘ع˘ت
ةفقوتصسم مدقلا ةرك »:فاصضأاو
صسفنو ،ملا˘ع˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع
تا˘طا˘صشن˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘˘لا˘˘ب ر˘˘مأ’ا
ىلع ءاصضقلل علطتن ،ىرخأ’ا
ى˘ت˘˘ح وأا م˘˘كح˘˘ت˘˘لا وأا ءا˘˘بو˘˘لا
ا˘هد˘˘ع˘˘بو ،ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ةر˘˘ط˘˘ي˘˘صسلا
خ˘يراو˘˘ت˘˘لا ن˘˘ع ثد˘˘ح˘˘ت˘˘ن˘˘صس
را˘˘م˘˘غ صضو˘˘خ˘˘ل ة˘˘حا˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا

نم تاف ام كرادتو تايفصصتلا
.«تايرابم

فقوŸا افيفلا مهفت»
‘ ناكلا صضوخن انلعجي

«ددÙا اهخيرات
ىلع لوأ’ا لجرلا دكأاو اذه

ةيقيرفإ’ا ةيوركلا ةئيهلا صسأار
ةيعصضول˘ل «ا˘ف˘ي˘ف˘لا» م˘ه˘ف˘ت نأا
،ملاعلا اهب رمي يتلا ةبعصصلا
ي˘ق˘ير˘فإ’ا دا˘ح˘ت’ا ن˘كم˘˘ي˘˘صس
ناكلا ةجمرب نم ،مدقلا ةركل

لا˘قو ،دد˘ح˘م˘لا ا˘ه˘خ˘يرا˘ت ي˘ف
تقو˘لا كل˘م˘ن»:دد˘˘صصلا اذ˘˘ه˘˘ب
ي˘ف ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا صسأا˘ك بع˘ل˘ل
مهفت ةطيرصش دد˘ح˘م˘لا ا˘ه˘ت˘قو
تقولا انحنمو عصضولل افيفلا
نم ةيقبتملا تايرابملا بعلل
،ايقيرفا ممأا صسأاك تايفصصتلا

بع˘˘ل˘˘ن˘˘صس ا˘˘ه˘˘ما˘˘م˘˘تا د˘˘˘ع˘˘˘بو
.«2202 ملاعلا صسأاك تايفصصت

لبق صسانلا ةمÓسس»
«ءيسش لك

ة˘ف˘ي˘ل˘خ د˘كأا ر˘ي˘خأ’ا ي˘فو
عصضت فاكلا نأا وتايح ىصسيع
ءيصش لك لبق صسانلا ةمÓصس
صسور˘ي˘˘ف˘˘لا ي˘˘صشف˘˘ت ل˘˘ظ ي˘˘ف
اذ˘˘˘ه˘˘˘ب ح˘˘˘˘صضوأاو ،ل˘˘˘˘تا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
،صسا˘˘˘ن˘˘˘لا ة˘˘˘مÓ˘˘˘صس»:دد˘˘˘˘صصلا
ىلع ،ايلاح انت’اغصشنا ردصصتت
ام د˘ي˘عاو˘م ل˘يد˘ع˘ت˘ب مو˘ق˘ن نأا
تا˘˘˘يرا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م ن˘˘˘˘م ى˘˘˘˘ق˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت
لاطبأا يرودو ة˘ي˘لارد˘ف˘نو˘كلا
.«ايقيرفإا

مهأا ي◊وبم Èتعي يدوعصسلاا مÓعإ’ا
يدوعصسلا قافت’ا زئاكر

ينطولا بختنملا نيرع صسراح يحلوبم باهو صسيار ربتعي
ق˘ير˘ف˘لا  ة˘ل˘ي˘كصشت ز˘ئا˘كر م˘هأا د˘حأا يدو˘˘ع˘˘صسلا قا˘˘ف˘˘ت’ا بع’و
همامصضنإا ذن˘م ي˘ف ءا˘ي˘صشأ’ا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ر˘ي˘غ يذ˘لاو ،يدو˘ع˘صسلا
طخلا لعج ام ،نيعفادملل ربكأا ةقث حنم نيأا يدانلا فوفصصل
.ةبÓصصو ةوق رثكا  حبصصي يفلخلا

ىلع ءوصضلا طي˘ل˘صست˘ب ة˘يدو˘ع˘صسلا «دÓ˘ب˘لا» ة˘ف˘ي˘ح˘صص تما˘قو
زئاكر مهأا دحأا هتربتعإا يتلاو قبصسأ’ا ايفوصص اكصسيصس صسراح
ىطعأا هنأا تدكا يذلا ،قيرفلا بردم يوطعلا دلاخ ةليكصشت

عا˘فد˘لاو م˘هز˘ي˘ف˘ح˘ت ي˘ف تداز ة˘ق˘ث ة˘عر˘ج عا˘فد˘لا ط˘خ ي˘ب˘˘ع’
جئاتن يلع يباجيإا لكصشب صسكعنأا ام ،مهتقطنم يف رثكا ةصسارصشب
نوموقي قيرفلا ىريصسم لعجو يدوعصسلا يرودلا يف يدانلا
نيمصسومل يرئازجلا بختنملا ع˘م ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ل˘ط˘ب  د˘ق˘ع د˘يد˘م˘ت˘ب
.هعم دقاعتلا ديرت يتلا ةيدنأ’ا نع قيرطلا عطقل نييفاصضإا

امصسوم مدقي ءار˘ح˘صصلا ي˘برا˘ح˘م ة˘ب˘ي˘ت˘ك صسرا˘ح نأا ةرا˘صشإÓ˘ل
صسارح لصضفأا نمصض فنصصي يذلا قافتإ’ا هقيرف  عم ايئانثتصسا
هيدان ةق˘فر ي˘نا˘ث˘لا ه˘م˘صسو˘م بع˘ل˘ي يذ˘لا ،ة˘يدو˘ع˘صسلا ة˘لو˘ط˘ب˘لا
نير يدان نم امداق8102 فيصص هفوفصصب قحتلأا يذلا يدوعصسلا
.2202ناوج يتح ددتمي دقعب يصسنرفلا

ز .صس

يدانلا ةرادإا عم عسضولا مزأات ببسسب

يدوعصسلا بابصشلا ةرداغŸ هقيرط ‘ يرمعلا نب
يرئازجلا يلودلا ع˘فاد˘م˘لا ير˘م˘ع˘لا ن˘ب ن˘يد˘لا لا˘م˘ج ه˘ج˘ت˘ي

ةرداغمل ةيمصسر هبصش ةفصصب يدوعصسلا بابصشلا يدان بع’و
نيب رثكأا فÓخلا مادتحا دعب ،ةمداقلا تÓيوحتلا قوصس يف هيدان
ق˘ير˘ط ى˘لإا تل˘صصو ا˘ه˘نأا  ود˘ب˘ي ي˘ت˘لاو ق˘ير˘˘ف˘˘لا ةرادإاو بعÓ˘˘لا

.دودصسم
عفادم نأا ،ةيدوعصسلا ةيفحصصلا ريراقتلا نم ديدعلا تفصشكو

دعب ،«ثويللا» ةقفر هراوصشم لصصاوي نل قباصسلا لئابقلا ةبيبصش
نأا دعب ةدوعÓلا ةطقن ىلإا تلصصو يتلاو امهنيب لكاصشملا مادتحإا
ببصسب يدانلا يريصسم ىلع رانلا «رصضخلا» عافد ةرخصص حتف
نم ديدعلاو هجÓع فيلاكت صصخي اميف ،يفارتحاÓلا مهلماعت
ركفي يرمعلا نب تلعج ام ،صسأاكلا تصضافأا يتلا ىرخأ’ا اياصضقلا
صضورع لو˘صصو ع˘م ة˘صصا˘خ مدا˘ق˘لا م˘صسو˘م˘لا ءاو˘جأ’ا ر˘ي˘غ˘ت ي˘ف
يهو ،هتامدخ يف ةبغارلا ةيجيلخلا ةيدن’ا نم ديدعلا نم ةيمصسر
ليهصستب كلذو لكصشملا لح لجأا نم نيفرطلل ةحناصسلا ةصصرفلا
رصصن جيرخ نأا ،ركذلاب ريدجلا.لبقملا فيصصلا قيرفلا رداغي هكرت

،6102 فيصص يدوعصسلا بابصشلا يدان ىلإا لقتنإا ياد نيصسح
ددجيل ،تاونصس ثÓث ةدمل دتمي دقعب لئابقلا ةبيبصش نم امداق
.ناوج ىتح1202 نيمصسومل هدقع يصضاملا مصسوملا

ز .صس

عافترÓل ةحسشرم ةميقلاو ةلسصاوتم لازت ’ ةيلمعلا

ةبراحمل  ميتنصس رايلم81 نم رثكأا تعمج «فافلا»
«انوروك» سسوريف

يذلا مقرلا زواجت نم «فافلا» مدقلا ةركل يرئازجلا داحت’ا نكمت
ةبراحم يف ةمهاسسملل ،تاعربتلا عمج ةلمح قÓطا دنع هتددح
˘مÓ˘عإ’ا˘ب ف˘ل˘ك˘م˘لا ،دو˘ب˘ع يا˘ب ح˘˘لا˘˘سص ف˘˘سشكو.«انورو˘ك» صسور˘ي˘ف
ىسضم تقو يف فافلا اهتقلطأا يتلا تاعربتلا عمج ةيلمع ،«فافلا»ـل

ةيلمعلا نا احسضوم ،ميتنسس رايلم81 نم رثكأا عمج نم رخأ’ا تنكم دق
فاقيا دنع عومجملا غلبملا نع فسشكلا متي نأا ىلع دعب فقوتت مل

.تاعربتلا عمج ةيلمع
ب.م.يرسسيإا

يسسلدنأ’ا يدانلا ةرداغŸ هجتي رسضÿا م‚

ةنولصشرب ¤إا يدنام مصض ىلع رصصي Úتيصس
عارصص ةنولصشرب يدان لخد

يد˘نا˘م ى˘صسي˘ع ع˘م د˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا
مجن ،يرئازجلا يلودلا بعÓلا
ي˘نا˘ب˘صس’ا صسي˘ت˘ي˘ب لا˘ير يدا˘ن
يدانلل يفلخلا طخلا ميعدتل
.ةياغلل اصشه تاب يذلا

«نولاب نود» عقوم فصشكو
نيتيصس ةنولصشرب بردم ،صسمأا
عافدلا روحم معد ىلع رصصي
،ة˘˘فÓ˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع ردا˘˘ق بعÓ˘˘˘ب
يذ˘لا ي˘كي˘ب درار˘ي˘ج ي˘ئا˘ن˘ث˘˘لا
لكصشي تابو رمعلا يف مدقت

،ينولاتكلا يدا˘ن˘لا ى˘ل˘ع ا˘ئ˘ب˘ع
يتيتموا ىوتصسم نأا نيح يف
ي˘˘˘ف بي˘˘˘هر ل˘˘˘كصشب ع˘˘˘جار˘˘˘ت
بب˘صسب ،ةر˘ي˘خأ’ا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا
ام تاباصصإ’ا نم ددعل هصضرعت

ن˘˘م بل˘˘ط˘˘ي برد˘˘م˘˘لا ل˘˘ع˘˘ج
يد˘نا˘م و˘ح˘ن كر˘˘ح˘˘ت˘˘لا ةرادإ’ا
ريخأ’ا نأاو ا˘صصو˘صصخ ،ه˘م˘صضل
ةر˘˘مإا تح˘˘ت بع˘˘˘ل نأاو ق˘˘˘ب˘˘˘صس
ا˘م ي˘لا˘ح˘لا ة˘نو˘ل˘صشر˘ب برد˘˘م
ةيندبلا هتردق فرعي هنأا ينعي
تاذ فا˘صضأاو.اديج ةينف˘لاو
ىرخأا ءامصسأا كانه ناردصصملا

،ةنولصشرب ةلواط ىلع ةدوجوم
نأا ’إا ،يلاح˘لا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘ف
لمح يف ايقيرفإا لطب ظوظح
نأا امب ةعفترم ةنولصشرب صصيمق
دقاعتلا ديري نم وه بردملا

عافدلا روحم لكصشم لحل هعم
.ديدجلا مصسوملل ابصسحت

رخآ’ا وه هديري وكيتيلتأا
ى˘˘ع˘˘صسي ،ر˘˘خأا بنا˘˘ج ن˘˘م

و˘ه ي˘نا˘ب˘صس’ا ر˘يد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأا
ي˘ف˘ل˘خ˘لا ط˘خ˘لا م˘عد˘˘ل ر˘˘خأ’ا
ىصسيع عصضي هلعج ام يدانلل
فيصصلا يف هتركفم يف يدنام
.مداقلا

ودنوملا» ةفيحصص تفصشكو
يدان نأا ،ةينابصسإ’ا «وفيتروبيد
مجن عصضي ةينابصس’ا ةمصصاعلا
يف هفادهأا زربأا نمصض رصضخلا
دنع ’وز˘ن ،مدا˘ق˘لا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا

ينويمصس وغيد بردملا ةبغر
يدنا˘م م˘صض ى˘ل˘ع ر˘صصي يذ˘لا
صشت˘ي˘ي˘فا˘صس ـل Ó˘˘يد˘˘ب نو˘˘كي˘˘ل
ي˘ف ل˘ي˘حر˘ل˘ل و˘˘ق˘˘ب ح˘˘صشر˘˘م˘˘لا
تاذ فاصضأاو.لخادلا فيصصلا
يد˘˘نا˘˘م ة˘˘م˘˘ي˘˘ق نأا رد˘˘صصم˘˘˘لا
تزفح ةفلكملا ريغ ةيقوصسلا
ى˘ل˘ع د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ي˘˘ل˘˘تأا ةرادإا
ع˘˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا قا˘˘ب˘˘صس لو˘˘خد
نم ددع دجاوت نأا ’إا بعÓلا
لطب مصض يف ةبغارلا ةيدنأ’ا
لعجت دق ،رصضخلا عم ايقيرفا
طرتصشت يصسلدنأ’ا يدانلا ةرادإا

.ىلعأا يلام لباقم
ب.م.يرسسيإا

ب.م.يرسسيإا

sport@essalamonline.com
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و˘صضع ع˘م ها˘ن˘ير˘جأا ر˘ي˘ث˘م راو˘ح ي˘˘ف
هيف قرطت ةداره صسارع ةينطولا ةطبارلا
رييصستب ةصصاخلا اياصضقلا نم ريثكلا ىلا
ة˘صصا˘خ˘لا ءاو˘صس ي˘صضا˘˘ير˘˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘لا
ةيرئازجلا ةيداحت’ا وأا ةينطولا ةطبارلاب
امك ينطولا بختنملاو قرفلا ىتح وأا
رصضخلل يصضاملب همدق ام نع ثدحت
قلغأا يذلا «انوروك» ءابو ىلع اجرعمو
يف هنودجتصس كلذ لك ةيصضايرلا ةايحلا

.راوحلا اذه
ةملك ةوقب رسشتنا «انوروك» ءابو

لوقت نأا نكمي اذامو ءابولا نع
؟يرئازجلا بعسشلل

انصسل نحن ةيملاع برح اهنأا دقتعأا
انيلعو اهنم فدهتصسملا اننكل اهيف اًفرط
ل˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م ءا˘˘ي˘˘كذا نو˘˘كن نأا
رارصضأ’ا لقأاب اهنم جورخلاو رئاصسخلا
لمعتو بجاولاب موقت ةلود انيدل طقف
ملعن ’ ام م˘ل˘ع˘تو ن˘صسحأا ر˘ي˘ي˘صست ى˘ل˘ع
تاءارج’او رماوأ’ا عاب˘تا ا˘ن˘ي˘ل˘ع كلذ˘ل
نذاب اهنم جرخنصسو ةلودلا نع ةرداصصلا
.ررصض لقأاب هللا

تررق ةرازولاو ةفقو˘ت˘م ة˘لو˘ط˘ب˘لا
ىر˘ت ف˘ي˘ك ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘لا د˘˘يد˘˘م˘˘ت
؟رارقلا

بابصشلا ةايحو صسانلا ةايح ميلصس رارق
مدقلا ةرك ةبعل نم ىلوأا نطولا ةحصصو
ملاعلا نادلب لك نم لصضفا انصسل نحنف
رداغي ىتح ءيصش لك قلغ تررق يتلا

ةايحلل ماعلا ريصسلا رصسك يذلا ءابولا اذه
ل˘كصشب هد˘يد˘ج لواد˘ت˘˘ي ل˘˘كلا ل˘˘ع˘˘جو
.يموي

مسسوملا رارق كانه نوكيسس له
لماعتتسس فيكو صضيبأ’ا

ةسضفارلا ةيدنأ’ا عم ةطبارلا
؟كلذل

م˘ت˘ي˘صس رو˘مأ’ا هذ˘ه ل˘ث˘م نا د˘˘ق˘˘ت˘˘عا
دنع ةصصاخ ديعاوملا مداق يف اهتصشقانم
ءيصش لك لعج يذلا ءابولا اذه لاوز
ن˘ع ثيد˘ح˘لا صصو˘صصخ˘ب ا˘ما ف˘قو˘ت˘˘م
ليفك تقولاف صضيبأ’ا مصسوملا ةيصضق
ةدو˘ع كا˘ن˘ه نو˘كت˘صس نا ا˘م ة˘˘فر˘˘ع˘˘م˘˘ب
رد˘ق م˘ت˘ي˘صس ثي˘ح طا˘صشن˘لا ة˘صسرا˘م˘م˘˘ل
تاطلصسلا نم تارارق قفوو عاطتصسملا
.ايلعلا

لعجيسس ةلوطبلا لسصاوت
دوقع لكسشم يف عقت ةطبارلا
عم نولماعتتسس فيك نيبعÓلا

؟رمأ’ا
ا˘ف˘ي˘ف˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا دو˘ق˘ع˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب

نوكي ديد˘م˘ت˘لاو ر˘مأ’ا ي˘ف تل˘صصف
فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا رار˘ق ا˘مأا ا˘ي˘˘ئا˘˘ق˘˘ل˘˘ت
وه˘ف ه˘مد˘ع ن˘م ة˘لو˘ط˘ب˘لا
ط˘ق˘ف ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صس رار˘˘ق
ى˘˘˘لإا ةرا˘˘˘˘صشإ’ا تدرأا
بل˘˘˘غا م˘˘˘ه˘˘˘م ر˘˘˘مأا
ي˘ف ت’و˘˘ط˘˘ب˘˘لا
تفقو˘ت م˘لا˘ع˘لا
رارقب
يصسايصس
اميف

ةرك يف ةصساي˘صسلا ل˘خد˘ت ع˘ن˘م˘ت ا˘ف˘ي˘ف˘لا
(تاروظحملا حيبت تارورصضلا) مدقلا
هتجلاعم متيصس ءيصش لك نا دقتعا ىدل
.ءابولا اذه ةرداغم عمو هتقو يف

بعÓلا ىقلتيسس فيكو
ىلع لاحلا لظي ول هتاقحتسسم

؟هلاح
ي˘ف ع˘صضي ي˘لارد˘ف˘لا بت˘كم˘لا د˘ي˘كأا
مايأ’ا رظتنن طقف رومأ’ا هذه هنابصسح
.صسوباكلا اذه يهتني ىتمو ةمداقلا

صسيئر ةدهع ميقت فيك
؟يسشطز نيدلا ريخ ةيداحت’ا

اهنأا لوقن يكل ةيفاك ايقيرفإا صسأاك
لوأا ي˘ف ل˘ه˘صسلا ن˘˘م صسي˘˘ل˘˘ف ة˘˘ق˘˘فو˘˘م
نأا دعب صسوؤوكلا ىلغأا دصصحت كمصساوم
.ةنصس03 ةدمل تباغ

يف هليحر دسض وأا عم تنا له
يف هتبغر مدع هنÓعإا لظ

؟ةلسصاوملا
باوبأ’ا حتفن فيك فرعن نأا انيلع

نيدايملا ةفاك يف نيعوطتملا لاجرلل
يننأا مغر مهجورخ نيح وأا مهلوخد نيح
هيأار مر˘ت˘حأا ي˘ن˘نأا ’ا هرار˘م˘ت˘صسا ى˘ن˘م˘تأا

رر˘ق ا˘م اذا ه˘صصخ˘صشل ي˘مار˘ت˘حا د˘يز˘˘يو
مومع نم ميركتلا قحتصسي طقف داعتب’ا

ةر˘ك ةر˘صسا ن˘مو بخ˘ت˘ن˘م˘لا ي˘ع˘˘ج˘˘صشم

.مدقلا
مهأا يه ام ،كيأار بسسح

يف اهذختا يتلا تارارقلا
؟رئازجلا تدافأاو هتبقح

جاحلا امبرو ةنبل عصضي ناصسنإا لك
ةر˘˘كل صسصس’ا ع˘˘صضو ةوارور د˘˘م˘˘ح˘˘˘م
صضعب لمكأا يصشطزو ةيرئازجلا مدقلا
مامتإاب هيلع يصشطز فلخي نمو ءيصشلا
مهأا يصضاملب بادتنا ىقبي اذكهو لمعلا
ةبرجتلا نأاو ةصصاخ اهبوصصأاو تارارقلا

ىتح دودحلا دعبأا ىلا ةحجان تناك هعم
ةقث بصسكو ةعومجملل حورلا داعأا هنا
.بعصشلا

ىرت ’أا
أاطخأا هنأاب

يف
هرييغت

؟اريثك نيبردملا
صضرعم صصخصش لك ةيحانلا هذه نم

ةدافتصس’ا يه ليمجلا ءيصشلاو ءاطخأÓل
.اهراركت مدعب اهنم

نأاب ىري ريثكلا زاراكلأا
نم ريثكلا هعم رسسخ بختنملا

؟يحاونلا عيمج
’ امومع ةيلاملا ةيحانلا نم اميصس’

.ةيصضقلا هذه يف اريثك صضوخلا ديرأا
صسأار ى˘ل˘ع ر˘جا˘م ن˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ت ى˘˘ت˘˘ح

؟تايبلصس ةدع هل ناك ةينفلا ةصضراعلا
اًمود تاياد˘ب˘لا ا˘ق˘با˘صس كل تل˘ق ا˘م˘ك

نم اًقح’ نكم˘ت ه˘ن˘كل ةر˘ث˘ع˘ب˘م نو˘كت
حيحصصلا هناكم يف ءيصش لك عصضو
.هل بصسحي ديج ءيصش وهو

؟رسضخلل يسضاملب فاسضأا اذام
حومطو ةيصصخصش بختنم˘ل˘ل ح˘ب˘صصأا

دقتعا جئاتنلا تتأاف ديدصش طابصضنا عم
ه˘ب˘نا˘ج ى˘لا فو˘قو˘لا ا˘ن˘ي˘˘ل˘˘ع بجو ه˘˘نا

جئاتنلا لصضفا ليصصحتل رثكا هتدناصسمو
نيبعÓب رخزت رئازجلا نا امب رصضخلل
ىلا انبختنم ةدايق ةلصصاوم ىلع نيرداق
.لصضفأ’ا

يلحملا بعÓلا نأاب ىرت له
بختنملا نع هاوتسسم ديعب

لك ءاسصقإا دعب ةسصاخ يلاحلا
؟ايجراخ ةيدنأ’ا

وا ةثÓث انيدل ناك ةنصس لك
يرود ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘نأا ة˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘برأا
مÓكلا صسفن نكل تاعومجملا

ةيصسنو˘ت˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ددر˘ت˘ي نا˘ك
نيتنوكم ةيدوع˘صسلا ة˘لو˘ط˘ب˘لاو

انتلوطب نأا دقتعأا نييلحم نيبع’ نم
لمعلا اه˘صصق˘ن˘ي ط˘ق˘ف بهاو˘م˘لا ج˘ت˘ن˘ت
يلحملا بعÓلا لعجي ام اذهو يندبلا

.يلاعلا ىوتصسملا رياصسي ’
يرورسضلا نم تاب هنأاب ىرت ’أا

نم دحلل رارق ذاختا فافلا ىلع
؟صسنوت ىلإا نيبعÓلا لقنت
عيجصشت فافلا ىلع نأا دقتعأا صسكعلا

مهقيوصستو نيبع’ جاتنا ىلع ةيدنأ’ا
كله˘ت˘صست ة˘ي˘صسنو˘ت˘لا قو˘صسلا تمادا˘مو
اهيبع’ عيب ةيدن’ا ىلع لخبن اذاملف
ىتحو ةيفاصضإا ليخادم نم ةدافتصس’او
كاكتح’ا نم ريثكلا ديفتصسيصس بعÓلا

.يقيرف’او يلحملا نيديعصصلا ىلع
ةريغسص نوكتسس ةيلاحلا ةرتفلا

يأا اوسضوخي مل نوبعÓلاو
؟9102 ربمفون ذنم صصبرت
هذه لثم نع ثيدحلا هناكماب دحا ’

لامج ينطولا بخانلا ريغ نم رومأ’ا
نكمي يذلا دي˘حو˘لا ءي˘صشلا ي˘صضا˘م˘ل˘ب
ةفقوتم ملاعلا يف مدقلا ةرك نا هلوق
.طقف انيبع’ صسيلو

نيبعÓل ةصصرفلا حنم عم تنأاا له
عورصشلا عم مأا لهأاتلا نامصض دعب ددج
؟لايدنوملا تايفصصتل ريصضحتلا يف

يتقث لماك عصضأا انأاف ييأار ديرت اذإا
انصسل اننأا دق˘ت˘عأاو ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘لا ي˘ف
نأا ىنمتن طقف ءارآا هئاطعإ’ نيلهؤوم
.«وباصسح رياد» نوكي

نييعتب فافلا رارق ىرت فيك
بهاوملا فاسشتك’ ةنجل

؟ةباسشلا
قبصسو ةميدق يه مويلا ةديلو تصسيل

تايريدملا جمارب فلتخم عم لمعلا اهل
ى˘ل˘ع تر˘م ناو ق˘ب˘صس ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا
’و ءامصسأ’ا فرعأا ’ امومع ةيداحت’ا
فصشكيصس تقولا نكلو مكحلا يننكمي
.اهتعاجن ىدم

ءامدل ةجاحب بختنملا له
؟ ةديدج

صصئاقنلابو ةفيلوتلاب ىردا يصضاملب
خصضيصس يذلا مويلا يتأايصسو ةلجصسملا
ديدع نيصسحت لجأا نم ةديدج ءامد هيف
ةي˘عا˘م˘ج˘لا وأا ة˘يدر˘ف˘لا ءاو˘صس بناو˘ج˘لا

ءاو˘صس ر˘صصا˘ن˘ع ةد˘ع كا˘ن˘ه نأاو ة˘صصا˘˘خ
ميدقت ىلع ةرداق ةبرتغم ىتح وا ةيلحم
.معدلا

تايفسصت يف انظوظح
؟ لايدنوملا

ريصسلا انيلع دودحلا دعبأ’ ةمئاق
ةرا˘ق˘لا را˘ب˘ك ه˘ي˘ل˘ع ر˘ي˘صسي ا˘م ق˘˘فو
ا˘ن˘نا ى˘صسن˘ن نا بج˘ي Ó˘ف ءار˘˘م˘˘صسلا
لكل لوخدلا انيلعو ايقيرفا لاطبا
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل بو˘ث˘لا اذ˘ه˘˘ب تا˘˘صسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا
.ىغتبملا

رييسست ةقيرط ىرت فيك
مكنأا لوقلا نكمي لهو ةطبارلا

؟ متحجن
ءيصش مÓحأ’ا امبر انتصصرف انكلهتصسا

تلواح يل ةبصسنلاب رخآا ءيصش عقاولاو
نكل اهديصسجتو راكفأ’ا صضعب ميدقت
ةطبارل˘ل ي˘صسا˘صسأ’ا نو˘نا˘ق˘لا نأا تد˘جو
صسيئرلا دي يف تايحÓصصلا عيمج عصضو
ءاهتنا راظتنا ’إا يننكمي ’ يلاتلابو
لكاصشم نودب اهيهنأا نأا تدرأاو يتدهع
.ناك يأا عم تامادصص وا

تهجو ةعذ’ تاداقتنا كانه نكلو
؟اهرييصست ةقيرط يف نيلوؤوصسمك مكل

نكل بحر ردصصب اهلبقتن صضورفملا
’إا صسيل تاباصسح ةيفصصت اهارأا اهبلغأا

ى˘ل˘ع ع˘ل˘ط˘ي م˘ل د˘ق˘ت˘ن˘ي ن˘˘م بل˘˘غأا نأ’
نع كلذ مغر ةط˘بار˘لا ر˘ي˘ي˘صست ن˘ي˘ناو˘ق
ر˘ب˘ت˘عأاو ة˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا ل˘م˘ح˘˘تأا ي˘˘صسف˘˘ن
ل˘كب ل˘صشا˘ف ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع يرور˘˘م
.صسيياقملا

عنمت مل طابسضن’ا ةنجل ىتح
لÓخ نم ةسصاخ تاداقتن’ا نم

؟ةسسسسؤوم ريغ تارارق رادسصإا
ام اذه ةطبارلا نع ةلقتصسم ةنجللا

صسأاب ’و ءافكأا نيينوناق عمجتو هدكؤوأا
.ةدراو ءاطخأ’ا نكل مهب

اذه ميكحتلا ىرت فيك
؟مسسوملا

رو˘ه˘ظ ا˘ًصصو˘˘صصخ ىو˘˘ت˘˘صسم˘˘لا ي˘˘ف
امل بابصشلاو ريرباو حوماق لثم بابصش
ت’اجملا لك يف نهربيل هتصصرف ذخأاي
يتلا بيبصشتلا ةصسايصس رمتصست نأا ىنمتأا
.اهلكا تتأا

نيب تافÓخلا صضعب كانه تثدح
هاي˘م˘لا تدا˘ع ن˘كلو راود˘مو ءا˘صضعأ’ا
؟قلعت فيك اهيراجم ىلإا

ةياغ ىلإا هتنت مل تلازامو تافÓتخا
تناك اه˘ت˘ج˘لا˘ع˘م ة˘ق˘ير˘ط ط˘ق˘ف مو˘ي˘لا

.ةيحصص هرهاظ فÓتخ’ا نأ’ ةئطاخ

ىلع ثدحتن ةرم لك يف اذامل
نم اهريغ نود نم ةجمربلا

؟رومأ’ا
اهنوك ي˘ه ة˘ط˘بار˘لا ما˘ه˘م ن˘م ا˘ه˘نأ’

ةجمرب ى˘ل˘ع مو˘ق˘تو ة˘صسفا˘ن˘م˘لا م˘ظ˘ن˘ت
» : لوق ىوصس يلع امو طقف اهتايرابم
.«كردت ’ ةياغ صسانلا ءاصضرإا

ىرت فيك ةلوطبلا ماظن رييغت
هنورخؤوتو هنوغلتسس لهو ؟كلذ

؟ ةجمربلا طوغسض ببسسب
داحتÓ˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا تماد ا˘م

اذهف ماظنلا رييغت ىلع ةيبلغأ’اب تقفاو
حجني صضور˘ف˘م˘لا عور˘صشم˘لا نأا ي˘ن˘ع˘ي
همدع نم هءاغلإا صصخي اميف رظتنن طقف
تا˘ط˘˘ل˘˘صسلا رار˘˘ق˘˘ل ة˘˘جا˘˘ح˘˘ب كل تل˘˘ق
.ةيمومعلا

؟لولح نم له لسصاوتم فنعلا
ق˘ي˘ف˘ت˘صسي نأا ’إا ق˘فأ’ا ي˘ف لو˘˘ل˘˘ح ’

ةجيتن يه يتلا ة˘بو˘ب˘ي˘غ˘لا ن˘م ا˘ن˘با˘ب˘صش
نإاو مدقلا ةرك طوغصضو ةايحلا طوغصض
يف لولح كانه نوكتصس امتح هللا ءاصش
اهب لمعلا  اهيلا لوصصولا ىنمتن قفأ’ا
.ناوأ’ا تاوف لبق

صشامر ماسشه هرواح

ليفك تقولاو ةفدهتصسم رئاز÷او ةيŸاع برح اهنأا دقتعأا انوروك»: سسارع ةداره
«يصضايرلا مصسوŸا Òصصم ديدحتب

ةرازولا نم ميكح رارق يحصصلا رج◊ا ديد“»
«مدقلا ةرك نم ¤وأا نطاوŸا ةحصصو

يصشطز رارمتصسا عم انأا»
يكل فاك ايقيرفإا سسأاكب جيوتتلاو

» ةقفوم تناك هتمهم نأا لوقن

كلÁ حبصصأا بختنŸا يصضاملب عم»
ديدصش طابصضنا عم حومطو ةيصصخصش

«ةيباجيإ’ا جئاتنلا رصس اذهو

دوقع لكصشم ‘ تلصصف افيفلا»
«ايئاقلت نوكي ديدمتلاو ÚبعÓلا

راودم ةدهع ءاهتنا دعب ةطبارلا ةسسائرل حسشÎلا دعبتسسي ⁄



ةــــنصصرق

’ويدراوغ ىلإا زرحم ةيزعت
معدو ةيز˘ع˘ت ة˘لا˘صسر

ي˘ت˘لا كل˘ت اد˘ج ةر˘ثؤو˘˘م
زر˘ح˘م صضا˘ير ا˘˘هر˘˘صشن
،ينطولا بختنملا دئاق
يتيصس ر˘ت˘صسصشنا˘م م˘ج˘ن
هباصسح ىلع يزيلجن’ا
ةا˘˘صساو˘˘م˘˘ل ،ي˘˘م˘˘صسر˘˘لا

بيب ي˘نا˘ب˘صسإ’ا ه˘برد˘م
هنادق˘ف ي˘ف ’و˘يدارو˘غ
م˘˘ج˘˘ن بت˘˘كو ،ه˘˘تد˘˘لاو
ه˘˘با˘˘صسح ي˘˘ف ر˘˘صضخ˘˘لا
ع˘˘˘˘م «مار˘˘˘˘غ˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسنإا»ـب

ه˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ت ه˘˘˘ل ةرو˘˘˘صص
،كتدلاو ةافوب ،يواصسأاملا ربخلا انيقلت دعب انل ةياغلل يفطاع موي» :بتكو ،ينابصسإ’ا بردملاب

.«ةبيصصعلا ةرتفلا هذه لÓخ هتلئاعو بردملل يمارتحاو يزاعتلا لك

ناقÎفي ’ ثيغ نبو Êايزم
ر˘˘˘˘ج˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا م˘˘˘˘غر

صضورفملا ي˘ح˘صصلا
ي˘ف ع˘ي˘م˘ج˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
يئانثلا نا ’إا ،صسنوت
د˘˘˘ب˘˘˘ع ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
دبعو ،نايزم نمحرلا
ثي˘˘˘غ ن˘˘˘ب فوؤور˘˘˘لا

ي˘˘˘جر˘˘˘ت˘˘˘لا ا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع’
يصسنوتلا ي˘صضا˘ير˘لا

،نا˘˘˘˘˘قر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘ي ’
،ا˘˘˘ع˘˘˘م نا˘˘˘برد˘˘˘ت˘˘˘يو
ج˘ما˘نر˘ب˘لا نا˘ق˘ب˘ط˘م
ةرادإا ن˘م حو˘ن˘م˘م˘˘لا
رخآا يف ايقيرفإا لطب
لجأا ن˘م ،ن˘ي˘م˘صسو˘م
.ةديج جئاتن دصصحل يدانلا ةدايق ةلصصاومل نيزهاج انوكيل ،ةيندبلا ةقايللا ىلع ظافحلا

دوعي «يرافابلا»
تابيردتلل

خ˘نو˘ي˘˘م نر˘˘يا˘˘ب يدا˘˘ن ةدو˘˘ع ر˘˘ب˘˘خ را˘˘ثأا
مغر عيمجلا ةصشهد ةيعامجلا تابيردتلل
،ايناملأا ءاحنا لك يف انوروك ةحئاج راصشتنإا

فا˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘صسا˘˘ب ي˘˘نا˘˘م˘˘ل’ا قÓ˘˘م˘˘ع˘˘لا ما˘˘قو
ذنم اهفقوت دعب ةيداع ةفصصب تابيردتلا
ةباصصا رطخ Óها˘ج˘ت˘م ن˘ي˘عو˘ب˘صسأ’ا ة˘بار˘ق

يدانلا ةرادإا تحصضوأاو ،صسوريفلاب هيبع’
ى˘لإا ةدو˘ع˘لا نأا ا˘ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف يزا˘˘فا˘˘ب˘˘لا
ة˘صسا˘ي˘صسلا  ن˘˘م˘˘صض جرد˘˘ن˘˘ت تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا
تا˘ط˘ل˘صسلا ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘بو ة˘ي˘˘مو˘˘كح˘˘لا
تاءارج’ا لك نأا ىلع ةددصشم ،ةصصتخملا
كلذ˘ب نو˘كيو ،ة˘مار˘صصب ق˘ب˘ط˘ت ة˘ي˘ح˘صصلا
تابيردتلل دوعي قيرف لوأا يناملأ’ا يدانلا
.انوروك نمز يف

ل◊ا وه قيلصشوب..دارصش

بردملا اذكو ةرقم مجن قاصشع عمجأا
يف قيلصشوبب لابقتصسÓل ةدوعلا نأاب دارصش
ازفاح لكصشي ةلوطبلا نم يقبتملا ثلثلا
طورصشمÓلا معدلل رظ˘ن˘لا˘ب دار˘م˘لا غو˘ل˘ب˘ل
ىتح ءاقبلا نامصضب هلؤوافت ازربم راصصنأÓل
نو˘كي ن˘ل ة˘ب˘غر˘لا هذ˘ه د˘ي˘صسج˘ت نا˘˘ك نإاو
قلطنملا اذه نم هريبعت دح ىلع Óهصس
تاري˘صضح˘ت˘لا ق˘ق˘ح˘ت نأا ي˘ف دار˘صش ل˘مأا˘يو
ه˘كاردإا م˘غر ةو˘جر˘م˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘˘لا ة˘˘يدر˘˘ف˘˘لا
ديصسجتل نيبعÓلا صضرتعت يتلا قئاوعلاب
مقاطلا نأا ىلإا اريصشم مهل حونمملا جمانربلا
ةلحرملا ةهباجمل طيطختلا ددصصب ينفلا
.ةمداقلا

Òخي ىصسيع نب
ÚبعÓلا

يف دجب ركفت اهنأا ةركصسب داحتا ةرادإا تدكأا
طاصشن فقوت لظ يف نيبعÓلا روجأا صضيفخت
ةيصضايرلا ةطصشنأ’ا عيم˘ج ق˘ي˘ل˘ع˘تو ة˘لو˘ط˘ب˘لا
نأا انردصصم حصضوأاو انوروك صسوريف ببصسب
يراذ˘˘خ˘˘ل لدا˘˘ع ءا˘˘ق˘˘فر صضوا˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘صس ةرادإ’ا
ة˘ه˘جاو˘م˘ل ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا م˘˘ه˘˘ب˘˘تاور صصو˘˘صصخ˘˘ب
ةيادب ذنم قيرفلا اهصشيعي يتلا ةيلاملا ةقئاصضلا
ةنيزخل نزاوتلا ةداعإا ةرملابو يوركلا مصسوملا
تعفد ةيدام لكاصشم ةدع تفرع يتلا يدانلا
د˘يد˘ه˘ت˘لا ى˘لإا ى˘صسي˘ع ن˘˘ب صسرا˘˘ف صسي˘˘ئر˘˘لا˘˘ب
ءافولا هعصسوب نكي مل هنأا ةصصاخ ةلاقتصس’اب
.نيبعÓلا هاجت هتامازتلاب

ديري ونايتصسيرك
يكلŸا ¤إا ةدوعلا

يلودلا مجنلا ودلانور ونايتصسيرك نأا ودبي
ىلإا نحي يلاطيإ’ا صسوتنفوج بع’ يلاغتربلا
،كانه ةدوعلل ىعصسيو ،ديردم لاير يف همايأا

ةدي˘صسلا ة˘ب˘غر ن˘ع ثيد˘ح كا˘ن˘ه نأاو ا˘م˘ي˘صس’
ببصسب ،لخادلا فيصصلا هدقع عيب يف زوجعلا
ة˘صصا˘خ ق˘ير˘ف˘لا ه˘ب ر˘م ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘˘مزأ’ا

صسور˘˘ي˘˘ف ي˘˘صشف˘˘˘ت بب˘˘˘صسب ل˘˘˘كك م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لاو
نا ’إا ،ايلحم باقلأ’ا قيقحت مغرو ،«انوروك»
ع˘˘م يور˘˘كلا هراو˘˘صشم ءا˘˘ه˘˘نإا د˘˘ير˘˘ي «نود˘˘˘لا
.«يكلملا»

qarsana@essalamonline.com
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ة÷اعŸ عامتجا ¤ا ءاصسؤورلا وعدي سشيعرق
ةيلاŸا رومأ’ا

تنا˘˘ن˘˘جا˘˘ت عا˘˘فد صسي˘˘ئر حر˘˘˘ت˘˘˘قا
ولو عامتجا ميظنت صشيعرق رهاطلا

ة˘˘يد˘˘نأ’ا ءا˘˘صسؤور ن˘˘ي˘˘˘ب د˘˘˘ع˘˘˘ب ن˘˘˘ع
تارارقب جورخلا فدهب ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا

ةمزأ’ا عم لماعتلا لجأا نم ةدحوم
تاطاصشنلا عيمج قيلعت دعب ةنهارلا
يصشفت نم ةياقولا فدهب ةيصضايرلا
لوؤو˘صسم˘لا ىر˘يو ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘˘ف
يرورصضلا نم هنأا عافدلا ىلع لوأ’ا
تاقحت˘صسم˘لا عو˘صضو˘م ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا
ي˘ف ا˘هد˘يد˘صست ة˘ق˘ير˘طو ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا
.ةلوطبلا طاصشن قيلعت ءارج صسÓفإ’اب ةددهم تتاب ةيدنأ’ا عيمج نأاو ةصصاخ ةلبقملا ةلحرملا
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سسوÒفلا ةبراÙ ةينماصضت ةلمح مظني يطاورز
قطانلا يطاورز دمحم هجو

ءادن ةرواصسلا ةبي˘ب˘صشل ي˘م˘صسر˘لا
لاجرو نييداصصتق’ا نيلماعتملل
عم˘ج ي˘ف ة˘م˘ها˘صسم˘ل˘ل لا˘م˘عأ’ا
ةينماصضت ةل˘م˘ح ي˘ف تا˘عر˘ب˘ت˘لا

ي˘صشف˘ت ن˘م ة˘يا˘˘قو˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو
حرصصو ،ديدجلا انوروك صسوريف
بونجلا يدان يف لو’ا لجرلا

ي˘ف ة˘ي˘م˘صسر˘لا ه˘ت˘ح˘ف˘˘صص ر˘˘ب˘˘ع
انا ايصصخصش »: Óئاق كوبصسيفلا

يلام غلبمب ةمهاصسملل دعتصسم
ة˘ل˘م˘ح˘لا هذ˘ه را˘طإا ي˘ف ر˘ب˘ت˘ع˘˘م
ةلمحلا يف ةيلاملا مهتمهاصسم ميدقتل صصاوخلا نييداصصتق’ا نيلماعتملا ىلا ءادن هجواو
تاطبارلاو ةيدنأ’ا ءاصسؤور نم ديدعلا ىلا كلذب مصضنيل ،«ةحئاجلا ةحفاكمل ةيئاقولاو ةيلاملا
.ديدجلا صسوريفلا ةهجاوم يف ةلثامم تÓمحب  اوماق نيذلا
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رسصعلا

05:32

رهظـلارجفلا

12:5816:16

برغŸا

18:51

ءاسشعلا

20:14

ةÓصصلا تيقاوم

«انوروك» سسوريف ةبراحمل  ميتنصس رايلم81 نم رثكأا تعمج «فافلا»^
سسنوت يف يبنجأا بع’ ىلغأا يناث ثيغ نب^

رصصي Úتيصس
يدنام مصض ىلع

ةنولصشرب ¤إا

ياد Úسسح رسصن راودم ةدهع ءاهتنا دعب ةطبارلا ةسسائرل حسشÎلا دعبتسسي ⁄نارهو ةيدولوم

برح اهنأا دقتعأا انوروك » :سسارع ةداره
ليفك تقولاو ةفدهتصسم رئاز÷او ةيŸاع

«يصضايرلا مصسوŸا Òصصم ديدحتب

 ءاتصسم يلعوب
ةيرصصنلا ةيعصضو نم

مصسوم ةركف دصض انأا:يرصشم
ناصضمر ‘ فانئتصس’او سضيبأا

ÚبعÓلا ةحصصب رصضي

ةرداغمل هجتي رسضخلا مجن
يسسلدنأ’ا يدانلا

3172ددعلا ^1441 نابعسش51ـل قفاوملا0202 ليرفأا80ءاعبرأ’ا

يقيرفإ’ا صسرعلا ليجأات نع ثيدحلل اركبم لازي ’ تقولا نأا دكأا

لك لبق سسانلا ةمÓصس:دمحأا دمحأا
دعوم ىلع تÓيدعت ير‚ نل..ءيصش

عصضولا مهفت «افيفلا» ىلعو «ناكلا»


