
30 صص

ةهجإومل صشيجلإ دإدعتسسإإ دكأإ
ةيندملإ ةحسصلإ معدو هيسشفت

ويديف ارسشن نيسصخسش فيقوت
يف ومات ينب كرد هيف امهتا

ايلام اغلبم امهبلسسب ةديلبلا
50صص
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رإرقب جورخلإ لواحتسس رئإزجلإ نأإ دكأإ
يسضإرتفلإ «كبوأإ» عامتجإ نم يباجيإإ

عفرو علسسلإ راكتحإ تفنسص
رئابكلإ نم اهراعسسأإ

ةيداع ةفسصب لافطألإ حيقلت ةلسصإومب ترمأإ

ىلع ددسشت ةحسصلا ةرازو
نيباسصملاب يسسفنلا لفكتلا

«انوروك» ـب مهتباسصإا هبتسشملاو
40 صص

ينمألإ زاهجلإ تإذ رسصانع ةمإرسص نم اماقتنإ
ةيلولاب رجحلإ تإءإرجإإ قيبطت يف

9102 ةنسس نم عبإرلإ يثÓثلإ لÓخ نيكرتسشملإ ددع صضافخنإ حلاسصمو ةيبرتلإ ةرإزو عم قيسسنتلاب متي ءإرجإلإ
«انوروك» ىودع نم ةياقولل ديربلإ

تاسسسسؤوملاب فظوم فيلكت
هئÓمز بتاور بحسسب ةيوبرتلا

40صص

،ة˘يرإزو˘˘لإ ىو˘˘ت˘˘ف˘˘لإ ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل تعد
ة˘ي˘ن˘يّد˘لإ نوؤو˘ّسشلإ ةرإزو˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لإ

ك˘˘ّسسم˘˘ت˘˘˘لإ ةرور˘˘˘سض ىلإإ ،فا˘˘˘قوألإو
ع˘م˘ج˘˘ت ي˘˘ت˘˘ّلإ ة˘˘ي˘˘ن˘˘يّد˘˘لإ ةد˘˘حو˘˘لا˘˘ب
نيب ةوخألإ مئاعد خّسسرتو ،ةملكلإ
رسصإوأإ يوقتو ،دحإولإ نطولإ ءانبأإ
م˘˘حإر˘˘ّت˘˘لإو م˘˘حÓ˘˘ّت˘˘˘لإو ط˘˘˘بإر˘˘˘ّت˘˘˘لإ

.«مهنيب

ةيركسسعلا ةحسصلا ريدم
روطت دعبتسسي سشيجلاب

رئازجلاب «انوروك» سسوريف
40 صص

ىلوأإ ةعفدك ةدحو فلأإ032 جتنت

عرسشت لادـــيسص
ءاود ةعانسص يف
«نــيكوروــــلك»

40صص

«انوروك» سسوريف ةهجاومل ةيركسسعلا ةحسصلا عاطق رفنتسسي ةحيرقنسش ءاوللا
30 صصةيعيبطلإ ثرإوكلإو تامزألإ ةهجإوم يف ةليوط ةربخ كلمي هنأإ دكأإ و هيلع نهإر

دوقولا» :ةقاطلا ريزو
بذبذت يأا فرعي نلو رفوتم

«ةيحسصلا ةمزألا مغر

40صص

 وعدت ىوتفلا ةنجل
ةدحولاب كسسمتلا ىلإا

ةملكلا عمجت يّتلا ةينيدلا

30 صص

50صص

رئازجلا وحن «ةقرحلا» براوق ةهجو ريغي «انوروك»
ةيعرسش ريغ ةقيرطب ينطولإ بإرتلإ لوخد إولواح ناسسملتو نإرهو لحإوسسب نابسسإإ اياعر فيقوت

يلماعتم باوبأا قدت ةمزألا
رئازجلا يف لاقنلا فتاهلا



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

رششنلا لوؤوشسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طشسولا عبطلا
قرششلا عبطلا

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

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

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :سسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

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

ةنيطنشسق  –  ةيعانشصلا ةقطنملا ةفاحشصلا راد
637636130:سسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روشصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لشصت يتلا

اهباحشصأا ¤إا درت ’
 ترششن ءاوشس
رششنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
اندنسس انسشيج

عم بن˘ج ى˘لإا ا˘ب˘ن˘ج ا˘ه˘فو˘قو˘ل ا˘سسير˘كت
،اهيلإا جاتحا املك و نحملا يف بعسشلا
ينطولا سشيجل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا ةدا˘ي˘ق˘لا تر˘خ˘سس
تادعاسسم لقنل ةيركسسع ةرئاط ،يبعسشلا

ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا فر˘ط ن˘˘م ة˘˘مد˘˘ق˘˘م
يندملا عم˘ت˘ج˘م˘لا ل˘ي˘ع˘ف˘ت˘ل ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا
ةلثمتم ،ةديلبلا يف مهناوخإل تسسارنمتب
تا˘يرور˘سضلا سضع˘بو ،ة˘ي˘ئاذ˘غ داو˘˘م ي˘˘ف
.نط44.7 اهنزو

سضيبألا سشي÷ا Úسص–

عراسشلا طسسو ثيدحلا ةرثك لظ يف
رطخ نع ،كلذك ن˘ي˘سصت˘خ˘م˘لاو ي˘ل˘ح˘م˘لا
ي˘˘ح˘˘سصلا عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ي˘˘ب˘˘سست˘˘ن˘˘˘م م˘˘˘هاد˘˘˘ي
برحلل ىلوألا فوفسصلا يف نيدجاوتملا
،«انوروك» ءابو دسض اندÓب اهسضوخت يتلا
ل˘ك عا˘سضخإا ى˘لإا ،ة˘ح˘سصلا ةرازو ه˘˘ج˘˘ت˘˘ت
ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسلا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا˘˘ب لا˘˘م˘˘ع˘˘لا
ل˘ي˘ل˘ح˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ب˘ط˘لا كÓ˘سسألا ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ل
ـب مهتباسصإا نع فسشكلا لجأا نم يرابجإلا
م˘ت ه˘نأا ا˘م˘ل˘ع ،ه˘مد˘˘ع ن˘˘م ،«91‐ دي˘فو˘ك»
تاسسسسؤوملا لخاد نيباسصم ةدع ليجسست
ءا˘ب˘طأا ن˘م ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘سشت˘˘سسإلا

ىتحو تايفسشتسسم يريدمو ،نيسضرممو
.تايلولا سضعبب ةحسص يريدم

«سسبروف» ةل‹
! .. انتحايسسل جورت

لامهإلا ىلع «اهبلق اهÓك» قلطنم نم امبر
مغر ،اندÓب يف ةحايسسلا عاطق هيناعي يذلا
اذه يف اندÓب اهب رخزت يتلا ةلئاهلا تاناكمإلا
يف «اسسنرف‐سسبروف» ةلجم تسصسصخ ،لاجملا

ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘ه˘جو˘ل ا˘جا˘ترو˘بور ر˘ي˘خألا ا˘˘هدد˘˘ع
،«زنك ف˘لألا تاذ ة˘بÓ˘خ˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا» ناو˘ن˘ع˘ب
ة˘ير˘ثألا ا˘ه˘تا˘نا˘كمإا ه˘لÓ˘خ ن˘˘م تسضر˘˘ع˘˘ت˘˘سسا

ىلإا نيرفاسسملا ةيعاد ،ةيعيبطلاو ةيحايسسلاو
.» عئاورلا نم جيزم» فاسشتكل اهترايز

؟.. ملعت له

نأا ،وريبلا ةمسصاع ،اميل يف ىفسشتسسم دكأا
اتعسضو «انوروك» سسوريفب نيتباسصم نيتأارما

سضرملا لاقتنا مدع سصوحفلا تتبثأا نيلفط
نأا ،«يتايلجا˘ب˘ير» ى˘ف˘سشت˘سسم فا˘سضأاو ،ا˘م˘ه˘ل
سسرام13و72 ي˘مو˘ي ن˘˘ي˘˘ل˘˘ف˘˘ط˘˘لا ةدلو
تاميلعت ىلع ءانب ةيرسصيق تناك ،يسضاملا
بيبطلا لاقو ،تافعاسضم يأا بنجتل ءابطألا

ثدحي مل ظحلا نسسحل» ،كتيربلأا سسولراك
،«نيعيسضرلا ىلإا نيتدلاولا نم ىودعلل لاقتنا

اتلاز ام امهنكل ةديج ةحسصب نيتأارملا نأا ازربم
.ءابولا اذه نم جÓعلا نايقلتت

qarsana@essalamonline.com
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؟.. ءاودلا ايفام يه له
يأا نودو ئ˘˘جا˘˘˘ف˘˘˘م ل˘˘˘كسشب

فل˘ت˘خ˘م تل˘ج˘سس ،راذ˘نإا ق˘با˘سس
مايألا لÓخ نطولا تايلديسص
ةيودألا سضعب يف ةردن ،ةريخألا
،ةنمز˘م˘لا سضار˘مألا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا

ـب ق˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت ا˘˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘˘سصا˘˘˘˘˘˘خ
ه˘˘جو˘˘م˘˘لا ،«سسكور˘˘ي˘˘تو˘˘ف˘˘ي˘˘ل»
نيذلا ،ةيقردلا ةدغلا ىسضرمل
ه˘ماد˘ع˘نا ن˘م ن˘ي˘فو˘خ˘ت˘م او˘تا˘ب
فر˘˘ظ˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف ما˘˘ت ل˘˘˘كسشب
ه˘سشي˘ع˘˘ت يذ˘˘لا ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسلا
ملاعلا لود ف˘ل˘ت˘خ˘مو ر˘ئاز˘ج˘لا
توملا دح لسصت ةريطخ تافعاسضم ىلإا يدؤوُي هلوانت نع فقوتلا ّنأا املع ،«انوروك» ببسسب
تاونسسلا ةليط اندÓب يف ءاودلا «ايفام» اهتنبت املاط ةلثامم ىرخأاب انركذي ويرانيسسلا اذه..
.؟.. ةرملا هذه ةلوؤوسسملا يه لهف .. ةيسضاملا

! .. ةلولا كر– .. اÒخأا
او˘˘˘سضر˘˘˘ع˘˘˘ت ا˘˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘ب
ة˘˘˘˘˘عذل تادا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘نل
ة˘ط˘ل˘˘سسلا ن˘˘م ة˘˘ع˘˘سساوو
،ءاوسس دح ىلع بعسشلاو
يف مهسسعاقت ةيفلخ ىلع
ةمزألا لÓخ مهماهم ءادأا
اه˘ب ر˘م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘سصلا
لود لج رارغ ىلع اندÓب
ي˘˘سشف˘˘ت بب˘˘سسب م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
عرسش ،«انوروك» سسوريف
اريخأا ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ةلو
تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ق˘ي˘ب˘ط˘˘ت ي˘˘ف
،نو˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘ت سسي˘˘˘˘˘˘˘ئر˘˘˘˘˘˘˘لا

،لوألا ريزولا تاهيجوتو
،دار˘˘˘ج ز˘˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘˘ع
لÓخ مهسضعب دقع ثيح ،يحسصلا رجحلا ءارج ةررسضتملا تÓئاعلا ةدعاسسمو معدب ةيسضاقلا
ةيمÓسسإلا ةفاسشكلا يلثمم رارغ ىلع ،نييعامتجلا نيلعافلا عم تاءاقل ةريخألا ةعاسس84 ـلا

ةجاحب يه يتلا رسسألا ءاسصحإا فدهب ،دجاسسملا تايعمجو ءايحألا تايعمجو ،رمحألا لÓهلاو
.اهب لفكتلا دسصق ةيلاملا ةدعاسسملاو معدلل

ةديلبلا ¤إا Âاغتسسم نم
ن˘ما˘سضت˘لا د˘ها˘سشم ن˘م د˘يد˘ج د˘ه˘˘سشم ي˘˘ف

ةيلو ناكسس هب يظح يذلا ريظنلا عطقنم
لك نطولا تايلو لك ينطاوم نم ةديلبلا
لماسشلا رجحلا قيبطت ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م ،ه˘ت˘ق˘ير˘ط˘ب

نم اررسضت رثكألا اهنوك دورولا ةنيدم ىلع
ة˘ن˘يد˘م ن˘م نا˘˘ن˘˘ف ما˘˘ق ،«ا˘˘نورو˘˘ك» سسور˘˘ي˘˘ف
تارابع لمجأا اهيلع ةيرادج زاجنإاب مناغتسسم
يلاهأا دو˘م˘سصل ر˘يد˘ق˘ت˘لاو م˘عد˘لاو ن˘ما˘سضت˘لا
ةردابم ،كاتفلا ءابولا اذه ةهجاوم يف ةديلبلا
ناكسس اهركسشو ،مناغتسسم ناكسس اهنسسحتسسإا
عقاوم ربع ريبك لكسشب اهعم اولعافتو ةديلبلا
.اهبحاسص اوركسشو يعامتجإلا لسصاوتلا

ناقحتلت «كارطانوسس»و «يÒ÷آا ريإا»
ر˘˘يإا»و ،«كار˘˘طا˘˘نو˘˘سس» ن˘˘م ل˘˘ك تق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لإا

ةعسساولا ةينطولا ةينماسضتلا ةبهلاب ،«يريجلآا
،«انوروك» دسض اهبرح يف ةلودلا دوهج معدل

ةيرايتخا ةردابم قÓطإا نع ىلوألا تنلعأا ثيح
عربتلا اهفده ،اهعورف عيم˘ج لا˘م˘عو ا˘ه˘لا˘م˘ع˘ل
تا˘سسسسؤو˘م˘لا ح˘لا˘سصل د˘حاو مو˘ي ل˘م˘ع ةر˘˘جأا˘˘ب
ى˘ل˘ع ة˘ي˘نا˘ث˘لا تدر˘غو ،ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا

طوطخلا لامع عيمج» ،«رتيوت» يف اهتحفسص
نومسضني ،اهتكراسشم ةنجلو ةيرئازجلا ةيوجلا
راسشتنا دسض ةينطو˘لا دو˘ه˘ج˘لاو ة˘كر˘ع˘م˘لا ى˘لإا

91 DIVOCخ نمÓحلاسصل ةيلام ةمهاسسم ل
.«ةحسصلل ينطولا دهعملا



watan@essalamonline.com
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ةينماسضتلا ةبهلا لسصاوتت
ةلودلا دوهج معدل ةينطولا
سسور˘˘˘ي˘˘˘ف ة˘˘˘برا˘˘˘ح˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف
دعب اموي ديازتيو ،«انوروك»
ثي˘ح ،ا˘ه˘ت˘ع˘قر عا˘سستإا مو˘˘ي
تارا˘˘˘˘طإا سسمأا ق˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لإا

،لد˘ع˘لا،ة˘ي˘جرا˘خ˘لا تارازو
،تاعربتلا ةل˘م˘ح˘ب ل˘م˘ع˘لاو
ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ظو˘˘˘˘م ن˘˘˘˘ع Ó˘˘˘˘˘سضف
ة˘˘كر˘˘˘سشو ،«كار˘˘˘طا˘˘˘نو˘˘˘سس»
.ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلا

نوؤو˘˘˘سشلا ةرازو تن˘˘˘ل˘˘˘عأا
،سسمأا اهل نايب يف ةيجراخلا

ا˘˘ه˘˘تارا˘˘طإا ة˘˘˘كرا˘˘˘سشم ن˘˘˘ع
ةلمحلا يف ،اه˘ي˘مد˘خ˘ت˘سسمو
تا˘˘عر˘˘ب˘˘ت˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ةب˘ه˘لا را˘طإا ي˘ف ة˘جرد˘ن˘م˘لا
ا˘ه˘فر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ما˘سضت˘لا
ةح˘ئا˘ج ي˘سشف˘ت ءار˘ج دÓ˘ب˘لا
ةدكؤوم ،«ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘ف
ةلمعلاب ةيكنب تاباسسح حتف
ةبعسصلا ةلم˘ع˘لاو ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ءا˘˘سسؤور م˘˘˘ها˘˘˘سسي˘˘˘سس ثي˘˘˘ح
ة˘ي˘سسا˘مو˘ل˘˘بد˘˘لا تا˘˘ث˘˘ع˘˘ب˘˘لا

جرا˘خ˘لا ي˘ف ة˘ي˘˘ل˘˘سصن˘˘ق˘˘لاو

،مهبتاور نم رهسشب عربتلاب
ي˘˘قا˘˘ب ة˘˘كرا˘˘˘سشم تزر˘˘˘بأاو
ني˘ل˘ما˘ع˘لا ن˘ي˘ي˘سسا˘مو˘ل˘بد˘لا
نيمدختسسملا اذكو جراخلاب
يف نيدقاعتم˘لا ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

.هذه عربتلا ةيلمع
ةفاك عربتيسس ،مهتهج نم

عاطقل نيبسست˘ن˘م˘لا لا˘م˘ع˘لا
نامسضلاو ليغسشتلاو لمعلا
نم دحاو مو˘ي˘ب ي˘عا˘م˘ت˘جلا

ةد˘ئا˘ف˘ل ير˘˘ه˘˘سشلا م˘˘ه˘˘ب˘˘تار
ءا˘˘بو ة˘˘ه˘˘با˘˘ج˘˘م قود˘˘ن˘˘˘سص
.«91 ديفوك» انوروك

تنل˘عأا ،ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا ي˘ف
اهل نايب يف ،لدعلا ةرازو
ةاسضقلا ةكراسشم نع ،سسمأا
مهفئاظوو مهبتر ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
ة˘ي˘ن˘ما˘سضت˘لا ة˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف
ا˘ه˘سشي˘ع˘ي ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ع˘˘سساو˘˘لا
ةيمارلاو يرئازجلا عمتجملا
ةهجاوم يف ةمهاسسملا ىلإا
كلذو ،«ا˘نورو˘˘ك» سسور˘˘ي˘˘ف
مهبتاور نم ءزج˘ب عر˘ب˘ت˘لا˘ب
.ةيرهسشلا

ح.نيدلإ رمق

،لولج نب رداقلا دبع ءاوللا لاق
،«مز˘ع˘لا ا˘ند˘ق˘عو» ي˘ق˘ئا˘˘ثو ي˘˘ف
ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘لا ةرازو ه˘˘تر˘˘سشن

يف» ،ينورتكلإلا اه˘ع˘قو˘م ى˘ل˘ع
ءابولا ريسسم بيبط انأاو يداقتعا
را˘˘سسم ه˘˘ل سسي˘˘ل ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ف
لود يف ل˘سصح ا˘م˘ل˘ث˘م يرو˘ط˘ت
نلو هتورذ مويلا غلب دقو ،ىرخأا
اذه نكل .. اذه نم رثكأا روطتي
.«انسسفنأا ريسضحت نع انينثي نل

يزكرملا ريد˘م˘لا ف˘سشك ا˘م˘ك
ّنأا ،ةيركسسعلا ةحسصلا حلاسصمل
تذخ˘تا ،ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘لا ةرازو
ةهجاومل ةمزÓلا تاءارجإلا ةفاك
ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،ءا˘˘˘بو˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
ة˘ي˘ح˘سصلا ل˘كا˘ي˘ه˘لاو تاد˘حو˘˘لا
،ينطولا يبعسشلا سشيجلل ةعباتلا

تافسشاكلا ريفوت مت هنأا حسضوأاو
ىوتسسم ىلع دعب نع ةيرارحلا

تايفسشتسسملاو تادحو˘لا ع˘ي˘م˘ج
عسضو ىلإا ةفاسضإلاب ،ةيركسسعلا

فرعتلا فدهب ،ةيرارح تاريماك
ةجرد نوكت دق سصخسش لك ىلع
متي ثيح ،ةعفترم همسسج ةرارح
ءار˘˘˘جإاو ه˘˘˘لز˘˘˘ع رو˘˘˘ف˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
دكأاتلل ةيرور˘سضلا تا˘سصو˘ح˘ف˘لا

نم انوروك سسوريفب هتباسصإا نم
.همدع

زر˘˘˘˘بأا ،ه˘˘˘˘تاذ قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا ي˘˘˘˘˘ف
لك ىوتسسم ىلع هنأا ،ثدحتملا

بيب˘ط د˘جاو˘ت˘ي ة˘ير˘كسسع ةد˘حو
يأا نأا˘˘سشب رار˘˘ق˘˘لا ذ˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ي ما˘˘˘ع
هلمحب هها˘ب˘ت˘سشا ن˘كم˘ي سصخ˘سش
ىلع لمعيو ،«انوروك» سسوريفل
ى˘˘˘لإا رو˘˘˘ف˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘˘لا˘˘˘˘سسرإا
يوهجلا يركسسعلا ىفسشتسسملا

ة˘سصسصخ˘ت˘م ما˘سسقأا د˘جو˘ت ثي˘ح
.سضارمألا نم عونلا اذهب لفكتلل

نب ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع ءاو˘ل˘لا ر˘كذ ا˘م˘ك

نم07 ي˘˘˘لاو˘˘˘ح نأا ،لو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ج
تا˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘˘لا تا˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كمإا
ة˘ه˘جاو˘م˘ل ةر˘خ˘سسم ة˘ير˘كسسع˘˘لا
ن˘ع كي˘ها˘ن ،«ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘ف
د˘حاو ل˘ك ي˘ف قاور ثاد˘ح˘ت˘سسا

ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م˘˘ل سصسصخ˘˘م ا˘˘ه˘˘ن˘˘˘م
يدافت˘ل ءا˘بو˘لا اذ˘ه˘ب ن˘ي˘با˘سصم˘لا
،ىسضرملا ن˘ي˘ب ىود˘ع˘لا را˘سشت˘نا

ايلاح ثادحتسسا مت هنأا فاسضأاو
ن˘ي˘با˘سصم˘لا ة˘ج˘لا˘ع˘م˘˘ل تاد˘˘حو
تادحو اهبن˘ج ى˘لإاو سسور˘ي˘ف˘لا˘ب
تاردقب ظافتحÓل اذهو سشاعنإلا
تايفسشتسسملل ةئا˘م˘لا˘ب07 ـ˘˘˘لا

ا˘ه˘كر˘تو ةرو˘كذ˘م˘لا ة˘يو˘˘ه˘˘ج˘˘لا
.سضرملا يسشفت لاح يف اطايتحا

يز˘كر˘م˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ف˘˘سشكو
نأا ،ةيركسسعلا ةحسصلا حلاسصمل
رفوتي ينطولا ي˘ب˘ع˘سشلا سشي˘ج˘لا

تايفسشتسسملا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ى˘ل˘ع
اهمادختسسا نكمي يتلا ةيناديملا
ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘ت ،نا˘˘˘كم يأا ي˘˘˘ف
ىلعو رباخملا ىلعو ءافسشتسسلا
ل˘كو و˘يدار˘لا˘ب ف˘˘سشكلا ةز˘˘ه˘˘جأا
اددم ،ةيرور˘سضلا تا˘مز˘ل˘ت˘سسم˘لا

طابسضنلاب يلحتلا ةرورسض ىلع
نم ،كاتفلا ءابولا اذه ةهجاوم يف
ةياقولا تاداسشرإا˘ب د˘ي˘ق˘ت˘لا لÓ˘خ
.هراسشتنا نم دحلا فدهب

ةيندملإ ةحسصلإ معدو هيسشفت ةهجإومل صشيجلإ دإدعتسسإإ دكأإ

رئازجلاب «انوروك» سسوريف روطت دعبتسسي سشيجلاب ةيركسسعلا ةحسصلا ريدم
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يف «انوروك» صسوريف روطت ،صشيجلل ةيركسسعلإ ةحسصلل ماعلإ ريدملإ ،لولج نب رداقلإ دبع ءإوللإ دعبتسسإإ
متأإ ىلع صشيجلإ نأإ إدكؤوم ،نينطإوملإ نأامطو ،ايلاح ةسشاعملإ ةلحرملإ هذه يف هراسصحنإ عقوتو ،اندÓب

.ةيندملإ ةحسصلإ معدو ،هتهجإومل دإدعتسسإلإ

لمعلإو لدعلإ .. ةيجراخلإ تإرإزو تإراطإإ قاحتلإإ
تاعربتلإ ةلمحب

دوهج معدل ةينماسضتلا ةبهلا ةعقر عاسستإا
 «انوروك» ةبراحم يف ةلودلا

ةيعيبطلإ ثرإوكلإو تامزألإ ةهجإوم يف ةليوط ةربخ كلمي هنأإ دكأإو هيلع نهإر

هبسصن ةحيرقنسش ءإوللإ«انوروك» سسوريف ةهجاومل ةيركسسعلا ةحسصلا عاطق رفنتسسي ةحيرقنسش ءاوللا
ةديدجلإ هماهم يف ايمسسر
ديمعلا نيعي نوبت سسيئرلا

ابئان يدسشار يناغلا دبع
يلخادلا نمأÓل ماعلا ريدملل

،ةيروهمجلإ صسيئر نّيع
تإوقلل ىلعألإ دئاقلإ
عافدلإ ريزو ،ةحلسسملإ
،نوبت ديجملإ دبع ،ينطولإ
،يدسشإر يناغلإ دبع ديمعلإ
نمأÓل ماعلإ ريدملل ابئان
.ةعسسإو تايحÓسصب يلخإدلإ

،ةيروهمجلإ ةسسائر تحسضو
ءإوللإ نأإ ،صسمأإ اهل نايب يف
ناكرأإ صسيئر ،ةحيرقنسش ديعسس
يبعسشلإ ينطولإ صشيجلإ

بيسصنتب صسمأإ ماق ،ةباينلاب
يدسشإر يناغلإ دبع ديمعلإ

.ةديدجلإ هماهم يف ايمسسر
صسيئر نأإ ،ركذلاب ريدج

صسمأإ لوأإ نيع ،ةيروهمجلإ
يف ،يدياق دمحم ءإوللإ

لامعتسسلإ ةرئإد ريدم بسصنم
.ريسضحتلإو

ةيحت هجوي نوبت صسيئرلإ
ةرسسأإو ءابطأÓل نانتمإو ريدقت
ةحسصلإ عاطق

صسيئر صسمأإ لوأإ هجو
ديجملإ دبع ،ةيروهمجلإ

نانتمإو ريدقت ةيحت ،نوبت
عاطق ةرسسأإ لكلو ءابطأÓل
مويلإ ةبسسانمب كلذو ةحسصلإ
ىلع بتكو ،ةحسصلل يملاعلإ

يف يمسسرلإ هباسسح
مويلإ ةبسسانمب» ،«كوبسسيافلإ»
ريدقت ةيحت ،ةحسصلل يملاعلإ

ةرسسأإ لكلو انئابطأل نانتمإو
ىلع ةحسصلإ عاطق
ىلع انبعسشلو ،مهتايحسضت
امك ملاعلإ رهبأإ يذلإ هنماسضت
.«كرابملإ كإرحلإ هرهبأإ

ح.نيدلإ رمق

ىو˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل تعد
ةرازو˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ،ة˘˘يرازو˘˘لا
،فاقوألاو ةين˘يّد˘لا نوؤو˘ّسشلا
ك˘˘˘ّسسم˘˘˘ت˘˘˘لا ةرور˘˘˘سض ى˘˘˘˘لإا
عمجت يتّلا ةينيّدلا ةدحولاب
م˘˘ئا˘˘عد خ˘˘ّسسر˘˘تو ،ة˘˘م˘˘ل˘˘كلا
ن˘طو˘لا ءا˘˘ن˘˘بأا ن˘˘ي˘˘ب ةو˘˘خألا
ر˘˘سصاوأا يو˘˘ق˘˘˘تو ،د˘˘˘حاو˘˘˘لا
محارّتلاو محÓّت˘لاو ط˘بار˘ّت˘لا
.«مهنيب

ة˘ن˘ج˘ل˘لا تر˘كذ ا˘مد˘˘ع˘˘بو
،ن˘ما˘ث˘لا ا˘ه˘نا˘ي˘ب ي˘ف ،ا˘ه˘˘تاذ
ةخسسن ىلع «مÓسسلا» زوحت
سصخ ّلجو ّزع  هللا نأا ،هنم
عفر ةليسضفب ناب˘ع˘سش ر˘ه˘سش
هّسصخو ،ه˘ي˘ف دا˘ب˘ع˘لا لا˘م˘عأا
هل˘سضف˘ب ا˘ه˘ي˘ف ر˘ف˘غ˘ي ة˘ل˘ي˘ل˘ب
نع ءاج امل ،هدابعل همركو
ه˘ل˘لا ي˘سضر ل˘ب˘ج ن˘ب ذا˘ع˘˘م
هللا لوسسر لاق :لاق هّنأا هنع
:م˘ّل˘سسو ه˘ي˘ل˘ع ه˘˘ل˘˘لا ى˘˘ّل˘˘سص
ىلع ّل˘جو ّز˘ع ه˘ل˘لا ع˘ِل˘sط˘َي»
نم فسصّنلا ةليل يف هِقلخ
هِقلخ عيمجل رِفغَيف نابعسش
،«ن˘حا˘˘سشم وأا كر˘˘سش˘˘ُم˘˘ل ا˘˘ّلإا
وفعب رفظلا لجأا نم تددسش
ه˘تر˘ف˘˘غ˘˘مو ّل˘˘جو ّز˘˘ع ه˘˘ل˘˘لا

˘˘˘ما˘˘˘ّيألا هذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف ها˘˘˘سضرو
نع داعتبلا ىلع ،ةكرابملا

اهّنأل ريغلا عم ةنحاسشم ّلك
ر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘تو ،بل˘˘˘ق˘˘˘لا د˘˘˘سسف˘˘˘ت
،ماحرألا عطقتو ،ةموسصخلا

،ا˘ه˘با˘ب˘سسأا ي˘ّقو˘ت ةرور˘˘سضو
اًلباق ةعsمإا نمؤوملا نوكي اّلأاو
تا˘ط˘لا˘غ˘م˘لا˘ب ن˘ح˘سش˘˘ُي نأل
،ةيوادوسس ةيبلسس ةقاط ّلكو
ن˘˘م كلذ ن˘˘ع د˘˘ّلو˘˘ت˘˘ي ا˘˘˘مو
ةيعا˘م˘ج˘لا حوّر˘ل˘ل فا˘ع˘سضإا

،نتفلا ةراثإاو ،اهتّوقل نهوو
ىّلسص ّيبّنلا ّنأا ىلإا ةريسشم
ىلإا اعد» م˘ّل˘سسو ه˘ي˘ل˘ع ه˘ل˘لا
ءانحّسشلا نم رّذحو يخآاتلا
ع˘طا˘ق˘ّت˘لا ى˘لإا يّدؤو˘˘ي ي˘˘ت˘˘ّلا

.«ربادّتلاو
ىوتفلا ةنجل ترّذح امك

ق˘ل˘ق˘لا ةرا˘ثإا ن˘م ،ة˘يرازو˘˘لا
ّثب˘˘˘˘˘˘˘˘ب بار˘˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘˘سضلاو
اهلوادتو ةفئاّزلا تاعاسشإلا

،قÓخألاو ميقلا برسضي اّمم
جاتحي ام راكتحا بناج ىلإا
عفرو ،علّسسلا نم سساّنلا هيلإا
امب ةردّنلا قل˘خو ،ا˘هرا˘ع˘سسأا
هّنأا ةربت˘ع˘م ،ا˘ًع˘سساو ق˘ّي˘سضي
بجوتسست يتّلا رئابكلا نم
ي˘˘ف تدروأاو ،ه˘˘ل˘˘لا ة˘˘ن˘˘ع˘˘˘ل
هللا ىّلسص ّيبّنلا لوق ،اهنايب

قوزرم بلاجلا» مّلسسو هيلع
.«نوعلم ركتحملاو

،نا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘لا ّثحو اذ˘˘˘˘˘˘ه
يّل˘ح˘ت˘لا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
بأاد ءافتقاو ،ءايبنألا قلُخب
ي˘˘˘خآا˘˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘ف ءا˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘˘تألا

تقو نماسضّتلاو ل˘فا˘ك˘ّت˘لاو
هذ˘ه ي˘ف ة˘˘سصا˘˘خ ،ة˘˘جا˘˘ح˘˘لا
اهب ّرمي يتّلا ةبيسصعلا ماّيألا
يّل˘ح˘ت˘لا بنا˘ج ى˘لإا ،سسا˘ّن˘لا
عم لما˘ع˘ّت˘لا ي˘ف ة˘م˘كح˘لا˘ب
بّنجتو ،ةرسسألا لخاد لهألا
هذه ي˘ف ة˘سصا˘خ تا˘فÓ˘خ˘لا
،ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘سصلا فور˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘لا

ي˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘م را˘˘˘سضح˘˘˘˘ت˘˘˘˘سساو
ه˘لو˘ق˘ب اًر˘uكَذ˘ُم ،ة˘ن˘˘ي˘˘ك˘˘ّسسلا
يِنوُعْدا ْمُكtبَر َلاَقَو} ىلاعت
.{ْمُكَل ْبِجَتْسسَأا
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رئابكلإ نم اهراعسسأإ عفرو علسسلإ راكتحإ تفنسص

كسسمتلا ىلإا وعدت ىوتفلا ةنجل
ةملكلا عمجت يتّلا ةينيدلا ةدحولاب

،ةحيرقنسش ديعسسلا ءاوللا دكأا
ين˘طو˘لا سشي˘ج˘لا نا˘كرأا سسي˘ئر
ة˘ح˘سصلا نأا ،ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب ي˘ب˘ع˘سشلا
يف ةليوط ةربخ اهل ةيركسسعلا

ثراو˘كلاو تا˘مزألا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م
ا˘هداد˘ع˘ت˘سسإا ازر˘ب˘م ،ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا
.«انوروك» سسوريف ةهجاومل

لÓخ ،ةحيرقنسش ءاوللا ىدسسأا
سسمأا هتداق د˘ق˘ف˘تو ل˘م˘ع ةرا˘يز
ىلوألا ةيركسسعلا ة˘ي˘حا˘ن˘لا ى˘لإا
ة˘ع˘با˘ت˘م˘لا سضر˘غ˘ب ،ةد˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لا˘˘ب
ريبادتلا ذيفنت ىدم˘ل ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا
ة˘ح˘فا˘كم را˘طإا ي˘ف ةذ˘˘خ˘˘ت˘˘م˘˘لا
تاميلعت ،«91‐ديفوك» سسوريف
تارا˘˘˘˘طإلا ف˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ل
ى˘˘لإا ي˘˘مر˘˘ت ،ن˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘لاو
ءا˘بو˘لا اذ˘ه˘ل لا˘ع˘ف˘لا يد˘˘سصت˘˘لا

ي˘ف هرا˘سشت˘نا نود ة˘لو˘ل˘˘ي˘˘ح˘˘لاو
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘˘لا فو˘˘˘ف˘˘˘سص
ةرورسض ىل˘ع دد˘سشو ،ي˘ب˘ع˘سشلا
ةحسصلا عاطقل ماتلا دادعتسسلا
ةمئادلا ةيزها˘ج˘لاو ،ة˘ير˘كسسع˘لا
،ةيحسصلا هلكايهو هتايفسشتسسمل

ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا دا˘˘ن˘˘سسإل
،كلذ رمألا بلطت اذإا ،ةينطولا

ديكأاتلا دوأا» نأاسشلا اذه يف لاقو
ماتلا داد˘ع˘ت˘سسلا ةرور˘سض ى˘ل˘ع
،ة˘ير˘كسسع˘لا ة˘ح˘˘سصلا عا˘˘ط˘˘ق˘˘ل
انتايفسشتسسمل ةمئادلا ةيزهاجلاو
دا˘ن˘سسإل ،ة˘ي˘ح˘سصلا ا˘ن˘˘ل˘˘كا˘˘ي˘˘هو
اذإا ،ةينطولا ةيحسصلا ةموظنملا
د˘˘ن˘˘ج˘˘ت˘˘ل˘˘ل ،كلذ ر˘˘مألا بل˘˘ط˘˘ت
ا˘ن˘ب˘ع˘˘سش بنا˘˘ج ى˘˘لإا فو˘˘قو˘˘لاو
ة˘ح˘ئا˘ج˘لا هذ˘ه ل˘ظ ي˘˘ف ،ي˘˘بألا
ةح˘سصلا نأاو ة˘سصا˘خ ،ةر˘ي˘ط˘خ˘لا
يف ،ةليوط ةربخ اهل ةيركسسعلا

ثراو˘كلاو ،تا˘مزألا ة˘ه˘جاو˘˘م
،اندÓب اهتفرع يتلا ،ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا

˘˘ما˘˘ن˘˘سصألا لاز˘˘لز رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘˘ع
باب تاناسضيف اذكو سسادرموبو
ن˘˘˘مألا نأل كلذ ل˘˘˘˘ك ،يداو˘˘˘˘لا

ن˘مألا ن˘م ءز˘˘ج و˘˘ه ،ي˘˘ح˘˘سصلا
.«لماسشلا هموهفمب ماعلا

سشيجلا ناكرأا سسيئر ماق امك
دقفتب ،ةباينلاب يبعسشلا ينطولا
يوهجلا يركسسعلا ىفسشتسسملا
روط يف د˘جاو˘ت˘م˘لا ،ي˘ع˘ما˘ج˘لا
هلاغ˘سشأا فر˘ع˘ت يذ˘لاو ،زا˘ج˘نإلا
ىدسسأا ثيح ،ةربتعم مدقت ةبسسن
تا˘˘ه˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘تو تا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت
اميسسل ،نييوهجلا نيلوؤوسسملل
تآا˘سشن˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا
˘مار˘ت˘حا ةرور˘سضب ،ة˘ير˘˘كسسع˘˘لا
ىلع رهسسلا اذكو زاجنإلا لاجآا
قلعتي رمألا ّنأل ،لاغسشألا ةيعون
زار˘ط˘لا ن˘م ة˘ي˘ح˘˘سص ةأا˘˘سشن˘˘م˘˘ب
ر˘ي˘يا˘ع˘م˘ل˘ل بي˘˘ج˘˘ت˘˘سستو ،لوألا
،لا˘˘ج˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘لود˘˘˘لا

اهلوخد دعب ،نامسضب ةليفكلاو
ةيح˘سص ة˘ي˘ط˘غ˘ت ،ة˘مد˘خ˘لا ز˘ي˘ح
ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘سسم˘لا ة˘فا˘كل ة˘ي˘عو˘˘ن
ميلقإا˘ب ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لا ن˘ي˘ير˘كسسع˘لا
املع ،ىلوألا ةيركسسعلا ةيحانلا
مت ىفسشتسسملا اذه نم اءزج ّنأاب
نم ءابولا ةهجاومل هسصيسصخت

اذهب نيباسصملا لابقتسسا لÓخ
عم ،ءاوّللا ىقتلا ثيح ،سسوريفلا
اذه ىلع فرسشملا يبطلا مقاطلا
ىلع هتاركسشت مهل مّدقو حانجلا
لفكتلل اهنولذبي ي˘ت˘لا دو˘ه˘ج˘لا
مهّثحو هب ةدجاوتملا تلاحلاب

يذ˘لا ل˘م˘ع˘لا ة˘ل˘˘سصاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ة˘ي˘فار˘˘ت˘˘حا ل˘˘كب ه˘˘ب نو˘˘مو˘˘ق˘˘ي
.سصÓخإاو

ريو˘ط˘ت˘لاو ثح˘ب˘لا د˘ه˘ع˘م˘بو
تا˘عا˘ن˘سصلا ة˘ير˘يد˘م˘˘ل ع˘˘با˘˘ت˘˘لا
ةحيرقنسش ءاوللا عبات ،ةيركسسعلا

هماهمو ه˘تا˘طا˘سشن لو˘ح ا˘سضر˘ع
يف ثحبلاب اهنم قلعت ام ةسصاخ
سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ل يد˘˘سصت˘˘˘لا لا˘˘˘ج˘˘˘م
لا˘م˘ع˘ت˘سسا˘˘ب كلذو ،«ا˘˘نورو˘˘ك»
ة˘يا˘قو˘لا تاز˘ي˘ه˘ج˘ت ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م

ي˘ب˘ط˘لا م˘قا˘ط˘ل˘ل ة˘سصسصخ˘˘م˘˘لا
ةزهجأا نع Óسضف ،يبطلا هبسشو
ماق ثيح ،يعانطسصلا سسفنتلا
هذه نم جذامن ريوطتب دهعملا
اهزاجنإا يف عرسشيسس تازيهجتلا
ةطحملا .اهيلع ةقدا˘سصم˘لا د˘ع˘ب
ىفسشتسسملا تناك ةرايزلل ةيناثلا
رو˘ت˘كد˘لا» سشي˘ج˘ل˘ل يز˘كر˘م˘˘لا

نيعب «سشاقنلا ر˘ي˘غ˘سصلا د˘م˘ح˘م
فقو نيأا ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘ب ة˘ج˘ع˘ن˘لا
رخآا ىلع ،ةحيرقنسش ديعسس ءاوللا
نم ةذختملا ريبادتلاو تاءارجإلا
،ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا تا˘˘نو˘˘كم ل˘˘ب˘˘ق
اذهب نيباسصملاب ما˘ت˘لا ل˘ف˘كت˘ل˘ل
ن˘˘ي˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ن˘˘م ءا˘˘بو˘˘˘لا
،م˘ه˘قو˘ق˘ح يوذو ن˘ي˘ير˘كسسع˘لا

ف˘ل˘ت˘خ˘م بث˘ك ن˘ع ن˘يا˘ع ا˘م˘ك
لئاسسولاو ةثيدحلا تازي˘ه˘ج˘ت˘لا
ا˘˘˘هزو˘˘˘ح˘˘˘ي ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا
،كلذ ر˘ثإا ى˘ل˘عو ،ى˘ف˘سشت˘˘سسم˘˘لا
سشي˘ج˘لا نا˘كرأا سسي˘˘ئر ى˘˘ق˘˘ت˘˘لا
،ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب ي˘ب˘˘ع˘˘سشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ي˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسمو تارا˘˘˘˘طإا˘˘˘˘ب
،سشيجلل يزكرملا ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا

رسصانعو نيسضرممو ءابطأا نم
Óئاق مهبطا˘خو ،ي˘ب˘ط˘لا ه˘ب˘سشلا
˘مد˘ق˘تأا نأا ل˘ه˘ت˘˘سسم˘˘لا ي˘˘ف دوأا»
مسسابو ،سصاخلا يمسساب ،مكيلإا

د˘ئا˘ق˘لا ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر
ريزو ،ةحلسسملا تاوقلل ىلعألا
ة˘فا˘ك م˘سسا˘بو ،ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘لا

ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘لا ي˘مد˘خ˘ت˘˘سسم
ركسشلا تايآا ىم˘سسأا˘ب ،ي˘ب˘ع˘سشلا

تارا˘˘ب˘˘ع ى˘˘كزأاو ،ر˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘لاو
ر˘˘ي˘˘ظ˘˘ن ،نا˘˘ن˘˘ت˘˘ملاو نا˘˘فر˘˘ع˘˘لا
ا˘ه˘نو˘مد˘ق˘ت ي˘ت˘لا تا˘ي˘ح˘سضت˘˘لا

ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘سضم˘˘لا دو˘˘ه˘˘ج˘˘˘لاو
ةياد˘ب ذ˘ن˘م ا˘م˘ي˘سسل ،ا˘ه˘نو˘لذ˘ب˘ت
.«ريطخلا سسوريفلا اذه راسشتنا

ـه.دإوج



ف˘سشك ،ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا نأا ،ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا ر˘˘يزو
رارق ىلإا لسصوتلل ىعسستسس
ن˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘سضر˘˘˘˘ي
عامتجا يف ،ن˘ي˘كل˘ه˘ت˘سسم˘لاو
ط˘ف˘ن˘˘ل˘˘ل ة˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا لود˘˘لا

،مويلا دقعني يذلا ،اهئاكرسشو
،دعب نع لسصاوتلا ةينقت ربع
لواحت˘سس ر˘ئاز˘ج˘لا نأا اد˘كؤو˘م
ا˘ه˘نأا˘سش ن˘م ة˘برا˘ق˘م˘ب ع˘فد˘˘لا
قو˘˘سسل˘˘ل رار˘˘ق˘˘ت˘˘سسلا ةدا˘˘عإا
يتلا ،رئازجلل قبسسو ،يطفنلا
نأا ،«كبوأا» ر˘م˘˘تؤو˘˘م تسسأار˘˘ت
يجتنم ع˘ي˘م˘ج˘ل ءاد˘ن ته˘جو
ة˘˘سصر˘˘ف ما˘˘ن˘˘ت˘˘غل ،ط˘˘ف˘˘ن˘˘˘لا
هد˘ق˘ع ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘˘لا عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
حور بي˘˘˘˘ل˘˘˘˘غ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل ،مو˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا
ى˘لإا ل˘سصو˘ت˘لاو ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا
جا˘˘ت˘˘نإا سضف˘˘خ نأا˘˘سشب قا˘˘ف˘˘تا
عسساوو Óماسش نوكي طفنلا
.ايروفو قاطنلا

يف ،طفنلا راعسسأا تراهناو
ءار˘˘ج ،ةر˘˘ي˘˘خألا ع˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘سسألا

،«ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘ف را˘سشت˘˘نا
يتلا راعسسألا برح لظ يفو
ة˘يدو˘ع˘سسلا ن˘م ل˘ك ا˘ه˘ت˘ن˘˘سش
فلاحتلا رايهنا دعب ،ايسسورو
ة˘م˘ظ˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ي˘˘ط˘˘ف˘˘ن˘˘لا

.ايسسورو
رئازجلا بلط سضراعت ناريإا
ر˘يزو ،ه˘ن˘غ˘نز ن˘ج˘ي˘˘ب لا˘˘ق

باطخ يف ،ي˘نار˘يإلا ط˘ف˘ن˘لا
ليرفأا7 خ˘˘يرا˘˘ت˘˘ب ه˘˘˘ه˘˘˘جو
ة˘قا˘ط˘لا ر˘يزو ى˘لإا ،يرا˘˘ج˘˘لا

سسأارتي يذلا ،باقرع دـمحم
ل هدÓب نإا ،«كبوأا» ةمظنم
عامتجا يأا دقع ىلع قفاوت

با˘ي˘غ ي˘ف «+كبوأا»ـل ئرا˘˘ط
ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘˘نو ح˘˘˘سضاو حار˘˘˘ت˘˘˘قا

تاثداحملا هذه لثمل ةعقوتم
.طفنلا قوسسل ةبسسنلاب

:باطخلا يف هنغنز بتكو
ي˘ت˘لا ة˘سضما˘˘غ˘˘لا فور˘˘ظ˘˘لا»
عا˘م˘ت˘جلا م˘ي˘ظ˘ن˘ت ف˘˘ن˘˘ت˘˘كت
كبوأل ل˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا يرازو˘˘˘لا

يقلق ر˘ي˘ث˘ت ا˘ه˘جرا˘خ لود˘لاو
دقعي نأا ررقملا نمو ،«ةدسشب
ربع ارمتؤوم «+كبوأا» فلاحت
00:51 ةعاسسلا مويلا ويديفلا
ي˘تأا˘˘يو ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا تي˘˘قو˘˘ت˘˘ب
سضرعت˘ت تقو ي˘ف عا˘م˘ت˘جلا
يف تاطوغسضل قاوسسألا هيف

ى˘ل˘ع بل˘ط˘لا سضا˘ف˘خ˘نا ل˘˘ظ
.انوروك راسشتنا ببسسب ماخلا
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 .«انوروك» صسوريف ءابو

حيقلت ةلسصإومب ترمأإ
ةيداع ةفسصب لافطألإ

ىلع ددسشت ةحسصلا ةرازو
نيباسصملاب يسسفنلا لفكتلا

«انوروك» ـب مهتباسصإا هبتسشملاو
ناكسسلإو ةحسصلإ ةرإزو ترمأإ

ةرورسضب ،تايفسشتسسملإ حÓسصإإو
صصاخسشأÓل ةيسسفنلإ ةقفإرملإ
مهتباسصإإ هبتسشملإ وأإ نيباسصملإ

.انوروك صسوريفب
،اهل ةميلعت يف ةرإزولإ تفاسضأإو

نأإ ،ةحسصلإ ءإردم ىلإإ تلسسرأإ
ةنهإرلإ ةيسسفنلإ تافلخملإ

ةيحسصلإ ةمزألإ نع ةجتانلإو
دوهجلإ لك رفاسضت يسضتقت ةيلاحلإ

كلذو ،ةيلو لك تايناكمإإ بسسح
،ةحسصلإ يينهم عم رواسشتلاب

يف نيسصتخملإ ءابطألإ اسصوسصخ
نييئاسصخألإو ،يلئاعلإ بطلإ
ريزولإ بلاطو ،نييناسسفنلإ

ةيسسفنلإ ةقفإرملإ ميظنتب
هبتسشملإ وأإ ،نيباسصملإ صصاخسشأÓل

يينهمو مهبراقأإو مهتباسصإإ يف
ذاختإإ نم دبل هنأإ افيسضم ،ةحسصلإ

ةيحسصلإ ةيئاقولإ ريبإدتلإ لك
نأإ مهناكمإاب امك ،دإرفألإ ةيامحل
لئاسسو ربع مهلخدت نوكي
قيرط نع وأإ دعب نع ةراسشتسسإلإ
.فتاهلإ

ةرإزو تبلاط رخأإ قايسس يفو
،نطولإ ربع اهئإردم لك ةحسصلإ

حيقلت تايلمع ةلسصإوم ةرورسضب
تثعبو ،صضإرمألإ دسض لافطألإ
ىلع اهيف دكؤوت ةميلعتب ةرإزولإ

ةفسصب لافطألإ حيقلت بوجو
،رسشتنملإ ءابولإ لظ يف ةيداع
حيقلت نع فقوتلإ نأإ ةفيسضم
نأإ نكمي ،هليجأات وأإ لافطألإ

مهيلع ةميخو هجئاتن نوكت
ةحسصلإ ةمÓسسب صساسسملإ يلاتلابو
نم ةرإزولإ تبلاط امك ،ةيمومعلإ
مإزتلإلإ ةيلمعلإ ىلع نيمئاقلإ

ءابولإ نم ةياقولإ حئاسصنب
لخإد نينطإوملإ عمجت ميظنتو
.ةيحسصلإ زكإرملإ

ح.نيدلإ رمق

ديربلا طبسض ةطلسس تفسشك
نأا ،ةينورتكللا تلاسصتلاو
،لا˘˘ق˘˘ن˘˘لا ف˘˘تا˘˘ه˘˘لا ةر˘˘ي˘˘ظ˘˘˘ح
ثلا˘ث˘لا ل˘ي˘˘ج˘˘لاو مأا.سسأا.ي˘˘ج)
تلجسس ،رئازج˘لا ي˘ف (ع˘بار˘لاو
نم ةلقتنم ،اف˘ي˘ف˘ط ا˘سضا˘ف˘خ˘نا

لÓخ كرتسشم نويلم54,25
9102 ةنسس نم ثلاثلا يثÓثلا
لÓ˘خ نو˘ي˘ل˘م54,24 ى˘˘˘˘لإا
،ةنسسلا سسفن نم عبارلا يثÓثلا
.%0,12 هردق سضافخناب

،طبسضلا ةطلسس تحسضوأاو
،سسمأا ينورتكللا اهعقوم ربع
نويلم54,24 عومجم نم هنأا

8,15 د˘جو˘ي ،ط˘سشن كر˘ت˘˘سشم
ة˘كب˘سش ي˘ف كر˘ت˘سشم نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
لباقم (%81,47) مأا.سسأا.يج
يف كرتسشم نو˘ي˘ل˘م63,119
عبارلاو ثلاث˘لا ل˘ي˘ج˘لا ة˘كب˘سش
ةريظح نأا ةفيسضم ،(18,62%)
تغلب دق مأا.سسأا.يج يكرتسشم
لÓخ كرتسشم نويلم8,415

،9102 ةنسس نم عبارلا يثÓثلا
لÓخ نو˘ي˘ل˘م8,79 ل˘با˘ق˘م
سسف˘˘ن ن˘˘م ثلا˘˘ث˘˘لا ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا
5,51 ةبسسنب سضافخناب ،ةنسسلا

لا˘ق˘ت˘نا ى˘˘لإا كلذ ة˘˘ع˘˘جر˘˘م ،%
تا˘كب˘سش و˘ح˘ن ن˘ي˘كر˘ت˘سشم˘˘لا
نيليجلل ةديدجلا ايجولونكتلا
ةريظح تغلبو ،عبارلاو ثلاثلا

ثلا˘ث˘لا ن˘ي˘ل˘ي˘ج˘لا ي˘كر˘˘ت˘˘سشم
نويلم63,19 ع˘˘˘˘بار˘˘˘˘˘لاو
عبارلا يثÓثلا لÓخ ،كرتسشم
ل˘با˘˘ق˘˘م ،9102 ة˘˘˘ن˘˘˘˘سس ن˘˘˘˘م
يثÓث˘لا ي˘ف نو˘ي˘ل˘م63,45
عافتراب ،ةنسسلا تاذ نم ثلاثلا

يف1 هرد˘˘˘˘ق ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ط
،ردسصملا تاذ فسشكو.ةئاملا
فتاهلل رئازجلا تلاسصتا نأا
تلتحا دق ،(سسيليبو˘م) لا˘ق˘ن˘لا
يثÓثلا لÓخ ىلوألا ةبترملا
دد˘˘˘˘ع ثي˘˘˘˘ح ن˘˘˘˘˘م ع˘˘˘˘˘بار˘˘˘˘˘لا
نيلماعتملا بسسح نيكرتسشملا
كرتسشم173.336.81ـب

لÓخ011.771.81 ل˘با˘ق˘م
ةكرسش اهيل˘ت ،ثلا˘ث˘لا ي˘ثÓ˘ث˘لا
رئاز˘ج˘لا مو˘كي˘ل˘ي˘ت مو˘م˘ي˘ت˘بوأا
غلب ني˘كر˘ت˘سشم دد˘ع˘ب (يزا˘ج)

لباقم526.707.41
يثÓثلا لÓخ499.270.51
ة˘˘˘كر˘˘˘سشلا تل˘˘˘حو ،ثلا˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا
ر˘ئاز˘ج˘لا مو˘كي˘ل˘ي˘ت ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا
ةثلاثلا ةب˘تر˘م˘لا ي˘ف ،(ود˘يروأا)
هرد˘˘ق ن˘˘˘ي˘˘˘كر˘˘˘ت˘˘˘سشم دد˘˘˘ع˘˘˘ب
لباقم735.480.21
يثÓثلا لÓخ438.272.21
ة˘ب˘سسن تفر˘ع ا˘˘م˘˘ك.ثلاثلا
لاقنلا فتاهلا ةكبسش لامعتسسا
ثلاثلا يثÓثلا ن˘ي˘ب ارار˘ق˘ت˘سسا

تردق9102 ةنسس نم عبارلاو
ةطلسسلا تحسضوأاو ،%301ب

،ط˘ب˘تر˘م رار˘˘ق˘˘ت˘˘سسلا اذ˘˘ه نأا
قوسس يف فيفطلا سضافخنلاب
ددع عافتراو ،لاق˘ن˘لا ف˘تا˘ه˘لا
.«رئازجلا يف ناكسسلا

ع.لÓب

9102 ةنسس نم عبإرلإ يثÓثلإ لÓخ نيكرتسشملإ ددع صضافخنإ
رئازجلا يف لاقنلا فتاهلا يلماعتم باوبأا قدت ةمزألا

ريزو ،يلع تيآا تاحرف فسشك
لاد˘ي˘سص ع˘˘م˘˘ج˘˘م نأا ،ة˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا
ءاود ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘سص ي˘˘˘ف عر˘˘˘سشي˘˘˘˘سس
نأا ىلا اريسشم ،ابيرق نيكورولكلا

ةدحو فلأا032 جتنتسس لاديسص
د˘˘ع˘˘ب ،ن˘˘ي˘˘كورو˘˘ل˘˘˘كلا ءاود ن˘˘˘م
نم ةيلوألا داوملل ةيبلطلا لوسصو
ي˘ف ل˘م˘ع˘ت˘˘سست ي˘˘ت˘˘لاو ،جرا˘˘خ˘˘لا

.ءاودلا اذه ةعانسص
ة˘عا˘ن˘سص ى˘ل˘ع ،ر˘يزو˘لا دد˘˘سشو

ةعانسصلا ثعب ةرورسضو ةيودألا
رئازجلا لغتسست نأا بجيو ،ةيلحملا
لودلا هدهسشت يذلا يلاحلا فرظلا
ىلع فوخ ل هنأا ادكؤوم ،ملاعلا يف
ع˘˘م˘˘ج˘˘م فر˘˘ط ن˘˘م ءاود جا˘˘˘ت˘˘˘نا

اهيدل رئازجلا نأا افيسضم ،لاديسص
جا˘ت˘نإل ة˘يرور˘سضلا تا˘ي˘˘نا˘˘كملا
لكسشم˘لا ى˘ق˘ب˘يو ،ن˘ي˘كورو˘ل˘كلا
يت˘لا ة˘ي˘لوألا ةدا˘م˘لا ي˘ف د˘ي˘حو˘لا
فر˘˘ظ ي˘˘ف ا˘˘هدار˘˘ي˘˘ت˘˘سسا م˘˘ت˘˘ي˘˘سس
تيا زربأاو ،رثكألا ىلع نيعوبسسأا

ن˘ي˘كورو˘ل˘كلا ة˘˘ي˘˘م˘˘ك نأا ،ي˘˘ل˘˘ع
ي˘ف˘كت ،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ةدو˘˘جو˘˘م˘˘لا
با˘˘سصم ف˘˘˘لأا423 ة˘ج˘لا˘ع˘م˘ل
ناو ة˘سصا˘خ ،ا˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب
ىلع ةيباجيإا جئاتن لجسس ءاودلا

تايفسشتسسملاب ىسضرملا ىوتسسم
ر˘˘˘يزو ف˘˘˘سشكو ،سسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
،PAPAM ةد˘حو نأا ،ة˘عا˘˘ن˘˘سصلا
جيسسنلل يمومعلا عمجملل ةعباتلا

XETEG،جاتنإل اهطاسشن تلوح
نأا ى˘˘˘لا ار˘˘˘ي˘˘˘سشم ،تا˘˘˘ما˘˘˘˘م˘˘˘˘كلا

ينويلم جتنتسس،PAPAMةدحو
فلا001 لداعي ام ،ايرهسش ةمامك
ر˘ي˘يا˘ع˘م˘لا ق˘فو ،ا˘ي˘مو˘˘ي ة˘˘ما˘˘م˘˘ك
تامامكلا نأا ىلإا ةريسشم ،ةيلودلا

NE را˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘با˘˘˘˘ط˘˘˘˘م
عاطقلل ةه˘جو˘م5002:38641
ثحو ،ى˘لوألا ة˘جرد˘لا˘ب ي˘ح˘سصلا
ةرور˘سض ى˘ل˘˘ع لا˘˘م˘˘ع˘˘لا ر˘˘يزو˘˘لا
ةمÓسسلاو ةياقولا ري˘يا˘ع˘م مار˘ت˘حا
،انوروك سسوريف راسشتنا نم دحلل
ه˘˘˘˘تاذ قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا ي˘˘˘˘ف اد˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سشم
اهلذبي يتلا ةرابجلا تادوهجملاب
بعسصلا فرظ˘لا اذ˘ه ي˘ف لا˘م˘ع˘لا
ريزولا دكأاو ،دÓبلا هسشيعت يذلا

،يعانسصلا عاطقلا ثعب ةداعإا ىلع
ع˘ي˘ج˘سشتو ،سصا˘خ˘لاو ي˘مو˘م˘ع˘˘لا
ةيحبرلا ىلع ة˘ي˘جا˘ت˘نإلا ة˘ي˘ح˘بر˘لا

نيجتن˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج ا˘ي˘عاد ،ة˘ي˘لا˘م˘لا
ةكراسشملل ،سصاوخ وأا نييمومع
يتلا ة˘ح˘ئا˘ج˘لا هذ˘ه ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف
يقاب رارغ ىلع رئاز˘ج˘لا ا˘ه˘ت˘فر˘ع
.ملاعلا لود

نا ،يلع تيا تاحرف فرتعاو
يف سصقن نم يناعت Óعف رئازجلا
،تاعاطقلا ديدع يف فارسشتسسلا
ن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ي ل ءا˘˘˘˘بو˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘˘ه نأا لإا
ر˘ب˘كا »:Ó˘ئا˘ق ،ا˘ق˘با˘سس ه˘فار˘سشت˘سسا
ع˘ي˘ط˘ت˘سست م˘ل م˘لا˘ع˘˘لا ي˘˘ف لود˘˘لا
،ا˘ق˘˘با˘˘سس ءا˘˘بو˘˘لا اذ˘˘ه فار˘˘سشت˘˘سسا

ربع تامامكلا قرسست تحبسصأاو
.» تاءارجإا ةيأا نودب ملاعلا

هذهو اقحل عاطقلا ةلكيه ةداعإا
تاسسسسؤوملل ةهجو˘م˘لا تاءار˘جإلا
ةيداسصتقلا

ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘ن˘˘˘˘سصلا ر˘˘˘˘يزو ف˘˘˘˘˘سشك
تاءار˘جإا ذا˘خ˘تا ن˘ع ،م˘˘جا˘˘ن˘˘م˘˘لاو
ة˘˘لود˘˘ج ةدا˘˘˘عإل ة˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسم
تاسسسسؤوملل ةيكنبلا تاقحتسسملا
تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لاو ة˘˘˘يدا˘˘˘سصت˘˘˘قلا
هجو ىلع ،ةطسسوتملاو ةريغسصلا
ر˘˘ه˘˘سش ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘˘لإا سصو˘˘˘سصخ˘˘˘لا
مهمازلا مدع ىلإا هجوتلاو ،ربمتبسس
ةياغ ىلإا ةيكنب˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘سسم˘لا˘ب
فرتعاو.ل˘ب˘ق˘م˘لا يا˘م ر˘˘ه˘˘سش
تاسسسسؤو˘م˘لا لا˘كسشا ّنأا˘ب ،ر˘يزو˘لا
مل ةيلكيه ةطسسوتملاو ةريغسصلا
سسور˘˘ي˘˘ف را˘˘سشت˘˘نا ن˘˘م ق˘˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘ت

ا˘ه˘نا ن˘م م˘غر˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ،ا˘˘نورو˘˘ك
ةرهاظ عاسستا عم اهترئاد تعسستا
،ر˘ج˘ح˘لا تا˘ي˘˘عاد˘˘تو سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا

ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط ى˘˘˘لإا ار˘˘˘ي˘˘˘سشم
ةلحر˘م˘لا ي˘ف ي˘ن˘طو˘لا دا˘سصت˘قلا
نم لدب دار˘ي˘ت˘سسلا ى˘لإا ة˘ق˘با˘سسلا
لاق يتلا تاهجوتلا يهو ،جاتنإلا
ةلحرملا يف رظنلا ةداعإا يغبني هّنإا
هذ˘ه ن˘م غار˘ف˘لا د˘ن˘ع ،ة˘ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
،هحلاسصم نأا ريزولا دكأاو.ةمزألا

ة˘ع˘با˘ت˘لا تا˘ع˘م˘ج˘م˘لا ن˘م تب˘ل˘ط
اعب˘ت تا˘ه˘جو˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘ل ةرازو˘ل˘ل
تاعم˘ج˘م˘لا ا˘مأا ،ي˘لا˘ح˘لا ع˘قاو˘ل˘ل
،مزلم ر˘ي˘غ بل˘ط˘لا نإا˘ف ة˘سصا˘خ˘لا

ةبسسنلاب ةئفاكتم تاءارجإلا لكو
،نييداسصتقلا نيلماعتملا عي˘م˘ج˘ل
ل˘ك ة˘با˘ج˘ت˘سسلا م˘ه˘ن˘م ر˘ظ˘ت˘ن˘˘نو
.ةعاطتسسلا بسسح

ك.اسضر

ىلوأإ ةعفدك ةدحو فلأإ032 جتنت

«نيكورولك» ءاود ةعانسص يف عرسشت لاديسص
XETEGايموي ةمامك فلأا001 لدعمب ايرهسش ةمامك ينويلم جتنتسس

،ي˘سشتاو˘ل˘سص نا˘ي˘ف˘˘سس د˘˘كأا
يجولونكت˘لا ر˘يو˘ط˘ت˘لا ر˘يد˘م
ثح˘ب˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ب ،را˘كت˘بلاو
ر˘˘˘يو˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘لاو ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
ة˘ير˘يد˘م˘لا نأا ،ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘˘لا

لجأا نم ةيجيتارتسسا تمسسر
ينطولا دهجلا يف ةمهاسسملا
سسور˘ي˘ف ي˘سشف˘˘ت ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل

يو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘نورو˘˘˘ك
،ي˘˘ئا˘˘ف˘˘سشت˘˘سسلاو ي˘˘ئا˘˘قو˘˘˘لا

ر˘با˘خ˘م كا˘ن˘ه نأا ى˘لإا ار˘ي˘˘سشم
،ف˘ل˘˘سشلا تا˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘ب ىر˘˘خأا
ة˘يا˘ج˘˘بو فرا˘˘ط˘˘لا ،ة˘˘يد˘˘م˘˘لا
اقحل ةمد˘خ˘لا ز˘ي˘ح ل˘خد˘ت˘سس
.ينطولا دهجلا يف ةكراسشملل

لزن يذلا ،يسشتاولسص دكأاو
،ةينطولا ةعاذإلا ىلع افيسض

لمعت تاعماج كانه نأا ،سسمأا
جاتنإا ىلع نهارلا تقولا يف
،ةيمÓه ل˘ي˘لا˘ح˘مو تا˘ما˘م˘ك
ن˘˘ي˘˘تا˘˘ه ي˘˘ف ز˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘لا د˘˘˘سسل
نامدخت˘سست نا˘ت˘ل˘لا ن˘ي˘تدا˘م˘لا
ميقعتلا تا˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ةر˘ث˘كب
م˘ت ه˘نأا ا˘ح˘سضو˘˘م ،ة˘˘يا˘˘قو˘˘لاو
ي˘˘سسف˘˘ن˘˘ت زا˘˘ه˘˘ج م˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘سصت
جا˘˘˘˘ت˘˘˘˘نإاو ي˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘سصا
ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م˘˘ل ن˘˘ي˘˘كورو˘˘ل˘˘كلا
،ءا˘˘بو˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ب ن˘˘ي˘˘با˘˘˘سصم˘˘˘لا

نأا ،لوؤو˘˘سسم˘˘لا تاذ ف˘˘˘سشكو
ةعانسصلا ةرازو˘ب تا˘عا˘م˘ت˘جا
،ثح˘˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘˘م ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب
تسضفأا ،ةيعانسص تاع˘م˘ج˘مو
لوأا عينسصت ىلع قافتلا ىلإا
تارو˘˘˘سصق˘˘˘م ن˘˘˘م جذو˘˘˘م˘˘˘˘ن

هب لفكتتسس ريهطتلاو ميقعتلا
كÓيأا» يه ةيرئازج ةسسسسؤوم
ةوطخلا نأا اربت˘ع˘م ،«ر˘ئاز˘ج˘لا
ة˘ياد˘ب ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘سس تح˘˘ج˘˘ن اذإا
تا˘ع˘ما˘ج˘لا ن˘˘ي˘˘ب نوا˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل
اري˘سشم ،ي˘عا˘ن˘سصلا عا˘ط˘ق˘لاو
،ثح˘ب ز˘كار˘˘م ة˘˘ثÓ˘˘ث نأا ى˘˘لإا
زاهج ريوطت ىلع ايلاح لمعت
عم نواعتلل حمطتو ،يسسفنت
ة˘˘˘ي˘˘˘˘عا˘˘˘˘ن˘˘˘˘سص تا˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م
نأا دعب ،هريوطت يف ةمهاسسملل
ميمسصتلا يت˘ل˘حر˘م تزوا˘ج˘ت
ي˘نور˘ت˘كلإلاو ي˘كي˘نا˘كي˘م˘˘لا

ة˘˘˘ل˘˘˘حر˘˘˘م ط˘˘˘ق˘˘˘ف تلازا˘˘˘˘مو
.ةقباطملا

ز.لامج

ةيرئإزج ةئاملاب001 ريهطتلإو ميقعتلإ تإروسصقم نم جذومن لوأإ عينسصت وحن

 «انوروك» سسوريف سصيخسشتل ةمدخلا زيح لخدت رباخم ةدع

،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘بر˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ةرازو تر˘˘˘˘˘مأا
بارت˘لا ل˘ما˘ك ر˘ب˘ع ا˘ه˘تا˘ير˘يد˘م
ف˘ظو˘م ف˘˘ي˘˘ل˘˘كت˘˘ب ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
،ه˘ئÓ˘مز ع˘ي˘م˘ج بتاور بح˘سسب
بتاور بحسس ةيلم˘ع ل˘ي˘ه˘سست˘ل
نم ليلقتلا سضرغبو ،نيفظوملا
د˘ير˘ب˘لا بتا˘كم ى˘لإا م˘ه˘تÓ˘ق˘ن˘ت
،ة˘˘ير˘˘ه˘˘سشلا م˘˘ه˘˘ب˘˘تاور بح˘˘سسل
ح˘لا˘سصم ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘˘لا˘˘ب كلذو
راطإا يف ،تÓسصاوملاو ديربلا
.انوروك سسوريف نم ةياقولا

،ة˘ي˘سصو˘˘لا ةرازو˘˘لا ته˘˘جوو
ةيبرتلا تا˘ير˘يد˘م ى˘لإا ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
مهنمو نطو˘لا تا˘يلو ع˘ي˘م˘ج˘ل
ر˘˘يد˘˘مو ،تا˘˘يو˘˘نا˘˘ث˘˘لا ير˘˘يد˘˘م
ميلعتلا يسشتفمو تاط˘سسو˘ت˘م˘لا
زو˘˘˘ح˘˘˘ت ،ةرادإÓ˘˘˘ل ي˘˘˘ئاد˘˘˘ت˘˘˘بلا
،ا˘ه˘ن˘م ة˘خ˘سسن ى˘ل˘˘ع «مÓ˘˘سسلا»
فظوم فيلكتب اهي˘ف م˘ه˘ب˘لا˘ط˘ت
نو˘فر˘سشي ي˘ت˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا ن˘م
وأا ة˘سسسسؤو˘م˘لا ر˘˘يد˘˘م ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
،م˘هر˘ي˘غو ذا˘˘ت˘˘سسأا وأا د˘˘سصت˘˘ق˘˘م
بح˘سس ي˘ف ه˘ئÓ˘مز ن˘ع بو˘ن˘˘ي
نأا ىلع ،ةد˘حاو ة˘ع˘فد م˘ه˘ب˘تاور
حلاسصمل فلكملا فظوملا مدقي

ق˘ئا˘ثو˘لا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م د˘ير˘ب˘لا
يمسسر˘لا ف˘ي˘ل˘كت˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع
ر˘˘˘يد˘˘˘م فر˘˘˘ط ن˘˘˘م ى˘˘˘˘سضم˘˘˘˘م
قفرم يديرب كسصو ،ةسسسسؤوملا
.فظوم لكل ةيوهلا ةقاطبب

،ةيبرتلا ةرازو تارارق يتأاتو
ةسسسسؤوم عم قيسسنتلا راطإا يف
ةلمج تنلعأا يتلا ،رئازجلا ديرب
ةيفاسضإلا ةيئاقولا ر˘ي˘باد˘ت˘لا ن˘م
،انوروك ءابو ي˘سشف˘ت ة˘برا˘ح˘م˘ل
رو˘˘جألا بح˘˘سس ي˘˘ف ل˘˘ث˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ت
ي˘ف ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘سسم˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا
ةرثك يدافت عم ،فورظلا نسسحأا
،دير˘ب˘لا بتا˘كم ى˘لإا تÓ˘ق˘ن˘ت˘لا

لثمتي لوألا ءارجإلا نأا ةريسشم
متي عاسس قيرط نع عفدلا يف
ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ا˘˘ي˘˘م˘˘سسا ه˘˘ن˘˘ي˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ت
ةيلمعلا هذه حيت˘تو ،ة˘سسسسؤو˘م˘لا
ةيمومع ةرادإا وأا ةسسسسؤوم لكل
بح˘سسب مو˘ق˘ي «عا˘سس» سضيو˘ف˘ت
ن˘˘م ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘˘ل لاو˘˘˘مألا
ا˘هداد˘عإا م˘ت˘ي ن˘ي˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘سسم˘˘لا

.اقبسسم
ز.لامج

حلاسصمو ةيبرتلإ ةرإزو عم قيسسنتلاب متي ءإرجإلإ
«انوروك» ىودع نم ةياقولل ديربلإ

هئÓمز بتاور بحسسب ةيوبرتلا تاسسسسؤوملاب فظوم فيلكت



ـل ر˘فو˘ت ا˘˘م˘˘ل ا˘˘ق˘˘فو م˘˘تو اذ˘˘ه
،تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م ن˘˘م «مÓ˘˘˘سسلا»
«ة˘قار˘ح˘لا» براو˘˘ق ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
ة˘عا˘سسلا دود˘ح ي˘ف ،نا˘˘ب˘˘سسإلا
غÓب دعب ،سسمأا رجف ةعبارلا

يو˘ه˘ج˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا ن˘˘ع دراو
ذاقنإلاو ة˘سسار˘ح˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ل
ة˘ير˘ح˘ب˘لا ة˘ه˘˘جاو˘˘ل˘˘ل ع˘˘با˘˘ت˘˘لا
اوناك نم دايتقإا متو ،ةيبرغلا

نارهو ءانيم ىلإا ا˘ه˘ن˘ت˘م ى˘ل˘ع
ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت ى˘˘لإا م˘˘˘ه˘˘˘عا˘˘˘سضخإاو
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ي˘ب˘ط˘لا سصح˘˘ف˘˘لا
مهعسضوو «انوروك» سسوريفب
.يحسصلا رجحلا تحت
يأا ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘لا هذ˘˘ه ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘تو
ةفسضلا نم ةداسضملا ةرجهلا»
«اندÓب ىلإا طسسوتملل ىرخألا
ي˘ه ة˘ق˘با˘سس ،لو˘˘ق˘˘لا ح˘˘سص نإا
ببسسلاو .. اهعون نم ىلوألا

يذ˘لا «ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘ف و˘˘ه
ةرا˘˘ق˘˘لا لود بو˘˘ع˘˘˘سشب كت˘˘˘ف
ه˘˘˘˘جو ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع زو˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا
اينابسسإا اهيف امب ،سصوسصخلا
ةلاح057 سسمأا تلجسس يتلا

ىأار ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو ،ةد˘˘˘يد˘˘˘ج ةا˘˘˘فو

لود لود˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘هو˘˘ن˘˘طاو˘˘م
بر˘غ˘م˘لا وأا ا˘ي˘ق˘ير˘˘فإا لا˘˘م˘˘سش
ل˘˘˘حاو˘˘˘˘سسلا تاذ ي˘˘˘˘بر˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
اهي˘ف ى˘سشف˘ت ي˘ت˘لا ة˘ع˘سسا˘سشلا
ل˘˘˘قأا ة˘˘˘ب˘˘˘سسن˘˘˘˘ب «91‐ديفوك»
،ابوروأا لود يقاب نم ريثكب
ثوكملل امئÓم اذÓم وأا أاجلم
كلذ نا˘˘ك و˘˘لو ى˘˘ت˘˘ح ا˘˘ه˘˘ي˘˘˘ف
ةسصاخ ،ةيعرسش ري˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب
اذه يف تاطلسسلا نأا انملع اذإا

لماسشلا رجحلا تسضرف دلبلا
يسضاملا سسرا˘م51 ـلا ذ˘ن˘˘م
11 ـلا ةياغ ىلإا ارخؤوم هتددمو
فقوأا ام ،يراجلا ليرفأا ره نم
ن˘م ا˘ه˘ب سسأا˘ب ل ة˘ب˘سسن تو˘˘ق
ن˘يذ˘لا ،نا˘ب˘سسإلا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ناد˘ن˘سس ن˘ي˘ب م˘ه˘سسف˘نأا اود˘جو
تا˘مار˘˘غ ة˘˘قر˘˘ط˘˘مو عو˘˘ج˘˘لا

تاءارجإا يقراخ هجاوت ةلئاط
ماق ،هتاذ قايسسلا يف.رجحلا

نورخآا نابسش ةريخألا مايألا يف
«ةقرحلا» ـب اسضيأا اينابسسإا نم
لحاوسس قيرط نع اندÓب ىلإا

تلج˘سس ا˘م˘ك ،نا˘سسم˘ل˘ت ة˘يلو
نم سصاخسشأا للسست تلواحم
،ي˘ن˘طو˘لا ا˘ن˘بار˘ت ى˘˘لإا ا˘˘بوروأا

ل˘ق˘ن˘لا تا˘ن˘حا˘سش ن˘ت˘م ى˘˘ل˘˘ع
مت ،عئاسضبلاو علسسلل يلودلا
ةزهجأا فلتخ˘م ة˘ن˘ط˘ف ل˘سضف˘ب
.مهفيقوت نمألا

watan@essalamonline.com
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كرد˘˘لا ح˘˘لا˘˘˘سصم تن˘˘˘كم˘˘˘ت
نم ،ةديلبلا ةيلوب ينطولا
ةيسضق يف نيسصخسش فيقوت
ر˘ثإا ،ة˘بذا˘ك ة˘يا˘عدو ر˘ي˘ه˘سشت
ر˘ب˘ع و˘يد˘ي˘ف ع˘ط˘ق˘˘م لواد˘˘ت

ىلع امهدحأاب سصاخ باسسح
،يعامتجلا لسصاوتلا عقاوم
ه˘˘˘جو˘˘˘ي وهو ه˘˘ي˘˘ف ر˘˘ه˘˘˘ظ˘˘˘ي
كرد˘لا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع˘˘ل تا˘˘ماهتإا
ًايعّدُم ،ومات ي˘ن˘ب˘ب ي˘ن˘طو˘لا
ردقي ًايلام ًاغلبم هوبلسس مهنأا
ى˘لإا ة˘فا˘˘سضإا ،جد0005 ـ˘˘ب
.متاخو دي ةعاسس

د˘جاو˘ت نا˘كم ديدحت دع˘بو
ءار˘ب˘خ فر˘˘ط ن˘˘م ن˘˘يينعملا
نيسصتخملا ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا
ةثيد˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا تاي˘ن˘ق˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف
˘˘˘˘مار˘˘˘˘جإلا ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘ل
ةيرود تل˘˘ّك˘˘ُسش ،ي˘˘ناريبسسلا

ةليسصفل رسصانع نم ةنوكم
ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘˘ل ثا˘˘ح˘˘بألا
امهفي˘قو˘˘ت م˘˘ت نيأا ،ةديلبلاب
و˘عد˘م˘لا˘˘ب ر˘˘مألا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘يو
ع˘˘˘ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘م بحا˘˘˘˘سص (ب.ب)
هرو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصم (أا.ن)و ،ويديفلا

نا˘قو˘ب˘سسم ا˘˘مهو ،هر˘˘سشا˘˘˘نو
امهÓ˘˘˘˘˘ك ني˘ن˘˘طا˘˘ق ،ًايئاسضق
ةيلو يف سشيعي دلوأا ةيدلبب
.ةديلبلا

قيقحتلا لÓخ نم نيبت دقو
sنأا˘˘ب ا˘˘مهي˘ف ه˘ب˘ت˘˘سشم˘˘لا ع˘˘م ع˘ط˘ق˘م ي˘˘ف دراو˘˘لا ءا˘˘عدإلا
ي˘˘˘˘˘ف لوألا مهتم˘ل˘ل ويديفلا
ام ،(ب.ب) ىمسسملا ةيسضقلا

،ءارتفإاو بذك سضحم لإا وه
ةمار˘سص ن˘م ما˘ق˘ت˘نإلا ع˘فاد˘ب
ي˘ف ،ي˘ن˘طو˘˘لا كرد˘˘لا دار˘˘فأا
،ةي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإلا قيبطت
ايلعلا تاطلسسلا اهترقأا يتلا
سسوريف يسشفت حبكل دÓبلل
.«انوروك»
ل˘ئلد˘لا˘ب  ه˘ت˘ه˘جاو˘م د˘ع˘˘بو
ىمسسملا فرتعإا ،ق˘ئا˘ق˘ح˘لاو
ىلإا دوعت عئاقولا نأاب (ب.ب)
نيأا ،يراجلا ليرفأا50 موي

ينطولا كردلل ةيرود تماق
قئاثولا بح˘سسب و˘ما˘ت ي˘ن˘ب˘ب
هتن˘حا˘سشب ة˘سصا˘خ˘لا ةيرادإلا
هتفلاخم˘ل ة˘جي˘ت˘ن ،ةريغسصلا
ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘˘لا د˘˘عاو˘˘ق˘˘ل
ةيلو ميلقإا ى˘ل˘ع ق˘ّب˘ط˘م˘لا
يلاوملا مويلا يفو ،ةديلبلا
هقيدسص ة˘ق˘فر هد˘جاو˘ت ءا˘ن˘ثأا
نا˘كم ما˘˘مأا (أا.ن) ى˘˘م˘˘سسم˘˘لا
ى˘˘ل˘˘ع هرا˘˘ب˘˘جإا م˘˘ت ،ه˘˘ت˘˘ما˘˘قإا
فرط نم هلزنم ىلإا لوخدلا
ينطولا كردلل ىرخأا ةيرود
د˘عاو˘˘ق قي˘ب˘ط˘ت ى˘ل˘˘ع ريسست
ا˘˘˘م اذهو ،ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘˘لا
هبتسشملا هقيدسص ةقفر هعفد
ريو˘˘سصت ى˘˘˘لإا ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لا هيف
هي˘ف قو˘˘ُسسَي ويديف ع˘ط˘ق˘م
اهدروأا ي˘ت˘لا ة˘ل˘طا˘ب˘˘لا مهتلا

.ينطولا كردلا دارفأا دسض
يف هيف هبتسشملا عجارتو اذه
ىفنو نيقّقحملا مامأا هلاوقأا

ع˘˘ئا˘˘قو ن˘˘م هدر˘˘سسب ما˘˘ق ا˘˘م
،ةيسضق˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘ح˘˘˘˘م ويديفلاب
تاءا˘عدإا در˘ج˘˘م اهنأا اد˘كؤو˘م
ًاريبعت ،هنم لعف درك تءاج
بح˘˘˘سس ن˘˘˘م ه˘˘˘ب˘˘˘سضغ ن˘˘˘ع
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لا ح˘˘لا˘˘˘سصم
ة˘سصا˘خ˘˘لا ةيرادإلا ق˘ئا˘ثو˘ل˘ل
.هتبكرمب
ميدقت سسمأا لوأا مت دقو اذه
ليكو ما˘˘مأا ا˘˘مهيف هبت˘سشم˘لا
ة˘˘م˘˘كح˘˘م ىد˘˘ل ةيروهمجلا
امهعاديإاب رمأا يذلا ،ةديلبلا
ةئيه ة˘˘˘ناهإا مهت˘ب ،سسب˘ح˘لا
ةئيه د˘˘سض فذ˘˘˘ق˘˘˘لا ،ةيماظن
ريهسشتلا قيرط نع ةيماظن
ى˘ل˘˘ع ويدي˘ف ع˘ط˘ق˘م ر˘سشن˘˘ب
،يعامتجإلا لسصاوتلا عقاوم
ي˘ت˘لا تارار˘˘ق˘˘لا ة˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م
،ةيمومعلا ةطلسسلا اهردسصت
ةيا˘˘عد˘˘لا سضر˘˘غ˘˘ب سضر˘˘˘عو
تاروسشنم روهمجلا راظنأل
رار˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سضإلا اه˘˘˘نأا˘˘˘˘سش ن˘˘˘˘م
.ةينطولا ةحلسصملاب

ك.Òمسس

يف ينمألإ زاهجلإ تإذ رسصانع ةمإرسص نم اماقتنإ
ةيلولاب رجحلإ تإءإرجإإ قيبطت

كرد هيف امهتا ويديف ارسشن نيسصخسش فيقوت
ايلام اغلبم امهبلسسب ةديلبلا يف ومات ينب

ةيعرسش ريغ ةقيرطب ينطولإ بإرتلإ لوخد إولواح ناسسملتو نإرهو لحإوسسب نابسسإإ اياعر فيقوت

رئازجلا وحن «ةقرحلا» براوق ةهجو ريغي «انوروك»

ر.نوراه

ةينابسسإإ ةيسسنج نم اسصخسش21 اهنتم ىلع برإوق3 ،نإرهول ةيرحبلإ ةطحملاب لحإوسسلإ رفخ تإوق تفقوأإ
نم إرإرف ،ةيعرسش ريغ ةقيرطب ينطولإ بإرتلإ لوخد إولواح ،ليدڤ ةيدلب يف «لاتسسيرك» ئطاسش نم برقلاب

ءابولإ إذهب تايفولإو تاباسصإلإ نم ابيهر ابسسن مويلإ يف لجت يتلإ مهدÓبب كتف يذلإ «انوروك» صسوريف لوه
.ماقرألإ رخآإ قفو ،يفوتم فلآإ01 يبوروألإ دلبلإ إذه يف اهاياحسض ددع زواجت يذلإ

ةعاسشإإ رسشن ةمهت هل تهجو
صساسسملإ اهنأاسش نم ةبذاك

ةينطولإ ةحلسصملاب
تاطحم قلغ ةعاسشإا جورم عاديإا
تقؤوملا سسبحلا ةمسصاعلاب دوقولا

،صسمأإ لوأإ ءاسسم تردسصأإ
صسبحب إرمأإ ةديلبلإ ةمكحم
تاعاسشإإ رسشن ةمهتب صصخسش
لسصإوتلإ عقإوم ربع ةبذاك
قلغ اهدافم يعامتجلإ
تاطحمل ةيمومعلإ تاطلسسلإ
،ةمسصاعلإ يف نيزنبلإ

نم تإروسشنمل ةياعدلإو
ةحلسصملاب صساسسملإ اهنأاسش
.ةينطولإ

صسلجمل نايب يف ءاجو إذه
هيلع تعلطإإ ،ةديلبلإ ءاسضق
يدسصتلإ راطإإ يف» ،«مÓسسلإ»
ربع ةبذاكلإ تاعاسشإÓل
،يعامتجلإ لسصإوتلإ عقإوم
ةباين مامأإ ميدقت مت
ةمكحم ىدل ةيروهمجلإ
نم (صس.صس) وعدملإ ةديلبلإ

ةيلو نمأإ حلاسصم فرط
هرسشنل كلذو ،رئإزجلإ
مايق اهدافم تاعاسشإإ
ذاختاب دÓبلل ايلعلإ تاطلسسلإ

ةيلوب يلكلإ رجحلإ رإرق
إذكو ةمسصاعلإ رئإزجلإ
نيزنبلإ تاطحم قÓغإإ

،«يراجلإ ليرفأإ1 نم ةيإدب
تمت هنأإ ردسصملإ فاسضأإو
ةمهتب مهتملإ ةعباتم
راظنأل صضرعلإو عيزوتلإ
ةياعدلإ صضرغب روهمجلإ
صساسسملإ اهنأاسش نم تإروسشنمل
إريسشم ،ةينطولإ ةحلسصملاب
نم هبإوجتسسإ دعب هنأإ ىلإإ

ردسصأإ قيقحتلإ يسضاق فرط
صسبحلإ نهر هعإديإاب إرمأإ
.تقؤوملإ

ط.ةراسص

لزانملإ ىلع وطسسلإ يف ةسصتخم رإرسشأإ ةعامج راطإإ يف نوطسشني
ةيذغأاو ةيلزنمورهك ةزهجأا اوقرسس سصاخسشأا8 فيقوت

ةمسصاعلاب «نارفازام» قدنف نم يناوأاو
ة˘يلو ن˘مأا ح˘لا˘سصم تج˘لا˘ع
عو˘˘ب˘˘سسألا ر˘˘ح˘˘ب ،ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ن˘˘يو˘˘كت ة˘˘ي˘˘˘سضق ،طرا˘˘˘ف˘˘˘لا

با˘˘كترل رار˘˘سشأا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘˘ج
لخاد نم ةفوسصوملا ةقرسسلا
عاطقب نئاكلا يمومع قدنف
ةيرادإلا ةعطاقملا سصاسصتخا
رجحلل سصسصخملاو ةدلارزل
،ةبكرم راسضحتسساب يحسصلا

،ة˘قور˘سسم ءا˘ي˘سشأا ءا˘ف˘˘خإا ع˘˘م
،روزملا لام˘ع˘ت˘سساو ر˘يوز˘ت˘لا

سصاخسشأا8 في˘قو˘ت م˘ت ا˘م˘ك
.مهيف هبتسشم
رسصانعل ةيرود تتغابو اذه
ةطر˘سشل˘ل ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا ة˘قر˘ف˘لا
رسصانع ،مداخ رئب ةيئاسضقلا

ة˘˘ي˘˘˘مار˘˘˘جإلا ة˘˘˘كب˘˘˘سشلا ن˘˘˘م

ددسصب م˘هو ،ر˘كذ˘لا ة˘ف˘لا˘سسلا
ةنحا˘سش ن˘م تا˘قور˘سسم ل˘ق˘ن
د˘ع˘بو ،ة˘ي˘حا˘ي˘سس ةرا˘ي˘سس ى˘لإا
ن˘م د˘كأا˘ت˘ل˘ل م˘ه˘ن˘م بر˘ق˘ت˘˘لا

ردسصم ةبقارم نمو مهتيوه
ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘لو˘˘ق˘˘ن˘˘م˘˘لا ءا˘˘ي˘˘˘سشألا
لحم اهنأا نيبت ،ن˘ي˘ت˘ب˘كر˘م˘لا

قد˘ن˘ف ن˘م ة˘قر˘سس تا˘ي˘ل˘م˘˘ع
لابقتسسل سصسصخم يمومع
تاءارجإلا راطإا يف نينطاوم
رجحلا يف ةلثمتملا ةيئاقولا
رو˘ف˘لا ى˘ل˘ع م˘ت˘ي˘ل ،ي˘ح˘سصلا

ة˘طو˘ب˘سضم˘لا ءا˘ي˘سشألا ز˘ج˘˘ح
رقمل مهيف هبت˘سشم˘لا دا˘ي˘ت˘قاو
ةطر˘سشل˘ل ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا ة˘قر˘ف˘لا
لا˘˘م˘˘كت˘˘˘سسل ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سضق˘˘˘لا
تح˘م˘سس ي˘ت˘˘لا تا˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا

نم ىرخأا رسصانع5 فيقوتب
اودا˘ت˘عإا ة˘ي˘مار˘جإلا ة˘كب˘˘سشلا
،لزا˘˘ن˘˘م˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع و˘˘˘ط˘˘˘سسلا

ة˘ي˘فا˘سضإا ءا˘ي˘سشأا عا˘جر˘ت˘˘سساو
،قد˘˘ن˘˘ف˘˘لا تاذ ن˘˘˘م تقر˘˘˘سس
تاز˘ي˘ه˘ج˘ت ةد˘ع ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت
تاسشاسش اهنم ،ةيلزنمورتكلإا
ر˘ي˘ب˘كلا م˘ج˘ح˘لا ن˘˘م زا˘˘ف˘˘ل˘˘ت
ةي˘لز˘ن˘م ي˘ناوأا ،ط˘سسو˘ت˘م˘لاو
ة˘˘سشر˘˘فأا ،ل˘˘كألاو خ˘˘ب˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘ل
م˘يد˘ق˘ت م˘ت ه˘ي˘ل˘عو ،ة˘ي˘ط˘غأاو
ل˘˘ي˘˘كو ما˘˘مأا ن˘˘ي˘˘فو˘˘قو˘˘م˘˘˘لا
ايميلقإا سصتخملا ةيروهمجلا
سسبح˘لا م˘ه˘عاد˘يإا˘ب ر˘مأا يذ˘لا
.تقؤوملا

ب.نيرسسن
ز˘˘كار˘˘مو تا˘˘˘عا˘˘˘ق تق˘˘˘ل˘˘˘ت
ح˘˘لا˘˘سصم˘˘ل˘˘ل تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لا
ةماعلا ةير˘يد˘م˘ل˘ل ة˘ط˘سشن˘لا
لÓ˘˘خ ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا ن˘˘˘مأÓ˘˘˘ل
ة˘ن˘سسلا ن˘م لوألا ي˘ثÓ˘ث˘˘لا
ةملاكم230305 ةيراجلا

رسضخألا مقرلا ربع ةيفتاه
ة˘˘˘˘طر˘˘˘˘سش م˘˘˘˘˘قرو «8451»
اذكو «401» ،«71» ةدجنلا
.ةيفتاهلا تلوحملا

تا˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سصحإلا تعزو˘˘˘تو
هب دافأا ام بسسح ،ةلجسسملا
ةماعلا ةيريدملا نايب سسمأا
ى˘˘ل˘˘ع ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا ن˘˘˘مأÓ˘˘˘ل
ر˘ب˘ع ة˘م˘لا˘˘كم563212
،8451 ر˘˘˘˘سضخألا م˘˘˘˘قر˘˘˘˘˘لا

ةملاكم513041 اذ˘˘˘˘كو
،71 ةدجنلا ةطرسش مقر ربع

623031 بنا˘˘˘˘˘˘˘˘ج ى˘˘˘˘˘˘˘˘˘لإا
تلو˘ح˘م˘لا ر˘ب˘ع ة˘م˘˘لا˘˘كم
هذ˘ه تل˘˘م˘˘سشو.ةيفتاهلا
يتلا ،ةيفتاهلا تا˘م˘لا˘كم˘لا
لÓ˘خ ا˘ه˘ت˘ي˘ب˘لا˘˘غ تل˘˘ج˘˘سس
رهسش ن˘م ر˘ي˘خألا عو˘ب˘سسألا
عيباسسأاو ي˘سضا˘م˘لا ير˘ف˘ي˘ف
،ي˘سضق˘ن˘م˘لا سسرا˘م ر˘˘ه˘˘سش
تفرع يتلا ةلحرملا يهو
ي˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا ة˘˘ياد˘˘˘ب
بلط45174 ،ي˘ئا˘˘قو˘˘لا
58904 ،ةد˘˘˘ج˘˘˘نو ل˘˘˘خد˘˘˘ت

،ةد˘˘عا˘˘سسم م˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت بل˘˘˘ط
غيلبتلل ةم˘لا˘كم36383و
Óسضف ،رورملا ثداوح نع
ةملاكم02832 ن˘˘˘˘˘˘˘˘ع
.مئارجلا نع غيلبتلل

ر.رجاه

يئاقولإ يحسصلإ رجحلإ ةرتف قÓطنإ ذنم تلجسس اهبلغأإ

فلأا005 نم ديزأا ىقلتي ينطولا نمألا
0202 ةيادب ةيفتاه ةملاكم

جد0002 ةئف نم اهلك جد فلأإ611 اهتميق تغلب
ةنتابب لوادتلل اهحرطل ةروزم دوقن لقن ةيلمع طابحإا

ةيميلقإلا ة˘قر˘ف˘لا دار˘فأا ط˘ب˘حأا
تنÓسسكا˘ت˘ب ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل
دسصق لقن ةيلمع ،ةنتاب ةيلوب
ةئف نم ةروزم دوقنل جيورتلا

ـب ةيلا˘م˘جإا ة˘م˘ي˘ق˘ب جد0002
سصخ˘˘سش ىد˘˘ل جد ف˘˘لأا611
اهحر˘ط˘ل ل˘ق˘ن˘ت˘لا دد˘سصب نا˘ك
.ةيقي˘ق˘ح دو˘ق˘ن˘ب ا˘ه˘لاد˘ب˘ت˘سساو
ى˘ل˘ع ءا˘˘ن˘˘ب تم˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

جيورتب ديفت ةدكؤوم تامولعم
طاقن عسضو متيل ةروزم دوقن
فيقوت نم نكم امم ةبقارم
قيرطلا ىلع اهسشيتفتو ةرايسس
نيب طبارلا04 مقر يئلولا

ة˘يد˘ل˘بو ن˘يوا˘˘ب˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ت ة˘˘ير˘˘ق
ر˘ي˘غ ق˘˘ير˘˘ط˘˘لاو تنÓ˘˘سسكا˘˘ت
ة˘ير˘ق ى˘˘لإا يدؤو˘˘م˘˘لا م˘˘قر˘˘م˘˘لا
85 ى˘ل˘ع رو˘ث˘˘ع˘˘لاو سسد˘˘يد˘˘ب
،ج.د0002 ة˘˘ئ˘˘ف ن˘˘م ة˘˘قرو
قئاسسلا سسبÓمب ماكحإاب ةأابخم
.ةنسس94 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘˘لا

سصح˘ف˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ب˘˘تو
اهنأاب ةيدقنلا قاروأÓل يلوألا

ينعملا دايتقا مت هيلعو ،ةروزم
لا˘م˘كت˘سسل ة˘قر˘ف˘لا ر˘ق˘م ى˘لا
سشيتفت متيل ،قيقحتلا تاءارجإا

ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا د˘ع˘ب ه˘لز˘˘ن˘˘م
ةيروه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو ن˘م نذإلا

مÓعإا زاهج زجحو ،سصتخملا
.ةعباطو ةيزكرم ةدحوو يلآا

،هر˘كذ ق˘ب˘سس ا˘م ءو˘سض ى˘ل˘˘عو
كردلل ةيميلقإلا ةقرفلا تحتف
اقيقحت تنÓ˘سسكا˘ت˘ب ي˘ن˘طو˘لا

ةيدقن قاروأا ريوزت ةيانج لوح
حرط ةحنجو (ةيرئازج ةلمع)
د˘سض لواد˘ت˘˘ل˘˘ل ةروز˘˘م دو˘˘ق˘˘ن
تحت هعسضو مت يذلا ينعملا
اع˘ب˘ت ر˘ظ˘ن˘ل˘ل ف˘ي˘قو˘ت˘لا ءار˘جإا
ةيروهمجلا ليكو تام˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل
ع˘سضو م˘ت ا˘م˘˘ي˘˘ف ،سصت˘˘خ˘˘م˘˘لا
.يدلبلا رسشحملاب ةبكرملا

يرابج مÓسسإإ



sport@essalamonline.com
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ثـــــب ةدوـــــع اوــــــبقرـت
اـــــبيرق مÓـــسسلا ةاـــــــنق
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417207ددعلإ ^1441 نابعسش61ـل قفإوملإ0202 ليرفأإ90صسيمخلإتامهاصسم
ةريبك ةبسسانم يه ةدلاخلا ةماركلا ةكرعم ىركذ
انتما يانبا نم ءافرسشلاو رارحألا بولق يف سشيعت
اعيمج انبولق يف ةدلاخ ىقبتسس ةبسسانم يهو ةيبرعلا
اذهب زازتعلاو رخفلا يناعم اهلÓخ نم ركذتسسن
يبرعلا سشيجلا هرطسس يذلا ريبكلا ينطولا زاجنإلا
رداوكو ةدايقو يندرألا بعسشلاو ةيمسشاهلا هتدايقب
ةعسصان ةحفسص ةماركلا تناكف ةينيطسسلفلا ةروثلا

لسصاوتلا لÓخ نم حافكلاو نطولا تاحفسص نم
نوسصتو ده˘ع˘لا ى˘ل˘ع ظ˘فا˘ح˘ت ي˘ت˘لا لا˘ي˘جألا ر˘ب˘ع
ءا˘ط˘ع˘لاو دو˘م˘سصلا˘ب ىر˘˘كذ˘˘لا ى˘˘م˘˘ح˘˘تو ة˘˘نا˘˘مألا

تققحت يتلا ةميظعلا تازاجنلا ىلع ظافحلاو
انتما ءانبأا نم ءادهسشلا ءامدب دمعملا خيراتلا اذه ربع
. ةيبرعلا
ىركذ ةبسسانمو ةيبرعلاو ةينيطسسلفلا ةماركلا موي
بع˘سشلا ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م تب˘ثا ي˘ت˘لا ة˘مار˘كلا ة˘كر˘ع˘م
حورلا كلت ةلاسصأا يندرألا بعسشلاو ينيطسسلفلا
ينطولا حافكلا تاونسس ربع تدتما يتلا ةيحافكلا
ةيريهامجلا تابهلاو ةروثلا قيرط ىلع رمتسسملا
اذه نأاب عيمجلل تت˘ب˘ثأا ي˘ت˘لاو ة˘مرا˘ع˘لا ة˘ي˘لو˘ط˘ب˘لا
رارسصإاو ةميز˘ع ه˘ل˘كو ة˘م˘يز˘ه˘لا فر˘ع˘ي ل بع˘سشلا

لا˘سضن˘لاو ةرو˘ث˘لا ق˘ير˘˘ط ى˘˘ل˘˘ع ًا˘˘مد˘˘ق ي˘˘سضم˘˘ل˘˘ل
ةيلوطبلا ةماركلا ةكرعم قيرط ىلعو ءادهسشلاو
يليئارسسإلا لÓتحلا ءاه˘نإاو ر˘سصن˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘ت˘ح
.ةلتحملا ةينيطسسلفلا انسضرأا ىلع مثاجلا
ةيخيرا˘ت˘لا تا˘قÓ˘ع˘لاو ةد˘لا˘خ˘لا ف˘قاو˘م˘لا كل˘ت نا
لب ةفدسصلا ةديلو نكت م˘ل ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘ي˘ندرألا
تناكف لاسضنلا نم ةليوط تاونسس ربع تدسسجت
ةيسصو تلمح يتلا لايجألا ربع لسصاوتت ةلاسسر
تا˘سسد˘ق˘م˘لاو ى˘سصقألا ة˘يا˘م˘˘ح ل˘˘جا ن˘˘م داد˘˘جألا
هذه ناو فيرسشلا سسدقلا يف ةيحسسملاو ةيمÓسسإلا
ينيطسسلفلا بعسشلا خيرات نم ءزج يه ةريسسملا
ة˘كر˘ع˘م ا˘ه˘ن˘ع تر˘ب˘عو ا˘ه˘تد˘سسج ي˘ت˘لا ح˘فا˘كم˘لا
را˘سسم˘لا ي˘ف ر˘ي˘ب˘كلا لو˘ح˘ت˘لا لÓ˘خ ن˘م ة˘˘مار˘˘كلا
يف راسصتنلا زجع نأا دعب يبرعلاو ينيطسسلفلا
تايحسضتلا كلت ناو7691 ماع ةيبرعلا ةقطنملا
قو˘ق˘ح˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘تو ر˘˘سصن˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘ت
ينيطسسلفلا بعسشلا ءان˘بأا ةدو˘ع ي˘ف ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
اهتمسصاعو ةينيطسسلفلا م˘ه˘ت˘لود ة˘ما˘قإاو م˘ه˘ن˘طو˘ل
. فيرسشلا سسدقلا
راسصتنلاب لإا هتنت ملو تأادب لÓقتسسلا ةكرعم نا

ىلع ةدايسسلا ديسسجتو يليئارسسإلا لÓتحلا ءاهنإاو
ةمسصاع سسدقلا اهيف امب نيطسسلف ةلود دودح لماك
تداعأا ةماركلا ةكر˘ع˘م ناو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘لود˘لا
بعسشللو ةيبرعلا ةمأÓل ةماركلاو ةزعلاو رابتعلا
يلÓتحلا يليئارسسإلا فحزلا تفقوأاو ينيطسسلفلا
ناو ندرألا ةسصاخو ةيبرعلا لودلا وحن يعسسوتلا
ةماركلا ةكرعم يف يندرألاو ينيطسسلفلا راسصتنلا
ة˘يو˘ه˘لا د˘ي˘سسج˘˘ت و˘˘ح˘˘ن قÓ˘˘ط˘˘نا ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن Ó˘˘كسش
طاقسسإاو ةدوعلا قح ىلع ظاف˘ح˘لاو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

ةيسسايسسلا تاراسصتنلا قيقحتو نيطوتلا عيراسشم
ةلود نيطسسلف لوبق اهزربأا ناك يتلا ةيسسامولبدلاو
م˘ل˘ع˘لا ع˘فرو ةد˘ح˘ت˘م˘˘لا م˘˘مألا ي˘˘ف بقار˘˘م و˘˘سضع
. اهتارقم يف ينيطسسلفلا
سشي˘ج˘لا ةرو˘ط˘سسأا تم˘ط˘˘ح ة˘˘مار˘˘كلا ة˘˘كر˘˘ع˘˘م نا
دوعيل هب ةميزهلا قاحلإاب رهقي ل يذلا يليئارسسإلا
راسسكنلاو لسشفلاو ةبيخلا لويذ رجي هجاردأا ىلإا

هتو˘ط˘سس تغ˘ل˘ب ا˘م˘ه˘م ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا لÓ˘ت˘حلا ناو
ةدارإا مامأا رهقي فوسس انبعسش قحب هناودعو همئارجو
ناو ينيط˘سسل˘ف˘لا ق˘ح˘لا ةو˘قو يد˘ح˘ت˘لاو دو˘م˘سصلا
ةيبعسشلا هتبه رامغ سضوخي وهو ينيطسسلفلا انبعسش

د˘ي˘ع˘سصت˘لاو ناود˘ع˘ل˘˘ل ىد˘˘سصت˘˘يو ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘م˘˘لا
ناودعلاب ةميزهلا قا˘ح˘لإا ى˘ل˘ع ردا˘ق˘ل ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا

لÓ˘˘ت˘˘حلا تاو˘˘ق ر˘˘حدو ة˘˘ي˘˘با˘˘هرإلا ه˘˘ت˘˘سسا˘˘ي˘˘سسو
ةيناطيتسسلاو ةيركسسعلا هلاكسشأا ةفاكب يليئارسسإلا

ةسسايسس ىلع رسصتنيسسو ةلتحملا يسضارألا ريرحتو
ديوهتلاو ناطيتسسلاو ةيناديملا تامادعإلاو لتقلا

فدهتسست يتلا يرسسقلا ليحرتلاو يقرعلا ريهطتلاو
. ينيطسسلفلا ناسسنإلاو سضرألا
عمتجملا قاطن يف لمعلا ةيمهأا يلع دكؤون اننإا
بع˘سشلا فا˘سصنإاو ه˘تا˘ي˘لوؤو˘سسم ل˘م˘ح˘ت˘ت˘ل ي˘لود˘˘لا
هيلع عقاولا يخيرا˘ت˘لا م˘ل˘ظ˘لا ع˘فر˘ب ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

اهناودع فقول لÓتحلا ةموكح ىلع طغسضلاو
بعسش دسض ةعسشبلا اهمئارجو يركسسعلا اهديعسصتو
ه˘لا˘كسشأا ة˘فا˘كب ا˘ه˘لÓ˘ت˘حا ءا˘ه˘نإاو ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
ةينيطسسلفلا يسضارأÓل ةينا˘ط˘ي˘ت˘سسلاو ة˘ير˘كسسع˘لا
ةينيطسسلفلا ةلودلا ةما˘قإا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا
. ةلقتسسملا

نيطسسلف يف ةنسسحلا اياونلا ريفسس
ةينيطسسلفلا حابسصلا ةديرج ريرحت سسيئر

ةيبرعلا ةمأÓل قرسشŸا خيراتلا ةماركلا ةكرعم
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تلسصح ةيملاعلا ةحسصلا ةمظنم ريراقت نمسض
يتلا تاءارجإلا فينسصت ىلع رخف لكبو نيطسسلف
يلولا ةبترملاب ةينيطسسلفلا ة˘مو˘كح˘لا ا˘ه˘تذ˘خ˘تا

يف رارمتسسلا ةرورسض يلا انعفدي اذهو ايملاع
نم ديزملا ذاختا ربع اهزيزعتو ةلوذبملا دوهجلا
جرخت ل نا لجا نم ةبعسص تناك ولو تاءارجإلا
ىلع ظافحلا لجا نمو ةرطيسسلا تحت نم روملا
يتلا تابقعلاو تاقيعملا لك مغر يحسصلا ماظنلا
 .لÓتحلا تاطلسس اهذختت

دمعتت لÓتحلا تاطلسس نا احسضاو تاب دقل
ملو ينيطسسلفلا قطانملا يف انوروك سسوريف رسشن
ةينيطسسلفلا ةطلسسلا دعاسست وا قÓطإلا ىلع ِدبت
تماقو لامعلا ىلع تقبأا لب ءابولا ةحفاكم يف
ةنياعم وا مهل جÓعلا ميدقت نود مهكرتو مهليحرتب

ةعبتملا ةيلودلا تاءارجإÓل اقفو مهسصحفو مهتلاح
م˘ه˘كر˘تو ىر˘سسألا سصح˘ف مد˘ع ا˘سضيا د˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘تو
موقت لباقملا˘بو لو˘ه˘ج˘م˘لا م˘هر˘ي˘سصم نو˘ه˘جاو˘ي
اهنوجسس يف نيلقتعملاب جزلاو تلاقتعا ةلمحب
ي˘لا ةو˘ق˘لا˘ب ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا سضر˘ع˘˘تو
عا˘˘ب˘˘تا نود لÓ˘˘˘ت˘˘˘حلا دو˘˘˘ن˘˘˘ج ع˘˘˘م كا˘˘˘كت˘˘˘حلا

د˘م˘ع˘ت˘ت ثي˘ح ة˘ي˘ب˘ط˘لا ر˘ي˘يا˘ع˘م˘لاو تا˘ف˘سصاو˘م˘لا
ةمئاقلا اهتسسايسس رارمتسساو نينطاوملاب كاكتحلا

نم نيذلا اهدونج لبق نم ةليللا تامهادملا ىلع
انوروك سسوريفب نيبا˘سصم او˘نو˘كي نا ل˘م˘ت˘ح˘م˘لا

نيل˘ق˘ت˘ع˘م˘ل˘ل ىود˘ع˘لا ل˘ق˘ن˘ب نو˘مو˘ق˘ي ي˘لا˘ت˘لا˘بو
هذ˘˘ه نا ة˘˘˘سصا˘˘˘خو ر˘˘˘سشا˘˘˘ب˘˘˘م ل˘˘˘كسشب م˘˘˘هر˘˘˘سسأاو
كلت ناو رارمتسسÓل رربم يا اهل سسيل تلاقتعلا
ىلع ةمئاقلا اهتسسايسسو ةيليئارسسلا تاءادتعلا
ا˘ح˘سضا˘ف ا˘كا˘ه˘ت˘نا ل˘كسشت تلا˘ق˘ت˘علا رار˘م˘ت˘سسا
ةيلودلا تامظنملا ى˘ل˘ع تا˘بو ي˘لود˘لا نو˘نا˘ق˘ل˘ل
بي˘ل˘سصلاو ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا ة˘ح˘سصلا ة˘م˘ظ˘ن˘م ة˘سصا˘خو
لجا نم لÓ˘ت˘حلا ىد˘ل ل˘خد˘ت˘لا ي˘لود˘لا ر˘م˘حألا

لزانمل ةيليللا تامهادملاو ةسسايسسلا هذه فقو
لمعلاو ةلتحملا سسدقلا يف ةسصاخو نينطاوملا

حار˘سس قÓ˘طإل لÓ˘ت˘حلا ى˘ل˘ع ط˘˘غ˘˘سضلا ى˘˘ل˘˘ع
ريسسألا ةسصاخو نيينيطسسلفلا يسضرملا ىرسسألا
يناعي يذلاو انسس نيلقتعملا ربكا يكبوسشلا داؤوف
رطخلاب ةددهم تتاب هتايح ناو ةددعتم سضارمأا نم
نيناجسسلا طاسسوأا يف انوروك ءابو راسشتنا دعب
 .نيينيطسسلفلا نيلقتعملا سضعبو

تاسسسسؤوملاو تائيهلا ذختت نا مهملا نم تابو
تاسسسسؤومو ةيسسايسسلا تاميظنتلاو ةينيطسسلفلا
تاءارجإلاو دوهجلل امعاد افقوم يندملا عمتجملا
سسي˘ئرو ،سسا˘ب˘ع دو˘م˘ح˘م سسي˘ئر˘لا ا˘هدو˘ق˘ي ي˘ت˘˘لا
ينيطسسلفلا بعسشلا ةيامحل ةيتسشا دمحم ءارزولا

معدو ةيناسسنإلا ددهي يذلا انوروك ءابو رطخ نم
ةموكحلا اهتذختا يتلا ةيئانثتسسلا تاءارجإلا كلت
ينيطسسلفلا عمت˘ج˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح ا˘ه˘نأا˘سش ن˘م ي˘ت˘لاو
دو˘ه˘ج يا د˘ي˘حو˘ت ن˘م د˘˘ب لو نا˘˘كسسلا ة˘˘ح˘˘سصو
ة˘ير˘سشب˘لاو ة˘يدا˘م˘لا تا˘نا˘كمإلا ة˘فا˘ك ر˘ي˘˘خ˘˘سستو
ةماعلا ةحسصلا ةيامحو انوروك سسوريف ةهجاومل
عيمجلا نواعتو ريوطت ةيمهأاو نيطسسلف ةلود يف
ل قايسسلا اذه يفو ةيعوطتلا دوهجلا ةفاك زيزعتل
لامعألا لاجرو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا تا˘ي˘لا˘ج˘لا ن˘م د˘ب
قودنسص) معد تاتسشلاو نطولا يف نيينيطسسلفلا

اهدوهج ةدناسسمل ةموكحلا هتأاسشنأا يذلا (زع ةفقو
هذه يف ةمزÓلا ةيبطلا تامزلتسسملا ريفوت يف
نماسضتو نواعتو فتاكت ىلإا جاتحت يتلا فورظلا

دجاوت امنيأا ينيطسسل˘ف˘لا بع˘سشلا تا˘عا˘ط˘ق ة˘فا˘ك
ةيرسشبلا ةميقلاو ةحسصلاو ةمÓسسلا ىلع ظافحلل

 .ةينيطسسلفلا
بع˘سشلا خ˘يرا˘ت ن˘م ة˘م˘ه˘˘م ة˘˘ل˘˘حر˘˘م ي˘˘ف ا˘˘ن˘˘نإا

بلاكتو تاعارسصلا كلت لظ يفو ينيطسسلفلا
ىلع هناودع رارمتسساو ةيعمقلا هتزهجأاو لÓتحلا
عمتجملا نم بولطملا تاب ينيطسسلفلا بعسشلا
ةيلوؤوسسملا لمحتب هتاناملربو هتاسسسسؤومو يلودلا
ع˘سشبأا ه˘جاو˘ي يذ˘لا ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘˘سشلا ها˘˘ج˘˘ت
ى˘ل˘ع ط˘غ˘سضلاو ءا˘بو˘˘لاو لÓ˘˘ت˘˘حلا تا˘˘سسا˘˘ي˘˘سس
نم ه˘تاءار˘جإاو ه˘ت˘سسا˘ي˘سس ن˘ع ف˘قو˘ت˘ل˘ل لÓ˘ت˘حلا
نع جارفإلاو توي˘ب˘لا مد˘هو نا˘ط˘ي˘ت˘سساو لا˘ق˘ت˘عا
قح هجو ريغب اهترداسص يتلا ةينيطسسلفلا لاومألا

ىل˘ع ط˘غ˘سضلاو ةز˘غ عا˘ط˘ق ن˘ع را˘سصح˘لا ع˘فرو
ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا دو˘˘ه˘˘ج ة˘˘ل˘˘قر˘˘ع ف˘˘قو˘˘ل لÓ˘˘˘ت˘˘˘حلا
اهتيلوؤوسسم لمحتو ءابولا ةهجاوم يف ةينيطسسلفلا

هاجتو نيينيطسسلفلا لا˘م˘ع˘لا ها˘ج˘ت لÓ˘ت˘حا ةو˘ق˘ك
 .سسدقلا ةنيدم يف انلهأا

نيطسسلف يف ةنسسحلا اياونلا ريفسس
ةينيطسسلفلا حابسصلا ةديرج ريرحت سسيئر

 «›Óتحلا انوروك ءابو» نم ينيطسسلفلا بعسشلا ةيامح
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ناسسنلا قوقحل وروت دهعم ريرقت دمتعا
ة˘م˘كح˘م˘لا ى˘لا ه˘مد˘ق يذ˘لا ة˘قر˘ح˘م˘˘لاو
تافارخلاو معازملا ىلع ةيلودلا ةيئانجلا

ركب داؤوف يسضاقلا هربتعاو همسسا لدي امك
نومسضمو ينو˘نا˘ق˘لا قا˘ط˘ن˘لا ن˘ع جرا˘خ
ةرئادلل مدقت نا بجي يذلا تاظحÓملا
ىوسس لوانتي مل ذا ،ةمكحملاب ةيديهمتلا

ليئارسسا تاداي˘ق ى˘ل˘ع ة˘ق˘ف˘سشلا ة˘لوا˘ح˘م
ملو نيطسسلف يف مئارجلا عسشبأل ةبكترملا
يتلا ةرسشا˘ب˘م˘لا بر˘ح˘لا ة˘م˘ير˘ج لوا˘ن˘ت˘ي
يتلاو ماعلا يعدملا بتكم اهنع ثدحتي
تانطو˘ت˘سسم˘لا ن˘م ن˘ي˘ي˘ند˘م˘لا ل˘ق˘ن ي˘ه
 .برح ةميرج اهتاذ دحب يه يتلاو
ةماعلا ةيعدملا يدوه˘ي˘لا د˘ه˘ع˘م˘لا بتا˘ع
ىلع اهريرق˘ت˘ب ا˘هدا˘م˘ت˘عل ادو˘سسن˘ب و˘تا˘ف
ة˘˘سشقا˘˘ن˘˘م˘˘ل ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا م˘˘˘ملا ردا˘˘˘سصم
ةيئانجلا ةمكحملل يميلقلا سصاسصتخلا
تاو˘سصا كا˘˘ن˘˘ه نا ر˘˘ب˘˘ت˘˘عا ذا ،ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا

بسسنب ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ي˘ف ة˘يوا˘سست˘م
رابتعاب ،اهيلع دامتعلا بجي ل ةتوافتم
نواعتلا ةم˘ظ˘ن˘م ي˘ف ة˘لود65 كا˘ن˘˘ه نا
لودلا ةعماج يف ةلود12 و يمÓسسلا
ةيبلاغلا ةزاحنم ريغ ةلود911و ،ةيبرعلا

 .ليئارسسا دسض اهنم
ةيعمجلل ًارارق72 كانه ناك9102 يف
ليئار˘سسا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ن˘م %76 زكر˘ت ة˘ما˘ع˘لا

ةيع˘م˘ج˘لا ن˘م ًارار˘ق007 ناو ،ا˘˘هد˘˘˘حو
نيدي لو اهدحو ل˘ي˘ئار˘سسا ن˘يد˘ي ة˘ما˘ع˘لا

مملا نا دهعملا ربتعا انه نمو ،سسامح
ناو ،عاز˘ن˘لا فار˘طا ي˘ن˘ع˘ت ل ةد˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
ءاربخ وا ةاسضق اوسسيلو لود مه ءاسضعلا
زوجي ل يلاتلابو ،ني˘ل˘ق˘ت˘سسم ن˘ي˘ي˘نو˘نا˘ق
عير˘سشت˘لا ي˘ف ا˘هردا˘سصم ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘علا

نيناوقلا نسس ىلع ةردقلا اهل سسيل اهنوك
 .طقف تايسصوتلا ميدقتب امنا

تارارقلا بلغا نا ىلا دهعملا راسشا امك
متي مل ةماعلا ة˘ي˘عد˘م˘لا ا˘ه˘تد˘م˘ت˘عا ي˘ت˘لا
ىوسس نيفرطلا لبق ن˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ع ق˘فاو˘ت˘لا
ىلع ير˘ج˘ي يذ˘لا833 و242 رارق˘لا
اماو ،نيفرط˘لا ع˘م سضوا˘ف˘ت˘لا ا˘م˘ه˘سسا˘سسا
،ةفئاز يه اهدامتعا مت يتلا تارارقلا ةيقب
مل اهنم65 ،ًارارق85 ىلع دامتعلا مت ذا
ثي˘ح ،ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع ءارلا ق˘˘فاو˘˘ت˘˘ب د˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘ت
ةدحتملا تايلو˘لاو ل˘ي˘ئار˘سسا تسضر˘ت˘عا
 .اهنم82 ىلع ةيكريملا
لدجلا يف رارمتسسلا نا Óًئاق دهعملا عبات

بعسشلا قح»و «ليئارسسا ةلود » مايق لوح
نم ًايفاك سسيل ناك دوجولاب «يدوهيلا
ليلدلاب ،ةدحتملا ممÓل ةماعلا ةيعمجلا
نم ًايسسامولبد ًادييأات ليئارسسا قلت مل اهنا

ىلعو ،ةماعلا ةيعمجلا يف ءاسضعلا لك
يذلا ينويهسصلا رارقلا ءاغلا نم مغرلا
،1991 ماع ةيرسصنع˘لا˘ب ل˘ي˘ئار˘سسا م˘ه˘ت˘ي
يتلا ةدحتمملا ممÓل ةعباتلا ةنجللا يفف
،ةماعلا ةيعمجلا نم ةلود52 نم تنوكت
عم ةيسسامولبد تاقÓع مقت مل اهنم11

ةنجللا هذه ىعرت ماع لك يفو ،ليئارسسا
بع˘سشلا ع˘م ن˘ما˘سضت˘ل˘ل ي˘م˘لا˘ع˘لا مو˘ي˘˘لا
عفر متيو ،ميسسقتلا ىركذ يف ينيطسسلفلا
 .يليئارسسلا ملعلا نود ينيطسسلفلا ملعلا
بلغا نا ىلا ًاتفل هريرقت دهعملا عبات
ى˘ل˘ع مو˘ل˘لا ع˘˘سضت ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا تارار˘˘ق˘˘لا
ينيطسسلفلا بعسشلا قيقحت مدعل ليئارسسا

ناسسنلا قوقح سسلجم نا امك ،هريسصم
ليئارسسل سضراعم ةدحتملا ممأÓل عباتلا
ليئارسسا نا عباط يطعي كلذ لك ،ًاسضيا

ام ينيطسسلفلا بعسشلا قوقحل ةكهتنم
عور˘سشلا ل˘ب˘ق ق˘ب˘˘سسم م˘˘كح ى˘˘لا يدؤو˘˘ي
 .قيقحتلاب
ماعلا يعدم˘لا بت˘كم نا د˘ه˘ع˘م˘لا ر˘ب˘ت˘عا
دمتعا اذا ةيناسسنلا نم ةيناسسنلا درجي

م˘مÓ˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا تارار˘ق ى˘ل˘˘ع
نيب قيسسنتلا يغبني هنا راسشا ذا ،ةدحتملا
نيينيط˘سسل˘ف˘لا ل˘ت˘قو يدو˘ه˘ي˘لا خ˘يرا˘ت˘لا
«ءادتعلا» نا ثيح ،دوهيلا نينطوتسسملل
كاهتناو نيطسسلف لافطا ىلع ينيطسسلفلا
مل نيينيطسسلفلا قوقحل ني˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ةيعدملا  ريرقت يف رابتعلا نيعب ذخؤوي
نع ديحولا لوؤوسسملا نا ربتعاو ،ةماعلا
سضغم ،ليئارسسا وه ينيط˘سسل˘ف˘لا ز˘ج˘ع˘لا
عنم يذلا وه ينيطسسلفلا نا نع رظنلا
 .هريسصم قيقحت نم يدوهيلا بعسشلا

وروت دهعم ىلع ركب داؤوف يسضاقلا دري
ة˘م˘كح˘م˘لا نا Óً˘ئا˘˘ق نا˘˘سسنلا قو˘˘ق˘˘ح˘˘ل

نم ةقثبنم ةمكحم يه ةيلودلا ةيئانجلا
مل اذإاف ،ةدحتملا ممÓل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
ًاينمتم ،مكحت رارق يأابف اهتارارقب مكحت
هبجعي نوناقب مدقت دق دهعملا ناك ول
يذلا نا ىلا اريسشم ،ةمكحملا هب مكحتل
لÓ˘ت˘˘حا ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف ي˘˘ف ل˘˘سصح˘˘ي
عيطتسسي ل برح مئارجو تانطوتسسمو
يليئارسسلا لÓتحلا ئربي نا نوناق يا

ي˘ف تدا˘م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ح˘قو˘لا ه˘لا˘˘م˘˘عا ن˘˘م
يا عيطتسست ل يلاتلابو ،ةريخلا تارتفلا
ىلع قفاوت وا رقت نا اهسسفن مرتحت ةلود
ة˘˘ب˘˘ح˘˘م سسي˘˘ل ،ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسا ه˘˘ل˘˘ع˘˘ف˘˘˘ت ا˘˘˘م
نكلو مهيلع ةقفسشلا وا نيين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا˘ب

،ةيلودلا نيناوقلا يف كلذ ثركت ل يك
اهلتحا اذا لÓتحل ةيعرسش يطعت ل يكو
 .ام ًاموي

دهعملا نا ،Óًئاق ركب داؤوف يسضاقلا عباتي
ةيعمجلا نم رارق007 كانه نأاب فرتعي
ظعتي نا لد˘ب˘ف ،لÓ˘ت˘حلا ن˘يد˘ي ة˘ما˘ع˘لا
هديزت ل ،ةيئاوسشع تاماهتا ءاقلإاب موقي
،تارارقلا هذه قيبطت مدعل ةنادا ىوسس
ىلا ادانتسسا هت˘ي˘عر˘سش مد˘ع ى˘ل˘ع د˘كؤو˘يو
 .ةيلودلا تارارقلاو ةيعرسشلا
دهعملا ريرقت نا ركب داؤوف يسضاقلا ربتعي
تادايق ىلع ةقفسشلا ةلواحمل لا سسيل
ادسساح ،برح مئارج نيبكترملا ليئارسسا
ن˘ما˘سضت ى˘ل˘ع ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘سشلا
˘مو˘ي لÓ˘خ ن˘م ه˘ع˘م ي˘لود˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا

قحلا ةيار ًاعفار ،هعم يملاعلا نماسضتلا
ميقت ول ًاينمتم ،يني˘ط˘سسل˘ف˘لا م˘ل˘ع˘لا و˘هو
،هعم ةيسسامولبد تاقÓع ىرخلا لودلا

لماعتلاو تانطوتسسملاب لودلا فارتعاو
ل اذه لك .ةيعرسش اهسساسسا ىلع اهعم
ه˘كسسم˘ت˘ب ًا˘ن˘ي˘ق˘ي لا ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا د˘يز˘ي
ل˘ملا ه˘ي˘ط˘ع˘˘يو ة˘˘ق˘˘ح˘˘م˘˘لا ه˘˘ت˘˘ي˘˘سضق˘˘ب

 .ةعطاقملا تÓمح لامكتسسل
نكي مل اذا هنا ركب داؤوف يسضاقلا راسشا
ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت مد˘˘ع ن˘˘ع لوؤو˘˘سسم لÓ˘˘ت˘˘حلا
نوكي نمف هريسصم ينيطسسلفلا بعسشلا

لوؤو˘˘سسم˘˘لا و˘˘ه لÓ˘˘ت˘˘حلا نا ،ًلوؤو˘˘˘سسم
اهلتحي يتلا سضرلا نع لولا رسشابملا

ى˘˘ل˘˘عو ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ة˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م˘˘لا بج˘˘˘يو
ىلع نيينيطسسلفلا ءاد˘ت˘عا ا˘ماو،ا˘ه˘نا˘كسس
ةفارخ ىوسس تسسيل نيين˘ي˘ط˘سسل˘ف لا˘ف˘طا
مك ًايسسانتم ،هسسفن ةئربتل دهعملا اهعدتبي
ةجيتنو ،لÓتحلا ةجيتن لتق لفط نم
.نييندملا ىلع يليئارسسلا فسصقلا
لزه ىلع ادكؤوم ركب داؤوف يسضاقلا يهني
ة˘م˘كح˘م˘لا ما˘ما ي˘ل˘ي˘ئار˘سسلا ف˘˘قو˘˘م˘˘لا
لو ًانوناق سشقا˘ن˘ي ل ،ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لا

ةراثاو ةقفسشلا باب نم سشقاني لب ،ُاقوقح
ن˘ي˘ناو˘ق˘˘لا ل˘˘ك ار˘˘كن˘˘ت˘˘سسم ،ف˘˘طاو˘˘ع˘˘لا

 .ةيلودلا تارارقلاو
 ركب داؤوف يسضاقلا
 تاعزانملا ةيوسستل ةيلودلا ةمكحملا

 بر◊ا يمر‹ ىلع ةيلودلا ةيئان÷ا ةمكÙا ةقفسش لينل لسسوتو لوسست لا سسيل
ةقرÙإو ناسسنلإ قوق◊ وروت دهعمريرقت :ركب دإؤوف يسضاقلإ
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لايخلا يحو نم اهتياهنو ةيقيقح اهتيادب..«يبلق نينج» ةسصق

انوروك ةحئاج ةهجاوŸ تايدلبلا فلتخÃ ةلشصاوتم شسيشسحتلاو ميقعتلا تÓمح

رج◊اب نيدوجوŸا ÚبÎغŸا ىلع فحاسصŸا نم تائŸا عيزوت
ناسسملت ‘ قدانفلاب يحسصلا

ريوطتب ةمتهم ةيزيفحت ةثدحتم «نكت ل وأا نك» ةركف ةبحاشص ىلفدلا نيع ةيلو نم ةنشس61 يقرز ىنبل
.ناطرشسلا ةبراحم ةيعمج ءاشضعأا نم وشضعو ،تاذلا

ةركف ةدلو نع انيثيدح
،اهنمز ،كدنع ةباتكلا

؟اهفورظ ،اهقايشس
يد˘ن˘ع ة˘با˘ت˘كلا ةر˘كف ةدلو

سضح˘م˘ب ي˘ن˘با˘سصأا سسو˘˘ه ي˘˘ه
اهفرظ ناك ،ي˘ت˘عا˘ن˘قو ي˘تدارإا
.يتايح تريغ ةلسشاف ةبرجت

كتباتكب قلعتي اميف
Ÿكترشضح له كفلؤو
مث لوأا ةباتكلا ةركف

مأا ،ايناث ةباتكلا عوشضوم
يذلا وه عوشضوŸا نأا

ةباتكلا ¤إا ِكعفد
؟هلوح

مث ةبات˘كلا ةر˘كف ي˘ن˘تر˘سضح
ا˘˘ي˘˘نا˘˘˘ث ة˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘كلا عو˘˘˘سضو˘˘˘م
ل˘جأا ن˘م ي˘م˘ل˘ق˘ب ي˘˘حو˘˘ت˘˘سسأل
.ةركفلا ليسصوت

باتكلا نِم نَم
ءايحألا Úيرئاز÷ا
امو مهتاباتك كبجعت
مهدنع ةباتكلا تازي‡

؟كرظن ‘
نييرئازجلا باتكلا عورأا نم

يمناغ˘ت˘سسم مÓ˘حأا م˘ه ءا˘ي˘حألا
تازيمم نم ،يمسشاهلا ةكيلمو
يه يرظن يف مهدنع ةباتكلا
لقعلا ةفاقث مث ةيهلإلا ةبهوملا
.عسساولا

Ÿو ىنبل بتكت اذاŸ؟ن
ليسصوت لجأا نم ىنبل بتكت

عمتجم ىلإا اهبراجتو اهراكفأا
.ماهلإلا نم ولخي داك

لوأا يبلق Úنج
نأا نكÁ له ،كترادشصإا

،زجنŸا اذه نع انيثد–
فدهلاو ةيمشستلا ببشسو

؟اهنم
نينج» باتكلا ةيمسست ببسس

فور˘ظو ءاو˘ت˘حلا و˘ه «ي˘ب˘ل˘˘ق

يوتحي ثيح ةي˘سسا˘ق˘لا ة˘سصق˘لا
،يتركاذ يف تدرو ءامسسأا ىلع
بابسسأا ةدعل عونلا اذه ترتخا
لايخ˘لا˘ب د˘ي˘ق˘ت˘لا بن˘ج˘ت ا˘ه˘لوأا

ًاثحب نيناوقلا لك نم ررحتلاو
كل˘م˘˘ت˘˘لا ن˘˘م سصل˘˘خ˘˘ت˘˘لا ن˘˘ع
ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا م˘لا˘ع ي˘˘ف لو˘˘خد˘˘لاو
ىلإا جاتحي بحلا ةلوقم كاردإاو
نو˘ل˘غ˘ت˘سسي ءا˘˘ي˘˘فوأا سصا˘˘خ˘˘سشأا
.مهب سصاخ ملاع قلخ يف ةايحلا

وه له ،يبلق Úنج
ةشصق جلاع فلؤوم
نع ةيعقاو ةيقيقح

؟كتاذ
اهتيادب ةسصق وه يبلق نينج

،يتبرجت نع ثدحتت ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح
ي˘حو ن˘م ي˘ه˘ف ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن˘˘لا ا˘˘مأا
.لايخلا

ةيشسيئرلا ةركفلا يهام
ةيشضقلاو فلؤوملل

تدرأا يتلا ةيزكرŸا
نم اهت÷اعمو اهحرط

؟هلÓخ
ةيسضقلاو ةي˘سسي˘ئر˘لا ةر˘كف˘لا

اهحرط تدرأا ي˘ت˘لا ة˘يز˘كر˘م˘لا

نم حور ذاقنإا يه اهتجلاعمو
يتلا ،ةيدرولا مÓحألاو ماهوألا
م˘˘لا˘˘ع ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘ب˘˘حا˘˘سص ذ˘˘خأا˘˘˘ت
سسا˘ب˘ت˘قا ةرور˘سضو تا˘ب˘ي˘˘خ˘˘لا
جÓع اهنوكب ة˘ي˘سسف˘ن˘لا ة˘ق˘ث˘لا

.سصÓختسساو
تيحوتشسا نيأا نم

اهتطقشسأا لهو كشصوشصن
تنك“ فيكو كشسفن نع

نزاوتلا كلذ قيق– ‘
؟يشصنلا

ن˘ع ي˘سصو˘سصن تي˘حو˘˘ت˘˘سسا
را˘˘سصت˘˘خا˘˘ب وأا ر˘˘كف˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط
ترر˘م ي˘ت˘لا ة˘بر˘ج˘ت˘لا ةوا˘سسق
ةركفلا˘ف نزاو˘ت˘لا ن˘ع ا˘مأا ،ا˘ه˘ب
ةيسصن لئاسسر قيرط نع تبترت
ة˘ير˘كف ة˘بذا˘˘ج ق˘˘ير˘˘ط تذ˘˘خا
.ديلا ةباتك لغسشت

كتاحومطو كعيراششم
ىلع ةيلبقتشسŸا

يشصخششلا ÚيوتشسŸا
؟يعادبإلاو

ي˘˘˘˘تا˘˘˘˘حو˘˘˘˘م˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘˘مأا
يهف يعيراسشمو ةيل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لا

ىد˘˘مو ي˘˘مÓ˘˘حأا˘˘ب ة˘˘ط˘˘ب˘˘تر˘˘م

ىوتسسملل ةبسسن˘لا˘ب ا˘ه˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت
مامتإا ىلع ىعسسأا انأاف ،يعادبإلا
يذ˘لا ي˘ما˘م˘ت˘هاو ي˘تاز˘ي˘ف˘˘ح˘˘ت
ي˘˘تد˘˘عا˘˘˘سسمو تاذ˘˘˘لا سصخ˘˘˘ي
ةبسسنلاب امأا ،ناطرسسلا ىسضرمل
ل˘مأا˘ت ي˘سصخ˘سشلا ىو˘ت˘سسم˘˘ل˘˘ل
نو˘˘˘كأا نأا ي˘˘˘مÓ˘˘˘حأاو ي˘˘˘˘حور
ةب˘تا˘كو ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لا ة˘سضر˘م˘م
.ةرهام

ةريخأا ةملك
ءادهإا لمجأا يسسفن ىلإا يدهأا

ةبتاكو لاي˘جألا ةد˘ي˘سس ي˘نو˘كب
ىلإا يبحو يمارتحا لبقتسسملا
لو˘˘ق˘˘ب تر˘˘ط˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ي˘˘˘مأا
يند˘نا˘سس يذ˘لا ي˘بأاو با˘ج˘يلا
،يتاوخأا ىلإاو دانتسسلا حاتفمب
ي˘قرز ن˘˘يد˘˘لا ر˘˘ي˘˘خ سصخألا˘˘ب
ن˘˘م ل˘˘ك ى˘˘لإاو ي˘˘قرز ىد˘˘هو
ةسسيمور ةبتاكلا مهنم ينمعد
م˘ير˘م ي˘تا˘ق˘يد˘سصو يد˘˘م˘˘ح˘˘م
ةيمسسو ي˘ها˘ب ة˘م˘طا˘فو ج˘ي˘ل˘خ
.يلÓيجلب

فشسوي نب . رشضÿ .أا :اهرواح

هعيشسوت متي مث دحاولا مويلا يف ةنيع05 ةجلاعمب موقي نأا عقوتملا نم

حتفل رسضخألا ءوسضلا يطعت ةحسصلا ةرازو
ةياجب ةعماجب «91 ديفوك» ليلاحتلا ربخم
˘مÓ˘عو˘ب رو˘سسي˘فور˘˘ب˘˘لا د˘˘كأا

نأا ،ةياجب ةعماج ريدم يناديعسس
ةيعمب ناكسسلاو ةحسصلا ةرازو
حتف ىلع اقفاو دق روتسساب دهعم
ةيجولويبلا ليلاحتلل ديدج ربخم
دجاوتملا ةيبطلا مولعلا دهعمب
ة˘يا˘ج˘ب ة˘يلو˘ب وادو˘بأا ة˘ع˘ما˘ج˘ب

،روتسساب  دهعمل ةعبات ةقحلمك
طغسضلا عفرو فيفختلل كلذو
نم هيناعي يذلا  ريخألا اذه نع
هي˘لإا ة˘مد˘ق˘م˘لا تا˘ب˘ل˘ط˘لا ةر˘ث˘ك
نع فسشكلا يف سصسصختيسسو
ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘˘ب ا˘˘˘نورو˘˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف
ل˘ي˘ل˘خ ي˘ع˘ما˘ج˘لا ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا

ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل  نأا˘˘ب فا˘˘سضأاو ،نار˘˘م˘˘ع
ةمسصاعلا نم ةمداق˘لا ة˘ن˘يا˘ع˘م˘لا
دق ماطيب روتكدلا  اهسسأارتي يتلا

ى˘ل˘ع تع˘ل˘طاو ر˘ب˘خ˘م˘˘لا تراز
سصسصختملا ير˘سشب˘لا ر˘سصن˘ع˘لا
ايجولويبوركملا ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا ي˘ف
ر˘˘˘˘فو˘˘˘˘ت ىد˘˘˘˘م ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع اذ˘˘˘˘كو
ل˘˘˘ئا˘˘˘سسو˘˘˘˘لاو تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘كمإلا
ة˘ياد˘ب˘لا ي˘ف ثي˘ح ،ة˘˘يرور˘˘سضلا
،ةلمكملا لئاسسولاب هزيزعت متيسس
ىلع نو˘فر˘سشم˘لا ع˘سضخ˘ي˘سس م˘ث
ةينيوكت ةيلمعل ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا هذ˘ه
ىلع عÓطإÓل دحاو موي اهتدم
ةلمعتسسملا تاين˘ق˘ت˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ءانثأا اهذاختا بجاولا لحارملاو
دكأاتلا ةياغ ىلإا ليلاحتلا ريسس
نأا عقوتم˘لا ن˘مو ،ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا ن˘م
د˘يد˘ج˘˘لا ر˘˘ب˘˘خ˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه مو˘˘ق˘˘ي
موي˘لا ي˘ف ة˘ن˘ي˘ع05 ةجلاع˘م˘ب
رثكأا ىلإا هعيسسوت متي مث دحاولا

ةرورسضلا تسضتقا اذا كلذ نم
ر˘ي˘ب˘كلا زا˘ج˘نإلا اذ˘ه˘˘بو ،كلذ˘˘ل
اموي ةينطولا تاءاف˘كلا ن˘هر˘ب˘ت
ىلع  اهتردق ىدم ىلع موي دعب
ق˘ي˘ق˘ح˘تو عار˘ت˘خلاو را˘كت˘˘بلا
 .تازجعملا

ةدئافل ينيوكت موي
وادوبا ةعماجب ءابطألا
ةياجبب وادوبأا ةعماج تمظن

ة˘ح˘سصلا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘ب
ةد˘ئا˘ف˘ل ي˘ن˘يو˘كت مو˘ي ة˘يلو˘لا˘ب
ةحسصلا عاطقب نيلماعلا ءابطألا
بط˘˘لا ي˘˘ف ةذ˘˘تا˘˘سسأا رو˘˘سضح˘˘˘ب
،ةيئافسشتسسلا حلاسصملا ءاسسؤورو
رخآا ىلإا نورسضاحلا قرطت دقو
ةيجÓعلاو ةيبطلا تادج˘ت˘سسم˘لا
،انوروك سسوري˘ف ءاد˘ب ة˘سصا˘خ˘لا

ريبادتلا ىلع نورسضاحملا زّكرو
بجاو˘لا ة˘يزار˘ت˘حلاو ة˘ي˘ئا˘قو˘لا
ايدافت عيمجلا ل˘ب˘ق ن˘م ا˘ها˘ع˘ب˘تا

ىود˘˘˘ع را˘˘˘سشت˘˘˘نا ة˘˘˘ل˘˘˘˘سصاو˘˘˘˘م
،91 ديفوك حئا˘ج˘لا سسور˘ي˘ف˘لا

فلتخم نوعمتجملا سشقان امك
جÓع يف ةلمعتسسملا لئاسسولا

ل˘ف˘˘كت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘كو ءاد˘˘لا اذ˘˘ه
ايئاقوو ايجÓعو ايبط ىسضرملاب
ناسسحتسسا يقل يذلا رمألا وهو ،
هذه ي˘ف ن˘ي˘كرا˘سشم˘لا ل˘ب˘ق ن˘م
زارطلا تاذ  ةينيوكتلا ةيلمعلا
عÓطلاب مهتنكم يتلاو يلاعلا

سضر˘م˘لا ل˘ق˘ن˘ت تا˘ي˘ث˘ي˘ح ى˘ل˘ع
اهكلسسي يتلا هتاراسسم فلتخمو
. سضيرملا ىدل

راوطألا ذيمÓتو..
نولششفي ةثÓثلا ةيميلعتلا

ملعتلا ةيلمع ةرياشسم ‘
دعب نع

راوطألا ذيمÓ˘ت ن˘كم˘ت˘ي م˘ل
ايلاح نوعباقلا ةثÓثلا ةيميلعتلا
ة˘ح˘ئا˘ج بب˘سسب م˘ه˘˘لزا˘˘ن˘˘م ي˘˘ف

كلذ ىلع مهتربجأا يتلا انوروك
ة˘ع˘با˘ت˘م ن˘م ،ة˘يا˘ج˘ب ة˘يلو ي˘ف
يتلا  دعب ن˘ع م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
ةينطولا ةيبرتلا ةرازو تعراسس
يئانثتسسا  ليدبك اهدامتعا ىلإا
ملعتلا ملاعب نيسسردمتملا طبرل
،يملعلاو يفرعملا لي˘سصح˘ت˘لاو
،ةد˘يد˘ع ة˘ي˘عو˘سضو˘م با˘˘ب˘˘سسأل
ثيح ،تنرتنألاب قلعتي ام اهنم
ل تÓئاعلا نم ةريبك ةبسسن  نأا
كار˘ت˘سشÓ˘ل تا˘ي˘نا˘كمإلا كل˘م˘˘ت
تا˘˘˘مد˘˘˘خ ن˘˘˘م ةدا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘˘سسلاو
ىرخأا ةبسسنو ةهج نم تنرتنلا

ءا˘ن˘ت˘قا ى˘ل˘ع ةرد˘˘ق˘˘لا كل˘˘م˘˘ت ل
يف اهعسضول بيسساوحلا ةزهجأا

،ىرخأا ة˘ه˘ج ن˘م ا˘ه˘ئا˘ن˘بأا ة˘مد˘خ
نم ديدعلا مرحيسس رمألا اذهو
هذ˘ه ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سسلا ذ˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا
لواحت يتلا ة˘يو˘بر˘ت˘لا ةردا˘ب˘م˘لا
ىلع اهديسسجت ةيسصولا ةهجلا
كلذ ى˘˘لا ف˘˘سض ،ع˘˘قاو˘˘لا سضرا

ةاقتسسم˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا بسسحو
ثلاثلا  مسسقلا ذيمÓت ةيبلغأا  نإاف
ىلا  جولو نم اونكمتي مل يوناث
مهب ةسصاخلا ةيمقرلا ةيسضرألا

،ةيرسسلا مهماقرأا لامعتسساب ىتح
ريكفتلا يسضتقت ةيعسضولا هذهو
ةمكحم ةيجي˘تار˘ت˘سسا داد˘عا ي˘ف
قيقدلا لÓغتسسلا ىلع دمتعت
ةثيدحلا ايجولو˘ن˘كت˘لا ل˘ئا˘سسو˘ل
تÓئا˘ع˘لا لوا˘ن˘ت˘م ي˘ف نو˘كتو
ايدام دود˘ح˘م˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا تاذ
ا˘ه˘ل ح˘م˘سست ا˘ي˘ن˘ق˘˘تو ا˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘عو
ةيتامولعملا لئاسسو˘لا ر˘ي˘خ˘سست˘ب
تاحولو بيسساوح نم ةرفوتملا

ةيل˘م˘ع حا˘ج˘نإل ة˘ي˘كذ ف˘تاو˘هو
يفرعملاو يم˘ل˘ع˘لا ل˘ي˘سصح˘ت˘لا

ن˘م بل˘˘ط˘˘ت˘˘ي اذ˘˘هو ،د˘˘ع˘˘ب ن˘˘ع
ةو˘ط˘خ˘لا هذ˘ه ى˘ل˘ع ن˘ير˘ها˘˘سسلا
ة˘˘ير˘˘سصع˘˘لا قر˘˘ط˘˘لا را˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘خا

ةيلاعلا ةءا˘ف˘كلا تاذ ة˘ث˘يد˘ح˘لاو
،ةيمقرلا ةيجولونكتلا لاجم يف
ا˘ه˘تاذ د˘ح˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا نأا م˘˘غرو
ة˘ي˘ب˘ل˘غأا ما˘م˘ت˘هل ة˘ب˘ط˘˘ق˘˘ت˘˘سسم
مل اهنأا ى˘لا ا˘ه˘ئا˘ن˘بأاو تÓ˘ئا˘ع˘لا
بولط˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا د˘ع˘ب غ˘ل˘ب˘ت
فادهألا ققحي نأا نكمي يذلا
ريفوت يف ةلث˘م˘ت˘م˘لاو ةو˘جر˘م˘لا
ىتحو ،ذيمÓتلل دعب نع ميلعتلا
يف ترسشن يتلا تاهويديفلا نأا

ةدامب ةسصاخلا تنر˘ت˘نلا ع˘قاو˘م
غلبت مل داوملا سضعب يف ميلعتلا
بابسسأا ةدعل ناقتلا ةجرد دعب
دادعا يف ةين˘ه˘م˘لا سصق˘ن ا˘ه˘ن˘م
ربع ةيميلعتلا جماربلا هذه لثم
لثم لّعلو ،ةيتوبكنعلا ةكبسشلا

ة˘˘ه˘˘˘جو˘˘˘م˘˘˘لا  سصسصح˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
ي˘ئاد˘ت˘بلا ن˘يرو˘ط˘لا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘˘ل
ي˘ف ة˘قد بل˘ط˘ت˘ت ط˘سسو˘ت˘˘م˘˘لاو
يف ةمكحم ةيجهنمو سضرعلا
كلت نع ايرذج فلتخت غيلبتلا
˘˘ما˘˘سسقألا ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسم˘˘˘لا
طمنلا ف˘ظو˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘سسارد˘لا
ليسصحتلا ةجرد عفرل يلعافتلا

نإاف اذه عم نكل ،باعيتسسلاو
اهكلتمي يتلا ةيوبرتلا تاءافكلا
نأا ا˘ه˘نا˘كمإا˘ب ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق
لئاسسولا لك روطتو ثدحتسست
ةروث ثدحت نأا اهنأاسش نم يتلا

دعب نع ميلعتلا لاجم يف ةيمقر
سضع˘ب ي˘ف ا˘ي˘لا˘ح را˘ج و˘ه ا˘م˘˘ك
ةعاجن تت˘ب˘ثأا ي˘ت˘لا تا˘عا˘ط˘ق˘لا
عارتخلا ىوتسسم ىلع اهثاحبأا

.راكتبلاو
ت.Ëرك

نوؤو˘سشلا ة˘ير˘˘يد˘˘م تردا˘˘ب
ىلع ناسسملتب فاقوألاو ةينيدلا

نم تائملا عيزوتو بلج ةيلمع
ن˘ي˘بر˘ت˘غ˘م˘لا ى˘ل˘ع ف˘حا˘سصم˘˘لا

ن˘يد˘جاو˘ت˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لاو
ىوتسسم ىلع يحسصلا رجحلاب
ة˘سضه˘ن˘لاو ن˘ي˘نا˘˘يز˘˘لا ي˘˘قد˘˘ن˘˘ف
هذ˘ه تي˘ق˘ل ثي˘˘ح ،سسنا˘˘سسي˘˘نور
نم اريبك ا˘نا˘سسح˘ت˘سسإا ةردا˘ب˘م˘لا

.نييرئازجلا نيرفاسسملا فرط
ل˘ب˘سس ز˘كر˘م ما˘ق ة˘ي˘ن˘˘غ˘˘م˘˘بو

ةيبط تامامك ةطايخب تاريخلا
ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت اذ˘˘كو ا˘˘ه˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘تو
لجأا نم تÓ˘ق˘ن˘ت˘م تا˘سضر˘م˘م
سسايقو ن˘ق˘ح˘لا » ة˘مد˘خ م˘يد˘ق˘ت

د˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘سضتو مد˘˘˘˘لا ط˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘ظ
فتاهلا مقر ريفوت متو«حورجلا
مسضنإاو6193271660 يلاتلا

ةيعوطتلا ةيريخلا ةيلمعلا هذهل
.نيدعاقتم نيسضرممو ءابطأا

تلازل ،قا˘ي˘سسلا سسف˘˘ن ي˘˘فو
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل ة˘ل˘سصاو˘ت˘م دو˘ه˘ج˘لا
اذكو يندملا عمتجملا تايلاعف
ةيندملا ةيا˘م˘ح˘لاو ن˘مألا ناو˘عأا

ةيلو تايدلب ءايحأا فلتخم ربع
تا˘سسسسؤو˘م˘لا˘ب اذ˘كو نا˘˘سسم˘˘ل˘˘ت
ة˘ي˘ح˘˘سصلا ز˘˘كار˘˘م˘˘لاو ة˘˘يرادإلا

ىلع ةدايز تآاسشنملا فلتخمو
عراو˘˘˘سشلا ل˘˘˘ما˘˘˘ك م˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت
دحلا فد˘ه˘ب كلذو ،تا˘يد˘ل˘ب˘لا˘ب
ام˘ل˘ع ا˘نورو˘ك ءا˘بو ي˘سشف˘ت ن˘م
د˘يد˘سشلا ف˘سسأÓ˘لو ة˘يلو˘لا نأاو
ةدايز ةدكؤوم ةلاح73 تلجسس
،هابتسشلا تلاح تارسشع ىلع
ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘˘ت ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
لو˘ح ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت˘لا تÓ˘م˘ح˘˘لا

نم ددع لبق نم ءابولا ةروطخ
ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘˘بو تا˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
د˘قو ،ة˘ح˘سصلا ي˘ف ن˘ي˘ي˘ئا˘˘سصخأا
ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘لا ما˘˘يألا لÓ˘˘خ تما˘˘ق
دومحم يميهارب ةيعمج ةطرافلا
ةيسسيسسحت ةلمحب يركسسلا ءادل
قر˘ط˘ت˘لا ا˘ه˘˘ي˘˘ف م˘˘ت ة˘˘يو˘˘عو˘˘تو
مهأاو سسوريفلا لا˘ق˘ت˘نإا ة˘ي˘ف˘ي˘كل
ىود˘ع ن˘م ة˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا قر˘˘ط˘˘لا
ة˘فا˘ظ˘ن˘˘لا ا˘˘م˘˘ي˘˘سسل ،لا˘˘ق˘˘ت˘˘نإلا

˘مد˘عو نا˘مألا ة˘فا˘سسم مار˘ت˘˘حإاو
اذه˘ب ن˘ي˘با˘سصم˘لا ن˘م بار˘ت˘قإلا
لماك ربع ةدح دادزي يذلا ءابولا
هل حاقل دوجو نود ملاعلا لود
ةق˘ير˘ط ن˘سسحأا ة˘يا˘قو˘لا ى˘ق˘ب˘ت˘ل
.جÓعلل

ع /يناشسملت ميركلا دبع
ششاتيلتوب

mahali@essalamonline.com

يئزجلا رجحلا قرخ دعب

ةبكرم02 ليوحت
ةملاقب رسشحملا ىلإا
اشصخشش45 ةبقارم مت
ىلإا ةبكرم02 ليوحتو
قرخ ببشسب رششحملا
رجحلا نم موي لوأا تاءارجإا
اذه رحب كلذو ،يئزجلا
هدكأا ام بشسح ،عوبشسألا
نم ششامك نايفشس لوأا مزÓملا
نمأÓل ةيئلولا ةحلشصملا
مت ةشصاخ ةشصح يف يمومعلا

ةعاذإلا جاومأا ىلع اهثب
.ةيلحملا

نايفشس لوأا مزÓملا حشضوأاو
نيب نم دجوي هنأاب ششامك
يف ةبقارملل اوعشضخ نيذلا
ليللا نم ةرخأاتم تاقوأا
،شصيخارت مهيدل شصاخششأا

مل رخآلا شضعبلا نأا نيح يف
،ةشصخر ةيأا مهتزوحب نكت
مهنم83 ليوحت ىلإا اريششم
نمألاب ةشصتخملا حلاشصملل
.مهتلاح ةشساردل يئلولا

هنأاب ردشصملا شسفن فاشضأاو
نيذلا شصاخششألا نيب نم
25 دجوي مهتبقارم تمت

ىلإا اريششم ،ةبكرم ةبحاشص
يتلا تابكرملا ليوحت مت هنأا

شصخر ىلع اهباحشصأا زوحي ل
يدلبلا رششحملا وحن لقنتلل
.ةقايشسلا شصخر بحشسو
ةبقارملا ةيلمع تلمشش امك
رجحلل نيقراخلا شصاخششأÓل
ىلع اوناك دارفأا8 يئزجلا

ذاختاو ةيران تاجارد نتم
ةينوناقلا تاءارجإلا

ردشصملا شسفنل اقفو ،مهدشض
ةطرششلا قرف نأاب ركذ يذلا
تنبت عراوششلا ربع ةلقنتملا

نم ىلوألا تاعاشسلا يف
بيلاشسألا رجحلا قيبطت
ىلإا ءوجللا لبق ةيشسيشسحتلا

.عدرلا لئاشسو
ج.دمحم



ديربلل ةيئلولا ةيريدملا تماق
ن˘˘م ة˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ج ذا˘˘˘خ˘˘˘تا˘˘˘ب راردأا˘˘˘ب
ماهسسإلا ةيغب ةيلمعلا تاءارجإلا

تا˘مد˘خ˘لا بير˘˘ق˘˘ت ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
قطانم ف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘لإا ،ة˘يد˘ير˘ب˘لا
4 عسضو ريخسست ةطسساوب ةيلولا

ىلع رهسست ةلقنتم ةيدرب بتاكم
عم اهنئابز تابل˘ط˘ل ة˘با˘ج˘ت˘سسلا
ل˘م˘ع˘لا تار˘˘ق˘˘م ى˘˘لإا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا

لامعلا روجأا عفدل تاسسسسؤوملاو
تاباسسح نولمحيو نيطرخنملا
را˘طإا ي˘ف اذ˘هو ،ة˘يرا˘ج ة˘يد˘ير˘˘ب
،انوروك ءابو راسشتنل يدسصتلا

يلاو لولهب يبرعلا فرسشأا ثيح
دير˘ب˘لا عا˘ط˘ق ةر˘سسأا ة˘ق˘فر راردأا

هذه قÓطنا ةراسشإا ءاطعإا ىلع
ةرابع يهو ةل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا بتا˘كم˘لا

ل˘˘كب ةز˘˘ه˘˘ج˘˘م تÓ˘˘فا˘˘˘ح ن˘˘˘ع
ةطوبرمو ةيرورسضلا تازيهجتلا
ها˘˘ج˘˘تا ي˘˘ف تنر˘˘ت˘˘نلا ة˘˘كب˘˘سشب
يو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع بت˘˘كم ع˘˘سضوو
فلوأاب رخآاو نو˘م˘ي˘م˘ي˘ت ة˘ق˘ط˘ن˘م
را˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘جا˘˘ب جر˘˘ب˘˘ب د˘˘˘حاوو
ل˘ق˘ن˘ت˘م بت˘كم ى˘لإا ة˘فا˘˘سضإلا˘˘ب
اهنم فدهلاو ،ةيلولا ةمسصاعب

ليلقتلا وه يلاولا حيرسصت بسسح
ةتباثلا بتاكملا يف عمجتلا نم
لب نينطاوملا لقنتو كاكتحلاو
مه˘تو˘ي˘ب ي˘ف ماز˘ت˘للا م˘ه˘ب˘لا˘ط˘ن
ءا˘˘ي˘˘حألا بو˘˘˘ج˘˘˘ت بتا˘˘˘كم˘˘˘لاو
هنأل ةمدخلا مهل مدقتل روسصقلاو
ي˘ف كر˘˘ت˘˘سشم ف˘˘لأا53 د˘جو˘˘ي
امم ،يديربلا يراجلا باسسحلا
بجو اذ˘ل ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ب˘سسن سسكع˘ي
يذ˘لا ر˘مألا اذ˘ه ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘كف˘˘ت˘˘لا
ةياقو˘لا تاءار˘جا ن˘م˘سض جرد˘ن˘ي
نيب انوروك سسوريف راسشتنا نم
،ديربلا لام˘ع اذ˘كو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

د˘ير˘ب˘لا ر˘يد˘م ا˘سضيأا را˘˘سشأا ا˘˘م˘˘ك
ددع نييعت مت هنا دمحا خيسشلاب

نولقنتي ديربلا يعاسس نم ريبك
ل˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا تارر˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘م ى˘˘˘˘˘لإا

لامعلا روجأا عفدل تاسسسسؤوملاو
 .ةتباثلا كيبابسشلا ىلإا لقنتلا نود

نوزوعملا ذيمÓتلا
نوكلمي ل لظلا قطانمب

ةيجولونكت لئاسسو
مهسسورد ةعباتمل
ة˘ي˘بر˘ت˘˘لا ةرازو رار˘˘قإا د˘˘ع˘˘ب

لمع ةطخ عسضو ىلع ةينطولا
ةلسصاوم˘ل ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ما˘مأا ة˘ل˘يد˘ب
فرظلا اذه يف مهسسورد ةعباتمو
تنرت˘نلا ة˘كب˘سش ر˘ب˘ع ي˘ح˘سصلا

ن˘م˘ث ثي˘ح ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةز˘ف˘ل˘ت˘لاو
ن˘كل ةرو˘ط˘خ˘لا هذ˘ه ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا
هذه نأاب ناد˘ي˘م˘لا ي˘ف ظ˘حÓ˘م˘لا
عيمج مامأا ةحاتم تسسيل سصرفلا
فور˘ظ˘ل ع˘جار اذ˘هو ،ذ˘ي˘مÓ˘ت˘˘لا

دهسشت نيأا ةي˘ل˘ئا˘ع˘لا م˘ه˘ت˘سشي˘ع˘م
م˘ي˘ل˘قإا˘ب ة˘ل˘˘كسشم˘˘لا راردأا ة˘˘يلو
فار˘طألا ي˘˘مار˘˘ت˘˘م يوار˘˘ح˘˘سص
ةيبلغأا اهنطق˘ي ي˘ت˘لا ا˘هرو˘سصق˘ب
ق˘ل˘ط˘˘ي ح˘˘ب˘˘سصأا ثي˘˘ح ،نا˘˘كسسلا

ة˘لوز˘ع˘مو ل˘ظ ق˘طا˘ن˘م ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع
هذهب ذيمÓ˘ت˘لا ة˘ي˘ب˘ل˘غأا˘ف ة˘ي˘ئا˘نو
نأا م˘هرود˘ق˘م˘ب سسي˘ل ق˘طا˘ن˘˘م˘˘لا
ة˘ي˘كذ ة˘لا˘ق˘ن ف˘تاو˘ه نو˘˘كل˘˘م˘˘ي

ىلع سسوردلا ةعباتمل تاحولو
ن˘ع كي˘ها˘˘ن ،تنر˘˘ت˘˘نلا ة˘˘كب˘˘سش
ةزوعم˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا د˘ن˘ع با˘ي˘غ
فتاهلا طوطخ لوسصو ةريقفلاو
يف سساسسألا ربتعي يذلا تباثلا
ةكب˘سشلا ي˘ف كار˘ت˘سشلاو ر˘ي˘فو˘ت
ددع ءارأا بسسحبو ،ةي˘تو˘ب˘كن˘ع˘لا

ةذتاسسألاو نييباقنلاو ءايلوألا نم
نإاف ةيلولاب ة˘ي˘بر˘ت˘لا عا˘ط˘ق ي˘ف
هتق˘ل˘طأا يذ˘لا ي˘م˘قر˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
سسوردلا يف زجعلا دسسل ةرازولا
تنرتناو ةزفلت تاسصنم ةطسساوب
تسسيل اهنكل ةيباجيا ةوطخ يه
ذي˘مÓ˘ت كا˘ن˘ه ع˘ي˘م˘ج˘ل˘ل ة˘حا˘ت˘م
ل˘خد˘لا يدود˘ح˘م م˘ه˘˘تÓ˘˘ئا˘˘عو
ةز˘ه˘جألا ر˘ي˘فو˘ت نو˘ع˘ي˘ط˘ت˘سسيل
تنر˘˘ت˘˘نلا ة˘˘كب˘˘سشب ا˘˘ه˘˘˘ط˘˘˘برو
ىتح كلمي ل نم مهنمف مهئانبأل
قطانملا يف اسصوسصخ نويزفلت
بجو مهنم حرتقا ني ،ةلوزعملا

اذه يف ةينماسضت تايلمع قلخ
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل˘ل ر˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘لاو نأا˘˘سشلا
ةيدج لكب ةينورتكللا ةيسساردلا

نيرداقلا ريغ نابسسحلا يف ذخاو
ءارج يجولون˘كت˘لا بكر˘لا ى˘ل˘ع
ربع امك ،ةيعا˘م˘ت˘جلا م˘ه˘فور˘ظ
Óئاق هجولا بحاسش ءايلوألا دحأا
،زبخلا ءارسش نم نكمتأا مل انأا»
وأا فتاه زاهج يرتسشا نأا فيكف

هذهو ،ةسسارد˘ل˘ل ي˘ن˘بل تÓ˘ب˘ط
نم ريثكلا نأاب ةحسضاو ةلاسسر
تم˘سص ي˘ف نو˘نا˘ع˘ي ذ˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا

يف مهتسصرف ذخا نوعيطتسسيلو
ناو ةسصاخ ةينورتكللا ةسساردلا
رثك ءانبأا اهب رسسألا نم ديدعلا
ءايلوألا ىلع رذعتي امم ةسساردلل
اميف ،ةزهجأا ذ˘ي˘م˘ل˘ت ل˘كل ر˘ي˘فو˘ت
يف نينطاقلا ةسصاخ ذيمÓت كانه
رئاودلاو ةيلولا ةمسصاعو ندملا
طبرلا نم تايناكمإا مهل ىربكلا
نم مغر˘لا˘ب تنر˘ت˘نلا تا˘كب˘سشب

ةلاقن فتاوه نوكلميو اهفعسض
ظحÓملا بسسح ةيكذ تÓبطو
نوفظوم مهئا˘ي˘لوأاو ة˘ما˘ع˘لا ي˘ف
م˘ه˘نا˘كمإا˘ب ة˘ق˘ئل بسصا˘ن˘˘م ي˘˘ف
ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا ءاو˘جألا م˘ه˘ل ر˘ي˘فو˘˘ت
لكب مهسسورد ةعباتمو ةلسصاومل
˘مد˘ع ةر˘ها˘ظ ي˘ق˘ب˘تو ،ة˘˘ي˘˘ح˘˘يرأا
ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ن˘ي˘ب سصر˘ف˘لا ئ˘فا˘كت

ةطسساوب مي˘ل˘ع˘ت˘لا ي˘ف طار˘خ˘نل
يذلاو ةيجولونكت˘لا تا˘سصن˘م˘لا
ة˘سشي˘ع˘م فور˘ظ˘ل ه˘ب˘ب˘سس ع˘جر˘ي

.  مهتÓئاع
نوبيجتسسي ناكسسلا..

ةيعوتلا لفاوقو رجحلل
اهلمع لسصاوت نماسضتلاو

ءابولا ةهجاومل
لوألا ر˘يزو˘لا رد˘سصأا ا˘مد˘ع˘ب

ةفاسضإاب ارارق دار˘ج ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع
تاءارجإا ن˘م˘سض ةد˘يد˘ج تا˘يلو
،يئزجلا يحسصلا رجحلا ريبادتو
ةيرادإلا حلاسصملا تلمع ةرسشابم
اهسسم يتلا راردأا ةيلوب ةينمألاو
تا˘با˘سصإا ل˘ي˘ج˘سست ءار˘ج رار˘ق˘˘لا
4 ىلإا تلسصو انوروك سسوريفب

ةدحاو ةا˘فو ة˘لا˘ح م˘ه˘ن˘م تلا˘ح
ة˘ط˘خ ع˘سضو ي˘˘ف عار˘˘سسإلا ى˘˘لإا

قيبطت ىلع رهسسلل ةيناديم لمع
سسيسسحت ةيغب ريبادتلاو تاءارجإا
يف ماز˘ت˘للا ةرور˘سضب ة˘ن˘كا˘سسلا
ةعباسسلا ةعاسسلا نم ادب مهتويب
˘مز˘ت˘لا دد˘سصلا اذ˘ه ي˘ف˘ف .اءا˘سسم
نم لوألا مويلا يف نينطاوملا
ءاقبلا يئزج˘لا ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا
لبق نم ةقفارملاب مهلزانم يف
ترسشتنا يت˘لا كرد˘لاو ة˘طر˘سشلا
ةلفاك ربعو ةنيدملا عراوسش يف
توسصلا تاربكمب ةيلولا ميلقإا

ةرور˘سضب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا تب˘طا˘˘خ
اظافح تويبلا مازتللاو لوخدلا

ن˘م م˘غر˘لا˘˘ب م˘˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘سص ى˘˘ل˘˘ع
سضعبلا لاث˘ت˘ملا مد˘ع ل˘ي˘ج˘سست
لإا دد˘ح˘م˘لا تقو˘لا رور˘م د˘ع˘بو
عراوسشلا نوبوج˘ي او˘لازا˘م م˘ه˘نأا
ل˘خد˘ت ر˘ب˘جأا ا˘م˘م م˘ه˘تا˘ب˘كر˘˘م˘˘ب
ة˘˘˘عر˘˘˘سسلا˘˘˘ب ن˘˘˘مألا ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘سصم
،مهلزانم ىلإا لوخدلا مهومزلأاو
اراسشتنا راردأا ةنيدم تدهسش امك
لÓخ نم ةطرسشلا دارفأل اعسساو
جراخمو ل˘خاد˘م ر˘ب˘ع ز˘جاو˘ح˘لا
ةبقارملا ىلإا ةفاسضإلا˘ب ة˘ن˘يد˘م˘لا
عراوسشلا فلتخم بوجت ةبكارلا

ىلع رهسسلل ة˘ي˘ن˘كسسلا ءا˘ي˘حألاو
تاربكمب يحسصلا رجحلا قيبطت
تاطلسسلا هتررق يذلا توسصلا
ة˘ح˘سص ح˘لا˘سص ي˘ف ة˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا
ي˘لاو ى˘˘ط˘˘عأا ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘ن˘˘كا˘˘سسلا
تاميلعت لولهب يبرعلا ةيلولا

فلتخمو نمألا حلاسصمل ةمراسص
ر˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘سسلا ةرور˘˘˘˘˘˘سضب تارادإلا

نينطاوملا رابجإل يلكلا دنجلاو
م˘˘ه˘˘تو˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف ماز˘˘ت˘˘للا ى˘˘ل˘˘˘ع
ةيل˘م˘ع˘لا ة˘ي˘م˘هأا˘ب م˘ه˘سسي˘سسح˘تو
يف مهتحسص عسضو ىلإا ةفداهلا

سسوريفلا راسشتنا ةبراحمو نمأام
ة˘˘ب˘˘كر˘˘م يأا ع˘˘ن˘˘م ع˘˘م كا˘˘ت˘˘ف˘˘لا
تقو˘لا لو˘˘خد د˘˘ع˘˘ب لاو˘˘ج˘˘ت˘˘ل˘˘ل
لسصاوت امك ،رج˘ح˘ل˘ل ي˘نو˘نا˘ق˘لا
سسي˘سسح˘ت˘لاو ة˘ي˘عو˘ت˘˘لا ل˘˘فاو˘˘ق
نينطاوملا مامأا يناديملا اهلمع
سسوريفلا ةروطخ نم مهتيعوتل
ةياقولا تاوط˘خ عا˘ب˘تا ة˘ي˘ف˘ي˘كو
ن˘م ن˘ي˘عو˘ط˘ت˘م ا˘هدو˘˘ق˘˘ي ه˘˘ن˘˘م
ةفاسشكلاو تايعمج˘لاو با˘ب˘سشلا
ر˘م˘˘حألا لÓ˘˘ه˘˘لاو ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘سسإلا
رهسسلا ىلإا ةفاسضإلاب يرئازجلا

تاسسسسؤوملا ةفاظنو ميقعت ىلع

عراوسشلاو تارادإلاو ةيمو˘م˘ع˘لا
امأا ،ةيندملا ةيامحلا عم نواعتلاب
نا˘˘كسس ةد˘˘عا˘˘سسم سصو˘˘˘سصخ˘˘˘ب
اذه يف نيزوعملاو لظلا قطانم
ةد˘ع ل˘م˘ع˘ت ي˘˘ح˘˘سصلا فر˘˘ظ˘˘لا
ى˘لإا ة˘ي˘ن˘ما˘سضت ة˘ير˘ي˘˘خ ل˘˘فاو˘˘ق
داو˘م ن˘م تاد˘عا˘˘سسم˘˘لا لا˘˘سصيإا

لج ربع ةفاظن لئاسسوو ةيئاذغ
لاز˘تل ي˘ت˘˘لاو ة˘˘يلو˘˘لا رو˘˘سصق
ن˘ير˘ي˘خ˘لا ع˘م نوا˘ع˘ت˘لا˘ب ل˘م˘ع˘ت
تامزلتسسم ري˘فو˘ت ي˘ف را˘ج˘ت˘لاو
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ه˘جا˘˘ت˘˘ح˘˘ي ا˘˘م ل˘˘ك
ةلوزعملا قطانملا يف نينطاقلا

ةرو˘˘ط˘˘خ˘˘ب م˘˘ه˘˘سسي˘˘˘سسح˘˘˘ت ع˘˘˘م
.هنم ةياقولاو سسوريفلا

مسساقلب يفيرسشوب

mahali@essalamonline.com
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راردأاب مهلمع تارقم يف لامعلا روجأا عفدل ةلقنتم ةيديرب بتاكم4 عسضو
ةيلولاب يئز÷ا يحسصلا رج◊ا ةÎف لÓخ مهلمع قلع

نيرثأاتŸا ةراحبلا ةدعاسسŸ ةعباتم ةيلخ
ةمسصاعلاب انوروك سسوÒف ةحفاكم تاءارجإاب

ينطولا نماسضتلا ةرازو اهب ترداب ةيلمع نمسض
562 ةدئافل نيتينماسضت نيتلفاق قÓطإا

سضيبلاو ةماعنلا يتيلوب ةلئاع

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

د˘˘˘ي˘˘˘سصلا ةر˘˘˘يد˘˘˘م تف˘˘˘˘سشك
ةيلول تايئاملا ةيبرتو يرحبلا
مت هنأا ،يقورز ةعيبر ،رئازجلا

ة˘ي˘ئلو ة˘ي˘ل˘خ بي˘سصن˘ت ار˘خؤو˘م
يف عيزوتو ر˘ي˘سضح˘ت˘ب ة˘ف˘ل˘كم
ة˘يدا˘م تا˘نا˘˘عإل لا˘˘جآلا بر˘˘قأا
نيذلا عاطقلا يينهمو ةراحبلل
ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم تاءار˘˘جإا˘˘ب اور˘˘ثأا˘˘˘ت
.دجتسسملا انوروك سسوريف

ه˘˘˘˘˘نأا ي˘˘˘˘˘قورز تح˘˘˘˘˘سضوأاو
م˘ت ي˘ت˘لا تاءار˘جإÓ˘ل ر˘ظ˘ن˘لا˘بو
91‐ديفوك ةحفاكمل ا˘ه˘ط˘ب˘سض
ن˘م دد˘ع ل˘م˘˘ع ةر˘˘ي˘˘تو ر˘˘ثأا˘˘تو
نم عاطق˘لا ي˘ي˘ن˘ه˘مو ةرا˘ح˘ب˘لا

ار˘˘خؤو˘˘م م˘˘ت ،ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو˘˘لا هذ˘˘ه
لمع˘ت ة˘ع˘با˘ت˘م ة˘ي˘ل˘خ بي˘سصن˘ت

تادعاسسملا ع˘م˘ج ى˘ل˘ع ا˘ي˘لا˘ح
ةئفلا هذهل مدقت نأا نكمي يتلا
اذه زواج˘ت ى˘ل˘ع ا˘ه˘تد˘عا˘سسم˘ل
.فرظلا

عسضو مت هنإا ةثدحتملا تلاقو
تاد˘عا˘سسم˘لا ع˘م˘ج˘ل قود˘ن˘سص
ة˘نا˘علا نو˘كت نأا رر˘ق˘ت ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
لكسش ىلع ةراحب˘ل˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لا

ي˘ت˘لاو ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘ي˘ئاذ˘غ داو˘م
ا˘˘ه˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘سست ي˘˘˘ف عر˘˘˘سشي˘˘˘سس
ى˘سصقا» ى˘ل˘ع ا˘ه˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘سسم˘˘ل
عو˘ب˘سسألا ن˘م ة˘˘ياد˘˘ب «ر˘˘يد˘˘ق˘˘ت
ةيادب ةياغ ىلا رمتسستو لبقملا
نإا تلاقو.ميركلا ناسضمر رهسش
يه ةدعاسسملاب ةين˘ع˘م˘لا ة˘ئ˘ف˘لا
ةلوازم نم نكمتت مل يتلا كلت
تبرا˘˘ق ةد˘˘م ذ˘˘ن˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘طا˘˘˘سشن
لاوحلا ءوسس ببسسب نيرهسشلا
راسشتنا ل˘ب˘ق ى˘ت˘ح يأا) ة˘يو˘ج˘لا
،(ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
قلع نيذلا ةراحبلا ىلا ةفاسضا

ر˘ج˘ح˘لا ةر˘ت˘ف لÓ˘خ م˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ع
.ة˘يلو˘لا˘ب ي˘ئز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ح˘˘سصلا

نا ىلع ديكأاتلل يقورز تداعو
راسشملا ةعباتملا ةنجل بيسصنت
ة˘˘ف˘˘سصب» ءا˘˘ج يذ˘˘لاو ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘لإا
ن˘م˘سض جرد˘ن˘ي «ة˘ي˘لا˘ج˘ع˘˘ت˘˘سسا
را˘˘سشت˘˘نا ة˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘كم تاءار˘˘˘جا
رثأا ة˘ع˘با˘ت˘مو ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
عا˘ط˘قو ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘لا ى˘ل˘ع كلذ
تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لاو ير˘ح˘ب˘لا د˘ي˘سصلا
ةيمهأا ةزر˘ب˘م ،ة˘ما˘ع ة˘يد˘ي˘سصلا
عم ايناديم نوا˘ع˘ت˘لاو ف˘تا˘كت˘لا

عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ءا˘˘كر˘˘سش ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘˘م
ةيئلولا ةي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلاو
.ةئفلا هذه ةدعاسسمل

ميظن˘ت˘ل ر˘ي˘سضح˘ت˘لا ير˘ج˘يو
ةينماسضت˘لا ةد˘عا˘سسم˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
سسف˘ن بسسح ‐‐ ا˘ه˘ي˘لا را˘سشم˘˘لا
ع˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب ‐‐رد˘˘سصم˘˘لا
نم نيل˘م˘ت˘ح˘م˘لا ن˘ي˘م˘ها˘سسم˘لا

ع˘ي˘ب ءÓ˘كوو ن˘ف˘سسلا يز˘ه˘ج˘م
ة˘˘˘يد˘˘˘ي˘˘˘سصلا تا˘˘˘جو˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

ن˘ف˘سسلا ة˘عا˘ن˘سص تا˘سسسسؤو˘˘مو
ةيديسصلا تاجوتنملا ريدسصتو
فلتخم ع˘م ا˘سضيأا ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘بو
سسي˘ئرو ة˘يرادإلا تا˘˘ط˘˘ح˘˘م˘˘لا

يرح˘ب˘لا د˘ي˘سصلا ة˘فر˘غ ر˘يد˘مو
.رئازجلا ةيلول تايئاملا ةيبرتو
ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يلو ي˘˘لاو نأا را˘˘سشي

اذ˘˘˘ه لÓ˘˘˘خ رد˘˘˘سصا د˘˘˘ق نا˘˘˘˘ك
جاردإاب يسضقت ةميلعت عوبسسألا
ير˘˘ح˘˘ب˘˘لا د˘˘ي˘˘سصلا تا˘˘طا˘˘˘سشن
كامسسألا عيبو تايئاملا ةيبرتو
م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ط˘˘˘سشنألا ن˘˘˘م˘˘˘سض
تاءارجإا قيبطت نم اه˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا
ر˘ج˘˘ح˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ ق˘˘ل˘˘غ˘˘لا
سضور˘ف˘م˘لا ي˘ئز˘ج˘لا ي˘ح˘سصلا

ريبادت نمسض ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا ى˘ل˘ع
ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ة˘˘ح˘˘فا˘˘˘كم
.دجتسسملا

ب.Úمأا

ناتينماسضت ناتلفا˘ق تق˘ل˘ط˘نا
يتيلوب ة˘ل˘ئا˘ع562 ةد˘ئا˘ف˘ل
ةيلمع نمسض سضيبلاو ةماعنلا
ن˘ما˘سضت˘˘لا ةرازو ا˘˘ه˘˘ب تردا˘˘ب
ةأارملا اياسضقو ةرسسألاو ينطولا
ةد˘˘˘˘˘حو˘˘˘˘˘لا» را˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘سش تح˘˘˘˘˘ت
يف «ةيروث ةرطف ..ةينماسضتلا

ن˘هار˘لا ي˘ح˘سصلا ع˘سضو˘لا ل˘˘ظ
.انوروك ءابو يسشفتب قلعتملا

يتلا ة˘ل˘فا˘ق˘لا فد˘ه˘ت˘سستو
ي˘لاو ا˘ه˘قÓ˘ط˘نا ى˘˘ل˘˘ع فر˘˘سشأا
ةلئاع002 ريديإا بابدم ةماعنلا

قطانم) ةيئانلا قطانملاب ةزوعم
ةيناكسسلا تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا˘ب (ل˘ظ˘لا

ةير˘سشم تا˘يد˘ل˘ب ر˘ب˘ع ىر˘ق˘لاو
را˘م˘ع ن˘ب ن˘م˘كمو سضو˘ي˘ب˘لاو
تابكرم6 ن˘م نو˘كت˘˘ت ثي˘˘ح
داوملاب ةلم˘ح˘م ع˘فد˘لا ة˘ي˘عا˘بر
ة˘سشر˘فأا بنا˘˘ج ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا

سسا˘˘ي˘˘ق˘˘ل ةز˘˘ه˘˘جأاو ة˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘غأاو
ا˘م˘ل˘ث˘˘م ،ير˘˘كسسلاو ط˘˘غ˘˘سضلا
طا˘˘˘˘سشن˘˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘م ح˘˘˘˘˘سضوأا
ةخماسش نماسضتلاو يعامتجلا

.دمحم
ةينماسضتلا ةردابملا هذه دعتو

مظنت يت˘لا ا˘ه˘عو˘ن ن˘م ة˘ث˘لا˘ث˘لا
ن˘م ة˘يا˘قو˘لا دو˘ه˘ج ع˘م ا˘ن˘ماز˘ت
اهرطؤوت يتلاو انوروك سسوريف
ي˘عا˘م˘ت˘جلا طا˘سشن˘لا ة˘ير˘يد˘م
حلاسصم عم نواعتلاب نماسضتلاو
.لوؤوسسملا تاذ قفو ،ةيلولا

ل˘ب˘ق˘م˘لا عو˘ب˘سسألا بق˘تر˘يو
ىرخأا ةي˘ن˘ما˘سضت ة˘ل˘فا˘ق قÓ˘طإا
تايدلبلا˘ب ة˘ي˘ئا˘ن ق˘طا˘ن˘م و˘ح˘ن
فد˘ه˘ت˘سست ة˘يلو˘ل˘ل ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘لا

عفتريسس يلاتلا˘بو ة˘ل˘ئا˘ع003
ةعزوملا ةيئاذغلا دورطلا ددع
ةيلوب ةزوعملا تÓئاعلا ىلع
لبقو ةرتفلا هذه لÓخ ةماعنلا

ىلإا لبقملا ناسضمر رهسش لولح
سسفن فيسضي ،يئاذغ درط748
.ردسصملا

سضيبلا ة˘يلو سصخ˘ي ا˘م˘ي˘فو
يتلا ة˘ي˘ن˘ما˘سضت˘لا ة˘ل˘فا˘ق˘لا نا˘ف
ىلع نسشوت لامك يلاولا فرسشأا
ةلئاع56 فدهتسستف اهقÓطنا

اهيلع فرسشتو ،لحرلا ودبلا نم
ي˘عا˘م˘ت˘جلا طا˘سشن˘لا ة˘ير˘يد˘م
ددع عم قيسسنت˘لا˘ب ن˘ما˘سضت˘لاو
رار˘غ ى˘ل˘˘ع تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ن˘˘م
.تاباغلاو ةحسصلاو ةحÓفلا

طا˘˘سشن˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘م زر˘˘˘بأاو
نموم نماسضت˘لاو ي˘عا˘م˘ت˘جلا
ةديفتسسملا تÓئاعلا نأا  ديعلا

قطانمب نطقت ةيلمعلا هذه نم
«ما˘˘ج˘˘ه ن˘˘ب»و ،«ة˘˘م˘˘˘ي˘˘˘غد˘˘˘لا»
ة˘يد˘ل˘ب˘ل ة˘ع˘با˘˘ت˘˘لا «ر˘˘سضخ˘˘لا»و
عوبسسألا متي نأا ىلع ،ةّرحملا
73 ل تادعاسسم ميدقت مداقلا

«د˘ي˘ل˘ج˘لا» ي˘ت˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ة˘ل˘˘ئا˘˘ع
.دونبلا ةيدلبب «سسوفنخلا»و

ك.لامك

يراجلا عوبسسألا ةيادب ذنم

درط0053 عيزوت
تÓئاع ىلع يئاذغ
ةسسبت يف ةزنولاب ةزوعم
بابسشلا نم ةعومجم رسشاب

ةيادب ذنم نيعوطتملا
عيزوت ةيلمع يراجلا عوبسسألا

درط0053 نع لقي ل ام
ةزوعم تÓئاع ىلع يئاذغ
لامسش) ةزنولا ةيدلبب
.(ةسسبت
نمسض ةردابملا هذه جردنتو
فرط نم رطسسملا جمانربلا

بابسشلا نم ةعومجملا هذه
ةريقفلا تÓئاعلا ةدعاسسمل
قطانم فلتخمب نطقت يتلا
هذه لظ يف ةسصاخ لظلا
ةيحسصلا فورظلا

ةبعسصلا ةيعامتجلاو
سسوريف يسشفتب ةقلعتملا
-ديفوك» دجتسسملا انورول
91».
ز .دمحم باسشلا برعأاو
وهو ةنسس43 رمعلا نم غلابلاو
ةردابملا يف نيكراسشملا دحأا

عم قيسسنتلابو ماق هنأاب
عمجب بابسشلا تارسشع

داوم يف ةلثمتملا تاعربتلا
رسضخ نم ةعونتم ةيئاذغ
تيزو ةنيرفو ديمسسو جاجدو
اهزرف متي نأا لبق اهريغو
لكل يئاذغ درط نيولتو

نم ءاهتنلا دعبو.ةلئاع
0053 نيولت مت زرفلا ةيلمع
يف عرسش يئاذغ درط

عوبسسألا ةيادب ذنم مهعيزوت
ةريقفلا تÓئاعلا ىلع يراجلا

هذهل ةعباتلا لظلا قطانمب
هيلإا راسشأا ام بسسح ،ةيدلبلا

فاسضأا يذلا ثدحتملا تاذ
لمسشتل لسصاوتتسس ةيلمعلا نأاب

تÓئاعلا نم ارخآا اددع
.ةجاتحملا

غ.لامأا
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لاير نامرحب رذني انوروك
ويبانربلا نم ديردم

مويلا ،ي˘نا˘ب˘سسإا ي˘ف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت د˘كأا
اًدد˘ه˘م تا˘ب د˘يرد˘م لا˘ير نأا ،ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا
ويبانرب وغايتناسس هبعلم نم نامرحلاب

.يلاحلا مسسوملا لÓخ
لاير نإاف ،«تروبسس» ةفيحسصل اًقفوو

اذه ةيو˘ق ة˘بر˘سضل سضر˘ع˘ت˘ي د˘ق د˘يرد˘م
يف تايرابملا فانئتسسا مت اذإا ،مسسوملا
سسور˘ي˘ف ة˘مزأا ءا˘ه˘ت˘نا بق˘˘ع ،ف˘˘ي˘˘سصلا

.دجتسسملا انوروك
ماق يكلملا يدانلا نأا ىلإا تراسشأاو

وغايتناسس بعلم ريوطت لامعأا ةلودجب
فيسصلا لÓخ ،فقسسلا رييغتو ،ويبانرب
.كانه تايرابملا بعل قوعي امم ،لبقملا

نع ثحبلا ،لايرلا ىلع نأا تحسضوأاو
ي˘ف تا˘يرا˘ب˘م˘لا بع˘ل ل˘ث˘م ل˘جا˘ع ل˘ح
لاقتنلا وأا ونافيتسس يد وديرفلأا بعلم
لا˘ح ي˘ف «و˘نا˘ت˘ي˘لو˘بور˘ت˘˘م اد˘˘ناو» ى˘˘لإا
وأا ،و˘كي˘ت˘ل˘تأا ة˘ق˘فاو˘م ى˘ل˘ع لو˘˘سصح˘˘لا
وأا سسيناغ˘ي˘ل ي˘ب˘ع˘ل˘م ن˘م د˘حاو را˘ي˘ت˘خا

.يفاتيخ
دعوم ،نآلا ىتح ددحتي مل هنأا ركذي

يلاحلا م˘سسو˘م˘لا تا˘سسفا˘ن˘م فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع وأا ،ا˘ي˘نا˘ب˘˘سسإا ي˘˘ف ءاو˘˘سس
.ةيبوروألا تلوطبلا

سسيلاوك حسضوي ينابسسإلا داحتلا
 «اغيللا» فانئتسسا عامتجا

،سسمأا لوأا ،ينابسسإلا داحتلا ردسصأا
دقُع يذلا عامتجلا نأاسشب اًديدج اًنايب
فا˘ن˘ئ˘ت˘سسل ة˘ب˘جاو˘لا طور˘سشلا ثح˘˘ب˘˘ل
.ىرخأا ةرم «اغيللا»

هعقوم ىلع ،ينابسسإلا داحتلا لاقو
نأاسشب قباسس نايب رادسصإا مت هنإا ،يمسسرلا
ةنجل هتدقع يذلا ،دعب نع عامتجلا

يرورسضلا ن˘م ن˘كل ،تا˘مزألا ة˘ب˘قار˘م
:يلاتلا حيسضوت

لك ملعب عامتجلا ليجسست مت ‐1
.مهنم يأا سضارتعا نودبو نيرسضاحلا

نايبلا ىوتحم ىلع قيدسصتلا مت ‐2
.ينابسسإلا داحتلا نم قباسسلا

عو˘˘قو نود عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا د˘˘˘ق˘˘˘ُع ‐3
فارطألا فقاوم فÓتخا مغر ،ثداوح
رود مار˘ت˘حا م˘˘تو ،ل˘˘ئا˘˘سسم ةد˘˘ع نأا˘˘سشب
تح˘ن˘˘مو ،عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا لÓ˘˘خ ثيد˘˘ح˘˘لا
ةكراسشملا اوبلط نيذلا كئلوأل ةملكلا

.تارم ةدع
،ةن˘ج˘ل˘ل ة˘ق˘با˘سسلا ة˘سسل˘ج˘لا ي˘ف ‐4

لك بعللا ةيناكمإا «اغيللا» ةطبار تراثأا
فان˘ئ˘ت˘سسا ة˘ي˘لا˘م˘ت˘حا ل˘ب˘ق ة˘عا˘سس84
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ة˘ط˘بار نأا ا˘م˘بو ،ة˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا
دا˘ح˘تلا دارأا ،كلذ سضفر˘ت م˘ل نا˘˘ب˘˘سسإلا
ة˘˘ح˘˘سص ة˘˘يا˘˘م˘˘ح نأا ح˘˘ي˘˘سضو˘˘ت مو˘˘ي˘˘˘لا
27 نع لقي ل ام بلطتت نييسضايرلا
.تايرابملا نيب ةعاسس

ل˘ب˘ق ن˘م دا˘ح˘تلا حار˘ت˘قا لو˘ب˘ق م˘˘تو
ن˘ي˘ب ط˘سسو ل˘ح˘ك ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لا ة˘˘ط˘˘بار
ن˘كي م˘ل ر˘مألا اذ˘ه نأا م˘غر ،ن˘ي˘فر˘˘ط˘˘لا

نكت م˘لو ،ه˘ي˘ل˘ع تيو˘سصت˘ل˘ل ا˘ًحور˘ط˘م
.هل ةديؤوم «اغيللا» ةطبار

يئاهنلا ديدمت˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ‐5
03 يف يهتنت ي˘ت˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا دو˘ق˘ع˘ل

ىلع اًحورطم عوسضوملا اذه ناك ،ناوج
يتلاو ،نيبعÓلا ةطبار لبق نم ةلواطلا

.نأاسشلا اذه يف اهسسفن نع طقف تربع
ه˘ي˘جو˘ت ى˘ل˘ع دا˘ح˘تلا رود ر˘سصت˘˘قاو

ديرت تناك اذإا نيبعÓلا ةطبارل لاؤوسس
ىلإا دوق˘ع˘ل˘ل د˘يد˘م˘ت يأل ا˘ه˘سضفر ع˘فر
،ةطبارلا تبلط نأاو قبسس امك ،«افيفلا»
يلودلا داحتلا غÓبإاب داحتلا موقيسسو
.بسسانملا تقولا يف

ديكأاتلاب هنايب ،ينابسسإلا داحتلا متأاو
سصخي اميف يأارلاب كراسشي مل هنأا ىلع
.نيبعÓلا دوقع ديدمت سضفر ةلأاسسم
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يسسنرف˘لا م˘ج˘ن˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘سسم د˘ع˘ي
لغاسشلا لغسشلا وه يبا˘ب˘م نا˘ي˘ل˘ي˘ك
نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس سسيرا˘ب يدا˘˘ن ةرادإل
هدقع بارتقا عم ،نهارلا تقولا يف
.هتياهن نم

،يسسنرف يفحسص ريرقت فسشكو
د˘يد˘ج سضر˘ع ن˘ع ،ءا˘ع˘برألا مو˘ي˘˘لا
،نا˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘سس سسيرا˘˘ب ط˘˘ط˘˘خ˘˘ي
هعانقإا لجأا نم يبابم ىلإا هميدقتل
.هدقاعت ديدجت

عم (ةنسس12) يبابم دقع يهتنيو
،2202 ف˘ي˘سص ي˘ف ،نا˘مر˘ي˘ج نا˘˘سس
يوق مامتهاب بعÓلا ىظحي امنيب
م˘سضل ح˘ما˘˘ط˘˘لا د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير ن˘˘م
م˘سسو˘م˘لا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن˘˘ب ءاو˘˘سس بعÓ˘˘لا
.هيلي يذلا وأا ،يلاحلا

«تروبسس01 ول» عقوم بسسحبو
بغري نامريج ناسس نإاف ،يسسنرفلا
ة˘ق˘يد˘ح بع˘ل˘م˘ب ي˘با˘ب˘م ءا˘˘ق˘˘بإا ي˘˘ف
.5202 فيسص ىتح ءارمألا

كلذ لك نم مهألا نأا ىلإا راسشأاو

نايليك هاسضاقتيسس امو ،بتارلا وه
ناسس ركفي كلذل ،مسسوم لك يبابم
يلاحلا بتارلا ةفعاسضم يف نامريج
نم هيلع طغ˘سضل˘ل با˘سشلا ه˘م˘ج˘ن˘ل

.ديدجتلاب هعانقإا لجأا
نامريج ناسس عم يبابم ىسضاقتيو

وروأا نويلم02 نم برقي ام اًيلاح
ريراقت كانه نأا ركذلاب ريدج.ايونسس

نا˘˘سس سسيرا˘˘ب نأا ى˘˘لإا ترا˘˘˘سشأا د˘˘˘ق
همجن ليحر يف عنامي نل نامريج
لجأا نم ،افليسس اد رامين يليزاربلا
.يبابمل ديدجتلا بتار ريفوت
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«غيل ÈÁÒلا» ‘ لسضفألا يسسامÿا راتخي كياد ناف

ناديز ذوبنم ىلع سسوتنفوج سسفاني ةنولسشرب
فوفسص يف نيقباسسلا نيبعÓلا دحأا عم دقاعتلل ،سسوتنفوج عم ةسسفانم يف لخد ةنولسشرب نأا ،ينابسسإا يفحسص ريرقت دكأا

.ديردم لاير
لÓخ ،زيدنانريه ويث يسسنرفلا ريهظلل ةمدقملا سضورعلا يقلتل دعتسسي نÓيم نإاف ،ةينابسسإلا «اكرام» ةفيحسصل اقفوو

مل امدعب ،وروأا نويلم02 لباقم ديردم لاير نم نÓيم ىلإا مسضنا زيدنانريه نأا ىلإا تراسشأاو.لبقملا يفيسصلا وتاكريملا
يرودلا يف عقوتملا نم لسضفأا ءادأا مدق هنأا تحسضوأاو.هتاردقب ،ناديز نيدلا نيز ،يغنريملل ينفلا ريدملا عانقإا عطتسسي
اطرسش كلمي ل ديردم لاير نإا ،ةفيحسصلا تلاقو.يلاطيإلا يرودلا يف5 اهنم ،نÓيم عم فادهأا6 لجسس ثيح ،يلاطيإلا

ويث نأا تفاسضأاو.نÓيم هراتخي سضرع يأا نم يجنريملا ديفتسسي نل يلاتلابو ،عيبلا ةقفسص نم ةبسسن وأا ويث ءارسش ةداعإل
بعÓلا نأا امك ،ديردم لاير مجن وليسسرام بقع رسسيألا ريهظلا زكرم معد لجأا نم سسوتنفوج ىدل يناثلا رايتخلا دعي
.ابلأا يدروجل سسفانم نع ثحابلا ةنولسشرب تامامتها ةمئاق نمسض يسسنرفلا

وتاكريملا يف اًسضيأا نوثحبيسس يتيسس رتسسسشنامو دتيانوي رتسسسشنامو نامريج ناسس سسيراب نم اًلك نأا «اكرام» تركذو
.رسسيألا ريهظلا زكرمل ميعدت نع ،لبقملا

وينيدلانور نع جارفإلا
ةروطسسأا ،وينيدلانور نع جارفإلا ةيناوغارابلا تاطلسسلا تررق

.هقيقسش ةقفر قباسس تقو يف نجسس امدعب ،نÓيمو ةنولسشرب
،ريوزتلاب ،عيباسسأا ةدع ذنم انيدأا دق هقيقسشو وينيدلانور ناكو

ةفيحسصل اًقفوو.نيفيزم رفسس يزاوجب ياوغاراب امهلوخد بقع
ن˘م و˘ي˘ن˘يد˘لا˘نور حار˘سس قÓ˘طإا م˘ت ه˘نإا˘ف ،ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا «ن˘سص اذ»
ءاقبلل رطسضيسس يذلا قدنفلا دودح لخاد ىقبي نأا ىلع ،نجسسلا
ةيربجلا ةماقإلا ديق نوكيسس وينيدلانور نأا ىلإا تراسشأاو.هيف
.ياو˘غارا˘ب ة˘م˘سصا˘ع «نو˘ي˘سسنو˘سسأا» ي˘ف «ا˘جور ا˘م˘لا˘ب» قد˘˘ن˘˘ف˘˘ب
نويلم3.1 ع˘فد م˘ت ا˘مد˘˘ع˘˘ب رد˘˘سص جار˘˘فإلا رار˘˘ق نأا تح˘˘سضوأاو
.ياوغاراب تاطلسسل ينيلرتسسإا

راتخي نÓيم
نم اربإا ةفيلخ
يتيسس Îسسسشنام

نÓ˘˘ي˘˘م يدا˘˘ن ى˘˘˘ع˘˘˘سسي
د˘حأا ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘ل˘ل ،ي˘لا˘ط˘˘يإلا
ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م مو˘˘ج˘˘˘ن
ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ،ن˘ي˘˘مر˘˘سضخ˘˘م˘˘لا
.ةلبقملا ةيفيسصلا تلاقتنلا

و˘ي˘سشت˘لا˘ك» ع˘قو˘م˘ل ا˘ًق˘˘فوو
نإا˘ف ،ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلا «و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م
عم دقاعت˘لا فد˘ه˘ت˘سسي نÓ˘ي˘م
بعل افيلسس ديفيد ينابسسإلا

.يتيسس رتسسسشنام طسسو
افليسس ديفيد دق˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘يو

يف يتيسس رتسسسشنام هيدان عم
ي˘لا˘ت˘لا˘بو ،ي˘لا˘ح˘لا م˘سسو˘م˘˘لا
ي˘نا˘ب˘سسإلا بعÓ˘لا ع˘ي˘ط˘ت˘سسي
.اًناجم قيرف يأا ىلإا عيقوتلا

ىلإا يلاطيإلا عقوملا راسشأاو
ءÓكوب اًرخؤوم ىقتلا نÓيم نأا
ةيناكمإا ثحبل ،افل˘ي˘سس د˘ي˘ف˘يد
نأا˘سشب قا˘ف˘˘تا ى˘˘لإا ل˘˘سصو˘˘ت˘˘لا
.ةقفسصلا

ل˘م˘ع˘ي نÓ˘ي˘˘م نأا ح˘˘سضوأاو
ي˘ب˘عل را˘م˘˘عأا سضف˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع
نوكيسس افلي˘سس ن˘كل ،ق˘ير˘ف˘لا
اميسسل ،ةعومجملا هذهل اًدئاق
نا˘تلز يد˘يو˘سسلا م˘ج˘ن˘لا نأاو
ى˘ل˘ع تا˘ب سشت˘ي˘فو˘˘م˘˘ي˘˘هار˘˘بإا
ن˘˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘حر˘˘˘˘˘˘لا باو˘˘˘˘˘˘بأا
ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن˘˘ب «ير˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘سسور˘˘˘لا»
.يلاحلا مسسوملا

كياد ناف ليجريف يدنلوهلا راتخا
نم نوكت˘ي ا˘ًق˘ير˘ف ،لو˘بر˘ف˘ي˘ل ع˘فاد˘م
ري˘م˘ير˘ب˘لا» ي˘ف ل˘سضفألا ي˘سسا˘م˘خ˘لا
.«زديرلا» يبعل نع اًديعب «غيل

تا˘ح˘ير˘˘سصت ي˘˘ف كياد نا˘˘ف لا˘˘قو
لوبرفي˘ل˘ل ي˘م˘سسر˘لا ع˘قو˘م˘لا ا˘هزر˘بأا
،ىمرملا ةسسارحل نوسسريديإا راتخأا»
.«ةياغلل زاتمم سسراح هنإا

وه ركيب نوسسيلأا نأا ىرأا» :فاسضأاو
نوسسر˘يد˘يإا ن˘كل ،ل˘سضفألا سسرا˘ح˘لا
.«نيرخآلا نيب لسضفألا

كيريميإا راتخأاسس عافدلا يف» عباتو
بعل ه˘˘نأا ر˘˘ه˘˘ظأا ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ترو˘˘˘بل
يئانثتسسا ه˘نإا .ة˘يا˘غ˘ل˘ل ع˘ئار ع˘فاد˘مو
.«يقيرف يف هترتخا كلذلو

يد راتخأاسس ؟طسسولا طخ لسصاوو
نم نيبعل راتخأا يننأا ودبي .نيورب
.«طقف يتيسس رتسسسشنام

ثدح˘ت˘ل˘ل ة˘جا˘ح˘ب ا˘ن˘سسل» :ل˘م˘كأاو
فيطل سصخسش هنإا .نيفيك نع اًريثك
هل نكأا انأا .ديرف زارط نم بعلو

.«ريدقتلاو مارتحلا نم ريثكلا
نيم غنويه نوسس عسضأاسس» :فدرأاو

عيرسس بعل هنإا .طسسولا يف اًسضيأا
ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف بب˘˘سست˘˘يو يو˘˘قو
ءاهنإا ديجيو ،ن˘ي˘ع˘فاد˘م˘ل˘ل بعا˘ت˘م˘لا
نمسض هراتخأاسس اذل ،نيمدقلاب ةركلا
.«يقيرف

ي˘ف غ˘نا˘ي˘˘ما˘˘بوأا را˘˘ت˘˘خأا˘˘سس» :م˘˘تأاو

اذ˘ه ه˘ما˘قرأا ى˘لإا اًدا˘ن˘ت˘˘سسا مو˘˘ج˘˘ه˘˘لا
اًيموجه اًيئا˘ن˘ث ل˘كسشي ه˘نإا .م˘سسو˘م˘لا

وريوغأا نأا امك ،تيزاكل عم اًديج
ه˘نأل ي˘ق˘ير˘ف ي˘ف د˘جاو˘ت˘لا ق˘ح˘ت˘˘سسي

همودق ذنم عئارلا هاوتسسم ىلع ظفاح
ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا ل˘˘ج˘˘سسو ،ار˘˘ت˘˘ل˘˘ج˘˘˘نإل
.«فادهألا
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ي˘˘نا˘˘˘ياو˘˘˘غوروألا د˘˘˘كأا
م˘جا˘ه˘م ،ز˘يراو˘˘سس سسيو˘˘ل
يبعل عيمج نأا ،ةنولسشرب
م˘تأا ى˘ل˘ع او˘نا˘ك ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
ةد˘˘عا˘˘سسم˘˘ل داد˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسلا
ل˘˘ظ ي˘˘ف ،ا˘˘ًيدا˘˘م يدا˘˘ن˘˘˘لا
ة˘˘˘˘يدا˘˘˘˘سصت˘˘˘˘قلا ة˘˘˘˘˘مزألا
ي˘˘سشف˘˘ت ن˘˘ع ة˘˘˘ج˘˘˘تا˘˘˘ن˘˘˘لا
.انوروك سسوريف

لÓ˘˘خ ،ز˘˘يراو˘˘سس لا˘˘قو
ة˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص ع˘˘م ة˘˘ل˘˘با˘˘ق˘˘م
«و˘˘ف˘˘ي˘˘ترو˘˘ب˘˘يد ود˘˘نو˘˘˘م»
:سسمأا ترسشُن ،ةينولاتكلا
ءا˘˘سضعأا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ر˘˘˘ع˘˘˘سش»
نأل ،حايترا مدع˘ب ق˘ير˘ف˘لا
ل˘˘كسشب تر˘˘كُذ ة˘˘˘سصق˘˘˘لا

نيبعÓلا نإا ليق ..ئطاخ
ري˘ث˘كلا م˘سصخ نود˘ير˘ي ل
ريغ رمألا اذه ،لاملا نم
.«عيمجلا جعزأاو حيحسص

اوناك عيمجلا» :لسصاوو
ةدعاسسم˘ل داد˘ع˘ت˘سسا ى˘ل˘ع
..د˘˘˘ح ى˘˘˘سصقأل يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا
،ةديدسش طوغ˘سضب ا˘نر˘ع˘سش
اننأاب ةقث ىل˘ع ا˘ن˘ك ا˘ن˘ن˘كل
لمكأا ىلع ان˘ب˘جاو˘ب مو˘ق˘ن
.«هجو

ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت م˘˘ت» :فا˘˘سضأاو
ببسسب ،رمألا نع نÓعإلا
ى˘لإا جا˘ت˘ح˘ت ي˘ت˘لا ما˘قرألا
لهسسلا نم سسيلف ،ليدعت
موسصخ˘م˘لا ر˘جألا د˘يد˘ح˘ت
دقتعأاو ،اًبعل32‐22 نم
ن˘˘ي˘˘ب ءود˘˘ه˘˘ب م˘˘˘ت كلذ نأا
ل˘˘ك ي˘˘ما˘˘ح˘˘مو يدا˘˘˘ن˘˘˘لا

ر˘˘مألا قر˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سسا ..بعل
ىلع روثعلل تقولا سضعب
اهذيفنتو ،لول˘ح˘لا ل˘سضفأا
.«عيرسس لكسشب

همؤواسشت زيراوسس ىدبأاو
مدقلا ةرك ةدوع دعوم ءازإا
:Ó˘ئا˘ق ،ا˘˘ه˘˘ت˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط ى˘˘لإا

نأا بعسصلا نم نوكيسس»
يف ىرخأا ةرم ةبعللا دوعت

يفو ،ةيعيبط˘لا ا˘ه˘ترو˘سص
تقو لÓ˘˘˘˘خ ،ما˘˘˘˘˘ت نا˘˘˘˘˘مأا
ر˘ي˘ث˘كلا كا˘ن˘ه نأل ،بير˘˘ق
،تريغ˘ت ي˘ت˘لا رو˘مألا ن˘م
فر˘ع˘ت ل تقو ي˘تأا˘˘ي˘˘سسو
امو حي˘ح˘سصلا و˘ه ا˘م ه˘ي˘ف
.«كلذ ريغ وه

و˘ه كق˘ل˘ق˘ي ا˘م» :ع˘با˘تو
هب رعسشي يذلا نامألا مدع
ةرد˘ق˘لا مد˘ع ن˘م ،سسا˘˘ن˘˘لا

نوكنسس ىتم ةفرعم ىلع
جور˘˘خ˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘يردا˘˘ق
اذه ..انتايحب عات˘م˘ت˘سسلاو
.«مويلا ءرملا قلقي ام

نو˘كي ا˘مد˘ن˘ع» :فدرأاو
ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘يردا˘˘ق لا˘˘ف˘˘طألا
ة˘˘ق˘˘يد˘˘ح˘˘لا ى˘˘لإا با˘˘هذ˘˘لا
ا˘مد˘˘ن˘˘عو ،عا˘˘ت˘˘م˘˘ت˘˘سسÓ˘˘ل
ة˘˘يؤور ن˘˘˘م نو˘˘˘ن˘˘˘كم˘˘˘ت˘˘˘ي
،مهبراقأاو سضعبلا مهسضعب
نإا لوقن نأا عيطتسسن انه
.«اهتعيبطل تداع رومألا

ةدوعلأ
ه˘تدو˘ع د˘عو˘˘م ن˘˘عو

يتلا ةحارجلا دعب ،قيرفلل
ي˘˘˘ف˘˘˘نا˘˘˘ج ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘هار˘˘˘˘جأا

ا˘مد˘ن˘ع» :لا˘ق ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
تا˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف كرا˘˘سشأا
د˘ق˘ت˘عأا ،ي˘ع˘ي˘ب˘˘ط ل˘˘كسشب
ىل˘ع اًردا˘ق نو˘كأا˘سس ي˘ن˘نأا
.«بعلل ةدوعلا

لوبرف˘ي˘ل م˘ج˘ن فا˘سضأاو
مي˘ي˘ق˘ت˘ل ع˘سضخأا» :ق˘با˘سسلا
ءا˘˘ب˘˘طألا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘˘م م˘˘˘ئاد
جÓعلا سسي˘ئر ،و˘ج˘ناو˘جو
سصخ˘˘سشلاو ،ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
ي˘ل˘ي˘هأا˘˘ت ن˘˘ع لوؤو˘˘سسم˘˘لا
ل˘كسشب ي˘ع˘˘م نا˘˘ك يذ˘˘لا
ا˘ًم˘ئاد نو˘˘كأا˘˘سسو ،ي˘˘مو˘˘ي
.«هل اًنتمم

كا˘ن˘˘ه سسي˘˘ل» :ل˘˘سصاوو
د˘م˘ت˘ع˘ي˘سس ،دد˘ح˘م د˘عو˘˘م
نكل ،ميي˘ق˘ت˘لا ى˘ل˘ع ر˘مألا
نوكتسس رومألا نأا دقتعأا
تمز˘ت˘˘لا ا˘˘م˘˘لا˘˘ط ة˘˘ب˘˘ير˘˘ق
.«تاميلعتلاب

ة˘ي˘نا˘˘كمإا سصو˘˘سصخ˘˘بو
ءاهنإل تايرابملا ف˘ي˘ث˘كت
دمتع˘ي˘سس» :لا˘ق ،م˘سسو˘م˘لا
تقولاو ،خيراتلا ىلع كلذ
ةلود لك ىلع نيعتي يذلا
ةيقبتملا تايراب˘م˘لا ءا˘ه˘نإا
.«هيف

ا˘م˘ك ن˘كل» :كرد˘ت˘˘سساو

ىتم فرعت ل تنأا ،تلق
ل كلذل ،طاسشنلا دوعيسس
ةركل ثدحيسس اذام فرعت
.«مدقلا

ه˘ث˘يد˘ح ز˘يراو˘سس ه˘جوو
،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ر˘ي˘ها˘م˘ج ى˘˘لإا
،ةحسضاو ةلا˘سسر˘لا» :Ó˘ئا˘ق
ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ب ما˘˘م˘˘ت˘˘هلا ي˘˘هو
تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
اذإا ..لز˘ن˘م˘لا ي˘ف ءا˘ق˘˘ب˘˘لاو
لز˘ن˘م˘لا ي˘ف ءر˘م˘˘لا ي˘˘ق˘˘ب
.«هسسفنب ينتعيسس

اوقثت نأا مكيلع» :عباتو
ةدجاو˘ت˘م˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا˘ب

انيهنأا اذإا ،قيرفلا يف اًيلاح
هد˘ير˘ن ا˘م و˘˘هو م˘˘سسو˘˘م˘˘لا

،اًعم هيهنن فوسسف ،اًعيمج
لجأا نم لسضانن ،نيدحتم
قيقحت وهو ،حسضاو فده
يرودو ا˘˘غ˘˘ي˘˘ل˘˘لا ي˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ل
.«لاطبألا

د˘˘ع˘˘ب» :ه˘˘لو˘˘ق˘˘ب م˘˘ت˘˘خو
تا˘˘˘قوألا ن˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘˘كلا
عم اههجاون يتلا ةئيسسلا

نو˘كي˘سس ..سسور˘ي˘ف˘لا اذ˘˘ه
يرور˘˘˘˘˘سس ي˘˘˘˘˘عاود ن˘˘˘˘˘م
د˘˘˘سصح˘˘˘ب عا˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘سسلا
.«نيبقللا

فرجعتم بتاورلا سضفخ حÎقم :ايلاطيإا وبردم
ى˘لإا ة˘ي˘لا˘ط˘يإلا مد˘ق˘لا ةر˘˘ك و˘˘برد˘˘م م˘˘سضنا

ةجردلا يرود ةطبار ةيسصوت داقتنا يف نيبعÓلا
حوارتت ةدمل بتاورلا سضفخب ةيدنأÓل ىلوألا
سسور˘ي˘ف ة˘مزأا لÓ˘خ ر˘ه˘˘سشأا4و ن˘ير˘ه˘سش ن˘ي˘ب

.انوروك
نيبردملا ةطبار سسيئر يريفيلوأا وزنير لاقو

فرجعتم يرودلا ةطبار نÓعإا نإا نييلاطيلا
نيبردملل ةبسسنلاب ةلوبقم ر˘ي˘غ تا˘سضي˘ف˘خ˘ت˘لاو
مهبتاور لقت تلاحلا سضعب يفو ،Óخد لقألا

.يلحملا لخدلا طسسوتم نع
ي˘لا˘م˘جإا سضف˘خ يرود˘˘لا ة˘˘ط˘˘بار تحر˘˘ت˘˘قاو

مدع لاح يف ثلثلا رادقمب ةيونسسلا بتاورلا
.ةيملاعلا ةيحسصلا ةمزألا ببسسب ،سسرام9 يف فقوت يذلا ،مسسوملا فانئتسسا

نأاسشب بيردتلا مقاطو هيبعل عم سضوافتلا دان لك ىلع نيعتي هنإا تلاق اهنكل
.سضفخلا ةميق

فرعن ل اننأل Óجترم يرودلا ةطبار نÓعإا نأا ودبي» :نايب يف يريفيلوأا لاقو
.«ةلوطبلا ريسصم نآلا ىتح

ودبت نايبلا ةربن نكل ابسسانم سسيل تقولا نأل لدجلا بنجت ديرن» :فاسضأاو
.«ديكأاتلاب انناسسحتسسا قلت ملو ةفرجعتم

لعفلاب مهتبغر نع اوربع ايلاطيإا يف ةوفسصلا يبردم نأا ىلإا يريفيلوأا راسشأاو
نيبردملل ةبسسنلاب ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘سصق˘لا ن˘كل ،م˘ه˘ب˘تاور سضف˘خ˘ب ة˘م˘ها˘سسم˘لا ي˘ف
.يبيردتلا مقاطلا ءاسضعأا ةيقبو نيدعاسسملاو ،ةسضفخنملا بتاورلا باحسصأا

يف نيدعاسسملاو نيبردملا نم ىرخأا ةئف كانه نأا ركذت بجي ناك» :لسصاوو
نم لقأا نوكي انايحأاو ،لمعلا نم طيسسب لخد ىلع نولسصحي مدقلا ةرك ةيدنأا

.«يلحملا لخدلا طسسوتم
.«سضفخ يأا يف ريكفتلا لوبقملا نم سسيل مهروجأا ىلإا رظنلابو» :متخو

سسوتنفو÷ همامسضنا سسيلاوك يوري لابيد
مامسضنلا رارق سسيلاوك ،يلاطيإلا سسوتنفوج مجن ،لابيد ولواب فسشك

.ومريلاب نم امداق قيرفلل مسضنا امدعب ،5102 فيسص يف زوجعلا ةديسسلل
،5102 ماع سسوتنفوج فوفسصل لابيد مسضناو

نكمتو ،وروأا نويلم04 اهتميق تغلب ةقفسص يف
سصيم˘ق˘ب ةارا˘ب˘م612 ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘˘لا ن˘˘˘م
63 مدقو افده19 اهلÓخ لجسس ،يرينوكنايبلا
.ةمسساح ةريرمت

تا˘˘ح˘˘ير˘˘˘سصت لا˘˘˘ب˘˘˘يد لا˘˘˘قو
:يدا˘ن˘ل˘ل ي˘م˘سسر˘لا ع˘˘قو˘˘م˘˘ل˘˘ل
ناك ول امك مويلا كلذ ركذتأا»
ة˘ظ˘ح˘ل˘ل ةرا˘سشإا ي˘ف ،«سسمألا˘ب
.سسوتنفوج مامتهاب هتفرعم

ومريلاب يف لزنملا يف تنك» :فاسضأاو
ا˘م˘ع ثد˘ح˘ت˘ن ا˘ن˘ك ،ن˘ير˘خآاو ي˘تد˘لاو ع˘م
يذ˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ،ثد˘˘ح˘˘ي نأا ن˘˘كم˘˘˘ي
ديدعلا كانه ناك ،هرايتخا يننكمي
ن˘يذ˘لا ن˘ي˘˘برد˘˘م˘˘لاو ة˘˘يد˘˘نألا ن˘˘م
ترعسش يننكل ،انعم نو˘ل˘سصاو˘ت˘ي
ةملاكم يتأاتسس Óجآا مأا Óجاع هنأا

.«سسوتنفوج نم
تقو ،ا˘˘م مو˘˘ي ي˘˘˘ف» :ع˘˘˘با˘˘˘تو

،يلامعأا ليكو يب لسصتا ،ءادغلا
ىقل˘تأا˘سس ة˘عا˘سس لÓ˘خ ه˘نإا لا˘قو
ر˘˘يد˘˘م ن˘˘˘م ا˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘تا˘˘˘ه لا˘˘˘سصتا

.«سسوتنفوج
ويباف ىلإا تثدحت دقل» :لسصاوو

لك لعفيسس هنأا ينربخأاو يسسيتاراب
يمامسضنا لجأا نم نكمم وه ام
.«سسوتنفوجل

انقناعتو يتدلاو وحن تسضكر ،ةملاكملا نم تيهتنأا نأا دعب» :لابيد متأاو
.«رخآا ناكم يأا ىلإا باهذلا ديرأا ل يننإا تلقو
ديردم لايرو ليخوتل اًيبلسس اًرسشؤوم يطعي نامÒج ناسس

دقع يف ءارسشلا دنب ليعفت نم هفقوم ،يسسنرفلا نامريج ناسس سسيراب مسسح
اقفو ،يلاطيإلا نÓيم رتنإا نم راعملا ،يدراكيإا وروام ،ينيتنجرألا هبعل
،ةيلاطيإلا «تروبسس وليد يرييروك» ةفيحسص تركذ دقف.يفحسص ريرقتل
يدراكيإا مسضل هجتي هنأاو ،لعفلاب هرارق ذختا يسسيرابلا يدانلا نأا ،ءاثÓثلا مويلا
.ةراعإلا دقع يف اهيلع قفتملا وروأا نويلم07ـلا لباقم ،يئاهن لكسشب

ثيح ،ايلاح دنبلا ليعفت هل قحي ل ،نامريج ناسس نأا ىلإا ةفيحسصلا تراسشأاو
.نيرهسش وحنل راظتنلا ىلإا جاتحي

يناملألا ةكراسشم نود ،اذه ىلع ترقتسسا نم يه يدانلا ةرادإا نأا تفاسضأاو
يف رمتسسي نل هنأا ىلع ارسشؤوم دعي ام ،قيرفلل ينفلا ريدملا ،ليخوت سساموت
يرودلا يف ،نامريج ناسس عم ةارابم02 يدراكيإا سضاخو.لبقملا مسسوملا
ببسسب ،ةقباسسملا فقوت لبق افده21 لجسس ثيح ،مسسوملا اذه يسسنرفلا
نع ،ارخؤوم ةيفحسص ريراقت تثدحتو.دجتسسملا «انوروك» سسوريف يسشفت
لاح يف ،لبقملا فيسصلا ،همسض يف ديردم لايرو سسوتنفوج نم لك ةبغر
.ءارسشلا دنبل يسسيرابلا يدانلا ليعفت مدع

هسسرا◊ ديدجتلا تاسضوافم لجؤوي دنو“رود
،يناملألا دنومترود ايسسوروب يدا˘ن ن˘ي˘ب د˘ق˘ع˘لا د˘يد˘م˘ت تا˘ثدا˘ح˘م تل˘جأا˘ت

:ءاثÓثلا مويلا «ةنسس92» يكروب لاقو.يكروب نامور يرسسيوسسلا هسسراحو
ةلأاسسملاو ،دعب قتلن مل اننكل ،هثودح نكمي ام لوح رظنلا تاهجو انلدابت»
فرتحي يذلا ،يلودلا يرسسيوسسلا سسراحلا دقع نأا ركذي.«لام ةلأاسسم تسسيل
ارومأا كانه نأا يكروب فاسضأاو.1202 ىتح رمتسسم ،5102 ذنم دنومترود يف
ةارابم03 يكروب بعلو.«ثيدحلا لسصاونسس ةيلاحلا ةرتفلا دعبو» مهأا ىرخأا

34 هكابسش تلبقتسسا ثيح ،يلاحلا مسسوملا يف تاقباسسملا لكب دنومترود عم
.تايرابم01 يف ةفيظن هكابسش ىلع ظفاح امنيب ،افده

ةينا‹ ةقفسص مسس◊ لانسسرآا مامأا ةبقع ةنولسشرب
ةوطخ ذختا ،لانسسرآا sنأا ،ءاثÓثلا مويلا ةيزيلجنإا ةيفحسص ريراقت تفسشك

.نامريج ناسس سسيراب ريهظ ،اوازروك نيفيل عم هدقاعتلا قيرط يف ةمهم
نم تابو ،يراجلا مسسوملا ةياهنب نامريج ناسس عم روازروك دقع يهتنيو

.ءارمألا ةقيدح نع هليحر دكؤوملا
اًسضرع مدق ،لانسسرآا sنإا ،ءاثÓثلا مويلا ،ةيناطيربلا «روريم» ةفيحسص تلاقو

ةياهنب ةيناجم ةقفسص يف هفوفسص ىلإا مامسضنلا لجألا نم اوازروكل لعفلاب
.مسسوملا اذه

مل هنكل ،ي˘سضا˘م˘لا ي˘ف˘نا˘ج ي˘ف بعÓ˘لا م˘سض ى˘ل˘ع ا˘ًسصير˘ح لا˘ن˘سسرآا نا˘ك
قيرفلا ةقفاومل ةجاح يف سسيل نآلا هنكل ،نامريج ناسس عم قافتل لسصوتي
.يسسيرابلا

نم كلذل ،ةنولسشرب ىلإا لاقتنلاب رثكأا متهم اوازروك sنإاف ،كلذ مغرو
قيرفلا فقو˘م حو˘سضو ن˘ي˘ح˘ل لا˘ن˘سسرآا سضر˘ع ي˘ف تب˘لا ل˘جؤو˘ي نأا ع˘قو˘ت˘م˘لا
.ينولاتكلا

،اوازروكب اًناجم هلادبتسساو ،وبريف روينوج هبعل عيبل ةنولسشرب ىعسسيو
وراتولو ،افليسس اد رامين يتقفسص ليومت يف ةقفسصلا لاومأا نم ةدافتسسلاو
.زينيترام

فورعم Òغ هتدوع خيرات نأأ دكأأ

مدقلا ةرك ‘ Òغت Òثكلاو ..انتجعزأا بتاورلا ةسصق :زيراوسس

رظتنت ةحداف رئاسسخ
يزيل‚إلا يرودلا

زر˘ت˘سسا˘م درا˘سشت˘˘ير ثد˘˘ح˘˘ت
يرود˘˘ل˘˘ل يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا
رئاسسخلا نع ،زاتم˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا
ا˘هد˘ب˘كت˘ت د˘ق ي˘ت˘لا ة˘˘ل˘˘م˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
لا˘م˘كت˘سسا مد˘ع لا˘ح ،ة˘ق˘˘با˘˘سسم˘˘لا

يتأاتو.يلاحلا مسسوملا تاسسفانم
يناعت تقو يف زرتسسام تاريذحت
ةسضايرلاو ماع لكسشب ايناطيرب هيف
ةرك اهتمدقم يفو سصاخ لكسشب
سسور˘˘ي˘˘ف ي˘˘سشف˘˘ت بب˘˘سسب مد˘˘˘ق˘˘˘لا

.دجتسسملا انوروك
يا˘˘˘˘كسس» ة˘˘˘˘كب˘˘˘˘سش تل˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘نو

:ه˘لو˘ق زر˘ت˘سسا˘م ن˘˘ع «سسترو˘˘ب˘˘سس
ه˘ي˘ن˘ج را˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ب ر˘˘ئا˘˘سسخ ه˘˘جاو˘˘ن»
يف انلسشف اذإا لقألا ىلع ينيلرتسسإا
.«0202‐9102 مسسوم لامكتسسا

انرظتنت ىرخأا رئاسسخ» :فاسضأاو
يف ةحئاجلا ةروطخ تداز ام اذإا
تا˘ح˘ير˘سصت ي˘تأا˘تو.«لبقتسسملا

سسيئر ه˘لا˘ق ا˘م˘ل ة˘ل˘م˘كم زر˘ت˘سسا˘م
،مد˘ق˘لا ةر˘كل يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا دا˘ح˘˘تلا
،ة˘يد˘نألا را˘˘ي˘˘ه˘˘نا ن˘˘م رذ˘˘ح يذ˘˘لا
يتلا ةيداسصتقلا تايدحتلا ببسسب

يتلا ،ةنهارلا انوروك ةمزأا اهتفلخ
.«لايخلا قوفت» اهنأاب اهفسصو



ايملاع52ـلإ زكرملإ إولتحإ ايقيرفإإ لاطبأإ

«ءارمسسلا» ةراقلا يف بختنم ىلغأا ثلاث رسضخلا
ايقيرفإا ممأا سسأاكب جو˘ت˘م˘لا ،مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ل˘ت˘حا
ثيح نم ةيقيرفإلا تابختنملا ىلغأا بيترت يف ،3ـلا زكرملا ،9102
.هيبعÓل ةيقوسسلا ةميقلا

بسسح وروأا نويلم59.491 ةيقوسسلا ينطولا بختنملا ةميق تغلبو
،نيبعÓلا تلاقتناو تايئاسصحإا يف سصتخملا «تكام ريفنسسارت» عقوم
لتحا يذلا يلاغنسسلا بختنملا نم لك دعب ثلاثلا زكرملا زجحيل
55.232ـب برغملا بختنم هيلي ،وروأا نويلم03.093ـب ةرادسصلا

زكرملا ،9102 ةنسسل ايقيرفا يف بختنم لسضفأا لتحاو اذه ،وروأا نويلم
31ـلا فسصلا يف يلا˘غ˘ن˘سسلا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ءا˘ج ن˘ي˘ح ي˘ف ا˘ي˘م˘لا˘ع52ـلا

.12ـلا زكرملا يف يبرغملاو
ب.م.يرسسيإإ

بابسشلإ نيبعÓلإ يف رامثتسسلإ ديرت ةرإدإلإ

فعاسضتت يلوبان نع مÓغ ليحر ةبسسن
تاب يلوبان يدان رسسيأا ريهظو يرئازجلا يلودلا مÓغ يزوف نأا ودبي

يدان ىر˘ي˘سسم ة˘ب˘غر ل˘ظ ي˘ف ،ه˘ق˘ير˘ف راو˘سسأا ةردا˘غ˘م ن˘م اد˘ج ا˘ب˘ير˘ق
نابسش نيبعل عم دقاعتلا لÓخ نم ةليكسشتلا  ديدجت يلاطيإلا بونجلا
.ةنكمملا باقلألا لك ىلع بعللاو مداقلا مسسوملا

كرت نم نيسسوق باق حبسصأا يسسنرفلا نايتإا تناسس جيرخ نأا دكأاتو
ثيح ،ةيلاطيإلا «وتاكريم وتوت» ةفيحسص هنع تفسشك ام قفو قيرفلا
ةليكسشتلا ىلع ةيرذج تاريغت ثادحإا ديري يدانلا سسيئر نا تدكأا

يف عفن وذ اودوعي مل نيبعÓلا نم ديدعلا نأا ريخألا اذه ىري يتلاو
ةثÓث نم سصلختلا يف ركفت ةرادإلا نأا ةفيحسصلا فيسضتل ،يدانلا

ن˘م ل˘كب ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت˘يو ر˘سضخ˘لا م˘ج˘ن رار˘غ ى˘ل˘ع ن˘ير˘خا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عل
.كيليمو زنيتريم،يلابيلوك

نيدايملا نع باغ دق ةيخوراسصلا تافذقلا بحاسص نا ةراسشإلا ردجت
هتناكم رسسخي هلعج ام ةباسصإÓل هسضرعت ببسسب ،ةنسس براقي امل
نع باغ هنأا امك ،هبردم تاباسسح نم جرخيو هقيرف يف ةيسساسسألا
عيسضي هلعج ام نيتنسسلا تبراق ةدمل يرئازجلا بختنملا ةليكسشت
ماعلا رسصمب ايقيرفإا ممأا سسأاكب رسضخلا ةقفر جيوتتلاو دجاوتلا ةسصرف
.يسضاملا

تايرابملل ةدوعلإ لبق ريسضحتلل ةدم قرفلإ حنم وحن

لجأاتي ةسسفانملا ءاوجأا ىلإا يلوغيف ةدوع
مداقلا ناوج ىلإا

ةطلغ يدان مجن ،يرئازجلا يلودلا يلوغيف نايفسس بايغ رمتسسيسس
يكرتلا يرودلا تاسسفانم راطا يف هيدان ةقفر ةسسفانملا نع يارسس
ةركل يكرتلا داحتلا نÓعإا دعب ،انوروك ةحئاج راسشتنإا ببسسب زاتمملا
.لبقملا ناوج رهسش ةيادب ىتح ةسسفانملل ةدوعلا  ليجأات مدقلا

فانئتسسإلا نأا هردسصأا يذلا نايبلا يف ةبعلل يكرتلا داحتلا فسشكو
دÓبلا يف يحسصلا عسضولا ريغت مدعل ارظن ناوج رهسش علطم نوكيسس
حنميسس هنأا هنايب يف افيسضم ،ةباسصإÓل سضرعتلا نم نيبعلا ةيامحو
تنسسحت ام اذا ةسسفانملل ةدوعلا لبق ديجلا ريسضحتلل اتقو ةيدنأÓل
قباسسلا ايسسنلاف مجن نأا ةراسشإÓل.ةيتاوم فورظلا تحبسصأاو لاوحألا
نم ينا˘ث˘لا ف˘سصن˘لا ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك تا˘يو˘ت˘سسم مد˘قو تفل ل˘كسشب ق˘لأا˘ت
ماعلا بيترتلا ةمدقم ىلإا «موب ميسسلا» قيرف داق نيا ،ةيكرتلا ةلوطبلا
ريهسش كسشابو روبسس نوزبارط نم لك فلخ ثلاثلا زكرملا يف يرودلل
. طاقن ثÓث مهنع هلسصفت يذلاو

ز .صس
رئإزجلإ ةيدولوم

قلغم سصبرت ةجمربل لمعي ينفلا مقاطلا
سضيبأا امسسوم دعبتسسي لو

ءارجإا يف زيغن ليبن ةدايقب رئازجلا ةيدولوم قيرفل ينفلا مقاطلا ركفي
دعب ،ةينطولا ةلوطبلا فانئتسسا لبق ،ةمداقلا ةرتفلا يف قلغم سصبرت
ةبيرقلا ةسصاخلا انرداسصم تفسشكو.«انوروك» سسوريف ىلع ءاسضقلا

لمعلل سصبرت ةجمرب يف يدج لكسشب ركفي بردملا نأا ديمعلا تيب نم
رثؤويسس يلاحلا فقوتلا نأاو اميسسل ،ةمداقلا ةرتفلل هيبعل زيهجتو ةوقب

مهسضرعي دقو ،مسسوملا لامكإا ىلع نيرداق مهلعجي نلو نيبعÓلا ىلع
فثكم لكسشبو ةعومجملا عم بردتلا مدع لظ يف ةريطخ تاباسصإل
دكأا ،رخآا بناج نم.مسسوملا ةياهن يف اننأاو اسصوسصخ ةيلاحلا ةرتفلا يف
ةرتفلا لظ يف سضيبأا امسسوم تاطلسسلا نÓعإا دعبتسسي ل هنأا زيغن ليبن
اسصوسصخ ،سصاخ لكسشب رئازجلاو لكك ملاعلا اهب رمي يتلا ةبعسصلا

.نيبعÓلا ىوتسسم ىلع ريثأاتلا هناسش نم يلاحلا فقوتلا نأاو
ب.م.يرسسيإإ

لئابقلإ ةبيبسش

يرانكلا ىلع اهلÓظب يقلت ةيلاملا ةمزألا
ةمزألا ببسسب ،ةياغلل ةبعسص ةيعسضو يف لئابقلا ةبيبسش قيرف دجاوتي

كرحت نورظنتي نوبعÓلا لازي ل ثيح ،يدانلاب فسصعت يتلا ةيلاملا
انملعو.دادعتلا روجأا ديدسستل يدانلا سسيئر لÓم فيرسش ةدايقب ةرادإلا

نيذلا نيبعÓلا هاجتا هدعوب في مل سسيئرلا نأا ةسصاخلا انرداسصم نم
ناسضمر رهسش لبق ةيلا˘م˘لا م˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘سسم ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا نور˘ظ˘ت˘ن˘ي
بناج نم.رئازجلا هفرعت يذلا يحسصلا رجحلا لظ يف اميسسل كرابملا
نوكيسس لئابقلا ةبيبسش وتاكريم نإاف لاملا ريفوت مدع لاح يف ،رخآا

مهتاقحتسسم ىلع اولسصحي مل ىمادقلا نيبعÓلا نأاو اسصوسصخ ،اددهم
.قيرفلا معدل ددج نيبعل بلج يف سسيئرلا ةمهم نم بعسصي ام ةيلاملا

ب.م.يرسسيإإ
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يبرع فرتحم لسضفأا بقل ىلع سشايزو يميكحو حÓسص عم يوق عارسص يف زرحم
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د˘ئا˘ق زر˘ح˘م سضا˘˘ير ل˘˘خد
م˘ج˘ن ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

عارسص يف يتيسس رتسسسشنام
ير˘سصم˘لا ن˘م ل˘ك ع˘م يو˘ق
،لوبرفيل مجن حÓسص دمحم
بعل ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘كح فر˘˘˘˘˘سشأا
هنطاومو دنومتورد ايسسيروب

سسكا˘جأا م˘ج˘ن سشا˘˘يز م˘˘ي˘˘كح
بعل ل˘˘˘سضفأا بق˘˘˘ل ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
.فرتحم يبرع

«يبرعلا لوغ» عقوم حتفو
نم راسصنأÓل تيوسصتلا باب

،سسمأا قلطنا ءا˘ت˘ف˘ت˘سسا لÓ˘خ
يبرع بعل نسسحأا رايتخل
اذ˘˘˘ه ،ا˘˘˘بوروأا ي˘˘˘ف ط˘˘˘سشن˘˘˘ي
نو˘˘كت ن˘˘لو اذ˘˘ه ،م˘˘سسو˘˘م˘˘لا

ل˘ن˘ي˘ل ة˘ل˘ه˘سس زر˘ح˘م ة˘م˘ه˘˘م
نيسسفانملا نأاو اميسسل بقللا

ءادألا نأا لإا ،ليقثلا رايعلا نم
عم بختنملا مجن همدق يذلا
،ةريخألا تلوجلا يف هيدان

مسسوملا ةياد˘ب ذ˘ن˘مو ة˘سصا˘خ
بقل ىلع لوسصحلل هحسشري
اذهل ي˘بر˘ع فر˘ت˘ح˘م ل˘سضفأا
.مسسوملا

ايقيرفإإ لطب ماقرأإ
نم بعل هنأإ دكؤوت

عيفرلإ زإرطلإ
دئاق زر˘ح˘م سضا˘ير ق˘ق˘ح

م˘ج˘ن ،ي˘ن˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

ا˘ما˘قرأا ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م
سضغب ،هيدان عم ةياغلل ةزيمم
ددع ي˘ف هد˘جاو˘ت ن˘ع ر˘ظ˘ن˘لا

جراخ تايرابملا ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘م
ي˘ت˘لا ا˘ب˘˘عل11ـلا ة˘م˘˘ئا˘˘ق
لإا ،تايرا˘ب˘م˘لا ي˘ف تكرا˘سش
ايقيرفإا لطب مرحي مل اذه نأا

هنأا ىل˘ع ،ه˘تارد˘ق تا˘ب˘ثإا ن˘م
ي˘ب˘عل زر˘بأا ن˘ي˘ب ن˘م اد˘˘حاو
.يزيلجنلا يرودلا

ع˘˘˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘˘˘˘م ط˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘سسو
سصت˘˘خ˘˘م˘˘˘لا «درو˘˘˘كسسو˘˘˘ه»
ط˘ي˘ق˘ن˘ت˘لاو تا˘ي˘˘ئا˘˘سصحإلا˘˘ب
بعل ل˘سضفأا ى˘˘ل˘˘ع ءو˘˘سضلا
ةنسس يزيلجنلا يرودلا يف

ىوتسسملا لظ يف  ،6102
،هيدان عم همدق يذلا زيمملا

لك يف ةفاسضإلا مدق ثيح
برد˘˘م˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف رر˘˘˘ق ر˘˘˘م
،تايرابملا يف هيلع دامتعلا
ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسي˘˘ل م˘˘ج˘˘ن در˘˘ي˘˘ل
فو˘سسل˘ي˘ف˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘با˘˘سسلا
ىلع ةيلاثم ةقيرطب ينابسسلا
لÓ˘خ ن˘م ،ناد˘ي˘م˘لا ة˘ي˘سضرأا
لك ةمسساح ةريرم˘ت ه˘م˘يد˘ق˘ت
ةغوارم لدعم عم ،ةقيقد28
يهو ةقيقد09 لك يف7.2
م˘˘ل بعÓ˘˘ل ةز˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘م ما˘˘˘قرأا
بردملا لمع ،اريثك كراسشي
ر˘ي˘سسكت ى˘ل˘ع ةر˘˘م ل˘˘ك ي˘˘ف

هتداعإا لÓخ نم ،هيدل متيرلا
.ءلدبلا ةكدل

جوتملا زرحم نكمت امك
سسأاكب ينطولا بختنملا عم
عبرتلا نم ،9102 ايقيرفإا ممأا

رثكألا نيبعÓلا سشرع ىلع
لدعمب ،ىمرملا ىلع اديدسست
هنأا امك ،ةارابم لك يف4.3
يف ةيحاتفم تاريرمت3 ققح
.ةقيقد09 لك

مدعب أاطخأإ لويدرإوغ
م‚ ىلع دامتعلإ
لك ‘ قباسسلإ Îسسيل

تايرابŸإ
يف زرحم سضاير كراسشو

يرود˘˘لا ي˘˘ف ،ةارا˘˘ب˘˘˘م51
82 ل˘سصأا ن˘˘م يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نلا

يف قير˘ف˘لا ا˘ه˘سضا˘خ ،ةارا˘ب˘م
ا˘ب˘لا˘ط˘م برد˘م˘لا نا˘˘ك تقو
ل˘ك ي˘ف ه˘ي˘˘ل˘˘ع دا˘˘م˘˘ت˘˘علا˘˘ب
ما˘قرألا ل˘ظ ي˘ف تا˘يرا˘ب˘م˘لا
جيرخ ا˘ه˘ق˘ق˘ح ي˘ت˘لا ةد˘ي˘ج˘لا

،ي˘سسنر˘ف˘لا ر˘فا˘هو˘ل ة˘سسرد˘م
لاقملا بتاك نأاو اسصوسصخ
ه˘جو˘ب ر˘ه˘˘ظ زر˘˘ح˘˘م نأا د˘˘كأا

اهيف ررق ةرم لك يف بيط
رمألا ،هيلع دامتعلا بردملا
،فو˘سسل˘ي˘ف˘˘لا ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي يذ˘˘لا
جئا˘ت˘ن˘لا ة˘ي˘لوؤو˘سسم ل˘م˘ح˘ت˘ي
˘˘مد˘˘˘ع بب˘˘˘سسب ،ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘سسلا
.رئازجلا مجن ىلع دامتعلا

ةيقبتملإ تايرابملإ بعل
درإو امور ةمسصاعلاب

نل ايلاطيإا يف انوفرتحم
ءاوجأا ىلإا اودوعي

مداقلا ناوج لبق ةسسفانملا
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ةدو˘ع ل˘جأا˘ت˘˘ت˘˘سس

ي˘ف ن˘ي˘ط˘سشا˘ن˘لا ن˘ي˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ناوج ىتح ،يلاطيإلا يرودلا
لظ يف ريدقت لقأا ىلع مداقلا
ةمزألا ببسسب قيلعتلا رارمتسسإا
ايلاطيإا تبرسض ي˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘سصلا

ءار˘ج ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا سسرا˘˘م ذ˘˘ن˘˘م
د˘يد˘ج˘لا ا˘نورو˘ك ءا˘بو ي˘سشف˘˘ت
.دÓبلا ءاحنأا يف ريبك لكسشب

ةيلاطيإلا ةيداح˘تإلا تن˘ل˘عأاو
ةسساردب موقت اهنأا مدقلا ةركل
فانئتسسإا لجأا نم ديدج حرتقم
ام ق˘فو و˘ي˘سشت˘لا˘كلا تا˘يرا˘ب˘م
ةيمÓ˘عا ردا˘سصم ه˘ن˘ع تف˘سشك
ةدوعلا نا تدكأا يتلاو ،ةيلاطيإا
ن˘ل ة˘يور˘كلا تا˘سسفا˘ن˘م˘لا ى˘لإا
يا˘م ر˘ه˘سش ر˘خاوا ى˘ت˘ح نو˘كت
ن˘م ا˘م˘ك ،ناو˘ج ر˘ه˘سش ة˘ياد˘˘بو
لا˘م˘كت˘˘سسإا م˘˘ت˘˘ي نا ن˘˘كم˘˘م˘˘لا
ةلوطبلا نم ةيقبتملا تÓباقملا
تلجسس يت˘لا ا˘مور ة˘ن˘يد˘م ي˘ف
تا˘˘با˘˘سصإلا ن˘˘م ة˘˘˘ب˘˘˘سسن ل˘˘˘قأا
مظعم نأا ركذلاب ريدجلا.ءابولاب
تسضفر  ة˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلا ة˘˘يد˘˘نألا

تا˘سسفا˘ن˘م فا˘ن˘ئ˘ت˘سسإا حر˘ت˘ق˘˘م
فور˘ظ˘لا بب˘سسب و˘ي˘˘سشت˘˘لا˘˘كلا
ايلاطيإا اهب رمت يتلا ةبيسصعلا

نودب تايرابملا بعل كلاذكو
ن˘يذ˘لاو ،رو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا رو˘˘سضح
ة˘˘˘مÓ˘˘˘سسو ة˘˘˘ح˘˘˘سص نأا اود˘˘˘كأا
مهألا ءيسشلا ى˘ق˘ب˘ت ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
.فرظلا اذه يف

ز.صس

ةمئاقلإ ‘ نوسسليمديإو فيفع

«راتسس ربوسسلا» ةزئاجب جيوتتلل ناحسشرم يميهاربو حا‚وب
رطق مو‚ يرود ‘

هنم صصلختلإ ديري40 كلاسش

بلاط نب ريسصم مسسح يف عرسستلا ديرت ل لسساكوين ةرادإا

داد˘غ˘ب ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ي˘ئا˘ن˘ث د˘جاو˘˘ت˘˘ي
نيسساي هليمزو ،يرطقلا دسسلا مجاهم حاجنوب
ةمئاق نمسض ،ير˘ط˘ق˘لا نا˘ير˘لا م˘ج˘ن ي˘م˘ي˘هار˘ب
«راتسس ربوسسلا» بقل لينل نيحسشرملا نيبعÓلا
هنامدقي يذلا عئارلا ءادألا ةفيلخ ىلع ،رطق يف
.مسسوملا اذه

نأا ةيرطقلا «ةحودلا داتسس» ةفيحسص تفسشكو
ايقيرفإا ممأا سسأا˘كب نا˘جو˘ت˘م˘لا ،ر˘سضخ˘لا ي˘ئا˘ن˘ث
˘مر˘كأا ع˘م يو˘ق عار˘سص ي˘ف ناد˘جاو˘ت˘˘ي ،9102
،ير˘˘ط˘˘ق˘˘لا ي˘˘لود˘˘لاو د˘˘˘سسلا بعل ف˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ع
مسسوملا ةياهن ةزئاجلاب ر˘ف˘ظ˘ل˘ل ،نو˘سسل˘ي˘مد˘يإاو
.يراجلا

يف ثدحلا ةعانسص حاجنوب دادغب لسصاوو
لإا ،Óيلق هاوتسسم عجارت مغر ،ةيرطقلا ةلوطبلا
ن˘ي˘فاد˘ه˘لا سشر˘ع ى˘ل˘ع ع˘بر˘ت˘لا ن˘م ن˘كم˘ت ه˘نأا
عيمج ىلع هقو˘ف˘ت د˘كؤو˘ي˘ل ،ا˘فد˘ه31 ديسصر˘ب

.ىرخأا ةرم رطق موجن يرود يبعل
رداقو ةأاجافŸإ عنسص يميهإرب

ةزئا÷اب جيوتتلإ ىلع
مجن يمي˘هار˘ب ن˘ي˘سسا˘ي ل˘خد ،ر˘خآا بنا˘ج ن˘م

جيوتتلل ،يوق قباسس يف قباسسلا وتروب يدان
يوق ءادأا ميدقت نم نكمت هنأاو اميسسل ةزئاجلاب
زجح هنأا امك ،هيدان عم ىلوألا ةارابملا ذنم
11 ـل هليجسست لظ يف نيفادهلا ةمئاق يف ناكم
هلعجي ام وهو اهيف كراسش ةارابم51 يف افده
رطق موجن يرود يف نيبعÓلا زربأا نيب نم
ا˘م˘جا˘ه˘م سسي˘لو حا˘ن˘ج بعل ه˘نأاو ا˘˘سصو˘˘سصخ
رفظلا يف هظوظح يوقي يذلا رمألا ،احيرسص
يف ةدوجوملا ةيوقلا ةسسفانملا مغر ،ةزئاجلاب

.ةراتخملا ةليقثلا ءامسسألا لظ
ب.م.يرسسيإإ

ي˘لود˘لا بعÓ˘لا بلا˘ط ن˘ب ل˘˘ي˘˘ب˘˘ن ه˘˘جاو˘˘ي
يناملألا40 كلاسش يدان نم راعملا يرئازجلا
Ó˘ب˘ق˘ت˘سسم يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا ل˘سسا˘كو˘ي˘ن يدا˘ن ى˘لإا

سصلختلا ىلع لوألا رارسصإا لظ يف ،لوهجم
يف عرسستلا ديري ل يناثلا نأا نيح يف ،هنم
.ةقفسصلا مسسح

نأا ،سسمأا ةيزيلجنا ةيمÓعإا ريراقت تفسشكو
˘ما˘ه˘ن˘تو˘ت يدا˘ن م˘ج˘˘ن بلا˘˘ط ن˘˘ب ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم
اسصوسصخ ،لوهجم ىقبي ،قباسسلا يزيلجنلا

ملاعلا اهفر˘ع˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا نأاو
ءا˘ح˘نأا ع˘ي˘م˘ج ي˘ف تا˘يرود˘˘لا ف˘˘قو˘˘ت بب˘˘سسب
.ةفقوتم رومألا لك لعج ،ملاعلا

سسورب بردملا نأا ،هتاذ ردسصملا فاسضأاو
،ةمداقلا ةرتفلا يف بلاط نب ـل ةسصرفلا حنم
لب˘ق ه˘ناد˘ي˘م ط˘سسو ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع فو˘قو˘ل˘ل

وأا هب ظافتحلا لÓخ نم هلبقتسسم يف لسصفلا
.40 كلاسش قباسسلا هيدان ىلإا هتداعإا

لسصأا نم تايرابم3 يف بلاط نب كراسشو
لإا ،لوبقم ءادأا مدقو هيدان اهسضاخ تايرابم5
سسمياج تناسس «بعلم نع هليحر تارسشؤوم نأا
نم ربكأا دعت يراجلا مسسوملا ةياهن ،«كراب
.هيف هرارمتسسا ةبسسن

بلاط نب تاباسسح تلوطبلا فقوت طلخأاو
يز˘ي˘ل˘ج˘نلا يرود˘لا ي˘ف ه˘ت˘˘حار د˘˘جو يذ˘˘لا

ةسصرف˘لا ه˘ح˘ن˘م ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا نأاو ا˘م˘ي˘سسل
هي˘ل˘ع نا˘ك ا˘م سسكع يدا˘ن˘لا ع˘م ة˘كرا˘سشم˘ل˘ل
رسضخلا بعل ناك ثيح40 كلاسش يف رمألا

نايعسسي ناذللا ةرادإلاو ،بردملا ططخ جراخ
.قرطلا لكب هنم سصلختلل

ب.م.يرسسيإإ

ب.م.يرسسيإإ

sport@essalamonline.com
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ىلع اÒثك كومل راصصنألا
مصسوŸا كÒيصست ةقيرط
نويدلا ليلدب ،يصضاŸا

نم Ìكأا تزواŒ يتلا ةليقثلا
؟ميتنصس ÒيÓم ةرصشع

اذام ملع ىلع نويقيقحلا راسصنألا
كرت مك اوفرعيو يدانلل ةداره مدق
عسضو نم او˘فر˘ع˘يو تا˘با˘سسح˘لا ي˘ف
نو˘يد ى˘˘ت˘˘ح نو˘˘يد˘˘لا ي˘˘ف ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
قتاع ىلع اهتدجو يتلا تاعزانملا
فيسضاو ،ةداره ءاطخا اولاق قيرفلا
سسارع اذامل اولاق دقف ارخآا ائيسش كل
نيح يف نيبعÓلا عم سضوافتي مل
ا˘ما˘كحأا تد˘جو ي˘مود˘˘ق د˘˘ن˘˘ع ي˘˘نأا
ى˘ل˘ع ا˘ي˘سصخ˘سش تل˘م˘عو ة˘ل˘م˘ج˘لا˘˘ب
ة˘ن˘ج˘ل ي˘ف تا˘سسا˘م˘ت˘لا˘ب ا˘ه˘سضي˘˘ف˘˘خ˘˘ت
ىتآا نم سضورفملا نكلو ،تاعزانملا
ىدل يدانلا قوقح ىلع عفادي ينفلخيل
موللاب يقلي لو ة˘سصت˘خ˘م˘لا تا˘ئ˘ي˘ه˘لا

طقف ائيسش لوقأا مهملا يسصخسش ىلع
«رييÓم4 غلبمب دوعسصلا لواح ةداره
فسصنو نارايلمو ةيدلبلا نم نارايلم
008 م˘ه˘ن˘م عا˘ط˘ت˘قا م˘˘ت ةرازو˘˘لا ن˘˘م
ملعي لكلا «طقف نينئادلا نم نويلم
دوعسصب تدعوو رييÓم4 تبلط ينا
نا˘ك ا˘ه˘ي˘ل˘ع تل˘سصح˘˘ت و˘˘لو ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
تاعزانملل نوبهذي ل مويلا نيبعÓلا
نيدي دحاو يأا ىدحتن كلذل ةفاسضإلاب
ىلع اهيف تنك يتلا ةرتفلا يف يدانلل
.نينومملا اًسصوسصخ يدانلا سسأار

دوعصصلا عقوتي عيم÷ا ناك
،يصضاŸا مصسوŸا كتدوع دنع

عيصضو ،ققحتي ⁄ كلذ نكل
ام ،لوانتŸا ‘ ادوعصص قيرفلا

؟كدر
تع˘ن˘سص لاو˘مألا كل تل˘ق ا˘م˘ل˘ث˘˘م

ةر˘ي˘خألا ةرا˘يز˘ل˘ل ة˘فا˘˘سضإلا˘˘ب قرا˘˘ف˘˘لا
بلط يذلاو يركسسعم كاذنآا يلاولل
ناك همÓكو دوعسصلا مدع ةحارسص انم
نيبعÓ˘لا ن˘م ا˘سصو˘سصخ اد˘ج مو˘ه˘ف˘م
،ةيلام ةدعاسسم هنم نونمتي اوناك نيذلا
يسسفن تربتعا ةرايزلا موي نم فسسأÓل
يتلا ءاقدسصألا لاومأا نكلو Óيقتسسم
ر˘خآل «ي˘ن˘ت˘م˘كح» ط˘ق˘ف ا˘ه˘ت˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘سسا
.مسسوملا

ةدحاو ةصسرامŸا طوغصضلا Èتعت له
ررقت كتلعج يتلا بابصسألا مهأا نم

؟قيرفلا نم باحصسنلا

ة˘م˘ل˘ع˘لا ة˘يدو˘لو˘م ع˘م ي˘ت˘˘يا˘˘كح
نم ماقتنلا ديري نم كانه ناك اهتيسسح
ناك يدانلا امل ترداغ انأاف يسصخسش

حبسصأا يدانلا امل تدعو ،ةحوبحب يف
لمعب تمق يننأا مغر ةريبك ةمزأا يف
ا˘ن˘ل˘بو˘ق ا˘ن˘نأا لإا ن˘ير˘ي˘سسم˘لا ع˘م ر˘ي˘ب˘ك
قلغ اهيلع دزو عيمجلا نم ناركنلاب

ةداره حجني ل ىتح ليومتلا عبانم لك
ح˘ج˘ن˘ن ل ن˘ح˘ن ف˘ي˘ك لوألا م˘ه˘م˘˘ه˘˘ف

م˘ه˘ل˘ع˘ج يذ˘˘لا ر˘˘مألا ح˘˘ج˘˘ن˘˘ي ةدار˘˘هو
باو˘بألا ل˘ك ق˘˘ل˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ي
.ةيبابلا سسيلو سسارع ىقبي مهريكفتف

‘ كماهم تلصصاو ول ةحارصص
تنك له طوقصسلل لوألا مصسوŸا

؟هتناكŸ قيرفلا ديعتصس
دوعسصلا فدهلا نكي مل اهتقو اًعبط

لا˘ط˘بألا ة˘ط˘بار˘ب زو˘ف˘لا فد˘˘ه˘˘لا نا˘˘ك
ظحلا بعل ثيح ،لوانتملا يف تناكو
ا˘ن˘ك لإاو ا˘˘ن˘˘ئا˘˘سصقا ي˘˘ف ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك ارود
دقتعا بهذ نم فرحأاب خيراتلا بتكنسس
يل ةيباجيإا ةطحم مها اهنا
.ةيدولوملا يف

دنع كمصسا طبتري ام امئاد
جئاتنلا ليجصست دنع راصصنألا
تاماهتلا نع كدر ام ةيبلصسلا

ةصسرامÃ كيلإا ةهجوŸا
اديعب نوكت امدنع «طÓختلا»

؟يدانلا نع
راسصنألا نع ثدحتت ل يقيدسص

،قيرفلل يب˘ح ة˘جرد او˘فر˘ع˘ي م˘ه˘ب˘ل˘غأا
درن نأا قحتسست ل ةمذرسش كانه نكل

درلا مدعو تمسصلا لسضفا ىدل اهيلع
.لكك ةنيدملاو قيرفلا مرتحا ينوكل

تنك كنأا ثد– ضضعبلا
¤إا ديدج نم ةدوعلل ططخت
كعامتجا لÓخ نم يدانلا

›ا◊ا ضسيئرلا عم «ارصس»
ةحصص ام ،يصشوارك حلاصص

؟تامولعŸا هذه
ةدعاسسم ينم بلطي ام امئاد ًادبأا

يف رييسستلا طقف ةمدخلا يف انأا امودو
مل ةيلاحلا فورظلا يفو يلاحلا تقولا
فورظلا عمتجت امبر ،ينيوهتسسي دعي

.يردي نم ام اموي
تمدق كنأا كصسفن ىرت

،ضسكعلا وأا قيرفلا حلاصصل
Ãنم وه قيرفلا نأا ىنع

؟Òثكلا كل مدق
مومع يف يمسسا طبترا امبر

رييسستلا يف جذومنك ةيبابلاب رئازجلا
ريبكو ريبك ايلع قيرفلا لسضف نكل

دجو ام ة˘م˘ل˘ع˘لا ة˘يدو˘لو˘م ل و˘لو اد˘ج
.ةداره

Òيصست ةقيرط ‘ كيأار
ةعومÛا لبق نم قيرفلا
ةثيدح دعت يتلاو ،ةيلا◊ا

؟مدقلا ةركب Òيصستلا
ةعوم˘ج˘م˘لا ل˘ك ي˘ن˘ق˘ل˘ق˘ي ا˘م اذ˘ه

ي˘سضا˘م˘لا م˘سسو˘م˘˘لا تنا˘˘ك ة˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا
و˘ه ةرادلا سسل˘˘ج˘˘م سسي˘˘ئرو ةرادإلا˘˘ف
مهمدقأاو قير˘ف˘لا ي˘ف ن˘ير˘ي˘سسم˘لا مد˘قأا

تمسصلا مزتلا ينعد ،قÓطلا ىلع
«طÓختلا» ـب ديدج نم مهتا ل ىتح
.اقباسس تركذ املثم

ايلاح قيرفلا
دج افورظ ضشيعي

ول ةحارصص ةبعصص
تناك له ،نآلا ضسيئرلا تنك

؟لصصحتصس لكاصشŸا هذه
حاجنلل ءاوسس لماع مهأا يه فورظلا

ثيدحلا بجو ام نكلو راسسكنلا وا
ل˘ك ع˘م ةدود˘سشم ة˘سسفا˘ن˘م˘لا نأا ه˘ن˘˘ع
بسصت دق لماوع ةدع كانهو ،قرفلا

ةيبابلا اهنيب نم قيرف يأا حلاسص يف
يف مدق˘ت˘لاو قرا˘ف˘لا ة˘عا˘ن˘سص د˘سصق

.بيترتلا ملسس
ىلع رداق قيرفلا له

فانئتصسا ” اذا دوعصصلا
؟ةصسفانŸا

ة˘نرا˘ق˘م ة˘ي˘لا˘م ة˘حار ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا
ليوحت لاومأا كانهف يسضاملا مسسوملاب
ةيلو˘لاو ة˘يد˘ل˘ب˘لا تا˘نا˘عاو ي˘ح˘ي˘ن˘سش
فاعسضا كانه نا ينعي ةيلخادلا ريزوو
ق˘ير˘ف˘لا ي˘ف ه˘ي˘ل˘ع ل˘سصح˘ت˘ن ا˘˘ن˘˘ك ا˘˘م
اهنا د˘ق˘ت˘عا كلذ˘ل ،ي˘سضا˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا
لماعت˘لا ا˘م˘نإاو ة˘ب˘ع˘سص ا˘فور˘ظ تسسي˘ل
ةنيدم دعسسي زاجنإاب حمسسي دق ةكنحب
نأا˘ب ىرأا ا˘ي˘سصخ˘سش ة˘ق˘ي˘ق˘ح ا˘ه˘ل˘م˘كأا˘˘ب
رور˘˘غ لو˘˘ل ا˘˘ن˘˘كم˘˘م نا˘˘ك دو˘˘ع˘˘سصلا
تع˘م˘ت˘جا و˘ل ا˘ن˘كم˘م لازا˘مو سضع˘ب˘لا
مغر ةنيدملا ي˘ف ةدو˘جو˘م˘لا تا˘قا˘ط˘لا

.كلذ قيقحت ةبوعسص
يرودل ةيبابلا تلصصوأا

لباقŸاب ايقيرفا تاعومÛا
تلازام له ،طقصس قيرفلا
يتلا ةرواصسلا ةارابم ركذتت

نم «تعابت» اهنا اهنع ليق
؟ةملعلاب فارطأا

عنسصت ة˘م˘ل˘ع˘لا ن˘م ة˘مذر˘سش ا˘م˘ئاد
نم ةلسسلسس دعب انتءاج ةلباقم تاياورلا
ربكأا روهمجلا ةبوقع تناكو تÓقنتلا

ةيباجيا ةجيت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ا˘ن˘ما˘ما ق˘ئا˘ع
لهو لداعتلاب تهتنا ةارابملا نأا دقتعا
ىلع عونلا اذه نم تايرابم بيترت متي
مسصخلا ديفي ل امك ،انديفي ل لداعت
م˘سسو˘م˘لا كلذ ى˘لإا ا˘˘ند˘˘ع نإاو ى˘˘ت˘˘حو
نأا دقتعأاو ةطقن83 ـب ناك طوقسسلاف
نم ددعلا اذه اهموي نم عمجت مل ةيبابلا
.8102 يف يعوجر دعب لإا طاقنلا

قيرفلا خيرات ‘ كمصسا تلجصس
دكؤوي عيم÷او ايبلصسو ايباجيإا
دعبأل لصصتصس تناك ةيبابلا نأا

،تاونصس ضسمخ دعب كلذ نم
بابصسأا ةفرعم نكمŸا نم له

قيق– ‘ قيرفلا لصشف
؟ةبثولا

ةتبا˘ث ى˘ط˘خ˘ب ر˘ي˘سسي نا˘ك ق˘ير˘ف˘لا
مل اهموي يدلب˘لا سسل˘ج˘م˘لا ة˘ي˘م˘لا˘ع˘ل˘ل
دارأا (ءاوسضلا تفطخ امبر) كلذ هبجعي
ىسضو˘ف ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ل˘خدأا˘ف ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا
وذحي ل نأا يلاحلا سسلجملا نم ىنمتأا

ءاطخأا اورركي ل نأاو ،هوقبسس نم وذح

ةيرا˘ج˘ت ة˘ن˘يد˘م بي˘ع ه˘نأل م˘ه˘ي˘ق˘با˘سس
مسسقلا ةريظ˘ح ي˘ف عرا˘سصت ة˘م˘ل˘ع˘لا˘ك
.يناثلا

لاومأا ضسÓتخاب كماهتا ”
فارطألا ضضعب نم يحينصش

عيمجلل ةقيق◊ا رهظت نأا لبق
لك ‘ اذاŸ كيأار ‘ ،مصسوŸا اذه

؟كمصسا لوادت متي ةرم
قحتسست ل ةمذرسش كانه ديعأاو رركأا

لاؤوسسلا حرط ديعأا يننكل اهيلع درلا
فيكو يحينسش لاومأا يه نيأا ،يتآلاك
يراجتلا لجسسلاو كنبلا نم تبحسس
ل˘˘سضفأا ؟؟ تفر˘˘سص ف˘˘ي˘˘كو ي˘˘م˘˘سسإا˘˘ب
.تمسصلا

‘ كتفيظو نم مغرلا ىلع
كدواري Úن◊ا نأا لإا ةطبارلا

نأا نكمŸا نم له قيرفلل امئاد
؟ايموي هل دوعت

ىلع موقأا ايلاح انأا ةيبابلل ةبسسنلاب
نو˘كأا نأا ن˘م ن˘سسحأا ا˘˘م˘˘بر ا˘˘ه˘˘ت˘˘مد˘˘خ
قيفوتلا ىنم˘تأا ا˘ه˘ل ر˘سشا˘ب˘م˘لا ر˘ي˘سسم˘لا
تي˘با ما تئ˘سش ه˘ناو ة˘سصا˘خ ،ع˘ي˘م˘ج˘ل˘ل
املو اهل انبح ريظن اهرابخا عبتن ىقبن
.انل هتمدق

Òبك كحومط نأا دكؤوي ضضعبلا
له ةطبارلا ةصسائرل فدهتو

؟اهصسأار ىلع اموي كاÔصس
لو سسيئر اهيدل اًيلاح ةطبارلا نع

.مايألا هيفخت ام ملعأا
.ةÒخأا ةملك

سشيعت ةرتف يف ءاج مكيلإا ثيدحلا
اذه ة˘ج˘ي˘ت˘ن ةر˘ي˘ب˘ك ة˘مزأا دÓ˘ب˘لا ا˘ه˘ي˘ف
ي˘تا˘م˘ل˘ك ل˘سصت نأا ى˘ن˘م˘تأا سسور˘ي˘ف˘˘لا
،مدقلا ةركل عبات˘م˘لا با˘ب˘سشلا ع˘ي˘م˘ج˘ل
ف˘خأا˘ب ة˘مزلا هذ˘ه ن˘م جور˘خ˘لا د˘ير˘ن
ا˘ن˘با˘ب˘سش ر˘سسخ˘˘ن نأا د˘˘ير˘˘ن ل رار˘˘سضألا

˘ماز˘ت˘للا ع˘ي˘م˘ج˘لا ى˘ل˘ع كلذ˘ل ا˘نءا˘بآاو
تاءار˘جإا عا˘ب˘تإاو ي˘لز˘ن˘م˘لا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا˘˘ب
نذإاب رسصتنن فوسسو ءاعدلاو ةيامحلا
.هللا

ضشامر ماصشه هرواح

فصشك مدقلا ةركل ةفرتحملا ةينطولا ةطبارلل يذيفنتلا بتكملا وصضع ضسارع ةداره لصصاوي
لÓخ ةصصاخ ،ةيرئازجلا مدقلا ةرك عقاو لوح ةئيرج تاحيرصصتب ءلدإلاو ةريثم قئاقح
ةمهبم تيقب ةلئصسأا ةدع ىلع بيجيصس ءزجلا اذه يفو ةملعلا ةيدولوم قيرفل هصسأارت تارتف

.. راوحلا اذه يف اهنوفصشتكتصس ةقوصشم ىرخأا رومأاو يملعلا عراصشلا يف تاونصس ةدعل

يتسسائر نأاسشب مايألا هيفخت ام ملعأا ل
ةيبابلل دوعأاسس امتح فورظلا عمتجت امدنعو ةطبارلل

نيدي ناك ادحاو ابعل كانه نإا لوقي نم ىد–أا»
«هل يسسأارت لÓخ قيرفلل

لاومألا..يتدوع دنع»
يرمعم ›اولاو قرافلا تعنسص
«دوعسصلا مدع انم بلط اهتقو

Òبك لمعب تمق»
تنك نكلو ةملعلا عم

«ناركنلاب تلبوقو افدهتسسم

‘ اهنع اديعب ةيبابلا ةمدخب موقأا اÃر»
«قيرفلا بتكŸ مامسضنلا نم لسضفأا Òيسستلا

ةملعلا ‘ «طÓختلا»ـب همهتت يتلا ةمذرصشلاب مهفصصو نم ىلع درلا ضضفر

تبحسس فيكو يحينسش لاومأا يه نيأا»
يمسساب يراجتلا لجسسلاو كنبلا نم

 «تمسصلا لسضفأا ؟؟ تفرسص فيكو



ةــــنصصرق

¤ا◊ا مسسوŸا تاسسفانم ءاغلإا دعبتسست «افيفلا»
ه˘˘ب ر˘˘م˘˘ي ا˘˘م م˘˘غر

لإا ،ءابولا ببسسب ،ملاعلا
ةركل يلودلا داحتلا نأا
ن˘ل˘عأا «ا˘ف˘ي˘ف˘لا» ،مد˘ق˘لا

ةديدج ريبادت ذاختإا نع
و˘˘˘تا˘˘˘كر˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا لو˘˘˘˘ح
دوقع ةياهنو ي˘ف˘ي˘سصلا
ترسشن ن˘يأا ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
ي˘م˘سسر˘لا ا˘ه˘نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف
دوقع نأا هيف ءاج يذلا
اهليدعت بجو نيبعÓلا
ة˘يا˘ه˘ن ن˘˘م ن˘˘ماز˘˘ت˘˘ت˘˘ل
امك ،«ةيلعفلا م˘سسو˘م˘لا
كلذل ،اقبسسم ددحملا تقولا يف هتني نل يلاحلا مسسوملا نأا نآلا حسضاولا نم »:نايبلا فاسضا

.«لعفلاب مسسوملا هيف يهتني يذلا تقولا ىتح دوقعلا ديدمت بجو

ميتنسس رييÓم3 ىلإا عربتلا عفرت «غيل ل»
،ريبك لكسشب ةم˘ها˘سسم˘ل˘ل

سسور˘˘˘ي˘˘˘ف ة˘˘˘برا˘˘˘ح˘˘˘م ي˘˘˘˘ف
ة˘ط˘بار˘لا تر˘˘قأا «ا˘˘نورو˘˘ك»
ةر˘كل ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا
يلاملا غل˘ب˘م˘لا ع˘فر˘ب مد˘ق˘لا
ة˘˘برا˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘ل سصسصخ˘˘˘م˘˘˘لا
د˘ع˘ب ءا˘ج يذ˘لاو سسور˘ي˘ف˘لا

ة˘˘يد˘˘نألا ءا˘˘سسؤور ة˘˘ق˘˘فاو˘˘˘م
فرت˘ح˘م˘لا ي˘ف ن˘ي˘ط˘سشا˘ن˘لا
ى˘ل˘˘ع تق˘˘فاو ي˘˘ت˘˘لا ،لوألا

ةحونمملا ةبهلا ةميق ةدايز
ةركل ةيرئازج˘لا ة˘يدا˘ح˘تÓ˘ل
ينويزفلتلا ثبلا قوقح نم ميتنسس رايلم2 عاطتقا مت يتلاو ،ميتنسس رييÓم3 ىلإا مدقلا
تامهاسسملا ةميق كلاذب عفترتل ،ةمزألا لاوز دعب اقحل اهتداعإا متت نا ىلع ،يلاحلا مسسوملل
سسيئر يسشطز نيدلا ريخ هقلطأا يذلا ءادنلا دعب انوروك سسوريف ةحفاكم راطإا يف ةيلاملا
.ءابولا اذه ةحفاكمل اهل ةعباتلا تاعاطقلا نم تاعربتلا عمج لجأا نم عوبسسأا لبق «فافلا»

يفتكي رسصان نب
دوعولاب

نب نيدلا زع ةرقم مجن سسيئر مزتلا
تا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسم ن˘˘م ءز˘˘ج فر˘˘سصب ر˘˘˘سصا˘˘˘ن
قفو يراجلا رهسشلا ةياهن لبق نيبعÓلا
تا˘ه˘ج˘لا سضع˘ب ا˘ه˘ت˘˘مد˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا دو˘˘عو˘˘لا
ةسصسصخملا ةيلاملا تادعاسسملا حيرسستب
نأا ا˘ح˘سضو˘˘م ،لا˘˘جآلا بر˘˘قأا ي˘˘ف ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل
سسوريفب ةيمومع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا تلا˘غ˘سشنا

يرادإلا ر˘ي˘ي˘سست˘لا بي˘لاود ل˘ط˘ع ا˘نورو˘˘ك
مامأا ةرثع رجح لكسش ةمث نمو يلاملاو
يفتكي هلعج ام وهو يدانلا ةنيزخ سشاعتنا
.طقفو دوعولاب

نم رايلم3.1
ةقيقد004 لجأا

اهبارغتسسا ةملعلا ةيدولوم ةرادإا تدبأا
اهب بلاطي يتلا ةيلايخلا ماقرألا نم ريبكلا

دحأا نإا تلاق ثيح ،يسضاملا مسسوملا وبعل
يدانلا مزلي مكح ىلع لسصحت دق نيبعÓلا
نأا نيح يف ميتنسس رايلم3.1 ةميق عفدب
ق˘با˘سسلا م˘سسو˘م˘لا كرا˘سشي م˘ل بعÓ˘لا اذ˘˘ه
ل˘كسشم بب˘سسب ة˘ق˘ي˘قد004 ي˘˘ف ىو˘˘˘سس
هل˘ع˘جو هراو˘سشم ي˘ف ر˘ثا يذ˘لا تا˘با˘سصإلا
دقو اذه رييسستلا باب مازتلاو لازتعلا ررقي
يتلا نويدلا ةرثكل اريثك تسسيبابلا فسسأات
ريسسلا يف Óبقتسسم رثؤوتسس كسش نود نم
.ةيدولوملل ماعلا

لمعي ةلوزقوب
للŸا رسسكل

رون ةركسسب داحتإل تقؤوملا بردملا دمع
تابيردت جمانرب ع˘يو˘ن˘ت ى˘لإا ة˘لوز˘قو˘ب ن˘يد˘لا

ىلإا رظنلاب للملا برسست يدافتل هقيرف يبعل
مهبلاطو نةيدرفلا مهتاريسضحت يف ةدملا لوط
تايبلسسلا ن˘م سصل˘خ˘ت˘ل˘ل د˘ه˘ج˘لا ة˘ف˘عا˘سضم˘ب
د˘ن˘ع ة˘بو˘ل˘ط˘م˘لا ة˘يز˘ها˘ج˘لا ى˘˘لإا لو˘˘سصو˘˘لاو
رظنلاب ،ةيسضايرلا تاسسفانملا ةدوعب حامسسلا
قيرفلا رظتن˘ت ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا تا˘يد˘ح˘ت˘لا ى˘لإا
ةيد˘ج˘لا˘ب بلا˘ط˘ي سشتو˘كلا ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘ملا
.يندبلا بناجلا يف عفرلا نم مهنيكمت دسصق

لبق جÈلا ةحلسصم
ءيسش لك

ريذن جربلا يلهأا قيرفل ماعلا ريدملا نلعأا
يئانثلا نع ةين˘ف˘لا ة˘بو˘ق˘ع˘لا ع˘فر ن˘ع دا˘نزو˘ب
تقو يف امهلازنإا رارق دعب دايع نبو ةيافلحوب
،ةيطابسضنا بابسسأل فيدرلا فنسص ىلإا قباسس
تابيردتلا ي˘ف نا˘ج˘مد˘ن˘ي˘سس ا˘م˘ه˘نإا لا˘ق ثي˘ح
ةدوعلا دنع ةرسشابم لوألا قيرفلا يف ةيعامجلا

ام وهو ةيعامج˘لا تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ى˘لإا د˘يد˘ج ن˘م
يريزد لÓب ينقتل˘ل ة˘ي˘فا˘سضإا لو˘ل˘ح ر˘فو˘ي˘سس
سسأا˘˘ك ي˘˘ف اد˘˘ي˘˘ع˘˘ب با˘˘هذ˘˘ل˘˘ل ح˘˘م˘˘ط˘˘ي يذ˘˘لا
.ءاقبلا نامسض ىلع لمعلاو ةيروهمجلا
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مانتيفلا ىطخ ىلع
ة˘يدا˘ح˘˘تلا ن˘˘م ا˘˘ي˘˘ع˘˘سس

،ماعلا مانتيفوفلا ـل ةيرئازجلا
ةلود ج˘ه˘ن سسف˘ن ى˘ل˘ع ر˘ي˘سسلا
ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘لا ه˘˘ج˘˘ت˘˘ت ،ما˘˘ن˘˘ت˘˘ي˘˘ف˘˘لا
ميظنت ،ةير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘سضا˘ير˘لا
نمل ،لوهكلل ةي˘ن˘طو ة˘لو˘ط˘ب
،ةنسس53ـلا م˘هر˘م˘ع زوا˘ج˘˘ت

فرعت ة˘سضا˘ير˘لا نأاو ا˘م˘ي˘سسل
ن˘م م˘لا˘ع˘لا ي˘ف ار˘ي˘ب˘ك لا˘ب˘˘قإا
لعج ام ،ةيرمعلا تائفلا ىتسش
ةئيهلا سسيئر ربجم تيآا عيبر
ن˘ي˘ب سسفا˘ن˘ت˘لا نأا ،ة˘ي˘لارد˘ف˘˘لا
ى˘ل˘˘ع ر˘˘سصت˘˘ق˘˘ي˘˘سس لو˘˘ه˘˘كلا

سسيلو طقف «اتاكلا» سضورع
.ةلزانملا

15

 وينيركز ةحلسصم ‘
يف تايرودلا فقوت حنم

ةسصرف ،ملاعلا ءاجرأا فلتخم
نب نيدلا رون بردملل ةيبهذ
ى˘˘ل˘˘ع لوألا ل˘˘جر˘˘لا ير˘˘˘كز
يدانل ةينفلا ةسضراعلا سسأار
دجاو˘ت˘م˘لا يدو˘ع˘سسلا كم˘سض
،ري˘خألا ل˘ب˘ق ا˘م ز˘كر˘م˘لا ي˘ف
ر˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت ،سسمأا تف˘˘˘˘سشكو
ةلوط˘ب˘لا ف˘قو˘ت نأا ة˘ي˘مÓ˘عإا
يرئازج˘لا برد˘م˘لا ح˘ن˘م˘ي˘سس
ع˘˘جار˘˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘هذ ة˘˘˘سصر˘˘˘ف
داجيإا ىلع لمعلاو هتاباسسح
كمسض يدا˘ن ذا˘ق˘نإل لو˘ل˘ح˘لا

لا˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف طو˘˘˘˘ق˘˘˘˘سسلا ن˘˘˘˘م
.ةلوطبلا فانئتسسا
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ةÓسصلا تيقاوم

رطق مو‚ يرود ‘ «راتسس ربوسسلا» ةزئاجب جيوتتلل ناحسشرم يميهاربو حا‚وب^
بلاط نب Òسصم مسسح ‘ عرسستلا ديرت ل لسساكوين ةرادإا^

ثلاث رسضÿا
‘ بختنم ىلغأا

«ءارمسسلا» ةراقلا

لئابقلا ةبيبشش همهتت يتلا ةمذرششلاب مهفشصو نم ىلع درلا سضفررئاز÷ا ةيدولوم
ةملعلا ‘ «طÓختلا»ـب

هيفخت ام ملعأا ل: سسارع ةداره
امدنعو ةطبارلل يتسسائر نأاسشب مايألا

Œةيبابلل دوعأاسس امتح فورظلا عمت  

بعل هنأا دكؤوت ايقيرفإا لطب ماقرأا^
عيفرلا زارطلا نم

ىلع دامتعلا مدعب أاطخأا لويدراوغ^
تايرابملا لك يف قباسسلا رتسسيل مجن

اهلÓظب يقلت ةيلاŸا ةمزألا
يرانكلا ىلع

ة‹Èل لمعي ينفلا مقاطلا
دعبتسسي لو قلغم سصبرت

اسضيبأا امسسوم

زكرملا اولتحا ايقيرفإا لاطبأا
ايملاع52ـلا
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ةيدرفلا باقلأ’ا نم ديزم دشصح عم دعوم ىلع رشضخلا مجن

حÓسص عم يوق عارسص يف زرحم
بقل ىلع سشايزو يميكحو

يبرع فرتحم لسضفأا


