
30 صص

ءابرهكلا عطق مدع ىلع ديكأاتلا ددج
ريتاوفلا عفد يف نيرخأاتملا ىلع زاغلاو

ةاـــــــــتف رـــيرحت
ةنتابب اهيفطتخم نم

50صص
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مازتللاو طابصضنلا ىلإا نينطاوملا اعد
يحصصلا رجحلا تاءارجإاب مراصصلا

لاومألا عاجرتصسا يف عارصسإلا ىلإا اهاعد
فرظلا اذه يف دراوملا ةفاك دصشحل ةبوهنملا

ةينورتكلإلا عقاوملا ددع عافترا
54 ىلإا ةمدخلا هذه مدقت يتلا

عفدلا تايلمع ضشاعتنا
ذنم تنرتنإ’ا ربع

«انوروك» ةمزأا ةيادب
40 صص

رارصشأا ةباصصع نمصض طصشنت ىرخأا ةاتف اهتجردتصسا
 خفلا ىلإا دارفأا4 نم نوكتت

ةينورتكلإا صضارغأاو ميتنصس نويلم421 قرصس يجاود ميهاربإا دصض مكحلا رودصص

 فــــقوي ةــــمضصاعلا نمأا
 اطضس هــــيف هــــــــبتضشم
نيغولوبب ةيعمج رقم ىلع

50صص

نع بئانلا ،فÓخ نب رصضخل رذح
ءوجللا نم ،ةي˘م˘ن˘ت˘لاو ة˘لاد˘ع˘لا ة˘ه˘ب˘ج

فر˘صصلا ي˘طا˘ي˘˘ت˘˘حا قود˘˘ن˘˘صصل ار˘˘ك˘˘ب˘˘م
،«انوروك» صسوريف تايعادت ةهجاومل
ا˘˘ي˘˘عاد ،ه˘˘ناوأل ق˘˘با˘˘صس ر˘˘مألا ار˘˘ب˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘م
عا˘˘جر˘˘ت˘˘صسا ي˘˘ف عار˘˘صسإلا˘˘ب ة˘˘مو˘˘˘ك˘˘˘ح˘˘˘لا
دراوملا ةفاك دصشحل ةبوهنملا لاومألا
ي˘ح˘صصلا فر˘ظ˘لا اذ˘ه لÓ˘˘خ ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا
.يئانثتصسإلا

بقترم ضشاعتنا» :باقرع
قافتا دعب طفنلا راعضسأ’
«اهءاــــكرضشو كـــــــبوأا

40 صص

ابصسحت لمعلا ةرازو اهتمدق
ناصضمر رهصش بارتقل

ديعاوـــــملا هذـــه
بضصل ةدــــــــيدجلا
دعاقتلا حنمو تاضشاعم

50صص

 ةيلاحلا ةيضساردلا ةنضسلل ةداعإا ’و ةينطولا تاناحتم’ا ةمانزرل رييغت ’
30 صصهعفر وأا رجحلا ديدمت لاح يف تلامتحلا فلتخم نمصضت ةدوصسم عورصشم تدعأا ةيبرتلا ةرازو

:ةــــيلخادلا رـــــيزو
يأا رخدت نل ةــلودلا»

«اـنوروك ةبراحمل دهج

30صص

 ةـــموكحلا رذــحي فÓــخ نب
يطايتحإ’ ركبملا ءوـجللا نـم

«انوروك» راثآا ةهجاوم يف فرضصلا

30 صص

«انوروك» ضسوريف ةبراحم يف نييرئازجلا لامآا ضشعني «نيكورولكلا»
عوبصسألا اذه رحب تايفصشتصسملا نم نيباصصملا نم ةلئاه تاعفد جورخ وحن

ليلخ طضشانلا عاديإا
تقؤوملا ضسبحلا لاحر

تافعاضضم ةيأ’ ضضرعتت مل ءاودلا اذهب ةجلاعملا ت’احلا ^
«ةيحضص ةثراك نم رئازجلا ذقنأا نيكورولكلا» :يناكرب طاقب^

40صص



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

رششنلا لوؤوشسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طشسولا عبطلا
قرششلا عبطلا

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

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

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

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

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

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

ةنيطنشسق  –  ةيعانشصلا ةقطنملا ةفاحشصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روشصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لشصت يتلا

اهباحشصأا ¤إا درت ل
 ترششن ءاوشس
رششنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
لفاكتلا رمتضسيو

ةينماشضتلا ةبهلا رهاظمل رارمتشسا يف
دوهج معد ىلإا ةيمارلا ،ةعشساولا ةينطولا
بابشش زجنأا ،«انوروك» ةبراحم يف ةلودلا

قفن ،ةدكيكشس يف لقلا ةنيدمب عوطتم
مت ،انتزوحب روشصلا يف رهاظ امك ميقعت
«روطن رداقلا دبع» ىفششتشسمل هب عربتلا
.ةنيدملاب

! .. اورذحإا

«فار˘˘غ˘˘ل˘˘ت ي˘˘ل˘˘يد» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘شص تت˘˘ف˘˘˘ل
 انوروك  ءابو» ناونعب ريرقت يف ،ةيناطيربلا
دّدبيل ىرخُأا ةّرم ه˘ن˘م ن˘ي˘فا˘ع˘ت˘م˘لا بي˘شصي
ريراق˘ت˘لا نأا ا˘م˘ك ،«ة˘عا˘ن˘م دو˘جو˘ب لا˘مآلا
حشضوت  ةيبونجلا ايروك  نم ةدراولا ةّيبطلا
نم اوفشش نيذّلا ىشضرملا نم دادعأا ةباشصإا

اهّنأا ىلإا ًةريششم ،قباشسلا يف «انوروك» ءابو
اوبيشصُأا نين˘طاو˘م˘ل ة˘لا˘ح19 تشص˘ّخ˘شش
هنم اوفاعت امدعب ةيناثلا ةّرملل سسوريفلاب
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ي˘ق˘ل˘ي ا˘م و˘هو ،ق˘با˘˘شسلا ي˘˘ف
ءام˘ل˘ع˘لا م˘ه˘ف لو˘ح ما˘ه˘ف˘ت˘شسلا تا˘مÓ˘ع
هلعافت ةقيرطو ديدجلا سسوريفلا ةعيبطل
.ةّيرششبلا ايÓخلا عم

اوعو اوعمضسإا

لود فلتخم ينطاوم طشسو جار ام سسكع
نأا نم ،ةيملاعلا ةحشصلا ةمظنم ترذح ،ملاعلا
تاجردل وأا سسمششلا ةعششأل كشسفن سضيرعت

يف دعاشسي ل ،ةيوئم ةجرد52 نم ىلعأا ةرارح
دكأاو ،«انوروك» ىودعب ةباشصإلا نم ةياقولا
ربع روششنم يف ةمظنملل ىميلقإلا بتكملا
،ءابولا اذهب باشصي دق ناشسنإلا نأا ،«رتيوت»
.اراح وأا اشسمششم سسقطلا ناك امهم

! .. طقف ةزابيت وحÓف

ا˘مد˘ن˘ع ،ءا˘ن˘ث˘ت˘شسإلا ةزا˘ب˘ي˘ت ة˘يلو تع˘ن˘˘شص
نيحÓفلا ةئفل حامشسلاب يشضقي ارارق تردشصأا
يذلا ،يحشصلا رجحلا تاقوأا جراخ لقنتلاب
نم ةياقولا ريبادت راطإا يف ةموكحلا هترقأا
ةنتف رجف لاح عقاو ،«انوروك» سسوريف يششفت
عقاوم ربع ى˘لوألا ا˘ه˘م˘لا˘ع˘م تر˘ه˘ظ ة˘ي˘ن˘طو
نم تاوشصأا تعفترإا نيأا ،يعامتجإلا لشصاوتلا

لك ردابي نأاب بلاطت نطولا تايلو فلتخم
.لثامم رارق رادشصإاب ةلولا

qarsana@essalamonline.com
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! .. Úنطاوم اي مكيلع هللاب
ع˘˘˘قاو˘˘˘م تشصغ ا˘˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘˘ب

ي˘ف ي˘عا˘م˘ت˘جإلا ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘لا
و رو˘˘˘شصب ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خألا ما˘˘˘˘يألا
ي˘˘مر ق˘˘ثو˘˘ت تا˘˘هو˘˘˘يد˘˘˘ي˘˘˘ف
عوبر فلتخم ربع نينطاوم
ديمشسلا نم تايمكل نطولا
لا˘م˘ك ه˘˘جو ،ة˘˘ما˘˘م˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف
ر˘ب˘ع ،ةرا˘ج˘ت˘لا ر˘˘يزو ،ق˘˘يزر
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا ه˘˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘شص
ى˘˘لإا ًءاد˘˘ن ،«كو˘˘˘ب˘˘˘شسيا˘˘˘ف˘˘˘لا»
مدع ىلإا هيف اعد نييرئازجلا

ة˘˘ع˘˘شساو ةدا˘˘م˘˘لا هذ˘˘˘ه ي˘˘˘مر
ا˘˘ه˘˘ي˘˘ه˘˘جو˘˘تو ،كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘شسإلا
،ةيمومعلا تاغرفملا يف ديمشسلا ةدامل ةفشسؤوم اروشص ،ريزولا رششنو ،ةيريخلا تايعمجلل
.«ةداملا هذه ةردن يف تمهاشس ةيريذبتلا تاكولشسلا هذه» : يلاتلا قيلعتلاب اهقفرأاو

؟.. ةيغاضص اناذآا ىقلي له
ير˘ئاز˘ج˘لا سسد˘ن˘ه˘م˘لا

ن˘˘˘يد˘˘˘لا رو˘˘˘ن ذا˘˘˘ت˘˘˘˘شسألا
ا˘عور˘ششم ع˘شضو ،ير˘ي˘ط
طبرت ةيرحب ةانق ءاششنإل
سضي˘˘بألا ر˘˘ح˘˘ب˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب
ط˘ي˘ح˘م˘لاو ط˘شسو˘ت˘˘م˘˘لا
سسنوت نم اءدب يشسلطألا

ارور˘˘م ا˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ت˘˘˘يرو˘˘˘مو
لكششب مهاشست ،رئاز˘ج˘لا˘ب

تقو راشصتخا يف ريبك
ن˘˘ي˘˘ب ع˘˘ئا˘˘˘شضب˘˘˘لا ل˘˘˘ق˘˘˘ن
،ي˘شسل˘طألاو ط˘شسو˘ت˘م˘لا
و˘ج ف˘ي˘ط˘ل˘ت ن˘ع Ó˘شضف
ءا˘˘˘˘˘ششنإاو ،ءار˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘شصلا
ماقت ة˘ي˘عا˘ن˘شص تار˘ي˘ح˘ب

ئ˘˘ناو˘˘مو ند˘˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ىلإا اذه ،نيرفاشسملا لقن اذكو ،اهداريتشساو اهريدشصت عئاشضبلا لقن ليهشست ىلإا ةفاشضإا ،ةيلخاد
نيبطقلا يف ديلجلا نابوذ نع جتانلا يئاملا سضيفلا سصاشصتما يف مهاشست ةانقلا هذه نأا بناج
.؟ ةيغاشص اناذآا ىقليشس لهف .. رهبم عورششم ،راحبلا هايم بوشسنم عافترا رطخو

«كارطانوضس» لامع ملع ‘ نكيل
سسمأا تف˘نأا˘˘ت˘˘شسا
ةبوانم˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع
لامعل
ىلع ،«كارطانوشس»
تادحولا ىو˘ت˘شسم
ي˘ف ة˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘غ˘˘ششت˘˘لا

نع ،دÓب˘لا بو˘ن˘ج
طو˘ط˘خ˘لا ق˘˘ير˘˘ط
ةيوجلا
نم ،«ي˘ل˘ي˘شسا˘ط˘لا»
،رئاز˘ج˘لا تارا˘ط˘م
.ةبانعو

«لغوغ»و «لبآا» دحوُي «انوروك»
ي˘ف ا˘م˘ه˘ن˘ي˘ب سسر˘ششلا سسفا˘ن˘ت˘لا ةو˘ق م˘˘غر

ي˘ت˘لا تا˘ماد˘شصلا ةد˘حو ،ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا قو˘˘شسلا
يف ،«انوروك» سسوريف حجن ،اهيف اتلخد املاط
ثي˘ح ،«ل˘غو˘غ»و «ل˘بآا» ي˘ت˘كر˘˘شش  د˘˘ي˘˘حو˘˘ت
فيظوتل اكرتششم اجمانرب ناتريخألا تقلطأا
سضار˘غأا ي˘ف ة˘ي˘كذ˘لا ف˘تاو˘ه˘لا ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت
،م˘لا˘ع˘لا لو˘ح سسور˘ي˘ف˘لا اذ˘ه ي˘ششف˘ت ءاو˘ت˘حإا

ي˘ف تا˘مو˘كح˘لا ةد˘نا˘شسم˘ل ةر˘كف˘لا فد˘ه˘تو
حرط لÓخ نم كاتفلا ءابولا ءاوتحل اهدوهج
نيب ةطلاخملا تلا˘ح ا˘ه˘ب ع˘ب˘ت˘ت تا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت
ىلع اهليغششت نكمي ،ءاحشصألاو ىشضرملا

.«سسإا وأا يآا»و «ديوردنآا» ةمظنأا نم لك



،فÓ˘˘خ ن˘˘ب ر˘˘شضخ˘˘ل رذ˘˘ح
ة˘لاد˘ع˘لا ة˘ه˘ب˘˘ج ن˘˘ع بئا˘˘ن˘˘لا

اركبم ءوجللا ن˘م ،ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو
فرشصلا يطا˘ي˘ت˘حا قود˘ن˘شصل
سسوري˘ف تا˘ي˘عاد˘ت ة˘ه˘جاو˘م˘ل
قباشس رمألا اربتعم ،«انوروك»

ة˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لا ا˘˘˘ي˘˘˘عاد ،ه˘˘˘ناوأل
عا˘˘جر˘˘ت˘˘˘شسا ي˘˘˘ف عار˘˘˘شسإلا˘˘˘ب
ةفاك دششحل ةبوهنملا لاومألا
اذ˘ه لÓ˘خ ة˘ي˘لا˘م˘˘لا دراو˘˘م˘˘لا
 .يئانثتشسإلا يحشصلا فرظلا

،ه˘تاذ ي˘نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لا ف˘˘شصو
ةعبتملا ةيلاملا ةيجيتارتشسإلا

ة˘ه˘جاو˘م˘ل ة˘لود˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م
،«ةي˘فا˘كلا ر˘ي˘غ» ـب «ا˘نورو˘ك»
د˘ششح ةرور˘شض ى˘ل˘˘ع ادد˘˘ششم
ءانتقل ةيلام˘لا دراو˘م˘لا ة˘فا˘ك
مقاطلاب ةشصاخلا تازي˘ه˘ج˘ت˘لا
ريغ لامعلاب لفكتلاو يبطلا
ىلع نودمتعي نيذلا ءارجألا

ديحو ردشصمك يمويلا لخدلا
ة˘˘لود˘˘لا ا˘˘ب˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘م ،قزر˘˘˘ل˘˘˘ل
عا˘جر˘ت˘شسا ي˘ف ل˘˘ي˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب
زومر نم ة˘بو˘ه˘ن˘م˘لا لاو˘مألا
نيذلا ةشصاخ ق˘با˘شسلا ما˘ظ˘ن˘لا

˘ما˘كحأا م˘ه˘˘ق˘˘ح ي˘˘ف ترد˘˘شص
يف ،فÓخ نب زربأا امك.ةيئاهن
اهب ىلدأا ةيفحشص تاحيرشصت
لو˘ل˘˘ح˘˘ل˘˘ل ءو˘˘ج˘˘ل˘˘لا نإا ،سسمأا
اذه تايعادت ةهجاومل ةلهشسلا
يف ةيدجم ريغ ،كاتفلا ءابولا
قلعت ام ةشصاخ نهارلا تقولا
ي˘طا˘ي˘˘ت˘˘حا و˘˘ح˘˘ن ه˘˘جو˘˘ت˘˘لا˘˘ب
لام سسأار ربتعي يذلا فرشصلا
راي˘ه˘نا ل˘ظ ي˘ف ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
اذه يف لا˘قو ،ط˘ف˘ن˘لا را˘ع˘شسأا
يه رلود رايلم06» ددشصلا
تو˘˘ق˘˘ل د˘˘ي˘˘حو˘˘˘لا ن˘˘˘ما˘˘˘شضلا
تاطلشسلل  دب لو نييرئازجلا
تا˘م˘كا˘ح˘م˘لا ل˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘شست نأا

ى˘˘˘شصح˘˘˘˘تو ة˘˘˘˘يدا˘˘˘˘شصت˘˘˘˘قلا
لاجر ا˘ه˘ب˘ه˘ن ي˘ت˘لا بئار˘شضلا
م˘˘كح ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ لا˘˘م˘˘عألا
ر˘˘˘كذو ،«ق˘˘˘با˘˘˘شسلا سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا
يحشصلا فرظلا نأا ،ثدحتملا
،دÓبلا هب رمت يذلا يناثتشسإلا

ل ،ملاعلا لود لج رارغ ىلع
لو ه˘˘تد˘˘م ر˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت ن˘˘˘كم˘˘˘ي
نأا نكمملا نم يتلا رئاشسخلا
بجوتشسي يذلا رمألا ،اهفلخي
ى˘ل˘ع ‐فÓ˘˘خ ن˘˘ب ف˘˘ي˘˘شضي‐
دÓبلا نوؤوشش ىل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لا

ةشسوردم ةيجي˘تار˘ت˘شسإا ع˘شضو
احرتقم ،يموقلا نمألا ةيامحل
ى˘لإا ءو˘ج˘ل˘لا نأا˘˘ششلا اذ˘˘ه ي˘˘ف
ة˘˘ي˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘شصشصخ˘˘˘م˘˘˘لا
تار˘ها˘ظ˘ت˘˘لاو تا˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘ل˘˘ل
يتلا ةيشضاير˘لاو ة˘يدا˘شصت˘قلا
.طاششنلا نع تفقوت

ـه.داوج

watan@essalamonline.com
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ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا ةرازو تف˘˘˘˘ن
هلوادت متي ام لك ،ةينطولا

ر˘ب˘ع ة˘طو˘ل˘غ˘م را˘ب˘˘خأا ن˘˘م
،مÓعإلا لئاشسو نم سضعب
ل˘˘˘˘شصاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘شسوو
سصو˘شصخ˘ب ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
ع˘˘يزو˘˘تو م˘˘ي˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت ةدا˘˘˘عإا
ن˘ي˘ي˘شسارد˘لا ن˘ي˘م˘˘شسو˘˘م˘˘لا
رييغتو ،ل˘ب˘ق˘م˘لاو يرا˘ج˘لا

تا˘˘˘نا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ملا ة˘˘˘ما˘˘˘˘نزر
.ةينطولا ةيشسردملا

ح˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘شصم تعدو اذ˘˘˘˘˘ه
يف ،طوعجاو دمحم ريزولا
زو˘˘˘ح˘˘˘ت سسمأا ا˘˘˘ه˘˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب
،هنم ةخشسن ىلع «مÓشسلا»
ة˘˘ظ˘˘ق˘˘ي˘˘لا ى˘˘لإا ع˘˘ي˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا

ن˘م ة˘مو˘ل˘ع˘˘م˘˘لا ي˘˘شصق˘˘تو
لثمتملا يمشسرلا اهردشصم
ي˘نور˘ت˘كللا ع˘قو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
،ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو˘ل ي˘م˘شسر˘لا

ىلع ةيمشسرلا اه˘تا˘ح˘ف˘شصو
يعامتجلا لشصاوتلا عقاوم
،«ر˘˘ت˘˘يو˘˘ت»و «كو˘˘ب˘˘شسيا˘˘˘ف»
ىلع ددشصلا اذه يف ةددششم
ةملعملا نم دكأاتلا ةرورشض
.اهرششن لبق

ةيبرتلا ةرازو تنلعأا امك
تد˘˘عأا ا˘˘ه˘˘نأا ،ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

ن˘˘م˘˘شضت ةدو˘˘شسم عور˘˘ششم
ةدراولا تلامتحلا فلتخم
ر˘ج˘ح˘˘لا د˘˘يد˘˘م˘˘ت لا˘˘ح ي˘˘ف
فد˘ه˘ب ،ه˘ع˘فر وأا ي˘ح˘˘شصلا
.ةمئÓم لولح داجيإا

هجوي ةيبرتلا ريزو
ريدقت ةلاصسر

ةيلمع نع نيلوؤوصسملل
دعب نع ميلعتلا

،طو˘ع˘جاو د˘م˘˘ح˘˘م ه˘˘جو
،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ر˘˘يزو
لكل ريدقتو ركشش ةلاشسر
ل˘ي˘˘ج˘˘شست ي˘˘ف م˘˘ها˘˘شس ن˘˘م
نع ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا سصشصح˘لا
انامشض ،ذيمÓتلا ةدئافل دعب
فورظلا لÓخ مهشسرد˘م˘ت˘ل
اهب رمت يت˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شسلا
ءا˘بو ي˘ششف˘ت ءار˘ج ر˘ئاز˘ج˘لا
م˘ه˘شسأار ى˘ل˘عو ،«ا˘نورو˘ك»
ة˘ي˘بر˘ت˘لا عا˘˘ط˘˘ق ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م
دا˘ششأاو ،م˘ه˘تا˘ئ˘˘ف ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ب
ناركنو ةيلوؤوشسملا حور»ـب
ا˘˘ه˘˘يد˘˘˘ب˘˘˘ي ي˘˘˘ت˘˘˘لا «تاذ˘˘˘لا
ةذ˘˘تا˘˘شسألاو نو˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا

ءادأا ليبشس يف نوششتفملاو
ىتح ذيمÓتلل ميلعتلا ةنامأا

ن˘˘˘ع ءلؤو˘˘˘ه ع˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘ي ل
مهلزانم يف مهو ةشساردلا
ر˘ج˘ح˘لا تاءار˘جإل ا˘مار˘ت˘حا
عا˘شستل ا˘يدا˘˘ف˘˘ت ي˘˘ح˘˘شصلا

امك ،كاتفلا ءابولا اذه ةعقر
ا˘م ،را˘˘طإلا اذ˘˘ه ي˘˘ف ن˘˘م˘˘ث
سسيردتلاب نوينعملا ه˘لذ˘ب˘ي

تادو˘ه˘ج˘م ن˘˘م د˘˘ع˘˘ب ن˘˘ع
ي˘˘عاو˘˘˘لا» م˘˘˘ه˘˘˘طار˘˘˘خ˘˘˘ناو
ىعشسم˘لا ي˘ف «لوؤو˘شسم˘لاو
ةياشصولا لبق نم جهتنملا

نا˘˘˘˘م˘˘˘˘شضب ي˘˘˘˘شضا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لاو
ةيجوغاديبلا ة˘يرار˘م˘ت˘شسلا
عشضو لÓخ نم ،ذيمÓتلل

ةزفل˘ت˘م ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت سصشصح
ن˘ي˘شسرد˘م˘ت˘م˘لا ة˘مد˘خ ي˘˘ف
تقل ي˘ت˘لا سسورد˘لا ي˘˘هو
ن˘˘م ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك ا˘˘نا˘˘شسح˘˘ت˘˘˘شسا

بشسن تدهشش ثيح ،مهفرط
ةلهولا ذنم ةعجششم ةعباتم
د˘˘كؤو˘˘ي ‐ ا˘˘ه˘˘ث˘˘ب˘˘˘ل ى˘˘˘لوألا
عاطق نع لوألا لوؤوشسملا
يذ˘لا ‐دÓ˘ب˘لا ي˘ف ة˘ي˘بر˘ت˘لا
نيلوؤوشسملا ا˘ب˘طا˘خ˘م ع˘با˘ت

» ،د˘ع˘ب ن˘ع سسيرد˘ت˘˘لا ن˘˘ع
امنإا اذه لشصاوتملا مكمعد
ىلع مكشصرح ءÓج رهظي
مكتنهم تايقÓخأاب مازتللا

ل˘˘ب˘˘ن˘˘˘ل م˘˘˘كرا˘˘˘ع˘˘˘ششت˘˘˘شساو
اه˘نو˘ل˘م˘ح˘ت ي˘ت˘لا ة˘لا˘شسر˘لا

ةاقل˘م˘لا ة˘م˘ه˘م˘لا ة˘ما˘شسجو
.«مكقتاع ىلع

ي˘ف ،ر˘يزو˘لا ف˘قو˘ت ا˘م˘ك
ر˘˘ثألا د˘˘ن˘˘ع قا˘˘ي˘˘˘شسلا اذ˘˘˘ه
ه˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘خ يذ˘˘˘لا بي˘˘˘ط˘˘˘لا

ي˘ف ة˘لا˘ع˘ف˘لا م˘ه˘ت˘م˘˘ها˘˘شسم
ةيميلعت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا حا˘ج˘نإا

داجلا مهطارخنإاو ،دعب نع
فاد˘هألا ل˘ك ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت ي˘˘ف
سسو˘ف˘ن ي˘ف ا˘ه˘ل ةر˘ط˘شسم˘لا
دح ىلع ذيمÓتلاو ءايلوألا
‐ مهلعج يذلا رمألا ،ءاوشس
˘˘˘˘‐طو˘˘˘˘ع˘˘˘˘جاو ف˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شضي
دو˘ه˘ج˘لا ة˘يد˘ج˘ب نور˘ع˘ششي
ةنايشص لجأا نم لذبت يتلا
ليشصحتلاو ةشساردلا ة˘م˘ي˘ق
تنا˘˘ك ا˘˘م˘˘ه˘˘م ي˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا
.فورظلا

نع هثيدح سضرعم يفو
عاطق ي˘ف˘ظو˘م تا˘ي˘ح˘شضت
ىعشسملل اقيق˘ح˘ت ،ة˘ي˘بر˘ت˘لا
،طوعجاو سصرح ،روكذملا

˘˘˘مو˘˘˘حر˘˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘كذ ى˘˘˘ل˘˘˘ع
سشت˘ف˘م ،ف˘ير˘شش ي˘نا˘شضمر
ة˘يلو˘ب ة˘ي˘شسنر˘ف˘لا ة˘˘غ˘˘ل˘˘لا
ةينم˘لا ه˘ت˘فاو يذ˘لا ،ة˘شسب˘ت
ه˘ب تم˘لأا ة˘ي˘ب˘ل˘˘ق ة˘˘مزأا ر˘˘ثإا
و˘هو ،مر˘شصن˘م˘لا سسي˘م˘خ˘لا
ةد˘ئا˘˘ف˘˘ل سسورد˘˘لا ل˘˘ج˘˘شسي
اهثبي يتلا ةيميلعتلا ةانقلا
ميل˘ع˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا ناو˘يد˘لا

ن˘ع د˘ع˘˘ب ن˘˘ع ن˘˘يو˘˘كت˘˘لاو
.«بوتويلا» قيرط
ةمزأا زاتجتصس رئازجلا
رارصضألا لقأاب «انوروك»

د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م ،سصل˘˘˘خو اذ˘˘˘ه
ى˘لإا ر˘ي˘خألا ي˘ف ،طو˘ع˘جاو
هذ˘˘ه نأا ى˘˘ل˘˘ع د˘˘˘يد˘˘˘ششت˘˘˘لا
ل م˘ها˘شست˘شس تا˘ي˘ح˘˘شضت˘˘لا

ءادأا˘ب ءا˘ق˘ترلا ي˘ف ة˘لا˘˘ح˘˘م
ثعبو ةيوبرتلا ةمو˘ظ˘ن˘م˘لا
يف ة˘ن˘ي˘نأا˘م˘ط˘لاو حا˘ي˘ترلا
،مهئايلوأاو ذيمÓتلا سسوفن
نأاب هتعانق نع بارعإلا عم
فورظلا زاتج˘ت˘شس ر˘ئاز˘ج˘لا
اهشضرف يتلا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شسلا

ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج ي˘˘ششف˘˘ت ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ىلع،«91‐ديفوك» سسوري˘ف
م˘لا˘ع˘لا ناد˘ل˘ب ة˘˘فا˘˘ك رار˘˘غ
لوقي ‐ رارشضألا لقأاب اذهو
.‐ريزولا

ر.نوراه

ي˘˘˘ف ،ر˘˘˘يزو˘˘˘لا زر˘˘˘بأاو اذ˘˘˘ه
اهب ىلدأا ةيفحشص تاحيرشصت

سسمأا هد˘˘ق˘˘ف˘˘ت سشما˘˘˘ه ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ة˘يز˘ها˘ج ىد˘م˘ل ،ة˘م˘شصا˘ع˘لا˘˘ب
لفكتلا يف ةنيد˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
ثراوكلاو راطخإلا فلت˘خ˘م˘ب
ي˘ت˘لا دو˘ه˘ج˘لا ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘م ي˘ف
ءا˘بو ة˘ه˘˘جاو˘˘م ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘لذ˘˘ب˘˘ت
رشصانع نأا ،«انوروك» سسوريف
ة˘ق˘فرو ة˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا

ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ن˘˘˘مألا ح˘˘˘لا˘˘˘شصم
ي˘˘ف نود˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘م ،ة˘˘˘ح˘˘˘شصلاو
ةبراحم˘ل ة˘ي˘ما˘مألا فو˘ف˘شصلا

.طرافلا يفناج ذنم ءابولا اذه
هذه ،دوجل˘ب لا˘م˘ك ل˘ه˘ت˘شسا

،ةفرشش ف˘شسو˘ي ة˘ق˘فر ةرا˘يز˘لا
،ة˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لاو
ر˘يد˘م˘لا ،فÓ˘غو˘˘ب مÓ˘˘عو˘˘بو
دقفتب ،ةيندملا ةيامحلل ماعلا
ة˘يو˘ج˘لا ةد˘حو˘لا ل˘م˘ع ر˘˘ي˘˘شس
ةيندم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘شسي˘ئر˘لا

يراوه را˘ط˘م ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع
نياع ثي˘ح ،ي˘لود˘لا ن˘يد˘مو˘ب
اهمقاطو ةدحولا هذه لئاشسو

ءا˘˘بو ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم˘˘ل ر˘˘خ˘˘شسم˘˘لا
دعب ماقو ،«انوروك» سسوريف
ةين˘طو˘لا ةد˘حو˘لا ةرا˘يز˘ب كلذ
راد˘˘ب ل˘˘خد˘˘ت˘˘لاو بيرد˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
ع˘˘م˘˘ت˘˘˘شسا ثي˘˘˘ح ،ءا˘˘˘شضي˘˘˘ب˘˘˘لا
يتلا تاءارجإلاو تاحورششلل
يف ةيندملا ةيامح˘لا ا˘ه˘تذ˘خ˘تا

نينطاوملاو اهرشصانع ة˘يا˘م˘ح
لخدتلا لئاشسو ر˘ي˘ه˘ط˘ت اذ˘كو
«ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘ف ءا˘˘بو ن˘˘م
ف˘ل˘ت˘خ˘م ذ˘ي˘ف˘ن˘ت د˘ع˘بو لÓ˘خ

اميشسل ،اهيلإا ةلكوملا ماهملا
ىلإا اياح˘شضلا ل˘ق˘ن˘ب ق˘ل˘ع˘ت ا˘م
.ةيحشصلا تاشسشسؤوملا

لوألا لوؤوشسملا ىقلت امك
ة˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘خاد˘˘˘˘لا عا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘ع
ي˘ف ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لاو
ةمهاشسم لو˘ح ا˘شضر˘ع ،دÓ˘ب˘لا

ميقعتو ريهطت يف زاهجلا اذه
،تارقم˘لاو ة˘ي˘ن˘كشسلا ءا˘ي˘حألا

نمشض لخدت يتلا ماهملا يهو
ةحفاكمل ي˘ن˘طو˘لا دو˘ه˘ج˘م˘لا

هذه ةب˘شسا˘ن˘م˘بو.ءا˘بو˘لا اذ˘˘ه
،ةيلخادلا ريزو فرششأا ،ةرايزلا

Óقنتم Óتر61 ميلشست ىلع
تا˘با˘غ˘لا ق˘ئار˘ح ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم˘˘ل
ة˘يا˘م˘ح˘لا تا˘ير˘يد˘˘م ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل
،تا˘يلو ةد˘ع ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
يتايلمعلا زاهجلا ىلإا فاشضتل
سصشصخملا ةيندملا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل
تا˘با˘غ˘لا ق˘ئار˘ح ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم˘˘ل
اعزوم Óتر73 نم نوكملاو
.ةيلو63 ربع

يحصصلا رجحلا تاءارجإاب مراصصلا مازتللاو طابصضنلا ىلإا نينطاوملا اعد

«انوروك ةبراحمل دهج يأا رخدت نل ةلودلا» :ةيلخادلا ريزو

ح.ميلصس

ةفاك ترخصس ةلودلا ّنأا ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلا ةيلخادلا ريزو ،دوجلب لامك دكأا
طابصضنلا ةرورصض ىلإا ةوعدلا اددجم ،نينطاوملا ةيامحو ،«انوروك» صسوريف ةحفاكمل ةمزÓلا تايناكمإلا

.يحصصلا رجحلا ريبادت مارتحاو

نمصضت ةدوصسم عورصشم تدعأا ةيبرتلا ةرازو
هعفر وأا رجحلا ديدمت لاح يف تلامتحلا فلتخم

 ةينطولا تاناحتم’ا ةمانزرل رييغت ’
 ةيلاحلا ةيضساردلا ةنضسلل ةداعإا ’و

فرظلا اذه يف دراوملا ةفاك دصشحل ةبوهنملا لاومألا عاجرتصسا يف عارصسإلا ىلإا اهاعد

«انوروك» راثآا ةهجاوم يف فرضصلا يطايتحإ’ ركبملا ءوجللا نم ةموكحلا رذحي فÓخ نب
مدع ىلع ديكأاتلا ددج

ىلع زاغلاو ءابرهكلا عطق
ريتاوفلا عفد يف نيرخأاتملا

بقترم ضشاعتنا» :باقرع
قافتا دعب طفنلا راعضسأ’

«اهءاكرضشو كبوأا
،باقرع دمحم عقوت

صشاعتنإا ،ةقاطلا ريزو
قافتا دعب لورتبلا راعصسأا

،اهءاكرصشو «كبوأا» ةمظنم
ـب اهفصصو تارارق ذاختإاو
نأاصشلا اذه يف «ةمهملا»

عامتجإا لÓخ لÓخ
ماد يذلا يصضاملا صسيمخلا

.ةعاصس11
يف ،ريزولا لاق

ىلدأا ةيفحصص تاحيرصصت
يف عقوتن» ،صسمأا اهب
نوكي نأا يناثلا يصسادصسلا

،بلطلا ىلع اصشاعتنا كانه
ةيكرحلاو قوصسلاو
ةماع ةفصصب ةيداصصتقلا

ىلع بلطلا لعجي امم
يف دادزي ةيلورتبلا داوملا

مت يتلا تاصضيفختلا لظ
. «اهارارقإا

ددج ،ىرخأا ةهج نم
ىلع ديكأاتلا ،باقرع دمحم
ايفان ،دوقولاو زاغلا ةرفو
،ةمزأا دوجو ىرخأا ةرم
اذه يف نينطاوملا ايعاد
قيدصصت مدع ىلإا ددصصلا

عقاوم ربع هرصشن متي ام لك
يعامتجلا لصصاوتلا

رداصصملاب ءافتكلاو
.ةيمصسرلا

لوألا لوؤوصسملا دكأاو اذه
يف ةقاطلا عاطق نع

ءابرهكلا عطق مدع ،دÓبلا
نئابزلا ىلع زاغلاو
عفد يف نيرخأاتملا
.ريتاوفلا

ح.نيدلا رمق

تابهلا ديدع رئازجلا تقلت
لبق نم اهنع ربعملا ةينماشضتلا
ن˘ي˘يدا˘شصت˘قلا ن˘ي˘ل˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا

وأا ن˘˘طو˘˘لا ل˘˘خاد سصاو˘˘خ˘˘˘لاو
لودلا سضعب نم اذكو هجراخ
را˘˘طإا ي˘˘ف كلذو ،ة˘˘˘ق˘˘˘يد˘˘˘شصلا
ةح˘فا˘كم˘ل ة˘لوذ˘ب˘م˘لا دو˘ه˘ج˘لا
يذ˘لا «ا˘نورو˘ك» ءا˘˘بو ي˘˘ششف˘˘ت
.ملاعلا لود عيمج هب ترثأات

تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا تد˘˘م˘˘˘ع د˘˘˘قو
ىلإا ةيلمعلا ةيادب ذنم ةيمومعلا
تاءار˘جإلا ن˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ج ذا˘˘خ˘˘تا
ة˘ب˘ه˘لا هذ˘ه ر˘ي˘طأا˘تو م˘ي˘ظ˘ن˘˘ت˘˘ل
حور نع ربعت يتلا ةينماشضتلا
يعا˘م˘ت˘جلا ل˘فا˘كت˘لاو رزآا˘ت˘لا
لÓخ اميشسل نييرئاز˘ج˘لا ن˘ي˘ب
ي˘ششف˘˘تو د˘˘ئاد˘˘ششلاو ن˘˘ح˘˘م˘˘لا
رد˘شصأا د˘ق نا˘˘كو اذ˘˘ه.ةئبوألا
،دارج زيزعلا دبع ،لوألا ريزولا

ر˘ي˘فو˘ت ى˘ل˘ع ثح˘ت ة˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
رييشستو ريطأاتل ىلثملا فورظلا
ةبهلا نم ةي˘تأا˘ت˘مـلا تا˘عر˘ب˘ت˘لا
ه˘جو˘ت ى˘˘ل˘˘عو ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘ما˘˘شضت˘˘لا
اياعرلا نم عربتلا يف نيبغارلا
جرا˘˘خ˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

ن˘˘ي˘˘˘يدا˘˘˘شصت˘˘˘قلا ءا˘˘˘كر˘˘˘ششلاو
تا˘˘ي˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لاو ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل
ةيموكح˘لا ر˘ي˘غ تا˘م˘ظ˘ن˘م˘لاو
ةيلشصنقلا زكارملا ىلإا ،ةيبنجألا

لفكتتشس يتلا ة˘ي˘شسا˘مو˘ل˘بد˘لاو
ديدحتو تاعربتلا هذه ءاشصحإاب

غÓبإا دعب ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت تا˘ي˘ف˘ي˘ك
.كلذب ةيجراخلا نوؤوششلا ةرازو

تا˘م˘ها˘شسم˘لا ى˘ل˘ع ةوÓ˘عو
يف اهعفد متيشس يتلا ةيدقنلا
اذه˘ل ة˘شصشصخ˘م˘لا تا˘با˘شسح˘لا
ةينيعلا تاعربتلا نإاف ،سضرغلا
با˘ب ن˘م ا˘˘ه˘˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘شس

تاجاي˘ت˘حلا ة˘ي˘ب˘ل˘ت˘ل ة˘يو˘لوألا
ةرازو ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع تر˘˘ب˘˘˘ع ي˘˘˘ت˘˘˘لا
حÓ˘˘شصإاو نا˘˘كشسلاو ة˘˘ح˘˘˘شصلا
نم ا˘م˘ي˘شسلو ،تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لا

تازي˘ه˘ج˘ت˘لاو تاد˘ع˘م˘لا ثي˘ح
اهت˘م˘ئا˘ق د˘جو˘ت ثي˘ح ،ة˘ي˘ب˘ط˘لا
.ةميلعتلاب قفرملا قحلملاب

تاعربتلاب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘مأا
ع˘ي˘ج˘ششت د˘ع˘بو ،دÓ˘˘ب˘˘لا ل˘˘خاد
ةبهلا نع ةم˘جا˘ن˘لا تاردا˘ب˘م˘لا
اهنع تربع ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ما˘شضت˘لا

نإاف ،عمتجملا تانوكم عيمج
ىلإا فدهت ،لوألا ريزولا ةميلعت
نأا بجي يتلا دعاوقلا ديدحت
يناديملا طاششنلا قيشسنت مكحت
عيمجو ةيمو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘شسل˘ل
.ةينعملا ةلعافلا تاهجلا

ـه.داوج

ةعصساولا ةينماصضتلا ةبهلا هذه لÓخ ىصضوفلا بنجتل دارج نم ةمراصص تاميلعت

نطولا جراخو لخاد تاعربتلا ميظنتل فورظلا نضسحأا ريفوت



،يدياق ظيفحلا دبع فاشضأاو
،ى˘لوألا ةا˘ن˘ق˘ل˘ل ح˘˘ير˘˘شصت ي˘˘ف
˘ما˘قرأا ن˘ع ثيد˘ح˘لا نأا˘˘ب ،سسمأا
رور˘م د˘ع˘ب أاد˘ب ن˘ي˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م˘˘لا
يف Óثمف ،جÓعلا نم عوبشسأا
ىتحو ءافشش ةلاح621 ةديلبلا
ي˘˘˘ف ةدو˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘˘لا تلا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا
ه˘نأا ى˘لإا ار˘ي˘ششم ،ى˘ف˘ششت˘شسم˘˘لا
نم ،ةلئاه ةعفد ةرداغم عقوتي
وهو مداقلا عوبشسألا نيباشصملا
ة˘˘˘ب˘˘˘شسن˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب ءي˘˘˘˘ششلا سسف˘˘˘˘ن
عرشش يذلا راطقلا ىفششتشسمل
تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم ع˘م جÓ˘ع˘لا ي˘ف
.ةديلبلا تقو يف ةديلبلا

نأا ،يد˘˘˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘˘˘ق ح˘˘˘˘˘˘˘˘شضوأاو
ل˘˘˘˘˘شصأا ن˘˘˘˘˘م سضير˘˘˘˘˘˘م2171
جÓعلل عشضخي  باشصم1671
لوكوتور˘ب˘ب ا˘نورو˘كلا ءاد ن˘م
عم ةيادبلا يفو ،نيكورولكلا
ة˘˘ح˘˘˘شصلا ةرازو تا˘˘˘ي˘˘˘شصو˘˘˘ت
،ةدحب نيباشصملا عم أادب جÓعلا

اونشسحت نيباشصملا نا انظحلو
لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب نأا ي˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘ي ع˘˘˘م
ن˘˘ي˘˘كورو˘˘ل˘˘ك ي˘˘شسكورد˘˘ي˘˘ه
افششاك ،هجئاتنو هلوعفم ىطعأا
نوق˘ل˘ت˘ي ى˘شضر˘م˘لا سضع˘ب نأا˘ب

لا˘ق ه˘ب˘نا˘ج ن˘˘مو.ر˘˘خآا ا˘˘جÓ˘˘ع
،يواي˘ح˘م ا˘شضر رو˘شسي˘فور˘ب˘لا

ة˘ع˘با˘ت˘مو د˘شصر ة˘ن˘ج˘ل و˘شضع
نأا ،ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ي˘˘ششف˘˘ت

يتلا انوروكب ةباشصإلا تلاح
نيكورولكلاب جÓعلل تعشضخ
.تاف˘عا˘شضم ى˘لإا سضر˘ع˘ت˘ت م˘ل
سشماه ىلع ،روشسيفوربلا دكأاو
ةيمويلا ةليشصحلا نع نÓعإلا
انوروك سسور˘ي˘ف˘ب تا˘با˘شصإÓ˘ل
جÓ˘˘˘ع˘˘˘لا نأا ،ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
هتعاجن تبثأا دق نيكورولكلاب
تلا˘ح ن˘ي˘شسح˘ت ي˘ف م˘˘ها˘˘شسو
جئاتنلا ىلإا ادان˘ت˘شسا ،ى˘شضر˘م˘لا
تد˘كأا ،ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘مو ،ة˘ي˘لوألا
،روششا˘ع ة˘م˘ي˘شسن رو˘شسفور˘ب˘لا

سضار˘مألا ة˘˘ح˘˘ل˘˘شصم ة˘˘شسي˘˘ئر
ة˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘˘لا
يف ةشصشصختملا ةيئافششتشسلا

نأا ،راطقلاب ةيدعملا سضارمألا
تع˘شضخ ة˘لا˘ح24 ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م
ةلاح71 ،نيكورولكلاب جÓعلل
.ءافششلل امامت تلثامت

:يناكرب طاقب
رئازجلا ذقنأا نيكورولكلا»

«ةيحشص ةثراك نم
ةينطولا ةنجللا وشضع طبر

انوروك راششتنإا ةعباتم و دشصرل
،ي˘نا˘كر˘ب طا˘ق˘ب ،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘ف
ط˘شسو ءا˘ف˘ششلا تلا˘˘ح د˘˘ياز˘˘ت
مادختشسإاب انوروكب نيباشصملا
لوكوتوربلل ةي˘ب˘ط˘لا م˘قاو˘ط˘لا
ىلع يو˘ت˘ح˘ي يذ˘لا ي˘جÓ˘ع˘لا
يف ركذو ،«نيكورولكلا» ءاود

اهب ىلدأا ةيفحشص تاحيرشصت
ددع ةدا˘يز˘ب ل˘ئا˘ف˘ت˘م ه˘نأا ،سسمأا
ةلبق˘م˘لا ما˘يألا لÓ˘خ تلا˘ح˘لا
لوكوتورب˘لا ماد˘خ˘ت˘شسا بب˘شسب
ة˘ج˘ل˘لا ه˘تر˘قأا يذ˘لا ي˘جÓ˘˘ع˘˘لا
ام وهو ،سسرام42 موي ةيملعلا

ةيحشص ةثراك يدافت نم نكم
ل˘ث˘م ة˘ي˘بوروأا لود ا˘ه˘˘ت˘˘ششا˘˘ع
ةدامع سسيئر ددشش امك .ايلاطيإا
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا نأا ى˘˘ل˘˘ع ،ءا˘˘˘ب˘˘˘طألا
اعاجششو امي˘كح رار˘ق تذ˘خ˘تا
ةشصاخ ،نيكورولكلا لامعتشسإاب
تبثأاو هتمدختشسإا نيشصلا نأاو
قايشسلا تاذ يف Óلقم ،هتعاجن
ه˘˘شضار˘˘عأا لو˘˘ح لد˘˘ج˘˘˘لا ن˘˘˘م
لاقي ام لك »:هلو˘ق˘ب ة˘ي˘ب˘نا˘ج˘لا

بي˘˘ب˘˘ط˘˘لا د˘˘شضو ءاود˘˘لا د˘˘شض
جÓ˘ع˘لا ف˘ششت˘كم ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا
ليلدلاو ،ايطنزيب لدج هربتعا
ليوناميا يشسنرفلا سسيئرلا نأا

ي˘˘ف بي˘˘ب˘˘ط˘˘˘لا راز نور˘˘˘كا˘˘˘م
.ايليشسرام

لكلا» :ةحشصلا ريزو
«انوروك ةحفاكŸ دن‹

،ديزوب نب نمحرلا دبع دكأا
نا˘˘˘˘كشسلاو ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘شصلا ر˘˘˘˘يزو
،سسمأا ،تايفششتشسملا حÓشصإاو
لئاشسولا لك تدنج ةلودلا نأا
ل˘جأا ن˘م ة˘ير˘ششب˘لاو ة˘˘يدا˘˘م˘˘لا

سسور˘˘ي˘˘ف ي˘˘ششف˘˘ت ة˘˘ح˘˘فا˘˘˘كم
نب عبا˘تو ،دÓ˘ب˘لا ي˘ف ا˘نورو˘ك
هتداق ةرايز سشماه ىلع ديزوب
زكرم ىلإا ل˘م˘ع˘لا ر˘يزو ة˘ق˘فر
ركبملا فششكلاو سصي˘خ˘ششت˘لا
نأا ،ةمشصاعلاب ياد نيشسح يف
،عيمجلل كرتششم ودع انوروك
˘ما˘ت˘لا بوا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ي˘˘عد˘˘ت˘˘شسي
ءاربخلا هبلاطي ام نيب قلطملاو
هب مزتلي نأا بجي امو هب مايقلا
.«نطاوملا

ثدحلا4 6172ددعلا ^1441 نابعشش91ـل قفاوملا0202 ليرفأا21دحألا

watan@essalamonline.com

عوبشسألا اذه رحب تايفششتشسملا نم نيباشصملا نم ةلئاه تاعفد جورخ وحن

«انوروك» ضسوريف ةبراحم يف نييرئازجلا لامآا ضشعني «نيكورولكلا»
تافعاضضم ةيأ’ ضضرعتت مل ءاودلا اذهب ةجلاعملا ت’احلا ^

ز.لامج

تاعفد جورخ ،ةديلبلاب نوناف شسنارف ىفششتشسمب ةيدعملا شضارمألا ةحلشصم نم ،يدياق ظيفحلا دبع روتكدلا عقوت
.«نيكورولك» لوكوتورب ةعاجن توبث دعب ،ءافششلل اولثامتي نأا دعب ،مداقلا عوبشسألا ،انوروك ءابوب نيباشصملا نم ةلئاه

ةراششإلا ةغلب ةشصاخ ذفاون جاردإا
حاجنلا حيتافم جمانرب يف

يوذ ذيمÓتلا نيكمت
ةعباتم نم ةضصاخلا تاجايتح’ا
يمومعلا نويزفلتلا ىلع مهضسورد

نم ،نماشضتلا ةرازو تنلعأا
تاجايتحلا يوذ ذيمÓت نيكمت
ىلع شسوردلا ةعباتم نم ةشصاخلا
ربع كلذو ،يمومعلا نويزفلتلا
ةراششإلا ةغلب ةشصاخ ذفاون جاردإا

.حاجنلا حيتافم جمانرب يف
،شسمأا ةيشصولا ةرازولا تفششكو

ةشصاخ ذفاون جاردإا مت هنأا ىلإا
حيتافم» جمانرب يف ةراششإلا ةغلب
تاجايتحلا يوذ ةئفل «حاجنلا
جمانربلا نأا تحشضوأا امك ،ةشصاخلا

تاجايتحلا يوذل شصشصخم
تاناحتملاب نيينعملا ةشصاخلا
جمانربلا نأا ىلإا ةريششم ،ةيمشسرلا
ةيبرتلا ةرازو عم قيشسنتلاب زجنأا
قفو هثب متيشس ثيح ،ةينطولا
ىلوألا ةانقلا :يتآلا لودجلا

ىلإا تبشسلا نم :ةشسداشسلاو
،00:31 ىلإا03:21 نم ،شسيمخلا

،03:61 ىلإا00:51 نم ةعمجلاو
ىلإا دحألا نم :ةيغيزامألا
،03:61 ىلإا00:61 نم ،ةعمجلا

امك ،03:81 ىلإا00:71 نم تبشسلاو
ىلع شسوردلا ليمحت متيشس هنأا

عقوم ىلع ةرازولا ةحفشص
.بوتويلا

ز.لامج

ي˘˘قو˘˘شش رو˘˘ت˘˘كد˘˘لا ن˘˘ل˘˘˘عأا
لمع˘لا ر˘يزو ،ف˘شسو˘ي‐ق˘ششا˘ع
نا˘˘˘م˘˘˘شضلاو ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ˘˘˘˘ششت˘˘˘˘لاو
دعوم ميدقت نع ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا

دعاقتلا حنمو تاششاعم بشص
ره˘شش بار˘ت˘قل ا˘ب˘شسح˘ت كلذو
،ر˘˘يزو˘˘˘لا ح˘˘˘شضوأاو .نا˘˘˘شضمر
02 موي ديدحت مت هنأا ،سسمأا
نوشضاقتي نيذلل ةبشسنلاب ليرفأا

ل˘ك ن˘م22 موي مه˘تا˘ششا˘ع˘م
ليرفأا22 موي سصشصخو ،رهشش
نو˘شضا˘ق˘ت˘ي ن˘يذ˘ل˘ل ة˘ب˘شسن˘˘لا˘˘ب
نم62و42 يموي مهتاششاعم
هذه نأا ىلإا اريششم ،رهشش لك
را˘طإا ي˘˘ف جرد˘˘ن˘˘ت تاءار˘˘جإلا
سسور˘ي˘ف ي˘˘ششف˘˘ت˘˘ل يد˘˘شصت˘˘لا

ر˘˘يزو˘˘لا ا˘˘عد ثي˘˘ح ،ا˘˘نورو˘˘ك
مهتويبب مازت˘لÓ˘ل ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ةرور˘شضل˘ل لإا جور˘خ˘لا مد˘˘عو
،ريزولا فششك امك .ىوشصقلا

ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م كي˘با˘ب˘شش ع˘شضو ن˘ع
نا˘م˘شضلا ق˘يدا˘˘ن˘˘شصب ة˘˘شصا˘˘خ
فر˘˘شصت تح˘˘ت ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
كلذو ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا
ءا˘˘شصحإا ي˘˘˘ف ة˘˘˘م˘˘˘ها˘˘˘شسم˘˘˘ل˘˘˘ل
ةزو˘˘ع˘˘م˘˘لا ر˘˘شسألا ةد˘˘عا˘˘شسمو
ل˘ظ˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م ي˘˘ف ة˘˘شصا˘˘خ
متيشس امك ،ةلوزعملا نكامألاو
ءا˘ب˘طأا˘˘ب كا˘˘ب˘˘ششلا اذ˘˘ه د˘˘يوز˘˘ت
اذإا ن˘ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جا ن˘˘يد˘˘عا˘˘شسمو
ع˘˘˘شضو .ةرور˘˘˘˘شضلا تشضت˘˘˘˘قا
ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘شصلا ل˘كا˘˘ي˘˘ه˘˘لا
تح˘ت ي˘عا˘م˘ت˘جلا نا˘م˘˘شضل˘˘ل
ةحشصلا عاطق فرشصت

ق˘˘˘ششا˘˘˘ع ي˘˘˘قو˘˘˘شش ف˘˘˘˘ششك
عيمج عشضو متيشس هنأا ،فشسوي

ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘شصلا ل˘كا˘˘ي˘˘ه˘˘لا
تانيمأاتلل ينطولا قودنشصلل
ءارجألا لام˘ع˘ل˘ل ،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا

تح˘ت ،ي˘ن˘طو˘لا بار˘ت˘لا ر˘˘ب˘˘ع
كلذو ،ةحشصلا عاطق فرشصت
ي˘ن˘ما˘شضت˘لا ل˘م˘ع˘لا را˘طا ي˘ف
،ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع
يتلا ةلحرملا هذه يف ةشصاخ
دو˘˘ه˘˘ج˘˘لا ق˘˘ي˘˘شسن˘˘ت بل˘˘ط˘˘ت˘˘ت
.انوروك سسوريفل يدشصتلل

ىلع ،سسمأا ،ريزولا حشضوأاو
دبع ةقفر هتداق ةرايز سشماه
ر˘˘يزو ،د˘˘يزو˘˘ب ن˘˘ب نا˘˘م˘˘حر˘˘لا
حÓ˘شصإاو نا˘˘كشسلاو ة˘˘ح˘˘شصلا
ز˘كر˘م ى˘لا ،تا˘˘ي˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘لا
جÓعلاو فششكلاو سصيخششتلا
لكايهلا هذه نأا ،ياد نيشسحب
ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘شصل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا
لامعلل ةيعامتجلا تانيمأا˘ت˘ل˘ل
ازكرم13 يف لثمتت ،ءارجألا
جÓعلاو فششكلاو سصيخششتلل
ة˘يو˘ه˘ج ز˘˘كار˘˘م (40) ع˘˘˘برأاو
،يعاعششلا ي˘ب˘ط˘لا ر˘يو˘شصت˘ل˘ل
ع˘شضو ا˘شضيأا م˘ت˘ي ه˘نأا ا˘ف˘ي˘شضم
131و بي˘ب˘ط0001 ي˘لاو˘ح
يف نولمعي ةيعامتجا ةدعاشسم
ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘شصلا ن˘˘م ل˘˘ك
لامعلل ةيعامتجلا تانيمأا˘ت˘ل˘ل
قود˘ن˘شصلاو (سسا˘˘ن˘˘ك)ءار˘˘جألا
ةيعامتجلا تانيمأاتلل ينطولا
تحت ،(سسونشساك) ءارجألا ريغل
ة˘˘˘ح˘˘˘˘شصلا عا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق فر˘˘˘˘شصت
ي˘˘˘ف ءا˘˘˘ب˘˘˘˘طألا ةد˘˘˘˘عا˘˘˘˘شسم˘˘˘˘ل
ز˘˘كار˘˘م˘˘لاو تا˘˘ي˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘لا
هذه نأا ،ريزولا دكأاو .ةيحشصلا
يف جردنت ريبادتلاو تاءارجإلا

يدشصتلل ينطولا دهجلا راطا
،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ة˘˘برا˘˘ح˘˘مو
ةفاك ريخشستب عاطقلا ماق ثيح
لجأا نم هل ةعباتلا تايناكملا
ىلع ظاف˘ح˘لا ي˘ف ة˘م˘ها˘شسم˘لا

،ني˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘مÓ˘شسو ة˘ح˘شص
بلطتت ،ةلحرملا هذه نأا اربتعم
دنجتو تاردق˘لا ة˘فا˘ك ة˘ئ˘ب˘ع˘ت
ةد˘حاو د˘ي ل˘م˘ع˘لاو ع˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا
،ةيئانثتشسلا ةرتفلا هذه زواجتل
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ر˘˘يزو ا˘˘عدو
،مهتويب يف ءاقبلل نينطاوملا

ىلع لوشصحلا مهنكمي ثيح
ربع ،دعب نع تامدخلا عيمج
تاقيبطتلاو ةيمقرلا لئاشسولا
يف اهنودجي يتلا ،ةينورتكللا
ةرازو˘ل ي˘نور˘ت˘كللا ع˘قو˘م˘˘لا
نامشضلاو ل˘ي˘غ˘ششت˘لاو ل˘م˘ع˘لا
ع˘˘قاو˘˘˘م˘˘˘لا وأا ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا
تائيهلل ةعبات˘لا ة˘ي˘نور˘ت˘كللا
.ةياشصولا تحت

نأا ديزوب نب دكأا ،هبناج نمو
اهب رداب يتلا تاءارجإلا هذه
عا˘ط˘ق ةد˘ئا˘ف˘ل ،ل˘م˘ع˘لا عا˘ط˘ق
را˘˘طا ي˘˘ف جرد˘˘ن˘˘ت ،ة˘˘ح˘˘˘شصلا
اذي˘ف˘ن˘ت ي˘مو˘كح˘لا ن˘ما˘شضت˘لا
،ةيروهمجلا سسيئر تاميل˘ع˘ت˘ل
مقاطلا نماشضت راطا يف كلذو
قيشسنت قيرط نعو يموكحلا
تاقاطلا لك دينجتو دوهجلا
ل˘ب˘ق ن˘م ،ة˘يدا˘م˘لاو ة˘ير˘ششب˘˘لا

تاعاطقلاو تارازولا فلتخم
نطاوم˘لا ة˘مد˘خ فد˘ه˘ب كلذو
ءا˘˘بو˘˘ل يد˘˘شصت˘˘لا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘مو
.انوروك سسوريف

ك.اشضر

ناشضمر رهشش بارتقل ابشسحت لمعلا ةرازو اهتمدق

دعاقتلا حنمو تاضشاعم بضصل ةديدجلا ديعاوملا هذه

،نادو˘ع˘شسم د˘ي˘ج˘˘م ف˘˘ششك
نأا ،يلآلا دق˘ن˘لا ع˘م˘ج˘ت ر˘يد˘م
ينورت˘كللا ع˘فد˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع
اعافترا تدهشش تنرتنإلا ربع
ءابو يششفت ةيادب ذنم اظوحلم
.دÓبلا يف انوروك

»:Óئاق نادو˘ع˘شسم ح˘شضوأاو
تÓ˘ما˘ع˘ت˘لا نأا ا˘ن˘ظ˘حل د˘ق˘˘ل
تداز تنرتنإلا ر˘ب˘ع ة˘ي˘لا˘م˘لا
ةمزألا ةيادب ذنم ريبك لكششب
نم ريثكلا لشضفي ذإا ،ةيحشصلا
م˘ه˘تا˘قا˘ط˘ب ماد˘خ˘ت˘شسا سسا˘ن˘لا
وأا كونبلا ىلإا باهذلا بنجتل
،» لايشس وأا زاغلنوشس  عورف
،يدقنلا عمجتلا ماقرأل اًقفوو
ربع عفدلا تايلمع ددع غلب
ةقاطبلا ماد˘خ˘ت˘شسا˘ب تنر˘ت˘نإلا
ةي˘ب˘هذ˘لا ة˘قا˘ط˘ب˘لاو ة˘ي˘كن˘ب˘لا
يفناج1 نيب رئاز˘ج˘لا د˘ير˘ب˘ل
135.144 ،سسرا˘˘˘˘˘˘˘م03و
ددع فشصن لداعي ام ،ةيلمع
ماع يف ةلجشسملا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

976.378)  ه˘ل˘م˘كأا˘ب9102
ركذي ،(نيتقاطبلا ربع ةيلمع
يف عرشش يلآلا دقنلا عمجت نأا

ما˘قرأا جا˘مدإا˘ب ،0202 يفنا˘ج
اهتايئاشصحإا يف رئازجلا ديرب
ىلع طقف رشصتقت تناك يتلا
،ط˘ق˘ف ة˘ي˘فر˘شصم˘لا ة˘ط˘ششنألا

نأا لوؤو˘˘شسم˘˘˘لا تاذ فا˘˘˘شضأاو
فر˘ظ˘لا تل˘˘غ˘˘ت˘˘شسا ،كو˘˘ن˘˘ب˘˘لا
اهئÓمع هيجوت ىل˘ع ل˘م˘ع˘ل˘ل
˘ماد˘خ˘ت˘شسا ل˘ي˘˘شضف˘˘ت˘˘ل ر˘˘ث˘˘كأا
،ة˘˘ي˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘كلإلا ل˘˘˘ئا˘˘˘شسو˘˘˘لا

تنرتنإلا ربع عفدلا سصخألابو
.ينورتكللا عفدلا تاطحمو

ىر˘ي  ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘شسلا ي˘˘فو
ع˘م ه˘نأا را˘ج˘ت˘لا ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
لقنتلا ىلع ةشضورفملا دويقلا

لشضفأا نإاف ،ةرتفلا هذه لÓخ
ةحاتإا يه مهعلشس عيبل ةقيرط
ربع دع˘ب ن˘ع ع˘فد˘لا ة˘ي˘نا˘كمإا
حمشسيو ،ةينورتكللا ةقاطبلا
مادختشساب يرئازجلا عيرششتلا
ي˘نور˘ت˘كللا ع˘فد˘˘لا ة˘˘قا˘˘ط˘˘ب
تنر˘ت˘نإلا ر˘ب˘ع ع˘ل˘شسلا ءار˘ششل
نو˘نا˘ق˘لا رود˘˘شص ذ˘˘ن˘˘م كلذو
يام01 يف خرؤوملا50‐81
ةراجتلاب قل˘ع˘ت˘م˘لاو8102
د˘يد˘ع˘لا ن˘كلو ،ة˘ي˘نور˘ت˘كلإلا

ته˘˘˘جاو تا˘˘˘بو˘˘˘ع˘˘˘شصلا ن˘˘˘م
قلعتي ام ةشصاخ ،نيلماعتملا
ي˘˘ف ع˘˘قاو˘˘م˘˘لا ة˘˘فا˘˘شضت˘˘شسا˘˘ب
ري˘يا˘ع˘مو ة˘ي˘ل˘ح˘م تار˘فر˘ي˘شس
.ةبولطملا نمألا

ربع عفدلا تايلمع
15ـب ومنت تنرتنلا

9102 يف ةئاملاب
ع˘فد˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع تد˘ه˘ششو

ر˘˘ي˘˘غ ةدا˘˘يز تنر˘˘ت˘˘نإلا ر˘˘ب˘˘ع
ةئاملاب5.15 ةبشسنب ةقوبشسم
ة˘عو˘فد˘˘م ،9102 ما˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘ف
ي˘ف ةدا˘يز˘˘لا˘˘ب سصا˘˘خ ل˘˘كششب

ناريطلا ركاذت ءارشش تايلمع
ىلع تامدخلا يمدقم زوربو
.ةكبشش

دقنلا عمجت ماقرأا بشسحو
ط˘ب˘شضلا ة˘ئ˘˘ي˘˘ه و˘˘هو ،ي˘˘لآلا
يف ينورتكلإلا عفدلا ماظنل
084.202 ءارجإا مت ،رئازجلا

˘ما˘ع لÓ˘خ ة˘ي˘لا˘˘م ة˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘م
ة˘قا˘ط˘ب˘لا ق˘ير˘ط ن˘ع9102
هردق يلامجإا غلب˘م˘ب ة˘ي˘كن˘ب˘لا

لباق˘م ،جد نو˘ي˘ل˘م78,305
8102 يف ةلماعم289.671
،جد نوي˘ل˘م95,233 ةمي˘ق˘ب
ي˘˘م˘˘كار˘˘ت˘˘لا دد˘˘ع˘˘لا ل˘˘شصوو
ينورتكللا عفد˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ل

6102 ماع ذنم تنرتنإلا ربع
يف ةلما˘ع˘م276.494 ى˘˘لإا
ةدا˘˘يز˘˘ب ،9102 ما˘˘ع ة˘˘يا˘˘ه˘˘˘ن
ةنراقم ةئام˘لا˘ب96 اهت˘ب˘شسن
تغ˘ل˘˘بو ،8102 ما˘ع ة˘يا˘ه˘ن˘˘ب
هذ˘ه˘ل ة˘ي˘م˘˘كار˘˘ت˘˘لا ة˘˘م˘˘ي˘˘ق˘˘لا
يف جد رايلم21,1 تايلمعلا
كلذب ة˘ق˘ق˘ح˘م ،9102 ةيا˘ه˘ن
ةنراقم ةئاملاب28 ةبشسنب اومن
.8102 ةياهنب

ىلإا لوأا ةدايزلا هذه عجرتو
ةيرئازجلا عقاوملا ددع عافترا
ربع عفد˘لا ة˘مد˘خ مد˘ق˘ت ي˘ت˘لا
54 ى˘˘˘لإا13 ن˘˘م تنر˘˘ت˘˘نإلا

عاطقلا وه لقنلا ناكو ،اعقوم
تايوتشسم ىلعأا لجشس يذلا
292.6 ـب9102 يف عافترلا

يف178 لباقم ع˘فد ة˘ي˘ل˘م˘ع
.(ةئاملاب93,226 +)8102

د˘˘كأا ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘˘شسلا ي˘˘˘فو
رثكأا دعي ل˘ق˘ن˘لا نأا˘ب ،ر˘يد˘م˘لا
فلتخم يف ةدعاولا تلاجملا
تاقفدت ثيح نم ،ملاعلا ءاحنأا
ىلإا اريششم ،ينورتكلإلا عفدلا
ي˘لآلا د˘ق˘ن˘لا ع˘م˘ج˘ت ما˘م˘˘ت˘˘ها
ربع عفد˘لا ز˘يز˘ع˘ت ة˘ل˘شصاو˘م˘ب
نم ىرخأا بعشش يف ،تنرتنإلا

ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا ل˘˘ث˘˘م عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا اذ˘˘ه
ككشسلا˘ب ل˘ق˘ن˘لاو ير˘شضح˘˘لا
ور˘ت˘م˘لا كلذ˘كو ة˘˘يد˘˘يد˘˘ح˘˘لا

.ةعيرشسلا قرطلاو
ةينورتكللا عفدلا تاطحم

اهعشسوت لشصاوت
تا˘ط˘ح˘م˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘˘فو

م˘ت د˘ق˘ف ،ة˘ي˘نور˘ت˘كلإلا ع˘فد˘لا
ماع ةلماعم426.472 ءارجا

هردق يلام˘جإا غ˘ل˘ب˘م˘ب9102
.جد رايلم29,1

ـب ردقم˘لا و˘م˘ن˘لا اذ˘ه ءا˘جو
ميمعتلل ةرمثك ةئاملاب65,34
تاطحم مادختشسل يجيردتلا
رئازجلا يف ينورتكللا عفدلا

تاءا˘˘˘شضف˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘شصا˘˘˘˘خ
،9102 ةياهن يفف ،ةيراجتلا
د˘ي˘ق تا˘ط˘ح˘م˘لا دد˘ع ع˘ف˘˘ترا
267.32 ى˘˘˘لإا لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘شسلا

ددع عفترا ،اهتهج نم ،ةطحم
ن˘˘˘م بح˘˘˘شسلا تا˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع
ةيلآلا كيبابششلاو تا˘عزو˘م˘لا
ة˘˘˘ق˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘˘م ،9102 ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف
ةميقب ةل˘ما˘ع˘م256.929.9
رايلم13,981 تغلب ةيلامجإا
42,61 ا˘˘هرد˘˘˘ق ةدا˘˘˘يز˘˘˘ب ،جد
.8102 ب ةنراقم ةئاملاب

يلآلا دقنلا عمجت نأا ركذي
ناو˘˘ج ي˘˘ف هؤوا˘˘ششنإا م˘˘ت يذ˘˘˘لا

91 ن˘˘˘˘˘م نو˘˘˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘˘ي ،4102
د˘ير˘بو ا˘ًكن˘˘ب81 ،اًو˘˘˘˘˘شضع
كنب كرا˘ششي ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ر˘ئاز˘ج˘لا
طرخنم ريغ وشضعك رئازجلا
لئاشسوو ةمظنأا نمأا نامشضل
ة˘˘ق˘˘با˘˘˘ط˘˘˘م كلذ˘˘˘كو ع˘˘˘فد˘˘˘لا
اذه يف ،اهب لومعملا ريياعملا
.ةيراشسلا تاعيرششتلل لاجملا

ز.لامج

54 ىلإا ةمدخلا هذه مدقت يتلا ةينورتكلإلا عقاوملا ددع عافترا
 تنرتنإ’ا ربع عفدلا تايلمع ضشاعتنا

«انوروك» ةمزأا ةيادب ذنم



خ˘˘ف ي˘˘ف تع˘˘قو ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شضلا
،ىرخأا ةاتف هيلإا ا˘ه˘ت˘جرد˘ت˘شسا
ة˘˘˘با˘˘˘شصع ن˘˘˘م˘˘˘شض ط˘˘˘ششن˘˘˘ت
ةيلم˘ع تذ˘ف˘ن ي˘ت˘لا رار˘ششألا
ي˘ف ا˘ه˘ب تق˘ت˘لإا ،فا˘ط˘˘ت˘˘خإلا
ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م تب˘˘˘ل˘˘˘˘طو عرا˘˘˘˘ششلا

سضعب ل˘م˘ح ي˘ف ا˘ه˘تد˘عا˘شسم
عراشش ىلإا اهتداقو سضارغألا

ناباشش اهئجافي نأا لبق ،لاخ
ةرا˘ي˘شس ل˘خاد ةو˘ن˘ع ا˘ها˘˘ع˘˘فد
.ةقطنملاب ةنوكرم تناك
ي˘ف ة˘ي˘ح˘˘شضلا ر˘˘خأا˘˘ت د˘˘ن˘˘عو
تعرا˘شس ،تي˘ب˘لا ى˘لإا ةدو˘ع˘لا

ىد˘ل غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘لا ى˘لإا ا˘ه˘ت˘ل˘ئا˘˘ع
ي˘˘ت˘˘لا ،ة˘˘˘طر˘˘˘ششلا ح˘˘˘لا˘˘˘شصم
ي˘˘ف رو˘˘ف˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع تعر˘˘˘شش
د˘ع˘˘بو ،ر˘˘مألا ن˘˘ع ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ثح˘ب˘لا قا˘˘ط˘˘ن ا˘˘ه˘˘ع˘˘ي˘˘شسو˘˘ت
سضعب تاداهشش ىلإا ادانتشسإاو
تشضر˘ع ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا

ةا˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لا ةرو˘˘˘شص م˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع
ةقفر اهودهاششو ،ةفطت˘خ˘م˘لا
ىلإا لشصوتلا مت ،ةيناثلا ةاتفلا
ة˘م˘هاد˘مو ،م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘˘ششم˘˘لا
ةا˘ت˘ف˘لا تنا˘ك يذ˘لا لز˘˘ن˘˘م˘˘لا

قيقحتلا دعبو ،هيف ةزجتحم
او˘نا˘ك م˘ه˘نأا او˘فر˘ت˘عإا م˘ه˘ع˘˘م
فورعملا اهدلاو زازتبإا ددشصب
غلبم ىلع لوشصحلل ،ينغ هنأا

.لاملا نم
ةا˘˘ت˘˘ف˘˘لا سضر˘˘ع˘˘ت˘˘ت م˘˘لو اذ˘˘ه
ف˘ي˘ن˘˘ع˘˘ت يأا ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘ح˘˘شضلا

ةميلشس اهلزن˘م ى˘لإا تد˘ي˘عأاو
ى˘ل˘ع ا˘ه˘شضر˘ع د˘ع˘ب ةا˘فا˘ع˘˘م
اهشصحفب نا˘ق يذ˘لا بي˘ب˘ط˘لا

.ةماتلا اهتمÓشس دكأاو
تن˘˘كم ،ه˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘شسلا ي˘˘˘ف
رو˘ث˘ع˘لا ن˘م ا˘ه˘تاذ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا
ىل˘ع ،ن˘ي˘ف˘ط˘ت˘خ˘م˘لا ةزو˘ح˘ب
،ريبكلا م˘ج˘ح˘لا ن˘م ن˘ي˘ف˘ي˘شس
،مو˘˘ج˘˘˘ن ثÓ˘˘˘ث وذ ن˘˘˘ي˘˘˘كشس
9 ،مج˘ح˘لا ط˘شسو˘ت˘م ن˘ي˘كشس
،21و61 يرا˘ي˘ع سشي˘طار˘خ

سصرق51 ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإلا˘˘ب
‐نيزافوي˘ن» عو˘ن ن˘م رد˘خ˘م
.«غلم001
مت ،هركذ قبشس ام ءوشض ىلعو
دشض ةير˘ئاز˘ج تا˘ف˘ل˘م زا˘ج˘نإا
اوليحأا ،ة˘ع˘برألا ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لا
تا˘ه˘ج˘لا ى˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ب˘˘جو˘˘م˘˘ب
.ايميلقإا ةشصتخملا ةيئاشضقلا

را˘طإا ي˘فو ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
،تاردخملاب راجتإلا ةحفاكم
ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا ة˘قر˘˘ف˘˘لا تح˘˘ج˘˘ن
ةلمح20 ةيئاشضقلا ةطرششلل
سصاخششأا4 ف˘˘ي˘˘قو˘˘˘ت ن˘˘˘م
13و62 نيب مهرامعأا حوارتت

،ةنتاب يف ناروزوب يحب ةنشس
سصرق673 م˘˘ه˘˘تزو˘˘ح˘˘˘ب
ي˘˘˘˘عو˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘م سسو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘م
،«غلم051 ‐ن˘ي˘لا˘با˘ق˘ير˘ب»
ىلإا ةفاشضلاب ،«ليرتوفير»و
،جلاعملا فيكلا نم مارغ3.2
تاءار˘˘جإا ءا˘˘ف˘˘ي˘˘ت˘˘شسا د˘˘˘ع˘˘˘بو
مت ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
مهدشض ةيئازج تافلم ريرحت
ليكو مت˘م ا˘ه˘ب˘جو˘م˘ب او˘مد˘ق
اميلقإا سصتخملا ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا

.اقحل مهتمكاحم متت نأا ىلع

watan@essalamonline.com
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نمأÓل ةطرششلا تاوق تنكمت
ةيلو نمأاب نماثلا يرشضحلا
طاششنل دح عشضو نم ،راششب
ة˘ي˘شضق ي˘ف ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘ششم
نم ةيلقعلا تارثؤوملا جيورت
.«يزاتشسكإا» عون
دو˘˘˘ع˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘شضق˘˘˘لا ع˘˘˘˘ئا˘˘˘˘قو
ة˘طر˘ششلا تاو˘˘ق لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘شسل
80 ير˘˘˘˘˘شضح˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘مأÓ˘˘˘˘˘˘ل
هبتششم مايقب ديفت تامولعمل
ن˘م ثلا˘ث˘لا د˘ق˘ع˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘ي˘˘ف
سصار˘˘قألا ج˘˘يور˘˘ت˘˘ب ر˘˘م˘˘ع˘˘˘لا
ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ة˘شسو˘ل˘˘ه˘˘م˘˘لا

ىلع مت ثيح ،يراجتلا هلحم
نذإا راد˘˘˘˘˘شصت˘˘˘˘˘شسا رو˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘لا
ل˘˘ي˘˘كو ن˘˘˘ع سشي˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا
سشيتفت ءارجإا ةرششابمو راششب
تل˘ل˘كو ،يرا˘ج˘ت˘˘لا ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
هيف هبتششملا فيقوتب ةيلمعلا

عون نم اشصرق95 طبشضو

مت امك ،«ونيمود يزاتشسكإا»
ي˘ف نا˘ث ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم فا˘˘ق˘˘يإا
،ر˘م˘ع˘لا ن˘˘م ثلا˘˘ث˘˘لا د˘˘ق˘˘ع˘˘لا
سصارقألا بحاشص هنأا فرتعإا
اهعيبب موقي ناكو ةشسولهملا
سصر˘ق˘ل˘ل جد0051 ر˘ع˘˘شسب
ىلإا امهليو˘ح˘ت م˘ت˘ي˘ل ،د˘حاو˘لا

80 ير˘˘شضح˘˘لا ن˘˘مألا ر˘˘˘ق˘˘˘م
ا˘م˘ه˘ع˘م ير˘ح˘ت˘لا ةر˘ششا˘˘ب˘˘مو
.ةيشضقلا نأاششب
تاءار˘˘جإا ءا˘˘ف˘˘ي˘˘ت˘˘˘شسا د˘˘˘ع˘˘˘بو
ميدقت مت ،ةيشضقلا يف يرحتلا
ليكو ما˘مأا ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا
ةشسلجل ام˘ه˘لا˘حأا يذ˘لا ،را˘ششب
يف ردشصو ،يروف˘لا لو˘ث˘م˘لا

عاد˘يإا ر˘مأا ا˘م˘˘ه˘˘ن˘˘م ل˘˘ك ق˘˘ح
ةياغ ىلإا ةيباقعلا ةشسشسؤوملاب
.مكحلاب قطنلا

ح.ليبن

مهتمكاحم ةياغ ىلإا تقؤوملا صسبحلا مهعاديإاب رمأا ةيروهمجلا ليكو

نمأ’ا ةضضبق يف راضشبب تاضسولهملا وجورم
 خفلا ىلإا دارفأا4 نم نوكتت رارصشأا ةباصصع نمصض طصشنت ىرخأا ةاتف اهتجردتصسا

ةنتابب اهيفطتخم نم ةاتف ريرحت

Êامحد.م / نامثع.ع

مهرامعأا حوارتت صصاخصشأا4 فيقوت نم ،ةنتاب يف يمومعلا نمأÓل ةيئلولا ةحلصصملاب ةيئانجلا ةقرفلا تحجن
.جاروفأا كراب يحب ىرخأا ةاتف زاجتحإاو فاطتخإاب اوماق ،ةاتف مهنيب نم ةنصس84و12 نيب

ةروزم جد فلأا854 زجح
ةيقدنبو يلآا صسدصسمو

عنصصلا ةيديلقت
ريوزت يف ةضصتخم ةباضصع فيقوت
0002 ةئف نم ةيدقنلا قاروأ’ا

فيطضس يف لازآا نيعب جد
ةيميلقإلا ةبيتكلا رصصانع نكمت
بونج لازآا نيعب ينطولا كردلل
فيقوت نم ،فيطصس ةنيدم

صصاخصشأا4 نم نوكتت ةباصصع
13و32 نيب مهرامعأا حوارتت
قاروألا ريوزت يف ةصصتخم ةنصس
.جد0002 ةئف نم ةيدقنلا

راطإا يف جردنت يتلا ةيلمعلا هذه
،اهعاونأا ىتصشب ةميرجلا ةبراحم
فيقوت نم ةيادبلا يف تنكم
يذلا يصسيئرلا هيف هبتصشملا
ديدحت نع هعم قيقحتلا رفصسأا

نيرخآلا ةثÓثلا رصصانعلا ةيوه
تللك امك ،مهفيقوتو ةباصصعلا نم
،روزم جد فلأا854 غلبم زجحب
لوألا نيحÓصس ىلإا ةفاصضإا

ةيقدنب يناثلاو ،يلآا صسدصسم
.عنصصلا ةيديلقت ديصص
دعبو ،هركذ قبصس ام ءوصض ىلعو
تاءارجإلا ةفاك لامكتصسا
هبتصشملا ميدقت مت ،ةينوناقلا

ةيئاصضقلا تاهجلا ىلإا مهيف
.ةصصتخملا

يصسوراع ماصصع

يناعت ل اهنأا نيبت اهصصحف دعب
تاباصصإا ةيأا نم

اهطوقضس دعب ةبوجعأاب ةعيضضر ةاجن
ةريوبلاب ةرامعل ثلاثلا قباطلا نم
ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع صسمأا ل˘˘خد˘˘˘ت
ةد˘˘حو˘˘ل˘˘ل ن˘˘ي˘˘ع˘˘با˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ند˘˘˘م˘˘˘لا
لجأا نم ،ةريوبلاب رزيح ةيوناثلا

ن˘م غ˘ل˘ب˘ن ة˘ع˘˘ي˘˘صضر طو˘˘ق˘˘صس ثدا˘˘ح
ق˘˘با˘˘ط˘˘لا ن˘˘م ف˘˘صصنو ما˘˘ع ر˘˘م˘˘ع˘˘لا
،تصشوبكيت ةيرق˘ب ةرا˘م˘ع˘ل ثلا˘ث˘لا

نم ةبو˘ج˘عأا˘ب تج˘ن ردا˘ق ةرد˘ق˘بو
اهلقن دعبو هنأا ثيح ،ققحم توم
ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘صضخإاو ىف˘˘˘˘˘صشت˘˘˘˘˘صسم˘˘˘˘˘لا ىلإا
ل اهنأا نيبت تاصصوحفلا فلتخمل
ةر˘ي˘ط˘خ تا˘با˘صصإا ة˘˘يأا ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ت
.صشودخلا صضعب ءانثتصسإاب

دودرصش ةÁرك

 يجاود ميهاربإا دصض مكحلا رودصص

تقؤوملا ضسبحلا لاحر ليلخ طضشانلا عاديإا
ي˘˘˘˘˘شضا˘˘˘˘˘˘ق سسمأا لوأا ر˘˘˘˘˘˘مأا
قوشس ةمكحم ىدل قيقحتلا
ط˘˘ششا˘˘ن˘˘لا عاد˘˘يإا˘˘ب ،سسار˘˘هأا

،تقؤوملا سسبحلا لاحر ليلخ
د˘ب˘ع ي˘ما˘ح˘م˘لا ر˘ششن ثي˘˘ح
هتحفشص ىلع ،يدا˘ب ي˘ن˘غ˘لا
،«كوبشسيافلا» يف ةيمشسرلا
عباتت ةيروه˘م˘ج˘لا ة˘با˘ي˘ن نأا
ةمهاشسملا ةيان˘ج˘ب ي˘ن˘ع˘م˘لا
فا˘˘˘ع˘˘˘˘شضإل عور˘˘˘˘ششم ي˘˘˘˘ف
سشي˘ج˘ل˘ل ة˘يو˘ن˘ع˘م˘لا حور˘˘لا

تارو˘ششن˘م ر˘ششن ي˘ت˘ح˘ن˘جو
ةدحولاب سساشسملا اهنأاشش نم
ة˘ئ˘˘ي˘˘ه ة˘˘نا˘˘هإاو ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
.ماهملا ةيدأات ءانثأا ةيماظن
ترد˘شصأا ،ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ةمكحم يشضام˘لا سسي˘م˘خ˘لا

6 ـب امكح ،دمحمأا يديشس
ةمارغو ،اذفان انجشس رهششأا
دشض ،رانيد فلأا05 اهردق
مناغتشسم ةيلو نم طششانلا
ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ،ي˘˘جاود م˘˘ي˘˘هار˘˘˘بإا
ه˘ق˘ح ي˘ف ة˘با˘ي˘ن˘لا تشسم˘ت˘˘لا
تاونشس3 عو˘˘ب˘˘شسأا ل˘˘ب˘˘˘ق
.انجشس
ة˘ط˘ف ،ة˘˘ي˘˘ما˘˘ح˘˘م˘˘لا بشسحو
عافدلا ةئيه وشضع ،تاداشس
د˘ق˘ف ،يأار˘لا ي˘ل˘ق˘ت˘˘ع˘˘م ن˘˘ع
مهت ،يجاود ميهاربإل تهجو
ره˘م˘ج˘ت˘لا ى˘ل˘ع سضير˘ح˘ت˘لا

سسا˘شسم˘˘لا ،ح˘˘ل˘˘شسم˘˘لا ر˘˘ي˘˘غ
عيزوتو ،سشيجلا تايونعمب
ا˘˘ه˘˘نأا˘˘˘شش ن˘˘˘م تارو˘˘˘ششن˘˘˘م
ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘شصم˘˘˘لا˘˘˘ب رار˘˘˘˘شضإلا

.ةينطولا
خيراتب ،يجاود لقتعاو اذه
لÓخ ، يشضاملا سسرام51
مناغتشسم ةيلو يف هتدراطم
يزلاب نمأا ناوعأا فرط نم
ديزت ةدمل ىفتخاو ،يندملا

اهدعبو ،ةعا˘شس27 ـلا ن˘˘˘ع
ةيروهمجلا ليكو ىدل مدق
ىد˘ل ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘شضا˘˘ق م˘˘ث
،د˘م˘ح˘مأا يد˘ي˘˘شس ة˘˘م˘˘كح˘˘م
ه˘˘˘˘عا˘˘˘˘شضخإا رر˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت ثي˘˘˘˘ح
،رششابملا لوث˘م˘لا تاءار˘جإل
سسب˘˘˘ح˘˘˘لا ه˘˘˘عاد˘˘˘˘يإا ىد˘˘˘˘لو
م˘ي˘˘هار˘˘بإا بر˘˘شضأا تقؤو˘˘م˘˘لا
ريبعتلل ،ماعطلا نع ،يجاود
ي˘˘˘ن˘˘˘مألا ل˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘ع
.هفلم عم يئاشضقلاو

ب.نيرصسن

ةينورتكلإا صضارغأاو ميتنصس نويلم421 قرصس

نيغولوبب ةيعمج رقم ىلع اطضس هيف هبتضشم فقوي ةمضصاعلا نمأا
ة˘يلو ن˘مأا ح˘لا˘شصم تف˘قوأا
يف ه˘ي˘ف ا˘ه˘ب˘ت˘ششم ،ر˘ئاز˘ج˘لا
عم قلشست˘لا˘ب ة˘قر˘شس ة˘ي˘شضق
رقم تلاط ،ليللا فرظ رفوت
يح ي˘ف تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ىد˘حإا
قر˘˘شس ثي˘˘ح ،ن˘˘˘ي˘˘˘غو˘˘˘لو˘˘˘ب
هردق ايلا˘م ا˘غ˘ل˘ب˘م ي˘ن˘ع˘م˘لا

ع˘م م˘ي˘ت˘ن˘شس نو˘ي˘ل˘˘م421
ا˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘غأا ىر˘˘˘خأا سضار˘˘˘غأا
.ةينورتكلإا
ا˘ه˘ت˘˘ج˘˘لا˘˘ع لا˘˘ح˘˘لا ة˘˘ي˘˘شضق
ير˘شضح˘˘لا ن˘˘مألا ح˘˘لا˘˘شصم
د˘ع˘˘ب ،ن˘˘ي˘˘غو˘˘لو˘˘ب ع˘˘با˘˘شسلا

ل˘ب˘ق ن˘م ىو˘˘كشش م˘˘ي˘˘شسر˘˘ت
ا˘هدا˘ف˘م ،ة˘ي˘ع˘م˘ج با˘ح˘˘شصأا
ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا ر˘˘ق˘˘م سضّر˘˘ع˘˘ت
تن˘˘˘كم ثي˘˘˘ح ،ة˘˘˘قر˘˘˘˘شسل˘˘˘˘ل
ة˘˘˘ي˘˘˘لّوألا تا˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘˘لا
حر˘˘˘شسم ن˘˘˘م ةا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘شسم˘˘˘لا
رشصان˘ع ل˘ب˘ق ن˘م ة˘م˘ير˘ج˘لا
ةّيوه د˘يد˘ح˘ت ن˘م ،ة˘طر˘ششلا
ةّطخ ع˘شضو د˘ع˘بو ،ل˘عا˘ف˘لا
عاقيإلا م˘ت ،ة˘م˘كح˘م ة˘ي˘ن˘مأا
غلبم عاجرتشسا عم ينعملاب
،م˘ي˘ت˘ن˘شس نو˘˘ي˘˘ل˘˘م421
تارّثؤوم˘لا ن˘م ن˘ي˘ت˘ح˘ي˘ف˘شص

71 ىل˘ع يو˘ت˘ح˘ت ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا
،ةيران ةجارد حيتافم ،سصرق
،لو˘م˘ح˘م بو˘˘شسا˘˘ح زا˘˘ه˘˘ج
9و ،ة˘˘˘ي˘˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘كلإا ة˘˘˘حو˘˘˘ل
يوذ˘˘˘ب ة˘˘˘شصا˘˘˘خ تارا˘˘˘ظ˘˘˘ن
.ةّشصاخلا تاجايتحإلا

تاءارجإلا لام˘كت˘شسا د˘ع˘بو
يف اهب لومعملا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا

ميدقت ّمت ،هيف هبتششملا قح
ةيئاشضقلا تاهجلا مامأا هفلم
.هيف رظنلل ةّشصتخملا

ناوتصش لامآا

ةل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا ة˘قر˘ف˘لا تحا˘طأا
سسأار˘ل ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا ة˘˘طر˘˘ششل˘˘ل

،سسادر˘˘˘مو˘˘˘ب قر˘˘˘شش تا˘˘˘ن˘˘˘˘ج
نم ةنوكت˘م رار˘ششأا ة˘با˘شصع˘ب
ف˘شصن تز˘ج˘حو ن˘ي˘˘شصخ˘˘شش
بنق˘لا) تارد˘خ˘م˘لا ن˘م غ˘ل˘ك
.اهتزوحب تناك (يدنهلا
هذ˘˘ه ير˘˘شصن˘˘ع ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘ت
52 نيب ام امهرامعأا) ةباشصعلا

سسب˘ل˘ت ة˘لا˘ح ي˘ف ،(ة˘ن˘شس72و
ا˘م˘ه˘تزو˘ح˘ب ز˘˘ج˘˘ح م˘˘ت ثي˘˘ح
بنقلا ردخم نم غلك فشصن

ة˘˘ه˘˘جو˘˘˘م تنا˘˘˘ك يد˘˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘لا
ةقطنم ىوتشسم ىلع جيورتلل
سسأار ة˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب «ر˘˘ج˘˘ح˘˘م˘˘لا»
ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف ي˘˘ف ،تا˘˘ن˘˘ج
.يلزنملا يحشصلا

ل˘يو˘ح˘ت م˘ت ،كلذ ر˘ثإا ى˘˘ل˘˘عو
ة˘ح˘ل˘شصم˘لا ى˘لإا ن˘ير˘شصن˘ع˘لا
امثير قيقحتلا مامتإل ةينعملا
تاهجلا مامأا ام˘ه˘م˘يد˘ق˘ت م˘ت˘ي
ايميلقإا ةشصتخم˘لا ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا

.اقحل
ةفلاخوب رمع

يحصصلا رجحلا ةرتف لÓخ اهعيزوت ددصصب اوناك

غلك فضصن زجحو رارضشأا ةباضصعب ةحاطإ’ا
ضساردموب يف تانج ضسأارب تاردخملا نم

ة˘يلو ن˘مأا ح˘لا˘شصم تز˘ج˘˘ح
ةمامك6891 ،ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ةّيمكو ،«انوروك» نم ةياقولل
تارورا˘˘ق˘˘لا ن˘˘م ةر˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘م
ةيحÓشصلا ةيهتنملا ةيرطعلا

ع˘ن˘شص ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسم˘˘لاو
.تايولحلا

نم ةطرششلا رشصانع تنّكمتو
نتم ىلع ناك سصخشش فيقوت
عيب ددشصب ،ة˘ي˘حا˘ي˘شس ة˘ب˘كر˘م
ة˘ّفا˘ح ى˘ل˘ع ة˘ي˘ب˘ط تا˘ما˘م˘˘ك
ريياعمل ةفلاخم ،ماعلا قيرطلا
ذيفنت دعبو ،ةياقولاو ةحشصلا
لز˘ن˘م سشي˘ت˘ف˘ت˘˘ب ي˘˘با˘˘ي˘˘ن نذإا
يذ˘لا ،ي˘نا˘ث˘لا ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا
م˘ت ،تا˘ما˘م˘كلا داد˘عإا˘ب مو˘ق˘ي

،ةطايخ ةلآاو ةمامك79 زجح
ةي˘ه˘ت˘ن˘م ع˘ل˘شس ز˘ج˘ح ّم˘ت ا˘م˘ك

0865 يف تلّثمت ةيحÓشصلا
رو˘ط˘ع˘لا ة˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ةرورا˘˘ق
تايولحلا عنشص يف لمعتشست
جاتنإلا خيرات يف سضقانت اهب
،ة˘ي˘حÓ˘شصلا ة˘يا˘ه˘˘ن خ˘˘يرا˘˘تو
ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ةرورا˘˘ق773
ةيحÓشصلا ةي˘ه˘ت˘ن˘م رو˘ط˘ع˘لا
ي˘ف˘نا˘ج ر˘ه˘˘شش ن˘˘م ارا˘˘ب˘˘ت˘˘عا

ةفلتخم ةروراق033 ،0202
،ةيحÓشصلا ةيه˘ت˘ن˘م رو˘ط˘ع˘لا

تاذ تاقشصلم اهيف تعشضو
23و ،عنشصلا ةث˘يد˘ح خ˘يراو˘ت

عو˘˘ن ن˘˘م تا˘˘يو˘˘ل˘˘ح ة˘˘ب˘˘ل˘˘˘ع
نم غ˘ل˘ك5.84و ،«ةموق˘ل˘ح»
يف لمعتشسملا مشسمشسلا ةدام
.تايولحلا نييزت

ح.Úمأا

 ةلمعتصسملا داوملا نم ةربتعم تايمك طبصض
ةيحÓصصلا ةيهتنم تايولحلا ةعانصص يف

ةمضصاعلاب ةمامك0002 وحن زجح

ن˘˘˘مألا ح˘˘˘لا˘˘˘شصم تن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ت
رارقإا ذنم ة˘با˘ن˘ع˘ب ي˘مو˘م˘ع˘لا

5 ـلا يف يئزجلا رجحلا ةلاح
ن˘˘م ،يرا˘˘ج˘˘لا ر˘˘˘ه˘˘˘ششلا ن˘˘˘م
ىلع ا˘شصخ˘شش215 في˘قو˘ت
تاقر˘ط˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ىو˘ت˘شسم
رششحملاب عشضوو ،عراوششلاو
ةيران ةجارد902و ةبكرم26
ةينوناقلا تاءارجإلا ذاختا عم

    .نيفلاخملا قح يف
كردلا ح˘لا˘شصم تل˘ج˘شس ا˘م˘ك
732 م˘نا˘غ˘ت˘˘شسم˘˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ريبادت قرخب قلع˘ت˘ت ة˘ف˘لا˘خ˘م
جردني يذلا يئز˘ج˘لا ر˘ج˘ح˘لا
ةيئاقولا تاءارجإلا راطإا يف
سسور˘˘ي˘˘ف ءا˘˘بو ي˘˘ششف˘˘˘ت ن˘˘˘م
531 ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘˘م ،«ا˘˘نورو˘˘ك»
.نيلجارلا سصخت ةفلاخم

خ.رصصان / ب.دلاخ

نيلجارلا صصخت اهنم531 مناغتصسم يف ةفلاخم732 ليجصست

ةبانع يف رجحلا ريبادت اوفلاخ اضصخضش215 فيقوت
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يف ينيطشسلفلا لفطلا موي ماعلا اذه فداشصي
يف ةلحرم رطخا هجاوي ملاعلا نوك ةشصاخ فورظ
تاب يذلا انوروك ءابو رطاخمو ةيرششبلا خيرات
بع˘ششلا ع˘˘شضي يذ˘˘لا ر˘˘ملا ة˘˘عر˘˘شسبو ر˘˘ششت˘˘ن˘˘ي
رطخلا نم رثأاتلاو ةهجاوملا ةرئاد يف ينيطشسلفلا
ةلوفطلا ةشصاخو ينيطشسلفلا عقاولا ىلع ريبكلا
لا˘ف˘طلا ى˘ل˘ع فو˘خ˘لا دادز˘يو ة˘ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا
اذه نم ةباشصإÓل سضر˘ع˘ت˘لا ن˘م ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
تاكاهتنلا رارمتشسا لظ يف كلذكو سسوريفلا
راطخإلاو تو˘ي˘ب˘لا مد˘ه ة˘شسا˘ي˘شسو ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإلا
ربع ميلعتلاب لافطألا قح ىلع ءÓيتشسلاو مدهلاب
ةبلطلا فاده˘ت˘شساو ا˘ه˘ما˘ح˘ت˘قا وأا سسراد˘م˘لا مد˘ه
مهل رمتشسملا ديدهتلاو مهلا˘ق˘ت˘عاو م˘ه˘ت˘ق˘حÓ˘مو
بجوتشسي يذ˘لا ر˘مألا ة˘ي˘مو˘ي˘لا م˘ه˘تا˘ي˘ح ة˘قا˘عإا˘ب
هذ˘ه ى˘ل˘ع سضي˘غ˘ب˘لا لÓ˘ت˘˘حلا اذ˘˘ه ة˘˘ب˘˘شسا˘˘ح˘˘م
ىلع ةمكاح˘م˘ل˘ل م˘ه˘تدا˘ق م˘يد˘ق˘تو تا˘شسرا˘م˘م˘لا
لا˘˘ف˘˘طألا ق˘˘ح˘˘ب ا˘˘هو˘˘ب˘˘كترا ي˘˘˘ت˘˘˘لا م˘˘˘ئار˘˘˘ج˘˘˘لا
امو تكهتنا لÓتحلا تاطلشسف ني˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا

ج˘ه˘ن˘م˘م ل˘كششب ا˘ه˘تا˘كا˘ه˘ت˘نا ي˘ف ر˘م˘ت˘شست تلاز
لا˘˘ف˘˘طأÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘شسا˘˘شسألا قو˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل خرا˘˘˘شصو

ةيرحلاو ميلعتلاو ةايحلاب قحلاك ني˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
 .ملاعلا لافطأا ةيقبك مÓشسو نامأاب سشيعلاو

ذنم تلق˘ت˘عا ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإلا لÓ˘ت˘حلا تاو˘ق نإا
رشصاق00071 ن˘˘ع ل˘˘ق˘˘ي ل ا˘˘˘م0002 ما˘ع˘لا
ًاماع (81‐21) نيب ام مهرامعأا حوارتت ينيطشسلف
زاجتحلاو لاقتعلا تلاح نم ديدعلا تلجشسو
نأاو تاونشس رششعلا مهرامعأا زواجتت مل لافطأل
لاكششأا نم لكششل اوشضرعت مهعابرأا ةثÓث وحن
نيلقتعملا عيمج سضرعت اميف يدشسجلا بيذعتلا
ةفلتخملا لاقتعلا لحارم لÓخ يشسفنلا بيذعتلل
تادا˘˘ه˘˘˘ششلاو تاءا˘˘˘شصحإلا ر˘˘˘خآا بشسح˘˘˘ب كلذو
لفط002 لازامو لافطألا نيلقتعملل ةقثوملا
لÓ˘ت˘حلا نو˘ج˘شس ي˘ف نو˘ع˘ب˘˘ق˘˘ي ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف
 .ةيناشسنإا لو ةيشساق فورظ يف يليئارشسإلا

ةمكا˘ح˘م ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت لÓ˘ت˘حلا تا˘ط˘ل˘شس نإا
ةيركشسع˘لا م˘كا˘ح˘م˘لا ي˘ف ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا لا˘ف˘طألا

بناج نم زاجتحلاو باوجتشسÓل نوشضرعتيو
ةزهجأاو ة˘طر˘ششلاو ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإلا لÓ˘ت˘حلا سشي˘ج
ةلتحملا سسدقلا يف ةشصاخو ةيليئارشسإلا نمألا

نم ًاءزج نيي˘شسد˘ق˘م˘لا لا˘ف˘طألا فاد˘ه˘ت˘شسا ثي˘ح

ةيقب نع ةلتحملا سسدقلا لزعل لÓتحلا ةشسايشس
بلشسل ه˘نو˘شسرا˘م˘ي يذ˘لا ج˘ه˘ن˘لاو تا˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا
تتابو ةينيطشسلفلا مهتيوه نييشسدقملاو سسدقلا

قوقحل اخراشص اكاهتنا لكششت تاشسرامملا هذه
لفطلا قوقح ةيقافتلو نيين˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا لا˘ف˘طألا
ةموكح اه˘ي˘ل˘ع تقدا˘شصو Ó˘كشش ا˘ه˘ت˘ع˘قو ي˘ت˘لا
اهمز˘ل˘ي يذ˘لا ر˘مألا1991 ما˘ع ذ˘ن˘م لÓ˘ت˘˘حلا
ةقلعتملا ةيلودلا قي˘ثاو˘م˘لا ع˘ي˘م˘جو ا˘ه˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ب
 .ناشسنإلا قوقحب

يتلا باقعلا نم تÓفإلا ةشسايشس رارمتشسا نإا
مهنأاب قبشسملا مهملعو لÓتحلا دونج اهب عتمتي
مهعجششي تناك امهم مهلاعفأا ىلع اوبشساحي نل

لافطأا قو˘ق˘ح˘ل م˘ه˘تا˘كا˘ه˘ت˘نا ي˘ف ي˘شضم˘لا ى˘ل˘ع
يلودلا عمتجملا نم بلطتي رمألا اذه نيطشسلف
يبكترم عيمج ةبشساحمل ةلجاع تاءارجإا ذاختا
وأا لافطألا نولتقي نيذلا ني˘ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإلا م˘ئار˘ج˘لا
رششابم كاهتنا يف ةمئادلا تاقاعإلا مهل نوببشسي
سضرعتي يتلا تاكاهتنلا كلتو يلودلا نوناقلل
يف لشصحت مل لÓتحلا نوجشس يف لافطألا اهل
ةرور˘شض بل˘ط˘ت˘ي ا˘م˘م ةد˘ح˘ت˘˘م˘˘لا م˘˘مألا خ˘˘يرا˘˘ت

ىندألا دحلا ريفوت˘ل ة˘ي˘لود˘لا دو˘ه˘ج˘لا ة˘ف˘عا˘شضم
م˘لا˘ظ لÓ˘ت˘حا ل˘ظ ي˘ف لا˘ف˘طألا ءلؤو˘ه ة˘يا˘م˘ح˘ل
ناشسنلا قوقحو ميقلا لكل ةيفانم تاشسراممو
ةينيطشسلفلا ةلوفطلا ةيامح .ةيلودلا تايقافتلاو
بولطملاو ىلوألا ةجردلاب ةيلود ةيلوؤوشسم يه
لبق نم رششابملا لخدتلا تمشصلا اذه لظ يف
قوق˘ح سسل˘ج˘مو ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مأÓ˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألا
ه˘جو ى˘ل˘عو ة˘ي˘لود˘لا تا˘ئ˘ي˘ه˘لا ر˘ئا˘شسو نا˘شسنإلا
ةيلودلا وفعلا ةمظنمو فيشسينويلا سصوشصخلا
ةموكح ىلع طغشضلل داجلاو عيرشسلا كرحتلاب
ىرشسألا ةفاك حارشس قÓطإاب اهتبلاطمو لÓتحلا

ادانتشسا ةددهم مهتايح تتاب يتلا لافطألا ةشصاخو
تار˘يذ˘ح˘ت˘ل ا˘ق˘فو ا˘ه˘نو˘ششي˘ع˘ي ي˘ت˘لا فور˘˘ظ˘˘ل˘˘ل
نم ةياقولل ةيملاعلا ةحشصلا ةمظنم تاميلعتو
تا˘ط˘ل˘شس ه˘ب مو˘ق˘ت ا˘م ثي˘˘ح ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
ىرشسألا ةحشصو ةايح يف راتهتشسا نم لÓتحلا

ارششابم ءادتعا لكششي ةطيشسبلا مهبلاطم لهاجتو
 .ةيلودلا ةيناشسنإلا ميقلا لك ىلع

نيطشسلف يف ةنشسحلا اياونلا ريفشس
ةينيطشسلفلا حابشصلا ةديرج ريرحت سسيئر
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يف هلك ملاعلا حبشصأا انوروك ةحئاج لظ يف
ىلإاو ،ةيقاولا تازافقلاو تامامكلا ىلإا ٍةشسام ٍةجاح
ةز˘ه˘جأا ى˘لإاو ،را˘ب˘ت˘خلا مزاو˘لو سصح˘ف˘لا تاد˘ع˘م
تا˘م˘ق˘ع˘م˘لاو ،ة˘ي˘ح˘شصلا لز˘ع˘لا م˘ق˘طأاو سسف˘ن˘˘ت˘˘لا
ىلإاو ،ةفلتخملا ةفاظنلاو ريهطتلا لئاوشسو اهعاونأاب
جئاتنو ،ةديدجلا تامو˘ل˘ع˘م˘لاو ة˘يرود˘لا ر˘يرا˘ق˘ت˘لا
نع Óًشضف ،ةيلمعلا براجتلاو ةيربخملا سصوحفلا
بشسا˘ن˘م˘لا جÓ˘ع˘لاو ي˘فا˘ششلا ءاود˘لا ى˘لإا ة˘جا˘ح˘˘لا
ةيلخاد ةعانمب نوعتمتي نيذلا نيباشصملا سضعبل

ةيودألا سضعب ىلإا ٍةجاح يف نونوكي مهنأا لإا ،ةيلاع
قبشسو ،ةروهششمو ةفورعم ةيودأا يهو ،ةدعاشسملا
 .ازنولفنألا نم ةفلتخم عاونأا جÓع يف اهمادختشسا

لامعألا لاجرو نويعانشصلاو را˘ج˘ت˘لا ل˘غ˘ت˘شسا
مهيلإا تمظناو ،ةمزألا هذه هلك ملاعلا ىوتشسم ىلع
اوعرششو ،ةيعرشش ريغ ٌتامظنمو ةيلود ٌتاباشصع
نكل ملاعلا لود فلتخم ىلإا مهتاجتنم نوردشصي
تايعونلاو تايمكلابو ،اهنوددحي يتلا راعشسألاب
،ةر˘ت˘ف˘ل ا˘هز˘ج˘ح˘ب او˘ما˘ق نأا د˘ع˘ب ،ا˘ه˘نورر˘ق˘ي ي˘ت˘لا

تلقو تبشضن ىتح ،ةياغل قاوشسألا نم اهبحشسو
تعفتراو اهيلع ي˘م˘لا˘ع˘لا بل˘ط˘لا داز˘ف ،ا˘ه˘تا˘ي˘م˘ك
ةءافكلا ةيندتم ىرخأا ٌتاجتنم اهتشسفانو ،اهراعشسأا
عم ةقباطتم ريغو ةيلودلا تافشصاوملل ةفلاخم وأا
امبرو نيكلهتشسملا اوعد˘خ˘ف ،ة˘ي˘ح˘شصلا طور˘ششلا
ةراشسخ˘لا ن˘ع Óً˘شضف ًا˘ي˘ح˘شص ًارر˘شض م˘ه˘ب او˘ق˘ح˘لأا
ءارششل ًاعيمج سضرألا ناكشس عره ثيح ،ةيداملا

ىلع اوتفاهتو ،جÓعلا تامزلتشسمو ةياقولا لئاشسو

ىدأا يذلا رمألا ،ءارششلا ىلع اوشسفانتو قاوشسألا
نم ديدعلا تهجتاو .راعشسألا عفر نم ٍديزم ىلإا
عينشصت ىلإا ةشصتخملا ريغ ةيعانشصلا تاكرششلا
ةياقولا لئاشسو فلتخمو ،ةيعانشصلا سسفنتلا ةزهجأا

،ةفاظنلاو ريهطت˘لاو م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا تاودأاو ،ة˘يا˘م˘ح˘لاو
را˘˘ه˘˘ششإلاو ة˘˘يا˘˘عد˘˘لا تÓ˘˘م˘˘ح ع˘˘شسوأا تق˘˘ل˘˘طأاو
،اهعيب يف لودلا نيب تلشضاف اهنأا لإا ،اهتاجتنمل
نع تعنتماو ،ٍةرداق ٍةينغ ٍلودل اهعيب تلشضفو
نع ةزجاعلا بوعششلاو ،اهب ةريقفلا لودلا ديوزت
،ةجتنملا تاكرششلا طورششب تلبق اذإا لإا ،اهنمث عفد
،ةيرشصحلا اهدوقع تقثوو ،اهراعشسأا ىلع تقفاوو
رعشسلا قفو Óًجاع اهيلع بترتي ام عفدب تمزتلاو
زج˘ع˘ت ،ة˘يد˘عا˘شصت ٍةدا˘يز بشسن˘ب Óً˘جآا وأا ،دد˘ح˘م˘لا
يف ،اهدادشسو اهب ءافولا نع ةريقفلا لودلا بلغأا

 .فيخملا يملاعلا يداشصتقلا دوكرلا ةلاح لظ
،اهتريعشست نم تعفر دقف تايفششتشسملا امأا

م˘يد˘ق˘ت ن˘ع تع˘ن˘ت˘ماو ،ا˘ه˘طور˘شش ي˘˘ف تدد˘˘ششتو
،ىلعألا رعشسلا ةيلشضفأا قفو لإا ةيبطلا اهتامدخ
ةيبطلا اهمقاوط ىلع سسوريفلا ةروطخب ًةرذعتم
سسوريفلاب بيشصأاو ىودعلا تلقتنا ذإا ،ةفلتخملا
يف نيلماعلاو ن˘ي˘شضر˘م˘م˘لاو ءا˘ب˘طألا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
اهيلع سضرفي يذلا رمألا ،ةيحشصلا تاشسشسؤوملا

ةشسايشس سضرفو ،اهتامد˘خ ن˘ي˘ن˘ق˘تو ا˘هرا˘ع˘شسأا ع˘فر
ءارقفلا سضفرتو ءاينغألاب لبقت ةشضيغب ةيرشصنع
اهباوبأا قلغتو نينطاوملاب بحرتو ،مهنع ىلختتو
اهراعشسأاب اومزتلا اذإا لإا ،نيئجÓلاو نيدفاولا مامأا

ةشسايشس ىلع تشضمو ،ةيشساقلا اهطورششو ةيلاعلا
يتلا ،ةيودألا ُتاكرششو ُتايلديشصلا ِتايفششتشسملا
ِةلمجلا˘ب ر˘جا˘ت˘مو ةر˘ي˘غ˘شص ن˘ي˘كا˘كد ى˘لإا تلو˘ح˘ت
نم عفرتو اهراعشسأا سضرفت ،ةريبك ٍتاعدوتشسمو
 .اهل ٍداقتنا يأا سضفرتو ،اهحابرأا ةبشسن

ىوشس ةدئاشس ةيبلشسلا رهاوظلا هذه نوكت ل دق
ةئفلا داشسف ن˘م و˘كششت ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘بر˘ع˘لا ا˘ندÓ˘ب ي˘ف
عاطق عمطو ةيداشصتقلا ةقبطلا عششجو ،ةمكاحلا

تا˘با˘شصعو ن˘ي˘بر˘ه˘م˘لا عو˘ي˘ششو ،لا˘م˘عألا لا˘˘جر
ىلع ةيكرمجلاو ةينمألا ةزهجألا رتشستو ،حيبششتلا
مهريشستو ةداملا مهمكحت نمم مهريغو ،اهشضعب
ميكحتو مهتراجت ةنشسنأا نوشضفري نيذلا ،حابرألا

عمتجملا عم لماعتلا ىلع نورشصيو ،مهرئامشض
ريقفلا محرت ل يتلا ،ةششحوتملا قوشسلا نيناوق قفو
مهملع مغر ،سسانلا نيب محارتلل ًلاجم عدت لو
يناعتو ملاعلا اهششيعي يتلا ةيداشصتقلا ةقئاشضلاب
انوروك ةحئاج يششفت لظ يف ،بوعششلا لك اهنم
تلدع˘م تدازو ،دا˘شصت˘قلا ة˘ل˘ج˘ع تل˘ط˘ع ي˘ت˘لا
 .ةلاطبلاو رقفلا

،ةءو˘بو˘م˘لا ة˘ي˘˘بوروألا لود˘˘لا تا˘˘مو˘˘كح نأا لإا
ةد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘يلو˘لاو اد˘ن˘كو نا˘با˘ي˘˘لاو ن˘˘ي˘˘شصلاو
نوؤوششب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا لود˘لا ن˘م ا˘هر˘ي˘غو ة˘ي˘كير˘مألا

تدشصت دقف ،مهتايح ىلع ةشصيرحلاو اهينطاوم
دحلا ىلع تلمعو سسوريفلا اذه ةهجاومل اهشسفنب
نيميقملاو اهينطاوم هاجت تلفكتو ،هراششتنا نم
ٍتادعم نم مهل مزلي ام لك ريفوتب ،اهشضرأا ىلع

تمزتلاو ،ٍسصح˘ف تاودأاو ٍرا˘ب˘ت˘خا ةز˘ه˘جأاو ،ٍة˘ي˘ب˘ط
ٍر˘ج˘ح ن˘كا˘مأا ر˘ي˘فو˘تو ،م˘ه˘ن˘م ن˘ي˘با˘شصم˘لا جÓ˘ع˘ب
نع نيلطاعلل تشضرف امك ،مهب ةقئلو مهل ةبشسانم
نع نيزجاعلاو ،مهتويب يف نيروجحملاو ،لمعلا
،ٍةلجاع ٍةيدقن ٍتادعاشسم ،مهششيع تاقفن ةيطغت
ٍبارششو ٍماعط نم مهمزلي ام ريفوتب ًايموي تدهعتو
دومشصلا تاموقم نم كلذ ريغو ،ٍتامقعمو ٍزبخو
ي˘عا˘شسم ى˘ل˘ع تا˘ب˘ث˘لاو ،سضر˘م˘لا ة˘ه˘˘جاو˘˘م ي˘˘ف
نوكي دق   .هراششتنا نم دحلاو سسوريفلا ةبراحم
لئاشسو عناشصمو ةيودألا جاتنإا تاكرشش حلاشص نم
ةرتفل ءابولا رمتشسي نأا ،ةفلتخملا ةياقولاو ةيامحلا
عفترتل ،رثكأا ملاعلا بوعشش نيب علهلا ديزيو ،ٍلوطأا
ةيجÓعلا ةيحشصلا تامزلتشسملا هذه ىلإا ةجاحلا

فيرشصتو ،حابرألا نم ديزملا قيقحتل ،ةيئاقولاو
ةمدختشسملا ةيلوألا داوملاو عئاشضبلا نم نوزخملا
ة˘ف˘قو˘ت˘م˘لا ل˘ما˘ع˘م˘لا ل˘ي˘غ˘ششتو ،ع˘ي˘˘ن˘˘شصت˘˘لا ي˘˘ف
ةلما˘ع˘لا يد˘يألا ط˘ي˘ششن˘تو ،ة˘ق˘ل˘غ˘م˘لا ع˘نا˘شصم˘لاو
ٍةلئاط ٍحابرأا قيقحتل كلذو ،ٍتاونشس ذنم ةلطاعلا

ىل˘ع ءا˘ي˘ن˘غألاو ءار˘ق˘ف˘لا ى˘شضر˘م˘لا با˘شسح ى˘ل˘ع
سضرملا اذه نطاوبب نيملاعلا سضعب لعلو ،ءاوشسلا

نوشصرحيو ،هنورمث˘ت˘شسيو ه˘ب نور˘جا˘ت˘ي ،هرار˘شسأاو
ىتح ،هتياهن يف عارشسإلاو هتقيقح ءاششفإا مدع ىلع
ئلتمتف ،ةمئادلا م˘ه˘ت˘يا˘غو لوألا م˘ه˘فد˘ه ق˘ق˘ح˘ت˘ي

يف فعاشضتتو ،مهنئازخ لاومألاب رمعتو مهبويج
 .مهعئادو كونبلا

اهتافÓخ لهاجتت تأادب هلودو ملاعلا بوعشش لك
ةحئاج دشض ةلماششلا ةكرعم˘لا د˘ي˘حو˘ت˘ل ا˘ه˘تا˘عار˘شصو
امئاد رشصي ،يليئارشسإلا لÓتحلا ىقبي نكلو ،انوروك
هذه يف ىتح ،حيبقلا يرشصنعلا ههجو راهظإا ىلع
كرحت مل ثيح ،ملاعلا اهب رمي يتلا ةيشساقلا فورظلا
لامتحا لايح ،انكاشس يليئارشسإلا لÓتحلا تاطلشس
ىرشسألا نم فلآلا فوفشص يف ،سسوريفلا يششفت
ليئارشسإا لإا معن .اهنوجشس يف نيعباقلا نيينيطشسلفلا
ىلع لمعت لظتشسو ،اهعورششم نع ىلختت ل يهف
فلآاب ظافتحلاو سسدقلا بلشسو ناطيتشسلا عيشسوت
،ريمشض نايكلا اذهل ناك ولو ،اهنوجشس يف ىرشسألا
،ءا˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘شسلا ءلؤو˘˘˘ه قÓ˘˘˘طإا ى˘˘˘لإا ه˘˘˘تدا˘˘˘ق عرا˘˘˘˘شسل
ءاشسنلاو ىشضرملاو مهنم نشسلا رابك سصوشصخلابو
،ملاعلا لود بلغأا تلعف املثم ةيناشسنإا عاودل لافطألاو
ةهجاوم نيينيطشسلفلا ىلع بتك هنأاكو تاهيه نكلو
ام اذه Óعف ،محري ل ودع امهÓكو انوروكو ليئارشسإا
زكرم ريدمو ىرشسألا اياشضقب سصتخملا ثحابلا هدكأا
نأا هلوقب ،ةنودمح تفأار روتكدلا تاشساردلل ىرشسألا
ملاعلا يف ةديحولا داكت يليئارشسإلا لÓتحلا تاطلشس

م˘غر ،ا˘ه˘نو˘ج˘شس ي˘ف ىر˘شسألا ى˘ل˘ع ظ˘˘ف˘˘ح˘˘ت˘˘ت ن˘˘م
ةيملاعلا ةيقوقحلا تامظنملا نم ةرركتملا تاوعدلا
يف نوجشسلا نم ،نيينيطشسلفلا ىرشسألا نع جارفأÓل

يف انوروك سسوريف يششفت نم ةريبكلا فواخملا لظ
تايناكملا رقفو ظاظتكلا ببشسب زاجتحلا نكامأا
يرشصنع نايك تنأا معن ،ملاعلا ىوتشسم ىلع ةيحشصلا
ءانجشسلا نع جارفألاب يشصوت كب فيكف !..ليئارشسإا اي
ر˘ي˘شسأا ن˘ع جر˘ف˘ت م˘لو دو˘ه˘ي˘لا ة˘شصا˘خو ن˘ي˘ي˘ئا˘ن˘ج˘˘لا
ى˘م˘شسم تح˘ت ل˘ق˘ت˘ع˘م ى˘ت˘ح وأا ،د˘حاو ى˘ن˘ي˘ط˘شسل˘˘ف
وأا ،رمعلا نم نينامثلا غلب ريبكل وأا ،يرادإلا لاقتعلا

دو˘جو م˘غر نا˘طر˘شسلا سضر˘م˘ب سضير˘م ق˘ح˘ب ى˘˘ت˘˘ح
قدل انوعدي ام اذهو ،ىودعلا لقن نم ةيقيقح رطاخم
ة˘ي˘لود˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لا ةد˘ششا˘ن˘مو ر˘ط˘˘خ˘˘لا سسو˘˘قا˘˘ن
نع جارفإلا دشصق لÓتحلا تاطلشس ىلع طغشضلل
نوجشسلا يف نييني˘ط˘شسل˘ف˘لا ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لاو ىر˘شسألا
را˘ششت˘نا بب˘شسب ىود˘ع˘لا ن˘م َا˘ب˘شسح˘ت ،ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘˘شسإلا
ىرشسألا نم تائملا دوجولو ،ليئارشسا يف سسوريفلا
،نشسلا رابك نم تارششعو ةنمزم سضارمأاب ىشضرملا

زيزعتو ةيحشصلاو ةيئاقو˘لا تا˘ي˘لآلا ر˘ي˘فو˘ت˘ب بلا˘طو

دحلل ةيئاقو ريبادت ذاختاو ،ةيحشصلاو ةماعلا تامدخلا
ءابو يششفت عم ةيناشسنإلا سشيعت  .ىودعلا راششتنا نم
،علهلاو طبختلاو ىشضوفلا نم ةلاح انوروك ةحئاج
لشصاوتلا لئاشسوو مÓعإلا لئاشسو ربع ثبي ام ةجيتن
ىل˘ع تشضر˘ف تا˘مو˘ل˘ع˘مو را˘ب˘خأا ن˘م ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا
نم فوخلاو ةبآاكلا نم ةلاح يف سشيعي نأا ناشسنإلا
لو˘ق د˘ح ى˘ل˘˘ع «91‐ديفوك » و˘ه Ó˘ع˘ف ،لو˘ه˘ج˘م˘لا
ةركلا لوح يذلا ،يجارعل نيدلارون يرئازجلا بتاكلا
بعرلا نم هيف ،يكوكششتيه ءاشضف ىلإا ةيشضرلا

لاوهأا اهنأاك ،تعمشس نذأا لو تأار نيع ل ام فوخلاو
نع ىأانم يف نطو لكو ،اهشسارجأا ترذنأا دق ةمايقلا
ةبششخ قوف سسيئرلا لعافلا سسوريفلا ىقبيل ،رخلا
نم ةمواقم ىندأا نود ،يدابإلا هشضرع لشصاوي خيراتلا
» سضرف ةأاجف هللا ناحبشس اي ،فرط يأا وأا ةوق ةيأا

ةمدقتم ملاعلا لود لعجو ةديدج قئاقح »91‐ديفوك
ىلع ،ةهركم لب ةدارإا نودب فقت ةفلختم وأا تناكأا

نع ثحبت ،يئان˘ث˘ت˘شسلا ع˘شضو˘لا ن˘م ةد˘حاو ة˘فا˘شسم
ةظقيلاو ةياقولا ماظنب اهينطاوم ةيامحل لبشسلا عجنأا

لخادتم ملاعلاف Óع˘ف ،ة˘ي˘ح˘شصلا ة˘مÓ˘شسل˘ل بهأا˘ت˘لاو

انوروك سسورياف نألو ،لقنتلاو تاقÓعلا كباششتمو
اهشضعب لودلا دنتشست نأا دبلو يقيقح يملاع ودع
ة˘ه˘جاو˘م ع˘ي˘ط˘ت˘شست ة˘لود كا˘ن˘ه سسي˘ل˘ف ،سضع˘˘ب ى˘˘لإا
ةيشضق حبشصأا انوروك سسورياف .اهدرفمب سسوريافلا
هتهجاومل يلودلا لعافتلاو نواعتلا يعدتشسيو ةيلود
انوروك ،اهرطخ نم ممألاو بوعششلا ةيامح سضرغل
ةيشسايشس ةيشضق تشسيلو يداع سضرم درجم سسيل
وهف دوشسألاو سضيبألا نيب قرفي ل سسورياف وه امنإاو
لو ،ملاعلا لود لك يف ناشسنإلا بيشصي جئاه سسورياف
نم بلطتي انهو ،هنم وجنتشس ةلود كانه نأا ودبي
فيثكت ةرورشض ىلع يناشسنإلاو يلودلا عمتجملا
قوقح مارتحاب ليئارشسإا ةلود ىلع طغشضلاو لمعلا
ةرايزل ةينوناقو ةيبط ةيلود ناجل رييشستو ناشسنإلا
م˘ه˘فور˘ظ ى˘ل˘ع عÓ˘طلاو ،نو˘ج˘˘شسلا ي˘˘ف ىر˘˘شسألا
ءابو راششتنا لظ يف ةيحشصلا مهعاشضوأاو ةيلاقتعلا

لود فلتخم هجوملا ءادنلا تاذ وهو ،لتاقلا انوروك
فقو ةرورشضب تاعارشصو بورح سشيعت يتلا ملاعلا
ةهباجم˘ل دو˘ه˘ج˘لا د˘ي˘حو˘ت  لو˘ح فا˘ف˘ت˘للاو لا˘ت˘ق˘لا

 دجتشسملا انوروك سسوريف ءاوتحاو

اهِقاوضسأا ُضشاعتناو انوروك ِتادعم ِةراŒ ُراهدزا

.محري ’ ودع امهÓكو انوروكو ليئارضسإا :Òضسأ’ا توضصل نم

يوادللا فصسوي ىفطصصم .د ملقب

  يرئازج بتاك ‐ هللا دبع نب هرامع
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ةحضصلا عاطق يمدختضسم ةدئافل

راردأاب ينهملا نيوكتلا عاطق فرط نم يقاو عانق0002و ةمامك00054 جاتنإا
عضضوي يقاو عانق000.2و ةمامك000.54 جاتنإا ىلإا راردأا ةيدلبب5591 توأا02 ينهملا نيوكتلا زكرم رداب
نم ةياقولا ريبادت يف تاعاطق ةدع ةمهاضسم راطإا يف كلذو ،ةحضصلا عاطق يمدختضسم ةدئافل سسأارلا ىلع

.زكرملا تاذ يلوؤوضسم ىدل سسيمخلا موي ديفتضسا امبضسح ،(91- ديفوك) انوروك ةحئاج يضشفت

ل˘ئا˘شسو˘لا ن˘م ة˘شصح˘لا هذ˘˘ه
ةدايزلل ةحششرم ةيئاقولا ةيبطلا
،ةي˘لوألا ةدا˘م˘لا ر˘فو˘ت لا˘ح ي˘ف
(4) عبرأا زاجنإا بناج ىلإا اذهو
ءاوتحلا قيدانشص نم تادحو
ريرشسلا لز˘ع˘ل ل˘م˘ع˘ت˘شست ي˘ت˘لا
ة˘با˘شصم˘لا تلا˘ح˘ل˘ل ل˘ما˘˘ح˘˘لا

ىلع مهلقن ءانثأا اهب هبتششملاو
املثم ،فاعشسإلا تارايشس نتم
ا˘بأا ن˘ب ،ز˘كر˘م˘لا ر˘يد˘م ح˘˘شضوأا

.لولج
ةشسشسؤوملا تاذ تزجنأا امك

نم تادحو (4) عبرأا ةينيوكتلا
عشضوتشس يتلا ميقعتلا تارمم
ح˘˘˘لا˘˘˘شصم ىو˘˘˘ت˘˘˘˘شسم ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
نم لكب ةيبطلا تلاجعتشسإلا
ن˘ي˘ت˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ن˘ي˘ت˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا
«اني˘شس ن˘بإا» ن˘ي˘ت˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘شسلا

ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘ب «ة˘˘˘مو˘˘˘غردو˘˘˘ب»و
زاجنإا اشضيأا يرجي اميف ،ةيلولا

ميقعت تارمم نم ىرخأا ةشصح
ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘شصم ى˘˘˘˘لإا ه˘˘˘˘جو˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شس
،ة˘يلو˘لا˘ب ىر˘خأا ة˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘˘شسا

 .هيلإا ريششأا امبشسح
يتلا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه فد˘ه˘تو

عم قيشسنتلاب اهديشسجت يرجي
دحأل ةعبات ةيعانشص ةشسشسؤوم
ن˘ي˘يدا˘شصت˘قلا ن˘ي˘ل˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
دوه˘ج ز˘يز˘ع˘ت ى˘لإا ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

دحلل ةيمارلا تائيهلا فلتخم
ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ي˘˘ششف˘˘ت ن˘˘م
ةمهاشسملا لÓخ نم دجتشسملا
يتلا ةياقولا تادعم ريفوت يف
لكاي˘ه˘لا˘ب لÓ˘غ˘ت˘شسÓ˘ل ه˘جو˘ت
،ةينعملا حلا˘شصم˘لاو ة˘ي˘ح˘شصلا

.ثدحتملا تاذ فاشضأا املثم
ل˘شصاو˘ت˘ت ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘˘مو

ميق˘ع˘ت˘لاو ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا تÓ˘م˘ح
سسوريف يششفت دشض ةيعوتلاو
م˘ت ثي˘ح ،د˘ج˘ت˘شسم˘لا ا˘˘نورو˘˘ك
ناطرشسلا ةحفاكم زكرم ميقعت
ثيغلا‘‘ ةيعمج عم ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب
،ىشضر˘م˘لا ةد˘عا˘شسم˘ل ‘‘مدا˘ق˘لا

ي˘ئلو˘لا بت˘كم˘لا م˘˘ظ˘˘ن ا˘˘م˘˘ك
ي˘ن˘طو˘لا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘ل

ةعماجب يلاعلا ميلعتلا ةذتاشسأل
ميقعتو فيظنت تÓمح راردأا
قيشسنتلاب ةيعماج˘لا تا˘ما˘قإÓ˘ل
.تاعاطق ةدع عم

ةرئادب تلكديت ديرب
روجأا عفدي فلوأا

ةيندملا ةيامحلا يفظوم
بحضسلا زاهج ربع

 لومحملا
،ف˘لوأا ةر˘˘ئاد سسي˘˘ئر فر˘˘ششأا

دئاقو فلوأا ةيدلب سسيئر ةقفر
لثممو ينطو˘لا كرد˘لا ة˘ب˘ي˘ت˘ك
سسي˘ئرو ف˘لوأا ةر˘ئاد ن˘˘مأا ن˘˘ع
ف˘لوأا˘ب تل˘كد˘ي˘ت د˘ير˘ب بت˘˘كم
فلوأاب ةيندملا ةيامحلا ةدحوب

،ا˘ه˘ي˘ف˘ظو˘˘م رو˘˘جأا ع˘˘فد ى˘˘ل˘˘ع
بح˘شسلا زا˘˘ه˘˘ج لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسا˘˘ب
ن˘م ،ةد˘حو˘لا ل˘خاد لو˘م˘ح˘م˘˘لا

د˘˘ير˘˘ب ن˘˘م نا˘˘˘ف˘˘˘ظو˘˘˘م لÓ˘˘˘خ
يتأاتو ،ةدحولا زكرمب تلكديت
سسي˘ئر بشسح ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه

ةر˘ئاد˘ب تل˘كد˘ي˘ت د˘ير˘ب بت˘˘كم
راطإا يف دمحأا يطوهب فلوأا
سسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘قو˘لا تاءار˘جإا

مايأا ذنم تقلطنا يتلا انوروك
ىر˘خأا بتا˘كم ىو˘ت˘شسم ى˘˘ل˘˘ع
تا˘ه˘ي˘جو˘ت˘ل ا˘قا˘ب˘ط ،ة˘يلو˘لا˘˘ب
راردأا ةيلوب ديربلا ةدحو ريدم
اذ˘ه ،نا˘شضمر د˘م˘حأا خ˘˘ي˘˘ششلا˘˘ب
م˘ي˘ل˘قإا د˘ي˘ف˘ت˘˘شسي نأا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘يو
تا˘يد˘ل˘ب م˘شضي يذ˘لا تل˘كد˘ي˘ت
ي˘˘˘ف ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘برألا ف˘˘˘˘لوأا ةر˘˘˘˘ئاد
يد˘ير˘ب بت˘كم˘ب ل˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسم˘˘لا

هلمعتشسيشس ةلفاح ةرابع لقنتم
ي˘˘ف تل˘˘كد˘˘ي˘˘ت د˘˘ير˘˘˘ب بت˘˘˘كم
ءا˘˘ن˘˘ثأاو ة˘˘ئرا˘˘˘ط˘˘˘لا تلا˘˘˘ح˘˘˘لا
ا˘ه˘ي˘ف ر˘ث˘كي ي˘ت˘لا ة˘ب˘شسا˘˘ن˘˘م˘˘لا
رو˘˘جأا ع˘˘فد˘˘ل لاو˘˘˘مألا بح˘˘˘شس
نكامألا يف لامعلاو نيفظوملا
نينطاو˘م˘لا ا˘ه˘ب د˘جاو˘ت˘ي ي˘ت˘لا
                                                                                                       .قاوشسألاك ةرثكب

ةفلاخم252 ليجضست
رجحلا ريبادتب تقلعت

حلاضصم لبق نم يحضصلا
 نمألا

نمأاب ةطرششلا تاوق لشصاوت
تاءارجإا قيبطت يف راردأا ةيلو
يدلاو يئزجلا يحشصلا رجحلا
ة˘ع˘با˘شسلا ة˘عا˘شسلا ن˘˘م د˘˘ت˘˘م˘˘ي
ة˘˘عا˘˘˘شسلا ة˘˘˘يا˘˘˘غ ى˘˘˘لإا اءا˘˘˘شسم
ن˘م اذ˘هو ،ا˘حا˘˘ب˘˘شص ة˘˘ع˘˘با˘˘شسلا

تاد˘˘حو˘˘لا ف˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م لÓ˘˘˘خ
ي˘ف ةر˘ششت˘ن˘م˘لا ة˘ي˘تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
عوبشسألا تنكمت ثيح ناديملا
تازوا˘ج˘ت ل˘ي˘ج˘شست ن˘˘م لوألا
رجحلا ريبادتب لÓ˘خإا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت
ف˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘م Ó˘˘ي˘˘ل ي˘˘ح˘˘شصلا

مهن˘م سصخ˘شش431 ةب˘قار˘مو
ءار˘˘جإا ل˘˘ح˘˘م سصا˘˘خ˘˘ششأا70
ةبقارم ىلإا ةفاشضإلاب يئاشضق
اهنم50 عشضو مت ةرايشس67
30 ةبقارم مت امك ،رششحملا يف
جرد˘ن˘ت ا˘ه˘ل˘ك ة˘˘يرا˘˘ن تا˘˘جارد

مراشصلا قيبطتو رهشسلا نمشض
يذلا يحشصلا رجح˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘ل
نم دحلا ةيغب ةموكحلا هترقأا
ا˘˘˘نورو˘˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف را˘˘˘ششت˘˘˘نا

ة˘˘˘ح˘˘˘شص ع˘˘˘شضو˘˘˘ل فدا˘˘˘ه˘˘˘˘لاو
بشسح˘بو ن˘مأا˘م ي˘ف ن˘طاو˘م˘لا
سسيئر ةطرششل˘ل لوألا د˘ي˘م˘ع˘لا
نأا يلعوب ليبن يئلولا نمألا

ن˘ير˘خ˘شسم ة˘طر˘ششلا دار˘فأا ل˘ج
يحشصلا رجحلا ريبادت قيبطتل

لكب ةيلو˘لا م˘ي˘ل˘قإا ة˘فا˘ك ر˘ب˘ع
ةينمأا ةطخ قيبطتب اذهو ،مزح

را˘ششت˘نلا ثي˘ح ن˘م ة˘˘م˘˘كح˘˘م
نا˘كشسلا را˘ب˘جإاو سسي˘شسح˘ت˘˘لاو
لÓخ مهلزانم يف ءاقبلا ىلع
ىلع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل ر˘ج˘ح˘لا تا˘قوأا

،م˘هر˘ي˘غ ة˘˘ح˘˘شصو م˘˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘شص
م˘ت ي˘ئا˘قو ءار˘جإا˘ك و ا˘ف˘˘ي˘˘شضم
طا˘˘ق˘˘ن ثÓ˘˘˘ث ا˘˘˘شضيأا بشصن˘˘˘ت
نيدفاو˘لا سصا˘خ˘ششأÓ˘ل ة˘ب˘قار˘م
جراخمو لخادم ىوتشسم ىلع
ةنيدم نم لك يف راردأا ةيلو
ةيادرغ قيرط نوميميتو ناقر
ق˘ير˘ط كو˘كر˘ن˘ي˘ت ى˘لإا ة˘فا˘شضإا
.ةيرارح ةزهجأا ةطشساوب سضيبلا

ةدئافل ةيناث ةينماشضت ةلفاق
نم نيرر˘شضت˘م˘لاو ن˘يزو˘ع˘م˘لا
 ةيلولاب رجحلا تاءارجإا

ةرا˘˘ششإا ءا˘˘ط˘˘عإا ار˘˘خؤو˘˘˘م م˘˘˘ت
ة˘ي˘ن˘ما˘شضت˘لا ة˘ل˘فا˘ق˘لا قÓ˘ط˘نا
،راردأا ةيلوب اهعون نم ةيناثلا

ةياقو˘لا را˘طإا ي˘ف ي˘تأا˘ت ي˘ت˘لاو
نماشضتلل ،انوروك سسوريف نم
ن˘˘يزو˘˘ع˘˘م˘˘لا سصا˘˘خ˘˘ششألا ع˘˘م
دود˘˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘خد˘˘˘˘لا يوذو
تاءار˘جإلا ن˘م ن˘يرر˘شضت˘م˘لاو
سسوريف نم ةيا˘قو˘ل˘ل ةذ˘خ˘ت˘م˘لا

تلمششو  ،دجتشسملا91 ديفوك
ي˘نا˘م˘ث ة˘ي˘ن˘ما˘شضت˘لا ة˘ل˘˘فا˘˘ق˘˘لا
) رئاود ىوتشسم ىلع تايدلب
،( ف˘لوأا ،نا˘˘قر ،ه˘˘ت˘˘ن˘˘ك ة˘˘يواز
ةلئاع5151 ةيل˘م˘ع˘لا تشسمو
نوتشسو ةئامب اهتلومح ةردقو
،ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا داو˘˘م˘˘لا ن˘˘م ا˘˘ن˘˘ط
                                                                                .كÓهتشسإلا ةعشساولا

ةينماضضت ةلفاقو..
فلتخمب ةلمحم ىرخأا

ناكضس ةدئافل داوملا
ةديلبلا

سسور˘ي˘ف ي˘ششف˘ت م˘˘شضخ ي˘˘ف
نم دحلا ىلإا يعشسلاو انوروك
ة˘يا˘˘قو˘˘لا ة˘˘ط˘˘شساو˘˘ب هرا˘˘ششت˘˘نا

ة˘يزار˘ت˘حا تاءار˘جإا ق˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘تو
ن˘ي˘ب ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جلا ل˘˘فا˘˘كت˘˘لاو
تا˘ب˘ه د˘لو يذ˘لا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
وحن ةشصاخ ةع˘شساو ة˘ي˘ن˘ما˘شضت
ربتعت يتلا ةديلبلا ةيلو ناكشس
اذه نم اررشض رثكألا ةيلولا
اذ˘ه ي˘فو ،ي˘شسور˘ي˘ف˘لا ءا˘˘بو˘˘لا
نيمو˘ي˘لا لÓ˘خ فر˘ششأا دد˘شصلا
راردا ة˘يلو ي˘لاو ن˘ي˘˘طرا˘˘ف˘˘لا
ءا˘ط˘عإا ى˘ل˘ع لو˘ل˘ه˘ب ي˘بر˘˘ع˘˘لا
ةينماشضت ةلفاق قÓطنا ةراششأا

ةيئاذغلا داوملا فلتخم تمشض
يف طرخنا كÓهتشسلا ةعشساو
ا˘ه˘ي˘ف ة˘م˘ها˘˘شسم˘˘لاو ا˘˘ه˘˘ع˘˘م˘˘ج

تايعمجو راجتلاو نونطاوملا
عم نواعتلاب نو˘حÓ˘فو ة˘ير˘ي˘خ
ة˘حÓ˘ف˘لاو ن˘ما˘شضت˘لا ة˘ير˘يد˘˘م
ي˘لا˘م˘˘جإلا ا˘˘ه˘˘نزو رد˘˘ق ثي˘˘ح
ناكشس ةدئافل اهلك انط023ـب
نماشضت نوبرعك ةديلبلا ةيلو
رأاثا مهيلع فيفختلا ةيغب ةبحم
تح˘ت م˘˘هو ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
ة˘ل˘فا˘ق˘لا هذ˘ه ي˘ل˘˘كلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا
م˘كح˘˘م˘˘لا م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا ا˘˘هدا˘˘شس
يف اهلا˘شصيإا فد˘ه˘ب ي˘ئا˘قو˘لاو
ح˘لا˘شصم˘ل ا˘ه˘م˘ي˘ل˘˘شستو ن˘˘مأا˘˘م
.ةديلبلا ةيلو

/مضساقلب يفيرضشوب :اهعمج
نمحرلادبع ‘اولب

ةتوافتم حورجب اوبيضصأا احيرج43و دحاو ليتق ليجضست

ةياجبب رورملا ثداوح يف عجارت
يلزنملا رجحلا لÓخ

قرفلا فل˘ت˘خ˘م تل˘ج˘شس
ة˘˘ي˘˘ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا تاد˘˘حو˘˘˘لاو
نمألا لاج˘م ي˘ف ة˘ل˘ما˘ع˘لا
اهتل˘ي˘شصح ي˘ف ي˘مو˘م˘ع˘لا
اعجارت ةشصاخلا ة˘ير˘ه˘ششلا

ثداو˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘ح˘˘˘˘شضاو
ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا لÓ˘˘خ رور˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘يا˘ج˘ب ة˘يلو˘ب  ي˘لز˘ن˘م˘˘لا

ةن˘شسل سسرا˘م ر˘ه˘شش لÓ˘خ
ثداح72 هددع ام0202
ع˘جر˘يو ،ي˘نا˘م˘شسج رور˘˘م
اهعوقو يف ببشسلا بلغأا
نيا ،يرششبلا رشصنعلا ىلإا
،د˘حاو ل˘ي˘ت˘ق ل˘ي˘ج˘شست ّم˘ت
او˘ب˘ي˘˘شصأا ح˘˘ير˘˘ج43و
سسفن يف .ةتوافتم حورجب
فلت˘خ˘م تل˘ج˘شس قا˘ي˘شسلا
ي˘ف ة˘ط˘ششن˘لا ح˘˘لا˘˘شصم˘˘لا
ةياقولا لاجم يف ناديملا
ريرحت ليج˘شست ة˘يرور˘م˘لا

،ة˘ي˘فاز˘ج ة˘مار˘غ9402
ةقلعتم84 ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘م
اهبلغأا ةيرانلا تاجاردلاب
ةذوخ ءادترا مدع˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت
م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت مد˘˘˘ع وأا ن˘˘˘مألا
ةروا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا وأا ق˘˘˘ئا˘˘˘ثو˘˘˘لا
ليجشست مت امك ،ةريطخلا

اهنم ،ةيرورم ة˘ح˘ن˘ج69
ة˘˘شصا˘˘خ ة˘˘ح˘˘ن˘˘˘ج41
اهبلغأا ةيرانلا تاجاردلاب
ةدا˘ه˘شش ماد˘ع˘نا˘ب ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت
،ةقايشسلا ةشصخرو نيمأاتلا
بحشس ليجشست ىلإا ةفاشضإا

اهنم ،ةقايشس ةشصخر366
تا˘جارد˘لا˘ب ة˘شصا˘خ32
اهباحشصأا بكترا ،ةيرانلا

بجو˘˘ت˘˘شست تا˘˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘خ˘˘˘م
ةشصخرل يرو˘ف˘لا بح˘شسلا
70 عشضو مت امك ،ةقايشسلا

،ر˘ششح˘م˘لا ي˘ف تا˘˘ب˘˘كر˘˘م
ة˘ب˘قار˘˘م ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإلا˘˘ب
163و ة˘ب˘˘كر˘˘م03811
فلتخ˘م ن˘م ة˘يرا˘ن ة˘جارد
ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ا˘مأا ،فا˘˘ن˘˘شصألا
تا˘جر˘خ˘لا دد˘ع˘ف رادار˘˘ل˘˘ل
ةجرخ32 ـب ردق ةيناديملا

353 ريرحت مت اهرثإا ىلع
زواج˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘ف˘لا˘خ˘م
.انوناق ةددحملا ةعرشسلا

دعي ةياجب ›او
بيل◊ا ةردوب Òفوتب

سسايكألا ةردن دعب
تÙÓا ‘

ى˘˘ل˘˘˘ع ار˘˘˘خؤو˘˘˘م تزر˘˘˘ب
ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب ة˘˘يلو ىو˘˘ت˘˘˘شسم
بي˘˘˘ل˘˘˘ح ةرد˘˘˘˘ن  ةر˘˘˘˘ها˘˘˘˘ظ
تÓ˘ح˘م˘لا ي˘ف سسا˘˘ي˘˘كألا
نإاو ى˘˘ت˘˘˘ح ،ة˘˘˘يرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘م˘˘كلا نأا لإا تر˘˘˘فو˘˘˘ت
ي˘ب˘ل˘ت ل ة˘˘شصقا˘˘ن ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت

ا˘م˘م ،تÓ˘ئا˘ع˘لا تا˘ي˘جا˘ح
ريباوط˘لا ل˘ي˘كششت ل˘ع˘ج˘ي

ةدا˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ءا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘قل
سضرفي رمأا ةيجيتارتشسلا
،ني˘ن˘طاو˘م˘لا ى˘ل˘ع ه˘شسف˘ن

˘˘˘˘مد˘˘˘˘ع كلذ ى˘˘˘˘لإا ف˘˘˘˘شض
تا˘طا˘ي˘ت˘حÓ˘ل م˘ه˘مار˘ت˘˘حا
سضرعت دق يت˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا

دق يتلا راطخأÓل مهتحشص

عيشسوت لام˘ت˘حا ن˘م ع˘فر˘ت
،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف لا˘ق˘ت˘نا

ىدأا يذ˘لا بب˘˘شسلا ل˘˘ّع˘˘لو
بشسح ةرد˘˘ن˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ى˘˘˘لإا

بي˘ل˘ح˘لا ة˘ب˘ع˘شش ي˘ي˘ن˘ه˘˘م
ةيمك سصق˘ن ي˘ف ر˘شصح˘ن˘ي
نم ايعشسو ،بيلحلا ةردوب
ة˘يذ˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا
ة˘ل˘كششم˘لا هذ˘ه ة˘ل˘ح˘ل˘ح˘˘ل
ي˘لاو د˘ب˘˘ع˘˘م د˘˘م˘˘حأا ردا˘˘ب
عم عامتجا دقع ىلإا ةياجب
ةيلولاب بيلح˘لا ي˘ج˘ت˘ن˘م
هذ˘˘˘ه ع˘˘˘قاو ة˘˘˘ششقا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘˘ل
ة˘ج˘ت˘ن˘˘م˘˘لا تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا

با˘ب˘˘شسأا ى˘˘ل˘˘ع عÓ˘˘طلاو
ةيويح˘لا ةدا˘م˘لا هذ˘ه ةرد˘ن
،نطاوملا اهنم يناعي يتلا

سضر˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘˘شسا نأا د˘˘˘˘ع˘˘˘˘بو
عامتجلا يف نوكراششملا

ة˘شصا˘خ˘لا بناو˘ج˘لا ة˘فا˘˘ك
،بيل˘ح˘لا ع˘يزو˘تو جا˘ت˘نإا˘ب
ىلع نيمئاقلا يلاولا دعو
هميدقتب تاشسشسؤوملا هذه
ةينعملا تاهجلا ىلإا بلط
بيلحلا ةردوب ةشصح عفرل
،ةيا˘ج˘ب ة˘يلو˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لا

يف عارشسلا فدهب كلذو
د˘˘˘يوز˘˘˘تو جا˘˘˘ت˘˘˘نلا ع˘˘˘˘فر
ي˘ف ةدا˘م˘لا هذ˘ه˘˘ب قو˘˘شسلا
ايدافت نكمم تقو برقٌأا

لبقتشسملا يف بذبذت يأل
هشصرح ىدبا امك بيرقلا

رار˘م˘ت˘˘شسا نا˘˘م˘˘شض ى˘˘ل˘˘ع
داوملاب ن˘يو˘م˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
ينطاوم˘ل  ة˘ي˘كÓ˘ه˘ت˘شسلا
ي˘ع˘ي˘ب˘ط ل˘كششب ة˘˘يلو˘˘لا

. مئادو
جلابموأا» عم‹و..

مهاضسي وبقأاب»
Ãتادعاضس

ةحضصلا عاطقل
ع˘م˘˘ج˘˘م» ةرادإا تف˘˘ششك

ن˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘كلا «جلا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘موأا
ة˘ي˘عا˘ن˘شصلا ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب
ة˘˘يلو و˘˘ب˘˘قأا˘˘ب تششار˘˘ح˘˘ت
تثد˘ح˘ت˘شسا ا˘ه˘˘نأا ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب
ق˘فاو ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م ة˘ح˘ن˘˘م
يرادإلا سسل˘ج˘م˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع
فو˘شس ي˘ت˘لاو ،ع˘م˘ج˘م˘˘ل˘˘ل
ةز˘ه˘جأا ءا˘ن˘ت˘قل سصشصخ˘ت

ةزهجأا نم ةعون˘ت˘م ة˘ي˘ب˘ط
ي˘عا˘˘ن˘˘ط˘˘شصلا سسف˘˘ن˘˘ت˘˘لا

تا˘ما˘م˘كلاو تا˘˘ي˘˘قاو˘˘لاو
عمجملا نم ايعشس اهريغو
ةد˘عا˘شسم˘˘لا د˘˘ي م˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ل
،و˘ب˘قأا˘ب ة˘ح˘شصلا عا˘˘ط˘˘ق˘˘ل
ةردا˘ب˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه تف˘˘شصوو
يذ˘لا ي˘نا˘شسنإلا بجاو˘لا˘ب
ريبكلا مهنماشضت نع ربعي
ي˘˘شسرا˘˘م˘˘مو ة˘˘لود˘˘لا ع˘˘م
ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘ح˘˘˘شصلا

نأا نو˘ل˘مأا˘يو ،ى˘شضر˘م˘˘لاو
ي˘ف ة˘مزألا هذ˘ه ي˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘ت
دو˘ع˘تو ل˘جا˘ع˘˘لا بير˘˘ق˘˘لا
ا˘˘هار˘˘ج˘˘˘م ى˘˘˘لإا ةا˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘لا
 .يعيبطلا

ت . Ëرك
mahali@essalamonline.com

طاضشنلا ةموميد نامضضل
يحÓفلا جاتنإلاو

نيحÓفلل حامضسلا
تاقوأا جراخ لقنتلاب
ةزابيتب رجحلا
ةيلوب ءاعبرألا مويلا ردضص
يضضقي يئلو رارق ةزابيت
نيحÓفلا ةئفل حامضسلاب
رجحلا تاقوأا جراخ لقنتلاب
ةموكحلا هترقأا يذلا يحضصلا

ريبادت راطإا يف ،ارخؤوم
سسوريف يضشفت نم ةياقولا

حلاضصم بضسح ،انوروك
.ةيلولا

هردضصأا يذلا رارقلا لمضشيو
جاحلا رمع ،ةزابيت يلاو
لخاد لقنتلا سصيخرت ،ىضسوم
ىلإا لقنتلا اميضسل ،ةيلولا
ءانثأا ،ةيحÓفلا تارمثتضسملا

نم) يحضصلا رجحلا تارتف
ةعباضسلا ىلإا ءاضسم اضس51
نيحÓفلا ةئفل (احابضص
يضشاوملا يبرمو نيعرازملاو
طاضشن اذكو نجاودلا يبرمو
تاذ بضسح ،لحنلا ةيبرت
.حلاضصملا

تاذ فيضضت-- رارقلا فدهيو
ةموميد نامضض ىلإا -- رداضصملا
يحÓفلا جاتنإلاو طاضشنلا

طاضشنلا نأا رابتعا ىلع
يضشاوملا ةيبرتو يحÓفلا

يعدتضست نجاودلاو لحنلاو
تارتف لÓخ لقنتلا ةداع
ءاضسملاو ةركبم ةيحابضص
رارقلا تاذ مزلي امك.كلدك
اماتخ ذختإا يذلا يئلولا
هدقع يذلا يرودلا عامتجÓل
سسوريف يضشفت ةعباتمل يلاولا

نيبرملاو نيحÓفلا ،انوروك
ةفاك ذاختاب نيعرازملاو
ريبادتلاو ةيئاقولا تاءارجإلا
رطخ ةهجاومل ةيحضصلا
.انوروك سسوريف راضشتنإا

ج.دمحم



راطإا يف ةيلمعلا هذه تءاجو
فر˘ط ن˘م ر˘ط˘شسم˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘لا»
ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازو
يت˘لا ة˘ي˘ح˘شصلا ل˘كا˘ي˘ه˘لا م˘عد˘ل
سسور˘ي˘ف ة˘ح˘فا˘كم ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت

ريدملا هزر˘بأا ا˘م˘ب˘شسح ،«ا˘نورو˘ك
،تايافنلل ةينطولا ةلاكولل ماعلا

اذ˘ه سشما˘ه ى˘˘ل˘˘ع نا˘˘مو م˘˘ير˘˘ك
تايلم˘ع» نأا˘ب ار˘كذ˘م ،م˘ي˘ل˘شست˘لا

رئازجلاو ةديلبلاب تدشسج ةلثامم
تايلو ابيرق سسمتشسو ةمشصاعلا
.«دÓبلا نم ىرخأا

نوفظوملا اشضيأا ديفتشسي امك
ن˘مألاو ة˘فا˘ظ˘ن˘لا˘ب نو˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا
نم ةردابملا هذه نم ىفششتشسملل

ة˘يا˘م˘ح˘˘لا تا˘˘مز˘˘ل˘˘ت˘˘شسم لÓ˘˘خ
02 وحن ىلع Ó˘شضف م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لاو
سصا˘˘شصت˘˘مل ة˘˘ه˘˘جو˘˘م ة˘˘يوا˘˘ح
ايموي ةجتنملا ةيفاشضإلا ةيمكلا
ةلشصلا تاذ تايافنلا لاجم يف
هزربأا ا˘م ق˘فو ،جÓ˘ع˘لا ة˘ط˘ششنأا˘ب
.نامو

ةلاكول˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا را˘ششأاو
نأا ى˘لا تا˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
تاقاطلاو ةئيبلا ةرازو ةمهاشسم»
تلدب اشضيأا نمشضتت ةددجتملا
ةفاظنلا ناو˘عأا ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘يا˘م˘ح˘لا
ي˘ب˘ع˘ششلا سسل˘ج˘م˘لا) ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل˘˘ل
.(نارهول يدلبلا

ماعلا ريدملا نمث هتهج نمو
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘ششت˘˘شسلا ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘ل˘˘˘ل
د˘م˘ح˘˘م ،نار˘˘هو˘˘ل ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا

ة˘لا˘كو˘لا ةد˘˘عا˘˘شسم يرو˘˘شصن˘˘م
نأاب اركذم ،تا˘يا˘ف˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ر˘ب˘كأا ن˘ي˘ب ن˘م د˘ع˘ت ه˘ت˘˘شسشسؤو˘˘م
ة˘ه˘جو˘م˘لا ة˘ي˘ح˘شصلا ل˘كا˘ي˘˘ه˘˘لا
نيباشصملا ى˘شضر˘م˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘ل˘ل
.انوروك سسوريفب

ريرشس0021 ن˘˘م˘˘شض ن˘˘˘مو

ة˘شسشسؤو˘م˘لا تاذ ه˘ي˘ل˘˘ع ر˘˘فو˘˘ت˘˘ت
ريرشس042 دجوي ةيئافششتشسلا

ن˘˘م ة˘˘ئ˘˘ف˘˘لا هذ˘˘˘ه˘˘˘ل سصشصخ˘˘˘م
ه˘ي˘لإا را˘ششأا ا˘م˘ب˘شسح ،ى˘˘شضر˘˘م˘˘لا

هذ˘˘ه نأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘شضم ،يرو˘˘˘شصن˘˘˘م
006 ىلإا عيشسوتلل ةلباق ةقاطلا
نع Óشضف ريرشس007 ىتح وأا

نكمي يتلاو سشاعنإÓل اريرشس51
.ريرشس08 وأا07 ىلإا اهعفر

ةيداملا لئاشسولاب قلعتي اميفو
ىلع رفوتت ةشسشسؤوملا تاذ ناف
نوزخمو سسفنت زاهج001 وحن
ع˘˘م ن˘˘ي˘˘˘كورو˘˘˘ل˘˘˘كلا ءاود ن˘˘˘م
تا˘جا˘ي˘ت˘حا ة˘ي˘ط˘˘غ˘˘ت ة˘˘ي˘˘نا˘˘كما

تاذ ق˘˘˘˘فو ،سضير˘˘˘˘˘م000.3
اذه قيبطت» نا ازربم ،لوؤوشسملا
02 وحن ىلع يجÓعلا جتنملا

.«ةنشسح جئاتن يطعي اشضيرم
هذه ميلشست ةيلمع ترج دقو

ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘ل˘˘ل تا˘˘مز˘˘ل˘˘ت˘˘شسم˘˘˘لا
نارهول ةيعماجلا ة˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘شسلا
،ةئيبلل ةيلحملا ةريدملا روشضحب
تن˘˘ل˘˘عأا ي˘˘ت˘˘لا و˘˘حد ةر˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘شس
ةلمح قÓ˘طإا ى˘ل˘ع ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘لا˘ب

ءايحألاو عراوششلا ميقعتل ةديدج
.ةيلاعلا ةيناكشسلا ةفاثكلا تاذ

بل˘شصلاو د˘يد˘ح˘˘لا بكر˘˘مو..
ةو˘ي˘ط˘ب˘ب ن˘ئا˘كلا «ي˘لا˘˘ي˘˘شسو˘˘ت»
ن˘˘م ن˘˘ط فلآا3 ءا˘هز رد˘شص˘˘ُي
 ةيديدحلا بيبانألا

بلشصلاو د˘يد˘ح˘لا بكر˘م ما˘ق
ةو˘ي˘ط˘ب˘ب ن˘ئا˘كلا «ي˘لا˘˘ي˘˘شسو˘˘ت»
3 ءاهز ريدشصتب (نارهو قرشش)
ةيديدحلا بيبانألا نم نط فلآا
نم ديفتشسأا امبشسح ،لوغنأا وحن
هذه لقن مت دقو.بكرملا تاذ
ي˘نا˘ث سصخ˘ت ي˘ت˘لا ،ة˘˘لو˘˘م˘˘ح˘˘لا

مشسرب بكرملل ر˘يد˘شصت ة˘ي˘ل˘م˘ع
مرشصنملا تبشسلا ،ةيراجلا ةنشسلا
امل اقفو ،ويزرأا ءانيم نم اقÓطنا
ةيجراخ˘لا ةرا˘ج˘ت˘لا ر˘يد˘م ،هزر˘بأا

بكرمل تارامثت˘شسلا ة˘ع˘با˘ت˘مو
.يزمر يزع ،«يلايشسوت»

ن˘م ة˘ن˘ح˘˘ششلا هذ˘˘ه نو˘˘كت˘˘تو
لو˘˘ط ل˘˘شصي ة˘˘يد˘˘يد˘˘ح بي˘˘با˘˘نأا
رتم72و22 نيب ام اهنم ةدحاولا

ءانيمل فيشصر ءانبل ةهجوم يهو
.هيلإا ريششأا امك ،لوغنأاب

بكر˘م˘لا ما˘ق د˘ق˘ف ر˘ي˘كذ˘ت˘˘ل˘˘ل
ر˘يا˘ن˘ي ف˘شصت˘ن˘م ي˘ف رو˘كذ˘م˘˘لا
نط050.3 ريدشصتب مرشصنملا

ءانبلل هجو˘م˘لا ءا˘ن˘ب˘لا د˘يد˘ح ن˘م

لÓخ لجشس امك.ايناطيرب وحن
131 ريدشصت ةمرشصنملا ةنشسلا
وح˘ن ءا˘ن˘ب˘لا د˘يد˘ح ن˘م ن˘ط ف˘لأا
نط فلأا57 اهنم ةفلتخم نادلب
ةيكيرمألا ةدحتملا تايلولا ىلإا

فلآا3و ادنك ىلإا نط فلأا05و
نط فلأا3و ءانبلا ديدح نم نط
ى˘لإا ة˘ي˘نوز˘ل˘ح˘˘لا بي˘˘با˘˘نألا ن˘˘م
ي˘ئا˘ن˘ي˘م ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نا ا˘كي˘ج˘ل˘˘ب
تغل˘ب د˘قو.مناغت˘شسمو نار˘هو
ه˘˘تا˘˘ه˘˘ل ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘جإلا ة˘˘م˘˘ي˘˘ق˘˘˘لا
راطإا يف جردنت يتلا ،تارداشصلا
تاردا˘˘˘شص م˘˘˘˘عدو ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج˘˘˘˘ششت
لاجم جراخ ةينطولا تاجوتنملا
نويلم001 يلاوح ،تاقورحملا
بكر˘˘˘م نأا ى˘˘˘لا را˘˘˘ششي.رلود
ز˘ي˘ح ل˘خد يذ˘˘لا «ي˘˘لا˘˘ي˘˘شسو˘˘ت»
راطإا يف3102 يف لÓغتشسلا

يكرت لماعتمل ةيرامثتشسا ةيلمع
غلب˘ي˘ل ل˘حار˘م ثÓ˘ث ق˘فو ز˘ج˘نأا
نييÓم3 وحنب ردق يلامجإا جاتنإا

.9102 لÓخ نط

ب.Úمأا

mahali@essalamonline.com

617209ددعلا ^1441 نابعشش91ـل قفاوملا0202 ليرفأا21دحأ’ايلحم
ةيحشصلا لكايهلا ةئيبلا ةرازو فرط نم رطشسملا جمانربلا راطإا يف

نارهوب يبطلا كلضسلل ةلدب006 نم رثكأا ملضست تايافنلل ةينطولا ةلاكولا
كÓشسأ’او بترلا فلتخÃ هعمج ءاقل لÓخ

ةيام◊ا لاجر ةيفاÎحاب ديضشي ةنتاب ›او
 انوروك ضسوÒفل يدضصتلا ‘ ةيندŸا

ةيششتفŸاو نمأ’ا ةيبودنمو ةي’ولا حلاشصم رارغ ىلع
تايدلبلاو رئاودلا حلاشصمو ةماعلا

يمدختضسم ةدئافل ةيرابجا ةيبط تاضصوحف
يزيليإاب ةيلÙا تاعام÷ا عاطق

ةي’ولاب ةيمومعلا تاعاطقلا فلتخم يمدختشسم ةدئافل

ةنتابب لقنتم يديرب بتكم عضضو

كلشسلاب ةشصاخ ءادترÓل تامزلتشسمو ةلدب006 نم رثكأا ءاعبرأ’ا موي تايافنلل ةينطولا ةلاكولا تملشس
.نارهول »4591 ربمفون لوأا» ةيعماجلا ةيئافششتشس’ا ةشسشسؤوملا ةدئافل يبطلا

ق˘ي˘فو˘ت ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب ي˘˘لاو دا˘˘ششأا
ةرابجلا تادوهجملاب ندوهزم
ة˘يا˘م˘ح˘لا لا˘جر ا˘ه˘لذ˘ب˘ي ي˘ت˘لا
ءÓ˘˘جإل ة˘˘يلو˘˘لا˘˘ب ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا
تلا˘˘ح˘˘لا ل˘˘ق˘˘نو ى˘˘شضر˘˘م˘˘لا
مهلقنو اهتباشصإا ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا
تاد˘حو˘لاو تا˘ي˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘ل˘˘ل
سسور˘يا˘ف ة˘برا˘ح˘مو ة˘ي˘ح˘شصلا

راششتنا مغرف ،ريطخلا انوروك
مهدجت ة˘يلو˘لا˘ب سضر˘م˘لا اذ˘ه
لاو˘ط د˘جو ي˘نا˘ف˘ت˘ب نو˘ل˘م˘ع˘ي
نومشضيو ةلماك مويلا تاعاشس
دنع بوؤودلا لمعلاو ةموادملا

بيلاشسأا لك ذاختا عم مهبلط
اذه نم ةياقولل رذحلاو ةطيحلا
متي يتلا تلاحلا عم سضرملا
لÓخ اذه ،ءاج. اهعم لماعتلا
تاراطإا ةفاك عم يلاولا ءاقل
ة˘فا˘˘كب ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا
ا˘هو˘ن˘م ،م˘ه˘˘ب˘˘ترو م˘˘ه˘˘كÓ˘˘شسأا
اذه اهكلمي يت˘لا ة˘ي˘فار˘ت˘حلا˘ب
لماعتلا يف يناشسنإلا كلشسلا

مهعم فوقولاو ىشضرملا عم
ريطخلا سسوريفلا  اذه ةهباجمل
.

حلاشصمو ةراجتلا ةيريدم
قانخلا نوقيشضي ةي’ولا نمأا

ةيراجتلا تاشسرامملا ىلع
ةيعرشش ريغ

عÓطلا نشسح ردشصم دكأا
ةيوهج˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا ل˘خاد ن˘م
ةباقرلا جئاتن نأا ،ةنتابب ةراجتلل
رهشش يف ةلجشسملا ةيداشصتقلا

،ةيقرشش تايلو7 ربع سسرام
اهنم لخدت فلأا81 ـلا تغلب
يف لخدت فلآا01 نع ديزيام
ا˘مو ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تا˘شسرا˘˘م˘˘م˘˘لا
سصخي اميف ،فلأا8 نع قوفي
،سشغلا عمقو ةي˘عو˘ن˘لا ة˘ب˘قار˘م
ه˘˘تا˘˘ه ل˘˘م˘˘ج˘˘˘م لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘مو
تلجشس ،ةربت˘ع˘م˘لا تÓ˘خد˘ت˘لا

0032 نم رثكأا حلاشصملا تاذ
،ردشصملا تاذ بشسحو ةفلاخم
لاجم يف لج˘شس ا˘ه˘م˘ظ˘ع˘م نأا

،ةيراجتلا تاشسرامملا ةفلاخم
ه˘ي˘ف  ل˘ج˘شس يذ˘لا تقو˘لا ي˘˘ف
لا˘ج˘م ي˘ف ة˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م747
. سشغلا عمقو ةيعونلا

ةيوهجلا ةيريدملا نأا ،ركذيو
تاعطاقم7 لمع عباتت قرششلل
يقاوبلا مأا ةن˘تا˘ب ا˘ه˘ن˘م ة˘ي˘ئلو
ةر˘كشسب ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘˘شسقو ة˘˘شسب˘˘ت
. ةلششنخ لÓج دلوأاو

ه˘تا˘ه ل˘م˘˘ج˘˘م ،ر˘˘ثإا ى˘˘ل˘˘عو
ة˘ير˘يد˘م تذ˘خ˘تا تÓ˘خد˘˘ت˘˘لا
ةد˘ع ة˘ن˘تا˘ب ة˘˘يلو˘˘ب ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
زجح تاي˘ل˘م˘ع ا˘ه˘ن˘م تاءار˘جإا
نويلم72ـلا تغلب ةيلام ةميقب
داوملا نم نط08 تلاط  جد
كÓه˘ت˘شسلا ة˘ع˘شساو ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا
داوملا  نم نط2 نع Óشضف
نويلم ةميقب  ةينلديشص هبشش
بشسح هيجوت ،مت دقو ،جد003
ه˘تا˘ه ل˘م˘˘ج˘˘م رد˘˘شصم˘˘لا تاذ
تاشسشسؤوملا ىلإا تازوجحملا
تاذ يفو .ةماعلا ةعفنملا تاذ
ن˘مأا ح˘لا˘شصم ،تما˘ق ،قا˘ي˘˘شسلا
قر˘ف  ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘بو ة˘ن˘˘تا˘˘ب
ةيلوب سشغ˘لا ع˘م˘قو ة˘ب˘قار˘م˘لا
نم ةربتعم ةي˘م˘ك ز˘ج˘ح ة˘ن˘تا˘ب
تارورا˘ق˘لاو ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا داو˘˘م
ةعانشصل ةهجوم ةيكيتشسÓبلا

ة˘شصخر نود˘ب م˘ي˘ق˘ع˘ت˘˘لا داو˘˘م
5 ي˘˘˘ف ة˘˘˘يرا˘˘˘ج˘˘˘˘ت ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘شسو
ي˘ح˘˘ب ط˘˘ششن˘˘ت تا˘˘عدو˘˘ت˘˘شسم
ة˘˘ع˘˘برأا ا˘˘ه˘˘ل˘˘غ˘˘ت˘˘شسي ةد˘˘ي˘˘ششك
نيب مهرامعأا حوارتت سصاخششأا

هيجوت مت دقو ،ةنشس54 ىلا03
ميقعتل ةزوجحملا داوملا هتاه
فلم زاجنا مت نأا دعب ،تاقرطلا
يف نيف˘لا˘خ˘م˘لا د˘شض ي˘ئا˘شضق
. ةيشضقلا هتاه

راعرع/ ينامحد دمحم
نامثع

تاشصوحف ءارجإا يف عرشش
يفظوم ةدئافل ةيرا˘ب˘جإا ة˘ي˘ب˘ط
،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لا عا˘ط˘ق
ةيئاقولا ريبادتلا راطإا يف كلذو
يششفت ةحفا˘كم˘ل ة˘ي˘قا˘ب˘ت˘شسإلا

،(91‐ ديفوك ) انوروك ةحئاج
و˘˘لوؤو˘˘شسم ه˘˘ب دا˘˘˘فا ا˘˘˘م بشسح
يعامتجإلا طاششنلا  ةحلشصم
هذه فد˘ه˘ت˘شستو.ةيلولاب
يمدختشسم ةيئا˘قو˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
عيمج اذكو ةيلحملا تارادإلا

ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘شصم˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ظو˘˘˘˘˘م
عاطقلل ةعبات˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لاو
ة˘يلو˘لا ح˘لا˘شصم رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
ةيششتف˘م˘لاو ن˘مألا ة˘ي˘بود˘ن˘مو
ر˘˘ئاود˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصمو ة˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا

فارششإا تحت كلذو ،تايدلبلاو
ة˘ح˘ل˘شصم˘ل ع˘با˘ت ي˘ب˘ط ق˘˘ير˘˘ف
يمدختشسمل يعامتجإلا بطلا
ام بشسح ،ةيلحملا تاعامجلا
ر˘ي˘ي˘˘شست˘˘ب ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا «ح˘˘شضوأا

يعامتجإلا طا˘ششن˘لا ة˘ح˘ل˘شصم
لثمتتو.ملاحلا دبع نب يلع

سسا˘ي˘ق ي˘ف تا˘شصو˘ح˘ف˘لا كل˘ت
˘مد˘لا ط˘غ˘شضو ةرار˘ح˘لا ة˘جرد
و˘˘ل˘˘˘خ ىد˘˘˘م ن˘˘˘م د˘˘˘كأا˘˘˘ت˘˘˘لاو
سسوريف سضارعأا نم  سصخششلا

تاذ قفو ،د˘ج˘ت˘شسم˘لا ا˘نورو˘ك
هذ˘ه لÓ˘خ م˘ت˘يو.ثدحتملا
91 ةياغ ىلإا دتمت يتلا ةيلمعلا
سصح˘˘˘˘ف يرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘فأا
نم دكأاتلل ، نيترمل نيفظوملا
متي مل ثيح ،ةيحشصلا ةمÓشسلا
نم ةيشضرم تلاح يأا ليجشست
ايبط اشصحف021 نع ديزأا نيب
فيشضي ،مويلا ةياغل هءارجإا مت
ةيلمعلا هذ˘ه ي˘تأا˘تو.ردشصملا
ةرازو˘لا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل اذ˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت
ةيئلولا تاط˘ل˘شسلاو ة˘ي˘شصو˘لا
ريفوتو يئا˘قو ما˘ظ˘ن دا˘م˘ت˘عا˘ب
ة˘يا˘˘عر˘˘لاو ة˘˘مÓ˘˘شسلا طور˘˘شش
،عاط˘ق˘لا ي˘ف˘ظو˘م˘ل ة˘ي˘ح˘شصلا

ريبادتلا ةلمج راطإا يف كلذو
يحشصلا عشضولا اهشضرف يتلا
.نهارلا

غ.لامأا

ز˘ي˘ح ،عو˘ب˘شسألا ة˘يا˘˘ه˘˘ن ل˘˘خد
لق˘ن˘ت˘م يد˘ير˘ب بت˘كم ة˘مد˘خ˘لا
ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘مد˘خ˘ت˘شسم ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل
يف نيدنج˘م˘لا ،ة˘لود˘لا ح˘لا˘شصم
رمت يذلا يئانثتشسلا فرظلا اذه
ريبادتلا راطإا يف كلذو ،دÓبلا هب
سسور˘ي˘ف˘ل يد˘شصت˘ل˘ل ة˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا

.91 ديفوك انوروك
يديربلا بتكملا اذه رفوتيو

ةنتاب يلاو ىطعأا يذلا لقنتملا
ه˘قÓ˘ط˘نا ةرا˘ششإا دو˘هز˘م ق˘ي˘فو˘ت
يعماجلا يئافششتشسلا ز˘كر˘م˘لا˘ب

ةيديربلا تامد˘خ˘لا ع˘ي˘م˘ج ى˘ل˘ع
بتكم يأا اهمدقي نأا نكمي يتلا
رظتنملا نم ثيح ،تباث يديرب
ف˘ل˘ت˘خ˘م بو˘ج˘ت د˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘شسي نأا

لا˘جرو ءا˘ب˘طألا ل˘م˘˘ع تار˘˘ق˘˘م
ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘شصم اذ˘˘كو ن˘˘مألا
مهروجأا بحشسب اوموقيل ،ةيندملا
ديرب˘لا بتا˘كم ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘لا نود
ريبادتلا نمشض جردنت ةردابم يف
سسوريف راششت˘نا ع˘ن˘م˘ل ة˘ي˘ئا˘قو˘لا

ل˘خاد ما˘حدزلا ع˘ن˘˘مو ا˘˘نورو˘˘ك
ة˘شصا˘خ ر˘ئاز˘ج˘لا د˘ير˘˘ب تار˘˘ق˘˘م
امك .يئانثتشسلا ةرتفلا هذه لÓخ

سشما˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘لاو˘˘لا ى˘˘ق˘˘ت˘˘˘لا
يد˘˘ير˘˘ب˘˘لا بت˘˘كم˘˘لا بي˘˘شصن˘˘˘ت
ة˘ي˘ب˘ط˘لا م˘قاو˘ط˘لا˘ب ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘م˘˘لا
ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘˘لا˘˘ب ة˘˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا

‐ديفوك انوروك سسوريف ةعباتمو
تاشسشسؤوملا ىوت˘شسم ى˘ل˘ع91
دوهجلاب داششأا نيأا ،ةيئافششتشسإلا
ةحشصلا عاطق لامع اهلذبي يتلا
سضيبألا سشيجلاب مهفشصو نيذلا
ة˘ي˘ن˘طو ة˘م˘ح˘ل˘م ر˘˘ط˘˘شسي يذ˘˘لا

ى˘ل˘ع ءا˘شضق˘ل˘ل ،ا˘بر˘ح سضو˘خ˘يو
هيششفت ذ˘ن˘م بعر˘م˘لا سسور˘ي˘ف˘لا
لوؤوشسم˘لا ه˘ه˘جوو اذ˘ه ،دÓ˘ب˘لا˘ب
ر˘˘كشش ة˘˘لا˘˘شسر ة˘˘يلو˘˘لا˘˘ب لولا
مهدوهج ر˘ي˘ظ˘ن ة˘ح˘شصلا لا˘م˘ع˘ل
ط˘خ˘ك م˘ه˘فو˘قوو ة˘ف˘عا˘˘شضم˘˘لا
يف ديدح نم ةدارإابو لوأا يعافد
ام˘ك .ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ة˘ه˘با˘ج˘م
ةقيقد يبطلا مقاطلا ةقفر فقو
با˘ت˘كلا ة˘ح˘تا˘ف ةءار˘˘قو تم˘˘شص
ءابو اياحشض حاورأا ىلع امحرت

.91 ديفوك
ى˘ط˘عأا ىر˘خأا ة˘˘ط˘˘ح˘˘م ي˘˘فو

ى˘لا ه˘تدا˘ق ةرا˘يز ىد˘˘ل ،ي˘˘لاو˘˘لا
سضع˘˘˘˘بو سسارولا ن˘˘˘˘حا˘˘˘˘ط˘˘˘˘م

جا˘ت˘نإل ة˘شصشصخ˘م˘لا ن˘حا˘ط˘م˘لا
عفرب يشضقت رماوأا ،ديمشسلا ةدام
راطنق0052 ىلا جاتنلا ةردق
تاب يذلا ،ديمشسلا ةدامل ،ايموي
فر˘ط ن˘م ا˘ف˘ث˘كم ا˘ب˘ل˘ط ى˘ق˘˘ل˘˘ي
ر˘ج˘ح˘لاو ا˘ن˘ماز˘ت ،ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
بب˘˘شسب سضور˘˘ف˘˘م˘˘لا ي˘˘ح˘˘˘شصلا

ثي˘ح ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ة˘ح˘ئا˘ج
نيومت فورظ ىلع دوهزم فقو
ةدامب ة˘يلو˘لا ق˘طا˘ن˘م ف˘ل˘ت˘خ˘م
تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ى˘ط˘عأاو ،ةد˘ي˘˘م˘˘شسلا

عيبلا عنمل ةلجعتشسمو ةمراشص
جمانرب ى˘لإا عو˘جر˘لاو ر˘ششا˘ب˘م˘لا
راجت قيرط نع يداعلا نيومتلا
ءار˘جإا˘ك ،ة˘ئز˘˘ج˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ل˘˘م˘˘ج˘˘لا
ن˘يو˘م˘ت نا˘م˘شضل ي˘لا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘شسا

ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘˘ع م˘˘ئادو ر˘˘م˘˘ت˘˘شسم
ةميلعتلل ةباجتشسا كلذو ،ءايحألا
ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ةرازو ن˘˘ع ةردا˘˘˘شصلا
˘ما˘ظ˘ن˘لا ى˘لا ةدو˘ع˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘مار˘˘لا
ه˘˘نأا˘˘شش ن˘˘م ا˘˘م و˘˘هو ،م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘لا
تا˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ت ن˘˘م ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘لا
.نينطاوملا

م.ءامشسأا

انوروك سسوÒف راششتنا لظ ‘

اهطاضشن لضصاوت ةيدŸا ةطرضش
يوعوتلا يضسيضسحتلا

ةيلÙا ةعاذإ’ا Èع
دمتعŸا يئاقولا ططıا راطإا ‘

ةي’و نمأا حلاشصم فرط نم
سسوÒف راششتنا لظ ‘ ةيدŸا

فيثكت ¤ا يمارلا ،انوروك
ييشسيشسحتلاو يوعوتلا لمعلا
مهتويب مازتلاب Úنطاوملل
،ءابولا اذه راششتنا يدافتل

رج◊ا ءارجا دعب ةشصاخ
ةي’و سسم يذلا عشسوŸا يحشصلا
ةعاشسلا نم أادبي يذلا ةيدŸا

00.70 ةعاشسلا ةياغ ¤ا00.51
نمأا حلاشصم دمعت.احابشص
ةفاك لÓغتشسا ¤ا ةيدŸا ةي’و
ةحاتŸا ةيلاشصت’ا مئاعدلا

¤ا ةيوعوتلا اهلئاشسر لاشصيإ’
ةعاذ’ا اميشس’ ،ÚنطاوŸا
طيششنت لÓخ نم ةيلÙا

ةحوتفم ةيشسيشس– تاءاشضف
مايأا ةثÓث رادم ىلع Úنطاوملل

5 يعاشس مجحب عوبشس’ا ‘
ةباجإÓل  عوبشسأ’ا ‘ تاعاشس

،مهت’ؤواشستو مهت’اغششنا ىلع
‘ ءاج ام لك مهل حرشش اذكو
يحشصلا رج◊ا تاءارجا
فلت� كارششإاب ،عشسوŸا يئز÷ا
ةمئأا نم Úلعافلا ءاكرششلا

ةينم’ا كÓشس’ا يلث‡و
بناج ¤ا ةيندŸا ةيام◊او
.اه◊اشصم نم  تاراطا

Êاشسملت Ëركلا دبع
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ةيولوأا عافدلا زيزعت
راظنأ’او ..ةنولضشرب

ضسولراك وحن هجوت
دقاعتلا نأا تروبشس ةفيحشص تدافأا

يدانل ةيولوألا لثمُي ديدج عفادم عم
ةذ˘˘فا˘˘ن ي˘˘ف ي˘˘نا˘˘ب˘˘شسإلا ة˘˘نو˘˘ل˘˘ششر˘˘ب
.ةمداقلا ةيفيشصلا تلاقتنلا

يليزاربلا ،ةي˘ل˘ي˘ب˘ششإا ع˘فاد˘م د˘ع˘ُيو
لوألا ح˘ششر˘م˘˘لا ،سسو˘˘لرا˘˘ك و˘˘غ˘˘ي˘˘يد
انارغوÓبلل يف˘ل˘خ˘لا ط˘خ˘لا ز˘يز˘ع˘ت˘ل
.لبقملا مشسوملا

ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘شص تح˘˘شضوأا ن˘˘ي˘˘˘ح ي˘˘˘ف
ةنولششربل ةينفلا ةنامألا نأا تروبشس
اهمد˘ق ي˘ت˘لا تا˘يو˘ت˘شسم˘لا˘ب تب˘ج˘عُأا

ه˘لو˘شصو ذ˘ن˘م ا˘ًما˘ع72ـلا بحا˘˘˘شص
فيشصلا (ناوخز˘ي˘ب ز˘ي˘ششنا˘شس نو˘مار)
.يشسنرفلا تنان نم يشضاملا

اًشضيأا مامت˘ها˘ب سسو˘لرا˘ك ى˘ظ˘ح˘يو
لو˘بر˘ف˘ي˘لو ي˘نا˘ب˘شسإلا د˘يرد˘˘م لا˘˘ير
ا˘ًي˘ئاز˘ج ا˘ًطر˘شش كل˘م˘يو ،يز˘ي˘ل˘ج˘˘نإلا
.وروي نويلم57 ةميقب

ىلإا تروبشس ةفيحشص ريششُت امنيب
ةيل˘م˘ع˘لا ل˘ع˘ج لوا˘ح˘ي ة˘نو˘ل˘ششر˘ب نأا
ي˘تاور˘كلا ع˘˘م ه˘˘ت˘˘لدا˘˘ب˘˘م وأا سصخرأا
ثي˘ح ،سشت˘ي˘ت˘ي˘كار نا˘ف˘يإا ي˘تاور˘˘كلا
.ةيليبششإا مامتهاب ريخألا ىظحي

ةبوعشص اشصرابلا هجاوي نأا عقوتيو
ةقفشصب يشسلدنألا يدانلا عانقإا يف
ةم˘ي˘ق˘لا ن˘ي˘ب با˘ج˘لا بب˘شسب لدا˘ب˘ت˘لا
رعشس غل˘ب˘ي ثي˘ح ي˘ئا˘ن˘ث˘ل˘ل ة˘ي˘قو˘شسلا

نيح يف ،وروي نويلم23 سسولراك
.وروي نويلم02ـب سشتيتيكار ردقُي

بعل سسولراك نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لا
قÓطنا ذنم ةيليبششإا عم ةارابم13
تاقباشسملا عيمج با˘شسح˘ل م˘شسو˘م˘لا

.نيفده مهلÓخ لجشسو
أادبي ضسوتنفوي

هيبع’ ءاعدتضسا يف
ايلاطيإا ىلإا

ءاعد˘ت˘شسا ن˘م سسو˘ت˘ن˘فو˘ي بر˘ت˘ق˘ي
لÓ˘خ ا˘ي˘لا˘ط˘يإا ى˘لإا ةدو˘ع˘ل˘ل ه˘ي˘ب˘˘عل
دادعت˘شسلا ل˘جأا ن˘م ة˘مدا˘ق˘لا ةر˘ت˘ف˘لا

يف تابيردتلا فانئ˘ت˘شسا ة˘ي˘لا˘م˘ت˘حإل
.مداقلا يام رهشش ةيادب

‘‘وتاكريم ويششتلاك‘‘ عقوم رششنو
يليزاربلا ،سسوتنفوي يدان بعل نأا
كرت نم لوأا وه ‘‘اتشسوك سسÓغود
ايلاطيإا ىلإا ةدوعلا نأاششب ًائيشس ًاعابطنإا
نألا ى˘ت˘ح ل˘يزار˘ب˘لا ي˘ف هؤوا˘ق˘ب د˘ع˘˘ب
يف هتدوعب ًاقبشسم هنÓعإا نم مغرلاب
.يراجلا ليرفأا رهشش نم ثلاثلا

ةدوع بلط˘ل سسو˘ت˘ن˘فو˘ي د˘ع˘ت˘شسيو
ةر˘ت˘ف ي˘ف م˘ه˘لو˘خد ل˘جأا ن˘م ه˘ي˘ب˘عل
ًاموي رششع ةعبرأا ةدمل يحشصلا لزعلا

.ىرخأا ةرم تابيردتلل مهزيهجتو
ن˘م ًاد˘حاو د˘ع˘ُي ا˘ت˘شسو˘ك سسÓ˘غود

ي˘ف د˘جاو˘ت˘م˘لا سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ي ي˘˘ثÓ˘˘ث
بناجب يلا˘ح˘لا تقو˘لا ي˘ف ل˘يزار˘ب˘لا
.افليشس اد ولينادو وردناشس سسكيلأا

يف ودلانور ونايتشسيرك ىقبي امنيب
يف ن˘ياو˘غ˘ي˘ه و˘لاز˘نو˘غو ،لا˘غ˘تر˘ب˘لا
يف سشتينا˘ي˘ب م˘ي˘لار˘ي˘مو ،ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا
ينزيششت كيششتيو˘فو ،غرو˘ب˘م˘شسكو˘ل
،اشسنرف يف ويبار نايردأاو ،ادنلوب يف
ي˘˘˘فرو˘˘˘كنا˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ب و˘˘˘˘غ˘˘˘˘يرودورو
ي˘ف ةر˘ي˘شضخ ي˘˘ما˘˘شسو ياو˘˘غوروألا
.ايناملأا

ة˘˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب ًا˘˘ب˘˘ع˘˘شص ر˘˘مألا د˘˘ع˘˘ُيو
ةيبونجلا اكيرمأا ةراق يف نيدجاوتملل
ي˘ف ة˘يو˘ج˘لا تÓ˘حر˘لا ق˘ل˘غ بب˘˘شسب
ه˘جاو˘ي ن˘˘ل ن˘˘كلو ،ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا تقو˘˘لا
ةشصاخلا تارئاطلا باحشصأا نوبعÓلا
.نأاششلا اذهب ةريبك ةمزأا

617211ددعلا ^1441 نابعصش91ـل قفاوملا0202 ليرفأا21دحألاةصضايرلا
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يتيضس Îضسضشنام عم ةيفيضصلا هططخ Òغي ’ويرداوغ

دن’اه ىلع ديردم لاير محازُي ضسيراب
مجن عم عيقوتلا قابشس يف ديردم لاير ىلإا مشضنا يشسنرفلا نامريج ناشس سسيراب نأا (ويرايد كوأا) ةفيحشص تدافأا

دتيانوي رتشسششنام نم اًشضيأا ريبك مامتهاب اًماع91ـلا بحاشص ىظحيو.دنلاه غنيلريإا يغيورنلا ،دنومترود ايشسوروب
.دنلاه وحن قابشسلا يف ةرادشصلا لتحي ديردم لاير نأا ويرايد كوأا تحشضوأا نيح يف.يلاطيإلا سسوتنفويو يزيلجنإلا

،يواشسمنلا غروبزلاشس لوب دير عم مشسوملا اذه اهمدق يتلا ةزيمملا تايوتشسملا دنلاه ـب ابوروأا ةقلامع مامتها رّشسفُيو
. يفناج يف هلوشصو ذنم دنومترود ايشسوروب عم اهلمكأاو

21 مهنيب نم ،نييدانلا عم مشسوملا اذه اًفده04 لجشس يفاندنكشسلا مجاهملا نأاب ملعلا دنع رثكا رمألا حشضتي امنيب
.يوتششلا قوشسلا يف همامشضنا ذنم دنومترود ايشسوروب عم هشضاخ ءاقل11 يف فده

سسيل مقر وهو ،وروي نويلم57 ةميقب اًيئازج اًطرشش كلمي هنأا دنلاه مشضل ةروكذملا ةيدنألا يعاشسم نم اًشضيأا ززعُيو
نم ًءادتبا دنومترود ايشسوروب عم دنلاه دقع يف يئازجلا طرششلا رشسك نكمي اميف.ةلئاهلا هتاردق ىلع اًشسايق ،اًريبك
.نيفرطلا نيب اهيلع قفتملا دونبلل اًقفو ،1202 يفناج

لوبرفيل Úب عارضص
ىلع دتيانوي Îضسضشنامو

Óيف نوتضسأا ةرهوج
نأا ة˘ي˘ف˘ح˘شص ر˘يرا˘ق˘ت تد˘كأا
رتشسششنا˘مو لو˘بر˘ف˘ي˘ل ن˘م ل˘ك
زوفلا ىلع ناعراشصتي دتيانوي
Óيف نوتشسأا ةر˘هو˘ج تا˘مد˘خ˘ب

مت يذلا ،اكيميوكوششت ينراك
بعل لشضفأا هنأا ىلع هفينشصت
يلاحلا تقولا يف ارتلجنإا يف
.اًماع61 ةئف يف

ط˘˘˘خ بعل نأا د˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘˘يو
رادار ى˘ل˘ع ق˘هار˘م˘لا ط˘شسو˘˘لا

Óي˘ف ن˘كل ،ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘م
عا˘ن˘قإا ن˘م او˘ن˘كم˘ت˘ي نأا ل˘˘مأا˘˘ت
.هلبقتشسمب مازتللاب باششلا

دعاشصلا مجنلا تفل نيح يف
ي˘ف ىر˘ب˘˘كلا ة˘˘يد˘˘نألا ها˘˘ب˘˘ت˘˘نا
لوبرفيل نأا ني˘ح ي˘ف ،ار˘ت˘ل˘ج˘نإا

وهو هنوبقاري دتيانوي ةفاششكو
اذه اًماع81 تحت Óيفل بعلي
اذ‘‘ ةفي˘ح˘شصل ا˘ًق˘فو ،م˘شسو˘م˘لا
.‘‘كيتلثأا

ن˘م ة˘ق˘ثاو Ó˘ي˘ف ةرادإا د˘ع˘ُتو
عم ةقفشص مربت نأا نكمي اهنأا
دقعلا ديدمت هميلشستو باششلا
سسوريفلا ةمزأا ءا˘ه˘ت˘نا در˘ج˘م˘ب
.يجاتلا

لبق تاششقانملا ترج امنيب
كا˘ن˘ه ن˘كلو ،قÓ˘غإلا نا˘ير˘شس
ى˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ب˘˘طا˘˘خ˘˘لا ن˘˘م دد˘˘ع
متي مل اذإا سضاشضقنÓل دادعتشسا
.قافتا ىلإا لشصوتلا

ر˘يد˘ق˘ت˘ب بعÓ˘لا ى˘˘ظ˘˘ح˘˘يو
سسيئرلا ناكو ،Óيف يف ريبك
نا˘ي˘ت˘شسير˘ك م˘ه˘ل يذ˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا
بعل ف˘شصو يذ˘لا و˘ل˘شسرو˘˘ب
اًماع71 تحت يلودلا ارتلجنإا
ي˘ف دÓ˘ب˘لا ي˘ف ل˘شضفألا ه˘˘نأا˘˘ب

نم لك فدهتشسي اميف.هرشصع
دتيانوي ر˘ت˘شسششنا˘مو لو˘بر˘ف˘ي˘ل
يف ةباششلا ةيزيلجنإلا بهاوملا
.ةريخألا ةنوآلا

،ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘شصلا ي˘˘فو
تويلإا يفراه لوبرفيل طقتلا
نم اًماع61 رمعلا نم غلابلا
يف ديتيانوي ناك امنيب ،ماهلوف
ق˘˘هار˘˘م˘˘لا م˘˘ج˘˘ن ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘لا
 .ماهغنيليب دوغ ،ماهغنمرب

ر˘ت˘شسششنا˘م يدا˘ن برد˘˘م نأا ود˘˘ب˘˘ي
نأاششب هيأار ريغ لويدراوغ بيب يتيشس
ة˘ي˘عا˘فد تاز˘يز˘ع˘˘ت˘˘ل يدا˘˘ن˘˘لا ة˘˘جا˘˘ح
يف نيع˘فاد˘م ع˘ي˘قو˘ت˘ل نآلا د˘ع˘ت˘شسيو
.ةيفيشصلا تلاقتنلا ةرتف

ليدب عيقوت مدع لويدراوغ راتخا
نأا دعب يناب˘مو˘ك تن˘شسن˘ي˘ف˘ل ر˘ششا˘ب˘م
ي˘˘كي˘˘ج˘˘ل˘˘ب˘˘لا عا˘˘فد˘˘لا بل˘˘ق را˘˘˘ت˘˘˘خا
تخلردنأا هتلوفط يدان ىلإا مامشضنلا
.يشضاملا فيشصلا يف

كيريميإا سشيم˘ه˘ت م˘ت ا˘مد˘ن˘ع ى˘ت˘ح
ببشسب مشسو˘م˘لا م˘ظ˘ع˘م ي˘ف ترو˘بل
لويدراوغ راتخا ،ةبكرلا يف ةباشصإا
يف عفادم ى˘ل˘ع ع˘ي˘قو˘ت˘لا مد˘ع ا˘ًشضيأا
. يفناج ةذفان

ىلع ينابشسإلا دمتعا ،كلذ نم ًلدب
ط˘˘شسو˘˘لا ط˘˘خ بعÓ˘˘ب ة˘˘نا˘˘ع˘˘ت˘˘شسلا
يف هزكرم جراخ وينيدنانرف يعافدلا

زنوتشس نوج بناج ىلإا ،عافدلا زكرم
.يدنيماتوأا سسلوكينو

نآلا لويدراوغ علطتي ،كلذ عمو
ثيح فيشصلا يف رمألا اذه رييغت ىلإا
يف نيعفادم عيقوتل يدانلا ططخي
ةفي˘ح˘شص ه˘تزر˘بأا ا˘م˘ل ا˘ًق˘فو ،ط˘شسو˘لا
.‘‘سسيربشسكا‘‘

هات ناثانوج نزوكرفيل رياب عفادم
ةيشسيئرلا ةيعا˘فد˘لا م˘ه˘فاد˘هأا د˘حأا و˘ه
.فيشصلا يف

همدقت بثك نع بقاري يتيشس ناك
بعÓلا نأا يدانلا دقتعيو مشسوملا اذه
نوكيشس اًما˘ع42 رمع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘لا

زاتمملا يرود˘لا ي˘ف لو˘خد˘ل˘ل اًز˘ها˘ج
.روفلا ىلع ءادألاو

ن˘˘م نزو˘˘كر˘˘ف˘˘ي˘˘ل ى˘˘لإا ها˘˘ت م˘˘شضنا
ةرتف لÓخو5102 ماع يف غروبماه
ةربخ بشستكي مل ،يدانلا يف هدوجو
،بشسحف ابوروأا لاطبأا يرود بعل يف

تايرابم عشست ىلع اًشضيأا لشصح لب
.ايناملأا بختنم عم

رخآلا يعافدلا لقنلا فده
يب رأا عفادم وه يتيصسل

.وناكيمابوأا توياد غيزبيل
رمعلا نم غلابلا بعÓلا عيب نكمي
اذه يناملألا يدانلا لبق نم اًماع12
يف يلاحلا هدقع ءاهتنا عم فيشصلا

ةرطا˘خ˘م˘لا نود˘ير˘ي لو1202 ما˘˘ع
.اًناجم هنادقفب

ه˘جاو˘ي نأا ح˘جر˘م˘لا ن˘م ،كلذ ع˘˘مو
عم دقاعتل˘ل ةد˘يد˘شش ة˘شسفا˘ن˘م ي˘ت˘ي˘شس
˘ما˘م˘ت˘ها ع˘م ،بو˘هو˘˘م˘˘لا ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا
خينويم نر˘يا˘بو ة˘نو˘ل˘ششر˘بو لا˘ن˘شسرأا

.هتامدخب اًشضيأا ديردم لايرو

نأا˘ب د˘˘ي˘˘ف˘˘ت ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت كا˘˘ن˘˘ه تنا˘˘ك
55 ةميقب ريرحت دنب هيدل وناكيمابوأا

اذإا ،هدقع يف ينيلرتشسإا هينج نويلم
م˘ه˘نإا˘ف ه˘ع˘ي˘ب˘ب ي˘نا˘م˘لألا يدا˘ن˘لا ما˘˘ق
عفادملا ىلع اًريبك اًحبر نوققحيشس
يواشسمنلا بناجلا نم هورتششا يذلا
نويلم9 لباقم7102 يف غروبزلاشس
.ينيلرتشسإا هينج

ل يتيشس لقن ططخ نإاف ،كلذ عمو
ها˘ت نأا ثي˘ح د˘ح˘لا اذ˘ه د˘ن˘ع ي˘ه˘ت˘˘ن˘˘ت
يذلا ديحولا نزوكرفيل مجن تشسيل
.اهب متهي

قابصسلا ¤إا يتيصس مصضنا امك
طصسولا طخ بعل عيقوتل

.زترفاه ياك يدانلل بوهوŸا
02 رمعلا نم غلابلا بعÓلا هجاوي

عم باجعإÓل اًريثم رخآا اًمشسوم اًماع
اذ˘˘ه ي˘˘ف نآلا ى˘˘ت˘˘حو نزو˘˘كر˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ل
˘مد˘قو فاد˘هأا01 ل˘ج˘شس ،م˘شسو˘م˘˘لا
43 ي˘ف ة˘م˘شسا˘ح تار˘ير˘م˘ت ة˘ي˘˘نا˘˘م˘˘ث
عمو تا˘ق˘با˘شسم˘لا ع˘ي˘م˘ج ي˘ف ةارا˘ب˘م
نريابو لوبرفيل نم لك دراطي ،كلذ
.زترفاه اًشضيأا خينويم

قر˘˘ف˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا دو˘˘جو ع˘˘مو
ةرادإا ي˘لا˘ط˘˘ت بعÓ˘˘لا˘˘ب ة˘˘م˘˘ت˘˘ه˘˘م˘˘لا
طخ بعÓل ةيلاع موشسرب نزوكرفيل
.طشسولا

يلاوح يناملألا يرودلا يدان ديري
،زترفاهل ينيلرتشسإا هينج نويلم001
ماع ىتح دقعلل اًيلاح عشضخي يذلا

سسمخ هتدم اًدقع عقو نأا دعب ،2202
.7102 ةيليوج يف تاونشس

لازت ’ ودلانور ةدوع
ديردم لاير رادار ىلع

نأا (و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد ود˘نو˘م) ة˘ف˘ي˘ح˘صص تد˘˘كأا
ي˘˘لا˘˘غ˘˘˘تر˘˘˘ب˘˘˘لا ،صسو˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘فو˘˘˘ي م˘˘˘ج˘˘˘ن ةدو˘˘˘ع
د˘يرد˘م لا˘ير ىلإا ،ود˘لا˘˘نور و˘˘نا˘˘ي˘˘ت˘˘صسير˘˘ك
.ةدعبتصسم تصسيل ينابصسإلا

ةيفحصص ريراقت تركذ امدعب كلذ يتأايو
ركفي ل يغنريم˘لا نأا ة˘ي˘نا˘ب˘صسإاو ة˘ي˘لا˘ط˘يإا

نأا درُو ا˘م˘ك ،ار˘يدا˘م خورا˘صص ةدا˘ع˘˘ت˘˘صسا ي˘˘ف
.يفويلا يف حاترم ريخألا

وفيتروبيد ودنوم ةفيحصص ريصشُت نيح يف
ةدوعلا رايخ نأا ىلإا ودلانور ةئيب نع اًلقن
وأا ا˘˘ًنو˘˘ن˘˘ج˘˘م اًر˘˘مأا صسي˘˘ل د˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير ىلإا

.اًدعبتصسم
ل˘˘ي˘˘ل ع˘˘فاد˘˘م ،ي˘˘ت˘˘نو˘˘˘ف ه˘˘˘ي˘˘˘صسو˘˘˘خ حر˘˘˘صصو
ي˘˘ف ق˘˘با˘˘صسلا ود˘˘لا˘˘نور ل˘˘ي˘˘مزو ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا

بح˘ُي و˘نا˘ي˘ت˘صسير˘ك نأا ،لا˘غ˘تر˘ب˘لا بخ˘ت˘ن˘م

ةدو˘ع˘لا با˘ب كر˘˘ت˘˘يو اًر˘˘ي˘˘ث˘˘ك ي˘˘غ˘˘نر˘˘ي˘˘م˘˘لا
نأا ودنوم تفا˘صضأا ا˘م˘ن˘ي˘ب.اًمئاد اًحوتف˘م
ةر˘ي˘ث˘ك˘لا فاد˘هأÓ˘ل د˘ق˘ت˘ف˘ي د˘يرد˘˘م لا˘˘ير
ه˘˘م˘˘صسحو ود˘˘لا˘˘نور ا˘˘ه˘˘ل˘˘ج˘˘صس˘˘ُي نا˘˘˘ك ي˘˘˘ت˘˘˘لا
.ةبعصصلا تاهجاوملل
ي˘ك˘ل˘م˘لا يدا˘ن˘لا نأا ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘صسإلا تح˘˘صضوأاو
˘مو˘ج˘ن˘لا ع˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘يو˘˘لوألا ي˘˘ط˘˘ع˘˘ي
ناصس صسيراب ّىمجاهم لثم ةزرابلا ةباصشلا

يصسنرفلا ،دنومترود ا˘ي˘صسورو˘بو نا˘مر˘ي˘ج
،دنلاه غنيلريإا يغيورنلاو يبابم نايليك
.اًماع53ـلا بحاصص ةداعإا دعبتصسي ل هنكل
لاير نع لحر ودلانور نأا ركذلاب ريدجلا

8102 ف˘ي˘صص ي˘ف صسو˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ي ىلإا د˘˘يرد˘˘م
.وروي نويلم711 لباقم

ر .ق^
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بعÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا بغر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي
سسير˘˘˘ك يز˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘نإلا
يدا˘ن بعل غ˘˘ن˘˘ي˘˘لو˘˘م˘˘شس
فوفشص نم راعُملاو امور
ي˘ف د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘˘ت˘˘شسششنا˘˘م
لÓ˘˘خ ا˘˘مور ع˘˘م ءا˘˘ق˘˘ب˘˘˘لا
˘مد˘عو ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا
ى˘˘لإا ىر˘˘خأا ةر˘˘م ةدو˘˘ع˘˘˘لا
.يزيلجنإلا يرودلا

اذ‘‘ ةف˘ي˘ح˘شص تف˘ششكو
ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب ه˘˘نأا ‘‘ن˘˘شص
لإا ءاقبلا يف بعÓلا ةبغر
د˘˘˘˘ج˘˘˘˘ي فو˘˘˘˘شس ا˘˘˘˘مور نأا

ظافحلا يف ةغلاب ةبوعشص
لÓ˘خ غ˘ن˘ي˘˘لو˘˘م˘˘شس ى˘˘ل˘˘ع
.ةمداقلا ةرتفلا

اذ˘˘ه ي˘˘تأا˘˘ي ن˘˘˘ي˘˘˘ح ي˘˘˘ف
ةيداشصتقلا ةمزألا ببشسب
ةر˘ك م˘لا˘ع ا˘ه˘ب ر˘م˘ي يذ˘لا
ةريخألا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف مد˘ق˘لا
انوروك ءا˘بو را˘ششت˘نا د˘ع˘ب
)د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا

دق يذلا رمألا ،(91ديفوك
ءارشش ةيلم˘ع ن˘م بع˘شص˘ُي
ر˘ت˘شسششنا˘م ع˘فاد˘م˘ل ا˘مور
.دتيانوي

و˘˘˘لوؤو˘˘˘شسم ى˘˘˘˘ع˘˘˘˘شسيو
د˘˘ت˘˘˘يا˘˘˘نو˘˘˘ي ر˘˘˘ت˘˘˘شسششنا˘˘˘م
نويلم82 ىلع لوشصحلل
ءانغتشسلا لجأا نم وروي

وهو غنيلومشس سسيرك نع
ن˘كم˘ت˘ي ن˘ل ر˘ي˘ب˘ك غ˘ل˘˘ب˘˘م
ل˘ظ ي˘ف ه˘ع˘فد ن˘˘م ا˘˘مور
.نهارلا عشضولا

رانوغ هلوأا عنامي ل امك
برد˘˘˘˘˘م ر˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘ششلو˘˘˘˘˘˘شس
ي˘ف د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘˘ت˘˘شسششنا˘˘م
فوفشص ىلإا سسيرك ةدوع

ةر˘م ر˘م˘ح˘لا ن˘˘ي˘˘طا˘˘ي˘˘ششلا
ءادألا د˘ع˘ب ًة˘شصا˘˘خ ىر˘˘خأا
اذه بعÓلا هب رهظ يذلا
سصي˘˘˘م˘˘˘ق˘˘˘˘ب م˘˘˘˘شسو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
.يشسورولايغلا

اذ‘‘ ة˘ف˘ي˘ح˘شص تر˘˘كذو
ي˘ف ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘˘ب˘˘لا ‘‘ن˘˘شص
هنأا ملعن ان˘ل˘ك‘‘ :ا˘ه˘ناو˘ن˘ع
ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي نأا ل˘˘˘شضفألا ن˘˘˘م
ا˘˘مور ي˘˘ف غ˘˘ن˘˘ي˘˘˘لو˘˘˘م˘˘˘شس
عم قا˘ف˘تإا ى˘لإا لو˘شصو˘لاو
و˘ه د˘ت˘يا˘نو˘˘ي ر˘˘ت˘˘شسششنا˘˘م

ن˘˘˘كلو ل˘˘˘ث˘˘˘مألا ل˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا
د˘˘ق ة˘˘˘يدا˘˘˘م˘˘˘لا عا˘˘˘شضوألا
.‘‘ريبك لكششب تريغت

ا˘مور كل˘ت˘˘م˘˘ي ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب
ي˘ت˘لا رو˘مألا ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا
نا˘ب˘شسح˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ع˘˘شضي

عم ة˘مدا˘ق˘لا ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ
ةدوع يف رياششلوشس ةبغر
مايأا لعجي امم ،غنيلومشس
ة˘ق˘˘فر˘˘ب ةدود˘˘ع˘˘م سسير˘˘ك
ةيلاطيإلا ةم˘شصا˘ع˘لا يدا˘ن
.امور

يشسليششت ةداعإا درابمل كنارفل نكمي
ىلع ةشسفانملل ةدوعلاو قباشسلا هدجم ىلإا
نكلو ،زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا بقل
ة˘حا˘شسم˘لاو تقو˘لا م˘ه˘ح˘ن˘م م˘ت اذإا ط˘ق˘ف
.لوبرفيل يف بولك نغرويل ةحونمملا

ق˘با˘شسلا ر˘يد˘م˘لا يأار و˘ه اذ˘ه ر˘ب˘ت˘ع˘يو
معد بجي هنأا دقتعي يذلا ،لدوه نيلغ
لب˘ق ن˘م تلا˘ق˘ت˘نلا قو˘شس ي˘ف درا˘ب˘مل
.سشتيفوماربأا نامور كلاملا

ى˘لإا ي˘شسل˘ي˘ششت درا˘ب˘مل دا˘ق ن˘ي˘ح ي˘˘ف
قيرطلا يفو لودجلا يف عبارلا زكرملا
ةركل ابوروأا لاطبأا يرود نم رخآا ماعل
بشصن˘م ي˘ف لوألا ه˘م˘شسو˘˘م ي˘˘ف مد˘˘ق˘˘لا
.قيرفلل ينفلا ريدملا

ىتح باوشص ى˘ل˘ع ه˘نأا لدو˘ه د˘ق˘ت˘ع˘يو
ىلإا باهذلل معدلا ىلإا جاتحي هنكل ،نآلا
.ةيلاتلا ةوطخلا

ناونعب ديدج باتك يف لدوه لاق امنيب
كيرد ديت نم يشسليششت ءاردم ‐ بردملا)
ي˘ف ه˘ل˘شسل˘شست م˘ت ،(درا˘˘ب˘˘مل كنار˘˘ف ى˘˘لإا

ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘ت ا˘مد˘ن˘ع‘‘ :ن˘شص اذ ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘شص

هقوف يرجي امع لءاشستت نأا كيلع قيرفلا
.‘‘فيظوتلا ثيح نم

كنارف جاتحي ،يل ةبشسنلاب‘‘ :فاشضأاو
ىلإا هقيرف عفدل ةحشضاو لقن ةشسايشس ىلإا
بع˘ل˘م ي˘ف ق˘ح ى˘ل˘ع نا˘˘ك د˘˘ق˘˘ل ،ما˘˘مألا
نكلو ،مدقلا ةرك بناج ىلع ،بيردتلا
ه˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ة˘ي˘لا˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا ة˘ل˘حر˘م˘لا
قوشس يف يدان˘لا ل˘م˘ع ة˘ي˘ف˘ي˘ك نو˘كت˘شس
.‘‘تلاقتنلا

ى˘˘ل˘˘ع كنار˘˘ف ل˘˘شصح اذإا‘‘ :ع˘˘˘با˘˘˘ت م˘˘˘ث
نيبعÓلا سسيلو ،مهديري نيذلا نيبعÓلا
هيدل نوكتشسف ،رخآا سصخشش مهديري نيذلا
وأا ن˘ي˘ما˘ع نو˘شضغ ي˘ف ،ةزا˘ت˘م˘م ة˘شصر˘ف
ةليكششتلا ىل˘ع لو˘شصح˘ل˘ل ،ماو˘عأا ة˘ثÓ˘ث
ىلع يدحتلل بشسانملا قيرفلاو ةبشسانملا
.‘‘زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا بقل

نأا ي˘شسل˘ي˘ششت ى˘ل˘ع بج˘˘ي‘‘ :م˘˘ت˘˘ت˘˘خاو
لماع يتلا ةقيرطلاب اًمامت كنارف لماعي
ه˘ح˘ن˘مو ،بو˘ل˘ك ن˘غرو˘ي لو˘بر˘ف˘ي˘ل ا˘ه˘˘ب
نيب˘عÓ˘لا ه˘ح˘ن˘مو ،ءا˘ن˘ب˘لا ةدا˘عإل تقو˘لا
.‘‘مهديري نيذلا

يتناك مضضل ضضرع Ëدقت ررقُي نامÒج ناضس ضسيراب
ناشس سسيراب نأا (تنيم09) عقوم دافأا
مشضل سضرع ميد˘ق˘ت˘ل ط˘ط˘خ˘ُي نا˘مر˘ي˘ج
،يتناك ولوغن يشسنرفلا ،يشسليششت مجن
.ةمداقلا ةيفيشصلا تلاقتنلا ةذفان يف

يب نأا قباشس تقو يف يتناك فرتعاو
بقع ،8102 يف اًشضرع هل مدق يج سسإا
ملاعلا سسأاكب اشسنرف بختنم عم جيوتتلا
حار˘˘ت˘˘قلا سضفر ه˘˘ن˘˘كل ،ا˘˘ي˘˘˘شسور ي˘˘˘ف
عم ةحارلاب رعششي هنوك ءاقبلا لّشضفو
.زولبلا

نأا ىلإا تنيم09 عقوم ريششُي نيح يف
دّعب ملشستشسي مل نامريج ناشس سسيراب
ىلإا اًماع92ـلا بحاشص راشضحإا نأاششب

ةوطخ ذاختل ططخُيو ءارمآلا ةقيدح
ةيشسنرفلا ةمشصاعلا يدان نأا يناطيربلا عقوملا فاشضأاو.فيشصلا يف هلجأا نم ةديدج
ريراقت تركذو.ةيلمعلا مامتإاب يتناكو يشسليششت عانقإا لجأا نم اًريبك اًشضرع مدقُيشس

ةذفان يف ملاعلا سسأاك لطب مشضب م˘ت˘ه˘م ة˘نو˘ل˘ششر˘ب نأا ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘بو ة˘ي˘نا˘ب˘شسإا ة˘ي˘ف˘ح˘شص
ذنم يشسليششت عم ةارابم22 بعل يتناك نأا ركذلاب ريدجلا.ةمداقلا ةيفيشصلا تلاقتنلا
.فادهأا3 مهلÓخ لجشسو تاقباشسملا عيمج باشسحل مشسوملا قÓطنا

ضسوتنفوي موجه ىضشخي ديردم لاير
ايضسنلاف م‚ ىلع

عم دقاعتلا ىلع ممشصُم سسوتنفوي يدان نأا ،يلاطيإا يفاحشص ريرقت دكأا
ةيفيشصلا تلاقت˘نلا ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ،سسيرو˘ت نار˘ي˘ف ،با˘ششلا ا˘ي˘شسن˘لا˘ف م˘ج˘ن
 .ةلبقملا

نيدعاولا نيبعÓلا نم دحاو باششلا ايشسنلاف بعل سسيروت نارف دعيو
مشسوملا يف قيرفلا ةليكششت زيزعت فدهب ديردم لاير مهعباتي نيذلا
 .وروي نويلم001 ةميقب يئازج طرشش هيدلو ،لبقملا

بعلم كرتي دق1202 ماع يف يهتني يذلا هدقع ىلإا رظنلاب امنيب
001ـب ةددحملا ،هدقع رشسك ةميق نم ريثكب رثكأا رعشس لباقم اياتشسيم
ناريف نأا لإا ،طقف هرمع نم نيرششعلا هغولب نم مغرلا ىلعو ،وروي نويلم
تربلأا بردملا رماوأا تحت ايشسنلاف يف يشساشسأاك هشسفن عشضو سسيروت
قيرفلا يف نيبعÓلا ميأا دحأا هنوك ،اًعئار اًمشسوم يشضقي و سسيدÓيشس
 .ةمشساحلا تاريرمتلاو فادهألا يف مهاشسيو

لاير نوكي نأا بجي ،ةيلاطيإلا ‘‘تروبشس وتوت‘‘ ةفيحشص بشسحبو
ىطعأا يذلا سسوتنفوي بردم يراشس ويزيروام نم ةياغلل اًرذح ديردم
 .سسيروت ناريف عم دقاعتلل يفويلل رشضخألا ءوشضلا

ناريف وحن ريشسي سسوتنفوي نأا هÓعأا ةروكذملا ةفيحشصلا تحشضوأا اميف
بردم ،يراشس ويزيروام بغري ثيح ،يشضم تقو يأا نم رثكأا سسيروت
،ةيلاتلا تلاقتنلا ةرتف لÓخ نمث يأاب هتحنجأا ةيوقت يف ،يرينوكنايبلا
.فيشصلا يف ايشسنلاف نم سسيروت ناريف بلج زتعي ،اذل

غيلÈÁÒلل هلاقتنا لضشف فضشكي ضشيفلأا
ضسوتنفوي ةرداغم دعب

سشيفلأا يناد يليزاربلا يلودلا فششك
ه˘ت˘ه˘جو ن˘ع ي˘لا˘ح˘لا و˘لوا˘˘ب وا˘˘شس م˘˘ج˘˘ن
لبق اهيلإا ل˘ق˘ت˘ن˘ي نأا دا˘ك ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘شصألا

نامريج ناشس سسيراب ىلإا مامشضنلا ةوطخ
 .7102 ماع يف

ينابشسإلا يرودلا ىلإا سشيفلأا لشصوو
اًمداق3002 ماع يف ةيليبششإا ةباوب ربع
ى˘لإا م˘شضنا م˘ث ،ي˘ل˘يزار˘˘ب˘˘لا ا˘˘ي˘˘ها˘˘ب ن˘˘م
ىلإا لحر مث ،8002 ماع يف ةنولششرب
ةقف˘شص ي˘ف6102 ما˘ع سسو˘ت˘ن˘فو˘ي
مث ،د˘حاو م˘شسو˘م ةد˘م˘ل ر˘ح لا˘ق˘ت˘نا

نا˘شس سسيرا˘ب ى˘لإا ل˘˘شصو
7102 ما˘ع ي˘ف نا˘مر˘˘ي˘˘ج
ر˘ح  لا˘ق˘ت˘نا ة˘ق˘ف˘˘شص ي˘˘ف
ةر˘م دو˘ع˘˘ي نأا ل˘˘ب˘˘ق ،ا˘˘ًشضيأا
ف˘˘ي˘˘شصلا ي˘˘ف ل˘˘يزار˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ل ىر˘˘˘خأا
 .ولواب واشس قيرط نع يشضاملا

ة˘كب˘شش تح˘شضوأا ن˘ي˘˘ح ي˘˘ف
‘‘و˘˘ف˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘نإا ترو˘˘˘ب˘˘˘شسيإا‘‘
نا˘شس سسيرا˘ب نأا ة˘ي˘ل˘˘يزار˘˘ب˘˘لا

ي˘ناد م˘شض ي˘ف ح˘ج˘˘ن نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج
اهب ماق تازيزعت ةدع نمشض7102 فيشص يف سشيفلأا
نم يبابم نايليك بلجب وتاكريملا سسفن يف قيرفلا

 .ةنولششرب نم افليشس اد رامينو وكانوم
دعب نامريج ناشس سسيراب يف نيمشسوم سشيفلأا بعلو

و˘لوا˘ب وا˘ب وا˘شس بعل ف˘ششكو ،سسو˘ت˘ن˘فو˘ي ن˘ع ل˘ي˘حر˘˘لا
يمشسر هبشش قافتا هيدل ناك ،7102 فيشص لÓخ هنإا يلاحلا

م˘ل˘ي نأا ع˘قو˘ت˘م˘لا ن˘م نا˘ك ي˘لا˘ت˘لا˘بو ،ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘م ع˘م
عمو ،غيلريميربلا يف لويدراوغ بيب عم هلمشش يليزاربلا
،ةريخألا ةظحللا يف يتيشس نام عم تاشضوافملا تراهنا ،كلذ
.نامريج ناشس سسيراب وحن هتلشصوب هجتت مث نمو

قيرفلا بع’ ىلع ءاقبإ’ا ‘ ›وبان لضشف رارمتضسا
قيرفلا عم ،زنيتريم سسيارد يكيجلبلا ،يلوبان يدان بعل دقع يهتني

ىلإا ةظحللا هذه ىتح يلوبان ولوؤوشسم لشصي ملو ،يلاحلا مشسوملا ةياهنب
.هدقع ديدجت نأاششب بعÓلا عم ةداج تاشضوافم

بلاطُي ناك زنيتريم نأا ‘‘تروبشس ولليد اتيزاغ ل‘‘ ةفيحشص ترششنو
تعقو يتلا تامارغلا نأاششب يلوبان لَبِق نم ةدعاشسم ىلع لشصحي نأاب

.قباشسلا قيرفلا بردم يتوليششنأا ىلع درمتلا دعب بعÓلا ىلع
نأاششب سستنيرول يد ويليروأا ةقفاوم ىلع زنيتريم لشصحي مل نيح يف

يلوبانو زنيتريم نيب تاشضوافملا فقوأا ام وهو تامارغلا ةميق سضيفخت
.ًاموي04 يلاوح ذنم

عم ءادغلا ةبجو لوانتب يلوبان يدان سسيئر سستنيرول يد ويليروأا ماقو
ءاقبلاب زيارد عانقإا لجأا نم يشضاملا سسرام نم لوألا يف يكيجلبلا هبعل
.قيرفلا عم

هدقع ديدجت نأاششب زنيتريم ةقفاوم ىلع سستنيرول يد لشصح امنيب
يلوبان عم ديدجلا هدقع عيقوتب زنيتريم مقي مل ةظحللا هذه ىتح نكلو
.يلاحلا مشسوملا ةياهن عم قيرفلا نع ًاناجم ليحرلا نم برتقيو

يف سسإا يب نم اًمداق3102 ماع يف يلوبان فوفشص ىلإا زنيتريم مشضناو
ءامشسألا نمشض نم ناكو ،وروي نييÓم01 لباقم يدنلوهلا نفوهدنيإا
.قيرفلا فوفشص ىلإا هلاقتنا ذنم يلوبان عم ةزرابلا

درابمÓل ةلماك ةضصرفلا حنÃ يضسليضشت بلاطي لدوه
هتابلط ذيفنتو

دتيانوي ÎضسضشناŸ ةدوعلا نم غنيلومضس برقُي انوروك

ديردم لاير
يتناكب ملحي
(تنيم09) عقوم ركذ

ينابشسإلا ديردم لاير نأا
مجن عم دقاعتلا فدهتشسي
ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا ،ي˘˘شسل˘˘˘ي˘˘˘ششت
ةذفان يف ،ي˘ت˘نا˘ك و˘لو˘غ˘ن
ة˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘شصلا تلا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا
.ةمداقلا

ع˘˘˘˘قو˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘˘شضوأاو
بعل ةقيرط نأا يناطيربلا

بجعت اًماع92ـلا بحاشص
يدانلل ينفلا ريدملا اًريثك
نيز ي˘شسنر˘ف˘لا ،ي˘كل˘م˘لا
.ناديز نيدلا

09 ع˘˘˘˘قو˘˘˘˘م فا˘˘˘˘شضأاو
نكمي يشسليششت نأا تنيم
هلشصو اذإا يتناك عيبي نأا

نأل اًرظن ،بشسانم سضرع
قيشضلاب رعششي أادب يدانلا

تا˘˘˘با˘˘˘˘شصإا ةر˘˘˘˘ث˘˘˘˘ك ن˘˘˘˘م
تل˘ع˘˘ج ي˘˘ت˘˘لاو ،بعÓ˘˘لا

مشسو˘م˘لا اذ˘ه ه˘تا˘كرا˘ششم
ةارابم22 ىل˘ع ر˘شصت˘ق˘ت
ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ج ي˘˘˘˘ف ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ف
.تاقباشسملا

روكذملا عقوملا دروأاو
نو˘كي˘شس د˘يرد˘م لا˘ير نأا
ى˘ل˘ع قو˘ف˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘جا˘˘ح˘˘ب
نا˘˘مر˘˘ي˘˘˘ج نا˘˘˘شس سسيرا˘˘˘ب
ل˘ط˘ب تا˘مد˘خ˘ب ر˘ف˘ظ˘˘ل˘˘ل

ه˘نأل اًر˘ظ˘ن ،م˘لا˘ع˘لا سسأا˘˘ك
اًشضيأا ريبك مامتهاب ىظحي
ة˘˘م˘˘˘شصا˘˘˘ع˘˘˘لا يدا˘˘˘ن ن˘˘˘م
.ةيشسنرفلا

نأا ر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب ر˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا
ى˘˘˘˘لإا م˘˘˘˘شضنا ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘ك
ر˘ت˘˘شسي˘˘ل ن˘˘م ي˘˘شسل˘˘ي˘˘ششت
6102 فيشص يف يتيشس
،وروي نويل˘م53 لباق˘م
ي˘˘ف هد˘˘ق˘˘˘ع ي˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘يو
ماع (جد˘ير˘ب درو˘ف˘ما˘ت˘شس)
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مصسوملا ةياهن يف هتكراصشمب حمصسي يلاحلا فقوتلا
دكؤويو ةيدرفلا تابيردتلل دوعي لاطع

ةباضصإ’ا نم هضصلخت
وج ىلإا يشسنرفلا سسين حانجو يرئازجلا يلودلا لاطع فشسوي داع

يبطلا مقاطلا لبق نم رشضخألا ءوشضلا ىلع لشصحت نأا دعب تابيردتلا
تابيردتلا ىلإا ةدوعلا لب˘ق ،ة˘يدر˘ف˘لا تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ءد˘ب ل˘جأا ن˘م يدا˘ن˘ل˘ل
ببشسب افقوت فرعت يتلا ةيوركلا ةشسفانملا فانئتشسإا ةلاح يف ةيعامجلا
ةباشصإلا عم لئابقلا ةبيبشش جيرخ ةاناعم تهتنإاو.ديدجلا انوروك سسوريف
هتدعبأا يتلاو يشضاملا ماعلا نم ربمشسيد رهشش اهل سضرعت يتلا ةريطخلا

ءارجإاب موقي وهو سسين مجن رهظو ،رهششأا ةعبرألا ةبارق نيدايملا نع
ىلع هباشسحب سصاخلا «يروتشسلا» ربع اقرع ببشصتيو ةيندب نيرامت
ةريطخ ةباشصإل سضرعت دق اعيبر32 بحاشص نأا ريكذتلل. مارغتشسنلا

نع هدعبا ام ،يشسنرفلا يرودلا تاشسفانم نمشض ةبكرلا ىوتشسم ىلع
فقوت نم ةدافتشسإلا يف رشضخلا مجن لمأايو ،ةليوط ةرتفل نيدايملا
ةي˘ند˘ب˘لا ه˘ت˘قا˘ي˘ل عا˘جر˘ت˘شسا ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘ح˘شصلا ة˘مزألا بب˘شسب يرود˘لا

.1غيللا تاشسفانم نم ىقبت ام فانئتشسإا ةلاح يف ريشضحتلاو
ز .صس

ايلاطيا ىلع صضورفملا يحصصلا رجحلا لظ يف

 نÓيم عم ةيعامجلا تابيردتلا ىلإا نحي رضصان نب
نÓيم يدانو ،ينطولا بختنملا بعل رشصان نب ليعامشسإا حرشص

رجحلا ةرتف ءاهتنا دعب ةرششابم ءايششألا نم ريثكلاب مايقلا دوي هنأا يلاطيإلا
ل˘شصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م ى˘ل˘ع ه˘ي˘ع˘با˘ت˘م ة˘ل˘ئ˘شسأا ى˘ل˘ع ه˘ت˘با˘جإا لÓ˘خ ،ي˘ح˘شصلا
ركفي  ئشش لوأا نأا قبشسألا يلوبمأا مجن فششكو. «مارعتشسنلا» يعامتجلا
دعب هب موقأا ءيشش لوأا امبر »:Óئاق تابيردتلا ىلإا باهذلا هب مايقلا يف
ةيناكمإا كلانه تناك اذإا »: فيشضيل ،«تابيردتلل باهذلا رجحلا ةياهن
رجحلا ءاهتنإا دعب ةرششابم ،يتجوز  ىلإا ةفاشضإلاب ،يتدلاو ةرايزل بهذأاشسف
ىلع يحشصلا رجحلل عشضخي لانشسرأا جيرخ نأا ركذلاب ريدجلا.«يحشصلا

فقو دعب يلاطيإلا يرودلا يبعل اذكو يرينوشسورلا يف هئÓمز رارغ
.ديدجلا انوروك ءابو يششفت ببشس ةيوركلا تاطاششنلا

ز .صس
ةيلوؤوصسملا مجحب عاو عيمجلا نأا دكأا

دعوم يأا يف يلاحلا مضسوملا ءاهنإا عم انأا :يلوغيف
يدانل رئاطلا حانجلا ،يرئازجلا يلودلا بعÓلا يلوغيف نايفشس دكأا

دعوملا ناك امهم يلاحلا مشسوملا ءاهنإا لشضفي هنأا ،يكرتلا يارشس ةطلغ
سضيبأا مشسوم نÓعا ادعبتشسم ،مدقلا ةركل ةكرتلا ةيداحتلا هجمربت يذلا
تاحيرشصت يف «وشسوشس» حشضوأاو.«انوروك» سسوريف يششفت ببشسب

ءاهنإل تقولا كلمن نا ىنمتأا »:Óئاق يكرتلا مÓعإلا اهب سصخ ةيفحشص
برشض يذلا ءابولاب نوعاو نحنو ،رخأاتم تقو يف ىتح ،يلاحلا مشسوملا
،يكرتلا يدانلا عم ايقيرفإا لطب همدقي يذلا زيمملا ءادألا ودبيو.«ملاعلا

ردشصتملا نع طاقن3 دعب ىلع مويدوبلا يف دجاوتلا يف هتمهاشسمو
.مشسوملا اذه ىرخأا ةرم بقللاب ملحي قباشسلا ماه تشساو مجن بعل لعج

ب.م.يرصسيإا

ةنضس71 نم لقأا لايدنوم تايفضصت لجؤوي «فاكلا»
لاطبأ’ا يرودو «فاكلا» ضسأاك يئاهن فضصنو

فشصن تايرابم ليجأات «فاكلا» مدقلا ةركل يقيرفإلا داحتلا ررق
تايفشصت ةقفر ،ة˘ي˘لارد˘ي˘ف˘ن˘كلا سسأا˘كو ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘ط˘بأا ة˘ط˘بار ي˘ئا˘ه˘ن
سسوريف يششفت ببشسب ،قحل خيرات ىلإا (ثانإا) ةنشس71 نم لقأا لايدنوم
ليجأاتلا رارق نأا ،سسمأا رششن نايب يف «فاكلا» فششكو.ةراقلا يف انوروك
ىلع نافرطلا قفتا ثيح ،ةيملاعلا ةحشصلا ةمظنم عم رواششتلا دعب ءاج
.رثكأاف رثكأا ءابولا راششتنا يدافتل ليجأاتلا

فيطصس قافو
ءامضسأ’ا ضضعب ةداعتضس’ لمعت فارطأا

مضسوملا ةياهن هليحر نوضضفري ةيافلح نم نوبرقم
مشسوملا ةياهن عم ليحرلا ىلع فيطشس قافو سسيئر ةيافلح دهف رشصي

ناو ةشصاخ رخا مشسومل ءاقبلل هرطشضي دق ةلوطبلا رخأات نا لا يلاحلا
ةشصاخ ءاقبلا ررقي هلعجي دق يذلا رملا ةريشصق نوكتشس فقوتلا ةرتف
حجن اذا ةشصاخ ةمهملا ةلشصاوم ةرورشضب هعانقل نوعشسي هيبرقم ناو
ةشصرفلا نا امب مشسوملا اذه ةبيط جئاتن قيقحت ىلا قافولا ةدايق يف
.قافولا ريهامج بغري املثم يلبودلا ىلع سسفانتلا لجا نم ةيتاوم

ثحب عم ةلشصاوملا هيلع اوحرتقا سسيئرلا يبرقم ناف ،رخآا بناج نم
دقو قافولل عيقوتلاب مهعانقا لجا نم نهارلا تقولا يف تاقفشصلا سضعب

يعيبر نم لك ةروشص يف ةدوعلا يف بغرت رشصانعلا سضعب ناب انملع
لعل رادارلا يف وطي نب مجاهملا نم لك تعشضو ةرادإلا نا امك ريكبو
ىهبا سشيعي هنوك نم مغرلاب ةينطولا ةلوطبلا ىلا ةدوعلاب هعنقت ىشسعو
.يرودلا يفاده زربا نم دحاو هناو اميشسل يرطقلا يرودلا يف همايأا

صشامر ماصشه
جربلا يلهأا

نيبعÓلا طوغضض ضصيلقتل حنملا ضضعب ديدضست يف ركفي يدامح نب
تاباشسح يف حنملا سضعب خشضل يدامح نب جربلا يلهأا سسيئر دعتشسي

رشصانعلا سضعب اهششيعي يتلا ةاناعملا مجح كردي هناو ةشصاخ نيبعÓلا
ثيح اهب نيدي يتلا هتاقحتشسم قلتي مل يذلاو Óشسيا ينوريماكلا ةشصاخ
اذه ةداح ةمزا يناعي هنا امب ةيرئازجلا يشضارألا ةرداغم عطتشسي مل
لجا نم ةبيتكلل ةدعاشسم ةحنملا ةميق نوكت نا يف سسيئرلا لمأايو
.ةوقب مشسوملا ءاهنا ىلع لوعي هنا امب ةمداقلا ةلحرملا رييشست

صشامر ماصشه
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ايتصسابو نايتإا تناصس عم افده341 نود

نييخيراتلا برعلا نيفادهلا لضضفأا ةفاضصو يف يفولخم
ىربكلا ةيبوروأ’ا تايرودلا يف
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ي˘فو˘ل˘خ˘˘م د˘˘ي˘˘ششر ل˘˘ت˘˘حا
ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘˘لا بعÓ˘˘لا
،ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘لاو ق˘با˘˘شسلا
ل˘˘شضفأا ة˘˘˘فا˘˘˘شصو ق˘˘˘ب˘˘˘شسألا
برعلا نييخيراتلا ني˘فاد˘ه˘لا
ة˘ي˘بوروألا تلو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف
ل˘˘ت˘˘حا ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ،ىر˘˘ب˘˘كلا

م˘˘˘ج˘˘˘ن بل˘˘˘حد ى˘˘˘ف˘˘˘ط˘˘˘˘شصم
ق˘با˘شسلا ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

نامريج ناشس سسيراب بعلو
بي˘تر˘ت˘لا ي˘ف5ـلا ز˘كر˘م˘˘لا
.فده201ـب

بخا˘ن˘لا ي˘فو˘˘ل˘˘خ˘˘م نودو
افده341 قبا˘شسلا ي˘ن˘طو˘لا

نا˘˘ي˘˘تإا تنا˘˘شس ن˘˘م ل˘˘˘ك ع˘˘˘م
زجحيل ،ا˘ي˘ت˘شسا˘بو ي˘شسنر˘ف˘لا

زر˘˘˘بأا ة˘˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق ي˘˘˘˘ف نا˘˘˘˘كم
ن˘يذ˘˘لا بر˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
تا˘˘˘يرود˘˘˘لا ي˘˘˘ف او˘˘˘˘ط˘˘˘˘ششن
مشضت يتلا ىربكلا ةيبوروألا

،ةينابشسإلا ةلوط˘ب˘لا ن˘م Ó˘ك
،ة˘ي˘لا˘ط˘يإلاو ،ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘˘نإلاو
.ةيشسنرفلاو ،ةيناملألاو

يف لوألا زكرملا داعو اذه
ن˘˘ي˘˘فاد˘˘ه˘˘لا ل˘˘شضفأا بي˘˘تر˘˘ت
يبر˘غ˘م˘لا م˘جا˘ه˘م˘ل˘ل بر˘ع˘لا
يذلا يبشصقأا نشسح قبشسألا
ي˘˘ف ا˘˘فد˘˘ه371 ل˘˘˘ج˘˘˘شس
نر˘ق˘لا ن˘م تا˘ي˘ن˘˘ي˘˘شسم˘˘خ˘˘لا

طششني ناك امدنع يشضاملا
سسم˘˘˘يرو م˘˘˘ي˘˘˘˘ن يدا˘˘˘˘ن ي˘˘˘˘ف
ل˘ت˘حا ن˘ي˘ح ي˘ف ،و˘˘كا˘˘نو˘˘مو
يبر˘ع˘لا كرا˘ب˘م ن˘ب ه˘ن˘طاو˘م
نكمت امد˘ع˘ب ثلا˘ث˘لا ف˘شصلا

عم ا˘فد˘ه311 ن˘يود˘˘ت ن˘˘م
ي˘نا˘ب˘شسلا د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘˘تأا

،يشسنرفلا ا˘ي˘ل˘ي˘شسرا˘م يدا˘نو
تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘برأا لÓ˘˘˘˘˘خ
.يشضاملا نرقلا تاينيشسمخو

4ـلا ف˘˘˘˘شصلا دا˘˘˘˘عو اذ˘˘˘˘˘ه
يلاحلا ير˘شصم˘لا م˘جا˘ه˘م˘ل˘ل
نكمت يذلاو حÓشص دمحم
عم فادهأا701 نيودت نم
ي˘˘˘˘شسل˘˘˘˘ششتو لو˘˘˘˘بر˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل

ا˘ن˘ي˘ت˘نرو˘ي˘فو ن˘ي˘يز˘ي˘ل˘ج˘˘نإلا
كلم˘يو ،ن˘ي˘ي˘لا˘ط˘يإلا ا˘مورو
لك يرشصملا بختنملا مجن
ى˘ل˘ع ع˘بر˘ت˘ل˘ل تا˘˘ي˘˘نا˘˘كملا

ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ةراد˘˘شص سشر˘˘˘ع
غلبي هنأا امب نيفادهلا برعلا

ةدع هيد˘لو ،ط˘ق˘ف ا˘ما˘ع72
د˘ق بعÓ˘˘م˘˘لا ي˘˘ف تاو˘˘ن˘˘شس
م˘قر م˘ي˘ط˘˘ح˘˘ت ن˘˘م ه˘˘ن˘˘كم˘˘ت
.يبشصقأا

،(ةنشس38) يفولخم دعيو
ةركلا تبجنأا ام لشضفأا نم
ىلع ارداق ناكو ،ةيرئازجلا
يشسنرفلا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ل˘ي˘ث˘م˘ت

ثيح ،8591 لايدنوم لÓخ

ةرفاشسملا ةمئاقلا نمشض ناك
سسر˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘ششم˘˘˘ل˘˘˘ل
رر˘˘ق˘˘ي نأا ل˘˘ب˘˘ق ،ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘˘لا
بختنمب قاحتللاو بورهلا

ةد˘نا˘شسم˘ل ر˘ير˘ح˘ت˘˘لا ة˘˘ه˘˘ب˘˘ج
د˘˘شض ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ةرو˘˘˘ث˘˘˘لا
بعليو يشسنرفلا رمع˘ت˘شسم˘لا
هداق ثيح نايتإا تناشس يدانل
ةد˘˘˘ي˘˘˘ج ج˘˘˘ئا˘˘˘ت˘˘˘˘ن د˘˘˘˘شصح˘˘˘˘ل
مدق˘لا ةر˘ك ى˘ل˘ع ةر˘ط˘ي˘شسلاو
،تقو˘لا كلذ ي˘ف ة˘ي˘شسنر˘ف˘˘لا
ل˘˘شضفأا ة˘˘فا˘˘شصو ل˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘ل
برعلا نييخيراتلا ني˘فاد˘ه˘لا
تا˘˘˘˘يرود˘˘˘˘لا خ˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘˘ف
.ىربكلا ةيبوروألا

ناديري ويزلو يلوبان
هعم دقاعتلا

نمضض ضسراف دمحم
انيتنوريف تاططخم
مداقلا وتاكريملا يف

يدا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ن ةرادإا تع˘˘˘˘˘˘˘˘˘شضو
مشسا ،يلاط˘يلا ا˘ن˘ي˘ت˘نورو˘ي˘ف
ر˘شسيأا ر˘ي˘ه˘ظ سسرا˘ف د˘م˘˘ح˘˘م
يدان مجن ينطولا بختنملا
نيبعÓلا ةمئاق نمشض لابشس
يف مهعم دقاعتلا يونت نيذلا
.ةمداقلا تÓيوحتلا قوشس

ةيمÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘ششكو
«لوي˘ف˘لا» نأا ،سسمأا ة˘ي˘لا˘ط˘يا
ة˘ه˘ج˘لا م˘ي˘عد˘ت ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘شصي
بعÓب عا˘فد˘لا ن˘م ىر˘شسي˘لا
ام ،ةفاشضإلا ميدقت ىلع رداق
بعل سسرا˘ف ع˘شضت ا˘ه˘ل˘˘ع˘˘ج
يف ،قباشسلا ا˘نور˘ي˘ف سسÓ˘ي˘ه
نل ةمهملا نأا لإا ،اهتركفم
ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف ة˘˘˘ل˘˘˘ه˘˘˘˘شس نو˘˘˘˘كت
اهفرعت يتلا ةيوقلا ةشسفانملا
عم د˘قا˘ع˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م قر˘ف˘لا

،ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا بعل
ي˘˘لو˘˘با˘˘ن يدا˘˘ن رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
.ويزلو

ا˘˘˘حر˘˘˘˘ششم سسرا˘˘˘˘ف نا˘˘˘˘كو
ف˘˘ي˘˘شصلا ه˘˘يدا˘˘ن ةردا˘˘غ˘˘˘م˘˘˘ل
ه˘˘شضر˘˘ع˘˘ت نأا لإا ،ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا

ىوتشسم ىلع ةيوق ةباشصإل
لإا ،تاباشسحلا طلخأا ،ةبكرلا
ةديج لاح يف ايقيرفا لطب نأا

دعب ةشسفانملا ءاوجأا ىلإا داعو
قرفلا لعج ام ،ليوط بايغ
هعم دقاعت˘ل˘ل ادد˘ج˘م ه˘ب˘قار˘ت
.ةمداقلا قوشسلا يف

ب.م.يرصسيإا

ةلهصس نوكت نل ايقيرفإا لاطبأا ةبيكرت ‘ ناكم زجح ةمهم

رضضÿا عم هناكم ةداعتضس’ هتيزهاج دكؤويو يضضاملب ـل ةرفضشم ةلاضسرب ثعبي ةتيضش
يرئازجلا يلودلا بعÓلا ةتيشش ةماشسأا ثعب

ة˘يو˘ق ة˘لا˘شسر ،ة˘م˘شصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ناد˘ي˘م ط˘شسو
ز˘ها˘ج ه˘نا ،ي˘شضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘ل˘ل

،ينطولا بختنملا ةبيكرت يف هناكم ةداعتشسل
.«انوروك» سسوريف ىلع ءاشضقلا سضعب

يذلا باششلا بختنملا ناديم طشسو رششنو
ببشسب9102 ا˘ي˘ق˘˘ير˘˘فإا م˘˘مأا سسأا˘˘ك ن˘˘ع با˘˘غ
،ةبكرلا ىوتشسم ىلع اهنم ىناع يتلا ةباشصإلا

رشضخلا عم هل ةارابم لوأا يف هتكراششم ،ةروشص
ممأا سسأاك تايفشصت يف وغوطلا بختنم مامأا
ةيدولومل قباشسلا بعÓلا دكؤويل ،9102 ايقيرفإا

ينطولا بخت˘ن˘م˘لا ءاو˘جأل قا˘ت˘ششا ه˘نأا ر˘ئاز˘ج˘لا
عيمجلا نأاو اشصوشصخ ،تاشصبرتلا يف دجاوتلاو
تايناكمإلا لظ يف ريبك لبقتشسمب هل أابنتي ناك
فخي مل ،هبناج نم.اهب عتمتي يتلا ةريبكلا
ريبكلا هباجعإا يشضاملب لامج ينطولا بخانلا
نا لإا ،ةتيشش هكلم˘ي يذ˘لا ز˘ي˘م˘م˘لا ىو˘ت˘شسم˘لا˘ب
ةناكمب رفظلل يوق عارشص يف نوكيشس ريخألا
ةدوجوملا ءامشسألا لظ يف ،بختنملا دادعت يف
نوحششرملا لحكل روتكيف ،ةلبقلب رارغ ىلع
.باشصملا ةرويدق ةفÓخل

ب.م.يرصسيإا

رصضÿا م‚ عم دقاعتلا ىلع مدان «لويفلا»

مضسوŸا اذه انيتنرويف تاقفضص أاوضسأا نمضض لازغ
نا دعب اديقعت يلاطيإلا انيتنيرويف بعلو قباشسلا يرئازجلا يلودلا لازغ ديششر ةيعشضو تدادزا

قيرفلا ةليكششت يف هشسفن سضرف ىلع هتردق مدع ببشسب ،يدانلا راوشسأا لخاد هيف بوغرم ريغ حبشصا
عقوم ركذ ام قفوو.مشسوملا اذه يدانلا تاقفشص أاوشسأا نمشض فنشصي هلعج ام دودحملا هاوتشسمو
يتيشس رتشسيل نم اراعم يدانلل همودق ذنم «لويفلا «لامآا بيخ يرئازجلا بعÓلا نا «زوين انيتنرويف»
،هنم ةوجرملا ةفاشضإلا مدقي ملو ةليكششتلا يف امامت هشسفن سضرف يف زجع هنأا امب ،يزيلجنإلا

فانئتشسإا ةلاح يف  ويششتلاكلا نم ىقبت اميف ةوقب ةدوعلا يرشسيلا مدقلا بحاشص ىلع نوكيشسو
هاوتشسمو بشسانتي ل امخشض ابتار يشضاقتي يذلا وهو هبادتنإا ىلع مدنت ةرادإلا لعج ام ،ةشسفانملا
ةنيدم قيرف ىلإا مشضنإا اماع82 بحاشص نأا ةراششإÓل.ةيئاهن ةفشصب هدقع ءارشش ةركف دعبأا ام ،دودحملا
ءارشش ةيقحأا عم دحاو مشسومل ةراعإا لكشش ىلع يزيلجنإلا يتيشس رتشسيل يدان نم امداق اشسنارولف
وكانوم بعل هب رهظ يذلا مششتحملا ىوتشسملا ببشسب لانملا ةديعب ودبت يتلاو ،مشسوملا ةياهن هدقع
.«لويفلا»ـب هقاحتلا ذنم قباشسلا

ز.صس

ÿÓيحبصص ناصضمر ةف

يليÓب مضض ىلع رضصي يرضصŸا يلهأ’ا
يليÓب فشسوي اهششيعي يتلا ةبعشصلا ةيعشضولا لÓغتشسل يرشصملا يلهألا يدان ىعشسي

تÓيوحتلا قوشس يف هعم دقاعتلل ،يدوعشسلا يلهألا مجن ،يرئازجلا ينطولا بختنملا بعل
ناولأا لمحل يشضاملا مشسوملا يلحم يقيرفا بعل لشضفأا «ةروووك» عقوم حششرو.ةمداقلا
ريخ نارهو ةنيدم نبا يف ىرت «ءارمحلا ةعلقلا» ةرادإا نأاو اميشسل ،مداقلا مشسوملا يف نرقلا يدان

يدانل يزيلجنلا دليفشسرديه نم طقف دحاو مشسومل راعملا يحبشص ناشضمر يرشصملل ةفيلخ
.ابوروأا ىلإا ةدوعلا ىلع رشصيو يرشصملا يرودلا يف ءاقبلا سضفري يذلاو ،يرشصملا يلهألا

ب.م.يرشسيإا

ب.م.يرصسيإا

sport@essalamonline.com
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ةيبرعلا ةصسفانملا نم متيصصقأا
يبرغملا قلعملا ىتح ،جذاصس لكصشب
؟لوقت اذام لجرألا عفرب مكمهتا

انل ةب˘شسن˘لا˘ب ةد˘يد˘ج ة˘شسفا˘ن˘م تنا˘ك
نار˘ي˘ب˘ك ارود بع˘˘ل˘˘ي ةر˘˘ب˘˘خ˘˘لا ل˘˘ما˘˘عو
ةارا˘ب˘م ن˘ع ثيد˘ح˘لا ذ˘ب˘حا ل ا˘ي˘شصخ˘˘شش
سصر˘ف˘لا د˘يد˘ع ا˘ن˘ع˘ي˘شض د˘ق˘ف قر˘ح˘˘م˘˘لا

يخار˘ت˘لاو نوا˘ه˘ت˘لا ل˘غ˘ت˘شسا سسفا˘ن˘م˘لاو
انكلمت يذلا ةلباقملا ةلوهشسب سساشسحإلاو
امومع ،ةريبك ةجاذشسب رشسخن انلعج ام وه
ءاشصقلا كلذ ىلع اريثك رفانشسلل فشسأاتن
نم مداق وه ا˘م˘ي˘ف م˘ه˘شضيو˘ع˘ت ى˘ن˘م˘ت˘نو
.ةلوطبلا ديعاوم

متدمعت مكنأا دكؤويل حار نم كانه
ةحاطإلا لجأا نم ةراصسخلا

؟ةنذخوبب
او˘نا˘ك سصا˘خ˘ششألا سضع˘ب نأا د˘ق˘ت˘˘عا

مهو هدرط نودير˘ي ز˘ئا˘كر˘لا نأا˘ب نو˘ن˘ظ˘ي
يف اهدعب تثدح يتلا ةنتفلا يف ببشس
حار ثيح ،ينيطنشسقلا يوركلا عراششلا
يف نوككششي يدانلا قاششع نم ريثكلا
تيناعو انا ىتح نيبعÓلا سضعب ةهازن
نا هلوق عيطتشسا ام نكلو رملا اذه نم
داعشسا لجا نم دهج لكب لمع قيرفلا
.رفانشسلا

تقو˘لا كلذ ي˘ف تر˘ث˘ك تا˘عار˘شصلا
برد˘م˘لا˘ب ة˘حا˘طإÓ˘ل ى˘ع˘شس ن˘م كا˘ن˘˘هو
؟نافل

ةحشصلل تمي لو عراشش مÓك اذه
لوا˘ح˘ت فار˘طأا كا˘ن˘˘ه كل تل˘˘ق ة˘˘ل˘˘شصب
،نيبعÓلا دحأل أاطخ وأا رثعت يأا لÓغتشسا

ل ةبذاكلا رابخألاو ةنتفلا عرز لجأا نم
نم يه اهنأا ديكألا نكلو اهفده فرعأا

ل˘كششب تر˘ثاو ر˘تو˘ت˘لا ةد˘˘ح ي˘˘ف تداز
نأاو ةشصاخ ،اهتقو يدانلا راشسم يف ريبك
سسف˘ن˘لا˘ب ة˘ق˘ث˘لا تد˘ق˘ت˘فا ة˘عو˘م˘ج˘˘م˘˘لا

تناك يتلا طاقنلا نم ريثكلا تعيشضو
.مويلا ةدايرلا يف انعشضتشس

سصوصصخب لوقت اذام ايصصخصش
ببصسلا هارت لهو ،يصسنرفلا ينقتلا

؟اهتقو جئاتنلا يدرت يف
ن˘يذ˘لا ن˘ي˘برد˘م˘لا ن˘˘شسحأا ن˘˘م نا˘˘فل

يف ببشسلا هنأا نظأا لو مهعم تلماعت
،يواه ناك رييشست˘لا ل˘ب ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ع˘جار˘ت
ىلا قيرفلا داق نم لوقعملا ريغ نمف
ناهي نا ةفرششم ةيقيرفا ةشسفانم قيقحت
ناك ايشصخشش سشتوكلاف ،ةقيرطلا كلتب
ي˘ف ل˘م˘ع˘ن ا˘ن˘كو د˘ي˘ج ل˘كششب ا˘ن˘ل˘ما˘ع˘˘ي
ةيمشسرلا تاءاقللا يف ىتحو تابيردتلا

هر˘ه˘ظ ر˘يد˘ي نا˘ك ظ˘ح˘لا ا˘نا˘˘ي˘˘حأا ن˘˘كلو
.طقفو جئاتنلل

كتيلافتحاو يرانكلا مامأا كفده
راصصنألا لج نوك نم مغرب هعم
باوبأا نم ريثكلا حتف هدصض اوناك

؟كل داقتنلا
ءاقل لك يفف ،ءارولا ىلإا Óيلق دوعن ول

د˘ج˘تو لا ي˘شس سسا ي˘شسلا ه˘˘ي˘˘ف ر˘˘شسخ˘˘ي
ءاوشس ينÓعز ىلإا ةهجوم ماهتلا عباشصأا
يف رثأا يذلا رمألا وهو ،ئطخي مل وا أاطخا

نأاب دكؤويل حار نم كانه نأا ىتح اريثك

ءاط˘خألا با˘كترا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ي ي˘نÓ˘عز
ام وهو نافل بردملا درطب موقي ىتح
لجأا نم فدهلا ليجشست لغتشسا ينلعج
نا ىلع هل ديكأاتلاو هوحن ةرششابم هجوتلا

ن˘م ا˘ه˘ل سسا˘شسأا ل ل˘يوا˘قلا ه˘تا˘˘ه ل˘˘ث˘˘م
.ةحشصلا

سسأاكلا يف لهأاتلا ةريصشأات متعيصض

نيرداق متنك مكنأا مغر ،ةجاذصسب
؟قافولا زواجت ىلع

ثيح ةيشساق تناك سسأاكلا ةراشسخ ديكأا
باهذلل لهأاتلاو ةريششأاتلا بشسك دون انك
م˘ل ظ˘ح˘لا ن˘كلو ،ة˘شسفا˘ن˘م˘لا ي˘ف اد˘ي˘ع˘ب
.انفلاحي

مكنم نورظتني اوناك رفانصسلا
نكلو ةهجاوملا كلت يف ريثكلا

؟مهل لوقت اذام ،مهومتلذخ
،لهأاتلا ةريششأات بشسك يف بغرن انك

ةوق نم انيتوأا ام لكب ةلباقملا انلخد ثيح
فورظلا ل˘كو ر˘فا˘ن˘شسلا دا˘ع˘شسا ل˘جأا ن˘م
نكلو كلذ قيقحت لجا نم ةيتاوم تناك
سضع˘ب ي˘ف ا˘ن˘ب˘نا˘ج ى˘لا ف˘ق˘ي م˘ل ظ˘ح˘˘لا
سضعب انبكترا اننا امك ،ةلباقملا تارتف
هذه ةياهنلا يف انيلع تداع يتلا ءاطخألا

كدعشستو كحنمت انايحأا مدقلا ةرك يه
ددجا كنزحتو كنم عزنت ىرخأا انايحأاو
.رفانشسلل يتاراذتعا

بردملا ةءارق ءوصس نأاب ىرت له
،ءاصصقإلا يف اببصس تناك ةذوخ

؟يوارق درط دعب ةصصاخ
بردملا مييقتب Óهؤوم تشسل ايشصخشش

ل˘ع˘فا ق˘ير˘ف˘لا اذ˘ه ي˘ف ة˘ق˘ل˘ح در˘ج˘م ا˘˘نأا
تا˘ه˘ي˘جو˘ت˘ب ل˘م˘عاو ي˘ن˘م بو˘ل˘˘ط˘˘م˘˘لا
ي˘ف سصو˘غ˘لا د˘˘يرا ل ط˘˘ق˘˘فو برد˘˘م˘˘لا

هب موقي امب ىردا بردملاف ،ةينفلا رومألا
نحن انئطخا املثم ئطخي دق ناديملا يف
مومعلا ىل˘ع ةارا˘ب˘م˘لا ر˘ي˘ي˘شست ي˘ف ا˘شضيأا

ه˘˘ل˘˘غ˘˘ت˘˘شسن نا بج˘˘ي نا˘˘ك يوار˘˘ق در˘˘˘ط
.انيلع تبلقنا ةارابملا نكلو انحلاشصل

رفانصسلا ةقفرب تصشياع
نأا ديكأا ،تايبلصسلاو تايباجيإلا

دعب اريثك كيف رثأا ربوصسلا
؟هعييصضت

قحلا انك سسأاكلا كلت اهركذت ديرأا ل
سضرعلاو لوطلاب انرطيشس اننأاو ةشصاخ اهب

حتف ىل˘ع ن˘يردا˘ق ا˘ن˘كو ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا ى˘ل˘ع
نكلو تارملا ديدع يف فيدهتلا لاجم
ةلواحم نمو ثيح هرود بعل ظحلا اشضيأا

ءازج ةلكر ىلع سسفانملا لشصحت ةدحاو
يتلاو ربو˘شسلا سسأا˘ك اوزر˘حاو ا˘هو˘ل˘ج˘شس
نأاو ة˘شصا˘خ ،ق˘ير˘ف˘ل˘˘ل ا˘˘جر˘˘ع˘˘ن˘˘م تنا˘˘ك
برد˘م˘لا ل˘ي˘حر ي˘ف تب˘ب˘شست ةرا˘˘شسخ˘˘لا
يدانلا تلعجو ينارمع رداقلا دبع ريدقلا
انششع اهتقو اننأاو ةشصاخ Óيلق ىواهتي
.تاقوألا ىلحأا

ىلع سسفانتلا ىوصس قيرفلل قبي مل
نيرداق مكنأاب ىرت له ،مويدوبلا

؟هيلإا لوصصولا ىلع
لو˘شصو˘ل˘ل ن˘يد˘ها˘ج ل˘م˘ع˘˘ن ن˘˘ح˘˘ن

ة˘شسفا˘ن˘م ي˘ف ة˘كرا˘˘ششم˘˘لاو مو˘˘يدو˘˘ب˘˘ل˘˘ل
نم انرايد يف ايلاح بردتن ثيح ،ةيقيرفا
نأا ىنمتن امك ةمروفلا يف دجاوتلا لجأا
نم لقألا ىلع نيرخآا نيعوبشسأا انحنم متي

اهدعب فانئتشسلاو يعامجلا لمعلا لجا
ع˘فر ا˘نرر˘ق كي˘˘ل˘˘ع ي˘˘ف˘˘خأا ل ... ةو˘˘ق˘˘ب
جئا˘ت˘ن نا˘م˘شض ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو يد˘ح˘ت˘لا
نم ر˘ث˘كأا بر˘ق˘ت˘لا˘ب ا˘ن˘ل ح˘م˘شست ل˘شضفا
.مويدوبلا

ريبك لكصشب رثأا يوÓمح بعلم
ريثكلا كئÓمزلو كل ببصسو مكيف

؟تاباصصإلا نم
يشسيئرلا ببشسلا نأاب كل دكؤوأا معن

Óف يوÓمح ةي˘شضرا ي˘ه ا˘ن˘ج˘ئا˘ت˘ن ي˘ف
يذلا ديحولا قيرفلا ربتعن مكيلع ىفخي

يف ريشضح˘ت˘لاو ه˘ناد˘ي˘م ي˘ف برد˘ت˘ي ل
ءاقللا سضوخ اهدعبو ةيعانطشصا ةيشضرأا
كلعجي ايعيبط ةبششوششعم ةيشضرأا يف
ءوشسب كلاب ا˘م˘ف ة˘م˘ج تا˘بو˘ع˘شص د˘ج˘ت

بعلم يف لابقتشسلا رظتنن انك ،اهتدوج
ةدو˘ع˘لا ة˘ل˘حر˘م قÓ˘ط˘نا ع˘م بور˘خ˘˘لا
تقولاو ةبشسانم نكت مل فورظلا نكلو

لعج ام وهو ةهجولا ليوحت يف رخأات
سضع˘ب ا˘˘ن˘˘ل بب˘˘شسي تا˘˘با˘˘شصإلا ل˘˘كششم
.ةمشساح تاءاقل يف تابايغلا

نم ريثكلا مكيلع عيصض هنأا امك..
يف مكعصضتصس تناك يتلاو طاقنلا

ةلوطبلا تاباصسح
لشضفن انحبشصأا كل تلق ديكأات لكب

ي˘ف بع˘ل˘ن ا˘ن˘نو˘كل را˘يد˘لا جرا˘خ بع˘ل˘لا
ي˘فو ا˘ي˘عا˘ن˘ط˘شصا ة˘ب˘ششو˘ششع˘م ة˘ي˘˘شضرأا

اننكم يذلا رمألا ،ةحيرمو ةديج فورظ
تحمشس يتلا جئاتنلا ديدع ليشصحت نم

كرادتو بيترتلا ملشس يف رثكأا مدقتلاب انل
.قباشسلا يف انتاف ام

دبع نبب ةلباقم لوأا متصضخ
يف اريبك ازوف متققحو كلاملا

؟راصصنألا بايغ
باشسح ىلع اديج ازوف انققح حيحشص

ىنمت˘ن ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لاو ءادألا˘ب ةر˘كشسب دا˘ح˘تا
ي˘ه˘ن˘نو ه˘جو ل˘م˘كا ى˘ل˘ع ة˘˘ل˘˘شصاو˘˘م˘˘لا

.ةوقب انمشسوم
دبع نب يف بعللا نأا ىرت له

ةصسفانملاب مكل حمصسيصس كلاملا
؟باقلألا ىلع رثكأا

بعلم يف مشسوملا ةيادب ذنم انبعل ول
،ىلوألا ةبترملا يف انكل كلاملا دبع نب

ةمهم دج اطاقن انعيشض كيلع ىفخي ل
ةلحرم قÓطنا عم ةشصاخ يوÓمح يف
نم طاقنلا بلجن انيحشضا ثيح نةدوعلا

د˘ي˘ج ل˘كششب سضوا˘ف˘ت˘نو ا˘ن˘ناد˘ي˘م جرا˘خ
نيأا يوÓمح يف كلذ نم سسكعلا ىلعو
.تلداعتلاب ةدوعلا تاناهر لك انرشسخ

يف حاترم تنأا له ةحارصص لكب
؟بابصشلا تيب

مل مشسوملا اذه ةيفافششو ةحارشص لكب
يتلا غارفلا ةلحرم يف نأل احاترم نكأا

هابششا سضعب قئاقح تفششتكا اهب تررم
يف ىتحو يف اريثك اورثا نيذلا راشصنألا
بلاطم رشصانملا نأا دقتعا ،يئÓمز سضعب
هتدناشسمو قيرفلا فلخ فوقولا ةرورشضب
نا بجي لوقأا ل » اهيلع ةدايزلا » سسيلو
نم اناي˘حأا˘ف ط˘ق˘فو ع˘ي˘ج˘ششت˘لا˘ب او˘ف˘ت˘كي

يه رومألا هتاه لثم نل داقتنلا مهقح
.ةهجاولا ىلا انديعت يتلا

لخاد تÓتكت نع ثدحتي سضعبلا
؟كلذ نع لوقت اذام ةعومجملا

ل هنأا كل دكؤوأا انأاو عراشش مÓك اذه
يف ةمق نيبعÓلا عيمج ،تÓتكت دجوت
نم دحاو هنأاب كل دكؤوأاو ةيبرتلاو قÓخألا
اهعم تلمع يتلا تاعومجملا نشسحا نيب
قايشسنلا مدع رفانشسلا ىلع بجو ىدل

رثؤو˘ت ي˘ت˘لا تا˘عا˘ششلا ه˘تا˘ه ل˘ث˘م ف˘ل˘خ
.اهحورو ةعومجملا مثر رشسكتو
يف تعرصش له ،دقع ةياهن يف تنأا

؟كلبقتصسم يف ايدج ريكفتلا
ريدم عم مئاد لاشصتا يف انأاو ديكأاتلاب

سصخي ديدج يأا ثحابت لجأا نم ،يلامعأا
.ينلشصت يتلا سضورعلا

قافتلا يف تعرصش ةرادإلا
مت له ،زئاكرلا سضعب عم

؟كب لاصصتلا
.دعب لاشصتا يأا دجوي ل ةعاشسلا دحل

ام وهو ،ةيدولوملاب كتطبر فارطأا
يف كنم بصضغي سضعبلا لعج

؟ةيصضاملا ةرتفلا
،ةحشصلا نم هل سساشسأا ل ربخلا اذه

انأاو راشصنألا لبق نم ريثكلا هنع تعمشس
يأل دو˘جو ل د˘كؤوأاو ح˘شضوأا مو˘ي˘˘لا ا˘˘ن˘˘ه
ي˘ف حا˘تر˘م ا˘نأاو ة˘يدو˘لو˘م˘لا ي˘˘ف سضر˘˘ع
.يشس سسا يشسلا

سسا يصسلا يف ينÓعز ددجي مل نإا
؟هارنصس نيأا يصس

ه˘ي˘ف˘خ˘ي ا˘م يرد˘˘ن ل ... م˘˘ل˘˘عا ه˘˘ل˘˘لا
.بوتكملا

،ةيجيلخ ةبرجت سضوخ دوت له
؟تلاصصتلا سضعب كل نأاو ةصصاخ

بشسا˘˘ن˘˘م سضر˘˘ع˘˘لا نا˘˘ك اذإا ل ا˘˘م˘˘˘ل
.يتاحومطل

؟رفانصسلا ىلإا كتلاصسر
عم اوفقي نأا يه رفانشسلا ىلإا يتلاشسر

اودا˘ف˘ت˘يو ءار˘شضلاو ءار˘شسلا ي˘ف م˘ه˘ق˘ير˘ف
بعÓلا يف رثؤوت يتلا تاعاششإلا لقانت
حيحشص ،ناديملا جراخ هزيكرت لعجتو
نكلو راطإلا جراخ بعÓلا نوكي انايحأا

نزاو˘ت˘لا ةدا˘ع˘ت˘شسل ةد˘يد˘ع قر˘ط كا˘˘ن˘˘ه
يذلاو يهانتمÓلا معدلا اهنيب نم يتلاو
يف انلقث لكب يمرلا نع ثحبن انلعجي
.ناديملا

؟ةريخأا ةملك
راوحلا اذه ىلع ماششه يخأا اركشش

ىلا مئادلا مهفوقو ىلع رفانشسلل اركششو
ىنمتن امك ،يئÓمز بناج ىلاو يبناج
مشسوملا ءاهنا يف دادشسلاو قيرفلل قيفوتلا
ىنمتن امك ،ةيراق ةبترم انل نمشضي ةوقب
ةايحلا ةدوعب حمشسيو ءابولا اذه رثدني نأا
ى˘ل˘ع ا˘ن˘نأاو ة˘شصا˘خ ا˘هد˘ه˘ع ق˘با˘˘شس ى˘˘لا

.ليشضفلا رهششلا فراششم

سشامر ماصشه هرواح

راوحلا اذه يف انل تاحيرصصتب ءلدإلا يصس سسا يصسلا فوفصص يف قينألا عفادملا ينÓعز لصصاوي
يصسنرفلا بردملا دهع يف اروز هتصسم يتلا ةريطخلا تاماهتلا ىلإا ءزجلا اذه يف اقرطتم ،لوطملا

ىرخأا اطاقنو ةيروهمجلا سسأاكو ةيدنأÓل ةيبرعلا سسأاك نم لك ةراصسخ بابصسأا اذكو نافل سسينيد
.«مويلا مÓصسلا» ةلئصسأا ىلع بعÓلا ةبوجأا لÓخ نم اهنوفصشتكتصس

دهع ‘ ةÒطخ تاماهتا › اوهجو»:يــــــنÓعز
«ةندخوبب ةحاطإÓل ايبرع ةراضسÿا دمعتن ⁄و ناف’

ءوضس..مهعم تلماعت نيذلا ÚبردŸا نضسحأا نم ناف’»
«هدهع ‘ جئاتنلا يدرت ءارو طوغضضلا ةÌكو ظ◊ا

ولو انيلع تداز يوÓمح ةيضضرأا»
كلاŸا دبع نب ‘ ةيادبلا ذنم انبعل

«ةدايرلا ‘ مويلا انكل

يب لضصتت ⁄ ةرادإ’ا»
يتحار يق’ ايضصخضش..دعب

«قيرفلاو رفانضسلا عم

مامأا لهاضستلا»
انفلك ينيرحبلا قرÙا

«ايبرع ءاضصقإ’ا

هدرطب ببضستأ’ ءاطخأ’ا باكترا يدمعت يضسنرفلل تدكأا فارطأا»
«ةعاضش’ا ىلع درلل هعم يرانكلا فدهب يتحرفو ةنيطنضسق نم

ةيراق ةكراصشم ¤إا لوصصولا ةيناكمإا دكأاو طصسوتŸاب «يصس.سسا.يصسلا» مصسوم فصصو

«ةذوخ داقتنا مهتعاطتضساب نم ضصاضصتخ’ا لهأاو يوارق درط ‘ رامثتضس’ا نضسحن ⁄...ةيضساق ضسأاكلا ةراضسخ»



ةــــنصصرق

«ضساتلا» ةقفاوم ىلع لضص– ةيبابلا
ةرادإا نو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كت

دق ةم˘ل˘ع˘لا ة˘يدو˘لو˘م
بعÓ˘˘لا ع˘˘م تق˘˘ف˘˘تا
د˘ب˘ع سسا˘ب˘ع ق˘با˘شسلا
سصو˘شصخ˘˘ب كلا˘˘م˘˘لا
ديدشست ةيوشست ليجأات
ن˘م ي˘نا˘ث˘˘لا ر˘˘ط˘˘ششلا
ةيلاملا تاشضيو˘ع˘ت˘لا
ميتنشس راي˘ل˘م ة˘م˘ي˘ق˘ب
اق˘با˘شس ه˘لو˘شصح د˘ع˘ب

ىلوألا ة˘ع˘فد˘لا ى˘ل˘ع
نويلم005 ةم˘ي˘ق˘ب
اذ˘ه ي˘تأا˘يو م˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘شس
مل ام وهو انوروك سسوريف راششتنا ببشسب ةيشضايرلا تاطاششنلا عيمج ليجأات دعب قافتلا
.ةيرشسيوشسلا نازول يف اهرقم عقاولا ةيلودلا ةيشضايرلا ةمكحملا هشضراعت

مهروجأا ضصيلقت ىلع نوقفاوي تنانجات وبع’
عا˘˘˘˘˘فد ةرادإا تل˘˘˘˘˘˘شصو

ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘˘ع تنا˘˘˘ن˘˘˘جا˘˘˘ت
ى˘˘لا سشي˘˘عر˘˘ق سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا

ع˘˘˘م سشور˘˘˘ف˘˘˘م ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ط
سضر˘˘ع ثي˘˘ح هر˘˘شصا˘˘ن˘˘ع
سصيلقت ةي˘نا˘كمإا م˘ه˘ي˘ل˘ع
ن˘ير˘ه˘ششلا ي˘ف م˘ه˘˘ب˘˘تاور
لعج ام وهو ن˘ي˘ي˘شضا˘م˘لا

نوبي˘ج˘ت˘شسي و˘با˘ج ءا˘ق˘فر
ىلع اوعمجأا ثيح بلطلل

يف قيرفلا عشضو ةرورشض
ةشصاخ حيحشصلا قيرطلا

ل˘م˘ششت˘شس ةو˘˘ط˘˘خ˘˘لا نأاو
ي˘˘˘ف ىر˘˘˘خأا قر˘˘˘ف ا˘˘˘شضيأا
حيرشست يف ةيلحملا تاطلشسلا عجارت نأاو ةشصاخ ةبعشصلا ةيلاملا ةمزألا ببشسب ةلوطبلا
. يدانلا يف اريثك رثأا ةيشضايرلا قرفلا حلاشصل اقباشس اهتشصشصخ يتلا ةيلاملا تاناعإلا

فوختم ةروتضسم
للŸا نم

ي˘بر˘ع˘لا بور˘خ˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج برد˘م ر˘ب˘ع
للملا برشست لامتحا نم هقلق نع ةروتشسم
تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ءار˘ج ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا سسو˘˘ف˘˘ن ى˘˘لإا
ةمزÓلا تاينا˘كمإلا ر˘فو˘ت مد˘عو ة˘يدر˘ف˘لا
رجحلا ببشسب هريفاذحب جمانربلا قيبطتل
قفارملاو تاعاقلا قلغو ةهج نم يحشصلا
نع هديكأات مغر ىرخأا ةهج نم ةيشضايرلا
يف مهنواهت مدعو هلابششأا ةيفارتحا يف هتقث
عبتتملا نأاو ةشصاخ ةيمويلا نيرامتلا ءارجإا
ل˘م˘ع˘لا ن˘م ن˘ق˘ي˘ت˘ي ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا تا˘ي˘مو˘ي˘˘ل
. نوبعÓلا هب موقي يذلا بوؤودلا

ضسا يضسلا ةرادإا
جرح ‘ يضس

ي˘˘˘شضا˘˘˘ير˘˘˘لا يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا ةرادإا تف˘˘˘˘شسأا˘˘˘˘ت
يف فارطألا سضعب عور˘ششل ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق˘لا
نأاو ةشصاخ قيرفلا تاقفشص ىلع سشيوششتلا
لعج ني˘ب˘عÓ˘لا سضع˘ب ع˘م ا˘ه˘قا˘ف˘تا نÓ˘عإا
د˘شصق م˘ه˘ع˘م تلا˘شصتا ير˘˘ج˘˘ي سضع˘˘ب˘˘لا
مهأا لعلو ةروشضخلل عيقوتلا نم مهريذحت

نبا دجن تايشضرفلا هذه ىلا سضرعت بعل
سضعب تلقن ثيح روث ينب بعلو بونجلا
فر˘ط ن˘م زاز˘ت˘با ى˘لا ه˘شضر˘ع˘ت ردا˘شصم˘˘لا
وهو ةقفشصلا يف اهشسفن لاخدا ديرت فارطا

.ةروشضخلل همامشضنا لقرعي دق ام

يرضصŸا دا–إ’ا
فضصلا لخدي

طاقشسإا  مدقلا ةركل يرشصملا داحتإلا نلعأا
ةيادب نييرئازجلا نيبعÓلا ىلع يبنجأا ةفشص
نع ردشص نايب رخآا دعب مداقلا مشسوملا نم
ى˘ت˘لا ،ر˘شصم ي˘ف ى˘˘لولا ة˘˘يور˘˘كلا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا
بادتنإا يف قحلا هل قيرف لك نأا تحشضوأا
ةفاشضإلاب ىشصقأا دحك بناجأا نيبعل ةعبرأا
لإا ،نيبعل ةشسمخ عومجمب  يبرع بعل ىلإا
ةلماع˘م˘ب ل˘ما˘ع˘ي Ó˘ث˘م ير˘ئاز˘ج˘لا بعÓ˘لا نأا
ي˘تأا˘تو ،ي˘ب˘ن˘جأا˘ك سسي˘لو ير˘˘شصم˘˘لا بعÓ˘˘لا

يشسنوتلا هريظن دعب يرشصملا داحتإلا ةوطخ
ةفشصبو ،ءارجإلا ليعفت يف لولا ناك يذلا
ن˘ع «ي˘ب˘ن˘جألا» ة˘ف˘شص ءا˘غ˘لإا˘ب ما˘ق ن˘يا ع˘شسوا

نم ريثكلا حبشصتل ايقيرفإا لامشش لود يبعل
نييئازجلا نم ديدعلا مشضت ةيشسنوتلا قرفلا

هعومجم ام مشضي يذلا يشسنوتلا يجرتلا لثم
. نييرئازج نيفرتحم ةعبشس

Êاوضسلا قيرف
ةيŸاعلا نع ثحبي

يناشسملتلا يناوشسلا مجن قيرف قلأات مدعب
يلحملا ىوتشسملا ىلع «غنيشسكوب كيكلا»ـل
سسي˘ئر ر˘شصي ،ا˘ب˘ق˘ل07 د˘شصحو ي˘ق˘ير˘˘فلاو
دادعتلا لظ يف ،ةيملاعلا غولب ىلع يدانلا
،مهكل˘ت˘م˘ي ن˘يذ˘لا ن˘ي˘عرا˘شصم˘لا ن˘م ز˘ي˘م˘م˘لا

عم ثيدحلا ددشصب هنأا يدانلا سسيئر حشضوأاو
يف ةكراششملا وحن قيرطلا د˘ي˘ه˘م˘ت˘ل ر˘ي˘جا˘ن˘م
يف نحن »:ددشصلا اذهب لاقو ةيلودلا ةشسفانملا
فلملا اذ˘ه˘ب ل˘ف˘كت˘ل˘ل ر˘ي˘جا˘ن˘م ع˘م تلا˘شصتا

انيعراشصم نم ددع ديب ذخألا يف انتدعاشسمو
ة˘ي˘لود˘لا تا˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ر˘ب˘كأا وأا ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا ى˘لإا
.«غنيشسكوب كيكلل

qarsana@essalamonline.com
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ةلقرو ‘ ةيضضايرلا ةرضسأ’ا يزعي ريزولا
بابششلا ريزو يدلاخ يلع ديشس لشسرأا

موحرملا ةلئاعل ةيزعت ةلاشسر ةشضايرلاو
ةشضايرلاو بابششلا ريدم ةنوحتشش ركبوبأا
ةينملا هتفاو يذلا ،ةلقرو ةيلول قباشسلا
ةلاشسر رششنب ريزولا ماق نيأا نيموي لبف
ي˘ف ة˘ي˘م˘شسر˘لا ه˘ت˘ح˘ف˘˘شص ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘يز˘˘ع˘˘ت
غلابب تيقلت »: اهيف  ءاج يتلاو كوبشسيفلا
هنوتحشش ركبوبأا ةافو أابن ىشسألاو نزحلا

،«ةلقرو ةيلول ةشضايرلاو بابششلا ريدم
عاطق دقفي هنوتحشش ل˘ي˘حر˘ب »:ف˘ي˘شضي˘ل
ةر˘ي˘خ ن˘م اد˘˘حاو ة˘˘شضا˘˘ير˘˘لاو با˘˘ب˘˘ششلا
هنطو ةمدخ يف هتايح ىنفأا يذلا هتاراطإا
يف محر˘ت˘ي˘ل «راد˘ت˘قاو سصÓ˘خإاو ةءا˘ف˘كب
هنماشضت ادكؤوم ديقفلا حور ىلع ريخألا

. مهباشصم يف ديقفلا ةلئاع عم
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ةلوطبلا فانئتضسإ’ فافلا لولح ىدحإا ةيناŸأ’ا ةÿÈا
مÓعإلاب فل˘كم˘لا دو˘ب˘ع يا˘ب ح˘لا˘شص د˘كأا

فافلا نأا مدقلا ةركل ةيرئارجلا ةيداحتإلا ىدل
يرئازجلا يلودلا رومطم ميرك عم تقفتا
ام فانئتشسإا ىلع اهتدعاشسم لجأا نم قباشسلا
لوؤوشسم فاشضأاو ،مشسوملا تايرابم نم ىقبت
بعل ع˘م ل˘شصاو˘ت ه˘نأا فا˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف مÓ˘˘عإلا
ايلاح لمعي يذلاو قبشسألا ينطولا بختنلا
لجا نم يناملألا نزوكرفيل نرياب يدان يف
قرط˘لاو بي˘لا˘شسألا ن˘ع تا˘حور˘ششلا م˘يد˘ق˘ت
ىلإا ةدوعلل ةيناملألا ةيدنألا اهدمتعت يتلا
سصرحل عجار اذهو ،ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لا تا˘ب˘يرد˘ت˘لا
ة˘ب˘شسا˘ن˘م ة˘غ˘ي˘شص دا˘˘ج˘˘يإا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تإلا

نيبعÓلا ةمÓشس فدهب مشسوملا فانئتشسإل
لو˘˘ق بشسح قر˘˘ف˘˘لا تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا د˘˘ي˘˘ششر˘˘تو
.ثدحتملا
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ةÓضصلا تيقاوم

مداقلا وتاكريملا يف انيتنوريف تاططخم نمضض ضسراف دمحم^
مضسوملا اذه انيتنرويف تاقفضص أاوضسأا نمضض لازغ^

ةلاضسرب ثعبي ةتيضش
دكؤويو يضضاملب ـل ةرفضشم

ةداعتضس’ هتيزهاج
رضضÿا عم هناكم

جÈلا يلهأا ةيناكمإا دكأاو طصسوتŸاب «يصس.صسا.يصسلا» مصسوم فصصوفيطصس قافو
ةيراق ةكراصشم ¤ا لوصصولا

تاماهتا › اوهجو»: ÓÊعز
دمعتن ⁄و ناف’ دهع ‘ ةÒطخ

 ةندخوبب ةحاطإÓل ايبرع ةراضسÿا

 فده201 ديضصرب5ـلا زكرملا لتحا بلحد

ديدضست ‘ ركفي يدامح نب
ضصيلقتل حنŸا ضضعب

ÚبعÓلا طوغضض

ءامصسألا صضعب ةداعتصسل لمعت فارطأا

نوضضفري ةيافلح نم نوبرقم
مضسوملا ةياهن هليحر

ةبيكرت يف ناكم زجح ةمهم
ةلهصس نوكت نل ايقيرفإا لاطبأا
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ايتصسابو نايتإا تناصس عم افده341 نود

برعلا نيفادهلا لضضفأا ةفاضصو يف يفولخم
ىربكلا ةيبوروأ’ا تايرودلا يف نييخيراتلا


