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 هنأا تدكأاو ناسضمر مايسص ةرورسض ىلع تددسش
:ءاتفإÓل ةيرازولا ةنجللا ،«انوروك» ـب هل ةقÓع ’

فيكلإ نم غلك721 زجح
ناشسملت يف ودبشسب جلاعملإ

50صص

8308-2111 NSSI moc.enilnomalasse.www rf.oohay@malasselanruoJ 1441 نابعسش82ـل قفاوملا0202 ليرفأا12ءاثÓثلا 4272ددعلا Gdãªø: 51Oêةعباسسلا ةنسسلا

ةسسايسسلا ذيفنتو دادعإا اهزربأا ماهم ةدعب علطسضت
ت’اجملا لك يف يلودلا نواعتلل ةينطولا

صسيار دارم رئب ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو
«تاعاسشإ’ا» ـب عوسضوملا لوح راثي ام فسصو

تاسشاعملاو روجأ’ا بسص عم انمازت
ناسضمر رهسش لولح بارتقاو

لمعلإ تيقإوم ديدمت
ةفشصب ديربلإ بتاكم يف
ماــيأإ5 ةدمل ةيئانثتشسإ

40 صص

اناك نيسصخسش ةزوحب اسسولهم اسصرق5572 طبسض
ةملاق ةنيدم طسسو اهجيورت ددسصب

لÓخإ’او رهمجتلا ىلع اسضرح نيسصخسش فيقوت
ةليسسملاب «كوبسسيافلا» ربع ماعلا ماظنلاب

ةيروهمجلا صسيئر فارسشإا تحت ءارزولا صسلجم تارارق تنمث

وعدت ذيمÓتلإ ءايلوأإ ةمظنم
تإوطخ ميدقت ىلإإ ةرإزولإ
ءايلوأ’إ نع فيفختلل ةديدج

40صص

ةيروهمجلا ليكو ،لحكل يحتف دكأا
صسيار دار˘˘˘م ر˘˘˘ئ˘˘˘ب ة˘˘˘م˘˘˘˘ك˘˘˘˘ح˘˘˘˘م ىد˘˘˘˘ل
تا˘با˘سصإا ل˘ي˘ج˘سست مد˘ع ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘˘ب
،نيجاسسملا طسسو «انوروك» صسوريفب
را˘ب˘خأا ن˘م ه˘لواد˘ت م˘ت˘ي ا˘˘م ار˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م
در˘ج˘م عو˘سضو˘م˘˘لا لو˘˘ح تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘مو
.ةحسصلا نم اهل صساسسأا ’ تاعاسشإا

حيوإرتلإ ةÓشص»
«توـــــيبلإ يــف

40 صص

 ركبملا فسشكلا يف ةمهاسسملل
«انوروك» ـب ةباسصإ’ا ت’اح نع

دـــهعم ةــكبشش عــيشسوت
قطانم لك ةيطغتل روتشساب

اـــــبيرق نــــــــطولإ

50صص

«يلزانت ىحنم يف انوروكب تايفولإ ددع» :ةحشصلإ ريزو
40 صصةزكرملا ةيانعلاب نودجاوتي طقف اسضيرم04 نإا لاق

دـــمحم بشصني نوــــبت صسيئرلإ
ةلاكولل اماع إريدم حابشصم قيفشش
يــلودلإ نواــعتلل ةــــيرئإزجلإ

30صص

«انوروك» ـب تاباشصإإ ’
نيجاشسملإ طشسو

30 صص

تاــي’و قرـغُت عيبرلإ راـــطمأإ
نطولا ربع يسشاوملا تارسشع قوفنو لزانملا صضعبل هايملا برسستو ةيئزج تارايهنا

 صسبحلإ صصـــــخشش عإدــــيإإ
رشضت تاعاششإإ رششن ةيشضق يف
نإرهوب ةينطولإ ةحلشصملاب

40صص
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ةـــــظحÓم
روشصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لشصت يتلا

اهباحشصأا ¤إا درت ’
 ترششن ءاوشس
رششنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
إونئمطإإ

تاد˘حو ف˘ل˘ت˘خ˘م ه˘ي˘ف فر˘ع˘ت تقو ي˘ف
نم اريبك لابقإا نطولا ربع رئازجلا ديرب

ئجافم رارق يأا نم افوخ نينطاوملا فرط
نم اطايت˘حاو ،ة˘ه˘ج ن˘م ا˘ه˘ق˘ل˘غ˘ب ي˘سضق˘ي
،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م ة˘لو˘ي˘سسلا ذا˘ف˘ن ة˘ي˘نا˘كمإا

اه˘ن˘ئا˘بز ر˘ئاز˘ج˘لا د˘ير˘ب ة˘سسسسؤو˘م تنأا˘م˘ط
تا˘مد˘خ˘لا م˘يد˘ق˘ت ة˘˘يرار˘˘م˘˘ت˘˘سسا تد˘˘كأاو
عيزو˘ت رار˘م˘ت˘سسا ع˘م ة˘ي˘لا˘م˘لاو ة˘يد˘ير˘ب˘لا
ة˘ي˘ب˘هذ˘لا ة˘قا˘ط˘ب˘لاو ة˘يد˘ير˘ب˘لا كو˘˘كسصلا

.اهب قلعتملا يرسسلا زمرلاو

قيزر ملعي له
! .. ء’ؤوهب

نويزا˘ه˘ت˘نلا ،ةدا˘ع˘لا ه˘ي˘ل˘ع تر˘ج ا˘م˘ك
ةسصرف ةيأا نوتو˘ف˘ي ل ر˘ي˘م˘سضلا و˘م˘يد˘عو
قر˘ط˘لا ى˘ت˘سشب ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا لاو˘˘مأا به˘˘ن˘˘ل
هيف تزجع يذلا تقولا يفف ،لئاسسولاو
دسض حاقل داجيإا يف ملاعلا تاربتخم ىربك
«ن˘ي˘نا˘ج˘م˘˘لا» سضع˘˘ب م˘˘ه ا˘˘ه ،«ا˘˘نورو˘˘ك»
نطولا ربع قاو˘سسألا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب نو˘جور˘ي
رد˘سصم˘لا ة˘لو˘ه˘ج˘م ة˘ي˘ب˘سشع تا˘˘ط˘˘ل˘˘خ˘˘ل
زاهج ةيوقتل ةلاعف اه˘نأا ى˘ل˘ع ة˘ب˘ي˘كر˘ت˘لاو
ىلع ،كاتفلا ءابولا اذهل يدسصتلاو ةعانملا

يبعسشلا قوسسلا يف يف ثدحي ام رارغ
ام رعسس غلب نيأا ،ةمسصاعلا يف حارج سشابل
جد0052 ،«ةيرحسسلا تاطلخلا» ـب ىمسسي
 .؟.. ءلؤوه قيزر ريزولا لجنم لاطي لهف ..

ماهت’إ صصفق يف ةفاقثلإ ةرإزو

وبأا يحتف ينميلا يفحسصلاو رعاسشلا بلاط
لجأا نم لخدتلاب ،هدÓب يف ةفاقثلا ةرازو ،رسصنلا

مسسل اندÓب يف ةفاقثلا ةرازو «ةقرسس» هامسسأا ام
ةكيلم لوألا سسمأا تنلعأا يتلا ،«تاحايزنإا» هتلجم
،اهل ددع لوأا قÓطإا نع ،ةفاقثلا ةريزو ،ةدود نب
،«كوبسسيافلا» يف هتحفسص ىلع ينعملا بتكو
ردسصت ةير˘ئاز˘ج˘لا ة˘فا˘ق˘ث˘لا ةرازو نأا˘ب تأا˘جا˘ف˘ت»
يتلا يتلجم ناونع وهو ،تاحايزنإا مسسإاب ةلجم
نأا مأا قح ىلع لجرلا لهف ،«0102 يف اهتردسصأا
.؟.. ريغ ل ءاعدإا درجمب قلعتي رمألا

نومواقم برعلإ له
؟.. «انوروك» ـل

يف نيي˘ثارو˘لا ن˘ي˘سسد˘ن˘ه˘م˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج تر˘سشن
ر˘سسف˘ي ،ة˘سسارد˘˘لا د˘˘ي˘˘ق ثح˘˘ب ن˘˘م اءز˘˘ج ،ندرألا

سسكعب «نوروك» سسوريفل برعلا ماسسجأا ةمواقم
،ةدوف يزمر ةيعمجلا سسيئر لاقو ،ةيبرغلا لودلا
ي˘ف ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ة˘ح˘ف˘سص ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘سشن نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف
برع ىلع مÓسسو درب انوروك نإا» ،«كوبسسيفلا»
نو˘كل˘ت˘م˘ي م˘ه˘نأا زر˘بأا ن˘يذ˘لا ،«ط˘سسوألا قر˘˘سشلا

SPNS scitenegلا˘˘˘كسشأا ي˘˘˘ف دد˘˘˘ع˘˘˘ت
editoelcun-elgniS «درفنملا دياتو˘ي˘ل˘كو˘ن˘لا»

msihpromylopا˘ي˘سسآا قر˘سش ن˘ع ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘ي
ة˘موا˘ق˘م ن˘م م˘ه˘ما˘سسجأا ن˘كم˘ي يذ˘لاو ،ا˘بوروأاو
ةيوئرلا ةيلخلا نأا حسضوأاو ،ةلوهسس لكب سسوريفلا
«ЕCA 2» كلتمت طسسوألا قرسشلا برع ىدل
تاعمتجمل ةبسسنلا˘ب0001 ى˘لإا1 ةب˘سسن˘ب ل˘قأا
ـلا ى˘ل˘ع ج˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لا بسسح ا˘˘بوروأاو ا˘˘ي˘˘سسآا قر˘˘سش
«scitamrofnioIB»،دمت˘ع˘ي سسور˘ي˘ف˘لا نأا يأا
ةيلخلا حطسس ى˘ل˘ع ةدو˘جو˘م تÓ˘ب˘ق˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
.«ECA 2» ةيوئرلا

qarsana@essalamonline.com
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؟ ةموكح اي Òشسفت نم له
تار˘˘˘ئا˘˘˘ط˘˘˘لا ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت تقو ي˘˘˘˘ف

ةدايق هيلع ركسشت دهج يف ةيركسسعلا
ةلئاه تايمك لقن ،سشيجلا ةسسسسؤوم
ةياقولا لئاسسوو ةيبطلا تادعملا نم
،ن˘ي˘سصلا ن˘م ة˘مدا˘ق˘لا «ا˘نورو˘ك» ن˘م
ر˘يزو˘لا ن˘م ل˘ك ل˘سصاو˘˘ي تقو ي˘˘فو
ر˘˘˘يزو ،د˘˘˘يزو˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘بو ،دار˘˘˘˘ج ،لوألا
سضي˘بألا سشي˘ج˘˘لا ة˘˘نأا˘˘م˘˘ط ،ة˘˘ح˘˘سصلا
لسصاوي ،ةمزÓلا تادعملا لك ريفوتب
ىوتسسم ىلع ةحسصلا عاطق وبسستنم
،ن˘طو˘لا ر˘ب˘ع تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا سضع˘˘ب
ل˘ئا˘سسو با˘ي˘غ˘ب اد˘يد˘ن˘˘ت جا˘˘ج˘˘ت˘˘حلا
ىلع ،كاتفلا «91‐ديفوك» نم ةياقولا

يف ةيجاجتحا ةفقو اومظن نيذلا ،ةمسصاعلاب اسشاب ىفطسصم ىفسشتسسمب سسمأا لوأا ثدح ام رارغ
.؟.. ريسسفت نم لهف .. ةياقولا تلدب ريفوتب ةبلاطملل مخسضلا يحسصلا لكيهلا اذه ةحاب

! .. نويلŸإ ةنتف

فنتكي يذلا سضومغلا ببسسب ةبخاسص ةيبعسش تاجاجتحا ةجوم يف نطولا تايدلب لج تقرغ
نيزوعملا ةدئافل ،نوبت سسيئرلا اهرقأا يتلا جد00001 ةحنم ىلع لوسصحلا طورسشو ةيفيك
وهو ،اهقحتسست يتلا تائفلا ديدحت ةرورسضب نونطاوملا بلاطو ،كرابملا ناسضمر رهسشل ابسسحت
يتلا ةناعإلا هذه فنتكي يذلا سضومغلا مجح نم داز ام ،هيلع ةباجإلا نع رايمألا زجع ام
ثدح امك «ةفيرعملا» ـب اهعيزوت نع رابخأا جاور ،ةلب نيطلا داز امو ،ةمقن ىلإا ةمعن نم تلوحت
 .ارخؤوم تعزو يتلا نماسضتلا ةفق عم

؟.. إذه لقعي له
ةي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا بلا˘ط˘ت ا˘م˘ن˘ي˘ب

اهترداغم مدعو مهتويب مازتلا نينطاوملا
مازتللا راطإا يف ىوسصقلا ةرورسضلل لإا
سسوريف يسشفت حب˘كل ر˘ج˘ح˘لا تاءار˘جإا˘ب
ترايت ةيلوب ناكسس رطسضإا ،«انوروك»
يذلا ءاملا نع اثحب نيهركم جورخلا ىلإا

ديفوك» ةمزأا ةزع يف مهتايفنح نع باغ
ي˘ت˘لا ة˘ي˘م˘كلا ى˘ت˘ح اود˘ج˘˘ي م˘˘لو ،«91‐
ةعانسش مغرو ،مامحلا لوخدب مهل حمسست
نأا ّلإا ،نيينعم˘لا ةا˘نا˘ع˘م م˘ج˘حو ع˘سضو˘لا
ىلإا انكاسس كرحت مل ةيلحملا تاطلسسلا

.! .. رطسسألا هذه ةباتك ةياغ

! .. اهعانشص دحأإ عدوت ةمشسبلإ
،سشت˘يد ن˘ي˘˘ج سسمأا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل ي˘˘فو˘˘ت

موت» ةكرحتملا موسسرلا مÓفأا جرخم
يف ،اماع59 زهان رمع نع ،«يريجو
لوؤوسسم ي˘كير˘مألا نا˘كو ،كي˘سشت˘لا

اذ˘ه ن˘م ة˘ق˘ل˘ح21 ن˘م ر˘˘ث˘˘كأا ن˘˘ع
كحسضأا يذلا ينوتركلا لسسلسسملا
زاف اميف ،ةفلتخم لايجأا ربع نييÓملا
مليف لسضفأا نع «راكسسوأا» ةزئاجب
،1691 ماع ريسصق ةكرحتم موسسر
نع رودي يذلا ،«ورنوم» همليف نع
أاطخلا قيرط نع ريتخا ريغسص ىتف
.سشيجلل مامسضنÓل



watan@essalamonline.com
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ة˘˘˘˘سسا˘˘˘˘ئر تر˘˘˘˘˘كذو اذ˘˘˘˘˘ه
ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ،ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا
ناك ،نوبت سسيئرلا نأا ،سسمأا
ةلاكولا سسيسسأات نع نلعأا دق
داحتإلا ةمق لÓخ هتملك يف
9 موي ابابأا سسيدأاب يقيرفإلا
ترا˘سشأاو ،ي˘سضا˘م˘لا ير˘ف˘ي˘ف
علط˘سضت ة˘ئ˘ي˘ه˘لا هذ˘ه نأا ى˘لإا
اهزربأا ،ما˘ه˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا˘ب
ذيفنتو دادعإا يف ةكراسشملا
نواعتل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘سسا˘ي˘سسلا
لا˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘لود˘˘˘˘˘لا
ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جإلاو يدا˘˘سصت˘˘قإلا

ينيدلاو يفاقثلاو يناسسنإلاو
،ينقتلاو يملعلاو يوبرتلاو
تاءا˘ف˘كلا ف˘ي˘ظو˘ت ة˘ي˘قر˘˘تو
Óسضف ،جراخلا يف ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ع˘˘م تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا ة˘˘ما˘˘قإا ن˘˘˘ع
لاجرو ةيمل˘ع˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا
ي˘ف ن˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا لا˘˘م˘˘عألا

ر˘يو˘ط˘ت بنا˘ج ى˘لإا ،جرا˘˘خ˘˘لا
تائيهلا عم نواعتلا تاقÓع
زاجنإا اذكو ،ةلثامملا ةيبنجألا
ة˘˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘˘˘˘سسارد

لا˘ج˘م ي˘ف ة˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘سسإلا
.اهسصسصخت

د˘م˘ح˘م نأا ،ر˘كذ˘لا˘ب ر˘˘يد˘˘ج
ىلع زئاحلا ،حاب˘سصم ق˘ي˘ف˘سش

˘مو˘ل˘ع˘لا ي˘ف هارو˘ت˘˘كد ة˘˘جرد
،رئازجلا ةعما˘ج˘ب ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا
ي˘ف تا˘ي˘لوؤو˘سسم ةد˘ع د˘ل˘˘ق˘˘ت
ةءافك نع اهلÓخ نابأا ،ةلودلا

ى˘ل˘ع نو˘كي˘ل ه˘ت˘لو˘خ ة˘ي˘لا˘ع
ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا سسأار
.يلودلا نواعتلل

ت’اجملا لك يف يلودلا نواعتلل ةينطولا ةسسايسسلا ذيفنتو دادعإا اهزربأا ماهم ةدعب علطسضت

يلودلإ نواعتلل ةيرئإزجلإ ةلاكولل اماع إريدم حابشصم قيفشش دمحم بشصني نوبت صسيئرلإ

ر.نوراه

نواعتلل ةيرئازجلا ةلاكولل اماع اريدم ،حابسصم قيفسش دمحم ،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا صسيئر صسمأا بّسصن
.يسسائر موسسرم بجومب تئسشنأا يتلا ،ةيمنتلاو نماسضتلا لجأا نم يلودلا

«انوروك» ءابو ةهباجمل ةيتايلمعلا ططخلا ذيفنتل يطرسش فلأا081 نم ديزأا ريخسست

يحشصلإ رجحلإ تإءإرجإإ قيبطت يف ينطولإ نمأ’إ «ةيفإرتحإ» ـب ديششي ةيلخإدلإ ريزو
ىدل ةيروهمجلا ليكو
صسيار دارم رئب ةمكحم

لوح راثي ام فسصو
«تاعاسشإ’ا» ـب عوسضوملا

«انوروك» ـب تاباشصإإ ’
نيجاشسملإ طشسو

ليكو ،لحكل يحتف دكأا
رئب ةمكحم ىدل ةيروهمجلا

مدع ،ةمسصاعلاب صسيار دارم
صسوريفب تاباسصإا ليجسست
،نيجاسسملا طسسو «انوروك»
نم هلوادت متي ام اربتعم
لوح تامولعمو رابخأا
’ تاعاسشإا درجم عوسضوملا
.ةحسصلا نم اهل صساسسأا
،هتاذ ةيروهمجلا ليكو حسضوأا

اهطسشن ةيفحسص ةودن لÓخ
،لامك رابخ ةقفر ةفسصانم

«IRB» ةطرسشلا ديمع
عئاقو نأا ،ةمسصاعلا رئازجلاب
يئازج عباط تاذ ةيسضقلا

تاعئاسشو رابخأاب قلعتت
تاسصنم ربع رسشنت ةطولغم
نم ،يعامتج’ا لسصاوتلا
،ةلودلا نمأاب صساسسملا اهنأاسش
لحم تناك ةعقاولا نأاب ركذو
مت ،ةيئاسضق تايرحت
ةحفاكم ةئيهب ةناعتسس’ا
ةيوه ديدحتل مئارجلا
ةحفسص بحاسص صصخسشلا
رسشنب ماق يذلا «كوبسسيافلا»
تايطعملا» لاقو ،ةعاسشإ’ا
لعافلا فيقوتب ديفت ةيلوأ’ا

ربع باسسحلا لمعتسسم
رمأ’ا قلعتيو ،كوبسسيفلا

يهو ءانجسسلا ءابرقأا دحأاب
تاي’و دحأاب نطقت ةأارما
ةينعملا تماق ثيح ،بونجلا

ةكربفم تامولعم رسشنب
.«ةبذاك رابخأاو
نأا ىلإا ،ثدحتملا راسشأا امك
ريثأاتلل فدهت تناك ةيلمعلا
،ةيباقعلا ةموظنملا نع ابلسس
تقلطنا تايرحتلا نأا زربأاو
تهتنإاو ،يراجلا ليرفأا50 موي
ةحفسصلا بحاسص ديدحتب
،ةدودحم دج لاجآا يف كلذو
ةفلاسسلا ةينعملا نأا دكأاو
ةناهإا ةمهتب مَكاحتسس ركذلا

لÓخإ’او ،ةيماظن ةئيه
.ماعلا ماظنلاب

ـه.داوج

ر˘يزو ،دو˘ج˘ل˘ب لا˘م˘ك دا˘سشأا
ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا

ةيفارتحإاب ،ةينارمعلا ةئيهتلاو
ق˘ي˘ب˘ط˘ت ي˘ف ن˘مألا ح˘لا˘˘سصم
ي˘ح˘˘سصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا تاءار˘˘جإا

،ي˘ن˘طو˘لا ىو˘ت˘˘سسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ةيادبلا ذنم تناك اهنأا ازربم
ى˘˘˘˘˘لوألا فو˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘سصلا ي˘˘˘˘˘ف
ءا˘˘بو را˘˘سشت˘˘نا ة˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘كم˘˘˘ل
.«انوروك»

ي˘˘˘˘ف ،ر˘˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘˘سضوأا
اهب ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت

سسمأا ه˘˘ترا˘˘يز سشما˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع
ن˘˘˘مألا ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سصم ر˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘ل
رئازجلا ةيلو نمأل يمومعلا
ا˘˘˘قو˘˘˘فر˘˘˘م ،راوز˘˘˘˘لا با˘˘˘˘ب˘˘˘˘ب
ماعلا ريدملا ،ةفيلخ يسسينوأاب
تاو˘ق نأا ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ن˘˘مأÓ˘˘ل
تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا تق˘˘˘فار ،ن˘˘˘مألا
تÓ˘م˘ح˘لا ي˘ف ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
تÓئاعلا ءÓجإاو ةينماسضتلا
اهنأا دكأاو ،جراخلا يف ةقلاعلا
ر˘ج˘ح˘لا سضر˘˘ف ي˘˘ف م˘˘ها˘˘سست
نودو ة˘ي˘فار˘ت˘حا˘˘ب ي˘˘ح˘˘سصلا
يف ادكؤوم ،فنعلا لامعتسسا

هعاطق دادعتسسا ددسصلا اذه
نم تايناكمإلا لك ريخسستل
ةطر˘سشلا كل˘سس ة˘ق˘فار˘م ل˘جأا
ل˘ي˘˘ب˘˘ن ل˘˘م˘˘ع˘˘ب مو˘˘ق˘˘ي يذ˘˘لا

اذ˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ت كلذو ،ف˘˘˘ير˘˘˘سشو
،ةيروهمجلا سسيئر تاميلعتل
نمألا ةرسسأا ة˘ق˘فار˘م˘ب ار˘كذ˘م
كارحلل ةيسضاملا ةنسسلا لÓخ
ي˘˘˘هو» لا˘˘˘˘قو ،ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع˘˘˘˘سشلا
.«ملاعلا ترهبأا يتلا ةقفارملا

ر˘يد˘م ف˘˘سشك ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
بقار˘˘م ،ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘˘مألا
نأا ،ي˘ل˘يا˘ن ى˘سسي˘ع ة˘˘طر˘˘سشلا
ترخسس ينطولا نمألا ةدايق
يطرسش فلأا081 نع ديزي ام
ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ل بتر˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب
ةيمارلا ةيتاي˘ل˘م˘ع˘لا ط˘ط˘خ˘لا
ءا˘بو را˘سشت˘نا ة˘ه˘˘با˘˘ج˘˘م ى˘˘لإا
ة˘م˘ل˘ك ي˘ف لا˘قو ،«ا˘نورو˘˘ك»

،ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ر˘يزو ما˘مأا ا˘ها˘ق˘لأا
تدعأا ينطولا نمألا ةدايق»
تاءار˘جإلا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت را˘˘طإا ي˘˘ف
دحلا ىلإا ة˘ي˘مار˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لاو
،ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو ي˘˘سشف˘˘ت ن˘˘م
نم تنكم ةيتاي˘ل˘م˘ع ا˘ط˘ط˘خ
ة˘˘˘يرو˘˘˘ف˘˘˘لا ة˘˘˘با˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسإلا

تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘م˘˘ئÓ˘˘م˘˘لاو
ثي˘ح ،ة˘ي˘˘ن˘˘مألاو ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا

ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ة˘˘ئ˘˘ب˘˘ع˘˘ت˘˘لا تسسم
ةم˘عد˘م ة˘ط˘سشن˘لا ح˘لا˘سصم˘لا
Óسضف ةل˘كسشم˘لا تاد˘حو˘لا˘ب

ين˘ق˘ت˘لا م˘عد˘لا ح˘لا˘سصم ن˘ع
ة˘ي˘ل˘˘عا˘˘ف نا˘˘م˘˘سضل يرادإلاو
،ةمدخلا رار˘م˘ت˘سساو ج˘ئا˘ت˘ن˘لا

دينجت سضرغلا اذهل مت ثيح
يطرسش فلأا081 نع ديزي ام
را˘سشأاو ،«بتر˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب
ماحقإا مت هنأا ىلإا ،ثدحتملا

ى˘˘˘ت˘˘˘سش ي˘˘˘ف تاو˘˘˘ق˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
ى˘ل˘ع ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ي˘فو ،ي˘ن˘˘طو˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا

ظ˘ف˘ح تاد˘˘حو م˘˘ه˘˘ت˘˘مد˘˘ق˘˘م
بئاتكو ،ةدحو06 ـب ماظنلا
،ةبيتك33 عير˘سسلا ل˘خد˘ت˘لا
ة˘طر˘سشل˘ل ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا قر˘˘ف˘˘لا
،ةقرف291 ـب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘˘لا
تاو˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘˘ع Ó˘˘˘˘˘˘˘سضف
ة˘برا˘ح˘م ي˘ف ة˘سصسصخ˘ت˘م˘˘لا
،ا˘ه˘لا˘˘كسشأا ل˘˘كب ة˘˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لا

داوم˘لا˘ب ة˘برا˘سضم˘لا ا˘م˘ي˘سسل
كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘˘سسإلا تاذ ة˘˘˘ي˘˘˘لوألا
.ريهطتلا داومو عسساولا

نأا ،ي˘˘ل˘˘يا˘˘ن ح˘˘سضوأا ا˘˘˘م˘˘˘ك
ةد˘ئا˘˘سسلا ة˘˘لا˘˘ح˘˘لا ة˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط
ةبكاوم تبلطت اهتايسضتقمو
يوعوتلا طاسشنلا اهيلع بلغ
فلتخم هاجتا ي˘سسي˘سسح˘ت˘لاو
تدسسج˘ت ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ح˘ئار˘سش
ري˘ه˘ط˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع لÓ˘خ ن˘م
1851 ـب ترد˘˘˘˘ق ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘سساو
ةنحاسش05 ريخسستبو ةيلمع
،عراوسشلا ميقعتل هايملا خسض
،تا˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لاو ءا˘˘˘ي˘˘˘حألاو

تارايسس لÓغتسسا نع Óسضف
تاءاد˘ن ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت˘˘ل ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا

ن˘ع ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل ح˘˘ئا˘˘سصنو
تو˘˘سصلا تار˘˘ب˘˘كم ق˘˘ير˘˘˘ط
ج˘مار˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘لاو
093 ـب ترد˘˘ق ة˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘عإلا

.ةكراسشم
ن˘˘مألا ر˘˘يد˘˘م را˘˘سشأاو اذ˘˘ه

نم سضعبلا نأا ىلإا ،يمومعلا
او˘ف˘لا˘خ ن˘م˘م ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
ة˘˘˘ل˘˘˘سصلا تاذ ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘باد˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ني˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا ن˘ي˘مو˘سسر˘م˘لا˘ب
،يحسصلا رجحلاب نيقلع˘ت˘م˘لا

ةدتمملا ةرتفلا لÓخو ثيح
ليرفأا81 ىلإا سسرام22 نم
34898 تل˘˘ج˘˘˘سس يرا˘˘˘ج˘˘˘لا

قلعتت21405 اهنم ةفلاخم
فيقوت اهنع مجن سصاخسشألاب
سصخسش74291 ة˘ع˘با˘ت˘مو
مجن ةبكرم82033 ةبقارمو
اهنم9405 ع˘˘سضو ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع
تل˘˘ج˘˘سس ا˘˘م˘˘ك ،ر˘˘سشح˘˘م˘˘لا˘˘ب
ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘ف˘لا˘خ˘˘م3461
نيسصخسش نم رثكأل عمجتلاب
مارتحا مدعب قل˘ع˘ت˘ت7001و
نع Ó˘سضف ،ي˘ن˘مألا د˘عا˘ب˘ت˘لا

عيبلاب قلعت˘ت ة˘ف˘لا˘خ˘م372
ةمÓسسلا دعاوقب مازتللا نود
ر˘سضخ˘لا قاو˘سسأل ة˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب
قيسسنت˘لا˘بو ثي˘ح ،ه˘كاو˘ف˘لاو
م˘ت ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ع˘م
امي˘سسل ا˘ه˘ن˘م سضع˘ب˘لا ق˘ل˘غ
ةرؤو˘ب ل˘كسشت د˘ق ي˘˘ت˘˘لا كل˘˘ت

راطإا يفو ،سسوريفلا راسشتنل
لا˘˘˘˘كسشأا ل˘˘˘˘ك ة˘˘˘˘˘برا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘م
ةعسساولا داوم˘لا˘ب ة˘برا˘سضم˘لا
،ةفاظنلا تادعمو كÓهتسسلا
ة˘طر˘˘سشلا ح˘˘لا˘˘سصم تل˘˘ج˘˘سس
22 نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ
يراجلا ليرفأا61 ىلإا سسرام
ينمألا لوؤو˘سسم˘لا ف˘ي˘سضي ‐
طروت ة˘ي˘سضق789˘‐ ه˘تاذ
زجح عم سصخسش4111 اهيف
.علسسلا نم ةربتعم تايمك
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،نا˘ن˘سشم ر˘˘يدا د˘˘م˘˘ح˘˘م ا˘˘عد
،ءاتفإÓل ةيرازولا ةنجللا سسيئر
˘ما˘ي˘ق˘لا ى˘لإا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ر˘سسألا
ر˘ه˘سش لÓ˘خ ح˘يوار˘ت˘لا ةÓ˘سصب
،تويبلا يف كرابملا ناسضمر
ركذلل رهسش اذه لÓغتسسا عم
لامعألاب مايق˘لاو را˘ف˘غ˘ت˘سسلاو
.ةيريخلا

ي˘˘ف ،نا˘˘ن˘˘سشم خ˘˘ي˘˘سشلا لا˘˘˘ق
بق˘˘ع ة˘˘فا˘˘ح˘˘سصل˘˘ل ح˘˘ير˘˘˘سصت
ةنجل سسم عمج يذلا عامتجلا
قطانلا ،راروف لا˘م˘ج˘ب ،ءا˘ت˘فإلا
ةعباتمو دسصر ةنجلل يمسسرلا
تح˘˘ت ،«ا˘˘˘نورو˘˘˘ك» سسور˘˘˘ي˘˘˘ف
ريزو ،يدهملاب فسسوي فارسشإا
،فا˘قوألاو ة˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا نوؤو˘˘سشلا
يف ة˘ق˘ل˘غ˘م د˘جا˘سسم˘لا باو˘بأا»
ر˘˘˘ه˘˘˘˘سش ن˘˘˘˘م ى˘˘˘˘لوألا ما˘˘˘˘يألا

ةدابع باوبأا نأا ريغ ،ناسضمر
نحنو ،قلغ˘ت ل ة˘حو˘ت˘ف˘م ه˘ل˘لا
عم لماعن لو هللا عم لماعتن
بوجو ىلع اددسشم ،«دجاسسملا
ريبادتلاو تاطايتحلا لك ذاختا
حبسصت ل ىتح ،ةيبطلا ةيئاقولا
عا˘˘م˘˘ت˘˘جل نا˘˘˘كم تو˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا
سسف˘˘ن ي˘˘ف ر˘˘كذو ،نار˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘لا
ر˘ي˘خ˘لا ح˘ي˘تا˘ف˘م نأا˘ب ،قا˘˘ي˘˘سسلا

ةرور˘سض ى˘ل˘ع اد˘كؤو˘م ،ةر˘ي˘ث˘ك
ر˘كذ˘ل˘ل ر˘ه˘سشلا اذ˘ه لÓ˘غ˘ت˘˘سسا

لام˘عأا˘ب ما˘ي˘ق˘لاو را˘ف˘غ˘ت˘سسلاو
يبنلا يد˘ه˘ب ذ˘خألاو ة˘ير˘ي˘خ˘لا
ثيحب (ملسس و هيلع هللا ىلسص)

ام دوجأاو سسانلا دوجأا نم ناك
اسضيأا اعدو ،ناسضمر يف نوكي
ن˘ي˘جا˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا ةد˘˘عا˘˘سسم ى˘˘لإا

تادعاسسملا ميد˘ق˘تو ءار˘ق˘ف˘لاو
تا˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا

يف ةيئافسشتسسإلا تاحسصملاو
ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘˘ب م˘˘ظ˘˘ن˘˘م را˘˘طإا
.ةينماسضتلا تايعمجلا

سسيئر ركذ ،ىرخأا ةهج نم
نأاب ،ءات˘فإÓ˘ل ة˘يرازو˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا

رهسش رادم ىلع جمانرب كانه
متيسس ثي˘ح ،كرا˘ب˘م˘لا نا˘سضمر
د˘˘جا˘˘سسم˘˘لا نذآا˘˘˘م لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م
ةءار˘˘˘ق تو˘˘˘سصلا تار˘˘˘ب˘˘˘˘كمو
ظعاوملا سضعب ميدقتو ،نآارقلا
،ةيفاقثلاو ة˘ي˘ح˘سصلاو ة˘ي˘ن˘يد˘لا

ربانم ةمئألا لكل نوكيسس امك
لاسصتلا طئاسسو يف ةيسضارتفإا
،ثدحتم˘لا د˘كأاو ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا
يف دجسسملا نأاب راطإلا اذه يف
جامدنلا مامت جمدنم رئازجلا

ينطولا د˘ه˘ج˘لا ة˘مو˘ظ˘ن˘م ع˘م

ا˘م˘ك ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘فا˘˘كت˘˘لاو
ل˘˘ك ع˘˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب مو˘˘ق˘˘˘ي
ةلودلا تاسسسسؤو˘مو ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا
ةيامحلا رارغ ىلع ،ةيرئازجلا
ن˘ما˘سضت˘لا ةرازوو ،ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
ق˘ي˘سسن˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ل˘ك ى˘لإا لو˘سصو˘ل˘˘ل دو˘˘ه˘˘ج˘˘لا
.نينطاوملا

ر˘˘˘يزو زر˘˘˘بأا ،ه˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
نأا ،فاقوألاو ةينيدلا نوؤوسشلا
ة˘˘ن˘˘سسلا هذ˘˘ه نا˘˘سضمر ر˘˘˘ه˘˘˘سش
نم تاف ا˘م˘ل ا˘ف˘لا˘خ˘م ي˘تأا˘ي˘سس
ىلإا راسشأاو ،ةطرافلا تاونسسلا
ىو˘ت˘ف˘ل˘ل ة˘يرازو˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘لا نأا
،ناسضمر مايسص ةرورسضب ترقأا

هل مايسصلل ةقÓع ل هنأا تدكأاو
نع قبطني ل اذه نأاو ،ءابولاب
نو˘كل˘ت˘م˘˘ي  ن˘˘مو ى˘˘سضر˘˘م˘˘لا

مهنكمي نيذلاو ةيحسص ةسصخر
هيلع سصن˘ي ا˘م˘ل ا˘ق˘فو را˘ط˘فإلا
.نيدلا

ةÓ˘˘سصب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘فو
اهنأا يدهملب حسضوأا ،حيوارتلا
نم اهرابتعاب لزانملا يف متتسس
لاح يف هنأا ىلإا اريسشم ،لفاونلا
ي˘ف ءا˘بو˘لا ة˘ي˘˘ع˘˘سضو ن˘˘سسح˘˘ت
ح˘ت˘ف ةدا˘عإا ن˘كم˘ي˘˘ف ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةÓ˘سصلا˘ب حا˘م˘سسلاو د˘جا˘سسم˘لا
.اعاسستإا رثكأا نكامأا يف

ا˘˘˘يا˘˘˘ح˘˘˘سض ع˘˘˘ي˘˘˘˘سشي اذ˘˘˘˘كه
«انوروك»

ن˘فد ة˘ي˘ف˘ي˘ك سصخ˘ي ا˘م˘ي˘˘فو
سسور˘ي˘˘ف ا˘˘يا˘˘ح˘˘سض ع˘˘ي˘˘ي˘˘سشتو
لوؤو˘سسم˘لا ح˘سضوأا ،«ا˘نورو˘˘ك»
نوؤو˘˘˘سشلا عا˘˘˘ط˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘ع لوألا
هنأا ،دÓبلا يف فاقوألاو ةينيدلا
،ةيبطلا ةربخلاب ةناعتسسلا تمت
ذا˘خ˘تا بج˘ي ه˘نأا تد˘˘كأا ي˘˘ت˘˘لا
نفد دنع ةمزÓلا تاطايتحلا

مهربتعا نيذلاو ءابولا اياحسض
نأا ازربم ،ءادهسشلا نم ريزولا

ة˘م˘ئألا ن˘م تب˘ل˘ط د˘ق ه˘˘ترازو
ـب ن˘ي˘ي˘فو˘ت˘م˘لا ى˘˘ل˘˘ع ةÓ˘˘سصلا
لكسشب م˘ه˘ن˘فدو ،«91‐ديفوك»

روسضحب كلذو ،ةماركبو قئل
ءادترا عم مهتلئاع نم نيدرف
قايسسلا ي˘فو ،ي˘قاو˘لا سسا˘ب˘ل˘لا
متي ام لك ،ثدحتملا ىفن هتاذ
اياحسض نفد مدع لوح هلوادت
هذ˘˘ه ار˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘م ،«ا˘˘˘نورو˘˘˘ك»
ةمارك ىلع ي˘ن˘ج˘ت تا˘عا˘سشإلا
نأا ف˘سشك ا˘م˘ك ،ن˘ي˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةمئألا نم اددع دقف دق هعاطق
.كاتفلا سسوريفلا اذه ءارج

ح.نيدلا رمق

ةقÓع ’ هنأا تدكأاو ناسضمر مايسص ةرورسض ىلع تددسش
:ءاتفإÓل ةيرازولا ةنجللا ،«انوروك» ـب هل

«تويبلإ يف حيوإرتلإ ةÓشص»
«دجاشسملإ حتف ةداعإإ نكمي ءابولإ ةيعشضو نشسحت لاح يف» :ةينيدلإ نوؤوششلإ ريزو ^

سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا بت˘˘˘كم رر˘˘˘ق
ىلإا ءوجللا ،ي˘ن˘طو˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا
ةسشقا˘ن˘م˘لا ع˘م تيو˘سصت˘لا ة˘ي˘لآا
نوناقلا عورسشم ىلع ةدودحملا
66 مقر رمألا ممتيو لدعي يذلا
ناوج8 ي˘ف خرؤو˘˘م˘˘لا651‐
نو˘نا˘ق ن˘م˘سضت˘˘م˘˘لا6691
نونا˘ق˘لا عور˘سشمو ،تا˘بو˘ق˘ع˘لا
زييمتلا نم ةيا˘قو˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

ة˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘هار˘˘˘˘˘˘كلا با˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘خو
ار˘ظ˘ن كلذو ،ا˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘فا˘˘كمو
رمت يتلا ةيئانثتسسلا فورظلل
ة˘˘ح˘˘ئا˘˘˘ج ءار˘˘˘ج دÓ˘˘˘ب˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘ب
ة˘فر˘غ˘لا تح˘˘سضوأا.«انوروك»
اهل نايب يف ،ناملربلل ىلفسسلا

لÓ˘خ سشقا˘ن ا˘ه˘ب˘ت˘كم نأا ،سسمأا
سسلجملا سسيئر ةسسائرب عامتجا
تا˘ي˘عاد˘ت˘لا ،ن˘ي˘ن˘سش نا˘م˘ي˘˘ل˘˘سس
ءابول ةيعامتجلاو ةيداسصتقلا
تاو˘ط˘خ˘لا ا˘ن˘م˘ث˘م ،«ا˘نورو˘˘ك»
نم ةذختملا تارارقلاو ةيلمعلا
امك ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ل˘ب˘ق
ءادن سسلجملا باون ةيبلت ررق
ناديم˘لا ي˘ف د˘جاو˘ت˘لاو بجاو˘لا
ةلحرملا هذه يف مهماهمب مايقلل
ه˘ي˘ل˘م˘ي ا˘م˘ب كلذو ،ة˘سسا˘˘سسح˘˘لا
نما˘سضت˘لاو بجاو˘لاو ر˘ي˘م˘سضلا
تلا˘˘غ˘˘سشنا˘˘˘ب ل˘˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘لا ي˘˘˘ف
 .نينطاوملا

  ـه.داوج

«انوروك» ةحئاج ءارج دÓبلا اهب رمت يتلا ةيئانثتسس’ا فورظلل ارظن

ةدودحملإ ةششقانملإ عم تيوشصتلإ ةيلآإ ىلإإ أاجلي ناملربلإ
زييمتلإ نم ةياقولإو تابوقعلإ ينوناق يعورششم ىلع



ـلا نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ
ةياغ ىلإاو يراجلا ليرفأا91
تاد˘حو تما˘ق ،سسمأا حا˘ب˘˘سص
تايلمع ةدعب ةيندملا ةيامحلا
ها˘ي˘م سصا˘سصت˘ما ي˘ف تل˘ث˘م˘ت
سضع˘ب˘ل ة˘بر˘سست˘م˘لا را˘ط˘˘مألا
عا˘˘˘ف˘˘˘ترا ءار˘˘˘ج تا˘˘˘ن˘˘˘˘كسسلا

ىلإا ةفاسضإلاب ،هايملا بوسسنم
تارا˘ي˘ه˘نلا سضع˘ب ل˘ي˘ج˘˘سست
ةيجراخلا ناردج˘ل˘ل ة˘ي˘ئز˘ج˘لا

ةد˘˘˘م˘˘˘عأا سضع˘˘˘ب طو˘˘˘˘ق˘˘˘˘سسو
ءو˘˘سس ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن ،ءا˘˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘كلا
سضع˘ب ر˘ب˘ع ة˘يو˘ج˘لا لاو˘حألا
،راسشب ،راردأا نم لك تايدلب
،سسادر˘مو˘ب ،ر˘ئاز˘ج˘لا ،نار˘˘هو
ىلفدلا نيع ،ةليسسملا ،ةيدملا

اذه ،تراي˘ت ة˘يلوو ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا
تار˘سشع˘لا قو˘ف˘ن ن˘ع Ó˘سضف
ي˘ت˘لا ي˘سشاو˘م˘˘لا سسوؤور ن˘˘م

ها˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ط˘˘˘˘˘سسو تقر˘˘˘˘˘غ
سضع˘ب بنا˘ج ى˘˘لإا ،لا˘˘حوألاو
تسسم ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘ئا˘˘˘˘سسخ˘˘˘˘˘لا

ني˘حÓ˘ف˘لا سضع˘ب ل˘ي˘سصا˘ح˘م
.نطولا ربع

ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘يلو˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘مأا
ةيريدملا تحسضوأا ،ةمسصاعلا
يف ،ةيندملا ةيامح˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا
هيل˘ع تع˘ل˘طإا سسمأا ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب
تماق اهتادحو نأا ،«مÓسسلا»
سصا˘سصت˘ما تا˘ي˘ل˘˘م˘˘ع ةد˘˘ع˘˘ب
ة˘بر˘سست˘م˘لا را˘ط˘˘مألا ها˘˘ي˘˘م˘˘ل
تايدلب ىوتسسم ىلع لزانملل
،سشار˘ح˘˘لا ،ة˘˘ب˘˘يور ،ة˘˘بورو˘˘ب
،ةنيطنسسق رسسج ،سسوتيلاكلا
يف ،ءاسضيبلا رادلا ،مداخ رئب

ةفرسش رايهنإا ليجسست مت نيح
ن˘ي˘ع˘ب ة˘بارو˘˘ب ي˘˘ح˘˘ب لز˘˘ن˘˘م
يئزج را˘ي˘ه˘نا اذ˘كو ،نا˘ي˘ن˘ب˘لا
يسس يحب يريدسصق نكسسمل
فلخ نافيكلا جربب ليعامسسإا
.دحاو سصخسش ةباسصإا

ثدحلا4 4272ددعلا ^1441 نابعسش82ـل قفاوملا0202 ليرفأا12ءاثÓثلا

watan@essalamonline.com

نطولا ربع يسشاوملا تارسشع قوفنو لزانملا صضعبل هايملا برسستو ةيئزج تارايهنا

 تاـــــي’و قرــــــــغُت عــــــيبرلإ راــــــطمأإ

ر.نوراه

ةيئزج تارايهنا عوقو ،ةريخأ’ا ةعاسس42 لÓخ ةيوجلا تابارطسض’ا ةجيتن ،ةيندملا ةيامحلا حلاسصم تلجسس
نع Óسضف ،نطولا تاي’و نم ددع ربع ،لزانملا صضعب ىلإا راطمأ’ا هايم برسست عم ،ةيئابرهك ةدمعأا طوقسسو

.ليسصاحملا فلتخم تسسم ةدحلا ةتوافتم رئاسسخ ليجسست عم ،يسشاوملا تارسشع قوفن

روجأ’ا بسص عم انمازت
بارتقاو تاسشاعملاو

ناسضمر رهسش لولح
لمعلإ تيقإوم ديدمت

ةفشصب ديربلإ بتاكم يف
مايأإ5 ةدمل ةيئانثتشسإ

،صسمأا ،رئازجلا ديرب فسشك
تيقاوم ديدمت متيسس هنأا
ديربلا بتاكم يف لمعلا

عم انمازت ،ةيئانثتسسا ةفسصب
،تاسشاعملاو روجأ’ا بسص
رهسش لولح بارتقاو
.ناسضمر
هنأا ،رئازجلا ديرب راسشأاو
لمعلا تيقاوم ديدمت متيسس
اهيف دتمي يتلا تاي’ولاب
ةعاسسلا نم يحسصلا رجحلا

نم احابسص اسس7 ىلإا اسس51
قلعتيو ،يلاوملا مويلا
لمعلل ديدجلا تيقوتلا

ةنماثلا نم ،ديربلا زكارمب
يفو ،اسس41 ىلإا احابسص

اهيف دتمي يتلا تاي’ولا
ةعاسسلا نم يحسصلا رجحلا

نم احابسص اسس7 ىلإا اسس91
ديدحت مت ،يلاوملا مويلا

ىلإا اسس8 نم لمعلا تقو
تيقاوم ىقبت اميف اسس61
يف ديربلا بتاكمب لمعلا

ةعسضاخ ،ةديلبلا ةي’و
ةيئ’ولا ةنجللا تارارقل
.ةسصتخملا

ع.لÓب

ريدملا ،رارد يزوف فسشك
،رئازجلا روتسساب دهعمل ماعلا

ابيرق ةديدج حلاسصم حتف نع
ة˘˘ن˘˘تا˘˘بو ة˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع ن˘˘˘م ل˘˘˘كب
عيسسوتل ،ةيا˘ج˘بو تسسار˘ن˘م˘تو
لك ةيطغت يلات˘لا˘بو ة˘كب˘سشلا

يف ةمهاسسملاو نطولا قطانم
تلا˘ح ن˘ع ر˘كب˘م˘لا ف˘سشكلا
.انوروك ءابوب ةباسصإلا

ىلإا ةفاسضإاو هنأا ،رارد دكأا
ي˘˘ت˘˘لا ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا
ةبانع نم لكب ،ابيرق حتفتسس
ة˘يا˘ج˘بو تسسار˘ن˘م˘تو ة˘ن˘تا˘˘بو
ن˘م ل˘كب ىر˘خأا ح˘ت˘ف م˘˘ت˘˘ي˘˘سس
ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسلا تا˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
سسو˘سسم ي˘ن˘˘ب˘˘ل ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا

ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ا˘سشا˘ب ى˘ف˘˘ط˘˘سصمو
ةكبسشلا ززعيسس امم ،ةمسصاعلا
لكل ةلما˘سش ة˘ي˘ط˘غ˘ت نا˘م˘سضل
مت هنأا احسضوم ،نطولا قطانم
تقو ي˘˘ف ة˘˘كب˘˘سشلا ع˘˘ي˘˘سسو˘˘ت
نيفرسشملا نيوكت د˘ع˘ب ز˘ي˘جو
تاقحلملاو رباخملا هذه ىلع

ى˘ل˘ع د˘عا˘سس ا˘˘م˘˘م ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا
نطاوملا ن˘م ة˘ح˘سصلا بير˘ق˘ت
ى˘ل˘˘ع ط˘˘غ˘˘سضلا ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘تو
يذ˘لاو ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘ب د˘ه˘ع˘˘م˘˘لا
،ةمات ةي˘ح˘يرأا˘ب ل˘م˘ع˘ي ح˘ب˘سصأا

نع ،لوؤوسسملا تاذ نلعأا امك
ن˘ي˘ب ة˘ي˘قا˘ف˘تا ى˘ل˘ع ع˘ي˘قو˘ت˘˘لا
ثح˘ب˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘مو د˘˘ه˘˘ع˘˘م˘˘لا
،يلاعلا ميلعتلا ةرازوب يملعلا

ر˘˘يو˘˘˘ط˘˘˘ت عور˘˘˘سشم قÓ˘˘˘طإل
ايلحم (تيك) ليلاحتلا جاتناو
ىلوألاب ةيل˘م˘ع˘لا هذ˘ه ا˘ف˘سصاو
ي˘ف ة˘˘م˘˘ها˘˘سسم ،ا˘˘ه˘˘عو˘˘ن ن˘˘م
ة˘ي˘ن˘طو˘لا تاءا˘ف˘كلا ع˘ي˘ج˘سشت
ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘علا ي˘ف ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا
ة˘ح˘˘سصب ل˘˘ف˘˘كت˘˘ل˘˘ل ا˘˘ه˘˘سسف˘˘ن
دامتعلا نم لدب ،نينطاوملا

نأا رارد حسضوأاو ،جراخلا ىلع
فلأا08 ىلع رفوت˘ي د˘ه˘ع˘م˘لا
ن˘م˘سضي ه˘ل˘ع˘ج˘ي ا˘م˘م (تي˘˘ك)
«ةيحيرأا» لكب هلمع ةلسصاوم
ة˘ع˘سساو ة˘با˘ج˘ت˘˘سسا ن˘˘م˘˘سضيو
،نينطاو˘م˘لا تا˘ب˘ل˘ط ع˘ي˘م˘ج˘ل

ةيئابولا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا نأا اد˘كؤو˘م
فر˘ع˘ت سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا ي˘˘سشف˘˘ت˘˘ل
تايطعملا قفو اذهو ارارقتسسا
يتلا تانيعلا ددعو ةيربخملا

دد˘عو ،ل˘ي˘لا˘ح˘˘ت˘˘ل˘˘ل تع˘˘سضخ
دجاوتت يتلا ةريطخلا تلاحلا
ماسسقأاب ةزكرملا ةيانعلا زكارمب
تايفسشت˘سسم˘لا ر˘ب˘ع سشا˘ع˘نإلا
اسضافخنا فرعت يتلاو ةينطولا

.رخآل موي نم
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م تل˘˘ج˘˘سسو اذ˘˘˘ه

ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘سشت˘˘سسلا ح˘˘لا˘˘سصم˘˘˘لا
دد˘ع ي˘˘ف ا˘˘ع˘˘جار˘˘ت ،ن˘˘طو˘˘ل˘˘ل
دفاوتت يتلا ةيمويلا تلاحلا

ي˘ه فر˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ادكؤوم ،ايلزانت ىنحنم ىرخألا
ر˘ج˘ح˘˘لا د˘˘عاو˘˘ق مار˘˘ت˘˘حا نأا˘˘ب
يتلا قطانملاب اميسس يحسصلا
ن˘م دد˘˘ع ر˘˘ب˘˘كأا ا˘˘ه˘˘ب ل˘˘ج˘˘سس
نآلا د˘ح˘ل ى˘ط˘عأا تا˘˘با˘˘سصإلا
.ةيسضرم جئاتن

ز.لامج

«انوروك» ـب ةباسصإ’ا ت’اح نع ركبملا فسشكلا يف ةمهاسسملل

ابيرق نطولإ قطانم لك ةيطغتل روتشساب دهعم ةكبشش عيشسوت

تا˘ي˘فو˘لا نأا ة˘ح˘سصلا ر˘يزو د˘كأا
،يلزانت ىحنم يف «انوروك» ببسسب
عسضخي مل تايفولا سضعب كانه نأاو
اهببسس نوكي دق رابتخÓل اهباحسصأا
رجحلا تاءارجإا نأا ازربم ،«انوروك»
ة˘˘مار˘˘سص ى˘˘لإا ة˘˘جا˘˘ح˘˘ب ي˘˘ح˘˘˘سصلا

.اهمارتحل رثكأا ةيعوتو
ن˘يذ˘لا ل˘ك» ،ر˘يزو˘˘لا لا˘˘قو اذ˘˘ه

ملو ىتح م˘ه˘ل˘ج˘سسن ءا˘بو˘لا˘ب او˘فو˘ت
احسضوم ،«تايفسشتسسملاب اودجاوتي
نسسلا رابك دنع تايفولا مظعم نأا

سضارمألا ىلإا ىلوألا ةجردلا ةعجار
فاسضأاو ،اهريغو بلقلا˘ك ة˘ن˘مز˘م˘لا
اهب ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت يف
ةمألا سسلجمب هسضرع لÓخ سسمأا

،«انوروك» سسوريف تادجتسسم رخآل
مهفاسشتكا مت نيباسصملا نم ددع نأا

سسيلو «ريناكسس» ةعسشألا قيرط نع
تارا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘خلا ءار˘˘˘جا لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م
ادكؤوم ،انوروك سسوريفب ةسصاخلا
لئاسسو جاتنإا يف  عورسشلا متيسس هنأا
3 لÓخ ايلحم انوروك نع فسشكلا
اسصخسش81 نأا فسشك امك ،عيباسسأا
بب˘سسب ة˘ح˘سصلا عا˘ط˘ق ن˘م او˘فو˘˘ت

نأا ىلإا ةفا˘سضإلا˘ب ،ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج
يبطلا عا˘ط˘ق˘لا ن˘م سصخ˘سش002
،ريزولا راسشأاو ،ةيباج˘يإا م˘ه˘ل˘ي˘لا˘ح˘ت
يف رفوتم «نيكورولك» ءاود نأا ىلإا
اذه لوح تامولعملا نأاو ،رئازجلا
اددسشم ،ةظحلب ةظحل ريغتت ءابولا

ل˘سصاو˘ت˘ت ن˘يذ˘لا ءا˘ب˘طألا نأا ى˘˘ل˘˘ع
اذه ة˘عا˘ج˘ن اود˘كأا ر˘ئاز˘ج˘لا م˘ه˘ع˘م
سصخسش0004 نم ديزأا نأاو ،ءاودلا

،جÓ˘ع˘˘لا لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘ل او˘˘ع˘˘سضخ
فوخلا ةلاح نع ،ديزوب نب فسشكو
مايألا لÓخ ةموكحلا تداسس يتلا
،ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ءا˘بو˘لا را˘سشت˘نل ى˘لوألا
ةمو˘ظ˘ن˘م˘لا ة˘ي˘ع˘سضو ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب
ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا تا˘ي˘نا˘كمإلاو ة˘ي˘˘ح˘˘سصلا

نأاو ا˘م˘ي˘سس ل ،ا˘ي˘لا˘ط˘يإا˘˘ب ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م
سشيعتسس رئازجلا نإا اولاق نيسصتخم
دروأاو ،ليرفأا فسصتنم ءابولا ةورذ
ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ةرازو نأا ،ة˘ح˘سصلا ر˘يزو
ا˘هرود˘ب مد˘˘ق˘˘ت ،كرد˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصمو
001 لك يف هنأاو ،تايفولا ةليسصح
نم طقف %02 «انوروك» ـب باسصم
.سضارعألا مهيلع رهظت

ءا˘˘˘˘بو نأا ،د˘˘˘˘يزو˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘ب دا˘˘˘˘˘فأاو
ةريبك تاءافك نع فسشك «انوروك»
نكمي هنأا ازربم ،نطولا اهب رخزي
حÓ˘˘سصإا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع دا˘˘م˘˘ت˘˘˘علا
،ةمزألا دع˘ب ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا

اه˘مد˘ق ي˘ت˘لا تاز˘ي˘ف˘ح˘ت˘لا نأا دا˘فأاو
ه˘˘ترا˘˘يزو ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘˘ئر
تطعأا ،تايف˘سشت˘سسم˘ل˘ل ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا
عا˘ط˘ق ي˘ي˘ن˘ه˘م ة˘ي˘سسف˘ن ي˘ف ا˘˘ع˘˘فد
ىودعلا ةحنم نأا احسضوم ،ةحسصلا
و˘ب˘سست˘ن˘م ع˘ي˘م˘ج ا˘ه˘ن˘م د˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘سسي
ا˘هر˘قأا ي˘ت˘لا ةوÓ˘ع˘لا نأاو ،عا˘ط˘ق˘˘لا
ىوسس ا˘ه˘ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘سسي ن˘ل سسي˘ئر˘لا
نأل ،ءا˘بو˘لا او˘ه˘جاو ن˘˘يذ˘˘لا كئ˘˘لوأا

ةيونسسلا هتلطع ذخأا راتخا نم كانه
نأا ن˘˘كم˘˘ي لو ةر˘˘ت˘˘ف˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف
.ةوÓع ىلع لسصحتي

ز.لامج

ةزكرملا ةيانعلاب نودجاوتي طقف اسضيرم04 نإا لاق
«يلزانت ىحنم يف انوروك ببشسب تايفولإ ددع»:ةحشصلإ ريزو
صضإرعأ’إ مهيلع رهظت طقف ةئاملاب02 ءابولاب باشصم001 لك يف ^

ريزولا ،دمحاب نب يفطل فسشك
ة˘عا˘ن˘سصلا˘ب ف˘ل˘كم˘لا بد˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
نم د˘يزأا جا˘ت˘نإا ن˘ع ،ة˘ي˘نلد˘ي˘سصلا

ع˘ير˘˘سس ف˘˘سشك را˘˘ب˘˘ت˘˘خا نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
ايلحم انوروك سسوريفل يسصيخسشت
ةقطنمب ينطو عنسصم فرط نم
لÓخ ةزهاج نوكتسس ،ةيرسضخألا
.ةلبقملا عيباسسألا

،ر˘ئاز˘ج˘لا نأا˘˘ب د˘˘م˘˘حا˘˘ب ن˘˘ب ر˘˘قأا
ةردن فرعت تناك ،نادلبلا لككو
ببسسب ةيسصيخسشتلا فسشاوكلا يف
ام وهو ،ءابولل ئجافملا راسشتنلا

ىلإا روتسساب دهعم ربع أاجلت اهلعج
هنأا احسضوم ،فسشاوكلا هذه جاتنإا
512 ،مويلا ةياغ ىلإا داريتسسا مت
ا˘ه˘م˘ل˘ت˘سسا سصي˘خ˘˘سشت ةد˘˘حو ف˘˘لأا

˘˘ما˘˘يألا لÓ˘˘خ رو˘˘ت˘˘سسا˘˘ب د˘˘ه˘˘ع˘˘˘م
رابتخا فلأا63 بناج ىلإا ةيسضاملا
اهجاتنإا يف عورسشلا ادكؤوم ،عيرسس
روتسساب دهعم نيب قيسسنتلاب ايلحم
ءاود نأا فاسضأاو ،يلحم عنسصمو
د˘ج ج˘ئا˘ت˘ن ر˘ه˘ظأا ن˘˘ي˘˘كورو˘˘ل˘˘كلا
ةبدتنملا ةرازولا نأاب اركذم ةيباجيإا

جوتنملا عيب د˘ي˘م˘ج˘ت ى˘لا تد˘م˘ع
يف لإا تاي˘لد˘ي˘سصلا ي˘ف ي˘ل˘ح˘م˘لا
،ىو˘˘سصق˘˘لا ةرور˘˘سضلا تلا˘˘˘ح˘˘˘لا

فلأا352 ر˘ئاز˘ج˘لا تدرو˘˘ت˘˘سساو
دكأاو ،نآلا دحل نيكورولك ةبلع
نم ةدحاو ةبلع نأا بدتنملا ريزولا

جÓ˘ع ة˘عر˘˘ج ل˘˘كسشت ءاود˘˘لا اذ˘˘ه
فلأا352 رفوت ي˘ن˘ع˘ي ا˘م ،ة˘ل˘ما˘ك
ن˘ع ا˘ف˘سشا˘ك ،ا˘ي˘لا˘ح جÓ˘ع ة˘عر˘˘ج
ةبلع فلأا021 نم رثكأا ةعانسص
،رئازجلا يف نيكورولكلا ءاود نم
ةبلع فلأا064 مÓتسسا راظتنا يف
دعب ،ةلبقملا ةليلقلا عيباسسألا لÓخ
نم ةيلوألا ةداملا داريتسسا نامسض
بدتنملا ريزولا نلعأاو.دنهلا ةلود
،ةينلديسصلا ةعا˘ن˘سصلا˘ب ف˘ل˘كم˘لا

ءاود جتن˘ت ع˘نا˘سصم5 دو˘جو ن˘˘ع
اءزج لكسشي يذلا ،نيسسيمورتيزلا

اهنم ،ايلحم جÓعلا لوكوتورب نم
005 ـب ردقت ةبه تحنم عناسصم3
،اناجم ةحسصلا عاط˘ق˘ل ة˘ب˘ل˘ع ف˘لأا

تذ˘خ˘˘تا ةرازو˘˘لا نأا ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘سشم
ةيودألا ةرفو نامسضل ةلاعف ريبادت

ا˘م˘ي˘سس ىر˘خألا تا˘˘مز˘˘ل˘˘ت˘˘سسم˘˘لاو
سشاعنلا يف ة˘مد˘خ˘ت˘سسم˘لا داو˘م˘لا

ل˘ي˘لا˘ح˘م˘لاو ةز˘كر˘م˘لا ة˘يا˘˘ن˘˘ع˘˘لاو
يتلاو ،ءافسشت˘سسÓ˘ل ة˘مد˘خ˘ت˘سسم˘لا
،ايلاح «لاد˘ي˘سص» ع˘م˘ج˘م ا˘ه˘ج˘ت˘ن˘ي
ة˘يا˘قو˘لا تاد˘ع˘م˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو
52 نآلا دحل داريتسسا متف ،ةيدرفلا

ةمامك نويلم5 اهنم ةمامك نويلم
ىو˘˘˘ت˘˘˘˘سسم ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ةد˘˘˘˘جاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘م
يف نو˘ي˘ل˘م02و تايف˘سشت˘سسم˘لا
تايفسشتسسملل ةيزكرملا ةيلديسصلا

BFF - 2 عانق فلأا007 اهنم
،يراجلا عوبسسألا لÓخ بقتريو
فلأا005و ن˘ي˘يÓ˘م3 مÓ˘ت˘˘سسا

نم نويلم001 نم رثكأاو ةمامك
امك.ىرخأا ةيدر˘ف ة˘يا˘قو تاد˘ع˘م
نا˘ك عا˘ط˘ق˘لا نأا ،د˘م˘حا˘ب ن˘˘ب د˘˘كأا
ةياقولا تادع˘م ل˘ك جا˘ت˘نإا ي˘ط˘غ˘ي
ةعرسس نأا لإا ،ءابولا راسشتنا لبق
وحن هجوتلا تمتح ءابولا راسشتنا
نيجتنملا ددع نأا ازربم ،داريتسسلا
ةيلوحكلا لي˘لا˘ح˘م˘ل˘ل ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
23 ىلإا ءابولا دعب عفترا ةمقعملا

اجتنم21 لباق˘م ا˘ي˘ل˘ح˘م ا˘ج˘ت˘ن˘م
ةبدتنملا ةرازولا تأاجل امك ،اقباسس
قلعتي يذيفنت موسسرم دادعإا ىلإا
ليهسست˘ل ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسلا ر˘ي˘باد˘ت˘لا˘ب
ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا قو˘˘˘سسلا ن˘˘˘يو˘˘˘˘م˘˘˘˘ت
ةيبطلا تامزلتسسملاو تازيهجتلاب
تازيهج˘تو ة˘ي˘نلد˘ي˘سصلا داو˘م˘لاو
ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘سسلا را˘˘طإا ي˘˘ف ف˘˘سشكلا
اذه.انوروك ة˘ح˘ئا˘ج˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ةرازو ل˘خد˘ت ،ثد˘ح˘ت˘م˘˘لا ن˘˘م˘˘ثو
تا˘ي˘ل˘ي˘ث˘م˘˘ت˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا
نامسضل جراخلا يف ة˘ي˘سسا˘مو˘ل˘بد˘ل

داوملا نم رئازجلا حلاسصل سصسصح
،ءابولا ةهجاومل ةيسساسسألا ةيلوألا

امك ،ةلاعف˘لا˘ب م˘ه˘تÓ˘خد˘ت ا˘ف˘سصاو
ةعانسصلا تاعاطق تÓخدت نمث
ن˘يو˘كت˘لاو ة˘˘قا˘˘ط˘˘لاو ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لاو
سشيجلا بناج ىلإا ،ةيلاملاو ينهملا
ن˘˘مأا يذ˘˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

عا˘ط˘ق˘لا تا˘ب˘ل˘ط ل˘ق˘ن تا˘ي˘ل˘˘م˘˘ع
تادعم نم جراخلا نم تابهلاو
.ةياقولا ةزهجأاو

ز.لامج

ةدحو نويلم52 قوفي تامامكلا نم دÓبلا نوزخم
عيرشس فششك رابتخإ ةدحو نويلم جتنت رئإزجلإ

ةلبقملإ عيباشسأ’إ لÓخ ايلحم «انوروك» نع

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘˘لا تعد
ةرازو˘لا ،ذ˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا ءا˘˘ي˘˘لوأل
قلقلا فيف˘خ˘ت ى˘لإا ،ة˘ي˘سصو˘لا

عم اهلعافت ربع ءايلوألا ىلع
دنع ءا˘ق˘ب˘لا مد˘عو ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
اذك ،دعب نع م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ة˘ط˘ق˘ن
،ةد˘يد˘ج˘لا تاو˘ط˘خ˘لا م˘يد˘ق˘ت

اهردسصت يتلا تانايبلا سضوع
ءايلوألا ةريح نم ديزت يتلاو
ل˘ب˘ق˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘فو˘˘خو
ربع ،ةمظنملا تنمثو.مهئانبأا
،«مÓ˘سسلا» تق˘ل˘ت ،ا˘ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب
سسلج˘م تارار˘ق ،ه˘ن˘م ة˘خ˘سسن
سسي˘ئر فار˘سشا تح˘ت ءارزو˘لا
سسكع˘ت ي˘ت˘لا ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
رئازجلا و˘ح˘ن ي˘ل˘ج˘لا ه˘جو˘ت˘لا
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ةد˘˘يد˘˘ج˘˘˘لا
ةلقن نم ثدحي امب ةدعسصألا
اذ˘ه ما˘ما ه˘نأا ةر˘ي˘سشم ،ة˘ي˘عو˘ن
ارهاز Óبقتسسم دسشانلا لوحتلا
تا˘˘سسرا˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا سضع˘˘˘ب نا˘˘˘ف

ثي˘ح ،دو˘سشن˘م˘˘لا نود تلازل

ا˘م بر˘غ˘˘ت˘˘سستو ن˘˘ج˘˘ه˘˘ت˘˘سست
ة˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا هرازو ن˘˘ع رد˘˘سصي
وأا تا˘˘نا˘˘ي˘˘ب ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
اهتداعك يها˘هو ،تا˘ح˘ير˘سصت
سسيئر ل˘ب˘ق ن˘م ا˘نا˘ي˘ب رد˘سصت
0202 ليرفا91 موي ناويدلا

ةر˘ت˘ف د˘يد˘˘م˘˘ت ن˘˘م˘˘سضت˘˘م˘˘لاو
سسيئر رارق ىلع ءانب رجحلا
سضرتفي ناك يذلا ةيروهمجلا
نيأا ،ليرفا81 موي رودسصلا
ن˘ع ردا˘سصلا نا˘ي˘ب˘لا ن˘˘م˘˘سضت
دو˘جو م˘˘غر ناو˘˘يد˘˘لا سسي˘˘ئر
ةرازو˘˘˘لا˘˘˘ب ما˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘مألا

تزر˘بأاو ،ا˘نو˘نا˘ق سضو˘ف˘م˘˘لاو
رركي لازل نايبلا نأا ةمظنملا
عم دع˘ب ن˘ع م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ة˘ي˘سضق
سسورد اهنا ةحسضاولا ةراسشلا
ط˘ق˘سسي ا˘م˘م ثلا˘ث˘لا ل˘سصف˘لا

درو املاطل يذلا معدلا أادبم
ادب امك ،ةقباسسلا تانايبلا يف
لا˘م˘ع˘ت˘سسا ي˘ف م˘كح˘ت˘لا مد˘ع
نايبلا يف دري ناكو ميهافملا

لفكتلل اسصسصح تسصسصخ نا
ة˘ق˘فار˘م˘لا ح˘سصلاو ي˘سسف˘ن˘لا
يسضتقي لفكتلا نل ةيسسفنلا
يذ˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف رو˘˘سضح˘˘لا
.مهئانبأاب ءايلولا لفكتي

ةينطولا ةمظ˘ن˘م˘لا تد˘كأاو
اقÓطنا هنأا ،ذيمÓ˘ت˘لا ءا˘ي˘لوأل
اهنإاف مهقلقو ءايلولا ةريح نم
دد˘ب˘ي ا˘م ةرازو˘لا ن˘م ر˘ظ˘ت˘ن˘ت
ثعبيو قلق˘لا ل˘يز˘يو فو˘خ˘لا
داهتجا دعب حاجنلا يف لملا

ل م˘˘هرو˘˘ن˘˘ت نأاو ،ةر˘˘˘با˘˘˘ث˘˘˘مو
ا˘هرو˘سصت ا˘م˘ناو تارار˘˘ق˘˘لا˘˘ب
عمتجملا عم اه˘ل˘عا˘ف˘ت ىد˘مو
ة˘ط˘ق˘ن د˘˘ن˘˘ع ءا˘˘ق˘˘ب˘˘لا سضو˘˘ع
سضورفملا ذا دعب نع ميلعتلا
ل ةديدجلا تاوط˘خ˘لا م˘يد˘ق˘ت
لما ةبيخب ي˘لو˘لا ر˘ع˘سشي ا˘م˘ب
فلاخي اذه لعلو نايب لك دعب
ر˘ئاز˘ج˘لا و˘ح˘ن ة˘لود˘لا ه˘˘جو˘˘ت
.ةديدجلا

ك.اسضر

ةيروهمجلا صسيئر فارسشإا تحت ءارزولا صسلجم تارارق تنمث

ءايلوأ’إ نع فيفختلل ةديدج تإوطخ ميدقت ىلإإ ةرإزولإ وعدت ذيمÓتلإ ءايلوأإ ةمظنم



ل ام زجح مت ،ىرخأا ةهج نم
اسصرق5572 ن˘˘˘ع ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘ي
نيسصخسش فيقوتو ا˘سسو˘ل˘ه˘م
03و32 رمع˘لا ن˘م نا˘غ˘ل˘ب˘ي
ا˘ه˘ج˘يور˘ت دد˘سصب ا˘نا˘ك ة˘ن˘سس
يلوم˘غ˘م ي˘ح با˘ب˘سش ط˘سسو
م˘ت ه˘ي˘ل˘عو ،ة˘ن˘يد˘م˘˘لا ط˘˘سسو
د˘سض ي˘ئا˘سضق ف˘ل˘م ن˘يو˘˘كت
مامأا امهميدقتو ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لا
ةسصتخملا ةيئاسضقلا تاهجلا
لعف نع ،ةملاق ةمكحم ىدل

ةلباق ةسساسسح ةعاسضب ةزايح
داو˘م ل˘كسش ي˘˘ف بير˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ل

ةتبثم قئاثو نود ةينلديسص
ءازإا ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ا˘˘ه˘˘ع˘˘سضو˘˘ل
ري˘غ ة˘سسرا˘م˘م˘لاو ،ع˘ير˘سشت˘لا
،ةلدي˘سصلا ة˘ن˘ه˘م˘ل ة˘ي˘عر˘سشلا

نع ةينلديسص داوم عيزوتو
ةدمتعم ريغ ةسسسسؤوم قيرط
.ةينعملا حلاسصملا نم

ة˘ي˘مار˘˘جإا ة˘˘كب˘˘سشب ة˘˘حا˘˘طإلا
ي˘˘ف تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا˘˘ب ر˘˘جا˘˘˘ت˘˘˘ت
سسادرموبب يرومز
يرومز نمأا حلاسصم تحاطأا

ةيمارجإا ةكب˘سشب ،سسادر˘مو˘ب˘ب
رسصانع01 ن˘˘م ة˘˘نو˘˘كت˘˘˘م
91 نيب ام مهرامعأا حوارتت
جور˘تو ر˘جا˘ت˘˘ت ة˘˘ن˘˘سس95و

،تارد˘˘خ˘˘م˘˘˘لا كل˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘سستو
ر˘ج˘ح˘لا كلذ ي˘ف ة˘˘ل˘˘غ˘˘ت˘˘سسم
ةربتعم ةيمك زجحو ،يحسصلا

يلام غلبمو مومسسلا هذه نم
م˘˘تو ،ا˘˘ه˘˘ع˘˘ي˘˘ب تاد˘˘ئا˘˘ع ن˘˘م
ى˘لإا ن˘ي˘˘فو˘˘قو˘˘م˘˘لا ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت
لامكتسسل ةينعم˘لا تا˘ه˘ج˘لا
مهميدقت متي امثير قيقحتلا
تا˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا ما˘˘˘مأا كلذ د˘˘˘ع˘˘˘ب
.ةسصتخملا ةيئاسضقلا

watan@essalamonline.com

5 4272ددعلا ^1441 نابعسش82ـل قفاوملا0202 ليرفأا12ءاثÓثلاثدحلا

ةملاق ةنيدم طسسو اهجيورت ددسصب اناك نيسصخسش ةزوحب اسسولهم اسصرق5572 طبسض

ناشسملت يف ودبشسب جلاعملإ فيكلإ نم غلك721 زجح

ج.ع / صش .ك / ح.ن

يتقرف اديدحت اهب تماق ةيلمع يف ،ودبسس ةيدلبب جلاعملا فيكلا نم غلك721 ،ناسسملتب كرامجلا حلاسصم تزجح
،ةي’ولاب تاردخملا ةحفاكمل كرامجلل ةيوهجلا ةقرفلا اذكو ،ةسشيرعلاو ودبسسب ماهملا ةددعتملا كرامجلا

ىلع روثعلا نع رفسسأا ام صشيتفتلا ةيلمعل نيتبكرم عاسضخإا مت ثيح ،يبعسشلا ينطولا صشيجلل ةزرفم عم قيسسنتلاب
.ةيئاسضقلا تاهجلا ىلع مهتلاحإا تمت صصاخسشأا4 فيقوتو ،امهنتم ىلع «ةلطزلا» نم ةروكذملا ةيمكلا

ةي˘ئا˘سضق ما˘كحأا5 ذيف˘ن˘ت˘ل
سضبقلاب رمأاو هدسض ةيئاهن
لحم ر˘ي˘ط˘خ مر˘ج˘م ف˘ي˘قو˘ت
ي˘ف ثا˘˘ح˘˘بألا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
ةنيطنسسق

ةيئاسضقلا ةيطبسضلا تنكمت
ع˘با˘˘سسلا ير˘˘سضح˘˘لا ن˘˘مأÓ˘˘ل
نم ،ةن˘ي˘ط˘ن˘سسق ة˘يلو ن˘مأا˘ب
ن˘م غ˘ل˘ب˘ي سصخ˘سش ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
ديدعلا لحم ةنسس53 رمعلا

5 ذيفنتل كلذو ثاحبألا نم
رمأاو ةيئاه˘ن ة˘ي˘ئا˘سضق ما˘كحأا
.سضبقلاب

ىلإا دوعت ةي˘سضق˘لا تا˘ي˘ث˘ي˘ح
يتلا يرحتلاو ثحبلا ةيلمع
ة˘قر˘ف˘لا تاذ ر˘سصا˘ن˘ع ا˘هدا˘˘ق
دع˘ب تن˘كم ي˘ت˘لاو ،ة˘ي˘ن˘مألا
د˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا لÓ˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسلا
ناكم ديدحت نم تامولعملل
وب يح لخدمب ينعملا دجاوت
ةرسشابمبو ،هفيقوتو فوسصلا
،ه˘ع˘م ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘˘جإلا
ماكحأا5 ذيفنت لحم هنأا نيبت
ر˘˘مأاو سسب˘˘ح˘˘لا˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن
ه˘جو ى˘ل˘ع ا˘ه˘ن˘م ،سضب˘ق˘لا˘˘ب
ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن م˘˘كح سصو˘˘سصخ˘˘لا
برسضلا ةمهت نع سسبحلاب
حÓ˘سسلا˘ب يد˘م˘ع˘لا حر˘ج˘لاو
ة˘م˘˘ه˘˘ت ن˘˘ع ر˘˘خآاو ،سضي˘˘بألا

سضبقلاب رمأاو ،ةنامألا ةنايخ
تÓفإلا ةلوا˘ح˘م ة˘م˘ه˘ت ن˘ع
ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا ن˘˘م
راذ˘˘نإلاو لا˘˘ث˘˘ت˘˘ملا سضفرو
عو˘˘˘سضخ˘˘˘˘لاو ف˘˘˘˘قو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
ءاهتنلا دعبو ،تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل
دسض ةينوناقلا تاءارجإلا نم
˘ما˘مأا ه˘م˘يد˘ق˘ت م˘ت ي˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
.ةيلحملا ةباينلا

رجحلا تاءارجإا هتفلاخمل نوناقلا هيلع قبط «ناتسسيدنولك» ـب قلعتي رمأ’ا

مناغتشسمب اقرح راحتنإ’إ لواح اشصخشش ذقنت ةطرششلإ
ر˘˘˘سصا˘˘˘ن˘˘˘˘ع سسمأا تن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ت
نم ،مناغتسسم ةيلوب ةطرسشلا
˘مار˘سضإا˘ب ما˘ق سصخ˘سش ذا˘˘ق˘˘نإا
ة˘˘حا˘˘سس ي˘˘ف هد˘˘سسج˘˘ب را˘˘ن˘˘لا

يف جاجح ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع
امدعب ،ر˘سضخ˘ل يد˘ي˘سس ةر˘ئاد

هتفلاخمل نوناقلا هيلع قبط
،ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘˘ح˘˘لا تاءار˘˘جإا

طاسشن ةسسرامم ىلع همادقإاو
سصخر˘˘˘˘م ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ يرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ت
.هترايسسب
لوأا موي ى˘لإا دو˘ع˘ت ة˘ي˘سضق˘لا
ة˘˘˘عا˘˘˘سسلا دود˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف سسمأا
،احابسص ةقيقد03و ةرسشاعلا

ر˘سصا˘ن˘ع˘ل ة˘يرود ر˘ثإا ى˘ل˘˘عو
دجاوت مههابتنا تفل ةطرسشلا

ةبكرم نتم ىلع سصاخسشأا3
ل˘ق˘ن ة˘ط˘ح˘م ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
يرح˘ت˘لا د˘ع˘بو ،ن˘ير˘فا˘سسم˘لا

بحا˘˘سص نأا ن˘˘ي˘˘ب˘˘ت م˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘م
طا˘˘سشن سسرا˘˘˘م˘˘˘ي ةرا˘˘˘ي˘˘˘سسلا
لثمتي ،سصخرم ريغ يراجت
ةقيرطب سصاخسشألا لقن يف
ة˘ف˘لا˘خ˘م ع˘م ،ة˘ي˘عر˘سش ر˘˘ي˘˘غ
يذي˘ف˘ن˘ت˘لا مو˘سسر˘م˘لا ما˘كحأا

خيراتب رداسصلا96‐02 مقر
نمسضتملا0202‐30‐12
را˘سشت˘نا ن˘م ة˘يا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘˘ت
مت ثيح ،«ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘ف
ةينوناقلا تاءار˘جإلا ق˘ي˘ب˘ط˘ت
يفو ،ةفلاخملا هذهب ةقلعتملا

54:01 ـلا ة˘˘˘عا˘˘˘سسلا دود˘˘˘˘ح
مدقت ،مو˘ي˘لا تاذ ن˘م ة˘ق˘ي˘قد

طيحم ىلإا ةرايسسلا بحاسص
ماق نيأا ،يرسضحلا نمألا رقم
ة˘ع˘ير˘سس ةدا˘م˘ب ه˘سسف˘˘ن سشر˘˘ب
رانلا مارسضإاب اددهم باهتللا
طغ˘سضلا سضر˘غ˘ب هد˘سسج ي˘ف

ة˘˘˘˘طر˘˘˘˘˘سشلا دار˘˘˘˘˘فأا ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
،ةبكر˘م˘لا ق˘ئا˘ثو عا˘جر˘ت˘سسل
ةد˘يد˘ع˘لا تلوا˘ح˘م˘لا م˘غرو
يز˘لا˘ب ن˘ي˘ي˘طر˘سش فر˘ط ن˘م
نع لودعلاب هعانقإل يندملا

مارسضإاب ماق هنأا لإا ،لعفلا اذه
اهدعب عراسسيل ،هدسسجب رانلا
ثيح لخدتلا ىلإا نايطرسشلا
ا˘م ،را˘ن˘لا دا˘م˘خإا ن˘م ا˘ن˘كم˘˘ت
هليوحتو هتايح ذاقنإا نم نكم
ى˘˘لإا ة˘˘عر˘˘سسلا حا˘˘ن˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع
تلا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘سسلا ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم
ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘˘لا
،يلع يديسسب ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسلا
،ةيبطلا تافاعسسإلا ىقلت نيأا

ةديعب ةيحسصلا هتلاح نأا ثيح
.رطخلا نع

 ب.دلاخ

ةرئاد نمأا نم رسصانع تفقوأا
نيسصخسش ،نارهوب ريجلا رئب
96و84 رمع˘لا ن˘م نا˘غ˘ل˘ب˘ي
ة˘سسرا˘م˘م˘ب ن˘ي˘سسب˘ل˘ت˘م ة˘ن˘˘سس

لحمب ةذوعسشو رحسس سسوقط
قوسسب تاراهبلا عيبل يراجت

ز˘ج˘ح ع˘م ،ر˘˘ي˘˘سشب˘˘لا يد˘˘ي˘˘سس
ق˘ي˘˘حا˘˘سسمو داو˘˘مو م˘˘سسÓ˘˘ط
لا˘˘ع˘˘فألا هذ˘˘ه˘˘ل ة˘˘سصسصخ˘˘˘م
اننيد ا˘ه˘مر˘ح ي˘ت˘لا ة˘ع˘ي˘ن˘سشلا
.فينحلا

دارسش يراوه

امهطاسشنل اركو ريسشبلا يديسس قوسسب تاراهبلا عيبل لحم نم اذختإا

صسوقط ةشسراممب نيشسبلتم نيشصخشش فقوت
نإرهوب ةذوعششو رحشس

هنم ماقتنإ’او ةيحسضلا خأا عم تاباسسح ةيفسصت لجأا نم

ةديلبلاب حاتفم يف ةيدف تبلطو إرشصاق تفطتخإ ةباشصع ىلع صضبقلإ
ة˘قر˘ف˘لا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع تن˘˘كم˘˘ت
ينطو˘لا كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا
ن˘م ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ي˘ف حا˘ت˘˘ف˘˘م˘˘ب
رار˘سشأا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘˘ب ة˘˘حا˘˘طإلا

سصاخسشأا4 ن˘م ة˘˘نو˘˘كت˘˘م
اوفطتخإا ايئاسضق نيقوبسسم
ن˘م غ˘ل˘ب˘ي Ó˘ف˘ط اوز˘ج˘ت˘حإاو
قيرط ن˘ع ة˘ن˘سس51 رمع˘لا
ن˘م او˘ب˘˘ل˘˘طو ، جارد˘˘ت˘˘سسلا

قÓ˘طإا ل˘با˘ق˘م ة˘يد˘ف ه˘˘لا˘˘خ
.هحارسس
،ة˘ي˘سضق˘لا تا˘ي˘ث˘˘ي˘˘ح دو˘˘ع˘˘ت

ة˘ي˘˘ل˘˘خ ن˘˘م م˘˘ل˘˘ع ا˘˘م بسسح
لا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصتإلاو مÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘عإلا
كردلل ةيميلقلا ةعومجملاب
لا˘خ مد˘ق˘˘ت ى˘˘لإا ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
تاذ˘˘ل ىو˘˘كسشب ة˘˘ي˘˘ح˘˘سضلا
نبا سضرعت اهدافم حلاسصملا
فا˘ط˘ت˘خإÓ˘ل ر˘سصا˘ق˘لا ه˘ت˘˘خأا

نم ةيفتاه ةملا˘كم ه˘ي˘ق˘ل˘تو

نو˘ب˘ل˘ط˘ي م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘˘ت˘˘سشم˘˘لا
ديمع˘لا ر˘مأا ه˘ي˘ل˘عو ،ة˘يد˘ف˘ب
د˘ئا˘ق ،ي˘˘فو˘˘ل˘˘خ˘˘ن˘˘سش فوؤور
كردلل ةيميلقإلا ةعومجملا
ططخملا ليعفت˘ب ،ي˘ن˘طو˘لا
،رسصاقلا فاطت˘خا˘ب سصا˘خ˘لا
ة˘ي˘ن˘مأا ة˘ط˘خ ع˘سضو م˘ت ن˘˘يأا

ةحاطإلا نم تنكم ،ةمكحم
،ةي˘مار˘جإلا ة˘كب˘سشلا دار˘فأا˘ب
ي˘ف ة˘ي˘ح˘سضلا عا˘˘جر˘˘ت˘˘سساو
نم نيتعاسس دعب ةديج ةلاح
تن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘بو ،فا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘خلا
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا نأا تا˘ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا

ة˘˘ي˘˘ف˘˘سصت ل˘˘جأا ن˘˘م تءا˘˘˘ج
ة˘ي˘ح˘سضلا خأا ع˘م تا˘˘با˘˘سسح
اذه ،هنم ماقتنإلاو رسصاقلا

ىلإا ني˘م˘ه˘ت˘م˘لا دا˘ي˘ت˘قا م˘تو
مهميد˘ق˘ت ل˘ب˘ق ،كرد˘لا ر˘ق˘م
.ةلادعلل

قوف نم رح˘ت˘ن˘ت ة˘ي˘ن˘ير˘سشع

ةديلبلا ي˘ف ة˘فر˘عو˘ب˘ب ر˘سسج
فاطتخÓل اهسضرعت دعب
تمد˘˘قأا ،ر˘˘خآا قا˘˘ي˘˘سس ي˘˘˘فو
نم راحتنلا ىلع ةينيرسشع
ي˘ح˘˘ب ةا˘˘سشم˘˘لا ر˘˘سسج قو˘˘ف
بونج ةفرعوب يف سشويرد
ا˘ه˘سضر˘ع˘˘ت د˘˘ع˘˘ب ،ةد˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لا
ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م فا˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘خÓ˘˘˘˘ل
تفسشكو ،ةلوهجم ةعومجم
نأا ،ة˘ي˘˘لوألا تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا
ةيلو نم ردح˘ن˘ت ة˘ي˘ح˘سضلا
ة˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م تما˘˘قو ،ىر˘˘خأا
نم تتلفو اهفاطتخاب رارسشأا
دجاوتتو ،كلذ دعب مهتسضبق
ادج ةجرح ةلاح يف ةيحسضلا
لسصاوي اميف ،ىفسشت˘سسم˘لا˘ب
ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘لا نو˘˘ق˘˘ق˘˘ح˘˘م˘˘لا
.نيلعافلا

يسشرح يلع ديسس

ىد˘˘ل ح˘˘ن˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘سضا˘˘˘ق عدوأا
،نارهوب كر˘ت˘لا ن˘ي˘ع ة˘م˘كح˘م
ر˘˘˘سشن ي˘˘˘ف طرو˘˘˘ت ا˘˘˘سصخ˘˘˘˘سش
رارسضإلا ا˘ه˘نأا˘سش ن˘م تا˘عا˘سشإا
عرزو ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا˘˘ب
،نينطاوملا سسوفن يف فوخلا

سضع˘˘˘˘ب جور˘˘˘˘˘خ ا˘˘˘˘˘هدا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘م
تحت نيعوسضوملا سصاخسشألا
بكر˘م˘لا˘ب ي˘ح˘˘سصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا
نع «تا˘ي˘سسلد˘نألا» ي˘حا˘ي˘سسلا

.مهفراعم لÓغتسسا قيرط
32 ىلإا دو˘ع˘ت ة˘ي˘سضق˘لا ع˘ئا˘قو
تدرو امدنع ،طرافلا سسرام
كردل˘ل ثا˘ح˘بألا ة˘ل˘ي˘سصف ى˘لإا
تا˘مو˘ل˘ع˘م ،نار˘هو˘ب ي˘ن˘طو˘لا

فلاسسلا روسشنملا دوجو اهدافم
ع˘قو˘م˘ب ة˘ح˘ف˘سص ى˘ل˘ع ر˘كذ˘˘لا
ي˘ت˘لا ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘سصاو˘˘ت˘˘لا
رمعلا نم غلابلا اهبحاسص يعدي
ةطولغملا رابخألا هذه ةنسس03
˘مد˘ع تا˘ير˘ح˘ت˘لا تن˘ي˘ب ي˘˘ت˘˘لا

ينعملا فيقوت دعبو ،اهتحسص
يسضاق مامأا سسمأا لوأا هميدقتو
ةروكذملا ةم˘كح˘م˘لا˘ب ح˘ن˘ج˘لا

هتعباتم تمت ،فلملا ةسساردو
سضر˘ع ة˘ح˘˘ن˘˘ج سسا˘˘سسأا ى˘˘ل˘˘ع
سضر˘غ˘ب رو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا را˘˘ظ˘˘نأل
اهنأاسش نم تاروسشنم ةياعدلا
،ةينطولا ةحلسصم˘لا˘ب رار˘سضإلا
.تقؤوملا سسبحلا هعاديإا مت نيأا

ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ة˘با˘˘ي˘˘ن تد˘˘ن˘˘فو
نايب يف ،كرتلا نيع ةمكحمل
ع˘˘قاو˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع درو ا˘˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘ل
ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا ل˘˘˘سصاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ن˘هر ةأار˘ما عاد˘يإا سصو˘˘سصخ˘˘ب
عطقمل اهرسشن ببسسب سسبحلا
عوسضوم˘لا سسف˘ن لو˘ح و˘يد˘ي˘ف
سسفنب ا˘ه˘ت˘ع˘با˘ت˘م تم˘ت ي˘ت˘لاو
ةلاح يف تيقب اه˘ن˘كل ة˘م˘ه˘ت˘لا
تما˘ق ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م .جار˘فإا

،رماع يديسس ةرئاد نمأا حلاسصم
ةلي˘سسم˘لا ة˘يلو ن˘مأل ة˘ع˘با˘ت˘لا

ةريخألا ة˘عا˘سس42 ـلا لÓ˘˘˘˘خ
ة˘م˘ه˘ت˘ب ن˘ي˘سصخ˘سش ف˘ي˘قو˘˘ت˘˘ب
ر˘ه˘م˘ج˘ت˘لا ى˘ل˘˘ع سضير˘˘ح˘˘ت˘˘لا

فذقلاو ماعلا ماظنلاب لÓخإلاو
ةيموم˘ع تا˘ئ˘ي˘ه˘ب ر˘ي˘ه˘سشت˘لاو
ع˘قو˘م ر˘ب˘˘ع ،ا˘˘ه˘˘ب سسا˘˘سسم˘˘لاو
ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا ل˘˘˘سصاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ز˘˘˘ج˘˘˘نأا ثي˘˘˘ح ،«كو˘˘˘ب˘˘˘سسيا˘˘˘ف»

دعبو ،نييئاسضق نيفلم امهدسض
مت تاءارجإلا ة˘فا˘ك لا˘م˘كت˘سسا
ل˘˘ي˘˘كو ما˘˘مأا ا˘˘م˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
سضرعلا حنج لجأا نم ةداعسسوب
نم تاروسشنمل ةياعدلا سضرغب
ةح˘ل˘سصم˘لا˘ب سسا˘سسم˘لا ا˘ه˘نأا˘سش
ءانثأا فظوم ة˘نا˘هإاو ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا
سضير˘ح˘ت˘˘لاو ،ه˘˘ما˘˘ه˘˘م ة˘˘يدأا˘˘ت
ريغ رهم˘ج˘ت˘لا ى˘ل˘ع ر˘سشا˘ب˘م˘لا

هرودب يذلا ،فذقلاو حلسسملا
لوثم˘لا ة˘سسل˘ج ى˘ل˘ع ا˘م˘ه˘لا˘حأا
ي˘˘سضا˘˘ق ر˘˘مأا ثي˘˘ح يرو˘˘˘ف˘˘˘لا
 .سسبحلا امهعاديإاب ةسسلجلا

قح يف ةذفان انجسس ةنسس
قرخ ىلع صضرح صصخسش
ناسسملتب يحسصلا رجحلا

لوأا ناسسملت ةمكحم تردسصأا
نجسسلاب يسضقي امكح ،سسمأا
ةيلام ةمارغو ةذفان ةنسس ةدمل
قح يف ،جد فلأا004 اهردق
ةيسضق يف هطروت دعب سصخسش
سضيرحتو ،ةيماظن ةئيه ةناهإا
ي˘ت˘لا ةز˘ف ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب نا˘كسس
ريغ رهمجتلا ىلع اهنم ردحني
رجحلا دعاوق قر˘خو ح˘ل˘سسم˘لا
.يحسصلا

جيورتلا اياسضق يف قيقحتلا
فيطسس يف ةبذاك ريسشانمل

ةميرجلا ةحفاكم ةقرف تحتف
ةحلسصملل ةعباتلا ةيتامولعملا
ةي˘ئا˘سضق˘لا ة˘طر˘سشل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا
تاقيقحت ،فيطسس ةيلو نمأاب
قلعتت ةيسضق02 نأاسشب ةقمعم
ربع ةبذاك ريسشانم˘ل ج˘يور˘ت˘لا˘ب
يعامت˘جلا ل˘سصاو˘ت˘لا ة˘سصن˘م
ظفاحم حسضوأاو ،«كو˘ب˘سسيا˘ف»
،يناسسيع باهولا دبع ةطرسشلا
راطإا يف جرد˘ن˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا نأا˘ب
ةميرجلا لاكسشأا عيمج ةحفاكم
لظ يف ام˘ي˘سسل ة˘ي˘نور˘ت˘كلإلا
ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ن˘˘هار˘˘لا فر˘˘ظ˘˘لا
سسور˘ي˘˘ف ي˘˘سشف˘˘ت ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ب
ي˘˘˘˘˘ف را˘˘˘˘˘سشأاو ،«ا˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘˘ك»
اهب ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت
لمعلا يرجي هنأا ىلإا ،سسمأا لوأا

ة˘˘قر˘˘ف ر˘˘سصا˘˘˘ن˘˘˘ع فر˘˘˘ط ن˘˘˘م
ةيتامولعملا ةميرجلا ةحفاكم
ةطرسشلل ةيئلولا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا˘ب
قرف عم قيسسنت˘لا˘ب ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا
نمأل ةعباتلا ةيئاسضقلا ةطرسشلا
ن˘م ، ن˘ير˘سشع˘لا ة˘يلو˘لا ر˘ئاود
تا˘مو˘ل˘ع˘˘م˘˘لا ة˘˘برا˘˘ح˘˘م ل˘˘جأا

نأاسشب ةطو˘ل˘غ˘م˘لا ر˘ي˘سشا˘ن˘م˘لاو
.انوروك ةحئاج
با˘˘˘هو˘˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع د˘˘˘˘كأاو اذ˘˘˘˘ه
،ة˘طر˘سشلا ظ˘فا˘ح˘م ،ي˘نا˘سسي˘˘ع
ةيلو˘لا ن˘مأا ح˘لا˘سصم ف˘ي˘ث˘كت
ةنهارلا ةرتفلا لÓخ اهيعاسسمل
تا˘ي˘˘كو˘˘ل˘˘سس ح˘˘ب˘˘ك ل˘˘جأا ن˘˘م
عقاوم داور سضعب تاسسراممو
نيذلا ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘سصاو˘ت˘لا
تاءار˘˘˘ق جاردإا˘˘˘ب نو˘˘˘مو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ي
فد˘ه˘ب ة˘طو˘ل˘غ˘م تا˘ي˘ط˘ع˘مو
ي˘˘ف فو˘˘خ˘˘˘لاو ع˘˘˘ل˘˘˘ه˘˘˘لا عرز
.نينطاوملا طاسسوأا

نولسسارم اهعمج

لÓخإ’او رهمجتلا ىلع اسضرح نيسصخسش فيقوت
ةليسسملاب «كوبسسيافلا» ربع ماعلا ماظنلاب

رششن ةيشضق يف صسبحلإ صصخشش عإديإإ
نإرهوب ةينطولإ ةحلشصملاب رشضت تاعاششإإ
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نم ةرم ام ريغ رذح يذلا سستيج ليب مهنيب نم

.تاونسس ذنم ةيملاعلا ةحسصلا ددهي يسسوريف رطخ
رذح زميات لايسشنانياف ةفيحسص عم ةلباقم يف

ثدحيسس انوروك سسوريف ءابو نأا نم سستيج ليب
.«كلذ وحن وأا ةنسس02 لك» حجرألا ىلع

ني˘لوؤو˘سسم˘لا سضع˘بو از˘نو˘ل˘ف˘نإلا ءار˘ب˘خ رذ˘حو
نم ةيكيرمألا ةدحتملا تايلولا يف نييموكحلا

ا˘ًسضيأا كا˘ن˘ه. تاو˘ن˘سس ةد˘ع ذ˘ن˘م ة˘˘مدا˘˘ق ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج
مÓفألاو بتكلا نم ديدع يف ترهظ تانهكت
نأا نيح يف. دجت˘سسم˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب تأا˘ب˘ن˘ت
حلطسصي ام يف طقف جردنت تاؤوبنتلا هذه سضعب

اهنم رخآلا سضعبلا نأا لإا ةرماؤوملا تايرظنب هيلع
دعتسسم ريغ ملاعلا نأا ىلع اًرارسصإاو ةيدج رثكأا ناك
. مداقلا ءابولل حيحسص لكسشب

لاق زميات لايسشنانياف ةفيحسص عم ةلباقم يفو
ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ة˘ح˘ئا˘ج ي˘سشف˘ت نإا سست˘ي˘ج ل˘ي˘ب
ىلإا ءوجللا ىلإا لبقتسسملا يف تاموكحلاب عفديسس
تادا˘سضم لا˘م˘ع˘ت˘سساو ي˘طا˘ي˘ت˘حلا سصي˘خ˘سشت˘لا»
.«ركبم راذنإا ةمظنأاو تاسسوريفلل

ءا˘ي˘سشألا هذ˘ه ل˘كب ما˘ي˘ق˘لا ة˘ف˘ل˘كت نإا» فا˘˘سضأاو
ةلودلا رمت امب ةنراقم ةياغلل ةفيعسض ديج لكسشب
كانه .»  ةبيسصع ةيداسصتقا فورظ نم مويلا هب
وحن وأا اًماع02 لك كلذ ثدحي نأا لامتحا لعفلاب
را˘˘ف˘˘سسألاو تÓ˘˘حر˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا بب˘˘سسب كلذ
دحأا نأا دبل كلذل ملاعلا لوح سصاخسشألا تÓقنتو
» .بيرقلا لبقتسسملا يف رهظي نأا تاسسوريفلا هذه
نأا ىلإا مهتا˘مو˘كح ن˘م نو˘ن˘طاو˘م˘لا ع˘ل˘ط˘ت˘ي اذ˘لو
.» اهتايولوأا سسأار ىلع تاسسوريفلا هذه لعجت

ةئ˘بوألا لو˘ح8102 ما˘ع تم˘ظ˘˘ن ةود˘˘ن ي˘˘فو
ةلجمو ةيبطلا سستسسوسشتاسسام ةيعمج اهتفاسضتسسا
لاق ةماعلا ةحسصلا يف ةسصسصختملا دنÓجنإا وين
لÓخ ثدحت نأا نكمي ام ةحئاج نإا سستيج ليب
ةجذمن دهعم لبق نم ةاكاحم مدقو . لبقملا دقعلا
هبسشت ةديدجلا ازنولفنألا نأا دجو يذلا سضارمألا
ماع ةحئاج يف سصخسش نويلم05 تلتق يتلا كلت
نويلم03 لت˘ق˘ت نأا مو˘ي˘لا ح˘جر˘م˘لا ن˘مو8191
.رهسشأا ةتسس نوسضغ يف سصخسش

دراو سضرملا اذه لثم روهظ لامتحا نإا فاسضأاو
، كباسشتملا انملاع يف عافترلا يف رمتسسيسسو ادج
سضرمك هعارتخا مت وأا يعيبط لكسشب ثدح ءاوسس
تاد˘يد˘ه˘ت˘لا ة˘لا˘ح ي˘ف» لا˘قو . ح˘ل˘سسم ي˘سسور˘ي˘ف
.«دوجوم ريغ ةلجعلاب سساسسحإلا اذه ةيجولويبلا
سسف˘ن˘ب ة˘ئ˘بوأÓ˘ل داد˘ع˘ت˘سسلا ى˘لإا م˘لا˘ع˘لا جا˘ت˘ح˘ي»
.«برحلل اهب دعتسسي يتلا ةريطخلا ةقيرطلا

ل˘˘كيا˘˘م ة˘˘يد˘˘ع˘˘م˘˘لا سضار˘˘مألا ر˘˘ي˘˘ب˘˘خ رذ˘˘˘حو
ةحئاج يسشفت نم يسضاملا دقعلا لÓخ ملوهرتسسوأا

نوؤوسشلا ةلجم يف م˘لو˘هر˘ت˘سسوأا بت˘كو . ة˘ي˘م˘لا˘ع
ةطق˘ن نو˘كت فو˘سس ا˘ه˘نإا»5002 ماع ةي˘جرا˘خ˘لا

ةعرسسب ذفني تقولا . ةيرسشبلا خيرات يف ةمسساح
فرسصتن نأا انيلع بجي . مداقلا ءابولل دادعتسسÓل
تا˘˘يلو˘˘لا نإا ا˘˘ًسضيأا لا˘˘قو .«فد˘˘هو مز˘˘˘ح˘˘˘ب نآلا
مئÓم لكسشب ةدعتسسم ر˘ي˘غ ة˘ي˘كير˘مألا ةد˘ح˘ت˘م˘لا
ب موسسوملا7102 ماع رداسصلا هباتك يف ءابولل
.«ةلتاقلا ميثارجلا دسض انبرح :«ةيومد رثكألا ودعلا»
.ج تربور ازنولفنإلا ريبخو تاسسوريفلا ملاع عقوت
يف هرسشن باتك يف ازنولفنإا ةحئاج ثودح رتسسبو
. يسضاملا ربنجد رهسش

«سسوريفلا رارسسأا فسشك : رتناه ولف» باتك يف
ثودح نكمملا نم ناك اذإا امع رتسسبو لءاسست

هنإا :معن » هباوج ناكو .ىرخأا ةرمدمو ةلتاق ةحئاج
فاسضأاو .«طقف تقو ةلأاسسم اهنإا لب Óمتحم سسيل
ىلع ةرطيسسلا لبق نوتومي دق سسانلا نييÓم نأا

ةعيبطلا ىدحتت فوسس» :Óًئاق بتكو . ءابولا اذه
لداعي سسوريفب ىر˘خأا ةر˘م ة˘ير˘سشب˘لا ة˘يا˘ه˘ن˘لا ي˘ف
نأل جاتحن نحنف» .«8191 ةنسس ازنولفنإا سسوريف
تار˘با˘خ˘م˘لا ق˘ير˘ف رذ˘ح ا˘م˘ك«. ن˘˘يز˘˘ها˘˘ج نو˘˘كن
تاونسسلا يف ةحئاج ثودح لامتحا نم ةيكيرمألا
. ةريخألا

تاديدهتلا مييقت زكرم رذح8102 ماع يفو
ةلÓسس» نأا نم تارابختسسلا عم˘ت˘ج˘م˘ل ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا

نيب هلاق˘ت˘نا ل˘ه˘سسي ثي˘ب˘خ بور˘كي˘م ن˘م ةد˘يد˘ج
لياد لاينادل اًقفو «اًريبك اًديدهت لثمي لازي ل رسشبلا

9102 ماعل ديدهتلا ريرقت ركذو نإا نإا يسس ةانق نم
تايلولا نأا لمتحي» هنأا يسضاملا رياني يف رداسصلا
ءابول ةسضرع نÓظيسس ملاعلاو ةيكيرمألا ةدحتملا
ىلع يدعم رخآا سضرم يسشفت وأا مداقلا ازنولفنإلا
نم ةلئاه تلدعم ىلإا يدؤوي نأا نكمي عسساو قاطن
يملاعلا داسصتقلا ىلع رثؤويسس زجعلاو ، تايفولا

ن˘م ف˘عا˘سضي˘سسو ة˘ي˘لود˘لا دراو˘م˘لا فز˘˘ن˘˘ت˘˘سستو
معد ىلع لوسصحلل ةدحتملا تايلولا تابلطتم
.رثكأا

بتكمل قباسسلا ريدملا كيدنينوك يميريج لاق
ةدحتملا تايلولا ةدعا˘سسم˘ل ة˘ي˘كير˘مألا ة˘لا˘كو˘لا
تحت ةيجراخلا ثراوكلا تلاح يف ةيكيرمألا
ماع ازنولفنإا ءابوب اًهيبسش اًسسوريف نإا امابوأا ةرادإا

ي˘م˘ير˘ي˘ج لا˘قو . بير˘ق ا˘م˘ع ر˘ه˘˘ظ˘˘ي˘˘سس8191
ةلجم يف7102 يف رسشن لاقم يف  كينيدنوك
ةريطخو ةديدج ةيملاع ةيحسص ةمزأا» نأا وكيتيلوب
.«لإا سسيل تقو ةلأاسسم هذهو ةمداق

رهظيسس لبقتسسملا نم ام ةلحرم يف» فاسضأاو
«ة˘ح˘ئا˘ج ل˘ث˘م ‐ اد˘ج يد˘˘ع˘˘مو تي˘˘م˘˘م سسور˘˘ي˘˘ف
باسصأا يذلاو8191 ماعل» ةينابسسإلا ازنولفنإلا
نويلم001 و05 نيب ام لتقو ملاعلا ناكسس ثلث
دعتسسم ريغ بمارت سسيئرلا نأا اًفيسضم «سصخسش
سسوريفلا نع ثحبلا لازي ل امنيب .ءابولا اذه لثمل
امك ملاعلا نأا ودبي لو هدهم يف ديدجلا يجاتلا

هب ةقلعتملا تايئاسصحإلا نأا لإا8191 ماع يف ناك
«راذنإلا سسارجأا قدت تأادب» دق

ةيبطلا دنÓجنإا وين ةلجم يف سستيج ليب بتكو
قلقم سضر˘م ل˘ث˘م ط˘سشن˘ي91 دي˘فو˘ك أاد˘ب» د˘ق˘ل
ترذحو .«نرقلا يف ةدحاو ةرم ةيرسشبلا برسضيسس
نمألا سسلجم قيرف نم ويروب انايسسول ةروتكدلا
نع ةلوؤوسسملاو سضيبألا تيبلاب قباسسلا يموقلا
امك  ةديدج ازنولفنإا ةحئاج راسشتنا رطخ نم ةئبوألا
يف يجولويبلا عافدلاو يبطلا دادعتسسلا ريدم لاق
ة˘ح˘ئا˘ج ي˘سشف˘ت ر˘˘ط˘˘خ نإا» :8102 ي˘ف سسل˘ج˘م˘لا
ن˘مأÓ˘ل لوألا ل˘غا˘سشلا ل˘˘غ˘˘سشلا و˘˘ه از˘˘نو˘˘ل˘˘ف˘˘نإلا
؟ انسسفنأا نع عافدلل نودعتسسم نحن لهف .يحسصلا
.«ل يه ةباجإلا نوكت نأا ىسشخأا

يموقلا نمأÓل بمارت راسشتسسم نوتلوب نوج ماق
ةداعإا ءانثأا دعب اميف قيرفلا لحب تقولا كلذ يف
دقع نم رثكأا لبق . يموقلا نمألا سسلجم ميظنت
ي˘ف ة˘ما˘ع˘لا ة˘ح˘سصلا و˘لوؤو˘سسم ع˘قو˘ت ن˘مز˘لا ن˘˘م
سضر˘م˘ب ن˘ي˘يÓ˘م˘لا با˘سصي نأا سست˘سسو˘˘سشتا˘˘سسا˘˘م
نأا ةماعلا ةحسصلا ولوؤوسسم عقوتو . ديدج يسسفنت
اًقفو سصخسش ينويلم ىلإا نيباسصملا ددع لسصي
.يلحملا نوطسسوب دهعمل

سصخسش نويلم ىلإا لسصي ام نأا اسضيأا اوعقوتو
تاداي˘ع˘لا ي˘ف جÓ˘ع˘ل˘ل نو˘جا˘ت˘ح˘ي˘سس ة˘يلو˘لا ي˘ف
ا˘سضيأا نو˘جا˘ت˘ح˘ي˘سس ًف˘لأا ن˘ي˘نا˘م˘ث نأاو ة˘ي˘جرا˘خ˘لا
يتلا جذامنلا ىلع ًءانب تايفسشتسسملا يف جÓعلل

سضارمألا ةحفاكمل ةي˘كير˘مألا ز˘كار˘م˘لا ا˘ه˘ترو˘ط
تايفسشتسسملا ما˘ظ˘ن نأل اًر˘ظ˘نو . ا˘ه˘ن˘م ة˘يا˘قو˘لاو
نكميف سضرملاب نوباسصملا سصاخسشألا هرمغيسس
ا˘˘ًق˘˘فو ف˘˘لأا ن˘˘ير˘˘سشع ى˘˘لإا ل˘˘سصي ا˘˘م تو˘˘م˘˘˘ي نأا
نم ىوسصق بهأات ةطخ اوعسضو دقل . مهتاعقوتل

ى˘ل˘ع تا˘سضوا˘ف˘م˘ب تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا ما˘˘ي˘˘ق لÓ˘˘خ
يف «ةليدبلا ةياعرلا عقاوم» ةفاسضتسسل تايقافتا

.ةيوناثلا سسرادملا لثم ةلثامم ةريبك قفارم
ةكبسش ربع تارماؤوملا ةركف لوادت مت نيح يف

ءابولاب أابنت زتنوك نيد يئاورلا ناك املثم تنرتنإلا
ا˘ًق˘فوو .1891 ما˘˘ع ي˘˘ف ةردا˘˘سصلا ه˘˘ت˘˘˘ياور ي˘˘˘ف
يتلا «مÓظلا نويع» ةياور نإاف نايدراغلا ةفيحسصل

ناهوو» ىمسسي سسوريف ىلإا ريسشت زتنوك اهبتك
اهيف تأاسشن يت˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘سصلا ة˘ن˘يد˘م˘لا ي˘هو «004
نع رواك تيمراه نكل . يجاتلا سسوريفلا ةياور
هذه ةرماؤوملا ةيرظن دحسضب ماق نإا نإا يسس ةكبسش
يجاتلا سسوريفلا نيب تافÓتخا كانه نأا ىلإا اريسشم
سسوريفلا عنسص مت ثيح ةياورلا يف004‐ ناهوو
لد˘ع˘م نا˘كو ي˘جو˘لو˘ي˘ب حÓ˘سس م˘لا˘ع ة˘˘ط˘˘سساو˘˘ب
ن˘˘يذ˘˘ه ن˘˘˘كل  .%001 ب رد˘ق˘ي ه˘ي˘ف تا˘ي˘˘فو˘˘لا
يجاتلا سسوريف˘لا ى˘ل˘ع نا˘ق˘ب˘ط˘ن˘ي ل ن˘يرو˘سصت˘لا
. يلاحلا

ةيسسف˘ن ة˘ب˘ي˘ب˘ط ي˘هو نوار˘ب ا˘ي˘ف˘ل˘ي˘سس تأا˘ب˘ن˘تو
لثامم سسوري˘ف بب˘سسب ة˘ي˘م˘لا˘ع ة˘ح˘ئا˘ج ثود˘ح˘ب
رداسصلا اهباتك يف نوارب ايفليسس . يجاتلا سسوريفلل

«ملاعلا ةياهن نع تاؤوبنت :مايألا ةياهن»8002 ماع
رسشتنيسس اًبيرقت0202 ماع يف» : يلي ام تبتك
ءاحنأا عيمج يف يوئرلا باهتللاب هيبسش سضرم
مواقيو ةيئاوهلا بيبانألاو نيتئرلا مجاهيسسو ملاعلا

.» ةفورعملا ةيودألاو تاجÓعلا عيمج
ن˘ي˘ما˘ي˘ن˘ب ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا قراو˘خ ي˘ف ثحا˘ب˘لا ن˘كل

نأا نكمي91 ديفوك ناك اذإا هنأا ىلإا راسشأا دروفدار
اًسضر˘م» سسي˘ل ه˘نإا˘ف يو˘ئر˘لا با˘ه˘ت˘للا ى˘لإا يدؤو˘ي
نأا اًسضيأا نوارب بتكو .«يوئرلا باهتللاب اًهيبسش
رهظيسس يتلا ةعرسسلاب ةأاجف ىفتخيسس» سضرملا
ردسصأا ، نيحلا كلذ ذنم يفوت يذلا نوارب . «اهب

اًقفو ةئطاخ اهنأا دعب اميف تتبثأا ىرخأا تاؤوبنت ةدع
.تندنبدنإلا ةفيحسص يف يثرولوتسس بوكاج يأارل

بتا˘كو غر˘بردو˘سس ن˘ف˘ي˘ت˘سس جر˘خ˘م˘لا نأا ود˘ب˘ي
«ىودعلا» ملي˘ف˘ل ز˘نر˘ي˘ب يز تو˘كسس و˘يرا˘ن˘ي˘سسلا
رادسصإا متو . انوروك سسوريف ةحئاج اسضيأا اعقوت
ثدحتي وهو1102 ماع يف «نويجاتنوك» مليفلا

يذلاوVEM-1 ى˘˘م˘˘سسي ي˘˘م˘˘هو سضر˘˘م ن˘˘˘ع
هرسشنب سشافخلا موقي نأا دعب اًيملاع ًءابو حبسصيسس
مل سصخسش ىلإا هرودب هلقنيسس يذلا ريزنخ ىلإا
.رخآا سصخسش ةحفاسصم لبق هيدي لسسغي

سسور˘ي˘ف˘لا نإا˘ف «ن˘سص اذ» ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘سص بسسح˘˘بو
27 ىلإا لسصت ةناسضح ةرتف هل نوكتسس يلايخلا
اًسضيأا تانهكت كانه . عفترم تايفو لدعمو ةعاسس
يف ريهسشلا مجنم˘لا بي˘ب˘ط˘لا سسو˘مادار˘ت˘سسو˘ن نأا˘ب
تمت امل هباسشم «ءابو» ـب أابنت رسشع سسداسسلا نرقلا

.يلاحلا يجاتلا سسوريفلا يف هتنياعم
و «نوعاطلا» نأا Óئاق رتيوت باتك دحأا نهكتو

ةيئبنتلا » فلألا تايعابرلا» ناويد يف «رسسألا»
ا˘ًق˘فو لاز˘ع˘نلاو ي˘جا˘ت˘لا سسور˘ي˘ف˘لا ى˘لإا نار˘ي˘سشي
ريسشي ريخألا رطسسلا نإا لاقو . سسيربسسكإا ةفيحسصل
مت دقو .0202 ماع يف رياني42 و32 ةيادب ىلإا
يحسصلا رجحلا تحت ناهوو ةنيدم عسضو لعفلاب
برغلا يسضارأا» نأا فاسضأاو .رياني32 يف مراسصلا

ابوروأا ىلإا ريسشت ناويدلا سسفن يف «يدرابمولو
.(يدرابمول) ايلاطيإاو اكيرمأاو ايلارتسسأاو

نيح يف .تانهكت درجم اهلك هذه اريخأا نكل
أابنت دق سسومادارتسسون نأا ةدسشب سسانلا سضعب دقتعي
لو˘ق˘ي ي˘سضا˘م˘لا ي˘ف ثاد˘حألا˘ب ح˘ي˘ح˘سص ل˘˘كسشب
يه يجاتلا سسوريفلل ةموعزملا هتاعقوت نأا نورخآا

. طقف ةبذاك تاءاعدا درجم
ـ يئاور ـ سصاق ـ يبرغم يمÓعإاو بتاك ــ

.مجرتم

انوروك ءابوب تأابنت  ةيŸاع تايسصخسش
يقح هدبع

ةبارق يليئارسسإلا لÓتحلا تاطلسس تلقتعا
لÓخ اهنوجسس يف ينيطسسلفلا بعسشلا سسمخ
ندملل اهلÓتحاو ةير˘كسسع˘لا ا˘ه˘تر˘ط˘ي˘سس سضر˘ف
ق˘ح˘ب ل˘ت˘ق˘لاو ع˘م˘ق˘لا تسسرا˘مو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ةسسمخ نم رثكا ءاقبإا ىلع رسصتو نيلقتعملا
اهنوجسس يف يبرعو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف ل˘ق˘ت˘ع˘م فلآا
ر˘سشح˘لاو ظا˘ظ˘ت˘كلا ثي˘ح ق˘˘ئل ر˘˘ي˘˘غ ل˘˘كسشب
ةموكحلا ةحفاكم ةلقرعو ةيرسصنعلا ةسسراممو
ليقارعلا عسضوو انوروك سسوريفل ةينيطسسلفلا

ةحفاكم لجا نم اهذختت يتلا ريبادتلا ةقاعإاو
تاءار˘˘جا ذ˘˘خ˘˘ت˘˘ت ه˘˘سسف˘˘ن تقو˘˘لا ي˘˘فو ءا˘˘بو˘˘˘لا
يا نود طقف نييليئارسسإلا ىدل ءابولا ةحفاكمل
ةيناسسنلا ميقلا لكل قرخ يف نيرخآÓل رابتعا

 .ةيلودلا ريياعملاو
ةيمها رثكألا اياسضقلا نم ىرسسألا ةيسضق دعت

نوكتل ينيطسسلفلا ريسسلا ىركذ يتأاتو ةيلاسضن
عم نماسضتلا نع ريبعتلاو هابتنلا تفلل ةبسسانم
ي˘هو لÓ˘ت˘حلا نو˘ج˘سس ي˘ف لا˘ط˘˘بلا ىر˘˘سسلا

ملاعلا هابتنا تفل ىلع لمعلل اهنم دب ل ةبسسانم
ةيمÓعإلاو ةيسسايسسلا تايوتسسملا ةفاك ىلعو
يتلا ةسسايسسلا كلتل ةيسسامولبدلاو ةيريهامجلاو

ىرسسلا قحب يلي˘ئار˘سسلا لÓ˘ت˘حلا ا˘ه˘ج˘ه˘ت˘ن˘ي
اهنا ةحسضاو تتاب يتلا لÓتحلا تاسسراممو
نا ل˘جا ن˘م ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف را˘سشت˘نا ل˘غ˘ت˘˘سست
ل˘˘خاد ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف بع˘˘سش د˘˘سض حÓ˘˘سس نو˘˘كي
هتديقع عم قفاوتي اذهو اهجراخو تÓقتعملا
اهنع ربعم˘لا ة˘ي˘با˘هرإلاو ة˘ير˘سصن˘ع˘لا لÓ˘ت˘حلا
قحب اهباكترا مت يتلا ةيمارجلا رزاجملاب ًاسضيا
نا ظحÓ˘م˘لا ن˘مو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا ءا˘ن˘با
ءابو رسشن ى˘ل˘ع نلا ز˘كر˘ت˘ت لÓ˘ت˘حلا ة˘سسا˘ي˘سس
ىلع دمعت ثيح ىرسسلا نيب هلÓغتسساو انوروك
ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا تار˘با˘خ˘م˘لا طا˘ب˘˘سض ة˘˘ط˘˘لا˘˘خ˘˘م
لماعتلل مهعفد ميتل انوروك سسوريفب نيباسصملا

تاقيقحتلا لاعتفا ىلع نورسصيو ىرسسلا عم
ن˘ي˘ب سسور˘ي˘ف˘لا ي˘سشف˘ت˘ل كلذو ةرر˘ب˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘غ
ةسسايسس اسضيا رمتسستو مه˘ت˘با˘سصإل ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا
ةسسايسس يف رارمتسسلا ىلع لمعتو لÓتحلا

ةفسضلاب نيينيطسسلفلاب ة˘سصا˘خ˘لا لزا˘ن˘م˘لا مد˘ه
تقو ي˘ف ءار˘ع˘لا ى˘لا ا˘ه˘نا˘كسس در˘طو سسد˘ق˘˘لاو
ءاعمج ةيرسشبلل ةيملاعلا ةحسصلا ةمظنم يدانت
 .تويبلا يف يحسصلا رجحلا متي نا

ة˘سسا˘ي˘سس سسرا˘م˘ت لÓ˘ت˘˘حلا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سس نإا

ينيطسسلفلا بعسشلا هاجت ةلطامملاو فسسعتلا
رارمتسسل بيلاسسألا عسشبأا مادختسسا ىلع لمعتو
ينيطسسلفلا تاميخملاو ىرقلاو ندملل اهلÓتحا

ة˘ي˘سسا˘ي˘سس ا˘˘قاروا ىر˘˘سسلا ن˘˘م ذ˘˘خ˘˘ت˘˘ت تتا˘˘بو
ي˘نا˘ط˘ي˘ت˘سسلا ا˘ه˘ط˘ط˘خ˘م ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ل ة˘ط˘غا˘˘سض
نرقلا ةقفسص ىمسسي ام ذيفنت يف اهرارمتسساو
ىر˘˘˘سسلا ة˘˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘م سضفر˘˘˘تو ة˘˘˘ي˘˘˘كير˘˘˘˘ملا
ةلتحم ا˘ه˘نو˘ك بر˘ح ىر˘سسا˘ك ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ق˘ي˘ب˘ط˘ت سضفر˘تو ة˘ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا ي˘˘سضارأÓ˘˘ل
نوجسسلا يف ىرسسألا نأاسشب ةيلودلا تايقافتلا

ن˘يذ˘لا ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسلا ن˘يزا˘نز˘لاو تÓ˘ق˘ت˘ع˘م˘لاو
نو˘سشي˘ع˘يو ة˘ب˘ع˘سصو ة˘ي˘سسا˘ق ًا˘عا˘سضوأا نو˘نا˘ع˘ي

انوروك ءابو راسشتنا د˘ع˘ب ة˘ي˘نا˘سسنإا ر˘ي˘غ ا˘فور˘ظ
م˘هد˘سض نو˘ج˘سسلا تا˘ط˘ل˘سس سسرا˘م˘تو ل˘تا˘˘ق˘˘لا
ديدهتلاو سشط˘ب˘لاو بيذ˘ع˘ت˘لاو ر˘ه˘ق˘لا ة˘سسا˘ي˘سس
م˘ه˘تدارإا ر˘سسكو م˘هدو˘م˘سص ن˘م ل˘ي˘ن˘˘لا فد˘˘ه˘˘ب
مهللذإاو مهعاسضخإا ةلواحمو مهلاسضن ةكوسشو
يسسايسسلا نا˘م˘يإلاو نو˘م˘سضم˘لا ن˘م م˘ه˘غار˘فإل
نوحفاكي ةيرح يلتاقمك يررحتلا يدئاقعلاو
يف ينيط˘سسل˘ف˘لا م˘ل˘ح˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل نو˘ل˘سضا˘ن˘يو
 .ةلقتسسملا ةلودلا ةماقإاو ررحتلاو ةيرحلا

يفو ةيليئارسسلا ةسسايسسلا كلت لظ يفو هنا
ممأÓل ماعلا نيملا وعدن ينيطسسلفلا ريسسلا موي
ناسسنلا قوقح سسلجمو نملا سسلجمو ةدحتملا

تا˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ل˘كو ي˘لود˘لا ر˘م˘حلا بي˘ل˘˘سصلاو
كرحتل˘ل م˘لا˘ع˘لا لود ل˘كو ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘قو˘ق˘ح˘لا
ني˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ىر˘سسلا ن˘ع جار˘فإÓ˘ل ًا˘ع˘ير˘سس
ى˘ل˘عو لو˘ه˘كلاو لا˘ف˘طألاو ءا˘˘سسن˘˘لا ة˘˘سصا˘˘خو
يف انسس نيلقتعملا ربكاو ىرسسلا خيسش مهسسأار
دوؤو˘ف ل˘سضا˘ن˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘سسلا لÓ˘˘ت˘˘حلا نو˘˘ج˘˘سس
سضارما مهيدل نيذلا ىرسسلا هناوخإاو يكبوسشلا

نو˘سضر˘ع˘م م˘ه˘نو˘ك سسور˘ي˘ف˘لا ر˘ط˘خ˘ل ة˘ن˘مز˘˘م
رطخلل مهتايح سضيرعتو ةظحل يا يف ةباسصإÓل
نيلقتعملا ع˘ي˘م˘ج حار˘سس قÓ˘طا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو
نوجسسلا يف مهدوجو نا ثيح مهريغو نييرادلا

ةيسسايسس بابسسألو يعرسش ريغو ينوناق ريغ
سضعب ىلع رهظت تأادب تاباسصلا نا ةسصاخو
فوفسص يف ءابولا نورسشني مهكرتو ءانجسسلا
ة˘ي˘نا˘سسنلا د˘سض ة˘م˘ير˘ج ل˘كسشي اذ˘ه˘ف ىر˘سسلا

 .ةمظنم ةلود باهرا ةميرجو
نيطسسلف يف ةنسسحلا اياونلا ريفسس
ةينيطسسلفلا حابسصلا ةديرج ريرحت سسيئر

 دومسصلاو يدحتلا ةدارإاو ينيطسسلفلا Òسسألا موي
 ةودقلا يرسس  : ملقب



مامته’آ تأآدب ىتم
تناك فيكو ةباتكلاب

؟ةيآدبلآ
تررق امدنع ةباتكلا تأادب

فيزملا ملاعلا اذه نع داعتبلا
قافنلا ىوسس هيف رأا مل يذلا

ق˘˘˘ل˘˘˘˘خأا نأا تدرأا ،بيذا˘˘˘˘كألاو
ملاع ،يب اسصاخ املاع يسسفنل
دقل يرتفدو يمÓقأا نيب يقن

تنا˘˘ك ..ة˘˘با˘˘ت˘˘كلا م˘˘لا˘˘ع نا˘˘˘ك
ثÓثلا تاو˘ن˘سسلا ي˘ف ة˘ياد˘ب˘لا
تدجو ينأل امبر ةيوناثلا يف
او˘نا˘ك سصا˘خ˘˘سشأا ي˘˘ف ما˘˘ه˘˘لإلا
سشيعلا اوررق اريثك يننوهبسشي
رون نم لدب حيرسص مÓظ يف
امهلم ناك نم لوأا لعلو بذاك
لاجملا اذه يف ينعجسشو يل

يذ˘لا ة˘ي˘نا˘ب˘˘سسإلا ذا˘˘ت˘˘سسأا نا˘˘ك
قيفوتلاو ريخلا لك هل ىنمتأا
ي˘ف تع˘سسو˘ت م˘ث «ي˘ع˘م˘˘جو˘˘ب»
امئاد ىرخأا بناوج يف ةباتكلا
˘مد˘ع˘ل ةو˘عد˘لا » ناو˘ن˘ع تح˘˘ت
.» لؤوافتلاو سسأايلا

ةباتكلآ نأآ نيدقتعت له
ىمسسم ت– جردنت
؟ةبهوŸآ مأآ ةيآوهلآ
ي˘يأار ي˘˘ف ة˘˘با˘˘ت˘˘كلا ا˘˘ع˘˘ب˘˘ط

ةبهوملا ى˘م˘سسم تح˘ت جرد˘ن˘ت
سصخي ةبهوم يه ةباتكلاف لوأا
اسضعب ىلاعتو هناحبسس هللا اهب
نأا عنمي ل اذه نكل ،هدابع نم
نم ريثكلا كانهف ةياوه نوكت
هعبطب هنأل بتكي نيح حاتري

لسضفيف اريثك ثدحتي ل موتك
ة˘˘حار كلذ˘˘ب ي˘˘هو ة˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘كلا
يف لوجي امل جارخإاو ةيسسفن

.انرطاوخ
ذخ» باتك كل كردسص

ول ،«كعم انأآ يديب
كتبرŒ نع انيثد–

؟ةيعآدبإ’آ
يديب دخ» وه يل دولوم لوأا

نأا يملح ناك دقف  «كعم انأا
ينلثمي ائيسش يئارو نم كرتأا
كر˘تأا ،ي˘ن˘ع ثد˘˘ح˘˘ت˘˘ي ا˘˘ئ˘˘ي˘˘سش
تب˘˘ثأاو ي˘˘تا˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ة˘˘˘م˘˘˘سصب
ن˘يذ˘لا سصا˘˘خ˘˘سشألا˘˘ف يدو˘˘جو
ط˘˘ق˘˘ف سشي˘˘ع˘˘لا ءارو نو˘˘ع˘˘سسي

نئاك درجم م˘هر˘ب˘ت˘عأا ة˘حار˘سص
.رسشبلا تارايلم نمسض يرسشب

ةيمسستل عفآدلآ ام
يديب ذخ» مسساب كباتك

كرطآوخ لهو ،«كعم انأآ
مأآ عقآولآ نم كسصوسصنو

؟لايÿآ جسسن نم
ةباتكل لوألا عفادلا ناك دق

يف هتظحل ام وه رادسصلا اذه
يف حبسست تحبسصأا يتلا انتايح
ن˘˘˘يز˘˘˘˘ح سسئا˘˘˘˘ي ل˘˘˘˘كلا ،ملآلا

مدقأا نأا تدرأا ،مئاسشتم لكلاو
عفادك عسضاوتم˘لا ي˘با˘ت˘ك م˘ه˘ل

Ó˘ف سسأا˘ي˘لا مد˘˘ع˘˘ل يز˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘ت
˘مود˘ي نز˘ح لو مود˘˘ت ةدا˘˘ع˘˘سس
ذخو مدسصنف دحاوب قلعتن املف
ناونعلل ئراقلا لÓخ نم يديب
ينأا مهف˘ي˘سس ة˘ي˘ح˘ط˘سس ةر˘ظ˘ن˘ب
ي˘ن˘كل ا˘ن˘ي˘ع˘م ا˘سصخ˘سش د˘سصقأا

ملكتأا يتاباتك نم ريثكلا يفو
ذخ ،لكلا دسصقأل درفلا مسساب
ذخو يحئاسصنب ذخ ينعت يديب
نم جورخلا لواحن ىتح يئارآاب
كلذ وأا ةلسشا˘ف˘لا ة˘قÓ˘ع˘لا كل˘ت
،ي˘سسف˘˘ن رر˘˘سض ل˘˘قأا˘˘ب نز˘˘ح˘˘لا
لف˘ط در˘ج˘م لإا سسي˘ل نز˘ح˘لا˘ف

لماعتلا نسسحن نأا بجي ريغسص
سسحأا انأا ينعت كعم انأا ،هعم
كل˘ث˘م تم˘لأا˘ت ي˘˘نأل ا˘˘م˘˘بر كب
ا˘نأا اذ˘ل كل˘ث˘م تع˘جو˘ت ا˘˘م˘˘برو
ي˘سصو˘سصنو ير˘طاو˘˘خ ،كع˘˘م
ن˘مو ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا م˘˘ي˘˘م˘˘سص ن˘˘م
ي˘˘ن˘˘سسم˘˘ي سشا˘˘ع˘˘م˘˘لا ع˘˘˘قاو˘˘˘لا

ع˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا سسم˘˘˘يو كسسم˘˘˘يو
عسضوو مهتداعسس يه ي˘ت˘يا˘غ˘ف
.ةقيمعلا مهحورج ىلع مسسلب

يتلآ رسشنلآ رآد يهام
¤وأآ ‘ اهعم تلماعت
Œام ،كل ةيعآدبآ ةبر
،عفآودلآو بابسسأ’آ

يتلآ تآزايتم’آ يهامو
؟فقثŸآ رآد ‘ اهتدجو
يتلا رسشنلا رادل ةبسسنلاب امأا

فقثملا راد يه اهعم تلماعت
اهنع فورعملا عيزوتلاو رسشنلل
ي˘هو با˘˘ب˘˘سشل˘˘ل ة˘˘م˘˘عاد ا˘˘ه˘˘نأا

ةزاتمملا اه˘تÓ˘هؤو˘م˘ب ة˘فور˘ع˘م
نيذلا بات˘كلا ع˘ي˘م˘ج ةدا˘ه˘سشو
يف ادج ةليمج ا˘ه˘ع˘م او˘ل˘ما˘ع˘ت

ىوتسسملا يف اهلمع ىتح اهقح
يف مهعيم˘ج ا˘ه˘ل ن˘ير˘ي˘سسم˘لاو
وبحر ي˘قر˘لاو مار˘ت˘حلا ل˘ما˘ك
ا˘ب˘ب˘سس او˘نا˘كو ي˘تا˘با˘ت˘كبو ي˘ب
نم مهركسشأاف يمÓحأا قيقحتل
.راوحلا اده باب

رسشنلآ رود ‘ كيأآر ام
رود اسضيأآو رئآز÷اب

‘ ةيمومعلآ تابتكŸآ
؟بابسشلآ معد

ر˘سشن˘لا رود˘ل ة˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب ا˘˘مأا
تامو˘ل˘ع˘م ي˘ل سسي˘ل˘ف ىر˘خألا

«ايبوتوي» ءانثتسساب مهنع ةريثك
لا˘˘ق ا˘˘م˘˘ك كلذ˘˘ك ي˘˘ه ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ي˘˘˘فو ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘ئار نور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ث˘˘˘˘كلا
رودل ةب˘سسن˘لا˘ب ا˘مأا ،ىو˘ت˘سسم˘لا
با˘ب˘سشلا م˘عد ي˘ف تا˘ب˘ت˘كم˘˘لا

ى˘ت˘ح د˘ع˘ب بر˘جأا م˘ل ة˘˘حار˘˘سص
نأا ىنمتأا نكلو مهيلع مكحأا
دعاسصلا باب˘سشلا اذ˘ه او˘م˘عد˘ي
بح هيف اوب˘غر˘يو بو˘هو˘م˘لاو
رثكأا هلخادب ومنت ىتح ةباتكلا

ي˘ت˘لا ة˘ع˘لا˘ط˘م˘لا حور ر˘˘ث˘˘كأاو
سسا˘˘سسألا ي˘˘هو ا˘˘ها˘˘˘ند˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘فا

.ةحارسص
تافاسضإآ كانه له

نم اهتباتك نيدوت ىرخأآ
؟رآو◊آ آذه لÓخ

اده لÓخ نم لوقأا نأا ديرأا
ن˘ي˘سسئا˘ي˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ل راو˘˘ح˘˘لا

كلت ىلإا اورظنأا ن˘ي˘ط˘ب˘ح˘م˘لاو
مث لفسسألا قرتخت يتلا ةدرولا
يف درت ةح˘ئار ي˘ط˘ع˘ت˘ف و˘م˘ن˘ت
امهم هنأا اوملعا ،ةايحلا سسفنلا

ا˘ن˘ب د˘ت˘سشاو ا˘ي˘ند˘لا ا˘ن˘ب تقا˘سض
هللا ةمحر نم سسأاين ل ملألا
نإا» ىلاعتو هناحبسس لاق دقف
دعب لقي ملو «ارسسي رسسعلا عم
ر˘˘سسي˘˘لاو ر˘˘˘سسع˘˘˘لا˘˘˘ف ل˘˘˘ب˘˘˘ق وأا

لك ءاروف مهسضعب˘ب نا˘ط˘ب˘تر˘م
ي˘ف ةدا˘ع˘˘سسو لإا ه˘˘سشي˘˘ع˘˘ت م˘˘لأا
يهو انسسفنأا بعتن املف قيرطلا

لو ةطاسسبب اوسشيع قح انيلع
اوسشيعتو مكسسفنأا ىلع اوفلكت
بائتكاو نزح يف مكمايأا لمجأا
قحتسست ل ةهفات ءايسشا ببسسب
ل بهذي لف باهذلا دارأا نم
نإاو ءاجرلاب اخطلم ائيسش ديرن

.ةايحلا تناك
؟كتاحومطو كعيراسشم
ي˘˘ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘˘ل ة˘˘˘ب˘˘˘سسن˘˘˘لا˘˘˘ب

امئاد يهتنت ل يهف يحومطو
يف موي دعب اموي ربكتو ديزت

يف تلز ل ينأا سسحأا ةرم لك
،كلذب دادزي يف˘غ˘سشو ي˘تا˘ياد˘ب
ددسسيو هللا انق˘فو˘ي نأا ى˘ن˘م˘ت˘ن

.اهوطخن ةوطخ لك يف اناطخ
ءآرقلل ةيماتخ ةملك

ةدير÷آو
ءار˘ق˘ل˘ل ة˘˘م˘˘ل˘˘ك ه˘˘جوأا نأا دوأا

ىلع وظفاح مهل لوقأا باتكلاو
ملاعلا وه هنأل ليمجلا مكملاع
هذ˘ه ي˘ف ي˘ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘لا د˘˘ي˘˘حو˘˘لا
اوح˘سضو ه˘ب او˘كسسم˘ت ،ةا˘ي˘ح˘لا
مدقأا امك هلجأا نم ءيسش لكب
ي˘ف˘ح˘˘سصل˘˘ل ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا ير˘˘كسش
«فسسوي نب ر˘سضخ˘ل» ق˘لأا˘ت˘م˘لا

مدقأل ةسصرفلا هده يحنم ىلع
اريخأاو ،عئارلا راوحلا اده هعم
لب ا˘ق˘فو˘م ا˘ظ˘ح م˘كل لو˘قأا ن˘ل
مكظ˘ح او˘ع˘ن˘سصا م˘كل لو˘قأا˘سس
.... مكسسفنأاب
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املح تناك «كعم انأإ يديب ذخ»و فيزŸإ ⁄اعلإ إذه نع داعتب’إ تررق امدنع ةباتكلإ تأإدب
،رخآآ ملاع يه نيرخآ’ ةبسسنلاب نكلو ،يمويلآ كلمع يف هب موقت ينيتور ءيسش نع ةرابع ةباتكلآ نوكت نأآ نكمي

ام آذهو ،اهلوح رودي ام لكو سسفنلآ نع ريبعتلل ةليسسوو فغسش يه ،ةيآوه درجم نم رثكأآ ء’ؤوهل ةبسسنلاب يهف
سشيعت فورحلآ سسفنتت ،بتكلآ ملاعو ةباتكلآ يف ةقراغلآ» نسسحل نب ةميلح» دنع ةباتكلآ هب فسصن نأآ عيطتسسن

ةبتاك ،ناسسملتب نونفلآو بآدآ’آ ةيلكب يعماج ىلوأآ ةنسس ةبلاط ،ةيناسسنإ’آ يناعم لمحت حآورأآ نع ثحبتو ةباتكلآ
لثم اهلثم » نسسحل نب ةميلح» ـف ،عقآو ىلإآ اهملح ليوحت تررقف ،اهيف اهسسفن تدجوو ةباتكلآ تبحأآ ةباسش

.نيفورعملآ باتكلآ تايآور بناجب ،ام ًاموي اهبتك دحأآ عسضوُي نأآ ملحت ،نيريثكلآ
فسسوي نب . رسضخل . أآ :هرواح

ةمسصاعلاب روتسساب دهعم ىلع عقآولآ طغسضلآ كف هنأاسش نم

ربخم نيششدت ىلع فرششي ةنتاب يلإو
انوروك صسوريف نع فششكلل ديدج

انوروك سسوريف ةحفاكمو ةياقولل
دجتسسملآ

ةقحلم حتفل ةلشصإوتم دوهجلإ
راششبب روتشساب دهعمل

ناكسسلآو ةحسصلآ ةيريدم لسصآوت
اهدوهج تايفسشتسسملآ حÓسصإآو
ةيئ’ولآ تاطلسسلآ عم قيسسنتلاب
روتسساب دهعم ةقحلم حتفل»
ام بسسح ،«راسشبب رئآزجلآ

تآذ هترسشن نايب هنمسضت
ةيمسسرلآ اهتحفسص ىلع ةيريدملآ

.يعامتج’آ لسصآوتلآ عقومب
يف ةئيهلآ تآذ تركذو
عم نواعتلاب لمعن»:اهنايب
حتفل ةي’ولاب ةيلحملآ تاطلسسلآ

روتسساب دهعمل ةيلحم ةقحلم
مئÓملآ لحلآ دعي يذلآ ،رئآزجلآ

ةينطولآ  دوهجلآ راطإآ يف
انوروك سسوريف ةحفاكمو ةياقولل
.’’(91ديفوك ) دجتسسملآ

ةيريدمل نايبلآ آذه يتأايو
حÓسصإآو ناكسسلآو ةحسصلآ
ت’اغسشن’ ةباجإآ تايفسشتسسملآ
اهنومسساقتي يتلآ ةي’ولآ ناكسس

لسصآوتلآ تاكبسش ربع
يف ةلثمتملآ ،يعامتج’آ

آذهل ةقحلم حتف يف مهتبغر
دآورلآ ديدع زربأآو.دهعملآ
ريفوت ةيمهأآ» عقآوملل نييلحملآ

يروفلآ  فسشكلل لكايهلآ كلت لثم
مهتباسصإآ يف هبتسشملآ سصاخسشأÓل
دح عسضول ،انوروك سسوريفب
يمدختسسمل ةمئآدلآ تÓقنتلل
وحن ناكسسلآو ةحسصلآ ةيريدم
نآرهوب دهعملآ تآذ ةقحلم

ليلاحتلآو فسشكلآ سضآرغأ’
يف هبتسشملآ سصاخسشأ’آ تانيعل
.«91 -ديفوكب مهتباسصإآ

ةريخأ’آ ةنوآ’آ يف مÓتسسآ متو
لئاسسو نم مقط05 ـب ردقت ةيمك
91-ديفوك نع عيرسسلآ فسشكلآ
تعسضو يتلآو ،ةقيقد51 ةدمل
يبطلآ مقاطلآ فرسصت تحت
ليلاحتلآ نم عونلآ آذهب فلكملآ
بط ةدايع ىوتسسم ىلع ةيبطلآ
يتلآ ةيبوكلآ-ةيرئآزجلآ نويعلآ

ىسضرمب لفكتلل تسصسصخ
دجتسسملآ انوروك سسوريف
.ردسصملآ تآذ قفو ،ةقطنملاب

ب.نيمأآ

نيطرافلا نيمويلا لÓخ ،فرسشأا
دوهزم قيفو˘ت ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘يلو ي˘لاو
ةمسصاعب سصاخ ربخم نيسشدت ىلع
ه˘عو˘ن ن˘م لوألا ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب سساروألا

قلطيو ينطو˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا ى˘ل˘ع
«دوعلا دعسس ربخم» ةيمسست هيلع
ليلاحت ءارجإل هبحاسص لمعي ناك
انورك سسوريف راسشتنا دعبو  ةيداع
نم ةسصخر بلجل ةركفلا هتءاج
ل˘ي˘لا˘ح˘˘ت ءار˘˘جإل ة˘˘ح˘˘سصلا ةرازو
ادانتسساو.سسوريفلا اذه ىلع ةيروف
بحاسص نأا انب ةميلع رداسصم ىلا

ل˘ئا˘سسو ى˘ن˘ت˘قا د˘ق ر˘ب˘خ˘م˘˘لا اذ˘˘ه
ةروطتمو ة˘ي˘كذ د˘ج تاز˘ي˘ه˘ج˘تو
ءا˘بو˘لا اذ˘ه ف˘سشك ى˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ت
يف ليلحت001 لدعمب ريطخلا
دعسصت نأا لمأا ىلع دحاولا مويلا

يف ليلحت004 ىلا ةبسسنلا هتاه
ه˘تا˘ه ى˘˘ظ˘˘ح˘˘تو ،د˘˘حاو˘˘لا مو˘˘ي˘˘لا
ردا˘سصم˘لا تاذ بسسح ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘˘لا
ع˘م لدا˘ع˘ت˘ت ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘قاد˘˘سصم˘˘ب
دهسشي يذلا روتسساب ربخم ليلاحت

،نطولا تايلو نم اريبك اطغسض
نم ديرفلا  ربخملا اذه دÓيم ناكو
كفل ينطولا ىوتسسملا ىلع هعون
.ريخألا اذه  ىلع قانخلا

ربخم نأا ريخألا يف ةراسشإÓلو
هتقÓطنا ذنمو ةنتابب دوعلا دعسس
عم فوقولل هدادعتسسا ىدبأا ةيلعفلا
ليلح˘ت˘لا اذ˘ه ءار˘جإل ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
م˘هدوار ن˘يذ˘لاو ة˘ي˘نا˘ج˘م ة˘ف˘˘سصب
اذ˘ه˘ب ن˘ي˘با˘سصم م˘˘ه˘˘نأا ي˘˘ف كسشلا
لمعلا ىل˘ع ر˘ظ˘ن˘لا سضغ˘ب ،ءا˘بو˘لا
ة˘ح˘سصلا ة˘ير˘يد˘م ع˘˘م ه˘˘ل م˘˘ئاد˘˘لا
تلا˘ح˘لا ن˘ع ف˘سشكل˘ل ة˘يلو˘لا˘ب
.اهيف هبتسشملا

ةنايرسسب دودح Óب ةيمنت ةيعمج
ةجاتحمو ةريقف ةلئاع53 ركذتت

انوروك ةحئاج يف
ةيمنت ةيعم˘ج ،ار˘خؤو˘م تردا˘ب

ةيلوب ةناير˘سس ة˘يد˘ل˘ب˘ب دود˘ح Ó˘ب
تقلطأا ،يريخ لمع دادعإل ةنتاب

اذهو » ةنحملا ةفق» ةيمسست هيلع
ىلع يوتحت ةفق ميدقت لÓخ نم
كÓهتسسلا ة˘ع˘سساو ة˘ي˘ئاذ˘غ داو˘م
ميقعتلاو ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لا ل˘ئا˘سسو اذ˘كو
ةر˘˘ي˘˘ق˘˘ف˘˘لا تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا ةد˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘ل
ل˘خد˘لا يوذ اذ˘كو ة˘جا˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لاو
ةحئاج نم اوررسضت نيذللا يمويلا

.انوروك
مÓعإلاب فلكملا ىلإا ادانتسساو

نأا «ءايركز ةنقوب» ةيعمجلا ىدل
ن˘م ى˘لولا ي˘ه ةردا˘ب˘˘م˘˘لا ه˘˘تا˘˘ه
يف ة˘ل˘ئا˘ع53 تسسمو ا˘˘ه˘˘عو˘˘ن
ةيريخ تايلمع لسصاوتت نأا راظتنا

دقف ناسضمر بارتقا نعو ،ةلثامم
تاذ نأا رد˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لا تاذ فا˘˘˘˘سضأا
ةجمر˘ب ن˘م ته˘ت˘نا د˘ق ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
ديفتسستسس ةلئاع06 يوحت ةمئاق
مايألا لÓخ اذهو ناسضمر ةفق نم
ةحفاكم دسصقو .ةمداق˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا

ةيمنت ةيعمج تماق انوروك ءابو
م˘ي˘ق˘ع˘ت ق˘ف˘ن زا˘ج˘نا˘˘ب د˘˘يد˘˘ح Ó˘˘ب
مت تامدخ˘لا ةدد˘ع˘ت˘م˘لا ةدا˘ي˘ع˘لا˘ب
رفاسضت د˘ع˘ب هزا˘ج˘نا ن˘م ءا˘ه˘ت˘نلا

بابسشلا اذكو ني˘ن˘سسح˘م˘لا دو˘ه˘ج
نيأا ،ةيريخلا تاردابملا باحسصأا
لك ميقعت ىلع قفنلا اذه لمعيسس
نيجراخلاو نيمدا˘ق˘لا سصا˘خ˘سشألا

.ة˘ي˘ح˘˘سصلا ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا تاذ ن˘˘م
تاذ نأا ريخألا يف ركذلاب ريدجلاو
اهلمع ةلسصاوم يف ركفت ةيعمجلا
فوقولاو معد لÓخ نم يريخلا

ةجاتحملاو ةريقف˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا ع˘م
ن˘م ة˘ب˘ير˘ق˘لا ل˘ظ˘لا  ن˘˘كا˘˘مأا ي˘˘ف
.مهتيدلب

تامامكلآ ف’آآ عيزوت
اناجم ةيئاقولآ

نم فلآا عيزوت ةنتاب ةيلوب مت
تا˘ما˘م˘كلاو ة˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ة˘˘ع˘˘ن˘˘قألا
ربخمب اهعينسصت مت يتلا ،ةيقاولا
ةيقي˘ب˘ط˘ت˘لاو ة˘يو˘قا˘ط˘لا ءا˘يز˘ي˘ف˘لا
نم ،1 ةنتاب رسضخل جاحلا ةعماجب

عم قيسسنتلاب ،ةذتاسسأاو ةبلط فرط
ءاملعلا ةيعم˘ج˘ل ي˘م˘ل˘ع˘لا يدا˘ن˘لا
مت ثيح ،نييرئاز˘ج˘لا ن˘ي˘م˘ل˘سسم˘لا
يبط عا˘ن˘ق0011 ا˘ه˘ن˘م ع˘يزو˘ت
ةسسسسؤوم22 ةد˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘ل ،ي˘˘˘قاو
م˘ي˘ل˘قا ر˘ب˘ع ة˘عزو˘م ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسا
ة˘ع˘ن˘قا ن˘ع ةرا˘ب˘ع ي˘هو ،ة˘يلو˘˘لا

يف نيلماعلل ةهجوم ةيقاو ةيبط
ءا˘˘ب˘˘طا ن˘˘م ي˘˘ح˘˘سصلا عا˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا

نولماعتي نيذلا اميسس نيسضرممو
ن˘ي˘با˘سصم˘لا ع˘م ر˘سشا˘˘ب˘˘م ل˘˘كسشب
تلا˘˘ح˘˘لاو ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب
يذلا تقولا يف اذه ،اهيف هبتسشملا
جا˘ت˘نلا ة˘ي˘ل˘م˘ع ه˘˘ي˘˘ف ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘ت
مزÓ˘لا ءا˘ف˘ت˘كلا ق˘ل˘خ˘ل ع˘م˘ج˘لاو
ن˘م جور˘خ˘لا ة˘يا˘غ ى˘لا ة˘ع˘ن˘قأÓ˘ل
امي˘ف اذ˘ه ،ه˘ي˘ل˘ع ءا˘سضق˘لاو ءا˘بو˘لا
ةفرغ ييفرح مهتهج نم لسصاوي
ةيلول فرحلاو ةيديلقتلا ةعانسصلا
تامامكلا ريفوتل مهدو˘ه˘ج ة˘ن˘تا˘ب
عينسصت نآلا ةياغ ىلا مت يتلاو
را˘طإا ي˘فو ،ا˘ه˘ن˘˘م ةد˘˘حو0002
سسوريف ةهجاومل ةينطولا ةلمحلا

ة˘˘فر˘˘غ˘˘لا تما˘˘ق ثي˘˘ح ،91ديفوك
ةيرسشبلا اهتاناكمإا عيمج ريخسستب
يف ةمهاسسم˘لا ل˘جأا ن˘م ة˘يدا˘م˘لاو
ةيمك ءانتقا كلذ نمو ،ةلمحلا هذه
م˘ت يذ˘لا ي˘ب˘˘ط˘˘لا سشا˘˘م˘˘ق˘˘لا ن˘˘م
ن˘˘ي˘˘ي˘˘فر˘˘ح˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘ع˘˘˘يزو˘˘˘ت
يف اوطر˘خ˘نا ن˘يذ˘لا تا˘ي˘فر˘ح˘لاو
لجأا نم اهقÓطإا مت يتلا ةيلمعلا

ةعنقألا لثم ةياقولا لئاسسو عنسص
م˘ت ن˘يأا اذ˘ه ،ة˘˘ي˘˘قاو˘˘لا ة˘˘سسب˘˘لألاو
ى˘ل˘ع قاو عا˘ن˘ق0002 عي˘ن˘سصت
ي˘˘˘ي˘˘˘فر˘˘˘ح تا˘˘˘سشرو ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم
م˘˘تو ،ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب ة˘˘يلو تا˘˘ي˘˘فر˘˘˘حو
تاسسسسؤوملا يديدع ىلع اهعيزوت
ةسسسسؤوملا رار˘غ ى˘ل˘ع تا˘ئ˘ي˘ه˘لاو
طيحملا نييزتو ةفاظنلل ةيمومعلا
ةسسسسؤوم ،تاب نيلك ةنتاب ةيلول
،دولجلا عنسصم ،هايمل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
نمألا ،ريهطتلل ي˘ن˘طو˘لا ناو˘يد˘لا
يرسضحلا نمألا ،عبارلا يرسضحلا
ةيمك عيزوت راظتنا يف اذه ،لوألا

،قاو عانق0005 يف لثمتت ةديدج
سصا˘˘˘˘˘خ قاو سسا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ل005و
ةيمومع˘لا ة˘ح˘سصلا ي˘مد˘خ˘ت˘سسم˘ب
داو˘˘م ن˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ى˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإا
نم لك ىلع ميقعت˘لاو ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا
ةيئافسشتسسلا ةيمومعلا ةسسسسؤوملا
د˘جاو˘ت را˘ب˘ت˘عا˘˘ب ،د˘˘با˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ث
مهددع غلابلاو سسوريفلاب نيباسصم
ةيمومعلا ةسسسسؤوملا ،تلاح40
،نو˘˘ي˘˘ع˘˘لا سسأار ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘سشت˘˘سسلا
ةيئافسشتسسلا ةيمومعلا ةسسسسؤوملا
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ،ة˘˘كير˘˘ب
ةسسسسؤوملا ،توكت ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسلا
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘سشت˘˘سسلا ة˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
سضار˘˘مألا ي˘˘ف ة˘˘˘سصسصخ˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘يد˘ع˘م˘لا سضار˘˘مألاو ة˘˘يرد˘˘سصلا
لسصاوت˘ت نا ى˘ل˘ع ة˘ن˘تا˘ب ة˘ن˘يد˘م˘ب
ءا˘سضق˘لا ة˘يا˘غ ى˘لا هذ˘ه ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
هذه ميمعتو ءابولا ى˘ل˘ع ي˘ئا˘ه˘ن˘لا
ةياقولل ةيرورسض تتاب يتلا داوملا

ةيقب لمسشتل برعملا سسوريفلا نم
ئرا˘ط يأل ا˘ب˘سسح˘ت تا˘سسسسؤو˘م˘لا

ةدكؤوم تلاح لجسست مل ناو ىتح
ةيئافسشتسسلا تاسسسسؤوملا سضعبب
ةهباجمل ةيزهاج رثكا تتاب يتلا
.انوروك سسوريف

دمحم/ نامثع راعرع
م.ءامسسأآ /ينامحد

mahali@essalamonline.com



ن˘ي˘ب ر˘سصح˘ن˘ت م˘ه˘ت˘˘ير˘˘ح
ى˘لإاو مو˘ن˘لا ة˘فر˘غو خ˘ب˘ط˘م˘˘لا

،ةدوجوم تناك نإا ىرخأا فرغ
يتلا ةبعسصلا ةي˘ع˘سضو˘لا هذ˘ه˘ف
تزرفأا تÓئاعلا لك لع مّيخت
ل ثيح ،ةياغلل ابعسص اعسضو
امك فرسصتلا وأا سشاقنلل لاجم
مزلم عيمجلا لب .. درفلا ءاسشي
ةلثمتملا نيناوقلا كلتب ديقتلاب
ي˘ت˘لا د˘ي˘لا˘ق˘ت˘لاو تادا˘ع˘لا ي˘˘ف
ة˘˘ل˘˘ئا˘˘˘ع ل˘˘˘ك نا˘˘˘ي˘˘˘ك نو˘˘˘سصت
ا˘˘ه˘˘ئود˘˘˘ه ى˘˘˘ل˘˘˘ع ظ˘˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘تو
ة˘لوا˘ح˘م م˘غرو ،ا˘ه˘ت˘˘ن˘˘ي˘˘كسسو
بسصت يتلا تÓئاعلا نم ديدع
ن˘ي˘ت˘م˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف
نأا لإا ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘سسألا ط˘˘˘˘˘باور˘˘˘˘˘لا

ي˘لز˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا تازر˘˘ف˘˘م
يف ةليوط تاعاسسل ثوكملاو
تار˘تو˘ت د˘˘لو˘˘ي ز˘˘ّي˘˘ح˘˘لا سسف˘˘ن

ده˘م˘ي ا˘م˘م ة˘ي˘سسف˘نو ة˘ي˘ب˘سصع
ي˘ف ة˘ي˘ن˘ي˘˘ب تا˘˘فÓ˘˘خ ءو˘˘سشن˘˘ل
ار˘˘˘ظ˘˘˘˘نو ،ةد˘˘˘˘حاو˘˘˘˘لا ةر˘˘˘˘سسألا
˘ماز˘ت˘لإاو ع˘سضو˘لا ة˘ي˘˘سسا˘˘سسح˘˘ل
تاذ ةلئاعلا نيناوقب  عيمجلا
دحأل حمسسي ل ،ةدحاولا ةرسسألا
وأا تا˘فÓ˘خ˘لا كل˘ت˘ب ر˘ه˘سشي نأا
ي˘ت˘لا د˘يد˘ح˘ت˘لا˘بو تا˘˘عاز˘˘ن˘˘لا
هتجوزو ل˘جر˘لا ن˘ي˘ب ع˘قو˘م˘ت˘ت
يسضاغ˘ت˘لا لوا˘ح˘ي فر˘ط ل˘كف
ةجوزلا لواحت امبرو رخآلا نع
يذلا اهجوز تاهرت لمحتت نأا
لواحيو بابسسألا هفتأل جعزني
،تيبلا لاغسشأا يف اهسسفاني نأا

نم خبطملاب ةقلعتملا اميسس ل
تا˘˘ب˘˘جو˘˘لاو ما˘˘ع˘˘ط˘˘ل˘˘ل داد˘˘عإا
مأا دعاسسي هنأا هنم انظ ،ةيئاذغلا
ا˘م˘ك ،ة˘لا˘˘ح˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف هدلوأا
بعللاب مهئايلوأا لافطألا جعزي
مادتحا امبرو جيجسضلا ةراثإاو
دحأا ربجي امم ،مهنيب عارسصلا
يف لسصفلاو لخدتلل نيدلاولا

ةليط فقوتت ل يتلا مهتافÓخ
لامعتسسا ىلع تافÓخ ،راهنلا
ف˘تاو˘ه˘لا ،بو˘سسا˘ح˘لا ةز˘˘ه˘˘جأا
ءارو سسو˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘لا ،ة˘˘˘لا˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘˘لا
تاونق˘لا را˘ي˘ت˘خاو نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا
مألاف ،اه˘تد˘ها˘سشم˘ل ة˘بو˘غر˘م˘لا
ة˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع ظ˘˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘ت
ي˘ف ة˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا ا˘˘ه˘˘تÓ˘˘سسل˘˘سسم
دلوألاو ة˘ي˘ئا˘سضف˘لا تاو˘ن˘ق˘˘لا
مو˘سسر˘لا ى˘ل˘ع م˘هرا˘ي˘ت˘خا ع˘ق˘ي
ةينوتركلا مÓفألاو ةكرح˘ت˘م˘لا

هذه لكو ،كلذ ريغ ىلإا امو
بناجلا ريثت ةيرسسألا دهاسشملا
تار˘˘تو˘˘ت ق˘˘ل˘˘خ˘˘تو ي˘˘سسف˘˘ن˘˘لا

ر˘ج˘ح˘لا ة˘ياد˘ب ي˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘ب˘˘سصع
ف˘ي˘كت˘لا ة˘ل˘˘ئا˘˘ع ل˘˘ك لوا˘˘ح˘˘ت
نأا ر˘˘ي˘˘غ ،د˘˘يد˘˘ج˘˘لا ع˘˘سضو˘˘لا˘˘ب
ارثؤومو ابوسسحم تاب هرارمتسسا
ام ىلع رومألا دعت ملف ،ةياغلل
ةلاحلا تذخأا لب ،لبق نم يه
رو˘هد˘ت˘˘ت دار˘˘فأÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘سسف˘˘ن˘˘لا

طيحم˘لا ءاو˘جألا ن˘م ل˘ع˘ج˘تو
يسسفنلا تب˘كلا ا˘ه˘ي˘ط˘غ˘ي م˘ه˘ب

ي˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا رو˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘سضلاو
بل˘ط˘ت˘ي ا˘˘مو˘˘هو ،يو˘˘سضع˘˘لاو
ن˘ي˘ي˘نا˘سسف˘ن˘لا ل˘ب˘ق ن˘م Ó˘خد˘ت
ةد˘عا˘سسم˘˘ل سصا˘˘سصخلا ل˘˘هأاو
ن˘كت م˘ل ي˘ت˘لا تÓ˘ئا˘ع˘˘لا هذ˘˘ه
هذ˘ه ل˘˘ث˘˘م فر˘˘ع˘˘ت نأا ع˘˘قو˘˘ت˘˘ت
نيأا ن˘كل ،ة˘ب˘ي˘سصع˘لا فور˘ظ˘لا
اذه لثم نم جورخلا  ؟لحلا
ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث ي˘˘˘سضت˘˘˘ق˘˘˘ي قزأا˘˘˘م˘˘˘لا
ع˘با˘ط˘لا تاذ ة˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘كي˘˘سسب
اهدجن ام اردان يتلا يعامتجلا

ا˘ه˘ت˘ي˘ب˘ل˘غأا˘ف ،تÓ˘ئا˘ع˘˘لا د˘˘ن˘˘ع
دي˘لا˘ق˘ت˘لا˘ب كسسم˘ت˘ت نأا لوا˘ح˘ت
كول˘سسلا˘ب ة˘جوز˘م˘م تادا˘ع˘لاو
يذ˘˘لا ي˘˘قÓ˘˘خألاو يو˘˘بر˘˘ت˘˘˘لا
ة˘ي˘عا˘م˘ت˘˘جا ةد˘˘عا˘˘ق˘˘ل سسسسؤو˘˘ي

ة˘يوا˘ج˘ب˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا˘ب ة˘سصا˘خ
ة˘˘ق˘˘فار˘˘م˘˘˘لاو ،ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لاو
لو˘ح˘ت نا˘م˘˘سضل ة˘˘بو˘˘ل˘˘ط˘˘م˘˘لا
يعامتجلا طمنلا يف Óسسلسس
نوكي نأا يغبني ،رجحلا ءانثا

نأا ه˘ت˘يا˘غو ا˘˘فدا˘˘هو ا˘˘سسورد˘˘م
ىلإا ةنيكسسلاو ةنينأامطلا دوعت
اذه تÓئاعلا هذه دارفأا بولق
ل ىرخأا ةيحان نمو ةيحان نم
ةيعامتجلا فورظلا نأا ىسسنن
ل˘ما˘ع˘ك م˘ها˘سسي ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع ل˘˘كل
ة˘ي˘ها˘م د˘˘يد˘˘ح˘˘ت ي˘˘ف ر˘˘سشا˘˘ب˘˘م
نا ن˘˘كم˘˘ي ي˘˘˘ت˘˘˘لا ل˘˘˘ماو˘˘˘ع˘˘˘لا
اهتابغرو اهتاحومطل بيجتسست
ي˘ف تÓ˘ئا˘ع˘لا˘ف ،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا
سصاخلا اهنأاسش اهل Óثم ندملا
يف ةنطاق˘لا كل˘ت ن˘ع ف˘ل˘ت˘خ˘ي
نإا ،ةيئانلا ق˘طا˘ن˘م˘لاو فا˘يرألا

هذ˘ه ن˘م ة˘لا˘˘ح اذ˘˘ك ة˘˘سشقا˘˘ن˘˘م
ىلإا لوقلاب يدؤوي تايعسضولا
ريثأات اهل عمت˘ج˘م˘لا ة˘ع˘ي˘ب˘ط نأا

نا نكمي يذلا رودلا ىلع ريبك
،ايباجيإا و ايقفاوت Óح لّكسشي
ى˘ل˘ع لو˘ل˘ح ةد˘ع حر˘ط˘ي ا˘˘م˘˘م
ةرد˘ق نأا ا˘م˘ك ،ثح˘ب˘˘لا طا˘˘سسب
ةنحملا هذه زواجت ىلع دارفألا
درف ىلإا درف نم نيابتت ةيسسفنلا
فقوتي لاحلا ةعيبطب اذهو رخآا

ة˘˘ير˘˘ط˘˘ف˘˘لا ل˘˘˘ماو˘˘˘ع˘˘˘لا بسسح
يف لخدت يت˘لا ة˘ي˘جو˘لو˘ي˘ب˘لاو
تاراهملاو ةيدرفلا تÓهؤوملا
مÓعلا نأا كسشل ،ةبسستكملا
هل يرسصبلاو يعمسسلا ينطولا
هذ˘˘ه ي˘˘ف ر˘˘سشا˘˘ب˘˘م˘˘لا هر˘˘ي˘˘ثأا˘˘˘ت

بعلت نأا بجي ثيح ،فورظلا
ةين˘طو˘لا ة˘ي˘ئا˘سضف˘لا تاو˘ن˘ق˘لا
ي˘˘مÓ˘˘عإلا ا˘˘هرود ة˘˘ير˘˘سصب˘˘لا

هذ˘˘ه جار˘˘خإل ي˘˘ف˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘لاو
تاعازنلا  نثارب نم تÓئاعلا

ةمجانلا ةي˘مو˘ي˘لا  تا˘فÓ˘خ˘لاو
تÓ˘ما˘ع˘م˘لا ر˘يد˘ق˘ت ءو˘سس ن˘˘م
نأا لواحي فرط لكف ،ةينيبلا
انهو ،هل ودبت امك ءايسشألا ىري
نحاسشتلا أادبيو فÓخلا نمكي
،ةد˘حاو˘لا ةر˘سسألا فار˘طأا ن˘˘ي˘˘ب
ة˘ي˘ب˘˘ل˘˘غأا نإا˘˘ف ظ˘˘ح˘˘لا ءو˘˘سسلو
ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث كل˘˘م˘˘ت ل تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘˘لا
كلت ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سسلاو عÓ˘طلا
نمزل رابغلا اهاطغ يتلا بتكلا

ي˘˘ف ة˘˘فو˘˘فر˘˘م ي˘˘˘هو ل˘˘˘يو˘˘˘ط
يف وأا بيلاودلا يف وأا ةنازخلا

ر˘خآا و˘ه ةءار˘ق˘لا˘ف ،ر˘خآا ع˘˘قو˘˘م
يف ةيواجبلا تÓئاعلا مامتهإا
نإاف هيل˘عو ،ةر˘ي˘خألا تاو˘ن˘سسلا
،ةدد˘ع˘ت˘مو ةدو˘جو˘م لو˘˘ل˘˘ح˘˘لا

نسسحأا لبسسب اهلÓغتسسا انيلع
ن˘مو ا˘ن˘سسف˘نأاو ا˘ن˘تاوذ د˘ي˘ف˘˘ن˘˘ل
ة˘˘ع˘˘لا˘˘ط˘˘م˘˘لا˘˘ف ،ا˘˘ن˘˘ب ط˘˘ي˘˘ح˘˘˘ي
ة˘يدر˘ف˘لا بهاو˘م˘لا فا˘˘سشت˘˘كاو
حلاسصلا لمع˘لا ي˘ف ر˘ي˘كف˘ت˘لاو
باسصعألا ءوده ىلع ظافحلاو
نم ةيرسسألا  ةنيكسسلا رارقإاو
دار˘فأا ن˘م در˘ف ل˘ك ة˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم
جسسني اموهو ،ةدحاولا ةلئاعلا

ةيوقو ةن˘ي˘ت˘م ة˘يو˘خأا تا˘قÓ˘ع
رجحلا ةلحرم زاي˘ت˘جا˘ب ح˘م˘سست
ىلإا ابيرق لا˘ق˘ت˘نلاو ي˘لز˘ن˘م˘لا

ةيباجيإا تارسشؤومب لسضفأا ةايح
.ةيعامتجاو ةيسسفن

ةيلمع ‘ عورسشلا
راغسصلا راجتلا ءاسصحا

نع ÚفقوتŸا Úيفر◊او
رج◊ا ببسسب لمعلا

ةزم˘ح ة˘لا˘ت ة˘يد˘ل˘ب تعر˘سش
ءاسصحا ةيلمع يف ةياجب ةيلوب
نع نيفقوتملا راغسصلا راجتلا
تلسش نيذلا نييفرحلاو لمعلا
رجحلا ةد˘م ة˘ل˘ي˘ط م˘ه˘تا˘طا˘سشن
هترقأا يذلا يحسصلاو يلزنملا
ة˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف ة˘˘˘لود˘˘˘لا
،91 ديفوك ءابو نم نينطاوملا

ى˘ل˘ع ه˘نأا رد˘سصم˘˘لا ف˘˘ي˘˘سضيو

حلاسصم نم برقتلا نيينعملا
ليجسستلا ةقيثو بحسسل ةيدلبلا
ةسصاخلا مهتا˘مو˘ل˘ع˘م ن˘يود˘ت˘ل
يراجتلا وا يفرحلا مهطاسشنب
ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سسلا سضر˘˘غ˘˘ب اذ˘˘هو
اهرقا يتلا ةيعامتجلا ةحنملا

ـب ةردقملاو ةيروهمجلا سسيئر
كلذو ،يرئازج رانيد فلآا01
هذه ناو ة˘سصا˘خ م˘ه˘تد˘عا˘سسم˘ل
رهسش لولح عم نمازتت ةردابملا

.كرابملا ناسضمر
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ةيرئإزجلإ نويد ميتنشس رايلم97
رإردأاب هايملل

قلعتت ’ يتلاو–91 ديفوك – يسسوريفلا ءابولا تايعادت نم ةيرئازجلا تÓئاعلا رارغ ىلع ةيواجبلا تÓئاعلا يناعت
يف ةروسصحم ىقبت ةّيفخ بناوج لمسشي لب ،داسسجأ’او حاورأ’ا ىلع ةروطخ لّكسشي يذلا يحسصلا بناجلاب طقف
.ةعبرأ’ا ناردجلا ءارو ءاقبلا ةدحاولا ةرسسأ’ا دارفأا عيمج مزلي يذلا يلزنملا رجحلا ءارج نم أاسشنت يتلا كلت

ن˘يد˘لارد˘˘ب ي˘˘ب˘˘ير˘˘ع د˘˘كأا
ةيرئاز˘ج˘ل˘ل ي˘ئلو˘لا ر˘يد˘م˘لا
نأا ،راردأا ة˘˘يلو˘˘ل ها˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
ة˘ل˘م˘˘ح تق˘˘ل˘˘طأا ه˘˘ح˘˘لا˘˘سصم
ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘سساو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسي˘˘˘˘سسح˘˘˘˘ت
طا˘˘سسوأا ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘˘مو
ة˘˘˘فا˘˘˘˘كل ته˘˘˘˘جو نا˘˘˘˘كسسلا
ة˘ي˘غ˘ب رو˘سصق˘لاو تا˘يد˘ل˘ب˘لا
كار˘سشإا˘بو ا˘ي˘عا˘م˘ج ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
يندملا عمت˘ج˘م˘لا تا˘ي˘لا˘ع˘ف
ة˘ي˘ن˘كسسلا ءا˘ي˘حألا ءا˘˘سسؤورو
ءام ريذبت نم دحلا لجأا نم
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ءا˘˘˘سضق˘˘˘لاو بر˘˘˘سشلا
تتاب ي˘ت˘لا ءادو˘سسلا طا˘ق˘ن˘لا
دوز˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘سس ر˘˘ثأا˘˘ت
ل˘كسشب ءا˘م˘لا˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا
ةفا˘سضإلا˘ب ،بسسا˘ن˘مو يرود
وح˘ن ة˘يدا˘م˘لا ر˘ئا˘سسخ˘لا ى˘لإا
لمعلا نم مغرلاب ةسسسسؤوملا
،اه˘ي˘ل˘ع ءا˘سضق˘ل˘ل ي˘ناد˘ي˘م˘لا
ق˘ي˘ع˘ت ل˘كا˘سشم كا˘ن˘˘ه ن˘˘كل

نطاوملا دج˘ن ا˘م˘م ،م˘ه˘ل˘م˘ع
يف هايم˘لا ة˘ل˘ق ن˘م ي˘كت˘سشي
،ءا˘ي˘حألاو ق˘طا˘ن˘م˘˘لا سضع˘˘ب
رهاوظ ةدع ىلإا عجار اذهو
اهنم سضع˘ب˘لا ا˘ه˘ي˘ف بب˘سست˘ي

ي˘˘ف تا˘˘ب˘˘ير˘˘سست˘˘لا ةر˘˘˘ها˘˘˘ظ
تÓ˘˘ي˘˘سصو˘˘ت˘˘لاو ة˘˘˘كب˘˘˘سشلا
ر˘ي˘غ ة˘ي˘ئاو˘سشع˘لاو ة˘يدر˘ف˘˘لا
ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا ر˘ي˘غو ة˘ي˘عر˘سشلا
هايم ليو˘ح˘ت ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب
ي˘ق˘سسلا لا˘ج˘م ى˘لإا بر˘˘سشلا
هجو نودب هر˘ي˘غو ي˘حÓ˘ف˘لا

يتلا راثآلا ةاعارم نود قح
نم نيكله˘ت˘سسم˘لا ا˘هد˘ب˘كت˘ي
ح˘˘ب˘˘سصأا ا˘˘م˘˘م ،ءا˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘ق

ر˘˘يد˘˘م˘˘لا فا˘˘سضأا ا˘˘يرور˘˘˘سض
هيجوتو نيسسحت˘لا˘ب ما˘ي˘ق˘لا˘ب
كيهان ةلادعلا ىلإا تافلملا

يتلاو ةمكارتملا نويدلا نع
اهنم ميتنسس رايلم97 تغلب
ةقح˘ت˘سسم نو˘يد را˘ي˘ل˘م31
ل˘جا ن˘م تا˘سسسسؤو˘م˘لا د˘ن˘ع
ا˘عد ،نو˘يد˘لا هذ˘ه ل˘ي˘سصح˘˘ت
بر˘ق˘ت˘لا˘ب ن˘ئا˘بز˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا
ةيغب تÓيهسست مهل ميدقتل
ةقلاعلا نو˘يد˘لا ع˘فد ة˘ج˘مر˘ب

مت امك ةيحيرأا لكب مهيلع
يلاجعتسسا جما˘نر˘ب ر˘ي˘ط˘سست
ءام ريفوت هئارو نم فدهي
˘ما˘مأا يرود ل˘كسشب بر˘˘سشلا
ر˘ه˘سش ي˘ف ة˘˘سصا˘˘خ نا˘˘كسسلا

اذ˘هو ،ة˘˘ف˘˘ئا˘˘سصلاو نا˘˘سضمر
ةمدخلا زيح ديدج رئب لوخدب
رتم0052 اموي جتني يذلا

يتلا ءايحألا ديوزتلل بعكم
بذ˘بذ˘ت˘لا ن˘م ي˘نا˘ع˘ت تنا˘ك
ريدملا بسسح انل حمسسي امم
ة˘˘ي˘˘ق˘˘ب ن˘˘ع ط˘˘غ˘˘سضلا ع˘˘˘فر
ي˘ف ناو ا˘سصو˘سصخ ءا˘˘ي˘˘حألا
لابقإلا هيل˘ع ر˘ث˘كي ف˘ي˘سصلا

ءار˘ج ءا˘م˘لا كÓ˘ه˘ت˘سسا ى˘ل˘ع
اد˘ج ة˘ع˘˘ف˘˘تر˘˘م˘˘لا ةرار˘˘ح˘˘ل˘˘ل
ن˘م ع˘فر˘لا ع˘م ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب
لماكتي اذهو يعاسسلا مجحلا
تايكولسسلا ى˘ل˘ع ءا˘سضق˘لا˘ب
ي˘ف ة˘ل˘˘ج˘˘سسم˘˘لا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘سسلا
ءار˘ت˘هلا ثي˘ح ن˘م ة˘كب˘˘سشلا

ةنسصرقلاب ا˘ه˘ي˘ل˘ع يد˘ع˘ت˘لاو
تا˘ي˘نا˘كمإا د˘ي˘ن˘ج˘ت م˘ت ا˘م˘˘ك
اهيلع ءاسضقلل ةيرسشبو ةيدام

ا˘م˘تا˘خ ،ع˘ي˘م˘ج˘لا نوا˘˘ع˘˘ت˘˘بو
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا ةو˘˘عد˘˘ب ه˘˘مÓ˘˘˘ك
ءا˘م ر˘يذ˘ب˘ت مد˘عو ظا˘ف˘˘ح˘˘لا
ي˘˘سشف˘˘ت ل˘˘ظ ي˘˘فو بر˘˘سشلا
تما˘˘˘ق ا˘˘˘نورو˘˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف
تÓ˘م˘ح قÓ˘طإا˘˘ب ة˘˘كر˘˘سشلا

لج ريهطتو ميقعتل ةعسساو
ةحسص ىلع اظافح تانازخلا
.ناكسسلا

عراوسش لو– راطمأ’ا
كرب ¤إا ةي’ولا
ىدل علهو..ةيئام

ةيبوطلا لزانŸا ينكاسس
ن˘ي˘مو˘˘ي˘˘لا لÓ˘˘خ تبر˘˘سض

راردأا ة˘˘يلو˘˘ب ن˘˘ي˘˘طرا˘˘˘ف˘˘˘لا
م˘ل ةر˘˘يز˘˘غ ة˘˘يد˘˘عر را˘˘ط˘˘مأا
اذه لثم يف لبق نم اهقبسست
عراوسش تلوح ثيح ،تقولا

ىلإا اهتا˘يد˘ل˘بو راردأا ة˘ن˘يد˘م
ةد˘ع ق˘ي˘ل˘ع˘˘تو ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م كر˘˘ب
ةكرح تبع˘سص ا˘م˘ك ة˘ط˘سشنأا
ءارج اذهو ،ةرا˘م˘لاو رور˘م˘لا

يراجم قرطلا فاوحب بايغ
ها˘ي˘م ف˘ير˘سصت˘ل ة˘سصسصخ˘˘م
د˘ق˘ت˘ع˘ي ل˘˘كلا نأل را˘˘ط˘˘مألا

ر˘ي˘غ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا نأا˘ب ن˘˘ظ˘˘يو
ن˘كل ة˘يو˘ق را˘ط˘مأا˘ب ةدد˘ه˘˘م
راطمأاب اهرطمي نأا هللا ءاسش
ل˘˘˘˘ك تط˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘خأا ةر˘˘˘˘˘يز˘˘˘˘˘غ
تل˘˘˘˘˘خدأاو تا˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘سسح˘˘˘˘˘˘لا
ةيامحلاو ةينق˘ت˘لا ح˘لا˘سصم˘لا
بنجتل ئراوط يف ةيندملا

ةكرسش ةسصاخ ثادحأا ثودح
ثودح نم ا˘فو˘خ زا˘غ˘ل˘نو˘سس
ةيبلغأا نأل ةيئابرهك ةرارسش
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘كلا تاداد˘˘˘ع˘˘˘لا

اسصو˘سصخ ءار˘ع˘ل˘ل ة˘سضر˘ع˘م
يحÓفلا طاسشنلاب طبرلا يف
اذ˘˘˘˘˘˘ه ل˘˘˘˘˘˘˘باو˘˘˘˘˘˘˘كلا ر˘˘˘˘˘˘˘جو
ئجافملا يوجلا بارطسضلا
ةيئانلا روسصقلا ناكسس لخدأا

ةيبوط نكاسسم نكسست يتلاو
فوخلاو علهلا نم ةلاح يف
طو˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘سسو عد˘˘˘˘˘سصت ن˘˘˘˘˘م
نÓيسسب اهرثأات ءارج مهلزانم
تسشا˘ع ا˘م˘ك ،را˘ط˘مألا ها˘ي˘˘م
ءايحألا يف نكاسسملا سضعب
لو˘خدو نÓ˘ي˘سس ة˘ير˘سضح˘˘لا
ةج˘ي˘ت˘ن تو˘ي˘ب˘لا ى˘لإا ها˘ي˘م˘لا
ح˘˘ط˘˘سسألا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ع˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ت
بع˘˘˘سص ا˘˘˘˘م˘˘˘˘م سشاو˘˘˘˘حألاو
امك ،جراخلا ىلإا اهفيرسصت
را˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق ظ˘˘˘˘حو˘˘˘˘ل
ءايحألا سضعب نع يئابرهكلا
زاغلنوسس عراسستو ةينكسسلا

هذ˘˘˘ه با˘˘˘ط˘˘˘عألا حÓ˘˘˘˘سصإل
تل˘خدأا ة˘يو˘ج˘لا ة˘ي˘ع˘˘سضو˘˘لا
ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم ا˘˘˘سضيأا
ر˘ي˘ب˘ك بهأا˘ت ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
تاريذحت قÓطإا عم لخدتلل
ةد˘˘˘˘م˘˘˘˘عألا سسم˘˘˘˘ل مد˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ب
ن˘م ا˘سصو˘سصخ ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا

ا˘˘هرود˘˘بو لا˘˘ف˘˘˘طألا فر˘˘˘ط
ة˘يو˘ج˘لا دا˘˘سصرألا ح˘˘لا˘˘سصم
بار˘ط˘سضلا اذ˘ه ن˘م رذ˘ح˘ت
ر˘ي˘˘غو ئ˘˘جا˘˘ف˘˘م˘˘لا يو˘˘ج˘˘لا

ة˘ط˘ي˘ح˘لا ذا˘خ˘˘تا˘˘ب ر˘˘ق˘˘ت˘˘سسم
ثود˘˘ح بن˘˘ج˘˘ت˘˘ل رذ˘˘ح˘˘˘لاو
.ثداوح

مسساقلب يفيرسشوب

صصقنلا نم يناعت ةي’ولا
رمزلا فلتخمب مدلا نم حدافلا

داعيملإ دإز ةيعمج
عربتلإ ةلمح مظنت
حلاشصل مدلاب
ةياجب تايفششتشسم
ةسسردم رقمب ارخؤوم تمظن
داز» ةيعمج ةياجبب ينارقملا
مدلاب عربتلا ةلمح» داعيملا

ةدئافل نينطاوملا طاسسوأا يف
كلذو ،ةي’ولاب ةحسصلا عاطق
مدلا نقح زكرم فارسشإاب
نا درجمبو ،ةياجب ةنيدمل
ةعاذإا جاومأا ربع ربخلا لوادت
نونطاوملا عراسس ،ماموسصلا

،مدلاب عربتلل ةيئاقلت ةروسصب
نمم مهنم صضعبلا نا ثيح
هذه يف ةمهاسسملل اوؤواج

مهنا انل اودكأا ةليبنلا ةلمحلا
ةيرود ةروسصب عربتلل نوردابي
ناسضمر رهسش لولح ليبقو
نأا نولمأاي نورخآاو ،مظعملا

مايأ’ا يف تÓمحلا هذه رمتسست
عسسوأا ىلع نوكتل ةلبقملا
ىسضرملا ذاقنإ’ كلذو ،قاطن
ةنوهرم مهتايح ىقبت نيذلا

ةداملا هذه رفوت ىدمب
نإاف ةراسشإÓلو ،ةيويحلا

نم  يناعت ةي’ولا تايفسشتسسم
مدلا نم حدافلا صصقنلا

ىعدتسسي امم ،رمزلا فلتخمب
يعوتو يسسيسسحت لمعب مايقلا

دسصق نينطاوملا طاسسوأا يف
ءابطأ’ا نيكمتو هسضيوعت
ةيحيرا لكب ىسضرملا ةجلاعمب
يتلا تائفلا ةسصاخ نانئمطاو
اهنم صضارم’ا صضعب نم يناعت
،مدلا رقف ،يمسسÓط ،ناطرسسلا
ةيفسصت ،ةيحارجلا تايلمعلا
مد ةرطق نأا ثيح.. ىلكلا

.ناسسنإا ةايح ذقنت نأا نكمي
ت . ميرك
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يزيليإإ ةي’و
ةشضايرلإو بابششلإ ةيريدم
يزيليإإ -54 يام80 يح :نإونعلإ

229630510330990 :يئابجلإ فيرعتلإ مقر
0202 /50 :مقر ايند تإردق طإرتششإ عم حوتفم ينطو صضورع بلط نع نÓعإإ

تناج ربربأإ نإإ بابششلإ تيبل ةيجراخلإ ةئيهتلإ :جمانربلإ مشسإإ
LCGSC/9102 ةيلحملإ تاعامجلل نامشضلإو نماشضتلإ قودنشص راطإإ يف

طإرتششإ ع˘م حو˘ت˘ف˘م ي˘ن˘طو ضضور˘ع بل˘ط ن˘ع يز˘ي˘ل˘يإإ ة˘ي’و˘ل ة˘شضا˘ير˘لإو با˘ب˘ششلإ ر˘يد˘م ن˘ل˘ع˘ي
:ايند تإردق

تناج ربربأإ نإإ بابششلإ تيبل ةيجراخلإ ةئيهتلإ زاجنإإ:عورششملإ
 ةشسإرحلإ ةفرغ + يئابرهكلإ لوحملإ ةفرغ + روشسلإ طئاح)

(ةحنجأ’إ ةيامحو كلاشسملإ ديدحت + تاكبششلإ فلتخم +
وأإ ي˘شسي˘ئر طا˘ششن) قو˘ف ا˘م˘˘فةثلاثلإ ةجرد˘لإ ءانبلإ يف ةلهؤوم˘لإو ة˘م˘ت˘ه˘م˘لإ ت’وا˘ق˘م˘لإ ىل˘ع˘ف
ىدل لباقم نودب طورششلإ رتفد بحشسب كلذو هنم ةدافتشس’إو عورششملإ يف ةكراششملإ (يوناث
ينقت ضضرع نم ةنوكتم ضضورعلإ ،54 يام80 يح يزيليإإ ةي’ول ةشضايرلإو بابششلإ ةيريدم
بابششلإ ةيريدم ىدل عدوت نأإ بجيو ةمزلملإ قئاثولاب ةقفرم حششرتلإ فلمو يلام ضضرعو
ةلفقمو ةلشصفنم ةفرظأإ ةثÓث ىلع يوتحي مهبمو قلغم فرظ يف يزيليإإ ةي’ول ةشضايرلإو
’ يجراخلإ فرظلإ يلاملإ ضضرعلإ وأإ ينقتلإ ضضرعلإ وأإ حششرتلإ فلم ةرابع نمشضتت ماكحإاب
:ةرابع ىوشس لمحي

يزيليإإ ةي’ول ةشضايرلإو بابششلإ ريدم :ديشسلإ ىلإإ
0202 /..... :مقر ايند تإردق طإرتششإ عم حوتفم ينطو ضضورع بلط نع نÓعإإ

.ضضورعلإ مييقتو ةفرظأ’إ حتف ةنجل فرط نم ’إإ حتفي ’
تناج ربربأإ نإإ بابششلإ تيبل ةيجراخلإ ةئيهتلإ زاجنإإ:عورششملإ

 ةشسإرحلإ ةفرغ + يئابرهكلإ لوحملإ ةفرغ + روشسلإ طئاح)
(ةحنجأ’إ ةيامحو كلاشسملإ ديدحت + تاكبششلإ فلتخم +

:ةبولطملإ قئاثولإ
:حششرتلإ فلم /1
.دقاعتملإ لماعتملإ فرط نم موتخمو عقومو ءولمم حششرتلاب حيرشصت -
.دقاعتملإ لماعتملإ فرط نم موتخمو عقومو ءولمم ةهإزنلاب حيرشصت -
.تاكرششلل يشساشسأ’إ نوناقلإ -
.ةشسشسؤوملإ مإزلإإ ضصاخششأÓل حمشست يتلإ تاشضيوفتلاب قلعتت يتلإ قئاثولإ -
:نيلوانملإ ءاشضتق’إ دنع وأإ نيدهعتملإ وأإ نيحششرملإ تإردق مييقتب حمشست ةقيثو لك -
.تاشسشسؤوملل فينشصتلإو ليهأاتلإ ةداهشش:ةينهم تإردق*أإ

وأإ يشسيئر طاششن ءانب ضصاشصتخإإ قوف امف ةثلاثلإ ةجردلإ ةشسشسؤوملل فينشصتلإو ليهأات ةداهشش -
.لوعفملإ ةيراشس يوناث
.ةينهملإ عجإرملإو ةيداملإو ةيرششبلإ لئاشسولإ:ةينقت تإردق*ج
نا˘م˘شضلإ ىد˘ل ح˘ير˘شصت˘لإ ةدا˘ه˘شش) تا˘تا˘ب˘ثإا˘ب ة˘ق˘فر˘م ة˘ير˘ششب˘˘لإ ل˘˘ئا˘˘شسو˘˘ل˘˘ل ة˘˘ل˘˘شصف˘˘م ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لإ -
(تإراطإÓل ةبشسنلاب حاجنلإ ةداهشش+SANC يعامتج’إ

لقنتم ريغلإ داتعلل ةبشسنلاب يئاشضق رشضحم فرط نم هيلع قداشصم داتعلل ةلشصفم ةمئاق -
.لقنتملإ داتعلل نيمأاتلإ ةداهشش + ةيدامرلإ تاقاطبلإو
.ةريخأ’إ تإونشسلل عورششملإ بحاشص فرط نم يشضمم زاجنإ’إ نشسح تإداهشش:ةينهملإ عجإرملإ

متحتي امدنعو ةيلاملإو ةينقتلإ ةفرظأ’إ حتف موي ةحلاشص نوكت نأإ بجي خشسنلإ لك :ةظحÓم
ةقفشصلإ زئاح ىلع كلذ رشصتقي نأإ بجي هنإاف ،ةيلشصأإ قئاثو بلط ةدقاعتملإ ةحلشصملإ ىلع

.ةيمومعلإ
:يلي ام نمشضتي:ينقتلإ ضضرعلإ /2
دقاعتملإ لماعتملإ فرط نم موتخمو عقومو ءولمم باتتك’اب حيرشصتلإ -
ةبولطم ةقيثو لكو ةيريربت ة˘ي˘ن˘ق˘ت ةر˘كذ˘م :ي˘ن˘ق˘ت˘لإ ضضر˘ع˘لإ م˘ي˘ي˘ق˘ت˘ب ح˘م˘شست ة˘ق˘ي˘ثو ل˘ك -
5102 /90 /61 يف خرؤوملإ742 -51 :مقر يشسائرلإ موشسرملإ نم87 ةداملإ ماكحأ’ اقيبطت
.ماعلإ قفرملإ تاشضيوفتو ةيمومعلإ تاقفشصلإ ميظنت نمشضتملإ

«لبقو ئرق» ةرابعلإ ىلع هتحفشص رخآإ يف يوتحي موتخمو عقومو ءولمم طورششلإ رتفد -
.ديلإ طخب ةبوتكم
.(زاجن’إ ططخم) عورششملإ زاجن’ ينمزلإ نايبلإ -
:يلي ام نمشضتي:يلاملإ ضضرعلإ /3
دقاعتملإ لماعتملإ فرط نم ةموتخمو ةعقومو ةءولمم دهعتلإ ةلاشسر -
.دقاعتملإ لماعتملإ فرط نم موتخمو عقومو ءولمم ةيودحولإ راعشسأ’إ لودج -
.دقاعتملإ لماعتملإ فرط نم موتخمو عقومو ءولمم يريدقتو يمك ليشصفت -
ىلع زئاحلإ نم ’إإ حششرتلاب حيرشصتلإ اهيوتحي يتلإ تامولعملإ رربت يتلإ قئاثولإ بلطت ’ -*
نم إءإدتبإ ،مايأإ (01) ةرششع هاشصقأإ لجأإ يف اهميدقت هيلع بجي يذلإ ةيمومعلإ ةقفشصلإ

يف ةخرؤو˘م˘لإ742-51 م˘قر ي˘شسا˘ئر˘لإ موـــشسر˘م˘˘لإ ن˘˘م96 ةداــــم˘˘˘لإ بشسح ،هراـــط˘˘˘خإإ خـــيرا˘˘˘ت
هذه لثمتتو ماعلإ قفرملإ تاشضيوفتو ةيمومعلإ تاقفشصلإ ميظنت نمشضتملإ5102 /61/90
:يف قئاثولإ

.نويدلإ ديدشستل دهعت ةمانزر وأإ نويدلإ ىفوتشسم يفاشصلإ بئإرشضلإ لودج -
ةيراشس (HPTABOCAC - SANC - SONSAC) هاجتإ تاقحتشسملإ ءإدأإ ةداهششل ةخشسن -
.لوعفملإ

.لوعفملإ ةيراشس ءاشضمإÓل لهؤوملإ وأإ ريشسملل ةيلدعلإ قبإوشسلإ ةداهشش نم ةخشسن -
.ينورتكلإ’إ يراجتلإ لجشسلإ نم ةخشسن -
.8102 ةنشسل اهب ةينعملإ تاكرششلل ةبشسنلاب ةيعامتج’إ تاباشسحلإ عإديإإ ةداهشش -
.يئابجلإ مقرلإ نم ةخشسن -
يف ةـــخرؤوملإ742 -51 مــــقر يشساـــئرلإ موـــشسرملإ نم17 ةداـــــملل اقفو :ةــــماه ةــــظحÓم
ناكمإاب ماعلإ قفرملإ تاشضيوف˘تو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لإ تا˘ق˘ف˘شصلإ م˘ي˘ظ˘ن˘ت ن˘م˘شضت˘م˘لإ5102 /90 /61
يلاملإ ضضرعلإ ءانثتشساب ةبولطملإ ةشصقانلإ قئاثولاب ةينقتلإ مهشضورع لامكتشسإ نيدهعتملإ

دهعتملإ ىل˘ع ةردا˘شصلإ ق˘ئا˘ثو˘لإ ل˘ك إذ˘كو ،ة˘ير˘ير˘ب˘ت˘لإ ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لإ ةر˘كذ˘م˘لإو ي˘ن˘ق˘ت˘لإ ضضر˘ع˘لإو
نم مهشضورع ضضفر ةلئاط تحت مايأإ (01) ةرششع هاشصقأإ لجأإ يف ،ضضورعلإ مييقتب ةقلعتملإو
.ضضورعلإ مييقت ةنجل لبق
نم ءإدتبإ (ضضورعلإ ريشضحت ةدم + رهششأإ30) ةدم لÓخ مهشضورعب نومزلم نودهعتملإ ىقبي
.ضضورعلإ عإديإإ خيرات
يف نÓعإ’إ إذه رودشص لوأإ خيرات نم ءإدتبإ12) نورششعلإو دحإولإ مويلإ يف ضضورعلإ عدوت
.’إوز00.41 ةعاشسلإ لبق كلذوPOMOB وأإ ةيمويلإ ةينطولإ دئإرجلإ

إذه رودشص لوأإ نم نورششعلإو دحإولإ مويلإ يف حششرتلإ فلمو يلاملإو ينقتلإ ناشضرعلإ حتفي
.03.41 ةعاشسلإ ىلع كلذوPOMOB وأإ ةيمويلإ ةينطولإ دئإرجلإ يف نÓعإ’إ
بابششلإ ةيريدم رقمب دقعتشس يتلإ ضضورعلإ حتفل ةينلعلإ ةشسلجلإ روشضحل نووعدم نودهعتملإ

ضضورعلإ عإديإإ موي نم ’إوز (03H41) فشصنلإو ةيناثلإ ةعاشسلإ ىلع يزيليإإ ةي’ول ةشضايرلإو
لمع موي لوأإ يف ةفرظأ’إ حتف متي هناف ةلطع مويل ةفرظأ’إ حتف موي نمإزت ةلاح يفو
.تيقوتلإ ضسفن يفو يلإوم



دعبتشسيو نيزح صسايشساك
نيدايŸإ ¤إإ ةدوعلإ

ي˘نا˘ب˘سسإلا ى˘˘مر˘˘م˘˘لا سسرا˘˘ح فر˘˘ت˘˘عا
نزحلاب رعسش هنأاب سسايسساك ركيإا قباسسلا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ب˘ل˘ق˘لا ة˘مزألا د˘ع˘ب ،ر˘ه˘سش ةد˘م˘ل
عم هتابيردت لÓخ ،ماع وحن لبق هتأاجاف
،سسايسساك لاقو ،يلاغتربلا وتروب هقيرف
و˘˘ترو˘˘ب يدا˘˘ن ةا˘˘ن˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع ،ا˘˘ما˘˘˘ع83
رهسش ةدمل ان˘يز˘ح تن˘ك» :«بو˘ي˘تو˘ي˘لا»ـب
تن˘ك» :ح˘سضوأاو ،«ة˘ي˘ب˘ل˘ق˘لا ة˘مزألا د˘ع˘˘ب
ي˘سسف˘ن دا˘ه˘جإا وأا مو˘ن˘ل˘ل با˘هذ˘لا ى˘سشخأا
ح˘ب˘سصأاو ،«ن˘كم˘م ر˘ي˘غ ار˘مأا نا˘ك ،ا˘ي˘ند˘ب

عسضخ هنكل ،نآلا ماري ام ىلع سسايسساك
اذه ىلإا لو˘سصو˘ل˘ل ة˘ف˘ث˘كم جÓ˘ع ةر˘ت˘ف˘ل
ط˘ق˘ف ءا˘ب˘طألا نأا د˘ق˘ت˘عأا» لا˘˘قو ،لا˘˘ح˘˘لا
نكمي ل امو نكمي ام اولوقي نأا مهنكمي
ة˘مزأÓ˘ل سسا˘ي˘سسا˘ك سضر˘ع˘تو ،«ه˘ل˘ع˘فأا نأا
يام  علطم يف تابيردتلا لÓخ ةيبلقلا

ع˘م ز˘ئا˘ف˘˘لا سسا˘˘ي˘˘سسا˘˘ك ح˘˘سضوأاو ،9102
:0102 ملاعلا سسأاك بقلب هدÓب بختنم
نيحلا كلذ ذنم تريغت ءايسشألا سضعب»
برعأاو ،«يسسأار يف تارييغت اهمظعمو
وتروب عم هدقع يهتني يذلا ،سسايسساك
هنأاب هداقتعا نع ،لبقملا ناوج03 يف
.«اددجم بعلل دوعي نأا احجرم سسيل

ةليدب ةطخ عشضي لانشسرأإ
غنايمابوإ ةرداغم ةلاح ‘

ل˘جأا ن˘م كر˘ح˘ت˘لا لا˘ن˘سسرآا يدا˘ن أاد˘ب
حوسضو مدع لظ يف هموجه طخ نيمأات
ينوباغلا مجن˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘سسم نأا˘سشب ة˘يؤور˘لا
بسسحبو ،تارامإلا بعلم لخاد غنايمابوأا

نإا˘ف ،ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا «رور˘˘ي˘˘م» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص
غنايمابوأا ءا˘ق˘ب ن˘م د˘كأا˘ت˘م ر˘ي˘غ لا˘ن˘سسرآا
امدعب ،لبقملا فيسصلا يف هدقع ةياهنل

يف هتب˘غر ن˘ع ار˘ي˘خأا ه˘تا˘ح˘ير˘سصت ةر˘ث˘ك
وكيتلتأا مامتهل ةفاسضإلاب ،هتهجو رييغت
،تيزا˘كل رد˘ن˘سسكلأا تا˘مد˘خ˘˘ب د˘˘يرد˘˘م
هذ˘˘ه ما˘˘مأا ه˘˘نأا ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘˘سصلا تح˘˘˘سضوأاو
ي˘لود˘لا م˘جا˘ه˘م˘˘لا ل˘˘خد ،تار˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘م˘˘لا
م˘ج˘˘ن ،و˘˘ن˘˘يرو˘˘م و˘˘غ˘˘يردور ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإلا
طخ ميعدتل لانسسرآا تا˘با˘سسح ،ا˘ي˘سسن˘لا˘ف
طبتراو ،ةلبقم˘لا لا˘ق˘ت˘نلا ي˘ف ،ه˘مو˘ج˘ه
ةنو˘ل˘سشر˘ب ى˘لإا ل˘ي˘حر˘لا˘ب و˘غ˘يردور م˘سسا
ة˘با˘سصإا د˘ع˘ب ة˘سصا˘خ ،ي˘سضا˘م˘لا ف˘ي˘سصلا
نكل ،يل˘ب˘م˘يد نا˘م˘ث˘عو ز˘يراو˘سس سسيو˘ل
ىو˘ن˘ي بب˘سسلا اذ˘ه˘لو ،م˘ت˘ت م˘ل ة˘ق˘˘ف˘˘سصلا
ةفرعمل اي˘سسن˘لا˘ف ع˘م ل˘سصاو˘ت˘لا لا˘ن˘سسرأا

،ةنسس بحاسص مجاهملا عيب نم اهفقوم
يدا˘ن كل˘لا˘م م˘ي˘ل ر˘ت˘ي˘˘ب نأا ى˘˘لإا ةر˘˘ي˘˘سشم
لقي ل امب وغيردور عيبل دعتيم ايسسنلاف
.وروأا نويلم نع

لÓغتشسإ ديري «‘ويلإ»
نإديز فطÿ لايرلإ لكاششم

يدا˘ن نأا ،ي˘ف˘˘ح˘˘سص ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت ف˘˘سشك
عم تاسضواف˘م˘لا با˘ب ح˘ت˘ف ،سسو˘ت˘ن˘فو˘ج
لايرل ين˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا ،ناد˘يز ن˘يد˘لا ن˘يز
«تروبسس01 ول» عقومل اًقفوو ،ديردم
دادعتسسإا ىلع سسوتنفوج نإاف ،يسسنرفلا
يلوت˘ب ناد˘يز عا˘ن˘قإل ؛ءي˘سش يأا م˘يد˘ق˘ت˘ل
ا˘ًف˘ل˘خ ،ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا ي˘ف ة˘˘م˘˘ه˘˘م˘˘لا
نأا ى˘˘لإا را˘˘سشأاو ،يرا˘˘سس و˘˘˘ي˘˘˘سسيروا˘˘˘م˘˘˘ل
نأا نو˘˘فر˘˘ع˘˘ي سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘˘ج ي˘˘˘لوؤو˘˘˘سسم
مهنأا امك ،ةدقعم ناديز عم تاسضوافملا

لايرل ررسض يأا يف ببسستلا نوديري ل
ن˘هار˘ي سسو˘ت˘ن˘فو˘ج نأا ح˘سضوأاو ،د˘يرد˘˘م
ناديز نيب ةيلاثم تسسيل ةقÓعلا نأا ىلع
،ديردم لاير سسيئر ،زيري˘ب و˘ن˘ي˘ت˘نرو˘ل˘فو
،ةيوق دعت مل اهنكل ،اًرخؤوم تنسسحت نإاو
نايليك لثم ،وتاكريملا تاقفسص نأا دكأاو
ابغوب لوبو (نامريج ناسس سسيراب) يبابم
د˘نلا˘ه غ˘ن˘ي˘لر˘يإاو (د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘˘م)
د˘ي˘ع˘ت نأا ن˘كم˘ي (د˘نو˘م˘ترود ا˘ي˘سسورو˘ب)
هذه نأا ركذي ،زيريبو ناديز نيب رتوتلا
اهلÓخ طبتري يتلا ىلوألا ةرملا تسسيل
،سسوتنفوجل ةينفلا ةمهملا يلوتب ناديز
ي˘ف ا˘ًق˘با˘سس بع˘ل ي˘سسنر˘ف˘لا نأا ا˘م˘˘ي˘˘سسل
عم ةديج ةقÓعب طبتريو ،زوجعلا ةديسسلا

.يفويلا يلوؤوسسم
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ديردم لاير ىلع رخآإ دان لاقتن’إ لشضفي Úك

ايلاطيإ ¤إإ ةدوعلل هقيرط ‘ صشينايب

:Êور
’ ونايتشسيرك»

و ..محري
«كبذعي يشسيم

ر˘ت˘سسسشنا˘م م˘ج˘ن د˘ق˘ت˘ع˘ي
،ينور نياو ،قباسسلا دتيانوي
،يسسيم لينويل ينيتنجرألا نأا

نم لسضفأا ،ةنو˘ل˘سشر˘ب م˘جا˘ه˘م
و˘˘نا˘˘ي˘˘ت˘˘سسير˘˘ك ي˘˘لا˘˘غ˘˘تر˘˘ب˘˘˘لا

،سسو˘ت˘ن˘فو˘ج بعل ،ود˘لا˘˘نور
يناثلل هتلمازمو هتقادسص مغر
ي˘˘˘فو ،درو˘˘˘فار˘˘˘ت د˘˘˘˘لوأا ي˘˘˘˘ف
ع˘˘م ي˘˘نور ر˘˘سسخ ،ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا

نيي˘ئا˘ه˘ن د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م
،ةنولسشرب مامأا لاطبألا يرودل

ثي˘ح ،1102و9002 يما˘ع
،نيءا˘ق˘ل˘لا ي˘ف ي˘سسي˘م ل˘ج˘سس
ي˘ف ،«يو˘ب ند˘لو˘غ˘لا» بت˘˘كو
«ز˘م˘يا˘ت» ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘سصب هدو˘˘م˘˘ع
محري ل ودلانور» :ةيناطيربلا
و˘ه˘ف ،ءاز˘ج˘لا ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م ل˘˘خاد
كبذعيسس يسسيم نكل ..لتاق
عم» :فاسضأاو ،«كلتقي نأا لبق
عابطنا ىل˘ع ل˘سصح˘ت ي˘سسي˘م
ثدحأا دقل ..رثكأا عتمتسسي هنأاب
Óماك اريي˘غ˘ت نا˘ب˘عÓ˘لا ناذ˘ه
لدعم ثيح نم ،مدقلا ةركل
دقت˘عأا لو ،فاد˘هألا ل˘ي˘ج˘سست
ةلداعم ىلع بعل يأا ةردقب
م˘˘غر» :ع˘˘با˘˘تو ،«ا˘˘م˘˘ه˘˘ما˘˘˘قرأا

،و˘نا˘ي˘ت˘سسير˘ك ع˘م ي˘˘ت˘˘قاد˘˘سص
اذهلو ،اًم˘ئاد ي˘سسي˘م را˘ت˘خأا˘سس
ةد˘˘˘ها˘˘˘سشم تب˘˘˘ب˘˘˘˘حأا بب˘˘˘˘سسلا
ر˘كذ˘تأا ل ..ز˘لو˘كسسو ي˘فا˘˘سشت
ا˘مد˘ع˘ب ل˘ج˘سسي ي˘سسي˘م ة˘˘يؤور
نم يتوأا ام لكب ةركلا ددسسي
.«اهجرحدي طقف ،ةوق

ويز’ م‚ بقإري يشسنرفلإ قÓمعلإ
يبعل دحأاب همامتها ،نامريج ناسس سسيراب دقفي مل ،لبق˘م˘لا ف˘ي˘سصلا ه˘م˘سضل ؛ي˘لا˘ط˘يإلا يرود˘لا ي˘ف و˘يزل نأا ،ةيلاطيإلا «تروبسس ولليد اتيزاغل» ةفيحسص تركذو لسصاوي ،سسيرابل يسضايرلا ريدملا ،ودرانويل يليزاربلا ˘مدآا ير˘غ˘ي˘ن˘ت˘نو˘م˘لا ط˘˘سسو˘˘لا بعل ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو ة˘˘ب˘˘قار˘˘م 72) سشتيسسورام دقع يهتني نأا ،ررقملا نمو ،سشتيسسورام ىلإا ةفيحسصلا تراسشأاو ،2202 فسص يف ،ويزل عم (اماع 02 نامري˘ج نا˘سس ف˘ل˘كت ا˘م˘بر ،سشت˘ي˘سسورا˘م ة˘ق˘ف˘سص نأا قيرفلل بعÓلا لاقتنا ةيلمع نأا ةفيسضم ،وروي نويلم ةحبرم نوكتسس ‐غلب˘م˘لا اذ˘ه˘ب ا˘ه˘ما˘م˘تإا لا˘ح‐ ي˘سسنر˘ف˘لا قيرف نم7102 فيسص يف بعÓلا مسض يذلا ،ويسستÓل نأا ر˘كذ˘ي ،وروأا نو˘ي˘ل˘م5.5 لباقم يكيجل˘ب˘لا هد˘ن˘ت˘سسوأا اهسضاخ تايرا˘ب˘م01 لÓ˘خ ن˘ي˘فد˘ه زر˘حأا سشت˘ي˘سسورا˘م ؛ةقباسسملا فقوت لبق ،م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه ي˘لا˘ط˘يإلا يرود˘لا˘ب .دجتسسملا انوروك سسوريف يسشفت ببسسب

«يشسيم ليحر لامتحاب ملعإ »:Úتيشس
لثم هنأا ،ةنولسشربل ينفلا ريدملا ،نيتيسس يكيك دكأا

ايلاح فقوتملا ،يوركلا مسسوملا لامكتسسا لسضفي عيمجلا
ىلإا راسشأا هنكل ،دجتسسملا «انوروك» سسوريف ةمزأا ببسسب

،اددجم ةقبا˘سسم˘لا ف˘قو˘ت مد˘ع˘ل ،تا˘نا˘م˘سض دو˘جو ةرور˘سض
«وريسس ادنوأا» ةعاذإل تاحيرسصت لÓخ ،نيتيسس فاسضأاو
فقوملا حوسضو مدع لظ يف هنأا ،دحألا مويلا ،ةينابسسإلا

ءاقبلا» لسضفي هنإاف ،اغيللا فانئتسسل ةبسسنلاب ،نآلا ىتح
ةدوعو ،ةلوطبلا لامكتسسا اعيمج ديرن» :حسضوأاو ،«لزنملاب
ماحدزلا بنجت بجي هنأا ةقيقحلا ..يعيبط لكسشب ةسسفانملا

،«ريهامج نود بعلل ةيلامتحا كانه نوكتسسو ،تاسسدكتلاو
ابوروأا» ءابنأا ةلاكو اهتلقن تاحيرسصت لÓخ ،نيتيسس فدرأاو
،«يدانلا عم هدقع خسسفي دق يسسيم نأا ارخؤوم تملع» :«سسرب
،«ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ع˘م ر˘م˘ت˘سسي˘سس ه˘نأا˘ب ق˘ثأا ي˘ن˘ن˘كل» :كرد˘ت˘سساو
امئاد هيدل ،ينولاتكلا يدانلا نأا كردي يسسيم نأا احسضوم
.«تاراسصتنلاو حاجنلل عورسشم»

يراه يزيلجنإلا يلودلا يطعي ل
لاقتنÓل ةيولوألا ،ماهنتوت مجن ،نيك
و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘˘ف ،د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير ى˘˘لإا
يفحسص ريرقتل اقفو ،لبقملا يفيسصلا
ي˘ف ه˘ت˘ب˘غر˘ب ن˘˘ي˘˘ك حّو˘˘لو ،ي˘˘سسنر˘˘ف
داعتبا لظ يف ،ماهنتوت نع ليحرلا
تثدحت امنيب ،تلوطبلا نع قيرفلا
يع˘سس ن˘ع ةد˘يد˘ع ة˘ي˘ف˘ح˘سص ر˘يرا˘ق˘ت
بسسحب نكل ،همسضل يكلملا يدانلا

،يسسنرفلا  «تروبسس01 ول» عقوم
رتسسسشنامل لاقتنلا لسضفي نيك نإاف
زوفلل رخآلا وه علطتي يذلا ،دتيانوي
ى˘ل˘ع ن˘ي˘ك ة˘ب˘غر ي˘تأا˘تو ،ه˘تا˘مد˘خ˘˘ب

سسي˘ئر ،ي˘ف˘ي˘ل ل˘˘ي˘˘ي˘˘ناد ىو˘˘ه سسكع
ىلإا بعÓلا عيب سضفري يذلا ،ماهنتوت
يّو˘˘ق˘˘ي ل ى˘˘˘ت˘˘˘ح ،يز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نإا ٍدا˘˘˘ن
عمو ،هقيرف باسسح ىلع نيسسفانملا
رتسسسشنام ىلإا نيك لقتني دق ،كلذ
ع˘م يدو قا˘ف˘تا د˘ق˘ع د˘ع˘ب ،د˘ت˘يا˘˘نو˘˘ي

هقيرف ديدحت ةيرح هحن˘م˘ي ،ما˘ه˘ن˘تو˘ت
ع˘˘م رار˘˘م˘˘ت˘˘سسلا طر˘˘سشب ،د˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا

اقفو ،لبقم˘لا م˘سسو˘م˘لا ي˘ف زر˘ي˘ب˘سسلا
.«تروبسس01 ول»ـل

،سشينايب ملاري˘م ي˘ن˘سسو˘ب˘لا ن˘ل˘عأا
يف هنأا ،سسوتنفوج طسسو طخ بعل
اًدادعت˘سسا ،ا˘ي˘لا˘ط˘يإل ةدو˘ع˘ل˘ل ه˘ق˘ير˘ط

يف تابيردتلا فان˘ئ˘ت˘سسا ة˘ي˘لا˘م˘ت˘حل
هباسسح ربعو ،لبقملا يام رهسش ةيادب
ةروسص سشينايب رسشن ،«مارغتسسنإا» يف
ق˘ل˘عو ،ة˘سصا˘خ ةر˘ئا˘ط ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ه˘ل
اهقفرأا امك ،«لمعلا ىلإا ةدوع» :اًلئاق
ةرا˘سشإا ي˘ف ،ي˘لا˘ط˘يإلا م˘ل˘ع˘لا ناو˘لأا˘˘ب
سشينايب ناكو ،زوجعلا ةديسسلل هتدوعل
ع˘˘ي˘˘با˘˘سسألا ي˘˘ف و˘˘ن˘˘يرو˘˘ت ردا˘˘˘غ د˘˘˘ق
يف اًموي41 ىسضق امدعب ،ةيسضاملا

دعب رفاسسيل ،يحسصلا رجحلاب هلزنم
انوروك سسوريفب هتباسصإا مدع دكأات
،ةيفحسص ريراقت تلاق اميف ،دجتسسملا

ر˘ت˘نإا م˘ج˘ن ،ز˘ي˘˘سشنا˘˘سس سسي˘˘سسكي˘˘لأا نإا
نم ه˘تدو˘ع ق˘ير˘ط ي˘ف ا˘ًسضيأا ،نÓ˘ي˘م
عقوتملا نم هنأا ىلإا ةريسشم ،يليسشت
نأا ررقملا نمو ،ايلاطيإا يف دجاوتي نأا
نودوعيسس ن˘يذ˘لا نو˘ب˘عÓ˘لا ع˘سضخ˘ي

لزعلل ،ةل˘ب˘ق˘م˘لا ما˘يألا ي˘ف ا˘ي˘لا˘ط˘يإل
لبق ،ىرخأا اًموي41 ةدمل يحسصلا
نأا ركذلاب ريدج ،تابيردتلا فانئتسسا
فانئتسسا ةيناكمإا تدكأا ةديدع ريراقت
ةياه˘ن بق˘ع ،يا˘م4 يف تاب˘يرد˘ت˘لا
اهل ررقملاو دÓبلا يف قÓغإلا ةرتف
.لبقملا رهسشلا نم3

ةيلÙا ت’وطبلا ءاهنإ’ ةيولوأ’ا

يبوروأ’إ يرودلإو ابوروأإ لاطبأإ يرود جمانرب عشضي يبوروأ’إ دا–إ’إ
ةيلامتحاب ،ةيلا˘ط˘يإا ة˘ي˘ف˘ح˘سص ر˘يرا˘ق˘ت تدا˘فأا
يرودلا ةلوطبب تايرابم نم ىقبت ام سضوخ
ىلإا ،لبقملا توأا2 نم ةرتفلا لÓخ يبوروألا

يبوروألا داحتلا سسرديو ،رهسشلا سسفن نم72
لاطبأا يرود نم لك لقن يف (افيوي) مدقلا ةركل
نأا ىلع توأا ىلإا يبوروألا يرودلاو ابوروأا
نأا دعب ةلوطبلا ءاهنإل ،مايأا3 لك ةارابم ماقت
،.مسسوملا ديم˘ج˘ت ي˘ف ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف بب˘سست
نإاف ،ايلاطيإا «تروبسس ياكسس» ةكبسش بسسحبو
يلحملا يرودلا تاقباسسم ءاهنإا يه ةيولوألا
تراسشأاو ،ابوروأا تلوطبل قرطتلا مث نمو ،اًلوأا
يرودلا نم61ـلا رود باهذ تايرابم نأا ىلإا
6و ،باهذلل توأا3‐2 مايأا نوكتسس يبوروألا

يئاهنلا عبر تايرابم ماقت نأا ىلع ،ةدوعلل هنم
دعب ررقملا نمو ,رهسشلا تاذ نم31و01 يف
02و71 مايا يئاهن فسصن رودلا ماقي نأا كلذ
72موي ةيئاهنلا ةارابملا ماقت نأا ىلع ،توأا
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ةرود نإا نو˘˘ي˘˘ب˘˘ط ءار˘˘ب˘˘خ لا˘˘ق
ة˘˘ي˘˘ب˘˘م˘˘لوألا و˘˘ي˘˘كو˘˘˘ط با˘˘˘ع˘˘˘لأا
افوفحم» اثدح نوكتسس ،ةيفيسصلا
نم ةنورم بلطتي ام ،«رطاخملاب

يف اهميظنت ىلع نيمئاقلا بناج
سسوريفب طيحملا سضومغلا لظ
حاقل رفوتي مل نإا ةسصاخو انوروك
ثدحلا دعوم لولحب سسوريفلل
تذ˘خ˘تاو ،.ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا
ةيلودلا ةيبملوألا ةنجللاو نابايلا
ر˘ه˘سشلا ي˘ف قو˘ب˘سسم ر˘ي˘غ ارار˘˘ق
˘ما˘ع˘ل ةرود˘لا ل˘ي˘جأا˘ت˘ب ي˘سضا˘م˘لا

را˘˘سشت˘˘نا رار˘˘م˘˘ت˘˘سسا ع˘˘م ل˘˘ما˘˘˘ك
يذ˘لا ىود˘ع˘لا ع˘˘ير˘˘سس سسور˘˘ي˘˘ف
سصخسش نويلم3.2 وحن باسصأا

ام ةافو يف ببسستو ملاعلا لوح
،نآلا ىت˘ح ا˘ف˘لأا051 ن˘ع د˘يز˘ي
ىدم نع تلؤواسست حرطت نكل
51 دعب ةرودلا م˘ي˘ظ˘ن˘ت ة˘ي˘نا˘كمإا
رثكأا ريسشت امنيب ،نآلا نم ارهسش
عقوتي ل هنأا ىلإا لؤوافت تاريدقتلا

نم لقأا لبق سسوريفلل حاقل روهظ
يف ةئبوألا ريبخ ينيب كاز لاقو ،ماع
تا˘˘يلو˘˘لا ي˘˘ف يرو˘˘م˘˘يإا ة˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج
ةدوع نع ثدحتن امدنع» ةدحتملا
بعÓ˘م ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا ثاد˘˘حألا

هنأا دقتعأا يننإاف ،روهم˘ج˘لا˘ب ة˘ئ˘ي˘ل˘م
روهظ ىتح راظتنلا ان˘ي˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي
،«كلذب مايقلا انل ىنسستي يكل حاقل
ةيفيسصلا ةرودلا ةماقإا ررقملا نمو
ام ةينابايلا ةمسصا˘ع˘لا ي˘ف ة˘ل˘جؤو˘م˘لا
توأا  نم نماثلاو ةيليوج32 نيب
ن˘ي˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ن˘كل ،ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا ما˘˘ع˘˘لا
ةطخلا يف ةليلق تارييغت نوعقوتي
كلذ ي˘ف ا˘م˘˘ب ثد˘˘ح˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ل˘˘سصألا

ينيب نكل ،ةسسمحتم ريهامج روسضح
ة˘ح˘سصلا بناو˘ج ي˘ف سصسصخ˘˘ت˘˘م˘˘لا
اذ˘ه نإا زر˘ت˘˘يور˘˘ل لا˘˘ق ة˘˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا
يف ا˘طر˘ف˘م نو˘كي ا˘م˘بر سضار˘ت˘فلا
ل˘ك»: ر˘ي˘ب˘˘خ˘˘لا فا˘˘سضأاو ،لؤوا˘˘ف˘˘ت˘˘لا
لمحي عمجت يأل هفيسضت سصخسش

د˘ن˘ع˘ف اذ˘لو ،ة˘ي˘فا˘سضإا ر˘طا˘خ˘م ه˘ع˘م
001 وأا فلأا06 وأا فلأا05 دوجو
ةباثم˘ب نو˘كي اذ˘ه˘ف ..(ع˘ج˘سشم) ف˘لأا

اهيلع مادقإلا نيعتي ل ةلئاه رطاخم
ي˘ن˘ي˘ب ع˘قو˘ت˘يو ،«حا˘˘ق˘˘ل دو˘˘جو نود

˘ما˘ع وأا ما˘˘ع د˘˘ع˘˘ب حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا رو˘˘ه˘˘ظ
يف يأا ،يسشفتلا ةيادب نم فسصنو
نأا ر˘˘ي˘˘ب˘˘خ˘˘˘لا فدرأاو ،1202 ر˘˘˘خاوأا
ا˘فو˘˘ف˘˘ح˘˘م» ا˘˘ثد˘˘ح تنا˘˘ك با˘˘ع˘˘لألا
يذ˘لا د˘يد˘ه˘ت˘لا بب˘سسب «ر˘طا˘خ˘م˘لا˘ب
نم نيمداقلا راوزلا ريها˘م˘ج ه˘ل˘ث˘م˘ت
تلا˘ح ن˘م ر˘ي˘˘ث˘˘كلا ا˘˘ه˘˘ب ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
ر˘˘طا˘˘خ˘˘م˘˘لا كلذ د˘˘˘ع˘˘˘بو ىود˘˘˘ع˘˘˘لا
ذإا مهنادلب ىلإا مهتدوع يف ةلثمتملا
ىودعلل نيل˘ما˘ح او˘نو˘كي نأا ن˘كم˘ي
نو˘˘˘˘˘˘سسي˘˘˘˘˘˘ج نأا م˘˘˘˘˘˘˘غرو ،«ا˘˘˘˘˘˘˘سضيأا

سضار˘˘مألا ر˘˘ي˘˘ب˘˘خ كو˘˘سشتارد˘˘ن˘˘ي˘˘˘ك
ةيدنكلا ابوتينام ةعماج يف ةيدعملا
يف حاقللا روهظب ربكأا لؤوافتب رعسشي

ليجأات نع ثدحت هنأا لإا ماع نوسضغ
ميعطت نإا Óئاق ةرودلل لمتحم ديدج
فا˘سضأاو ،ا˘ت˘قو جا˘ت˘ح˘ي رو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا

لمعلا هل قبسس يذلا كوسشتاردنيك
ل» :سسرا˘سسو لو˘ب˘يإا ي˘سشف˘˘ت لÓ˘˘خ
عم ةرسشابم سسا˘ن˘لا م˘ي˘ع˘ط˘ت ي˘غ˘ب˘ن˘ي
لب ،ةيبملوألا ةرودلا قÓطنا دعوم
تقولا سضعب لبق كلذب مايقلا نيعتي

سسا˘ن˘لا ءلؤو˘ه ىد˘ل رو˘˘ط˘˘ت˘˘ت ى˘˘ت˘˘ح
ءاقل يفو ،«مهيم˘ح˘ت ي˘ت˘لا ة˘عا˘ن˘م˘لا

نيلسسارملا يدان عم ويديف ةرئاد ربع
رو˘ت˘كد˘لا لا˘ق نا˘با˘ي˘لا ي˘ف بنا˘˘جألا

هنإا تاسسوريفلا ريبخ اتاويإا وراتنيك
د˘يد˘ج˘لا د˘عو˘م˘لا˘ب ل˘˘ئا˘˘ف˘˘ت˘˘م ر˘˘ي˘˘غ
دقتعأا ل» افيسضم ةيبملوألا باعلأÓل
ة˘ما˘قإا ن˘كم˘˘م˘˘لا ن˘˘م نو˘˘كي˘˘سس ه˘˘نأا
..لبقملا ماعلا يف ةيبملوألا ةرودلا
ا˘˘تاو˘˘يإا فدرأاو ،«.Ó˘˘سصأا تم˘˘ي˘˘˘قأا اذإا
نكمتت امبر» يبوك ةعماجب ذاتسسألا
سضرملا ىلع ةر˘ط˘ي˘سسلا ن˘م نا˘با˘ي˘لا
نأا ىنمتأاو لبقملا فيسصلا لولحب
ع˘˘قو˘˘تأا ل ي˘˘ن˘˘كل كلذ ي˘˘ف ح˘˘ج˘˘ن˘˘ن

ناكم لك يف هسسفن ءيسشلا ثودح
ملاعلا لوح

سشتي˘ت˘ي˘كار نا˘ف˘يإا ي˘تاور˘كلا فر˘ت˘عا
ةدرفنملا هتاب˘يرد˘ت نأا˘ب ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب م˘ج˘ن

ةبع˘سص ود˘ب˘ت تأاد˘ب ،لز˘ع˘لا ةر˘ت˘ف لÓ˘خ
سشتيتيكار حسضوأاو ،ةرتفلا لوطل ةلممو
سسل˘ب را˘ت˘سسي˘فو˘م ةا˘ن˘ق ع˘م ة˘ل˘با˘ق˘م ي˘ف
:سسر˘ب ا˘بوروأا ءا˘ب˘نأا ة˘˘لا˘˘كو ا˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ق˘˘نو
د˘يرأا .ة˘ف˘ل˘كت˘لا سضع˘˘ب ا˘˘ه˘˘ل كو˘˘كسشلا»
بسشع˘لا˘بو ةر˘كلا˘ب ر˘ع˘˘سشأا نأا ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا˘˘ب
عم لم˘ع˘لا ة˘ل˘سصاو˘مو ق˘ير˘ف˘لا د˘ه˘ج˘بو
،«يئÓمزو د˘يد˘ج˘لا ي˘ب˘يرد˘ت˘لا م˘قا˘ط˘لا

حوسضو مدعل هنزح نع بعÓلا برعأاو
فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا نأا˘سشب نآلا ى˘˘ت˘˘ح ف˘˘قو˘˘م˘˘لا
يسشفت ةمزأا رارمتسسا لظ يف ،مسسوملا
:حسضوأاو ،انوروك سسور˘ي˘ف˘ب تا˘با˘سصإلا
لك دوعيسس ىتم ملعن ل اننأا ملؤوملا نم»
كانه نأا يعن اننكل ،هتعيبط ىلإا ءيسش

،«انتحسص يهو ،مدقلا ةرك نم مهأا ءايسشأا
كو˘كسشلاو كا˘ب˘˘ترلا اذ˘˘ه ن˘˘كل» :هو˘˘نو
فانئتسسا ىلع ةيقابلا ةدملا ةفرعم مدعو
لا˘قو ،«ة˘ف˘ل˘كت˘لا سضع˘ب ه˘ل ة˘ق˘با˘˘سسم˘˘لا

اًددجم بعلل ةدوعلا ديرن» :سشتيتيكار
مهفتأا .بعللا لÓخ نم اجيللاب زوفلاو
فانئتسسا ىلع ةردقلا مدع ةلاح يف هنأا
اذإاو .مسسوملا ءاهنإا بجوتيسس ،ةقباسسملا

،ةقباسسملا لودج ةرادسص يف نحن انك
ى˘لإا را˘سشأاو ،«بق˘ل˘لا˘ب جو˘˘ت˘˘ن˘˘سس ا˘˘ن˘˘نإا˘˘ف
ديدجت مدعو ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ي˘ف ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسم
،ءودهلاب ىلحتأا» :هلوقب نآلا ىتح هدقاعت
دوأا .يعم اولسصاوتي مل قيرفلا ولوئسسم
مقاطلا اذه عم لمعلا ةلسصاوم لعفلاب
.«قيرفلل ديدجلا يبيردتلا

«زولبلإ» ت’واحم نم همجن نيشصحت ديري  نÓيم
دئاق ،يلوينامور ويسسيلأا عيب نم ،نÓيم يدان فقوم ،ةيفحسص ريراقت تفسشك

نم ديدعلاب يلوينامور طبتراو ،ةلبقملا ةيفيسصلا تلاقتنلا ةرتف يف ،قيرفلا
دتمي امنيب ،ويسستلو ديردم وكيتلتأا ،ةنولسشرب ،يسسليسشت اهزربأا ابوروأا ةيدنأا

نأا ،ةيناطيربلا «نسص اذ» ةفيحسص تركذو ،2202 ماع ىتح نÓيم عم هدقع
عافد طخ ميعدتل ،ةليوط ةرتف ذنم ،يلوينامور عم دقاعتلا يف بغري يسسليسشت
ةرتفل «يرينوسسورلا «سسم نأا تفا˘سضأاو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘سسو˘م˘ل˘ل اًداد˘ع˘ت˘سسا «زو˘ل˘ب˘لا»

ونيم عم تاثداحم نÓيم ءارجإا تدهسش ةريخألا مايألا نأا ىلإا تتفلو ،ةليوط
يلوينامور كراسشو ،دقعلا ديدمت ىلع قافتÓل ،يلوينامور لامعأا ليكو ،لويار
ةدايق تحت ءاوسس ،مسسوملا اذه ،ويسشتلاكلاب هقيرف تايرابم عيمج يف (اًماع52)
..ولوابمايج وكرام وأا ،يلويب ونافتيسس

ديدج نم لد÷إ Òثي  ونايتشسيرك
م˘ج˘ن ،ود˘لا˘نور و˘نا˘ي˘ت˘سسير˘ك ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا ل˘˘سصاو

يف هدجاوت ةرتف لÓخ لدجلا نم ةلاح ةراثإا ،سسوتنفوج
،«تروبسس ولليد يريروك» ةفيحسص تركذو ،لاغتربلا
هتقيقسش ةنبا دÓيم ديعب لفتحا ودلانور ونايتسسيرك نأا
كلذب اًقرتخم ،اًسصخسش02 يلاوح عم يلئاع معطم يف

˘مد˘ع ى˘ل˘ع سصن˘ت ي˘˘ت˘˘لا ي˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا د˘˘عاو˘˘ق
ن˘ير˘سضا˘˘ح˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م نأا تفا˘˘سضأاو ،طÓ˘˘ت˘˘خلا

ي˘ت˘لا ،سسيرو˘لود ه˘تد˘لاوو ا˘ن˘ي˘جرو˘ج ه˘ت˘˘ق˘˘يد˘˘سص
ةتكسسب تبيسصأا امدعب لماكلاب اهتيفاع تداعتسسا
ىلإا تتفلو.يسضاملا سسرام رهسش لئاوأا يف ةيغامد
ةلاح ددم دق ناك يلاغتربلا ءارزولا سسيئر نأا

ةياه˘ن ى˘ت˘ح دÓ˘ب˘لا ي˘ف ئراو˘ط˘لا
دو˘ع˘ي˘ل ،ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا يا˘˘م ر˘˘ه˘˘سش

ةديدج ةلاح قلخيو ودلانور
ىل˘ع سضر˘ع˘ت ،لد˘ج˘لا ن˘م

اهرثإا
،داقتنÓل

نود˘˘لا نا˘˘˘كو
ىلع بردت امدعب ةيسضاملا عيباسسألا يف لدجلا نم ةلاح راثأا دق يلاغتربلا

ديدعلا بناج نم ،هل ةداح تاداقتنا يف ببسست ام وهو ،اريدام لانويسسان بعلم
.يحسصلا رجحلا دعاوق هكاهتنا ىوعدب ،نييلاغتربلا نم

«انإرغولبلإ» ةرداغم نم هفقوم ‘ لشصفي يتيتموأإ
عفادم يتيتموأا ليوماسص ف˘قو˘م ن˘ع ،ي˘نا˘ب˘سسإا ي˘ف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت ثد˘ح˘ت

تركذو ،ون بما˘كلا بع˘ل˘م فو˘ف˘سص ن˘ع ل˘ي˘حر˘لا وأا ءا˘ق˘ب˘لا ن˘م ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
نع ليحرلا ديري ل يتيتموأا نأا ،سسمأا رداسصلا اهددع يف «تروبسس» ةفيحسص
هنأا بناجب ،ةنولسشرب يف هدوجوب ديعسس يسسنرفلا عفادملا نأا تهونو ،ةنولسشرب
نأا ةفيحسصلا تفاسضأاو ،نيتيسس يكيك هبردم ةدايق تحت اًيروحم اًرود بعلي
ةيادب دعب كلذو ،يسضايرلا طاسشنلا فقوت لبق تايرابم9 يف كراسش يتيتموأا

يتلا تاباسصإÓل ةفاسضإلاب ءلدب˘لا ة˘كد˘ل ا˘ًسسي˘ب˘ح ل˘ظ ثي˘ح ،ة˘يا˘غ˘ل˘ل ةد˘ق˘ع˘م
تنميلك هنطاوم حلاسصل هرود دقف امدعب يتيتموأا نأا ىلإا تراسشأاو ،اهل سضرعت
،قيرفلل ينف ريدمك نيتيسس عم ةنولسشرب دقاعت دعب اًددجم هسسفن دجو ،يلغنيل
نإاف ،كلذ نم مغرلا ىلع هنأاب تمتخو ،يتيتموأا ىلع دامتعلا لسضفي يذلاو
لاومألا ىلع لوسصحلل ،يتيتموأل مدقتسس يتلا سضورعلل عمتسسي دق ةنولسشرب
.ديدج عفادم عم دقاعتلاو

ÚبعÓلإ ةدعاشسŸ يشسفن جلاعÃ دجنتشسي ماهلوف
بابسشلا بناجألا هقيرف يبعل نإا ،ماهلوف بردم ركراب توكسس لاق

ءارج ةسضورفملا لزعلا تاءارجإا عم لماعتلا يف ةريبك ةبوعسص نوهجاوي
سسرام31 ذنم ارتلجنإا يف يوركلا طاسشنلا فقوتو ،انوروك سسوريف يسشفت
تاءارجإا لظ يف مهلزانم مازتلا نيبعÓلا نم بلطو ،ةحئاجلا ببسسب يسضاملا

رمألا» هلوق ركراب نع «زميات» ةفيحسص تلقنو ،ءابولا راسشتنا نم دحلل ةيئاقو
قيرفلا عم لمعلل يسسفن جلاعم عم اندقاعت كلذ ىلع ءانبو ،ةبوعسصلا ةياغ يف
ةماع ةفسصب عسضولا نأا مغر» بردملا فاسضأاو ،«نيبعÓلاب لاسصتا ىلع وهو
امك ارثأات رثكألا مه انسس رغسصألا بناجألا نأا لإا ،نيبعÓلا نم ريثكلا فيخي
..مهعم ثدحتن نحنو .مهل ةيسسفنلا ةحارلا ريفوت انيلع بجي» عباتو ،«ودبي
فدرأاو ،«كسش Óب بعسص عسضولا نكل نيبعÓلا عم ةمظتنم تلاسصتا كانه
،ةياغلل سساسسح هنإاف ،ةيونعملا مهتلاحو مهل يسسفنلا عسضولل ةبسسنلاب» ركراب
همهفت يبيردتلا مقاطلا دارفأا ةيقبو انأا يلع نيعتي

لبقŸإ نإوج علطم ينيشصلإ يرودلإ قÓطنإاب تاعقوت
يرودلا نإا ،فإا دنآا رآا وسشتجناوغل يذيفنتلا سسيئرلا اوهغنيسش غناوه لاق

ءارجإا نود ةيليوج علطم وأا ناوج ةياهن يف قÓطنÓل دعتسسي زاتمملا ينيسصلا
انوروك سسوريف اهيف رهظ يتلا ،نيسصلا تنلعأاو ،ةقباسسملا يف راسصتخا
ةافوو سصخسش فلأا28 نم رثكأا ةباسصإا ،يسضاملا ماعلا ةياهن برق دجتسسملا

:هلوق غناوه نع (اوخنيسش) ةديدجلا نيسصلا ءابنأا ةلاكو تلقنو ،نيرخآا2364
ناوج ةياهن يف أادبيسس ديدجلا مسسوملا نإاف ،يلاحلا فقوملا مييقت ىلع ءانب»
دعوم نع ،دعب مدقلا ةركل ينيسصلا داحتلا نلعي ملو ،«ةيليوج علطم وأا

ءاوتحا ةلواحمل بناجألا رفسس ىلع دويق دوجو لظ يف ةقباسسملا قÓطنل
،قباسسلا دتيانوي رتسسسشنام بعل ينيÓيف ناورم حبسصأاو ،سسوريفلا راسشتنا
ىلإا هلوسصو دعب انوروك سسوريفب باسصي ينيسصلا يرودلا نم بعل لوأا
رجحلا ي˘ف ا˘مو˘ي41 ةدمل ءا˘ق˘ب˘لا ى˘لإا ر˘ط˘سضاو ،ي˘سضا˘م˘لا ر˘ه˘سشلا ن˘ي˘سصلا
ةماقإل يف˘نا˘ج ي˘ف ا˘ي˘نا˘ب˘سسإا ى˘لإا ر˘فا˘سس يذ˘لا ،نا˘هوو ق˘ير˘ف دا˘عو ،ي˘ح˘سصلا

رهسشلا نيسشتنيسش ىلإا لوسصولا دعب عوبسسألا اذه ةنيدملا ىلإا ،يوتسش ركسسعم
.كانه يحسصلا رجحلا ةرتف ىسضق ثيح ،يسضاملا

دنو“رود ايشسورب م‚ تامدخ نمشضي «وي ناŸإ»
مسض ةقفسص ليسصافت مظعم نأاسشب قافتا ىلإا دتيانوي رتسسسشنام لسصوت

،لبقملا يفيسصلا وتاكريملا لÓخ دنومترود ايسسوروب مجن وسشناسس نوداج
لوسصحلا نمسض هنأاب دقتعي دتيانوي رتسسسشنام نأا «نسص اذ» ةفيحسص تركذو
قبتي مل ثيح ،ليسصافتلا ةفاك ىلع هعم قافتلا دعب ،وسشناسس تامدخ ىلع
تاسضوافم تدهسش ةيسضاملا رهسشألا نأا تحسضوأاو ،امهنيب دقعلا عيقوت ىوسس
يئازجلا طرسشلاو تآافاكملاو بتارلا ةميقو دقعلا ةدم لوط نأاسشب ةيرسس
سضوافتلل دتيانوي رتسسسشنام جاتحيو ،وسشناسس دقع يف هعسضو رظتنملا ريبكلا
حبسصت نأا رظتني يتلاو ،ةقفسصلا ةميق ىلع دنومترود ايسسوروب عم يئاهنلا

دنومترود ايسسوروب نأا ريرقتلا فاسضأاو ،ارتلجنإا ةيدنأل اديدج ايسسايق امقر
ليحرب حامسسلل ،ينيلرتسسإا هينج نويلم98 نم رثكأا ىلع لوسصحلا يف بغري
.وسشناسس

طابحإ’إ نم Êاعي صشتيتيكإر

ماع نم لقأا لبق رفوتي نل حاقللا

انوروك ببشسب «رطاخملاب فوفحم» ثدح  ويكوط دايبملوأإ

وتاكريملإ رطخو ريون ةمزأإ
يناملأإ فحشص ةهجإو يف

فحسص تاما˘م˘ت˘ها تدد˘ع˘ت
،سسمأا حا˘ب˘سص ةردا˘سصلا ،ا˘ي˘نا˘م˘˘لأا

ةمزألا ا˘ه˘سسأار ى˘ل˘ع ءا˘ج ي˘ت˘لاو
نر˘يا˘ب ةرادإا ن˘ي˘ب تع˘لد˘نا ي˘˘ت˘˘لا

˘مر˘سضخ˘م˘لا سسرا˘ح˘لاو خ˘نو˘ي˘˘م
فÓ˘غ ل˘م˘حو ،ر˘˘يو˘˘ن ل˘˘يو˘˘نا˘˘م
ام اذه» ناونع «دل˘ي˘ب» ة˘ف˘ي˘ح˘سص
تقلأا ثيح ،«ديدجلا موجهلا ءارو
ةنهارلا ةمزألا رسس ىلع ءوسضلا
،يرافابلا يدانلا ةرادإاو ريون نيب
جورخو هدقع ديدجتب ةقل˘ع˘ت˘م˘لا
ة˘سصا˘خ˘لا تا˘˘ب˘˘ير˘˘سست˘˘لا سضع˘˘ب
ة˘ف˘ي˘ح˘سص ا˘مأا ،تا˘سضوا˘˘ف˘˘م˘˘لا˘˘ب
ناو˘ن˘ع˘ب تجر˘خ د˘˘ق˘˘ف «ر˘˘كي˘˘ك»
ربسصلا نيب ..تلاقتنلا قوسس»
ى˘لإا ترا˘˘سشأا ثي˘˘ح ،«ر˘˘ط˘˘خ˘˘لاو
ه˘سشي˘ع˘ت يذ˘لا بع˘سصلا ع˘سضو˘لا
بارتقا عم «اغيلسسدنوبلا» ةيدنأا
ةيفي˘سصلا تلا˘ق˘ت˘نلا با˘ب ح˘ت˘ف
لمح ام˘ن˘ي˘ب ،ا˘نورو˘ك ة˘مزأا د˘ع˘ب

اً̆ناو˘ن˘ع «زاو» ة˘ف˘ي˘ح˘˘سص فÓ˘˘غ
بردم ،رنغاف ديفاد ناسسل ىلع
وه يدحتلا» هيف ءاج ،40 كلاسش
ةراسشإا يف ،«ةحي˘ح˘سصلا ة˘م˘ل˘كلا
ةن˘هار˘لا ة˘مزألا زوا˘ج˘ت ة˘ي˘ف˘ي˘كل
سسور˘ي˘ف ي˘سشف˘ت˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا

.انوروك



ىسسوم دمحأا يريجينلا ةفÓخل

يدوعشسلإ رشصنلإ رإدإر ىلع ينإدوشس
يدان مجن يرئازجلا يلودلا بعÓلا ينادوسس لÓه يبرعلا دجاوتي

ىعسسي يذلا يدوعسسلا رسصنلا يدان رادار ىلع ينانويلا سسوكايبملوأا
ىلع ةسسفانملاو ةفاسضإلا ميدقت ىلع نيرداق نيبعÓب قيرفلا ميعدتل
.ديدجلا مسسوملا نم ةيادب باقلألا

نيبعÓلا ءÓكو دحأا نأا ،سسمأا ةيدوعسس ةيمÓعإا ريراقت تفسشكو
نوكيل قيرفلا ةرادإا ىلع قباسسلا فلسشلا ةيعمج بعل مسسا سضرع
.هسسفن سضرف نم نكمتي مل يذلا ىسسوم دمحأا يريجينلا ـل ةفيلخ

ميعدتل ،ةسصاخ تافسصاومب بعل نع يدوعسسلا يدانلا ثحبيو
تÓيوحتلا قوسس يف ينادوسس ىلع سضقني هلعجي دق ام موجهلا
دعب ةهاقن ةرتف يف دجاوتي ينادوسس نا ركذلاب ريدجلاو.ةمداقلا
ةيحارج ةيلعل عسضخيل ،ةبكرلا ىوتسسم ىلع ةيوق ةباسصإل هسضرعت
.ىسضم تقو يف

ب.م.يرسسيإا

لزتعملإ هليمز نوميلكـل ةرثؤوم ةلاشسرب ثعبي م’وغ
ي˘لو˘با˘ن يدا˘نو ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا حا˘ن˘ج ملو˘غ يزو˘ف ثع˘˘ب

نايتإا تناسس قيرف يف قبسسألا هليمز ىلإا ةرثؤوم ةلاسسرب يلاطيإلا
دعب مدقلا ةرك بعل يمسسرلا هلازتعإا ريخألا اذه نÓعإا دعب ،يسسنرفلا
.يسسنرفلا قيرفلا ةقفر اهاسضق ةليوط نينسس

نوميلك يميريج  هليمزل هتلاسسر رسشنب نايتإا تناسس جيرخ ماق و
«رتيوت» يعامتجإلا لسصاوتلا عقوم يف يمسسرلا باسسح ربع لزتعملا

،«نوميلك يميريج راوجب بعلأا نا يل ةبسسنلاب افرسش ناك دقل  »:ادرغم
انيسضق ،ةياغلل عئار سصخسش وهو ،ريبك بلقب Óطب ناك »: افيسضم
.» ةعئار تايركذو هليمج اتاقوأا

نوكت نيأا نايتإا تناسس ةسسردم جيرخ دعي ،مÓغ نأا ركذلاب ريدجلا
لÓخ بعل ثيح ،لوألا قيرفلا ىلإا هلوسصو يتح اهيف جردتو اهيف
ي˘لو˘با˘ن ة˘باو˘ب ن˘م و˘ي˘سشت˘لا˘كلا ى˘لإا لا˘ق˘ت˘نإلا ل˘ب˘˘ق تاو˘˘ن˘˘سس ع˘˘برأا

.4102فيسص
ز.صس

ينطولا بختنملا مجن ةميق وروأا نويلم03

يف ناكم ىلع لاطع محإزي يميكح
«يج.صسأإ.يبلإ»

نامريج ناسس سسيراب يدان تامامتها نمسض لاطع فسسوي دجاوت
اذهو ،لبقملا مسسوملا مهب امهفوفسص ميعدت يونت ينلا يسسنرفلا

تايولوأا نمسض يبرغملا يلودلا يميكح فرسشا  ًاسضيأا دجاوتيو
دوت يتلا نيبعÓلا زربأا ن˘م˘سض ه˘ت˘ع˘سضو ي˘ت˘لا ي˘سسنر˘ف˘لا قÓ˘م˘ع˘لا
ةرادإا نأا ةيسسنرفلا فحسصلا نم ديدعلا تفسشك امك.مهعم دقاعتلا
يتلاو لئابقلا ةبيبسش بعل عم دقاعتلل ىعسست يسسيرابلا يدانلا

امك يفلخلا اهطخ ميعدتل هعم دقاعتلل وروأا نويلم03 غلبم تدسصر
يف ةسصاخ هفطخ ديرت يتلاو اهتايولوا دحأا يميكح فرسشأا تعسضو
نم ابيرق هلعج ام «يغنريملا» يف هدجاوت يف ناديز ةبغر مدع لظ
همسسوم بعلي وداراب جيرخ نأا ركذلاب ريدجلا.اسسنرف لطبل مامسضنإلا
يوتسسملاو سضورعلا ميدقت لسصاو نيأا يسسنرفلا سسين ةقفر يناثلا
يتلا ةيبوروألا ةيدنألا نم ريثكلا عامطأا طحم هلعج يذلاو ،يلاعلا
نامريج ناسس سسيرابو يزيلجنإلا ماهنتوت ةروسص يف هعم دقاعتلا دوت
.يسسنرفلا

ز.صس
تاميلعتلاب ديقتلاب يرئازجلا بعسشلا اوبلط

مهءإدن نوددجي ينطولإ بختنملإ وبع’
«انوروك» صسوريف ةبراحمل

،يرئازجلا بعسشلل مهءادن ينطولا بختنملا وبعل ،ىرخأا ةرم هجو
يف ةمهاسسملل تاميلعتلاب ديقتلاو رذحلاو ةطيحلا يخوت لجأا نم
.«انوروك» ةحئاج ةبراحم

نم لكب رمألا قلعتيو نيبعÓل ويديف عطقم «فافلا» عقوم رسشنو
نب نيسسح ،اجديكوأا ردنسسكلأا ،ينيعبسس نب يمار ،زرحم سضاير
ىسسيعو ،يلوغيف نايفسس ،يزوف مÓغ ،نيدلا نيز تاحرف ،ةدايع
مدعو ،لزنملا يف ءاقبلاب ،يرئازجلا بعسشلا اوحسصن نيذلاو ،يدنام
ءاسضقلا دسصق ،ىودعلا راسشتنا نم ةياقولا ريبادت ذاختا يف يخارتلا

.«انوروك» ءابو ىلع
ب.م.يرسسيإا

 فيسصلا وتاكريم يف هعم دقاعتلل ىعسسي يسسيرابلا يدانلا

 «رشضخلإ» ليثمت نم رإوع برقي «يج.صسأإ.يبلإ»
ليثمت راي˘ت˘خل ير˘ئاز˘ج و˘كنار˘ف˘لا راو˘ع ما˘سسح بعÓ˘لا ه˘ج˘ت˘ي

لوح يئاهنلا رارقلا هذاختا مدع مغر ،يرئازجلا ينطولا بختنملا
هدلبل ليمي هنا دكؤوت تارسشؤوملا لك نأا لإا هلثميسس يذلا بختنملا
.ةقباسسلا رهسشألا يف اهل سضرعت يتلا تاطوغسضلا مغر يلسصألا

نامريج ناسس سسيراب يدان نأا ةيسسنرف ةيفحسص رداسصم تدكأاو
ام وهو ،نويل كيبملوأا ةبهوم مسض لجأا نم ةسسفانملا قابسس لخد
سسلوأا لاسشيم نوج فرط نم هل سضرعتي يذلا طغسضلا دعبيسس
ام ،«رسضخلا» نع هداعبإاو «ةكيدلا» ليثمتل يسسنرفلا نويل سسيئر
نأا لا ،ريقف ويرانيسس راركتو ،رمألا سصوسصخب تمسصلا مزتلي  هلعج
 .هرايتخا يف ارح هلعجيسس نامريج ناسس سسيراب ىلإا راوع لاقتنا

ز.صس
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توف نوم ريلك يف هدجاوت ببسسب رسضخلا هرايتخا ىفن

بلقلإ رايتخإو ةلوفطلإ ملح رئإز÷إ ليث“ :ةكدإدز

ينيلرتسسا هينج نويلم21 تغلب ةيقوسسلا هتميق

نوتبماهرفلو يف ةديدج ةبرجت صضوخل حششرم يناميلشس

2202 فيسص يهتني يله’ا عم هدقع
قابشس نÓخدي ليحدلإو يشسنوتلإ يجرتلإ

يليÓب عم دقاعتلإ
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بعÓلا ةكدادز ميكح دكأا
ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘˘لا لو˘˘˘˘سصألا وذ
نوم ريلك يدان يف طسشانلا
م˘ل˘ح˘ي ه˘نأا ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا تو˘˘ف
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ناو˘˘لأا ل˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ب
نأا ذ˘ن˘م ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘˘لا

مل هنا احسضوم ،اريغسص ناك
داحتلا نم لاسصتا يأا قلتي
˘˘مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘˘كل ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ل˘ي˘ث˘˘م˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م «فا˘˘ف˘˘لا»
،ةمداقلا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ر˘سضخ˘لا

بردتي هنأا بعÓلا ددسش امك
ةيلاحلا ةرتفلا يف دارفنا ىلع
.ةيندبلا هتقايل ىلع ظافحلل

بختنŸا ليثمتب ملحأا»
يأا كلمأا ’و ينطولا

«فافلا عم لاسصتا
˘مÓ˘كلا ل˘ك ة˘كدادز ى˘ف˘˘ن

ةيسضاملا ةرتفلا يف ليق يذلا
ر˘ئاز˘ج˘لا ل˘ي˘˘ث˘˘م˘˘ت را˘˘ت˘˘خا نأا
ريلك يدا˘ن ي˘ف ه˘ب˘ع˘ل بب˘سسب
احسضوم يسسنرفلا توف نوم
ناك نأا ذنم بلقلا رايتخا هنأا

ىلع راوح يف لاقو اريغسص
يعامتجلا ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م
»:دد˘سصلا اذ˘ه˘ب «مار˘غ˘ت˘˘سسنا»
ةبسسنلاب ملح ،رئازجلا ليثمت
سضع˘˘ب تع˘˘م˘˘سس د˘˘˘ق˘˘˘ل ،ي˘˘˘ل
رئازجلا ترتخا يننأا رابخألا

نوم ري˘ل˘ك ي˘ف ا˘ب˘عل ي˘نو˘ك
،حيحسص ريغ اذه نكل ،توف
ملحأا انأاو اريغسص تنك نأا ذنم
بخ˘ت˘ن˘م˘لا سصي˘م˘˘ق ل˘˘م˘˘ح˘˘ب

نأاو ق˘ب˘سس د˘ق˘لو ،ير˘ئاز˘ج˘˘لا
يف تنك امدنع اراوح تيرجأا
،يرئازج ي˘ف˘ح˘سص ع˘م ر˘ت˘سسا

ليثمت يف يتبغر فخأا ملو
يأا قلتأا مل »:عباتو ،«رئازجلا
يرئازجلا داحتلا نم لاسصتا
بخانلا ىتح وأا ،مدقلا ةركل
ادج اديعسس نوكأاسسو ينطولا
.«بلقلا رايخ سصيمق لمحب

لاسصتا ىلع يخأاو انأا»
يبع’ صضعب عم
ينطولا بختنŸا

«يرئاز÷ا

ه˘نأا ،ة˘˘كدادز ف˘˘سشكو اذ˘˘ه
يبعل سضعب عم لاسصتا ىلع
سسف˘نو ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا
طسشانلا هيخأل ةبسسنلاب رمألا
،يلوبان اري˘فا˘مر˘ي˘ب يدا˘ن ي˘ف
ع˘م لا˘سصتا ى˘ل˘ع ا˘نأا »:لا˘˘قو
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا بعل و˘˘نا˘˘ب˘˘˘سس
فرعأا يننأا ثيح ،يرئازجلا
ي˘خأا ن˘ي˘˘ح ي˘˘ف ،اد˘˘ي˘˘ج ها˘˘خأا
سسانو مادأا عم ار˘ي˘ث˘ك م˘ل˘كت˘ي
يلوبان يف اعم ابعل امهنأا امب

م˘ئاد لا˘سصتا ى˘ل˘ع ه˘˘نا ا˘˘م˘˘ك
هيلع فرعت يذلا ،يناميلسسب

.«رئازجلا يف هدجاوت لÓخ

ر˘ي˘˘ل˘˘ك بعل ح˘˘سصنو اذ˘˘ه
را˘˘ي˘˘ت˘˘خا˘˘ب ها˘˘خأا تو˘˘ف نو˘˘˘م
ة˘ي˘سضرأا ى˘ل˘ع د˘حاو بسصن˘م
رثكأا روطتلا لجأا نم ناديملا
.Óبقتسسم ةوق رثكأا نوكيل

‘ اسضورع قلتأا ⁄ »
صضراعأا ’و وتاكŸÒا

نوم Òلك ‘ ءاقبلا
«توف

ي˘ف هد˘جاو˘ت سصو˘˘سصخ˘˘بو
بعل دكأا ،توف نوم ريلك
م˘ل ه˘˘نأا ق˘˘با˘˘سسلا سسنل يدا˘˘ن
قو˘سس ي˘˘ف ا˘˘سضور˘˘ع ق˘˘ل˘˘ت˘˘ي
رييغتل ،ةيسضاملا تÓيوحتلا
ل ه˘˘˘˘˘˘نأا ادد˘˘˘˘˘˘سشم ،ءاو˘˘˘˘˘˘جألا
يف ةلسصاوملا ةركف سضراعي
،ةمداق˘لا ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ ه˘يدا˘ن
اسضورع قلتأا مل »:درطتسساو
،يسضاملا ءاتسشلا وتاكريم يف
ن˘˘˘م ءاد˘˘˘سصألا سضع˘˘˘ب م˘˘˘غر
حاترم ين˘نأا ا˘م˘ك ،ة˘فا˘ح˘سصلا
لو تو˘˘ف نو˘˘م ر˘˘ي˘˘ل˘˘ك ي˘˘˘ف
ي˘˘ف ءا˘˘ق˘˘ب˘˘لا ةر˘˘كف سضرا˘˘عأا
اسصو˘سصخ د˘يد˘ج˘لا م˘سسو˘م˘لا

م˘سسو˘م˘ل د˘ت˘˘م˘˘ي يد˘˘ق˘˘ع نأاو
.«رخآا

نا ة˘˘˘˘˘كدادز د˘˘˘˘˘كأاو اذ˘˘˘˘˘˘ه
قيرفو ةرادإا عم ةديج هتقÓع
ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ،ما˘˘ع ل˘˘كسشب سسنل
سضر˘ع˘ت˘لا ل˘ب˘˘ق كا˘˘ن˘˘ه بع˘˘ل
لمعي هنأا احسضوم ةباسصإÓل
دارفنا ىلع ةيلاحلا ةرتفلا يف
ظا˘ف˘ح˘ل˘ل تا˘بو˘ع˘سصلا م˘˘غر
.ةيندبلا هتقايل ىلع

ىلع يزيلجنلا نوتبماهرفلو يدان لمعي
ميدقت ىلع نيرداق ددج نيبعÓب قيرفلا معد
يف ةيراقلا ةكراسشملا يف اميسسل ةفاسضإلا
ءادألا ل˘ظ ي˘ف ا˘سصو˘سصخ ،د˘يد˘ج˘لا م˘سسو˘م˘˘لا
يف مسسوملا اذه قيرفلا هب رهظ يذلا زيمملا
.«غيل ريميربلا»

ىلع ءو˘سضلا «ة˘ق˘ي˘قد09» ع˘قو˘م ط˘ل˘سسو
وأا نيسسوق باق تاب يذلا يزيلجنلا قيرفلا
ثدحت ثيح ،ةيراق ةكراسشم مسسح نم ىندأا

ا˘ه˘ب م˘عد˘ي نأا ن˘كم˘ي ي˘ت˘لا تا˘ق˘ف˘سصلا ى˘ل˘˘ع
مÓسسا مسسا دجاوتو ،ةمداقلا ةرتفلا يف قيرفلا
نم راعملا يرئازجلا يلودلا بعÓلا يناميلسس
،ةمئاقلا نمسض وكانوم ىلإا يتيسس رتسسيل يدان

.يدانلا لبق نم مامتها دوجو مدع مغر
ةيقوسسلا ةميقلا نا ردسصملا تاذ فاسضأاو

تغل˘ب ي˘ت˘لا ق˘با˘سسلا دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سش بعÓـل
نوكت دق ينيلرتسسإا هينج نويلم21ـلا فقسس
عم دقاعتلا قابسس يف «زفلولا» لوخدب ةليفك
.ةمداقلا تÓيوحتلا قوسس يف ميلسس ربوسس

وكانوم يدان رادار ىلع يناميلسس دجاوتيو
يدان نأا امك ءارسشلا دنب ليعفت يف بغارلا
يف ،هعم دقاعت˘لا ةدا˘عل ى˘ع˘سسي غ˘ن˘ي˘ترو˘ب˘سس
نم سصلختلا ىلع رسصي يتيسس رتسسيل نأا نيح
سضرف يف لسشف امدعب ينطولا بختنملا مجن
ىلإا «ميل˘سس ر˘بو˘سس» لا˘ق˘ت˘نا ل˘ع˘ج˘ي ا˘م ه˘سسف˘ن
.امئاق نوتبماهرفلو

ب.م.يرسسيإا

يرئازجلا يلودلا يليÓب فسسوي  نأا ودبي
يف بغري دعي مل يدوعسسلا يلهألا بعلو
لكاسشملا دعب اسصوسصخ ،هيدان عم رارمتسسإلا
ةرادإا عم ةريخألا عيباسسألا يف هعم تثدح يتلا
تناك يتلا ةيلاملا تاقحتسسملا ببسسب قيرفلا

ةباجتسسلاو يدانلا كرحت مغرو هنا لإا ،ةقلاع
يسسنوتلا يجرت˘لا م˘ج˘ن نا ود˘ب˘ي ل ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل
يدانلا عم هراوسشم ةلسصاوم يف مغري قباسسلا
.يدوعسسلا

ه˘نا م˘غر ي˘ل˘يÓ˘ب ةردا˘غ˘م ة˘ي˘سضر˘ف د˘يز˘˘تو
نأا امب2202 ىتح هيدان عم اطبترم لازيام
ن˘ي˘ب د˘عا˘ب˘ت˘لا ن˘م داز ثد˘ح يذ˘لا ل˘كسشم˘˘لا
لو˘خد ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب اذ˘˘ه ،بعÓ˘˘لاو ةرادإلا

ليحدلا يدانو يسسنوتلا يجرتلا قباسسلا هقيرف
˘مدا˘ق˘لا م˘سسو˘م˘لا ه˘م˘سض ل˘˘جا ن˘˘م ير˘˘ط˘˘ق˘˘لا

«يلهلا» ةرداغم يف بعÓلا ةبغر نيلغتسسم
ةيبلتل دع˘ت˘سسم ير˘ط˘ق˘لا ق˘ير˘ف˘لا نأاو ة˘سصا˘خ
.يرئازجلا مجنلا بلاطم هفاك

يلهألا ىلإا لقتنإا دق  نارهو نبإا نأا ةراسشإÓل
يدان نم امداق يسضاملا فيسصلا يدوعسسلا
ثÓث ةدمل دقعب طبتريو ،يسسنوتلا يجرتلا
يف تاداقتنإلا نم ديدعلا ىقلت هنأا لإا تاونسس
ي˘ف ه˘لو˘خدو هاو˘ت˘سسم بب˘سسب لولا ه˘م˘سسو˘م
ل˘ج˘ع˘˘ي د˘˘ق يدا˘˘ن˘˘لا ىر˘˘ي˘˘سسم ع˘˘م ل˘˘كا˘˘سشم
.مداقلا مسسوملا ةدج ةنيدم قيرف هترداغمب

ز.صس

تعجارت ةيقوسسلا هتميق
ةيلاحلا ةرتفلا يف

حششرم صسراف
لباقم لابشس ةرداغمل

وروأإ نويلم01
ةرداغم تارسشؤوم تعفترا

ر˘سسيأا ر˘ي˘ه˘ظ سسرا˘ف د˘م˘˘ح˘˘م
يدان مجن ينطولا بختنملا
لÓخ هيدانل يلاطيلا لابسس
،ةمداق˘لا تÓ˘يو˘ح˘ت˘لا قو˘سس
ه˘˘ت˘˘م˘˘ي˘˘ق تع˘˘جار˘˘ت ا˘˘مد˘˘ع˘˘˘ب
01 ـلا ة˘ب˘ت˘ع ى˘لإا ة˘ي˘˘قو˘˘سسلا

ريراقت تفسشكو.وروأا نويلم
ة˘م˘ي˘ق نأا ة˘ي˘لا˘ط˘يا ة˘ي˘مÓ˘˘عإا

قباسسلا انوريف سسÓيه بعل
،ةيلاحلا ةرت˘ف˘لا ي˘ف تع˘جار˘ت
م˘˘ج˘˘ن بر˘˘˘ق˘˘˘ي يذ˘˘˘لا ر˘˘˘مألا
«لويف˘لا» ن˘م ر˘ث˘كأا ر˘سضخ˘لا

عوفدملا غلبملا نأاو اميسسل
ةميقلل رظنلاب ا˘ع˘ف˘تر˘م سسي˘ل
.بعÓل ةيندبلاو ةينفلا

ةبا˘سصإا ن˘م سسرا˘ف ى˘نا˘عو
ة˘ي˘سضا˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ة˘يو˘ق
لعج ام ةبكرلا ىوتسسم ىلع
يرفيف رهسش قلطني همسسوم
ايوق ءادأا مدق هنأا لإا ،يسضاملا
اهسضاخ يتلا تايرابملا يف
يلاطيلا يرودلا ليذتم عم
قابسس ةيدنألا د˘يد˘ع ل˘خد˘ت˘ل
ويزل رارغ ىلع هعم دقاعتلا

.انيتنوريفو
ب.م.يرسسيإا

ب.م.يرسسيإا

sport@essalamonline.com
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رر˘ق ،ا˘˘ع˘˘قو˘˘ت˘˘م نا˘˘ك ا˘˘م˘˘ك
ر˘سصا˘ن ن˘ب ةر˘ق˘م م˘ج˘ن سسي˘˘ئر
برد˘م˘لا ي˘ف ة˘ق˘ث˘لا د˘˘يد˘˘ج˘˘ت
قيرف˘لا دو˘ق˘ي˘سس يذ˘لاو دار˘سش
ناو ةسصاخ ةلبقملا ةرتفلا يف
ة˘˘ي˘˘لا˘˘م ة˘˘مزا سشي˘˘ع˘˘ت ةرادإلا

ىلع ىتح ةرداق ريغو ةقناخ
بردملا تا˘ق˘ح˘ت˘سسم د˘يد˘سست
ام وهو ،نيرم جاح ليقتسسملا

سشتو˘كلا˘ب ل˘˘سصت˘˘ت ا˘˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج
ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ت˘˘ب˘˘غر ه˘˘ل ل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘تو
ةسضراعلا سسار ىلع هتلسصاوم
بردمب معدتي نا ىلع ةينفلا

فيدرلا نم نوكي دق دعاسسم
يف ارخؤوم اهنورظتني راسصنألانا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا ةو˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘لا ي˘˘˘هو

يف ءافكا نيبردم بايغ لظ
.يلاحلا تقولا

صصبرت ىلع رسصي دارسش
لبق يÒسض–

ةلوطبلا فانتسسا

ق˘˘ف˘˘تا ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف
بردملا عم رسصان نب سسيئرلا
سصبر˘ت ة˘ج˘˘مر˘˘ب ى˘˘ل˘˘ع دار˘˘سش
تا˘˘عا˘˘سسلا ي˘˘ف ير˘˘ي˘˘˘سضح˘˘˘ت
فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سسا د˘˘ن˘˘ع ة˘˘˘مدا˘˘˘ق˘˘˘لا
يعي هنوكل اذ˘هو تا˘ب˘يرد˘ت˘لا

ةيدرفلا تاريسضحتلا نأاب اديج
،ةبولطم˘لا ةرو˘سصلا˘ب ن˘كت م˘ل

سصبرتلا لعجيسس يذلا رمألا
نم ليلقلا ولو دي˘ع˘ي ق˘ل˘غ˘م˘لا
حمسسيسس يذلا يقايللا بناجلا
مهتاف ام كرادتب ينايز ءاقفرل
رثكا سسفانتلا لجا نم لمعلاو
ةياهن دنع ءاقبلا نامسض ىلع
ةسسفانملا ناو ةسصاخ مسسوملا
.دتسشتسس

صشامر ماسشه

يشسيئر بردمك دإرشش ءاقبإإ ىلع رقتشسي رشصان نب

ةرقم م‚

تايرابŸا فانئتسسا لبق يÒسض– صصبرت ىلع رسصي ديد÷ا ينفلا مقاطلا

فيطسس قافو

ف˘ي˘ط˘سس قا˘˘فو د˘˘ئا˘˘ق د˘˘كأا
سصو˘سصخ˘ب ط˘ي˘˘ن˘˘ح˘˘ج مر˘˘كا

ةيوقلا ةدوعلاو قيرفلا راوسشم
تلعج يتلاو يدانلل ةققحملا
انعم هثيدح يف مهباهي لكلا
ءي˘ج˘م نا د˘ق˘ت˘˘عا»:نإا Ó˘˘ئا˘˘ق
يكو˘كلا ي˘سسنو˘ت˘لا برد˘م˘لا
حلسستلاب ة˘عو˘م˘ج˘م˘ل˘ل ح˘م˘سس
نم ةدارإلاو ةميزعلا بسسكو
قزأاملا نم قافولا جارخا لجا
ةسصاخ هيلع دجاوتي ناك يذلا

ةبترم لتحي ناك يدانلا ناو
نحن نلا امومع ةحيرم ريغ
ىلع سشيعنو ةوق عقوم يف
.يلبودلا قيقحت فده ةوسشن

صصبرت ءارجإا»
¤إا انديعيسس يÒسض–

«ةهجاولا
طينحج بعÓلا دكاو اذه

بسسك ىلع لمعي قيرفلا نأاب
ل˘ك ثي˘ح ة˘˘يز˘˘ها˘˘ج˘˘لا نا˘˘هر
جمانرب ق˘فو برد˘ت˘ي داد˘ع˘ت˘لا
سسف˘ن ي˘ف اد˘˘كؤو˘˘م ،سشتو˘˘كلا

سضو˘خ ةرور˘سض ى˘ل˘ع تقو˘لا
:لاق ثيح يريسضحت سصبرت
نم ده˘ت˘ج˘ي ل˘كلا نا د˘ق˘ت˘عا»
ة˘˘مرو˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف ءا˘˘ق˘˘ب˘˘لا ل˘˘جا
جمانرب انحنم ينفلا مقاطلاف
لم˘ع˘ل˘ل ى˘ع˘سسن ن˘ح˘نو ل˘م˘ع

انتيزهاج ىل˘ع ءا˘ق˘بإÓ˘ل ه˘ي˘ل˘ع
فادهتسسا ناو ةسصاخ ةيندبلا
ءاقبلا بلطتي ىلوألا راودألا
نود نم يتلاو ةمروفلا يف
لجسست ةبيتكلا لعجتسس كسش
.ىوقأا ةدوع

صشامر ماسشه

ةيقبتملا تايرابملل دادعتلا زيهجت هنأاسش نم صصبرت ءارجإا نا دكأا

«يلبودلاب مشسوملإ ءاهنإإ يف بغرنو نيبراحم انم عنشص يكوكلإ»:طينحج

يذلاو دانزوب ماعلا ريدملا تاحيرسصتل جربلا يلها وبعل راتحا
مهروجأا نم ليلقتلا ةرورسضب نيبعÓلا عانقا ةيفيك يف ايدج ركفي
نويدلا سضعب ديدسستب ةرادإÓل حمسست ةلويسس ريفوت دسصق ةيلاملا
بردملاو لاوط سصخت يتلاو ةيلاحلا ةرتفلا قاطن نع ةجراخلا

ربعت ةعومجملا لعج ام وهو ،نيرخلا نينئادلا سضعب اذكو رازخ
نم مغرلاب ةفقاو ىقبت نلا دحل ةرادإلا ناو ةسصاخ اهئايتسسا نع
.ةقناخ ةيلام ةمزا نم نوناعي نيبعÓلا نوك

ناسضمر رهسش ةيادب عم ةرجأا ريفوتب ةبلاطمو ةطرو يف ةرادإ’ا
نيمويلا يف ذختملا ةرادإلا رارقب يلهألا وبعل سضري ملو اذه

طقف ةيدولوملا باسسح ىلع زوفلا ةحنم ميدقتب سصاخلاو نيريخألا
ىلع ةسسام ةجاح يف مه لب يفكت ل ةميقلا نا ىلع اودكا ثيح
ةطرو يف رفسصألا دارجلا ةرادإا عسضيسس ام وهو ،ةيرهسش ةرجأل لقألا

ةدوعلا يف اسضيأا اهتبغر تدكا ةبيتكلا نا ركذي نيبعÓلا عم ةيقيقح
ةريخألا ةرتفلا يف اهداعتبا ناو ةسصاخ ةيعامجلا تابيردتلا ىلا
.يندبلا بناجلا يف حسضاو رخأاتلا لعجيسس

صشامر ماسشه

جÈلا يلهأا
مهبشضغ نع إوÈع يلهأ’إ وبع’

دانزوب تاحيرشصتل

كلذو دوقعلا ديدجت فلم قلغ نم يسس سسا يسسلا ةرادإا تنكمت
ثيح ،اهدقع ةياهن يف دجاوتت يتلا رسصانع01 ـلا عم اهلسصاوت دعب
يف مهتبغر اودكا نيذلاو عيمجلا فرط نم ةحلم ةبغر تسسمل
دعسسا يذ˘لا ف˘قو˘م˘لا و˘هو ةرادإلا ه˘ن˘ع تث˘ح˘ب ا˘م و˘هو د˘يد˘ج˘ت˘لا
ىقبت قيرفلا ةنبل لعجيسس زئاكرلا ديدجت ناو ةسصاخ اريثك رفانسسلا
لبقملا مسسوملا ىلوألا راودألا بعلب حمسسيسس ام وهو ،يدانلا يف

.ديج مسسومل سشطعتم لكلا ناو ةسصاخ
مهتافلم ةسسارد ىلع لمعت فيدرلا يبع’ ىتح

اذكو ينفلا مقاطلا ةقفرب قيرفلا ةرادإا سسردت ،هتاذ قايسسلا يف
رباكلا فنسص ىلا نيبعÓلا سضعب ةيقرت ةيناكمإا فيدرلاب سصاخلا

ةبسسنلاب ريخألا مسسوملا ه˘ناو ة˘سصا˘خ م˘ه˘ت˘ق˘فر˘ب دو˘ق˘ع˘لا ع˘ي˘قو˘تو
يمسسق قرفل رخآلا مهسضعب ةراعا ةركف سسردت امك مهسضعبل
قيرفلا ناو ةسصاخ رثكا ةبرجتلا بسسكل ةاوهلا اذكو ةيناثلا ةجردلا
ةيباجيإلا ةوطخلا يهو Óبقتسسم مهيلا ةسسام ةجاح يف نوكيسس
ةرجه نم ىناع قيرفلا ناو اميسسل اريثك رفانسسلا اهيلع ىنثا يتلا
.ةنيدملا ءانبأا

صشامر ماسشه

اموي54 اهتدم ةلهم «افيفلا» مدقلا ةركل يلودلا داحتلا حنم
نم ،فرتحم يناثلا مسسقلا يف طسشانلا ةياجب ةيدولوم قيرفل
قباسسلا بعÓلا يروت كيلام ـل ميتنسس نويلم042 ديدسست لجأا
ةياجب ةيدولوم ناولأا لمح يذلا يروت ناكو.يواجبلا يدانلل
رسضخألا نينوللا باحسصأا ىكتسشا دق7102/8102 نيب ام
هتاق˘ح˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ه˘لو˘سصح مد˘ع بب˘سسب «ا˘ف˘ي˘ف˘لا» ـل دو˘سسألاو
يدانلا لعجيسس ام هحلاسصل ةريخألا لسصتل ،ةقلاعلا ةيلاملا
هنأاسش نمو.ةبوقعلا يدافتل لاومألا ديدسست ةميتح مامأا يواجبلا
نم مسسوملا اذه يناعي يذلا «بوملا» لكاسشم رارقلا ديزي نأا

يتلا قرفلا نمسض دجاو˘ت˘ي ه˘ت˘ل˘ع˘ج ا˘م ،ةر˘ي˘ب˘ك ة˘يدا˘م ل˘كا˘سشم
.ءاقبلا ةقرو ىلع عراسصت

ب.م.يرسسيإا

ةنيطنسسق بابسش
ةيهتنŸإ عم قفتت «يشس صسإ يشسلإ» ةرإدإإ
اهتابغر بشسح نوكيشس ديدجتلإو مهدوقع

يملاسس ،سسياح رارغ ىلع رداوكلا دوقع ديدجت فلم يط دعب
قير˘ف˘لا ةرادإا ترر˘ق ،تا˘كير˘تو داد˘ك ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب ،ةو˘خ˘لو˘بو
ريفاسصعلا نع ثحبلا لÓخ نم مداقلا وتاكريملا ىلع زيكرتلا
ةفاسضإلا ميدقت ىلع نيرداق نيبعÓب «ةبيقعلا» ميعدتل ةردانلا
رمحألا نينوللا باحسصأا نأاو اسصوسصخ ،ديدجلا مسسوملا يف يدانلل
لظ يف ديدجلا مسسوملا يف ةيراق ةكراسشم ىلع نيلبقم ،سضيبألاو
ريكفتل ةرادإلا عفد ام ،ةينطولا ةلوطبلا ةرادسص يف يدانلا دجاوت
.قيرفلا اهنم يناعي يتلا زكارملا سضعب معد يف

ب.م.يرسسيإا

دادزولب بابسش
مداقلإ وتاكŸÒإ ‘ قيرفلإ معد ىلع لمعت ةرإدإ’إ

ةياجب ةيدولوم
يلودلا داحتÓل ىوكسشب مدقت امدعب

اموي54 ةلهم «بوملإ» حنمت «افيفلإ»
يروت ـل ميتنشس نويلم042 ديدشستل

Óهسس نوكي نل زئاكرلا عانقإا

مهدوقع ةيهتنملل ديدجتلإ ةرورشض ىلع «ماشص’» ةرإدإإ ثحي ةرإرغوب
ي˘˘ت˘˘لا تلا˘˘˘سصتلا د˘˘˘ع˘˘˘ب

تارادإا ف˘ل˘ت˘خ˘م ا˘˘ه˘˘تر˘˘سشا˘˘ب
عم ىلوألا ةفرتحملا ةطبارلا

برد˘˘م˘˘لا عرا˘˘سس ا˘˘ه˘˘ي˘˘ب˘˘عل
عم ثيدحلل ةرارغوب نيمايل
لو˘˘˘ح يدا˘˘˘ن˘˘˘لا ي˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘سسم
،لبقملا مسسوملا تاد˘ج˘ت˘سسم
تقو˘˘لا ق˘˘ي˘˘سض ناو ة˘˘سصا˘˘˘خ
ة˘طرو ي˘ف ةرادإلا ل˘ع˘ج˘ي˘˘سس
ةيدجبو بلطي هلعج ام وهو
ةرورسض ريسسملا م˘قا˘ط˘لا ن˘م
ز˘˘ئا˘˘كر˘˘لا سضع˘˘ب˘˘ب لا˘˘سصتلا
د˘سصق م˘هدو˘ق˘ع ة˘ي˘ه˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

لبق مهتقفرب قافتلا ثادحا
ي˘˘ف ىر˘˘خألا قر˘˘ف˘˘لا لو˘˘˘خد
.مهعم ةيدج تلاسصتا

عانقا ةبوعسص كردي
ÚطبترŸا زئاكرلا
مدع لظ ‘ دوقعب

مهتاقحتسسم يقلت
هنأاب اديج ةرادإلا يعتو اذه

سضع˘ب طا˘ب˘ترا ن˘م م˘غر˘لا˘بو
لإا قيرفلا عم دوقعب رسصانعلا
ةظحل يأا يف لحرت دق اهنا

ا˘ه˘ي˘ق˘˘ل˘˘ت مد˘˘ع بب˘˘سسب كلذو

دق يتلاو ةيلاملا اهتاقحتسسمل
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘ل أا˘˘ج˘˘ل˘˘ت ا˘˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج˘˘ت
اهلعجيسس ام وهو ،تاعزانملا

يهو مسسوملا ةياهن يف ةرح
سشتوكلا لواح يتلا رومألا
ا˘ه˘ب ةرادإلا ه˘ي˘ب˘ن˘ت ةرار˘˘غو˘˘ب

ي˘˘ف ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع ناو ة˘˘˘سصا˘˘˘خ
ميهاربإا بيد نم لك ةروسص
رامع يسس ىتحو كاكحوبو
ةيدنألا ةيبلاغ نا امب ةبيايطو
ع˘م م˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘ع˘˘سضو د˘˘سصر˘˘ت˘˘ت
.«ماسصل»

صشامر ماسشه

ةليلم Úع ةيعمج

رئاز÷ا ةيدولوم
⁄ ديمعلا ةرادإا نأا دكأا

دقعلا ديدجتل هعم لسصاوتت

Êوزاك :Ëدروب
اشضورع كلمأإ..ينملظ
⁄و ةيشسنرف يدإون نم

يلبقتشسم ‘ لشصفأإ
،ميدروب نمحرلا دبع لمح

درانرب ،رئازجلا ةيدولوم بعل
ق˘˘با˘˘سسلا برد˘˘م˘˘لا ي˘˘نوزا˘˘˘ك
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يد˘˘نألا يد˘˘م˘˘ع˘˘ل
هاو˘˘ت˘˘سسم ع˘˘جار˘˘ت ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم
،هسشاع يذلا سشيمهتلا ببسسب
بعÓ˘لا دا˘ع˘ب˘ت˘˘سسا لÓ˘˘خ ن˘˘م
ةليكسشتلا نم قباسسلا يلودلا
نينوللا با˘ح˘سصأل ة˘ي˘سسا˘سسألا
م˘˘˘˘غر ،ر˘˘˘˘م˘˘˘˘حألاو ر˘˘˘˘˘سضخألا

لك يف تايرا˘ب˘م˘ل˘ل ه˘ت˘يز˘ها˘ج
.ةرم

ةبيبسش قيرف بعل هجتيو
سضو˘˘خ˘˘˘ل ق˘˘˘با˘˘˘سسلا ةروا˘˘˘سسلا
مسسوملا ةيا˘ه˘ن ةد˘يد˘ج ة˘بر˘ج˘ت
ديمعلا عم هدقع نأا امب ،يلاحلا
انملعو ،مسسوملا ةياهنب يهتني
سضع˘˘˘˘ب كل˘˘˘˘م˘˘˘˘ي بعÓ˘˘˘˘˘لا نأا
ة˘ي˘سسنر˘ف ة˘يد˘نأا ن˘م سضور˘ع˘لا

رفظ˘ل˘ل ى˘ع˘سست ي˘بر˘ع ىر˘خأاو
داحتا ةسسردم جيرخ تامدخب
.ةمسصاعلا

ي˘˘˘˘ف مد˘˘˘˘يرو˘˘˘˘˘ب ح˘˘˘˘˘سضوأاو
»:Óئاق ة˘ي˘ف˘ح˘سص تا˘ح˘ير˘سصت
لسصتت مل ةرادإلا ؟دقعلا ديدجت
ءي˘سش ل˘كو ة˘عا˘سسلا د˘ح˘ل ي˘˘ب
تيقلت »: ،«قحل خيراتل قلعم
ةيدنأا ةدع نم سضورعلا سضعب
نم يعم عيقوتلل ىعسست يتلا
ن˘ي˘يدا˘ن ن˘م ن˘ي˘سضر˘ع ا˘ه˘ن˘˘ي˘˘ب
ءيسش ررقأا مل نكل ،نييسسنرف
ثيرت˘لا ل˘سضفأاو ة˘عا˘سسلا د˘ح˘ل
،«ي˘ئا˘ه˘ن˘لا رار˘ق˘لا ذا˘خ˘تا ل˘ب˘˘ق
ه˘مÓ˘ك با˘سشلا بعÓ˘لا م˘ت˘خو
يف ريبك ملظ نم تيناع »:Óئاق
بب˘˘سسب ،ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا م˘˘˘سسو˘˘˘م˘˘˘لا
برد˘م˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ي˘سشي˘م˘ه˘˘ت
يذ˘لا ر˘مألا ي˘نوزا˘ك درا˘نر˘ي˘˘ب
نع ليحرلا يف ريكفتلل ينعفد
جرا˘˘خ تن˘˘ك ثي˘˘ح ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘لا
ن˘˘م تي˘˘نا˘˘˘عو ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘كسشت˘˘˘لا
.«يتيزهاج مغر سشيمهتلا

ب.م.يرسسيإا



ةــــنصصرق

ةديدج ةلحب
ن˘م ا˘مو˘ي93 د˘ع˘˘ب

بسشع˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘عارز
بعلم ىلع ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا

ح˘ن˘م ،د˘يد˘ج˘˘لا نار˘˘هو
تار˘˘˘سشؤو˘˘˘˘م ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خلا
ةلحرم هغولبب ،ةيباجيا

،و˘م˘ن˘لا ن˘م ةرو˘ط˘˘ت˘˘م
يمسسرلا عقوملا رسشنو
ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا دا˘˘ح˘˘تÓ˘˘ل

نارهو بع˘ل˘م˘ل ارو˘سص
ىسستكا يذلاو ،ديدجلا

نوللاب يعيبطلا هبسشع
ا˘˘˘˘م اذ˘˘˘˘هو ،ر˘˘˘˘˘سضخألا
ازهاج نوكيل ،ةريسصق ةرتف دعب ةز˘ي˘م˘م لا˘ح ي˘ف ة˘ي˘سضرألا د˘جاو˘ت˘ب Ó˘ئا˘ف˘ت˘م ع˘ي˘م˘ج˘لا ل˘ع˘ج˘ي
.يرئازجلا ينطولا بختنملا تايرابم ناسضتحا ل املو ةمداقلا تاقاقحتسسÓل

ةدلاخ ءامشسأإ
ا˘ه˘˘ت˘˘فر˘˘ع ةد˘˘لا˘˘خ ءا˘˘م˘˘سسأا

ةيرئازجلا ةيسضايرلا ةحاسسلا
ع˘قو˘م ط˘˘ل˘˘سسو ،لزألا ذ˘˘ن˘˘م
زربأا ىلع ءوسضلا «ةروووك»
او˘˘˘كر˘˘˘ت ن˘˘˘يذ˘˘˘لا ءا˘˘˘سسؤور˘˘˘لا
ةر˘˘˘كلا ي˘˘˘ف م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘سصب
بل˘˘ق او˘˘ل˘˘خدو ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا

،ةريدتسسملا ةرحاسسلا قاسشع
جاحلا لوألا زكرملا يف ءاجو
داحتلا سسيئر ةوارور دمحم
داق يذلاو ،قبسسألا يرئازجلا
،ملاعلا سسأاكل نيترم رسضخلا

د˘جاو˘ت ي˘ف ل˘سضف˘لا ه˘ل ا˘م˘ك
قيرف سسيئر يسشانح فيرسش دنحم نم لك دجاوت ةمئاقلا تفرع امك ةيسسنجلا وجودزم نيبعل
اسسأارت نيذللا رارسسو رامحو ،قبسسألا ةنيطنسسق بابسش سسيئر بيبحلاوب ،قباسسلا لئابقلا ةبيبسش
.جيوتتلا ةسصنمل هاداقو فيطسس قافو قيرف

فوختم دإرشش
ةشسلوكلإ نم

مجن بردم دارسش هيسشعي ريبك طغسض
اميف سسيلاوكلا نم هفوخت ببسسب ،ةرقم
لك ناو ةسصاخ ةلوطبلا تلوج نم ىقبت
قيقحت ىلا ة˘يا˘ه˘ن˘لا ي˘ف ى˘ع˘سست˘سس قر˘ف˘لا
وا مويدوبلا وا بقللا نامسض ءاوسس اهفادهأا

يذ˘لا ر˘ملا و˘هو ة˘ي˘ح˘يرا˘ب ءا˘ق˘˘ب˘˘لا ى˘˘ت˘˘ح
يدافت ىلع نولمعي يجارد ءاقفر لعجيسس
حمسستسس يتلا ةرذقلا تاسسايسسلا هذه لثم
ام وهو ةنيعم قرف باسسح ىلع قرف ءاقبب
ي˘ف ر˘سصا˘ن ن˘ب سسي˘ئر˘لا ع˘م ه˘ت˘سشقا˘ن˘˘م م˘˘ت
.سسما دقعنملا عامتجلا

صضوخ عم يريزد
روهمج نود نم تإءاقللإ

لÓ˘ب جر˘ب˘لا ي˘ل˘هأا ق˘ير˘˘ف برد˘˘م ىد˘˘بأا
ع˘ي˘˘م˘˘ج بع˘˘ل ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف داد˘˘ع˘˘ت˘˘سسا ير˘˘يزد
افوخ روهمج نود نم ةيقبتملا تايرابملا

«ا˘نورو˘ك» سسور˘˘ي˘˘ف ىود˘˘ع را˘˘سشت˘˘نا ن˘˘م
اهاسضر نع ةرادإلا تربعو راسصنألا طسسو
لمعلا ةن˘ج˘ل ا˘ه˘ت˘مد˘ق ي˘ت˘لا تا˘حر˘ت˘ق˘م˘ل˘ل
نم يلارديفلا بتكملا لبق نم ةثدحتسسملا
ةلمكت لجأا نم ىلثملا ةقيرطلا ةسسارد لجأا
ديدمتب ةقلعتملا ةسصاخ يراجلا مسسوملا
.ةنيعم بسسنب روجألا سضفخ وأا ايلآا دوقعلا

راعششب «يشس.صسأإ.يشسلإ»
زئاكرلإ ‘ طرفن نل

ينيطنسسقلا يسضايرلا يدانلا ةرادإا تربع
ءا˘سسؤور سضع˘ب تلوا˘ح˘م ن˘م ا˘ه˘ط˘خ˘˘سس ن˘˘ع
ةروسص يف ةسصاخ اهيبعل فطخ ثحب ةيدنألا

وهو ةدايع نبو يمسساقلبو ينÓعز نم لك
ىرخأا ةيمسصاع قرف يف ابلط رثكألا يثÓثلا
يسس سسا يسسلا عم مهدقع ةياهن يف مهرابتعاب
تا˘˘عا˘˘سسلا ي˘˘ف تل˘˘سصاو˘˘ت ةرادإلا نا ر˘˘˘كذ˘˘˘ي
يف ءاقبلاب مهعانقا دسصق اهرسصانع عم ةريخألا
نل رفانسسلا ناو ةسصاخ ةمداق مسساومل قيرفلا
.مهزئاكر ليحرب اوحمسسي

قابشس ‘ ةيافلح
نمزلإ عم

عمجي عامتجا دقع ةيافلح سسيئرلا فدهتسسي
لÓخ فرتحملاو يواهلا يدانلا يريسسم نيب
ديدجت ةيسضقل قرطتلا دسصق يلاحلا عوبسسألا
اذكو ديدج مسسو˘م˘ل ي˘كو˘كلا ل˘ي˘ب˘ن برد˘م˘لا
يتلا كلت اميسسل زئاكرلا سضعب دوقع ديدمت
ىلع ةوÓع يلاحلا مسسوملا ءاسضقناب يهتنتسس
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘˘لا ةر˘˘ي˘˘خألا تاد˘˘ج˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ة˘˘سسارد
ةجلاعم سسيئرلا لمأاي ثيح ةلوطبلا فانئتسساب

نم ةلوطبلا قÓطنا لبق اياسضقلا كلت لك
. ديدج

qarsana@essalamonline.com
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«ةفلاخملل زرحم ليجشست نم إدكأاتم ناك يشضاملب» :تإرهات
ع˘فاد˘˘م تار˘˘ها˘˘ت يد˘˘ه˘˘م دا˘˘ع

ا˘ه˘با يدا˘نو ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
ن˘˘ع ثيد˘˘ح˘˘لا ى˘˘لإا يدو˘˘˘ع˘˘˘سسلا
دسض زر˘ح˘م˘ل ي˘خ˘يرا˘ت˘لا فد˘ه˘لا
،ةارابملا سسافنأا رخآا يف ايريجين

«سشتو˘˘˘˘˘كلا» نا ف˘˘˘˘˘سشك ثي˘˘˘˘˘ح
زرحم نا ادكأات˘م نا˘ك ي˘سضا˘م˘ل˘ب
يف »:Óئاق ةف˘لا˘خ˘م˘لا ل˘ج˘سسي˘سس
ددسسي نأا لبقو ايريجين ةهجاوم
سسل˘ج ة˘ف˘لا˘خ˘م˘لا زر˘ح˘م سضا˘ير
يسضاملب لامج ينطولا بخانلا
زرحم ا˘ه˘ل˘ج˘سسي˘سس لا˘قو ا˘ن˘ما˘مأا
ادكؤوم ،«كاب˘سشلا ي˘ف ا˘ه˘ع˘سضي˘سس
ن˘ل ي˘ت˘لا تا˘ظ˘ح˘ل˘لا ل˘م˘جا ا˘ه˘نا
.هتركاذ نم ىحمت
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اهمو‚ دحأإ عدوت ةيرئإز÷إ ةمكŸÓإ ةرشسأإ
ة˘م˘كÓ˘م˘لا ةر˘˘سسأا تق˘˘ل˘˘ت

دعب انيزح ار˘ب˘خ ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
نا˘˘ي˘˘ل˘˘ع ر˘˘م˘˘ع رود˘˘ق ةا˘˘فو
قباسسلا يرئازج˘لا م˘كÓ˘م˘لا
د˘ع˘ب ة˘ي˘ن˘م˘˘لا ه˘˘ت˘˘فاو يذ˘˘لا

سضرم عم ليوطلا هعارسص
كلذ˘˘ب ر˘˘˘سسخ˘˘˘ت˘˘˘ل ،لا˘˘˘سضع
ةيرئازجلا ةمكÓملا ةسضاير
د˘ي˘ق˘ف˘لا ،ا˘˘هر˘˘ي˘˘طا˘˘سسأا د˘˘حأا
«سسوسسيح» مسسإاب فورعملا
ةيلاد˘ي˘م لوأا ى˘ل˘ع ل˘سصح˘ت
ةيقيرفإلا باعلألا يف ةيبهذ
د˘ع˘ب ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا خ˘˘يرا˘˘ت ي˘˘ف
ا˘هد˘ع˘ب ه˘ج˘ت˘ي˘ل لÓ˘ق˘ت˘سسلا
.بيردتلا ةلوازمل
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رسصعلا

05:32

رهظـلارجفلا

12:5816:16

برغŸا

18:51

ءاسشعلا

20:14

ةÓشصلإ تيقإوم

«انوروك» صسوÒف ةبراÙ مهءإدن نوددجي ينطولإ بختنŸإ وبع’^
«رشضÿإ» ليث“ نم رإوع برقي «يج.صسأإ.يبلإ»^

يشسنوتلإ يجÎلإ
نÓخدي ليحدلإو

دقاعتلإ قابشس
يليÓب عم

دادعتلا زيهجت هنأاسش نم صصبرت ءارجإا نأا دكأا
ةيقبتملا تايرابملل

نيبراحم انم عنشص يكوكلإ » : طينحج
» يلبودلاب مشسوملإ ءاهنإإ يف بغرنو

لبق يÒسض– صصبرت ىلع رسصي ديد÷ا ينفلا مقاطلا
تايرابŸا فانئتسسا

ءاقبإإ ىلع رقتشسي رشصان نب
يشسيئر بردمك دإرشش

يلودلا داحتÓل ىوكسشب مدقت امدعب

ةلهم «بوملإ» حنمت «افيفلإ»
042 ديدشستل اموي54

يروت ـل ميتنشس نويلم

2202 فيسص يهتني يلهأ’ا عم هدقع
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توف نوم ريلك يف دجاوت ببسسب رسضخلا هرايتخا ىفن

بلقلإ رايتخإو ةلوفطلإ ملح رئإز÷إ ليث“:ةكدإدز

«ينطولإ بخانلإ ’و فافلإ عم لاشصتإ كلمأإ ’»^
يبع’ صضعب عم لاشصتإ ىلع يخأإو انأإ»^

«يرئإزجلإ ينطولإ بختنملإ
صضراعأإ ’و وتاكريملإ يف اشضورع قلتأإ مل »^

«توف نوم ريلك يف ءاقبلإ

ةياجب ةيدولومفيطسس قافوةرقم م‚



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من
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