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85 ىلإإ عفتري صسوريفلإ اياحشض ددع
748 ىلإإ زفقت ةدكؤوملإ تلاحلإو

 اذــــفان اــنجضس ةـــنضس51
لــماه يناغلا دبع قح يف

50صص
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جد فلآإ5 ةميقب ةحنم فرشصب رمأإ
ريهطتلإو ةفاظنلإ لامعل

رششنو ةعانشص ميرحتب تتفأإ
رئابكلإ نم اهتفنشصو ةعاششإلإ

ريغ ةقيرطب اهنفد وأإ اهقرح يدافتل
نيملشسملإ رباقم ريغ يف ةقئل

لقنل شصخري لقنلا ريزو
تارئاط يف نييرئازجلا نيماثج

40 صصرئازجلا وحن نحضشلا

هئانبأإو هتجوزل تإونشس01 ىلإإ نيماع نم ماكحأإ
ةلئاعلإ كلمأإ عيمج ةرداشصم عم ةعبرألإ

ةيديلقت لبانق3و ديشص ةيقدنب61 عاجرتشسإإ
«ةلطز» راطنق15 زجحو

نطولإ ربع راكتحلإو صشغلاب ةقلعتم ةيشضق572 ةجلاعم بقع

 ابراضضم372 فيقوت
 للخ ةيئاذغلا داوملا يف

ةريخأ’ا ةعاضس42 ـلا
50صص

ةرإزو˘˘ب ىو˘˘ت˘˘ف˘˘لإ ة˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل تزا˘˘˘جأإ
،فا˘˘˘˘قوألإو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘يّد˘˘˘˘˘لإ نوؤو˘˘˘˘˘ّششلإ
ي˘˘ف ن˘˘مو ن˘˘ي˘˘شضر˘˘م˘˘م˘˘لإو ءا˘˘ب˘˘طأل˘˘ل

ة˘يا˘م˘ح˘لإو ن˘مألإ لا˘جر˘ك م˘ه˘م˘ك˘˘ح
ر˘ي˘غ˘ب ةل˘شصلإ ،م˘هر˘ي˘غو ة˘ي˘ند˘˘م˘˘لإ

ةباشصإلإ ن˘م ا˘فو˘خ،م˘م˘ي˘ت وأإ ءو˘شضو
لك يف رششتنملإ «انوروك» صسوريفب
ة˘لا˘ح˘ت˘شسلو ،ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م إذ˘˘ه نا˘˘ك˘˘م
اهيلع فّقوت˘ت ي˘ت˘ّلإ م˘ه˘لا˘م˘عأإ كر˘ت

صسانلإ ةايح ذاقنإإو جلعلإ ةرورشض
.ىرخأإ ةهج نم

ةاــــفو ةــلاح41
«انوروك» ـب ةدــيدج

رـــــئازجلا يــــف
40 صص

«انوروك» فششإوك رفوت مدعب فرتعإإ

وريطانوب ىلع» :ةحضصلا ريزو
روتضساب دهعم عمنواعتي نأا

«نوـــناقلا راــــطإا يــف

50صص

ةديدج تاي’و4 ىلإا يئزجلا رجحلا عيضسوت
30 صصيراجلإ ليرفأإ91 ةياغ ىلإإ ةلودلإ اهترقأإ يتلإ «انوروك» نم ةياقولإ ريبإدت لك ديدمت

اوفع رقي نوبت شسيئرلا
اضسوبحم7305 ةدئافل

30صص

كلضسألل زيجت ىوتفلا ةنجل
 ةلضصلا ةينمأ’او ةيبطلا

مميت ’و ءوضضو ريغب

30 صص

40صص

! ..دوقولا ريباوط يف نويرئازجلا .. ديمضسلا دعب
ةقاطلإ ةرإزو تانيمطت مغر نيزنبلإ تاطحم ىلع تابكرملإ باحشصأإ تفاهت ءإرو لماكلإ رجحلإ ةعاششإإ

يباهرإا ىلع يضضقي ششيجلا
رمديو معد رضصانع3 فقويو
يـــضضقنملا شسرام رهضش أابخم93

«تاطحملا قلغ متي نلو نيزنبلا يف ةردن دجوت ’» : باقرع ^



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

رششنلا لوؤوشسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طشسولا عبطلا
قرششلا عبطلا

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

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

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

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

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

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

ةنيطنشسق  –  ةيعانشصلا ةقطنملا ةفاحشصلا راد
637636130:سسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحلم
روشصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لشصت يتلا

اهباحشصأا ¤إا درت ’
 ترششن ءاوشس
رششنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
حرجي» .. «انوروك»

! .. «يواديو

حرجي» .. «انورو˘ك» ة˘ي˘ما˘ع˘لا˘ب لو˘ق˘ن ا˘م˘ك
فسصنأا ،كاتفلا يملاعلا ءابولا اذه ،«يواديو
عمف ،ناسسنإلا باسسح ىلع ةعيبطلا وأا سضرألا
يمازلإلا يح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لاو قÓ˘غإلا ر˘ي˘باد˘ت
،لزانملا ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لا ى˘ل˘ع سسا˘ن˘لا ر˘ب˘جأا يذ˘لا
نم ةيربلا تا˘تا˘ب˘ن˘لاو ،تا˘ناو˘ي˘ح˘لا د˘ي˘ف˘ت˘سست
يفو ،ديعب نمز ذنم ًادئاسس ناك يذلا ءودهلا
ندملا ناكسس أادب ،يلزنملا لزعلل ىلوألا مايألا
،ريفاسصعلا ةقزقز نوع˘م˘سسي ًادد˘ج˘م ىر˘ب˘كلا
عراوسش يف حرسست ةيّرب ريزانخ تدهوسش اميف
ريغسص (لبجلا دسسأا) يكيرمأا دسسأاو ،ةنولسشرب
يف ةعّمجتم نيفلدو ،وغايتناسس يف لّوجتي
نوزوألا ةقبط ىتح ،طّسسوتملا سضيبألا رحبلا
قلغ د˘ع˘ب ةد˘يد˘سش ة˘عر˘سسب ى˘فا˘ع˘ت˘ت تح˘سضأا
بب˘سسب تا˘ب˘كر˘م˘لا ة˘كر˘ح ل˘سشو ع˘نا˘˘سصم˘˘لا
.ملاعلا لود لك هتنبت يذلا رجحلا

عبطلا لوم»
! .. «عبطني ام

،يقاوبلا مأا ةطرسش يققحم دحأا كلامتي مل
مه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا ه˘ما˘مأا ف˘قو ا˘مد˘ن˘ع ه˘سسف˘ن
ةهجوم رومخ˘لا ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘م˘ك ةزا˘ي˘ح˘ب
مهبطاخ ثيح ،ةيعرسش ريغ قرطب جيورتلل
مكلاز امو انوروك ةبيسصم عم ىتح» Óئاق
عزعزت ملأا» فاسضأاو ،»؟ بارسشلا يف اوعيبت
فدرأا مث ،«مكرئامسض ةيحسصلا ةمزألا هذه
.«عبطني ام عبطلا لوم .. لوقأا ياسسع اذام»

! .. يطرضش رايخ

ىلع ةذوخ ءادترا دنهلا يف يطرسش راتخا
ام ،هلمع ءادأا ءانثأا «انوروك» سسوريف لكسش
نم ريثك يف مهبعرو نينطاوملا ةسشهد راثأا
تارايسسلا فيقوتب ينعملا ماق ثيح ،نايحألا

،لزان˘م˘لا ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ثحو
دحلل اموي12 ةدمل دÓبلا قÓغإا عم ةازاوملاب
نإا ،ي˘طر˘سشلا لا˘قو ،ءا˘بو˘˘لا اذ˘˘ه را˘˘سشت˘˘نا ن˘˘م
.فلتخم ءيسش لعفل ةلواحم يه ةذوخلا

يرئاز÷ا باضشلا هنإا
ةداضس اي

نم ةيبيرجتلا ةخسسنلا عسضو سسمأا لوأا مت
اهركتبا يتلا «80 كراد نم قوسست» جمانرب
يعماج بلاط ،راسشب نم ،نميأا ةزمح باسشلا
رجتم ىلع ،ةيئابرهك ةسسدنه رتسسام ةيناث ةنسس
ءاسضق نم نطاوملا نكمت يتلا ،«روتسس يÓب»
لسصت نأا ىلع لزنملا نم جورخلا نود هتايجاح
نم فيفختلل ةلواحم يف ،لقن ةفلكت نود هيلإا

نم دحلل مهتويب يف مهئاقبإاو سسانلا ةاناعم
رجحلا تاءارجإل امعد ةرورسضلل لإا مهجورخ
سسور˘ي˘ف ي˘سشف˘ت ح˘ب˘ك ى˘لإا ة˘ي˘مار˘لا ي˘ح˘˘سصلا
.«انوروك»

qarsana@essalamonline.com
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ثد– ةيلمج ءايضشأا .. «انوروك» ةمزأا زع ‘
ع˘˘سضو˘˘لا م˘˘˘سضخ ي˘˘˘ف

ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسلا ي˘˘ح˘˘سصلا
ىلع اندÓب هسشيعت يذلا

م˘لا˘˘ع˘˘لا لود ل˘˘ج رار˘˘غ
سسور˘ي˘ف ي˘سشف˘ت بب˘˘سسب
ف˘ل˘خ يذ˘لا ،«ا˘نورو˘˘ك»
ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘قو بعر ة˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ح
ط˘˘˘˘˘سسو ن˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘سش
ثد˘ح˘ت ،ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةنيفلا نيب ةليمج ءايسشأا

انيلع ف˘ف˘خ˘ت ،ىر˘خألاو
ءا˘˘بو˘˘لا اذ˘˘ه ةأا˘˘˘طو ن˘˘˘م
ل˘ي˘ب˘سس ى˘ل˘ع˘ف ،كا˘ت˘˘ف˘˘لا
ريدم اهامسس ةدولوم تعسضو تايسسلدنألا بكرمب يحسصلا رجحلا يف ةديسس ،رسصحلا ل لاثملا
.اهتايح ةليط فيسص لك يناجم عوبسسأا يف لثمتت ةيده اهل مدقو ،«ةيسسلدنأا» بكرملا

بجاولا ءادن

يفو ،«انوروك» سسوريف يسشفت ةهجاوم يف ةلودلا دوهج معدل ةعسساولا ةبهلل ارارمتسسا
ءابطألا نم تارسشعلا ىبل ،يرئازجلا هنع منأا املاط يذلا ريبكلا يعولا رهاظم نم ديدج رهظم
تارقمب اددجم اوقحتلاو بجاولا ءادن ،نطولا عوبر فلتخم ربع نيدعاقتملا نيسضرمملاو
دسض ةسسرسشلا مهتكرعم يف مهئÓمزل نوعلا دي ميدقتل ةيحسصلا زكارملاو تايفسشتسسملاب مهلمع
.مهل ةيحتف .. ملاعلا لود لج رارغ ىلع رئازجلا برسضي يذلا ءابولا اذه

هلل دم◊ا
ل˘ث˘˘م˘˘ت تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج تد˘˘كأا
نلعأا ام ،ايناب˘سسإا ي˘ف ا˘ن˘ت˘ي˘لا˘ج
،قودنسص نيمألا د˘م˘ح˘م ه˘ن˘ع
با˘˘ب˘˘سشلا ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج سسي˘˘˘ئر
،اينابسسإا يف رجاهملا يرئازجلا
(ىتو˘م) ا˘يا˘ح˘سض دو˘جو مد˘ع˘ب
ن˘م ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘لا˘ج˘˘لا ن˘˘م
وأا ن˘ي˘ي˘عر˘˘ّسشلا ن˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ق˘˘م˘˘لا
بب˘سسب نآلا ّد˘ح˘ل «ة˘˘قار˘˘ح˘˘لا»
ه˘ي˘ل˘عو ،«ا˘˘نورو˘˘ك» سسور˘˘ي˘˘ف
ي˘ف ا˘˘نا˘˘يا˘˘عر ي˘˘لا˘˘هأا˘˘ب ير˘˘ح
.نانئمطلا اينابسسإا

! .. «انوروك» ـلا مأاوت
يت˘لا ف˘ئار˘ط˘لا ن˘م

سسور˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘ف نا˘˘˘˘˘˘˘˘ك
اهيف اب˘ب˘سس «ا˘نورو˘ك»
نأا ،ملاعلا لوح اهل وأا
ة˘˘ي˘˘كي˘˘سسكم ةد˘˘˘ي˘˘˘سس
ءا˘بو˘لا اذ˘ه˘ب تب˘ي˘˘سصأا

ةري˘خألا ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ
ام ءارجو ،ا˘ه˘ل˘م˘ح ن˘م
،ايحسص هبب˘سسب ه˘ت˘نا˘ع
ىلع قلطت نأا ّلإا تبأا
ي˘˘˘˘م˘˘˘˘سسإا ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘مأاو˘˘˘˘ت
.«انوروك»و «سسوريف»



ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت ة˘مو˘˘كح˘˘لا تر˘˘قأا
ةلمج،نوبت سسيئرلا تاميل˘ع˘ت˘ل
ةيمارلا ،ةديدج˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا ن˘م
سسوريف نم ناكسسلا ةيامح ىلإا
اهزر˘بأا ،ه˘ت˘برا˘ح˘مو «ا˘نورو˘ك»
4 ىلإا يئزجلا رجحلا عيسسوت
لك ديدمت و ،ةديدج تايلو
ا˘ه˘تر˘قأا ي˘ت˘لا ة˘يا˘قو˘لا ر˘ي˘˘باد˘˘ت
ةياغ ىلإا ةيمومعلا تاطلسسلا

تن˘ل˘عأا .يرا˘ج˘لا ل˘˘ير˘˘فأا91
ي˘ف ،ى˘لوألا ةرازو˘لا ح˘˘لا˘˘سصم
ريبادت ديدمت نع ،سسمأا اهل نايب
سصو˘سصن˘م˘لا ة˘كر˘ح˘لا د˘ي˘ي˘ق˘ت

رج˘ح˘لا ءار˘جإا بجو˘م˘ب ا˘ه˘ي˘ل˘ع
ة˘يلو ى˘ل˘ع ق˘ب˘ط˘م˘لا ي˘˘ل˘˘كلا
دييقت ريبادت ديدمت و ،ةديلبلا
اه˘ي˘ل˘ع سصو˘سصن˘مـلا ة˘كر˘ح˘لا
يئزجلا رجح˘لا ءار˘جإا بجو˘م˘ب
،رئازجلا تايلو ىلع قبطمـلا
،ف˘ي˘ط˘سس ،وزو يز˘ي˘ت ،ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب
،نار˘هو ،ة˘يد˘م˘لا ،ة˘ن˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق
،ةزابيت اذكو يداولا ،سسادرموب
ق˘ل˘غ د˘يد˘م˘ت ن˘˘ع Ó˘˘سضف اذ˘˘ه
ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سست ي˘˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘كا˘˘˘مألا
،ةيراجتلا تÓحملاو روهمجلا

ل˘˘˘ق˘˘˘ن ل˘˘˘ئا˘˘˘سسو ف˘˘˘قو اذ˘˘˘كو

ديدمت بناج ىلإا ،نيرفاسسمـلا
ةط˘سشنألاو تا˘سسفا˘ن˘مـلا ف˘قو
˘‐ ا˘سضيأا م˘ت و اذ˘ه ،ة˘ي˘سضا˘ير˘˘لا
ديدمت ‐هتاذ ردسصملا فيسضي
ى˘لإا ي˘ئز˘˘ج˘˘لا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا ءار˘˘جإا

،ىلفد˘لا ن˘ي˘ع ،ة˘يا˘ج˘ب تا˘يلو
،ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘ب ،م˘نا˘˘غ˘˘ت˘˘سسم
ز˘ي˘ح ءار˘˘جإلا اذ˘˘ه ل˘˘خد˘˘ي˘˘سسو
˘مو˘ي˘لا ن˘˘م ءاد˘˘ت˘˘با ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا
00.91 ـلا ةعاسسلا نم سسيمخلا

ـلا ة˘˘عا˘˘سسلا ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإا ءا˘˘سسم
ى˘لإا كلذو ،ا˘˘ًحا˘˘ب˘˘سص00:70
،يراجلا لير˘فأا91 مو˘ي ة˘يا˘غ
يذلا ءارجإلا ىلع ةوÓع اذه
اميف ،ةيروهمجلا سسيئر هذّختا
رود قÓ˘˘غإا د˘˘يد˘˘˘م˘˘˘ت سصخ˘˘˘ي
سسراد˘˘˘˘˘مـلاو ة˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘˘سضح˘˘˘˘˘˘لا

تاسسسسؤوم اذكو ،تا˘ع˘ما˘ج˘لاو
.ن˘ي˘عو˘ب˘سسأا ةد˘˘مـل ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا

هذ˘˘ه ،ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا تم˘˘ن˘˘ت˘˘غاو
‐ هتاذ نايبلا دكؤوي ‐ ةسصرفلا
يلحتلل ناكسسلل اهءادن ددجتل
˘مرا˘سصلا لا˘ث˘ت˘ملاو ة˘ظ˘ق˘ي˘لا˘ب
د˘عا˘ب˘ت˘لاو ة˘فا˘ظ˘ن˘˘لا د˘˘عاو˘˘ق˘˘ل
يذلا وحنلا ىلع ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا
و ،ةيحسصلا ةطلسسلا هب تسصوأا

ةنأامط ىرخأا ةهج نم تددج
ذاختا ىلع ديكأاتلاب نينطاوملا

نامسض لجأا نم ريبادتلا عيمج
ن˘يو˘˘م˘˘ت˘˘لاو ي˘˘ح˘˘سصلا ن˘˘مألا
داو˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب م˘ظ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
ةعسساو اهن˘م ة˘سصا˘خ ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا
،ر˘سضخ˘لا اذ˘˘ك و كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘سسإلا
ةمزÓلا ةدعاسسملا نع Óسضف
سصا˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘سشألاو ر˘˘˘˘˘˘سسأÓ˘˘˘˘˘˘˘ل
ر˘ي˘باد˘ت˘˘لا ن˘˘م ن˘˘يرر˘˘سضت˘˘م˘˘لا
ر˘يزو˘لا نأا ا˘˘م˘˘ل˘˘ع ،ةذ˘˘خ˘˘ت˘˘مـلا
لÓخ ارخؤوم دكأا دق ناك ،لوألا
ى˘˘لإا ه˘˘˘تدا˘˘˘ق ي˘˘˘ت˘˘˘لا ةرا˘˘˘يز˘˘˘لا

يف «نونا˘ف ز˘نار˘ف» ى˘ف˘سشت˘سسم
كرت˘ت ن˘ل ة˘لود˘لا نأا˘ب ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا

و ،ةدعاسسم نودب ادحاو ايرئازج
يأا نع اسضيأا ىلختن نل اهنأا
اهناكم ناك امهم ةيرئازج ةرسسأا
يف وأا ندملا يف وأا لابجلا يف
هذه يف ،ءارحسصلا يف وأا ىرقلا
دÓبلا اه˘ب ر˘م˘ت ي˘ت˘لا فور˘ظ˘لا
،«انوروك» ءابو يسشفت ببسسب
ةي˘لا˘م˘لا فور˘ظ˘لا ن˘م م˘غر˘لا˘ب
،دÓبلاب فسصعت يتلا ةبعسصلا

.طفنلا راعسسأا عجارت ءارج
ـه.دإوج

watan@essalamonline.com
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ةرازوب ىوتفلا ةنجل تزاجأا
،فا˘قوألاو ة˘ي˘ن˘يّد˘˘لا نوؤو˘˘ّسشلا
يف نمو نيسضرمملاو ءابطأÓل

ن˘˘˘مألا لا˘˘˘جر˘˘˘ك م˘˘˘˘ه˘˘˘˘م˘˘˘˘كح
،مهري˘غو ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لاو
وأا ءو˘˘˘سضو ر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘˘ب ةÓ˘˘˘˘سصلا
ة˘˘با˘˘سصإلا ن˘˘م ا˘˘فو˘˘خ،م˘˘م˘˘ي˘˘˘ت
رسشتنملا «ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘ف˘ب
،ةهج نم اذه ناكم لك يف
يتّلا مهلامعأا كرت ةلاحتسسلو
جÓعلا ةرورسض اهيلع فّقوتت
ة˘ه˘ج ن˘م سسا˘ن˘لا ةا˘ي˘ح ذا˘ق˘نإاو
.ىرخأا

دعب اهتاذ ةنجللا تتفأاو اذه
سسمأا لوأا ،ا˘ه˘ئا˘سضعأا عا˘م˘ت˘˘جا
ةين˘يّد˘لا نوؤو˘ّسشلا ةرازو ر˘ق˘م˘ب
ف˘˘˘ّل˘˘˘كم˘˘˘لا» ّنأا˘˘˘ب ،فا˘˘˘قوألاو
مّميتلاو ءو˘سضو˘لا ن˘ع ز˘جا˘ع˘لا

ءا˘ب˘طألا نأا˘˘سش و˘˘ه ا˘˘م˘˘ك ا˘˘ًع˘˘م
مهمكح يف نمو نيسضرمملاو
ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لاو ن˘˘˘مألا لا˘˘˘جر˘˘˘ك
ليحتسسي نّمم مهريغو ةيندملا

ي˘ت˘ّلا م˘ه˘لا˘م˘عأا كر˘ت م˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع
جÓعلا ةرورسض اهيلع فّقوتت
نومزلي وأا ناسسنإا ةايح ذاقنإاو
مظعم ي˘ط˘غ˘ت ة˘ي˘قاو ة˘سسب˘لأا˘ب

،اهعزن مهن˘كم˘ي لو م˘ه˘م˘سسج
ولو ه˘تÓ˘سص يّدؤو˘ي نأا ه˘ي˘ل˘ع˘ف
زجع اذإا ،مtميت لو ءوسضو ريغب

ذيملت بهسشأا يأارب اًذخأا ،امهنع
ي˘˘ف ترا˘˘سشأاو ،«كلا˘˘م ما˘˘مإلا
تّقلت ،50 مقر لمح اهل نايب
ّنأا ىلإا ،هنم ةخسسن «مÓسسلا»
ة˘˘ح˘˘سصل طر˘˘˘سش ةرا˘˘˘ه˘˘˘ّط˘˘˘لا»
ى˘ّل˘سص ّي˘ب˘ّن˘لا لو˘ق˘ل ،ةÓ˘ّسصلا
ُهللا ُلبقَي ل» :مّلسسو هيلع هللا

ىّتح ثَدْحأا اذإا مُكِدحأا َةÓسص
رذ˘˘ع ل˘˘سصح نإا˘˘ف ،«أا˘˘ّسضو˘˘ت˘˘ي
ةراهّطلا هنع تطقسس يّلسصملل
و˘هو ا˘ه˘لد˘ب˘ب ى˘تأاو ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا
ْمَلَف ...} :ىلاعت هلوقل ،مtميتلا
اًديِع˘َسص او˘ُم˘sم˘َي˘َت˘َف ًءا˘َم اوُد˘ِج˘َت

ْم˘ُك˘ِهو˘ُجُو˘ِب او˘ُح˘َسس˘ْما˘َف ا˘ًب˘uي˘˘َط
تدّد˘سش ا˘م˘˘ك ،«{...ْم˘˘ُكيِد˘˘ْيَأاَو
ه˘ي˘ل˘ع ترّذ˘ع˘ت ن˘َم» ّنأا ى˘˘ل˘˘ع
هيلعف ،اهتقو يف اًمامت ةÓّسصلا
،كلذ ه˘ن˘˘كمأا ى˘˘ت˘˘م ا˘˘هؤوا˘˘سضق
ن˘˘˘م غ˘˘˘ُب˘˘˘ْسصُأا يأار˘˘˘ب ا˘˘˘ًل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع
.«ةيكلاملا

ىو˘ت˘ف˘لا ة˘ن˘ج˘ل تزا˘جأا اذ˘ه
ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘يّد˘˘˘لا نوؤو˘˘˘ّسشلا ةرازو˘˘˘ب
مدخت يتّلا تائفلل ،فاقوألاو
ة˘مزألا هذ˘ه ي˘˘ف ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا
رهظلا ي˘تÓ˘سص ن˘ي˘ب ع˘م˘ج˘لا»
برغم˘لا ي˘تÓ˘سصو ،ر˘سصع˘لاو
عمج وأا ميدقت عمج ،ءاسشعلاو
ّل˘˘˘˘ك لا˘˘˘˘ح بسسح ،ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خأا˘˘˘˘ت
،«كلذ ه˘ن˘كمأا ن˘˘َم˘˘ل ،سصخ˘˘سش
هيلع رّذ˘ع˘ت ن˘َم˘ل تزا˘جأا ا˘م˘ك
ة˘˘ف˘˘سصلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةÓ˘˘˘سصلا ءادأا
ف˘˘ي˘˘سضي ‐ ا˘˘ه˘˘ئادأا ة˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘كلا
ةيفيك ّيأا ىلع ‐ هتاذ ردسصملا
ةطيحملا فورظلا اهب حَمسست
رّذعت نَمف» تفاسضأاو ،لمعلاب
ىفتكا ،اًرسصح ل اًلثم دوجّسسلا
ي˘˘˘ف ءا˘˘˘ن˘˘˘ح˘˘˘نلاو ةرا˘˘˘سشإلا˘˘˘ب
امك ،«هل ة˘حا˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا
ة˘لازإا ن˘˘ع ز˘˘ج˘˘ع ن˘˘َم˘˘ل تت˘˘فأا
ّنأل» ،اهب يّلسصُي نأا ةسساجّنلا
ع˘م ط˘ق˘سست ة˘سسا˘˘ج˘˘ّن˘˘لا ة˘˘لازإا
.‐هتاذ نايبلا فيسضي ‐ «زجعلا

تح˘سضوأا ،ىر˘خأا ة˘ه˘˘ج ن˘˘م
يتلا ،ىوتفلل ةيرازولا ةنجللا
ةرازو ر˘ق˘م˘˘ب سسمأا تع˘˘م˘˘ت˘˘جإا
ترد˘سصأاو ،ة˘ي˘ن˘يد˘لا نوؤو˘سشلا
ةعاسشإلا لوح سسداسسلا اهنايب

تامولعم˘لاو را˘ب˘خألا لدا˘ب˘تو
ا˘هردا˘˘سصم ن˘˘م تب˘˘ث˘˘ت˘˘لا نود
قف˘ت˘ي ع˘ي˘م˘ج˘لا نأا ،ة˘قو˘ثو˘م˘لا

ي˘ت˘لا ة˘عا˘سشإلا رار˘˘سضأا ى˘˘ل˘˘ع
نمو ،عمتجملاو درفلاب قحلت
بارطسضلاو قلقلا ةراثإا كلذ
ن˘˘˘ي˘˘˘ب فو˘˘˘خ˘˘˘لاو فا˘˘˘˘جرإلاو
ةحسصلاب بعÓ˘ت˘لاو ،ن˘ي˘ن˘مآلا
فاعسضإاو نينطاوملل ةيسسفنلا
يف كيكسشتلاو سسفنلاب ةقثلا

ريثأاتلاو ةمألا تاردقمو دوهج
،قÓخألاو ميقلا ةموظنم ىلع
ي˘ت˘˘لا را˘˘ثآلا ن˘˘م كلذ ر˘˘ي˘˘غو
عم˘ت˘ج˘م˘لا ي˘ف ة˘ن˘ت˘ف˘لا بب˘سست
ةنت˘ف˘لاو» لو˘ق˘ي ى˘لا˘ع˘ت ه˘ل˘لاو
دسشأا ةنتفلاو» ،«لتقلا نم ربكأا

ردسصملا فاسضأاو .«لتقلا نم
عقوملا ىلع رسشن يذلا ،هتاذ
اذإا» ،ةيسصولا ةرازولل يمسسرلا

ل˘˘˘˘ك ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع بجاو˘˘˘˘لا نا˘˘˘˘˘ك
ع˘م ل˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘لا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
نم يغ˘ب˘ن˘ي ا˘م ل˘كب ة˘عا˘سشإلا
˘ما˘يألا ي˘ف رذ˘ح˘لاو ة˘ط˘ي˘˘ح˘˘لا
يف اهعم لماعتلا نإاف ،ةيداعلا

نأا يغبني ةجرحلا مايألا هذه
رذ˘˘حو ة˘˘ط˘˘ي˘˘ح ر˘˘ث˘˘كأا نو˘˘˘كي
.«ةمارسصو

م˘ير˘ح˘ت˘˘ب ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا تت˘˘فأاو
ا˘هر˘سشنو تا˘عا˘سشإلا ة˘عا˘ن˘˘سص
ن˘م كلذ ي˘ف ا˘˘م˘˘ل ا˘˘ه˘˘لواد˘˘تو
رئا˘ب˘ك ن˘م د˘ع˘ي يذ˘لا بذ˘كلا
يبنلا لا˘ق ،ي˘سصا˘ع˘م˘لاو م˘ثإلا
ىفك» (ملسسو هيلع هللا ىلسص)
ام لكب ثدحي نأا ابذك ءرملاب
دبعلا نإا» اسضيأا لاقو ،«عمسس
طخسس ن˘م ة˘م˘ل˘كلا˘ب م˘ل˘كت˘ي˘ل
يوهي ،لاب اهل يقلي ل ،هللا
ن˘˘م ي˘˘هو «م˘˘ن˘˘ه˘˘ج ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ب
هللا هنم رذح يذلا فاجرألا
ه˘ت˘ن˘ي م˘ل ن˘ئ˘ل» ه˘لو˘ق˘ب ى˘لا˘ع˘ت
مهبولق يف نيذلاو نوقفانملا

ةنيدملا يف نوفجرملاو سضرم
كنورواجي ل مث مهب كنيرغنل
.«نينوعلم Óيلق لإا اهب

بجي» هنأا ةنجللا نايب دكأاو
ن˘م تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا ذ˘˘خؤو˘˘ت نأا

زوجي لو ةدكؤوملا اهرداسصم
ةهوبسشملا رداسصملا نم اهذخأا
لقن زوجي ل» امك ،«ىرخألا
نم دكأاتلا د˘ع˘ب لإا ة˘مو˘ل˘ع˘م˘لا

ة˘ه˘˘ج ن˘˘م ا˘˘هرود˘˘سص ة˘˘ح˘˘سص
ىلع اسصرح ةقوثوم ةسصتخم
را˘سشت˘نا ي˘ف ة˘م˘ها˘سسم˘لا مد˘˘ع
رد˘سصم˘˘لا دد˘˘سشو ،«ة˘˘عا˘˘سشإلا
ىلع لمعلا ةرورسض ىلع ،هتاذ
نيب نظلا نسسح يناعم ةعاسشإا
ة˘˘نأا˘˘م˘˘طو ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا دار˘˘˘فأا
ة˘م˘يز˘ع ة˘يو˘ق˘تو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
حور˘لا ز˘يز˘ع˘تو ة˘لود˘لا ناو˘عأا
. ةمأÓل ةيونعملا

نم نأا ىوتفلا ةنجل ىرتو
نم ىلع تقولا تابجاو بجوأا
يف سصاسصتخلا لهأا نم سسيل
فكيو تكسسي نأا وه ام ناديم
ام ربكأا نم وه لب ،هاذأاو هرسش
اذه يف عمتجملا ىلع قدسصتي
هل˘لا ى˘ل˘سص لا˘ق د˘قو ،فر˘ظ˘لا

ن˘ع ه˘لأا˘سس ن˘م˘ل م˘ل˘سسو ه˘ي˘ل˘ع
كنا˘سسل كي˘ل˘ع كل˘مأا» ةا˘ج˘ن˘˘لا

ى˘ل˘ع كباو كت˘˘ي˘˘ب كع˘˘سسي˘˘لو
ن˘م» ا˘سضيأا لا˘قو ،«كت˘ئ˘ي˘ط˘˘خ
رخآلا مويلاو هللاب نمؤوي ناك
.«تمسصيل وأا اريخ لقيلف

ـه.دإوج

˘˘˘مو˘˘˘سسر˘˘˘م˘˘˘لا سصن ا˘˘˘م˘˘˘˘ك
يف ءاج ام˘ل ا˘ق˘فو ‐ي˘سسا˘ئر˘لا
‐ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا ة˘سسا˘ئر˘ل نا˘ي˘ب

ةبوقعلل يئزج سضيفخت ىلع
ىقبت ام ناك اذإا ارهسش81 ـب
81 ن˘ع د˘يز˘ي ة˘بو˘ق˘˘ع˘˘لا ن˘˘م
ىلع ةنسس02 يواسسيو ارهسش
ةد˘˘م نأا ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘سشم ،ل˘˘˘قألا
يلكلا وأا يئزجلا سضيفختلا
ارهسش42 ىلإا عفرت ةبوقعلل
موكحملا نيسسوبحملا ةدئافل

وأا يواسسي نيذلا ايئاهن مهيلع
دنع ةنسس06 نع مهنسس ديزي
امك ،موسسرملا ءاسضمإا خيرات
تاءارجإا ّنأا ،هتاذ ردسصلا زربأا
سصاخ˘سشألا ل˘م˘سشت ل و˘ف˘ع˘لا
تاهجلا مهيلع تمكح نيذلا
ام˘ك ،ة˘ير˘كسسع˘لا ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا
سصا˘˘˘خ˘˘˘˘سشألا ى˘˘˘˘ن˘˘˘˘ث˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسي
اياسضق يف مهي˘ل˘ع مو˘كح˘م˘لا
با˘˘˘هرإلا م˘˘˘ئار˘˘˘˘ج با˘˘˘˘كترإا

ليتقتلاو سسسسجتلاو ةنايخلاو
تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا˘˘ب ةر˘˘جا˘˘ت˘˘م˘˘˘لاو
لو˘˘سصألا ل˘˘ت˘˘قو بور˘˘ه˘˘˘لاو
تايانجو ح˘ن˘جو ،م˘ي˘م˘سست˘لاو
وأا عم ءايحلاب لخملا لعفلا
ر˘سصا˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع ف˘˘ن˘˘ع ر˘˘ي˘˘غ˘˘ب

ديدبتلا مئارجو ،باسصتغإلاو
لاو˘مألا سسÓ˘ت˘خاو يد˘م˘ع˘˘لا
مئار˘ج ل˘ك ا˘مو˘م˘عو ،ة˘ما˘ع˘لا
يف اهيلع سصوسصنملا داسسفلا
قلعتملا10‐60 نو˘نا˘˘ق˘˘لا
دا˘˘˘سسف˘˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘يا˘˘˘˘قو˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
لاومألا سضييبتو ،هتحفاكمو
،بير˘ه˘ت˘لاو دو˘ق˘ن˘لا ر˘˘يوز˘˘تو
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م˘˘لاو

نيسصاخلا ميظنتلاو عيرسشتلاب
سسوؤور ة˘˘كر˘˘˘حو فر˘˘˘سصلا˘˘˘ب
.لاومألا

سسيئر رمأا ىرخأا ةهج نم
،دوج˘ل˘ب لا˘م˘ك ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

تاعام˘ج˘لاو ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ر˘يزو
،م˘ي˘ل˘قإلا ة˘ئ˘ي˘ه˘تو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لا
ةفاظنلا لامعل ةحنم فرسصب
فلآا5 اهتم˘ي˘ق ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لاو

سسرام حتافلا نم ةيادب ،رانيد
ءاهت˘نا ة˘يا˘غ ى˘لإا ي˘سضق˘ن˘م˘لا
يت˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسلا ر˘ي˘باد˘ت˘لا
ة˘ه˘جاو˘م˘ل ،ة˘˘لود˘˘لا ا˘˘ه˘˘تر˘˘قأا
،«ا˘˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘˘ك» سسور˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ف
ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ئر تح˘˘˘˘˘˘˘˘˘سضوأاو
ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ،ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا
ي˘˘تأا˘˘ي رار˘˘ق˘˘لا اذ˘˘˘ه نأا ،سسمأا
تاءار˘˘˘جإÓ˘˘˘˘ل لا˘˘˘˘م˘˘˘˘كت˘˘˘˘سسا
تا˘ئ˘ف˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘يز˘ي˘ف˘ح˘ت˘لا
راسشتنا ةح˘فا˘كم˘ل ةر˘خ˘سسم˘لا

.كاتفلا ءابولا اذه

ريهطتلإو ةفاظنلإ لامعل جد فلآإ5 ةميقب ةحنم فرشصب رمأإ

اضسوبحم7305 ةدئافل اوفع رقي نوبت شسيئرلا

ر.نوراه

اشسوبحم7305 ةدئافل وفعلاب يشضقي يشسائر موشسرم ىلع ،نوبت ديجملإ دبع ،ةيروهمجلإ صسيئر صسمأإ عقو
مهتبوقع نم ىقبت ام وأإ يواشسي نيذلإ كلذكو ،لقأإ وأإ إرهشش21 مهتبوقع نم ىقبت ام وأإ مهتبوقع يواشست نيذلإ

.لقأإ وأإ إرهشش81

رئابكلإ نم اهتفنشصو ةعاششإلإ رششنو ةعانشص ميرحتب تتفأإ

ةيبطلا كلضسألل زيجت ىوتفلا ةنجل
مميت ’و ءوضضو ريغب ةلضصلا ةينمأ’او

يراجلإ ليرفأإ91 ةياغ ىلإإ ةلودلإ اهترقأإ يتلإ «انوروك» نم ةياقولإ ريبإدت لك ديدمت

ةديدج تاي’و4 ىلإا يئزجلا رجحلا عيضسوت
صسوريفلإ اياحشض ددع

تلاحلإو85 ىلإإ عفتري
748 ىلإإ زفقت ةدكؤوملإ
ةدــيدج ةافو ةلاح41

رئازجلا يف «انوروك» ـب
قطانلإ ،رإروف لامج نلعأإ

ةعباتمو دشصر ةنجلل يمشسرلإ
ليجشست نع ،«انوروك» صسوريف
ءإرج ةديدج ةافو ةلاح41
ـلإ للخ صسوريفلاب ةباشصإلإ

عفتريل ،ةريخألإ ةعاشس42
85 ىلإإ يلامجإلإ تايفولإ ددع

هلجشست يموي مقر ىلعأإ وهو ،
راششتنإ ةيإدب ذنم رئإزجلإ
عفترإ امك ،دلبلإ يف ءابولإ

ةدكؤوملإ تاباشصإلإ ددع
لشصيل تفل لكششب صسوريفلاب
ليجشست دعب ،ةلاح748 ىلإإ

 .ةديدج ةباشصإإ131
ةديدجلإ تايفولإ تلجشسو

5) ةمشصاعلإ رئإزجلإ نم لكب
ةلاح و ،(3) ةديلبلإ ،(تلاح
تايلو نم لكب ةدحإو

،نإزيلغ ،يقإوبلإ مأإ ،ةيإدرغ
نيعو ،وزو يزيت ،ةيدملإ

صسفن بشسح ،تنششوميت
نأإ زربأإ يذلإ ،ثدحتملإ
ةدكؤوملإ748 تلاحلإ

امأإ ،ةيلو93 ربع ةدجإوتم
ةيلامجإلإ ةافولإ تلاح
.ةيلو91 ربع تلجشسف

صصاخششألإ صصوشصخبو
راششأإ ،ءافششلل إولثامت نيذلإ
نأإ ىلإإ ،رإروف روشسيفوربلإ

.اشصخشش16 غلب مهددع
ح.نيدلإ رمق

ن˘ع ،دار˘ج ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع ،لوألا ر˘يزو˘لا ر˘˘ب˘˘ع
عاطقلا يبسستنم ي˘نا˘ف˘تو تا˘ي˘ح˘سضت˘ل هر˘يد˘ق˘ت
اذ˘ه لÓ˘خ ،ي˘ب˘ط˘لا م˘ه˘ب˘جاو ءادأا ي˘ف ،ي˘ح˘سصلا
ه˘ب ر˘م˘ت يذ˘لا ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسإلا ي˘ح˘˘سصلا فر˘˘ظ˘˘لا
يسشفت ببسسب ملاعلا لود لج رارغ ىلع رئازجلا
هباسسح يف ،دارج رسشنو اذه.«انوروك» سسوريف
ة˘ق˘فر ه˘ل ةرو˘سص ،«ر˘˘ت˘˘يو˘˘ت» ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا
روسسيفورب˘لاو ،ةد˘ي˘ع ن˘ب ة˘سسي˘نأا رو˘سسي˘فور˘ب˘لا

ةجلاعمل ةديدجلا ةحلسصملا يف ،دماحوب حبار
«نوناف زنارف» ىفسشتسسمب «91 ديفوك» تلاح
و م˘كتا˘ي˘ح˘سضت م˘كل رد˘قأا» بت˘كو ،ةد˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لا˘˘ب
ىلإا مكفوقوو ،يبطلا مكبجاو ءادأا يف مكينافت

فاسضأاو ،«ءادلا اذهب نيباسصملا مكناوخإا بناج
ارخُذ م˘كا˘ق˘بأاو ،م˘كلا˘ث˘مأاو م˘ت˘نأا ه˘ل˘لا م˘كظ˘ف˘ح»
.«رئازجلل

ح.نيدلإ رمق

«انوروك» ـب نيباشصملإ مهنإوخإإ بناج ىلإإ مهفوقو ىلع ىنثأإ

 مكتايحضضت مكل ردقأا»:شضيبأ’ا ششيجلا ابطاخم دارج
«يبطلا مكبجاو ءادأا يف مكينافتو



ي˘ت˘لا د˘ي˘م˘سسلا ر˘ي˘˘باو˘˘ط د˘˘ع˘˘ب
ن˘م ار˘خؤو˘م ثد˘ح˘˘لا تع˘˘ن˘˘سص
،ةنيسشمو ةيزخم رهاظم لÓخ
راجسشلاو عفاد˘ت˘لا ي˘ف تل˘ث˘م˘ت
ل˘ج˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م ن˘ي˘ب ي˘ماد˘˘لا
د˘ق رود˘لا نأا ود˘ب˘ي ،تا˘يلو˘˘لا

،دوقولا ريباوط ىلع مويلا ناح
ر˘ج˘ح˘لا ة˘˘عا˘˘سشإا تع˘˘فد ثي˘˘ح
مايألا يف ترسشتنا يتلا يلكلا
لسصاوتلا عقاوم ىلع ةريخألا
،ميسشهلا يف رانلاك يعامتجلا
ى˘˘لإا تا˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘˘لا با˘˘˘ح˘˘˘سصأا
،نيزنبلا تاطحم ىلع تفاهتلا
Óما˘سش ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ر˘ج˘ح˘لا˘ف
ه˘ناو˘ن˘ع ى˘ق˘ب˘ي ا˘ي˘ئز˘ج وأا نا˘˘ك
ةلا˘ح˘م ل زر˘ف˘ت ي˘ت˘لا ة˘ف˘ه˘ل˘لا

بيهر لكسشب م˘ها˘سست ر˘ي˘باو˘ط
سسور˘ي˘ف ىود˘˘ع را˘˘سشت˘˘نا ي˘˘ف
.«انوروك»
تايلو فلتخ˘م˘ب نو˘ن˘طاو˘م˘لا
تا˘ن˘ي˘م˘ط˘ت او˘ل˘ها˘ج˘ت ،ن˘طو˘لا
نم دعبتسسا يتلا ،نوبت سسيئرلا

ىلإا ءو˘ج˘ل˘لا ة˘ي˘نا˘كمإا ا˘ه˘لÓ˘خ
تقو˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘ل˘˘كلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘˘لا
ديكأاتب اولا˘ب˘ي م˘ل ا˘م˘ك ،ن˘هار˘لا

،ةقاطلا ر˘يزو ،با˘قر˘ع د˘م˘ح˘م
،دوقولا يف ةردنل دوجو ل هنأاب
متي نل نيز˘ن˘ب˘لا تا˘ط˘ح˘م نأاو
بيرغ لكسشب اوتفاهتو ،اهقلغ
تا˘ط˘ح˘م ى˘ل˘ع رر˘ب˘˘م ر˘˘ي˘˘غو
،ةمسصاعلا يف ةسصاخ نيزنبلا

طا˘˘ي˘˘ت˘˘حلا» م˘˘ه˘˘لا˘˘ح نا˘˘سسلو
راسشأا مهبلغأا نأا مكحب ،«بجاو
سسوريف يسشفت رارمتسسا ّنأا ىلإا
هذ˘ه˘˘ب ا˘˘ندÓ˘˘ب ي˘˘ف «ا˘˘نورو˘˘ك»
ة˘˘لا˘˘ح˘˘م ل ع˘˘فد˘˘ي ،ةر˘˘ي˘˘˘تو˘˘˘لا
ىلإا دÓبلا يف ايلعلا تاطلسسلا
.يلكلا رجحلا رايخ ىلإا ءوجللا

«لاطفن» تانوزخم
لشصت ةبشسنب ةئلتمم

ةئاملاب08 ىلإإ
ريزو ،باقرع دمحم لاقو اذه
ةرثكب رفوتم دوقولا نأا ،ةقاطلا

ة˘ئ˘ل˘ت˘م˘م «لا˘ط˘ف˘˘ن» نزا˘˘خ˘˘مو
،ةئاملاب08 ىلإا لسصت بسسنب
ة˘ي˘ف˘ح˘˘سص ةود˘˘ن ي˘˘ف فا˘˘سضأاو
ةرازو ر˘˘ق˘˘م˘˘ب سسمأا ا˘˘ه˘˘ط˘˘˘سشن

تاءار˘˘˘جإلا لو˘˘˘ح ،ة˘˘˘قا˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا
،«انوروك» ةهجاوم˘ل ةذ˘خ˘ت˘م˘لا
تد˘هو˘سش ي˘ت˘لا ر˘ي˘باو˘˘ط˘˘لا نأا
تامد˘خ˘لا تا˘ط˘ح˘م ي˘ف سسمأا
ىلع رثؤوت ةمسصاع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب

هنأاب دكأاو ،ني˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘ح˘سص
ن˘م ة˘ط˘ح˘م يأا ق˘ل˘غ م˘ت˘˘ي ن˘˘ل
ىوتسسم ىلع دوقولا تاطحم
ا˘م و˘هو ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
اهل نايب ي˘ف ه˘ح˘لا˘سصم ه˘تد˘كأا

نأا ه˘ي˘ف تزر˘˘بأا ،سسمأا حا˘˘ب˘˘سص
ى˘ق˘ب˘˘ت˘˘سس دو˘˘قو˘˘لا تا˘˘ط˘˘ح˘˘م
ىلع ،نينطاوملا مامأا ةحوتفم
˘ما˘˘يأا ة˘˘ل˘˘ي˘˘طو ة˘˘عا˘˘سسلا راد˘˘م
تايلو فلتخم ربع عوبسسألا
رابخألا كلذ˘ب ة˘بذ˘كم ،ن˘طو˘لا
لسصاوتلا عقاوم ربع ةلوادتملا

ق˘ل˘غ سصو˘سصخ˘ب ي˘عا˘م˘ت˘جلا
يسشفت ر˘ثإا ن˘يز˘ن˘ب˘لا تا˘ط˘ح˘م
ىلإا ةريسشم ،«انوروك» سسوريف
ي˘ف ةر˘فو˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘ي˘˘م˘˘كلا نأا

تاطح˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج تا˘نوز˘خ˘م
تا˘˘ي˘˘جا˘˘ح ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘فا˘˘ك
تايلو عيمج يف نينطاوملا
ردسصملا يف تدروأاو ،نطولا
ه˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع تع˘˘˘ل˘˘˘طا يذ˘˘˘لا ه˘˘˘تاذ
تا˘˘˘نوز˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘˘لا» ،«مÓ˘˘˘˘سسلا»
يف لاطفن ةكرسش ىدل ةحاتملا

رثكأاب ةئلتمم ،دوقولا تاطحم
03 ـلا خيراتب ةئاملاب57 نم
.«0202 سسرام

نم أإربتت ةراجتلإ ةرإزو
نيزنبلإ تاطحم قلغ ةميلعت
،ةراجتلا ةرازو تفن اهتهج نم
ق˘˘˘ل˘˘˘غ˘˘˘ب رار˘˘˘ق يأا ا˘˘˘هراد˘˘˘سصإا

ءار˘˘جإا˘˘ك دو˘˘قو˘˘لا تا˘˘˘ط˘˘˘ح˘˘˘م
را˘˘سشت˘˘نا يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل يزار˘˘˘ت˘˘˘حا
تدروأاو «ا˘˘نورو˘˘ك» سسور˘˘ي˘˘ف
زو˘˘ح˘˘ت سسمأا ا˘˘ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘˘ب ي˘˘˘ف
،ه˘ن˘م ة˘خ˘سسن ى˘ل˘˘ع «مÓ˘˘سسلا»
ا˘ي˘ف˘ن ةرا˘ج˘ت˘لا ةرازو ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت»
رداسص رارق يأا رودسص اعطاق
تاطحم قلغب اهحلاسصم نع
سضعب هلوادتت يذلاو ،دوقولا
تا˘˘سصن˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع تا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا
.«يعامتجلا لسصاوتلا

ثدحلا4 8072ددعلإ ^1441 نابعشش80ـل قفإوملإ0202 ليرفأإ20صسيمخلإ

watan@essalamonline.com

ةقاطلإ ةرإزو تانيمطت مغر نيزنبلإ تاطحم ىلع تابكرملإ باحشصأإ تفاهت ءإرو لماكلإ رجحلإ ةعاششإإ

! ..دوقولا ريباوط يف نويرئازجلا .. ديمضسلا دعب
«تاطحملا قلغ متي نلو نيزنبلا يف ةردن دجوت ’» : باقرع ^

ر.نوراه

قباشس يأإ نودو ،ئجافم لكششب ةريخألإ ةعاشس84 ـلإ للخ ،نطولإ تايلو ديدعبو ةمشصاعلإ يف تابكرملإ باحشصأإ دششتحإإ
يتلإ ،ةقاطلإ ةرإزو تانيمطت مغر ،ةلوهجم ىقبت بابشسأل ةمخشض ريبإوط لكشش ام نيزنبلإ تاطحم لخإدم دنع،رإذنإإ

.تاطحملإ قلغ مدع تدكأإو ،ةردن دوجو تفن

اهنفد وأإ اهقرح يدافتل
ريغ يف ةقئل ريغ ةقيرطب

نيملشسملإ رباقم

لقنل شصخري لقنلا ريزو
يف نييرئازجلا نيماثج

رئازجلا وحن نحضشلا تارئاط
لقنلإ ريزو ،يلايشش قوراف صصخر
ةكرششل ،ةيمومعلإ لاغششألإو
،ةيرئإزجلإ ةيوجلإ طوطخلإ

يف ،نييرئإزجلإ نيماثج لقنب
نم رئإزجلإ وحن نحششلإ تإرئاط
وأإ اهقرح يدافتل ،ملاعلإ لود لك
يف ةقئل ريغ ةقيرطب اهنفد

ءانثتشساب نيملشسملإ رباقم ريغ
نيذلإ ،«انوروك» ءابوب نيفوتملإ

ةلود نم ةرئاطلإ ربع مهلقن عنمي
ةنيدم يف مهنفد متيو ىرخأل
.مهتافو
بئانلإ ،حإدملب نيدلإ رون حشضوأإ

،ةعبإرلإ ةقطنملاب ةيلاجلإ نع
هتحفشص ىلع صسمأإ هل روششنم يف
نأإ ،«كوبشسيافلإ» يف ةيمشسرلإ
لقنل تاميلعتلإ ىدشسأإ دق ،ريزولإ

يف جراخلاب نيفوتملإ نيماثج
نم رئإزجلإ وحن نحششلإ تإرئاط
عونلإ إذه اهب يتلإ ملاعلإ لود لك
مجحلإ نم تإرئاطب تلحرلإ نم
،TA تإرئاط صسيلو ريبكلإ

انوروكلإ ءابوب نيفوتملإ ءانثتشساب
ةرئاطلإ ربع مهلقن عنمي نيذلإ

يف مهنفد متيو ىرخأل ةلود نم
لك حإدملب اعدو ،مهتافو ةنيدم
جراخلاب يفوتم صصخشش هيدل نم
ءإرششو زجحل انوروكلإ ءابو ريغب
نم عونلإ إذه يف ةركذتلإ
نود رئإزجلإ وحن تإرئاطلإ

. قفإرم
يذلإ ،حإدملب اعد دق ناكو إذه
يبعششلإ صسلجملإ يف ةيلاجلإ لثمي
ابوروأإو اكيرمأاب ةميقملإ ،ينطولإ

ىلإإ ،يلايشش قوراف ،اشسنرف إدع
لقنب يشضقي رإرق ذاختاب ةردابملإ

نييرئإزجلإ اياعرلإ نيماثج
يف «انوروك» ءابوب نوفوتي نيذلإ

نتم ىلع ،اكيرمأإو ابوروأإ لود
ايدافت ،عئاشضبلإ لقن تإرئاط

.مهقرحل
 ز.لامج

ةحا˘ي˘سس ة˘قد˘ن˘ف ع˘م˘ج˘م عر˘سشي
نم ةيادب ،ة˘ي˘ند˘ع˘م تا˘ما˘م˘حو
ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ،سسي˘م˘خ˘لا مو˘˘ي˘˘لا
ر˘ج˘ح˘ل˘ل ن˘ي˘ع˘سضا˘خ˘لا ح˘ير˘سست
غ˘لا˘ب˘لاو ،قدا˘ن˘ف˘لا˘˘ب ي˘˘ح˘˘سصلا

.اسصخسش3264 مهددع
ة˘حا˘ي˘سس ة˘قد˘ن˘˘ف ع˘˘م˘˘ج˘˘م د˘˘كأا

ةيلمع نأا ،ة˘ي˘ند˘ع˘م تا˘ما˘م˘حو
ر˘ج˘ح˘ل˘ل ن˘ي˘ع˘سضا˘خ˘لا ح˘ير˘سست
نم ةيادب ق˘ل˘ط˘ن˘ت˘سس ،ي˘ح˘سصلا
راد˘م ى˘ل˘عو ،سسي˘م˘خ˘لا مو˘ي˘˘لا
ىلإا اريسشم ،ةيلاتتم مايأا ةثÓث
يحسصلا رجحلل نيعسضاخلا نأا
ليبق جراخلاب او˘نا˘ك قدا˘ن˘ف˘لا˘ب
.رئازجلا وحن مهئÓجإا

هتح˘ف˘سص ر˘ب˘ع ع˘م˘ج˘م˘لا ر˘كذو
يعامت˘جلا ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م˘ب
دد˘˘˘ع نأا ،سسمأا ،«كو˘˘˘ب˘˘˘سسيا˘˘˘ف»
3264 غلب حيرسستلاب نيينعملا
ر˘ج˘ح˘لا تح˘ت او˘نا˘ك ا˘˘سصخ˘˘سش
تلاح01 نأا افيسضم ،يحسصلا
ا˘˘ه˘˘ت˘˘با˘˘سصإا تا˘˘ب˘˘ثإا م˘˘ت ط˘˘ق˘˘ف
نم8 اسضيأاو ،انوروك سسوريفب
لثامت ةباسصإا تلاح01 نيب
نيتلاح نأاو ،ءافسشلل اهباحسصأا
نولازي ام نيباسصملا نم طقف

ترسشاب.جÓعل˘ل نو˘ع˘سضخ˘ي
،نارهوب ةيمو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
ع˘فر˘ب ة˘ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا تاءار˘˘جإلا
ن˘م ءاد˘ت˘با ،ي˘ح˘سصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا
ةدجاوتملا تÓئاعلا ىلع ،مويلا
اذ˘كو ،تا˘ي˘˘سسلد˘˘نلا بكر˘˘م˘˘ب
ةرايسس472 ميلسستل ريسضحتلا
رئازجلا» ةرخاب نتم ىلع تيقب
ر˘ج˘ح˘لا ةد˘م ءا˘ه˘ت˘نا د˘˘ع˘˘ب ، «2
نأا املع ،اموي41 ـب ةددحملا

81 ي˘ف نا˘ك ةر˘خا˘ب˘˘لا لو˘˘سصو
لقن مت˘ي˘سسو ،ي˘سضا˘م˘لا سسرا˘م
ءانيم ةياغل بكرملا نم باكرلا

تÓ˘فا˘˘ح ن˘˘ت˘˘م ى˘˘ل˘˘ع نار˘˘هو
تيقب يتلا مهسضارغأا مÓتسسل
ي˘˘ت˘˘لا ،ةر˘˘خا˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ق˘˘لا˘˘˘ع
ميقعت تايل˘م˘ع ةد˘ع˘ل تع˘سضخ
» ءا˘˘˘˘بو ي˘˘˘˘سشف˘˘˘˘ت يدا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل

ر˘˘˘˘˘˘˘˘مألا سسف˘˘˘˘˘˘˘˘˘نو «91ديفوك
ي˘˘فو.تارا˘˘ي˘˘سسل˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب
حا˘˘ب˘˘سص ،ردا˘˘غ ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘سسلا
نم يداولاب انطاوم091 ،سسمأا
رجحلل نيزكر˘م˘ب003 ل˘˘سصأا
نأا د˘˘ع˘˘ب ن˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘سس ي˘˘ح˘˘سصلا
تحت ا˘مو˘ي41 ةر˘ت˘˘ف او˘˘سضمأا

ىلع رهظت ملو ةيبطلا ةبقارملا
ةباسصإÓل سضارعأا يأا مهنم يأا
عسضو م˘تو ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب
مهتيبلاغو ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ءلؤو˘ه
ر˘ج˘ح˘لا ي˘ف ،فو˘˘سس يداو ن˘˘م
«يناجيتلا» يقدنف يف يحسصلا

عاطقلل ني˘ع˘با˘ت˘لا «ي˘م˘ل˘ع˘لا»و
مهلوخد دنع ةرسشابم ،سصاخلا
بلاطلا ربعم نم يداولا ةيلول
نم نيمداق ،يدودحلا يبرعلا
ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف او˘˘نا˘˘˘ك ي˘˘˘ت˘˘˘لا سسنو˘˘˘ت

،ة˘يرا˘ج˘تو ة˘ي˘جÓ˘˘ع سضار˘˘غأل
نم سضعبلا نأا امك ،ةيحايسسو
مهيلاهأل ن˘يد˘ئا˘ع ن˘ي˘بر˘ت˘غ˘م˘لا
ربع اسسنرف نم ،فوسس يداوب
ريسشتو.ي˘سسنو˘ت˘لا بار˘˘ت˘˘لا

وحن كانه لازام هنأاب ،رداسصم
رجح˘لا ي˘ف ر˘خآا ا˘ن˘طاو˘م011
«سسو˘˘ل» قد˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘ب ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا
نم مه˘تدو˘ع بق˘ع ،ي˘مو˘م˘ع˘لا
مل ثيح بابسسألا سسفنل سسنوت
ةبقار˘م˘لا ةر˘ت˘ف د˘ع˘ب ل˘م˘كت˘سست
ة˘يا˘˘قو˘˘ل˘˘ل ة˘˘مزÓ˘˘لا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
.ةيحسصلا

ز.لامج

ةيلاتتم مايأإ3 للخ متت ةيلمعلإ

مويلا نم ةيادب قدانفلاب يحضصلا رجحلل نيعضضاخلا حيرضست يف عورضشلا

،ديزو˘ب ن˘ب نا˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع ف˘سشك
رخآا هسضرع لÓخ ،ةحسصلا ريزو
ا˘نورو˘ك ءا˘بو رو˘ط˘ت تاد˘ج˘ت˘سسم
هنأا ،ينطولا ي˘ب˘ع˘سشلا سسل˘ج˘م˘لا˘ب
وريطانوب طول روتكد˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘سسا
،ةرازولا رقمب سصاخلا هبتكم يف
نأاب هل لاق ،ريخألا اذه نأاب افيسضم
.انوروك سسوريف دسض احاقل كلمي
حوتفم ءاقل لÓخ ،ريزولا حسضوأا

نأاب ،ناملربلا باون عم سسمأا هعمج
اودكأا ءابطأا دوجوب هربخأا وريطانوب
،ا˘نورو˘ك د˘سض حا˘ق˘ل˘لا ة˘عا˘ج˘ن ه˘ل
ر˘ي˘خألا ن˘م بل˘ط ه˘نأا ى˘لإا ار˘ي˘سشم
لجأا نم ،روتسساب دهعم ىلإا هجوتلا
،ه˘ئاود ن˘ع ل˘ما˘ك ف˘˘ل˘˘م م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا ه˘ت˘ب˘ي˘كر˘˘ت ة˘˘فر˘˘ع˘˘م˘˘ل
،ديدج هنأاو ة˘سصا˘خ ة˘ي˘ئا˘ي˘م˘ي˘كلاو
ل ،وريطانوبل تلق  »:ريزولا عباتو
رسشبلا ىلع ءاودلا ةبرجت اننكمي
بجي ،تافعاسضم ةفاخم ةرسشابم
هتبرجت م˘ث لوأا ه˘ت˘ب˘ي˘كر˘ت ة˘فر˘ع˘م
01 نع لقت ل ةدمل ،ناويحلا ىلع
،«ة˘ي˘ب˘نا˘ج˘لا هرا˘ثآا ىر˘ن ى˘ت˘ح ما˘˘يأا

ىلع دري مل وريطانوب نأا افيسضم
.ةعاسسلا دحل هتاحرتقم
،ديزوب نب نامحرلا دبع نلعأاو اذه
فاك ددع ىلع رفوتت ل رئازجلا نأا

،«tset» ا˘˘نورو˘˘ك ف˘˘˘سشاو˘˘˘ك ن˘˘˘م
ىلع سضورف˘م˘لا ط˘غ˘سضلا بب˘سسب
،اهعنسصت يت˘لا ة˘ي˘لود˘لا ر˘با˘خ˘م˘لا

ر˘ئاز˘ج˘لا» دد˘˘سصلا اذ˘˘ه ي˘˘ف لا˘˘قو
اهتابلط ةيبلت راظتنا ىلع ةربجم
ي˘ت˘لا ة˘ي˘لود˘لا ر˘با˘خ˘م˘لا ل˘ب˘ق ن˘م
ةحئاج ببسسب ابيهر اطغسض فرعت

نوربجم نحن» فدرأاو ،«انوروك
نأا افسشاك ،«عسضولا عم ملقأاتلا ىلع
«ويام» ،نيغابد ن˘ي˘م˘ل ى˘ف˘سشت˘سسم
ا˘˘سضيأاو ،يداو˘˘لا با˘˘ب˘˘ب ا˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘سس
،«ا˘سشا˘ب ى˘ف˘˘ط˘˘سصم» ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم
ل˘ي˘لا˘ح˘ت ءار˘˘جإا ي˘˘ف نا˘˘عر˘˘سشي˘˘سس
مو˘ي ن˘م ءاد˘ت˘با سسور˘ي˘ف˘لا ف˘سشك
تÓيدعت ءارجإا دعب ،مداقلا دحألا

ىقبي نكل ،تازيهجتلا سضعب ىلع
.امئاق فسشاوكلا لكسشم

لحلإ وه يحشصلإ رجحلإ
«انوروك» ىلع ءاشضقلل لوألإ
دبع ف˘سشك ،ل˘سصت˘م قا˘ي˘سس ي˘فو
ر˘˘خآا ن˘˘ع ،د˘˘يزو˘˘ب ن˘˘ب نا˘˘م˘˘حر˘˘لا

ا˘˘نورو˘˘ك ي˘˘سشف˘˘˘ت تاد˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘سسم
ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا نأا اد˘˘كؤو˘˘م ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘˘ب
ءاسضقلل لوألا لحلا وه يحسصلا

حر˘سصو.ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ى˘˘ل˘˘ع
رج˘ح˘لا تأاد˘ب ن˘ي˘سصلا نأا ،ر˘يزو˘لا
تسضق سسرام يفو يفناج02 يف
ةينيسصلا ةبرجتلا ىلإا جاتحن ،هيلع
ىلع ءاسضق˘ل˘ل ل˘مأا ا˘ن˘ي˘ط˘ع˘ي اذ˘هو

،ل˘ث˘م˘لا˘ب ا˘ن˘فر˘سصت اذا سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا
ر˘ج˘ح˘ل˘˘ل او˘˘ع˘˘سضخ نو˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘سصلا
،اوحجن اذهلو ي˘لز˘ن˘م˘لا ي˘ح˘سصلا

«انوروك» سسوريف »:Óئاق فاسضأاو
نم هعنمن نأا بجيو ةعرسسب لقنتي
يف لثمتت انوروك ةروطخ ،كلذ
اذ˘ه نأا اد˘كؤو˘م ،«ه˘ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت ة˘˘عر˘˘سس
ن˘˘م ةرو˘˘˘ط˘˘˘خ ل˘˘˘قأا سسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لا
.ةيمسسوملا ازنولفنلا

نوفرششي نوينيشصلإ ءابطألإ
ةيحشصلإ ةعباتملإ ىلع

رئإزجلاب مهاياعرل
ريزو ،ديزوب نب نمحرلا دبع دكأا
حÓ˘˘˘˘سصإاو نا˘˘˘˘كسسلاو ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا
ةينيسصلا ةثعبلا ّنأا ،تايفسشتسسملا
يف نيينهمو ءابطأا نم ةنوكتملا
ىلع فر˘سشت ي˘ب˘ط˘لا ه˘ب˘سش عا˘ط˘ق
ديزأا ةجلاعمو ةيحسصلا ة˘ع˘با˘ت˘م˘لا

.رئازجلاب ينيسص ةيعر فلآا7 نم
ة˘ث˘ع˘ب˘لا نأا˘ب د˘˘يزو˘˘ب ن˘˘ب ف˘˘سشكو
رئازجلل تلخد امل ةينيسصلا ةيبطلا

يف ةلثمم تادعاسسم اهعم تبلج
ةزهجأا01و تامامكلا نم فلآلا
لك نأا˘ب اد˘كؤو˘م ،ي˘عا˘ن˘سص سسف˘ن˘ت
ا˘ه˘ه˘ي˘جو˘ت م˘ت تاد˘عا˘˘سسم˘˘لا هذ˘˘ه
ى˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘ل˘˘ل
ا˘بذ˘كم ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ة˘يلو ىو˘˘ت˘˘سسم
نأا تجور يتلا رابخألا لك كلذب
ى˘˘لإا تب˘˘هذ تاد˘˘˘عا˘˘˘سسم˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
ن˘ي˘ع˘ب ير˘كسسع˘لا ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا
نوكت نأا ر˘يزو˘لا ى˘ف˘نو ،ة˘ج˘ع˘ن˘لا
فرسشت ةين˘ي˘سصلا ة˘ي˘ب˘ط˘لا ة˘ث˘ع˘ب˘لا

ن˘ي˘لوؤو˘˘سسم يأا ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
.نييرئازج

نيباشصملإ نم ةئاملاب02
صسفنتلإ ةزهجأل نوجاتحي
مهيلع رهظت ل ةئاملاب08و

صضإرعألإ
ريزو ،ديزوب نب نامحرلا دبع دكأا
نم طقف ةئملاب02 نأا ،ةحسصلا
نو˘جا˘ت˘ح˘ي ا˘نورو˘كب ن˘ي˘با˘سصم˘˘لا

5 برا˘ق˘ي ا˘مو ،سسف˘ن˘ت˘لا ةز˘ه˘˘جأل
.سشا˘ع˘نإÓ˘ل نو˘ع˘˘سضخ˘˘ي ة˘˘ئ˘˘م˘˘لا˘˘ب
ةريبك تايمك نأا ،ريزولا فاسضأاو
لخد˘ت˘سس ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘ما˘م˘كلا ن˘م
4 نيب ةدتمملا ةرتفلا يف رئازجلا

نأاب احسضو˘م ،يرا˘ج˘لا ل˘ير˘فأا5و
ي˘˘ف ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ةرو˘˘ط˘˘خ
نم ةئملاب08و ،ةعرسسب راسشتنلا
ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ر˘˘ه˘˘ظ˘˘ت ل تا˘˘˘با˘˘˘سصإلا
،ة˘ح˘سصلا ر˘يزو را˘سشأاو ،سضار˘عألا
ءاود ماد˘˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘سسا نأا ى˘˘˘˘˘˘˘˘لإا
ل˘˘˘خاد م˘˘˘ت˘˘˘ي «ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘كورو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ك»
.ةيبط ةبقارمبو تايفسشتسسملا

ز.لامج

«انوروك» فششإوك رفوت مدعب فرتعإإ
نواعتي نأا وريطانوب ىلع» :ةحضصلا ريزو

«نوناقلا راطإا يف روتضساب دهعم عم

ةيديدحلا ككسسلا ءانبل ةينيسصلا ةكرسشلا تعربت
«CCRC»،يعا˘ن˘ط˘سصا سسف˘ن˘ت زا˘ه˘ج001ـب
انوروك ءابو ىلع بلغتلا يف رئازجلا ةدعاسسمل
ة˘مو˘كح˘لا تل˘سسرأا نأا ق˘˘ب˘˘سس د˘˘قو اذ˘˘ه.د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
ابيبط31 ن˘م نو˘كت˘ي ا˘ي˘ب˘ط ا˘ق˘ير˘ف ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘سصلا

مقطألا نمسض نم ،نيسسرامم ءابطأا8و اسصسصختم
سسور˘ي˘ف ة˘ح˘فا˘كم ي˘ف تكرا˘سش ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا

،رئازجلل ةبهك تلسسرأا امك ،نيسصلا يف «انوروك»
ةفاسضإا ،سسوريفلا نع فسشاوكلاو سصحفلا ةزهجأا
تاراظنلاو تامامكلا رارغ ىلع ةيبط تادعم ىلإا
سشاعنإلا تازيهجت اذكو ةياقولا تلدبو ةيبطلا
.يبطلا

ز.لامج

 «انوروك» ءابو ىلع بلغتلإ يف اندلب اهتدعاشسمل
رئازجلل يعانطضصا شسفنت زاهج001ـب عربتت ةيديدحلا ككضسلا ءانبل ةينيضص ةكرضش

ر˘˘يزو ،ي˘˘ل˘˘ع تيآا تا˘˘˘حر˘˘˘ف د˘˘˘كأا
ةموكحلا نأا ،مجان˘م˘لاو ة˘عا˘ن˘سصلا
نامسض ىلإا فدهت تاءارجإاب تماق
نين˘طاو˘م˘ل˘ل ر˘م˘ت˘سسم˘لا ن˘يو˘م˘ت˘لا
هذ˘˘ه ا˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا داو˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
،ةنيرفلا ،ديمسسلا نم ،تاعمجملا
ة˘˘ع˘˘ن˘˘قألا ،تا˘˘ما˘˘م˘˘˘كلا ،ة˘˘˘يودألا

تا˘م˘ق˘ع˘م˘لاو ة˘ي˘قاو˘لا ة˘˘سسب˘˘لألاو
تيا تا˘حر˘ف لا˘قو.تار˘ه˘ط˘˘م˘˘لاو
سصرحت تاعمجملا نإا ،سسمأا ،يلع
ة˘ي˘سسي˘ئر˘لا ع˘ل˘سسلا بير˘˘ق˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
ة˘ح˘˘فا˘˘كم را˘˘طإا ي˘˘ف ن˘˘طاو˘˘م˘˘ل˘˘ل
فيدورغأا» نأا افيسضم ،ةبراسضملا
ديمسسلا ةدامب نيكلهتسسملا نومي
ايموي را˘ط˘ن˘ق000.76 لد˘ع˘م˘ب
عيمج حتف دعب ،ةر˘سشا˘ب˘م ة˘ق˘ير˘ط˘ب
ر˘˘يزو فا˘˘سضأاو ،«ع˘˘ي˘˘ب˘˘˘لا طا˘˘˘ق˘˘˘ن

ىلع لمعت ةموكحلا نأا ،ةعانسصلا
هذه يف ةبراسضملا ىلع ءاسضقلا
نم (ديمسسلا) ةيجيتارتسسإلا ةداملا

رسسكو ة˘ي˘عدر˘لا تاءار˘جإلا لÓ˘خ
ن˘يو˘م˘ت˘ل˘˘ل ءو˘˘ج˘˘ل˘˘لا˘˘ب را˘˘كت˘˘حلا
،ل˘سصت˘م قا˘ي˘سس ي˘˘فو.ر˘˘سشا˘˘ب˘˘م˘˘لا

ع˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘م نأا ،ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘سشك
ع˘ي˘ن˘سصت ي˘ف عر˘سش «سسكي˘˘ت˘˘ي˘˘ج»
تا˘ما˘م˘كلاو ة˘˘ع˘˘ن˘˘قألا ،ة˘˘سسب˘˘لألا
ةي˘ب˘ل˘ت˘ل ةر˘ي˘ب˘ك تا˘ي˘م˘كب ة˘ي˘قاو˘لا
ع˘م˘ج˘م نأا ا˘ف˘ي˘سضم ،تا˘جا˘ي˘ت˘حلا

جا˘ت˘نإا ي˘ف كلذ˘ك عر˘سش ،لاد˘˘ي˘˘سص
ةقاط˘ب تا˘م˘ق˘ع˘م˘لاو تار˘ه˘ط˘م˘لا

اسساسسأا ةهجوم ايموي رتل000.04
.تايفسشتسسملاو تارادإÓل

ز.لامج

ةحفاكم راطإإ يف رششابملإ نيومتلل ءوجللإ تررق
راكتحلإ رشسكو ةبراشضملإ

نيومتلا نامضضل تاءارجإا ذختت ةعانضصلا ةرازو
ةيضساضسأ’ا داوملاب نينطاوملل رمتضسملا



ةم˘كح˘م˘لا تاذ تنادأا ا˘م˘ك
تاونسس01 ـب را˘ي˘م˘ع ه˘˘ن˘˘بإا

ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غو ،اذ˘فا˘ن ا˘سسب˘ح
006) جد ن˘ي˘يÓ˘م6 اهرد˘ق
ـب قيفسش هنبإاو ،(ميتنسس نويلم
5و اذ˘فا˘ن ا˘سسب˘ح تاو˘ن˘˘سس8
005) ة˘˘مار˘˘غ جد ن˘˘ي˘˘˘يÓ˘˘˘م
،دارم هنبإاو ،(م˘ي˘ت˘ن˘سس نو˘ي˘ل˘م
اذفان اسسبح تاونسس7 ـب نيدأا

جد نييÓم5 اهردق ةمارغو
هتنبإا امأا ،(ميتنسس نويلم005)
3 ـب تن˘يدأا د˘˘ق˘˘ف ،زا˘˘ن˘˘ي˘˘ه˘˘سش
ةمارغ عم اذفان اسسبح تاونسس
005) جد ن˘ي˘يÓ˘م5 اهرد˘ق
تنيدأا اميف ،(م˘ي˘ت˘ن˘سس نو˘ي˘ل˘م
نيماعب ،ةميلسس ينانع هتجوز
ا˘هرد˘ق ة˘مار˘غو اذ˘فا˘ن ا˘سسب˘ح
نويلم001) جد نو˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م
.(ميتنسس

سسفن يف اسضيأا نيدأاو اذه
كلاملا دبع نم Óك ةيسضقلا
اقباسس ايلاو هتفسصب ،فايسضوب
اسسبح تاون˘سس3 ـب نار˘هو˘˘ل
ا˘هرد˘ق ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غو اذ˘فا˘ن

نويلم001) جد نو˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م
ينا˘غ˘لا د˘ب˘ع اذ˘كو ،(م˘ي˘ت˘ن˘سس
اقباسس اي˘لاو ه˘ت˘ف˘سصب ،نÓ˘عز
.ةمهتلا سسفنب نارهول

تم˘˘ت ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف
،ر˘ي˘بز نا˘ب˘سس ن˘ب ة˘نادإا ا˘˘سضيأا
ناسسملتل اقباسس ايلاو هتفسصب
،اذفا˘ن ا˘سسب˘ح تاو˘ن˘سس3 ـ˘˘ب

ايلاو هتفسصب ىسسوم يÓغو
تاونسس5 ـب ،ةزابيتل اقباسس
نويلمب ةمار˘غو اذ˘فا˘ن ا˘سسب˘ح
،(ميتنسس نو˘ي˘ل˘م001) جد
ر˘يد˘م˘لا ،ة˘ي˘م˘يا˘حر د˘م˘˘ح˘˘مو
ةيقرتلا ناويدل قباسسلا ماعلا

نيسسحب يراق˘ع˘لا ر˘ي˘ي˘سست˘لاو
اذفان اسسبح تاونسس3 ـب ،ياد

005 ا˘هرد˘ق ة˘ي˘لا˘م ة˘˘مار˘˘غو
.جد فلأا

ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا تسضق ا˘˘˘م˘˘˘ك
ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘كر˘˘سشلا م˘˘ير˘˘غ˘˘ت˘˘ب
23 ـب ل˘ما˘ه ة˘ل˘ئا˘ع ا˘ه˘كل˘م˘ت
عيمج ةرداسصم عم جد نويلم
تلو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو كÓ˘˘˘˘مألا
.ةزوجحملا

watan@essalamonline.com
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نطولا ربع راكتحلاو ضشغلاب ةقلعتم ةيشضق572 ةجلاعم بقع

للخ ةيئاذغلا داوملا يف ابراضضم372 فيقوت
ةريخأ’ا ةعاضس42 ـلا

كرد˘˘لا تاد˘˘˘حو تن˘˘˘كم˘˘˘ت
ةعاسس84 ـلا لÓخ ينطولا
572 ة˘ج˘لا˘ع˘م ن˘م ،ةر˘˘ي˘˘خألا
اسصخسش372 فيقوتو ةيسضق
ةر˘ها˘ظ ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم را˘˘طإا ي˘˘ف
سشغلاو ،راكتحلا ،ةبراسضملا
ةع˘سساو ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لا ي˘ف
فد˘˘ه˘˘ب كلذو ،كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘˘سسلا
تا˘˘˘كو˘˘˘ل˘˘˘˘سسلا ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا
نيلغتسسملل ةعسشبلا ةيمارجإلا
يف لثمتم˘لا ن˘هار˘لا فر˘ظ˘ل˘ل
.«انوروك» سسوريف يسشفت

تاد˘˘˘حو تز˘˘˘ج˘˘˘˘حو اذ˘˘˘˘ه
8942 سسمأا ،ينطولا كردلا

داوم˘لا ن˘م غ˘ل˘ك926و ا˘ن˘ط
نم غ˘ل˘ك5.231و ،ةيئاذ˘غ˘لا
ارتل671و ،ءاسضيبلا موحللا

لوأا مت اميف ،ةدئاملا تيز نم
غلك88و انط87 زجح سسمأا

74772 ،ةيئاذغلا داوملا نم
،ةد˘˘˘ئا˘˘˘م˘˘˘لا تيز ن˘˘˘م ار˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل
ها˘˘ي˘˘˘م ةرورا˘˘˘ق84582و
522 ن˘ع Ó˘˘سضف ،ة˘˘ي˘˘ند˘˘ع˘˘م
021و ،ل˘ي˘˘فا˘˘ج ءا˘˘م ةرورا˘˘ق
421 ،رطعم لولحم ةروراق
اذكو ،لئاسس نوباسص ةروراق
.ةفلتخم مهارم ةدحو35

نم ةماه تايمك زجح
ةهجوم ةفلتخم داوم

ىرخأاو ةبراشضملل
دÓبلا برغب ةدشساف
،ناز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘غ تا˘˘˘يلو˘˘˘ب م˘˘˘ت

،ر˘˘كسسع˘˘˘م ،تل˘˘˘ي˘˘˘سسم˘˘˘سسي˘˘˘ت
ةماه تايم˘ك ز˘ج˘ح ،ترا˘ي˘تو
ر˘ي˘غو ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘˘م˘˘لا ن˘˘م
ةهجوم تناك ءاوسس ةيئاذغلا
ةيلوبف ،ةدسساف وأا ةبراسضملل

رتل000.31 زجح مت نازيليغ
تنا˘˘˘ك ةد˘˘˘ئا˘˘˘م˘˘˘˘لا تيز ن˘˘˘˘م
ةيلمع يف ،ةبراسضملل ةهجوم
د˘ي˘ف˘ت تا˘مو˘ل˘ع˘م ر˘ثإا تءا˘˘ج
داومب ةلمحم ةنحاسش دوجوب

«سشيسشاو˘ع˘لا» راود˘ب ة˘ي˘ئاذ˘غ
متيل ،باطخ يديسس ةيدلب يف
مامأا ةنوكر˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا

ةلمحم هيف هبتسشملا نكسسم
رتل5 ةعسس اذ ولد886.2 ـب
نودو ةدئاملا تيز ةدام نم
ة˘˘ن˘˘حا˘˘سشلا بحا˘˘سص كÓ˘˘ت˘˘˘ما
م˘˘ت ثي˘˘ح ،ءار˘˘سشلا ةرو˘˘تا˘˘ف˘˘ل
د˘سض ي˘ئا˘˘سضق ف˘˘ل˘˘م زا˘˘ج˘˘نإا
.ينعملا

دارفأا زجح تل˘ي˘سسم˘سسي˘ت˘بو
،سسمأا لوأا ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا كرد˘˘˘لا

ةعسسب ميقعتلل ةروراق131.7
ة˘ه˘جو˘م تنا˘ك ل˘ل˘م001
،ة˘˘برا˘˘سضم˘˘˘لاو را˘˘˘كت˘˘˘حÓ˘˘˘ل
ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ة˘ل˘م˘˘ح˘˘م تنا˘˘كو
ى˘ل˘ع ا˘ه˘ف˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘ت ةرا˘˘ي˘˘سس
مقر ينطولا قيرطلا ىوتسسم
ني˘ب ط˘بار˘لا هر˘ط˘سش ي˘ف41
ة˘يلوو تل˘ي˘سسم˘سسي˘ت ة˘يد˘ل˘˘ب
قئاثو ة˘ب˘قار˘م د˘ع˘بو ،ترا˘ي˘ت

ه˘نأا˘ب ن˘ي˘ب˘ت ةرا˘ي˘سسلا بحا˘˘سص
ريغ ا˘يرا˘ج˘ت ا˘طا˘سشن سسرا˘م˘ي

ل˘ج˘سسلا ي˘ف د˘ي˘ق˘˘لا نود را˘˘ق
ه˘˘كÓ˘˘ت˘˘ما مد˘˘عو يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ة˘فا˘سضإلا˘ب ،ءار˘سشلا ةرو˘تا˘ف˘˘ل
يعان˘سص جو˘ت˘ن˘م د˘ي˘ل˘ق˘ت ى˘لإا

فلم ريرحت مت ثيح ،يلحم
.ينعملا دسض يئاسضق

رسصانع نكمت مهتهج نم
ق˘ي˘سس ةر˘˘ئاد ن˘˘مأل ة˘˘طر˘˘سشلا
،سسمأا لوأا ،ر˘كسسع˘˘م ة˘˘يلو˘˘ب
غلك25و ريطانق5 زجح نم
ر˘ي˘غ ءا˘سضي˘ب˘لا مو˘ح˘˘ل˘˘لا ن˘˘م
تناك ،كÓه˘ت˘سسÓ˘ل ة˘ح˘لا˘سص
مت ةبكرم نتم ى˘ل˘ع ة˘ل˘م˘ح˘م
زجاح ىوتسسم ىلع اهفيقوت
ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘مأا
لخدملاب ةيئاسضق˘لا ة˘طر˘سشل˘ل
هيلعو ،قيسس ةنيدمل يقرسشلا
بحا˘˘˘˘˘سص ل˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت م˘˘˘˘˘˘ت
.ةلادعلا ىلع تازوجحملا

ناو˘˘˘عأا ما˘˘˘ق ترا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘بو
،ةد˘نر˘ف˘ب ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ي˘˘سشت˘˘ف˘˘م
كردلا حلاسصم عم قيسسنتلاب
08 ز˘ج˘ح˘ب ار˘خؤو˘م ،ي˘ن˘طو˘لا
ن˘ي˘ل˘لا ح˘م˘ق˘˘لا ن˘˘م ارا˘˘ط˘˘ن˘˘ق
ة˘˘˘برا˘˘˘سضم˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘جو˘˘˘˘م
ارخؤوم نكمت امك ،راكتحلاو
اسضيأا ة˘ي˘سشت˘ف˘م˘لا تاذ ناو˘عأا

نم ارا˘ط˘ن˘ق42 ز˘˘ج˘˘ح ن˘˘م
نم را˘ط˘ن˘ق5.2و ،ل˘باو˘ت˘لا

ةدسساف (سسرغلا) رمتلا نوجعم
كÓه˘ت˘سسÓ˘ل ة˘ح˘لا˘سص ر˘ي˘غو
ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘˘م˘˘لا د˘˘حأا˘˘ب
.ةدنرفب

يوارمع ماششه

سشي˘ج˘ل˘ل زرا˘˘ف˘˘م تن˘˘كم˘˘ت
لÓ˘˘خ ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا

فلتخ˘م˘ب ة˘قر˘ف˘ت˘م تا˘ي˘ل˘م˘ع
ءا˘سضق˘لا ن˘م ،ن˘˘طو˘˘لا عو˘˘بر
3 ف˘˘ي˘˘قو˘˘تو ي˘˘با˘˘هرإا ى˘˘ل˘˘ع
تا˘عا˘م˘ج˘ل˘˘ل م˘˘عد ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع
ريمدتو فسشك عم ،ةيباهرإلا

92و ،با˘هرإÓ˘ل أا˘˘ب˘˘خ˘˘م93
.عنسصلا ةيديلقت ةلبنق

عا˘˘˘˘فد˘˘˘˘˘لا ةرازو تف˘˘˘˘˘سشك
ة˘˘ل˘˘ي˘˘سصح˘˘لا ن˘˘ع ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ينطولا سشيجلل ة˘ي˘تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
سسرام ره˘سش لÓ˘خ ،ي˘ب˘ع˘سشلا
عاجرتسسإا تدكأاو ،يسضقنملا

لبانق3 ،ديسص ة˘ي˘قد˘ن˘ب61
.ةيديلقت

ة˘˘يا˘˘م˘˘ح سصخ˘˘ي ا˘˘˘م ي˘˘˘فو
را˘ج˘تإلا ة˘ح˘فا˘كمو دود˘˘ح˘˘لا
ة˘˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لاو تارد˘˘خ˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
رجات85 فيقوت مت ،ةمظنملا

اراطنق15 زجحو ،تاردخم
،ج˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا ف˘˘˘ي˘˘˘˘كلا ن˘˘˘˘م
.اسسولهم اسصرق410411و

فيقوت مت ،ىرخأا ةهج نم
نم يعرسش ريغ ارجاهم643
طابحإاو ،ةف˘ل˘ت˘خ˘م تا˘ي˘سسن˘ج
.اسصخسش61 «ةقرح» ةلواحم

ة˘˘˘ل˘˘˘سص يذ قا˘˘˘ي˘˘˘سس ي˘˘˘فو
،سسمأا لوأا تر˘˘˘مدو تف˘˘˘˘سشك
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل زرا˘˘ف˘˘م
ثحب يتي˘ل˘م˘ع ر˘ثإا ،ي˘ب˘ع˘سشلا

ة˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ب ط˘˘˘˘ي˘˘˘˘سشم˘˘˘˘تو
ن˘˘˘يأا˘˘˘˘ب˘˘˘˘خ˘˘˘˘م ،ةد˘˘˘˘كي˘˘˘˘كسسو

ىلع نايو˘ت˘ح˘ي ،ن˘ي˘ي˘با˘هرإÓ˘ل
ةسشرفأاو ةسسبلأاو ةيئاذغ داوم
ترمد امك ،ةفلتخم سضارغأاو
ن˘˘ي˘˘ت˘˘ل˘˘ب˘˘ن˘˘ق ىر˘˘˘خأا ةزر˘˘˘ف˘˘˘م
ةقطن˘م˘ب ع˘ن˘سصلا ي˘ت˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت
ةيدلب يف ،سضي˘بألا جر˘ع˘ن˘م˘لا
. ةسسبت ةيلوب سسيتنق حطسس

ةزر˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘م تف˘˘˘˘˘قوأاو اذ˘˘˘˘˘ه
ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘ل˘ل ة˘كر˘ت˘˘سشم
ر˘˘جا˘˘ت ،ف˘˘ل˘˘سشلا˘˘ب ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا

ةب˘كر˘م ن˘ت˘م ى˘ل˘ع تارد˘خ˘م
03.3 ـب ة˘ل˘م˘ح˘˘م ة˘˘ي˘˘حا˘˘ي˘˘سس
،جلاعملا فيكلا نم مارغوليك
لحاو˘سسلا سسار˘ح ز˘ج˘ح ا˘م˘ي˘ف
سسفن نم ا˘مار˘غو˘ل˘ي˘ك03.5
امل ا˘ق˘فو ،سسادر˘مو˘ب˘ب ةدا˘م˘لا

ةرازو˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف سسمأا ءا˘˘ج
تم˘ل˘˘سست ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا عا˘˘فد˘˘لا
فسشك ،هنم ةخسسن «مÓسسلا»
،يقاوبلا مأاب ىرخأا ةزرفم نأا
تارد˘˘خ˘˘م ير˘˘˘جا˘˘˘ت تف˘˘˘قوأا

ة˘ي˘حا˘ي˘سس ة˘ب˘كر˘˘م تز˘˘ج˘˘حو
يف ،اسسولهم اسصرق4971و
كرد˘لا ر˘سصا˘ن˘ع ط˘ب˘سض ن˘ي˘ح
ن˘م ةد˘˘حو1742 ي˘ن˘طو˘لا

0221و ،تابورسشملا فلتخم
،يداولاب غبتلا ةدام نم ةبلع
نيعب ةيناث ةزرفم تزجح امك
ةيعا˘بر تا˘ب˘كر˘م3 ،ماز˘˘˘˘ق
داوملا نم نط2.69و ،عفدلا
.بيرهتلل ةهجوملا ةيئاذغلا

ط.ةراشص

ن˘˘مألا ح˘˘لا˘˘سصم تن˘˘˘كم˘˘˘ت
فيقوت نم ثلاثلا يرسضحلا
،(ةنسس22و12) ني˘سصخ˘سش
تاردخملا نم ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘حو
ن˘ي˘ب ج˘يور˘ت˘ل˘ل ةأا˘ي˘ه˘م تنا˘˘ك
زغل كف عم ،بابسشلا طاسسوأا

يف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م ة˘ق˘با˘سس ة˘م˘ير˘ج
حار ف˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘قر˘˘˘˘سسلا

نم غل˘ب˘ي سصخ˘سش ا˘ه˘ت˘ي˘ح˘سض
تفدهتسسا ،ة˘ن˘سس14 رم˘ع˘لا

،ميتنسس نويلم44 غلبم هنم
اذهو ،ةيران ةجارد عاجرتسساو
ةيئانجلا ةقرفلا عم قيسسنتلاب
ةطرسشلل ةيئلولا ةح˘ل˘سصم˘ل˘ل
.  .ةيئاسضقلا

تن˘كم˘ت ،ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
(IRB) لخدتلاو ثحبلا ةقرف
ةطرسشلل ةيئلولا ةحلسصملاب
فيقوت نم ،ةيادرغب ةيئاسضقلا
02 رمع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘ي سصخ˘سش
يحسصلا فرظلا لغتسسا ،ةنسس
دÓ˘ب˘لا ه˘ب ر˘م˘ت يذ˘لا ن˘هار˘˘لا
سسور˘˘˘ي˘˘˘ف ي˘˘˘˘سشف˘˘˘˘ت بب˘˘˘˘سسب
لحم ةقرسسب ماقو ،«انوروك»
ل˘ق˘ن ة˘ط˘ح˘˘م ل˘˘خاد يرا˘˘ج˘˘ت
عاجرتسسا مت نيأا ،نيرفاسسملا
هبتسشملا ميدقتو تاقورسسملا
.ةيئاسضقلا تاهجلا مامأا هيف

ى˘لإا ة˘ي˘سضق˘لا ع˘ئا˘قو دو˘ع˘ت
ن˘يأا ،طرا˘ف˘لا عو˘ب˘سسألا ر˘ح˘˘ب
ماي˘ق ح˘لا˘سصم˘لا تاذ تل˘ج˘سس
ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘˘قر˘˘سسب سصخ˘˘سش
يراجت لحمل ليللاب رسسكلا

لقن ةطحمب دجاوتم ،(كسشك)
ة˘ن˘يد˘م ط˘سسو ن˘˘ير˘˘فا˘˘سسم˘˘لا

ف˘تاو˘ه تفد˘ه˘ت˘سسا ،ة˘˘يادر˘˘غ
تا˘˘ق˘˘ح˘˘ل˘˘م ،ح˘˘ئاور ،ة˘˘لا˘˘ق˘˘˘ن
ح˘ئار˘سش ،ة˘لا˘ق˘˘ن˘˘لا ف˘˘تاو˘˘ه˘˘لا

بحاسصل ةي˘سصخ˘سش سضار˘غأاو
فر˘˘ظ˘˘لا Ó˘˘غ˘˘ت˘˘سسم ،كسشكلا
لقن ةطحم ولخ اذكو نهارلا
ةرا˘˘م˘˘لا ن˘˘˘م ن˘˘˘ير˘˘˘فا˘˘˘سسم˘˘˘لا

.نينطاوملاو
اهتذفن يتلا سشيتفتلا ةيلمع

ليكو نذإا دعب حلاسصملا تاذ
،ايميلقإا سصتخملا ةيروهمجلا

ةفاك زجحو روثعلا نم تنكم
،ركذلا ةفلا˘سسلا تا˘قور˘سسم˘لا

ةيحسضلا اهيلع فرعت يتلاو
ةلهولا نم هيلع اهسضرع دعب
هبتسشملا ماق نيح يف ،ىلوألا
ى˘لإا لا˘ق˘ن ف˘تا˘ه ع˘ي˘˘ب˘˘ب ه˘˘ي˘˘ف
ي˘ف ه˘ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ر˘خآا سصخ˘سش
فتاهلا عاجرتسساو قحل تقو
ةفاك لامكتسسا دعبو.لاقنلا
˘مد˘ق ،ة˘ي˘نو˘نا˘˘ق˘˘لا تاءار˘˘جإلا
تاهجلا مامأا امهيف هبتسشملا
ةيانج ة˘م˘ه˘ت ن˘ع ،ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا
ليللا يفر˘ظ ر˘فاو˘ت˘ب ة˘قر˘سسلا

عدوأا ن˘يأا ،دد˘ع˘ت˘لاو ر˘˘سسكلاو
سسبحلا يسسيئرلا هيف هبتسشملا
يناثلا دافتسسا اميف  تقؤوملا

.جارفإلا نم
ع.لامك

زجحو ةيديلقت لبانق3و ديشص ةيقدنب61 عاجرتشسإا
«ةلطز» راطنق15

رضصانع3 فقويو يباهرإا ىلع يضضقي ششيجلا
يضضقنملا شسرام رهضش أابخم93 رمديو معد

ةيلولا ةمشصاعب نيرفاشسملا لقن ةطحم تÓحم قراشسب ةحاطإلا

ةقرضسلا ةميرج زغل كفو تاردخم زجح
ةيادرغب فطخلاب

ةلئاعلا كÓمأا عيمج ةرداشصم عم ةعبرألا هئانبأاو هتجوزل تاونشس01 ىلإا نيماع نم ماكحأا

لماه يناغلا دبع قح يف اذفان انجضس ةنضس51
 ةمارغ نويلم001و ةذفان تاونضس3 ـب نلعزو فايضضوب كلاملا دبع ةنادإا

ب.نيرشسن

يناغلا دبع قح يف اذفان انجشس ةنشس51 ةبوقعب ،ةمشصاعلا رئازجلاب دمحمأا يديشس ةمكحم ضسمأا تشضق
دعب (ميتنشس نويلم008) جد نييÓم8 اهردق ةيلام ةمارغو ،ينطولا نمأÓل قبشسألا ماعلا ريدملا ،لماه

،عورششملا ريغ ءارثلا ،لاومألا ضضييبت اهزربأا داشسف تافلمب ةلشص تاذ مهتب مايأا ةدعل تدتما ةمكاحم
.ةعورششم ريغ قرطب ةيراقع ةيعوأا ىلع لوشصحلا اذكو ،ذوفنلا لÓغتشساو

نأا اهيف دكأا تاروششنم بتك
اهل ةيحرشسمب قلعتي رمألا
ةيداشصتقا ضضارغأا

ويديف رضشن لهك عاديإا
دوجو هيف يفني
«انوروك» شسوريف
ةضسبتب تقؤوملا شسبحلا
غلبي لهك عاديإا ضسمأا مت
ضسبحلا ةنشس55 رمعلا نم
هرششن دعب ،ةشسبتب تقؤوملا

هلÓخ نم يفني  ويديف
،«انوروك» ضسوريف دوجو
لفح هروشضح لÓخ كلذو
ةماقإا ىلإا اعدو ،فافز
نم فوخلا مدعو تÓفحلا

.ءابولا اذه
ىلع فوقوملا قلطأاو اذه

يف يشصخششلا هباشسح
تاروششنم ،«كوبشسيافلا»

اذه نأاب اهلمجم يف مزج
ةيحرشسم ّلإا وه ام ءابولا
،ةيداشصتقإا ضضارغأا اهل
يف قيقحت حتف مت هيلعو
لامعتشساب ،ةيشضقلا

ةينقتلا لئاشسولا فلتخم
طابترا نم دكأاتلا لجأا نم
فلتخمب ةحفشصلا بحاشص

وهو ،ةروكذملا ريششانملا
.لعفلاب تبث ام

زوزع فشسوي
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ى˘˘ل˘˘ع تقو ن˘˘م كا˘˘ن˘˘ه ن˘˘˘كي م˘˘˘ل
ةعبرألا تاحفسصلا ةءارقل قÓطإلا
با˘ت˘كلا عورأا ا˘˘ه˘˘ب˘˘ت˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا فلآا
رجحلا تقو نم لسضفأا نييلازعنلا
.انوروك ءابو ببسسب يلاحلا يحسصلا
تسسورب ليسسرام باسشلا يف انيدل
رذ˘ج˘ت˘م ع˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘ل ةرو˘˘سصلا كل˘˘ت
تا˘نو˘لا˘سصلا ق˘˘سشا˘˘ع .. ل˘˘سصأا˘˘ت˘˘مو
تا˘ف˘ي˘سضم ن˘كسست ثي˘˘ح ة˘˘هرا˘˘ف˘˘لا

رورملل رئا˘ط .. تÓ˘ي˘م˘جو تا˘ي˘قار
ةيقدنبلا وأا روباك ةنيدم ىلإا هجتي
عمو .عيبرلا لسصف علطي نأا درجمب
5091 ماع هتدلاو ةافو ذنمف كلذ
ةعبارلا نسس يف كاذنآا ليسسرام ناك
هتاناعم تناك ‐ طقف اًماع نيثÓثلاو
فو˘ف˘ح˘م˘لا داد˘ح˘لا بب˘سسب ة˘ق˘ي˘م˘˘ع
ذ˘ن˘م ه˘با˘˘سصأا يذ˘˘لا و˘˘بر˘˘لا سضر˘˘م˘˘ب

ذنم ةلزعلا ىلإا هعفد يذلاو هتلوفط
تراسص يتلا ةلزعلا كلت0191 ماع
ىلع انمدم راسص . ارذجت رثكأاف رثكأا
.. نيي˘فا˘كلا ةدا˘مو لا˘نو˘ي˘ير˘ت˘لا ءاود
عراسش يف هتفرغ يف لزعنم ثكم
ينيلف ءاطغ ي˘ف ا˘فو˘ف˘ل˘م نا˘م˘سسو˘ه
. عراسشلا ءاسضوسض فيفختل كيمسس
˘مد˘ع ئرا˘ق يأا ى˘˘ل˘˘ع بع˘˘سصلا ن˘˘م
اهتح˘ن ة˘ي˘تاذ ةرو˘سصل ه˘ف˘سصو ة˘يؤور
ءزج˘لا ي˘ف ه˘سسف˘ن˘ل يوار˘لا تسسور˘ب
نم «ةرومعو مودسس » ناونعب عبارلا

«عئاسضلا نمزلا نع ثحبلا» هتعئار
بير˘غ˘لا نا˘سسنإلا ا˘نأا» : لو˘ق˘ي ثي˘˘ح

سشيعي .. هذقنيل توملا رظتني يذلا
اًئيسش فرعي ل .. ةقلغم باوبأا عم
ل وهو ةموب لثم اثكام .. ملاعلا نع
طقف ءوسضلا نم ليلقلا ىوسس ىري
.» ةمتعلا يف
ا˘م ا˘ًب˘لا˘˘غ يذ˘˘لا تسسور˘˘ب ل˘˘ي˘˘سشي˘˘م
بعتري امئاد ‐ دربلا تلزنب باسصي
 . ءاوهلا يراجم نم
ىلع ريماسسمب ة˘ت˘ب˘ث˘م ةرا˘ت˘سس ع˘سضي
يرا˘ج˘م تارا˘ي˘ت ن˘م د˘ح˘ل˘ل با˘˘ب˘˘لا
ة˘يا˘ن˘ع˘ب ة˘ق˘ل˘غ˘م ذ˘فاو˘ن˘˘لا .. ءاو˘˘ه˘˘لا

ناج لوقي امك ‐ اسضيأا عيراسصملاو
يئاورلل ةيتاذلا هتريسس يف هيدات فيإا
˘˘ما˘˘ع را˘˘م˘˘ي˘˘لا˘˘غ راد ن˘˘ع ةردا˘˘سصلا

ي˘ف ل˘ق˘ن˘ت˘ي نا˘ك ، ع˘ب˘ط˘˘لا˘˘ب :6991
قدنف يف ماع لكسشب نايحألا سضعب

نا˘ك ل˘ق˘ن˘ت˘لا اذ˘˘ه ن˘˘كل ‐ غرو˘˘با˘˘ك
وهف : اًبيرقت عقاولا سسفن ىلإا هدوقي

يسشملاب ط˘ق˘ف ه˘سسف˘ن˘ل ح˘م˘سسي نا˘ك
امدنع .ئطاسشلا ىلع نيترم وأا ةرم
ناك ىلوألا ةيملاعلا برحلا تعلدنا
يف يبرحلا عازنلا كلذ روطت عباتي

فحسص عبسس ةءارق لÓخ نم هتفرغ
ة˘طرا˘خ كا˘ن˘ه تنا˘˘كو ، مو˘˘ي˘˘لا ي˘˘ف
يكل هريرسس ى˘ل˘ع ةرو˘سشن˘م ة˘ي˘بر˘ح
ةيركسسعلا طوطخلا تاكرحت فرعي
بابسسألو9191 ماع يف . ةيمامألا

ثيح نيلماه عراسش ىلإا لحر ةيفرظ
عرا˘سش ي˘ف ى˘ن˘ب˘م˘˘لا ه˘˘ت˘˘م˘˘ع تعا˘˘ب
‐ ريخألا هلزنم ىلإا لقتناو نامسسوه

رثكأا هت˘لز˘عو ه˘سضر˘م د˘ت˘سشا كا˘ن˘هو
.رثكأاف

ةلزع ءابدألإ رهششأإ تشسورب
ةلزع نم ةليوطلا تاونسسلا نمازتت
رثكألا ةرتفلا عم ةيعوطلا تسسورب
اهيف بتك يتلا كلت هتايح يف اًعادبإا
ي˘ف .«ع˘ئا˘سضلا ن˘مز˘لا ن˘ع ثح˘ب˘˘لا»
تسسورب داترا هرمع نم تانيرسشعلا
تا˘قاد˘سص ما˘قأاو ي˘قار˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘˘لا

يف ترثأا نأا اهنأاسش نم ناك ةيفطاع
نم هنأا ريغ ة˘ي˘سسنا˘مور˘لا ه˘سصو˘سصن
تم˘˘˘˘سصلا ى˘˘˘˘لإا جا˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘حا كسش نود
ةدحو يف فلتخم لكسشو ةلزعلاو
.ميظع لمع ةباتكل نامزلاو ناكملا

يحسصلا رجحلا نإاف ةقيرطلا سسفنبو
يلاحلا انوروك ءابو هسضرفي يذلا

.هفاسشتكا (ةداعإل) ةليسسو لسضفأا وه
ثيح ةياورلل ةغلاب ةعتم كانه ةيادب

رظانملا نم رثكأا مهم ءيسش دجوي ل
ةيلاثم دج رظانم : اهلامجو ةيعيبطلا
! اهنيب لزعنن يتلا ناردجلا نايسسنل
ة˘ل˘هذ˘م˘لا ة˘ي˘سسح˘لا ةو˘ق˘لا د˘˘م˘˘ت˘˘سست
ةيرعسشلا اهتدام ةيتسسوربلا ةباتكلل
لÓخ هطاقتلا متي «دلب » لك مسسا نم
قئادح ربع انذخأاي هنإا ..تاحفسصلا
ياربموك يف يربلا رورعزلا تاتابن
ا˘˘هراو˘˘سسأا˘˘˘ب كي˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ب ئ˘˘˘طاو˘˘˘سشو
را˘ج˘˘حأا ..» ة˘˘يدرو˘˘لا ة˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘نار˘˘غ˘˘لا

ءانف ي˘ف ما˘ظ˘ت˘نا ر˘ي˘غ ن˘م ة˘ف˘سصر˘م

ريرخ ة˘عور ع˘م «تنا˘مر˘ي˘غ» قد˘ن˘ف
عرب دقل . ةيسسيني˘ف˘لا ةر˘ي˘ح˘ب˘لا ها˘ي˘م
هنأا ةجردل يبدألا هنف يف تسسورب
ىلإا ئراقلا وعدي يلايخلا هملاع يف
دراسسلا اهأارقي يتلا بتكلا يف رفسسلا
:ةياورلا يف
.. ي˘ما˘مأا نا˘ك ا˘ه˘ف˘سصنو تءا˘ج م˘ث»
ةع˘قاو˘لا ه˘ي˘ف تثد˘ح يذ˘لا د˘ه˘سشم˘لا

اريثك يريكفت ىلع رثؤوي ناك يذلاو
ينيع مامأا ناك يذلا كلذ نم رثكأا

اذكهو . باتكلا نم امهتعفر امدنع
ة˘ق˘يد˘ح ةرار˘ح ي˘ف ن˘ي˘ف˘ي˘سص لÓ˘˘خ
باتكلا ببسسب يدل ناك ياربموك
ايج˘لا˘ت˘سسو˘ن كاذ˘نآا هأار˘قأا تن˘ك يذ˘لا
تنك ثيح ، يداوو يلبج دلب ىلإا
يف ثيحو رسشانملا نم ريثكلا ىرأا
يفا˘سصلا ءا˘م˘لا ن˘م ي˘ل˘ف˘سسلا ءز˘ج˘لا
نم ةرمز تحت بسشخلا عطق رثعتت
ًد˘ي˘ع˘ب ر˘ي˘غ كا˘ن˘هو ؛ ة˘ل˘ق˘ب˘˘لا تا˘˘ب˘˘ن
ةرمحلا ةتهاب روهزلا نم ةعومجم
.» ناردجلا لوط ىلع
ا˘ه˘ح˘ن˘م لÓ˘خ ن˘م ة˘˘لز˘˘ع˘˘لا ح˘˘ي˘˘ت˘˘ت
تاد˘ل˘ج˘م˘لا ةءار˘ق˘˘ل ا˘˘ن˘˘ل ة˘˘سصر˘˘ف˘˘لا
ئراقلا دجي نأا ، ةيلاتتملا ةعبسسلا

تا˘ي˘˘سصخ˘˘سشلا ة˘˘با˘˘غ ي˘˘ف ه˘˘ق˘˘ير˘˘ط
ن˘ي˘ب ط˘ل˘خ˘˘لا مد˘˘عو ة˘˘ي˘˘ت˘˘سسور˘˘ب˘˘لا
تابو˘ب˘ح˘م˘لا تار˘ي˘غ˘سصلا تا˘ي˘ت˘ف˘لا
لوحت قوذتل نيتربلأاو تربليج ىدل
ركذتلو نيرودريف تنامريغود مادم
و˘˘ل نا˘˘سس ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘يو˘˘بألا ة˘˘قÓ˘˘˘ع˘˘˘لا

.(يناثلا خأا نبا وه لوألا) سسولراسشو
نع ثح˘ب˘لا»ل ة˘ل˘سصاو˘ت˘م˘لا ةءار˘ق˘لا
ريدقت اًسضيأا ين˘ع˘ت «ع˘ئا˘سضلا ن˘مز˘لا
نيب هباسشتلاو تاكبحلا نيب ىدسصلا
ىلع نورابلاو يوتناف ةسسنآلا ةيداسس
لءاسست˘ي ا˘مد˘ن˘عو ... لا˘ث˘م˘لا ل˘ي˘ب˘سس
هذه يف نيتربلأاب هتقÓع نع يوارلا
اهع˘م ي˘تا˘ي˘ح تنا˘ك ل˘ه» تا˘م˘ل˘كلا

«؟تيدوأا عم ناوسس ةايح لثم ةنيزح
تاد˘ل˘ج˘م˘لا ر˘كذ˘ت˘˘ن نأا نذإا ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع
.ةقباسسلا

نمزلإ ىنغ
يف ةايحلا ىنعم يوارلا دجي اًريخأاو
كان˘ه .ز˘ي˘كر˘ت˘لاو ل˘مأا˘ت˘لاو تم˘سصلا

ل˘ي˘ل˘ح˘ت˘لا ن˘م ي˘ه˘ت˘ن˘ت ل ة˘˘ي˘˘سصا˘˘خ
ل˘كسشب ا˘ه˘ل˘ي˘ل˘ح˘ت م˘ت ‐ ي˘ت˘سسور˘ب˘لا

ةجيتن ‐ نيماينب رتلاو لبق نم سصاخ
ي˘ف كا˘ن˘ه» :يوار˘لا ءاد˘ن˘ل ةر˘سشا˘ب˘˘م
ي˘ف ة˘يا˘ن˘ع˘ب ز˘كرأا تن˘ك يار˘ب˘˘مو˘˘ك
ينتربجأا يتلا روسصلا سضعب ينهذ
، ثلثم ، ةباحسس ، اهيلإا رظنلا ىلع
امبر هنأا رعسشأا ، ةاسصح ، ةرهز ، جرب

ءيسش تامÓعلا هذه فلخ كانه ناك
لواحأا نأا ّيلع نا˘ك ا˘ًما˘م˘ت ًف˘ل˘ت˘خ˘م
ا˘هو˘م˘جر˘ت ةر˘˘كف و˘˘هو ، ه˘˘فا˘˘سشت˘˘كا
ةيفيلغوريهلا فرحألا هذ˘ه ة˘ق˘ير˘ط˘ب
كف ةيلمع نأا هيف كسش ل امم .(...)
تطعأا اهنكل ةبعسص تناك ةرفسشلا
.ةءارقلل ةقيقحلا سضعب

 انوروك نمز يف «تصسورب» ةءارقل ةدوع
يقح هدبع ةمجرت
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ا˘نورو˘ك ةوز˘غ ى˘ل˘ع ر˘ه˘سش ن˘م ر˘˘ث˘˘كأا ى˘˘سضم
يرسشبلا سسنجللو ًةبطاق ملاعلا لودل ةسسرسشلا

،ةينيسصلا ناهوو ةنيد˘م ن˘م ًا˘قÓ˘ط˘نا ،ًا˘مو˘م˘ع
اهقطانم تلخو ،ءافسشلل اهناكسس لثامت يتلا

،سسوريفلا نم اهقفارم تمقعتو ،ةباسصإلا نم
،ةيرحب اهترداغم˘ل م˘هو˘ن˘طاو˘مو ا˘ه˘ل˘هأا أا˘ي˘ه˘تو
ندملا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘ي˘بو ا˘ه˘ن˘ي˘ب ٍنا˘مأا˘ب ل˘ق˘ن˘ت˘لاو
ةيمسسرلا تاطلسسلا تنلعأا نأا دعب ،ةينيسصلا
وأا ٍنواهت Óب اهريغو اهتعسضخأا يتلا ةينيسصلا
ه˘ب˘سشأا ٍة˘ي˘˘ئا˘˘قو ٍة˘˘ي˘˘ح˘˘سص ٍتاءار˘˘جإل ،ٍل˘˘ها˘˘سست
سضرملا تزواجت اهنأا ،ةيركسسعلا تاءارجإلاب
ى˘ل˘ع تر˘سصت˘ناو ،سسور˘ي˘ف˘لا ن˘م تسصل˘˘خ˘˘تو
ىلإا ةمÓسسلاو ةحسصلا نم تحبسصأاو ،ءابولا
ةر˘ب˘خ˘لا م˘يد˘ق˘ت ن˘م ا˘ه˘ن˘كم˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘جرد˘˘لا

ةد˘عا˘˘سسم˘˘لاو نو˘˘ع˘˘لاو ،ٍةراد˘˘ج˘˘ب ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت˘˘لاو
اهبلط˘ت ي˘ت˘لا م˘لا˘ع˘لا لود ع˘ي˘م˘ج˘ل ،ٍة˘ي˘نا˘سسنإا˘ب
يتلا ةينيسصلا ةبرجتلا يف ا˘ه˘ت˘ق˘ث˘ل ،ا˘هد˘سشن˘تو
ةيلمعلا ةربخلا ىلإا اهتنينأامطو ،اهتيلاعف تتبثأا

 .اهل تمكارت يتلا ةحيحسصلا ةيملعلاو
ر˘ط˘خ˘لا ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف ًةد˘ي˘حو ن˘ي˘˘سصلا تف˘˘قو
تذفنو ،ٍمزحو ٍةوق لكب هل تدسصتو ،مهادلا

ىلع هلك ملاعلا دهسش ،ًةمراسص ًةيئاقو ًةطخ
ًاعيمج سضرألا ناكسس لقانتو ،اهتقدو اهتدسش

او˘ل˘هذ˘ف ،ءا˘˘بو˘˘لا سضرأا ن˘˘م د˘˘ها˘˘سشمو ًارو˘˘سص
مقاوطلاو ،ةريبكلا ةيزهاجللو ،ةقئافلا ةعرسسلل
،ةئراطلا تايف˘سشت˘سسم˘لاو ،ةر˘سضا˘ح˘لا ة˘ي˘ب˘ط˘لا

راسصحلاو ،ةيهانتملا ةدسشلاو ،مراسصلا مزحلاو
ةيباجيإلا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا م˘ث ،ما˘ت˘لا لز˘ع˘لاو م˘كح˘م˘لا
مل ينيسصلا نينتلا نأا ترهظأا يتلا ،ةتفÓلا
مدعلا نم ثعبن˘ي ر˘ي˘طا˘سسألا˘ك ه˘نأاو ،سضر˘ق˘ن˘ي
رسصت˘ن˘ي ه˘نأاو ،ةرور˘سضلا ن˘ي˘حو ة˘جا˘ح˘لا تقو
اهو ،ةهباجملاو يدح˘ت˘لاو ةدارإلاو ة˘م˘يز˘ع˘لا˘ب
لودلا ةرادسص ن˘ع ًا˘ي˘ل˘م˘ع ع˘جار˘ت˘ت مو˘ي˘لا ي˘ه
اكيرمأاو اينابسسأاو ايلاطيإا نع رخأاتتو ،ةباسصملا
لحتسسو ،ةرادسصلا ي˘ف ا˘ه˘نا˘كم ذ˘خأا˘ت˘سس ي˘ت˘لا

ةءوبوملا لودلا ةمدقم يف ودبي ام ىلع اهلحم
.ةباسصملا
نم اهناكسس ددع برتقي يتلا نيسصلا فقوتت مل
مكهت د˘ن˘ع ،ة˘م˘سسن را˘ي˘ل˘م˘لا ف˘سصنو را˘ي˘ل˘م˘لا
ه˘˘ترادإاو بمار˘˘ت د˘˘لا˘˘نود ي˘˘كر˘˘مألا سسي˘˘ئر˘˘˘لا

اوتفتلي ملو ،مهيلع هيلاع˘تو م˘ه˘ب ه˘فا˘ف˘خ˘ت˘سساو
اولبا˘ق ل˘ب ،م˘ه˘مو˘م˘ه ن˘ع ه˘ب او˘ل˘غ˘سشن˘يو ه˘ي˘لإا
،ربسصلاب همكهت اوه˘جاوو ،ل˘م˘ع˘لا˘ب ه˘ت˘فا˘خ˘سس
هترادإلو هل اوتبثأاو ،دجلاب هفافختسسا اودحتو
اهنأا ،هفخسس يف هتقواسسو هقمح يف هتراج يتلا
ملو ،ءابولل ملسستسست ملو ،سضرملل نعذت مل
ةحادف مغر ،ليوعلاو خارسصلاب اهتوسص عفرت
اهدسضع يف تفت ملو ،ةبيسصملاِ مَظِعو بطخلا

اهي˘ل˘ع ر˘م˘ن˘ت˘لاو ،ًا˘ير˘سصن˘ع ا˘ه˘لز˘ع تلوا˘ح˘م
ىلع تلماحت لب ،ًايداسصتقا اهراسصحو ًايسسايسس
ا˘˘ه˘˘حر˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع تسضعو ،تسضه˘˘نو ا˘˘ه˘˘سسف˘˘˘ن
تفظوو ،اهتاردق ىل˘ع تد˘م˘ت˘عاو ،تق˘ل˘ط˘ناو
ملاعلل لوقت نأا نم تنكمت ىتح ،اهتاقاط لك
ىلع ترسصتناو ءابولا نم ترهطت اهنأا هلك
تمكهت يتلا اكيرمأا ىلإا ترsيسس مث ،سسوريفلا

تاودألا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ًة˘ل˘م˘ح˘م ًةر˘˘ئا˘˘ط ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
سسوريف سصحفل ةسصسصخملا ةيبطلا تادعملاو
.هنم ةياقولاو انوروك
،اهدعاوسس نع اهتاعاطق لكب نيسصلا ترمسش
،اهتاقاطل نا˘ن˘ع˘لا تق˘ل˘طأاو ا˘ه˘ت˘م˘ه تذ˘ح˘سشو
نع نيلوؤوسسملا تبسساحو ،اهءاطخأا تعجارو
تاؤوبنتلا سضاهجإاو ةركبملا تاريذحتلا لامهإا
بيبطل˘ل ر˘يد˘ق˘ت˘لاو ة˘نا˘كم˘لا تدا˘عأاو ،ى˘لوألا
وهو ،هنم رذحو سسوريفلا فسشتكا يذلا لوألا
تع˘ج˘سشو ،ه˘˘ب ي˘˘فو˘˘تو ءاد˘˘لا˘˘ب بي˘˘سصأا يذ˘˘لا
زكارمو تاربتخملا تحتفو ،ءاملعلاو ءابطألا
لوسصولل لمعلا نم ٍديزمل ةيملعلا ثاحبألا
رطيسسيو ،سضرملا جلاعي ٍراقعو ٍفاسش ٍءاود ىلإا

دق مهلعلو ،هرا˘سشت˘نا ف˘قو˘يو سسور˘ي˘ف˘لا ى˘ل˘ع
اوحجنو ،ًاريبك ًاطوسش لاجملا اذه يف اوعطق
،ٍةدعاسسم ٍتا˘حا˘ق˘لو ٍة˘لا˘ع˘ف ٍة˘يودأا ة˘بر˘ج˘ت ي˘ف
ىوتسسم عجارتو ،نيباسصملا بلغأا ءافسش ليلدب
ع˘فرو ،ىود˘ع˘لا ل˘ق˘نو ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا تا˘˘با˘˘سصإلا
.لقنتلاب ناكسسلل يجيردتلا حامسسلاو رظحلا

Óًماح ،قلطنيو كرحتي ينيسصلا راطقلا وه اه
،تا˘م˘ق˘ع˘مو ًة˘يودأاو ،ٍتاد˘ع˘˘مو ًةز˘˘ه˘˘جأا ه˘˘ع˘˘م
ه˘ع˘ن˘سص ا˘م˘م ا˘هر˘ي˘غو ،ٍتا˘ما˘م˘˘كو ٍتازا˘˘ف˘˘قو
هجتاو ،انوروك ةبراحم يف همادختسسا نسسحأاو
وح˘ن ل˘م˘ح˘ي ي˘ت˘لا زو˘ن˘كلا˘ب ىو˘سصق ٍة˘عر˘سسب
اهل مدقيل ،ةباسصملا بوعسشلاو ةبوكنملا لودلا

ىلإا ،بولطم˘لا نو˘ع˘لاو ة˘ن˘كم˘م˘لا ةد˘عا˘سسم˘لا
ا˘بوروأا لود˘ب أاد˘بو ،ة˘بر˘ج˘ت˘لاو ةر˘ب˘خ˘لا بنا˘˘ج
نكل ،ةمدقتمو ةروطتم اهنأاب ةفنسصملا ةيبرغلا
يف اهباسصأاو ،اهملآاو ه˘با˘ن˘ب ا˘ه˘سضع سسور˘ي˘ف˘لا
لولوت ًايلاع توسصلا تعفر˘ف ،ا˘ه˘ل˘ت˘قو ا˘ه˘ب˘ل˘ق
اهئافلح نم ةرسصنلاو نوعلا بلطتو ،دجنتسستو
ةد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘يلو˘لاو ي˘بوروألا دا˘˘ح˘˘تلا ي˘˘ف
مهموم˘ه˘ب ا˘ه˘ن˘ع او˘ل˘غ˘سشنا ن˘يذ˘لا ،ة˘ي˘كير˘مألا
اوظفتحاو مهنيب دودحلا اودسصوأاو ،ةسصاخلا
م˘ه˘ي˘ف ر˘سشت˘نا نأا د˘ع˘ب ،م˘˘ه˘˘ل˘˘جأل تاد˘˘ع˘˘م˘˘لا˘˘ب
ةيناث˘لا ا˘مأا ،م˘ه˘ن˘م ف˘للآلا˘ب كت˘فو سسور˘ي˘ف˘لا
اه˘ل˘ك ا˘بوروأا لود ن˘ع تل˘خ˘ت د˘ق˘ف ةرور˘غ˘م˘لا

كتفيو سسوريفلا اهحا˘ت˘ج˘ي نأا ل˘ب˘ق ،ا˘ه˘ت˘كر˘تو
.اهتايلو نيب رسشتنيو اهناكسسب
ىلع سسوريفلا دوجو نم وكسشت نيسصلا دعت مل
،هتقنخو هترسصاح دقف ،اهناكسس نيب وأا اهسضرأا

وأا كتفلا ىلع ًارداق دعي ملف ،هتلبكو هتديقو
نم هاسشخت تحبسصأا اهنكلو ،ناك امك يسشفتلا
،اهيف نيميقملاو نيرئازلا نم اهيلإا نيدفاولا

اهنكلو ،مهدÓب ى˘لإا ن˘يد˘ئا˘ع˘لا ا˘ه˘نا˘كسس ن˘مو
تزهجتو ،مهلابقت˘سسل ة˘ل˘ما˘كلا ةد˘ع˘لا تد˘عأا
تأا˘ي˘ه˘تو ،م˘ه˘لز˘عو م˘هر˘ي˘ه˘ط˘تو م˘ه˘م˘ي˘ق˘ع˘ت˘ل

عم ةهجاوملا نم ةينا˘ث˘لا ة˘ل˘حر˘م˘ل˘ل يد˘سصت˘ل˘ل
ه˘تو˘ق ي˘ف غ˘ل˘ب ا˘م˘ه˘م و˘هو ،د˘فاو˘لا سسور˘ي˘ف˘لا

لو ،مي˘ق˘م˘لا˘ك ًا˘كا˘ت˘ف نو˘كي ن˘ل˘ف ،ه˘ت˘سسار˘سشو
،مهندم ةيقبو ناهوو يف ناك يذلاك ًارسشتنم
،هطاسشن نم ُدحي ًاحاقل هل اوروط دق مهلعلو
ه˘˘ل˘˘ي˘˘عا˘˘ف˘˘م ن˘˘م ل˘˘ل˘˘ق˘˘ي وأا ،هر˘˘ط˘˘خ ف˘˘قو˘˘يو
ٍفاسش ٍجÓعل ماتلا لسصوتلا لبق هتافعاسضمو
.هتفأاسش لسصأاتسسيو هيهني

ٌعارسصو ةلكسشمو ٌفÓخ نيسصلا نيبو اننيب
ةيناودعو ةيهاركو ٌبسضغو ٌدقح امبرو ،ٌةمزأاو
،مهئانبأا نم نيملسسملل مهتلماعم ءوسس ببسسب
،مهقوقح نم م˘ه˘نا˘مر˘حو م˘ه˘ي˘ل˘ع ق˘ي˘ي˘سضت˘لاو
ة˘ي˘ن˘يد˘لا م˘ه˘سسو˘ق˘ط ة˘سسرا˘م˘م ن˘م م˘ه˘ع˘˘ن˘˘مو
اذه نكلو ،ةيدقعلا مهتاءا˘م˘ت˘نا ن˘ع ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘لاو
فار˘ت˘علا ن˘م ا˘ن˘ع˘˘ن˘˘م˘˘ي لأا بج˘˘ي فÓ˘˘ت˘˘خلا
ةدا˘˘سشإلاو ،م˘˘هدو˘˘ه˘˘ج˘˘˘ب رار˘˘˘قإلاو ،م˘˘˘هرود˘˘˘ب
د˘ي˘ع˘ي م˘ه˘ع˘م ٍقا˘ف˘تا ى˘لإا ًلو˘سصو ،م˘ه˘نوا˘ع˘ت˘˘ب
مهل ققحيو ،مهتمارك نيين˘ي˘سصلا ن˘ي˘م˘ل˘سسم˘ل˘ل

ماتلا عاتمتسسلاو ،ةدابعلاو ءامتنلا يف مهتيرح
ة˘ي˘ند˘م˘لا ،ة˘ي˘ن˘ي˘سصلا ة˘ن˘طاو˘م˘لا قو˘ق˘˘ح ل˘˘كب
،ءÓ˘سصأا ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م م˘˘ه˘˘نو˘˘ك ،ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلاو
.ٍةميظع ٍةيوامسس ٍةنايد عابتاو ٍسضرأا باحسصأاو

ُرصسحني اهيف ُءابولاو ُرصصتنت ُنيصصلاو ُررحتت ناهوو
يوإدللإ فشسوي ىفطشصم .د ملقب
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ةضشيعملا ءلغ نادنضسو انوروك ةقرطم نيب ةياجب ونطاوم
ةيضساضسأ’ا ةيئاذغلا داوملا ةردنو

لغلغت نإ ذنم مايألإ رورمب ةبوعشص دإدزت ةيعشضو ةيئانثتشسلإو ةجرحلإ ةرتفلإ هذه ةياجب ةيلو ونطإوم صشيعي
هيف عورششلإ مت يذلإ يلزنملإ يئزجلإ رجحلإ نأإ مغرو ،حإورألإ دشصح يف أإدبو يعامتجلإ طشسولإ انورك صسوريف

.ةيبشسن ةروشصب راششتنلإ يف رمتشسم ءإدلإ نأإ لإإ ةيلولإ ىوتشسم ىلع يشضاملإ صسرام41 ذنم

لبق نم ةمدقملا ماقرألا لّعل
نأاب يحوت ة˘ي˘م˘سسر˘لا تا˘ه˘ج˘لا
يعد˘ت˘سست ة˘ن˘هار˘لا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا

ربكا تادوهجم لذب ةلسصاوم
دحلا مازتلاو عيمجلا لبق نم
رذحلاو ةط˘ي˘ح˘لا ن˘م ى˘سصقألا

˘مرا˘سصلا لا˘ث˘ت˘˘ملا لÓ˘˘خ ن˘˘م
تنلعأا يتلا ةيئاقولا تاءارجإÓل

ريبادتلاو ةحسصلا ةرازو اهنع
ظافحلا يسضتقت يتلا ةيحسصلا

لسسغب ةيموي˘لا ة˘فا˘ظ˘ن˘لا ى˘ل˘ع
عم نو˘با˘سصلاو ءا˘م˘لا˘ب ن˘يد˘ي˘لا
اذا م˘ي˘ق˘ع˘ت˘˘لا داو˘˘م ماد˘˘خ˘˘ت˘˘سسا
ا˘˘ن˘˘ئار˘˘ق˘˘ت˘˘˘سساو  ،كلذ بل˘˘˘ط˘˘˘ت
ةيلاحلا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا تا˘ير˘ج˘م˘ل
‐91 ديفوك ‐ ءابولا ريثأات نإاف
بنا˘˘ج˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘سصت˘˘ق˘˘˘ي م˘˘˘ل
ىد˘˘ع˘˘ت ل˘˘ب  ط˘˘ق˘˘ف ي˘˘ح˘˘˘سصلا
ةيسشي˘ع˘م˘لا فور˘ظ˘لا سسمÓ˘ي˘ل
. نينطاوملل

ايرتشسيه اقلخ علهلإو فوخلإ
نينطإوملإ طاشسوأإ يف

امهاسس علهلاو فوخلا نأا امك
تدأا ةيسسفنلا ةلاحلا ميزأات يف
،سسانلا ىدل ايريتسسيه قلخ ىلا
داوملا ءانتقا ىلا اوعراسس نيذلا
ةرو˘سصب ا˘ه˘ن˘يز˘خ˘ت˘ل ة˘ي˘ئاذ˘غ˘˘لا
م˘غر ،تارو˘˘سصت˘˘لا ل˘˘ك تقا˘˘ف
ي˘ف ر˘م˘ت˘سسم ل˘كسشب ا˘˘هر˘˘فو˘˘ت
لبق نمو ةيرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘لا
ه˘˘كاو˘˘˘ف˘˘˘لاو ر˘˘˘سضخ˘˘˘لا ة˘˘˘عا˘˘˘ب
دعب مهل سصخرملا نيلوجتملا
ةيمومعلا تاطلسسلا تررق نا
ريغ ،ةيعوبسسألا قاوسسألا قلغب
لبق نم ةقبطملا راعسسألا نأا
لوا˘ن˘ت˘م ي˘ف ن˘كت م˘ل را˘ج˘˘ت˘˘لا
دودحملا لخدلا تاذ تÓئاعلا

ثيح ،ةطسسوتملا ةقبطلا ىتحو
جد07 اطاطبلا رعسس  لسصو
ل˘سصب˘˘لاو جد21 مطا˘م˘ط˘لاو
جد021 رز˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لاو جد021
و˘˘ل˘˘ح˘˘لا ر˘˘سضخألا ل˘˘ف˘˘ل˘˘˘ف˘˘˘لاو

امم جد071 راحلاو جد002
ة˘ل˘ئا˘ع ة˘ف˘ق ط˘سسو˘ت˘م ل˘ع˘˘ج˘˘ي
نيب ا˘ه˘ت˘م˘ي˘ق غ˘ل˘ب˘ت ة˘ط˘سسو˘ت˘م
ي˘˘˘˘˘˘˘ف جد0006و جد0003
ماقرألا هذهو دحاولا عوبسسألا
ي˘ت˘لا ةا˘نا˘ع˘م˘لا ا˘ي˘˘ل˘˘ج ر˘˘ه˘˘ظ˘˘ت
مسضخ يف تÓئا˘ع˘لا ا˘هد˘ب˘كت˘ت
طب˘خ˘ت˘ي ي˘ت˘لا ة˘ن˘هار˘لا ة˘مزألا
هذ˘ه م˘غرو ،ع˘م˘ت˘ج˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
ة˘يلو ي˘ن˘طاو˘م نإا˘ف فور˘ظ˘˘لا
ه˘˘جو ي˘˘ف نود˘˘ما˘˘سص ة˘˘يا˘˘ج˘˘˘ب

اهراسشتنا حبكل انوروك ةحئاج
بنا˘ج ى˘لا ةو˘ق˘ب ما˘ه˘سسلا ع˘˘م
ر˘ه˘سست تئ˘ت˘ف ا˘م ي˘ت˘لا ة˘لود˘˘لا

ي˘ف ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح ى˘ل˘ع
ن˘˘˘طو˘˘˘لا اذ˘˘˘ه عا˘˘˘برا ل˘˘˘ما˘˘˘˘ك
.بيبحلا

ةحلفلإو ةراجتلإ اتيريدم
قوشسلإ نيومت يف ناعرششي

ةيئإذغلإ دإوملإ ريفوتو
ةيرورشضلإ

ةرا˘ج˘ت˘لا ا˘˘ت˘˘يرد˘˘م تعر˘˘سش
قيبطت يف ةيلو˘لا˘ب ة˘حÓ˘ف˘لاو
عا˘ط˘ق˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘˘ت تاءار˘˘جإا
قوسسلا نيومت فدهب يراجتلا
ةعسساولاو ةيرور˘سضلا داو˘م˘لا˘ب
مت راطلا اذه يفو كÓهتسسلا
ىو˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ع˘˘قاو˘˘م ح˘˘ت˘˘ف

‐ ديمسسلا ‐ قيقدلا عيبل ةيلولا
،نطاومل˘ل ةر˘سشا˘ب˘م  ة˘ن˘ير˘ف˘لاو
ه˘ن˘سسح˘ت˘سسا يذ˘˘لا ر˘˘مألا و˘˘هو
نم ريبادت˘لاهذه نأل عي˘م˘ج˘لا
ةبراسضملا ىلع ءاسضقلا اهنأاسش
.يئاهن لكسشب

لخدت ةديدع تايعمجو..
ينطولإ نماشضتلإ كرتعم

ةيلولإ جراخو لخإد
ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م نأا ى˘˘˘لإا ر˘˘˘ي˘˘˘سشنو
ةفلتخملا ةيلحملا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا

يف ادهج رخدت مل ىرخألا يه
نأا لوا˘˘ح˘˘ت ي˘˘هو ،نأا˘˘سشلا اذ˘˘ه
تامدخ نم عيطتسست ام مدقت
م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م نا˘˘كسسل˘˘ل

سسي˘سسح˘تو ة˘˘ي˘˘عو˘˘ت تÓ˘˘م˘˘ح
يف ةلثمتملاو لئاسسولا ىتسشب
ةي˘ئا˘قو˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا لا˘سصيإا

سضغ˘ب ة˘يزار˘ت˘حلا ر˘ي˘باد˘˘ت˘˘لاو
فيظ˘ن˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع ن˘ع ر˘ظ˘ن˘لا
ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘كا˘˘مألاو عراو˘˘سشلا

تارقم˘لاو ة˘ي˘ن˘كسسلا ءا˘ي˘حلاو
،ا˘هر˘ي˘غو ة˘يرادإلا ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا

رسصحلا ل لاثملا ليبسس ىلعو
ىلع نواعتلا » ةيعمج  تمدقأا
تامامكلا عينسصت ىلع  «.. ربلا

ر˘ق˘م˘ب تازا˘ف˘ق˘لاو تا˘ي˘قاو˘لاو
ءا˘˘˘سسن˘˘˘ل˘˘˘ل ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘تلا

اهلاسسرإل دعتسستو تايرئازجلا
عم انماسضت ةديلبلا ةيلو ىلا
داوم ىلا ةفاسضإا ةديلبلا ناكسس
نم ةب˘سسنو ،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘ي˘ئاذ˘غ
ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاودألاو ل˘ئا˘˘سسو˘˘لا
نيعوطتملا لمانأاب ةعونسصملا

ى˘لا ىد˘˘ه˘˘ت تا˘˘عو˘˘ط˘˘ت˘˘م˘˘لاو
،ةيلولاب ةيحسصلا تاسسسسؤوملا

نطاوملا ةقث ايلج دكؤوي ام وهو
سضرا ىلع ززعتت تأادب هتلودب
ةماع˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا ناو ع˘قاو˘لا

و˘عد˘˘ي ا˘˘م اذ˘˘هو ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا ي˘˘ه
ءي˘ل˘م ل˘ب˘ق˘ت˘˘سسم˘˘ب لؤوا˘˘ف˘˘ت˘˘ل˘˘ل
نماسضتلاو ة˘م˘ع˘ف˘م˘لا ةو˘خألا˘ب
˘˘ما˘˘مأاو .ع˘˘˘سساو˘˘˘لا ي˘˘˘نا˘˘˘سسنإلا
نإا˘ف ة˘ح˘ئا˘ج˘لا هذ˘ه تاد˘ي˘ق˘ع˘˘ت
راسصتنلا ىلع ممسصم عيمجلا

لقأاب ةمزلا هذه نم جورخلاو
ةياغلا يه كلتو ةنكمم ةراسسخ
ق˘˘ق˘˘ح˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا ةدو˘˘˘سشن˘˘˘م˘˘˘لا
  .ينطولا رارقتسسلا

ت . ميرك

 انوروك صسوريف ةهجإومل
ردابت ةماه ةيداضصتقا تاضسضسؤوم
ةبانعب ةيلام تادادمإا شصيضصختب

ةيداسصتقا تاسسسسؤوم ترداب
ىلإا ةبانع ةيلوب طسشنت ةماه
ة˘ي˘لا˘˘م تاداد˘˘مإا سصي˘˘سصخ˘˘ت
ةينماسضتلا تاي˘ل˘م˘ع˘لا م˘عد˘ل
يدسصتلاو ةياقولل ة˘ه˘جو˘م˘لا
ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ي˘˘سشف˘˘ت˘˘ل
،«91˘‐د˘ي˘فو˘ك» د˘˘ج˘˘ت˘˘سسم˘˘لا

سسيئر هنع فسشك ام بسسح
يلح˘م˘لا يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا زا˘ه˘ج˘لا

.يميرب نيدلا لامج
تاذ ح˘˘سضوأا ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘فو
تا˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا نأا لوؤو˘˘سسم˘˘لا
ى˘ل˘ع ىر˘ب˘كلا ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قلا

ة˘ي˘ئا˘ن˘ي˘م˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا رار˘غ
را˘˘ج˘˘ح˘˘لا راد˘˘ي˘˘˘سس بكر˘˘˘مو
رئازجلا تاب˘سصخ˘م ع˘ن˘سصمو
اذه يف ةقابسس تناك «لايترف»
م˘يد˘ق˘ت لÓ˘خ ن˘˘م ،لا˘˘ج˘˘م˘˘لا
ي˘ف تقا˘ف ة˘ي˘˘لا˘˘م تا˘˘عر˘˘ب˘˘ت
ة˘˘ب˘˘سسن˘˘˘لا˘˘˘ب ا˘˘˘ه˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م
02 ـلا ةثÓ˘ث˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘ل˘ل
نأا ى˘لا ار˘ي˘˘سشم ،جد نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
رارغ ىلع ىرخأا تاسسسسؤوم
تاد˘˘ع˘˘م جا˘˘ت˘˘نإل لا˘˘ي˘˘فور˘˘ف
اهتازيهجتو ةيديدحلا ةكسسلا

تاسسسسؤوملا نم ديدعلا اذكو
ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘يدا˘˘˘سصت˘˘˘قلا

اهدادع˘ت˘سسا تد˘بأا ة˘سصا˘خ˘لاو
ةيدقن تاعربت ميدقتل لماكلا
نيكمتلو.ةحئاجلا ة˘ه˘جاو˘م˘ل
ليوحت نم تاسسسسؤوملا هذه
م˘˘ت ة˘˘يد˘˘ق˘˘ن˘˘لا ا˘˘ه˘˘تا˘˘˘عر˘˘˘ب˘˘˘ت
يكنبلا باسسح˘لا سصي˘سصخ˘ت
ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا˘ب سصا˘˘خ˘˘لا
ير˘ئاز˘ج˘لا ر˘م˘حألا لÓ˘˘ه˘˘ل˘˘ل
ىوتسسم ىلع حوتفملا ةبانعب
ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا سضر˘˘ق˘˘لا ة˘˘لا˘˘˘كو
ةرو˘ث˘˘لا ة˘˘حا˘˘سسب ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ةيدقنلا تاعربتلا لا˘ب˘ق˘ت˘سسل
تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘˘سصا˘˘˘خ˘˘˘لا

نينسسحم˘لا ل˘كو تا˘ئ˘ي˘ه˘لاو
اقفو ،ني˘ن˘طاو˘م˘لا م˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب
.ثدحتملل
ةيدقنلا تاعربتلا بناج ىلإاو
ن˘ما˘سضت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع ل˘م˘سشت
91 ديفوك ةحئا˘ج ة˘ه˘جاو˘م˘ل
تابهلا عمج تايلمع ميظنت
ة˘ي˘ئاذ˘˘غ داو˘˘م ن˘˘م ة˘˘يدا˘˘م˘˘لا

تاز˘ي˘ه˘ج˘تو تا˘مز˘˘ل˘˘ت˘˘سسمو
داو˘مو ة˘ي˘ب˘ط ه˘ب˘سشو ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط
امك ،مهريغو ميقعتو فيظنت
  .هحاسضيإا مت
فيظ˘ن˘ت را˘طإلا اذ˘ه ي˘ف م˘تو
ن˘ئا˘˘ك عدو˘˘ت˘˘سسم م˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘تو
ةبانعب ءانيملا لبق ام ةقطنمب
راطإا يف هرييسست ىلع فرسشت
ي˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسلا فر˘˘ظ˘˘لا اذ˘˘ه
لÓ˘ه˘ل˘ل ة˘ي˘ئلو˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا
تح˘˘ت ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ر˘˘˘م˘˘˘حألا
طا˘˘سشن˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘˘م فار˘˘˘سشإا
كلذو نماسضتلاو يعامتجلا
تا˘˘˘ب˘˘˘ه˘˘˘لا مÓ˘˘˘ت˘˘˘سسا د˘˘˘˘سصق
اميف اهع˘يزو˘تو ا˘ه˘ب˘ي˘سضو˘تو
تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا ةد˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘ل د˘˘˘ع˘˘˘ب
املثم ،ةجاتحم˘لاو ة˘لوز˘ع˘م˘لا
اذهل هدقفت ىدل يلاولا هدكأا
راطإا يف رظتنيو .عدوتسسملا
يتلا ةين˘ما˘سضت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ةمهاسسم˘ب ا˘ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت ىر˘ج˘ي
يف كلذو تاعاطقلا فلتخم
تايلمع ميظنت ططخم راطإا
راسشتنا نم ة˘يا˘قو˘ل˘ل ل˘خد˘ت˘لا

مÓتسسا91 ‐ديفو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج
هبسشو يبط داتعو تازيهجت

ميقعت داوم ىلإا ةفاسضإا يبط
ةفسصب اهعيزوت متيل فيظنتو
ل˘كا˘ي˘ه˘لا ى˘ل˘˘ع ة˘˘م˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م
ةيب˘ط˘لا م˘قاو˘ط˘لاو ة˘ي˘ح˘سصلا

ه˘جاو˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ب˘ط˘لا ه˘ب˘سشو
 .ةبانع ةيلوب ىودعلا راسشتنا

صس.نيÒشس

mahali@essalamonline.com

 ةعومجم عربت لشضفب
 نينشسحملإ نم

ةيئاذغ ةلضس002.1 ريفوت
ركضسعمب ةزوعملا تلئاعلل

عباتلإ تإريخلإ لبشس صسلجم زهج
ةينيدلإ نوؤوششلإ ةيريدمل
002.1 ركشسعم ةيلول فاقوألإو
ىلع اهعيزوتل ةيئإذغ ةلشس
يتيدلبب ةزوعملإ تلئاعلإ

ملع امبشسح ،ركشسعمو ةحورف
دوليم صسلجملإ صسيئر ىدل

.تاحتح
نإاف ثدحتملإ صسفن بشسحو
نكمت تإريخلإ لبشس صسلجم
نم ةعومجم عربت لشضفب
راجت نم ددع مهنيب نينشسحملإ
ةيدلبب ةيئإذغلإ دإوملل ةلمجلإ

ةلشس002.1 زيهجت نم ةحورف
5 يلإوحب اهتميق ردقت ةيئإذغ

للخ اهعيزوتل ةلشس لكل جد فلأإ
يتيدلب نم ةزوعم تلئاع ىلع
.ركشسعم و ةحورف
تائيهلإ تإردابم تديإزتو
ةيلوب ةيريخلإ تايعمجلإو
تلئاعلإ عم نماشضتلل ركشسعم
لظ يف ةششهلإ تائفلإ و ةزوعملإ
مجانلإ يلاحلإ يحشصلإ عشضولإ

اهرخآإو انوروك صسوريف نع
نيحلفلل ةلثمم تائيه ةردابم
رشضخلإ نم تايمل عيزوتب
و ةلئاع0002 حلاشصل ةيشساشسلإ

دإوم رمحألإ للهلإ عيزوت
نم ةزوعم ةلئاع021 ـل ةيئإذغ
.قيقإرفلإو ةرإرجشس يتيدلب

ك.لامك

 ةمامك0003 ىلإإ ةفاشضإلاب ةيذحأإو تإراظن..تإزافق يف لثمتت
ةمضصاعلاب تايفضشتضسمل تادعم حنمت تايافنلل ةينطولا ةلاكولا

ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘لا˘˘˘كو˘˘˘لا تمد˘˘˘ق
ةنوكتم ةبه رئازجلاب تايافنلل
ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘يا˘قو˘˘لا تاد˘˘ع˘˘م ن˘˘م
ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لاو ة˘˘˘ح˘˘˘سصلا ناو˘˘˘عأا
ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا
ة˘ي˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا تا˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا
راطا يف ،ةم˘سصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب
ن˘م ة˘يا˘قو˘لا ج˘ما˘نر˘˘ب ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت
نم رط˘سسم˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف

تاقاطلاو ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ةرازو فر˘ط
هذ˘ه ل˘ث˘˘م˘˘ت˘˘تو.ةددجتملا
اهنم دافتسسا يتلا ،تادعاسسملا

يعماجلا ىف˘سشت˘سسم˘لا ن˘م ل˘ك
سسوسسم ي˘ن˘ب˘ب ي˘نا˘سسح د˘ع˘سسا

نيمل يعما˘ج˘لا ى˘ف˘سشت˘سسم˘لاو
يف ،داولا بابب «ويام» نيغابد
ناو˘عأل ة˘ي˘ئا˘قو ة˘لد˘˘ب0061
نم اهتامزلت˘سسم ل˘كب ة˘ح˘سصلا
ة˘˘يذ˘˘حأا ،تارا˘˘˘ظ˘˘˘ن ،تازا˘˘˘ف˘˘˘ق
.ةمامك0003 ىلا ةفاسضلاب

خا˘ن˘م˘لا ر˘ي˘فو˘ت ى˘ل˘ع ا˘سصر˘˘حو
ترفو ةفاظ˘ن˘لا لا˘م˘ع˘ل د˘ي˘ج˘لا
001 ةيلمعلا هذه لÓخ ةلاكولا
ءلؤو˘˘ه˘˘ل ي˘˘قاو ءاذ˘˘حو سسا˘˘ب˘˘˘ل
و اي˘قاو ازا˘ف˘ق063 و لا˘م˘ع˘لا

و تايافنلا عمجل ةيواح063
لو˘ل˘ح˘م˘لا ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك ة˘˘ي˘˘م˘˘ك
ءا˘˘˘مو ن˘˘˘يد˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ل م˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
ماعلا ريدم˘لا د˘كأاو.«ل˘ي˘فا˘ج˘لا»
لÓ˘خ ،نا˘مو م˘ير˘ك ،ة˘لا˘كو˘˘ل˘˘ل
ةعفد ميلسست ةيلمع ىلع هفارسشا

ةسسسسؤوم˘ل˘ل تاد˘ع˘م˘لا هذ˘ه ن˘م
نأا ،سسوسسم ينبل ةيئافسشتسسلا

را˘طا ي˘ف تم˘ت ةردا˘ب˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
نم رطسسملا يئاقولا جمانربلا

تاقاطلاو ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ةرازو فر˘ط
لك ةقفارم لجأا نم ةددجتملا
يف نوطسشني نيذ˘لا ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا
ءابو يسشفت ةحفاكم˘ل ناد˘ي˘م˘لا

تاذ ب˘˘سس˘˘حو.91 د˘ي˘فو˘˘ك

هذ˘˘˘ه ح˘˘˘م˘˘˘سست˘˘˘سس لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘لا
تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل تاد˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘˘لا
ة˘˘˘ن˘˘˘ئا˘˘˘كلا ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسلا
ىو˘ت˘سسم ع˘فر˘ب ،ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا˘˘ب
ءا˘˘بو˘˘لا ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا

نم ةربتعملا تايمكلا رييسستو
ةلحرملا نع ةرجنملا تايافنلا
ا˘ه˘ب ر˘م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسلا
يسشفت لظ يف تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا

.ةيملاعلا ةحئاجلا هذه
تاقاطلاو ةئيبلا ةرازو تدكأاو
اعاط˘ق ا˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ،ةدد˘ج˘ت˘م˘لا
،تاعاطق ةدع عم لمعي ايقفا
سسوريفل يدسصتلا تاردابم نأا

ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘ت˘˘سس ا˘˘نورو˘˘ك
تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا ل˘ك ىو˘˘ت˘˘سسم
يه يتلا تايلولاب ةدوجوملا
 .يحسصلا رجحلا تحت

ك.لامك

 يريخلإ لمعلل نودنجم
عمتجملا ةيمنتو ةمدخل رئازجلا ةيعمج

ةعضساو ريهطتو ميقعت ةلمح يف
ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج را˘˘سشت˘˘نل ا˘˘يدا˘˘ف˘˘˘ت
91 ديفوك انوروك سسوريف
نينطاوملل ةيامحو دجتسسملا
ةمدخل رئازجلا ةيعمج تماق
بت˘كم ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ة˘ي˘م˘˘ن˘˘تو
ن˘ي˘ع ي˘ف ة˘ل˘˘ي˘˘سسم˘˘لا ة˘˘يلو
ةيئاقو ةلمح ذيفنتب ،لجحلا

م˘ي˘ق˘ع˘تو ر˘ي˘ه˘˘ط˘˘ت لا˘˘م˘˘عأاو
يتلا تاديبملا سشرو ةعسساو
لمعلا اذه ةدئا˘ف˘ل ا˘هور˘خ˘سس
دقو اذه ،يريخلاو يعوطتلا
لج ميقعت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع تل˘م˘سش
عرا˘سشلا رار˘غ ى˘ل˘ع ءا˘ي˘حألا
ينطو˘لا ق˘ير˘ط˘لا ي˘سسي˘ئر˘لا

كردلا ةقرف  تارقم ،80 مقر
قوسسلا ،ةرئادلا نمأا ،ينطولا
) هكاوفلاو رسضخلل يمويلا
ةددعتملا ةدايعلا ،( يسشرملا
سسنارف30 م˘قر تا˘مد˘خ˘˘لا
ىلإا يدؤوملا عراسشلا ،نوناف
ءايحألاو يسضاير˘لا بكر˘م˘لا
ريهطتلا لامعأا ،هل ةرواجملا

ع˘ي˘م˘ج تل˘م˘سش م˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت˘˘لاو
بتاكملاو تآاسشنملا حطسسأا

دحلل تارمم˘لاو تا˘قر˘ط˘لاو
انوروك سسوريف راسشتنا نم
ةحسص ىلع ًاظافح دجتسسملا

ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لا ع˘ي˘م˘ج ة˘مÓ˘˘سسو
ي˘ق˘ل˘ت˘م ن˘˘م ن˘˘يددر˘˘ت˘˘م˘˘لاو

.ةمدخلا
سسي˘˘˘˘ئر ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘سصت بسسحو
ة˘مد˘خ˘ل ر˘ئاز˘ج˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج
ة˘ما˘سسأا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ة˘ي˘م˘ن˘˘تو
ةرمتسسم ةيلمعلا  نإاف ،موهلد
ل˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ل نود˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘م م˘˘˘هو
اذ˘ه نأاو ة˘˘سصا˘˘خ ،ير˘˘ي˘˘خ˘˘لا
ايعاد راسشتنلا عيرسس ءابولا
ناكسس ناكسسو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

˘˘ماز˘˘ت˘˘للا ل˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ع
يحسصلا رجحلا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ب
.ءابولا يسشفتل ايدافت
د˘˘كأا ،قا˘˘ي˘˘سسلا سسف˘˘˘ن ي˘˘˘فو
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر
ن˘ي˘ب ا˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘˘لا ةرور˘˘سض
اءد˘ب ن˘ي˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ليهسست˘ل ة˘يد˘ل˘ب˘لا ح˘لا˘سصم˘ب

بناج ى˘لإا م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
ي˘˘˘ند˘˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

مها˘عد ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لاو
د˘ي˘ق˘ت˘لاو ع˘م˘ج˘ت˘لا مد˘ع ى˘لإا
يلزنملا رجح˘لا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ب

ة˘˘لا˘˘ح يأا ل˘˘ج˘˘سسن ل ى˘˘ت˘˘ح
قلطناو اذه ،انتيدلبب ةباسصا

عمج يف ةيعمجلا وعوطتم
ةي˘كÓ˘ه˘ت˘سساو ة˘ي˘ئاذ˘غ داو˘م
نيجاتحملاو ءارق˘ف˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل
ةلسصاوتم ةيل˘م˘ع˘لا تلازا˘مو
.رطسسألا هذه ةباتك دحل

فشسوي نب .رشضÿ .أإ



يذلا عانقلا اذه ةيمهأا نمكتو
ةيمل˘ع˘لا ر˘ي˘يا˘ع˘م˘لا ق˘فو ز˘ج˘نأا
ةيلحم ة˘ي˘لوأا داو˘م˘بو ة˘مزÓ˘لا

ةدا˘˘ه˘˘سش ى˘˘˘ل˘˘˘ع ل˘˘˘سصح˘˘˘ت˘˘˘مو
ةرازو فر˘ط ن˘˘م ة˘˘ق˘˘با˘˘ط˘˘م˘˘لا
حÓ˘˘سصإاو نا˘˘كسسلاو ة˘˘ح˘˘سصلا
هدكأا ام بسسح ،تايفسشتسسملا
ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع فر˘˘˘سشم˘˘˘˘لا
ي˘ف سصت˘خ˘م˘لا رو˘سسي˘˘فور˘˘ب˘˘لا
مسساقل˘ب ة˘ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا ءا˘يز˘ي˘ف˘لا

نود لوحي» هنوك يف ،ناودع
م˘ق˘طألا ى˘لإا ىود˘ع˘لا لا˘˘ق˘˘ت˘˘نا
ةفسصب ل˘ما˘ع˘ت˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ب˘ط˘لا

سسوريفب نيباسصملا عم ةرسشابم
.«انوروك
م˘˘ت ،رد˘˘سصم˘˘˘لا سسف˘˘˘ن بسسحو
ةعاسسلا د˘ح ى˘لإا ة˘ن˘تا˘ب ة˘يلو˘ب
عانق000.2 ي˘لاو˘ح ع˘˘يزو˘˘ت

تاسسسسؤوملا ى˘ل˘ع ي˘قاو ي˘ب˘ط
يف ةينماسضت ةفسصب ةيحسصلا
اهب ماق يتلا ةردابملا هذه راطإا

ة˘ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا ءا˘يز˘ي˘ف˘لا ر˘ب˘˘خ˘˘م
عم قيسسنتلاب1 ةنتاب ةعماجب
 ةيعمجل يملعلا يدانلا
نييرئازجلا نيملسسملا ءام˘ل˘ع˘لا

.ايلحم
عور˘سشم˘لا اذ˘ه نأا˘ب ح˘˘سضوأاو

قيرف يعاسسم راطإا يف جردني
ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ءار˘˘ب˘˘خ˘˘لا ن˘˘˘م
ل˘˘خاد م˘˘ه˘˘سضع˘˘ب تاءا˘˘ف˘˘˘كلاو
ن˘م جرا˘خ˘لا˘ب نور˘خآاو ن˘طو˘لا
نم سسوريفلا اذه ةهجاوم لجأا

ن˘م ن˘كمأا ا˘م ة˘عا˘˘ن˘˘سص لÓ˘˘خ
ةياقولاب حمسست يتلا لئاسسولا

ى˘ل˘ع ه˘ن˘ع ع˘ير˘سسلا ف˘˘سشكلاو
ي˘قاو˘لا ي˘ب˘ط˘لا عا˘ن˘ق˘˘لا رار˘˘غ
.ليلاحتلا فسشاكو
نم ةعفد يناث هجوت نأا رظتنيو
ةديلبلا يتيلو ىلإا ةعنقألا هذه
ثي˘ح ،ة˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لاو
زا˘ج˘˘نا ى˘˘لإا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ى˘˘ع˘˘سسي

مايألا يف عانق فلآا01 يلاوح
.ةلبقملا ةليلقلا

،رو˘ق˘ب ر˘با˘سص رو˘ت˘كد˘˘لا لا˘˘قو
،ةعومجملاب طسشان وسضع وهو
يعاري يذلا لمعلا قيرف نأاب

ةيحسصلا ةمÓسسلا طورسش لك
ةحسصلا ةرازو اهب تسصوأا يتلا

حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كسسلاو
لاقتنل ايدا˘ف˘ت تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا
تا˘عا˘سس ى˘لإا ر˘ه˘سسي ،ىود˘ع˘لا

ميقعت ىلع لي˘ل˘لا ن˘م ةر˘خأا˘ت˘م
ة˘ع˘˘ن˘˘قألا بي˘˘سضو˘˘ت و ع˘˘م˘˘جو
مويلا يف عانق0021 لدعمب
تقو عرسسأا يف اهلاسصيإا ةيغب
ة˘ي˘ب˘ط˘لا م˘ق˘˘طألا ى˘˘لإا ن˘˘كم˘˘م
نيباسصملا جÓع ىلع ةرهاسسلا
.انوروك سسوريفب
ة˘ف˘ل˘كم˘لا تد˘كأا ا˘ه˘ت˘ه˘˘ج ن˘˘م
ة˘ح˘سصلا ة˘ير˘يد˘˘م˘˘ب مÓ˘˘عإلا˘˘ب
ن˘ي˘م˘سسا˘ي ،ة˘ن˘˘تا˘˘ب˘˘ب نا˘˘كسسلاو
ى˘لوألا ة˘سصح˘لا نأا˘ب ،دور˘ج˘˘ع
ا˘ه˘ح˘ن˘م م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ع˘ن˘قألا ن˘م
ة˘ن˘تا˘ب ق˘ير˘ف فر˘ط ن˘م ة˘ب˘ه˘ك
تم˘ل˘سس طا˘˘سشن˘˘لاو ة˘˘يا˘˘قو˘˘ل˘˘ل
ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
يف دباعلا ةينثب ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسلا
ى˘ل˘ع ة˘ي˘ق˘ب˘لا ع˘يزو˘ت را˘ظ˘˘ت˘˘نا

ىر˘˘خأا ة˘˘ي˘˘ح˘˘˘سص تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م
.ةيلولاب

،قا˘˘ي˘˘سسلا تاذ ي˘˘ف ف˘˘˘كع˘˘˘يو
ن˘م ن˘ي˘ث˘حا˘ب˘لا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘˘م
ايجولويبلاو ةلد˘ي˘سصلا ي˘م˘سسق
ة˘ي˘م˘ل˘˘ع˘˘لا ر˘˘با˘˘خ˘˘م˘˘لا سضع˘˘بو
ىلع2و1 ةنتا˘ب ي˘ت˘ع˘ما˘ج˘ب
م˘ق˘ع˘م ل˘ج جا˘ت˘˘نإاو ر˘˘ي˘˘سضح˘˘ت
ةبولطملا ريياعملا قفو رهطمو
ةمظ˘ن˘م تا˘ي˘سصو˘ت ق˘فو اذ˘كو
يف ةمهاسسملل ةيملاعلا ةحسصلا

ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ة˘˘ه˘˘با˘˘ج˘˘م
.رئازجلاب

د˘ها˘ج˘م˘لا ف˘ح˘ت˘م حر˘ت˘ق˘˘ي
ر˘ج˘ح˘لا ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م فرا˘ط˘لا˘ب
ن˘م ن˘ي˘سصح˘ت˘لا ى˘˘لإا ي˘˘مار˘˘لا
د˘ج˘ت˘سسم˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
ةعلاطملاو هي˘فر˘ت˘ل˘ل ا˘ج˘ما˘نر˘ب

سصسصخ˘˘˘م تنر˘˘˘ت˘˘˘نإلا ر˘˘˘ب˘˘˘˘ع
،ي˘ن˘طو˘لا ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا بر˘˘ح˘˘ل

تاذ ريدم نم ملع ام بسسح
.يفوع زيزع فحتملا

ةردا˘ب˘م˘لا نأا ي˘فو˘˘ع ح˘˘سضوأاو
لÓغتسسإل ليدب» ةبا˘ث˘م˘ب د˘ع˘ت
فر˘˘˘ط ن˘˘˘م تقو˘˘˘ل˘˘˘ل ل˘˘˘˘ث˘˘˘˘مأا

تنر˘ت˘نإلا ة˘كب˘سش ي˘ح˘ف˘سصت˘م
ةحفسص مهفرسصت تحت عسضوو
كراعم˘ل˘ل ا˘ير˘سصح ة˘سصسصخ˘م
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا هذ˘ه˘ب تع˘قو ي˘ت˘˘لا
قرسش لامسش ىسصقأاب ةعقاولا
ا˘ه˘لا˘ط˘بأا˘ب ف˘ير˘ع˘ت˘لاو دÓ˘ب˘˘لا

اولازام نيذ˘لا كئ˘لوأا ا˘م˘ي˘سسل
.«مويلا دحل نيفورعم ريغ
ج˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب˘˘˘لا اذ˘˘˘ه نأا˘˘˘ب دا˘˘˘فأاو
لكسشي تنرتنإلا ربع يهيفرتلا
اوحسض نيذلا كئلوأل اميركت
ل˘˘ي˘˘ن ل˘˘جأا ن˘˘م م˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ب
ةسصرفو ،ةهج نم لÓقتسسلا
تنر˘ت˘نإلا ر˘ب˘˘ع ة˘˘ع˘˘لا˘˘ط˘˘م˘˘ل˘˘ل
نيمزتلملا نينطاوملا ةبسسنلاب
لÓخ يلزنملا رجحلا قيبطتب
.ىرخأا ةهج نم ةرتفلا هذه
ةردا˘˘ب˘˘م˘˘لا هذ˘˘˘ه ن˘˘˘كم˘˘˘ت˘˘˘سسو
ةيدودحلا ةيلولا هذه ينطاوم
ة˘سصا˘خ˘لا ر˘ج˘ح˘لا ةر˘ت˘ف لÓ˘خ

ة˘ل˘م˘ت˘ح˘م ىود˘ع يأا بن˘ج˘ت˘˘ب
فاسشتكا نم انوروك سسوريفب
مهتقط˘ن˘م خ˘يرا˘ت ن˘ع د˘يز˘م˘لا

لÓ˘خ ة˘ق˘ق˘ح˘م˘لا تازا˘ج˘نإلاو
امل اقفو ،ةيرامعتسسلا ةرتفلا
.لوؤوسسملا تاذ هركذ
بابسشلاو راغسصلا نأا حرسصو
اذه لÓخ نم اسضيأا نووعدم
«ح˘˘ف˘˘سصت» ى˘˘˘لإا ج˘˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب˘˘˘لا
كراعملا يورت يتلا سصسصقلا
ىلع ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب تع˘قو ي˘ت˘لا

راجحوبب رمحألا فرجلا رارغ
ن˘˘˘يذ˘˘˘لا كئ˘˘˘لوأا تادا˘˘˘˘ه˘˘˘˘سشو
ىتحو تاظحللا كلت اوسشياع
ةدعاقلاب نيدهاجم تاهيرتروب
يوار˘˘سضخ ي˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘˘قر˘˘˘سشلا

يدنÓب يل˘ع و˘عد˘م˘لا د˘م˘ح˘م
يروسصنمو رامع ةيباسشقوبو
.سصوسصخلا هجو ىلع نيسسح
نإا˘ف ،ثد˘ح˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ل ادا˘˘ن˘˘ت˘˘سساو
فرط نم حرت˘ق˘م˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘لا

ىلإا فد˘ه˘ي د˘ها˘ج˘م˘لا ف˘ح˘ت˘م
خويسشلا ىلإا لمأا ةلاسسر لقن
ن˘ي˘مز˘ت˘ل˘˘م˘˘لا با˘˘ب˘˘سشلا اذ˘˘كو
ل˘جأا ن˘م ي˘لز˘ن˘م˘لا ر˘ج˘˘ح˘˘لا˘˘ب
نم ديزمب يلحتلا ىلإا مهعفد
م˘˘˘ه˘˘˘لزا˘˘˘ن˘˘˘م ل˘˘˘خاد ر˘˘˘ب˘˘˘˘سصلا

نم ة˘سصر˘ف˘لا هذ˘ه لÓ˘غ˘ت˘سساو
.مههيفرت جمارب عيونت  لجأا

سصسصق˘˘˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘˘˘ه ل˘˘˘˘˘˘كسشتو
ط˘ي˘سسب بو˘ل˘سسأا˘˘ب ةرر˘˘ح˘˘م˘˘لا

ىد˘˘˘˘˘˘حإا باذ˘˘˘˘˘˘جو ح˘˘˘˘˘˘سضاوو

ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘سضار˘˘ت˘˘فلا سصر˘˘ف˘˘لا
،ر˘ج˘ح˘لا ط˘غ˘سض ن˘م ف˘ف˘˘خ˘˘ت

ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا هد˘˘كأا ا˘˘م بسسح
نم تنرتنإلا ةكبسش يحفسصتم
.مهقيلاعت لÓخ
ربع يفاقثلا جمانربلا فاسضيو
تا˘ح˘ف˘سصلا د˘يد˘ع˘ل تنر˘ت˘نإلا
اقÓط˘نا حر˘ت˘ق˘ت ي˘ت˘لا ىر˘خألا

تامهاسسم فراطلا ةيلو نم
سسوريفب سسيسسحتلا لاجم يف
تÓ˘م˘ح لÓ˘خ ن˘˘م ،ا˘˘نورو˘˘ك
ةمظنملا ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو ة˘يا˘قو˘لا

كلت وأا لكايهلا فلتخم ربع
تائفلا عم نماسضتلاب ةقلعتملا
.ةزوعملا

سصاخلا » جمانربلا نأا ودبيو
مهاسسي يذ˘لا » ر˘ج˘ح˘لا ةر˘ت˘ف˘ب
ن˘ي˘تور˘لا ن˘م ف˘ي˘ف˘خ˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف
ا˘م˘ه˘سشي˘ع˘ي ن˘يذ˘ل˘لا ة˘با˘˘تر˘˘لاو
ةر˘ت˘ف˘لا هذ˘ه لÓ˘خ ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
عو˘ن˘ت˘م ة˘ح˘ئا˘ج˘لا هذ˘ه بب˘سسب

 ىلع
نم ةياقولا تناك اذإا هنأا رابتعا

يف اببسس لزانملا مازتلا لÓخ
 نم سصاخسشألا ذاقنإا
لظي سسوريفلا اذهب ةباسصإلا
ةيسضارتفلا لئاسسول˘ل ءو˘ج˘ل˘لا

 ةيسضمت و ملعتلا لجأا نم
ةديفم ءايسشأاب مايقلا يف تقولا
بطقتسسي يذلا رخآلا ليدبلا

.تنرتنإلا يحفسصتم نم اددع
ب.Úمأإ

ج.دمحم

mahali@essalamonline.com
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تايفششتشسملاب ةيبطلإ مقطألإ ةدئافل

ةنتابب نييعماجلا نيثحابلا نم قيرف فرط نم هجولل ةيقاو ةيبط ةعنقأا زاجنإا
معدت ةفاجلإ لوقبلإو بوبحلإ ةينواعت

حمقلإ نم ةيفاشضإإ صصشصحب ةنحطملإ
004 ىلإا ديمضسلا ةدام جاتنإا عفر

راردأاب عوبضسأ’ا يف راطنق ةياقولل ةنتاب» قيرف مشسإ هشسفن ىلع قلطأإ1 ةنتاب ةعماجب ةيقيبطتلإ ءايزيفلإ ربخمب نيثحابلإ نم قيرف نكمت
هجولل ةيقإو ةيبط ةعنقأإ زاجنإإ نم نييوعمج نيطششان إذكو ءابطأإو نييعماج ةبلط اشضيأإ مشضي يذلإو ،«طاششنلإو

سسوريف يسشفت مسضخ يف.ىشضرملإ نم اهلاقتنإ نود ةلوليحلإو انوروك صسوريف ةهجإومل تايفششتشسملاب ةيبطلإ مقطألإ ةدئافل
نينطاوملا لابقإاو انوروك
ةدام بلط يف ةدايزلا ىلع
راردأا يلاو لسسرأا ،ديمسسلا
ىلإا ةميلعت لولهب يبرعلا
لوقبلاو بوبحلا ةي˘نوا˘ع˘ت
ل˘م˘ع˘لا ةرور˘سضب ة˘فا˘˘ج˘˘لا

ة˘˘ن˘˘ح˘˘ط˘˘م˘˘لا م˘˘˘عد ى˘˘˘ل˘˘˘ع
سصسصحب ةيلولاب ةديحولا
،حم˘ق˘لا ةدا˘م ن˘م ة˘ي˘فا˘سضإا

تردا˘˘˘بو تعرا˘˘˘سس ثي˘˘˘˘ح
سسمخ ميدقت ىلإا ةينواعتلا

ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘˘فا˘˘˘سضا سصسصح
ةدا˘ت˘ع˘م˘˘لا ة˘˘سصح˘˘لا رار˘˘غ
ة˘ن˘ح˘ط˘م˘لا ى˘˘لإا ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘م
دسس ةيغب يلاجعتسسا لمعك
ديمسسلا ةدام ريفوتو زجعلا
يتلاو  جاتنإلا ةيمك عفرب
ةرثكب نطاوملا اهيلع لبقي

فرظلا اذه يف اسصوسصخ
ه˘˘سشي˘˘ع˘˘ت يذ˘˘لا ي˘˘ح˘˘سصلا
ليجسست نع كيهان ،دÓبلا

ةداملا يف تابراسضم ةدع
ةينواعت˘لا سسي˘ئر بسسح˘بو
هذ˘ه نإا˘ف ي˘ناد˘م˘ح را˘ت˘خ˘م
فوسس ةيفاسضإلا سصسصحلا
ن˘م ر˘ي˘ب˘ك ل˘كسشب ح˘م˘˘سست
ةيطغتل ديمسسلا ةدام ريفوت
نأاب افيسضم ،قوسسلا بلطلا
ى˘ل˘ع ع˘بر˘ت˘ت ة˘˘ي˘˘نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا

بوبحلا نم لئاه نوزخم

ةيلولا تايجاح لك يطغي
راردا ة˘ن˘ح˘ط˘م ر˘ي˘سسم ا˘˘مأا

نا˘˘ب د˘˘كأا ة˘˘يوا˘˘غ د˘˘م˘˘ح˘˘م
ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت ة˘˘ن˘˘ح˘˘ط˘˘م˘˘لا

اسصوسصخ دهجلا ةفعاسضم
سصسصح˘˘ب ا˘˘ه˘˘م˘˘عد د˘˘˘ع˘˘˘ب
ح˘م˘ق˘لا ةدا˘م ن˘م ة˘ي˘فا˘˘سضإا

ةيمك عفر ىلع لمعت ثيح
د˘ي˘م˘سسلا ةدا˘م ن˘م جا˘ت˘نإلا
ي˘ف را˘ط˘ن˘˘ق004 ى˘˘˘˘˘لإا
نم نكمتت ىتح عوبسسألا
نا˘كسسلا تا˘ب˘ل˘ط ة˘ي˘ط˘غ˘˘ت

ةيويح˘لا ةدا˘م˘لا هذ˘ه ى˘ل˘ع
هب موقي امم ةازاوملاب اذهو
بلج ي˘ف ة˘ل˘م˘ج˘لا را˘ج˘ت˘لا
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م د˘˘ي˘˘م˘˘˘سسلا
ح˘˘ب˘˘سصأا ا˘˘˘م˘˘˘م تا˘˘˘يلو˘˘˘لا

˘مد˘ع ة˘ي˘˘لا˘˘كسشإا حر˘˘ط˘˘يل
،راردا˘˘˘ب د˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘سسلا ةر˘˘˘فو
ن˘˘مألا ح˘˘لا˘˘سصم ي˘˘ق˘˘ب˘˘˘تو
نولمعي ةراجتلا ي˘ب˘قار˘مو
ةر˘ها˘ظ˘ل يد˘˘سصت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ة˘˘برا˘˘سضم˘˘لا
ة˘˘ي˘˘كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘سسلا داو˘˘˘م˘˘˘لا

داو˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف ا˘˘˘سصو˘˘˘سصخ
نيأا ،كÓهت˘سسلا ة˘ع˘سساو˘لا
ار˘خؤو˘م ز˘ج˘˘حو ف˘˘سشك م˘˘ت
نم ل˘ك ي˘ف نزا˘خ˘م ةد˘ع˘ب
را˘ت˘خ˘م ي˘جا˘ب جر˘بو نا˘قر
.ةسسدكم ديمسس ةدام اهب

  مشساقلب يفيرششوب

ةفاظنلاب قلعت ام اهنم ةشصاخ
 ةيدشسجلإ ةشسململإ مدعو

تايوطم عيزوت للخ نم
ةاوهلا نيجاردلا نم قيرف

لوح شسيضسحتلل ءايحأ’ا لوجي
نارهوب انوروك شسوريف

نيجإردلإ نم قيرف مهاشسي
بتكمل نيعباتلإ ةإوهلإ بابششلإ
ةيقرتل ةينطولإ ةمظنملإ
نإرهو ةيلول لغششلإو بابششلإ

يششفت لوح صسيشسحتلإ يف
تإرود ربع ،انوروك صسوريف
ةيبعششلإ ءايحألإ فلتخمل
هذه نم ملع امبشسح ،ةيلولاب
.ةمظنملإ

9 نم نوكملإ قيرفلإ عرششو
يشسيشسحتلإ مهلمع نيجإرد

نإرهو ءايحأإ صضعب ربع
انيشس نبإ رإرغ ىلع ةيبعششلإ

يديشسو ينويدمو ةياشضلإو
صسيشسحتل اهريغو يرإوهلإ
إذه ةحفاكم لوح نينطإوملإ
ةياقولل ريبإدتلإ مهإو ءابولإ

ديمح هركذ امبشسح ،هنم
يئلولإ بتكملإ صسيئر ،صشوطق
.ةروكذملإ ةمظنملل
ثح ىلإ ةردابملإ فدهتو
ديقتلإ ةرورشض ىلع نينطإوملإ

يدافتل ةيحشصلإ تاميلعتلاب
ذخأإو صسوريفلإ راششتنإ
ةشصاخ ،ةمزللإ تاطايتحلإ

مدعو ةفاظنلاب قلعت ام اهنم
للخ نم ةيدشسجلإ ةشسململإ

.تايوطم عيزوت
لإوجتلاب بابششلإ ءلؤوه موقيو
دشصرو ةيبعششلإ ءايحألإ يف
تلحملإ يف ةشصاخ تاعمجتلإ
ىلع نئابزلإ ثحو ةيراجتلإ
ةفاشضإإ نامألإ ةفاشسم مإرتحإ
بابششلإ تاعمجت فإدهتشسإ ىلإ

ةيئاقولإ ريبإدتلإ مهل حرششو
.مهتويب يف ءاقبلإ ةيمهأإو
بتكملإ نأإ صشوطق ركذو
اشضيأإ ماق ةمظنملل يئلولإ

ةمامك003 يلإوح عيزوتب
للخ يوديلإ ميقعتلل لئاشسوو

نيلجإرلإ ةدئافل اهب ماق ةلمح
ةنابز رشسج ىوتشسم ىلع إرخؤوم
.ةنيدملإ طشسو

دجتشسملإ انوروك صسوريف ىودع راششتنإ نم ةياقولل

ينهملا نيوكتلل زكارم5 ريخضست
فلضشلاب ةيبطلا تامامكلا ةطايخل

نيوكتلا حلاسصم تّرخسس
ن˘ي˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لاو
ز˘˘كار˘˘م سسم˘˘خ ف˘˘ل˘˘سشلا˘˘ب
ة˘˘˘طا˘˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘يو˘˘˘كت
ةياقولل ةيبطلا تامامكلا

سسوريف ىودع راسشتنا نم
امبسسح ،دجتسسملا انوروك
تاذ ىد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع
سسيئر ف˘سشكو.ح˘لا˘سصم˘لا

ن˘˘˘يو˘˘˘كت˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘سصم
دبع ،ةكارسشلاو لسصاوتملا
نأا ،نا˘˘˘˘سسح ن˘˘˘˘ب ردا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
عاطقلل ةيلحملا ةيريدملا»
ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا را˘˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘˘فو
ةيلوؤو˘سسم˘لاو ي˘ن˘ما˘سضت˘لا
تر˘˘خ˘˘سس ،ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘˘جلا

ن˘يو˘كت˘ل˘ل ز˘˘كار˘˘م سسم˘˘خ
ر˘ب˘ع ن˘ي˘ه˘م˘ت˘لاو ي˘ن˘ه˘م˘لا
ة˘طا˘ي˘خ˘ل ة˘يلو˘˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘قإا
 تامامكلا
راسشتنا نم ةياقولل ةيبطلا

ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ىود˘˘ع
تاذ زر˘˘بأاو.«د˘˘ج˘˘ت˘˘سسم˘˘˘لا
ةيلمعلا هذه نأا لوؤوسسملا
تق˘˘ل˘˘ط˘˘نا ة˘˘ي˘˘˘عو˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘لا
لÓخ نم طرافلا عوبسسألا
يف ةسصتخم تاسشرو حتف

تازيه˘ج˘ت˘لا هذ˘ه ة˘عا˘ن˘سص
زكارم رب˘ع اذ˘هو ،ة˘ي˘ب˘ط˘لا
نم لكب ينهملا نيوكتلا
ملك63) ةيميركلا تايدلب
) يلسس داو (فلسشلا قرسش

(ف˘ل˘سشلا بر˘غ م˘ل˘˘ك51
لامسش ملك03 ) ةياغزوب
يزكرم ) فلسشلاو (فلسشلا
.(طسسو فل˘سشلاو ة˘فر˘سشلا

،ناسسح نب دّيسسلل ادانتسساو
حلاسصم ىلإا ميلسست مت دقف
ةيلوأا ةعفدك فلسشلا ةيلو
اتفل ،ةيقاو ةمامك000.1
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا هذ˘˘˘ه نأا ى˘˘˘لإا
ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإا ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘ت˘˘سس
تا˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘˘غ˘˘˘˘ت
امب ةلجّسسملا تاجايتحلاو
ن˘˘سسحأا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘ب ح˘˘م˘˘سسي
ي˘˘سسرا˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘ل فور˘˘˘ظ˘˘˘لا
ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘مو ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا
ةد˘˘ن˘˘ّج˘˘م˘˘لا تا˘˘عا˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا
ىود˘ع را˘سشت˘نا ة˘ه˘جاو˘م˘ل
.91 ديفوك سسوريف
لوؤو˘سسم˘لا تاذ تف˘ل ا˘م˘ك
لÓخ حت˘ف م˘ت˘ي˘سس ه˘نأا ى˘لإا
تا˘˘سشرو ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا ما˘˘يألا
ن˘˘˘م دد˘˘˘˘ع ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع ىر˘˘˘˘خأا
ع˘م ة˘ي˘ن˘يو˘كت˘لا ز˘كار˘˘م˘˘لا

را˘˘˘˘˘˘سشت˘˘˘˘˘˘نلا ةا˘˘˘˘˘˘عار˘˘˘˘˘˘˘م
تاذ يف ايعاد ،يفارغجلا
دوهجلا رفاسضت ىلا تقولا

هذه يف ةوقب ةمهاسسملاو
ة˘˘ي˘˘عو˘˘ط˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لا
عيمج فرط نم ةينماسضتلا
عا˘ط˘ق ءا˘كر˘˘سشو ي˘˘ل˘˘عا˘˘ف
.ينهملا نيوكتلا

غ.لامأإ

ةيريرحتلإ ةروثلل صصشصخي
تنرتنإ’ا ربع ةعلاطملل جمانرب قلطإا حرتقي فراطلاب دهاجملا فحتم
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تيدضصت :وفييك شسراح
شضفرف ودلانورل

هضصيمق يحنم
و˘نا˘˘ف˘˘ي˘˘ت˘˘سس ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلا در˘˘سس

،انوريف و˘ف˘ي˘ي˘ك سسرا˘ح ،و˘ن˘ي˘ت˘نرو˘سس
،ودلانور ونايت˘سسير˘ك ا˘ه˘ل˘ط˘ب ة˘ع˘قاو
ةارا˘ب˘م ي˘ف كلذو ،سسو˘ت˘ن˘فو˘ج م˘ج˘˘ن

يسضاملا ماعلا نيقيرفلا نيب تعمج
.ويسشتلاكلاب

تاحيرسصت لÓخ ،ونيتنروسس لاقو
«وفيتروبيد ودنوم» ةفيحسص اهتلقن
لدا˘ب˘ت ى˘ل˘ع ا˘ن˘ق˘ف˘تا» :ة˘ي˘˘نو˘˘لا˘˘ت˘˘كلا
امدعب نكل ،ةارابملا بقع ناسصمقلا
ر˘ع˘سش ،ا˘هذ˘ف˘ن ءاز˘ج ة˘ل˘كر˘ل تيد˘سصت
.«ةديدسش بسضغ ةلاحب

يفو ،ةياهنلا ةرفاسص دعب» :فاسضأاو
،سسبÓملا ليدبت ةفرغل يدؤوملا رمملا

ةلكر ىلع ينأانهو ودلانور ينحفاسص
ن˘كل ..ا˘˘ه˘˘ل تيد˘˘سصت ي˘˘ت˘˘لا ءاز˘˘ج˘˘لا

،بسضغلا حمÓم ههجو ىلع ترهظ
.«انقفتا امك هسصيمق ينحنمي ملو

تذ˘خأا ة˘يا˘ه˘ن˘لا ي˘ف» :ه˘لو˘ق˘ب م˘تأاو
رو˘˘مألا ترا˘˘سسو ،لا˘˘ب˘˘˘يد سصي˘˘˘م˘˘˘ق
.«لاح يأا ىلع ديج لكسشب

يضسنرفلا دا–’ا
شسيئر ىعني

قباضسلا ايليضسرام
مدقلا ةركل يسسنرفلا داحتلا ىعن

سسي˘ئر˘لا فو˘ي˘سض ي˘با˘ب ي˘لا˘˘غ˘˘ن˘˘سسلا
قراف يذلاو ،ايليسسرام يدانل قباسسلا
ار˘ثأا˘ت˘˘م ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا سسمأا لوأا ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا
انورو˘ك سسور˘ي˘ف ىود˘ع˘ب ة˘با˘سصإلا˘ب
.(‐91ديفوك) دجتسسملا

ةا˘فو ة˘لا˘ح لوأا فو˘ي˘سض ر˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘يو
يتلا لاغنسسلا يف انوروك سسوريفب
بسسح ،ةباسصإا571 نآلا ىتح تلجسس
ي˘لا˘غ˘ن˘سسلا نو˘يز˘ف˘˘ي˘˘ل˘˘ت˘˘لا هر˘˘كذ ا˘˘م
.ءاثÓثلا سسمأا يمسسرلا

دق فويسض قباسسلا يفحسصلا ناكو
يماع نيب ا˘ي˘ل˘ي˘سسرا˘م ة˘سسا˘ئر ى˘لو˘ت
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ى˘˘ه˘˘نأاو ،9002و5002
ة˘ثÓ˘ث˘لا ز˘كار˘م˘لا ن˘م˘˘سض م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
،تارم3 يسسنرفلا يرودلاب ىلوألا

اسسنرف سسأاك يئاهن ىلإا لسصو امك
.نيترم

:نايب يف يسسنرفلا داحتلا ركذو
أابن ،نزحلا غلابب ،ءاسسملا اذه انيقلت»
86 زهاني رمع نع فويسض يباب ةافو
عتمت˘ي د˘ئا˘ق˘ك هار˘كذ ى˘ق˘ب˘ت˘سس .ا˘ما˘ع
«. سسامحو بحو روسضحب

«نايديتو˘كو˘ل» ة˘ف˘ي˘ح˘سص تر˘كذو
.«دادح يف ةسضايرلا ملاع» :ةيلاغنسسلا

ىفسشتسسم لخد دق فويسض ناكو
ةيلاغنسسلا ةمسصاعلا يف «ناف» ةعماج
نا˘كو ،ىود˘ع˘لا رو˘ه˘˘ظ د˘˘ع˘˘ب را˘˘كاد
،جÓعلل اسسنرف ىلإا لقني نأا اررقم
عيرسس لكسشب تروهدت هتلاح نكل
.ةايحلا قرافيل

نÓعإلا نم طق˘ف ن˘ي˘ت˘عا˘سس د˘ع˘بو
ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا ة˘˘˘كب˘˘˘سش ع˘˘˘قو˘˘˘م ر˘˘˘ب˘˘˘ع
ة˘با˘سصإا ن˘ع «ر˘ت˘˘يو˘˘ت» ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا

ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ىود˘˘ع˘˘ب فو˘˘ي˘˘سض
يدا˘˘ن مد˘˘ق˘˘ت ،ه˘˘تا˘˘فوو د˘˘ج˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا

ه˘سسي˘ئر ة˘ل˘ئا˘ع˘ل ءاز˘ع˘لا˘ب ا˘ي˘ل˘ي˘سسرا˘˘م
.قباسسلا

ىق˘ب˘ي˘سس» :ا˘ي˘ل˘ي˘سسرا˘م يدا˘ن ر˘كذو
نيمتنملا بول˘ق ي˘ف (فو˘ي˘سض) ي˘با˘ب
نيعرابلا لسضفأا نم دحاوك يدانلل
«.هخيرات يف

8072ددعلإ ^1441 نابعضش80ـل قفإوملإ0202 ليرفأإ20سسيمخلإةصضايرلا

فعاضضتت ليرفأإ03ـلإ دعب روهمج نود تايرابملإ بعل ةيناكمإإ

مضسوملا فانئتضسا نوديري ناملأ’ا اثلث
11

ثلث نأا ،يأارلل عÓطتسسا فسشك
،ا˘ي˘نا˘م˘لأا ي˘ف مد˘ق˘لا ةر˘ك ي˘ع˘ج˘سشم
ةجردلا يرودل ايروف افقو نوديؤوي
ةيفلخ ىلع ،«ا˘غ˘ي˘ل˘سسد˘نو˘ب» ى˘لوألا
.دجتسسملا انوروك سسوريف ةمزأا

عÓطتسسلا رهظأا ،ل˘با˘ق˘م˘لا ي˘فو
%56 نأا ،سسمأا هجئاتن ترسشُن يذلا

نود˘ير˘ي مد˘ق˘لا ةر˘ك ي˘ع˘ج˘سشم ن˘˘م
.هتياهن ىتح مسسوملا ةلسصاوم

مهلمسش نيذلا نم %54 ركذ امك
ة˘ما˘قإا نود˘يؤو˘ي م˘ه˘نأا ،عÓ˘ط˘˘ت˘˘سسلا
.روهمج نودب تايرابملا

نأا ى˘˘˘˘˘˘˘لإا ةرا˘˘˘˘˘˘˘سشإلا رد˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘˘ت
نÓ˘˘عإا ل˘˘ب˘˘ق ير˘˘جُأا ،عÓ˘˘ط˘˘ت˘˘سسلا

،مدقلا ةركل يناملألا يرودلا ةطبار
ة˘جرد˘˘لا ة˘˘يد˘˘نأا نأا ،ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا سسمأا
ىلع تقفاو ،(ا˘غ˘ي˘ل˘سسد˘نو˘ب) ى˘لوألا

03 ىتح ،ةقباسسملا قيلعت ةرورسض
سسور˘˘ي˘˘ف بب˘˘سسب يرا˘˘ج˘˘لا ل˘˘ير˘˘˘فأا

.انوروك

ىلوألا ةرملل مسسوملا فاقيإا متو
ةط˘بار˘لا تر˘كذو ،سسرا˘م31 مو˘˘ي
ا˘ه˘نأا ي˘سضا˘م˘لا عو˘ب˘سسألا ل˘ع˘˘ف˘˘لا˘˘ب
ىتح ،ىرخأا ةرتفل هقيلعتب يسصوتسس

.رهسشلا اذه ةياهن
ة˘˘كر˘˘سش عÓ˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘سسلا تر˘˘˘جأاو

ثا˘˘ح˘˘بأل «سسترو˘˘ب˘˘˘سس ن˘˘˘سسل˘˘˘ي˘˘˘ن»
.قوسسلا

يرجأا يذلا ،عÓطتسسلا لمسشو
سسرام62 ىتح42 نم ةرتفلا لÓخ
حوارتت ي˘نا˘م˘لأا0001 ،ي˘سضا˘م˘لا
.اماع56و61 نيب مهرامعأا

ر .ق^
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يضسيم لبقتضسم قلعي انوروك
ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘˘ف ة˘˘˘مزأا تءا˘˘˘ج

ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ط˘ط˘˘خ ل˘˘كب ف˘˘سصع˘˘ت˘˘ل
تاسضوافملا مامتإا نأاسشب ةيلبقتسسملا

،يسسيم لينويل قيرفلا ةروطسسأا عم
.هدقع ديدجتل

ةنولسشرب عم يسسيم دقع يهتنيو
كلمي امك ،لبقملا م˘سسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن˘ب
ليحرلا ةيرح هحنمي هدقع يف اًطرسش
يأا نود يرا˘ج˘لا م˘سسو˘م˘لا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن˘˘ب
.لباقم

ود˘˘نو˘˘˘م» ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سص بسسح˘˘˘بو
سسوريف نإاف ،ةينابسسإلا «و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد
د˘ي˘م˘ج˘˘ت ن˘˘م ه˘˘ب˘˘ب˘˘سس ا˘˘مو ا˘˘نورو˘˘ك
نيبعÓلا لزعو ،ابوروأا يف طاسشنلل
ببسستيسس ،مهلزانم يف نيلوؤوسسملاو
.تاسضوافملا مسسح ليجأات يف

ل ي˘سسي˘م نأا ى˘لإا ر˘ير˘ق˘ت˘لا را˘سشأاو
،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ن˘ع ل˘ي˘حر˘لا ي˘ف بغر˘˘ي
لجأا نم قافتل لسصوتلا يف بغريو
.ديدجتلا

ي˘لوؤو˘˘سسم نإا˘˘ف ،ه˘˘تاذ تقو˘˘لا ي˘˘ف
اذ˘ه ي˘ف ة˘يا˘غ˘ل˘ل نو˘ئدا˘ه ة˘نو˘ل˘سشر˘˘ب
يأا نع ثيدحلا لجأاتي دقف ،نأاسشلا
نا˘ك ا˘مد˘˘ع˘˘ب ،ق˘˘حل تقو˘˘ل طور˘˘سش
نم ءاهتنلا متي نأا يئدبملا قافتلا

.لبقملا ناوج لبق ليسصافتلا ةفاك
ءارجإا نكمي ةلحرملا هذه لÓخو

يسسيم يلثمم نيب ةيفتاه تلاسصتا
نم مهألا ةلحرملا نكل ،ةنولسشربو
نيحل اهل˘ي˘جأا˘ت م˘ت˘ي˘سس تا˘سضوا˘ف˘م˘لا
.انوروك سسوريف ةمزأا ءاهتنا

«غيل ÈÁÒلا» يثلث Úب شسيماخ Òضصم
ةيفحسص ريرا˘ق˘ت تف˘سشك

نأا ،سسمأا ،ة˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘سسإا
سسي˘˘˘ما˘˘˘خ ي˘˘˘ب˘˘˘˘مو˘˘˘˘لو˘˘˘˘كلا

،ديردم لاير مجن ،زيغيردور
ن˘ع ل˘ي˘حر˘ل˘˘ل ه˘˘ق˘˘ير˘˘ط ي˘˘ف
.ويبانرب وغايتناسس

ى˘˘ل˘˘ع سسي˘˘ما˘˘˘خ كرا˘˘˘سشو
لا˘ير ع˘م ةد˘عا˘ب˘ت˘˘م تار˘˘ت˘˘ف
ر˘مألا ،م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه د˘يرد˘م
ةيناكمإا مامأا بابلا حتف يذلا

.لبقملا فيسصلا يف هليحر
«اكرام» ةفيحسص بسسحبو

ديردم لاير نإاف ،ةينابسسإلا
،ع˘ي˘ب˘ل˘ل سسي˘ما˘خ سضر˘ع˘ي˘˘سس
.لاملا سضعب ينج ةلواحمل

ة˘˘˘˘˘˘˘˘مزألا ل˘˘˘˘˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘˘˘˘˘فو
سسيماخ ةهجو نأا ودبت ،ابوروأا يف ةيدنألا مظعم تبرسض يتلا ةيداسصتقلا
.يزيلجنإلا يرودلا ىلإا نوكتسس ةلبقملا

اًمامتها رثكألا ةيدنألا يه نوتبماه رفلوو نوترفيإاو لانسسرآا ةيدنأا ربتعتو
.فيسصلا يف سسيماخ تامدخ ىلع لوسصحلاب

متيسس ،ةثÓثلا ةيدنألا نم اًيأا ىلإا مامسضنلا ررق اذإا هنأا ىلإا ريرقتلا راسشأاو
.قيرفلا عم اًمهم اًرودو ،بعلل اًيفاك اًتقو هحنم

يلاطيإلا بردملا هدوقي يذلا ،سسيماخ مسضل برقألا وه نوترفيإا نأا ودبيو
ديردم لاير يف اقباسس هيدي ىلع سسيماخ بردت يذلا ،يتوليسشنأا ولراك
مسسوملا اذه علطم يلوبان ىلإا همسض ىلع اًسصيرح ناكو ،خنويم نريابو
.اسضيأا

نيبجعملاو نيمتهملا لوأا ربتعي يذلا ،لانسسرآا يتأاي ،ةيناثلا ةبترملا يفو
هيلوؤوسسم طبرت يذلا نوتبماه رفلو مث ،سسيماخ تاردقب ارتلجنإا يف كلذك
.بعÓلا ليكو ،زيدنيم يخروخ عم ةيوق تاقÓع

:ليزاÈلا بردم
رامين نم لضضفأا نام‚

ةيبهذلا هتÎف ‘
بختنمل ينفلا ر˘يد˘م˘لا ي˘ت˘ي˘ت ىر˘ي

ناسس سسيراب مجاهم رامين نأا ،ليزاربلا
ناك نيح هتارتف لسضفأا سشاع ،نامريج
.ةنولسشرب فوفسص يف

7102 ماع ةنولسشرب نع رامين لحرو
ةقفسص يف ،نامريج ناسس سسيراب ىلإا
.وروي نويلم222 اهتميق تغلب ةيسسايق

ةفيحسصل تاحيرسصت يف ،يتيت لاقو
لسضفأا» :ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا «لو˘ب˘تو˘ف سسنار˘ف»
،ةنولسشر˘ب ي˘ف نا˘ك ن˘ي˘ح را˘م˘ي˘ن˘ل تقو
رسسيألا فرطلا ىلع بعلي ناك ثيح
.«قمعلا ىلإا لخديو

ل˘˘سضفأا ع˘˘م كلذ ن˘˘ماز˘˘˘ت» :فا˘˘˘سضأاو
نم أادبي ناك ثيح ،بختنملا عم هتارتف
ةديجلا ه˘تءار˘ق ى˘ل˘ع اد˘م˘ت˘ع˘م ،حا˘ن˘ج˘لا
غلبو .هتأارجو هت˘كر˘ح ة˘ف˘خو ،ةارا˘ب˘م˘ل˘ل
.«يلقعلاو يندبلا ىوتسسملا ىلع هتورذ

ودلانور و˘نا˘ي˘ت˘سسير˘ك ط˘ق˘ف» :ع˘با˘تو
اذه يف هنم لسضفأا اناك ،يسسيم لينويلو
.«تقولا

لسضفأا وه رامين نإا لوقأا ل» :متخو
اًدبأا رأا مل يننكل ،هتيأار يليزارب بعل
درازاه لثم ،نيبعل نم ىوتسسملا اذه
اولسصي مل ثيح ،ابغوب وأا نامزيرج وأا
.«هاوتسسمل

رذحي افيويلا
نامÒج ناضس
دن’اه ببضسب

يبوروألا داحتلا هجو
اريذحت «افيوي» مدقلا ةركل
نا˘سس سسيرا˘ب ى˘لإا ا˘ي˘˘م˘˘سسر
م˘˘ج˘˘˘ن بب˘˘˘سسب ،نا˘˘˘مر˘˘˘ي˘˘˘ج
غنيلريإا دنومترود ايسسوروب
.دنلاه

ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘˘سصل ا˘˘˘˘ق˘˘˘˘فوو
دق˘ف ،ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا «بي˘كي˘ل»
نا˘˘˘سس «ا˘˘˘ف˘˘˘يو˘˘˘ي˘˘˘لا» رذ˘˘˘ح
كول˘سسلا» بب˘سسب ،نا˘مر˘ي˘ج
يأار ي˘˘ف ،«ق˘˘˘ئÓ˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘غ
مدقلا ةركل ةمكاحلا ةئيهلا
بقع هي˘ب˘عÓ˘ل ،ة˘ي˘بوروألا

61ـلا رود با˘˘˘يإا ةارا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م
مامأا ،ابوروأا لاطبأا يرودل
ىلع دنو˘م˘ترود ا˘ي˘سسورو˘ب
.ءارمألا ةقيدح بعلم

نا˘مر˘ي˘ج نا˘˘سس ف˘˘ط˘˘خو
دعب8ـلا رودل لهأاتلا ةقاطب
يف2‐3 ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب زو˘ف˘˘لا

نكل ،نيتاراب˘م˘لا عو˘م˘ج˘م
وبعل ماق بايإلا ءاقل بقع
ديلقتب ن˘ي˘ع˘م˘ت˘ج˘م سسيرا˘ب
مجن ،دنلاه غنيلريإا لافتحا
ن˘˘م عو˘˘ن˘˘ك ،د˘˘نو˘˘˘م˘˘˘ترود
بعÓ˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘ير˘˘˘خ˘˘˘سسلا
.باسشلا يجيورنلا

تاذب لفتحا دنلاه ناكو
باهذلا ءاق˘ل ي˘ف ة˘ق˘ير˘ط˘لا
.ايناملأا يف ميقأا يذلا

يأا «ا˘ف˘يو˘ي˘لا» ر˘˘ق˘˘ي م˘˘لو
ناسس سسيرا˘ب ى˘ل˘ع ة˘بو˘ق˘ع
ى˘ف˘ت˘˘كا ه˘˘ن˘˘كل ،نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج
.ريذحتلاب

د˘˘˘ق ةارا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا تنا˘˘˘كو
باو˘˘˘بألا ف˘˘˘ل˘˘˘خ تم˘˘˘ي˘˘˘قأا
يسشفت نم اًفوخ ،ة˘ق˘ل˘غ˘م˘لا
،دجتسسملا انوروك سسوريف
،نامريج ناسس ريهامج نأا لإا
جرا˘˘خ فلآلا˘˘ب تع˘˘م˘˘ج˘˘˘ت
ع˘˘م تل˘˘ف˘˘ت˘˘حاو بع˘˘ل˘˘م˘˘˘لا
.لهأاتلاب نيبعÓلا
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ي˘ف˘˘ح˘˘سص ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت لا˘˘ق
،ءاعبرألا مويلا ،ي˘نا˘ط˘ير˘ب
،د˘نو˘م˘ترود ا˘ي˘سسورو˘ب نإا

ه˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘ن ر˘˘˘˘ع˘˘˘˘سس دد˘˘˘˘ح
نوداج باسشلا يزيلجنإلا
يف بول˘ط˘م˘لاو ،و˘سشنا˘سس
ةيبوروألا ةيدنألا نم ددع
.ىربكلا

م˘ي˘خاو˘˘ي ز˘˘نا˘˘ه ح˘˘م˘˘لأاو
يذيفنتلا سسيئرلا هكسستاف
ة˘˘ب˘˘غر˘˘ل ،د˘˘˘نو˘˘˘م˘˘˘ترود˘˘˘ل
:اًلئاق ليحرلا يف وسشناسس
ة˘ب˘غر ل˘ب˘ق˘ت˘ن نأا ا˘ن˘ي˘ل˘˘ع»
.«بعÓلا

ة˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سص بسسح˘˘˘بو
نإاف ،ةيناطيربلا «زم˘يا˘ت˘لا»
لقأاب لبق˘ي ن˘ل د˘نو˘م˘ترود
عيبل وروأا نويلم521 نم
.وسشناسس

ريغ مقر˘لا اذ˘ه ر˘ب˘ت˘ع˘يو
ةبسسنلا˘ب سضوا˘ف˘ت˘ل˘ل ل˘با˘ق

ي˘˘˘˘ف ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘سسم˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
نم مغرلا ىلع ،دنومترود
يت˘لا ة˘يدا˘سصت˘قلا ة˘مزألا

بب˘˘سسب ة˘˘يد˘˘˘نألا تبر˘˘˘سض
.انوروك سسوريف

نا˘سس سسيرا˘˘ب سسفا˘˘ن˘˘يو

يرودلا ةقلا˘م˘ع نا˘مر˘ي˘ج
ىلع لوسصحلل يزيلجنإلا
ةيدنأا بغرت ثيح ،وسشناسس
ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘مو لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل
ي˘ف ي˘سسل˘ي˘سشتو د˘ت˘يا˘نو˘˘ي
.بعÓلا تامدخب زوفلا

ن˘˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘عو
ةريبكلا ةيداملا تاناكمإلا
،ةيسسنرفلا ةمسصاعلا يدانل
ي˘ف بعÓ˘لا ة˘˘ب˘˘غر نأا لإا
دق ،جيلري˘م˘ير˘ب˘ل˘ل ةدو˘ع˘لا
.رمألا مسسحت

ناف ليجريف لوبرفيل عافد بلق باجأا
نيعباتملا ةلئسسأا نم ةعومجم ىلع ،كيد
.سسمأا لوأا ءاسسم ،«رتيوت» ةسصنم ىلع هل

يمياج قباسسلا لوبرفيل عفادم هجوو
نأاسشب ،يدنلوهلا عفادملل لاؤوسس رغاراك
لوبرفيل فوفسص نم همهلأا يذلا عفادملا
.قباسسلا يف

ة˘ق˘ير˘ط˘ب لاؤو˘سسلا ى˘ل˘ع كياد نا˘˘ف درو
يماسس امبر ،بعسص لاؤوسس» :Óئاق ،ةحزام
.كحاسض «يجوميإا» عم ،«ايبيه

يف اعم ايبيه يدنلنفلاو رجاراك بعلو
قيرفلا زوف يف امهاسسو ،لوبرفيل فوفسص
.5002 ماع ابوروأا لاطبأا يرود بقلب

يتلا ةلئسسألا ىلع هدر سضرعم يفو
ةنولسشرب مجن نأا كياد ناف دكأا ،هل تهجو
بعل م˘سصخ بع˘سصأا و˘ه ي˘سسي˘م ل˘ي˘نو˘ي˘ل
.همامأا

بعل ور˘يو˘˘غأا و˘˘ي˘˘جر˘˘ي˘˘سس» :فا˘˘سضأاو
نكمي مجاهم بعسصأا وه يتيسس رتسسسشنام
.«ةقيقد09 لاوط هتبقارم

،زيموغ وج عافدلا يف هليمزو هنأا ركذو
نو˘سستر˘بور يد˘نأا ن˘ير˘ي˘ه˘ظ˘لا نا˘ق˘˘ب˘˘سسي
قا˘ب˘سس ي˘ف د˘لو˘˘نرأا رد˘˘ن˘˘سسكلأا تن˘˘ير˘˘تو
.رتم001 ةفاسسمل

دتيانوي Îضسضشنام تامامتها ةمئاق لخدي تخيل يد
د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م دا˘ع

لسضفأا دحأاب هما˘م˘ت˘ها يد˘ب˘ي˘ل
اقفو ايلاح نابسشلا نيعفادملا
ةيف˘ح˘سص ر˘يرا˘ق˘ت ه˘تر˘كذ ا˘م˘ل
   .ةيزيلجنإا

«نسص اذ» ةفيحسص تدكأاو
نأا ،ينورتكلإلا اهعقوم ربع
ع˘سضي د˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م
ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ه˘ط˘ط˘خ ن˘م˘˘سض
بختنملاو سسوتن˘فو˘ج ع˘فاد˘م
.تخيل يد سسيتام يدنلوهلا

ىد˘بأا د˘˘ق د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي نا˘˘كو
غلابلا تخيل يد مسضب امامتها

ناك امدنع ،اماع02 رمعلا نم
،سسكا˘جأا فو˘ف˘سص ي˘ف ا˘˘ب˘˘عل
ىلإا لاقتنلا ررق بعÓلا نكل

.سسوتنفوج
دق ،تخيل يد نأاسشب سسوتنفوجو دتيانوي نيب تاسضوافم يأا نإاف ،«نسص اذ»ـل اقفوو

.يلاطيإلا يدانلا ىلإا ابغوب لوب يسسنرفلا طسسولا بعل ةدوع مامأا اددجم بابلا حتفت
يف لسشف هنكل ،ينيلرتسسإا هينج نويلم76 لباقم سسوتنفوج ىلإا تخيل يد مسضناو

مسسوملا اذه يسساسسأاك طقف ةارابم51 أادبو ،هيلع ةدوقعملا تاعقوتلا ىوتسسمل ءاقترلا
.دجتسسملا انوروك سسوريف يسشفت ببسسب ايلاح فقوتملا

لامعأا ليكو يف ةلثمتم ،تخيل يد مسض قايسس يف ةلكسشم هجاوي دتيانوي نكل
دق هنأا لإا ،يزيلجنإلا يدانلا عم ةديج ةقÓعب عتمتي ل يذلا لويار ونيم ،بعÓلا
.سسوتنفوج ىلإا ابغوب رخآلا هلكوم ةدوع ةسشقانم لباقم هعم سضوافتلاب ىسضري

ةنولضشرب محازي نامÒج ناضس
ةيليزارب ةقفضص ىلع

يف لخد نامريج ناسس سسيراب يدان نأا ،يسسنرف يفحسص ريرقت دكأا
.ةيليزارب ةقفسص ىلع ةنولسشرب هريظن عم ةيوق ةسسفانم

ريدملا ودرانو˘ي˘ل ي˘ل˘يزار˘ب˘لا نإا˘ف «ترو˘ب˘سس01 و˘ل» ع˘قو˘م˘ل ا˘ًق˘˘فوو
حانج نايليو هنطاوم مسض يف بغري ،نامريج ناسس سسيرابل يسضايرلا
.ةيناجم ةقفسص لÓخ ،يسسليسشت

ديري ثيح ،اًرخؤوم نايليو يسسليسشت نيب ديدجتلا تاسضوافم تفقوتو
عم سضراعتي يذلا رمألا ،مسسوم نم رثكأل ديدمتلا ،يليزاربلا بعÓلا
.يندنللا يدانلا ةسسايسس

يدانلا نأاو اميسس ل ،ةنولسشربل ةيفيسصلا فادهألا زربأا نم نايليو دعيو
.ةيسضاملا تاونسسلا لÓخ ةرم نم رثكأا هعم دقاعتلا لواح ينولاتكلا

،ريبسستوه ماهنتوت فوفسص ىلإا لاقتنلاب اًسضيأا طبترا نايليو نأا ركذي
يرود˘لا ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لا ل˘سضف˘ي ه˘نأا ي˘ل˘يزار˘ب˘˘لا بعÓ˘˘لا حر˘˘سص نأا ق˘˘ب˘˘سسو
.زاتمملا يزيلجنإلا

لانضسرآا ‘ ليزوأ’ لبقتضسم ’ :Úفاضشرأا
ق˘با˘˘سسلا لا˘˘ن˘˘سسرآا بعل ه˘˘جو

عناسصل اعذل ادقن ،نيفاسشرأا هيردنأا
،ل˘يزوأا دو˘ع˘سسم «زر˘نا˘غ˘لا» با˘ع˘لأا

بعÓ˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم ي˘˘ف ا˘˘ككسشم
.تارامإلا بعلمب يناملألا

ي˘˘سسور˘˘لا ي˘˘لود˘˘˘لا فر˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘يو
ىسضاق˘ت˘ي يذ˘لا ل˘يزوأا نأا ،ق˘با˘سسلا

نم ابعل دعي ،ايعوبسسأا فلأا053
ي˘ف د˘ق˘ت˘ع˘ي ه˘ن˘كل ،ع˘ي˘فر˘لا زار˘ط˘لا
.لانسسرآا بسساني ل هنأا هتاذ تقولا

ئطبي ليزوأا نإا نيفاسشرأا لاقو
Óئاسستم ،«زرناغلا» بعل ةريتو نم
كلمي يناملألا بعÓلا ناك اذإا امع
برد˘م˘لا ة˘ل˘ي˘كسشت ي˘ف Ó˘ب˘ق˘ت˘˘سسم
.اتيترأا ليكيم ينابسسإلا

تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف ي˘سسور˘لا لا˘قو
بعÓك» :«نسص اذ» ةفيحسص اهتلقن
يلإا ةبسسنلاب نكل ،يملاعلا زارطلا نم بعل دوعسسم ،همرتحأا عبطلاب
.«بعللا ئطبي هنإاف ،ايسصخسش

كلذ سسكع ،ىرن امكو ليكيم ،رخآا بعل ىلإا ءوجللا لسضفأاسس» :عباتو
لبقتسسم ل نأا تلز ام ينكل ،لانسسرآا يف هبعل نسسحت دقل ،اريثك هكرسشيو
.«قيرفلا يف هل

نيفاسشرأا دقتعيو ،ةريخألا ةنوآلا يف ةبيخم تايوتسسم لانسسرآا مدقيو
فار˘ت˘عÓ˘ل يدا˘ن˘لا ا˘ي˘عاد ،ي˘عا˘فد˘لا ن˘هو˘ل˘ل دو˘ع˘ي كلذ ءارو بب˘˘سسلا نأا
.اهلح ةلواحمو ةلكسشملاب

نوديج مهنإا ،ةنزاوتم تسسيل لانسسرآا ةليكسشت» :يسسورلا بعÓلا لاقو
،مهتدهاسشم ديجلا نم ،قحب ةليمج مدق ةرك نوبعلي ،موجهلا يف ةياغلل
.«افيعسض لانسسرآا ودبي ،ةيعافدلا ةيحانلا يف نكل

انايحأاو تاباسصإلا ىلإا ببسسلا دوعي انايحأا» :لاقف ،عافدلا فعسض رربو
.«عسضولا ريغتي ل اذامل فرعأا ل ينكل ،ةيفاكلا ةربخلا نوكلمي ل

ديردم لايرل ةمدضص زهجي Îنإا
لوبرفيلو

نÓ˘ي˘م ر˘ت˘˘نإا ةرادإا ز˘˘ه˘˘ج˘˘ت
ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘مد˘˘˘˘سص
لا˘ير ي˘ق˘ير˘ف˘ل و˘تا˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا

لÓ˘˘خ لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘لو د˘˘يرد˘˘˘م
.يلاحلا مسسوملا

ريراقتلا نم ديدعلا تناكو
لا˘ير ة˘ب˘غر ن˘ع تثد˘ح˘ت د˘ق
م˘عد ي˘ف لو˘بر˘ف˘ي˘لو د˘يرد˘˘م
ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ ا˘˘م˘˘ه˘˘فو˘˘˘ف˘˘˘سص
،ةلبقملا ةيفيسصلا تلاقتنلا
وليسسرام يتاوركلا بعÓلاب
.سشتيفوزورب

ويسشت˘لا˘ك» ع˘قو˘م˘ل ا˘ًق˘فوو
ةرادإا نإاف ،يلاطيإلا «وتاكريم
ءادأا˘˘˘˘˘ب ةد˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘سس ر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘نإا
.ونÓيم ةنيدم يف سشيعلاب ديعسس بعÓلا نأا امك ،سشتيفوزورب

ءÓكو عم بيرق تقو يف ءاقل دقعتسس رتنإا ةرادإا نأا ىلإا تراسشأاو
.اًليلق هبتار ةدايز عم ديدجتلا ثحبل ،بعÓلا

داجيإا يف سشتيفوزورب ءÓكو ةبغر معزت ءابنألا سضعب نأا تحسضوأاو
نويلم06) يئازجلا طرسشلا ةميق عفد قيرط نع ،بعÓل يجراخ سضرع
.(وروأا

ببسسب ،اًيلاح ةفقوتم ةيبوروألاو ةيلاطيإلا تلوطبلا لك نأا ركذي
.انوروك سسوريف راسشتنا نم فواخم

قهرم مجاهم وريوغأاو بعضصأ’ا يضسيم :كياد ناف

هعم دقاعتلإ نودري يشسليششتو «يج.صسأإ.يبلإ»و لوبرفيلو دتيانوي رتشسششنام

وضشناضس عيبل وروا نويلم521 طرتضشي دنومترود

يÎضشي ماهكيب
اًديدج اًنكضس

يكلف رعضسب
مدقلا ةرك مجن ىرتسشا

ديفيد ،قباسسلا يزيلجنإلا
يدان ءاكرسش دحأا ،ماهكيب
،ي˘كير˘مألا ي˘ما˘ي˘م ر˘ت˘˘نإا
(سسواهت˘ن˘ب) ار˘خا˘ف ا˘ن˘كسس
،رلود نويلم02 رعسسب
لئا˘سسو ه˘تر˘كذ ا˘م˘ل ا˘ق˘فو
.ةيلحم مÓعإا

رتسسسشنام بعل راتخاو
ى˘ن˘ب˘م ق˘با˘سسلا د˘ت˘يا˘˘نو˘˘ي
،«مو˘يز˘˘ي˘˘م د˘˘نزوا˘˘ت ناو»
ج˘˘ي˘˘ل˘˘خ ي˘˘ف ع˘˘ق˘˘ي يذ˘˘˘لا
،(ياب نياكسسيب) نياكسسيب
ن˘يا˘كسسي˘ب ة˘˘ق˘˘يد˘˘ح ما˘˘مأا
لطت يتلا كراب لانويسشان

ءار˘˘سشل ،ج˘˘ي˘˘ل˘˘خ˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
،ي˘˘ما˘˘ي˘˘م ي˘˘ف ه˘˘˘ن˘˘˘كسسم
هتجوز ةقفرب هيف سشيعيل
ا˘م˘ه˘لا˘ف˘طأاو ا˘يرو˘˘ت˘˘كي˘˘ف
ةفيحسص دكؤوتو.ةعبرألا
نأا ،«د˘˘لار˘˘ي˘˘ه ي˘˘˘ما˘˘˘ي˘˘˘م»
ته˘˘نأا ما˘˘ه˘˘كي˘˘ب ة˘˘كر˘˘˘سش
ة˘˘ق˘˘سشلا ءار˘˘سش ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع
غ˘˘ل˘˘ب˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ،ةر˘˘خا˘˘˘ف˘˘˘لا

مدق640.11 اه˘ت˘حا˘سسم
رتم فلأا نم رثكأا) عبرم
،ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا سسمأا ،(ع˘˘˘بر˘˘˘م
.هنع غÓبإلا متي مل رعسسب

م˘سسا˘ب ثد˘ح˘˘ت˘˘م لا˘˘قو
د˘نزوا˘ت ناو» نإا ما˘ه˘˘كي˘˘ب
سصا˘خ ى˘ن˘˘ب˘˘م ،مو˘˘يز˘˘ي˘˘م
ا˘˘˘ند˘˘˘ع˘˘˘سسيو ،ة˘˘˘يا˘˘˘غ˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ريدج.«هيلإا ا˘ن˘ما˘م˘سضنا
ن˘م ى˘ن˘ب˘م˘لا نأا ر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب
ة˘˘سسد˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا م˘˘ي˘˘م˘˘˘سصت
ة˘ي˘قار˘˘ع˘˘لا ة˘˘يرا˘˘م˘˘ع˘˘م˘˘لا
،د˘يد˘ح ا˘هز ،ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا
زوفت ةأارما لوأا تناك يتلا
«ر˘˘كز˘˘ت˘˘˘ير˘˘˘ب» ةز˘˘˘ئا˘˘˘ج˘˘˘ب
لدا˘ع˘ت ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا

تي˘˘فو˘˘تو ،ل˘˘بو˘˘ن ةز˘˘ئا˘˘ج
يمايم ي˘ف ة˘ي˘ب˘ل˘ق ة˘بو˘ن˘ب

نا˘ك ا˘مد˘ن˘ع ،6102 ما˘˘ع
.ءاسشنإلا ديق ىنبملا



عيباشسأإ3 لمعلل ةجاحب نونوكيشس نيبعللإ نأإ دكأإ
ةيمشسرلإ ةشسفانملل ةدوعلإ لبق لقألإ ىلع

عم يلمع نع شضار تضسل :ينارمع
ىوتضسملا يف نكت مل تادقاعتلا..يديدجلا

ةلوطبلا ءاغلإا لاح يف ايلآا يهتني يدقعو
ينسسحلا عافدلا يدانل يرئازجلا بردملا ينارمع رداقلا دبع ربع

يدانلا عم اهدسصح يتلا جئاتنلا ىلع هاسضر مدع نع يبرغملا يديدجلا
مدع لظ يف ةيلوؤوسسملا نم اءزج لمحتت ةرادإلا نأا احسضوم يبرغملا
يف قباسسلا دادزولب با˘ب˘سش برد˘م ح˘سضوأاو.ة˘يو˘ق تا˘باد˘ت˘نا˘ب ا˘ه˘ما˘ي˘ق
عافدلا عم يتبرجت نع سضار ريغ انأا نلا دحل »:ةيفحسص تاحيرسصت
يف بعلن انلعج ام ،ىوتسسملا يف نكت مل تابادتنلا نا ثيح ،ينسسحلا

دادولا رد˘سصت˘م˘لا ن˘ع ة˘ل˘ما˘ك ة˘ط˘ق˘ن11 د˘ع˘ب ى˘ل˘ع بي˘تر˘ت˘˘لا ط˘˘سسو
ديدمتب حمسسي ادنب كلمأاو رهسشأا6 ذنم انه انأا »: فاسضأاو ،«يواسضيبلا
يدقع نإاف تيغلأا لاح يفو ةلوطبلا ريسصم فرعي دحا ل نكل ،دقعلا
عم جوتملا بردملا دكأا يلاحلا عسضولا لظ يفو.«يلآا لكسشب يهتني
نيبعÓلا نا ،ي˘سضا˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا سسأا˘كب دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سش
لظ يف ،ةيندبلا مهتقايل ةداعتسسل عيباسسأا3 لمعلل ةجاحب نونوكيسس
،ابعسص رمألا لعج يلاحلا فقوتلا »:ينارمع درطتسساو ،يحسصلا رجحلا
تاريسضحتلا نم عيباسسأا3 ةجاحب نآلا نحنو ،ءيسش لك ريغت دقف
ةرسشابم ةدوعلا عيطتسسي بعل لو ،ةلوطبلا فانئتسسل نيزهاج نوكنل
.«تاباسصإÓل اسضرعم دادعتلا لعجيو ةسسفانملا ءاوجأا ىلإا

ب.م.يرشسيإإ
ايشسنلاف عم ريشصقلإ هرإوششم مغر

موجن ةضسمخ لضضفأا ةمئاق نمضض رجام
«اغيللا» خيرات يف ةقرافأا

،قباسسلا يلاغتربلا وتروب مجنو يرئازجلا يلودلا رجام حبار ريتخا
،ةينابسسإلا اغيللا خيرات يف ةقرافأا موجن ةسسمخ لسضفأا ةمئاق نمسض
لازتعإا نم تاو˘ن˘سس د˘ع˘ب او˘ب˘ع˘ل ة˘قرا˘فأا ن˘ي˘ب˘عل ا˘سضيأا تم˘سض ي˘ت˘لاو
.تاونسسب نيدايملا ةيرئازجلا ةركلا ةروطسسأا

فنسص يبهذلا بعكلا بحاسص نأا ،سسمأا ةينابسسإلا ةفاحسصلا تفسشكو
يدان هقفر هسضاخ يذلا ريسصقلا يفارتحإلا هراوسشم مغر ةمئاقلا يف
ىلع اقوفتم ،ةيئاهنلا ةمئاقلا ي˘ف ه˘م˘سسإا سضر˘ف˘ي˘ل ي˘نا˘ب˘سسإلا ا˘ي˘سسن˘لا˘ف
هنطاومو اتياك ودياسس يلاملا رارغ ىلع نيقباسسلا نيبعÓلا نم ديدعلا

ايقيرفإا لطب رارغ ىلع تمسض ةمئاقلا نأا ىلإا ةراسشإلا ردجت.يتوناك
يمجن نم Óك رئازجلا يف ايقيرفإا ممأا سسأاكب رسضخلا عم جوتملا
اياي يراوفيإلا ،ونوكن سساموت سسراحلاو ليوماسص وتيإا نوريماكلا
.اتيك فيلاسس يلاملاو يروت

ز .صس

ةيضسنرفلا نير ةضسردم جيرخ بع’ لضضفأا عبار يميهارب
نايرلا يف طسشانلا يرئازجلا يلودلا بعÓلا يميهارب نيسساي زجح

ةسسردم نم اوجرخ نيذلا نيبعÓلا لسضفأا ةمئاق نمسض ناكم ،يرطقلا
يف ءاج يميهارب نأا ،سسمأا ةيمÓعإا ريراقت تفسشكو.يسسنرفلا نير يدان
مجن قوفتو يسسنرفلا نير ةسسردم نم جرخ بعل لسضفأاك4ـلا زكرملا
يدان مجن رتسسفليسس مهنيب نم ،ءامسسألا ديدع ىلع قباسسلا وتروب يدان
دعب ءاج نيح يف ،5ـلا فسصلا يف ءاج يذلا ،قباسسلا دتاينوي رتسسسشنام
زكرملا لتحا يذلا قباسسلا ينطولا بخانلا نبا فوكروغ ناهي نم لك
نامثع ءاج نيح يف ،ةفاسصولا يف ءاج يذلا وكوياكاب يوميتو ،3ـلا
.ةرادسصلا يف يلاحلا ةنولسشرب يدان بعل يلبميد

ب.م.يرشسيإإ
هتيوه نع فششكلإ مدع بلط

نويلم04 ميدقتل دعتضسي يرئازج يضضاير
«انوروك» ةبراحمل وروأا

نوعلا دي ميدقتل ،نيروهسشملا نييرئازجلا نييسضايرلا نم دحاو هجتي
يف ةمهاسسملل ،وروأا نويلم04ـب عربتلا لÓخ نم يرئازجلا بعسشلل
ديزوب نب نامحرلا دبع فسشكو.دجتسسملا «انوروك» سسوريف ةبراحم
لاسصتا ىقلت هنأا ،سسمأا تايفسشتسسملا حÓسصإاو ناكسسلاو ةحسصلا ريزو
يف ةمهاسسملل غلبملا ميدقتل دعتسسم هنأا دكأا يذلا نييسضايرلا دحا نم
.«انوروك» سسوريف ةحفاكم

نم بلط عربتلاب موقيسس يذلا فورعملا يسضايرلا نأا ركذلاب ريدجلا
.ردسصملا سسفن بسسح ،هتيوه نع فسشكلا مدع ريزولا

ب.م.يرشسيإإ

شسارحلا لضضفأا «نات بوت» يف اجديكوأا
ىربكلا5ـلا تايرودلا يف

زتيم يدان بعل يرئازجلا يلودلا سسراحلا اجديكوأا دنسسكلأا نكمت
5ـلا تايرودلا يف سسارحلا لسضفأا ةمئاق يف ناكم زجح نم يسسنرفلا
.ىربكلا

ممأا سسأاكب جوتملا رسضخلا مجن نأا ،سسمأا ةيمÓعإا ريراقت تفسشكو
سسمخلا تايرودلا يف سسارح01 لسضفأا ةمئاق يف اناكم زجح ايقيرفإا
عقومو ءاسصحإلاو طيقنتلا يف سصتخملا اتبوأا عقوم بسسح ،ىربكلا
.يسسنرفلا «ولراك يتنوم ويدار»

ذنم ةديدسست101 دسص نم نكمت اجديكوأا نأا ردسصملا تاذ فاسضاو
5ـلا تايرودلا يف لسضفألا ةمئاق يف نوكيل ،يلاحلا مسسوملا ةيادب
.دحاولا ءاقللا يف يدسصت7.3 لدعمب ،ىربكلا

ب.م.يرشسيإإ

8072ددعلإ ^1441 نابعشش80ـل قفإوملإ0202 ليرفأإ20صسيمخلإةصضايرلا

هعم دقاعتلل ىعشست ةيدنأإ نم صضورعلإ ديدع هكلتمإ مغر
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عناسص يلوغيف نايفسس ماق
يرئازج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا با˘ع˘لأا

عسضوب يار˘سس ة˘ط˘ل˘غ م˘ج˘نو
نأاسشب فورحلا ىلع طاقنلا

دعب ،ايكرت لطب عم هراوسشم
را˘ب˘خألاو تا˘ع˘ئا˘سشلاا ةر˘ث˘˘ك
يرودلل هترداغم برق لوح
ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت سضو˘˘خو ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا

ة˘˘يد˘˘نا ىد˘˘˘حإا ي˘˘˘ف ةد˘˘˘يد˘˘˘ج
.ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘ل˘˘خ˘˘لا تلو˘˘ط˘˘ب˘˘˘لا
ف˘ي˘سصلا ه˘م˘سضب ة˘م˘ت˘˘ه˘˘م˘˘لا
.لبقملا

ن˘˘˘م د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا تد˘˘˘˘كأاو
م˘ج˘ن نأا ة˘ي˘كر˘ت˘لا ف˘˘ح˘˘سصلا
ةركف سضفري قباسسلا ايسسنلاف
نأاو ،«مو˘ب م˘˘ي˘˘سسلا» ةردا˘˘غ˘˘م
يف اسساسسأا دجوت ل ةركفلا

سضبا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا بل˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘لا سسأار
يذ˘لا ،ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل
حا˘تر˘م ه˘نأا حر˘سص نأاو ق˘ب˘سس
ا˘م لا˘م˘كإا دو˘يو ه˘ق˘ير˘˘ف ي˘˘ف
فيسصو عم هدقع نم ىقبت
كلذب ا˘ع˘طا˘ق ،بي˘تر˘ت˘لا د˘ئار
دوت يتلا ةيدنألا مامأا قيرطلا
.فيسصلا اذه هبادتنا

هئاقب ىلع رشصي هبردم
ةعطق هÈتعيو

هتليكششت ‘ ةيشساشسأإ
كسسم˘ت˘ي ىر˘خأا ة˘ه˘˘ج ن˘˘م

ة˘ط˘ل˘غ برد˘م م˘ير˘ي˘ت ح˘˘تا˘˘ف
نا د˘ع˘ب ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا˘ب

˘مد˘ع يدا˘ن˘لا ةرادإا ن˘م بل˘ط
ري˘خألا اذ˘ه ،ه˘ترا˘عإا وأا ة˘ع˘ي˘ب
سضبانلا بل˘ق˘لا ر˘ب˘ت˘ع˘ي يذ˘لا
«روطار˘ب˘ملا» ة˘ل˘ي˘كسشت ي˘ف
ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ل˘ط˘˘ب˘˘ل دا˘˘عأا يذ˘˘لا
سسأا˘كب ر˘سضخ˘لا ع˘م جو˘ت˘م˘لا

يف هت˘نا˘كم ر˘سصم˘ب ا˘ي˘ق˘ير˘فإا
˘مد˘ق˘ي ه˘ل˘ع˘ج ا˘م ة˘ل˘ي˘كسشت˘˘لا
مسسوم يف هتايوتسسم لسضفأا
ارهبم اقلأات فر˘ع ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا
.قبسسألا ماه تسسيو بعÓل

«يإرشس ةطلغ«Òهامج
صضبانلإ بلقلإ هÈتعت

يدانلل
مي˘سسلا» ي˘ع˘ج˘سشم نأا ا˘م˘ك

ليحر ةركف نوسضفري «موب
ةلمج مه˘ق˘ير˘ف ن˘ع ي˘لو˘غ˘ي˘ف
نوقف˘ت˘ي ن˘يذ˘لاو  Ó˘ي˘سصف˘تو
ع˘نا˘سص نأا ى˘ل˘ع م˘˘ه˘˘ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
ةوق ر˘سس و˘ه ر˘سضخ˘لا با˘ع˘لأا
،م˘ير˘ي˘ت برد˘م˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت
يدانلا ةدايق يف مهاسس يذلاو
تاراسصتنلا نم ديدعلا ىلإا

حار˘فأا ي˘˘ع˘˘نا˘˘سص د˘˘حا نا˘˘كو
.«موب  ميسسلا»

نا ى˘˘˘لإا ةرا˘˘˘سشإلا رد˘˘˘ج˘˘˘˘ت
ه˘م˘سسو˘م بع˘˘ل˘˘ي «و˘˘سسو˘˘سس»
يكرتلا يدان˘لا ة˘ق˘فر ثلا˘ث˘لا

نم امداق ه˘ي˘لا ل˘ق˘ت˘نا يذ˘لاو
يزيلجنلا ماه تسسيو يدان
تاون˘سس سسم˘خ ةد˘م˘ل  د˘ق˘ع˘ب
ل˘ج˘سس ن˘يأا ،ناو˘ج ة˘يا˘غ ى˘لإا

عم ةم˘سسا˘ح تار˘ير˘م˘ت مد˘قو
.مسسوملا اذه يارسس ةطلغ

يإرشس ةطلغ ةرإدإإ
بتإر صضفخ ىلع لمعت

›وغيف
يلوغي˘ف نا˘ي˘ف˘سس نو˘كي˘سس

ببسسب ،هبتار سضيفختب اينعم
اهب رمت يتلا ةيلاملا ةمزألا
يرودلا يف ةطسشانلا ةيدنألا
ع˘˘˘جار˘˘˘ت بب˘˘˘سسب ي˘˘˘كر˘˘˘ت˘˘˘˘لا
قر˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘لا˘م˘لا ل˘ي˘خاد˘˘م˘˘لا
ةطسشنألا لك ق˘ي˘ل˘ع˘ت بب˘سسب
سسوريف راسشتنإا ءارج ةيوركلا

.ديدجلا انوروك
ةيمÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشكو

يدانلا ةرادإا نأا سسمأا ةيكرت
نيبعÓلا عم قافتإلاب موقتسس
ةيلاع اروجأا نوسضاقتي نيذلا

لو˘ح «و˘سسو˘سس» ةرو˘سص ي˘˘ف
ي˘˘ت˘˘لا سضي˘˘ف˘˘خ˘˘ت˘˘لا ة˘˘˘ب˘˘˘سسن
ا˘م بسسح م˘ه˘ب˘تاور سسم˘ت˘˘سس
ف˘˘˘ح˘˘˘سصلا ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع تف˘˘˘˘سشك
ور˘ي˘سسم ل˘˘مأا˘˘يو ،ة˘˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا
ى˘لإا او˘˘ل˘˘سصو˘˘ت˘˘ي نأا يدا˘˘ن˘˘لا
ي˘˘˘سضر˘˘˘ت قا˘˘˘ف˘˘˘تا ة˘˘˘ي˘˘˘سضرأا
ةهباج˘م ل˘جأا ن˘م ،ن˘ي˘فر˘ط˘لا
نم فيفختلاو ةيلاملا ةمزألا
تق˘˘˘ح˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا رار˘˘˘˘سضألا
ع˘˘جار˘˘ت بب˘˘سسب ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘ب
فقوت لعفب ةيلاملا اهليخادم
يكر˘ت˘لا يرود˘لا تا˘سسفا˘ن˘م
.زاتمملا

يلوغيف نأا ركذلاب ريدجلا
ةطلغ يبعل ىلعأا نم دعي
ر˘ب˘ت˘ع˘ي يذ˘˘لاو ،ًار˘˘جأا يار˘˘سس
˘˘مو˘˘ج˘˘ن ى˘˘ل˘˘˘غأا  ن˘˘˘م ا˘˘˘سضيا
مسضنأا يذلا يكرتلا يرودلا
ف˘˘ي˘˘سص «مو˘˘ب م˘˘ي˘˘سسلا» ى˘˘لا

تسسيو يدان نم امداق8102
5 ةدمل دقعب يزيلجنلا ماه
.تاونسس

وروأإ نويلم52ـلإ فقشس زواجتل حششرم هرعشس

ةمحر نب عم دقاعتلا قابضس لخدي امور
يرئازجلا يلود˘لا ة˘م˘حر ن˘ب د˘ي˘ع˘سس بذ˘ج

د˘حأا ما˘م˘ت˘هإا يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا درو˘ف˘ت˘نار˘ب فاد˘هو
يوتسسملا لظ يف يلاطيإلا يرودلا ةقلامع
اذه يزيلجنإلا هيدان ةقفر همدقي يذلا رهابلا
ام «بيسش ني˘ب˘ما˘سشلا» ة˘سسفا˘ن˘م ي˘ف م˘سسو˘م˘لا

ىربكلا ةيبورولا ةيدنألا نم ديدعلا لعج
مسسوم˘ل˘ل ا˘ب˘سسح˘ت ه˘ي˘ل˘ع لو˘سصح˘ل˘ل سسفا˘ن˘ت˘ت
.لبقملا

رفظلل ةسسفانملا ويسشتلاكلا ةيدنأا تلخدو
رسضخلا عم جوتم˘لا ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ل˘ط˘ب تا˘مد˘خ˘ب
،مر˘سصن˘لا ما˘ع˘لا ر˘سصم˘ب ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا سسأا˘˘كب
ة˘ي˘ف˘ح˘سص ر˘يرا˘ق˘ت ه˘˘ن˘˘ع تف˘˘سشك ا˘˘م بسسحو
يداونلا ةمدقم يف يتأاي امور يدان نأا ةيلاطيإا
يدان نا ردا˘سصم˘لا سسف˘ن تد˘كأاو ،ة˘ي˘لا˘ط˘يإلا

ةمدقم يف يرئازجلا مجنلا مسسا عسضو امور

فدهت يتلا اهتايولوأا نمسضو نيبعÓلا ةمئاق
اريسضحت قيرفلا ميعدت˘ل م˘ه˘ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ى˘لإا
يوارعسشلا ةدوع بر˘ق م˘غر مدا˘ق˘لا م˘سسو˘م˘ل˘ل
.بائذلا ةعلقل

ةديدسش نوكتسس ةسسفانملا نأا ركذلاب ريدجلا
دعي يذلا اعيبر42 بحاسص تامدخب رفظلل
ى˘˘˘لوألا ة˘˘˘جرد˘˘˘لا يرود مو˘˘˘ج˘˘˘ن زر˘˘˘بأا ن˘˘˘˘م
ةيدنأا ةبخ˘ن را˘ظ˘نأا بل˘ج نا د˘ع˘ب ،يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا
،ماه تسسيو ،لانسسرأا ةروسص يف غيلرميربلا
نوسسفانتي نيذلا يتيسس ر˘ت˘سسي˘لو ،ل˘سسا˘كو˘ي˘ن
يذلاو ،ةيرئاز˘ج˘لا ة˘ب˘هو˘م˘لا ف˘ط˘خ ل˘جأا ن˘م
ىقبي يذلاو وروأا نويلم ىلإا52 هرعسس لسصو
و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا بار˘ت˘قا ع˘م عا˘ف˘ترإÓ˘ل ا˘ح˘˘سشر˘˘م
.مداقلا يفيسصلا

ز .صس

ههجإو بعل لشضفأإ رشضÿإ م‚ نأإ دكأإ

زرحÃ ديضشي وي ناملل دعاضصلا مجنلا زيموغ
نم ةداسشإلا يتيسس رتسسسشنام باعلأا عناسصو يرئازجلا بختنملا دئاق زرحم سضاير ىقلت

يبعل لسضفا نم ربتعي «زورح» نأا ادكؤوم ،دتيانوي  رتسسسشنامل ةدعاسصلا ةبهوملا زيموغ ليخنأا
نيطايسشلا مجن حرسصو.ةارابملا نم ةظحل ةيأا يف قرافلا عنسص عيطتسسي بعل هنأاو غيلرميربلا
،«زرحم سضاير وه هتهجاو بعل لسضفأا »:Óئاق هتاحيرسصت يف ءارحسصلا براحم لوح رمحلا

ةطبارلا سساك تاسسفانم نمسض نيميرغلا نيب تعمج يتلا ةهجاوملا هدسض سضاخ يذلا يذلاو
.ةلوطبلا بقلب نزتيسسلا جيوتتب تهتنا يتلاو ،ةيزيلجنلا

يف هتكراسشم مدع مغر ءايرثألا يدان عم ايئانثتسسإا امسسوم مدق زرحم سضاير نا ريكذتلل
اذه زاتمملا يزيلجنلا يرودلا موجن نسسحأا نمسض هتعسضو هماقرأا نا لإا تايرابملا نم ديدعلا
.تاقباسسملا لك يف ةمسساح ةريرمت21 مدقو فادهأا9 ىلع مسصب نيأا مسسوملا

ز .صس

ز .صس
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Òغ Úيشضايرلإ نأإ دكأإ
Òشضحتلإ ىلع نيرداق

ةيلا◊إ ةÎفلإ ‘

ليجأات :يدادع
رحبلا باعلأا

طضسوتŸا شضيبأ’ا
بئاضص رارق

سسي˘ئر يداد˘ع را˘˘م˘˘ع د˘˘كأا
رحبلا باعلأل ةيلودلا ةنجللا
مت يت˘لا ط˘سسو˘ت˘م˘لا سضي˘بألا
ناك امدعب2202 ىلإا اهليجأات
،1202 ةن˘سس ا˘هؤوار˘جا ارر˘ق˘م
نا اح˘سضو˘م ،نار˘هو ة˘ن˘يد˘م˘ب
«ا˘نورو˘ك» سسور˘˘ي˘˘ف ي˘˘سشف˘˘ت
نم نييسضايرلا عنم دجتسسملا
.ةسسفانملل اديج ريسضحتلا

بق˘˘˘˘ع يداد˘˘˘˘ع ح˘˘˘˘˘سضوأاو
يدلاخ يلع د˘ي˘سسب ه˘عا˘م˘ت˘جا

ة˘˘سضا˘˘ير˘˘˘لاو با˘˘˘ب˘˘˘سشلا ر˘˘˘يو
ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ط˘˘ع ل˘˘ك »:Ó˘˘ئا˘˘ق
ل˘ي˘جأا˘ت˘لا نا د˘˘ق˘˘ت˘˘عأاو..ر˘˘ي˘˘خ
يذلا ،ءابولا ببسسب ،يرورسض
ريسضحتلا نم نييسضايرلا عنم
»:همÓك متخو ،«ةرودلل اديج
،ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘لود˘˘لا ر˘˘كسشأا

لعجي˘سس ة˘سسفا˘ن˘م˘لا ل˘ي˘جأا˘تو
نارهو ةرود˘ل ز˘ها˘ج ع˘ي˘م˘ج˘لا

2202».
ب.م.يرشسيإإ
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يندبلا ر˘سضح˘م˘لا ل˘سصاو˘ي
ينيطنسسقلا يسضايرلا يدانلل
ي˘ق˘ل˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا نو˘˘ير˘˘ق
ن˘م ي˘مو˘˘ي ل˘˘كسشب ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت

هناو ةسصاخ ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا فر˘ط
ةرورسض ىل˘ع ح˘ل˘يو ي˘سصو˘ي
ةسصاخ نيرامتلا لكب ديقتلا

م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع دو˘˘ع˘˘ي˘˘سس كلذ ناو
ةدوعلا ررقت لاح يف ةدئافلاب
بسسحو اذ˘ه ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ى˘˘لا
ا˘ن˘تزو˘ح˘ب ي˘ت˘لا تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لا
ةرادإلا ةيعمبو ةذوخ ينقتلاف
ع˘˘˘˘˘سضو ى˘˘˘˘˘لا نا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘سسي
سصبر˘˘ت ي˘˘ف ة˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
ءابو ءاسضقنا دنع يريسضحت
ي˘˘˘ف نو˘˘˘كي د˘˘˘ق «ا˘˘˘نورو˘˘˘ك»
«زا˘ب˘لا» ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘سسرد˘م˘˘لا

. فيطسسب
نلو ⁄» :ةدايع نب

‘ يÒشصم ‘ لشصفأإ
«نهإرلإ تقولإ
د˘يد˘ج سصو˘سصخ˘˘بو اذ˘˘ه

ن˘ب ن˘ي˘˘سسح بعÓ˘˘لا ة˘˘ي˘˘سضق

ي˘ف˘ت˘كي ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا˘˘ف ةدا˘˘ي˘˘ع
ي˘˘ف ة˘˘سضا˘˘ير˘˘لا ة˘˘سسرا˘˘م˘˘م˘˘ب
لسضفيو كرتلا نيع ئطاوسش
ةياهن ةياغ ىلا ةيسضقلا كرت
نو˘ك ن˘م م˘غر˘لا˘˘ب م˘˘سسو˘˘م˘˘لا

ين˘ع˘م˘لا نا تد˘كا ا˘نردا˘سصم
يسسلا فوفسص يف ىقبي نل

ةبرجت نع ثحبي لب يسس سسا
قرف ةدع ناو ةسصاخ ةيجراخ
ةيبرعلا تايرودلا يف ةمهم
كلا˘مز˘لا ة˘ه˘˘ج ن˘˘م˘˘ف هد˘˘ير˘˘ت
ي˘˘جر˘˘ت˘˘لا اذ˘˘˘كو ير˘˘˘سصم˘˘˘لا
ى˘ت˘حو ي˘سسنو˘ت˘لا ي˘سضا˘ير˘˘لا
.يتاراملا نيعلا

صشامر ماششه

هعم اوبواŒ نوبعللاو قيقد لكضشب هلمع عباتي نويرق

ةنيطنشسق بابشش

ءابولإ ىلع ءاشضقلإ دعب يÒشض– صصبرت ءإرجإإ وحن

ةرقم م‚

ةسضراعلا رومأا طبسض ةرقم مجن ةرادإا دوت ل
جاحلا بردملا لسصاوت رظتنت اهنوكل ةينفلا

«رخلا عم لسصاوتلا سضفري لك» اهعم نيرم
اذ˘ه ا˘ه˘˘نا˘˘كم حوار˘˘ت رو˘˘مألا ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م و˘˘هو
يف دكا دق ناك سشتوكلا نوك نم مغرلابو
يأا عم لسصاوتي نلو مل هنأاب هب انسصخ حيرسصت
فرط نم دعب حسضوت مل رومألا نا امب بردم
ي˘ن˘ع˘م˘لا نا لا دÓ˘ب˘لا ي˘ف ا˘ي˘ل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
اهبادتنا دسصق ةينفلا رطألا سضعب عم لسصاوت
. مسسوم نم ىقبت ام يف مجنلا ةدايقل

لمعلإ ةرورشضب دإرشش بلاط
ةبيتكلإ زيهŒىلع

بردملا رسصان نب سسيئرلا بلاط دقو اذه
ريرقتب يموي لكسشب هميعدت ةرورسضب دارسش
ةسصاخ لمعلا عم ةبيتكلا بواجت ىدم سصخي
دجاوتلا ىلا ةسسام ةجاح يف ةعومجملا ناو
مسسوملا مامتاب مهل حمسست ةبيط ةمروف يف
نورسصي راسصنألا ناو ةسصاخ مزÓلا لكسشلاب

قيرفلا نا ركذي ءاقبلا نامسض ةمهم حاجنإا ىلع
ناذللا نامدو ينايز نم لك تامدخ داعتسسا

امهحنم سشتوكلا نا امب نيتسصح رخا نع اباغ
.مللا سضعبب رعسش يئانثلا ناو اميسسل ةحار

سشامر ماسشه

نيرم جاح در رظتنيو بردŸا مضسا طبضض ‘ عرضستلا ديري ’ رضصان نب

يذلا جمانربلا قفو ةيدج لكب لمعلل ةركسسب داحتا وبعل ىعسسي
تاميلعتلاب مهمازتلا اودكا ثيح ةلوزقوب بردملا مهايإا هحنم
ةلوطبلا فقوت تافلخم نم فوختي مهتيبلاغ نوك نم مغرلاب

بعلي هنوكل هنزاوت طبسض ةداعإا ىلا ةجاح يف قيرفلا ناو ةسصاخ
سسأاك ةسسفا˘ن˘م ي˘ف اد˘ي˘ع˘ب با˘هذ˘لا اذ˘كو ءا˘ق˘ب˘لا نا˘م˘سض ل˘جا ن˘م
ةمهملا حاجنإا ىلع نورسصي نابيزلا ءانبأا ناو ةسصاخ ةيروهمجلا

ليجسست مدع ةيناكمإا نم نوفوختي رسصانعلا سضعب لعج ام وهو
. يندبلا بناجلا نم لسضفأا جئاتن

اعيرشس ةدوعلإ نونمتي مهلعج تاناكمإلإ صصقن
يعام÷إ لمعلل

داجلا لمعلا لئاسسو بايغ ىلا نيبعÓلا فوخت ببسس دوعيو اذه
سضعبب مايقلاو يرجلا ىلع لمعلاب يراسضخل ءاقفر يفتكي ثيح
ةمروفلا نم ةيئزج ةبسسنب ولو دجاوتلاب مهل حمسست يتلا تاكرحلا

دارملا قيقحت ل˘جا ن˘م م˘ه˘ي˘ل˘ع ة˘ق˘ل˘ع˘م ي˘نا˘ملا ل˘ك ناو ة˘سصا˘خ
نوكي ىتح كلذو يعامجلا لمعلا ىلا ةدوعلا ديري لكلاف يلاتلابو
يذلا ءاقبلا نامسض طبسضب مهل حمسسي لمعلا يف بواجت كانه
.نابيزلا ءانبأا تاينمت نم ىقبي

سشامر ماسشه

ةركشسب دا–إ

عجارت نم نوفئاخ «نابيزلا ءانبأا»
 Êدبلا بنا÷ا

ةدايقب قيرفلل ينفلا مقاطلاو دادزولب بابسش قيرف ةرادإا هجتت
،اموي51 مودي سصبرت ةجمربل ،امود كنارف يسسنرفلا بردملا
ةسسفانملا فانئتسسا لبق ،«انوروك» سسوريف ىلع ءاسضقلا دعب
ردسصتم ز˘ي˘ه˘ج˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو تا˘يرا˘ط˘ب˘لا ن˘ح˘سش ل˘جأا ن˘م
يدانلا نئازخ نع بئاغلا بقللا وحن قيرطلا ةلسصاومل ةلوطبلا

.ةنسس91 ذنم
تار˘سشؤو˘م نأا لإا ،سصبر˘ت˘لا ءار˘جإا نا˘˘كم ةرادإلا دد˘˘ح˘˘ت م˘˘لو

ءاهنإا ىلع مزاع قيرفلا نأاو اميسسل ةعفترم سصبرتلا سضوخ
نيبعÓلا ةمروف نإاف يلاحلا فقوتلا لظ يفو ةوقب مسسوملا
يرادإلاو ينفلا مقاطلا ىعسسي يذلا رمألا لزانلا يف نوكتسس
.بقللاب رفظلل يدانلا ةدايقو هيدافتل

ب.م.يرشسيإإ

دإدزولب بابشش

ة‹رب ‘ ناركفي ينفلا مقاطلاو ةرادإ’ا
ةقباضسŸا فانئتضسا لبق شصبرت

سصو˘سصخ˘ب ف˘ي˘ط˘˘سس قا˘˘فو ي˘˘ب˘˘عل تم˘˘سص ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب
ةرادإلا سسلجم سسيئر هسصوسصخب ثدحت ام نأا لإا مهتاقحتسسم
تاقحتسسم عفد ل˘ي˘جأا˘ت ي˘ف ر˘ي˘سسم˘لا م˘قا˘ط˘لا ة˘ي˘ن ن˘ع بار˘عأا
لج لع˘ج ة˘سسفا˘ن˘م˘لا ى˘لا ق˘ير˘ف˘لا ةدو˘ع ة˘يا˘غ ى˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
طغسضلا لجا نم طينحج قيرفلا دئاق ىلا نوبرقتي نيبعÓلا
ق˘با˘سس تقو ي˘ف م˘هد˘عو يذ˘لاو ة˘يا˘ف˘ل˘ح سسي˘ئر˘لا ى˘ل˘ع ر˘ث˘كا
ل نكلو ةيسضاملا تاعاسسلا يف نيتيرهسش نيترجا ديدسستب

.اهسصوسصخب ركذي ديدج
» اكيج » ةكرشش ليو“ فقوت ببشس حيشضوتب ةبلاطم ةرإدإلإ

ليومت فقوت ببسس فيطسس قافو قاسشع مهفي ملو اذه
قيرفلل يقبتم˘لا ءز˘ج˘لا ح˘ن˘م ن˘ع «تن˘م˘سسÓ˘ل ا˘كي˘ج» ة˘كر˘سش

ةلويسسلا هذه ىلا ةسسام ةجاح يف ىقبي قافولا ناو اميسسل
ناو ة˘سصا˘خ ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا رو˘جأا ط˘ب˘سضب ةرادإÓ˘ل ح˘˘م˘˘سسي ى˘˘ت˘˘ح
ةيلولا يلاو لمعيسس يتلا ةناعلا ديدج نورظتني نيلوؤوسسملا

ى˘ن˘م˘ت˘يو اذ˘ه ة˘مدا˘ق˘لا تا˘عا˘سسلا ي˘ف ق˘ير˘ف˘ل˘ل ا˘ه˘ح˘ن˘م ى˘ل˘ع
ىتح ةبيتكلل نيترجا ديدسست ىلع ةرادإلا لمعت نا ةيفياطسسلا
.ةيسسفنلا ةيحانلا نم ةسصاخ اهتامزيناكيم ىلع ظفاحت

صشامر ماششه

فيطشس قافو

طينحج عم اوثد– قافولا وبع’
مهتاقحتضسم شصوضصخب

ةوقب دوعيضس يلهأ’ا نأا دكؤويو يريزدب ديضشي ششوعاب

جر˘ب˘لا ي˘˘ل˘˘ها ع˘˘فاد˘˘م دا˘˘سشأا
لÓب بردملاب اريثك سشوعاب
هل حمسس هنا دكا ثيح يريزد
لÓخ نم هتايوتسسم ةداعتسساب
ي˘˘جو˘˘لو˘˘كي˘˘سسب˘˘˘لا ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا

هلعج يذلا يباجيإلا ثيدحلاو
هناو ةسصاخ ه˘ت˘ي˘فا˘ع د˘ي˘ع˘ت˘سسي

ةرقحلا نم عونب هبسسح رعسش
ق˘با˘سسلا برد˘˘م˘˘لا فر˘˘ط ن˘˘م
نا ر˘كذ˘ي زا˘كعو˘ب ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘لا
نم داجلا هلمع لسصاوي ينعملا
حمسست يتلا ةقايللا نامسض لجا
ةمئاقلا يف ام˘ئاد د˘جاو˘ت˘لا˘ب ه˘ل
هني˘ق˘ي ن˘م م˘غر˘لا˘ب ة˘ي˘سسا˘سسألا

دجاوتل ارظن ةمهملا ةبوعسصب
.نوقع هليمز
ةيشضق ‘ لشصفلإ ليجأات

» ولكيولإ »
لسصفلا لجأات ىرخأا ةهج نم

يلها ءاقل ةيسضق يف ىرخأا ةرم
ىلا فيطسس قافو ماما جربلا

ل˘ع˘ج ا˘˘م و˘˘هو ق˘˘حل د˘˘عو˘˘م
نم نورذ˘ح˘ي ر˘ف˘سصألا دار˘ج˘لا

ة˘ي˘سضق˘لا ي˘ف نوا˘ه˘ت˘لا ة˘ب˘غ˘˘م
ر˘˘خلا فر˘˘ط˘˘˘لا ناو ة˘˘˘سصا˘˘˘خ
ديكأاتلاو هتمذ ةئربت ىلا ىعسسي

م˘ه لوألا بب˘سست˘م˘لا نا ى˘˘ل˘˘ع
مهلعج ام وهو يلهألا راسصنا
ةجهللا ةديدسش ةلاسسر نوهجوي
يذلا دانزوب ماعلا ريدملا ىلا
مهبسسح يذلاو ةيسضقلا ىلوتي
ىلع لمعلا ةرورسضب بلاطم
.نامرحلا ةبوقع سصيلقت

صشامر ماششه

جÈلإ يلهأإ

ةمشصاعلإ دا–إإ
قاحتللإ لشضف هنأإ دكأإ

ديمعلإ صضرع ىلع دا–لاب
ةرادإ’ا نم ىن“أا :‘للا

راضسملل قيرفلا ةدايق ةديد÷ا
ةرداغم ‘دهو حيحضصلا

عضساولا بابلا نم ةراطضسوضس

بعÓلا يفÓلا ديؤوم ربع
يف طسشانلا ي˘ب˘ي˘ل˘لا ي˘لود˘لا
نع ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف
باحسصأا عم ديدسشلا هحايترا
،دو˘سسألاو ر˘م˘حألا ن˘ي˘˘نو˘˘ل˘˘لا

ي˘ف ر˘كف˘˘ي ل ه˘˘نأا ا˘˘ح˘˘سضو˘˘م
،نهار˘لا تقو˘لا ي˘ف ،ل˘ي˘حر˘لا

ةرادإلا ن˘كم˘ت˘ت نأا ا˘ي˘ن˘˘م˘˘ت˘˘م
ةفاسضلا ميدقت نم ةديدجلا
راسسملا ىلع هعسضوو يدانلل
.حيحسصلا

ي˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘فÓ˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘˘سضوأاو
عقوم ا˘ه˘ب سصخ تا˘ح˘ير˘سصت
حاتر˘م ا˘نأا» :«ترو˘ب˘سس ن˘ي˘ب»
د˘ع˘ب˘ف ة˘م˘سصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ي˘˘ف
ي˘ف ا˘نأا ،ا˘ن˘ه ف˘سصنو م˘سسو˘˘م
ن˘م ل˘ك ي˘˘ي˘˘حأاو د˘˘ي˘˘ج لا˘˘ح
نم يعم فقوو يفÓلا عجسش
ى˘ع˘سسأاو ا˘˘ن˘˘ه نو˘˘كأا نأا ل˘˘جأا
،«ة˘فا˘سضإلا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ل ا˘˘م˘˘ئاد
ةرادإلا ن˘م ى˘ن˘˘م˘˘تأا »:ع˘˘با˘˘تو
ميدقت ىلع لمعت نا ةديدجلا
ق˘ير˘ف دا˘ح˘تلا نأل ة˘فا˘˘سضإلا

ىتح هب ابجعم تنكو ريبك
نأا ىنمتأاو هيلا مسضنأا نأا لبق
ه˘˘نا˘˘كم˘˘ل ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘لا د˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ت
تقولا يف »:متخو ،«يلسصألا
ر˘ي˘ي˘غ˘ت ي˘ف ر˘˘كفأا ل ن˘˘هار˘˘لا
ل˘ي˘حر˘لا ترر˘ق اذإاو ءاو˘˘جألا
نم ق˘ير˘ف˘لا ردا˘غأا نأا ى˘ن˘م˘تأا
.«عسساولا بابلا

ب.م.يرشسيإإ



ةــــنصصرق

ىضسنت ’ ةارابم
ع˘سضو ،ة˘ي˘نا˘ث˘لا ةر˘˘م˘˘ل˘˘ل

ةارا˘ب˘م «ةرووو˘ك» ع˘˘قو˘˘م
افرط رئاز˘ج˘لا ا˘ه˘ي˘ف تنا˘ك
ل ي˘ت˘لا تاءا˘ق˘ل˘لا ن˘م˘˘سض
قل˘ع˘ت˘يو ا˘ه˘نا˘ي˘سسن ن˘كم˘ي
نا˘˘مرد مأا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘ب ر˘˘مألا
لا˘˘ب˘˘سشأا ا˘˘ه˘˘سضا˘˘˘خ ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ناد˘˘ع˘˘سس ح˘˘بار برد˘˘˘م˘˘˘لا
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ما˘˘˘مأا كاذ˘˘˘نآا
زو˘ف˘ب ته˘ت˘ناو ير˘˘سصم˘˘لا
ىيحي رتنع فدهب رئازجلا
ن˘م ر˘˘سضخ˘˘لا ن˘˘كم يذ˘˘لا
بو˘ن˘˘ج لا˘˘يد˘˘نو˘˘م غو˘˘ل˘˘ب
ةثلاثلا ةرملل0102 ايقيرفإا
.رئازجلا خيرات يف

ةفق0001 عيزوت يف نوحجني قافولا وبع’و ةرادإا
قحتسست ةردابم يف

،ع˘ي˘ج˘سشت˘˘لاو ر˘˘كذ˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع تل˘˘سصاو˘˘˘ت
ةيئادغلا داوملا عيزوت
ي˘˘˘ب˘˘˘عل فر˘˘˘ط ن˘˘˘م
مت ثيح فيطسس قافو
ىدحا قيرط نع كلذ
ةيريخ˘لا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا

داسشأا يتلا ةتفللا يهو
امب قافولا راسصنا اهب
م˘ه˘ق˘˘ير˘˘ف ي˘˘ب˘˘عل نا
م˘ه˘لاو˘ما˘˘ب او˘˘قد˘˘سصت
ةفق0001 اود˘˘˘عاو
ا˘ه˘ع˘يزو˘ت م˘ت ة˘ل˘ما˘˘ك
مت ةردابملا ناو ةسصاخ اريثك نيبعÓلا دعسسا جهبم وج يف ةيئلولا تاطلسسلا عم قيسسنتلاب
. ريخلا لعف هاجت مهودح ودحت نا ىرخأا قرف نم نينمتم هللا ليبسس يف اهعسضو

ششعلطي ام نوك» يراطيق
«لبهي اذه ماعلا

ةدكيكسس ةبيبسش قيرف دجاوت لظ يف
سضفر ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘˘لا ة˘˘فا˘˘سصو ي˘˘ف
ة˘ن˘سسلا حر˘ت˘ق˘م يدا˘ن˘لا سسي˘˘ئر يرا˘˘ط˘˘ي˘˘ق
لكسشب كلذ سضفري هنأاب ادكؤوم ءاسضيبلا
لسصاوتي نأا تقولا سسفن يف اينمتم عطاق
ناو ةسصاخ يداع لكسشب ةلوطبلا راوسشم
فده ق˘ي˘ق˘ح˘ت ن˘م ة˘بر˘ق˘م ى˘ل˘ع ة˘ب˘ي˘ب˘سشلا
داسشأا دقو اذه رابكلا ةريظح ىلا دوعسصلا
نم ةلوذبملا تادوهجملاب اريثك سسيئرلا

نولم˘ع˘ي م˘ه˘نأاو ا˘م˘ي˘سسل ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا فر˘ط
تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ق˘ي˘ب˘ط˘ت ى˘ل˘ع ي˘˘مو˘˘ي ل˘˘كسشب
اوقبي ىتح كلذو ناسسيتفا سسنوي بردملا

. ديدج نم ةلوطبلا قÓطنل نيزهاج

«ششوقلقتت ام» ىضسيع نب

ى˘سسي˘ع ن˘ب ةر˘كسسب دا˘ح˘تا سسي˘ئر لوا˘ح
ةيسضق سصوسصخ˘ب ق˘ير˘ف˘لا را˘سصنأا ة˘نأا˘م˘ط
هلسصاوت دكا ثيح داحتÓل ةينفلا ةسضراعلا

ةيسسنوتلاو ةيلحملا ةينفلا رطألا سضعب عم
ىقبت ام يف رومألا مامزب كاسسمإلا لجا نم
قيرف˘لا ناو ة˘سصا˘خ ة˘لو˘ط˘ب˘لا تلو˘ج ن˘م
ءاقبلا ةقرو بعل يف هظوظح لك بعليسس
سسأا˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع سسفا˘˘ن˘˘ي لاز˘˘˘ي ل ه˘˘˘نا ا˘˘˘م˘˘˘ك
نا داحتلا قاسشع ىنمتيو اذه ةيروهمجلا
رداق نوكي بردم طبسض يف سسيئرلا قفوي

ةياهن دنع نامألا رب ىلا قيرفلا ةدايق ىلع
. مسسوملا

يفني ةدايع نب
كلامزلا عم عيقوتلا

يدانل هعيقوت ةدايع نب نيسسح بعÓلا ىفن
نم ايمسسر اسضرع ىقلت هناب ادكؤوم كلامزلا
لو بلسسلاب ل دري مل نكلو يدانلا اذه ةرادإا
ةيدجب لمعلا ىلع هزيكرت ادكؤوم باجيإلاب
ةوقب مسسوملا ءاهنا لجا نم سسفنلا طبسضو
لمعلل هتدعاسسم نونمتي رفانسسلا ناو ةسصاخ
نا ركذي هئÓمز ةقفرب مويدوبلا نامسض ىلع
نا ا˘م˘ب هر˘ما ن˘م ةر˘ي˘ح ي˘ف د˘جاو˘ت˘ي ي˘ن˘ع˘م˘˘لا
نوديري هيبرقمو ه˘ناد˘ير˘ي ي˘جر˘ت˘لاو كلا˘مز˘لا

فارطألا سضعب نيح يف ةيبرع ةبرجتل هسضوخ
بخا˘ن˘لا ن˘ي˘عا ن˘ي˘ب ى˘ق˘ب˘ي ى˘ت˘ح هءا˘ق˘ب د˘˘ير˘˘ت
.يسضاملب لامج ينطولا

‘ ةيضساوضس عيم÷ا
ةيدولوŸا تيب

د˘ب˘ع سسا˘˘م˘˘لأا د˘˘كأا ،ة˘˘ح˘˘سضاو ة˘˘لا˘˘سسر ي˘˘ف
مامأا لثميسس و˘با˘ج ن˘مؤو˘م˘لا د˘ب˘ع نأا ،ر˘سصا˘ن˘لا
نع رركتملا هبايغ ببسسب ،يبيدأاتلا سسلجملا
ديمعلل ةديدجلا ةرادإلا تددسشو ،تابيردتلا
اهريفاذحب نيناوقلا قيبطت ىلع لمعتسس اهنأا

هتفسص تناك امهم بعل يأا عم نواهتت نلو
ن˘ي˘ناو˘ق˘لا ف˘لا˘خ˘ي ن˘م ل˘ك ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘˘ت˘˘سسو
رظن يف ةيسساوسس عيمجلا نأاو مزحو ةمارسصب
قا˘فو م˘ج˘ن نو˘كي˘ل ،ي˘م˘سصا˘ع˘لا يدا˘ن˘لا ةرادإا
مدعل ةبوقعلا ةلئاط تحت  قبسسألا فيطسس
تقبسس يتلا ةرتفلا لÓخ تابيردتلا روسضح
.ةلوطبلا فيقوت

qarsana@essalamonline.com
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اهرمأا نم ةÒح ‘ «فافلا»
بت˘˘˘كم˘˘˘لا د˘˘˘ع˘˘˘ب سسرد˘˘˘˘ي م˘˘˘˘ل

مدقلا ةر˘ك ة˘يدا˘ح˘تل ي˘لارد˘ي˘ف˘لا
تاسسفانملا لبقتسسم ةعاسسلا دحل
لظ يف ،يلاحلا مسسوملل ةيوركلا
ةعو˘ب˘سسأا ل˘خد˘ي يذ˘لا ف˘ي˘قو˘ت˘لا
دقع يذلا عامتجإلا مغرو ،ثلاثلا
لا˘م˘ع˘ت˘سسإا˘ب عو˘ب˘سسألا اذ˘ه  ر˘ح˘ب
ه˘ي˘ف م˘ت يذ˘لاو و˘يد˘ي˘ف˘لا ة˘ي˘ن˘˘ق˘˘ت
لإا ،عيسضاوملا نم ديدعلا ةسشقانم
دعوم ةيسضق ىلإا قرطتت مل اهنأا
وأا ةيلحملا تاسسفانملا فانئتسسا
نمو ،رخا خيراتل اهليجأات لامتحإا
يئانثتسسإا عامتجا دقع سضرتفملا

يف يلارديفلا بتكملا ءاسضعأل
.ةلوطبلا ريسصم لوح رثكأا سصومغلا ديزي ام تادجتسسم روهظ ةلاح
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ونايتضسيرك هركي ’ابيد
و˘ل˘با˘ب ةر˘˘ظ˘˘ن تر˘˘ي˘˘غ˘˘ت

ق˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ف بعل لا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘يد
وحن ،يلاطيلا سسوتنفوج
،ود˘˘لا˘˘نور و˘˘نا˘˘ي˘˘ت˘˘سسير˘˘ك
،يلاغتربلا يلودلا بعÓلا
ل˘ب˘ق ه˘هر˘كي نا˘ك ا˘مد˘ع˘˘ب
ةد˘˘ي˘˘سسلا ى˘˘لإا ه˘˘ما˘˘م˘˘سضنا
بعل لا˘˘˘قو ،زو˘˘˘ج˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
ي˘˘ف ق˘˘با˘˘سسلا و˘˘مر˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ب
:سسمأا ةيفحسص تاحيرسصت
،قدا˘˘سص ا˘˘نأا ،فر˘˘ع˘˘ت تنأا»
كهر˘كن ن˘ي˘ت˘˘ن˘˘جرألا ي˘˘ف
،كت˘ق˘ير˘ط بب˘سسب ا˘ًل˘˘ي˘˘ل˘˘ق
دقف لعفلاب ينتأاجاف كنكل
.«رخآا اًسصخسش تلباق
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ةمحر نب عم دقاعتلا قابضس لخدي امور^
«اغيللا» خيرات ‘ ةقرافأا مو‚ شسمخ لضضفأا ةمئاق نمضض رجام^

ليجأات :يدادع
رحبلا باعلأا

طضسوتŸا شضيبأ’ا
بئاضص رارق

هتليكضشت ‘ ةيضساضسأا ةعطق هÈتعيو هئاقب ىلع رضصي ÒËت^
يدانلل شضبانلا بلقلا هÈتعت «يارضس ةطلغ» Òهامج^

›وغيف بتار شضفخ ىلع لمعت يارضس ةطلغ ةرادإا^

ءابولإ ىلع ءاشضقلإ دعب يÒشض– صصبرت ءإرجإإ وحن

قيقد لكضشب هلمع عباتي نويرق
هعم اوبواŒ نوبعللاو

ةرقم م‚ةمشصاعلإ دا–إإ ةنيطنشسق بابشش

عيباشسأإ3 لمعلل ةجاحب نونوكيشس Úبعللإ نإ دكأإ
ةيمشسرلإ ةشسفانملل ةدوعلإ لبق لقألإ ىلع

عم يلمع نع شضار تضسل:Êارمع
ىوتضسŸا ‘ نكت ⁄ تادقاعتلا..يديد÷ا

ةلوطبلا ءاغلإا لاح ‘ ايلآا يهتني يدقعو
ديمعلإ صضرع ىلع دا–لاب قاحتللإ لشضف هنأإ دكأإ

ةديد÷ا ةرادإ’ا نم ىن“أا:‘للا
‘دهو حيحضصلا راضسملل قيرفلا ةدايق

عضساولا بابلا نم ةراطضسوضس ةرداغم

ىلع نيرداق ريغ نييشضايرلإ نأإ دكأإ
ةيلاحلإ ةرتفلإ يف ريشضحتلإ

8072ددعلإ ^1441 نابعشش80ـل قفإوملإ0202 ليرفأإ20صسيمخلإ

هعم دقاعتلل ىعشست ةيدنأإ نم صضورعلإ ديدع هكلتمإ مغر

يكÎلا يارضس ةطلغ ةرداغم شضفري ›وغيف


