
40 صص

اندÓب يف62 ـلا هتيحسض دسصحي صسوريفلا

ةيحÓصصلا ةيهتنم ةيودأا زجح
ىفصشتصسمب ميتنصس رييÓم3 ةميقب

50 صصةصسبت يف تانيوعلا
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ناوعأاو ةيبطلا ةرسسألا دوهج نمث
 ءابولا اذه ةهجاوم ‘ ةحسصلا

يف نيعباقلل يحسصلا عسضولا نسسحت
هلوانت دعب راطقلا ىفسشتسسمب رجحلا

تاجاتروبورب مايقلا مهل حيتت ل
مهلمعب ةلسص هل رخآا طاسشن يأا وأا

ÚيمÓعإ’ا لقنت سصخر
نكامأا وحنطقف ة◊اصص

لزانŸا وأا لمعلا
30 صص

اهيف طروت ةهوبسشم ةقفسص راطإا يف اهؤوانتقا مت
ةيحسصلا ةسسسسؤوملا تاذب قباسس يرادإا مقاط

ىدل ماعلا بئانلا نايب هب ءاج ام بذكت هعافد ةئيه
ةمكاحملا تايرجم لوح رئازجلا ءاسضق صسلجم

كÓهتسسإلا ةعسساو ةيئاذغلا داوملا نم نانطألا تائم زجح

نطولا ربع اصصخصش979 فيقوت
راكتحإ’ا .. سشغلاب نومهتم

مايأا4 لÓخ ةبراصضملاو
50 صص

ن˘˘ب ن˘˘م˘˘حر˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ن˘˘˘م ل˘˘˘ك كرا˘˘˘سش
نا˘˘˘ك˘˘˘سسلاو ة˘˘˘ح˘˘˘سصلا ر˘˘˘˘يزو ،د˘˘˘˘يزو˘˘˘˘ب
را˘˘˘م˘˘˘عو ،تا˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسم˘˘˘لا حÓ˘˘˘سصإاو
ق˘طا˘˘ن˘˘لا لا˘˘سصتلا ر˘˘يزو ،ر˘˘ي˘˘م˘˘ح˘˘ل˘˘ب
ي˘ف˘ط˘لو ،ةـــمو˘ك˘ح˘لا مـسسا˘ب ي˘م˘سسر˘لا

فلكملا بدتنملا ريزولا ،دمحاب نب
عم ءاقل يف ةينلديسصلا ةعانسصلاب
ة˘سشقا˘˘ن˘˘م˘˘ل ي˘˘ن˘˘ي˘˘سصلا ة˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘يزو
ا˘˘˘نورو˘˘˘ك صسور˘˘˘ي˘˘˘ف را˘˘˘سشت˘˘˘نا ي˘˘˘˘سشف˘˘˘˘ت
.دجتسسملا

تاباصصإ’ا ددع عافترإا
يف «اـــــنوروك» ــــب
904 ىلإا رئازـــجلا

30 صص

ىلإا ايكرتب نيدجاوتملا ءÓجإاب تدهعت
يحسصلا رجحلا ةرتف ءاهتنا روف نطولا صضرأا

ةيجراخلا ةرازو
نييرئازجلا نئمطت

جراخلاب نيقلاعلا

50 صص

لخادلا ليرفأا91 ىلإا ةيصسردملا ةلطعلل ديدمت ’
30 صصرارق اذكه ذاختإل لوخملا هدحو ةيروهمجلا صسيئر نأا تدكأا ةيبرتلا ةرازو

ديصشي نوبت سسيئرلا
لايح بعصشلا كولصسب

«انوروك» سسوÒف ةهجاوم

30صص

دامتعا رايخ نع عفادي ةحصصلا ريزو
همعدي ينيصصلا هريظنو «نيكورولكلا»

40 صص

30صص

تاي’و9 ىلإا يئزجلا رجحلا عيصسوت
«اـــنوروك» يـــصشفت حبكل ةدـــيدج

احابسص00:7 ـلا ةعاسسلا ةياغ ىلإاً ءاسسم00:91 ـلا ةعاسسلا نم مويلا نم ةيادب

ةباصصإا يفنت ةماعلا ةباينلا
ةــيغامد ةـــطلجب وـــباط



م.م.ذ.سش نع ردسصت
عيزوتلاو رسشنلل راسسŸا

رسشنلا لوؤوسسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طسسولا عبطلا
قرسشلا عبطلا

    بون÷ا عبطلا
راسسŸا م.م.ذ.سش :طسسولا عيزوتلا

APDK lruE :قرسشلا عيزوتلا
moc.enilnomalasse@bup:راهسشإ’ا

 ،Òفسس رداقلا دبع ،ةفاحسصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،سشويوز ديرف عراسش2

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

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

moc.enilnomalasse@ofni
قرسشلاب»مويلا مÓسسلا»ـل يوهجلا بتكملا

ةنيطنسسق  –  ةيعانسصلا ةقطنملا ةفاحسصلا راد
637636130:سسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ’
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
اورذحإا .. انؤوابطأا

ينهŸا قاÎح’ا

يف «انوروك» ءابو يششفت رارمتشسا عم
يمدختشسم نم تائ˘م˘لا د˘ّن˘ج˘ت˘ي ،ر˘ئاز˘ج˘لا
ن˘ي˘شضر˘م˘مو ءا˘ب˘طأا ن˘م ة˘˘ح˘˘شصلا عا˘˘ط˘˘ق
ةريخألا نيثÓثلا مايألا ةليط ،نييربخمو
ةلاح لوأا لوخد ليجشست ىلع ترم يتلا

اذه ةهجاومل ، دÓبلا ىلإا ءابولاب ةباشصم
ط˘غ˘شضلا د˘ياز˘˘ت˘˘بو ،كا˘˘ت˘˘ف˘˘لا سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا
رارغ ىلعو ءلؤوه لظي مهيلع سضورفملا

ةشضرع ملا˘ع˘لا لود م˘ظ˘ع˘م ي˘ف م˘ه˘ئÓ˘مز
ىمشسي ام اهنيب نم ،ةريطخ ةيشسفن تاعبتل

«ينهملا قارت˘حلا» ـب ن˘ي˘ي˘ئا˘شصخألا د˘ن˘ع
نيلماعلل يشسفنلا داهجإلا نع مجني يذلا
ا˘ه˘ب ر˘م˘ت ي˘ت˘لا˘ك ة˘˘ط˘˘غا˘˘شض فور˘˘ظ ي˘˘ف
.مويلا انتايفششتشسم

لاعف لح

لكششب اندÓب مدخي لاعف و يكذ رارق يف
،«انوروك» دشض سسورشضلا اهبرح يف ريبك
ةباجتشسا قيرف333 ،ةحشصلا ةرازو ترفو
اذهب مهتباشصإا يف نيهبتششملا سصحفل عيرشس
ح˘لا˘شصم تعدو ،م˘ه˘لزا˘ن˘م ي˘ف سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا
ه˘ي˘ل˘ع تر˘ه˘ظ ن˘م ل˘ك ،د˘يزو˘ب ن˘ب ر˘يزو˘لا
‐ سسفنتلا يف قيشض) ءابولاب ةباشصإلا سضارعأا
مدعو لز˘ن˘م˘لا ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لا ،(ى˘م˘ح ‐ لا˘ع˘شس
وأا ي˘ب˘ط ز˘كر˘م وأا ى˘ف˘ششت˘شسم يأل ه˘جو˘ت˘لا

591 م˘قر˘لا˘ب لا˘شصتلا˘ب ءا˘ف˘ت˘كلاو ، ةدا˘ي˘ع
هرشصانع مو˘ق˘يو ة˘با˘ج˘ت˘شسلا ق˘ير˘ف ل˘شصي˘ل
.نيينعملل ةلماكلا ةياعرلا ميدقتو سصحفب

ةهجاوŸ بÓكلا
! .. «انروك»

«زغود نششكتيد لكيديم» ةشسشسؤوم نواعتت
نيشصتخم ءا˘م˘ل˘ع ع˘م ،ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا ة˘ير˘ي˘خ˘لا
دعاشست نأا نكمي بÓكلا تناك اذإا ام ةفرعمل
سسوريف نع فششكلا يف ةيوقلا اهمشش ةشساحب
ىلع بÓك بيردت ىلإا ىعشستو ،«انوروك»
،ءا˘بو˘لا اذ˘ه˘ب ة˘با˘˘شصإلا تلا˘˘ح ن˘˘ع ف˘˘ششكلا

ن˘ع ،ة˘ي˘شسنر˘ف˘لا ة˘˘فا˘˘ح˘˘شصلا ة˘˘لا˘˘كو تل˘˘ق˘˘نو
بÓكلا نأا ،اهتاذ ةيريخلا ةشسشسؤوملاب ةلوؤوشسم
سضارمأاب ن˘ي˘با˘شصم˘لا د˘يد˘ح˘ت ي˘ف ة˘بر˘ج˘ت ا˘ه˘ل
تا˘˘با˘˘ه˘˘ت˘˘للاو ،نو˘˘شسن˘˘كرا˘˘ب˘˘˘لا ،نا˘˘˘طر˘˘˘شسلا
ى˘ل˘ع ا˘شضيأا ةردا˘ق ا˘ه˘نأا ةد˘كؤو˘م ،ة˘ير˘ي˘˘ت˘˘كب˘˘لا
.«91‐ديفوك» فاششتكا

نوقابصسلا

يف هيتفر˘غ˘ب نا˘م˘لر˘ب˘لا باو˘ن ه˘جاو نأا د˘ع˘ب
عراششلا ن˘م ة˘عذل تادا˘ق˘ت˘نا ةر˘ي˘خألا ةر˘ت˘ف˘لا
ةمهاشسملا نع مهفوزع ةيفلخ ىلع ،يلحملا

دوهج معد يف مهبتاور نم ليلقلا ءيششلاب ولو
ذخأا ،«انوروك» سسور˘ي˘ف ة˘ح˘فا˘كم ي˘ف ة˘لود˘لا
لبق نيقابشسلا اوناكو ةردابملا ،«نÓفألا» باون

ةيلام ةمهاشسم ميدقت اوررقو ،مهئارظن عيمج
دشض اهبرح يف ةلودلا فرشصتت تحت عشضوت
.كاتفلا يملاعلا ءابلا اذه

qarsana@essalamonline.com
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ينطولا نماصضتلا حور اهنإا .. معن
نماشضتلا حور راطإا يف

ا˘˘ها˘˘ي˘˘حأا ي˘˘ت˘˘لا ،ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ط˘شسو «ا˘نورو˘ك» سسور˘˘ي˘˘ف
ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
لا˘م˘ك فر˘ششأا ،م˘ه˘˘ح˘˘ئار˘˘شش
ىل˘ع،ةرا˘ج˘ت˘لا ر˘يزو ،ق˘يزر
ة˘ي˘ن˘ما˘شضت ة˘ب˘ه لا˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسا

» ةكرشش فرط نم ةمدقم
eliaf  afaw lras«
نيلغتششملا ةلودلا حلاشصمل
‐ متيشس امنيب ،ناديملا يف
ةرازو˘˘لا ه˘˘تر˘˘ششن ا˘˘م بشسح
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘˘شص ر˘˘˘ب˘˘˘ع
ةعفد ميدقت ‐ «كوبشسيافلا»
. تبشسلا مويلا ةيناث

رفصسلا نم Úعونمملل ةمئاق مخصضأا
،ره˘شش ن˘م ل˘قأا ل˘ب˘ق

ع˘ن˘م˘لا تارار˘˘ق تنا˘˘ك
ع˘˘ن˘˘شصت ر˘˘˘ف˘˘˘شسلا ن˘˘˘م
،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ثد˘ح˘˘لا

،نوقباشس ةلوو ءارزو
مهتلمشش لامعأا لاجرو
ةريششأات لمحت تارارق
را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف ءا˘˘˘˘شضق˘˘˘˘لا
نكل ،داشسفلا تاقيقحت
هذ˘˘˘˘˘˘ه نأا بير˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘˘لا
تد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ف تارار˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
ي˘˘ف سسي˘˘ل ا˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘م˘˘هأا
ل˘˘ب ،ط˘˘ق˘˘ف ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

هجو يف يرحبلاو يوجلا اهلاجم ملاعلا لود بلغأا تقلغأا نأا دعب ،يملاعلا ىوتشسملا ىلعو
،نيلوؤوشسملا رابكل ةبشسنلاب ىتح Óيحتشسم ىرخأا ىلإا ةلود نم لقنتلا تابو لب ،نيرفاشسملا
مت نحن انتلاح يفو ،ملاعلا ناكشس لك مويلا لمششت تتاب رفشسلا نم نيعونمملل ةديدجلا ةمئاقلا

راطإا يف ،ةيلخادلا تÓقنتلا ىلع ىتح اقبطم تاب عنملا ،يرئازج نويلم24 ىلع رفشسلا رشضح
يشضاق اهعقوي مل رفشسلا نم عنملا تارارق ةرملا هذه ،«انوروك» سسوريف يششفت راشصح تاءارجإا
.يهلإا رمأاب تءاج لب لوؤوشسم وأا

مهل اعيجصشت
املاط يتلا ةرابجلا مهدوهجل اعيجششت

اعفرو ،نطاوملا مهجاتحا املك اهنع اونابأا
يف رارمتشسلا ىلإا مهع˘فد˘ل م˘ه˘تا˘يو˘ن˘ع˘م˘ل
،ةيندملا ةيامحلل ماعلا ريدملا هجو ،ءاطعلا
ريدق˘ت ة˘لا˘شسر ،مÓ˘عو˘ب فÓ˘غو˘ب د˘ي˘ق˘ع˘لا

ي˘مد˘خ˘ت˘شسمو ناو˘عأا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ل نا˘˘فر˘˘عو
مهبترو مهكÓشسأا فلتخمب ةيندملا ةيامحلا

ل˘ك ى˘ل˘ع ،ي˘ن˘طو˘لا بار˘ت˘˘لا ة˘˘فا˘˘ك ر˘˘ب˘˘ع
ة˘˘يا˘˘م˘˘ح ي˘˘ف ة˘˘لوذ˘˘ب˘˘م˘˘لا تادو˘˘ه˘˘ج˘˘م˘˘˘لا
ع˘شضو˘لا اذ˘ه لÓ˘خ ن˘طو˘لاو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا
ببشسب دÓ˘ب˘لا ه˘ششي˘ع˘ت يذ˘لا ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شسلا
.«انوروك» سسوريف يششفت

! .. اÒخأا
م˘˘ه˘˘ب ا˘˘ير˘˘˘ح نا˘˘˘ك تقو ي˘˘˘ف

ار˘كا˘ب ة˘جر˘خ˘لا هذ˘ه˘ب ةردا˘ب˘م˘لا
امك بعششلا ولثمم مهنأا مكحب
نأا بجي تامزألا يفو نوعدي
ى˘لوألا فو˘ف˘شصلا ي˘ف او˘نو˘˘كي
نا˘م˘ي˘ل˘شس ن˘ل˘عأا ،ا˘ه˘ت˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل
يبعششلا سسلجملا سسيئر ،نينشش
ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘لا ة˘˘كرا˘˘ششم ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ة˘ي˘لا˘م ة˘م˘ها˘شسم˘ب ة˘ي˘ع˘ير˘ششت˘لا
باو˘˘ن˘˘لا بتاور ن˘˘م ،ة˘˘لود˘˘ل˘˘˘ل
ةينطولا ةلمحلا يف تاراطإلاو
.«انوروك» سسوريف ةحفاكمل



،ةيروه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر دا˘ششأا
كولشسلاب ،نوبت ديجملا دبع
زيمت يذلا يناشسنإلا ينطولا
ي˘ف ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بع˘˘ششلا ه˘˘ب
هيف هجاوت يتلا ةدششلا تاقوأا
،«انوروك» سسور˘ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا

ةجرد نع فششكي هنأا ازربم
ة˘ن˘طاو˘م˘لا حور ن˘م ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع
.ةيلوؤوشسملاو

ىلع ،نوبت سسيئرلا بتكو
،«كوبشسياف˘لا» ي˘ف ه˘ت˘ح˘ف˘شص
نم ريخلا يلعاف لك ييحأا»
يف تانطاوملاو نين˘طاو˘م˘لا
ن˘˘يذ˘˘لا ،جرا˘˘خ˘˘لاو ل˘˘خاد˘˘˘لا
نع ريب˘ع˘ت˘لا ي˘ف نو˘ق˘با˘شست˘ي
ةد˘˘˘عا˘˘˘شسم˘˘˘ل م˘˘˘˘ه˘˘˘˘تا˘˘˘˘ب˘˘˘˘غر
نينطاوملاو ،تاي˘ف˘ششت˘شسم˘لا
لزعلا تاءارجإاب اورثأات نيذلا
يف لقنتلا دييقتو ،يرابجإلا

اهيف هجاوت يتلا ةنحملا هذه
ام˘ك.. ا˘نورو˘ك ءا˘بو ر˘ئاز˘ج˘لا
ن˘˘يذ˘˘لا ّل˘˘كل ير˘˘كشش دد˘˘˘جأا
ىلإا ىلوألا مايألا ذنم اورداب

ميقعتلاو في˘ظ˘ن˘ت˘لا تÓ˘م˘ح
ادارفأا ،نطولا ربع ةيعوتلاو
تاعامجو ،ةيندم تايعمجو
ىلإا عيم˘ج˘لا و˘عدأاو ،ة˘ي˘ل˘ح˘م
دّيقتلاو طابشضنلا نم ديزملا
،ة˘يا˘قو˘لا تاءار˘جإا˘ب مرا˘شصلا

ىلع اظافح ،كاكتحلا عنمو
فا˘˘˘شضأاو ،«ة˘˘˘مألا ة˘˘˘مÓ˘˘˘˘شس
اذ˘ه ّنإا ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر
ينا˘شسنإلا ي˘ن˘طو˘لا كو˘ل˘شسلا
نم ةيلاع ةجرد نع فششكي
،ةيلوؤوشسملاو ةنطاوملا حور
ن˘˘ما˘˘شضت˘˘لا م˘˘ي˘˘شش سسكع˘˘يو
ا˘ه˘ب ز˘ي˘م˘ت˘ي ي˘ت˘لا ل˘فا˘كت˘لاو
تا˘قوأا ي˘ف ة˘شصا˘خ ا˘ن˘˘ب˘˘ع˘˘شش
لÓجإاو ريدقت ةيحتف ةّدششلا
يذلا م˘ي˘ظ˘ع˘لا بع˘ششلا اذ˘ه˘ل
لوق هتانبو هئانبأا يف قدشصي
هيلع هللا ىّلشص هللا لوشسر
يف نين˘مؤو˘م˘لا ل˘ث˘م) ،م˘ّل˘شسو
مهفطاعتو مهمحارتو مهّداوت
هنم ىكتششا اذإا ،دشسجلا لثم
ر˘˘ئا˘˘شس ه˘˘˘ل ى˘˘˘عاد˘˘˘ت و˘˘˘شضع
.«(ىمحلاو رهشسلاب ءاشضعألا

ةيراسضح ةلحرم ةياهن
قثبنتسس ناسسنإلا ةايح ‘

ةديدج ةلحر اهنع
،ة˘˘ل˘˘شص يذ قا˘˘ي˘˘˘شس ي˘˘˘فو

لوأا ،ةيروهمجلا سسيئر هجوت
د˘˘ب˘˘˘ع ى˘˘˘لإا ة˘˘˘لا˘˘˘شسر˘˘˘ب سسمأا
ر˘يزو ،د˘يزو˘ب ن˘ب  ن˘˘م˘˘حر˘˘لا
حÓ˘شصإاو نا˘كشسلاو ة˘ح˘شصلا
هلÓخ ن˘مو ،تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لا
ناوعأاو ة˘ي˘ب˘ط˘لا ةر˘شسألا ى˘لإا
ن˘م بر˘˘عأا ،ة˘˘فا˘˘ك ة˘˘ح˘˘شصلا

هزازتعاو هر˘خ˘ف ن˘ع ا˘ه˘لÓ˘خ
اهنولذبي يتلا ةريخلا دوهجلل
ءا˘بو ة˘˘ن˘˘ح˘˘م ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ي˘˘ف
نإا» اشضيأا اهيف ءاجو ،انوروك
ديدج ءابو ةنحم هجاوت اندÓب

ه˘˘ت˘˘يو˘˘ه˘˘ب ة˘˘ير˘˘ششب˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع
،هراششتنا ةعرشسو ةلوه˘ج˘م˘لا

ةحشصلا ةمظنم ريح هنأا ىتح
تارد˘ق˘لا كبرأاو ة˘ي˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
رثكأل ةيجولونكتلاو ةيملعلا
يتلا ملاعلا يف امدقت لودلا
ن˘م د˘ح˘لا ن˘ع ةز˘جا˘ع ف˘˘ق˘˘ت
ءزج يأا دعي مل ءابو يششفت
نمأام يف ةيشضرألا ةركلا نم
مو˘ي˘لا ير˘ج˘ي ا˘مو ،هر˘شش ن˘م
ة˘يا˘ه˘ن˘ب ئ˘ب˘ن˘ي ا˘ن˘ن˘ي˘عأا تح˘ت
ةا˘ي˘ح ي˘ف ة˘يرا˘شضح ة˘ل˘˘حر˘˘م
اهنع ق˘ث˘ب˘ن˘ت فو˘شس نا˘شسنإلا
ةد˘يد˘ج ة˘ل˘حر˘م د˘ي˘كأا˘ت ل˘˘كب
ايشسا˘ي˘شسو˘ي˘ج ا˘ع˘شضو د˘ه˘ششت
هيلع ناك امع ايرذج فلتخي
ءا˘˘بو رو˘˘ه˘˘ظ ل˘˘ب˘˘ق م˘˘لا˘˘ع˘˘لا

،«(91divoc)91ديفوك
ا˘ن˘ك اذإاو» سسي˘˘ئر˘˘لا فا˘˘شضأاو
فينحلا اننيدو انناميإاب نحن
،اريخ هلك هللا رمأا يف ىرن
:ى˘˘لا˘˘ع˘˘ت ه˘˘لو˘˘ق˘˘ل ا˘˘قاد˘˘˘شصم
،ا˘ئ˘ي˘شش او˘هر˘كت نأا ى˘˘شسعو»
اذه مامأا اننإاف ،«مكل ريخ وهو
ةوقب اناميإا مويلا دادزن ءÓبلا
بل˘ق ى˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ه˘˘لإلا ةدارإلا
نإا ر˘شصب˘لا ح˘م˘ل ي˘ف م˘لا˘˘ع˘˘لا

نا˘˘شسنإلا˘˘ف ،ار˘˘شش نإاو ،ار˘˘ي˘˘خ
سضرألا يف Óعو ربجت امهم
ةدارإلا ما˘˘مأا ا˘˘م˘˘ئاد ى˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘ي
اذإا افيعشض اقول˘خ˘م ة˘ي˘نا˘بر˘لا

هشسم اذإاو اعوزج رششلا هشسم
ةق˘ي˘ق˘ح كل˘ت ،ا˘عو˘ن˘م ر˘ي˘خ˘لا

ا˘ه˘ل د˘ج˘ت ن˘ل ة˘ي˘لزأا ة˘ي˘˘نا˘˘بر
نا˘˘˘شسنإلا ن˘˘˘كلو Ó˘˘˘يد˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت

ىلع ظافحلاب اشضيأا بلاطم
يف هل˘لا ة˘ف˘ي˘ل˘خ ه˘نأل ه˘تا˘ي˘ح
ربلا يف هلمحو همرك سضرألا

سسي˘ئر˘لا فا˘شضأاو ،«ر˘ح˘˘ب˘˘لاو
قلط˘ن˘م˘لا اذ˘ه ن˘م و» ،نو˘ب˘ت
ذا˘˘ت˘˘شسألا ي˘˘˘خأا م˘˘˘كب˘˘˘طا˘˘˘خأا
مكلÓخ نم بطاخأاو  ،ريزولا
ي˘˘˘˘˘˘ف م˘˘˘˘˘˘كترازو تارا˘˘˘˘˘˘طإا
،تا˘يلو˘لا ي˘فو ،ة˘م˘شصا˘ع˘˘لا

لكب ةيبطلا ةرشسألا بطاخأاو
ن˘م ا˘˘ه˘˘ناو˘˘عأاو ا˘˘ه˘˘تا˘˘نو˘˘كم
،اهÓعألا ىلإا ةبتر ىشصقألا

مكل لوقأل ،ادحأا ينثتشسأا ل
اد˘˘حاو اد˘˘حاو ةد˘˘حاو ةد˘˘حاو
زازت˘عاو ر˘خ˘ف˘ب ع˘با˘تأا ي˘ن˘نأا˘ب

ةهجاوم يف ةريخلا مكدوهج
م˘كحرا˘شصأاو ،ءا˘بو˘لا ة˘ن˘˘ح˘˘م
تينمت ام اريثك يننأا لوقلا
نوكأا نأا يتعاطتشساب ناك ول
ناديملا يف ايشصخشش مكعم
،ي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘شصخألا بنا˘˘˘˘ج ى˘˘˘˘˘لإا

بوانملاو ميقملاو ،بيبطلاو
يف ،ةشضرمم˘لاو سضر˘م˘م˘لاو
رباخمو ،تلاجعتشسلا مشسق
،تادا˘ي˘ع˘لاو تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لا

فاعشسإلا ةرايشس قئاشس عمو
ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘شصلا ناو˘˘˘˘˘عأا ل˘˘˘˘˘˘كو
ل نا˘كم ل˘ك ي˘ف ا˘ه˘ي˘˘يرادإاو
مهؤواطعو مهلذب هيف عطقني
ناديملا يف مكنإا» ،اراهن ليل
فر˘ششلا ناد˘ي˘م ي˘ف م˘كنإا ل˘ب
ةايح ذاقنإا لجأا نم نودهاجم
نم اهيف هللا لاق نينطاوملا
سسانلا ىي˘حأا ا˘م˘نأا˘كف ا˘ها˘ي˘حأا

نم فيفختلا لجأا نمو اعيمج
ءا˘˘بو˘˘لا˘˘ب ن˘˘ي˘˘با˘˘شصم˘˘لا عور
دكأاتم ينإاو مهيلاهأا ةنأامطو
نأا ةيلاعلا مكتيناشسنإاب يملعل
مكتا˘ي˘ح ي˘ف ة˘ظ˘ح˘ل بع˘شصأا

اهدنع نوفقت يتلا كلت يه
هللا ءاشضق  دشص نع نيزجاع
.«هدبع يف

ةيروهم÷ا صسيئر
يبسستنم داقتفاب فÎعي
ةيفاكلا لئاسسولل ةحسصلا

مهماهم ءادأا لÓخ
زر˘˘بأا ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘˘شسلا ي˘˘˘ف

نأا ،ة˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر

ة˘ح˘شصلا عا˘˘ط˘˘ق ي˘˘ب˘˘شست˘˘ن˘˘م
نو˘ف˘ق˘ي م˘ه˘نأل ر˘خ˘ف رد˘شصم
ةيفا˘ك ر˘ي˘غ ل˘ئا˘شسو˘ب ا˘نا˘ي˘حأا

ي˘ما˘مألا ف˘شصلا ي˘˘ف ن˘˘كلو
ا˘شسور˘شض ا˘بر˘ح نو˘˘شضو˘˘خ˘˘ي
اهل دودح ل ةيديدح ةدارإاب
ثيبخ كاتف ءابو ةهجاوم يف

ي˘˘ف لإا ن˘˘ي˘˘ع˘˘لا مأا˘˘ب ىر˘˘ي ل
ةلاحم ل رئاشس وهو» ،هجئاتن
نكلو  هللا لوحب لاوزلا ىلإا

ن˘م˘ث يأا˘بو  م˘ل˘عأا ه˘ل˘لا ى˘ت˘م
.«ملعأا هللا

ةيزهاج ىلع ءاقبإلا
ةيلاع ةحسصلا عاطق
Ÿتاروطت يأا ةهجاو
ن˘م» ة˘لود˘لا سسي˘˘ئر لا˘˘قو

ل ي˘˘ت˘˘لا لا˘˘˘جآلا هذ˘˘˘ه ل˘˘˘جأا
نمثلا اذه عفدلو اهيف مكحتن
ؤو˘ب˘ن˘ت˘لا ع˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘شسن ل يذ˘˘لا
ى˘˘˘لإا م˘˘˘كو˘˘˘عدأا ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘ب
ءا˘ق˘بإلاو د˘ه˘ج˘لا ة˘ف˘˘عا˘˘شضم
ةحشصلا عاطق ة˘يز˘ها˘ج ى˘ل˘ع
قثي بعششلا نأا اوقثو ةيلاع
م˘˘كد˘˘ن˘˘شسيو م˘˘كتارد˘˘˘ق ي˘˘˘ف
ل˘ك ي˘ف م˘˘كب˘˘نا˘˘ج˘˘ب ي˘˘ن˘˘نأاو
ردقب لإا مكنيب زيمأا ل  ةظحل
ن˘طو˘لا ة˘مد˘خ ي˘ف م˘كي˘نا˘ف˘ت
هراكملا ىلع مكربشص ةجردو
ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م م˘˘˘كت˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘˘شضتو
ى˘ل˘ع ءا˘شضق˘لا˘ب ل˘ي˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘لا

فدرأاو ،«ءا˘˘˘بو˘˘˘لا سسو˘˘˘با˘˘˘˘ك
ةيحتف» ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر
اهيأا اعيمج مكل لÓجإاو رابكإا
نوشضرعت نم اي  سسواششألا

يف مكتÓئاع ةايحو مكتايح
ةعاشسلا رادم ىلع ةظحل لك
دا˘˘ع˘˘شسإا ل˘˘جأا ن˘˘م ر˘˘ط˘˘خ˘˘ل˘˘ل
م˘˘كل ر˘˘˘كذ˘˘˘ي˘˘˘شس  ن˘˘˘ير˘˘˘خآلا
مكتلوطب مي˘ظ˘ع˘لا م˘كب˘ع˘شش
محÓم دبألا ىلإا ظفح امك
راربألا ريرحتلا ةروث ءادهشش
م˘ه˘ناو˘خإا سسوؤور ى˘ل˘ع ا˘جا˘˘ت
م˘˘˘هدا˘˘˘ف˘˘˘حأاو م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ن˘˘˘˘بأاو
.«نيشصلخملا

ح.نيدلا رمق

watan@essalamonline.com
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نوؤو˘˘˘˘˘ششلا ةرازو تد˘˘˘˘˘كأا
ا˘ه˘ح˘لا˘شصم نأا ،ة˘ي˘جرا˘˘خ˘˘لا
،بثك نع ع˘با˘ت˘ت ة˘يز˘كر˘م˘لا

،ة˘˘˘عا˘˘˘شسلا راد˘˘˘˘م ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘عو
ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘شضو
،لودلا سضعب يف ن˘ي˘ق˘لا˘ع˘لا

عم مئاد˘لا ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب كلذو
ة˘ي˘شسا˘مو˘ل˘بد˘لا ا˘ن˘تا˘ي˘ل˘ث˘م˘˘م
تا˘ط˘˘ل˘˘شسو ة˘˘ي˘˘ل˘˘شصن˘˘ق˘˘لاو
ةنئمط˘م ،ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ناد˘ل˘ب˘لا
ند˘ي˘جاو˘ت˘م˘لا ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
مهتداعإا متت˘شس ه˘نأا˘ب ا˘ي˘كر˘ت˘ب
ءاهتنا لاح نطولا سضرأا ىلإا
ي˘˘ح˘˘شصلا ر˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا ةر˘˘˘ت˘˘˘ف
قفو ،مهتايو˘ه ن˘م د˘كأا˘ت˘لاو
اهب مت يتلا ةيجهنملا سسفن
فلتخم نم نييرئازج ءÓجإا
نطولا سضرأا ىلإا ملاعلا لود
،«انوروك» ءابو يششفت دعب
سسي˘˘ئر ر˘˘ماوأل ا˘˘ق˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت
.ةيروهمجلا

ح˘˘˘لا˘˘˘شصم تزر˘˘˘بأاو اذ˘˘˘ه
يف ،موداقوب يربشص ريزولا
نأا ،سسمأا لوأا ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ل نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب
يف ن˘ي˘ق˘لا˘ع˘لا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
اي˘مو˘ي م˘هدد˘ع دادز˘ي ا˘ي˘كر˘ت
ة˘˘˘ب˘˘˘ير˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘˘ي ل˘˘˘˘كششب

ريثكلا نأا ةشصاخ ،لؤواشستلاو
ركاذت ىلع ل زوحي ل مهنم
قئاثو ىلع ىتح لو رفشسلا
يف ترّكذو ،ة˘ي˘م˘شسر ر˘ف˘شس
ل˘˘˘˘˘˘˘ك ّنأا ،دد˘˘˘˘˘˘˘شصلا اذ˘˘˘˘˘˘˘˘ه
ن˘˘ي˘˘ق˘˘لا˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
م˘هدد˘ع غ˘لا˘ب˘لاو جرا˘˘خ˘˘لا˘˘ب

سسرام12 خ˘˘يرا˘˘ت ى˘˘ت˘˘˘ح
مهؤوÓجإا مت1181 يراجلا

6 سصي˘˘شصخ˘˘ت˘˘ب ا˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج
.سضرغلا اذهل تارئاط

تحشضوأا ،ىرخأا ةهج نم
ةيشسنوت˘لا ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ةرازو
ريزولا نأا ،سسمأا اهل نايب يف
سسمأا ىرجأا ،َيرلا نيدلا رون
هر˘ي˘ظ˘ن ع˘م ًا˘ي˘ف˘تا˘ه ًلا˘˘شصتا

هلÓخ م˘ت ،مودا˘قو˘ب ير˘ب˘شص
ةدو˘ع ل˘ي˘ه˘شست ي˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا
نيميقملا ر˘ي˘غ ن˘ي˘ي˘شسنو˘ت˘لا
يف سسنوت ىلإا رئازجلا يف

سسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف را˘˘˘˘ششت˘˘˘˘نا ل˘˘˘˘ظ
امك ،ملاعلا لوح «انوروك»
نوا˘ع˘ت˘لا تا˘قÓ˘ع ثح˘ب م˘ت
اهزيزعت لبُشسو نيدلبلا نيب
.اهميعدتو

ـه.داوج

،لا˘˘شصتلا ةرازو تد˘˘˘كأا
ي˘˘ت˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘˘لا سصخر نأا
نوبدتنملا ةلو˘لا ا˘ه˘ح˘ن˘م˘ي

يحشصلا رجحلا ةرتف لÓخ
يطغت ،يئزجلا وأا لماششلا
وحن اه˘ي˘ل˘ما˘ح ل˘ق˘ن˘ت ط˘ق˘ف
و˘˘ح˘˘ن وأا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘˘كا˘˘˘مأا

.مهلزانم
نايب يف سسمأا ءاجو اذه

،رميح˘ل˘ب ر˘يزو˘لا ح˘لا˘شصم˘ل
سصخر ي˘˘ل˘˘ما˘˘ح ط˘˘ي˘˘ح˘˘˘ن»
ةلولا اهحنمي يتلا لقنتلا
هذه نأا˘ب ا˘م˘ل˘ع نو˘بد˘ت˘ن˘م˘لا
يأا˘˘ب ح˘˘م˘˘شست ل ق˘˘ئا˘˘˘ثو˘˘˘لا
لا˘˘˘˘˘˘كششألا ن˘˘˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘˘˘كشش
ما˘ي˘ق˘لا˘ب ا˘ه˘ي˘ل˘ع ن˘يز˘ئا˘ح˘لا
طاششن يأا وأا تاجاتروبورب
،«م˘ه˘ل˘م˘ع˘ب ة˘˘ل˘˘شص ه˘˘ل ر˘˘خآا

نأا ،هتاذ ردشصملا فاشضأاو
ة˘˘مد˘˘ق˘˘م˘˘˘لا سصخر˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
ل˘ق˘ن˘ت ة˘ي˘ط˘غ˘˘ت˘˘ل ة˘˘ه˘˘جو˘˘م
نورداغي امدن˘ع ا˘ه˘با˘ح˘شصأا
مهلمع نكامأاب نوقحتلي وأا
ل˘˘˘˘كششب م˘˘˘˘ه˘˘˘˘لزا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م وأا
رجحلا ةرتف لÓخ يئانثتشسا
وأا ي˘˘˘ئز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘شصلا
.«لماششلا

ةبلاطم مÓعإلا لئاسسو
لامعتسسا يدافتب

Ëدقت ‘ فيسشرألا
ةيموك◊ا تاطاسشنلا

،لا˘˘شصتإلا ةرازو ته˘˘جو
لئاشسو عومجمل تامي˘ل˘ع˘ت

لجأا ن˘م ة˘ي˘ن˘طو˘لا مÓ˘عإلا
يئاقلتلاو مراشصلا داعتبلا

داو˘م˘˘لا ى˘˘لإا ءو˘˘ج˘˘ل˘˘لا ن˘˘ع
م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ششرألا
تاطا˘ششن˘لاو تا˘عا˘م˘ت˘جلا
ءا˘جو ،ىر˘خألا ة˘ي˘مو˘كح˘لا
ر˘يزو˘لا ح˘لا˘شصم نا˘ي˘˘ب ي˘˘ف
مل˘ع ي˘ف ن˘كي˘ل» ،ر˘م˘ي˘ح˘ل˘ب

˘˘مÓ˘˘عإلا ل˘˘ئا˘˘شسو ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘شسلا ة˘˘˘بو˘˘˘ت˘˘˘كم˘˘˘لا
هنأا ةينورتكللاو ةيرشصبلا
ة˘غ˘لا˘ب ة˘ي˘˘ع˘˘شضو˘˘لا بب˘˘شسب
اهب ر˘م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘شسا˘شسح˘لا
ى˘لإا ءو˘ج˘˘ل˘˘لا نإا˘˘ف ،ا˘˘ندÓ˘˘ب
وأا ،ويديفلا روشص لامعتشسا
ة˘˘ي˘˘فار˘˘غو˘˘تو˘˘ف˘˘لا رو˘˘شصلا
م˘يد˘ق˘˘ت ي˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ششرألا
تاطاششنلا وأا تاعا˘م˘ت˘جلا
اهيدا˘ف˘ت بج˘ي ،ة˘ي˘مو˘كح˘لا
،ي˘ئا˘ق˘˘ل˘˘تو مرا˘˘شص ل˘˘كششب
دي˘ق˘ت˘لا بجاو ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب
،ةمولعملا ةيفافششو ةقيقحب
وأا ئطاخ ريشسفت لك ريثأاتو
ع˘ئا˘قو˘ل˘ل ة˘طو˘ل˘˘غ˘˘م ةءار˘˘ق
فا˘˘˘شضأاو ،«ة˘˘˘لو˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ر˘˘يزو نأا» ه˘˘تاذ رد˘˘˘شصم˘˘˘لا
يمشسر˘لا ق˘طا˘ن˘لا لا˘شصتلا
،رميح˘ل˘ب را˘م˘ع ة˘مو˘كح˘ل˘ل
عيمجلا ةكراششم ىلإا وعدي
مرا˘شصلا مار˘ت˘حلا ل˘جأا ن˘م
سصخي اميف ةميلعتلا هذهل
تا˘˘˘˘طا˘˘˘˘ششن˘˘˘˘لا م˘˘˘˘يد˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت
.«ةيمشسرلا

ح.ميلسس

ةرازو˘لا ح˘لا˘˘شصم تح˘˘شضوأا
نأا ،سسمأا اهل نايب يف ىلوألا
ديدجلا موشسرملا نم2 ةداملا
تاءار˘جإا ع˘ي˘شسو˘ت ى˘ل˘ع سصن˘˘ت
تا˘يلو ى˘لإا ي˘ئز˘ج˘لا ر˘ج˘ح˘˘لا
،ف˘ي˘ط˘شس ،وزو يز˘ي˘ت ،ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب
،نار˘هو ،ة˘يد˘م˘لا ،ة˘ن˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘شسق
،ةزابيت اذكو يداولا ،سسادرموب

يف ءارجإلا اذه قبطي نأا ىلع
ةرو˘كذ˘م˘لا ع˘شست˘˘لا تا˘˘يلو˘˘لا
،تب˘˘شسلا مو˘˘˘ي˘˘˘لا ن˘˘˘م ًءاد˘˘˘ت˘˘˘بإا

ن˘م ة˘ي˘ن˘مز˘لا ةر˘ت˘ف˘˘لا سصخ˘˘تو
ىلإا ًءاشسم00:91 ـلا ةعاشسلا

.احابشص00:7 ـلا ةعاشسلا ةياغ

احابسص00:7 ـلا ةعاسسلا ةياغ ىلإا ًءاسسم00:91 ـلا ةعاسسلا نم مويلا نم ةيادب

«انوروك» يصشفت حبكل ةديدج تاي’و9 ىلإا يئزجلا رجحلا عيصسوت

ر.نوراه

9 ىلإا يئزجلا رجحلا تاءارجإا عيسسوت نمسضتي اديدج اموسسرم ،دارج زيزعلا دبع ،لوألا ريزولا ردسصأا
مقر يذيفنتلا موسسرملل اقبطو ،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا صسيئر تاهيجوتل اذيفنت كلذو ،تايلو
 .ينطولا بارتلا ربع هتحفاكمو «انوروك» صسوريف راسشتنا نم ةياقولل ةيليمكتلا ريبادتلل ددحملا07 ‐02

صضرأا ىلإا ايكرتب نيدجاوتملا ءÓجإاب تدهعت
يحسصلا رجحلا ةرتف ءاهتنا روف نطولا

نييرئازجلا نئمطت ةيجراخلا ةرازو
جراخلاب نيقلاعلا

رئازجلا نم اهاياعر ةدوع ليهصست ىلإا وعدت سسنوت^

رخآا طاسشن يأا وأا تاجاتروبورب مايقلا مهل حيتت ل
مهلمعب ةلسص هل

طقف ة◊اصص ÚيمÓعإ’ا لقنت سصخر
لزانŸا وأا لمعلا نكامأا وحن

 ءابولا اذه ةهجاوم ‘ ةحسصلا ناوعأاو ةيبطلا ةرسسألا دوهج نمث

«انوروك» سسوÒف ةهجاوم لايح بعصشلا كولصسب ديصشي نوبت سسيئرلا



ي˘˘˘ف ،يوا˘˘˘فر˘˘˘˘شش ح˘˘˘˘شضوأا
اهب ىلدأا ةيفحشص تاحيرشصت
تارارقلا هذه لثم نأا ،سسمأا
ة˘˘شسا˘˘ئر ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م رد˘˘˘شصت
نم تاميلعت˘ب ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر
تشسيل اهنأاو ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا

،ةيبرتلا ةرازو ةيحÓشص نم
ل˘˘ظ ي˘˘ف ،عا˘˘ط˘˘ق˘˘˘لا ر˘˘˘يزوو
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘شصلا فور˘˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘˘لا
اهب ر˘م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شسإلا
سسوريف را˘ششت˘نا ءار˘ج دÓ˘ب˘لا
.«انوروك»

مÓعإلاب فلكملا دكأاو اذه
ةيبرتلا ةرازو ىدل لاشصتلاو
رودشص لاح يف هنأا ،ةينطولا

سصوشصخلا اذه يف رارق يأا
ع˘˘قو˘˘م ر˘˘ب˘˘ع هر˘˘ششن م˘˘ت˘˘ي˘˘شس

ةيمشسرلا اهتحفشصو ةرازولا
.«كوبشسيافلا» ىلع

ثدحلا4 3072ددعلا ^1441 نابعسش30ـل قفاوملا0202 صسرام82تبسسلا

watan@essalamonline.com

رارق اذكه ذاختإل لوخملا هدحو ةيروهمجلا صسيئر نأا تدكأا ةيبرتلا ةرازو

لخادلا ليرفأا91 ىلإا ةيصسردملا ةلطعلل ديدمت ’

ز.لامج

رابخأا نم هلوادت متي ام نأا ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو ىدل لاسصتلاو مÓعإلاب فلكملا ،يوافرسش نيمأا فسشك
يأا ردسصي مل مويلا دحل هنأاو ،ةحسصلا نم هل صساسس ل لبقملا ليرفأا91 ةياغل ةيسسردملا ةلطعلا ديدمت صصوسصخب

.نأاسشلا اذه يف رارق

هلوانت دعب راطقلا ىفسشتسسمب رجحلا يف نيعباقل يحسصلا عسضولا نسسحت

همعدي ينيصصلا هريظنو «نيكورولكلا» دامتعا رايخ نع عفادي ةحصصلا ريزو
د˘˘˘ب˘˘˘ع ن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘ك كرا˘˘˘˘شش

ر˘يزو ،د˘يزو˘ب ن˘˘ب ن˘˘م˘˘حر˘˘لا
حÓشصإاو نا˘كشسلاو ة˘ح˘شصلا
را˘˘م˘˘عو ،تا˘˘ي˘˘ف˘˘ششت˘˘˘شسم˘˘˘لا
لا˘شصتلا ر˘˘يزو ،ر˘˘ي˘˘م˘˘ح˘˘ل˘˘ب
م˘˘شسا˘˘ب ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘لا
،دمحاب نب يفطلو ،ةموكحلا
ف˘ل˘كم˘لا بد˘ت˘ن˘م˘لا ر˘يزو˘˘لا
يف ةينلد˘ي˘شصلا ة˘عا˘ن˘شصلا˘ب
ة˘˘ح˘˘˘شصلا ر˘˘˘يزو ع˘˘˘م ءا˘˘˘ق˘˘˘ل
ي˘ششف˘ت ة˘ششقا˘ن˘م˘ل ي˘ن˘ي˘شصلا
ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف را˘˘ششت˘˘˘نا
را˘م˘˘ع ف˘˘ششكو.دجتشسملا
نع ىرج ءاقللا نأا ،رميحلب
ة˘ي˘ن˘ق˘ت لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسا˘˘ب ،د˘˘ع˘˘ب
،دعب نع يئر˘م˘لا ر˘شضا˘ح˘ت˘لا

بنا˘˘ج˘˘لا ن˘˘م ه˘˘ي˘˘ف كرا˘˘˘ششو
،دمحاب نب يفطل ،يرئازجلا
ف˘ل˘كم˘لا بد˘ت˘ن˘م˘لا ر˘يزو˘˘لا
ةدعو ةينلديشصلا ةعانشصلاب
ءار˘ب˘خو بر˘ع ة˘ح˘شص ءارزو
ل˘ق˘ن˘ل فد˘˘ه˘˘ي ،ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘شص
ةهباجم يف ةينيشصلا ةبرجتلا

رميحل˘ب لا˘قو ،ا˘نورو˘ك ءا˘بو
ي˘ن˘ي˘شصلا ة˘ح˘˘شصلا ر˘˘يزو نإا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا لود˘˘لا ا˘˘عد
،ءا˘ق˘ل˘لا ي˘ف ا˘هؤوارزو كرا˘˘شش
ءاود˘˘˘ب ة˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘˘شسلا ى˘˘˘˘لإا
جÓ˘˘ع ي˘˘ف «ن˘˘ي˘˘كورو˘˘ل˘˘ك»
،انوروك سسوريفب نيباشصملا

لوؤو˘˘˘شسم˘˘˘لا نأا ا˘˘˘ح˘˘˘˘شضو˘˘˘˘م
يغبني ءاودلا نإا لاق ينيشصلا
،ة˘ل˘ما˘ك ما˘يأا7 هلا˘م˘ع˘ت˘شسا

ةبرجتلا هذه نأا ىلع ددششو
ءاو˘ت˘حا ي˘ف ا˘ه˘حا˘ج˘ن تت˘ب˘˘ثأا
جÓعو ،نيشصلا يف عشضولا
.نيباشصملا نم ريثكلا

ر˘˘˘يزو˘˘˘لا ثد˘˘˘ح˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘˘ك
ن˘ع ءا˘ق˘ل˘لا لÓ˘خ ي˘ن˘˘ي˘˘شصلا
سسور˘˘ي˘˘ف را˘˘ششت˘˘نا با˘˘˘ب˘˘˘شسأا

،هدÓب يف ه˘ي˘ششف˘تو ا˘نورو˘ك
،عشضولا ءاوتحا متي نأا لبق
را˘˘˘˘˘ششت˘˘˘˘˘نا نإا لا˘˘˘˘˘˘ق ثي˘˘˘˘˘˘ح
رخأاتلا ةجيتن ناك سسوريفلا
.ة˘ي˘ئا˘قو تاءار˘جإا ذا˘خ˘تا ي˘ف
د˘ب˘ع ع˘فاد ،ر˘خأا قا˘ي˘شس ي˘فو
ر˘يزو ،د˘يزو˘ب ن˘ب نا˘˘م˘˘حر˘˘لا
حÓشصإاو نا˘كشسلاو ة˘ح˘شصلا
رايتخلا نع ،تايف˘ششت˘شسم˘لا
ةيملعلا ةنجللا هب تماق يذلا

سسور˘ي˘ف ي˘ششف˘ت ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘ل
لامعتشساب قلعتملاو انوروك
جÓ˘˘˘ع˘˘˘ل ن˘˘˘ي˘˘˘˘كورو˘˘˘˘ل˘˘˘˘كلا
ن˘˘ي˘˘˘با˘˘˘شصم˘˘˘لا ى˘˘˘شضر˘˘˘م˘˘˘لا
نأا اربتعم ،انوروك سسوريفب
ارا˘ي˘خ ا˘ه˘يد˘ل سسي˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا
.ارخآا

ا˘˘˘ن˘˘˘شسل »: ر˘˘˘يزو˘˘˘لا لا˘˘˘قو
لو˘˘كو˘˘تور˘˘بو ن˘˘ي˘˘ئ˘˘ط˘˘خ˘˘˘م
ه˘˘تد˘˘م˘˘ت˘˘عا يذ˘˘˘لا جÓ˘˘˘ع˘˘˘لا
ة˘ق˘فاو˘م˘˘ب ي˘˘ظ˘˘ح ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
اهأاششنأا يتلا ةيملعلا ةنجللا

د˘ب˘ع ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر
نأا اف˘ي˘شضم ،«نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا
داشضملا جÓ˘ع˘لا اذ˘ه را˘ي˘ت˘خا
ىشضر˘م˘لا جÓ˘ع˘ل ا˘يرÓ˘م˘ل˘ل
‐ديفوك سسوريفب نيباشصملا

براجتلا ىلإا رظنلاب مت91
ىرخأا نادلب يف تيرجأا يتلا
وذ ة˘˘ح˘˘شص ما˘˘ظ˘˘ن كل˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ت
اذ˘˘ه ي˘˘ف ار˘˘ي˘˘ششم ،ة˘˘ي˘˘˘عو˘˘˘ن
ن˘ي˘شصلا ة˘لا˘ح ى˘لإا قا˘˘ي˘˘شسلا
يف تحج˘ن ا˘ه˘نأا ود˘ب˘ي ي˘ت˘لا
نب دكأاو ،ءابولا يف مكحتلا
او˘لاز ا˘م ءا˘م˘ل˘ع˘لا نأا د˘يزو˘ب
ةرد˘ق˘˘لا لو˘˘ح ن˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ءاودل ةئيزجلا هذهل ةيقيقحلا
نأا ار˘ب˘ت˘ع˘م ،ن˘˘ي˘˘كورو˘˘ل˘˘كلا

اذهك ريطخو يثراك عشضو
ه˘ي˘˘جو˘˘ت˘˘ل˘˘ل جا˘˘ت˘˘ح˘˘ن ا˘˘ن˘˘نإا˘˘ف
راششأاو ،براج˘ت˘لا م˘شسا˘ق˘ت˘لو
جÓعلا طعي مل اذإا هنأا ىلإا

ن˘ي˘كورو˘˘ل˘˘ك سسا˘˘شسأا ى˘˘ل˘˘ع
.رشضي نل هناف ةيشضرم جئاتن

ذا˘ت˘شسألا د˘كأا ه˘ت˘ه˘ج ن˘˘مو
و˘شضع ،حا˘ب˘شصم ل˘ي˘عا˘م˘˘شسإا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا
مÓعإلاو ةعبات˘م˘لاو راذ˘نإÓ˘ل
،انوروك سسوريف سصوشصخب
يذلا جÓ˘ع˘لا لو˘كو˘تور˘ب نأا
هنأا ن˘ي˘ب˘ت نو˘ي˘ن˘ي˘شصلا ه˘مد˘ق
يذ˘˘لا لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا سسف˘˘ن
اذه نأا افيشضم ،رئازجلا هتنبت
ةب˘قار˘م˘ل ع˘شضخ˘ي˘شس جÓ˘ع˘لا

اذه نأا اركذم ،ةمراشص ةيبط
يذلا يجÓعلا لو˘كو˘تور˘ب˘لا
ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح ه˘˘جو˘˘م ه˘˘ع˘˘شضو م˘˘ت
ةشضر˘ع ر˘ث˘كألا سصا˘خ˘ششأÓ˘ل
م˘ه˘يد˘˘ل ن˘˘يذ˘˘لاو ،ر˘˘ط˘˘خ˘˘ل˘˘ل
ةيبناج ةنمزم ىرخأا سضارمأا

.اهلكشش ناك امهم
بردم ،ةمششن نايفشس دكأا

بيشصأا يذلاو ،ةديلبلا داحتا
،«انوروك» سسور˘ي˘ف˘ب ار˘خؤو˘م
نشسحتي لاح لشضفا يف هنأا
ل˘˘˘˘شضف˘˘˘˘˘ب ،ا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘يرد˘˘˘˘˘ت
ي˘˘جÓ˘˘ع˘˘لا لو˘˘كو˘˘˘تور˘˘˘ب˘˘˘لا
ةرازو ل˘ب˘ق ن˘م د˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا
نا˘ك ه˘نأا ا˘ح˘شضو˘م ،ة˘ح˘˘شصلا
ي˘ف ة˘˘بو˘˘ع˘˘شص ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي
مادختشسا دعب نكلو ،سسفنتلا
هعشضو أادب نيكورولك ءاود
.نشسحتي يحشصلا

ةعاذإÓل تا˘ح˘ير˘شصت ي˘فو
دكأا ،سسمأا ةحيبشص ةينطولا
دم˘ح˘لا »:Ó˘ئا˘ق ا˘ه˘ي˘ف ة˘م˘ششن
ي˘ت˘لا˘ح ف˘شصو ن˘كم˘ي ،ه˘ل˘˘ل
،ة˘يور˘ك ة˘لو˘ق˘م˘ب ة˘ي˘ح˘˘شصلا
،ةجيتنلا يف ديعب نم ةدوعلا
ايجيردت ءاف˘ششل˘ل ل˘ثا˘م˘تأا ا˘نأا
ءاودو لوأا ىلاعت هللا لشضفب

هدامتعإا مت يذلا نيكورولك
ي˘˘ت˘˘جوز ى˘˘˘ت˘˘˘حو ،ار˘˘˘خؤو˘˘˘م
.» هلل دمحلاو ءافششلل لثامتت

ةردن لكسشم ةياهن
ةياقولا تامزلتسسم

Ÿعاطقلا يينه
ن˘ب ن˘م˘˘حر˘˘لا د˘˘ب˘˘ع را˘˘ششأا

ة˘˘˘ح˘˘˘˘شصلا ر˘˘˘˘يزو ،د˘˘˘˘يزو˘˘˘˘ب
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كشسلاو
ر˘ي˘فو˘ت نأا ،تا˘ي˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘لا

ةيامحل ةياقولا تا˘مز˘ل˘ت˘شسم
تايولوأا نم عاطقلا يينهم
ى˘˘لإا م˘˘ها˘˘يإا ا˘˘ي˘˘عاد ،ةرازو˘˘لا
ي˘ششف˘ت ن˘م د˘ح˘ل˘ل د˘ن˘˘ج˘˘ت˘˘لا
.دجتشسم˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
ي˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م ر˘˘يزو˘˘لا نأا˘˘م˘˘طو
ل˘˘˘ك ر˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘ب ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘شصلا

ن˘م ة˘يا˘˘قو˘˘لا تا˘˘مز˘˘ل˘˘ت˘˘شسم
ا˘نا˘˘م˘˘شض ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
،مهلمع ءادأا لÓخ مهتمÓشسل
˘ما˘يألا ي˘ف م˘˘ي˘˘ل˘˘شست اد˘˘كؤو˘˘م
ايفاك اددع ةلبق˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا

ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘˘ل تا˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘كلا ن˘˘˘م
ادد˘ج˘م ،ة˘ح˘شصلا ي˘شسرا˘م˘˘م
تاطلشسلا مازتلا ىلع هديكأات
ل˘ك ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘ب ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
لقن˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع ،طور˘ششلا

يينهمل حمشسي امم ،ءاويإلاو

اذه يف مهلمع ءادأل ةحشصلا
بلطتي يذلا بعشصلا فرظلا
ن˘م د˘ح˘ل˘ل ع˘ي˘م˘ج˘لا د˘˘ن˘˘ج˘˘ت
.يملاعلا انوروك ءابو راششتنا

تا˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘˘لا ر˘˘˘يزو˘˘˘لا ا˘˘˘عدو
ى˘لإا عا˘ط˘ق˘لا ي˘ف ة˘ط˘ششا˘ن˘˘لا
م˘ئاد يراو˘ج ل˘م˘ع˘ب ما˘ي˘˘ق˘˘لا
مهعيجششتل ني˘ي˘ن˘ه˘م˘لا ها˘ج˘ت
ةلاحل ارظن مهتايونعم عفرو
يذ˘لا ر˘م˘˘ت˘˘شسم˘˘لا ط˘˘غ˘˘شضلا
،فورظلا هذه يف هنوهجوي
هتب˘ثأا يذ˘لا ي˘عو˘لا˘ب اد˘ي˘ششم
يف اميشس يرئازجلا بعششلا
ه˘˘˘كاردإاو ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خألا ما˘˘˘˘يألا
تاءار˘جإلا مار˘ت˘حا ة˘ي˘˘م˘˘هأا˘˘ب
نم تاط˘ل˘شسلا ا˘ه˘تر˘قأا ي˘ت˘لا
ءا˘بو را˘ششت˘نا ن˘م د˘ح˘لا ل˘جأا

نأا ديزوب نب دكأاو ،انوروك
ة˘ي˘عر˘ف˘لا ر˘˘با˘˘خ˘˘م˘˘لا لو˘˘خد
ةلقروو ةنيط˘ن˘شسقو نار˘هو˘ب

طغشضلا عفريشس ةمدخلا زيح
،رو˘˘ت˘˘شسا˘˘ب د˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
لو˘شصح˘لا ر˘خأا˘ت ة˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل

ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا ى˘ل˘ع
.انوروك سسوريفب

ز.لامج

ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا ع˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا ما˘˘ق
رثكأا عيزوتو جاتنإاب «لاديشص»
ن˘˘˘م ةد˘˘˘حو ي˘˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م ن˘˘˘م
(غ1و غلم005) لوماتيشسارب
نيماتيف نم ةدحو000.005و
«C» ز˘كار˘م ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
،ط˘شسو˘ب ةدو˘جو˘م˘لا ع˘يزو˘ت˘˘لا
ءارجإا˘ك ،دÓ˘ب˘لا بر˘غو ،قر˘شش
نم هجاتنا زيزعتل ،يلاجعتشسا
سضارعأا نم للقت يتلا ،ةيودألا
راط ا يف ،«انوروك» سسوريف
ةهجاومل ةلوذب˘م˘لا ي˘عا˘شسم˘لا

.ءابولا اذه
نايب يف عمجملا راششأاو اذه

ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘˘شصلا ةرازو ه˘˘˘˘تر˘˘˘˘ششن
ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘شص ى˘ل˘ع ،م˘جا˘˘ن˘˘م˘˘لاو
لشصاوتلا عقوم يف ،ةيمشسرلا
هذه نأا ،«كوبشسياف» يعامتجلا
تاجايتحلا يطغتشس تايمكلا
ةبشسنلاب رهششأا (6) ةتشس ةدمل
رهششأا9 ةعشستو لوماتيشساربل
،«C» ن˘ي˘ما˘ت˘˘ي˘˘ف˘˘ل ة˘˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب
عمجملا نأا هتاذ نايبلا فاشضأاو

يف ةرم لوأل عرشش يمومعلا
تا˘˘˘م˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘شصت
ة˘˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘كلا تا˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘ه˘˘˘لاو
نم ءزج ةيبلت يف ةمهاشسملل
ةداملا هذه ىلع ريبكلا بلطلا
ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل ا˘ه˘ب ى˘˘شصو˘˘م˘˘لا
،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘˘ف˘˘ب ىود˘˘ع˘˘لا

ـب جاتنإلا نم ةعفد لوأا ردقتو
رتل1ة˘ع˘شسب ةرورا˘ق000.02
ي˘ف ،ع˘م˘ج˘م˘لا ر˘فو˘ي نأا ى˘˘ل˘˘ع
ماجحأاب تامقعم ،ةيناث ةلحرم
.للم002 و للم001

تعراشس ،هتاذ قايشسلا يفو
ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
تاعمجملل ةعباتلا ةيداشصتقلا
ف˘˘ي˘˘ي˘˘كت ى˘˘لإا ة˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘شصلا
اهتاردق ةفعاشضمو اه˘تا˘طا˘ششن
نماشضتلاو دنجت˘ل˘ل ة˘ي˘جا˘ت˘نإلا
فر˘˘ظ˘˘لا اذ˘˘ه ن˘˘م جور˘˘خ˘˘˘ل˘˘˘ل
ءابو ةحفاكم لجأا نم بعشصلا
.«انوروك»

ز.لامج

«C» نيماتيفو «لوماتيسسارب» صصخت

 ةيودأ’ا نم اهجاتنإا  عفرت «لاديصص»
«انوروك» سضارعأا نم للقت  يتلا

هتيحسض دسصحي صسوريفلا
اندÓب يف62 ـلا

ـب تاباصصإ’ا ددع عافترإا
904 ىلإا رئازجلا يف «انوروك»

ةعاسس24 ـلا لÓخ تلجسس
ةديدج ةباسصإا ةلاح ،ةريخألا

رئازجلا يف «انوروك» صسوريفب
،ةدحاو ةافو ةلاح اهنم
تلاحلا ددع كلذب عفتريل
ىلإا تايفولاو904 ىلإا ةدكؤوملا

62.
نع ةليسصح رخآا بسسحو

صسمأا ءاسسم اهنع فسشك ،ءابولا
ةنجللا صسيئر ،راروف لامج

يسشفت ةعباتمل ةينطولا
ةلاح نإاف ،«انوروك صسوريف
ةيلوب تلجسس ةيدجلا ةافولا

ةأارمل جيريرعوب جرب
17 رمعلا نم غلبت ةبرتغم
تلاح ددع ّنأا افسشاك ،ةنسس
ارقتسسم يقب ءابولا نم يفاعتلا

.ةلاح92 دنع
ح.نيدلا رمق

د˘˘˘˘ير˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ةرازو تن˘˘˘˘ل˘˘˘˘عأا
ة˘˘ي˘˘˘كل˘˘˘شسلا تÓ˘˘˘شصاو˘˘˘م˘˘˘لاو
نييعت نع ،سسمأا ،ةيكلشسÓلاو
سسلجمل اشسيئر ،حلاشصب ديمح
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا ةرادإا
تلا˘˘˘˘شصتا» ة˘˘˘˘يدا˘˘˘˘˘شصت˘˘˘˘˘قلا
يف ةرازولا تدافأاو.«رئازجلا
يف يتأاي رييغتلا نأا ،اهل نايب
سسلاج˘م ءا˘شضعأا د˘يد˘ج˘ت را˘طإا
ةي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لا ةرادإا
عا˘ط˘ق˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘يدا˘شصت˘قلا
ةيكلشسلا تÓشصاوملاو ديربلا

نأا ىلإا ةريششم  ،ةيكلشسÓلاو
اقباشس دلقت دق ،حلاشصب ديمح
د˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘يزو بشصن˘˘˘˘˘م
ة˘˘ي˘˘˘كل˘˘˘شسلا تÓ˘˘˘شصاو˘˘˘م˘˘˘لاو
زكرم ريدم اذكو ةيكلشسÓلاو
تا˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘كت˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘˘ن˘˘˘ت
فئاظو ىلإا ةفاشضإا ،ةروطتملا

،ة˘˘لود˘˘˘لا ي˘˘˘ف ىر˘˘˘خأا ا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع
يف حلاشصب دي˘م˘ح د˘عا˘شسي˘شسو
تلا˘شصتا ة˘شسشسؤو˘˘م ر˘˘ي˘˘ي˘˘شست

ر˘يد˘م ،ر˘هاو˘ج ر˘ي˘ن˘م ،ر˘ئاز˘ج˘لا
هتفشصب ،ة˘شسشسؤو˘م˘لا˘ب يز˘كر˘م
ر˘ي˘ن˘م ،ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب ا˘ما˘˘ع ار˘˘يد˘˘م
ام ةدا˘ه˘شش ى˘ل˘ع ز˘ئا˘ح ،ر˘هاو˘ج
ر˘˘ي˘˘ي˘˘شست ي˘˘ف جرد˘˘ت˘˘˘لا د˘˘˘ع˘˘˘ب
،ةيراجتلا مولعلاو تاشسشسؤوملا

كلميو نو˘كم را˘ششت˘شسم و˘هو
يف ةر˘ب˘خ˘لا ن˘م تاو˘ن˘شس ةد˘ع
تحشضوأاو.ري˘ي˘شست˘لا لا˘ج˘م
ةءا˘˘˘ف˘˘˘كلا نأا ،د˘˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘لا ةرازو
د˘ي˘م˘ح˘˘ل ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا ةر˘˘ب˘˘خ˘˘لاو
راطإا راكتباو طاششنو ،حلاشصب
حمشستشس ،ةشسشسؤوملا نم باشش
ر˘يو˘ط˘ت˘ل د˘يد˘ج ع˘فد ءا˘ط˘˘عإا˘˘ب
،ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ف تلا˘˘˘شصتلا

لوأا ءاشسم تمت دق هنأا ركذيو
د˘ب˘ع ن˘ب دـم˘ح˘˘م ة˘˘لا˘˘قإا ،سسمأا
ماعلا ريد˘م˘لا سسي˘ئر˘لا ،د˘حاو˘لا
،«رئاز˘ج˘لا تلا˘شصتا» ة˘كر˘ششل
بشصن˘م˘لا اذ˘ه ي˘ف ن˘ي˘ع يذ˘لا
.يشضاملا ماعلا نم ليرفأا رهشش

ع.لÓب

ةسسسسؤوملاب ايزكرم اريدم رهاوج رينم نييعت

 حلاصصب ديمح قبصسأ’ا ديربلا ريزو
رئازجلا ت’اصصتا سسأار ىلع

سسنو˘˘ي رو˘˘˘ت˘˘˘كد˘˘˘لا ن˘˘˘ل˘˘˘عأا
ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر ،كلاو˘˘˘م
نأا ،رارحألا ءابطأÓل ةيرئازجلا
هماهم نع ىلختي نل كلشسلا

ة˘ب˘ع˘شصلا فور˘ظ˘لا هذ˘ه لÓ˘خ
نع ةيبط تاشصو˘ح˘ف˘ب مو˘ق˘يو
.تنرتنألا لامعتشساب دعب

نأا˘ب ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا سسي˘ئر د˘كأاو
لوا˘ن˘ت˘م ي˘ف ع˘˘شضو عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا
ل˘˘ئا˘˘شسو ل˘˘ك ن˘˘ي˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا
تا˘˘˘كب˘˘˘˘شش ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع لا˘˘˘˘شصتلا
فتاهلاو يعامتجلا لشصاوتلا
ام˘ك ة˘مد˘خ˘لا نا˘م˘شضل لا˘ق˘ن˘لا
تا˘ه˘ي˘جو˘ت ة˘ي˘ع˘م˘ج˘˘لا تمد˘˘ق
ءار˘˘جإا قر˘˘ط لو˘˘ح ءا˘˘ب˘˘˘طأÓ˘˘˘ل
بشسح ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘شصو˘ح˘˘ف˘˘لا
ءا˘ب˘طأا نأا ا˘ح˘شضو˘م ،تلا˘ح˘˘لا
ى˘˘ت˘˘ششبو سصا˘˘خ˘˘لا عا˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا
ىلع نورهشسي مهتا˘شصا˘شصت˘خا

م˘ت˘ت ثي˘ح ،ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا نا˘˘م˘˘شض
ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ة˘ي˘ب˘ط˘لا ة˘ن˘يا˘ع˘˘م˘˘لا

ةدايعلا لخاد ةيداعلا تلاحلل
ارتم» نمألا ةفاشسم مارتحا عم
تلاح كانه تناك اذاو ،«ادحاو
ىلا اههيجوت متيف ةيشصعتشسم
ن˘م ة˘ب˘ير˘ق˘لا تا˘ي˘ف˘ششت˘˘شسم˘˘لا
.سضيرملا ةماقإا

رو˘˘ت˘˘˘كد˘˘˘لا را˘˘˘ششأا هرود˘˘˘بو
سسي˘ئر ،م˘هار˘ب ن˘ب ى˘ف˘˘ط˘˘شصم
ءا˘ب˘طأÓ˘ل ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا
يف ىقبي» كلشسلا نأا ،سصاوخلا

عشضو نأا دعب نينطاوملا ةمدخ
لكب بيبط لكل ةيفتاه اماقرأا

ءلؤو˘ه لوا˘ن˘ت˘م ي˘ف ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م
دنعو دعب نع ةنياعملا نامشضل
ادكؤو˘م ،ا˘شس42/اشس42 ةجا˘ح˘لا
قلغ تررق تادايعلا سضعب نأا
لم˘ع˘لا ة˘لواز˘م مد˘عو ا˘ه˘باو˘بأا
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘هر˘˘˘˘فو˘˘˘˘ت مد˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ل
،ةمزÓلا ةيبطلا تامزل˘ت˘شسم˘لا
نم نطاو˘م˘لا ي˘م˘ح˘تو ا˘ه˘ي˘ق˘ت
.انوروك سسوريفب ةباشصإلا

ز.لامج

«انوروك» ببسسب اندÓب هفرعت يذلا يئانثتسسإلا يحسصلا فرظلل ةبكاوم

دعب نع تاصصوحفلا نورجي سصاوخلا ءابطأ’ا



ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب تم˘ت ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا
تاذ اهتقلت ،ةدكؤوم تامولعم
لقنت يتلا ،ةينمألا ةحلشصملا

ناكم˘لا ن˘ي˘ع ى˘لإا ا˘هر˘شصا˘ن˘ع
ةماعلا ةباينلا عم قيشسنتلا دعب
مت ،تا˘ن˘يو˘ع˘لا ة˘م˘كح˘م ىد˘ل
ركذلا فلاشسلا عدوتشسملا حتف
ةيمك ىلع هلخادب رثع يذلا

ة˘ي˘ه˘ت˘ن˘م ة˘يودألا ن˘م ةر˘ي˘ب˘˘ك
،اعون84 م˘شضت ة˘ي˘˘حÓ˘˘شصلا

لك نم ة˘ن˘ي˘ع ذ˘خأا م˘ت ه˘ي˘ل˘عو
ى˘لإا ،ا˘ي˘ظ˘ف˘ح˘ت ا˘هز˘ج˘حو ءاود
تاءار˘جإلا ة˘فا˘ك ما˘م˘تإا ن˘˘ي˘˘ح
.ةيشضقلاب ةقلعتملا ةينوناقلا

watan@essalamonline.com
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ةمكاحملآ تايرجمب لوح رئآزجلآ ءاسضق ضسلجم ىدل ماعلآ بئانلآ نايب هب ءاج ام بذكت هعافد ةئيه

ةيغامد ةطلجب وباط ةباصصإا يفنت ةماعلا ةباينلا
«اهدحو ةيئاصضقلا ةهجلا ىلإا انوناق دوعت وباط ةمكاحم ةصسلج ليجأات» :ناصسنإ’ا قوقحل ينطولا سسلجملا^
سسلجم ىدل ةماعلا ةباينلا تفن

ط˘ششا˘ن˘لا ة˘با˘شصإا ،ر˘ئاز˘ج˘لا ءا˘شضق
ة˘ط˘ل˘ج˘ب ،و˘با˘ط م˘ير˘ك ي˘شسا˘ي˘شسلا
ى˘˘لإا ه˘˘عا˘˘شضخإا د˘˘ع˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘غا˘˘˘مد
ة˘˘ق˘˘م˘˘ع˘˘م ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط تا˘˘شصو˘˘˘ح˘˘˘ف
ةئيه لباق˘م˘لا ي˘ف ،ى˘ف˘ششت˘شسم˘لا˘ب
نايب هب ءاج ام تبذك ،مهتملا عافد
ءاشضق سسلج˘م ىد˘ل ما˘ع˘لا بئا˘ن˘لا
.ةمكاحملا تايرجم لوح ،رئازجلا

ة˘ما˘ع˘لا ة˘با˘ي˘ن˘ل˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ءا˘ج
ام سسكع» ،«مÓشسلا» هيلع تعلطإا
يف ،مÓعإلا لئاشسو سضعب هتلوادت
وباط وعدملل ةيحشصلا ةلاحلا نأاشش
ةداعإا ةشسشسؤومب فو˘قو˘م˘لا ،م˘ير˘ك
ةباينلا يهن˘ت ،ة˘ع˘ي˘ل˘ق˘لا˘ب ة˘ي˘بر˘ت˘لا
،رئازجلا ءاشضق سسلجم ىدل ةماعلا
خيراتب مت ينع˘م˘لا سسو˘ب˘ح˘م˘لا نأا
هعاشضخإا0202 سسرام62و52
ة˘ق˘م˘ع˘م ة˘ي˘ب˘ط تا˘شصو˘ح˘˘ف ى˘˘لإا
ىفطشصم يعماجلا ىفششت˘شسم˘لا˘ب
3 هب لفكت ثيح ،ةمشصاعلاب اششاب
يف نيشصشصختم بطلا يف ةذتاشسأا

باشصعألاو بلقلا سضارمأا نم لك
سصح˘ف˘لا د˘ع˘ب ن˘يذ˘لاو ،ة˘ع˘ششألاو
ه˘عا˘شضخإاو ي˘ن˘ع˘م˘ل˘˘ل ق˘˘م˘˘ع˘˘م˘˘لا
عاونأاو ةيبطلا ليلاحتلا فلتخمل
˘˘˘‐ ر˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كشس : ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘ششألا
RENNACS،ريوشصتلاو
،MRI ‐ يشسيطانغملا نينرلاب
قوف تاجو˘م˘لا˘ب ر˘يو˘شصت˘لا اذ˘كو
yhpargohcE ة˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘تو˘˘˘˘˘˘شصلا
euqaidraC،ةفشصب اودعب˘ت˘شسا
روكذملا سسوبحملا ةباشصإا ةيعطق
ام اذكو،CVA ‐ ةيغامد ةطلجب
هذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م ن˘˘ع ج˘˘ت˘˘ن د˘˘ق نو˘˘كي
.«تافعاشضم نم ةباشصإلا

عافد ةئ˘ي˘ه تبذ˘ك ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
ماعلا بئانلا نايب هب ءاج ام ،وباط
،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ءا˘˘شضق سسل˘˘ج˘˘م ىد˘˘˘ل
يتلا ةمكاحملا تايرجمب قلعتملا
ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا ذ˘˘ن˘˘م لد˘˘˘ج˘˘˘لا ترا˘˘˘ثأا
ا˘ه˘ل˘كو˘م نأا تد˘˘كأاو ،ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا
نايب يفو ،يفشصن للششب بيشصأا
ةخشسن ىلع «مÓشسلا» زوحت اهل
،ماع˘لا بئا˘ن˘لا نأا˘ب تح˘شضوأا ،ه˘ن˘م
ةعرشسلا هجو ىلعو ةشسلخ جمرب
ةشسشسؤوم˘لا ن˘م ،ا˘ه˘ل˘كو˘م را˘شضحإا
هميدقت متو ،ةع˘ي˘ل˘ق˘لا˘ب ة˘ي˘با˘ق˘ع˘لا

ةيئازجلا ةفرغلا ما˘مأا ة˘م˘كا˘ح˘م˘ل˘ل
،رئازجلا ءا˘شضق سسل˘ج˘م˘ب5 م˘˘قر
ف˘˘ي˘˘شضي‐ ،سضرا˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م اذ˘˘˘هو
1 مقر ةركذملا عم ‐ هتاذ ردشصملا
0202 سسرا˘م61 يف ة˘خرؤو˘م˘لا
،لد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ةرازو ن˘˘˘˘ع ةردا˘˘˘˘شصلا

را˘ششت˘نا ن˘م ة˘يا˘قو˘لا˘ب ة˘شصا˘خ˘لاو
ءاج ام تدكأاو ،«انوروك» سسوريف
موي ،ني˘ما˘ح˘م˘لا تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف
تاقورخلا نأاششب ،يشضاملا ءاثÓثلا
اهل سضر˘ع˘ت ،و˘با˘ط نإا او˘لا˘ق ي˘ت˘لا

ىلع هرابجإا نم ،ةمكاحملا لÓخ
،عافد نود يشضاقلا مامأا لوثملا

يمغأاو ،ةيحشص ةكعول هشضرعتو
،ةدايعلا ىلإا هلقن متي نأا لبق هيلع
ة˘˘يؤور او˘˘ب˘˘ل˘˘ط ن˘˘ي˘˘ما˘˘ح˘˘م˘˘لا نأاو
اوهجوتو ،هرابخأا ةفرعمو مهلكوم
دمحأا ديشس ماعلا بئانلا بتكم ىلإا

 .مهلابقتشسا سضفر يذلا ،دارم
ةئيه تزربأا ،هتاذ قايشسلا يف

يعا˘م˘ت˘جإلا بز˘ح˘لا سسي˘ئر عا˘فد
نأا ،(سسيشسأاتلا د˘ي˘ق) ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا

ةشسلجلا حاتتفا داعأا ،ةفرغلا سسيئر
ءار˘˘˘جإا ي˘˘˘ف ه˘˘˘حا˘˘˘ح˘˘˘لإا ل˘˘˘˘شصاوو
نود ،مويلا سسف˘ن ي˘ف ة˘م˘كا˘ح˘م˘لا
اذخأا ىقل ام وهو ،وباط راشضحإا

،يشضاقلا ن˘ي˘بو عا˘فد˘لا ن˘ي˘ب ادرو
˘‐ «ة˘م˘كا˘ح˘م˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق مد˘˘ع»ـل
يذلا ،‐و˘با˘ط عا˘فد نا˘ي˘ب ف˘ي˘شضي

ةشسلجلا سسيئر نأا ،اشضيأا هيف ءاج
نأا نود قوطن˘م˘لا ةوÓ˘ت˘ب ى˘ه˘ت˘نا
دحأا ملعي نأا لو ةمكاحملا ىرجت
ةئيه تد˘كأا ا˘م˘ك ،و˘با˘ط ر˘ي˘شصم˘ب
ل˘ل˘ششب ا˘ه˘ل˘كو˘م ة˘با˘˘شصإا عا˘˘فد˘˘لا
(ل˘جر˘لاو د˘ي˘لاو ه˘جو˘˘لا) ي˘˘ف˘˘شصن
هنأا ةدرج˘م˘لا ن˘ي˘ع˘لا˘ب ود˘ب˘ي ا˘م˘ك»
طغشض يف داح عافترل سساكعنا
يف ءاج ام ،وباط عافد ىفنو .«مدلا
در فشصو امك ،ماعلا بئانلا نايب
ناشسنإلا قوقحل ينطولا سسلجملا
،«بي˘˘ع˘˘م˘˘لا»ـب سسمأا لوأا ردا˘˘˘شصلا

هيلع لغتششي ام عم ىفانتي» هنوك
.«دوهعو ئدابم نم

سسل˘ج˘م˘لا نأا ،ر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج
نأا دكأا ،ناشسنإلا قوقحل ينطولا

ميرك ةمكاحم ةشسلج ليجأات سضفر
ءا˘شضق سسل˘ج˘م فر˘ط ن˘م ،و˘˘با˘˘ط
ةهجلا ىلإا ا˘نو˘نا˘ق دو˘ع˘ت ،ر˘ئاز˘ج˘لا

نايب يف ازربم ،اهدحو ةيئاشضقلا
ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع تع˘˘˘ل˘˘˘˘طإا سسمأا لوأا ه˘˘˘˘ل
ا˘م ا˘ي˘لود د˘جو˘ي ل ه˘نأا ،«مÓ˘˘شسلا»
ليجأاتلا تابلط ينبتب ءاشضقلا مزلي
سصلخو ،ةيشضقلا فارطأا لك نم
تابلطتم بجومب هنأا ديكأاتلا  ىلإا
م˘ه˘ت˘م˘لا˘ف ،ة˘لاد˘ع˘لا ة˘م˘كا˘˘ح˘˘م˘˘لا

594 داو˘م˘لا˘ب Ó˘م˘عو ه˘ي˘ما˘ح˘مو
،ب ةرقفلا794 ةداملا ،ب ةرقفلا

تاءارجإلا نوناق نم005 ةداملاو
يف قح˘لا ل˘ما˘ك م˘ه˘ل» ،ة˘ي˘ئاز˘ج˘لا
سسلجم رارق يف سضقنلاب نعطلا
ءانب مهنكمي كانهو رئازجلا ءاشضق

ءا˘شضق سسل˘ج˘م نأا ى˘ل˘ع م˘ه˘ن˘ع˘˘ط
فلاخ وأا ةطلشسلا زواجت» رئازجلا
فلاخ وأا ةيرهوج ةيئارجإا دعاوق
نأا وأا هقيبطت يف اطخأا وأا نوناقلا
ر˘ي˘غ ي˘ئا˘شضق˘لا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا رار˘˘ق
سسلجملا عجرأاو ،«انوناق سسشسؤوم
ةملكلا ،ناشسنإلا قوقحل ينطولا
نود ايلعلا ةمكحملا ىلإا ةريخألا
هنأا تقولا سسفن يف ادكؤوم ،اهاوشس
ىلع «ةر˘ها˘شسلا ن˘ي˘ع˘لا» نو˘كي˘شس
ة˘لود˘لا تا˘ئ˘ي˘ه ف˘ل˘ت˘خ˘م ماز˘˘ت˘˘لا
قوقح ئدابمل مراشصلا مارتحلاب
ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع تقدا˘˘شص ي˘˘ت˘˘لا نا˘˘شسنإلا
.روتشسدلا اهشسركو رئازجلا

وعدي ÚماÙآ تامظنم دا–آ
وباط نع جآرفإÓل

تامظنمل ينطولا داحتلا ددن
ه˘˘˘ف˘˘˘شصو ا˘˘˘م˘˘˘ب ،ن˘˘˘ي˘˘˘ما˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘˘لا
لÓخ تعقو يتلا «تاقورخلا»ـب

ميرك لشضانم˘لا ة˘م˘كا˘ح˘م ة˘شسل˘ج
كلذ ر˘ثإا ى˘˘ل˘˘ع تب˘˘لا˘˘طو ،و˘˘با˘˘ط
حشضوأاو ،اروف مهتملا نع جارفإلاب
املع ذخأا هنأاب ،سسمأا لوأا هل نايب يف
ةيئازجلا ةفرغلا ةشسلجب عقو امب
رئازجلا ءاشضق سسلجمب ،ةشسماخلا
يشضاقتملل ،0202 سسرام42 موي

ررق كلذ رثإا ىلعو ،وباط ميرك
ةشسلجلا سسيئر تافرشصتب ديدنتلا
،ة˘ي˘شضق˘لا ل˘ي˘جأا˘˘ت «سضفر» يذ˘˘لا

ةكعول مهتُملا سضّرعت مغر اذهو
ه˘كشسم˘تو ،ة˘شسل˘˘ج˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ح˘˘شص
مدعو هعافد رو˘شضح˘ل ل˘ي˘جأا˘ت˘لا˘ب
ددن امك ،ةمكا˘ح˘م˘لا ى˘ل˘ع ه˘ترد˘ق
يف ةمكاحملا ةلشصاومب ،داحتلا

ةدايعلل َلِقُن يذ˘لا م˘ه˘ت˘م˘لا با˘ي˘غ
د˘˘عاو˘˘ق قر˘˘˘خ نادأاو ،ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا
،هفشصو بشسح ،ةلداعلا ةمكاحملا

رار˘ق˘˘ب ة˘˘ي˘˘شضق˘˘لا ي˘˘ف ل˘˘شصف˘˘لاو
مهتملا نأا مغر ،يرابتعا يروشضح
هذه سضفري هنأاب فاشضأاو ،سسوبحم
سسمت اهنإا لاق يتلا تاشسرامملا
نأا ىلإا اريششم ،ةلادعلا ةيقادشصمب
هتظفاحم راطإا ي˘ف ي˘تأا˘ي ه˘كر˘ح˘ت

ةلود خي˘شسر˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا ى˘ل˘ع
ل˘˘جأا ن˘˘م لا˘˘˘شضن˘˘˘لاو نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا
ا˘ب˘لا˘ط˘م ،ءا˘شضق˘˘لا ة˘˘ي˘˘لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘شسا
لخدتلاب دÓبلل اي˘ل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا
،تا˘شسرا˘م˘م˘لا هذ˘ه˘ل د˘ح ع˘˘شضو˘˘ل

كاه˘ت˘نا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا كل˘ت ة˘ّشصا˘خ
‐ بلا˘˘ط ا˘˘م˘˘ك ،عا˘˘فد˘˘لا قو˘˘˘ق˘˘˘ح
قÓطإاب  ‐ هتاذ ردشصملا فيشضي
رداشصلا رارقلا نوك مهتملا حارشس
زوجي ل يلاتلابو يهاجو ريغ ناك
˘مد˘عو ه˘غ˘ي˘ل˘ب˘ت د˘ع˘ب لإا ،هذ˘ي˘ف˘ن˘˘ت
.سضقنلاب هيف نعطلا

ب.نيرسسن

كرد˘˘˘˘لا تاد˘˘˘˘حو تف˘˘˘˘˘قوأا
عوبر فلتخم ر˘ب˘ع ،ي˘ن˘طو˘لا
لÓخ اهتجلاعم بقع ،دÓبلا
129 ـل ةريخألا ةعبرألا مايألا
اشصخشش979 ،ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شضق
،راكتحلا ،سشغ˘لا˘ب نو˘م˘ه˘ت˘م
داو˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘برا˘˘˘شضم˘˘˘لاو
.كÓهتشسلا ةعشساو ةيئاذغلا

ة˘˘˘ه˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا تاذ تح˘˘˘˘شضوأا
نأا ،سسمأا اهل نايب يف ،ةينمألا

اهزجح مت يتلا داوملا نيب نم
نيللا حمقلا ،ديمشسلا ،ةنيرفلا

،ر˘˘ي˘˘ع˘˘˘ششلا اذ˘˘˘كو ،بل˘˘˘شصلاو

ن˘ع Ó˘شضف ،ر˘˘كشسلا ،ر˘˘م˘˘ت˘˘لا
ةوهقلا اذكو ،ةفا˘ج˘لا لو˘ق˘ب˘لا

،ةربشصملا مطامطلاو ح˘ل˘م˘لاو
،فا˘ج˘لا بي˘ل˘ح˘لا بنا˘˘ج ى˘˘لإا
،يا˘˘˘ششلا ى˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘شضإلا˘˘˘˘ب
،جاجد˘لا ،ر˘ي˘ششا˘كلا ،ه˘كاو˘ف˘لا
،ل˘شسع˘لا ،ي˘˘نادو˘˘شسلا لو˘˘ف˘˘لا
زوجلاو ،ةطلوكششلا ،لباوتلا

اذ˘كو ،بي˘ل˘ح˘˘لا تا˘˘ق˘˘ت˘˘ششمو
تازا˘ف˘ق˘لا ،ن˘˘يد˘˘ي˘˘لا م˘˘ق˘˘ع˘˘م
يود˘˘ي نو˘˘با˘˘شصو ،ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
.لئاشس

يتآردسص ناÁإآ

باشش سسمأا لوأا ءاشسم يقل
،هرمع نم تاي˘ن˘ير˘ششع˘لا ي˘ف
ن˘م ه˘طو˘ق˘شس ر˘ثإا ،ه˘عر˘˘شصم
ير˘˘˘ح˘˘˘ب ق˘˘˘˘لاو˘˘˘˘ج ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘عأا
فا˘˘شص ي˘˘ن˘˘ب˘˘ب ف˘˘ي˘˘ناوز˘˘˘ل˘˘˘ل
.رتم005 ـلا اهولع زواجتي

ل˘˘ط˘˘ب˘˘ب ر˘˘مألا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘˘يو
نطقي ،ودي˘ج˘لا ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا
،ناشسملت ةيلو يف يششمرلاب
ة˘ير˘ح˘ب˘لا ر˘ظا˘ن˘م˘لا ه˘تر˘ح˘شس
ذخأا لواحيو هترايشس نكريل

هو˘ق ن˘كل ،«ي˘ف˘لا˘شس» رو˘˘شص

ى˘لإا يو˘ه˘ي ه˘ت˘ل˘ع˘˘ج حا˘˘ير˘˘لا
ه˘˘شسا˘˘ف˘˘نأا ا˘˘ظ˘˘˘فل ل˘˘˘ف˘˘˘شسألا
رو˘˘˘خ˘˘˘شصلا قو˘˘˘ف ةر˘˘˘ي˘˘˘خألا
.اهب مطترا يتلا ةداحلا

ةدحو رشصانع تلخدتو اذه
لجأا ن˘م ،ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘ح˘˘شضلا ة˘˘ث˘˘ج ل˘˘ق˘˘˘ن
ثث˘˘ج˘˘لا ظ˘˘ف˘˘ح ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘شصم
دعب ،فاشص ينب ىفششتشسمب

ةر˘˘ي˘˘ط˘˘خ لا˘˘ششت˘˘نا ه˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
.ةبعشصو

ز.دآدو

سسماخلا دقعلا يف مأا تيقل
ةبحاشص اهتلف˘طو ،ر˘م˘ع˘لا ن˘م
ا˘م˘ه˘˘ف˘˘ت˘˘ح ،تاو˘˘ن˘˘شس ع˘˘برألا
دي˘شسكأا يدا˘حأا زا˘غ˘ب ا˘قا˘ن˘ت˘خا
اذ˘˘ه˘˘ل بر˘˘شست ر˘˘ثإا نو˘˘بر˘˘كلا
امهلزنم يف تماشصلا لتاقلا
لدع» يح˘ب ن˘ئا˘كلا ي˘ل˘ئا˘ع˘لا
.فيطشس يف «باشضهلا

امهفاششتكا م˘ت نا˘ت˘ي˘ح˘شضلا
فر˘˘ط ن˘˘م سسمأا ة˘˘ح˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘شص
قرف او˘غ˘ل˘بأا ن˘يذ˘لا ،نار˘ي˘ج˘لا
تلخدت يتلا ،ةيندملا ةيامحلا
ةحلشصم ىلإا ني˘ت˘ث˘ج˘لا ل˘ق˘ن˘ل

ى˘ف˘ششت˘شسم˘ب ثث˘˘ج˘˘لا ظ˘˘ف˘˘ح
«رونلا دبع ةنداعشس» يعماجلا
حلاشصم تماق اميف ،فيطشسب

حتفب51 ـلا يرشضحلا نمألا
تا˘˘شسبÓ˘˘˘م ي˘˘˘ف ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت
.ثداحلا

،ة˘˘ل˘˘شص يذ قا˘˘˘ي˘˘˘شس ي˘˘˘فو
ةيوناثلا ةدحولا سسمأا تلخدت
ةر˘ئاد˘ب ،ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل˘˘ل
فاعشسإل ،ةيدم˘لا˘ب ة˘ي˘قاور˘ب˘لا

ديشسكأا يداحأا زاغب نيقنتخم
3 ـب رمألا قلعتيو ،نوبركلا

،ى˘˘ث˘˘نأا سسن˘˘ج ن˘˘م ا˘˘يا˘˘ح˘˘˘شض
83و8 نيب نهرماعأا حوارتت
ند˘ق˘ف˘˘ي ند˘˘ك ،ة˘˘ن˘˘شس08و
زاغلا برشست  ةجيتن نهتايح
ءا˘م˘لا نا˘خ˘شس ن˘م ثع˘ب˘ن˘˘م˘˘لا
004 يحب نئا˘كلا ن˘ه˘لز˘ن˘م˘ب
.ةيقاوربلا ةيدلبب نكشسم

ط.مÓسسإآ / فطآوع ماهسس

ةرئاد نمأا ةحلشصم تفقوأا
بحاشص ،نازي˘ل˘غ ي˘ف ة˘نوزا˘م
نيرفا˘شسم˘لا ة˘ط˘ح˘م˘ب ى˘ه˘ق˘م
عيبب موقي ناك ،نايزم دلوأاب
مغر نئا˘بز˘ل˘ل ة˘شسل˘خ ةو˘ه˘ق˘لا
ي˘ها˘ق˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج ق˘ل˘˘غ رار˘˘ق
ح˘ب˘كل تا˘ع˘م˘ج˘ت˘ل˘˘ل ا˘˘يدا˘˘ف˘˘ت
.«انوروك» سسوريف يششفت

رثع ،ىهق˘م˘لا لو˘خد د˘ع˘بو
بي˘˘ل˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘مألا ناو˘˘˘عأا

سشارفو تنمشسأا سسيكو ،دشساف
،ة˘ه˘ير˘ك ة˘ح˘ئار ه˘ن˘م ثع˘ب˘ن˘ت
نم يه ةاتف اهلخادب تناكو
.ةوهقلا رشضحت

،هركذ قباشس ام ءوشض ىلعو
ىلع ى˘ه˘ق˘م˘لا بحا˘شص ل˘ي˘حأا

هتفلاخمل ،ةيروهمج˘لا ل˘ي˘كو
˘ماد˘ع˘ناو ،ة˘مو˘كح˘لا تارار˘ق
ل˘خاد˘ب ة˘ي˘ح˘˘شصلا ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لا
.ىهقملا

ز.ميلسس

كÓهتسسإلآ ةعسسآو ةيئآذغلآ دآوملآ نم نانطألآ تائم زجح

نطولا ربع اصصخصش979 فيقوت
ةبراصضملاو راكتحإ’ا .. سشغلاب نومهتم

مايأا4 لÓخ

فاسص ينبب ةيرحب قلآوج نم هتطقسسأآ حايرلآ ةوق
رتم005 اهولع زواجتي

رئازجلا لطب ةايحب يدوي «يفلاصس»
تنصشوميت نيعب وديجلا يف

تآرآرق هتفلاخمل ةيروهمجلآ ليكو ىلع ليحأآ
«انوروك» يسشفت حبكل ةيمآرلآ ةموكحلآ

نازيلغ يف قلغلا رارقب مزتلي مل ىهقم بحاصص فيقوت

زاغلل برسست ءآرج ةيدملآ يف ءاسسن3 قانتخآ
ءاملآ ناخسس نم

اهتلفطو مأا ةايحب يدوي تماصصلا لتاقلا
فيطصسب «باصضهلا لدع» يحب

ةيحسصلآ ةسسسسؤوملآ تآذب قباسس يرآدإآ مقاط اهيف طروت ةهوبسشم ةقفسص راطإآ يف اهءانتقآ مت

ميتنصس رييÓم3 ةميقب ةيحÓصصلا ةيهتنم ةيودأا زجح
ةصسبت يف تانيوعلا ىفصشتصسمب

 تآديبع بيطلآ

ىوتسسم ىلع ةهوبسشم تاقفسص لوح قيقحتلآ راطإآ يف ،ةسسبت يف تانيوعلآ ةرئآد نمأآ ةحلسصم تزجح
،يحسصلآ لكيهلآ تآذب قباسس يرآدإآ مقاط  اهيف طروت ،ةيلولآ ةمسصاعب ةيئافسشتسسإآ ةيمومع ةسسسسؤوم

دحأاب ةأابخم تناك ،ميتنسس رييÓم3 ىلإآ اهتميق لسصت ةيحÓسصلآ ةيهتنم ةيودألآ نم ةربتعم ةيمك
.ةروكذملآ ةسسسسؤوملاب ةلوزعملآ تاعدوتسسملآ

نيرخآآ022 ضضرعت يف ببسست
ةروطخلآ ةتوافتم تاباسصإل

يدوي تاقرطلا باهرإا
اصصخصش31 ةايحب
عوبصسأا فرظ يف
ينطولآ نمألآ حلاسصم تلجسس
ينامسسج رورم ثداح681
قطانملآ ىوتسسم ىلع

ةرتفلآ لÓخ ةيرسضحلآ
ضسرام32 ىلإآ71نم ةدتمملآ
31 ةافو نع رفسسأآ ،يراجلآ
،نيرخآآ022 حرجو اسصخسش
ةماعلآ ةيريدملآ تحسضوأآو
اهل نايب يف ،ينطولآ نمأÓل
ةخسسن «مÓسسلآ» تملسست ضسمأآ

ةنراقمو هنأآ ،هنم
يف ةلجسسملآ تايئاسصحإلاب
ليجسست مت ،يسضاملآ عوبسسألآ
ثدآوح ددع يف ضضافخنآ
امك ،ثداح (99-) ـب رورملآ
ددع يف ضضافخنآ لجسس
(001-) ـب ردق ىحرجلآ

ددع يف عافترآو ،حيرج
.ةلاح(2+) ـب تايفولآ

ر.رجاه
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سسوريف ماحتقا يف ةريبك رطاخملا تلاز ل
لÓتحلا نوجشس يف ىرشسلا فوفشص انوروك
نو˘ي˘ل˘ي˘ئار˘شسلا فر˘ت˘عا نا د˘ع˘ب ي˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘شسلا
اذهب ني˘ق˘ق˘ح˘مو ن˘ي˘نا˘ج˘شسو طا˘ب˘شض ة˘با˘شصإا˘ب
يف ىرشسلا نم ددع لزعب مهمايقو سضرملا
ن˘ي˘با˘شصم˘لا˘ب م˘هءا˘ق˘ت˘لا بب˘شسب ود˘ج˘م ن˘ج˘˘شس
انوروكلل ةيملا˘ع˘لا ة˘ح˘ئا˘ج˘لا .ن˘ي˘ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإلا
نم ارما رظتنت لو ةناشصح لو دودح اهل تشسيل
،نا˘كم ل˘ك ى˘لا ل˘شصتو ى˘˘ششف˘˘ت˘˘ت ا˘˘ه˘˘نا ،د˘˘حا

ةشضرع نكامألا رثكأا نم لÓتحلا نوجشسو
ةجشضان تا˘ئ˘ي˘فد ا˘ه˘نا ،ءا˘بو˘لا اذ˘ه˘ب ة˘با˘شصإÓ˘ل
ة˘ق˘ل˘غ˘م˘لا ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ثي˘ح ةر˘ي˘ط˘خ˘لا سضار˘مإÓ˘˘ل
ىوتشسم سضافخنا ،ة˘م˘حدز˘م˘لاو ة˘ط˘ل˘ت˘خ˘م˘لاو
ءوشسو يبطلا لامهإلا ،ةيذغتلا ءوشسو ةفاظنلا
ةي˘ب˘ط˘لا تارد˘ق˘لا ف˘ع˘شض ،ة˘ي˘ح˘شصلا ة˘يا˘ن˘ع˘لا

،ةيوهتلا فعشض ،نوجشسلل ةيتحتلا ىنبلا ماظنو
ماظن ة˘شسا˘ي˘شس ،تار˘ششح˘لاو ة˘بو˘طر˘لا را˘ششت˘نا
ى˘ل˘ع يد˘شسج˘لاو ي˘شسف˘ن˘˘لا ر˘˘ه˘˘ق˘˘لاو ع˘˘م˘˘ق˘˘لا
نم لعجت يتلا بابشسألا نم اهريغو نيلقتعملا
ريثكب عرشسأا نوجشسلا لخاد انوروكلا راششتنا

ي˘ف ي˘ح˘شصلا ع˘قاو˘˘لا .نو˘˘ج˘˘شسلا جرا˘˘خ ه˘˘ن˘˘م
يواشسأام سساشسألاب وه انوروك نودبو نوجشسلا

فيكف ،ةيبطلاو ةيلودلا ريياعملا عم مئÓتي لو
ىلع نوجشسلا لخاد انوروكلا حاير تبه اذا

ةيانعلل ىندألا دحل˘ل د˘ق˘ت˘ف˘ي يذ˘لا ع˘قاو˘لا اذ˘ه
لك ءادهشش طوقشس رارمتشسا لعلو ؟ةيحشصلا

ىلع ليلد وه ةكاتفلا سضارمإلا ببشسب ماع
يف ةرمتشسمو ة˘ج˘ه˘ن˘م˘م ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإا ة˘شسا˘ي˘شس
سسئارف مه˘كر˘تو ىر˘شسلا ة˘ح˘شصب را˘ت˘ه˘ت˘شسلا
مجاه ام اذا انوروكلا .توملا ىتح سضارمأÓل
نم ةريشسأاو ريشسأا008 دجي فوشس ىرشسلا
،ةنمزمو ةريطخ سضارمإاب نيباشصملاو ىشضرملا
حمشس ل ةلوهشسب مهحاورأا دشصح نم نكمتيشس
رابكو نيرشصاق لافطأا انوروكلا دجيشس ،هللا
نا د˘ج˘ي˘شس ،ن˘ي˘قا˘ع˘مو ن˘ي˘لو˘ل˘˘ششم ن˘˘شسلا ي˘˘ف
ةيبطلا مزاوللاب ةزهجم ريغ نوجشسلا تادايع
نع فششكلل ةيقابتشسا تاشصوحف ل ،ةيفاكلا
ر˘ي˘˘غ ن˘˘ي˘˘برد˘˘ت˘˘م ءا˘˘ب˘˘طأا د˘˘ج˘˘ي˘˘شس ،سضار˘˘مألا

لا˘م˘هإلا ة˘شسا˘ي˘شس ي˘ف ن˘ي˘كرا˘ششم ن˘ي˘شصت˘خ˘م
ةطشسوب˘لا ةرا˘ي˘شس ى˘م˘شسي ا˘م د˘ج˘ي˘شس ،ي˘ب˘ط˘لا
ىلا ىرشسلا لقنت نم يه ةرذقلاو ةقلغملا
داوم ل هنا دجيشس ،تايفششتشسملاو نوجشسلا
رجحلل ةمئÓم نكامأا لو تامقعم لو فيظنت
،نوجشسلا يف سشعتنيشس انوروكلا اذه ،يحشصلا

،ىرشسأÓل يحشصلا عشضولا ىلع ةيلود ةباقر ل
هشسفن انوروكلا دجيشسو ،ةيودأا لو تامقعم ل
.ناجشسلا نع ةباين ىرشسألاب كتفلل  ةديدج ةادأا

عفد ىرشسأÓل انوروكلا سضرم لاقتنا فواخم

حارشس قÓطإاب ةب˘لا˘ط˘م˘لا ى˘لا ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مألا
داشسجأا يف سضرملا بد ام اذا هنأل ،نيلقتعملا
دقف ةقلغمو ةروششحم تازيح يفو ىرشسلا
اذه ،اهكرادت بعشصي ةيناشسنإا ةثراك ىلا يدؤوي
ى˘لا ةد˘يد˘ع ًلود ع˘فد ر˘ط˘خ˘لا˘ب را˘˘ع˘˘ششت˘˘شسلا
ل˘ظ ي˘فو ،ا˘هار˘شسأا حار˘شس قÓ˘طإا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا
ليئارشسا لخاد عراشستم لكششب سضرملا راششتنا
ىر˘˘˘شسلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع دادز˘˘˘ي ر˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه نأا˘˘˘˘ف
اهجو ىقبي ريشسألا نا اميشس ل ،نيينيطشسلفلا
،لاقتعلا ةظحل ذنم نييليئارشسإلا عم هجول
م˘كا˘ح˘م˘˘لا ةا˘˘شضقو ن˘˘ي˘˘ق˘˘ق˘˘ح˘˘م˘˘لاو دو˘˘ن˘˘ج˘˘لا

.ءابطألاو نيناجشسلاو
ن˘م نزا˘م و˘با ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا سسي˘ئر˘لا ر˘يذ˘ح˘˘ت
ا˘نورو˘ك ءا˘بو˘ب  ة˘با˘˘شصإÓ˘˘ل ىر˘˘شسلا سضر˘˘ع˘˘ت
مهتحشص نع ةيلوؤو˘شسم˘لا ل˘ي˘ئار˘شسا ل˘ي˘م˘ح˘تو
ةموكح ماي˘ق مد˘ع ل˘ظ ي˘ف ي˘تأا˘ي م˘ه˘ت˘مÓ˘شسو
ىرشسلا ةمÓشس نامشضل تاءارجإا ةيأاب لÓتحلا

ينب نم اوشسيل مهنأاك ىرشسلا عم لماعتلاو
ري˘غو نا˘كم˘لاو نا˘مز˘لا جرا˘خ م˘ه˘نأا˘ك ،ر˘ششب˘لا

ةمظن˘م ى˘لا ة˘ل˘جا˘ع ة˘لا˘شسر ي˘هو ،ن˘يدو˘جو˘م
ة˘با˘ق˘نو دود˘ح Ó˘ب ءا˘ب˘طأاو ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا ة˘ح˘شصلا
يلودلا ر˘م˘حألا بي˘ل˘شصلاو ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا ءا˘ب˘طألا
نم دكأاتلاو ىرشسلا ذاقنإل كرحتلاو لخدتلل
نم مهيمحت ةي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘ي˘ح˘شص تاءار˘جإا دو˘جو
سسوريف نيب قرف ل .انوروك سسوريفب ةباشصإلا

ح˘ي˘تا˘ف˘م كل˘م˘ي ا˘م˘هÓ˘ك ،نا˘ج˘شسلاو ا˘˘نورو˘˘ك
ماشسقأاو فرغ مجاهيو محتقي امهÓكو ،ةنازنزلا

ع˘م˘ق˘لا سسرا˘م˘˘ي ا˘˘م˘˘هÓ˘˘ك ،ىر˘˘شسلا ما˘˘شسجأاو
،ءيطبلا توملاو ةيب˘ط˘لا م˘ئار˘ج˘لاو ي˘ششحو˘لا

يف عرعرتيو ةيناشسنإلا عومشش ئفطي امهÓكو
سشهنت انوروكلاو ةليوط تاونشس ذنمو ،مÓظلا
،ةديد˘ع تا˘ي˘م˘شسمو لا˘كششأا˘ب ىر˘شسلا دا˘شسجأا
.ءادهشش نوجرخيو ءايحأا نولخدي

مجاهيو Óتاق اناجشس انوروكلا حبشصي امدنع
كردي دق اهدنع ،مهتيامحل لخدت نود ىرشسلا

لÓتحلا ،ءابولا وه نجشسلا نا ةيرششبلا ريمشض
نيناو˘قو ة˘م˘ظ˘نأا ف˘ل˘ت˘خ˘ت ل ه˘نا و ،ءا˘بو˘لا و˘ه
لÓتحلا ة˘لود ن˘ي˘ناو˘قو ة˘م˘ظ˘نأا ن˘ع ن˘ج˘شسلا

ىمانتت يتلا ةلودلا ،ةف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا ا˘ه˘تا˘شسشسؤو˘مو
ة˘ي˘ششا˘ف˘لاو ة˘ير˘˘شصن˘˘ع˘˘لا ة˘˘ئ˘˘بوألا ل˘˘ك ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
ةبشسنلاب ىرشسلا ،ناشسنإلا قوقح تاكاهتناو
،نيبئاغ لو نيرشضا˘ح او˘شسي˘ل ن˘ي˘ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإÓ˘ل
ن˘ي˘˘ي˘˘شسن˘˘م م˘˘ه˘˘نإا ،ا˘˘تاو˘˘مأا لو ءا˘˘ي˘˘حأا او˘˘شسي˘˘ل
.ءايششألا مهتزواجت
ة˘مÓ˘شسو ة˘ح˘شص ى˘ل˘ع ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ق˘˘ل˘˘ق˘˘لا
ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘˘ف را˘˘ششت˘˘نا ل˘˘ظ ي˘˘ف ىر˘˘شسلا
ل دح يأا ىلا ةفرعمو ةليوط ةبرجت ىلا دنتشسي
لو ةيلودلا ني˘ناو˘ق˘لا˘ب لÓ˘ت˘حلا ة˘لود مز˘ت˘ل˘ت

كولشسلا نيناوقو ةيبط˘لا ة˘ن˘ه˘م˘لا تا˘ي˘قÓ˘خأا˘ب
ل˘خاد ىر˘شسلا ع˘م ا˘˘ه˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا
عفدي ىرشسلا ةايح ىلع قلقلا اذه ،نوجشسلا
تاخرشصو ءادن هيجوت ىلا ينيطشسلفلا بعششلا
كلذ اوعدت ل :يملاعلا عمتجملا ىلا ةيراذنا
تحت نيينيطشسلفلا ىرشسلا اوعدت ل ،ثدحي
يليئارشسلا راتهتشسلاو انوروك سسوريف ةمحر
برحو ا˘نورو˘كلا بر˘ح او˘عد˘ت ل ،م˘ه˘ت˘ح˘شصب
ل ،نوجشسلا يف لعتششت يليئارشسلا نايغطلا
.مكيلع نلا فقوتي رمألا ،ثدحي كلذ اوعدت
:نجشسلا لخاد نم بتك ىشضرملا ىرشسلا دحا
ذخأات ىتح خارشصلا نع نآلا دعب فقوتأا نل
نل تللح امنياو تنك امنيأا ،اهارجم ةلادعلا
بتكا ملق يدل نكي مل نا ،خارشصلا نع فقوتأا
يرفاظأاب بتكأاشسف اهيلع رطشسا ةقرو وا هب
تف˘ل˘ت اذإا˘ف ،ي˘ن˘ج˘شس نارد˘ج ى˘ل˘˘ع ي˘˘لا˘˘ع˘˘شسو
يشسا˘ف˘نأا تف˘قو˘تو ي˘ع˘با˘شصأا تي˘مدو ير˘فا˘ظأا
مكقحÓت سضرألا ىلع ةمئاه يحور ىقبتشس
 .ةداوه نود

لÓتحلا ةياورب ينيطسسلف كيكسشت
انوروك صسوÒف نم ىرسسألا ولخ لوح

نوؤوششب سصتخملا ةناورف رشصانلا دبع ككشش
ةياورب ، نييني˘ط˘شسل˘ف˘لا ن˘يرر˘ح˘م˘لاو ىر˘شسلا
ن˘م نو˘ج˘شسلا و˘ل˘خ˘ب ي˘ل˘ي˘˘ئار˘˘شسإلا لÓ˘˘ت˘˘حلا
يف ةناورف لاقو .انوروك سسوريفب تاباشصإلا
و˘ل˘خ ن˘م در˘ي ا˘م نإا» :د˘غ˘لا ع˘قو˘˘م˘˘ل ح˘˘ير˘˘شصت
سسور˘يا˘ف˘ب تا˘با˘شصإلا ن˘م لÓ˘ت˘حلا نو˘˘ج˘˘شس
ن˘ي˘ب ةد˘كؤو˘م تا˘با˘شصإا دو˘جو مد˘˘عو ا˘˘نورو˘˘ك
نو˘ج˘شسلا ةرادإا ل˘ب˘ق ن˘م ي˘تأا˘ت ا˘ه˘ل˘ك ىر˘شسألا

ردا˘شصم ي˘هو ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘˘شصلا ة˘˘ح˘˘شصلا ةرازوو
ا˘م ار˘ي˘ث˘كف ،لاو˘حألا ل˘كب ا˘ه˘ت˘˘ياور˘˘ب ككششم
سضعبل ةيبطلا تافلملا نوجشسلا ةرادإا تفخأا
. مهشضارمأا ةقيقح نع فششكت ملو ىرشسألا

دياحم يلود فرط لخدت ةرورشض ىلع دكأاو
يملاعلا ةحشصلا ةمظنمو رمحألا بيلشصلا نم
ة˘فر˘ع˘م˘ل ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘˘لا بنا˘˘ج˘˘لا ة˘˘كرا˘˘ششمو
ىلع ةناشصح دجوي ل يذلا تقولا يف ،ةقيقحلا
رارمتشسا لظ يف ،سسوريفلا اذه نم ىرشسألا
 .ىرشسألا ةحشصو ةايحب ينويهشصلا راتهتشسلا

ريثكلا راثأا «ودجم» يف ىرج ام نأا» فاشضأاو
تذختا يتلا تاءارجإلا نأاو تلؤواشستلا نم
قلقلا ريثي ىرشسألا لبق نم درو امل اقفو كانه
يه يتلاو ،ةديدع ماهفتشسا تامÓع عشضيو
،رومألا ةقيقح حيشضوتو تاباجإا ىلا ةجاحب
ي˘ب˘ط د˘˘فو ة˘˘كرا˘˘ششم نود ثد˘˘ح˘˘ي ن˘˘ل اذ˘˘هو
ةقيقح ىلع عÓطÓل دياحم يلودو ينيطشسلف
.ىر˘شسألا لاو˘حأا ى˘ل˘ع نا˘ن˘ئ˘م˘˘طلاو ىر˘˘ج ا˘˘م

ريشسأا0005 و˘ح˘ن دو˘جو ى˘لإا ة˘ناور˘˘ف را˘˘ششأاو
مهنيب لÓتحلا نوجشس يف نوعبقي ينيطشسلف
.يرادإا لقتعم034و ةريشسأا34و Óفط081
كئلوأا ىلع ربكأا ةروطخلا ةجرد نأا حشضوأاو
وحنب مهددع رد˘ق˘ي ن˘يذ˘لا ى˘شضر˘م˘لا ىر˘شسألا
سضار˘مأا ي˘نا˘ع˘˘ي ن˘˘م م˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ،ار˘˘ي˘˘شسأا (007)
طغشضلاو يولكلا لششفلاو بلقلاو ناطرشسلا

سضار˘مألا ن˘م ا˘هر˘˘ي˘˘غو ل˘˘ل˘˘ششلاو ير˘˘كشسلاو
ةباشصإÓل نيشضرعم ءلؤوهو ،ةنمزملاو ةريطخلا
را˘ت˘ه˘ت˘شسلا رار˘م˘ت˘شسا ل˘˘ظ ي˘˘ف سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘ب
تاءارجإاو ةياقولا ريبادت با˘ي˘غو ى˘نو˘ي˘ه˘شصلا
تار˘ششع نأا ى˘لإا تف˘لو .ة˘مÓ˘شسلاو ة˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا
،ءانجشسلا ةيامحل ةداج تاءارجإا تذختا لودلا

فلآلا تارششع نع تجرفأا تايرخأا تارششعو
مهتايح ىلع ا˘شصر˘ح ا˘ه˘يد˘ل ن˘يز˘ج˘ت˘ح˘م˘لا ن˘م
ةموكح اميف ،سسوريفلاب مهتباشصإا نم ابنجتو
مدقت ملو ةيئاقو تاءارجإا ةيا ذختت مل لÓتحلا
ة˘يا˘قو˘ل˘ل داو˘م يأا ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ىر˘˘شسأÓ˘˘ل
مغرلاب ،مهشضعب نع وأا مهنع جارفإلا سضفرتو
نيي˘ل˘ي˘ئار˘شسإا ءا˘ن˘ج˘شس ن˘ع جار˘فإلا يو˘ن˘ت ا˘ه˘نأا

يرشصنعلا زييمتلا ةعيبط سسكعي امم ،نييئانج
فورظلا هذه يف ىتح ءانجشسلا عم اهلماعت يف
.ةناورف لوق دح ىلع ةبعشصلا

لودلاو ةي˘لود˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لا ة˘ناور˘ف بلا˘طو
ةموكح ىلع طغشضلا فينج تايقافتل ةيعارلا
مارتحا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ماز˘لإل ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإلا لÓ˘ت˘حلا
عم اهلماعت يف ةيلودلا قيثاوملاو تايقافتلا
ةبعشصلا فورظلا هذه يف ا˘ه˘يد˘ل ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا

ر˘ث˘كألا تا˘ئ˘ف˘˘لا ل˘˘ك ن˘˘ع يرو˘˘ف˘˘لا جار˘˘فإلاو
مهتمدقم يفو سسوريا˘ف˘لا˘ب ة˘با˘شصإÓ˘ل ة˘شضر˘ع
.تاديشسلاو لافطألاو نشسلا رابكو ىشضرملا

نوجشس يف ةريشسألا ةكرحلا تلاق ،اهتيحان نم
ةياور نع نوجشسلا ةرادإا عجارت نإا لÓتحلا
يف يتأاي اهمدعل انوروك سسوريافب ةباشصإلا
يتلا نوجشسلا بشضغ نم ةئدهتلا ةلواحم راطإا
ى˘ل˘ع ًا˘جا˘ج˘˘ت˘˘حا نو˘˘ج˘˘شسلا قÓ˘˘غإا˘˘ب تعر˘˘شش
تنلعأاو .ةبشستكملا ىرشسلا قوقح ةرداشصم
ة˘مزأا ة˘ي˘ل˘خ ل˘ي˘كششت ن˘ع ةر˘˘ي˘˘شسألا ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا
ديوز˘تو ة˘ي˘ح˘شصلا ىر˘شسألا عا˘شضوأا ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل
يف روطت لكب جراخلا يف ةينعملا تاهجلا
يف ةريشسألا ةكرحلا تددششو نوجشسلا لخاد
نع ا˘ن˘ت˘ف˘ل˘ت ن˘ل ة˘مزألا» نأا ي˘ف˘ح˘شص ح˘ير˘شصت
ةبشستكملا انقوقح نع عافدلاو انودع ةعراقم
امو ةريخألا ةرتفلا يف اهيلع ءادتعلا مت يتلا

ىلع درلل ةشسوردملا انتاوطخ ةيادب يف انلز
ةخرشص ةريشسألا ةكرحلا تهجوو .ءادتعلا اذه
نم اد˘يد˘ح˘تو ة˘ل˘عا˘ف˘لا ىو˘ق˘لاو رار˘حألا ل˘كل
.ىرشسألا ةيرح بابشسأا كلمي

....ىرسسأÓل Óتاقو اناجسس انوروكلا حبسصي امدنع

ةداوه نود مكقحÓت ضضرألا ىلع ةمئاه يحور ىقبتسس
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تاردقب ة˘ي˘لود˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لا تدا˘ششأا د˘ق˘ل
ي˘ت˘لا تاءار˘جإلاو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘˘لا ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا
تفقو ثيح انوروك ءا˘بو ة˘ه˘جاو˘م˘ل ا˘ه˘تذ˘خ˘تا
يلا ابنج اهتاشسشسؤومو اهرطأاو اهرداوك لكب

هذه يف ين˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا بع˘ششلا ءا˘ن˘بأا ع˘م بن˘ج
نامشضل ةبشسانم˘لا تارار˘ق˘لا تذ˘خ˘تاو ة˘مزألا

ىلع لمعت يهو ءابولا اذه نم ناكشسلا ةيامح
فلتخمل ةمدخلا ميدقت وح˘ن تا˘ب˘ق˘ع˘لا ل˘ي˘لذ˘ت
ةيبرغلا ةفشضلا يف وا ةزغ يف ءاوشس نينطاوملا

مدع نم مغرلاب بعشصلا فرظلا اذه لظ يفو
تا˘ه˘ج˘لا ماز˘ت˘لا مد˘عو ل˘م˘ع˘لا˘ب ا˘ه˘ل حا˘م˘شسلا
اهتذختا ي˘ت˘لا تاءار˘جإلا˘ب ةز˘غ ي˘ف ة˘م˘كا˘ح˘لا
انوروك ءا˘بو ة˘ح˘فا˘كم سصو˘شصخ˘ب ة˘مو˘كح˘لا

لك نم ةفاك ةيئاقولا ريبادتلا ذاختا ةرورشضو
بعششلا ءانبأا ةيامح لجأا نم ةينعملا تاهجلا
فلآلا لتق يذلا سسوريفلا اذه نم ينيطشسلفلا

.  ملاعلا ناكشس نم
ديعشص ىلع اهدشصر مت يتلا كابرلا ةلاح نا
ل˘ب˘ق ن˘م ا˘نورو˘ك ءا˘بو ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لا ة˘ي˘ف˘˘ي˘˘ك

عاطقلا ةرادا لوح ةزغ مكحت يتلا تاهجلا
عيمجلا قتاع ىلع ةيلوؤوشسملا عشضت يحشصلا
فقوم فوقولاو ةيلوؤوشسملاب يلحتلا ةرورشضب
نواعتلاو دشضاع˘ت˘لا ن˘م د˘يز˘م˘لا ءاد˘بإاو د˘حو˘م
ةدعاق ىلع لتاقلا ءابولل راششتنا يا ةحفاكمل
بع˘ششلا تا˘ئ˘فو ءا˘ن˘بأا ن˘ي˘ب ة˘م˘ح˘ل˘لاو ي˘خآا˘ت˘لا
تاشسراممو ماشسق˘نلا ة˘غ˘ل ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب د˘حاو˘لا
ةيقÓخلا ميقلا لك عم ىفانتت يتلا بÓقنلا

نا بجي يتلا قÓخألاو ةدحولا ةغلو ةينطولاو
ةجرد عفرو ني˘با˘شصم˘لا ع˘م ن˘ما˘شضت˘ل˘ل دو˘شست
م˘ه˘ل نو˘ع˘لا د˘ي د˘مو م˘يد˘ق˘˘ت ي˘˘ف ة˘˘يز˘˘ها˘˘ج˘˘لا

سصا˘˘˘خ˘˘˘ششلا ع˘˘˘م ن˘˘˘ما˘˘˘شضت˘˘˘لاو فو˘˘˘قو˘˘˘˘لاو
رجحلل نوعشضخي نيذلاو ةباشصإلاب نيشضرعملا
. يحشصلا

ة˘ي˘لود˘لا تار˘ششؤو˘˘م˘˘لاو ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت˘˘لا ل˘˘ك نأا
ءابو را˘ششت˘نا قر˘ط˘ب ة˘شصا˘خ˘لا تا˘ي˘ئا˘شصحإلاو
ريششت يبرعلاو يلودلا ىوتشسملا ىلع انوروك
هرا˘ششت˘ناو ا˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف لو˘˘شصو نا ى˘˘لا
ظاظتكلا ةجيتن افيخم نوكي دق ةزغ عاطقب
نم تابو يحشصلا ماظنلا ةيدودحمو يناكشسلا

ذا˘خ˘تا˘ب سسا˘م˘˘ح ة˘˘كر˘˘ح مو˘˘ق˘˘ت نا يرور˘˘شضلا
لا˘ج˘م˘لا ة˘حا˘تإاو حا˘م˘شسلا ل˘˘جا ن˘˘م تاو˘˘ط˘˘خ
ءابطلا ن˘م ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ة˘مو˘كح˘لا رداو˘كل
ءا˘ن˘با ة˘مد˘خ ي˘ف م˘هرود ذ˘خأل ن˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘لاو
كلذب موقت امك مهتيامحو ينيطشسلفلا بعششلا
تاظفاحم˘لا ي˘ف ه˘جو ل˘م˘كأا ى˘ل˘ع ة˘مو˘كح˘لا
. عيمجلا ةداهششب ةيلامششلا

ردق ىلع نوكي ناب عيمجلا عفدي رملا اذهو
ه˘ق˘ل˘قو ه˘شصر˘ح يد˘ب˘يو ة˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا ل˘م˘˘ح˘˘ت
ةقطنم اهنوك ةزغ عاطقب قلعتي امب ديدششلا

ربكا لكششت ىهو ناكشسلاب ةظتكمو ةدقعم
ظاظتكلا ديع˘شص ى˘ل˘ع م˘لا˘ع˘لا ي˘ف ق˘طا˘ن˘م˘لا
دمألا ليوطلا راشصحلا يلا ةفاشضإلاب يناكشسلا

ديزتو رومألا بّعشصت يتلا ةشضورفملا دويقلاو
نأاو تامهملا ذيفنت بعشصيو اديقعت عاشضولا

ام ىلإا عاطقلا لوحيشس ىلإا سسوريفلا لوشصو
نمشض سسانلا ق˘ل˘ع˘ي ا˘مد˘ن˘ع ة˘ن˘شضا˘ح˘لا ه˘ب˘ششي
˘ما˘ظ˘ن˘لا نا نو˘ك نا˘كشسلا˘ب ة˘ظ˘ت˘كم ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م
دراوملا يف حششو سصقن نم يناعي يحشصلا

فورظلاو يحشصلا عشضولا نأا امك ةزهجألاو

ةموظنملا ديعشص ىلع ةزغ عاطق اهششيعي يتلا
اذهو ةيلودلا ريياع˘م˘لا ى˘ندا د˘ق˘ت˘ف˘ت ة˘ي˘ح˘شصلا
دق هللا حمشس ل لشصاوت ام اذا ديدجلا عشضولا
ي˘ح˘شصلا عا˘ط˘ق˘لا ى˘ل˘ع ًار˘ي˘ب˘˘ك ًا˘˘ئ˘˘ب˘˘ع ع˘˘شضي
.  Óشصأا فيعشضلا

ةيملاعلا ةحشصلا ةمظنم نم دب ل كلذ لظ يف
تامظنملاو يلودلا رمحلا بيلشصلا ةمظنمو
تاءارجإلا ذاختا ةرورشض ىلع لمعلا ةيلودلا

بع˘˘ششلا ءا˘˘ن˘˘بأا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل ه˘˘جو˘˘ت˘˘لا ة˘˘عر˘˘شسو
تاودأاو لاومألا ريفوت ةرورشضو ينيطشسلفلا
سسبÓملاو تامامكلا لثم ةيشصخششلا ةيامحلا
ًاشصوشصخ  ءابولا نع سصحفلا ةزهجأاو ةيقاولا
لوألا ة˘ه˘جاو˘م˘لا ط˘خ ي˘ف م˘ه ن˘يذ˘لا ءلؤو˘ه˘˘ل
ةرورشضو سسانلل ةيبطلا تا˘مد˘خ˘لا نو˘مد˘ق˘يو
م˘عد˘لا ر˘ي˘فو˘تو ة˘˘ل˘˘جا˘˘ع تاو˘˘ط˘˘خ م˘˘هذا˘˘خ˘˘تا
ةيامحو يحشصلا عاطق˘لا ةد˘نا˘شسم˘ل بشسا˘ن˘م˘لا

راششتنا ءارج نم رطخلاب ةددحملا ناكشسلا ةايح
نيب هراششتنل دح عشضو لجا نم انوروك ءابو
 .هللا حمشس ل ناكشسلا

ةزغ عاطق يف هتهجاومل ةيلودلا ةيلوؤوسسملاو يجاتلا ءابولا
ةودقلا يرسس  :  ملقب
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عبارلا نفلا يف نيثحابلاو نيعدبملل اعجرم ربتعي

 «يعولا ةعانصص ىلإا ريصسفتلاو مهفلا نم ةيحرصسملا ظفاح ديصسلا لامعأا» لوح اباتك ردصصي حاتفم فولخ
ةيامحلاو كردلاو ةطرسشلا نم لك ةكراسشمب

تايعمجلاو ةيندملا
 دحلل ةيئاقولا بهأاتلا ةجرد عفر
راردأاب انوروك سسوريف راصشتنا نم ريسسفتلاو مهفلا نم ةيحرسسملا ظفاح ديسسلا لامعأا » ـب اموسسوم اباتك فولخ حاتفم روتكدلا ثحابلل ارخؤوم ردسص

اعجرم ،فيطسسب ددجملا راد تارسضاحملا باتك راد هتردسصأا يذلا باتكلا اذه ربتعيو ،«يعولا ةعانسص ىلإا
تاركذم زاجنإا ىلع مهتدعاسسمو مهفراعم ءارثإل ةيماردلا نونفلا ةبلطو نيعدبملاو عبارلا نفلا يف نيثحابلل

 .ةليسسملاب فايسضوب دمحم ةعماجب اماردلاو يحرسسملا دقنلا ذاتسسأا هركذ امبسسح ،مهجرخت
كردلاو ةطرششلا تاوق تفثك

ةيلوب تايع˘م˘ج˘لاو ي˘ن˘طو˘لا
يئاقولا يناديملا لمعلا ،راردأا
عفر˘ب ي˘شسي˘شسح˘ت˘لاو مرا˘شصلا
ىو˘˘˘شصق˘˘˘لا بهأا˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘˘جرد
ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خ˘˘˘˘شستو را˘˘˘˘ششت˘˘˘˘نلا˘˘˘˘˘ب
ندملا فلتخم يف تايناكمإلا

ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسي˘˘˘˘ئر˘˘˘˘˘لا عراو˘˘˘˘˘ششلاو
فارطألا ةيمارتملا روشصقلاو
ةرورشضب سسان˘لا را˘ط˘خإا ى˘ل˘ع
عا˘ب˘تإاو م˘ه˘تو˘ي˘ب ي˘ف ماز˘ت˘للا

،ءابولا اذه نم ةياقولا تاوطخ
كرد˘لا ن˘م بكاو˘م ة˘ط˘شساو˘˘ب
ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘˘ح˘˘لاو ن˘˘مألاو
اهبو˘ج˘ت ة˘ط˘ششا˘ن تا˘ي˘ع˘م˘جو
،ا˘ي˘مو˘ي تو˘شصلا تار˘˘ب˘˘كم˘˘ب
قيبطت ي˘ف ة˘م˘ها˘شسم˘لا ة˘ي˘غ˘ب
يدشصت˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا
ن˘م اذ˘هو ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ل

ة˘˘ي˘˘عو˘˘تو سسي˘˘˘شسح˘˘˘ت لÓ˘˘˘خ
ىلع نيدجاوتملا ني˘ن˘طاو˘م˘لا

نكامألاو تا˘حا˘شسلا ىو˘ت˘شسم
يلحتلل مهتو˘عدو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ام اميشس ةيئاقولا تاءارجإلاب
تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا بن˘ج˘ت˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت
يف ءاقبلاو اهلاكششأا فلتخمب
لÓ˘غ˘˘ت˘˘شسا اذ˘˘كو م˘˘ه˘˘لزا˘˘ن˘˘م
راردا ةعاذإل يعاذإلا ءاشضفلا
ثب لÓ˘˘خ ن˘˘˘م ة˘˘˘يو˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا

طيششنت نم ةيوعوت سصشصح
ة˘يلو ن˘مأل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت تارا˘˘طإا
ى˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘˘شضإلا˘˘˘˘˘˘ب ،راردأا
عم ةلجارلاو ةبكارلا تايرودلا
ةيتوشصلا تاهبنملا لامعتشسا

ن˘م و˘عد˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘ئو˘˘شضلاو
ة˘˘˘طر˘˘˘ششلا تاو˘˘˘ق ا˘˘˘ه˘˘˘لÓ˘˘˘خ
ثوكملا ةرورشضب نينطاوملا
عم جورخلا مدعو لزانملا يف
ءاكرششلا ةقفر تايرودب مايقلا

يتلا لكاي˘ه˘لا ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع
نينطاوملل اريبك لابقإا دهششت
نمشضتملا رارقلا˘ب م˘ه˘مÓ˘عإاو
تÓ˘ح˘م˘ل˘ل تقؤو˘م˘لا ق˘˘ل˘˘غ˘˘لا

ق˘ي˘ل˘˘ط˘˘ت ة˘˘ي˘˘غ˘˘ب ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ني˘ب كا˘كت˘حلاو تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا
تا˘˘ي˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا هذ˘˘˘ه سسا˘˘˘ن˘˘˘لا
تد˘ه˘شش ي˘ت˘لا ة˘ي˘شسي˘شسح˘ت˘˘لا
تاقشصلمو تا˘يو˘ط˘م ع˘يزو˘ت
اهل ناك ،ةيوعو˘ت ة˘ي˘شسي˘شسح˘ت
نينطاو˘م˘لا ىد˘ل غ˘لا˘ب˘لا ر˘ثألا
م˘ه˘حا˘ي˘ترإا ن˘ع او˘بر˘عأا ن˘يذ˘لا

ةلوذبملا دوهج˘ل˘ل م˘هر˘يد˘ق˘تو
ةي˘ن˘مألا ح˘لا˘شصم˘لا فر˘ط ن˘م
راششتنا نم دحلا ىلإا ةيمارلا

رادم ىلع اذهو ،سسوريفلا اده
ةيلولا ميلقإا ةفاك ربع ةعاشسلا

تا˘ي˘ع˘م˘˘ج˘˘لا ة˘˘ل˘˘شصاو˘˘م ع˘˘م
ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ع˘˘م ق˘˘ي˘˘شسن˘˘ت˘˘لا˘˘بو
ريهطت يف ةيلحملا تاطلشسلا

عراوششلاو تاحاشسلا م˘ي˘ق˘ع˘تو
تاشسشسؤوملاو لمع˘لا ق˘فار˘مو
ايموي لبقتشست يتلا ةيراوجلا
ذ˘خا ةرور˘شضب ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
نيب براق˘ت˘لا مد˘عو ة˘ط˘ي˘ح˘لا
لابقإا ظحÓي امك ،سصاخششألا
ءانتقا نع ةرث˘كب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

سسكعي امم ة˘فا˘ظ˘ن˘لا ل˘ئا˘شسو
يحشصلا يعولا ةجرد عافترا
ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ع˘م ي˘عا˘م˘ج˘˘لا
ا˘ه˘ل˘ك لزا˘ن˘م˘لا ن˘م جور˘˘خ˘˘لا
نم دح˘لا ي˘لا فد˘ه˘تو ي˘مر˘ت
عباتي ا˘م˘ك سسور˘ي˘ف˘لا را˘ششت˘نا
ا˘يÓ˘˘خ˘˘لا ة˘˘ط˘˘شساو˘˘ب ي˘˘لاو˘˘لا
يف اهلام˘عأا ا˘يرود ة˘ب˘شصن˘م˘لا

عاشضوألا ةعباتمل ناويدلا رقم
تارارق قيبطت ىدمو ةيمويلا
سسي˘˘˘ئر ا˘˘˘ه˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘طأا ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
قيبطتب ةينادي˘م ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
نمألا تاوق لبق نم مراشصلا

يلحم رارق يأا ذاختاو كردلاو
نم دحلل ابشسانم يلاولا هاري
يئاقو ءارجإاك سضرملا راششتنا
بواجتلاو ةياقولا يقبتو ،رخآا
نطاوملا فرط نم يباجيلا

لبشسو قرط مهأا ريبادتلا عم
.سسوريفلا راششتنا نم دحلل

   مسساقلب يفيرسشوب

د˘ع˘˘ي يذ˘˘لا با˘˘ت˘˘كلا اذ˘˘ه ءا˘˘ج
ةدمتعم ةقّمعم ة˘شسارد ة˘با˘ث˘م˘ب

ي˘˘ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
فيرعتلا لÓخ نم ةمهاشسملل
ي˘حر˘شسم˘لا عد˘ب˘م˘˘لا لا˘˘م˘˘عأا˘˘ب
امك  هتاماهشسإاو ظفاح ديشسلا

ز˘ها˘ن˘ي ا˘م عد˘بأا د˘˘ق˘˘ف ،ا˘˘ف˘˘ي˘˘كو
ا˘˘ي˘˘حر˘˘شسم Ó˘˘م˘˘ع ن˘˘ي˘˘ع˘˘˘برألا
ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ر˘˘شضح˘˘ت˘˘شسا
تاهاجتلاو ةي˘ن˘ف˘لا بي˘لا˘شسألا
،ةرشصاعملاو ةثيدحلا ةيماردلا
يملعلا سسلجملا سسيئر فيشضي
تا˘˘˘غ˘˘˘ل˘˘˘لاو بادآلا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘كل
فÓ˘غ ر˘ه˘ظ ى˘ل˘ع ة˘ل˘ي˘شسم˘لا˘˘ب
يد˘يأا ن˘ي˘ب ع˘شضي ه˘˘نأا با˘˘ت˘˘كلا
ه˘با˘ت˘ك ي˘ف ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م ئرا˘˘ق˘˘لا
د˘ي˘شسلا ة˘بر˘ج˘ت ى˘ل˘ع ز˘ي˘كر˘ت˘لا

ربتعت يت˘لا ة˘ي˘حر˘شسم˘لا ظ˘فا˘ح
هني˘ما˘شضمو ه˘لا˘كششأا ثي˘ح ن˘م
حر˘شسم˘لا ن˘م ةر˘غ˘شصم ةرو˘شص
ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لاو ة˘˘ما˘˘ع ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا

ةنيط نم ظفاح ديشسلاو ،ةشصاخ
ى˘ل˘ع او˘ن˘هار ن˘˘يذ˘˘لا با˘˘ت˘˘كلا
هيف تلءاشضت نمز يف ،ةباتكلا
ةر˘ث˘ك بب˘شسب ،ة˘م˘ل˘˘كلا ة˘˘م˘˘ي˘˘ق
ة˘˘ع˘˘قر عا˘˘شستاو ،تا˘˘طا˘˘ب˘˘حإلا
ةر˘ها˘ظ ي˘˘ششف˘˘تو ،تا˘˘نا˘˘ي˘˘خ˘˘لا
.ينفلاو يفاقثلا بيشستلا

ظ˘فا˘ح د˘ي˘شسل˘ل هرا˘ي˘ت˘˘خا ن˘˘عو
روتكدلا لاق ،ايقيبطت اجذومنأا
د˘˘ي˘˘شسلا سصو˘˘شصن نأا ثحا˘˘ب˘˘˘لا

ىلع ةردقلا كلتمت Óعف ظفاح
سصوشصن يهف عانقإلاو عاتمإلا
ة˘غ˘ل˘لا ة˘ير˘˘ع˘˘شش ن˘˘ي˘˘ب ع˘˘م˘˘ج˘˘ت
سسح نيبو ،يحايزنلا اهعباطب
بي˘كر˘تو ،تا˘ي˘شصخ˘˘ششلا ءا˘˘ن˘˘ب
،ا˘ها˘ن˘غو ا˘ه˘˘عو˘˘ن˘˘تو ثاد˘˘حألا
يبئاجعلا بولشسألا نع Óشضف
،بشصخ لا˘ي˘خ جا˘ت˘˘ن و˘˘ه يذ˘˘لا

يهو..ة˘ل˘ي˘شصأا ة˘ب˘هو˘مو ءا˘كذو
ىدم ىلع ن˘هر˘ب˘ت رو˘مأا ا˘ه˘ل˘ك
ةي˘عاد˘بإلا ة˘بر˘ج˘ت˘لا هذ˘ه ى˘ن˘غ
يف ة˘شصا˘خ ة˘لا˘ح ل˘كششت ي˘ت˘لا
نأا˘ب ير˘ح ،ي˘بر˘˘ع˘˘لا حر˘˘شسم˘˘لا
نم هق˘ح˘ت˘شست ا˘م د˘ق˘ن˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ي

ة˘ي˘ن˘غ ة˘بر˘ج˘˘ت ي˘˘ه˘˘ف ،ة˘˘يا˘˘ن˘˘ع
ةيلامجلاو ةي˘بدألا ا˘ه˘تا˘نو˘كم˘ب
سسرادلا اهيف دجيشسو ،ةينقتلاو
ةبرج˘ت˘لا ءا˘ن˘غإا˘ب ل˘ي˘ف˘ك و˘ه ا˘م

،ادقنو اعادبإا ةيبرعلا ةيحرشسملا
ئراقلا نع يفخأا ل :فيشضيل
يذلا وه ىنغلا اذه نأا ميركلا

تا˘با˘ت˘كب ا˘ن˘ما˘م˘ت˘ها ءارو نا˘ك
هتاباتكبو ،ةماع ظفاح ديشسلا
ه˘˘˘جو ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘حر˘˘˘˘شسم˘˘˘˘لا
ىنغلا اذه نإا لب ،سصوشصخلا
هشصوشصن لهأا يذلا وه هشسفن
سسردلل ةدام نوكتل ةيحرشسملا
ي˘˘ف ي˘˘م˘˘يدا˘˘كألا ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘˘لا

يلاعلا هاوتشسم
ةيلاكششإا يف ثحبلا لÓخ نمف
يف ةيحرشسملا ةباتكلا ةيرعشش
دحأا وه يذلا ‐ يبرعلا حرشسملا

يف ا˘ي˘ل˘ع˘لا تا˘شسارد˘لا روا˘ح˘م
ن˘˘م د˘˘ب ل نا˘˘ك ‐ ا˘˘ن˘˘ت˘˘ع˘˘ما˘˘˘ج
د˘ي˘شسلا ة˘بر˘ج˘ت د˘ن˘˘ع فو˘˘قو˘˘لا

نع ثحبلل ة˘ي˘حر˘شسم˘لا ظ˘فا˘ح
ا˘˘ه˘˘ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا سسشسألا
،بيرجتلل ا˘جذو˘م˘ن ا˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب
اذه نمشض مدقن مويلا نحن اهو
هيلإا انيهت˘نا ا˘م˘م اءز˘ج با˘ت˘كلا
،قيلعتلاو ةششقانملاو ليلحتلاب
قمعم ثحب هلشصأا يف باتكلاو
انيأاترا هتيمهأل ارظنو هانزجنا

،ةهج نم ةدئافلل اميمعت ،هعبط
ءىتف ام يتلا دوهجلل اريدقتو
ظفاح د˘ي˘شسلا عد˘ب˘م˘لا ا˘ه˘لذ˘ب˘ي
ةر˘يا˘غ˘م ة˘با˘ت˘ك خ˘ي˘شسر˘ت د˘شصق
 .عونتلاو فÓتخلاب نمؤوت

 ةيتاذ ةÒسس
ذا˘ت˘شسأا فو˘ل˘خ حا˘ت˘ف˘م ذا˘ت˘شسألا
،ا˘مارد˘لاو ي˘حر˘˘شسم˘˘لا د˘˘ق˘˘ن˘˘لا

سسيئر أا فنشص رشضاحم ذاتشسأا
سسيئر ،ةيلكلل يملعلا سسلجملا
تا˘ق˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ي˘˘ف ثح˘˘ب ة˘˘قر˘˘ف
ي˘ف ي˘جو˘لو˘ي˘م˘ي˘شسلا ج˘ه˘ن˘م˘˘لا
يف ثحب ةقرف سسيئر ،حرشسملا
يف ةيثارتلا ةيحرشسملا رهاوظلا
سسل˘ج˘م˘لا و˘شضع ،تاو˘ت م˘ي˘ل˘قإا
و˘ب د˘م˘ح˘م ة˘ع˘ما˘ج˘ل ي˘م˘ل˘˘ع˘˘لا

يف ةفاقثلا ةرازو لثمم ،فايشض
،ةنتاب حرشسم˘ل ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا

م˘˘˘ي˘˘˘كح˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل سسي˘˘˘ئر
حرشسملل ين˘طو˘لا نا˘جر˘ه˘م˘لا˘ب
ديد˘ع˘لا ي˘ف كرا˘شش ي˘غ˘يزا˘مألا

ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا تا˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘م˘˘لا ن˘˘م
يف تلاقم ةدع هلو ةيلودلاو
،ةينطو˘لاو ة˘ي˘لود˘لا تÓ˘ج˘م˘لا
نع نيي˘ن˘طو ن˘ي˘ي˘ق˘ت˘ل˘م سسأار˘ت
ةيئاشسفيشسف نع لوألا حرشسلا
نع ي˘نا˘ث˘لاو ي˘حر˘شسم˘لا ن˘ف˘لا
وشضعو ةعما˘ج˘لا ي˘ف حر˘شسم˘لا
د˘˘يد˘˘ع ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع نا˘˘˘ج˘˘˘ل
.ةيلودلاو ةينطولا تاي˘ق˘ت˘ل˘م˘لا

ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘ف م˘كح˘م ر˘ي˘ب˘خ
ةيلود˘لاو ة˘ي˘ن˘طو˘لا تÓ˘ج˘م˘لا

ل˘ئا˘شسر ن˘م د˘يد˘ع˘ل سشقا˘˘ن˘˘مو
تافلمو ةيع˘ما˘ج˘لا هارو˘ت˘كد˘لا
هل ةذتاشسأÓل يعماجلا ليهأاتلا

تارشضاحم اهنم تافلؤوم ةدع
،ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا حر˘˘˘شسم˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
يبرعلا دق˘ن˘لا ي˘ف تار˘شضا˘ح˘م
حر˘شسم ي˘ف تا˘شسارد ،م˘يد˘˘ق˘˘لا
م˘˘ه˘˘ف˘˘لا ن˘˘م ظ˘˘˘فا˘˘˘ح د˘˘˘ي˘˘˘شسلا

ايلاح ،يعولا ءانب ىلإا ريشسفتلاو
رخآا باتك فيلأات ىلع بكنم

ةيحرشسملا ةباتكلا ةيرعشش نع
يذ˘˘لاو ظ˘˘فا˘˘ح د˘˘ي˘˘شسلا د˘˘˘ن˘˘˘ع
 .هللا نذإاب ابيرق ردشصيشس

فسسوي نب . رسضخل . أا

صسوريف ةحئاج لظ يف
دجتسسملا انوروك

ةعماج نم ةينماصضت تاردابم
ةدئافل ةلقروب حابرم يدصصاق

ةيئافصشتصس’ا تاصسصسؤوملا
حابرم يدسصاق ةعماج تقلطأا

ةينماسضت تاردابم ةلقروب
ةيئافسشتسسلا تاسسسسؤوملا ةدئافل
ةحئاج لظ يف ،اهتدعاسسمل

انوروك صسوريف
امبسسح ،(91‐ ديفوك)دجتسسملا

ةسسسسؤوملا هذه نم ملع
.ةيعماجلا
تايسضايرلا ةيلكب ربخم نكمت ذا

ةلمح راطإا يف ،ةداملا مولعو
،انوروك صسوريف دسض ريهطتلا

لئاسس نم ةيمك عينسصت نم
متيسس ثيح ميقعتلاو ريهطتلا

تايفسشتسسملا ىلع اهعيزوت
ميقعتو ريهطت ىلإا ةفاسضإلاب
.ةعماجلا تآاسشنمو قفارم لك
ماق يتلا ةيلمعلا هذه جردتتو
نييميداكلا نم قيرف اهب
،لاجملا اذه يف نيسصسصختملا

ةمظنملا تايسصوتل اقفو
نمسض ةحسصلل ةيملاعلا

دوهجلا يف ةعماجلا تامهاسسم
اذه يسشفتل يدسصتلل ةيمارلا
.صسوريفلا

ةعماجلا ةيريدم تعد امك
ةحنم ىلع لزانتلا ىلا ةذتاسسألا
وأا ةيلك ةفسصب ةيدودرملا

ةناعإل اهميدقت متيل ةيئزج
تايفسشتسسملل عمتجملا ةبخن نم
ريغو ةيعوط ةفسصب اذهو
هحيسضوت ىرج املثم ،ةيرابجإا

ةحفسصلا ىلع رسشن نايب يف
ىلع ةعماجلل ةيمسسرلا

.كوبسسيف
نأا ،ردسصملا تاذ فاسضأاو
ةيرادإلا تاءارجإلاو تابيترتلا

ىقبت تاعاطتقÓل ةينوناقلاو
ةطلسس تحت ةيعوط ةفسصب
ىلع ةوÓعو .ةعماجلا ةرادإا

مت يتلا صسيسسحتلا تÓمح
راسشتنا راطخأا لوح اهقÓطا
بيلاسسأاو لئاسسوو صسوريفلا
كلذ يف امب ةياقولا
اهذاختا بجاولا تاطايتحلا

مت ةيمويلا ةفاظنلا تاداعو
ةلقروب مايألا هذه لÓخ

مجرتت تاطاسشن ةدع ميظنت
ةخسسارلا ةليبنلا نماسضتلا ميق
.يرئازجلا عمتجملا يف

ج.دمحم

ةيدلب82 ربع
ةصسبتب ةحصصلا عاطق لامع لقنل يصسردملا لقنلا تÓفاح عيمج سصيصصخت
سصي˘شصخ˘ت ة˘شسب˘˘ت ة˘˘يلو˘˘ب م˘˘ت

يشسردملا لقنلا تÓفاح عيمج
عا˘˘ط˘˘ق لا˘˘م˘˘ع ل˘˘ق˘˘ن نا˘˘م˘˘شضل
ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م و˘˘˘ح˘˘˘ن ة˘˘˘ح˘˘˘˘شصلا
،ة˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘شسلا تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا

يئلولا ريدملا هب دافأا ام بشسح
.فيرخ دارم لقنلل
مت هنأا لوؤوشسملا تاذ حشضوأاو
ي˘ئا˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘شسا ط˘˘ط˘˘خ˘˘م ع˘˘شضو
عا˘ط˘ق لا˘˘م˘˘ع ل˘˘ق˘˘ن نا˘˘م˘˘شضك
اهيشصحت ةيدلب82 ربع ةحشصلا
تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا و˘˘ح˘˘ن ة˘˘يلو˘˘˘لا
رار˘˘ق د˘˘ع˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘ششت˘˘˘شسلا

ع˘ي˘م˘ج˘˘ل تقؤو˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘لا
ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا ل˘˘ئا˘˘شسو
ن˘ي˘بو ند˘م˘لا ل˘خاد ة˘شصا˘خ˘لاو
ة˘˘˘كر˘˘˘ح كلذ˘˘˘˘كو تا˘˘˘˘يلو˘˘˘˘لا
ر˘ي˘باد˘ت˘˘لا ن˘˘م˘˘شض تارا˘˘ط˘˘ق˘˘لا
سسوريف يششفت عنمل ةيزارتحلا

.انوروك
اذ˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ت ه˘˘˘نإا Ó˘˘˘ئا˘˘˘ق فدرأاو
زا˘ه˘ج˘لا سسي˘˘ئر تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ل
هيجوت م˘ت ي˘ل˘ح˘م˘لا يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا

ل˘˘ك ءا˘˘شسؤور ى˘˘لإا تÓ˘˘˘شسار˘˘˘م
لقنلا تÓفاح ريخشستل رئاودلا
ءا˘˘ب˘˘طألا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ل ،ي˘˘شسرد˘˘م˘˘˘لا

نييرادلا ىتحو ني˘شضر˘م˘م˘لاو
ىلإا ةحشصلا عاطقل ن˘ي˘م˘ت˘ن˘م˘لا

تلفاحلا ميقع˘ت ة˘يرا˘ب˘جإا بنا˘ج
.ةيرود ةفشصب
زر˘˘˘بأا ل˘˘˘شصت˘˘˘م قا˘˘˘ي˘˘˘شس ي˘˘˘فو
ثحب ايلاح متي هنأاب ثدحتملا
تÓ˘فا˘ح سصي˘شصخ˘ت ة˘ي˘˘نا˘˘كمإا
يقاب لامع لقن نامشضل ىرخأا
نمشضت يتلا ةيويحلا تاعاطقلا
ةرتفلا لÓخ ةيمومعلا ةمدخلا
4و سسرا˘˘م22 ني˘ب ةد˘ت˘م˘م˘لا
عم قيشسن˘ت˘لا˘ب ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ل˘ير˘بأا

.سصاوخ نيلقانو تاعاطق ةدع
ج.دمحم

تامامكلا نولسسغي ةمحرلا وميدع صصاخسشأا
اهعيب ةداعإل تايقاولاو ةلمعتسسملا

 ميتنصس يرايلم نع ديزي ام عمج
ةياجبب ةاكزلا لاومأا نم

ريدم يرهوج مÓعوب فششك
فا˘قوألاو ة˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا نوؤو˘˘ششلا
ةيلمع حاجن نع ةياجب ةيلول
هذ˘ه˘ل ةا˘كز˘لا لاو˘مأا ع˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ت
اه˘ت˘م˘ي˘ق تغ˘ل˘ب ي˘ت˘لاو ة˘ن˘شسلا
نويلم43و يرا˘˘ي˘˘ل˘˘˘م  (20)
اهعيزوت متيشس يتلاو ،ميتنشس
لبق  ةزوعم  ةلئاع0052 ىلع
مير˘كلا نا˘شضمر ر˘ه˘شش لو˘ل˘ح
رانيد0006 لد˘˘ع˘˘م˘˘ب كلذو
سسفن ي˘فو ،ةد˘حاو˘لا ة˘ل˘ئا˘ع˘ل˘ل
ءاهز كانه نأاب فاشضأا قايشسلا

معدلا نم ديفتشست ةلئاع08
يواشست ةميقب رهششأا ةثÓث لك
،ة˘ن˘شسلا  ي˘ف را˘ن˘˘يد ف˘˘لا02
تارا˘طإا تادو˘˘ه˘˘ج˘˘م ن˘˘ّم˘˘ثو
ىلع نورهشسي ن˘يذ˘لا ه˘عا˘ط˘ق
مهاشست يتلا ةيلمعلا هذه حاجن
يناعم ديشسجت يف ربكا لكششب
ل˘فا˘كت˘لاو ة˘ي˘نا˘شسنإلا ةو˘˘خلا
ي˘ت˘لا  ل˘ي˘شصألا ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
ي˘مÓ˘شسإلا ا˘ن˘ن˘يد ا˘ه˘ب ى˘شصوأا

رّذح ،رخآا قايشس يفو .فينحلا
ف˘ل˘كم˘لا طو˘ج˘˘ح بي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
ءا˘بو˘ل ة˘ي˘ح˘شصلا ة˘ع˘با˘ت˘˘م˘˘لا˘˘ب

ن˘م ،ة˘يا˘ج˘ب ة˘يلو˘˘ب ا˘˘نورو˘˘ك
ءانثأا    ةطيحلا رذحلا يخوت
تايقاو˘لاو تا˘ما˘م˘كلا ءا˘ن˘ت˘قا
ح˘شصنو ع˘ي˘ب˘ل˘ل سضر˘ع˘ت ي˘ت˘˘لا
ى˘لإا ه˘جو˘ت˘لا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
اريششم ،اهئار˘ششل تا˘ي˘لد˘ي˘شصلا
يم˘يد˘ع سصا˘خ˘ششأا دو˘جو ى˘لإا
كلت عمج˘ب نو˘مو˘ق˘ي ة˘م˘حر˘لا
ءاملاب اهنولشسغيو ةلمعتشسملا

اهشضرعب نوموقي ّمث ليفاجلاو
طئاحلا سضرع نيبراشض ،عيبلل

يت˘لا ة˘ح˘شصلا تا˘ي˘قÓ˘خأا ل˘ك
لثم ىلا ءوجللا اتاب اعنم عنمت
ةئيندلاو ةشسيشسخلا ليحلا هذه
،ع˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘˘ت لو ر˘˘˘˘شضت ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

عيمجلا ىلع عقت ةيلوؤوشسملاو
هذه لثم يف عوقولا يدافتل
 .ةلب نيطلا ديزت يتلا خاخفألا

ت . Ëرك
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 لابقتسسل هميقعتو هزيهجت

اهيف هبتسشم تلاح يأا
سسانيما نيعب بابصشلا تيب سصيصصخت

يحصص رجحلل ةبه ،انوروك صسوريف ةحناج راسشتنا لظ يف ةيلولا هفرعت يذلا لماسشلا يحسصلا رجحلا راطإا يف ةديلبلا ةيلو حلاسصم تملسست
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بابششلا تيب سصيشصخت مت.ةيلولا حلاسصم نم ملع امبسسح ،صسوريفلا اذه نم تايفولاو تاباسصإلا نم ددع ربكأا فرعت يتلا ةيلولا اهدهسشت يتلا
ن˘˘ي˘˘ع ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا
ن˘ع م˘ل˘˘ك042) سسا˘ن˘ي˘˘ما

(يز˘ي˘ل˘يإا ة˘يلو˘لا ة˘م˘شصا˘˘ع
نم يحشصلا رجحلل زكرمل

ي˘˘˘ف ه˘˘˘لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘˘شسا لÓ˘˘˘˘خ
هبتششي تلاح يأا لابقتشسا
،انوروك سسوريفب اهتباشصإا

سسل˘ج˘˘م˘˘لا هد˘˘كأا ا˘˘م بشسح
ن˘ي˘ع˘ل يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا
.سسانيمأا

زيهجت راطإلا اذه يف متو
ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا ةأا˘˘ششن˘˘م˘˘لا هذ˘˘˘ه
ة˘˘يرور˘˘شضلا ل˘˘˘ئا˘˘˘شسو˘˘˘لا˘˘˘ب
42 ر˘ي˘خ˘شستو ا˘ه˘م˘ي˘ق˘˘ع˘˘تو
تلاح يأا لابقتشسل اريرشس
ة˘˘با˘˘شصإلا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘ششم
نامشض لجأا نم سسوريفلاب
ةمزÓلا ة˘ي˘ح˘شصلا ة˘يا˘عر˘لا

،يحشصلا رجحلا ةرتف ةليط
سسلجملا سسيئر دكأا ام قفو
يد˘ي˘شس ،يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘˘ششلا
.يوانل

نأا لوؤوشسملا تاذ حشضوأاو
هذ˘ه ى˘ل˘˘ع ع˘˘قو را˘˘ي˘˘ت˘˘خلا
05 ةعشس) ةديدجلا ةأاششنملا
ا˘ه˘ع˘قو˘م˘˘ل ار˘˘ظ˘˘ن (ار˘˘ير˘˘شس
يح ىوتشسم ىلع بشسانملا

ايبشسن ديعبلا راطملا قيرط
،ةيناكشسلا تاع˘م˘ج˘ت˘لا ن˘ع
لاغششألا اهب تهتنا يتلاو
ز˘˘ي˘˘ح ا˘˘ه˘˘لو˘˘خد رر˘˘ق˘˘م˘˘˘لاو

ي˘˘م˘˘شسر ل˘˘كششب ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا
.يراجلا ماعلا ةياهن
ءار˘˘˘˘˘جإلا اذ˘˘˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘˘˘تأا˘˘˘˘˘˘يو
جمانربلا نمشض يزارتحلا
فرط نم رطشسملا يئاقولا
ةظ˘ق˘ي˘لاو ة˘ع˘با˘ت˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل

يتلا ،ةرئادلا ىوتشسم ىلع
فر˘ط ن˘م ا˘˘ه˘˘ب˘˘ي˘˘شصن˘˘ت م˘˘ت
سسل˘ج˘م˘لاو ةر˘ئاد˘˘لا سسي˘˘ئر
ع˘م ق˘˘ي˘˘شسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا

ة˘ح˘شصلا ح˘لا˘شصم ف˘ل˘ت˘خ˘م
ةيندم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لاو ن˘مألاو
يششفت نم ةياقولا لجأا نم
.دجتشسملا سسوريفلا اذه
راطإلا اذه يف تمظن دقو
ة˘ع˘شساو م˘ي˘ق˘ع˘ت تا˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ق˘فار˘م˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م تشسم
،ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘حا˘˘شسلاو
ن˘ي˘ع ة˘ق˘ط˘ن˘م نأا را˘ب˘ت˘˘عا˘˘ب
قيرطلل ةيذاحملاو سسانيمأا
فر˘˘ع˘˘ت ،3 م˘˘قر ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا
نم ةعشساو ةيكرحو اطاششن

د˘يد˘ع˘ل ا˘ه˘با˘ط˘ق˘ت˘شسا لÓ˘خ
را˘ششت˘نÓ˘ل ار˘ظ˘ن ن˘يد˘فاو˘لا
ةينطولا تاكرششلل عشساولا

هذه مي˘ل˘قإا ر˘ب˘ع ة˘ي˘ب˘ن˘جألاو
ةشضرع اهل˘ع˘ج˘ي ا˘م ةر˘ئاد˘لا

يأا اهلا˘ب˘ق˘ت˘شسا ة˘ي˘لا˘م˘ت˘حل
ه˘˘ب˘˘ت˘˘ششم ة˘˘˘ئرا˘˘˘ط تلا˘˘˘ح
اقفو ،سسوريف˘لا˘ب ا˘ه˘ت˘با˘شصإا
.لوؤوشسملا تاذل

ك.لامك

راطإا يف» هنأا ردشصملا حشضوأاو
اهدهششت يتلا ةينماشضتلا ةبهلا
تم˘ل˘ت˘شسا ،ما˘يألا هذ˘ه ة˘يلو˘˘لا
ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ن˘حا˘ششل ة˘ب˘ه ة˘يلو˘˘لا

بيلح نم انط52 ـب ةلمحم
ةمزح00612 لداعي ام رقبلا

ن˘م بل˘ع ة˘ع˘برأا ن˘م ة˘ل˘˘كششم
ة˘يلو ن˘م ة˘˘ن˘˘شضح ة˘˘شسشسؤو˘˘م
.«ةليشسملا

فرط نم ةبهلا هذه عيزوت متو
عرف يرئازجلا رمحألا لÓهلا
˘‐رد˘شصم˘لا ف˘ي˘شضي‐ ةد˘ي˘ل˘ب˘لا

رشسألاو تÓئاعلا ى˘ل˘ع ا˘نا˘ج˘م
ىلع ىربكلا ةيبعششلا ءايحألاب

ريبكلا يديشسو تاريودلا رارغ
د˘شسل (فا˘مرأا) ر˘˘يار˘˘ب˘˘ف42و
ةيلولا نأاو امي˘شس ،م˘ه˘تا˘ي˘جا˘ح
Ó˘ما˘شش ا˘ي˘ح˘شص ار˘ج˘ح فر˘ع˘˘ت
.ةلماك مايأا ةرششع موديشس
ةفاشضإا ةبهلا هذه يتأات ،ريكذتلل
ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘عر˘˘ب˘˘ت˘˘لا ة˘˘مز˘˘˘ح˘˘˘ل
نم ةيلولا حلاشصم اهتملتشسا

ةجتنملا تاشسشسؤوملا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ئاذ˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘لا داو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ل
ةينلديشصلا تارشضح˘ت˘شسم˘لاو
تح˘ت ة˘يو˘شضن˘م˘لا ة˘ئ˘ب˘ع˘˘ت˘˘لاو
ن˘˘ي˘˘لوا˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا يدا˘˘˘ن ءا˘˘˘ط˘˘˘غ
نيذلا ةجيتمل˘ل ن˘ي˘ي˘عا˘ن˘شصلاو
ةمزألا هذه ةيادب ذنم اولفكت
تاجوتنم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ي˘فو˘ت˘ب
ةميرك ةايح نامشضل تÓئاعلل
هذه ةياهن ةياغ ىلإا كلذو اهل
ى˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ع˘˘يزو˘˘ت م˘˘ت ،ة˘˘مزألا
.تايفششتشسملاو نينطاوملا

يتلا تادعاشسملل فاشضت امك
ةينطولا ة˘لا˘كو˘لا ا˘ه˘ب تمد˘ق˘ت
تاشسشسؤوملا ةدئاف˘ل تا˘يا˘ف˘ن˘ل˘ل
ة˘˘يلو˘˘لا˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘ششت˘˘˘شسلا

يف ،ةفاظن ة˘ج˘ي˘ت˘م ة˘شسشسؤو˘مو
دوه˘ج˘لا ي˘ف ة˘م˘ها˘شسم˘لا را˘طإا
را˘ششت˘نا ن˘م د˘ح˘ل˘ل ة˘لوذ˘ب˘م˘˘لا
تل˘ث˘م˘ت ،ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا
ةشصشصخم تايواح يف اشساشسأا
ة˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘ششت˘˘شسلا تا˘˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘ل˘˘ل
ةيامحلا لئاشسو نم ةعومجمو
.ةيبطلا مقطألاو ةياقولاو

ىندألا دحلا نامسض
ديربلا بتاكمل ةمدخلل

ةيدلب31 ربع
رئازجلا د˘ير˘ب ة˘شسشسؤو˘م تد˘كأا
ى˘ندألا د˘ح˘˘لا نا˘˘م˘˘شض م˘˘ت ه˘˘نأا
د˘ير˘˘ب˘˘لا بتا˘˘كم˘˘ل ة˘˘مد˘˘خ˘˘ل˘˘ل
ة˘يلو بار˘ت ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘عزو˘˘م˘˘لا
رجحلل عشضخ˘ت ي˘ت˘لا ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا

ءا˘بو ي˘ششف˘ت بب˘شسب ي˘ح˘˘شصلا
،(91‐ديفوك) انوروك سسوريف
نع رداشص نايب يف ءاج امبشسح
.ةيمومعلا ةئيهلا هذه
ة˘ي˘ع˘˘شضو˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ل ا˘˘ب˘˘شسح˘˘تو
ةيلو اهششيعت يتلا ةيئانثتشسلا
ديرب ح˘لا˘شصم ترر˘ق ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا
ةيديربلا بتاكملا حتف رئازجلا
فدهب ةيدلب31 ربع ةعزوملا

ن˘˘م ى˘˘˘ندألا د˘˘˘ح˘˘˘لا نا˘˘˘م˘˘˘شض
يف اهنئابز ةقفارمو تامدخلا

.بعشصلا فرظلا اذه لظ
ن˘˘م ل˘˘كب ر˘˘˘مألا ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘يو
نم لك ربع ةعزوملا بتاكملا
حا˘˘ت˘˘ف˘˘مو ةر˘˘قو˘˘˘ب تا˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب
قر˘شش) نا˘ن˘ي˘عو˘بو ءا˘˘ع˘˘برألاو
ي˘˘ح˘˘ب كيرا˘˘فو˘˘˘بو (ة˘˘˘يلو˘˘˘لا
(لامشش) قيÓعلا داوو بعلملا

اذكو دارم ينبو سشيعي دلوأاو
ةبحرلا بابب يديربلا بتكملا
ة˘فر˘عو˘بو ةد˘ي˘ل˘˘ب˘˘لا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب
ة˘يازو˘مو نور˘ف˘ع˘لاو ة˘ف˘˘ششلاو
ردشصملا تاذل اقفوو.(ابرغ)
بتا˘˘كم˘˘لا هذ˘˘ه م˘˘˘ي˘˘˘عد˘˘˘ت م˘˘˘ت
لق˘ن˘ت˘م˘لا يد˘ير˘ب˘لا بت˘كم˘لا˘ب
ءا˘ي˘حأا ف˘ل˘ت˘خ˘م بو˘ج˘ي يذ˘˘لا
،دد˘˘شصلا اذ˘˘ه ي˘˘˘فو.ةيلولا
عيمج ح˘لا˘شصم˘لا تاذ ي˘شصو˘ت
بتاكمل هجوتلا مدعب ا˘ه˘ن˘ئا˘بز
ةرورشضلا تلاح يف لإا ديربلا
ة˘فا˘ك مار˘˘ت˘˘حا ع˘˘م ىو˘˘شصق˘˘لا
اذهو ة˘مزÓ˘لا ة˘يا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت
اذ˘ه ىود˘ع˘ب ة˘با˘شصإÓ˘ل ا˘يدا˘ف˘ت
اشضيأا مهبلاطت امك.سسوريفلا
ةشساشسحلا ةلحرملا هذه مهفتب
ة˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا حور˘ب ي˘ل˘ح˘ت˘˘لاو
،ديربلا يفظوم لمع ليهشستو
نا˘م˘شض ى˘ل˘ع نور˘ه˘شسي يذ˘˘لا
.ةمدخلا ةيرارمتشسا
تلا˘شصتا ة˘شسشسؤو˘م نأا ر˘˘كذ˘˘ي
نع تن˘ل˘عأا د˘ق تنا˘ك ر˘ئاز˘ج˘لا

حتف تيقاوم يف تارييغت ءارجا
ةد˘ي˘حو˘لا ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا
يت˘لاو ة˘يلو˘لا ر˘ق˘م˘ب ة˘ع˘قاو˘لا
ة˘عا˘شسلا ن˘˘م ا˘˘ه˘˘باو˘˘بأا ح˘˘ت˘˘ف˘˘ت
.00:41 ةعاشسلا ىلإا00:01

صصاخ صضرعو..
ŸسشÎنألا يكÎتن

ي˘˘ف نو˘˘كر˘˘ت˘˘ششم˘˘لا دا˘˘ف˘˘ت˘˘˘شسا
ةيلوب ددر˘ت˘لا ي˘لا˘ع تنر˘ت˘نألا
ي˘ف نود˘جو˘ي ن˘يذ˘لا ،ةد˘ي˘ل˘ب˘˘لا

˘مو˘ي ذ˘ن˘م ما˘ع ي˘ح˘˘شص ر˘˘ج˘˘ح
نم سصيلقتلل ،طرافلا ءاثÓثلا

نم ،انوروك ءابو راششتنا رطخ
ن˘˘م ما˘˘يأا (01) ةر˘ششع ق˘ي˘ب˘شست
ل˘ي˘كششت لÓ˘خ ن˘م تنر˘˘ت˘˘نلا

نم م˘ل˘ع ا˘م˘ب˘شسح ،0051 م˘قر
.رئازجلا تلاشصتا
سسيئرلا حرشص ددشصلا اذه يف
تلا˘˘شصتل ما˘˘ع˘˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا
دبع نب د˘م˘ح˘م رو˘نا ،ر˘ئاز˘ج˘لا
يكر˘ت˘ششم ع˘ي˘م˘ج» نا ،د˘حاو˘لا
ةيلوب ددر˘ت˘لا ي˘لا˘ع تنر˘ت˘نلا
ةئبعت م˘ه˘ي˘ل˘ع ن˘يذ˘لا ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا

ن˘م نود˘ي˘ف˘ت˘شسي ،م˘ه˘تا˘˘با˘˘شسح
مايأا (01) ةرششع هتدم قيبشست
ليكششت لÓخ نم تنرتنلا نم
.«0051 مقر
نا ،د˘حاو˘لا د˘ب˘˘ع ن˘˘ب ح˘˘شضوأاو
تمز˘˘ت˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا تلا˘˘شصتا
با˘شسح يا ع˘ط˘ق مد˘ع˘˘ب ا˘˘شضيا
كلت يف اه˘ي˘كر˘ت˘ششم˘ل تنر˘ت˘نا
.ةرتفلا هذه لÓخ ةيلولا

دق ،يمومعلا لماعتملا ناكو
قÓ˘˘طا ن˘˘ع ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ن˘˘ل˘˘عأا

ةد˘ئا˘ف˘ل «ة˘ي˘شسفا˘˘ن˘˘ت» سضور˘˘ع
عفدلا نولمعتشسي نيذلا هنئابز
مهبينجت لجأا نم ينورتكللا

ا˘ه˘تلا˘كو ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘˘لا ءا˘˘ن˘˘ع
راششتنا راطخأا نم سصيلقتلاو
ق˘ب˘شس ا˘م˘˘ك.ا˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو

تراششا نأا ،رئازجلا تلاشصتل
ددحملا دعوملا خيرات نأا ىلإا
ة˘ي˘ف˘˘تا˘˘ه˘˘لا ر˘˘ي˘˘تاو˘˘ف˘˘لا ع˘˘فد˘˘ل
،رهششب ددم˘ي˘شس ،ا˘ه˘ي˘كر˘ت˘ششم˘ل
ع˘فد˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع نأا ةد˘˘كؤو˘˘م
قيبطت لامعتشساب متت نا نكمي
وا ر˘ئاز˘ج˘لا تلا˘شصتا ل˘ي˘بو˘م
طبارلا  ىلع اهنئابز ءاشضف
zd.moceleteiregla.ce//:sptth).
كانه نا ،لماعتملا تاذ ركذو
هنئابزل ح˘م˘شست ىر˘خا تا˘مد˘خ
لامعتشساب د˘ع˘ب ن˘ع ة˘ئ˘ب˘ع˘ت˘لا˘ب
مقرلا لÓخ نم ةئبعتلا ةقاطب
يفتاه طخ نم اقÓطنا0051
.لاقن وأا تباث
نم رئازجلا تلاشصتا ىعشستو
ى˘˘˘لا ةردا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه لÓ˘˘˘خ
نئابزلا ةربخ زيزعتو نيشسحت»
تاذ ي˘ف لد˘تو ا˘ه˘ي˘كر˘ت˘˘ششم˘˘ل
عامتشسلا يف اهنا ىلع قايشسلا
اهشصرح ةشصاخو م˘ه˘تا˘ع˘ل˘ط˘ت˘ل

ءابو ةهجاوم ي˘ف م˘ه˘ن˘مأا ى˘ل˘ع
.«انوروك سسوريف

ب.نيمأا

حرسسملل يملاعلا مويلا ءايحإل

ربع ةيحرصسم سضورع ثب
 نارهوب تنرتنأ’ا

يحرسسملا نانفلا ةباقن تثب
اسضورع نارهول يئامنيسسلاو
،تنرتنألا ربع ةيحرسسم
يملاعلا مويلا ءايحإا ةبسسانمب
صسرام72 مويل فداسصملا حرسسملل
دحلل ةذختملا ريبادتلا عم ايسشامت
،انوروك صسوريف ةحئاج يسشفت نم

ميظنتلا اذه نم ديفتسسا امبسسح
.يباقنلا

بيكرت مت ،راطإلا اذه يفو
تايحرسسملا نم ليتكوكل دهاسشم
ةحفسص ربع اهسضرع مت
ةروكذملا ةباقنلل كوبسسيافلا

لكايهلا قلغ رارق دعب كلذو
تاءارجإا راطإا يف ةيفاقثلا
هزربأا امك ،91 ديفوك نم ةياقولا

يحرسسملا نانفلا ةباقن صسيئر
لسضافلب ،نارهول يئامنيسسلاو
.دمحم يديسس
نم عطاقم طاسشنلا اذه نمسضتو
جاوز» ةيحرسسم لامعأا
عطاقم ثب مت امك ،’’يطارقتسسرأا

«نيجرهملا كرسس» نم
نم ناربتعت ناتللا «كييازوم»و
وأا) تماسصلا حرسسملا عون
مسصلا ةئفل حمسس امم ،(ميموتنابلا

نأا ملعلا عم ،اهتعباتم مكبلاو
فيلأات نم صضورعلا هذه عيمج

جارخإاو دمحم يديسس لسضافلب
.يراوهلا ةجوبزوب روفغ

غ.لامأا

انوروك ءابو نم ةياقولل ةذختملا تاءارجإÓل اعبت
دعب نع ةبلطلل سسوردلا ميدقتل ةينورتكلإا ةصصنم عصضت نارهو ةعماج

دمحأا»1 نارهو ةعماج تعشضو
ة˘ي˘نور˘ت˘كلإا ة˘شصن˘م ،«ة˘˘ل˘˘ب ن˘˘ب
دعب نع ةبلطلل سسوردلا ميدقتل
ةدختملا تاءارجإÓل اعبت كلذو
.ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘ل˘˘ل
عقوملا ىلع رششن نايب بلاطو
ةذاتشسألا ةعماجل˘ل ي˘نور˘ت˘كللا
سسورد˘˘لا ع˘˘شضو˘˘ب عار˘˘˘شسإلا˘˘˘ب
ة˘ه˘جو˘˘م لا˘˘م˘˘عأا ،ةر˘˘شضا˘˘ح˘˘م)

ةيشضرأا ءاشضف ربع (تاقيبطتو
ديدمت لاح يف دعب نع ميلعتلل
5 د˘ع˘ب ا˘م ى˘لإا تاءار˘˘جإلا هذ˘˘ه
ةذتاشسألا موقيو.لبقملا ليربأا
ع˘˘شضو˘˘ب ن˘˘هار˘˘˘لا تقو˘˘˘لا ي˘˘˘ف
ليربأا رهششب ةقلعتملا سسوردلا
هذه رششن متي ثيح ،(سصشصح4)
ق˘˘ير˘˘˘ط ن˘˘˘ع ءاو˘˘˘شس سسورد˘˘˘لا
جولولا وأا عيمجلل رحلا جولولا

قفو ،ذاتشسأا لك ةبلطل ديقملا
.ردشصملا تاذ
سسورد˘لا تا˘ف˘ل˘م داد˘˘عإا م˘˘ت˘˘يو
تاينقتلا فلتخمب طخلا ىلع
امب ،لاجملا اذه يف ةلمعتشسملا
ة˘˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘لا سصو˘˘شصن˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
و˘يد˘ي˘ف ع˘طا˘˘ق˘˘م وأا ةرو˘˘شصم˘˘لا

.ةلجشسم
ك.لامك

 «ةويجرف نحاطم» عم قيسسنتلاب
ربع نينطاوملا نيومتل سصاخ جمانرب

لجيج يف ديمصسلا ةدامب تايدلبلا
ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م تع˘˘شضو
ا˘ج˘ما˘نر˘ب ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘يلو˘˘ب

نينطاوملا نيو˘م˘ت˘ل ا˘شصا˘خ
ةدا˘˘م˘˘ب تا˘˘يد˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا ر˘˘˘ب˘˘˘ع
نم ملع ام بشسح ،ديمشسلا
عا˘ط˘ق˘ل˘ل ي˘ل˘ح˘م˘لا ر˘يد˘م˘لا

.ةريدز نب زوزع
نب حشضوأا هل حيرشصت يف و
جمانرب دامتعا مت هنأا ةريدز
ع˘˘م ق˘˘ي˘˘˘شسن˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب سصا˘˘˘خ
نيومتل «ةويجر˘ف ن˘حا˘ط˘م»
امب موي لك نيتنثا نيتيدلب
ل˘كل ارا˘ط˘ن˘ق05 لدا˘˘ع˘˘ي
ةرد˘˘˘˘˘ق بشسح ،ة˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ب
ةياغ ى˘لإا كلذو ة˘ن˘ح˘ط˘م˘لا
يتلا82ـلا تايدلبلا ةيطغت
.لجيج ةيلو اهدعت
Óئاق لوؤوشسملا تاذ فدرأاو
ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف ة˘˘يو˘˘لوألا نإا
تايد˘ل˘ب˘ل˘ل نو˘ل˘ت ن˘يو˘م˘ت˘لا
عم قيشسنتلاب كلذو ةيئانلا

ةيبعششلا سسلاج˘م˘لا ءا˘شسؤور
،ر˘ئاود˘لا ءا˘شسؤورو ة˘يد˘ل˘ب˘لا
فا˘˘˘ك ن˘˘˘يو˘˘˘م˘˘˘ت نا˘˘˘م˘˘˘شضل
نأاب اركذم ،ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م˘ل
نقارإا يتيدلبب تناك ةيادبلا
ة˘˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘˘يزو ي˘˘˘˘˘˘˘شسيو˘˘˘˘˘˘˘شس
بر˘غ ى˘˘شصقأا ة˘˘يرو˘˘شصن˘˘م
ة˘ي˘ل˘م˘ع ا˘ه˘ت˘ع˘ب˘تو ة˘يلو˘˘لا
ي˘˘˘ت˘˘˘يد˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب تشسم ىر˘˘˘˘خأا
داو يريخو فداهلب يواروب

د˘ي˘ف˘ت˘شسي نأا ى˘ل˘ع ،لو˘ج˘˘ع
ة˘˘لا˘˘ب˘˘غ ي˘˘ت˘˘يد˘˘ل˘˘ب نا˘˘˘كشس
ة˘ط˘ح˘م˘˘لا ي˘˘ف ةرا˘˘ط˘˘شسلاو

.ةمداقلا
ة˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا نأا ى˘˘˘لإا را˘˘˘˘ششأاو
«ة˘ع˘شضاو˘ت˘م˘لا» ة˘ي˘جا˘ت˘˘نإلا
ديمشسلا ةدام جاتنإا تادحول
ل ي˘ت˘لاو ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘يلو˘˘ب
يف را˘ط˘ن˘ق052 ىد˘ع˘ت˘ت
ة˘ير˘يد˘م˘˘لا˘˘ب تع˘˘فد مو˘˘ي˘˘لا
ى˘لإا ةرا˘ج˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
ن˘حا˘˘ط˘˘م» ع˘˘م ق˘˘ي˘˘شسن˘˘ت˘˘لا
د˘يوز˘ت نا˘م˘شضل ،«ةو˘ي˘جر˘˘ف
هذ˘ه˘ب تا˘يد˘ل˘ب˘لا ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م
.ةيويحلا ةداملا

ليج˘شست˘ب فر˘ت˘عا نأا د˘ع˘بو
ةر˘فو ي˘ف ف˘˘ي˘˘ف˘˘ط ع˘˘جار˘˘ت
ثدحتملا دكأا داوملا سضعب
لك يف لمعت هحلاشصم» نأا

نم عشضولا كرادت ىلع ةرم
د˘˘˘يوز˘˘˘ت˘˘˘لا نا˘˘˘م˘˘˘شض ل˘˘˘˘جأا
ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘ل˘˘ل ر˘˘م˘˘ت˘˘شسم˘˘لا
.«تاجتنملا فلتخمب

ردشصملا سسفن فششك امك
ح˘ت˘ف˘ب ه˘ح˘لا˘شصم ما˘ي˘ق ن˘˘ع
ةفاجلا بوبحلا عيبل طاقن
ناو˘يد˘˘لا ع˘˘م ق˘˘ي˘˘شسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب
كلذو ،بو˘ب˘ح˘ل˘ل ي˘ن˘˘طو˘˘لا
يت˘لا را˘ع˘شسألا ر˘شسك د˘شصق
سضعب ىدل اعافترا تفرع
ر˘ي˘فو˘ت ة˘م˘ث ن˘مو را˘˘ج˘˘ت˘˘لا

دج راعشسأابو علشسلا فلتخم
ةدام˘ل ن˘طاو˘م˘ل˘ل ة˘ي˘شسفا˘ن˘ت
سسد˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘لاو سصم˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘لا

.ايلوشصافلاو
صس.نيÒسس
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لاير رهقي ةنولصشرب
سسوتنفويو ديردم

سصاخ قابصس يف
سسما ،ي˘نا˘ب˘شسإا ي˘ف˘ح˘شص ر˘ير˘ق˘˘ت ف˘˘ششك

لشصحي يتلا بتاورلا طشسوتم نع ،ةعمجلا
.ةيملاعلا ةيدنألا ربكأا يف نوبعÓلا اهيلع

نإاف ،«وفيتروبيد ودنوم» ةفيحشصل اًقفوو
ٍدان رثكأاك ،لوألا زكرملا يف يتأاي ةنولششرب
يف ةع˘ف˘تر˘م بتاور ى˘ل˘ع هو˘ب˘عل ل˘شصح˘ي
.بعÓل وروي نويلم4.11 طشسوتمب ملاعلا

اًيناث يتأاي ديردم لاير نأا ىلإا تراششأاو
كلذو ،بعÓل وروي نويلم4.01 طشسوتمب
يكلملا يدانلا بتاور يلامجإا عجارت دعب
ىلإا ودلانور ونايتشسيرك يلاغتربلا ليحرب
.8102 فيشص يف سسوتنفوي

زكرملا يف يتأاي سسوتنفوي نأا تحشضوأاو
،بعÓل وروي نويلم4.9 طشسوتمب ثلاثلا
ي˘كير˘مألا يرود˘لا ة˘يد˘نأا تز˘ج˘ح ا˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب
،ر˘ششع يدا˘ح˘لا ى˘ت˘حو ع˘بار˘لا ن˘م ز˘كار˘م˘لا
زكرملا يف نامريج ناشس سسيراب رهظ امنيب
.بعÓل وروي نويلم7.7 طشسوتمب21 ـلا

سضف˘خ اًر˘خؤو˘م رر˘ق ة˘نو˘ل˘ششر˘ب نأا ر˘كذ˘˘ي
يدا˘ن˘لا ر˘˘ئا˘˘شسخ بق˘˘ع ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا بتاور
.انوروك سسوريف ببشسب ينولاتكلا

ركفي يزيلجنإا قÓمع
يصشتونوب يف

نأا ،ة˘ع˘م˘ج˘لا سسما ،يرا˘ب˘خإا ر˘ير˘ق˘ت ر˘˘كذ
سسو˘ت˘ن˘فو˘ي ع˘فاد˘م ي˘ششتو˘˘نو˘˘ب ودرا˘˘نو˘˘ي˘˘ل
عا˘فد م˘ي˘مر˘ت˘ل ةد˘ششب بو˘ل˘ط˘م ،ي˘لا˘˘ط˘˘يإلا

.يزيلجنإا قÓمع
نأا ،ل˘ي˘م ي˘ل˘˘يد˘˘لا ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘شص ترا˘˘ششأاو

نم مشسو˘م˘لا اذ˘ه ى˘نا˘ع ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘م
ليحر دعب عافدلا بلق زكرم يف روشصق
با˘ي˘غ كلذ˘كو ،ق˘ير˘˘ف˘˘لا ن˘˘ع ي˘˘نا˘˘ب˘˘مو˘˘ك
.ةباشصإلا ببشسب ةليوط ةرتفل تروبل

لحلا لكششي امبر يششتونوب نأا تفاشضأاو
،لويدراو˘غ بي˘ب برد˘م˘لا ة˘مزأل ي˘لا˘ث˘م˘لا
ةقثلا دقف هنأاو ةشصاخ ،عافدلا بلقب ةقلعتملا
.زنوتشس نوجو يدنيماتوأا سسلوكين يف

م˘˘˘شض ي˘˘˘ف لو˘˘˘يدراو˘˘˘غ ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘غر ن˘˘˘˘كل
هيف دكأا يذلا تقولا يف يتأات ،يششتونوب
نم˘شض بعÓ˘لا ءا˘ق˘ب˘ب ه˘كشسم˘ت سسو˘ت˘ن˘فو˘ي

ويششتلاك» عقوم هركذ ام بشسح ،هفوفشص
.«وتاكريم

ينفلا ر˘يد˘م˘لا يرا˘شس و˘ي˘شسيروا˘م ىر˘يو
نكمي ل رشصنع يششتونوب نأا ،سسوتنفويل
.قيرفلا عم هططخ يف ،هنع ءانغتشسلا

ىظحي يششتونوب نأا ىلإا ةراششإلا ردجت
،ةليوط ةرتف ذنم لويدراوغ بيب باجعإاب

بعل هنإا»7102 ماع يف هنأاششب لاق ثيح
عيمج نمو ةيشصخششلا ثيح نم يئانثتشسا
.«بناوجلا

ةلاصسر هجوي لوبرفيل
ءابطأ’ا ىلإا ركصش

ي˘ن˘ف˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا بو˘˘ل˘˘ك ن˘˘غرو˘˘ي ه˘˘جو
ةلاشسر ،قيرفلا موجن نم ددعو ،لوبرفيلل
ي˘ف ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لا ع˘ي˘م˘جو ءا˘ب˘طألا ى˘لإا ر˘كشش
ي˘ت˘لا دو˘ه˘ج˘لا ى˘˘ل˘˘ع ،ي˘˘ح˘˘شصلا عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا
ىود˘ع˘لا را˘ششت˘نا ة˘مزأا ل˘ظ ي˘ف ا˘ه˘نو˘لذ˘ب˘˘ي
.انوروك سسوريفب

باشسحلا هرششن ويديف عطقم ربع كلذ ءاج
ة˘كب˘شش ع˘قو˘م ى˘ل˘ع ،لو˘بر˘ف˘ي˘ل˘ل ي˘م˘شسر˘˘لا
رخأاتم تقو يف ،رتيوت يعامتجلا لشصاوتلا

.سسيمخلا ءاشسم نم
عطق˘م ة˘ياد˘ب ي˘ف بو˘ل˘ك ة˘م˘ل˘ك تءا˘جو

زاه˘ج˘لاو ا˘نأا» Ó˘ئا˘ق حر˘شص ثي˘ح ،و˘يد˘ي˘ف˘لا
دو˘ن لو˘بر˘ف˘ي˘ل ي˘ب˘عل ع˘ي˘˘م˘˘جو نوا˘˘ع˘˘م˘˘لا
ركشش ةلاشسر هيجوتل ةشصرفلا هذه لÓغتشسا
ي˘ف ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لا ن˘ي˘ع˘ئار˘لا سصا˘خ˘˘ششألا ى˘˘لإا
هنومدقت ام» فاشضأاو.«ةيحشصلا تامدخلا

يف نم لك نع ةباينلاب انأاو ،لهذم لمع وه
.«اركشش مكل لوقأا نأا دوأا ،لوبرفيل يدان

ن˘م˘شض و˘ن˘ي˘مر˘ي˘ف و˘˘تر˘˘بور نا˘˘ك كلذ˘˘ك
قلعو ،ةلاشسرلا يف اوكراشش نيذلا موجنلا
يذلا ل˘م˘ع˘لا ءازإا ة˘يا˘غ˘ل˘ل نو˘ن˘ت˘م˘م» Ó˘ئا˘ق
دمحم يرشصم˘لا م˘ج˘ن˘لا ه˘جوو.«هنومدقت

Ó˘ئا˘ق ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘غ˘˘ل˘˘لا˘˘ب ه˘˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ك حÓ˘˘شص
ردقنو لوذبملا دوهج˘م˘لا ى˘ل˘ع م˘كر˘كششن»
.«انل مكتدعاشسم

لمعلا ردقن» ينام ويداشس يلاغنشسلا لاقو
.«اريثك مكركششنو هنومدقت يذلا ريبكلا
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اًمئاد ونايتصسيرك ىصشخأا :امورانود
11

ا˘مورا˘نود ي˘ج˘يو˘ل˘˘نا˘˘ي˘˘ج ق˘˘ل˘˘ع
هعشضو ىلع ،نÓيم ىمرم سسراح
هفقومو ،يرينوشسورلا عم يلاحلا

ودلانور ونايت˘شسير˘ك ة˘ه˘جاو˘م ن˘م
.سسوتنفوي مجن

تاحيرشصت ي˘ف ا˘مورا˘نود لا˘قو
ةيلا˘ط˘يإلا ءا˘ب˘نألا ة˘لا˘كو ا˘ه˘تزر˘بأا
ريثكلا ينعت يرينوشسورلا ناولأا»
اًمئاد تنكو انه تأاششن يننأل ،يل
.«نÓيم يعجششم نم

ع˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘شسأا ل د˘˘˘˘ق» فا˘˘˘˘شضأاو
لذ˘˘بأا ي˘˘ن˘˘كل ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ةد˘˘عا˘˘شسم
اذ˘˘ه ل˘˘جأا ن˘˘م يد˘˘˘ه˘˘˘ج ىرا˘˘˘شصق
.«سصيمقلا

لوألا فد˘ه˘لا» ا˘مورا˘نود ع˘با˘تو
عم هكراششأا يذلا وه ماعلا اذه يل
انشسفنأل ها˘ن˘ع˘شضو يذ˘لاو ،يدا˘ن˘لا
.«مشسوملا ةيادب يف

وه يشصخششلا يفده امأا» هونو
ا˘˘˘ًم˘˘˘ئاد يد˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج ىرا˘˘˘˘شصق لذ˘˘˘˘ب
نكمم ددع لقأا لابقتشسا ةلواحمو
.«فادهألا نم

لزنملا يف اًيلاح بردتأا» فدرأاو
يششفت ببشسب فاقيإلا ةرتف لÓخ

.«دجتشسملا انوروك سسوريف
ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا ته˘˘˘جاو» م˘˘˘˘تأاو

اًمئاد ينكل ،نيعئارلا ني˘م˘جا˘ه˘م˘لا
.«ودلانور ونايتشسيرك ىششخأا تنك
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؟ةنولصشÈل „وي يد ليحر عم يرون لعافت فيك
يف˘ح˘شص ر˘ير˘ق˘ت ف˘ششك

نع ،ةعمجلا مويلا ،ينابشسإا
اهب لعافت ي˘ت˘لا ة˘ق˘ير˘ط˘لا

بعل يرو˘ن ق˘ح˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
هليمز لا˘ق˘ت˘نا ع˘م ،سسكا˘يأا
غنوي يد يكنيرف قباشسلا
.ةنولششرب ىلإا

32) يرو˘˘˘ن سضر˘˘˘ع˘˘˘تو
ة˘ي˘غا˘˘مد ة˘˘ت˘˘كشسل (ا˘˘ًما˘˘ع
ن˘ي˘ب ة˘˘يدو ةارا˘˘ب˘˘م لÓ˘˘خ
ردريفو مادر˘ت˘شسمأا سسكا˘يأا
لخدو ،7102 ماع نميرب
ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط ة˘˘بو˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘غ ي˘˘˘ف
تاو˘ن˘شس ةد˘ع تر˘˘م˘˘ت˘˘شسا

تاقافت˘شسا ا˘ه˘ل˘ل˘خ˘ت˘ي نا˘ك
.ةعطقتم

م˘ي˘˘حر˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ن˘˘ل˘˘عأاو

دبعل ربكألا قيقششلا يرون
نأا ،سسيمخلا ةرهشس ،قحلا
ةد˘ي˘ج ة˘لا˘ح ي˘ف تا˘ب ها˘خأا

.لز˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘لإا دا˘˘˘˘˘عو
«اكرام» ةفيحشص تفششكو
يد عمج قباشس فقوم نع
لاقتنا لب˘ق ،يرو˘ن˘ب غ˘نو˘ي
فو˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘شص ى˘˘˘˘˘˘لإا لوألا
نأا ىلإا تراششأاو.ةنولششرب
ل˘˘˘˘˘˘˘˘ئاوأا ن˘˘˘˘˘˘˘˘م يرو˘˘˘˘˘˘˘˘ن
،سسكا˘˘يأا ي˘˘ف سصا˘˘خ˘˘ششألا
يد لاقتنا˘ب او˘م˘ل˘ع ن˘يذ˘لا
.ة˘˘نو˘˘ل˘˘ششر˘˘ب ى˘˘لإا غ˘˘˘نو˘˘˘ي
غ˘˘نو˘˘˘ي يد نأا تح˘˘˘شضوأاو
سسل˘˘جو يرو˘˘ن ى˘˘˘لإا بهذ
ل˘ب˘˘ق ة˘˘فر˘˘غ˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘ع˘˘م
تءاج مث ،اشصرابلل عيقوتلا

نيأا ى˘لإا» ه˘ت˘لأا˘شسو ه˘تد˘لاو
؟يكنيرف بهذي نأا بجي
.«؟ةنولششرب ىلإا

درجمب» غنوي يد لاقو

،ةنولششرب هتدلاو تلاق نأا
دقل .هبجاح عفرب يرون ماق
ة˘˘شصا˘˘خ ة˘˘ظ˘˘˘ح˘˘˘ل تنا˘˘˘ك
.«يل ةبشسنلاب

ون بماكلا نم يليبمودن برقُي ةنولصشرب ذوبنم
،ينا˘ب˘شسإا ي˘ف˘ح˘شص ر˘ير˘ق˘ت ف˘ششك

نأاششب ديدج روطت نع ،ةعمجلا مويلا
بعل ي˘ل˘ي˘ب˘مود˘ن ي˘ج˘نا˘ت طا˘ب˘˘ترا

ى˘لإا لا˘ق˘ت˘˘نلا˘˘ب ،ما˘˘ه˘˘ن˘˘تو˘˘ت ط˘˘شسو
.لبقملا مشسوملا لÓخ ةنولششرب

ود˘˘نو˘˘م» ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شصل ا˘˘˘ًق˘˘˘فوو
وينيتو˘ك بي˘ل˘ي˘ف نإا˘ف ،«و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد

ىلإا راعم˘لا ة˘نو˘ل˘ششر˘ب ط˘شسو بعل
ي˘ف اًرود بع˘ل˘ي د˘ق ،خ˘نو˘ي˘م نر˘˘يا˘˘ب

.اشصرابلا ىلإا يليبمودن لاقتنا
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا تر˘˘كذ نأا ق˘˘ب˘˘شسو

ةداعإا ديري ل ةنولششرب نأا ،ريراقتلا
فيشصلا يف هعيب لشضفيو وينيتوك
.ةيلدابت ةقفشص يف هماحقإا وأا لبقملا

دقعي دق ةنولششرب نأا ىلإا تراششأاو
اه˘ب˘جو˘م˘ب ل˘ق˘ت˘ن˘ي ة˘ي˘لدا˘ب˘ت ة˘ق˘ف˘شص
امنيب ،ريبشستوه ماهنتوت ىلإا وينيتوك
.اشصرابلا سصيمق يليبمودن يدتري

نم اًبيرق ماهنتوت ناك نأا قبشسو
،يشضاملا فيشصلا يف وينيتوك مشض
او˘ل˘شضف زر˘ي˘ب˘˘شسلا ي˘˘لوؤو˘˘شسم نأا لإا
ول ينافويج عيقوت ىلع لوشصحلا
.ةياهنلا يف وشسليشس

ماهنتوت نأا ةفيحشصلا تحشضوأاو
غارفلا دشسل ةدششب وين˘ي˘تو˘ك جا˘ت˘ح˘ي
نا˘˘ي˘˘ت˘˘شسير˘˘ك ل˘˘ي˘˘حر ه˘˘كر˘˘ت يذ˘˘لا
.نÓيم رتنإا ىلإا نشسكيرإا

أاجلي ةنولصشرب
بعصص رايخ ¤إا
هرئاصسخ سصيلقتل
ي˘نا˘ب˘شسإلا قÓ˘م˘˘ع˘˘لا ه˘˘ج˘˘ت˘˘ي

ةيلعف تاوطخ ذاختل ةنولششرب
ررشضلاو رئاشسخلا مجح سصيلقتل
ه˘ي˘ف بب˘شست يذ˘˘لا يدا˘˘شصت˘˘قلا
د˘ع˘ب ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘˘ف را˘˘ششت˘˘نا
.يشضايرلا طاششنلا فقوت

د˘ع˘ب يدا˘ن˘لا و˘لوؤو˘˘شسم رر˘˘قو
سضيفخت ويد˘ي˘ف˘لا ر˘ب˘ع عا˘م˘ت˘جا

نيفرتحملا نيبعÓلا لك بتاور
لينويل مهنيب نمو ةنولششرب يف
ملاعلا يف بعل لشضفأا ،يشسيم
يب˘يرد˘ت˘لا زا˘ه˘ج˘لاو ،تار˘م6
.يرودلا فقوت ةرتف لÓخ

ر˘ج˘ح˘˘لا ا˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘شسإا تشضر˘˘فو
،يراجلا سسرام41 موي يحشصلا

كرتب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل حا˘م˘شسلا ع˘م
ةمهملا لامعألاب مايقلل مهلزانم
هذه ديدمت عقوتملا نمو ،طقف
ىلوألا ةلهملا ءاهتنا دعب ةرتفلا

.اموي51 ةدمل تناك يتلاو
أاوشسأا يناث ا˘ي˘نا˘ب˘شسإا تد˘ه˘ششو

ابوروأا يف ءابولل راششتنا ةرؤوب
دد˘ع زوا˘˘ج˘˘تو ،ا˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإا د˘˘ع˘˘ب
ا˘˘˘شصخ˘˘˘شش فلآا4 تا˘˘ي˘˘فو˘˘لا
نم رثكأا ةباشصإا ىلإا ةفاشضإلاب
.افلأا65

يف» نايب يف ةنولششرب لاقو
ردجت ةدمتعملا تاءارجإلا لظ
عوفدم يدانلا نأا ىلإا ةراششإلا
ع˘˘م م˘˘ل˘˘قأا˘˘ت˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘جا˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘ب
يفظومل ةيدقاع˘ت˘لا تا˘ماز˘ت˘للا
ةديدجلا فورظلا هذه يف يدانلا

.«اهب رمن يتلا ةتقؤوملاو
لمعلا ةدم ريشصقت» فاشضأاو

ةيلاحلا فورظلا ببشسب يمويلا
ةد˘م˘ت˘ع˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا تاءار˘جإاو
يبشسن سضيفخ˘ت كلذ˘ل ة˘ج˘ي˘ت˘نو
يف اهيلع سصوشصنملا بتاورلل
.«دوقعلا

لعج ه˘نإا ة˘نو˘ل˘ششر˘ب لا˘ق ا˘م˘ك
فرشصت تحت ه˘تآا˘ششن˘مو يدا˘ن˘لا

ةموكح ي˘ف ة˘ح˘شصلا ي˘لوؤو˘شسم
.اينولاتك

لفطلاك يكبي يصسيم :اكوصشتاب سسراح
Úتنجرأ’ا لجأا نم

،اكوششتاب سسراح ،يراتشسوأا راكشسوأا ينيتنجرألا قلع
نأا ذنم ةنولششرب مجن يشسيم لينويل ءاقدشصأا لشضفأا دحأاو
ثوغربلا عشضو ىلع بابششلا تابختنم يف اًعم Óمازت
تاحير˘شصت ي˘ف ،يرا˘ت˘شسوأا لا˘قو.وغنات˘لا ي˘شصقار ع˘م
سسيل» :ةينابشسإلا «وفيتروبيد ودنوم» ةفيحشص اهتزربأا
ةرك نإاف ،ملاعلل Óًطب يشسيم جوتي مل اذإا هنأا كشش يدل
تاماهتلا هيجوت» :فاشضأاو.«ةلداع ريغ نوكتشس مدقلا
كعم حجنت دق رومألاف ،نئاشش رمأا نيتنجرألا عم يشسيمل
يف يشسفن عشضو بعشصلا نم» :يراتشسوأا عباتو.«ل وأا

يكبي هتيأار يننإا لوقلا يننكمي نكل ،يشسيم فقوم
.«ينطولا بختنملا يف ثدحي ناك ام ببشسب لفطلاك

تنك ،1102 ماع اكيرمأا ابوك يف يننأا ركذتأا» :متأاو
بختنملا رشسخ امدنعو ،ةبكرلا يف ةباشصإا نم ىفاعتأا
دقل . طق اهلثم رأا مل ةلاح يف ناك .يشسيم ةيؤورل تبهذ
.«هريمدت مت

سسيراب تايفصشتصسم ذقني نامÒج ناصس سصيمق
وروي فلأا002 نم رثكأا ،نامريج ناشس سسيراب عمج

حفاكت يتلا ةيلحملا ةيحشصلا تامدخلا مقاوط حلاشصل
ع˘ي˘ب لÓ˘خ ن˘م ،ا˘شسنر˘ف ي˘ف ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف را˘ششت˘نا
يهو ناشصمقلا هذه لمحتو.يدانلاب ةشصاخ ناشصمق
.«دحاو انلك» ةرابع ةيلاحلا يدانلا ناشصمقل ةقباطم
ةعومجم عاب هنأا «رتيوت» ربع يشسيرابلا يدانلا دكأاو
تنرتنإلا ربع هرجتم قيرط نع سصيمق0051 نم
ى˘لإا لاو˘مألا هذ˘ه بهذ˘˘ت نأا ى˘˘ل˘˘ع ،سسي˘˘م˘˘خ˘˘لا ءا˘˘شسم
رشصان لاقو.سسيراب تايفششتشسم ةدعاشسم قودنشص
ريبعتلا اننكمي ل» نامريج ناشس سسيراب سسيئر يفيلخلا

يذلا عاجششلاو لئاهلا لمعلا ىلع اننانتما ىدم نع
مهلماعت لÓخ موي لك ةيبطلا مقاوطلا دارفأا هب موقي
.«عشضولا اذه عم

فلأا52 نم رثكأا نآلا ىتح انوروك سسوريف باشصأاو
نع ديزي ام ةافو يف ببشست امك ،اشسنرف يف سصخشش
.نيرخآا0031
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،هششتورك سسوكرام دكأا
يدا˘ن˘ب ي˘شضا˘ير˘لا ر˘يد˘م˘لا

مامتها ،ينام˘لألا غ˘يز˘ب˘يل
يوغنات بوهوم˘لا˘ب ه˘يدا˘ن

سسيرا˘ب ع˘فاد˘˘م ،ي˘˘شساو˘˘ك
.يشسنرفلا نامريج ناشس

يشساوك د˘ق˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘يو
نا˘˘شس ع˘˘˘م (ا˘˘˘ما˘˘˘ع71)

اذ˘ه ف˘ي˘شص ي˘ف نا˘مر˘˘ي˘˘ج
لاقتنلا هل حيتي ام ماعلا

.رخآا ٍدان يأل
93 ه˘ششتور˘˘ك ح˘˘شضوأاو

تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت ي˘˘ف ا˘˘˘ما˘˘˘ع
«دليب» ة˘ف˘ي˘ح˘شص ا˘ه˘تر˘ششن
:ةعمج˘لا مو˘ي˘لا ة˘ي˘نا˘م˘لألا
.عبط˘لا˘ب ر˘ي˘ث˘م بعل ه˘نإا»
عم ةليلق تايرابم سضاخ
نا˘˘مر˘˘˘ي˘˘˘ج نا˘˘˘شس سسيرا˘˘˘ب
Óيلق اددع اهلÓخ لجشسو
طقف بجيو .فادهألا نم
.«هاوتشسم روطت عباتن نأا

راث ،رو˘ه˘شش ةد˘ع ل˘ب˘قو

ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا نأا˘˘ششب لد˘˘ج˘˘لا
ى˘˘لإا ي˘˘˘شساو˘˘˘ك لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نا

تراششأاو.غيزبيل
«نا˘يز˘يرا˘بو˘ل» ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘شص
يشساوك نأا ىلإا ةيشسنرفلا
بتار ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘شصح˘˘˘ي˘˘˘شس
4 غلبي غيزبيل نم يونشس
.وروي نييÓم

نا˘مر˘ي˘ج نا˘˘شس بغر˘˘يو
بعÓ˘لا˘ب ظا˘ف˘˘ت˘˘حلا ي˘˘ف

هنأاب املع ،هفوفشص نمشض
تايرابم ةدع يف هب عفد
رو˘ح˘م ز˘كر˘˘م ي˘˘ف ءاو˘˘شس
وأا بعلملا طشسوب عافدلا
امك عافدلا بلق زكرم يف
.فادهأا3 لجشس

،غ˘يز˘˘ب˘˘يل بنا˘˘ج ى˘˘لإاو
ل˘ث˘م ىر˘خأا ة˘˘يد˘˘نأا ع˘˘شضت
ي˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘˘شس ر˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسششنا˘˘˘˘م
ة˘نو˘ل˘ششر˘بو يز˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا
ىلع ي˘شساو˘ك ،ي˘نا˘ب˘شسإلا
دقاعتلا بول˘ط˘م˘لا ة˘م˘ئا˘ق
تلاقتنلا ةرتف يف مهعم
.ةلبقملا ةيفيشصلا

مجن سسولراك و˘تر˘بور ي˘ل˘يزار˘ب˘لا د˘كأا
ى˘ن˘م˘ت˘ي نا˘ك ه˘نأا ،ق˘با˘شسلا د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير
سسيراب مجا˘ه˘م را˘م˘ي˘ن ه˘ن˘طاو˘م ما˘م˘شضنا
فو˘ف˘شص ى˘لإا ،ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘شس
.ةليوط ةرتف ذنم يغنريملا

عم هراوح لÓخ ،سسولراك وتربور لاقو
،يديب رمألا ناك ول» :«سستروبشس سسكوف»
ةرتف ذنم ديردم لاير يف انه رامين ناكل

دو˘ي ا˘م˘ك ر˘ي˘شست ل ةا˘ي˘ح˘لا ن˘كل ،ة˘ل˘يو˘ط
.«ءرملا

ءا˘م˘ظ˘ع˘لا نو˘ب˘عÓ˘لا ءلؤو˘ه» :فا˘شضأاو
ةيد˘نأا ل˘شضفأا ي˘ف ا˘ًم˘ئاد او˘ب˘ع˘ل˘ي نأا بج˘ي

،بعل يأل فد˘ه د˘يرد˘م لا˘يرو ،م˘لا˘ع˘˘لا
لا˘ط˘بأا يرود˘ب زو˘˘ف˘˘لا د˘˘ير˘˘ت تن˘˘ك اذإا˘˘ف
.«ديردم لايرل ءيجملا كيلع ،ابوروأا

ناشس سسيراب يف ديعشس رامين» :عباتو
ةداعشسب بعللا ةلشصاوم هيلعو ،نامريج
يذلا رامين وه اذه نأل ،اًرخؤوم لعف امك
.«هتيؤور عيمجلا بحي

ع˘ي˘م˘ج˘لا» :ح˘شضوأا ،و˘˘ل˘˘ي˘˘شسرا˘˘م ن˘˘عو
نأا د˘ق˘ت˘˘عأاو ،ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘شصر˘˘ف ق˘˘ح˘˘ت˘˘شسي
لعفي وهو ،ىرخأا ةرم روطتي وليشسرام
مايقلا ىلع رداقلا طقف ديحولا وه ءايششأا
ىرخأا ةرم دوعي نأا لمآاو ،بعلملا يف اهب
يبيليف سسفا˘ن˘يو ،ي˘ل˘يزار˘ب˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل
.«يدولو وردناشس سسكيلأاو سسيول

هل˘ي˘مز ف˘قو˘م ي˘ف ه˘يأار ن˘ع ه˘لاؤو˘شسبو
يف اًيلاح دوجوم˘لا ،و˘ي˘ن˘يد˘لا˘نور ق˘با˘شسلا
رظتنن˘شس» :ق˘ل˘ع ،ياو˘جارا˘ب ي˘ف ن˘ج˘شسلا
هنأا دقتعأا لو ،يشضاقلا هررقُيشس ام ىرنل
.«ينوناق ريغ ءيشش يف كراشش

مايقلل لمع˘ي ا˘ًم˘ئاد و˘ي˘ن˘يد˘لا˘نور» دازو
اذإا ام فرعأا لو ،حيحشص لكششب ءايششألاب

سصاخششأا ىلع روثعلل هنوزجتحي اوناك
.«نيرخآا

،ةيملاع ةيبعشش هل وينيدلانور» :متتخاو
هتيموجن دقفي نلف لكاششملا هذه مغرو
هديرأا ام لكو ،هتريشسم لاوط هتقفار يتلا
.«نكمم تقو برقأا يف هحارشس قلطُي نأا

،ي˘كي˘ج˘ل˘ب˘لا ط˘شسو˘لا ط˘خ بعل لا˘˘ق
ه˘نإا ،يرا˘ي˘لا˘ك م˘ج˘ن ،نلو˘˘غ˘˘ن˘˘يا˘˘ن ا˘˘جدار
ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ة˘˘با˘˘شصإلا ى˘˘ششخ˘˘ي
يتلا هتجوز ىلإا ىودعلا لقنو دجتشسملا
.ناطرشسلا سضرم عراشصت

بعÓ˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘جوز ا˘˘˘˘يدوÓ˘˘˘˘ك تنا˘˘˘˘كو
ةيليوج يف تنلعأا دق ،يلودلا يكيجلبلا
جÓ˘˘ع˘˘ل˘˘ل ع˘˘شضخ˘˘ت˘˘شس ا˘˘ه˘˘نأا ،ي˘˘شضا˘˘م˘˘˘لا
.ناطرشسلا نم اهتاناعم ببشسب يئايميكلا

ارر˘شضت ر˘ث˘كألا ة˘لود˘لا ا˘ي˘لا˘ط˘يإا د˘ع˘تو
تلجشس ثيح ،انورو˘ك سسور˘ي˘ف را˘ششت˘نا˘ب

ةباشصإا ةلاح فلأا08 نم رثكأا نآلا ىتح
تمقافتو ،ةا˘فو ة˘لا˘ح0028 ن˘م ر˘ث˘كأاو
ةيلامششلا قطانملا يف ريبك لكششب ةمزألا
هنأا ،«نشص اذ» ةفيحشص تركذو.ايلاطيإاب
ةمزأا نأاششب ةد˘يد˘ج˘لا فوا˘خ˘م˘لا ل˘ظ ي˘ف
ىد˘بأا ،ا˘ي˘لا˘ط˘يإا بو˘ن˘˘ج ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘م˘˘ت˘˘ح˘˘م
لقنو ة˘با˘شصإلا ن˘م ه˘فوا˘خ˘م نلو˘غ˘ن˘يا˘ن

ربع نلوغنيان ركذو.هتجوز ىلإا ىودعلا
سسوريف» مارغتشسنإا قيب˘ط˘ت ى˘ل˘ع ه˘با˘شسح
ل نحنف ،ةريب˘ك ة˘ل˘كششم ل˘ث˘م˘ي ا˘نورو˘ك
نأا ل˘مأا˘ن» ع˘با˘˘تو.«هن˘ع ىو˘شس ثد˘ح˘ت˘ن
نأل ،نكمم لكشش عرشسأاب رومألا نشسحتت

زاهجلا فعشض نم يناعت لازت ل ايدوÓك
بهذأا ا˘˘˘مد˘˘˘ن˘˘˘˘ع» فا˘˘˘˘شضأاو.«يعانملا
يتباشصإل ةروطخ كانه نوكت ،قوشستلل
،لزن˘م˘لا ى˘لإا دو˘عأا ا˘مد˘ن˘عو ،سسور˘ي˘ف˘لا˘ب
ي˘ن˘ن˘كل ،ا˘ه˘ي˘لإا ىود˘ع˘لا ل˘ق˘نأا نأا ى˘ششخأا
ىلع ءيشش لك نأا دقتعأاو رذحلا ىخوتأا

.«ماري ام

تيتيمتلوأا ةلوطب يف ةيدنلوه ةيزيلجنإا ةمق
ميت ناروك

اهلحارم ،ةينورتكلإلا مدقلا ةركل «ميت ناراوك تيميتلوأا» ةلوطب لخدت
.(23 ـلا رود) ثلاثلا رودلا قÓطنا لÓخ نم ةمشساحلا

نكمت ،ةدحاو ةارابمب ،سسيمخلا ةرهشس اًيلعف قلطنا دق رودلا اذه ناكو
.1‐3 ةجيتنب يزيلجنإلا دتيانوي دليفيشش زواجت نم يدنلوهلا ولنيف اهلÓخ

لعل ،ثلاثلا رودلا تايرابم نم ةريبك ةعومجم ،ةعمجلا ءاشسم تميقأا و
.يدنلوهلا يف يأا يب دشض يتيشس رتشسششنام ةهجاوم اهزربأا

نأا اًيهيدب ناكو ،ةلوطبلا هذه يف ةزيمم تايرابم ،ةيدنلوهلا قرفلا مدقتو
ميهنرأا سسيتيف نيب ىلوألا ،نيتشصلاخ نيتيدنلوه نيتمق ،ثلاثلا رودلا دهششي
.درونيفو دراتيشس انوتروف نيب ةيناثلاو ،نغنينورجو

سشتيرونو ،يواشسمنلا غروبزلاشس لوب دير عم يشسنرفلا ليل يقتليو
عم يزيلجنإلا لشساكوينو ،يكيجلبلا جيل رادناتشس عم يزيلجنإلا يتيشس
.يرشسيوشسلا نويشس

يف ةثلاثلا ةجردلا يرودل عباتلا تنيروأا نوتيل نم ميظنتب يتأات ةلوطبلا
سضيوعتل ةيدنألا ةدعاشسم لجأا نم تاعربتلا عمجل هتلواحم نمشض ،ارتلجنإا

.ةيلاحلا تاقباشسملا فقوت ةجيتن ةعقوتملا اهرئاشسخ
يف ةفورعملا ةيدنألا نم ةعومجم مشضت ،اًيدان821 ،ةلوطبلا يف كراششيو

.لشساكوينو ماه تشسوو يتيشس رتشسششنام لثم ارتلجنإا
انيتنرويفو امور لثم ىرخأا ةيبوروأا ةيدنأا ةدع ،ةلوطبلا يف كراششت امك

لوب ديرو ليلو نفوهدنيآاو وجيف اتليشسو وكشسوم فيتوموكولو سسكايأاو
.اتنلاتأاو ايليشسرامو غروبزلاشس

ظفلب بعÓت يف «ميت ناروك تيتيمتلوأا» مشسا ةلوطبلا ىلع قلطيو
يف ةمهاشسملا لجأا نم عيمجلا هل عشضخي يذلا ،لزعلا يأا «نيتناراوك»
.انوروك سسوريف ىلع ءاشضقلا

انوروك دصض ديردم ةكرعم يف مهاصسي ايخ يد
003 غلبمب ،دتيانوي رتشسششنام ىمرم سسراح ايخ يد ديفاد ينابشسإلا عربت

دجتشسملا انوروك سسوريفب ىودعلا راششتنا ةحفاكم دوهج معدل وروي فلأا
.ديردم ةينابشسإلا ةمشصاعلاب

كلذكو ةيبطلا تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا م˘عد˘ل عر˘ب˘ت˘لا غ˘ل˘ب˘م سصشصخ˘ي نأا ح˘جر˘يو
ة˘م˘شصا˘ع˘لا ي˘ف سسور˘ي˘ف˘لا را˘ششت˘نا ة˘مزأا ن˘م ةرر˘شضت˘م تÓ˘ئا˘ع ةد˘عا˘˘شسم
.ةيناطيربلا «روريم» ةفيحشص هيلإا تراششأا ام بشسحب ،ةينابشسإلا

بشصنم لغششت يتلا ،وشسويأا زايد ليبازيإا ةينابشسإلا ةيشسايشسلا تمدقتو
رمعلا نم غلابلا ينابشسإلا ىمرملا سسراح ىلإا ركششلاب ،ديردم عمتجم سسيئر
:«رتيوت» يعامتجلا لشصاوتلا ةكبشش عقوم ربع وشسويأا تلاقو.اماع92
،ديردم عمتجمل اهب تمدقت يتلا ةلئاهلا ةدعاشسملا .ايخ يد كل اركشش»
نوروخفو نونتمم نحن ‐91.ديفوك سسوريف ةحفاكم يف ةمهم نوكتشس
فوفشص نمشض اهيف بعلو ايخ يد اهب دلو يتلا ،ديردم ةمشصاعلا دعتو.«كب
.اينابشسإا يف انوروك سسوريف راششتناب اررشضت رثكألا ةقطنملا ،ديردم وكيتلتأا

لتحت ثيح ةمزألاب اررشضت ابوروأا لخاد ةلودلا رثكأا نم اينابشسإا دعت امك
.ةافولاو ةباشصإلا تلاح ددع ثيح نم ايلاطيإا فلخ يناثلا زكرملا

هبتار نم ءزج نع ىلختي غروبيارف بردم
مقاطلاو يناملألا غروبيارفل ينفلا ريد˘م˘لا سشير˘ت˘شس نا˘ي˘ت˘شسير˘ك ى˘ل˘خ˘ت

يتلا ةيلاحلا ةمزألا لظ يف مهبتاور نم ءزج نع هل نواعملا يبيردتلا
ةدع نكامأا يف دجتشسملا «انوروك» سسوريف يششفت ةجيتن ةيدنألا اهششيعت

.ملاعلا لوح
امبشسح هبتاور نم ءزج نع يدانلاب يذيفنتلا يرادإلا مقاطلا ىلخت امك

ةيفحشص تاحيرشصت يف اريششم يدانلا ةرادإا سسلجم وشضع يكيل رفيلوأا دكأا
ةرور˘شض ا˘كردأا يدا˘ن˘لا ةرادإا سسل˘ج˘م ي˘ف ه˘ل˘ي˘مز ر˘يا˘شس ن˘ششتو˘يو ه˘˘نأا ى˘˘لإا
سصاخلا كرحتلا اذه ةدايقب ةمزألا هذه راثآا نم فيفختلا يف ةمهاشسملا
.ةيلاملا تاقحتشسملا نم ءزج نع لزانتلاب

هبتار نم ءزج نع يدانلل يشضايرلا ريدملا خابنتراه زنميلك لزانت ،كلذك
.قيرفلاب نيفرتحملا نيبعÓلا نم ةوطخلا كلت اشضيأا رظتني ام وهو

ءارجإل ةجاحب انلز ام .قيرفلا نم اشضيأا ةديج تارششؤوم كانه» :يكيل لاقو
.قافتل لشصوتلا يف هتقث ىلإا اريششم «نيبعÓلا عم تاشضوافم

يزيلجنإ’ا داحت’ا تارارق نم بصضاغ ةعباصسلا ةجردلاب دان
داح˘تلا د˘شض ة˘ي˘نو˘نا˘ق تاءار˘جإا ذا˘خ˘تا ي˘ف زد˘ل˘ي˘شش ثوا˘شس يدا˘ن ر˘كف˘ي

قطانملا يرود يف0202‐9102 مشسوم جئاتن عيمج ءاغلإا دعب ،يزيلجنإلا
.انوروك سسوريف راششتنا ةمزأا ببشسب

لبوق رارقلا نكل ،سسيمخلا ةرهشس ،رمألا نع يزيلجنإلا داحتلا نلعأاو
يلامششلا مشسقلا ردشصتي ناك يذلا زدليشش ثواشس لثم ةيدنأا نم بشضغب
.ةشسداشسلا ةجردلل لهأاتلا نم ابيرق ناكو ةطقن21 قرافب

تاعاطق نم ديدعلا نيب لجعتلا ببشس مهفن ل» نايب يف يدانلا لاقو
.«ةعرشسلا هذهب مشسوملا ءاهنإل ةاوهلا يرود

،انيأار فرعي يكل نكمم در ىوقأا يزيلجنإلا داحتلا ىلإا لشسرنشس» عباتو
اعنقم درلا نكي مل ول .كلذل ةليشسو كانه تناك ول رارقلا دشض نعطلل ىعشسن
.«ينوناقلا يأارلا بلطنشس

يتلا تاجردلا يف تاديشسلا يرود ىلع ،يزيلجنإلا داحتلا رارق قبطيو
.ةيناثلا ةجردلاو زاتمملا يرودلا يلت

داحتلا مهتاو ،نا˘ي˘ب ي˘ف ه˘ب˘شضغ ن˘ع تاد˘ي˘شسل˘ل ي˘ل˘شسنرا˘ب ق˘ير˘ف ر˘ب˘عو
.«دجلا لمحم ىلع تاديشسلل مدقلا ةرك ذخأا مدعب» يزيلجنإلا

داحتلا رابجإل حاتملاو يرورشضلا ءارجإلا ذختن انوعد» يدانلا لاقو
.«بئاشصلا رارقلا ذاختا ىلع يزيلجنإلا

ةصصرف قحتصسي وليصسرامو ..سسيراب ‘ ديعصس رامين :سسولراك وتربور

انوروكب هتجوز ةباصصإا ىصشخي ن’وغنيان

غيزبي’ تابلط ةحئ’ ىلع نامÒج ناصس ةبهوم

وينيتوك ةبغر
‘ ةنولصشرب ةمزأاو
اينابصسإا فحصص ردصص

ف˘˘ح˘˘شصلا تط˘˘˘ل˘˘˘شس
ةردا˘˘شصلا ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘˘شسإلا

،ة˘ع˘م˘ج˘لا سسما حا˘ب˘شص
ة˘˘ب˘˘غر ى˘˘ل˘˘˘ع ءو˘˘˘شضلا
مجن و˘ي˘ن˘ي˘تو˘ك بي˘ل˘ي˘ف
ةدو˘ع˘لا ي˘ف ة˘نو˘ل˘ششر˘˘ب
يزيلجنإلا يرودلا ىلإا
.زاتمملا

ة˘ف˘ي˘ح˘شص تنو˘˘ن˘˘عو
ل م˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘نإا» ا˘˘˘˘˘كرا˘˘˘˘˘˘م
.«اننولذخي

لادا˘˘˘˘˘˘ن» تفا˘˘˘˘˘˘شضأاو
دشض نادحت˘ي لو˘شسا˘غو
ةلمحب انوروك سسوريف
.«ةلجاع ةدعاشسم

ة˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘شص تجر˘˘خو
و˘˘ف˘˘ي˘˘ترو˘˘ب˘˘يد ود˘˘نو˘˘م
حنمي وينيتوك» ناونعب
» غيلريميربلل ةيولوألا

بعÓ˘˘˘لا» تفا˘˘˘شضأاو
ل˘˘شضف˘˘ي ي˘˘ل˘˘˘يزار˘˘˘ب˘˘˘لا
يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا يرود˘˘لا

م˘ج˘ن ،ة˘ل˘ب˘ق˘م ة˘ه˘جو˘˘ك
رتنإا لها˘ج˘ت˘ي ا˘شصرا˘ب˘لا

نا˘شس سسيرا˘˘بو نÓ˘˘ي˘˘م
.«نامريج

ة˘˘ح˘˘ف˘˘˘شصلا ى˘˘˘ل˘˘˘عو
ة˘ف˘ي˘ح˘شصل ة˘ي˘شسي˘˘ئر˘˘لا
ناونع˘لا ءا˘ج ،ترو˘ب˘شس
سضيفخت بب˘شسب ر˘تو˘ت»
.«بتاورلا

ةنول˘ششر˘ب» تفا˘شضأاو
˘˘مو˘˘ق˘˘ي˘˘شس ه˘˘˘نأا ن˘˘˘ل˘˘˘عأا
عيمج بتاور سضيفختب
،نيفرتحم˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

نود˘ب كلذ ل˘ع˘˘ف˘˘ي˘˘شسو
.«قافتا

سسي˘˘˘˘ئر» تع˘˘˘˘با˘˘˘˘˘تو
مدق و˘ي˘مو˘ترا˘ب يدا˘ن˘لا
ءاشضعأا ةيقبل ليشصافتلا

ي˘˘˘ف ،ةرادإلا سسل˘˘˘ج˘˘˘˘م
د˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ع عا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘جا
.«اًينورتكلإا



لخادلا ليرفأا رهسش ةبقترم هتدوع

فقوت نم ربكأ’ا ديفتصسملا لاطع
ةيصسنرفلا ةلوطبلا

يدان بعل ،يرئازجلا ينطولا بختنملا نميأا ريهظ لاطع فشسوي عبرت
ةلوطبلا فقوت نم نيديفت˘شسم˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا سشر˘ع ى˘ل˘ع ي˘شسنر˘ف˘لا سسي˘ن
.دجتشسملا «انوروك» سسوريف يششفت ببشسب ةيشسنرفلا

يتلا ةيوقلا ةباشصإلا نم سصلختلل ليهأاتلا ةداعإا ةرتف يف لاطع دجاوتيو
ىلع ةيحارج ةيلمع يرجي هلعج ام ،ةبكرلا ىوتشسم ىلع اهل سضرعت
نأا ينعي ام ،مداقلا ليرفأا رهشش ةبقترم هتدوعو ،ةبكرلا ةطبرأا ىوتشسم
تررق لاح يف ،مشسوملا ةياهنل كيرتاب ارييف بردملل احاتم نوكيشس لاطع
.ءابولا ىلع ءاشضقلا دعب ةشسفانملا فانئتشسا ةيشسنرفلا ةطبارلا

يف ةبغارلا ةيدنألا دحأل لاقتنÓل ربكأا ةشصرف ىلع لاطع لشصحيشسو
ناشس سسيراب ،يزيلجنلا ماهنتوت ،يلاطيلا نÓيم رارغ ىلع هعم دقاعتلا

يف ،ةزيمم ةنيفو ةيندب لاح يف نوكيشس هنأاو اميشسل ،يشسنرفلا نامريج
.هؤوÓمز لعفي امك دارفنا ىلع بردتلاو تلوطبلا فقوت لظ

ب.م.يرسسيإا
همسض ىلع «يج.صسأا.يبلا»و ديردم لاير رارسصإا لظ يف

ثحبلا يف ناعرصشي يتيصسلاو ’ويدراوغ
زرحم ةفيلخ نع

ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘م يدا˘ن˘ل ي˘نا˘ب˘شسلا برد˘م˘لا لو˘يدراو˘غ بي˘ب عر˘شش
مجنو ينطولا بختنملا دئاق زرحم سضاير ةفيلخ نع ثحبلا يف يزيلجنلا
.«يوامشسلا قرزألا» يدانلا

يف ،همشض يف بغرت يتلا ةيدنألا ديدع رادار ىلع ايقيرفا لطب دجاوتيو
نم نامرحلا˘ب «ا˘ف˘يو˘ي˘لا» ل˘ب˘ق ن˘م ه˘يدا˘ن ى˘ل˘ع ة˘ط˘ل˘شسم˘لا ة˘بو˘ق˘ع˘لا ل˘ظ
يرودلا يف بعل لشضفأا ليحر تارششؤوم عفري ام ،ةيراقلا ةكراششملا
ليدبلا نع ثحبلل «فوشسليفلا» عفد يذلا رمألا ،6102 ةنشس يزيلجنلا
فدهتشسي ،لويدراوغ بيب نأا ةيزيلجنإا ةيمÓعإا رداشصم تفششكو.زهاجلا

بقترملا ليحرلا ةفÓخل ،مداقلا فيشصلا وتاكريم يف نميألا حانجلا مشض
ناشس سسيراب رارغ ىلع هعم دقاعتلا يف ةبغارلا ةيدنألا دحأا وحن زرحمل

.ديردم لايرو نامريج
دق هعم دقاعتلا قابشس ةيدنألا لوخدو ليحرلاب زرحم رارق نأا ودبيو

ةفÓخل ليدبلا نع ثحبلا يف عرشش يذلا ينابشسلا بردملا ططخ طلخا
سسفن Óغشش ناذللا افليشس ودرانريبو نيدوف يئانثلا نأاو اشصوشصخ ،زرحم
ةرم لك يف سضاير اهحنمي يتلا ةفاشضلا ميدقت نم انكمتي مل بشصنملا
.«نزتيشسلا» عم اهيف كراششي

ناريفب عم دقاعتلا هططخ يف عشضي يتيشسلا نأا ردشصملا تاذ فاشضأاو
مشسوملا لÓخ ءاوشضألا فطخ يذلا ،ينابشسإلا ايشسنلاف ةبهوم ،سسيروت
.يلاحلا

ب.م.يرسسيإا
ةحجان ةقفسص هنأا عيمجلل تبثأا

نÓيملا عم ةزيمم اماقرأا ققحي رصصان نب
اتيكاب هليمز ةداصشإا ىقليو

ةقفر نÓيم ناديم طشسوو يرئازجلا يلودلا رشصان نب ليعامشسإا قلات
هنع تفششك ام بشسح يلاطيلا قÓمعلا عم هل مشسوم لوا يف هيدان

.رشضخلا مجن ماقرأاو تايئاشصحإا سصوشصخب «تروبشس وتوت» ةفيحشص
تاغوارم ةبشسن لجشس دق لانشسرأا جيرخ نا رداشصملا سسفن تركذو

نم دعيو ديج لدعم وهو ةارابملا يف نيتغوارم نم رثكا ىلإا لشصو ةيلاع
،ةدحاو ةارابم يف لدعملا اذه ققحي يذلا ويششتلاكلا يف لئÓقلا نيبعÓلا

ىلإا تلشصو يتلاو  ةحجانلا تÓخدتلا نم ددع ربكا اشضيا لجشس امك
يلوبمأا بعل نا لإا ،مهم مقر وهو ةلباقم لك يف تÓخدت ثÓث لدعم
ةيبلشسلا ةطقنلا هذه نوكتل ةارابم  يف ءارفشص ةقاطب  ىلع لشصحت قبشسألا
بعÓلا اتيكاب سساكول داششأا ،رخآا بناج نم.ءارحشصلا براحمل ةديحولا
مجن رششنو ،رشصان نب ليعامشسا هليمزب نÓيم يدان فوفشصب يليزاربلا
لك عم مهافتأا» :«مارغتشسنلا يف هب سصاخلا يروتشسلا ربع «ابماشسلا»

ةريبك تايناكمإا امهيدل..ناكاهو رشصان نب ةشصاخ طشسولا طخ يبعل
.«كل ءادأا لشضفأا ميدقت ىلع كنادعاشسي

ز .صس
ىسسوم دمحأا يريجينلا ةفÓخل

نييÓم7ـب يلوغيف يرغي يدوعصسلا رصصنلا
هعم دقاعتلل ايونصس وروأا

ةطلغ مجنو ينطولا بختنملا ناديم طشسوو يلوغيف نايفشس لخد
رششاب يذلاو ،يدوعشسلا رشصنلا قيرف تامامتها نمشض يكرتلا يارشس
مشسوملل ابشسحت هعم دقاعتلا لجا نم بعÓلا ليكو عم ايلعف تاشضوافملا
«وشسوشس» نا ةيدوعشسلا ةيفحشصلا ريراقتلا نم ديدعلا تدكاو.لبقملا
قيرفلا ءامد ديدجت نع ثحبي يذلا يدوعشسلا يدانلا ةطخ نمشض لخدي
حوشضو مدع مغر مداقلا مشسوملل اريشضحت ددج موجن عم دقاعتلا لÓخ نم
رشصنلا ةرادإا فدهت امك ،همدع نم يدوعشسلا يرودلا ةدوع لوح ةيؤورلا
دمحا يريجينلا ليحر سضيوعت لجا نم قباشسلا ايشسنلاف مجن عم دقاعتلا ىلإا

ذنم قيرفلل ةفاشضلا ميدقت يف لششف نا دعب ادكؤوم حبشصأا يذلا يشسوم
ةرادإلا لوعتو ،يزيلجنلا يتيشس رتشسيل نم امداق نيمشسوم لبق همودق
رشصمب ايقيرفإا سساكب رشضخلا عم جوتملا ايقيرفإا لطب ءارغإا ىلع ةيدوعشسلا

ام فعشض يا ًايونشس وروأا نويلم7 دودح يف يرهشش بتار سضرعب ايلام
اهنا ودبت يتلاو هتامدخ ىلع لوشصحلل يكرتلا يدانلا يف هيلع لشصحتي
ليشصافتلا سضعب ىقبتو تاشضوافملا نم ةمدقتم لحارم ىلإا تلشصو
يارشس ةطلغ ريهامج سضفرت قايشسلا سسفن يف.ةقفشصلا مامتل ةريغشصلا
ريخلا اذه ناو ةشصاخ ،Óيشصفتو ةلمج قبشسألا ماه تشسيو بعل عيب ةركف
يذلا قيرفلا كر˘ح˘مو «مو˘ب م˘ي˘شسلا» ي˘ف ة˘ي˘شسا˘شسلا ز˘ئا˘كر˘لا د˘حأا ر˘ب˘ت˘ع˘ي
.ميريت حتاف ةليكششت يف ةريبكلا هتيمهل هنع ءانغتشسلا ليحتشسي

ز.صس
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ايئاقلت ددمت ناوج يف يهتنت يتلا نيبردملاو نيبعÓلا دوقع

فيصصلا وتاكÒم ىلع ةلماصش تاÒيغت ءارجإ’ هجتت «افيفلا»

ةباسصإلا صصيخسشت ‘ أاطخ ببسسب

ليحرلا ىلع رصصيو سضيبأ’ا مصسوŸا ةيلوؤوصسم Ëاهنفوه ءابطأا لمحي ليصضوفلب

همسضل وروأا نويلم52 ميدقتل دعتسسم رتسسيل

«بيصش نيبماصشلا» يف غوارم لصضفأا ثلاث ةمحر نب
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مدقلا ةركل يلودلا داحتلا سسردي
ي˘نا˘ي˘ج ير˘شسيو˘شسلا ةدا˘ي˘ق˘ب «ا˘ف˘ي˘ف˘لا»
داجيإل ،ةريثك تارييغت ءارجإا ونيتنافنإا
م˘شسو˘م˘لا ءا˘ه˘نإل ى˘ل˘ث˘م˘˘لا ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا
،مدا˘ق˘لا م˘شسو˘م˘لا قÓ˘ط˘˘ناو ،يرا˘˘ج˘˘لا
،ةيملاعلا تايرودلا لك فقوت ببشسب

«ا˘˘نورو˘˘ك» سسور˘˘˘ي˘˘˘ف ي˘˘˘ششف˘˘˘ت ءار˘˘˘ج
.دجتشسملا

نأا ،سسمأا ةيمÓعإا ريراقت تفششكو
يف عامتجا دقع ددشصب ةيلودلا ةئيهلا
ل˘جأا ن˘م ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ع˘ي˘˘با˘˘شسألا
نيبردملاو نيبعÓلا دوقع نع ثيدحلا
فاشضأاو ،مداقلا ناوج رهشش يهتنت يتلا
ه˘ج˘ت˘ت دو˘ق˘ع˘لا ل˘ك نأا رد˘˘شصم˘˘لا تاذ
عشضو يدافتل ةيئاقلت ة˘ق˘ير˘ط˘ب دد˘م˘ت˘ل
ةياهن لبق ،ةئيشس ةيعشضو يف قرفلا
.يراجلا مشسوملا

ل ةيعشضو يف ةيدنألا ديدع دجاوتتو
يداو˘ن˘لا لا˘ح و˘ه ا˘م˘ك ،ا˘ه˘ي˘ل˘ع د˘شسح˘˘ت
نيبعÓلا نم اددع كلمت يتلا ةيرئازجلا
هذه ذاختا مدع لاح يفو دقعلا ةياهن يف
نود اهشسفن دجتشس قرفلا نإاف ،ةوطخلا
داحتلا لعج يذلا رمألا ،اهيبعل زربأا
يف بشصي يذلا رارقلا اذه ذختي يلودلا

اهقوقح ىلع ظفاحيو قرفلا ةحلشصم
يذلا «انوروك» سسوريف يششفت لظ يف

.ملاعلا يف ءيشش لك فقوأا
دعب قلطني فيسصلا وتاكريم

دلب لك يف ةلوطبلا ةياهن
مداقلا ربمسسيد13ـلا يف يهتنيو

تلا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا قو˘˘شس سصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘˘فو
ي˘لود˘لا دا˘ح˘تلا نإا˘ف مدا˘ق˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘˘شصلا
لمعلل ،ىلثملا ةغيشصلا داجيإا ىلع لمعي
مشض نامشض ن˘م يداو˘ن˘لا ن˘ي˘كم˘تو ا˘ه˘ب

اشصوشصخ ةمداق˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ،ن˘ي˘ب˘عل
نهورم تلوطبلا فانئتشسا خيرات نأاو

حات˘جا يذ˘لا سسور˘ي˘ف˘لا ى˘ل˘ع ءا˘شضق˘لا˘ب
.ملاعلا

و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م نأا رد˘˘شصم˘˘لا تاذ لا˘˘˘قو
نم دحاو مو˘ي د˘ع˘ب ق˘ل˘ط˘ن˘ي˘شس ف˘ي˘شصلا
ةلوطبلا نم ةيقبتملا تا˘يرا˘ب˘م˘لا ما˘م˘تإا
ادد˘ح˘م نو˘كي ن˘ل ه˘ي˘ل˘عو ،د˘ل˘ب ل˘ك ي˘ف
لادشسإا خيرات نأا نيح يف نيعم خيراتب
نوكيشس تÓيوحتلا قوشس ىلع راتشسلا
ادد˘ح˘م سسي˘ل يأا ر˘ب˘˘م˘˘شسيد13ـلا ي˘˘ف
،0202 ناوج رهشش نم حتافلا خيراتب

.مشسوم لك يف ،ةداعلا هيلع ترج امك

يلودلا بعÓلا ،ليشضوفلب قاحشسإا سضفر
،يناملألا مياهن˘فو˘ه يدا˘ن م˘جا˘ه˘م ير˘ئاز˘ج˘لا
يبطلا أاطخلا دعب ،يناملألا يدانلا يف ءاقبلا
ىتح بعÓملا نع هداعتبا يف ببشست يذلا
بعل ءارجا ةيفلخ ىلع ،يلاحلا مشسوملا ةياهن
ىلع ة˘ي˘حار˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل ،ق˘با˘شسلا ر˘ت˘نلا يدا˘ن
لÓ˘خ ع˘شضخ˘ي˘ل ي˘ب˘ي˘ل˘شصلا طا˘بر˘لا ىو˘ت˘شسم
.ليهأاتلا ةداعا ةلحرمل نهارلا تقولا

لو˘ب˘˘شسو˘˘ف» ي˘˘نا˘˘م˘˘لألا ع˘˘قو˘˘م˘˘لا ف˘˘ششكو
نويل كيبملوأا ةشسردم جيرخ نأا «زريفشسنارت
يدا˘ن˘لا ع˘م ة˘ل˘شصاو˘م˘˘لا سضفر˘˘ي ،ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا
م˘ل ه˘نا ا˘م˘ب ،ل˘ي˘حر˘لا ى˘ل˘ع ر˘شصيو ،ي˘نا˘م˘لألا
قيرفلا ءابطأا اهب لماعت يتلا ةقيرطلا مشضهي
مشسوملا ةياه˘ن سصي˘خ˘ششت˘لا˘ب اوأا˘ط˘خأا ن˘يذ˘لاو
،بعÓملل ةدوعلاب هل اوحمشس ثيح ،يشضاملا

ةباشصإا قيمعت يف تمهشسأا يتلا ةوطخلا يهو

يذلا ينطولا بختنملا بعل لمحو.بعÓلا
وأا نيشسوق باق ناكو ةيهاز ةرتف سشيعي ناك
لبق ين˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا با˘ب قر˘ط ن˘م ى˘ندأا
ىوتشسم ىلع ةر˘ي˘ط˘خ˘لا ة˘با˘شصإÓ˘ل سضر˘ع˘ت˘لا
ع˘ي˘ي˘شضت ة˘ي˘لوؤو˘شسم ق˘ير˘ف˘لا ءا˘ب˘˘طأا ة˘˘ب˘˘كر˘˘لا
اميشسل ،يوركلا هراوششم نم يلاحلا مشسوملا

يشضاملا فيشصلا يف ةيلمعلا ىرجأا ول هنأاو
لكششب هقيرف ع˘م ي˘ف˘نا˘ج ر˘ه˘شش ذ˘ن˘م كرا˘ششل

ل˘ع˘ج سصي˘خ˘ششت˘لا ي˘ف أا˘ط˘˘خ˘˘لا ن˘˘كل ،يدا˘˘ع
امراب يدانل قباشسلا بشصانملا ددعتملا بعÓلا
.اشضيبأا امشسوم يشضقي يلاطيلا

ةارابم04 هديشصر يف ليشضوفلب كلميو
يف هعم هدقاعت ي˘ه˘ت˘ن˘ي يذ˘لا م˘يا˘ه˘ن˘فو˘ه ع˘م
نيب ا˘م ا˘فد˘ه32 ي˘ف ا˘ه˘لÓ˘خ م˘ه˘شسأا ،2202
.ليجشستو ةعانشص

ب.م.يرسسيإا

حا˘ن˘جو ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا  د˘ي˘ع˘˘شس ق˘˘ق˘˘ح
نشسحأل ثلاثلا زكرملا يزيلجنلا دروفتنيرب
،ةيزيلجنلا يلولا ةجردلا يرود يف غوارم
ةلباقم لك يف4.3 لدعم ىلع لشصحت يذلا

.ةريخلا تايئاشصحإلا بشسح
سساكول نم لك دعب اثلاث ةمحر نب ءاجو

دليفشسردوه يبكايد مدآاو غنيدير بعل يوب
ى˘ل˘ع Ó˘شصح˘ت نأا د˘ع˘ب لولا ز˘كر˘م˘لا˘ف نوا˘ت
اميف ،ةارابم لك يف ةحجان ةغوارم8.3 لدعم
سشي˘مور˘ب˘ت˘ي˘˘شسو بعل زدراودا ي˘˘ل˘˘ي˘˘ك ى˘˘تأا
7.3 لدعم  ىلع هلشصحت دعب ايناث نويبلا

.ءاقل لك يف ةحجان ةغوارم
امشسوم مدقي قباشسلا سسين حانج نا ريكذتلل

،«بيشش نيبماششلا» ةقباشسم يف عئار نم رثكأا
تاريرمت8 مدقو فادها01 ىلع مشصب نيا

اهيف كرا˘شش ي˘ت˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا لÓ˘خ ة˘م˘شسا˘ح
.تاقباشسملا عيمج يف هيدان ةقفر
دقاعتلل وروأا نويلم52 دسصري رتسسيل

رسضخلا مجن عم
يرئازجلا يلودلا ةمحر نب ديعشس برتقي

ىلإا لاقتنإلا نم يزيلجنلا دروفتنيرب مجنو

نا دعب ،لبقملا مشسوملا غيلرميريبلا ةيدنا دحا
نم ديدع˘لا ها˘ب˘ت˘نا م˘شسو˘م˘لا اذ˘ه ه˘ق˘لأا˘ت بذ˘ج
لÓخ هم˘شض ي˘ف ا˘ه˘ت˘ب˘غر تد˘با ي˘ت˘لا قر˘ف˘لا
.مداقلا يفيشصلا وتاكريملا

يدان نم بيرق اعيبر42 بحاشص نا ودبيو
رتشسيل» عقوم رششن ام بشسح يتيشس رتشسيل
بردم  زرجدور نا فششك يذلا ،«يروكريم
دق ام قباشسلا سسين بعÓب ادج بجعم بلاعثلا
يمشسر سضرع ميدقت ىلإا رتشسيل ةرادإاب عفدي
،ةلبقملا ةليلقلا عيباشسألا نوشضغ يف هيدانل
ي˘ف د˘يد˘ج˘لا زر˘ح˘م ة˘ف˘ي˘ل˘خ ه˘نأا ير˘˘ي يذ˘˘لاو
يف «سسشسكوفلا» ةبغر ىلإا ةفاشضلاب ،يدانلا
اريشضحت ةيعون تامادقتشساب ةليكششتلا ميعدت
نم بيرق رتشسيل ناو ةشصاخ مداقلا مشسوملل
˘ما˘ع˘لا ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود ي˘ف ة˘˘كرا˘˘ششم˘˘لا
.لبقملا

˘˘ما˘˘ه تشسو يدا˘˘ن ل˘˘خد ر˘˘˘خا بنا˘˘˘ج ن˘˘˘مو
بخ˘ت˘ن˘م˘لا حا˘ن˘ج م˘شضل قا˘ب˘شسلا يز˘ي˘ل˘ج˘˘نلا
ةرادإا تدكا نيأا ل˘ب˘ق˘م˘لا ف˘ي˘شصلا ير˘ئاز˘ج˘لا
52 نويلم هتميق ام عفدل ةدعتشسم اهنا يدانلا
.دروفتنيرب مجن عم دقاعتلل وروأا
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لمعت ›وبان ةرادإا
دقع خصسف ىلع
يصضاÎلاب مÓغ

ي˘لو˘با˘ن يدا˘ن ةرادإا ل˘م˘ع˘ت
يزو˘ف مÓ˘غ ع˘˘م لو˘˘شصو˘˘ل˘˘ل
،ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘˘لا بعÓ˘˘لا
هدقع خشسفل قافتا ةيشضرأا ىلإا
.مداقلا فيشصلا يف يشضارتلاب

ةي˘مÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘ششكو
بونجلا يدان ةرادإا نأا ةيلاطيا
دقع خشسفل ىعشست يلاطيإلا
ةر˘˘˘جألا ر˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘˘تو بعÓ˘˘˘˘لا
لشصحي يتلا ةيلاعلا ةيرهششلا

يف اهرامثتشسا لجأا نم اهيلع
ى˘ل˘ع ةردا˘ق ةد˘يد˘ج ة˘˘ق˘˘ف˘˘شص
يترا˘ب˘لا» ـل ة˘فا˘شضإلا م˘يد˘ق˘ت
.«يبون

سضرف نم مÓغ نكمتي ملو
يدا˘ن ة˘˘ل˘˘ي˘˘كششت ي˘˘ف ه˘˘شسف˘˘ن
ة˘با˘˘شصإلا بب˘˘شسب ،بو˘˘ن˘˘ج˘˘لا
ىوتشسم ىلع اهل سضرعت يتلا
ةباشصإا اهدعبو نيترم ةبكرلا

ط˘ط˘خ ن˘ع ه˘تد˘ع˘بأا ة˘ي˘ل˘شضع
ي˘تو˘ل˘ي˘ششنأا و˘لرا˘ك برد˘م˘˘لا
ورانيج هنطاوم هفلخي نأا لبق
ن˘م مÓ˘غ ي˘نا˘ع˘ي˘ل ،وزو˘˘تا˘˘غ
ةباشصإلا ببشسب علاطلا ءوشس
ف˘قو˘ت ا˘هد˘ع˘˘بو ة˘˘ي˘˘ل˘˘شضع˘˘لا
سسور˘ي˘ف ي˘ششف˘ت˘ل ة˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا
.«انوروك»

نأا ر˘˘شصم˘˘˘لا تاذ فا˘˘˘شضأاو
سسيئرلا ةدا˘ي˘ق˘ب ي˘لو˘با˘ن ةرادإا
ى˘ل˘ع تل˘م˘ع سسي˘ت˘˘نرو˘˘ل يد
ي˘˘˘ف بعÓ˘˘˘لا د˘˘˘ق˘˘˘˘ع خ˘˘˘˘شسف
ي˘شضا˘م˘لا ءا˘ت˘ششلا و˘تا˘كر˘˘ي˘˘م
لاجملا حشسفو هنم سصلختلل
نأا لإا ،د˘˘يد˘˘ج بعل بل˘˘˘ج˘˘˘ل
ينطولا بختنملا رشسيأا ريهز
دد˘ششو سضور˘ع˘˘لا ل˘˘ك سضفر
ةداعتشساو يدحتلا عفر ىلع
.قيرفلا سسفن عم هاوتشسم
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ةركشسب داحتا قاششع بلاط
ةرور˘˘˘˘شضب ق˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا ةرادإا
رو˘˘مأا ط˘˘ب˘˘شض ي˘˘˘ف عار˘˘˘شسإلا
ناو ةشصاخ ةي˘ن˘ف˘لا ة˘شضرا˘ع˘لا

دق دعوم» ليرفا عبارلا دعوم
ءو˘شضلا ءا˘ط˘˘عإا ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘ي
ى˘˘˘˘لا ةدو˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل ر˘˘˘˘˘شضخألا
رثكاف رثكا برتقي «تابيردتلا

يف نوقبي نوبعÓلاف يلاتلابو
برد˘˘م ى˘˘لا ة˘˘˘شسا˘˘˘م ة˘˘˘جا˘˘˘ح
ةلوزقو˘ب ناو ة˘شصا˘خ ي˘م˘شسر
سضعب بشسح رداق ريغ ىقبي
ةدا˘ي˘ق ى˘ل˘ع ق˘ير˘ف˘لا ي˘بر˘˘ق˘˘م
ءا˘ق˘ب˘˘لا نا˘˘م˘˘شض ى˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا
تا˘يو˘ت˘˘شسم˘˘لا ى˘˘لا ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب
يشسلا ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف ة˘مد˘ق˘م˘لا
.ةريخألا يشس سسا

ةرورسضب مهبلاطم اوددج
نم نوعلا دي Ëدقت

قيرفلل تاطلسسلا
راشصنألا تابلط فقوتت ملو

ل˘˘ح دا˘˘ج˘˘˘يإا ةرور˘˘˘شض ى˘˘˘ل˘˘˘ع
اوهجو لب ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘شضرا˘ع˘ل˘ل

ةيلح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسل˘ل م˘ه˘ب˘ل˘ط
لا˘˘م˘˘˘لا لا˘˘˘جرو ة˘˘˘ي˘˘˘ئلو˘˘˘لاو
ةرورشضب ةنيد˘م˘لا˘ب لا˘م˘عألاو
مهقيرف ذاقنإل لجاعلا لخدتلا

ن˘م جور˘خ˘لا ن˘م ه˘˘ن˘˘ي˘˘كم˘˘تو
يتلا ةقنا˘خ˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘مزألا
ةناعإا ر˘خأا˘ت ل˘ظ ي˘ف ا˘ه˘ششي˘ع˘ي

51ـب ةرد˘˘ق˘˘م˘˘لا كار˘˘طا˘˘نو˘˘شس
اور˘˘كن˘˘˘ت˘˘˘شسا ثي˘˘˘ح را˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م
ي˘ت˘لا ة˘˘ب˘˘ع˘˘شصلا ة˘˘ي˘˘ع˘˘شضو˘˘لا
يتلاو نابيزلا لثم˘م ا˘ه˘ششي˘ع˘ي
جئات˘ن˘لا ى˘ل˘ع ا˘ه˘لÓ˘ظ˘ب تق˘لأا

دجاوتي داح˘تلا تل˘ع˘ج ي˘ت˘لاو
. ةرخؤوملا يثÓث نمشض

صشامر ماسشه

ةينفلا ةصضراعلا ديدج نورظتني راصصنأ’ا

ةركسسب دا–ا

اريحم تاب يوانكل ـل افلخ ديدج بردم نييعت مدع

فيطسس قافو

جر˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘م˘˘˘˘كح˘˘˘˘˘م تشضفا
ةبوقع سضرف ىلإا جيريرعوب
ى˘ل˘ع اذ˘فا˘ن ا˘شسب˘ح ن˘˘ير˘˘ه˘˘شش
بق˘ع ف˘ي˘ط˘شس قا˘فو را˘˘شصنا
ي˘ف توا02 بع˘ل˘م ثاد˘حا
ةبوقعلا يهو جربلا يلها ءاقل
ىلع مه˘شسلا˘ك تط˘ق˘شس ي˘ت˘لا
نا ركذي يدانلا يبحمو بولق

ةمهت سضرف قيقحتلا يشضاق
نملا ل˘م˘ع ى˘ل˘ع سشيو˘ششت˘لا
ةشصرفلا هحنم مدعو ينطولا

ىلع هطاششن ةشسرامم لجا نم
ببشس يذلا رملا هجو لمكا

جراخ هب˘شسح ثاد˘حلا د˘يد˘ع
ي˘شضا˘ق˘لا نا ر˘كذ˘ي بع˘ل˘˘م˘˘لا

با˘ب˘ششلا ر˘˘يد˘˘م بل˘˘ط سضفر

رئاشسخ سضيوع˘ت˘ب ة˘شضا˘ير˘لاو
.بعلملا

رثكأل ةجاحب ةرادإلا
ءاهنإل رايلم02 نم

ةوقب مسسوملا
ةرادإا تلمع ىرخأا ةهج نم

داد˘عا ى˘ل˘ع ف˘˘ي˘˘ط˘˘شس قا˘˘فو
ةياهن ةياغ ىلا ةيلام ةلشصوح
ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘˘ملا م˘˘شسو˘˘م˘˘لا
عمج ةرورشض دكؤوت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

رايلم52 ىلا02 هتميق ام
ةلحرملل نشسح رييشست لجا نم
روجأا لمششتشس يتلاو ةمداقلا

اذكو نيبعÓ˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘شسمو
ناو ة˘شصا˘خ ة˘شصا˘خ˘لا ح˘ن˘م˘لا
قافولا ةدوعو جئاتنلا نشسحت
ةرادإلا ل˘˘ع˘˘ج ار˘˘خؤو˘˘م ةو˘˘ق˘˘ب
نوري˘غ˘ي ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ة˘ي˘ع˘م˘بو
01 ديدحت مت ثيح حنملا ملشس
02و را˘يد˘˘لا ل˘˘خاد ن˘˘ي˘˘يÓ˘˘م
. اهجراخ

صشامر ماسشه

يفياطصسلا عراصشلاو ارصصانم92 قح يف ناذفان نارهصش
نخاصس حيفصص ىلع

ةيعمج باعلا عناشص رامع يشس ورتشسياملا عم ثيدح انل ناك
لجا نم اهعشسو يف ام لك لمعت ةليكششتلا نا دكا ثيح ةليلم نيع
ناو ةشصاخ ةلبقملا ةرتفلا يف ةيباجيإلا جئاتنلا ديدع ليشصحت
ىلع رشصي يذلا ينفلا مقاطلا بلطم قفو ريشست تاريشضحتلا

ىلا ةدوعلل ابشسحت ةمروفلا يف امئاد دجاوتلل دجب لمعلا ةرورشض
حمطي يدانلا نوك يف بشصت تايطعملا لك ناو ةشصاخ ةشسفانملا
. ةمدقملا ةبكوك يف قيرفلا عشضت يتلا جئاتنلا نامشض نم ديزملل

ديقتلل يرئاز÷ا بعسشلاو ةليلم Úع ناكسس اعد
ةحسصلا ةيريدم تاميلعتب

بعششلا اذكو ةليلم نيع ناكشس لمعي نا يف بعÓلا لمأايو اذه
يف ةحشصلا ةيريدمو ءابطألا تاميلعتب ديقتلا ىلع يرئازجلا
سسوريف ناو اميشسل جورخلا يدافتو تويبلا مازتلاب كلذو رئازجلا
ارطخ لكششي ىحشضاو رئازجلا تايلو لك يف ىششفت » انوروك »
هيجوتل ىعشسي هلعج يذلا فوختلا وهو نينطاوملا ىلع اريبك
تاميلعتلاب ديقتلا ةرورشضب عيمجلا هيف بلاط ويديف ربع هتلاشسر
.جورخلا يدافتو

صشامر ماسشه

ةليلم Úع ةيعمج

نأا دكؤويو هئÓمز لمع نمثي رامع يصس
ةديج ةمروف ‘ دجاوتي لكلا

رثأاتم دج ناك يذلاو وطي ميشسن بعÓلا عم انل ثيدح يف
اريثك تفشسأات» : لاق ثيح ثÓث ىلا تايفولا ددع لوشصول
دعب ةشصاخ ةنيطنشسق ناكشس اهي˘ل˘ع د˘جاو˘ت˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘ع˘شضو˘ل˘ل
تقولا ناح هنا دقتعا ثÓث ىلا ةنيدملاب تايفولا ةلاح لوشصو
ءابطألا حئاشصنب ديقتلاو مهتويب مازتلا ةنيطنشسق ناكشس لكل
نذإاب ةيهتنم رومألا لك نوكتشس اهدعب هللا ءاشش نا عوبشسأاف
ربت˘ع˘ي يذ˘لا ق˘ير˘ف˘لا ةدو˘ع نو˘كت ا˘هد˘ع˘بو ل˘جو ز˘ع ى˘لو˘م˘لا
ىعشسنشس يتلاو ةشسفانملا وج ىلا ةنيدملا هذهل لوألا سسفنتملا

.مويدوبلل لوشصولا ىلا اهلÓخ نم
صشامر ماسشه

يف هنأا ةديلبلا داحتا قيرفل ديدجلا بردملا نايفشس ةمششن دكأا
دجاوتيو ،«انوروك» سسوريفب باشصم هنأا دكأات امدعب ،ةديج لاح
يذلا سسويرفلا نم جÓعلا يقلتل راطقلا ىفششتشسم يف ةمششن
تاح˘ير˘شصت ي˘ف ة˘م˘ششن لا˘قو.ى˘شضم تقو ي˘˘ف ه˘˘ل سضر˘˘ع˘˘ت

،كلذك يتلئاعو ،ةديج لاح يف نآلا انأا هلل دمحلا »:ةيفحشص
مهتحلشصم لجأا ن˘م م˘ه˘لزا˘ن˘م ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لا ع˘ي˘م˘ج˘لا ن˘م بل˘طأا

ةيبلشسلا رومألا رششن نع اوفقوت»:فاشضأاو ،«اعيمج انتحلشصمو
ىفششتشسم ىلع نيمئاقلا ركششأاو ،نيريثكلا ىلع رثؤوت دق يتلا
نم لك ركششأا ،هب نوموقي يذلا ريبكلا لمعلا ىلع راطقلا

.«ءاعدلا نم اورثكأاو ،يتنحم يف يندناشسو يعم فقو
ب.م.يرسسيإا

ةنيطنسسق بابسش

ةديلبلا دا–إا

مازتلا ةنيطنصسق ينطاومو رفانصسلا ىلع » : وطي
« ىصضرŸا عم كاكتح’ا يدافتو مهتويب

راطقلا ىفسشتسسم ‘ ءابطألا هب موقي يذلا Òبكلا لمعلاب داسشأا
عيم÷ا نم بلطأاو ةديج لاح ‘ انأا : ةمصشن

انتحلصصŸ مهلزانم ‘ ءاقبلا

ةيدولوم قيرفل ماعلا ريدملا ،ينازولا فيرشش رهاط يشس ادب
،بيرقلا لبقتشسملا يف يدانلا عاشضوأا نشسحتب Óئافتم ،نارهو
هتاقفن ةيطغتو قيرفلا ليومتب «كوربيه» ةكرشش مامتها دعب
ذنم انيناع» :ةيفحشص تاحيرشصت يف ينازولا حشضوأاو ،ةيلاملا
،جارفنÓل هجتت عاشضوألاو ةقناخ ةيلام ةمزأاب مشسوملا ةيادب
»:عباتو ،«يدانلا ليومتب ةمتهملا تاشسشسؤوملا كرحت لشضفب
مغر ،قيرفلا لبقتشسمب نيلئافتم انلعجي كوربيه ةكرشش مودق
نم تيبلا بيترت فدهتشسنو تقولا نم ريثكلا انعيشض اننأا

يلوؤوشسم مامتها نأاششب ادبأا كشش انيدل نكي مل» :متخو ،«ديدج
ىلإا اهقيرط فرعتشس ةمزألا ،يدانلا لكاششم ءاهنإاب كوربيه
تاشصنم ىلإا ابيرق ةيدولوملا ةدوعب مكدعنو ،ابيرق جارفنلا
.«جيوتتلا

ب.م.يرسسيإا

نارهو ةيدولوم
جارفنÓل هجتت عاسضوألا نأا دكأا

انلعجي «كوÈيه» ةكرصش مودق :Êازولا
ةداعإ’ فدهنو لبقتصسŸاب Úلئافتم

جيوتتلا ةصصنم ¤إا ةيدولوŸا

تاÒصضحتلا ىلع فوقولل يريزد عم لصصاوتي يدامح نب
يدامح نب سسيئرلا لشصاوي

قيرفلا بردم عم ماتلا هلشصاوت
امئاد ىعشسي ثيح يريزد لÓب
تا˘ب˘يرد˘ت˘لا د˘يد˘ج ة˘˘فر˘˘ع˘˘م˘˘ل
ءاقفر اهب مو˘ق˘ي ي˘ت˘لا ة˘يدر˘ف˘لا

كرد˘ي ه˘ناو ة˘شصا˘خ ط˘ي˘ن˘˘ح˘˘ج
ي˘˘ف ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا ة˘˘ب˘˘˘غر ىد˘˘˘م
ليشصحتل Óب˘ق˘ت˘شسم دا˘ه˘ت˘جلا
اذكو ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا سسأا˘ك بق˘ل

ام وهو ةيحيراب ءاقبلا نامشض
ةيباجيإا تاميلعت ىقلتي هلعج
نم زجنملا لمعلا سصوشصخب

ىعشست ي˘ت˘لاو ة˘ب˘ي˘ت˘كلا فر˘ط
فلتخم ق˘ي˘ب˘ط˘تو مار˘ت˘حا ى˘لا
ا˘ه˘ب بلا˘ط ي˘ت˘لا تا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا
. ينفلا مقاطلا

ةسسفانŸا فانئتسسا ىنمتت ةرادإلا
نع يلهلا ةرادإا تربعو اذه

طا˘ششن ةدو˘ع ي˘ف ا˘ه˘تا˘˘ي˘˘ن˘˘م˘˘ت
نÓعإلا نود ديدج نم ةلوطبلا

را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ءا˘شضي˘ب ة˘ن˘شس ن˘ع
عفرل يئاهنلا خ˘يرا˘ت˘لا د˘يد˘ح˘ت
تآاششنملا لÓغتشسا نع رظحلا
ى˘˘ن˘˘شست˘˘ي ى˘˘ت˘˘ح ة˘˘ي˘˘شضا˘˘ير˘˘لا
ىلإا ديدج نم ةدوعلا ةليكششتلل
عيمجلا ناو ةشصاخ تابيردتلا
ةايحلا ةدوع رظتني جربلا يف
ةر˘كلا ي˘ف ا˘هد˘ه˘ع ق˘با˘شس ى˘لا
ةرادإلا نا ر˘˘كذ˘˘ي ة˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘˘لا
ديدمت رارق اريثك تنشسحتشسا

ل˘ي˘جأا˘ت ع˘م ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا دو˘˘ق˘˘ع
ن˘˘ي˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا رو˘˘˘جأا د˘˘˘يد˘˘˘شست

يف ةددمملا رهششأÓل اهريخأاتو
 .ةلوطبلا
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جÈلا يلهأا

رئاز÷ا ةيدولوم

دقع خصسفي سساŸأا
Êور ÊوÒماكلا
رئازجلا ةيدولوم قيرف خشسف

ينور ينوريماكلا هبعل دقع
ديم˘ع˘لا ن˘م را˘ع˘م˘لا ياو˘كناو
.ةليلم نيع ةيعمج قيرف ىلإا

سسام˘لأا ر˘شصا˘ن˘لا د˘ب˘ع رر˘قو
ةيدولوم ةرادإا سسلجم سسيئر
بعÓ˘لا د˘ق˘ع خ˘شسف ،ر˘ئاز˘ج˘˘لا
عم ملقأاتلا نم نكمتي مل يذلا
ةيشضاملا ةرتفلا يف ةيدولوملا
ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل ه˘ترا˘عإا م˘ت˘ت˘˘ل
ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘مزألا نأا لإا ،ة˘ل˘ي˘ل˘م
با˘˘ح˘˘شصأا˘˘ب ف˘˘شصع˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا
،ر˘م˘حألاو ر˘شضخألا ن˘ي˘˘نو˘˘ل˘˘لا
ي˘˘ف عور˘˘ششل˘˘ل ةرادإلا تع˘˘˘فد
.روجألا سضيفخت ىلع لمعلا

ة˘˘يدو˘˘لو˘˘˘م ةرادإا تق˘˘˘ف˘˘˘تاو
ةر˘جألا د˘يد˘شست ى˘ل˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا
ينوريماكلا اهبعÓل ةيرهششلا
ةمزألا نأا لا ،ىشضم تقو يف
هتلع˘ج يدا˘ن˘لا ا˘ه˘ب ر˘م˘ي ي˘ت˘لا
يذلا رمألا ،دقعلا خشسف ررقي
ي˘ف ل˘خد˘ي ق˘ير˘ف˘لا ل˘ع˘ج˘ي˘شس
بعÓ˘˘لا ع˘˘˘م ،ةد˘˘˘يد˘˘˘ج ة˘˘˘مزأا
ءوجللاب دده يذلا ينوريماكلا
مدقلا ةركل يلودلا داحتلا ىلإا
لماك ىلع لوشصحلل ،«افيف»
ةرملا هذه تشسيلو.هتاقحتشسم
ا˘ه˘ي˘˘ف ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ى˘˘لوألا

لكاششم نم رئازجلا ةيدولوم
دقع خشسف دعب ،ةيادبلا تناكف
درا˘نر˘ي˘ب ي˘شسنر˘ف˘لا برد˘˘م˘˘لا

ر˘˘ب˘˘م˘˘شسيد ر˘˘˘ه˘˘˘شش ي˘˘˘نوزا˘˘˘ك
أا˘ج˘ل˘ي ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م ،ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا
هذ˘ه رود˘لا ي˘تأا˘ي˘ل «ا˘ف˘ي˘ف˘˘لا»ـل
م˘جا˘ه˘م˘لا ي˘نور ى˘ل˘ع ةر˘˘م˘˘لا
دكؤوي يذلا رمألا ينوريماكلا
ن˘م ن˘كم˘˘ت˘˘ي ن˘˘ل ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا نأا
امهم ل˘كا˘ششم˘لا ن˘ع دا˘ع˘ت˘بلا

خ˘˘شسف نأاو ا˘˘شصو˘˘شصخ ،ثد˘˘ح
ن˘˘˘˘كي م˘˘˘˘ل بعÓ˘˘˘˘لا د˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ع
بعاتم نم ديزي ام يشضارتلاب
مشسوملا ءاهنإل يعاشسلا ديمعلا
.بقلب يلاحلا

ب.م.يرسسيإا



ةــــنصصرق

ةحصصلا ةيريدم ةمدخ ‘ يحايصسلا هبكرم عصضي Âاغتصسم دادو
ةر˘ي˘ب˘كلا ة˘مزألا ل˘ظ ي˘ف

ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ا˘˘ه˘˘فر˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘˘لا
يششفت ةيفلخ ىلع ،ملاعلاو
«ا˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘˘ك» سسور˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ف
يدان ةرادإا تررق ،دجتشسملا

ع˘˘شضو  ،م˘˘˘نا˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘شسم دادو
ع˘قاو˘لا ي˘حا˘ي˘شسلا ا˘ه˘ب˘كر˘م
تحت ،«تÓباشص» ةق˘ط˘ن˘م˘ب
ة˘ح˘شصلا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م فر˘˘شصت

ا˘˘˘م اذإا ي˘˘˘ح˘˘˘شص ر˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘˘ك
هذ˘˘˘ه ،ةرور˘˘˘˘شضلا تشضت˘˘˘˘قا
يف يتأات ةينماشضتلا ةجرخلا
دÓ˘˘ب˘˘لا ه˘˘ششي˘˘ع˘˘ت ا˘˘˘م را˘˘˘طإا

ة˘ه˘جو˘م ا˘˘شضيأا ة˘˘لا˘˘شسر˘˘كو
.نطولا ءاجرأا ةفاك يف انناوخإاو اندÓب عم دحاو لجرك فوقولا ةيمهأاب ةيشضايرلا ةرشسأÓل

ايصسنلاف اتن’اتأا ةرز‹
و˘˘ه ةرز˘˘˘ج˘˘˘م

يق˘ي˘ق˘ح˘لا ف˘شصو˘لا
ه˘˘ي˘˘ف تب˘˘ب˘˘شست ا˘˘م˘˘ل
نمث˘لا با˘هذ ةارا˘ب˘م
يرود ن˘˘م ي˘˘ئا˘˘ه˘˘˘ن
ن˘ي˘ب ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا
ا˘ي˘شسن˘لا˘فو ا˘˘ت˘˘نلا˘˘تأا
ي˘ت˘لاو ،ا˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘شسا˘˘ب
راششتنا يف تمهاشس
ي˘˘ف ا˘˘نورو˘˘˘ك ءا˘˘˘بو
ريطخ لكششب دÓبلا
ل˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘˘نا نا د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب
ن˘˘˘˘م سسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا
رثكا كÓهو ةيحشص ةثراك ثودح يف ببشست ام ،نابشسإلا مهئارظن ىلإا نييلاطيلا نيعجششملا

ول ةثراكلا بنجت نكمملا نم ناكو ،ديدجلا انوروك سسوريفب مهتباشصا ءارج سصخشش005 نم
.ركبم تقو يف ةيوركلا تاشسفانملا ءاغلإا مت

ءاŸاو زبÿا»
«امصسلاف سسارلاو

يرئازجلا ي˘لود˘لا نود˘ب˘ع لا˘م˘ج ى˘ق˘ل˘ت
نا˘مد˘ير˘ف سسÓ˘غود ن˘م ةدا˘ششلا  ق˘با˘˘شسلا
تشسيرو˘ف ما˘غ˘ن˘تو˘˘ن˘˘ل ق˘˘ب˘˘شسلا برد˘˘م˘˘لا
،عاجششلا لجرلاب هفشصو يذلاو يزيلجنلا
ي˘ف ة˘كرا˘ششم˘لا مد˘ع د˘ع˘ب ه˘ف˘قو˘م بب˘˘شسب
هنم ءازهتشسلاب بردملا موقيل تايرابملا

هنا لوقو هئÓمز ىلإا باهذلا هنم بلطو
بعÓلا بهذيل قيرفلا يف بعل نشسحا
ام اذهو نيبعÓلا طشسو اهلوقيو يرئازجلا
ريدقتلاو مارتحلا ىقلي هلعجو هبردم لهذا

ى˘ل˘ع ا˘ف˘شسأا˘ت˘م ،يز˘ي˘ل˘ج˘نلا برد˘م˘لا ن˘˘م
ا˘ه˘ن˘ي˘ح نا˘نو˘ي˘ل˘ل  ر˘شضخ˘لا بعل ةردا˘˘غ˘˘م
.ةديدج ةيفارتحا ةبرجت سضوخل

لطب ’ كاخأا مغرم

بعÓ˘لا و˘ط˘ي ن˘ب د˘م˘˘ح˘˘م ن˘˘كم˘˘ت˘˘ي م˘˘ل
ةر˘كو˘˘لا يدا˘˘ن ي˘˘ف ط˘˘ششا˘˘ن˘˘لا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
يذلا يحشصلا رجحلا عم ملقأاتلا ،يرطقلا
ىلع دوعتي مل هنأا احشضوم ،رطق يف هششيعي
لاقو ،لزنملا يف ة˘ل˘يو˘ط ةر˘ت˘ف˘ل سسو˘ل˘ج˘لا
يف ثوكملا ىلع دوعتأا مل »:ددشصلا اذهب
اذه يششفت عم نكلو ،ةليوط ةرتفل تيبلا
،انتايحب قلعتي رمألا نأا امبو ،ريطخلا ءابولا
،ةيئاقولا تاءارجإلاو حئاشصنلا عابتا انيلعف

مل اذه نكلو تيبلا يف ثكمأا يننأا حيحشص
يئÓمزو يتلئاع عم لشصاوتلا نم ينعنمي

.«يعامتجلا لشصاوتلا عقاوم ربع

ةدايع نب اوبلاط رفانصسلا
كلامزلا سسيئر حصضفب

ير˘˘شصم˘˘لا كلا˘˘مز˘˘لا يدا˘˘˘ن سسي˘˘˘ئر أا˘˘˘جا˘˘˘ف
ةيرشصملا ةركلا ي˘ع˘ب˘ت˘ت˘م رو˘شصن˘م ى˘شضتر˘م
بعÓلا ةقفشص نامشض ةيناكمإا نع هحيرشصتب
حارو اهمدع نم ةدايع نب نيشسح يرئازجلا
اما˘م˘ت ه˘ب ل˘شصت˘ي م˘لو ه˘فر˘ع˘ي ل ه˘نا˘ب د˘كؤو˘ي˘ل
مدق ينعملا ناب تبثت قئاثولا نوك نم مغرلاب

ي˘شضا˘ير˘لا يدا˘ن˘لا ع˘فاد˘م˘ل ا˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ا˘˘شضر˘˘ع
ةعقوم ةيمشسر ةقيثو قيرط نع ينيطنشسقلا

نم قرطلا ديدع لمعتشسي هنا ىتح هفرط نم
نب نوكي لهف عيقوتلا ةرورشضب هعانقإا لجا

ةعاقف˘لا ح˘شضف ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘يو ا˘عا˘ج˘شش ةدا˘ي˘ع
ىعشسي ةرم لك يف يذلا ةيرشصملا ةيمÓعإلا
.رايتلا سسكع روهظلل

«ليفا÷ا » عم سسيارلا
ناك Èخ ‘ ةركصسبو

هب موقي ام ةركشسب داحتا قاششع مهفي مل
تمشصلا اومزتلا نيذلا ةركشسب داحتا ولوؤوشسم
ىتح قيرفلا نع اديعب مهلمعب اوفتكاو ارخؤوم
نب سسراف سسيئرلا نأاب دكؤويل حار نم كانه نا

يف ةراج˘ت˘لا ة˘فر˘غ ر˘يد˘م هرا˘ب˘ت˘عا˘بو ى˘شسي˘ع
ةدا˘م ع˘يزو˘ت ى˘ل˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ي ى˘˘ح˘˘شضا ةر˘˘كشسب
اديعب ربتعي رود يف نينطاوملا ىلع ليفاجلا

سسيئرك ق˘ير˘ف˘لا ي˘ف ه˘ب˘شصن˘م ن˘ع د˘ع˘ب˘لا ل˘ك
دوعي ناب هشسف˘ن تقو˘لا ي˘ف ن˘ي˘ن˘م˘ت˘م يدا˘ن˘ل˘ل
ىلع اهقفو لمعلاو هلامعا قباشس ىلا سسيئرلا
. ةينفلا ةشضراعلا ةيشضق يف لشصفلا

qarsana@essalamonline.com
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ةظ◊ رخآا ‘ يغلأا عامتج’ا
نوكي نأا بقترملا نم ناك

ة˘˘يلو ي˘˘ف عا˘˘م˘˘ت˘˘˘جا كا˘˘˘ن˘˘˘ه
م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ل˘˘جا ن˘˘م ف˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘شس
نيب عمجي قافولل تادعاشسم
نيرمثتشسم˘لاو لا˘م˘عألا لا˘جر
ير˘ي˘شسم ع˘م ن˘ي˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘شصلاو
ة˘˘يا˘˘عرو فار˘˘ششإا˘˘ب ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا
مل نكلو ةيلح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا
ل˘˘˘جأا˘˘˘ت ثي˘˘˘ح كلذ ل˘˘˘شصح˘˘˘ي
ةق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ع˘شضو˘لا بب˘شسب
» انوروك » سسوريف راششتناب
ةردا˘ب˘م˘لا سضه˘جأا يذ˘لا ر˘مألا
فرط نم اهطبشض متيشس يتلا

ىلع بشصنم ريكفتلا نأا اشصوشصخ اشضيأا ةشسفانملا ةدوعو ءابولا اذه لاوز دعب قافولا يريشسم
. ةيلحملا تاطلشسلا اهخشضت يتلا تادعاشسملاب طقف ءافتكلا مدعو ليخادملا رداشصم عيونت
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ةصسفانŸا ‘ ءاقبلل ايوصس نÓمعي يليÓبو تاحرف
سسح˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘م و˘˘˘˘˘˘ج ي˘˘˘˘˘˘ف

ل˘م˘ع˘لا ها˘ج˘ت ة˘ي˘لوؤو˘˘شسم˘˘لا˘˘ب
جمانربلا قي˘ب˘ط˘تو ي˘شضا˘ير˘لا
فر˘ط ن˘م ه˘ع˘˘شضو م˘˘ت يذ˘˘لا
ىت˘حو ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تلا
لك نا امبو ةيرئازجلا قرفلا
يف ايلاح نودجاوتي نيبعÓلا
يئانثلا ل˘غ˘ت˘شسا د˘ق˘ف م˘هرا˘يد
ةيعمج بعل » بويأا تاحرف
» يليÓب ريما اذكو » بورخلا

نم » ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘شش بعل
تاعاقلا ىدحا يف لمعلا لجا
ا˘˘هار˘˘ت˘˘˘كا ثي˘˘˘ح ة˘˘˘شصا˘˘˘خ˘˘˘لا

طشسوو ةحيرم دج فورظ يف ةيندبلا امهتقايل ىلع ظافحلا لجا نم ايوشس اهيف نÓمعيو
. ةلوطبلا قرف يبعل نيب رزأاتلا حور ىلع اريثك نونثي نييشضايرلا لك تلعج ةريبك ةيدج
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ةيصسنرفلا ةلوطبلا فقوت نم Èكأ’ا ديفتصسŸا لاطع^
اتيكاب هليمز ةداصشإا ىقليو نÓيŸا عم ةزي‡ اماقرأا ققحي رصصان نب^

يتيصسلاو ’ويدراوغ
ثحبلا يف ناعرصشي

زرحم ةفيلخ نع

راطقلا ىفسشتسسم ‘ ءابطألا هب موقي يذلا Òبكلا لمعلاب داسشأا

بلطأاو ةديج لاح ‘ انأا : ةمصشن
انتحلصصŸ مهلزانم ‘ ءاقبلا عيم÷ا نم

ةركسسب دا–إا نارهو ةيدولومةديلبلا دا–إا
جارفنÓل هجتت عاسضوألا نأا دكأا

«كوÈيه» ةكرصش مودق :Êازولا
فدهنو لبقتصسŸاب Úلئافتم انلعجي
جيوتتلا ةصصنم ¤إا ةيدولوŸا ةداعإ’

اريحم تاب يوانكل ـل افلخ ديدج بردم نييعت مدع

ديدج نورظتني راصصنأ’ا
ةينفلا ةصضراعلا

ديردم لاير رارسصإا لظ ‘
همسض ىلع «يج.صسأا.يبلا»و
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ايئاقلت ددمت ناوج يف يهتنت يتلا نيبردملاو نيبعÓلا دوقع

هـــــجتت «افيفلا»
تارـــييغت ءارجإ’
يــــصشامتلل ةلماصش

ةيلاحلا ةيعصضولا عم
ةلوطبلا ةياهن دعب قلطني فيصصلا وتاكريم^
مداقلا ربمصسيد13ـلا يف يهتنيو دلب لك يف


