
40 صص

ةيلاŸأ غلابŸأ ديدحتب قلعتت
اهبحسس نكÁ يتلأ

زجحو ابرهم25 فيقؤت
ةيئاذغلا داؤملا نم تايمك

دؤقؤلاو فيظنتلا داؤمو
50صص
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تاسضيوعتلأ ملسس يف رظنلأ ةداعإاب بلاط
ةنسس نيرسشع يلأوح دنم دمتعملأ

لكسش يف مهيلإأ ةلسسرملأ عئاسضبلأ لمسشت
 يناجملأ عيزوتلل ةسصسصخملأو تابه

صصوسصخب هلوأدت ” ام ىفن
لأومأ’أ ‘ صصقن ليجسست

ةلؤيصسلا» :ديÈلا ريزو
بتاكم ةفاك ‘ ةرفؤتم

«تاعزؤŸاو ديÈلا
40 صص

ةبذاكلأ رابخأ’أ رسشنو فوÿأو علهلأ بنŒ ¤إأ ÚنطأوŸأ تعدنأزيلغو ناسسملتو ةماعنلأ نم لكب جلاعم فيك ريطانق3 ةبأرق زجح ةلءاسسملأو نوناقلأ ةلئاط تحت هسسفن عسضي ءأرجإ’أ أذه فلاخي نم لك

دمجت ةفاقثلا ةرازو
يئامنيصسلا ريؤصصتلا تاطاصشن

ةيقئاثؤلا مÓفأ’او
40صص

تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لأ ،ة˘ي˘لا˘م˘لأ ةرأزو تعد
ير˘ي˘خ˘لأ وأأ ي˘˘نا˘˘سسنإ’أ ع˘˘با˘˘ط˘˘لأ تأذ
لÓ˘˘ه˘˘لأ أذ˘˘كو ا˘˘نو˘˘نا˘˘ق ةد˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘˘لأ
ىلإأ مدقتلأ ىلإأ ،يرئأزجلأ رمحأ’أ

ىلإأو ةي˘ئ’و˘لأ بئأر˘سضلأ تا˘ير˘يد˘م
كرا˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘لأ ما˘˘˘˘سسقأأ تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سشت˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘م
ي˘˘ت˘˘لأ تأءا˘˘ف˘˘عإ’أ ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘سسÓ˘˘ل
ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ع˘ير˘سشت˘لأ ا˘ه˘˘ن˘˘م˘˘سضت˘˘ي
.نماسضتلأ لامعأاب

تاءارــــــجإ’ا هذــــه
اهرــقأا يتلا ةدـيدجلا

هنئابز ةدئافل «كنب بانك»
40 صص

ةعسسأو ةحيرسش مأزتلأ مدع لظ ‘
يحسصلأ رج◊اب ÚنطأوŸأ نم

ديازت رارمتصسا ؤحن
رئاز÷ا ‘ ÚباصصŸا
رخآا رهصشل «انورؤك» ـب

40صص

رئازجلا يف «انورؤك» ـب تاباصصإÓل يمؤيلا ددعلا عجارت
30 صصنيريخأ’أ نيمويلأ لÓخ031 لباقم ةريخأ’أ ةعاسس42 ـلأ لÓخ ةديدج ةلاح08 ليجسست

رؤجأاب سساصسملا سضفري طÓيم
ةذـــتاصسأ’ا تاـــصضيؤعتو
نيتقؤؤـــملا نييعماــــجلا

40صص

ةيبيرصض تاءافعإا
ةدمتعملا ةيريخلا تايعمجلل

30 صص

30صص

ةطصشنأ’ا ةصسراممل سصيخارتلا ددمت ةمؤكحلا
رـــجحلا ةرــتف لÓخ ةــيرورصضلا ةــيراجتلا

ناكسسلل ةيسساسسأ’أ تاجايتح’أ ةيبلتل ةيرورسض اهنوري ىرخأأ لمسشتل اهعيسسوت ريدقت ةطلسس ة’ولل

لخدت نأا دكؤؤت ةيندŸا ةيام◊ا
ينعي ’ يقاؤلا سسابللاب اهرصصانع
«انورؤك» ـب باصصم سصخصش ءÓجإا



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

رششنلا لوؤوشسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحؤب قـــيفؤت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طشسولا عبطلا
قرششلا عبطلا

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

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

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

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

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

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

ةنيطنشسق  –  ةيعانشصلا ةقطنملا ةفاحشصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روشصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لشصت يتلا

اهباحشصأا ¤إا درت ل
 ترششن ءاوشس
رششنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
؟.. Úنصش لؤق ام

يف ،ملشسلا عمتجم ةكرح باون حرتقإا
،ويديفلا ةينقت قيرط نع مهل عامتجا رخآا
ةقيرطلا سسفنب ناملرب˘لا تا˘شسل˘ج م˘ي˘ظ˘ن˘ت
ة˘ئ˘ي˘ه˘لا هذ˘ه طا˘˘ششن رار˘˘م˘˘ت˘˘شسا نا˘˘م˘˘شضل
يف رخآاب وأا لكششب ةمهاشسملاو ةيعيرششتلا
سسوريف دشض اهبرح يف ةلودلا دوهج معد
،نينشش ناميلشس لب˘ق˘ي˘شس ل˘ه˘ف ،«ا˘نورو˘ك»
اذ˘ه˘ب نا˘م˘لر˘ب˘ل˘ل ى˘ل˘ف˘شسلا ة˘فر˘غ˘لا سسي˘ئر
.؟.. حرطلا

ةراصس ىرصشب

نيريبك بعرو فوخ ملاعلا معي امنيب
ةلاح دوشستو ،كاتفلا «انوروك» سسوريف نم
ي˘لوؤو˘شسم ط˘شسو سسأا˘ي˘˘لاو مؤوا˘˘ششت˘˘لا ن˘˘م
،م˘لا˘ع˘لا لود م˘ظ˘˘عأاو ى˘˘ت˘˘عأا ي˘˘ن˘˘طاو˘˘مو
هذه ترجفو ،لمأا ةلعشش نيكب يف ترهظ
،ليقثلا رايعلا نم ةأاجافم ةيويشسآلا ةلودلا
عيمج نم ةئاملاب49 ءافشش نع اهنÓعإاب
ا˘ق˘فو ،«ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘ف˘ب ن˘˘ي˘˘با˘˘شصم˘˘لا
يف ة˘ح˘شصلا ة˘ن˘ج˘ل ن˘ع ةردا˘شص تا˘نا˘ي˘ب˘ل
اشصخشش2651 نأا ا˘ه˘ي˘ف تر˘كذ ن˘˘ي˘˘شصلا
،ايلاح تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لا ي˘ف او˘لاز ا˘م ط˘ق˘ف
ءابولا اذه حبك يف نيشصلا حاجن هيلعو
ىر˘خأا لود ي˘ف رر˘كت˘ي نأا ن˘كم˘ي كا˘ت˘ف˘˘لا
ديحوتو ةياقولا تاءارجإاب مازتللا ةطيرشش
.دوهجلا

‘ «انورؤك»
! .. تاناؤي◊ا

عجارت يف ملاعلا ينطاوم لج لمأاي تقو يف
وأا رتب وأا رشسكو ،«انوروك» سسوريف يششفت

ةدعاشسملا وأا ىودعل˘ل ة˘ل˘قا˘ن˘لا ل˘ماو˘ع˘لا لز˘ع
51 نأا نوينيشص ةرطايبو ءاملع دكأا ،كلذ ىلع
تارابتخا اهل تيرجُأا يتلا ،ططقلا نم ةئاملاب
ةلماح ءابولل ىلوألا ةرؤوبلا ،ناهوو ةنيدم يف
نم ديزيل فاششتكإلا اذه يتأايو ،سسوريفلا اذهل

،هلاقتنا ةعرشسو ،«91‐ ديفوك» يششفت ةروطخ
.ىودعلل اردشصم هدحو ناشسنإلا دعي مل ثيح

›اهأ’ حانحن ءانبأا نم
حانحن سسأار طقصسم

مهتمشصب اوكرتي نأا ّلإا ،«سسمح» باون ىبأا
ةيلو ةدئافل ةينطو˘لا ة˘ي˘ن˘ما˘شضت˘لا ة˘ب˘ه˘لا ي˘ف
تاباشصإا ةبشسن ربكأا اهب تلجشس يتلا ةديلبلا
عاطتقإا ىلع اوقفتإا ثيح ،«انوروك» سسوريفب
ةيلول امعد ةيرهششلا مهبتاور نم ةيلام غلابم
مهنم ا˘م˘ير˘كت كلذو ،ة˘شصا˘خ ة˘ف˘شصب ةد˘ي˘ل˘ب˘لا
ةيشسايشسلا ةليكششتلا هذهل يحورلا بألا حورل
،ةهج نم (هللا همحر) ،حانحن ظوفحم لحارلا

ةهج نم لحارلا سسأار طقشسم يلاهأل اميعدتو
لكششب ةديلبلا بحأا حانحن نأا مكحب .. ىرخأا

لك يف ابيرقت اهئانبألو اهل هركذ ليلدب يفارخ
.ةيمÓعإلا هتاجرخو تابشسانملا

qarsana@essalamonline.com
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! .. ناصسملت ةعاذإاب ةحيصضف
نا˘شسم˘ل˘ت ة˘عاذإا تع˘˘قو

،روظحملا ي˘ف ة˘يو˘ه˘ج˘لا
ي˘ن˘ه˘˘م أا˘˘ط˘˘خ با˘˘كترا˘˘ب

˘مد˘ع ي˘ف ل˘ث˘م˘ت ،م˘˘ي˘˘شسج
ةنهملا تاي˘قÓ˘خأا مار˘ت˘حا

ناويد ىلع لياحتلا بقع
يرو˘مر˘م نا˘شسم˘ل˘ت ي˘لاو
ينقت أارجت ثيح ،نمومأا

ل˘˘كبو ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ي تو˘˘˘شص
ةفشص لاحتنا ىلع ةحاقو
ل˘˘˘˘م˘˘˘˘حو ،ي˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘شص
يف عرششو نوفوركياملا

،نا˘شسم˘ل˘ت ي˘لاو ةروا˘ح˘˘م
ريدم عمشسمو ىأارم مامأا
.ينايلم دمحم ةعاذإلا

! .. رئازجلل ديدج يبلصس يصسايق مقر

يف ةيبلشسلا ةيشسايقلا ماقرألا نم ةليوط ةمئاق ىلإا اديدج ايبلشس ايشسايق امقر رئازجلا تفاشضأا
،«انوروك» سسوريف تايفو ةليشصح يف ايبرع ىلوألا ةبترملا اندÓب تلتحإا ثيح ،تلاجملا ىتشش
اياحشض ددع اهيف زواجت ثيح ةديحولا ةيبرعلا ةلودلا رطشسألا هذه ةباتك ةياغ ىلإا لازت ل ثيح
زنوج» ةعماج تاءاشصحإاو ةيمشسرلا تانايبلا رخآا يف ءاج امل اقفو ،001 ـلا ةبتع كاتفلا ءابولا اذه
.ملاعلا لوح سسوريفلا يششفت ةعباتمب اشصاخ اعورششم تقلطأا يتلا ةيكيرمألا «زنكبوه

! اورذحإا.. بابصشلا رصشعم اي
ل ةبشسن ىطاعتت تقو يف

رارغ ىلع انبابشش نم اهب سسأاب
لود˘˘لا ل˘˘ج ي˘˘ف م˘˘˘ه˘˘˘ئار˘˘˘ظ˘˘˘ن
راتهتشسإلا نم عون˘ب ،ة˘ي˘بر˘ع˘لا

نأا قلطنم نم ،«انوروك» عم
لتقي ل كاتفلا سسوريفلا اذه
نو˘ع˘ت˘م˘ت˘ي م˘ه˘نو˘˘ك با˘˘ب˘˘ششلا
تد˘كأا ،يو˘ق ة˘عا˘ن˘م زا˘˘ه˘˘ج˘˘ب
نأا ،ةيملاعلا ة˘ح˘شصلا ة˘م˘ظ˘ن˘م
اوفوت تاني˘ثÓ˘ث˘لا ي˘ف با˘ب˘شش
م˘ه˘نأا م˘غر «ا˘˘نورو˘˘ك» بب˘˘شسب
.ةديج ةحشصب نوعتمتي

هعؤن نم ديرف اقح .. يرئاز÷ا
نوعاولا انبابشش هيلع اندوع امك

تابشسا˘ن˘م˘لا ى˘ت˘شش ي˘ف ،نور˘ي˘خ˘لاو
ة˘جر˘خ ي˘ف ،تا˘كلا˘ح˘لا فور˘˘ظ˘˘لاو
ىلإا نوجرهم جرخ اهعون نم ةديرف
،سسادرموب ةن˘يد˘م عراو˘شش ف˘ل˘ت˘خ˘م
يف نيثكاملا لافطألا ن˘ع ه˘ي˘فر˘ت˘ل˘ل
ميدقت لÓ˘خ ن˘م ،ي˘لز˘ن˘م˘لا ر˘ج˘ح˘لا

ة˘ن˘يز˘م ة˘ن˘حا˘شش ى˘ل˘ع ن˘˘م سضور˘˘ع
ة˘نو˘ل˘م˘لا ة˘ح˘ششوألاو تا˘نو˘لا˘˘ب˘˘لا˘˘ب
لعافت ةردابم ،تاموشسرلا فلتخمو
ذفاونلاو تافرششلا نم لافطألا اهعم
.يلاهألا اهنشسحتشسإاو



ح˘˘˘لا˘˘˘شصم سسمأا ترد˘˘˘شصأا
عشضخت يتلا ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ة˘يلو
ذنم لماششلا يحشصلا رجحلل
،مرشصنملا سسرام42 خيرات
ددع ربكأل اهليجشست ببشسب
سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب تا˘˘با˘˘شصإلا ن˘˘˘م
ىو˘ت˘شسم˘لا ى˘ل˘ع «ا˘نورو˘˘ك»
عنمت ةديدج ةميلعت ،ينطولا
ر˘كب˘م˘لا ق˘ل˘غ˘لا ن˘م را˘ج˘ت˘˘لا
ة˘شصشصخ˘˘م˘˘لا م˘˘ه˘˘تÓ˘˘ح˘˘م˘˘ل
فلتخمب نينطاوملا نيو˘م˘ت˘ل

ءاوشس ةيرورشضلا م˘ه˘تا˘ي˘جا˘ح
وأا ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
تح˘˘˘شضوأا .ة˘˘˘ي˘˘˘نلد˘˘˘ي˘˘˘˘شصلا

يف ررقت هنأا ،ةيلولا حلاشصم
يتلا ةيليمكتلا ريبادتلا راطإا
يششفت نم ةياقولل اهرارقإا مت
مازلإا ،يدعملا سسوريفلا اذه

نيشصشصختملا راجتلا ع˘ي˘م˘ج
اذكو ةيئاذغلا داوملا عيب يف
ر˘˘˘شضخ˘˘˘لا ع˘˘˘ي˘˘˘ب تÓ˘˘˘˘ح˘˘˘˘م
ز˘˘˘با˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لاو ه˘˘˘˘كاو˘˘˘˘ف˘˘˘˘لاو
اذكو تانبلملاو تاباشصقلاو
مهتÓحم حتفب ،تاي˘لد˘ي˘شصلا

فدهب ةيئاشسملا ةرتفلا ةليط
ءانتقا نم نينطاوملا نيكمت

ةريششم ،ةيرورشضلا مهتايجاح
نمألا حلاشصم نم لك ّنأا ىلإا

مايقلا˘ب نو˘ب˘لا˘ط˘م ةرا˘ج˘ت˘لاو
تايدلب ةفاك ربع تايرودب
ىدم ىل˘ع فو˘قو˘ل˘ل ة˘يلو˘لا
نيشسرامملا را˘ج˘ت˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت
ةيراجتلا تاطاششنلا فلتخمل
رار˘ق˘لا اذ˘ه˘ل ر˘كذ˘لا ة˘ف˘˘لا˘˘شس
ه˘ف˘لا˘خ˘م سضر˘ع˘ت˘˘ي˘˘شس يذ˘˘لا
.يراجتلا هلجشس بحشسل

ةيريد˘م نأا ،ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج
تناك ،ةديلبلا ةيلوب ةراجتلا
عو˘˘˘˘ب˘˘˘˘شسألا ترد˘˘˘˘شصأا د˘˘˘˘˘ق
ي˘˘شضق˘˘ي ارار˘˘ق مر˘˘شصن˘˘˘م˘˘˘لا
ع˘ي˘م˘ج ح˘ت˘ف ةدا˘عإا ةرور˘˘شضب
،ةيئاذغلا داوملا عيب تÓحم
ةيرا˘ج˘ت˘لا تا˘حا˘شسم˘لا اذ˘كو
ع˘˘ي˘˘˘ب تÓ˘˘˘ح˘˘˘مو ىر˘˘˘ب˘˘˘كلا
ي˘˘ت˘˘لا ه˘˘كاو˘˘ف˘˘لاو ر˘˘شضخ˘˘˘لا
اهطاششن قيلعت ىلإا ترطشضا
ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا تا˘˘ي˘˘عاد˘˘ت بب˘˘شسب
ى˘ل˘ع سضور˘ف˘م˘˘لا ي˘˘ح˘˘شصلا
ق˘ل˘ع˘ت ا˘م ا˘م˘ي˘شس ل ،ة˘يلو˘˘لا

اذكو اه˘نوز˘خ˘م ذا˘ف˘ن˘ب ا˘ه˘ن˘م
ة˘˘˘شصخر را˘˘˘ه˘˘˘˘ظإا ةرور˘˘˘˘شض
تاهجلا نع ةرداشصلا لقنتلا
.ةشصتخملا

ـه.دأوج

عباطلا تاذ تايعمجلا ،ةيلاملا ةرازو تعد
اذكو انوناق ةدمت˘ع˘م˘لا ير˘ي˘خ˘لا وأا ي˘نا˘شسنإلا
ى˘لإا مد˘ق˘ت˘لا ى˘لإا ،ير˘ئاز˘ج˘لا ر˘م˘حألا لÓ˘ه˘لا

تايششتفم ىلإاو ةيئلولا بئارشضلا تايريدم
يتلا تاءافعإلا نم ةدافتشسÓل كرامجلا ماشسقأا
لا˘م˘عأا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ع˘ير˘ششت˘لا ا˘ه˘ن˘م˘شضت˘ي
ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ،ةرازو˘لا تح˘شضوأا.ن˘ما˘˘شضت˘˘لا
نيعتي ،نماشضتلا لامعأل ةبشسنلاب هنأا ،سسمأا
ةيكرمجلاو ةيئابجلا تاعيرششتلا نأاب ريكذتلا
لامعألا وأا تايع˘م˘ج˘لا نأا˘ب ي˘شضق˘ت ة˘يرا˘شسلا
ةدمتعملا ،يريخلا وأا يناشسنإلا عباطلا تاذ
،يرئازجلا رمحألا لÓهلا بناج ىلإا ،انوناق
ةيكرمجلا قوقحلا نم ءافعإلا نم ديفتشست
سصخي اميف ،ةفاشضملا ةميقلا ىلع مشسرلا نمو
،تابه لكشش ي˘ف م˘ه˘ي˘لإا ة˘ل˘َشسر˘م˘لا ع˘ئا˘شضب˘لا

سضارغأÓل يناجم˘لا ع˘يزو˘ت˘ل˘ل ة˘شصشصخ˘م˘لاو
تايعمجلا تعد هيلعو ،ة˘ي˘ب˘ط˘لا وأا ة˘ير˘ي˘خ˘لا
ةيلولل بئارشضلا ةيريدم نم برقتلل ةينعملا
يتلا (ةيئابجلا تايلمعلل ةيعر˘ف˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا)
ىلع لوشصحلل ،يشسيئرلا اهرقم اهيلإا يمتني
ة˘م˘ي˘ق˘لا ى˘ل˘ع م˘شسر˘˘لا ن˘˘م ءا˘˘ف˘˘عإلا ةدا˘˘ه˘˘شش
اهلجأا نم يتلا علشسلا ةمئاق ميدقتب ،ةفاشضملا
ىلع نيعتي ،كلذ ىلع ةوÓع ،ءافعإلا بلطت
ماشسقأا ةيششتفم مامأا مدقتلا ةينعملا تايعمجلا
لوشصحلا لجأا نم ،ًايميلقإا ةشصتخملا كرامجلا

قو˘ق˘ح ن˘م ءا˘ف˘عإلا ع˘م ة˘كر˘م˘ج˘لا نذإا ى˘ل˘ع
ةهجو ددحي يطخ دهع˘ت م˘يد˘ق˘ت˘ب ،دار˘ي˘ت˘شسلا

هذه ةكرمج تايلمع ديفتشست ثيح علشسلا هذه
.لجعم ءارجإا نم علشسلا

ح.نيدلأ رمق

watan@essalamonline.com
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دع˘ب نو˘ير˘ئاز˘ج˘لا لاز˘ي ل
ن˘˘ع ة˘˘ن˘˘˘شس85 رور˘˘˘˘˘˘˘م
رطخ نوهجاوي ،لÓ˘ق˘ت˘شسلا
ل ي˘ت˘لا ة˘ي˘شسنر˘ف˘لا ما˘غ˘˘لألا
م˘˘غر ،بعر˘˘لا زر˘˘ف˘˘˘ت لاز˘˘˘ت
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘لا حا˘˘ج˘˘˘ن
9 ر˘˘ي˘˘مد˘˘ت ي˘˘ف ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ششلا

رثكأا ريهطتو ،م˘غ˘ل ن˘ي˘يÓ˘م
ن˘م ارا˘ت˘كه26.124 ن˘˘˘م
.يشضارألا

ي˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘يدا˘˘˘˘˘˘كألا را˘˘˘˘˘˘ششأا
ى˘˘˘شسو˘˘˘م سصشصخ˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف ،ة˘ي˘ح˘باور
،سسمأا ا˘ه˘ب ى˘لدأا ة˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘شص
ي˘لود˘لا مو˘ي˘لا ة˘˘ب˘˘شسا˘˘ن˘˘م˘˘ب
يذ˘لا ما˘غ˘لألا˘ب ة˘˘ي˘˘عو˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ر˘ه˘شش ن˘م4 ـلا فدا˘˘˘˘˘˘شصي
ّنأا ىلإا ،ةنشس لك نم ليرفأا
عرز تدكأا ةثيدح تاشسارد
ـل يشسنرفلا لÓتحلا تاوق
رئازجلا يف مغل نويلم11
2691و4591 يما˘ع ن˘ي˘ب

سسيرو˘مو لا˘شش ي˘ط˘خ ر˘ب˘ع
فلآا5 ةوقب يئابرهك رايتب
دودحلا قلغل كلذو ،طلوف
داد˘˘˘˘مإلا لو˘˘˘˘شصو ع˘˘˘˘ن˘˘˘˘مو
ة˘˘˘˘نوؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو حÓ˘˘˘˘˘شسلا˘˘˘˘˘ب
ر˘ير˘ح˘ت˘لا ةرو˘ث يد˘ها˘ج˘م˘˘ل
كل˘ت نأا اد˘كؤو˘م ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ام لتقم يف تببشست ماغلألا

،سصخشش فلأا21 نع لقي ل
ي˘ف ا˘ه˘˘ب˘˘ب˘˘شست ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن
ةميدتشسم تاها˘عو تا˘قا˘عإا
.نيرخآا تائمل

را˘˘ششأا ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘شسلا ي˘˘ف
،ينوزع يل˘ع د˘ي˘شس ثحا˘ب˘لا
ينويلم نع وبري ام ّنأا ىلإا
لازت ام ،دارفأÓل داشضم مغل
دودحلا لوط ىلع ةرومطم
رئازجلل ةيقر˘ششلاو ة˘ي˘بر˘غ˘لا
0611 لو˘ط˘ب ا˘بر˘غو ا˘قر˘شش
ىر˘ج تقو ي˘ف ،اًر˘ت˘مو˘ل˘ي˘˘ك
نم ةئاملاب08 ةبارق ةلازإا

ي˘˘ت˘˘لا ما˘˘غ˘˘˘لألا عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م
تا˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘شسلا ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘عرز
تعطقو اذه .ةيرا˘م˘ع˘ت˘شسلا
يف ةريبك تاوطخ رئازجلا

ي˘ت˘لا ما˘˘غ˘˘لألا عز˘˘ن لا˘˘ج˘˘م
يشسنرفلا رمعتشسملا اهعرز
ةيرئازجلا دودحلا لوط ىلع
ا˘˘ه˘˘تار˘˘ي˘˘ظ˘˘نو ة˘˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘م˘˘لا
ّنأا ّلإا ،ةيشسنوتلا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

دّد˘ه˘ت لاز˘ت ل ما˘˘غ˘˘لألا هذ˘˘ه
،ءا˘ير˘بألا ن˘م تا˘ئ˘م˘لا ةا˘ي˘ح
ودبلاو دودحلا ينطاق اميشس
سشي˘ج˘لا ح˘ج˘ن ا˘م˘ك ،ّل˘حر˘لا
ةرتفلا يف ،يبعششلا ينطولا

يف ،7102و2002 نيب ام
اهني˘ب م˘غ˘ل ي˘نو˘ي˘ل˘م ر˘ي˘مد˘ت
مغل ف˘لأا ة˘ئا˘م˘ت˘شسو نو˘ي˘ل˘م
نع وبري امو ،دارفأÓل داشضم
دا˘˘شضم م˘˘˘غ˘˘˘ل ف˘˘˘لأا004
742 نع Óشضف ،تاعامجلل
ّنإا ا˘م˘ل˘˘ع ،ا˘˘ًئ˘˘ي˘˘شضم ا˘˘م˘˘غ˘˘ل
ةاد˘˘˘غ تمد˘˘˘˘قأا ر˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
لوكوتوربلا ىلع ا˘ه˘ع˘ي˘قو˘ت
اوا˘توأا ةد˘ها˘ع˘م˘ل ي˘فا˘˘شضإلا
نيزخ˘تو لا˘م˘ع˘ت˘شسا ر˘ظ˘ح˘ل
˘˘ما˘˘غ˘˘˘لألا ل˘˘˘ق˘˘˘نو جا˘˘˘ت˘˘˘نإاو
ىلع ،سصاخششأÓ˘ل ةدا˘شضم˘لا

ماغلألا نم اهنوزخم ريمدت
يذلا ،سصاخششأÓل ةداشضملا

050.051 دود˘˘ح ي˘˘ف نا˘˘ك
.اًمغل

تا˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘م بلا˘˘˘ط˘˘˘˘تو
،يرئازجلا يندملا عمتجملا
د˘˘ي˘˘ع˘˘ب د˘˘مأا ذ˘˘ن˘˘˘م ا˘˘˘شسنر˘˘˘ف
سضيو˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘ت ةرور˘˘˘˘˘˘˘˘شضب
˘ما˘غ˘لألا ن˘م ن˘يرر˘˘شضت˘˘م˘˘لا
لÓ˘˘ت˘˘حلا ا˘˘˘ه˘˘˘عرز ي˘˘˘ت˘˘˘لا
اًشصشصق ّنأا ام˘ل˘ع ،سضي˘غ˘ب˘لا

ىلع تلقن ةريثك ةيواشسأام
يف ما˘غ˘لألا ا˘يا˘ح˘شض ة˘ن˘شسلأا

ةزّكرم ،سسارهأا قوشس ةيلو
بعر˘˘˘لا ر˘˘˘˘عا˘˘˘˘ششم ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
تا˘يد˘ل˘ب نا˘كشسل ة˘مزÓ˘م˘لا

دلوأا ،ةرا˘˘شضخ˘˘˘ل ن˘˘˘م ل˘˘˘ك
نيعو ،جر˘ف يد˘ي˘شس ،ن˘مو˘م
،سسيردا دلوأا اذ˘كو ،ة˘˘ناز˘˘لا
،ةنهارملاو نÓيو بناج ىلإا
اميشسل ،ةدادحل اذكو ،ةروات
ي˘عر˘˘لا نو˘˘ن˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘ي ن˘˘م˘˘ل
نيدايشصلا ى˘ت˘حو ة˘عارز˘لاو
م˘ه˘تÓ˘حر ءا˘ن˘˘ثأا لا˘˘ف˘˘طألاو
ة˘فا˘خ˘م ،ه˘ي˘فر˘ت˘لاو هز˘ن˘ت˘˘ل˘˘ل
˘ما˘غ˘لأÓ˘ل را˘ج˘ف˘نا يأا عو˘قو
ر˘م˘ع˘ت˘شسم˘لا ا˘ه˘˘عرز ي˘˘ت˘˘لا
ددشصلا اذه يفو ،يشسنرفلا
دحأا ،ةيمشساو˘ق را˘م˘ع لو˘ق˘ي

يذلا ،ما˘غ˘لألا هذ˘ه ا˘يا˘ح˘شض
تشضرعت» ،هيقاشس ىدحإا دقف

0691 ة˘ن˘شس م˘غ˘ل را˘ج˘ف˘˘نل
زوا˘ج˘ت˘ي ير˘م˘ع ن˘˘كي م˘˘لو
تنك ثيح ،تاونشس9 اهنيح
ي˘ل ن˘ي˘ق˘يد˘شص ة˘ق˘فر بع˘˘لأا
ا˘م˘ه˘ت˘با˘شصإا ل˘ع˘ف˘˘ب ا˘˘ي˘˘فو˘˘ت
اميف ناكملا ني˘ع˘ب ما˘غ˘لألا˘ب

،«د˘ي˘حو˘لا ي˘جا˘ن˘لا ا˘نأا تن˘ك
تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت ي˘˘ف فا˘˘شضأاو
سسمأا ا˘ه˘ب سصخ ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘شص
،ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ءا˘˘ب˘˘نألا ة˘˘لا˘˘كو
مغللا راجفنا رثا ىلع تلقن»
رتب مت ثيح ىفششتشسملا ىلإا
حور˘ج˘ل تشضر˘ع˘تو ،ي˘قا˘شس
ن˘˘˘˘م ىر˘˘˘˘خأا فار˘˘˘˘طأا ي˘˘˘˘˘ف
ي˘˘˘نا˘˘˘عأا لازأا لو ،يد˘˘˘˘شسج
ل˘م˘ع˘˘لا ن˘˘ع ز˘˘ج˘˘ع˘˘لا ءاّر˘˘ج
ل ة˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘م ن˘˘˘م سشي˘˘˘ع˘˘˘لاو
را˘ن˘˘يد ف˘˘لأا81 زوا˘ج˘˘ت˘˘ت
ةذل تد˘ق˘ف ا˘م˘ل˘ث˘م ،ا˘ًير˘ه˘شش
،«ةثداح˘لا كل˘ت ذ˘ن˘م ةا˘ي˘ح˘لا

كلا˘م سضّر˘ع˘ت ،ه˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ة˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م ن˘˘˘با ،ة˘˘˘˘فارزو˘˘˘˘ب
مغل را˘ج˘ف˘نا ى˘لإا ،ةرا˘شضخ˘ل
،ةنشس31 ّد˘ع˘ت˘ي م˘ل هر˘م˘عو
كلذ ذنمو هاقاشس ترتب ثيح
ةانا˘ع˘م سشي˘ع˘ي و˘هو ن˘ي˘ح˘لا
اري˘خأاو لوأا ا˘ه˘ب˘ب˘شس ة˘ي˘مو˘ي
يتلا ة˘م˘ي˘لألا ة˘ثدا˘ح˘لا كل˘ت
،ةاي˘ح˘لا ة˘ج˘ه˘ب ه˘ن˘م تقر˘شس
ّنأا ى˘لإا ،ة˘فارزو˘˘ب ل˘˘ي˘˘ح˘˘يو
موحي لازي ل ماغلألا حبشش
نم اهلمكأاب تÓئاع فيخيو
،ةيدودحلا قطا˘ن˘م˘لا نا˘كشس
ن˘˘˘˘م˘˘˘˘م سضع˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘فدو
ةحÓفلا يف مهنم نولغتششي
ن˘˘ع ي˘˘ل˘˘خ˘˘ت˘˘ل˘˘ل ،ي˘˘عر˘˘˘لاو
راجف˘نا ن˘م ا˘فو˘خ م˘ه˘لا˘م˘عأا
.ماغلألا

ح.نيدلأ رمق

Ó˘˘˘م˘˘˘ع ،دار˘˘˘ج سسمأا قر˘˘˘˘بأا
،ةيروهمجلا سسيئر تاميلعتب

ر˘ئاود˘لا ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع
ةميل˘ع˘ت˘ب ،ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ة˘يرازو˘لا
يتلا ل˘ي˘قار˘ع˘لا ع˘فر˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت
ةيبلتو نيوم˘ت˘لا ي˘ف تظ˘حو˘ل
ةبشسنلاب نينطاوملا تاجايتحا
ةيراجتلا تاطاششنلا نم ددعل
،تا˘˘مد˘˘خ˘˘لاو تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘مـل˘˘ل
ةلو غيلبتب اهلÓخ نم مهمزلي
نونمشضي نيذ˘لا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
لÓخ ريطأا˘ت˘لا ى˘ل˘ع فار˘ششإلا
ي˘ت˘لا ،ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا ةر˘ت˘ف
سسور˘˘ي˘˘ف ة˘˘مزأا ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘شضر˘˘˘ف
سصيخرت˘لا د˘يد˘م˘ت ،«ا˘نورو˘ك»
نم ةن˘ي˘ع˘م تا˘ئ˘ف˘ل طا˘ششن˘لا˘ب
ة˘˘˘˘˘يرور˘˘˘˘˘شضلا ة˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘ششنألا
لا˘ث˘ت˘ملا ع˘م ،ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘ل˘˘ل
ة˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لا د˘˘عاو˘˘ق˘˘ل مرا˘˘شصلا

ي˘ت˘لا ي˘عا˘م˘ت˘جلا د˘عا˘ب˘ت˘˘لاو
.ة˘ي˘ح˘شصلا ة˘ط˘ل˘شسلا ا˘ه˘ي˘ل˘م˘˘ت
ر˘˘يزو˘˘لا ح˘˘لا˘˘˘شصم تح˘˘˘شضوأا
نأا ،سسمأا اهل نايب يف ،لوألا
ةنايشص ةطششنأا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ر˘مألا

تا˘˘˘ب˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لاو تارا˘˘˘ي˘˘˘شسلا
ةيحÓفلا تاد˘ع˘م˘لاو تلآلاو
،ةينقتلا اهتبقارمو اهحÓشصإاو
حÓشصإا تاطاششن كلذ يف امب
رايغ عط˘ق ةرا˘ج˘ت ،تÓ˘ج˘ع˘لا
ةيرورشضلا مزاوللا ،تارايشسلا
،ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا تار˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘شسم˘˘ل˘˘ل
ع˘˘˘يزو˘˘˘تو ع˘˘˘ي˘˘˘ب تا˘˘˘˘طا˘˘˘˘ششن
تاطاششن ،ةيحÓفلا تÓخدملا
ة˘˘ي˘˘بر˘˘تو ير˘˘ح˘˘ب˘˘لا د˘˘˘ي˘˘˘شصلا
،كا˘م˘شسألا ع˘˘ي˘˘بو تا˘˘ي˘˘ئا˘˘مـلا
ة˘˘يذ˘˘غأا ةرا˘˘ج˘˘˘ت ن˘˘˘ع Ó˘˘˘شضف

ىلإا ،تاناويحلا مزاولو ةيودأاو
ة˘ير˘ط˘ي˘˘ب˘˘لا بتا˘˘كم˘˘لا بنا˘˘ج
عي˘ب˘لا ةرا˘ج˘ت اذ˘كو ،ة˘شصا˘خ˘لا
بي˘˘شساو˘˘ح˘˘ل˘˘ل ة˘˘ئز˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘عإلا تاز˘˘˘˘ي˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘تو
ةز˘˘ه˘˘جأا حÓ˘˘˘شصإا ،لا˘˘˘شصتلاو
ةز˘˘˘˘ه˘˘˘˘جألاو بي˘˘˘˘شساو˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا
ع˘ي˘ب ةرا˘ج˘ت ،ة˘ي˘لز˘ن˘مور˘ه˘˘كلا
ةيلزنملا ريقاقعلاو تاودرخلا
ةيبطلا تاودألا عيب ،ةئزجتلاب
ي˘ف ما˘ظ˘ع˘لا سضار˘˘مأا مزاو˘˘لو
،ةئزجتلاب ةشصشصختم تÓحم

ة˘˘ير˘˘شصب˘˘لا تاودألا ةرا˘˘ج˘˘تو
ةغابشصلاو ليشسغلاو ،ةئزجتلاب
.سسبÓملل فاج˘لا ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو
ةاعارم عمو ،هتاذ قايشسلا يف
رجحلا ةرتف ددمي يذلا ءارجإلا
نينطاوملا ى˘ل˘ع ة˘شضور˘ف˘م˘لا

،تايلو ةد˘ع ى˘لإا ه˘ع˘ي˘شسو˘تو
ف˘˘˘ي˘˘˘شضي ‐ ةلو˘˘˘ل˘˘˘ل كر˘˘˘ت˘˘˘˘ي
ريدقت ةطلشس ‐ هتاذ ردشصملا
ةشسرامم˘ل سصي˘خار˘ت˘لا د˘يد˘م˘ت
اهنوري ىرخأا ةيراجت تاطاششن

تاجايتحلا ةيب˘ل˘ت˘ل ة˘يرور˘شض
يلاتلابو ،ناكشسل˘ل ة˘ي˘شسا˘شسألا
ل˘˘ششي د˘˘ق ر˘˘ط˘˘خ يأا بن˘˘˘ج˘˘˘ت
.دÓبلل يداشصتقلا طاششنلا

ناكسسلل ةيسساسسأ’أ تاجايتح’أ ةيبلتل ةيرورسض اهنوري ىرخأأ لمسشتل اهعيسسوت ريدقت ةطلسس ة’ولل

ةيراجتلا ةطصشنأ’ا ةصسراممل سصيخارتلا ددمت ةمؤكحلا
رجحلا ةرتف لÓخ ةيرورصضلا

ر.نوراه

ةيرورسض ةنيعم ةيراجت ةطسشنأأ ةسسراممل صصيخأرتلأ ديدمت ،دأرج زيزعلأ دبع ،لوأ’أ ريزولأ ررق
كرتو ،ةيحسصلأ ةطلسسلأ اهيلمت يتلأ يعامتج’أ دعابتلأو ةفاظنلأ دعأوقل مراسصلأ لاثتم’أ عم ،نينطأوملل

.ناكسسلل ةيسساسسأ’أ تاجايتح’أ ةيبلتل ةيرورسض اهنوري ىرخأأ لمسشتل اهعيسسوت ريدقت ةطلسس ،ةيروهمجلأ ة’ول

لÓقتسس’أ نع اماع85 رورم دعب
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 يناجملأ عيزوتلل ةسصسصخملأو تابه لكسش يف مهيلإأ ةلسسرملأ عئاسضبلأ لمسشت

ةدمتعملا ةيريخلا تايعمجلل ةيبيرصض تاءافعإا

يراجتلأ لجسسلأ بحسس ¤إأ لسصت Úفلاıأ قح ‘ ةيسساق تابوقع

ةديلبلا يف ركبملا قلغلا نم تايلديصصلاو راجتلا عنم
ةديدج ةلاح08 ليجسست

لباقم ةريخأ’أ ةعاسس42 ـلأ لÓخ
نيريخأ’أ نيمويلأ لÓخ031

يمؤيلا ددعلا عجارت
«انورؤك» ـب تاباصصإÓل

رئازجلا يف
يلامجإ’أ ددعلأ عفترأ

ةباسصإ’أ ءأرج تايفولل
يف «انوروك» صسوريفب
دعب ،ةافو031 ىلإأ رئأزجلأ

ةافو ةلاح52 ليجسست
ةعاسس42 ـلأ لÓخ ةديدج

ددع عفترأ امك ،ةريخأ’أ
ىلإأ ةدكؤوملأ ت’احلأ

08 ليجسست دعب ،1521
ىلع ًءانبو ،ةديدج ةلاح
ظحÓي ماقرأ’أ هذه
يمويلأ ددعلأ عجأرت
031 ناك امدعب تاباسصإÓل

نيمويلأ يف ةلاح
.نييسضاملأ

،رأروف لامج حسضوأأ
ةنجلل يمسسرلأ قطانلأ

صسوريف راسشتنأ ةعباتم
صسوريفلأ نإأ ،«انوروك»
دعب ةي’و34 يف رسشتنأ

ةديدج ةلاح ليجسست
ددع عفترأ امك ،ةليمب
09 ىلإأ ءابولأ نم نيفاعتملأ

لوأأ ةلاح16 ناك امدعب
اسضيرم626 نأأ افسشاك ،صسمأأ

لوكوتوربلل نوعسضخي
ةرأزو هترقأأ يذلأ يجÓعلأ
حÓسصإأو ناكسسلأو ةحسصلأ
.تايفسشتسسملأ

ـه.دأوج



عافترا نأا ،يناكرب حشضوأا
مازتلا مدعل ع˘جار ة˘ل˘ي˘شصح˘لا
ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘شساو ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘شش
يحشصلا رجحلاب نيير˘ئاز˘ج˘لا

اهترقأا يتلا ةيئاقولا ريبادتلاو
ادكؤوم ،ةيمومع˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا
ىلدأا ةيفحشص تاحيرشصت يف
د˘ي˘حو˘لا ل˘ح˘لا نأا ،سسمأا ا˘˘ه˘˘ب

يدا˘˘ف˘˘˘تو ع˘˘˘شضو˘˘˘لا ذا˘˘˘ق˘˘˘نإل
و˘ه ،ة˘ي˘بوروأا لود و˘يرا˘ن˘ي˘شس
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا مو˘˘م˘˘ع ماز˘˘ت˘˘لا
ر˘ج˘ح˘لا تاءار˘جإا˘ب م˘ه˘تدارإا˘˘ب
نم جورخلا يدافتو يلزنملا

ةرور˘˘˘شضل˘˘˘ل لإا م˘˘˘ه˘˘˘لزا˘˘˘ن˘˘˘م
.ىوشصقلا

ةدا˘˘م˘˘ع سسي˘˘˘ئر ر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عاو
ةردابم ،ني˘ير˘ئاز˘ج˘لا ءا˘ب˘طألا
وزو يزيت ى˘ف˘ششت˘شسم ءا˘ب˘طأا
ن˘˘˘ع د˘˘˘ع˘˘˘ب ن˘˘˘ع ف˘˘˘ششكلا˘˘˘ب

ار˘مأا ،سسور˘ي˘ف˘لا˘ب تا˘با˘شصإلا
ي˘ف م˘ها˘شسي˘شس اد˘ج ا˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يا
ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘غ˘˘شضلا ف˘˘ي˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘ت
قايشسلا يفو ،تايف˘ششت˘شسم˘لا

رومألا نأا يناكرب عقوت هتاذ
ي˘ف جار˘ف˘نلا ى˘˘لإا ر˘˘ي˘˘شست˘˘شس
عجارت لÓخ نم رهشش نوشضغ
عا˘˘ف˘˘تراو تا˘˘˘با˘˘˘شصإلا دد˘˘˘ع

ىلإا ادن˘ت˘شسم ،ءا˘ف˘ششلا تلا˘ح
تناك يتلا ةينيشصلا ةبرجتلا
ي˘ف ءا˘بو˘˘ل˘˘ل ى˘˘لوألا ةرؤو˘˘ب˘˘لا
.ملاعلا

ثدحلا4 0172ددعلا ^1441 نابعصش11ـل قفاوملا0202 ليرفأا50دحألا

watan@essalamonline.com

يحصصلا رج◊اب ÚنطاوŸا نم ةعصساو ةحيرصش مازتلا مدع لظ ‘

رخآا رهصشل «انورؤك» ـب رئاز÷ا ‘ ÚباصصŸا ديازت رارمتصسا ؤحن

ح.نيدلا رمق

ديازت رارمتصسا ةيناكمإا ،«انوروك» صسوريف ةعباتمو دصصرب ةفلكملا ةينطولا ةنجللا وصضع ،يناكرب طاقب دعبتصسي مل
عافترا اربتعم ،يحصصلا رجحلاب نينطاوملا نم ةعصساو ةحيرصش مازتلا مدع لظ يف ،رخآا رهصشل ءابولا اذهب نيباصصملا

.«اعقوتم»و «ايقطنم» ارمأا صسماخلا عوبصسألا لوخد دعب فلأا نم رثكأا ىلإا اندÓب يف ةدكؤوملا تاباصصإلا ددع

ةيلاملا غلابملا ديدحتب قلعتت
اهبحصس نكمي يتلا

تاءارجإ’ا هذه
يتلا ةديدجلا
«كنب بانك» اهرقأا
هنئابز ةدئافل
قودنصصلا حلاصصم تماق
طايتحلاو ريفوتلل ينطولا
نم ةلمج عصضوب ،«كنب بانك»
،اهنئابز ةدئافل ريبادتلا

ةيلاملا غلابملا ديدحتب قلعتت
ناك ءاوصس اهبحصس نكمي يتلا

وأا راخدلا ةقاطب ربع كلذ
ةيكنبلا نيب ام تاقاطبلا
.ةيبهذلا وأا ةيكيصسÓكلا

ةفلكملا ،يويصساق ةيهب تدكأاو
ىلع لاصصتلاو قيوصستلاب
عفر ررقت هنأا ،كنبلا ىوتصسم
يتلا ةيلاملا غلابملا ةميق
يف اهبحصسي نأا نوبزلل نكمي

نكمي ثيح ،عوبصسأا فرظ
ةقاطبل لمعتصسملا نوبزلل
نيرصشع بحصسي نأا ،راخدلا
امإا ،عوبصسأا لÓخ رانيد فلأا

نيب ام ةقاطبلا لامعتصساب
بحصس هنكميف «bic» ةيكنبلا

ةئام عفدو ،رانيد فلأا نيصسمخ
،عوبصسأا لÓخ اذهو رانيد فلأا

تاءارجإلا راطإا يف اذهو
انوروك صسوريف نم ةيئاقولا

كاكتحÓل ايدافتو ،91 ديفوك
ىوتصسم ىلع ريباوط ليجصستو
،كنبلل ةعباتلا تلاكولا

نيب ام ةقاطبلا ناصشبو
ةريدم تلاق ،ةيبهذلا ةيكنبلا
نأاب لاصصتلاو قيوصستلا
امئاد عوبصسأا فرظ يف بحصسلا

امأا رانيد فلأا نينامثب نوكي
ىلإا هفقصس عفر مت دقف عفدلا

يأا رانيد فلأا نيصسمخو ةئام
.ميتنصس نويلم رصشع ةصسمخ
نأا ىلإا ،ةلوؤوصسملا تاذ تراصشأاو
ريفوتلل ينطولا قودنصصلا

هنئابز نئمطي طايتحلاو
ةلويصسلا ةرفو ىلع دكؤويو
ةيكنبلا تاقاطبلا ناو ،ةيلاملا
متي ةيبهذلاو ةيكيصسÓكلا
.ةرمتصسم ةفصصب ايلام امهنحصش

ز.لامج

ةماعلا ةير˘يد˘م˘لا تشضفر
با˘ح˘˘شصأا بل˘˘ج ،بئار˘˘شضل˘˘ل

نيذلا ،ليغششتلا لبق ام دوقع
تاعاطق يف مهلمع نولوازي
ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘˘لا ةدد˘˘ششم ،ىر˘˘خأا

بشصا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا دد˘˘˘˘ع ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ةيئابجلا ةرادإÓ˘ل ة˘حو˘ن˘م˘م˘لا
تافلملاب لفكتل˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لا
ة˘ي˘ع˘شضو ة˘يو˘شستو ،ة˘ق˘لا˘ع˘لا
نو˘˘لواز˘˘˘ي ن˘˘˘يذ˘˘˘لا ناو˘˘˘عألا

زاهجلا اذه راطإا يف مهماهم
.تاونشس01 نم رثكأا ذنم

ةيريدملا ةميلعت تحشضوأا
تقربأا يتلا ،بئارشضلل ةماعلا
ن˘ي˘˘يو˘˘ه˘˘ج˘˘لا ءارد˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘ب
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئلو˘˘˘˘لا ءارد˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو
جامدإا سصخي اميف ،بئارشضلل
نو˘˘لواز˘˘˘ي ن˘˘˘يذ˘˘˘لا ناو˘˘˘عألا

زا˘ه˘˘ج را˘˘طإا ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ما˘˘ه˘˘م
جا˘˘˘مدإا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةد˘˘˘عا˘˘˘شسم˘˘˘لا
،تاداهششلا ي˘ل˘ما˘ح با˘ب˘ششلا
ة˘ي˘ئلو˘لا نا˘ج˘˘ل˘˘لا سضع˘˘ب نأا
ةميلعتلا ىشضتقم˘ب ةأا˘ششن˘م˘لا

61 ي˘ف ة˘خرؤو˘م˘لا52 م˘˘قر
دد˘˘ح˘˘م˘˘لا ،9102 ر˘˘ب˘˘م˘˘شسيد

مو˘شسر˘م˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت ة˘ي˘ف˘ي˘كل
633‐91 م˘˘قر يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا
جا˘˘˘˘˘مدإا ن˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘شضت˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا
زا˘ه˘ج ن˘˘م ن˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘شسم˘˘لا
جا˘˘مدإا ى˘˘ل˘˘˘ع ،ةد˘˘˘عا˘˘˘شسم˘˘˘لا
تادا˘ه˘ششلا ي˘ل˘ما˘ح با˘ب˘ششلا
دشصق ،مهحلاشصم ىلإا لشسرت
ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘م دد˘ع˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا

مهلمع نولوازي ناوعأا تافلم
ةريششم ،ىرخأا تا˘عا˘ط˘ق ي˘ف
ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا بشصا˘ن˘م˘لا نأا
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا ا˘هزو˘˘ح˘˘ت
ا˘ه˘ي˘ل˘ع ل˘شصح˘ت˘ت بئار˘شضل˘ل
ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا ىد˘˘˘ل
سسا˘شسأا ى˘ل˘˘ع ،ة˘˘ي˘˘ناز˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ل
نع ،ةيئا˘ن˘ث˘ت˘شسا تا˘شصي˘خر˘ت

،بشصا˘ن˘م˘لا ل˘يو˘ح˘ت ق˘˘ير˘˘ط
ل˘˘ف˘˘كت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ه˘˘˘جو˘˘˘م ي˘˘˘هو
ا˘ه˘ه˘جاو˘ت ي˘ت˘لا ل˘كا˘ششم˘لا˘˘ب
را˘شسم˘لا ةرور˘ي˘شص نا˘˘م˘˘شضل
اذكو اهيمدختشسم˘ل ي˘ن˘ه˘م˘لا

ة˘ق˘لا˘ع˘لا تا˘ف˘ل˘م˘لا ة˘ج˘لا˘ع˘م
ناوعألا ةيوشست فلم اهنمو
يف مهما˘ه˘م نو˘لواز˘ي ن˘يذ˘لا
نم رثكأا ذنم زاهجلا اذه راطإا

.تاونشس01
تف˘˘ششك د˘˘˘ق˘˘˘ف ةرا˘˘˘ششإÓ˘˘˘ل

يفظومل ةلق˘ت˘شسم˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا
سضع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب نأا ،بئار˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شضلا
دق ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا
ع˘ي˘م˘ج˘لا لا˘غ˘ششنا او˘م˘ن˘˘ت˘˘غا
divoc- سسور˘ي˘ف ة˘ه˘جاو˘م˘˘ب
لامع فيظوتب اوموقيل،91
فلتخم˘ب ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لا جا˘مدإلا
ر˘ي˘شضح˘ت م˘تو تا˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا
ى˘˘لإا م˘˘ه˘˘ه˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘ت تارار˘˘˘ق
ملع نود بئارشضلا تايريدم
تدد˘نو ،ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا
ريغ فر˘شصت˘لا اذ˘ه˘ب ة˘با˘ق˘ن˘لا
هذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م ي˘˘˘ف ي˘˘˘قÓ˘˘˘خألا
ة˘ل˘م˘ج تشضرا˘عو ،فور˘ظ˘˘لا

م˘لو ،رار˘ق˘لا اذ˘ه Ó˘ي˘˘شصف˘˘تو
ن˘م ن˘ي˘ف˘ظو˘م جا˘مدإا ل˘ب˘˘ق˘˘ت
عا˘˘˘ط˘˘˘ق جرا˘˘˘خ تا˘˘˘عا˘˘˘ط˘˘˘ق
لامع لازام يذلا بئارشضلا
تايريدملا سضعب يف جامدإلا
دح ىلإا مهري˘شصم نور˘ظ˘ت˘ن˘ي
.مويلا

   ز.لامج

تاونصس01 نم رثكأا ذنم اهعاطقب مهماهم نولوازي نيذلا ناوعألا ةيعصضو ةيوصستب تبلاط

دؤقع باحصصأاب داجنتصس’ا سضفرت بئارصضلل ةماعلا ةيريدملا
MENAىرخأا تاعاطق نم

،سسمأا نطولا سضرا ىلإا لشصو
ن˘ي˘ق˘لا˘ع˘لا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ا˘يا˘عر˘لا
تاماقإا ىلإا مهليوحت متو ،ايكرتب
ر˘ج˘ح˘لا ةر˘ت˘ف ءا˘شضق˘ل ة˘˘ي˘˘قد˘˘ن˘˘ف
يوجلا لاجملا قلغ رثا ،يحشصلا
يششفت رطاخم نم دحلا فدهب

.انوروك سسوريف ةحئاج
،سسمأا رجف تطح ةرئاط لوأا

ارجف ةشسماخلا ةعاشسلا دودح يف
ةرئاط مث ،يلودلا رئازجلا راطمب
ةعشساتلا ةعاشسلا دنع تطح ةيناث
ةثلا˘ث ىر˘خأاو ا˘حا˘ب˘شص ف˘شصن˘لاو
ةدحاولا ةعاشسلا دودح يف تطح
ي˘˘ف نا˘˘كو ،ار˘˘˘ه˘˘˘ظ ف˘˘˘شصن˘˘˘لاو
م˘ه˘لو˘شصو ىد˘˘ل م˘˘ه˘˘لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسا
ةنوكتم ةيرازو ة˘ن˘ج˘ل ،را˘ط˘م˘ل˘ل

نوؤوششلا ريزو ،موداقوب يربشص
ريزو ،دوجلب لام˘كو ،ة˘ي˘جرا˘خ˘لا
ةيلحملا تا˘عا˘م˘ج˘لاو ة˘ي˘ل˘خاد˘لا

را˘م˘عو ،ة˘ي˘نار˘م˘ع˘لا ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘لاو
قطانلا لاشصتلا ريزو ،ر˘م˘ي˘ح˘ل˘ب
دبع اذكو ،ة˘مو˘كح˘ل˘ل ي˘م˘شسر˘لا
ةحشصلا ريزو ،ديزوب نب نامحرلا

حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كشسلاو
،يلايشش قورافو ،تايف˘ششت˘شسم˘لا

،لقنلاو ةيمومعلا لاغششألا ريزو
،ةمشصاعلا يلاو ةفرشش فشسويو
قدنف ىلإا ن˘ير˘فا˘شسم˘لا ل˘ق˘ن م˘تو
ةد˘˘لارز ي˘˘حاو˘˘شضب «نار˘˘فزا˘˘˘م»
رجحلا ةرتف يهو اموي41 ءاشضقل

ءÓجإلا ةيلمع متتشسو.يحشصلا
ام ةررقم تÓحر ةمانزر قفو
طوطخلا ربع ليرفأا5و3 نيب
ة˘كر˘ششو ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يو˘˘ج˘˘لا
ذإا ة˘ي˘كر˘ت˘لا ة˘يو˘ج˘لا طو˘ط˘˘خ˘˘لا
يرئازج نطاوم8871 لمششتشس
ىلإا مهلوشصو روف نوعشضخيشس
ريبادتلا راطإا يف يحشصلا رجحلا
لجأل دلبلا تاطلشس اهتذختا يتلا
متو ،91‐ديفوك يششفت نم دحلا
قدانفك لابقتشسا لكايه ريخشست
ىوتشسم ىلع ةيحايشس تابكرمو
ة˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ت˘˘يلو
اهباعيتشسا ةردق ردقت سسادرموبو
اريرشس0391 ـب ة˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘جإلا
ءلؤو˘ه˘ب ل˘شضفأا ل˘ف˘كت نا˘˘م˘˘شضل
ءÓ˘جإلا رار˘ق ءا˘˘جو.نينطاوملا

،نوبت ديجملا دبع نم رارقب اذه
بجر هريظنو ،ةيروهمجلا سسيئر
لÓخ اقفتا نيذللا ،ناغودرأا بيط
يشضاملا ءاثÓثلا ةيفتاه ةملاكم
ءÓ˘جإا ل˘جأا ن˘م نوا˘ع˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
يف نيقلاعلا نييرئازج˘لا ا˘يا˘عر˘لا
ا˘يا˘عر˘لاو ر˘ئاز˘ج˘لا و˘ح˘ن ا˘ي˘˘كر˘˘ت
وحن رئازجلا يف نيقلاعلا كارتألا
ة˘˘مزألا ة˘˘ياد˘˘ب ذ˘˘ن˘˘مو ،ا˘˘ي˘˘˘كر˘˘˘ت
سسور˘ي˘ف ي˘ششف˘ت ءار˘ج ة˘ي˘ح˘شصلا

رثكأا لقنب رئازجلا تماق انوروك
دÓبلا ى˘لإا ير˘ئاز˘ج000.8 ن˘م
.ملاعلا تاراطم فلتخم نم

ز.لامج

يحصصلا رج◊ا ةÎف ءاصضقل ةيحايصس تاماقإاو قدانف ¤إا مهليو– ”

نطؤلا سضرأا ¤إا ايكÎب Úقلاعلا Úيرئاز÷ا اياعرلا لؤصصو

،طÓيم ظ˘ي˘ف˘ح˘لا د˘ب˘ع د˘كأا
سسل˘ج˘م˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا ق˘شسن˘م˘لا
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةذ˘˘تا˘˘شسأل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ع˘˘طا˘˘ق˘˘˘لا ه˘˘˘شضفر ،ي˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا
ةذ˘تا˘˘شسألا رو˘˘جأا˘˘ب سسا˘˘شسم˘˘ل˘˘ل
سسا˘˘شسم يأا وأا ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘قؤو˘˘˘م˘˘˘لا
ردجألا نأا ازربم ،تاشضيوعتلاب
م˘˘ل˘˘شس ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ةدا˘˘عإا و˘˘ه
ذ˘ن˘م د˘م˘ت˘ع˘م˘لا تا˘شضيو˘ع˘ت˘لا

يذ˘لا ،ة˘ن˘شس ن˘ير˘ششع ي˘˘لاو˘˘ح
ةئفلا هذهل ىربك ةناهإا لكششي
تاداهششلا ىلعأا نولمحي نيذلا
.ةيملعلا

ر˘˘˘ب˘˘˘ع ،طÓ˘˘˘ي˘˘˘م ح˘˘˘˘شضوأاو

ه˘ت˘ح˘ف˘شص ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ل رو˘˘ششن˘˘م
ل˘شصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م˘ب ة˘ي˘م˘˘شسر˘˘لا
،سسمأا ،كوبشسيافلا ،يعامتجلا
ةقلعتملا ةميلعتلا كراب دق هنأا
ة˘ما˘ع˘لا تا˘ق˘ف˘˘ن˘˘لا د˘˘ي˘˘ششر˘˘ت˘˘ب
يف ريي˘شست˘لا تا˘ق˘ف˘ن ة˘شصا˘خو
يتلاو يلا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا عا˘ط˘ق
طبشضب قلعتملا دنبلا نمشضتت
تÓ˘ق˘ن˘ت˘لا تا˘ق˘ف˘ن سصي˘ل˘ق˘تو
ءابره˘كلاو ،جرا˘خ˘لاو ل˘خاد˘ل˘ل
يتلا تاطاششن˘لاو تارا˘ي˘شسلاو
رانيدلاب ماعلا لا˘م˘لا فز˘ن˘ت˘شست
،ةبعشصلا ةلمع˘لا˘بو ير˘ئاز˘ج˘لا

سساشسملل عطاقلا هشضفر ادكؤوم

سسا˘˘˘˘˘˘˘شسم يأاو ،رو˘˘˘˘˘˘˘جألا˘˘˘˘˘˘˘ب
ة˘حو˘ن˘م˘م˘لا تا˘˘شضيو˘˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب
.نيتقؤوملا ةذتاشسأÓل

رمألا نأا ىلإا ،طÓيم راششأاو
ةذ˘˘˘تا˘˘˘شسألا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ير˘˘˘شسي ل
نوديفتشسي نيذلا ني˘كرا˘ششم˘لا

مهفيظوت مت˘ي م˘ث د˘عا˘ق˘ت˘لا ن˘م
ة˘˘ب˘˘ير˘˘˘غ قر˘˘˘ط˘˘˘ب ةر˘˘˘ششا˘˘˘ب˘˘˘م
ي˘ف ن˘ير˘جأا ن˘م نود˘ي˘ف˘ت˘˘شسيو
ة˘ح˘˘ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ،تقو˘˘لا سسف˘˘ن
كراششملا ذاتشسألا رجأاو دعاقتلا
م˘˘ظ˘˘ع˘˘م رو˘˘جأا قو˘˘ف˘˘ي يذ˘˘˘لا
.نييعماجلا ةذاتشسألا

ز.لامج

ةنصس نيرصشع ›اوح دنم دمتعŸا تاصضيوعتلا ملصس ‘ رظنلا ةداعإاب بلاط

ÚتقؤؤŸا ةذتاصسأ’ا تاصضيؤعتو رؤجأاب سساصسŸا سضفري طÓيم

نأا ،ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا ةرازو تد˘˘˘كأا
ا˘ه˘ترد˘شصأا ي˘ت˘˘لا سصي˘˘خار˘˘ت˘˘لا

نونفلا ةيقرتو ريوطت ةيريدم
ة˘˘˘فا˘˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لا ةرازو˘˘˘˘ل ،بادآلاو
سضر˘غ˘ب ،ن˘ي˘ج˘ت˘ن˘م˘لا ح˘لا˘˘شصل
مÓفألاو يئامنيشسلا ريوشصتلا
ةياغ ىلإا ةدمجم يه ،ةيقئاثولا

ركذو.ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا ع˘فر
ل˘˘ك نأا ،سسمأا ،ةرازو˘˘لا نا˘˘˘ي˘˘˘ب
نود ريوشصتلا لشصاوي  جتنم
هذ˘˘ه را˘˘ب˘˘ت˘˘علا ن˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ب ذ˘˘˘خأا
نيلثمملا عشضيو ،تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

ريغ تايعشضو يف ني˘ي˘ن˘ق˘ت˘لاو
ر˘ط˘خ˘ل م˘ه˘شضر˘ع˘يو ة˘ي˘نو˘˘نا˘˘ق
لمحت˘ي ،ءا˘بو˘لا اذ˘ه˘ب ة˘با˘شصإلا
تحت هشسفن عشضيو ةيلوؤوشسملا

.ةلءاشسملاو نوناقلا لئاط
مÓعإا ةفاقثلا ةرازو تددجو

امنيشسلا لاجم يف نيلعافلا لك
ءارجإلا هذهب مازتللا ةرورشضب
ثدحي نأا نكمي ام لكل ايدافت
ة˘ب˘ع˘˘شصلا فور˘˘ظ˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف
.ةشساشسحلاو

ع.لÓب

ر˘يزو ،راز˘مو˘˘ب م˘˘ي˘˘هار˘˘بإا د˘˘كأا
ةيكل˘شسلا تÓ˘شصاو˘م˘لاو د˘ير˘ب˘لا

ةلويشسلا رفوت ىلع ،ةيكلشسÓلاو
ديربلا بتاكم ةفاك يف ةمزÓلا

ه˘لواد˘ت م˘ت ا˘م ا˘ي˘˘فا˘˘ن ،كو˘˘ن˘˘ب˘˘لاو
سصق˘˘ن ل˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘شست سصو˘˘˘شصخ˘˘˘ب
يف ،د˘ير˘ب˘لا ر˘يزو فا˘شضأاو.ا˘ه˘ي˘ف
،يمومع˘لا نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘ل˘ل ح˘ير˘شصت
تاعاشس فييكت مت دق هنأاب ،سسمأا

ءابو ةمزأا عم ديربلا بتاكم لمع
ةلويشسلا كلتمت اهنأا امك ،انوروك

نئمط˘ن »:Ó˘ئا˘ق فدرأاو ،ة˘مزÓ˘لا
،ةدوجوم ةلويشسلا نأاب نينطاوملا
،ةيلآلا تاعزوملاو ،كيبابششلا يف
بتا˘كم ل˘م˘ع˘ل ف˘ي˘ي˘كت كا˘˘ن˘˘هو
رازموب راششأاو.ءابولا عم ديربلا
تا˘˘قا˘˘ط˘˘ب˘˘لا با˘˘ح˘˘˘شصأا نأا ى˘˘˘لإا
يف اهلامعتشسا مهنكمي ،«ةيبهذلا»
ل˘كو ر˘ئاز˘ج˘لا د˘˘ير˘˘ب تا˘˘عزو˘˘م
ربع كونبلاب ةشصاخلا تاعزوملا

.ينطولا بارتلا لماك
ز.لامج

ة˘يا˘م˘˘ح˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م تف˘˘ششك
لÓخ اهدارفأا روهظ نأا ،ةيندملا
نوموقي يتلا ،ةيمويلا تÓخدتلا
ي˘ن˘ع˘ي ل ي˘قاو˘لا سسا˘ب˘ل˘لا˘ب ا˘ه˘ب
سصخ˘˘˘˘شش ءÓ˘˘˘˘جإا ةرور˘˘˘˘شضلا˘˘˘˘ب
.انوروك سسوريفب باشصم

ةيندم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا تح˘شضوأاو
،سسمأا ،اهل نايب يف ،ةشسبت ةيلول
ةشصاخلا لخدتلا قرف ءادترا نأا
،ءÓ˘˘جإلاو فا˘˘ع˘˘شسإلا ةرا˘˘˘ي˘˘˘شسب
سضيبألا نوللا وذ يقاولا سسابلل
ي˘ن˘ع˘ي ل ،قرزألاو ر˘˘ف˘˘شصألا وأا

وأا ةباشصإا ةلاح دوجو ةرورشضلاب
ةحئاجب اهتاباشصإاب هب˘ت˘ششم ة˘لا˘ح
،نايبلا فاشضأاو ،انوروك سسوريف
ة˘قر˘ف˘˘ل˘˘ل ي˘˘ئا˘˘قو ءار˘˘جإا اذ˘˘ه نأا
كا˘ن˘هو سضير˘م˘ل˘لو ة˘ل˘خد˘ت˘˘م˘˘لا

نشسلا رابك نم ةشصاخو ىشضرم
ى˘لإا م˘ه˘ل˘ق˘ن م˘ه˘ت˘لا˘ح ي˘عد˘ت˘شست
تعدو.ةيئافششتشسإلا حلا˘شصم˘لا
ىلإا نينطاوملا ةيندملا ةيامحلا
ر˘ششنو فو˘خ˘لاو ع˘ل˘ه˘لا بن˘˘ج˘˘ت
.ليوهتلاو ةبذاكلا رابخألا

ك.اصضر

ةلءاصسŸاو نوناقلا ةلئاط ت– هصسفن عصضي ءارجإلا اذه فلاخي نم لك

ةيقئاثؤلا مÓفأ’او يئامنيصسلا ريؤصصتلا تاطاصشن دمŒ ةفاقثلا ةرازو

ةبذاكلا رابخألا رصشنو فوÿاو علهلا بنŒ ¤إا ÚنطاوŸا تعد
يقاؤلا سسابللاب اهرصصانع لخدت نأا دكؤؤت ةيندŸا ةيام◊ا

«انورؤك» ـب باصصم سصخصش ءÓجإا ينعي ’

لاومألا ‘ صصقن ليجصست صصوصصخب هلوادت ” ام ىفن

«تاعزؤŸاو ديÈلا بتاكم ةفاك ‘ ةرفؤتم ةلؤيصسلا» :ديÈلا ريزو



ةرازو تف˘˘˘˘˘˘˘˘ششكو اذ˘˘˘˘˘˘˘˘ه
اهل نايب يف ،ينطولا عافدلا
«مÓ˘˘˘شسلا» تم˘˘˘˘ل˘˘˘˘شست سسمأا
سسار˘˘˘ح نأا ،ه˘˘˘ن˘˘˘م ة˘˘˘˘خ˘˘˘˘شسن
اوط˘ب˘شض ة˘ما˘ع˘ن˘لا˘ب دود˘ح˘لا

دو˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘˘لا قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘شس ي˘˘˘˘فو
دشصل ة˘فدا˘ه˘لا ة˘ل˘شصاو˘ت˘م˘لا
را˘˘ج˘˘تلا ةر˘˘ها˘˘˘ظ را˘˘˘ششت˘˘˘نا
دÓ˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا˘˘˘ب
ن˘م مار˘غو˘˘ل˘˘ي˘˘ك5.741
ن˘ي˘ح ي˘ف ،ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا

كرد˘˘لا ر˘˘˘شصا˘˘˘ن˘˘˘ع ط˘˘˘ب˘˘˘شض
دود˘ح˘لا سسار˘˘حو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
نم ىرخأا ةي˘م˘ك ،نا˘شسم˘ل˘ت˘ب
5.511 ـب ردقُت ةداملا سسفن

.مارغوليك
،ل˘˘˘شصت˘˘˘م قا˘˘˘ي˘˘˘شس ي˘˘˘˘فو

ة˘˘كر˘˘ت˘˘ششم ةزر˘˘ف˘˘م تف˘˘˘قوأا
،يبع˘ششلا ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘ل˘ل
تاردخ˘م ير˘جا˘ت ،ناز˘ي˘ل˘غ˘ب
امارغوليك5.22 امهتزوحب
ام˘ي˘ف ،ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا ن˘م
0074 دودحلا سسارح زجح
ةزوحب تناك سسولهم سصرق

.ناشسملتب تاردخم رجات
تف˘قوأا ،ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م

لكب ينطولا كردلا رشصانع
6 ةزا˘˘ب˘˘ي˘˘تو ة˘˘ف˘˘ل˘˘ج˘˘˘لا ن˘˘˘م

قدانب4 مهتزوحب سصاخششأا
نيح يف ،ةشصخر نودب ديشص
بيرهت تلواحم طابحإا مت

ـب رد˘ق˘ت دو˘قو˘لا ن˘م ة˘ي˘م˘˘ك

قوشس نم لكب ارتل0852
.ةشسبتو فراطلا ،سسارهأا

watan@essalamonline.com
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يقأوبلأ مأاب ةيلوحكلأ تابورسشملأ نم ةدحو0037 نم ديزأأ زجح

ةنتابب ةصسؤلهم سصارقأاو تاردخم زجح
كرد˘˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘شصم تق˘˘˘˘لأا

تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ىلع سضبقلا ،ةنتابب ةقرفتم
تز˘˘ج˘˘حو سصا˘˘خ˘˘ششأا4
ةشسولهم سصارقأاو تاردخم
ةينلديشص هبشش داومو

ة˘˘˘قر˘˘˘ف˘˘˘˘لا دار˘˘˘˘فأا ف˘˘˘˘قوأا
ينطولا كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا
ن˘م غ˘ل˘ب˘ي ا˘˘با˘˘شش ،ة˘˘نا˘˘ق˘˘شسب
نتم ىل˘ع ة˘ن˘شس22 رمع˘لا
ه˘تزو˘ح˘˘بو ة˘˘يرا˘˘ن ه˘˘ت˘˘جارد
ةر˘ي˘غ˘شص تارد˘خ˘م ة˘ع˘˘ط˘˘ق
ع˘طا˘قو تارد˘خ˘˘م ا˘˘يا˘˘ق˘˘بو
ردق يلام غ˘ل˘ب˘مو «را˘ت˘ي˘ك»
ن˘م ر˘ب˘ت˘˘ع˘˘ي جد00034ـب

.مومشسلا هذه عيب تادئاع
تحاطأا ،هتاذ قايشسلا يف

ةيمي˘ل˘قإلا ة˘قر˘ف˘لا ر˘شصا˘ن˘ع
جور˘م˘ب ،ة˘˘ناور˘˘م ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب
ة˘˘شسو˘˘ل˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا سصار˘˘˘قأÓ˘˘˘ل
رمعلا نم غلبي تاردخملاو
هتزوح˘ب ط˘ب˘شض ،ة˘ن˘شس82
ةعطقو اشسولهم اشصرق11
با˘شش ة˘ق˘فر ،ج˘لا˘ع˘م ف˘ي˘ك
ةنشس62 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘ي
جيورتلا ةيلمع يف هدعاشسي
دار˘فأا ما˘ق ا˘م˘ك ،ع˘˘يزو˘˘ت˘˘لاو
ل˘خد˘ت˘˘لاو ن˘˘مألا ة˘˘ل˘˘ي˘˘شصف
213 زجح˘ب ،تو˘قا˘ي ن˘ي˘ع˘ب
مهمايق ءانثأا م˘ق˘ع˘م ةرورا˘ق
،ةمرج ةيدلب ميلقإاب ةيرودب

ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ة˘ل˘م˘˘ح˘˘م تنا˘˘ك
عون ع˘فد˘لا ة˘ي˘عا˘بر ةرا˘ي˘شس
ى˘ل˘˘ع،«سسكي˘˘ل˘˘ه ا˘˘تو˘˘يو˘˘ت»
،سصا˘خ˘ششأا ة˘ع˘˘برأا ا˘˘ه˘˘ن˘˘ت˘˘م
ةيدلب هاجتا نم ةمداق تناك
ة˘ن˘تا˘ب ة˘يلو ى˘لإا ة˘˘نا˘˘ير˘˘شس

رمعلا نم غلبي باشش اهدوقي
اهششيت˘ف˘ت د˘ع˘بو ،ة˘ن˘شس42
ةبلع31 ى˘ل˘ع ا˘ه˘ب اور˘ث˘ع
يف مجحلا ةريغشص ةينوترك
مقعم ةروراق42 ةبلع لك
،001 ةع˘شس ةر˘ي˘غ˘شص ن˘يد˘ي
ةيلام˘جإلا ة˘م˘ي˘ق˘لا ترد˘قو
ةزو˘˘ج˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘شسل˘˘˘ل
ى˘ل˘ع م˘ت˘ي˘˘ل ،جد00426ـب
˘˘مد˘˘ع ة˘˘ح˘˘ن˘˘ج ع˘˘فر ا˘˘هر˘˘ثإا
يرا˘ج˘ت˘لا ل˘ج˘شسلا كÓ˘˘ت˘˘ما

دشض ةرتو˘ف˘لا مد˘ع ة˘ح˘ن˘جو
مي˘ل˘شست ع˘م ،ة˘ع˘ل˘شسلا كلا˘م
ةشسشسؤوملا ىلإا تازوجحملا
ة˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘شسإلا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا
رذ˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘˘يراو˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
.لÓغتشسÓل

تما˘˘ق ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
IRB لخدتلاو ثحبلا ةقرف
نم رثكأا زجحب يقاوبلا مأاب
ن˘˘˘˘˘˘˘م ةد˘˘˘˘˘˘˘حو0037
،ة˘ي˘لو˘ح˘˘كلا تا˘˘بور˘˘ششم˘˘لا

عدوتشسم لخاد ةأابخم تناك
يذلا نينطاوملا دحأا تيبب
رومخلاب ر˘جا˘ت˘ي ه˘نأا ح˘شضتإا
.ةيعرشش ريغ ةقيرطب

زجحي ويزرأأ كرد
رمخ ةروراق0052

نيجورم لزنمب
نأرهوب

ن˘˘م ر˘˘شصا˘˘ن˘˘˘ع تن˘˘˘كم˘˘˘ت
كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا ة˘قر˘ف˘˘لا
،نارهو يف ويزرأاب ينطولا
نمألا ةليشصف عم قيشسنتلاب
نم ،ةويطبب3 مقر لخدتلاو

ن˘˘م ةد˘˘حو0052 ز˘˘ج˘˘ح
ن˘م ة˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘ك تا˘˘بور˘˘ششم
،ماجحألاو عاونألا فل˘ت˘خ˘م
ر˘˘˘ثإا تم˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع ي˘˘˘˘ف
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا تاذ لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘شسا
اهدافم تامولع˘م˘ل ة˘ي˘ن˘مألا
عي˘ب ى˘ل˘ع ن˘ي˘شصخ˘شش ماد˘قإا

م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ل ،رو˘˘˘م˘˘˘خ سضر˘˘˘˘عو
ىلإا لقنتلاو ةيرود ليكششت

نذإا ذخأا دعبو ،ناكملا نيع
ل˘˘ي˘˘كو ن˘˘م سشي˘˘ت˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
ةمكح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
لز˘ن˘م˘ب ط˘ب˘˘شض م˘˘ت ،و˘˘يزرأا
ةيمكلا ىلع امهيف هبتششملا
ن˘˘˘م ر˘˘˘˘كذ˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا˘˘˘˘شسلا
ة˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘كلا تا˘˘بور˘˘ششم˘˘لا

،يلاتلا لكششلا ىلع ةعزوم
‐راتشساك» عو˘ن ة˘ع˘ج062
ةعج6141 ،«لشس05 ةعشس
05 ة˘˘ع˘˘شس ‐رو˘˘فو˘˘ب» عو˘˘˘ن
ذيبن724 نع Óشضف ،«لشس
يرئازج02 مقر» عون رمحأا
بناج ىلإا ،«لشس57 ةعشس‐
‐ا˘كدو˘ف» عو˘ن ةرورا˘ق52
ام˘ك اذ˘ه،«ر˘ت˘ل10 ة˘˘ع˘˘شس
ن˘م ا˘ه˘تاذ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تن˘كم
تاروراق3 ز˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘ح
،«رتل1 ة˘ع˘˘شس‐ي˘˘كشسيو»
عو˘˘˘˘ن ةورا˘˘˘˘˘ق933
،«لشس05 ةعشس‐سسيتشساب»
ي˘˘˘كشسيو» ةرورا˘˘˘˘ق03
ـ«رتل1 ة˘˘˘ع˘˘˘شس‐لا˘˘˘˘بل
و˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘ب» عو˘˘˘ن ةرا˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسو
. «رابشسكإا

حميلسس / أأ.يئامهم

ح˘لا˘شصم ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م تف˘˘قوأا
84 ـلا لÓخ نطولا ربع نمألا
ن˘م تار˘ششع˘لا ةر˘ي˘خألا ة˘عا˘شس
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘برا˘˘˘˘شضم˘˘˘˘لا را˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

اهبرح را˘طإا ي˘ف ،ن˘ي˘ششا˘ششغ˘لاو
اولغتشسإا ن˘يذ˘لا ن˘ير˘ي˘خألا د˘شض
يئان˘ث˘ت˘شسلا ي˘ح˘شصلا ع˘شضو˘لا
رارغ ىلع اندÓب اهب رمت يذلا

يششفت ببشسب ملاعلا لود لج
عفرل اوعشسو «انوروك» سسوريف
بو˘˘˘ي˘˘˘˘ج قر˘˘˘˘حو را˘˘˘˘ع˘˘˘˘شسألا
ق˘ل˘خ لÓ˘خ ن˘م ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
.ةردنلا

ةراجتلا حلاشصم ناوعأا نكمت
يف ريغملا ة˘بد˘ت˘ن˘م˘لا ة˘يلو˘لا˘ب
كرد˘لا ر˘شصا˘ن˘ع ة˘ق˘فر ،يداو˘لا
غلك052 زج˘ح ن˘م ،ي˘ن˘طو˘لا

ةيلمع يف ،حاجدلا ءاششحأا نم
ينمأا زجاح ىوتشسم ىلع تمت
ةيدلبب3 مقر ينطولا قيرطلاب
ةميق تردق ثيح ،ليلخ يديشس
،جد00057ـب ،تازوج˘ح˘م˘لا
جاجد غلك8602 ىلإا ةفاشضإلاب
ّنأا املع ،جد082434 ةميقب
هجوم تناك ةزوجحملا داوملا
مارتحإا مدع م˘غر ،كÓ˘ه˘ت˘شسÓ˘ل
لكششي ام وهو ديربتلا ةلشسلشس
،كلهتشسملا ةحشصلا ىلع ارطخ
فÓ˘˘تإا دد˘˘شصلا اذ˘˘ه ي˘˘˘ف م˘˘˘تو
ع˘م نوا˘ع˘ت˘لا˘ب تازو˘˘ج˘˘ح˘˘م˘˘لا

عم ،ليلخ يديشس ةيدلب حلاشصم
سضرعيشس يذلا اهبحاشص فيقوت
.اقحل ةيئاشضقلا تاهجلا مامأا

ةطرششلا تنكمت اهتهج نم
ة˘قر˘ف ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘م ة˘ي˘ئا˘˘شضق˘˘لا
ة˘يلو ن˘مأا˘ب ل˘خد˘ت˘لاو ثح˘ب˘لا
ة˘قر˘ف ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب ،فود˘ن˘ت
لÓخ ن˘م ،ة˘يلو˘لا˘ب كرا˘م˘ج˘لا

سصخشش مايق اهدافم تامولعم
داوم نيزختب ايئاشضق قوبشسم
سضرغل عدوتشسم لخاد ةيئاذغ
لود ى˘لإا ا˘ه˘˘ن˘˘م ءز˘˘ج بير˘˘ه˘˘ت
فود˘ن˘˘ت ة˘˘يلو نو˘˘ك راو˘˘ج˘˘لا

ىقبت ام هيجوتو ،ةيدودح ةيلو
كلذ ر˘ثإا ى˘ل˘عو ،ة˘˘برا˘˘شضم˘˘ل˘˘ل
ة˘ي˘ن˘مألا تا˘ه˘ج˘لا تاذ تم˘هاد
نذإا لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م عدو˘˘˘ت˘˘˘شسم˘˘˘لا
ل˘ي˘كو فر˘ط ن˘م سشي˘ت˘ف˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ىلع هل˘خاد˘ب تر˘ث˘ع˘ف ،فود˘ن˘ت
ةي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لا ن˘م ا˘ن˘ط08
نم ةفلتخم نئاجع يف تلثمت
ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘تو ،«م˘˘ي˘˘˘شس» عو˘˘˘ن

لامكتشسل عدوتشسملا بحاشص
مامأا مهميدقتو ه˘ع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا

سصتخملا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو
ةقرف ترششاب نيح يف ،ايميلقإا
نئاجعلا كلت ليوحت كرامجلا
ةيششت˘ف˘م ما˘شسقأا عدو˘ت˘شسم ى˘لإا
د˘يد˘ح˘تو ا˘هدر˘ج˘˘ل كرا˘˘م˘˘ج˘˘لا
                                                .اهتميق

ن˘مأا ح˘لا˘شصم تن˘كم˘تو اذ˘˘ه
عم قيشسن˘ت˘لا˘ب ،ر˘كشسع˘م ة˘يلو
ز˘ج˘ح ن˘م ،ةرا˘ج˘˘ت˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصم
داو˘م˘لا ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م تا˘˘ي˘˘م˘˘ك
،كÓهت˘شسلا ة˘ع˘شساو ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا
نم اراط˘ن˘ق442 ي˘ف تل˘ث˘م˘ت
فلأا51 نم رثكأاو ،نيللا حمقلا

ةيئاذغلا تاج˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م ةد˘حو
ةيه˘ت˘ن˘م ةد˘حو6021 ا˘ه˘ن˘˘م
ةيلمعلا تنكم امك ،ةيحÓشصلا

رتل فلأا21 ةبارق  طبشض نم
.فيظنتلا داوم نم

تن˘˘كم˘˘ت قا˘˘ي˘˘شسلا تاذ ي˘˘ف
نم ،فينغيت ةرئاد نمأا حلاشصم
ةدام نم ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح
ـب تردق «ةنيرف» نيللا حمقلا

ةه˘جو˘م تنا˘ك ،ارا˘ط˘ن˘ق251
لÓ˘˘˘خ اذ˘˘˘هو ،ة˘˘˘برا˘˘˘شضم˘˘˘ل˘˘˘˘ل

نم اتنكم نيتيناديم نيت˘ي˘ل˘م˘ع
ىلوألا تناك نيتنحاشش فيقوت
نم اراط˘ن˘ق711 ــب ة˘ل˘م˘ح˘˘م
ةيناثلا تناك اميف ،ةداملا سسفن
.اراطنق5,44 ــب ةلمحم

تز˘˘ج˘˘ح ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
سسراف نيع ةرئاد نمأا حلاشصم
نيتيلم˘ع لÓ˘خ ،ة˘يلو˘لا تاذ˘ب
حمقلا نم اراطنق23 نيتيناديم
نمأا حلاشصم تزجح امك ،نيللا
ةربتعم ةيمك ،ةيدمحملا ةرئاد
اهنزو ردق «ةنيرفلا» ةدام نم
رثإا اراط˘ن˘ق05 ــب ي˘لا˘˘م˘˘جإلا
نمأا رشصانعل ةينمأا ةبقارم ةطقن
ةنيدمل يبرغلا لخدملاب ةرئادلا
ةنحاشش اهلÓخ اوفقوأا ةيدمحملا

ة˘˘ي˘˘م˘˘كلا˘˘ب ة˘˘ل˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م تنا˘˘˘ك
.ةروكذملا

زجح ،ركشسعم ةنيدمب مت امك
داو˘م˘لا ن˘م ةر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك
نم رثكأاب لامجإا تردق ةيئاذغلا

3301 ا˘ه˘ن˘˘م ةد˘˘حو ف˘˘لأا51
رثكأاو ،ةيحÓشصلا ةيهتنم ةدحو
تناك ىرخأا ةدحو فلأا41 نم
ةيلمع رثإا ،ةبراشضم˘ل˘ل ة˘ه˘جو˘م
تا˘عدو˘ت˘شسم˘لا د˘حأل سشي˘ت˘˘ف˘˘ت
اذ˘˘ه ،21 ةقطن˘م˘لا ءا˘ي˘حأا د˘حأا˘ب
ن˘˘˘˘˘مألا ح˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘شصم تككفو
ةششرو اهتاذ ةنيدملاب يمومعلا
ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا داو˘˘م ة˘˘عا˘˘ن˘˘شصل
زجحو ةشصخر نودب ميقعتلاو
داوملا هذه ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك
.رتل فلأا21 تبراق

زجحي ةبيور كرد
ةسضورعŸأ علسسلأ

قيرطلاب
كرد˘لا ر˘شصا˘ن˘ع سسمأا ز˘˘ج˘˘ح

ع˘˘ل˘˘شسلا ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ،ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ةبيورلا تايدلب ربع ةشضورعملا
م˘ت˘ي˘شس ثي˘ح ،ة˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف
ر˘م˘حألا لÓ˘ه˘˘ل˘˘ل ا˘˘ه˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘شست
ى˘ل˘ع ا˘ه˘ع˘يزو˘˘ت˘˘ل ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
،ةزوعملا رشسألاو ن˘ي˘جا˘ت˘ح˘م˘لا

60 ـل ر˘ششح˘م˘لا˘ب ع˘شضو˘˘لا ع˘˘م
ي˘لاو˘˘لا نأا ا˘˘م˘˘ل˘˘ع ،تا˘˘ب˘˘كر˘˘م
ة˘عا˘ب˘ل˘ل هءاد˘ن دد˘ج ،بد˘ت˘ن˘م˘˘لا
مهل سصيخر˘ت˘لا˘ب ،ن˘ي˘لو˘ج˘ت˘م˘لا
هكاوفلاو رشضخلا عيبل ايئانثتشسا
تا˘ع˘م˘ج˘˘ت˘˘لاو ءا˘˘ي˘˘حألا ل˘˘خاد
ةعطاقملا ميلقإا ر˘ب˘ع ة˘ي˘نا˘كشسلا
ءارجإلا يتأايو ،ةبيورلل ةيرادإلا
ة˘برا˘ح˘م ة˘ل˘˘شصاو˘˘م را˘˘طإا ي˘˘ف

ة˘يو˘شضو˘ف˘لا ةرا˘ج˘ت˘˘لا ةر˘˘ها˘˘ظ
ل˘خاد˘مو ة˘ي˘قر˘ط˘لا روا˘ح˘م˘لا˘ب
اذه يف ةشصاخ ،ندملا جراخمو
يئان˘ث˘ت˘شسلا ي˘ح˘شصلا فر˘ظ˘لا
ةيفلخ ىلع اندÓب هب رمت يذلا
.«انوروك» سسوريف يششفت
ليعامسسإأ / نمحرلأ دبع ‘أولب

يانح ةÁرك / يتأوت

دأوŸأ نم انانطأأ تزجحو تأرسشعلأ تفقوأأ
ةرتوف نودب ةنزıأ ةيئأذغلأ

اهبرح لصصاؤت نمأ’ا حلاصصم
Úصشاصشغلا راجتلاو ÚبراصضŸا ىلع

نأزيلغو ناسسملتو ةماعنلأ نم لكب جلاعم فيك ريطانق3 ةبأرق زجح

دؤقؤلاو فيظنتلا داؤمو ةيئاذغلا داؤملا نم تايمك زجحو ابرهم25 فيقؤت

ط.ةراسص

،كرامجلأ حلاسصم عم قيسسنتلاب ةقرفتم تايلمع يف ،يبعسشلأ ينطولأ صشيجلل ةكرتسشم زرافم صسمأأ لوأأ تفقوأأ
رتل0061 ،ةيئأذغلأ دأوملأ نم انط7.781 تزجحو اسصخسش25 ،مأزق نيعو ،راتخم يجاب جرب ،تسسأرنمت نم لكب

3 ىلإأ ةفاسضإ’اب ،دوقولأ نم أرتل0692 نع Óسضف ،فيظنتلأ دأوم نم ةدحو00511و ،ةدئاملأ تيز ةدام نم
.طغسض ةقرطم62 أذكو ،ايئابرهك أدلوم23 ،عفدلأ ةيعابر ةبكرم11 ،تانحاسش

ةرايسس نيب مأدطسصأ رثإأ
لامعلأ لقنل ةلفاحو ةيحايسس

ةباصصإاو سصخصش ةافو
ثداح يف نيرخآا3
نارهؤب عورم رورم

3 بيسصأأو ،صصخسش يفوت
ةتوافتم حورجب نيرخآأ
رورم ثداح يف ،ةروطخلأ

84ـلأ لÓخ نأرهو ةي’وب
يف لثمت ،ةريخأ’أ ةعاسس
ةرايسس نيب مأدطسصإأ
لقنل ةلفاحو ةيحايسس
.لامعلأ

ةيامحلأ تأدحو تلجسس امك
صصخسش ةافو ،ةيندملأ
ديسسكأأ يداحأأ زاغب اقانتخأ
نم برسستملأ نوبركلأ

،هنكسسم لخأد ةئفدت زاهج
.ةبأزع ةيدلبب
نم ،حلاسصملأ تأذ تلخدتو
تافاعسسإ’أ ميدقت لجأأ
اسصخسش03ـل ةيلوأ’أ
ديسسكأأ يداحأأ زاغب أوقنتخأ
زاهج نم ثعبنملأ نوبركلأ
ءاملأ ناخسسو ،ةئفدملأ

نم ةفلتخم تاي’وب
لفكتلأ مت ثيح ،نطولأ

،ناكملأ نيع يف اياحسضلاب
ةلاح يف مهليوحت مث
زكأرملأ ىلإأ ةلوبقم
فرط نم ةيلحملأ ةيحسصلأ
.ةيندملأ ةيامحلأ

تأدحو تدمخأأو أذه
نيقيرح ،ةيندملأ ةيامحلأ

جرب يتي’و ىوتسسم ىلع
اببسست ةزابيتو جيريرعوب
قيسضب صصاخسشأأ8 ةباسصإأ يف
ءأرج نم صسفنتلأ يف
ميدقت مت ،ناخد
يف مهل ةيلوأ’أ تافاعسسإ’أ

مهليوحت لبق ،ناكملأ نيع
ةيلحملأ تايفسشتسسملأ ىلإأ

ةيامحلأ نأوعأأ فرط نم
.ةيندملأ

ح.نيدلأ رمق
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تار˘˘با˘˘خ˘˘م˘˘لا زا˘˘ه˘˘ج تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع نأا ود˘˘˘ب˘˘˘ي
ىلع طقف رشصتقت ل «داشسوملا» يليئارشسإلا

ع˘م˘جو ،ة˘ب˘قار˘˘م˘˘لاو سسشسج˘˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ماهملا ذيفنتو ،ءÓم˘ع˘لا عرزو تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا

قلخو ،جراخ˘لا ي˘ف تا˘ي˘شصخ˘ششلا ة˘ي˘ف˘شصتو
ل˘ئا˘ت˘ف لا˘ع˘ششإاو ،ن˘ت˘ف˘لا ة˘عا˘ن˘شصو ل˘بÓ˘ب˘˘لا
،ة˘ي˘ف˘ئا˘ط˘لا تا˘عار˘شصلاو ة˘ي˘ل˘هألا بور˘ح˘˘لا

،تا˘ي˘ششي˘ل˘م˘لا بيرد˘تو ة˘ح˘ل˘˘شسألا د˘˘يرو˘˘تو
،تارد˘خ˘م˘لا ر˘ششنو تا˘مو˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا ة˘˘قر˘˘شسو
،ءابجن˘لا بÓ˘ط˘لا ل˘ت˘قو ءا˘م˘ل˘ع˘لا ة˘برا˘ح˘مو
سصتخت يتلا ةينمألا تايلمعلا نم كلذ ريغو  
فلتخمل ةيجرا˘خ˘لا تار˘با˘خ˘م˘لا ةز˘ه˘جأا ا˘ه˘ب
،اهماهم يف ًابيرقت هباششتت يتلا ،ةيوقلا لودلا

يف فلت˘خ˘تو ا˘ه˘تارد˘ق ي˘ف ز˘يا˘م˘ت˘ت ا˘ه˘ن˘كلو
نوكت دا˘كت ا˘ه˘تا˘ما˘م˘ت˘ها نأا لإا ،ا˘ه˘تا˘ي˘نا˘كمإا

اهقرف كرتششتو اهدوهج عطاقتت دقو ،ةدحاو
نواعتتو ،ةيذيفنت˘لا ا˘ه˘تا˘عو˘م˘ج˘مو ة˘ي˘ن˘مألا

ٍريثكب رثكأا ،اهماهم مامتإل اهنيب اميف ًاعيمج
.سضعبلا اهشضعبل اهتشسفانم نم

ةيجراخلا تارباخملا تا˘ي˘ل˘م˘ع ر˘شصت˘ق˘ت ل
ةيديلقتلا ماهملا ىلع «داشسوملا» ةيليئارشسإلا
تعرب دق تناك نإاو ،طقف ركذلا ةفلاشسلا

اهايÓخ طششنت ثيح ،اهنم ٍريثك يف تحجنو
ة˘ب˘ير˘ق˘لا تا˘حا˘شسلا ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألا

ٍةيرشس ٍةروشصب ،ةقيدشصلاو ةودعلاو ،ةديعبلاو
اهقتاع ىلع تذخأا لب ،ًانايحأا ٍةينلعو ًابلاغ
ىرخألا ةيعونلا تاي˘ل˘م˘ع˘لا تار˘ششع ذ˘ي˘ف˘ن˘ت
ُةلحرملاو ُةنهارلا ُةلاحلا ددحت يتلا ،ةفلتخملا
اهتيولوأا ةجردو اهتروطخ ىوتشسم ةينمزلا

نا˘˘ي˘˘كلا ة˘˘جا˘˘ح ىد˘˘مو ،ا˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘م˘˘هأا ىد˘˘مو
ماهملا نوكت ل دقو ،اهل ةلجاعلا ينويهشصلا

،اهتجاح يف ًةير˘شس وأا ،ا˘ه˘ت˘ع˘ي˘ب˘ط ي˘ف ة˘ي˘ن˘مأا
نوكي ل دق وأا Óًهشس سسيل اهذيفنت نكلو
نايكلا ةمو˘كح سسي˘ئر أا˘ج˘ل˘ي اذ˘ه˘ل.ًانكمم
لاح يف ،يشصخششلا هريدقت قفو ينويهشصلا

ىلإا ،ةشصتخملا ةيمشسرلا تاشسشسؤوملا زجع
نع هب زيمتي امل ،اهب داشسوملا زاهج فيلكت

ٍتاردق نم ةيموكحلا تاشسشسؤوملا نم هريغ
ٍةيلمع ٍةبرجتو ،ٍةعشساو ةينمأا ٍتاقÓعو ةريبك
فرششأا دقف ،ةليلق ريغ ٍةينف ٍةياردو ،ٍةقيمع
فلآا ليحرت تايلم˘ع ى˘ل˘ع دا˘شسو˘م˘لا زا˘ه˘ج
نكمتو ،مهريغو نيينميلاو ةقرافألا دوهيلا

يف رمت ٍةهومم ٍةيوج ٍروشسج دقع لÓخ نم
دوهيلا نيرجاهملا لقن نم ،ٍةلود نم رثكأا
ريغ نمو ،ةلتحملا نيطشسلف ىلإا ٍمÓشسو ٍنمأاب
نأاششلا اذه يف نواعت دق نوكي نأا دعبتشسملا

ةي˘بر˘ع ىر˘خأاو ة˘ي˘لود تار˘با˘خ˘م ةز˘ه˘جأا ع˘م
هنإاف لباقملا يفو ،هتمهم يف هحاجن نامشضل
يتلا تامول˘ع˘م˘لا˘ب ه˘ع˘م ن˘ي˘نوا˘ع˘ت˘م˘لا دوز˘ي
يتلا ةبرجتلاو ةربخلا مهيلإا لقنيو ،نوديري
.نوجاتحي

ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ي˘ششف˘ت ل˘ظ ي˘فو مو˘ي˘˘لا
حاتجا يذلا ،هقاطن عاشستاو هرطاخم ديازتو
ببشستو ،ٍةفيخم ٍةروشصب ينويهشصلا نايكلا
ٍن˘طو˘ت˘شسم فلآا ة˘ع˘برأا ة˘˘بار˘˘ق ة˘˘با˘˘شصإا ي˘˘ف
،مهنم ةرششعلا ىلع ديزي ام يفوت ،يليئارشسإا
،ةجرح نيرخآا ٍتارششع ةباشصإا نأا نيح يف

ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ي˘˘ف ة˘˘شسا˘˘م˘˘لا ة˘˘جا˘˘ح˘˘لا تر˘˘ه˘˘ظ
ةيحشصلاو ةيبطلا زكار˘م˘لاو تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لا
،ةيعانطشصا سسفنت ةزهجأا ى˘لإا ،ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإلا

سصح˘ف تار˘شضح˘ت˘شسمو ٍتاد˘ع˘˘مو ٍةز˘˘ه˘˘جأاو
سسور˘ي˘ف˘ب م˘ه˘ت˘با˘شصإا˘ب ه˘ب˘ت˘ششم˘لا ى˘شضر˘م˘˘لا

ةيفاكلا تايمكلاب رفوتي ل ام وهو ،انوروك
ىلإا ىدأا ام ،هل يدشصتلاو ءابولا ةهجاومل

تأا˘ج˘ل˘ف ،ا˘هاو˘كششو تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘˘لا ز˘˘ج˘˘ع
داشسوملا زاهج فيلكت ىلإا نايكلا ةموكح
ر˘ي˘فو˘ت˘ب ،ن˘ي˘هو˘ك ي˘شسو˘ي ه˘شسي˘ئر سصخ˘ششب
ةزهجألا فلتخم نم تايفششتشسملل بولطملا

ٍةريبك ٍةعرشسب لعفلاب مت ام وهو ،تادعملاو
ىدم  نع رظنلا سضغب ،ٍةريشصق ٍةرتف لÓخو
سصحفلا طورششل تادعملاو ةزهجألا ةمئÓم
نم اهريفوت نم نكمت هنأا لإا ،قيقدلا يبطلا

ل˘ئا˘شسو سضع˘ب تر˘كذ ،ة˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ردا˘˘شصم
.ةيجيلخ ٍةلود نم اهبلغأا نأا مÓعإلا

ةزهجأÓل نويليئارشسإلا نوبقارملا دعبتشسي ل
يليئارشسإلا دا˘شسو˘م˘لا ا˘ه˘ب˘ل˘ج ي˘ت˘لا ة˘ي˘ب˘ط˘لا
دق نوكي وأا ،اهبره وأا اهقرشس ،ٍةشصاخ ةرئاطب
تاكبششو ،ةيلود ٍتاباشصع عم اهنأاششب نواعت
ام ىلع هلوشصح نامشضل ،ةيملاعلا مارجإلا
يذلا رمألا وهو ،ٍتادعمو ٍةزهجأا نم ديري
يتلا بشصخملا مويناروي˘لا ة˘ن˘ح˘ششب ا˘نر˘كذ˘ي
ا˘بوروأا ن˘م ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإلا دا˘شسو˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘بر˘˘ه
يتلا ،يشضاملا نرقلا تاينيشسمخ فشصتنم
،ةيلودلا ايفاملا تاباشصع عم اهنأاششب نواعت
ي˘ت˘لا ة˘ح˘ل˘شسألا تا˘ق˘ف˘˘شص ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإلا˘˘ب
عم نواعتلاب ايكافولشسوكيششت نم اهارتششا
ةز˘ه˘˘جأا ر˘˘شصا˘˘ن˘˘عو ،ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا تا˘˘با˘˘شصع˘˘لا
لاملا˘ب ل˘م˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘بوروألا تار˘با˘خ˘م˘لا

.يدام ٍلباقمب ذفنتو
ًاقزأام نوششيعي م˘ه˘نأا نو˘ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإلا كرد˘ي
،مهريغ نم رثكأا مهدوجو فدهتشسي ًايقيقح
نوفاخي مهف ،مهاوشس نم رثكأا مهب رشضيو
نوقلقيو ،ةلتحملا نيطشسلف يف مهتايح ىلع

نأا نو˘كرد˘يو ،م˘ه˘ي˘ن˘طو˘ت˘شسم ة˘مÓ˘شس ى˘ل˘ع
وأا تائملا ىلع يشضقت دق انوروك ةحئاج
روظحملا اذه عقو لاح يفو ،مهنم فلآلا
يف نوكي˘شس ي˘نا˘ط˘ي˘ت˘شسلا م˘ه˘عور˘ششم نإا˘ف
ٍةفينع ٍةزهل مهنايك سضرعتيشسو ،ٍديدشش ٍرطخ
.ةريبك ٍةطقشسو

ى˘˘ل˘˘ع مو˘˘ق˘˘ي ي˘˘نا˘˘ط˘˘ي˘˘ت˘˘شسلا م˘˘˘ه˘˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘كف
لو مهلاح ميقتشسي ل هريغبو ،نينطوتشسملا
هلك ملاعلاو ةقطنملا يف مهو ،مهدوجو لوطي
هشسفن ىلع قلغم عمتجمو ،ةريبك ريغ ةيلقأا

وأا ٍزاز˘ت˘ها يأاو ،هر˘ي˘غ ى˘ل˘ع ٍح˘ت˘ف˘˘ن˘˘م ر˘˘ي˘˘غو
يف ةدايز وأا ،يناكشسلا ليثمتلا يف ٍبارطشضا

فلت˘خ˘م ن˘مو ن˘ي˘شسن˘ج˘لا ن˘م ى˘تو˘م˘لا دد˘ع
ًاريبك ًاررشض مهب قحليشس ،ةيرمعلا تائفلا

،ٍر˘ي˘ث˘كب بور˘ح˘لا قو˘ف˘ي ًار˘ط˘خ م˘ه˘نا˘˘ي˘˘كبو
نماثلا د˘ق˘ع˘لا ي˘ف م˘هدا˘ق˘ت˘عا بشسح د˘ه˘م˘يو
ككفتيو ،مهمكح لوزي هيف يذلا ،نوعلملا

ة˘ي˘تارو˘ت˘لا م˘ه˘مÓ˘حأا ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘تو ،م˘˘ه˘˘نا˘˘ي˘˘ك
.ةيدوملتلاو
مايقلا نع يليئارشسإلا داشسوملا فكنتشسي ل
اهنأا رعششيو ،هتموكح هيلع اهيلمت ٍةمهم يأاب
ةمÓشسو نمأا ظفحتو ،هنايك حلاشصم مدخت
لك ىلإا ءوجللا يف ددرتي لو ،هينطوتشسم
لبشسلا وأا ،ةمرحملا تايلآلاو ةرذقلا لئاشسولا
ليبشس يف ةروجأاملا تاباشصعلاو ةهوبششملا
ولو ،هفادهأا قي˘ق˘ح˘تو ه˘تا˘يا˘غ ى˘لإا لو˘شصو˘لا

لو مهب رشضت وأا نيرخآلا باشسح ىلع تناك
يتلا ةيرشصنعلا مهتعيبط يه هذهف ،مهعفنت

اولبج يتلا ةثي˘ب˘خ˘لا م˘ه˘تر˘ط˘فو ،ا˘ه˘ب او˘فر˘ع
.اهيلع

ةيعانسصلا سسفنتلا ةزهجأا ىلإا بسصخملا موينارويلا نم داسسوملا
يوأدللأ فسسوي ىفطسصم .د ملقب

تتبثأا ةيبطلا تÓيلحتلا نأا مغر
ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ٌبا˘˘شصم ه˘˘˘نأا

ًار˘˘شصم لاز ا˘˘م ه˘˘نأا لإا ،ه˘˘˘ت˘˘˘جوزو
ةلشصاوم ىلع ةيديرحلا ه˘ت˘ف˘ئا˘ط˘ك
ٍباشصم ريغ هنأاكو ةيعيبطلا هتايح
رييشست يف ى˘شضم˘ف ،يد˘ع˘م ر˘ي˘غو
يف لقنتلاو ،هماهم ةعباتمو هلامعأا

ٍه˘بآا ر˘ي˘غ ،ه˘ب˘تا˘˘كم ن˘˘ي˘˘بو ه˘˘ترازو
رطاخملابٍ م˘ت˘ه˘م وأا ،تار˘يذ˘ح˘ت˘لا˘ب
فيك اهعزويو اهلمحي تاب يتلا
ي˘لوؤو˘شسم ن˘م هر˘ي˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ششي
ه˘نأا م˘غر ،ه˘ي˘ن˘˘طو˘˘ت˘˘شسمو نا˘˘ي˘˘كلا
هينطوتشسم ةمÓشسب لوألا ينعملا

مهتحار ىلع لم˘ع˘لاو ،م˘ه˘ت˘ح˘شصو
كاذ ،مهيلإا سسوريفلا لاقتنا عنمو
ي˘ل˘ي˘˘ئار˘˘شسإلا ة˘˘ح˘˘شصلا ر˘˘يزو و˘˘ه
يذلا ،نامشستي˘ل بو˘ق˘ع˘ي ما˘خا˘ح˘لا
ف˘ل˘كم˘لا ة˘مو˘كح˘لا سسي˘ئر ر˘˘شصي
ىلإا هب ظفتحي نأا وهاينتن نيماينب

هتموكح يف ةحشصلل ًاريزو هبناج
ه˘كير˘شش سضار˘ت˘عا م˘غر ،ةد˘يد˘ج˘لا
اعد امم ،هيلع سستناغ ينيب ديدجلا
ىرخأا ٍتلزانت ميدقت ىلإا وهاينتن
ًار˘˘يزو ه˘˘˘ب ظا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘حلا ل˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘م
ةاروته تيدوهي بزحبو ،ةحشصلل
ءÓ˘˘عإاو ه˘˘ئا˘˘ن˘˘ب ي˘˘ف م˘˘ها˘˘شس يذ˘˘لا
.فÓتئلا يف ًاكيرشش هراوشسأا

نا˘م˘شست˘ي˘ل ة˘با˘شصإا ر˘ب˘خ ر˘˘ششت˘˘نا
نلعأاو ،انوروك سسوريفب هتجوزو
يف ه˘ت˘جوزو ل˘خدو ،ن˘ل˘ع˘ل˘ل أا˘ب˘ن˘لا

هراطخأا نأا لإا ،ٍيرشسق ٍيلزنم ٍرجح
مل هاودعو ،هشسفن هرجحب فقوتت مل
نيلوؤوشسملا نع هباجت˘حا˘ب ي˘ه˘ت˘ن˘ت
هفقوتو ،هلزنم نم هلمع هترششابمو
طÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘خلاو كا˘˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘حلا ن˘˘˘˘˘ع
ر˘ج˘ح˘لا ه˘لو˘خد نإا ل˘ب ،ن˘ير˘˘خآلا˘˘ب

نم ًةر˘ي˘ب˘ك ًة˘جو˘م ق˘ل˘طأا ي˘ح˘شصلا
سسجاوه˘لاو ،ة˘ق˘ل˘ق˘لا تا˘ها˘ب˘ت˘ششلا
نم لك ذ˘خأاو ،ة˘ب˘ع˘ت˘م˘لا ة˘ي˘شسف˘ن˘لا
ه˘ع˘م سسل˘ج وأا ،ه˘ح˘فا˘شصو ها˘˘ق˘˘ت˘˘لا

تلقتنا دق ىودعلا نأا نظي ،هلباقو
ذ˘خأاو ،ًا˘با˘شصم ح˘ب˘شصأا ه˘˘نأاو ،ه˘˘ي˘˘لإا
نو˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘˘ئار˘˘˘شسإلا نو˘˘˘لوؤو˘˘˘شسم˘˘˘لا
ن˘كشسو ،م˘˘ه˘˘شسوؤور نو˘˘شسشسح˘˘ت˘˘ي
مهنم ٍدحاو لك ادغو ،مهبولق قلقلا
ى˘ق˘ت˘لا د˘ق و˘ه˘ف ،ه˘شسف˘ن ي˘˘ف كششي
لباقو ،مهشسلجم يف ًاعيمج ءارزولا

هنم برتقاو ًارارم ةموكحلا سسيئر
ءا˘˘˘ب˘˘˘طألا˘˘˘ب ع˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جاو ،ًا˘˘˘شسما˘˘˘˘ه
رابكو ةماعلا ةحشصلا يلوؤوشسمو
و˘هو ،م˘هر˘ي˘غو ه˘ترازو ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م
ها˘ب˘ت˘ششلا ةر˘ئاد ل˘ع˘ج يذ˘˘لا ر˘˘مألا
.ربكتو عشستت سضرملاب

ًةنعل نامشستيل بوقعي مشسا تاب
،نييليئارشسإلا نيلوؤو˘شسم˘لا ق˘حÓ˘ت
ذإا مهشسفنأا نونعلي اوأاتف ام نيذلا
ذإا ًامدن مهعباشصأا نوشضعيو ،هوقتلا
حبشصأا دقف ،هوحفاشصو هنم اوبرتقا
د˘حأاو ءا˘بو˘لا رد˘شصم م˘هر˘ظ˘˘ن ي˘˘ف
ىلإا هاودع لاقتناو هراششتنا رداشصم
،ة˘م˘كا˘ح˘لا ة˘ي˘شسا˘˘ي˘˘شسلا ة˘˘ق˘˘ب˘˘ط˘˘لا

ة˘ي˘بز˘ح˘لاو ة˘ير˘كشسع˘لا ة˘ب˘˘خ˘˘ن˘˘لاو
مهشضعب عفد امم ،ًةماع ةيليئارشسإلا
ءا˘عد˘لاو ًا˘ي˘لا˘ع تو˘شصلا ع˘فر ى˘لإا

هذخأاي نأاو ،ءانفلاو تو˘م˘لا˘ب ه˘ي˘ل˘ع
نع Óًشضف وهف ،هنم اوحاتريو هللا

فÓتئلا مامأا ةيشسايشس ةبقع هنوك
مدقي ،رتهتشسم ٌريزو وهف ،ديدجلا
حلاشصملا ىلع ةي˘ن˘يد˘لا م˘ي˘ها˘ف˘م˘لا
سصو˘شصن˘لا سسد˘ق˘يو ،ة˘ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شسلا
كÓ˘ه ا˘ه˘ي˘ف نا˘ك و˘لو ة˘˘ي˘˘تارو˘˘ت˘˘لا
ميلاعتلل ديريو ،هلهأا لتقمو هبعشش

ي˘ف دو˘شست نأا ة˘يدو˘ه˘ي˘لا ة˘ي˘ن˘˘يد˘˘لا
.هفنأا نع ًامغر هلك عمتجملا

،ٍديدشش ٍبشضغب نوييناملعلا هفشصي
،هوركم يعجرو ذوبنم ٌيلوشصأا هنأا
سسراد˘م˘لاو سسي˘ن˘كلا ى˘لإا د˘ع˘ي˘˘ل˘˘ف
ةا˘ي˘ح ر˘ي˘ي˘شست كر˘ت˘ي˘˘لو ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا
ةر˘˘˘ب˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا با˘˘˘˘ح˘˘˘˘شصأل بع˘˘˘˘ششلا

ر˘ي˘غ ه˘نأا ن˘˘ع Óً˘˘شضفو ،ةءا˘˘ف˘˘كلاو
ة˘˘ح˘˘شصلا˘˘ب سصت˘˘خ˘˘م لو ٍبي˘˘˘ب˘˘˘ط
ءا˘ن˘ث˘ت˘شسا ى˘لإا ا˘عد د˘˘ق˘˘ف ،ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا
نم ةينيد˘لا تا˘ب˘شسا˘ن˘م˘لاو سسن˘ُكلا
ةÓ˘˘شصلا ن˘˘م را˘˘ث˘˘كإلاو ،ر˘˘ظ˘˘ح˘˘لا

لوز˘˘ن ل˘˘ي˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘ب بر˘˘لا لاؤو˘˘˘شسو
هللا بعشش ذقنيل سصلخملا حيشسملا
ا˘عد ا˘م و˘هو ،ءا˘بو˘لا ن˘م را˘ت˘خ˘م˘لا
ىلإا ةيليئارشسإلا ةيناملع˘لا ة˘ب˘خ˘ن˘لا
ءابولا راششتنا يف مهاشس هنأاب هماهتا

ل هنأاو ،هئاوتحاو هراشصح يف ل
ًا˘ي˘شسا˘˘ي˘˘شس نو˘˘كي نأا ًاد˘˘بأا ح˘˘ل˘˘شصي
.ةحشصلل ًاريزو نوكي نأا نع Óًشضف

نا˘م˘شست˘ي˘ل م˘ه˘لد˘ن˘ج ن˘يذ˘˘لا ا˘˘مأا
،انوروك كابشش يف هعم مهعقوأاو
،ًادد˘˘ع ˘˘ٍمو˘˘ي ل˘˘˘ك نودادز˘˘˘ي م˘˘˘ه˘˘˘ف
ٍتا˘˘˘شصا˘˘˘شصت˘˘˘خا نو˘˘˘˘عو˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘يو
فلتخم يف نورششتنيو ،ٍتلاجمو
ر˘شصت˘ق˘ت م˘ل ذإا ،ق˘طا˘ن˘م˘لاو ند˘م˘˘لا

ه˘˘ت˘˘مو˘˘كح سسي˘˘˘ئر ى˘˘˘ل˘˘˘ع هاود˘˘˘ع
ىلإا عرشسأا يذلا وهاين˘ت˘ن ن˘ي˘ما˘ي˘ن˘ب

نأا دعب ،ةيناثلا ةرملل هشسفن لزع
امنيب نامشستيل ىقتلا هنأا هل دكأات

ام˘برو ،ٍةر˘ي˘ث˘ك ٍتار˘م ًا˘با˘شصم نا˘ك
ى˘لإا ىود˘ع˘لا ل˘ق˘ن ن˘م و˘˘ه نو˘˘كي
،ةيناملر˘ب˘لا نوؤو˘ششل˘ل ه˘ترا˘ششت˘شسم
تلقن يتلا يه اهنأاب اهمهتا نأا دعب
نأا ينعي يذلا رمألا ،هيلإا ىودعلا

ه˘ق˘ير˘ف ءا˘شضعأاو ه˘ناو˘يد ي˘ف˘ظو˘˘م

را˘طإا ي˘ف ًا˘ع˘ي˘م˘ج او˘تا˘ب ،ل˘ما˘كلا˘ب
اد˘˘ح ا˘˘م˘˘م ،ة˘˘با˘˘شصإلا˘˘ب ة˘˘ه˘˘ب˘˘˘ششلا
ءار˘˘جإا ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألا ةز˘˘˘ه˘˘˘جألا˘˘˘ب
نم عيمج ةفرعمل ةعشساو ٍتاقيقحت
هن˘م بر˘ت˘قا وأا نا˘م˘شست˘ي˘ل˘ب ى˘ق˘ت˘لا

.هعم لماعتو
ىودعلاب هابتششلا ةرئاد فقوتت مل
عمتجاو نامشستيل مهاقتلا نيذلا يف
هيششوم هترازو ماع ريدمك ،مهعم
ميمعتب دهعت يذلا ،فوطنامشس راب
ي˘˘ف سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا ر˘˘ششنو ىود˘˘˘ع˘˘˘لا
تلقتنا لب ،ةحشصلا ةرازو طاشسوأا

،ه˘نا˘كرأا ةدا˘ي˘قو سشي˘ج˘لا ى˘لإا ه˘ن˘˘م
تلاز ا˘مو ،ه˘تا˘ن˘كثو هدو˘ن˘ج ى˘˘لإاو
ع˘شست˘ت ة˘ير˘كشسع˘لا ىود˘ع˘لا ةر˘˘ئاد
نأا دع˘ب˘ت˘شسم˘لا ن˘م سسي˘لو ،ر˘ب˘كتو
ناكرألا ةدايق تا˘عا˘م˘ت˘جا ف˘قو˘ت˘ت
نأا دعب ،ةيركشسعلا تائيهلا رابكو
فوفشص يف ةباشصإلا رابخأا تأادب
لمششتل تدتما يتلا ،ديازتت سشيجلا

ناي˘كلا سشي˘ج نا˘كرأا ة˘ئ˘ي˘ه سسي˘ئر
ه˘ع˘مو ،ي˘فا˘خو˘ك ف˘ي˘فأا لار˘ن˘˘ج˘˘لا
ةهبجلاو تامولعملا ةبعشش يدئاق
طابشضلا رابك نم مهريغو ةيلخادلا
نام˘شست˘ي˘ل ة˘ن˘ع˘ل م˘ه˘ت˘با˘شصأا ن˘يذ˘لا
.ةءوبوملا

ىودعلا تلقتنا دق لبق نم تناكو
يشسوي داشسوملا زاهج سسيئر ىلإا

ة˘ن˘ج˘ل سسأار˘ت يذ˘لا و˘هو ،ن˘ي˘هو˘˘ك
ى˘˘ل˘˘ع و˘˘ط˘˘شسلا ق˘˘ير˘˘فو ة˘˘قر˘˘˘شسلا
ة˘يرور˘˘شضلا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا تاد˘˘ع˘˘م˘˘لا

سسور˘˘ي˘˘ف ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘˘ل ة˘˘˘مزÓ˘˘˘لاو
يف هئاكر˘شش ر˘ب˘ع ح˘ج˘نو ،ا˘نورو˘ك
ريفوت يف يلفشسلا ملاعلاو ةميرجلا

تلاق يتلا تادعملا نم ٍفلآا ةدع
ر˘ي˘غ ا˘ه˘˘نأا ة˘˘ح˘˘شصلا ةرازو ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع

طورششلا عم قباطتت لو ،ةبشسانم
نÓعإا دعب هرطشضا امم ،ةبولطملا

لز˘ع ى˘لإا نا˘م˘شست˘ي˘ل ة˘با˘شصإا ر˘˘ب˘˘خ
يف ،ل˘م˘ع˘لا ن˘ع ءا˘ف˘كنلاو ه˘شسف˘ن
هلقن تلامتحا دادزت يذلا تقولا
ه˘ل ق˘فار˘م˘لا ق˘ير˘ف˘لا ى˘لإا ىود˘ع˘لا

ةباشصإا نع نلعأا ثيح ،هب قيشصللاو
و˘ط˘˘شسلا ة˘˘م˘˘ير˘˘ج ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘كير˘˘شش
لا˘ج˘ي˘شس رو˘شسي˘فور˘ب˘˘لا ة˘˘قر˘˘شسلاو
ةح˘شص ة˘مد˘خ ة˘شسي˘ئر ي˘كشستد˘شص
.روهمجلا

نم مهب هبتششملا دادع فقوتيل
نع انوروك سضرمب ةباشصإلا ةنعل

مهب قحل دقف ،ةحشصلا ريزو قيرط
ريئام يموقلا نمألا سسلجم سسيئر
ةرازو يلوؤوشسم رابكو ،تابشش نب
تشسينكلا ءاشضعأا ةيبلاغو ،ةحشصلا
ة˘شسل˘ج ي˘ف م˘ه˘ع˘˘م كرا˘˘شش ن˘˘يذ˘˘لا
ًاديدج ًاشسيئر سستناغ ينيب باختنا
تلاز امو ،يلي˘ئار˘شسإلا تشسي˘ن˘كل˘ل
دادزت ةلاحلاو ًاعابت ىلاوتت ءامشسألا
لك لط˘ع˘ت˘ت˘شس بير˘ق ا˘م˘ع˘ف ،ًا˘ق˘ل˘ق
ةينمألاو ةيركشسعلا نايكلا قفارم
ةيداشصتقلا لبق نمو ،ةيشسايشسلاو
ةينفلاو ة˘ي˘حا˘ي˘شسلاو ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو
نأا ي˘ن˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا ر˘˘مألا ،ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو
وح˘ن رد˘ح˘ن˘ي ي˘نو˘ي˘ه˘شصلا نا˘ي˘كلا
ر˘˘ع˘˘ق ي˘˘ف ط˘˘ق˘˘شسيو ،لو˘˘ه˘˘ج˘˘م˘˘لا
ن˘˘ي˘˘ع ي˘˘ف نو˘˘كي˘˘شسو ،ة˘˘يوا˘˘˘ه˘˘˘لا
لاوزلا ةكشس ةيادب ىلعو ةفشصاعلا

ى˘تو˘˘م˘˘لا دد˘˘ع داز اذإا ،ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن˘˘لاو
،ن˘˘ي˘˘با˘˘شصم˘˘لا داد˘˘عأا تف˘˘عا˘˘شضتو
sلقو ن˘ير˘جا˘ه˘م˘لا نو˘ي˘ع تب˘شضنو .نينطوتشسملا ددع

ُسسحن ٌسسيلجو ُءوبوم ٌريزو نامسستيل بوقعي
يوأدللأ فسسوي ىفطسصم .د ملقب
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انوروك سسوريف ةهجاومو ةبراحمل ريبادتلا راطإا يف تابلطلل ةباجتسسا

ةيراجتلا تÓحملا سضعب حتف ررقي راردأا يلاو
ةسصاخ ،ناكسسلا تايجاح ةيبلت ةيغب ةيراجتلا تلحملا سضعب حتف ةرورسض لوح تابلطلا نم ديدعلا لوسصو دعب

ةيراجتلا تاطاسشنلا سضعب ةسسرامم قيلعت يف رظنلا ةداعإاب لولهب يبرعلا راردأا ةي’و يلاو ررق نيأا ةيسساسسأ’ا

تايجاحل ةيبلتو ةباجتشسا اذهو
ةدع ليجشست د˘ع˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
نونطاوم اهب مدقت تاشسامتلا

ةينكشسلا ءايحألا يف مهولثممو
ىلع رهشسلا ةرورشضب مهريغو
عيبب قلعتت تÓحم حتف ةداعإا
روذ˘ب˘لاو ل˘باو˘ت˘˘لاو با˘˘ششعألا

ةيعارز˘لا ل˘ي˘شصا˘ح˘م˘لا ة˘يودأاو
سصيشصرتلا داوم عيب تÓحمو
رايغ ع˘ط˘قو ءا˘بر˘ه˘كلا مزاو˘لو
ةدا˘عإا ن˘ع Ó˘˘شضف ،تارا˘˘ي˘˘شسلا
ةئبعتو غبتلا عيب كاششكأا حتف
يلاو ىنثا امك لاقنلا فتاهلا
يذلا يمÓعإلا نايبلا يف راردا
ناكشس ىلع نأاششلا اذهب هردشصأا
مهربشصو مهمازتلا ىلع ةيلولا

سضعب نع تقؤو˘م˘لا م˘ه˘ي˘ل˘خ˘تو
سسار˘عألا ل˘ي˘جأا˘˘ت˘˘ك م˘˘ه˘˘تادا˘˘ع
اشصوشصخ تابشسانملا فلتخمو
ة˘ي˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا سسار˘˘عألا ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
ة˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘شسلا تاد˘˘˘˘˘˘عو˘˘˘˘˘˘لاو
ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ت˘˘كرا˘˘ششمو
ة˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ما˘˘˘˘شضت˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘م˘˘˘˘عألا

ءاقبإلا ةيمهأا ازربم ،ةيعوطتلاو
ة˘˘فا˘˘ك ق˘˘ل˘˘غ تاءار˘˘جإا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
طششنت يتلا ةيراجتلا تÓحملا
ي˘ت˘لا كل˘ت اد˘عا˘م ة˘ئز˘˘ج˘˘ت˘˘لا˘˘ب
داو˘م˘˘لا˘˘ب ن˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘لا ن˘˘م˘˘شضت
ة˘˘نا˘˘ي˘˘شصلا داو˘˘مو ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘˘لا

را˘طإا ي˘ف كلذو ،ف˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لاو
ريبادتلا ىلع ديدششلا سصرحلا

ةيمومعلا تاطلشسلا تاءارجإاو
فقوو انوروك ءا˘بو ة˘ه˘جاو˘م˘ل
ةيوهمجلا تايلو ربع هراششتنا

ءاقبلاب مازتللاو ةياقولا عابتإاب
اعيمج يعشسلا ةيغب لزانملا يف
،سسوريفلا راششتنا نم دحلا ىلإا

تارار˘˘˘ق ل˘˘˘ك نأا˘˘˘ب ا˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘شضم
ىلإا فدهت ةيمومعلا تاطلشسلا

ي˘ف ن˘طاو˘˘م˘˘لا ة˘˘ح˘˘شص ع˘˘شضو
يف بواجتب امازلإا اذهو نمأام
ي˘ق˘˘ب˘˘تو تاءار˘˘جإلا ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت
ة˘ل˘ي˘ف˘ك ة˘ير˘يد˘ق˘ت˘لا ة˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا
سضع˘˘˘ب ى˘˘˘لإا ة˘˘˘با˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘شسلا˘˘˘ب
ح˘ت˘ف لو˘ح ة˘م˘ئا˘ق˘لا بلا˘ط˘م˘˘لا

نطاوملا اهار˘ي ىر˘خأا تÓ˘ح˘م
.هتايموي ةروريشسل ةماه

لسساغم تيبثتو زاجنا..
دحلل ةنيدملاب ةيئاقو

ءابولا راسشتنا نم
ةذختملا تاطايتحÓل ةبكاوم
،ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو را˘˘ششت˘˘نا د˘˘˘شض
ة˘شصا˘خ˘لا ة˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا تردا˘˘ب

راردأا˘ب تاو˘ت بو˘ن˘ج تا˘مد˘˘خ

د˘م˘ح˘مأا لÓ˘عا˘˘با ا˘˘ه˘˘ب˘˘حا˘˘شصل
و˘ح˘ن ة˘˘م˘˘ها˘˘شسم˘˘لا˘˘ب ه˘˘ئا˘˘ن˘˘بأاو
لثم˘ت˘ي ي˘ئا˘قو ل˘م˘ع˘ب نا˘كشسلا
ل˘شسا˘غ˘م بي˘كر˘تو زا˘ج˘˘نا ي˘˘ف
نينطاوملا مامأا تعشضو ةتباث
ة˘ن˘يد˘م˘ب نا˘كم ن˘م ر˘˘ث˘˘كأا ي˘˘ف
تزجنأا لشساغملا هذهو ،راردأا
اهقافرإا عم يلامج لكشش يف
ى˘لإا ا˘ه˘ل˘ك ي˘˘مر˘˘ت تارا˘˘ع˘˘ششب
انوروك سسوريف˘لا ن˘م ة˘يا˘قو˘لا
ثيح ،يدايألا لشسغ ةرورشضب
هذ˘ه نو˘ن˘طاو˘م˘˘لا ن˘˘شسح˘˘ت˘˘شسا
بحا˘˘شص ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ةردا˘˘ب˘˘م˘˘لا
هذه عشضب ماق يذلا ةشسشسؤوملا
تا˘شسشسؤو˘م˘لا ما˘مأا ل˘شسا˘غ˘˘م˘˘لا
رثكت يتلا نكامألاو ةيحشصلا
اودجي نيأا ةراملا ةيكرح اهيف
م˘ه˘يد˘˘يأا ل˘˘شسغ ي˘˘ف ة˘˘لو˘˘ه˘˘شس
اذ˘ه ن˘م ما˘˘ه ي˘˘ئا˘˘قو ءار˘˘جإا˘˘ك
ى˘ق˘˘ب˘˘تو ،كا˘˘ت˘˘ف˘˘لا سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا
اعيمج ماهشسإل ةمئاق تاردابملا

نم انوروك راششتنا ةبراحم يف
ةيريخو ةينماشضت لامعأا لÓخ
قيشسنتلاب عيمجلا اهيف طرخنا

. ةيلحملا تاطلشسلا عم

مسساقلب يفيرسشوب

ةزوعم ةلئاع91 ةدئافل
ةياجبب لظلا قطانمل ةهجؤم ةيناصسنإا تادعاصسم

عو˘ب˘شسألا ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف تردا˘˘ب
يعامت˘جلا طا˘ششن˘لا ة˘ير˘يد˘م
ةلفاق ميظنت ىلا ةياجب ةيلول
91 ةدئافل ةيناشسنإا ةينماشضت

رز˘غا ة˘ير˘ق˘ب ةزو˘ع˘م ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع
سشوعموا ثيا ةيدلبب طولبوا

داوملا نم ةعومجم لمحتو
ةنيرفلاو ديمشسلا نم ةيئاذغلا

تقلتو ،.. تايناطب و ةشسبلأاو
هذ˘ه  ةد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘لا تÓ˘ئا˘ع˘˘لا
ن˘˘˘م عو˘˘˘ن˘˘˘ب تاد˘˘˘عا˘˘˘شسم˘˘˘لا
حر˘ف˘لا˘ب ا˘جوز˘˘م˘˘م حا˘˘ي˘˘ترلا

تءاج اهناو ةشصاخ ةجهبلاو
انوروك ءابو راششتنا لظ يف
فو˘خ˘لاو بعر˘لا ل˘خدأا يذ˘لا
رثا يذلاو سسانلا سسوفن يف
مهكولشسو مهششيع طمن ىلع
ةردابملا هذه لمششتو ،يمويلا
ة˘لود˘لا ا˘ه˘ي˘˘ف تعر˘˘شش ي˘˘ت˘˘لا

نوعلا ميدقت ىلإا يمرت يتلاو
ةمداقلا مايألا يف يعامتجلا
يتلا لظلا قطانم لك ناكشسل

ي˘ف ي˘نا˘ع˘ت تلاز ا˘˘مو تنا˘˘ع
سشي˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م تم˘˘˘˘شص
.نايشسنلاو

ثدحتسست نوعرف ةيدلب
ةحفاكمل ةيلحم اناجل

انوروك راسشتنا
ةيلحم˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا تعرا˘شس
ثادحتشسا ىلا نوعرف ةيدلبل
ن˘م ة˘ل˘كششم ة˘ي˘ل˘ح˘م ة˘ن˘˘ج˘˘ل
ءايحلا ناجل يلثممو ءاشضعأا

ي˘ت˘لاو ا˘ه˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ىر˘ق˘˘لاو
تÓ˘م˘ح ة˘ع˘با˘ت˘م˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘ت
سسوريف نم ةياقولاو ةيعوتلا

م˘ي˘ظ˘ن˘ت بنا˘ج ى˘لإا ،ا˘˘نورو˘˘ك
ل˘م˘ح˘˘ت ة˘˘ي˘˘ن˘˘ما˘˘شضت ل˘˘فاو˘˘ق
نا˘كشسل ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ تا˘˘نو˘˘ع˘˘م
د˘يد˘ح˘ت˘لا˘بو ة˘ي˘ئا˘ن˘لا ىر˘˘ق˘˘لا
ةزوعملا تÓئاعلا فاد˘ه˘ت˘شسا

رهشش لولح بارتقا عم ةشصاخ
عيباشسألا يف مظعملا ناشضمر
كلت نع رظنلا سضغب ةمداقلا
حلاشصم موقت يتلا تايلمعلا
فيظنت ىلا ةي˘مار˘لا ة˘فا˘ظ˘ن˘لا

نكامألاو عراو˘ششلا  م˘ي˘ق˘ع˘تو
ةماع˘لا تار˘ق˘م˘لاو ق˘فار˘م˘لاو
ر˘˘ششا˘˘ب˘˘م لا˘˘شصتا ا˘˘ه˘˘ل ي˘˘ت˘˘لا
ة˘جرد ع˘فر ع˘م ،ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا˘˘ب
ة˘لوا˘ح˘مو ة˘ه˘ج ن˘م ة˘ظ˘ق˘ي˘لا
يحشصلا رجح˘لا ي˘ف م˘كح˘ت˘لا
داعتبلاو طابشضنلاب يلزنملا

تلاشصتلاو تاعمج˘ت˘لا ن˘ع
نود˘ب جور˘خ˘لاو ةر˘˘ششا˘˘ب˘˘م˘˘لا

.ىنعم وأا فده
ت’واقملا ةيعمجو..
60 ىدهت ةيداسصتق’ا

سشاعنإ’او سسفنتلل ةزهجأا
تلوا˘ق˘م˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج تردا˘˘ب
ىلا ةياجب ةيلول ةيداشصتقلا
سسف˘ن˘ت ةز˘ه˘˘جأا60 ءاد˘˘˘˘˘ها

،ةيلحملا تاطل˘شسل˘ل سشا˘ع˘ناو
ريدمو ةيا˘ج˘ب ي˘لاو ا˘ه˘م˘ل˘شست
رو˘شضح˘ب ة˘يلو˘لا˘ب ة˘˘ح˘˘شصلا

سضار˘˘ما ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘شصم سسي˘˘˘ئر
ىو˘˘˘ت˘˘˘شسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ئ˘˘˘˘بوألا

نو˘˘نا˘˘ف ز˘˘نار˘˘ف ى˘˘˘ف˘˘˘ششت˘˘˘شسم
،«ير˘شصاو˘ن رو˘˘شسي˘˘فور˘˘ب˘˘لا»
˘مّد˘ق ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه لÓ˘˘خو
ة˘شصلا˘خ˘لا ه˘تار˘كششت ي˘لاو˘˘لا
د˘ه˘ج˘لا ا˘ن˘م˘ث˘م ،ن˘ي˘ح˘نا˘م˘˘ل˘˘ل
سسشسؤو˘˘ي يذ˘˘لا ي˘˘ن˘˘ما˘˘شضت˘˘لا
تاذ ةينماشضت ةفاقث سسيركتل
عمتجملا يف يناشسنإلا دعبلا
عيزوت متي فوشسو .يرئازجلا

تاشسشسؤوملا ىلع ةزهجألا هذه
يتلاو ةيلولاب ةي˘ئا˘ف˘ششت˘شسلا
ءا˘بو˘لا ل˘˘ظ ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘جا˘˘ت˘˘ح˘˘ت
.ايبشسن حشستكملا

ت.Ëرك:اهعمج

mahali@essalamonline.com

انوروك سسوريف نع فسشكلل
04 ةميقب ةيبط تازيهجت ءانتقا

جيريرعؤب جربب رانيد نؤيلم
ةيبط تازيهجت ءانتقا مت
ةي’وب ةحسصلا عاطق ةدئافل
04 ةميقب جيريرعوب جرب
يف ةدعاسسملل جد نويلم
راسشتنا نم ةياقولاو فسشكلا

دجتسسملا انوروك سسوريف
تفسشك ام بسسح ،«91 ديفوك»

ةيئ’ولا نماسضتلا ةنجل هنع
ةحئاج ةهجاومل ةلكسشملا

.انوروك
هذه نأا ةنجللا تاذ تحسضوأاو
سشاعنإا ةرسسأا لمسشت تازيهجتلا

يعانطسصا سسفنت ةزهجأاو
،«ةكرحتمو ةتباث» سشاعنإلل
مامتإا راظتنا يف كلذو
ءانتقإاب ةيراجلا ةيلمعلا

يتلا تامزلتسسملا ةيقب
فلتخم ىلع عزوتسس
ةيحسصلا تاسسسسؤوملا
لابقتسس’ ةسصسصخملا

نيباسصملا جلعو فسشكلاو
.انوروك ةحئاجب
تايلمع ةرسشابمل ادادعتسساو
سسوريف تاباسصإا نع فسشكلا

قيرط نع ايلحم انوروك
ةنجللا تاذ تماق ريناكسسلا
تازيهجت ءانتقاب ةيئ’ولا

ةينقت قفو لمعلاب حمسست
ةءارقو لاسصتلل طبرلا

دعب نع ريناكسسلا تانايب
ءابطأ’ا ىلع دامتع’اب كلذو
ةعسشأ’ا يف نييئاسصخأ’ا
.ةي’ولاب نيدجاوتملا

ةينقتلا هذه للخ نم متيسسو
هبتسشملا ت’احلا سصيخسشت
ريناكسس ةزهجأا ةطسساوب اهيف
تاسسسسؤوملا ربع ةدجاوتملا
جرب نم لكب ةيئافسشتسس’ا

اذكو يداولا سسأارو جيريرعوب
يف دجاوتملا ريناكسسلا زاهج

ديدجلا ىفسشتسسملا
.(اقباسس ماظعلا ىفسشتسسم)
نأا ردسصملا سسفن فاسضأاو
لاسسرإاب موقت ةيبطلا قرفلا
تادايعلا ىلإا ايلآا تايطعملا
ءابطأ’ا موقي يتلا ةسصاخلا

ةداعإاو تانايبلا ةءارقب اهيف
و ةكبسشلا ربع اروف اهلاسسرإا

ةيلمع قرغتسست ’ يلاتلاب
تاباسصإ’ا نع فسشكلا
،قئاقد5 نم رثكأا ةلمتحملا

 .هيلإا ةراسشإ’ا تمت املثم
ج.دمحم

 انوروك سسوريف ةحئاجل يدسصتلا يف ةمهاسسملل
نارهؤب نيديلا مقعم لؤلحمل يلحملا جاتنإÓل تاردابم

لولحم ىلع بلطلا ةدايز عفد
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ن˘˘يد˘˘ي˘˘لا م˘˘ق˘˘ع˘˘م
ةر˘ي˘غ˘شصلا نار˘هو˘ب ر˘با˘خ˘˘م˘˘لا

ةردابملا ى˘لإا ةر˘ي˘ب˘كلاو ا˘ه˘ن˘م
ةمهاشسملل ،لو˘ل˘ح˘م˘لا جا˘ت˘نإا˘ب
سسوريف ةحئاجل يدشصتلا يف
.انوروك
عباتلا ةفا˘ظ˘ن˘لا ر˘ب˘خ˘م مو˘ق˘يو
نا˘كشسلاو ة˘ح˘شصلا ة˘ير˘يد˘م˘˘ل
ا˘ي˘مو˘ي جا˘ت˘نإا˘ب نار˘هو ة˘يلو˘ل
نيديلا مقعم نم ارتل05 ءاهز
تاشسشسؤوملا تاجايتحا ةيبلتل
ةحفاكمل ةي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘ي˘ح˘شصلا
دافأا امبشسح ،انوروك سسوريف
تاذب لا˘شصتلا˘ب ف˘ل˘كم˘لا ه˘ب
.يرا˘خو˘ب ف˘شسو˘ي ،ة˘ير˘يد˘م˘لا

تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م د˘˘˘يوز˘˘˘ت م˘˘˘ت˘˘˘يو
ايموي نار˘هو ة˘يلو˘ب ة˘ح˘شصلا
رظنلاب ةجتنملا ةيمكلا لكب
هذه ىلع ريبكلا بلطلا ىلا
هب حرشص امل اقفو ،تاجتنملا
 .يراخوب فشسوي
جاتنلا نع ربخملا فقوت دقو
يذلا لوحكلا يف ةردن ببشسب
ةشصخر ه˘ب ن˘يو˘م˘ت˘لا بل˘ط˘ت˘ي

لو˘شصو ر˘ظ˘ت˘ن˘ي ثي˘ح ة˘شصا˘خ
عوبشسلا اذه لÓخ جتنملا اذه
امل ادانتشسا ،طاششنلا فنأاتشسيل
.لوؤوشسملا تاذ هركذ
ة˘كر˘شش مز˘ت˘ع˘ت ا˘ه˘ت˘ه˘˘ج ن˘˘مو
يف ةشصشصختم˘لا «مرا˘فو˘ي˘ج»
،ة˘ي˘نلد˘ي˘شصلا داو˘˘م˘˘لا جا˘˘ت˘˘نا

ةيعانشصلا ةقطنم˘لا˘ب ة˘ن˘ئا˘كلا
جاتنا يف عور˘ششلا ،ة˘ي˘نا˘شسلا˘ب
امبشسح ،نيديلا مقعم لولحم
تاعيبملاب ةفلكملا ىدل ملع
.ةكرششلاب غنينتكراملاو
يتلا ةكرششلا هذه تررق دقو
ة˘˘˘˘˘˘يودلا ةدا˘˘˘˘˘˘ع ج˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘ت
ريفوت ةي˘ئاذ˘غ˘لا تÓ˘م˘كم˘لاو
005 ةع˘شسب ة˘ن˘ي˘ن˘ق0001
(005) يأا مو˘ي˘لا ي˘ف ر˘ت˘ل˘ي˘ل˘م
.طبارم لامآا لوقت ،رتل
نم مجحلا اذه» نأاب تزربأاو
حنميشس نيديلا مقعم لولحم
انماشضت تايفششتشسملل ا˘نا˘ج˘م
نود مهتبراحم يف ءابطلا عم
.«انوروك سسوريف رطخ للك
لو˘ح˘˘كلا ةرد˘˘ن سصو˘˘شصخ˘˘بو
نيلوؤوشسملا نم ديدعلا ربتعا
هذه مامأا ةب˘ق˘ع ل˘ث˘م˘ت ا˘ه˘نأا˘ب»
ل ةيع˘شضو ي˘هو ،تاردا˘ب˘م˘لا
ثي˘ح ا˘هد˘حو ر˘ئاز˘ج˘لا سصخ˘ت
براحت يتلا لودلا لك تشسم
بل˘ط˘لا ع˘م ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘˘ف
هل دع˘ت˘شسي م˘ل يذ˘لاو ر˘ي˘ب˘كلا
.» ادحأا

يلوؤوشسم ن˘م د˘يد˘ع˘لا را˘ششأاو
هنأا» ىلإا ةيحشصلا تاشسشسؤوملا

ر˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ت بع˘˘˘˘˘˘شصلا ن˘˘˘˘˘˘م
لولحم لاجم يف تاجايتحلا

.«نيديلا مقعم
حر˘˘˘شص ،دد˘˘˘˘شصلا اذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘فو
ةيريد˘م˘ب لا˘شصتلا˘ب ف˘ل˘كم˘لا

ل˘˘ك نأا » نا˘˘كشسلاو ة˘˘ح˘˘شصلا
م˘˘عد˘˘ل ا˘˘ه˘˘ب بحر˘˘م ةردا˘˘˘ب˘˘˘م
يذلا لولحملا اذه˘ب ن˘يو˘م˘ت˘لا
.«ادج انيمث يحشضأا

تا˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا تردا˘˘˘ب د˘˘˘قو
مقعم جاتنإا˘ب ا˘شضيأا ةر˘ي˘غ˘شصلا
رار˘˘˘˘˘غ ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘لا

م˘ت يذ˘˘لا «سسنا˘˘ت˘˘ي˘˘ف«ر˘˘ب˘˘خ˘˘م
ط˘˘ق˘˘ف ة˘˘˘ن˘˘˘شس ذ˘˘˘ن˘˘˘م هؤوا˘˘˘ششنإا

تا˘تا˘ب˘ن˘لا ي˘ف سصشصخ˘ت˘م˘لاو
عيزو˘ت˘ب مو˘ق˘ي ثي˘ح ،ة˘ي˘ب˘ط˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘نا˘˘˘ج˘˘˘م لو˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
.تايفششتشسملا

ديلو ،رب˘خ˘م˘لا ر˘يد˘م ح˘شضوأاو
تايمك جاتنا متي هنأا» دوعشسم
ن˘يد˘ي˘لا م˘ق˘ع˘م ن˘م ةر˘˘ي˘˘غ˘˘شص
تا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘كلا بشسح كلذو
يذلا لو˘ح˘كلا ن˘م ةر˘فو˘ت˘م˘لا
.«مايألا هذه اردان حبشصأا

،ةراجتلل يئلولا ريدملا دكأاو
سصخر نأا ،ي˘˘بر˘˘ع˘˘ل˘˘ب د˘˘م˘˘˘حأا
نيديلا مقعم لولحم عينشصت
نم سسيل » هتئيه اهحنمت يتلا
،«ا˘ه˘ي˘ل˘ع لو˘شصح˘لا بع˘˘شصلا

بل˘ط˘ت˘˘ي ر˘˘ملا نأا˘˘ب » ازر˘˘ب˘˘م
نم ةنيعو بلط ميدقت طقف
ربخم ىلا هجوت يتلا لولحملا

ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ة˘ي˘عو˘ن˘لا ة˘˘ب˘˘قار˘˘م
ىلع لوشصحلا متيو ةمشصاعلا
ةعاشس84 فر˘˘˘ظ ي˘˘˘ف در˘˘˘˘لا

ي˘˘˘˘ف ر˘˘˘˘با˘˘˘˘خ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا عر˘˘˘˘ششتو
.«طاششنلا

سصاوخلا نيلماعتملا نم ديدع اهيف كراسش
ىلع يئاذغ درط005 نم ديزأا عيزؤت

ةليمب لظلا قطانمب ةنطاقلا تÓئاعلا
ةيحÓفلا ح˘لا˘شصم˘لا تم˘ظ˘ن

ةدئافل ةينماشضت ةردابم ةليمب
ةيلولاب لظلا قطانم ناكشس
005 ن˘م د˘يزأا ا˘ه˘˘لÓ˘˘خ عزو
نم ملع امبشسح ،يئاذغ درط
ن˘ب دو˘ع˘شسم ،عا˘ط˘ق˘˘لا ر˘˘يد˘˘م
تاذ ح˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شضوأاو.يد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘يرد
ةردا˘ب˘م˘لا هذ˘ه نأا˘ب لوؤو˘شسم˘لا
نم ديدع ا˘ه˘ي˘ف كرا˘ششي ي˘ت˘لا
تحمشس ،سصاوخلا نيلماعتملا
ةعونتم ةيئاذغ نؤوم لاشصيإاب

11 ربع نطقت ةلئاع004ل
ةبارقو ةراقيششلا ةيدلبب ةتششم
40 ربع ةعزوم ةلئاع021
.ةزراز رانيم ةيدلبب يتاششم
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه˘ل سصشصخ د˘قو
ةفرغ ة˘كرا˘ششم˘ب تنا˘ك ي˘ت˘لا
ي˘ن˘˘ب ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لاو ة˘˘عا˘˘ن˘˘شصلا

ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ح˘˘لا˘˘شصمو نورا˘˘ه
ي˘˘˘عا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘جلا طا˘˘˘˘ششن˘˘˘˘لا

فلآا6 نم ديزأا نماشضتلاو
م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ن˘˘م بي˘˘˘ل˘˘˘ح سسي˘˘˘ك
ةشصاخلا تان˘ب˘ل˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
هذ˘ه لÓ˘خ م˘ت ا˘م˘ك.ةيلولاب
تقل يتلا ةينما˘شضت˘لا ة˘ب˘ه˘لا
اهنم نيديفتشسملا نا˘شسح˘ت˘شسا
ع˘˘يزو˘˘ت ‐رد˘˘˘شصم˘˘˘لا بشسح‐

054 ىلإا ةفاشضإا ةجاجد048
30 نم ديزأاو سضيب ةحيفشص
ةيئاذغلا نئاجعلا نم ريطانق
نم ‐ردشصملا فيشضي‐ اهلك
ن˘ي˘ل˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘م˘˘ها˘˘شسم
جات˘نإا لا˘ج˘م ي˘ف ن˘ي˘ط˘ششا˘ن˘لا
ة˘˘ع˘˘شساو ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا داو˘˘م˘˘˘لا
.ةليمب كÓهتشسلا

ىلع ةيل˘م˘ع˘لا تل˘شصاو˘ت ا˘م˘ك
ةزراز ران˘ي˘م ة˘يد˘ل˘ب ىو˘ت˘شسم
ةدام نم اراطنق02 عيزوتب
نم اراط˘ن˘ق21و سسطاط˘ب˘لا
،لشصب ة˘مز˘ح036و رز˘ج˘لا
ةدام نم ريطانق01 بناج ىلإا
يديرد نبـل ادانتشساو.ةنيرفلا
ةينماشضتلا ةي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه نا˘ف
تاطلشسلا ةقفارم دكؤوت يتلا
ة˘مزأا ل˘ظ ي˘ف ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘ل˘˘ل

ةر˘م˘ت˘˘شسم ا˘˘نورو˘˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج
تÓئاعلا نم ددع ربكأا سسمتل
ةيلولاب لظلا قطانمب ةنطاقلا

اديفم ،اهنم ةزوعملا اميشسل
هادبأا اريب˘ك ا˘بوا˘ج˘ت كا˘ن˘ه نأا˘ب
سصاو˘˘خ˘˘لا نو˘˘ل˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
يت˘لا ةو˘عد˘لا ع˘م نو˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

 .نأاششلا اذه يف مهيلإا تهجو
سس.نيÒسس



نب دلاخ لوأا مزÓملا حشضوأاو
تاءارجإل اقيبطت هنأا هللا فلخ
را˘ششت˘نا ة˘ه˘˘با˘˘ج˘˘م˘˘ل ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا
مت دجتشسم˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
ميقعتو ريهطت ة˘ي˘ل˘م˘ع ذ˘ي˘ف˘ن˘ت
ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا ل˘˘˘خاد ة˘˘˘ف˘˘˘ث˘˘˘كم
يف ةشصشصختملا ةيئافششتشسلا
يدا˘ه˘˘لا ة˘˘يد˘˘ع˘˘م˘˘لا سضار˘˘مألا
ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ‐را˘ط˘ق˘لا‐ ي˘شسي˘ل˘˘ف
عم قيشسنتلاب كلذو ،ةمشصاعلا
ةرطايب˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا

نيدعاشسملل ةينطولا ةيعمجلاو
تاذ فا˘˘˘شضأاو .ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا
راطإلا اذه يف مت هنأا ردشصملا

ميقعتلاو ريه˘ط˘ت˘لا داو˘م˘ب سشر
ةحلشصملا اذكو ماشسقأا فلتخم
بنا˘˘ج ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘لا˘˘ج˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شسإلا
يشسيئرلا لخدملاو تاءاشضفلا
ةباشصإا وأا ىودعلا لقنل ايدافت
ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ن˘طاو˘م يأا

مقاوطلا ةح˘شص ى˘ل˘ع ا˘ظا˘ف˘حو
يف مت ،ةيناث ةه˘ج ن˘م.ة˘ي˘ب˘ط˘لا
ميقعت ةينماشضتلا ةردابملا تاذ

ميلشس ىفششتشسم ءاجرأا فلتخم
م˘ت ثي˘ح سشار˘ح˘لا˘ب ي˘˘لر˘˘ي˘˘مز
ةيبط˘لا ح˘لا˘شصم˘لا ل˘ك م˘ي˘ق˘ع˘ت
تارا˘˘˘ي˘˘˘شسلا ن˘˘˘كر ن˘˘˘˘كا˘˘˘˘مأاو
 .راوشسألاو فاعشسإلا تارايشسو
ةردا˘ب˘م˘لا نأا رد˘شصم˘˘لا را˘˘ششأاو
ديدعلا ريهطتو ميقعت تلمشش
ةيئافششتشسلا تاشسشسؤو˘م˘لا ن˘م
رار˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘م˘˘˘شصا˘˘˘ع˘˘˘لا˘˘˘ب
ن˘ي˘م˘ل رو˘ت˘˘كد˘˘لا ى˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم

و˘يا˘م) يداو˘لا با˘ب˘ب ن˘˘ي˘˘غا˘˘بد
ىفطشصم ىفششت˘شسمو (ا˘ق˘با˘شس
يديشس ةيدلبب ي˘ع˘ما˘ج˘لا ا˘ششا˘ب
يئافششتشسلا زكرملا و دمحما
.ةبقلاب يروتنم ريششب يعماجلا

ر˘ي˘خ˘شست ه˘ل˘لا ف˘ل˘خ ن˘ب ر˘˘كذو
ل˘ئا˘شسو˘لاو تا˘ي˘نا˘كملا ة˘فا˘ك
ميقعتلاو ريهطتلل تانحاشش نم
تاد˘حو˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م˘˘ل د˘˘ي˘˘ج˘˘لا
ح˘لا˘شصم˘˘لاو ة˘˘ي˘˘لا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘شسلا

ز˘يز˘ع˘ت ه˘نأا˘شش ن˘م ا˘م ة˘ي˘ب˘˘ط˘˘لا
ىود˘ع˘ب ة˘با˘شصإلا ن˘م ة˘يا˘قو˘لا
 .دجتشسملا انوروك سسوريف
رارمتشسا ثدحتملا تاذ دكأاو
ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ناو˘˘˘عأا ة˘˘˘كرا˘˘˘ششم
هذ˘ه ل˘ث˘م د˘ي˘شسج˘ت˘ل ة˘ي˘ند˘˘م˘˘لا
ةفا˘ك ر˘ب˘ع ،ا˘ي˘مو˘ي تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
رودو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘كشسلا ءا˘˘˘˘ي˘˘˘˘حألا
ةفعشسملا ةلوفطلاو ن˘ي˘ن˘شسم˘لا

.ةماعلا تاحاشسلا نم اهريغو

لÓهلل ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا تما˘ق
دينجتب ،ةلقروب يرئازجلا رمحألا
فا˘ع˘شسإا نو˘ع007 ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا
تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘˘ششم˘˘˘ل˘˘˘ل
رطاخم نم ةياقولاو سسيشسحتلا
قفو ،دجتشسملا انوروك سسوريف
.ةينعملا ةنجللا سسيئر نم ملع ام

ناو˘˘˘عألا ءلؤو˘˘˘ه عزو˘˘˘ت˘˘˘˘يو
رئاود فلتخم ر˘ب˘ع نو˘ف˘ع˘شسم˘لا

نوموقي ثيح ةيلولا تايدلبو
لوح نينطاوملل حورشش ميدقتب

ل˘تا˘ق˘لا سسور˘ي˘ف˘لا اذ˘ه ةرو˘ط˘˘خ
هنم ةياقو˘لا˘ب ة˘ل˘ي˘ف˘كلا ل˘ب˘شسلاو
د˘عاو˘ق˘لا˘ب ي˘ل˘ح˘ت˘لا ق˘ير˘ط ن˘˘ع
د˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘لاو ة˘˘مزÓ˘˘لا ة˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا
اهذاختا مت يتلا ةيئاقولا ريبادتلاب
فر˘˘ط ن˘˘م سصو˘˘شصخ˘˘لا اذ˘˘ه˘˘˘ب
راششأا املثم ،ةيمومعلا تاطلشسلا
.ديزوب ديمحلا دبع هيلإا

مت ةشصح ميظنت ىلإا ةفاشضإلابو
رئازجلا ة˘عاذإا جاو˘مأا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ث˘ب
رطاخمب سسيشسحت˘ل˘ل ة˘ل˘قرو ن˘م

رثكا عبط ىرج دقف ءابولا اذه
تاقشصلملا نم فلأا ةثÓث نم
ناو˘عألا ف˘ي˘ل˘كتو ة˘ي˘˘ط˘˘ئا˘˘ح˘˘لا
فلتخم ربع اهقيلعتب نيينعملا
تاحاشسلاو ة˘ي˘شسي˘ئر˘لا عراو˘ششلا
ام ةداع يتلا نكامألاو ةيمومعلا
فرط ن˘م ا˘ف˘ث˘كم لا˘ب˘قإا د˘ه˘ششت
،12ـلا ةيلولا تايدلبب روهمجلا

يه تاقشصل˘م˘لا تن˘م˘شضت ثي˘ح
تا˘مو˘ل˘ع˘مو تادا˘ششرإا ىر˘˘خألا

ةياقولا قرطو انوروك ءاد لوح
.لوؤوشسملا بشسح ،هنم
تاي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه ع˘م ةازاو˘م˘لا˘بو
م˘ت ،ة˘ي˘عو˘ت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘شسي˘˘شسح˘˘ت˘˘لا
 ناوعألا تاذ فيلكت
ةعشساو ىرخأا تايلم˘ع˘ب ما˘ي˘ق˘لا˘ب
ميقعتو ري˘ه˘ط˘ت سصخ˘ت قا˘ط˘ن˘لا
ةيموم˘ع˘لا تا˘حا˘شسلاو ن˘كا˘ملا

تا˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه تد˘˘ت˘˘ما د˘˘قو
ة˘يرادلا تا˘شسشسؤو˘م˘لا ل˘م˘ششت˘˘ل
تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لاو ة˘ي˘ن˘يو˘˘كت˘˘لاو
ل˘ق˘ن تا˘ط˘ح˘˘مو تارا˘˘ط˘˘م˘˘لاو

امك .هيلا ريششا املثم ،نيرفاشسملا
ةي˘شسي˘شسح˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تل˘م˘شش
ة˘يلو˘ب ل˘حر˘لا ود˘ب˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
يذلا ،ديزوب  ىلا ادانتشسا ،ةلقرو
ةيئان تاهجلا ناكشس نأاب فاشضأا

ي˘ف نود˘ي˘ف˘ت˘شسي˘شس ة˘لوز˘ع˘م˘لاو
ن˘˘˘م عو˘˘˘ب˘˘˘شسألا اذ˘˘˘ه نو˘˘˘˘شضغ
تايمك ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت تاد˘عا˘شسم
ة˘ع˘شساو ة˘ي˘ئاذ˘˘غ˘˘لا داو˘˘م˘˘لا ن˘˘م
.كÓهتشسلا

لÓهلل ةيئلولا ةنجللا فكعتو
ايلاح ةلقروب ير˘ئاز˘ج˘لا ر˘م˘حألا

يتلا تادعاشسملا هذه عمج ىلع
ناشسحإلاو ر˘ب˘لا ووذ ا˘ه˘ب مد˘ق˘ت˘ي
بشسح ،ةيلولاب لامعألا لاجرو
ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘لا˘ب ا˘عد يذ˘لا ،د˘˘يزو˘˘ب
ةدجاوتملا ةيداشصتقلا تاكرششلا
اهتامهاشسم ميد˘ق˘ت ى˘لإا ة˘ه˘ج˘لا˘ب

 .ةينماشضتلا ةيلمعلا هذه حاجنإل
ب.Úمأأ

ب.نيمأأ

mahali@essalamonline.com

017209ددعلأ ^1441 نابعسش11ـل قفأوملأ0202 ليرفأأ50دحأ’أيلحم
 انوروك صسوريف راسشتنأ ةهباجمل ةياقولأ تأءأرجإ’ اقيبطت

سضارمأ’ا يف ةصصصصختملا ةيئافصشتصس’ا ةصسصسؤؤملا ميقعت
 ةمصصاعلاب «راطقلا» ةيدعملا

انوروك صسوريف نم ةياقولأ ططخم راطأ يف
ةحصصلا يمدختصسمب لفكتت ةبيورلا ةعطاقم

 فاعصسإا تارايصسب اهتايفصشتصسم معدتو

ةينطولأ ةيعمجلأو ةرطايبلل ةينطولأ ةيعمجلأ عم قيسسنتلاب رئأزجلأ ةي’ول ةيندملأ ةيامحلأ نأوعأأ ماق
صضأرمأ’أ يف ةسصسصختملأ ةيئافسشتسس’أ ةسسسسؤوملأ ىوتسسم ىلع ةعسسأو ميقعتو ريهطت ةيلمعب نييبطلأ نيدعاسسملأ

.ةيندملأ ةيامحلل ةيئ’ولأ ةيريدملأ ىدل مÓعإ’اب فلكملأ هب دافأأ امبسسح ،‐راطقلأ‐ يسسيلف يداهلأ ةيدعملأ

ةع˘طا˘ق˘م˘لا ن˘مأا ة˘ن˘ج˘ل تذ˘خ˘تا
رئازجلا قرشش) ةبيورلا ةيرادإلا
تارارقلا نم ةلمج ،(ةمشصاعلا
ط˘ط˘خ˘˘م را˘˘طا ي˘˘ف ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا
ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ن˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا
ماع˘طإلاو ل˘ق˘ن˘لا ر˘ي˘فو˘ت ا˘ه˘م˘هأا

ي˘مد˘خ˘ت˘شسم ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ءاو˘˘يإلاو
ةر˘˘ي˘˘ظ˘˘ح م˘˘ي˘˘˘عد˘˘˘تو ة˘˘˘ح˘˘˘شصلا
تارايشسب ةيحشصلا تاشسشسؤوملا
ىلع ريخشستلا قيرط نع فاعشسإا

ةدجاوتملا تاشسشسؤوملا ىوتشسم
امبشسح ،ةي˘عا˘ن˘شصلا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب
تاذ˘˘ل مÓ˘˘عإلا ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ ه˘˘تد˘˘˘كأا
ةعطاقملا تحشضوأاو.حلاشصملا
عامتجا دعب هنا ،ةبيورلل ةيرادإلا
ةشسائر تحت ةعطاقملا نمأا ةنجل
لك روشضحبو بدتنملا يلاولا

ءاشسؤورو ةيروهمجلا ليكو نم
ة˘يد˘ل˘ب˘لا ة˘ي˘ب˘ع˘ششلا سسلا˘˘ج˘˘م˘˘لا

ة˘˘˘ح˘˘˘شصلا عا˘˘˘ط˘˘˘ق ير˘˘˘˘يد˘˘˘˘مو
ر˘˘م˘˘حألا لÓ˘˘ه˘˘لاو ةرا˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لاو
،ة˘ي˘ن˘يد˘لا نوؤو˘ششلاو ير˘ئاز˘ج˘˘لا
نيو˘كت˘لا ز˘كر˘م ر˘ي˘خ˘شست رر˘ق˘ت
راد˘ي˘شسو˘ك ة˘شسشسؤو˘م˘ب سصا˘خ˘˘لا
ماع˘طإلاو ل˘ق˘ن˘لا ر˘ي˘فو˘ت فد˘ه˘ب
ي˘مد˘خ˘ت˘شسم ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ءاو˘˘يإلاو
ةري˘ظ˘ح م˘ي˘عد˘ت اذ˘كو ،ة˘ح˘شصلا
تارايشسب ةيحشصلا تاشسشسؤوملا
ىلع ريخشستلا قيرط نع فاعشسإا

ةدجاوتملا تاشسشسؤوملا ىوتشسم
.ةيعانشصلا ةقطنملاب

نيعوطتملل مئاوق حتف ررقت امك
ن˘ي˘ي˘ب˘ط ه˘ب˘˘ششلاو ءا˘˘ب˘˘طألا ن˘˘م
نم نيدعاقتم˘لاو ن˘ي˘ف˘ع˘شسم˘لاو
ني˘ف˘ع˘شسم˘لاو ة˘ح˘شصلا ي˘ي˘ن˘ه˘م
ة˘˘فا˘˘ك ىو˘˘ت˘˘˘شسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع كلذو
مهب ةناعتشسإÓل ةيحشصلا زكارملا

تاذ ف˘˘ي˘˘شضي ،ة˘˘جا˘˘ح˘˘لا د˘˘ن˘˘˘ع
اعد ،هتاذ قايشسلا يف.ردشصملا

ةفاك ةيرادإلا ةرئادلا نما سسلجم
ريخلا لهأاو ةيوعمجلا تايلاعفلا
ماعلا ى˘ع˘شسم˘لا ي˘ف طار˘خ˘نإÓ˘ل
نم ،يحشصلا ر˘ج˘ح˘لا˘ب سصا˘خ˘لا

ة˘˘فا˘˘ك ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘ي˘˘عو˘˘ت˘˘لا لÓ˘˘˘خ
د˘يد˘ششتو ة˘حا˘˘ت˘˘م˘˘لا ل˘˘ئا˘˘شسو˘˘لا
،تاب˘ي˘تر˘ت˘لا سضر˘ف˘ل تاءار˘جإلا
دادعإلا يف عورششلا نع كيهان

ز˘كار˘م ر˘ي˘طأا˘ت م˘ئاو˘ق˘ل يرو˘ف˘لا
ةزو˘ع˘م˘لا تا˘ئ˘ف˘ل˘ل ةد˘عا˘˘شسم˘˘لا

ءايحألا ربع نيجاتحملا ءاشصحإاو
نييعتو ،ةيناكشسلا تاعم˘ج˘ت˘لاو
تحت اهعشضوو نيزختلا زكارم
يرئازجلا رمحألا لÓهلا فرشصت
ءاطششنلاو تايعمجلاب ا˘مو˘عد˘م
نا˘˘شسحإلا˘˘ب م˘˘˘ه˘˘˘ل دو˘˘˘ه˘˘˘ششم˘˘˘لا

ميظنت عم ناكشسلا ىدل لوبقلاو
.عوطتلا تايلمع
،عشضو˘لا اذ˘ه ي˘ف ع˘ن˘م˘ي˘شس ا˘م˘ك
ريوشصتلا ،ردشصملا تاذ بشسح
ةمدقملا تادعاشسملل جيورتلاو
كلذو نيجاتح˘م˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل

نوكيو ،مهتمار˘ك ى˘ل˘ع ا˘ظا˘ف˘ح
ة˘لءا˘شسم˘لا ة˘ل˘ئا˘ط تح˘ت ع˘ن˘م˘˘لا
ة˘نا˘ع˘ت˘شسلا م˘ت˘ت˘شسو.ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
ي˘ف ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لاو ن˘ي˘ط˘ششا˘˘ن˘˘لا˘˘ب
هذ˘ه لÓ˘خ ،ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
رفاشضت د˘شصق ة˘ي˘ح˘شصلا ة˘مزلا
معد و˘ح˘ن ا˘ه˘ه˘ي˘جو˘تو دو˘ه˘ج˘لا
محÓتلا ززعي امب ةمئاقلا دوهجلا
،عامتجلا نايب قفو ،يعامتجلا

هنأاشش نم ام لك نع اديعب كلذو
وأا نينطاوملل عزفلا ببشسي نأا
نيلماعلا تايو˘ن˘ع˘م ى˘ل˘ع ر˘ثؤو˘ي
يف نورهشسي نيذلا ني˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا

نمألا نماشضل فوفشصلا ةمدقم
.نينطاوملل يحشصلا

نما ةنجل تددج ،ىرخأا ةهج نم
ر˘ي˘كذ˘ت˘لا ة˘يرادإلا ة˘ع˘˘طا˘˘ق˘˘م˘˘لا
اهمارتحا بجاو˘لا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا˘ب
ةيعوطلا ةباجتشسلا سصوشصخب
ءانثأا يلزنملا رجحلا تا˘ب˘ي˘تر˘ت˘ل
لإا ا˘ي˘م˘شسر ةرر˘˘ق˘˘م˘˘لا تا˘˘قوألا
مارتحا عم ىوشصقلا ةرورشضلل
عشضخت يتلا ل˘ق˘ن˘ت˘لا تا˘ب˘ي˘تر˘ت
ن˘˘م ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘شسا سصي˘˘خر˘˘˘ت˘˘˘ل
ةلهؤوملا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا
ة˘ي˘عو˘ت˘لا ف˘˘ي˘˘ث˘˘كت بنا˘˘ج ى˘˘لا
ايبط ةررقملا تلاحلل ةبشسنلاب
يفو ،لزعلاو يح˘شصلا ر˘ج˘ح˘ل˘ل

،ف˘ي˘شضي ،لا˘ث˘˘ت˘˘مإلا مد˘˘ع لا˘˘ح
اربج ر˘ي˘خ˘شست˘لا تاءار˘جإا ذ˘خ˘ت˘ت

مقر ةميلعت˘لا تا˘ب˘ي˘تر˘ت˘ل ا˘ق˘ب˘ط
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يف ءاقبلأ ىلع مهعيجسشتل
انوروك ءابو نم ةياقولل مهتويب
دعب نع يفاقث جمانرب ريطصست

سضيبلاب لافطأÓل
دمحم» ةفاقثلأ رأد ترطسس
اجمانرب صضيبلل «ريخلب
عيجسشتل دعب نع ايفاقث
يف ءاقبلأ ىلع لافطأ’أ

ءابو نم ةياقولل مهتويب
ديفتسسأأ امبسسح نانوروك
ةسسسسؤوملأ تأذ ىدل
.ةيفاقثلأ

يذلأ جمانربلأ أذه لمسشيو
يف يتمÓسس» راعسش لمحي
نم لافطأÓل هجوملأو «يتيب
يف تاقباسسم ،ةنسس21 ىلإأ6
رأرغ ىلع ت’اجم ةدع

ةدوسشنأ’أو يتأوكحلأو مسسرلأ
ريوسصت متي ثيح ،رعسشلأو
ةزجنملأ لامعأ’أ لاسسرإأو

وأأ ينورتكلإ’أ ديربلأ ربع
ىلع ةفاقثلأ رأد ةحفسص
حسضوأأ امك ،كوبسسياف عقوم
طيسشنتلأ ةحلسصم صسيئر
.يسسيرغ يوÓسضف ،يفاقثلأ

ةبتكملأ تقلطأأ امك
ةعلاطملل ةيسسيئرلأ
ةي’ولأ ةمسصاعب ةيمومعلأ

اهل ريتخأ ةلثامم ةردابم
دسض اعم تيبلاب كيلخ«راعسش
.«انوروك
ت’اجملأ تعونت دقو
ةقباسسملأ هذهب ةسصاخلأ
ةدئافل ةيلزنملأ ةيفاقثلأ
 لافط’أ

ريباعتلأ و مسسرلأ نم
صصسصق فيلأاتو ،ةيباتكلأ

تايوطم زاجنإأو ةريغسص
انوروك ءابو نم ةياقولل
ةيرعسش دئاسصق فيلأاتو
هب تدافأأ امبسسح اهريغو
يلولج ةبتكملأ تأذ ةريدم
.91 ‐ديفوكل.ريخلأ مأأ

ب.Úمأأ

ةسشهلأ تاقبطلأ ءاسصحإأ دسصق

طاؤغ’ا ءايحأاب ةمزأ’ا ناجل بيصصنت يف عورصشلا
،طاوغألا ةيلو حلاشصم تعرشش
ىلع ةمزألا ايÓخ بيشصنت يف
ةيدلب42 ـلا ءا˘˘ي˘˘حأا ىو˘˘ت˘˘˘شسم
دشصق ةيلولا بارتب ةدجاوتملا
ة˘˘ششه˘˘لا تا˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا ءا˘˘˘شصحإا
سسوريفل راششتنا رطخ ةهجاومل

نم امبشسح ،(91 ديفوك) انوروك
بشسحو.طاوغألا ةيلو حلاشصم
م˘ل نا˘ج˘ل˘لا نإا˘ف ح˘لا˘شصم˘لا تاذ
ءايحألا تايعم˘ج ى˘ل˘ع ر˘شصت˘ق˘ت
ة˘˘م˘˘ئأا ل˘˘م˘˘ششت˘˘ل تع˘˘شسو˘˘ت ل˘˘˘ب
عمتجملا تا˘ي˘ع˘م˘جو د˘جا˘شسم˘لا
ةي˘مÓ˘شسإلا ة˘فا˘ششكلاو ي˘ند˘م˘لا
رمحألا لÓهلا اذ˘كو ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
نوف˘ل˘كي˘شس ن˘يذ˘لاو ،ير˘ئاز˘ج˘لا
تÓ˘ئا˘ع˘ل˘˘ل ءا˘˘شصحإا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ب
لا˘˘م˘˘ع˘˘˘لا كلذ˘˘˘كو ةزو˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
تب˘ب˘˘شست ن˘˘يذ˘˘لاو ن˘˘ي˘˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا
نع مهفقوت يف ةيلاحلا فورظلا
،طاو˘غلا ي˘لاو حر˘ششو.ل˘م˘ع˘لا

هذ˘ه نأا ،ي˘عدار˘˘ب ردا˘˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘شسا ي˘˘تأا˘˘˘ت ةو˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘لا
لجأا نم لوألا ريزولا تاميلعتل
ل˘ث˘مألا ل˘˘ف˘˘كت˘˘لاو ن˘˘ما˘˘شضت˘˘لا
ىوتشسم ىل˘ع ة˘ششه˘لا تا˘ئ˘ف˘لا˘ب

ادكؤوم ،ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا ءا˘ي˘حأا ل˘ك
فارششإلا ىل˘ع د˘يد˘ششلا ه˘شصر˘ح
يتلا ناجللا هذه ىلع رششابملا
ن˘˘ي˘˘ب ل˘˘شصو ةز˘˘م˘˘ه نو˘˘˘كت˘˘˘شس

عمتجملاو ةيل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا
.هنم ةعبان اهنأا ةشصاخ لكك
،قا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شسلا تاذ ي˘˘˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘˘˘عدو
ل˘˘فا˘˘كت˘˘لا ى˘˘لإا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا
ةدعاشسمو مهنيب اميف يعامتجلا
ل˘جأا ن˘م ا˘ه˘ل˘م˘ع ي˘˘ف نا˘˘ج˘˘ل˘˘لا
ةزوعملا تÓئاعلا ىلع فرعتلا

.اهتدعاشسمو اهئاشصحإا لجأا نم
ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع د˘كأا ،ه˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
هذ˘ه نأا (د˘ج˘شسم ما˘مإا) ة˘ششار˘ق˘˘ب
نيد˘لا ئدا˘ب˘م سسكع˘ت ةو˘ط˘خ˘لا
وعدي يذلاو فينحلا يمÓشسإلا

نواعتلاو لفا˘كت˘لا ى˘ل˘ع ثح˘يو
تامزألا ءانثأا ةشصاخ يعامتجلا
را˘شسم دد˘ح˘ت ي˘ت˘لا ة˘ير˘ي˘شصم˘لا
.ةيعامتجلا ةايحلا

ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا سسي˘˘ئر حر˘˘شص ا˘˘م˘˘ك
ءاطع ،‘‘ريخلا يدايأا‘‘ ةيئلولا
كار˘˘˘˘ششإا نأا ،يدا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ح ه˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘لا
ن˘م ة˘ن˘شسح ةردا˘ب تا˘ي˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا

ةشصاخ ،ةيلحملا تاطلشسلا فرط
يتلاو ةيعام˘ت˘جلا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
يف ةن˘شسلا لو˘ط ى˘ل˘ع ل˘غ˘ت˘ششت

،ةريقفلاو ةزوعملا ةقبطلا ةمدخ
نيجاتحملاب ىردأا يهف يلاتلابو
نوقحتشسي نيذلاو ن˘ي˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا
تاناعإا فلت˘خ˘م ن˘م ةدا˘ف˘ت˘شسلا
 .ةلودلا

ج.دمحم

«انوروك» صسوريف ةروطخ لوح نينطأوملل حورسش ميدقتب نوموقي
ةلقرؤب ةياقؤلاو سسيصسحتلا تايلمع يف ةكراصشملل فاعصسا نؤع007 نم رثكأا دينجت

ا˘م ة˘طا˘ي˘خ ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع تق˘˘ل˘˘ط˘˘نا
ة˘ما˘م˘ك ف˘˘لأا03 ه˘عو˘م˘ج˘˘م
ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ىر˘˘خأا تا˘˘ي˘˘م˘˘كو
ة˘ي˘قاو˘لا تلد˘ب˘لا اذ˘كو رزآا˘م˘˘لا

نيوكتلل زكارم6 ىوتشسم ىلع
،ةملاق ةيلوب نيهمتلاو ينهملا

نماشضتلا ةلمح يف اهلامعتشسل
ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘قو˘لاو
امبشسح ،«91 ديفوك» دجتشسملا

 نيوكتلل يئلولا ريدملا نم ملع
ميركلا دبع ،نيينهملا ميلعتلاو
لوؤوشسملا تاذ حشضوأاو.سسيرد
ةذتاشسأا اهيلع فرششي ةيلمعلا نأاب
نيوكتلا زكارم ربع نوشصبرتمو
سسرام ن˘ب ن˘ي˘ه˘م˘ت˘لاو ي˘ن˘ه˘م˘لا
اباشصو قحلا دبع رودموأاو دمحأا

اذ˘كو ة˘يلو˘لا ة˘م˘شصا˘ع˘ب ي˘˘ل˘˘ع
غابد مامحو سسيلوبويليه زكارم
ةذ˘تا˘شسأا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإا ةراز˘˘خ˘˘لو
اوطرخنا عاطقلا نم نودعاقتم
.ةيعوطت ةفشصب
دحل مت هنأاب لوؤوشسملا تاذ دافأاو
ةمامك0001 م˘ي˘ل˘شست ة˘عا˘شسلا

تلد˘ب˘لا ن˘˘م تار˘˘ششع˘˘لا اذ˘˘كو
ةيام˘ح˘لا ناو˘عأا ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ي˘قاو˘لا
تلد˘ب˘لا نأا˘ب ازر˘ب˘م ،ة˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
ق˘˘فو ا˘˘هزا˘˘ج˘˘˘نإا م˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘قاو˘˘˘لا
حنمت يتلا ةمزÓلا تافشصاوملا
نمألاو ةيامحلا ا˘ه˘ي˘مد˘خ˘ت˘شسم˘ل
ىلع ةدايز تلاحلا عيمج يف
.ةمئاد ةفشصب اهلامعتشسا ةيناكمإا

ن˘يو˘كت˘لا عا˘ط˘ق ر˘يد˘م فا˘شضأاو

حلاشصم نأاب نيينهملا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو
داو˘م˘لار˘ي˘فو˘ت˘ب تل˘ف˘كت ة˘يلو˘لا
ة˘ي˘عو˘ن˘لا تاذ ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘لوألا
تا˘ما˘م˘كلا ة˘طا˘ي˘˘خ˘˘ل ةد˘˘ي˘˘ج˘˘لا

نأا˘ب ازر˘ب˘م ،تلد˘ب˘لاو رزآا˘م˘˘لاو
تامامكلا نم ةجتنملا تايمكلا
ىلإا0003 ني˘ب حوار˘ت˘ت ا˘ي˘مو˘ي
تاذ˘ل ادا˘ن˘ت˘شساو .ةد˘حو0053
طارخنا اقحل متي˘شس ثد˘ح˘ت˘م˘لا

ينهملا نيو˘كت˘ل˘ل ىر˘خأا ز˘كار˘م
ن˘م ل˘ك تا˘يد˘ل˘ب˘ب ن˘ي˘ه˘˘م˘˘ت˘˘لاو
و ة˘ي˘ن˘يا˘شسحا ن˘ي˘عو فو˘ق˘ششو˘˘ب
يف لئابنلا مامحو يتانزلا يداو
 .ةيلمعلا هذه

ك.لامك

 نيهمتلأو ينهملأ نيوكتلل زكأرم6 ربع
ةملاقب ةمامك فلأا03 ةطايخ يف عورصشلا
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فودنت ةي’و
فودنت ةرئاد
فودنت ةيدلب

001431039004061 :يئابجلا فيرعتلا مقر
0202 /70 :مقر حؤتفم سضورع بلط نع نÓعإا

زوريكورديه ةنحاشش ءانتقإا :دشصق  حوتفم سضورع بلط ءارجإا نع فودنت ةيدلبل يدلبلا يبعششلا سسلجملا سسيئر نلعي
.6102 /13 :مقر جمانرب
(جد00.000.1) غلبم عفد لباقم «ةبشساحملا ةحلشصم» فودنت ةيدلب نم طورششلا رتفد بحشس نيينعملا نيدهعتملا ناكمإاب
،حششرتلا فلم عشضوي ،«يلاملا سضرعلا»و «ينقتلا سضرعلا» ،«حششرتلا فلم» :ىلع سضورعلا لمششت نأا بجيو .طورششلا رتفدل
بلط عجرمو ةشسشسؤوملا ةيمشست اهنم ل˘ك ن˘ي˘ب˘ي ،ما˘ك˘حإا˘ب ة˘ل˘ف˘ق˘مو ة˘ل˘شصف˘ن˘م ة˘فر˘ظأا ي˘ف ،ي˘لا˘م˘لا سضر˘ع˘لاو ي˘ن˘ق˘ت˘لا سضر˘ع˘لا
هذ˘ه ع˘شضو˘تو ،ة˘لا˘ح˘لا بشسح ،«ي˘لا˘م سضر˘ع» وأا «ي˘ن˘ق˘ت سضر˘ع» وأا «ح˘ششر˘ت˘لا ف˘ل˘م» ةرا˘ب˘ع ن˘م˘شضت˘تو ،ه˘عو˘شضو˘مو سضور˘ع˘˘لا
،(سضورعلا مييقتو ةفرظأ’ا حتف ةنجل فرط نم ’إا حتفي ’) :ةرابعلا لمحيو ماكحإاب لفقم رخآا فرظ يف ةفرظأ’ا

.ةشصقانملا عوشضومو
:نمشضتي حششرتلا فلم /أا

(ةيئاشصقإا) (طورششلا رتفدب قفرملا جذومنلا قفو) دهعتملا فرط نم خرؤومو موتخمو يشضمم ءولمم حششرتلاب حيرشصت -1
(ةيئاشصقإا) (طورششلا رتفدب قفرملا جذومنلا قفو) دهعتملا فرط نم خرؤومو موتخمو يشضمم ءولمم ةهازنلاب حيرشصت -2
.بولطملا طاششنلا نمشضتت لوعفملا يراشس يراجتلا لجشسلا نم ةخشسن -3
... ،نماشضتلا تاكرشش :و سش م م ذ سش :م م ذ سش ةلاح يف ،ةكرششلل ةلمتحملا ةيشساشسأ’ا نيناوقلا نم ةخشسن -4
(FIN) يئابجلا فيرعتلا مقر لمحت يئابجلا ميقرتلا ةقاطب نم ةخشسن -5
لوعفملا ةيراشس (SONSAC) يعامتج’ا نامشضلا تائيه تاقحتشسم ءادأا ةداهشش -6
.لوعفملا ةيراشس دهعتلا ىلع يشضمملل ةيلدعلا قباوشسلا ةفيحشص -7
.ةريخأ’ا ثÓثلا تاونشسلل ةيلاملا ةليشصحلا -8
ةيكنبلا ءافولا ةداهشش -9
(.... دوقع ،ميلشست لشصو ،ريتاوف) دهعتملل ةينهملا عجارملا -01
طورششلا رتفد بحشس لشصو -11

:نمشضتي ينقتلا سضرعلا /ب
(ةيئاشصقإا) ةريخأ’ا ةحفشصلا يف قدشصو أارق ةيطخلا ةرابعلل لماحلا دهعتملا فرط نم رششؤوم يلاحلا طورششلا رتفد -1
(ةيئاشصقإا) (طورششلا رتفدب قفرملا جذومنلا قفو) دهعتملا فرط نم خرؤومو موتخمو يشضمم ءولمم باتتك’اب حيرشصت -2
:نمشضتي يلاملا سضرعلا /ج
(ةيئاشصقإا) (طورششلا رتفدب قفرملا جذومنلا قفو) دهعتملا فرط نم ةخرؤومو ةموتخمو ةيشضمم ةءولمم دهعت ةلاشسر -1
(طورششلا رتفدب قفرملا جذومنلا قفو) دهعتملا فرط نم خرؤومو موتخمو يشضمم ءولمم يودحولا راعشسأ’ا لودج -2
(ةيئاشصقإا)
(طورششلا رتفدب قفرملا جذومنلا قفو) دهعتملا فرط نم خرؤومو موتخمو يشضمم ءولمم يريدقتلاو يمكلا ليشصفتلا -3
(ةيئاشصقإا)
ةفرظأا (30) ةثÓث يف فودنت ةيدلب ةنامأا ىدل اهعاديإا متي نأا بجي (ةينقتلا&ةيلاملا) سضورعلاو حششرتلا فلم
:ةيلاتلا ةرابعلا ’إا لمحي ’و لوهجمو قلغم يجراخلا فÓغ لخاد نيلشصفنم

0202 /70 :مقر حوتفم سضورع بلط نع نÓعإا
.6102 /13 :مقر جمانرب زوريكورديه ةنحاشش ءانتقإا:دشصق
«سضورعلا مييقتو ةفرظأ’ا حتف ةنجل فرط نم ’إا حتفي ’»

.لوعفملا ةيراشس ةمدقملا تادنتشسملاو قئاثولا لك نوكت نأا بجي -:ةظحÓم
.ةمدقملا تادنتشسملا لكل ةيلشصأ’ا قئاثولا ةقفشصلا ىلع لشصحتملا دهعتملا بلط ةدقاعتملاةحلشصملا ناكمإاب -

ةينطولا فحشصلا ىدحإا يف نÓعإÓل رودشص موي لوأا خيرات نم اءادتبإا51 رششع سسماخلا مويلا يف سضورعلا عاديإا لجأا ددح
مييقتو ةفرظأ’ا حتف ةنجل بتكمب ريدق˘ت ىشصقأا˘ك ’اوز ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘عا˘شسلا ىل˘ع ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ق˘ف˘شصل˘ل ة˘ي˘م˘شسر˘لا ةر˘ششن˘لاو
سضورعلا ريشضحت ةدم دئاز سضورعلا عاديإا خيرات نم ءادتبإا اموي09 ةليط مهشضورعب نومزلم نودهعتملا ىقبيو سضورعلا

دعب00:41 ةيناثلا ةعاشسلا ىلع سضورعلا عاديإا ةيلمعل ريخأ’ا مويلا يف ةفرظأ’ا حتف ةشسلج روشضح نيكراششملا ىلعو
.فودنت نيشضامرلا يحب اهرقم نئاكلا فودنت ةيدلب رقمب لاوزلا



ملصستصسي ’ نÓيم
سشتيتيكار ةقفصص ‘

(وفيتروبيد ودنوم) ةفيحشص تركذ
يلاطيإلا نÓيم يشس هيإا نأا ةينابشسإلا
عم دقاعتلل ديدج نم كرحتلل ططخُي

،ة˘˘˘نو˘˘˘ل˘˘˘˘ششر˘˘˘˘ب ط˘˘˘˘شسو ط˘˘˘˘خ بعل
اذ˘ه ،سشت˘ي˘ت˘ي˘˘كار نا˘˘ف˘˘يإا ي˘˘تاور˘˘كلا
.فيشصلا

عم دقاع˘ت˘لا ير˘ي˘نو˘شسور˘لا لوا˘حو
،8102 ف˘˘ي˘˘شص ي˘˘ف سشت˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘كار
يف بعÓ˘لا ع˘م ل˘ع˘ف˘لا˘ب او˘ع˘م˘ت˘جاو
هنكل ،ةينولاتاكلا ةمشصا˘ع˘لا˘ب ه˘لز˘ن˘م
لّشضفو ةيا˘ه˘ن˘لا ي˘ف حار˘ت˘قلا سضفر
.ةنولششرب يف ءاقبلا

مشض لواحي نÓيم ناك نيح يف
اكول يتاوركلا ،ديردم لاير بعل
ن˘م او˘ن˘كم˘ت˘ي م˘˘ل ن˘˘كل ،سشت˘˘يردو˘˘م
يلاطيإلا يدانلا ايحأا يلاتلابو ،هعانقإا
.سشتيتيكارب ىرخأا ةرم همامتها

نأا ةرملا هذه نÓيم تاعلطت ززعُيو
يف اًيطايتحا اًبعل حبشصأا سشتيتيكار
يد˘ن˘لو˘ه˘لا لو˘شصو د˘ع˘ب ة˘نو˘ل˘˘ششر˘˘ب
يذلا رمألا وهو ،غنوي يد يكنيرف
.ليحرلل هعفدي نأا نكمي

بعل سشتيتيكار نأا ركذلاب ريدجلا
ذ˘ن˘م ا˘نار˘غوÓ˘ب˘˘لا ع˘˘م ةارا˘˘ب˘˘م13
ع˘ي˘م˘ج با˘شسح˘ل م˘شسو˘˘م˘˘لا قÓ˘˘ط˘˘نا
.فادهأا4 مهلÓخ عنشصو تاقباشسملا

Òكفتلا :وÒميصساك
نآ’ا ت’ؤطبلا ‘
مهŸا رمأ’اب سسيل

نهارلا تقؤلا ‘

لاير يدان م˘ج˘ن ،ور˘ي˘م˘ي˘شسا˘ك د˘كأا
يلاحلا تقولا يف زكري ل هنأا ،ديردم
تقولا يف تلوطبلا فانئتشسا ىلع
ن˘م سصل˘خ˘ت˘لا نأا اًر˘˘ي˘˘ششم ،ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا
.نآلا مهألا وه انوروك سسوريف

تاحيرشصت ي˘ف ور˘ي˘م˘ي˘شسا˘ك لا˘قو
ديرن عبطلاب :اكرام ةفيحشص اهتلقن
لا˘ط˘بأا يرودو ا˘˘غ˘˘ي˘˘ل˘˘لا ي˘˘ف زو˘˘ف˘˘لا
.كلذ يف ركفن ل نآلا اننكل ،ابوروأا

هذه يف زوفلا نآلا ديرن :فاشضأاو
كلتف ،انوروك سسوريف دشض ةكرعملا

.ةدقعمو ةبعشص تاظحل يه
انرودب موقن نأا انيلع نآلا :حشضوأاو

لز˘ن˘م˘لا ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لا و˘هو ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘ك
.دعاوقلا عابتاب نيرخآلا ةدعاشسمو

ةيوركلا ةطششنألا عيمج فقوتتو
لجأل كلذو ،ابوروأا يفو اينابشسإا يف
لح نم ءاهتنإلا نيحل ىمشسم ريغ
دوجو طشسو ،انوروك سسوريف ةمزأا
ءاغلإا ةيناكمإا لوح ءابنألا نم ديدعلا
.يلاحلا مشسوملا يف تاقباشسملا

0172ددعلأ ^1441 نابعسش11ـل قفأوملأ0202 ليرفأأ50دحأ’أةصضايرلا

يصضاŸا فيصصلا رامين مصضل ةنؤلصشرب حاÎقا فصشك
11

ود˘نو˘م) ة˘ف˘ي˘ح˘شص تشضر˘ع˘˘ت˘˘شسا
يذلا سضرعلا ليشصافت (وفيتروبيد
عم دقاعتلل ينابشسإلا ةنولششرب همدق
يليزاربلا ،نامريج ناشس سسيراب مجن
فيشصلا ،افل˘ي˘شس اد رو˘ي˘نو˘ج را˘م˘ي˘ن
.يشضاملا

ةينابشسإلا ة˘ف˘ي˘ح˘شصلا تح˘شضوأاو
وروي نويلم031 مدق اشصرابلا نأا
ريÓك ناج يشسنرفلا ىلإا ةفاشضإلاب
سشتيتيكار نافيإا يتاوركلاو وبيدوت
.يليبميد نامثع ةراعإاو

نا˘˘شس سسيرا˘˘ب بل˘˘ط ن˘˘˘ي˘˘˘ح ي˘˘˘ف
نويلم051 ىلع لوشصحلا نامريج
ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإلا˘˘˘ب ورو˘˘˘ي
قراف كانه ناك يلاتلابو ،روكذملا

سضر˘ع˘لا ن˘ي˘ب ورو˘˘ي نو˘˘ي˘˘ل˘˘م02
.بلطلاو

ىلإا وفيترو˘ب˘يد ود˘نو˘م ترا˘ششأاو
رامين سضرع ةظحللا كلت يف هنأا
ه˘لا˘م ن˘م ورو˘ي نو˘ي˘˘ل˘˘م02 ع˘˘˘فد
ىلإا هتدوع ةي˘ل˘م˘ع ما˘م˘تإل سصا˘خ˘لا
غ˘ل˘ب˘م˘لا ةدا˘ع˘ت˘شسا ع˘˘م ،ة˘˘نو˘˘ل˘˘ششر˘˘ب
.قحل ديدجت يف روكذملا

ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا تفا˘˘˘شضأا ا˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ب
ةيداشصتقلا ةنجل˘لا نأا ة˘ي˘نو˘لا˘تا˘كلا
ةيلمعلا نأا ترعشش انارغوÓبلا يف

اًرظن اهمامتإا بعشصلا نمو ،ةمخشض

تذفنُتشسا تناك يدانلا ةنيزخ نأل
.فيشصلا كلذ يف ريبك لكششب

نأا˘˘ب م˘˘ل˘˘ع˘˘لا د˘˘ن˘˘ع كلذ ر˘˘ّشسف˘˘˘ُيو
ناوطنأا يشسنرفلا عم دقاعت ةنولششرب

د˘يرد˘م و˘˘كي˘˘ت˘˘ل˘˘تأا ن˘˘م نا˘˘مز˘˘ير˘˘غ
،وروي نويلم021 لباقم ينابشسإلا
سسكا˘يأا ن˘م ي˘كن˘ير˘˘ف يد˘˘ن˘˘لو˘˘ه˘˘لا
وروي نويل˘م57 ةميق˘ب مادر˘ت˘شسمأا
وروي نو˘ي˘ل˘م11 ى˘لإا ة˘فا˘˘شضإلا˘˘ب
تأا˘˘˘فا˘˘˘كم ةرو˘˘˘˘شص ي˘˘˘˘ف ن˘˘˘˘ير˘˘˘˘خآا

،سسيتيب لاير ن˘م و˘بر˘ي˘ف رو˘ي˘نو˘جو

نويلم91 ه˘ت˘ق˘ف˘شص تغ˘ل˘ب ي˘ت˘لاو
نويلم11 ىلإا ةفاشضإلاب تباث وروي
.تأافاكم وروي

ة˘ل˘ت˘ك ا˘˘ًشضيأا ع˘˘ف˘˘تر˘˘ت˘˘شس تنا˘˘كو
دح ىلإا رامين لوشصو لاح بتاورلا

سضرتفملا ليحرلا نم مغرلا ىلع ام
م˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب ،ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ن˘˘م دد˘˘ع˘˘ل
.هتيلمع يف نيجردُملا

ود˘˘˘نو˘˘˘م ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شص تر˘˘˘˘كذو
ي˘ل˘يزار˘ب˘لا لا˘ق˘ت˘نا نأا و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘˘يد
خينويم نرياب ىلإا وينيتوك بيليف

اًمامت ةنولششرب لامآا ىهنأا يناملألا
ثي˘ح ،را˘م˘ي˘ن ى˘ل˘ع لو˘˘شصح˘˘لا ي˘˘ف
يدا˘˘ن˘˘لا ءارد˘˘ُم ن˘˘م دد˘˘ع د˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘عا
سسيراب ءار˘غإا ن˘كم˘ي ه˘نأا ي˘نا˘ب˘شسإلا
لوبرفيل بعل ةقروب نامريج ناشس
.ةيلمعلا ةفلكت رثكأا ليلقتل قباشسلا

22 بعل رامين نأا ركذلاب ريدجلا
قÓطنا ذنم يج سسإا يب عم ةارابم
تاقباشسملا عيمج باشسحل مشسوملا

01 مدقو اًفده81 مهلÓخ لجشسو
.هئÓمزل ةمشساح تاريرمت

ر .ق^
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ةمقلا ¤إا ىرخأا ةرم دؤعنصس :قباصسلا نÓيم بع’

Òبك لكصشب اورثأا ÚبعÓلا ء’ؤؤه :يÔه
ةيوركلا يتÒصسم ‘

يدا˘ن م˘˘ج˘˘ن ،ير˘˘ن˘˘ه ير˘˘ي˘˘ت ف˘˘ششك
ةثÓث نع ،قباشسلا ةنولششربو لانشسرأا

هل ةبشسن˘لا˘ب ن˘ي˘م˘ه˘ل˘م او˘نا˘ك ن˘ي˘ب˘عل
.هققح ام ققحي يكل ةريبك ةروشصب

يف لانشسرأا فوفشصل يرنه مشضناو
ثيح ،سسوتنفوي نم اًمداق9991 ماع
8 ةدمل قباشسلا يشسنرفلا مجنلا بعل
ققحو يزيلجنإلا يدانلا يف تاونشس
لجشسو ةيشسايق˘لا ما˘قرألا ن˘م د˘يد˘ع˘لا

زافو تاقباشسملا عيمج يف اًفده822
.باقلألا نم ديدعلاب

بعل عم ةثداحم يف يرنه لاقو
:مارغتشسنإا يعامتجإلا لشصاوتلا عقوم ىلع ،وكاكول وليمور ،نÓيم رتنإا

كلذ لبق هنأل ،يل ةبشسنلاب ةبعللا ةطيرخ اوريغ نيبعل ةثÓث كانه ناك
وأا فارطألا ىلع اوكرحتت لو قودنشصلا لخاد اوقبأا نولوقي سسانلا ناك
.ويرامورو وبرازان ودلانورو هايو جروج تيأار مث ،ءازجلا ةقطنم جراخ

ناكو مهشسفنأاب اولجشسيو ةركلا اوذخأاي نأا نكمي لاجرلا ءلؤوه :فاشضأاو
. يلع بذك سصخشش ، ةقيقد رظتنا :لثم رمألا

يف اًعم يئانثلا لمع ثيح ،لباقملا يف يرنه عم ثدحتلاب وكاكول ماقو
:حشضوأا ثيح ،ايشسور يف8102 ماع ملاعلا سسأاكب يكيجلبلا بختنملا
انل ةبشسنلاب دقتعأا ،انعم كانه تنك امدنع ينطولا بختنملا يف هنأا دقتعأا

ىلع هيلع لشصحن نأا نكمي تقو لشضفأا انيدل ناك امبر نيمجاهمك
.كانه تناك ةشسفانملا نأل ، قÓطإلا

انتدرأا كنأل كل اًركشش ،يلاع ىوتشسمب عيمجلا بعل دقل :وكاكول فدرأاو
تنك ىتحو ،سضعبلا انشضعب ىلع قوفتلاو لشضفأا لمعب مايقلاب رمتشسن نأا
.بيردتلا يف انيلإا مشضنت

نأاصشب ›ؤبان فقؤم فصشك
ؤبÒف عم دقاعتلا

و˘ل˘يد ير˘ي˘يرو˘ك) ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘شص تح˘˘شضوأا
يلاطيإلا يلوبان مامت˘ها ة˘ق˘ي˘ق˘ح (ترو˘ب˘شس
ة˘نو˘ل˘ششر˘ب يدا˘ن˘ل ر˘شسيألا ر˘ي˘˘ه˘˘ظ˘˘لا م˘˘شضب
مت امدعب كلذو ،وبر˘ي˘ف رو˘ي˘نو˘ج ي˘نا˘ب˘شسإلا

.اًرخؤوم سضعبب امهطبر
ىلإا كلذ مغر ةيلاطيإلا ةفيحشصلا ريششُتو

اًديعب ودبي يبونيترابلا عم وبريف عيقوت نأا
.(ولواب ناشس) ىلإا هلوشصو بعشصلا نمو اًدج

نأا ببشسلا يرييروك ةفيحشص تعجرأاو
،يلوبان يدان سسيئر ،سسيتنيرول يد ويليروأا
،نمثلا ظهاب اًماع32ـلا بحاشص نأا ىري
زيزعتل لقأا اهتفلكت تارايخ نع ثحبي وهو
بعل ل˘˘ث˘˘م ر˘˘˘شسيألا ر˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ظ˘˘˘لا ز˘˘˘كر˘˘˘م
سسونيتنا˘ت˘شسنو˘ك ي˘نا˘نو˘ي˘لا سسو˘كا˘ي˘ب˘م˘لوأا
.سساكيميشست

و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد ود˘نو˘م ة˘ف˘ي˘ح˘شص تر˘˘كذو
نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا نأا ق˘با˘شس تقو ي˘ف ة˘ي˘نا˘ب˘شسإلا
مشض ةركفب اًشضيأا اًريثك عنتقي مل يلاطيإلا
ة˘نو˘ل˘ششر˘ب سضر˘ع ا˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ح كلذو ،و˘˘بر˘˘ي˘˘ف
وراتول ينيتنجرألا ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ه˘ن˘ي˘م˘شضت
كلمي يتنوك وينوطنأا نأل اًرظن ،زينيترام
.رشسيألا ريهظلا زكرم يف تارايخلا نم ددع

ةارابم71 بعل وبريف نأا ركذلاب ريدجلا
مشسوملا قÓطنا ذنم ينولاتاكلا يدانلا عم
مهلÓخ لجشسو تاقباشسملا عيمج باشسحل
.هئÓمزل ةدحاو ةمشساح ةريرمت مدقو اًفده

يدان ةروطشسأا ،يزيراب وكنارف هجو
ر˘ي˘ها˘م˘ج˘ل ة˘˘لا˘˘شسر ،نÓ˘˘ي˘˘م ي˘˘شس يإا
ف˘˘قو˘˘ت ل˘˘ظ ي˘˘˘ف ،ير˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘شسور˘˘˘لا
سسوريف ةمزأا ببشسب اًيلاح تايرابملا

.انوروك
رثكأا يف نÓيم عم يزيراب كراششو

يرودلا بقلب جوتو ةارابم007 نم
هزوف ىلإا ةفاشضإا ،تارم تشس يلاطيإلا
.تارم ثÓث ابوروأا لاطبأا يرودب

اهلقن تاحيرشصت يف يزيراب لاقو
ي˘ئا˘قد˘شصأا :ا˘ي˘لا˘ط˘يإا لو˘ب˘تو˘ف ع˘˘قو˘˘م
نأل ة˘جا˘ح˘ب ي˘ن˘نأا تر˘˘ع˘˘شش ، ءاز˘˘عألا
ةجيتنك تارابتعلا سضعب مككراششأا

ان˘نإا :فا˘شضأاو.تاذلاب ةظح˘ل˘لا هذ˘ه˘ل
ىلوألا ةرم˘ل˘ل ًا˘ع˘شضو ه˘جاو˘ن ًا˘ع˘ي˘م˘ج
هذه لÓخ ةيمويلا انتايح نم انمرحي
يف اهيف ىقبن نأا بجي يتلا ةرتفلا
،ا˘ن˘ف˘طاو˘ع ى˘عر˘ن ا˘˘نو˘˘عد ، لز˘˘ن˘˘م˘˘لا
لايجأÓل لشضفأا ملاع ءانب يف مهاشسنلف
كئلوأا عم يراكفأا :حشضوأاو.ةمداقلا
،موي لك ةهجاوملا طخ ىلع مه نيذلا
ذاقنإل مهتايحب نورطاخي نيذلا كئلوأا
ريثكلا تيأار مايألا هذه يف ،نيرخآلا

ةلو˘ط˘ب˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلاو ةا˘نا˘ع˘م˘لا ن˘م
.لمأا كانه ةلوطبلا دجوت ثيحو

نو˘˘طر˘˘خ˘˘ن˘˘م ا˘˘ن˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج :فدرأاو

يهو ءيشش ىلغأا ةيامحب نومزتلمو
،انم نوبرقم˘لا سصا˘خ˘ششألاو ا˘ن˘ت˘ح˘شص
جاتحن ل ، ةمهم تايدحت اًشضيأا هجاون
سسيل اًقيرف نوكن نأا بجي ، دارفأا ىلإا
انيدل اًعيمج ا˘ن˘نأل بع˘ل˘م˘لا ي˘ف ط˘ق˘ف
تا˘˘ع˘˘قو˘˘ت˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع يو˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘ي رود
نإا :ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شصاوو.تايلوؤوشسملاو
،ة˘كر˘ششلا ل˘م˘ع بل˘ق م˘ه سصا˘خ˘˘ششألا
ةدوج˘لا ل˘شضف˘ب ه˘نأا ع˘ن˘ت˘ق˘م ا˘نأا كلذ˘ل
ةقثلاو مارتحلاو عيمجلا لمعل ةيلاعلا
اًمئاد اهب نمؤوأا تنك يتلا ميقلا يهو ،
ميظعلا انيدان لقن يف اًعم حجننشس ،
.مكل يبح لك ،ىرخأا ةرم ةمقلا ىلإا

هفادهأا ددحي Úتيصس
ميعدتل فيصصلا ‘

ةنؤلصشرب ناديم طصسو
ة˘نو˘ل˘ششر˘˘ب يدا˘˘ن ثح˘˘ب˘˘ي

،نيتيشس يكيك هبردم ةدايقب
ةد˘يد˘ع تا˘ق˘ف˘شص مار˘بإا ن˘ع
نم كلذو ،لبقم˘لا م˘شسو˘م˘لا
سسفانتلل اشصربلا ةداعإا لجأا

ةرم تلو˘ط˘ب˘لا ة˘فا˘ك ى˘ل˘ع
ول ةفيحشص تركذو.ىرخأا

ن˘ي˘ت˘ي˘شس نأا ،ترو˘ب˘˘شس01
عم دقاعتلا وه لوألا هفده
،بع˘ل˘م˘لا ط˘شسو ي˘˘ف بعل
ويجريشس يثÓثلا مدقت ثيح
نا˘˘˘˘ف˘˘˘˘يإاو ،سست˘˘˘˘ي˘˘˘˘كشسو˘˘˘˘˘ب
،لاديف وروترأاو ،سشتيتيكار
.اًريثك رمعلا يف

نأا ،ة˘ف˘ي˘ح˘شصلا تفا˘˘شضأاو
نيبعل ةثÓث عشضو نيتيشس
فدهك بع˘ل˘م˘لا ط˘شسو ي˘ف
،ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘شسو˘م˘لا ي˘شسي˘ئر
بعل ،ز˘˘يور نا˘˘ي˘˘با˘˘ف م˘˘هو
،Ó˘يرا˘ب و˘لو˘كي˘نو ،ي˘لو˘با˘˘ن

،نÓ˘˘ي˘˘م ر˘˘ت˘˘˘نإا يدا˘˘˘ن بعل
و˘˘˘ج˘˘˘يردور ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘˘شضإا
ناديم طشسوتم ،روكنا˘ت˘ن˘ي˘ب
تحشضوأاو.سسوتنفوي يدان
ءلؤو˘˘˘ه نأا ،ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘شصلا
نوقباطي ةثÓ˘ث˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
اهد˘ير˘ي ي˘ت˘لا تا˘ف˘شصاو˘م˘لا
،بعلملا طشسو يف نيتيشس
نيبعÓلا ءلؤوه ردقي ثيح
ةيفاكلا ةدوجلا ميدقت ىلع
سسفنب عافدلاو موجهلا يف
،ةفيحشصلا تفدرأاو.ةيفيكلا
و˘ه ة˘نو˘ل˘ششر˘˘ب˘˘ل بر˘˘قألا نأا
بعÓلا نأل اًرظن روكناتنيب
ليحرلا ةر˘كف ى˘ل˘ع ح˘ت˘ف˘ن˘م
ودبي امني˘ب ،سسو˘ت˘ن˘فو˘ي ن˘ع
رتنإا نع Óيرابو زيور ليحر
سضع˘˘ب بع˘˘شص ي˘˘˘لو˘˘˘با˘˘˘نو
.ئششلا
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ويزيرباف ي˘لا˘ط˘يإلا فز
ي˘˘˘ف˘˘˘˘ح˘˘˘˘شصلا ،و˘˘˘˘نا˘˘˘˘مور
ة˘˘كب˘˘شش ي˘˘ف ي˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يإلا
ًأا˘ب˘ن ،(سسترو˘ب˘˘شس يا˘˘كشس)
ديرد˘م لا˘ير يدا˘ن˘ل اًرا˘شس
ة˘ق˘ف˘شص نأا˘ششب ي˘نا˘ب˘˘شسإلا

ريبشستوه ماهنتوت م˘جا˘ه˘م
.نيك يراه يزيلجنإلا

ةيفحشص ريراقت تركذو
يف ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘بو ة˘ي˘نا˘ب˘شسإا

ىظحي نيك نأا قباشس تقو
سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ي ما˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ها˘˘˘ب
ر˘˘ت˘˘شسششنا˘˘م ،ي˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يإلا
دتيانوي رتشسششنامو يتيشس
ىلإا ةفاشضإلاب نييزيلجنإلا
.يغنريملا

ونامور دكؤوي نيح يف
ا˘ًم˘ت˘ه˘م سسي˘ل ي˘فو˘˘ي˘˘لا نأا
،اًماع62ـلا بحاشص مشضب
تارايخ نع ثحبي هنكل
قيرف موجه زيزعتل ىرخآا
و˘˘يز˘˘يروا˘˘˘م ي˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يإلا
.يراشس

نأا ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت˘˘˘لا ح˘˘˘شضوأاو

ىلع هنيع عشضي سسوتنفوي
نا˘˘˘شس سسيرا˘˘˘ب م˘˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘˘م
رت˘نإا ن˘م را˘ع˘ُم˘لا نا˘مر˘ي˘ج
وروام ينيتنجرألا ،نÓيم
ا˘مد˘ع˘ب ة˘شصا˘خ ،يدرا˘˘كيإا
ل يشسنرفلا يدانلا نأا ركُذ
را˘ي˘خ ل˘ي˘ع˘ف˘ت˘ل ط˘˘ط˘˘خ˘˘ُي
يروز˘تار˘ي˘ن˘لا ن˘م ه˘ئار˘شش
،وروي نوي˘ل˘م07 لبا˘ق˘م

ر˘ت˘شسششنا˘م ي˘˘ف هر˘˘ي˘˘ظ˘˘نو
لييرباغ يليزاربلا ،يتيشس
.سسوشسيج

،تاروطتلا هذهل اًقفوو
ديرد˘م لا˘ير ظو˘ظ˘ح نإا˘ف
ىلإا نيك راشضحإل تززعت
دعب (ويبانريب و˘غا˘ي˘ت˘نا˘شس)
هيلع ةشسفا˘ن˘م˘لا را˘شصح˘نا

رتشسششنامو زنزيتيشسلا عم

.دتيانوي
نيك نأا ركذلاب ريدجلا

ع˘م ةارا˘˘ب˘˘م52 بع˘˘˘˘˘ل
قÓ˘ط˘نا ذ˘˘ن˘˘م ما˘˘ه˘˘ن˘˘تو˘˘ت
عي˘م˘ج با˘شسح˘ل م˘شسو˘م˘لا
ل˘˘ج˘˘شسو تا˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘شسم˘˘˘لا

مد˘قو ا˘ًفد˘ه71 م˘ه˘لÓ˘خ
ن˘ي˘ت˘م˘شسا˘ح ن˘˘ي˘˘تر˘˘ير˘˘م˘˘ت
.هئÓمزل

ط˘شسو˘ت˘م ،ي˘ت˘نرو˘ي سسو˘كرا˘م ف˘˘ششك
ةيمشست نع ،ديردم وكيتلتأا يدان ناديم
نم رهشش بقع كلذو ،دليفنأا مشسإاب هبلك
لاطبأا يرود نم لوبرفيلل هقيرف ءاشصقإا
.ابوروأا

ءاقل يف لوبرفيل مامأا يتنروي قلأاتو
نم61لا رود يف نيقيرفلا نيب بايإلا
بعل لجشس ثيح ،ابوروأا لاطبأا يرود
ةريرمت مدقو نيفده قباشسلا ديردم لاير
هقيرف زوف يف اًمهاشسم ،ةمشساح ةدحاو
دعشصي˘لو ن˘ي˘فد˘ه ل˘با˘ق˘م فاد˘هأا ة˘ثÓ˘ث˘ب
.ةقباشسملا نم8لا رود ىلإا كلذب يتيلتألا

قرافب اًر˘خأا˘ت˘م د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأا نا˘كو
دعب لوبر˘ف˘ي˘ل ما˘مأا ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف ن˘ي˘فد˘ه
يناثلا فدهلل ونيمريف وتربور ليجشست
ل˘ج˘شس ل˘يد˘ب˘لا ي˘ت˘نرو˘ي نأا لإا ،زد˘ير˘˘ل˘˘ل
زوفي نأا لبق ،يناثلا مث نمو لوألا فدهلا
.ثلاثلا فدهلا لجشسيو هقيرف

ى˘ل˘ع ه˘ب˘ل˘كل ةرو˘شص ي˘ت˘˘نرو˘˘ي ر˘˘ششنو
ثيح ،مارyتشسنإا يف يشصخششلا هباشسح
ملاعلا بقاري دليفنأا :ةروشصلا ىلع بتك
.رمي

ةيلام ةقئاشض نم ةيدنألا عيمج يناعتو
ام وهو انوروك سسوريف راششتنا ببشسب
ىلإا ىدأا امم ،تايرابملا فقوت ىلإا ىدأا
بتاور سضيفخت ىلإا يداونلا مظعم يعشس

.اهيبعل
ر˘˘يد˘˘م˘˘لا د˘˘كأا ل˘˘شصت˘˘م قا˘˘ي˘˘˘شس ي˘˘˘فو

ليخنأا ليجيم ،ديردم وكيتلتأل يذيفنتلا
ة˘ب˘شسن˘˘لا˘˘ب رو˘˘جألا سضي˘˘ف˘˘خ˘˘ت نأا ،ل˘˘ي˘˘ج
ىلع ظافحلل يرورشض رمأا وه نيبعÓل

ة˘ل˘ما˘ك رو˘جألا ع˘فد ع˘م يدا˘ن˘لا تاد˘ئا˘ع
.نيفظوملا يقابل

ؤيصشتلاكلا رادار ىلع نؤصسرÁإا
،يريملاب نوشسرميإا ةيفحشص ريراقت تطب
يرودلا ىلإا ليحرلاب ،يشسليششت يدان بعل
.لبقملا يفيشصلا وتاكريملا لÓخ يلاطيإلا

ة˘يد˘نأا نأا ،ي˘م˘لا˘ع˘لا لو˘˘ج ع˘˘قو˘˘م ر˘˘كذو
مشض ديرت ،سسوتنفويو نÓيم رتنإاو يلوبان
ثي˘ح ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ف˘ي˘شصلا لÓ˘خ نو˘شسر˘م˘˘يإا
نم اًلدب رشسيأا ريهظ مشض يف يلوبان بغري
.يور ويرامو مÓغ يزوف

عم ةكراششملا نع اًريثك نوشسرميإا دعتباو
فاقيإا لبق ةق˘با˘شسلا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ي˘شسل˘ي˘ششت
م˘ل ثي˘ح ،زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا يرود˘˘لا

.ةشسمخ لشصأا نم تايرابم عبرأا رخآا يف زولبلا عم يلاطيإلا يلودلا كراششي
مغرلا ىلع يشسليششت عم رارمتشسلا يه ةيلاحلا نوشسرميإا ةبغر نأا ،عقوملا فاشضأاو

.يزيلجنإلا يدانلا عم ةمظتنم ةروشصب هتكراششم مدع نم
نوشسرميإا داع اذإا اًديعشس نوكيشس هنأا ،لشصتم قايشس يف يينيششنام وتربور دكأاو

مل يذلا ، يريملاب نوشسرميإا نكمتي نأا ديجلا نم نوكيشس :لاق ثيح ،يلاطيإلا يرودلل
.ايلاطيإا يف بعللا نم ،يشسليششت عم ريثكلا بعلي

رتشسيل بعل ،ليوليششت نب زربي ثيح ،ىرشسيلا ةهبجلا ميعدتب يشسليششت متهيو
رتشسيل نكل ،يشسليششت ىلإا لاقتنÓل زكرملا كلذ يف نيحششرملا زربأا دحأاك ،يتيشس
مشسوملا جديرب دروفماتشس بعلمل هبعل عيبل يلنيلرتشسا هينج نويلم08ب بلاطي
.لبقملا

عم ةًشصاخ ،يشسليششت فوفشص نع وشسنولأا سسوكرام لحري نأا اًشضيأا عقوتملا نمو
.ينابشسإلا يلودلا مشضب يتنوك وينوطنأا بردملاو نÓيم رتنإا لبق نم دوجو

نÓيم رتنإا عم ىقبي دق زينيترام ورؤتو’
ءابنألا لظ يف ةًشصاخ ،نآلا ىتح اًشضماغ زينيترام وروتول لبقتشسم لازي ل

مشسوملا ةنولششربل نÓيم رتنإا مجن مامشضنا برق نع ةرثكب ثدحتت يتلا
.لبقملا

،وروي نويلم051ب يلاحلا تقولا يف ةيقوشسلا زينيترام ةميق ردقتو
موجه يف يشسيم لينويل لمازي يكل بعÓلا مشض ىلإا ةنولششرب فدهي نآلاو
نم ةشسرشش ةشسفانم هجاوي ينولاتكلا قيرفلا نكل ،لبقملا مشسوملا انارغولبلا
ناشس سسيرابو ،يتيشس ر˘ت˘شسششنا˘مو ،د˘يرد˘م لا˘ير˘ك ة˘يد˘نألا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ل˘ب˘ق
.يشسليششتو ،نامريج

حجنت دق نÓيم رتنإا ةرادإا نأا ،ةيشسنرفلا تروبشس01 ول ةفيحشص تركذو
نأاششب بعÓلا ليكو عم تاثداحم ةدع ىرجت ثيح ،زينيترام دقع ديدجت يف
.بعÓلا مشض يف ىرخألا قرفلا يقابو ةنولششرب مدشصي دق ام وهو ،كلذ

نكل ،لبقملا3202 مشسوم ةياهن ةياغل نÓيم رتنإا عم زينيترام دقع دتميو
نويلم111 هتميق يوزتارينلا عم يئازج طرشش كلتمي ينيتنجرألا يلودلا
.وروي

ت’اقتن’ا قؤصس يف هتينازيم ددحُي نÓيم رتنإا
ةيفيشصلا تلاقتنلا قوشس يف ةوقب لوخدلا ىلإا نÓيم رتنإا يدان دعتشسي

دادعتشسلا راطإا يف قيرفلا فوفشص ميعدتل ةريبك تاقفشص مشض لجأا نم مداقلا
.لبقُملا مشسوملل

غناششت نفيتشس ينيشصلا ةطخ ‘‘تروبشس ولليد اتيزاغ ل‘‘ ةفيحشص ترششنو
وتاكريملا يف اهز˘ه˘ج˘ي يذ˘لا ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘لا ثي˘ح ن˘م نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا يدا˘ن سسي˘ئر
.مداقلا يفيشصلا

لجأا نم وروي نويلم031 مادختشسا نع نÓيم رتنإا يدان ثحبي نيح يف
.ةمداقلا ةرتفلا لÓخ يروزتارينلا فوفشص ميعدت

نم لك ق˘ير˘ف˘لا برد˘م ي˘ت˘نو˘ك و˘ي˘نو˘ط˘نأا تا˘ما˘م˘ت˘ها سسأار ى˘ل˘ع ي˘تأا˘يو
مهبارتقا عم يزيلجنإلا يشسليششت ابعل يريملاب نوشسرميإاو وشسنولأا سسوكرام
.يندنللا قيرفلا فوفشص نع ليحرلا نم

دق يذلاو ،انيتنرويف بعل ازييك وكيرديف مشضل يروزتارينلا ىعشسي امك
.وروي نويلم05ـلا لداعُي ام يعافألا فوفشص ىلإا هلاقتنا ةميق غلبت

حمطي يذلاو ،انوريف سسÓيه يدان عفادم ،لوبموك سشارام ةميق غلبت اميف
.وروي نويلم02 يلاوح ،قيرفلا عافد طخ ميعدتل همشض يف يتنوك

نم خينويم نرياب يدان بعل وشسيلوت نتنيروك ربتعُي ،طشسولا طخ نع امأا
فوفشص ىلإا همشضل يتنوك وينوطنأا يلاطيإلا ةطخ مامأا ةحورطملا ءامشسألا
خينويم نرياب نع هليحر ةميق يواشست دق يذلاو ،ةلبقملا ةرتفلا لÓخ قيرفلا

.وروي نويلم53
يذلاو ،يروزتارينلا سصيمق ناولأا نع عافدلل برقألا يه ءامشسألا هذه دعُتو

مهمشض يف حاجنلل ،يلاحلا تقولا يف مهنيعأا بشصن قيرفلا ولوؤوشسم اهعشضي
.لبقتشسملا يف

لبقملا مصسؤملا يميكح فرصشأا تامدخب رفظلل دتصشي عارصصلا
،دنومترود ايشسوروب ىلإا راعملا ،ديردم لاير بعل ،يميكح فرششأا بذجي

نيمشسوملا يف همدقي ام لشضفب كلذو ،ةيبوروألا ةيدنألا نم ديدعلا مامتها
.يناملألا يدانلا عم نييشضاملا

لبق نم ةيوق ةبغر دوجو نع ،ةيشسنرفلا تروبشس01 ول ةفيحشص تثدحتو
فيشصلا يميكح مشض يف درانويل يشضايرلا هريدمو نامريج ناشس سسيراب
.لبقملا

ريهظلا زكرم يف بعل عم دقاعتلا ىلإا نامريج ناشس سسيراب ىعشسيو
عم هدقع يهتنيشس يذلاو هيينوم سساموتل عقوتملا ليحرلا سضيوعتل ،نميألا
.يراجلا مشسوملا ةياهن عم يشسنرفلا يدانلا

نل يميكح مشض يف نامريج ناشس سسيراب ةمهم نأا ،ةفيحشصلا تفاشضأاو
ءاقبإلا يف ناديز نيدلا نيز هبردمو ديردم لاير ةبغر بناجبف ،ةلهشس نوكت

بادتناب ةمتهملا ةيدنألا ن˘م د˘حاو˘ك ا˘ًشضيأا ي˘شسل˘ي˘ششت زر˘ب˘ي ،ي˘م˘ي˘كح ى˘ل˘ع
.لبقملا مشسوملا يبرغملا يلودلا

يف سسوتنفوي ةبغر نع ثدحتت يتلا ءابنألا نأا ،ةفيحشصلا تحشضوأاو
ويشسيروام ،يفويلا بردم ودبي ثيح ،ةحيحشص ريغ يميكح عم دقاعتلا
.ولينادو ودارداوك ناوخ همدقي امع اًيشضار ،يراشس

ءاهنإا رارق ىلع قلعي يبوروأ’ا داحت’ا سسيئر
اًركبم يكيجلبلا يرودلا

داحتلا رارق ،مدقلا ةركل يبوروألا داحتلا سسيئر ،نيريفيشس ردنشسكلأا دقتنا
ةياهن لبق اًلطب جورب بولك نÓعإاو اًركبم يرودلا ةلوطب ءاهنإاب يكيجلبلا
.ةقباشسملا

هنأا دقتعأا ل :ايلاطيإا لوبتوف عقوم اهلقن تاحيرشصت يف نيريفيشس لاقو
بلط كنكم˘ي لو ،د˘حاو ها˘ج˘تا˘ب ا˘ًعرا˘شش سسي˘ل ن˘ما˘شضت˘لا ،ح˘ي˘ح˘شصلا رار˘ق˘لا
.كبشساني ام كشسفنب ررقت مث ةدعاشسملا

ءيششلا لعف يف نوركفي دق نيذلا تاداحتلاو نييكيجلبلا نإا :فاشضأاو
.رطخلل لبقملا ماعلا ةيبوروألا تاقباشسملا يف مهتكراششم نوشضرعي هشسفن

ع˘ي˘م˘ج لا˘م˘كت˘شسا ي˘ه مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘˘بوروألا دا˘˘ح˘˘تلا ة˘˘ب˘˘غر :ح˘˘شضوأاو
ةينمزلا رطألا عم ديعب دح ىلإا باهذلا ينعي دق اذه ناك ول ىتح ،تايرودلا

.ريهامج نودب ةقلغملا باوبألا فلخ ةيقبتملا تايرابملا عيمج ةشسراممو
لشضفألا نم نكل ، نيعجششم نودب اهشسفن يه تشسيل مدقلا ةرك :فدرأاو

.قÓطإلا ىلع اهبعل مدع نم ًلدب ، نويزفلتلا ىلع اهتدهاششمو بعللا
نل اننأل توا وا ةيليوج ىلإا علطتن امبر ،سسانلا هديري ام اذه :لشصاوو

.ربوتكأا وأا ربمتبشس يف بعللا نم نكمتن

دليفنأا هبلك ىلع قلطي يتنرؤي .. لؤبرفيل مامأا هقلأات دعب

Úك نأاصشب ديردم لايرل ةراصس ىرصشُب

نؤترفيإا بع’
تامامتها لخدي

امور
ةيفحشص ريراقت تطبر

،ل˘ي˘ل˘ق ذ˘ن˘م ا˘ي˘لا˘ط˘يإا ي˘ف
يدا˘˘ن حا˘˘ن˘˘ج ،درا˘˘نر˘˘˘ي˘˘˘ب
˘ما˘م˘˘شضنلا˘˘ب ،نو˘˘تر˘˘ف˘˘يإا
مشسو˘م˘لا ا˘مور فو˘ف˘شصل
.لبقملا

ويششت˘لا˘ك ع˘قو˘م ر˘كذو
،امور بردم نأا ،وتاكريم
علطت˘ي ،ا˘كشسي˘نو˘ف و˘لوا˘ب
عم اًددجم لمششلا مل ىلإا
ل˘˘م˘˘ع ثي˘˘ح ،درا˘˘˘نر˘˘˘ي˘˘˘ب
راتخاشش يف اًع˘م ي˘ئا˘ن˘ث˘لا
ي˘ما˘˘ع ن˘˘ي˘˘ب كشست˘˘ي˘˘نود
.8102و6102

نأا ،ع˘˘قو˘˘م˘˘لا فا˘˘˘شضأاو
م˘˘شضنا يذ˘˘لاو درا˘˘نر˘˘ي˘˘˘ب

8102 ماع يف نوترفيإل
ناك ،رح لاقتنا ةقفشص يف
ق˘با˘˘شس تقو ي˘˘ف ا˘˘ًب˘˘ير˘˘ق
يرود˘˘˘ل˘˘˘ل لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نلا˘˘˘ب
يإا لÓ˘خ ن˘م ي˘لا˘˘ط˘˘يإلا
.نÓيم يشس

ل اًبعل درانريب تابو
ة˘ل˘ي˘كششت ي˘ف ه˘ن˘ع ى˘ن˘غ
لو˘شصو ذ˘˘ن˘˘م نو˘˘تر˘˘ف˘˘يإا

ى˘ل˘ع ي˘تو˘ل˘ي˘ششنأا و˘لرا˘ك
ة˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا ةرادإلا سسأار
.يزيلجنإلا يدانلل

نأا ،ع˘˘قو˘˘م˘˘لا ح˘˘شضوأاو
رد˘˘˘ق˘˘˘ت نو˘˘˘تر˘˘˘ف˘˘˘يإا ةرادإا
درانريبل ةيقوشسلا ةميقلا

نويلم02 وأا81ب
لع˘ج˘ي˘شس ا˘م و˘هو ،ورو˘ي
سسيل امورل همامشضنا رمأا
.بعشصلاب رمألاب

41 درا˘نر˘ي˘ب كل˘ت˘˘م˘˘يو
بختنم عم ةيلود ةارابم
فد˘ه ل˘ج˘شسو ل˘يزار˘˘ب˘˘لا
م˘˘ل ه˘˘ن˘˘كل ،د˘˘˘حاو ي˘˘˘لود
ذنم وا˘شسي˘ل˘ي˘شسل˘ل م˘شضن˘ي

.4102 ماع ملاعلا سسأاك



وكانوم يف ايوناث أرايخ هربتعي ونيروم

اصضماغ Óبقتصسم هجاؤي يناميلصس
يرئازجلا يلودلا يناميلشس مÓشسإا لبقتشسم لوح سضومغلا دادزي

ةديدج تايطعم يا روهظ مدع لظ يف ،يشسنرفلا وكانوم مجاهمو
يهتنت يتلاو ينطولا بختنملا فادهل ةمداقلا ةهجولا سصوشصخب
.رثكأا هعشضو مزؤوي ام نيرهشش نم لقا دعب هتراعإا ةرتف

يدان عم قباشسلا ةنوبششل غنيتروبشس مجنل ريبكلا قلأاتلا مغرو
لو˘ل˘ح ع˘م ق˘ير˘ف˘لا ةردا˘غ˘م˘ل ا˘ح˘ششر˘م ى˘ق˘ب˘ي م˘شسو˘م˘لا اذ˘ه ةرا˘مإلا
«لايدنوم زنوأا» ةلجم هنع تفششك ام بشسح يفيشصلا وتاكريملا
نأا دقتعي لازي ل وكانوم بردم ونيروم نأا تدكا يتلاو ،ةيشسنرفلا
كلذ سسكع تبثا ناديملا نأا مغر ايوناث ارايخ ىقبي «ميلشس ربوشسلا»
رخآا بناج نم ،قيرفلا يف نيرثؤوملا نيبعÓلا زربأا نم ناكو امامت
رمحألا عم احاترم ودبي ل قبشسلا دادزولب بابشش بعل نأا ودبي
لششف هنا لإا مرشصنملا يفناج يف ليحرلا ديري ناك يذلاو ،سضيبألاو
وكانوم ةرادإا اهتعشضو يتلا ةعفترملا ةيلاملا ةميقلا ببشسب كلذ يف

.رخآا دانل هلاقتنا نود لاح ام هتراعل
فيشصلا يشسنرفلا وكانوم ىلإا لقتنإا ناينبلا نيع نبا نأا ةراششÓل

هجورخ دعب يزيلجنإلا يتيشس رتشسيل نم ةراعإا لكشش ىلع يشضاملا
ىلإا اددجم ةدوعلا ىلع اربجم نوكيل ،رتشسيل بردم تاططخم نم
.ةراملا قيرفل هتراعا ةرتف ةياهن دعب «بلاعثلا» فوفشص

ز.صس
نايرلأ عم ءاقل51 يف فأدهأأ01 لجسس رسضخلأ مجن

يرطقلأ

يميهارب ةقفصص مامتإ’ ةؤقب طغصضي رصصنلا
نيشساي ةقفشص مامتإا ىلع لمعلا يدوعشسلا رشصنلا يدان لشصاوي

.يرطقلا نايرلا يدان مجن ،يرئازجلا يلودلا بعÓلا يميهارب
سضغب رشصنلا يدان نأا ،سسمأا ةيدوعشس ةيمÓعإا ريراقت تفششكو

لجأا نم نمزلا قباشسي هنأا لإا ،يدانلا نم ةبرقم فارطأا يفن نع رظنلا
يف يلاغتربلا وتروب يدان حانج تامدخب رفظلاو ،ةقفشصلا مامتإا
ىلع رداق بعÓب يدانلا معد لجأا نم ةمداقلا تÓيوحتلا قوشس

.قرافلا ةعانشص
اريبك اطغشض تفرع ،ةريخألا تاعاشسلا نأا ردشصملا تاذ فاشضأاو

كلمي بعÓب قيرفلا معدو يميهارب ةقفشص ءاهنإل رشصنلا يدان نم
دمحأا يرجينلا ةقفشص سسكع ،يدانلا ةدعاشسمل ةريبك تايناكمإا

ةقفر رشضخلا عم ايقيرفإا لطب كراششو ،هشسفن سضرفي مل يذلا ىشسوم
ةبرجتلا جÓع لمأا ىلع فادهأا01 اهلÓخ لجشس ةارابم51 ي نايرلا

.يملاعلا ةقفرب ىشسوم دمحأا يريجينلل ةقفوملا ريغ
ب.م.يرسسيإأ

رهسشأأ3ـب نيدي رسضخلأ مجن

ديدصستل مايأا5 ةدم يلهأ’ا حنمي يليÓب
 ةقلاعلا ةيلاملا هتاقحتصسم

ي˘ل˘هألا بعلو ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ي˘ل˘يÓ˘ب ف˘شسو˘˘ي ناو˘˘ت˘˘ي م˘˘ل
ةرادإا بجتشست مل ةلاح يف قيرفلا ةرداغم ىلع ديكأاتلا يف يدوعشسلا
بتارب رمألا قلعتيو ةقلاعلا ةيلاملا هتاقحتشسم ةيوشست يف هيدان
.ةعاشسلا دحل هل ددشست مل يتلا ةريخألا رهششأا ثÓث

سصوشصخب فورحلا ىلع طاقنلا يشسنوتلا يجرتلا مجن  عشضوو
نيأا ةيدوعشس ةيمÓعإا رداشصم هتدكا ام قفو «يقارلا» عم هلبقتشسم
ةيوشست لجأا نم ةرادإÓل لجأا رخآاك ليرفأا نم9ـلا ىتح هلهم ىطعأا

دعب لإا قيرفلا عم هراوششم لشصاوي نل هنا ادكؤوم ،ةيلاملا هتاقحتشسم
.ةلماك ةيلاملا هتيعشضو ةيوشست

ىلإا قباشسلا يشسنوتلا يلودلا ةيب ريبوز مشضنا رخآا بناج نمو
اذه ةبلاطم دعب ،نارهو ةنيدم نبإا تلاط يتلا تاداقتنإلا ةلمح
امب بعÓلا هب ماق يذلا كولشسلا اركنتشسم ةيلاملا هتاقحتشسمب ريخألا
هيلع بجي ناك هنا ىلع اددششم ،كلذب حمشسي ل نهارلا فرظلا نا
هتيعشضو ةيوشستب هتبلاطم نم لدب هتاقحتشسم نم ءزج ىلع لزانتلا
لبق نم مزحب تافرشصتلا هذه عم لماعتلا بوجو ىلإا اريششم ،ةيلاملا
.Óبقتشسم اهراركت عنمل يدوعشسلا داحتلا

يدوعشسلا يلهألا ىلإا مشضنا دق نارهو ةيدولوم جيرخ نأا ةراششإÓل
هقاحتلا ذنمو ،يشسنوتلا يجرتلا يدان نم امداق يشضاملا فيشصلا
ل˘كششم بب˘شسب ه˘ترادإا ع˘م ل˘كا˘ششم ي˘ف و˘هو ةد˘ج ة˘ن˘يد˘م ق˘˘ير˘˘ف˘˘ب
مقي مل اذإا يدانلا عم هدقع خشسف يف ركفي هلعج يذلا تاقحتشسملا

.ةقلاعلا ةيلاملا هتاقحتشسم ديدشستب قيرفلا وريشسم
ز .صس

تاعربتلأ عمج ةلمح يف مهاسس امدعب

رؤليد نوركصشي هيليبنؤم راصصنأا
هيليبنوم يدانو يرئازجلا بختن˘م˘لا م˘جا˘ه˘م رو˘ل˘يد يد˘نا ى˘ق˘ل˘ت

ةلمح يف هتمهاشسم دعب هقيرف راشصنأا نم ركشش ةلاشسر يشسنرفلا
ءابول يدشصتلا لجأا نم يدا˘ن˘لا و˘ع˘ج˘ششم ا˘ه˘ن˘ل˘عأا ي˘ت˘لا تا˘عر˘ب˘ت˘لا

ةباجتشسلا يف قباشسلا ويشسكاجا بعل ناوتي ملو.ديدجلا انوروك
فلأا غلبمب عربت ثيح ،هيليبنوم راشصنا اهمشضن يتلا ةيريخلا ةلمحلل
ريهامجلا  اهتنشسحتشسإا يتلا ةيناشسنإلاو ةليمجلا ةتفللا يهو وروأا

فلآا ةرششع ةبارق عمج نم يدانلا راشصنا نكمتو ،هركششب تماقو
نمشض قيرفلا يف هئÓمز سضعبو يرئازجلا مجنلا ةمهاشسمب وروأا

.يششفتملا سسوريفلا ةحفاكمل مهتلمح
يشسنرفلا يرودلا يف نيبعÓلا لئاوأا نم ناك روليد نأا ريكذتلل

فرعي يذلا ،دجتشسملا سسوريفلا نم ةياقولل تÓمح طششن يذلا
.ملاعلا ءاحنا فلتخم يف اعشساو اراششتنا

ز .صس
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ا˘˘شضر دا˘˘ع˘˘ت˘˘با لو˘˘ط˘˘ي˘˘˘شس
يرئازجلا ي˘لود˘لا ة˘ي˘م˘يÓ˘ح
تو˘˘˘ششر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب يدا˘˘˘˘ن بعلو
ن˘ع ي˘كي˘ج˘ل˘ب˘لا كج˘ير˘˘ل˘˘يو
ن˘˘ل˘˘عأا نأا د˘˘ع˘˘ب ة˘˘شسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا
مدقلا ةركل يكيجلبلا داحتإلا
تاشسفان˘م ق˘ي˘ل˘ع˘ت رار˘م˘ت˘شسا
هجتت يتلاو يلحملا يرودلا
ل˘كششب ة˘لو˘ط˘ب˘لا ءا˘غ˘لإا ى˘˘لإا
ة˘˘˘مزألا بب˘˘˘˘شسب  ي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن
اكيجلب حاتجت يتلا ةيحشصلا

.ملاعلا ةيقب رارغ ىلع
ةفرتحملا ةطبارلا تنلعأاو

ا˘ه˘نأا ي˘كي˘ج˘˘ل˘˘ب˘˘لا يرود˘˘ل˘˘ل
ةطششانلا يداونلا عم تقفتا
ءا˘غ˘لإا ى˘ل˘˘ع ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف
نيفرتحملا ةلوطب تاشسفانم
رارقلا اذه ،يلاحلا م˘شسو˘م˘ل˘ل
راششتنل رظ˘ن˘لا˘ب ذ˘خ˘تأا يذ˘لا
د˘يد˘ج˘لا «ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘˘ف
ة˘ئ˘ي˘ه˘لا ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ت˘˘ح يذ˘˘لاو
فاقيإلا رارق ذاختا ةيوركلا
متيشس يذلاو يرودلل يئاهنلا
51 ي˘ف ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ة˘˘قدا˘˘شصم˘˘لا
يراشس حبشصيل يراجلا ليرفأا
نو˘˘كي كلذ˘˘بو ،لو˘˘ع˘˘ف˘˘م˘˘˘لا

ي˘˘˘˘كي˘˘˘˘ج˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا يرود˘˘˘˘لا
نلعي يرود لوا نيفرتحملل
اميف ،يوركلا همشسوم ءاغلإا
ةي˘بوروألا تا˘يرود˘لا ى˘ق˘ب˘ت
ءابولا عجارت رظ˘ت˘ن˘ت ىر˘خألا

اهتاطاششن فانئتشسا لجأا نم
ةيميÓح نأا مغروةيشضايرلا
لا ،يناثلا مشسقلا يف طششني
لوألا م˘˘˘˘شسق˘˘˘˘لا فا˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘يا نأا
مشسقلا ىلع هلÓظب يمريشس
سسفنب مايقلا متي دقو ،يناثلا
هلعجي يذ˘لا ر˘مألا ،ةو˘ط˘خ˘لا
ي˘ف ة˘شسفا˘ن˘م˘˘لا ن˘˘ع اد˘˘ي˘˘ع˘˘ب
.ةمداقلا ةرتفلا

ةمئاق ‘ هدجأوت
تاب ينطولأ بختنŸأ

ليحتسسم هبسش
يرود˘لا ف˘قو˘ت ل˘ظ ي˘˘فو

دا˘م˘ت˘عاو ه˘ئا˘غ˘˘لإا لÓ˘˘خ ن˘˘م
ةيميÓح نإاف ،ةديجلا جئاتنلا
يف ،ربكألا رشساخلا نوكيشس

ي˘˘ف ه˘˘ظو˘˘ظ˘˘ح ع˘˘جار˘˘ت ل˘˘ظ
بختنملا ةمئا˘ق ي˘ف د˘جاو˘ت˘لا
ا˘هد˘ع˘˘ي˘˘شس ي˘˘ت˘˘لا ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
لا˘˘م˘˘ج ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا بخا˘˘˘ن˘˘˘لا
تا˘قا˘ق˘ح˘ت˘شسÓ˘ل ي˘شضا˘م˘˘ل˘˘ب
نو˘كي˘شس ه˘نأا ا˘م˘˘ب ،ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا

ى˘ت˘ح ة˘شسفا˘ن˘م˘لا ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب
ل˘قا ى˘ل˘ع ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘شسو˘م˘لا
سصر˘˘ف سصل˘˘ق˘˘ي ا˘˘م ،ر˘˘يد˘˘ق˘˘ت
ينطولا بختنملا عم هدجاوت

ةل˘ب˘ق˘م˘لا تا˘شسفا˘ن˘م˘لا لÓ˘خ
.ةشسفانملا سصقن ببشسب

ع˘˘فاد˘˘م˘˘لا نأا ر˘˘ي˘˘كذ˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
«ور˘˘ب غ˘˘ي˘˘ل» ي˘˘ف ط˘˘ششا˘˘˘ن˘˘˘لا
فوفشصل مشضنأا دق يكيجلبلا
كج˘ير˘ل˘يو تو˘ششر˘ي˘˘ب يدا˘˘ن
نم امداق ي˘شضا˘م˘لا ف˘ي˘شصلا

ةقف˘شص ي˘ف نار˘هو ة˘يدو˘لو˘م
د˘˘ت˘˘م˘˘ي د˘˘ق˘˘ع˘˘ب ر˘˘ح لا˘˘ق˘˘ت˘˘نا
.نيمشسومل

رسضÿأ م‚ اهل عسضخ يتلأ ةيحأر÷أ ةيلمعلأ نمث عفد تسضفر يدانلأ ةرأدإأ

يدؤعصسلا بابصشلا ةرماؤؤم حصضفي يرمعلب
ىلع ردأوكلأ عم قفتأ
ةبراحم يف ةدعاسسملأ

«انوروك» صسوريف
سضفخ ىلع قفاؤي يدنام
لك بعللا عنامي ’و هبتار

مصسؤملا مامت’ مايأا3

يد˘˘˘نا˘˘˘م ى˘˘˘˘شسي˘˘˘˘ع ق˘˘˘˘فاو
بختنملل يرو˘ح˘م˘لا بعÓ˘لا
لا˘ير يدا˘˘ن بعل ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
هبتار سضيفخت ىلع ،سسيتيب
يشسلدنألا يدانلا رداوك ةقفر
ل˘˘˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘˘˘˘م ،%51 ة˘˘ب˘˘شسن˘˘ب
ةبراحم ىلع يدانلا ةدعاشسم
.دجتشسملا «انوروك» سسوريف

ةي˘مÓ˘عا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘ششكو
رداو˘˘ك نأا ،سسمأا ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘شسا
يد˘نا˘م م˘ه˘ي˘ف ن˘م˘ب ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
بتاورلا سضف˘خ ى˘ل˘ع او˘ق˘ف˘تا

يدا˘˘ن˘˘لا ةد˘˘عا˘˘شسم ل˘˘جا ن˘˘˘م
رييشستل قيرفلا يف نيلماعلاو
اهب رمي يتلا ةبعشصلا ةرتفلا
.لكك ملاعلاو قيرفلا

مجن رهظأا ،رخآا بناج نم
هتيزهاج ،ين˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
مايأا3 لك تايرابملا سضوخل
مشسو˘م˘لا لا˘م˘كت˘شسا ل˘جأا ن˘م
.«اغيللا» نم ،يلاحلا

ةينا˘كمإا ن˘ع مÓ˘كلا ر˘ث˘كو
بب˘شسب سضي˘بأا م˘شسو˘م نÓ˘˘عإا
هفرعت يذلا يلا˘ح˘لا ف˘قو˘ت˘لا

،ملاعلا يف تايرودلا فلتخم
دع˘ت˘شسم ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ل˘ط˘ب نأا لإا
مامتإل ةعاشس27 لك بعلل
.يراجلا مشسوملا

ب.م.يرسسيإأ

ءأوجأ’أ Òيغت ىلع هدعاسسي بتأرلأ صضيفخت

مÓغ ةفيلخ نع ثحبلا لصصاؤي ›ؤبان

›ودلأ فقوتلأ تايرابم ءاغلإأ تررق امدعب

مداقلا ناؤج رهصش ةيŸاع تابختنم ةهجاؤم نم رصضÿا مر– «افيفلا»
تابختنملا لكو ةشصاخ يرئازجلا ينطولا بختنملا بعاتم نم «افيفلا» مدقلا ةركل يلودلا داحتلا داز

ةركل يلودلا داحتإلا فششكو.مداقلا ناوج رهششب ةشصاخلا اهديعاوم ءاغلإا تررق امدعب ،ماع لكششب ةيملاعلا
بختنملا نا ينعي ام ،مداقلا ناوج رهشش اجمربم ناك يذلا «افيفلا» خيرات ليجأات نع ،سسمأا هل نايب يف ،مدقلا
ءابولا طلخأاو.ملاعلا يف انوروك سسوريف راششتنا ببشسب ،ةيمشسر لو ةيدو تايرابم سضوخي نل ينطولا

ةيملاع تابختنم مامأا ،ةيدو تايرابم سضوخ ىلع لوعي ناك يذلا ،يشضاملب لامج ينطولا بخانلا تاباشسح
تاقاقحتشسÓل مهتيزهاج ىلع فوقولل ،هؤوÓمزو زرحم سضاير اهكلتما يتلا ةريثكلا سضورعلا لظ يف
«افيفلا» رارق ببشسب ءيشش لك طقشسي نأا لبق ،ةمداقلا

ب.م.يرسسيإأ

يرمعلب نيد˘لا لا˘م˘ج ح˘ت˘ف
،ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘˘لا ع˘˘فاد˘˘م˘˘لا

رانلا يدوعشسلا بابششلا بعل
بب˘˘˘˘شسب ه˘˘˘˘يدا˘˘˘˘ن ةرادإا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘شسلا تا˘˘فر˘˘شصت˘˘˘لا
م˘ل يذ˘لا ،ه˘ق˘ح ي˘ف ا˘ه˘شسرا˘م˘˘ت
دع˘ب ا˘ه˘ن˘ع ف˘ششكلا ي˘ف ناو˘ت˘ي
ا˘˘يا˘˘ب˘˘خ˘˘˘لا ن˘˘˘م دد˘˘˘ع˘˘˘ل هر˘˘˘ششن
ةرادا اهب تماق يتلا حئاشضفلاو
عفادم رششنو.يدوعشسلا يدانلا
ىلع قب˘شسألا ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘شش
ه˘با˘شسح˘ب سصا˘خ˘˘لا يرو˘˘ت˘˘شسلا
«مار˘غ˘ت˘شسنلا» ي˘˘ف ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا

ةيشضق اهنمو رارشسألا نم ةلمج

اهب ماق يتلا ةيحارجلا ةيلمعلا
ةرادإا هت˘ب˘لا˘ط ثي˘ح ا˘شسنر˘ف ي˘ف
نأا ىلع اه˘ف˘ي˘لا˘كت ع˘فد يدا˘ن˘لا
تقو ي˘ف سضيو˘ع˘ت˘لا ه˘ل مد˘ق˘˘ت

،فرتحم بعل هنا مغر قحل
رابجإاب قيرفلا وريشسم ماق امك
ى˘ل˘ع «ر˘شضخ˘لا» عا˘فد ةر˘خ˘شص
هلام˘عأا ل˘ي˘كو ع˘م هد˘ق˘ع خ˘شسف
ديدج لامعأا ليكو عم دقاعتلاو
ه˘كر˘تو هد˘ق˘ع خ˘˘شسف ل˘˘جأا ن˘˘م
ي˘ف قر˘ط˘ت˘ي˘ل ،ق˘ير˘ف˘لا ردا˘˘غ˘˘ي
سسل˘ج˘م ءا˘شضعأا نأا ى˘لإا ر˘ي˘خألا
ي˘˘˘ف نو˘˘˘م˘˘˘كح˘˘˘ت˘˘˘ي يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا
لاح يفو  ةيفحشصلا هتاحيرشصت

م˘شصخ˘ب نو˘˘مو˘˘ق˘˘ي كلذ سضفر
نا ادكؤوم ،هبتار نم يلام غلبم
ى˘ل˘ع ل˘م˘˘ع˘˘ت ا˘˘فار˘˘طأا كلا˘˘ن˘˘ه
ةنيهم ةقير˘ط˘ب ه˘ن˘م سصل˘خ˘ت˘لا

.ا˘˘ما˘˘م˘˘ت ه˘˘شضفر˘˘ي يذ˘˘لا و˘˘˘هو
ايقيرفإا لطب نأا ركذلاب ريدجلا
ممأا سسأاكب رشضخلا عم جوتملا
همشسوم بعلي ر˘شصم˘ب ا˘ي˘ق˘ير˘فإا
يدو˘ع˘شسلا يرود˘لا ي˘ف ع˘بار˘لا

بابششلا فوفشصب قحتلإا يذلاو
قا˘˘فو ن˘˘م ا˘˘مدا˘˘ق يدو˘˘ع˘˘˘شسلا
.فيطشس

ز .صس

ي˘˘˘لو˘˘˘با˘˘˘ن يدا˘˘˘ن ل˘˘˘شصاو˘˘˘˘ي
ة˘ف˘ي˘ل˘خ ن˘ع ثح˘ب˘لا ،ي˘لا˘ط˘يإلا
ر˘شسيألا ر˘ي˘ه˘˘ظ˘˘لا مÓ˘˘غ يزو˘˘ف
ىطخب ه˘ج˘ت˘ي يذ˘لا ،ير˘ئاز˘ج˘لا
قوشس يف يدانلا ةرداغمل ةتباث
نأاو اميشسل ،ةمداقلا تÓيوحتلا
خ˘شسف ى˘ل˘ع ر˘شصت يدا˘˘ن˘˘لا ةرادإا

تفششكو.يشضار˘ت˘لا˘ب هد˘ق˘ع
ةرادإا نأا ،سسمأا ةيزيلجنا ريراقت
نو˘شسر˘ي˘م˘يإا تع˘˘شضو ي˘˘لو˘˘با˘˘ن
يشسليششت رشسيأا ري˘ه˘ظ ير˘ي˘م˘ل˘ب
مجنل بقترملا لي˘حر˘لا ة˘فÓ˘خ˘ل
ةشسردم جيرخ ينطولا بختنملا
ي˘˘ف ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا نا˘˘ي˘˘˘تإا تنا˘˘˘شس

ىتح وأا ،مداقلا فيشصلا وتاكريم
.ل˘˘˘قأا ة˘˘˘˘جرد˘˘˘˘ب يور و˘˘˘˘يرا˘˘˘˘م
ابلاطم رشضخ˘لا م˘ج˘ن نو˘كي˘شسو
يدان نع ليحرلل جرخم داجيإاب
جراخ هد˘جاو˘ت ل˘ظ ي˘ف ي˘لو˘با˘ن
ورانيج يلاطيإلا بردملا ةمئاق
بب˘شسب ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف ،وزو˘تا˘غ
يرود يفو هيلع دامتعلا مدع
.ةمئاقلا جراخ هنوك لاطبألا

بلاطŸأو بتأرلأ صضيفخت
Áهجورخ قيرط ده
ريهظ مÓغ دارأا لاح يفو

يف ةرداغملا ءارحشصلا يبراحم

هنإا˘ف ،مدا˘ق˘لا ف˘ي˘شصلا و˘تا˘كر˘ي˘م
هبتار سضيفختب ابلاطم نوكيشس
يف ةبغارلا قرفلا زيفحت لجا نم
رامغ لوخد ىلع ه˘ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا
نم يلوبان يدان عم تاشضوافملا
،د˘يد˘ج ن˘م هراو˘ششم ثع˘˘ب ل˘˘جأا

ط˘˘ط˘˘خ جرا˘˘خ ه˘˘نأاو ا˘˘م˘˘ي˘˘˘شسل
سصلختلا ديرت ةرادإلاو بردملا

بختنم˘ل˘ل ه˘تدو˘ع نأا ا˘م˘ك ،ه˘ن˘م
هدجاوت لظ ي˘ف اد˘ج ةد˘ع˘ب˘ت˘شسم
ا˘مد˘ع˘ب ،ءادو˘شسلا ة˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف
ةعومجملا نمشض دجاوتلا سضفر
يتلا9102 ايقيرفإا ممأا سسأاك يف
.بختنملا اهب زاف

ب.م.يرسسيإأ

ز .صس

sport@essalamonline.com
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يشضايرلا يدانلا ةرادإا تفن
اهتاشضوافم ربخ ينيطنشسقلا

تقو˘˘لا ي˘˘˘ف برد˘˘˘م يأا ع˘˘˘م
ل˘˘˘ك نا ةد˘˘˘˘كؤو˘˘˘˘م ن˘˘˘˘هار˘˘˘˘لا
نأا˘˘ب تلا˘˘ق ي˘˘ت˘˘˘لا ثيدا˘˘˘حلا
مينغ دلاخ يرشصملا بردملا
ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ة˘˘يو˘˘لوأا نو˘˘كي˘˘شس
ع˘˘با˘˘شس ن˘˘م و˘˘ه˘˘ف ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل
ريدملا بشسح تÓيح˘ت˘شسم˘لا
اد˘كؤو˘م جار˘جر د˘ي˘ششر ما˘ع˘لا
م˘˘˘ل «ي˘˘˘شس.سسا.ي˘˘˘شسلا» نأا˘˘˘ب
ن˘ي˘ي˘ع˘ت ة˘ي˘شضق ى˘لا قر˘ط˘ت˘ي
لو ا˘ه˘ن˘ي˘ب ا˘م˘ي˘ف ل برد˘م˘لا

وا «رابلا» يلوؤوشسم عم ىتح
نا ن˘يد˘كؤو˘م ةرادإلا سسل˘˘ج˘˘م
لجا نم دعب نحي مل تقولا

.رومألا هذه لثم ةجلاعم

يسس صسأ يسسلأ» :جأرجر
هيلع ةÒبك

ثيدح انل نوكيسسو
«Òتركسسلأ عم

جار˘جر ى˘ف˘˘ن ،ه˘˘ب˘˘نا˘˘ج ن˘˘م
قيرفل ماعلا ريجا˘ن˘م˘لا د˘ي˘ششر
رابخألا لك ،ةنيطنشسق بابشش
يف ةرادإلا لوخد اهدافم يتلا

يلوتل مي˘ن˘غ ع˘م تا˘شضوا˘ف˘م
يف ،يدانلل ةينفلا ةشضراعلا
:لا˘˘قو ،د˘˘يد˘˘ج˘˘لا م˘˘شسو˘˘˘م˘˘˘لا
اذهب عمشسا ةرم لوا ينقدشص»
نم ل هعم لشصاوتا مل مشسلا
دنفا اناو ديعب نم لو بيرق
لقنت يتلا رابخلا لك يفناو
ه˘نا ا˘˘م˘˘ك كا˘˘ن˘˘ه وا ا˘˘ن˘˘ه ن˘˘م
ع˘˘˘م ثيد˘˘˘ح ي˘˘˘ل نو˘˘˘˘كي˘˘˘˘شس

سضعب لوح قيرفلا ريتركشس
ىلع ل˘م˘ع˘ن˘شس ي˘ت˘لا طا˘ق˘ن˘لا
يثيدح دنع رثكا اهحيشضوت
ي˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا ناو ة˘˘شصا˘˘خ ه˘˘ع˘˘م
ه˘م˘شسا ى˘لا را˘˘ششأا ير˘˘شصم˘˘لا

قيرفلا نأاب رفانشسلل دكؤوأا امك
يحشصلا رجح˘لا ةر˘ت˘ف سشي˘ع˘ي
ي˘ف ا˘ه˘ت˘يا˘ه˘ن ى˘ن˘م˘تا ي˘˘ت˘˘لاو
.«نكمم تقو برقا

صشامر ماسشه

مينغ دلاخ عم اهتاصضوافم يفنت «يصس.سسا.يصسلا» ةرادإا

ةنيطنسسق بابسش

ةطرو ‘ «ةروسضÿأ» Òتركسس

ةرقم م‚

ا˘˘هاد˘˘با ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك فوا˘˘˘خ˘˘˘م
ة˘ج˘ي˘ت˘ن ةر˘˘ق˘˘م م˘˘ج˘˘ن قا˘˘ششع
ةشسفانملا ىلا ةدو˘ع˘لا ل˘ي˘جأا˘ت
قيرفلا ناو ةشصاخ ديدج نم
اموي04 نم رثكل بيغيشس
ام وهو ةيمشسرلا تاءاقللا نع
يتلا ة˘ب˘ي˘ت˘كلا ى˘ل˘ع ر˘ثؤو˘ي˘شس
ةرور˘˘شضب ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت
نم جور˘خ˘ل˘ل ر˘ث˘كا دا˘ه˘ت˘جلا
اه˘ي˘ل˘ع د˘جاو˘ت˘ي ي˘ت˘لا ة˘مزلا
ة˘ب˘تر˘م˘لا ناو ة˘شصا˘خ يدا˘ن˘لا
ا˘ما˘م˘ت ة˘ح˘ير˘م ر˘ي˘غ ةر˘ي˘خألا

جئاتن ى˘لا ة˘جا˘ح ي˘ف ى˘ق˘ب˘تو

نم ةمداقلا تارتفلا يف ةديج
ةشصاخ م˘ه˘تا˘ف ا˘م كراد˘ت ل˘جا

نادقف نم ىقبي فوختلا ناو
.ةيندبلا ةقايللا

قيلسشوب ‘ لابقتسس’أ
«ولكيولأ» ‘ نوكي دق

طقف
هنا ريبك ثيدح روديو اذه

ىلا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ةدو˘ع لا˘ح ي˘ف
ن˘˘ل يدا˘˘ع ل˘˘كششب ا˘˘هرا˘˘˘شسم
م˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘لا رود˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘ب نو˘˘˘كي
قيلششوب بعلم يف لابقتشسلا

ةدمتعملا ريياعملا ناو ةشصاخ
ن˘م ن˘ي˘بر˘ق˘م˘لا سضع˘˘ب بشسح
ن˘ع ةد˘ي˘ع˘ب ى˘ق˘ب˘˘ت بع˘˘ل˘˘م˘˘لا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘شسا˘شسألا تا˘ب˘ي˘تر˘ت˘لا
ل˘ي˘هأا˘ت ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ا˘˘ه˘˘ب بلا˘˘ط˘˘ت
ل˘˘ع˘˘˘ج ا˘˘˘م و˘˘˘هو بعÓ˘˘˘م˘˘˘لا
ادهاج لمعي رشصان نب سسيئرلا
طبشض ىلع نهارلا تقولا يف
ة˘˘ل˘˘ج˘˘شسم˘˘لا سصئا˘˘ق˘˘ن˘˘لا ل˘˘ك
اذا ةشصاخ هيلا ةدوعلل ابشسحت
ةشسفانم˘لا ة˘ل˘شصاو˘م رار˘قإا م˘ت
.روهمجلا روشضح نود نم

سشامر ماششه

داهتج’ا ىلع رارصصإاو ايندب ةبيتكلا رثأات نم فواخم

قيرف مجاهم ةششغ دكا
حاترم هنأا ،فيطشس قافو
ه˘نأا ار˘ي˘ششم ،يدا˘˘ن˘˘لا ع˘˘م
ةيوقلا ةدوعلاب ادج ديعشس
ة˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘يدا˘˘ن˘˘ل
م˘عد نا اد˘كؤو˘م سسأا˘كلاو
مقا˘ط˘لا ل˘م˘عو را˘شصنألا
ةشصاخ هرامثب ىتا ينفلا

رظت˘ن˘ي نا˘ك ق˘ير˘ف˘لا ناو
لجا نم طق˘ف ة˘شضا˘ف˘ت˘نا
ة˘˘قÓ˘˘ط˘˘نلا ق˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت
ةيعشضو يف قافولا ناب لوقلا نكمي هلل دمحلا» :لاق دقو ةوجرملا

نم اذكو ىلوألا راودألا لجا نم سسفاني مويلا وهو ل فيك ةحيرم
فورظلاو راشصنألا معد نا دقتعا ةيروهمجلا سسأاك بقل لجا
.«ةبيط جئاتن قيقحت ىلع لمعلاو سضافتنلاب انل تحمشس ةطيحملا

نوكن ىتح صشتوكلأ جمانرب قيبطت ىلع لمعن »
«فانئتسس’أ دنع ىوقأ

اهششياع يتلا ةيهازلا ةرتفلا نا ،قباشسلا ةديلبلا داحتا بعل دكاو
يف لمعي عيمجلا نا ادكؤوم ةلوطبلا فقوتب رثأاتت نل قيرفلا

هيدعاشسمو سشتوكلا هعشضو يذلا جمانربلا قفو ةيعيبط ةروشص
دقو اذه ةهجاولا ىلا ةلوطبلا دوعت ناب تقولا سسفن يف اينمتم
قفو لمعنو ا˘ن˘تو˘ي˘ب ي˘ف ي˘ح˘شص ر˘ج˘ح ةر˘ت˘ف سشي˘ع˘ن ن˘ح˘ن» :لا˘ق
دقتعا قيرفلل ينفلا مقاطلا فرط نم انل هحنم مت يذلا جمانربلا
.«قرفلا لك ىلع هنا امب انيف رثؤوي نل ةلوطبلا فقوت نا

صشامر ماسشه هرواح

فيطسس قافو

رظتننو ةحيرم ةيعصضو ‘ قافؤلا» :ةصشغ
«Èصصلا غرافب ةصسفانŸا ¤ا ةدؤعلا

ببشسب ،ةشسفانملا نم يلاحلا فقوتلا ةرتف ديدمت لظ يف
بابشش قيرفل ينفلا مقاطلا زهج ،دجتشسملا «انوروك» سسوريف
ىلع هب لمعلا لجأا نم نيبعÓل ناث ايريشضحت اجمانرب دادزولب
ءاشضقلا دعب ،ةشسفانملا فانئتشسل ازهاج قيرفلا نوكيل ،دارفنا

.ءابولا ىلع
جاحلب يندبلا رشضحملا نأا ةشصاخلا انرداشصم نم انملعو

51 ةدمل بعل لكل سصاخ جمانرب ريشضحتب اينعم نوكيشس
عمجتلا عنم لÓخ نم تاطلشسلا اهتددح يتلا ،ةمداقلا اموي
يف ةمهاشسملل رئازجلا يف ةيشضايرلا تآاششنملا قلغو بردتلاو
.«انوروك» سسوريف ةحفاكم

يŸاسس دقع ديدŒ ديرت ةرأدإ’أ
ديدجت لجأا نم قاشسو مدق ىلع دادزولب بابشش ةرادإا لمعت

ةياهن عم يهتني يذلا قيرفلا ناديم طشسو يملاشس نيشسح دقع
.يلاحلا مشسوملا

نع يلختلا ةركف سضفرت ةرادإلا نأا انرداشصم نم انملعو
اشصوشصخ ،اهكلمي يتلا ةريبكلا تايناكمإلا لظ يف بعÓلا

اورم نيذلا نيبردملا لك ةليكششت يف ةيشساشسأا ةعطق تاب هنأاو
رداقلا دبع ينارمع مث يفطل سشورمع نم ةيادب قيرفلا ىلع
لشصوتلل ةرادإلا رشصت هيلعو ،امود كنارف يشسنرفلا عم اريخأاو
ةرتفلا يف اناجم هليحر يدافتل بعÓلا عم قافتا ةيشضرأا ىلإا
.ةمداقلا

ب.م.يرسسيإأ

دأدزولب بابسش

ÚبعÓل Êاث جمانرب زيهجتل لمعي ينفلا مقاطلا

داحتا ق˘ير˘ف˘ل م˘يد˘ق˘لا د˘يد˘ج˘لا برد˘م˘لا دود˘غز ر˘ي˘ن˘م رر˘ق
نم ةثلاثلا ةرتف˘لا لÓ˘خ ،ل˘م˘ع˘لا ةر˘ي˘تو ن˘م ع˘فر˘لا ة˘م˘شصا˘ع˘لا
بردملا رشصيو ،سسمأا لوأا نوبعÓلا اهلخد يتلا تاريشضحتلا
،قيرفلل ةينفلا ةشضراعلا سسأار ىلع لÓب يريزد فلخ يذلا

باحشصأا نوكيل ،ةيندب˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا ن˘م داد˘ع˘ت˘لا ز˘ي˘ه˘ج˘ت ى˘ل˘ع
نوكلمي ام لك ميدقت ىلع نورداق دوشسألاو رمحألا نينوللا
نامشض لجأا نم ،ةلوطبلا فانئتشسا دنع ،ناديملا ةيشضرأا قوف
ناكم ىلع عارشصلا ل املو ةيحيرأاب رابكلا فاشصم يف ءاقبلا
اميشسل ،ديدجلا مشسوملا يف ةيجراخ ةشسفانم يق ةكراششملل
بلقنت نأا لبق ،مشسوملا ةيادب يف ايوق ءادأا مدق قيرفلا نأاو
ةرادإلا نا امبو ةيلاملا ةمزألا ببشسب ،بقع ىلع اشسأار رومألا
.نكمم ءيشش لك نإاف ،كلاملا ةديدجلا

ب.م.يرسسيإأ

ةمسصاعلأ دا–إأ

رصصيو لمعلا ةÒتو عفري دودغز
ةؤقب مصسؤŸا ءاهنإا ىلع

مهتاقحتصسم نأاصشب اهرصصانع تنأامط «ماصص’» ةرادإا
ة˘ي˘ع˘م˘˘ج ةرادإا تل˘˘شصاو˘˘ت

ءا˘˘ق˘˘فر ع˘˘م ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘م ن˘˘ي˘˘˘ع
اذ˘˘˘هو بيد ور˘˘˘ت˘˘˘شسيا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
مهتاقحتشسم ىلع مهتنأامطل
ا˘ه˘ب نو˘ن˘يد˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا

ديشص نب سسيئرلا دكا ثيح
ن˘˘ع جرا˘˘خ ل˘˘كششم˘˘˘لا نأا˘˘˘ب
قلعتي رملا نا امب مهقاطن
يتلاو ةيئلو˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا˘ب
ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘لا د˘ع˘ب ل˘شسر˘˘ت م˘˘ل
يتلاو ةيع˘م˘ج˘لا˘ب ة˘شصا˘خ˘لا
لجا نم اهيلع ةرادإلا لوعت
ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا ر˘ي˘˘ي˘˘شست

د˘˘ق تنا˘˘ك ا˘˘ه˘˘˘ناو ة˘˘˘شصا˘˘˘خ
د˘يد˘شست˘ب ا˘ه˘ي˘˘ب˘˘عل تد˘˘عو
يف عيمجلا ل˘ع˘ج˘ت ن˘ي˘تر˘جا

ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ن˘˘م ةد˘˘ي˘˘˘ج ة˘˘˘لا˘˘˘ح
ل˘ظ ي˘ف ة˘شصا˘˘خ ي˘˘حاو˘˘ن˘˘لا
ي˘ت˘لا ة˘ح˘ير˘˘م˘˘لا ة˘˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لا
.قيرفلا اهلتحي

لعفي ةرأرغوب
ديد÷أ جمانÈلأ

باعلأ’أ ددجيو
ةبيتكلأ زيفحتل

ىد˘˘با ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م

ةرار˘غو˘ب ن˘ي˘ما˘ي˘ل برد˘م˘˘لا
لمعلا ةرورشض ىلع هشصرح
ر˘شضح˘م˘لا ما˘ق ثي˘ح دا˘˘ج˘˘لا
ح˘ن˘˘م˘˘ب ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل ي˘˘ند˘˘ب˘˘لا
ةبيتكلل يعوبشسألا جمانربلا

ى˘ل˘ع ةد˘ها˘ج ل˘م˘ع˘ت ي˘ت˘لاو
ةشصاخ ةيلا˘ع ة˘قا˘ي˘ل˘لا ءا˘ق˘بإا

ةجاح يف ىقبي قيرفلا ناو

ىلثملا ةيزهاجلا ىلا ةشسام
يرودلا ل˘م˘كت˘شسا لا˘ح ي˘ف
اهيراجم ىلا هايملا تداعو
ى˘لا سشتو˘كلا ى˘ع˘شسيو اذ˘ه
ني˘ح ن˘م هر˘شصا˘ن˘ع ز˘ي˘ف˘ح˘ت

يتلا با˘ع˘لألا سضع˘ب˘ب ر˘خل
ل˘م˘ع˘ت ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ل˘ع˘ج˘ت
.ةريبك ةيويحب

صشامر ماسشه

ةليلم Úع ةيعمج

رئأز÷أ ةيدولوم

ةقاطب حن“ ةرادإ’ا
زيغن ـل ءاصضيب

ةيدولوم قيرف ةرادإا هجتت
ءاشضيب ةقاطب حنمل رئازجلا
ي˘ف ز˘ي˘غ˘ن ل˘ي˘ب˘ن برد˘˘م˘˘ل˘˘ل
لÓخ نم ،ةمداقلا ةلحرملا
ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق داد˘˘˘عإا
متي˘شس ن˘يذ˘لاو ،ن˘ي˘حر˘شسم˘لا
قيرف ءان˘ب˘ل م˘ه˘ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا
ةشسفان˘م˘لا ى˘ل˘ع ردا˘ق ،يو˘ق
،ديدجلا م˘شسو˘م˘لا ي˘ف ةو˘ق˘ب

لوألا ل˘جر˘لا نأاو ا˘˘م˘˘ي˘˘شسل
نأاو قبشس قيرفلا سسأار ىلع
ةنشس44 ديمعلا ءاقب نا دكأا
لاطبأا يرودب جيوتتلا نود
رمألا ،لوبق˘م ر˘ي˘غ ا˘ي˘ق˘ير˘فإا
برد˘م˘لا نأا ح˘˘شضو˘˘ي يذ˘˘لا
،ةروا˘شسلا ة˘ب˘ي˘ب˘ششل ق˘با˘شسلا
د˘˘ي˘˘م˘˘ع ةدا˘˘ي˘˘ق فد˘˘ه˘˘ت˘˘˘شسي
ةشصنمل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يد˘نألا
ىلع مشسوم˘لا اذ˘ه ج˘يو˘ت˘ت˘لا
بقللاب رف˘ظ˘لا˘ب ر˘يد˘ق˘ت ل˘قأا
يدا˘ن˘لا ن˘ئاز˘خ ن˘ع بئا˘غ˘˘لا

،تاونشس01 ذ˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘م
مداقلا مشسوملا ة˘كرا˘ششم˘لاو
ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘˘ط˘˘بأا يرود ي˘˘ف
ل ا˘م˘لو يو˘ق ءادأا م˘˘يد˘˘ق˘˘تو
جاتلاب ةدوعلاو ةدقعلا رشسك
001ـلا ىركذلا يف ،يراقلا

با˘˘˘ح˘˘˘شصأا سسي˘˘˘شسأا˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘م
.رمحألاو رشضخألا نينوللا

ب.م.يرسسيإأ



ةــــنصصرق

9002 ؤيرانيصسـب ملحي رفصصأ’ا دارجلا
يف رفشصألا دارجلا لمأاي

م˘شسو˘م و˘يرا˘ن˘˘ي˘˘شس رار˘˘كت
يف نو˘ل˘مأا˘ي ثي˘ح9002
ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ى˘˘لا لو˘˘شصو˘˘لا
ناو ة˘˘شصا˘˘خ ة˘˘ي˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘لا
ه˘˘ي˘˘ف نو˘˘كي˘˘شس راو˘˘ششم˘˘لا
قافولا باشسح ىلع زوفلا
ر˘ي˘خألا اذ˘ه راد ر˘˘ق˘˘ع ي˘˘ف
نا يلهألا قاششع دكا دقو
ل مشسوملا اذه مهراوششم
راوششم نع اقÓطا فلتخي
ثح˘ب˘ي ن˘يا9002 ة˘ن˘˘شس
املثم ةقÓطنا نع عيمجلا

ةشصاخ ايريهامج ىحشضا يذلا بلطملا وهو ةياجب ةبيبشش باشسح ىلع مشسوملا كلذ يف لشصح
. تايطعملا يواشست لظ يف

ةيلاŸا ةمزأ’ا نم نؤفؤختم ةيفياطصسلا
را˘شصنا فو˘˘خ˘˘ت˘˘ي

ن˘م ف˘ي˘ط˘شس قا˘˘فو
ةيلاملا ةمزلا ريثأات
قيرفلا ىلع ةيلاحلا

ةب˘غر˘لا ناو ة˘شصا˘خ
باهذ˘لا ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك
ناو ا˘م˘ي˘شسل اد˘ي˘ع˘ب
ي˘˘˘ف ل˘˘˘مأا˘˘˘ي ل˘˘˘˘كلا
ي˘˘ب˘˘ق˘˘ل ق˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت
نا ا˘˘م˘˘ب ي˘˘ل˘˘˘بود˘˘˘لا
نم ةيتاوم ةشصرفلا
كلذ غو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب ل˘˘˘˘جا
ىق˘ب˘تو اذ˘ه فد˘ه˘لا
را˘شصنألا تا˘ي˘˘ن˘˘م˘˘ت
يف ةركلا يمرو مهتاقحتشسم ديدشست يهو ةبيتكلا ىغتبم قيقحتل اذفنم ةرادإلا دجت ناب
. هل يلاملا بناجلا ةفاشضإا مت مث فقوتلا ءارج نم ناك فوختلا نا ركذي مهامرم
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عانتقا ربخ ينيطنشسقلا عراششلا يف ددرت
8 لشصا نم طقف رشصانع4 ديدجتب ةرادإلا

يف ايدج نوركف˘ي ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا سضع˘ب ل˘ع˘ج
نم ريثكلا حر˘ط˘ي˘شس ا˘م و˘هو م˘ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘شسم
سضعب كانه ناو ةشصاخ ماهفتشسلا تامÓع
دجتشسو مشسوملا لاوط تكراشش ءامشسألا
نم يذلا رملا وهو دادعتلا جراخ اهشسفن
سسوقان نوقدي راشصنألا لعجيشس كشش نود
وتاكريملا نا امب نيلوؤوشسملا ىلع رطخلا
كلتمتو ةيوق رشصانع دجاوت هيف بعشصي
.عانقلا ىلع ةردقلا

ظفتحي غنيتاؤب
Êاميلصس سصيمقب

يلودلا غنيتاوب موريج اهرششن ةروشص يف
عقوم ىلع خنويم نرياب بعلو يناملألا
وهو «مارغتشسنألا» ي˘عا˘م˘ت˘جإلا ل˘شصاو˘ت˘لا

اهيلع لشصح يتلا ناشصمقلا طشسو سسلاج
لÓخ اههجاو يتلا تابختنملا يبعل نم
رهظو ،«تفششناملا» عم ةيلودلا هتريشسم
بختنملا فاده ينا˘م˘ي˘ل˘شس مÓ˘شسإا سصي˘م˘ق
يذلاو ،ىرخألا ناشصمقلا نمشض يرئازجلا
ن˘م˘ث ةارا˘ب˘م لÓ˘خ سصي˘م˘ق˘لا ه˘ع˘م لدا˘ب˘˘ت
تميقا ي˘ت˘لا4102 م˘لا˘ع˘لا سسأا˘ك ي˘ئا˘ه˘ن
ملاعلا لطب ا˘ه˘ن˘ع ر˘ب˘ع ي˘ت˘لاو ،ل˘يزار˘ب˘لا˘ب
هتاقÓمو هل ةلفاح˘لا ةر˘ي˘شسم˘لا˘ب هرا˘خ˘ت˘فإا˘ب
بخ˘ت˘ن˘م˘لا ع˘م م˘لا˘ع˘لا مو˘ج˘ن ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا
.يناملألا

ةرم «ىيحي Îنع
«هيهل ةرمو انه

ةمشصاعلا داحتا ةقورأا لخاد ثيدحلا رثك
يلودلا بعÓلا ىيحي رتنع مشسا ةدوع نع
ر˘يد˘م˘لا بشصن˘م ي˘لو˘ت˘ل ،ق˘با˘شسلا ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
،نامرد مأا ةمحلم لطب ناكو ،قيرفلل يشضايرلا

،بشصنملا اذه يف نوكيل ،ةداعلا قوف احششرم
تا˘شضوا˘ف˘˘م˘˘لا ر˘˘خأا ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف نأا لإا
قابشس لخديو ةشصرفلا يجنأا يدان لغتشسيل
رتنع ةلوقم قبطنتل ،رشضخلا مجن عم دقاعتلا
.«هيهل ةرمو انه ةرم ىيحي

يدحتلا لبق لاطع

بختنملا نم˘يأا ر˘ي˘ه˘ظ لا˘ط˘ع ف˘شسو˘ي ل˘ب˘ق
ي˘ف ه˘ل˘ي˘مز ه˘ق˘ل˘طأا يذ˘لا يد˘ح˘ت˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
يدا˘ن بعل ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘شس ن˘ب ي˘مار بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
ررق امدعب ،يناملألا خابدÓغششنوم ايشسيروب
ةعذÓلا تاداقتنلا بقع ،هرعشش ةقÓح لوألا
يف رهظ امدعب سسين يدان مجن تلاط يتلا

لعج ام ،سضيبألا نوللاب هرعششو ويديف عطقم
يدحتلا لبقيل هنودقتني بختنملا يف هؤوÓمز
.هرعشش قلحيو

qarsana@essalamonline.com
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قباصسلا اهم‚ ركذتت سسيراب يصس فأا
ي˘شس فأا يدا˘˘ن دا˘˘ع

راشصنأا ري˘كذ˘ت˘ل يرا˘ب
زر˘˘بأا د˘˘حأا˘˘ب ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
تارهات يدهم هموجن
نيأا ،يرئازجلا يلودلا
يشسنر˘ف˘لا يدا˘ن˘لا ما˘ق
و˘يد˘ي˘ف ع˘ط˘ق˘م ر˘ششن˘ب

لشصاوتلا ةشصنم ىلع
«رت˘يو˘ت» ي˘عا˘م˘ت˘جإلا

عفادملا فادها لمجأل
ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل ق˘˘˘با˘˘˘شسلا
ناك يذلاو يشسيرابلا
دشض هقيرف ةارابم يف
نيأا هتداعشسو  ويديفلاب هباجعإا يدوعشسلا ىهبأا بعل ىدبأاو اذه ،8102 سسرام يف زتيم يدان
.يشصخششلا هباشسح لÓخ نم هعم ًاريثك لعافت
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سضيبأ’ا مصسؤŸا ةقرطمو Òيغتلا نادنصس Úب كؤŸا
ة˘˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘م قا˘˘˘ششع لاز˘˘˘˘ي ل

فانئتشسا نور˘ظ˘ت˘ن˘ي ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق
ةشصاخ ر˘ب˘شصلا غرا˘ف˘ب ة˘لو˘ط˘ب˘لا

رخل موي نم ربكي مهفوخت ناو
مشسوم رارقإا ةيناكمإا ىلا رظنلاب
دوعشص مدع ينعي ام وهو سضيبا
ةنيطلا داز ام لعلو اذه قيرفلا
عا˘م˘ت˘جلا ي˘ف رر˘ق˘ت ا˘م و˘ه ة˘ل˘ب
ر˘ي˘خأا˘ت ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا لو˘˘ح ر˘˘ي˘˘خألا

فيشصلا ةياغ ىلا ةيدنا7 دوعشص
م˘ج˘˘ح ى˘˘لا ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
ةطبارلا اههجاوت يتلا طوغشضلا

ي˘˘هو م˘˘شسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘˘ه لا˘˘˘م˘˘˘كل
ي˘˘ف تر˘˘ثا ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘بو˘˘ع˘˘شصلا
. كوملا راشصنا ةيشسفن
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يميهارب ةقفصص مامتإ’ ةؤقب طغصضي رصصنلا^
  ةقلاعلا ةيلاملا هتاقحتصسم ديدصستل مايأا5 ةلهم يلهأ’ا حنمي يليÓب^

ىلع قفاؤي يدنام
’و هبتار سضفخ

3 لك بعللا عنامي
مصسؤملا مامتإ’ مايأا

ليحتصسم هبصش تاب ينطؤلا بختنŸا ةمئاق ‘ هدجاؤت

›ودلأ فقوتلأ تايرابم ءاغلإأ تررق امدعب

مداقلا ناؤج رهصش ةيŸاع تابختنم ةهجاؤم نم رصضÿا مر– «افيفلا»
ةليلم Úع ةيعمج دأدزولب بابسشةنيطنسسق بابسش

يŸاسس دقع ديدŒ ديرت ةرأدإ’أ

زيهجتل لمعي ينفلا مقاطلا
ÚبعÓل Êاث جمانرب

ديد÷أ جمانÈلأ زهج ةرأرغوب

تنأامط «ماصص’» ةرادإا
مهتاقحتصسم نأاصشب اهرصصانع

ةطرو ‘ «ةروسضÿأ» Òتركسس

يفنت «يصس.سسا.يصسلا» ةرادإا
مينغ دلاخ عم اهتاصضوافم

ةدعاسسملأ ىلع ردأوكلأ عم قفتأ
«انوروك» صسوريف ةبراحم يف
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ليرفأأ51ـلأ يف ذخؤوي ريخأ’أ رأرقلأ

يكيجلبلا يرودلا ءاغلإا نم نيررصضتŸا Èكأا ةيÓÁح


