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ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ’
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
أنعبأتُي

! .. بثك نع

بي˘˘ط بجر ،ي˘˘كر˘˘ت˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا ّد˘˘˘كأا
لÓ˘˘خ ه˘˘ب ى˘˘لدأا ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف ،نا˘˘˘غودرأا
ءاسسؤور عم ،سسمأا لوأا ءاسسم هدقع عامتجا
ي˘˘ف مÓ˘˘عإ’ا ل˘˘ئا˘˘سسو ن˘˘م دد˘˘ع ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت
ة˘˘لا˘˘كو ه˘˘ت˘˘ل˘˘ق˘˘ن ا˘˘م˘˘ب˘˘سسح ،لو˘˘ب˘˘ن˘˘ط˘˘˘سسا
بثك نع عباتي هّنأا ،ةيمسسرلا «لوسضانأ’ا»
رئازجلا يف ةل˘سصا˘ح˘لا تارو˘ط˘ت˘لا ع˘ي˘م˘ج
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ي˘فو ،سصو˘سصخ˘لا ه˘جو ى˘˘ل˘˘ع
.امومع

اÒخأاو ..

ةسسردمل يه انيديأا نيب يتلا ةروسصلا
لوط دعب اهباوبأا حتفتسس ةديدج ةيئادتبا
لبقملا يسسردم˘لا لو˘خد˘لا لÓ˘خ را˘ظ˘ت˘نا
لدع ن˘كسسم0061 يح ذي˘مÓ˘ت ةد˘ئا˘ف˘ل
اهناكُسس رسشبتسسا يتلا ناينبلا نيع ةيدلبب

سسرادم ىلإا مهءانبأا لقنت ءانع ليلقتب اريخ
.ةديعب

مأهم تيهنأا له
؟CIAO.. سسيئر

ن˘ع Ó˘ق˘ن سسمأا ،«زر˘ت˘˘يور» ة˘˘لا˘˘كو تدا˘˘فأا
رون ،لوأ’ا ريزولا بتكم نم ةبيرق رداسصم
،يدب˘ع˘ل˘ب د˘م˘ح˘م ءا˘ه˘نإا م˘ت ه˘نأا ،يود˘ب ن˘يد˘لا

معازم ببسسب ،بوبحلل ينهملا ناويدلا سسيئر
.داسسف

رأطق ىلع تأضضيفخت
رئاز÷ا أيداروك

ككسسلاب لقنل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘كر˘سشلا تن˘ل˘عأا
م˘سسو˘م˘ب سصا˘خ˘لا ا˘ه˘سضر˘ع ن˘ع ة˘˘يد˘˘يد˘˘ح˘˘لا
يف تاسضيفخت˘ب ق˘ّل˘ع˘ت˘م˘لاو ،9102 ف˘ي˘سصلا
ربع تاهجولا ع˘ي˘م˘ج ى˘ل˘ع تÓ˘حر˘لا را˘ع˘سسأا
راعسسأا تدّدح ثي˘ح ،ر˘ئاز˘ج˘لا ا˘يدارو˘ك را˘ط˘ق
ةجردلا نارهو ىلإا رئازجلا نم ايداروك ةلحر
0531ـب ةيناثلا ةجردلاو رانيد0071ـب ىلوأ’ا
ربع نيرفاسسملا ددع نم عفريسس ام وهو ،رانيد
لÓ˘خ ة˘مد˘خ˘لا ز˘ي˘ح ل˘خد يذ˘لا را˘ط˘ق˘لا اذ˘˘ه
.ةطرافلا ةنسسلا

qarsana@essalamonline.com

2942ددعلا ^0441 ةدعقلا يذ21ـل قفاوملا9102 ةيليوج61ءاثÓثلا

! .. «رضضحي رضضحم لك يف»
،ر˘سشور˘˘يد نو˘˘ج سسّر˘˘ك

ي˘˘˘كير˘˘˘˘مأ’ا ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘سسلا
،ه˘˘˘ت˘˘˘جوزو ،ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ب

ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست˘˘ب ا˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘تدا˘˘˘ع
عم امهلعافتو امهروسضح
يتلا ةزرابلا ثادحأ’ا لك
كراسش ثيح ،اندÓب اهفرعت
ت’ا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘˘حإا نا˘˘˘˘جوز˘˘˘˘لا
قيرفلا لهأاتب نيير˘ئاز˘ج˘لا
ىلإا مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘ن˘طو˘لا
،ايقيرفإا م˘مأا سسأا˘ك ي˘ئا˘ه˘ن
ن˘م كلذ ى˘ل˘ع م˘هوأا˘˘ن˘˘هو
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةد˘˘˘ير˘˘˘غ˘˘˘ت لÓ˘˘˘خ
ريفسسلل يمسسرلا باسسحلا
ا˘ه˘ي˘ف بت˘ك «ر˘ت˘يو˘ت» ي˘˘ف
اهقفرأا ،«رسضخلل كوربم»
.ينطولا ملعلا حسشوتي وهو اهيف رهظو ،رسضخلا سصيمق يدترت يهو هتجوز عم هل ةروسصب

! .. تأيضسأئرلا ةيفأفضشو رضضÿا جيوتت
،ي˘نا˘ط˘ل˘سس ةر˘ج و˘بأا ىر˘˘ي

ة˘كر˘ح˘˘ل ق˘˘ب˘˘سسأ’ا سسي˘˘ئر˘˘لا
ج˘يو˘ت˘ت نأا ،م˘ل˘سسلا ع˘م˘ت˘ج˘˘م
سسأا˘كلا˘ب ،ي˘ن˘طو˘لا ق˘ير˘ف˘˘لا
اد˘ي˘ه˘م˘ت ر˘ب˘ت˘ع˘ي ة˘ي˘ق˘ير˘˘فإ’ا
،ةهيزنو ةفا˘ف˘سش تا˘ي˘سسا˘ئر˘ل
ىّتلا جئاتنلا نأا ىلإا اريسشم
ءار˘ح˘سصلا و˘برا˘ح˘م ا˘ه˘ق˘ق˘ح
اهتءارق يغبني ’ نآ’ا ىّتح
،ايسسايسس لب بسسحف ايسضاير
ي˘ف دد˘سصلا اذ˘ه ي˘ف را˘˘سشأاو
ّنأا ،بع˘˘˘سشلا ى˘˘˘لإا ة˘˘˘˘لا˘˘˘˘سسر رعسشي ناك ين˘طو˘لا ق˘ير˘ف˘لا
لسضف لك در نوديري نم ةدئافل بعلي هنأا سسحي ناك ،نطو Óب ،ءامتنا Óب ،ميتي هنأا ىسضم اميف

ةحرفو ،نطو فرسشل نوبراحي مهنأا نورعسشي هوبع’ راسصو نآ’ا ررحت» هنأا زربأاو ،مهتازاجنإ’
.«اعنطسصم ناك اهرثكأا حارفأاب لسشف ةيطغت لجأا نم سسيلو ةمأا ةماركو ،بعسش

؟ ةينمألا حلأضصملا كّرحتتضس له ..
ةسصتخملا تا˘با˘سصع˘لا نأا ود˘ب˘ي

د˘ق ة˘لا˘ق˘ن˘لا ف˘تاو˘ه˘لا ة˘قر˘سس ي˘˘ف
،ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ب ا˘ه˘ت˘لا˘سض تد˘˘جو
ةا˘ت˘ف ع˘م ةر˘ها˘˘ظ˘˘لا رّر˘˘كت بب˘˘سسب

بختن˘م˘لا ل˘هأا˘ت ت’ا˘ف˘ت˘حا لÓ˘خ
نأا اذه لك يف بيرغلاو ،ينطولا

اهقيثوت متي ةقرسسلا تايلمع لك
ع˘قو˘م تا˘ح˘ف˘سص ر˘˘ب˘˘ع ا˘˘هر˘˘سشنو
،«كوبسسياف» يعامتج’ا لسصاوتلا
ةينمأ’ا حلاسصملا كّرح˘ت˘ت˘سس ل˘ه˘ف
.اذه لكل دح عسضول

أينأبضسا عم ةيوبرت ةكارضش
دباعلب ميكحلا دبع ل˘ب˘ق˘ت˘سسا

سسما ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ر˘يزو
اينابسسإا ري˘ف˘سس نارو˘م ود˘نا˘نر˘ف
ةيرازولا هترئاد رقمب رئازجلاب
ةداعإا هعم ثحا˘ب˘تو ،ة˘يدار˘م˘لا˘ب
نوا˘ع˘ت˘لا تا˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ط˘˘ي˘˘سشن˘˘ت
’ ،ةيبر˘ت˘لا لا˘ج˘م ي˘ف ي˘ئا˘ن˘ث˘لا
ديدمتب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا كل˘ت ا˘م˘ي˘سس
يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘لا ذ˘ي˘ف˘ن˘˘تو
ن˘يد˘ل˘ب˘لا ن˘ي˘ب ه˘ي˘ل˘˘ع ع˘˘قّو˘˘م˘˘لا
.5102 ةيليوج يف ديردمب



للكيل ةيتاوŸا فورظلا لك Òفوتب ةلودلا مازتلا ددج
ايلودو ايراق ىرخأا تاحاجنب ينطولا قيرفلا

مهلهأأتب «رضضÿا» ئنهي ةلودلا سسيئر
رضصÃ أيقيرفإا ∙أا سسأأك يئأهن ¤إا

اهحارسس قÓطإل ثلاث بلطب اهعافد مّدقت دكؤوي لمعلا بزح

جارفإلا سضفري يركضسعلا ءأضضقلا
نونح ةزيول نع

د˘ب˘ع ،ة˘لود˘لا سسي˘ئر ثع˘˘ب
لوأا ءاسسم ،حلاسص نب رداقلا
ى˘˘لإا ة˘˘ئ˘˘ن˘˘ه˘˘ت ة˘˘لا˘˘سسر ،سسمأا
نيرسصانملاو ،ينطولا قيرفلا

ىلإا «رسضخلا» لهأات رثا ىلع
م˘مأا سسأا˘كل ي˘ئا˘ه˘˘ن˘˘لا رود˘˘لا
،رسصمب ةيراجلا ممأÓل ايقيرفإا

ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع هزو˘˘˘˘ف بق˘˘˘˘ع كلذو
مازتلا اددجم ،ايريجين بختنم
اهيعا˘سسم ة˘ل˘سصاو˘م˘ب ة˘لود˘لا
فور˘˘ظ˘˘لا ل˘˘ك ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت ي˘˘˘ف
قيرف˘لا ل˘ل˘كي ي˘ك ة˘ي˘تاو˘م˘لا
ايراق ىرخأا تاحاجنب ينطولا

هتاي˘ن˘م˘ت ن˘ع ار˘ب˘ع˘م ،ا˘ي˘لودو
،ي˘سضا˘م˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ج لا˘˘ب˘˘سشأ’
.قيفوتلاو قلأاتلا نم ديزملاب

سسي˘ئر ة˘˘لا˘˘سسر ي˘˘ف ءا˘˘جو
ةرمغ يف نحنو» هلوق ةلودلا

يت˘لا ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا ة˘ج˘ه˘ب˘لا ن˘م
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ل˘˘˘هأا˘˘˘ت تب˘˘˘حا˘˘˘سص
سسأا˘ك ي˘ئا˘ه˘ن ى˘لإا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
’ ،مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل ا˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإا
م˘سسا˘ب ه˘جو˘تأا نأا ’إا ي˘ن˘ع˘سسي
ة˘ب˘طا˘˘ق ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بع˘˘سشلا

ركسشلاب ،يسسفن نع ةلاسصأاو
ر˘ي˘ث˘كلا نا˘ن˘ت˘م’او ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا
ن˘˘ي˘˘ب˘˘ع’ ،ا˘˘ع˘˘ي˘˘م˘˘ج م˘˘كي˘˘˘لإا

نيرسصانمو نيينقت ،بردمو
،«ع˘ئار˘لا زا˘ج˘نإ’ا اذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع
دقل» Óئاق حلاسص نب فاسضأاو
هلمحت ام لكب نيبراحم متنك
،ة˘ل˘ي˘ب˘ن ي˘نا˘ع˘م ن˘م ة˘م˘ل˘˘كلا
ةرذ لاقثم نورخدت ’ مكارن

أاد˘ه˘ي ’ ،هو˘م˘ت˘لذ˘بو ’إا د˘ه˘ج
نفج مكل فجي ’و لاب مكل
،م˘˘˘كف˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ح ر˘˘˘˘سصن˘˘˘˘لاو ’إا

ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو حور˘˘ب ن˘˘ي˘˘ج˘˘جد˘˘م
بسصنو ،ة˘ع˘ي˘فر ة˘ي˘˘سضا˘˘يرو
هذ˘ه ى˘لإا لو˘سصو˘لا م˘كي˘ن˘ي˘ع

ةفرسشملاو ةمدقتملا لحارملا
،ةيراقلا ةسسفانملا رامغ نم
عباتو ،«ةيفارتح’ا يه مكلتو
يبع’ ابطاخم ةلودلا سسيئر
ءا˘سضعأاو ،ي˘ن˘طو˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

تب˘˘ج˘˘˘عأا م˘˘˘كلو» ه˘˘˘م˘˘˘قا˘˘˘ط
ل˘˘˘ك رار˘˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع ،تلز’و
،تا˘ير˘ئاز˘ج˘لاو ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
،ر˘م˘ع˘لا ح˘ئار˘سش ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب
ىسضم يذلا زيمملا راسسملاب

ينطولا انبخ˘ت˘ن˘م ه˘برد ى˘ل˘ع
،«ةيرا˘ق˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا هذ˘ه ي˘ف
كل˘˘ت˘˘ب هر˘˘ثأا˘˘ت ى˘˘˘لإا ار˘˘˘ي˘˘˘سشم
لئاسسو اهتلقانت يتلا روسصلا
ي˘ت˘لاو ،م˘لا˘ع˘لا ر˘ب˘ع مÓ˘عإ’ا
ي˘قار˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا تزر˘˘بأا

ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا ن˘˘˘م د˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لاو
يذلا طابسضن’او رسضحتلاو
نم نور˘سصا˘ن˘م˘لا ه˘ي˘ل˘ع نا˘بأا
،تا˘ير˘ئاز˘ج˘لاو ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا

مكلذو» ددسصلا اذه يف لاقو
رمأ’ا قلعت املك مهنأاسش وه
،«ة˘ي˘ن˘طو˘لا ا˘˘ن˘˘ت˘˘يار ءÓ˘˘عإا˘˘ب
دحاو لك سشاع دقل» فدرأاو
مÓسسلا يودب اسسنأا˘ت˘سسم ا˘ن˘م
ىق˘ب˘ت˘سس تا˘ظ˘ح˘ل ،ي˘ن˘طو˘لا

ةيموقلا انتركاذ يف ةخسسار
حور سسكع˘˘ت˘˘ل ،ة˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘م ’
اننابسش نكسست يتلا ةيحسضتلا

ءÓعإاو فيرسشت يف مهتبغرو
وه مكو ايلود ةينطولا ةيارلا
انبختنم ةيؤور يف ريبك انلمأا
،ةدا˘ير˘لا ي˘ف ا˘م˘ئاد ي˘ن˘˘طو˘˘لا
ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘يز˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ق˘˘˘˘ق˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ي
ل˘˘˘ك ى˘˘˘ل˘˘˘ع تارا˘˘˘˘سصت˘˘˘˘ن’ا
ىلع عبرتلا ’ املو ،ةدعسصأ’ا

نذإاب ةي˘ق˘ير˘فإ’ا ةر˘كلا سشر˘ع
.«هللا

ح.نيدلا رمق

ة˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘كح˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا تسضفر
ةعباتلا ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘ب ة˘ير˘كسسع˘لا
،ىلوأ’ا ةير˘كسسع˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘ل˘ل
نهر عاديإ’اب رمأ’ا فانئتسسا
نع رداسصلا تقؤوملا سسبحلا
سسفن ىدل ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘سضا˘ق
نونح ةزيول قح يف ةمكحملا
.لامعلا بزحل ةماعلا ةنيمأ’ا

نأا ،لامعلا بزحل نايب دافأاو
ة˘ير˘كسسع˘لا ة˘م˘كح˘م˘لا رار˘˘ق
عا˘فد ة˘ئ˘ي˘ه مد˘ق˘ت د˘ع˘ب ذ˘خ˘تا

جار˘فإÓ˘ل ثلا˘ث بل˘ط˘ب نو˘ن˘˘ح
ةيباقعلا ةسسسسؤوملا نم اهنع
.ةديلبلاب

ة˘ما˘ع˘لا ة˘˘ن˘˘ي˘˘مأ’ا تل˘˘ث˘˘مو
ناوج91ـلا يف لامعلا بزحل
قيقحتلا يسضاق مامأا ،طرافلا
،ةديلبلل ةيركسسعلا ةمكحملاب
عوسضوم يف اهعامسسّ مت نيأا
ي˘ف ا˘ه˘ي˘لإا ة˘بو˘سسن˘م˘لا م˘ه˘ت˘˘لا
نيمه˘ت˘م˘لا˘ب ةّ̆ل˘سصت˘م ة˘ي˘سضق
ن˘ي˘ي˘ند˘˘م˘˘لاو ن˘˘ي˘˘ير˘˘كسسع˘˘لا
يركسسعلا نجسسلاب نيفقوملا
لكب رمأ’ا قّلع˘ت˘يو ،ةد˘ي˘ل˘ب˘ل˘ل
سسيئرلل رغسصأ’ا قيقسشلا نم
سصاخ˘لا هرا˘سشت˘سسمو ق˘با˘سسلا

قيرفلاو ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب د˘ي˘ع˘سسلا
ريهسشلا نيدم دمحم دعاقتملا
د˘ئا˘ق˘لا «ق˘ي˘فو˘ت» لار˘ن˘˘ج˘˘لا˘˘ب
ن˘˘˘˘مأ’ا ةر˘˘˘˘ئاد˘˘˘˘ل ق˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘سسلا

ءاوللاو ةماعلا تامÓعتسس’او
قاطرط ريسشب نامثع دعاقتملا
زا˘˘ه˘˘ج˘˘ل ق˘˘با˘˘˘سسلا سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا
نهر نودجاوتملا تارباخملا
يام5 خ˘يرا˘ت ذ˘ن˘م سسب˘ح˘˘لا
ى˘ل˘ع ر˘مآا˘ت˘لا م˘ه˘ت˘ب ،طرا˘ف˘˘لا
ة˘˘ط˘˘ل˘˘سسو سشي˘˘ج˘˘لا ة˘˘ط˘˘ل˘˘سس
ة˘م˘كح˘م˘لا تنا˘˘كو.ةلودلا
ترمأا دق ةديلبلاب ةيركسسعلا
طرا˘˘ف˘˘لا يا˘˘م ع˘˘سسا˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف
سسب˘ح˘لا ن˘هر نو˘ن˘ح عاد˘˘يإا˘˘ب
د˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ب كلذو ،تقؤو˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا
يسضاق فرط نم اهئاعدتسسا
،اهعامسسل يركسسعلا قيقحتلا
ةحوتفملا تاقيقحتلا راطإا يف
يركسسع˘لا ءا˘سضق˘لا ل˘ب˘ق ن˘م
ر˘ي˘سشب نا˘م˘ث˘ع ن˘م ل˘˘ك د˘˘سض
ديعسسو نيدم دمحم ،قاطرط
سساسسملاب نيمهتملا ةقيلفتوب
دسض رمآاتلاو سشيجلا ةطلسسب
.ةلودلا ةطلسس

ط. ةراسس

watan@essalamonline.com
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ى˘لوأ’ا ةرازو˘˘لا تح˘˘سضوأا
ا˘عا˘م˘ت˘جإا جو˘ت ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف
كر˘˘ت˘˘سشم يرازو سسل˘˘ج˘˘˘م˘˘˘ل
،لوأ’ا ريزولا هسسأارت عسسوم
سصسصخ ،يود˘ب ن˘˘يد˘˘لا رو˘˘ن
لوخدلا تاريسضح˘ت ة˘سسارد˘ل
اهيف امب لبقم˘لا ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
لو˘خد˘لا˘ب ة˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا كل˘˘ت
لو˘خد˘˘لا نأا ،ي˘˘جو˘˘غاد˘˘ي˘˘ب˘˘لا
دهسشيسس لب˘ق˘م˘لا ي˘سسرد˘م˘لا
نم رثكأا ةمدخلا زيح لوخد
،ةديدج ةيسسارد ةأاسشنم596
441 ،ةي˘ئاد˘ت˘با254 ا˘ه˘ن˘م
ىلإا ،ةيونا˘ث99و ،ةطسسوت˘م
ايسسردم امعطم372 بناج
.اديدج

ميلعتلا عاطق ززعتيسس امك
˘‐ ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘لا
رثكأاب ‐ هتاذ ردسصملا فيسضي
دعقم000.26 ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م
نم رثكأاو ،ديدج يجوغاديب
ةدئافل ديدج ريرسس000.13
ةقاط كلذ˘ب ل˘سصت˘ل ،ة˘ب˘ل˘ط˘لا
نم رثكأا ىلإا ةيلامجإ’ا ءاويإ’ا

.ريرسس فلأا856
عا˘˘ط˘˘ق فر˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘سسو اذ˘˘˘ه

،نيهمتلاو ينهم˘لا ن˘يو˘كت˘لا
نيوكت ة˘سسسسؤو˘م42 لو˘˘خد
ةقاطب ،ة˘مد˘خ˘لا ز˘ي˘ح ةد˘يد˘ج
ن˘م ر˘ث˘كأا˘ب رد˘ق˘ت با˘ع˘ي˘ت˘سسا

،سصبر˘˘ت˘˘م ف˘˘˘لأا000.51
5921 ى˘˘لإا كلذ˘˘ب فا˘˘سضت˘˘˘ل
.ايلاح ةدوجوم ةسسسسؤوم

ا˘˘˘عد ،ه˘˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف
اذ˘˘˘ه لÓ˘˘˘خ ،لوأ’ا ر˘˘˘يزو˘˘˘˘لا
ه˘لÓ˘خ م˘˘ت يذ˘˘لا عا˘˘م˘˘ت˘˘جإ’ا

ةذ˘خ˘ت˘م˘لا تاءار˘جإ’ا سضر˘˘ع
،ايرازو اعاطق71 فرط نم

م˘˘هر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت ءارزو˘˘˘لا مد˘˘˘قو
هذ˘ه سصو˘سصخ˘ب ة˘ي˘ل˘˘حر˘˘م˘˘لا
ىد˘م ة˘سصا˘خ ،تار˘ي˘سضح˘ت˘لا
ةذ˘خ˘ت˘م˘لا تارار˘ق˘لا ذ˘ي˘ف˘˘ن˘˘ت

نييرازولا نيسسل˘ج˘م˘لا لÓ˘خ
ليرفأا32 يموي نيدقع˘ن˘م˘لا

ن˘ي˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا يا˘˘م91و
،عوسضوملا سسفن سصوسصخب
يف ةراسشت˘سسإ’ا ع˘ي˘سسو˘ت ى˘لإا

ينطو ناويد ءاسشنإا عورسشم
لفكتي ةيسسردملا تامد˘خ˘ل˘ل
ةقداسصملا لاح يف Óبقتسسم
ل˘ق˘نو ءاو˘يإاو ما˘ع˘طإا˘ب ه˘ي˘ل˘˘ع
،ي˘ئاد˘ت˘بإ’ا رو˘ط˘˘لا ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت
ىلع ددسصلا اذه يف ددسشو
يف دوهجلا ةلسصاوم ةرورسض
ة˘˘ي˘˘عو˘˘ن ن˘˘ي˘˘سسح˘˘˘ت لا˘˘˘ج˘˘˘م
معاطملا ناديم يف تامدخلا

.نييسسردملا لقنلاو
ةددعتم صشيتفت نا÷

ىلع فوقولل تاعاطقلا
لاغسشأا مدقت ىدم

ةيبÎلا عاطق عيراسشم
ن˘˘يد˘˘˘لا رو˘˘˘ن دد˘˘˘سشو اذ˘˘˘ه

عيرسست ةرورسض ىلع ،يودب

لكايهلا فلتخم زاجنإا ةريتو
ةمدخلا زيح اهلوخد بقترملا

،ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ر˘˘يزو ف˘˘ي˘˘ل˘˘كتو
دينجت ىلع ايسصخسش رهسسلاب
ةيرور˘سضلا ة˘ي˘لا˘م˘لا دراو˘م˘لا
ناجل دافيإا ىلإا ةفاسضإا ،كلذل
تاعاط˘ق˘لا ةدد˘ع˘ت˘م سشي˘ت˘ف˘ت
˘مد˘ق˘ت ىد˘م ى˘ل˘ع عÓ˘˘طÓ˘˘ل
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ي˘˘ناد˘˘ي˘˘˘م لا˘˘˘غ˘˘˘سشأ’ا

،نطولا تاي’و لك ىوتسسم
ة˘ئ˘ف˘ل ىو˘سصق ة˘ي˘م˘هأا ءÓ˘يإاو
،ةسصا˘خ˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘ح’ا يوذ
ىو˘˘ت˘˘سسم ن˘˘م ع˘˘فر˘˘لا ر˘˘˘ب˘˘˘ع
نم نيسسرد˘م˘ت˘م˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘لا

م˘ه˘ل ن˘م˘سضي ا˘م˘ب ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘ه
يفو ،سسردمتلا سصرف سسفن
ر˘˘يزو˘˘لا ف˘˘ل˘˘˘ك نأا˘˘˘سشلا اذ˘˘˘ه
ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا تا˘˘عا˘˘ط˘˘˘ق ،لوأ’ا
ميلعتلاو نيوكتلاو ة˘ي˘ن˘طو˘لا
اءز˘ج سصسصخ˘ت نأا˘ب ،ي˘لا˘ع˘لا

ة˘˘˘ير˘˘˘سشب˘˘˘لا ا˘˘˘هدراو˘˘˘˘م ن˘˘˘˘م
لقي ’ ةيجوغاديبلا اهتاقاطو
ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ئا˘م˘لا˘ب3 ن˘˘˘˘˘˘˘ع
نأا ىلع ةئفلا هذه يسسردمتم
ةيسساردلا ماسسقأ’ا ءاسشنإا متي
لفكتلل ةأاي˘ه˘م˘لاو ة˘ج˘مد˘م˘لا

مسسوملا نم ءادتبا ةئفلا هذهب
.لبقملا يسساردلا

ل˘ك ،لوأ’ا ر˘يزو˘لا ف˘ل˘كو
،نو˘م˘حد ن˘يد˘لا حÓ˘˘سص ن˘˘م
تاعام˘ج˘لاو ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ر˘يزو
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةي˘ل˘ح˘م˘لا

ريزو ،ماده ناسسح يناجيتو
نامسضلاو ليغسشت˘لاو ل˘م˘ع˘لا
تايلآا يف رظنلاب ،يعامتجإ’ا
ةريغسصلا تاسسسسؤوملا كارسشإا

نمسض ةأاسشنملا ةط˘سسو˘ت˘م˘لاو
ليغسشت معد ج˘مار˘ب ف˘ل˘ت˘خ˘م
هذه ءادأا ةيلمع يف بابسشلا
تاعامجلا كارسشإاو تامدخلا
لÓخ نم ام˘ي˘سس’ ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا را˘طإ’ا ل˘ي˘ع˘˘ف˘˘ت
تاسضيوفتب قلعتملا د˘يد˘ج˘لا
.ماعلا قفرملا

،تروكنيرد هيي˘فاز˘ك ّد˘كأا
،رئازجلاب يسسنر˘ف˘لا ر˘ي˘ف˘سسلا

هدÓ˘˘˘ب تا˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘سس سصر˘˘˘˘ح
ىلع ظافحلل ةدهاج اهيعسسو
يف ةيسسنر˘ف˘لا ة˘غ˘ل˘لا ة˘نا˘كم
.اندÓب

يف سسيراب ر˘ي˘ف˘سس ثد˘ح˘ت
ة˘ي˘ف˘ح˘سص ةود˘ن ي˘ف ،ا˘˘ندÓ˘˘ب
رقمب سسمأا لوأا ءاسسم اهطسشن
،ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ةرا˘˘ف˘˘˘سسلا
ي˘ن˘طو˘لا د˘ي˘ع˘لا ة˘ب˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘ب
نيب ةقÓ˘ع˘لا ن˘ع ،ي˘سسنر˘ف˘لا
ىلإا راسشأاو ،اسسنرفو رئازجلا
لبقتسسم نع رظنلا سضغب هنأا
دحاو ءيسش ىقبيسس ،رئازجلا

اسسنرف هنع ثحبت يسساسسأاو
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ظا˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘لا و˘˘˘هو ’أا
ن˘ي˘ب ة˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا

سصر˘˘ح زر˘˘˘بأاو ،ن˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا
ظافحلا ىلع هدÓب تاطلسس
،ن˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا تا˘˘قÓ˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع
،يوبرتلا لاجملا يف ةسصاخ
ف˘ي˘˘سضي‐ ه˘˘سصخ˘˘ل˘˘ي يذ˘˘لاو
نوا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘˘لا ‐ترو˘˘˘˘كن˘˘˘˘يرد
د˘˘ها˘˘ع˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ق˘˘ل˘˘ط˘˘م˘˘لا
ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لاو ة˘˘ي˘˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لا

،تاعماجلا ن˘ي˘ب ت’دا˘ب˘ت˘لاو
،ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا ة˘غ˘ل˘لا سسيرد˘تو
لمعن» ددسصلا اذه يف لاقو
ثرإ’ا اذه ريوطتل انه اًعيمج
اهنإا» فدرأاو ،«هانثرو يذلا
ةسصرف اهنإا ،رئازجلل ةسصرف
ا˘ًسضيأا ا˘ه˘يد˘ل ي˘ت˘لا ،ا˘سسنر˘ف˘ل
.«رئازجلا نم هملعتتل ريثكلا

ر˘˘ب˘˘ع ،ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
ن˘ع ،ترو˘كن˘يرد ه˘ي˘ي˘˘فاز˘˘ك

ييسسامو˘ل˘بد ل˘كو ه˘سشا˘هد˘نإا
ةو˘ق» ـب ه˘ف˘سصو ا˘م˘ب ،م˘لا˘ع˘لا
تناك يتلا «ةلئاهلا ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا
يف لاقو ،رئازجلا يف ةمئان
نو˘˘سضغ ي˘˘˘ف» دد˘˘˘سصلا اذ˘˘˘ه
انسسفنأا اندجو ،ةليلق روهسش
ع˘˘م ،ةر˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘م ر˘˘ئاز˘˘˘ج ي˘˘˘ف
،ةد˘˘˘يد˘˘˘ج ر˘˘˘ظ˘˘˘ن تا˘˘˘˘ه˘˘˘˘جو
ي˘ه تسسي˘ل مو˘ي˘لا ر˘ئاز˘ج˘لاو
يتاونسس لÓخ اهتفرع يتلا
يف اهتيسضق يت˘لا ة˘ي˘سضا˘م˘لا

زر˘˘˘˘˘بأاو ،«د˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘˘˘ه
نأا ،يسسنر˘ف˘لا ي˘سسا˘مو˘ل˘بد˘لا
زيجو تقو يف تداع رئازجلا
لثمتملا ميدقلا اهديلقت ىلإا
‐ يسسنرفلا ريفسسلا لوقي ‐
.«ةيروثلا ةلودلا يف»

ر.نوراه

ةمدخلا زيح نطولا ربع ةديدج ةيسسارد ةأاسشنم596 نم رثكأا لوخد

لبقملا يعأمتجلا لوخدلا لÓخ سسردمتم نييÓم9 نم ديزأا ءأضصحإا
ةيضسردملا تأمدخلل ينطو ناويد ءأضشنإل يموكح عورضشم

ر.نوراه^

عاطق يف نوكتم فلأا083 اذكو ، يعماج بلاط نويلم8.1و ،صسردمتم نييÓم9 نم رثكأا لابقتسسا متيسس
.لبقملا يعامتجإلا لوخدلا لÓخ ،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا

Òيغتلا ‘ يبعسشلا كار◊ا ةوقب Úيسسامولبدلا لكو هراهبنا دكأا

ةغللا ةنأكم ىلع ظأفحلل ىعضسن» :يضسنرفلا Òفضسلا
«رئاز÷ا ‘ ةيضسنرفلا

«يروثلا أهديلقت ¤إا تدأع دقل .. ةيضضأŸا تاونضسلا لÓخ أهتفرع يتلا تضسيل مويلا رئازج»

نوناق ةهجاومل
يسسنرفلا ناملربلا
رامعتسسلا دجمي يذلا
ةينطولا ةمظنملا
سسيئر وعدت نيدهأجملل
حتفل ديدجلا نأملربلا
رأمعتضسلا ميرجت فلم
نب رمعاو دنحم اعد
ماعلا نيمألا ،جاحلا

ةينطولا ةمظنملل ةباينلاب
،نينسش ناميلسس ،نيدهاجملل

،ديدجلا ناملربلا صسيئر
رجحلا عفرو كرحتلا ىلإا

ميرجت فلم نع
.رامعتسسلا

دنحم دهاجملا لاقو
يف ،جاح نب رمعاو
ىلع رسشن ويديف ليجسست
ةيمسسرلا ةحفسصلا
ناميلسس ابطاخم ،ةمظنملل
حتف ةداعإا بجي» نينسش

لجأا نم كئاسشلا فلملا اذه
ناملربلا نوناق ةهجاوم
دجمي يذلا يسسنرفلا
مت يذلاو رامعتسسإلا
32 يف هيلع قيدسصتلا

نوناقب اذهو5002 يرفيف
صسلجملا فرط نم هلباقي
يذلاو ينطولا يبعسشلا

دبتسسإا فيك هيف نيبي
فرط نم يرئازجلا بعسشلا
5 ذنم يسسنرفلا رامعتسسإلا

91 ةياغ ىلإا0381 ةيليوج
.«2691 صسرام

ـه.داوج



ةي˘ئ’و˘لا ة˘لا˘كو˘لا تل˘سسار
ليبسس ىلع ،نارهوب ليغسشتلل
ر˘˘يد˘˘م ،ر˘˘سصح˘˘لا ’ لا˘˘ث˘˘م˘˘لا
يكتسشت ،ةي’ولا˘ب ل˘ي˘غ˘سشت˘لا
سضور˘˘ع ي˘˘ف ا˘˘حدا˘˘ف ا˘˘سصق˘˘ن
مايق دعبو هنأا هتملعأاو ،لمعلا

سصي˘ح˘˘م˘˘ت˘˘لا˘˘ب ا˘˘ه˘˘ح˘˘لا˘˘سصم
ةينايبلا دعاوقلا يف قيقدتلاو
،ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م ن˘˘م ل˘˘كل
اذ˘كو ،ة˘عا˘ن˘سصلا ة˘˘ير˘˘يد˘˘مو
ة˘ئ˘ي˘ه˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ير˘يد˘˘م˘˘لا
لامعلل يعام˘ت˘ج’ا نا˘م˘سضلا

ا˘ه˘ت˘˘نرا˘˘ق˘˘مو ،ءار˘˘جأ’ا ر˘˘ي˘˘غ
ةدوجوملا ةيناي˘ب˘لا د˘عاو˘ق˘لا˘ب

ا˘˘ه˘˘ت’ا˘˘كو ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘˘ع
دوجو ىلع تفقو ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

˘مر˘ت˘ح˘ت ’ ة˘سسسسؤو˘م4836
سضرفي يذلاو91/40 نوناق
رور˘م˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ةلاح يف ت’اكولا هذه ىلع

مدع تلجسس امك ،ف˘ي˘ظو˘ت˘لا
ةلوانم تاسسسسؤوم ةدع مارتحا
ىل˘ع ة˘ي˘ئد˘ب˘م˘لا تا˘ق˘فاو˘م˘لا

.ليغسشتلا تابلط
،هركذ قبسس ام ءوسض ىلعو

ةريدم ،ةراسس ينوتيز تأاترإا
ليغسشت˘ل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘لا˘كو˘لا
اهتاذ ةلسسار˘م˘لا ي˘ف ،نار˘هو˘ب

زوحتو اهعيقوت لمحت يتلا
،اهنم ةخسسن ىلع «مÓسسلا»
ىلإا ةيلوأا لعف ةدر راطإا يفو
ة˘ي˘سسي˘سسح˘˘ت ة˘˘ل˘˘م˘˘ح قÓ˘˘طإا
ة˘˘لا˘˘كو˘˘˘لا رود سصو˘˘˘سصخ˘˘˘ب
ى˘ل˘ع ل˘ي˘غ˘سشت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا

ي˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا ىو˘ت˘سسم
نارهو «MENA» تزواجت

،اهيلع رورملا نود تفظوو
ى˘لإا ا˘ه˘ئو˘ج˘˘ل ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا ع˘˘م
ع˘جار˘ت م˘ل لا˘ح ي˘ف ة˘لاد˘˘ع˘˘لا
اهسسفن ةينعم˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا
ر˘ي˘غ ف˘ي˘ظو˘ت˘لا ة˘ق˘ير˘ط ي˘ف
.ةينوناقلا

ثدحلا4 2942ددعلا ^0441 ةدعقلا يذ21ـل قفاوملا9102 ةيليوج61ءاثÓثلا

watan@essalamonline.com

اهيلع رورملا نود فظوتو ةلاكولل ةيئلولا بتاكملا لهاجتت .. نوناقلا ىلع صسودت تاسسسسؤوم

! ..«MENA» رضصأحي «جأموضشلا»

ر.نوراه^

،لمعلا صضورع يف حداف صصقن نم ،ليغسشتلل ةينطولا ةلاكولل ةيئلولا بتاكملا نم ديدعلا يكتسشت
لÓخ نم نوناقلا ىلع تاعاطقلا فلتخم يف ةطسشانلا تاسسسسؤوملا بلغأا صسود ةيفلخ ىلع كلذو

.اهيلع رورملا وأا ةدوعلا نود فيظوتلا باوبأا اهحتفو ةيلحملا اهبتاكمو «MENA» تلاكول اهلهاجت

يرسشبلا دروملا ريخسست
تاءارجإا ليهسستو
مهرفسس تازاوج ةبقارم

NSGDةطخ عضضت
جأجحلا ةدئأفل ةينمأا
ةماعلا ةيريدملا ترّطسس
ةينمأا ةطخ ،ينطولا نمأÓل
جاجحلا ةدئافل ةيليهسست
عاقبلا ىلإا نيهجوتملا
طاسشن ربع ،ةسسدقملا

دودحلا ةطرسشل اهقرف
ىوتسسم ىلع ةيوجلا

،نارهو ،رئازجلا تاراطم
،ةلقروو ةبانع ،ةنيطنسسق
تÓحر جمانربب ةينعملا

ىلإا نيمايملا انجاجح
.ةسسدقملا عاقبلا

ةينمألا ةطخلا دمتعتو
اهذيفنت يف عِرُسش يتلا
ةلحرلا قÓطنا عم ،صسمأا
146 نم ةنّوكملا ىلوألا

يراوه راطم نم ادرف
ريخسست ىلعو ،نيدموب
ةفاكو يرسشبلا دروملا
تايناكمإلاو لئاسسولا
ميظنتل ةمزÓلا ةيداملا

يف ةسصاخ جاجحلا هيجوتو
تاءارجإلا ةلحرم
حتف لÓخ نم ،ةيطرسشلا

تارمملاو كلاسسملا عيمج
ةسصسصخملا ةقورألا اذكو
لجأا نم ،ّنسسلا رابكل
ةكرح ريطأاتو ميظنت
تاعاقلا ىلإا جاجحلا لوخد
زيزعت مت امك ،ةسصّسصخملا

ةيتايلمعلا قرفلا دادعت
،ةيوجلا دودحلا ةطرسشل
دروملا ريخسست لÓخ نم
هميعدتو لهؤوملا يرسشبلا

،يوسسنلا يطرسشلا رسصنعلاب
ماهمب لفكتلا ربع

،هيجوتلاو لابقتسسلا
ليهسست ىلإا ةفاسضإلاب
ةينمألا ةبقارملا تاءارجإا
جاجحلا رفسس قئاثول
ريبادتلاب مهتيعوتو
دافأا ام بسسح ،ةيزارتحلا

ةماعلا ةيريدملل نايب هب
.ينطولا نمأÓل

ط. ةراسس

˘ماد˘ه نا˘سسح ي˘نا˘ج˘ي˘ت ر˘˘مأا
ل˘˘ي˘˘غ˘˘سشت˘˘لاو ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ر˘˘يزو
،سسمأا ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا نا˘م˘سضلاو
ىلع بابسشلا عاطق يلوؤوسسم
م˘˘˘عدو ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘فار˘˘˘˘م ةرور˘˘˘˘سض
ي˘ل˘ما˘ح با˘ب˘˘سشلا ع˘˘ي˘˘ج˘˘سشتو
تائي˘ه ي˘ج˘ير˘خو تادا˘ه˘سشلا
ل˘جأا ن˘م ،ي˘ن˘ه˘م˘لا ن˘يو˘كت˘˘لا
ىلإا جولولا ىل˘ع م˘ه˘ع˘ي˘ج˘سشت

ءا˘سشنإاو ة˘ي˘˘ت’وا˘˘ق˘˘م˘˘لا م˘˘لا˘˘ع
.ةسصاخلا مهعيراسشم

لÓ˘˘خ ماد˘˘ه نا˘˘سسح زر˘˘بأاو
لا˘غ˘˘سشأا تا˘˘ير˘˘ج˘˘م هرو˘˘سضح
ءاقتناو ليهأاتلل ةيئ’ولا ةنجللا
ةلاكولاب ةسصا˘خ˘لا ع˘يرا˘سشم˘لا
ل˘˘ي˘˘غ˘˘سشت م˘˘عد˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
لمع ةرايز راطإا يف ،بابسشلا

،ة˘يد˘م˘لا ة˘˘ي’و ى˘˘لإا د˘˘ق˘˘ف˘˘تو
ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘كلا تÓ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘˘سست˘˘˘˘لا

ة˘˘حو˘˘ن˘˘م˘˘م˘˘لا تازا˘˘ي˘˘ت˘˘م’او
،تاداه˘سشلا ي˘ل˘ما˘ح با˘ب˘سشل˘ل

هبسشو ةيئا˘ب˘ج˘لا تاءا˘ف˘عإ’ا˘ك
تارارقلا˘ب ار˘ّكذ˘م ،ة˘ي˘ئا˘ب˘ج˘لا
ةموكحلا اهترقأا يتلا ةريخأ’ا
رارغ ىل˘ع با˘ب˘سشلا ة˘ق˘فار˘م˘ل
ديمجتلاو لحم فلأا22 حنم

.ةيئاسضقلا تاعباتملل تقؤوملا
ريزو دّكأا ،قايسسلا تاذ يف

ة˘˘ع˘˘جار˘˘م تم˘˘ت ه˘˘نأا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ليغسشت معدل ةينطولا ةلاكولا
«جا˘˘˘˘˘˘˘˘سسنوأا» با˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشلا

نيمأاتلل ين˘طو˘لا قود˘ن˘سصلاو
ار˘خؤو˘م «كا˘ن˘ك» ة˘لا˘ط˘ب˘لا ن˘ع
يتلا تابقعلاو دويقلا ديدحتل
ي˘ل˘ما˘ح با˘ب˘سشلا ا˘˘ه˘˘ه˘˘جاو˘˘ي
ةا˘˘عار˘˘م كلذو ،ع˘˘˘يرا˘˘˘سشم˘˘˘لا
ر˘ي˘ي˘سست˘ب قّ̆ل˘ع˘ت˘م˘لا بنا˘ج˘˘ل˘˘ل
ر˘ي˘فو˘ت˘ل ةد˘عا˘سسم˘لا ل˘˘كا˘˘ي˘˘ه
ثاد˘ح˘ت˘سساو ل˘غ˘سش بسصا˘ن˘م
حسضوأاو.ةرغسصم تاسسسسؤوم
نم سضرغلا نأا ،ثدحتملا تاذ
ح˘˘ن˘˘م و˘˘ه ة˘˘ع˘˘جار˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
ر˘ث˘˘كأا طور˘˘سشو تÓ˘˘ي˘˘ه˘˘سست
ةز˘ه˘جأ’ا هذ˘ه ى˘لإا لو˘سصو˘˘ل˘˘ل
هذه نيب ةردابملا حور زيفحتو
ا˘ي˘˘عاد ،با˘˘ب˘˘سشلا ن˘˘م ة˘˘ئ˘˘ف˘˘لا
عا˘˘ط˘˘ق ن˘˘ع ن˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘لا
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ذا˘˘خ˘˘تإ’ ل˘˘ي˘˘غ˘˘سشت˘˘لا
ا˘ه˘نأا˘سش ن˘م ي˘ت˘لا تاردا˘ب˘م˘˘لا
بي˘سصن˘ت ىو˘ت˘سسم ن˘م ع˘فر˘لا
راطإا يف نيف˘ظو˘م˘لا با˘ب˘سشلا

ينهملا جامدإ’ا ةدعاسسم زاهج

يراو˘ج˘لا ل˘م˘ع˘لا ل˘ي˘˘سضف˘˘تو
نييداسصتق’ا نيلماعتملا هاجتا

د˘يز˘م˘لا نا˘م˘سضل تا˘كر˘سشلاو
.بابسشلا بيسصنت تايلمع نم

حوتفم بابلا»: لمعلا ريزو
ةيلامعلا تاباقنلا مامأا

«اهتلاغسشنا حرطل
˘ماد˘ه نا˘سسح ي˘نا˘ج˘ي˘ت  د˘ّكأا

ل˘˘ي˘˘غ˘˘سشت˘˘لاو ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لا ر˘˘˘يزو
قحلاّ نأا ،يعامتج’ا نامسضلاو
بجو˘م˘ب نو˘م˘سضم ي˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا
بابلا نأابو يرئازجلا عيرسشتلا

ةسشقانمل تاباقنلا مامأا حوتفم
.لامعلا لكاسشم نع ثيدحلاو
عيرسشتلا » نأا ،ماده ناسسح لاقو
يباقنلا قحلا نمسضي يرئازجلا

اذه ىلع ظافحلا ىلع رهسسيو
ل˘˘ّف˘˘كت˘˘لاو ة˘˘ق˘˘فار˘˘مو ق˘˘ح˘˘لا
نم اه˘ن˘ع ر˘ّب˘ع˘م˘لا بلا˘ط˘م˘لا˘ب

،» ةيباق˘ن˘لا تا˘م˘ظ˘ن˘م˘لا فر˘ط
ة˘ي˘ل˘ي˘م˘كت ة˘قÓ˘ع ى˘˘لإا ا˘˘ي˘˘عاد
رابتع’ا نيعب ذخأات ةنزاوتمو
.نيفظوملا ةلتك حلاسصم

ط. ةراسس

ن˘˘يو˘˘كت˘˘˘لا ةرازو تن˘˘˘ل˘˘˘عأا
ن˘ع ،ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لاو
ةسصاخلا تÓيجسستلا قÓطنا
ةيادب9102 ربمتبسس لوخدب
ىقبت نأا ىلع ،سسمأا موي نم
ربمتبسس12 ةياغ ىلإا ةحوتفم
يف ةرازولا تحسضوأا.مداقلا
هي˘ل˘ع تع˘ل˘طا سسمأا ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب
تÓ˘˘ي˘˘ج˘˘سست˘˘لا نأا ،«مÓ˘˘سسلا»
ف˘ل˘ت˘خ˘م ح˘لا˘سصل ة˘˘حو˘˘ت˘˘ف˘˘م

،ةينهملاو ةيعامتج’ا حئارسشلا
يف نيبغارلا بابسشلا اميسس ’
ق˘ير˘ط ن˘˘ع كلذو ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا
ي˘˘˘˘نور˘˘˘˘ت˘˘˘˘كلإ’ا ع˘˘˘˘قو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

zd.vog.pefm.wwىلعو
تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م ل˘˘˘ك ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم
ترا˘سشأاو ،ي˘ن˘ه˘م˘لا ن˘يو˘كت˘لا
هيجوتلاو ءاقتن’ا ةرتف نأا ىلإا
42و32 ،22 ما˘يأا نو˘كت˘˘سس
نوكيسس امنيب ،مداقلا ربمتبسس

62 ـلا يف جئاتنلا نع نÓعإ’ا
لوخدلا امأا ،رهسشلا سسفن نم
ف˘ي˘سضي ‐ دد˘˘ح˘˘ف ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا
92 ـلا ي˘˘ف ‐ ه˘˘تاذ رد˘˘˘سصم˘˘˘لا
،دد˘سصلا اذ˘ه ي˘فو ،ر˘ب˘م˘ت˘ب˘˘سس
ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق عر˘˘سشي˘˘سس
قÓطإا يف ،نيينهملا ميلعتلاو
ةيسسي˘سسح˘تو ة˘ي˘مÓ˘عإا ة˘ل˘م˘ح
.ينهملا لوخدلا اذهب ةسصاخ

ـه.داوج

تابقعلاو دويقلا ديدحتل «كانك»و » جاسسنوأا» تلاكو طاسشن ةعجارم

يلمأح بأبضشلا معدب عأطقلا ›وؤوضسم رمأأت لمعلا ةرازو
ينهŸا نيوكتلا يجيرخو تادأهضشلا

عمجمل ةعباتلا نحاطملا طاسشن ةريتو عفر
ةيلوأا ةوطخك «فيدورغأا»

بارطضضا يأا يدأفتل ةعأنضصلا ةرازو ططخم اذه
ةنحطم54 قلغ دعب قوضسلا نيومت يف

مداقلا ربمتبسس12موي ةياغ ىلإا رمتسست

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا تÓيجضست قÓطنا

نارينلا ءافطإاو عئاسضبلا لقنو فاعسسإÓل ةسصّسصخم

ةنحأضش584 ّملضست «زنب سسديضسرم»
ةيندمو ةيركضسع تأضسضسؤومل ةيعفن ةبكرمو

ةيفاسضإا ىرخأا3 صصّسصخت عافدلا ةرازو

ةدئأفل ةيركضسع لقن تارئأط9 سصيضصخت
ارضصأنم078

ة˘عا˘˘ن˘˘سصلا ةرازو ر˘˘سضح˘˘ت
ل˘م˘ع ط˘ط˘خ˘م˘ل ،م˘جا˘ن˘م˘˘لاو
عاطقنا يأا يدافت ىلإا فدهي
ن˘˘يو˘˘م˘˘ت ي˘˘ف بار˘˘ط˘˘˘سضا وأا
رارق رثا ىلع ةينطولا قوسسلا

راطإا يف ة˘ن˘ح˘ط˘م54 ق˘ل˘غ
تررقو ،بوبحلا عرف ريهطت

ةر˘ي˘تو ع˘فر ة˘ي˘لوأا ةو˘˘ط˘˘خ˘˘ك
ة˘ع˘با˘ت˘لا ن˘˘حا˘˘ط˘˘م˘˘لا طا˘˘سشن
.«فيدورغأا» عمجمل

،تريزامات ةل˘ي˘م˘ج تسسأار˘ت
،م˘جا˘ن˘م˘لاو ة˘عا˘ن˘سصلا ةر˘يزو
مسض اعامتجا ،سسمأا لوأا ءاسسم
ع˘م˘ج˘م˘لا ن˘ع ن˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا
«ف˘˘˘يدور˘˘˘غأا» ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا

داد˘˘˘عإا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ه˘˘˘عور˘˘˘˘فو
ى˘لإا فد˘ه˘ي ل˘م˘˘ع ط˘˘ط˘˘خ˘˘م
سضر˘ع˘لا ي˘ف ز˘ج˘˘ع˘˘لا كراد˘˘ت
رار˘˘ق ن˘˘ع م˘˘ج˘˘ن˘˘ي د˘˘ق يذ˘˘˘لا
54 قلغ ةيمومعلا تاطلسسلا

كلذو ،نطو˘لا ر˘ب˘ع ة˘ن˘ح˘ط˘م
وأا عاطقن’ لامتحا يأا يدافتل
قوسسلا نيومت يف بارطسضا
ام˘ل ا˘ق˘فو تط˘عأاو ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا
تع˘ل˘طإا ةرازو˘ل˘ل نا˘ي˘˘ب هدروأا

تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ،«مÓ˘سسلا» ه˘ي˘ل˘˘ع

ري˘خ˘سست˘ب ا˘ه˘عا˘ط˘ق تارا˘طإ’
داد˘˘عإاو ل˘˘ئا˘˘سسو˘˘لا ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج
ةيبلتل يرورسضلا كيتسسجوللا
امك ،قوسسلل د˘يد˘ج˘لا بل˘ط˘لا
هتاذ ردسصملا فيسضي ‐ حمسس
تارد˘ق م˘ي˘ي˘˘ق˘˘تو ة˘˘سسارد˘˘ب ‐
ن˘حا˘ط˘م˘لا ن˘˘يز˘˘خ˘˘تو جا˘˘ت˘˘نإا
،«فيدورغأا» عمجم˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا

عورف˘لا ع˘يزو˘ت ة˘كب˘سش اذ˘كو
ليجسستب مييقتلا اذه حمسسو
اهيلع رفوتت يتلا تايناكمإ’ا

.ةيمومعلا تاسسسسؤوملا هذه
ة˘لوؤو˘سسم˘لا تقر˘ط˘تو اذ˘˘ه

ةعانسصلا عاطق ىلع ىلوأ’ا
ى˘لإا ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا˘ب ،دÓ˘ب˘لا ي˘ف
نحا˘ط˘م˘لا ن˘يو˘م˘ت ة˘ي˘لا˘كسشإا
ناويدلا ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
بوبحلل ي˘ن˘ه˘م˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا

تدسسأاو ،نيللا حمقلا ةدام نم
سصسصحلا ديدحتل اهتامي˘ل˘ع˘ت
001 غو˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ل ة˘˘˘يرور˘˘˘سضلا
كل˘˘ت تارد˘˘ق ن˘˘م ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘˘ب
ناو˘˘يد˘˘لا ىد˘˘ل ن˘˘حا˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لا
بوبحلل ي˘ن˘ه˘م˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا
ينطولا بلط˘لا ة˘ي˘ب˘ل˘ت ة˘ي˘غ˘ب
.ركذت لكاسشم ةيأا نود

ر.نوراه

ةيرئازجلا ةكرسشلا تمّلسس
ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘سصل ة˘˘˘كر˘˘˘ت˘˘˘سشم˘˘˘˘لا
ز˘ن˘ب سسد˘ي˘˘سسر˘˘م تارا˘˘ي˘˘سسلا
584 ،سسمأا ترا˘˘ي˘˘ت ة˘˘ي’و˘˘ب
˘ما˘ه˘م˘˘لا ةدّد˘˘ع˘˘ت˘˘م ة˘˘ن˘˘حا˘˘سش
retnirpS» ةيعفن تارايسسو
،زنب ‐سسديسسرم ةمÓع نم »
،دار˘فأ’ا ل˘ق˘˘ن˘˘ل ة˘˘سص˘˘ّسصخ˘˘م
ل˘˘ق˘˘ن ،ةرا˘˘˘سشإ’ا ،فا˘˘˘ع˘˘˘سسإ’ا
،نار˘ي˘ن˘لا ءا˘ف˘طإاو ع˘˘ئا˘˘سضب˘˘لا
ة˘ير˘يد˘م˘لا ن˘م ل˘˘ك ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل
ةرازو˘ل دا˘ت˘ع˘ل˘ل ة˘˘يز˘˘كر˘˘م˘˘لا
ة˘ير˘يد˘م˘لا ،ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘لا
،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ن˘˘مأÓ˘˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا
ةيا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا
تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘مو ،ة˘˘˘ي˘˘˘ند˘˘˘م˘˘˘˘لا
ةي˘مو˘م˘ع ة˘ي˘ند˘م ة˘يدا˘سصت˘قا

.ةسصاخو
عافد˘لا ةرازو˘ل نا˘ي˘ب دا˘فأاو

ي˘تأا˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا نأا ،ي˘ن˘طو˘لا
ةردق ىدم ىرخأا ةّرم تبثتل
ة˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا

سشي˘ج˘ل˘ل تارا˘ي˘سسلا جا˘˘ت˘˘نإ’
ى˘ل˘˘ع ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
اهنئابز تابل˘ط˘ل ة˘با˘ج˘ت˘سس’ا
كلذو ،ةدد˘ح˘م˘لا لا˘جآ’ا ي˘˘ف
يتلا ةيجي˘تار˘ت˘سسإ’ا ل˘ظ ي˘ف
عا˘˘فد˘˘لا ةرازو ا˘˘˘ه˘˘˘تر˘˘˘ّط˘˘˘سس
تائيهلا فلتخم عم ينطولا

ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘˘لاو
ليع˘ف˘تو ثع˘ب ى˘لإا ة˘ي˘مار˘لاو
تاجتنمب ةينطولا ة˘عا˘ن˘سصلا
ة˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘˘˘ع ةدو˘˘˘˘˘˘˘˘ج تاذ
اقبط ةي˘م˘لا˘ع تا˘ف˘سصاو˘م˘بو
ا˘ي˘ل˘ع˘لا ةدا˘ي˘ق˘لا تا˘ه˘ي˘جو˘ت˘ل
،يب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘ل˘ل
فلتخم ريوط˘ت ى˘لإا ة˘فدا˘ه˘لا
’ ة˘ير˘كسسع˘˘لا تا˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا
امب ،اهنم ةيكيناكيملا اميسس
ل˘كا˘ي˘ه تا˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حا ي˘˘ب˘˘ل˘˘ُي
يـب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا سشي˘˘ج˘˘لا

ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا تاـسسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لاو
.ةسصاخلاو ةيمومعلا

ر.رجاه

عا˘˘˘فد˘˘˘لا ةرازو تسص˘˘˘˘ّسصخ
ل˘ق˘ن تار˘ئا˘ط ثÓ˘ث ي˘ن˘طو˘لا

072 ةدئافل ،ةيفاسضإا ةيركسسع
ةركل ينطولا قيرفلل ارسصانم
سسأاك يئاهن˘ل ه˘ل˘ّهأا˘ت ر˘ثإا مد˘ق˘لا
ىر˘˘ج˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا م˘˘˘مأا

لسصي˘ل ،ر˘سصم ي˘ف ا˘ه˘تا˘يرا˘ب˘م
نيرسصانم˘ل˘ل ي˘لا˘م˘جإ’ا دد˘ع˘لا

مهلقنب لّفكت˘ت ار˘سصا˘ن˘م078
ن˘م ،ة˘ير˘كسسع تار˘ئا˘ط ع˘˘سست
لا˘ب˘˘سشأا ع˘˘ي˘˘ج˘˘سشتو م˘˘عد ل˘˘جأا

ىلع مهزيفحتو ينطولا قيرفلا
،ماهلا يراقلا بقللا اذهب زوفلا

ةرازول  نايب هب دافأا ام بسسح
ةرازو تناكو.ينطولا عافدلا
تسصّسصخ دق ،ينطولا عافدلا
ة˘ير˘كسسع ل˘ق˘ن تار˘ئا˘˘ط تسس
قيرفلل ر˘سصا˘ن˘م006 ةد˘ئا˘ف˘ل
نأا ل˘ب˘ق ،مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘ن˘طو˘لا
قيرفلا لهأاتب ددعلا عفر ررقت
.يئاهنلا ىلإا

ر.رجاه



ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ةرازو تدا˘˘فأاو
282 لسصأا نم هّنأا ةيسسنرفلا

942 ع˘˘˘سضو م˘˘˘ّت ا˘˘˘فو˘˘˘˘قو˘˘˘˘م
،زا˘˘ج˘˘ت˘˘ح’ا د˘˘ي˘˘ق ا˘˘˘سصخ˘˘˘سش
ت’ا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘˘ع’ا ّنأا ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘سشم
ي˘سسا˘˘سسأا ل˘˘كسشب ة˘˘ط˘˘ب˘˘تر˘˘م
ىل˘ع تع˘قو ي˘ت˘لا ثاد˘حأ’ا˘ب
ل˘هأا˘ت˘ب ت’ا˘˘ف˘˘ت˘˘ح’ا سشما˘˘ه
تازواجت˘ب كلذ˘كو ،ر˘ئاز˘ج˘لا

د˘ي˘ع˘لا˘ب ت’ا˘˘ف˘˘ت˘˘ح’ا لÓ˘˘خ
41 ي˘ف ي˘سسنر˘ف˘لا ي˘ن˘˘طو˘˘لا

هب تدافأا ام بسسح ،ةيليوج
.ةيرابخإا ريراقت

راسصنأا نم ف’آ’ا لزنو اذه
مدقلا ةركل ينطولا بختنملا
ة˘˘ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا عراو˘˘˘سشلا ى˘˘˘لإا
ىلإا قيرفلا لهأا˘ت˘ب لا˘ف˘ت˘حÓ˘ل
يتلا ايقيرفأا ممأا سسأاك يئاهن
،رسصم يف اه˘تا˘يرا˘ب˘م ير˘ج˘ت

ةدا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ج ت˘˘˘˘˘˘˘˘˘ّسصغ ثي˘˘˘˘˘˘˘˘˘ح
ةمسصاعلا طسسو هيزيليزناسشلا
نيذ˘لا ن˘ي˘ع˘ج˘سشم˘لا˘ب سسيرا˘ب

ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا مÓ˘˘عأ’ا او˘˘ل˘˘م˘˘ح
«ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ا˘˘ي˘˘ح˘˘ت» او˘˘ف˘˘ت˘˘هو
قاو˘بأ’ نا˘ن˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ط˘˘م
ت’افتح’ا نأا ريغ ،مهتارايسس
لكب بغسش ثادحأا ا˘ه˘ت˘ل˘ل˘خ˘ت
سسيرابو نويل ،اي˘ل˘ي˘سسر˘م ن˘م

ن˘ي˘ب تا˘ه˘جاو˘م تفر˘ع ي˘ت˘لا
ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا را˘˘سصنأا

˘˘˘ما˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لا ظ˘˘˘ف˘˘˘ح تاو˘˘˘قو
،هيزيليزناسشلا ةداجب يسسنرفلا
اسصخسش05 ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ن˘يأا

ةيلام ة˘مار˘غ202 رير˘ح˘تو
ةروسصب تارايسس ةدايق ببسسب

نو˘ي˘ل ة˘ن˘يد˘م˘ب ا˘مأا ،ةر˘˘ي˘˘ط˘˘خ
تاراي˘سسلا تار˘سشع تقر˘حأا˘ف
ي˘فو ،تÓ˘م˘ه˘م˘لا تا˘يوا˘حو
تامادسصلا ترمتسسا ايليسسرم
ىلإا ماظ˘ن˘لا ظ˘ف˘ح تاو˘ق ع˘م
.ليللا نم ةرخأاتم ةعاسس

02» ع˘˘˘˘قو˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف ءا˘˘˘˘˘جو

نأا ،ي˘˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لا «تو˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘م
ت’افتح’او حرف˘لا ر˘ها˘ظ˘م»
تلّو˘ح˘ت ن˘كا˘مأ’ا سضع˘ب ي˘˘ف
،«ةطرسشلا عم تاهجاوم ىلإا

ةطرسشلا» نأا عقوملا فاسضأاو
ةليسسملا لبان˘ق˘لا تمد˘خ˘ت˘سسا
ةدا˘˘˘˘˘˘ج ي˘˘˘˘˘˘ف عو˘˘˘˘˘˘مد˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ل
ةعاسسلا ةبار˘ق ه˘يز˘ي˘ل˘يز˘نا˘سشلا
تي˘قو˘ت˘˘لا˘˘ب ار˘˘ج˘˘ف ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
قّر˘˘˘ف˘˘˘ت ي˘˘˘كل ،ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘˘لا
او˘ما˘ق ن˘يذ˘لا ن˘˘ي˘˘ع˘˘ج˘˘سشم˘˘لا
ةطرسشلا فادهت˘سسا˘ب م˘هرود˘ب
د˘هو˘سش ا˘م˘ك ،تا˘ع˘قر˘ف˘م˘˘لا˘˘ب
م˘˘هو ن˘˘ي˘˘ع˘˘ج˘˘سشم˘˘˘لا سضع˘˘˘ب

مهتاجاردو مهتارايسس نودوقي
ام˘م ةر˘ي˘ب˘ك ة˘عر˘سسب ة˘يرا˘ن˘لا
.«ةطرسشلا لخدت ىعدتسسا

ريناتسساك فوتسسيرك ناكو
دق يسسنرف˘لا ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ر˘يزو
ةيمÓعإا ةجرخ رخأا يف فسصو
.«ةلوبقم ريغ»ـب ثادحأ’ا هل

watan@essalamonline.com
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يلام عم دودحلا ىلع صشيجلا ةسضبق يف بهذلا نع نيبّقنم9

تضسارنمتب ةريخذلا نم ةيمكو سشأضشر زجح

ةفيظولا لÓغتسسا ةءاسسإاو ذوفنلا لÓغتسسا ‘ لماهو يزاغلا ةقفر طروت

«زروتوم أميضس» ةيضضق ‘ةيئأضضقلا ةبأقرلا ت– نÓعز عضضو
ىدل قّقحملا راسشتسسملا رمأا

عسضوب سسمأا ،اي˘ل˘ع˘لا ة˘م˘كح˘م˘لا
لقنلا ريزو نÓعز يناغلا دبع
ةيئاسضقلا ةبا˘قر˘لا تح˘ت ق˘با˘سسلا

ةيسضق يف هرفسس زاوج بحسسو
لام˘عأ’ا ل˘جرو ى˘ي˘ح˘يوأا د˘م˘حأا

.توكحط نيدلا يحم
ىدل ةيروهمجلا ليكو لاحأاو

د˘ب˘ع ف˘ل˘م ة˘قار˘˘سشلا ة˘˘م˘˘كح˘˘م
ل˘ق˘ن˘˘لا ر˘˘يزو نÓ˘˘عز ي˘˘نا˘˘غ˘˘لا
ق˘ب˘سسأ’ا نار˘هو ي˘لاوو ق˘با˘˘سسلا

ل˘م˘ع˘لا ر˘يزو يزا˘غ˘لا د˘م˘ح˘˘مو
ىدل ماعلا بئانلا ىلع قبسسأ’ا

اهعفر˘ي˘ل ةزا˘ب˘ي˘ت ءا˘سضق سسل˘ج˘م
عفرل ايلعلا ةمكحملا ىلإا هرودب
ع˘م م˘ه˘ن˘ع ي˘ئا˘سضق˘لا زا˘ي˘ت˘˘م’ا
ريدملا لماه يناغلا دبع عاديإا
ي˘ن˘طو˘لا ن˘مأÓ˘ل ق˘ب˘سسأ’ا ما˘ع˘لا

راطإا يف ،تقؤوملا سسبحلا نهر
ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘ي˘سضق ي˘ف ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ي˘ف تارا˘طإا ذو˘ف˘ن لÓ˘غ˘˘ت˘˘سسا˘˘ب
غلا˘ب˘م ى˘ل˘ع لو˘سصح˘ل˘ل ة˘لود˘لا

مت نيح يف ،ةقحتسسم ريغ ةيلام
وعدملا فلم نم ةخسسن لاسسرإا

ةي’و نع روتانيسس يبلاط يلع
مكحب ماعلا بئانلا ىلإا فلسشلا
.ةيناملربلا ةناسصحلاب هعتمت

لقنلا ريزو نÓعز لثمو اذه
ا˘ق˘با˘سس ا˘ي˘لاو ه˘ت˘ف˘˘سصب ق˘˘با˘˘سسلا
يزا˘غ˘لا د˘م˘ح˘م ة˘ق˘فر نار˘˘هو˘˘ب
لغسش يذلا قبسسأ’ا لمعلا ريزو
ةبا˘ن˘عو نا˘سسم˘ل˘ت˘ب لاو بسصن˘م
اهيت˘ن˘باو ةأار˘مإا بنا˘ج ى˘لإا ه˘ن˘باو
يسضاق مث ةيروهمجلا ليكو مامأا
ة˘قار˘سشلا ة˘م˘كح˘م˘ب ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘لا
ماكحأا ةفلاخم مهتب ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘ب
نيسصاخ˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو ع˘ير˘سشت˘لا
سسوؤور ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘حو فر˘˘˘˘سصلا˘˘˘˘ب
جرا˘˘˘خ˘˘˘لا ى˘˘˘لإاو ن˘˘˘م لاو˘˘˘˘مأ’ا

را˘˘طإا ي˘˘ف لاو˘˘مأ’ا سضي˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘تو
ةءاسسإاو ةمظنم ةيمارجإا ةعومجم
لÓغتسساو ة˘ف˘ي˘ظو˘لا لÓ˘غ˘ت˘سسا
لي˘كو˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ءا˘جو.ذوفنلا
ة˘م˘كح˘˘م ىد˘˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ةداملا ماكحأاب Óمع» هنأا ةقارسشلا

تاءار˘˘جإ’ا نو˘˘˘نا˘˘˘ق ن˘˘˘م11
ملعت ،ممتملاو لّدعملا ةيئازجلا
ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ةباين
رثإا ىلعو هنأا ماعلا يأارلا ةقارسشلا

ةيطبسضلا ىلإا تدرو تامولعم
يلام غلبم دجاوت نع ةيئاسضقلا
يتيرومب نئاكلا نكاسسملا دحأاب

ة˘م˘سصا˘˘ع˘˘لا˘˘ب ي˘˘لاوا˘˘ط˘˘سسا ي˘˘ف
اهرثإا ىلع مت ،هوبسشم هردسصم
ن˘كسسم˘لا سشي˘ت˘˘ف˘˘ت˘˘ب نذإا بل˘˘ط
ل˘˘خاد˘˘ب ط˘˘ب˘˘سض م˘˘ت ،ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘عو
يلام غلبم ،رو˘كذ˘م˘لا ن˘كسسم˘لا
رانيد002.934.311 هرد˘˘˘˘˘ق
ةفاسضا ،وروأا000.072 غلبمو
ر’ود000.03 غ˘˘ل˘˘ب˘˘˘م ى˘˘˘لا
امارغوليك71 يلاوحو يكيرمأا

.«تارهوجملا نم
تا˘يّر˘ح˘ت˘لا ةر˘سشا˘˘ب˘˘م د˘˘ع˘˘بو

ة˘با˘ي˘ن فار˘سشإا تح˘ت ة˘ي˘ئاد˘ت˘˘ب’ا
سصاخسشأا ديدحت مت ،ةيروهمجلا
،ةمرجملا عئا˘قو˘لا˘ب ة˘قÓ˘ع م˘ه˘ل
لÓغ˘ت˘سسا ي˘ف سصّ̆خ˘ل˘ت˘ت ي˘ت˘لاو
تاراطإا ذو˘ف˘ن˘ل فار˘طأ’ا سضع˘ب
غلابم ىلع لوسصحلل ةلودلا يف
مايق ءاقل ةق˘ح˘ت˘سسم ر˘ي˘غ ة˘ي˘لا˘م
تارا˘طإ’او ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا ء’ؤو˘˘ه
ةعفنملاب دوعت تارارق رادسصإاب

تاءار˘جإا ما˘م˘تإا د˘ع˘˘بو.«مهيلع
ميدق˘ت م˘ت ،ي˘ئاد˘ت˘ب’ا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا

ل˘˘ي˘˘˘كو ما˘˘˘مأا فار˘˘˘طأ’ا ء’ؤو˘˘˘ه
،ةقارسشلا ةمكحمل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

ر˘سضح˘م ة˘سسارد د˘ع˘˘ب م˘˘ت ثي˘˘ح
عا˘م˘سسو ي˘ئاد˘ت˘ب’ا ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ح˘ت˘ف م˘ت ،ن˘ير˘سضا˘ح˘لا فار˘˘طأ’ا
(سش.ز.ن) ن˘م ل˘ك د˘سض ق˘ي˘ق˘ح˘ت
(ف.ب)و (إا.ب) ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘باو
(م.ب)و (ع.ب) ن˘˘˘يو˘˘˘عد˘˘˘م˘˘˘لاو
(ك.ق)و (م.ب)و (سش.غ)و
ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘˘سضإا ،(ب.ب)و (م.سس)و
لماه يناغلا دبع دعاقتملا ءاوللا

مهتب ،ينطولا نمأÓل قباسس ريدم
م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو ع˘ير˘سشت˘لا ة˘ف˘لا˘˘خ˘˘م
ة˘كر˘حو فر˘سصلا˘ب ن˘ي˘˘سصا˘˘خ˘˘لا

جراخلا ىلإاو نم لاومأ’ا سسوؤور
را˘˘طإا ي˘˘ف لاو˘˘مأ’ا سضي˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘تو
ةءاسسإاو ةمظنم ةيمارجإا ةعامج
لÓغتسساو ة˘ف˘ي˘ظو˘لا لÓ˘غ˘ت˘سسا
قيقحتلا يسضاق رمأاو اذه.ذوفنلا
عيمج عاديإاب ةمكحملا تاذ ىدل
تقؤو˘م˘لا سسب˘ح˘لا ن˘ي˘م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا
ليهأاتلاو ةيبرتلا ةداعإا ةسسسسؤومب
ع˘م ،ةزا˘ب˘ي˘ت ة˘ي’و˘ب ة˘ع˘ي˘ل˘ق˘˘لا˘˘ب
قلعتملا تاءارجإ’ا فلم لاسسرإا
يناغلا دبع نييماسسلا نيراطإ’اب
ى˘لإا د˘م˘ح˘˘م يزا˘˘غ˘˘لاو نÓ˘˘عز
ءاسضق سسلجم ىدل ماعلا بئانلا
يسضاقتلا زايتما راطإا يف ةزابيت

نونا˘ق ن˘م375 ةدام˘ل˘ل ا˘ق˘ب˘ط
.«ةيئازجلا تاءارجإ’ا

يديلب.صص

سشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل ةزر˘˘ف˘˘م تر˘˘˘ث˘˘˘ع
ر˘ثإا سسمأا ،ي˘ب˘˘ع˘˘سشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
نيع برق سشيتفتو ثحب ةيرود
ةيحانلاب تسسارنمت ةي’وب لقمأا
ة˘ي˘قد˘ن˘ب ة˘سسدا˘سسلا ة˘ير˘كسسع˘˘لا

«KPMF » عون نم ةسشاسشر
ــب رد˘ق˘ت ةر˘ي˘خذ˘لا ن˘م ة˘ي˘م˘كو
ه˘ب دا˘فأا ا˘م بسسح ،ة˘ق˘ل˘ط052
.ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘لا ةرازو˘ل نا˘ي˘˘ب
بير˘ه˘ت˘لا ة˘برا˘ح˘م را˘˘طإا ي˘˘فو
تف˘قوأا ،ة˘مّ̆ظ˘ن˘م˘لا ة˘م˘ير˘ج˘لاو
يبعسشلا ينطولا سشيجلل ةزرفم
ة˘ع˘سست ،را˘ت˘خ˘˘م ي˘˘جا˘˘ب جر˘˘ب˘˘ب
تزج˘حو بهذ˘لا ن˘ع ن˘ي˘ب˘ق˘ن˘م
نيتجارد ،عفدلا ةيعابر ةبكرم
ايئابره˘ك اد˘لو˘م21 ،ني˘ت˘يرا˘ن
ي˘ف ،ط˘غ˘سض قرا˘ط˘م ي˘نا˘م˘ثو

ىر˘˘خأا ةزر˘˘ف˘˘م تف˘˘˘قوأا ن˘˘˘ي˘˘˘ح
ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل
كردلا ر˘سصا˘ن˘ع ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب
ة˘ي˘حا˘ن˘لا˘˘ب ة˘˘سسب˘˘ت˘˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
نيسصخسش ،ةسسماخلا ةيركسسعلا
ةسشوطرخ52241 ،امهتزوح˘ب
ةهج نم.تارايعلا فلتخم نم
كرد˘لا ر˘سصا˘ن˘˘ع ف˘˘قوأا ،ىر˘˘خأا
تاردخ˘م را˘ج˘ت ع˘برأا ي˘ن˘طو˘لا

نم مارغو˘ل˘ي˘ك3.2 اوز˘ج˘˘حو
يديسس نم لكب جلاعملا فيكلا
م˘ت ا˘م˘ي˘ف ،فود˘ن˘تو سسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب
يعرسش ريغ ارجاهم81 فيقوت
نم لكب ةفلتخم تايسسنج نم
.تناجو ةماعنلا

Êاسسملت.ب

ىدل قيق˘ح˘ت˘لا ي˘سضا˘ق ر˘مأا
عاد˘يإا˘ب ة˘ل˘ي˘سسم˘˘لا ة˘˘م˘˘كح˘˘م
سسبحلا نهر نينثا ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م
تحت ن˘ير˘خآا11و تقؤو˘م˘لا
دافتسسا اميف ةيئاسضقلا ةباقرلا

ءاعدت˘سس’ا ن˘م ا˘سصخ˘سش72
دا˘سسف ة˘ي˘سضق ي˘ف ر˘سشا˘˘ب˘˘م˘˘لا

قيقحتلا يسضاق ىلع تسضرع
قلعتت ةليسسملا ةمكحم ىدل
روزملا لامعت˘سساو ر˘يوز˘ت˘لا˘ب
ةيمسسر قئاثوو تاداهسش يف
. ةيمومعلا ةرادإ’ا اهردسصت

لا˘˘سصت’ا ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ تدا˘˘˘فأاو
اسصخسش04 نأا ،ةي’ولا نمأاب
تارادإاب نيفظوم م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م
يسضاق مامأا Óثم دق ،ةيمومع

ة˘˘م˘˘كح˘˘م ىد˘˘ل ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ريوزتلاب قلعتت مهتب ةليسسملا

ي˘˘ف رّوز˘˘م˘˘لا لا˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سساو
ة˘ي˘م˘سسر ق˘˘ئا˘˘ثوو تادا˘˘ه˘˘سش
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ةرادإ’ا ا˘هرد˘سصت

قئاثو ميلسست ةفسص حنم لجأ’
يدا˘˘˘م ل˘˘˘با˘˘˘˘ق˘˘˘˘م˘˘˘˘ب ةرّوز˘˘˘˘م
لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سس’او لو˘˘سصح˘˘˘لاو
لا˘˘م˘˘هإ’او ةروز˘˘م ةدا˘˘˘ه˘˘˘سشل
ؤو˘˘˘˘˘طاو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لاو ح˘˘˘˘˘سضاو˘˘˘˘˘˘لا

.ةكراسشملاو
مويل ةيسضقلا عئاقو دوعتو

رثإا ىلع يراج˘لا ة˘ي˘ل˘يو˘ج9
حلاسصم فرط نم قيقحت حتف
ي˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا ة˘˘طر˘˘˘سشلا
لا˘م˘ع˘ت˘˘سساو ر˘˘يوز˘˘ت ة˘˘ي˘˘سضق

،ة˘ي˘م˘سسر ق˘ئا˘ثو ي˘ف روز˘م˘لا
م˘˘ت ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘مو
يسسيئرلا طّروتملل لّسصوتلا
ةفاسضإ’اب »د .ك» وعدملا اهيف
اونا˘ك ر˘خآا ا˘م˘ه˘ت˘م04 ى˘˘˘لإا
ثيدح˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ب نو˘مو˘ق˘ي
مهل حامسسلل نيلواقم تافلمل

لوسصحلا ريوزتلا قيرط نع
ثيح ،ةيمومع تاقفسص ىلع
يدا˘˘م رر˘˘سض ي˘˘ف او˘˘ب˘˘˘ّب˘˘˘سست
ةيمومعلا ة˘ن˘يز˘خ˘ل˘ل ي˘لا˘م˘جإا
نويلم061 ي˘لاو˘ح˘ب رد˘ق˘ي
سسم˘خ تسس˘ّسسأا˘ت ا˘م˘ك ،را˘ن˘يد
فر˘˘ط˘˘ك ة˘˘ي˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع تارادإا

.ةيسضقلا يف يندم
ماسسو.ق

سصا˘˘خ˘˘سشأا ة˘˘سسم˘˘خ ي˘˘˘ق˘˘˘ل
نيرخآا31 حرجو مهعرسصم
ة˘ن˘حا˘سش فار˘ح˘نا ثدا˘˘ح ي˘˘ف
بختنملا زوف ت’افتحا ءانثأا
.لجيج ةي’وب ينطولا

ح˘لا˘سصم˘ل نا˘ي˘˘ب ي˘˘ف ءا˘˘جو
تلّخدت اهنأا ،ةيندملا ةيامحلا

نيب مادطسصا ثداح لجأا نم
ةنحاسشو ةروطقم تاذ ةنحاسش
عو˘ن ن˘م ةر˘˘ي˘˘غ˘˘سص ة˘˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘ن
«MFD« اهن˘ت˘م ى˘ل˘ع نا˘ك
ينطولا بختنملل نورسصانم
ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع

ديدحتلابو34 مقر ي˘ن˘طو˘لا
زيز˘ع˘لا د˘ب˘ع يد˘ي˘سس ة˘يد˘ل˘ب˘ب
نايبلا فاسضأاو.لجيج ةي’و
ةسسمخ لتقم فلخ ثداحلا نأا
31 ة˘˘˘˘با˘˘˘˘سصإاو سصا˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘سشأا
مهفاعسسإا مت ،نيرخآا اسصخسش
ىلإا اولقنو ناكملا نيع يف
نيح يف ،يلحملا ىفسشتسسملا
ةحلسصم ىلإا ثثجلا لقن مت

،رخآا قايسس يف.ثثجلا ظفح
نع ءابنأا مÓعإا لئاسسو تلقانت
ة˘ت˘كسسب بي˘˘سصأا با˘˘سش ةا˘˘فو
بعÓلا ليجسست د˘ع˘ب ،ة˘ي˘ب˘ل˘ق

زو˘ف˘لا فد˘˘ه زر˘˘ح˘˘م سضا˘˘ير
لدب تقولا يف ايريجين ىلع
بسسحو.ةارابملا نم عئاسضلا

ةيحسضلا نإا˘ف ،مÓ˘عإا ل˘ئا˘سسو
ةنسس71 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘˘لا
يف ولابغ رئب ةيد˘ل˘ب˘ب ن˘ط˘ق˘ي
ةّدسش لمتحي مل ،ةريوبلا ةي’و
يذلا يناثلا فده˘لا˘ب ة˘حر˘ف˘لا

نم ةريخأ’ا ةقيقدلا يف ءاج
يفوُت˘ف ،ع˘ئا˘سضلا لد˘ب تقو˘لا
ه˘˘سسا˘˘ف˘˘نأا ظ˘˘ف˘˘ل ثي˘˘ح ارو˘˘˘ف
ى˘˘لإا ه˘˘ل˘˘ق˘˘ن ل˘˘˘ب˘˘˘ق ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا
.ىفسشتسسملا

Ÿماسسو.ق /م.صسي

زجحلا نهر مهنم942 عاديإاو اسصخسش282 فيقوت

رضضخلا يرضصأنم عمقت ةيضسنرفلا ةطرضشلا

تاقفسص ىلع لوسصحلل نولواقم اهنم دافتسسا

أهردضصت قئأثو ريوزت ةيضضق ‘ سسب◊ا نهر Úضصخضش عاديإا
ةليضسŸأب ةيمومعلا تارادإلا

لهأاتلا فده دعب ةريخألا هسسافنأا ظفلي باسش

لجيجب رضضخلا يرضصأنمل ةلفأح بÓقنا يف أحيرج31و ىلتق5

ط. ةراسس^

ىلع ةيسسنرفلا ندملا فلتخم اهتدهسش تلافتحا لÓخ اسصخسش282 ،صسمأا ةيسسنرفلا ةطرسشلا تفقوأا
ايقيرفإا ممأا صسأاك يئاهنل رئازجلا بختنم لّهأات رثإا نويلو ايليسسرم ،صسيراب رارغ

ققحملا رأضشتضسملا
أيلعلا ةمكحملأب
مأعلا نيمألا يعدتضسي
ةرازول قبضسألا
نمأضضتلا
يدÓخ قانسشوب صسمأا ،لثم

ماعلا نيمألا هللا دبع
نماسضتلا ةرازول قبسسألا
مامأا ،ةرسسألاو ينطولا

ىدل قيقحتلا راسشتسسم
.ةمسصاعلاب ايلعلا ةمكحملا

قيقحتلا راسشتسسم عمتسساو
مهُت هجاوي يذلا يدÓخل
داسسفلا اياسضقب قلعتت
،ماعلا لاملا ديدبتو
دلو لامج اهيف طّروتملا

تاكرب ديعسسلاو صسابع
نجسسب نيدجاوتملا
ةقلعتملاو صشارحلا

ةرازو لاومأا ديدبتب
لÓخ نم نماسضتلا

ىلع تلسصح تايعمج
اهنم ،ةريبك غلابمب تاناعإا

«نماسضتلاو ملسسلا» ةيعمج
«لاجعتسسلا بط» ةيعمجو
دلو لامج امهسسسّسا ناتللا

تلسصح ثيح ،صسابع
نم تاناعإا ىلع ىلوألا

34 ةميقب نماسضتلا ةرازو
تلسصح اميف ،ميتنسس رايلم
معد ىلع ةيناثلا ةيعمجلا

رايلم25 ةميقب يلام
ءافتخا ىلإا ةفاسضإا ،ميتنسس
ةعبات ةيحايسس تارايسس
رييÓمب بعÓتلاو ةرازولل
ةيفيسصلا تاميخملا لاومأا

ئطاوتب صسادرموبب
طاسشنلا ةيريدمب تاراطإا
.يعامتجلا

ط.ةراسس
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عا˘ف˘تراو ف˘ي˘سص ة˘ياد˘˘ب ل˘˘ك ع˘˘م
م˘سسو˘م لو˘ل˘ح و سسق˘ط˘لا ةرار˘˘ح
ةيسساردلا ةنسسلا ةيا˘ه˘نو ل˘ط˘ع˘لا
ا˘مو˘م˘ع  مÓ˘ع’ا ل˘ئا˘سسو  ز˘كر˘ت

ا˘م˘ه˘م ي˘ه˘ي˘فر˘ت˘لا بنا˘ج˘لا ى˘ل˘ع
هذ˘ه ا˘مأا !! ..مو˘ق˘لا لاو˘˘حأا تنا˘˘ك
ريغتم يرئازجلا دهسشملاف ةنسسلا
كانهف ،زايتماب ةفئاسصلا هذه يف
ىلع يطغت ةماع ةيهيفرت ارابخا
را˘ب˘˘خأا كا˘˘ن˘˘ه و ،ة˘˘م˘˘ه˘˘م را˘˘ب˘˘خأا
يف ،ىرخأا اثادحأا فرجت ثادحأا
ناسسن’ا يردي ’ ،لوهم عراسست
نيأا و ،قلعي اذام ىلعو لوقي اذام
ينطولا قيرفلا ثادحأاف ؟؟فقوتي
ا˘ي˘ق˘ير˘فأا سسأا˘ك ي˘ف مد˘ق˘˘لا ةر˘˘كل
يف مايأ’ا هذه اهاحر رودت يتلا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع تط˘˘˘غ ة˘˘˘نا˘˘˘ن˘˘˘˘كلا سضرأا

تل˘˘ع˘˘ج ل˘˘ب ،كار˘˘˘ح˘˘˘لا بسسا˘˘˘كم
ا˘م ل˘ك ا˘˘ه˘˘ع˘˘م جر˘˘حد˘˘ت ةرو˘˘كلا
ر˘ه˘سشأ’ا ي˘ف ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ه˘˘سشي˘˘ع˘˘ت
ةروث وأا ةبه وا كارح نم ةريخأ’ا
م˘ه˘سضع˘ب˘ل و˘ل˘ح˘ي ا˘م˘ك ة˘ي˘ب˘˘ع˘˘سش
و داسسف˘لا د˘سض ةرو˘ث ،ا˘ه˘ت˘ي˘م˘سست
عوبسسأ’ا اذه تطغف ،نيدسسفملا

ن˘ع ة˘ي˘م˘هأا ل˘ق˘ي ’ ثد˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع
د˘ها˘ج˘م˘لا ل˘ي˘حر و˘˘هو ،كار˘˘ح˘˘لا
رهاطلا يرئازجلا يسسا˘مو˘ل˘ب˘يد˘لا
.هللا همحر ،دياق
ربخ اهب لق˘ن ي˘ت˘لا ة˘ق˘ير˘ط˘لا ا˘مأا

ة˘˘فا˘˘ح˘˘سصلا ه˘˘ت˘˘لواد˘˘ت و ه˘˘تا˘˘˘فو
ةدود˘ع˘م ر˘ط˘سسأا ي˘ف ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ي˘نر˘كذ د˘ق˘˘ف ،ءا˘˘ي˘˘ح˘˘ت˘˘سسا ى˘˘ل˘˘ع
تلاز’و تجلاع يتلا ةقيرطلاب
ءا˘˘ب˘˘نأ’ا ة˘˘˘لا˘˘˘كو ا˘˘˘ه˘˘˘ب ج˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘ت
ن˘م د˘يد˘ع˘لا تو˘˘م ،ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

،رئازجلا يف ريخلاو ءاطعلا زومر
ةيواز يف رطسسأا ةعسضب رسشنتف
تانÓعإ’ا تاحفسص نم ةروجهم
يتوأا  نم ’ا اهاري داكي ’ ةماعلا

تاح˘ف˘سص «ي˘ل˘ف˘ي» ،بو˘يأا ر˘ب˘سص
ةلمج ةلمج و ةملك ةملك دئارجلا

!! .. ارطسس ارطسسو
عو˘ب˘سسأ’ا اذ˘ه ع˘˘قو يذ˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ف
يف لحري دهاجم ركفم ،اديدحت

ن˘م ى˘ت˘ح ،ثار˘˘ت˘˘كا نود تم˘˘سص
نم تات˘ق˘ت تنا˘ك ي˘ت˘لا د˘ئار˘ج˘لا
و ةرو˘ث˘لا د˘ها˘ج˘م و˘هو ؟؟ ه˘م˘ل˘˘ق
بتا˘˘كلا و م˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘˘لا سسرد˘˘˘م˘˘˘لا
..هبنلا يسسامولب˘يد˘لاو م˘جر˘ت˘م˘لا
هافاو دقو ،تمسص يف لحر معن
9 ءاثÓ˘ث˘لا مو˘ي مو˘ت˘ح˘م˘لا ل˘ج’ا

نيعسستلا زهان  رمع نع ،ةيليوج
˘˘˘مو˘˘˘ي بار˘˘˘ت˘˘˘لا يروو  ،ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘سس
ةبقلاب رمع نب ةربقمب ءاعبرأ’ا
همحر ،ةيرئازج˘لا ة˘م˘سصا˘ع˘لا ي˘ف
هللا
هب يقتلا مل انأاو ،مÓكلا اذه لوقأا
ة˘ياد˘ب ي˘˘ف تادود˘˘ع˘˘م تار˘˘م ’أا
،تانينامثلا ةياهنو تا˘ن˘ي˘ع˘سست˘لا

هئاقلب ىتح فورسضلا حمسست ملو
تاود˘ن˘ل ي˘تأا˘ي ا˘˘م˘˘ل ا˘˘بوروأا ي˘˘ف
ام لج ىلع علطم ينكل ،ةيلاجلا

ر˘ب˘ت˘ع˘ي ذإا .. د˘م˘ح˘لا ه˘ل˘لو ه˘ب˘ت˘˘ك
و يليج ءانبأ’ ةبسسنلاب موحرملا

لاسضنلا ةدمعأا نم ،انم ربكأا نم
ذ˘ن˘م ه˘حÓ˘سس و ه˘م˘ل˘ق˘ب يرو˘˘ث˘˘لا
نم وهف ،ةكرابملا ةروثلا ةيادب

لامعلل ما˘ع˘لا دا˘ح˘ت’ا ي˘سسسسؤو˘م
عم6591 ةنسس يف نييرئازجلا
مهنم ، ىلوأ’ا ةبيطلا ةبكوكلا
،د˘يا˘ق دو˘لو˘م خرؤو˘م˘لا ه˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘سش
،ر˘˘˘يد˘˘˘يإا تا˘˘˘سسي˘˘˘ع د˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘سشلاو
و نا˘˘˘سضمر نا˘˘˘ب˘˘˘ع د˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘˘سشلاو
،ةد˘˘خ ن˘˘ب ف˘˘سسو˘˘ي ن˘˘ب سسي˘˘ئر˘˘لا

ىلإا اركبم مسضنا ،ريثك مهريغو
ةكرحو يرئازجلا بعسشلا بزح
،ةيطارقميدلا تايرحلل راسصتن’ا

نا˘بإا ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘ه˘ب˘ج˘ب ق˘ح˘ت˘˘لاو
،ة˘كرا˘ب˘م˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘سسم˘˘لا ةرو˘˘ث˘˘لا

جرفي ملو تاونسس تسس نجسسو
˘ما˘ع لÓ˘ق˘˘ت˘˘سس’ا د˘˘ع˘˘ب ’أا ه˘˘ن˘˘ع
2691.
ي˘سس د˘ها˘ج˘م˘لا وأا  د˘يا˘ق ر˘ها˘ط˘لا

نا˘بإا ى˘م˘سسي ا˘م˘ك ن˘مو˘م˘لا د˘ب˘˘ع
9291  ماع ديلاوم نم ،ةروثلا
بسصاغلا لتحملا فرط نم نجسس
م˘لو ة˘ل˘˘ما˘˘ك تاو˘˘ن˘˘سس تسس ةد˘˘م
لÓقتسس’ا ماع ىتح هنع جرفي
قيقسشلا وهو ،6591 يام ذنم يأا
د˘يا˘ق دو˘لو˘م خرؤو˘م˘ل˘ل ر˘˘غ˘˘سصأ’ا
ا˘˘˘˘˘˘˘سضيأا و˘˘˘˘˘˘˘˘هو (0891‐6191)
) ديا˘ق ة˘كي˘ل˘م ةد˘ي˘ه˘سشلا ق˘ي˘ق˘سش
ة˘˘فور˘˘ع˘˘م˘˘˘لا (9591 ‐3391
ةلماح تتامو يرو˘ث˘لا ا˘ه˘لا˘سضن˘ب
بسصت˘˘˘غ˘˘˘م˘˘˘˘لا د˘˘˘˘سض حÓ˘˘˘˘سسل˘˘˘˘ل
اهيل˘ع تي˘م˘سس ي˘ت˘لاو ي˘سسنر˘ف˘لا
ندم يف عراوسش لÓقتسس’ا دعب

تا˘سسسسؤو˘م و ةد˘˘يد˘˘ع ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج
.ةيوبرت
يسس) وا دياق ر˘ها˘ط˘لا ل˘سضا˘ن˘م˘لا

ةر˘سسا ي˘ف أا˘˘سشن (ن˘˘مو˘˘م˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
نم ةظفاح˘م ة˘ي˘غ˘يزا˘مأا ة˘م˘ل˘سسم
تازنق ةرئادب «سشاق˘ن˘م˘ي˘ت» ة˘ير˘ق
قر˘˘سشلا ي˘˘ف ف˘˘ي˘˘ط˘˘˘سس ة˘˘˘ي’و˘˘˘ب
ة˘ه˘جاو˘م ى˘ل˘ع بسشو ير˘ئاز˘ج˘لا
ةموعن ذ˘ن˘م ن˘ي˘م˘لا˘ظ˘لا و م˘ل˘ظ˘لا
حافكلا ةرسصانم راتخا و هرافظا
لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘سسا ل˘˘جا ن˘˘م ح˘˘ل˘˘˘سسم˘˘˘لا
ي˘˘ف ه˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت أاد˘˘بو .ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا
‐ةيسسنرفلا  سسرادملا و بيتاتكلا
ةنيطنسسق نم لك يف ةيمÓسسإ’ا

يف اًسسردم لمع مث ،ةمسصاعلا و
ر˘كسسع˘م ة˘ي’و˘ب ف˘ي˘ن˘غ˘ت ة˘يد˘ل˘ب
ل˘حر م˘˘ث ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بر˘˘غ˘˘لا˘˘ب
˘ما˘ع ه˘لا˘ق˘ت˘عا ل˘ي˘ب˘ق ة˘م˘سصا˘ع˘ل˘ل
˘ما˘ع لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘سس’ا رو˘˘فو .6591
ل˘م˘ع˘لا و م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل˘ل دا˘ع2691
ذإا ،ةد˘حاو ة˘˘ن˘˘سس ةد˘˘م ي˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا
،ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘غ˘ل˘ل ا˘سسرد˘م بد˘ت˘˘نأا
ة˘يو˘نا˘ث˘ب ذا˘ت˘سسأا بسصن˘م ل˘غ˘˘سشف
ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ي˘ل˘عو˘ب ن˘˘ب ة˘˘ب˘˘ي˘˘سسح
،ه˘سسف˘ن تقو˘لا ي˘فو ،ة˘م˘سصا˘ع˘˘لا

ماعلا نيمأ’ا بسصنم لغسشي ناك
ريتر˘كسسلاو ،ن˘ي˘م˘ل˘ع˘م˘لا دا˘ح˘ت’
لامعل˘ل ما˘ع˘لا دا˘ح˘تÓ˘ل ي˘ن˘طو˘لا
.هيجوتلاب فلكم ،نييرئازجلا

لمعلا راتخا ،3691 ماع يفو
ار˘ي˘ف˘سس ح˘ب˘سصاو ي˘سسا˘مو˘˘ل˘˘بد˘˘لا
نادلبلا نم ديد˘ع˘لا ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل
بسصان˘م ل˘غ˘سش ا˘م˘ك ،ة˘ي˘ق˘ير˘فأ’ا

ةرازو˘ب ة˘فا˘ق˘ث˘لاو مÓ˘عإ’ا ر˘يد˘م
نوؤوسشلا ريدمو ةفاقثلاو مÓعإ’ا
ةرازو˘ب ة˘ي˘ل˘سصن˘ق˘لاو ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘˘لا
اركبم دعاقت نأا ىلإا .ةيجراخلا

م˘لو ي˘سسا˘مو˘ل˘ب˘يد˘لا ل˘م˘ع˘لا ن˘ع
ةباتكلاو هملقب داهجلا  نع دعقي
لمعلا رامغ سضاخ لب  رسشنلا و
ماع ةيددعتلا دهع يف يسسايسسلا

ءا˘˘˘˘سضعأ’ا د˘˘˘˘حأا نا˘˘˘˘ك و ،9891
ةمأ’ا بزح ةكرحل ن˘ي˘سسسسؤو˘م˘لا
ةدخ نب فسسوي نب سسيئرلا ةدايقب
لاثمأا امهنارقأا سضعب ةيوسضعو
و ناويك نمحر˘لا د˘ب˘ع مو˘حر˘م˘لا
نيسسحو نداد˘حإا ر˘ي˘هز مو˘حر˘م˘لا
ه˘ل˘لا م˘ه˘م˘حر ،م˘هر˘ي˘غ و لو˘˘ح˘˘ل

.اعيمج
˘موؤو˘سشم˘لا بÓ˘ق˘ن’ا ر˘˘بد ا˘˘م˘˘لو
ة˘ياد˘ب ي˘ف بع˘سشلا را˘ي˘ت˘خا ى˘ل˘ع
ل˘˘م˘˘ع˘˘لا د˘˘م˘˘جو تا˘˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘سست˘˘˘لا
نجسسو يو˘ع˘م˘ج˘لا و ي˘سسا˘ي˘سسلا

لتقو درسش نم درسش و نجسس نم
يذلا  ةمأ’ا بزح لح   .. لتق نم
يقا˘ب˘ك ‐ ه˘ير˘ظ˘ن˘م د˘حأا و˘ه نا˘ك
، ‐ ةينطولا ةيطسسولا بازحأ’ا
ةباتكللو يركفلا لمعلل غرفتف
ن˘ع و˘بر˘ي ا˘م ف˘لأا˘ف  ة˘م˘جر˘ت˘لا و
و ةيبرعلا نيتغللاب اباتك نيثÓثلا
اسسنرف يف اهسضعب رسشن ةيسسنرفلا

امك ،رئازجلا يف رخ’ا اهسضعب و
و ت’اقملا نم Óئاه امك رسشن
ديدعلا يف ةيمÓسسإ’ا تاسساردلا

ةيلحملا تÓجملاو فحسصلا نم
ناك ا˘م˘ك ..ن˘ي˘ت˘غ˘ل˘لا˘ب ة˘ي˘لود˘لاو
Ó˘ق˘ن˘ت˘م د˘يا˘ق ر˘ها˘ط˘˘لا ذا˘˘ت˘˘سسأ’ا
و ل˘˘خاد˘˘لا ي˘˘ف تار˘˘سضا˘˘ح˘˘م˘˘ل˘˘ل
ةيفاقثلا تاسسسسؤوملا يف ،جراخلا

و هب˘ت˘كب ف˘ير˘ع˘ت˘ل˘ل ة˘يو˘بر˘ت˘لا و
ةيسسنرف˘لا˘ب ة˘ير˘كف˘لا ه˘تا˘جو˘ت˘ن˘م
م˘ج˘ع˘م» ه˘با˘ت˘˘ك ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ،ة˘˘سصا˘˘خ
با˘˘ت˘˘كو ، «ل˘˘سصف˘˘م˘˘لا مÓ˘˘سسإ’ا
«مÓسسإ’ا يف ةسسايسسلاو نيدلا»
ر˘كف˘لا ي˘ف ر˘ي˘كف˘˘ت˘˘لا» با˘˘ت˘˘ك و
.اهريغو  «يمÓسسإ’ا

تا˘ف˘لؤو˘مو تا˘م˘˘جر˘˘ت ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘تو
ةدم˘عأا ن˘م ةد˘حاو  د˘يا˘ق ر˘ها˘ط˘لا
نيسسرادلل طسسولا ن˘يد˘لا ة˘فا˘ق˘ث
مÓ˘سسإ’ا ي˘ق˘ن˘ت˘ع˘مو بر˘غ˘لا ي˘ف
نيثحابلا سضعب هفسصو ذإا ،ددجلا
با˘ت˘كلا ع˘م˘لأا ن˘م  ه˘نأا ،ه˘˘لو˘˘ق˘˘ب
ملاعلا يف ةغللا يجودزم برعلا
ه˘˘ثو˘˘ح˘˘ب ة˘˘لا˘˘سصأا˘˘ب ،ي˘˘مÓ˘˘˘سسإ’ا

امم  .«اهتاسسارد قمعو ،اهتدجو
ةودن ةبسسانمب باتكلا دحأا لعج
سسلجملا » هل ا˘ه˘م˘ظ˘ن ة˘ي˘م˘ير˘كت
«رئازجلا ي˘ف ى˘ل˘عأ’ا ي˘مÓ˘سسإ’ا
تح˘تو ،1102 يا˘م92 خيرات˘ب

ذإا ،«عراب لجر تامسصب» : ناونع
نأا ، مو˘حر˘م˘لا ن˘˘ع لو˘˘ق˘˘ي بت˘˘ك
م˘جر˘ت˘مو بتا˘ك» :د˘يا˘ق ر˘˘ها˘˘ط˘˘لا

،ةين˘طو˘لا ا˘يا˘سضق˘لا ي˘ف ط˘سشا˘نو
يباقنو ،رسضاحم سسّردم ذاتسسأاو
ا˘مزا˘ج ا˘ب˘ج˘ع˘ت˘م ،«.. و ، د˘ها˘ج˘˘م
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ،كا˘ن˘ه ل˘ب » ه˘لو˘˘ق˘˘ب
سسأار عسصرت ةعسصان˘لا تا˘ع˘ب˘ق˘لا

نأا كسش ’.. ؟؟هدرفمل لجر اذه
تا˘ف˘سص م˘هأا د˘حأا و˘ه ع˘سضاو˘˘ت˘˘لا
.«دياق رهاطلا دها˘ج˘م˘لا ر˘ي˘ف˘سسلا

نمؤوملا ريفسسلا نإا »: رخآا لاقو
اموي نكي مل ،دياق رهاطلا عرولا

نوسضكري نيذلا كئلوأا نم ادحاو
.فرسشلا بتارمو يسساركلا ءارو
ةيلاسضنلا هتريسسم لوط لظ لب
ءاوزناو  ،رونلا ىلع لظلا لسضفي
Óعف ،روهظلا دجم ىلع ةيرسسلا
ناعجسشلا لاطبأ’ا ةئف  نم هنإا
ط˘ق˘ف سسي˘ل م˘ه˘ب ر˘خ˘ت˘ف˘ي ن˘˘يذ˘˘لا
يتلا  بوعسشلا لب رئازجلا بعسش
امل !! ..» ررحتلا لجأا نم تلسضان

و هيجوت يف اببسس ناك دق و ’
ثلاثلا ملاعلا نم ءامعز داسشرإا
ةي˘ع˘قاو˘لا ة˘ي˘ط˘سسو˘لا ه˘ت˘سسا˘ي˘سسب
ه˘ت˘م˘ه˘م˘ب مو˘ق˘ي و˘هو ،ة˘م˘ي˘كح˘لا
يف هدلب ريفسسك  ةيسسامولبيدلا
و دسشرأا دق و ،ةيقيرف’ا لودلا
لا˘˘˘ث˘˘˘مأا ر˘˘˘ث˘˘˘ك ت’ا˘˘˘˘جر ح˘˘˘˘سصن
نم لك نييروط˘سسأ’ا ن˘ي˘يرو˘ث˘لا
د˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا «سسكإا م˘˘˘˘لو˘˘˘˘كلا˘˘˘˘˘م»
نم لسضانملاو ملسسم يكيرمأ’ا
يسشتلا» و .ءادوسسلا ةيموقلا لجأا

ل˘سضا˘ن˘م˘لا بي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ،«ارا˘˘ف˘˘ي˘˘ج
دئاقلاو تاباسصعلا برح ميعزو
. يركسسعلا
دعب «سسكإا  ملوكلام» فرتعا ذإا
يف ،ريفسسلانيب و هنيب يرسس ءاقل
لÓخ ،اناغب ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ةرا˘ف˘سسلا

كرويوين يف يف˘ح˘سصلا هر˘م˘تؤو˘م
هم˘ه˘ل˘ُم˘ب اد˘ي˘سشم ،4691 ما˘˘˘ع
ةحيسصنب هباجعإا ايدبم ،ميظعلا

رئازجلا ريفسس «هل اهادسسأا ةميكح
نإا » لاق ذإا ،اناغ يف دياق رهاطلا
ين˘ل˘ع˘ج يذ˘لا و˘ه ،د˘يا˘ق ر˘ها˘ط˘لا
عار˘سصلا دا˘ع˘بأا ي˘˘ف ي˘˘يأار ر˘˘ي˘˘غأا
..دو˘سس و سضي˘ب ن˘ي˘˘ب ي˘˘كير˘˘مأ’ا
بز˘ح ن˘˘يو˘˘كت˘˘ب يا˘˘يإا ا˘˘ح˘˘سصا˘˘ن
تامو˘ق˘م˘لا˘ب ا˘ع˘ب˘سشت˘م ي˘سسا˘ي˘سس
و دو˘سسلا ف˘˘سصن˘˘ي ،ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘سسإ’ا
سسيلو  ،«ءاوسس دح ىلع سضيبلا

ةيقرعلا ةيرسصنعلا باسسح ىلع
يف ةيكيرمأ’ا ةينهذلا يف دئاسسلا
ةودن يف ايقتلأا املو .تقولا كلذ
، ةرهاقلا يف يبرعلا ملاعلا لود
رهاطلا ريفسسلل سسكإا موكلم لاق
تعبتا » :هل˘سضف˘ب ا˘فر˘ت˘ع˘م ،د˘يا˘ق
«.كتحيسصن

حئاسصنب ىرخأا ةهج نم لمع امك
مكÓملا ، د˘يا˘ق ر˘ها˘ط˘لا ر˘ي˘ف˘سسلا
،يÓ˘ك ي˘ل˘ع د˘م˘ح˘م ةرو˘ط˘سسأ’ا
» هلوقب وهزي و رتخبتي ناك يذلا
ر˘ي˘ف˘سسلا هد˘سشرأا˘˘ف ، «كل˘˘م˘˘لا ا˘˘نأا
سضعب لا˘م˘ع˘ت˘سسا مد˘ع˘ب م˘ي˘كح˘لا

ل˘ط˘ب˘لا ه˘ل عا˘سصنا˘ف ،ر˘ب˘ع˘لا هذ˘ه
ه˘ح˘˘ئا˘˘سصن˘˘ب ل˘˘م˘˘ع و قÓ˘˘م˘˘ع˘˘لا
.ةيناسسنإ’ا ةيمÓسسإ’ا

رهاطلا ريفسسلل عقو يسشلا سسفن
يرو˘ط˘سسأ’ا م˘ي˘عز˘˘لا  ع˘˘م د˘˘يا˘˘ق
امل ،(اناغ) اركأا يف ارافيغ يسشت

ىلإا هقيرط يف ريخأ’ا اذه ناك
أاد˘ب˘ي˘سس ه˘نأا اد˘ق˘ت˘˘ع˘˘م و˘˘غ˘˘نو˘˘كلا
نم ايقيرفإا يف تاروثلا ةلوهسسب
˘مو˘حر˘م˘لا ه˘˘ح˘˘سصن .د˘˘ل˘˘ب˘˘لا كلذ
لمعلا اذه » هلوقب دياق رهاطلا

، يلاحلا عقاولا يف اًنكمم ريغ
ىلع قوفتم يلبقلا روعسشلا نأ’
ينطولا ىت˘حو ي˘ن˘يد˘لا رو˘ع˘سشلا
ةيقيرف’ا لودلا نم ديدعلا يف
Óئاق .«لÓقتسس’اب دهعلا ةثيدح
ءايسشأ’ا نم ريثكلا نأا دقتعأا» هل
جورخ دعب ،ايقيرفأا يف تريغت دق
اهدعب و ءاقللا اذه دعب ،«اسسنرف
لاقف ، نÓجرلا ىقتلا تاونسسب
رهاط˘لا ر˘ي˘ف˘سسل˘ل ارا˘ف˘ي˘غ ‐ي˘سشت
حئاسصنلا ىلع هايإا اركاسش ،دياق
ةداعسس اي ،قح ىلع تنأا ،ةنيمثلا
 :ريفسسلا

« suoV = ! thgir era uoY
! nosiar zeva»  
يتلا سصسصقلا نم ديدعلا كانهو
و ةيسسايسسلا لجرلا ةكنح نيبت
يف اهل دوعن˘سس ،ة˘ي˘سسا˘مو˘ل˘ب˘يد˘لا

.هللا لوحب ،رخآا ماقم
يف دياق رهاطلا ركفملا ماق امك
تازاجنإ’ا ديدعب ه˘تا˘ي˘ح ةر˘ي˘سسم
ناك ثيح ،ةيو˘بر˘ت˘لا و ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا

˘مّد˘ق ا˘فور˘ع˘م ا˘ي˘نو˘يز˘ف˘ل˘ت ا˘ه˘جو
ثيداحأ’ا نم تائملا لب تارسشع
و ة˘ي˘بر˘ع˘لا˘ب ةز˘ف˘ل˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ن˘يّد˘˘لا
ا˘كرا˘سشم نا˘ك ا˘م˘ك ، ة˘ي˘سسنر˘ف˘˘لا
فلتخم يف رارمتسساب  و Óعاف
تا˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘م˘˘لاو تار˘˘سضا˘˘ح˘˘م˘˘لا
ةينيّدلا تارمتؤوملاو  ةيمÓسسإ’ا
هجراخو نطولا لخاد
لقعو اذهك ملق ليحرب مويلا و
ةيمÓسس’ا ةبتكملا نوكت ،اذهك
جودزم Óيلج املاع اقح تدقف دق
و بهاو˘˘م˘˘لا دد˘˘ع˘˘ت˘˘م و ،ة˘˘غ˘˘ل˘˘˘لا
.. براجتلا
لا˘ي˘جأ’ا م˘ل˘ع˘م ا˘ي كي˘ل˘ع مÓ˘سسف
دعاولا ملقلا بحاسص اي ، لاسضنلا
ي˘˘ف كي˘˘˘ل˘˘˘ع مÓ˘˘˘سس ،..لا˘˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘لا
ن˘˘سسحو ن˘˘ي˘˘قد˘˘سصلاو ءاد˘˘ه˘˘سشلا
يف كيلع مÓسسو ...اقيفر كئلوأا
كيلع مÓسسو ،نيرخآ’او نيلوأ’ا
مÓسسو ،نيلماعلا ني˘ن˘مؤو˘م˘لا ي˘ف
،ن˘ي˘ي˘نا˘بر˘لا ةا˘˘عد˘˘لا ي˘˘ف كي˘˘ل˘˘ع
.نيدلا موي ىلإا كيلع مÓسسو

امم هل˘لا د˘ن˘ع كر˘خذ كل ا˘ئ˘ي˘ن˘ه
تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘قا˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘م كاد˘˘˘˘ي تمد˘˘˘˘˘ق

تنك نميف كل ءازعو ،تاحلاسص
ءاقل ىلإاو ..مهيسساوت و مهملعت
تاوا˘م˘سسلا ا˘ه˘˘سضر˘˘ع ة˘˘ن˘˘ج ي˘˘ف
رخآا و .. نيقتملل تدعأا سضرأ’او
بر ه˘˘˘ل˘˘˘ل د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا نأا ا˘˘˘ناو˘˘˘عد
’و نيقتملل ةبقاع˘لاو ن˘ي˘م˘لا˘ع˘لا

انإا ﴿و ،نيملاظلا ىلع ’إا ناودع
قدسصو  ﴾نوعجار هيلإا انإا و هلل
نيذلا ﴿ :لئاقلا ىتوملا ييحم
،ن˘ي˘ب˘ي˘˘ط ة˘˘كئÓ˘˘م˘˘لا م˘˘ها˘˘فو˘˘ت˘˘ت
او˘ل˘خدا م˘كي˘ل˘ع مÓ˘سس نو˘˘لو˘˘ق˘˘ي
.﴾نوملعت متنك امب ةنجلا

مÓسسلاب ةسصاــــــــخ ةلسسارم

! ..  تمسص يف لحري و

ةدأق دضشرم ،هملق و هحÓضسب دهأجملا بتأكلا ريفضسلا ،ديأق رهأطلا
 ارأفيق يضشتلا و سسكإا موكلأم لأثمأا ،ثلأثلا ملأعلا يف ررحتلا
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فرأطلا يف أطأطبلا ةعارزل ةضصضصخملا ةحأضسملا يف ةدأيز
ةسصسصخملا ةحاسسملا يف ةدايز ليجسست مت نع،صسمأا لوأا ،فراطلا ةيلوب ةيحÓفلا حلاسصملا ريدم نلعأا

لباقم اراتكه763 ىلإا تزفق ثيح ،9102‐8102 يحÓفلا مسسوملا مسسرب ،ةيلولا ربع اطاطبلا ةعارزل
.يسضاملا مسسوملا تاراتكه013

ىلوألا اهتلحرم يف تايدلب7 تسسم ةيلمعلا

لحنلا ةيبرتل ةدحو063 عيزوت
طاوغألأب نيحÓفلا ىلع

ةدحو63 هعومجم ام عزو
نم ددع ىلع لحنلا ةيبرتل
ة˘ي’و تا˘يد˘ل˘ب˘ب ن˘ي˘حÓ˘ف˘˘لا
،هنع تنلعأا بسسح ،طاوغأ’ا
.ةي’ولا حلاسصم ،سسمأا لوأا

تاد˘˘حو˘˘لا هذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م˘˘˘ت˘˘˘تو
ج˘ما˘نر˘ب ن˘˘م˘˘سض ة˘˘جرد˘˘م˘˘لا
م˘عد˘ل ي˘ن˘طو˘لا قود˘˘ن˘˘سصلا

ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا را˘˘˘غ˘˘˘سص
ةدوز˘م ،ةءو˘ل˘م˘˘م ق˘˘يدا˘˘ن˘˘سص
ثي˘ح ،تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘˘لا ة˘˘فا˘˘كب
ةر˘˘˘سشع ةد˘˘˘حو ل˘˘˘˘ك م˘˘˘˘سضت

ةيل˘م˘ع˘لا تسسمو.قيدانسص
01) فولخم يديسس ،تايدلب
دعسس يدي˘سس ة˘ت˘ل˘ق (تاد˘حو
عزوت اميف ،(5) ةيفاسسعلا (8)
ن˘ي˘ع تا˘يد˘ل˘ب ن˘ي˘ب ي˘قا˘ب˘˘لا

قن˘خ˘لاو ة˘نور˘جا˘تو ي˘سضا˘م
نيعو ءاسضيبلا يتيدلب اذكو
.يلع يديسس
لسصاوت˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘مو
ةروكذملا تاد˘حو˘لا ع˘يزو˘ت

ة˘˘فا˘˘كب ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع

ق˘فوو ا˘ي˘ج˘يرد˘ت تا˘يد˘ل˘ب˘˘لا
نأا ا˘م˘ل˘ع ،ر˘ط˘˘سسم ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب

ىلع مت نيديفتسسملا طبسض
تاباغلا تاعطاق˘م ىو˘ت˘سسم
.ةي’ولا رئاودب ةرسشتنملا

م˘˘ي˘˘عد˘˘ت ع˘˘˘م ةازاو˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘بو
تعزو ،ل˘ح˘ن˘لا˘ب ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا

ى˘˘ل˘˘ع ز˘˘عا˘˘م˘˘لا ن˘˘م سسوؤور
ة˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ت ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘غار˘˘˘لا
اذه عيجسشت ةيغب ،يسشاوملا
ظافحللو ةهج نم طاسشنلا

نم ةيناو˘ي˘ح˘لا ةرو˘ث˘لا ى˘ل˘ع
.ةيناث ةهج
طاوغأ’ا ةي’و نإاف ،ةراسشإÓل

ةيمنتلا لا˘ج˘م ي˘فو تي˘ظ˘ح
تاو˘˘ن˘˘سسلا ي˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ير˘˘˘لا
تا˘ط˘ط˘خ˘م ةد˘ع˘ب ،ةر˘ي˘˘خأ’ا
ريفوت ي˘ف سسا˘سسأ’ا˘ب تل˘ج˘ت
ةيفيرلاو ةيحÓفلا ءا˘بر˘ه˘كلا

ن˘ي˘سسح˘تو كلا˘سسم˘لا ح˘ت˘˘فو
ن˘˘ي˘˘ن˘˘طا˘˘ق˘˘لا ةا˘˘ي˘˘ح فور˘˘ظ
.ةيئانلا قطانملاب

ب.رسصان

نطولا جراخ نم ةيحايسس ادوفو لبقتسست نأا ررقملا نم

ةعبطلا يف كرأضشم0002 نم ديزأا
ةلڤروب ةيفيضصلا ةيرقلل ةثلأثلا

0022 نع لقي ’ ام كراسشي
ةيرقلل ةثلاثلا ةعبطلا يف لفط
اهتيلاعف تقلطنا يتلا ةيفيسصلا

ةدئافل يراج˘لا ر˘ه˘سشلا ع˘ل˘ط˘م
ديازت لجسس دقو .ةلقرو لافطأا
هذه يف نيكراسشملا ددع يف
ةيقيسسنت سسيئر بسسح ،ةعبطلا

ديمحلا دبع رسصقلا تايعمج
ىلوأ’ا ةجردلاب دوعي ،يقورز
تاطاسشن هتققح يذلا حاجنلل
،ةقباسسلا تاعبطلا لÓخ ةيرقلا

ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘لا نأا ى˘˘˘لإا ار˘˘˘ي˘˘˘سشم
ذيمÓتلا فده˘ت˘سست ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا
7 نيب مهرامعأا حوارتت نيذلا
مل نيذلا ةسصاخ ،ةنسس71 ىلإا
يف ل˘ق˘ن˘ت˘لا ة˘سصر˘ف˘ب او˘ظ˘ح˘ي
ءاسضقل ،ةيفيسصلا تا˘م˘ي˘خ˘م˘لا
ند˘م˘˘لا ىد˘˘حإا ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ط˘˘ع˘˘لا
82 ةجمرب مت دقو .ةيلحاسسلا

،انوكم051 ا˘هر˘طؤو˘ي ة˘سشرو
ي˘ف ن˘ي˘˘ط˘˘سشا˘˘ن م˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م
نيمل˘ع˘مو ة˘ي˘ل˘ح˘م تا˘ي˘ع˘م˘ج
.نييعماج ةبلطو نيدعاقتم
ةمظنملا تاسشرولا نيب نمو
نيوكت˘لا ز˘كر˘م ن˘م ل˘ك ر˘ب˘ع
«رداقلا دب˘ع ل˘ي˘ل˘خ» ي˘ن˘ه˘م˘لا

ةعبار» ةي˘ئاد˘ت˘ب’ا ة˘سسرد˘م˘لاو
يتلا ،ميهاربإا ين˘ب˘ب «ة˘يواد˘ع˘لا
هذ˘˘ه ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘˘م ن˘˘˘سضت˘˘˘ح˘˘˘ت
ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘لا تاءا˘˘˘سضف˘˘˘لا

،ة˘ي˘سضا˘ير˘لاو ة˘˘ي˘˘ه˘˘ي˘˘فر˘˘ت˘˘لاو
˘مÓ˘عإ’او تا˘˘غ˘˘ل˘˘لا تا˘˘سشرو
ي˘˘ن˘˘هذ˘˘لا با˘˘سسح˘˘˘لاو ي˘˘˘لآ’ا
مولعلا طيسسبتو «نويروسسلا»
نو˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘لا ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإ’ا˘˘˘ب
ن˘˘فو دا˘˘سشنإ’او ة˘˘ي˘˘حر˘˘سسم˘˘لا
.ةعلاطملاو مسسرلاو ةباطخلا

تاسشرو اسضيأا تسصسصخ امك
ةيديلقتلا ة˘عا˘ن˘سصلاو فر˘ح˘ل˘ل
تايولحلاو خبطلاو ج˘ي˘سسن˘لاو
ة˘˘طا˘˘ي˘˘خ˘˘لاو ة˘˘لÓ˘˘˘سسلا ن˘˘˘فو
ن˘˘فو ة˘˘˘قÓ˘˘˘ح˘˘˘لاو زر˘˘˘ط˘˘˘لاو
ىلع نومئاقلا زكرو .روكيدلا

يف ةيسضا˘ير تا˘سشرو م˘ي˘ظ˘ن˘ت
ةركلاو مانتيف وفو وديكيÓلا
نآارقلا ميلعتل ةسشروو ةعيرسسلا

ي˘˘˘ف ة˘˘˘سشروو د˘˘˘يو˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
.ةيلوأ’ا تافاعسسإ’ا

تاسشرولا هذه اسضيأا للختتسسو
ة˘ي˘حا˘ي˘سسو ة˘ي˘ناد˘ي˘م تا˘جر˘˘خ
نم ،ةلقرو رسصقل ةيعÓطتسسا
ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ل˘ع عÓ˘ط’ا ل˘جأا

،ي˘ل˘ح˘م˘لا ثار˘ت˘˘لا تا˘˘نو˘˘كم
حور ز˘˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ل ه˘˘˘ت˘˘˘˘سساردو
هب كسسمتلاو هيلع ةظفاحملا
.ةينابسشلا ةئفلا طسساوأا يف
ل˘˘˘ككو را˘˘˘طإ’ا سسف˘˘˘ن ي˘˘˘فو
ادوفو ،ةيرقلا لبقتسستسس ةعبط
ىلع نطولا جراخ نم ةيحايسس
ايكرتو سسنوتو برغملا رارغ
52 ةياغ يلإا ةيليوج02 ةيادب
مهتق˘فار˘مو ،ر˘ه˘سشلا سسف˘ن ن˘م
ة˘˘˘ي˘˘˘˘حا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس ت’و˘˘˘˘ج ي˘˘˘˘ف
ىلع فر˘ع˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘فا˘سشكت˘سساو
يدا˘م˘لا ي˘فا˘ق˘ث˘˘لا ثورو˘˘م˘˘لا

.ةي’ولل يدامÓلاو
تاذ ةردا˘ب˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه فد˘˘ه˘˘تو
ءاوتحا ىلإا ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ع˘با˘ط
ة˘˘ل˘˘ط˘˘ع˘˘لا لÓ˘˘خ ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا
رطاخم نم مهتيامحو ةيفيسصلا
،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘عا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ج’ا تا˘˘˘˘فآ’ا

ريفوتو فنعلاو تارد˘خ˘م˘لا˘ك
ملعتل ،يملع يهيفرت ليدب مهل
ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ةد˘ي˘ف˘م ج˘مار˘ب
يد˘سسج˘˘لا طا˘˘سشن˘˘لا سسير˘˘كت
بهاوملا فاسشت˘كاو ي˘ن˘هذ˘لاو
تارد˘ق˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘تو ة˘˘با˘˘سشلا

.مهيدل تاراهملاو
ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘لا هذ˘˘˘ه تم˘˘˘ظ˘˘˘نو
ةيع˘م˘ج فر˘ط ن˘م ،ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا
فارسشإا تحت ،«ريخلن نليلدإا»
قيتعلا رسصقلا ةيعمج ةيقيسسنت
ل˘سصاو˘˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو ،ة˘˘ل˘˘قرو˘˘ب
نم نماثلا ةياغ ىلإا اهتيلاعف
.لبقملا توأا

يرسصان Ëرك

ن˘ب ن˘يد˘˘لا لا˘˘م˘˘ك ح˘˘سضوأاو
763 لسصأا نم هنأا ،ريغسصلا

ةعارزل ةسصسصخملا اراتكه
نع لقي ’ ام نإاف ،اطاطبلا

جاتنإ’ ةهجوم اراتكه242
ـب ةدايز نأا ىلإا اتف’ ،روذبلا

اهل˘ي˘ج˘سست م˘ت ،ارا˘ت˘كه07
مسسوملاب ةنراقم ةنسسلا هذه
.(اراتكه271) يسضاملا

نأا ى˘لإا ،ثد˘ح˘ت˘م˘˘لا را˘˘سشأاو
131ـب ردقي اطاطبلا جاتنإا
01116 اه˘ن˘م ،را˘ط˘ن˘ق ف˘لأا

.روذبلا جاتنإ’ ةسصسصخم
نأا ة˘ي˘م˘كلا هذ˘ه نأا˘سش ن˘˘مو
ة˘ي’و ن˘يو˘˘م˘˘ت ن˘˘م ن˘˘كم˘˘ت
ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإ’ا˘˘˘ب ،يداو˘˘˘لا

.ةرواجم ىرخأا تاي’و
84 نأاب ،ردسصملا تاذ دافأاو

،اطاط˘ب˘لا روذ˘ب ن˘م ارا˘ت˘كه
راطمأ’ا ببسسب تررسضت دق

ىلع تطقاسست يتلا ةريزغلا
مت يتلاو ،فرا˘ط˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م

لÓخ كÓهتسسÓل اه˘ل˘يو˘ح˘ت
.ةيلاحلا ةلمحلا

حوبحب كلاŸا دبع ^

تاجايتحلا ووذ فيظوت ةبسسن عفر
ةئاملاب5.1 ىلإا ةسصاخلا

ةدئأفل Óحم82 حنم
يف نيلوأقم بأبضش

جيريرعوب جرب
و ل˘م˘ع˘˘لا ةرازو ناو˘˘يد صسي˘˘ئر ن˘˘ل˘˘عأا
رسصن ،يعامتجلا نامسضلاو ليغسشتلا
82 حنم نع ،صسمأا لوأا ،ةرقوب نيدلا

،ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘ب˘˘ب ا˘˘يرا˘˘ج˘˘ت Ó˘˘ح˘˘م
ع˘يرا˘سشم ي˘ل˘ما˘ح ن˘م با˘ب˘˘سش ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل
ددسصلا اذه يف حسضوأاو.ةيتلواقم

ة˘يلو˘ل˘ل د˘ق˘ف˘تو ل˘م˘ع ةرا˘يز لÓ˘خ
˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م ل˘˘˘ك ة˘˘˘ق˘˘˘فر˘˘˘ب
ن˘ع ن˘ي˘مأا˘˘ت˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا قود˘˘ن˘˘سصل˘˘ل
ريد˘م˘لاو يدو˘م˘ح د˘م˘ح˘م ،ة˘لا˘ط˘ب˘لا
،ل˘ي˘غ˘سشت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘ل˘ل ما˘ع˘لا

ر˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لاو ،يدا˘˘˘غز ا˘˘˘˘سضر د˘˘˘˘م˘˘˘˘ح˘˘˘˘م
نامسضلل ينطولا قودنسصلل دعاسسملا
يحم ،ءارجألا لام˘ع˘ل˘ل ي˘عا˘م˘ت˘جلا
ءار˘˘جإلا اذ˘˘ه نأا ،ي˘˘نو˘˘ن˘˘قاو ن˘˘يد˘˘˘لا

اهر˘قأا ي˘ت˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا ن˘م˘سض ل˘خد˘ي
تÓ˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا ح˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ب ،لوألا ر˘˘˘يزو˘˘˘لا
ةرازو تا˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا ةر˘˘غا˘˘˘سشلا
ةدئافل ،ةنيدملاو نار˘م˘ع˘لاو ن˘ك˘سسلا
كلذو ،عيراسشملا يلماح نم بابسشلا

ىل˘ع م˘ه˘تا˘ف˘˘ل˘˘م ة˘˘سسارد م˘˘ت˘˘ي ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
.ةسصتخملا ةيئلولا ناجللا ىوتسسم
يف جردنت ةرايزلا هذه نأاب ،فاسضأاو
ىلع عاط˘ق˘لا تا˘طا˘سشن ة˘ع˘با˘ت˘م را˘طإا
ىل˘ع عÓ˘طإلاو ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا

ةيداملا لئاسسولا اذكو ،لمعلا فورظ
فرسصت تحت ،ةعوسضوملا ةيرسشبلاو
ةمدخ ر˘ي˘فو˘ت ل˘جأا ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

امك ،مهتاعلطتل بي˘ج˘ت˘سست ة˘ي˘مو˘م˘ع
تلاغسشنÓل عامتسسÓل ةسصرف تناك
،نينطاو˘م˘لا فر˘ط ن˘م ة˘حور˘ط˘م˘لا

فد˘˘ه˘˘ب م˘˘ه˘˘تا˘˘˘ظ˘˘˘حÓ˘˘˘م ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘سستو
،لوؤو˘˘سسم˘˘لا تاذ ر˘˘˘كذو.اهنيسسحت
ل˘˘ي˘˘غ˘˘سشت˘˘لاو ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ر˘˘˘يزو رار˘˘˘ق˘˘˘ب
ي˘˘سضا˘˘ق˘˘لا ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا نا˘˘م˘˘˘سضلاو
يوذ ف˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ظو˘˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سسن ع˘˘˘˘˘فر˘˘˘˘˘˘ب
ىوتسسم ىلع ةسصا˘خ˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘حلا
ةبسسن ىلإا عاطقل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا تا˘ئ˘ي˘ه˘لا

.ةئاملاب1 تناك امدعب ةئاملاب5.1
لمعلا ةرازو ناويد صسيئر ماق دقو
ي˘عا˘م˘ت˘جلا نا˘م˘سضلاو ل˘˘ي˘˘غ˘˘سشت˘˘لاو
هترايز لÓ˘خ ،ه˘ل ق˘فار˘م˘لا د˘فو˘لاو
ةن˘يا˘ع˘م˘ب ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘ب ة˘يلو˘ل

ىل˘ع ،عا˘ط˘ق˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت تار˘˘ق˘˘م ةد˘˘ع
ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م ن˘˘˘م ل˘˘˘ك تار˘˘˘ق˘˘˘˘م رار˘˘˘˘غ

ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا قود˘˘˘ن˘˘˘سصلاو ل˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘سشت˘˘˘لا
ءارجألا ريغل يعا˘م˘ت˘جلا نا˘م˘سضل˘ل
تا˘˘ن˘˘ي˘˘مأا˘˘ت˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا قود˘˘ن˘˘سصلاو
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘لاو ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
قود˘ن˘سصلاو با˘ب˘سشلا ل˘ي˘غ˘سشت م˘عد˘˘ل
.ةلاطبلا ىلع نيمأاتلل ينطولا

ع.ةسسيمور

مداقلا توأا01 ةياغ ىلإا  مودي

ةنيطنضسق يف يأب دمحأا رضصقب روضصلل سضرعم ناونع «ةفأقثلا ىلع مجهت»
يموم˘ع˘لا ف˘ح˘ت˘م˘لا ن˘سضت˘ح˘ي
ر˘ي˘با˘ع˘ت˘لاو نو˘ن˘ف˘ل˘ل ي˘ن˘˘طو˘˘لا
دمحأا رسصق ةيديلقتلا ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا
ءاسسم ذنم ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق ي˘ف يا˘ب
ا˘˘سضر˘˘ع˘˘م ،طرا˘˘ف˘˘لا ءا˘˘ع˘˘برأ’ا
ىلع م˘ج˘ه˘ت» ناو˘ن˘ع˘ب رو˘سصل˘ل
يف ي˘فا˘ق˘ث˘لا ثار˘ت˘لا ،ة˘فا˘ق˘ث˘لا
،«ة˘ح˘ل˘سسم˘لا تا˘˘عاز˘˘ن˘˘لا بل˘˘ق
،رئازجلاب ادنلوه ريفسس هرسضح
ةر˘يزوو ،ند˘˘ب˘˘مأا نا˘˘ف تر˘˘بور
.ي˘˘سسادر˘˘م م˘˘ير˘˘م ،ة˘˘فا˘˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لا

ة˘ي˘لا˘ع˘ف˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف سضر˘˘ع˘˘تو
فر˘ط ن˘م ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ،ة˘ي˘ن˘˘ف˘˘لا
،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب اد˘˘ن˘˘لو˘˘ه ةرا˘˘ف˘˘سس
يمومعلا فحتملا عم نواعتلاب
ر˘ي˘با˘ع˘ت˘لاو نو˘ن˘ف˘ل˘ل ي˘ن˘˘طو˘˘لا
دمحأا رسصق» ةيديلقتلا ةيفاقثلا
ةرو˘سص ن˘ي˘ثÓ˘ث ي˘لاو˘ح ،«يا˘˘ب
ءا˘˘جرأا د˘˘يد˘˘ع ن˘˘م تط˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا
فرط نم اهعمج متو ةرومعملا
ممأ’ا ةمظنمل ةينطولا ةنجللا
˘مو˘ل˘ع˘لاو ة˘ي˘بر˘ت˘ل˘ل ةد˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا

،ادنلوهب «وكسسنويلا» ةفاقثلاو
ت’اح ىلع ءو˘سضلا ط˘ي˘ل˘سست˘ل
ة˘ير˘ثأا ع˘قاو˘م˘˘ل ق˘˘ل˘˘ق˘˘لا ر˘˘ي˘˘ث˘˘ت
.بور˘˘ح˘˘لا ل˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘ب ترر˘˘˘سضت
،قايسسلا اذه يف رمأ’ا قلعتيو
تمحفت وتكوبمتب تاطوطخمب
نيفرطتم دي ىلع3102 ماعلا

لماسشلا رامدلاو ،يلامب نيينيد
ةيكيجلبلا ةن˘يد˘م˘لا لا˘ط يذ˘لا
ةيملاعلا بر˘ح˘لا لÓ˘خ ،«ر˘ب˘يا»
يت˘لا رار˘سضأ’ا˘ب ارور˘م ى˘لوأ’ا
د˘ج˘سسم˘لا ار˘خؤو˘م ا˘ه˘ل سضر˘ع˘˘ت
يذ˘لا به˘ن˘لاو بل˘ح˘ل ر˘ي˘˘ب˘˘كلا
ين˘طو˘لا ف˘ح˘ت˘م˘لا ه˘ل سضر˘ع˘ت
وز˘غ˘لا بق˘ع داد˘غ˘ب˘ب قار˘˘ع˘˘ل˘˘ل
.يكيرمأ’ا

ددعل ،سضرعملا اذه حمسس دقو
ياب دمحأا رسصق راوز نم ريبك
لÓ˘خ ن˘م ءارو˘لا ى˘لإا ةدو˘ع˘لا˘ب
نم ،نرق يلاوح ىلإا ةروسصلا
ة˘ح˘ل˘سسم˘لا تا˘عاز˘ن˘لا بر˘ح˘˘لا
زونك اهلÓخ تبهنو تررسضت

رهاوج ىدحإاو ،نمثب ردقت ’
ءابغلاو فرطتلا ءارج ةيناسسنإ’ا

   .سشيطلاو
اذه حاتتفا يف اهاقلأا ةملك يفو
ر˘ي˘ف˘سس د˘كأا ي˘فا˘ق˘ث˘لا ثد˘˘ح˘˘لا

هنأا ،ندبما ناف تربور ،ادنلوه
سضر˘ع˘م˘لا اذ˘ه نا˘ك نإاو ى˘˘ت˘˘ح
ت’ا˘ح ى˘ل˘˘ع ءو˘˘سضلا ط˘˘ل˘˘سسي
بيرهتو ريمدتو بهنل ةعينسش
˘مد˘ق˘ت ي˘ه˘ف ي˘فا˘ق˘ث˘لا ثار˘ت˘ل˘ل

لÓخ نم لمأا تاداهسش كلذك
داد˘˘ع˘˘ت˘˘سسا ى˘˘ل˘˘ع ز˘˘˘ي˘˘˘كر˘˘˘ت˘˘˘لا
،ةرر˘سضت˘˘م˘˘لا تا˘˘ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا

م˘ي˘مر˘ت ل˘˘جأ’ ا˘˘ه˘˘تادو˘˘ه˘˘ج˘˘مو

ىلع ثارتلا ةيا˘م˘حو ة˘نا˘ي˘سصو
ينامثعلا ر˘سسج˘لا م˘ي˘مر˘ت رار˘غ
را˘˘ت˘˘سسو˘˘م ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ل م˘˘يد˘˘ق˘˘لا
نأا د˘ع˘ب كسسر˘ه˘لاو ة˘ن˘سسو˘ب˘لا˘ب
برح لÓخ ماتلا رامدلل سضرعت
يسسامولبد˘لا فا˘سضأاو.ناقلبلا
يذلا رسسج˘لا اذ˘ه» :يد˘ن˘لو˘ه˘لا
ر˘سشع سسما˘خ˘لا نر˘ق˘ل˘˘ل دو˘˘ع˘˘ي
ةحلاسصملل از˘مر مو˘ي˘لا ح˘ب˘سصأا

اذه نمسضو ،يفاق˘ث˘لا دد˘ع˘ت˘لاو
د˘ي˘سشأا نأا دوأا اد˘يد˘ح˘ت قا˘ي˘˘سسلا
نمسض جاردإ’ رئازجلا ةردابمب
61 خيرات ةدحتملا ممأ’ا ةدنجأا

يف اعم سشيعلل ايلود اموي يام
يرور˘سض مو˘ه˘ف˘م و˘هو ،مÓ˘سس
.«يفاقثلا ثارتلا ةيامحل
نم يدنلو˘ه˘لا ر˘ي˘ف˘سسلا را˘سشأاو
نم فدهلا نأا ىلإا ،ىرخأا ةهج
ةيعوت» وه سضرعملا اذه ميظنت
رار˘ق˘لا عا˘ن˘سصو ن˘ي˘ي˘م˘يدا˘˘كأ’ا

اسضيأاو ،ثارتلا يف نيينهملاو
ة˘ي˘م˘هأا˘ب سضير˘ع˘لا رو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا
ةيامح لجأا نم ا˘ع˘ي˘م˘ج ل˘م˘ع˘لا
ف˘حا˘ت˘م˘لاو ي˘فا˘ق˘ث˘˘لا ثار˘˘ت˘˘لا

ةركاذ لكسشت يتلا فيسشرأ’او
سضرعم˘لا اذ˘ه مود˘يو ،«م˘لا˘ع˘لا
يابلا رسصق روكيد ىرثأا يذلا
 .لبقملا توأا01 ةياغ ىلإا

يرسصان ناÁإا

رانيد نويلم781 نم ديزأا تفلك ةيلمعلا

ةنتأب يف نويعلا سسأار ةيدلبب ةلئأع285 ةدئأفل يعيبطلا زأغلأب طبرلا ليغضشت
،يسضا˘م˘لا عو˘ب˘سسأ’ا ة˘يا˘ه˘ن م˘ت
زاغ˘لا ة˘كب˘سشب ط˘بر˘لا ل˘ي˘غ˘سشت
ةلئاع285 ةدئافل ،ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا
ةيدلبب «ةدن˘ك» ة˘ت˘سشم˘ب ن˘ط˘ق˘ت
ي˘هو ،(ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب) نو˘˘ي˘˘ع˘˘لا سسأار
ة˘فور˘ع˘م ة˘ي’و˘لا ن˘م ة˘ق˘ط˘ن˘م
لسصف ي˘ف ةد˘يد˘سشلا ا˘ه˘تدور˘ب˘ب
.ءاتسشلا

،ة˘ي’و˘لا˘ب ة˘قا˘ط˘لا ر˘يد˘م د˘كأاو
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا نأا ،يرا˘˘˘ج ةوÓ˘˘˘ع
9341 ل˘م˘سشت˘˘ل ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘ت˘˘سس

،ة˘ه˘ج˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب ىر˘˘خأا ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع
يذلا عورسشملا اذه نأا احسضوم
نويلم337.781 هتفلكت تغلب
ةينازيم فرط نم لومم ،رانيد
ةكبسش زاج˘نإا بل˘ط˘تو ،ة˘ي’و˘لا
.ملك96 ـب عيزوت
ةقاطلا هذهب طبرلا ةبسسن ردقتو
28 ـب ايلاح ةي’ولا ربع ةيويحلا
رد˘سصم˘لا تاذ ق˘فو ،ة˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
ةبسسنلا هذه نأا ىلإا راسشأا يذلا

يلاوح ىلإا لسصت يكل ةحسشرم

،9102 ةنسس ةياهن ةئاملاب68
عيراسشملا لامكتسسا دعب كلذو
.ايلاح اهزاجنإا يراجلا
لÓخ ةنتاب ةي’وب مت ريكذتلل
ىركذلل ةدلخ˘م˘لا ت’ا˘ف˘ت˘ح’ا
لÓق˘ت˘سس’ا يد˘ي˘ع˘ل75 ـ˘˘˘˘˘لا

’زنم0066 ط˘بر ،با˘ب˘سشلاو
0033و يعيبطلا زاغلا ةكبسشب
ءابر˘ه˘كلا ة˘كب˘سشب ،ار˘خآا ’ز˘ن˘م
.تايدلبلا فلتخم ربع ةيفيرلا

ث.ماركإا
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راتخم يجاب جربو ناقر نيب قيرطلا زاجنا عورسشم لطعتو صصاخسشأا5 ةافو رثإا ىلع

عمتجملا يلثممو نوبختنملاو ةيجأجتحا ةفقو يف نأكضسلا
ىلوألا ةرازولا مأمأا مهجأجتحا لقنب نوددهي

رانيد نويلم04 ةيلمعلل صصسصخ

«نأطيقلب» ةيرقل ةيرضضحلا ةئيهتلا
ةلضشنخ يف ةليوطلا نيع ةيدلبب

يلام فÓغ سصيسصخت مت
،رانيد نوي˘ل˘م04 ةمي˘ق˘ب
ةئيهتلا عورسشم ديسسجتل
ناطيقلب ةيرقل ةيرسضحلا
ة˘ل˘يو˘ط˘لا ن˘ي˘˘ع ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب
.(ةلسشنخ)
لا˘غ˘سشأا ة˘ع˘ي˘ب˘ط ل˘ث˘م˘ت˘تو
لي˘هأا˘ت˘لا ةدا˘عإاو ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا
ا˘م˘ع‘‘ ق˘ل˘ط˘˘ن˘˘ت˘˘سس ي˘˘ت˘˘لا
ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م˘˘˘˘ب ،«بير˘˘˘˘ق
ةعباتلا ةيفيرلا تاعمجتلا
ةداعإا يف ،ناطيقلب ةيرقل
،تاقر˘ط˘لا ة˘كب˘سش ل˘ي˘هأا˘ت
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع كلذ ي˘˘˘ف ا˘˘˘م˘˘˘ب
ةفسصرأ’ا ةئيهتو تيفزتلا

ها˘˘˘ي˘˘˘م فر˘˘˘سص تاو˘˘˘ن˘˘˘قو
ةئيهت نع Óسضف ،راطمأ’ا
ءار˘˘سضخ˘˘لا تا˘˘˘حا˘˘˘سسم˘˘˘لا

ةرا˘˘نإ’ا ة˘˘كب˘˘سش زا˘˘˘ج˘˘˘نإاو
ةد˘سصت˘ق˘م˘لا ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
.ةقاطلل
ح˘لا˘˘سصم بسسح بق˘˘تر˘˘يو
عورسشم مÓ˘ت˘سسا ،ة˘ي’و˘لا
هذهل ة˘ير˘سضح˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا
راطإا يف لومملاو ،ةيرقلا

نا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سضلا قود˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘سص
تا˘عا˘م˘ج˘ل˘ل ن˘ما˘˘سضت˘˘لاو
،9102 ة˘ن˘سسل ة˘ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا

نيسسحت ىلإا فدهي يذلاو

ناكسسل ةيسشيعملا فورظ
رهسش لÓخ ،ناطيقلب ةيرق
ام بسسح ،مداقلا ربمسسيد
طورسشلا رتفد هيلع سصني
.ةيلمعلاب سصاخلا

مت هنأا ،ردسصملا فاسضأاو
عيرا˘سشم˘لا د˘يد˘ع ة˘ج˘مر˘ب
ة˘ن˘سسلا لÓ˘خ ة˘يو˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا
،ناطيقلب ة˘ير˘ق˘ب ة˘يرا˘ج˘لا

قÓ˘˘ط˘˘ن’ا م˘˘ت˘˘ي˘˘سس ثي˘˘˘ح
ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘لا ما˘˘˘يأ’ا لÓ˘˘˘خ
عور˘˘سشم ي˘˘˘ف ،ة˘˘˘مدا˘˘˘ق˘˘˘لا
ىلإا يدؤوملا قيرطلا ةئيهت
ل˘ي˘ه˘سست˘ل جÓ˘˘ع˘˘لا ة˘˘عا˘˘ق
،ا˘ه˘ي˘لإا ى˘سضر˘م˘لا لو˘سصو
ل˘˘˘سصف لÓ˘˘˘خ ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘˘سس’
ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب ءا˘˘ت˘˘سشلا

ي˘ت˘لا ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا د˘˘يد˘˘ع
تاءار˘˘جإ’ا ز˘˘ي˘˘˘ح د˘˘˘جو˘˘˘ت
.ةيرادإ’ا
تداف˘ت˘سسا د˘ق˘ف ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل
لÓ˘˘خ نا˘˘ط˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ب ة˘˘ير˘˘ق
ن˘˘م ،ةر˘˘ي˘˘خأ’ا تاو˘˘ن˘˘سسلا
نمسض ةربتعم ةيلام ةفلغأا

ةرسشابمل جماربلا فل˘ت˘خ˘م
ةيرسضحلا ةئيهتلا لاغسشأا
تا˘ع˘م˘ج˘ت˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ل
 .ةينكسسلا

يرامع نيدلا رسصن

ةئاملاب89 ةيطغتلا ةبسسن تغلب اميف

نم ةيئأملا دراوملا عأطق ةدأفتضسا
ةلقروب نيتديدج نيتيومنت نيتيلمع
ةيئاملا دراوملا ريدم نلعأا
،سسمأا لوأا ،ة˘ل˘˘قرو ة˘˘ي’و˘˘ب

دراوملا عاطق ةدافتسسا نع
ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا
ن˘˘م ،ة˘˘ن˘˘سسلا هذ˘˘ه ة˘˘ي’و˘˘لا

راطإا يف نيتيومنت نيتيلمع
ها˘ي˘م˘ب ن˘يو˘م˘ت˘لا ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ت
.برسشلا

ىلوأ’ا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا سصخ˘تو
ررسضتملا رط˘سشلا د˘يد˘ج˘ت
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ر˘ج˘لا ةا˘ن˘ق ن˘˘م
ة˘ي’و˘لا˘ب يد˘ه˘م يد˘˘ي˘˘سس
كلذو ،تر˘ق˘ت ة˘بد˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

ردقت ةيلامجإا ةفاسسم ىلع
اميف ،يلو˘ط م˘ل˘ك9.2 ـ˘ب
ةي˘نا˘ث˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ق˘ل˘ع˘ت˘ت
ها˘ي˘م˘ل˘˘ل ة˘˘كب˘˘سش زا˘˘ج˘˘نا˘˘ب
ةقطنمب برسشلل ةحلاسصلا
ديدجلا يناكسسلا عمجتلا
ىلع ،ءاسضيبلا نيع ةيدلبب
قفو ،ملك6 قوفت ةفاسسم
ن˘يد˘لا رو˘ن ،ه˘˘ح˘˘سضوأا ا˘˘م
زا˘ج˘نا م˘ت˘ي˘سسو.و˘تاد˘ي˘م˘˘ح
ناز˘خ ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا سسف˘˘ن˘˘ب
رتم0001 ة˘ع˘سسب ي˘ئا˘˘م
د˘يوز˘˘ت نا˘˘م˘˘سضل ،بع˘˘كم
لسصاوتم لكسشب ناكسسلا
.برسشلل ةحلاسصلا هايملاب
ة˘نوآ’ا ي˘ف تق˘ل˘ط˘نا د˘˘قو
ة˘ي˘ل˘ع˘˘ف ة˘˘ف˘˘سصب ةر˘˘ي˘˘خأ’ا
ن˘˘ي˘˘تا˘˘ه زا˘˘ج˘˘نا لا˘˘˘غ˘˘˘سشأا
تدنسسأا يتلاو ،نيتيلمعلا
د˘ع˘ب ،ت’وا˘ق˘م ةد˘ع ى˘˘لإا
تاءار˘˘˘جإ’ا ل˘˘˘˘ك ما˘˘˘˘م˘˘˘˘تإا
.ةينوناقلا

فسشك رخآا ديعسص ىلعو

نأا ،ةيئاملا دراوملا ريدم
لÓ˘˘˘خ د˘˘˘ه˘˘˘سش عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا
ةر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘خأ’ا تاو˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘سسلا
ىل˘ع تل˘ث˘م˘ت ة˘ي˘كي˘ما˘ن˘يد
ي˘˘˘ف سصو˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘لا ه˘˘˘˘جو
ها˘ي˘م˘˘لا ة˘˘كب˘˘سش ع˘˘ي˘˘سسو˘˘ت
زاجناو ،برسشلل ةحلاسصلا

لÓ˘غ˘ت˘سس’ا ز˘ي˘ح ع˘˘سضوو
هايملا تانازخ نم ديدعلل

ق˘طا˘˘ن˘˘م ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ر˘˘ب˘˘ع
ي˘ف م˘ها˘سس ا˘م˘˘م ،ة˘˘ي’و˘˘لا
ةيمومعلا ةمدخلا نيسسحت
عفرو ،نينطاوم˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل
ةكبسشلا يف طبرلا ةبسسن
.ةئاملا يف89 ىلإا

دراو˘م˘لا عا˘ط˘˘ق ر˘˘فو˘˘ت˘˘يو
،ة˘ل˘قرو ة˘ي’و˘ب ة˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا

نم ارئب698 ىلع ايلاح
سصسصخم ،ارئب331 اهنيب
برسشللو ةحلاسصلا هايملل
عاطقلل هجوم ،ارئب537و
ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ي˘حÓ˘ف˘˘لا

عاطقلاب ،اسصا˘خ ار˘ئ˘ب82
ى˘لإا ادا˘ن˘ت˘سسا ي˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا
نم ةاقتسسملا تامولعملا

.عاطقلا ةيريدم
ةكب˘سشلا لو˘ط غ˘ل˘ب˘ي ا˘م˘ك
ةحلاسصلا هايملاب ةسصاخلا
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘˘ع ،بر˘˘سشل˘˘ل
اميف ،ملك5542 ةي’ولا
تآا˘˘˘˘سشن˘˘˘˘م دد˘˘˘˘ع ل˘˘˘˘˘سصي
انازخ521 ىلإا نيز˘خ˘ت˘لا

ةرد˘˘˘ق˘˘˘˘ب كلذو ،ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘م
غل˘ب˘ت ة˘ي˘لا˘م˘جإا ة˘ي˘ن˘يز˘خ˘ت
.بعكم رتم025.801

ف.مÓسسإا

راتخم يجاب جرب ةنيدمب ةيمومعلا لاغسشأل ةبدتنملا ةيريدملا مامأا نينطاوملا تارسشع صسمأا حابسص جتحا
ل ءارحسص يف اوهات مايأا3 ةدمل ناقرو جربلا نيب مهترايسسب صصاخسشأا7 نادقف ىلع ابسضغ كلذو راردا دودح

.يبعسشلا ينطولا صشيجلا دارفأا رسصانع مهيلع ترثع نيذلاو  دبعم قيرط بايغ ءارج اهل دودح

5 ةا˘˘˘فو ة˘˘˘ي˘˘˘سضق˘˘˘لا تف˘˘˘ل˘˘˘خ
يف مه نينثا ةاجنو سصاخسشأا

ء’ؤو˘ه جر˘˘ح ي˘˘ح˘˘سص ع˘˘سضو
بسضغب اوج˘ت˘حا نو˘ن˘طاو˘م˘لا
يتلا ةعجافلا هذه رثا ديدسش
بل˘ط˘م ن˘ي˘ع˘فار م˘˘ه˘˘ب تم˘˘لأا

ديبعت عورسشم ثعب ةرورسض
حبسصأا مهب˘سسح ه˘نأ’ ق˘ير˘ط˘لا
ةرم لك توملا قيرط يمسسي
دعب نينطاوملا حاورأا دسصحي
لوأا ةليل م˘ظ˘ن ا˘م˘ك م˘ه˘نا˘ه˘ي˘ت
م˘سض ع˘˘سسو˘˘م عا˘˘م˘˘ت˘˘جا سسمأا
عمتجملا يلثممو نيبختنملا
ا˘نا˘ي˘ب ه˘ي˘ف اورد˘سصأا ي˘ند˘˘م˘˘لا
يلاوو بدتنملا يلاولل لسسرأا

ةد˘˘سشا˘˘˘ن˘˘˘م ع˘˘˘م راردا ة˘˘˘ي’و
لاغسشأ’ا ريزوو لوأ’ا ريزولا
ىلإا رظنلا ةرورسضب ةيمومعلا

يجاب جرب نيب قيرطلا ةلاح
ةيلوؤوسسم ذخاو ناقرو راتخم
هزاجناو هثعب ةداعإا يف ةداج
فر˘ع˘ي ه˘˘نأ’ تقو بر˘˘قا ي˘˘ف
رثا امم هكلاسسم لج روهدت

تا˘ب˘كر˘م˘˘لا ي˘˘ق˘˘ئا˘˘سس ى˘˘ل˘˘ع
اوبلاط امك رخأاتلا نيركنتسسم
ةكرسش ىلا عورسشملا ميلسستب
ةي˘غ˘ب زا˘ج˘ن’ا ي˘ف ةر˘ب˘خ ا˘ه˘ل

راثآ’ا نم ةقطن˘م˘لا سصي˘ل˘خ˘ت
ةيكرح هجاوت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ب˘ل˘سسلا
نايبلا تاذ يف فيسضأاو لقنلا
تا˘ط˘ل˘سسلا بج˘˘ت˘˘سست م˘˘ل و˘˘ل
عورسشم˘لا كر˘ح˘تو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
لوأ’ا بلط˘م˘لا ح˘ب˘سصأا يذ˘لا
را˘ت˘خ˘م ي˘جا˘ب جر˘˘ب نا˘˘كسسل
يف مهو م˘ه˘ن˘ع ة˘لز˘ع˘لا كف˘ل

هذ˘ه ة˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘ل ه˘˘ي˘˘لإا ة˘˘جا˘˘ح
ي˘ت˘لا ة˘يدود˘ح˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لا
ةي’و م˘سسا ل˘م˘ح˘ت تح˘ب˘سصأا

يمسسملا قيرطلا هذه ةبدتنم
ة˘فا˘سسم ى˘ل˘ع ما˘ئو˘لا ق˘ير˘˘ط

ارخؤوم هيلع فقو ملك008
لا˘˘˘غ˘˘˘سشإ’ا ل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘يزو
نيبختنملا لعجو ةيمو˘م˘ع˘لا

سسل˘ج˘م˘˘لاو نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لا ن˘˘م
ة˘˘ق˘˘فر يد˘˘ل˘˘ب˘˘لاو ي˘˘ئ’و˘˘˘لا

يند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ي˘ل˘ث˘م˘م
م˘ه˘جا˘ج˘ت˘حا ل˘ق˘ن˘ب نودد˘ه˘˘ي

مامأا نينطاوملا ةقفر ايعامج
عم˘سسي ل˘ع˘ل ى˘لوأ’ا ةرازو˘لا

ماه رارق ذخا متيو مهتوسص
زا˘˘˘ج˘˘˘نا ثع˘˘˘بو قÓ˘˘˘˘ط˘˘˘˘ن’
ةربخ اهل ةسسسسؤومل عورسشملا

زا˘ج˘ن’ا ةر˘ي˘تو ن˘˘م ع˘˘فر˘˘تو

ةقطنملا ناكسس سسفنتي ىتح
لك سسجاه نم مهسصيلختو
يف سصاخسشأا نادقف متي ةرم
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ع˘˘سساو˘˘لا ءار˘˘˘ح˘˘˘سص
تفورز˘ن˘ت ءار˘ح˘سص ي˘˘م˘˘سست

ا˘ن˘ل˘سصتا ا˘م˘ك نا˘˘قر بو˘˘ن˘˘ج
جرب ةي’ول بدتنملا يلاولاب
ا˘˘ي˘˘ف˘˘تا˘˘ه را˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ي˘˘˘جا˘˘˘ب
ةيع˘سضو ى˘ل˘ع را˘سسف˘ت˘سسÓ˘ل
مل نكل قيرطلا اذه عورسشم
عسضو فدهب انيلع درلا متي
قيرطلا اهسشيعي يتلا ةلاحلا
  .ماعلا يأارلا مامأا هراطإا يف

مسساقلب يفيرسشوب^

اهب لاغسشألا ةبسسن
ةئاملاب09 ـلا تبراق
لدع نم أنكضس006 مÓتضسا

ةيدملأب مدأقلا ربمتبضس
ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘ب˘م˘ت˘ب˘سس ر˘ه˘سش م˘ل˘ت˘سست˘سس
ةدحو006 ن˘˘˘م ىلوألا ة˘˘˘˘سصح˘˘˘˘لا
،راجيإلاب عيبلا ةغيسص نم ةينكسس
ةئاملاب54 نم رثكأا لداعي ام يأا

هزا˘˘ج˘˘نا رر˘˘ق˘˘م˘˘لا ج˘˘ما˘˘نر˘˘˘ب˘˘˘لا ن˘˘˘م
عارذ ةيدلب «هدرج نيع» عقومب
ـب ردقملاو ،(ةيدملا برغ) رامسس
.ةدحو0031
ةجمرب˘م˘لا ة˘سصح˘لا هذ˘ه ل˘ج˘سستو
نم ثلاثلا يثÓثلا لÓخ ميلسستلل
ي˘˘˘ف ا˘˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘ت ،ة˘˘˘يرا˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘˘سسلا
،ةئاملاب78 نم بر˘ت˘ق˘ت لا˘غ˘سشألا

ىلإا اريسشم ،ردسصملا صسفن بسسح
ن˘م ل˘ك˘سشم˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘لا ة˘˘ي˘˘ق˘˘ب نأا

ة˘˘ب˘˘سسن غ˘˘ل˘˘ب ،ىر˘˘خأا ةد˘˘˘حو007
ررقم˘لا ن˘مو ،ة˘ئا˘م˘لا˘ب06 زا˘ج˘˘نإا
،9102 ماع ةياهن لولحب همÓتسسا

.ريدقت دعبأا ىلع
متيسس هنإاف ،ردسصملا صسفنل اقفوو
ع˘˘يرا˘˘˘سشم˘˘˘ل˘˘˘ل ي˘˘˘ج˘˘˘يرد˘˘˘ت مÓ˘˘˘ت˘˘˘سسا
ةغي˘سصلا هذ˘ه صسف˘ن ن˘م ة˘ي˘ن˘ك˘سسلا

قلعتيو ،ةيراجلا ةنسسلا ةياهن عم
ةدحو0033 نع لقي ل امب رمألا

ي˘˘ه تا˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب تسس ىل˘˘˘ع ة˘˘˘عزو˘˘˘م
ر˘˘˘سصقو ة˘˘˘ي˘˘˘قاور˘˘˘ب˘˘˘لاو ة˘˘˘يد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ةيزيزعلاو ناميلسس ينبو يراخبلا

.طÓباتو
م˘ي˘ل˘سست ل˘ي˘جأا˘˘ت م˘˘ت ه˘˘نأا د˘˘كأا ا˘˘م˘˘ك
،را˘ج˘يإلا˘ب ع˘ي˘˘ب˘˘لا ن˘˘ك˘˘سس ع˘˘يرا˘˘سشم
،«د˘يز˘يا˘ب صشو˘ح» ب ةد˘جاو˘ت˘˘م˘˘لا

«ة˘˘˘فر˘˘˘سشلا»و ،ة˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘يد˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب
ىلع اهددع ردقملاو ةيقاوربلاب
ىلإا ةدحو005و0221 ـب يلاوتلا

ةريتولا» ىلإا رظنلاب0202 ةياغ
ن˘يذ˘ه ا˘ه˘فر˘ع˘ي ي˘ت˘لا «ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ط˘˘ب˘˘لا
زوا˘ج˘˘ت˘˘ت ل ثي˘˘ح ،ن˘˘ي˘˘عور˘˘سشم˘˘لا
.ةئاملاب03 لاغسشألا مدقت ةبسسن

يوابرع ةميرك

صشاسشر دلوأاو لمحملاو ةماحلا تايدلب ىوتسسم ىلع ةسصاخ

ةلضشنخ يف عورضشملا ريغ عيبلاو بهنلل سضرعتت ةيرأقع ةيعوأا
ة˘ي˘عوأ’ا رو˘ه˘سش ذ˘ن˘م سضر˘ع˘ت˘ت
ةد˘ع˘ب تا˘حا˘سسم˘لاو ة˘يرا˘˘ق˘˘ع˘˘لا
،بهنلل ةلسشنخ ة˘ي’و˘ب تا˘يد˘ل˘ب
ر˘˘ي˘˘غ ع˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لاو ءÓ˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘سس’او
سسلا˘ج˘م˘لا ل˘ب˘ق ن˘م عور˘سشم˘˘لا
.ةيدلبلا
ة˘ما˘ح˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ءÓ˘ي˘ت˘سس’ا م˘ت
ةيذاحملا تنار˘ق˘سشت ة˘ق˘ط˘ن˘م˘بو
ةديدجلا ةنيدملاو رازيعلا قيرطل
ةسصسصخم ةحاسسم ىلع ةلسشنخب
نع رداسص رار˘ق˘ب د˘ج˘سسم ءا˘ن˘ب˘ل
ى˘ل˘ع ا˘ن˘ل˘سصح˘ت  ة˘ي’و˘لا ي˘˘لاو
دوعت ةقيثوب قوفرم هنم ةخسسن
لبق نم ةيدلبلل را˘ق˘ع˘لا ة˘ي˘كل˘م
ةل˘سصاو˘م ف˘ي˘قو˘ت م˘تو سصخ˘سش
كردلا ة˘قر˘ف ل˘ب˘ق ن˘م لا˘غ˘سشأ’ا

نم رمأاب ةماحلا ةيدلبل ينطولا
ذوحتسسملا ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو
فيقوت رارقل ةباجتسس’ا سضفر
ةعطق˘لا ءا˘ن˘ب ل˘سصاوو لا˘غ˘سشأ’ا

ة˘ما˘قإا ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لا تفر˘˘ع ا˘˘م˘˘ك
لو˘ط ى˘ل˘ع ة˘يو˘سضو˘˘ف كا˘˘سشكأا
ة˘سسرد˘م˘ل˘ل ي˘جرا˘خ˘˘لا راد˘˘ج˘˘لا
لخدت˘ت م˘لو ي˘ح˘لا˘ب ة˘ي˘ئاد˘ت˘ب’ا
ة˘يرادإ’ا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا

نارم˘ع˘لا ة˘طر˘سشو ة˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لاو
ةيوسضوفلا تاءا˘ن˘ب˘لا ن˘م د˘ح˘ل˘ل
نم ،عاقفلا لثم ايموي تبنت يتلا

لامك رسصيون  اعد ىرخأا ةهج
لكو ،رايم’ا ةلسشنخ ةي’و ىلاو
تاءاسضفلا ةيا˘م˘ح˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

ةيراقعلا ةيعو’او تاحاسسملاو

ا˘˘ه˘˘سضر˘˘ع˘˘˘ت مد˘˘˘ع˘˘˘ل ،ةرغاسشلا
ةماق’  ،اهعيب وأا ءÓيتسسÓل
ة˘ما˘قاو  ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘كسس ع˘˘يرا˘˘سشم
ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جا تا˘ئز˘ج˘ت ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع
ى˘ل˘ع ا˘˘ه˘˘ع˘˘يزو˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘كسس
نيأا  مهتانكسس ءانبل بابسشلا

عطقلا سضعب عيب نع فسشك
ل˘ب˘ق ن˘˘م ة˘˘هو˘˘ب˘˘سشم قر˘˘ط˘˘ب
يتيدلب لكب ةيدلبلا سسلاجملا
لخاد سشاسشر د’واو ،لمحملا
تنا˘˘˘˘ك ة˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘عوأا

تائز˘ج˘ت ءا˘سشن’ ،ة˘سصسصخ˘م
ةمي˘ل˘ع˘ت را˘طإا ي˘ف ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جا

اهل ريفوت مغر ،ةيلخادلا ةرازو
.اهتئيهتل يلاملا فÓغلا

صس. يون

نيوسضع نيب يديألاب راجسش ببسسب مايأا01 نم رثكأل اهليجأات دعب

ةلضشنخب يئلولا يبعضشلا سسلجملل ىلوألا ةيدأعلا ةرودلا فأنئتضسا
ةعاقب سسما حا˘ب˘سص تف˘نأا˘ت˘سسا
ة˘يدا˘ع˘˘لا ةرود˘˘لا ت’واد˘˘م˘˘لا
ي˘ب˘ع˘سشلا سسل˘ج˘م˘˘ل˘˘ل ى˘˘لو’ا
لامكتسس’ ،ةلسشنخ˘ب ي˘ئ’و˘لا
عاطقلا فلم ةسشقانمو ةسسارد
.ةي’ولاب ةيحسصلا
ة˘ياد˘ب تح˘ت˘ت˘˘فا ي˘˘ت˘˘لا ةرود˘˘لا
ا˘ه˘ل˘ي˘جا˘ت م˘تو يرا˘ج˘لا ر˘ه˘سشلا
ةوÓت دنع ي˘نا˘ث˘لا مو˘ي˘لا ة˘ياد˘ب
سسلجملاب ةحسصلا ةنجل ريرقت
بئا˘ن ن˘ي˘ب ع˘قو را˘ج˘سش بب˘˘سسب

ةنجل سسيئرو ،سسلجملا سسيئر
يجراخلا بابلا ماما رامثتسس’ا
لقن نم افوخ ،ت’وادملا ةعاقل
لخاد ءاسضعأ’ا نيب تاسشوانملا
يلاو مازتلا ىلإا ةفاسضإا ،ةعاقلا
سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا ءا˘˘سضعأاو ة˘˘ي’و˘˘˘لا
ج˘ما˘نر˘ب ءا˘ي˘˘حا˘˘ب يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا
لÓقتسس’ا يديعب ت’افتح’ا

،ة˘ل˘ما˘ك ما˘يا ة˘ثÓ˘ث˘ل با˘ب˘سشلاو
فور˘ظ ي˘ف ة˘سسل˘ج˘لا ق˘ل˘ط˘˘ت˘˘ل

ر˘ير˘ق˘ت˘˘ل عا˘˘م˘˘ت˘˘سس’او ة˘˘يدا˘˘ع

ءا˘سضعأ’ا تÓ˘خد˘تو ،ة˘ن˘ج˘ل˘˘لا
ةاناعمو ةحسصلا فلم ةسشقانمل
مه˘يوا˘كسش ل˘ق˘نو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
لول˘ح˘لا دا˘ج˘ي’ ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘ل˘ل
ع˘˘سضو˘˘لا جار˘˘خإاو ة˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘كلا
،ةسضيرملا هت˘لا˘ح ن˘م ي˘ح˘سصلا

ة˘˘ي˘˘ح˘˘سص تا˘˘مد˘˘خ ر˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘تو
ن˘طاو˘م˘ل˘ل ة˘ي˘˘قارو ةرو˘˘ط˘˘ت˘˘م
عوسضوملل ليسصفتلاب دوعنسسو
.ةقحÓلا اندادعأا يف

صس. يون
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ةديلبلا ةي’ول ةيمومعلا تازيهجتلا ةيريدم
9102 /54 مقر أيند تاردق طارتضشإا عم حوتفم سضورع بلط

يئابجلا فيرعتلا مقر010900000420114
:سصاخ ايند تاردق طارتسشا عم حوتفم سضورع بلط ةديلبلا ةي’ول ةيمومعلا تازيهجتلا ةيريدم حرطت
.ةديلبلا ةي’و ةعيرسشلاب تاهيلاسش (50) ةسسمخ50 زاجنإا ةداعإاو تاهيلاسش (30) ةثÓث ميدهت لاغسشأا :عورسشملا ‐
ةي’ول ةيمومعلا تازيهجتلا ةيريدم :اهبحسسو طورسشلا رتافد ىلع علطت نأا ةلهؤوملاو ةسصتخملا تاسسسسؤوملا ناكمإاب

سصسصخت قوف امف (30) ةثلاثلا ةجرد سصاسصتخ’ا يف فينسصتلاو ليهأاتلا ةداهسشل لسصأÓل ةقباطم ةخسسن ميدقت عم ةديلبلا
وأا هباسشم وأا ةعيبطلا سسفن نم عورسشمل زاجنإ’ا نسسح ةداهسشل ةخسسنو لوعفملا ةيراسس يوناث وأا يسسيئر طاسشنك ءانبلا يف
بحسس اهنكمي يرئازج رانيد نويلم02 قوفي وأا يواسسي ةريخأ’ا تاونسس ثÓثلل لامعأا مقر عومجم ةليسصح اذكو لثامم
.يرداز ةوخإ’ا يحب اهرقم نئاكلا ،ةديلبلا ةي’ول ةيمومعلا تازيهجتلا ةيريدمل تاقفسصلا ةحلسصم نم طورسشلا رتفد

.دهعتملا فرط نم سضوفم سصخسش فرط نم نوكي طورسشلا رتفد بحسس :ةظحÓم
:يلام سضرعو ينقت سضرعو حسشرتلا فلم ىلع سضورعلا لمتسشت نأا بجي
.حسشرتلا فلم ^
.طورسشلا رتفد يف قفرملا جذومنلا بسسح حسشرتلاب حيرسصت ‐
.ةهازنلاب حيرسصت ‐
.يونعملا سصخسشلا ةلاح يف تاسسسسؤوملل يسساسسأ’ا نوناقلا ‐
ةيراسس يوناث وأا يسسيئر طاسشنك ءانبلا سصاسصتخإا قوف امف (30) ةثلاثلا ةجرد نيينهملا فينسصتلاو ليهأاتلا ةداهسش ‐

.لوعفملا
.يمومع عورسشم بحاسص فرط نم ةحونمم ذيفنتلا نسسح ةداهسش ‐
تاباسسح ظفاحم فرط نم اهيلع قداسصم ةريخأ’ا تاونسسلا ثÓثل ةبسساحملا ةليسصحل لسصأÓل ةقباطم ةخسسن ‐

ةيابجلا حلاسصم فرط نم ةموتخمو
ةيدامرلا تاقاطبلاب تبثي نأا بجي كرحتملا داتعل ةبسسنلاب ‐ ةسسسسؤوملا ىدل رفوتملا داتعلل لسصأÓل ةقباطم ةخسسن ‐

ءاركلا ةلاح يف ءارك دقع وأا ءارسشلا ريتاوفب تبثي نأا بجي ةسشرولا داتعلل ةبسسنلاب ‐ لوعفملا ةيراسس نيمأاتلا ةداهسشو
ةيعامتج’ا تانيمأاتلل ينطولا قودنسصلا فرط نم ةموتخم ةيرسشبلا دراوملا ةمئاقل لسصأÓل ةقباطم ةخسسن ‐
ةيابجلا حلاسصم فرط نم ةموتخم ةريخأ’ا تاونسسلا ثÓثل ةبسساحملا ةليسصحل لسصأÓل ةقباطم ةخسسن ‐
:ينقتلا سضرعلا ^
.باتتك’اب حيرسصت ‐
.ةينقت ةركذم ‐
.رسشؤومو يسضمم طورسشلا رتفد ‐
:يلاملا سضرعلا ^
.دهعتلا ةلاسسر ‐
.رسشؤومو ىسضممو ءولمم ةيودحولا راعسسأ’ا لودج ‐
.رسشؤومو ىسضممو ءولمم يريدقتلا يمكلا لودجلا ‐
.راعسسأÓل ةماع ةلسصوح ‐
يف خرؤوم742 ‐51 مقر يسسائرلا موسسرملا نم76 ةداملل اقبط هÓعأا اهيلإا راسشملا ةيميظنتلا قئاثولاب ةقفرم سضورعلا

تازيهجتلا ةيريدم ىدل عدوت ماعلا قفرملا تاسضيوفتو ةيمومعلا تاقفسصلا ميظنت نمسضتملا5102 ةنسس ربمتبسس61
ةفرظأا يف يلاملا سضرعلاو ينقتلا سضرعلاو حسشرتلا فلم عسضوي ةديلبلا ةي’و ديعلوب نب ،يردز ةوخإ’ا يح ،ةيمومعلا

فلم» ةرابع نمسضتتو ،هعوسضومو سضورعلا بلط عجرمو ةسسسسؤوملا ةيمسستب اهنم لك نيبي ماكحاب ةلفقمو ةلسصفنم
لمحيو قلغمو ماكحإاب لفقم رخآا فرظ يف ةفرظأ’ا هذه عسضوتو ةلاحلا بسسح «يلام سضرع» وأا «ينقت سضرع» وأا «حسشرتلا

54 مقر ايند تاردق طارتسشا عم حوتفم سضورعلا بلط ‐ سضورعلا مييقتو ةفرظأ’ا حتف ةنجل فرط نم ’إا حتفي ’» ةرابع
.ةديلبلا ةي’و ةعيرسشلاب تاهيلاسش (50) ةسسمخ50 زاجنإا ةداعإاو تاهيلاسش (30) ةثÓث ميدهت لاغسشأا :عوسضوملا9102 /

اذه روهظ خيرات نم اءادتبإا (00:21 اسس) راهنلا فسصتنم لبق (51) رسشع سسماخلا مويلا يف سضورعلا عاديإا لاجأا تددح
موي خيراتلا اذه فداسص نإاو ،(POMOB) يمومعلا لماعتملا تاقفسصل ةيمسسرلا ةرسشنلا وأا ةينطولا دئارجلا يف نÓعإ’ا

روسضح اهنكمي ةدهعتملا تاسسسسؤوملا .يلاوملا مويلا يف سضورعلا حتفو عاديإ’ا نوكي ،عوبسسأ’ا ةياهن ةلطع وأا ةلطع
ةيريدم رقمب (00H41) لاوزلا دعب ةيناثلا ةعاسسلا ىلع عاديإ’ا ةلهم ءاهتنا موي ةجمربملا ةفرظأ’ا حتف ةنجل عامتجا
.رهسشأا30 + سضرعلا دادعإا ةدم يواسست سضورعلا ةيحÓسص ةدم ةديلبلا ةي’ول ةيمومعلا تازيهجتلا

PENA 91028885106191ةيليوج61مÓسسلا
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ةلحر نع تأبأيغ5
أكيرمأل دنومترود

ن˘ع ةد˘حاو ة˘ع˘فد ن˘ي˘ب˘ع’5 بي˘غ˘ي
يناملأ’ا دنومترود ا˘ي˘سسورو˘ب ة˘ل˘حر
،ةيكيرمأ’ا ةدحتملا تاي’ولا بوسص
مسسوملل قير˘ف˘لا تار˘ي˘سضح˘ت ن˘م˘سض
ة˘كب˘سش ه˘تر˘كذ ا˘م بسسح˘بو.ل˘ب˘ق˘م˘لا
«nethcirhcanrhuR»،نم ةبرقملا
نل نيبع’5 كانه نإاف ،دنومترود
يتلا ،قيرفلا ةث˘ع˘ب ن˘م˘سض اود˘جاو˘ت˘ي
.اكيرمأا ىلإا ،نينثإ’ا ترفاسس
سسأار ىلع ولايد ودبع عفادملا يتأايو
،د˘نو˘م˘ترود ة˘ل˘˘حر ن˘˘ع ن˘˘ي˘˘ب˘˘ئا˘˘غ˘˘لا
يدان يف يبطلا سصحفلل هعوسضخل
،ي˘سسنر˘˘ف˘˘لا نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘سس سسيرا˘˘ب
تاعاسسلا يف هلاقتنا مامتإ’ اًديهمت
عفادملا بيغي امك.ةل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا
ريهظلاو يجناكأا ليونام يرسسيوسسلا
ببسسب رزلي˘م˘سش ل˘ي˘سسرا˘م ي˘نا˘م˘لأ’ا

يجنيسش يئانثلا امأا.ةيلسضع لكاسشم
ادجاوتي نلف ،هلروسش هيردنأاو اواغاك
م˘سسح˘ل كلذو ،ة˘ث˘ع˘ب˘لا ن˘م˘سض ا˘˘ًسضيأا

ةديدج ةهجو نع ثحبلاو امهلبقتسسم
امدعب ،ةلبقم˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘يأ’ا لÓ˘خ
برد˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘با˘˘˘سسح ن˘˘˘م ا˘˘˘˘جر˘˘˘˘خ
.رفاف نايسسول يرسسيوسسلا
اكيرمأا ىلإا دنومترود ةثعب نأا ركذي
نم نينثا مهنيب نم ،اًبع’62 مسضت
يكرامندلا بناج ىلإا ،بابسشلا قيرف
ع˘ط˘ق يذ˘لا ،ن˘سسر’ نور˘ب بو˘˘كا˘˘ج
م˘غر ،ق˘ير˘ف˘ل˘ل ما˘˘م˘˘سضنÓ˘˘ل ه˘˘تزا˘˘جإا

هدÓب بختن˘م ع˘م اًر˘خؤو˘م ه˘ت˘كرا˘سشم
.اًماع12 تحت ابوروأا ةلوطب يف

لبقتضسم لوح سضومغ
ديردم لأير يف سسويأبيضس
عم سسويابيسس يناد لبقتسسم لازي ’
اذ˘ه كسش ل˘ح˘م ،د˘يرد˘م لا˘ير ه˘يدا˘˘ن
هنأا ريراقت ةدع تدكأا ثيح ،فيسصلا
بسسحب ،«ويبانرب وغايتناسس» رداغيسس
اًقفوو.«ت’و˘ط˘ب» ع˘قو˘م ه˘ل˘ق˘ن ا˘م
ن˘م ،ة˘ي˘نا˘ب˘سسإ’ا «ا˘كرا˘م» ة˘ف˘ي˘ح˘سصل
يف سسو˘يا˘ب˘ي˘سس ر˘م˘ت˘سسي نأا ح˘جر˘م˘لا

ر˘ث˘ع˘ت د˘ع˘ب ،د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير فو˘˘ف˘˘سص
ن˘م ا˘ب˘جو˘ب لو˘ب ع˘˘م تا˘˘سضوا˘˘ف˘˘م˘˘لا

نا˘ي˘ت˘سسير˘ك وأا د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م
حسضويو.ما˘ه˘ن˘تو˘ت ن˘˘م ن˘˘سسكيرإا
ع˘˘م سسو˘˘يا˘˘ب˘˘ي˘˘سس ءادأا نأا ر˘˘ير˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا
ابوروأا ةلوطب يف ينابسسإ’ا بختنملا
يلوؤوسسم باجعإا راثأا ،اًماع12 تحت
نأا˘ب نآ’ا ع˘ن˘ت˘ق˘م يدا˘ن˘لا.يغنريملا
ىلإا لوحتلا ىلع ةردقلا هيدل بعÓلا
دحاو مسسوم هدعاسسي نأا نكميو ،مجن
ىظح اذإا قلأاتلا يف ريبكلا قيرفلا عم
.ةكراسشملل ةيفاك سصرفب
لثمتت ةمزأ’ا نأا ةفيحسصلا تدافأاو
،ناديز نيدلا نيز نيب فÓخلا نأا يف
قلعتت ،سسويا˘ب˘ي˘سسو ،ق˘ير˘ف˘لا برد˘م
.ينفلا بناجلاب
نم ريبك ردق دجوي ’ ،ظحلا ءوسسل
،برد˘˘م˘˘لاو بعÓ˘˘لا ن˘˘ي˘˘˘ب ة˘˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لا

ىلإا جا˘ت˘ح˘ت ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ن˘ي˘ب ة˘قÓ˘ع˘لاو
.حÓسصإ’ا سضعب

2942ددعلا ^0441 ةدعقلا يذ21ـل قفاوملا9102 ةيليوج61ءاثÓثلاةصضايرلا
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مجن ،افليسس اد رامين يليزاربلا داع
ىلإا ،يسسنرفلا نامريج ناسس سسيراب
م˘سسح˘ل اد˘ي˘ه˘م˘ت ق˘ير˘ف˘لا تا˘ب˘يرد˘ت
لÓخ ينابسسإ’ا ةنولسشرب ىلإا هلاقتنا
.ةيلاحلا ةيفيسصلا ت’اقتن’ا ةرتف
ةنولسشرب ىلإا ةدوعلاب رامين طبتريو
د˘˘ع˘˘ب ،ي˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لا ف˘˘˘ي˘˘˘سصلا لÓ˘˘˘خ
ى˘لإا ه˘لا˘ق˘ت˘نا ن˘م ط˘ق˘ف ن˘ي˘م˘˘سسو˘˘م
ن˘م ا˘مدا˘˘ق نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘سس سسيرا˘˘ب
ةميق عفد ربع هتاذ ينولاتكلا يدانلا
اهني˘ح هد˘ق˘ع ي˘ف ي˘ئاز˘ج˘لا طر˘سشلا

تلاقو ،وروي نويلم222 ةغلابلاو
«و˘˘˘˘لرا˘˘˘˘ك تنو˘˘˘˘م و˘˘˘˘يدار» ة˘˘˘˘عاذإا
لسصو يليزاربلا مجنلا نإا ةيسسنرفلا
،سسيرا˘ب ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا ة˘م˘سصا˘ع˘لا ى˘لإا

عامتجا دقعل اديهمت ،نينثإ’ا حابسص
ر˘يد˘م˘لا ،ودرا˘˘نو˘˘ي˘˘ل ه˘˘ن˘˘طاو˘˘م ع˘˘م
.هلبقتسسم مسسحل ،يدانلل يسضايرلا

ىلإا ن˘ي˘م˘سضن˘م˘لا ر˘خآا را˘م˘ي˘ن نا˘كو
امدعب ،يسسيرابلا قير˘ف˘لا تا˘ب˘يرد˘ت
عو˘ب˘سسأ’ا راد˘م ى˘ل˘ع ا˘ه˘ن˘ع بي˘غ˘˘ت
يدانلا ةرادإا عفد ام وهو ،يسضاملا
،بعÓلا هيف مجاهت نايب رادسصإا ىلإا

لاقتن’ا يف يليزاربلا مجنلا بغريو
ت’اقتن’ا ةرتف لÓخ ةنولسشرب ىلإا
لظ يف ةسصاخ ،ةي˘لا˘ح˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا
لسصو يتلا ةردحنملا تايوتسسملا
ق˘ير˘ف˘لا ى˘لإا ما˘م˘سضن’ا ذ˘ن˘م ا˘ه˘ي˘˘لإا

ريراقتلا سضعب تراسشأاو يسسنرفلا
ىل˘ع سضر˘ع˘ي د˘ق ة˘نو˘ل˘سشر˘ب نأا ى˘لإا
ةيلدابت ةقفسص نامريج ناسس سسيراب
م˘ج˘ن˘لا تا˘مد˘خ ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘ل˘˘ل

نع هيلخت نم˘سضت˘ت د˘ق ،ي˘ل˘يزار˘ب˘لا
.يسسيرابلا قيرفلل هيبع’ سضعب
ترا˘سشأا ي˘˘ت˘˘لا ءا˘˘م˘˘سسأ’ا تل˘˘م˘˘سشو
ىلإا اهلاقتنا ةي˘نا˘كمإا ى˘لإا ر˘يرا˘ق˘ت˘لا

ليوماسص نييسسنرفلا نامريج ناسس
،ي˘˘ل˘˘ب˘˘م˘˘يد نا˘˘م˘˘ث˘˘عو ي˘˘ت˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘موأا

،و˘ي˘ن˘ي˘تو˘ك ي˘ب˘ي˘ل˘ي˘ف ي˘˘ل˘˘يزار˘˘ب˘˘لاو
.سشتيتيكار نافيإا يتاوركلاو

ر .ق^
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يكلملا عم رارمتسسلا يف بغري يناثلا

وليضسرأمو سسيفلأا نيب سسفأنتلل ةديدج ةحأضس ندنل

نأمزيرج نأأضشب ديردم وكيتلتأا تأمأهتا ىلع دري ةنولضشرب

ةيزيلجنإ’ا ةمسصاعلا اقÓمع ىعسسي
،ما˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘تو˘˘˘تو لا˘˘˘ن˘˘˘سسرأا ،ند˘˘˘ن˘˘˘˘ل

ي˘ل˘يزار˘ب˘لا ي˘ئا˘ن˘ث˘لا با˘ط˘ق˘˘ت˘˘سس’
ينادو ،ديردم لاير بع’ وليسسرام
نامريج ناسس سسيراب عفادم سسيفلأا
ى˘˘لإا بي˘˘تر˘˘˘ت˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،ق˘˘˘با˘˘˘سسلا

ت’اقتن’ا ةرتف لÓخ ،امهفوفسص
.ةيلاحلا ةيفيسصلا
ةفيحسص هتركذ ام بسسحبو ،سسيفلأا
افدهتسسم تاب ،ةيزيلجنإ’ا «زميات»
ةدايقب ريبسستوه ماهنتوت يدان نم
و˘ي˘سسيروا˘م ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘˘جرأ’ا ه˘˘برد˘˘م
هتاربخ نم ةدافتسسÓ˘ل ،و˘ن˘ي˘ت˘ي˘كو˘ب

.ديدجلا مسسوملا لÓخ
ي˘ل˘يزار˘ب˘لا بعÓ˘لا ل˘ي˘حر د˘كأا˘˘تو
نامريج ناسس سسيراب نع مرسضخملا
ةياهنب قيرفلا عم هدقع ءاهتنا دعب
.مرسصنملا مسسوملا

يف ةريبك تاربخ سسيفلأا كلتميو
ه˘ل ق˘ب˘سسو ،ة˘ي˘بوروأ’ا تا˘˘يرود˘˘لا
ةنولسشربو ةيل˘ي˘ب˘سشإا ة˘يد˘نأا ل˘ي˘ث˘م˘ت
يلاطيإ’ا سسيتنفوجو ،ني˘ي˘نا˘ب˘سسإ’ا
.ةيسسنرفلا ةمسصاعلا يدان بناجب
ة˘ي˘ئا˘ن˘ث ة˘ه˘جاو˘م ند˘ن˘ل د˘ي˘ع˘ت د˘قو
دعب ،وليسسرامو سسيفلأا نيب ةبقترم
ليحر ذنم ،تاونسس عبرأا ماد بايغ
’ امنيب ،ةنولسشرب فوفسص نع يناد

.ديردم لاير عم ابع’ هنطاوم لازي
تامامتها ةرئاد و˘ل˘ي˘سسرا˘م ل˘خدو

بردم˘لا بل˘ط ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب لا˘ن˘سسرأا
ر˘يد˘م˘لا ،ير˘م˘يإا يا˘نوأا ي˘نا˘˘ب˘˘سسإ’ا
ي˘˘عا˘˘سسلا «زر˘˘نا˘˘˘غ˘˘˘لا»ـل ي˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘لا

ي˘˘ف بعÓ˘˘لا ة˘˘ب˘˘غر لÓ˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سس’
امل اقفو ،ديردم لاير نع ليحرلا
«ترو˘˘ب˘˘سس» ة˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سص ه˘˘˘تد˘˘˘كأا
.ةينولاتكلا

لا˘ن˘سسرأا ما˘مأا ق˘ير˘ط˘لا نو˘كي ن˘لو
،دورولاب اسشورفم و˘ل˘ي˘سسرا˘م م˘سضل

نا˘سسو سسي˘ت˘ن˘فو˘ج لو˘خد ل˘ظ ي˘˘ف
عم تاسضوا˘ف˘م ي˘ف ةو˘ق˘ب نا˘مر˘ي˘ج
ه˘˘˘نا سسما حر˘˘˘سص يذ˘˘˘˘لا بعÓ˘˘˘˘لا

.يكلملا عم رمتسسم
مامأا لانسسرأا لقرعي دق رخآا ببسس
يف لثم˘ت˘يو ،بعÓ˘لا ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا
هددحي نأا عقوتم˘لا ر˘ي˘ب˘كلا غ˘ل˘ب˘م˘لا
،وليسسرام نع يلختلا ريظن لايرلا

ناريك عسضول يرميإا عفد ام وهو
يدنلتكسس’ا كتليسس ريهظ يناريت
.هل Óيدب

اههجو يتلا تاماهت’ا ينابسسإ’ا ةنولسشرب يدان ىفن
عم سضوافتلا سصوسصخب ديردم وكيتلتأا هريظن هل

.هدقاعت ءاهتنا لبق نامزيرغ ناوطنأا يسسنرفلا هبع’
هدقاعت ،ةيسضاملا ةعمجلا ،نلعأا ةنولسشرب يدان ناكو
طرسشلا ةميق ،وروي نويلم021 لباقم نامزيرج عم
.وكيتلتأا عم هدقع يف يئازجلا

هيف مهتا اناي˘ب ة˘ي˘نا˘ب˘سسإ’ا ة˘م˘سصا˘ع˘لا يدا˘ن رد˘سصأاو
ذنم ي˘سسنر˘ف˘لا بعÓ˘لا ع˘م سضوا˘ف˘ت˘لا˘ب ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
داحت’ا ىلإا ءوجللا ةيناكمإ’ احملم ،يسضاملا سسرام

«انارغولبلا» ىو˘كسشل «ا˘ف˘ي˘ف» مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘لود˘لا
نويلم002 ىلع لوسصحلاب ديردم وكيتلتأا بلاطو
لÓخ بعÓلا دقع يف يئازجلا طرسشلا ةميق ،وروي
عم سضفخني نأا لبق ،هعم ةنولسشرب سضوافت ةرتف
.انويلم021 ىلإا يلاحلا رهسشلا ةيادب
يدا˘ن سسي˘ئر ،و˘˘ي˘˘مو˘˘ترا˘˘ب ا˘˘يرا˘˘م بي˘˘سسو˘˘ج لا˘˘قو
نامزيرج ميدقتل يفحسصلا رمتؤوملا يف ،ةنولسشرب

عم لسصاوت يأا كانه نكي مل» :قيرفلل ديدج بعÓك
عم انلسصاوت» :فاسضأاو «سسرام رهسش يف نامزيرغ

،ديردم وكيتلتأا رداغي˘سس ه˘نإا لا˘ق ا˘مد˘ن˘ع نا˘مز˘ير˘غ
،كلذ لبق هعم انسضوافت ىلع ليلد كانه سسيلو
لÓخ ديردم وكيتلتأا سسيئر وزيريسسل كلذ تدكأاو
.«ةيسضاملا مايأ’ا
أادب هنأا ةقباسس تاحيرسصت يف دكأا ويموتراب نأا ركذُي
عم د˘قا˘ع˘ت˘ل˘ل د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأا ةرادإا ع˘م ل˘سصاو˘ت˘لا

ةمسصاعلا يدان دريل ،يلاحلا رهسشلا لÓخ نامزيرغ
عم ةنولسشرب سضوافت ىلع ةلدأا هكÓتماب ةينابسسإ’ا
.كلذ لبق بعÓلا

دقفي خنويم نريأب
يف ةديدجلا هتقفضص
سسولجنأا سسول ةلحر

حا˘ب˘سص ،خ˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب ر˘فا˘˘سس
سسو˘ل˘ج˘نأا سسو˘ل ى˘لإا ،ن˘ي˘ن˘ثإ’ا
ةرتف ءدبل اًدادعتسسا ،ةيكيرمأ’ا
.ديدجلا مسسوملل تاريسضحتلا

«ر˘كي˘˘ك» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص تر˘˘كذو
ق˘ير˘ف˘لا ةر˘ئا˘ط نأا ،ة˘ي˘نا˘م˘˘لأ’ا
نينثإ’ا حابسص تعلقأا يرافابلا

ىلإا ةهجوتم ،خنويم ةنيدم نم
ر˘ي˘سضح˘ت˘ل˘ل ،سسو˘ل˘˘ج˘˘نأا سسو˘˘ل
ىلإا اريسشم ،ديد˘ج˘لا م˘سسو˘م˘ل˘ل
ى˘˘لوأا أاد˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘سس نر˘˘˘يا˘˘˘ب˘˘˘لا نأا

موي ،لا˘ن˘سسرَا ما˘مأا ه˘تا˘ه˘جاو˘م
ة˘ي˘لود˘˘لا سسأا˘˘كلا˘˘ب ،ءا˘˘ع˘˘برأ’ا
.لاطبأÓل
ه˘جاو˘ي˘سس نر˘يا˘˘ب نأا تفا˘˘سضأاو
ة˘ط˘˘ح˘˘م˘˘لا ي˘˘ف د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير
نأا ى˘ل˘ع ،تب˘سسلا مو˘ي ة˘ي˘نا˘ث˘لا
ة˘ن˘يد˘م ى˘لإا يرا˘˘فا˘˘ب˘˘لا دو˘˘ع˘˘ي
بقع ،ةيليوج32 يف خنويم
˘ما˘مأا ة˘ث˘لا˘ث˘لا ةارا˘ب˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن
.يلاطيإ’ا نÓيم
وكين نأا ىلإا ةفيحسصلا تتفلو
نريابل ينفلا ريدملا ،سشتافوك
ثيح ،نيرسصنعل دقتفا ،خنويم
سسا˘كو˘ل ي˘سسنر˘ف˘لا ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي˘˘سس
ا˘ًث˘يد˘ح م˘سضن˘م˘لا ،ز˘يد˘نا˘نر˘ي˘˘ه
خ˘نو˘ي˘م ة˘ن˘يد˘م ي˘ف ،نر˘يا˘ب˘ل˘˘ل
لجأا نم يدرف لكسشب لمعلل
اميف ،هتباسصإا نم اًمامت هيفاعت
و˘سسنو˘˘ف˘˘لأا يد˘˘ن˘˘كلا ي˘˘سضق˘˘ي
ةياهن دعب اًيلاح هتزاجإا ،زيفيد
مسضني نأا ىلع ،ةيبهذلا سسأاكلا
.ءاثÓثلا قيرفلل
فوفسص ىلإا زيدنانريه مسضناو
وكيتلتأا نم اًمداق خنويم نرياب
ةقفسص يف ،ي˘نا˘ب˘سسإ’ا د˘يرد˘م
.وروي نويلم08 اهتميق
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ةيسسكع˘لا فاد˘هأ’ا تم˘ها˘سسو
د˘يد˘˘ح˘˘ت ي˘˘ف ح˘˘سضاو ل˘˘كسشب

ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ي˘˘فر˘˘ط
ةيقيرفأ’ا ممأ’ا سسأاك ةلوطبل
ا˘ه˘ف˘˘ي˘˘سضت˘˘سست ي˘˘ت˘˘لا ،9102
ثيح يلاحلا تقولا يف رسصم
ي˘ف لا˘غ˘ن˘سسلا بخ˘ت˘ن˘م ح˘ج˘˘ن
فد˘ه˘ب سسنو˘ت ى˘ل˘ع بل˘غ˘˘ت˘˘لا

،نوار نÓ˘يد ه˘˘ل˘˘ج˘˘سس د˘˘ي˘˘حو
أاطخلاب «جاطرق روسسن» عفادم
تل˘هأا˘˘ت ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب ،ها˘˘مر˘˘م ي˘˘ف
ايريجين باسسح ىلع رئازجلا
عفادم غنوكيإا مايليو يفدهب
بناجب اسضيأا أاطخلاب ،ايريجين
ىلع در يذلا زرحم سضاير
لتاق فدهب ولاغيا ءازج ةلكر
،ءاقللا سسافنا رخآا يف يفارخو
ديدع˘لا نا˘تارا˘ب˘م˘لا تد˘ه˘سشو
اهيف تلخدت يتلا عئاقولا نم
تارارق ذاخت’ ويديفلا ةينقت

رسشابم لكسشب ترثأاو ،ةمسساح
سسنو˘˘ت ةارا˘˘ب˘˘م ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن ي˘˘ف
ي˘˘ف تب˘˘ب˘˘سستو ،لا˘˘غ˘˘˘ن˘˘˘سسلاو
اهيف كوكسشم ةلكر باسستحا
بخ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا د˘˘˘˘سض ا˘˘˘˘سضيأا
.يرئازجلا

نيتع˘قاو ي˘ف «را˘ف˘لا» ل˘خد˘تو
لاغنسسلا ةارابم لÓخ نيترثؤوم
رار˘˘ق تد˘˘كأا ثي˘˘˘ح ،سسنو˘˘˘تو
كÓ˘˘ما˘˘ب ي˘˘بو˘˘ي˘˘ثإ’ا م˘˘˘كح˘˘˘لا

رو˘˘سسن» ة˘˘ي˘˘ق˘˘حأا˘˘ب ا˘˘م˘˘ي˘˘سسي˘˘ت
ةلكر ىلع لوسصحلاب «جاطرق
نم57 ة˘ق˘ي˘˘قد˘˘لا ي˘˘ف ءاز˘˘ج
يسساسس يناجرف لسشف ،ةارابملا
ةينقتلاو اه˘ن˘م ل˘ي˘ج˘سست˘لا ي˘ف
رار˘ق ي˘˘ف ل˘˘خد˘˘ت˘˘ت م˘˘ل ا˘˘ه˘˘تاذ
ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع ،ي˘˘بو˘˘ي˘˘ثإ’ا م˘˘كح˘˘لا
لاغنسسلل ءازج ةلكر بسستحا
يرنه نأا ’إا ،18 ةقيقدلا يف
ي˘ف ر˘خآ’ا و˘ه ل˘سشف تف˘˘يا˘˘سس
يهتني˘ل ،فد˘ه ى˘لإا ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت
لدا˘˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب ي˘˘ل˘˘سصأ’ا تقو˘˘لا

ىلإا نابختنملا لقتنيو يبلسسلا
قئاقد لبقو يفاسضإ’ا تقولا
طو˘سشلا ة˘يا˘˘ه˘˘ن ن˘˘م ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق
بسست˘˘حا ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ي˘˘فا˘˘˘سضإ’ا
بختنملل ءازج ةلكر اميسسيت
ةينقت لخدتت نأا لبق ،يسسنوتلا
.اهئاغلإا نع رفسستو ويديفلا
ة˘ي˘ن˘ق˘ت تل˘خد˘ت ل˘با˘ق˘م˘لا ي˘˘ف
لÓخ ديحو رارق يف «رافلا»
،ا˘ير˘ي˘ج˘ي˘نو ر˘˘سضخ˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م
روسسنلا» لوسصح تديأا امدعب
يف ءازج ةلكر ىلع «ءارسضخلا

ر˘ي˘غ سسم˘ل د˘ع˘˘ب ،27 ةقي˘قد˘لا
اهنم ل˘ج˘سس يد˘نا˘م˘ل د˘م˘ع˘ت˘م
لداعت˘لا فد˘ه و˘لا˘غ˘يإا نو˘يدوأا
ىلإا ريسشت ةجيتنلا تناك امدعب
.«ءارحسصلا يبراحم» مدقت
ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م ح˘ج˘˘نو
ي˘˘ف زو˘˘ف˘˘لا فد˘˘ه ل˘˘ي˘˘ج˘˘˘سست
تقو˘لا ن˘م ةر˘ي˘خأ’ا ة˘ق˘ي˘قد˘˘لا
ن˘م ع˘ئا˘سضلا لد˘ب بسست˘ح˘م˘لا

سضا˘ير ا˘ه˘ل˘ج˘˘سس ةر˘˘ح ة˘˘ل˘˘كر
سسرا˘ح˘لا كا˘ب˘˘سش ي˘˘ف زر˘˘ح˘˘م
ييبكأا ليناد يريجينلا

لوطم زرحم مهدئاقب تهون

رئازجلا لأطبأا جهوتب ىنغتت ةينطولا فحضصلا

يتيسس رتسسيسشنام عم ةيعابرلاب جوتملاو يرئازجلا ينطولا بختنملا دئاق زرحم صضاير نأا نانثا فلتخي ل
لولا ) هيفدهب رسضخلا داق امدعب يبهذلا عبرملا يتارابم يف عزانم نودب مجنلاو لولا لطبلا ناك يزيلجنلا

ىلإا ةدوعلاب ،نكل ايرجين باسسح ىلع يئاهنلا ىلإا يملاعلا يناثلا ةسصاخو (غنوكيا ايريجين عفادمل بسستحا
يف اسضيأا امه نÓطب امهسسفن ابسصن ةيسسكعلا فادهلاو ويديفلا ةينقت  نإاف يئاهن فسصن رودلا يئاقل ثادحأا

،صسنوتو لاغنسسلا يبختنم تعمج يتلاو ،9102 ةيقيرفألا ممألا صسأاك ةلوطبل ةريخلا لبق ام ةوطخلا
.ايريجينو رئازجلا يبختنمو

ةصضايرلا
جأتن أيقيرفأا يئأهنل لأغنضسلا لهأأت :هيضسيضس

تاونضس5 دهج
نإا ،يلاغنسسلا بختنملل ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا ،ه˘ي˘سسي˘سس و˘ي˘لأا لا˘ق
لمع ةجيتن ءاج9102 ةيقيرفأ’ا ممأ’ا سسأاك يئاهنل لهأاتلا

.ةيسضاملا تاونسس5ـلا رادم ىلع رمتسسا ريبك دوهجمو
هبلغت بقع ،ممأ’ا سسأاك يئاهنل يلاغنسسلا بختنملا لهأاتو
فسصن رودلا تاسسفانم نمسض ،در نود فدهب ،سسنوت ىلع
.ةلوطبلا نم يئاهنلا

بقع يفحسصلا رمتؤوم˘لا˘ب تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف ،ه˘ي˘سسي˘سس لا˘قو
دوهجمو لمع ةجيتن ءاج ايقيرفأا ممأا يئاهنل انلهأات» :ءاقللا

يدÓب ةدايق يل ةبسسنلاب ريبك رخف ،تاونسس5 رمتسسا ريبك
.«اماع71 ذنم ىلوأ’ا ةرملل ةيئاهنلا ةارابملل
ىلوأ’ا ةرملل ايقيرفأا ممأا يئاهنل يلاغنسسلا بختنملا لهأاتو
يف نوريماكلا مامأا هتراسسخ ذنم اديدحتو ،اماع71 ذنم
.3‐2 حيجرتلا تÓكرب ،2002 ةخسسن يئاهن
،يتايح لاوط اهاسسنأا نل ةارابملا هذه نأا دقتعأا» :فاسضأاو
رادهإا ءاقل˘لا د˘ه˘سشو ،«ي˘ئا˘ه˘ن˘ل˘ل ا˘ن˘ل˘هأا˘ت˘ب هرود بع˘ل رد˘ق˘لا

يناجرف اهردهأا ىلوأ’ا ،نيبختنملا بناج نم ءازج نيتلكر
يرنه بيسصن نم ةيناثلاو «جاطرق روسسن» بناج نم يسساسس
ط˘غ˘سضلا» :ه˘ي˘سسي˘سس ع˘با˘تو «ا˘غ˘نار˘ي˘ت˘لا دو˘سسأا»ـل تي˘ف˘يا˘˘سس
نيبعÓلاب قثأا تنك يننكل ،يتنهم تايسساسسأا نم رتوتلاو
.«زوفلا قيقحت ىلع مهتردقو
اذه يف ركفأا ’» :Óئاق ةيئاهنلا ةارابملا نع ثيدحلاب متأاو
بعسشلا تدعسسأا يننأا وه ايلاح هب ركفأا ام نكل ،نآ’ا رمأ’ا
.لبقملا ةعمجلا «رئازجلا مامأا يلاغنسسلا

 سسنوت ةرأضسخ ببضس ظحلا ءوضس :يضسأضس
لأغنضسلا مأمأا

نإا سسنوت بختنم طسسو طخ بع’ يسساسس يناجرف لاق
غولبو ،لاغنسسلا ىلع زوفلا قيقحت نود لاح قيفوتلا ءوسس
.9102 ةيقيرفأ’ا ممأ’ا سسأاكل ةيئاهنلا ةارابملا

زوفب تهتناو ،ةلوطبلا ي˘ئا˘ه˘ن ف˘سصن ي˘ف ا˘م˘ه˘ن˘ي˘ب تع˘م˘ج
.در نود فدهب لاغنسسلا

،يرسصملا كلامزلا فوفسص نمسض فرتحملا ،يسساسس لاقو
ةلكر اهلÓخ ردهأا يتلا ةارابملا ةياهن بقع تاحيرسصت يف
ءاقللا تايرجم لÓخ اقفوم نكي مل لماكلاب قيرفلا نإا ءازج
نود لاح ،ىمرملا مامأا ةلهسسلا سصرفلا رادهإا نأا فاسضأاو
،ةيئاهنلا ةارابملا ىلإا روبعلا ةقاطب فطخو زوفلا قيقحت
.يسسنوتلا بختنملا ريهامجل هراذتعا امدقم
بختنم فداسص يذلا ظحلا ءوسس ىلع يسساسس يناجرف للدو
هليمز هلجسس يذلا يسسكعلا فدهلاب ،ةارابملا لÓخ سسنوت
.هامرم يف أاطخلاب ،سسورب نÓيد عفادملا

زكرملا ديدحت ةارابم يف هئÓمز ةدايقل بعÓلا دعتسسيو
.ايريجين مامأا ثلاثلا

سسنوت ةيده يلأبيلوك لأغنضسلا دئأق فأقيإا
يرأقلا يئأهنلا يف رئازجلل

بختنم ةارابم نع ،يلابيلوك وديلاك يلاغنسسلا بايغ دكأات
بختنملا مامأا ،9102 ةيقيرفأ’ا ممأ’ا سسأاك يئاهن يف هدÓب
لÓخ ءارفسص ةقاطب ىلع هلوسصح دعب يرئازجلا ينطولا

.سسنوت ةهجاوم
«اغناريتلا دوسسأا»ـل بع˘سصلا زو˘ف˘لا ي˘ف ي˘لا˘ب˘ي˘لو˘ك كرا˘سشو
فسصن رودلا تايرابم ىلوأا يف ،در نود فدهب سسنوت ىلع
نÓيد لفكتو ،ةرهاقلاب يوجلا عافدلا بعلم ىلع ،يئاهنلا
ديحولا ةارابملا فده ليجسستب «جاطرق روسسن» عفادم نورب
يلاطيإ’ا يلو˘با˘ن بع’ قا˘فر ح˘لا˘سصل ها˘مر˘م ي˘ف أا˘ط˘خ˘لا˘ب
رمع نم37 ةقيقدلا يف ،ءارفسص ةقاطب يلابيلوك ىقلتو
بختنمل بقتر˘م˘لا ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ن˘ع ه˘با˘ي˘غ د˘كأا˘ت˘ي˘ل ،ةارا˘ب˘م˘لا
.رئازجلا امأا لاغنسسلا

ءارفسص ةقاطب ىقلت ،اماع82 رمعلا نم غلابلا بعÓلا ناكو
تهتنا يتلا ادنغوأا مامأا هدÓب بختنم ةارابم لÓخ ةرم لوأا
.يئاهنلا نمث رودلا يف ،ةجيتنلا سسفنب زوفلاب

 ةيضسكعلا فادهألاو رأفلا.. زرحم
أيقيرفإا سسأأكل يبهذلا عبرملا لأطبأا

مويلا ةرداسصلا ةير˘ئاز˘ج˘لا ف˘ح˘سصلا تن˘غ˘ت
«يلوطبلا زاجنإ’ا» ـب هتفسصو امب نينثإ’ا
يئاهن ىلإا لهأات يذلا يرئازجلا بختنملل

ىلع ريثملا هزوف دعب ،ةيقيرفأ’ا ممأ’ا سسأاك
.1‐2 ةجيتنب ايريجين
سضا˘ير˘ب ر˘ي˘ب˘ك ل˘كسشب ف˘ح˘˘سصلا تدا˘˘سشأاو
،يزيلجنإ’ا ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م م˘ج˘ن زر˘ح˘م
يف رسضخلل مسساحلا فدهلا لجسس يذلاو

ترد˘سصت د˘قو ،ةارا˘ب˘م˘ل˘ل ةر˘ي˘خأ’ا ي˘ناو˘ث˘لا
.فحسصلا بلغأا ةهجاو هتروسص
اناونع «نويسسي˘ت˘ي˘ب˘مو˘ك » ة˘ف˘ي˘ح˘سص تر˘سشنو
احيرسصت تلقن امك ،«زرحم رحسس» ةيزيلجنإ’اب
ع˘سضي˘سس ن˘يأا م˘ل˘ع˘ي نا˘ك ه˘نإا ه˘ي˘ف لا˘˘ق بعÓ˘˘ل
فدهلل هليجسست ةقيرط ىلإا ةراسشإا يف ،ةركلا
.ةرح ةبرسض نم ءاج يذلاو ،يناثلا

سضيرعلا ط˘ب˘لا˘ب «مو˘ي˘لا مÓ˘سسلا» تنو˘ن˘عو

يئاهنلا ىلا رسضخلا..رئازجلا لاطبأا اهلعف»
تزرباو نيبعÓلا تاحيرسصت تلقنو «ملحلا

نييرئازجلل اركسش»: ريهامجلل زرحم ةلاسسر
نود˘˘ه˘˘ب او˘˘ل˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘حا.. بع˘˘˘سش جورأا ن˘˘˘ح˘˘˘ن
.«جاتلاب مكيتأانسسو
زرحم ،«يريجلاد راوسسول» ةفيحسص تفسصوو
،نطولا ةفيحسص تربتعا امنيب ،«ينوعرفلا» ـب
ةفيحسص تركذو «اي˘لو˘ط˘ب ازا˘ج˘نإا» ق˘ق˘ح˘ت ا˘م

ةليل نع ةثد˘ح˘ت˘م ،«لا˘ط˘بأ’ا ا˘ه˘ل˘ع˘ف˘ي» دÓ˘ب˘لا
ايريجين ىلع زوفلا دعب رئازجلا اهتسشاع ةديعسس
«كوربم» ا˘سضير˘ع ا˘ناو˘ن˘ع «قور˘سشلا» تب˘ت˘كو
ديري بعسشلا» نأا «ربخلا» ةفيحسص تدكأا امك
ي˘تر˘ب˘ي˘ل ة˘ف˘ي˘ح˘سص تب˘ت˘كو ،«ا˘ي˘ق˘˘ير˘˘فأا سسأا˘˘ك
.«اماع92 دعب يئاهنلا يف رسضخلا»
بختنم جيوتت ،«دهاجملا» ةفيحسص تعقوتو
.لاغنسسلا باسسح ىلع يراقلا بقللاب اهدÓب



رئازجلا ىلإا سسأأكلا بلجل ةحارلا مأيأا يف رأمثتضسلا ديري يضضأملب
رثكأا اهيف رامثتسس’ا يسضاملب دوي يتلا ةحارلا ىلإا ينطولا بختنملا نكريسس

هيلع ةقلعم نآ’ا لامآ’ا لك نأاو اميسس’ ديدج نم هيبع’ تايراطب نحسش لجا نم
ةيناثلا ةرملل جيوتتلا وحن رسضخلا دوقيسس يذلا يدحتلا بسسكل ةعومجملا ىلعو
فيك مهسسفنأ’ دجم قيقحت نع نوبعÓلا ثحبيو اذه ةيرئازجلا ةركلا خيرات يف

لاغنسسلا دعوم ىوسس كلذ نع مهلسصفت دعت مل ثيح كلذ نم ةبرقم ىلع مهو ’
ةسصاخ ةيرئازجلا حارفأÓل نانعلا قÓطإا لجا نم عيمجلا هبقرتي نيا ةعمجلا اذه
. هسشيعن يذلا تاذلاب فرظلا اذه يف

ر.ماسشه

سسأأكلا مهئادهإا يف نوبغريو نيرضصأنملا ةأفول اريثك اوفضسأأت رضضخلا
نطولا ءاجرأا لك تسسم ةمراع ةحرف طسسو يرئازجلا بعسشلا سشاع دقو اذه

دودحلا يف ةيبرغملا ريهامجلا جورخ وه كلذ يف ىهبأ’ا لعل و هجراخ ىتحو
بلاطم طسسو هدهاسشن ام لق فقوم يف رئازجلا ايحت3 ،2 ،1 ب تنغت نيأا
هتيحسض حار يذلا يواسسأاملا ثداحلا نأا ريغ ،دودحلا حتفب نيبعسشلا نم ةيوق
ةليسصحك تايفو5) لجيجب زيزعلا دبع يديسس يف رمعلا لبتقم يف بابسش
مهفسسأا نع اوربع ثيح ةمدسصلاب مهباسصأاو نيبعÓلا ىلع اريثك رثأا (ةيلوأا

اهئادهإاو سسأاكلا لين ىلع مهمزع اودكأاو اياحسضلا تÓئاع عم مهنماسضتو
. ةرهاطلا مهحورل

بعسشلل صسأاكلا ءادهإاو ناكلا بسسك ىلع اودهاعت نوبعÓلا
لاط يذلا بعسشلل اهئادهإاو سسأاكلا زارحإاب ينطولا بختنملا وبع’ دعو دقو

دكأاو نيبعÓلاب اريثك داسشأا يسضاملب لامج بردملا نأا ركذي مويلا اذهل هراظتنا
ادكؤوم فيعسض هجوب ترهظ يتلا ايريجين سسيلو ىوقأ’ا مه رسضخلا نأا ىلع
وهو دحاو فدهب لمعي ىحسضأا لكلاو سسفنلاب ةقثلا تبسسك ةبيتكلا نأا ىلع
ةعمجلا اذه جيوتتلا ةياغ ىلإا عيمجلا هيلع لسصاويسس يذلا رمأ’ا نطولا فرسش
. ةيرئازجلا تاي’ولا نيزتسس يتلا سسأاكلاب

ر.ه

ءأنث لحم ةرويدقو يرمعلا نب نأبرأحملا
ام يه بختنملا اهسضاخ يتلا تاءاقللا عيمج يف ةيليلحتلا رومأ’ا نيب نم

يأا بختنملا قلتي مل ةرودلا ةليطو ثيح نيسسفانملل ةليلقلا سصرفلاب قلعت
01 ـلا زواجتي ’و ادج ليلق ىقبي اهددعف يلعف نوكي ىمرملا يف ديدهت
امك ريثكلا رهظي مل يريجينلا بختنملا ىتحف ةلماك تاءاقل6 لÓخ ت’واحم
نم سسكعلا ىلعو نيحداف نيأاطخ نم اناك بختنملا امهاقلت نيذللا نيفدهلا نأا
نوللحملا عمجا دقو اذه ت’واحملا نم ريثكلاو ريثكلا اوعنسص رسضخلاف كلذ
مدعو تاركلا لج عطق يف اريبك ناك ةرويدقو يرمعلا نب رود نأا ىلع
. يحلوبم سسراحلا قطانمل رثكأا مدقتلاب نيسسفانملل حامسسلا

ىوقألا يه رئازجلا نأا دكؤويو نافز ىلع ينثي يسضاملب
يدهم عفادملا نع رثكأا ثيدحلل يسضاملب لامج ينطولا بخانلا داعو

نيح زوزهم ىوتسسمب رهظ امدعب هتكراسشم نم عيمجلا فوخت  يذلا  نافز
هتقث عسضو هنإا يسضاملب لاق ثيح راوفيد توك ءاقل يف لاطعل ليدبك لخد
قثي ناك هنوك رخا ليدب يا سضرف يف ركفي مل هنا ىلع دكاو هتامدخ يف ةماتلا
بعل ةقيرط كلمي يذلا فيسصول نم ’دب ةمئاقلا يف همسسا عسضو ذنم هيف
رابك موجن هجاو دقل نافز تايناكما نم ادكاتم تنك»: لاقو لاطعل ةهباسشم
دجو هنا امك مهيلع قوفتو ناكلا يف نودجاوتي نم مهنم ةيسسنرفلا ةلوطبلا يف
دري نأا لبق «تامدقم يأا نودو راوفيد توك ماما ةنحاط ةكرعم طسسو هسسفن

ىوقأا تناك رئازجلا»: ةبسضاغ ةربنب لاقو ةفيعسض ايريجين اذا ام لوح لاؤوسس ىلع
.  «ملاعلا دهاسش امك ايريجين نم ىوقأا انك نحن

صشامر ماسشه
يبهذلا عبرملل ةيلاثملا ةليكسشتلا يف يرئازج يثÓث

«نأكلا» يئأهن فضصن يف بعل لضضفأا زرحم
رودلا يتارابم يف بع’ لسضفأاك زرحم سضاير ينطولا بختنملا دئاق ريتخا

تدهسش امك رسصمب ةماقملا9102 ايقيرفإا ممأا سسأاك ةقباسسمل يئاهن فسصن
بختنملا نم نيبع’3 دجاوت ،يبهذلا عبرملا تايرابمل ةيلاثملا ةليكسشتلا
ىلعأا زرحم لان تقو يفو.يملاعلا دروكسسوه عقوم بسسح يرئازجلا ينطولا
ىلع لاغنسسلا بختنم وبع’ رطي˘سس ،ا˘ير˘ي˘ج˘ي˘ن ءا˘ق˘ل ي˘ف ه˘ج˘هو˘ت د˘ع˘ب ط˘ي˘ق˘ن˘ت
نم3 بناجب ،يسسيسس ةبيتك نم نيبع’6 روسضح تفرع ثيح ةليكسشتلا
ًاماه اًزوف اوققح رسضخلا نأا املع  سسنوت نم هلثمو ايريجين نم بع’و ،رئازجلا

.فيظن فدهب سسنوت ىلع لاغنسسلا تزاف اميف ،فده لباقم نيفدهب ايريجين  ىلع
:يلاتلاك ةيلاثملا ةليكسشتلا تءاجو

‐  اماسساغ  عافدلا طخو يمرملا ةسسارح يف زيموغ لاغنسسلا يسسادسس
ىلا غ˘نا˘ي˘ن  م˘جا˘ه˘م˘لاو  ط˘سسو˘لا ي˘ف تف˘يا˘سسو ي˘لا˘ب˘سس‐و˘ير˘ي˘مأا‐ي˘لا˘ب˘ي˘لو˘ك
.يسسينخلا يسسنوتلاو يليÓب‐ةرويدق ‐ زرحم  بناج

ح.فوؤور
ةنعارفلا نم لدب يئاهنلل رسضخلا لوسصو لمحت ىلع وقي مل

يئأهنلل رئازجلا لوضصو : يرضضحلا مأضصع
ةقرأفألا ىوتضسم عجارت ببضسب نأك

نم ليلقتلاب عيمجلا ةيرسصملا ةركلا ةسسارح ةروطسسأا يرسضحلا ماسصع أاجاف
ربع ايقيرفإا سسأاك يعباتمو هيسسفانم لك ةداهسشب قلأاتملا ينطولا بختنملا ناسش
ناكلا يئاهن مهغولبو ايريجينب رسضخلا ةحاطإا بقع يرسضحلا لاقو.ملاعلا
. «ارخؤوم ةقرافأ’ا عجارت هببسس ناكلا يئاهنل رئازجلا لوسصو»:

ناك يذلا يئاهنلل رسضخلا لوسصو ىلع انزح عومدلاب يرسضحلا رهظو
.مهسضرأا ىلع ةنعارفلا هطسشني نأا سسفنلا ينمي

سسأّنو ىلع أيليضسرمو ةليبضشاو سسيتيب نيب مدتحم عارضص
ىلع اهنيع تعسضو ةيبوروأا ةيدنأا ةّدع نأا نع ايلاطيإا لوبتوف عقوم فسشك

زيمم ءادأاب هروهظ دعب ،سسانو مدآا يلاطيإ’ا يلوبان يدانو ينطولا بختنملا مجن
ةيدنأا اهسسأار ىلعو9102 ايقيرفإا ممأا سسأاك ةلوطب يف ءارحسصلا يبراحم عم
7102 ماعلا فيسص يلوبان ىلإا مسضنا هنأا املع ةيليبسشإاو ايليسسرامو سسيتيب لاير
.ودروب نم امداق وروأا نويلم01 لباقم

ح.ر

2942ددعلا ^0441 ةدعقلا يذ21ـل قفاوملا9102 ةيليوج61ءاثÓثلاةصضايرلا

يلحملا بردملل رابتعلا ديعي برعلا لويدروغ وأا ايقيرفا «ناو لسشيبسس»

!Úيرئازجلل هللا ةيده يضضأملب

يبهذلا ءاذحلا ةزئأج ىلع ولأغيإاو ينأم عم يوق عارضص يف سسأنوو زرحم
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لسشيبسس ،يسضاملب لامج
’و˘يدراو˘غ وأا ا˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا ناو
تف˘ل˘ت˘خا ر˘ئاز˘ج˘˘لاو بر˘˘ع˘˘لا
عا˘م˘جإا ن˘˘كلو تا˘˘ي˘˘م˘˘سست˘˘لا

رسسلا ةملك هنا ىلع لسصاح
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا تا˘˘حا˘˘ج˘˘ن ي˘˘˘ف
رخآا ي˘ف ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘لا

عزا˘˘ن˘˘م نود˘˘ب ر˘˘ه˘˘سشأا01
يخيراتلا ل˘هأا˘ت˘لا سسد˘ن˘ه˘مو
سسأا˘ك ي˘ئا˘ه˘ن ى˘لإا ر˘سضخ˘˘ل˘˘ل
ة˘ما˘ق˘م˘لا ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا م˘˘مأ’ا
ءاقفر برسضيسس نيأا ،رسصمب
ع˘˘م ا˘˘ًيرا˘˘ن اًد˘˘عو˘˘˘م زر˘˘˘ح˘˘˘م
˘مو˘ي ،ي˘لا˘غ˘ن˘سسلا م˘˘هر˘˘ي˘˘ظ˘˘ن
بعلم ىلع ،لبقملا ةعمجلا
ن˘ع ا˘ث˘ح˘ب ي˘لود˘لا ةر˘˘ها˘˘ق˘˘لا
ن˘م ي˘نا˘ث˘لا جا˘ت˘˘لا˘˘ب ةدو˘˘ع˘˘لا
.ةنعارفلا سضرا

نآ’ا نم رهسشأا01 لبقو
ي˘ف ن˘ي˘ل˘ئا˘ف˘ت˘م˘˘لا د˘˘سشأا نا˘˘ك
طقف سسفن˘لا ي˘ن˘م˘ي ر˘ئاز˘ج˘لا
تا˘ي˘ئا˘ه˘ن˘ل ر˘سضخ˘لا ل˘هأا˘˘ت˘˘ب
نا˘˘كلا ن˘˘م23ـلا ة˘ع˘ب˘ط˘لا

ى˘ل˘ع لوأ’ا رود˘لا زا˘ي˘˘ت˘˘جاو
ريكفتلا اذه رّيغت نكل لقأ’ا

لوسصو روف ربكي ملحلا أادبو
هر˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا ي˘˘سضا˘˘م˘˘ل˘˘ب

هل˘لا ة˘يد˘ه ة˘با˘ث˘م˘ب نور˘ي˘ث˘ك
ن˘ي˘ق˘سشا˘ع˘لا ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘ل˘˘ل
دعب ةسصاخ ينطولا بختنملل
كرا˘سشت فا˘ج˘ع تاو˘ن˘˘سس4
ام ميطحت يف نيبردم ةدع
د˘˘ي˘˘˘حو ي˘˘˘ن˘˘˘سسو˘˘˘ب˘˘˘لا ها˘˘˘ن˘˘˘ب

ءا˘ق˘˘فر ع˘˘م سشت˘˘يزو˘˘ل˘˘ي˘˘لا˘˘ح
ةلاسسإ’ م˘ه˘ل˘سصوأاو ي˘لو˘غ˘ي˘ف
ملاعلا ة˘ل˘ط˘ب˘ل درا˘ب˘لا قر˘ع˘لا
،4102 لايدنوم ي˘ف ا˘ي˘نا˘م˘لأا

سستا˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘يار رار˘˘˘غ ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
يكيجلبلا سسنكيلو يبرسصلا

ر˘جا˘مو ي˘نا˘ب˘سس’ا زارا˘˘كلأاو
با˘ط˘خ نأا ثي˘ح ،ير˘ئاز˘ج˘˘لا
مج˘ن˘ك فور˘ع˘م˘لا ي˘سضا˘م˘ل˘ب
ينطولا بختنملا يف قباسس
ديدجلاو يسسنرفلا ايليسسرمو
جيلخلا يف بيردتلا ملاع يف

ءا˘˘ن˘˘ب˘˘ل ءا˘˘ج ه˘˘˘نإا لا˘˘˘ق يذ˘˘˘لا
بقللا ىل˘ع سسفا˘ن˘ي بخ˘ت˘ن˘م
نوليلق ’إا هقدسصي مل يراقلا

لوأا دنع عيمجلا هنم دكأاتو
اينيك مامأا ناكلا يف ةارابم
ع˘˘ط˘˘ق ة˘˘ظ˘˘ح˘˘ل ه˘˘ب او˘˘˘ن˘˘˘مآاو
لوأا ،ةليل ءارحسصلا يبراحم
ةارابملل روبعلا ةركذت سسمأا
ىلع1‐2 زوفلا دعب ةيئاهنلا
بختنم بلغت اميف ،ايريجين
مامأا در نود فدهب لاغنسسلا
.سسنوت

ةرويدقو يرمعلا نب
ةحبارلا تاناهرلا نم

ة˘سصق ي˘˘ف ل˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لاو
حجن هنأا رسضخلا عم يسضاملب
داعأاو تاناهر ةدع بسسك يف
يلح˘م˘لا برد˘م˘ل˘ل را˘ب˘ت˘ع’ا

تل˘˘˘سصو ا˘˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘ب ة˘˘˘سصا˘˘˘خ
ر˘جا˘م ح˘بار ع˘م سضي˘سضح˘ل˘ل
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ةر˘كلا ةرو˘˘ط˘˘سسأا

اد˘˘ج اد˘˘ج ءي˘˘سسلاو بعÓ˘˘˘ك
ن˘˘م م˘˘غر˘˘ب˘˘لا˘˘ف  ،برد˘˘˘م˘˘˘ك
لبق ةعذ’ تاداقتن’ هسضرعت
ا˘مد˘ن˘ع ة˘سصا˘خو ،ة˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا
رود˘˘ت ن˘˘ي˘˘ب˘˘ع’ ى˘˘عد˘˘ت˘˘˘سسا

فعسض لوح كوكسشلا مهلوح
لامج  رارغ ىلع مهاوتسسم
دعب ةرسشابم يذلا يرمعلا نب
ةسضراعلا سسأار ىلع هنييعت
يسضاملب ماق ،رسضخلل ةينفلا

ةسصرفلا هحنمو ه˘ئا˘عد˘ت˘سسا˘ب
امل1102 ذنم اهنم مرح يتلا

بختنملل دئاقك ا˘ق˘لأا˘ت˘م نا˘ك
ع˘˘˘فاد˘˘˘م ن˘˘˘كل ي˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لو’ا
˘˘مد˘˘ق يدو˘˘ع˘˘سسلا با˘˘˘ب˘˘˘سشلا

ةلوطب يف ةزيمم تايوتسسم
بابسسأا نم ناكو ،ايقيرفأا ممأا
ىلع يرئازجلا بختنملا ةوق
ةدوج لسضفب ،عافدلا ىوتسسم
سسفنو ةيندبلا هتوقو بعÓلا
ةرويدق ن’دعل ةبسسنلاب رم’ا

نييرئازجلا نيبعÓلا رثكأا نم
لبق تاداقتن’ا ىلع اًلوسصح
بر˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سسا ثي˘˘˘˘ح ،نا˘˘˘˘كلا
يسضاملب  ءاعدتسسا ،سضعبلا
هسسفن تبثأا ةرويدق نكل هل
اركبم هقÓطناب ةلوطبلا لبق
نا˘كلا ي˘فو ر˘ي˘سضح˘ت˘˘لا ي˘˘ف
را˘ب˘ت˘ع’ا در ي˘ف ح˘ج˘ن ن˘ي˘ح
،هتلاط يتلا تاداقتن’ا مامأا
ى˘لإا هدÓ˘ب بخ˘ت˘˘ن˘˘م دو˘˘ق˘˘ي˘˘ل
.ةقباسسملا يئاهن

ةأاجافŸا يليÓب
يسضاملب حاجن رسصتقي ملو

ر˘كذ˘لا ق˘با˘سس ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ى˘ل˘ع
يف هتقث ،يسضاملب عسضو دقف
يجرتلا مجن يليÓب فسسوي
هلسضفو ،يسسنوتلا يسضايرلا

نيسسايك موجنلا سضعب ىلع
ل˘كسشب كرا˘سشي˘ل ، ي˘م˘ي˘هار˘ب
ي˘˘˘برا˘˘˘ح˘˘˘م ع˘˘˘م ي˘˘˘˘سسا˘˘˘˘سسأا
بر˘˘˘غ˘˘˘˘ت˘˘˘˘سساو ،ءار˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا

يف يسضاملب ريكفت ،سضعبلا
نكل ،يليÓب ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘ع’ا
هذ˘ه˘ب ه˘تراد˘ج تب˘ثأا بعÓ˘˘لا
نم اهيلع لسصح يتلا ةقثلا
هرايتخا نايسسن نود بردملا
ق˘ل˘˘غو ر˘˘ط˘˘ق ي˘˘ف سصبر˘˘ت˘˘لا
نكل كانه ةيدولا تايرابملا
ىلا فقت جئاتنلا ةياهنلا يف
ل˘ب˘ق ود˘ع˘لا تل˘ع˘جو ه˘ب˘نا˘˘ج
.ةعبقلا هل نوعفري قيدسصلا

مهسسأا يسسيسس ةقفر عفر
ءارمسسلا ةراقلا يبردم

تبثيل رسضخلا لهأات ءاجو
ءاوسس يلحملا بردملا قوفت
تازا˘ج˘نا خ˘يرا˘ت˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘˘ب
ىقبي ثيح ناكلا يف رئازجلا
ةعا˘ن˘سص ن˘م د˘ي˘حو˘لا بق˘ل˘لا
0991 ماع يلامرك موحرملا
ةراقلا ي˘برد˘م˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب وأا
نأا رابتعاب ةخسسنلا هذه يف
يسسيسس ويلا لاغنسسلا بردم
ي˘ئا˘ن˘ث˘لا˘ف ر˘خآ’ا و˘ه ي˘ل˘ح˘م
ه˘ي˘سسي˘سس  ي˘سضا˘م˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ج
ن˘م ر˘ي˘ب˘ك دد˘ع ى˘ل˘ع ا˘قو˘ف˘ت
ن˘م ن˘ي˘مدا˘˘ق˘˘لا ن˘˘ي˘˘برد˘˘م˘˘لا
ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘لا ا˘كير˘˘مأاو ا˘˘بوروأا
تأاد˘˘ب ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا نأا م˘˘غر˘˘ف
نييلحم نيبردم01 دوجوب
نأا ’إا ،ًايبنجأا41 لباقم ،طقف
نا˘برد˘م ه˘ط˘سشن˘ي ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا

.نايلحم

دئاق زرحم سضاير دجاوتي
مدأا هليمزو ينطولا بختنملا

ع˘م يو˘ق عار˘سص ي˘˘ف سسا˘˘نو
بعÓ˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘م و˘˘˘˘يدا˘˘˘˘سس
يف يقÓيسس يذلا يلاغنسسلا
ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘˘مأا سسأا˘˘ك ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن
موي ينطولا انبختنم ةيلاحلا
ةفاسضإ’ا˘ب ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ع˘م˘ج˘لا
بختن˘م م˘جا˘ه˘م و˘لا˘غ˘يإا ى˘لإا
لوح يوق عارسص يف ايريجين

.يبهذلا ءاذحلا ةزئاج
نيودت نم زرحم نكمتو

م˘مأا سسأا˘ك ي˘ف فاد˘هأا ة˘ثÓ˘˘ث
عم ةفسصانم ةيلاحلا ايقيرفإا

قبسسي مل يذلا سسانو هليمز
،ةلماك ةارابم سضاخ ناو هل

سسفا˘ن˘م ي˘نا˘م ن˘˘كم˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
«ناكلا» ي˘ئا˘ه˘ن ي˘ف ر˘سضخ˘لا

،رخآ’ا وه ةيثÓث نيودت نم
يسسرك ىلع عبرتي نيح يف
يريجينلا مجاه˘م˘لا ةراد˘سصلا
فادهأا4 نود يذ˘لا و˘لا˘˘غ˘˘يإا

ةه˘جاو˘م˘ب ي˘ن˘ع˘م نو˘كي˘سسو
ءا˘ق˘˘ل ي˘˘ف ،سسنو˘˘ت بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م

.3ـلا زكرملا بحاسص ديدحت
ن˘ي˘ب عار˘˘سصلا د˘˘ت˘˘سشي˘˘سسو

ن˘ي˘تارا˘ب˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘عا˘˘بر˘˘لا
ممأا سسأاك رمع نم نيتريخأ’ا
يئانث ثح˘ب˘ي ثي˘ح ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا
ةلسصاومل ينطولا بخت˘ن˘م˘لا
ءاذ˘ح˘˘لا˘˘ب ر˘˘ف˘˘ظ˘˘لاو ق˘˘لأا˘˘ت˘˘لا
نم د˘يز˘ي˘سس يذ˘لاو ،ي˘ب˘هذ˘لا

جاتلاب انبختنم جيوتت ةيلامج
هنئاز˘خ ن˘ع بئا˘غ˘لا ،يرا˘ق˘لا

نأا ن˘ي˘ح ي˘ف ،ة˘ن˘سس92 ذن˘م
ز˘يز˘ع˘ت ن˘ع ثح˘ب˘˘ي و˘˘لا˘˘غ˘˘يإا

سسنوت ةاقÓم د˘ن˘ع ه˘تراد˘سص
ينام ةم˘ه˘م نو˘كت˘سس ا˘م˘ن˘ي˘ب

قبسس امد˘ع˘ب ة˘يا˘غ˘ل˘ل ة˘ب˘ع˘سص
مدع يف لسشفلا معط قاذ ناو
يذلا انعافد ىل˘ع ل˘ي˘ج˘سست˘لا
ي˘ف عا˘فد ىو˘قأا ي˘˘نا˘˘ث د˘˘ع˘˘ي
نيفده ىقلت امدعب ةلوطبلا
لاغ˘ن˘سسلا ل˘ت˘ح˘ي ثي˘ح ط˘ق˘ف
هنود د˘ي˘حو فد˘ه˘ب ةراد˘سصلا

.ينطولا انبختنم
ب.م.يرسسيإا

ح.فوؤور^

sport@essalamonline.com
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فيطصس قافو

فيطسس قافو ةرادإا تحجن
سسراح ةقفسص نامسض يف
سساعد قباسسلا ةيدو˘لو˘م˘لا

نم ريثكلا هنع ليق يذلاو
ناو ةسصاخ ن˘ي˘ي˘ن˘ف˘لا ل˘ب˘ق
هل نهكت نم مهنم ريثكلا
مهأا نم ادحاو نوكي نأاب
وهو رئازجلا يف سسارحلا
ةرادإ’ا ل˘ع˘ج يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا
ه˘تا˘مد˘خ نا˘م˘سضل ى˘ع˘˘سست

سسمأا لوأا ع˘˘˘˘˘˘˘قو ثي˘˘˘˘˘˘˘˘ح
ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘ث نو˘˘˘˘˘كي كلذ˘˘˘˘˘بو
نا˘˘م˘˘سض د˘˘ع˘˘˘ب سسار˘˘˘ح˘˘˘لا

سسرا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘˘˘مد˘˘˘˘˘˘خ
ةرادإ’ا نأا ركذي ةيرياسضخ
ةقرولا حنم يف ايدج ركفت
. يديعسس سسراحلل ةثلاثلا

نع ثحبلا ةلصصاوم
ىرخأا تاقفصص

مغرلابو هتاذ قايسسلا يف
ريسسملا مقاطلا ةرسشابم نم
نع هثحبو هماهمل قافولل

’إا تاقفسصلا ديدع نامسض
ىعسست فارطأ’ا سضعب نأا
ق˘˘ل˘˘خ ثح˘˘˘ب ى˘˘˘لإا ا˘˘˘م˘˘˘ئاد

فو˘ف˘سص ط˘˘سسو تا˘˘مزأ’ا
ناو ة˘سصا˘خ ة˘عو˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
يف هيأار سضرف ديري لكلا
ن˘م ة˘سصا˘خ قا˘˘فو˘˘لا تي˘˘ب
رمأ’ا و˘هو داد˘ع˘ت˘لا ة˘ي˘حا˘ن
يدا˘سص د˘ي˘لو ل˘ع˘ج يذ˘˘لا
ىع˘سسي˘سس ه˘نا ى˘ل˘ع د˘كؤو˘ي
ن˘ع ثح˘˘ب˘˘لا ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م˘˘ل
نيرداقلا ني˘ب˘عÓ˘لا سضع˘ب

مث نمو ةفاسضإ’ا حنم ىلع
هتريغ نأاو ةسصاخ ةرداغملا

يبلي هتلعج نم يه هبسسح
. راسصنأ’ا بلط

طاÒقوب وأا يوصضم
مويلا ددحتي

لسصفتسس ةرادإ’ا نأا ركذي
ريدقت ى˘سصقأا ى˘ل˘ع مو˘ي˘لا
ثيح بردملا ةيسضق يف
طÓيمو˘ب برد˘م˘لا نو˘كي
ل˘˘˘جا ن˘˘˘م سسمأا ل˘˘˘ح د˘˘˘˘ق
لوح ثيدحلاو سضوا˘ف˘ت˘لا

تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لا ن˘م ر˘ي˘˘ث˘˘كلا
ىلإا قرطتلا متيسس اهدعبو
يفياطسسلا بردملا ةيسضق
مت˘ي˘ل يو˘سضم ن˘يد˘لا ر˘ي˘خ
بردملا ديدحت ةياهنلا يف
قافولا ةداي˘ق ى˘ل˘ع ردا˘ق˘لا

ةيلاملا ةيحانلا نم ةسصاخ
يف يناعي قافولا نأا امب
ا˘˘˘م و˘˘˘هو فر˘˘˘˘ظ˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه
نو˘كي ل˘سصف˘لا ل˘ع˘ج˘ي˘˘سس
. ريدقت ىسصقا ىلع مويلا

ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘˘كسشت دو˘˘˘ع˘˘˘ت
ةنيد˘م ى˘لإا مو˘ي˘لا ة˘ي˘سشع ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘لا
يري˘سضح˘ت سصبر˘ت د˘ع˘ب كلذو رو˘سسج˘لا

نا˘ف’ سسي˘ند برد˘م˘لا ه˘لÓ˘خ ن˘م ل˘م˘ع
ةقفرب ةريغسصو ةريبك لك طبسض ىلع
ةيندب˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا ن˘م ة˘سصا˘خ ه˘يد˘عا˘سسم
نوكت نأا يف رفانسسلا لمأايو اذه ةينفلاو
ناو ةسصاخ اديج ترسضح دق ةليكسشتلا

ةلوطبلا اذكو ةي˘بر˘ع˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا د˘عو˘م
ل˘كف ي˘لا˘ت˘لا˘بو قÓ˘ط˘ن’ا ن˘م بر˘ت˘˘ق˘˘ي
لجا نم ةعومجملا ىلع ةقلعم لام’ا

يفن ىلع لمع˘لاو ق˘ير˘ف˘ل˘ل را˘ب˘ت˘ع’ا در
مسسوم نأا ىلع دكؤوت يتلا ليواقأ’ا لك
. ابعسص نوكيسس يسس سسا يسسلا

شضوختصس ةرخأاتملا رصصانعلا
ةيفاصضإا تاريصضحت

ح˘ن˘م نا˘ف’ سسي˘ند برد˘م˘˘لا نأا ر˘˘كذ˘˘ي
نم ةرخأاتملا رسصانع˘ل˘ل ا˘سصا˘خ ا˘ج˘ما˘نر˘ب
وهو مهئÓمزب ةنراقم لمعلا كرادت لجا

لمعت تقحتلا يتلا رسصانعلا لعجيسس ام
ةسصاخ اهرومأا طبسض لجا نم ةيدج لكب
نأا ا˘م˘ب ار˘ي˘ث˘ك ا˘هر˘ظ˘ت˘ن˘ي ن˘˘ل نا˘˘ف’ نأاو
اذه ني˘ب˘عÓ˘لا ن˘ي˘ب هد˘سشأا غ˘ل˘ب سسفا˘ن˘ت˘لا

مويلا ةيمسسر ةفسصب سشتوكلا لسصفيسسو
راكسسوا يراوفي’ا بعÓلا ريسصم يف
هل ناو ةسصاخ سضعبلا هب لءافتي يذلاو
ي˘˘ف ن˘˘كت م˘˘ل ي˘˘ت˘˘لا تاز˘˘ي˘˘م˘˘˘لا سضع˘˘˘ب
. هيقباسس

شسنوت ىلإا ةندخوب عم لقنت ششونف
يدهم بعÓلا لسصو ىرخأا ةهج نم

سسمأا لوأا ةبانع ربع سسنوت ىلإا سشونف
نوكي ثيح دادعتلا ةقفرب مويلا دوعيل
و ةعومجملا عم سسمأا ةيسشع بردت دق
ةراد’ا نا ر˘كذ˘ي ما˘م˘سضن’ا د˘˘سصق اذ˘˘ه
اذ˘كو بعÓ˘لا ر˘ي˘˘سصم ي˘˘ف ل˘˘سصف˘˘ت˘˘سس
يف لازت ’ يتلا ىرخ’ا رسصانعلا سضعب
ا˘هزر˘بأا ل˘ع˘ل ا˘ه˘ع˘م ة˘ث˘ي˘˘ث˘˘ح ت’ا˘˘سصتا

طبسضيسس نيأا ةراطسسوسس مجاهم ةيماح
حمسسيسس يذلاو يئاهنلا هرارق سشتوكلا
تاعاسسلا يف يئاهنلا رارقلا ذاختا يف
تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا بسسحو اذ˘˘ه ة˘˘مدا˘˘˘ق˘˘˘لا
ع˘ير˘سس ع˘فاد˘م ع˘˘م تل˘˘سصاو˘˘ت ةرادإ’ا˘˘ف
ر˘سصن با˘ع˘لا ع˘نا˘سصو ي˘جارد ناز˘ي˘˘ل˘˘غ
ل˘سصف˘لا را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف بيد ياد ن˘˘ي˘˘سسح
. امهعم

ششامر ماصشه

ششامر ماصشه

ددحتي ةينفلا ةضضرأعلا Òضصمو دوضسألا رضسنلا نيرع ةضسارح لبقتضسم سسأعد

14

ةنيطنصسق بابصش

حجأنلأب هفضصي نأفلو مويلا هضصبرت يهني يضس سسا يضسلا

نيع ةيع˘م˘ج ة˘كر˘صش شسي˘ئر د˘كأا
بغري هنأا ينارمع كيلم ةليلم
لبق تاحيرصستلا فلم مصسح يف

ةمداقلا ةليلقلا تاعاصسلا لÓخ
ةم˘ئا˘ق˘لا ط˘ب˘صض لÓ˘خ ن˘م كلذو
ة˘صصا˘خ ي˘ئا˘ه˘ن ل˘ك˘صشب ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘˘لا

نم ريثكلا انلصصفي دعي مل هنأاو
تاريصضحتلا قÓ˘ط˘نا ن˘ع ن˘مز˘لا
تناكو مدا˘ق˘لا م˘صسو˘م˘ل˘ل ة˘يد˘ج˘لا
تقو ي˘˘˘˘ف تل˘˘˘˘صصو˘˘˘˘ت د˘˘˘˘ق ةرادإ’ا
ة˘˘˘صسم˘˘˘خ ع˘˘˘م قا˘˘˘ف˘˘˘تا ىلإا ق˘˘˘با˘˘˘˘صس

دقاعت˘لا خ˘صسف˘ب ي˘صضق˘ي ن˘ي˘ب˘ع’
ا˘م و˘˘هو ة˘˘ي˘˘م˘˘صسر ةرو˘˘صصب م˘˘ه˘˘ع˘˘م
ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘لا ما˘˘˘يأ’ا ي˘˘˘ف ه˘˘˘ب تما˘˘˘ق
. ةيصضاملا

يف ةبعصص بيد ةدوع
ةيرصصنلا ةيعصضو لظ

ةرادإا نأا ن˘˘˘˘˘م م˘˘˘˘˘غر˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘بو اذ˘˘˘˘˘˘ه
ىلإا تلصصو ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج

عيقوت هبجومب متي يئاهن قافتا
بيذ م˘ي˘هار˘ب ق˘با˘صسلا ا˘ه˘م˘جا˘ه˘˘م

ىد˘˘˘˘بأا بعÓ˘˘˘˘لا نأا شسا˘˘˘˘˘صسأا ىل˘˘˘˘˘ع
ةيعمجلا ىلإا ةدوعلل ةيوق ةبغر
ىلع شسيئرلا بصصنم روغصش نأا ’إا

ر˘˘صصن ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ىو˘˘ت˘˘صسم
لا˘م˘ت˘كا ق˘˘ي˘˘ع˘˘ي د˘˘ق ياد ن˘˘ي˘˘صسح

نكمتي مل هنأاو اميصس’ ةقفصصلا
ىل˘˘˘ع لو˘˘˘صصح˘˘˘لا ن˘˘˘˘م نآ’ا ىت˘˘˘˘ح
يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا ه˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘صست ق˘˘˘ئا˘˘˘ثو

نأاو ةصصاخ هيلع طغصضلا فعاصض
ةد˘م ه˘ل تح˘ن˘م ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا ةرادإا

ريغت نأا لبق تقولا نم ةددحم
رخآا بع’ عم قا˘ف˘تÓ˘ل ا˘ه˘ت˘ه˘جو
.هبصصنم شسفن يف طصشني

مويلا رظتنم حيبذ
ىلع حلت ةرادإ’او

يفاوعل نامصض
يطبارو

ام ةلاح يفو ىرخأا ةهج نم
ح˘ي˘بذ م˘جا˘ه˘م˘لا ع˘ي˘قو˘˘ت د˘˘كأا˘˘ت
هصسأار ط˘ق˘صسم ق˘ير˘ف ي˘ف مو˘ي˘لا

ةرادإا نوكت ةليلم نيع ةيعمج
زوفلا نم تنكمت دق ةيعمجلا

ا˘ه˘ب م˘عد˘ت˘˘صس ةد˘˘ي˘˘ج ة˘˘ق˘˘ف˘˘صصب
ا˘صضيأا ل˘ك˘صشم˘لا ي˘ما˘مأ’ا ط˘˘خ˘˘لا

ا˘م˘ي˘صس’ ن˘˘يزرا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ب˘˘ع’ ن˘˘م
نأا نوكل ةبيايط فادهلا مهنم
ل˘˘˘˘ك˘˘˘˘صشي فو˘˘˘˘صس ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خأ’ا اذ˘˘˘˘ه
يذ˘لا ح˘ي˘˘بذ ع˘˘م ا˘˘يو˘˘ق ا˘˘مو˘˘ج˘˘ه
ةلئاه تايناكمإاب هرودب عتمتي
’ ا˘م˘ك ف˘يد˘ه˘ت˘ل˘ل ي˘لا˘ع شسحو
ىل˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع ر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صصت ةرادإ’ا لاز˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت

ي˘فاو˘ع˘ل اذ˘كو ي˘ط˘بار تا˘مد˘خ
ة˘ي˘˘ما˘˘مأ’ا ةر˘˘طا˘˘ق˘˘لا ن˘˘يو˘˘ك˘˘ت˘˘ل
. ديج لكصشب

ششامر ماصشه

ةليلم نيع ةيعمج

«مأضصل» وتأكريمل ةدوعلا لبق نيحرضسملا ةمئأق طبضض ررقي ينارمعلا

sport@essalamonline.com

تنانجات عافد

ةاوهلا قرف نم رأغضص نيبعل يف رأمثتضسلا ىلع زكري سشيعرق
ذنم رسشاب تنانجات عافد نأا مغر
مسسوملل اب˘سسح˘ت ه˘تار˘ي˘سضح˘ت ما˘يأا
ر˘ها˘˘ط˘˘لا ه˘˘سسي˘˘ئر نأا ’إا د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
مسسحل هتاكرحت لسصاوي سشيعرق
ط˘ب˘سض د˘سصق تا˘ق˘˘ف˘˘سصلا سضع˘˘ب
لمح˘ي˘سس يذ˘لا ي˘م˘سسر˘لا داد˘ع˘ت˘لا
ةيناثلا ةط˘بار˘لا ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ناو˘لأا

ةاوهلل لزن «سشيرلا»  نأا مولعمو
ةردا˘ن˘˘لا ر˘˘ي˘˘فا˘˘سصع˘˘لا ن˘˘ع ا˘˘ث˘˘ح˘˘ب
نم ديدعلا عم قافتا ىلإا لسصوتو
مÓسسإا باطسش رارغ ىلع نيبعÓلا

يوا˘˘ف˘˘ل˘˘خو سسادر˘˘مو˘˘ب د˘˘ئار ن˘˘م
اذ˘كو ءا˘ع˘برأ’ا ل˘˘مأا ن˘˘م د˘˘م˘˘ح˘˘م
ةعيلقلا مجن نم ليلجلا دبع موديق
ترايت ةبيبسش نم حبار سشومخدو
ن˘ي˘ع د˘ئار ن˘م ن˘ي˘مأا ي˘˘نو˘˘مر˘˘جو
لكسشت˘سس ىر˘خا ءا˘م˘سساو ى˘ل˘فد˘لا
. لبقملا مسسوملا دادعت

ةيليوج52 موي قلطنيصس شصبرتلا
يف لوأ’ا لجرلا لازي ’ هتهج نم
عم تاسضوافم يف » يتبرايدلا »
رظتنملا نم ثيح نيبعÓلا سضعب
ديدجلا ةلبقملا تاعاسسلا لمحت نأا
ثي˘ح ق˘ير˘ف˘لا داد˘ع˘ت سصخ˘ي ا˘م˘ي˘˘ف
لبق هطبسض ىلع سشيعرق سصرحي
ةيليوج52 موي سسنوت ىلإا لقنتلا

ق˘˘ل˘˘غ˘˘م سصبر˘˘ت ة˘˘ما˘˘˘قإا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م

نوكت نا ىلع اموي51 قرغتسسي
رهسش نم لو’ا عوبسس’ا يف ةدوعلا
رييسستو ديعلا ءاسضق لجا نم توا

يف لوخدلا لبق مايا نم ىقبت ام
. يناثلا مسسقلا ةلوطب كرتعم

شضعب نم بصضاغ ششيعرق
نامصض ىلع رصصيو رصصانعلا

عافدلاب قيلي وتاكÒم
هتاريسضحت تنانجات عافد لسصاويو
ابسسح˘ت ل˘ي˘عا˘م˘سسإا ىو˘ه˘ل بع˘ل˘م˘ب
سضعب بايغ يف ديدجلا مسسوملل

رارغ ىلع يسضاملا مسسوملا يبع’
نأا ودبي ام بسسحو ةبطوبو وباج
تسضفر نيذلا قيرفلا يبع’ سضعب
اوحلأا مهنأا مغر مهحيرسست ةرادإ’ا

مل قيرفلا طوقسس دعب ليحرلا ىلع
مدع ببسسب تاريسضحتلا اورسشابي
سسي˘ئر˘لا ع˘م قا˘ف˘تا ى˘لإا م˘ه˘ل˘سصو˘ت
مهتاق˘ح˘ت˘سسم سصو˘سصخ˘ب سشي˘عر˘ق
دادع˘ت سسي˘ئر˘لا م˘عدو اذ˘ه ة˘ق˘لا˘ع˘لا
يجاح نارهو ةيعمج مجاهمب قيرفلا

يف ايمسسر عقو يذلا يلاعلا دبع
بعÓلا رارغ ىلع عافدلا فوفسص
يرا˘ب˘ك ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘سشل ق˘با˘سسلا

ةيعمج مجا˘ه˘م اذ˘كو ن˘ي˘مأا د˘م˘ح˘م
. بويا يحرف اسضيا نارهو
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ينعت ل ةمهملا تأيرأبملا : يلعوب يزيت
ريبك مضسوم ميدقتب نولئأفتمو أئيضش

قيرف بع’ ،يلعوب يزيت داسشأا
،ةزيمملا ءاوجأ’اب لئابقلا ةبيبسش
تاري˘سضح˘ت˘لا ا˘ه˘ي˘ف ر˘سسي˘ت ي˘ت˘لا

لÓخ ،ديدجلا مسسوملا ةقÓطن’
يدا˘ن˘لا ه˘ير˘ج˘˘ي يذ˘˘لا سصبر˘˘ت˘˘لا
لاقو ،ةيسسنرفلا نا˘ي˘ف˘يإا ة˘ن˘يد˘م˘ب
نحن» : ةيفحسص تاحيرسصت يف
تاريسضحتلاو ،ريبك لمعب موقن
اننأا ثيح ،ةديج فورظ يف يرجت

ة˘ياد˘ب˘ل ن˘يز˘ها˘ج نو˘كن˘ل ل˘م˘ع˘˘ن
بج˘˘ي ’ »:فا˘˘سضأاو ،«م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
ي˘˘˘ف ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع م˘˘˘كح˘˘˘لا
يسسنأا ءاقلف ،ة˘يدو˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا

وه مهملاو انل ةبسسنلاب مهم ريغ
ة˘˘قÓ˘˘ط˘˘ن’ اد˘˘ي˘˘ج ر˘˘ي˘˘سضح˘˘˘ت˘˘˘لا
انتارد˘ق˘ب نو˘ل˘ئا˘ف˘ت˘مو ،م˘سسو˘م˘لا

.«ديج مسسوم ميدقت ىلع
ب.م.يرصسيإا

نارهو ةيدولوم
«ةوارمحلا»
بكرب قحتلت

نيمتهملا
ينأترو ـب

نارهو ةيدولوم قيرف مصضنا
عم دقاعتلا نيمتهملا ةمئاقل
ناد˘ي˘م ط˘صسو ي˘نا˘˘ترو يد˘˘ه˘˘م
ن˘م ،ياد ن˘ي˘صسح ر˘صصن ق˘ير˘˘ف
نم عفرلاو قيرفلا معد لجأا

.ناديملا طصسو ةميق
ةصصاخلا انرداصصم نم انملعو
ق˘ح˘˘ت˘˘لا نار˘˘هو ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م نأا

داحتإاو فيطصس قافو نم لكب
عم دقاعتلا قابصس يف شسابعلب
كلتمي يذلاو ،يناترو يدهم

تب˘ثأا ا˘مد˘ع˘˘ب ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ةر˘˘ب˘˘خ
ر˘˘صصن ق˘˘ير˘˘ف ع˘˘م ه˘˘ب˘˘ع˘˘ك و˘˘ل˘˘ع
يتلا تاونصسلا يف ياد نيصسح
.كانه اهاصضق
نأا رد˘˘˘˘˘˘˘صصم˘˘˘˘˘˘˘لا تاذ فا˘˘˘˘˘˘˘صضأاو
نارهو ةيدولوم قيرف ةرادإا

بعÓلا عم دقاعتلا ىلع رصصت
ق˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا م˘˘˘˘˘عد ل˘˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘˘˘م
با˘˘ح˘˘˘صصأاو دد˘˘˘ج ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘ب
يدا˘˘˘˘˘˘ن ةدا˘˘˘˘˘˘عإ’ ،ةر˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘˘لا
لاتقلاو ةهجاولل «ةوارمحلا»

نم ’دب جيوتتلا ةصصنم ىلع
.ءاقبلا نامصضل بعللا

ب.م.يرصسيإا

لئابقلا ةبيبصش

مهاردلا نيع يف سصبرتتضس «أكضسيل »
هحأجنإا ىلع رارضصإاو ءأعبرألا نم ةيادب

يف زجحلا بورخلا ةيعمج ةرادإا تهنأا
نيع ةنيدمب دجاوتملا نيعلا رون قدنف
نأا بقرتملا نم ثيح ةيسسنوتلا مهارد
سسنو˘ت˘ب ما˘˘يأا01 ق˘ير˘ف˘˘لا ي˘˘سضق˘˘ي
نحسشل مداق˘لا برد˘م˘لا ا˘ه˘ل˘غ˘ت˘سسي˘سس
را˘م˘غ لو˘خد ل˘ب˘ق اد˘ي˘ج تا˘يرا˘ط˘ب˘لا
يف تماقأا اكسسي’ نأا ركذي ةسسفانملا
يذلاو طرافلا مسسوملا قدنفلا سسفن
لعج ام ةيعمجلل ةديج تامدخ مدق
نم هيلإا ةدوع˘لا رر˘ق˘ت ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ةرادإا

سضعب نع ةراد’ا ثحبتو اذه ديدج
جامدنا ةمهم ليهسست لجا نم تايدولا
. نيبعÓلا

بردم نع ثحبلا
امئاق لازي ’

ةرادإÓ˘ل ل˘غا˘سشلا ل˘غ˘سشلا ى˘˘ق˘˘ب˘˘يو
ةيسضق وه نهارلا تقولا يف ةيبورخلا
بردملا ةجرخ دعب اميسس’ بردملا
نيريسسملا أاجاف يذلا يبيرعلب يملاقلا

نود˘سسح˘ي ’ ف˘قو˘م ي˘ف م˘ه˘ع˘سضوو
جمانرب اوطبسض مه˘نأاو ة˘سصا˘خ ،ه˘ي˘ل˘ع
Óسضف هعم قيسسن˘ت˘لا˘ب تار˘ي˘سضح˘ت˘لا

نوكتسس اذهلو تابادتن’ا ةمئاق نع
ةيسضق مسسحب ةبلاطم ةيعمجلا ةرادإا
ةينفلا ةسضراعلا دوقيسس يذلا بردملا
تاعاسس نوسضغ يف يبورخلا قيرفلل
ي˘˘سضارأ’ا ى˘˘لإا لا˘˘حر˘˘لا د˘˘سش ل˘˘ب˘˘˘قو
.ةيسسنوتلا

Úبع’ نع اهثحب لصصاوت ةرادإ’ا
ةفاصضإ’ا حنم ىلع نيرداق

تسسي˘˘ل برد˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘سضق نأا ر˘˘كذ˘˘˘ي
ةيبورخلا ةرادإ’ا قرؤوت يتلا ةديحولا

نع ثحبت نآ’ا دح ىلإا ىقبت ثيح
ةليكسشت˘لا م˘ي˘عد˘ت˘ل ر˘سصا˘ن˘ع˘لا سضع˘ب
ديدجلا م˘سسو˘م˘ل˘ل ا˘ب˘سسح˘ت ة˘ي˘بور˘خ˘لا
نأا دعب عافدلا ىوتسسم ىلع سصخأ’اب
عفادملا مسض نع ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا تع˘جار˘ت

ى˘ل˘ع در˘لا ي˘ف ل˘طا˘م يذ˘لا يرا˘م˘˘ع
تر˘سصت˘قاو اذ˘ه ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا سضر˘˘ع
61 روسضح ىلع ةريخأ’ا تابيردتلا

عفتري نأا بقترملا نمو طقف ابع’
دسش لب˘ق تا˘عا˘سسلا مدا˘ق ي˘ف داد˘ع˘ت˘لا
.سسنوت ىلإا لاحرلا
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بورخلا ةيعمج



ةــــنصصرق

ةرّبعم
زرحم سضاير يئانثلا عنسص
ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا د˘˘ئا˘˘ق
ي˘نا˘م و˘˘يدا˘˘سس ه˘˘سسفا˘˘ن˘˘مو
م˘ج˘نو ي˘لا˘غ˘ن˘سسلا بعÓ˘لا
ىلع ثدحلا لوبرفيل يدان
يعامتج’ا لسصاوتلا عقاوم
ن˘مو ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ر˘ه˘˘ظ ثي˘˘ح
بي˘ب م˘ه˘ي˘برد˘م ا˘م˘ه˘˘ف˘˘ل˘˘خ
بولك ن˘غو˘يو ’و˘يدارو˘غ
ل˘˘سصاو˘˘ت ى˘˘لإا ةرا˘˘سشإا ي˘˘˘ف
نم لق˘ت˘نا ا˘مد˘ع˘ب عار˘سصلا
ى˘لإا يز˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا يرود˘˘لا
،ةيقيرفإ’ا مأ’ا سسأاك ةلوطب
عسضو وه ليمجلا ءيسشلاو
امدعب ،يكبي وهو حÓسص
يئاهن نمث رودلا نم جرخ
ي˘ت˘لا ة˘يرا˘ق˘لا ة˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا
.رسصم اهنسضتحت

رئازجلا ملأعم رهضشأا رضضخلا دئأق
ة˘ح˘ف˘سصلا تف˘ن˘سص
داحتÓ˘ل ة˘ي˘م˘سسر˘لا
د˘˘ئا˘˘ق ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإ’ا
سضا˘˘˘ير ر˘˘˘سضخ˘˘˘˘لا

رهسشأا نمسض زرحم
يتلا رئازجلا ملاعم
ا˘ندÓ˘ب ا˘ه˘ب فر˘ع˘ت
ي˘˘˘˘˘˘ف تب˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘كو
ةغللاب اهل روسشنم
ر˘ه˘سشأا»: ة˘ي˘بر˘˘ع˘˘لا

1 : رئازجلا ملاعم
2 د˘ي˘ه˘˘سشلا ما˘˘ق˘˘م
3 دامح ينب ةعلق
. زرحم

برقألا ةطارعوب
بورخلا بيردتل

ةر˘ي˘خأ’ا ي˘ب˘ير˘ع˘ل˘ب برد˘م˘لا ة˘جر˘خ د˘ع˘ب
ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ةرادإا ل˘˘خاد فار˘˘طأا تحر˘˘ت˘˘قا
ةدايقل ةطار˘عو˘ب برد˘م˘لا ع˘م ل˘سصاو˘ت˘لا
يبيرعلبل افلخ ةيعمجلل ةينفلا ةسضراعلا

برد˘˘م˘˘لا نأا فار˘˘طأ’ا هذ˘˘ه ىر˘˘˘ت ثي˘˘˘ح
ق˘ير˘ف˘ل˘ل ا˘ب˘سسا˘˘ن˘˘م نو˘˘كي˘˘سس ة˘˘طار˘˘عو˘˘ب
حسضتتسس هتيسضق نأا تقو يف يبورخلا
عا˘م˘ت˘جا د˘ع˘ب تا˘عا˘سسلا مدا˘ق ي˘˘ف ر˘˘ث˘˘كأا

داجيإ’ ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ةرادإا هد˘ق˘ع˘ت˘سس ل˘جا˘ع
نا رظتنملا نمو اذه ةيسضقلا هذهل جرخم
رار˘ق˘لا ي˘ف ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا و˘لوؤو˘سسم ل˘سصف˘ي
. مويلا بردملا سصوسصخب يئاهنلا

تضسيعأفدلا ىدحتي سشيعرق

دادعتل ةت˘قؤو˘م˘لا ة˘ي˘م˘سس’ا ة˘م˘ئا˘ق˘لا بسسح
تنانجات عافد ةرادإا نوكت لبقملا مسسوملا
نيبعÓلا نيب نم دحاو مجاهمب تظفتحا دق
يمامأ’ا طخلا يف نوطسشني اوناك نيذلا
راقع ةماسسأاب رمأ’ا قلعتيو طرافلا مسسوملا
ا˘م م˘˘غر ه˘˘ح˘˘ير˘˘سست ةرادإ’ا تسضفر يذ˘˘لا

نم ةريخأ’ا ت’وجلا لÓخ بعÓلا هسشاع
لبق همسسوم ىهنأا ثيح يسضاملا مسسوملا
ةيفلخ ىلع نيتارابمب بقوع امدنع ناوأ’ا

ءاقل يف درط نيح ةطبارلا لبق نم هتبقاعم
ريهامجلا نوك نم مغرلابو سسابعلب داحتإا

يأار هل ناك سشيعرق نا ’ا هدرطب تبلاط
.رخا

سشهدنم زرحم

ينطولا بخت˘ن˘م˘لا م˘ج˘ن زر˘ح˘م سضا˘ير ر˘ب˘ع
ي˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سس ر˘˘˘ت˘˘˘سسسشنا˘˘˘م يدا˘˘˘ن بع’و لوأ’ا
ي˘ت˘لا ة˘عر˘سسلا ن˘م ه˘ت˘سشهد ن˘ع يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا
دعب ،يحولوبم باهو سسيار سسراحلا اهرهظأا
ثيح ،ايريجين مامأا زوفلا فدهل لوأ’ا نيودت

هئÓمز عم لفتحي رسضخلا نيرع يماح رهظ
نيب لسصفت تنا˘ك ي˘ت˘لا ة˘فا˘سسم˘لا د˘ع˘ب م˘غر
سسراحلا ناكمو ةرحلا ةيمرلا ديدسست ناكم
بعلملا فسصن ابيرقت عطق يذلاو ،يرئازجلا
.يناوث ثÓث يف

رضضخلل ةبعرم مأقرأا
  يضضأملب ةعبط

زوفب ايقيرفا ممأا سسأاك يئاهن فسصن ةياهنب
اير˘ي˘ج˘ي˘ن با˘سسح ى˘ل˘ع ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

لامج ةخسسن رسضخلا نوكي يئاهنلل مهلهاتو
هعم51  مقر ةارابملل اولسصو دق يسضاملب
اماقرأا تققح يسضا˘م˘ل˘ب ة˘ب˘ي˘ت˘ك نأا تفÓ˘لاو
4..تاراسصتنا01 ق˘˘ق˘˘ح ثي˘˘˘ح ة˘˘˘ب˘˘˘عر˘˘˘م
ي˘ف ن˘ي˘ن˘ب ما˘مأا ةد˘ي˘˘حاو ةرا˘˘سسخ..ت’دا˘˘ع˘˘ت
يف ةلماكلا ةمÓعلا لجسس امنيب تايفسصتلا
6 ي˘ف تارا˘سصت˘˘نا6ـب  نآ’ا د˘˘˘ح˘˘˘ل نا˘˘˘كلا

كا˘ب˘سشل زر˘ح˘م ءا˘ق˘فر كد تفر˘ع تا˘يرا˘˘ب˘˘م
2 انيقلت  لباقم ةبسسانم21 يف مهيسسفانم
.طقف نيفده

qarsana@essalamonline.com

2942ددعلا ^0441 ةدعقلا يذ21ـل قفاوملا9102 ةيليوج61ءاثÓثلا

فدهلا عبأت نم لضضفأا
ع˘قاو˘م داور ر˘خ˘˘سس

يعامتج’ا لسصاو˘ت˘لا
م˘˘˘˘جا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘م
ررق يذلاو يريجينلا
نم هسسفنب ةيحسضتلا

ءارو د˘جاو˘˘ت˘˘لا لÓ˘˘خ
زرح˘م ع˘ن˘م˘ل راد˘ج˘لا

ةر˘˘كلا د˘˘˘يد˘˘˘سست ن˘˘˘م
ثي˘ح ،راد˘˘ج˘˘لا تح˘˘ت

ها˘ج˘˘تا هر˘˘ه˘˘ظ˘˘ب نا˘˘ك
عيمجلا لعج ام ةركلا
بعÓ˘˘˘˘لا نأا د˘˘˘˘كؤو˘˘˘˘ي
فده دهاسش يرجينلا

ةيلاعةينقتب زرحم
.ةدوجلا

15

ةيوأهلا ىلإا ةيبأبلاو ةلطع يف ةملعلا ولوؤوضسم
نأا ةسصاخ˘لا ا˘نردا˘سصم ن˘م ا˘ن˘م˘ل˘ع
يبع˘سشلا سسل˘ج˘م˘لا ءا˘سضعأا سضع˘ب
لاسصت’ا اولواح ةم˘ل˘ع˘لا˘ب يد˘ل˘ب˘لا
يف ةمسصاختملا فارطأ’ا سضعبب
ةر˘كف م˘ه˘ي˘ل˘ع او˘سضر˘عو ق˘ير˘˘ف˘˘لا
عم راوحلا ةلوا˘ط ى˘ل˘ع سسو˘ل˘ج˘لا
ل˘ح دا˘ج˘يإ’ ل˘ي˘ق˘ت˘سسم˘لا سسي˘ئر˘˘لا
ةيبابلا اهنم يناعت يتلا ةلكسشملل
ارظن ةيبلسس تناك ةباجإ’ا نكلو
مهفرط نم ةددحملا ةدملا ءاهتن’
يف اوز˘ج˘ح م˘ه˘نأ’ ة˘فا˘سضإا ةدار˘ه˘ل
ةلطعلا ءاسضقل نطولا جراخ قدانف
دحأ’ا سسما لوا نم ةيادب ةيفيسصلا

ةطقنل رومأ’ا ةدوع ينعي ام وهو
.ديدج نم رفسصلا
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ءاسشعلا
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ةليكسشتلا ‘ يرئازج يثÓثةÓضصلا تيقاوم
 يبهذلا عبرملل ةيلاثŸا
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أبوروأأب يقيرفإا لضضفأا بقل ىلع وينيفريجو ونوب سسفأني لأطع ^
ديري يزيلجنلا لضسأكوينو يضسنوتلا يجرتلل لقتني ينأيزم ^

ةنعارفلا نم لدب يئاهنلل رسضÿا لوسصو لم– ىلع وقي ⁄

ةقرأفألا ىوتضسم عجارت ببضسب نأك يئأهنلل رئاز÷ا لوضصو : يرضض◊ا مأضصع

لضضفأا زرحم
فضصن يف بعل
«نأكلا» يئأهن

يلحملا بردملل رابتعلا ديعي برعلا لويدروغ وأا ايقيرفا «ناو لسشيبسس»

ةليلم Úع ةيعمج
ةليلم Úع ةيعمج

بورÿا ةيعمج

تنانجات عافد

ةنيطنسسق بابسش

فيطسس قافو نارهو ةيدولوم

 أيريجين نم ىوقأا تنأك رئازجلا : أبضضأغ يضضأملب
سسأأكلا مهئادهإا ىلع اودهأعتو نيرضصأنملا ةأفول اريثك اوفضسأأت رضضخلا
 يبهذلا ءاذحلا ةزئأج ىلع ولأغيإاو ينأم عم يوق عارضص يف سسأنوو زرحم

 نوبرأحم ةرويدقو يرمعلا نبو نأفزو تأيرأطبلا نحضشل ةحارلا مأيأا يف رأمثتضسلا

امئاق لازي ل بردم نع ثحبلا

Úع ‘ سصبÎت «أكضسيل »
 ءأعبرألا نم ةيادب مهاردلا

ةاوهلا قرف نم راغسص نيبعل يف رامثتسسلا ىلع زكري صشيعرق

قلطني يفيضصلا سصبرتلا
ةيليوج52 موي

لسصاوتم تاقفسص نع ثحبلا

رضسنلا نيرع ةضسارح لبقتضسم سسأعد
 ددحتي ةينفلا ةضضرأعلا Òضصمو دوضسألا

ةيولوأا يطبارو ‘اوعل..مويلا رظتنم حيبذو ةبعسص بيد ةدوع

ÚحرضسŸا ةمئأق طبضض ررقي Êارمعلا
«مأضصل» وتأكŸÒ ةدوعلا لبق

ينعت ل ةمهŸا تأيرأبŸا : يلعوب يزيت
 Òبك مضسوم Ëدقتب نولئأفتمو أئيضش

تاÒسض–و ةندخوب ةقفر صسنوت لسصي صشونف
نيرخأاتملل ةيفاسضإا

مويلا هضصبرت يهني يضس سسا يضسلا
 حجأنلأب هفضصي نأفلو

بكرب قحتلت «ةوارم◊ا»
Êأترو ـب ÚمتهŸا

سسأّنو ىلع أيليضسرمو ةليبضشاو سسيتيب نيب مدتحم عارضص

 Úيرئازجلل هللا ةيده يضضأملب


