
ةفيذق31 ريمدتو فششك
عنشصلا ةيديلقت ةلبنقو

ىلفدلا نيع ةيلوب
50 صص
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هتدهع ءاهنإ’ أراطخإأ هنم ىقلت
ةمأ’أ صسلجم صسأأر ىلع

عم ديدجلأ ريزولل ةهجأوم لوأأ
عصضولأ ةئدهتل عاطقلأ يبصستنم

ةلاقتصس’أ ببصسب بصصنملأ روغصش بقع

سسلجمل ديدج سسيئر باختنا
ةمداقلا اموي51 لÓخ ةمألا

30 صص

جورع اباب و صسوربرب نيدلأ ريخ نيوخأ’أ ىطخ ىلع ناغودرأأ .. هصسفن ديعي خيراتلأ

ةلئاع نم لهكو نيباصشو ةيأدرغ يف تأوخأأ3 مهرخآأيدأولأو ةينغمو ةيأدرغب «ةلطز» ريطانق6 نم ديزأأ زجح
فيطصسب ةدحأو ولث‡و قراوتلا لئابق نايعأا

نونمثي ايبيلب ÊدŸا عمتÛا
مهدÓب ةمزأا نم رئاز÷ا فقوم

اييبل نمأأ نم رئأز÷أ نمأأ نأأ دكأأ Êوكلأ Úصسح

30 صص

Úفر˘˘صشم˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لأ تعد
،«Ú «EASNSيو˘˘˘بÎلأ ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘عا˘˘˘˘صسŸأو
ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘صس’أ ةرور˘˘صضب ة˘˘ي˘˘˘بÎلأ ةرأزو
ةلثمتŸأ اه˘ب˘لا˘ط˘م ن˘م صضع˘ب˘ل˘ل ة˘يرو˘ف˘لأ

صسا˘˘˘˘صسأأ ىل˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘قÎلأ ‘ ا˘˘˘˘˘صصو˘˘˘˘˘صصخ
بصصا˘ن˘م˘˘ل˘˘ل تا˘˘ير˘˘يدŸأ جأردإأو ةدا˘˘ه˘˘صشلأ
Òي˘˘˘صست˘˘˘ل يو˘˘˘ن˘˘˘صسلأ ط˘˘˘طıأ ‘ ة˘˘˘ي˘˘˘لاŸأ
ن˘يد˘عا˘صسŸأ ءا˘ف˘عإأ ع˘م ة˘ير˘˘صشب˘˘لأ درأوŸأ

ة˘˘˘˘˘موأدŸأ ن˘˘˘˘˘م Úيو˘˘˘˘˘˘بÎلأ Úفر˘˘˘˘˘˘صشŸأو
،ة˘˘˘ي˘˘˘صسردŸأ ل˘˘˘ط˘˘˘ع˘˘˘˘لأ لÓ˘˘˘˘خ ة˘˘˘˘يرأدإ’أ

ةيبÎلأ تايريدم لصسأÎصس اهنأأ ةدكؤوم
.ÚبلطŸأ نيذهب لفكّتلل

30 صص

يدوي تماشصلا لتاقلا
ذنم اشصخشش11 ةايحب
50 صصيراجلا يفناج ةيادب

ابيرق ةلمعتشسŸا تارايشسلا داÒتشسا ‘ عورششلا
40صصةيلمعلأ قيبطت تايفيك ددحي كÎصشم يرأزو رأرقل Òصضحتلأ

فوشس» :حلاشص نب ابطاخم نوبت
لجر امئاد متنك مكنأا خيراتلا دهششي

«نطولا مكجاتحإا ىتم فقوملا

نوبلاطي نويوبرتلا نوفرششملا
«رابتعلا در»ـب تواجوأا دمحم

40 صص

صسيئر فأرصشإأ ت– نوكي نأأ بلاط
:مÓصسلأ دبع نب لامج ،ةيروهم÷أ

ةيلآلا وه راو◊ا»
لوشصولل ةيقبتŸا ةديحولا

«نامألا رب ¤إا رئاز÷اب

صسيئرلأ جمانرب فصصو ىلع أوعمجأأ
«لماكتŸأ» ـب نوبت

توشصب دد÷ا ءارزولا
عاجÎشسل ىعشسن».. دحاو

«تاعاطقلا لك ةيقادشصم

30 صص

ايقيرفإا لامشش ىلإا دوعي ينامثعلا لÓتحإلا

30 صص

30 صص



م.م.ذ.شش نع ردصصت
عيزوتلاو رصشنلل راصسŸا

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا

    بون÷ا عبطلا
راصسŸا م.م.ذ.شش :طصسولا عيزوتلا

APDK lruE :قرصشلا عيزوتلا
moc.enilnomalasse@bup:راهصشإلا

 ،Òفصس رداقلا دبع ،ةفاحصصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،ششويوز ديرف عراصش2

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

moc.enilnomalasse@ofni
قرصشلاب»مويلا مÓصسلا»ـل يوهجلا بتكملا

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
⁄ ماده Êاجيت

! .. ماني نكي

لمعلا ريزو ،ماده ناصسح يناجيت لاق
ةيهتنملا يعامتجإلا نامصضلاو ليغصشتلاو
ريزولل هناكم سسمأا هميلصست لÓخ ،هماهم
هذ˘ه م˘ل˘ت˘صسإا ه˘نأا ،ق˘صشا˘ع ف˘صسو˘ي د˘يد˘ج˘لا
ـب اهفصصو فورظ يف ،ةيرازولا ةبيقحلا
لاقو ،رئازجلا اه˘صشي˘ع˘ت تنا˘ك «ة˘ب˘ع˘صصلا»
يتلا ةمهملا لقثل مونلا معط قوذتأا مل»
.«يقتاع ىلع ةاقلم تناك

تامÓشس.. هلل دم◊ا

بر˘صست˘لا ي˘ف م˘كح˘ت˘لا ة˘بو˘˘ع˘˘صصبو م˘˘ت
ىل˘ع سسمأا لوأا ل˘ج˘صسم˘لا يو˘ق˘لا يزا˘غ˘لا

لامصش ملك03 دعب ىلع عقي رئب ىوتصسم
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ن˘ع اد˘ي˘˘ع˘˘ب دو˘˘ع˘˘صسم ي˘˘صسا˘˘ح
ةصصتخملا قرفلا ةكنح لصضفب ،ةيرصضحلا
ةرطيصسلا يف تحجن يتلا «كارطانوصس» ـل

رئاصسخ ةيأا ليجصست نود رطخلا اذه ىلع
.ةئيبلا ىلع ريثأات يأا وأا ةيرصشب

نوبت ةقيرط ىلع قيزر

،ديدج˘لا ةرا˘ج˘ت˘لا ر˘يزو ،ق˘يزر لا˘م˘ك ج˘صسن
دب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر لاو˘ن˘م سسف˘ن ى˘ل˘ع
هتلك يف ريخألا بلاط امدعبف ،نوبت ديجملا

حلطصصم نع يلختلاب هماهم همÓتصسإا لÓخ
سسي˘˘˘ئر بصصن˘˘˘م مزل يذ˘˘˘لا «ة˘˘˘ما˘˘˘خ˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا»
لاق ،ةيصضاملا ةنصس02 ـلا لÓخ ةيروهمجلا

تاراطإا ابطاخ˘م سسمأا ،بÓ˘ج د˘ي˘ع˘صس ة˘ف˘ي˘ل˘خ
ماهملا مÓتصسإاو ميلصست ميصسارم لÓخ هترازو
وأا ذاتصسأا يليلوق.. ريزولا يلاعم سشيلولوقت ام»
.«رخآا ءيصش يأا

دارج ءارزو نياعي عراششلا

ةموكحلا ةليكصشت نع نÓعإلا دعب ةرصشابم
عراصس ،ي˘صضا˘م˘لا سسي˘م˘خ˘لا ةر˘ه˘صس ،ةد˘يد˘ج˘لا
ةيصصخصشلا تاباصسحلل ةدوعلا ىلإا نويرئازجلا
ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قاو˘˘م ر˘˘ب˘˘ع دد˘˘ج˘˘˘لا ءارزو˘˘˘ل˘˘˘ل
مهتاطاصشنو مهفقاوم ةنياعم دصصق ،يعامتجإلا

م˘ه˘تارو˘صشن˘م ى˘ل˘ع عÓ˘طإلاو م˘ه˘تا˘ق˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘تو
ي˘ت˘لا ة˘ما˘ه˘لا ا˘يا˘صضق˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م سصو˘صصخ˘˘ب

نأا حصضتإاو ،ةريخألا ةرتفلا يف دÓبلا اهتفرع
هب اولبق مهنكل رازوتصسإلا دصض ناك مهصضعب
.! .. كلذ مهبلع سضرع نأا درجمب

qarsana@essalamonline.com
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ةلماكلا ةمÓعلا .. لدعلا ةرازو
ي˘˘˘˘ف باو˘˘˘˘˘ن ف˘˘˘˘˘صشك

ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘ع نا˘م˘لر˘ب˘لا
،ةيصسايصسلا تÓي˘كصشت˘لا
ربع نين˘طاو˘م ن˘ع Ó˘ق˘ن
نأا ،نطولا عوبر فلتخم
ل˘ك نو˘صضار ن˘ير˘ي˘˘خألا
يطاعت ةيدج نع اصضرلا

اياصضق عم لدعلا ةرازو
ا˘ه˘نأا ن˘يد˘كؤو˘م ،دا˘صسف˘˘لا
لك رابتعإلا نيعب تذخأا
ىوا˘˘كصشلاو تا˘˘ف˘˘ل˘˘م˘˘لا
فرط نم اهتلصصو يتلا

اهنأا ليلد˘ب سسا˘ن˘لا ة˘ما˘ع
اهلوح تاقيقح˘ت تح˘ت˘ف
.اهلك

! .. Úيفحشصلا ‘ «وفاعز جّرخ» دباعلب

نع ءانغتصسإلاو هنع يلختلا رارق مصضهي مل ،قباصسلا ةيبرتلا ريزو ،دباعلب ميكحلا دبع ّنأا ودبي
يف «وفاعز جرخ» ةيماعلاب لوقن امكو ،دارج زيزعلا دبع ،لوألا ريزولا ةموكح يف هماهم
ةيطغت نم سصاخلا عاطقلا نم ةينطولا ةفاحصصلا سسمأا عنم ثيح ،بعاتملا ةنهم باحصصأا

.توواجوأا دمحم عاطقلل ديدجلا ريزولل ماهملا هميلصست ميصسارم

؟.. «لايشس» «جلوكيرب» ىتم ¤إا
هايملا ة˘كر˘صش تن˘ل˘عأا .. نو˘ي˘ل˘م˘لا ةر˘م˘ل˘ل

ديوزتلا عا˘ط˘ق˘نا ن˘ع ،«لا˘ي˘صس» ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لاو
نب ةيدلب ءايحأا يف ،برصشلل حلاصصلا ءاملاب

ةداعلا ه˘ي˘ل˘ع تر˘ج ا˘م˘ك بب˘صسلاو ،نو˘ن˘كع
ببصسب يهتنت ل ةنايصص .. ةنايصص لاغصشأا
ةكرصشلا تادحو اهانبتت يذلا «جلوكيربلا»
مويلا بطعف ،تايلمعلا هذه ىلع ةفرصشملا
دوعتل ،ةزيجو ةرتف يف فلتيل دوعيو حّلصصُي
،كيلاود اذكهو ىرخأا ةرم ةنايصصلا لاغصشأا
بيصستلا اذه تاعبت هدحو نطاوملا لمحتيل
تاطلصسلا لخدت مدع ريثي يذلا راتهتصسلاو
.! ..بارغتصسلاو ةبيرلا هفقول ةينعملا

رابلا اهنبإا مركت ةركشسب
ةياهن ةركصسب نابيزلا ةمصصاع تمرك

،ر˘با˘صص را˘ب˘لا ا˘ه˘ن˘بإا طرا˘˘ف˘˘لا عو˘˘ب˘˘صسألا
قيرفلا رئازجلا ديقفل يصصخصشلا سسراحلا
نع فرعو ،حلاصص دياق دمحأا دهاجملا

تلخ تاونصس ذنم لحارلل هتقفارم ،رباصص
ةديمحلا هقÓخأاب ةركصسب يف فرعي امك
،ءافعصضلل هتدعاصسمو هعصضاوتو هتبيطو
ةديرفلا هتافرصصتب ثدحلا عنصص هنأا املع
منت يتلاو ،ديقفلا ةزانج لÓخ اهعون نم
نيذللا ةبحم˘لاو ءا˘فو˘لا م˘ج˘ح ن˘ع ا˘ه˘ل˘ك
دمحأا قيرفلا ىلإا لجرلا اذه امهنكي ناك
.هللا همحر ،حلاصص دياق



ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا نو˘˘كت˘˘˘تو اذ˘˘˘ه
،اهنع فصشكلا مت يتلا ةديدجلا
فرط نم ،يصضا˘م˘لا سسي˘م˘خ˘لا
ريزولا ،ديعصسوأا د˘ن˘ح˘م د˘ي˘ع˘ل˘ب
قطا˘ن˘لا لا˘صصتÓ˘ل را˘صشت˘صسم˘لا
،ةيروهمجلا ةصسا˘ئر˘ل ي˘م˘صسر˘لا

7 ني˘ي˘ع˘ت ع˘م او˘صضع93 ن˘م
،ةلود باتك4و نيبدتنم ءارزو
،نوبت سسيئرلا ظافتحاب تزيمت
ة˘مو˘كح ن˘م ءارزو7 ـب ا˘ه˘ي˘ف
رو˘˘ن ،ق˘˘ب˘˘صسألا لوألا ر˘˘˘يزو˘˘˘لا
نيرخآا4 ةدوعو ،يودب نيدلا

.ىيحيوأاو لÓصس يتموكح نم
نيدلا سسمشش

ميلعتلل ريزو،روتيشش
: يملعلا ثحبلاو يلاعلا

رابتع’ا درل ىعشسن»
«ةيرئازجلا ةعماجلل
،روتيصش نيدلا سسمصش ملتصسإا

ةرازو سسأار ىلع هماهم سسمأا
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

لاقو ،ديزوب نب بيطلا ـل افلخ
ىعصسن» ةبصسانملاب هل ةملك يف
نم هنوجاتحي ام ةبلطلا حنمل
اوردا˘غ˘ي ل ى˘˘ت˘˘ح تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا
لمع ططخم راطإا يف دÓبلا
ة˘ي˘قاد˘صصم عا˘جر˘ت˘صسل ي˘مر˘˘ي
.«ةعماجلا

ريزو ،قيزر لامك
انرظتنت» : ةراجتلا

لذبنشسو ةريبك تايدحت
ريوطتل دوهجلا لك

«عاطقلا
سسمأا ،ق˘يزر لا˘م˘ك م˘˘ل˘˘ت˘˘صسا

ةرازو سسأار ى˘˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘ما˘˘˘˘ه˘˘˘˘م
،بÓج ديعصسلل افلخ ،ةراجتلا

ةبصسانملا˘ب ه˘ل ة˘م˘ل˘ك ي˘ف لا˘قو
ة˘لود˘لا ة˘فا˘ق˘ث ي˘ف نآلا ن˘ح˘˘ن»
ةرازولا هب تماق ام لصصاونصس
.. د˘حاو ق˘˘ير˘˘ف˘˘ك ل˘˘م˘˘ع˘˘ن˘˘صسو
ةر˘ي˘ب˘ك تا˘يد˘˘ح˘˘ت ا˘˘نر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ت
ريوطتل دوهج˘لا ل˘ك لذ˘ب˘ن˘صسو
.«عاطقلا

تارا˘طإا ،ق˘يزر بطا˘خ ا˘م˘ك
وأا ذاتصسأا ينودان» Óئاق ةرازولا
،«ي˘لا˘ع˘م اد˘ع ا˘م ر˘خآا ي˘˘صش يأا

ن˘ع ى˘ل˘˘خ˘˘ت سسي˘˘ئر˘˘لا» فدرأاو
نع يلختلا ان˘ب˘جاوو ة˘ما˘خ˘ف˘لا
.«يلاعملا

ريزو ،يرشصان لامك
نارمعلاو نكشسلا

لشصاونشس» : ةنيدملاو
ىلع يشضقنشسو لمعلا

«سشهلا نكشسلا
سسمأا ،يرصصان لامك ملتصسا

نكصسلا ةرازو سسأار ىلع هماهم
لامكل افلخ ةنيدملاو نارمعلاو
ه˘ل ة˘م˘ل˘ك ي˘˘ف لا˘˘قو ،دو˘˘ج˘˘ل˘˘ب
سسيئر˘لا ج˘ما˘نر˘ب» ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا˘ب
ن˘كصسل˘˘ل ما˘˘ه ق˘˘صش ن˘˘م˘˘صضت˘˘ي
دا˘˘ج˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ل˘˘˘صصاو˘˘˘ن˘˘˘صس
ن˘˘كصسلا ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘˘صضق˘˘˘ن˘˘˘صسو
.«سشهلا

،ديزوب نب نمحرلا دبع
عاطق»: ةحشصلا ريزو

...سساشسح ةحشصلا
دنجتلا انيلع بجوتيو

«هب سضوهنلل
ن˘ب ن˘م˘حر˘لا د˘˘ب˘˘ع م˘˘ل˘˘ت˘˘صسا

سسأار ىلع هماهم سسمأا ،ديزوب
نا˘˘˘˘˘كصسلاو ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘صصلا ةرازو
افلخ ،تايف˘صشت˘صسم˘لا حÓ˘صصاو
ةملك يف لاقو ،يواريم دمحمل
ةحصصلا عاطق» ةب˘صسا˘ن˘م˘لا˘ب ه˘ل

نأا اني˘ل˘ع بجو˘ت˘ي اد˘ج سسا˘صسح
لمعأاصسو ،هب سضوهنلل دنجتن
تيتأا انأا» فاصضأاو ،«عيمجلا عم
نأاو ينولبقتت نأا اوجرأا لمعأل
او˘˘˘˘مو˘˘˘˘ق˘˘˘˘تو ي˘˘˘˘نود˘˘˘˘عا˘˘˘˘صست
.«يهيجوتب

ريزو ،يلع تيآا تاحرف
مجانملاو ةعانشصلا
ءايحإا ىلع لمعنشس»:

سضوهنلاو عاطقلا
«يرئازجلا جاتنإ’اب

ي˘ل˘ع تيآا تا˘حر˘˘ف م˘˘ل˘˘ت˘˘صسا
سسأار ىلع هماهم سسمأا ،ميهاربا

افلخ ،مجانملاو ةعانصصلا ةرازو
يف لاقو ،تر˘يزا˘م˘ت ة˘ل˘ي˘م˘ج˘ل

نوصصيرح» ةبصسانملاب هل ةملك
نم ةعانصصلا عاطق ثعب ىلع
سضو˘ه˘ن˘˘ل˘˘ل ى˘˘ع˘˘صسنو ،د˘˘يد˘˘ج
.«يرئازجلا جاتنإلاب

ريزو ،رميحلب رامع
نئمطأا» : لاشصت’ا
نييفحشصلا ءÓمزلا

نم عيمجلل يدي دمأاشسو
ديدج سسفن ءاطعإا لجأا

«عاطقلل
سسمأا ،رمي˘ح˘ل˘ب را˘م˘ع م˘ل˘صست

ةرازو سسأار ى˘˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘ما˘˘˘˘ه˘˘˘˘م
،يحبار نصسحل افلخ ،لاصصتلا

ةبصسانملا˘ب ه˘ل ة˘م˘ل˘ك ي˘ف لا˘قو
دمأاصس ين˘نأا˘ب ءÓ˘مز˘لا ن˘ئ˘م˘طأا»
لمعلا لجأا نمو عيمجلل يدي

د˘˘يد˘˘ج سسف˘˘ن ءا˘˘˘ط˘˘˘عإا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
لم˘ع˘ن˘صس» فا˘صضأاو ،«عا˘ط˘ق˘ل˘ل

ل˘كا˘صشم˘ل لو˘ل˘ح دا˘ج˘يإا ى˘˘ل˘˘ع
˘˘مÓ˘˘˘عإلاو لا˘˘˘صصتلا عا˘˘˘ط˘˘˘ق
ةيميظنتلاو ةين˘ه˘م˘لاو ة˘يدا˘م˘لا

˘˘˘مÓ˘˘˘عإا م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت ل˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م
دÓبلا مدخي هيزنو يعوصضوم
.«نينطاوملا تابلطتم يبليو

،ةيوار نمحرلا دبع
سسيئرلا» : ةيلاملا ريزو
لماكتم جمانرب هل نوبت

«تاعاطقلا لك لمششي
،ةيوار نام˘حر˘لا د˘ب˘ع م˘ل˘صست

ةرازو سسأار ىلع هماهم سسمأا
،لاكول دمحم˘ل ا˘ف˘ل˘خ ،ة˘ي˘لا˘م˘لا

ةبصسانملا˘ب ه˘ل ة˘م˘ل˘ك ي˘ف لا˘قو
ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ل ي˘˘ل˘˘م˘˘ح»
تصسيل اهنكل ةبعصص ةيلوؤوصسم
فراع يرابتعاب ،ةليح˘ت˘صسم˘لا˘ب
ىلع دد˘صشو ،«عا˘ط˘ق˘لا ا˘يا˘ب˘خ˘ب

نم دو˘ه˘ج˘لا ف˘ي˘ث˘كت ةرور˘صض
ةبعصصلا ةل˘حر˘م˘لا زوا˘ج˘ت ل˘جأا
اريصشم ،رئازج˘لا ا˘ه˘ب ر˘م˘ت ي˘ت˘لا
جمانرب هل ،نوبت سسيئرلا نأا ىلإا

،تاعاطقلا لك لمصشي لماكتم
ةلحر˘م˘ل قÓ˘ط˘نلا ي˘ط˘ع˘ي ا˘م
.ةديدج

،فشسوي قششاع يقوشش
كردأا »: لمعلا ريزو
ةيلوؤوشسملا لقث اديج

تايدحتلا ىدم كردأاو
«ينرظتنت يتلا

،يقوصش فصسوي قصشاع ملتصسا
ةرازو سسأار ىلع هماهم سسمأا
نام˘صضلاو ل˘ي˘غ˘صشت˘لاو ل˘م˘ع˘لا
ينا˘ج˘ي˘ت˘ل  ا˘ف˘ل˘خ ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا

هل ةملك يف لاقو ،ماده ناصسح
لقث اديج كردأا يننإا» ةبصسانملاب
ىد˘˘˘م كردأاو ة˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘صسم˘˘˘˘لا
.«ينرظتنت يتلا تايدحتلا

ريزو ،طوعجاو دمحم
لك لذبأاشس»: ةيبرتلا

لكاششم لحل دهجلا
«عاطقلا

سسمأا ،طوعجاو دمحم ملتصسا
ةيبرتلا ةرازو سسأار ىلع هماهم
ميكحلا دب˘ع˘ل ا˘ف˘ل˘خ ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ه˘ل ة˘م˘ل˘ك ي˘ف لا˘قو ،د˘˘با˘˘ع˘˘ل˘˘ب
يقلأا ليقث ل˘م˘ح» ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا˘ب

تايدحتلل رظنلاب يقتاع ىلع
ةدد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘نا˘˘˘˘هر˘˘˘˘لاو
دÓبلا هجاوت يتلا ةب˘ع˘صشت˘م˘لاو
همزع دكأاو ،«نيدايملا ىتصش يف
ه˘ع˘صسو ي˘ف ا˘م ل˘ك لذ˘ب ى˘ل˘˘ع
تارا˘طإا ع˘ي˘م˘ج ع˘م نوا˘ع˘ت˘لا˘˘ب
ءا˘كر˘صشلاو ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا لا˘˘م˘˘عو
ذيمÓتلا ءايلوأاو ني˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا
ةعجا˘ن˘لا لو˘ل˘ح˘لا ن˘ع ثح˘ب˘ل˘ل
ىلع ددصشو ،عاطقلا لكاصشمل

غولبل ةق˘ث˘لا عا˘جر˘ت˘صسا ة˘ي˘م˘هأا
ر˘فا˘˘صضت ى˘˘لإا ا˘˘ي˘˘عاد ،فاد˘˘هألا

.عاطقلا ةمدخل عيمجلا دوهج

watan@essalamonline.com
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«لماكتŸا» ـب نوبت سسيئرلا جمانرب فشصو ىلع اوعمجأا

«تاعاطقلا لك ةيقادشصم عاجÎشسل ىعشسن» .. دحاو توشصب دد÷ا ءارزولا

ر.نوراه

ايمشسر مهماهم مÓتشسا ‘ سسمأا مهعورشش لÓخ ،دارج زيزعلا دبع ،لوأ’ا ريزولا ةموكح ‘ دد÷ا ءارزولا دكأا
ديÛا دبع سسيئرلا ةشسائرب ءارزولا سسلÛ عامتجا اهقبشسي نأا ىلع ،ةلبقŸا ةلحرملل لمعلا ةطخ دادعإ’ ابشس–

ىلع اوعمجأا يذلا سسيئرلا جمانرب راطإا ‘ ،تاعاطقلا لك ةيقادشصم عاجÎشسا ىلع مهشصرح ،دحأ’ا مويلا نوبت
.«لماششلا»و «لماكتŸا» ـب هفشصو

ناغودرأا .. هشسفن ديعي خيراتلا
نيدلا ريخ نيوخأ’ا ىطخ ىلع
جورع اباب و سسوربرب

دوعي ينامثعلا لÓتحإلا
ايقيرفإا لامشش ىلإا
ىلع يكرتلا ناملربلا ةقفاوم
ايبيل ىلإا ةيركشسع تاوق لاشسرإا

قافولا ةموكح معد ءاطغ تحت
ةشسائرب سسلبارط يف ينطولا

هذه نمأا نامشضو ،جارشسلا زياف
يه ،ةقزمملا ةيبرعلا ةلودلا

سسيئرلا هأادب ثيثح دهج ةرمث
يف ،ناغودرأا بيط بجر ،يكرتلا
ءايحإا لجأا نم ،ةريخأ’ا تاونشسلا

يف نيينامثعلا هفÓشسأا ملح
.ايقيرفإا لامشش لÓتحإا

دعب .. هشسفن ديعي خيراتلا نأاكو
،سسوربرب نيدلا ريخ نيوخأ’ا

بوقعي فشسوي يبأا نب جورعو
ايقيرفأا ىلإا امدق نيذللا ،يكرتلا

نابإا طشسوتملا رحبلا لحاوشسو
قفاوملا ،يرجه01 ـلا نرقلا
سسأار ىلع ،يدÓيم61 ـلا نرقلل
يف عفر ينامثع يبرح لوطشسأا
بوعشش ةيامح ةيار رهاظلا
،يبرغلا سشطبلا نم ةقطنملا

رمأ’ا ةقيقح يف هاعشسم رهوجو
ىلع هذوفنو هترطيشس طشسب وه

اه ،هلÓتحإاو يقيرفإ’ا لامششلا
يف هدي قلطي ،ناغودرأا مويلا وه

دعبف ،يبيللا فلملا عم يطاعتلا
اهب ماق ةيئانثتشسا ةيقيرفإا ةلوج

لاحرلا اهلÓخ طح7102 ذنم
اريخأاو داششتلا مث نادوشسلاب
ررقو سضبنلا سسج ،سسنوت
امنتغم ايبيل يف ايركشسع لخدتلا
دلبلا اذه اهفرعي يتلا ىشضوفلا
امك اهبعشش نويعل ’ ،قيقششلا

يذلا يكرتلا سسيئرلا معزي
ماعلا يأارلا ماهيإا ىلع سصرح

وه ديحولا همه نأا يلودلا
اشصرح امنإاو ،نييبيللا ةيامح

هفÓشسأا ملح قيقحت ىلع هنم
لب يلود سضفر ،نيينامثعلا

يركشسعلا لخدتلل يبيل ىتحو
نكل ،سسلبارط يف يكرتلا
هفده غولب ىلع رشصم ناغودرأا
نأا مكحب ققحتي نلو مل يذلا

هلوخدو ادج رطخ ايبيل عقنتشسم
،هايابخب نيفراعلا دششأا نود نم
رئازجلا نع ثدحتن انه نحنو
يف بعشصلا مقرلا ربتعت يتلا
لب ةقطنملا يف ةينمأ’ا ةلداعملا

هيلعو ،ةريخأ’ا نامأا مامشصو
سسيئرلا هيلإا وبشصي ام لششف
.طقف تقو ةلأاشسم يكرتلا

ر.نوراه

دبع ،ةيروهمجلا سسيئر دكأا
ةلاصسر ىلع ادر ،نوبت ديجملا
ةلودلا سسيئر نم سسمأا اهاقلت
،حلاصص نب رداقلا دبع ،قباصسلا
ءاهنإا يف هتبغرب اهيف هرطخي

سسل˘ج˘م سسأار ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘تد˘˘ه˘˘ع
نأا دهصشيصس خيراتلا نأا ،ةمألا
فقوملا لجر امئاد ناك ريخألا

.نطولا هجاتحإا ىتم
ة˘˘صسا˘˘ئر˘˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب ي˘˘˘ف ءا˘˘˘ج

سسي˘ئر ى˘ق˘ل˘ت» ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا

ة˘˘لود˘˘لا سسي˘˘ئر ن˘˘˘م ة˘˘˘لا˘˘˘صسر
،حلاصص نب رداقلا دبع ،قباصسلا
ءاهنإا يف هتبغرب اهيف هرطخي

سسل˘ج˘م سسأار ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘تد˘˘ه˘˘ع
هتاذ ردصصملا فاصضأاو ،«ةمألا
«لو˘ق˘لا˘ب ه˘ي˘ل˘ع در سسي˘ئر˘لا نأا

سسيئر ح˘لا˘صص ن˘ب ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع
،ز˘يز˘ع˘لا ي˘˘خأا ،ة˘˘مألا سسل˘˘ج˘˘م
مكل ددجأل ةحناصسلا هذه منتغأا
ة˘مألا نا˘ن˘ت˘ماو ير˘يد˘ق˘ت غ˘لا˘˘ب
يف مكينافتو مكصصÓخإا ريظن

ةينا˘م˘لر˘ب˘لا ة˘صسصسؤو˘م˘لا ة˘مد˘خ
فا˘صضأاو ،«ا˘ن˘ب˘ع˘˘صشو ة˘˘لود˘˘لاو
ل خيراتلا مكل دهصشي فوصس»
لجر امود م˘ت˘ن˘ك م˘كنأا ة˘لا˘ح˘م
م˘كي˘لإا جا˘ت˘حا ى˘ت˘م ف˘˘قو˘˘م˘˘لا
.«نطولا

ر.نوراه

ةمأ’ا سسلجم سسأار ىلع هتدهع ءاهنإ’ اراطخإا هنم ىقلت

مكنأا خيراتلا دهششي فوشس» :حلاشص نب ابطاخم نوبت
«نطولا مكجاتحإا ىتم فقوملا لجر امئاد متنك

لجأا يف ،ةمألا سسلجم دقعي
موي نم ةيادب اموي51 هاصصقأا
دبع نÓعإل فداصصملا سسمأا
نم هتلاقتصسا ،حلاصص نب رداقلا

ة˘صسل˘ج ،«ا˘ن˘ي˘صسلا» سسأار ى˘ل˘ع
ةفرغلل ديدج سسيئر باختنل
.ناملربلل ايلعلا

نم6 ةدا˘م˘لا ر˘ي˘˘صشتو اذ˘˘ه
هنأا ،«انيصسلا» ـل يلخادلا ماظنلا
بصصن˘˘م رو˘˘غ˘˘صش ة˘˘لا˘˘˘ح ي˘˘˘ف
بب˘صسب ة˘مألا سسل˘ج˘˘م سسي˘˘ئر
سسيئر باختنا متي ةلاقتصسلا

اموي51 هاصصقأا لجأا يف ديدج
.روغصشلا نÓعإا خيرات نم

ن˘˘ب ردا˘˘ق˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع ردا˘˘˘غو
سسي˘˘ئر˘˘ك ه˘˘ب˘˘صصن˘˘م ،ح˘˘لا˘˘˘صص
ليرفأا9 مو˘ي ة˘مألا سسل˘ج˘م˘ل
ةصسائر هي˘لو˘ت د˘ع˘ب ،ي˘صضا˘م˘لا
ةداملا ماكحأا ىلع ءانب ةلودلا

مل هنأا ريغ ،روتصسدلا نم201
يقبو هل ةفي˘ل˘خ با˘خ˘ت˘نا م˘ت˘ي

9 رادم ىلع ،ليجوق حلاصص
ةباينلاب هل ةفيلخ ،ةلماك رهصشأا
يف انصس ربكألا وصضعلا هتفصصب
ا˘˘صسي˘˘ئر دو˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘ل ،بت˘˘˘كم˘˘˘لا

باخ˘ت˘نا د˘ع˘ب ة˘مألا سسل˘ج˘م˘ل
ا˘صسي˘ئر ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘˘ب˘˘ع
.ةيروهمجلل

باختنا متي هنأا ركذلاب ريدج
عارتقلاب ةمألا سسلجم سسيئر
دد˘˘˘ع˘˘˘ت لا˘˘˘ح ي˘˘˘فو ،ير˘˘˘صسلا
زو˘ف ن˘ل˘˘ع˘˘ي ن˘˘ي˘˘ح˘˘صشر˘˘ت˘˘م˘˘لا
ى˘ل˘ع ل˘صصح˘ت˘م˘لا ح˘صشر˘ت˘م˘لا
تاوصصأل ةقل˘ط˘م˘لا ة˘ي˘ب˘ل˘غألا
،ناملربلل ايلعلا ةفرغلا ءاصضعأا

نم يأا لوصصح مدع لاح يفو
ةيبل˘غألا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ح˘صشر˘ت˘م˘لا
هاصصقأا لجأا يف ىرجي ةقلطملا

ه˘ي˘ف م˘ت˘ي نا˘ث رود ة˘عا˘صس42
.يناثلاو لوألا نيب سسفانتلا

ةمألا سسلجم مصضي ةراصشإÓل
ةهب˘ج ي˘بز˘ح ل˘ث˘م˘ت ل˘ت˘ك3
عمج˘ت˘لاو ،ي˘ن˘طو˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا
،ي˘˘طار˘˘ق˘˘م˘˘يد˘˘˘لا ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ثل˘ث˘لا ة˘ل˘ت˘ك ى˘لإا ة˘فا˘˘صضإلا˘˘ب
نم اهؤواصضعأا نيعملا يصسائرلا

ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر فر˘˘ط
.ةقيلفتوب زيزعلا دبع ،قباصسلا

ـه.داوج

ل˘ئا˘ب˘ق نا˘˘ي˘˘عأا سسمأا ن˘˘م˘˘ث
عمتجم˘لا و˘ل˘ث˘م˘مو ،قارو˘ت˘لا
ز˘كر˘م˘لا˘ب ،ا˘ي˘ب˘ي˘ل˘˘ب ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
،تناجب موكلأا نيت يدودحلا

سصو˘صصخ˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا ف˘قو˘˘م
مازتلإا نيركاصش ،مهدÓب ةمزأا

د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر
رود ليعف˘ت˘ب ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا
فد˘ه˘ب ي˘صسا˘مو˘ل˘بد˘لا ا˘ندÓ˘ب
دلبلا اذه يف ىصضوفلا ءاهنإا
.قيقصشلا

سسيئر ،ينوكلا نيصسح لاق
لئابقل يعام˘ت˘جلا سسل˘ج˘م˘لا
ي˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘لا قارو˘˘˘ط˘˘˘لا
اهب ىلدأا ةيفحصص تاحيرصصت
لو˘˘صصو سشما˘˘ه ى˘˘ل˘˘˘ع سسمأا
ةيناصسنإلا تادعاصسملا ة˘ل˘فا˘ق
ةدئافل رئازجلا اهتلصسرأا يتلا
دودحلا ى˘لإا ي˘ب˘ي˘ل˘لا بع˘صشلا
ركصشن » ،ةيب˘ي˘ل˘لا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

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

ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا رود ل˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ب
ل˘ح فد˘ه˘˘ب ي˘˘صسا˘˘مو˘˘ل˘˘بد˘˘لا
يف ادكؤوم ،«ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا ة˘مزألا
ةقطنم ناكصس نأا ددصصلا تاذ
ىلع نورهاصس ةيدودحلا تاغ
نمأا نأا اربتعم ،رئازجلا نمأا
اذه ،ا˘ي˘ب˘ي˘ل ن˘مأا ن˘م ر˘ئاز˘ج˘لا
ر˘ئاز˘ج˘لا م˘عد˘ب دا˘صشأا ا˘مد˘ع˘˘ب
نم يبيللا بعصشلل رمتصسملا

،ة˘ي˘نا˘صسنلا ل˘˘فاو˘˘ق˘˘لا لÓ˘˘خ
نيب ةوخألا تا˘قÓ˘ع˘ب ار˘كذ˘م
.نيبعصشلا

روصصن˘م زر˘بأا ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
عرف ريدم ،باهولا دبع يلو
ةقطنمب يبيللا رمحلا لÓهلا

ى˘ل˘ع ا˘ب˘ير˘غ سسي˘ل ه˘نأا ،تا˘غ
بعصشلل معدلا ميدقت رئازجلا
ةلفاق نأا ىلإا اريصشم ،يبيللا
يتلا ةينا˘صسنإلا تاد˘عا˘صسم˘لا

ة˘صسدا˘صسلا ي˘ه سسمأا تل˘˘صصو
.اهعون نم

ـه.داوج

اييبل نمأا نم رئاز÷ا نمأا نأا دكأا Êوكلا Úشسح

ايبيلب ÊدŸا عمتÛا ولث‡و قراوتلا لئابق نايعأا
مهدÓب ةمزأا نم رئاز÷ا فقوم نونمثي

ةلاقتشس’ا ببشسب بشصنملا روغشش بقع

لÓخ ةمألا سسلجمل ديدج سسيئر باختنا
ةمداقلا اموي51



ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا تف˘صشك
،سسمأا اهل نايب يف ،كرامجلل
ءارجإلا اذه قيبطت تايفيك نأا

ة˘ق˘با˘ط˘م ة˘ب˘قار˘م ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘عو
ة˘˘˘ي˘˘˘حا˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسلا تارا˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسلا
م˘ت˘ي˘صس ي˘ت˘لا ة˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
قيرط ن˘ع دد˘ح˘ت ا˘هدار˘ي˘ت˘صسا
تارازو ن˘ي˘ب كر˘˘ت˘˘صشم رار˘˘ق
،ةيلخادلا ،ةيجراخلا نوؤوصشلا
ة˘˘عا˘˘ن˘˘صصلا اذ˘˘كو ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘˘لا

ايلاح هنأا تزر˘بأاو ،م˘جا˘ن˘م˘لاو
متي نأا ىلع دادعإلا روط يف
ةيمصسرلا ةد˘ير˘ج˘لا ي˘ف هر˘صشن
.هنم غارفلا روف

نم011 ةداملا زيجتو اذه
0202 ةن˘صسل ة˘ي˘لا˘م˘لا نو˘نا˘ق
ةيحايصسلا تارايصسلا داريتصسا
تاونصس ثÓث نع لقت يتلا

فر˘˘˘ط ن˘˘˘م ةدرو˘˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘˘لاو

لك ةرم نيمي˘ق˘م˘لا سصاو˘خ˘لا
ن˘˘˘م كلذو تاو˘˘˘ن˘˘˘صس ثÓ˘˘˘ث
ةدجاوتملا ةصصا˘خ˘لا م˘ه˘لاو˘مأا
ةيبنجألا ةلمعلا˘ب م˘هد˘ي˘صصر˘ب

امك ،رئازجلاب هحتف مت يذلا
ةن˘صسل ة˘ي˘لا˘م˘لا نو˘نا˘ق ز˘ي˘ج˘ي
تاراي˘صسلا دار˘ي˘ت˘صسا0202
«لزيد» وا نيزنب كرحم تاذ

.ةيئيبلا ريياعملا مارتحا طرصش

ثدحلا4 3362ددعلا ^1441 ىلوألا ىدامج01ـل قفاوملا0202 يفناج5دحألا

watan@essalamonline.com

ةيلمعلا قيبطت تايفيك ددحي كÎسشم يرازو رارقل Òسضحتلا

ابيرق ةلمعتشسŸا تارايشسلا داÒتشسا ‘ عورششلا

ـه.داوج

لقألا تارايسسلا داريتسسا ةيلمع قيبطت تايفيك ددحي كرتسشم يرازو رارقل ريسضحتلا يف ايمسسر عرسش
.ابيرق اهقÓطإا لجأا نم ،0202 ةنسسل ةيلاملا نوناق اهزاجأا يتلاو تاونسس ثÓث نم

،مÓصسلا دبع نب لامج مظن
،ةديدجلا رئازجلا ةهبج سسيئر
ة˘عا˘ق˘لا˘ب ة˘حو˘ت˘ف˘م ةود˘ن سسمأا

‐ةقارصشلاب تاصضايرلا ةدد˘ع˘ت˘م
لجا ن˘م ‐ة˘م˘صصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا

اعد يذلا راوحلل سسصسأا عصضو
دبع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ه˘ي˘لإا
ددع ةكراصشمب ،نوب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا

ة˘˘˘ي˘˘˘صسا˘˘˘ي˘˘˘صسلا باز˘˘˘حألا ن˘˘˘م
.يندملا عمتجملا يلثممو

ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘ه˘ب˘ج سسي˘ئر د˘˘كأا
ةيلآلا وه راوحلا نأا ،ةديدجلا
نم متي يتلا ةيقبتملا ةديحولا

ىلإا رئازجلاب لوصصولا اهلÓخ
ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘ب اذ˘˘هو ،نا˘˘مألا ر˘˘ب
تايلاعفو ةي˘صسا˘ي˘صسلا ة˘ق˘ب˘ط˘لا
با˘ب˘صشو ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا
هنأا احصضوم ،كرا˘ب˘م˘لا كار˘ح˘لا

نييرئازجلا ديب نيلح كانه ناك
،ةي˘عر˘صشلا ة˘مزأا ن˘م جور˘خ˘ل˘ل
رصصبتو ةمكحب راتخا بعصشلاو
تصضفأا يتلا تاباختنلا رايخ
،ةيروهمجلل سسي˘ئر با˘خ˘ت˘نا˘ب
،يصضاملا ر˘ب˘م˘صسيد21 مو˘˘˘ي
ةر˘ئاد ن˘م دÓ˘ب˘˘لا جر˘˘خا يذ˘˘لا
،اهصشيعت تناك يتلا تاهاركإلا

نإا مÓصسلا دبع نب لامج لاقو
ةيرو˘ه˘م˘ج˘ل˘ل سسي˘ئر با˘خ˘ت˘نا
يذلا جرحلا نم رئازجلا جرخا

سضغب دÓبلا ى˘ل˘ع م˘ي˘خ˘ي نا˘ك

بصصن˘م˘ب زا˘ف ن˘م ن˘ع ر˘ظ˘ن˘˘لا
ةصصرف يطعي ام اذهو ،سسيئرلا
ةحاصسلا يف نيل˘عا˘ف˘لا ع˘ي˘م˘ج˘ل
ى˘ل˘ع م˘ه˘تلا˘غ˘صشنا حر˘˘ط ن˘˘م
وهو ،بخ˘ت˘ن˘م ي˘عر˘صش سسي˘ئر
هذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘˘ع در˘˘˘لا˘˘˘ب بلا˘˘˘ط˘˘˘م
يداني يتلا ةيعرصشلا بلاطملا
نمثو ،ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘صشلا ا˘ه˘ب
اعد يتلا ةردا˘ب˘م˘لا ثد˘ح˘ت˘م˘لا
دبع ةيروهم˘ج˘لا سسي˘ئر ا˘ه˘ي˘لإا
لماصش راوح حتفل نوبت ديجملا

وأا ءا˘صصقإا نود˘ب ع˘ي˘م˘ج˘˘لا ع˘˘م
ة˘˘ق˘˘ب˘˘ط˘˘لا ا˘˘ي˘˘عاد ،سشي˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ت
عمتجملا تايلاعفو ةيصسايصسلا
كارح˘لا با˘ب˘صش اذ˘كو ي˘ند˘م˘لا
ةردا˘ب˘م لو˘˘ح فا˘˘ف˘˘ت˘˘للا ى˘˘لإا
ةردا˘ب˘م˘ب جور˘˘خ˘˘ل˘˘ل ،سسي˘˘ئر˘˘لا
فدهلا عيمجلا يصضرت ةيقفاوت
ي˘ف ةد˘يد˘ج ر˘ئاز˘ج ءا˘ن˘ب ا˘ه˘ن˘˘م
قايصسلا يفو ،رو˘ت˘صسد˘لا ف˘ن˘ك
رئازجلا ةهبج سسيئر ددصش هتاذ
ذخأات نأا ةطلصسلا ىلع ةديدجلا

ناو د˘ج˘لا ذ˘خأا˘م راو˘˘ح˘˘لا اذ˘˘ه
وذحت ل ناو ،هقيب˘ط˘ت˘ب مز˘ت˘ل˘ت

ي˘ت˘لا ة˘ق˘با˘صسلا ة˘ط˘ل˘صسلا وذ˘ح
لجأا نم راوحلل يدانت تناك
م˘قا˘ف˘ت ى˘لإا ىدأا ا˘˘م˘˘م راو˘˘ح˘˘لا
ةدع يف اهرا˘ج˘ف˘ناو عا˘صضوألا

ثاد˘حأا˘ك ن˘طو˘لا ن˘م ق˘طا˘ن˘م
لاقو ،لئابقلا ةقطنمو ةيادرغ

يف انكراصش» :مÓصسلا دبع نب
سسي˘ئر˘˘لا ع˘˘م5991 راو˘˘˘˘˘ح
هد˘ع˘ب ن˘مو ،لاورز ن˘˘ي˘˘ما˘˘ي˘˘لا
اعد يذلا راوحلا يف انكراصش
لاحلا نكل قباصسلا سسيئرلا هيلإا
نل ه˘ي˘ل˘ع و˘ه ا˘م ى˘ل˘˘ع ي˘˘ق˘˘ب
ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ب مز˘ت˘ل˘ت م˘ل ة˘ط˘˘ل˘˘صسلا
ي˘ت˘لا تا˘ي˘صصو˘ت˘لاو تارار˘ق˘لا
تاصشا˘ق˘ن˘لا كل˘ت ن˘م ترو˘ل˘ب˘ت
،قرو ى˘˘˘ل˘˘˘ع ار˘˘˘ب˘˘˘˘ح تل˘˘˘˘ظو
ةطلصسلا ىلعو انيلع» : فاصضأاو
يصضاملا ءاط˘خأا ن˘م م˘ل˘ع˘ت˘ن نأا

ةقباصسلا براجتلا ديعن ل ناو
،عقاولا سضرا يف تلصشف يتلا

ل˘م˘ح˘ت˘ي نأا فر˘ط ل˘ك ى˘ل˘˘عو
.«فورظلا هذه يف هتايلوؤوصسم

مÓصسلا دبع نب لامج راصشأاو
جرختصس ي˘ت˘لا تا˘ي˘صصو˘ت˘لا نأا
ة˘حو˘ت˘ف˘م˘لا ةود˘ن˘˘لا هذ˘˘ه ا˘˘ه˘˘ب
ةيروهمجلا سسيئر ىلا عفرتصس
نوكتصسو ،نوبت دي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع
ةثحابملاو رظنلل تاءاقل كانه
،طاقنلاو تايصصوتلا هذه يف
سضرفي نهارلا تقولا نأا دكأاو
ىلع رويغ يرئازج لك ىلع
مدقيو لقعلا مكحي نأا هنطو
ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘صشلا ة˘ح˘˘ل˘˘صصم
ح˘˘لا˘˘صصم˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع ن˘˘˘طو˘˘˘لاو
.ةقيصضلا ةيصصخصشلا

نيدلا لامج ةندارز

،حاد˘م˘˘ل˘˘ب ن˘˘يد˘˘لا رو˘˘ن د˘˘كأا
ةيرئازجلا ةي˘لا˘ج˘لا ن˘ع بئا˘ن˘لا
ى˘˘ل˘˘ع م˘˘صسر˘˘لا نأا ،جرا˘˘خ˘˘لا˘˘˘ب

ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا ر˘˘˘ف˘˘˘صسلا تازاو˘˘˘ج
ة˘ب˘ل˘ط˘لاو ر˘صصق˘لاو لا˘ف˘طألا˘˘ب
دق رجهملاب ةيرئازجلا ةيلاجلل
ا˘˘مأا ،وروأا03ـب ا˘هد˘يد˘ح˘ت م˘ت
ة˘قا˘ط˘˘ب˘˘لا˘˘ب لا˘˘حر˘˘ت˘˘لا غ˘˘ل˘˘ب˘˘م
فلأا04ـب ردق دقف ةيلصصنقلا
حيرصصت يف حادملب لاقو.وروأا
تا˘˘ي˘˘ل˘˘صصن˘˘˘ق˘˘˘لا» نأا سسمأا ه˘˘˘ل

تق˘ل˘ت جرا˘خ˘لا˘˘ب ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
دا˘م˘ت˘عا˘ب ي˘صضق˘ت تا˘م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت
تازاو˘ج˘ل ةد˘يد˘ج˘˘لا مو˘˘صسر˘˘لا
ةد˘يد˘ج˘لا غ˘˘لا˘˘ب˘˘م˘˘لاو ر˘˘ف˘˘صسلا
،«لاحرتلا ةيلمع يف ةددحملا

مصسرلل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب» ه˘نأا ا˘ف˘ي˘صضم
سسمخ ةدمل رفصسلا زاوج ىلع
لا˘ف˘طأÓ˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘˘ب تاو˘˘ن˘˘صس
دامتعا مت دقف ةبلطلاو رصصقلاو
،وروأا03 وهو ديدجلا رعصسلا

د˘يد˘ج غ˘ل˘ب˘م د˘يد˘ح˘ت م˘ت ا˘م˘˘ك

ةيلصصنقلا ةقا˘ط˘ب˘لا˘ب لا˘حر˘ت˘ل˘ل
ع˘˘˘˘˘فد نود وروأا ف˘˘˘˘˘˘لأا04ـب
ةبصسنلاب امأا ،ةيكرمجلا موصسرلا
5 نم لقأا ةلمع˘لا˘ب ح˘ير˘صصت˘ل˘ل
مل هنأا حادملب فاصضأا وروا فلأا
ن˘م د˘ع˘ب د˘كأا˘ت˘لا ن˘م ن˘كم˘ت˘˘ي
حلاصصمل تام˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا لو˘صصو
هنأاب ادكؤوم ،كرام˘ج˘لا ة˘ير˘يد˘م
لÓخ نوناقلا اذهب لمعلا متيصس
.ةلبقملا مايألا

سس.مدأا

:مÓسسلا دبع نب لامج ،ةيروهم÷ا سسيئر فارسشإا ت– نوكي نأا بلاط

«نامألا رب ¤إا رئاز÷اب لوشصولل ةيقبتŸا ةديحولا ةيلآلا وه راو◊ا»

ةلبقŸا مايألا لÓخ نوناقلا اذهب لمعلا ‘ عورسشلا

جراÿاب انتيلاج رشصق تازاوج ىلع ةديد÷ا موشسرلا يه هذه

ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا تعد
ن˘يد˘عا˘صسم˘لاو ن˘ي˘فر˘˘صشم˘˘ل˘˘ل
،«EASNS» ن˘˘ي˘˘يو˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا

ةرور˘˘˘صضب ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا ةرازو
سضعبلل ةيروف˘لا ة˘با˘ج˘ت˘صسلا

ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م ن˘˘م
ىلع ة˘ي˘قر˘ت˘لا ي˘ف ا˘صصو˘صصخ
جاردإاو ةدا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘صشلا سسا˘˘˘˘˘صسأا
ةيلاملا بصصانملل تايريدملا
يو˘˘ن˘˘صسلا ط˘˘ط˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف
عم ةيرصشبلا دراوملا رييصستل
ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘عا˘˘˘˘صسم˘˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘عإا

نم ني˘يو˘بر˘ت˘لا ن˘ي˘فر˘صشم˘لاو
لÓ˘˘خ ة˘˘يرادإلا ة˘˘˘مواد˘˘˘م˘˘˘لا
ةدكؤو˘م ،ة˘ي˘صسرد˘م˘لا ل˘ط˘ع˘لا
تا˘ير˘يد˘˘م ل˘˘صسار˘˘ت˘˘صس ا˘˘ه˘˘نأا
ن˘يذ˘ه˘ب ل˘ف˘ك˘ّت˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا
.نيبلطملا

ةينطولا ة˘با˘ق˘ن˘لا تفا˘صضأاو
ن˘يد˘عا˘صسم˘لاو ن˘ي˘فر˘˘صشم˘˘ل˘˘ل
ا˘ه˘ل نا˘ي˘˘ب ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا
ة˘˘خ˘˘صسن «مÓ˘˘صسلا» تم˘˘ل˘˘صست
ةبلاطم ةرازولا نأا سسمأا ،هنم
ةرورصضو ةيّقحأا˘ب فار˘ت˘علا˘ب
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ت˘˘كرا˘˘صشم
ةدا˘عإا˘ب ة˘صصا˘خ˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
نوناقلا تلÓتخا يف رظنلا
يذ˘لاو ،سصا˘خ˘˘لا ي˘˘صسا˘˘صسألا
ايجيتارتصسا اب˘صسكم ه˘تر˘ب˘ت˘عا

هل نوكتصسو هقيقحت مت اماه
˘مد˘خ˘ي ا˘م تا˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإلا ن˘˘م
يعامتجلاو ينهملا راصسملا
ن˘ي˘فر˘صشم˘لاو ن˘يد˘عا˘˘صسم˘˘ل˘˘ل
،مداقلا جامدإلا يف نييوبرتلا

ا˘ه˘لو˘ق د˘ح ى˘ل˘ع ن˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘ج˘˘م
8002 جا˘مدإا ة˘˘ب˘˘كن كل˘˘صسلا

.2102 جامدإا ةصساكتناو
،اهتاذ ةباقنلا تراصشأا امك

اذ˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘يؤور نأا ى˘˘˘˘لإا
ة˘ح˘صضاو ى˘ق˘ب˘ت سصو˘صصخ˘˘لا

نوناق ةغايصص ةرورصض يهو
نمصضي ديدج يقفاوت يصساصسأا
ة˘˘˘صسرد˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل رار˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صسلا
ي˘˘ف ةدد˘˘˘صشم ،ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
رو˘˘صضح˘˘لا نأا ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘صسلا
رب˘ت˘ع˘ي ما˘صصت˘عÓ˘ل ف˘ّث˘كم˘لا

ر˘ي˘ف˘صشت نودو ة˘يو˘ق ة˘˘لا˘˘صسر
ة˘ي˘عر˘صش ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ككصشم˘˘ل˘˘ل
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘˘لا ل˘˘ي˘˘ث˘˘م˘˘ت
ن˘يد˘عا˘صسم˘لاو ن˘ي˘فر˘˘صشم˘˘ل˘˘ل
ة˘˘ئ˘˘ف˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ل ن˘˘ي˘˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا
كلصسلا اذه يلثمٌم روصضحف
ن˘˘˘طو˘˘˘لا تا˘˘˘يلو ل˘˘˘ك ن˘˘˘م
ل با˘ع˘ّصصلا ل˘ك ن˘˘يّد˘˘ح˘˘ت˘˘م
ةبصسنلاب ةفاصسملا د˘ع˘ب ا˘م˘ي˘صس
بو˘ن˘ج˘لا تا˘يلو ي˘ل˘ث˘م˘˘م˘˘ل

يزيلإا ،راصشب ،راردأاك ريبكلا
كّصشلل لاجم عدي ل فودنتو
يه ةباقنلا هذه نأاب ليوأاتلا وأا
د˘ي˘حو˘لاو ي˘عر˘صشلا ل˘ث˘م˘م˘لا
ى˘ل˘ع بج˘˘يو ،ة˘˘ئ˘˘ف˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ل
ادّيج ةلاصسرلا أارقت نأا ةرازولا

تو˘ك˘ّصسلا ن˘مز ّنأا˘˘ب ي˘˘ع˘˘تو
ريغ ىلإا ىّلو دق ملظلا ىلع
تارا˘ي˘˘خ˘˘لا ل˘˘ك ّنأاو ة˘˘ع˘˘جر
ة˘حو˘ت˘ف˘م ى˘ق˘ب˘ت ة˘ي˘لا˘صض˘ّن˘˘لا

ملظلا عفر لجأا نم ةحاتمو
هذه ىلع سشيمهتلاو نبغلاو
ة˘نا˘كم˘لا ا˘ه˘ئا˘ط˘˘عإاو ة˘˘ئ˘˘ف˘˘لا
يف اهب قيلت يتلا ةيقيقحلا
.ةيوبرتلا ةعامجلاو ةرصسألا

ـلا تزربأا ،هتاذ قايصسلا يف
«EASNS» لك عباتتصس اهنأا
،ةينطولا اهتنامأا ربع تافلملا

ىلع ديدجلا دفاو˘لا˘ب ة˘ب˘ّحر˘م
هو˘عد˘ت يذ˘لاو عا˘ط˘ق˘لا سسأار
ن˘˘˘يد˘˘˘˘عا˘˘˘˘صسم˘˘˘˘لا فا˘˘˘˘صصنإل
ل ن˘ي˘يو˘بر˘ت˘لا ن˘ي˘فر˘˘صشم˘˘لاو
ربع ةيقرتلا تافلم يف اميصس
سصخر˘لاو ثÓ˘ث˘˘لا ا˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘لآا
كÓصسأا˘ب ةو˘صسأا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صسلا
ة˘لاد˘ع˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘تو ،م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

كÓ˘˘صسألا ن˘˘˘ي˘˘˘ب فا˘˘˘صصنإلاو
سصرفلا ؤوفاكت أادبم نامصضو
.بترلا نيب

يف ةباق˘ن˘لا عر˘صشت˘صسو اذ˘ه
جئاتن عفرُت لمع تاصشرو حتف
ينطولا بتكملا ىلإا اهلمع
ا˘م˘ك ،ا˘ه˘تا˘ي˘صصو˘ت˘ب ل˘م˘ع˘˘ل˘˘ل
حتف هتاذ قايصسلا يف تررق
فد˘ه˘ب ة˘صصا˘خ ل˘م˘ع ة˘˘صشرو
ة˘غا˘ي˘صص وأا ل˘يد˘˘ع˘˘ت˘˘لا ءار˘˘ثإا
نلعٌتصس ديدج يصساصسأا نوناق
اهيلع ةفرصشملا تايصصخصشلا
ىلع ةمداقلا ةليلقلا مايألا يف
تاءا˘˘˘ف˘˘˘˘كلا ن˘˘˘˘م نو˘˘˘˘كت نأا
.ةيباقنلاو ةيلاصضنلا

تم˘˘ظ˘˘ن د˘˘ق˘˘˘ف ،ةرا˘˘˘صشإÓ˘˘˘ل
نيفرصشملل ةي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا

ن˘ي˘يو˘بر˘ت˘˘لا ن˘˘يد˘˘عا˘˘صسم˘˘لاو
EASNSةيجاجت˘حا ة˘ف˘قو
ةرازو ةقحلم مامأا ماصصتعاو
و˘صسيور˘ب ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘˘ت˘˘لا
ة˘ب˘لا˘ط˘م ،طرا˘ف˘لا سسي˘م˘خ˘˘لا
ح˘˘ت˘˘ف ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ ن˘˘م ةرازو˘˘لا
ةدا˘˘˘عإاو راو˘˘˘ح˘˘˘˘لا تاو˘˘˘˘ن˘˘˘˘ق
اهتفصصب ةئفلا هذهل رابتعلا

لكب عتم˘ت˘ت ة˘يو˘بر˘ت ة˘عا˘م˘ج
ةيعامتجلاو ةينهملا قوقحلا
سصو˘صص˘ّن˘لا ا˘ه˘ت˘ل˘˘ف˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا
.ةينوناقلا

سس.مدأا
ةلودلا يف ةقباسس تاراطإاو ةيسسايسس تايسصخسش ةدع روسضحب

قبشسألا ةيجراخلا ريزو نامثج عييششت
ريخألا هاوثم ىلإا يربمد حلاشص دمحم

دعب ،قبسسألا ةيجراخلا ريزو ،يربمد حلاسص دمحم نامثج عيسش
م˘˘ي˘˘هار˘˘˘با ي˘˘˘لاد ةر˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م ي˘˘˘ف ر˘˘˘ي˘˘˘خألا هاو˘˘˘ث˘˘˘م ىلإا سسمأا ر˘˘˘سصع
ةيسسا˘ي˘سس تا˘ي˘سصخ˘سش ةد˘ع ،د˘ي˘ق˘ف˘لا ةزا˘ن˘ج ر˘سضحو ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘ب
سسيئر ،سشورمح دولوم رارغ ىلع ةلودلا يف ةقباسس تاراطإاو
ةسضايرلا ريزو ،يرمخ رداقلا دبع كلذكو ،قبسسألا ةموكحلا
،ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘سسا˘مو˘ل˘بد˘لا نا˘م˘ث˘ج ع˘ي˘ي˘سشت ر˘سضح ا˘م˘ك ،ق˘˘ب˘˘سسألا

لامك ىلإا ةفاسضإلاب ،ةيجراخلا نوؤوسشلا ريزو ،موداقوب يربسص
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ر˘˘يزو دو˘˘ج˘˘ل˘˘ب
سضرأا ىلإا ل˘سصو د˘ق ،د˘ي˘ق˘ف˘˘لا نا˘˘م˘˘ث˘˘ج نا˘˘كو اذ˘˘ه.ةينارمعلا
يفوت هنأا املع ،اسسنرفب ايليسسرام نم امداق سسمأا رهظ نطولا
.لاسضع سضرم نم هتاناعم دعب يسضاملا سسيمخلا

ح.نيدلا رمق

عاطقلا يبسستنم عم ديدجلا ريزولل ةهجاوم لوأا
عسضولا ةئدهتل

دمحم نوبلاطي نويوبرتلا نوفرششملا
«رابتعلا در»ـب تواجوأا

اهب تماق يتلا تاوطخلا اونمث
عاسضوألا ةئدهتل ةطلسسلا

ةودنلا يف نوكراششم
راوحلل ةحوتفملا
رئازج ءانب ىلع نودكؤوي

ةلقتشسم ةديدج
ةودن يف نولخدتملا دكأا

اهتمظن يتلا ينطولا راوحلا
سسمأا ةديدجلا رئازجلا ةهبج

تاسضايرلا ةددعتم ةعاقلاب
-ةمسصاعلا رئازجلا -ةقارسشلاب

اعد يتلا ةردابملا نيمثت ىلع
لجأا نم ،نوبت سسيئرلا اهيلإا

عم ينطو سشاقنو راوح حتف
يلثممو ةيسسايسسلا ةقبطلا
بابسشو يندملا عمتجملا
ىلإا رئازجلاب جورخلل ،كارحلا

.نامألا رب
ةودن يف نوكراسشملا بلاط
يف ةكراسشملا ىلإا ةحوتفم
ديحولا لحلا هنأل ،راوحلا
نويرئازجلا هكلمي يذلا
يتلا ةمزألا نم جورخلل
اذه نأاب اودكأاو ،دÓبلا اهسشيعت
نوكي نأا بجي لماسشلا راوحلا

سسيئر فارسشإا تحت
هئاطعإل ،ةيروهمجلا
،ةيروتسسدلا ةيعرسشلا

نيب راوحلا رايخ نأا نيربتعم
لثمألا لحلا وه نييرئازجلا
يتلا ةمزألا نم جورخلل
ءانب لجأا نم ،دÓبلا اهسشيعت

ةلقتسسم ةديدج رئازج
ةودنلا روحم وه ،ةرهدزمو
اهيلإا اعد يتلا ةحوتفملا

سسيئر مÓسسلا دبع نب لامج
،ةديدجلا رئازجلا ةهبج

نيعاد ،مامأÓل راوحلاب عفدلل
مدعو اعماجو Óماسش نوكي نأل

.هنم دحأا يأا ءاسصقإا
تاوطخلا نوكراسشملا نمثو
ةيلاحلا ةطلسسلا اهب تماق يتلا
عراسشلا يف عاسضوألا ةئدهتل
حارسس قÓطإا نم يرئازجلا
اعدو اذه ،يأارلا ءانجسس
نأا فارطألا عيمج نوكراسشملا

تاوطخلا عم بواجتت
قيرط نع كلذو ةيباجيإلا

،كارحلا ريطأاتو اهعيسسوت
ةيقفاوت طاقنب جورخلل
هتايلآا كيرحت يف ةمهاسسملل
برقأا يف مامألا ىلإا هب عفدلاو
.لاجآلا

نيدلا لامج ةندارز



تط˘ب˘صض ىر˘خأا ة˘ه˘˘ج ن˘˘م
سشي˘ج˘ل˘ل ة˘كر˘˘ت˘˘صشم ةزر˘˘ف˘˘م
،ة˘يادر˘غ˘ب ي˘ب˘ع˘صشلا ي˘ن˘طو˘لا

ف˘ي˘كلا ن˘م ةر˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘ي˘˘م˘˘ك
005 ـب رد˘˘˘ق˘˘˘ت ج˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘˘لا

زرافم تزجح امك ،مارغوليك
رصصانع عم قيصسنتلاب ىرخأا
ا˘م˘ل ا˘˘ق˘˘فو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لا
،ينطولا عافدلا ةرازو هتدروأا
تم˘ل˘صست سسمأا ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘˘ف
631 ،ه˘ن˘م ة˘خ˘صسن «مÓ˘صسلا»
ةداملا سسفن ن˘م ا˘مار˘غو˘ل˘ي˘ك
.يداولاو ةينغمب

كردلا رصصان˘ع ف˘قوأا ا˘م˘ك
راجت9 ة˘يد˘م˘لا˘ب ي˘ن˘طو˘˘لا

3706 او˘ط˘ب˘صضو تارد˘خ˘˘م
تارايصس3و اصسولهم اصصرق
ـب ردقي يلام غلبمو ةيحايصس
ا˘م˘ي˘ف ،م˘ي˘ت˘ن˘صس نو˘ي˘ل˘م07
سشيجلل ىرخأا زرافم تزجح
لÓ˘˘خ ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

جربو تناجب ةقرفتم تايلمع
3 تصسارن˘م˘تو را˘ت˘خ˘م ي˘جا˘ب
31و ،عفدلا ةيعابر تارايصس
قراطم8و ،ايئابره˘ك اد˘لو˘م

تلآا5 بناج ىلإا ،ةطغاصض
تلآا5و ةراجح˘لا ر˘ي˘صسكت˘ل
.ىرخأا سضارغأاو رفحلل

«ةقرح» ةلواحم طابحإأ
تاي’و4 ـب اصصخصش151

نطولأ ربع ةيلحاصس

سسر˘˘˘˘˘ح ط˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘حأاو اذ˘˘˘˘˘˘ه
كرد˘لا ر˘صصا˘ن˘˘عو ل˘˘حاو˘˘صسلا
ريغ ةرجه تلواحم ،ينطولا
ىلع اصصخصش151ـل ةيعرصش
،نارهوب ةيطاطم براوق نتم
،ف˘ل˘صشلاو ةزا˘ب˘ي˘˘ت ،فرا˘˘ط˘˘لا
ارجاهم12 فيقو˘ت م˘ت ا˘م˘ي˘ف
تا˘ي˘صسن˘ج ن˘م ي˘عر˘صش ر˘ي˘˘غ

،فود˘ن˘ت ن˘م ل˘كب ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘˘م
.تناجو

watan@essalamonline.com

5 3362ددعلأ ^1441 ىلوأ’أ ىدامج01ـل قفأوملأ0202 يفناج5دحأ’أثدحلا

ةأأرمإأ مهنيب نم اصصخصش11 نم نوكتت

ةيدملا يف دودحلا ربع تاشسولهملاو تاردخملا بيرهت يف ةشصتخم ةباشصع كيكفت

فلتخمب جيورتلل ةأايهم تناك نويلم62 زجح
ةنيدملأ قأوصسأأ

ىلفدلا نيعبةينطولا ةلمعلا ريوزت ةكبشش كيكفت

متو مهفتح اصصخصش11يقل
برصست رثا نيرخآا27 فاعصسإا
نوبركلا ديصسكأا يداحأا زاغل
،ةئفدتلا لئاصسو ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م
يفناج رهصش ةيادب ذنم كلذو
يف تاوخأا3 مهرخآا ،يراجلا

ن˘م ل˘ه˘كو ن˘ي˘با˘صشو ة˘يادر˘غ
.فيطصسب ةدحاو ةلئاع

ةيريدملل ةليصصح تحصضوأا
،ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ما˘˘ع˘˘لا
هذ˘ه نأا ،سسمأا ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع تجر˘˘فأا
ءاطخأا ةجيتن تعقو ثداوحلا
وأا سصق˘ن ل˘ث˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا ي˘˘ف
لزانملا لخاد ةيوهتلا مادعنا
،ءيصسلا بي˘كر˘ت˘لا ،ة˘ي˘ن˘كصسلا
زاهج لامعتصساو ،ةزهجألا مدق
.«ةئفدتلل ةليصسوك خبطلا

3 سسمأا لوأا تي˘˘فو˘˘تو اذ˘˘ه
ةد˘˘حاو ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع ن˘˘م تا˘˘ي˘˘ت˘˘ف
21و9 نيب نهرامعأا حوارتت
زاغل نهقا˘صشن˘ت˘صسا د˘ع˘ب ة˘ن˘صس
نم ثعبنملا نوبركلا ديصسكأا

نئاكلا نهلزنمب يئام ناخصس
ي˘ف ن˘غز˘ي ي˘˘ن˘˘ب ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ب

نهتدلاو تجن ا˘م˘ي˘ف ،ة˘يادر˘غ
دعب ةنصس14 رمعلا نم ةغلابلا
ميهاربإا» ىفصشتصسم ىلإا اهلقن
لاز˘˘ت ل ن˘˘يأا ،«ن˘˘˘ي˘˘˘صشير˘˘˘ي˘˘˘ت
ر˘خآاو ،سشا˘ع˘نإلا ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم˘˘ب
تزواجت اهنأاب لوقت رابخألا

.رطخلا ةلحرم
سصاخصشأا3 يفوت امك اذه

حوارتت ركذ سسنج نم نيرخآا
ةنصس35و62 نيب ام مهرامعأا
،ف˘ي˘ط˘صس ي˘ف ة˘ج˘ن˘˘ط ي˘˘ح˘˘ب
ةقرتحملا تازا˘غ˘لا˘ب ا˘قا˘ن˘ت˘خا
،لزنملا ةأافدم ن˘م ة˘ث˘ع˘ب˘ن˘م˘لا
ةيندملا ةيامحلا رصصانع تماق
ة˘ح˘ل˘صصم ى˘لإا م˘ه˘ث˘ث˘ج ل˘ق˘ن˘ب

ىف˘صشت˘صسم˘لا˘ب ثث˘ج˘لا ظ˘ف˘ح
د˘ب˘ع ة˘˘ندا˘˘ع˘˘صس» ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا
.«رونلا

يحأوج ديصشر

ة˘يلو ن˘مأا ر˘صصا˘ن˘ع ف˘˘قوأا
ديعصسوب ينب ةيدلبب ناصسملت
ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘ب ،نا˘˘˘صسم˘˘˘ل˘˘˘ت ي˘˘˘ف
ج˘يور˘ت ة˘م˘ه˘˘ت˘˘ب ن˘˘ي˘˘صصخ˘˘صش
004 تز˘ج˘حو ،تارد˘خ˘˘م˘˘لا

01و يدنهلا بنقلا نم مارغ
نع Óصضف ،ةصسولهم سصارقأا

.ةيران ةجارد
نيصصخصشلا ميدقت متو اذه

ل˘˘ي˘˘كو ما˘˘مأا ن˘˘ي˘˘فو˘˘قو˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا

ي˘˘ف رد˘˘صصأا يذ˘˘لا ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘غ˘˘˘م
.عاديإا رمأا امهقح

ر.رجاه

مهفتح سصاخ˘صشأا7 يق˘ل
حورجب نورخآا14 بيصصأاو
عوقو رثإا ةروطخلا ةتوافتم
ـلا لÓ˘˘خ رور˘˘م ثداو˘˘ح9
قطانمب ةريخألا ةعاصس84
،ن˘˘˘طو˘˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘قر˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘˘م
ةماع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا تل˘ج˘صسو
نايب يف ةيند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل

ة˘ل˘ي˘صصح ل˘˘ق˘˘ثأا ،سسمأا ا˘˘ه˘˘ل
ة˘˘˘˘يلو ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسم ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
نيصصخصش ةافوب ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق
رثا حورجب رخآا11 ةباصصاو
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةرا˘˘˘ي˘˘˘˘صس بÓ˘˘˘˘ق˘˘˘˘نا

ةيعانصصلا ةقطنملا ىوتصسم
.ةنيطنصسق ةيدلبب

خ.مركأأ

ةصسبايلأو رحبلأ صضرع يف اصصخصش62 فيقوت

مناغتشسمب ةريخألا ةعاشس42 ـلا لÓخ «ةقرح» تلواحم3 طابحإا

ةئيبلأ ىلع Òثأات يأأ وأأ ةيرصشب رئاصسخ يأأ ليجصست مدع

دوعشسم يشساح ‘ رئبب زاغلل برشست ‘ مكحتت كارطانوشس

ةلئاع نم لهكو نيباصشو ةيأدرغ يف تأوخأأ3 مهرخآأ
فيطصسب ةدحأو

اشصخشش11 ةايحب يدوي تماشصلا لتاقلا
يراجلا يفناج ةيادب ذنم

ةصسولهŸأ صصأرقأ’أو يدنهلأ بنقلأ نم ةيمك زجح

تاردıا جيورت ةمهتب Úشصخشش فيقوت
ناشسملت ‘ ديعشسوب ينب ةيدلبب

ةروطخلأ ةتوافتم تاباصصإ’ نيرخآأ14 صضرعت يف ببصست

سصاخششأا7 ةايحب يدوي تاقرطلا باهرإا
ةريخألا ةعاشس84 ـلا لÓخ

ة˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا تط˘˘˘ب˘˘˘حأا
لحاوصسلا سسارحل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا
ةعاصس42ـلا لÓخ مناغتصسمب
تلوا˘ح˘م ثÓ˘ث ة˘ي˘صضا˘˘م˘˘لا

فيقوتو ةي˘عر˘صش ر˘ي˘غ ةر˘ج˘ه
رحبلا سضرع يف اصصخصش62
.ةصسبايلا ىلعو

تاد˘˘˘حو˘˘˘˘لا تما˘˘˘˘قو اذ˘˘˘˘ه
ل˘حاو˘صسلا سسار˘ح˘ل ة˘م˘ئا˘˘ع˘˘لا
اونا˘ك سصا˘خ˘صشأا01 ذا˘ق˘نإا˘ب

يد˘ي˘ل˘ق˘ت برا˘ق ن˘˘ت˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
Óيم04 د˘ع˘ب ى˘ل˘ع ع˘ن˘˘صصلا
سسي˘ل˘يو سسأار لا˘م˘صش ا˘ير˘˘ح˘˘ب
كلا˘˘م˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ن˘˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب
امك ،مناغتصسم قرصش ناصضمر
ة˘ل˘ي˘ل ن˘م ق˘حل تقو ي˘ف م˘˘ت
برا˘˘˘ق سضار˘˘˘ت˘˘˘˘عا سسمأا لوأا

31 ه˘ن˘ت˘˘م ى˘˘ل˘˘ع نا˘˘ك ي˘˘نا˘˘ث
ن˘ي˘ل˘ي˘م د˘ع˘ب ى˘˘ل˘˘ع «ا˘˘قار˘˘ح»
رد˘ن˘مÓ˘صص لا˘م˘صش ن˘ي˘ير˘ح˘˘ب

تماقو ،مناغتصسم ةنيدم برغ
دا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘قا˘˘˘ب تاد˘˘˘˘حو˘˘˘˘لا تاذ
(اصصخصش32) نيتعوم˘ج˘م˘لا
يراجتلا مناغتصسم ءانيم ىلإا
ةينوناقلا تاءارجإلا˘ب ما˘ي˘ق˘ل˘ل
هذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م ي˘˘ف ةدا˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
تافاعصسإلا ي˘ق˘ل˘تو تلا˘ح˘لا
.ةيلوألا

تما˘˘ق ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘صسلا ي˘˘ف
،ل˘˘حاو˘˘صسلا سسار˘˘˘ح تاد˘˘˘حو
ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘˘ب
،ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا
ريغ ةرجهلل ةلواحم طابحإاب

ة˘˘صسبا˘˘ي˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘عر˘˘˘صشلا
فاكلا» ئ˘طا˘صش ن˘م بر˘ق˘لا˘ب
رصضخل يديصس ةيدلبب «رفصصل
3 تف˘قوأاو ،م˘نا˘غ˘ت˘صسم قر˘صش
دد˘˘˘˘˘صصب م˘˘˘˘˘هو سصا˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘صشأا
ير˘صسلا را˘ح˘بإÓ˘ل ر˘ي˘صضح˘ت˘لا
رحبلا نم ىرخألا ةفصضلا وحن
تزجحو طصسوت˘م˘لا سضي˘بألا

لبق يطا˘ط˘م برا˘قو كر˘ح˘م
.ريغصصلا ءانيملا ىلإا مهدايتقا

قحل تقو يف متيصسو اذه
ىلإا62 ـلا نيفوقوملا ميدقت
ةصصتخملا ةيئاصضقلا تاهجلا
ميلقإلا ةرداغم ةلواحم ةمهتب
ةقيرطبو رحبلا ربع ينطولا

.ةيعرصش ريغ
ب.نيرصسن

ثاحبألا ةل˘ي˘صصف تع˘صضو
ادح ةيدملاب ينطولا كردلل
يف تصصتخا ةباصصع طاصشنل
تارد˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا بير˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ت
ة˘˘˘صسو˘˘˘ل˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا سصار˘˘˘قألاو
ر˘ب˘ع دار˘ي˘ت˘صسلا ة˘عو˘ن˘م˘م˘لا

.دودحلا
فيقوت نم تنكم ةيلمعلا

ةأارما مهنيب نم سصاخصشأا9
ة˘لا˘ح ي˘ف نار˘خآا ي˘ق˘ب ا˘م˘ي˘˘ف
ةدحو3706زج˘ح ع˘م ،رار˘ف
ة˘صسو˘ل˘˘ه˘˘م˘˘لا سصار˘˘قألا ن˘˘م

اهتراجت تادئاع نم غلبمو
3و ،ميتنصس نويلم07ـب ردق
تنا˘ك ة˘˘ي˘˘حا˘˘ي˘˘صس تارا˘˘ي˘˘صس
ي˘ف ة˘با˘صصع˘لا ا˘ه˘مد˘خ˘˘ت˘˘صست
.يمارجإلا اهطاصشن

ك.اصضر

كارطانوصس ة˘صسصسؤو˘م تد˘كأا
يأا ليجصست متي مل هنأا ،سسمأا

ىلع ريثأات يأا وأا ةيرصشب رئاصسخ
عقو زاغلل بر˘صست ر˘ثإا ،ة˘ئ˘ي˘ب˘لا
ىوتصسم ىلع طرافلا سسيمخلا
لامصش مك03 دعب ىلع عقي رئب

.دوعصسم يصساح
هنا سسمأا ةكرصشلل نايب دافأاو

طرافلا سسيمخ˘لا مو˘ي ل˘ج˘صس»
رئب ىوتصسم ىلع زاغلل برصست
لامصش مك03 دعب ىلع عقي

ن˘ع اد˘ي˘ع˘˘ب دو˘˘ع˘˘صسم ي˘˘صسا˘˘ح
مت ثيح ،ةيرصضح˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
نم ةعرصسب عصضولا يف مكحتلا

ة˘˘صصت˘˘خ˘˘م˘˘˘لا قر˘˘˘ف˘˘˘لا فر˘˘˘ط
لي˘ج˘صست بق˘عو ،كار˘طا˘نو˘صسل

2 سسيمخلا موي زاغلل برصست
03اصس91 ةعا˘صسلا ى˘ل˘ع ر˘يا˘ن˘ي

تماق ،زاغ رئب ىوتصسم ىلع
كارطانوصسل ةصصتخ˘م˘لا قر˘ف˘لا
ل˘˘˘ك اوذ˘˘˘خ˘˘˘تاو ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
نم ةينملاو ةينقتلا تاءارجلا
.«عصضولا يف مكحتلا لجا

صس.مدأأ

كرد˘لا ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع تن˘˘كم˘˘ت
ة˘يلو ي˘ف ة˘ت˘صشا˘ت˘ب ي˘ن˘طو˘˘لا

كي˘كف˘ت ن˘م ،ى˘ل˘˘فد˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع
ر˘يوز˘ت ي˘ف ة˘صصت˘خ˘م ة˘كب˘˘صش
5 م˘صضت ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ام مهرامعأا حوارتت سصاخصشأا
زجح عم ،ةنصس83و32 نيب
000.462 ـب ردق يلام غلبم
.جد

دورو رثإا ىلع تمت ةيلمعلا
كرد˘لا ر˘صصا˘ن˘ع˘ل تا˘مو˘ل˘ع˘˘م
مايق اهدافم ةتصشا˘ت˘ب ي˘ن˘طو˘لا
ةلمعلا ريوزتب سصاخصشألا دحأا
ةطخ دادعإا مت هيلعو ،ةينطولا

نيطروتملا فيقوتل ة˘ي˘ناد˘ي˘م
مهئÓمز نم لك عم قيصسنتلاب
نم م˘عد˘بو فا˘ط˘ع˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب

لخدتلاو ثحبلا ةقرف رصصانع
تايرحتلا بق˘عو ،ة˘يدا˘ب˘ع˘لا˘ب

حلاصصملا تاذ اهترصشاب يتلا
ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘˘صشم˘˘لا ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘ت
هئا˘كر˘صش ن˘م3و ي˘صسي˘ئر˘لا

ردق ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م ز˘ج˘ح اذ˘كو
ةيقرو ةلمع) جد000.462ـب
او˘نا˘ك (جد0002 ة˘ئ˘˘ف ن˘˘م
قوصسلا يف ا˘ه˘ج˘يور˘ت دد˘صصب
ثحبلا تايلمع لازت ل اميف
دارفأا سسماخ ف˘ي˘قو˘ت˘ل ة˘يرا˘ج
.ةباصصعلا

هركذ قبصس ام ءوصض ىلعو
ة˘˘كب˘˘صشلا دار˘˘فأا م˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت م˘˘˘ت
ل˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘كو ما˘˘˘˘˘مأا ة˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘برألا
ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘ب  ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘˘لا
نينثا عاديإاب رمأا نيأا ،فاطعلا

ة˘ي˘با˘ق˘ع˘لا ة˘صسصسؤو˘م˘لا م˘ه˘ن˘˘م
ةباقرلا  تحت نيرخآلا عصضوو
.ةيئاصضقلا

ح.ماصستبإأ

يدأولأو ةينغمو ةيأدرغب «ةلطز» ريطانق6 نم ديزأأ زجح

ىلفدلا نيع ةيلوب عنشصلا ةيديلقت ةلبنقو ةفيذق31 ريمدتو فششك

ط.ةراصص

ثحب ةيلمع رثإأ ،عنصصلأ ةيديلقت ةلبنقو ةفيذق31 صسمأأ لوأأ ،يبعصشلأ ينطولأ صشيجلل ةزرفم ترمدو تفصشك
.ىلفدلأ نيع ةي’وب طيصشمتو

سسأار58 ةقرشس
رهشش لÓخ منغ
ةدع قطانمب
تليشسمشسيت يف
تليصسمصسيت ةي’و تفرع
ةريخأ’أ اموي52 لÓخ

طاصشنل قوبصسم ريغ اعافترأ
ةيمأرجإ’أ تاعومجملأ
ةقرصس يف ةصصتخملأ
ربكأأ تلجصس ثيح ،يصشأوملأ

ةقطنم يف ةقرصس ةيلمع
تقرصس اصسأأر43 ـب ةفيرصش
اهتلت ،اموي51 لبق لأوم نم

رأود يف تذفن ةيلمع
تطصس ،يرامعو صشوقنموب
صسأأر93 ىلع ةباصصع اهيف
دحأأ صضرعت امك ،ةيصشام
ةقرصسل صسمأأ لوأأ نيلأوملأ

.عيطقلأ نم اصسأأر21
ح.ماصشه

ينيتشس ةباشصإا
بششن قيرح يف
ةياجبب ةقشش لخاد
،قانتخإÓل ينيتصس صضرعت
ناخدل هقاصشنتصسإأ ةجيتن

ققصشلأ ىدحإاب بصشن قيرح
قباطلاب ةدجأوتملأ
ةيدلبب ةرامع نم صسماخلأ

ةرأرصش رثإأ ،ةياجب يف يصشيت
.ةيئابرهك
ةيامحلأ حلاصصم بصسحو
يف قيرحلأ بصشن ،ةيندملأ
عقت ةرامعب ةدجأوتم ةقصش

قيرطلأ فراصشم ىلع
ةقطنمب ،9 مقر ينطولأ

ام ،يصشيت ةيدلب يف وراكاب
صصخصش صضرعت يف ببصست
ىلإأ ،ةنصس56 رمعلأ نم غلبي
هلقن متو ناخدلاب قانتخإأ
.ىفصشتصسملأ ىلإأ

ب.دلاخ
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اًقفو  ماع وهو ،0202 دقعو ماع انلخد
لباق ريغ عصضو˘لا ح˘ب˘صصأا ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مأÓ˘ل
ديدج دقعو ةزغ يف ةايحلل
امإا) اًيرذج ملاعلا لوحي نأا نوريثكلا عقوتي
نم ةديدع تاهبج ىلع روهدتم وأا مادتصسم
تار˘ي˘غ˘ت˘لا ى˘لإا ة˘ي˘م˘لا˘ع بر˘˘ح ة˘˘ي˘˘نا˘˘كما
، اًيلحم .(اندوجو يهنت ةعراصستملا ةيخانملا
د˘ق˘ع˘لا ا˘ه˘˘تأار˘˘ق ةد˘˘يد˘˘ع تلا˘˘ق˘˘م سصخ˘˘ل
نع سسعاقتلاو  لثم ءايصشأا تطغ .يصضاملا

ةققحملا ريغ تاعقوتلل خانملا ريمدت جÓع
يف تارمعتصسملا عيصسوتل امابوأا ةرادإا نم
م˘عد˘˘لا ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت˘˘ل .ة˘˘ل˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا ي˘˘صضارألا
عيمج يف ةينيمي˘لا باز˘حأÓ˘ل ي˘نو˘ي˘ه˘صصلا
ةكلمملاو ةدحتملا تايلولا) ملاعلا ءاحنأا
، (كلذ ىلإا امو قارعلاو ليزاربلاو ةدحتملا

ة˘لود˘ب ةد˘ح˘ت˘م˘˘لا م˘˘مألا فار˘˘ت˘˘عا بصسكم
ى˘لإا ما˘م˘صضنلا كلذ ي˘ف ا˘م˘ب) ن˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف
و˘˘م˘˘ن ل˘˘با˘˘˘ق˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘صص (و˘˘˘كصسنو˘˘˘ي˘˘˘لا
ةينويهصصلا ةيرام˘ع˘ت˘صسلا تا˘ن˘طو˘ت˘صسم˘لا

عيصسوتو معدل بمارتل ةرمدملا تاكرحتلاو
ينلعلا فقوملا نآلا يليئارصسإلا رامعتصسلا
لبق نم ةيلايربمإلاو ةينويهصصلا ـل معادلا
تامجهو (اكيرمأا طفن كلامم) جيلخلا لود
كلذ يف امب) نييندملا ىلع نينطوتصسملا

نم ةدوعلا تاريصسمو ،(اهلمكأاب ةلئاع قرح
تلاز امو8102 ماع يف تأادب يتلا ةزغ
ىلع رانلا قÓطإا هجاوت تلاز امو ةرمتصسم
ماعلا اذه جوت .ني˘م˘لا˘صسم˘لا ن˘ير˘ها˘ظ˘ت˘م˘لا

ةاداعم نأا ينويهصصلا ميعزلل بمارت لوبقب
اهيلت ةيماصسلا ةاداعم سسفن يه ةينويهصصلا
لدع˘لا ة˘م˘كح˘م ن˘م رار˘ق (ر˘ب˘م˘صسيد02)
ليئارصسإا عم قيقحتلل اًرربم كانه نأا ةيلودلا
له.ةيناصسنإلا دصض مئارجو برح مئارج يف
اذه يتأاي ل ، ييأار يف ؟ديج ديدج دقعل لمأان
قيبطتو حيحصصلا سصيخصشتلا لÓخ نم لإا
يذلا اهباتك يف .انصسفنأا نم اًءدب جÓعلا

حبصصي امدنع» ناونعب7891 ماع ردصص
نوصسليو نآا تحصضوأا ، «اً̆ن˘مد˘م ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
تا˘ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا سصئا˘صصخ ة˘عار˘ب˘ب ف˘يا˘˘صش
نينمدملا دارفألا اًصضيأا قحلت يتلا) ةنمدملا
ءايصشأا لمصشت يهو .(لوحكلا وأا تاردخملاب
/طي˘ط˘خ˘ت˘لا و˘ه سسكع˘لا) ى˘صضو˘ف˘لا ل˘ث˘م
راكنإاو ةنامألا ةناي˘خو بذ˘كلاو (م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا
نيرخآلا لاطبإا تلواحمو موجهلاو عقاولا
(ي˘عا˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا سسي˘˘لو)
ن˘م ًلد˘ب) فو˘خ˘لاو ي˘قÓ˘خألا رو˘هد˘ت˘˘لاو
داصسفلا  . (ةئيرج تارارق ذاختل ةعاجصشلا
ني˘كه˘ن˘م نا˘مدإلا ما˘ظ˘ن ي˘ف سسا˘ن˘لا كر˘ت˘ي
دوجوم لصصاوتلا ىلع سشيوصشتلا .نيزجاعو
ا˘ًم˘ئاد مد˘خ˘ت˘صسُ̆ت ة˘غرا˘ف˘لا دو˘عو˘لاو ا˘ًم˘ئاد
.نا˘مدإلا ة˘م˘ظ˘نأا ي˘ف ف˘ئاز ل˘مأا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ل
نم نوفاع˘ت˘ي ن˘يذ˘لا ءا˘ح˘صصألا سصا˘خ˘صشألا
.اًصضيأا موجه˘ل˘ل نو˘صضر˘ع˘ت˘ي نا˘مدإلا ما˘ظ˘ن
عقاولل ةعيرذ ةطصسبملا ةيجاودزلا مدقت
، نامدإلا ببصست يتلا ةمظنألا يف مكحتلاو
.نئاخ وأا ي˘ن˘طو تنأا لا˘ث˘م˘لا ل˘ي˘ب˘صس ى˘ل˘ع

ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإلاو ة˘ي˘كير˘مألا تا˘ع˘م˘ت˘ج˘م˘˘لا
يف .ةنمدم ةينيطصسل˘ف˘لا ى˘ت˘حو ة˘ي˘بر˘ع˘لاو
يف «اننامدإا سضرم» لي˘ل˘ح˘ت˘ب تم˘ق ا˘ن˘ت˘لا˘ح
رامعتصسلا دعب ام نع باتك يف لصصف
«يلقعلا رامعتصسلا» ليلحت هيف تمدختصسا
اًقرط تحصضوأا .رييغتلا نع انزجعي يذلا
دارفألا ةاونب أادبن نأا وهو اذه نم جورخلل
ل˘كصشبو (ة˘ج˘ي˘ح˘صس سسي˘لو) ن˘ي˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإلا

لمعلا نم ريثكلا كانهو.يملعو يجهنم
(ل˘ع˘ف˘لا دودر سسي˘لو ي˘عاد˘باو ي˘قا˘ب˘ت˘صسا)
ءافصشلا ةيلمع.سسفنلاب ةيحصضتلاو دهجلاو
رصشع نم يصسفنلا ملعلا بصسح نامدإلا نم
ةقيقحلا ينبتو فارتعلا عم أادبت  تاوطخ
فاقيإا ينعي ةلاحلا هذه يف :لماك لكصشب
سضار˘عألا ل˘ك يد˘ح˘تو و˘ل˘صسوأا ة˘ي˘ل˘ي˘ث˘م˘ت
دقعلا وه اذه نأا دقتعأا .اننامدإل ىرخألا
ةيرحلا ىلع لوصصحلاو هجÓع بجي يذلا
سسا˘ن˘ل˘ل اًد˘بأا ة˘ير˘ح˘لا ح˘ن˘مُ̆ت ل.ةير˘ح˘لا /
جتنت نأا بجي .جراخلا نم نيدهطصضملا

لكصشب طغصضلا قيرط نعو ةمواقملا نع
ةيجراخلا ةدعاصسملا) لخادلا نم يصساصسأا

وه امكSDB عم لاحلا وه امك اهب بحرم
ي˘ف ا˘نرا˘ع˘صش .(ا˘ي˘ق˘ير˘فإا بو˘ن˘ج ي˘ف لا˘ح˘لا

يو˘ي˘ح˘لا عو˘ن˘ت˘ل˘ل ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف ة˘˘صسصسؤو˘˘م
ةثÓث ىلع وهو مارتحلا وه ةمادتصسلاو
ن˘ير˘خآلاو ا˘ن˘˘صسف˘˘نأا مار˘˘ت˘˘حا) تا˘˘يو˘˘ت˘˘صسم
ر˘ث˘كألا و˘ه لوألا ىو˘ت˘صسم˘لا .(ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘لاو
ع˘فر˘ن ا˘نو˘عد كلذ˘ل .ن˘ي˘كم˘ت˘لا ه˘نإا :ة˘ي˘م˘هأا

دقع دقعلا اذه لعج ىلع لمعنو اندعاوصس
ةيرصصن˘ع˘لاو ع˘صشج˘لاو را˘م˘ع˘ت˘صسلا ة˘يا˘ه˘ن
(‐؛02/02 ة˘يؤور) حو˘صضو˘˘لا ن˘˘م د˘˘ق˘˘عو
انبكوك ذاقنإاو ةاواصسملاو ةلادعلاو مÓصسلاو
! انصسفنأا نم
انلصصح اننأا لوقن نأا اننكمي ايباجياو ايلحم
تاتابنلا نأاو نآلا ىتح ةديج راطمأا ىلع
ي˘ف كلذ ي˘ف ا˘م˘ب) نا˘كم ل˘˘ك ي˘˘ف و˘˘م˘˘ن˘˘ت

نع ثاحبألا ةيجاتنإا نأاو (ةيتاتابنلا انتقيدح
يبهذ رصسن ليهأات اندعأا اننأاو.تداز ةئيبلا
.ةحرابلا هحارصس انقلطأاو اممصسم ناك نأا دعب
ماع ي˘ف د˘ه˘ع˘م˘ل˘ل ر˘ئاز0006 ن˘م ر˘ث˘˘كأا
لفح لصضفأا نأا كربخن نأا اننكمي .9102
نوفظوملاو نوعوطتملا هماقأا دÓيملا ديع
يوذ لا˘˘ف˘˘طأÓ˘˘ل ز˘˘كر˘˘م ي˘˘ف نا˘˘ك ا˘˘ن˘˘يد˘˘ل
تاماصستبلا تناك .ةصصا˘خ˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘حلا

. ءيصش لك قحتصست لافطألا هوجو ىلع
اًريبك اًعورصشم انيدل نأا كربخن نأا اننكمي
ةدمل نآلا أادب يبوروألا داحتلا نم ليومتب
ليلجلا ةيعمج عم نواعتلاب تاونصس ثÓث
ينيطصسلفلا زكرملاو (ليلجلا ، ورمع افصش)
(رو˘حا˘صس تي˘ب) بو˘ع˘صشلا ن˘ي˘ب برا˘ق˘ت˘˘ل˘˘ل
يعيبطلاو يرصشبلا عونتلا ةيامحو زيزعتل
ةكرح نأا لوقن نأا اًصضيأا اننكميو .(يويحلا)
ناصسنإلا قو˘ق˘حو ة˘لاد˘ع˘لا ل˘جأا ن˘م سسا˘ن˘لا

ىلع .ملاعلا ءاحنأا عيمج يف ديازتت ةئيبلاو
نم نيطصسلف ةعومجم انأاصشنأا ، لاثملا ليبصس
انقيرف نأا كربخن نأا اننكمي  بكوكلا لجأا

..0202 ماع يف انتطصشنأا ةفعاصضمل ططخ
تا˘يلو˘لا ى˘لإا ا˘ن˘ق˘ير˘ف ءا˘صضعأا ر˘˘فا˘˘صسي˘˘صس
، (رياني يف) ارصسيوصسو ةيكيرمألا ةدحتملا
ندرألا ىلإا ، (رياربف يف) نانبلو ادنغوأا ىلإا
يف) ادنليزوينو ايلارتصسأا ىلإا ، (ويامو ليربأا)
.ريثكب كلذ نم رثكأاو (وينوي
نكلو دعب ةيصسايصس ةوق انيدل نوكت ل دق
كلذ نأا ىلع ةديجلا لئلدلا سضعب كانه
نم مغرلا ىلع كلذ رظتنن ل نحن .مداق
سضفخنو ، كلذ لجأا نم لمعن نحن :كلذ
نم ديزملا عرزنو ، ةينوبركلا انتمصصب نم
سصرفلا نم ديزملا رفونو ، تاوارصضخلا
تانئاكلل مهتياعرو ةبحملا اومنيل لافطأÓل
امك .ريثكب كلذ نم رثكأاو ، ىرخألا ةيحلا
يف ةديعصس ةكراصشم» انيدل :نويذوبلا لوقي
يف ةدعاصسملا كنكمي .«ملاعلا اذه نازحأا
ل˘ب˘ق˘ت˘صسم ل˘جأا ن˘م ة˘كر˘ح˘لا هذ˘ه ة˘ي˘م˘˘ن˘˘ت
!لاملاو كتقو نم يطعتو ميظنت !مادتصسم
، نيطصسل˘ف ي˘ف ا˘ن˘ه ا˘ن˘م كئ˘لوأا ةد˘عا˘صسم˘ل
ro.erutanenitselap.www ةرايزيجري
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كلمت ام نم كئاطعا دنع ليلقلا يطعت تنأا
يطعت كنأا كصسفن نم يطعت امدنع وه ؛

ظفتحت ءايصشأا نكلو كتاكلتمم يه ام .اقح
؟اًدغ اهيلإا كتجاح نم اًفوخ اهصسرحتو اهب
.«اهتاذب ةجاحلا وه ةجاحلا نم فوخلا سسيلأا

3291 يبنلا ، ناربج ليلخ

0202 دقعو ماع «نيطشسلف»
ةمأدتصس’أو يويحلأ عونتلل نيطصسلف دهعمو يعيبطلأ  خيراتلل نيطصسلف فحتم (ايعوطت) ريدمو صسصسؤومتيزريب ةعماج و محل تيب ةعماجةيصصمق نزام .د.أأ

كلت9102 يصضاملا ماعلا ىلع تنميه دقل
تلواحم تدعاصصتو ةيمهو˘لا ع˘يرا˘صشم˘لا
ربع ةينيطصسلفلا ةينطولا ةيصضقلا ةيفصصت
اهتمدقم يفو ةحرتقملا ططخلاو عيراصشملا

ةقفصصب ايمÓعا ىمصست يتلا بمارت ةطخ
ةيكيرملا ةرادإلاو لÓتحلا ةلواحمو نرقلا
ةزغ ةليود سسي˘صسأا˘ت تاو˘ط˘خ ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لا

ر˘ير˘م˘تو ة˘ت˘قؤو˘م˘لا دود˘˘ح˘˘لا تاذ ة˘˘لود˘˘لاو
سسامح مكح ةطل˘صس ع˘م ة˘ئد˘ه˘ت˘لا ع˘يرا˘صشم
ةنميهلا ةوقب ةزغ عاطق ىلع رطيصست يتلا
انبعصش ىلع بجو˘ت˘ي تا˘ب ثي˘ح ة˘ح˘ل˘صسم˘لا
ةلصصاومو ة˘ظ˘ق˘ي˘لاو سصر˘ح˘لا ن˘م د˘يز˘م˘لا
نر˘ق˘لا ة˘ق˘ف˘صص سضفرو طا˘ق˘˘صسإل ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

اهباطقا عم لماعتلا مدعو اهل يدصصتلاو
ططخم نمصض امدق ىصضملا ىلع لمعلاو
ىو˘ت˘صسم˘لا ى˘ل˘ع لÓ˘ت˘حلا م˘˘ئار˘˘ج ح˘˘صضف
يه ةلقتصسملا ةينيطصسلفلا ةلودلا نا. يلودلا

فرصصتلل لباق ريغ ينيطصسلفلا بعصشلا ملح
نأا بجيو قحلا اذهب سصاقتنلا نكمي لو
ماع ةلتح˘م˘لا ي˘صضارألا ل˘ما˘ك ى˘ل˘ع مو˘ق˘ت
ةدا˘ي˘ق˘لا ناو سسد˘ق˘لا ا˘ه˘ت˘م˘صصا˘عو7691
رار˘م˘ت˘صسلا ا˘ه˘ي˘ل˘ع بج˘ي ة˘ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا
ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا يف تاءارجإلاب
دصض مئارجلاو برحلا مئارجب قيقحت حتفل
اهبكتري لاز امو ا˘ه˘ب˘كترا ي˘ت˘لا ة˘ي˘نا˘صسنإلا
ةرورصض ىلع لمعلاو انبعصش قحب لÓتحلا
ينيطصسلفلا بعصشلل ةيلودلا ةيامحلا ريفوت
ةمكاحم حاجنل فورظلا لك قلخو ةهج نم
ى˘ل˘ع لÓ˘ت˘حلا طا˘ب˘صضو ةدا˘ق ة˘ب˘˘قا˘˘ع˘˘مو
قحب اهوبكتري يتلا مهتاصسراممو مهمئارج
يرورصضلا نم تاب. ينيطصسلفلا بعصشلا

ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا ي˘بر˘ع˘لا ىو˘ت˘صسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘عو
ىلإا مهتايلوؤوصسمو لودلا فقاومب ءاقترلا

موقت يتلا ةمظنملا ةيباهرإلا ةميرجلا مجح

ةيليئارصسإلا با˘هرإلاو ل˘ت˘ق˘لا ة˘مو˘كح ا˘ه˘ب
فدهتصست ا˘ه˘نا م˘ئار˘ج˘لا هذ˘ه ف˘صشكت ثي˘ح
ةين˘طو˘لا ه˘ت˘ي˘صضقو ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا بع˘صشلا

ءيصش يأا سسيلو سضرألا هذه ىلع هلبقتصسمو
دصض ةحوتفملا مئارجلا هذه مجح نإاو رخآا
ةي˘بر˘غ˘لا ة˘ف˘صضلاو ةز˘غ عا˘ط˘ق ي˘ف ا˘ن˘ب˘ع˘صش
يتلا ةرزجملا هذه ةعيبطو ةلتحملا سسدقلاو
مئارج ىلا يقترت لÓتحلا تاوق اهبكترت

ممألا لمحت˘ت نأا ي˘عد˘ت˘صست ة˘م˘ظ˘ن˘م بر˘ح
ذاختا ةرورصضو اهتيلوؤوصسم اصضيا ةدحتملا

لود˘لا ة˘فا˘ك ن˘م ة˘يرو˘ف ة˘ي˘ل˘م˘˘ع ف˘˘قاو˘˘م
دعي مل اه˘ت˘م˘صصف ة˘ي˘لود˘لا تا˘عو˘م˘ج˘م˘لاو
نماصضت كا˘ن˘ه نو˘كي نا بل˘ط˘ت˘يو لو˘ب˘ق˘م
هذه فقول ينيطصسلفلا بعصشلا عم يقيقح
. يلودلا نوناقلل ةفاخملا مئارجلا
ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ا˘ن˘ب˘ع˘صش ءا˘ن˘با فاد˘ه˘ت˘˘صسا نا

يركصسعلا لمعلاو ناودعلا ةريتو دعاصصتو

ره˘ظ˘ي ةر˘م˘ت˘صسم˘لا ةدا˘بإلاو ل˘ت˘ق˘لا م˘ئار˘جو
ناونع نأا ريربتلا وأا ليوأاتلا لبقي ل لكصشب
يف لثمتي انبعصش دصض ةمرجملا برحلا هذه
كلذك رهظيو ني˘ي˘ند˘م˘لا ن˘م د˘يز˘م˘لا ل˘ت˘ق
يليئارصسلا مÓصسلا ةيلمعل عيرذلا لصشفلا
يكيرملا ططخ˘م˘لا رار˘م˘ت˘صساو مو˘عز˘م˘لا

با˘صسح ى˘ل˘ع ةز˘غ ي˘ف ة˘لود ة˘˘ما˘˘قا م˘˘عدو
. ينيطصسلفلا ينطولا عورصشملا
يوصس ءيصش يا قبتي مل رامدلا اذه لك دعب
انبعصش هدومصصو ينيطصسلفلا بعصشلا ةدارا
عدوي يذ˘لا ن˘يرا˘ب˘ج˘لا بع˘صش يرو˘ط˘صسلا
عدويو هقيدصص قيدصصلا عدويو هاخا خلا
مدقي يذلا بعصشلا اذه هنبا بألاو هابا نبلا

بعصش وه اذه ءاده˘صش ه˘ت˘ل˘ئا˘ع ل˘ك ه˘ت˘ل˘ئا˘ع
ةميزعلاو رارصصإلاو ةدارلا بعصش نيطصسلف
عجارتن نل ناودعلا اذهو رامدلا اذه دعبو
ةينيطصسلفلا انتلود ةماقإاو انريصصم ريرقت نع

نم بولطم˘لا تا˘بو ا˘ه˘ت˘م˘صصا˘ع سسد˘ق˘لاو
ةدا˘ي˘ق لو˘ح فا˘ف˘ت˘للا ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ل˘كلا

ئدا˘ب˘م˘لا ن˘ع ا˘عا˘فد ر˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م
قيقحت ىلإا لوصصو ةخصسارلا ةينيطصسلفلا

يصسامولبدلا لمعلا لÓخ نم فادهألا لماك
ة˘ل˘ق˘ت˘صسم˘لا ة˘لود˘لا ءا˘ن˘ب˘ل ي˘ع˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لاو
. سسدقلا اهتمصصاعو
هلÓقتصساو هتيرح لجأا نم لصضاني انبعصش نا

لÓتحلا نوجصس يف لصساوبلا انارصسأا ةيرحو
ةينطولا هقوقحبو هنطو سضرأاب ثبصشتيو
ع˘ي˘م˘˘ج سضفر˘˘يو ة˘˘عور˘˘صشم˘˘لاو ة˘˘لدا˘˘ع˘˘لا
رصصيو ةيوفصصتلا ع˘يرا˘صشم˘لاو تار˘ماؤو˘م˘لا

هنطو سضرأا يف ةماركو ةيرحب سشيعلا ىلع
ةهجاو˘م ي˘ف ما˘صسج˘لا تا˘ي˘ح˘صضت˘لا لذ˘ب˘يو
هتي˘صضق ة˘ي˘ف˘صصت ى˘لا ة˘فدا˘ه˘لا تار˘ماؤو˘م˘لا

لاطو نمثلا فلك امهم راصصتنلا قيقحتلو
. راوصشملا

ةينيطشسلفلا ةلودلاو ةنهارلا تايدحتلا
ةينيطصسلفلأ حابصصلأ ةديرج ريرحت صسيئر / نيطصسلف يف ةنصسحلأ ايأونلأ ريفصس / ةودقلأ يرصس : ملقب

تايلمع ر˘ب˘كا9102 ما˘ع د˘ه˘صش د˘˘ق˘˘ل
ةقرصسلاو ةي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا سضرلا د˘يو˘ه˘ت
ف˘ير˘ج˘تو لزا˘ن˘˘م˘˘لا مد˘˘هو ي˘˘صضارأÓ˘˘ل
يلع ءادتعلاو ةرمثملا نوتيزلا راجصشا
لÓتحلا تاباصصع لبق نم انبعصش ءانبا
ةقرصسلا تا˘ي˘ل˘م˘ع ع˘صسوا تصسرا˘م ى˘ت˘لا

ة˘م˘ئا˘ق˘لا لزا˘ن˘م˘لا مد˘ه ى˘ل˘ع ةد˘م˘ت˘ع˘˘م
ة˘قر˘صسل اد˘˘ي˘˘ه˘˘م˘˘ت ا˘˘ه˘˘نا˘˘كصس د˘˘ير˘˘صشتو
ناو نا˘ط˘ي˘ت˘صسلا رار˘م˘ت˘صساو ي˘˘صضارلا
انكصسم846 مده يليئارصسلا لÓتحلا

9102 ماع لÓخ ه˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف ةأا˘صشن˘مو
يلاوح رمدو9102 ماعلا لÓخ علتقاو
راجصشا ن˘م ا˘ه˘م˘ظ˘ع˘م ةر˘ج˘صش ف˘لا51
منود فلا86 قÓغا ددجو امك نوتيزلا

43 ما˘قأاو ه˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ي˘صضارلا ن˘م
ز˘جاو˘ح˘لا دد˘ع ح˘ب˘صصي˘ل اد˘يد˘ج از˘˘جا˘˘ح
.ازجاح888 يلامجلا
لÓخ تدادزا نا˘ط˘ي˘ت˘صسلا تا˘ي˘ل˘م˘ع نا

نيميلا ىوق فلاحت لظ يف9102 ماع

نم لماك معدبو يليئارصسلا فرطتملا
تا˘صسرا˘م˘مو ة˘˘ي˘˘كير˘˘ملا ةرادلا ل˘˘ب˘˘ق
مصض ىلا ةيعادلا هتاحير˘صصتو و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن
ريزول ريخلا رارقلا ىلا ةفاصضإا راوغلا

يتلا يصضارلا ليجصستب لÓتحلا سشيج
بصسح نون˘طو˘ت˘صسم˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع ى˘لو˘ت˘صسا
د˘ق˘لو ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘صسلا ي˘˘صضارلا نو˘˘نا˘˘ق
تايلمع رب˘كا ل˘ي˘ل˘خ˘لا ة˘ن˘يد˘م تد˘ه˘صش
ماع لÓخ ريوزت˘لاو ة˘قر˘صسلاو د˘يو˘ه˘ت˘لا
فادهتصسا تايل˘م˘ع تر˘م˘ت˘صساو9102
يميهاربإلا دجصسملا ةحابتصساو ليلخلا

امم ةنيدم˘لا ي˘صضارا ى˘ل˘ع ءÓ˘ي˘ت˘صسلاو
نم ايصسايصس ارارق كانه نأا ىلع للدي

ىلع موجهلاب فرطتملا نيميلا ةموكح
لامكتصسا ةميدقلا ةدلبلا ديوهتو ليلخلا
ر˘ي˘ي˘غ˘ت ة˘لوا˘ح˘مو د˘يو˘ه˘ت˘لا ط˘ط˘خ˘˘م˘˘ل
. سضرألا ىلع ةيخيراتلا قئاقحلا

9102 ماع لÓخ ثيدحلا اصضيا رمتصساو
سسا˘م˘ح ن˘ي˘ب د˘مألا ة˘ل˘يو˘ط ة˘ئد˘ه˘ت ن˘˘ع

ديعصصت عم نمازتي لÓتحلا ةموكحو
ةيبرغلا ةفصضلا يف قوبصسم ريغو دمعتم
بع˘˘صشلا زاز˘˘ت˘˘بل تلوا˘˘ح˘˘م ه˘˘ل˘˘با˘˘ق˘˘˘ي
قيق˘ح˘ت˘ل ةز˘غ عا˘ط˘ق ي˘ف ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
سسامح حنم ربع ةينمأاو ةيصسايصس فادهأا

ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘صصح˘˘ل˘˘ل ة˘˘حو˘˘صضف˘˘م ةو˘˘صشر
ن˘م ة˘ل˘˘م˘˘ج ل˘˘با˘˘ق˘˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأا تلزا˘˘ن˘˘ت
اهنع ن˘ل˘عأا ي˘ت˘لا ة˘ف˘ئاز˘لا تÓ˘ي˘ه˘صست˘لا
لماع فلآا5 ـل حامصسلا اهيف امب وهاينتن
ل˘ي˘ئار˘صسإا ل˘خاد ل˘م˘ع˘ل˘˘ل عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ن˘˘م
حا˘م˘صسلاو د˘ي˘˘صصلا ة˘˘حا˘˘صسم ع˘˘ي˘˘صسو˘˘تو
ددع ةدايزو عا˘ط˘ق˘ل˘ل ع˘ئا˘صضب˘لا لا˘خدإا˘ب
ةماقإاب حا˘م˘صسلاو ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ح˘يرا˘صصت˘لا
ي˘كير˘˘مألا ي˘˘ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لا

.راطمو يئام رمم ةماقإاب دوعولاو
ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘ف˘˘صضلا تد˘˘ه˘˘صشو
9102 ما˘ع لÓ˘خ ة˘˘ل˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا سسد˘˘ق˘˘لا
اصصوصصخو اجهنم˘مو ار˘ي˘ط˘خ اد˘ي˘ع˘صصت
حزرت يتلا ةيوصسيعلاو ناولصس يتدلب يف

ةيمارجإلا لÓتحلا ةلود تاصسايصس تحت
ريجهتلاو يقرعلا ريهطتلا ىلع ةمئاقلا
ةفاصضلإاب يرصصنعلا لصصفلاو يرصسقلا
يرامعتصسلا يناطيتصسلا ديعصصتلا ىلإا

تاردق˘م˘لاو دراو˘م˘لاو سضرألا ة˘قر˘صسو
ةيليئارصسإلا ةدايصسلا سضرف تلواحمو
دوجو زيزعتو ندرألا روغ ةقطنم ىلع
تاصسدقملا ةمرح كاهتناو نينطوتصسملا
ة˘˘صصا˘˘ق˘˘م˘˘لا لاو˘˘مأا به˘˘نو ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘لا
ىرصسألا قوقح كاه˘ت˘ناو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا

ي˘عا˘م˘ج˘لا با˘ق˘ع˘لا تا˘صسا˘ي˘صس سضر˘فو
هخيرا˘ت ة˘قر˘صسو ل˘ما˘ك بع˘صش د˘ير˘صشتو
.ةينيطصسلفلا هتراصضحو هتفاقثو هتيوهو
يليئارصسلا زازتبلا ةصسايصس ترمتصساو
ربكا ةزغ عاطق دهصشو9102 ماع لÓخ
لÓ˘ت˘حلا ل˘ب˘ق ن˘م زاز˘ت˘بلا تا˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
انلها ىلع ةصضورفملا ةاناعملا رارمتصساو
ط˘غ˘صضلا ل˘ها˘ج˘ت ل˘˘ظ ي˘˘ف را˘˘صصح˘˘لاو
را˘˘صصح˘˘لا ع˘˘فر˘˘ب بلا˘˘ط˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘لود˘˘˘لا

زازتبلاو ةصضياقملا ةصسايصس رارمتصساو
نأا دقت˘ع˘ي ن˘م م˘هاو ه˘ناو ،ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘صسلا
ل˘كصشب ل˘م˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا لÓ˘˘ت˘˘حلا ة˘˘لود
ةينيطصسلف ةلود ةماقإا لاصشفإل لصصاوتم
ةصصرف هحنمتصس7691 ماعلا دودح ىلع
. ةزغ يف اهتماقإا
لÓت˘حلا ة˘لود˘ل ةر˘ي˘خألا تاو˘ط˘خ˘لا نإا

اهلÓخ نم ىعصستو ةيريمدتو ةهوبصشم
ةيعاصس ةينيطصسلفلا ةيصضقلا ةيفصصت ىلا
ةقرف˘لا ز˘يز˘ع˘تو ما˘صسق˘نلا سسير˘كت ى˘لا
يف ةصضقانتم بيلاصسأا عابتا ربع ةيلخادلا
لوصصو ةزغو ةف˘صضلا ن˘ي˘ب ا˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لا
اهنما نامصض وه دحاو فده قيقحت ىلا

ىقب˘تو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ةدارإلا ع˘يو˘ط˘تو
ينطولا ىوتصسملا ىلعو ان˘نا ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا
سصرو ماصسقنلا ءاهنا ىلا ةصسام ةجاحب
ة˘˘˘˘لود ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘جاو˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف فو˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘صصلا
رصصقألا قيرطلا اه˘نو˘ك ن˘ي˘ن˘طو˘ت˘صسم˘لا
.ةينيطصسلفلا ةلودلا ةماقإا وحن

ناطيتشسلاو يليئارشسإلا زازتبلا ماع(9102)
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نيزختلا تاردق ميعدت تآاسشنم زاجنإل

ةماعنلاب ةيئاملا دراوملا عاطقل رانيد نويلم008 سصيشصخت

  عاطقلاب ةقلعتملا ةيميظنتلا لكاسشملا ةيوسستب نوبلاطي
 حوتفم بارشضا يف طاوغألاب قابشسلا لويخ كÓمو وبرم

ة˘طر˘صشلا ر˘صصا˘ن˘ع تن˘˘كم˘˘ت
ةطرصشلل ةلق˘ن˘ت˘م˘لا ة˘قر˘ف˘لا˘ب
قيصسنتلاب ةلصشنخ ةي˘ئا˘صضق˘لا

نم ىرخأا ةينمأا حلاصصم عم
ة˘ي˘مار˘جإا ة˘كب˘˘صشب ة˘˘حا˘˘طإلا
ج˘˘˘˘يور˘˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘˘ف سصت˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘ت
ا˘˘م ز˘˘ج˘˘ح ع˘˘م تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا
بن˘ق˘لا ن˘م غ˘ل˘ك1 برا˘ق˘ي
ربتعم يلام غل˘ب˘مو يد˘ن˘ه˘لا
ةيدقن ةعطق81 ىلإا ةفاصضإا
ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا ى˘˘لإا دو˘˘ع˘˘ت ة˘˘ير˘˘˘ثأا
ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ بصسح ،ة˘˘˘م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘لا
ةماعلا تاقÓ˘ع˘لاو لا˘صصتلا
.ةيلولا نمأاب
نإاف ردصصملا تاذل ادانتصساو
ىلإا دوعت ةيلمع˘لا ل˘ي˘صصا˘ف˘ت
رصصانع ىلإا تامولعم دورو
ةكبصش دوجو اهدافم ةقرفلا
داوم جيورت ددصصب ةيمارجإا

ةيلو ىوتصسم ىلع ةردخم
ةطخ دادعإا اهرثإا متيل ةلصشنخ
ةيوه ديدحتب تر˘م˘ثأا ة˘ي˘ن˘مأا
يف امهيف هبتصشم نيصصخصش
م˘ت ن˘يذ˘ل˘لاو ثلا˘ث˘لا د˘ق˘˘ع˘˘لا
ةرايصس نتم ىلع ام˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت
ىوتصسم ىلع عفدلا ةيعابر
ةيدلب ى˘لإا يدؤو˘م˘لا ق˘ير˘ط˘لا

.ةصسوتم
هنأاب ردصصملا تاذ فاصضأاو
امهيف هبتصشملا عاصضخإا دعب
ة˘ق˘فر ق˘ي˘قد˘˘لا سشي˘˘ت˘˘ف˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا م˘ت ة˘ب˘كر˘˘م˘˘لا

تلثمت تاردخملا نم ةيمك
بنقلا نم حئافصص ةعصست يف
يلامجإلا اهنزو ردق يدنهلا
ةأابخ˘م تنا˘ك مار˘غ009 ـ˘ب
ةفاصضإا ةبكرملا لخاد ماكحإاب
582 ـب ردقي يلام غلبم ىلإا
عيب تادئاع لثمي رانيد فلأا
ل˘يو˘ح˘ت م˘ت˘ي˘˘ل تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا

تازوجحملا ةقفر نيينعملا
ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘صصم˘˘˘لا ر˘˘˘ق˘˘˘˘م ى˘˘˘˘لإا

تاءار˘˘˘˘˘جإا لا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘˘صسل
.قيقحتلا

نأاصشب قيقح˘ت˘لا ة˘ل˘صصاو˘م˘بو
ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت م˘ت ة˘ي˘˘صضق˘˘لا

دقع˘لا ي˘ف ر˘خآا ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم
لقنتلا دعبو رمعلا نم عبارلا
ةيدلبب ن˘ئا˘كلا ه˘ن˘كصسم ى˘لإا
هعاصضخإاو ةلصشنخب ة˘غ˘ي˘صسنأا
رداصص نذإا بجومب سشيتفتلل

ىدل ةيروهمجلا ليكو نع
روثعلا مت ة˘ل˘صشن˘خ ة˘م˘كح˘م
دعب ةيدقن ة˘ع˘ط˘ق81 ىل˘ع
لبق نم ةنياعملل اهعاصضخإا
نيب˘ت ة˘صصت˘خ˘م˘لا ح˘لا˘صصم˘لا
ةدا˘م ن˘م ة˘عو˘ن˘صصم ا˘˘ه˘˘نأا˘˘ب
ةر˘ت˘ف˘لا ى˘لإا دو˘ع˘ت ز˘˘نور˘˘ب˘˘لا
ع˘م ا˘هز˘ج˘ح م˘ت˘ي˘ل ة˘م˘يد˘ق˘˘لا
ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘صشم˘˘لا ف˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت
تازوجحملا ةقفر هليوحتو
.ةحلصصملا رقم ىلإا

تاءار˘جإا لا˘م˘كت˘صسا د˘˘ع˘˘بو
ف˘ل˘م زا˘ج˘˘نإاو ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا

هبتصشملا م˘يد˘ق˘ت م˘ت ي˘ئاز˘ج
ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘كو ما˘˘˘˘˘مأا م˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ف
ةمكحم ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

م˘˘ه˘˘لا˘˘حأا يذ˘˘لاو ة˘˘ل˘˘صشن˘˘˘خ
قيقحتلا يصضاق ىلع هرودب
يذ˘˘لا ة˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م˘˘˘لا تاذ˘˘˘ب
عاديإا رمأا مهقح يف ردصصأا
ةزا˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘لا» ة˘˘˘ي˘˘˘صضق ي˘˘˘˘ف
نيزختلاو ع˘ي˘ب˘لاو سضر˘ع˘لاو
ةردخم داوم ميلصستو لقنلاو
را˘طإا ي˘ف (يد˘ن˘ه˘لا بن˘˘ق˘˘لا)

«ة˘م˘ظ˘ن˘م ة˘ي˘مار˘جإا ة˘عا˘م˘˘ج
ةيدقن عط˘ق ءا˘ف˘خإا» ة˘ح˘ن˘جو
رفحلا قيرط نع ةيتأاتم ةيرثأا
.«ةصصخر نود

ك.قراط

مهقح يف ردسص ةثÓثلا نوفوقوملا
تقؤوملا صسبحلا مهعاديإا رمأا

يدنهلا بنقلا نم مارغوليك براقي ام زجح
ةلششنخب ةيرثأا ةيدقن ةعطق81 عاجرتشساو

تصشهبات داؤوف روصصملا لان
ةز˘˘ئا˘˘ج ف˘˘ل˘˘صشلا ة˘˘يلو ن˘˘م
راعصشل ةربعم ةروصص نصسحأا
نولاصصل˘ل ة˘ن˘ما˘ث˘لا ة˘ع˘ب˘ط˘لا
ةرو˘˘˘˘˘صصل˘˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘˘لا
يذلا ةلي˘م˘ب ة˘ي˘فار˘غو˘تو˘ف˘لا
ة˘يا˘ه˘ن ه˘تا˘ي˘لا˘ع˘ف تم˘˘ت˘˘ت˘˘خأا
راد˘ب مر˘˘صصن˘˘م˘˘لا عو˘˘ب˘˘صسألا
ي˘ل˘ي˘م˘˘لا كرا˘˘ب˘˘م ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا

را˘˘ع˘˘صش تح˘˘ت م˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لاو
.«ةفاقثو نع ةروصصلا»
ةرو˘˘صصلا ترو˘˘ح˘˘م˘˘˘ت د˘˘˘قو
«ةزيوتلا» ةداع لوح ةجوتملا
ن˘صسحأا» ةز˘ئا˘ج تدا˘ع ا˘م˘ي˘˘ف
ةروصصملل «لماكتم سضرعم
ة˘يلو ن˘م ر˘صصاو˘˘ن ة˘˘صشئا˘˘ع
نع رغصصملا اهصضرعمب ةنتاب
رارغ ىلع ديلاقتلاو تاداعلا
ةعئاصشلا ةيديلق˘ت˘لا تÓ˘كألا
.يرئازجلا ثارتلا يف
’ميكحت˘لا ة˘ن˘ج˘ل» ةز˘ئا˘ج ا˘مأا
قاقنع ديعصس روصصملا اهلانف
ي˘ت˘لاو ةد˘كي˘كصس ة˘يلو ن˘م
يوذ نم لجرل ةروصص تناك
.ةصصاخلا تاجايتحلا

مي˘كح˘ت ة˘ن˘ج˘ل تف˘صصو د˘قو

نو˘˘لا˘˘صصلا اذ˘˘ه تا˘˘ق˘˘با˘˘صسم
ة˘فا˘ق˘ث˘لا راد ه˘ت˘م˘˘ظ˘˘ن يذ˘˘لا

راد˘م ى˘ل˘ع ي˘ل˘ي˘م˘لا كرا˘ب˘˘م
ةكراصشم˘لا لا˘م˘عألا ن˘ي˘مو˘ي
032 ن˘˘˘م د˘˘˘˘يزأا ا˘˘˘˘هدد˘˘˘˘عو
ل˘˘كل رو˘˘˘صص4) ةرو˘˘˘˘˘صص
تاذو ةد˘˘ي˘˘ج˘˘لا»ـب (كرا˘˘˘صشم
دح ى˘ل˘ع «ي˘م˘لا˘ع ىو˘ت˘صسم
دارم  اهئاصضعأا دحأا  ريبعت

اذه نأاب دكأا يذلا يوارمع
ن˘م رو˘ط˘˘ت ي˘˘ف» نو˘˘لا˘˘صصلا

.«ىرخأل ةعبط
ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا تاذ هو˘˘ن ا˘˘˘م˘˘˘ك
نيذلا ن˘ي˘كرا˘صشم˘لا بوا˘ج˘ت˘ب
ىلإا ةنصسلا هذه مهددع لصصو
ديدع نم اومدق اروصصم85
م˘˘ت ا˘˘م ع˘˘م ن˘˘طو˘˘لا تا˘˘˘يلو
ي˘ت˘لا تاود˘ن˘لا ي˘ف ه˘م˘يد˘˘ق˘˘ت
ةرهاظتلا سشماه ىلع تمظن
ر˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘صصت˘˘˘˘˘لا تلوا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘تو
ةيرثألا ملاعملل يفار˘غو˘تو˘ف˘لا

نف اذكو ةيعيبط˘لا ر˘ظا˘ن˘م˘لاو
قي˘ب˘ط˘ت˘لا بنا˘ج ى˘لإا ةءا˘صضإلا

ةيناديملا تاصشرولا لÓخ نم
.نوكراصشملا اهنم دافتصسا يتلا

ع.دارم

 ةليمب ةيفارغوتوفلا ةروسصلل ينطولا نولاسصلا
ةروشص نشسحأل ةنماثلا هتعبطلا ةزئاج

    فلششلا نم تششهبات داؤوف اهلاني

نيسسحت ةيغب ةيئاملا دراوملا عاطقب نيزختلا تاردق عفرل تآاسشنم زاجنإل رانيد نويلم008 هتميق فÓغ دسصر
.ةيلولاب ةيئاملا دراوملا ةيريدم بسسح ،بورسشلا ءاملاب ةماعنلا ةيلوب تاهج ةدع ناكسس ديوزت

يتلا عيراصشملا هذه لمصشتو
تانازخ زاجنإا ابيرق قلطنتصس
0051 با˘ع˘ي˘ت˘صسا ة˘قا˘ط تاذ
متيصس بعكم رتم0002 ىلإا
ةد˘يد˘ج تاو˘ن˘ق˘ب ا˘ه˘ل˘ي˘˘صصو˘˘ت
ةفعا˘صضمو ع˘فر ذ˘كو ها˘ي˘م˘ل˘ل
سضعبب خصضلا تاطحم ةعصس
ا˘م˘م ة˘˘يلو˘˘لا ن˘˘م تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا
فلتخم ناكصس ديوزت حيتيصس
نود بورصشلا ءاملاب تايدلبلا
سسفن قفو بذبذت وأا عاطقنا
.ردصصملا

بيقنت21 زاجنإا م˘ت˘ي˘صس ا˘م˘ك
ةفاك تمت ثيح ديدج يئام
ةيرادإلاو ةي˘ن˘ق˘ت˘لا تاءار˘جإلا
كلذو لاغصشألا يف قÓطنإÓل
ةأابعملا تا˘ي˘م˘كلا ن˘م ع˘فر˘ل˘ل
ناكصسلا نيو˘م˘ت˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لاو
بر˘صشل˘ل ة˘ح˘لا˘صصلا ها˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ب
ند˘˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘ب˘˘˘ع ا˘˘˘صصو˘˘˘صصخو
ة˘ما˘ع˘ن˘لاو ة˘ير˘صشم) ىر˘˘ب˘˘كلا

دهصشت يت˘لا (ءار˘ف˘صصلا ن˘ي˘عو
دد˘ع ي˘ف ا˘عا˘ف˘ترا ا˘ه˘تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب
ةداعإا تايلم˘ع ءار˘ج ا˘ه˘نا˘كصس
ءا˘˘صشنإاو ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا نا˘˘كصسإلا
.ةديدج ةينكصس ءايحأا

ىر˘˘خألا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘˘مو
تاونق دم لامكتصسا ةبقترملا

وح˘ن ي˘ح˘صصلا فر˘صصلا ها˘ي˘م
ي˘نا˘˘كصسلا ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا جرا˘˘خ
ةطحملاو ةيحا˘ي˘صسلا ة˘ير˘ق˘ل˘ل

يومحلا طاصشنل˘ل ة˘ي˘ند˘ع˘م˘لا
ة˘يد˘ل˘ب) ة˘قرو ن˘˘ي˘˘ع ة˘˘ير˘˘ق˘˘ب

ثعب ةداعإا بناج ىلإا (ةلصسع
سصاخلاو فقوتملا عورصشملا
ةرذقلا هايملا عيمجت ةانق دمب
ءار˘˘ف˘˘صصلا ن˘˘ي˘˘ع ة˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘ل
ة˘ط˘ح˘˘م و˘˘ح˘˘ن ا˘˘ه˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘تو
ةلمعتصسم˘لا ها˘ي˘م˘لا ة˘ج˘لا˘ع˘م
6 ز˘ي˘ه˘ج˘ت كلذ ى˘˘لإا فا˘˘صضي

ةطحم ليهأات ةداعإاو تابيقنت
.هايملا ةيفصصتل
دراو˘م˘لا عا˘ط˘˘ق نأا˘˘ب ر˘˘كذ˘˘ي
ةدع ملتصسإا ةيلولاب ةيئاملا

ة˘˘˘نوآلا لÓ˘˘˘خ تا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع
ملك92 اهن˘ي˘ب ن˘م ةر˘ي˘خألا
ءا˘˘م˘˘لا ة˘˘كب˘˘˘صش د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ل
ة˘ير˘صشم ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب بور˘˘صشلا

لكب ةيئام تابيقنت6 اذكو

دارغلبو لي˘ل˘خ ن˘ب ن˘ي˘ع ن˘م
ن˘بو سضو˘ي˘ب˘لاو ة˘يا˘˘صشر˘˘حو
.سسيلاكيمو رامع

لو˘ي˘˘خ كÓ˘˘مو و˘˘بر˘˘م ل˘˘خد
ي˘˘˘ف طاو˘˘˘غألا˘˘˘ب قا˘˘˘˘ب˘˘˘˘صسلا
نع اوفقوتو حوتفم بارصضإا

ةلثمتملا مهتاطاصشن ةصسرامم
ةي˘عو˘ب˘صسألا تا˘قا˘ب˘صسلا ي˘ف
ةعم˘ج مو˘ي ل˘ك م˘ظ˘ن˘ت ي˘ت˘لا
ةمصصاعب ةغيرم˘لا را˘م˘صضم˘ب
ةيوصستب ةبلا˘ط˘م˘ل˘ل ،ة˘يلو˘لا
ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا ل˘˘كا˘˘صشم˘˘˘لا
 .مهعاطقب ةقلعتملا

نيجت˘ح˘م˘لا ل˘ث˘م˘م ح˘صضوأاو
نأا حيرصصت يف فداه دمحأا
نو˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘˘ي ن˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘صضم˘˘˘لا
قا˘ب˘صسل ة˘ما˘ع˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا
كرتصشم˘لا نا˘هر˘لاو لو˘ي˘خ˘لا
قلعتملا اهرارق نع عوجرلاب
تناك يتلا تاقابصسلا ءاغلإاب
ر˘˘يار˘˘ب˘˘ف ر˘˘ه˘˘صش ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب˘˘˘م
ف˘ل˘خ˘ي˘صس ا˘˘م˘˘م ’’ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا

مهليخادم ىلع اريبك اررصض
ة˘˘˘˘ما˘˘˘˘نزر˘˘˘˘لا نأاو ة˘˘˘˘صصا˘˘˘˘خ

ابذبذت تدهصش دق ةيونصسلا
اهنأا ثيح ،9102 ةنصس اريبك
ىلع فاصضأا امك ترصصحنا
.طقف رهصشأا ةعبصس
ةصصاخ˘لا ح˘ن˘م˘لا نأا فا˘صضأاو
مل يصضقنملا ربوتكأا رهصشب
ى˘صصقأا د˘ح˘˘ك %05 زواج˘ت˘ت

يذ˘لا ر˘مألا و˘هو م˘ه˘ب˘˘ل˘˘غأل
عافترلا ع˘م م˘ه˘ل˘ها˘ك ل˘ق˘ثأا
فÓعألا راعصسأا يف ريبكلا

ة˘يودأاو ة˘ي˘بر˘ت˘لا ف˘ي˘˘لا˘˘كتو
بلطتت يتلا لويخلا جÓعو
ةرد˘ق قو˘ف˘ت ةر˘ي˘ب˘ك غ˘لا˘˘ب˘˘م
.كلاملا

يبرم˘لا ح˘صضوأا ه˘ت˘ه˘ج ن˘مو
ة˘ير˘يد˘م˘لا نأا دا˘م˘ح ن˘ي˘صسا˘ي
اطور˘صش تصضر˘ف د˘ق ة˘ما˘ع˘لا
تا˘قا˘ب˘صسلا ي˘ف ة˘يز˘˘ي˘˘ج˘˘ع˘˘ت
ن˘ع ة˘جرا˘خ˘لا ة˘ي˘ع˘ي˘ج˘صشت˘لا
ن˘م˘صضت˘ت ي˘ت˘لاو ة˘صسفا˘ن˘م˘لا
ىلع لويخ01 دجاوت طرصش

ا˘م˘م قا˘ب˘صس ل˘˘ك ي˘˘ف ل˘˘قألا
ن˘˘ي˘˘بر˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع بع˘˘˘صصي
د˘ق ا˘م˘م ه˘غو˘ل˘ب ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
هذ˘ه را˘ثد˘نا˘ب ه˘ب˘صسح ل˘ج˘ع˘ي
ر˘ب˘ع ة˘ثراو˘ت˘م˘لا ة˘˘صضا˘˘ير˘˘لا
.لايجألا

دمحأا نيجتحملا لثمم ركذو
ن˘ي˘بر˘صضم˘لا نأا ا˘صضيأا فدا˘ه
ر˘يزو ى˘˘لإا ة˘˘لا˘˘صسر او˘˘ه˘˘جو
ةيفير˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو ة˘حÓ˘ف˘لا
هذه ل˘ح ل˘جأا ن˘م ل˘خد˘ت˘ل˘ل»
هدر سضرعم يفو.لكاصشملا

بلا˘ط˘م˘لا هذ˘ه ة˘ل˘م˘ج ى˘ل˘˘ع
ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ح˘˘صضوأا
طاوغألاب ةغيرملا رامصضمل
دد˘صصب ه˘نأا بر˘يو˘˘صش د˘˘ع˘˘صس
اذه نع لصصفم ريرقت دادعإا
ةيريدمل˘ل ه˘ع˘فرو بار˘صضإلا
لوخملا ربتعت ي˘ت˘لا ة˘ما˘ع˘لا
.اهيف تبلل اينوناق ديحولا

ح Úسساي

اهفÓتا متو كÓهتسسÓل ةحلاسص ريغ
ةليشسملا يف دعاشسم لبجب ءاشضيبلا موحللا نم ريطانق4 زجحي نمألا
لبج ةرئاد نمأا رصصانع ماق
ز˘ج˘ح˘ب (ة˘ل˘ي˘صسم˘لا) د˘عا˘صسم
موحللا نم مارغوليك004
ة˘ح˘لا˘˘صصلا ر˘˘ي˘˘غ ءا˘˘صضي˘˘ب˘˘لا
لÓ˘˘خ كلذو كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘صسÓ˘˘˘ل

حلاصصم بصسح ةبقارم ةيلمع
.ةيلولا نمأا

ز˘ج˘ح˘لا ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع تم˘˘ت د˘˘قو

دعاصسم لبج ةنيدم جرخمب
ةنحاصش ةبقارم ةيلمع لÓخ
نم ةيمكلا هذه لقنت تناك
ا˘م بصسح ءا˘صضي˘ب˘لا مو˘ح˘ل˘لا
رد˘˘صصم˘˘لا سسف˘˘ن ه˘˘˘ح˘˘˘صضوأا

ةيرطيبلا ةربخلا ىلإا اريصشم
ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘صضب˘˘˘˘لا نأا˘˘˘˘ب تن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب
ة˘ح˘لا˘صص ر˘ي˘غ ةزو˘ج˘˘ح˘˘م˘˘لا

.كÓهتصسÓل
فÓ˘تإا ى˘لإا را˘˘صشأا نأا د˘˘ع˘˘بو
ريغ موحللا نم ةيمكلا هذه
كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘صسÓ˘˘ل ة˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘صصلا
نأا رد˘˘˘صصم˘˘˘لا تاذ ح˘˘˘˘صضوأا

هداد˘عإا م˘ت د˘ق ا˘ي˘ئاز˘ج ا˘ف˘ل˘˘م
.فلاخملا رجاتلا دصض

خ.ةليبن

ل.ةنيمأا

رانيد نويلم81 ىلع اولوتسسا
ةيودألا عيزوتل ةكرسش نم

سصاخششأا9 فقوي نمألا
يلجنم يلع ةنيدمب

ةنيطنشسق يف
نمأل  لخدتلا و ثحبلا ةقرف تنكمت
9 ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘م ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق ة˘˘˘يلو
نأا دعب  يلام غلبم عاجرتسساو صصاخسشأا
ن˘م را˘ن˘يد نو˘ي˘ل˘˘م81 ىل˘ع او˘˘لو˘˘ت˘˘سسا
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘ب ة˘˘يودألا ع˘˘يزو˘˘ت˘˘ل ة˘˘كر˘˘سش
يلع ةيرادإلا ةع˘طا˘ق˘م˘ل˘ل تا˘طا˘سشن˘لا

ة˘ي˘ل˘خ بسسح (ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق) ي˘ل˘ج˘ن˘˘م
كل˘˘˘˘سسلا تاذ˘˘˘˘˘ب لا˘˘˘˘˘سصتلاو مÓ˘˘˘˘˘عإلا
صسراف لوأا مزÓملا حسضوأاو. ينمألا

هنأا ةيلخلا تاذب لمعي يذلا يقلز
غ˘ل˘ب˘م˘لا ن˘م ما˘ه ءز˘ج عا˘˘جر˘˘ت˘˘سسا م˘˘ت
ر˘خآا غ˘ل˘˘ب˘˘م اذ˘˘ك و قور˘˘سسم˘˘لا ي˘˘لا˘˘م˘˘لا

9 ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت و ة˘˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘جألا ة˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا˘˘ب
ة˘˘˘يلو ن˘˘˘˘م نورد˘˘˘˘ح˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي صصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘سشأا

91 نيب مهرامعأا حوارتت ةنيطنسسق
نأا لوؤوسسملا تاذ ركذو. ةنسس72 و
ىوكسش ىلع ءانب دوعت ةيسضقلا عئاقو
ة˘يودألا ع˘يزو˘˘ت˘˘ل ة˘˘كر˘˘سش نأا ا˘˘هدا˘˘ف˘˘م
ةقرسسلل حفسصملا ا˘ه˘قود˘ن˘سص صضر˘ع˘ت
ربمسسيد71 ي˘ف ن˘ي˘م˘ث˘ل˘م فر˘˘ط ن˘˘م
رانيد نويلم81 ىلع اولوتسسا يسضاملا

تاذل ةزهجأاو تادعم  ىلإا ةفاسضإلاب
تار˘ي˘ما˘ك لÓ˘غ˘ت˘سسإا˘بو.ةكرسشلا
كل˘ت اذ˘كو ة˘كر˘سشلا تاذ˘ل ة˘ب˘قار˘˘م˘˘لا
د˘يد˘ح˘ت م˘ت ن˘مألا ح˘لا˘سصم˘ل ة˘ع˘با˘ت˘˘لا
ة˘˘لو˘˘ه˘˘ج˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘سسلا ةرا˘˘˘ي˘˘˘سسلا
ةقرسسلا هذه يف ةلمعتسسملا ميقرتلا

ةريظحب ةروجهم ا˘ه˘ي˘ل˘ع ر˘ث˘ع ي˘ت˘لاو
ا˘سسي˘ن˘سسا˘م ة˘ن˘يد˘م˘ب تارا˘ي˘سسلا ن˘˘كر˘˘ل
نأا رد˘˘سصم˘˘˘لا فا˘˘˘سضأاو.(بورخلا)
ةفرعم نم تنكم ةقمعملا تايرحتلا
يذلا ةيسضقلا يف لوألا هب هبتسشملا

ءار˘ك˘ل ة˘لا˘كو ن˘م ا˘هرا˘ج˘ئ˘ت˘˘سسا˘˘ب ما˘˘ق
قيقحتلا دتميل هف˘ي˘قو˘تو تارا˘ي˘سسلا
رئازجلا ىلإا اذكو ةرواجم ةيلو ىلإا
ةزهجألا عاجرتسسا مت دق.ةمسصاعلا
ةعطاق) ةيلمعلا هذه يف ةلمعتسسملا

زاهجو ري˘ب˘ك˘لا عو˘ن˘لا ن˘م ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك
بقا˘ثو ر˘ي˘ب˘ك˘لا م˘ج˘ح˘لا ن˘م م˘ي˘˘ح˘˘ل˘˘ت
ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ترا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سس اذ˘˘˘˘˘كو ي˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ك
ف˘ل˘م داد˘عإا م˘ت د˘˘قو.(نيتيحايسس

دعب م˘ه˘ب ه˘ب˘ت˘سشم˘لا ق˘ح ي˘ف ي˘ئاز˘ج
مامأا مهميدقتو قيقحتلا نم ءاهتنلا

ن˘يو˘ك˘ت» ة˘م˘ه˘ت˘ب بور˘خ˘لا ة˘˘م˘˘ك˘˘ح˘˘م
تايانج دادعإا صضرغب رارسشأا ةيعمج
.«تاكلتمملاو صصاخسشألا دسض

ز.صسراف
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ريفولا جاتنإلا ببشسب نوتيزلا رشصاعم ىلع ربتعم دج لابقإا
تليصسمصسيتب ةعباصسلأ اهتعبط يف

يفاقثلا يحايشسلا دعوملا ةرهاظت
 رئاز فلآا4 نم ديزأا بطقتشست دياقوبب

ةرصضاحم لÓخ د˘ي˘كأا˘ت˘لا م˘ت
تليصسمصسيت ة˘يلو˘ب تم˘ظ˘ن
ينطولا نولاصصلا راطإا يف
عمجملا با˘ب˘صشل˘ل سسما˘خ˘لا
رادب هتايلاعف لصصاوتت يذلا
ةيمهأا ىلع ةيلولل ةفاقثلا
ةظفاحملا يف عيمجتلا نف
.يفاقثلا ثوروملا ىلع
ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘ب ذا˘˘ت˘˘صسألا ر˘˘كذو
يف سصتخ˘م˘لاو ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق
،ريغصصلا ةوÓع عيمجتلا نف
ةميقلا» ناونعب ةلخادم يف
نفل ةيرا˘صضح˘لاو ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا
هل ن˘ف˘لا اذ˘ه نأا «ع˘ي˘م˘ج˘ت˘لا
بابصشلا ة˘ي˘عو˘ت ي˘ف ة˘ي˘م˘هأا
،يفا˘ق˘ث˘لا ه˘ثورو˘م ة˘نا˘كم˘ب
ىلع ةظ˘فا˘ح˘م˘لا ى˘لإا ا˘ي˘عاد
لÓخ نم يفاقثلا ثوروملا

.عيمجتلا نف ةصسرامم
ىلع رصضاحملا تاذ ددصشو
سسرامي نفلا اذه ىقبي ل نأا

ق˘˘فار˘˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘˘ع
نأا يغبني لب طقف ةينابصشلا
تا˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا ل˘˘خاد جرد˘˘ي
رظنلاب ةيعماجلاو ةيو˘بر˘ت˘لا

بابصشلا فيقثت يف هتيمهأل
ثارتلاب قلعتملا بناجلا يف
.يداملا

ر˘ي˘غ˘صصلا ذا˘ت˘صسألا حر˘˘ت˘˘قاو
ءايصشألا عيمجت طاصشن جاردإا
ةيوبرتلا تاصسصسؤوملا لخاد
م˘ت˘ه˘ي ل˘ي˘ج ة˘ي˘بر˘˘ت فد˘˘ه˘˘ب
هدÓبل يفاق˘ث˘لا ثورو˘م˘لا˘ب

ىلع ةظفاحملا يف مهاصسيو
ي˘ت˘لا ة˘م˘˘ي˘˘ق تاذ ءا˘˘ي˘˘صشألا
Óئاق هنطو يصضامل خرؤوت
Óهصس سسيل عيمجتلا نف نأا

دهجلاو مامتهلا يعدتصسيو
.ةرباثملاو
لÓ˘˘˘˘˘خ م˘˘˘˘˘ت ةرا˘˘˘˘˘صشإÓ˘˘˘˘˘لو
سسماخلا ينطولا نولاصصلا
يذ˘˘لا ع˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا با˘˘صشل˘˘ل
ءا˘صسم ه˘تا˘ي˘لا˘ع˘ف تم˘ت˘ت˘˘خا
ةفاقثلا رادب تبصسلا سسمأا
تيا˘˘˘˘ن م˘˘˘˘صسا˘˘˘˘ق دو˘˘˘˘لو˘˘˘˘م»
تل˘ي˘صسم˘صسي˘ت˘ل «م˘صسا˘˘ق˘˘ل˘˘ب

ة˘م˘يد˘ق˘لا ءا˘ي˘˘صشألا سضر˘˘ع
اه˘ن˘م ة˘ق˘ي˘ت˘ع˘لاو ة˘م˘ي˘ق˘لاو
ة˘˘˘يد˘˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘باو˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا

فحتو ةميدقلا تÓمعلاو
رارغ ىلع ةق˘ي˘ت˘ع ءا˘ي˘صشأاو
بتكلاو ةيديلق˘ت˘لا ي˘ل˘ح˘لا

.تاطوطخملاو
ةر˘ها˘ظ˘˘ت˘˘لا هذ˘˘ه تد˘˘ه˘˘صشو
ن˘م ةردا˘˘ب˘˘م˘˘ب ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا

ةصضايرلاو بابصشلا ة˘ير˘يد˘م
ناو˘˘يد ع˘˘˘م ق˘˘˘ي˘˘˘صسن˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
با˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘صشلا تا˘˘˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘˘˘م
ة˘˘ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا ة˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لاو
48 ة˘˘كرا˘˘صشم ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘˘لا
تاصسصسؤوملاب اطرخنم اباصش
ة˘˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘صشلا

ة˘˘كر˘˘ح˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ن˘˘يو˘˘كت˘˘˘لاو
22 ن˘م او˘مد˘ق ة˘يو˘ع˘م˘ج˘˘لا

.ةيلو
صص.ةوÓع

عيمجتلأ نف ةصسرامم لÓخ نم
 ةظفاحملا ةيمهأا ىلع ديكأاتلا

 تليشسمشسيتب يفاقثلا ثوروملا ىلع

ينج ةلمح اهيف فصصتنت يتلأ مايأ’أ هذه صسأدرموب ةي’و ربع ةرصشتنملأ ةيرصصعلأو اهنم ةيديلقتلأ نوتيزلأ رصصاعم فرعت
.تيز ىلإأ نوتيزلأ نم مصسوملأ أذه ريفولأ مهجتنم ليوحت صضرغب تÓئاعلأو نيعرأزملأ نم ربتعم دج ’ابقإأ ،نوتيزلأ

،ر˘صصا˘˘ع˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه د˘˘ه˘˘صشتو
ةد˘جاو˘ت˘م˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘صصا˘˘خ
برقلابو ةيلبجلا قطانملاب
ة˘ي˘نا˘كصسلا تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا ن˘م
ةرز˘قز˘ب ةراد˘˘ق رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
دفاوت ،ةيلغبو نارمع ينبو
تÓئاع˘لا ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك داد˘عأا

تقو يف اهيلع نيعرازملاو
ن˘ي˘ل˘كصشم مو˘˘ي ل˘˘ك ر˘˘كب˘˘م
ن˘م ،ة˘ل˘يو˘ط ر˘ي˘باو˘ط كلذ˘ب
ن˘م م˘ه˘تا˘ج˘ت˘ن˘م عاد˘يإا ل˘جأا
يف لئاوألا نمصض نوتيزلا
اهنحط وأا اهليو˘ح˘ت را˘ظ˘ت˘نا
م˘ه˘عراز˘م و˘ح˘ن ه˘جو˘ت˘لا م˘ث
.ينجلا ةيلمع ةلصصاومل
ةبارق ةيلولا ر˘ب˘ع ر˘صشت˘ن˘تو
ةيديلق˘ت ن˘ي˘ب ةر˘صصع˘م03
ةيبلت عطتصست مل ةيرصصعو
تا˘ب˘غرو تا˘جا˘ي˘ت˘حلا ل˘ك
يلع بلطلا ةرث˘كل ن˘ئا˘بز˘لا

ةر˘˘فو بب˘˘صسب ،ا˘˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘مد˘˘˘خ
م˘˘صسو˘˘م˘˘لا م˘˘صسر˘˘ب جا˘˘ت˘˘˘نإلا
رطصضأا يذلا رمألا يراجلا
(ر˘صصا˘ع˘م˘لا) ا˘ه˘ن˘م سضع˘ب˘لا
لامع˘لا دد˘ع ة˘ف˘عا˘صضم ي˘لإا

دينج˘ت ى˘لإا ر˘خألا سضع˘ب˘لاو
42 راد˘م ى˘ل˘ع ل˘˘م˘˘ع قر˘˘ف
.ةعاصس
ددع دكأا ،ددصصلا اذه يفو
رصصاعملا هذه باحصصأا نم
ة˘˘ير˘˘صصع˘˘لاو ة˘˘يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا
ةفل˘ت˘خ˘م ر˘ي˘باد˘ت˘ل م˘هذا˘خ˘تا
ددع عفر يف اهمهأا لثمتت
ىوتصسم نمو ةل˘ما˘ع˘لا د˘ي˘لا

ليوحتلا وأا رصصعلا ةردقو
ريطانق ةي˘نا˘م˘ث ن˘ي˘ب ا˘م ى˘لإا

ة˘عا˘صسلا ي˘ف را˘ط˘ن˘˘ق52و
ةلاح بصسح رثكأا وأا ةدحاولا

.ةرصصعملا ةيعونو
م˘ل كلذ ل˘ك ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘بو
هذ˘ه م˘ظ˘ع˘م ا˘ي˘لا˘ح ن˘كم˘ت˘˘ت
ةدم سصي˘ل˘ق˘ت ن˘م تاد˘حو˘لا
ةر˘ت˘ف ى˘لإا ،ن˘ئا˘بز˘لا را˘ظ˘ت˘نا
تابغر ة˘ي˘ب˘ل˘تو «ة˘لو˘ق˘ع˘م»
ءلؤوه رطصضي ثيح ،نئابزلا

7 نيب) مايألا ديدع راظتنل
اونكمت˘ي ى˘ت˘ح (ا˘مو˘ي51و
تيز ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘صصح˘˘لا ن˘˘˘م
نم ةصصلخ˘ت˘صسم˘لا نو˘ت˘يز˘لا

.مهجتنم
با˘ح˘صصأا ن˘˘م دد˘˘ع ع˘˘جرأاو
نم لك رارغ ىلع رصصاعملا

،فÓصشحو يفيرصشو دودقم
نار˘م˘ع ي˘ن˘˘ب تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب ن˘˘م
قر˘˘˘صش) ةز˘˘˘˘قزو˘˘˘˘ب ةراد˘˘˘˘قو
ريخأاتلا اذه ببصس ،(ةيلولا
ر˘ي˘فو˘لا جا˘ت˘نإلا ل˘ما˘ع ى˘˘لإا
ج˘ت˘ن˘م˘لا اذ˘ه ن˘م بق˘تر˘م˘˘لا

،ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘لا لÓ˘˘خ
جا˘˘ت˘˘نإلا تار˘˘˘صشؤو˘˘˘م بصسح
دح ى˘لإا ة˘ل˘ج˘صسم˘لا ةد˘ي˘ج˘لا
.مويلا

بصسح «Òفو» جاتنإأ
 ةيلوأ’أ تأرصشؤوŸأ

ن˘˘م ن˘˘ير˘˘ه˘˘صش ة˘˘بار˘˘ق د˘˘ع˘˘ب
نوتيزلا ينج ةلمح قÓطنا
ةحاصسم غو˘ل˘ب م˘ت ،ة˘يلو˘لا˘ب
راتكه0002 ن˘م بر˘ت˘ق˘˘ت

فلأا03 نع ديزي ام تققح
وحن اهنم نوتيزلا نم راطنق
تلو˘˘ح را˘˘ط˘˘ن˘˘˘ق فلأا01
رتل فلأا001 ءاهز تققحو
.نوتيزلا تيز نم
راطإا ،يدوعصسم ديصشر دكأاو
ةيحÓفلا حلاصصملا ةيريدمب
ةيبا˘ج˘يإلا تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لا هذ˘ه
نأاب  حيرصصت يف دافأا ثيح
اهينج رظتنم «ةريفو» ةيمك
مصسرب نوتيزلا لوصصحم نم
ذإا ،ي˘حÓ˘ف˘لا م˘صسو˘م˘˘لا اذ˘˘ه
061 ة˘ي˘م˘ك زوا˘ج˘ت بق˘تر˘ي
73 وحن لباقم راطنق فلأا
ة˘ن˘صس تق˘ق˘ح را˘˘ط˘˘ن˘˘ق ف˘˘لأا

8102.
نإاف ردصصملا تاذ بصسحو
ر˘ثإا فر˘˘ع دودر˘˘م˘˘لا لد˘˘ع˘˘م
هذه «اربتع˘م ا˘عا˘ف˘ترا» كلذ
ي˘˘ف ل˘˘˘صصو ثي˘˘˘ح ة˘˘˘ن˘˘˘صسلا

ة˘ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م جا˘˘ت˘˘نإا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
02 ن˘ي˘ب ا˘م ى˘لإا ،ة˘يلو˘˘لا˘˘ب
رات˘كه˘لا ي˘ف را˘ط˘ن˘ق12و
5 ى˘˘˘لإا4 ل˘با˘ق˘م د˘˘حاو˘˘لا
دحاولا راتكهلا يف ريطانق
ي˘حÓ˘ف˘لا م˘صسو˘م˘لا تق˘˘ق˘˘ح
8102/9102.
سسفن بقرتت كلذل ةجيتنو
جا˘ت˘نإا» ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘لا˘˘صصم˘˘لا
تيز ي˘˘ف ا˘˘صضيأا «ي˘˘صسا˘˘ي˘˘˘ق
،مصسوملا اذه لÓخ نوتيزلا

7.2 زواجتت نأا رظتني ثيح
حوارتي دودرم˘ب ر˘ت˘ل نو˘ي˘ل˘م
يف ر˘ت˘ل91و81 ن˘ي˘ب ا˘˘م
وحن لباقم دحاولا راطنقلا

لد˘ع˘م˘بو ر˘˘ت˘˘ل ف˘˘لأا075
تارتل5 و4 نيب ام حوارت
ةنصسلا تلجصس راطنقلا يف
.ةيصضاملا

ن˘˘˘صسح˘˘˘ت˘˘˘لا اذ˘˘˘ه بحا˘˘˘صصو
رارقتصسا جاتنإلا يف ريبكلا
را˘˘˘ع˘˘˘صسألا ي˘˘˘ف ا˘˘˘م ا˘˘˘عو˘˘˘˘ن
˘مو˘ي˘لا د˘ح ى˘لإا ة˘لواد˘ت˘˘م˘˘لا

،ةيصضام˘لا ة˘ن˘صسلا˘ب ة˘نرا˘ق˘م
ر˘ت˘˘ل˘˘لا ر˘˘ع˘˘صس ل˘˘صصو ثي˘˘ح
نو˘ت˘يز˘لا تيز ن˘˘م د˘˘حاو˘˘لا
ة˘˘ن˘˘صسلا جا˘˘ت˘˘نإا) ة˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘˘لا

006 نيب ام ىلإا (ةيصضاملا
سسف˘ن و˘هو را˘ن˘˘يد007 و
هب عابت تلاز ل يذلا رعصسلا

اذهل ةديدجلا نوتيزلا تيز
ةدفاولا ا˘ه˘ن˘م ة˘صصا˘خ ما˘ع˘لا

.نطولا برغ تايلو نم
اذ˘˘˘˘ه يدو˘˘˘˘ع˘˘˘˘صسم ع˘˘˘˘˘جرأاو
ى˘لإا جا˘ت˘نإلا ي˘ف ن˘صسح˘˘ت˘˘لا

لثمتت با˘ب˘صسألا ن˘م ة˘ل˘م˘ج
ةيخا˘ن˘م ل˘ماو˘ع ي˘ف ا˘ه˘م˘هأا

ط˘˘قا˘˘˘صست ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م ة˘˘˘صصا˘˘˘خ
تقو˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘˘ف را˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘مألا
م˘˘عد˘˘لا ى˘˘˘لإاو بصسا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
سسر˘غ˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ل ر˘فو˘م˘لا

م˘ي˘ق˘ل˘تو ج˘ت˘ن˘م˘لا ف˘ي˘ث˘˘كتو
كلا˘صسم˘لا ح˘ت˘فو را˘˘ج˘˘صشألا
.ةيحÓفلا

ىلإا ةيعصضولا هذه دوعت امك
ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت ىر˘خأا ل˘˘ماو˘˘ع
بقا˘ع˘˘تو بوا˘˘ن˘˘ت˘˘لا ل˘˘ما˘˘ع
ديج ماع يأا) جاتنإلا تارود
(ئيصس ماع هيلي جاتنإلا يف
ةنصسلا لوصصحملا ناك ثيح
كلذ˘ل ا˘ف˘ي˘ع˘صض ة˘˘ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا
هده جاتنإلا ىوتصسم عفترا
مكحتلا ى˘لإا ة˘فا˘صضإا ة˘ن˘صسلا
سضارمألا سضعب راصشتنإا يف
ةر˘˘˘˘صضم˘˘˘˘˘لا تار˘˘˘˘˘صشح˘˘˘˘˘لاو
ديجلا لامعتصسإلاو نوتيزلاب
تاد˘˘ي˘˘ب˘˘م˘˘ل˘˘ل ي˘˘نÓ˘˘ق˘˘ع˘˘لاو
تقو˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ت˘˘برا˘˘˘ح˘˘˘مو
.بصسانملا
نأا ى˘˘˘لإا ،ةرا˘˘˘صشإلا رد˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت
سسادرموب˘ب نو˘ت˘يز˘لا ة˘عارز
8.1و6.1 ن˘ي˘ب ا˘م ل˘˘ث˘˘م˘˘ت
جاتنإلا لمج˘م ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب
ا˘هد˘جاو˘ت ر˘ث˘كيو ،ي˘ن˘طو˘˘لا
ىلعو ة˘ي˘ل˘ب˘ج˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا˘ب
لا˘˘ب˘˘ج˘˘ب سصو˘˘صصخ˘˘لا ه˘˘جو
رثكألا نارمع ين˘ب تا˘يد˘ل˘ب
ة˘قروا˘˘تو ر˘˘ي˘˘ف˘˘عأاو ةر˘˘ه˘˘صش
ةبعصشو دحلا قوصسو ةينثلاو
.رماعلا

نوت˘يز˘لا ة˘حا˘صسم تع˘ف˘تراو
ربع ةر˘ي˘خألا تاو˘ن˘صسلا ي˘ف
و˘ح˘ن ى˘لإا ل˘˘صصت˘˘ل ة˘˘يلو˘˘لا

اهب سسورغم راتكه0068

ةر˘ج˘صش ف˘˘لأا098 ة˘˘بار˘˘ق
ىمظع˘لا ا˘ه˘ت˘ي˘ب˘ل˘غأا نو˘ت˘يز
اهمظعم ىلع بلغيو ةجتنم
ةعارزلا يف يلئاعلا عباطلا

. جاتنإلاو

خ.دمحم

كÓهتصسÓل ةحلاصص ريغ
ظفحلأ طورصش ببصسب

ةفاظنلأو
نط2 نم ديزأا زجح
ءاشضيبلا موحللا نم
 ةشسبتب ةعيرششلا يف

ةر˘ئاد ن˘مأا ح˘لا˘صصم تن˘˘كم˘˘ت
(ةصسبت ةيلو بونج) ةعيرصشلا

ريطانق01 نم ديزأا زجح نم
ر˘ي˘غ ءا˘صضي˘ب˘لا مو˘ح˘˘ل˘˘لا ن˘˘م
بصسح ،كÓهتصسÓل ةحلاصصلا

تا˘قÓ˘ع˘لا و لا˘صصتلا ة˘ي˘ل˘خ
.يئلولا نمأÓل ةماعلا

نأا˘ب رد˘˘صصم˘˘لا تاذ ح˘˘صضوأاو
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ب˘˘قار˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘يرود
ة˘طر˘صشلا ر˘صصا˘ن˘ع ا˘ه˘م˘ظ˘ن˘˘ت
تنكمت ةعيرصشلا ةرئاد نمأاب
ن˘م ة˘ي˘م˘كلا هذ˘ه ز˘˘ج˘˘ح ن˘˘م
نتم ى˘ل˘ع ءا˘صضي˘ب˘لا مو˘ح˘ل˘لا
طورصش بايغ ببصسب ةنحاصش
م˘ت د˘˘قو.ةفاظنلاو ظ˘ف˘ح˘لا
ةحصصلا ظفح ةنجل ءاعدتصسا

ة˘يد˘ل˘ب˘ل ة˘ع˘با˘˘ت˘˘لا ة˘˘يا˘˘قو˘˘لاو
بيبط ى˘لإا ة˘فا˘صضإا ة˘ع˘ير˘صشلا
نم ةيمكلا هذه نياع يرطيب
د˘كأا ثي˘ح ءا˘صضي˘ب˘لا مو˘ح˘ل˘˘لا
كÓهتصسÓل ةحلاصص ريغ اهنأاب
طور˘˘صش ة˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘خ˘˘˘م بب˘˘˘صسب
ةقلعتم˘لا ة˘ي˘ح˘صصلا ة˘فا˘ظ˘ن˘لا
تاذ بصسح ،ديربتلاو ظفحلاب
ةي˘ل˘خ تح˘صضوأاو.ردصصملا
هذ˘˘ه فÓ˘˘تإا م˘˘ت ه˘˘نأا مÓ˘˘علا
ءاصضيبلا موحل˘لا ن˘م ة˘ي˘م˘كلا
ق˘ئا˘صس ف˘ي˘قو˘ت ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإا
05 رمعلا نم غلابلا ةنحاصشلا
فلم دادعإا راظتنا يف ةنصس
ىلع هليوحتو هقح يف يئازج
.ةيئاصضقلا تاهجلا

صس.اصضر

ةعباصسلا ةعبط˘لا تب˘ط˘ق˘ت˘صسا
يحايصسلا دعو˘م˘لا ةر˘ها˘ظ˘ت˘ل
ي˘ت˘لا ي˘صضا˘ير˘˘لا ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا
ىوتصسم ىلع  ةياهن تمظن
نيع» ةباغ˘ب با˘ب˘صشلا م˘ي˘خ˘م
نم ديزأا دياقوب ةيدلبب «رتنع
هب دافأا امبصسح رئاز فلآا4
تاعانصصلاو ةحا˘ي˘صسلا ر˘يد˘م
.ةباينلاب ةيديلقتلا

نأا˘ب ل˘قا˘˘ب ح˘˘لا˘˘صص ح˘˘صضوأاو
ةردابمب ةمظن˘م˘لا ةر˘ها˘ظ˘ت˘لا

،ة˘ي˘˘ئلو˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا ن˘˘م
فلآا4 نم ديزأا تبطقتصسا

ن˘˘˘ي˘˘˘طر˘˘˘خ˘˘˘ن˘˘˘م ن˘˘˘˘م ر˘˘˘˘ئاز
ةينابصشو ة˘ي˘ئ˘ي˘ب تا˘ي˘ع˘م˘ج˘ب
ةرماغملل نيبحمو ةيصضايرو
اومد˘ق تÓ˘ئا˘عو لاو˘ج˘ت˘لاو
ىت˘حو ة˘يلو˘لا تا˘يد˘ل˘ب ن˘م
فلصشلا رار˘غ ى˘ل˘ع ا˘ه˘جرا˘خ
ترا˘˘ي˘˘تو ى˘˘ل˘˘فد˘˘لا ن˘˘ي˘˘˘عو
.ةمصصاعلا رئازجلاو ةديلبلاو
اذ˘ه لوؤو˘صسم˘˘لا تاذ ع˘˘جرأاو
حا˘ي˘صسل˘ل «تف˘ل˘م˘لا» لا˘ب˘قإلا

ىلإا ةيلولا جراخو لخاد نم
تصسلا تا˘ع˘˘ب˘˘ط˘˘لا «حا˘˘ج˘˘ن»
يحايصسلا دعو˘م˘لا ةر˘ها˘ظ˘ت˘ل
ي˘ت˘لا ي˘صضا˘ير˘˘لا ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا
ر˘ه˘˘صش ة˘˘ياد˘˘ب ذ˘˘ن˘˘م تم˘˘ي˘˘قأا
ةيصضاملا ةنصسلا نم ربوتكأا
ناطلصس» يعيبط˘لا م˘ل˘ع˘م˘لا˘ب
«رتنع نيع» ةباغب «ةناطلصسو
«دادملا» تا˘با˘غ˘بو د˘يا˘قو˘ب˘ب
«ناصسملت نيع»و دحلا ةينثب
ة˘يد˘ك» يد˘صسو ي˘ت˘صسي˘م˘خ˘ب
بي˘ع˘˘صش ي˘˘ن˘˘ب˘˘ب «ة˘˘ف˘˘صصر˘˘لا

عبانملاو نويعلاب «ةل˘ي˘غ˘م»و
.ناميلصس يديصسل ةيومحلا

هذ˘˘ه تد˘˘ه˘˘صش ةرا˘˘˘صشإÓ˘˘˘لو
تفر˘˘ع ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘لا

تاعاطق˘لا د˘يد˘ع ة˘كرا˘صشم
تلا˘˘كوو تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘˘لاو
ديدعلا ،ةيلحملا ة˘ي˘حا˘ي˘صسلا

ة˘ما˘قإا ا˘ه˘ن˘م ة˘ط˘صشنألا ن˘˘م
ةيليكصشتلا نونفلل سضراعم
ن˘˘م ن˘˘ي˘˘نا˘˘ن˘˘ف ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘˘ب
ءا˘˘˘صضف ة˘˘˘ما˘˘˘قإاو ة˘˘˘يلو˘˘˘˘لا
لافطألا ةدئاف˘ل ة˘ع˘لا˘ط˘م˘ل˘ل
ةلقنتملا ةبتكملا ةمهاصسمب
ةيصسيئرلا ةبتكمل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا
ة˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘ع˘˘لا˘˘ط˘˘م˘˘ل˘˘ل
سضر˘˘عو تل˘˘ي˘˘صسم˘˘˘صسي˘˘˘ت˘˘˘ل
ة˘ي˘ن˘ف ة˘ي˘فر˘ح تا˘جو˘ت˘ن˘م˘˘ل
ىلع ةقطنم˘لا ا˘ه˘ب ر˘ه˘ت˘صشت

ةعو˘ن˘صصم˘لا تاودألا رار˘غ
مودلاو ءافلح˘لا ي˘تدا˘م ن˘م
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘ناوألاو
بنا˘˘ج ى˘˘لإا ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘صشخ˘˘˘لاو
نم ةيرولكلف تاصضارعتصسا
ةيلحملا قرفلا نم ددع ءادأا

ةيصضايرو ةيهيفرت ةطصشنأاو
.ةيناولهب سضورعو
قلخل ةردابملا هذه فدهتو
ةقطنملا˘ب ة˘ي˘حا˘ي˘صس ة˘ي˘كر˘ح
با˘ط˘ق˘ت˘صسا ى˘ل˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو
جرا˘˘˘خو ل˘˘˘خاد ن˘˘˘م راوز˘˘˘لا
ف˘˘ير˘˘ع˘˘ت˘˘لا اذ˘˘كو ة˘˘˘يلو˘˘˘لا
يتلا ةيحاي˘صسلا تÓ˘هؤو˘م˘لا˘ب
ىلإا ادانتصسا ةهجلا اهب رخزت
.لوؤوصسملا سسفن

صص.ةوÓع



pub@essalamonline.com

3362ددعلأ ^1441 ىلوأ’أ ىدامج01ـل قفأوملأ0202 يفناج5دحأ’أ راهصشإا10
Gdéª¡ƒQjá GdéõGFôjá Gdójª≤ôGW«á Gdû°©Ñ«á Gdéª¡ƒQjá GdéõGFôjá Gdójª≤ôGW«á Gdû°©Ñ«á 

PENA 02023310006102 يفناج5مÓصسلأPENA 02023800006102 يفناج5مÓصسلأ

فيطصس ةي’و
ةيئاملأ درأوملأ ةيريدم

سضورع بلط ىودج مدع نع نÓعإا
ايند تاردق طاÎششا عم حوتفم

ةيريدم ملعت ةيلاملاو ةينقتلا ةفرصضألا حتف بجومب
نيدهع˘ت˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج ف˘ي˘ط˘صس ة˘يلو˘ل ة˘ي˘ئا˘م˘لا دراو˘م˘لا
عم حوتفملا ينطولا سضورعلا بلط يف نيكراصشملا
راطإا يف9102 /04 :مقر :يلاتلا ايند تاردق طارتصشا
:ةيلاتلا ةيلمعلا

.ةيلولا ربع ةيئابرهكلاو ةيكيناكيمورتكلإلا ةزهجألا ءانتقا^
:يلاتلا عورصشملاب قلعتملاو
.ةيلولا ربع ةيئابرهكلاو ةيكيناكيمورتكلإلا ةزهجألا ءانتقا
«مÓصسلا» ة˘ي˘بر˘ع˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘طو˘لا ف˘ح˘صصلا ي˘ف ةردا˘صصلا
«noitan aL» ةيصسنرفلاو .9102 /21 /30 خيراتب
.9102 /21 /30 خيراتب
:يلاتلا ببصسلل عورصشملا اذهل ةبصسنلاب ةيدجم ريغ ةيلمعلا نا

.ينقت سضرع يا لهأات مدع^

رئأزجلأ ةي’و
ةيمومعلأ تأزيهجتلأ ةيريدم

612610000420414 :يئابجلأ مقرلأ
ايند تاردق طارتششا عم حوتفملا سضورعلا بلط نع نÓعإا

9102 /ج.و /ع.ت.م /91 مقر
ليهأات ةداعإاو ةئيهت لجأا نم ايند تاردق طارتصشا عم حوتفملا سضورعلا بلط نع رئازجلا ةيلول ةيمومعلا تازيهجتلا ةيريدم نلعت
:سصصصح40 يف أازجم (ةئفدتلا اهيف امب) يئادتبا روط ‐ ةيوبرت تاصسصسؤوم

:ماه
سصصصح ةدع وأا ةصصح يف ةكراصشملا تاصسصسؤوملل نكمي
طقف ةدحاو ةصصح ىلع لوصصحلا نيلهؤوملا نيدهعتملل نكمي
لقألا سضرعلا بصسح يلاملا سضرعلا ةيوصست هيلي يذلا دهعتملا ىلعو ةصصح نم رثكأا يف سضرع لقألا دهعتملل ايلام ربكألا ةصصحلا حنمت
:ةيتآلا ايندلا ةلهؤوملا طورصشلا مهيف رفوتت يتلا تاصسصسؤومللنÓعإلا اذه هجوي

:40 ،30 ،20 ،10 مقر ةصصحلا
2253 /533 زمر ،يصسيئر طاصشنك ءانبلا ،قوف امف20 فنصص ،نيينهملا فينصصتلاو ليهأاتلا ةداهصش ىلع ةلصصحتم :ةينهملا تاردقلا
:قوفي وأا لداعي ام (8102 ‐7102 ‐6102) ةريخألا ثÓثلا تاونصسلا يف لامعألا مقر طصسوتم تققح :ةيلاملا اردقلا

جد00.000.000.3 :10 مقر ةصصحلا ^
جد00.000.000.3 :20 مقر ةصصحلا ^
جد00.000.000.4 :30 مقر ةصصحلا ^
جد00.000.000.4 :40 مقر ةصصحلا ^

:ةينقتلا تاردقلا
ءانبلا نهم يف يماصس ينقت لقألا ىلع كلتمت:ةيرصشبلا لئاصسولا
(بيكرت وأا حيلصصت) ةئفدتلا لاغصشأا عورصشم لقألا ىلع تزجنأا:ةينهملا عجارملا
بتكم ىوتصسم ىلع ةينطولا فحصصلا يف هل رودصص لوأا نم ءادتبا طورصشلا رتفد بحصس نÓعإلا اذهب ةمتهملا تاصسصسؤوملا ناكمإاب
رئازجلا ةيلول ةيمومعلا تازيهجتلا ةيريدمل تاقفصصلا
،ةيلاملا ةليصصحلا ،حصشرتلاب حيرصصتلا ،ليهأاتلا ةداهصش لثم طورصشلا رتفد يف اهيلع سصوصصنملا قئاثولا لك ىلع سضورعلا يوتحت نأا بجي
(طورصشلا رتفد نم80 ةداملا رظنا ،ةلصصفملا ةمئاقلا سصخي ام يف) خلا...
ةيريدمل تاقفصصلا ةحلصصم ىوتصسم ىلع سضورعلا عدوتو ،رئازجلا ةيلول ةيمومعلا تازيهجتلا ريدم ديصسلا ىلإا سضورعلا لصسرت نأا بجي
:ةيلاتلا ةرابعلا لمحي مهبمو قلغم يجراخ ريبك فرظ لخاد رئازجلا ‐ ياد نيصسح سسلبارط عراصش521 ،رئازجلا ةيلول ةيمومعلا تازيهجتلا

سضورعلا مييقتو ةفرظألا حتف ةنجل فرط نم لإا حتفي ل سضرع
9102 /ج و / ع ت م /91 مقر ايند تاردق طارتصشا عم حوتفملا سضورعلا بلط

(ةئفدتلا هيف امب) يئادتبا روط ‐ ةيوبرت تاصسصسؤوم ليهأات ةداعإاو ةئيهت
(POMOB) وأا ةينطولا دئارجلا ىلع نÓعإلا روهظ نم موي لوأا نم ءادتبا مايأا80 ب تددح سضورعلا ريصضحت ةدم
ةيمصسر ةلطع موي وأا ديع موي فداصص اذإاو21اصس00 ةعاصسلا لبق كلذو سضورعلا ريصضحت ةدمل ريخألا مويلا سضورعلا عاديإا خيرات قفاوي
يلاوملا مويلا ىلإا لجؤوي
سضورعلا عاديإا خيرات نم ءادتبا سضورعلا ريصضحت ةدم يواصست ةدم ىلإا ةفاصضإلاب رهصشأا30 ةدمل ةحلاصص سضورعلا ىقبت

00اصس31 ةعاصسلا ىلع سضورعلا عاديإا موي يف انلع حصشرتلا فلمو ةيلاملاو ةينقتلا ةفرظألا حتف ةصسلج روصضحل نووعدم نيدهعتملا لك
رئازجلا ةيلول ةيمومعلا تازيهجتلا ةيريدمب

مقر ةصصح

10
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40

ةصسصسؤوملا
10 سسيار ةيئادتبا
10 يواوز ةيئادتبا

ةراوه ةيئادتبا
يلازن ةيئادتبا

20 سسيار ةيئادتبا
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رفشسلل رطشضي نÓيم ريدم
ةنولششرب ¤إا

،يصسنرفلا مصض يف لمألا نÓيم دقفي مل
،ةنول˘صشر˘ب ع˘فاد˘م ،و˘ب˘يدو˘ت ر˘ي˘ل˘ك نا˘ج
ة˘˘يو˘˘ت˘˘صشلا تلا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘˘خ
يا˘˘كصس» ة˘˘كب˘˘صش بصسح˘˘˘بو.ةيراجلا
،ارا˘صسا˘م كيرد˘ير˘˘ف نإا˘˘ف ،«سسترو˘˘ب˘˘صس
اًيلاح دجاوتم ،نÓيمل يصضايرلا ريدملا
دحأا يف وبيدوت ءاقلل ةنولصشرب ةنيدمب
بع˘˘˘ل˘˘˘لا˘˘˘ب ه˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘قإاو ،م˘˘˘عا˘˘˘ط˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
يدا˘˘ن˘˘لا بحر˘˘˘يو.«يرينوصسورلا»ـل
نكل ،باصشلا هعفادم ليحرب ينولاتكلا
ليبصس ىلع ةقفصصلا نوكت نأا طرصشب
ام وهو ،ءارصشلل رايخ يأا نودو ،ةراعإلا
.نآلا ىتح ،قافتلا ةلقرع يف مهاصسي
ر˘يا˘ب ن˘م ر˘خآا ا˘ًصضر˘ع و˘ب˘يدو˘ت كل˘م˘يو
هلÓخ نم ه˘ن˘كم˘ي يذ˘لاو ،نزو˘كر˘ف˘ي˘ل
اذه ،يبوروألا يرودلا يف ةكراصشملا
ةنولصشرب لع˘ج˘ت ةز˘ي˘م ي˘هو ،م˘صسو˘م˘لا
ا˘˘ق˘˘فو ،ي˘˘نا˘˘م˘˘لألا سضر˘˘ع˘˘˘لا ل˘˘˘صضف˘˘˘ي
.«سستروبصس ياكصس»ـل
يف نÓيم كراصشي ،هتاذ تقولا يف نكل
ه˘ن˘ع فور˘ع˘˘م˘˘لا ،ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلا يرود˘˘لا
ا˘م و˘هو ،ي˘عا˘فد˘لا ه˘ع˘با˘طو ه˘ت˘صسار˘صش
ي˘صسنر˘ف˘لا بعÓ˘لا بصسكي نأا ع˘قو˘˘ت˘˘ُي
اهب دوعي دق يتلا ،تاربخلا نم ديزملا
.اًلبقتصسم اصسرابلل
ريدملا ،يدريفلاف وتصسنرإا دعبتصسا دقو
ةمئاق نم وبيدوت ،«انارغولبلا»ـل ينفلا
ةررقملا ،ديدجلا ماعلا تايرابم ىلوأا

.«اغيللا» يف ،لوينابصسإا مامأا تبصسلا اًدغ

 :لويدراوغ
 ينمزÓي لششفلا

ةنولششرب ةيشسادشس ذنم

ريدملا ،لويدراوغ بيب ينابصسإلا رخصس
ةيناكمإا نم ،يتيصس رتصسصشنامل ينفلا
سسنزيتيصسلا عم يلاحلا مصسوملا رابتعا
نم ه˘نأا اًد˘كؤو˘م ،ه˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب «ا˘ًل˘صشا˘ف»
.لوبرفيل ةصسفانم ةياغلل بعصصلا

اهتلقن تاحيرصصت يف لويدراوغ لاقو
د˘ق˘ل» :ة˘ي˘نا˘ب˘صسإلا «ا˘كرا˘م» ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘صص
تققح نأا ذنم رخآلا ولت اًماع تلصشف
.«ةنولصشرب عم ةيخيراتلا ةيصسادصسلا

تلصشف دقل ،كلذ قيقحت دعب» :فاصضأاو
يأا نود ،كلذ ىلع قفاوأا ،ماع دعب اًماع
هتريصسم لويدراوغ لهتصساو.«ةلكصشم
،ةنولصشرب ع˘م ة˘ي˘صساد˘صسلا˘ب ة˘ي˘ب˘يرد˘ت˘لا
مدع˘ل ،ا˘ًل˘صشا˘ف نور˘ي˘ث˘ك هر˘ب˘ت˘عا ا˘م˘ن˘ي˘ب
عم هصسفن زاجنإلا راركت ىلع هتردق
لويدراوغ ع˘ط˘ت˘صسي م˘لو.ىرخأا ة˘يد˘نأا
يأا عم ابوروأا لاطبأا يرود يئاهن غولب
هنكل ،ةنولصشرب نع هليحر ذنم ،قيرف
عم ،ةيل˘ح˘م˘لا با˘ق˘لألا ن˘م ر˘ي˘ث˘كب زا˘ف
اهرخآا ،يتيصس رتصسصشنامو خينويم نرياب
،عمتجملا عرد ،ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا ة˘ي˘عا˘بر˘لا

،دا˘˘ح˘˘تلا سسأا˘˘كو ،ة˘˘˘ط˘˘˘بار˘˘˘لا سسأا˘˘˘كو
.يصضاملا مصسوملاب ،يرودلاو
اًيلاح لتحي يتيصس رتصسصشنام نأا ركذي
بي˘تر˘˘ت لود˘˘ج ي˘˘ف ثلا˘˘ث˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا
ةطقن41 قرافب ارخأاتم «غيل ريميربلا»
يذلا ،ةرادصصلا بحا˘صص لو˘بر˘ف˘ي˘ل ن˘ع
.ةلجؤوم ةارابم كلمي

مامتها لوح ديدج روطت
وششناشسب يشسليششت

نع ،صسمأأ ،يناطيرب يفحصص ريرقت فصشك
وصشناصس نوداج طابترأ نأاصشب ديدج روطت
ىلإأ لا˘ق˘ت˘ن’ا˘ب د˘نو˘م˘ترود ا˘ي˘صسورو˘ب م˘˘ج˘˘ن

اًقفوو.م˘صسو˘م˘لأ أذ˘ه ي˘صسل˘ي˘صشت فو˘ف˘˘صص
درا˘ب˘م’ كنأر˘ف نإا˘ف ،«ن˘صص أذ» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صصل
زولبلأ مامتهأ ددب ،يصسليصشتل ينفلأ ريدملأ

يو˘ت˘صشلأ و˘تا˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لأ لÓ˘˘خ و˘˘صشنا˘˘صس م˘˘صضب
نأأ د˘˘ع˘˘ب ،درا˘˘ب˘˘م’ رأر˘˘ق ءا˘˘˘جو.يراجلأ
وصشناصس نوداج عصضو نع يصسليصشت رصسفتصسأ

رعصس نأاب زولبلأ غÓبإأ متو ،دنومترود عم
هي˘ن˘ج نو˘ي˘ل˘م021 ىلإأ ل˘˘˘˘˘˘˘صصي بعÓ˘˘˘˘˘˘˘˘لأ
ة˘˘يو˘˘لوأأ نأأ ،درا˘˘ب˘˘˘م’ رر˘˘˘قو.ينيلرتصسإأ

م˘جا˘ه˘˘م ع˘˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لأ ي˘˘ه نآ’أ ي˘˘صسل˘˘ي˘˘صشت
نع ءبع˘لأ ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘ل ،ءا˘ت˘صشلأ ي˘ف ح˘ير˘صص
يصسليصشت و˘فا˘صشك ع˘با˘ت˘يو.ماهأربأأ ي˘ما˘ت
هيدان نكل ،غيزب˘ي’ م˘جا˘ه˘م ر˘نر˘ي˘ف و˘م˘ي˘ت
لبق بعÓلأ ل˘ي˘حر˘ب ح˘م˘صسي ن˘ل ي˘نا˘م˘لأ’أ
ةفيحصصلأ تدكأأو.يراجلأ مصسوملأ ةياهن
را˘ي˘خ˘لأ و˘ه ،نو˘ي˘ل م˘ج˘ن ي˘ل˘ب˘م˘يد ىصسو˘˘م نأأ
نم ،دراب˘م’ كنأر˘ف برد˘م˘لأ ىد˘ل حا˘ت˘م˘لأ
وتاكريم˘لأ لÓ˘خ زو˘ل˘ب˘لأ مو˘ج˘ه م˘عد ل˘جأأ
.يلاحلأ يوتصشلأ
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سسأاك ةلوطب قلطن˘تو ة˘ل˘ي˘ل˘ق ما˘يأا
ةدج ةنيدم يف ،ينابصسإلا ربوصسلا
ةر˘م˘ل˘ل ما˘ق˘ت ي˘ت˘لاو ،ة˘˘يدو˘˘ع˘˘صسلا
ي˘ه ،قر˘ف4 ة˘كرا˘صشم˘ب ى˘˘لوألا
وكيتلتأاو ديردم لايرو ةنولصشرب»
.«ايصسنلافو ديردم
ايصسنلا˘ف ي˘ق˘ت˘ل˘ي نأا رر˘ق˘م˘لا ن˘مو
ءا˘ع˘برألا ،د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير هر˘˘ي˘˘ظ˘˘ن
ةنولصشرب مدطصصي امنيب ،لبقملا
،يلاتلا مويلا يف ديردم وكيتلتأاب

ي˘ف ناز˘ئا˘ف˘˘لا ه˘˘جاو˘˘ت˘˘ي نأا ى˘˘ل˘˘ع
يفناج21 موي ،ةيئاهنلا ةارابملا
.يراجلا

ة˘كرا˘صشم˘لا قر˘ف˘لا م˘ئاو˘ق م˘صضتو
،ن˘˘يد˘˘عا˘˘˘صصلا مو˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘لا سضع˘˘˘ب
ةمهم اراودأا اوب˘ع˘ل˘ي نأا ع˘قو˘ت˘م˘لا
«ةروووك» دصصريو ،ةلوطبلا يف
:ةيلاتلا روطصسلا يف مهزربأا

يدÒفلاف يديف
ن˘م (ا˘ما˘ع12) يدر˘ي˘ف˘لا˘ف د˘ع˘ي
بردم ةبيتك يف ةمهملا ةحلصسألا

،ناديز ن˘يد˘لا ن˘يز ،د˘يرد˘م لا˘ير
.مصسوملا اذه
ي˘ف ق˘ير˘ف˘˘لا ع˘˘م هد˘˘جاو˘˘ت م˘˘غرو
رهظي مل هنأا لإا ،يصضاملا مصسوملا

ناديز هيلع دمتعي نأا لبق ،اريثك
يف اي˘لا˘ث˘م Ó˘ح د˘ع˘ي ثي˘ح ،ةو˘ق˘ب
ه˘ما˘ي˘ق ل˘ظ ي˘ف ،بع˘ل˘م˘لا ط˘˘صسو
.ةيموجهو ةيعافد ةديدع راودأاب
41 يف مصسوملا اذه يديف كراصشو
يف ىر˘خأا4و ،«اغيل˘لا»ـب ةارا˘ب˘م
ن˘ي˘فد˘ه ل˘ج˘صسف ،لا˘ط˘˘بألا يرود
.امهلثم عنصصو

يتاف وصسنأأ
ي˘ف م˘صسو˘م˘لا ةأا˘جا˘ف˘م ي˘تا˘ف د˘ع˘ي
بحا˘صص ف˘ط˘خ ثي˘ح ،ة˘نو˘ل˘صشر˘˘ب
،ا˘ع˘ير˘صس ءاو˘˘صضألا ا˘˘ما˘˘ع71ـلا
.ةريبكلا هتبهوم لصضفب
ا˘يرار˘˘ط˘˘صضا هد˘˘ي˘˘ع˘˘صصت م˘˘ت د˘˘قو
لينويل ،موجنلا با˘ي˘غ سضيو˘ع˘ت˘ل
نامثعو ،زيراوصس سسيولو ،يصسيم
ة˘ياد˘ب ي˘ف ة˘با˘˘صصإÓ˘˘ل ،ي˘˘ل˘˘ب˘˘م˘˘يد

.مصسوملا
ى˘لوألا ه˘˘تارا˘˘ب˘˘م ي˘˘تا˘˘ف سضا˘˘خو
لا˘ير ما˘مأا ة˘نو˘ل˘˘صشر˘˘ب سصي˘˘م˘˘ق˘˘ب
بعل ر˘غ˘صصأا ح˘ب˘صصي˘ل ،سسي˘˘ت˘˘ي˘˘ب
نر˘ق˘لا ي˘ف ا˘صسرا˘ب˘˘لا ع˘˘م كرا˘˘صشي
ةنصس61 رمعب ،نيرصشعلاو يداحلا

ع˘˘˘˘م بع˘˘˘˘˘لو.اموي892و
31 م˘صسو˘م˘لا اذ˘ه «ا˘نار˘غو˘˘ل˘˘ب˘˘لا»
لجصسف ،تلوطبلا لك يف ،ةارابم
.رخآا عنصصو نيفده
Óيدب يتاف نوكي نأا رظتنملا نمو
ة˘نو˘ل˘صشر˘ب راو˘صشم لÓ˘خ ،از˘ي˘م˘م
يتلا لولحلا لظ ي˘ف ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا˘ب
.هتكراصشم دنع قيرفلل اهمدقي

وغيردور
،سسيوج وغيردور يليزاربلا ربتعي

بهاوملا نم ،ديردم لاير حانج
.مصسوملا اذه ،«اغيللا» يف ةزيمملا

81 هرمع غلابلا بعÓلا سضوخيو
سصي˘م˘ق˘˘ب لوألا ه˘˘م˘˘صسو˘˘م ا˘˘ما˘˘ع

حجن كلذ مغرو ،يكلملا قيرفلا
˘مد˘ق ا˘مد˘ع˘ب ،ءاو˘صضألا بذ˘ج ي˘ف
.ةديج تايوتصسم
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘لو˘˘˘صصح ي˘˘˘لاو˘˘˘ت ع˘˘˘مو
تيبثت يف وغيردور أادب ،ةصصرفلا
ةليكصشت يف اناكم زجحو ،همادقأا

.ناديز نيدلا نيز
يف ةارابم41 وغيردور سضاخو
4 ازرحم ،لاطبألا يرودو اغيللا
ن˘˘ي˘˘تر˘˘ير˘˘م˘˘ت ا˘˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘مو فاد˘˘˘هأا

،«غيل زنويبماصشت˘لا»ـب ن˘ي˘ت˘م˘صسا˘ح
يرودلا يف ةيئا˘ن˘ث ل˘ج˘صس ا˘م˘ن˘ي˘ب
.ينابصسإلا

صسكيليف وأوج
نم ،سسكيليف واوج يلاغتربلا دعي
قاصشع اهنم رظتني يتلا بهاوملا
ي˘ف ،ر˘ي˘ث˘˘كلا د˘˘يرد˘˘م و˘˘كي˘˘ت˘˘ل˘˘تأا
.ينابصسإلا ربوصسلا

،سسكي˘ل˘ي˘ف ع˘م ي˘ت˘ل˘تألا د˘قا˘˘ع˘˘تو
ه˘ق˘لأا˘ت د˘ع˘ب ،ي˘صضا˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘صصلا

˘مد˘ق˘ي م˘ل ه˘ن˘كل ،ا˘كي˘ف˘ن˘ب ة˘ق˘فر˘˘ب
،نآلا ىتح ،هنم عقوتملا ىوتصسملا
.ةيلاعلا هتايناكمإا ىلإا رظنلاب
81 مصسوملا اذه سسكيليف بعلو
ثيح ،تلوطبلا لك يف ،ةارابم
.ادحاو عنصصو فادهأا4 لجصس

صسيروت نأرف
همجن ىلع اريثك ايصسنلاف لوعي

هكلتمي امل ،سسيروت نارف باصشلا
ق˘لأا˘ت ثي˘ح ،ةز˘ي˘م˘˘م تارد˘˘ق ن˘˘م
ةرت˘ف˘لا ي˘ف ا˘ما˘ع91ـلا بحا˘˘صص
ا˘فد˘ه ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م و˘˘هو ،ةر˘˘ي˘˘خألا
.ابوروأا رابك سضعبل
12 ي˘˘نا˘˘ب˘˘صسإلا بعÓ˘˘لا سضا˘˘خو
اذ˘ه ،تلو˘ط˘ب˘لا ل˘ك ي˘ف ةارا˘ب˘˘م
عنصصو فادهأا4 زرحأاف ،مصسوملا

.مهلثم
سسيروت نوكي نأا رظتنملا نمو
ي˘ف ،ا˘ي˘صسن˘لا˘ف ة˘ح˘ل˘˘صسأا م˘˘هأا د˘˘حأا
.يلحملا ربوصسلا ةلوطب

ر .ق^

sport@essalamonline.com

سسوتنفوج ناشضحأا ىلإا ابغوب ديعت ةيلدابت ةقفشص
،يناطيرب ي˘ف˘ح˘صص ر˘ير˘ق˘ت ف˘صشك
نأا˘˘صشب د˘˘يد˘˘ج رو˘˘ط˘˘˘ت ن˘˘˘ع ،سسمأا

ا˘ب˘غو˘ب لو˘ب ي˘صسنر˘ف˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘˘صسم
.دتيانوي رتصسصشنام طصسو بعل
نإا˘ف ،«ن˘صص اذ» ة˘ف˘ي˘ح˘صصل ا˘ًق˘فوو
رايهنا لÓغتصسا يوني سسوتنفوج
ه˘يدا˘نو ا˘ب˘غو˘ب لو˘ب ن˘ي˘ب ة˘قÓ˘ع˘لا

ل˘جأا ن˘˘م ،د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي ر˘˘ت˘˘صسصشنا˘˘م
بعÓ˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع سضا˘˘˘˘صضق˘˘˘˘˘نلا
يف ةيلدابت ةقفصص لÓخ يصسنرفلا
.يراجلا يوتصشلا وتاكريملا

نأا ى˘˘˘لإا ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا ترا˘˘˘صشأاو
راظتنÓل اًدعتصسم ناك سسوتنفوج
لبق يراجلا مصسوملا ةياهن ىتح
ن˘كل ،ا˘ب˘غو˘ب لو˘ب م˘صضل كر˘ح˘ت˘˘لا
رهصشلا يف متت نأا نكمي ةقفصصلا
دت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘صسصشنا˘م نأل ،ي˘لا˘ح˘لا
.يصسنرفلا همجن نم سصلختلا ديري
د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي نا˘˘م˘˘˘لا نأا تح˘˘˘صضوأاو
ابغوب لو˘ب ل˘ي˘حر ى˘ل˘ع ق˘فاو˘ي˘صس
،ينيلرتصسإا هينج نويلم58 لباقم
تامدخ سضرعي سسو˘ت˘ن˘فو˘ج ن˘كل
ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإلا˘˘ب و˘˘˘ي˘˘˘بار نا˘˘˘يردأا
.لاومألا

ويبار ةقاطب نإا «نصص اذ» تلاقو

،ينيلرتصسإا هينج نويلم52 ـب ردقت
ميدقت سسوتنفوج ىلع نإاف كلذلو
.دتيانوي رتصسصشنامل اًنويلم06
نم اًيلا˘ح ي˘نا˘ع˘ي ا˘ب˘غو˘ب نأا ر˘كذ˘ي
ةرتف دتمت دقو ،لحاكلا يف ةباصصإا

،عيباصسأا6 ىلإا بعÓملا نع هبايغ
مجنلا ليكو لويار ونيم نأا امك
ةر˘م ن˘م ر˘ث˘˘كأا جر˘˘خ ،ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا
ر˘ت˘˘صسصشنا˘˘م د˘˘صض تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت˘˘ب
.ةريخألا ةرتفلا لÓخ دتيانوي
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اهمدق يتلا ةعئارلا ةريصسملا مغر
˘˘ما˘˘ع˘˘لا راد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل
ينفلا هريدم لازي ل ،يصضقنملا
رعصشي بو˘ل˘ك ن˘غرو˘ي ي˘نا˘م˘لألا
ن˘م د˘يز˘م˘ل جا˘ت˘ح˘ي ق˘ير˘ف˘لا نأا˘ب
.نصسحتلا

،اماع03 ذنم ىلوألا ةرمللو
ةو˘ق˘ب ا˘ب˘هأا˘ت˘م لو˘بر˘ف˘ي˘ل ود˘ب˘ي

بق˘ل ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ت˘˘صضب˘˘ق ما˘˘كحإل
ل˘ظ ي˘ف ،يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا
يت˘لا ة˘ي˘لا˘ت˘ت˘م˘لا تارا˘صصت˘نلا

ةي˘صضا˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ا˘ه˘ق˘ق˘ح
ر˘ي˘ب˘كلا قرا˘ف˘لاو ،ة˘ي˘حا˘˘ن ن˘˘م
بر˘قأا ى˘ل˘ع ه˘ب قو˘ف˘˘ت˘˘ي يذ˘˘لا

ةقباصسملا لودج يف هيصسفانم
.ىرخأا ةيحان نم
ي˘بر˘يد˘لا ةارا˘ب˘م ة˘ي˘م˘هأا م˘˘غرو
نوترفيإا مامأا قيرفلا رظتنت يتلا
داحتلا سسأاك يف دحألا ،مويلا
ي˘ف بو˘ل˘ك ع˘صضي ،يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا

تاهجاوملا ةبوع˘صص ،ه˘تا˘با˘صسح
ي˘ف هر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا
.«غيل ريميربلا»
ن˘ع ى˘ل˘خ˘˘ت د˘˘ق ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا نا˘˘كو
سسأا˘ك ة˘ق˘با˘صسم ي˘ف ة˘صسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا

نم ةيزيلجنإلا نيفرتحملا ةطبار
ةلوط˘ب ي˘ف ة˘يو˘ق ة˘كرا˘صشم ل˘جأا

ي˘˘ت˘˘لاو ة˘˘يد˘˘نأÓ˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا سسأا˘˘˘ك
جو˘تو ه˘مو˘ج˘ن ل˘ما˘كب ا˘ه˘صضا˘˘خ
ي˘ف كرا˘صش ا˘م˘ي˘ف ،بق˘ل˘لا˘ب ا˘ه˘ي˘ف
يف يناثلا قيرفلاب تيقوتلا سسفن
نيفرتحملا ةط˘بار سسأا˘ك ة˘لو˘ط˘ب
Ó˘˘˘ي˘˘˘ف نو˘˘˘ت˘˘˘˘صسأا ما˘˘˘˘مأا ر˘˘˘˘صسخو
.ةفيظن ةيصسامخب
ةبقع زايتجا يف بولك بغريو
ي˘ف ع˘صضي ه˘ن˘كل ،اد˘غ نو˘تر˘˘ف˘˘يإا

ن˘˘ي˘˘تارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ا˘˘صضيأا ه˘˘تا˘˘با˘˘صسح

˘˘ما˘˘ه˘˘ن˘˘تو˘˘ت ما˘˘مأا ن˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘لا˘˘˘ت˘˘˘لا
91و11 يف دتيانوي رتصسصشنامو
.يلاحلا يفناج
ىلإا ةحارلا حنمل بولك أاجلي دقو
ةصصاخ ،نييصساصسألا هيبعل سضعب
،داهجإلا نم مهصضعب ةاناعم عم
تايرابم6 قيرفلا سضاخ امدعب
لÓخ اموي71 نوصضغ يف ةيوق
.ةيصضاملا ةرتفلا

م˘˘ل ،ل˘˘ما˘˘ك ما˘˘ع راد˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘عو
يف ةميزه يأل لوبرفيل سضرعتي
بولك عل˘ط˘ت˘ي ا˘م و˘هو ،يرود˘لا
ةلبقملا ةرتفلا يف هرارمتصسا ىلإا
ىرخأا تاوطخ قير˘ف˘لا بر˘ت˘ق˘ي˘ل

بئاغلا يرودلا بقل ةداعتصسا نم
.دوقع3 ذنم هنع
ة˘˘ل˘˘حر˘˘م ا˘˘ه˘˘نإا» :بو˘˘ل˘˘˘ك لا˘˘˘قو
هارأا ام لعفأاصس .ماعلا نم ةبيصصع
يصسفنب ذختأا نأا يننكمي ،ابصسانم
م˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لاو .تارار˘˘˘ق˘˘˘لا سضع˘˘˘ب
رومألا سضعب حرتقيصس يبيردتلا

.«يلع
داحتلا سسأاك ةيمهأا تغلب امهمو
بق˘ل بو˘ل˘ك ع˘صضي ،يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا
ةمدقم ي˘ف يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا
.هتايولوأا

ة˘صصر˘ف كا˘ن˘ه» :بو˘ل˘ك ح˘صضوأاو
نأا اننكمي ،ن˘صسح˘ت˘لا ن˘م د˘يز˘م˘ل

انيلع بجيو لصضفأا لكصشب يدؤون
.«اذه
د˘ل˘ي˘ف˘ي˘صش ى˘ل˘˘ع زو˘˘ف˘˘لا نا˘˘كو
ويداصسو حÓصص دمحم يفدهب
،يصضام˘لا عو˘ب˘صسألا ي˘ف ي˘نا˘م
يف قيرف˘ل˘ل ر˘صشع ع˘صسا˘ت˘لا و˘ه
نآلا ىتح اهصضاخ ةارابم02
.يرودلا يف
ةدا˘ع˘صسب ر˘ع˘صشأا» :بو˘ل˘ك ق˘ل˘˘عو
يبعÓ˘ب ة˘يا˘غ˘ل˘ل ر˘خ˘ت˘فأاو ة˘غ˘لا˘ب
يف أادبي ديد˘ج˘لا ا˘ن˘ما˘ع ،ي˘ق˘ير˘ف
ى˘˘ل˘˘ع ز˘˘كر˘˘ن ، يا˘˘م ف˘˘صصت˘˘ن˘˘م
˘ما˘˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع سسي˘˘لو م˘˘صسو˘˘م˘˘لا
.«ديدجلا

ويموتراب سسأار لتحت مÓحأا3
0202 يف

،تبصسلا مويلا ،ينابصسإا يفحصص ريرقت فصشك
ا˘يرا˘م بي˘صسو˘ج ى˘ع˘صسي ي˘ت˘لا مÓ˘˘حألا ن˘˘ع
ماع يف اهقيقحتل ةنولصشرب سسيئر ويموتراب
نإاف ،«ترو˘ب˘صس» ة˘ف˘ي˘ح˘صصل ا˘ًق˘فوو.0202
دقع لبق ،طقف اًرهصش81 همامأا ويموتراب
ىعصسي هنإاف كلذلو ،اصسرابلا ةصسائر تاباختنا
.ماعلا اذه هفادهأا مظعم قيقحتل
زوف وه ،لوألا ويموتراب فده نأا ىلإا تراصشأاو
اذه يدانلا يف ةفرتحملا ةيصضايرلا قرفلا لك
يرود بقل ةصصاخ ،ةيبوروألا تلوطبلاب ماعلا
سسيئر ملحي امك.مدقلا ةرك يف ابوروأا لاطبأا
ءا˘ن˘ب ةدا˘عإل سسا˘صسألا ر˘ج˘ح ع˘صضو˘ب ،ة˘نو˘ل˘صشر˘ب
ىلإا ةجاح يف اصسرابلا نأل ،«ون بماك» بعلم
هدومصص زيزعتو يدانلا لخد ةدايزل ديدج بعلم
لو.ةمخصضلا لاومألا كلتمت يتلا ةيدنألا مامأا
بعلملل دقعم رمأا سساصسألا رجح عصضو ودبي
لاومألا ىلإا ط˘ق˘ف جا˘ت˘ح˘ي ر˘مألا ن˘كل ،د˘يد˘ج˘لا
امأا.«اصسرب يابصسيإا» ىلع لمعلا رارمتصسا نامصضل
قا˘فو˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘˘ي ثلا˘˘ث˘˘لا م˘˘ل˘˘ح˘˘لا
،ا˘ي˘نو˘لا˘ت˘ك ي˘ف راو˘ح˘لا ز˘يز˘ع˘تو ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
تناكو.روطتلاو ومنلل ةعطا˘ق˘م˘لا ة˘ل˘صصاو˘م˘ل
لÓخ ةددعتم تارهاظم تدهصش دق ةعطاقملا

ةارا˘˘˘ب˘˘˘م ل˘˘˘ي˘˘˘جأا˘˘˘ت ي˘˘˘ف كلذ بب˘˘˘صستو ،9102
.نيرهصش نم برقي ام ىلإا اغيللاب «وكيصسÓكلا»

يشسنرفلا نوغناغ بعل ةافو
ريشس ثداح يف

ةافو ،سسمأا لوأا ،يصسنرفلا نوغناغ يدان نلعأا
دعب ،اماع42 رمع نع ،نلوج ليثان هبعل
.بيردتلا هصضوخ بقع هترايصسب ثداحل هصضرعت
:«رتيوت» عقوم ىلع يمصسرلا هباصسح ربع ركذو
ةافو دعب نزحلاب انرعصش ،دادح ةلاح يف نوغناغ»
،مويلا رهظ دعب ةرايصس ثداح يف نلوج ليثان
بعÓلا ةلئاع عم ريبكلا هفطاعت يدبي يدانلا

نلو˘ج نا˘كو.«مهل ةيبلق˘لا يزا˘ع˘ت˘لا ل˘صسر˘يو
يف رفاهول قيرف نم امداق نوغناغ ىلإا مصضنا

نايصسنيلاف ىلإا مصضني نأا لبق ،8102 ماع فيصص
˘ما˘ع˘لا ن˘م ي˘ف˘نا˘ج ي˘ف ةرا˘عإلا ل˘ي˘˘ب˘˘صس ى˘˘ل˘˘ع
ع˘ل˘ط˘م نو˘غ˘نا˘غ ى˘˘لإا نلو˘˘ج دا˘˘عو.يصضاملا
.يراجلا مصسوملا

ديردم وكيتلتأا مجن :ينويميشس
عيمجلا تاعقوتل قتري مل

برد˘م ،ي˘نو˘ي˘م˘ي˘صس و˘غ˘ي˘يد ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا د˘sكأا
يذلا قيرفلاب «اًمامت» نمؤوي هّنأا ،ديردم وكيتلتأا
لوح يدانلا ةرادإا عم ثدحت هنأاب رقأاو ،هكلمي
لÓخ ن˘ي˘مدا˘ق˘لاو ن˘ي˘ل˘حار˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا سضع˘ب
ه˘ل تا˘ح˘ير˘صصت ي˘ف ح˘صضوأاو.يراجلا ر˘ه˘صشلا
ينايوغوروألا نع ثيدحلا نود ،ةعمجلا مويلا
سساموت sنأا ،ريصساكلأا وكاب وأا ،ينافاك نوصسنيدإا
هذه ىتح ِقتري مل هsنكل ،«مهم» بعل ،راميل
نأا بجي» :فاصضأاو.عيمجلا تاعقوتل ةظحللا
قيرفلاب اًمامت نمؤون .انيبعل ىلع طقف زكرن
نيبعÓلا عم اًمئاد ل˘م˘ع˘ن اذ˘ه˘ل .ه˘كل˘ت˘م˘ن يذ˘لا
نأا يف اًمئاد بغرنو ،ةكراصشملا مهناكمإاب نيذلا
.«نصسحتلاو ومنلا لصصاون نأاو ،نيصسفانم نوكن
رياني رهصش يف ماع لك اًمئاد ينلغصشي ام» :دكأاو
نيمصضنملا وأا قيرفلا نع نيلحارلا نيبعÓلا وه
اذه لوح يدانلا ةرادإا عم انثدحت دقلو .ددجلا
دنع ي˘لا˘ت˘لا˘بو ،ي˘لا˘ح˘لا ف˘قو˘م˘لا لو˘حو ر˘مألا

لوحو.«فر˘ع˘ن˘صس ع˘ب˘ط˘لا˘ب د˘يد˘ج يأا ثود˘˘ح
نيبعل نع ثدحتي ل هنإا بردملا لاق ،ينافاك
يف هصسفانم ىلإا قرطتو.هقيرف نمصض اوصسيل
ريطخ سسفانم هنأا اًحصضوم ،يتنافيل دغلا ةارابم
هبعل˘م جرا˘خ ةد˘ي˘ج تا˘يرا˘ب˘م مد˘ق˘ي ا˘م ا˘ًم˘ئادو
يرودلا ةقباصسم يف قرفلا مهأل اًيوق اًدن نوكيو
.«اغيللا» ينابصسإلا

ي˘ت˘ل˘تألا ن˘ع ل˘م˘ت˘ح˘م˘لا را˘م˘ي˘ل ل˘ي˘حر ن˘˘عو
اًمئاد لاعفألا نإا ،ينويميصس لاق ،ةيلام بابصسأل
ناميإا مهيدل نأاو ،مÓكلا نم لصضفأا نوكت ام
رهظي مل هنأا نم مغرلا ىلع بعÓلاب لماك
.دعب يقيقحلا هاوتصسم

خنويم نرياب
ديد÷ا ريون مشض نلعي

هتقف˘صص ،خ˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب يدا˘ن ن˘ل˘عأأ
‐0202 ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘˘لأ م˘˘˘صسو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ىلوأ’أ

ي˘˘˘نا˘˘˘م˘˘˘˘لأ’أ ع˘˘˘˘م هد˘˘˘˘قا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب ،1202
.كلاصش ىمرم صسراح لبون ردنصسكلأأ

ا˘ًنا˘ي˘ب ،«يرا˘˘فا˘˘ب˘˘لأ» يدا˘˘ن˘˘لأ رد˘˘صصأأو
،تبصسلأ مويلأ ،ه˘ع˘قو˘م ر˘ب˘ع ا˘ًي˘م˘صسر
ع˘م قا˘˘ف˘˘ت’ ه˘˘ل˘˘صصو˘˘ت ه˘˘لÓ˘˘خ د˘˘كؤو˘˘ي
ع˘م ه˘فو˘ف˘صصل ما˘م˘صضن’أ ىل˘˘ع ل˘˘بو˘˘ن
حصضوأأو.لب˘ق˘م˘لأ م˘صسو˘م˘لأ ة˘يأد˘ب
قافت’أ نأأ هنايب يف ،خنويم نرياب
ةليلقلأ مايأ’أ يف نيفرطلأ نيب مت
كلا˘صش نÓ˘عإأ د˘ع˘ب كلذو ،ة˘ي˘صضا˘م˘لأ

ءاهتنأ روف اًماع32 ـلأ بحاصص ليحر
.يلاحلأ مصسوملأ ةياهنب هدقاعت

رد˘ن˘صسك˘لأأ م˘صضن˘ي نأأ رر˘ق˘˘م˘˘لأ ن˘˘مو
نريابلل رح لاقتنأ ةقفصص يف لبون
عقويل ،لبقم˘لأ ة˘ي˘ل˘يو˘ج ن˘م ة˘يأد˘ب

امبصسح ،تأون˘صس5 ةد˘م˘ل د˘ق˘ع ىل˘ع
.«يرافابلأ» يدانلأ ركذ
يف بابصشلأ صسأرحلأ زربأأ لبون دعيو
ريون» ـب صضعبلأ هفصصو ثيح ،ايناملأأ
ليونام عم ه˘تا˘م˘صس ه˘با˘صشت˘ل ،«د˘يد˘ج˘لأ
.خنويم نرياب ىمرم صسراح ،ريون

˘مو˘ي˘˘لا ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت دا˘˘فأا
يلاطيإلا يلوبا˘ن نأا˘ب ،ة˘ع˘م˘ج˘لا

تامدخ ىلع لو˘صصح˘لا˘ب م˘ت˘ه˘م
.يزيلجنإلا ماهنتوت بعل
يا˘˘˘˘كصس» ة˘˘˘˘كب˘˘˘˘˘صش بصسح˘˘˘˘˘بو
نأا ىري يلوبان نإاف ،«سستروبصس
رداق ،نيخنوتريف ناي يكيجلبلا

يلاغ˘ن˘صسلا ل˘ح˘م ل˘ح˘ي نأا ى˘ل˘ع
حصشرم˘لاو ،ي˘لا˘ب˘ي˘لو˘ك ود˘ي˘لا˘ك
.يراجلا مصسوملا ةياهنب ليحرلل
23) نيخنوتري˘ف د˘ق˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘يو
ة˘يا˘ه˘ن˘˘ب ما˘˘ه˘˘ن˘˘تو˘˘ت ع˘˘م (ا˘˘ًما˘˘ع
بغر˘˘يو ،يرا˘˘˘ج˘˘˘لا م˘˘˘صسو˘˘˘م˘˘˘لا
ل˘˘كصشب ه˘˘م˘˘صض ي˘˘˘ف ي˘˘˘لو˘˘˘با˘˘˘ن
اذه لÓخ هنكمي ثيح ،يناجم
ة˘يد˘نأا ع˘م ثد˘ح˘ت˘˘لا تي˘˘قو˘˘ت˘˘لا
.ىرخأا

ن˘ي˘خ˘نو˘تر˘ي˘˘ف نإا˘˘ف ،كلذ م˘˘غرو
د˘يد˘ج˘ت ة˘صشقا˘ن˘م ى˘ل˘ع ح˘ت˘ف˘ن˘م
دعب ةصصاخ ،ماه˘ن˘تو˘ت ع˘م هد˘ق˘ع

ي˘بو˘ت ه˘ل˘ي˘مزو ه˘ن˘˘طاو˘˘م ما˘˘ي˘˘ق
ديدج دق˘ع ع˘ي˘قو˘ت˘ب د˘ل˘ي˘فر˘يد˘لأا

.3202 ىتح
برد˘˘م˘˘لا ن˘˘˘ل˘˘˘عأا نأاو ق˘˘˘ب˘˘˘صسو
،و˘ي˘ن˘يرو˘م ه˘يزو˘ج ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘˘لا

ه˘نأا ،ما˘ه˘ن˘تو˘ت˘ل ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘˘م˘˘لا
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ءا˘˘˘˘ق˘˘˘˘بإلا ي˘˘˘˘ف بغر˘˘˘˘ي
نا˘ي˘ت˘صسير˘كو و˘ه ن˘ي˘خ˘نو˘تر˘ي˘˘ف
همصسا ط˘ب˘ترا يذ˘لاو ،ن˘صسكيرإا
.ةيدنأا ةدع ىلإا لاقتنلاب

يزيلجن’أ يرودلأ بقلب جيوتتلل برقأ’أ «رفيللأ»

ةبيشصعلا ةلحرملل نئمطم ريغ بولك

يلوبان رادار ىلع ماهنتوت عفادم

و˘˘˘˘لرا˘˘˘˘ك ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘يإلا ف˘˘˘˘صشك
ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ،ي˘˘تو˘˘ل˘˘ي˘˘˘صشنأا

تاصضوافم لصشف ببصس ،نوترفيإل
ةد˘ع ذ˘ن˘˘م لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل˘˘ل ه˘˘تدا˘˘ي˘˘ق
.تاونصس
رمتؤوم˘لا لÓ˘خ ي˘تو˘ل˘ي˘صشنأا لا˘قو
نو˘تر˘˘ف˘˘يإا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘ل ي˘˘ف˘˘ح˘˘صصلا

دا˘ح˘تلا سسأا˘˘ك ي˘˘ف لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘لو
عم تاثداحم تيرجأا» :يزيلجنإلا

ن˘ع ي˘ل˘ي˘حر بق˘ع زد˘ير˘لا كÓ˘م
.«ديردم لاير بيردت
ثحبي لوبر˘ف˘ي˘ل نا˘ك» :فا˘صضأاو
برد˘˘˘م ن˘˘˘ع تقو˘˘˘لا كلذ ي˘˘˘˘ف
م˘ه˘نأا د˘˘ق˘˘ت˘˘عأا ي˘˘ن˘˘كلو ،د˘˘يد˘˘ج
دقاعتلاب حيحصصلا رارقلا اوذختا

˘مو˘ق˘ي ه˘نإا .بو˘ل˘ك ن˘جرو˘˘ي ع˘˘م
اًقيرف عنصصو مهعم عئار لمعب
.«نيزيمم نيبعلو اًعئار

اهنع ثدحتي يتلا ةرتفلا نأا ركذي
نم هتلاقإا بق˘ع ي˘ه ،ي˘تو˘ل˘ي˘صشنأا
،رهصشأا ةدعب ديردم لاير بيردت
.5102 ربوتكأا يف اًديدحتو
يف يلاطيإلا بردملا لصصحو
ةد˘م˘ل ة˘حار ى˘ل˘ع ،تقو˘˘لا كلذ
ةدا˘ي˘ق ى˘لو˘ت˘ي نأا ل˘ب˘ق ،م˘صسو˘˘م
م˘صسو˘م˘˘لا ي˘˘ف خ˘˘نو˘˘ي˘˘م نر˘˘يا˘˘ب
.يلاتلا

لوبرفيل عم هدقاعت لششف ببشس فششكي يتوليششنأا



ةمدخل ةوقب لمعأاشس :يلشسرم
 ةيرئازجلا ةشضايرلا

،ىوقلا باعلأا ةروطصسأا يلصسرم نيدلا رون دكأا
،ديدجلا هبصصنم يف يدحتلا عفر ىلع لمعيصس هنأا

حصضوأاو ،ةبخُنلا ة˘صضا˘ير˘ب ف˘ل˘ك˘ُم بد˘ت˘ن˘م ر˘يزو˘ك
يدلاخ يلع نيب ماهملا ميلصست ةيلمع لÓخ يلصسرم
،يوانرب ميلصسو د˘يد˘ج˘لا ة˘صضا˘ير˘لاو با˘ب˘صشلا ر˘يزو
فيلكت يقتا˘ع ى˘ل˘ع ةا˘ق˘ل˘ُم˘لا ة˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا» :Ó˘ئا˘ق
ة˘مد˘خ ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ن˘صس» :م˘ت˘خو ،«ا˘ف˘ير˘صشت تصسي˘˘لو
يت˘لا ة˘نا˘كم˘ل˘ل ا˘ه˘ب ي˘قر˘لاو ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘صضا˘ير˘لا
 .«ةمداقلا ةرتفلا يف اهقحتصست

ب.م.يرصسيإأ
يف اهيبع’ حيرصستل01و8 نيب ام تطرتصشأ

 يوتصشلأ وتاكريملأ

دلفيشش نم اشضرع سضفرت جولك ةرادإا
 ينارمع مشضل وروأا نويلم5ـب

ا˘صضر˘ع ي˘نا˘مور˘˘لا جو˘˘ل˘˘ك يدا˘˘ن ةرادإا تصضفر
نويلم5ـب اردقم ،دتيانوي دليفيصش قيرف نم ايمصسر
يرئازجلا بعÓلا ينارمع لÓب عم دقاعتلل وروأا

.ةيوتصشلا تÓيوحتلا قوصس لÓخ
،«سسدرز˘يو˘لا» نأا˘ب ،ي˘نا˘مور˘لا مÓ˘˘عإلا ح˘˘صضوأاو

اذه ايوق ءادأا مدقي يذلاو «غيل ريمربلا» يف طصشانلا
،قلأاتُملا مجاهُملا دقع ءارصشل اصضرع مدق ،مصسوملا

يدا˘ن˘لا ةرادإا نأا لإا ،ة˘ي˘˘ما˘˘مألا ه˘˘تر˘˘طا˘˘ق م˘˘ي˘˘عد˘˘تو
اهبعل رعصس تددح ثيح ،سضرعلا لبقت مل ينامورلا

جيرخ ينارمع مدقيو.وروأا نويلم01و8 نيب ام
ةيادب ذ˘ن˘م ا˘يو˘ق ءادأا ا˘ي˘ل˘ي˘صسرا˘م كي˘ب˘م˘لوأا ة˘صسرد˘م
لامج ينطولا بخا˘ن˘لا ل˘ع˘ج ا˘م ،ي˘لا˘ح˘لا م˘صسو˘م˘لا
موجه ميعدت لجأا نم هتركفم يف هعصضي يصضاملب
م˘غر بير˘ق˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘صسم˘لا ي˘ف ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
يف ةيمامألا ةرطاقلا اهفرعت يتلا ةيوقلا ةصسفانملا

،حا˘ج˘نو˘ب رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘˘ل˘˘ي˘˘ق˘˘ث ءا˘˘م˘˘صسأا دو˘˘جو ل˘˘ظ
 .ينادوصس رصضخلا فوفصصل دئاعلاو روليد ،يناميلصس

ب.م.يرصسيإأ
 هفأدهأأ زربأأ نمصض بختنملل ةدوعلأ

تنانو سسين نيب يوق عارشص
 نافز عم دقاعتلل

ينطولا بختنملا نيمأا ريهظ نافز يدهم دجاوتي
يصسنرفلا سسين يدان نم لك نيب ريبك عارصص لحم
.ةيوتصشلا تÓيوحتلا قوصس لÓخ تنان هريظنو

،سسمأا ةرداصصلا ةيصسنرف ةيمÓعإا ريراقت تفصشكو
يذلا سسين يدانل مامصضنÓل ةوقب حصشرم نافز نأا
نميألا ر˘ي˘ه˘ظ˘لا لا˘ط˘ع ف˘صسو˘ي سضيو˘ع˘ت˘ل ى˘ع˘صسي
نافز يف ىري يرانكلا يدان نأا نيح يف ،باصصملا
برد˘م˘لا ة˘ط˘خ ع˘م ي˘صشا˘م˘ت˘ل˘ل ي˘لا˘ث˘م˘لا ر˘ي˘ه˘˘ظ˘˘لا

نود دجاوتي نافز نإاف مولعم وه امكو.فوكروغ
مامتإا يف قباصسلا هلامعأا ليكو رخأات امدعب ،قيرف
ةيف˘ي˘صصلا تلا˘ق˘ت˘نلا قو˘صس ي˘ف ه˘ل˘يو˘ح˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
احتفنم نافز تابو ،هريجانم ريغي هلعج ام ،ةيصضاملا

ىعصسي هنأاو اصصوصصخ ،هل ةمدقملا سضورعلا ىلع
.اددجم ينطولا بختنملا باوبأا قرط لجأا نم بعلل

بردتي ،9102 ايقيرفإا لطب نأا ركذلاب ريدجلاو
،يصسنرفلا سشنارفليف يدا˘ن ع˘م ة˘ي˘لا˘ح˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف
ىلع ظافحلل  كلذو ةاوهلا يرود يف طصشني يذلا
 .ةيندبلا هتقايل

ب.نمؤوملأ دبع

هدعبت لاطع ةباشصإا
 نريابلا تاباشسح نع

ينطولا بختنملا نميأا ريهظ لاطع فصسوي تاب
نر˘يا˘ب ةر˘كف˘م جرا˘خ با˘صصم˘لا سسي˘ن يدا˘ن م˘˘ج˘˘نو
ر˘صضخ˘لا م˘ج˘ن ع˘صضي نا˘ك يذ˘لا ي˘نا˘م˘لألا خ˘ي˘نو˘ي˘م
.هعافد نم ىنميلا ةهجلل يلاثم رايخك

يتلا ةباصصإلا نأا ةيناملأا ةيمÓعإا ريراقت تفصشكو
تلعج ةبكرلا ىوتصسم ىلع ايقيرفإا لطب اهنم يناعي
عم دقاعتلا يف نوركفي «يرافابلا» يدانلا يلوؤوصسم
.لاطع نم لدب يتيصسلا نميأا ريهظ وليصسناك

ام ،مداقلا ليرفأا رهصش ىلإا ابيرقت لاطع بيغيصسو
يذلا رمألا ،ةليوط ةدمل ةصسفانملا نع اديعب هلعجي
نع هثحب لÓخ نم هيدافتل «يرافابلا» يدانلا ىعصسي

 .عافدلا نم ىنميلا ةهجلا لغصشل زهاج بعل
ب.نمؤوŸأ دبع
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 ينابعصش يصسنوتلأ عم يوق عأرصص يف ينطولأ بخانلأ

بردم لشضفأا ةزئاجب جيوتتلل يشضاملب حششري اموبم
9102 ةنشسل «ءارمشسلا ةراقلا» يف
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ةروطصسأا يمولب رصضخل دصشي
مويلا ليحرلا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ةر˘كلا
،ةرهاقلا ةيرصصملا ةمصصاعلا ىلإا
يتلا ةثداحلا نم ةنصس03 دعب

ةرداغم مدع رئازجلا مجن تفلك
تاو˘˘ن˘˘صسل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بار˘˘˘ت˘˘˘لا

ة˘ن˘يد˘م ن˘با نو˘كي˘صسو ،ة˘ل˘يو˘ط
فرصش فويصض نيب نم ركصسعم
دا˘˘˘ح˘˘˘تلا م˘˘˘ه˘˘˘ل ه˘˘˘جو ن˘˘˘يذ˘˘˘لا
ةو˘عد˘لا مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘ق˘ير˘فإلا
زئاوجلا ع˘يزو˘ت ل˘ف˘ح رو˘صضح˘ل
،بخ˘ت˘˘ن˘˘م ن˘˘صسحأا˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا

ي˘˘˘ف ق˘˘˘ير˘˘˘˘فو بعلو برد˘˘˘˘م
ررق˘م˘لا ،9102 ةن˘صسل ا˘ي˘ق˘ير˘فإا
.ةقدرغلا ةنيدمب ،مداقلا ءاثÓثلا

ي˘˘˘ف ،سسمأا ي˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ب لا˘˘˘˘قو
ا˘˘نأا» :ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت
داحتلا نم ةوعد يقلتب رورصسم
لجأا نم مدقلا ةركل يقيرفإلا
رو˘صضحو ر˘صصم ي˘˘ف د˘˘جاو˘˘ت˘˘لا

،فا˘˘كلا ز˘˘ئاو˘˘ج ع˘˘يزو˘˘ت ل˘˘ف˘˘ح
ريطأاصس ثي˘ح ةو˘عد˘لا ي˘ب˘لأا˘صسو
فا˘صضأاو ،«مو˘ي˘لا ةر˘ها˘˘ق˘˘لا ى˘˘لإا
:نأا˘˘صشلا اذ˘˘ه ي˘˘ف ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘˘لا
نو˘كت˘صس ر˘صصم ى˘˘لإا ي˘˘تدو˘˘ع»
ريبك دلب هنإا..رعاصشملاب ةمعفم
نم ءاقدصصألا ديدع هيف كلمأاو
ن˘ي˘ي˘ف˘ح˘صصو ى˘ماد˘ق ن˘˘ي˘˘ب˘˘عل
وهو رصصم يف يب اوبحر نيذلا

ددصشو اذه ،«اريثك يندعصسأا ام
ي˘لا˘غ يدا˘ن ةرو˘ط˘صسأا ي˘مو˘˘ل˘˘ب
نم ءيرب هنأا ،قباصسلا ركصسعم
تقو يف هل تهجو يتلا مهتلا

هنأا ا˘ح˘صضو˘م ر˘صصم ي˘ف ى˘صضم
و˘هو ة˘ن˘عار˘˘ف˘˘لا دÓ˘˘ب روز˘˘ي˘˘صس

امك» :در˘ط˘ت˘صساو ،لا˘ب˘لا حا˘تر˘م
ةمهتلا نم ءيرب نأا اقباصس تلق
روزأاصسو ،كاذنآا يل تهجو يتلا

:عباتو ،«لابلا حاترم انأاو رصصم
ةحفصص تيوط دقل يبناج نم»
مغر ،ىصضم تقو يف ثدح ام
د˘ق˘لو ،ا˘ه˘ت˘صشع ي˘ت˘لا ةا˘نا˘ع˘م˘لا
 .«ةديدج ةحفصص تحتف

زرحم جيوتت عقوتأأ»
 «ةيبهذلأ ةركلاب

بختنم˘لا م˘ج˘ن ع˘قو˘تو اذ˘ه
سضاير جيوتت ،قباصسلا ينطولا

لصضفأا بقلب رصضخلا دئاق زرحم
،0202 ةنصسل ايقيرفإا يف بعل
د˘م˘ح˘م ي˘ئا˘ن˘ث˘لا با˘صسح ى˘ل˘˘ع
ي˘ف ه˘ل˘ي˘مزو ير˘صصم˘لا حÓ˘صص
ينام ويداصس يلاغنصسلا لوبرفيل
عم ةكراصشم001 بحاصص لاقو
عقوتأا لاحلا ةعيبطب» :رئازجلا

نيبعÓلا نأا مغر ،زرحم جيوتت
ىلع ةزئاجلا نوقحتصسي ةثÓثلا

مصسوملا لاوط هومدق ام ةيفلخ
 .«يصضقنملا

ـل ةوعدلأ تهجو «فاكلأ»
نم لك ةقفر يمولب

ةيبهذلأ ةركلاب أوجوت
 ةيقيرفإ’أ

ةركل يقيرفإلا داحتلا هجوو
نوكيل يمولب ـل ةوعدلا مدقلا

هنصضتحت يذلا لفحلا يف افرط
موجن دحأا دعي هنوكل ،ةقدرغلا
نيذلا نيقبا˘صسلا ة˘يرا˘ق˘لا ةر˘كلا
اهلان يتلا ةيبهذلا ةركلاب اوجوت

رظتنملا نمو اذه.1891 ماع
ةر˘˘˘كلا ةرو˘˘˘ط˘˘˘˘صسأا كرا˘˘˘˘صشي نأا
ةارا˘˘˘ب˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
نم ةبكوك ةقفر ة˘ي˘صضار˘ع˘ت˘صسا
نيقبا˘صسلا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لاو مو˘ج˘ن˘لا

ي˘ف م˘ه˘تا˘م˘صصب او˘كر˘˘ت ن˘˘يذ˘˘لا
.ةيراقلا بعÓملا

ى˘لوألا ةر˘م˘لا هذ˘ه نأا ر˘˘كذ˘˘ي
رصصم يمولب يف روزيصس يتلا
ثدح ام امدعب ،ةنصس13 دعب
رود˘˘لا با˘˘يإا ي˘˘ف ،9891 ة˘ن˘صس
تاي˘ف˘صصت˘ل ر˘ي˘خألا يو˘ف˘صصت˘لا

ماهتا بقع ،0991 ملاعلا سسأاك
بيبط ةباصصإاب كاذنآا يلاغلا مجن
ى˘˘ل˘˘ع ير˘˘صصم˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘˘لا

نبا دايتقا متو ،نيعلا ىوتصسم
ز˘كر˘˘م ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘مو˘˘ي ر˘˘كصسع˘˘م
، عامتصسÓل ةر˘ها˘ق˘لا˘ب ة˘طر˘صشلا
م˘كح ير˘صصم˘لا ءا˘صضق˘˘لا ن˘˘كل

تاونصس سسمخ ن˘ج˘صسلا˘ب ه˘ي˘ل˘ع
يلود م˘كح راد˘صصإا ع˘م ا˘ي˘با˘ي˘غ
ةطرصش فرط نم هيلع سضبقلاب
يذ˘لا ر˘مألا ،ة˘ي˘لود˘˘لا دود˘˘ح˘˘لا

بار˘˘ت˘˘لا ةردا˘˘غ˘˘م ن˘˘م ه˘˘ع˘˘˘ن˘˘˘م
لبق ،ةليوط تاو˘ن˘صسل ي˘ن˘طو˘لا
 .هدصض يلودلا سضبقلا رارق ءاغلإا

هرأوصشم ثعبل هنم ايعصس
 ديدج نم

ةمئاق نمشض مÓغ
نيحششرملا زربأا

 «1غيللا» ىلإا ةدوعلل
ريهظ مÓغ يزوف ردصصت

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘صسيأا
ة˘م˘ئا˘ق ي˘لو˘با˘˘ن يدا˘˘ن بعلو
ةدوعلل نيحصشرم˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
ثعبو ةيصسنرفلا ةلوطبلا ىلإا

ةفيلخ ىلع ديدج نم هراوصشم
ي˘ت˘لا ة˘˘ب˘˘ع˘˘صصلا ة˘˘ي˘˘ع˘˘صضو˘˘لا
.مهتيدنأا عم اهب نورمي

سسنار˘˘ف» ة˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘م تد˘˘˘عاو
مصضت ةمئاق ةيصسنرفلا «لابتوف
ةدوعلل نيحصشرم نيبعل01
و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘ف «1غي˘ل˘لا ى˘لإا
ثع˘˘˘ب ل˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا

ةيعصضولا ل˘ظ ي˘ف م˘هراو˘صشم
.اهب نورمي يتلا ةدقعملا

ن˘م ل˘ك ة˘م˘ئا˘ق˘˘لا تم˘˘صضو
ر˘˘صسيأا ر˘˘ي˘˘ه˘˘˘ظ مÓ˘˘˘غ يزو˘˘˘ف
ةدم ذنم يناعي يذلاو يلوبان
ددجت ببصسب ةريصصقب تصسيل
ايليصسرام يدان نأا لإا ،هتباصصإا
نيبولطملا ةمئاق ىلع هعصضي
،يونصسلا هبتار سضفخ ةطيرصش
،وريج نم لك ىلإا ةفاصضإلاب

،يدنيم يلبمان ،يمار ليداع
،يينوم فيتصس ،لافوب نايفصس
نيارب ،ياوصشتاب ،زايد ونايرام
 .رجاك نوميصسو ،وباد

ب.م.يرصسيإا

قباصسلا ينوريماكلا مجنلا ،اموبم كيرتاب حصشر
12 نرقلا يف بعل لصضفأا بقلب جوتي بعل لوأاو
لامج ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘لا ،0002 ةنصس ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ي˘ف
ةراقلا» يف بردم لصضفأا بقلب جيوتتلل يصضاملب
جيوتتلل رئازجلا داق امدعب ،9102 ةنصسل «ءارمصسلا
ةرتفلا يف رصصم اهتنصضتحا يتلا ايقيرفإا ممأا سسأاكب
لوألو نيبراحملا خيرات يف ةرم يناثل ،ةيصضاملا

م˘ج˘˘ن˘˘لا ع˘˘صضو ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا جرا˘˘خ ةر˘˘م
فيصصو لاغنصسلا بردم يصسيصس ويلأا ينوريماكلا
ن˘ي˘ع˘م ءا˘ج ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ي˘نا˘ث˘لا ز˘كر˘م˘لا ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا
يف يصسنوتلا يصضايرلا يجرتلا بردم ينابعصش
.ثلاثلا فصصلا

يف «ةصضورملا ريغ دوصسألا» مجن اموبم حصضوأاو
تاعاصس لبق ،«ةروك ربوصس» اهب سصخ تاحيرصصت
يف «فاكلا» زئاوج عيزوت لفح ةماقإا نم ةليلق
نأا ،مداقلا ءاثÓثلا موي ةيرصصملا ةقدرغلا ةنيدم
جيوتتلا قحتصسي يصضاملب لامج يرئازجلا بردملا
ام ريظن ءارمصسلا ةراقلا يف بردم نصسحأا بقلب
رصضخلا داق ثيح ،رئازجلا ةقفر ةنصسلا هذه ،همدق
دعب جيوتتلا ةصصنم عم دهعلا ديدجتو ةدقعلا كفل

 .ةنصس92 بايغ
يف بع’ لصضفأاك ينام ويداصس راتخأ

 زرحم باصسح ىلع ايقيرفإأ
ءارمصسلا ةراقلا يف بعل نصسحأا سصخي اميفو

دئاق زرحم سضاير نم لك اهيلع عراصصي يتلا
ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسصشنا˘م م˘ج˘نو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
لاغنصسلا بختنم مجن ينام ويداصسو ،يزيلجنلا

،حÓصص دمحم يرصصملا هليمزو لوبرفيل بعلو
م˘ج˘ن˘لا ،ة˘ي˘نور˘ي˘˘ما˘˘كلا ةرو˘˘ط˘˘صسألا را˘˘ت˘˘خا د˘˘ق˘˘ف

،9102 ةنصسل ايقيرفإا يف بعل لصضفأاك يلاغنصسلا
امدعب ،مصسوملا اذه هيدان عم هققح ام ةيفلخ ىلع
ر˘˘بو˘˘صسلا سسأا˘˘كو ،لا˘˘ط˘˘˘بألا يرود بق˘˘˘ل˘˘˘ب جو˘˘˘ت
ةيصضاملا ةرتفلا يف ةيدنألا لايدنومو يبوروألا
غول˘ب˘ل «ا˘غ˘ن˘ير˘ت˘لا دو˘صسأا» ه˘تدا˘ي˘ق ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘ب
اذه ،«ءارحصصلا يبراحم» مامأا هرصسخ يذلا يئاهنلا

م˘ج˘ن˘لا ع˘صضو ا˘مد˘ع˘ب تا˘ع˘قو˘ت˘لا ا˘مو˘ب˘م ف˘لا˘خو
ريبك طصسقب مهاصس يذلاو زرحم سضاير يرئازجلا
ةيعابرل يزيلجنلا يتيصس رتصسصشنام قيقحت يف
رئازجلا ةدايق اذكو ،يصضقنملا مصسوملا ةيخيرات
فصصلا يف هعصضو امدعب ،ايقيرفإا سسأاكب جيوتتلل
زكرملا ل˘ت˘حا يذ˘لا حÓ˘صص د˘م˘ح˘م ف˘ل˘خ ثلا˘ث˘لا
 .قباصسلا ينوريماكلا بعÓلا بصسح يناثلا

نيب رصصحني بردم نصسحأأ لوح عأرصصلأ
 ينابعصشو يصضاملب

لا˘م˘ج ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘لا ن˘ي˘ب عار˘صصلا د˘ت˘˘صشا
هريظنو9102 ايقيرفإا سسأاكب جو˘ت˘م˘لا ي˘صضا˘م˘ل˘ب
يصسنوتلا يصضايرلا يجرتلا بردم ينابعصش نيعم
تفصشكو.9102 ةنصسل بردم نصسحأا بقل لوح
دقف يصسيصس وي˘لأا ي˘لا˘غ˘ن˘صسلا نأا ة˘ي˘مÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت

اظوظح
يقيرفإا بردم نصسحأا ةزئاجب جيوتتلا يف ةريبك

،مصسوملا اذه بقل يأا هلين مدع ةيفلخ ىلع ،فاكلل
جيوتتلل قاور نصسحأا يف ينطولا بخانلا نوكيل
بقل ىلغأا ايقيرفإا سسأاك ىلع لصصحت هنوك بقللاب
ه˘صسفا˘ن˘م جو˘ت ن˘ي˘ح ي˘ف «ءار˘˘م˘˘صسلا ةرا˘˘ق˘˘لا» ي˘˘ف
 .لاطبألا ةطبار بقلب يصسنوتلا

ب.م.يرصسيإأ

ب.م.يرصسيإأ

sport@essalamonline.com
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ى˘صسر˘م˘لا بع˘ل˘م نو˘˘كي˘˘صس
ع˘م د˘عو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع نار˘˘هو˘˘ب
ي˘خ˘يرا˘ت ءا˘˘ق˘˘ل لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسا
يلحملا با˘ب˘صشل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب
نم ه˘م˘صسا ة˘با˘ت˘كل ح˘ما˘ط˘لا
ق˘ير˘ف ي˘قÓ˘ي ا˘م˘ن˘ي˘˘ح بهذ
ة˘جرد˘لا ن˘م ةر˘كصسب دا˘ح˘˘تا
بط˘ق˘ت˘˘صسي˘˘صس ن˘˘يا ى˘˘لوألا

ل ف˘ي˘˘ك ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك رو˘˘ه˘˘م˘˘ج
نوثحبي ةصشامح نب لابصشاو
ل˘˘كا˘˘صشم لÓ˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘صسا ن˘˘˘ع
ن˘˘˘ع ثح˘˘˘ب˘˘˘˘لاو دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘تلا
رورملا يلات˘لا˘بو ةر˘ي˘صشأا˘ت˘لا
يئا˘ه˘ن˘لا ن˘م˘ث˘لا رود˘لا ى˘لا
لصصاويصس داحتلا نا ركذي
اد˘يور مد˘ق˘ت˘لا ن˘ع ثح˘˘ب˘˘لا

ل˘ع˘ل ة˘صسفا˘ن˘م˘لا ي˘ف اد˘˘يور
نم ةي˘با˘ج˘يإا نو˘كت ى˘صسعو
ابصسحت ة˘يو˘ن˘ع˘م˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا
. ةدوعلا ةلحرمل

» : ةصشامح نب ريمصس
لهأاتلا ةيمهأا كردن
ىعصسنصسو انل ةبصسنلاب

يف ةريصشأاتلا بصسكل
«ةياهنلا

يفتاه لاصصتا انل ناك دقو
ة˘صشا˘م˘ح ن˘˘ب برد˘˘م˘˘لا ع˘˘م
نا د˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘عا » : لا˘˘˘ق ثي˘˘˘ح
يرصصانعل ةيتاو˘م ة˘صصر˘ف˘لا

خيراتلا ىلا لوخدلا لجا نم
بهذ ن˘م فر˘حا˘ب ه˘ت˘با˘ت˘˘كو

يركصسبلا دا˘ح˘تلا زوا˘ج˘ت˘ف
Ó˘˘ي˘˘م˘˘ج ا˘˘ئ˘˘ي˘˘صش نو˘˘كي˘˘˘صس
ه˘ناو ا˘م˘ي˘صسل ا˘ن˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب
نمثلا رودلا ي˘ف ا˘ن˘ع˘صضي˘صس
كرد˘˘ن ا˘˘مو˘˘م˘˘ع ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا

سسفانم ماما ةمهملا ةبوعصص
ا˘ن˘ت˘˘ب˘˘غر ن˘˘كلو سسر˘˘م˘˘ت˘˘م
بعلب انل حمصستصس ةديدصشلا
ز˘جاو˘ح يأا نود ن˘م ة˘م˘ق˘˘لا

ا˘نرا˘صصنا م˘˘عد ع˘˘م ة˘˘صصا˘˘خ
. رظتنملا

يف ةريبك انتقث » : لحيك
ى˘˘ع˘˘صسنو ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا نا˘˘ب˘˘˘صش
«لهأاتلا ليصصحتل
برد˘˘˘م˘˘˘لا ثد˘˘˘ح˘˘˘تو اذ˘˘˘˘ه
لو˘˘˘ح ل˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘ك تقؤو˘˘˘م˘˘˘لا

يعن » : لاق ثيح ةلباقملا
نوكتصس ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا نا اد˘ي˘ج
ر˘ي˘ب˘ك ط˘غ˘صض ن˘˘ع ةرا˘˘ب˘˘ع
نييلحملا فرط نم سسرامم
انزواجت لجا نم ايريهامج
ىوتصسم˘ب ر˘ه˘ظ˘ن نا ى˘ن˘م˘تأا

لك سصت˘م˘ن ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘ي بي˘ط
ةدو˘˘ع˘˘ل˘˘ل طو˘˘غ˘˘˘صضلا كل˘˘˘ت
انناو اميصسل لهأاتلا ةريصشأاتب
سضع˘˘˘ب ءار˘˘˘ج ي˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘ن˘˘˘صس
نوك نم مغر˘لا˘ب تا˘با˘ي˘غ˘لا
نا˘ب˘صشلا ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك ا˘ن˘ت˘˘ق˘˘ث
ن˘يذ˘لاو م˘ه˘كل˘ت˘م˘˘ن ن˘˘يذ˘˘لا
يصضاملا ءا˘ق˘ل˘لا ي˘ف ا˘نو˘ل˘هأا
. جوجفلا رصصن مامأا

ششامر ماصشه

ةركصسب داحتا – ىصسرملا بابصش مجن

راوششملا ةلشصاومل نابيزلا نابششو خيراتلا لوخدل ىشسرملا

يت˘لا كل˘ت ةر˘ي˘ث˘م ة˘ه˘جاو˘م
ءاعبرألا لما قيرفب عمجتصس
ةجردلا يرود يف طصشانلا
ر˘صصن ه˘ف˘ي˘صض ما˘ما ة˘ي˘نا˘ث˘لا

ي˘ف ط˘صشا˘ن˘˘لا ياد ن˘˘ي˘˘صسح
لمأاي ثي˘ح را˘ب˘كلا ةر˘ي˘ظ˘ح
ى˘لا لو˘صصو˘لا˘ب نا˘ق˘ير˘˘ف˘˘لا
بصسحو اذه ةمدقتم راودأا
ةر˘˘ي˘˘خألا تاد˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لا
ى˘ل˘ع نار˘صصي نا˘ق˘ير˘˘ف˘˘لا˘˘ف
ةصصاخ ني˘ي˘صسا˘صسألا كار˘صشا

ازف˘ح˘م ر˘ب˘ت˘ع˘ت سسأا˘كلا ناو
لجا نم نييدانلا Óكل اريبك
ةيصسفنلا بناوج˘لا ن˘ي˘صسح˘ت
امب ةلوطبلا تاديقعت لبق
رصصي سضيبألاو قرزألا نا

ر˘ف˘صصألاو دو˘ع˘˘صصلا ى˘˘ل˘˘ع
يدافت ىلع رصصي رمحألاو
. طوقصسلا

يمرلا ديرن » : يريمأا
بصسكل كلتمن ام لكب

لاخدإاو ةريصشأاتلا
بولقل ةحرفلا

«انريهامج
ع˘˘˘˘م ثيد˘˘˘˘ح ا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ج
لاق ثيح يريما ورتصسياملا
ةرظتنملا ةمقلا سصوصصخب
يف داهتجلا انيلع » : مويلا
تا˘حو˘ل م˘يد˘ق˘تو ناد˘ي˘م˘˘لا
ح˘˘م˘˘صست ة˘˘ل˘˘ي˘˘م˘˘ج ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ف
عا˘ت˘م˘ت˘صسلا˘ب ا˘نر˘ي˘ها˘م˘ج˘˘ل

لعجت تÓباقملا هذه لثمف
ل ف˘ي˘ك ا˘˘ه˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘ي ل˘˘كلا

ن˘م ادا˘ح نو˘كي سسفا˘ن˘ت˘لاو
ي˘ف ةر˘ي˘صشأا˘ت˘لا بصسك ل˘˘جا
هيلا وبصصن ام وهو ةياهنلا

ةريبك ةبغر انكلمتت ثيح
مغرلاب ةيرصصنلا زواجت يف
ة˘˘بو˘˘ع˘˘صصب ا˘˘ن˘˘ما˘˘م˘˘لإا ن˘˘˘م
ثحبي سسفانم مامأا ةمهملا

. هصسفن نع رخلا وه
وبصصن » : يلاجع

مامأا ةريصشأاتلا بصسكل
«يوق شسفانم

برد˘م˘لا د˘كا ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
» : لو˘ق˘ي ي˘لا˘ج˘ع ر˘صضخ˘˘ل

نوكتصس اهتايثيحب ةارابملا
كلتمي سسفانم ماما ةبعصص
نم ىعصستصس ةديج ةليكصشت
لÓ˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘صسل كصش نود
لجا نم يريهامجلا لماعلا
راودÓ˘˘ل ا˘˘مد˘˘˘ق ي˘˘˘صضم˘˘˘لا
اصضيأا نحن نكلو ةمدقتملا
ثيح انت˘م˘ل˘ك ا˘ن˘ل نو˘كت˘صس
انلقث لكب يمرلل ىعصسنصس
سسفا˘ن˘م˘لا زوا˘ج˘ت ل˘جا ن˘م
ى˘ق˘ب˘ت سسأا˘كلا ناو ة˘صصا˘˘خ
هلÓخ نم لمعن «سسونوب»
بنا˘˘ج˘˘لا ن˘˘ي˘˘صسح˘˘ت ى˘˘ل˘˘˘ع
ابصسحت يرصصانعل يصسفنلا
. ةدوعلا ةلحرمل

ششامر ماصشه

ياد نيصسح رصصن – ءاعبرألا لمأا

ى˘لا ة˘م˘صصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف ى˘ع˘˘صسي
ة˘ل˘صشن˘خ دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف ة˘ب˘ق˘ع ي˘ط˘خ˘ت
ةهج ي˘ف ةاو˘ه˘لا م˘صسق ى˘لا ي˘م˘ت˘ن˘م˘لا
يريزد بردملا ىصصوأا ثيح قرصشلا

يدافتو اديج زيكرتلا ةرورصضب هيبعل
ناو ةصصاخ سسفانملا راصسم يف لوخدلا
ا˘م م˘ه˘˘يد˘˘ل سسي˘˘ل ي˘˘صسي˘˘م˘˘ح لا˘˘ب˘˘صشا
اهتاذ دحب ةهجاوملا نا امب هنورصسخي
ام وهو سسفانملل ةبصسنلاب يدحت ربتعت
ناو ة˘صصا˘خ ةر˘ي˘ث˘م ة˘م˘ق˘لا ل˘ع˘ج˘ي˘˘صس
ة˘نوآلا ي˘ف ا˘ب˘ع˘ت˘م ى˘ح˘˘صضا دا˘˘ح˘˘تلا
ءارو تاءا˘ق˘ل˘لا سضو˘خ ءار˘ج ةر˘ي˘˘خألا
. زيجو تقو يف اهصضعب

تايطعمب ةلباقملا » : يريزد
زيكرتلاو رذحلا بجو ةبعصص

«ةريصشأاتلا بصسكل يرورصض ىقبي
ير˘يزد لÓ˘ب برد˘م˘لا ثد˘˘ح˘˘ت د˘˘قو
ىقبي ةلصشنخ زواجت نا دقتعا » : لاقو
ىلحا ةلصصاوم لجا نم ةحلم ةرورصض
راصصنا تاع˘ل˘ط˘ت ناو ة˘صصا˘خ راو˘صشم
ام ةيؤورو اديعب باهذلا ىقبت داحتلا

قيرفلا حيحصص هيلع لوصصحلا نكمي
ةريخألا تاءاقللا ءارج ابعتم ىحصضا
نكلو زيجو فرظ يف اهانصضخ يتلا
لك نوكيصس ثيح رذعلاب سسيل كلذ
داهتجلا ةرورصضب نوبلاطم نيبعÓلا

يتلا ةجي˘ت˘ن˘لا نا˘م˘صض ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو
. ةياهنلا يف انلهؤوت

ةباتك ديرن » : يصسيمح
انوبعلو انقيرفل خيراتلا

«يدحتلا عفرل نوزهاج
» : ي˘صسي˘م˘ح برد˘م˘لا د˘كا ه˘ت˘ه˘ج ن˘˘م
حمطن انلعجي رودلا اذه ىلا انلوصصو
اصسفانم هجاونصس حيحصص ديزملا نامصضل
نكلو ةيوق ةيرصشب ةبيكرت كلتميو ايوق
لوألا فدهلا نا امب انينعي ل كلذ لك
ةحاطإلاو سسفانملا زواجت ىقبي ريخألاو
مومعلا ىلع انراصصنا داعصسا لجا نم هب
ةارابم ةيدأاتل ايونعم ةز˘ها˘ج ة˘ل˘ي˘كصشت˘لا
هققح امب نورختفي انراصصنا لعجت ةيوق
. نآلا دحل يدانلا
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ةلصشنخ داحتا – ةمصصاعلا داحتا
ناهرلا بشسك نع نوثحبي ةلششانخلاو ديكأاتلا ءاقل يف «ةراطشسوشس»

يصضايرلا يدان˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘صسي
ةبيبصش هفيصض يني˘ط˘ن˘صسق˘لا
ريثم دج ءاقل يف ةرواصسلا
ةيروهمجلا سسأاك راطإا يف
ديهصشلا بعلمب61 ـلا رودلا

قيقحت لما ىلع يوÓمح
فدهلا ناو ةصصاخ ةريصشأاتلا
اديعب با˘هذ˘لا ى˘ق˘ب˘ي لوألا

و˘هو ر˘˘فا˘˘ن˘˘صسلا فر˘˘ط ن˘˘م
ءاقفر لعجيصس يذلا رملا
يمرلل نوع˘صسي ي˘م˘صسا˘ق˘ل˘ب
زواجت لجا نم مهلقث لكب

وه حمطي ىقبي دودل مصصخ
دار˘م˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘لا ر˘˘خلا

نو˘˘˘كي˘˘˘صس ه˘˘˘ناو ة˘˘˘صصا˘˘˘˘خ
ديد˘ج˘لا برد˘م˘لا ة˘ي˘ع˘فاد˘ب
.ليغيا نايزم
ريغ نم انل ليدب ل » : يرمعلا

بجاو زيكرتلا ... لهأاتلا
«زوفلا نوكيصس فدهلاو

ا˘ن˘ل نا˘ك ه˘تاذ قا˘ي˘˘صسلا ي˘˘ف
يلع ديصس دئاقلا عم ثيدح
» : لا˘˘˘ق ثي˘˘˘ح ير˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
لجا نم ةريب˘ك تا˘ع˘ل˘ط˘ت˘لا
ة˘ب˘ي˘ب˘صش سسفا˘ن˘م˘لا زوا˘˘ج˘˘ت
ةيمهأا كردن ثيح ةرواصسلا

انريهامجل ةبصسنلاب ةلباقملا
اد˘فاو˘˘ت ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ن ا˘˘مو˘˘م˘˘ع
نم ةارابملل اريبك ايريهامج
نلو انل م˘عد˘لا م˘يد˘ق˘ت ل˘جا
بصسك ر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘˘ب ى˘˘˘˘صضر˘˘˘˘ن
ناو ة˘˘صصا˘˘˘خ ةر˘˘˘ي˘˘˘صشأا˘˘˘ت˘˘˘لا

ل˘كلاو ة˘ي˘لا˘ع ا˘ن˘تا˘يو˘ن˘ع˘˘م
يف اديع˘ب با˘هذ˘ل˘ل ح˘م˘ط˘ي
ىصسعو لعل ةصسفانملا هذه
. ةياهنلا يف يتأات
انرظتني ام يعن» : بارعا

ةتغابم ىلع ةردقلا انلو
«يصس شسا يصسلا

برد˘م˘لا د˘كا ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
يف هت˘ق˘ث بار˘عا د˘عا˘صسم˘لا

لكب يمرلا لجا نم هتبيتك

» : لاق ثيح ةمقلا يف اهلقث
ي˘˘ف نو˘˘˘كأا˘˘˘صس ح˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صص
يقيرف عم ةرصشابم ةهجاوم
ينعي ل كلذ نكلو قباصسلا
ريغت داد˘ع˘ت˘لا نا ا˘م˘ب ءي˘صش
امومع ريبك لكصشب ابيرقت
ة˘ي˘ن˘ب ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا ل˘˘خد˘˘ن˘˘صس
ةريصشأاتلا بصسكو راصصتنلا

لثم نأاب كردن انناو ةصصاخ
ىلع بعلت تاهجاوملا هذه
لمعنصس ةر˘ي˘غ˘صص تا˘ي˘ئز˘ج
بصسك ل˘˘جا ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع
. ةديعصسلا ةياهنلا

بيردتل حصشرم امود
 «يصس.شسأا.يصسلا»
بردم امود كنارف تاب

جيريرعوب جرب يلهأا قيرف
›وتل ةداعلا قوف احصشرم
قيرف˘ل ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘صضرا˘ع˘لا
اف˘ل˘خ ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق با˘ب˘صش
Ÿنافل سسينيد هنطاو.

˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘صسلا» تم˘˘˘˘ل˘˘˘˘عو
ا˘˘هردا˘˘صصم ن˘˘م «مو˘˘˘ي˘˘˘لا
ه˘ج˘ت˘ي ا˘مود نأا ة˘صصا˘خ˘لا
بابصش ع˘م ،هد˘ق˘ع خ˘صسف˘ل
ج˘ير˘ير˘˘عو˘˘ب جر˘˘ب ي˘˘ل˘˘هأا
ر˘خآا ،سسمأا سضا˘خ ا˘مد˘ع˘˘ب
نأا ىلع قيرفلا عم هل ءاقل
عم تاصضوافم يف لخدي
ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق با˘ب˘˘صش ةرادإا

ي˘˘لو˘˘تو رو˘˘مألا ءا˘˘ه˘˘˘نإل
ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘صضرا˘ع˘˘لا ما˘˘مز
.قيرفلل
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ريهامجلا عاتمإل ريبك بقرتلاو نيقيرفلا حومط سسأاكلا

ةرواصسلا ةبيبصش – ةنيطنصسق بابصش
 «ةروصضÿ» بيردتل حصشرم امود

 يوق ءاقل يف «بونجلا روشسن»و «يشس.سسأا.يشسلا»
يئاهنلا نمث ةريششأات لجأا نم

ةليلم نيع ةيعمج قيرف فيصضتصسي
بكرمب مويلا لئابقلا ة˘ب˘ي˘ب˘صش ه˘ف˘ي˘صض
يئاهن ءاقل تايركذب يفيلخ ريبوزلا
مكح لاتغا نيح4991 ةنصس سسأاكلا
ةيؤور يف براقعلا ملح اهموي ءاقللا
ةيده حنم نا دعب سسأاكلاب جوتم مهيدان
ءاج يعرصش ريغ فده لوبقب يرانكلل
لمأايو اذه ةحصضاو للصست ةيعصضو نم
ةينب ةوقب لوخدلا يف ةيعمجلا ءانبأا
ي˘ف ةر˘ي˘صشأا˘ت˘لا˘ب جور˘خ˘لاو را˘صصت˘نلا
رخلا وه لخديصس سسفانم ماما ةياهنلا
رابتعلا ةداعإاو راصصتنلا ةينب ةمقلا
. ايلحم هصسفنل

زواجت ديرن » : ريغصص نب
لك يف اديعب باهذلل يرانكلا

«تاصسفانملا
ريغصص نب تقؤوملا بردملا ثدحتو
حيحصص » : ءاقللا تايطعم لوح لاقو
برد˘م˘لا ل˘ي˘حر د˘ع˘ب ا˘ي˘صسف˘ن ي˘نا˘ع˘˘ن
ةيلاملا تاقحتصسملا يقلت مدع ةجيتنو
اهيف زيكرتلا بجو هذه لثم ةمق نكلو

فدهلا ناو ةصصاخ اهتياهنل اهتيادب نم
ةريصشأاتلا قيقحت ىقبي ريخألاو لوألا

يدانلا جئاتن نيصسحت ةلصصاوم نامصضو
ر˘خا د˘ي˘ع˘صص ى˘ل˘ع ن˘ي˘ت˘صسفا˘ن˘م˘لا ي˘ف
ايلام ءاوصس عاصضوألا حيحصصت ىنمتن
. ايصضاير ىتح وا

شضوافتلا انيلع» : فورعك
ةريصشأاتلا بصسكل ديجلا

«ةزهاج ةعومجملاو
د˘عا˘صسم˘لا برد˘˘م˘˘لا د˘˘كا ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ةمهملا ةبوعصص كردن » : لوقي فورعك
ة˘ي˘ن˘ب ة˘م˘ق˘˘لا بع˘˘ل˘˘ي˘˘صس سسفا˘˘ن˘˘م ما˘˘ما
دا˘ع˘صساو ةر˘ي˘صشأا˘ت˘لا بصسكو را˘˘صصت˘˘نلا
ثي˘˘ح ا˘˘ن˘˘حو˘˘م˘˘ط سسف˘˘ن و˘˘هو هرا˘˘صصنأا
زوا˘ج˘ت ل˘جا ن˘م ا˘ن˘ل˘ق˘ث ل˘كب ي˘مر˘ن˘صس
ةبصسنلاب ةلباقملا ةيمهأا كردن نييلحملا
لجا نم ةيعفادلا انح˘ن˘م˘ت˘صس ي˘ت˘لاو ا˘ن˘ل
ىلع ةنكمملا باقلألا لك ىلع سسفانتلا
يمرلل ىعصسيصسو زهاج دادعتلا مومعلا
. ةريصشأاتلا نامصض لجا نم هلقث لكب
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لئابقلا ةبيبصش – ةليلم نيع ةيعمج
تاحومطلا ىلع ظافحلا ةمهم يف «يرانكلا»و «ماشصل»

يكيجل˘ب˘لا برد˘م˘لا تو˘ب لو˘ب ل˘ح˘ي
عم عامتجلا لجأا نم رئازجلاب مويلا
ة˘كر˘صش ةدا˘ي˘ق˘ب دادزو˘ل˘˘ب با˘˘ب˘˘صش ةرادإا
ى˘ل˘ع تا˘صسم˘ل˘لا ر˘خآا ع˘صضو˘ل «راد˘˘م»
برد˘˘م˘˘لا ط˘˘بر˘˘ي˘˘صس يذ˘˘˘لا د˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا
.ةينطولا ةلوطبلا ردصصتمب يكيجلبلا

ةبيرقلا ةصصاخلا انرداصصم نم انملعو
عم تقفتا دق ةريخألا نأا ،ةرادإلا نم
هل لصسرت اهلعج ام ،ديدجلا بردملا

عيقوتلا لجأا نم مويلا روصضحلل ةوعد
ينارمع رداقلا دبع ةفÓخو دقعلا ىلع
ةين˘ف˘لا ة˘صضرا˘ع˘لا سسأار ى˘ل˘ع ا˘ي˘م˘صسر
ةرادإا حنمت نأا رظتنملا نمو اذه .يدانلل
رايتخا فرصش ،ديدجلا بردملا ،دادزولب

نيب اريخم نوكيصس ثيح ،ينفلا همقاط
بلج وأا ،ي˘لا˘ح˘لا م˘قا˘ط˘لا˘ب ظا˘ف˘ت˘حلا

.هعم لمعيصس يذلا ينفلا همقاط
ب.م.يرصسيإا

 ةيروهمجلا سسأاك نم61 ـلا رودلا جئاتن
فيطصس قافو5‐1 ديعلا موغلصش لمأا

ةيوازلا بابصش0‐2 ةداعصسوب لمأا

ةنتاب ةيدولوم1‐2 ةملاق يجرت

دادزولب بابصش1‐0 ةيدملا يبملوأا

بورخلا ةيعمج0‐1 جربلا يلهأا

دادزولب بابصش
Êارمعـل افلخ دقعلا ىلع عيقوتلل مويلا رظتنم توب



ةــــنصصرق

رطق موجن يرود فاده يميهارب
يم©Jار+ ن©6ÑاM ىï-را
ي˘˘˘˘˘لود˘˘˘˘˘˘لا ب>Ó˘˘˘˘˘˘لا
يداI مĬqو ير̆(ازq̆˘لا
ى˘ل)ا ،ير˘ï˘Ü˘لا نا˘˘Mر˘˘لا

8Ñ˘ةراد J˘ادD̆يرود ي
Iqمو EÜر +åدHنود ا
.Ó.©ا لو&ا ة&HÄا ،س&Hما
I8 م&ا يداÑÓر©ل ،لDع
01ـلا îد§õ̆˘ل هد˘©8Ñ̆ر
H°8اÑíة Hز عH©õه Dي
داد˘˘˘è˘˘˘+ بk̆˘˘w˘˘̆°˘˘˘م˘˘˘لا
ن&ا ل©مq̆˘لاو ،vا˘I˘qو̆+
م/ا§م+ سÄ©ل يم©Jار+

8ÑرMu +ل Mõåب <õى
.vا°qلا

ةيليبششاو يتلتلا نيب يناميلشس
يداI ا©Iا6Ñgا ي(ا°. ل1د
هر©Iâو دMردH و˘õ̆©˘kò˘-ا
يوé Eار8Ñ يD ة©7Ñg©õا

H˘˘لا ل˘˘/&ا ن˘˘k̆˘å̆˘اE˘د H˘ع
ب>ل يIا˘م˘©6Ñ˘õ̆ م6Ñ˘Ó)ا
ي˘˘°˘˘:و˘˘لا بk̆˘w˘̆°˘˘˘م˘˘˘لا

وF̆اĬوH̆ يدا˘I م˘/ا̆§˘Hو
ر+و6Ñ نòم-و ،يIÄÑرíلا
6Ñ˘õ˘©˘م H̆ن D˘س9ر IíÄÑه
+̆˘˘ï˘˘˘ةو D̆˘˘لا ي˘˘ğ˘Ü˘˘ة˘˘لو
رداE هI&ا gl.&او ة©IÄÑرíلا

<õلا ىåÜءا +åدHا Eمد
ة˘˘õ˘˘0ر˘˘H ي˘D̆ ا˘˘Mو˘Ĕ ءاد&ا
نH اد0او gu©ل باJ}لا
بõåل ن˘©7Ñ̆t̆ر˘م˘لا ن˘©̆+
D˘˘˘لا^ ي˘˘˘õ˘˘˘©̆˘˘è˘˘1 [ا˘˘Óل
.يراqلا و-اFر©ملا

..يوانكل
«يمهارد ينوطعأا»

ل˘˘©˘˘I ى˘˘õ˘˘˘> يوا˘˘˘°˘˘˘òل برد˘˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘8Ñ&ا
HÄÑktïه-ا Egو- لE©و ع.©ïة DÄÑx لاkåاEد
يD ةرÄÑò+ ةراد)ا ع9Ñو ي}لا رH&لا وJو
˘ماد˘6Ñ˘k˘ïا ع˘©˘ÄÑ˘k˘Ü- ن˘ل ا˘§˘I&ا ا˘م˘+ ة˘:رو
Hو دو/و+ ل)ا ر1%ا برد.©ïة DÄÑx لاåïد
ة˘Mو˘kÄÑ˘˘ل ى˘˘ÄÑ˘˘å- ا˘˘§˘˘å˘˘õ˘˘/ ي}˘˘لا ر˘˘H&لا

HÅÑòõkدو هMم+ ا°tءز/ ه Hع -õï©ءز/ ه
داt-لا ن&ا رM{F د©>اوملا مداE يD ر1%ا
Mgtا ن> ث(HòاI©لا ةkåاEد Hزو+ عMوا يد
بر˘k˘ï˘لا ن˘> ثM˘g˘t برد˘م˘لاو زا˘ò>و˘˘+

ةرو8Ñ يD ير(ازqلا óرÅÑلا óرD د0&ل
.بورwلا ة©åم/

اددجم دوعي ةرارغوب

6Ñ˘©ò˘ا˘©˘ل برد˘م˘لا نوH̆©˘ةرار˘=و˘+ ن <õى
Hد>و Hع Hkا+åل ةïءا HدM°kم/ هå©ن©> ة
Hõ©õا ةHلا ماò°يرا -tÄÑgل اIÉÑامHه +åد
ىõ> قí-ا هIاو ة8Ñا1 قMرõíل ةر7ÑاHg كل3
Fل Fg©8و ةرÑè©ةر Hع HÄÑيدا°لا يلو'و
J˘˘˘{و اE˘˘˘لا لوا˘˘˘0 دò̆˘˘و-Åس H̆˘˘°˘˘u +˘˘åÉس
سHÄا ر˘©˘8Ñ̆è ن˘+ برد˘م˘õ˘ل تا˘§˘©˘˘/و˘˘k˘˘لا
-tÄÑgل اõïملا ةم°kâلاو مو©لا ةرkي Mgtث
D©§لا اqلا ن> ع©مk7&اÑ©لا ةرk6 يÑkqåل
ةHtÜ دå+ا ىلا سDÄا°kلا ىõ> لمMå قMرíلا
6Ñءاو Dلا يgÜو ةلوF{لا اòس6&ا.

 ةعلطلا يف ةغيمد
حماشس سشهار ام

7Ñ̆رé D̆رM̆ق H˘دو˘لوM̆ة EÄÑ˘°̆Ü̆©°ة Dر- ي+ÇÑه
دg> سÄ©(رلا ع9Ñو ث©0 سIÄوk+ ير©ktÉÑلا
ماE ن˘©0̆ ةرو˘ÇÑلا ي˘D ه˘©ğ˘>ل ةH̆©̆è̆د ق˘t˘لا
+gرHqر- ة+Çس Dلا يtامHلا تاkوIÄÑ©ث©0 ة
Mï©لا مíرMق +í°دó لاÄÑí©ر J{و اMا&Hرلا ل)©Äس
Dي Iq8ا1 ه0اÑة H6ا عÑkïلا بردملا مادïدMر
+õåرMgلا يÄÑå©ي}لاو د Mgtث H1 نÓهل <õى

9Ñلا نامÇÑåدو Dرلا يMةدا M{Fلا نا رÓ<ب
D0ارk©ة DÄÑx -åاEهد Hوملا عö Hلا ل/ا نåةدو
.ةÅÑõ°1 داt-ا ق+اÄÑلا هMïرD ىلا

سسفنلا ينمي ينامحر
ةدايز يف

ي°©˘ïÄÑ̆°˘Ü˘لا ي9Ñ̆اM̆ر˘لا يدا˘°˘لا ةراد)ا لاز˘- ل
-°kâلا در رtام0ر س6راIي <õلا س9ر> ىÄÑي
ة©˘لا˘H ة˘م˘©Ĕ هH̆°˘t̆k̆ ا̆§Ĭاو ة˘8Ñا˘1 ي˘6Ñ س6ا

Håkgو ةر-°kâلا هدر ر(Mqي+ا Hو- ل/ا نE©ع
<˘˘ï̆˘ا دIÉÑ̆˘ا˘˘مH˘6ر˘لا هÑ̆لا ى˘لا ي˘م˘í̆رM̆ق J˘{ا
ةم©ïلا+ بMåq مل س6راtلاD اIرداHÇÑ ب0ÄÑو
ناF ي}لا وJو ل F©ì هل ةراد)لا ا§H°tk يkلا
M°ا لاFرث H°ه D9املا ةراد)لا د§> يÑ©ث©0 ة
ةداMز ب6Ñ̆©˘Üõ ر˘©1̆لاD̆ تار7Ñ̆'و˘م˘لا ب0ÄÑو
:í©íة Hاد0ا ل/ا نp لا-íاó ي(ا§°لا.

qarsana@essalamonline.com
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ةيناث06 يبرادلا ليجأات
ل©/&ا- ،لو+رí©ل يداI نõ>&ا
مو©لا ى+رادلا ةاراIÜÓó Hgا
بõ˘˘å˘˘م˘˘+ ،نو˘̆-ر˘˘M̆˘˘í̆)ا ما˘˘˘H&ا
تاDÄÑا°H نم˘9Ñ ،[د˘Ĭí̆©˘õ&ا^
ة˘لو˘Ü˘̆+ ي˘˘D ع˘̆+ار˘˘لا رود˘˘لا

F˘˘لا س6&ا-˘t˘لا دا(I˘q˘õ̆©˘يز،
ءز˘F˘q ،ةد˘0او ةE˘©˘ï̆د ةد˘م˘ل
H̆˘ن H˘˘g˘˘ز ةرداM̆˘ي̆>و˘˘لا ةدا
ام0ÄÑg ،ة©˘íÄÑ̆°˘لا ة˘ÇÑ̆tلا̆+
3F˘لا ترÇÑ˘í˘t˘6ر˘لا ةÑ̆ة©˘م
،[ر˘M̆kو˘-^ عĔو˘م˘̆+ يدا˘˘°˘õ̆˘˘ل
H9وÑtاN د§لا ن&اî H°§ا Jو
-̆˘˘wÇÑ˘˘˘©Çد سE˘˘˘©˘˘ï˘˘ل ةò˘˘ل
7ÑwÇس M§kم D©§ا +ÇÑtkه
.ة©íÄÑ°لا نMر1%لا ة8Ñtو

15

انحÓشس زيكرتلا
7Ñ˘˘˘دد H˘˘˘t̆˘د˘˘م H˘˘©˘˘w̆˘زاI˘˘ي
ق˘˘Mر˘˘í˘˘ل ي˘˘لا˘˘t˘˘لا برد˘˘م˘˘لا

H˘˘˘دو˘˘˘لوM̆˘لا ة˘˘q˘˘ر˘˘(از <̆˘õ̆˘ى
9Ñ˘ر˘- ةرورF˘©˘ل ز<˘g˘©˘ه D˘ي
قMرíلا ا§9Ñا1 يkلا ةاراgملا
6Ñ˘˘˘§˘˘˘ا ةر&HÄا ،س&H̆˘˘ءا˘˘/ر˘˘لا ما
ةارا˘H˘g را˘:)ا ي˘D ي̆+ر˘˘è˘˘م˘˘لا
ي(ا§I ع+ر رودلا نH باJ}لا

H˘˘ن HÄÑ˘˘ا+˘˘ï˘˘ة F˘م˘لا س6&ا˘õك
H˘˘t˘˘لا د˘˘مÄÑ˘˘ل ،س6دا˘˘Ó&ĬدM˘ة
بõ˘˘:و ،لا˘˘Ü˘̆+&لا ة˘˘©˘˘+ر˘˘å˘˘لا

H©wزاIي Hل ن<g©لا هkرF©ز
:˘˘©˘˘õ˘لا راو˘:&ا ة˘õ˘ï˘ل ءا˘õ˘í˘زو
يD̆ مد˘E ع˘9Ñوو ةارا˘g˘˘م˘˘لا˘˘+
.مداïلا رودلا
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ةÓشصلا تيقاوم

ينارمع مشضل وروأا نويلم5ـب دلفيشش نم اشضرع سضفرت جولك ةرادإا ^
«1غيللا» ىلإا ةدوعلل نيحششرملا زربأا ةمئاق نمشض مÓغ ^

يشضاملب حششري اموبم
لشضفأا ةزئاجب جيوتتلل

ةراقلا» يف بردم
9102 ةنشسل «ءارمشسلا

 ةلصشنخ دا–أ ‐ ةمصصاعلأ دا–أ
 دأدزولب بابصش

ةرواصسلأ ةبيبصش ‐ ةنيطنصسق بابصش يأد Úصسح رصصن ‐ ءاعبرأ’أ لمأأ لئابقلأ ةبيبصش ‐ ةليلم Úع ةيعمج

 ةركصسب دا–أ ‐ ىصسرŸأ بابصش م‚

Úقيرفلا حومط سسأاكلا
Òهام÷ا عاتمإل Òبك بقÎلاو

عيقوتلل مويلا رظتنم توب
Êارمع ـل افلخ دقعلا ىلع

«ةروصضÿأ» بيردتل حصشرم امود

‘ «بون÷ا روشسن»و «يشس.سسأا.يشسلا»
يئاهنلا نمث ةÒششأات لجأا نم يوق ءاقل

ةمهم ‘ «يرانكلا»و «ماشصل»
تاحومطلا ىلع ظاف◊ا

ديكأاتلا ءاقل ‘ «ةراطشسوشس»
ناهرلا بشسك نع نوثحبي ةلششانÿاو

نابششو خيراتلا لوخدل ىشسرŸا
راوششŸا ةلشصاوŸ نابيزلا

ةيبهذلأ ةركلاب زوفلأ قحتصسي ينام نأأ دكأأ
 زرحم باصسح ىلع
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 ةرهاقلأ ىلإأ مويلأ ريطيصسو «فاكلأ» ةوعد ىقلت ةيرئأزجلأ ةركلأ ةروطصسأأ

  رعاششŸاب ةمعفم رشصم ¤إا يتدوعو لابلا حاترم انأا :يمولب
«ةيبهذلا ةركلاب زرحم جيوتت عقوتأا»

«ءارمشسلا ةراقلا» موجن عم ةيشضارعتشسا ةارابم يف كراششي قباشسلا رئازجلا مجن


