
40 صص

رايلم6.27 لباقم ايلاحر’ود رايلم26 غلب
8102 ةياهن رايلم88.97و9102 ةياهن

نيتلبنق ريمدتو فصشك
ةزابيتب عنصصلا يتيديلقت

ضسابعلب يديصسو
50 صص
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ىلإأ دودحلأ ىلع نيطبأرملأ صشيجلأ دأرفأأ اعد
اندÓب نمأأ ديدهتل ةلواحم يأأ دصصل ةظقيلأ نم ديزم

صصقنو ةيطأرقوريبلأ ليقأرعلأ ببصسب
اهل دأريتصس’أ ةصسفانمو ليومتلأ

ةديدج ةباصصإأ ةلاح فلأأ05 ليجصست
ىصضرملأ ةلاح دقع ةيودأ’أ صصقنو

فلأا02 لتق ناطرصسلا
40 صص9102 يف يرئازج

«صسيأرلأ» قدنفب اموي41 ةدمل يحصصلأ رجحلأ تحت ةرئاطلأ مقاط و صشÓع صشوخب ةقفر نوقبي

اهل داصسف ةيصضق يف نيمهتم ابختنم71 لجأأ نمناصسملتو ترايت نم لكب ديصص قدانب4و رايط نودب تأرئاط3 طبصض
ةقطنملأ يف طصشنت ةلمرمب ةقÓع نم ديزأا زجح

فيكلا نم ريطانق8
ةماعنلاب جلاعملا

ةيرصشملأ و قزروب يتيدلبب نيتقرفتم نيتيلمع يف

50 صص

،را˘˘˘م˘˘˘ع ن˘˘˘ب ىف˘˘˘˘ط˘˘˘˘صصم صسمأأ ف˘˘˘˘صشك
ىوتصسم ىلع ةيذحأ’أ ةنجل صسيئر
را˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘لأ

ن˘م ر˘ث˘كأأ ءا˘صصحإأ ن˘ع ،ن˘ي˘˘ي˘˘فر˘˘ح˘˘لأو
ىلع ةيذحأ’أ ةعانصصل ةصشرو0053
اهنم ةئاملا˘ب08 ،ينطولأ ىو˘ت˘صسم˘لأ

ل˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘قأر˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لأ بب˘˘˘˘˘˘صسب ة˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘م
ل˘يو˘م˘ت˘˘لأ صصق˘˘نو ة˘˘ي˘˘طأر˘˘قور˘˘ي˘˘ب˘˘لأ

ىلإأ ىدأأ ا˘˘˘م دأر˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘صس’أ ة˘˘˘صسفا˘˘˘ن˘˘˘˘مو
 .صسÓفإ’أ

يطايتحا عجارت
نم رئازجلا

ةبعصصلا ةلمعلا
30 صص

لدعلأ ةرأزو ةبصساحم مدعب تددن
اهيف نيمهاصسملأو نيببصستملل

ةيمصسر ىوكصش عدوت ةاصضقلا ةباقن
دصض ةيروهمجلا ةباين مامأا

«نارهو ةثداح» يف نيطروتملا

ضسلجملا نم نيبختنم5 عاديإا
يف رصضخل يديصسب يدلبلا

تقؤوملا ضسبحلا مناغتصسم
50 صص

هوبصشŸا قافنإلاو داصسفلا دصض برح حتف و ةصسايصسلا نع ةصسردŸا داعبإاب رمأاي نوبت ضسيئرلا
نطولا ضضرأا ىلإا نيصصلا يف اناياعر ةدوع

رئازجلا يف «انوروك» ضسوريفل دوجو لو

30 صصيرا÷أ يرفيف فصصتنم ة’ولأو ةموك◊أ Úب عامتجأ نع نلعأأ

رارقتصسإاÓلا ةلاح» :ةحيرقنصش ءاوللا
رطخ يأا لكصشت نل رئازجلا طيحمب

«ينطولا انبارت ىلع

30 صص

ةئاملاب08
ةعانصص تاصشرو نم

تصسلفأا ةيذحألا

40 صص

30-40 صص
دÓبلا ذفانم لك ‘  ةيئاقولا تاءارجإلا زيزعت^

نيصصلا ىلإا اهتÓحر عيمج قلعت «يريجلآا ريإا»^



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا

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

APDK lruE :قرصشلا عيزوتلا
moc.enilnomalasse@bup:راهصشإ’ا

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

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

   (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 ’
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
تاراطإا رذحتلف

! ..ةفاقثلا عاطق

،ةفا˘ق˘ث˘لا ةر˘يزؤ ،ةدؤد ن˘ب ة˘كي˘ل˘م تعد
نم ا˘م ل˘ك بن˘ج˘ت ى˘لإا ،عا˘ط˘ق˘لا تارا˘طإا
لÓخ نم مهفقاوم يف ككششي نأا هنأاشش
ءارآلاؤ قيلاعتلاؤ ةيمÓعإلا تاحيرشصتلا
تابشسانملا فلتخم يف اهنع نؤربعي يتلا

ءا˘˘˘˘شضف˘˘˘˘لاؤ مÓ˘˘˘˘˘عإلا ل˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘شسؤ ي˘˘˘˘˘فؤ
نأا ةشصاخ ةميلعت يف تزربأاؤ ،يشضارتفلا

ة˘لؤد˘لا ي˘ف ة˘ي˘ما˘شسلا ما˘ه˘م˘˘لا ة˘˘شسرا˘˘م˘˘م
تا˘ب˘جاو˘لا˘ب ل˘ما˘كلا ماز˘˘ت˘˘للا ي˘˘شضت˘˘ق˘˘ي
.ظفحتلا بجاؤ اهتمدقم يفؤ ةينوناقلا

لمعلا رصشابي باربر

ن˘ج˘شس ه˘تردا˘غ˘م د˘ع˘ب ط˘ق˘ف ة˘ل˘ي˘ل˘ق ما˘يأا
يف ر˘ه˘ششأا8 ه˘ي˘ف ى˘شضق يذ˘˘لا سشار˘˘ح˘˘لا
دعشسي لامعألا لجر عرشش ،تقؤوملا سسبحلا

،لمعلا يف ،«لاتيفيشس» عمجم كلام ،باربر
نم ة˘ي˘ل˘خاد ة˘عو˘م˘ج˘م ل˘ي˘ع˘ف˘ت دا˘عأا ثي˘ح
ح˘ن˘م ةر˘ت˘ف ءا˘ن˘ثأا ا˘هأا˘ششنأا د˘ق نا˘ك ءار˘ب˘خ˘˘لا
نم تاراي˘شسلا بي˘كر˘ت ة˘عا˘ن˘شص سصي˘خار˘ت
دب˘ع ،ق˘ب˘شسألا لؤألا ر˘يزو˘لا ة˘مو˘كح ل˘ب˘ق
ةلماشش ةشسارد ءارجإاب اهفلكؤ ،لÓشس كلاملا

ر˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘ف «ياد˘˘نو˘˘ي˘˘ه» ة˘˘مÓ˘˘ع لو˘˘ح
يف ةمÓعلا هذه بيكرت عنشصم ةيعشضؤؤ
.؟.. ىرت اي يوني اذامف .. ترايت

رئاز÷ا ركصشت ايناتيروم

ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘جرا˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘لا نؤؤو˘˘˘˘˘ششلا ةرازؤ تبر˘˘˘˘˘عأا
اهلفكت رثإا ،رئازجلل اهنانتما نع ،ةيناتيروملا
ميلقإا يف نيميقملا نييناتيروملا ةبلطلا ءÓجإاب

ىلع ًءانب ،ةيبعششلا نيشصلا ةيروهمجب يبوخ
ديج˘م˘لا د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ن˘م ر˘ماؤأا
،نييبيلؤ ،نييشسنوت ةبلط ءÓجإاب يشضقت ،نوبت
ةيرئازجلا ةرئاطلا سسف˘ن ى˘ل˘ع ،ن˘ي˘ي˘نا˘ت˘يرو˘مؤ
ىلإا نيشصلا نم نييرئازجلا ةبلطلا لقتشس يتلا
سسؤريفل م˘ه˘شضر˘ع˘ت ن˘م ا˘فو˘خ ،ن˘طو˘لا سضرأا
.«انؤروك»

قيزر ريزولا نم
ÚيمÓعإلا ¤إا

ر˘يزو˘لا ناو˘يد نأا˘ب ،ةرا˘ج˘˘ت˘˘لا ةرازؤ تد˘˘كأا
نايب يأل ديحولا ردشصملا وه ،قيزر لامك
ل˘ئا˘شسؤ ا˘ه˘ي˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ت ة˘مو˘ل˘ع˘م ؤأا ي˘م˘˘شسر
يف تحشضؤأاؤ ،عاطقلاب قلعتي اميف ،مÓعإلا
ةمولعم يأا ّنأا ،«مÓشسلا» هيلع تعلطإا اهل نايب
ةلطاب دعت ريزولا ناويد جراخ اهردشصم نوكي
ل˘ئا˘شسؤ ة˘ي˘عاد ،«ة˘ح˘شصلا ن˘م ا˘ه˘ل سسا˘شسأا لؤ
ايدافت ةمولع˘م˘لا رد˘شصم ن˘م د˘كأا˘ت˘ل˘ل مÓ˘عإلا
ةفشصلا لاحتنا يف عوقولاؤ ةطولغم اهلقنل
نأاب ،هتاذ ردشصملا زربأاؤ ،نوناقلا همرجي يذلا
ةعاشسلا رادم ىلع احوتفم ىقبي ،ريزولا ناويد
.لشصاوت يأل عوبشسألا مايأا ةليطؤ

qarsana@essalamonline.com
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Ÿ؟.. ترخأات اذا
اجمربم ناك امدعب

سسمأا حابشص اهلوشصؤ
ـلا ةعاشسلا دؤدح يف
ةر˘˘ئا˘˘ط تل˘˘˘ح ،03:7
،«ير˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج˘˘˘˘لآا ر˘˘˘˘˘يإا»
نا˘هؤؤ ن˘م ة˘مدا˘˘ق˘˘لا
اهنتم ىلعؤ ةينيشصلا
،نييرئاز˘ج˘لا ة˘ب˘ل˘ط˘لا

،سسنوت نم مهئارظنؤ
ا˘˘˘يا˘˘˘عرؤ ا˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘˘لؤ
راطمب ،ني˘ي˘نا˘ت˘يرو˘م
لاؤز نيدموب يراوه
ى˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘ت با˘˘˘˘ب˘˘˘˘شسأل
،«ءÓجإا ةمهم» راطإا يف تءاج يتلا ةلحرلا هذه نأا املع ،؟.. ىرت اي ثدح اذامف .. ةلوهجم
.ةيهانتم ةقدبؤ اهليشصافت لك ىلع اندÓب يف تاطلشسلا تشصرح

! .. تامÓصس

لجر) نيتينيشص نيتيعر لقن ربخ راششتنإا ةيفلخ ىلع نونطاوملا اهششاع رعذلا نم ةليل دعب
امهتباشصإا هابتششإل ،ةمشصاعلاب راطقلا ىفششتشسم ىلإا ةدلارز ىفششتشسم تلاجعتشسا نم (ةأارماؤ
،عيمجلا ةيحشصلا ةشسشسؤوملا تاذب امهل تيرجأا يتلا ليلاحتلا تنأامط ،«انؤروك» سسؤريفب

.لتاقلا سسؤريفلا اذه نم مهولخ تدكأا اهنوك

! .. «ضشاهيرفت ام»و ةيرحصسلا اصصعلا
ةلمحلا تاراطإاؤ ريدم ىقلتي

،ةيروهمجلا سسي˘ئر˘ل ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نلا
ا˘مإا ا˘ي˘مو˘ي ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘˘ع
،ءاط˘شسؤ ر˘ب˘ع ؤأا ر˘ششا˘ب˘م ل˘كششب
تايشصخششل ةيتاذلا ريشسلا تائم
رخآاب ؤأا لكششب تكراشش تاراطإاؤ
ةيباختنلا ة˘ل˘م˘ح˘لا ط˘ي˘ششن˘ت ي˘ف
تا˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘ب ة˘˘قو˘˘فر˘˘م ،سسي˘˘ئر˘˘ل˘˘ل
ةفيظؤ مÓتشسإا ؤأا ،ةيقرت ،فيظوت
كلمي لهف .. ةلؤدلا يف ةيماشس
ة˘ي˘ب˘ل˘ت˘ل ة˘ير˘ح˘شس ا˘شصع سسي˘ئر˘˘لا

.؟.. ءلؤوه لك تابلط

؟ .. اذه كل نيأا نم
ىد˘حإا˘ب يدا˘ع ف˘ظو˘م لّو˘˘ح˘˘ت

نيماع دعب ،ةيمومعلا تاكرششلا
سسل˘ج˘م˘لا ى˘لإا ه˘لو˘خد ن˘م ط˘ق˘˘ف
ىد˘˘˘حإل يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع˘˘˘˘ششلا
قر˘ششب ة˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا
،ءا˘ي˘ن˘غألا ى˘ن˘غأا ى˘لإا ،ة˘م˘شصا˘ع˘˘لا
نا˘كشس ن˘˘ي˘˘ب لؤؤا˘˘شست˘˘لا حر˘˘ط˘˘ي˘˘ل
اننقم لامهإا سشيعت يتلا ةيدلبلا

ةدايز هتيششاحؤ «ريملا» فرط نم
ى˘لإا تدأا ةر˘ي˘ب˘ك تا˘فÓ˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع
نيأا ن˘م ،سسل˘ج˘م˘ل˘ل ي˘ل˘ك داد˘شسنا
.؟ اذه لكب لجرلا اذهل



ريزؤ همدق سضرع بقعؤ
عقاؤ لوح ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا
ءارزو˘˘˘لا سسل‹ ‘ هعاط˘ق
ةيروهمجلا سسيئر دّدششسسمأا

ةشسردملا داعبإا ةرؤرشض ىلع
ع˘ن˘م ى˘ل˘عؤ ،ة˘شسا˘˘ي˘˘شسلا ن˘˘ع
ةيجوغاديبلا ريغ تاعامتجلا
ى˘ق˘ب˘ت ى˘ّت˘ح ،سسراد˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
ميلعتلاؤ ة˘ي˘بر˘ت˘ل˘ل ة˘شسرد˘م˘لا
ا˘ن˘ت˘شسرد˘م نأا اد˘كؤو˘˘م ط˘˘ق˘˘ف
بجي لب ،براجت لقح تشسيل
اهتيشصخششب ةشسردم نوكت نأا
ي˘ن˘ب˘ن ل ى˘ت˘˘ح ،ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ة˘ل˘شصلا عو˘ط˘ق˘م ا˘ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م
سسي˘ئر˘لا  ر˘مأا ا˘م˘˘ك هرؤذ˘˘ج˘˘ب
جماربلاؤ جهانملا رييغت مدعب
ة˘˘ن˘˘˘شسلا لÓ˘˘˘خ ة˘˘˘ي˘˘˘شسارد˘˘˘لا
يف للخ يأل ايدافت ،ةيراجلا
،ةيجوغاديب˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ر˘ي˘شس
نم اءدب ةنمقرلا ىلع ددششؤ
ع˘˘م ا˘˘ي˘˘ششا˘˘˘م˘˘˘ت ي˘˘˘ئاد˘˘˘ت˘˘˘بلا

ةرؤرشضؤ ،رشصعلا تابل˘ط˘ت˘م
نمؤ نيقلتلا قرطب مامتهلا
ج˘˘مار˘˘ب˘˘˘لا ف˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘ت ل˘˘˘جأا
،ةظفحم˘لا ل˘ق˘ثؤ ،ة˘ي˘شسارد˘لا

داد˘˘˘عإلا˘˘˘ب سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا  بل˘˘˘˘ط
ة˘شسرد˘م ؤأا م˘˘شسق˘˘ل يرو˘˘ف˘˘لا
تاؤدألا لامعتشسل ةيجذومن
ةيجولو˘ن˘كت˘لا ة˘ي˘جو˘غاد˘ي˘ب˘لا

يلعفلا ري˘ي˘غ˘ت˘لا ى˘ل˘ع دد˘ششؤ
سسي˘ئر˘لا ر˘مأاؤ ق˘˘م˘˘ع˘˘لا ي˘˘فؤ
يف ةنخاشسلا تابجولا ريفوتب
ة˘˘˘ي˘˘˘شسرد˘˘˘م˘˘˘لا م˘˘˘عا˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لا

ق˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘شصو˘˘شصخؤ
لشصف ي˘ف ا˘م˘ي˘شس ل ة˘ي˘ف˘ير˘لا
ل˘˘م˘˘ح˘˘ت˘˘ت فو˘˘شسؤ ،ءا˘˘ت˘˘˘ششلا
سسراد˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘شست ة˘˘لؤد˘˘لا
تا˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘بلا
دامتعا ىلإا اعد امك ةريقفلا
كير˘˘˘˘˘˘ششلا ع˘˘˘˘˘˘م راو˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘لا
.يعامتجلا

ن˘˘يو˘˘˘كت˘˘˘لا عا˘˘˘ط˘˘˘ق ي˘˘˘فؤ
سسي˘˘˘ئر ح˘˘˘شضؤأا ي˘˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا
تعطق رئازجلا نأا ةيروهمجلا
نم عفرلا يف ةقÓمع اطاوششأا
ن˘˘˘يو˘˘˘˘كت˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘شصشصخ˘˘˘˘ت
ةرؤرشض ىلع احلم ،ي˘ن˘ه˘م˘لا
ن˘م˘˘شض ةد˘˘يد˘˘ج داو˘˘م لا˘˘خدإا

عم ىششامتتؤ ةيمنتلا ةنرشصع
،ينطولا داشصتقلا تاجايتحا

ي˘عا˘ن˘ط˘شصلا ءا˘˘كذ˘˘لا ل˘˘ث˘˘م
بل˘طؤ ة˘ي˘شسم˘ششلا ة˘قا˘˘ط˘˘لاؤ
ايرولاكبلل ةشساردلا نم اديزم
ةفاشضإا نوكت ىت˘ح ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا
مث ،نيوكتلا ةموظنمل ةيعون
ءا˘ششنإا˘ب تا˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت ى˘˘ط˘˘عأا
يف غارفلا دشسل ةينف ايرولاكب
،ةماع يفاقثلا جاتنإلا لاجم
ةيفارغوتامنيشسلا ة˘عا˘ن˘شصلاؤ
تادئاع نم اهيف امل ةشصاخ
باوبألا دشسؤ داشصتقلا ىلع
 .يفاقثلا ؤزغلا هجؤ يف

فل˘م لو˘ح ه˘ل˘خد˘ت لÓ˘خؤ
ةر˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘شصلا تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا

سسيئر دكأا ةفرعملا داشصتقاؤ
ةرازؤ نأا˘˘˘ب ة˘˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
ةر˘˘طا˘˘ق ي˘˘ه تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
ىلإا ايعاد ،ديدجلا داشصتقلا
سضرعم مي˘ظ˘ن˘ت ي˘ف عار˘شسإلا

ةئششانلا تاشسشسؤوم˘لا˘ب سصا˘خ
،ة˘ط˘شسو˘ت˘م˘˘لاؤ ةر˘˘ي˘˘غ˘˘شصلاؤ
جا˘ت˘ح˘ي با˘ب˘ششلا نأا ح˘شضؤأاؤ
رمأا ثيح ةشسوملم ءايششأا ىلإا
،قؤد˘ن˘˘شص ءا˘˘ششنإا˘˘ب سسي˘˘ئر˘˘لا

ع˘يرا˘˘ششم د˘˘ي˘˘شسج˘˘ت˘˘ب سصا˘˘خ
ه˘جؤ ا˘م˘ك با˘ب˘˘ششلا ح˘˘لا˘˘شصل
ر˘يزؤ ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر
ءاق˘بإلا˘ب ة˘شضا˘ير˘لاؤ با˘ب˘ششلا

ةحو˘ت˘ف˘م با˘ب˘ششلا رؤد ى˘ل˘ع
د˘˘ع˘˘ب ا˘˘ه˘˘باو˘˘بأا ق˘˘ل˘˘غ مد˘˘˘عؤ
ل˘ك ا˘ي˘عاد يرادإلا تي˘قو˘ت˘˘لا
رؤد بع˘˘˘˘ل ى˘˘˘˘لإا تارازو˘˘˘˘˘لا
ة˘ئ˘ي˘ه را˘طإا ي˘ف تا˘ن˘شضا˘ح˘لا
ةدع نيب سسشسؤوت ةيجوغاديب
ريزولا فارششإا تحت تارازؤ
ىلإا لوشصولا لجأا نم ،لؤألا
تاعاطقلا ن˘ي˘ب ر˘ب˘كأا ل˘ما˘كت
ةر˘ي˘غ˘شصلا تا˘شسشسؤو˘م˘˘لا ع˘˘م
.ةئششانلاؤ

ر˘˘˘˘˘˘يزؤ سضر˘˘˘˘˘˘ع بق˘˘˘˘˘˘عؤ
ةيلحملا تاعامجلاؤ ةيلخادلا

،نيشضرع ،ةينارمعلا ةئيهتلاؤ
يو˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘ت ج˘˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب لو˘˘˘˘ح
تاعاطقلا ددعتم يلاجعتشسا
ةيششيعملا فؤرظلا نيشسحتل
نمأا لوح يناثلاؤ ،نينطاوملل
سسي˘˘˘˘ئر ر˘˘˘˘مأا تا˘˘˘˘قر˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘لا
جماربلا ليوحتب ةيروه˘م˘ج˘لا
زجنُت مل يتلا ةيمنتلل ةيدلبلا
ناكشس تاجايتحا حلاشصل ُدعب
نÓعإاؤ ،ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘لا
قافنإلاؤ ريذبتلا ىلع برحلا
ةبراحمب ر˘مأا ا˘م˘ك ،هو˘ب˘ششم˘لا
ىرغ˘شصلاؤ ىر˘ب˘كلا ةو˘ششر˘لا
ل˘˘˘ئا˘˘˘شسو˘˘˘لا ل˘˘˘كبؤ ،ةو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ب
ةموكحلا رمأا امك ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م˘ل ل˘ح دا˘ج˘يإا˘˘ب
ا˘ه˘ل ر˘فو˘ت ى˘ّت˘ح ة˘˘لؤز˘˘ع˘˘م˘˘لا
ءام نم ةيرؤرشضلا تامدخلا
،قر˘˘طؤ ءا˘˘بر˘˘ه˘˘˘كؤ بؤر˘˘˘شش
ى˘˘ل˘˘ع ةلو˘˘لا سسي˘˘ئر˘˘لا ثحؤ

ل˘ما˘شش ح˘˘شسم ءار˘˘جإا بو˘˘جؤ
سشيع˘ي ي˘ت˘لا ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م˘ل
نومؤرحملا نونطاوملا اهيف
دوجو˘ب ل˘ب˘ق˘ي ن˘ل ه˘نا اد˘كؤو˘م
ى˘لؤألا ة˘جرد˘لا ن˘م ن˘طاو˘˘م
،ةثلاث ؤأا ةيناث ةجرد نم رخآاؤ
ةيمنتلا رامث دتمت نأا بجي لب
ى˘لإاؤ تا˘ه˘ج˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ى˘˘لإا

.نينطاوملا عيمج
لكب ةرانإ’ا ريفوت

ةعيرسسلا قرطلا
دسض ةيسساق تابوقعو

يف يمارجإ’ا كولسسلا
ةقايسسلا

ن˘˘مأا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘فؤ
سسي˘˘˘˘ئر ر˘˘˘˘مأا ،تا˘˘˘˘قر˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘لا
د˘˘يد˘˘ششت˘˘ب ،ة˘˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
ة˘˘˘˘˘˘˘مرا˘˘˘˘˘˘˘شصلا تاءار˘˘˘˘˘˘˘˘جإلا
لد˘ع˘لا ةرازؤ ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب

ي˘ف ي˘مار˘جإلا كو˘ل˘شسلا د˘شض
ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ة˘شصا˘خؤ ة˘قا˘ي˘˘شسلا
ي˘عا˘م˘ج˘لا ل˘ق˘ن˘لا ل˘˘ئا˘˘شسو˘˘ل
لامعتشساب هجؤؤ ،يشسردملاؤ
ةبقارمل ة˘ير˘شصع˘لا ل˘ئا˘شسو˘لا
ىلع ثحؤ دعب نع ةعرشسلا
عدر˘لا ة˘ل˘حر˘م ى˘لإا لا˘ق˘ت˘˘نلا
ظافحلل تامارغلل فعاشضملا

.ةيرششبلا حاؤرألا ىلع
ةءاشضإا˘ب ،سسي˘ئر˘لا ر˘مأا ا˘م˘ك

د˘ق˘ف˘˘تؤ ،ة˘˘ع˘˘ير˘˘شسلا قر˘˘ط˘˘لا
ل˘˘˘كششب ،قر˘˘˘ط˘˘˘لا تارا˘˘˘˘ششإا

سسي˘ئر˘لا بلا˘ط ا˘م˘ك م˘ظ˘ت˘ن˘م
ةينو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإلا ذا˘خ˘تا˘ب
كو˘˘ل˘˘شس م˘˘ير˘˘ج˘˘ت˘˘ل ة˘˘مزÓ˘˘لا
ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا تÓ˘˘فا˘˘ح ي˘˘ق˘˘ئا˘˘˘شس
نيذلا يشسردملاؤ ي˘مو˘م˘ع˘لا
ببشسب اياحشض يف نوببشستي

لامهإلا نع مجان يرششب أاطخ
امك ،لؤؤو˘شسمÓ˘لا رو˘ه˘ت˘لا ؤأا
تاءار˘˘جإلا ل˘˘م˘˘ششت نأا بج˘˘ي
اوفظؤ نيذلا ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘شسم˘لا
ن˘م د˘كأا˘ت˘لا ل˘ب˘ق ن˘ي˘ق˘˘ئا˘˘شسلا

،ةيلقعلاؤ ةيشسفن˘لا م˘ه˘ت˘ح˘شص
بل˘طؤ ،ي˘ن˘ه˘م˘لا م˘هرا˘˘شسمؤ
نؤؤوششلا ةرازؤ نم ةبشسانملاب
ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘ششم˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘لا

ق˘˘˘ير˘˘˘ط ن˘˘˘ع سسي˘˘˘شسح˘˘˘ت˘˘˘˘لا
.ةمئألاؤ دجاشسملا

watan@essalamonline.com
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يرا÷ا يرفيف فسصتنم ة’ولاو ةموك◊ا Úب عامتجا نع نلعأا

وعديو ةصسايصسلا نع ةصسردŸا داعبإاب رمأاي نوبت ضسيئرلا
هوبصشŸا قافنإلاو داصسفلا دصض برح حتف ¤إا ةموك◊ا

دÓبلا ذفانم لك ‘ «انوروك» ضسوÒف نم ةيئاقولا تاءارجإلا زيزعت

ح.ميلسس

ذفانم لك ‘ «انوروك» سسوÒف نم ةيئاقولا تاءارجإ’ا زيزعتب ةموك◊ا ،نوبت ديÛا دبع،ةيروهم÷ا سسيئر سسمأا رمأا
ريذبتلا ىلع بر◊ا نÓعإا ¤إا ةموك◊ا اعد امك ،ةسسايسسلا نع ةسسردŸا داعبإا ةرورسض ىلع قايسسلا سسفن ‘ اددسشم ،دÓبلا

.يرا÷ا يرفيف رهسش فسصتنم ةي’ولاو ةموك◊ا Úب عامتجا ميظنت نع انلعم ،هوبسشŸا قافنإ’او داسسفلاو

ةرازو ةبسساحم مدعب تددن
نيببسستملل لدعلا

اهيف نيمهاسسملاو

عدوت ةاصضقلا ةباقن
مامأا ةيمصسر ىوكصش

ةيروهم÷ا ةباين
‘ ÚطروتŸا دصض
«نارهو ةثداح»

ةباقنلا سسمأا تعدوأا
ىوكسش ،ةاسضقلل ةينطولا
ىدل ةيروهمجلا ةباين مامأا

نم لك دسض ،نارهو ةمكحم
ىلع ءادتع’ا ذفنو رمأا

ـب فرعُي تاب اميف مهئÓمز
.«نارهو ةثداح»
يف اهتاذ ةباقنلا تحسضوأا

زوحت سسمأا اهل نايب
،هنم ةخسسن ىلع «مÓسسلا»
ةوطخلا هذهب تماق اهّنأا

يعرسشلا لثمملا اهنوك
،ةهج نم ةاسضقلل ديحولا

ـب هتفسصو ام ةهجاوملو
ةرازو يلوؤوسسم «ة’ابم’»
نم ةثداحلا هذهب لدعلا

اهّنأا ةزربم ،ىرخأا ةهج
ريبك مامتهاب عباتت
يف ىوكسشلا ريسس تاءارجإا
نم هذختتسس ام راظتنا

.اقح’ ريبادت
ةباقنلا تثدحت امدعبو
طخسس نع ،ةاسضقلل ةينطولا
اهئاول تحت نيوسضنملا

ةبسساحم مدعل مهبارغتسساو
مهاسسو ببسست نم ةبقاعمو
مغر ،«نارهو ةثداح» يف
يتلا ةريبكلا ةناهإ’ا
ةسسسسؤوملل اهوببسس
ةرازولا تعد ،ةيئاسضقلا
مازتل’ا ىلإا ،ةيسصولا

يف ةاسضقلا هاجتا اهتادهعتب
.لاجآ’ا برقأا

ر.نوراه

د˘ي˘˘ع˘˘شس ءاو˘˘ل˘˘لا سسمأا د˘˘كأا
نا˘كرأا سسي˘ئر ،ة˘˘ح˘˘ير˘˘ق˘˘ن˘˘شش
ي˘ب˘ع˘ششلا ي˘ن˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘لا
رارقتشساÓلا ةلاح نأا ،ةباينلاب
بيرقلا طيحم˘لا ز˘ي˘م˘ت ي˘ت˘لا

ن˘ل ،ر˘ئاز˘ج˘لا ن˘ع د˘˘ي˘˘ع˘˘ب˘˘لاؤ
بارتلا ىلع رطخ يأا لكششت
ةيحانلا دار˘فأا ا˘عدؤ ،ي˘ن˘طو˘لا
اميشسل ،ةشسداشسلا ةيركشسعلا
ق˘طا˘ن˘م˘لا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ط˘بار˘م˘لا
يف ام لك لذب ىلإا ،ةيدؤدحلا

لاششفإاؤ دشص لجأا نم مهعشسؤ
ددهت نأا اهنكمي ،ةلؤاحم يأا
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بار˘˘ت˘˘لا ة˘˘مÓ˘˘˘شس
. رئازجلا ةدايشسب سسمتؤ

سشيجلا ناكرأا سسيئر ددج
،ةباي˘ن˘لا˘ب ي˘ب˘ع˘ششلا ي˘ن˘طو˘لا

ءا˘˘ق˘˘ل˘˘ل سسمأا ه˘˘شسؤؤر˘˘ت لÓ˘˘خ
ةيحانلا ةدايق رقم˘ب ي˘ه˘ي˘جو˘ت
ة˘˘˘˘شسدا˘˘˘˘شسلا ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘كشسع˘˘˘˘˘لا
ةرايزب موقي نيأا ،تشسارنمتب

ىلع ديكأاتلا ،سشيتفتؤ لمع
،سشيجلل ايلعلا ةدايقلا سصرح
تاردق زيزعت ةلشصاوم ىلع
سشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل ة˘˘كر˘˘ع˘˘م˘˘لا ماو˘˘˘ق
ن˘ي˘مأا˘تؤ ،ي˘ب˘ع˘ششلا ي˘ن˘طو˘لا

،هتيزهاج نم عفرلا تابلطتم
ةيقرتؤ نيشسح˘ت ن˘م˘شضي ا˘م˘ب
،يلات˘ق˘لاؤ ي˘تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ءادألا
،هتانوكمؤ هتÓيكششت ةفاكل

،ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘ح˘ل˘شصم˘ل ة˘˘مد˘˘خ
ا˘˘ه˘˘ئا˘˘ن˘˘بأا ماد˘˘قأل ا˘˘ت˘˘ي˘˘ب˘˘ث˘˘تؤ
ىلع مزعلا نيدقاعلا ،ءايفؤألا

ا˘م˘ه˘م ،د˘يد˘ه˘ت يأا ة˘ه˘˘جاو˘˘م
،هرد˘شصم ؤأا ه˘ت˘ع˘ي˘ب˘ط تنا˘˘ك
ديدششلا انناميإا قلطنم» لاقؤ
˘˘ما˘˘ه˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ة˘˘ي˘˘شسا˘˘شسح˘˘ب
ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘ل˘ل ة˘ل˘كو˘م˘لا
ل˘˘ب ،ا˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘عؤؤ ،ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ششلا

ءافولا ةيمتح ىلع انشصرحؤ
،«ه˘˘جؤ ل˘˘م˘˘˘كأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘ه˘˘˘ب
قا˘˘ي˘˘شسلا اذ˘˘ه ي˘˘˘ف فا˘˘˘شضأاؤ
يف لك مويلا وعدي بجاولا»
دؤد˘˘˘˘حؤ ه˘˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع ع˘˘˘˘قو˘˘˘˘م

قا˘˘˘˘ط˘˘˘˘نؤ ه˘˘˘˘تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘˘شص
ةلشصاوملا ى˘لإا ،ه˘تا˘ي˘لؤؤو˘شسم
ة˘˘ي˘˘ج˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لاؤ ة˘˘˘م˘˘˘ئاد˘˘˘لا

ةدا˘ي˘ق ل˘ظ ي˘ف ،ة˘ي˘نÓ˘ق˘ع˘لاؤ
سسي˘˘ئر تا˘˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘تؤ م˘˘عدؤ
ىلعألا دئا˘ق˘لا ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ر˘يزؤ ة˘ح˘˘ل˘˘شسم˘˘لا تاو˘˘ق˘˘ل˘˘ل
دوه˘ج˘م˘ل˘ل ،ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘لا
يذ˘لا ل˘ما˘كت˘م˘˘لاؤ ل˘˘ما˘˘ششلا
ل˘ظ ي˘˘ف سشي˘˘ج˘˘لا ه˘˘ب مو˘˘ق˘˘ي
ا˘ق˘فؤ ،ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م˘˘لا

ة˘شسؤرد˘˘م ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘شسإل
ةد˘ي˘˘ع˘˘بؤ ةر˘˘شصب˘˘ت˘˘م ة˘˘يؤؤرؤ
.«رظنلا

،ةحيرقنشس ءاوللا منتغإا امك
دار˘فأا ثح˘ل ة˘ب˘شسا˘ن˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
،ةشسداشسلا ةيركشسعلا ةيحانلا

ى˘ل˘ع ن˘ي˘ط˘بار˘م˘لا ا˘˘م˘˘ي˘˘شسل
لذب ىلع ،ةيدؤدحلا قطانملا

لجأا نم مهعشسؤ يف ام لك
،ة˘˘لؤا˘˘ح˘˘م يأا لا˘˘ششفإاؤ د˘˘شص
ة˘مÓ˘شس دد˘ه˘˘ت نأا ا˘˘ه˘˘ن˘˘كم˘˘ي
ا˘˘ه˘˘تدا˘˘ي˘˘شسب سسم˘˘تؤ ا˘˘ندÓ˘˘˘ب
ددشصلا اذه يف لاقؤ ةينطولا
يفارغجلا انطيحم هششيعي ام»
ثاد˘˘˘˘˘حأا ن˘˘˘˘˘م ،ه˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘مر˘˘˘˘˘˘ب
امؤ ،ةق˘حÓ˘ت˘م تاد˘ج˘ت˘شسمؤ
اندؤدح ةفاك ةاذاحمب يرجي
ل˘كششي ،ةد˘يد˘م˘لا ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ثعاو˘ب ن˘م ا˘ي˘شسا˘شسأا ا˘˘ث˘˘عا˘˘ب
ة˘ف˘عا˘شضمؤ ،ة˘ط˘ي˘ح˘لا ةدا˘˘يز
تابجوم لك فيثكتؤ رذحلا
ة˘لا˘ح˘˘ف» فدرأاؤ ،«ة˘˘ظ˘˘ق˘˘ي˘˘لا
اهدهششي ي˘ت˘لا ،رار˘ق˘ت˘شسإاÓ˘لا

نل ديعبلاؤ بيرقلا ا˘ن˘ط˘ي˘ح˘م
انبارت ىلع رطخ يأا لكششت
رئاز˘ج˘لا سضرأا نأل ،ي˘ن˘طو˘لا
ةظوفحم ،اد˘بأاؤ ا˘م˘ئاد ى˘ق˘ب˘ت
نيطبارم˘لا ا˘ه˘ئا˘ن˘بأا د˘عاو˘شسب

،«اه˘بار˘ت ن˘م ر˘ب˘شش ل˘ك ى˘ل˘ع
ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن˘˘لا هذ˘˘ه دار˘˘فأا ا˘˘ي˘˘عاد
ن˘ظ ن˘˘شسح د˘˘ن˘˘ع او˘˘نو˘˘كي˘˘ل
.مهششيجؤ مهبعششؤ مهنطؤ

ح.ميلسس

سسي˘˘˘ئر سسمأا ل˘˘˘ب˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسا
،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا
،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ة˘شسا˘ئر ر˘˘ق˘˘م˘˘ب
نؤؤوششلا ريزؤ ،يمارد يليبييت
يلؤد˘لا نؤا˘ع˘ت˘لاؤ ة˘ي˘جرا˘خ˘لا
ير˘ب˘˘شص رو˘˘شضح˘˘ب ،ي˘˘لا˘˘م˘˘لا
نؤؤو˘˘˘˘ششلا ر˘˘˘˘يزؤ ،مؤدا˘˘˘˘قو˘˘˘˘ب
،يدايع نيدلا رونؤ ،ةيجراخلا

ة˘˘˘شسا˘˘˘ئر˘˘˘ب ناو˘˘˘يد˘˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘˘م
.ةيروهمجلا

،يمارد يليبي˘ي˘ت م˘ل˘شسؤ اذ˘ه
نم ةلاشسر ،نوبت سسيئرلا ىلإا
ركبوب ميهاربإا ي˘لا˘م˘لا هر˘ي˘ظ˘ن

ةفاحشصلل حيرشصت يفؤ ،اتياك
ر˘يزؤ د˘كأا ،لا˘ب˘ق˘ت˘˘شسلا بق˘˘ع
ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ،و˘كا˘ما˘ب ة˘ي˘جرا˘خ
تا˘قÓ˘ع ا˘م˘ه˘ط˘˘بر˘˘ت ي˘˘لا˘˘مؤ
نع برعأاؤ ،ةءانب دج ةميدق
تاقÓعلا هذه ةيعونل هحايترا
هب˘شسح زز˘ع˘ت˘ت تئ˘ت˘ف ا˘م ي˘ت˘لا

تاءا˘ق˘ل˘لا لÓ˘خ ن˘م ا˘م˘ي˘˘شسل

ا˘ه˘ير˘ج˘ي ي˘ت˘لا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
حشضؤأا امك ،نيدلبلا ولؤؤوشسم
يف ةماه ةلحرم رششابي هدلب نأا
م˘ل˘شسلا قا˘ف˘تا ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت را˘˘طإا

قثبنُملا ةينطولا ة˘ح˘لا˘شصم˘لاؤ
ةمشصاع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا را˘شسم ن˘ع
سشيجلا راششتنا ةداعإا لÓخ نم
ادكؤوم ،دلبلا لامشش يف يلاملا
ةداعإا ةيلمع نأا ددشصلا اذه يف
.ةيمهألا يف ةياغ هذه راششتنلا

نؤؤو˘˘ششلا ر˘˘يزؤ هو˘˘˘ن ا˘˘˘م˘˘˘ك
يلؤد˘لا نؤا˘ع˘ت˘لاؤ ة˘ي˘جرا˘خ˘لا
ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘ق˘˘فار˘˘م˘˘ب ،ي˘˘لا˘˘م˘˘لا

دو˘ه˘ج˘لا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘ها˘˘شسمؤ
م˘ل˘شسلا ءا˘شسرإا ةدا˘عإل ة˘ي˘مار˘˘لا

سصلخؤ ،يلام يف رارقتشسلاؤ
نو˘ب˘لا˘ط˘م ن˘ح˘ن» لو˘ق˘لا ى˘˘لإا
رؤا˘˘ششت˘˘لاؤ ا˘˘يو˘˘شس مد˘˘ق˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ر˘ي˘شست ى˘ت˘ح م˘ظ˘ت˘ن˘˘م ل˘˘كششب
.«لاح نشسحأا ىلع رومألا

ح.نيدلا رمق

ديزم ىلإا دودحلا ىلع نيطبارملا سشيجلا دارفأا اعد
اندÓب نمأا ديدهتل ةلواحم يأا دسصل ةظقيلا نم

طيحمب رارقتصسإاÓلا ةلاح» :ةحيرقنصش ءاوللا
«ينطولا انبارت ىلع رطخ يأا لكصشت نل رئازجلا

،اتياك ركبوب ميهاربإا هريظن نم ةلاسسر نوبت سسيئرلا ملسس
:يلاملا ةيجراخلا ريزو

اهتمهاصسمو انل رئازجلا ةقفارمل نونتمم»
«اندÓب يف ملصسلا ةداعإا دوهج يف



امل اقفؤ ءارجإلا اذه يتأايؤ
ةرازو˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘˘ف سسمأا ءا˘˘˘ج
اذ˘ي˘ف˘ن˘ت ،ة˘ي˘جرا˘خ˘˘لا نؤؤو˘˘ششلا
،ةيروهمجلا سسيئر تاميل˘ع˘ت˘ل
نييرئازج اياعر ءÓجإاب ةلئاقلا

ن˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘لؤ ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘شسنو˘˘˘تؤ
ناهؤؤ ةنيدم نم نييناتيرومؤ
بل˘ط˘ل ة˘با˘ج˘ت˘شسا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘شصلا
ة˘يا˘م˘حؤ م˘ه˘ناد˘ل˘˘ب تا˘˘ط˘˘ل˘˘شس
سسؤريف راششتنا دعب مهتحشصل

روفؤ ،ةعطاقملا هذهب انؤروك
لقتنا نطولا سضرأل مهلوشصؤ
ىلإا مهؤؤÓجإا م˘ت ن˘يذ˘لا ع˘ي˘م˘ج
ة˘˘يد˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ب «سسيار˘˘˘لا» قد˘˘˘ن˘˘˘ف
ير˘ح˘ب˘لا جر˘ب ي˘˘ف ى˘˘شسر˘˘م˘˘لا
هب لح يذلا ،ةمشصاعلا يقرشش

ةحشصلا ةرازؤ نم سصاخ مقاط
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شصإاؤ نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كشسلاؤ
هيف مهلزع متيل ،تايفششتشسملا

نوكيشس ثي˘ح ا˘مو˘ي41 ةد˘م
سشوخب ةدملا هذ˘ه ة˘ل˘ي˘ط م˘ع˘م
ـل ماعلا ريدملا سسيئرلا ،سشÓع
ةرئاطلا مقاط ؤ ،«يريجلآا ريإا»
امنيب ،ءÓجإلا ةيلمعب ماق يذلا
ةلحر ربع نويشسنوتلا هجوتيشس
،ةر˘ششا˘ب˘م م˘هد˘ل˘ب ى˘لإا ة˘شصا˘˘خ
ة˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘شصلا ةرازؤ تنا˘˘˘˘˘˘˘كؤ
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شصإاؤ نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كشسلاؤ
نع تنلعأا د˘ق تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لا
ة˘يزار˘ت˘حا تاءار˘˘جإا ا˘˘هذا˘˘خ˘˘تا
لÓخ نم سسؤريفلا نم ةياقولل
ىلع ةيرارح تاريماك بيشصنت
ةيشسيئرلا تاراط˘م˘لا ىو˘ت˘شسم
نيمداقلا نيرفاشسم˘لا ة˘ب˘قار˘م˘ل
. تاراطملا فلتخم نم

ريهطتل صصاخ قيرف

نم ةمداقلأ ةرئاطلأ
ناهوو ةنيدم

ةيوجلا تزه˘ج ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
ىوتشسم ىلع ،سسمأا ،ةيرئازجلا

اقيرف ،نيد˘مو˘ب يراو˘ه را˘ط˘م
روف ةرئا˘ط˘لا ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘ل ا˘شصا˘خ
نا˘هؤؤ ة˘ن˘يد˘م ن˘م ا˘ه˘لو˘˘شصؤ
.ةينيشصلا

ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا رو˘˘˘˘˘˘شصلا بشسحؤ
ربع ةيرئازجلا ةيوجلا اهترششن

ى˘ل˘ع ة˘ي˘م˘شسر˘لا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘شص
فلكملا قيرفلا نإاف ،كوبشسيفلا
ةر˘ئا˘ط˘لا ف˘ي˘ظ˘ن˘تؤ م˘ي˘ق˘˘ع˘˘ت˘˘ب
ة˘ي˘قاؤ ة˘ي˘ب˘ط ة˘˘شسب˘˘لأا يد˘˘تر˘˘ي

ةيشسفنت ةعنقأاؤ ،نوللا ءارفشص
يا دو˘˘جو˘˘ل ا˘˘ب˘˘شسح˘˘ت ،ءادو˘˘شس
،ةرئاطلا ر˘ب˘ع ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م ىؤد˘ع
،ةير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يو˘ج˘لا ترا˘ششأاؤ
ريهطت متيشس هنأا اهروششنم يف
لبق نم اهلوشصؤ روف ةرئاطلا
.كلذل سصشصخملا قيرفلا

تف˘ششك ه˘تاذ قا˘ي˘شسلا ي˘˘فؤ

ي˘ف سسمأا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يو˘ج˘˘لا
نع كوبشسيافلا ربع اهتحفشص
ى˘لإا ا˘ه˘تÓ˘حر ع˘ي˘م˘ج ق˘ي˘ل˘ع˘˘ت
دد˘˘ع عا˘˘ف˘˘ترا د˘˘ع˘˘ب ،ن˘˘ي˘˘شصلا
،سسؤر˘ي˘ف˘لا اذ˘ه˘ب ن˘ي˘با˘˘شصم˘˘لا

ءار˘جإا˘ك ةو˘ط˘خ˘لا هذ˘ه ي˘تأا˘˘تؤ
ة˘˘يو˘˘ج˘˘لا ه˘˘تذ˘˘˘خ˘˘˘تا ي˘˘˘ئا˘˘˘قؤ
لا˘ق˘ت˘نل ا˘يدا˘˘ف˘˘ت ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
.نطولا سضرا ىلا ىؤدعلا

يفني راطقلأ ىفصشتصسم
ةلاح يأأ ليجصست

«انوروك» صسوريفل
تف˘˘ن ه˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘شسلا ي˘˘˘فؤ

ة˘ي˘عر˘ف ر˘˘يد˘˘م لا˘˘مآا نا˘˘ي˘˘شسح
ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شصلا تا˘˘˘طا˘˘˘ششن˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
يأا دوجؤ ،راطقلا ىفششتشسمب

ي˘ف ا˘نرو˘˘ك سسؤر˘˘ي˘˘ف˘˘ل ة˘˘لا˘˘ح
و˘يد˘ي˘ف نأا ةد˘˘كؤو˘˘م ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ي˘ف ن˘يدو˘جو˘م˘لا ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘˘شصلا

اعل˘ه را˘ثأا را˘ط˘ق˘لا ى˘ف˘ششت˘شسم
نيح ي˘ف ،ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ط˘شسؤ

،طقف حؤرج˘ب ن˘ي˘با˘شصم م˘ه˘نأا
م˘˘ير˘˘ق ن˘˘ي˘˘شسا˘˘ي د˘˘كأا هرؤد˘˘بؤ
،ةيدعملا سضارمألا يف سصتخم
سسؤريفل ةلاح يأا دجوت ل هنأا

يف لاقؤ ،رئازجلا يف انؤروك
يأا دجوت ل» :هل تاحيرشصت

،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ا˘˘نؤرو˘˘ك ة˘˘لا˘˘ح
سسؤر˘ي˘ف نأا بع˘ششلا ن˘ئ˘م˘˘طأاؤ
يف اشساشسأا دوجوم ريغ انؤروك
نع جتان فوخلا اذهؤ رئازجلا
ع˘قاو˘م ي˘ف تا˘عا˘˘ششإا ج˘˘يؤر˘˘ت
ادكؤوم ،«يعامتجلا لشصاوتلا
دا˘ت˘ع˘م را˘ط˘ق˘لا ى˘ف˘ششت˘شسم نأا

ءاوشس ،ةئبؤألا هذه لثم ىلع
ؤأا قباشسلا انؤروك سسؤريف عم
ءا˘˘˘˘بؤ ؤأا سسرا˘˘˘˘شس سسؤر˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ف
.مهريغؤ ايرولوكلا
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دوجو لو نطولا ضضرأا ىلإا نيصصلا يف اناياعر ةدوع
رئازجلا يف «انوروك» ضسوريفل
نيصصلا ىلإا اهتÓحر عيمج قلعت «يريجلآا ريإا»

ز.لامج

صضرأأ ىلإأ ةينيصصلأ ناهوو ةعطاقم نم ةمداقلأ ،ةيرئأزجلأ ةيوجلأ طوطخلل ةعباتلأ ةرئاطلأ صسمأأ رهظ تداع
يف زهجم يبط مقاط ناك نيأأ ،نييناتيرومو نييبيل ،نييصسنوت ،نييرئأزج نيب اصصخصش06 اهنتم ىلعو ،نطولأ

.ةرئاطلأ ريهطتو ةيلوأأ ةنياعم لجأأ نم مهلابقتصسأ

،رزاو˘˘م ي˘˘لÓ˘˘ي˘˘˘ج ف˘˘˘ششك
ة˘شسشسؤو˘م˘˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا
ةزهجألا تاعا˘ن˘شصل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
حنم مت هنأا ،«ماينؤأا» ةيلزنملا
رايلم1.1 ةميقب سضرق لؤأا
كلذؤ ،ة˘شسشسؤو˘م˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل جد
ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت ف˘˘قو˘˘ت با˘˘ق˘˘عأا ي˘˘ف

ةيلام دويق ةجيتن ،اهتطششنأل
.ةشسشسؤوملا اهفرعت

غلبملا اذه نأا ،رزاوم حشضؤأا
«ماينؤأا» ة˘شسشسؤو˘م˘ل ح˘م˘شسي˘شس
ةلجعتشسملا اهتاجايتحا ةيبلتب
داوملاب نيومت يف ةلثمتملاؤ
بي˘كر˘ت˘ب ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا ة˘˘ي˘˘لؤألا
ة˘˘ي˘˘لز˘˘ن˘˘مؤر˘˘ه˘˘كلا ةز˘˘ه˘˘˘جألا
طاششن فانئ˘ت˘شسل ة˘يرؤر˘شضلا

ل ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘شسشسؤو˘م˘لا هذ˘ه
افيشضم ،جاتنإلا طاششن اميشس
رايلم5.1 ةميقب رخآا اشضرق نأا
ابيرق ةشسشسؤوملل حنميشس رانيد
ة˘شسشسؤو˘م˘لا نأا ا˘ح˘شضو˘م ،اد˘ج
دامتعلا اذه ل˘شضف˘ب تن˘كم˘ت
ة˘ي˘ب˘ل˘ط م˘يد˘ق˘ت ن˘˘م ي˘˘لا˘˘م˘˘لا
ىدل ةيلؤألا داوملاب نيومتلل
،ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا كن˘˘˘ب
:قا˘ي˘˘شسلا سسف˘˘ن ي˘˘ف فا˘˘شضأاؤ
يذ˘لا ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا سضر˘˘ق˘˘لا ع˘˘م»
مايألا يف ةشسشسؤوملل حنميشس
ا˘م ا˘ن˘يد˘ل نو˘كي˘شس ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘˘لا
،«ر˘ه˘ششأا ة˘ت˘˘شس لÓ˘˘خ ي˘˘ف˘˘كي
تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘شصت ي˘˘˘ف ار˘˘˘ي˘˘˘ششم

نأا ىلإا ،سسمأا اهب ىلدأا ةيفحشص
ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب ا˘ي˘ل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘˘شسلا

ريزولاؤ ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ة˘شسا˘ئر
ةعانشصلا ةرازؤ كلذكؤ لؤألا

رابتعلا نيعب اؤذخأا مجانملاؤ
ة˘˘شسشسؤو˘˘م ة˘˘ي˘˘شضق ة˘˘يد˘˘ج˘˘بؤ
نم مغرلاب هنأا ازربم ،«ماينؤأا»
طاششن فانئتشسا نكمي ل كلذ
رخاؤأا عم لإا ةعرشسب جاتنإلا

تاذ فاشضأا امك ،مداقلا سسرام
˘˘مÓ˘˘ت˘˘شسا ر˘˘مأا نأا لؤؤو˘˘شسم˘˘˘لا

قرغتشسي ةيلؤألا داوملا ةيبلط
ة˘ثÓ˘ث ى˘لإا ن˘ير˘ه˘شش ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘م
.رهششأا

لكا˘ششم˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فؤ
هذ˘˘˘ه˘˘˘ل ىر˘˘˘خألا ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
يتلاؤ ةي˘عا˘ن˘شصلا ة˘شسشسؤو˘م˘لا
اد˘ب ،ل˘ما˘˘ع0071 ف˘˘ظو˘˘ت
Óئافتم ماعلا ر˘يد˘م˘لا سسي˘ئر˘لا
فلملا نأا ىلإا اريششم ،اهلحب
ةكراششملا ةنجل ىدل مدقملا
متيشس هنأاؤ ،ماري ام ىلع ريشسي
ذا˘خ˘تا ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا ما˘˘يألا ي˘˘ف
ل˘ح كا˘ن˘ه نو˘كي˘شسؤ تارار˘ق
ة˘ي˘لا˘م˘˘لا تا˘˘مزألا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ل
ةبشسنلاب امأا ،ماينؤأا ةشسشسؤومل
ىدل اهيلع ةمكارتملا نويدلل
حشضؤأا ،يجراخلا رئازجلا كنب
اهتلؤدج ةداعإا متيشس هنأا رزاوم
.اهنم فيفختلا ىتحؤ

ز.لامج

ةصصاخلأ ةيلوأ’أ دأوملاب ةصسصسؤوملأ نيومت نامصضل
ةيلزنمورهكلأ ةزهجأ’أ بيكرتب

«ماينوأا» ذاقنإل جد رايلم6.2 ةميقب نيصضرق

لام˘ك رو˘شسي˘فؤر˘ب˘لا ف˘ششك
مارؤألا ةحلشصم سسيئر ،ديزوب
ى˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘ب ة˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘طر˘˘˘شسلا
ليجشست نع ،«اششاب ىفطشصم»
ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘˘با˘˘˘شصإا ف˘˘˘لأا05
ةا˘˘فؤؤ ،9102 ي˘ف نا˘طر˘شسلا˘ب
ءاد˘لا اذ˘ه˘ب سصخ˘˘شش ف˘˘لأا02
ىلإا اريششم ،ةنشسلا سسفن لÓخ
عاونأا ردشصتي يدثلا ناطرشس نأا
21ـب ءاشسنلا ىدل تاناطرشسلا
ناطرشس لبق ةديدج ةلاح فلأا
ناطرشس ردشصتي امنيب ،نولوقلا
ذ˘ن˘م لا˘˘جر˘˘لا ىد˘˘ل نو˘˘لو˘˘ق˘˘لا

ناطرشس ىلع ا˘مد˘ق˘ت˘م5102
0051 ءا˘شصحإا م˘ت ا˘م˘ك ،ة˘ئر˘˘لا

ناطرشسلاب ةديدج ةباشصإا ةلاح
.ةنشس61 نؤد لافطألا ىدل

نأا ،د˘˘يزو˘˘ب لا˘˘م˘˘˘ك ح˘˘˘شضؤأا
ءاد ىشضر˘م˘ب ل˘ف˘كت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
سضع˘˘ب تن˘˘شسح˘˘˘ت نا˘˘˘طر˘˘˘شسلا
ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ءد˘˘˘ب ذ˘˘˘ن˘˘˘م ءي˘˘˘ششلا
ةحفاكمل ينطولا ط˘ط˘خ˘م˘لا˘ب
5102/9102 نا˘˘˘˘˘˘˘طر˘˘˘˘˘˘˘˘شسلا
جÓ˘˘ع˘˘˘لا ز˘˘˘كار˘˘˘م عا˘˘˘ف˘˘˘ترا˘˘˘ب
ىلع05 ى˘˘لإا ي˘˘عا˘˘˘ع˘˘˘ششإلا
حتف دع˘ب ،ي˘ن˘طو˘لا ىو˘ت˘شسم˘لا

،يداولا ،راردأا يف ةديدج زكارم
،سسا˘ب˘ع˘ل˘ب ،ف˘ي˘ط˘شس ،نا˘شسم˘ل˘ت
ةد˘خ ن˘ب عارذ ،ة˘با˘ن˘˘ع ،ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب
7ـب ةنراقم كلذؤ ،ؤزؤ يزيتب
امك ،1102 ىتح طقف زكارم
ةدقعملا ةحارجلل زكارم حتف مت
رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘˘ع ءا˘˘˘شضعألا عرزؤ
،ةديلبلا ،نارهؤ ،ةنتاب يف دبكلا
،ةمشصاعلا رئازجلا ،ؤزؤ يزيت
يف ،رو˘شسي˘فؤر˘ب˘لا ع˘قو˘تؤ اذ˘ه
اهب ىلدأا ةيفحشص تاحيرشصت
فلأا06 يلاوح ليجشست ،سسمأا

5202 قافآا ايونشس ةديدج ةلاح
قا˘فآا ة˘لا˘ح ف˘لأا07 ي˘لاو˘حؤ
0302.

ة˘ح˘ل˘شصم سسي˘ئر ر˘ب˘ع ا˘م˘˘ك
ىفششتشسمب ةيناطرشسلا مارؤألا
ه˘ف˘شسأا ن˘ع،«ا˘ششا˘ب ى˘ف˘ط˘˘شصم»
سصقن لظ يف ىشضرملا ةاناعمل
نم جÓعل˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لا ة˘يؤدألا
سصق˘˘ن بب˘˘شسب نا˘˘˘طر˘˘˘شسلا ءاد
ر˘ي˘غ ر˘ير˘ب˘ت و˘هؤ ة˘ي˘˘ناز˘˘ي˘˘م˘˘لا

لكششملا اذه نأا افيشضم ،لوبقم
ةنشسلا لÓخ هتدح تداز يذلا
ةطاشسبب هلح نكم˘ي ة˘ي˘شضا˘م˘لا

ريغ ريربتلا اذه» لاقؤ ،اعيرشسؤ
نأا انملع اذإا ةشصاخ ةتبلا لوبقم
يعامتجلا نا˘م˘شضلا قؤد˘ن˘شص
5102 ةر˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لا لÓ˘˘˘˘خ ما˘˘˘˘ق
هير˘ي˘ظ˘ن ل˘يو˘م˘ت˘ب9102ؤ
03 وحنب يكيجلبلاؤ يشسنرفلا

ا˘˘م يأا ا˘˘يو˘˘ن˘˘شس ؤرؤأا نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
سسمخ يف نويلم051 يؤاشسي
ادج مخشض غلبم وهؤ ،تاونشس
مت ول هنم ةدافتشسلا نكمي ناك
ةيرئازجلا تايفششتشسملا ليومت

ءانتقل ةشصاخ ؤأا تناك ةيمومع
اهري˘فو˘تؤ ة˘يرؤر˘شضلا ة˘يؤدألا
.«نيباشصملل

نأا ىلإا ،ثدحتملا راششأاؤ اذه
ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م بب˘˘شس ة˘˘يؤدألا ةرد˘˘ن
ع˘فدؤ نا˘طر˘شسلا˘ب ى˘شضر˘˘م˘˘ل˘˘ل
نم ءاؤدلا ءانتقل نيروشسيملا
ا˘شسنر˘ف ؤأا بر˘غ˘م˘لا ؤأا ا˘ي˘˘كر˘˘ت
ةشصحلل ؤروي فلآا6 لباقم
سضيرملا جاتحي امنيب ةدحاولا
يؤاشسي ام يأا ةشصح21 ىلإا

سضير˘م˘ل˘˘ل ؤرو˘˘ي ف˘˘لأا001
.دحاولا

ز.لامج

ةيودأ’أ صصقنو ةديدج ةباصصإأ ةلاح فلأأ05 ليجصست
ىصضرملأ ةلاح دقع

9102 يف يرئازج فلأا02 لتق ناطرصسلا

ر’ود رايلم26 غلب
رايلم6.27 لباقم ايلاح

رايلم88.97و9102 ةياهن
8102 ةياهن
عجارت
رئازجلا يطايتحا
ةبعصصلا ةلمعلا نم
رئأزجلأ يطايتحأ عجأرت
26 ىلإأ ةبعصصلأ ةلمعلأ نم
لباقم ،ايلاح ر’ود رايلم
ةياهن عم ر’ود رايلم6.27
رايلم88.97و ،9102 ليرفأأ
رايلم33.79و ،8102 ةياهن
لاقو.7102 ةياهن ر’ود
،نامحرلأ دبع نب نميأأ

بقع ،رئأزجلأ كنب ظفاحم
ءاصسؤور عم يرواصشت عامتجأ
يف طصشنت يتلأ كونبلأ
26 انيدل» ةيلاملأ ةحاصسلأ

تاطايتحأ نم ر’ود رايلم
.«ديج ىوتصسم وهو فرصصلأ

ةيلاملأ نوناق عقوتو أذه
صضافخنأ9102 ةنصسل
26 ىلإأ فرصصلأ يطايتحأ

ماعلأ ةياهن ر’ود رايلم
عقوتي امنيب ،مرصصنملأ

0202 ـل ةيلاملأ نوناق
ىلإأ يطايتح’أ أذه صصلقت
ةياهن عم ر’ود رايلم6.15
.يراجلأ ماعلأ

ك.اصضر

اهل دأريتصس’أ ةصسفانمو ليومتلأ صصقنو ةيطأرقوريبلأ ليقأرعلأ ببصسب

تصسلفأا ةيذحألا ةعانصص تاصشرو نم ةئاملاب08
ن˘ب ى˘ف˘ط˘˘شصم سسمأا ف˘˘ششك

ة˘يذ˘حألا ة˘ن˘ج˘ل سسي˘ئر ،را˘˘م˘˘ع
ةينطولا ةيعمجلا ىوتشسم ىلع
ءاشصحإا نع ،نييفرحلاؤ راجتلل
ةعانشصل ةششرؤ0053 نم رثكأا
ىو˘˘ت˘˘شسم˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘يذ˘˘˘حألا
ةقلغم اهنم ةئاملاب08 ،ينطولا
ةيطارقؤريبلا لي˘قار˘ع˘لا بب˘شسب
ة˘شسفا˘ن˘مؤ ل˘يو˘˘م˘˘ت˘˘لا سصق˘˘نؤ
.سسÓفإلا ىلإا ىدأا ام داريتشسلا

ةؤدن لÓخ ،رامع نب حشضؤأا
ناونعب سسمأا اهطششن ةيفحشص
داريتشسلا نيب ةيذحألا قوشس»
دد˘ع نأا ،«جا˘ت˘˘نإلا تا˘˘يد˘˘ح˘˘تؤ
يتلا ةيذحألا ةعانشص تاششرؤ
005.3 نب حؤارتي اهؤؤاشصحإا مت
ى˘ل˘˘ع ة˘˘ششرؤ000.4 ى˘˘˘˘˘لا
ىلإا اريششم ،ينطولا ىوتشسملا
اهنم ةششرؤ009 ىلا008 نا
طاششنلا زيح ايلاح تلازام طقف
ببشسب ىرخألا تقلغأا نيح يف
موشسرلا عافتراؤ ليومتلا سصقن

نا افيشضم ،ةيلؤألا داوملا ىلع

ن˘م ي˘ن˘طو˘لا جا˘˘ت˘˘نإلا تارد˘˘ق
نويلم021 برا˘ق˘ت ة˘يذ˘˘حألا

ا˘˘يو˘˘ن˘˘˘شس ة˘˘˘يذ˘˘˘حألا ن˘˘˘م جؤز
000.005 ر˘ي˘فو˘ت ا˘ه˘نا˘كمإا˘˘بؤ
ريغؤ رششابم لمع بشصنم فلأا

نلعأا اهبلغأا نأا احشضوم ،رششابم
ل˘˘ي˘˘قار˘˘ع˘˘لا بب˘˘˘شسب سسÓ˘˘˘فإلا
ةيذحألا ةشسفانمؤ ةيطارقؤريبلا
نم ديفت˘شست ي˘ت˘لا ةدرو˘ت˘شسم˘لا
ة˘ي˘ئا˘ب˘جؤ ة˘ي˘كر˘م˘ج تازا˘ي˘ت˘ما
ة˘˘ه˘˘جو˘˘م˘˘لا كل˘˘ت ن˘˘م ل˘˘˘شضفأا

ة˘˘ي˘˘لؤألا داو˘˘م˘˘˘لا دار˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘شسل
يلحملا جاتنإلا يف ةلغتشسملا
.ةيذحأÓل

ى˘لا لؤؤو˘˘شسم˘˘لا تاذ را˘˘ششأاؤ
لقا ةيجاتنإا تاردق كلمت نادلب
رئاز˘ج˘لا˘ب ةد˘جاو˘ت˘م˘لا كل˘ت ن˘م
جتنم08 كلمت يتلا اشسنرفك
(اجتنم58) لاغ˘تر˘ب˘لاؤ ة˘يذ˘حأا

ايلاطيإاؤ (جتنم011) اينابشسإاؤ
نأا ىلع اددششم ،(اجتنم051)
ة˘يذ˘حأÓ˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘عا˘ن˘شصلا
قوشسلا تايجاح ةيبلت اهناكمإاب

ة˘ي˘شسفا˘ن˘ت را˘ع˘˘شسأا˘˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
كلذك هجو˘ت˘لاؤ ة˘ي˘لا˘ع ةدو˘جؤ
يقلت ة˘ط˘ير˘شش ر˘يد˘شصت˘لا و˘ح˘ن
كون˘ب˘لا ن˘م ي˘فا˘كلا ل˘يو˘م˘ت˘لا

بئارشضلاؤ مو˘شسر˘لا ة˘ع˘جار˘مؤ
ةدايز اذكؤ اهيل˘ع ة˘شضؤر˘ف˘م˘لا
ة˘˘˘يذ˘˘˘حألا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع بئار˘˘˘˘شضلا
جوتنم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل ةدرو˘ت˘شسم˘لا
.ينطولا

ا˘ي˘ح لا˘ث˘م را˘م˘˘ع ن˘˘ب مد˘˘قؤ
ى˘ل˘ع بئار˘شضلا ي˘˘ف ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘ي
005 غلبت يتلا ةيلؤألا داوملا
ن˘˘م جؤز ل˘˘˘كل جد006 ى˘لا
نيح يف ايلحم عنشصم ةيذحألا
مهناكمإاب نيلماعتملا سضعب نأا
نم جؤز داريتشسا رعشسلا اذهب
،ةرششاب˘م ع˘ي˘ب˘ل˘ل ل˘با˘ق ة˘يذ˘حألا

ن˘م هؤؤا˘ن˘ب م˘ت ا˘م ه˘˘نا ا˘˘ف˘˘ي˘˘شضم
ي˘˘ف تارا˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘شساؤ تا˘˘ششرؤ
ءاشضقلا م˘ت ة˘ن˘شس04 نو˘شضغ
ن˘˘م ة˘˘ن˘˘شس فر˘˘ظ ي˘˘ف ه˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع
.داريتشسلا

ع.لÓب



تف˘˘قؤأا ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لا ر˘˘˘شصا˘˘˘ن˘˘˘ع
تارد˘خ˘م ير˘جا˘ت ،ناز˘ي˘˘ل˘˘غ˘˘ب
ن˘م غ˘˘ل˘˘ك6.8 ا˘م˘ه˘تزو˘ح˘ب
طبشض مت اميف ،جلاعملا فيكلا

4ؤ ،را˘ي˘ط نؤد˘ب تار˘ئا˘˘ط3
ترايت نم لكب ديشص قدانب
ه˘تدرؤأا ا˘م˘ل ا˘ق˘فؤ ،نا˘شسم˘ل˘˘تؤ
ي˘ف ،ي˘ن˘طو˘˘لا عا˘˘فد˘˘لا ةرازؤ
تم˘˘ل˘˘˘شست ،سسمأا ا˘˘˘ه˘˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب
.هنم ةخشسن «مÓشسلا»

لحاوشسلا سسرح طبحأاؤ اذه
ـل ةيعرشش ريغ ةرجه ةلؤاحم
نتم ىلع اوناك اشصخشش11
9 فيقوت مت اميف ،تنششومتنيعب ع˘ن˘شصلا يد˘ي˘ل˘ق˘ت برا˘ق

نم نييعر˘شش ر˘ي˘غ ن˘ير˘جا˘ه˘م
نم لكب ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م تا˘ي˘شسن˘ج
.فراطلاؤ ناشسملت

watan@essalamonline.com
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دمحمأا يديصسو ةيرارد .. ةتوت رئبو يقاربب ةقرفتم تايلمع رثإا

تاردخملا نم ةيمك زجحو ةمصصاعلاب ضصاخصشأا01 فيقوت
ةيلؤ نمأا حلاشصم تفقؤأا

ديدع ةجلاع˘م بق˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا
تا˘ع˘طا˘ق˘م˘لا ر˘ب˘ع ا˘يا˘شضق˘˘لا
يد˘˘ي˘˘شس ،ي˘˘قار˘˘ب˘˘˘ل ة˘˘˘يرادإلا
،ةتو˘ت ر˘ئ˘بؤ ،ة˘يرارد ،د˘م˘ح˘مأا

مهيف ه˘ب˘ت˘ششم سصا˘خ˘ششأا01
نم ا˘مار˘غ791 مهتزو˘ح˘بؤ
اشصرق873 ،يدن˘ه˘لا بن˘ق˘لا

ءاشضيب ةح˘ل˘شسأا7 ،اشسول˘ه˘م
11 هردق يلام غلبمؤ ،ةفلتخم
.ميتنشس نويلم

نمأا ىلؤألا ةيشضقلا تلمشش
،ي˘قار˘ب ة˘يرادإلا ة˘ع˘طا˘ق˘˘م˘˘لا

سصاخششأا4 فيقوت مت ثيح
ةزايح اياشضق يف مهيف هبتششم
سضر˘غ˘ل ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا
ل˘م˘ح ع˘م ج˘يؤر˘ت˘˘لاؤ ع˘˘ي˘˘ب˘˘لا
مت امك ،روظحم سضيبأا حÓشس
بن˘ق˘لا ن˘م ا˘مار˘غ03 ز˘ج˘ح
اشصرق791ؤ يد˘˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘˘لا

،ءا˘شضي˘ب ة˘ح˘ل˘شسأاؤ ،ا˘شسو˘ل˘ه˘م

00575 هرد˘ق ي˘لا˘م غ˘ل˘˘ب˘˘مؤ
.جد

يتلا ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ا˘مأا
ةعطاقملا ىوتشسم ىلع تمت
،د˘˘م˘˘ح˘˘مأا يد˘˘˘ي˘˘˘شس ة˘˘˘يرادإلا
سصخشش فيقوت نع ترفشسأا

امارغ521 هتزو˘ح˘ب ط˘ب˘شض
غ˘ل˘ب˘مؤ ،يد˘ن˘ه˘لا بن˘ق˘لا ن˘˘م
فتاهؤ جد0061 هردق يلام
هبتششم فيقوت مت امك ،لاقن
ه˘تزو˘˘ح˘˘ب ط˘˘ب˘˘شض نا˘˘ث ه˘˘ي˘˘ف
عمؤ ،لاقن فتاهؤ جد0052
تف˘قؤأا تا˘ير˘ح˘ت˘لا رار˘م˘ت˘شسا
هيف ا˘ه˘ب˘ت˘ششم ر˘شصا˘ن˘ع˘لا تاذ
.ثلاث

ة˘ع˘طا˘ق˘م˘˘لا ن˘˘مأا ل˘˘ج˘˘شسؤ
5 زجح هرؤدب ةيرارد ةيرادإلا

19 ،يدنهلا بنقلا نم مارغ
يلام غلبمؤ ،اشسولهم اشصرق
فيقوت عم ،جد00054 هردق

جؤر˘˘ي نا˘˘ك ه˘˘ي˘˘˘ف ه˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ششم
تار˘˘ثؤو˘˘م˘˘˘لاؤ تارد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا
يحلا ىوتشسم ىلع ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا
تفقؤأا امنيب ،هيف ميقي يذلا

ة˘˘ع˘˘طا˘˘ق˘˘م˘˘لا ن˘˘مأا ر˘˘شصا˘˘ن˘˘ع
اهبتششم ،ةتو˘ت˘لا ر˘ئ˘ب ة˘يرادإلا
تارد˘خ˘م˘لا ي˘ف ر˘جا˘ت˘ي ه˘˘ي˘˘ف
طبشض ،ةيل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لاؤ
بنقلا نم امارغ73 هتزوحب
،اشسولهم اشضرق09 ،يدنهلا

،ريبكلا مجحلا ن˘م ن˘ي˘ف˘ي˘شسؤ
ن˘ع Ó˘شضف ،ة˘قÓ˘˘ح ةر˘˘ف˘˘ششؤ
.جد0043 هردق يلام غلبم

،هركذ قبشس ام ءوشض ىلعؤ
تاءار˘جإلا لا˘م˘كت˘شسا د˘˘ع˘˘بؤ
هبتششملا ميدقت مت ،ةينوناقلا
ةيروهمجلا ليكؤ مامأا مهيف
ر˘مأا ن˘يأا ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإا سصت˘خ˘م˘˘لا
.تقؤوملا سسبحلا مهعشضوب

شش.لامك

عاونأ’ا فلتخم نم شسولهم شصرق فلأا21 يلاوح بناج ىلإا

9102 يف يزيليإاب «ةلطز» ريطانق01 نم رثكأا زجح

ًارهاظتم12 ةمكاحم لجؤوت يداولا باب ةمكحم

يبرعلب ريمصسل ةءاربلا

عاونأ’ا فلتخم نم شسولهم شصرق009 زجح

جيورت يف طصشنت ةيمارجإا ةكبصشب ةحاطإلا
ةبانع يف لاحرب ةيدلبب تاردخملا

سسمأا را˘ه˘ن ف˘شصت˘ن˘˘م ر˘˘ث˘˘ع
وفطت سساطغ باشش ةثج ىلع
رئازجلا يف تÓباشصلا ئطاششب
ةهج˘لا˘ب اد˘يد˘ح˘تؤ ،ة˘م˘شصا˘ع˘لا
مت ثي˘ح ،ح˘با˘شسم˘ل˘ل ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا
ظ˘ف˘ح ة˘ح˘ل˘شصم ى˘لإا ا˘˘ه˘˘ل˘˘ق˘˘ن
.ةيلاعلا ةربقمب ثثجلا

تز˘˘ت˘˘ها ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م
يداؤ ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب سسمأا حا˘˘˘ب˘˘˘شص
ةمشصاع˘ل ة˘م˘خا˘ت˘م˘لا ة˘ع˘م˘ج˘لا
قرغ ربخ ىلع ،نازيلغ ةيلولا
6 ـلا ل˘شصأا ن˘م با˘˘ب˘˘ششلا د˘˘حأا

ةيعرشش ريغ ةلحرب اوماق نيذلا
ئ˘˘طاو˘˘ششلا د˘˘˘حأا ها˘˘˘ج˘˘˘تا ي˘˘˘ف
نم اقÓطنا مايأا ذنم ةينابشسإلا
.مناغتشسم ةيلؤ ئطاوشش دحأا

يدوي تاقرطلا باهرإا
لÓخ شصاخصشأا5 ةايحب

ةريخأ’ا ةعاصس42 ـلا
مهف˘ت˘ح سصا˘خ˘ششأا5 ي˘˘ق˘˘ل

يف حؤرجب نؤرخآا01 بيشصأاؤ
ـلا لÓخ تعقؤ رؤرم ثداوح6
قطانم يف ةريخألا ةعاشس42

تلجشسؤ ،ن˘طو˘لا ن˘م ة˘قر˘ف˘ت˘م
ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ة˘ل˘ي˘شصح ل˘ق˘˘ثأا

سصخشش ةافوب ،سسادرموب ةيلؤ
رثا ،حؤرجب نيرخآا3 ةباشصإاؤ
ل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘ل ة˘˘˘ل˘˘˘فا˘˘˘ح ماد˘˘˘ط˘˘˘شصا
ف˘شصن ة˘ن˘حا˘ششؤ ن˘ير˘فا˘˘شسم˘˘لا

رايشسلا قيرطلا ى˘ل˘ع ةرو˘ط˘ق˘م
ىمشسملا ناكملاب برغ‐قرشش
ة˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘˘لاؤ دلؤأا
سسي˘م˘خ ةر˘˘ئاد˘˘ب سشا˘˘ط˘˘ع˘˘برألا
.ةنششخلا

ب.نيرصسن

ة˘طر˘ششلا ح˘لا˘شصم تن˘كم˘˘ت
ة˘˘˘يلؤ ن˘˘˘مأل ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘˘شضق˘˘˘˘لا
ةباشصع كيكفت نم ،سسادرموب
ارشصنع31 م˘شضت ة˘˘ي˘˘مار˘˘جإا

0005 ةبارق مهتزوحب تزجح
.سسولهم سسرق

لÓغتشسا دعب تمت ةيلمعلا

نينطاوم نم تدرؤ تامولعم
هو˘˘˘ب˘˘˘ششم˘˘˘لا طا˘˘˘ششن˘˘˘لا لو˘˘˘ح
دعبؤ ،ة˘كب˘ششلا هذ˘ه ر˘شصا˘ن˘ع˘ل
فر˘˘˘ط ن˘˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ك بشصن
ة˘ف˘لا˘شسلا ة˘ي˘˘ن˘˘مألا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا
نيين˘ع˘م˘لا ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ،ر˘كذ˘لا
ةبارق مهتزوحب طبشض نيذلا

ىلعؤ ،سسولهم سصرق0005
تاءار˘جإلا ذا˘خ˘تا م˘˘ت كلذ ر˘˘ثإا
هذه ر˘شصا˘ن˘ع د˘شض ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
مهميدق˘ت م˘ت ن˘يذ˘لا ة˘با˘شصع˘لا
ةيئاشضقلا تاهجلا مامأا لوثملل
.ةشصتخملا

ـه.لاون

مناغتصسم لحاوصسب «ةقارح» ةلحر يف نيدوقفم5و قيرغ

ةمصصاعلا رئازجلاب تÓباصصلا ئطاصشب ضساطغ ةثج ىلع روثعلا

ةقطنملا بابصش طصسو مومصسلا هذه جيورت اوفرتحا ارصصنع31 نم نوكتت

ضسادرموبب ضسولهم ضصرق0005 ةبارق زجحو ةيمارجإا ةباصصع كيكفت

كرد˘˘لا ر˘˘شصا˘˘ن˘˘ع تز˘˘ج˘˘ح
ريطانق8.01 يزيلإاب ينطولا

54611ؤ ،جلاعملا فيكلا نم
.9102 يف اشسولهم اشصرق

ح˘لا˘˘شصم˘˘لا تج˘˘لا˘˘عؤ اذ˘˘ه
ةيشضق83 ،ا˘ه˘تاذ ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألا
،اشصخشش56 اهرثإا ىلع فقؤأا

اشصخشش12 م˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘˘ب ن˘˘˘م
ةيشضق41 ي˘˘ف ا˘˘˘طرو˘˘˘ت˘˘˘م
ةر˘˘جا˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م
ي˘ق˘لأا ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا˘˘ب
هنع فششك امل اقفؤ‐ سضبقلا

،بياعلا ن˘يد˘لا ر˘شصن مد˘ق˘م˘لا
ةي˘م˘ي˘ل˘قإلا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا د˘ئا˘ق
هشضرع لÓخ ،ينطولا كردلل
طاـششن ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شصح˘˘˘˘˘ل سسمأا

ةن˘شسل˘ل ةـعو˘م˘ج˘م˘لا تاد˘حؤ
اشصخشش34 ىلع ‐ةي˘شضا˘م˘لا

ةيشضق32 ي˘˘ف ا˘˘˘طرو˘˘˘ت˘˘˘م
غلك56 زجح مت ثيح ،بيرهت
6711 ،ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لا ن˘˘م
ةبلع7692 ؤ ،لوحك ةرؤراق
.رئاجشس

›وصش ءامصسأا

دارم رئب ةمكحم سسمأا تأارب
ط˘ششا˘ن˘لا ،ة˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا˘˘ب سسيار
نم ،يبرعلب ر˘ي˘م˘شس ي˘شسا˘ي˘شسلا
ةينطولا ةدحولاب سساشسملا مهت

ي˘˘˘˘ف ه˘˘˘˘تارو˘˘˘˘˘ششن˘˘˘˘˘م ر˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ع
رهششأا5 د˘ع˘ب ،«كو˘ب˘شسيا˘ف˘˘لا»
.سشارحلا نجشس يف اهاشضق

سسمأا تلجأا ،ىرخأا ةهج نم
،ةمشصاعلاب يداولا باب ةمكحم
موي ىلإا ارهاظتم12 ةمكاحم
01 ـل فداشصملا لبقملا نينثإلا
مهت مهل تهجؤ ،يراجلا يرفيف
حلشسملا ريغ رهمجتلا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت
لك دشض ماعلا ماظنلاب لÓخإلاؤ

دومرف ،نامحرلا دبع لداع ،نم
نب ،دي˘ع˘شس سشي˘ششؤأا ،ن˘يد˘لاز˘ع
نا˘يزو˘ب ،مÓ˘شسإا د˘م˘ح˘م ةد˘يا˘˘ق
،ن˘˘يذ˘˘لا دا˘˘˘م˘˘˘ع بير˘˘˘غ ،دار˘˘˘م
كÓشش نب ،ىشسيع جاح عاركوب
هللا ماط ،نيدلا رون ةداغ ،مÓشسإا

يطبارم ،رباشص جولوم ،ايركز
،فؤؤؤرلا د˘ب˘ع ي˘ف˘ي˘ن˘ح ،د˘ي˘م˘ح
د˘ب˘ع رادو˘ب ،ر˘يذ˘ن ي˘لا˘ي˘˘م˘˘ب˘˘شس
يلعؤ ،دمحم ةينامثع ،مÓشسلا
ق˘يزر ،ي˘نا˘˘ه سشي˘˘ششم ،د˘˘م˘˘حا

دمحم ةفين˘عو˘ب ،سسي˘نأا د˘م˘ح˘م
.مشساقلب رشضخلؤ  نيمأا

زراح ميلصس

ةيميلقإلا ةعومجملا تعشضؤ
ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘ب ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘ل˘˘ل
يف لاحرب ةيدلبب ة˘شسو˘ت˘ي˘لا˘كلا

طا˘˘ششن˘˘ل اد˘˘ح ،ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘˘يلؤ
4 نم نوكتت ةيمارجإا ةعومجم
نيب مهرامعأا حؤارتت سصاخششأا

جيؤرت فرتحت ،ةنشس43ؤ82
. ةيلقعلا تارثؤوملاؤ تاردخملا

لÓغتشسا دعب ةي˘ل˘م˘ع˘لا تم˘ت
،اهتاذ ة˘ي˘ن˘مألا ة˘ه˘ج˘لا تاد˘حؤ
ل˘ق˘ن˘ت ا˘هدا˘˘ف˘˘م تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘ل
ةبان˘ع ن˘م ة˘ي˘مار˘جإا ة˘عو˘م˘ج˘م
ةيدلبب ةشسوتي˘لا˘كلا ة˘ير˘ق و˘ح˘ن

تارد˘خ˘م˘لا ج˘˘يؤر˘˘ت˘˘ل لا˘˘حر˘˘ب
رثإا ىلعؤ ،ةيلقعلا تارثؤوملاؤ
ى˘˘ل˘˘˘ع ز˘˘˘جا˘˘˘ح بشصن م˘˘˘ت كلذ
طبارلا44 مقر ينطولا قيرطلا
ىلع تفقؤأا ،لاحربؤ ةبانع نيب
ىلع ناك يتلا ةبكرملا هاوتشسم
دعبؤ ،نيمرجملا ءلؤو˘ه ا˘ه˘ن˘ت˘م
ىلع اهنتم ىلع رثع اهششيتفت
تار˘ثؤو˘م˘˘لا ن˘˘م سصر˘˘ق009
اذه ،ءاشضيب ة˘ح˘ل˘شسأاؤ ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا

هذ˘˘ه دار˘˘فأا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘شسؤ
قيقحتلا يشضاق مامأا ةعومجملا
.لاحرب ةمكحم ىدل

غ.ديصشر

سسار˘˘˘˘˘˘ح سسمأا ط˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘شض
يف قزرو˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ب ،دؤد˘ح˘لا

ريطانق7 ،ة˘ما˘˘ع˘˘ن˘˘لا ة˘˘يلؤ
ا˘م˘ك ،مار˘غو˘ل˘˘ي˘˘ك5.22ؤ
ةددعتم ةقرفلا ارخؤوم تنكمت
ة˘ير˘ششم˘ب كرا˘م˘ج˘ل˘ل ما˘ه˘م˘˘لا
رشصانع عم قيشسنتلاب ،ةماعنلا
كيكف˘ت ن˘م ،ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا
بيرهت ي˘ف ة˘شصت˘خ˘م ة˘كب˘شش
3 ن˘˘م ة˘˘نو˘˘كم تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا
ة˘يد˘ل˘ب ي˘حاو˘شضب ،سصا˘خ˘˘ششأا
تزجحؤ ،ةيدؤدحلا ريدشصقلا

.جلاعملا فيكلا نم غلك59
ر˘ثا ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا تم˘˘ت

يف تقؤوم ينمأا زجاح بشصن
ل˘ي˘ل˘لا ن˘م ةر˘خأا˘ت˘م تا˘عا˘˘شس
تاقرطلا د˘حأا ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع
ط˘˘˘ير˘˘˘ششلا ن˘˘˘م ة˘˘˘ب˘˘˘ير˘˘˘ق˘˘˘˘لا
ة˘يد˘ل˘ب˘ب ي˘بر˘˘غ˘˘لا يدؤد˘˘ح˘˘لا

ق˘ئا˘شس لؤا˘ح ن˘يأا ،ر˘يد˘شصق˘˘لا
ؤ ز˘جا˘˘ح˘˘لا زؤا˘˘ج˘˘ت ة˘˘ب˘˘كر˘˘م
رارفلا يعادب ةعرشس ىشصقأاب
ةز˘ه˘جأا ناو˘˘عأا ر˘˘ط˘˘شضا ا˘˘م˘˘م
ةقحÓم ىلإا ةكرتششملا نمألا
دعب نكمتت نأا لبق ةبكرملا
نم ةدراطملا ةيلمع نم ةرتف
د˘˘ع˘˘ب ؤ ا˘˘ه˘˘ق˘˘ئا˘˘شس ف˘˘ي˘˘قو˘˘˘ت
اهقؤدنشص لخاد رثع اهششيتفت
ة˘˘ي˘˘م˘˘˘ك ى˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘خ˘˘˘لا
.ركذلا ةفلاشسلا تاردخملا

اهتاذ ةيلمعلا تنكمؤ اذه
نيرخآا نيشصخشش فيقوت نم
ةيحايشس ةبكرم نتم ىلع اناك
قيرطلا ح˘ت˘فؤ ن˘ي˘مأا˘ت˘ب مو˘ق˘ت
ميدقت متي˘ل ،ى˘لؤألا ةرا˘ي˘شسل˘ل

تاهجلا مامأا نيفوقوملا لك
.ةيئاشضقلا

ر.رجاه

ةيرصشملا و قزروب يتيدلبب نيتقرفتم نيتيلمع يف

فيكلا نم راطنق8 نم ديزأا زجح
ةماعنلاب جلاعملا

ناصسملتو ترايت نم لكب ديصص قدانب4و رايط نودب تارئاط3 طبصض

ضسابعلب يديصسو ةزابيتب عنصصلا يتيديلقت نيتلبنق ريمدتو فصشك

شش.باهولا دبع

ةزابيت نم لكب عنصصلا يتيديلقت نيتلبنق ،يبعصشلا ينطولا ششيجلل زرافم ،شسمأا لوأا ترمدو تفصشك
01 ،راتخم يجاب جربو ،مازق نيعب ةقرفتم تايلمع لÓخ ىرخأا زرافم تفقوأا اميف ،شسابعلب يديصسو

21و ،عفدلا يتيعابر نيتبكرم ىلإا ةفاصضإ’اب ،طغصض يتقرطم ،ةيئابرهك تادلوم3 تطبصضو ،شصاخصشأا
.بهذلا ماخو ةراجحلا طيلخ نم اصسيك

ابختنم71 لجأا نم
داصسف ةيصضق يف نيمهتم
طصشنت ةلمرمب ةقÓع اهل

ةقطنملا يف

نيبختنم5 عاديإا
ضسلجملا نم
يديصسب يدلبلا
مناغتصسم يف رصضخل
تقؤوملا ضسبحلا
نم ءاصضعأا5 عاديإا شسمأا مت
يديصسب يدلبلا شسلجملا
،مناغتصسم ةي’و يف رصضخل
شضفر دعب نجصسلا
نعطلا ايلعلا ةمكحملا
لكصشلا ثيح نم اهل مدقملا

مكحلا يف ،نومصضملاو
شسيئر قح يف رداصصلا
،ةذفان تاونصس3 ـب ةيدلبلا

يقاب قح يف فصصنو ةنصسو
ردقملاو نيبختنملا

يف امهتم71  ـب مهددع
ةقÓع اهل داصسف ةيصضق
.ةقطنملا يف ةلمرمب

عاديإا اقح’ متيصسو اذه
شسلجم نم ءاصضعأا7 نجصسلا
رابتعا ىلع ةلمرملا ةرادإا

ايلعلا ةمكحملا شضفر
اميف ،اهيلإا مدقملا نعطلل
5 ةمكاحم ةداعإا متيصس
ةلمرملا شسلجم نم ءاصضعأا

نعطلا لوبق دعب ةيدلبلاو
لاومأا ديدبت ةمهتب

رايلم02 قوفت ةيمومع
ريرقت بصسح ،ميتنصس
هتنيع يذلا ريبخلا
ذوفنلا لÓغتصساو ةمكحملا

ىمصسي ام ةيصضق يف
مهتملا ناك يتلا ةلمرملاب
شسلجم نم اوصضع اهيف
.اهترادإا

لوأا مت هنأا ركذلاب ريدج
ةيدلبلا شسيئر عاديإا ،شسمأا

يف نجصسلا يلاحلا بئانلاو
.ةيصضقلا شسفن

ب.دلاخ



sport@essalamonline.com

راهصشإا06 8562ددعلأ ^1441 ةيناثلأ ىدامج01ـل قفأوملأ0202 يرفيف4ءاثÓثلأ

ثـــــب ةدوـــــع اوــــــبقرـت
اـــــبيرق مÓـــصسلا ةاـــــــنق



0302ددعلأ ^9341 يناثلأ عيبر21قفأوملأ7102 ربمصسيد03تبصسلأ

culture@essalamonline.com

8562ددعلأ ^1441 ةيناثلأ ىدامج01ـل قفأوملأ0202 يرفيف4ءاثÓثلأتامهاصسم

ةدا˘ي˘ق˘لاؤ ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا بع˘˘ششلا نا
درؤ ا˘م ا˘˘ع˘˘طا˘˘ق ا˘˘شضفر نو˘˘شضفر˘˘ي
كل˘˘ت ة˘˘شصا˘˘خؤ نر˘˘˘ق˘˘˘لا ة˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘شصب
سسد˘ق˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ي˘˘ت˘˘لا تارار˘˘ق˘˘لا

لÓتحلا ةلؤدل ةمشصاع اهرابتعاؤ
ةيكيرمألا تارارقلا ةلمج بناج ىلإا
ةشصاخؤ يلؤدلا نوناقلل ة˘ف˘لا˘خ˘م˘لا

اهذختا يتلا ةيداحلا تاوطخلا عم
ه˘˘ت˘˘ق˘˘ف˘˘شص ن˘˘˘ع ه˘˘˘نÓ˘˘˘عإاؤ بمار˘˘˘ت
سسركت ي˘ت˘لاؤ ة˘ف˘ئاز˘لا ة˘ير˘شصن˘ع˘لا
ريشصملا ر˘ير˘ق˘ت سضو˘ق˘تؤ لÓ˘ت˘حلا
ديعتؤ ةيهاركلا رششنتؤ ينيطشسلفلا
لماششلا راجفنلا ةلاح ىلا ةقطنملا

. ةقطنملاب مÓشسلا سصرف لك رمدتؤ
ة˘ي˘ن˘طؤ ة˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘شسا با˘˘ي˘˘غ نا
لÓ˘ت˘حلا ة˘لؤد ع˘ج˘ششي ة˘ه˘جاو˘م˘ل˘ل

ا˘˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘طا˘˘˘ششن ة˘˘˘ف˘˘˘عا˘˘˘شضم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
اهلÓتحا رار˘م˘ت˘شساؤ ة˘ي˘نا˘ط˘ي˘ت˘شسلا

عقاؤ سضرفؤ ناطيتشسلا ةفعاشضمؤ
ر˘ب˘ع ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘˘ف˘˘شضلا ي˘˘ف د˘˘يد˘˘ج
ام ناؤ مشضلا ططخم نع نÓعلا
قطا˘ن˘م˘لا ي˘ف سضرلا ى˘ل˘ع ير˘ج˘ي

ع˘م تا˘ي˘قا˘ف˘تلا بشسح ة˘ف˘ن˘˘شصم˘˘لا
( ج ) قطانمك  ةقباشسلا لÓتحلا
راو˘˘˘˘˘˘غلا ي˘˘˘˘˘˘˘فؤ ما˘˘˘˘˘˘˘ع ل˘˘˘˘˘˘˘كششب
تتا˘ب سصا˘خ ل˘كششب ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا

ةقفشصل اق˘فؤ ةردا˘شصم˘ل˘ل ة˘شضر˘ع˘م
دع˘ب ة˘شصا˘خؤ بمار˘ت ة˘ط˘خؤ نر˘ق˘لا
سشي˘˘ج ا˘˘ه˘˘ب ما˘˘ق ي˘˘ت˘˘˘لا تاءار˘˘˘جلا
ر˘يزو˘لا ن˘م تا˘ه˘ي˘جو˘ت˘ب لÓ˘ت˘˘حلا
ةريتؤ عفدل تينيب فرطتملا ينيميلا
سضرلا ىلع ءÓيتشسلاؤ ناطيتشسلا
ىوشصقلا دؤدحلا ىلا ةينيطشسلفلا
نمزلا قابتشسل م˘ه˘ن˘م ة˘لؤا˘ح˘م ي˘ف
.ةينيطشسلفلا سضرلا ةقرشسل
اهل ططخي يتلا عيراششملا كلت نا
ةحشضاؤؤ ةفوششكم تتاب لÓتحلا
ل˘ب ار˘شس د˘ع˘ت م˘ل ي˘هؤ  ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل
لمعي لÓتحلا ناؤ اعقاؤ تحبشصا

ة˘يرازو˘لا نا˘ج˘˘ل˘˘لا ل˘˘ي˘˘كششت ى˘˘ل˘˘ع
ن˘˘م ل˘˘كل م˘˘شضلا تارار˘˘ق ذا˘˘خ˘˘˘تل
نم تي˘م˘لا ر˘ح˘ب˘لا لا˘م˘ششؤ راو˘غلا

امؤ ةيناطيتشسلا لتكلا مشض لÓخ
ىلا ةلؤزعملا تانطوتشسملاب ىمشسي

كلذل ط˘ط˘خ˘ي ا˘م˘ك لÓ˘ت˘حلا ة˘لؤد
ءا˘ن˘ب˘لا ع˘ن˘م˘ب هد˘ه˘˘ع˘˘تؤ و˘˘ها˘˘ي˘˘ن˘˘ت˘˘ن
هذ˘ه ي˘ف ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا  د˘جاو˘˘ت˘˘لاؤ
ة˘˘˘ع˘˘˘برأا لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ق˘˘˘طا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ةيدا˘شصت˘قاؤ ة˘ير˘كشسع  تا˘يو˘ت˘شسم
ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإاؤ ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘مأاؤ ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘شضقؤ
˘˘مد˘˘ه ة˘˘شسا˘˘ي˘˘شس ي˘˘ف رار˘˘م˘˘ت˘˘شسلاؤ
ح˘ل˘شصم˘ل˘˘ل ا˘˘ق˘˘فؤ ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف تو˘˘ي˘˘ب˘˘لا
نرقلا ةقفشص ءاطغ تحتؤ لÓتحلا
. ةيكيرملا
ن˘م تا˘ب تا˘شسا˘ي˘شسلا كل˘ت ل˘ظ ي˘ف
ي˘ن˘طو˘لا يو˘ت˘شسم˘لا ى˘ل˘ع م˘˘ه˘˘م˘˘لا
ي˘ن˘ب˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘˘ف˘˘لا
ديعشصلا ىل˘ع ة˘ل˘ما˘شش ة˘ي˘ج˘تار˘ت˘شسا
يريهامج˘لاؤ ي˘ن˘طو˘لاؤ ي˘شسا˘ي˘شسلا

ر˘˘ط˘˘خ ة˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م˘˘˘ل  ي˘˘˘حا˘˘˘ف˘˘˘كلاؤ
دده˘ي م˘هاد ر˘ط˘خ و˘هؤ نا˘ط˘ي˘ت˘شسلا

لمعلاؤ ينيط˘شسل˘ف˘لا بار˘ت˘لا ةد˘حؤ
ل˘م˘ع ز˘يز˘ع˘˘ت ةرؤر˘˘شضؤ ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م
يز˘كر˘م˘لا سسل˘ج˘م˘لا رؤد ل˘ي˘ع˘ف˘تؤ
ي˘ن˘طو˘لا سسل˘ج˘م˘˘لاؤ ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل

تا˘˘˘شسا˘˘˘ي˘˘˘شسلا هذ˘˘˘ه ة˘˘˘ه˘˘˘˘جاو˘˘˘˘م˘˘˘˘ل
. ةيليئارشسلا
ر˘˘ششت˘˘ن˘˘˘ي يذ˘˘˘لا نا˘˘˘ط˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘شسلا نا

ينيطشسلفلا دشسجلا يف ناطرشسلاك
رشصملا ريرقتؤ ةدايشسلا قح ددهيؤ
ام لك فشسنيؤ ةينيطشسلفلا ةلؤدلل
يحافكلا دي˘ع˘شصلا ى˘ل˘ع هزا˘ج˘نا م˘ت
لجا ن˘مؤ ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ي˘ن˘طو˘لاؤ
لمعلا نم دب ل رطخلا اذه ةهجاوم
دمتعت ةينطؤ ةيجيتارتشسا ءانب ىلع
فيزنلا فقؤؤ ةدحولا زيزعت ىلع
ي˘ن˘طو˘لا د˘ي˘ع˘شصلا ي˘ل˘ع ل˘شصا˘ح˘لا

تاب يذلا يدرفلا لمعلل دح عشضؤؤ
حتفؤ ينيطشسلفلا لبقتشسملا ددهي

ع˘ي˘م˘ج˘لا ن˘ي˘ب ل˘ما˘شش ي˘ن˘طؤ راو˘ح
ي˘˘ف رو˘˘هد˘˘ت˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ل د˘˘ح ع˘˘شضو˘˘˘ل
ةين˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا تا˘قÓ˘ع˘لا

ةينطؤ سسشسا ةغايشص ىلع لمعلاؤ
رامدلا اذه ةهجاوم نمشضت ةلماشش
نا˘ط˘ي˘ت˘شسلا ع˘قاؤ ن˘ع ج˘˘ت˘˘ن˘˘ي ا˘˘مؤ
هاجت لÓتحلا ةشسايشسؤ يليئارشسلا
م˘شضؤ نر˘ق˘لا ة˘ق˘ف˘شص ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت اد˘˘ب

معدل ةجاحب ان˘نأاؤ ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘ف˘شضلا
ىلع ةينيطشسلفلا ة˘مو˘كح˘لا ط˘ط˘خ
سصاخلا ينطولا اهج˘ما˘نر˘ب د˘ي˘ع˘شص
ع˘شضؤؤ لÓ˘ت˘حلا ن˘˘ع كا˘˘كف˘˘نلا˘˘ب

ل˘˘ك ن˘˘م رر˘˘ح˘˘ت˘˘˘ل ي˘˘˘ن˘˘˘مز لؤد˘˘˘ج
ةي˘ل˘ي˘ئار˘شسلا دو˘ي˘ق˘لاؤ تا˘ي˘قا˘ف˘تلا

تاذلا ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘علا ى˘لا لو˘شصؤ
ى˘ل˘ع ةردا˘ق˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘˘لا ءا˘˘ن˘˘بؤ
. ةينيطشسلفلا قوقحلا ةيامح
ىلع لمعلا ةرؤرشض ىلا علطتن اننا
ة˘˘˘˘لؤد سضرأل لÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘حلا ءا˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘نا
7691 دؤد˘˘ح ى˘˘˘ل˘˘˘ع ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘شسل˘˘˘ف
تارارقل اقفؤ سسدق˘لا ا˘ه˘ت˘م˘شصا˘عؤ
بولطملا تابؤ ةي˘لؤد˘لا ة˘ي˘عر˘ششلا

ىلع لمعلا يبرعلا ىوتشسملا ىلع
ةلماشش ةي˘بر˘ع ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘شسا ةرو˘ل˘ب
ةرؤرشضؤ ة˘ق˘ف˘شصلا كل˘ت ة˘ه˘جاو˘م˘ل
اهيف ظفاحنل تاءارجا ةلشسلشس ذاختا

ىلعؤ ةينيط˘شسل˘ف˘لا قو˘ق˘ح˘لا ى˘ل˘ع
ل˘˘م˘˘ح˘˘ت˘˘ت نا لÓ˘˘ت˘˘حلا تا˘˘ط˘˘ل˘˘شس
ة˘ط˘ل˘شسك ة˘ل˘ما˘كلا ا˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘لؤؤو˘˘شسم
.ةلتحم

يليئارصسلا لÓتحلا عقاو ضسركت نرقلا ةقفصص
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هلاشضنؤ ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا بع˘ششلا نإا
اياشضق لجا نم اموي نكي مل لداعلا
تادعاشسم نع ثحبلا ؤا ةيداشصتقا

لب ةطؤرششم لاوما ميدقت ؤا ةيلام
نم امؤد ناك هحافكؤ هلاشضن نا
لÓ˘ق˘ت˘شسلاؤ ة˘˘ير˘˘ح˘˘لا ل˘˘ي˘˘ن ل˘˘جا

ى˘ع˘شسي ا˘م˘ئادؤ ة˘مار˘كب سشي˘˘ع˘˘لاؤ
ىلا علطتيؤ يني˘ط˘شسل˘ف˘لا بع˘ششلا

هيشضارا ريرحتؤ لداع يشسايشس لح
هفرع لÓتحا لوطا نم قاتعنلاؤ
قوقحلا لادبتشسا نكمي لؤ ملاعلا
لاكششألا نم لكشش يأاب  ةيشسايشسلا
ةحؤرطملا ةيداشصتقلا تازفحملاب

بمار˘ت ة˘ق˘ف˘شصب ى˘م˘˘شسي ا˘˘م ر˘˘ب˘˘ع
ةيهاركلا اهب رششني يتلا ةيرشصنعلا

هلهج نع ربعتؤ ىمعلا دقحلاؤ
ينيطشسلفلا بع˘ششلا ع˘شضو˘ب ما˘ت˘لا

. هلاشضن ةقيقحؤ
ة˘ق˘ف˘شصب ى˘م˘˘شسي ا˘˘م عو˘˘شضو˘˘م نإا
اهب تما˘ق ي˘ت˘لا تاءار˘جإلاؤ نر˘ق˘لا
قو˘ق˘ح˘لا د˘شض ة˘˘ي˘˘كير˘˘مألا ةرادإلا
سسدقلاب اهفارتعا ذنم ةينيطشسلفلا

ف˘قؤؤ لÓ˘ت˘حلا ة˘لؤد˘ل ة˘م˘˘شصا˘˘ع
ةينيطشسلفلا ةطلشسلل يلاملا معدلا

اؤرنؤألا ةمظ˘ن˘م ى˘ل˘ع ق˘ي˘ي˘شضت˘لاؤ
اه˘ل ة˘ي˘كير˘مألا تا˘نو˘ع˘م˘لا ع˘ط˘قؤ
سضرع برشضت تاءارجإا نم اهريغؤ
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا قو˘ق˘ح˘لا˘ب ط˘ئا˘ح˘لا
. ةعؤرششملا
حومطلا نكي نلؤ مل داشصتقلا نا
لب ينيطشسلفلا بعششلل يشسايشسلا
ةيشصق ي˘ه ة˘ي˘شسا˘شسلا ه˘ت˘ي˘شضق نا
لامآلاؤ تا˘حو˘م˘ط˘لا نأاؤ ة˘شسا˘ي˘شس
يف ةيشسايشس قوقح يه تاعقوتلاؤ
اهلادبتشسا نكمي ملؤ لؤألا ماقملا
ي˘˘˘ف لا˘˘˘كششألا ن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘كشش يأا˘˘˘˘ب
تنلعأا ىتلا ةيداشصتقلا تازفحملا

لظ يفؤ ةيكيرمألا ةرادإلا اهنع
ةعطاقم ىلع لمعلا نم دب ل كلذ
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘كير˘˘˘˘˘ملا تا˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا

ة˘˘ط˘˘خ˘˘لا ع˘˘م ي˘˘طا˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا  مد˘˘˘عؤ
ءاغ˘لإا ن˘م ه˘ل˘م˘ح˘ت ا˘م˘ل ة˘ي˘كير˘مألا
ن˘˘ي˘˘ئ˘˘جÓ˘˘لاؤ سسد˘˘ق˘˘لا تا˘˘ف˘˘ل˘˘م˘˘˘ل
ها˘˘ب˘˘ت˘˘نلاؤ ة˘˘ت˘˘با˘˘ث˘˘لا قو˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘لاؤ

لحتشس يتلا ةريطخ˘لا تا˘ي˘عاد˘ت˘ل˘ل
ي˘ت˘لاؤ ا˘هر˘شسأا˘ب ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ة˘ي˘عر˘ششلاؤ نو˘نا˘ق˘لا ع˘م سضقا˘ن˘ت˘ت
. ةيلؤدلا
بمار˘˘˘ت ي˘˘˘كير˘˘˘ملا سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا نا

ع˘م ا˘هدر˘˘ف˘˘م˘˘ب تل˘˘ما˘˘ع˘˘ت ه˘˘ترادإاؤ
دحا ةرؤاششم˘ب م˘ق˘ت م˘لؤ ا˘ه˘ت˘ق˘ف˘شص
يشسا˘ي˘شسلا ل˘م˘ع˘لاؤ فر˘ع˘ل˘ل ا˘ق˘فؤ
ناؤ ةيلؤدلا ةيشسامولبدلا دعاوقؤ
مقاو˘ط م˘ه ة˘ط˘خ˘لا هذ˘ه غا˘شص ن˘م
ةرادلا تدر˘˘˘فاؤ ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئار˘˘˘˘شسا
بمار˘˘˘ت ة˘˘˘شسا˘˘˘ئر˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘˘كير˘˘˘˘ملا

مقاوط ةكراششمل ةعشساؤ تاحاشسم
ةغايشص لجا نم وهاي˘ن˘ت˘ن ة˘شسا˘ئر˘ب
ن˘˘م اد˘˘حا ع˘˘ل˘˘ط˘˘ت م˘˘˘لؤ ة˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘لا
م˘ت˘ي م˘لؤ ن˘ي˘ي˘لؤد˘لا ن˘ي˘لؤؤو˘˘شسم˘˘لا

م˘ه˘ت˘ط˘خ داد˘عإا د˘ن˘ع م˘ه˘˘ترؤا˘˘ششم
ط˘˘˘شسؤألا قر˘˘˘ششلا ي˘˘˘ف مÓ˘˘˘شسل˘˘˘ل
ملؤ نرقلا ةقفشص  مشساب ةفؤرعملا
عم ة˘شصا˘خ تارؤا˘ششم كا˘ن˘ه ن˘كت
يبؤرؤلا داحتلا لؤد ؤا ايشسؤر
هذه نع ءيشش يأا فرعي دحا لؤ

هذه نأاؤ ةيكيرملا ةيمهولا هطخلا
ةيوشست˘لا ةد˘عا˘ق ل˘ها˘ج˘ت˘ت ة˘ط˘خ˘لا
يلؤدلا عمتجملا اهب فرتعي يتلا

ة˘ي˘عر˘ششلا د˘عاو˘ق ع˘م سضقا˘˘ن˘˘ت˘˘تؤ
ةطخ˘لا هذ˘ه فد˘ه˘ت ثي˘ح ة˘ي˘لؤد˘لا
سضفرؤ لÓ˘ت˘حلا ة˘˘لؤد م˘˘عد ى˘˘لا

مت ةقفشصلا هذه نإاؤ نيتلؤدلا لح
ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ن˘ع لز˘ع˘م˘ب ا˘ه˘˘ع˘˘شضؤ
ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مألا ئدا˘ب˘مؤ ي˘لؤد˘˘لا

كلذب يهؤ ةلشصلا تاذ اهتارارقؤ
لج˘شس ى˘ف ةد˘يد˘ج ة˘ح˘ف˘شص ح˘ت˘ف˘ت
ىلع يربكلا لؤدلا تاشسايشس درمت
رفاشسلا اهجؤرخؤ ةيلؤدلا قيثاوملا

. قيثاوملا هذه ىلع
ةيأاب عتمتي ل بمارت عؤرششم نإا

ط˘ق˘شسيؤ ة˘˘ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شس ة˘˘ي˘˘قاد˘˘شصم
ة˘يدو˘جو˘لاؤ ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘˘لا تباو˘˘ث˘˘لا

هذهؤ نيينيطشسلف˘ل˘ل ة˘ي˘فار˘غ˘ج˘لاؤ
لÓ˘ت˘حلا ة˘مد˘خ˘ل تءا˘ج ة˘ط˘˘خ˘˘لا

عشساولا ي˘نا˘ط˘ي˘ت˘شسلا ه˘عؤر˘ششمؤ
لحل اريمدت ةطخلا هذه لكششتؤ
ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ق˘˘فاو˘˘ت ىذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ت˘˘لؤد˘˘لا

ءا˘ن˘ث˘ت˘˘شسا˘˘ب ي˘˘لؤد˘˘لا ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا
لÓتحلا نايكؤ ةدحتملا تايلولا
م˘عد ة˘با˘ث˘م˘ب ي˘˘هؤ ي˘˘نو˘˘ي˘˘ه˘˘شصلا
تاباختنلا ىف وهاين˘ت˘ن˘ل ي˘كير˘مأا
بمارت نأا امك ،ةمداقلا ةيليئارشسلا
ةيباختنلا  هتلمح ى˘ف ا˘ه˘ف˘ظو˘ي˘شس
تاو˘˘˘شصألا بشسكل ة˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘˘ق˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
.ةيدوهيلا

لؤدلا مايق يرؤرشضلا نم تابؤ
ةلماشش ةيجتارت˘شسا ءا˘ن˘ب˘ب ة˘ي˘بر˘ع˘لا
ن˘م ي˘ت˘لا ة˘ط˘خ˘لا هذ˘ه ة˘ه˘جاو˘˘م˘˘ل
ي˘نا˘مألا ي˘ب˘ل˘ت ن˘ل ا˘ه˘نإا ح˘˘شضاو˘˘لا

بع˘ششل˘ل ة˘عؤر˘˘ششم˘˘لا قو˘˘ق˘˘ح˘˘لاؤ
ة˘ما˘قإا ى˘ف ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ي˘بر˘ع˘˘لا
ينطولا هبارت ىلع ةلقتشسملا هتلؤد
را˘طإا ى˘فؤ سسد˘ق˘لا ا˘ه˘ت˘˘م˘˘شصا˘˘عؤ
مÓشسلا ةردابمؤ ةيممألا تارارقلا
ىلع لمعلاؤ ي˘ندأا د˘ح˘ك ة˘ي˘بر˘ع˘لا
˘˘مÓ˘˘شسل˘˘ل ي˘˘لؤد ر˘˘م˘˘تؤو˘˘م قÓ˘˘طا

ةداج تاشضؤافم قÓطإا ةرؤرشضؤ
ا˘يا˘شضق ع˘ي˘م˘ج ج˘لا˘ع˘ت ةر˘˘ششا˘˘ب˘˘مؤ
. يئاهنلا عشضولا

نيتلودلا لح طقصست بمارت ةقفصص
ةينيطصسلفلأ حابصصلأ ةديرج ريرحت صسيئر / نيطصسلف يف ةنصسحلأ ايأونلأ ريفصس / ةودقلأ يرصس : ملقب

ريرحتلأ ةمظنم رود
ةقفصص يف ةينيطصسلفلأ

نرقلأ
ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م بمار˘˘ت ر˘˘ب˘˘جا
ةينيطشسلفلا ةطلشسلاؤ ةينيطشسلفلا
مامشضنلا ةلؤاحم يا نع عانتملا
ةقفاوم نؤد ةيلؤد ةمظنم يا ىلا
تاءارجلا عيمج سضفرؤ ،ليئارشسا
تايلولاؤ ليئارشسا دشض ةقلعتملا
ةمكحملا يف ةيكري˘ملا ةد˘ح˘ت˘م˘لا
م˘كا˘ح˘م˘لاؤ ة˘ي˘˘لؤد˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ج˘˘لا
دشض ءارجا يا ذاختا مدعؤ ،ىرخلا

،ي˘ل˘ي˘ئار˘شسا ؤا ي˘كر˘˘ي˘˘ما ن˘˘طاو˘˘م
ةمزÓلا تاءار˘جلا ع˘ي˘م˘ج ذا˘خ˘تاؤ
ىر˘˘شسأÓ˘˘ل بتاؤر˘˘لا ع˘˘˘فد ءا˘˘˘ه˘˘˘نإل
نو˘˘ج˘˘شسلا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لاؤ
تÓ˘ئا˘ع˘ل كلذ˘كؤ ،ة˘ي˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘شسلا
 .ةيقافتلا عيقوت لبق ءادهششلا

ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت و˘˘ه كلذ ن˘˘م فد˘˘ه˘˘لا نا
ع˘م ى˘ششا˘م˘ت˘ت ة˘ق˘ير˘ط˘ب ن˘ي˘ناو˘ق˘لا
ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘˘يلو˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ناو˘˘˘ق
حتف ةداعإاب حا˘م˘شسلاؤ ،ة˘ي˘كر˘ي˘ملا

ة˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا د˘˘فو˘˘لا بت˘˘كم
تاو˘˘ط˘˘خ ذا˘˘˘خ˘˘˘تلؤ ،ر˘˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا
ةيكريملا تادعاشسملل ةيفانئتشسا
عم رؤاششتلاب ةزغؤ ةيبرغلا ةفشضلل
عم لمعلاؤ ،يكريملا سسرغنوكلا
تاردابملا معدل يلؤدلا عمتجملا
نيشسحت جمارب يف ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
ةكرح ليهشستؤ هاي˘م˘لاؤ ءا˘بر˘ه˘كلا
سصرف قلخل ةدعاشسملاؤ عئاشضبلا

 .لمع
‐ةيبرعلأ تاقÓعلأ رود
ةقفصص يف ةيليئأرصس’أ

نرقلأ
ر˘شصم تارار˘˘ق نا بمار˘˘ت ر˘˘ب˘˘ت˘˘عا

ع˘م تاد˘ها˘ع˘˘م ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘ب ندرلاؤ
،ىربك ةيخيرات تاقارتخا ليئارشسا

ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ة˘˘كل˘˘م˘˘م˘˘لا تداز د˘˘قؤ
ةيبرعلا مÓشسلا ةردابم ةيدوعشسلا

هذ˘ه ي˘ف ة˘م˘ه˘م م˘ي˘ها˘ف˘م تل˘˘خداؤ
 .ةيؤؤرلا
و˘˘ه ة˘˘يؤؤر˘˘لا هذ˘˘ه ن˘˘م فد˘˘ه˘˘˘لا نا
ةلماك ةيبرعلا لؤدلا نيب نؤاعتلا

بو˘جو˘˘ب را˘˘ششا ذا ،ل˘˘ي˘˘ئار˘˘شسا ع˘˘م
ة˘ي˘حا˘ي˘˘شسؤ ة˘˘يو˘˘ج تÓ˘˘حر ما˘˘ي˘˘ق
،ل˘ي˘ئار˘شساؤ ة˘ي˘بر˘ع˘لا لؤد˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب

ةدحتملا تايلو˘لا ع˘ج˘ششت˘شس ا˘م˘ك
لؤد˘˘˘˘لا ةو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ملا
ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ي˘˘ف ءد˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لا
ىنبلا جمدؤ ليئارشسا عم تاقÓعلا
ليئارشسا نا ثيح ،اهن˘ي˘ب ة˘ي˘ت˘ح˘ت˘لا
ل˘˘ق˘˘ن˘˘ل ةد˘˘عا˘˘شسم˘˘لا˘˘ب ح˘˘م˘˘شست˘˘˘شس
جيلخ˘لا ى˘لا ا˘بؤرؤا ن˘م ع˘ئا˘شضب˘لا

تا˘˘كار˘˘˘شش ة˘˘˘ما˘˘˘قاؤ ،سسكع˘˘˘لا˘˘˘بؤ

،ة˘يرا˘ج˘ت تا˘ي˘قا˘ف˘تاؤ ة˘˘يدا˘˘شصت˘˘قا
تاكرح ةشضراعم دعب كلذ نوكيؤ
تاشسرامملاؤSDB  ة˘ع˘طا˘ق˘م˘لا
ع˘ئا˘شضب˘ل˘ل ة˘يد˘ي˘ي˘ق˘ت˘لا ة˘يرا˘ج˘˘ت˘˘لا
عيمجلا لما˘ع˘ي ناؤ ،ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘شسلا
ن˘˘م ي˘˘عر˘˘شش ءز˘˘ج˘˘˘ك ل˘˘˘ي˘˘˘ئار˘˘˘شسا
 .يلؤدلا عمتجملا

ى˘˘ل˘˘˘ع نا ة˘˘˘يؤؤر˘˘˘لا تر˘˘˘كذ ا˘˘˘م˘˘˘ك
ةهجاوم ةيبرعلا لؤدلاؤ ليئارشسا

،سسا˘˘˘م˘˘˘حؤ سشعادؤ ه˘˘˘ل˘˘˘˘لا بز˘˘˘˘ح
دا˘ه˘ج˘لا˘˘ك تا˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘جؤ
م˘˘شسا˘˘ق˘˘ت بج˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ك .ا˘˘˘هر˘˘˘ي˘˘˘غؤ
لؤد˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ي˘˘نار˘˘يلا د˘˘يد˘˘ه˘˘ت˘˘لا
ى˘˘لاؤ ،ل˘˘ي˘˘ئار˘˘شسا ع˘˘م ة˘˘ي˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لا
تا˘˘˘˘قؤر˘˘˘˘خؤ تا˘˘˘˘قÓ˘˘˘˘˘ع ما˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ق
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ما ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘بؤ ة˘˘˘ي˘˘˘شسا˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘بد
نا ىلا بمارت راششا دقف ،ةيميلقا
نم امنا ةقطنملا ددهت ل ليئارشسا
ة˘ي˘نار˘يلا ة˘ط˘ششنلا ي˘ه ا˘˘هدد˘˘ه˘˘ي

يتلا يهؤ ،ةقطنملا يف «ةثيبخلا»
نم د˘يد˘ع˘ل˘ل يو˘ج د˘يد˘ه˘ت ل˘كششت
ج˘˘مد نا ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا دÓ˘˘ب˘˘˘لا
تا˘يد˘ح˘ت˘لا˘ب ح˘م˘شسي˘شس ل˘ي˘˘ئار˘˘شسا
تاديدهتلا ةهجاو˘م˘ل ة˘يدا˘شصت˘قلا
و˘كمارا تآا˘ششن˘م ى˘ل˘ع ة˘ي˘˘نار˘˘يلا
 .ةيدوعشسلا
ح˘˘˘شضاؤ جا˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘شسا ى˘˘˘لا را˘˘˘˘ششا
لؤدلا نيب ةكر˘ت˘ششم˘لا ح˘لا˘شصم˘ل˘ل
ة˘ح˘فا˘كم˘ل ل˘ي˘˘ئار˘˘شساؤ ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا
بجو˘م˘ب ة˘ي˘˘با˘˘هرلا تا˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا
ةد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘يلو˘لا ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘˘لا
ربع لقنتلا ةيرح نيمأاتل ةيكريملا
سضر˘ع˘ت˘ت ي˘ت˘لا ي˘لؤد˘لا ق˘ي˘شضم˘لا
نار˘يا تاد˘يد˘ه˘ت˘ل د˘ياز˘ت˘م ل˘˘كششب
تاقÓعلا قيثو˘ت بج˘يؤ ،ا˘ه˘تاو˘قؤ
ج˘˘ي˘˘ل˘˘خ˘˘لا لؤدؤ ل˘˘ي˘˘ئار˘˘شسا ن˘˘˘ي˘˘˘ب
نؤا˘ع˘تؤ ن˘ما ة˘م˘ظ˘ن˘˘م ل˘˘ي˘˘كششت˘˘ب
      .امهنيب

نرقلا ةقفصص يف ةينيطصسلفلا ريرحتلا ةظنمو ةيبرعلا لودلا رود
تاعزانملأ ةيوصستل ةيلودلأ ةمكحملأركب دأؤوف يصضاقلأ
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يئاصسنلا اماردونوملل يلودلا ناجرهملا

   يداولاب دعوملا يف ةيبرع لود ينامث
ةيقرششلا ةهجلا يف تأادب
ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘˘لا ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل
نا˘ف˘ي˘كلا جر˘ب˘ب اد˘يد˘ح˘˘تؤ
با˘˘ع˘˘لأا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م م˘˘لا˘˘ع˘˘˘م
،ل˘˘˘˘كششت˘˘˘˘ت لا˘˘˘˘ف˘˘˘˘طأÓ˘˘˘˘˘ل
ة˘ن˘يد˘م˘لا هذ˘ه تح˘˘ب˘˘شصأاؤ
را˘˘˘ب˘˘˘كل˘˘˘ل بذ˘˘˘ج ز˘˘˘كر˘˘˘م
ءاوشس دح ىلع راغشصلاؤ
اهراوشسأا ني˘ب ه˘يو˘ح˘ت ا˘م˘ل
ة˘˘˘ط˘˘˘ششنأاؤ با˘˘˘ع˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م
سسب˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت تار˘˘˘˘ما˘˘˘˘غ˘˘˘˘مؤ
.سسافنألا

دد˘˘˘شصلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف ىر˘˘˘يؤ
«ق˘ئاد˘ح˘لا ىد˘حإا بحا˘˘شص
را˘م˘ث˘ت˘شسلا ي˘ف ر˘˘كف ه˘˘نأا
نأا د˘ع˘ب لا˘ج˘م˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف

ةرد˘˘˘˘نؤ با˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ ظ˘˘˘˘˘حل
،تاءا˘˘شضف˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ل˘˘˘ث˘˘˘م
ة˘˘˘ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘شصا˘˘˘˘خ
ي˘ت˘لا ة˘م˘شصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا
ةيناكشس ةفاث˘ك ا˘ه˘ب د˘جو˘ت

زي˘م˘ت˘ت» ا˘ف˘ي˘شضم ،.ةر˘ي˘ب˘ك
فر˘˘ششن ي˘˘ت˘˘لا ق˘˘ئاد˘˘˘ح˘˘˘لا

نمألاؤ ة˘فا˘ظ˘ن˘لا˘ب ا˘ه˘ي˘ل˘ع
ي˘˘˘˘˘˘تأا˘˘˘˘˘˘ت نأا ل˘˘˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘˘˘م
هذهل ةيرئازجلا تÓ˘ئا˘ع˘لا
تقؤ ءا˘˘˘شضق˘˘˘ل ن˘˘˘كا˘˘˘مألا

.«عتمم
ند˘م با˘ح˘شصأا سصر˘˘ح˘˘يؤ
ةشصاخلا باعلألا قئادحؤ
ا˘˘˘م ل˘˘˘ك ر˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع
يبليؤ لافطألا يو˘ه˘ت˘شسي

براجت سضوخل مه˘تا˘جا˘ح
.ةعتملا نم ةلماكتم

سصوشصخلا اذه يف ىريؤ
ل˘ث˘م» ،نأا ءا˘ي˘لؤألا سضع˘ب
ر˘˘فو˘˘ت˘˘ت تاءا˘˘شضف˘˘لا هذ˘˘ه
ة˘˘عو˘˘ن˘˘ت˘˘م با˘˘ع˘˘لأا ى˘˘ل˘˘ع
طبترت ةلوقع˘م را˘ع˘شسأا˘بؤ
،«ا˘ه˘شسف˘ن ة˘ب˘ع˘ل˘˘لا ن˘˘مز˘˘ب
ق˘˘˘ئاد˘˘˘˘حؤ ند˘˘˘˘م ل˘˘˘˘خادؤ
لا˘˘ف˘˘طألا د˘˘ج˘˘ي با˘˘ع˘˘لألا

لو˘˘ق˘˘ي ثي˘˘ح ،م˘˘ه˘˘ت˘˘لا˘˘شض
م˘˘˘ه˘˘˘نأا«لا˘˘˘ف˘˘˘طلا سضع˘˘˘˘ب
نؤدجيؤ باعلألا نو˘ب˘ح˘ي
م˘ه˘نأا ا˘م˘ك ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ة˘˘ع˘˘ت˘˘م
ن˘م ة˘يا˘عر˘لا ل˘ك نؤد˘ج˘ي
ىوتشسم ىلع نيط˘ششن˘م˘لا

ةعاطتشسابؤ ،قئادحلا هذه
م˘˘ه˘˘ئا˘˘ن˘˘بأا كر˘˘ت ءا˘˘ي˘˘˘لؤألا
هذ˘ه ل˘خاد تقو˘لا سضع˘ب˘ل
ةقلغملا قئاد˘ح˘لاؤ ند˘م˘لا

ة˘˘يا˘˘ن˘˘ع˘˘ب ة˘˘شسؤر˘˘ح˘˘م˘˘˘لاؤ
.:ةريبك
سضع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب لو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘يؤ
نو˘ب˘هذ˘ي م˘ه˘˘نأا»:ءا˘˘ي˘˘لؤألا
مهتا˘ي˘جا˘ح سضع˘ب ءا˘شضق˘ل
ل˘خاد م˘ه˘ئا˘ن˘با نو˘كر˘ت˘˘يؤ
ةيهيفرتلا تاءاشضفلا هذه
.«نامشضؤ نمأا يف
نكامألا هذه نأا ظحÓيؤ
ةريخألا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف تأاد˘ب
ة˘˘˘ف˘˘˘شصب را˘˘˘ششت˘˘˘نلا ي˘˘˘˘ف
ل˘كششم نأا ر˘ي˘˘غ ،ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
ا˘˘م˘˘ئا˘˘ق ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي را˘˘ع˘˘شسألا
ةدؤدحملا ةئفلل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب
.لخدلا

شس.مدأا

 ةطصشنأاو باعلأا نم اهراوصسأا نيب هيوحت امل
 نافيكلا جربب باعلألا ةنيدم

هيفرتلاو هزنتلل تÓئاعلا يوهتصست

لو˘˘ل˘˘ه˘˘ب سسمأا لؤأا د˘˘˘ق˘˘˘ع
راردأا ةيلؤ يلاؤ يبرعلا
ءاقل ةيلولا رقمب ديدجلا

ةيمÓعإلا ةرشسألاب هعمج
لئاشسؤ فلتخمل ةل˘ث˘م˘م˘لا
ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ،مÓ˘˘عإلا
ة˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘شسلا ا˘˘˘ه˘˘˘لا˘˘˘كششأا
ة˘˘˘ي˘˘˘عاذإلاؤ ة˘˘˘ير˘˘˘˘شصب˘˘˘˘لا

نأا ىلإا اريششم ،ةبوتكملاؤ
نمشض جرد˘ن˘ي ءا˘ق˘ل˘لا اذ˘ه
ع˘˘م بر˘˘ق ن˘˘ع فر˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا

˘مÓ˘عإلا ل˘ئا˘شسؤ ي˘ل˘ث˘م˘˘م
طو˘˘ط˘˘خ˘˘لا م˘˘ه˘˘ئا˘˘˘ط˘˘˘عإاؤ
ه˘˘ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘ل ة˘˘شضير˘˘ع˘˘˘لا

يتلا  ةيلمعلا ةشسايشسلاؤ
رييشست يف اهجاهتنا ديري
،ةماعلا اهنؤؤوششؤ ةيلولا

ر˘يو˘ن˘ت ى˘ل˘ع م˘ه˘ث˘ح ا˘˘م˘˘ك
اذ˘هؤ ق˘ئا˘ق˘ح˘لا˘ب نا˘كشسلا
مامأا باوبألا حتفب لإا متي
ذ˘˘˘خأل مÓ˘˘˘عإلا ل˘˘˘ئا˘˘˘˘شسؤ
اهردشصم نم تامولعملا
لشصاوتلاؤ مئادلا نؤاعتلاب
ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ ع˘˘م ر˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘شسم˘˘˘لا
يلاولا دعؤ امك ،مÓعإلا
ة˘م˘ئÓ˘م فؤر˘ظ ر˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘ب
ل˘˘ئا˘˘شسؤ ما˘˘مأا ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ل
يأا م˘ه˘ن˘ع ع˘˘فرؤ مÓ˘˘عإلا
لا˘˘˘˘˘˘˘كششأا ن˘˘˘˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘˘˘كشش
ي˘˘˘˘ف ءاو˘˘˘˘شس طو˘˘˘˘غ˘˘˘˘شضلا
ؤأا ةيلشصألا مهلمع نكامأا

نإا اشضيأا لاق امك اهريغ
ةلحرملا هذه يف مÓعإلا

ي˘ف لا˘ع˘ف كير˘شش ر˘ب˘ت˘ع˘˘ي
عفرؤ ةيلحملا ةيمنتلا عفد
ل˘كب نا˘كشسلا تلا˘غ˘˘ششنا
ءاقللا اذه سصÓخإاؤ هنامأا
ل˘ئا˘شسؤ ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م ه˘˘ن˘˘م˘˘ث
ة˘ل˘حر˘م ر˘ب˘ت˘ع˘يؤ ،مÓ˘عإلا

ل˘˘ما˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘ف ةد˘˘˘يد˘˘˘ج
لجأا نم اهع˘م ي˘طا˘ع˘ت˘لاؤ
يف يمÓعإا يأا لمعي نأا

ثي˘ح ن˘م ة˘˘ن˘˘شسح فؤر˘˘ظ
ةمو˘ل˘ع˘م˘لا ى˘لإا لو˘شصو˘لا
يلاولا متخؤ ،ةلوهشس لكب
سسشسؤون فوشس Óئاق ءاقللا
ة˘ي˘غ˘ب ا˘ن˘ي˘ب ةد˘ي˘م˘ح ة˘ن˘˘شس
ة˘ي˘مÓ˘عإا ة˘لا˘شسر م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
تا˘˘مو˘˘ق˘˘م زر˘˘ب˘˘ت ة˘˘فدا˘˘˘ه
اه˘نا˘كشس ر˘يو˘ن˘تؤ ة˘يلو˘لا

ي˘˘با˘˘ج˘˘يا و˘˘ه ا˘˘˘م ل˘˘˘ق˘˘˘نؤ
لكل حمشسي ا˘م˘م ي˘ب˘ل˘شسؤ
ىلإا يع˘شسلا ن˘ي˘لؤؤو˘شسم˘لا

لكاششم˘لاؤ تا˘ب˘ق˘ع˘لا ل˘ح
،نا˘˘كشسلا ه˘˘˘جاو˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ةآار˘˘م ح˘˘ب˘˘˘شصأا مÓ˘˘˘عإلا˘˘˘ف
ى˘ل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘˘لا د˘˘عا˘˘شست
ا˘˘م كاردإا˘˘ب ما˘˘ع˘˘لا نأا˘˘ششلا
،ط˘ي˘ح˘˘م˘˘لا ي˘˘ف د˘˘جاو˘˘ت˘˘ي
عم ةيرؤد تاءاقل نوكتؤ
ةر˘ششا˘ب˘م مÓ˘عإلا ل˘ئا˘شسؤ
زجنأا ام ميدقتل يلاولا عم
ف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘ل˘˘ع ة˘˘با˘˘جإلاؤ
ة˘˘حؤر˘˘ط˘˘م˘˘لا ا˘˘˘يا˘˘˘شضق˘˘˘لا

.ةنكاشسلا تلاغششناؤ
مصساقلب يفيرصشوب

مهل ةحوتفم ةيذيفنتلا ةئيهلا باوبأا نأا دكأا
اهردصصم نم ةمولعملا ذخأ’

لولهب راردأا ةيلول ديدجلا يلاولا
ةيمÓعإلا ةرصسألا يقتلي يبرعلا

يتلا ىلوأ’ا هتعبط يف يئاصسنلا اماردونوملل يلودلا ناجرهملا يف ةيبرع لود ينامث نم ةيحرصسم قرف كراصشت
،» عقاولا مجرتي عادبإا ... حرصسملا» راعصش تحت ،يداولاب يدومعلا نيمأ’ا دمحم ةفاقثلا رادب شسمأا لوأا تحتتفا

.نيصصتخملا ديدع اهطصشني اماردونوملا نفب ةرصشابم ةلصص ىلع ةيميداكأا تارصضاحم اهلÓخ مدقت

ةيحرشسملا قرفلا كلت تدفؤؤ
هذ˘ه تا˘ي˘لا˘ع˘ف ط˘ششن˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ةرؤد ،ة˘ي˘فا˘ق˘˘ث˘˘لا ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘لا
«ا˘ي˘نو˘شص» ة˘ل˘حار˘لا ة˘نا˘˘ن˘˘ف˘˘لا
ة˘ي˘حر˘شسم ة˘جر˘خ˘مؤ ة˘ل˘ث˘م˘م)

ةينملا اه˘ت˘فاؤ ي˘ت˘لا ة˘ير˘ئاز˘ج
ن˘˘˘˘˘˘˘م ،(8102 يا˘˘˘˘˘˘˘م31
سسنو˘تؤ ر˘˘شصمؤ ن˘˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف
ا˘ي˘ب˘˘ي˘˘لؤ بر˘˘غ˘˘م˘˘لاؤ ر˘˘شصمؤ
د˘˘ل˘˘ب˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لاؤ ا˘˘يرو˘˘شسؤ
،اينابشسإا نم ةقرفؤ ،فيشضملا

ة˘ي˘ع˘م˘ج سسي˘ئر ح˘شضؤأا ا˘˘م˘˘ك
» يحرشسملا عادبإÓل راتشسلا»
ظفاحمؤ (ةم˘ظ˘ن˘م˘لا ة˘ه˘ج˘لا)
.دمحأا يعشسم ليبن ناجرهملا

سضرع حاتت˘فلا ل˘ف˘ح د˘ه˘ششؤ
وهؤ (ةق˘ي˘قد55) اماردو˘نو˘م
ة˘ي˘ع˘م˘ج ن˘ي˘ب كر˘ت˘ششم جا˘ت˘˘نإا
ةجهبلا ةقرفؤ ةيشسنرف ةيفاقث
ناك «تاقد» ناونعب رئازجلاب
ةغل يهؤ) ةثلاثلا ةغللاب هؤؤادأا
ةيماعلا ن˘ي˘ب جز˘م˘ت حر˘شسم˘ل˘ل
سضر˘ع˘لا سصنؤ ،(ى˘ح˘شصف˘لاؤ
ةر˘˘˘˘كاذ ن˘˘˘˘م ى˘˘˘˘˘حو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شسم
«را˘نر˘ب ةرا˘˘شس» ة˘˘ي˘˘حر˘˘شسم˘˘لا
ينومحر ةميلح هجاتنإا تداعأا

ة˘˘˘ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘˘لا جار˘˘˘˘خإا ن˘˘˘˘مؤ
«يلع تيآا سسنوت» ةيحرشسملا

«ريهششوب دارم» ايفارغونيشسؤ
عو˘˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘˘˘م سضر˘˘˘˘˘˘ع و˘˘˘˘˘˘هؤ
ءادو˘˘˘˘˘شسلا ا˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘˘كلا
اذ˘ه ط˘ل˘˘شسؤ.ةيعامتجإلا
ءوشضلا يماردونوملا سضرعلا

ةبحاشص «تا˘قد» ةأار˘م˘لا ى˘ل˘ع
ن˘م ي˘نا˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘˘ن˘˘شس54
ي˘ف ة˘شصيو˘ع ة˘ي˘شسف˘ن تا˘مزأا

ميق˘لا د˘ق˘ف ر˘ي˘غ˘ت˘م م˘لا˘ع ل˘ظ
نيب اهشسفن تدجوف ةيناشسنإلا

تا˘جر˘خ˘م˘لا ة˘ب˘ع˘شص ة˘ي˘لد˘˘ج
ءاؤزنإلاؤ ةدحولا يف سشيعلا
هدوشست يعامتجا طشسؤ يف ؤأا
لكششتتل ،ماقتنإلاؤ ة˘ي˘هار˘كلا

ةيوشس ر˘ي˘غ ة˘ي˘شصخ˘شش ا˘ه˘يد˘ل
ة˘˘ب˘˘ل˘˘˘ع نأا د˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘ت تنا˘˘˘ك
يه اهتلؤانت يتلا تاشسولهملا
ا˘ه˘ع˘شضو˘ل د˘ي˘حو˘لا ذ˘˘ف˘˘ن˘˘م˘˘لا
تدجوف يشسفنلاؤ يعامتجإلا
م˘لا˘ع ي˘ف ط˘ب˘خ˘˘ت˘˘ت ا˘˘ه˘˘شسف˘˘ن
ر˘ئاز˘ج˘لا كرا˘ششتؤ.نامدإلا
لؤألا ن˘ي˘ي˘حر˘شسم ن˘ي˘شضر˘ع˘ب
«تم˘˘شصلا عا˘˘جؤأا» ناو˘˘ن˘˘ع˘˘˘ب
ة˘˘يلو˘˘ب ة˘˘˘قردو˘˘˘ب حر˘˘˘شسم˘˘˘ل
تا˘˘˘هآا» ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لاؤ سضي˘˘˘ب˘˘˘لا
سسي˘نأا ة˘ي˘نؤا˘ع˘˘ت˘˘ل «ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
سضؤر˘˘ع ي˘˘هؤ ة˘˘˘ي˘˘˘فا˘˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لا

عقاولا ي˘كا˘ح˘ت ة˘ي˘ماردو˘نو˘م
.نطاوملا هششيعي يذلا

ةياكح» سضرعب ايبيل كراششتؤ
ةكر˘شش حر˘شسم˘ل «ة˘ي˘شسل˘بار˘ط
سسنوتؤ ، ينفلا جاتنإÓل ةراشس
ناو˘˘ن˘˘ع˘˘ب لؤألا ن˘˘ي˘˘شضر˘˘˘ع˘˘˘ب
ر˘ه˘ن˘لا ة˘ي˘ع˘م˘˘ج˘˘ل «ا˘˘ن˘˘ل˘˘جار»
ناو˘ن˘ع˘ب ي˘نا˘ث˘لاؤ ي˘حر˘شسم˘لا
م˘ج˘ن˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل «مو˘˘ي تاذ»
.ةشصفقب يحرشسملا يليثمتلا

نيطشسلف نم لك كراششت امك
«ةنونج˘م˘لا» ناو˘ن˘ع˘ب سضر˘ع˘ب
ةفا˘ق˘ث˘ل˘ل ةز˘غ ز˘كر˘م حر˘شسم˘ل
سضر˘ع˘ب ا˘يرو˘شسؤ ،نو˘˘ن˘˘ف˘˘لاؤ

«ةميدن» ناونع˘ب ي˘ماردو˘نو˘م
نم قارعلاؤ ،يموقلا حرشسملل

ةقرف˘ل «با˘ي˘نأا» سضر˘ع لÓ˘خ
رشضحت ا˘م˘ك.حرشسمل˘ل راو˘ه
ناجر˘ه˘م˘لا اذ˘ه ي˘ف بر˘غ˘م˘لا
«تو˘م˘لا ة˘˘ق˘˘ششا˘˘ع» سضر˘˘ع˘˘ب
نونفلل ج˘ي˘شسن ة˘قر˘ف حر˘شسم˘ل
انأا» سضرعب رشصمؤ ،ةفاقثلاؤ
ينفلا تيب˘لا ة˘قر˘ف˘ل «ن˘مرا˘ك
،ةعي˘ل˘ط˘لا حر˘شسمؤ حر˘شسم˘ل˘ل
سضر˘ع˘˘ب ا˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘شسإا كرا˘˘ششتؤ
«نا˘˘ت˘˘شسف ة˘˘ي˘˘شضق» ناو˘˘ن˘˘ع˘˘˘ب
.سسافان ايريلاف ةقرف حرشسمل
ةيفاقثلا ةرهاظتلا هذه للختتؤ
ة˘˘ي˘˘ن˘˘يو˘˘كت تا˘˘˘ششرؤ ثÓ˘˘˘ث
نفب نيم˘ت˘ه˘م˘لا ى˘لإا ة˘ه˘جو˘م
ي˘˘حر˘˘شسم˘˘لا ا˘˘ماردو˘˘نو˘˘˘م˘˘˘لا
ري˘طأا˘ت ن˘م ( ا˘ي˘فار˘غو˘ن˘ي˘شسلا)

نم لثمملاؤ ،هللا باج ةزمح
ة˘با˘ت˘كؤ ،و˘ششكلا راز˘ن ر˘ي˘طأا˘ت
ءافشص ريطأات نم اماردونوملا
.يليبلا

ج˘˘ما˘˘نر˘˘˘ب ن˘˘˘م˘˘˘شضت˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ك
ي˘˘˘˘لؤد˘˘˘˘˘لا نا˘˘˘˘˘جر˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
يذلا يئا˘شسن˘لا ا˘ماردو˘نو˘م˘ل˘ل
... حرشسملا» راعشش هل ريتخا
ميدق˘ت » ع˘قاو˘لا م˘جر˘ت˘ي عاد˘بإا

ى˘ل˘ع ة˘ي˘م˘يدا˘كأا تار˘شضا˘ح˘م
ن˘˘˘˘ف˘˘˘˘ب ةر˘˘˘˘ششا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘شص
ديدع اه˘ط˘ششن˘ي ا˘ماردو˘نو˘م˘لا
ةبرجتلا لؤانت˘ت ن˘ي˘شصت˘خ˘م˘لا
ةأارملا حر˘شسم ي˘ف ة˘ي˘شسنو˘ت˘لا

اينوشص ةلحارلا ةنانفلا ةبرجتؤ
ير˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا حر˘˘˘شسم˘˘˘لا ي˘˘˘ف
ةجلاعملاؤ درشسلا نيب سصنلاؤ
حرشسم يف ةيبيل˘لا ة˘بر˘ج˘ت˘لاؤ
.نيمظنملا بشسح ،ةأارملا

م.م

يعماجلا لوخدلا نم ءادتبا
1202‐0202 لبقملا

دمحأا1 نارهو ةعماج
اصصصصخت حتفت ةلب نب

 ةقيقدلا ةعارزلا يف اديدج
ديد˘ج شصصصخ˘ت˘ل ر˘ي˘صضح˘ت˘لا ير˘ج˘ي
ىوتصسم ىلع ة˘ق˘ي˘قد˘لا ة˘عراز˘لا ي˘ف

،ة˘ل˘ب ن˘ب د˘˘م˘˘حأا1 نار˘هو ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج
تاذ ر˘˘يد˘˘م بئا˘˘ن ه˘˘˘ب دا˘˘˘فأا ا˘˘˘م بصسح

،ي˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
.ة˘ك˘صسÓ˘ب ن˘ي˘˘عا˘˘م˘˘صس رو˘˘صسي˘˘فور˘˘ب˘˘لا

يم˘ل˘ع مو˘ي لÓ˘خ ،ة˘ك˘صسÓ˘ب ح˘صضوأاو
اذ˘˘ه نأا ،ة˘˘ي˘˘كذ˘˘لا ة˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا لو˘˘˘ح

ىل˘ع حر˘ت˘ق˘ي˘صس د˘يد˘ج˘˘لا شصصصخ˘˘ت˘˘لا
نم ءادتبا ايرولاك˘ب˘لا ةدا˘ه˘صش ي˘ل˘ما˘ح

–0202 ل˘ب˘ق˘م˘لا ي˘ع˘ما˘ج˘˘لا لو˘˘خد˘˘لا
ن˘يو˘ك˘ت˘لا ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب نإا ازر˘˘ب˘˘م ،1202
ىل˘ع ا˘˘صصو˘˘صصخ ز˘˘ك˘˘تر˘˘ي˘˘صس د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘نأا لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صسا
،رد˘صصم˘لا شسف˘ن را˘صشأاو .ة˘ي˘فار˘غ˘ج˘˘لا
ةمظنأا مادختصسا نم شضرغلا نأا ىلإا
ع˘م˘ج و˘ه ة˘ي˘فار˘غ˘˘ج˘˘لا تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا

اهل ي˘ت˘لا تا˘نا˘ي˘ب˘لا ع˘ي˘م˘ج ة˘ج˘لا˘ع˘مو
كلت كلذ يف امب ،جاتنإ’ا ىلع ريثأات
ةيعونو ةيوجلا داصصرأ’اب ةقلعتملا
دودر˘˘م ن˘˘ي˘˘صسح˘˘ت فد˘˘ه˘˘˘ب ،ة˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا
فاصضأا امك .ةيحÓفلا تار˘م˘ث˘ت˘صسم˘لا
ي˘˘ف د˘˘يد˘˘ج˘˘لا شسنا˘˘صسي˘˘˘ل˘˘˘لا ق˘˘˘ل˘˘˘خ نأا
راطا ي˘ف ل˘خد˘ي ة˘ق˘ي˘قد˘لا ة˘عارز˘لا
يعماجلا نواع˘ت˘ل˘ل ي˘لود˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘لا
م˘ي˘عد˘ت˘ل شصصصخ˘م˘لاو +شسو˘م˘صسار˘˘يا

.ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا تا˘˘صسصسؤو˘˘م تارد˘˘ق
شسمخ ىدحإا1 نارهو ةعماج دعتو

يف كراصشت يتلا ةيرئازج تاعماج
ةصسردم˘لا بنا˘ج ىلإا ،ج˘ما˘نر˘ب˘لا اذ˘ه

رئازجلاب ةيعارزلا اي˘ل˘ع˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ترايتو مناغتصسم تاعماجو ةمصصاعلا

ي˘ف كرا˘صش د˘قو .شسا˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب يد˘˘ي˘˘صسو
ة˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا لو˘˘˘ح ي˘˘˘صسارد˘˘˘لا مو˘˘˘ي˘˘˘لا
ةذ˘˘˘˘تا˘˘˘˘صسأ’ا ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘كذ˘˘˘˘لا

نم تاعماجلا فلتخم نم نيثحابلاو
عيجصشت فدهب نطولا جراخو لخاد

د˘حأا بصسح ةر˘˘ك˘˘ت˘˘ب˘˘م را˘˘ك˘˘فأا رو˘˘ه˘˘ظ
روصسيفوربلا ميظنتلا ةنجل يصسيئر

روصسيفوربلا زربأاو .يكب رداقلا دبع
ةيع˘ي˘ب˘ط˘لا دراو˘م˘لا ة˘صشا˘صشه نأا ي˘ك˘ب
ذخأات ةديدج بيلاصسأا ينبت بلطتت
ةي˘م˘ل˘ع˘لا ر˘ي˘يا˘ع˘م˘لا را˘ب˘ت˘ع’ا ن˘ي˘ع˘ب
نك˘م˘م˘لا ن˘م ل˘ع˘ج˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لاو
ةعورزملا تاحاصسملا نم ةدافتصس’ا

  .ةئيبلا ىلع ظافحلا عم
شس.بويأا

 ةيطاطملا تÓجعلاب رانلا مارصضإاو ةراجحلاب يصسيئرلا قيرطلا عطقب اوماق
ضسنوت وحن دوقولا بيرهت تانحاصش دصض نوصضفتني ةصسبت يف ةبيقرلا ةقطنم ناكصس

ة˘ق˘ط˘ن˘˘م نا˘˘كشس سسمأا لؤأا ما˘˘ق
،ناجيلث ةيدلبل ةعبات˘لا ة˘ب˘ي˘قر˘لا
قيرطلا عطقؤ ةيجاجتحا ةفقوب
تÓجعلاؤ ةراجحلاب يشسيئرلا
،اهيف رانلا مارشضإاؤ ة˘ي˘طا˘ط˘م˘لا

يّد˘˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب هو˘˘م˘˘شسأا ا˘˘˘م د˘˘˘شض
تانحا˘شش فر˘ط ن˘م ر˘م˘ت˘شسم˘لا
بيرهتب موقت يتلا ليقثلا نزولا
ى˘˘ل˘˘ع ،سسنو˘˘ت و˘˘ح˘˘ن دو˘˘˘قو˘˘˘لا
ارارشضأا ةقحل˘م ،ما˘ع˘لا ق˘ير˘ط˘لا
يتلاؤ تاناويحلا سسؤؤؤرب  ةغلاب
ر˘ي˘م˘ح˘لا ى˘ت˘ح ا˘ه˘ن˘م م˘ل˘شست م˘ل
ىر˘˘˘˘خأا ارار˘˘˘˘شضأاؤ را˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘بألاؤ
را˘ثأا ا˘م ،ي˘ن˘طو˘لا دا˘˘شصت˘˘قلا˘˘ب
ن˘˘يذ˘˘لا ،نا˘˘˘كشسلا را˘˘˘كن˘˘˘ت˘˘˘شسا
،دÓبلا داشصتقا ةيامحل اوشضفتنا

لقنتت تانحاششلا نؤدهاششي مهؤ
ي˘ف ،ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘حار ل˘˘كب
ي˘ن˘ج˘ي ،با˘يإاؤ با˘هذ تÓ˘˘حر
تاؤر˘ث ا˘ه˘ئارؤ ن˘م ا˘ه˘با˘ح˘˘شصأا

هفلخت امب نيئباع ريغ ،ةلئاط
ةميشسج رارشضأا نم  مهتانحاشش

ةا˘ي˘ح ة˘شضر˘˘ع˘˘م ،تا˘˘قر˘˘ط˘˘لا˘˘ب
.رطخلا ىلإا مهلافطأا

ن˘يذ˘لا ،نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا د˘˘كأا د˘˘قؤ
رو˘ب˘ع ن˘م تا˘ن˘حا˘ششلا او˘ع˘ن˘˘م
عشضؤ لÓخ نم ةيدلبلا ميلقإا

تÓ˘˘˘ج˘˘˘ع قر˘˘˘حؤ سسيرا˘˘˘ت˘˘˘˘م
ى˘ل˘ع ر˘ه˘م˘ج˘ت˘لاؤ تا˘ن˘˘حا˘˘ششلا

هذ˘˘ه نأا ،تا˘˘قر˘˘ط˘˘لا ىو˘˘ت˘˘شسم
تايلؤ نم ةمداقلا تانحاششلا

ا˘ه˘با˘ح˘شصأا ن˘ه˘ت˘م˘˘ي ،ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘م
ة˘ي˘نÓ˘ع ي˘˘ف دو˘˘قو˘˘لا بير˘˘ه˘˘ت
هلقنؤ ،نوناقلا ىلع نيلياحتم
اوناك ثيح ،عيمجتلا عقاوم ىلإا
نو˘ل˘م˘ع˘ت˘شسي ق˘با˘شس ن˘˘مز ي˘˘ف
اؤراشصف نآلا امأا ،Óيل قيرطلا
،راهنلا يف ى˘ت˘ح ه˘نو˘ل˘م˘ع˘ت˘شسي
ىتحؤ نيلجارلا رؤرم لعج امم
ار˘ط˘خ ة˘ي˘حا˘˘ي˘˘شسلا تارا˘˘ي˘˘شسلا

تا˘ح˘ير˘شصت بشسح ا˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح
.ناكشسلا

نع ،نوجتحملا لءاشست دقؤ اذه
ةينعملا حلاشصملا بايغ ببشس

يتلا ،تانحا˘ششلا هذ˘ه ة˘ب˘قار˘م˘ل
نؤد ةيلولا ميلقإا˘ب ا˘ي˘مو˘ي ر˘م˘ت
ةريبكلا اهتانازخ ادع ام ،عئاشضب
ةردقملاؤ دوقولا ةدامب ةأابعملا
ناكمإاب ىت˘حؤ ،تار˘ت˘ل˘لا فلآا˘ب
ى˘لإا تارو˘ظ˘ح˘م˘لا ل˘ق˘ن ءلؤو˘ه
.نطولا سضرأا لخاد
نا˘كشس بلا˘ط ،م˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘مؤ
ي˘ت˘لا ه˘ل˘لا د˘ب˘ع دلؤأا ة˘ق˘ط˘ن˘˘م
نكاشس002 نم رثكأا اهنطقي
ةيزكرملاؤ ةيلحم˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا
ءابره˘كلا˘ب م˘هد˘يؤز˘ت˘ل ل˘خد˘ت˘لا
ذنم اهيلإا نؤدقتفي يتلا ةيفيرلا
مهتايح لوح ام وهؤ ،لÓقتشسلا
˘مÓ˘˘ظ˘˘لا بب˘˘شسب م˘˘ي˘˘ح˘˘ج ى˘˘لإا
هببشست ام ىلإا ةفاشضإلاب سسمادلا
را˘˘ب˘˘غ ن˘˘م فاد˘˘لا تا˘˘ن˘˘˘حا˘˘˘شش
ة˘˘˘مÓ˘˘˘شس ى˘˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘طا˘˘˘خ˘˘˘˘مؤ
لا˘ف˘طألا ة˘شصا˘خ ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا
ا˘˘ه˘˘ت˘˘عر˘˘شس بب˘˘˘شسب را˘˘˘غ˘˘˘شصلا
.عوبشسألا مايأا لاوط ةينونجلا

تاديبع بيطلا
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856209ددعلأ ^1441 ةيناثلأ ىدامج01ـل قفأوملأ0202 يرفيف4ءاثÓثلأيلحم
اهمدقو لمعلأ لئاصسو ةلقو هدهصشت يذلأ ظاظتكÓل أرظن

 ديعاوم ىلع لوصصحلل ةلصصاوتم ةاناعم ..ةديلبلاب ةعصشألاب جÓعلا ةحلصصم
راطقلاب ةرهظ لابج يلاعأاب نيحÓفلأ بلطم «يفيرلأ ديدجتلأ»
رانيد نويلم082 نم رثكأاب ةيومنت عيراصشم

نازيلغب نيتنصس لÓخ لصسعلب ةيدلبل
ةاناعم ةديلبلاب ناطرصسلأ ةحفاكم زكرمل ةعباتلأ ةعصشأ’اب جÓعلأ ةحلصصم نودصصقي نيذلأ ناطرصسلأ ىصضرم صشيعي

هذه هدهصشت يذلأ ظاظتكÓل أرظن ةيجÓعلأ مهصصصصح ءأرجإ’ مهل ةمدقملأ ديعأوملأ دعب ببصسب ةلصصأوتم
.اهمدقو لمعلأ لئاصسو ةلقو ةحلصصملأ

ةيلوب لشسعلب ةيدلب تدافتشسا
ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘شسلا لÓ˘˘خ ناز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘غ
ع˘يرا˘ششم ن˘م ن˘ي˘ت˘مر˘شصن˘م˘˘لا
082 اه˘ت˘م˘ي˘ق قو˘ف˘ت ة˘يو˘م˘ن˘ت
ديفتشسأا ا˘م˘ب˘شسح ،را˘ن˘ي نو˘ي˘ل˘م
.ةيلولا حلاشصم ىدل
هذ˘ه نأا ،رد˘شصم˘˘لا تاذ ر˘˘كذؤ
راطإا يف ة˘لو˘م˘م˘لا ع˘يرا˘ششم˘لا

نماشضتلاؤ نام˘شضلا قؤد˘ن˘شص
جماربلاؤ ةيلحملا تاعا˘م˘ج˘ل˘ل
ةينازيمؤ ةيدل˘ب˘لاؤ ة˘ي˘عا˘ط˘ق˘لا
ةيلمع53سصخ˘˘ت ة˘˘يلو˘˘لا
عيراششم تيظح ثيح ،ةيومنت
ها˘ي˘م˘لا ة˘كب˘شش د˘يد˘ج˘تؤ ط˘بر
فر˘شصلاؤ بر˘ششل˘ل ة˘ح˘لا˘شصلا
ةدئافل ةربتعم ةشصحب يحشصلا

تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لاؤ ءا˘ي˘˘حألا د˘˘يد˘˘ع
ةدع تدافتشسا امك.ةينكشسلا
ن˘م ل˘شسع˘ل˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب ءا˘˘ي˘˘حأا

ةير˘شضح˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا ع˘يرا˘ششم
تاذ قفؤ ،ينارمعلا نيشسحتلاؤ
ةيدلبلا تدا˘ف˘ت˘شساؤ .رد˘شصم˘لا

ةداعإاؤ ةنا˘ي˘شصل تا˘ي˘ل˘م˘ع ن˘م
ةنايشص رارغ ىلع قرطلا ليهأات
قيرط˘لا ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا ق˘ير˘ط˘لا
راؤدؤ21 م˘˘˘قر ي˘˘˘˘ئلو˘˘˘˘لا
1ر6 ةفاشسم ىلع «ل˘ي˘لا˘ه˘ب˘لا»
ق˘ير˘ط˘لا ل˘ي˘هأا˘ت ةدا˘عإاؤ ،م˘ل˘˘ك
راؤدؤ31 م˘˘˘قر ي˘˘˘˘ئلو˘˘˘˘لا
2.2 ةفاشسم ىلع «ةيرياوخلا»
ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لا ن˘˘م˘˘شضتؤ .م˘˘ل˘˘˘ك
ة˘عا˘م˘ج˘˘لا تاذ˘˘ب يو˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا
نو˘ت˘يز˘لا ي˘ح ط˘بر ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

ة˘قا˘ط˘لا˘ب «ة˘ي˘ل˘˘يا˘˘حر˘˘لا«راؤدؤ
ميمرت بنا˘ج ى˘لإا ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا

ةيئاد˘ت˘بإا سسراد˘م8 ةئ˘ي˘ه˘تؤ
ة˘ع˘شسو˘ت˘ل˘ل ن˘ي˘م˘˘شسق زا˘˘ج˘˘نإاؤ
.«رداقلا دبع يبان» ةشسردمب

لشسعلب ةيد˘ل˘ب تدا˘ف˘ت˘شسإا ا˘م˘ك
امهدحأا نييراوج ني˘ب˘ع˘ل˘م ن˘م
ة˘˘ير˘˘ق˘˘ب ر˘˘خآاؤ ما˘˘ئو˘˘لا ي˘˘ح˘˘˘ب
ةئيهت بناج ىلإا «ةيدعاشسملا»
.ىرخأا عيراششمؤ جÓعلل ةعاق

نأا ىلا حلاشصملا تاذ تراششأاؤ
تدافتشسا يت˘لا ع˘يرا˘ششم˘لا ل˘ج
م˘ت د˘ق ل˘شسع˘ل˘ب ة˘يد˘ل˘˘ب ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
لاز˘ت ل ن˘ي˘ح ي˘ف ا˘ه˘˘مÓ˘˘ت˘˘شسا
روط يف ةيق˘ب˘ت˘م˘لا ع˘يرا˘ششم˘لا
بلاط ،ةيناث ةهج نمؤ.زاجنإلا
يلاعأاب ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا

ةيدلبب ةر˘ه˘ظ˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م لا˘ب˘ج
د˘يد˘ج˘ت˘لا ع˘يرا˘ششم˘ب را˘˘ط˘˘ق˘˘لا
جاتنإاب ةقطنملا زيمتت ذإا ،يفيرلا
و˘هؤ را˘ق˘بألا ة˘ي˘بر˘تؤ بي˘ل˘ح˘لا
ريغ ،ةقطنملاب ديحولا طاششنلا
تحبشصأا ةريخألا تاونشسلا نأا

اريبك احؤزن دهششت قطانملا هذه
ىلإا ةبعششلا هذه يف نيحÓفلل
عيراششم با˘ي˘غ بب˘شسب ،ند˘م˘لا
قلعت˘ت ي˘ت˘لاؤ فا˘يرألا د˘يد˘ج˘ت
ةكبشش دمؤ هايم˘لاؤ ءا˘بر˘ه˘كلا˘ب
عيراششملا نم اهريغؤ تاقرطلا
رار˘ق˘ت˘شسا ى˘ل˘ع د˘عا˘شست ي˘˘ت˘˘لا
ةلزعلاف ،ةقطن˘م˘لا˘ب ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا

ن˘يؤا˘ن˘ع ا˘ح˘ب˘˘شصأا نا˘˘مر˘˘ح˘˘لاؤ
يؤا˘ي˘ح˘يؤ ة˘لاو˘ع˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘ل
ةرئاد راطقلا ةيدلبب ةبرارخلاؤ
ا˘˘ه˘˘تد˘˘˘شسج ي˘˘˘ت˘˘˘لاؤ ة˘˘˘نؤزا˘˘˘م
تط˘˘قا˘˘شست ي˘˘ت˘˘لا ن˘˘كا˘˘شسم˘˘˘لا

مÓحأا تطقاشست ا˘م˘ك ا˘ه˘نارد˘ج
،نا˘كشسلاؤ ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ءلؤو˘˘ه
ا˘ه˘ن˘كم˘ي ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا نأا ثي˘˘ح
ةريبك تايمكب تانبلملا ليومت
م˘هد˘عا˘شست اذ˘كؤ بي˘ل˘ح˘لا ن˘˘م
يحÓفلا مهطاششنب يقرلا ىلع
عيشسوتؤ ةقطنملاب رارقتشسإلاؤ
ةلؤدلا جمارب نأا عم ،مهطاششن
يحÓفلا طا˘ششن˘لا م˘عد˘ت ا˘م˘ئاد
جاتنإاؤ راقبلا ةيبرت سصخألابؤ
نيحÓفلا بلطم وهؤ بيلحلا

ءÓ˘يإا ي˘ه ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لا نا˘˘كشسؤ
سصرحلاؤ ةقطنملل ةريبك ةيمهأا

ىقبت اميف ،مهتايجاح ةيبلت ىلع
رظتنت ةروجهملا قطانملا هذه
.اهرامعإا

ةصصرخوب يرأوه

ناكصسلأ ت’اغصشن’ ةيروفلأ ةباجتصس’أو رييصستلأ بيلاصسأأ رييغت ىلع مهثح
نييذيفنتلا ءاردملا عم ءاقل لوأا يف ديدجلا راردأا يلاو

راردأا يلاؤ لولهب يبرعلا دقع
عم ه˘ع˘م˘ج ا˘عا˘م˘ت˘جا ،د˘يد˘ج˘لا
فلتخمل نييذي˘ف˘ن˘ت˘لا ءارد˘م˘لا
ي˘لاو˘لا مد˘ق ن˘يأا ،تا˘عا˘ط˘ق˘˘لا
هجمانربل ةشضيرعلا طو˘ط˘خ˘لا
هبشسح ءارؤ نم ىعشسي يذلا
رييغ˘ت˘ب يرو˘ف˘لا لا˘ق˘ت˘نلا ى˘لإا
ةيغب يلحملا رييشستلا بيلاشسأا
لمعلل مئÓم خانم قلخؤ ريفوت
دحاؤ قيرفك عي˘م˘ج˘لا كار˘ششإا˘ب
ة˘يلو˘لا ة˘ح˘ل˘˘شصم ي˘˘ف بشصي
ة˘با˘˘ج˘˘ت˘˘شسلا ع˘˘م ا˘˘ه˘˘نا˘˘كشسؤ
نا˘كشسلا تا˘ب˘ل˘ط˘ل ةر˘ششا˘ب˘م˘˘لا

ةبقارمؤ ناديملا ىلإا لؤزنلاؤ
ام لحؤ عيراششملا مدقت ىدم
،ةقيعم لكاششم نم هلح نكمي

ةرؤر˘شضب ي˘لاو˘لا فا˘شضأا ا˘م˘ك
ع˘ي˘م˘ج˘˘لا ما˘˘مأا باو˘˘بألا ح˘˘ت˘˘ف
ل˘جأا ن˘م م˘˘ئاد˘˘لا ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘لاؤ
ةيقيق˘ح ة˘ي˘م˘ن˘ت ى˘لإا لو˘شصو˘لا
نطاوملا ىلع ايباجيا سسكعنت
،تا˘ششرو˘لا ل˘ك ة˘ن˘يا˘˘ع˘˘م ع˘˘م
لÓغتشساؤ ايوق اعفد اهئاطعإاؤ
ل˘كب ة˘حا˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإلا

اذه يف يلاولا رمأاؤ ،ةينÓقع
ةيوم˘ن˘ت ة˘ط˘خ ع˘شضو˘ب را˘طلا

ةيفافششؤ ةلادع لكب ةمكحم
ج˘ما˘نر˘ب ى˘ع˘شسم ي˘ف ج˘مد˘˘ن˘˘ت
،هتامازتلاؤ ةيروهمجلا سسيئر
نؤربجم اعيمج نحن» افيشضم
اهئادأاؤ ةيلؤؤوشسملا لمحت ىلع
رييغت ىلع مزعؤ ةيفافشش لكب
ن˘˘شسحألا ى˘˘لإا ة˘˘يلو˘˘˘لا ه˘˘˘جؤ
ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘ك ةا˘˘˘عار˘˘˘مؤ
ةيادبلاؤ ةيناكشسلا تاعمجتلاؤ
تا˘ي˘مو˘ي˘ب ما˘م˘ت˘هلا˘˘ب نو˘˘كت
هطي˘ح˘م ن˘ي˘شسح˘تؤ ن˘طاو˘م˘لا

بشسكؤ ه˘ت˘ششي˘˘ع˘˘م فؤر˘˘ظؤ
مامتهلاب امئاد هراعششإاؤ هتقث
د˘˘˘يد˘˘˘ج ن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘مألا عرز˘˘˘˘ب
اميف ةشصاخ سسأا˘ي˘لا ق˘ي˘ل˘ط˘تؤ
،«ةعؤرششملا هبلاطمب قل˘ع˘ت˘ي
نم بلط عامتجلا رخآا يفؤ
ةر˘ي˘˘تؤ ن˘˘م ع˘˘فر˘˘لا ءارد˘˘م˘˘لا
ةمجرتؤ لم˘ع˘لا ي˘ف ة˘عر˘شسلا
اهت˘ع˘شضؤ ي˘ت˘لا تا˘ي˘نا˘كمإلا
ةيقيقح ع˘يرا˘ششم ى˘لإا ة˘لؤد˘لا
نا˘˘كشس تا˘˘ع˘˘ل˘˘ط˘˘ت ي˘˘عار˘˘˘ت
لاقتنلا يف ا˘ه˘لا˘مآاؤ ة˘يلو˘لا
ا˘ه˘ماو˘ق ةد˘يد˘ج ة˘ل˘حر˘م ى˘˘لإا
.ةيعامتجلا ةلادعلا

مصساقلب يفيرصشوب

را˘˘ظ˘˘ت˘˘نلا تا˘˘˘عا˘˘˘ق ل˘˘˘ج˘˘˘شستؤ
نيذلا ىشضرملل اريب˘ك ا˘ظا˘ظ˘ت˘كا
راظتنا لو˘طؤ سضر˘م˘لا م˘ه˘كه˘نأا
با˘ب˘ششلا د˘حأا لا˘ق ثي˘ح ،جÓ˘ع˘لا
(ةنشس78) هتدلاؤ قفاري ناك يذلا

رثكأا» نأا ،تليشسمشسيت ةيلؤ نم
ةدم وه هتلئاعؤ سضيرملا قهري ام
يتلا هتدلاؤ نأا افيشضم ،«راظتنلا
ةد˘ع˘˘م˘˘لا نا˘˘طر˘˘شس ن˘˘م ج˘˘لا˘˘ع˘˘ت
لوشصحلل ةنشسلا ةبارق ترظتنا»
جÓ˘ع˘˘لا سصشصح د˘˘عو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ىرخأا ةديشس هتعطاقؤ .«ةعششألاب
نم محرلا قنع ناطرشس نم جلاعت
ةل˘ئا˘ق (ةزا˘ب˘ي˘ت) ة˘ع˘ي˘ل˘ق˘لا ة˘ن˘يد˘م
ة˘ي˘ب˘ط ة˘˘ي˘˘شصو˘˘ت بل˘˘ط تعدؤأا»
ة˘ي˘ل˘يو˘ج ي˘ف ة˘ع˘ششألا˘ب جÓ˘ع˘ل˘˘ل
دعوم ءدب ديدحت متؤ ،يشضاملا
نيريخألا نيمويلا لÓخ جÓعلا

ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا تير˘˘جأا ي˘˘ن˘˘نأا م˘˘غر
.«ةليوط رهششأا ذنم ةيحارجلا

نم جلاعي رخآا سضيرم ركذ امك
نطقي (ة˘ن˘شس06) مد˘لا نا˘طر˘˘شس
ىناع هنأا (ةيدملا) يراخبلا رشصقب
دعوم ى˘ل˘ع لو˘شصح˘ل˘ل ن˘ير˘مألا

نم رارمتشسا˘ب ل˘ق˘ت˘ن˘ي نا˘ك ثي˘ح
ةد˘ي˘ل˘˘ب˘˘لا ى˘˘لإا يرا˘˘خ˘˘ب˘˘لا ر˘˘شصق
لوح مÓعتشسÓل ةرجألا تارايشسب
اذهؤ ،همدع نم دعوملا ديدحت
،«فيراشصملا نم ريثكلا» هفلكي
ن˘˘م ر˘˘ي˘˘خألا ي˘˘ف ن˘˘˘كم˘˘˘ت د˘˘˘قؤ
دعب جÓعلا دعوم ىلع لوشصحلا

.راظتنلا نم رهششأا ةرششع
مهغÓبإاب نؤرخآا ىشضرم بلاطؤ
قيرط نع ،ددحت نيح مهديعاومب
ؤأا ةريشصقلا لئاشسرلا ؤأا فتاهلا
ءانع مهبينجتل ينؤرتكللا ديربلا
مهمظعم نأاؤ اشصو˘شصخ ل˘ق˘ن˘ت˘لا
ةد˘˘ي˘˘ع˘˘ب تا˘˘يلو˘˘ب نو˘˘ن˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ي
ى˘ل˘ع ةر˘م ل˘˘ك ي˘˘ف نؤر˘˘ب˘˘ج˘˘يؤ
طقف مÓعتشسÓل زكرملل مؤدقلا

نأاششلا و˘ه ا˘م˘ل˘ث˘م د˘عو˘م˘لا لو˘ح
.ةنتاب ةيلوب نطقت ةشضيرمل
رو˘شسي˘فؤر˘ب˘لا تر˘كذ ،ا˘هرؤد˘˘بؤ
ةشصتخم ةبيبط ،ةدوعشسم يوح
نأا ،ةحلشصملا تاذب ةعششألا يف
لقي ل ام لبقتشست ةريخألا هذه
ةيبط ةيشصو˘ت ة˘لا˘شسر005 ن˘ع
ءارجإا ديعاوم ديد˘ح˘ت˘ل ا˘ي˘عو˘ب˘شسأا

كلذؤ ةعششألاب جÓعلا سصشصح
ى˘˘شضر˘˘م˘˘لا ءلؤو˘˘ه ءار˘˘جإا بق˘˘˘ع
يف اهبلغأا لثمتي ةدقعم تايلمعل
جÓعلا بلطتيؤ مرولا لاشصئتشسا
.ةرششابم اهدعب ةعششألاب
ل ةيجÓعلا ةيلمعلا نأا فيشضتؤ
بغري ؤأا بيبطلا هددحي املثم متت
م˘˘ئاو˘˘ق بب˘˘شسب سضير˘˘م˘˘لا ه˘˘˘ي˘˘˘ف
،ةحلشصملاب ادج ةليوطلا راظتنلا

ىشضرملاب لفكتلا بلطتت يتلاؤ
م˘ه˘ل د˘ي˘عاو˘م د˘يد˘ح˘ت م˘ت ن˘يذ˘˘لا
نيلجشسملا ىشضرملا رؤد نيحيل
نأا ى˘˘لإا ةر˘˘ي˘˘ششم ،ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف
ىلإا ةثÓث نيب ام حؤارتي راظتنلا
.رهششأا ةتشس
را˘ظ˘ت˘نلا نأا ة˘شصت˘خ˘م˘لا تلا˘˘قؤ
لعجي ةليوط رهششأا مؤدي يذلا

نأل ر˘ط˘˘خ ي˘˘ف سضير˘˘م˘˘لا ةا˘˘ي˘˘ح
سضر˘م˘ك نا˘طر˘شسلا عاو˘نأا سضع˘ب
ءار˘˘جإا بل˘˘ط˘˘ت˘˘ي «ن˘˘ي˘˘كششتو˘˘˘ه»

اهاشصقأا ةدم يف ةعششألاب جÓعلا
ةيلمعلا ءارجإا دعب عيباشسأا ةثÓث
ابلاغ سضيرملا» نأا لإا ،ةيحارجلا

دعب ةيجÓعلا هشصشصح ىقلتي ام
رشضي ام وهؤ رهششأا ةعبرأا نم رثكأا
.«اريثك هتحشصب
ىلإا يو˘ح رو˘شسي˘فؤر˘ب˘لا تد˘كأاؤ
يف راظتنلا ةدم سصيلقت مغر هنأا
تناك امد˘ع˘ب) ةر˘ي˘خألا تاو˘ن˘شسلا
نأا لإا (ل˘ب˘˘ق ن˘˘م ة˘˘ن˘˘شسلا قو˘˘ف˘˘ت
ن˘ع ةد˘˘ي˘˘ع˘˘ب لاز˘˘ت ل ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا»
اهب لومعملا ةيلؤدلا تايشصوتلا
سضيرملاب لف˘كت˘لا ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف
ريكفتلا بجوتي اذهلؤ ،ةعششألاب
ةهجاومل ة˘ل˘ج˘ع˘ت˘شسم لو˘ل˘ح ي˘ف
.«ةيعشضولا هذه
ز˘كر˘م سسي˘ئر لا˘˘ق ،ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
،سشاباط رامع ناطرشسلا ةحفاكم
يف ىشضر˘م˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘لا م˘ت˘ي ه˘نأا
حلاشصم عيمجب بشسانملا تقولا
مارؤألا بط ة˘ح˘ل˘شصم) ز˘كر˘˘م˘˘لا

ي˘ئا˘ي˘م˘ي˘كلا جÓ˘ع˘لا ة˘ح˘ل˘شصمؤ
ةح˘ل˘شصمؤ ة˘حار˘ج˘لا ة˘ح˘ل˘شصمؤ
تايلمعلا ءارجإا متيؤ (مدلا سضارمأا
يف يئايميكلا جÓعلاؤ ةيحارجلا

سصشصح ادع ام ،دد˘ح˘م˘لا ا˘ه˘ت˘قؤ
ل˘ج˘شست ي˘ت˘لا ة˘ع˘ششألا˘ب جÓ˘ع˘˘لا
ءاطعإا يعدتشسي ام اريبك اظاظتكا
.ةرخأاتم ديعاوم ىشضرملا

Œأ لئاصسولأ ديدŸةيدا
درأوŸاب ةحلصصŸأ ميعدتو
ىوصصق ةيولوأأ ةيرصشبلأ
لئاشسولا ديدجت نأا سشاباط ربتعاؤ
جÓعلا ةحلشصم ميعدتؤ ةيداملا
ة˘ير˘ششب˘لا دراو˘م˘لا˘بؤ ة˘˘ع˘˘ششألا˘˘ب
،«ىوشصق ةيولؤأا» حبشصأا ةلهؤوملا

يوتحت ةحلشصملا نأا ىلإا اريششم
ةميدق اهلك تاعرشسم ثÓث ىلع
6002 ة˘ن˘شس ي˘˘ف ا˘˘هؤؤا˘˘ن˘˘ت˘˘قا م˘˘ت
ي˘شضار˘ت˘فلا ا˘هر˘م˘ع تزؤا˘ج˘تؤ
نأا نكميؤ تاونشس رششعب ردقملا
اذه مغر»ؤ تقؤ يأا يف فقوتت
،«اهتقاط قوف اهلمحنؤ اهب لمعن
ترجأا ةح˘ل˘شصم˘لا نأا ى˘لإا ا˘هو˘ن˘م
230.03 ةيشضاملا ةنشسلا لÓخ
.ةيجÓع ةشصح
يقلت نع زكرملا ريدم فششكؤ
ةنشس ةيشصولا ةرازولا نم دوعؤ
لÓخ ديدج عرشسم ءانتقاب9102
يذلا رمألا وهؤ ،ةيراجلا ةنشسلا
ف˘ي˘ف˘خ˘ت ي˘ف ار˘ي˘ث˘ك م˘ها˘شسي˘شس»

جÓ˘ع˘لا ة˘ح˘ل˘شصم ن˘ع ط˘غ˘شضلا
ةانا˘ع˘م ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘لاؤ ة˘ع˘ششألا˘ب
امك ،«دحاؤ نآا يف ىشضرملا ملآاؤ
ى˘لإا را˘ششأا سشا˘با˘ط نأا ر˘˘ي˘˘غ .لا˘˘ق

عر˘˘˘شسم˘˘˘˘لا نو˘˘˘˘كي نأا ةرؤر˘˘˘˘شض
ديدج لمع مقاطب اقوفرم ديدجلا
يناعت ةحل˘شصم˘لا نأل ه˘ل˘ي˘غ˘ششت˘ل
ةيبطلا مقطألا لاجم يف اشصقن
و˘هؤ ن˘˘ي˘˘ي˘˘ب˘˘ط ه˘˘ب˘˘شش ناو˘˘عألاؤ
ه˘ل˘ج˘شسي يذ˘لا ي˘نا˘ث˘لا ل˘كششم˘لا

.ناطرشسلا ةحفاكم زكرم
تد˘˘˘˘كأا ،قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسلا اذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘فؤ
ة˘ب˘ي˘˘ب˘˘ط ،يو˘˘ح رو˘˘شسي˘˘فؤر˘˘ب˘˘لا

تاذ˘˘ب ة˘˘ع˘˘ششألا ي˘˘ف ة˘˘شصت˘˘خ˘˘م
ديشسجت ةرؤرشض ىلع ،ةحلشصملا
اه˘ت˘حر˘ط ي˘ت˘لا ةد˘يد˘ج˘لا ة˘يؤؤر˘لا
يف ةلثمتم˘لاؤ ار˘خؤو˘م ة˘مو˘كح˘لا

ةعماجلا نيب ةديطؤ ةقÓع طبر
نيوكت ؤ تاعاطقلا فلتخم ؤ
تا˘جا˘ي˘ت˘حاؤ بل˘ط بشسح ة˘ب˘ل˘ط
.تاشسشسؤوملا

ةحلشصم موقت املك» هنأا تلاقؤ
ف˘ي˘˘ظو˘˘ت˘˘ب ة˘˘ع˘˘ششألا˘˘ب جÓ˘˘ع˘˘لا

ي˘ف ة˘بو˘ع˘شص د˘ج˘ن ،ن˘ي˘شصت˘خ˘˘م
ة˘ت˘شس ن˘م مؤد˘ي يذ˘لا م˘ه˘ن˘يو˘كت
يف اوقلت مهنأل ةنشس ىلإا رهششأا
،ا˘ما˘ع ا˘ير˘ظ˘ن ا˘ن˘يو˘كت ة˘ع˘ما˘ج˘لا

بيبطلا تقؤ باشسح ىلع كلذؤ
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةدد˘˘˘ششم ،«سضير˘˘˘˘م˘˘˘˘لاؤ
ىمشسي سصاشصتخا قلخ ةرؤرشض
جÓ˘ع˘لا ي˘ف ي˘ئا˘يز˘ي˘ف سسد˘ن˘ه˘˘م
بلا˘ط˘لا ه˘لÓ˘خ ن˘ق˘ل˘ي ة˘ع˘ششألا˘ب
ي˘ف ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘تؤ ير˘ظ˘ن ن˘يو˘˘كت
لمعل˘ل از˘ها˘ج نو˘كيؤ ة˘ع˘ما˘ج˘لا

.ةرششابم
يف راطإا ،ريبك لامج ربتعا امك
جÓ˘˘ع˘˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘شصم˘˘ب ة˘˘ح˘˘˘شصلا
ثÓثلا تاعر˘شسم˘لا نأا ة˘ع˘ششألا˘ب
:لاقؤ ةددحملا اهتردق قوف لمعت
سضيرم002 ن˘م ر˘ث˘كأا ج˘لا˘ع˘ن»
كيهان ،سضيرم001 لدب ايموي

ا˘م ا˘ب˘لا˘غ ي˘˘ت˘˘لا با˘˘ط˘˘عألا ن˘˘ع
ا˘م˘م تلآلا هذ˘ه ا˘ه˘ل سضر˘˘ع˘˘ت˘˘ت
لي˘جأا˘تؤ ف˘قو˘ت˘لا ى˘ل˘ع ا˘نر˘ب˘ج˘ي
م˘˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘جؤ ى˘˘شضر˘˘م˘˘لا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق
.«لوطأا ةدمل نؤرظتني
تلآلا فقوت تقؤ» نأا فاشضأاؤ
ةحشصؤ تقؤ عايشض يف ببشستي
نير˘ب˘ج˘م نو˘كن ثي˘ح سضير˘م˘لا

و˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت مؤد˘˘ق را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا ى˘˘ل˘˘˘ع
قوق˘ح تاذ ة˘ي˘ب˘ن˘جأا) ة˘شسشسؤو˘م˘لا

لمع دقع انطبري يتلا (ةيرئازج
ءلؤوه نأا املع ،اهحÓشصإل اهعم
عوبشسألا ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف نو˘ل˘م˘ع˘ي ل
ر˘ث˘كأا ل˘كششم˘لا د˘ق˘˘ع˘˘ي ا˘˘م و˘˘هؤ
ةرؤر˘شض ر˘ي˘ب˘ك ىر˘يؤ .«ر˘˘ث˘˘كأا˘˘ف
ن˘ي˘ير˘ئاز˘˘ج ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت ن˘˘يو˘˘كت
لخدتلل زكرملا ي˘ف م˘ه˘ف˘ي˘ظو˘تؤ
ن˘م» ه˘نأل با˘ط˘عألا عو˘قؤ رو˘˘ف
رييÓمب تلآا ءارشش لوقعملا ريغ
ن˘˘˘يو˘˘˘كت مد˘˘˘عؤ تارا˘˘˘ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘لا

.«اهتنايشص يف نيشصتخم
هللا د˘ب˘ع ن˘ب ف˘شسأا˘ت ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
تاذب ي˘ب˘ط ق˘شسن˘م ،د˘م˘حأا د˘ي˘شس
سضير˘˘م˘˘لا نو˘˘كل ،ة˘˘ح˘˘ل˘˘شصم˘˘لا
نايحألا نم ريثكلا يف لشسوتي»

ىلع» هنأا ادكؤوم ،«جÓعلل ابلط
سضيرملا جÓعب ل˘ف˘كت˘لا ة˘لؤد˘لا

ةيدام˘لا ل˘ئا˘شسو˘لا ة˘فا˘ك ر˘ي˘فو˘تؤ
ن˘˘ي˘˘مأا˘˘ت˘˘ل ة˘˘مزÓ˘˘لا ة˘˘ير˘˘ششب˘˘لاؤ
ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م ه˘˘ل جÓ˘˘ع˘˘لا سصشصح
ز˘كر˘م ن˘ع ط˘غ˘شضلا ف˘ي˘ف˘خ˘˘تؤ
.«ىرخأا ةهج نم ةديلبلا

نأا يو˘˘ح رو˘˘شسي˘˘فؤر˘˘ب˘˘لا ىر˘˘تؤ
عا˘ف˘ترا ي˘ف نا˘طر˘˘شسلا ى˘˘شضر˘˘م
لا˘ث˘م˘لا ل˘ي˘ب˘شس ى˘ل˘ع˘ف .ر˘م˘ت˘شسم
ةنشسلا لÓخ اهتح˘ل˘شصم تج˘لا˘ع
ناطرشسل ة˘لا˘ح2001 ةيشضا˘م˘لا
ةنشسلا لÓخ569 لباقم يدثلا
بلطت˘ي ا˘م و˘هؤ ،ا˘ه˘ت˘ق˘ب˘شس ي˘ت˘لا
جÓعب ةشصاخلا لكايهلا عيشسوت
ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ئا˘˘˘ششنإاؤ سضر˘˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
اراششت˘نا ل˘ج˘شست ي˘ت˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا
.(دÓبلا لامشش) سضرملل ربكأا

لوقعملا ريغ نم» هنأا تربتعاؤ
يف ناطرشسلا ةجلاعمل زكرم ءانب
ثد˘حأا˘ب هز˘ي˘ه˘˘ج˘˘تؤ راردأا ة˘˘يلؤ
تقو˘لا ي˘ف ة˘ير˘شصع˘لا ل˘ئا˘شسو˘لا
اددع ةقطنملا هيف لجشست ل يذلا

عم اشصو˘شصخ ى˘شضر˘م˘ل˘ل ار˘ي˘ب˘ك
لم˘ع˘ل˘ل لا˘ق˘ت˘نلا ءا˘ب˘طألا سضفر
ىلإا ددشصلا اذه يف تعدؤ .«كانه
ينطولا ططخملا ةعجارم ةداعإا
ة˘˘شسارد˘˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘لاؤ نا˘˘طر˘˘شسل˘˘˘ل
قطانم ديدحتل ةلما˘شش ة˘ي˘ل˘ي˘ل˘ح˘ت

كار˘˘˘ششإا˘˘˘ب سضر˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘ث˘˘˘˘ك
ذاختا يف لاجملا يف نيشصتخملا
زكارم زاجنا نكامأا نأاششب رارقلا

نأا بج˘ي ي˘ت˘لا نا˘طر˘˘شسلا جÓ˘˘ع
،لا˘م˘ششلا ي˘ف ا˘ه˘م˘ظ˘˘ع˘˘م نو˘˘كي
زكرملا ىلع طغ˘شضلا ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘ل
ز˘˘كر˘˘م ا˘˘شصو˘˘شصخ ةدو˘˘جو˘˘م˘˘˘لا
.ةديلبلا

صس.مدأأ
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8562ددعلا ^1441 ةيناثلا ىدامج01ـل قفاؤملا0202 يرفيف4ءاثÓثلا راهصشإا10

PENA 02027452006102 يرفيف4مÓصسلا
صشابب قثؤملا يناقر مجان ذاتصسأ’ا بتكم

(6372) (رـئازجلا) حارـج
’ ود راوريت ؤل» :ةامصسملا م م ذ ةكرصشلا

«ةجيتم
رؤكذملا ناكملاب ، كيرافؤب ةيدلب :اهرقم

مقرو631 مقر ةيكلم ةعؤمجم كيرافؤب
ةيانبلللوأ’ا قباطلا ،20 مصسق ،731

.(ةديلبلا ةي’و) ةيناثلا
جد00,000.001 :اهلامصسأار

.نامقل ميلصس يرؤجحلب :ديصسلا اهريصسم
ةكرصشلا عؤصضؤم عيصسؤت

يفناج72 يف بتكملاب ررح دقع بجؤمب
ة˘˘˘كر˘˘˘صشلا عؤ˘˘˘صضؤ˘˘˘م ع˘˘˘ي˘˘˘˘صسؤ˘˘˘˘ت م˘˘˘˘ت ،0202
 ةيلصصأ’ا تاطاصشنلا ىلإا ةفاصضإ’اب
ةئزجتلاب ةراجت - :يتآ’ا يراجتلا طاصشنلا

لقت و2م005 قؤفت ةحاصسم تاذ ةزاغمب
.(يصشرامربؤصس)2 م0052 نع

نÓعإÓل

حارـج صشابب قثؤملا يناقر مجان ذاتصسأ’ا بتكم
(6372) (رـئازجلا)

يماصس ؤيب ورقأا »:ةامصسملا  م م ذ و و صش ذ م
«ريدصصتلل

ةيفيرلا ةقطنملا ةنصشخلا صسيمخ ةيدلب :اهرقم
ةيكلم ةعؤمجم70 مصسق نؤنصض نب ىمصسملا ناكملا

 (صسادرمؤب  ةي’و)401 مقر
    جد00,000.001 :اهلامصسأار

 قيدصص رطاصش :ديصسلا اهريصسم
.00/53 -4257270 ب61 :مقر يراجتلا لجصسلا

يصساصسأا نؤناق ليدعت
،0202 يفناج72 يف بتكملاب ررح دقع بجؤمب
ة˘ي˘ف˘ي˘ك˘لا˘ب ة˘صسصسؤؤ˘م˘ل˘ل ي˘صسا˘صسأ’ا نؤ˘نا˘ق˘لا ل˘يد˘ع˘ت م˘˘ت
:ةيلاتلا
تاطاصشنلا ىلإا ةفاصضإ’اب ةصسصسؤؤملا عؤصضؤم عيصسؤت (1
ةعانصص- :ن˘ي˘ي˘تآ’ا ن˘ي˘يرا˘ج˘ت˘لا ن˘ي˘طا˘صشن˘لا ة˘ي˘ل˘صصأ’ا

ليمجتلا داؤم
ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا تاودأا ة˘عا˘ن˘صص- /.ي˘ند˘ب˘لا ف˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا و
.يندبلا
ة˘يد˘ل˘ب  :ي˘لا˘ت˘لا ناؤ˘ن˘ع˘لا˘ب ة˘صسصسؤؤ˘˘م˘˘ل˘˘ل عر˘˘ف ح˘˘ت˘˘ف (2

ىمصسملا ناكملا ةيفيرلا ةقطنملا ، ةنصشخلا صسيمخ
لحم ،401 مقر  ةيكلم ةعؤمجم70 مصسق نؤنصض نب
.(صسادرمؤب ةي’و)10  مقر

نÓعإÓل

يناقر مجان ذاتصسأ’ا بتكم
(رـئازجلا) حارـج صشابب قثؤملا

(6372)
رييصستلا هجو ىلع راجيإا خصسف

 رـحلا
يف بتكملاب ررحم دقع بجؤمب
دقع خصسف مت ،0202 يفناج72
رـح˘لا ر˘ي˘ي˘صست˘لا ه˘جو ىل˘˘ع را˘˘ج˘˘يإا

 بتكملاب مربم
مقر تحت9102 ربمصسيد92 يف
حا˘ن˘ج :د˘ي˘صسلا ن˘ي˘ب9102/3961
يلع ديصس بديح :ديصسلاو يلع

ع˘ير˘صس ما˘ع˘طإا - :طا˘صشن ة˘صسرا˘م˘م˘˘ل
.(دؤف تصساف)

نÓعإÓل

(رـئازجلا) حارـج صشابب قثؤملا يناقر مجان ذاتصسأ’ا بتكم
(6372)

 » صسروÓف دلروو » :ةامصسملا  م م ذ ةكرصشلا
مصسق يفخملا صشؤح ةيرصضحلا ةقطنملا ،جاده د’وأا ةيدلب :اهرقم

 «ب» لحم ،1331 مقر ةيكلم ةعؤمجم20
.(صسادرمؤب ةي’و) يصضرأ’ا قباطلا

جد00,000.001 :اهلامصسأار
00/53-2527270 ب51 :مقر يراجتلا لجصسلا

يصساصسأا نؤناق ليدعت
نؤناقلا ليدعت مت ،0202 يفناج72 يف بتكملاب ررح دقع بجؤمب
:ةيلاتلا ةيفيكلاب ةكرصشلل يصساصسأ’ا
عيمج لباقم نودب نيصسح يبرغ :ديصسلا لاحأا :صصصصح ةلاحإا (1
 ةكرصشلا يف اهكلتمي يتلا صصصصحلا

ةكرصشلا نم يئاهنلاو يلكلا هباحصسنا دعب اذهو ةصصح52 لثمت يتلاو
جد00,000.52 هردق مييقتب صسراف يرحب :ديصسلا ىلإا ،
غلبم ىلإا لصصيل جد00,000.001 غلبم نم ةكرصشلا لامصسأار عفر (2
جد00,000.000.2
ةديدج ةيدقن تاميدقتب اذهو جد00,000.009.1 غلبم ةفاصضإاب يأا

                                                                                                                               .مهصسفنأا ءاكرصشلا نم
ة˘ي˘ل˘صصأ’ا تا˘˘طا˘˘صشن˘˘لا ىلإا ة˘˘فا˘˘صضإ’ا˘˘ب ة˘˘كر˘˘صشلا عؤ˘˘صضؤ˘˘م ع˘˘ي˘˘صسؤ˘˘ت (3
 :نييتآ’ا نييراجتلا نيطاصشنلا

ةيبطلا تازيهجتلاو تادعم˘لا ،ة˘ي˘ن’د˘ي˘صصلا ه˘ب˘صش داؤ˘م˘لا دار˘ي˘ت˘صسا -
- /.ةيبط تاكلهتصسمو زاهج لكو تاكلهتصسمو رايغ عطق ةيحارجلا
اهقحاؤل ،ةفتاهملا ناديمب ةطبترملا داؤملا و تادعملا لكل داريتصسا

اهرايغ عطق و
ر˘ي˘ي˘صست˘لا ي˘ف كير˘صش ه˘ت˘ف˘صصب ن˘ي˘صسح ي˘˘بر˘˘غ :د˘˘ي˘˘صسلا ة˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘صسا (4
ةكرصشلل
ديدج ريي˘صست˘لا ي˘ف كير˘صش ه˘ت˘ف˘صصب صسرا˘ف ير˘ح˘ب :د˘ي˘صسلا ن˘ي˘ي˘ع˘تو
 .ةدودحم ريغ ةدمل ةكرصشلل

نÓعإÓل

حارـج صشابب قثؤملا يناقر مجان ذاتصسأ’ا بتكم
(6372) (رـئازجلا)

ةيلوؤؤصسم تاذو ديحؤلا صصخصشلا تاذ ةصسصسؤؤم صسيصسأات
ةدودحم

مت ،0202 يفناج82 يف بتكملاب ررح دقع بجؤمب
ةيلوؤؤصسملا تاذ و ديحؤلا صصخصشلا تاذ ةصسصسؤؤم صسيصسأات

:ةيلاتلا تافصصؤملا لمحت ةدودحملا
 «بأا كنثير» :ةامصسملا

ةرديح ةيدلب40 مقر ةعطق يحي يديصس قيرط :اهرقم
 .(رئازجلا)
جد00,000.001 :اهلامصسأار
ج˘مار˘ب داد˘عإا و م˘ي˘ي˘ق˘ت ، ةد˘عا˘صسم ، ةرا˘صشت˘صسإا- :ا˘ه˘˘عؤ˘˘صضؤ˘˘م
ةيمؤمعلا تاصسصسؤؤملل ةيراجت ة˘لا˘كو وأا ل˘ي˘ث˘م˘ت-/.ن˘يؤ˘ك˘ت˘لا
.ةيبنجأ’ا

بت˘ك˘م-/.ي˘لآ’ا مÓ˘عإ’ا ة˘م˘ظ˘نأا ة˘ج˘مر˘ب-/.لا˘م˘عأا بت˘ك˘م-
.(جنيتلؤصسنؤك ) يلأ’ا مÓعإ’ا يف ةراصشتصس’او تاصساردلا

قاؤ˘˘˘صسأ’ا تا˘˘˘صسارد ، م˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف تا˘˘˘˘صسارد˘˘˘˘لا بت˘˘˘˘ك˘˘˘˘م-
يف ةد˘عا˘صسم و تا˘صسارد ،ةرا˘صشت˘صسا ،بت˘ك˘م-/.تاءا˘صصق˘ت˘صسإاو
.رامثتصس’ا لاجم
و ة˘يدا˘صصت˘ق’ا ،ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا تار˘ها˘ظ˘ت˘لا م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ة˘˘صسصسؤؤ˘˘م-
يعانصصلا يلآ’ا مÓعإ’ا ي˘ف ة˘صسد˘ن˘ه˘لا ة˘صسصسؤؤ˘م-/.ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا

.يجاتنإ’او
.راهصشإ’ا ةلاكو-/.ةينورتكلإ’ا ةراجتلا-
ةدمل ةصسصسؤؤملل اريصسم قيفؤت راخف :ديصسلا نيعي :ريصسملا

. ةدودحم ريغ
نÓعإÓل

حارـج صشابب قثؤملا يناقر مجان ذاتصسأ’ا بتكم
(6372) (رـئازجلا)

تاذو ديحؤلا صصخصشلا تاذ ةصسصسؤؤم صسيصسأات
ةدودحم ةيلوؤؤصسم

،0202 يفناج92 يف بتكملاب ررح دقع بجؤمب
تاذو ديحؤلا صصخصشلا تاذ ةصسصسؤؤم صسيصسأات مت

:ةيلاتلا تافصصؤملا لمحت ةدودحملا ةيلوؤؤصسملا
.«صسبؤتاب» :ةامصسملا

ططخم ي˘ف91 م˘قر ، ير˘ح˘ب˘لا جر˘ب ة˘يد˘ل˘ب :ا˘هر˘ق˘م
راطا يف قرصش لامصش يرحبلا جرب ةصصحب ميصسقتلا
.(رئازجلا) يصضرأ’ا قباطلا ، ةيقرتلا

جد00,000.001 :اهلامصسأار
ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ي˘˘ف ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لا لا˘˘غ˘˘صشأا ة˘˘صسصسؤؤ˘˘م- :ا˘˘ه˘˘عؤ˘˘صضؤ˘˘م
ةصصاخلا ةربخلاو ةنايصصلا لامعأا ةصسصسؤؤم-/.هلحارم
.لامعأا بتكم-/.تآاصشملاب
ي˘ف ة˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسم˘˘لا تاز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘لا ح˘˘ي˘˘ل˘˘صصتو بي˘˘كر˘˘ت-
تاحاصسملا ةئيهت-/.ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ة˘عا˘ن˘صصلا
.ءارصضخلا
ةر˘ي˘صسم ىم˘ل˘صس بيا˘كرؤ˘˘ب :ةد˘˘ي˘˘صسلا ن˘˘ي˘˘ع˘˘ت :ر˘˘ي˘˘صسم˘˘لا
 .ةدودحم ريغ ةدمل ةصسصسؤؤملل

نÓعإÓل

قثؤملا يناقر مجان ذاتصسأ’ا بتكم
(6372) (رـئازجلا) حارـج صشابب

 :ةامصسملا  م م ذ
 «ؤي رأا يأا ةيلودلا ةيثحبلا ةعماجلا»
30 مصسق نافيكلا جرب ةيدلب :اهرقم

لمحت ،543 مقر ةيكلم ةعؤمجم
يرحبلا جرب قيرط411 ناؤنعلا

     (رئازجلا)
جد00,000.000.1 :اهلامصسأار
. هط يزؤك :ديصسلا اهريصسم

ةكرصشلا ةيمصست رييغت
03 يف بتكملاب ررح دقع بجؤمب

ة˘ي˘م˘صست ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت م˘˘ت ،0202 ي˘ف˘نا˘˘ج
 :ةديدجلا ةيمصستلا ىلإا ةكرصشلا
«مؤلعلل يلاعلا دهعملا »

نÓعإÓل

قثؤملا يناقر مجان ذاتصسأ’ا بتكم
(6372) (رـئازجلا) حارـج صشابب

:ةامصسملا  م م ذ ةكرصشلا
 «صسÓتورديه»

8VU ةرامع54 يام80 يح :اهرقم
.(رئازجلا) راوزلا باب ،90 مقر91

.جد00,000.001 :اهلامصسأار
 يراجتلا لجصسلا

00/61-8217890 ب11 :مقر
قـــبــصســم لــح

20 يف بتكملاب ررح دقع بجؤمب
ق˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘صسم ل˘˘˘˘˘ح م˘˘˘˘˘˘ت ،0202 ير˘˘ف˘˘ي˘˘˘ف
ةدودحملا ةيلوؤؤصسملا تاذ ةكرصشلل

:ديصسلا دقعلا صسفن بجؤمب نيعو
          .يفصصمك ليعامصس ةلاتخؤب

نÓعإÓل

PENA 02025552006102 يرفيف4مÓصسلا

ةيبعصشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيرؤهمجلا
فلصشلا ةي’و
ةصضايرلاو بابصشلا ةيريدم

20 مقر راذعإا
ةد˘خ˘ب د˘ي˘صسلا ه˘ب˘حا˘صصل «A.P.S RAHTA» تا˘صسارد˘˘لا بت˘˘ك˘˘م نإا

ةزئاحلا ،فلصشلا /صسيداب نب عراصش ،60 :ـب اهرقم نئاكلا ،لامج
ةنجللا فرط نم اهيلع قداصصملا5102 /163 مقر ةقفصص ىلع

نمصضتملا ،5102 /80 /13 خيراتب ةيمؤمعلا تاقفصصلل ةيئ’ؤلا
.صسنتب بابصشلا ميخم زاجنإ’ ةعباتمو ةصسارد
.ةينقتلا ةبقارملا ةمهم لامهإ’ ارظن ^
.لجصسملا بايغلاو ةيرودلا ةعباتملا ريراقت ميدقت مدعل ارظن ^
رداصصلا0202 /10 /22 خيراتب0202 /10 مقر راذعإÓل ارظن ^
 «tropS eténalP»و «نطؤلا رابخأ’ا» ةيمصسرلا دئارجلاب

:لجأا نم تاصساردلا بتكمل20 مقر راذعإا هجوي
صصا˘خ˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو مر˘ب˘م˘لا ة˘ق˘ف˘صصل˘ل ا˘ق˘فو ه˘تا˘ماز˘ت˘˘لإا مار˘˘ت˘˘حإا -
.ةينقتلا ةعباتملاو ةبقارملاب
ارابتعا ةعاصس (84) نؤعبرأاو ةينامث اهتدم ةلهم اهل حنمت هيلعو
ةر˘صشن˘لاو ة˘ي˘ن˘˘طؤ˘˘لا د˘˘ئار˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف نÓ˘˘عإ’ا اذ˘˘ه˘˘ل رود˘˘صص لوأا ن˘˘م
ل˘جأا ن˘˘م،)POMOB( يمؤم˘ع˘لا ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا تا˘ق˘ف˘صصل ة˘ي˘م˘صسر˘لا
ةلاح يفو ،اهب لؤمعملا دعاؤقلل اقفو ةعباتملا ةمهم فانئتصسإا

قتاع ىلع ةقفصصلا هذه خصسف متيصس راذعإ’ا اذهل ةباجتصسإ’ا مدع
نؤناقلا يف اهيلع صصؤصصنملا تاءارجإÓل اقبط تاصساردلا بتكم
.لؤعفملا يراصس

ةيبعصشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيرؤهمجلا
ERIALUPOP TE EUQITARCOMED ENNEIREGLA EUQILBUPER

ةنيدملاو نارمعلا نكصسلا ةرازو
elliV ed te emsinabrU’l tatibaH’l ed erétsiniM

تليصسمصسيتب يراقعلا رييصستلاو ةيقرتلا ناؤيد
ةماعلا ةيريدملا

عيراصشملا زاجنإا يف مكحتلا ةرئاد
0202 / ع.ت.ت.د / م.إا.ت.د / ع.م /505 مقرلا

راذـــــــــــــعإا
لودج˘لا ي˘ف ا˘ه˘ي˘لإا را˘صشم˘لا تا˘صسارد˘لا بت˘ك˘م ىلإا راذ˘عإا ه˘جؤ˘ي
هاصصقأا لجأا يف كلذو ةيدج ةفصصب ةعباتملا ةلصصاؤمل هاندأا

ي˘˘ف نÓ˘˘عإ’ا اذ˘˘ه˘˘ل رود˘˘صص لوأا ن˘˘م ءاد˘˘ت˘˘با ما˘˘˘يأا (30) ة˘ثÓ˘ث
.ةبؤتكملا ةينطؤلا ةيمؤيلا ةفاحصصلا

تاءار˘جإ’ا ذا˘خ˘تا م˘˘ت˘˘ي فؤ˘˘صس ،ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘صس’ا مد˘˘ع ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف
.انؤناق اهيلع صصؤصصنملا ةيرصصقلا

عورصشملا

ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘˘لاو ة˘˘˘صسارد˘˘˘لا
عورصشمل
يمؤمع نكصس0003 /05
ة˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ب يرا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘يإا

تل˘ي˘صسم˘˘صسي˘˘ت تحÓ˘˘م˘˘ت
0003 يصسامخلا جمانرب
.1102 ةنصسل نكصس

تاصساردلا بتاكم

RABOCRA CNS
TE ILHAD
SREICOSSA

خيراتو ةيقافت’ا مقر
اهيلع ةقداصصملا

ةخرؤؤملا3102 /571 مقر
3102 /40 /11 خيراتب



ت– هعصضي لويدراوغ فرصصت
يزيل‚إلا دا–لا ةلئاط

بي˘ب نإا ،ي˘نا˘ط˘ير˘ب ي˘ف˘ح˘شص ر˘ير˘ق˘ت لا˘ق
ر˘ت˘شسششنا˘م˘ل ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا ،لو˘يدراو˘غ
لبق نم ميرغتلا ةيلامتحل سضرعم ،يتيشس
ةفي˘ح˘شص تر˘كذؤ.يزيلج˘نإلا دا˘ح˘تلا
هجاوي لويدراوغ نأا ،ةيناطيربلا «رؤريم»
علخ ةفرغ يف لظ امدعب ،ةمارغلا ةبوقع
ماه˘ن˘تو˘ت ما˘مأا ة˘م˘يز˘ه˘لا بق˘ع سسبÓ˘م˘لا
جرخي ملؤ ،دحألا سسمأا لؤأا ،(0‐2) ةجيتنب
تقؤ ي˘ف لإا مÓ˘عإلا ل˘ئا˘شسؤ ة˘ه˘جاو˘م˘˘ل
«زنزيتيشسلا» بردم نأا ىلإا تتفلؤ.رخأاتم
علخ ةفرغ لخاد ةقيقد54 يلاوح لظ
مامأا هقيرف ةارابم ةياهن بقع سسبÓملا
.ةفاحشصلل جرخ كلذ دعبؤ ،«زريبشسلا»

ءاتصشلا يف ليحرلا تصسرد :ضشتيتيكار
بعل ،سشتيتيكار نافيإا يتاؤركلا لاق
سسرد هنإا ،سسمأا لؤأا ،ةنولششرب طشسؤ طخ
لÓخ ،«انارغولبلا» فوفشص نع ليحرلا
.ةريخألا ةيوتششلا تلاقتنلا قوشس
‐2) راشصتنلا بقع ،سشتيتيكار حشضؤأاؤ
نم22ـلا ةلوجلا يف يتنافيل ىلع (1
ةفيحشص اهتلقن تاحيرشصت لÓخ ،«اغيللا»
تنك» :ةينولاتكلا «و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد ؤد˘نو˘م»
لوقأا نأا عيطتشسأاؤ ،ءاتششلا يف ليحرلا ميقأا
مل ءايششألا نم ريثكلا نإا ،حوشضؤ لكب
ن˘ح˘ن ا˘ن˘˘ه» :فا˘˘شضأاؤ.«ينبج˘ع˘ت ن˘كت
،تاكن˘لا لو˘قؤ عا˘ت˘م˘ت˘شسÓ˘ل نؤدو˘جو˘م
نو˘كي نأا بج˘ي يدا˘ن˘˘ل˘˘ل ل˘˘شضفألا ن˘˘كل
ام» :عباتؤ.«اًشضيأا انل ةبشسنلاب لشضفألا
تا˘قؤأا˘ب ترر˘م ،عا˘ت˘م˘ت˘˘شسلا و˘˘ه هد˘˘يرأا

لؤ ،ةحفشصلا هذه تيوط يننكل ،ةبيشصع
:هلوقب متتخاؤ.«اًريثك اهيف ريكفتلا ديرأا
د˘ه˘ج ى˘شصقأا˘ب ل˘م˘ع˘لا ا˘ن˘ي˘ل˘ع بجو˘˘ت˘˘ي»
ة˘م˘شسا˘ح˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م ،ه˘˘كل˘˘م˘˘ن
.«مشسوملل

رصضخألا ءوصضلا حنمي رنريف
«غيل ريميربلا»و «اغيللا» ةقلامعل
دحألا ،غيزبيل مجاهم ،رنريف وميت حتف
،Óبقتشسم ه˘ل˘ي˘حر ما˘مأا با˘ب˘لا ،ي˘شضا˘م˘لا

ي˘ف بغار˘لا يدا˘ن˘لا نو˘كي نأا ا˘طر˘˘ت˘˘ششم
.ابؤرؤأا لاطبأا يرؤد بقلل احششرم ،همشض
تقؤ يف قلغأا دق يناملألا يلؤدلا ناكؤ
ه˘ت˘ط˘بر ي˘ت˘لا ،تا˘ن˘ه˘كت˘˘لا با˘˘ب ق˘˘با˘˘شس
فيشصلا خنويم نرياب ىلإا اًناجم لاقتنلاب
غيزبيل عم هدقع ديدمتب كلذؤ ،لبقملا

لاؤوشس ىقلت امدنع هنكل.3202 ماع ىتح
ةفيحشص عم ةلباقم لÓخ ،هلبقتشسم نع
لو˘ق˘ت اذا˘م» :با˘جأا ،ة˘ي˘نا˘م˘لألا «ر˘˘كي˘˘ك»
يرؤدب زوفلل ح˘ششر˘م ٍدا˘ن كي˘تأا˘ي ا˘مد˘ن˘ع
امبر» :فا˘شضأاؤ.«؟ديج سضرع˘ب لا˘ط˘بألا
نإاف اذل ،قلقلاب اهنيح بعل يأا رعششي
،ي˘ب˘شسن ر˘مأا ل˘ب˘ق˘ت˘شسم˘ل˘˘ل ط˘˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘ت˘˘لا

يف رمألا عم لماعت˘لا كي˘ل˘ع م˘ت˘ح˘ت˘ي˘شسؤ
تاعئاششلا نأا ربتعاؤ.«بشسانملا تقولا
:لاق ثيح ،ةيعيبط اًر˘خؤو˘م ه˘ب ة˘ط˘ي˘ح˘م˘لا
02 اًماع32 رمعب بعل لجشسي امدنع»
عبطلاب اذهف ،مشسوملا فشصتنم ىتح اًفده
مغر» :درطت˘شساؤ.«سضعبلا مامتها ر˘ي˘ث˘ي

ءازإا قلقلاب رعششأا ل ،ينع عاششي ام لك
يقاب يف ةمهم تايرابم انيدل نحنف ،كلذ
اذه وحن يزيكرت هيجوت ديرأاؤ ،مشسوملا
ي˘نا˘كمإا˘ب ق˘حل تقؤ ي˘فؤ ،ط˘ق˘ف ر˘˘مألا
رنريف ىد˘بأاؤ.«يلبقتشسم يف ري˘كف˘ت˘لا

:هلوقب ،ةيجراخ ةبرجت سضوخ يف هتبغر
ام تقؤ يف بعلأا يشسفن ليخت يننكمي»
ينيع بشصن عشضأا مل ينكل ،ايناملأا جراخ
ةفا˘ك ى˘ل˘ع ح˘ت˘ف˘ن˘م ا˘نأا˘ف ،ةدد˘ح˘م ة˘ه˘جؤ
يل ةرايز رخآا يف» :متتخاؤ.«تارايخلا

ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا مد˘ق˘لا ةر˘ك تنا˘ك ،ا˘كير˘مأل
بجعت ةمÓع هذهؤ ،تقولا لوط ةدوجوم
ةيدنأا اًشضيأا كانه نكل ..غيل ريميربلا نأاششب
ةرك مدقتؤ ،اينابشسإا يف ةريبكؤ ةروهششم
.«ةعتمم مدق

8562ددعلأ ^1441 ةيناثلأ ىدامج01ـل قفأوملأ0202 يرفيف4ءاثÓثلأةصضايرلا

لاطبأ’أ تايرابم فانئتصسأ لبق مايأأ ةلثامم رومأأ صضفري ودرانويل

ليخوتو يبابم نيب رتوتلا ةئدهتل يثÓث عامتجا
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نا˘˘شس سسيرا˘˘˘ب ةارا˘˘˘ب˘˘˘م تد˘˘˘ه˘˘˘شش
ي˘ت˘لاؤ ،ه˘ي˘ي˘ل˘ب˘نو˘م ما˘مأا نا˘مر˘˘ي˘˘ج
،ءارمألا ةقيدح بعلم ىلع تميقأا
ن˘˘م ة˘˘˘لا˘˘˘ح ،ي˘˘˘شضا˘˘˘م˘˘˘لا تب˘˘˘شسلا
نا˘ي˘ل˘ي˘ك ن˘ي˘ب ر˘تو˘ت˘لاؤ ة˘ي˘ب˘شصع˘لا

،ي˘شسيرا˘ب˘لا ق˘ير˘ف˘لا م˘ج˘ن ي˘با˘˘ب˘˘م
.ليخوت سساموت هبردمؤ
يف يبابم لادبتشسا ،ليخوت ررقؤ
بجعي مل رارق يف ،يناثلا طوششلا

اًبشضاغ هرثإا ى˘ل˘ع جر˘خؤ ،نا˘ي˘ل˘ي˘ك
امدنع ،ليخوت نع داعتبلا لؤاحيل

ه˘˘˘ب كا˘˘˘˘شسمإلا برد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا لؤا˘˘˘˘ح
.هعم ثدحتلاؤ
نإاف ،«نايزيراب ول» ةفيحشصل اًقفؤؤ
ي˘˘شضا˘˘ير˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ؤدرا˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘ل
د˘حألا ا˘عا˘م˘˘ت˘˘جا د˘˘ق˘˘ع ،سسيرا˘˘ب˘˘ل
يف ،ليخوتؤ يبابم نيب ،يشضاملا

د˘ع˘ب عا˘شضؤألا ة˘ئد˘ه˘ت˘ل ة˘لؤا˘˘ح˘˘م
لÓخ يئانثلا نيب ريثأا يذلا لدجلا

.هييلبنوم ةارابم
نأا ى˘˘˘لإا ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شصلا ترا˘˘˘˘ششأاؤ
ى˘لإا ها˘ي˘م˘لا ةدو˘˘ع دارأا ؤدرا˘˘نو˘˘ي˘˘ل
،ل˘ي˘خو˘تؤ ي˘با˘ب˘م ن˘ي˘ب ا˘ه˘يرا˘ج˘˘م
ءؤدهلا نم ةلاح عامتجلا دهششؤ
ةقÓعلا مغر نيفرطلا نيب قلطملا
.ةرتوتملا

ر .ق^

sport@essalamonline.com

لانصسرآا يف هبولصسأا ضضرفل اتيترأا لمأا يبد ركصسعم

نÓيم يف ينيدلام ةلئاع ةيار عفر لصصاوي لييناد

،لانشسرآا بردم اتيترأا ليكيم لاق
يموجهلا هبولشسأا دعب قبطي مل هنإا
نأا لمأاي هنكل ،يندنللا يدانلا يف
يبيردتلا قير˘ف˘لا ر˘كشسع˘م د˘عا˘شسي
نيبعÓلا تاقاط نحشش يف ،يبد يف
.هراكفأا باعيتشسا ىلع مهتدعاشسمؤ
نؤدب يلنر˘ي˘ب ع˘م لا˘ن˘شسرآا لدا˘ع˘تؤ
لداعت عبار وهؤ ،دحألا سسمأا فادهأا

ي˘ف ا˘ت˘ي˘ترأا ق˘ير˘ف˘ل ي˘لاو˘ت˘لا ى˘˘ل˘˘ع
.يزيلجنلا يرؤدلا

اديحؤ ازوف ققح اتيترأا نوكي اذهبؤ
عم اهشضاخ تايرابم عبشس لؤأا يف
افل˘خ ة˘م˘ه˘م˘لا ه˘ي˘لو˘ت ذ˘ن˘م ق˘ير˘ف˘لا

ر˘˘ب˘˘˘م˘˘˘شسيد ي˘˘˘ف ير˘˘˘م˘˘˘يإا يا˘˘˘نؤأل
ق˘ير˘ف˘لا و˘ب˘˘عل زر˘˘حأاؤ.يشضاملا
هذ˘ه لÓ˘خ ط˘ق˘˘ف فاد˘˘هأا ة˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘ث
ياكشس ة˘كب˘شش تل˘ق˘نؤ.تايرابملا
ا˘ت˘ي˘ترأا ن˘ع ة˘ي˘شضا˘ير˘لا سسترو˘˘ب˘˘شس
ام ،انئادأا ةيعون نيشسحت انيلع» :هلوق
هديرأا ام قيقح˘ت ن˘ع ن˘يد˘ي˘ع˘ب ا˘ن˘لز
ميدقتؤ يموجهلا بولشسألا زيزعتؤ
اذ˘˘كه ن˘˘كل ،مو˘˘شصخ˘˘لا كبر˘˘ي ءادأا
بردم˘لا فا˘شضأاؤ«.رومألا ر˘ي˘شست
ن˘ي˘عو˘˘ب˘˘شسألا لÓ˘˘خ» :ي˘˘نا˘˘ب˘˘شسإلا

ربكأا ةشصرف انمامأا نوكتشس نيلبقملا
ةدوعل جاتحن ،اهلغتشسنشسؤ بيردتلل
ة˘˘با˘˘شصإلا ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا سضع˘˘ب
ا˘ند˘ه˘ج ىرا˘شصق لذ˘ب لؤا˘˘ح˘˘ن˘˘شسؤ
لتحيؤ.«ق˘ير˘ف˘لا ءادأا ن˘ي˘شسح˘˘ت˘˘ل
قرف نيب ر˘ششا˘ع˘لا ز˘كر˘م˘لا لا˘ن˘شسرآا
13 د˘ي˘شصر˘ب يز˘ي˘ل˘ج˘˘نلا يرؤد˘˘لا
دوعي˘شسؤ ،ةارا˘ب˘م52 ن˘م ة˘ط˘˘ق˘˘ن
ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف يرؤد˘لا تا˘يرا˘ب˘˘م˘˘ل
يرفيف61 يف دتيانو˘ي ل˘شسا˘كو˘ي˘ن

لا˘ن˘˘شسرآا ع˘˘قو˘˘م ل˘˘ق˘˘نؤ.يراجلا
بردملا نع تنرتنإلا ىلع يمشسرلا
ديعب ناكم ىلإا رفشسلا» :هلوق اتيترأا
نو˘ب˘عÓ˘لا سضر˘ع˘ت د˘ق˘ل ..د˘ي˘ج ر˘مأا
:اتيترأا فدرأاؤ.«ةاناعملا نم ريثكلل
ةبعشص تناك ةثÓث ؤأا نيرهشش رخأا»
نأا د˘يرأا ا˘نأا˘ف اذ˘لؤ ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ى˘ل˘˘ع
كلذ دعب ،مايأا ةعشضبل ةحار مهحنمأا
لمعلا أادبن ثيح يبد ىلإا بهذنشس
.«لشساكوين ةهجاوم ىلع زيكرتلاؤ

،ين˘يد˘لا˘م ل˘ي˘ي˘ناد با˘ششلا ل˘شصاؤ
امدنع ،نÓيم عم هتلئاع ةيار عفر
ةجردلا يرؤد يف ةرم لؤأل كراشش
،يشضاملا دحألا ،يلاطيإلا ىلؤألا
و˘لؤا˘ب هد˘لاؤ ى˘ط˘خ ى˘ل˘ع ر˘ي˘شسي˘ل
.يرازيششت لحارلا هدجؤ
م˘جا˘ه˘م˘لا ط˘شسو˘لا بعل كرا˘ششؤ
ايدتر˘م ،ا˘ما˘ع81 هر˘م˘ع غ˘لا˘ب˘˘لا
لدب تقولا يف ،89 مقر سصيمقلا
لداعتلاب تهتنا ةارابم نم عئاشضلا

.انؤريف عم1‐1
نع ةيلاطيإا مÓعإا لئاشسؤ تلقنؤ
نكل ،املح نا˘ك» :ه˘لو˘ق ي˘ن˘يد˘لا˘م
يف لمأان .ةفشسؤوم تءاج ةجيتنلا

ءاقللا ي˘ف ثÓ˘ث˘لا طا˘ق˘ن˘لا د˘شصح
:باششلا بعÓلا فاشضأاؤ.«لبقملا

ا˘فد˘ه ل˘ث˘م˘ت تنا˘˘ك ة˘˘كرا˘˘ششم˘˘لا»
ى˘ن˘م˘تأا نآلاؤ ،ي˘شسف˘ن˘ل ه˘ت˘˘ع˘˘شضؤ
.«رمألا اذه ةلشصاوم
ي˘ن˘ق˘ت˘لا ر˘يد˘م˘لا ،و˘˘لؤا˘˘ب سضا˘˘خؤ

عم ايشسايق امقر ،نÓيمل يلاحلا
746 ديشصرب يرؤدلا يف يدانلا

7 يرؤد˘˘لا بق˘˘ل د˘˘شصحؤ ةارا˘˘ب˘˘م
يرؤدب زو˘ف˘لا ى˘لإا ة˘فا˘شضإا تار˘م
هلازتعا لبق تارم5 ابؤرؤأا لاطبأا
ل˘حار˘لا د˘ئا˘ق˘لا ا˘˘مأا.9002 ي˘˘˘ف
4 يرؤد˘لا بق˘ل˘ب زا˘ف ،يراز˘ي˘˘ششت
21 لÓخ ابؤرؤأا سسأاكبؤ ،تارم
ى˘لو˘ت˘ي نأا ل˘ب˘ق بعÓ˘ك ا˘م˘شسو˘˘م
.ن˘˘ي˘˘ت˘˘ب˘˘ق˘˘ح ي˘˘ف يدا˘˘ن˘˘لا بيرد˘˘ت
لييناد قيقشش ،نايتشسيرك كراششؤ
ىوتشسم ىل˘ع نÓ˘ي˘م ع˘م ،ر˘ب˘كألا
هرمع غلابلا عفادملا نكل بابششلا

فوفشص يف نآلا بعلي اماع32
يرؤدل يمتنملا وتشسيشس ؤرب قيرف
.يلاطيإلا ةعبارلا ةجردلا

ببصس نلعي اتورام
وÒج ةقفصص لصشف

يذيفنتلا سسيئرلا ،اتؤرام يبيب دكأا
نكي مل يشسليششت نأا ،نÓيم رتنإل
عي˘ب ل˘جأا ن˘م سضؤا˘ف˘ت˘ل˘ل اًد˘ع˘ت˘شسم
نأا اًد˘˘˘كؤو˘˘˘م ،ؤر˘˘˘ي˘˘˘ج ه˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘لؤأا
يف هتايولؤأا ق˘ق˘ح «يرؤز˘تار˘ي˘ن˘لا»
.تلاقتنلا قوشس
ي˘ثÓ˘ث˘لا ع˘م نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا د˘قا˘ع˘˘تؤ
رو˘ت˘كي˘فؤ ،ن˘شسكيرإا نا˘ي˘˘ت˘˘شسير˘˘ك
.غنوي يلششآاؤ ،سسيشسوم
ةكبششل تاحيرشصت يف اتؤرام لاقؤ
نحن» :«اي˘لا˘ط˘يإا ترو˘ب˘شس يا˘كشس»
ثيح ،ءاتششلا يف انلمع نع نوشضار
،قيرفلا ةدوجؤ ىوتشسم عفر اندرأا

.«فدهلا اذه ققحتؤ
لوح رؤدت يفناج ةذفان» :فاشضأاؤ
اًشضيأا انبلج اننكل ،سصرفلا لÓغتشسا
.«انتارايخ معدل ةميق ةيعونؤ ةبرجت
:لا˘ق ،ؤر˘ي˘ج م˘شض تلؤا˘ح˘م ن˘˘عؤ
،تا˘يو˘لؤألا سضع˘˘ب كا˘˘ن˘˘ه تنا˘˘ك»
اندقاعت نيذلا نيبعÓلا يف تلثمت
.«اًمامت نوشضار نحن كلذل ،مهعم
وهؤ ،رخآا اًفده ديرن انك» :لمكأاؤ
ن˘كي م˘ل ي˘شسل˘˘ي˘˘ششت ن˘˘كل ،ؤر˘˘ي˘˘ج
.» انعم سضؤافتلل اًدعتشسم
:لا˘˘ق ،سسي˘˘شسو˘˘م ةرا˘˘ع˘˘ت˘˘شسا ن˘˘عؤ
هذ˘ه˘ل ةز˘ي˘م˘˘م ة˘˘فا˘˘شضإا رو˘˘ت˘˘كي˘˘ف»
يتنوك عم لمع د˘ق˘ل ،ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا

.«يشسليششت يف لبق نم
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،ؤد˘لا˘نؤر و˘نا˘ي˘ت˘˘شسير˘˘ك ل˘˘شصاؤ
هقلأات ،سسوتنفوج فادهؤ مجاهم
داق امدعب ،ةيلاطيإلا بعÓملا يف
ى˘˘ل˘˘ع د˘˘يد˘˘ج زو˘˘ف˘˘ل ي˘˘˘فو˘˘˘ي˘˘˘لا
يف ،ةفيظن ةيثÓ˘ث˘ب ،ا˘ن˘ي˘ت˘نرو˘ي˘ف
يرؤد˘˘˘لا ن˘˘˘˘م22 ة˘˘لو˘˘ج˘˘˘لا
.يلاطيإلا

ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست ن˘˘م نؤد˘˘لا ن˘˘كم˘˘˘تؤ
،«لو˘ي˘ف˘لا» كا˘ب˘شش ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘فد˘˘ه
ى˘ل˘ع سسو˘ت˘ن˘فو˘ج ا˘م˘ه˘ب د˘عا˘˘شس
اذه45 مقر ةط˘ق˘ن˘ل˘ل لو˘شصو˘لا
.مشسوملا

ةراصسخلأ ماع9102
اًيلاثم اًماع9102 ماع نكي مل

هزو˘ف م˘غر ،و˘نا˘ي˘ت˘شسير˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع
ةرم لؤأل يلاطيإلا يرؤدلا بقلب
ا˘ًب˘ع˘شص نا˘ك ل˘ب ،ه˘˘تر˘˘ي˘˘شسم ي˘˘ف
هتراشسخ دعب نؤدلا ىلع ةياغلل
ة˘يدر˘ف˘لا ز˘ئاو˘ج˘لا ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘ل˘˘ل
.ةيعامجلاؤ
زاف ،يعامجلا ىو˘ت˘شسم˘لا ى˘ل˘ع˘ف
يف يلاطيإلا ربوشسلا بقلب نؤدلا
باشسح ىل˘ع9102 ما˘ع ة˘ياد˘ب
بق˘˘˘˘˘˘˘ل د˘˘˘˘˘˘˘شصحؤ ،نÓ˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘م
ي˘ف ل˘ششف ه˘نأا لإا ،«و˘ي˘ششت˘لا˘كلا»
د˘ع˘ب ا˘ي˘لا˘ط˘يإا سسأا˘كب ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت˘˘لا

ن˘م ن˘ي˘لا˘ت˘ت˘م ن˘ي˘˘ما˘˘ع ه˘˘جؤر˘˘خ
مامأا ربوشسلا رشسخ امك ،ةقباشسملا

،ي˘شضا˘م˘لا ر˘ب˘م˘˘شسيد ي˘˘ف و˘˘يزل
يرؤد ي˘ئا˘˘ه˘˘ن ع˘˘بر ن˘˘م جر˘˘خؤ
.ابؤرؤأا لاطبأا

ل˘شضفأا ةز˘ئا˘ج بعÓ˘لا ل˘ن˘ي م˘˘لؤ

اهب جوت يتلا ابؤرؤأا يف بعل
ي˘تز˘ئا˘ج ر˘˘شسخ ا˘˘م˘˘ك ،كياد نا˘˘ف
ةركلاؤ «افيفلا» نم بعل لشضفأا
.يشسيم هميرغ حلاشصل ةيبهذلا

ةيلاثم ةيأدب
ؤد˘لا˘نؤر دا˘ع ،سضي˘ق˘ن˘لا ى˘˘ل˘˘عؤ
يف ةشصاخ ،مشسوملا اذه ةوقبؤ
ةيادب ديدحتلابؤ ،ةريخألا رهششألا

ىتح ،يشضاملا ربمشسيد رهشش نم
ة˘ياد˘ب˘˘لا م˘˘غر ءاو˘˘شضألا ف˘˘ط˘˘خ
.Óًيلق ةبذبذتملا
لؤأا يف فادهأا5ـل هليجشست دعبف
داع ،يرؤدلاب اهبعل تايرابم01

نكمتؤ ربمشسيد رهشش نم ةيادب
9 رخآا يف افده41 ليجشست نم
.تايرابم
ليجشستلا نم ونايتشسيرك نكمتؤ
،يلاوتلا ىل˘ع تا˘يرا˘ب˘م9 ي˘˘ف
،ه˘ي˘غ˘يز˘ير˘ت د˘ي˘فاد م˘قر لدا˘ع˘˘ي˘˘ل
يذلا ،قباشسلا سسوتنفوج مجاهم
سسوتنفوج خيرات يف ديحولا دعي
ح˘ب˘شصي˘ل ،م˘قر˘لا اذ˘ه ق˘ق˘ح يذ˘لا
ةد˘حاؤ ةارا˘ب˘م د˘ع˘ُب ى˘ل˘ع نؤد˘˘لا
م˘قر˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ط˘˘خ˘˘ت ن˘˘م ط˘˘ق˘˘ف
.همشساب ديدج زاجنإا ةباتكؤ
فاد˘˘ه بق˘˘ل˘˘ل ه˘˘ترا˘˘شسخ د˘˘ع˘˘˘بؤ
م˘˘شسو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف «و˘˘ي˘˘ششت˘˘˘لا˘˘˘كلا»

ويباف زوجعلا ح˘لا˘شصل ي˘شضا˘م˘لا
نؤد˘˘لا د˘˘جاو˘˘تؤ ،Ó˘˘يرا˘˘ي˘˘˘لاو˘˘˘ك
بي˘˘تر˘˘ت ي˘˘ف ع˘˘بار˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا˘˘ب
قابشسلا ؤدلانؤر لخد ،نيفادهلا

.مشسوملا اذه ةوقبؤ
مقر فدهلا ىلإا ؤدلانؤر لشصؤؤ
رثكأا برتقيل ،آا ايريشسلاب هل91
م˘جا˘ه˘م ،ي˘ل˘ي˘بو˘م˘يإا ؤر˘ي˘˘شش ن˘˘م
.افده52ـلا بحاشص ،ويزل
ليج˘شست˘لا ي˘ف نؤد˘لا ح˘ج˘نؤ ل˘ب
كراشش يتلا تايرابملا عيمج يف
سضاخ ثيح ،0202 ماع يف اهيف
،تاقباشسملا فلتخمب تايرابم6
.فادهأا01 اهيف لجشس

بعل لصضفأا يكصسفودنافيل
9102 يف يدنلوب

نرياب مجا˘ه˘م ي˘كشسفؤد˘نا˘ف˘ي˘ل تر˘بؤر جو˘ت
ماع نع يدنلوب بعل لشضفأا ةزئاجب ،خنويم
.هخيرات يف ةنماثلا ةرملل ،9102
يمشسرلا هباشسح ر˘ب˘ع ي˘كشسفؤد˘نا˘ف˘ي˘ل لا˘قؤ
اًر˘كشش» :مار˘غ˘ت˘شسنإا ل˘شصاو˘ت˘لا ع˘قو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
درجم تشسيل ةزئاج ل˘ك ،ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا ع˘ي˘م˘ج˘ل
اًشضيأا لب ،ءانعلا قحتشسي لمعلا نأا ىلع ديكأات
.«ربكأا ةوقب لمعلل يفاشضإا عفاد
نأا ،خنويم نريابل يمشسرلا عقوملا ركذؤ
تربؤرل ةبشسنلاب اًعئار ناك يشضاملا ماعلا
ليجشست نم نكمت امدعب ،يكشسفؤدنافيل
زرحأا امك ،اهبعل ةارابم84 يف افده84
يف ةعبارلا ةرملل اغيلشسدنوبلا فاده بقل
بيترت يف نماثلا زكرملا لان امك ،هتريشسم
.ةيبهذلا ةركلا
ثلاثلا زكرملل دعشص يكشسفؤدنافيل نأا ركذي
امدعب ،ينا˘م˘لألا يرؤد˘لا ي˘فاد˘ه ة˘م˘ئا˘ق ي˘ف
،تايرابم013 ي˘ف ا˘ًفد˘ه422 ى˘لإا ل˘˘شصؤ
يف اًفده862) رششيف سسؤÓك هقبشسي ثيح
يف اًفده563) رلوم دريجؤ ،(ةارابم535
.(ةارابم724

وينيمريف بعل :نوصسردنه
!نونج درجم

ءادأاب ،نوشسردنه نادروج ،لوبرفيل دئاق داششأا
ثؤاشس ىل˘ع زو˘ف˘لا ي˘ف و˘ي˘ن˘ي˘مر˘ي˘ف و˘تر˘بؤر
ل˘ي˘ج˘˘شست ي˘˘ف رؤد بعÓ˘˘ل نا˘˘كؤ.نوتبماه
.تبشسلا موي ةثÓثلا لوبرفيل فادهأا

موقي يتلا ءايششألا سضعب» :نوشسردنه لاقؤ
هنكل» :عباتؤ.«!اًقح هنيعب نونجلا يه اهب

ًءادأا اذه ناكؤ انل ةبشسنلاب رخآا عئار بعل
،يناثلا طوششلا يف اًشصوشصخ ،هنم رخآا اًعئار
.«اًقح اًديج ًءادأا عيمجلا ققح ثيح
ل يننكل انفده نم برتقن نحن» :فاشضأاؤ
لوقأا تلز ام .رييغتلا ىلإا جاتحن اذامل ىرأا
.«ةقيقحلا يه هذه نكلؤ عوبشسأا لك كلذ
ةلبقملا ةارابملا عم لماعتن نحن» :لاقؤ
ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا و˘˘ه اذ˘˘هؤ ،ي˘˘ه ا˘˘م˘˘˘ك
.«ربكألا يدحتلاؤ

لاطبأا يرود نيتارابم ليجأات
ببصسب ايلارتصسأا يف ايصسأا

انوروك ضسوريف
يرؤدب اهتيدنأا تايرابم نأا ايلارتشسأا تفششك

نل ينديشسؤ ثريب يف ةررقملا ايشسآا لاطبأا
. انؤروك سسؤريف ببشسب اهدعوم يف ماقت
اهنأا تنعلا دق ةيلارتشسألا ةموكحلا تناكؤ
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ل ا˘˘ه˘˘ي˘˘شضارأا لو˘˘خد˘˘ب ح˘˘م˘˘شست ن˘˘˘ل
نم ني˘مدا˘ق˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ر˘ي˘غ سصا˘خ˘ششألا
ةحفاكمل اهتذختا تاءارجإا راطإا يف نيشصلا

قيرف فيشضتشسي نأا اررقم ناكؤ.ءابولا اذه
او˘ه˘ن˘ي˘شش يا˘ه˘غ˘ن˘شش ق˘ير˘ف يرو˘ل˘˘غ ثر˘˘ي˘˘ب
ق˘ير˘ف ؤ يرا˘ج˘لا ر˘ه˘ششلا11 ي˘ف ي˘ن˘ي˘شصلا
غ˘ب˘ي˘شس يا˘ه˘غ˘ن˘شش ق˘ير˘ف ي˘˘شس فإا ي˘˘ند˘˘ي˘˘شس
دا˘ح˘تلا نأا لإا ي˘لا˘ت˘لا مو˘ي˘لا ي˘˘ف ي˘˘ن˘˘ي˘˘شصلا
داحتلا َملعأا هنأا دكأا مدقلا ةركل يلارتشسألا
تايرابم ةماقإا انكمم نوكي نل هنأاب يويشسآلا
ي˘ف ا˘ي˘شسآا لا˘ط˘بأا يرؤد ن˘م ى˘لؤألا ة˘لو˘ج˘لا
. اهليجأاتب بلاطؤ اررقم ناك امك ايلارتشسأا

دقع ىلإا يويشسآلا داحتلا اعد ، كلذل ةجيتنؤ
يويشسآلا داحتلا رقم يف ادغ لجاع عامتجا
عشضولا ةششقانمل روبمللاوك يف مدقلا ةركل
.نيينعملا عيمج عم
عو˘ب˘شسألا ن˘ل˘عأا د˘ق يرا˘ق˘لا دا˘˘ح˘˘تلا نا˘˘كؤ
ررقملا ةينيشصلا ةيدنألا تايرابم نأا يشضاملا
ير˘ف˘ي˘ف يَر˘ه˘شش ي˘ف ا˘ه˘شضرأا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ت˘ما˘قإا

رؤد تا˘شسفا˘ن˘م ن˘م˘شض ن˘ي˘َل˘ب˘ق˘م˘لا سسرا˘˘مؤ
متيشس اي˘شسآا لا˘ط˘بأا يرؤد ن˘م تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا
اهفشصوب بعلُت˘شسؤ دÓ˘ب˘لا جرا˘خ ى˘لإا ا˘ه˘ل˘ق˘ن
انؤروك سسؤريف ببشسب رايدلا جراخ تايرابم
.عيباشسأا ذنم نيشصلا برشضي يذلا

ةشسائرب يشسل˘ي˘ششت ةرادإا تب˘ب˘شست
يف ،سشتيفوماربأا نامؤر يشسؤرلا

دع˘ب ،زو˘ل˘ب˘لا ر˘ي˘ها˘م˘ج˘ل ة˘مد˘شص
ةيوتششلا تلاقتنلا ةرتف ءاهتنا
.قيرفلل تاميعدت يأا نؤد
ي˘ف ة˘ي˘ب˘يدأا˘ت˘لا ة˘ن˘ج˘˘ل˘˘لا تنا˘˘كؤ
˘مد˘ق˘˘لا ةر˘˘كل ي˘˘لؤد˘˘لا دا˘˘ح˘˘تلا
نا˘˘مر˘˘˘ح ترر˘˘˘ق د˘˘˘ق ،«ا˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ف»
تادقاعت يأا ءارجإا نم يشسليششت
تاكاهت˘نا بب˘شسب ،د˘ي˘ق ي˘تر˘ت˘ف˘ل
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا سضع˘ب م˘شضب ق˘ل˘ع˘ت˘˘ت
.اًماع81 نم لقألا
ف˘نأا˘ت˘شسا ي˘ند˘ن˘ل˘لا يدا˘ن˘لا ن˘كل
ة˘م˘كح˘م˘لا ما˘مأا ةو˘ق˘ب ط˘غ˘˘شضؤ
سصل˘ق˘ت˘ت˘ل ،ة˘ي˘لؤد˘لا ة˘ي˘شضا˘ير˘˘لا
تلثمت ،ةدحاؤ ديق ةرتفل ةبوقعلا
.يشضاملا يفيشصلا وتاكريملا يف
ىلع يشسليششت رارشصإا داز دقؤ
بنا˘ج ى˘لإا ،ة˘بو˘ق˘ع˘˘لا سصي˘˘ل˘˘ق˘˘ت
مشضب يدانلا تطبر يتلا ريراقتلا

تا˘حو˘م˘ط ن˘م ،مو˘ج˘ن˘لا د˘˘يد˘˘ع
ةينا˘كمإا نأا˘ششب زو˘ل˘ب˘لا ر˘ي˘ها˘م˘ج
دحاؤ مشساب ولؤ ،ق˘ير˘ف˘لا م˘ي˘عد˘ت

ل˘˘ي˘˘حر د˘˘ع˘˘ب ًة˘˘شصا˘˘˘خ ،ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك
لاير ىلإا درازاه نيديإا يكيجلبلا

.ديردم
كنارف بردملا ثدحت لعفلابؤ
،ةبشسان˘م ن˘م ر˘ث˘كأا ي˘ف ،درا˘ب˘مل
مجاهم عم دقاعتلا ةيناكمإا نع
عنشصي حانج ىلإا ةفاشضإلاب ،ديدج
.قرافلا

ة˘˘ي˘˘بؤرؤألا ف˘˘ح˘˘شصلا تط˘˘˘برؤ
،(غيزبيل) رنريف وميت» يعابرلا

ناشس سسيراب) ينافاك نوشسنيدإاؤ
ا˘˘هاز د˘˘ير˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘يؤؤ ،(نا˘˘˘مر˘˘˘ي˘˘˘ج

نؤدا˘˘جؤ ،(سسلا˘˘ب لا˘˘˘ت˘˘˘شسير˘˘˘ك)
«(دنومترؤد ا˘ي˘شسؤرو˘ب) و˘ششنا˘شس
ن˘م اًءد˘ب ي˘شسل˘˘ي˘˘ششت˘˘ل بع˘˘ل˘˘لا˘˘ب

.مرشصنملا يفناج
فاج ءاتصش

و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا ر˘˘م ،كلذ م˘˘˘غرؤ
دروفماتشس ةعلق ىلع يوتششلا
ةفرعم نؤد ،نكي مل نأاك جديرب
مدع ءارؤ ةي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا با˘ب˘شسألا
ي˘ه ي˘ت˘لاؤ ،ة˘˘ق˘˘ف˘˘شص يأا مار˘˘بإا
ن˘ع ا˘ًما˘م˘ت ةد˘ي˘ع˘ب د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت˘˘لا˘˘ب
دعي ثيح ،ةيداملا تايناكمإلا
ة˘يد˘نألا ع˘شسؤأا ن˘م ي˘˘شسل˘˘ي˘˘ششت
رفوت بناج ىلإا ،ًءارث ةيزيلجنإلا

ع˘ي˘˘ب ن˘˘م ؤرؤأا نو˘˘ي˘˘ل˘˘م001
.درازاه
رو˘ث˘ت ،سضو˘م˘غ˘لا اذ˘ه ل˘ظ ي˘فؤ
نيب قافتا دوجؤ لوح تانهكت
ى˘ل˘ع ،درا˘ب˘ملؤ سشت˘˘ي˘˘فو˘˘مار˘˘بأا

م˘شسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ى˘ت˘ح را˘ظ˘ت˘نلا
.ىربك تاقفشصب قيرفلا زيزعتل
دح ىلإا ايقطنم اذه ؤدبي دقؤ
ةيدنألا طيرفت ةبوعشص عم ،ام
ط˘شسؤ ،ا˘ه˘مو˘ج˘ن ي˘ف ىر˘ب˘كلا
قلعتي امدنع اميشسل ،مشسوملا
ر˘نر˘ي˘ف ل˘ث˘م ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘ب ر˘˘مألا

.وششناشسؤ
ي˘˘ف ع˘˘بار˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا نأا ا˘˘م˘˘ك
،زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرؤد˘لا
د˘ق ،لا˘ط˘بألا يرؤد˘ل ل˘هؤو˘˘م˘˘لا
يف ،يشسليششت لؤانتم يف نوكي

ىلع نيشسفانملا زربأا عجارت لظ
˘˘ما˘˘ه˘˘ن˘˘تو˘˘˘تؤ لا˘˘˘ن˘˘˘شسرآا رار˘˘˘غ
.دتيانوي رتشسششنامؤ
يرؤد بقل ؤدبي ،هتاذ تقولا يف
ىلع لانملا ديعب ابؤرؤأا لاطبأا
يلاتلابؤ ،مشسوملا اذه ،«زولبلا»
نكي مل ءاتششلا يف ميعدتلا نإاف
.سضعبلا رظن يف ،اًريثك ديفيل

تايرابم6 يف فأدهأأ01 لجصس «نودلأ»

0202 يف قيفتصسي ضشحو ..ودلانور ونايتصسيرك

؟لبقتصسملل ةطخ مأا ةئيطخ ..فاجلا يصسليصشت وتاكريم ..يصسايق مقرب درفني وكاكول
7002 يف هلجصس لداعي رتنإاو

رتنإا مجاهم ،وكاكول وليمؤر داق
زو˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ه˘ق˘˘ير˘˘ف ،نÓ˘˘ي˘˘م
ةجيتنب ،يز˘ي˘ن˘يدؤأا ى˘ل˘ع بع˘شص
،ي˘شضا˘م˘˘لا د˘˘حألا ءا˘˘شسم ،(0‐2)

راطإا يف ،يلويرفلا بعلم ىلع
يرؤدلا نم22 ةلوجلا تاءاقل
نم وكا˘كو˘ل ن˘كم˘تؤ.يلاطيإلا
نيتقيقدلاب ،ءاقللا يفده ليجشست
«اتبؤأا» ةكبشش تركذؤ.17ؤ46
حبشصأا وكاكول نأا ،تايئاشصحإÓل
با˘شست˘˘حا د˘˘ه˘˘ع ي˘˘ف بعل لؤأا
يف حجن˘ي ،طا˘ق˘ن ثÓ˘ث˘ب زو˘ف˘لا
11 لؤأا ي˘ف ا˘˘فد˘˘ه11 ليج˘شست
يرؤدلاب هشضرأا جراخ هل ةارابم
ةيحان نم هنأا تفاشضأاؤ.يلاطيإلا
92 ع˘م˘ج ي˘ف ر˘ت˘نإا ح˘ج˘ن ،ىر˘خأا
جراخ ةارابم11 لؤأا نم ةطقن
لدا˘ع˘ي˘ل ،م˘˘شسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ه˘˘شضرأا
يشسايقلا ه˘م˘قر «يرؤز˘تار˘ي˘ن˘لا»
.(6002/7002) مشسوم يف
هريظن˘ل ه˘تدرا˘ط˘م ر˘ت˘نإا ل˘شصاؤؤ
هديشصر عفر امدعب ،سسو˘ت˘ن˘فو˘ج
نع طاقن3 قرافب ةطقن15 ىلإا
.(45) سسوتنفوج ردشصتملا
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مدقو عئار بعل ةمحر نب :كنارف ضساموت
 يتيصس لاه مامأا ارحاصس ءادأا

هبعل ،يزيلجنلا دروفتنريب يدان بردم كنارف سساموت قدغأا
،حيدملاؤ ءانثلاب ينطولا بختنملل رئاطلا حانجلا ةمحر نب ديعشس
،يشضاملا تبشسلا يتي˘شس لا˘ه ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف ه˘مد˘ق ا˘م ة˘ف˘ي˘ل˘خ ى˘ل˘ع
يف دروفتنيرب بردم لاقؤ ،اعئار ءادأا مدق ديدجلا زرحم نأا احشضوم
ةهجاوم يف ارحاشس ءادأا مدقؤ عئار ةمحر نب» :ةيفحشص تاحيرشصت
ةيشضرأا قوف هزكرمت هنا امك فادهأا ةثÓث نؤد ثيح ،يتيشس لاه
ىلع رشصأا د˘ي˘ع˘شس» :ع˘با˘تؤ ،«دؤد˘ح˘لا د˘ع˘بأل ،ا˘ي˘لا˘ث˘م نا˘ك ناد˘ي˘م˘لا
ةجاحب ناك يذلا تقولا لك هانحنم اننأا مغر ةارابملا يف ةكراششملا
،ةيثÓث نؤد هنا لإا ،هبحن سصخشش نادقف لهشسلا نم سسيل هنأل ،هل
 .«هدلاؤ حؤر ديلختل ةقيرط لشضفأا يهؤ

ب.م.يرصسيإأ
 يرطقلأ نايرلأ عم ةلصصأوملأ لصضف

ضشاتكصشيبو ايليصسرام ضضرع ضضفر يميهارب
 يوتصشلا وتاكريملا يف

رئاطلا حانجلاؤ يرئازجلا يلؤدلا بعÓلا يميهارب نيشساي سضفر
ي˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘ع ل˘شصح˘ت ي˘ت˘لا سضؤر˘ع˘لا ل˘ك ير˘ط˘ق˘لا نا˘ير˘لا يدا˘ن˘˘ل
يف هل مشضنا يذلا قيرفلا عم لشصاويل ،يشضاملا يوتششلا وتاكريملا
.ةيشضاملا ةيفيشصلا تÓيوحتلا قوشس

يدان مجن يميهارب نأا يشسنرفلا «وتاكريم توف» عقوم فششكؤ
،ةيبؤرؤألا تايرؤدلا نم ،سضؤرعلا نم ديدعلا ىقلت قباشسلا وتروب
تاذ فاشضأاؤ.يرطقلا نايرلا يف لشصاويل سضفرلاب اهلباق هنأا لإا
سشاتكششيب هريظنؤ يشسنرفلا ايليشسرام يدان نم لك نأا ردشصملا
ةيو˘ت˘ششلا تÓ˘يو˘ح˘ت˘لا قو˘شس ي˘ف يو˘ق عار˘شص ي˘ف Ó˘خد ي˘كر˘ت˘لا
لشضف ،ريخألا نأا لإا ،ايقيرفإا لطب ةقفشصب رفظلا لجا نم ةيشضاملا

 .يلاملا بناجلا ببشسب يرطقلا يرؤدلا يف ةرماغملا ةلشصاوم
ب.نمؤوملأ دبع

 طاقن5ـل ردصصتملأ عم قرافلأ ليلذتل هيدان داقو ةيئانث نود

«روطاربمإلا» عم لمعلاب ديعصس :يلوغيف
 ةلوطبلاب جيوتتلا ديرنو

ةطلغ يدان بعلؤ يرئازجلا يلؤدلا مجنلا يلوغيف نايفشس ربع
بردملا ةدايق تحت لمعلاب ،ةريبكلا هتداعشس نع ،يكرتلا يارشس
تاحيرشصت يف «وشسوشس» حشضؤأاؤ ،ميريت حتاف قيرفلل يروطشسألا

بردملا ةدايق تحت لمعلاب ادج ديعشسؤ..ةروطشسأا ميرت» :ةيفحشص
:همÓك ع˘با˘تؤ ،ا˘فد˘ه059 ن˘م ر˘ث˘كأا ل˘ي˘ج˘شست˘ل ق˘ير˘ف˘لا دا˘ق يذ˘لا
لجأا نم ،ةمزÓلا ةقثلا ينحنمي وهؤ ةديج بردملا عم يتقÓع»
يدان بعل ددشش ريخألا يفؤ ،«تايرابملا يف يدل ام لك ميدقت
ديزم دشصحل ةوقب لمعلا ةرؤرشض ىلع قباشسلا دتيانوي ماه تشساؤ
انيلع» :درطتشساؤ ،بقللاب جيوتتلل هيدان ةدايقؤ ةيدجلا جئاتنلا نم
.«مشسوملا ةياهن يف لاطبأا نوكن نأا لجأا نم ةيوشس لمعلا

مامأا ديحؤ فدهل ةيعابرب زوفلل هيدان داق ايقيرفإا لطب نأا ركذي
02ـلا ةلوجلا راطإا يف ةيئانث نؤد ثيح ،يكرتلا روبشس يرشصيق
 .طقف طاقن5 ىلإا ردشصتملا نع قرافلا للذيل

ب.نمؤوملا دبع
ةدئافل نييدادعإا نيصصبرت جمربت «فافلا»

 «لاصص توفلا» يبردم
ىلع «لاشص توفلا» تاعاقلا لخاد مدقلا ةرك وبردم نوكيشس

داحتلا فارششإا تحت نييدادعإا نيشصبرت عم ةمداقلا مايألا يف دعوم
،نيشصبرت ةجمرب نع ،سسمأا «فافلا» تفششكؤ.مدقلا ةركل يرئازجلا
02ـلا يف لؤألا سصبرتلا قلطنيشس ثيح ،سسابعلب يديشس ةنيدمب
ةبشسنلاب ،رهششلا سسفن نم42ـلا سسفن يف يهتني نأا ىلع يرفيف
مدقلا ةرك يف «ةيدعاق» بيردت ةداهشش ىلع نيزئاحلا نيبردملل
نيبردملل اشصشصخم نوكي˘شسف ي˘نا˘ث˘لا سصبر˘ت˘لا ا˘مأا ،ة˘عا˘ق˘لا ل˘خاد
قلطنيشس ثيح ،مدقلا ةرك يف بيردت ةداهشش ىلع نيزئاحلا ددجلا
.رهششلا سسفن نم92ـلا يف يهتني نأا ىلع يرفيف52ـلا يف سصبرتلا
قوقح ،ميتنشس نويلم2 نوعفديشس نيشصبرتملا نأا ركذلاب ريدجلا
 .ةينيوكتلا ةرؤدلا يف ليجشستلا

ىلع وكانوم عصضول يناميلصسب دجنتصسي ونيروم
 حيحصصلا راصسملا

ىلع دامتعلا ىلإا ،وكانوم يدان بردم ونيروم وتريبؤر هجتي
امب ،ةمداقلا تايرابملا يف ينطولا بختنملا فاده يناميلشس مÓشسإا
ربوشس» بايغ لظ يف زوفلا ىلع رداق ريغ تاب ةرامإلا يدان نأا
يتلا مئازهلا نأا ،ةيشسنرفلا «بيكيل» ةفيحشص ،سسمأا تفششكؤ.«ميلشس
ةيشساقلا ةبوقعلا اذكؤ ةيشضاملا ةرتفلا يف ةرامإلا يدان اهل سضرعت
ركفي بردملا تلعج زنيترام نوشسليج رخآلا مجاهملا رظتنت يتلا
يدانلل راعملا يتيشس رتشسيل يدان بعل يناميلشسب داجنتشسلا يف
ثيح ،رمتشسم عجارت يف ردي نب ىوتشسم ناؤ اشصوشصخ ،يشسنرفلا
ن˘ع ي˘نا˘م˘ي˘ل˘شس با˘ي˘غ ل˘ظ ي˘ف ه˘شسف˘ن سضر˘ف ر˘ي˘خألا ع˘ط˘ت˘شسي م˘ل
 .ةيشضاملا تايرابملا

ب.م.يرصسيإأ
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يؤادو˘˘ب ما˘˘ششه ل˘˘˘شصاو˘˘˘ي
ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لؤد˘˘لا بعÓ˘˘لا

با˘˘ششلا سسي˘˘ن يدا˘˘ن م˘˘˘ج˘˘˘نؤ
ي˘ف ح˘يد˘م˘لاؤ ءا˘ن˘ث˘˘لا د˘˘شصح
ى˘ل˘ع ة˘ي˘شسنر˘ف˘لا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا

يذ˘لا يو˘ق˘لا ءادألا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ
يت˘لا تاءا˘ق˘ل˘لا ي˘ف ه˘ب ر˘ه˘ظ
ي˘˘فؤ ة˘˘ما˘˘ع ا˘˘ه˘˘ي˘˘˘ف كرا˘˘˘شش
ل˘˘كششب ةر˘˘ي˘˘خألا تاءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا

.سصاخ
ا˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا ل˘˘ط˘˘ب ف˘˘ط˘˘خؤ

يدا˘˘ن ي˘˘ف ءاو˘˘شضألا با˘˘ششلا
لظ ي˘ف ي˘شسنر˘ف˘لا بو˘ن˘ج˘لا
همدق يذلا ديجلا ىوتشسملا
،ة˘ي˘شضا˘م˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘˘لا ي˘˘ف
دحألا نويل مامأا ناك اهرخآا
لاجؤ لا˘شص ثي˘ح ،ي˘شضا˘م˘لا

ي˘ف ؤدارا˘ب ة˘ي˘م˘يدا˘كأا ج˘ير˘خ
قار ءادأا مدقؤ بعلملا ءاجرأا
01 ن˘˘م9.7 ة˘مÓ˘ع لا˘ن˘ي˘ل

«درو˘كشسو˘˘ه» ع˘˘قو˘˘م بشسح
ط˘ي˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف سصت˘˘خ˘˘م˘˘لا

م˘˘ج˘˘˘ن ي˘˘˘تأا˘˘˘ي˘˘˘ل ،ءا˘˘˘شصحإلاؤ
2ـلا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘شضخ˘˘˘لا

.ةارابملا يبعل نشسحأاك
‘ موجنلاب هكاكتحأ
ت– هدجأوتو «ناكلأ»

هلعج أÒيف فأرصشإأ
 روطتي

ن˘م نا˘ن˘˘ثا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘ي ل
يرو˘كلا نأا˘˘ششلا ي˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘ت˘˘م
نيب نم يؤادوب نأا يرئازجلا
ي˘ف ة˘لو˘ط˘ب˘˘لا ي˘˘ب˘˘عل زر˘˘بأا

ام ليلدب ةيشضاملا مشساوملا
رفظيل ،ؤداراب قيرف عم همدق
ةب˘ي˘كر˘ت ي˘ف ة˘نا˘كم˘ب ا˘هد˘ع˘ب

برد˘˘م ي˘˘شضا˘˘م˘˘ل˘˘ب لا˘˘˘م˘˘˘ج
لغتشسيل ،ينطو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
عم هدجاوت راششب ةنيدم نبا

ةئيلم˘لا ن˘ي˘برا˘ح˘م˘لا ة˘ب˘ي˘ت˘ك
نب ،زرحم رارغ ىلع موجنلاب
،يمي˘هار˘ب ،ي˘لو˘غ˘ي˘ف ،ر˘شصا˘ن
ر˘ي˘ث˘كلا م˘˘هر˘˘ي˘˘غؤ ي˘˘ل˘˘يÓ˘˘ب
طحي نأا لب˘ق ر˘ث˘كأا رو˘ط˘ت˘ي˘ل
بو˘˘ن˘˘ج˘˘لا يدا˘˘ن˘˘ب لا˘˘˘حر˘˘˘لا
و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘˘ف ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا
تح˘ت ،ي˘شضا˘م˘˘لا ي˘˘ف˘˘ي˘˘شصلا
ارييف كيرتا˘ب برد˘م˘لا ةدا˘ي˘ق
يبعل زربأا نيب نم دعي يذلا

خ˘˘يرا˘˘ت ي˘˘ف ط˘˘شسو˘˘˘لا ط˘˘˘خ
ثي˘ح ،ةر˘يد˘ت˘شسم˘لا ةر˘حا˘شسلا

ة˘ي˘م˘˘يدا˘˘كأا ج˘˘ير˘˘خ دا˘˘ف˘˘ت˘˘شسا
روط˘ت˘ي تا˘بؤ ر˘ث˘كأا «كا˘ب˘لا»
 .رخآل ءاقل نم

يكيتكت جصضن نع نابأأ
رصضÿأ ديفيصسو

 Óبقتصسم
مدقملا ءادألا لÓخ نمؤ

يؤادوب نابأا ،سسين هيدان عم
بشصانم˘لا دد˘ع˘ت˘م˘لا بعÓ˘لا

،ر˘ي˘ب˘ك ي˘كي˘ت˘كت ج˘شضن ن˘˘ع
اري˘ي˘ف برد˘م˘لا ناؤ ا˘م˘ي˘شسل
بعÓ˘ك ه˘ي˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ي تا˘˘ب

،4/3/3 ة˘˘˘ط˘˘˘خ ي˘˘˘ف حا˘˘˘ن˘˘˘ج
ةو˘ق˘لاؤ ة˘عر˘شسلا لÓ˘غ˘ت˘شسل
زاتمي يتلا ةري˘ب˘كلا ة˘ي˘ند˘ب˘لا
نم ،«ءارحشصلا براحم» اهب
ل˘ق˘نؤ ة˘حا˘شسم˘لا ق˘˘ل˘˘خ ل˘˘جا

،م˘شصخ˘لا ق˘طا˘ن˘م˘ل ر˘˘ط˘˘خ˘˘لا
نإا˘˘ف ،ةر˘˘كلا ناد˘˘ق˘˘˘ف د˘˘˘ع˘˘˘بؤ
قباشسلا ؤداراب بعل يؤادوب
ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘شسؤ ى˘˘لإا لو˘˘ح˘˘ت˘˘ي
حنمي ام وهؤ ىنميلا ةهجلا
ةد˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا ةدا˘˘˘يز˘˘˘لا ه˘˘˘يدا˘˘˘ن
ى˘ل˘ع قو˘ف˘ت˘ل˘ل ة˘بو˘˘ل˘˘ط˘˘م˘˘لا
.موشصخلا

ه˘مد˘ق˘ي ا˘˘م ل˘˘شضف˘˘بؤ اذ˘˘ه
مج˘ن نإا˘ف ،ه˘يدا˘ن ع˘م يؤادو˘ب
ىطخب هجتي باششلا رئازجلا
ةمئاق يف ةناكمب رفظلل ةتباث
لا˘˘م˘˘ج ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا بخا˘˘˘ن˘˘˘لا
ةهجاوملل اب˘شسح˘ت ي˘شضا˘م˘ل˘ب
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م ما˘˘مأا ة˘˘جؤدز˘˘˘م˘˘˘لا

را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف ،يو˘˘˘˘با˘˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘يز
ايقير˘فإا م˘مأا سسأا˘ك تا˘ي˘ف˘شصت
 .نؤريماكلاب1202

تأركلأ ديدع عيصض رصضخلأ مجن
 ىوتصسملأ يف نكي ملو

يزيلجنلا مÓعإلا
هلمحيو زرحم دقتني
 ماهنتوت نم ةراصسخلا

يرئازجلا يلؤدلا زرحم سضاير ىقلت
يزيلجنلا يتيشس رتشسششنام يدان مجنؤ
ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘˘ع تادا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا ن˘˘م Ó˘˘باؤ
مامأا يدان عم اهل سضرعت يتلا ةراشسخلا
ةيئانثب ،يشضاملا دحألا ةيششع ماهنتوت
لو˘يدراو˘غ لا˘ب˘ششأا ل˘ع˘ج ا˘˘م ة˘˘ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن
.يمشسر هبشش لكششب بقللا نوعيشضي
ة˘ي˘شضا˘ير˘لا ع˘قاو˘˘م˘˘لا د˘˘يد˘˘ع تل˘˘م˘˘حؤ
«نز˘ي˘ت˘ي˘شسلا» ا˘ها˘ق˘ل˘ت ي˘˘ت˘˘لا ةرا˘˘شسخ˘˘لا
ريث˘كلا مد˘ق˘ي م˘ل يذ˘لا ،زر˘ح˘م سضا˘ير˘ل

هيلع ناك امك «زريبشسلا ةهجاوم لÓخ
ملؤ اذه ،ةيشضاملا تاهجاوملا يف رمألا
،هيدان عم ديج هجوب ايقيرفإا لطب رهظي

نم لك ةقفر تاركلا ديدع عيشض ثيح
يف ا˘ن˘ن˘ف˘ت ناذ˘ل˘لا غ˘ن˘ي˘لر˘ت˘شسؤ ؤر˘يو˘غأا
ة˘ح˘نا˘شسلا ة˘ل˘˘ه˘˘شسلا سصر˘˘ف˘˘لا ة˘˘عا˘˘شضإا
ماهنتوت سسراح سسيرول مامأا ليجشستلل
،ر˘خآا بنا˘˘ج ن˘˘م.يشسنرفلا ي˘لؤد˘لاؤ
«سسير˘˘ب˘˘˘شسكلا» ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شص تد˘˘˘كأا
بردم لويدراوغ بي˘ب نأا ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا

دعتشسي يز˘ي˘ل˘ج˘نلا ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘م
ةليكششتلا ىوتشسم ىل˘ع ةرو˘ث˘ب ما˘ي˘ق˘ل˘ل
ريميربلا» يف ةلبقملا ةلوجلا نم ةيادب
يف بقترملا ،يوقلا مادشصلا لبق «غيل
ديردم لاير مامأا ،ابؤرؤأا لاطبأا يرؤد
 .نيعوبشسأا دعب

ب.م.يرصسيإأ

 ابايإأو اباهذ نأدوصسلأ بونج بختنم ىلع نزف

برغملاب نمدطصصي02 نم لقأا رصضخلا تاديصس
اكيراتصسوك لايدنوم تايفصصت يف

 عيباصسأا4 نيدايملا نع بيغي يرمعلا نب
يدوعشسلا بابششلا بعلؤ يرئازجلا يلؤدلا بعÓلا يرمعلا نب نيدلا لامج دعتبيشس

.مدقلا لشصفم ىوتشسم ىلع اهنم يناعي يتلا ةباشصإلا ببشسب ،رهشش ةدمل ،نيدايملا نع
هقيرف عم كراششي نل  ،9102 ايقيرفإا لطب نأاب ،سسمأا ةيدوعشس ةيمÓعإا ريراقت تفششكؤ

دعب ةشصاخ ،بابششلا هيدانل ةعجوملا ةبرشضلا ةباثمب نوكيشس ام اذهؤ ،عيباشسأا4 ةدمل
 .يرؤدلا يف ةيباجيإا جئاتن ةدع قيقحت يف هتمهاشسُمؤ ةيوقلا هتدوع

ب.نمؤوŸأ دبع

تاد˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شس نو˘˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘شس
ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘˘لا
،ةنشس02 نم لقأا يرئازجلا

ي˘˘براد ع˘˘م د˘˘عو˘˘م ى˘˘ل˘˘˘ع
رؤد˘لا ي˘ف ،يو˘ق ي˘برا˘غ˘˘م
ن˘م ي˘نا˘˘ث˘˘لا يد˘˘ي˘˘ه˘˘م˘˘ت˘˘لا
لا˘˘˘يد˘˘˘نو˘˘˘م تا˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘شصت

ن˘ي˘ح ،0202 اكيرات˘شسو˘ك
برغملا بخت˘ن˘م ن˘ه˘جاو˘ي
.مداقلا سسرام رهشش

تاد˘˘˘˘ي˘˘˘˘شس تن˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘تؤ
رؤد˘لا غو˘ل˘ب ن˘م ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا
بقع تايفشصتلا نم يناثلا
مامأا ققحملا ريبكلا زوفلا

نادو˘شسلا بو˘ن˘ج بخ˘ت˘ن˘˘م
،رفشص لبا˘ق˘م9 عومج˘م˘ب
هن˘شضت˘حا يذ˘لا ءا˘ق˘ل˘لا ي˘ف
،رشصانعلاب تؤأا02 بعلم
تاد˘ي˘شس تب˘ل˘غ˘ت ن˘ي˘ح ي˘ف
،ة˘ئ˘ف˘لا تاذ ي˘ف بر˘غ˘˘م˘˘لا

يرشصم˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ى˘ل˘ع

،3 ل˘با˘ق˘˘م8 عو˘م˘ج˘م˘ب
بختنملا تابعل برشضتل
ع˘م ا˘يو˘ق اد˘عو˘م ي˘ن˘طو˘˘لا
يف برغملا نم نهئارظن
ي˘نا˘ث˘لا يو˘ف˘شصت˘˘لا رؤد˘˘لا
لا˘˘˘يد˘˘˘نو˘˘˘م˘˘˘ل ل˘˘˘هؤو˘˘˘م˘˘˘˘لا

 .0202 اكيراتشسوك
كلÁ برغŸأ :يبيرعل

ةيوصسنلأ ةركلأ ‘ ديلاقت
رودلل انلهأات ظوظحو

 ةيواصستم مداقلأ
ي˘ب˘ير˘ع˘ل د˘م˘ح˘م د˘كأا

تاد˘ي˘شس بخ˘ت˘˘ن˘˘م برد˘˘م
نأا ةنشس02 نم لقأا رئازجلا

ي˘˘ف بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ظو˘˘ظ˘˘ح
ن˘م مدا˘ق˘لا رؤد˘ل˘ل ل˘هأا˘ت˘˘لا
م˘˘غر ،م˘˘ئا˘˘ق ة˘˘ق˘˘˘با˘˘˘شسم˘˘˘لا

بختنملا تاديشس ة˘ه˘جاو˘م
نأا ا˘˘ح˘˘شضو˘˘م ،ي˘˘بر˘˘غ˘˘م˘˘لا
ةر˘˘ب˘˘خ˘˘لا كل˘˘م˘˘˘ي ر˘˘˘ي˘˘˘خألا

ةارا˘ب˘م˘لا نأا لإا ،ة˘بر˘ج˘ت˘لاؤ
،تا˘ي˘ئز˘ج ى˘ل˘ع بع˘˘ل˘˘ت˘˘شس
ي˘ف ي˘ب˘ير˘˘ع˘˘ل در˘˘ط˘˘ت˘˘شساؤ
بقع ةيفحشص تاحيرشصت
بونج بختنم ىلع زوفلا
بونج ةهجاوم» :نادوشسلا
لإا ،ةلهشس نكت مل نادوشسلا
رؤدلل لهأاتلا نم انكمت اننأا
،«م˘˘هألا و˘˘ه اذ˘˘هؤ مدا˘˘ق˘˘˘لا

بخت˘ن˘م ة˘ه˘جاو˘م» :ع˘با˘تؤ
رؤدلا يف برغملا تاديشس
،ة˘ل˘ه˘شس نو˘كت ن˘ل ،مدا˘ق˘˘لا

ةقيرع د˘ي˘لا˘ق˘ت كل˘م˘ي ه˘نأل
اننكل ،ةيوشسنلا ةركلا يف
ةمزÓلا تايناكمإلا كلتمن
هذ˘ه ي˘ف ا˘ن˘˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ك لو˘˘ق˘˘ل
نأا د˘˘ق˘˘ت˘˘عاؤ ة˘˘ه˘˘جاو˘˘˘م˘˘˘لا

ةبشسنب ةيؤاشستم ا˘ن˘ظو˘ظ˘ح
ثيح ،بختنم لكل 05%
ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا بع˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘شس
 .«ةطيشسب تايئزج

ب.م.يرصسيإأ

ب.م.يرصسيإأ

sport@essalamonline.com
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ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م ق˘˘˘ير˘˘˘ف سشي˘˘˘ع˘˘˘ي
ادج ةبعشص ةيعشضؤ ةمشصاعلا

ةيرادإلا لكاششملا ناؤ ةشصاخ
ترثا ةريخألا ةينفلا جئاتنلاؤ
ةبيتكلا تايونعم يف اريثك
وه ةلب ةنيطلا داز ام لعلؤ
ا˘ه˘ل سضر˘ع˘ت ي˘ت˘لا م˘ئا˘˘ت˘˘ششلا

ى˘˘ل˘˘ع سسما دو˘˘˘ششح ءا˘˘˘ق˘˘˘فر
ثي˘˘ح تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘˘لا سشما˘˘˘ه
ن˘م ة˘عو˘م˘˘ج˘˘م م˘˘ه˘˘ت˘˘ب˘˘لا˘˘ط
ظ˘ف˘ح ةرؤر˘شضب ر˘ي˘ها˘م˘˘ج˘˘لا

ا˘م كراد˘˘تؤ يدا˘˘ن˘˘لا قو˘˘ق˘˘ح
يف ةيبلشس ج˘ئا˘ت˘ن ن˘م م˘ه˘تا˘ف
لكششبؤ ترثا يتلاؤ قباشسلا

مهتلعجؤ راشصنألا يف ريبك
قيرفلا نا ركذي ةقثلا نؤدقفي
ءا˘˘جر˘˘لا د˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ل ر˘˘˘شضح˘˘˘ي
ى˘شضو˘ف ط˘شسؤ يؤا˘شضي˘˘ب˘˘لا

. ةريبك
يكتصشي ينوزاك

افيفلأ ىلإأ ةيدولوملأ
ةبغرل أدح عصضيو

هتداعإأ يف نيلوؤوصسملأ
ةفشصبؤ دكأات هتاذ قايشسلا يف
بردملا ةدو˘ع مد˘ع ة˘ي˘م˘شسر
ةيدولوملا تيب ىلا ينؤزاك
ةر˘ي˘خألا تا˘طو˘غ˘˘شضلا م˘˘غر

ةرادإلا فرط نم ةشسرامملا
تلؤا˘˘ح ي˘˘ت˘˘لاؤ ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لا
ي˘شضر˘ي ل˘ح ى˘˘لا لو˘˘شصو˘˘لا

نا ر˘˘كذ˘˘ي فار˘˘طألا ع˘˘ي˘˘م˘˘˘ج
ى˘كت˘ششا ي˘شسنر˘ف˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘˘لا
ام وهؤ افيفلا ىلا ةيدولوملا
فيك يدانلا مومه نم ديزيشس

بلا˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘ي ر˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘خألاؤ ل
ةدم لكل لشصت تاشضيوعتب
لع˘ج˘ي˘شس يذ˘لا ر˘ملا د˘ق˘ع˘لا
ر˘˘˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘˘˘كا فر˘˘˘˘˘˘˘شصت ةرادإلا
يف ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘شسم سصو˘شصخ˘ب
. ديعاوملا مداق

صشامر ماصشه

يشضايرلا روهم˘ج˘لا نو˘كي˘شس
ةمقلا يف ءاقل عم دعوم ىلع
قيرفلاب فيطشس قافؤ عمجي
وهؤ ةمشصاعلا داحتا فيشضلا
ه˘ي˘˘ل˘˘ع لو˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
سسفا˘ن˘ت˘لا ل˘جا ن˘م نا˘فر˘˘ط˘˘لا

حم˘ط˘ي ثي˘ح مو˘يدو˘ب˘لا ى˘ل˘ع
ي˘كو˘كلا ي˘شسنو˘˘ت˘˘لا لا˘˘ب˘˘ششأا
ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا ط˘˘ب˘˘شضل
طاقنلا دد˘ع ع˘فرؤ ة˘ل˘با˘ق˘م˘ل˘ل
بتار˘م ن˘م ر˘˘ث˘˘كأا بر˘˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ن˘ع ثح˘ب˘لا ل˘ب˘˘ق ة˘˘مد˘˘ق˘˘م˘˘لا

ي˘ف يد˘ح˘ت˘لا ع˘فر ة˘ل˘˘شصاو˘˘م
ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت ل˘˘مأا ى˘˘ل˘˘ع ةدو˘˘ع˘˘لا
لا˘ب˘ششأا لو˘ع˘ي ا˘˘م˘˘ك فاد˘˘هألا
سصا˘˘˘شصت˘˘˘ما ى˘˘˘ل˘˘˘ع ير˘˘˘˘يزد

ةت˘غا˘ب˘م˘ل ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا ط˘غ˘شض
ةجي˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘تؤ ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
يف رثكأا حمطي قيرفلا لعجت
. ةمدقملا

ءاقبإ’ نوزهاج» :يروت
فيطصس يف طاقنلأ

ةقÓطنأ نامصضل ىعصسنو
» ةدوعلأ يف ةديج

ع˘م ثيد˘ح ا˘˘ن˘˘ل نا˘˘ك د˘˘قؤ
نأا دكأا يذلا يروت بعÓلا
هقيرف فيلح نوكيشس زوفلا

عاؤؤ ز˘˘ها˘˘ج ل˘˘كلا نأا ا˘˘˘م˘˘˘ب
ىلع ةاق˘ل˘م˘لا ة˘ي˘لؤؤو˘شسم˘لا˘ب

يتباشصإا» :لا˘ق ثي˘ح ه˘ق˘تا˘ع
ا˘نأاؤ ي˘شضا˘م˘لا ن˘م تح˘˘شضأا
قيفوت˘لا ى˘ل˘ع اد˘ها˘ج ل˘م˘عأا
لجأا نم ديدجلا يبشصنم يف
ي˘ن˘مأا ثي˘ح فاد˘هألا زار˘˘حإا
يتنا˘كم نا˘م˘شض ي˘ف ي˘شسف˘ن
يدقع فيرششت ىلع لمعلاؤ
تاينمت نأا امب رثكأاف رثكأا
ىلع لمعلا ىقبت ريهامجلا

يلÓعلا يف قافولا ةدهاششم
ةراطشسوشس ءاقل مومعلا ىلع

ه˘ب ر˘ف˘ظ˘لا ا˘ن˘ي˘ل˘عؤ خ˘˘خ˘˘ف˘˘م
. «ىلؤألا راؤدألا بعلل

انودع قاهرإ’أ» :يريزد
نوكنصس نكلو لوأ’أ

«يدحتلل نيزهاج
د˘˘˘˘كأا ه˘˘˘˘تاذ قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسلا ي˘˘˘˘ف
نأا لÓ˘˘ب ير˘˘˘يزد برد˘˘˘م˘˘˘لا
ل˘جا ن˘م ة˘ي˘تاو˘م ة˘˘شصر˘˘ف˘˘لا
يف رثكأا سسافنألا عاجرتشسا
نأا امب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘شسفا˘ن˘م˘لا
ديزملا دشصح ىقبت ةيولؤألا

اذه يف لاق دقؤ طاقنلا نم

نم يناعن حيحشص» :ددشصلا
تÓ˘ق˘ن˘ت˘لا ةر˘ث˘˘كؤ قا˘˘هرإلا

ن˘م ا˘ن˘ع˘ن˘˘م˘˘ي ل اذ˘˘ه ن˘˘كلؤ
ةيباجيإا ةجيتن ليجشست ثحب
نأا كرد˘˘˘˘ن قا˘˘˘˘˘فو˘˘˘˘˘لا ما˘˘˘˘˘مأا
نأاؤ ة˘˘ب˘˘ع˘˘˘شص ة˘˘˘ل˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
هلقث لكب يمريشس سسفانملا

طا˘˘ق˘˘ن˘˘˘لا زار˘˘˘حإا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م
انل اشضيأا نحن نكلؤ ثÓثلا

ن˘م ى˘ع˘شسن ي˘ت˘لاؤ ا˘ن˘ت˘م˘ل˘ك
انقط˘ن˘م سضر˘ف ى˘لإا ا˘ه˘لÓ˘خ
امئاد انيقبت ةجيت˘ن˘ب ةدو˘ع˘ل˘ل
.» ىلؤألا راؤدألا عارشص يف

صشامر ماصشه

ءاجرلا ةعقوم لبق ةئيصس ةيصسفن ةلاح يف نوبعÓلاو نوبصضاغ «ةوانصشلا»

مويدوبلا لجأا نم ةيران ةهجاوم يف «ةراطصسوصس»و «دوصسألا رصسنلا»

ةمصصاعلا داحتا ‐ فيطصس قافو
00.71 ـلأ نم ةيأدب مويلأ فرتحم لوأ’أ مصسقلأ نم61ـلأ ةلوجلأ

ةدوعلا دعب ةدوعلا ةلحرم يف ةديج ةقÓطنا ةرقم مجن قيرف نمشض
دكأا يذلا لداعتلا وهؤ فلششلا ىلإا هلقنت نم ادج نيمث لداعتب
تاذلا ثحبل ةشصرف هنا ىلع نيرم جاحلا بردملا هشصوشصخب

رثكأاف رثكأا بؤرهلا ىقبي هبشسح ريخألاؤ لؤألا فدهلا نأاؤ ةشصاخ
نأا ىلع قيرفلا قاششع عمجاؤ اذه طوقشسلاب ةددهملا ةيدنألا نم
ةقفوم ةجيتن نامشض لجا نم اهعشسؤ يف ام لك تمدق ةعومجملا
. رثكأاف رثكأا ةقثلا بشسكب يدانلل حمشست

فلصشلأ ةحفصص يوطي نيرم جاح
دئأرلأ مامأأ يدحتلأ عفرب بلاطيو

ةجيتن نا˘ي˘شسن ةرؤر˘شضب ه˘ي˘ب˘عل ن˘ير˘م جا˘ح برد˘م˘لا بلا˘طؤ
دادزولب بابشش دئارلا مامأا زوفلا ةرؤرشض ىلع ديكأاتلاؤ فلششلا
طاقنلا وهؤ وجرملا ليشصحت لجا نم كلذؤ ةلبقملا ةلوجلا يف
لؤزنلاب نيددهملا تاباشسح نع رثكأا يدانلا دعبت يتلا ثÓثلا
رمألا دح دعبا ىلإا اديج ناك مدقتشسملا يثÓثلا دؤدرم نأا ركذي
حمشست ةديج جئاتن ليجشست يف لمأاي عيمجلا لعجيشس يذلا
تقولا هنأاب ىري بردملا نأاؤ اميشسل رثكأا سضافتنلاب قيرفلل
. طاقنلا نم نكمم ددع ربكا عمجل بشسانملا

صشامر ماصشه

ةرقم مجن
تايونعملأ عفر فلصشلأ مامأأ لداعتلأ

نع يدوج تيأا نيدلا زع ياد نيشسح رشصن بردم ربع
لئابقلا ةبيبشش ماما ادغ ةج˘ي˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ب ر˘ي˘ب˘كلا ه˘لؤؤا˘ف˘ت

وتاكريملا لÓخ ددجلا نيمد˘ق˘ت˘شسم˘لا ل˘ي˘هأا˘ت د˘ع˘ب ة˘شصا˘خ
نم ةيدجلا ةينفلا هرومأا يف سشتوكلا رششاب ثيح يلاحلا
ةيعشضؤ لÓغ˘ت˘شسل ح˘ما˘ط˘لا يدا˘ن˘لا ق˘ير˘ب ةدا˘ع˘ت˘شسا ل˘جا
سضاخ يرانكلا نا امب ةيند˘ب˘لا ة˘لا˘ح˘لا ا˘م˘ي˘شسل سسفا˘ن˘م˘لا

نوبلاطي اولازي ل راشصنألا نأا ركذي ارخؤوم اريبك انوطارام
. يدانلا نع ليحرلاب يلريمز دلؤ ةرادإا

 يدحتلأ عفرل نوزهاج» :يدوج تيآأ
«يرانكلأ ةتغابم ىلع نورداقو

يدوج تيا نيدلا زع بردملا عم ثيدح انل ناك دقؤ اذه
انيلعؤ ةريخألا مايألا يف ديج لكششب انرشضح » : لاق ثيح
يرئازجلا برغلا يف هانيرجا يذلا سصبرتلا ناب ديكأاتلا

دعب ةشصاخ ةي˘عاؤ ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا نا د˘ق˘ت˘عا ه˘ل˘ح˘م ي˘ف نا˘ك
ىنمتن انم وجرم وه ام نومدقيشس نيذلاؤ ددجلا ليهأات
رامثتشسلاؤ ةلباقملا موي لشضفأا هجوب ةياهنلا يف روهظلا
نحن مو˘م˘ع˘لا ى˘ل˘ع سسفا˘ن˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ند˘ب˘لا ة˘لا˘ح˘لا ي˘ف ر˘ث˘كأا

. يدحتلا عفرل نؤزهاج
صشامر ماصشه

ةيلاملا ةقرولا بعلت ةرادإلاو ةيدجب «كابلا» ةعقومل نورصضحي «نابيزلا ءانبأا»

ةركصسب داحتا
قلأاتلأ ىلع مزاع لكلأو ةيلاع تايونعملأ

ةركشسب داحتا قيرف رشضحي
ا˘˘ب˘˘شسح˘˘ت ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘ب
يدان مامأا رظتنملا يدحتلل
ثي˘ح سسي˘م˘خ˘لا اذ˘˘ه ؤدارا˘˘ب
يؤا˘˘ن˘˘كل برد˘˘م˘˘لا ي˘˘لو˘˘˘ي
ثد˘˘ح˘˘ل˘˘ل ىو˘˘شصق ة˘˘ي˘˘م˘˘˘هأا

دج ىقبت طاقنلا نأاؤ اميشسل
ل˘˘˘ي˘˘˘شصح˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘يرؤر˘˘˘˘شض
م˘غر ة˘ي˘ل˘ع˘˘ف˘˘لا ة˘˘قÓ˘˘ط˘˘نلا

سسفانم ماما ةمهملا ةبوعشص
مامأا رهابؤ ريبك زوفب دئاع
نأا ركذي ريداغأا ةينشسح قيرف
ار˘ي˘ث˘ك ن˘شسح˘ت˘˘شسا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

اهيلع لم˘ع˘ت ي˘ت˘لا ةو˘ط˘خ˘لا
ثح˘˘˘˘˘ب لÓ˘˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘˘م ةرادإلا

ةيرهشش ةرجأا ديدشست ةيلمع
. ةمشصاعلا ىلإا لقنتلا لبق
نيبعÓلأ تلهأأ ةرأدإ’أ

ددجلأ
ىلع ةرادإلا تلمع دقؤ اذه
نيبعÓلا تازاجإا جار˘خ˘ت˘شسا
ن˘م ةر˘ي˘خألا تا˘عا˘˘شسلا ي˘˘ف
ىتح كلذؤ ةينطولا ةطبارلا
ة˘كرا˘ششم˘˘لا˘˘ب م˘˘ه˘˘ل ح˘˘م˘˘شسي
ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف يدا˘ع ل˘˘كششب

را˘شصنألا نأاؤ ة˘شصا˘خ كا˘ب˘˘لا
ى˘ل˘ع ةر˘ي˘ب˘ك لا˘ما نو˘ق˘ل˘ع˘ي
ي˘ف مد˘˘ق˘˘ت˘˘شسم˘˘لا ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا
ل˘جا ن˘م ة˘ي˘ما˘مألا ةر˘طا˘ق˘لا
ةو˘جر˘م˘لا ة˘فا˘شضإلا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
ةريبكلا ةربخلا ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب
ةروشص يف اهنوكلتمي يتلا

يشسلا نم ينامثعؤ طوبعج
راتخم ماششه اذكؤ يشس سسا

مهنأا امب ةيا˘ج˘ب ة˘ب˘ي˘ب˘شش ن˘م
ي˘ف د˘ي˘ج ا˘عا˘ب˘ط˘نا او˘˘ح˘˘ن˘˘م
. سسنوت سصبرت

صشامر ماصشه

برغملأ ىلإأ صسيمخلأ لاحرلأ دصشت ةليكصشتلأ
ةمصصاعلا ةيدولوم

⁄ ورديب ناصس ةجيتن
يئاهنلأ عبر غولبل همدخت
ضسأاك رداغ وداراب يدان
ضسأارلا عوفرم «فاكلا»
ءاشصقا ىلا ؤداراب يدان سضرعت
مغر فاكلا سسأاك نم رظتنم
ازوف هليجشستؤ ة˘يو˘ق˘لا ه˘تدو˘ع
ة˘ي˘ن˘شسح د˘ئار˘لا با˘شسح ى˘˘ل˘˘ع
ةيثÓثب ةجيتنلاؤ ءادألاب ريداغا

مدقت˘شسم˘لا ع˘ي˘قو˘ت ن˘م ة˘ل˘ما˘ك
نم ةيئانثؤ نو˘م˘شسي˘ق د˘يد˘ج˘لا
ةميزه نا ركذي قؤزوب يرشسي
راد˘لا ر˘ق˘ع˘ب ؤرد˘ي˘ب نا˘شس يدا˘ن
تح˘م˘شس ا˘ب˘م˘ي˘˘ي˘˘نا يدا˘˘ن ما˘˘ما
مدق يذلا رئازجلا لثمم ءاشصقإاب
م˘˘˘غر ة˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘ج˘˘˘يإا ة˘˘˘كرا˘˘˘ششم
ا˘ه˘ه˘˘جاؤ ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘بو˘˘ع˘˘شصلا

بايغ لعفب رايدلا لخاد ةشصاخ
لأا ةب˘ي˘ت˘كل˘ل ي˘شسي˘ئر˘لا م˘عاد˘لا

. روهمجلا وهؤ
سسما ةحيبشص قيرفلا داعؤ اذه
ر˘˘ششا˘˘ب˘˘ي˘˘شسؤ ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ى˘˘˘لا
د˘عو˘م˘ل ة˘يد˘ج˘لا ه˘تار˘ي˘شضح˘˘ت
ثح˘˘ب˘˘ي ثي˘˘ح ةر˘˘كشسب دا˘˘ح˘˘تا
جؤرخلا ولاشش يلاغتربلا لابششأا

ناؤ ةشصاخ ايلحم قزأاملا نم
ري˘غ ة˘ب˘تر˘م ل˘ت˘ح˘ت ة˘شسرد˘م˘لا

يذ˘˘لا ر˘˘مألا ا˘˘تا˘˘ت˘˘ب ة˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘م
نوعشسي ناقرز ءاقفر لعجيشس
ي˘ف ةد˘ي˘ج ة˘قÓ˘ط˘نا ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ل
ناؤ ة˘شصا˘˘خ ةدو˘˘ع˘˘لا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م
ايجيردت ةدوع˘لا ى˘ق˘ب˘ي فد˘ه˘لا
ةشسفانملا نا امب ةهجاولا ىلا

ل˘هأا˘ت˘لاؤ ى˘لؤألا راؤدألا ى˘ل˘˘ع
ىحشضا ةيجراخلا ةشسفانملا ىلا
بشستكا يذلا يدانلا يوهتشسي

هتكراششم ريظن ةلو˘ب˘ق˘م ةر˘ب˘خ
. مشسوملا اذه

صشامر ماصشه

«ةبيقعلا»ـب ةحاطإلا ىلع رارصصإاو ةجرخ لوأا يف عنقت ةرقم

يأد نيصسح رصصن
ةرأدإ’أ ليحرب مهبلاطم نوددجي راصصنأ’أ

لئافتم يدوج تيأاو ددجلا تلهأا ةيرصصنلا
«يرانكلا» مامأا ةديج ةجيتن قيقحتب

لمعلا وج ىلا ينيطنشسقلا يشضايرلا يدانلا ةليكششت تداع
ةلباقم موي ةمروفلا يف دجاوتلا لما ىلع سسما ةيششع يدجلا
ىلع لوعت ةبي˘ت˘كلا ناؤ ة˘شصا˘خ ل˘ب˘ق˘م˘لا تب˘شسلا ةرا˘ط˘شسو˘شس
ةهجاوملا ناؤ ةشصاخ ديدج نم ةهجاولا ىلا ةدوعلاؤ كرادتلا
لولح دعوم رظتنت ةرادإلا نا ركذي روهمج نؤد نم نوكتشس
ةبقارمل ةمداقلا تاعاشسلا يف رظتنملا بعÓملا ليهأات ةنجل
ةبقارمل كلاملا دبع نب ىلا لقنتلا اذكؤ يؤÓمح ةيشضرأا
هيف لابقتشسلا ىلع حلتؤ رشصت ةرادإلا نا امب كانه عاشضؤألا
. ديعاوملا مداق يف
لمعلل ةدوبدبو يحلاصص مامصضنأ نورظتني رفانصسلأ

ربصصلأ غرافب يعامجلأ
يئانثلا ةدوع˘ب ار˘ي˘خ ر˘فا˘ن˘شسلا ر˘ششب˘ت˘شسا ه˘تاذ قا˘ي˘شسلا ي˘ف

يندبلا رشضحملا ةقفرب لمعلا وج ىلا ةدوبدبؤ يحلاشص
نا ىلع ريدقت ىشصقا ىلع نيمويل لمعلا نوكيشس ثيح
ىشصقا ىلع سسيمخلا ؤا ادغ ةعومجملا عم لمعلا افنأاتشسي
نم امهتداعتشسا ىلع رشصي ةذوخ بردملا ناؤ ةشصاخ ريدقت
نيبعÓلا نا ركذي عافدلا نم يراشسيلا بناجلا ةيوقت لجا

نيدكؤوم نيغولوب بلق نم ةجيتنب مهتدوع نم نوقثاؤ
. ؤداراب ءاقل ويرانيشس راركتل مهدادعتشسا

صشامر ماصشه

ةنيطنصسق بابصش
كلاملأ دبع نبب بعÓملأ ليهأات ةنجل لولح راظتنأ يف

قافخإا ضضيوعت ىلع ةمزاع «ةروصضÿا»
«ةراطصسوصس» مامأا ةرواصسلا



ةــــنصصرق

نييرئازجلا بايغ
ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘نألا نو˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘شس
بئا˘˘غ˘˘لا ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ة˘˘ق˘˘با˘˘شسم ن˘˘ع زر˘˘بألا

ةطبارؤ «فاكلا» سسأاك
ل˘˘ششف ثي˘˘ح ،لا˘˘ط˘˘بألا
لهأاتلا يف ؤداراب يدان
لؤأا ققحملا زوفلا مغر
بر˘˘غ˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف ،سسمأا

ـل ةبشسنلاب رمألا سسفنؤ
،ة˘˘م˘˘˘شصا˘˘˘ع˘˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘تا

ي˘ف ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘ششؤ
سضغ˘ب ،لا˘ط˘بألا يرؤد
ةر˘ط˘ي˘شسلا ن˘ع ر˘ظ˘˘ن˘˘لا
ي˘˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘لا
.نيتقباشسملا

؟ةقدرغلا ريغ دجوي لأا
دا˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘تلا ق˘˘˘˘˘˘˘فاؤ
،مدقلا ةركل يقيرفإلا

م˘ي˘ظ˘ن˘ت ح˘˘ن˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ةر˘م ل˘شضفألا ز˘ئاو˘˘ج
ةقدرغلا ةنيدمل ىرخأا
ثي˘˘˘ح ،ة˘˘˘ير˘˘˘شصم˘˘˘˘لا

،سسمأا تف˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ششك
نأا ة˘ي˘مÓ˘عإا ر˘يرا˘˘ق˘˘ت
د˘م˘حأا ةدا˘ي˘ق˘ب فا˘كلا
ى˘ل˘˘ع تق˘˘فاؤ د˘˘م˘˘حأا

ز˘ئاو˘ج م˘ي˘ظ˘ن˘ت ح˘ن˘˘م
ة˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘شسل ل˘˘˘˘˘˘شضفألا

1202ؤ0202
ة˘˘فدر˘˘غ˘˘لا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘˘ل
ل˘ع˘ج ا˘م ة˘˘ير˘˘شصم˘˘لا
لأا لءا˘شست˘ي ع˘ي˘م˘ج˘لا
؟ةقدرغلا ريغ دجوي

 دري يبيرع
تاداقتنلا ىلع

هقيرف عم هعنشصي امؤ يبيرع مجاهملا قلأات
بعششلا لعجي يلحا˘شسلا م˘ج˘ن˘لا ي˘شسنو˘ت˘لا
بخانلا ةلوقم سسفن ىلع دكؤوي يرئازجلا
دكؤوي ناك يذلاؤ «يشضاملب لامج» ينطولا

نإاؤ ىتحف سضعبلا انشضعب بحن ل اننأا ىلع
يف هيدان عم ءيشش مدقي مل بعÓلا ناك
وهؤ ىتح هلاطت تاداقتنلا نأا لإا رئازجلا

ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘مألا جرا˘خ˘˘لا ي˘˘ف د˘˘جاو˘˘ت˘˘م
ولع دكؤويؤ تمشص يف امئاد لمعي بعÓلا

هعبرتؤ فاد˘هأÓ˘ل هزار˘حإا لÓ˘خ ن˘م ه˘ب˘ع˘ك
ـب ايقيرفإا لاطبأا يرؤد يفاده سشرع ىلع
.ليلد ريخل فادهأا01

ميكحتلل دوعي ةفلاخوب

هتدوع ةفلاخوب يلاردفلا مكحلا لجشسيشس
ةباوب نم ديدج نم ميكحتلا ةحاشس ىلإا
ةمشصاعلا داحتا مامأا فيطشس قافؤ ءاقل

مت دق ناك مكحلا نوك نم مغرلابؤ ثيح
أا˘ط˘خ˘لا ر˘ي˘ظ˘ن ة˘ن˘ج˘ل˘لا فر˘ط ن˘م ه˘فا˘ق˘يإا
سسا يشسلا ةلباقم يف هفرتقا يذلا ميشسجلا
ةشساملا ةجاحلا نأا لإا ةيدولوملا ماما يشس
ةيشسانتم هتداعتشسا ررقت ةنجللا تلعج هل
ح˘˘م˘˘شس يذ˘˘لاؤ ه˘˘˘ب ما˘˘˘ق يذ˘˘˘لا أا˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘لا
نم يشس سسا يشسلا ىلع زوفلاب ةيدولوملل
لعج يذلا رمألا ةيعرشش ريغ ءازج ةلكر
.هنايلغ نع ربعي ينيطنشسقلا عراششلا

ينفلا مقاطلا وصضع
ةمئاقلا جراخ

با˘˘ب˘˘شش ق˘˘ير˘˘ف برد˘˘م ،ا˘˘مؤد كنار˘˘ف ع˘˘˘شضؤ
تاجردم ىلع ،سسمأا ادعاشسم ابردم ،دادزولب
قباشسلا هقيرف ةهجاوم لÓخ ،تؤأا02 بعلم
هد˘يؤز˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م ،ج˘˘ير˘˘ير˘˘عو˘˘ب جر˘˘ب ي˘˘ل˘˘هأا
ددعل ىلؤألا ةجردلاب عجار اذهؤ تامولعملاب
مقا˘ط˘لا ل˘ك ع˘ن˘م يذ˘لاؤ دؤد˘ح˘م˘لا تازا˘جإلا
ىلع سسولجلا نم دادزولب بابشش قيرفل ينفلا
.ءلدبلا ةكد

يوادوب ةبجعم

نع ةيشسنرف˘لا ة˘ب˘عÓ˘لا يرو˘ل و˘لو˘ب تر˘ب˘ع
عم يؤادوب ماششه همدقي امب ديدششلا اهباجعإا
يف تفششكؤ ،ةريخألا ةرتفلا يف سسين هيدان
نبا نع ترشسفتشسا اهنأا ةيفحشص تاحيرشصت
يذلا ريبكلا ءادألا ةيفلخ ىلع ،راششب ةنيدم
بع˘ل˘ي ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ل˘ط˘ب نأا ة˘ح˘شضو˘م ه˘مد˘˘ق˘˘ي
ي˘˘ف ًاد˘˘ج يو˘˘قؤ ،دو˘˘ي˘˘ق يأا نؤد ،عا˘˘فد˘˘نا˘˘˘ب
.فارطألا ىلع قارتخلا

qarsana@essalamonline.com
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«فلصشلل لصضفأا دغ لجأا نم ديلا يف ديلا»
لجشسملا ريخألا رثعتلا دعب
مجن قيرف مامأا رايدلا لخاد
ةي˘ع˘م˘ج را˘شصنأا عر˘شش ةر˘ق˘م
د˘˘˘ح ع˘˘˘شضؤ ي˘˘˘ف ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘ششلا
ةي˘ب˘ل˘شسلا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ة˘ل˘شسل˘شسل
ذا˘خ˘تا لÓ˘خ ن˘م ة˘ق˘ق˘ح˘م˘˘لا
لجا نم ديلا يف ديلا » راعشش
نأا ثيح » فلششلل لشضفأا دغ
ل˘جا ن˘م ه˘ع˘فر م˘ت يد˘ح˘ت˘لا

اهنأاك تلوجلا يقاب سضوخ
رايدلا لخاد ءاوشس تا˘ي˘ئا˘ه˘ن
عمجل كلذؤ هجراخ ىتح ؤأا
طاقنلا نم نكمم ددع ربكا

ءاقبلا يدانلل نمشضت يتلاؤ
.رابكلا ةريظح يف

15

؟لبقتصسملا مجن يحÓف
ف˘ي˘ط˘˘شس قا˘˘فؤ نا˘˘ب˘˘شش لاز˘˘ي ل

يدانلا تيب يف ثدحلا نوعنشصي
لك يف نيبعÓلا زؤرب لÓخ نم
بج˘˘˘عأا ةر˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ثي˘˘˘ح ةر˘˘˘˘م
ي˘˘كو˘˘كلا ي˘˘شسنو˘˘˘ت˘˘˘لا برد˘˘˘م˘˘˘لا
يذلاؤ ي˘حÓ˘ف بعÓ˘لا تارا˘ه˘م˘ب
قيرف يف بعللا ةعانشص يف طششني
بشسحؤ ثي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ح ط˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شساؤألا
برق نع هعبا˘ت د˘ق˘ف تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا

ةراطشسوشس ءاقل دعب هتيقرت ررقؤ
ابشسحت دادعتلا عم بردتلا لجا نم
ةشصاخ Óبقت˘شسم ه˘ي˘ل˘ع دا˘م˘ت˘عÓ˘ل
يتلا تاناكمإلا نم هل ينعملا ناؤ
ن˘م اد˘حاؤ نو˘كي نأا˘˘ب ه˘˘ل ح˘˘م˘˘شست
.Óبقتشسم يدانلا موجن لشضفأا
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ةÓصصلا تيقاوم

«لاصص توفلا» يبردم ةدئافل Úيدادعإا Úصصبرت جمÈت «فافلا»^
ةلوطبلاب جيوتتلا ديرنو «روطاÈمإلا» عم لمعلاب ديعصس :›وغيف^

لقأا رصضخلا تاديصس
نمدطصصي02 نم

تايفصصت يف برغملاب
اكيراتصسوك لايدنوم

يئاهنلا عبر غولبل همدخت ⁄ ورديب ناصس ةجيتن

ضسأاك رداغ » كابلا »
ضسأارلا عوفرم «فاكلا»

ةركصسب دا–اوداراب يدانةمصصاعلا دا–ا – فيطصس قافو
00.71ـلا نم ةيادب مويلا61ـلا ةلوجلا نع ةرخأاتم ةارابم

«دوصسألا رصسنلا»
ةهجاوم ‘ «ةراطصسوصس»و
مويدوبلا لجأا نم ةيران

قلأاتلا ىلع مزاع لكلاو ةيلاع تايونعŸا

نورصضحي «نابيزلا ءانبأا»
Ÿةيدجب «كابلا» ةعقو

ةيلاŸا ةقرولا بعلت ةرادإلاو

ابايإاو اباهذ نادوصسلا بونج بختنم ىلع نزف
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شسين ةبيكرت يف ةيصساصسأا ةزيكر تاب

قيرطلا ىلع ريصسي يوادوب
نئمطيو «1غيللا» يف حيحصصلا

رصضخلا ناديم طصسو ىلع يصضاملب

تحت هدجاوتو «ناكلا» يف موجنلاب هكاكتحا^
روطتي هلعج ارييف فارصشإا

Óبقتصسم رصضخلا ديفيصسو يكيتكت جصضن نع نابأا^


